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چكيده
اين تحقيق با هدف بررسي ميزان آمادگي بنادر اصلي جنوب كشور (خرمشهر، آبادان، امام خميني(ره)، بوشهر، شهيد

زم بـرايهـاي ال  رجايي و شهيد باهنر در بندرعباس، شهيد بهشتي و شهيد كالنتري در چابهـار) از نظـر زيرسـاخت   
دست آمـده از هاي به در مرحله اول با تجزيه و تحليل داده .سازي مديريت دانش در دو مرحله انجام شده است پياده

هـاي الزم كاوي شده از نظر زيرساخت اي وضعيت بنادر مورد نامه تحقيق و با استفاده از آزمون تي تك نمونه پرسش
عات، فرهنگ سازمان، ساختار سازماني، منابع انساني و جذابيت تغييـر)سازي مديريت دانش (فناوري اطال براي پياده

ازكاوي شـده   دست آمده از اين مرحله نشان داد كه بنادر مورد بررسي شده و فرضيات تحقيق آزمون شدند. نتايج به
از شرايط مناسبي برخوردار نيستند. در مرحله دوم با استفاده سازي مديريت دانش هاي الزم براي پياده نظر زيرساخت

بندي شدند. در نهايت بـا گانه رتبه هاي پنج كاوي شده بر اساس شاخص بنادر مورد ،از روش تحليل رابطه خاكستري
بـه دوم،اي خاكستري براي بنادر مذكور، بندر شهيد رجايي رتبه اول، بندر امام خمينـي(ره) رت توجه به ضريب رابطه

خرمشهر رتبه سوم، بندر بوشهر چهارم، بندر شهيد كالنتري رتبه پنجم، بندر شهيد باهنر ششم و بندر آبادان رتبه بندر
دست آورند. هفتم را به

  بندي، عوامل ساختاري، آنتروپي شانون، بنادر، تحليل رابطه خاكستري. رتبه :كلمات كليدي

مقدمه. 1

در حال حاضر مديريت دانش به موضوعي مهم براي هر دو
كارگيري مديريت بخش نظريه و عملي تبديل شده است و به

گيري يافته ها شتاب چشم هاي اخير در سازمان دانش در سال

خورد در اين است، ولي موفقيت در اجراي آن كمتر به چشم مي
ها و جاست كه نياز براي درك بهتري از پيش شرط

هاي الزم جهت استقرار صحيح مديريت دانش زيرساخت
سازي موفق و . پياده(Allameh et al., 2011)شود  احساس مي

ها اثربخش مديريت دانش، مانند هر نظامي به برخي زيرساخت
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با توجه به اين كه . (Aujirapongpan et al., 2010)ازمند استني
بنادر كشور در آغاز راه استقرار مديريت دانش قرار دارند،

هاي الزم جهت ها و زيرساخت ي اصلي توجه به پيش شرط مسأله
، زيرا عدم توجه به هراستاستقرار موفقيت آميز مديريت دانش 

ي دانش را به چالش ادارهشك كار  ها بي يك از اين زيرساخت
خواهد كشاند و منجر به عدم كاميابي در استقرار مديريت دانش

. بديهي است تا زماني(Mills and Smith, 2011)خواهد گرديد
هاي الزم جهت استفاده از دانش وجود نداشته باشند، كه زمينه

توان از دانش انتظار كارآيي و اثربخشي داشت و از مزاياي نمي
. بنابراين قبل از هر(Rossi, 2010) مند شد ار آن بهرهشم بي

سازي نظام مديريت دانش اين سؤال در ذهن اقدامي جهت پياده
سازي مديريت گيرد كه، آيا ميزان آمادگي پياده پژوهشگر شكل مي

هاي الزم در بنادر اصلي جنوب دانش از نظر وضعيت زيرساخت
ني(ره) خميني، بوشهر،خرمشهر، آبادان، امام خميبنادر ( كشور

شهيد رجايي و شهيد باهنر در بندرعباس، شهيد بهشتي و شهيد
كالنتري در چابهار) جهت استقرار سامانه مديريت دانش مناسب

؟است

 . اهميت و ضرورت تحقيق1-1

ها و عنوان بخشي از حمل و نقل دريايي، يكي از گره بنادر به
هاي روند. مجتمع شمار مي بههاي مهم زنجيره عرضه جهاني  حلقه

خدماتي كه در نگاه اقتصاد دانان، بازرگانان و توليد كنندگان در
هاي تجارت جهاني، نقش مهمي را در توزيع و زمره زيرساخت

(سعيدي و هاي حمل كاال بر عهده دارند بهينه سازي هزينه
ها و افزايش سرعت و كيفيت . كاهش هزينه)1393جعفري، 

ق برطرف كردن مناسب اين نيازها يكي از اهدافخدمات از طري
از اين امر مستثني نيستند. اين امر با باال بردن استاصلي بنادر 

سرعت خدمات و از آن مهمتر كيفيت خدمات در سازمان خدمت
محوري مانند بنادر محقق خواهد شد. با به كارگيري سامانه

توزيع مديريت دانش، از طريق جريان يافتن اصولي دانش و
كيفيت خدمات بر مناسب آن در سازمان، هم بر سرعت و هم

ترين هدف بنادر يعني در نتيجه، مهم .سازمان افزوده خواهد شد
خواهد شد. پاسخگويي مناسب به نيازهاي متنوع مشتريان محقق

سازي هاي الزم جهت پياده زيرساخت ، بررسيسوي ديگراز 
جهت ت مديريتيمديريت دانش در بنادر يكي از مالحظا

، بنابراين انجاماستي هر چه سودمندتر از دانش  استفاده

مطالعاتي جهت بررسي ميزان آمادگي بنادر اصلي جنوب كشور
سازي سامانه مديريت دانش امري ضروري و با قبل از پياده

اهميت خواهد بود.

 . فرضيات تحقيق1-2

كاوي شده جهت استقرار نظام فناوري اطالعات در بنادر مورد )1
مديريت دانش از شرايط مناسبي برخوردار است.

كاوي شده جهت استقرار ساختار سازمان در بنادر مورد )2
مديريت دانش از شرايط مناسبي برخوردار است.

كاوي شده جهت استقرار فرهنگ سازماني در بنادر مورد )3
ايط مناسبي برخوردار است.مديريت دانش از شر

كاوي شده جهت استقرار مديريت منابع انساني در بنادر مورد )4
دانش از شرايط مناسبي برخوردار است.

كاوي شده جهت استقرار تغيير در بنادر مورد جذابيت )5
مديريت دانش از شرايط مناسبي برخوردار است.

مطالعات موجود و گذشته موضوع. 2

بندي )، در تحقيق به شناسايي و رتبه1391(شعباني و همكارن 
سازي مديريت دانش با استفاده از تكنيك عوامل موثر بر پياده

سازي تاپسيس پرداختند. در اين تحقيق عوامل موثر بر پياده
مديريت دانش، از مدل مدل  باكويتز و ويليام (يافتن، بكارگيري،

ذف دانش)نگهداري، و ح -يادگيري، تسهيم، ارزيابي، ايجاد
استخراج شدند. و در نهايت با استفاده از روش تاپسيس عوامل

سازي مديريت دانش مذكور با توجه به ميزان نقش آنها در پياده
بندي هاي دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه شيراز رتبه در كتابخانه

شدند. در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه استقرار مديريت دانش
شتي و درماني كه اشتراك دانش از اهميتهاي بهدا در محيط

زيادي برخوردار است، موجبات خدمات رساني بهتر و بالطبع آن
تسهيل يادگيري، آموزش، و پژوهش خواهد شد، لذا شناخت

بندي آنها بسيار حائز اهميت است. قرباني زاده عوامل موثر و رتبه
موفقيت اي به ارزيابي عوامل حياتي )، در مقاله1390و همكارن (

)،1390هاى عمومي پرداختند. حسيني ( مديريت دانش در سازمان
در پايان نامه كارشناسي ارشد خود در رشته مديريت دولتي به
امكان سنجي استقرار مديريت دانش از نظر وضعيت

تهران پرداخت. در اين 8هاي الزم در شهرداري منطقه  زيرساخت
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ر مديريت دانش از نظر تحقيق هدف نويسنده امكان سنجي استقرا
وضعيت ساختار سازمان، وضعيت فرهنگ سازماني، وضعيت 
منابع انساني، وضعيت نظام فناوري اطالعات، وضعيت ساختار 

تهران   8سازمان، وضعيت فرهنگ سازماني، در شهرداري منطقه 
 )، در تحقيقي براي سنجش1389( خاني و همكارن است. موسي

دانش مدلي را ارائه كردند. در  مديريت زمينه در ها سازمان آمادگي
 كاوي شده مورد عنوان سازمان مورد ايران به آمار اين تحقيق مركز

)، در 1388مطالعه قرار گرفت. انصاري رناني و قاسمي نامقي (
اي به ارزيابي اثر مديريت دانش در خلق راهبرد رقابتي تمايز  مقاله

رداختند. مدل هاي سازمان پ از مجراي زنجيره ارزش فعاليت
هاي تحقيق ميداني در  مفهومي تحقيق آنها بر اساس يافته

هاي فعال در زمينه صنعت نرم افزار شكل گرفته است. آنها  شركت
هاي اكتشافي،  اي و اجراي مصاحبهپس از انجام مطالعات كتابخانه

هاي مختلف سازماني  هاي اثرگذار مديريت دانش بر بخش مؤلفه
نامه مورد  تحقيق زمينه يابي و ابزار پرسش استخراج؛ و از طريق

نامه هر كدام از  ارزيابي قرار گرفتند. سپس با استفاده از پرسش
هاي تحقيق مانند فرآيندهاي مديريت دانش، نوآوري  مؤلفه

هاي تخصصي كاركنان و  (فردي، گروهي و سازماني)، مهارت
رضايت مشتريان مورد سنجش قرار گرفتند. از مدل معادالت 

ها  ساختاري و نرم افزار ليزر جهت بررسي روابط ميان مؤلفه
)، در تحقيقي به 1388استفاده كردند. حسنقلي پور و همكارن (

ها از طريق مدل  سنجش سطح بلوغ مديريت دانش در سازمان
)، در 1385( بلوغ توسعه يافته مديريت دانش پرداختند. محمدي

ت فناوري اطالعات به پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مديري
 از دانش استقرار مديريت براي سازمان يك آمادگي ميزان سنجش

  مفهومي پرداخت. يك مدل طراحي طريق

  موضوع يپيشينه علم يمطالعات فرهنگ. 3

درباره مديريت دانش تعاريف متعدد و متنوعي ارائه شده است 
كه با توجه به زاويه ديد صاحبنظران و ميزان توجه هر يك به 

 Jonesشود.  عاملي خاص، نوع تعريف آنها از يكديگر متمايز مي
)، مديريت دانش رويكردي يكپارچه و نظام مند در جهت 2005(

هاي فكري شامل  تشخيص، مديريت و تسهيم كليه دارايي
ها و تجارب موجود  ها و سياست هاي داده، مستندات، رويه پايگاه

مند و هدفمند  ، كاربرد نظامDanrom (2005)در ذهن افراد است. 
هاي دانش ملموس و  معيارهايي جهت هدايت و كنترل دارايي

ناملموس سازمان با هدف استفاده از دانش موجود در داخل و 
دانش جديد، ايجاد ارزش، ابداع و  خارج سازمان جهت خلق

، مديريت دانش رويكردي نظام مند، جهت O Dell (2000)بهبود. 
 Smithيافتن، درك و استفاده از دانش جهت خلق ارزش است. 

، ساز و كاري جهت ايجاد محيط كاري كه در آن دانش و (2003)
تخصص به آساني توزيع شود و ايجاد شرايطي كه دانش و 

اند در زمان مناسب در اختيار افراد قرار گيرد اطالعات بتو
صورت موثرتر و با كارايي بيشتر  اي كه آنها بتوانند به گونه به

، چارچوبي براي اعمال ساختارها و Choo (2005)فعاليت كنند. 
فرآيندهايي در سطوح فردي، گروهي، سازماني در جهت اينكه 

در صورت نياز دانش داند ياد بگيرد  و  سازمان بتواند از آنچه مي
نفعانش ارزش خلق  جديد را كسب كند تا براي مشتريان و ذي

كند. چنين چارچوب مديريتي افراد، فرآيندها و فناوري را در 
 Beckman (2004)كند.  پارچه مي جهت توسعه پايدار عملكرد يك

)، ساز و كاري براي دستيابي به تخصص، دانش و تجربه 2004(
كند، عملكرد بهتري را موجب  را فراهم ميهاي جديد  كه قابليت

نفعان را  كند و ارزش مطلوب ذي شود، نوآوري را تشويق مي مي
 ).1388دهد (انصاري رناني و قاسمي نامقي،  افزايش مي

نظران و پژوهشگران  با توجه به تحقيقات و اظهارات صاحب
مديريت دانش، در اين تحقيق از مدل مفهومي تحقيق موسي 

منظور سنجش ميزان آمادگي بنادر  )، به1389كاران (خاني و هم
سازي  هاي الزم براي پياده اصلي جنوب كشور از نظر زيرساخت

مولفه  25مديريت دانش استفاده شده است. مدل مذكور شامل 
، ساختار 1(شاخص) فرهنگ ها در پنج بعد است كه اين مولفه

طالعات)، هاي فناوري ا (زير ساخت 3، فناوري اطالعات2سازماني
منابع انساني(توانايي منابع انساني) و مديريت تغيير طبقه بندي 

  به شرح آنها پرداخته شده است. ادامه به اختصاراند. كه در  شده
الف). فناوري اطالعات: فناوري اطالعات از تمامي فرايندهاي 

 ,.Hasanzadeh et al( كند مديريت دانش در سازمان پشتيباني مي

هاي اطالعات و انتخاب صحيح و  انواع فناوري). شناخت 2009
ترين مسايل جهت استقرار  برداري از آن ها يكي از اصلي بهره

هاي  آيد. ابزارها و تكنيك مديريت دانش در سازمان به حساب مي
ي  وسيله سازي مديريت دانش وجود دارد كه به مختلفي براي پياده

). مديريت 1385(محمدي،  شوند فناوري اطالعات پشتيباني مي

——— 
1 Organization Culture   
2 Organizational  Structure   
3 Technology or information Technology 
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عنوان ابزاري قدرتمند در جهت دانش از فناوري اطالعات به
تواند كند. فناوري اطالعات مي بهبود فرايندهايش استفاده مي
پارچه در آورده و در صورت يك دانش پراكنده در سازمان را به

ها را در خصوص انتقال ترين زمان ممكن بيشترين فعاليت كوتاه
هاي دسترسي به زير نجام دهند. اين بعد شامل شاخصاطالعات ا

هاي شبكه و سخت افزار، دسترسي به نرم افزارهاي ساخت
پذيري و كيفيت اطالعات است(موسي خاني و كاربردي، انعطاف

).1389همكاران، 
ب). ساختار سازماني: ساختار سازماني عامل مهم ديگر براي

ساختار سازماني در باشد.ها مي استقرار مديريت دانش در سازمان
تواند ياري رسان مديريت دانش در دستيابي بهابعاد گوناگون مي

هاي مديريت دانش واهدافش باشد. ساختار سازماني فرايند
 Aujirapongpan andدهد (رهبري سازماني را تحت تأثير قرار مي

et al., 2010وبين افراد فراهم را امكان برقراري ارتباط بيشتر ) و ،
همچنين زمينه ساز تسهيل انتقال دانش و ايجاد فرهنگ در ميان

. ساختار دروني (Sun, 2011)شودگذاشتن دانش در سازمان مي
كارگيري تواند مشوق و يا مانعي براي موفقيت در به سازمان مي

). براي استقرار1390(حسيني،  مديريت دانش در سازمان باشد
ها ساختار مناسبي داشته باشند. انمؤثر مديريت دانش، بايد سازم

هاي ميزان تمركز گرايي، ميزان رسميت اين شاخص شامل مولفه
(موسي خاني و گرايي، كانال هاي ارتباطي و كار تيمي است

).1389همكاران.، 
عنوان يك عامل زير ج). فرهنگ سازماني: فرهنگ سازماني به

.شود سوب ميمح دانش سازي مديريتدر پياده بنايي مؤثر ديگر
ها، درك وها، هنجارها، باوراي از ارزشفرهنگ سازماني مجموعه

هايي كه افراد سازمان در آن وجوه مشترك دارند را شاملرويه
، يك فرهنگ سازماني مؤثر نقش مهمي در ايجاد محيطاست

سازمان در هاي دانشياز فعاليت حمايت مناسب براي مبادله و
ها، توسعه حافظه سازماني يادگيري سازمان دارد. همچنين توانايي

 Mills andو تسهيم دانش در آنها به فرهنگ بستگي دارد (

Smith, 2011به عبارتي فرهنگ تركيبي است از تاريخچة .(
شركت، انتظارات، قوانين نانوشته، باورهاي مشترك و آداب

ايه داراي مولفه دهد و اجتماعي كه رفتارها را تحت تأثير قرار مي
اشتباهات است اعتماد، همدلي، همكاري، جو باز و يادگيري از

).1389(موسي خاني و همكاران، 
ها درك چ). منابع انساني: در عصر دانش، اغلب سازمان

هاي فيزيكي، بلكه به دليل دارايي ها نه به اند كه موفقيت آن كرده

اند ها متوجه شده . سازماناستخاطر تجارب و مهارت كاركنان 
عنوان يك ي انجام دادن امور به كه دانش آنها در مورد نحوه

هاي ارزشمند مانند ديگر دارايي دشود كه باي دارايي مهم تلقي مي
نيز اداره كرد. اهميت نقش منابع انساني سازمان، اين دارايي را
ها در استقرار صحيح مديريت دانش براي براي موفقيت سازمان

شده است. منابع انساني و يادگيريبسياري از محققان ثابت 
سازماني موضوعاتي كليدي براي مديريت دانش هستند و بيشتر
ادبيات موجود براي مديريت دانش، اين دو موضوع را پوشش

هاي تخصص ). اين شاخص شامل مولفه1390(حسيني،  دهد مي
فني در كسب و كار، مهارت كالمي، خالقيت و مهارت در زمينة

).1390(حسيني،  ات استفناوري اطالع
تغيير هاي جذابيت تغيير: اين شاخص شامل مولفه د). جذابيت

مديريت و پاداش آموزش، ارشد، مديريت تعهد تناسب، فرد، براي
(موسي خاني و همكاران، است تغيير راهبردكاركنان تغيير مشاركت

1389(.

نقاط قوت و ضعف تحقيقات و خالء موجود در تحقيقات. 4
گذشته

با توجه به تحقيقات صورت گرفته در زمينه موضوع تحقيق
موضوع) گذشته و موجود (تحقيقات ذكر شده در بخش مطالعات

قابل ذكر است كه هر چند تحقيقات بررسي شده از منظر استقرار
براي مثال ،مديريت دانش داراي نقاط قوت زيادي هستند

ترين نقاط قوت تحقيقات مذكور دارا بودن مدل مفهومي كه مهم
متناسب با سازمان مورد بررسي طراحي شده است. همچنين
تحقيقات مذكور مزايا و منافع استقرار مديريت دانش در

طور دست آمده از تحقيق را به ها را بر اساس نتايج به سازمان
بر اساس نتايج در راستاي اند و در نهايت ملموسي شرح داده

هاي الزم جهت استقرار مديريت دانش بهبود وضعيت زيرساخت
ترين نقطه ضعف در سازمان، راهبردهاي را ارائه نموداند. اما مهم

تحقيقات مذكور اين است كه مدل مفهومي اين تحقيقات توانايي
طور همزمان جهت استقرار ارزيابي ميزان آمادگي چند سازمان به

ريت دانش را ندارند، و در هيچ يك از اين تحقيقات بهمدي
هاي ها بر اساس وضعيت زيرساخت بندي سازمان ارزيابي و رتبه

الزم جهت استقرار مديريت دانش پرداخته نشده است، و در
ترين و زمينه موضوع تحقيق از نظريه خاكستري كه يكي از به روز

اده نشده است.گيري است استف هاي تصميمترين نظريه دقيق
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ترين خالء موجود در تحقيقات گذشته ناتوانايي  بنابراين مهم
هاي مفهومي تحقيقات گذشته در ارزيابي ميزان آمادگي چند  مدل

طور همزمان جهت استقرار مديريت دانش و عدم  سازمان به
گيري از جمله نظريه  هاي نوين و دقيق تصميم كارگيري نظريه به

ات در زمينه ارزيابي ميزان آمادگي بنادر خاكستري و نبود تحقيق
با  يقتحق يناجهت استقرار مديريت دانش مي باشد. بنابراين 

جنوب كشور (خرمشهر،  يبنادر اصل يآمادگ يزانم يهدف بررس
باهنر در  يدرجايي و شه يدبوشهر، شه ،آبادان، امام خميني(ره)

ظر در چابهار) از ن يبهشتي و شهيد كالنتر يدبندرعباس، شه
بندي  و رتبهدانش  يريتسازي مد پياده يالزم برا يها زيرساخت

الزم جهت استقرار  يها زيرساخت يتبر اساس وضعبنادر مذكور 
  انجام شده است. ينظريه خاكستربا استفاده از  دانش يريتمد

  اطالعات و روش كار ي. جمع آور5

پژوهش حاضر از نوع كاربردي است. با توجه به ماهيت 
هاي پژوهش از روش تحقيق توصيفي پيمايشي هدفموضوع و 

استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه 
. هستندنفر  800كه بالغ بر  استكارشناسان بنادر مورد مطالعه 

برداري در اين پژوهش به دليل وجود طبقات مختلف روش نمونه
 گيريصورت نمونه (بنادر مختلف) در جامعه مورد تحقيق به

 1اي بود. براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكرانتصادفي طبقه
نفر براي  150استفاده شده است كه با انجام محاسبات تعداد 

حجم نمونه برآورد گرديد. منبع گرداوري اطالعات در اين تحقيق 
نامه است كه بر اساس مدل مفهومي تحقيق طراحي شده  پرسش

سؤال (به  25ژوهش شامل نامه پ است. قابل ذكر است كه پرسش
 3شكل گويه) بود كه در پنج زمينه فناوري اطالعات (شامل 

سؤال) و ساختار سازماني  5سؤال)، فرهنگ سازمان (شامل 
سؤال) و جذابيت تغيير  4سؤال) و منابع انساني (شامل  4(شامل 
سؤال) مطرح شدند. روايي به معناي صحيح و درست  9(شامل 

گيري،  وايي آن است كه وسيله اندازهبودن است. مقصود از ر
بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. (مؤمني، 

 نوع است. اين روايي محتوايي تحقيق اين در روايي ). مالك1386

 بيان )1378كرلينجر ( كه توسط روايي انواع بندي روايي در دسته

مه از پايايي نا منظور اينكه پرسش در اين پژوهش به .دارد قرار شده

——— 
1 Cochran 

مناسبي برخوردار باشد، از يك نمونه مقدماتي نيز استفاده شده 
 20اوليه، تعداد  ي هاست. بدين ترتيب كه پس از طراحي پرسشنام

صورت آزمايشي توزيع گرديد كه ميزان اعتبار آن از  نامه به پرسش
، عدد 2و با استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ SPSSطريق نرم افزار 

  .نامه بود حاصل شد كه نشان از اعتبار باالي اين پرسش 92/0

  يآناليز يها تكنيك. 6

 . روش تحليل رابطه خاكستري1- 6

 و بيني پيش روي بر 3دنگ پروفسور 1960 سال اواخر در
 با و داشت فراواني مطالعات فازي و اقتصادي هايسامانه كنترل

. (Zhang et al., 2005) بود مواجه باال قطعيت عدم با هاي سامانه
 و آمار يا و فازي رياضيات با سختي به ها سامانه اين هاي شاخص

. در (Yung and Liwen, 2006)شد  مي توصيف احتماالت
داريم كه عدم  سر و كار مسايلي طوركلي با به فازي رياضيات

گسسته و  عضويت ي توابع وسيله به خبرگان توسط قطعيت در آن،
حل مسايل  در .(Ping and yang, 2004) است بيان قابل پيوسته

 حجم يا مربوطه توزيع توابع شناخت به نيز احتمال و آمار به كمك

 ,Liu and Lin( داريم نياز به روايي الزم رسيدن جهت نمونه زياد

 سطح و خبرگان تعداد ايمسئله در اگر حالتي چنين . در2006)

 تعداد يا كرد استخراج را عضويت توابع نتوان و باشد كم تجربه

 . براي(Liu et al., 1999) كرد؟ بايد چه باشيم، داشته نمونه كمي

 اي مقاله چاپ دنگ با شرايط، پروفسور اين در ها سامانه حل بهينه

- بين مجله هاي خاكستري در كنترل سامانه مسايل عنوان تحت
 نظريه ،1982در سال  "Systems & Control Letters" المللي

 يك .(Kuo et al., 2008) نمود معرفي را خاكستري هاي سامانه

غيرقطعي  هاي داده از اي صورت مجموعه به خاكستري مجموعه
ي اعداد خاكستري، معادالت  وسيله به شود كه تعريف مي
 شود مي توصيف غيره و خاكستري هاي ماتريس خاكستري،

.(Huang et al., 2008) 
 اما نيست معلومآن  كه مقدار دقيق است عددي خاكستري عدد

 عدد عبارتي است. به مشخص گيرد مي قرار آن در كه ايمحدوده

 Fang and( است اعداد از اي مجموعه يا بازه يك خاكستري

(Tzeng, 2004. فرض كنيم X  مجموعه مرجع باشد آنگاه مجموعه
——— 
2 Coronbach Alpha 
3 Deng 
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μ	 با دو نماد X از مجموعه مرجع G خاكستري (x)	μ (x)	 
صورت  به G تابع عضويتعنوان حدود باال و پايين از  هب μ (x): x → [0,1]		μ (x): x →  Dong) شوند تعريف مي [0,1]

et al., 2006)شايان ذكر است كه .	μ (x) > μ (x)  و در حالت
 شود كه تبديل به مجموعه فازي مي G تساوي مجموعه خاكستري

و  فازي هايحالت خاكستري به نظريه شمول ي دهنده نشان
 هر . در (Deng, 1988)است مسايل فازي با مواجهه در انعطاف آن

 هاآن متقابل مؤثر هستند كه تأثير متعددي عوامل عمومي ي سامانه
 Azzeh et) كنند يم تعيين راسامانه  توسعه و روند رشد و وضعيت

al., 2010)شود، مي تالش ها سيستم تحليل و تجزيه در . اغلب 

 هر در هميشه عمل در اما شوند شناسايي بيشتر اهميت با عوامل

 دارند وجود نيز اي شده شناخته كمتر يا و ناشناخته عوامل سيستم،
(Xie et al., 2011). اين با مواجهه براي كه هاييروش از يكي 

 از است كه خاكستري رابطه تحليل شودمي استفاده هاسامانه گونه

. (Wei, 2011) رود مي شمار به خاكستري سامانه نظريه مهم اجزاء
 كمي، آناليز روش يك عنوان به خاكستري رابطه تحليل اصلي ايده

 بين رابطه همبستگي و نزديكي مقدار كه است شده بنا نكته اين بر

 بر بايد است، رشد حال در پوياي فرآيند يك در مختلف عامل دو

. (Hou, 2010) شود سنجيده آنان هايمنحني شباهت ميزان اساس
 از باالتري جه در يعني باشد؛ بيشتر شباهت اين ميزان چقدر هر

 اين ميزان سنجش براي .برعكس و دارد وجود ها سري بين رابطه

. (Wei, 2011) شودمي خاكستري استفاده رابطه درجه از شباهت
 يك سري رفتاري مربوط به m+1 شود، فرض اگر تعريف طبق

  (Azzeh et al., 2010): است موجود زير صورت به سامانه

)1              (	X = (x (1), x (2),⋯x (n)), i = 1,2,⋯ ,m  

ζدر اين صورت با فرض  ∈  و خاكستري رابطه ضريب [0,1]
  :شوند مي زير تعريف روابط با به ترتيب خاكستري روابط درجه

)2(  

γ = γ x (k), x (k)
= min min x (k) − x (k) + ζmax max x (k) − x (k)x (k) − x (k) + ζmax max x (k) − x (k)  

γ(x , x ) = ∑ γ x (k) − x (k) )3                          (  

γ(x شود. درجه خاكستري ضريب تمايز ناميده مي ζ باال در روابط , x γ اغلب به شكل  ( γ(xو ضريب رابطه خاكستري  , x ) 
γاغلب به شكل K نقطه در  (k)  شود نوشته مي (Wei, 2011).  

 است. با زير شرح به در اين تحقيق استفاده شده الگوريتم
 زير صورت به خاكستري تصميم ماتريس تصميم، نگاره از ستفادها

  ).1389(محمدي و مواليي،  شود مي تشكيل

D =	 x … x⋮ … …x … x  

را مطابق روش زير نرماليز كرده و ماتريس D  سپس ماتريس
  شود. ناميده مي R حاصل ماتريس

بهتر) باشد، در آن  -سود (بيشتر  معيار نوع از مربوط معيار اگر
عيار و چنانچه معيار مربوط از نوع م 4صورت از رابطه 

(محمدي و  شود استفاده مي 5بهتر) باشد، از رابطه  -زيان(كمتر
  ).1389مواليي، 

r = 	 , 			       x 	 = max x )4(             

r = 	 , 			       x 	 = min x )5(           

 خاكستري عددهاي تا شود مي باعث فوق كردن نرماليز روش

  بگيرند. قرار	[0,1] فاصله در شده نرماليز

R = [0,1] × )6(                                                        

 معيار به آن مربوط ستون در معيارها از يك هر سپس وزن

حاصل شود. اين عمل باعث  Rنرماليز  ماتريس تا شود مي ضرب
سازي درجه رابطه خاكستري مربوط به  شود تا هنگام مرتب مي

سازي اعداد خاكستري اجتناب شود.  هاي مختلف از مرتب گزينه
صورت زير تعريف  به حال سري مبنا (جواب ايده آل مثبت)

  ):1389شود(محمدي و مواليي،  مي

A∗ = [r , r , ⋯ , r ] )7(                                             

 هاي گزينه ساير و مبنا) مطلوب (سري گزينه بين ي فاصله سپس

مطلوب از بهترين عناصر  ي گزينه ،شود محاسبه مي هاي مقياس
ها تشكيل شده است. در مورد معيارهاي  مربوط به تمام گزينه
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بيشتر بهتر مقادير حداكثر و در مورد معيارهاي كمتر بهتر مقادير
∆).1389(محمدي و مواليي،  شود انتخاب ميحداقل  = r − r = 1,2,⋯ , n )8(                                      

شود: حاصل مي (H) ها بدين ترتيب ماتريس فاصله گزينه

H = ∆ × )9(                                                        

زير ي رابطهدست آوردن ضريب رابطه خاكستري از  براي به
شود: استفاده مي

γ r − r = ∆ ∆∆ ∆ )10 (  

محاسبه زير ي رابطه از خاكستري رابطه درجه بعد ي مرحله در
:شد خواهد

Γ = ∑ γ r − r )11 (  

ام است. در i	مربوط به گزينهمقدار ارزيابي نهايي Γ	 كه
هاي شود. براي گزينه ها انجام مي بندي گزينهنهايت اولويت p, q ∈ I 1,2,⋯m اگر :داشت خواهيم Γ > Γ باشد آنگاه

 qگزينه بيشتر از مطلوبيت  pگيريم كه مطلوبيت گزينه نتيجه مي

).1389(محمدي و مواليي،  است

 . آنتروپي شانون تعميم يافته2- 6

هاي استخراج وزن اهميت معيارها در روشيكي از 
گيري با معيارهاي چندگانه آنتروپي شانون است. مزيت تصميم

ن اهميت اينهاي استخراج وز اين روش نسبت به ساير روش
عيني است و سوگيري نظرهاي خبرگان است كه يك روش كامال

اي باشد كه در آن وجود ندارد؛ بنابراين اگر شرايط به گونه
ل خطا در قضاوت خبرگان وجود داشته باشد، استفاده ازاحتما

(اصغرپور، تواند جايگزين خوب و قابل قبولي باشد اين روش مي
). در نظريه اطالعات آنتروپي1389محمدي و مواليي،  ؛1377

نشان دهنده مقدار عدم اطمينان موجود، در محتواي مورد انتظار
نتروپي معياري برايعبارت ديگر، آ اطالعات يك پيام است. به

طوري كه اين است، به Pمقدار عدم اطمينان بيان شده توسط يك 
عدم اطمينان در صورت پخش بودن توزيع، بيشتر از موردي است
كه توزيع فراواني تيزتر باشد. اين عدم اطمينان در يك مدل

شود. يك صورت زير تشريح مي گيري چند معياره به تصميم
گيري چند مربوط به يك مدل تصميمگيري  ماتريس تصميم

عنوان تواند به شاخصه حاوي اطالعاتي است كه آنتروپي مي
گيري كار رود. در اين ماتريس تصميم معياري براي ارزيابي آن به A هاي مختلف،  ها گزينهx ها معيارهاي مختلف وx , j ∈ J = (1, 2,⋯ , n), i ∈ I = (1, 2,⋯ ,m) مقادير ماتريس

ا با استفاده از فرمول زير محتواي اطالعاتيتصميم هستند. ابتد
محاسبه كنيم Pصورت نرماليزه شده  موجود در اين ماتريس را به

).1389محمدي و مواليي،  ؛1377(اصغرپور، 

p = 	,			∀i, j	 )12   (  

خواهيم داشت: به ازاي هر مشخصه pاز مجموعه  Eو براي 

E =	−K	∑ P . Ln	P 						∀ , )13   (  

K = ( ) )14 (  

يك ثابت مثبت است كه براي تأمين شرط Kكه  طوري به 0 ≤ E ≤ از dشود. عدم اطمينان يا درجه انحراف  اعمال مي 1
به ترتيب jمربوط به هر شاخص  	Wاطالعات ايجاد شده و وزن

):1389(محمدي و مواليي،  عبارت است از

d = 1 − E 		, ∀ )15   (  

W = 	∀ )16   (  

از آن جا كه تابع لگاريتم طبيعي يك تابع يكنواي صعودي
است و با توجه به تعريف عملگرها بر روي اعداد خاكستري،

(محمدي و از اين خاصيت استفاده شده است Eبراي محاسبه 
).1389مواليي، 

. آناليز و تفسير7

 . نتايج مرحله اول7-1

شده بر اساسنامه طراحي  در مرحله اول با استفاده از پرسش
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مدل مفهومي تحقيق از پاسخگويان خواسته شد تا با استفاده از
كاوي شده را در با مقياس ليكرت وضعيت هر يك از بنادر مورد

هاي مدل مفهومي تحقيق تعيين كنند ها و مولفه توجه به شاخص
ها، امتياز و در نهايت با استفاده از ميانگين امتياز هر يك از مولفه

هاي اصلي محاسبه شد و بر اساس اين امتيازات خصنهايي شا
هاي تحقيق منظور آزمون فرضيه فرضيات تحقيق آزمون شدند. به

اي استفاده شده است. براي اجراي اين از آزمون تي تك نمونه
آزمون ابتدا چگونگي پيروي متغيرها از توزيع نرمال با استفاده از

نتايج آزموناسميرنوف بررسي شد.  - آزمون كولموگروف
داري دهد كه سطح معني اسميرنوف نشان مي - كولموگروف

ها مورد بنابراين فرض نرمال بودن داده است 05/0آزمون باالتر از 
اي اين امكان را فراهم تك نمونه tگيرد. آزمون  تأييد قرار مي

آورد تا با محاسبه ميانگين متغير و تفاوت آن با مقدار متوسط مي
)، تشخيص% = 5( دار را در سطح معني 3زمون) (ارزش مورد آ

SPSSدهد. براي اين منظور در اين تحقيق از نرم افزار آماري 

ها، سطح استفاده شده است و پس از محاسبه تفاوت ميانگين
دست آمده از آزمون تي تك نتايج به .كند داري آن را ارائه مي معني
.ستا  ارائه شده 1جدول در اي  نمونه

اي فرضيات تحقيق : نتايج آزمون تي تك نمونه1جدول 

نتيجه

% 95فاصله اطمينان 
براي تفاضل ميانگين   تفاضل

ميانگين
سطح 
معناداري

درجه
آزادي t كران  فرضيات آماره

باال
كران
پايين

H0رد  0833/1 4405/0  76190/0  000/0 41 ف. اول  787/4
H0رد  0867/1 3418/0 71429/0 000/0 41 873/3 ف. دوم
H0رد  8895/1 1581/0 52381/0 006/0 41 892/2 ف. سوم
H0رد 9165/0 2263/0 57143/0 002/0 41 344/3 ف. چهارم
H0رد 9165/0 2263/0 57143/0 002/0 41 344/3 ف. پنجم

) نشان1اي (جدول  دست آمده از آزمون تي تك نمونه نتايج به
براي كليه فرضيات تحقيق از sigداد كه با توجه به اينكه مقدار 

گيريم كه ) كمتر است نتيجه مي05/0داري آزمون ( يسطح معن
يدار ياختالف معن 3 ميانگين جامعه (كليه فرضيات) با مقدار

حد باال و پايين فاصله اطمينان دارد. همچنين با توجه به اين كه
(كليه فرضيات) هر دو مثبت است و عدد صفر در آن فاصله 95/0

قرار ندارد فرض صفر (براي كليه فرضيات) رد و فرض مقابل آن
كاوي شده از منظر فناوري شود. يعني بنادر مورد تأييد مي

سازمان، ساختار سازماني، منابع انساني و اطالعات، فرهنگ
ت تغيير جهت استقرار مديريت دانش از شرايط مناسبيجذابي

برخوردار نيستند.

 . نتايج مرحله دوم7-2

نامه تحقيق بر اساس مقياس در مرحله دوم با استفاده از پرسش
اي خاكستري متناظر و اعداد فاصله طراحي شده (عبارات كالمي 

كاوي ) وضعيت بنادر مورد2جدول ) (Dong et al., 2006(با آن 
هاي فناوري اطالعات، فرهنگ سازمان و شده از منظر شاخص

ساختار سازماني و منابع انساني و جذابيت تغيير مورد بررسي
قرار گرفت.

اي خاكستري متناظر و اعداد فاصله : عبارات كالمي 2جدول 
اي خاكستري متناظر اعداد فاصله  عبارات كالمي

[ 0 -1 خيلي ضعيف [
[ 1 -3 ضعيف [
[ 3 -4 نسبتاً ضعيف [
[ 4 -5 متوسط [
[ 5 -6 نسبتاً خوب [
[ 6 -9 خوب [
[ 9 -10 خيلي خوب [

ها، امتياز نهايي سپس با استفاده از ميانگين امتياز هر يك از مولفه
(با استفاده از عملگرهاي جمع و هاي اصلي محاسبه شد شاخص

گيري اين امتيازات ماتريس تصميمتقسيم اعداد خاكستري) و بر اساس 
.)3جدول ( اي خاكستري تشكيل شد روش تحليل رابطه

ياي خاكستر رابطه يلگيري روش تحل : ماتريس تصميم3جدول 
گزينه ها

بنادر -

فناوري 
ساختار   فرهنگ  تكنولوژي

مديريت  منابع انساني  سازماني
  تغيير

L*  U**  L UL U L U L U
بندر شهيد

 رجايي
3500/2 62/3 89/2 17/4 97/2 28/4 87/2 12/4 95/2 16/4

بندر شهيد
48/3 38/2 62/3 34/2 61/3 34/2 12/4 00/3 58/3 2100/2باهنر

33/3 45/2 50/3 41/2 63/3 18/477/2 78/2 41/3 12/2بندر آبادان
بندر شهيد
73/3 78/2 87/3 98/2 78/3 89/2 19/4 98/2 73/3 45/2كالنتري

12/4 00/3 72/4 90/3 59/4 29/434/3 11/3 28/4 02/3بندر بوشهر
بندر امام

خميني(ره) 
خميني

12/3 31/4 12/3 34/4 47/3 58/4 94/3 84/4 10/3 14/4

بندر
 خرمشهر

01/3 00/4 21/3 39/4 24/3 39/4 51/3 49/4 99/2 02/4

* lower 
** upper 

گيري و نتيجه خالصه. 8

هدف بررسي ميزان آمادگي بنادر اصلي جنوباين تحقيق با 
خرمشهر، آبادان، امام خميني(ره) خميني، بوشهر، كشور (بنادر

شهيد رجايي و شهيد باهنر در بندرعباس، شهيد بهشتي و شهيد
سازي هاي الزم براي پياده كالنتري در چابهار) از نظر زيرساخت
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ه اول بادر مرحل .مديريت دانش در دو مرحله انجام شده است
كاوي شده اي وضعيت بنادر مورد استفاده از آزمون تي تك نمونه

هاي الزم (فناوري اطالعات، فرهنگ سازمان، از نظر زيرساخت
سازي ساختار سازماني، منابع انساني و جذابيت تغيير) براي پياده

دست آمده از مديريت دانش مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به
كاوي شده از نظر نشان داد كه بنادر مورد آزمون فرضيات تحقيق

فناوري اطالعات، فرهنگ سازمان، ساختار سازماني، منابع انساني
و جذابيت تغيير جهت استقرار مديريت دانش از شرايط مناسبي

هاي مديريت دانش، برخوردار نيستند. همچنين در ميان زيرساخت
دتري نسبتمديريت تغيير و فناوري اطالعات از وضعيت نامساع

توان طور كلي مي ها برخوردار است. ولي به به ساير زيرساخت
گفت وضعيت بنادر اصلي جنوب كشور از نظر ميزان آمادگي

هاي سازي مديريت دانش از نظر وضعيت زيرساخت براي پياده
شوند. سپس در الزم در حد متوسط رو به پايين ارزيابي مي

رابطه خاكستري بنادر مرحله دوم با استفاده از روش تحيلي
بندي شدند. گانه رتبه هاي پنج كاوي شده بر اساس شاخص مورد

دست آمده از روش تحليل رابطه خاكستري با توجه به نتايج به
كاوي شده، بندر شهيد رجايي رتبه اول، بندر امام براي بنادر مورد

خميني(ره) خميني رتبه دوم، بندرخرمشهر رتبه سوم، بندر بوشهر
رم، بندر شهيد كالنتري رتبه پنجم، بندر شهيد باهنر ششم وچها

دست آورند. بندر آبادان رتبه هفتم را به به

تپيشنهادا. 9

آشنايي بيشتر مديران و كاركنان جامعه بنادر با كاربردها و
مزاياي استقرار مديريت دانش در راستايي تحقق اهداف و

كاوي كاركنان بنادر موردهاي  مهارت يماموريت بنادر، اين ارتقا
هاي اطالعاتي و همچنين آشنايي بيشتر شده در استفاده از سامانه

ها، ايجاد فرهنگ استفاده از ها با كاربردها و مزاياي اين سامانه آن
فناوري اطالعات جهت استفاده و تسهيم دانش در سازمان و

اتيهاي اطالع دانش از طريق ايجاد بانك ي هنقشي  هايجاد سامان
كند كدام يك از كاركنان در چه تخصصي بندري كه مشخص مي

موضوعي و در چه بخشي از حيطه فعاليت بندر دانش خاصي را
توان به آن دسترسي يافته و از هدارا هستند، تا در صورت نياز ب

آنها در جهت حل مشكالت و معضالت بنادر بهترين استفاده را
در و تبديل آن به ساختارينمود. تغيير و تحول در ساختار بنا

اي در ميان كاركنان و مديران بنادر منعطف، گسترش روابط شبكه

منظور كاستن از ميزان تمركز در ساختار سازمان، توجه و تأكيد به
هاي كاري، سازي در بنادر براي انجام پروژه به كار تيمي و تيم

اطيهاي ارتب منظور ايجاد كانال ها به برگزاري جلسات و نشست
غير رسمي، ايجاد فرهنگ تسهيم دانش، استقبال و حمايت از ايده

، خالقيت، نورآوري و توليد دانشدر صنعت بندري هاي نو
هاي تازه در جهت رفع معضالت بنادر، ايجاد جديد و راه حل

صورتي كه كاركنان احساس آزادي عمل فضاي باز در بنادر به
ماد براي افراد و شناساييكنند، تشريح منافع عمومي حاصل از اعت

، تقويتبنادر و رفع عوامل ايجاد عدم اعتماد در بين كاركنان
هاي پرورش و فرهنگ مديريت مشاركتي، تدوين سياست

و منابع انساني باالخص نيروهاي تخصصي دريايي ي هتوسع
هاي انگيزشي براي ايجاد تمايل در منابع بندري، تدوين برنامه

، توجه و شفافتخصصي تسهيم دانشانساني در اكتساب و 
هاي جلب سازي مزايايي ناشي از تغييرات و اتخاذ سياست

در راستايي استقرار مديريت دانش، از مشاركت كاركنان بنادر
توانند در جهت افزايش ميزان جمله راهبردهايي است كه مي

هاي الزم براي آمادگي بنادر اصلي جنوب كشور از نظر زيرساخت
ي مديريت دانش موثر باشند.ساز پياده
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