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کاربرد استراتژیهای چرخه دانایی در پایش فرایندهای داخلی سازمانهای نظامی
2

مسعود احمدی ،6رحمان غفاری

چکیده
اين پژوهش با هدف ،ارائه الگوی بهینه انتخاب استراتژیهای مديريت دانش جهت پايش فرايندهای داخلي به کمک مدل
ترکیبي ديمتل و تحلیل شبکه فازی در يکي از سازمانهای نظامي انجام شده است .اين تحقیق در دو فاز میداني انجام پذيرفته
است .جامعه آماری فاز نخست  44نفر از خبرگان به روش نمونهگیری هدفمند که شامل صاحبنظران اساتید دانشگاههای
تهران ،شهید بهشتي و دفاع ملي در حوزههای مديريت و مهندسي صنايع به همراه مديران و معاونین سازمان نظامي و در فاز
دوم شامل  363نفر از کلیه کارکنان ستادی سازمان بوده که از اين تعداد به روش تصادفي ساده 236 ،نفر به عنوان نمونه
انتخاب شدهاند و با استفاده از پرسشنامههای محقق ساخته مقايسه زوجي در فاز اول و پرسشنامه استاندارد (بحیرايي و
همکاران )6383 ،در فاز دوم جهت پايش فرايندهای داخلي دادهها جمعآوری و با کمک نرمافزارهای  S.P.S.Sو Super
 Decisionتحلیل شده است .پس از تعیین هدف ،سطح شاخص (سه استراتژی کدگذاری ،شخصيسازی و ترکیبي (اسچیپرز
و همکاران ))2334 ،و سپس زيرشاخصهای تأثیرگذار بر انتخاب استراتژیها (نظیر رسمیت (شامي 6399 ،و بوه،)2331 ،
پراکندگي جغرافیايي (اسچیپرز و همکاران 2334 ،و بوه 2331 ،و شامي و مهرگان ،)2339 ،اندازه سازمان (اسچیپرز و
همکاران 2334 ،و بوه 2331 ،و شامي و مهرگان ،)2339 ،محافظهکاری مديران (شامي ،)6399 ،ماهیت کار سازمان (شامي،
 6399و هانسن و همکاران ))6888 ،با مطالعۀ ادبیات تحقیق گذشته تعیین شده است .برای تعیین اعتبار پرسشنامه فاز اول
نرخ ناسازگاری کمتر از  3/6مد نظر بوده است و برای اعتبار پرسشنامههای طیف  5گزينهای لیکرت فاز دوم از تحلیل عاملي
(اکتشافي و تأيیدی) استفاده شده است که عدد تمامي گويهها از  3/4بیشتر بوده است .نتايج فاز نخست انتخاب استراتژی
مستندسازی بهعنوان بهترين استراتژی برای پايش فرآيندهای سازماني و همچنین فاکتورهای رسمیت ،اندازه و پراکندگي
جغرافیايي ،ماهیتکار و محافظهکاری مديران بهعنوان زير شاخص بوده است .يافتههای فاز دوم نشان داد که استراتژی مديريت
دانش در پايش فرآيند مؤثر است و مديريت دانش از طريق شاخصهای تأثیرگذار شامل کاهش هزينه ،کاهش زمان ،جلوگیری
از دوبارهکاریها ،کاهش ريسک از دست دادن دانش به علت ترک سازمان توسط افراد ،کاهش وابستگي دانش به افراد و افزايش
سرعت دسترسي به دانش ،بر روی پايش فرايندهای داخلي مؤثر واقع شده است .پیشنهاد ميشود سازمان از ابزارهای فناورانه
همانند سیستمهای پشتیباني از تصمیمگیری ( )DSSو گروهافزارها نظیر مخازن مستندات ،نقشههای دانشي ،جريان کار و
پايگاههای داده مشترک استفاده نمايد.
واژگان کلیدی :استراتژی مدیریت دانش ،خلق دانش ،پایش فرآیندهای سازمانی ،تحلیل شبکه فازی

تاريخ دريافت مقاله89/32/23 :
تاريخ پذيرش مقاله89/39/23 :

 1اس تاديار گروه مديريت دولتي ،دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری ،ساری ،ايران
 2استاديار گروه مديريت دولتي ،دانشکده علوم انساني دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساری ،ساری ،ايران (نويسنده مسؤل) Rghaffari@ut.ac.ir
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موضوع پايش فرآيندهای داخلي به منظور بهبود فرايندها و بازمهندسي آنها ،جزء حوزههای عملکردی حیاتي در سازمانهای
با مديريت نوين ميباشد (باريک و ديلون)691 :2369 ،6؛ و يکي از ضرورتها و نیازهای اجتنابناپذير در يک مديريت سالم و
کارآمد ،باألخص سازمانهای نظامي ،وجود يک سیستم کامل و دقیق پايش فرآيندها است .اهمیت و ضرورت اين رکن در
مديريت بهگونهای است که بهواسطه آن ،حصول اطمینان از صحت حرکت همه عوامل به سمت اهداف تعیین شده محقق
ميگردد (اولسون 2و همکاران .)36 :2369 ،سازمانهای نظامي بدون داشتن يک سیستم دقیق نظارتي ،نميتوانند به تمام
اهداف مورد نظر خود دست يابند و از امکانات و منابع موجود به نحو موثر و درست استفاده کنند .اطمینان از اينکه اجرای
برنامه و هدايت آن درست انجام ميشود و در صورت مشاهده انحراف ،برای تصحیح آن اقدام الزم به عمل مي آيد ،نیازمند يک
سیستم مؤثر و دقیق نظارتي است (کیم و ريوو .)114 :2369 ،3در مجموع اين نکته قابل توجه است که سازماني موفق خواهد
بود که دارای سیستم نظارتي و بازرسي بهرهور باشد .يک سیستم دقیق ميتواند با ارائه برنامهريزی مناسب ،مديريت را در
جهت شناسايي و پاسخ بهموقع و اثربخش در برابر عواملي که حیات سازمان را تهديد ميکند توانا سازد (سنتوبلي 4و همکاران،
 )639 :2369و امروزه با توجه به افزايش پیچیدگي سازمانها استفاده از روشهای سنتي نظارت و بازرسي جوابگو نميباشد و
استفاده از شیوه های نوين کنترل و نظارت از اهمیت خاصي برخوردار است که از آن طريق نهتنها فرآيندهای سازماني بلکه،
انحرافهاى احتمالى در دروندادها ،فرايندها و بروندادهاى نظامهاى اجرايى در بخشهاى مختلف قابل کنترل است (مالهوترا،5
 .)321 :2336بدين منظور بايد با ارائه بازخوردهاى اصالحى و فراهم ساختن اطالعات الزم براى تصمیمگیرى مديران از طريق
سیستمهای نوين مديريتي از قبیل مديريت دانش (کاندرا 646 :2362 ،1و وندايي 823 :2339 ،9و چو 9و همکاران:2364 ،
 ،)61سیستمهای اطالعاتي مديريت (سنتوبلي 639 :2369 ،و هانگ ،لین و شین 223 :2369 ،8و لیو،)181 :2366 ،63
مهندسي مجدد فرايندها (اولسون 32 :2369 ،و شائو 66و همکاران 836 :2369 ،و دربان 62و همکاران 99 :2361 ،و
جاواويکراما 63و همکاران 239 :2361 ،گويته 64و همکاران 436 :2364 ،و آتاتورک و ويالرد 2364 ،65و چو و همکاران:2364 ،
 )64و نظاير آن ،اصالحات الزم را اعمال نموده و از هدر رفتن منابع و امکانات ،راههاى احتمالى دور زدن قوانین نظارتى ،خروج
دانش و تجربه از سازمان از گسترش و پیچیده شدن بىرويه ساختارها و فرآيندهای اجرايي جلوگیرى به عمل آورده و باعث
کارآمدى هر چه بیشتر سیستم پايش و نظارت شويم (دوالي.)3 :6398 ،
مطالعات انجام شده در ايران نشان ميدهد که ساختارها و فرايندهای نظارتى بهطور کلى با مشکالتى مواجه هستند که شايد
مهمترين مسئله زماني است که فرايندهای کنترل و نظارت صورت ميگیرد و تجربهای در اين زمینه به دست ميآيد که اين
تجربیات معموالً در ذهن افراد درگیر در امر کنترل و نظارت باقي ميماند و ممکن است با رفتن اين افراد از سازمان به هر
دلیلي (بازنشستگي ،استعفا ،انتقال ،اخراج ،فوت و غیره) ،هیچگاه اين تجربیات مورد استفاده قرار نگیرد و کارکنان جديد و يا
افراد جايگزين کارمندان قبلي سازمان مجبور به دوبارهکاری و کسب تجربه دوباره در اين زمینه شوند که اين امر باعث افزايش
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هزينه و هدر رفتن زمان در امر کنترل و نظارت ميشود و مانع از تحقق اهداف نظارتى مىشود (دوالي 4 :6398 ،و کريمي،
 .)61 :6398همچنین امروزه شرايط و فضای رقابتي سازمانها بیشازپیش پیچیده ،متغییر و گسترده شده است و تغییرات
دانش نیز عدم تعادل نويني را برای سازمان به وجود آورده است (بهفر و همکاران 619 :2369 ،و ماهوني 6و همکاران:2369 ،
 35بارائو .)935 :2369 ،2سازمانها از مديريت دانش به داليل متعددی استفاده ميکنند يکي از آنها افزايش نوآوری در درون
سازمان است (رفیعيرشتآبادی و همکاران 39 :6381 ،و ايمانزاده )56 :6381 ،و ساير عوامل مهم برای بکارگیری آن
عبارتاند از حفظ دانش ،حفظ افراد يا سرمايه انساني و سود جستن از دانش و بینش کارکنان .حال اگر تجربه و دانش قبلي
حفظ و نگهداری شود دو مزيت به وجود ميآيد .نخست سرعت و دقت نظارت بیشتر ميشود و همچنین از اتکا به افراد خاص
برای نظارت در سازمان جلوگیری ميشود (آيوديز 3و همکاران 316 :2369 ،و خسروی و همکاران 69 :2369 ،و موثولو 4و
همکاران 682 :2369 ،و آکار .)933 :2369 ،5از آنجا که سازمانهای نظامي به عنوان يکي از نهادهای امنیتي و اجرايي مهم
کشور هدف خود را ايجاد سازماني چابک ،اثربخش و مورد اعتماد مردم و مسئوالن قرار دادهاند ،بنابراين بهمنظور تحقق چنین
هدفي و افزايش نقش مشارکت در امر نظارت بر فرايندهای داخلي ،نیازمند تغییر نگاه از نظارت سنتي به مدرن هستند که در
اين راستا به نظر ميرسد که با بهکارگیری مديريت دانش در کنترل و نظارت ميتوان پايش فرآيندهای داخلي را بهبود بخشید.
با بررسي ادبیات گذشته در اين زمینه ،اهتما م کم پژوهشگران به موضوع استفاده از مديريت دانش و ابزارهای نوين مديريت در
امر پايش فرآيندهای سازماني مشهود بوده است لذا هدف اين پژوهش تبیین اثرگذاری نظام چرخه دانايي در نظارت فرآيندهای
داخلي سازمان است و سؤال اصلي اين پژوهش آن است که الگوی انتخاب استراتژی مطلوب مديريت دانش جهت پايش
فرايندهای سازماني با استفاده از مدلهای تصمیمگیری در سازمانهای نظامي چگونه است؟
دانش ناب ،1يک منبع مهم و حیاتي برای سازمان محسوب ميشود (مارتینسونز 9و همکاران .)329 :2369 ،مديريت دانش يک
رشته کاربردی است که به استقرار فرآيندهای شناسايي ،انتخاب ،سازماندهي ،تلخیص و دستهبندی اطالعات ضروری برای
کسب و کار شرکت ميپردازد و بهگونهای که عملکرد کارکنان و مزيترقابتي شرکت را بهبود ببخشد (شوجهات 9و همکاران،
 .)9 :2369تاکنون تعاريف مختلفي از مديريت دانش ارائهشده است .مديريت دانش توانايي کسب ،بايگاني و دسترسي مطلوب
به دانش منتخب و توانايي تصمیمگیری از طرف کارکنان و مديران برای رفتارهای فردی و گروهي محسوب ميشود (بهفر و
همکاران .)619 :2369 ،به عنوان مثال يک مدير ممکن است دانش چگونگي و فراهم کردن سريع عناصر مورد نیاز از يک
تأمینکننده (رفتار فردی) و نیز دانش چگونگي کار با مديران ديگر در اجرای سیاستهای تأکید شده از طريق سلسلهمراتب
سازمان (رفتار گروهي) را داشته باشد (بارو و همکاران .)931 :2369 ،مديريت دانش ،راهبرد بهینهسازی نظاممند و حسابشده
سازماني است که به انتخاب ،تلخیص ،ذخیرهسازی ،سازماندهي ،دستهبندی و انتقال اطالعات ضروری برای فعالیتهای سازمان
ميپردازد ،بهگونهای که عملکرد کارکنان و شايستگي محوری سازمان را بهبود ببخشد (ماهوني 43 :2369 ،و خسروی و
همکاران 68 :2369 ،و آيونديز و همکاران 318 :2369 ،و آکر و همکاران .)963 :2369 ،مالهوترا ( ،)2336معتقد است
مديريت دانش انجام دادن کارهای درست به جای درست انجام دادن کارهاست و تأکید روی اثربخشي است نه کارايي؛ وجود
کارآيي بدون اثربخشي به شکست سازمان منجر ميشود (مالهوترا .)333 :2336 ،دافي )2361( 8متذکر ميگردد مديريت
دانش فرايندی است که بهواسطه آن افراد با استفاده از طبقهبندیهای چندبعدی اطالعات ،در محیطهای متفاوت با
استفادهکنندگان مختلف ،به خلق دانش ميپردازند (سانترو و همکاران)2 :2369 ،؛ بنابراين برای اثربخشي دانش در يک محیط
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عملیاتي  ،سازمان بايد عنصر انساني که اين ارزش را به اطالعات ميافزايد درک کند و از آن قدرداني نمايد (گومرز 6و همکاران،
 .)6154 :2369تعريف بروکس 2معتقد است مديريت دانش استراتژیها و فرايندهايي برای ايجاد ،تعیین و تصرف ،سازماندهي و
اداره مهارتهای حیاتي ،اطالعات و دانش ،برای آنکه به بهترين نحو افراد را در تحقق رسالت سازمان توانمند سازد
(جاسمالدين.)5 :2369 ،3
داقنوس 4مديريت دانش را ترکیب فرآيندهای اداره ،کنترل ،خالقیت ،کدگذاری ،اشاعه و اعمال قدرت دانش در سازمان
ميداند و هدف اصلي آن اطمینان از اين است که شخص نیازمند ،دانش موردنیاز خود را در زمان مقتضي به دست ميآورد
(هوآنگ و همکاران ،)222 :2369 ،بهگونهای که توانايي تصمیمگیری بهموقع و درست برای او ممکن ميشود (ماتوولو و
همکاران .)685 :2369 ،وانگ 5مديريت دانش را ايجاد ارزش از داراييهای پنهان سازمان ميداند (دربان ،)86 :2361 ،زماني
اين هدف تأمین ميشود که بتوان تواناييهای سازماني و فردی را بهگونهای پرورش داد که در ايجاد ،تبادل و گردآوری دانش
توانا باشند (سنتوبلي و همکاران .)663 :2369 ،اين امر مستلزم آن است که برای افراد بشر ارزشي واال قائل شد (اولسون،
 .)34 :2369به مديريت دانش بايد بهعنوان يک طرح مديريتي يکپارچه نگريسته شود که بر هدفهای استراتژی تمرکز داشته،
بر محور فرايندهای کسب و کار حرکت ميکند و از فناوری اطالعات کمک ميگیرد (شائو و همکاران .)833 :2369 ،بهطورکلي
مديريت دانش شامل در اختیار گرفتن دانش کارکنان سازمان و حتي دانش خارج از سازمان و انتشار به هنگام آن برای انجام
وظايف موجود در سازمان ميباشد که رشد و توسعه بیشتر سازمان را در پي خواهد داشت (جاياويکراما .)238 :2361 ،هدف
مديريت دانش ايجاد يک سازمان يادگیرنده و شراکت با ايجاد جرياني بین مخازن اطالعات ايجاد شده توسط افراد قسمتهای
مختلف شرکت (مالي ،عملکرد ،هوش سازماني و غیره) و مرتبط کردن آنها با يکديگر است (چائو و همکاران.)61 :2364 ،
بهعبارتديگر هدف نهايي مديريت دانش ارتقای ارزش افزوده مديريت در سازمان به منظور توسعه و بهبود خالقیت ،بهرهوری و
ايجاد مزيت رقابتي در راستای تحقق شايستگي محوری برای سازمان است (گومرز 1و همکاران .)6159 :2369 ،مديريت دانش
رشته علمي است که شیوه برخوردار از حمايت دوجانبه را برای ايجاد تصرف ،سازماندهي و استفاده از اطالعات تشويق و تقويت
مينمايد (غفاری و غفاری .)651 :2362 ،اجرای مديريت دانش در سازمان منجر ميشود دانش تولید شده توسط افراد برای
همیشه در سازمان باقي بماند و درنتیجهی خروج کارکنان از سازمان ،دانش تولیدِ شده با توجه به هزينهای که سازمان صرف
تولید آن کرده است از سازمان خارج نميشود (بارو و همکاران .)934 :2369 ،در سازمانهايي که به شکل سنتي اداره ميشوند
دانش از باال به پايی ن در طول خطوط سازماني در جريان است .در اين صورت دانش بهندرت در زمان درست و در جايي که
بیشترين نیاز به آن وجود دارد ،قابل دسترس است؛ اما در سازمانهای دانشمحور که به اجرا و پیادهسازی مديريت دانش
پرداختهاند ،دانش در کل سازمان جاری است و هرکس به فراخور نیاز خود در زمان مناسب ميتواند از آن در جهت انجام
وظايف خود استفاده کند (ماهوني 39 :2369 ،و آکر و همکاران.)938 :2369 ،
فرايند را يک سری منطقي از تراکنشهای مرتبط با يکديگر که ورودی را به نتايج خروجيها تبديل ميدانند .يک فرآيند را به
صورتهای مختلف ميتوان تعريف کرد که در اين متن ،تعريف زير مبنای کار قرار گرفته است .زنجیرهای از فعالیتهای
تکراری و منطقاً مرتبط که از منابع سازمان بهره ميگیرد تا يک موجوديت (فیزيکي يا معنايي) را با هدف دستیابي به نتايج و
محصوالت مشخص و قابل اندازهگیری برای مشتريان داخلي يا خارجي حاصل نمايد .بر اساس اين تعريف ،تقريباً کلیه
فعالیتهای يک سازمان را ميتوان به صورت يک فرآيند اجرايي و يا بخشي از آن در نظر گرفت (اولسون .)34 :2369 ،مايکل
همر نخستین نظريه پردازی است که مفهوم بازمهندسي را مطرح کرد .بازمهندسي مشهورترين و جنجال برانگیزترين نظريه
مديريتي در طول سالهای اخیر بوده است .در خصوص بازسازی سازمان و مديريت مطرح بود مثل بهبود سازمان مديريت،

1 Guimaraes
2 Drouk
3 Jasimuddin
4 Daghnous
5 Vang
6 Guimaraes
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مديريت تغییر ،م ديريت کیفیت فراگیر ،نوآوری و غیره که مديران و نظريه پردازان مديريت را به خود مشغول کرده بود اما آنچه
که بازمهندسي را از ساير روشهای مديريت پیش از خود متمايز ساخت و آن را به عنوان يک تئوری انقالبي در سازمانها و
مباحث مديريتي مطرح کرد شیوه بديع بازمهندسي بود که بر اساس بررسي و اصالح فرآيند طرحريزی ميشد (سنتوبلي و
همکاران .)664 :2369 ،با فرآيند محوری مشکالتي از قبیل کندی سازمانها ،دسترسي ديرهنگام به نتايج دلخواه ،مشکالت
بین بخشهای تخصصي ،ناهماهنگيها ،عدم انعطافپذيری سازمان و در نهايت عدم رقابتپذيری سازمان حل خواهد شد
(باريک و ديلون .)692 :2369 ،بازمهندسي با ايجاد تغییر اصولي در فرآيندها ،موجب ميگردد که اشتباهات حذف شده و از
منابع ،سرمايه و نیروی انساني بهدرستي استفاده شود .همچنین افراد در مورد کل سیستم ،فرآيندها و فعالیتها ،نگرش کاملي
به دست آورند و سازمان با تأمین نیاز واقعي مشتريان ،سريعتر عکسالعمل نشان داده و هزينههای سربار کاهش يابد .عالوه بر
اين ،حذف فعالیتهای بدون ارزش افزوده منجر به شکوفايي سازمان و بهرهوری بیشتر آن خواهد گشت (چائو و همکاران،
 .)69 :2364بازمهندسي فرايند کسب و کار به صورت بازطراحي کلي و منطقي فرايندها با هدف دستیابي به بهبود چشمگیر در
هزينهها ،کیفیت و خدمات تعريف ميشود (کیم و ريوو .)115 :2369 ،شرکتها در طي سالها عملکردهای متفاوت کسب و
کار را بازمهندسي نمودهاند .اين بازمهندسيها در حوزههای متفاوت از منابع استراتژيک ،برآورده سازی سفارش تا مديريت،
روابط مشتری طبقهبندی ميشود .پروژههای  ،BPRشامل تغییرات در فرايندهای کسب و کار ميگردد که به عدم ثبات و
شکست سازماني منتهي ميشود (اولسون.)31 :2369 ،
عليرغم فقدان چارچوب پذيرفته شده يا تیپولوژی خاصي برای کنترل فرايندهای داخلي سازماني ،اغلب نويسندگان پايش
فرآيندهای داخلي را حدی از اشراف بر فرآيندها مي دانند که تحقق شايسته اهداف سازماني را در پي داشته باشد (مالهوترا،
 2 :2336و لیو 192 :2366 ،و چائو و همکاران 69 :2364 ،و دربان و همکاران 18 :2361 ،و شائو و همکاران 833 :2369 ،و
سنتوبلي .)662 :2369 ،مديريت دانش تکنیک ،مدل و نگرشهای جديدی برای برنامهريزی ،اجرا و پايش فرآيندهای داخلي
بکار ميرود (مونتیکولو و همکاران .)92 :2369 ،استراتژیهای تسهیم دانش ،رويکردهای جديدی برای نظارت بر عملکرد
واحدهای سازماني در اختیار مديران قرار ميدهد (کارين و همکاران .)628 :2369 ،از آنجايي که وجود محیط متغییر و
دگرگون سازمان و آگاهي از اين تغییرات نیازمند کنترل و پايش دقیق و بروز فرآيندهای داخلي سازمان ميباشد ،لذا برای باال
بردن کارايي و اثربخشي در اين عرصه و به منظور تحقق چنین هدفي نیازمند تغییر نگاه از نظارت سنتي به مدرن هستیم که
در اين راستا به نظر ميرسد که با تدوين يک چارچوب و مدل بهکارگیری مديريت دانش در پايش فرآيندها ميتوان فرآيند
نظارت را بهبود بخشید و اين رکن مديريت را در محیط پرتالطم امروزی با کامیابي به انجام رسانید (شائو و همکاران:2369 ،
 863و سنتوبلي و همکاران 626 :2369 ،و اولسون و همکاران.)32 :2369 ،
از اين رو فرضیه اصلي ما اين است که؛ استراتژیهای بهینه مديريت دانش در پايش فرآيندهای داخلي مؤثر است.
امروزه در سازمانهای پیشرو از استراتژیهای مديريت دانش و فناوریهای اطالعاتي آن در پايش فرآيندهای داخلي به سبک
نوين استفاده ميشود (مالهوترا 664 :2333 ،و کاندرا 644 :2362 ،و چائو و همکاران 69 :2364 ،و دربان و همکاران:2361 ،
 83و شائو همکاران 839 :2369 ،و سنتوبلي و همکاران .)662 :2369 ،پیرو اين موضوع سؤال فاز نخست اين پژوهش اين
است که :بهترين استراتژی مديريت دانش برای پايش فرآيندهای داخلي چیست؟
رفیعي رشت آبادی و همکاران ( )6381در تحقیقي با موضوع ارائه الگوی تسهیم دانش در عملکردهای نوآورانه ،ضمن تحلیل
 92شرکت نوآور به اين نتیجه رسیده اند که تسهیم دانش باعث نوآوری شده است و همچنین نشت دانش نقش تعديلکننده
اين ارتباط ميباشد .ايمان زاده ( ) 6381در پژوهشي با موضوع بررسي رابطه تسهیم دانش و نوآوری در دانشجويان نیز به اين
نتیج ه رسیده است که در حالت کلي ارتباط خوب و مثبتي بین اين دو مقوله وجود دارد .شامي زنجاني ( )6399در رساله
دکتری خود با عنوان «طراحي مدلي برای تسهیم دانش در طرحها بر مبنای ويژگيهای آنها» به استخراج استراتژیهای
مناسب مديريت دانش و همچنین ابعادی نظیر اندازه سازمان ،ماهیت سازمان ،محافظهکاری مديران و غیره پرداخته است.
احمدی ( )6399و انصاری نژاد ( )6399پژوهشي مشترک با عنوان تعیین فاکتورهای بحراني موفقیت و شکست پیادهسازی
سیستمهای برنامهريزی منابع سازماني» در دانشگاه تهران انجام دادهاند .قلمرو موضوعي اين تحقیق تعیین فاکتورهای بحراني
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موفقیت و شکست پیادهسازی سیستمهای برنامهريزی منابع انساني و رتبهبندی و تعیین میزان اهمیت هر يک از اين فاکتورها
با استفاده از تکنیک ترکیبي  ANP-DEMATELفازی بوده است .ايشان به رتبهبندی عوامل موفقیت و شکست برنامههای
مديريت دانش پرداخته و حمايت سازماني و زيرساخت سازمان از مهمترين عوامل موفقیت و مقاومت کارکنان و عدم آموزش
مناسب از مهمترين عوامل شکست محسوب ميشده است .کريمي ( )6398در پژوهشي در سازمان بازرسي به بررسي «نقش
مديريت دانش در کنترل و نظارت سازمان» پرداخته است و با استفاده از پرسشنامه در جامعه آماری مربوطه به اين نتیجه
رسیده است که مديريت دانش ميتواند در کنترل و نظارت سازمان تأثیرگذار باشد .صدوقي و همکاران ( )6383در پژوهش با
عنوان «فرآيندمحوری پیشنیاز مديريت دانش» مجموعه مؤلفهها و موجوديتهای الزامي يک سیستم حافظه سازماني فعالیت
محور به عنوان ابزاری برای اجرای مديريت دانش در بخشهای مدارک پزشکي ارائه شده است .رنجبر فرد ( )6382در پژوهشي
با موضوع «شناسايي موانع مديريت دانش برای چهار نوع فرايند کسب و کار» نتايج اين پژوهش ،بررسي و بهبود گزارههای
احتمالي مربوط به فرايندهای اطالعات گرا و مشارکت گرا بوده است .محمديم قدم ( )6381در پژوهشي به بررسي نقش
مديريت دانش در توسعه فرآيند تولید پرداخت .يافتههای پژوهش حاکي از ارتباط مستقیم مديريت دانش با توسعه فرآيندهای
تولید شرکت است .چائو و همکاران ( )2364در پژوهشي با عنوان «تسهیم دانش و بازمهندسي فرايندهای داخلي»  934فرايند
در  53شرکت تايواني را بررسي کردهاند .ايشان به اين نتیجه رسیدهاند که انگیزانندههای داخلي تسهیم دانش افراد بهشدت بر
بازمهندسي فرآيندهای داخلي تأثیرگذار بوده است .دربان و همکاران ( )2361در پژوهش خود با عنوان «درک پیامدهای
مديريت دانش در بازمهندسي فرايندهای داخلي سازمان»  255دانشجو را در  95تیم کاری تقسیم نموده و بهدقت بررسي
کردند که تسهیم دانش چقدر ميتواند بر فرايندهای کاری تأثیرگذار باشد .آنها دريافتند که هرچقدر تعداد دانش ذخیرهشده و
به اشتراک قرار گرفته شده در تیمهای کاری بیشتر باشد ،اشتباهات فرآيندهای کار خنثي ميشود .سنتوبلي و همکارانش
( )2369در پژوهش خود با موضوع «نقش مديريت دانش در بهبود فرآيندهای سازماني با رويکرد فازی» به بررسي چندين
شرکت کوچک و متوسط پرداختند ،آنها دريافتند که استراتژیهای مديريت دانش به بهبود فرآيندهای کسب و کار اين
شرکتها کمک ميکند و هرچه استراتژی بهینهتری انتخاب شود ،فرآيندهای داخلي در مسیر درستتری به سمت اهداف
سازمان پیش خواهند رفت.
با مطالعه ادبیات گذشته در راستای موضوع اين پژوهش دريافتیم که نارساييهايي در پیشینه وجود دارد که ما را بر آن داشت
که وارد پژوهش در اين موضوع باشیم .نخست اينکه بیشتر ادبیات گذشته در حوزه مديريت دانش و بهبود فرآيندهای داخلي از
هم مجزا بوده است و کمتر پژوهشي به بررسي همزمان پايش فرآيندهای داخلي از طريق مديريت دانش اشاره کرده است .دوم
اينکه اغلب اين پژوهشها که مديريت دانش و بازمهندسي فرآيندهای داخلي را هم تقريباً پوشش ميداده است ،پژوهشهای
خارجي است و در سازمانها و شرکتهای خارجي انجام شده و پژوهشهای داخلي کمتر در اين زمینه ورود کردهاند .در نهايت
اينکه اين موضوع با مطمح نظر قراردادند يک سازمان نظامي ،اصل پايش فرآيندهای داخلي را باهدف بهبود و بازمهندسي آنها
توسط مديريت دانش ،قابلیت دانشافزايي در سازمانهای نظامي خواهد داشت.
روششناسی تحقیق
پژوهش حاضر از نوع توصیفي ـ پیماي شي با هدف کاربردی انجام شده است .برای انجام اين تحقیق دو فاز اجرايي طي شده
است .در فاز نخست  44خبره از محیط دانشگاهي (اساتید مديريت و مهندسي صنايع دانشگاههای تهران ،شهید بهشتي و دفاع
ملي) و مديران و معاونین سازمان نظامي (با حفظ نام) انتخاب شدهاند .اين افراد به دلیل خبرگي به روش هدفمند نمونهگیری
شدهاند .در اولین مرحله استراتژی بهینه مديريت دانش برای پايش فرايندهای سازماني انتخاب شده است .اين انتخاب از
مسائل تصمیمگیری چندهدفه است؛ بنابراين در فاز نخست از تکنیکهای تصمیمگیری چندهدفه نظیر  DEMATELو فرايند
تحلیل شبکهای فازی ( )ANPFاستفاده شده است .پس از تعیین هدف ،سطح شاخص (سه استراتژی کدگذاری ،شخصيسازی
و ترکیبي (اسچیپرز و همکاران ))2334 ،و سپس زيرشاخصهای تأثیرگذار بر انتخاب استراتژیها (نظیر رسمیت (شامي،
 6399و بوه ،)2331 ،پراکندگي جغرافیايي (اسچیپرز و همکاران 2334 ،و بوه 2331 ،و شامي و مهرگان ،)2339 ،اندازه
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سازمان (اسچیپرز و همکاران 2334 ،و بوه 2331 ،و شامي و مهرگان ،)2339 ،محافظهکاری مديران (شامي ،)6399 ،ماهیت
کار سازمان (شامي 6399 ،و هانسن و همکاران ))6888 ،با مطالعۀ ادبیات تحقیق گذشته تعیین شده است .همه اين شاخصها
و زيرشاخصها در نرمافزار  Super Decisionبه روش مقايسه زوجي توسط خبرگان با يکديگر مقايسه شده و پس از
وزندهي و تعیین آنتروپي ،رتبهبندی شدهاند .در فاز دوم اين پژوهش ،تأثیر اين استراتژیها بر پايش فرايندهای داخلي سازمان
نظامي مورد نظر ،با استفاده از آزمون رگرسیون در نرمافزار  S.P.S.S.22بررسي شده است .در اين مرحله نظرات  236نفر به
عنوان نمونهبرداری به روش تصادفي طبقهای ( 36نفر مدير 9 ،نفر معاون و  92نفر کارشناس) بر اساس فرمول کرجسي و
مورگان؛ از مجموع  363نفر از جامعه آماری که شامل تمامي مديران و معاونین و کارشناسان ستادی اين سازمان نظامي است،
مورد بررسي قرار گرفته است .در هر دو فاز با استفاده از پرسشنامه دادهها جمعآوری و سپس تحلیل شدهاند .در فاز نخست
پس از مطالعه ادبیات تحقیق سطوح تصمیمگیری چند هدفه از سطح هدف تا سطح زيرشاخصها استخراج گرديد و در يک
پرسشنامه مقايسه زوجي (محققساخته) به خبرگان عرضه شده است .در فاز دوم هم يک پرسشنامه  38سؤالي در دو بخش
(بخش نخست پرسشنامه محققساخته استراتژیهای مديريت دانش و بخش دوم پرسشنامه استاندارد پايش فرايندهای داخلي
سازمان (بحیرايي و همکاران )) 6383 ،از تعیین تأثیر استراتژی مديريت دانش در پايش و کنترل فرايندهای داخلي تهیه
گرديد .برای تعیین اعتبار پرسشنامه فاز اول نرخ ناسازگاری کمتر از  3/6مد نظر بوده است و برای اعتبار پرسشنامههای طیف
 5گزينهای لیکرت فاز دوم از تحلیل عاملي (اکتشافي و تأيیدی) استفاده شده است که عدد تمامي گويهها از  3/4بیشتر بوده
است.
تحلیل یافتهها
در فاز نخست مدل تصمیمگیری بر اساس شاخصها و زيرشاخصها و هدف تحقیق صورتبندی ميشود که نتايج اين کار در
شکل ( )6نشان داده شده است.
استراتژیهای مستندسازی ،شخصیسازی و ترکیبی

اندازهسازمان

میزانرسمیت

ماهیتکار

پراکندگیجغرافیایی

محافظهکاریمدیران


زیرشاخصاندازه

زیرشاخصرسمیت

زیرشاخصماهیت

زیرشاخصپراکندگی

زیرشاخصمحافظهکاری


شکل ( )1مدل تصمیمگیری چند هدفه در تعیین استراتژی بهینه مدیریت دانش نتایج فاز نخست

به منظور تعیین روابط دروني بین شاخصها از تکنیک  DEMATELفازی گروهي استفاده شده است .برای اين منظور
پرسشنامه بین خبرگان توزيع شد .در اين قسمت جدول غیر فازی شده نظرات اين خبرگان آمده است (جدول  .)6الزم به ذکر
است که از تکنیک غیر فازی سازی  CFCSجدول مقايسات فازی ،تبديل به اعداد غیرفازی شده است.
جدول ( )1مقادیر غیر فازی شده نظرات برخی از خبرگان

فرد اول

3/299

3/531

3/523

3/259

3/139

3/499

3/581

3/333

3/338

3/319

3/162

3/333

3/962

3/219

3/612

3/653

3/326

3/933

3/239

3/385

3/933

3/819

3/285

3/126

3/462
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فرد دوم

فرد سوم
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3/235

3/219

3/933

3/662

3/819

3/469

3/333

3/819

3/119

3/314

3/532

3/219

3/819

3/649

3/652

3/465

3/933

3/53

3/113

3/162

3/499

3/219

3/333

3/536

3/963

3/659

3/939

3/659

3/265

3/644

3/496

3/159

3/248

3/514

3/159

3/139

3/266

3/119

3/646

3/443

3/656

3/138

3/138

3/265

3/139

3/592

3/138

3/129

3/669

3/669

نظرات اين افراد بايد در نهايت با هم تلفیق شود تا تاثیرات کلي روابط بین شاخصها از ديد افراد مختلف يکپارچه گردد .با
استفاده از فرمولهای محاسباتي مقدار  D+Rو  D-Rتعیین ميشود که نتايج آن در جدول زير بیان شده است .به کمک اين
نتايج نمودار علّي و معلولي بین شاخصها از طريق رسم نقاطي با طول  D+Rو عرض  D-Rبرای هر شاخص به دست ميآيد.
جدول ( )2ماتریس T
رسمیت
سازمان

اندازه سازمان

محافظهکاری
مديران

پراکندگي جغرافیايي

ماهیت کار

رسمیت سازمان

3/996

3/189

3/969

3/964

3/165

اندازه سازمان

3/989

3/924

3/189

3/935

3/986

محافظهکاری

3/964

3/994

3/116

3/948

3/996

پراکندگي

3/861

3/935

3/968

3/162

3/118

ماهیت کار

3/923

3/969

3/999

3/461

3/959

R

3/965

4/362

4/935

3/268

3/329

ماتريس  Tبرای روابط بین شاخصها است .خروجي ماتريس روابط کل در جدول شماره  2برای محاسبۀ نمودار علي مورد
استفاده قرار ميگیرد .مقدار محور افقي نمودار که محور اهمیت» نامیده شده و نشاندهنده درجه اهمیتي است که معیار
مربوطه دارا ميباشد از طريق جمع بردارهای  Rو  ،)D+R( ،Dمحاسبه ميشود .به همین ترتیب ،محور عمودی نمودار که
محور وابستگي نامیده ميشود از طريق رابطه ( )D-Rمحاسبه ميشود .به کمک اين محور قادر خواهیم بود تا معیارها را به دو
گروه علت و معلول تقسیم کنیم.
جدول ( )3مقادیر  D+Rو D-R
شاخص

D

R

D+R

D-R

رسمیت

3/125

3/965

9/443

-3/683

اندازه سازمان

4/325

4/362

9/139

3/363

محافظهکاری

4/965

4/935

8/523

-3/383

پراکندگي

3/229

3/268

1/449

3/393

ماهیت کار

3/913

3/329

9/386

3/435
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بر اساس جدول شماره ( )3در مجموع مؤلفه محافظهکاری دارای بیشترين میزان ( )D+Rاست و اين نشان از اهمیت بسیار
باالی اين فاکتور نسبت به ساير فاکتورها در تعیین استراتژی مديريت دانش دارد همچنین فاکتورهای اندازه سازمان ،رسمیت،
ماهیت کار و پراکندگي جغرافیايي در ردههای بعدی قرار دارند .در ضمن فاکتور پراکندگي جغرافیايي دارای کمترين میزان
( )D+Rاست و اين نشان اهمیت کم اين شاخص نسبت به ساير شاخصها در تعیین استراتژیهای مديريت دانش را دارد...
بنابراين سازمانها بايستي هنگام انتخاب استراتژیهای مديريت دانش ،بیشتر از ساير فاکتورها به فاکتور محافظهکاری توجه
کنند.
برای انجام مقايسات زوجي از هرکدام از افراد متخصص خواسته ميشود تا اهمیت هر شاخص را بر شاخص ديگر مشخص کنند.
نظرات افراد پس از بررسي سازگاری باهم ترکیب ميشود .در ادامه جدول مقايسات زوجي ترکیبي توسط روش  CFCSغیر
فازی ميگردد .در جداول  4و  5به ترتیب ترکیب نظرات افراد را در مورد اهمیت نسبي فاکتورها نسبت به يکديگر و مقادير غیر
فازی شده بهعالوه وزنهای کناری يا نسبي هر شاخص آمده است.
جدول ( )4ترکیب مقایسات زوجی از نظرات افراد از روش میانگین هندسی
رسمیت

محافظهکاری

اندازه

رسمیت

2/69

2/38

3/35

2/69

3/38

5/69

3/81

4/33

1/23

اندازه

3/31

3/53

3/19

2/25

3/33

2/26

2/66

4/69

1/99

محافظهکاری

3/29

3/86

3/29

3/29

3/39

3/92

2/33

2/39

4/29

پراکندگي جغرافیايي

3/39

2/64

2/36

2/33

3/66

4/33

4/22

4/62

9/33

ماهیت کار

4/33

1/33

1/33

4/33

1/33

9/33

4/33

1/33

9/33

جدول ( )5مقادیر غیر فازی شده و وزن شاخصها
اندازه

محافظهکاری

پراکندگي

ماهیت کار

وزن

رسمیت

5/239

5/393

2/399

3/126

3/329

اندازه

3/153

2/81

2/949

2/236

3/269

3/649

محافظهکاری

3/366

3/534

2/39

3/238

3/238

3/643

پراکندگي جغرافیايي

3/939

2/338

1/229

2/35

3/468

3/234

ماهیت کار

3/325

1/139

5/495

3/181

2/38

3/592

رسمیت

2/33

برای تعیین وزنهای نهايي ابتدا بايد سوپرماتريس 6اولیه يا ناموزون تشکیل شود .برای تشکیل سوپرماتريس ،وزنهای ماتريس
اولیه و نیز وزنهای حاصل از نرمالسازی ستونهای ماتريس  Tکه همان ماتريس وابستگي دروني است ،مورد نیاز است .برای
جلوگیری از اطاله کالم اوزان نهايي شاخصها و زيرشاخصها در جدول  5قابل مشاهده است:
جدول ( )6اوزان نهایی شاخصها و زیرشاخصها
شاخص

وزن
شاخصها

رسمیت ()C1

3/35864

زير شاخصها (مفاهیم عملیاتي)

وزن
زيرشاخصها

حد و حدود مشخص بودن شرح شغلها و قوانین ()C66

3/64259

میزان کنترل بر کارکنان ()C62

3/62436

میزان آزادی عمل داده شده به زيردستان ()C63

3/32352

1Super Matrix
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اندازه سازمان ()C2

میزان آزادی عمل داده شده به مديران ()C64

3/36892

میزان تبعیت کارکنان از دستورالعملها ()C65

3/69698

میزان تبعیت مديران از دستورالعملها ()C61

3/63241

میزان مدون بودن قوانین و رويهها ()C69

3/63326

3/31152

تعداد کارکنان سازمان ()C26

3/31152

.3/22964

ديدگاه امنیتي نسبت به اطالعات سازماني ()C36

3/2263

محافظهکاری مدیریت ()C3

3/36249
پراکندگی جغرافیایی ()C4

ماهیت کار سازمان ()C5
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3/22564

دسترسي کارکنان جديد به اطالعات سازمان ()C32

3/3321

اهمیت تسهیم دانش بین واحدهای سازمان ()C33

3/6259

اهمیت تسهیم دانش در واحدهای سازمان ()C34

3/2135

تاکید بر حفظ کارکنان سازمان ()C35

3/6892

تعداد تسهیالت مجزا از لحاظ جغرافیايي ()C46

3/3318

مسافت بین تسهیالت ()C42

3/2358

تخصیص کارکنان بین مکانهای مختلف ()C43

3/4652

میزان استاندارد بودن محصوالت ()C56

3/2365

میزان بديع بودن محصوالت ()C52

3/2231

در ادامه جدول محاسبات تعیین شاخص بهینه استراتژی مديريت دانش ( )KMSIدر پايش فرايندهای داخلي سازمان را
مشاهده خواهیم کرد.
در گام نهايي تحقیق بهمنظور انتخاب استراتژی بهینه مديريت دانش ،شاخصي بهعنوان شاخص استراتژی مديريت دانش
( )KMSIتعريف شد .اين شاخص از ترکیب نتايج تمامي مراحل قبل به دست آمده و به صورت يک طیف از صفر تا ده تعريف
شده است.

استراتژی کدگذاری
11

8

استراتژی شخصيسازی
2

5

صفر

شکل ( )2طیف شاخص استراتژی مدیریت دانش ()KMSI

.iاگر  KMSIدر فاصله  9تا  63قرار بگیرد ،سازمان بايستي استراتژی کدگذاری (مستندسازی) را انتخاب کند.
.iiاگر  KMSIدر فاصله  2تا  9قرار گرفت ،سازمان بايستي استراتژی ترکیبي را برگزيند.
اگر  KMSIدر فاصله  3تا  2قرار گرفت ،سازمان بايستي استراتژی شخصيسازی را انتخاب کند.
.iii
مراحل محاسبه  KMSIبدين گونه است
نمرات هر يک از زيرشاخصها را به طیف يک تا ده تبديل کنید.
.6
وزن هر زيرشاخص را در امتیاز استاندازد شده ضرب کنید
.2
تمام اعداد به دست آمده را با هم جمع کنید.
.3
نتايج محاسبات مربوط به  KMSIدر جدول ( )9نشان داده شده است .برای محاسبه  KMSIاز فرمول زير استفاده ميشود:

n= 6،2،3,…….69

649

شماره  ،61بهار 89

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

جدول ( Error! No text of specified style in document. )7محاسبات برای تعیین KMSI
زير شاخص

نمره
()Si

نمره استاندارد ()Zi

وزن شاخص
()Wi

وزن × نمره استاندارد شده

حدود مشخص بودن شرح شغلها و قوانین

4/62

1/35

3/64259

3/3126

میزان کنترل بر کارکنان

4/32

1/62

3/62436

3/3216

میزان آزادی عمل داده شده به زيردستان

3/13

9/52

3/32352

3/2318

میزان آزادی عمل داده شده به مديران

3/29

9/39

3/36892

3/3254

میزان تبعیت کارکنان از دستورالعملها

1/23

1/82

3/69698

3/2369

میزان تبعیت مديران از دستورالعملها

5/31

1/33

3/63241

3/3326

میزان مدون بودن قوانین و رويهها

4/69

1/69

3/63326

3/2265

تعداد کارکنان سازمان

9/96

9/63

3/31152

3/2315

ديدگاه امنیتي نسبت به اطالعات سازمان

3/35

8/32

3/2263

6/1323

دسترسي کارکنان جديد به اطالعات سازمان

6/69

8/99

3/3321

3/3125

اهمیت تسهیم دانش بین واحدهای سازمان

8/35

1/23

3/6259

3/1253

اهمیت تسهیم دانش در واحدهای سازمان

4/94

9/69

3/2135

6/3326

تاکید بر حفظ کارکنان سازمان

1/33

8/62

3/6892

3/3252

مسافت بین تسهیالت

2/26

9/2

3/3318

3/6325

تعداد تسهیالت مجزا از لحاظ جغرافیايي

4/65

2/4

3/2358

3/2365

تخصیص کارکنان بین مکانهای مختلف

6/22

1/29

3/4652

3/3331

میزان استاندارد بودن محصوالت

3/31

1/69

3/2365

3/3138

میزان بديع بودن محصوالت

3/48

1/23

3/2231

6/3362
9/6256

KMSI

با توجه به اينکه مقدار شاخص  KMSIبرابر  8/13شد ،سازمان بايستي استراتژی کدگذاری را انتخاب کند زيرا مقدار شاخص
در فاصله  9تا  63قرار گرفت؛ بنابراين سازمان بايستي از استراتژی کدگذاری پیروی ميکند يعني اينکه سازمان از ترکیب
تقريبي  93-23برخوردار است يا به عبارت ديگر استراتژی کدگذاری (مستندسازی) استراتژی غالب و استراتژی شخصيسازی
نقش استراتژی پشتیبان را دارد.
به منظور بررسي میزان تاثیرگذاری روابط داخلي بین فاکتورها در تعیین انتخاب استراتژیهای مديريت دانش ،نتايج حاصل از
مدل پیشنهادی را با نتايج حاصل از به کارگیری تکنیک  AHPمقايسه گرديد .در تکنیک  AHPروابط داخلي بین فاکتورها
مدنظر قرار نمي گیرد و روابط به صورت به صورت سلسله مراتبي و از سمت باال به پايین در نظر گرفته ميشوند .در صورت
بهرهگیری از تکنیک  ،AHPنتايج زير حاصل ميگردد (جداول  9و )9
جدول ( )6اوزان نهایی شاخصها و زیرشاخصها با استفاده از AHP
شاخص

وزن
شاخصها

رسمیت ()C1

3/695

اندازه سازمان ()C2

3/659

زير شاخصها (مفاهیم عملیاتي)

وزن
زيرشاخصها

حدود مشخص بودن شرح شغلها و قوانین ()C66

3/64259

میزان کنترل بر کارکنان ()C62

3/62436

میزان آزادی عمل داده شده به زيردستان ()C63

3/32352

میزان آزادی عمل داده شده به مديران ()C64

3/36892

میزان تبعیت کارکنان از دستورالعملها ()C65

3/69698

میزان تبعیت مديران از دستورالعملها ()C61

3/63241

میزان مدون بودن قوانین و رويهها ()C69

3/63326

تعداد کارکنان سازمان ()C26

3/31152
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محافظه کاری مدیریت ()C3

3/236

پراکندگی جغرافیایی ()C4

3/256

ماهیت کار سازمان ()C5

3/562
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ديدگاه امنیتي نسبت به اطالعات سازماني ()C36

3/2263

دسترسي کارکنان جديد به اطالعات ()C32

3/3321

اهمیت تسهیم دانش بین واحدهای سازمان ()C33

3/6259

اهمیت تسهیم دانش در واحدهای سازمان ()C34

3/2135

تاکید بر حفظ کارکنان سازمان ()C35

3/6892

تعداد تسهیالت مجزا از لحاظ جغرافیايي ()C46

3/3318

مسافت بین تسهیالت ()C42

3/2358

تخصیص کارکنان بین مکانهای مختلف ()C43

3/4652

میزان استاندارد بودن محصوالت ()C56

3/2365

میزان بديع بودن محصوالت ()C52

3/2231

مالحظه ميشود بدون در نظر گرفتن ارتباطات داخلي میان مولفهها رتبه بندی شاخصها از نظر تاثیرگذاری آنها بر انتخاب
استراتژیهای مديريت دانش عوض ميشود (جدول  .)8م تغیر ماهیت کار سازمان بیشترين میزان تغییر را داشته و از رتبه پنج
در مدل به رتبه اول در  AHPتغییر مکان داده است .با توجه به نمودار علّي و معلولي حاصل از  DEMATELشاخص ماهیت
کار سازمان جزء عوامل علّي محسوب ميشود و از میزان تاثیرپذيری بااليي بارخوردار ميباشد .با توجه به اين در تکنیک ANP
روابط داخلي شاخصها در محاسبات وارد ميشوند ،اين شاخص از رتبه اول به رتبه پنجم تغییر مکان داده است.
جدول ( )9محاسبات برای تعیین  KMSIبا تکنیک AHP
زير شاخص

نمره
()Si

نمره
استاندارد
()Zi

وزن شاخص
()Wi

وزن × نمره
استاندارد شده

حدود مشخص بودن شرح شغلها و قوانین

4/69

1/66

3/642

6/4263

میزان کنترل بر کارکنان

3/11

9/69

3/624

3/2859

میزان آزادی عمل داده شده به زيردستان

3/19

1/39

3/323

3/3215

میزان آزادی عمل داده شده به مديران

3/65

9/95

3/368

3/2986

میزان تبعیت کارکنان از دستورالعملها

5/52

1/66

3/696

3/3326

میزان تبعیت مديران از دستورالعملها

4/32

8/15

3/632

3/2895

میزان مدون بودن قوانین و رويهها

4/62

9/82

3/633

3/3325

تعداد کارکنان سازمان

1/24

8/69

3/311

6/4591

ديدگاه امنیتي نسبت به اطالعات سازمان

5/68

1/83

3/226

3/2531

دسترسي کارکنان جديد به اطالعات سازمان

4/69

9/32

3/332

3/4569

اهمیت تسهیم دانش بین واحدهای سازمان

5/26

1/24

3/625

3/2351

اهمیت تسهیم دانش در واحدهای سازمان

4/36

9/62

3/213

3/2365

تاکید بر حفظ کارکنان سازمان

3/68

1/29

3/689

3/3518

مسافت بین تسهیالت

2/62

6/33

3/331

3/6254

تعداد تسهیالت مجزا از لحاظ جغرافیايي

2/33

2/26

3/235

3/6325

تخصیص کارکنان بین مکانهای مختلف

6/13

5/62

3/465

3/2321

میزان استاندارد بودن محصوالت

3/13

9/68

3/236

3/8153

میزان بديع بودن محصوالت

4/39

9/63

3/223

6/2325
5/6413

KMSI
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در جدول ( )8تمامي مؤلفههای استراتژی مديريت دانش به تفکیک محاسبه شدهاند .تعداد کارکنان سازمان ،حدود شفافیت
شرح شغل و قوانین و بداعت خدمات و محصوالت به ترتیب بیشترين وزن را دارند و بايد در انتخاب استراتژی بیشتر مورد
استفاده قرار دهند.
جدول ( )11مقایسه اوزان نهایی شاخصها و زیرشاخصها در  AHPو مدل پیشنهادی
شاخص

وزن نهايي حاصل از AHP

وزن نهايي حاصل از مدل

رتبه در AHP

رتبه در مدل

رسمیت

3/336

3/3235

دوم

اول

اندازه سازمان

3/623

3/6158

چهارم

سوم

محافظهکاری

3/313

3/2351

پنجم

چهارم

پراکندگي

3/235

3/3235

سوم

دوم

ماهیت کار

3/524

3/6853

اول

پنجم

همچنین در صورت استفاده از تکنیک  AHPو در نظر ارتباطات داخلي شاخصهای سازمان ميبايستي استراتژی ترکیبي را در
برای پیادهسازی مديريت دانش انتخاب ميکرد زيرا شاخص  KMSIبرابر  5/1بود و در بازه دو تا هشت قرار ميگرفت .اين امر،
ي عني انتخاب استراتژی نامناسب مديريت دانش که باعث تحمیل ضررهای هنگفتي بر سازمان ميشود؛ بنابراين در کل ميتوان
چنین نتیجه گیری کرد که عدم توجه به ارتباطات داخلي شاخص باعث ايجاد تغییرات بسیار زيادی در نتايج تحقیق و بروز
اشتباهات جبرانناپذيری ميشود.
در فاز دوم به تأثیر استراتژیهای مديريت دانش در پايش فرآيندهای داخلي سازمان پرداختیم .بر اين اساس فرضیاتي (1
فرضیه) بهصورت زير مطرح و با آزمون رگرسیون بررسي شده است:
فرضیه اول :استراتژیهای مديريت دانش از دوبارهکاریها در فرايند جلوگیری ميکند.
همانطور که جدول ( )66نشان ميدهد مديريت دانش در جلوگیری از دوبارهکاری نقش دارد .بهعنوان مثال همانگونه که در
فرمول تأثیر متغیرها قابل مشاهده است ،چنانچه يک واحد مديريت دانش ارتقاء يابد تقريباً بیش از دو برابر از دوبارهکاریها
جلوگیری خواهد شد .در جدول ( )62نتايج آزمون رگرسیون از باقي فرضیهها قابل مشاهده است:
جدول ( )11جدول رگرسیون نقش مدیریت دانش در جلوگیری از دوبارهکاریها

مدل

سطح معناداری

عدد t

محتوا

3/336

3/633

KMS

3/333

4/599

Y  1.553  0.586x

ضريب استاندارد

ضريب غیراستاندارد

ضريب بتا

خطای
استاندارد

B

3/555

3/544

6/553

3/629

3/591

جلوگیری از دوبارهکاری :متغیر وابسته a.

جدول ( )12جدول رگرسیون فرضیههای پژوهش مبنی بر تأثیر استراتژیهای مدیریت دانش بر پایش فرایندهای سازمان

شماره فرضیه

فرضیههای تحقیق

ضريب معناداری

ضريب بتا

نتیجه

2

تأثیر استراتژی مديريت دانش بر کاهش ريسک

3/333

3/193

تأيید

3

تأثیر استراتژی مديريت دانش بر کاهش زمان

3/336

3/436

تأيید

4

تأثیر استراتژی مديريت دانش بر کاهش هزينه

3/333

3/596

تأيید
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تأثیر استراتژی مديريت دانش بر کاهش وابستگي

3/333

3/498

1

تأثیر استراتژی مديريت دانش بر افزايش سرعت

3/331

3/399

تأيید
تأيید

با توجه به  ،)62(Error! Reference source not found.تمامي فرضیهها با اطمینان  %85تائید ميشود و اين به
معنای آن است که استراتژیهای بهینه مديريت دانش نقش مستقیم و مؤثری در پايش فرآيندهای داخلي سازمان نظامي
دارند.
بحث و نتیجهگیری
هدف اين پژوهش ارائه مدلي جهت انتخاب بهینه استراتژیهای مديريت دانش است .بدين منظور مطالعه گستردهای در زمینه
ادبیات مديرت دانش صورت گرفت .پس از بررسيهای همه جانبه ادبیات تحقیق پنج متغیر تأثیرگذار بر انتخاب استراتژیهای
مديريت دانش شناسايي شدند؛ اما با تو جه به اينکه متغیرها از سطح انتزاع بااليي برخوردار بودند ،جهت سنجش آنها
متغیرهايي عملیاتي با توجه به ادبیات تحقیق شناسايي گرديد .همچنین در نتیجه مطالعات ادبیات تحقیق ،سه نوع استراتژی
مديريت دانش شناسايي شد .برای انجام مقايسات زوجي از گروه نخبگان دانشگاهي و اجرايي نظرخواهي شد .بهمنظور تعیین
روابط دروني بین شاخصها از تکنیک  DEMATELو  ANPفازی گروهي استفاده شد .نتايج نشان ميدهد ،فاکتور رسمیت
دارای بیشترين میزان تأثیرگذاری بر ساير متغیرها و متغیر ماهیت کار سازمان دارای بیشترين میزان تأثیرپذيری از متغیرهای
ديگر بود .همچنین متغیر رسمیت از بیشترين اهمیت و متغیر پراکندگي جغرافیايي از کمترين میزان اهمیت در تعیین
استراتژی مديريت دانش برخوردار بودند .در مرحله بعد نتايج حاصل از  DEMATELبا نتايج  ANPترکیب گرديد و بعد
تشکیل ماتريس اولیه ،موزون و نهايي شاخص رسمیت سازمان د ارای بیشتری وزن و شاخص ماهیت کار سازمان کمترين وزن
شدند .بعد از انجام محاسبات در اين زمینه و ترکیب کلیه اطالعات جمعآوری شده و انجام محاسبات الزم ،شاخص KMSI
برابر با عدد  8/13به دست آمد .به دلیل آنکه  KMSIبه دست آمده باالتر از عدد  9ميباشد ،سازمان بايد استراتژی کدگذاری
را انتخاب کند .البته اين بدان معنا است که  83درصد تبادل دانش از طريق استراتژی اصلي و  63درصد از طريق استراتژی
دوم صورت ميگیرد .نتايج اين پژوهش با نتايج پژوهشگراني نظیر احمدی ( ،)6398انصاری نژاد ( ،)6398شامي (،)6399
جاسم و همکاران ( ،)2369سنتوبلي و همکاران ( ،)2369هوآنگ ،لین و شین ( ،)2369موتهاولو و همکاران ( ،)2369آکر و
همکاران ( )2369و سانترو و همکاران ( )2369مشابه است .تجزيه و تحلیل يافتههای مربوط به فرضیات فاز دوم پژوهش نشان
داد که بر اساس نظرات کارکنان سازمان نظامي تاثیر استراتژیهای مديريت دانش بر روی کنترل و پايش فرايندهای داخلي
باالتر از حد متوسط بوده است و اين يعني انتخاب استراتژیهای مديريت دانش ميتواند در پايش فرايندها اثرگذار باشد .نتايج
اين پژوهش با تحقیقات کريمي ( ،)6398سنتوبلي و همکاران ( ،)2369اولسون و همکاران ( ،)2369شائو و همکاران (،)2369
جاوايکراما ( ،)2361چائو و همکاران ( )2364و لیو ( )2366مشابه بوده است .تببین چرايي تأثیر استراتژی مديريت دانش بر
پايش فرآيندهای سازماني اين است که تسهیم دانش بین افراد در گروهها و واحدهای سازماني در سازمان نظامي ميتواند باعث
به اشتراک گذاشتن تجارب افراد شود .اين تجارب از عارضههای فرآيندهای داخلي نظیر دوبارهکاریها ،موازیکاریها ،اتالف
زمان و منابع و نظاير آن جلوگیری ميکند .رويکردهای نوين ارزيابي داخلي با متدهايي نظیر تکنیک تاووس ،6کارت امتیاز
متوازن انفرادی ،2کنترل کیفیت فرآيند 3و غیره تماماً با استفاده از مديريت دانش و استراتژیهای بهینه آن قابل بهروز رساني و
ارتقاء خواهد بود .در نتیجه ميتوان بیان نمود که در وهله ی نخست سازمان نظامي بايد به دقت استراتژی مناسبي را با توجه

1 TOWS
2 PBSC
3 QC
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به شرايط داخلي خود در راستای مديريت دانش انتخاب نمايد و در ادامه از اين استراتژی در پايش فرآيندها استفاده نمايد .با
توجه به يافتههای پژوهش از آزمون فريدمن نیز ميتوان نتیجه گرفت بیشترين تأثیر استراتژی مديريت دانش از طريق
شاخصهای تاثیرگذار انتخابي به اين ترتیب ميباشد که در درجه اول مديريت دانش در پايش فرايند باعث کاهش وابستگي
دانش به افراد و در درجه دوم باعث کاهش ريسک از دست دادن دانش سازماني به علت ترک سازمان توسط افراد ميباشد و
کاهش دادن هزينهها ،کاهش زمان ،افزايش سرعت دسترسي به دانش سازماني و جلوگیری از دوبارهکاریهای فرايند در مراتب
بعدی قرار ميگیرند .با توجه به نتايج حاصل ،الگوی پارادايمي اين پژوهش به شکل نگاره صفحه بعد است:
پایش فرآیندهای
داخلی

کاهش
هزينه
کاهش

اندازه
سازمان
رسمیت
ماهیت
کار
پراکندگ
ی
محافظه

استراتژی

زمان
کاهش

مستندسازی
استراتژی

استراتژیهای

شخصيسازی

مدیریتدانش

ريسک
کاهش
دوبارهکاری
کاهش

استراتژیترکی
بي

وابستگي به
افزايش
دانش فرد
سرعت

کاری

شکل ( )3الگوی مفهومی تأثیر استراتژی مدیریت دانش بر پایش فرایندهای داخلی سازمانهای نظامی

با توجه به نتايج اين پژوهش پیشنهاد ميشود سازمان نظامي مورد نظر برای پیادهسازی موفق مديريت دانش بايستي استراتژی
کدگذاری را به عنوان استراتژی اصلي و استراتژی شخصيسازی را به عنوان استراتژی پشتیبان برگزيند؛ يعني اينکه اين
سازمان نظامي بايد دانش سازماني را به دقت مستندسازی و در پايگاههای داده ذخیرهسازی کند .پايگاه داده و مخازن دانشي با
پشتیباني يک سیستم بازيابي اطالعات و يک شبکه ارتباطي برای کاربران خود بهراحتي در دسترس کارکنان خود قرار دهد.
برای پیادهسازی استراتژی مستندسازی مديريت دانش ،سازمان ميتواند از ابزارهای فناوری همانند سیستم پشتیباني از
تصمیمگیری ،گروهافزارها (مخازن مستندات ،نقشههای دانشي ،جريان کار ،پايگاههای داده مشترک ،ويديو اجالس ،کتابهای
زرد) و ابزارهای غیرتکنولوژيکي همانند فعالیتهای داوطلبانه انتقال دانش ،کارآموزی و تیمها و اجتماعات کاری اما با نسبتي
کمتر استفاده کند .پیشنهاد ديگر اين است که سازمان نظامي بايد تمامي فرآيندهای داخلي خود را بر اساس ثبت تجارب
کارکنان ،به صورت مستمر و ادواری بازمهندس ي نموده و از نتايج نظارتي و پايشي عملکرد افراد در فرآيندها در بازطراحي
فرآيندهای داخلي استفاده نمايد.
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