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تاريخ پذيرش34/2/2 :

چكيده
امروزه مديريت دانش كليد اصلي رقابتپذيري سازمانها به شمار ميرود .مديريت دانش ،بيش از آنکه
نوعي تفکر درباره چگونگي اداره يك سازمان باشد ،نوعي دارايي راهبردي براي افراد و سازمانهاست .شناخت
عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش و به كار بردن آنها مي تواند راهنماي براي مديريت بهتر آن باشد .در
اين مقاله كه از روش توصيفي -پيمايشي استفاده گرديده ،هدف اصلي شناسايي ،طبقه بندي و ارزيابي عوامل
موفقيت در به كارگيري مديريت اثر بخش فرآيند مديريت دانش در نگهداري و تعميرات مناسب ميباشد .و
در اين خصوص ضمن بررسي ادبيات مربوط به مديريت دانش در سازمانها از ديدگاههاي مختلف ،در نتيجه
عوامل استخراج گرديده ،كه چهار معيار اصلي عوامل راهبردي و مديريتي(شامل چهار معيار فرعي -1مشاركت
و حمايت از طرف مديران ارشد -2تشکيل يك تيم كاري مخصوص براي انجام مديريت دانش -3مديريت
منابع انساني جهت كاربرد كردن خالقيت و نوآوري ،آموزش و تصميمسازي-4تدوين راهبردها و تعيين اهداف
مشخص جهت اجراي مديريت دانش) عوامل فرهنگي(شامل چهار معيار فرعي -1وجود فرهنگ كسب دانش و
يادگيري سازماني -2ايجاد فرهنگ اعتماد در اشتراكگزاري دانش -3همکاري و درگير نمودن و مشاركت

1
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4

کارشناس
کارشناس
کارشناس
دانشجوي

ارشد مد یریت صنعتي
ارشد مد یریت آماد و پشتيباني
ارشد مكانيك طراحي کاربردي
دکتراي مدیریت
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كاركنان در امور  -4وجود جو خالقيت و نوآوري) عوامل ساختارها و فرآيندهاي سازماني (شامل چهار معيار
فرعي -1كانال انتقال دانش  -2فرآيندهاي استاندارد و روشن براي اجراي مديريت دانش  -3وجود ساختار
تسهيلكننده اكتشاف دانش در سازمان  -4ارزيابي عملکرد و بهرهوري) عوامل نيروي انساني(شامل شش
عامل  -1مشوقها و عوامل انگيزشي مناسب  -2توانمند سازي كاركنان  -3ايجاد يك جو امن و مطمئن شغلي
-3ايجاد حس وفاداري ،تعهد در بين كاركنان  -5غنيسازي شغلي و اعتبار كاركنان -6آموزش و بادگيري
كاركنان با كار تيمي) به عنوان معيارها و عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در نگهداري و تعميرات در
معاونت آماد و پشتيباني ناجا شناخته شده ،و بر اساس نظر  35نفر از خبرگان (مديران اجرايي) كه جامعه
آماري اين تحقيق محسوب ميگردند با استفاده از روش رياضي فرايند تحليل سلسه مراتبي( )AHPمعيارهاي
مذكور الويتبندي گرديدند .و در نهايت مهمترين عامل موثر در بين عوامل اصلي موثر بر موفقيت مديريت
دانش در نگهداري و تعميرات از نظر خبرگان عامل راهبردي و مديريتي تعيين گرديده است.
واژههايكليدي :مديريت دانش ،نگهداري و تعميرات ،عوامل كليدي موفقيت،


تکنيكAHP

مقدمه

دوران معاصر را "عصر دانايي" نام نهادهاند و دانش ،بنياديترين عنصر براي حيات و بقاء در
اين دوران است .اگر در سدههاي پيشين كشورها به منابع مادي و طبيعي خود ميباليدند ،امروزه
توفيق از آن جوامعي است كه متکي به سرمايه دانايي و دانش خود ميباشند .سازمانهاي آينده
به اقتضاي دگرگوني هاي محيط به تحرك ،سازگاري و تحول پايبند هستند .سازمانها دانش
محورتر شدهاند ،و به جاي "نيروهاي يدي" براي ذهنها هزينه مي كنند (ونگ )261،2005،نياز به
ارتقاي دانش در حال افزايش است ،لذا با دانش مانند ديگر منابع ملموس به طور سيستماتيك
رفتار شده و از كاوش در حوزه مديريت دانش به منظور پيشرفت و تقويت رقابت پذيري استفاده
ميشود .مديريت دانش به عنوان فرآيندي كه طي آن ،سازمان به توليد ،بدست آوري ،تسخير و به
كارگيري دانش براي ارتقاي بهرهوري سازمان ميپردازد ،شناخته شده است مديريت دانش
سازماني ،عادتها و عمليات عادي و روزمره را متحول كرده است .مديريت صحيح بر دانش سازماني
باعث مزيت رقابتي براي سازمان و در نهايت پيروز شدن بر رقبا خواهد شد( .چن)537،2009،
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بيان مسئله

امروزه دانش به عنوان يك سرمايه و دارايي غير ملموس جايگاه مهمي در سازمان ها پيدا
كرده است .عوامل كليدي موفقيت به سازمانها كمك ميكند تا با تمركز قوا حول محورهاي
اصلي ،روند اجراي سيستم مورد نظر تسهيل و تسريع گرديده و از اتالف منابع جلوگيري شود .از
سوي ديگر ،مديريت دانش ناموفق هم مي تواند هزينه هنگفتي را به سازمان تحميل كند .شناخت
عوامل مؤثر در موفقيت مديريت دانش و به كاربردن آنها مي تواند راهنماي براي مديريت بهتر آن
باشد .علي رغم تحقيقات وسيعي كه در حوزه مديريت دانش صورت گرفته است ،هنوز پياده
سازي مديريت دانش در سازمان سخت و پيچيده است .در نتيجه شناسايي عوامل مديريت دانش
عالوه بر شناخت استراتژيهاي آن و بکارگيري آنها در فرآيند مديريت دانش به اجراي موثرتر آن
كمك فراواني مي كند (چن .)311،2007،همچنين در راستاي مطالعات و بررسيهاي صورت
گرفته در ادبيات موجود تحقيقات مختلف و متعددي در زمينه شناخت عوامل موفقيت مديريت
دانش و شاخص هاي متفاوتي براي اين منظور معرفي شدهاند .براين اساس برآن شديم تا با
استفاده از يافته هاي خود از دانش مديريت و استفاده از تکنيكهاي سودمند در راستاي شناسايي
عوامل اثر گذار بر موفقيت مديريت دانش در نگهداري و تعميرات از قبيل عوامل فرهنگي ،نيروي
انساني ،راهبردي و مديريتي و ...اولويت بندي و ارزيابي آنها و همچنين كمك به تصميم گيري
مديران مجموعه معاونت آمادو پشتيباني ناجا تقديم نموده تا پيوندي هرچند كوچك بين امر
اجرايي و مطالعات و پژوهشهاي علمي را فراهم آوريم.
سواالت تحقيق عبارتند از:

عوامل بحراني موفقيت در اجراي فرآيند مديريت دانش در نگهداري و تعميرات كدامند؟
اولويت هريك از اين عوامل براساس نظر خبرگان چه مي باشد و در چه طبقه اي قرار خواهند
گرفت؟
اهدف تحقيق

هدف اصلي اين تحقيق شناسايي ،طبقه بندي و ارزيابي عوامل موفقيت در به كارگيري
مديريت اثر بخش فرآيند مديريت دانش در نگهداري و تعميرات مناسب ميباشد.
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مديريت دانش و مفاهيم مرتبط

چن و سيانگ بيان مي كنند كه مديريت دانش يك راهبرد هوشمند براي در اختيار گذاشتن
دانش صحيح به افراد مربوطه و در زمان مناسب است( .هيسينگ و چن )104،2007،مديريت
دانش به صورت خلق ،فراگيري ،به اشتراكگذاري و استفاده از دانش براي ارتقاي عملکرد سازمان
تعريف ميشود( .الري )66،2009،بنگاههاي موفق آنهاي هستند كه بتوانند سرمايههاي دانشي
خود را به صورت پايدار در قالب فعاليت هاي عملياتي مديريت كنند تا اهداف خود را به انجام
برسانند و بهره وري باالتري دست يابند( .دروج )541،2009،اگر سازمان از يك جو خالق و همکار
بهرهمند باشد ،جمع آوري دانش براي كارمندان قابل قبول و خوشايند خواهد بود و و ايجاد
شبکه هاي تعاملي براي به اشتراك گذاري دانش به صورت خود جوش انجام خواهد شد .بر عکس
اگر جو خالقيت و همکاري ضعيف باشد يا اصالً وجود نداشته باشد ،كارمندان نياز كمتري به
تعامل با همکاران خود ا حساس خواهند كرد .اسنودن مديريت دانش را شناسايي ،بهينه سازي و
مديريت فعال سرمايه هاي فکري معرفي مي كند .اين دانش مي تواند دانش صريحي باشد كه در
دست ساختههاي انسانها وجود دارد يا به شکل دانش ضمني در اختيار افراد يا گروهها قرار دارد.
مديريت دانش توسعه ابزارها ،تکنيكها و ارزش هايي است كه از طريق آنها سازمانها مي توانند
سرمايه فکريشان را بدست آورند ،توسعه دهند،اندازهگيري كنند ،توزيع كننده و بازدهي از آن
ايجاد كنند .مديريت دانش ،يك ديدگاه برنامه ريزي شده و ساختارمند براي ايجاد ،به اشتراك
گذاري و ذخيره كردن دانش به عنوان يك دارايي سازماني است كه براي ارتقاي توانمندي،سرعت
و اثر بخشي سازمان در ارائه محصوالت يا خدمات براي مشتريان در راستاي استراتژي كسب و كار
مي باشد( .اسنودن)6،2000،
مديريت دانش در سه سطح فردي ،گروهي و سازماني رخ مي دهد .يك شيوه كل نگر وجود
دارد كه در برگيرنده ديدگاههاي مختلف است كه ديدگاه افراد ،فرآيند ،فرهنگ و فنآوري را در بر
مي گيرد .اين ديدگاهها وزنهاي يکساني به مديريت دانش مي دهند .دانش ضمني ،دانشي فردي
است كه در ذهن،رفتار و درك افراد جاي دارد .دانش ضمني شامل مهارتها تجربيات ،بينش و
بصيرت ،شعور و قضاوت است .دانش ضمني نوعا از طريق بحث و گفتگو ،داستان پردازي ،قياس و
تعامل فرد به فرد به اشتراك گذاشته مي شود (پلسي .)285،2009،مهمترين هدف در اجراي
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مديريتدانش حداكثر كردن سود ،بهبود خدمات به مشتري ،حداقل كردن چرخه توليد محصول و
رسيدن به فضاي رقابتي مي باشد .همچنين مديريت دانش به عنوان محركي عمل ميكند كه
سازمان را ملزم به تغيير رويهها و رسوم مينمايد( .كوپرس)2::7:05،
تعريف آماد و پشتيباني

آماد و پشتيباني علم برنامه ريزي و تحرك و تثبيت و حفظ توان رزمي نيروها است و يا به
عبارت ديگر مي توان گفت آماد و پشتيباني علم طرح ريزي ،اجراي حركات و نگهداري نيروها و
عبارت است از :
الف – طراحي ،توسعه ،ذخيره سازي و ترابري
ب – انتقال ،تخليه و استقرار نيروها
ج – فراگيري علوم و دانش نگهداري و نظارت بر عمليات تخصيص امکانات
د – ارائه خدمات پشتيباني
نصرتپناه)38،1831،

جدول:1انواعلجستيك(
انواع

پشتيباني

لجستيك

شوندهاصلي

معيشتي

نيروي انساني

تامين نيازمندي هاي
اساسي نيروي انساني
سازمان

عملياتي

ماموريت هاي
ســازماني

تامين و تدارك نياز
هاي اساسي ماموريت
ها

سيستم ها

سيستم هاي
اطالعاتي،
عملياتي و
فيزيکي

آماده نگه داشتن
دائمي سيستم ها

هدف

وظايف

نتيجهكار

تهيه و تامين خوراك،
پوشاك ،بهداشت،
درمان و مسکن

حفظ روحيه،
انگيزش و
نگهداشت نيروي
انساني

برآورد ،خريد ،انبارداري،
حمل و نقل و توزيع

فعال سازي و
جلوگيري از توقف
عمليات

نگهداري و تعميرات،
بازسازي و آموزش هاي
فني الزم

جلوگيري از وقفه
در كار سيستم ها
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شناسايي عوامل موفقيت بر مديريت دانش

جعفري و همکاران با تکيه بر عوامل كليدي موفقيت يك مدل مفهومي براي مديريت دانش
ارائه كردند .اين مدل بر پايه فرهنگ سازماني ،مديريت ،نيروي انساني ،آموزش ،ابعاد
سازماني،فناوري اطالعات ،اندازه گيري عملکرد و الگو برداري شکل گرفته است( ..اخوان و
همکاران)6:،1303 ،

شكل: 1مدلمفهوميمديريتدانشباتاكيدبرعواملكليديموفقيت(جعفريوهمكاران)3002

تي سانگ و تيين چين(تي سونگ و تين ،چين )2009،355،در مطالعه خود  31عامل كليدي
كه بر موفقيت مديريت دانش در سازمانها موثر ميباشند را در هفت گروه اصلي منابع انساني،
راهبرد ،مديريت ،مميزي و ارزيابي ،فرهنگ سازماني ،روشهاي عملياتي و فناوري اطالعات
طبقهبندي كردهاند.پيمان اخوان و همکاران (اخوان و همکاران )1303 ،در مقاله توسعه
فرآيندهاي چرخه مديريت دانش مبتني بر عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش  24عامل
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كليدي موفقيت مدي ريت دانش شناسايي كه در شش گروه اصلي عوامل فردي كاركنان ،عوامل
گروهي كاركنان ،زيرساختها ،عامل فرهنگ ،عوامل استراتژيك و مديريتي ،ساختارها و
فرآيندهاي سازماني طبقهبندي كرده اند .با توجه به مدل جعفري و همکاران ،مطالعات سانگ و
تيين چين و پيمان اخوان و همکاران در اين مطالعه ،عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش در
نگهداري و تعميرات ،در قالب  4عامل اصلي راهبردي و مديريتي ،فرهنگي ،ساختار و عوامل
فرهنگي ،نيروي انساني و  10زير معيار (عوامل فرعي)دسته بندي شده است.
به جهت تعيين ميزان تاثير هر يك از عوامل موثر فوق از نظرات متخصصين و خبرگان استفاده شده
است و به كمك تکنيك تصميمگيري چند معياره مورد تحليل قرار گرفته است.
فر آيند شناسايي عوامل

در اين تحقيق با بررسي و مطالعه مقدماتي الگوهاي موجود موفقيت مديريت دانش در
نگهداري و تعميرات و هم چنين با استفاده از نظر صاحبنظران ،كه در اين بخش فعال هستند
مهمترين عوامل موثر بر موفقيت مديريت دانش در نگهداري و تعميرات شناسايي شد سپس با
استفاده از شيوه  AHPسعي شده است كه ضمن اولويتبندي كردن اين عوامل وزن هريك
مشخص شود.
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جدول:1انتخابعواملموثربرموفقيتمديريتدانش
رديف

عواملاصلي

1
3
8

عوامل راهبردي
و مديريتي

1
5
6
2

10
11
13

عوامل فرهنگي

عوامل ساختارها
و فرآيندهاي
سازماني

كانال انتقال دانش
فرآيندهاي استاندارد و روشن براي اجراي مديريت دانش
وجود ساختار تسهيلكننده اكتشاف دانش در سازمان
ارزيابي عملکرد و بهرهوري
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مشاركت و حمايت از طرف مديران ارشد
تشکيل يك تيم كاري مخصوص براي انجام مديريت دانش
مديريت منابع انساني جهت كاربردي كردن خالقيت و نوآوري ،آموزش و
تصميمسازي
تدوين راهبردها و تعيين اهداف مشخص جهت اجراي مديريت دانش
وجود فرهنگ كسب دانش و يادگيري سازماني
ايجاد فرهنگ اعتماد در اشتراكگزاري دانش
همکاري و درگير نمودن و مشاركت كاركنان در امور
وجود جو خالقيت و نوآوري
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عواملفرعي

عوامل انساني

12
13

مشوقها و عوامل انگيزشي مناسب
توانمند سازي كاركنان
ايجاد يك جو امن و مطمئن شغلي
ايجاد حس وفاداري و تعهد در بين كاركنان
غنيسازي شغلي و اعتبار كاركنان
آموزش و بادگيري كاركنان با كار تيمي


انتخاب روش شناسي مناسب

روششناسي همچون ( AHPمدل جبراني  )MADMبا ايجاد يك سلسله مراتب و يا
دستهبنديها ،عوامل بحراني موفقيت را در گروه بندي خاص قرار ميدهد؛ سپس عوامل بحراني
موفقيت در هر گروه اولويت بندي ميشود .نهايتاً اين الگو يك اولويت بندي از عوامل بحراني
موفقيت را براي پروژهها ايجاد خواهد كرد .بنابراين به نظر ميرسد كه اين قبيل الگوها ميتواند در
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پاسخگويي به ا هداف اين تحقيق كاربرد داشته باشد ،از طرفي با توجه به تحقيقات گذشته كه در
زمينه رتبه بندي عوامل بر اساس به كارگيري اين مدل بدست آمده (پايان نامههاي مقايسهاي
مطالعه شده ،كتاب آقاي قدسي پور) روششناسي  AHPبه عنوان قويترين مدل بين مدلهاي
موجود براي رتبه بندي شناخته شده است ،بنابراين محقق در رتبه بندي عوامل موفقيت از
متدولوژي فرايند تحليل سلسله مراتبي گروهي ( )GAHPبهره خواهد برد(.ساعت)23:1370،
جامعه آماري و ابزار گردآوري داده ها

جامعه آماري مورد بررسي در اين پژوهش ،خبرگان با توجه به نوع تخصص ،تحصيالت و
بخش مربوط در معاونت آماد و پشتيباني ناجا هستند كه حدود  35نفر با توجه به تخصص و
صالحيت مربوط با ميانگين خدمتي  15سال و سطح تحصيلي كارشناسي ارشد شناسايي و
مشخص شدند .در اين پژوهش به گروه نمونه نيازي نيست و به دليل تمام شماري و استفاده از
تمام خبرگان ،نمونه گيري انجام نميگيرد و از طريق مراجعه مستقيم به جامعه آماري،
متخصصان و صاحب نظران فن در بخشهاي مختلف و مؤثر به جمع آوري اطالعات از طريق
مستندات ،مصاحبه و پرسشنامه مقايسات زوجي و پرداخته شد.
در اين پژوهش از نرم افزار  )EC) Expert Choiceبراي محاسبه نرخ سازگاري و حل روش
 AHPو نرم افزار  EXCELمورد استفاده قرار گرفته است.
اعتبار ،روايي و صحت ابزار پژوهش

در مورد صحت پرسشنامه هاي توزيع شده در ارتباط با موضوع تحقيق نيز از دو نفر از
خبرگان دانشگاهي خواسته شد تا در فاصله يك ماه ،دو بار به پرسشنامه ها پاسخ دهند .با بررسي
و تجزيه و تحليل پاسخهاي اوليه و ثانويه اختالف معناداري مشاهده نشد به گونه اي كه ضريب
آلفاي كرونباخ و درصد به دست آمده براي پرسشنامهها به ميزان  :035و  :007تأييد كننده
اعتبار پرسشنامه است .در خصوص پايايي ابزار اندازهگيري وجود نرخ سازگاري در شيوه AHP
خود رويکردي در جهت تأمين پايايي ابزار اندازهگيري است و در واقع كنترلي كه بر روي نسبت
ناسازگاري تصميم گيرندگان اعمال مي شود به منظور حذف موارد تصادفي و حصول ثبات در
قضاوتها و يا به عبارتي كنترل پايايي ابزار اندازهگيري است.
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روش تحليل دادهها

در اين مطالعه دادههاي كيفي به روش مصاحبه و مشورت با متخصصان و خبرگان مديريت دانش در
معاونت آماد و پشتيباني ناجا بدست آمده است .دادههاي كيفي جمعآوري شده ،مقايسه شده و مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفتهاند تا بتوان به كمك آنها نتيجهگيري كرد .دادهها از طريق طراحي پرسشنامه
جمعآوري شده و بوسيله نرم افزار كامپيوتري و به كمك فرايند تحليل سلسله مراتبي تجزيه و تحليل شده
است .فرايند تحليل سلسله مراتبي يکي از روشهاي تصميمگيري بر پايه مقايسات زوجي بين گزينهها
براساس هر يك از معيارها ميباشد .در اين روش ميتوان با استفاده از نظرات خبرگان ،گزينهها را نسبت
به معيار ها دو به دو مقايسه نمود .سپس با ضرب كردن ماتريس بدست آمده براي وزن گزينهها نسبت به
معيارهاي مختلف ،در وزن هر يك از معيارها ،نسبت به هدف اصلي مسئله به صورت سلسله مراتبي،
اولويت هر گزينه را تعيين نمود.اين روش را ميتوان براي تعيين وزن هر يك از معيارها در مقايسه با هدف
اصلي مساله بهكار برد.
رتبه بندي عوامل با بهره گيري از تكنيک AHP

با توجه به ماهيت سؤال دوم تحقيق در خصوص طبقه بندي معيارها از تکنيك  AHPبراي
انجام تجزيه و تحليل ها و طراحي مدل مناسب براي پاسخ به اين سؤال انتخاب گرديد.

كاربرداينتكنيكبرسهاصلاستواراست:
.1

برپايي يك ساختار و قالب رده اي براي مسأله

 .2برقراري ترجيحات از طريق مقايسات زوجي
.3

برقراري سازگاري منطقي از اندازه گيري
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تحليل فرآيند حل مسئله به روش AHP
گام اول  :رسم درخت AHP
گام دوم  :جمع آوري داده ها

در اين مرحله درخت تصميم گيري  AHPبه تك تك افراد و خبرگان گروه با ضريب اهميت
يکسان و برابر يك كه شامل  35نفر بودند ،از طريق پرسشنامه ارائه گرديد و مقرر گرديد كه هر
عضو گروه به عنوان تصميم گيرنده مطلق ،ماتريس هاي مقايسات زوجي را بر اساس طيف ساعتي
تکميل نمايد ،بنابراين به تعداد اعضاي گروه ،ماتريس هاي متناظر از گزينه ها و معيارها حاصل
مي شود الزم به يادآوري است كه در اين تحقيق گزينه هاي ماتريس تصميم گيري همان عوامل
اصلي مي باشند ،اما معيار و شاخص هاي ارزيابي ،ديدگاه و نقطه نظرات خبرگان يا به عبارتي
قضاوت تصميم گيراني تلقي شده است كه گزينه هاي مربوط را مورد سنجش قرار داده اند .در
واقع ارزيابي و سنجش هر پاسخگو در مورد ميزان تأثير عوامل ذكر شده ،در موفقيت اجراي
مديريت دانش ،يك ستون از عناصر ماتريس تصميم گيري را تشکيل خواهد داد.

گام سوم  :محاسبه نرخ سازگاري

در اين مرحله تك تك ماتريس هاي بدست آمده مالك ارزيابي قرار مي گيرند و نرخ سازگاري آن ها با
استفاده از نرم افزار ) Expert Choice(ECمحاسبه مي شود تا ماتريس هاي سازگار از ناسازگار تفکيك
گردند ،بديهي است كه تنها به تحليل ماتريس هاي سازگار خواهيم پرداخت .پس بايد تالش شود كه در
اين مرحله همه ماتريس ها سازگار شوند ،مگر آنکه غير ممکن باشد در اين صورت آن ماتريس از مرحله
تحليل حذف مي شود.

گام چهارم  :تحليل داده ها

در اين گام بايد ماتريس هاي متناظر سازگار را براساس ميانگين هندسي ادغام نمود،
محاسبات و نتايج اين ادغام توسط نرم افزار  Excelانجام گرفته و بدست آمده است.
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جامعه آماري و ابزار گردآوري داده ها

جامعه آماري مورد بررسي در اين پژوهش ،خبرگان با توجه به نوع تخصص ،تحصيالت و
بخش مربوط در معاونت آماد و پشتيباني ناجا هستند كه حدود  35نفر با توجه به تخصص و
صالحيت مربوط با ميانگين خدمتي  15سال و سطح تحصيلي كارشناسي ارشد شناسايي و
مشخص شدند .در اين پژوهش به گروه نمونه نيازي نيست و به دليل تمام شماري و استفاده از
تمام خبرگان ،نمونه گيري انجام نميگيرد و از طريق مراجعه مستقيم به جامعه آماري،
متخصصان و صاحب نظران فن در بخشهاي مختلف و مؤثر به جمع آوري دادهها از طريق
مستندات ،مصاحبه و پرسشنامه مقايسات زوجي و پرداخته شد .در اين پژوهش از نرم افزار
) Expert Choice)ECبراي محاسبه نرخ سازگاري و حل روش  AHPو نرم افزار  EXCELمورد
استفاده قرار گرفته است.

روايي و پايايي ابزار پژوهش

در مورد صحت پرسشنامه هاي توزيع شده در ارتباط با موضوع تحقيق نيز از دو نفر از
خبرگان دانشگاهي خواسته شد تا در فاصله يك ماه ،دو بار به پرسشنامه ها پاسخ دهند .با بررسي
و تجزيه و تحليل پاسخهاي اوليه و ثانويه اختالف معنادار و فاحشي مشاهده نشد به گونه اي كه
ضريب آلفاي كرونباخ و درصد به دست آمده براي پرسشنامهها به ميزان  :035و  :007تأييد
كننده اعتبار پرسشنامه است .در خصوص پايايي ابزار اندازهگيري وجود نرخ سازگاري در شيوه
 AHPخود رويکردي در جهت تأمين پايايي ابزار اندازهگيري است و در واقع كنترلي كه بر روي
نسبت ناسازگاري تصميم گيرندگان اعمال مي شود به منظور حذف موارد تصادفي و حصول ثبات
در قضاوتها و يا به عبارتي كنترل پايايي ابزار اندازهگيري است.
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جدول:8وزننهاييعواملهاباروشAHP
عوامل

وزنهرعوامل

عوامل اصلي  :1راهبردي و مديريتي

:.236

مشاركت و حمايت از طرف مديران ارشد

:.376

تشکيل يك تيم كاري مخصوص براي انجام مديريت دانش

:.163

مديريت منابع انساني براي كاربردي كردن خالقيت و نوآوري ،آموزش و
تصميمسازي

:.233

تدوين راهبردها و تعيين اهداف مشخص جهت اجراي مديريت دانش

:.213

عوامل اصلي  :2فرهنگي

:.241

وجود فرهنگ كسب دانش و يادگيري سازماني

:.337

ايجاد فرهنگ اعتماد در اشتراكگزاري دانش

:.232

همکاري و درگير نمودن و مشاركت كاركنان در امور

:.217

وجود جو خالقيت و نوآوري

:.212

عوامل اصلي  :3ساختارها و فرآيندهاي سازماني

:.217

كانال انتقال دانش

:.224

فرآيندهاي استاندارد و روشن براي اجراي مديريت دانش

:.203

وجود ساختار تسهيلكننده اكتشاف دانش در سازمان

:.255

ارزيابي عملکرد و بهرهوري

:.237

عوامل اصلي  :4نيروي انساني

:.244

مشوقها و عوامل انگيزشي مناسب

:.202

توانمند سازي كاركنان

:.123

ايجاد يك جو امن و مطمئن شغلي

:.13

ايجاد حس وفاداري و تعهد در بين كاركنان

:.164

غنيسازي شغلي و اعتبار كاركنان

:.147

آموزش و بادگيري كاركنان با كار تيمي

:.151
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نتيجه گيري

در اين مقاله به استخراج عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش در حوزه نگهداري و
تعم يرات پرداخته شد .براي رسيدن به اين هدف مقاالت معتبر  15سال اخير بررسي شدند.
هريك از اين مقاالت ديدگاه خاصي به عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش پرداخته بودند .در
اين مقاله عوامل كليدي مديريت دانش شناسايي و رتبه بندي گرديد ،براساس نتايج بدست آمده،
مهمترين عا مل موثر دربين عوامل اصلي موثر بر موفقيت مديريت دانش در نگهداري و تعميرات از
نظر خبرگان عامل راهبردي و مديريتي بوده و كمترين عامل موثر بر موفقيت مديريت دانش در
نگهداري و تعميرات عامل ساختارها و فرآيندهاي سازماني است .عامل مشاركت و حمايت از طرف
مديران ارشد در بين عوامل راهبردي و مديريتي با اهميتترين عامل و در مقابل عامل تشکيل
يك تيم كاري مخصوص براي انجام مديريت دانش كم اهميت ترين عامل ميباشد ،عامل وجود
فرهنگ كسب دانش و يادگيري سازماني در عوامل فرهنگي از باالترين وزن برخوردار مي باشد و
عامل بررسي وجود جو خالقيت و نوآوري از كمترين ميزان اهميت ،در عوامل ساختارها و
فرآيندهاي سازماني مهمترين عامل تشکيل فرآيندهاي استاندارد و روشن براي اجراي مديريت
دانش و عامل كانال انتقال دانش كم اهميتترين عامل و در عوامل نيروي انساني عامل مشوقها و
عوامل انگيزشي مناسب با اهميت ترين و عامل ايجاد يك جو امن و مطمئن شغليکم اهميتتريت
عامل تلقي نمود .و نتايج بدست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد كه در راستاي اجراي مديريت
دانش موفق الزم است بر روي عوامل راهبردي و مديريتي و به خصوص در بين عوامل فرعي
(مشاركت و حمايت از طرف مديران ارشد ،وجود فرهنگ كسب دانش و يادگيري سازماني،
مشوق ها و عوامل انگيزشي مناسب) سرمايه گذاري بيشتر انجام گيرد .باتوجه به گستردگي و تنوع
وظايف و اهداف دستگاههاي مختلف اجرايي پيشنهاد ميشود در خصوص معيارهاي تعيين و
رتبهبندي عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش ساير حوزههاي تخصصي دستگاههاي اجرايي
مخصوصاٌ نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي نيز تحقيق مشابه صورت گيرد .همچنين بهتر است در
يك تحقيق با ارائه پرسشنامه وضعيت هر كدام از اين عوامل را در سازمانهاي توليدي و خدماتي
بررسي كرد و نتايج را با هم مقايسه نمود .همچنين ميتوان با مطالعات تطبيقي بيشتر و استفاده
از روشهاي فازي به نتايج دقيقتر دست يافت.
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 انتشارات،MADM  رويکردي بر: تصميم گيري كاربردي.)1301( علي، عادل و رجب زاده،[ آذر1]
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