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 . مقدمه1

گيـري،   گيري كارآمد است. ورودي اوليه تصـميم  وظايف مديريت، تصميم پژوهشگام در  نخستين     
اطالعات با برقراري ارتباطات است. احتمالي بودن وقوع رويدادهاي آتـي و بنيـادي بـودن اطالعـات     

دنبـال اطالعـات و برقـراري ارتباطـات رسـمي يـا       كند به مديران راهبردي را مجبور مي ،وقايع جاري
مند شده درون و برون سازماني است كـه از   هاي پرورده و هدف ات، همان دادهغيررسمي بروند. اطالع

هـا   گيـري  طريق نظم ارتباطي خود در روند صحيح تامين اطالعات، اطمينـان مـديريت را در تصـميم   
 ،هاي مديريت ها، و پيچيدگي نظام سازماني، توسعه سازماندهد. تغييرات سريع عوامل برون افزايش مي

هـاي ضـعيف و    طوركه خسارت ناشـي از تصـميم  افزايش داده است. هماننياز مديران به اطالعات را 
مد و به موقع نيز خارج از وصـف اسـت.   آهاي خوب،كار ناپذير است، ميزان تاثير تصميمناكارآمد جبران

كليـه سـطوح   موقع، صحيح، مناسب، مختصر، مفيد و برقراري ارتباطات در هرحال، ارائه اطالعات به به
هـاي راهبـردي و    گيـري  الزمه نظام كارآمد اطالعـاتي مـديريت اسـت تـا تصـميم      ،مديريت سازماني

    [.5]كند اثربخش را براي مديريت تسهيل 
يندها، آبا خواص يکپارچگي اطالعات و فر پژوهشاين سيستم خبره تصميمات راهبردي مدل      

استن از شکاف اطالعاتي براي حل مشکالت گيري و ك ها، افزايش سرعت تصميم كاهش هزينه
حل مسائل مشکل و  چندمتغيره در واقعيات وهاي  گيري باشد. تصميمشده را دارا مي مطرح
گيران را در چارچوب  ها و ابهامات تعقلي را بيشتر كرده و تصميم فرد، پيچيدگي منحصربه
كرده است. در اين شرايط، استفاده از رو ههاي مختلف روب پذيري هدف هاي منبعي، با امکان محدوديت
 يابد. پذير و باز ضرورت مي هاي انعطاف سيستم
ها و باورها، قدرت  دانش متشکل از اطالعات، علم، تجربه، قدرت تحليل و ادراك، ارزش ،ازآنجاكه     

حل نوين در حل مسائل است به چند صورت ضمني، تيزبيني و ذكاوت فرد براي دستيابي به راه
شود.  گر مي هاي سازمان جلوه محور در عرصه گرا و موضوع يندي، اطالعاتآار، كانوني، فرآشک
هاي تحليلي تا لوازم و ادوات آفريدة دست انسان و اي از گزارش هاي آشکار آن دامنة گسترده عرصه
اما دانش ضمني در اختيار افراد است و امکان  ؛شودهاي تخصصي مشهود كاري را شامل مي روش
هاي  اكثر شرايط حل مسائل در چارچوب سيستم [.28] پذير استادل آن فقط از طرق خاصي امکانتب

اند، بعد ادراكي در حل اين نوع مسائل باالست. براي  ريزي نشده بازار جنبة بدون ساختار داشته و برنامه
رويکرد حل مسائل . شوند مي( مبتني بر دانش استفاده 2يافته و ( تعميم1حل اين مسائل، دو روش: 

كند و  هاي احتمالي را بررسي مي هاي اجرايي، تمامي گزينه يافته اساساً، در چارچوب محدوديتتعميم
. رويکرد حل مسائل كندانتخاب ميبا در نظر گرفتن هدف بر اساس آزمون و خطا، گزينه مناسب را 
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هاي محدود مسائل بر اساس  هاي حوزة خاص، به بررسي گزينه مبتني بر دانش در چارچوب محدوديت
پردازد و با درنظرگرفتن هدف، براساس استدالل مبتني بر دانش، گزينة مناسب را دانش مطرح، مي
گيرد و  احتمالي مورد توجه قرار ميهاي  يافته، كليه گزينه. در رويکرد حل مسائل تعميمكندانتخاب مي

-حل انتخابي بهترين و مناسبراه شايد آيد، دست ميدر چارچوب روش آزمون و خطا، حل مسئله به

 حل نباشد.ترين راه
هايي كه از نظر استدالل مقبوليت اوليه را دارنـد درنظـر گرفتـه     در رويکرد مبتني بر دانش، گزينه     

شوند. ي، مسئله حل ميوعحل موضشده و از طريق استدالل منطقي و با اطمينان از نيل به بهترين راه
زيربنـاي رويکـرد    ،كـه درحـالي  ؛است تبطيندها مرآيافته، روش و فرتعميمحل مسائل زيربناي رويکرد 
 .[9] باشد يند استداللي و دانش ضمني افراد )دانش نهفته در سينه افراد( ميآمبتني بر دانش، فر

 ،شـود. ازآنجاكـه   مبتني بر دانش؛ دانش، پايگـاه قلمـداد مـي   سيستم خبره تصميمات راهبردي در      
يندهاي كاري صف و آهمواره اين سؤال مطرح است كه در ارتباط با فر ،هايي مختلف وجود دارد دانش

اصوالً از چه دانشـي، در كجـا بايـد    و  ؟هايي قرار دارند در چه قسمت ؟نداستاد، منابع توليد دانش كدام
خراج دانـش، پـااليش،   يندهاي كاري، استآرو، شناسايي مخازن توليد دانش در فر. از اين؟استفاده كرد
سيستم خبره هاي خطيري است كه در  گيري و تسهيم دانش از واقعيت  هسازي و بهرسازي، غنيذخيره

مبتني بر دانش اهميت خاص دارند. اساساً، دانشي كه متعلـق بـه افـراد مجـرب و     تصميمات راهبردي 
انـش ارزشـمند اسـت و معمـوالً     نيافته است. ايـن د خبره و تجربيات آنها است بسيار گسترده و سامان

بايد آن را از افراد جدا كرد تا در اختيار ديگران و سـازمان قـرار گيـرد. ميـوه      ،لذا ؛متعلق به افراد است
هاي نوين و مبتکرانـه از بطـن ايـن     حل . راه[13] السالم( )امام علي عليه دانش، به كار بستن آن است

بايد دانش افراد خبره را از آنها جدا كرده و در خـود   هسيستم خبررو، آيد. از اين ها بيرون مي نوع دانش
بندي كند تا قابليت دسترسي پيدا كنند. اين سيستم بايد بتواند تا حد امکان از تنگناهاي ذخيره و طبقه
هـاي   آورد، البتـه سـازمان   وجـود مـي  هسيستم خبره براي سازمان بصيرت ب .[19؛18؛25] دانش بکاهد
و تحليـل   بررسي ،آوريجمعسازماني را خوبي اطالعات درون و برونههايي هستند كه ب بصير، سازمان

ها بهره گيرد،  با بصيرت كسي است كه بشنود پس بينديشد، نگاه كند، پس ببيند و از عبرت ،زيرا ؛كنند
الم(. نگـاه  السـ  )امـام علـي عليـه    ها به دور ماند آنگاه راه روشني را بپيمايد كه در آن افتادن در پرتگاه

اما عقل بـه كسـي    ؛گويند ها به صاحبان خود دروغ مي زيرا گاه چشم ؛كردن چون بينايي يافتن نيست
 تر است تـا از دسـت دادن بيـنش   كند. از دست دادن بينايي، آسان كه از او نصيحت خواهد خيانت نمي

)ع(: كسي كه بدون بينش عمل كند همچون كسي است كه  [. امام صادق13] السالم( )امام علي عليه
 [.  13؛2] شود رود، از راه دورتر ميدر بيراهه رود، چنين كسي هر چند تند 
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 شرط زير فراهم شود:براي ساخت سيستم خبرة دانشي بايد دو پيش
 . در اختيار داشتن افرادي مجرب با قدرت حل مسئله و استدالل مبتني بر دانش؛1
 اختيار قرار دادن دانش ضمني افراد مجرب به سازمان براي حل مسائل و موافقت در تسهيم آن.. در 2
هـا، قـوانين، تجربيـات، اطالعـات      هـا، مـدل   شود متشکل از نظريه دانشي كه در سيستم تعبيه مي     

 يندهاي حل مسئله، و مانند اينها است.آهاي راه، راهکار ساخت فر ها، نقشه حلتحليلي، راه
به تبيين و ارزيابي كارايي سيستم خبره دانشي براي كاربري تصـميمات   پژوهشرو، در اين از اين     

گيري، كاهش شکاف  گيري، افزايش سرعت تصميم شود. در بهبود كارايي تصميم پرداخته مي راهبردي
 كنند.  ها در سازمان ايفاي نقش مي اطالعاتي ميان بخشي و همچنين كاهش هزينه

 

 اني و چارچوب نظری پژوهش . مب2

ها، انتخاب گزينه برتـر و بررسـي اثـرات هـر      اطالعات منبع راهبردي، مديران را در بررسي گزينه     
هـاي   وري اطالعـات و نقـش دانـش در سـازمان    آرساند. با توجه به توسعه فن گزينه منتخب ياري مي
 ويژه سيستم خبره بيش از پيش اهميت يافته است. هاي اطالعات به مدرن، نقش سيستم

سيستم خبره تخصصي، حاوي چهار عملکرد تأمين، ايجاد، بازيابي / تركيـب و توزيـع    ،طوركليبه     
توانـد بـراي شناسـايي و      هاي خبره مـي  دانش در نظام آوريجمعدانش سازماني و فردي است. مرحلة 
توان بـه راحتـي از    هاي دانش براي مديريت دانش را مي گنجينهتأمين دانش كاربرد داشته باشد. تهيه 

)مستندسـازي( دانـش انجـام داد.     هاي خبره در بازنمايي و كدبندي ها و فنون نظام شناسيطريق روش
هاي بازيابي موردي، مشـابهت و سـازگاري )اقنبـاس( انجـام داد.      توان با شيوه سازي دانش را مي نمايه
اي از نظام مديريت دانش باقي بمانـد. شناسـايي تخصـ  و قـرار      ش يکپارچههاي خبره بايد بخ نظام

ترين اقدام در راستاي موفقيـت  مهم «وب پايه»دادن آن در يك مخزن پيوسته يا مراكز دانش تعاملي 
ي مصـنوع  هـوش  نام بهي مطالعات حوزه به يدانش خبرهي ها ستميسي اصل شهيرمديريت دانش است. 

 انسـان  هماننـد  كـه  انهيراي ها تيفعال و فيوظا انجامي برا استي تيقابل ،يمصنوع هوش .گردد يبرم
 [.10] داردي ادراكي هاتيقابل و فهم آموزش، استدالل، دقت، دانش، به ازين

ي دانشـ  هسـته  دانـش،  گـاه يپا( 1: اسـت  شـده  ليتشکي اساس قسمت دو ازدانشي  خبره ستميس     
 اطالعات دسته دو. كند يم فايا ستميسيي توانا دريي سزابه نقش اهگيپا نيا تيجامع و باشد يم ستميس
ي علمـ  اصـول  شـامل  مسـتند،  دانـش  (الـف  :رديگ يم قرار نظر مد ستميسي دانش پشتوانه برايي علم
: نظيـر  منـابع  ازي اريبسـ  در كـه  علم آن شده شناخته وي رسم مکتوب، اتيجزئ با و موضوع با مرتبط
ي افـزار نـرم ي هـا  بسـته  و اسـناد ربيات مستندشـده،  جت هاي پژوهشي، طرح ها، گزارش، مقالهها كتاب
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ـ ا ،يقطع ريغ اي يابتکار دانش (ب ،استي قطع آنهاي درست و است شده دييتا و موجود  بـر  دانـش  ني
ـ دلبـه  آن بـودن ي قطع ريغ و استي خبرگي ها برداشت و رتيبص تجربه،ي مبنا  در داشـتن  شـه ير لي
ـ گ يم بر در را هوشمند انسان نگرش و ها دگاهيد تجربه، علم، ازي ا مجموعه و استي ضمن دانش . ردي

 ،تخصصـي  خبره ستميس دري علم اطالعات دمانيچ وي ده سامان سازي هاي مدل وهيش به اين دانش
 .[10؛18]شود استفاده مي

ـ ن «استدالل سازوكار» كه استنتاج موتور :استنتاج موتور (2 ـ نام زي ي دهـ سـامان  فـه يوظ شـود، يمـ  دهي
 ستميس در استدالل وهيش. دارد عهدهبه دانش گاهيپاي محتوا از بااستفاده را لهئمس حل مراحل وكنترل
ـ زنج» ايـن فـرامين   رد،يـ گيمـ  صورت «آنگاه-اگر» دستورات رهيزنج نظير، مختلف صور به خبره  رهي
 بـا  اسـت  قادر و دارد نام «پسرو استدالل» گريد روش. شوديم دهينام «شرويپ استدالل» اي «ميمستق
ـ  جواب و حلراه فتايدر ـ پ را آن صـورت  له،ئمسـ  كي مـورد  » اسـتدالل،  ديگـر  روش .[2،7] كنـد  داي

ي بررسـ  اي و لهئمس حوزهي عموم دانش به بودني متکي جا به روش، ايندر است. «افته»يا  «پژوهي
ـ  شـود. اسـتفاده مـي   شده تجربه موارد با موضوعي مرتبط كانوني و دانش از ج،ينتا و هاهيقض نيب  كي
)مـورد   افتـه  .شـود  يم حل ديجد لهئمس تيموقعبر پايه ي قبل افته هاي هافتي با در مقايسه ديجد لهئمس

ـ ئجز تخصصي موضوعي با هئلمس فيتوص پژوهي( [. 17] اسـت  لهئمسـ  حـل راه بـراي يـافتن   آن اتي
 .دارد استدالل و استنتاج حوزه دري محسوسيي توانا خبره ستميس

گيـري   شوند. تصـميم گيري در سطوح مختلف مديريتي سازماندهي مي ها از طريق تصميم سازمان     
ينـد  آشـود. اطالعـات اسـاس و پايـه منطقـي بـراي فر      اغلب، تبديل اطالعات به عملکرد تعبيـر مـي  

اهميت راهبـردي دارد و متـرادف بـا قـدرت اسـت. تصـميم        ،لذا ؛گيري و منبع اصلي آن است تصميم
بستگي به سرعت باال، با كمترين شکاف اطالعاتي و كاستن از مخارج سـازمان دارد   ،موقعدرست و به

ناپذيري به جـا خواهـد   هاي اقتصادي و مالي فراوان و جبرانها خسارت و دست نيافتن به اين خصيصه
گيـرد،   سـرعت صـورت مـي   در دنياي متالطم با سرعت باالي تغييرات كه تحوالت بـه  [.20] گذاشت
براي سازش و هماهنگي با دنياي كنوني بايد بياموزند كه چگونه تصميمات سريع بگيرنـد و از   مديران

اي كه احتماال نـاموفق   اند درس بياموزند و نسبت به برنامهگيري داشتهاشتباهاتي كه در زمينه تصميم
سرعت ه بهمسئله سرعت مطرح است، تصميمي ك ،كهخواهد بود تعهدات باال بر عهده نگيرند. هنگامي

آورد كه يك تصميم نادرست ثمـره آن خواهـد بـود. سـرعت يکـي از       اي به بار ميگرفته نشود نتيجه
هـاي سـريع و    گيـري  هاي متالطم است و مديران بايد شـيوه تصـميم   ابزارهاي قوي در صحنه محيط

  [.3؛4] هزينه را بياموزند كم
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اما فعال فاقد  ؛وري اطالعات يکپارچه هستندآسامانه فنها و نهادها نيازمند  در حال حاضر، سازمان     
باشند. سازمان و نهـاد از چنـد   رساني يکپارچه خبره محور ميان صف وستاد مياين نوع سيستم اطالع

بخش يا زير مجموعه تشکيل شده است كه بعضي افقـي ماننـد خـدمات مـالي و پشـتيباني و برخـي       
باشند. هر واحد بـراي هـر سـال مـالي يـا دوره      الي و غيره ميعمودي مانند واحدهاي منابع انساني، م

رو، گرچه در باالترين سـطح  باشد. از اين يندها و اهداف خاص خود ميآريزي داراي وظايف و فربرنامه
صورت اهداف ويژه هر واحد در سازمان تقسـيم  اما آن را به ؛مديريت، تنها يك هدف نهايي وجود دارد

در ايـن   ،شـود  اي براي هر زير بخش يا واحد سازماني تعريف مـي يف جداگانهكرده و براساس آن وظا
ريزي  برنامه ،ها همان سازمان هاي ديگر واحد فعاليت برصورت: واحدهاي سازماني بدون توجه به تاثير 

هـاي عمـومي دارنـد.    كنند و توجه كمتر نيز به استفاده بهينه از منابع و زيرسـاخت  گيري مي و تصميم
ها، وظايف و كاركردها  ستم خبره دانشي در نقش عنصر يکپارچه براي حل مشکالت ميان ماموريتسي

سازي دانش منابع مختلف  مدار است و چارچوبي براي تبادل و يکپارچهكند. اين سيستم دانش عمل مي
كنـد   شده، در نقش هسته حافظة سازماني و گروهي عمل ميآورد. دانش به اشتراك گذاشته فراهم مي

(، معتقدنـد  1997و براي نگهداري تخصـ  يـا دانـش، كـاربردي اساسـي دارد. هوسـايل و يوشـي )       
هـاي مـديريت    توانند در چارچوب يك جزء منابع دانش، يك جزء فعاليت هاي خبره تخصصي مي نظام

 هاي خبره از طريق بازنمايي و پـردازش  دانش و يك جزء تأثيرات پايگاه دانش ايفاي نقش كنند. نظام
هاي خبره دانش كاركردي، دانـش   كنند. سيستم سازي مي هاي مديريت دانش كار دانش در جزء فعاليت

ها طرز انجام كار، چيستي، مـورد ـ    گيرد. اين نوع دانش آشکار، دانش مقطعي و يا فرادانش را در بر مي
فظـة سـازمان   هـاي دانـش و حا   تواند زيرساخت مناسبي براي گنجينه محور، و دانش دربارة دانش مي

شود. كارشناسان و مديران دراخذ، اداره و تحليـل   هاي مديريت دانش ايجاد مي فراهم آورد كه در نظام
. اگـر  [22] كننـد  گيري راهبردي از هوش طبيعي براساس تنوعي كه دارند استفاده مـي  ل تصميمئمسا
تـوان   به يك سيستم هوشمند مصـنوعي مـي   شودهاي طبيعي با امکان دانش و تعقل پشتيباني  هوش

هـاي   دست يافت. اين نوع سيستم متشکل از سه سيستم خبره مبتني بر دانـش، زبـان طبيعـي )زبـان    
. سيسـتم هـوش   [3؛4؛5؛9؛7] ، اسـت 1بومي و سيستم ادراكي )بينايي، تکلم و المسه( مطابق شـکل  

اسـت كـه در اشـکال نمادهـا، عبـارات و      هاي غيرعادي  افزاري براي استفاده از دادهمصنوعي، فن نرم
هاي پردازش نمادين، استدالل علمي و  شوند. اين سيستم براي حل مسائل از روش گر مي الگوها جلوه

كند. سيستم هوش مصنوعي در طراحي، شـناخت، تفسـير،    سازي مفهومي استفاده مي اجتماعي و مدل
هـا   بيني و مانند اين هاي كامپيوتر، پيش ربنديبندي، آزمايش، آموزش، ساختا ريزي، زمان تحليل، برنامه

توانـد مسـئوليت    شود و مـي  قابليت كاربرد دارد. هوش مصنوعي دستيار مديران و كارشناسان ارشد مي



 73                                                                                             خبره تصميمات راهبردی يستمتبيين و ارزیابي كارایي س

ها وقت خود را صرف حل مسـائل  از روي دوش متخصصان بردارد تا آنحل مسائل عادي و روزمره را 
هـا را بـاال بـرد و از     ها و پاسخ ، تحليلهاهيفيت محاسبتواند دقت و ك پيچيده كنند. هوش مصنوعي مي

هاي سريع و مؤثر ارائـه   پاسخ ،زا ل جديد و مشکلئبروز اشتباهات رايج انساني جلوگيري كند و به مسا
افزارهـاي  هاي اصلي رابط كاربر، پايگاه دانشي، موتور اسـتنباط و نـرم   سيستم خبره داراي بخش دهند.

چند جزء اصلي سازوكار اسـتنباطي، سـازوكار كنتـرل كـاربر و پايگـاه دانـش        تبيين است و متشکل از
افزارهايي است كه اطالعات، علم و دانش را ذخيـره  ، است. اين سيستم متشکل از نرم2مطابق شکل 

 [.5؛3] كند گيري و استنباط مي كرده و شبيه انسان نتيجه
گرا، نمونه خاصي از سيستم هوش مصنوعي هستند كـه براسـاس زمينـة     هاي خبره دانش سيستم     

آوري اي از فـن  هاي خبره امنيتي، شـاخه  رو، سيستمموضوعي خاص، كاربرد گسترده يافته است. از اين
ه از توان برنامه هوشمند كامپيوتري تعريف كرد ك هوش مصنوعي هستند. اين نوع سيستم خبره را مي

ها، وظـايف و عمليـات    كند كه از ماموريت لي استفاده ميئهاي دانشي و استنباطي براي حل مسا روش
 [.3؛4؛5؛9؛7] به اندازه كافي حل آنها مشکل است و نياز به كارشناسان خبره دارد

 

 
 . نمودار سلسله مراتبي هوش مصنوعي1شکل 
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 الف(

 
 . دو مدل سيستم خبره موضوعي2شکل 

 

 پژوهشكناسي  روش. 3
 بنابراين، ؛استسيستم خبره تصميمات راهبردي تبيين و ارزيابي كارايي  اين پژوهش، هدف اصلي     
گيري، كاهش  با افزايش سرعت تصميمسيستم خبره تصميمات راهبردي بررسي رابطه كاربرد به
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ها با كاهش هزينه شکاف اطالعاتي در دو بخش صف و ستاد و در نهايت رابطه كاربرد سيستم مذكور
ها است. اين  رو، سيستم خبره، متغير اصلي )توضيحي، مستقل( فرضيه پردازد. ازاين در سازمان مي

گيري  بين است و نقش بارزي در بروز متغيرهاي وابسته دارد. كيفيت تصميم متغير تاثيرگذار و پيش
بخشي و كاهش  گيري، كاهش شکاف اطالعاتي ميان شامل سه بعد: افزايش سرعت تصميم

شوند و تاثيرپذير از متغير  هاي سازمان است. اين سه بعد، متغيرهاي وابسته )مالك( تلقي مي هزينه
بلکه در تعامل با متغير خبره به  ؛خبره و در واقع، پيامد متغير خبره است كه قابل دستکاري نيست

 آيند.  وجود مي
گيري بر پايه كاربرد سيستم  شناسايي و تبيين وضعيت ارتقاء كارايي تصميم ،رو، هدف كلي از اين     
 :باشندمي شرح زيرهاهدف فرعي ب ،در حالي كه ؛دانشي است خبره
 دانشي؛ گيري بر پايه كاربرد سيستم خبره . تعيين ميزان ارتقاي سرعت تصميم1
 دانشي؛  سيستم خبره. تعيين ميزان شکاف اطالعاتي در ميان بخشي بر پايه كاربرد 2
 دانشي.  ها بر پايه كاربرد سيستم خبره . تعيين ميزان كاهش هزينه3
 

گيـري در سـازمان    آيا بين كاربرد سيستم خبره دانشي با ارتقاء كارايي تصميم پژوهش:سوال اصلي 
 رابطه معنادار وجود دارد؟  

 
 : پژوهشسواالت فرعي 

 گيري، رابطه معنادار وجود دارد؟  . آيا بين كاربرد سيستم خبره دانشي با ارتقاي سرعت تصميم1
بخشـي، رابطـه معنـادار وجـود      . آيا بين كاربرد سيستم خبره دانشي با كاهش شکاف اطالعاتي ميان2

 دارد؟ 
 رد؟ ها، رابطه معنادار وجود دا . آيا بين كاربرد سيستم خبره دانشي با كاهش هزينه3

 اين پژوهش داراي يك فرضيه اصلي و سه فرضيه فرعي به شرح زير است:  
 

گيري در سازمان رابطه معنادار  دانشي با ارتقاء كارايي تصميم بين كاربرد سيستم خبره فرضيه اصلي:
 وجود دارد.  
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 های فرعي: فرضيه

 معنادار وجود دارد. گيري رابطه . بين كاربرد سيستم خبره دانشي با ارتقاي سرعت تصميم1
 بخشي رابطه معنادار وجود دارد. . بين كاربرد سيستم خبره دانشي با كاهش شکاف اطالعاتي ميان2
 ها رابطه معنادار وجود دارد.  با كاهش هزينه . بين كاربرد سيستم خبره دانشي3

 
 بـراي زيرا درصدد استفاده از نتايج  ؛هدف كاربردي است نظراز  پژوهشاين . پژوهشیند آنوع و فر

ينـدهاي  آارتقاء سطح كمي فر ،طوركليها و به ريزي ها و برنامه مشيها، خط گيري بهبود كارايي تصميم
در چـارچوب   پـژوهش هـاي   از زاويه مکان، ميداني اسـت، زيـرا داده   ،لذا ؛باشد مديريتي و سازماني مي

روش  در. اند شده آوريجمعاز ابزارهاي مشاهده و پرسشنامه نمونه آماري و با حضور در آنها و استفاده 
، يعني بررسي وضعيت موجود، بـدون دخالـت در   باشد ، مي«بررسي آنچه كه هست»تاكيد بر توصيفي، 
، شـود  ميزان متغيرهاي تاثيرگذار در جامعه آماري بررسي مي ،در تحقيقچون  ،از طرفي .وقوع متغيرها
     باشد. مياز نوع همبستگي نيز تحقيق 
 

اي و اسناد و مدارك موجود در سـازمان   مطالعات كتابخانه پژوهش،در اين  .ها داده آوریجمعروش 
بـه موضـوعي،    ها به نتايج بهتري منجر شد(، مشاهده مسائل مبـتال  داده آوريجمع و مصاحبه )كه در

هـاي كـامپيوتري و    شـبکه هاي اطالعـاتي و   برداري، جدول و بانك هاي تجربي و آماري، فيش آزمون
ها، با هدف آگاهي و سـنجش   آوري داده چنين استفاده از پرسشنامه به مثابه ابزار جمعاي و هم ماهواره

 باشد. هاي آماري( مي نگرش كاركنان )نمونه
 

 شود. ها ارائه مي ريف براي پنج متغير اصلي فرصيهعاين ت. تعریف عملياتي متغيرها
بخشـي مـانعي بـراي تسـهيم اطالعـات در بـين        موانع سازماني ميـان حصارها و  .كکاا اعاعاتي

هـاي سـازماني   ها و اطالعات فراواني بـين واحـدهاي مختلـف و اليـه     شود و داده هاي كاري مي گروه
اطالعات بين افراد پراكنده شده و تجارب و مهارت يك واحـد بـراي واحـدهاي     ،لذا ؛شوند مدفون مي

   [9؛5]گويند  به اين روند شکاف اطالعاتي مي شود كه ديگر قابل دسترسي نمي
 

هاي اطالعات تخصصي در زمينه تحـول سـازماني و    وريآيکي از آخرين فن .سيستم خبره دانشي
محيطي، مديريت خبرگي اداره كاراي منابع سازمان و محيط است. براي دسـتيابي بـه خبرگـي و اداره    



 77                                                                                             خبره تصميمات راهبردی يستمتبيين و ارزیابي كارایي س

شـود و از ايـن طريـق سـرعت جريـان       طراحـي مـي  يکپارچه سازمان و نهاد، سيستم خبره تخصصي 
هـا، اجـراي بهتـرين عمليـات      سازي فعاليت اطالعات در كل سازمان افزايش يافته و از طريق يکپارچه

ينـدها در داخـل   آكـردن فر  يندهاي دانش موضوعي و كانوني، تجاري و خـدماتي، اسـتاندارد  آبراي فر
ابـزاري اسـت كـه     ،يابد. سيسـتم خبـره   تحقق مي سازمان، خلق منبع اطالعاتي جديدي با ابهام كمتر

تـر بـه    و دسـتيابي سـريع   گيري بهتـر  هاي خود، بهبود عملکرد، تصميمها براي افزايش قابليت سازمان
   [.16؛3]كنند  اهداف خود از آن استفاده مي

 

منظـور  يند يا يك سلسله فعاليت است كه همواره، يك شخ  يا يك گروه بهآيك فر .گيری تصميم
توانـد   كنـد. بسـته بـه سـطوح مـديريتي مـي      براي يك مسئله احتمالي اتخاذ و اجرا مي يحلتعيين راه

   .[15؛4] ساختاريافته، شبه ساختاري و غيرساختاري باشد
 

گيرنده افزايش دهـد و   تواند ارزش تصميم را براي تصميم منظور ابعادي است كه مي .كيفيت تصميم
گيرنده از وقايع و پيامدها اطـالع   به ميزان آگاهي از پيامدها و وقايع بستگي دارد. اگر مدير و يا تصميم

  .[15]گيري در وضعيت مطمئن خواهد بود و كيفيت مطلوبي دارد  دقيقي داشته باشد، تصميم
 

وكـار را   وري اطالعات زمـان چرخـه كسـب   آگيري از فن توانند با بهره ها مي سازمان .ت تصميمسرع
تـر كننـد. ايـن افـزايش      كردن، تجاري و ارائه كاال وخدمات را سريع يندهاي عملياتيآكاهش داده و فر

 هـاي تکـراري و دوبـاره    هاي سنتي مانند ناهماهنگي در عمليات، فعاليت سرعت از طريق حذف روش
   .[8؛7] دشوند يند عمليات وجود دارد و كسب ميآها و تاخيرهايي كه در فر كاري
گيري آنها اثر  شامل كليه مديران و كارشناساني است كه تصميم پژوهش،جامعه آماري در اين      

نفر از  809عضو جامعه آماري، ) 987يندهاي سازمان دارد. از مجموع آبسيار مهم و عميقي بر روند فر
اند، كه  نمونه انتخاب شده عنواننفر به 85نفر نيز از واحدهاي ستادي(،  178در تشخي  و درمان، كا

 85ها تعداد  انجام تحليل داده ؛ لذا، براياند ها را تکميل و تحويل داده صورت صحيح پرسشنامههمه به
% از 18واحدهاي صف، و % از نمونه آماري پژوهش را 82بنابراين،  ؛پرسشنامه مالك عمل قرار گرفت
از فرمول نسبت رويت  85دست آوردن حجم نمونه هدهد. براي ب آن را واحدهاي ستاد تشکيل مي

صفت مورد نظر در جامعه محدود استفاده شد. روش آمارگيري محقق ضمن برقراري ارتباط حضوري 
اري، با استفاده از عمليات پس از شناسايي و تدوين پرسشنامه و با توجه به ارتباط مستقيم با جامعه آم

و همه  دادهها ارائه  ميداني، توضيحات الزم را در خصوص اهداف پژوهش و نحوه تکميل پرسشنامه
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شوندگان پس از تکميل پرسشنامه، آن را به محقق برگشت دادند. مباني نظري پژوهش نيز با پرسش
از اطالعات موجود  ،. همچنينشدري آو هاي علمي اينترنتي جمع اي و سايت استفاده از روش كتابخانه
 استفاده شده است.  مورد مطالعه در واحد آمار سازمان

 

در اين روش پژوهش پس از شناسايي و تدوين پرسشنامه و با توجه به ارتباط  .روش آمارگيری

ضمن برقراري ارتباط حضوري،  ،استفاده از عمليات ميداني محقق مستقيم با جامعه آماري، با
ها ارائه نموده و همه  توضيحات الزم را در خصوص اهداف پژوهش و نحوه تکميل پرسشنامه

شوندگان پس از تکميل پرسشنامه، آن را به محقق برگشت دادند. مباني نظري پژوهش نيز  پرسش
از اطالعات  ،همچنين .شدآوري  هاي علمي اينترنتي جمع اي و سايت استفاده از روش كتابخانه با

 موجود در واحد آمار نهاد مورد مطالعه استفاده شد. 
 

 اي استفاده شد.  گزينهسوال با طيف پنج 21در پژوهش از پرسشنامه با  .ها ابزار گردآوری داده
 

گيري درجه اعتماد به نتايج آن  مقياسي براي اندازه ،پايايي آزمونپایایي و روایي ابزار پژوهش. 
بيني درجه انطباق نظرات فرد با  اي مطمئن براي پيش زيرا آزمون بايد وسيله ؛است 1 مطابق جدول

بودن آزمون اهميت فراوان دارد، ثبات نيز خصيصه ديگر  اطمينان رو، قابل شرايط واقعيات باشد. ازاين

هنگامي قابل اعتماد است  شود، گيري مي ط ثابت بودن صفتي كه اندازهپايايي است. يك آزمون به شر

 دست دهد.كه از آن در طول زمان، نتايج يکسان يا مشابهي به
 

توان استدالل  اما نمي ؛در صورتي كه پايايي آزمون پايين است، روايي آن نيز پايين خواهد بود .روایي
كرد اگر آزمون پايايي داشته باشد روايي هم خواهد داشت. آزمون زماني روايي دارد كه بتواند مسائل 

درستي بسنجد. براي حصول اطمينان از روايي پرسشنامه، امنيتي را كه قصد سنجش آن را دارد را به
پرسشنامه در اختيار متخصصان  ،صورت كه. بدين شدسواالت آن بااستفاده از اعتبار محتوايي بررسي 

و كارشناسان سازمان مربوط قرار گرفت تا اگر ابهامي در سواالت مطرح باشد، برطرف شده و پس از 
 .  شدآن نسخه نهايي تاييد شده، تدوين و تکثير 
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 تعيين ضرايب پايايي پرسشنامه  .1 جدول

 ابعاد
 تعداد ضرایب پایایي

 سواالت

 تعداد

 كرونباخ اسپيرمن همبستگي (n)آزمودني 

 85 21 %92 %80 %89 گيري كارايي تصميم

 85 8 %64 %69 %62 گيري سرعت تصميم

 85 8 %84 %86 %79 كاهش شکاف

 85 5 %76 %80 %68 ها كاهش هزينه

 

 % نوسان دارد. 92% تا 64لذا، ضرايب پايايي پرسشنامه بين 
 

شناختي نمونه آمـاري پـژوهش برحسـب     هاي جمعيت دادهتوزيع  .كناختي های جمعيت تحليل داده
متغيرهاي سن، سابقه كار، تحصيالت، رتبه سازماني، رتبه شخصـي و رده مـديريتي اسـت. بيشـترين     

دهنـدگان مربـوط بـه رده    و كمتـرين تعـداد پاسـخ    41-45% به رده سـني  33دهندگان با تعداد پاسخ
سـال اسـت.    36دهنـدگان  كمتـرين سـن پاسـخ   و  60باالترين سـن   ،چنينشود. هممي 36-40سني
دهنـدگان بـا   ترين تعـداد پاسـخ   و كم 17-22% به رده 41دهندگان با بيشترين تعداد پاسخ ،كهدرحالي
 5تـرين سـابقه كـار،     و كـم  28دهندگان، باشد. باالترين سابقه كار پاسخ مي 5-10% مربوط به رده 13

تـرين تعـداد    % مربوط به رده كارشناسي و كـم 34دگان با دهنبيشترين تعداد پاسخ باشد. البته سال مي
% مربوط به رده كارشناسي ارشد است. رتبه سازماني، جايگاه سـازماني شـخ  را   18دهندگان با  پاسخ

نشـان داده كـه پـس از آن مشـاغل      17آغاز تا رتبه  12از رتبه  ،در سازمان، براي مشاغل كارشناسان
و  A% به رتبه 41دهندگان با قرار دارند. بيشترين تعداد پاسخ A,B,C,Dرتبه فوق طبقه  4مديريتي با 

% به 41دهندگان با باشد. بيشترين تعداد پاسخ مي D% مربوط به رتبه 1دهندگان با كمترين تعداد پاسخ
 است.  D% مربوط به رتبه 1دهندگان با و كمترين تعداد پاسخ Aرتبه 
اي، تحليل واريانس و تحليل عاملي  هاي تي يك نمونه ها از آمار توصيفي، آزمون براي تحليل داده     

بندي در  ، خالصه و طبقهآوريجمعها،  منظور تحليل و توصيف دادهاستفاده شد. از آمار توصيفي به
اواني و فراواني شد. عالوه براين، ميانگين، فر استفادهچارچوب جداول توزيع فراواني و درصدها 

 .بحث شدتجمعي هم 
 

از تحليل واريانس استفاده  شودهرگاه خواسته شود بيش از دو ميانگين آزمون  .واریانس یک عاملي
هاي متنوعي براي تحليل واريانس موجود است و هر يك تحليل آماري خاص خودش  شود. طرح مي
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طور تصادفي به ها به اي داشته باشد و آزمودني كند. در مواردي كه يك متغير مستقل مقوله را طلب مي
شود. در تحليل واريانس  كار برده ميهبيش از دو گروه تقسيم شده باشند، تحليل يك عاملي واريانس ب

ها است و به اين فرض صفر، فرض صفر مركب نيز  يك عاملي فرض صفر براي تمام ميانگين
 گيرد. زيرا برابري بيش از دو ميانگين مورد آزمون قرار مي ؛گويند مي
  

ها، روش  هاي موجود در مجموعه داده داده بررسيهاي آماري براي  يکي از روش .تحليل عاملي
هايي از متغيرهاي  شود كه رابطه دروني بين مجموعه تحليل عاملي است. در اين روش سعي مي

شوند( توضيح داده شود.  ها ناميده مي مشاهده شده با تعداد محدودتر متغير غير قابل مشاهده )كه عامل
 غيرقابل»متغير بر حسب تعداد كمتري متغير  ρاي از هدف اصلي تحليل عاملي، توصيف مجموعه

شوند. اين روش شبيه تحليل رگرسيون است، فقط در اينجا  است كه عامل ناميده مي« مشاهده 
بنابراين، هدف اصلي تحليل  ؛يابند هاي غيرقابل مشاهده، رگرس مي متغيرهاي مشاهده شده بر عامل

طريق تعدادي كميت تصادفي غيرقابل مشاهده عاملي، توضيح رابطه كوواريانس بين متغيرها از 
بندي شوند )يعني متغيرهاي ها است. اگر فرض شود متغيرها بر مبناي همبستگي بين آنها گروه عامل

هاي مجزا همبستگي نسبتا  داخل يك گروه همبستگي بااليي با يکديگر داشته، اما متغيرهاي گروه
ناپذير قابل توضيح است.  يابد كه با عامل مشاهده مي كمي با يکديگر دارند(، هر گروه ساختار معيني

اين عامل سبب همبستگي بااليي بين اين مشاهدات شده است. از روش چرخش واريماكس نيز براي 
 شود.  كمك گرفته مي« متغيرهاي غيرقابل مشاهده»ها و در نهايت رسيدن به  تحليل بهتر عامل

 

هاي فرضيه اول، بيشترين و كمترين ميانگين به ترتيب  دهبراي دا ها.هها و آزمون فرضي تحليل داده
هاي تاثيرپذير سرعت  داده 2 است. جدول 0824/1و  9882/4به مقدار  6و  7براي متغيرهاي 

بيشترين و كمترين انحراف معيار، نيز  ،دهد. همچنين گيري از استقرار سيستم خبره را نشان مي تصميم
هاي فرضيه  اما براي داده ؛است 10847/0و  88909/0به مقدار  7و  5به ترتيب براي به متغيرهاي 

ميزان تاثير كاهش  4 بخشي است. جدولكاهش شکاف اطالعاتي مياندهنده نشان 3دوم، جدول 
دهد كه براي آن بيشترين ميانگين به  ميخبره نشان هاي سازماني را براساس كاربرد سيستم  هزينه

است. كمترين انحراف معيار از آن دو متغير به  9765/4با مقدار   15و  14ترتيب براي متغيرهاي 
 9882/4با مقدار  17 كه، بيشترين ميانگين به ترتيب مربوط به متغيرباشد. درحالي مي 15248/0مقدار 

 است.   10847/0غير با مقدار است. كمترين انحراف معيار، براي همان مت
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 گيري  . توزيع نظريات ارتقاي سرعت تصميم2جدول 

 

 بخشي. توزيع نظريات كاهش شکاف اطالعاتي ميان3جدول 

 هامولفه ردیف
 تاثيرگذار

 درصد تعداد

 100 85 هاي تکراري و موازي مورد استفاده واحدهاي مختلفميزان داده 9

 100 85 ميزان تاخير دريافت اطالعات مورد نياز ساير واحدها 10

 100 85 واحدها ميزان تاخير اطالعات ارسال شده به ساير 11

 100 85 تاثير تاخير دريافت نتيجه اقدامات واحدها، در اتخاذ تصميم صحيح 12

 4/163 66 گيري با اطالعات مبهمميزان تصميم 13

 100 85 ميزان تاثير به كار گيري خبره، بر سرعت انتقال ميان بخشي 14

 100 85 ميان بخشيميزان تاثير به كار گيري خبره ، بر كاهش شکاف اطالعاتي  15

 7/4 4 ميزان اطالع از عملکرد مکانيزه ديگر واحدها 16

 
 هاي سازماني  توزيع نظريات كاهش هزينه .4جدول 

 هامولفه ردیف
 تاثيرگذار

 درصد تعداد

 8/98 85 كارگيري خبرههاي سازماني، با به ميزان كاهش هزينه 40

 1/94 85 هااطالعات، بر كاهش هزينهكارگيري سيستم مکانيزه تاثير به 41

 8/98 85 كارگيري سيستم مکانيزه اطالعات، بر كاهش حجم كارتاثير به 43

 1/94 85 ها گيري، بر كاهش هزينه اثر افزايش سرعت تصميم 44

 6/90 84 ها ميزان تاثير يکپارچه كردن اطالعات، بر كاهش هزينه 45

 

 هامولفه ردیف
 تاثيرگذار

 درصد تعداد

 4/96 82 يند كارهاآميزان مکانيزه بودن فر 1

 4/89 76 ميزان ثبت اطالعات مکانيزه موجود در واحد كار 2

 2/88 75 ميزان ثبت نيازهاي اطالعاتي در واحد كار 4

 0 0 اطالعات موجودميزان گستردگي دامنه اطالعات بر  6

 6/90 77 ميزان سهولت دسترسي به اطالعات 10

 7/97 83 تاثير عدم اطالعات كافي، بر ثابت بودن اجراي تصميمات 11

 0 0 گيريميزان اهميت سرعت تصميم 16

 0 0 ميزان سرعت دسترسي به اطالعات ساير واحدها 17
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  هاهآزمون فرضي

گيري رابطـه   بين كاربرد سيستم خبره دانشي، با افزايش سرعت تصميم» فرضيه اول.آزمون آماری 
 است.  8لغايت  1سوال، از شماره  8اين فرضيه شامل «. معنادار وجود دارد

 
هـايي از متغيرهـا )سـواالت(،     براي يافتن رابطـه درونـي بـين مجموعـه     .تحليل عاملي فرضيه اول

شود. هدف اصلي تحليل عاملي، توصـيف   ها مشخ  مي تعداد عاملاستفاده از روش تحليل عاملي،  با
اسـت كـه عامـل ناميـده     « متغيـر غيرقابـل مشـاهده   »متغير بر حسب تعداد كمتري  ρاي از مجموعه
% كـل  982/71رفتـه  شود. نتايج تحليل عاملي با هشت عامل و بااستفاده از دوران واريماكس، هـم  مي

آميـز بـودن   ند از: ميزان اعتقاد به شفاف يـا ابهـام  اترتيب عبارتمتغيرها بهدهند.  واريانس را نشان مي
يند آگيري در تصميمات، ميزان مکانيزه بودن فر اطالعات، تاثير تحليل اطالعات در ابعاد و وسعت بهره

كارهــا، ميــزان اســتفاده از تجربيــات گذشــته در رويــدادهاي آتــي ســازمان، ميــزان اهميــت ســرعت 
اي بـراي   يـك نمونـه    tاخذ تصميم بهتر بر اثر داشتن اطالعات بيشتر. با انجام آزمون گيري و تصميم
 .شود حاصل مي 5هاي سواالت اين فرضيه نتايج جدول  داده
 

 هاي آماره آزمون فرضيه اول اندازه .5جدول  

 اختاا ميانگين دو دامنه سطح معناداری t dfمقدار 
 % اعمينان تفاوت95فاصله 

 پایين باال

764/12 1443 000/0 51247/0 5612/0 4337/0 

 
)اوليـه(،   با رد فرضـيه صـفر   5مندرج در جدول  هايمطابق محاسبه >P 001/0 با توجه به مقدار     

تفاوت معنادار بين ميانگين فرضيه  ،لذا ؛گيرد فرضيه پژوهش در مورد فرضيه اول مورد پذيرش قرار مي
 گيرد.   % مورد تاييد قرار مي95با اطمينان  (3 اول و مقدار آزمون )يعني

 
بين كـاربرد سيسـتم خبـره دانشـي، بـا      »متن فرضيه به اين شرح است:  .آزمون آماری فرضيه دوم
 8ايـن فرضـيه شـامل    «. بخشي، در سازمان رابطه معناداري وجـود دارد كاهش شکاف اطالعاتي ميان

 است.   16لغايت  9سوال، از شماره 
فرضيه دوم: نتايج تحليل عاملي با هشت عامل و بااسـتفاده از دوران واريمـاكس نشـان    تحليل عاملي 

ند از: اترتيب عبارتكند. متغيرها به % كل واريانس را تبيين مي737/73دهد كه هشت عامل اساسا  مي
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 بـراي ت وري اطالعاآيند فنآميزان تاخير دريافت اطالعات مورد نياز ساير واحدها، ميزان استفاده از فر
بخشي، ميزان مفيد بودن بانك اطالعاتي مشـترك  گيري، ميزان اهميت خبرگي اطالعات ميان تصميم

انجام كارهـا و ميـزان اطـالع از عملکـرد      برايميان واحدها، ميزان نياز به اطالعات واحدهاي ديگر، 
نتـايج زيـر حاصـل     هاي سواالت اين فرضـيه  اي براي دادهيك نمونه tمکانيزه ديگر واحدها. با انجام 

 شود: مي
 

 هاي آماره آزمون فرضيه دوم  اندازه .6جدول 

 t dfمقدار 
 سطح معناداری

 دو دامنه
 اختاا ميانگين

 % اعمينان تفاوت95فاصله 

 پايين باال

290/24 1509 000/0 84238/0 7744/0 9104/0 

 

، با رد فرضيه صفر، فرضـيه اول پـژوهش پـذيرش    6 مطابق جدول >P 001/0 با توجه به مقدار     
% مـورد تاييـد   95وجود تفاوت معنادار بين ميانگين فرضيه اول و مقدار آزمون با اطمينان  ،لذا شود؛مي

 گيرد.   قرار مي
بين كاربرد سيستم خبره دانشي، با كاهش »آزمون آماري فرضيه سوم: متن فرضيه به اين شرح است: 

سـوال، از   5هاي سنجش ايـن فرضـيه برپايـه     شاخ «. رابطه معنادار وجود دارد هاي سازمان، هزينه
 است.    21لغايت  17شماره 
تحليل عاملي فرضيه سوم: نتايج تحليل عاملي با پـنج عامـل و بـا اسـتفاده از دوران واريمـاكس           
ـ اترتيب عبـارت كند. متغيرها به % كل واريانس را تبيين مي989/75رفته  هم روي د از: ميـزان كـاهش   ن
كـارگيري سيسـتم   ها با بـه  كاريكارگيري سيستم خبره، ميزان كاهش موازيهاي سازماني با به هزينه

كارگيري سيستم مکانيزه كارگيري سيستم مکانيزه اطالعات بر كنترل مديريتي و تاثير بهخبره، تاثير به
  اطالعات بر كاهش حجم كار )هر دو به يك ميزان تاثيرگذاري(.

 
 هاي آماره آزمون فرضيه . اندازه7جدول 

 اختاا ميانگين دو دامنه سطح معناداری t dfمقدار 
 % اعمينان تفاوت95فاصله 

 پایين باال

474/246 835 000/0 94498/1 9295/1 9605/1 
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حاصل شد. با توجه بـه   7هاي سواالت اين فرضيه نتايج جدول  اي براي داده يك نمونه tبا انجام      
)اوليه(، فرضيه پژوهش در مورد فرضيه  معناداري مطابق محاسبات آن جدول، با رد فرضيه صفر مقدار

ـ   اول مورد پذيرش قرار مي ا گيرد، يعني وجود تفاوت معنادار بين ميانگين فرضيه اول و مقدار آزمـون ب
 گيرد.   % مورد تاييد قرار مي95اطمينان 
 
 ها تحليل یافته. 4

اي است كه يکپارچگي و جامعيت دانش سطح  گونهطراحي، معماري و پيکربندي سيستم خبره به     
آورد. اين سيستم  هاي مرتبط را فراهم مي تخصصي را فراهم آورده و جريان تسهيم دانش ميان بخش

شود. به اين ترتيب، با تمركز بر  به دستاوردهاي مورد نياز مي موجب كاهش زمان و هزينه دستيابي
همراه دارد و موجب باال رفتن يندها را بهآوري، سازوكارها و فرآسازي فن سازي و بهينه دانش، شفاف

 شود.       كارايي سازمان مي
، با ارتقا كارايي از آزمون فرضيه اصلي به اين نتيجه دست يافته كه بين كاربرد سيستم خبره دانشي .1

گيري، رابطه معناداري وجود دارد. اين نتيجه با توجه به كاربري سيستم خبره و تاثير آن بر  تصميم
هاي  بخشي و هزينهگيري، شکاف اطالعاتي ميان گيري )سرعت تصميم هاي كارايي تصميم مولفه

را به بهبود ارتقا كارايي  هاي خبره، توجه مديران و كارشناسان ماهيت سيستم ،لذا ؛سازماني(، است
دهد و  ها افزايش مي گيري كند. تامين اطالعات، اطمينان مديريت را در تصميم گيري جلب مي تصميم
موقع و در گيري موفق خواهند بود كه به يند تصميمآهاي پرسرعت كنوني، مديراني در فر در محيط

دانشي، در حال حاضر، يکي از آخرين هاي خبره  زمان واقعي مسير اطالعات را دنبال كنند. سيستم
هاي موضوعي كشور مطرح است و مديران سازمان  گيري مديريت حوزه ريزي و تصميم ابزارهاي برنامه

هاي خود، از اين ابزار توانمند اطالعاتي بهره گيرند. با دستيابي به  گيري ارتقا كيفيت تصميم برايبايد 
ته و مديران براي اتخاذ تصميمات بهينه از پشتيباني اين ابزار، دسترسي به اطالعات بهبود ياف

 شوند.   مند مي آن بهره راهبردي
. نتيجه آزمون فرضيه فرعي اول نشان داد كه بين كاربرد سيستم خبره دانشـي، بـا ارتقـاي سـرعت     2

گيري، رابطه معنادار وجود دارد. مديران توجه دارند هنگامي مواجهه با مسئله، سرعت حـل آن   تصميم
آورد كه يك تصميم نامناسب بـه   اي به بار مي مطرح است، تصميمي كه به سرعت گرفته نشود، نتيجه
سازي  توانند با پياده هاي محيطي است و مديران مي بار خواهد آورد. سرعت، ابزار توانمند صحنه تالطم

يـابي و   لههـاي خبـره مسـئ    كارگيري سيسـتم هاي سريع را موجب شوند. به گيري سيستم خبره، تصميم
گيرد، زمان مورد نياز براي اخذ  تر انجام مي تر و دقيق گيري است، سريع يابي كه زيربناي تصميم فرصت
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، با ايجاد ستون فقرات قوي از  هاي خبره حليابد. راه هاي مفيد كاهش و كيفيت آن افزايش مي تصميم
پذير ساخته، و به اين ترتيب امکان تر به اطالعات را براي مديريت انباره دانش، دسترسي بهتر و سريع

 گيري به سرعت به دانش مورد نياز خود دست يابد.  تواند براي تصميم مدير مي
. از آزمون فرضيه فرعي دوم اين نتيجه حاصل شد كه بين كاربرد سيستم خبره دانشـي، بـا كـاهش    3

سيستم خبره، حذف شـکاف  بخشي، رابطه معنادار وجود دارد. مزيت مهم كاربرد شکاف اطالعاتي ميان
وري اطالعات، دانش، سازوكارها، آگيري از فن اطالعاتي بين سطوح مختلف است. اين سيستم با بهره

خبـره بنيـان در    كند و در تمام سازمان اطالعات يندها و استاندارد عمليات را در سازمان يکپارچه ميآفر
شـود كـه كـه چـون خبـره،      نکته جلب مـي دهد. بر اين اساس، توجه مديران به اين  دسترس قرار مي

هـاي   بنـابراين، جـاري كـردن برنامـه     ؛هاي سازمان است سيستمي مبتني بر جريان دانش ميان بخش
هاي واسط نيست و  گيري از نحوه عملکرد، نيازي به اليه هاي اجرايي و گزارش مديريت دانش در اليه

هـاي ورودي   گذرنـد. داده  يلتر كمتـري مـي  بنيان از ف با حذف بعضي از سطوح سازمان، اطالعات دانش
محور بـه سـهولت در دسـترس      مورد استفاده كليه واحدها يك بار وارد سيستم شده و دانش اطالعات

هـا،   كـاري سازي در اقدامات، نتايج و عملکردها شده و مـوازي  گيرد. به اين ترتيب، شفاف افراد قرار مي
رود. در اين سيسـتم دوگـانگي    بخشي از بين مي عاتي ميانهاي اطال ها و شکاف بروز وقفه، تکرار داده
 اطالعات وجود ندارد.  

. از آزمون فرضيه فرعي سوم نيز اين نتيجه حاصل شد كه بـين كـاربرد سيسـتم خبـره دانشـي، بـا       4
اي را بـراي   هاي استاندارد يکپارچه هاي خبرگي، روش حل ها رابطه معنادار وجود دارد. راه كاهش هزينه

دهـد، كـه بـا توجـه بـه گـردش صـحيح دانـش در ايـن روش           يندهاي سازمان پيشنهاد ميآفر انجام
هاي جـامع بـا استانداردسـازي و سـرعت      يند عمليات سريع و دقيق خواهد بود. سيستمآپيشنهادي، فر
يندهاي توليد و ارائـه خـدمات، همچنـين بـا استانداردسـازي دانـش منـابع انسـاني و         آبخشيدن به فر
هـاي   ها، كاهش در هزينـه  كاريجويي در زمان، جلوگيري از تکرار و دوباره ي باعث صرفهاطالعات مال

گيـري از سـازوكارهاي و    هاي باالسري،كاهش تاخيرها و ادوار زمـاني بهـره   مستقيم، كاهش در هزينه
هاي توليد و حمل و نقـل، كـاهش شـديد     يندهاي سازماني، كاهش نگهداري سوابق، كاهش هزينهآفر

هـاي مـالي    هـا و كـاهش زمـان بسـتن حسـاب      تر هزينه غذ و بايگاني، كنترل بهتر و دقيقمصرف كا
  شوند. مي
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  گيری و پيشنهاد نتيجه. 5

، نتايج زيـر قابـل   هاهها و آزمون فرضي چنين تحليل يافتههم با توجه به مطالعات نظري پژوهش و     
 ذكر است:     
يابـد )تاييـد فرضـيه    گيري افزايش مـي  كارايي تصميم كارگيري سيستم خبره دانش موضوعي،* با به
 اول(.    

گيـري، كـاهش شـکاف اطالعـاتي      گيري شامل سه مولفه: افزايش سـرعت تصـميم   * كارايي تصميم
 هاي سازماني، است كه:  بخشي و كاهش هزينه ميان

اييـد فرضـيه   يابد )ت گيري افزايش مي كارگيري سيستم خبره دانش موضوعي، سرعت تصميمالف. با به
 اول(. 
يابـد )تاييـد    بخشي كاهش ميكارگيري سيستم خبره دانش موضوعي، شکاف اطالعاتي ميانب. با به

 فرضيه دوم(.  
 يابد )تاييد فرضيه سوم(.  هاي مرتبط كاهش مي كارگيري سيستم خبره، هزينهج. با به
ينـد پيوسـته بـا    آمان بـا يـك فر  گيري سيستم خبره دانش موضوعي، منـابع سـاز   بنابراين، با بهره     

گيرنـد. سيسـتم خبـره،     سرعت، دقت و كيفيت باال در سطوح مختلف سازمان مورد استفاده قـرار مـي  
كند و نقش اساسـي در پيشـبرد راهبـردي     نظامي است كه مديريت را در رسيدن به اهدافش ياري مي

شود. كاربرد خبره، ضـمن   رايي ميگيري دارد، و با تزريق ايده و دانش، باعث افزايش كا مسائل تصميم
هاي اساسي آن را  بخشي )صف و ستاد( در سراسر سازمان، فعاليت پوشش دادن شکاف اطالعاتي ميان

هـاي سـازمان    دهد، به اين منظور بستر الزم را براي هماهنگي كامل درون و بـرون بخـش   بهبود مي
است كه با حذف فواصل اطالعـاتي در   هاي اطالعاتي آورد. خبره نتيجه بلوغ منطقي سيستم فراهم مي
كارگيري سيسـتم خبـره، و   شود. با به هاي اجرايي و مديريتي، موجب بالندگي سازمان مي گيري تصميم

گيـري سـطوح افقـي و عمـودي سـازمان، ضـمن        يندهاي تصميمآايجاد هماهنگي اطالعاتي ميان فر
هـاي   هـاي سـازماني )اعـم از هزينـه     ها، هزينه كاريجويي در زمان و جلوگيري از تکرار و دوباره صرفه

 يابند.  آشکار و پنهان( كاهش مي
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:اين پيشنهادها به شرخ زير هستند: پيشنهادها  

موضوعي و تخصصي  -محور با نقش دانشي سازي سيستم كارايي خبره . شناخت و تحقق پياده1
        پيگيري شود.    

دهد و مديران بايد بيش از اين فرصت رسـيدن بـه    را ارتقا مي. سيستم خبره دانشي، كارايي سازمان 2
 تعالي سازمان را از دست ندهند.   

گيري )بـا ابعـاد: افـزايش سـرعت      افزايش كارايي تصميم برايكارگيري سيستم خبره تخصصي، . به3
 هاي( نياز اساسـي سـازمان بالنـده    بخشي و كاهش هزينهگيري، كاهش شکاف اطالعاتي ميان تصميم

 ها هر چه بيشتر سازمان شود.  ها و شايستگي تواند باعث ارتقاي مزيت است، كه كاربرد آن مي
كـارگيري  . مديران توجه داشته باشند كه، جدا شدن كاركنان از امور روزمره و تکراري از طريـق بـه  4

كـه در افـزايش توانمنـدي رقابـت بـراي ارائـه        كند سيستم خبره آنان را به كاركنان دانشي تبديل مي
 خدمات ارزنده نقش بسيار موثري دارد. 
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