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تأثیر مدیریت دانش بر شاخصهای فنی عمردهی انقالبی به تجهیزات در نداجا با
تاکید بر نقش آموزش
1

محمدتقي امیني ،4پیمان اخوان ،2محمدرضا مهدویحاجي ،3حمیدرامین شايگان

چکیده
با توجه به اينکه نیروی دريايي ارتش يک نیروی تجهیزاتمحور است و تجهیزات پیچیده و گرانقیمتي دارد ،الزم است عواملي
را که ميتوانند منجر به عمردهي انقالبي به اين تجهیزات شوند شناسايي و از آنها در تدوين برنامههای آموزشي مرتبط استفاده
کرد .در همین راستا هدف اين پژوهش بررسي تأثیر مديريت دانش بر شاخصهای فني عمردهي انقالبي به تجهیزات در
نداجاست .سه شاخص فني برای عمردهي انقالبي به تجهیزات تعريف گرديد که شامل کاربری صحیح و استفاده مناسب از
تجهیزات؛ تعمیر و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات؛ و بهینهسازی ،بهروزرساني و ارتقاء تجهیزات ميباشد .مديريت دانش
نیز براساس مدل هیکس با چهار مؤلفه خلق دانش ،ذخیره دانش ،اشتراک و تسهیم دانش و استفاده و بهکارگیری دانش در نظر
گرفته شد .جامعه آماری اين پژوهش معاونان ،فرماندهان ،مديران و افسران فني ستاد نداجا و مناطق يکم ،دوم ،سوم و چهارم
هستند که بر اساس روش نمونهبرداری تصادفي طبقهای  422پرسشنامه توسط آنها تکمیل گرديد .برای جمعآوری دادهها
پرسشنامهای حاوی  32پرسش طراحي شده که  49پرسش آن مربوط به مديريت دانش و  41پرسش آن مربوط به شاخصها
و مؤلفههای مختلف عمردهي انقالبي به تجهیزات بود .در اين تحقیق که از جنبه هدف کاربردی و از جنبه ماهیت توصیفي-
پیمايشي است برای تجزيه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامهها از روش مدليابي معادالت ساختاری و تکنیک تحلیل
مسیر با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است .نتايج اين تحقیق نشان داد که پیادهسازی مديريت دانش بر عمردهي
انقالبي به تجهیزات در نیروی دريايي ارتش تأثیر مثبت دارد.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،عمردهی انقالبی ،تجهیزات ،نیروی دریایی و نگهداری و تعمیر.

تاريخ دريافت مقاله79/22/21 :
تاريخ پذيرش مقاله79/29/20 :

 .4دانشیار گروه مديريت دانشگاه پیام نور
 .2استاد و عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي مالک اشتر (نويسنده مسئول)akhavan@iust.ac.ir
 .3دانش آموخته کارشناسي ارشد مديريت فناوری اطالعات گرايش مديريت دانش
 .1دانشجوی دکتری آيندهپژوهي دانشگاه عالي دفاع ملي
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مقدمه
نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران با توجه به جايگاه و موقعیت استراتژيک خود و لزوم انجام مأموريتهای دوربرد و
طوالني مدت در آبهای آزاد سراسر دنیا و داشتن تجهیزات پیچیده و گرانقیمتي از جمله انواع زيردرياييها و ناوهای جنگي
در کالسهای مختلف ،انواع هواناوها و بالگردهای هوادريا در کالسهای مختلف ،فناوریهای سونار ،اژدر و  ...يک نیروی
تجهیزات محور است .اين امر بدان معني است که علیرغم وجود مؤلفههای مهم مختلفي از قبیل نیروی انساني کارآمد ،با ايمان
و با دانش ،تجهیزات يکي از مهمترين مؤلفههای موفقیت آن ميباشد .همچنین به علت اينکه اکثر اين تجهیزات ارزشمند و
گرانقیمت هستند ،هر عاملي که بتواند منجر به کاهش هزينهها از طريق استفاده مناسب ،حفظ و نگهداری ،ارتقاء و
بهروزرساني اين تجهیزات پیچیده و گرانقیمت گردد از اهمیت خاصي برخوردار ميباشد و ضرورت دارد در آن زمینهها تحقیق
گردد .از طرفي با توجه به اينکه کشور ما تحت تحريمهای ظالمانه قرار دارد قاعدتاً نیروی دريايي نیز مانند ساير بخشها و
صنايع کشور از تجهیزات بهروز دنیا محروم مي باشد .در همین راستا و با فرمان مقام معظم رهبری مبني بر عمردهي انقالبي به
تجهیزات الزم است تا ضمن حفظ و نگهداری و عمردهي انقالبي به تجهیزات موجود ،با استفاده از دانش متخصصان داخلي آنها
را بهینهسازی ،بهروزرساني و ارتقاء داد.
نیاز به استفاده از مديريت دانش يکي از مدلها ی نوين مديريت است و اهمیت آن بر کسي پوشیده نیست (سکیب و همکاران،
 .)2249ازطرفي اهمیت توجه به دانش در نیروهای مسلح در بیست سال اخیر چه در حوزه تئوريک و چه در عمل ،بهطور
قابلمالحظهای افزايش يافته است (سلیمانآبادی و ديگران .)4370 ،نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران نیز به عنوان
يک سازمان نظامي دانش بنیان و متکي بر علوم و فنون پیچیده دريايي ،نیاز و وابستگي بسیار بااليي به سیستمهای مديريت
دانش چه در بعد ضمني و چه در بعد صريح آن دارد .به واقع نداجا به دلیل نفوذ و رسوخ دانش در بخشهای مختلف مديريتي،
لجستیکي و عملیاتي آن عمالً بدون استفاده از سیستمهای مديريت دانش قادر نخواهد بود تا عملکردی بهینه در اين عرصهها
از خود نشان دهد .در اين زمینه در مطالعاتي چون داداشزاده و نصری ( )4370که بهطور خاص بر روی سامانه مديريت دانش
در نداجا پژوهش کردهاند ،بر اين امر تأکید شده است که به دلیل ماهیت پرتغییر شرايط محیطي ،تصمیمگیری و تصمیمسازی
در سازمانهای نظامي چون نداجا ،نهتنها ميبايست مبتني بر بهروزترين اطالعات و واقعیات محیطي و درون سازماني باشد
بلکه ميبايست میزان اثربخشي اين تصمیمات ن یز باال باشد .دستیابي به چنین سطحي از مطلوبیت اثربخشي در زماني که
جنگ نرم افزاری بهصورت ملموسي از جنگ اطالعاتي در حال تغییر به جنگ دانش ميباشد ،بدون وجود انعطاف پذيری
سازماني و پذيرش تغییرات موجود ممکن نخواهد بود .پیشنهاد نويسندگان در اين زمینه بکارگیری پیوسته و مؤثر سیستم
مديريت دانش بهمنظور مقابله فعال و نه منفعل با تغییرات و دستیابي به موفقیت عملکردی ميباشد.
همچنین ،در اين زمینه پژوهشهايي چون احمدی و میرزايي ( )4373بر اين موضوع تأکید داشتهاند که گستردگي
مأموريتهای نیروی دريايي در بخشهای مختلف عمل یاتي و رزمي ،فرماندهي و کنترل ،فناوری ،ساخت و نگهداری تجهیزات،
ادوات نظامي و پشتیباني ،لجستیک و خدمات اداری مالي ،ضرورت توجه به يک مکانیسم تصمیمگیری برمبنای دادهها و
اطالعات درست را دوچندان کرده و ضرورت بهکارگیری مديريت دانش به عنوان ابزاری تسهیل کننده و پشتیباني کننده از
نظام نصمیم گیری را از اهمیتي مضاعف برخوردار نموده است .از سويي ،همه انديشمندان و دلسوزان نظام ،چند سالي است که
هم از منظر وظیفه ديني و هم از منظر ضرورت تاريخي امروز کشور ،بر جنبش نرمافزاری ،تولید فکر و مهندسي آن ،تولید علم
و دانش ،مدير يت سرمايه دانشي و نوآوری تأکید فراوان دارند .همچنین چشم انداز  22ساله کشور و برنامههای راهبردی ستاد
کل ،همگي بر اين نکته تأکید دارند که خالقیت و نوآوری ،تولید دانش ،سازماندهي دانش و منابع دانش ،کاربرد دانش و به
عبارتي مديريت مؤثر دانش در سازماندهي دانشي-دفاعي يک الزام و ضرورت راهبردی است (احمدی و میرزايي.)4373 ،
بديهي است تحقیق و بررسي کارکردهای مختلف سیستم مديريت دانش و تأثیر آن بر بهبود کارکردهای اصلي نیروهای آجا و
بهويژه نیروی راهبردی دريايي ارتش جمهوری اسالمي يکي از مهمترين برنامهها و ضروریترين اهداف است (داداش زاده و
نصری.)4370 ،
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مديريت دانش :4تعريف مديريت دانش مشکل است و هیچ تعريف مشخصي که به طور جهاني مورد توافق باشد وجوود نودارد .از
اين رو هريک از صاحبنظران براساس تجارب خوود و ديودگاههوای مختلوف ،تعواريف گونواگوني را بیوان کوردهانود( .احمودی و
صالحي)12 :4372،
برخي از اين تعاريف عبارتند از:
 مديريت دانش فرآيند سیستماتیک منسجمي است که ترکیب مناسبي از فناوریهوای اطالعواتي و تعامول انسواني را بوه کوارميگیرد تا سرمايههای اطالعاتي سازمان را شناسايي ،مديريت و تسهیم کند (ربیعي و هوشیانثابت.)4372 ،
 ماهیت عملکرد درست مديريت دانش ارائه دانشي درست ،در قالبي درست ،در زمان درست ،برای اشخاص درست و با هزينوهمناسب است (ربیعي و هوشیانثابت.)4372 ،
 مديريت دانش دو بخش دارد بخش اول مديريت داده و اطالعات و بخش دوم مديريت افراد دارای دانش و تجربوه در سوازمان(ربیعي و هوشیانثابت.)4372 ،
 مديريت دانش ايجاد ارتباط بین خبرگان و افراد مجرب سازمان با افرادی که به دانش نیاز دارند است (ربیعي و هوشیانثابوت،.)4372
 مديريت دانش ،مديريت کل سرمايه فکری سازمان ،خلق ،کسب ،تسهیم ،نگهداری و به کارگیری دانوش مناسوب در سوازمانتوسط نیروی انساني و زيرساخت های فرهنگي و فناوری اطالعات و ارتباطات است که دستاورد آن تولیود ارزش از دارايويهوای
ناملموس سازمان ،حفظ مزيت رقابتي و روزآمدی و ايجاد سازمان يادگیرنده است (ربیعي و هوشیانثابت.)4372 ،
با درنظر گرفتن کلیه تعاريف ميتوان تعريف کاملتر زير را ارائه کرد :مديريت دانش فرآيند خلوق و اکتسواب ،پوااليش ،ذخیوره
سازی ،انتقال و تسهیم و استفاده از دانش با استفاده از فناوریهای اطالعواتي و ارتبواطي و تعوامالت انسواني در جهوت اهوداف
سازماني (ايجاد ارزش و ثروت ،کسب مزيت رقابتي پايدار ،روزآمدی و ايجاد سازمان يادگیرنده).
برخي از افراد و مديران اين گمان غلط را دارند که مديريت دانش تنها بورای مستندسوازی دانوش موجوود اسوتفاده مويشوود،
درصورتیکه هدف مديريت دانش ،افزايش داراييهای مشهود يک سازمان از طريق افزايش داراييهای نامشهود آن يعني سرمايه
فکری است .درواقع سرمايه فکری اساسي ترين دارايي سازمان دانشي بوده و تضومیني اسوت بورای موفقیوت و رشود روزافوزون
سرمايه مالي مشهود آن .به همین علت ارتقاء و مديريت صحیح سرمايه فکری ،بزرگترين هدف است و اين امر محقق نميشوود
مگر با مديريت صحیح دانش (پاشر و رانن.)4371 ،
مزايای مديريت دانش :موسسه بینالمللي  KMPGدر انگلستان در سال  4777و پس از بررسي  123سازمان در اروپا و آمريکا
طي گزارشي مزايای زير را برای مديريت دانش شناسايي کرد :بهبود توان تصمیمگیری ،کسوب مزيوت رقوابتي پايودار ،افوزايش
خالقیت و نوآوری ،افزايش کارايي و اثربخشي ،کاهش دوبارهکاریها و اشتباهات سازمان ،کاهش زمان پروژهها و ارائه محصوالت
جديد ،استاندارد سازی و بهبود فرآيندهای کاری ،ارائه خدمات بهتر به مشوتری و افوزايش رضوايت مشوتری ،بهبوود ارتباطوات،
ارتقای دانش و مهارت کارکنان ،تبديل شدن به سازمان هوشمند و يادگیرنده و( ...آنانتاتموال.)2221 ،2
اهمیت مديريت دانش :مديريت دانش در قرن بیست و يکم بسیار اهمیت دارد ،چرا که به سازمانها جهت کسب مزيت رقوابتي
و شیوه کار اثربخش از طريق تسهیم و کاربرد مجدد دانش کمک ميکند (گوپتا .)2222 ،دلیل اينکه اهمیت مديريت دانش بوه
طور روزافزون درحال افزايش است تنها اين نیست که تعداد زيادی از سازمانها در کشورهای پیشرفته درحال تبديل شودن بوه
سازمانهای دانش محور هستند ،بلکه به اين علت است که کل تمدن انساني در فرآيند انتقال به جامعه دانوشمحوور مويباشود؛
جامعهای که پیشرفت آن تا حد زيادی به کارايي مديريت دانش بستگي دارد(.ربیعي و معالي.)4374،
مديريت دانش ،مربوط به استفاده نظاممند و راهوار از دانش در سازمان و بهکارگیری آن در فعالیتها ،به منظور تحقق اهداف و
رسالت سازمان است .هدف مديريت دانش ،جلوگیری از تکرار اشتباهات و اتخاذ تمامي تصمیمات بر اساس دانش سازمان اسوت
(احمدی و صالحي.)4372،
1 Knowledge Management
2 Anantatmula
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فرآيندهای مديريت دانش :در مورد فرآيندهای مديريت دانش توافقي وجود ندارد ،علوی و لیدنر ( ،)2222چهارچوب سیستماتیکي
را ارائه دادهاند که برای تجزيه و تحلیل و بحث در مورد نقش بوالقوهی فنواوری اطالعوات در موديريت دانوش موورد اسوتفاده قورار
ميگیرد .طبق اين چهارچوب ،سازمانها مرکب از چهار مجموعه فرآيندهای دانش به شرح ذيل هستند:
خلق و اکتساب دانش :ايجاد دانش با فعالیتهای داخلي يک سازمان مرتبط است .خلق دانش شوامل ايجواد ايوده جديود ،شوناخت
الگوهای جديد ،ترکیب قواعد جدا از هم و ايجاد فرآيندهای جديد است .به اعتقاد نوناکا و تواکوچي ( )4771خلوق دانوش سوازماني
فرآيندی بيپايان است .به نظر آنها اين فرآيند نه تنها در درون سازمان محدود نميشود بلکه بین سوازمانهوا جريوان موييابود .از
ديدگاه پیرلسون ( )2224دانش از طريق فرآيندهايي مانند خريد ،حل مسائل به صورت گروهي ،انطباق با تغییرات گروهي ،فعالیوت
شبکههای غیر رسمي و  ...ايجاد ميشود (ربیعي و هوشیانثابت.)422 :4372 ،
سازمانها ،در محیط بسیار متغیر امروز ،بايد بر خلق دانش تمرکز کنند چرا که دانش موجود بسیار سريعتر از آنچه که تصور شوود،
منسوخ ميشود .زماني که سازماني دست به نوآوری مي زند ،اطالعات را به آساني از خوار از سوازمان بوه داخول نمويآورد ،بلکوه
مشکالت موجود را حل کرده و آن را با محیط پويای خار انطباق ميدهد (ربیعي و معالي.)422 :4374،
ذخیره و بازيابي دانش :طبق نظر علوی و لیدنر ( ،)2222مطالعات تجربي نشان داده است که مادامي که سازمانها دانش خلوق
ميکنند و ياد مي گیرند ،فراموش نیز ميکنند؛ بنابراين ،ذخیره ،سازماندهي و بازيوابي دانوش سوازماني کوه بوه عنووان حافظوه
سازماني بیان شده ،منظر مهمي از مديريت دانش سازماني را تشوکیل مويدهود (گوتشواک .)2229 ،4از ذخیوره ،سوازماندهي و
بازيابي دانش سازماني به عنوان حافظه سازماني ياد ميشود .حافظه سازماني شامل شکلهوای مختلوف دانوش ماننود اطالعوات
ساخت يافته ذخیره شده در پايگاه اطالعات الکترونیک ،اسناد مکتوب ،سیستم هوای خبوره ،فرآينودها و رويکردهوای سوازماني
مستند و دانش ضمني افراد است .استراتژیهای کد گذاری و شخصي سازی جهت ذخیوره دانوش بوه کوار مويرود (لووجین 2و
تاسيچیا .)2221 ،3بدون شک يکي از کاربردهای مهم فناوری اطالعوات در موديريت دانوش ،در فرآينود ذخیوره دانوش تجلوي
مييابد( .ربیعي و هوشیانثابت)421 :4372 ،
انتقال و تسهیم دانش :انتقال يا توزيع فرآيندی است که طي آن يک سازمان دانش و اطالعات خود را میان اعضاء تقسیم
ميکند و از اين طريق يادگیری را ارتقاء داده و دانش يا درک جديدی را به وجود ميآورد .انتقال دانش در داخل سازمان ،پیش
شرط حیاتي برای ايجاد اطالعات و تجاربي است که سازمان ميتواند از آن استفاده کند .به نظر داونپورت 1و پروساک)4772( 1
انتقال دانش شامل هم انتقال اطالعات به گیرنده است و هم جذب و تبديل آن توسط شخص يا گروهي که اطالعات را
مي گیرد .برای اينکه انتقال دانش برای يک سازمان ارزشمند باشد به تغییراتي در رفتار ،روش ها ،فرآيندها و سیاست ها نیاز
مي باشد؛ بنابراين ضروری است که سازمان ها در تأمین کارآمدی انتقال دانش بکوشند .در اين رابطه ،استفاده از زبان واضح و
روشن برای انتقال دانش ،قراردادن پاداش هايي برای به اشتراک گذاری دانش ،حمايت فرهنگ سازماني از اشتراک و انتقال
دانش مي تواند مؤثر باشد (همان .)420 :همچنین سازمانها بايد از چندين روش و مکانیزم برای انتقال و انتشار دانش استفاده
کنند تا از انتقال نامحدود آن اطمینان حاصل شود (ربیعي و معالي ،)427 :4374،زيرا دانشي که به اشتراک گذاشته نشود و به
مسائلي که شرکت و مديران با آنها مواجه ميشوند ،اعمال نشود ارزشي برای سازمان نخواهد داشت (الودن 0و همکاران،
.)4322
يکي از ابزارهايي که به وسیله آن مي توان افراد را برای به اشتراک گذاشتن دانش و اطالعاتشان دور هم جمع کرد ،چايخانه
دانش است .اين روش هم برای خلق و هم تسهیم دانش ابداع شده است (پاشر و رانن.)4371 ،

1 Gottschalk
2 Lu Juin
3 Tsai Chia
4 Dounport
5 Prosak
6 Lovdan

12

شماره  41پايیز 79

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

به کارگیری و کاربرد دانش  :از ديدگاه اکثر پژوهشگران مديريت دانش ،اين مرحله مهم ترين مرحله مديريت دانش مي باشد .به
اعتقاد آن ها مزيت رقابتي نصیب سازمان هايي که بهترين دارايي دانشي را دارند نمي شود ،بلکه متعلق به سازمان هايي است
که به بهترين صورت از دانش خود در عمل استفاده مينمايند .در واقع سعي مديريت دانش بر اين است تا دانش موجود در
سازمان ها به کار گرفته شود تا بتواند به سوددهي سازمان منجر شود (ربیعي و هوشیانثابت .)429 :4372 ،فناوری اطالعات
ميتواند با ادغام دانش در فرآيندهای روزمره سازمان ،کاربرد دانش را پشتیباني نمايد (ربیعي و معالي(4374،
عمردهي انقالبي به تجهیزات :اين اصطالح برای نخستین بار توسط مقام معظم رهبری به کار رفته و به معنای کاربری صحیح و
استفاده مناسب از تجهیزات و تعمیر و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات در راستای افزايش طول عمر مفید آنها و همچنین
بهینهسازی ،بهروزرساني و ارتقاء تجهیزات در راستای افزايش اثربخشي و قابلیتهای آنها (متناسب با ماموريتهای جديد) است
(محمدی جاللي و مهپیکر.)4329 ،
نگهداری و تعمیرات را ميتوان از زمان ظهور آن در سال  4732میالدی تاکنون در قالب سه دوره متوالي بررسي کرد:
 .4نسل اول :دوره اول از سال  4732تا قبل از آغاز جنگ جهاني دوم است .در آن زمان صنعت به صورت کنوني مکانیزه
نبود و لذا زمان توقف دستگاه ها زياد اهمیتي نداشت .اين بدان معني است که جلوگیری از خرابي دستگاهها برای
مهندسین اهمیتي نداشته است .از طرف ديگر اکثر تجهیزات ساده بودند و به همین خاطر قابلیت اطمینان بیشتری
داشتند و راحت تعمیر ميشدند .از مطالب فوق ميتوان نتیجه گرفت که در دوره اول هیچ نیازی به نگهداری
سیستماتیک بیشتر از تمیزکاری ساده ،سرويس کردن و روانسازی معمولي وجود نداشته و نیروی انساني نیز،
تخصص زيادی الزم نداشته است.
 .2نسل دوم :در جريان جنگ جهاني دوم تغییرات بسیاری در جهان به وقوع پیوست .فشارها و شرايط ناشي از جنگ
باعث ايجاد تقاضای زياد انواع کاال شد ،در حاليکه قدرت تولید اين کاالها به شدت کاهش يافته بود .اين شرايط
جديد باعث شد مکانیزاسیون در صنعت گسترش يابد ،بهطوريکه در آغاز دهه  4712ماشینهای زياد و پیچیدهای در
صنعت بهکار گرفته شده بودند .با گسترش وابستگي صنايع به ماشینها و مکانیزاسیون ،زمان توقف اين تجهیزات و
ماشینها اهمیت ويژهای پیدا کرد .اين اهمیت در نهايت منجر به شکلگیری اين ايده شد که بايد جلوی خرابي
تجهیزات ،تأسیسات و ماشین آالت را گرفت و در نهايت مفهوم نت پیشگیرانه را بهوجود آورد .بهطوريکه نت
پیشگیرانه در آستانه سال  4702میالدی شکل گرفت و مشخصه آن انجام عملیات اورهال 4بصورت برنامهريزی شده
است .هزينههای نگهداری و تعمیرات نیز به نوبه خود با گسترش مکانیزاسیون بیشتر و بیشتر شدند .اين موضوع
منجر به ايجاد و رشد برنامهريزی نت و سیستمهای کنترلي شد .اين رويکردها به میزان زيادی انجام عملیات نت را
تحت کنترل خود درآوردند ،بهطوريکه امروزه نت پیشگیرانه يک قسمت تثبیت شده از فعالیتهای نت است.
 .3نسل سوم :بعد از دوره دوم جهش صنعتي در تکنولوژی نت ،افزايش میزان پیچیدگي و گسترش سازمانها و منابع
آنها و افزايش هزينههای نگهداری  -تعمیرات منابع فیزيکي منجر به کنکاش روشهايي جهت افزايش عمر مفید
ماشینآالت و تجهیزات شد .در اوايل دهه  ،4792تغییرات بهوجود آمده در صنعت موجب حرکت بزرگي در نت شد.
تغییراتي که موجب اين جهش صنعتي شدند را ميتوان در سه حوزه "شکلگیری نیازمندیهای جديد"" ،تحقیقات
جديد" و "تکنیکهای جديد نت" تقسیم بندی کرد (محمدی جاللي و مهپیکر.)4329 ،
يکي از اهداف و مزايای سامانه نگهداری و تعمیر افزايش عمر مفید تجهیزات است .طول عمر هر يک از تجهیزات از سه دوره
زير تشکیل ميشود:
أ .دوره آببندی يا طفولیت (مرحله جا افتادگي) :در اين دوره ،که نسبتاً کوتاه است ،تجهیزات به تنظیم شدن ،سازگاری
با محیط و جاافتادگي عملکرد قسمتهای زيرمجموعه و قطعات خود ميپردازد .در اين دوره از عمر ،خرابيها
بهواسطه عدم تطبیق قطعات با يکديگر بوجود ميآيد که به آنها خرابيهای زودرس ميگويند.

1 Overhaul
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ب .دوره عمر عادی (مرحله عمر طبیعي) :در اين دوره که دوره عمر خدمات مفید تجهیزات محسوب شده ،خرابيهای
معمولي براساس عمر قطعات بهوجود ميآيند .اين نوع خرابيها طبیعي تلقي شده و بايد با سامانه نت نسبت به
کاهش آنها اقدام شود ،به روايتي ديگر دوره عمر عادی تجهیزات حفظ شده يا افزايش يابد.
 .دوره عمر پیری (مرحله فرسايش) :دوراني است که به جهت افزايش خرابيها ،حجم تعمیرات نیز افزايش يافته به
طوری که انجام آن صرفه اقتصادی نداشته باشد .در اين دوره نرخ شکست و سرعت خرابي تجهیز افزايش يافته و طي
مدت زمان کوتاهي مستهلک و از دايره تجهیزات قابل بهرهبردای خار ميشود.
بنابراين ،برای به تأخیر انداختن اين دوره ،يا به تعبیر بهتر ،برای بازگرداندن تجهیز و يا اجزای آن به شرايطي که بتوان دوباره از
آنها استفاده نمود ،سامانه نت انجام تعمیرات اساسي يا بازسازی را تعريف ميکند .يعني با انجام تعمیرات اساسي برای اجزاء يا
زيرمجموعههای تجهیز و انجام بازسازی برای هنگامي که خود تجهیز (بعنوان مجموعهای از همه اجزای آن) قادر به اجرای
عملیات مورد انتظار نیست آن را مجدداً به دوره عمر عادی بر مي گرداند .البته همانطور که اشاره شد هدف سامانه نت اين است
که با انجام نگهداری بهتر ،دوره دوم عمر تجهیز که «دوره عمر مفید» نامیده ميشود را حفظ و يا به حداکثر برساند .ذکر اين
مطلب د ر اين قسمت ضروری است که معموالً در اسناد فني ،کاتالوگها و  ...که به همراه محصول تحويل گرفته ميشوند ،عمر
محصوالت و تجهیزات نیز ذکر مي شود ،اما با توجه به شرايط کنوني الزم است با اجرای فعالیتهای نگهداری و انجام
مراقبتهای ويژه و برنامهريزی شده ،نسبت به ت مديد و افزايش عمر مفید و مدت زمان استفاده از آنها اقدام شود (معاونت آماد،
پشتیباني و تحقیقات صنعتي ستاد کل ن م.)4371 ،
بهینهسازی ،بهروزرساني و ارتقاء تجهیزات :با استفاده از قابلیتهای سازندگي ،خالقیت و نوآوری و با تکیه بر توان داخلي،
تجهیزات موجود بهینهسازی ،بهروزرساني و ارتقاء يابند .به عنوان مثال ميتوان به طراحي و ساخت يک سامانه راداری پیشرفته
و متناسب با نیازهای روز و سپس نصب آن برروی واحد شناوری قديمي که منجر به ارتقاء و بهروزرساني آن واحد شناور خواهد
شد ،اشاره نمود.
تجهیزات :منظور از تجهیزات در اين پژوهش تجهیزات سنگین و پیچیده از قبیل ناو ،ناوچه ،زيردريايي و ...يا هموان آرايوه و در
اصطالح نظامي "تجهیزات عمده دفاعي" است.
شاخصهای عمردهي انقالبي به تجهیزات :در اين باره شاخصهای زيادی را ميتوان تعريف کرد اموا بوه علوت محودود نموودن
قلمرو مفهومي تحقیق ،شاخصها را به دو دسته شاخصهای زيرساختي-مديريتي (از قبیل فرهنگ سوازماني ،ديودگاه موديريت
سازمان ،استراتژیهای سازمان و  )...و شاخصهای فني-عملکردی تقسیم نموده و در اين پژوهش فقط به شواخصهوای فنوي-
عملکردی پرداخته ميشود.
با توجه به شناسايي نشدن شاخصهای فني عمردهي انقالبي به تجهیزات در تحقیقات پیشین و در دسترس نبودن آنها ،با
تکیه بر فرمايشات مقام معظم رهبری و فرماندهي معظم کل قوا و مطالعه کتب ،نشريات ،مستندات مختلف سازماني و مصاحبه
با خبرگان ،شاخصهای فني مختلفي که منجر به عمردهي انقالبي به تجهیزات ميشوند و مؤلفههای مرتبط با اين شاخصها به
شرح ذيل شناسايي گرديد .شاخصهای فني شناسايي شده به شرح زير است:
الف) کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات موجود
ب) تعمیر و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات موجود
) بهینه سازی ،به روز رساني و ارتقاء تجهیزات موجود
نیروی دريايي راهبردی :نیروی دريايي راهبردی به نیروی درياييای اطالق ميشود که قادر است :در محدوده آبهای عمیق
اقیانوسي عملیات انجام دهد بهگونه ای که بتواند به تنهايي خود را از گزند تهديدهای سطحي ،زيرسطحي و هوايي حفظ کند،
به لحاظ پشتیباني لجستیکي تامین باشد ،محدوديتي برای اجرای عملیات در عمق (عملیات در دور دست) نداشته باشد .به
تعبیری ساده تر ،نیروی دريايي راهبردی نیرويي است که از منافع ملي کشور در منطقه حیاتي يا حساس (دريايي) صیانت کند
(صادقي و ديگران .)4374 ،بطور معمول از هر نیروی دريايي راهبردی انتظار ميرود از قابلیتها و توانمندیهای کنترل
دريايي ،اعمال قدرت ،ممانعت دريايي و بازدارندگي (سیاری و خانزادی .)4374 ،برخوردار باشد.
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برابر بررسيهای بهعمل آمده درخصوص تاثیر پیاده سازی مديريت دانش بر عمردهي انقالبي به تجهیزات تاکنون تحقیق خاصي
انجام نشده است .البته در خصوص رابطه و تاثیر پیادهسازی مديريت دانش بر نگهداری و تعمیرات (که يکي از شاخصهای
عمردهي انقالبي به تجهیزات است) تحقیقات داخلي و خارجي فراواني انجام شده که  2نمونه از آنها عبارتاند از:
 -4تحقیق پارسا و ضرغامي با موضوع "ارائه مدل مفهومي کاربست قابلیتهای مديريت دانش در ارتقای اثربخشي
مديريت نگهداری و تعمیرات در نیروهای مسلح" که در اين پژوهش الزامات و اقدامات مورد نیاز جهت استفاده از
قابلیت های توانمندساز مديريت دانش در راستای مديريت اثربخش و بهینه نگهداری و تعمیرات داراييهای فیزيکي
در نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ايران تعیین و پس از مفهومپردازی فرآيند مديريت دانش ،برخي از زيرساختها،
بسترها و ابزارهای پرکاربرد مديريت دانش معرفي و در نهايت نیز پس از موشکافي اهمیت بهرهبرداری از مديريت
دانش در نت ،مدلي مفهومي جهت استفاده از ابزارها و قابلیتهای توانمندساز مديريت دانش در مديريت نگهداری و
تعمیرات داراييهای فیزيکي در نیروهای مسلح ارائه گرديده است (پارسا و ضرغامي.)4371 ،
-2تحقیق تقي برزگر و همکارانش با موضوع "تعیین و رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیت مديريت دانش در نگهداری و
تعمیرات با رويکرد  "AHPکه در اين تحقیق چهار معیار اصلي عوامل راهبردی و مديريتي (شامل چهار معیار
فرعي) ،عوامل فرهنگي ( شامل چهار معیار فرعي) ،عوامل ساختارها و فرآيندهای سازماني (شامل چهار معیار فرعي) و
عوامل نیروی انساني ( شامل شش عامل) به عنوان معیارها و عوامل کلیدی موفقیت مديريت دانش در نگهداری و
تعمیرات در معاونت آماد و پشتیباني ناجا شناسايي گرديد و اين معیارها براساس نظر خبرگان و با استفاده از روش
رياضي تحلیل سلسله مراتبي ( )AHPاولويتبندی گرديدند (برزگر و همکاران.)4371 ،
با توجه به فرضیات و اهداف در نظر گرفته شده تحقیق و بر اساس دستهبندی يافتههای نظری و عناصر اصلي پژوهش برای
بررسي تاثیر مديريت دانش بر شاخصهای فني عمردهي انقالبي به تجهیزات ،متغیر مستقل در اين تحقیق از مدل مديريت
دانش هیکس که شامل چهار فرايند خلق دانش ،ذخیره و نگهداری دانش ،انتقال و تسهیم دانش و بهکارگیری و استفاده از
دانش مي باشد انتخاب شده است.
متغیرهای مستقل

متغیرهای وابسته

مدیریت دانش

عمردهی انقالبی به تجهیزات
کاربری صحیح و استفاده مناسب

خلق دانش

از تجهیزات موجود

ذخیره و نگهداری دانش

تعمیر و نگهداری صحیح و
مناسب تجهیزات موجود

انتقال و تسهیم دانش

بهینه سازی ،به روز رسانی
و ارتقاء تجهیزات موجود

به کارگیری و استفاده از
دانش

شکل ( )1مدل مفهومی تحقیق

متغیر وابسته نیز عمردهي انقالبي به تجهیزات است که برای آن سه شاخص فني  .4کاربری صحیح و استفاده مناسب از
تجهیزات موجود .2 ،تعمیر و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات موجود و  .3بهینه سازی ،به روز رساني و ارتقاء تجهیزات
موجود انتخاب شده است .اين انتخاب بر اساس معیار مشهور بودن ،تناسب با موضوع تحقیق و تناسب با ساختار نیروی دريايي
ارتش جمهوری اسالمي ايران مي باشد.
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شماره  41پايیز 79

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

با توجه به موارد فوق اين مطالعه بر آن است تا يکي از مواردی که احساس مي شود در اين امر مهم تأثیر گذار است را بررسوي
و مشخص کنیم که پیاده سازی و اجرای مديريت دانش چه تأثیری بر عمردهي انقالبي به تجهیوزات در نیوروی دريوايي ارتوش
دارد .در همین راستا فرضیههای زير درنظر گرفته شده است:
فرضیه اصلي :پیادهسازی مديريت دانش بر شاخصهای فني عمردهي انقالبي به تجهیزات در نیروی دريايي ارتش تأثیر
مثبت دارد.
فرضیه های فرعي:
 .4پیاده سازی مديريت دانش بر کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات موجود تأثیر مثبت دارد.
 .2پیاده سازی مديريت دانش بر تعمیر و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات موجود تأثیر مثبت دارد.
 .3پیادهسازی مديريت دانش بر بهینهسازی ،بهروزرساني و ارتقاء تجهیزات موجود تأثیر مثبت دارد.
 .1فرايند خلق دانش بر کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات موجود تأثیر مثبت دارد.
 .1هريک از فرايندهای مديريت دانش بر شاخصهای فني عمردهي انقالبي به تجهیزات تأثیر مثبت دارد.
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از جنبه هدف کاربردی و از جنبه ماهیت توصیفي و پیمايشي است .اين تحقیق به دنبال بررسي اين
فرضیهها ميباشد که مولفههای مديريت دانش چه تاثیری بر مولفههای فني عمردهي انقالبي به تجهیزات دارند .در اين
پژوهش برای تجزيه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامهها از روش مدليابي معادالت ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر ،با
استفاده از نرم افزار لیزرل ،استفاده شده است .در الگوی تحلیلي تحقیق مديريت دانش که متغیر مستقل است چهار مؤلفه خلق
دانش ،ذخیره و نگهداری دانش ،انتقال و تسهیم دانش و بهکارگیری و استفاده از دانش دارد و تاثیر آن بر عمردهي انقالبي به
تجهیزات که متغیر وابسته است و سه مؤلفه کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات موجود ،تعمیر و نگهداری صحیح و
مناسب تجهیزات موجود و بهینه سازی ،به روز رساني و ارتقاء تجهیزات موجود دارد ،سنجیده ميشود.
به علت اينکه موضوع تحقیق حاضر به بررسي تاثیر مديريت دانش بر شاخصهای فني عمردهي انقالبي به تجهیزات ميپردازد،
جامعه آماری پژوهش معاونین فني ستاد نداجا ،مديران فني و نت ستاد نداجا ،فرماندهان و افسران فني کارخانجات منطقه يکم
نداجا (بندرعباس) و منطقه دوم نداجا (بوشهر) ،فرماندهان و افسران فني يگانهای مهندسي فني و تعمیرات رده میاني مناطق
يکم (بندرعباس) ،دوم (بوشهر) ،سوم (کنارک) و چهارم (انزلي) هستند که همگي حداقل دارای مدرک کارشناسي فني و
مرتبط ميباشند .حجم اين جامعه در حدود  202نفر است.
با توجه به ناهمگون بودن گروههای جامعه آماری در ستاد و مناطق ،طرح نمونهبرداری از اين جامعه آماری تحقیق،
نمونهبرداری تصادفي طبقهای است .تعداد نمونه هم براساس فرمول کوکران  442نفر محاسبه و در راستای افزايش اطمینان و
صحت  432پرسشنامه تقسیم شد که در نهايت  422پرسشنامه تکمیل شده جمعآوری گرديد.
در اين پژوهش ابتدا به دلیل در دسترس نبودن شاخصهای فني که منجر به عمردهي انقالبي به تجهیزات ميشوند ،با تکیه بر
فرمايشات مقام معظم رهبری و فرماندهي معظم کل قوا و مطالعه کتب ،نشريات ،مستندات مختلف سازماني و مصاحبه با 42
نفر از خبرگاني که دارای مدارک کارشناسي ارشد و دکتری وسابقه خدمتي مرتبط باالی  21داشتند شاخصهای مختلفي که
منجر به عمردهي انقالبي به تجهیزات ميشوند و مؤلفههای مرتبط با اين شاخصها شناسايي شدند .سپس با استفاده از اين
شاخصها و مؤلفههای استخرا شده و تلفیق آنها با پرسشنامه مديريت دانش (کنراد 4و نیومن )2و انجام اصالحات الزم،
بوميسازی و متناسبسازی پرسشنامه تحقیق جمعبندی گرديد .اين پرسشنامه شامل  3بخش مي باشد:
الف) تعاريف و اصطالحات :صفحه اول پرسش نامه به منظور ايجاد فهم مشترک سؤالها ،به بیان تعاريف کلیدی
مديريت دانش و عمردهي انقالبي به تجهیزات اختصاص يافته است.
1 Kenrad
2 Newman
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ب) مشخصات پاسخ دهنده :در اين بخش سؤالهايي از قبیل سنوات خدمتي ،درجه ،میزان تحصیالت ،شغل و سمت
عملي در شده است.
) سؤال های اصلي و تخصصي تحقیق :با توجه به چارچوب تحقیق مشخص شده جهت پیگیری تحقیق و مؤلفههای
تعیین شده جهت بررسي ،برای هريک از مؤلفه ها ،سؤالها و گويههای متعددی طرح و درنهايت  32پرسش تنظیم
گرديد که  49پرسش آن مربوط به مديريت دانش و  41پرسش آن نیز مربوط به عمردهي انقالبي به تجهیزات است.
به منظور سنجش روايي و يا اعتبار پرسشنامه در اين تحقیق اقدامات زير انجام شده است:
 -4استفاده از پرسشنامه پايه استاندارد (پرسشنامه مديريت دانش نیومن و کنراد)(نیومن و کنراد)4777 ،
 -2بهرهبرداری از ادبیات تحقیق و ايجاد اصالحات الزم در پرسشنامه؛
 -3اضافه نمودن سواالت مرتبط با شاخصها و مؤلفههای فني که منجر به عمردهي انقالبي به تجهیزات ميشوند،
 -1توزيع پرسش نامه بین خبرگان و دريافت نظرات اصالحي و پیشنهادات و انتقادات آنان و انجام تغییرات الزم در
پرسشنامه.
 -1اعتبار سازه نیز در مرحله اجرای مدليابي معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل و مبتني بر بار عاملي
سؤاالت تايید گرديد.
با توجه به موارد فوق روايي و اعتبار پرسشنامه هم از نظر روايي محتوا (با توجه به نظر خبرگان) و هم از نظر روايي و اعتبار
سازه (در مرحله اجرای مدليابي معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل و مبتني بر بار عاملي سؤاالت) تايید گرديد .به
منظور برآورد پايايي يا قابلیت اعتماد پرسشنامه از روش آلفای کرانباخ به وسیله نرم افزار  SPSSاستفاده شده است .آلفای
کرانباخ برای پرسشنامه تحقیق حاضر  %21مي باشد و از پايايي خوبي برخوردار است.
یافتههای تحقیق
در اين تحقیق به منظور آزمون فرضیههای تحقیق از آمار استنباطي و از روش مدليابي معادالت ساختاری و تکنیک تحلیل
مسیر با استفاده از نرمافزار  Lisrelاستفاده شده است .با توجه به شکلهای  2و  3و با توجه به ضرايب مسیر و مقادير T-
( valueکه تمامي آنها بزرگتر از  2و يا کوچکتر از  -2مي باشند) مدل اصلي تحقیق تايید شده است .همچنین شاخصهای
تناسب مدل حاکي از آن است که مدل از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت خوبي است؛ زيرا نسبت کایدو بر درجه
آزادی آن برابر  2/32است که کمتر از مقدار مجاز  3ميباشد؛ و مقدار  RMSEAنیز برابر با  2/292است که کمتر از مقدار
مجاز  2/22است .مقدار  P-valueنیز  2/2ميباشد که کمتر از  2/21است .همچنین  GFIو  AGFIبه ترتیب برابر  2/73و
 2/20ميباشد .از اين رو ميتوان نتیجه گرفت که مدل اجرا شده برازش مناسبي دارد و تايید شده است.

شکل( )2مدل معادال ت ساختاری(تحلیل مسیر) مرتبط با فرضیه اصلی تحقیق(نمودار ضرایب استاندارد)
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شکل ( )3مدل معادالت ساختاری مرتبط با فرضیه اصلی تحقیق(نمودار )T-value

جدول ( )1میزان برازش مدل اصلی پژوهش (مرتبط با فرضیه اصلی پژوهش)

نام شاخص

مقدار به دست آمده

مقدار مجاز

کایدو بر درجه آزادی

2/32

کمتر از 3

( GFIنیکويي برازش)

2/73

نزديک به 4

( RMSEAريشه میانگین مربعات خطای برآورد)

2/292

کمتر از 2/22

( AGFIنیکويي برازش تعديل يافته)

2/20

نزديک به 4

( NFIبرازندگي نرم شده)

2/72

باالتر از 2/7

( NNFIبرازندگي نرم نرم شده)

2/72

باالتر از 2/2

فرضیه اصلي اين پژوهش تاثیر پیادهسازی مديريت دانش بر شاخصهای فني عمردهي انقالبي به تجهیزات را آزمون ميکند .با
توجه به مدل اصلي تحقیق (شکل  )2که با توجه به جدول شماره  4تايید شده است و با درنظر گرفتن مقادير ضريب مسیر
( )4/23و آماره  )42/40( Tميتوان گفت :پیادهسازی مديريت دانش بر شاخصهای فني عمردهي انقالبي به تجهیزات در نیروی
دريايي ارتش تأثیر معنادار و مثبتي دارد؛ بنابراين فرضیه اصلي پژوهش معنادار است و تايید ميشود.

شکل ( )4مدل معادالت ساختاری(تحلیل مسیر) مرتبط با فرضیههای فرعی تحقیق(نمودار ضرایب استاندارد)
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شکل ( )5مدل معادالت ساختاری مرتبط با فرضیههای فرعی تحقیق (نمودار )T-value
جدول ( )2میزان برازش مدل فرعی پژوهش (مرتبط با فرضیههای فرعی پژوهش)

نام شاخص

مقدار به دست آمده

مقدار مجاز

کایدو بر درجه آزادی

2/12

کمتر از 3

( GFIنیکويي برازش)

2/90

نزديک به 4

( RMSEAريشه میانگین مربعات خطای برآورد)

2/297

کمتر از 2/22

( AGFIنیکويي برازش تعديل يافته)

2/92

نزديک به 4

( NFIبرازندگي نرم شده)

2/73

باالتر از 2/7

( NNFIبرازندگي نرم نرم شده)

2/71

باالتر از 2/2

فرضیه فرعي اول اين پژوهش تاثیر پیاده سازی مديريت دانش بر شاخص کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات موجود
را آزمون ميکند ..با توجه به مدل شکلهای  1و  1که با توجه به مندرجات جدول شماره  2تايید شده است و با درنظر گرفتن
مقادير ضريب مسیر ( )2/72و آماره  )0/42( Tميتوان گفت :پیاده سازی مديريت دانش بر کاربری صحیح و استفاده مناسب از
تجهیزات موجود تأثیر معنادار و مثبتي دارد؛ بنابراين فرضیه فرعي اول پژوهش نیز معنادار است و تايید ميشود.
فرضیه فرعي دوم اين پژوهش تاثیر پیادهسازی مديريت دانش بر تعمیر و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات را آزمون ميکند .با
توجه به مدل شکلهای  1و  1که با توجه به مندرجات جدول شماره  2تايید شده است و با درنظر گرفتن مقادير ضريب مسیر
( )2/22و آماره  )2/31( Tميتوان گفت :پیادهسازی مديريت دانش بر تعمیر و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات موجود تأثیر
معنادار و مثبتي دارد؛ بنابراين فرضیه فرعي دوم پژوهش نیز معنادار است و تايید ميشود.
فرضیه فرعي سوم اين پژوهش تاثیر پیادهسازی مديريت دانش بر بهینهسازی ،بهروزرساني و ارتقاء تجهیزات موجود را آزمون
ميکند .با توجه به مدل شکلهای  1و  1که با توجه به مندرجات جدول شماره  2تايید شده است و با درنظر گرفتن مقادير
ضريب مسیر ( )2/77و آماره  )0/21( Tميتوان گفت :پیادهسازی مديريت دانش بر بهینهسازی ،بهروزرساني و ارتقاء تجهیزات
موجود تأثیر معنادار و مثبتي دارد؛ بنابراين فرضیه فرعي سوم پژوهش نیز معنادار است و تايید ميشود.
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شکل ( )6نمودار ضرایب مسیر برای بررسی تأثیر هر یک از مولفه های مدیریت دانش بر شاخص های مختلف عمردهی انقالبی به تجهیزات

شکل ( )7نمودار  T-valueبرای بررسی تأثیر هر یک از مولفه های مدیریت دانش بر شاخص های مختلف عمردهی انقالبی به تجهیزات

با بررسي نمودارهای شکلهای  0و  9وضعیت فرضیه پنجم فرعي پژوهش به شرح زير است:
تاثیر فرايند ذخیره و نگهداری دانش بر شاخصهای "کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات" و "بهینهسازی ،بهروزرساني و
ارتقاء تجهیزات" تايید نشد .تاثیر فرايند استفاده و بهکارگیری دانش بر شاخصهای "کاربری صحیح و استفاده مناسب از
تجهیزات" و "تعمیر و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات" تايید نشد .همچنین تاثیر فرايند خلق دانش بر شاخص "تعمیر و
نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات" تیز تايید نگرديد (مطابق خطوط قرمز در نمودار شکل .)9
تاثیر ساير فرايندهای مديريت دانش بر شاخصهای فني عمردهي انقالبي به تجهیزات تايید شد که در اين میان بیشترين
میزان تاثیر را فرايند خلق دانش بر شاخص "بهینهسازی ،بهروزرساني و ارتقاء تجهیزات موجود" داشت .ساير تاثیرات نیز به
ترتیب بیشترين مقدار تاثیر عبارتاند از :فرايند اشتراک دانش بر شاخص "کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات
موجود" ،فرايند استفاده از دانش بر شاخص "بهینهسازی ،بهروزرساني و ارتقاء تجهیزات موجود" ،فرايند ذخیره و نگهداری
دانش بر شاخص "تعمیر و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات موجود" ،فرايند اشتراک و تسهیم دانش بر شاخص "تعمیر و
نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات موجود" ،فرايند خلق دانش بر شاخص "کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات
موجود" و درنهايت نیز فرايند اشتراک و تسهیم دانش بر شاخص "بهینهسازی ،بهروزرساني و ارتقاء تجهیزات موجود".
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نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي ايران با توجه به جايگاه و موقعیت استراتژيک خود و لزوم انجام مأموريتهای دوربرد و
طوالني مدت در آبهای آزاد سراسر دنیا يک نیروی تجهیزات محور است و باتوجه به وجود تجهیزات پیچیده ،وجود دانش مرتبط
الزم و کافي جهت استفاده ،حفظ و ارتقاء اين تجهیزات (عمردهي انقالبي به تجهیزات) ضروری است.
نتايج اين پژوهش حاکي از آن است که پیاده سازی مديريت دانش و فرايندهای آن در نیروی دريايي ارتش جمهوری اسالمي
ايران بر عمردهي انقالبي به تجهیزات در اين نیرو تاثیر مثبت دارد .همچنین اين تحقیق نشان داد مديريت دانش بر
شاخصهای فني عمردهي انقالبي به تجهیزات (شاخصهای .4 :کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات موجود  .2تعمیر
و نگهداری صحیح و مناسب تجهیزات موجود  . 3بهینه سازی ،به روز رساني و ارتقاء تجهیزات موجود) نیز تاثیر مثبت دارد.
نتايج اين تحقیق از بعد تاثیر مديريت دانش بر شاخص نگهداری و تعمیرات با تحقیق پارسا و ضرغامي و تقي برزگر و
همکارانش همخواني دارد.
با نتايج حاصل شده موضوع قابل نتیجهگیری اين است که در نیروی دريايي جمهوری اسالمي ايران ،پیادهسازی مؤثر سیستم
مديريت دانش و اجزاء و ابعاد آن قادر است تا بر بهرهگیری حداکثری از تجهیزات بکارگرفته شده در بخشهای مختلف اعم از
عملیاتي و پشتیباني اثرگذار باشد .در واقع ،پیادهسازی مؤثر مديريت دانش که خود متکي بر اجرای نظاممند و گام به گام يک
سری از فعالیتهای مهم در حیطه جذب ،درونيسازی ،کاربردی سازی و سنجش عملکرد سیستم ميباشد و از طريق
فرايندهای خلق دانش ،ذخیره دانش ،اشتراک و تسهیم دانش و استفاده و بهکارگیری دانش اجرا ميشود ميتواند با توسعه و
ترويج دانش آگاهي الزم در زمینه نحوه استفاده ،نگهداری و تعمیرات مؤثر تجهیرات مختلف و دارای سطوح پیچیدگي متفاوت
را باال برده و منجر به افزايش قابل توجه عمر عملیاتي تجهیزات شود و عالوه بر کاهش هزينههای سازماني ،تجهیزات و لوازم
بکار گرفته شده در ادوات مربوط به نیروی دريايي را در وضعیت مطلوب عملیاتي حفظ نمايد.
برمبنای آنچه که نتايج نشان داده اند ،هريک از فرايندهای مديريت دانش قادرند تا بر شاخصهای فني عمردهي اتقالبي به
تجهیزات اثرات مثبتي برجای نهند؛ به بیان ديگر ،تالش مديران و تصمیمگیران ارشد و میاني در نداجا به منظور جذب دانش
به روز از يک سو و ايجاد شرايطي به منظور ايجاد دانش بومي و يا بوميسازی دانش روز جهان در حیطه دريانوردی ،نگهداری و
تعمیر تجهیزات سطحي و زيرسطحي و فنون تصمیمگیری در شرايط بحراني ،از سوسي ديگر ،قادر خواهد بود تا به میزان قابل
توجهي بر عمر مفید و عملیاتي اين تجهیزات بیفزايد .از طرفي ،فعالیتهای درونيسازی دانش در قالب ترويج دانشآموزی و
يادگیری سازماني پیوسته چه در بعد فني و چه در بعد روانشناختي برای مديران و کارکنان نداجا نیز ميتواند به عنوان عاملي
مؤثر و مثبت در جهت بهبود عمر تجهیزات نقش بازی نمايد ،زيرا با توجه به دانش بنیان بودن سیستمهای نظامي امروزی و
حجم عظیم تحوالت دانشي که قادر است ماهیت و کیفیت دانش و فنون بهکار گرفته شده در تجهیزات را دگرگون سازد ،نیاز
به يادگیری پیوسته و نیز ترويج و توسعه دانش به روز در سطح سازمان يکي از ضروريات انکار ناپذير ميباشد .همچنین
کاربردیسازی دانش جهاني و يا بومي به عنوان مهم ترين فعالیت در فرايندهای مديريت دانش ،قادر خواهد بود تا دانش نظری
را به سوی فعالیت های کاربردی و عملي و متعاقباً دستیابي به نتايج حقیقي از دانش سوق دهد؛ بنابراين آنچه در اين زمینه
حائز اهمیت است ،اهتمام تصمیمگیران در جهت کاربردیسازی دانش از طريق اشراف بر توان سازمان ،نیازهای دانشي آن و
فرايندهای کاربردیسازی دانش نظری ميباشد .در اين زمینه بايد با تمرکز بر اصل سازمان يادگیرنده ،متخصصان بخش
تعمیرات و نگهداری تجهیزات به دانش دروني شده در سازمان مسلح شده و بتوانند تا اين دانش را تبديل به رهنامهها و
دستورالعملهايي در جهت بهبود کیفیت بهرهبرداری و نگاهداری از تجهیزات نمايند.
در مجموع ،سیستم های مديريت دانش قادر خواهند بود در صورت استفاده مؤثر توسط متخصصین ،تصمیمگیران و واحدهای
فني نداجا ،تبديل به يک نقطه مزيت در شرايط بحراني فعلي گرديده و از طريق بهبود رويکردهای استفاده ،نگهداری و
تعمیرات تجهیزات و ادوات باعث کاستن از هزينهها و افزودن بر بهرهوری آنها شوند .در اين میان نکتهای که نبايد از آن غفلت
شود اين است که در کنار توجه به دانش صريح و بهر وز نبايد از دانش ضمني و تجربیات انباشته شده در سازمان که از آن به
عنوان حافظه سازماني ياد ميشود غفلت ورزيد و ضروری است با بهرهگیری از سیستمهای مديريت دانش مناسب و مؤثر ،اين
04
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دانش ضمني پراکنده در سازمان و خار سازمان را نظاممند ،مستند و کاربردی نمود ،زيرا اين تجربیات انباشته شده در
سازمان هستند که قادرند در ترکیب با دانش فني روز ،سازمان را در مقابل تهديدات و بحرانها که عموماً حالتي تکرار شونده
دارند حمايت و پشتیباني کنند.
پیشنهادها
با توجه به يافتههای پژوهش پیشنهادهای زير ميتواند در راستای پیادهسازی بهتر مديريت دانش و تأثیر آن بر عمردهي
انقالبي به تجهیزات در نیروی دريايي راهبردی ارتش جمهوری اسالمي ايران راهگشا باشد:
 -4با توجه به اينکه در بین مؤلفههای مديريت دانش مؤلفه خلق دانش بیشترين تاثیر را بر شاخص بهینهسازی،
بهروزرساني و ارتقاء تجهیزات موجود دارد و از طرفي نیروی دريايي در اين زمینه ضعف دارد (با استناد به ضرايب
مسیر نمودار مندر در شکل  )2الزم است اين مؤلفه (خلق دانش) با تمرکز بر موارد زير تقويت شود.
 آموزش روشها و فنون خالقیت و نوآوری به مديران و کارکنان از جمله توفان فکری و ...؛ تشويق و ترغیب کارکنان به تولید ايده و ارائه آن به سازمان و دادن پاداش به آنها به اين دلیل؛ ايجاد اين باور در کارکنان که ايدههايشان برای سازمان ارزشمند تلقي ميشود؛ اختصاص و واگذاری بودجه بیشتر به واحدهای تحقیق و توسعه سازمان از جمله سازمان تحقیقات و جهادخودکفايي؛
 افزايش تعامل با ساير دانشگاهها ،سازمانها و ارگانهای مرتبط و جذب و استفاده از ظرفیتها و توانآنها؛
 رصد مرتب نیروهای دريايي پیشرو در سطح جهان و کسب و اقتباس دانش فني و تخصصي آنها. -2با توجه به اينکه براساس میزان تاثیر و ضرايب مسیر ،دومین میزان تاثیر ،مربوط به تاثیر فرايند اشتراک دانش بر
شاخص کاربری صحیح و استفاده مناسب از تجهیزات موجود بود الزم است بر اشاعه فرهنگ مديريت دانش و
فرهنگ تسهیم دانش نیز از طريق موارد زير تمرکز بیشتری شود.
 آموزش و باالبردن آگاهي افراد نسبت به فوايد و مزايای مديريت دانش .اگر کارکنان بر اين باورند کهداشتن دانش و انحصار آن قدرت محسوب ميشود ،بايد درک کنند که تسهیم دانش يک قدرت مضاعف
است؛
 ارتقاء اعتماد کارکنان سازمان به يکديگر ،به سازمان و به سیستم مديريت دانش؛ تشکیل تیمي برای شناسايي افراد فعال در زمینه اشتراک دانش و تقدير از آنها؛ القای اين باور در افراد که دانش آنها مورد احترام و ارزشمند است و از آن در تصمیمگیریها واطالعرسانيها استفاده خواهد شد؛
 گماردن افرادی که دانش خود را به اشتراک ميگذارند در واحدهای مختلف سازمان به منظور اشاعهفرهنگ
 برگزاری انواع کارگاه های آموزشي برای سطوح گوناگون کارکنان سازمان در خصوص مديريت دانش وآشنايي با آن؛
 مبنا قراردادن میزان تسهیم دانش در فرآيندهای ارزيابي عملکرد کارکنان در سازمان با توجه به اينکه يکي از موانع تسهیم دانش در نیروی دريايي ساختار سلسله مراتبي و غیرمنعطفميباشد ايجاد فرصتهايي که کارکنان بتوانند در فضايي غیررسمي به تعامل با يکديگر بپردازند.
-3تقويت زيرساختهای فاوايي که ميتواند به عنوان يک توانمندساز ،ابعاد مختلف مديريت دانش از جمله خلق
دانش ،ذخیره و نگهداری دانش و اشتراک دانش را پشتیباني کند و فضايي را نیز برای ارتباط بدون واسطه افراد با
يکديگر فراهم سازد.
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 -1تقويت آموزش در تمام سطوح؛ شامل آموزش اصول و کاربردهای مديريت دانش ،آموزش روشها و فنون خالقیت
و نوآوری ،آموزش روشهای صحیح استفاده از تجهیزات و آموزش روشهای صحیح نگهداری و تعمیرات (نت).
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