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تاریخ دریافت9212/70/22 :
تاریخ پذیرش9212/71/92 :

چکیده
سازمان های نظامی برای ورود به دوران "دفاعی داناییمحور" بایستی اهمیت مددیریت داندر را درن نمدود و
توانایی مقابله و انطباق با تغییرات ایجاد شده را داشته باشند .بیتردید در حوزه دفاعی ،مدیریت بهینه لجستیک
یکی از حیاتیترین فعالیتهای این بخر محسدو مدیشدود و بدهکدارییری قابلیدتهدای مددیریت داندر در
کارکردهای مختلف لجستیکی از قبیل حمل و نقل ،انبارداری ،نگهداری و تعمیرات ،مدیریت سفارشدات ،خریدد،
منابع انسانی ،مدیریت مالی و غیره از اهمیت ویژهای برخوردار است .هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر
انتقال دانر در مدیریت زنجیرهی تامین است .پدژوهر پدیررو از دیدد هددف کداربردی پژوهیدی توصدیفی-
پیماییی بهشمار میرود .جامعهی آماری تحقیق برابر  17نفر کارکنان یکدی از مراکد آمدادی نیروهدای مسدل
می باشد که با توجه به تعداد جامعه آماری از سرشماری ( )N=nاستفاده شدده اسدت .ابد ار جمدعآوری دادههدا،
پرسرنامهی محققساخته بود .پس از جمعآوری پرسرنامه ،جهت تج یه و تحلیل دادهها از نرماف ار SPSS91
و مدل سازی معادالت ساختاری (نرم اف ار اسمارت پی .ال .اس) بهره یرفته شدد .روایدی و پایدایی تحقیدق نید از
طریق نرم اف ار اسمارت پی .ال .اس مورد تایید قرار یرفت .در این پدژوهر مقدادیر آلفدای کرونبداا بدرای ابعداد
چهاریانه (جامعهپذیری)7/618( :؛ بیروندیسدازی)7/660( :؛ انتیدار داندر )7/198( :و دروندیسدازی))7/628( :
محاسبه شده است .یافتههای تحقیق نیان داد که این سازمان در ابعاد بیرونیسازی و درونیسازی دانر موفقتر
از دیگر ابعاد انتقال دانر عمل کرده است .بر این اساس ،ضرورت دارد تا این سازمان اقدامات الزم را در خصوص
جامعهپذیری و انتیار دانر انجام دهد.
واژگان کلیدی :مدیریت دانر ،انتقال دانر ،جامعهپذیری ،بیرونیسازی ،انتیار دانر و درونیسازی.

 1عضو هیأت علمی دانشکده پرواز دانشگاه ستاری آجا
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مقدمه
تغییرات سریع در دنیدای امدروز ،سدازمانهدا را بدا چدالرهدای مختلفدی روبدرو کدرده اسدت.
سازمانهای پیررو به کمک اب ارهای مدیریتی و فناوریهای نوین از فرصتهای ایجاد شدده در
جهت نیل به اهداف سازمانی بهرهبرداری مدینمایندد .مددیریت داندر یکدی از ایدن اب ارهاسدت.
مدیریت دانر ،فرآیند ایجاد ارزش از داراییهای نامرئی سازمان است .ایدن دارایدی نداملموس یدا
دانر بهعنوان یک عامل اساسی و منبع حیاتی سازمانها محسو میشود و م یتهدای رقدابتی
آینده به شکل توانایی سازمانها در مدیریت دانر جلوهیر خواهد شد و سدرمایههدای فی یکدی و
مالی ،جای خود را به سرمایههای فکری و ذهنی مدیدهندد .امدروزه ،سدازمانهدا بده ایدن نتیجده
رسیدهاند که با پیادهسازی مدیریت دانر میتوانند از ظرفیتهای فکدریشدان در جهدت بهبدود
عملکرد سازمانی استفاده کنند .البته اجرای اثربخر مددیریت داندر مسدتل م توجده بده عوامدل
مختلفی دارد که نقر کاتالی ور را دارند و موجب تسهیل و توانمندی آن مییردند.
فرآیند مدیریت دانر از بخرهای مختلفی تیکیل شده است .در شروع انتقال دانر ،اول بایدد
دانر موجود در سط سازمان و منابع آن (اعم از دانر صدری و ضدمنی ند د افدراد ،باندکهدای
اطالعاتی ،مستندات و مکتوبات) مورد شناسایی قرار یرفته و پس از اکتسا  ،بدهصدورت مناسدبی
ذخیرهسازی شوند .سپس ،برای این که دانر موجود به ارزش افد ده ،هدماف ایدی و زایدر مجددد
منجر شود ،باید در بین افراد به اشتران یذاشته شود ،و تسدهیم شدود .منظدور از تسدهیم داندر،
فرآیندی است که در طی آن افراد بهصورت متقابل ،دانر صری و ضمنی خود را مبادله میکنندد
و به طور میترن دانر جدید را خلق مینمایند (حسینیخدواه .)9268 ،80 ،یکدی از دشدوارترین
وظایف مدیریت دانر ،انتقال دانر به افراد مناسب یا قرار دادن دانر سازمانی در جایی است که
بدان نیاز است .انتقال دانر مستل م تمایل یروه یا شخص برای کار کردن و تسهیم داندر جهدت
کسب منافع دوجانبه است .بدون تسهیم دانر ،انتقال دانر به دیگری تقریبا غیرممکن میشدود.
این امر نیان میدهد که انتقال دانر ،زمانی در سازمان را میدهد که یروههای کداری و تمدامی
کارکنان ،سط باالیی از رفتار مبتنی بر همکاری را به نمایر بگذارند (قربانیزاده و مرشددیزاده،
.)9219 ،22
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همانیونه که اشاره شد ،در خلق و بهکارییری دانر سازمانی ،انتقال دانر نقر بهس ایی دارد.
از بین دیدیاههای متعددی که در زمیندهی انتقدال داندر وجدود دارد ،الگدوی مفهدومی نوناکدا و
تاکوچی ( )9118ویژییهای برجستهای دارد که باعث میشود همده افدراد بدهراحتدی آن را درن
کنند و به کار بندند .از نظر آنان تا زمانی که دانر ضمنی به دانر آشکار تبدیل نیود ،بهرهییدری
از اطالعات ارزش چندانی نخواهد داشت .با توجه به یسدتردیی ماموریدتهدای حدوزه دفداعی در
بخر های مختلف عملیاتی و رزمی ،فرماندهی و کنترل ،فناوری ،سداخت و نگهدداری تجهید ات و
ادوات نظامی ،پیتیبانی و لجستیک ضرورت بهکارییری مددیریت داندر در حدوزههدای مختلدف
دفاعی را دو چندان کدرد و از طدرف دیگدر مهدمتدرین هددف از بدهکدارییری مددیریت داندر در
سازمانهای نظامی ،انطباق سریع با تغییرات محیط پیرامونی بهمنظور ارتقای بهدرهوری و افد ایر
توان رزمی نیروهای مسل میباشد .اف ایر سدرعت در توسدعه لجسدتیک و زنجیدره بده پیدتوانه
بهکارییری سیستمهای چابکی است که قابلیت تطبیق و پاسخیویی سریع به اتفاقات ناخواسدته و
نیازمندیهای یکباره است (لطیفی .)9266 ،86 ،بر این اساس ،این پژوهر موضوع انتقال داندر
را در یکی از مراک آمادی نیروهای مسل با رویکرد بهکارییری الگدوی چهدار مرحلدهای چرخدهی
داندر نوناکددا و تدداکوچی مددورد مطالعدده و واکدداوی قددرار داده اسددت .در ایددن مطالعدده فرآیندددهای
جامعهپذیری ،بیرونی سازی ،انتیار و درونیسازی بهعنوان مراحل یا فرآیندهای فرعی انتقال دانر
محسو میشوند .بههمین دلیل ،چنانچه مدیران در صددد اجدرای برنامدهای اثدربخر مددیریت
دانر باشند ،درن کامل فرآیند تبدیل دانر ضروری است و الگدوی نوناکدا و توکدوچی مدیتواندد
چرخه ای مناسب برای این منظور باشد .بر این اساس ،سوال اصلی تحقیدق ایدن اسدت کده مرکد
آمادی مورد مطالعه که بهعنوان بازوی پیتیبان بخر عملیداتی یگدانهدای نظدامی چده انددازه از
دانر و تجربیات کارکنان خود بهرهبرداری میکند و در پی انتقال دانر از نسلی به نسدلی دیگدر،
تا چه اندازه دانر ضمنی و صری آنان نی انتقال پیدا مدیکندد .در ادامدهی مقالده پدس از مدرور
ادبیات موضوع ،روششناسی تحقیق شرح داده میشود و سپس یافتههای پدژوهر مدورد بحدث و
بررسی قرار یرفته و در نهایت با آسیبشناسی شداخصهدای بدسدت آمدده ،نتدای و پییدنهادات
کاربردی محققین برای سازمان مورد مطالعه ارائه مییردد.
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مبانی نظری
مدیریت دانش
مدیریت دانر فرآیندی است که به سازمانها در شناسایی ،انتخا  ،سازماندهی و توزیع دانر
و تبدیل اطالعات مهدم و تخصصدی کده بخیدی از حافظده سدازمان اسدت و معمدوال بدهصدورت
ساختارنیافته در سازمان قرار دارند ،کمک میکند و در نتیجه فرآیندهای حدل مسداله ،یدادییری
پویا ،برنامهری ی راهبردی و تصمیمییری کاراتر و اثربخرتر میشوند (توربدان و مدکلدین،67 ،9
 .)2772به زعم وانگ و اسپینوال )2778 ،22 ،2مدیریت دانر ترکیبی از سیستمهدای مبتندی بدر
دانر ،هوش مصنوعی ،مهندسی نرماف ار ،توسعه فرآیندهای کسب و کار ،مدیریت منابع انسدانی و
مفاهیم رفتار سازمانی اسدت (واندگ و اسدپینوال( .)2778 ،822 ،سدرلک و فراتدی)9219 ،229 ،
مدیریت دانر را بهعنوان فرآیند جمعآوری ،سازماندهی و ذخیرهسازی تخصصهدا و تجربدههدای
سازمانی از جاهایی که وجود دارد و توزیع آنها که میتواند به بهبود و تغییدر ادراکدات و عملکدرد
کارکنان سطوح مختلف سازمان با ایجاد درآمد بییتر و بهطدور کلدی ایجداد ارزش بدرای سدازمان
کمک کند ،تعریف نمودند (سرلک و فراتی.)9219 ،22،
در دنیای رقابتی امروز ،دانر به منبع راهبردی بسیاری از سازمانها تبدیل شده اسدت (بدارنی،
 .)9119 ،979دانر ترکیب سازمانیافتهای است از دادهها که از راه قوانین ،فرآیندها و عملکردها
و تجربه حاصل میشود (داونپورت و پروسان .)9116 ،61 ،نوناکا )9112 ،920 ،داندر را بده دو
شکل دستهبندی میکند :دانر ضمنی 2و دانر آشکار .2دانر ضمنی عواملی مانندد تجربدههدا،
ایدهها ،بصیرت ،شهود ،تخصصهای علمی ،فوت و فن کار ،بینر خاص فرد در مورد صنعت ،قدو
تیخیص در زمینة کسب و کار و تخصص فنی را در بر میییرد .این دانر را به سختی مدیتدوان
روی کاغذ آورد و بییتر به تجار شخصی افدراد بسدتگی دارد .داندر آشدکار دانیدی اسدت کده
میتوان آن را با اشکالی مانند نوشتار ،نمودار و مانند ایدنهدا مستندسدازی و دسدترسپدذیر کدرد
(هانس و همکاران .)9111 ،997 ،به باور نوناکا در شرایط ناپایدار امروزی ،تنهدا منبدع قابدل اتکدا
1 Turban and McLean
2 Wang and Aspin wall
3 Implicit Knowledge
4 Explicit Knowledge
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برای کسب م یت رقابتی پایدار دانر است (نوناکا .)9112 ،88 ،از این رو مدیریت دانر به یکدی
از مهمترین وظایف سازمانهایی تبدیل شده که بهدنبال بهرهبرداری از این سرمایه ارزشمند خود
هسدتند (منوریدان و عسدگری .)9268 ،2 ،مددیریت داندر بده فرآیندد سیسدتماتیک و منسدجم
هماهنگسازی فعالیتهای یسترد سازمان شامل کسب ،خلق ،ذخیدرهسدازی ،تسدهیم و کداربرد
دانر ،بهوسیلة افراد و یروهها برای تحقق اهدداف سدازمانی اشداره دارد (راسدتویی.)2777 ،22 ،
مدیریت دانر تئوریها ،فرآیندها ،فناوریها و مدلهایی را شامل میشود که از پیتیبانی ،توسعه
و بهرهبرداری از داراییهای دانیی حمایت میکنند .با مدیریت کردن سرمایههای فکدری کده در
دانر ضمنی و آشکار وجود دارد ،میتوان به سازمان کمک کرد تا از محیطر یاد بگیرد و از این
دانر در فرآیندهای کسب وکار خود استفاده کند (چنامنانی.)2770 ،22 ،9
فرآیند مدیریت دانش
همان طور که در تعریف مدیریت دانر بیان شد ،خلق ،کسب ،سازماندهی ،انتقال و به اشتران
یذاشتن از عناصر اصلی تیکیلدهندهی مدیریت دانر است ،که بهعنوان فرآیند مددیریت داندر
شناخته میشود .در مورد فرآیندهای مدیریت دانر توافقی نیست .متخصصان و دسدتانددارکاران
دانر انواع مختلفی از فرآیند دانر پایه را مطرح میکنند ،بهطور کلی با توجه به ادبیات موضدوع،
فرآیند مدیریت دانر ،به شر مرحله زیدر قابدل طبقدهبنددی مدیباشدد (سدرلک و فراتدی،220 ،
 .)9217در ادامه به تیری این مراحل شریانة فرآیند مدیریت دانر پرداخته میشود.
خلق دانش :فعالیتهایی را در بر میییرد که به تغییر شکل و ترکیب مجدد تکههدای موجدود
دانر ،کاهر کاستیها ،تقویت تحقیقات و توسعة قابلیتها ،پایر و کنترل محیطهای بیرونی و
کاربرد فناوریهای بیرونی از سازمان میپردازد (بت2779 ،؛ به نقل از شامی زنجانی.)9266 ،06 ،
سازمانهای پویا ،دانر را خلق و از آن استفاده میکنند .سازمانها بر اثر تعامل با محیط پیرامون
خود اطالعاتی را جذ و آنها را به دانر تبدیل میکنندد ،سدپس ایدن داندر را بدا تجربدههدا،
ارزشها و مقررات داخلی خود درهم میآمی ند تا به این ترتیب مبنایی برای اقدامات خود بهدست
1 Chennemaneni
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آورند (داونپورت و پروسان .)9116 ،دانر از طریق فعالیتهایی مانند خرید ،حل مسال بهصورت
یروهی ،انطباق با تغییرات محیطی ،فعالیت شبکههای غیر رسمی و  ...ایجاد میشدود (پیرلسدون،
.)2779 ،916
کسب دانش :کسب دانر با جستجوی داده ،اطالعات و دانر و اعتباربخیدی آنهدا از طریدق
منابع مختلف شروع میشود .از دانیی که قبال کسب شده است برای طبقدهبنددی و برنامدهرید ی
بهتر کسب دانر بهویژه منابع خارجی استفاده می شود .روابط با میتریان ،حمایتکنندیان ،رقبدا
و شرکاء باعث کسب دانر میشود .هم چنین ،همکاری و میارکت با بخرهای دیگر صنعت یکی
دیگر از راههای بهدست آوردن دانر است .تا بدینیونه ،بتوانیم از قوهی ابتکارات دیگر سازمانهدا
استفاده نماییم.
کدبندی دانش :بهمنظور استفاده ی مجدد از دانر ،شکلهایی برای نمایر و ارائدهی آن بایدد
ایجاد کرد .کدبندی دانر عبارتند از :فرآیند قرار دادن دانر در قالبها و اشکال مختلفی که قابل
دسترسی و انتقال باشد .بررسی و شاخهبنددی داندر کداری اسدت میدکل ،بدههمدان انددازه کده
جمعآوری و تغییر آن سخت است (سرلک و فراتی .)9219 ،229 ،به اعتقاد پاتون و کارسون،26 ،
 )9116کدبندی دانر میتواند از یک کدبندی رسمی و آشکار (مانند سیاسدتهدا و رویدههدا) تدا
آرشیوی از عناصر نهان درجه بندی شود .اب ارهایی چون نقیههای دانر به یافتن محل نگهدداری
آن در بین سازمانها و درون آنها کمک میکند (قاسمی .)9262 ،28 ،نقیههدای داندر شدامل
تسخیر وروردیها و خروجیهای کلیدی دانر است .ورودی کلیدی ممکن است شدامل دادههدا و
اطالعات خاص ،ارتباطات یفتاری یا نوشتاری و دیگر دانرهای عیان و نهان به اشدتران یذاشدته
شده مثل تجربیات مفید باشند .خروجی کلیدی ممکن است مددارن داخلدی ،ی ارشدات ،مقداالت
پژوهیی ،روندها و تحربیات مفید باشند (یانددی .)9262 ،22 ،دانپدورت و پروسدان)9116 ،86 ،
چهار اصل اساسی را برای کدبندی دانر معرفی کردند :تعیین اهداف راهبدردی سدازمان (آنچده
که دانر برای رسیدن به آن کسب میشود)؛ شناسایی دانرهای موجدود کده بدرای رسدیدن بده
اهداف راهبردی سازمان ضروری است؛ ارزیابی دانر موجود بهمنظور تعیدین مفیدد و سدودمندی
بودن آنها؛ و تعیین اب اری برای تدوین و توزیع دانر (پیرلسون.)2779 ،279 ،
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ذخیرهسازی دانش :قدم چهارم در فرآیند مدیریت دانر بر توسعه فرآینددی جهدت تسدخیر،
ثبت و سازماندهی نظاممند ورودیها و خروجیهای کلیدی دانر و نی بدر یدافتن ،جمدعآوری و
سازمان دهی دانر داخلی و بهترین تجربیات تمرک دارد .بدهعبدارت دیگدر ،داندر خدامی کده در
اختیار قرار میییرد ،باید در مکانی ذخیره شود که بتوان آنرا مدیریت نمدود ،حفاظدت کدرد و در
دسترس دیگران یذاشت (رادینگ .)9262 ،21 ،ممکن است افراد دانیی را کده خلدق کدردهاندد،
فراموش کنند؛ بنابراین الزم است این دانر در حافظة سازمانی ذخیره ،سازماندهی و بازیابی شود.
حافظة سازمانی شامل اشکال مختلفی از مستندات مکتو  ،پایگاه داده و دانر انسانی کدیذاری
شده در شکل سیستمهای خبره ،مستندات فرآیندها و رویههای سازمانی است (اندواری و شدهابی،
 .)9266 ،22سازمانهایی که بهدنبال اجرای مؤثر مدیریت دانر هستند ،نباید تنهدا بده ایجداد و
استفاده از حافظة سازمانی بسنده کنند ،بلکه باید به حافظه فردی نی توجه داشدته باشدند .ایدن
حافظه مهمترین منبع و مخ ن دانر نهفته است .مدیریت دانر تنها زمانی مؤثر خواهد بود کده
این دو نوع حافظة سازمانی در کنار هم وجود داشته باشند و یکددیگر را تقویدت کنندد (دیندگ و
کوربی)9111 ،979 ،؛ به نقل از شامی زنجانی.)9266 ،16 ،
تسهیم دانش :هنگامی که دانر خلق شد ،باید بین اعضای سدازمان تسدهیم شدود تدا بتواندد
همچون مبنایی برای نوآوری و خلق دانر در آینده عمل کند .خلق و تسهیم دانر با هدف خلق
دانر جدید ،از راه تیریک مساعی افراد و هماف ایی حاصل از ترکیب تجربهها و پیرزمیندههدای
اعضای سازمان امکانپذیر است .برخی تسهیم دانر را فرآیند اشداعة داندر در سراسدر سدازمان
تعریف کردهاند .این اشاعه میتواند بین افراد ،یدروههدا و سدازمانهدایی انجدام شدود کده از همدة
شبکههای ارتباطی استفاده میکنند (علوی و لیدنر .)2779 ،997 ،پژوهیگران دیگری نی تسهیم
دانر را با جریان دانر یکسان یرفتهاند و جریان دانر را شامل پن رکن اصلی میدانندد :ارزش
منبع دانر ،تمایل منبع به تسهیم دانر ،غنای رسانهای شبکة ارتباطی ،تمایل ییرنده به دریافت
دانر و توانایی جبران ییرنده (یوپتا و یویندارجان .)2777 ،02 ،برنامهری ی برای انتقدال داندر
برای هر سازمانی مهم و ضروری است ،چرا که هیچ سازمانی قصد ندارد در مدوقعیتی قدرار بگیدرد
که دانر و اطالعات سازمانی ن د افراد بدون انتقال و ثبت از مجموعه سازمان خارج شدود .فرآیندد
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انتقال دانر برخی مواقع بطئی و نامحسوس است و نباید فقط به هنگام ترن کارکنان بده دالیدل
مختلف از سازمان به فکر انتقال بیافتیم چرا که این مهم یک امر مکانیکی و جهیسی نیست ،بلکه
امری اریانیک و متعامل است و نمی توان تجربیات چندین ساله یک فرد را فوراً به دیگران منتقدل
کرد .به اعتقاد (رمضانی و عمران )9262 ،280 ،دو راهبرد عمده جهت انتقال دانر وجود دارند:
 -9راهبرد انتقال فرد به جمع :در این راهبرد کارکنان متخصص که از دانر مهارتهای
ویژه ای در حوزه شغلی میدخص برخوردارندد اطالعدات و داندر خدود را بده پایگداه یدا
سیستم دانر جمعی در قالب اسناد انتقال میدهند ،که هر زمان میتواند در دسدترس
دیگر کارکنان باشد.
 -2راهبرد فرد به فرد :افراد متخصص ،دانر و اندوختدههدای ذهندی تجربدی خدود را در
قالب روشهایی چون استاد شایردی ،دورههای آموزشدی نظداممندد و ...در کندار دیگدر
رسانه های آموزشی به دیگر کارکنان بهصدورت نظداممندد انتقدال مدیدهندد (رمضدانی،
عمران.)9262 ،26 ،
کاربرد دانش :هدف نهایی مدیریت دانر ،کاربرد دانر بهسوی بهبود عملکرد سازمانی اسدت.
دانر به خودی خود ارزشمند نیست ،بلکه زمانی ارزشمند خواهدد بدود کده بدهکدار یرفتده شدود
(انواری و شهابی .)9266 ،22 ،همة تالش مدیریت دانر بر آن است تا اطمینان حاصل کند کده
آیا دانر موجود سازمان بهطور مفید در جهت منفعت آن بهکداربرده مدیشدود یدا خیدر (هدالس،
2779؛ بهنقل از (شامی زنچانی .)9266 ،28 ،بهطورکلی دانر به سده راه مدیتواندد در سدازمان
بهکار برده شود :نخست ،از راه رهنمودها ،قوانین ،رویهها و دستور کارها؛ دوم کاربرد داندر از راه
روشهای رای و تکراری سازمانی است که اجازه میدهند دانر تخصصی افراد در موقعیتی ،بدون
نیاز به ارتباط با سایر افراد بهکار یرفته شود؛ سومین راه کاربرد دانر ،تدیمهدای کداری مسدتقل
هستند .این تیمها برای حل مسائل و میکالتی بهوجود میآیند کده بدرای آنهدا دسدتور کدار و
روشهای رای و تکراری سازمانی وجود ندارد (بت2779 ،؛ به نقل از (شامیزنجدانی.)9266 ،60 ،
از دیدیاه اکثر پژوهیگران مدیریت دانر ،این مرحله مهمترین مرحلده فرآیندد اسدت .بده اعتقداد
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آنها م یت رقابتی نصیب سازمانهایی که بهترین صورت از دانر خود در عمل استفاده میکنندد
(عدلی.)9262 ،901 ،
فرآیند انتقال دانش
در زمینهی فرآیند انتقال دانر ،الگوهای متعددی مطرح شدده اسدت .از جملدهی ایدن الگوهدا،
می توان به الگوی مطرح شده توسط (ویگ( ،)9110 ،277 ،9مهیر و زان ،)9118 ،11 ،بیوکویت و
ویلیام  ،)2777 ،928 ،مک الروی ( ،)9111بیرکن شاو و سیهان ( ،)2772دالکر ( )2778و نوناکدا
و تاکوچی ( )9118اشاره کرد .در ادامه ،هر یک از این الگوها به اختصار توضی داده میشود:
به نظر ویگ سه شرط موفقیت در کسب و کار عبارتند از :دانر کسب و کار و میتریان ،مندابع
(انسانی و تجهی ات) و توانایی اقدام که شرط سوم بر چرخه مدیریت دانر تاکید دارد .بده عقیدده
وی هدف اصلی مدیریت دانر تسهیل ،خلق ،ذخیرهسازی ،تسهیم و استفاده از داندر بدا کیفیدت
بهمنظور خلق سازمانی است که به طور هوشمندانه عمل کند .چرخه مدیریت داندر ویدگ شدیوه
خلق و بهکارییری دانر توسط افراد یا سازمانها را میخص میکند و چهار یام اصدلی آن شدامل
خلق دانر (یدادییری از تجربده شخصدی ،آمدوزش شدغلی ،مندابع هوشدمند ،رسدانههدا ،کتدب و
همکاران) ،حفظ دانر (در اذهان افراد و به شکل ملموس) ،تسهیم دانر (سیستمهدای مددیریت
دانر مثل اینترنت و پایگاه داده و طوفان فکری بدههمدراه بدا یدروههدای افدراد) و کداربرد داندر
(در محیط کاری و در فرآیندهای کاری) است (ویگ.)9110 ،997 ،
چرخه مدیریت دانر (مهیر و زان )9118 ،922 ،حاصل کار روی طراحی و توسعه محصدوالت
اطالعاتی است .این دو معتقدند که تحقیق و دانر درباره طراحی محصوالت فی یکی میتواندد بده
حوزه محصوالت فکری تعمیم داده شود .از دیدیاه مدهیدر و زان مراحدل چرخدهی داندر شدامل
کسب ،پاالیس ،ذخیرهسازی /بازیابی ،توزیع و نمایر /بهکارییری است که از این چرخه بدهعندوان
پاالییگاه فکری یاد میشود (مهیر و زان.)9118 ،908 ،
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بهزعم بیوکویت و ویلیام  )2777 ،922 ،فرآیند مدیریت دانر بهطور کلی شامل ایجاد ،حفدظ و
به کارییری دانر است که برای سدازمان ارزش افد وده ایجداد مدیکندد .چرخده مددیریت داندر
بیوکویت و ویلیامل دو مرحله حیاتی را معرفی میکند :یادییری از محتوای دانر و تصمیمییدری
درباره حفظ و سرمایهیذاری روی دانر .این مدل رویکرد جامعی را برای مدیریت دانر آشدکار و
پنهان معرفی میکند (بیوکویت و ویلیام .)2777 ،968 ،
تحقیقات انجام شده توسط دالکر بیانگر آن است که چرخدهی مددیریت داندر از سده مرحلده
تیکیل شده است :الف) کسب یا خلق دانر؛ ) تسهیم و توزیع دانر؛ ج) درن و کاربرد داندر.
در زمان انتقال از مرحله ی کسب /خلق دانر به تسهیم و توزیع دانر ،محتوای داندر ارزیدابی و
سپس دانر بهمنظور درن و کاربرد به متن تبدیل میشود .پس از آن ،این مرحلده بدهمنظدور بده
روزرسانی محتوای دانر ،به مرحله اول بازخورد میدهد.
مدل نوناکا و تاکوچی
مطالعات نوناکا و تاکوچی )9112 ،912 ،تاثیر شدگرفی بدر روی مبدانی مددیریت داندر داشدته
است .مفهوم دانر پنهان و آشکار بیان شده توسط نوناکا در طرحری ی نظریه یدادییری سدازمانی
مورد استفاده قرار یرفته است .در این منظر ،با توجه به همیرایی بین صور پنهان و آشکار داندر،
مدلی را با تمرک بر دانر آشکار و پنهان پایهیذاری کردند .این مدل به نحوهی تبددیل آنهدا بده
یکدیگر و نی چگونگی ایجاد آنها در تمامی سط سدازمانی (فدردی ،یروهدی و سدازمانی) توجده
دارد .در این مدل پویا ،نحوه ی استفاده و تبدیل این دو نوع دانر و چگدونگی مددیریت داندر در
این زمینه ،بهصورت حرکت مارپیچی (حل ون) فرض شده است (ناناکو و تاکیوچی.)9118 ،928 ،
نانداکو و تداکیوچی )9118 ،999 ،معتقدندد داندر ضدمنی و صدری  ،مکمدل یکدیگرندد و در
فعالیتهای خالقانة افراد ،بر یکدیگر تأثیر مییذارند .مدل فرآیندی خلق دانر ،بدر مبندای ایدن
فرضیة حیاتی بنا شده است که دانر بیری بهوسیله تعامل اجتماعی بین دانر ضمنی و آشدکار
بهوجود میآید و توسعه مییابد .از این تعامل با عنوان "تبدیل" یاد میشود .این تبدیل در درون
افدراد را نمدیدهدد ،بلکده بدین آنهدا و در زمیندة سدازمانی را مدیدهدد .همدانطدور کده در
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شکل شماره یک آمده است ،تعامل بین دانر ضمنی و آشکار ،چهار مسیر را میتواندد طدی کندد
(ناناکو و تاکیوچی)9118 ،988 ،؛ به نقل از (منوریان و عسگری.)9266 ،2 ،
دانش ضمنی به دانش صریح
از دانر ضمنی

جامعهپذیری

بیرونیسازی

از دانر صری

درونیسازی

انتیارسازی (ترکیب)

جدول شماره یک -نمودار چهار نوع تعامل بین دانر ضمنی و صری (ناناکو و تاکیوچی)9118 ،

جامعهپذیری؛ جامعه پذیری مستل م تسهیم دانر میان افراد است .تبددیل داندر ضدمنی بده
دانر ضمنی از طریق میارکت در تجربیات و تمرینات صورت میییرد و داندر ضدمنی از قبیدل
مدلهای ذهنی میترن و مهارتهای فنی ایجاد مییردد .این نوع فعالیت از طریق تعلیم اسدتاد-
شایردی ،شرکت در کنفرانس و سمینارها یا بهسادیی در خالل تعامل بین کارکنان در زمانهدای
استراحت حاصل میشود .شاخصهایی که در این مطالعه بدان پرداخته شده اسدت ،مدیتدوان بده
آموزش ضمن خدمت ،نیستها و مباحث یروهی ،شرکت در کنفرانسها ،میارکت در تجربیات و
تقلید ،کدارآموزی  ،اردوهدای طوفدان فکدری ،وجدود فضدای بداز ارتبداطی و در نهایدت حمایدت از
اجتماعات کاری توسط مدیران اشاره کرد.
بیرونیسازی؛ تبدیل دانر ضمنی به دانر آشکار ،به طور معمول از طریق بیان و اظهار دانر
ضمنی و تبدیل آن بهصورت صری صورت میییرد؛ مثل یدک ید ارش یدا مستندسدازی .در ایدن
مرحله فرد به یروه متعهد میشود و بهعنوان یکی از اعضای یروه شناخته میشود .در این فرآیندد
دانر ضمنی با استفاده از مفاهیم صری  ،شرح داده میشود و دانر به شکل مفداهیم ،اسدتعاره و
تمثیل در می آید .از جمله شاخصهای بُعد بیرونیسازی میتوان اجرای یاریاه آموزشدی ،تهیدهی
کتا راهنما ،فیلم های آموزشی و تخصصی ،نگارش کتا خاطرات ،چاپ نیریات داخلی ،دریافت
خدمات میاورهای ،استفاده از تجار علمی سازمانهای دیگر و مستندسازی تجار را ذکر کرد.
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انتشارسازی؛ فرآیند سیستمی کردن و طبقه بندی مفاهیم به شکل دانر است .اننتیارسازی
روش اصلی است که از طریق آن دانر میتواند در تمام سازمان بهکار یرفته شود .در ایدن بخدر
اطالعات از طریق جلسات رسمی ،مکالمات تلفنی و ارسال پیامهای الکترونیکی تبادل میشود .در
ترکیب تبدیل دانر صری به دانر صری اتفاق میافتد .شاخصهایی کده در ایدن تحقیدق بددان
پرداخته شده است ،میتوان به تکثیر دستورالعمل در موارد خاص ،سیستم پیدام کوتداه ،جابجدایی
پرسنل ،استفاده از پست الکترونیکی ،استفاده از و سایت ها ،در اختیار قرار دادن اطالعات ،اسناد،
تسهیالت ارتباطی به طور منصفانه متناسب با میاغل افراد و وجود کانا های رسمی و غیدر رسدمی
یاد کرد.
درونیسازی؛ درونیسازی ،فرآیند تجسم دانر صری به شکل دانر ضمنی است که کارکنان
را قادر میسازد دانر را در پاسخ و رفتار خود به یونهای ادغام کنند که بدرای موفقیدت از طریدق
فرآیند یادییری و به مدد انجدام دادن ،بیدان کدردن و مستندسدازی تجربیدات صدورت مدیییدرد
(پیرلسون .)2779 ،در این مرحله بییتر به یادییری توام با عمل مربوط میشود .وقتی تجدار از
طریق جامعهپذیری ،مدونسازی و ترکیب در فرد درونی میشوند ،پایگداه داندر ضدمنی فدرد بده
شکل مدل ذهنی میترن با مهارتهای فنی آنها داراییهای با ارزشی را ایجاد میکند .در تبدیل
دانر صری به ضمنی ،استفاده از شکل شفاهی و کالمی دانر صری و شکل نموداری و داستانی
آن ،فرآیند تبدیل را تسهیل میکند .ابعاد کلیدی درونیسازی شامل ارائدهی ایددههدای جدیدد در
موارد خاص ،ارائه موضوعات پژوهیی ،ارائه دانر و فناوری جدید از سدوی کارکندان بدههمدراه بدا
فراهم کردن سرمایه برای حمایت از کارکنان خالق و نوآور است.
مدیریت زنجیرهی تامین
مدیریت زنجیره ی تامین مجموعه اقداماتی است که طدی آن سدعی مدیشدود عرضدهکننددیان
خدمات و کاال ،تولیدکنندیان ،انبارها و فروشندیان بهطوری ادغام شوند که کاال بده مقددار بهینده
تولید شود و مقادیر بهینه به مکانهای مناسب و در زمان مناسدب ارسدال یدردد و بدا انجدام ایدن
مجموعه عملیات در حالی که رضایت میتری حاصل میشود ،حداقل ه ینههدا نید حاصدل شدود
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(یاتورا .)9118 ،66 ،9مدیریت زنجیره تامین شامل هماهنگی بین کلیه فعالیتهای مورد نیاز یک
عملیات (به ج خود عملیات) از قبیل بازاریابی ،طراحدی خددمات میدتریان ،نظدارت بدر تولیدد،
سفارشات ،لجستیک ،توزیع ،انبارداری و غیره است (احمدی .)9262 ،910 ،هدف مدیریت زنجیره
تامین ،تبادل اطالعات مربوط به نیازمندیهای بدازار ،توسدعه محصدوالت جدیدد ،کداهر تعدداد
تامینکننده برای سازندیان و نی فعالسازی و آزادسازی منابع مدیریتی در جهت توسدعه روابدط
بلندمدت و با اهمیتی است ،که از ابتدا بر اساس اعتماد اعضا شکل میییرد (بری و همکاران،22 ،
 .)2772این تعریف شامل مجموعه عناصر تامینکننددیان ،تهیدهکننددیان سدرویس لجسدتیک،
سازندیان ،توزیعکنندیان و فروشندیان است که جریانهای مربوط به مدواد خدام ،محصدوالت و
جریان اطالعاتی در بین این عناصر وجود دارد (کدوپ ان .)9110 ،28 ،بندابراین ،زنجیدره تدامین،
زنجیرهای است که همهی فعالیتهای مرتبط با جریان کاال و تبدیل مواد ،از مرحلده تهیده مدواد
اولیه تا مرحله تحویل کاالی نهایی به مصرفکننده را شامل میشدود .بددینترتیدب ،بدا مددیریت
درست زنجیره تامین همه عناصر موجود در زنجیره منتفع شده و تجهی ات مورد نیداز یگدانهدای
مختلف نیروهای مسل در تمامی ردهها اعم از عملیاتی و پیتیبانی تامین مدییدردد .از همدین رو
یکی از مسایل مهم در صنایع وابسته به بخر نظامی مدیریت زنجیره تامین است.
زنجیرهای تامین در بخر نظامی در برییرندهی مجموعهای از روابط بین صنایع دفاعی و بخر
غیردفاعی است که در بستر آن هدا ،جریدان مدوثری از اطالعدات و مدواد وجدود دارد و بدر اسداس
عملیاتی منظم ،فعالیت های پردازش سفارش مدیریت موجودی و انبارداری انجام میییدرد .هددف
این زنجیره ،تامین بهموقع مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و توزیدع آنهدا در صدنایع دفداعی اسدت.
خطوط مونتاژ خاص که بهعلت ویژییها و ضرورتهای خاص خدود بایدد در درون بخدر نظدامی
حفظ شوند ،نیازمند توانایی از تامینکنندیان هستند .این تامینکنندیان به خصوص در عرصدهی
تامین سریع و آسان مواد اولیه فل ی و غیرفل ی و تجهی ات تحریمی و یلویاهی ،یران و بدا ارزش
اف وده باال و پرمصرف ،نقر اساسی دارند .زنجیره تامین میتواند برخی از نیازمندیهای میتریان
را بهطور مستقیم از تولیدکنندیان بخر غیردفاعی تهیه نماید.
1 Gatora
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مدیریت دانش و مدیریت زنجیرهی تامین
استفاده ی مدیریت زنجیرهی تامین از مدیریت دانر مورد مطالعه محققین مختلفی بوده اسدت
(بریکو و همکاران)2779 ،282 ،9؛ (کورسو و پاولوچی)2779 ،926 ،2؛ (هولتبروچ و برگ،)981،2
2772؛ (رازینگهانی و میعاد)2778 ،987 ،2؛ دولیجریس .تیلیپاکیس.)2778 ،80 ،8
یافتههایی (بریکو و همکاران )2779 ،82 ،نیان میدهد که دانر و مهارت در زنجیرهی تدامین
نقر مهمی دارد( .کورسو و پاولوچی )2779 ،22 ،در پژوهیی در سدط شدرکتهدای کوچدک و
متوسط به مدیریت زنجیرهی تامین پرداختهاند .یافتههای این پژوهیگران نیان میدهد کده بدین
انتقال دانر و پذیرش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی رابطهای مثبتی وجود دارد( .هولدتبدروچ و
برگ )2772 ،987 ،مطالعهای را در خصوص فرآیند انتقال دانر در شرکتهدای چندد ملیتدی در
آلمان انجام داد .نتای تحقیق حاکی از آن است که منابع دانر (بیرونی و داخلدی) و ویژیدیهدای
دانر در فرهنگهای مختلف و شرکتهای یونایون متفاوت است .پژوهرهدای (رازیندگهدانی و
میعاد )2778 ،279 ،در خصوص ارتباط بین زنجیرهی تامین و مدیریت دانر نیان مدیدهدد کده
مدیریت دانر فرآیند تصمیمییری در سازمانها را بهبود میبخید .دولدیجدریس و تیلیپداکیس،
 )2778 ،988به بررسی فرصتهای فراروی شرکتها در استفاده از و پرداختهاند .در این تحقیق
نیان داده شد که با استفاده از و میتوان به بهبدود مددیریت داندر و توسدعه مددیریت تدامین
زنجیره کمک کرد .با عنایت به موارد یفته شده و با توجه بهویژییهدای منحصدر بدهفدرد محدیط
نظامی و دیگر عوامل حیاتی هم چون توان عملیاتی ،قدرت بازدارندیی ،تحرن ،روحیه و در نهایدت
قدرت دفاعی یک کیور در ابعاد مختلفی همچون هوایی ،دریایی ،زمینی و بدا توجده بدا تغییدر در
ماهیت تهدیدات ،بخر آمادی نیروهای مسل کیور وظیفه دارند شدیوه و ندوع نگدرش خدود بده
نحوه ی تامین ال امات مورد نیاز را مورد واکاوی قرار دهند .در این بین استفاده از رویکرد سنتی در
مدیریت زنجیره ی تامین ،قدرت پاسخیویی بده نیازمنددیهدای مصدرفکننددیان را نددارد ،بلکده
1 Briscoe
2 Corso and Paolucci
3 Holtbrügge and Berg
4 Raisinghani and Meade
5 Douligeris and Tilipakis
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بایستی بهدنبال راه کاری مناسبی ییت .از جمله این راهکارها اسدتفاده از مددیریت داندر اسدت.
بهزعم (کارین و همکاران )2799 ،987 ،9انتقدال داندر باعدث توانمندسدازی مددیریت زنجیدرهی
تامین میشود (کارین و همکاران .)2799 ،986 ،با بهکارییری مدیریت دانر و انتقدال داندر در
سازمان میتوان از افت دانر جلوییری کرد و سازمان قادر مییردد تا تخصص فنی حیاتی خدود
را حفظ کرده و از افت دانر حیاتی ،کده از بازنیسدتگی ،کوچدکسدازی ،یدا اخدراج کارکندان و
تغییرات ساخت حافظه انسانی ناشی میشود ،جلوییری یردد .عالوه بر آنچه یفتده شدد ،انتقدال
دانر موجب انعطافپذیری و انطباقپذیری بخر آمدادی (کده یکدی از ارکدان زنجیدرهی تدامین
سازمانهای نظامی است) مییردد .در حقیقت به کارکنان اجازه میدهد ،تا درن بهتدری از کدار
خود داشته و راه حلهای نوآور مطرح کنند ،با سرپرستی مستقیما کمتر کار کنند و به مداخالت
کمتر نیاز داشته باشد .در نتیجه ،کارکنان میتوانند در موقعیتهای چند وظیفهای فعال باشند و
سازمان میتواند روحیه کارکنان را باال ببرد .از دیگر فوائد بهکارییری انتقال داندر مدیتدوان بده
اف ایر ارزش محصول و خدمات و سرمایهیذاریها در بخر سرمایه انسانی اشاره کرد.
 اف ایر ارزش محصول و خدمات :به سازمان اجازه میدهد کده داندر را در خددمات وفرآوردهها بهکارییرد .در نتیجه ،ارزش درنشده محصول با نسدبت مسدتقیم مید ان و
کیفیت دانر در محصول اف ایر پیدا میکند.
 سرمایهیذاریها در بخر سرمایه انسانی :از طریق توانایی بخییدن بهسدهیم شددن دردرسهای یاد یرفته شده .فرآینددهای اسدناد ،بررسدی و حدل اسدتثتائات و در اختیدار
یرفتن و انتقال دانر ضمنی ،سازمانها میتوانندد بده بهتدرین وجهدی در اسدتخدام و
کارآموزی کارکنان سرمایهیذاری کنند (سیدحسینی و یدرنجیمقدم.)9266 ،18 ،
در ادامه خالصدهای از تحقیقدات انجدام شدده در خصدوص فرآینددهای مددیریت داندر و
مدیریت زنجیرهی تامین آمده است (جدول شماره دو).

1 Karine
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جدول شماره دو:
ردیف
9
2
2
2
8

خالصهی تحقیقات انجام شده در زمینهی مدیریت دانر و مدیریت زنجیرهی تامین
موضوع مورد مطالعه

محققین
9

دیر و نوبئوکا ()2777
2

کورسو و پاولوچی ()2779
برسیکو و همکاران
()2779
هانسن)2772( 2
2

بیکرو و زیرپلولی ()2772

انتقال دانر در شبکهی زنجیرهی تامین
مدیریت زنجیرهی تامین سط شرکتهای کوچک و متوسط به
ال امات و مهارت مورد نیاز دانر در بخر زنجیرهی تامین کارهای ساختمانی
روند اشتران دانر در شرکت تویوتا
نقر مدیریت دانر در فعالیتهای برونسپاری

8

8
0
6
1
97
99
92
92

سیواکومار و روی ()2772
هولتبروچ و برگ ()2772
رازیقانی و میعاد ()2778
دولیریس و
تیلیباکس)2778(8
چو 0و همکاران ()2770
پاتون و
مکالولین)2776(6
الموتاوا 1و همکاران
()2771
هوانگ و لین)2797(97
کارین و
همکاران)2799(99

انتقال دانر در شرکتهای چند ملیتی در المان
بررسی رابطه بین زنجیرهی تامین ،تواناییهای شرکتها و مدیریت دانر
نقر و در جهت بهبود مدیریت دانر و م ایایی آن در زنجیرهی تامین
بررسی اقدامات مدیریت دانر بهمنظور آزمون پذیرش فناروی در جهت بهبود مدیریت
زنجیره تامین
اهمیت مدیریت دانر در زنجیره تامین و راهکاری جهت اف ایر دانر کاریران
بررسی فرآیند انتقال دانر در زنجیره تامین شرکتهای تولیدی
بررسی میکالت مدیریت دانر در زمینه همکاری بین اعضای زنجیره تامین
نقر مدیریت دانر در توانمندسازی مدیریت زنجیرهی تامین

1 Dyer and Nobeoka
2 Corso& Paolucci
3 Hansen
4 Becker & Zirpoli
5 Sivakumar & Roy
6 Douligeris & Tilipakis
7 Chow
8 Paton & McLaughlin
9 Al-Mutawah
10 Huang & Lin
11 Karine
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سواالت تحقیق
با توجه به مباحث بیان شده و مدل مفهومی پژوهر ،سواالت تدوین شد این پژوهر بهشرح
زیر ارائه میباشند:
 -9سازمان آمادی مورد مطالعه تا چه می ان از فرآیند انتقال دانر در بُعد جامعهپدذیری در
زمینهی مدیریت زنجیرهی تامین موفق بوده است.
 -2سازمان آمادی مورد مطالعه تا چه می ان از فرآیند انتقال دانر در بُعد بیرونیسدازی در
زمینهی مدیریت زنجیرهی تامین موفق بوده است.
 -2سازمان آمادی مورد مطالعه تا چه می ان از فرآیند انتقال دانر در بُعد انتیار داندر در
زمینهی مدیریت زنجیرهی تامین موفق بوده است.
 -2سازمان آمادی مورد مطالعه تا چه می ان از فرآیند انتقال دانر در بُعد دروندیسدازی در
زمینهی مدیریت زنجیرهی تامین موفق بوده است.

روششناسی تحقیق
پژوهر پیر رو از دید هدف کاربردی است؛ زیرا از نتای یافتدههدای آن مدیتدوان بدرای حدل
میکالت سازمانها استفاده کرد و از نظدر ماهیدت و روش ،پژوهیدی توصدیفی پیماییدی از ندوع
همبستگی بهشمار میرود؛ زیرا تالش میکند با استفاده از پرسرنامه ،اطالعدات مدورد نیداز را از
وضع موجود نمونة آماری بهدست آورد .همچنین از جنبة زمانی ،مقطعدی و از نگداه ندوع دادههدا،
پژوهیی کمی بهشمار میرود .در این تحقیق جامعه آماری برابر  17نفر کارکندان یکدی از مراکد
آمادی نیروهای مسل

میباشد که با توجه به تعداد جامعه آماری از سرشدماری ( )N=nاسدتفاده

شده است .برای جمعآوری دادهها از پرسرنامهی محقق ساخته استفاده شده است .برای سنجر
روایی و پایایی تحقیق از نرماف ار اسمارت پی .ال .اس اسدتفاده شدده اسدت کده در ایدن پدژوهر
مقادیر آلفای کرونباا برای ابعاد چهاریانه محاسبه و در جدول شماره دو آورده شده است .پدس از
جمعآوری پرسرنامه ،جهت تج یه و تحلیل دادهها از نرماف ار  SPSS91و مدلسدازی معدادالت
ساختاری (نرماف ار اسمارت پی .ال .اس) استفاده شده است .ابتدا با توجه به چهار بُعد اصلی مددل
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نوناکا و تاکوچی ،شاخصهای مربوط به هر یک از ابعاد مورد شناسایی ،سپس با استفاده از تحلیدل
عاملی به بررسی مولفه ها پرداخته شده است .با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری منحصدرا
با استفاده ندر م افد ار اسدمارت پدی .ال .اس بدرای سدنجر تاثیریدذاری شداخصهدا و از آزمدون
کولمویروف اسمیرنف ،آزمون نرمالیتی استفاده شد و نهایتا" با استفاده از آزمون -تی بده بررسدی
سواالت و آسیبشناسی شاخصهای مستخرجه اختصاص داده شد.
جدول شماره دو -محاسبهی آلفای کرونباا سواالت پرسرنامه
ابعاد انتقال دانر

تعداد سواالت

آلفای کرونباا

جامعهپذیری

8

7/618

بیرونیسازی

8

7/660

انتیار

8

7/198

درونیسازی

2

7/628

یافتههای تحقیق
آمار توصیفی متغیرهای جمعیتشناختی پژوهر به شرح جدول شماره سه است.
متغیر

سوابق خدمتی

سط تحصیالت

شاخص

تعداد

زیر  97سال

21

 99تا  27سال

20

 29تا  27سال

92

کارشناس

02

کارشناس ارشد

92

دکترا

8

جدول شماره سه -توصیف متغیرهای جمعیتشناختی
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الف) تجزیه و تحلیل کیفی داده
با توجه به اهداف تحقیق و نی فرآیند تحقیق که بده آن اشداره شدد ،در ایدن پدژوهر پدس از
نظرات خبریان حوزه ی تحقیقاتی مدورد مطالعده ،خبریدان مددیریت داندر کده عمددا از اسداتید
دانیگاه بودند و مقاالت انجام شده در حوزههای مرتبط با موضوع تحقیق ،شاخصها و مؤلفههدای
مرتبط انتقال دانر شناسایی و احصاء یردید.
تحلیل عاملی :برای فهم و تحلیل بهتر و دقیقتر دادهها و رسیدن به نتای علمیتر و در عین
حال عملیاتیسازی شاخصهای احصاء شده ،ضرورت داشت تا حد امکان شاخصها کاهر یافتده
و دستهبندی یردند .اینکار به کمک روش تحلیل عاملی صورت یرفت .این فن کمک میکند تدا
تعداد زیادی از شاخصها (یویهها) به تعداد کمتری از عاملها با هددف مددلسدازی ،تلخدیص و
دستهبندی یردند .در آزمون تحلیل عاملی از دو آزمون شاخص و بارتلت استفاده میشود .نتدای
تحلیل عاملی کفایت نمونهییری کی ر -میر -اولکین ( )KMOیویدههدای پرسدرنامده تحقیدق
بهترتیب مراحل انجام در ادامه ،ارائه شده است.
مرحله اول :شناخت امکان انجام تحلیل عاملی بر روی دادهها؛ برای تیخیص یویدههدا
موثر بر انتقال دانر از دو آزمون شاخص کفایت نمونهییری کی ر-میر-اولکین ( )KMOو بارتلت
استفاده یردید .نتای استفاده از این دو آزمون در جدول شماره چهار نیان داده شده است.
جدول شماره چهار -آزمون شاخص کفایت نمونهییری کی ر -میر -اولکین و بارتلت وآزمون بارتلت
شاخص کفایت نمونهییری کی ر -میر -اولکین و بارتلت

آزمون بارتلت

7/022

کای دو محاسبه شده

286/922

درجه آزادی

61

سط معناداری

7/777
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با توجه به جدول شماره چهار چون مقدار آزمون  KMOاز  7/0بییتر است ،لذا انجام تحلیدل
عاملی پیینهاد میشود .همچنین چون آزمون بارتلت در سط معناداری 8درصد ،معنادار اسدت،
لذا
در این حالت ماتریس یویههای تحقیق غیر واحد و ناهمانی بوده است؛ بهعبارت دیگر میتوان در
فاصلة اطمینان 18درصد ادعا کرد که ارتباط معناداری بین یویههای تحقیق وجود داشته و امکان
کیف ساختار جدید از دادهها ممکن است.
مرحله دوم :شناخت سهم مجموعه عاملها در تبیین واریانس هر گویه؛ بدا توجده بده
خروجی جدول شماره پن از مجموع  20یویه مرتبط با انتقال دانر ،شر یویه دارای واریانسی
کمتر از  87درصد بودند؛ یعنی مجموعه عاملها نمیتوانند تغییرات این یویدههدا را پدیربیندی
کنند .لذا این یویهها برای تحلیل عاملی مناسب نیست و از تحلیل خارج شدند .بنابراین تحلیلها
بر اساس  29یویه که واریانس استخراجی آنها باالتر از  87درصد بودند ،صورت یرفت.
جدول شماره پن

926

 -اشتراکات

نگرشی آسیبشناسانه به اجرای فرآیند انتقال دانش در مدیریت زنجیرهی تأمین

پایایی و روایی در روش حداقل مربعات جزیی؛
در مدل سازی معادالت ساختاری پایایی از روش آلفای کرونباا (بییتر از )7/0؛ پایایی ترکیبدی
(بییتر از  )7/0و ضرایب بار عاملی (بیر از  )7/2بدست میآید که مطابق با جدول شماره شدر،
پایایی مناسبی بین متغیرهای وجود دارد .از طرفی دیگدر ،فورندل و الرکدر )9169 ،969 ،9معیدار
میانگین واریانس استخراج شده را برای سنجر روایی همگرا معرفی و مقدار بحرانی را عدد ()7/8
بیان داشتند؛ با توجه به موارد یفته شده و جدول شماره شر مقدادیر تمدامی میدانگین واریدانس
استخراج شده از ( )7/8بییتر بوده و در نتیجه مدل آورده شده در این پژوهر از روایی همگرایدی
مناسبی برخوردار است.
جدول شماره شر -تج یه و تحلیل دادهها

1 Fornell and Larcker
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بررسی موثر بودن مولفههای انتقال دانش مدیریت
برای بررسی موثر بودن مولفهها از مددلسدازی معدادالت سداختاری و بدا اسدتفاده از ندرمافد ار
اسمارت پی .ال .اس استفاده شده است .خروجی نرماف ار بیانیر آن است که مولفههای اسدتخراج
شده رابطهای مثبت ،معناداری با انتقال مدیریت دانر دارد.
شکل شماره دو -خروجی مدلسازی معادالت ساختاری (خروجی نرماف ار در خصوص ضرایب بار عاملی)

شکل شماره سه -خروجی مدلسازی معادالت ساختاری (خروجی نرماف ار در خصوص ضرایب معناداری)
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آزمون کولموگروف اسمیرنف
به منظور بررسی نرمالیتی متغیرهای تحقیق از آزمدون کولمدویروف اسدمیرنوف اسدتفاده شدد.
فرض صفر ( )H7بیانگر نرمال بودن و فرض یک ( )H9بیانگر نرمال نبودن دادهها میباشد .نتدای
بددهدسددت آمددده در جدددول شددماره هفددت ارائدده شددده اسددت .نتددای حاصددل از آزمددون نرمددالیتی
(کولمویروف -اسمیرنوف) نیان میدهد کده توزیدع دادههدای تمدامی متغیرهدای تحقیدق نرمدال
میباشد .بنابراین برای پاسخگویی به سواالت از آزمون پارامتریک تیاسدتیودنت اسدتفاده یردیدده
است.
جدول شماره هفت -نتای آزمون کولمویروف اسمیرنوف
ردیف

متغیر

مقدار Z

( Sigسط معناداری)

( αمقدار خطا)

نتیجه آزمون

9

جامعهپذیری

2/829

7/779

7/78

دادهها نرمال است

2

بیرونیسازی

9/118

7/729

7/78

دادهها نرمال است

2

انتیار

2/126

7/792

7/78

دادهها نرمال است

2

درونیسازی

9/082

70777

7/78

دادهها نرمال است

با توجه به اینکه دادهها نرمال هستند برای بررسدی سدواالت تحقیدق از آزمدون تدیاسدتیودنت
استفاده شده است .نتای آزمون در جدول شماره هیت ارائده یردیدده اسدت .مقدادیر کدوچکتر از
(سه) برای هر عامل ،نیانیر آن است که عامل مذکور بهعنوان مانع و چدالر در سدازمان آمدادی
مطرح است و هر چه مقدار آن ب ریتر باشد ،بهعنوان نقطه قوت مهمتری مطرح است.
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جدول شماره هیت -نتای آزمون (تی) تک نمونهای
فرضیه

متغیرهای تحقیق

میانگین

انحراف معیار

مقدار t

سط معناداری

9

جامعهپذیری

2/0206

7/1286

26/722

7/779

2

بیرونیسازی

2/7282

7/1809

21/002

7/729

2

انتیار دانر

2/8169

7/197

26/998

7/792

2

درونیسازی

2/2206

7/612

222/28

70777

بحث و نتیجهگیری
دنیای امروزی ،دنیای تغییر و تحول است .این تغییر تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسدی و
تکنولوژیکی را در بر میییرد .سازمانهایی که در شرایط بیثبات فعالیت میکنند نی دسدتخوش
رخدادهای غیرمنتظرهای قرار میییرند که در صورت نداشتن آمادیی ،انعطاف الزم و متناسب با
شرایط کنونی ،توان رقابت را از دست داده و رو به انحطاط و زوال میروند .در ایدن مقالده تدالش
یردید تا به بررسی فرآیند انتقال دانر در یکی بخر های آمدادی یکدی از سدازمانهدای نظدامی
بپردازد ،تا بتوان در پرتو یافتههای تتحقیق و بررسی می ان موفقیت انتقال داندر ،راه کارهدایی را
جهت استفاده بهینه از مدیریت دانر در مدیریت زنجیرهی تامین ارائه کرد .بنابراین ،هدف از این
مقاله بررسی فرآیند انتقال دانر و نقر آن در مدیریت زنجیرهی تدامین در یکدی از بخدرهدای
آمادی در یکی از سازمانهای نظامی با نگرشی آسیبشناسانه بود.
سوووال اول :سددازمان آمددادی مددورد مطالعدده تددا چدده مید ان از فرآینددد انتقددال دانددر در بُعددد
جامعهپذیری در زمینهی مدیریت زنجیرهی تامین موفدق بدوده اسدت .یافتدههدای تحقیدق نیدان
می دهد که بعد جامعهپذیری مدیریت دانر با میانگین کل ( ،)2/0206انحراف معیدار (،)7/1286
ضریب معناداری ( )26/722و با ضریب اطمینان  11درصد در زمینهی مدیریت زنجیدرهی تدامین
به کار یرفته شد (جدول شماره شر) .در این تحقیق برای سنجر موثر فرآیند جامعهپدذیری ،از
شاخصهای آموزش ضمن خدمت ،نیست ها و مباحث یروهی ،شرکت در کنفرانسهدا ،میدارکت
در تجربیات و تقلید و وجود فضای باز ارتباطی استفاده شده اسدت .شداخصهدای آمدوزش ضدمن
خدمت با میانگین ( )2/70و انحراف استاندارد ( )7/12از وضدعیت مناسدبی برخدوردار اسدت ولدی
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شاخصهای نیستها و مباحث یروهی خدمت با میدانگین ( )2/19و انحدراف اسدتاندارد (،)7/66
شرکت در کنفدرانسهدا خددمت بدا میدانگین ( )2/29و انحدراف اسدتاندارد ( ،)7/88میدارکت در
تجربیات و تقلید خدمت با میانگین ( )2/87و انحراف استاندارد ( )7/88و وجود فضای باز ارتباطی
خدددمت بددا میددانگین ( )2/67و انحددراف اسددتاندارد ( )7/88در وضددعیت مناسددبی قددرار ندددارد
(جدول شماره نه) .بر این اساس به نظر میرسد نیاز است که مدیران بخرهای مختلدف سدازمان
اقدام عملی در جهت بهبود شاخص ها انجام دهند .در حقیقت عالوه بر بهبود کیفیت آموزشهدای
ضمن خدمت نسبت به بری اری نیستها و مباحث یروهی ،تیویق و فراهمسازی بسدترهای الزم
برای ایجاد فضای باز ارتباطی جهت انتقال دانر و تجربیات کارکنان اهتمام ورزند.
جدول شماره نه -آزمون تی برای بعد جامعهپذیری
متغیرهای تحقیق

میانگین

انحراف معیار

شاخصها
9

آموزش ضمن خدمت

2/70

7/12

2

نیستها و مباحث یروهی

2/19

7/66

2

شرکت در کنفرانسها

2/29

7/88

2

میارکت در تجربیات و تقلید

2/87

7/88

8

وجود فضای باز ارتباطی

2/67

7/88

سوووال دوم :سددازمان آمدادی مددورد مطالعدده تددا چدده مید ان از فرآینددد انتقددال دانددر در بُعددد
بیرونیسازی در زمینهی مدیریت زنجیرهی تامین موفق بوده است .نتای تحلیل آمداری حداکی از
آن است بُعد بیرونیسازی مدیریت دانر با میدانگین کدل ( ،)2/7282انحدراف معیدار (،)7/1809
ضریب معناداری ( )21/002و با ضریب اطمینان  11درصد در زمینهی مدیریت زنجیدرهی تدامین
مورد استفاده واقع شد (جدول شماره هیت) .شاخصهدای اجدرای یاریداه آموزشدی بدا میدانگین
( )2/26و انحراف استاندارد ( ،)7/82مستندسازی تجار با میانگین ( )2/76و انحدراف اسدتاندارد
( )7/82و شاخصهای تهیهی کتدا راهنمدا بدا میدانگین ( )2/71و انحدراف اسدتاندارد ( )7/02از
وضعیت مناسب تری نسبت فیلمهای آموزشی و تخصصی با میانگین ( )2/62و انحدراف اسدتاندارد
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( ،)7/28چاپ نیریات داخلی با میانگین ( )2/10و انحراف اسدتاندارد ( ،)7/20اسدتفاده از تجدار
علمی سازمانهدای دیگدر بدا میدانگین ( )2/16و انحدراف اسدتاندارد ( )7/88از وضدعیت مناسدبی
برخوردار است .بر این اساس به نظر میرسد نیاز است که مسئولین بخدرهدای مختلدف سدازمان
اقدام عملی در جهت ارتقای شاخصها انجام دهند .بر این اساس ،تهیهی و چاپ نیریات تخصصی
و استفاده از دانر و تجار دیگر شرکتها به منظدور جهدت انتقدال داندر تدالش نمایندد .نتدای
حاصل از تج یه و تحلیل دادهها نیان مدی دهدد کده بُعدد انتیدار بدا میدانگین کدل ( )2/7282در
وضعیت مناسبتری نسبت به بُعد جامعهپذیری دارد قرار دارند (جدول شماره ده).
جدول شماره ده -آزمون تی برای بعد بیرونیسازی
میانگین

انحراف معیار

شاخصها

متغیرهای تحقیق

9

اجرای یاریاه آموزشی

2/26

7/82

2

تهیهی کتا راهنما

2/71

7/02

2

فیلم های آموزشی و تخصصی

2/62

7/28

2

چاپ نیریات داخلی

2/10

7/20

8

استفاده از تجار علمی سازمان های دیگر

2/16

7/88

8

مستندسازی تجار

2/76

7/82

سوال سوم :سازمان آمادی مورد مطالعه تا چه می ان از فرآیندد انتقدال داندر در بُعدد انتیدار
دانر در زمینهی مدیریت زنجیرهی تامین موفق بوده است .نتای تحقیق نیان میدهدد کده بُعدد
انتیار دانر با میانگین کل ( ،)2/8169انحراف معیار ( ،)7/1997ضریب معناداری ( )26/998و با
ضددریب اطمینددان  11درصددد در زمینددهی مدددیریت زنجیددرهی تددامین مددورد توجدده قددرار یرفددت
(جدول شماره هیت) .شاخصهدای تکثیدر دسدتورالعمل در مدوارد خداص بدا میدانگین ( )2/70و
انحراف استاندارد ( )7/81در وضعیت مناسبی قرار دارد در حالی که شاخصهای جابجایی پرسدنل
با میانگین ( )2/19و انحراف استاندارد ( ،)7/82استفاده از پست الکترونیکی با میدانگین ( )2/29و
انحراف استاندارد ( ،)7/87استفاده از و سایتها با میانگین ( )2/87و انحراف استاندارد ( )7/10و
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در اختیار قرار دادن اطالعات ،اسناد ،تسهیالت ارتبداطی بدهطدور منصدفانه بدا میدانگین ( )2/67و
انحراف استاندارد ( )7/09و وجود کانالهای رسمی و غیدر رسدمی بدا میدانگین ( )2/87و انحدراف
استاندارد ( )7/81در شرایط خوبی قرار ندارد (جدول شماره .)99
جدول شماره

 -99آزمون تی برای بعد انتیار دانر

شاخصها

متغیرهای تحقیق

میانگین

انحراف معیار

9

تکثیر دستورالعمل در موارد خاص

2/70

7/81

2

جابجایی پرسنل

2/19

7/82

2

استفاده از پست الکترونیکی

2/29

7/87

2

استفاده از و سایتها

2/87

7/10

2/67

7/09

2/87

7/81

8
8

در اختیار قرار دادن اطالعات ،اسناد ،تسهیالت ارتباطی بهطور
منصفانه متناسب با میاغل افراد
وجود کانالهای رسمی و غیر رسمی

سوال چهارم :سدازمان آمدادی مدورد مطالعده تدا چده مید ان از فرآیندد انتقدال داندر در بُعدد
درونیسازی در زمینهی مدیریت زنجیرهی تامین موفق بوده است .یافتدههدای تحقیدق بیدانگر آن
است که بُعد درونیسازی با میانگین کل ( ،)2/2206انحدراف معیدار ( ،)7/612ضدریب معنداداری
( )28/222و با ضریب اطمینان  11درصد در رابطه با مدیریت زنجیرهی تامین به کار یرفتده شدد
(جدول  .)6در نتیجه پیاده سازی مدیریت دانر نیازمند ارائهی ایدههای جدیدد در مدوارد خداص،
ارائه موض وعات پژوهیی ارائه دانر و فناوری جدید از سوی کارکنان و فراهم کردن سرمایه بدرای
حمایت از کارکنان خالق و نوآور است .بر اساس جدول  ،92بعدد دروندیسدازی داندر داندر بدا
میانگین کل ( )2/2206در وضعیت بهتری نسبت به دیگر ابعداد قدرار دارد .شداخصهدای ارائدهی
ایده های جدید در موارد خاص با میانگین ( )2/90و انحدراف اسدتاندارد ( ،)7/07ارائده موضدوعات
پژوهیی ارائه دانر بدا میدانگین ( )2/82و انحدراف اسدتاندارد ( )7/82و فنداوری جدیدد از سدوی
کارکنان با میانگین ( )2/79و انحراف استاندارد ( )7/22از شرایط مناسبی برای درونیسازی دانر
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در بین کارکنان برخوردار بوده ولی شاخص فراهم کردن سرمایه برای حمایت از کارکنان خدالق و
نوآور با میانگین ( )2/19و انحراف استاندارد ( )7/80از وضعیت مناسبی برخوردار نیست .بده نظدر
می رسد که سازمان مورد مطالعه بایستی امکانات مدادی الزم را بدرای ایجداد انگید ه و حمایدت از
کارکنان خالق بهعمل آورد (جدول  .)92ایر سازمان آمادی مورد نظر نتواند چندین بسدترهایی را
فراهم نمایید بایستی شاهد افول خالقیت و در پدی آن انگید ه کداری کارکندان و در نهایدت افدت
عملکرد سازمانی را شاهد خواهیم بود.
جدول شماره داوزده -آزمون تی برای بعد درونیسازی
شاخصها

متغیرهای تحقیق

میانگین

انحراف معیار

9

ارائهی ایدههای جدید در موارد خاص

2/90

7/07

2

ارائه موضوعات پژوهیی

2/82

7/82

2

ارائه دانر و فناوری جدید از سوی کارکنان

2/79

7/22

2

فراهم کردن سرمایه برای حمایت از کارکنان خالق و نوآور

2/19

7/80

نتای آماری حاصدل از پدژوهر نیدان مدی دهندد کده سدازمان آمدادی مدورد مطالعده در بُعدد
بیرونیسازی و درونیسازی دانر موفقتر از دیگر ابعاد انتقال دانر بوده است.

پیشنهادات
در راستای تسهیل فرآیند مدیریت دانر پیینهادهای زیر ارائه میشود:
 -9در راستای حمایت از ایدههای خالق و مستندسدازی سدوابق خددمتی بده همدراه بدا درج
کارهای تحقیقاتی و پژوهیی ،سامانهی طراحی یردد تا بهتوان در زمدانهدای مناسدبی از
آن بهرهبرداری نمایند.
 -2مدیران میتوانند با تیکیل اتاق فکر و برنامه ری ی الزم جهدت تیدکیل جلسدات بدهطدور
منظم ،میکالت و معضالت سازمان را بررسی نمایند.
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 -2جلسات حل مساله در سط مدیریت ارشد تیکیل شود .دورههدای آموزشدی چگدونگی
تصمیمییری ،حل مساله ،انتقال دانر و تجربیات و  ...در زنجیره تأمین رواج یابد.
 -2استقرار سامانه ی مکانی ه بین اعضای زنجیدره ی تدامین در جهدت فعالیدتهدایی همانندد
مبادلهی الکترونیکی بههنگام دادهها میتواتند به اثربخیی بییتر زنجیرهی تدامین منجدر
شود.
 -8تغییر تفکر و بینر ،منجر به تغییر رفتدار و رویکدرد نسدبت بده یدک موضدوع مدیشدود.
آموزشهای مرتبط با مدیریت دانر و روشهدای انتقدال داندر بدرای مددیران ارشدد در
مرحله ی اول و در مراحل بعد بین کارکنان سایر بخرها میتواند در بلندمدت موثر واقدع
شود.
 -8توانمندسدازی کارکندان بدهمنظدور فدراهم کدردن زمیندههدای الزم بدرای بالفعدل شددن
استعدادهای بالقوه کارکنان ،فراهم کردن اطالعات و دانر جدید و مدورد نیداز کارکندان،
تسهیل ارتباطات میان کارکنان سازمان و آزادی عمل بده کارکندان بدرای بهدرهییدری از
دانر جدید در وظایف شغلی در دستور کار قرار ییرد.
 -0با استفاده از برنامههای آموزشی و مهارتی در جهت تقویت دانر کارکنان ،بهرهییری از
برنامههای آموزشی در جهت اشاعهی دانرهای جدیدد در سدازمان ،ارتقداء برنامدههدای
توسعه منابع انسانی در جهت تقویت سط دانیی کارکنان به آموزش و توسدعه مندابع
انسانی پرداخته شود.
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