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 چکیده 

 در مشخص فاهدا کسب یبراآن  توسعه و رشد حرکت، سازمان و جادیای ربنایگیری ز تصمیم
 و رهبران عمل سرعت و طیمح شناخت امدها،یپ ازی آگاه دانش، ادراک، است و بر پایه یراهبرد سطوح

 اتخاذ وسازمان  عزم برای تحقق الزمهای  ندیفرای دگیچیپ وی گستردگ. گیرد صورت می سازمان رانیمد
گیری را  تصمیم هوشمند و كیستماتیس سامانهیك  ازسازمان مندی  بهره راهبردی ضرورتهای  میتصم

 آن ریتاث و خبره ستمیسساز توانمندهای  قابلیت نییتببررسی و  به مقاله نیادر . سازد می غیرقابل اجتناب
 از نفر 83 جامعه آماری تحقیق را .دزپردا می كیژاسترات سطوحدر  1سازمان مورد مطالعه ماتیتصم بر
گیری  تصمیم هوشمند ستمیسیك یی محتوا تیماه با ملتعا درمیانی  ارشد و سطوح در سازمان رانیمد

 کاادر قدرت سازمان، مسائل تیماه صیتشخمتضمن فرضیاتی در چارچوب  قیتحق دهد. شکل می
 که است كیاستراتژ سطوح ماتیتصمی ابیارز و مناسب راهکار انتخاب، ها فرصتیی شناسا ران،یگ میتصم

 لیتحل ،ها داده ارائه از پس .است گرفته قرار آزمون وی رسبر مورد ،خبره ستمیسهای  یژگیو با توجه به
 سطوح در هوشمندهای  ستمیس اشاعه جهتهایی  راهبردها،  هیفرض آزمون جینتا نییتب وها  یآزمودن رفتار

  .دشو می ارائه سازمانی عال تیریمد
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  مقدمه
 و ارزش کهاست سازي  تصمیمي دیکل ابزار ،تيريمد طهیح در اطالعات آوري فن   
 و دهیچیپ تالطم، پر طیمحيك  در فراوردهی نوع عنوان به گیري را تصمیم تیفیک

 و میتصم تيريمد تنگاتنگ ارتباط درک با. سازد می ثرأمتی الملل نیب وی ملی رقابت
مديريت  ابزار مثابه به گیري، تصمیم در فرايندی بانیپشتهاي  ستمیس تیاهم آوري، فن
 انعطافی ستمیس عنوان به دانش بری نمبت خبره ستمیس. شود می روشن نديفرا اين
 طيشرا دررا گیري  تصمیم يیتوانا و خودی رامونیپ طیمح با تعامل امكان ،ريپذ
 بر غلبه و فراهم "اهداف بودن پذير انامك"در عین حال  و "منابع تيمحدود"
هاي توانمند ساز سیستم خبره را  تبیین قابلیت مقاله نيا .دکن می لیتسه راها  یدگیچیپ

سازي و اخذ تصمیم مبتنی بر دانش در کمترين زمان  در جهت افزايش کیفی تصمیم
 دهد. ممكن مد نظر قرار می

تحقیقات هوش مصنوعی آغاز  با 1191مندي از چنین سیستمی از دهه  فكر بهره
آوري اطالعات و تقويت موتورهاي استنتاج به  شد و در دهه هشتاد با توسعه فن

هاي  ها، پشتیبانی از فعالیت تكامل کاربردي رسید. هدف غايی اين نوع سیستم
 گیري است. ريزي و تصمیم گذاري، برنامه سیاست

اي گوناگونی نظیر اخذ ه هاي اجرايی در عرصه هاي خبره براي کاربرد سیستم
هاي استراتژيك، ايجاد سیستم پشتیبانی تصمیم، اکتشاف نفت، تحلیل  تصمیم

هاي پزشكی، توسعه ناوبري هواپیما، کشتی و  ساختارهاي شیمیايی، تشخیص
ها، آموزش کارکنان،  ها، حل مسايل توسعه تجهیزات صنعتی و عیب يابی آن موشك

کار، تحلیل رياضیات، تنظیم تجهیزات مديريت مزارع، تحلیل اعتبار کسب و
هايی نظیر سرطان،  بندي و کنترل بیماري بندي تولید، طبقه ها، کنترل و زمان رايانه

ها و کمك  هاي زيستی در تاالب مديريت تجهیزات فضايی، تنظیم و هدايت فعالیت
ده هاي مراقبت بهداشتی و توان بخشی مورد استفا بندي برنامه به پرستاران در زمان

 [.81] واقع شده است
هاي صنعتی مورد پذيرش قرار  هاي خبره مشكل گشا در بسیاري از مجتمع سیستم

هاي صنعتی خودکار و در  ها براي تحلیل شرايط خطر در کارخانه گرفته است. از آن
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ها،  شود. از ديگر موارد استفاده اين سیستم تعیین نوع اقدامات اصالحی استفاده می
سازي روي خط است که توسط  ر هوش مصنوعی با مستندهاي کا ايستگاه
به هر  .[11]و  [81]اند  هاي لیزري تجهیز شده هاي فروشندگان يا ديسك دستگاه

هايی از سیستم خبره را در  هاي وب جنبه ها و شبكه حال، امروزه بسیاري از پورتال
 [.13]راهنمايی کاربران بر عهده گرفته است 

هاي توانمند ساز سیستم خبره دانست  توان تبیین قابلیت می هدف اولیه تحقیق را   
ها،  پذيري ساير تصمیم هاي راهبردي و تاثیر که در تعامل با ماهیت تصمیم

دهد. در حالی که هدف ثانويه تحقیق را  هاي سیستم خبره را شكل می توانمندي
بنابراين، هاي سیستم خبره در نظر گرفت.  توان تبیین هستار شناسی توانمندي می

هاي اهداف دانست. تحقیق، با  توان ابعاد مجهول و نهفته در گزاره مسئله تحقیق را می
 دست يابی به آن اهداف، مسائل مذکوررا نیز حل خواهد کرد.

 
 قیتحق طرح

هاي وابسته به سازمان  جامعه تحقیق متضمن مديران ارشد ستاد مرکزي و شرکت   
 83، شصت و هشت نفر بوده است. 1839در سال  ها مورد مطالعه است که تعداد آن

هاي وابسته به  نفر در شرکت 81نفر در ستاد و  11نفر از اين مديران در پژوهشگاه، 
هر  .است 1جدول  شرح به هیفرض هفتي دارا قیتحق سازمان فعالیت داشتند. اين

 روش ، لیكن در آن ازداردی ي توسعه -يکاربرد جنبه پژوهشاين  چند که
 هفت بخشی نامه پرسشها  دادهي گردآور ابزارشود.  بهره گرفته میی تگهمبس

 نامه برايشپرس. است ارائه شده 1 جدول درها  با فرضیه آن ارتباط که است)پیوست( 
 باو  مقدماتی و آزمايشی صورت به اولیه، تنظیم از پس ،آن( اعتبار) روايی افزايش

 توسط دوباره ان،آنهاي  نقد اعمال از پس و شد توزيع خبره چند بین انتقادي، ديد
 پايايی تعیین براي سويی، از. گرفت قرار بازنگري مورد ،صاحب نظر دانشگاهی چند

 افزارنرم از خروجی آلفاي مقدار. شد استفاده باخ کرون آلفاي روش از پرسشنامه،
 يی باال است.پايايك  است که نشانگر ЅPЅЅ، 11% آماري
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 مرتبطهاي  ؤالس وها  فرضیه -1 جدول

 گزاره فرضیه
های  سؤال

 مرتبط

 1-9 تشخیص ماهیت مسايل سازمان، مؤثر است. بر دانش بر مبتنی خبره سیستم هاي توانمندي اول

 دوم
گیران سطوح استراتژيك  قدرت ادراک تصمیم بر دانش بر مبتنی خبره سیستم هاي توانمندي

 سازمان، مؤثر است.
11-3 

 سوم
ها در تصمیمات استراتژيك  ی فرصتيشناسا بر دانش بر مبتنی خبره مسیست هاي توانمندي

 سازمان، مؤثر است.
88-81 

 چهارم
انتخاب راهكار مناسب تصمیمات سطوح  بر دانش بر مبتنی خبره سیستم هاي توانمندي

 استراتژيك سازمان، مؤثر است.
81-88 

 پنجم
صمیمات سطوح استراتژيك سازمان، ارزيابی ت بر دانش بر مبتنی خبره سیستم هاي توانمندي

 مؤثر است.
51-51 

 ششم
تصمیمات سطوح استراتژيك سازمان،  پايايی بر دانش بر مبتنی خبره سیستم هاي توانمندي

 مؤثر است.
51-56 

 هفتم
تصمیمات سطوح استراتژيك سازمان،  بخشی اثر بر دانش بر مبتنی خبره سیستم هاي توانمندي

 مؤثر است.
18-11 

 
 نوع از رابطی ،توصیفی جنبه روش و ماهیت نظر ازتحقیق حاضر  حقیق:نوع ت
 اين که آنجا از. شود می توصیف تحقیق مسئله ماهیت ،مطابق آن. دارد همبستگی
 خبرههاي  سیستمي ها توانمندي تاثیر عملیاتیو  عینی توصیف و تشريح به پژوهش،

آن  آزمايشی غیر بعد پردازد، می مورد مطالعه سازمان استراتژيك تصمیمات بر
 مطالعه مفهومی الگويهاي  مولفه و ابعاد بین روابط تحقیق اين در شود. تقويت می

 دانش بر مبتنی خبره سیستم هاي توانمندييعنی  اساسی، متغیر دو بین رابطه و شود می
 هاي توانمندي. گیرد قرار می بررسی مورد استراتژيك درتصمیمات آن نقش و

 وابسته متغیر استراتژيك وتصمیمات مستقل متغیر دانش بر مبتنی خبره سیستم
 اثر و است آزمودنی مورد استراتژيك، تصمیمات ،درواقع. پژوهش است

 قرارمی وتحلیل بررسی مورد برآزمودنی، بردانش مبتنی خبره سیستم هاي توانمندي
 ستنباطیا آمار از هافرضیه آزمون براي و توصیفی آمار ازپردازي  داده براي. گیرد

 شود. می استفاده
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 های توانمندساز قابلیت
 قرار ديیتا مورد نكته نيا با را سازمانی دانش مفهوم دراکر تریپ :دانش تیریمد

 کاري روین وی عیطب منابع ،هيسرما (دیتول ابزار)ي اقتصاد بعامن ديگر که دهد می
 که است زمانسايی دارا دانش نيا. استي ادیبني اقتصاد منبع ، بلكه دانشستین

 [.1]سازد  می قادر معنادار و مهمی رقابتهاي  تيمز کسب به را سازمان

 باقر زيرا دارد قرار سازمان عمق در و استی رقابت ناملموس منبعی سازمان دانش
 در زمان ولطدر وی آهستگ بهی ذهن هيسرما نيا. کنند دیتقل آن از توانندی نم

 دارد، وجود عمده زيتمايك ی ضمن و حيصر دانش انیم. شود می انباشته سازمان
 در . اين دانشکنند تبیین کامل طوربه  توانند ینم هم خبرگانی حت رای ضمن دانش
 وارائه نيتدوی سادگ به حيصر دانش است. اگر چه انتقال قابلی طوالن نديفرايك 

و  داد يا منتقل کرد قرار دیتقل موردتوان  میی سخت بهرا ی ضمن دانش ، لیكنشود می
 بنیادي براي سازمانی ستگيشاها  یصهخص نيا. نمود نيگزيجا اي فروش و ديخريا 

 معرفی ها مهارت و فرهنگ اطالعات،ی از تابع را دانش "رامپرسد" .کند می جاديا
 . دهد می شينما ريز شكل به را ن آ و کند می

 K=f (I.C.S)                                ،( ها مهارت فرهنگ، اطالعات،) تابع=  دانش
 و دانش باسازمان را  كي يیتوانا درک جنبه نيتر مهم ،وهمكارانش نوناکا

خود را  یعلم هيسرماسازمان  دانند، زيرا میمرتبط  ديجد دانش خلقي ايپويی توانا
 نیباي  چرخه قيطر از دانش خلق نديفرا ر اختیار دارد.د زمان اي از برهه در فقط

 ،يسازی رونیب کردن،ی اجتماع کهگیرد،  شكل می حيصر دانش وی ضمن دانش
 نديفرا قيطر از سازمان ك. يهاي عمده آن فرايند است بخشسازي  یدرون و بیترک

 نيا به. کند می جاديانوين  دانش ح،يصر وی ضمن دانش توام گذاري ریتاث
ی ضمن: گام چهارتبديل دانش در . نديگو می "دانش خلق"و  "ليتبد"گذاري  ریتاث
 [.1]گیرد  صورت می یضمن به حيصر و حيصر به حيصر ح،يصر بهی ضمن ،یضمن به

 صريح دانش وی ضمن دانش پیوسته ،مدار دانش سازمانيك  در کارکنان
. ندگذار می در اختیار هم و کنند میي مستندساز ،گیرند می اریاخت در را وملموس

 هيپا بر را خود تمایتصميی، دارااين  رشد و دانش تعادل و تسهیم ضمن رانيمد
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بنابراين، مديريت دانش، شیوه شناسايی، در اختیار گرفتن،  .سازند می استوارايی دان
شود و در  سازماندهی و پردازش اطالعات براي خلق دانش است که متعاقباً توزيع می

 [.5]گیرد تا براي خلق دانش بیشتر به کار گرفته شود  دسترس ديگران قرار می
 به دانش بری مبتنهاي  ستمیس اي خبرههاي  ستمیسی اصل شهير :خبرههاي  ستمیس
ی تیقابلی مصنوع هوش .دگردیبرمی مصنوع هوش موسوم بهی مطالعات حوزهيك 
 دقت، دانش، به ازین انسان همانند که انهيراهاي  تیفعال و فيوظا انجامي برا است

 .داردی ادراکي ها قابلیت و فهم آموزش، استدالل،
 هسته که دانش گاهيپا -1: است شده لیتشكی اساس قسمت دو از خبره ستمیس
 ءفايا ستمیسيی توانا دريی سزا به نقش اهگيپا نيا تیجامع واست  ستمیسی دانش
 قرار نظر مد ستمیسی دانش پشتوانه به عنوانی علم اطالعات دسته دو. دکن می
 اتیئ جز با و موضوع با مرتبطی علم اصول شامل مستند، دانش – الف. ردیگ می

 ها، کتاب: نظیر منابع ازي اریبس در که علم آن شده شناخته وی رسم مكتوب،
ی درست و موجودي افزار نرمهاي  بسته و اسناد هاي پژوهشی، ها، گزارش طرح مقاله

 کهی قطعغیر اي يابتكار دانش – ب. است گرفته قرار ديیتا است موردی قطعها  آن
 بودنی قطعغیر و است شكل گرفته یخبرگهاي  تبرداش و رتیبص، تجربهي مبنا بر

 تجربه، علم، ازاي  مجموعه و استی ضمن دانش درآن  داشتن شهير لیدل به آن
هاي  وهیش به . اين دانشردیگ می بر در را هوشمند انسان هاي نگرش و ها ديدگاه

برداري مورد بهره خبره، ستمیس دری علم اطالعات دمانیچ ودهی  سامانسازي  مدل
 [.11و  1]گیرد  قرار می

 شود، می دهینام زین "استدالل سازوکار" که استنتاج موتور :استنتاج موتور -8
 به دانش گاهيپاي محتوا از استفاده با را مسئله حل مراحل وکنترلدهی  سامان فهیوظ

 " هايدستور رهیزنج نظیر، مختلف صور به خبره ستمیس در استدالل وهیش. دارد عهده
 "شرویپ استدالل" اي "میمستق رهیزنج" ها اين فرمان رد،یگ می صورت " آنگاه-اگر
 حل راه فتايدر با است قادر و دارد نام "پسرو استدالل" گريد روش. شود می دهینام
مورد " استدالل، ديگر روش [.9و  8]کند دایپ را آن صورت مسئله، كي جواب و

 حوزهی عموم دانش به بودنی متكي جا به روش، ايندر است. "افته "يا  "پژوهی
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 با کانونی وموضوعی مرتبط دانش از ،ها آن جينتا وها  هیقض نیبی بررس اي و مسئله
ی قبل افتههاي  هافتي با در مقايسه ديجد مسئله كي شود. استفاده می شده تجربه موارد

 با مسئله فیتوص )مورد پژوهی( افته .شود می حل ديجد مسئله تیموقع بر پايه
 [.9]است مسئله حل راه براي يافتن آن اتيیجز

 8 جدول در دارد. استدالل و استنتاج حوزه دری محسوسيی توانا خبره ستمیس
 [.11و 16و  1] است شده ئهاار خبره ستمیس گوناگونهاي  یژگيو

 
 دانش بری نتمب خبره ستمیسهاي  ومولفه ابعاد -8 جدول

 ها مولفه يژگیو نوع

 دانش خلق و رهیذخ

 تخصص بودنی ميدا -
 عملكرد ثبات -
 دانش حفظ -
 ديجد دانش جاديا -
 اعداد قالب درها  تيمامور و اهداف انیب کهي موارد در ستمیسي ریکارگ به -

 .باشدن ممكن وارقام

 دانش وانتقال عيتوز

 (تخصصی ابیکم مشكل حل) انهيرا توسط تخصص انتقال امكان فراهم بودن -
  ادهد پردازشي جا به دانش پردازش -
 دانش افت ازي ریجلوگ -

 و استنتاج قدرت
 استدالل

  مسئله كي نییوتب شرحيی توانا -
 شده اتخاذ ماتیتصم استدالل رهیزنج هيارايی توانا -
 نیونامع ناقص اطالعات با گیري وکار تصمیميی توانا -
 یفیک لیوتحل هيتجز امكان - 

 ساختار بدون ليمسا حلتوانايی  -
 ینیب شیپ و صیتشخهاي  تیوضع در استفاده تیقابل -
 تیقطع عدم طيشرا تحت قضاوتامكان  -
 اعتماد تیقابل -

 وها   نهيهز کاهش
 يور بهره شيافزا

 خطرناکهاي  طیمح در کار انجام امكان داشتن -
 ها نهيهز کاهش -
 رقابت امكان آوردن فراهم -
  ماتیتصم در ودقت سرعت شيافزا -
  یانساني خطا ازبودن  مبرا -
 (وراندمان بازدهی )اثربخش شيافزا -
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هدف يا راهكار يا ی قطع نییتع برايگیري  تصمیم اگر چه: یراهبرد ماتیتصم
 انتخاب م،یتصممسئله است لیكن،  حل و هدف به دنیرس در راسخ عزم کسب

هاي  میتصم. ابدي دست مسئله هدف به خاص طيشرا در تا استگیرنده  میتصم
 دری هدف کسبي برا و کار كي ي اجرا روند در که تندهسی ماتیتصم شغلی،

 نهی اقدام چیه، ها سازمان گیري در تصمیم بدون [.8]د شو می اتخاذ مشخص طیمح
ی مراحل ديبا مطلوب خابنتا بهی ابي دستي برا .ابدي می تحقق نه و شود می آغاز
 دهینام "گیري تصمیم " که شود طیی متوال صورت به خواه و همزمان طور به خواه

 ويی شناسا، انتظار مورد جينتا سنجش و اهداف نيتدو اين مراحل شامل: .شود می
 انتخاب، راهكارهای ابیارزش ،راهكارها نيتدو ويی شناسا، مسائلبندي  طبقه

 و ماتیتصمی واقع جينتا شود. مي یابيوارز کنترل، ماتیتصمي اجرا، راهكارها
 بروز صورت در و شود سهيمقاها(  دفه) شدهبینی  شیپ جينتا با ديبا عملكرد
 [.1و  3، 1] ديآ عمل به الزم اصالحات، انحراف

ي ارتقاي برا الزم شرطها  میتصمبندي  طبقه و شناخت:  ماتیتصم انواع
 تیماهها،  یژگيو شناخت وندگیري ب تصمیم. است ها سازمان رانيمدي ریگ میتصم

 بر ماتیتصم انواع. باشد ايپا واندتی نم قطعاها  میتصم آثار و سازوکارها ند،يفرا
 . است شده ارائه 8 جدول در ،يبند طبقه تیماه اساس

 
 ها انواع تصمیم وبندي  ماهیت طبقه -8جدول 

ر
ف

دی
 

 انواع ماهیت طبقه بندی

 هاي برنامه ريزي نشده  هاي برنامه ريزي شده وتصمیم تصمیم و سطح اطمینان بودن میزان تكراري  1

 مراتب سازمان  سطوح وظايف و 8
هاي فنی، هاي تاکتیكی، تصمیم هاي استراتژيك، تصمیم تصمیم

 هاي عملیاتی  تصمیم

 هاي گروهی  هاي فردي، تصمیم هاي سازمانی، تصمیم تصمیم منايع وظايف  8

 هاي بدون ساختار  هاي باساختار و تصمیم تصمیم درجه تبیین و روشن بودن  5

 اي ادراکی وعقالنی ه تصمیم میزان شهودي بودن  1

 ها  هاي شناسائی فرصت هاي حل مسئله و تصمیم تصمیم سطح جهت دهی  6

 هاي وابسته  هاي مستقل، تصمیم تصمیم درجه استقالل  9
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 هاي فرعی)مرزي( هاي اصلی)درونی( وتصمیم تصمیم محیط وتعامل با محیط برونی  3

 هاي ناپايا  ي پايا و تصمیمها تصمیم ثبات و پايداري  میزان تاثیرگذاري بر 1

 
 است سازمانی عالهاي  هدف و ندهيآ متوجه ،يراهبرد ماتیتصم سمت و سوي

 گريد باي راهبردهاي  میتصم .دهد می قرار ریتاث تحت را سازمان مدت بلند تیفعال و
، 1، 8] باشد می 5جدول شرح به مشترک فصلي داراها  آن تیماه و ماتیتصم انواع

 [.15و  6
 

 ماتیتصم ريسا با يراهبرد میتصم مشترک فصل -5 لجدو

صم
ت

 می
رد

هب
را

 ی

 میتصم نوع تیماه

 نشدهريزي  برنامه میتصم اتخاذ شدن نانیاطم عدم طيشرادر  وبودن ي تكرار ریغ

 كياستراتژ میتصم سازماني باال مراتب وی عال سطوحاتخاذ آن در 

 يردف میتصم ،یسازمان میتصم  مبتنی بر وظايف بودن 

 ساختار بدون میتصم مبهم بودن و نداشتن تبیین کافی

 یادراک میتصم باال شهود و لیتخ قوه به ازین

 ها فرصتيی شناسا میتصم بودنی سازمان فرا وی سازمان

  وابسته میتصم  کم استقالل

 ي (مرزی ) فرع میتصم یرونیب طیمح با اديز تعامل

 ايپا میتصم يداريپا و ثبات بر اديزگذاري  ریتاث

 
 ها فرضیه آزمون وها  داده تحلیل

 نظر ،پژوهش نامه پرسش سواالت به پاسخ با مورد مطالعه سازمان ارشد رانيمد
 رانيمد نيااند.  داشته اعالم سازمان گیري در تصمیم مختلف وجوه به نسبت را دخو
%( مديران 8/51نفر ) 83 و شامل نفر 63 دهند، می شكل را قیتحقي آمار جامعه که

%( 9/86نفر ) 81(، مديران ستادي و %1/88) نفر 11 مورد مطالعه سازمان پژوهشگاه
 .هستند سازمان به وابستهي ها شرکتمديران 

 ادراک قدرت، سازمان مسائل تیماه صیتشخ ریتاث زانیم به یابیدست يبرا
 يیايپا و یابيارز مناسب، راهكار انتحاب، ها فرصت يیشناسا، سازمان رانیگ میتصم
 انحراف از سازمان یعال سطوح رانيگیري مد تصمیم بر ها آن یبخش اثر و ماتیتصم

 استفاده شده است که راتییتغ بيضر ها، ریمتغ یپراکندگ شاخص عنوان به اریمع
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ی، ت آزموناست .ازها  هيگو مورد در سازمان رانيمد نظراتی نسب یپراکندگگر نشان
میانگین نیز استفاده به عمل آمده است تا  دو نیب وتتفا نبود دار امعن آزمونبراي 

هاي  . در تحلیل دادهشود بررسیها،  هیفرض تايید يا رد درصد 1 يخطا درسطح
 يجبر جمع ی استفاده شده است. اثر بخشی، در واقعبخش اثرسنجش  متغیرها از

  اند. شده ارائه  6و 1که در جدول است به باال متوسط سطح یفراوان
 

 اثر بخشی، انحراف معیار، ضريب تغییرات فرضیه ها -1جدول 

ضیه
فر

ضریب تغییرات)پراكندگي  انحراف معیار) میزان تجانس( اثر بخشي 
 نظرات(

بیشترین میزان  كمترین بیشترین
 تجانس

كمترین میزان 
 تجانس

 كمترین بیشترین

 18/19،    1گويه 89/81،     6گويه 111/1 ،    9گويه   919/1،    8گويه %9/31،    9گويه %1/13،      1گويه يك

 66/11، 16گويه  11/86، 19گويه  115/1، 19گويه  688/1،  16گويه  %13/ 1، 11گويه  %1/13،      1گويه  دو

 18/19،  81گويه  19/89، 81گويه  191/1،   83گويه 918/1،  81گويه  %9/36،  8گويه  %1/19 81و81گويه سه

 88/81،  86گويه  81/ 16، 88گويه  155/1،  81گويه  931/1،  86گويه  %88،5/91گويه  %6/18  ، 89گويه  چهار

 33/13،  58گويه  15/81، 55گويه  158/1، 55گويه  619/1، 58گويه  %55،9/31گويه  %1/13   ، 58گويه  پنج

 69/81، 56گويه  83/  11، 59گويه  111/1، 59گويه  311/1،   51گويه %59،9/31گويه  %6/18  ، 56گويه  شش

 88/88، 18گويه  86/81،  18گويه 158/1، 18گويه  311/1، 18گويه  %8/31 ، 11گويه %6/11  ، 18گويه  هفت

 
 تحقیقهاي  فرضیه آزمون نتايج -6 جدول

ضیه
فر

 

 سطح آزمون نتیجه آزمون
 داری معني

 مقدار
 بحراني

 آماره
 آزمون

 318/11 651/1 %1 .ودش می پذيرفته  جامعه يك میانگین اول

 895/3 651/1 %1 .شود می پذيرفته جامعه يك میانگین دوم

 613/6 651/1 %1 .شود می پذيرفته جامعه يك میانگین سوم

 196/1 651/1 %1 .شود می پذيرفته جامعه يك میانگین چهارم

 653/9 651/1 %1 .شود می پذيرفته جامعه يك میانگین پنجم

 981/6 651/1 %1 .شود می پذيرفته جامعه يك میانگین ششم

 151/6 651/1 %1 .شود می پذيرفته جامعه يك میانگین هفتم

 
 پژوهش هايفرضیه است 88/8 ،%1 بحرانی مقدار آنجاکه از است، ذکر قابل

% 1 آلفاي شده، ياد آلفاي سطح دو بین مقايسه در البته. شود می تايید هم سطح ايندر
 دهد. ها نشان می االتري براي رفتار آزمودنیپوشش ب ،%1 آلفاي به نسبت
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 تعیین براياي  ساده ناپارامتري روش آزمون اين ها: همگوني داده آزمون
 فرض  آزموناين  در. است منتخب آماريهاي  توزيع با تجربیهاي  داده همگونی

. است نظري حدسی توزيعبا  مشاهدات، توزيع پذيري تطابق و همسويی آزمون اولیه
ها  فرضیه در مشاهدات فراوانی لیه اين آزمون نشانگر توزيع يكساناو رضیهلذا ف
 توجه باارائه شده است.  6 جدول آماره و مقدار محاسباتی آن در مقداربحرانی .است

 9طبق جدول  اسمیرنوف ـ کولموگوروف آزمون مقدار SPSS افزار نرم خروجی به
 ها يكسان نیست. فرضیهها در کلیه  بنابراين میزان همگونی داده .است
 

 ها فرضیههاي  همگونی داده آزمون نتايج  -9 جدول
 آزمون آماره بحراني مقدار آزمون نتیجه آزمون فرضیه

 136/8 536/1 .شود می پذيرفته اسمیرنوف ـ کولموگوروف اول

 818/8 891/1 .شود می پذيرفته اسمیرنوف ـ کولموگوروف دوم

 861/8 861/1 .شود می يرفتهپذ اسمیرنوف ـ کولموگوروف سوم

 186/8 536/1 .شود می پذيرفته اسمیرنوف ـ کولموگوروف چهارم

 119/8 181/1 .شود می پذيرفته اسمیرنوف ـ کولموگوروف پنجم

 883/8 685/1 .شود می پذيرفته اسمیرنوف ـ کولموگوروف ششم

 181/8 685/1 .شود می پذيرفته اسمیرنوف ـ کولموگوروف هفتم

 
ها،  هیفرض وها  هيگو به نسبت خبرگان دهد می نشان مذکور آزمون جنتاي
يی خاص موقعیت شغلی خود را  حرفه نظرات واند  هنداد ارائه كسانيهاي  پاسخ

 در متعادل و یعیطبتوزيع  گرنشان سواالت، به پاسخ در تفاوت نيا وجود دارند.
  است. سواالت به يیگو پاسخ
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 تغییرات ضريب و میانگین حسب برها  فرضیه بخشی اثربندي  اولويت - 3 جدول

 
بر اساس دو شاخص اندازه تمايل به مرکزيت ها  ، اولويت فرضیه3در جدول     

ها )میانگین( و پراکندگی تغییرات، تنظیم شده است. مطابق با جدول میانگین،  داده
، با اولويت يك، بیشترين مرکز تمرکز فراوانی و "تشخیص ماهیت مسائل سازمان"
بق در اولويت هفتم، با کمترين تمرکز فراوانی است. مطا "انتخاب راهكار مناسب"

درصد، بیشترين نسبت 19/89با  "انتخاب راهكار مناسب"آن جدول، ضريب تغییرات
درصد، کمترين میزان پراکندگی را 1/11با  "تشخیص ماهیت مسائل"پراکندگی و

 میتصمهاي  سازه تعامل مدلهاي آزمون،  وآماره 6دارد. بر اساس نتايج جدول 
تنظیم  1 شكلمطابق  خبره ستمیس هاي يتوانمند بر پايه با كياستراتژ سطوح رانيمد

 شده است.
 دارايی دانش. است پويا و يادگیرندهي ها سازمان زيربناي دانش: راهبردها

 مارپیچ حلقه مناسب، چرخه در دارايی اين استقرار با که شود می محسوب سازمان
و خلق دانش  زايندگی و گیرد می شكل منحصر به فرد سازمان مورد مطالعه دانش
 مديريت سیستم خبره سازمان به دانش پايگاه. است آن بارزي ها ويژگی از نوين

 مغز در انباشته دانش تا پردازد می دانش خلق و توزيع بازفراوري، ،سازي ذخیره
 سرشار و غنی منبعيك  به عنوان و شود استخراج سازمان خبره نیروي و متفكران

 ابزارود با اعمال مديريت الزم، ر انتظار می .دهد شكل رادستیابی به اهداف راهبردي 
 گیرد قرار سازمان مختلف سطوح مديران اختیار در ي راهبرديها تصمیم اخذنحوه 

 تغییرات ضریب اساس بربندی  اولویت  میانگین اساس بربندی  اولویت

 تغییرات ضریب فرضیه میانگین فرضیه

 19/89 مناسب راهكار انتخاب  11/5 مسائل ماهیت تشخیص

 5/86 تصمیمات بخشی اثر 33/8 گیران تصمیم ادراک

 18/85 تصمیمات پايايی 93/8 ماتتصمی ارزيابی

 1/88 ها فرصت شناسايی 91/8 تصمیمات پايايی

 61/88 گیران تصمیم ادراک 98/8 تصمیمات بخشی اثر

 16/88 تصمیمات ارزيابی 66/8 ها فرصت شناسايی

 1/11 مسائل ماهیت تشخیص 68/8 مناسب راهكار انتخاب
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 خبرههاي  سیستم هوشمنديهاي  سامانه. کنند محقق را سازمان اهداف بتوانند تا
 ساخت دو از استفاده با سريع و مناسب تصمیم اخذ را براي الزم توانايیسازمان 

 فراهم آورده است. استنتاج موتور و دانش گاهپاي عمده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هاي سیستم خبره هاي تصمیم مديران سطوح استراتژيك با بر پايه توانمندي مدل تعامل سازه -1شكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تصمیمات سطوح استرتژيك مناسب راهكار تخابان -9  

سطوح استراتژيك سازمان تصمیمات بخشیاثر -6   

استرتژيك در تصمیمات  ها فرصت شناسايی -1   

سطوح استراتژيك سازمان تصمیمات پايايی -4  

سطوح استراتژيك سازمان تصمیمات ارزيابی -3   

سطوح استراتژيك گیران تصمیم ادراکت قدر -8   

سازمان مسائل ماهیت تشخیص  -1  

 

هاي سیستم خبره توانمندي  
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 هاي خبره هاي سیستم هستارشناسی توانمندي -8شكل

 
، پیشنهادهاي 8شكل و1و سازوکار شكلها  فرضیه نآزمو نتايج اساس بربنابراين 

 شود: می ارائه زير
 نوين بومی براي دانش مختلف منابعدهنده  پیوند سازمان عامل خبره سیستم -1

 سازمان است. دانش پايگاه
 دربايد  دانش مديريت نظاماست،  دانش مديريت خبره سیستم زيربناي از آنجا که

حاوي  تواند نامه می نظام اين و استقرار يابد. تدوين سازمان راهبرديانداز  چشم راستاي
 هاي زير باشد: بخش

 گیري از  بهره ،شتنگذا اشتراکبه  ارشد، مديران دانشی مشارکتنامه  نظام
 ؛مشارکتهاي  هاي رويكرد چارچوب تقويت

 و ايجاد درآفرين  نقش فعال واحدهاي اساس بر سازمان پذيري نحوه انطباق 

1 
2 

3 

تحوالت 

مورد 

 انتظار

 4 5 
6 

7 
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 ؛سازمانی دانش و جديد تجارب خلق

 مناسب سازوکار ايجاد و کارکنان دانش بهيابی  دست و شناسايیي ها روش 
 ؛سازمان ي سطوح راهبردي و عملیاتیها تصمیم در دانش اينگیري  کار به جهت

 ؛راهبرديهاي  برنامه بطن در یدانشهاي  نظاماستقرار و تبیین 

 بر تاکید با سازمان عملكرد استراتژيكهاي  ارزيابینامه  آيین گیري از بهره 
 ارزشیابی و سازمان استراتژيك تصمیماتگیري  ره وگیري  شكل فرآيندهاي

 ؛ضمنی دانش شتنگذا  اشتراکبه  و دانشی مشارکت اساس بر مديران

 ؛برجسته خبرگان و مديران دانشسازي  ذخیره نظام تعبیه 

  انی بر سازم دانشسازي  نهادينه براي سازمان چندمنظوره بهسازي نقشهتهیه
  .خبره سیستمپايه 

 
ريزي  سازمان بايد، در ابعاد زير، رويكرد برنامه گیري تصمیم الگوهاي -8

 ها قلمداد شود: راهبردي و ارتقاي ضريب عملیاتی و تحقق تصمیم

 ؛مسئله حلي ها روش به توجه با سازمانی تجاربسازي  استاندارد 

 با تاکید بر نوع ها صمیمت دانشسازي  ذخیره هدف با تصمیمنامه  نظام تنظیم 
 ؛حل راه و مسئله

  پشتیبانیهاي  سیستم نوينهاي  آوري فن از استفاده جهتسازي  فرهنگ 
در تدوين  سیستمي ها توانمنديگیري از  نحوه بهره و خبرههاي  سیستم و تصمیم

 ها؛ اندازها و استراتژي چشم

 ان براي نیل به خبره سازم سیستمهاي  ها و مهارت ها، قابلیت تبیین شايستگی
 ؛آوري فن و پژوهش در رقابتیهاي  مزيت

 مادر و  سازمان موجود اطالعات و دادههاي  پايگاهسازي  يكپارچه
در راستاي ارتقاي سطح  دانش جامع پايگاه صورت بههاي وابسته  سازمان

 گیري سازمان؛ ياد

 ؛ها هاي پروژه خوشه مطابق باسازي  تصمیم فرايندهاي ساختاردهی و تعريف 

 حلقه محوريتحفظ  با تجاري شرکاي با سازمانی فرا تعامل تارساخ ايجاد 
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 فرايندهاي ارتقاي سطح بومی و پیرامونیهاي  حلقه با پیوندبراي توسعه  مرکزي
  سازمان؛ کار و کسب

 هدف با چندجانبه و دوجانبه تعامالت و ارتباطات به فرايندي بخشی نظام 
 ؛مرکزي لقهح شگران هاي استراتژيسازي  پايدار

 ساختار طراحی و سازمان شرکاي به جامع دانش پايگاه از بخشی اختصاص 
 افراد، از گیري بهره جهت آسان و سريع دسترسی در تسهیل براي مناسب

 ارزش جذب و نیاز موردبندي  طبقه حفظ باها  آوري فن وها  فرايند محصوالت،
 پايگاه مرکزي هسته يتمحور با شرکاء ساير با آن تبادل و دانشیهاي  افزوده
 ؛سازمان دانش

 بابندي  طبقه قلمرو تعیین و سازمان حصول قابل دانشی کارهاي شناخت 
 بخشی درسامان تسريع و پیرامونیي ها محدوديت و پیرامونی شرايط به توجه
 ؛(ضمنی دانش ويژه به) دانشی برجسته و دار ستارههاي  حوزه

 بر مبتنی صريح، و ضمنی نشدا تجمیع هدف با الزم سازوکارهاي تدوين 
 در مناسب سازمانی ساختار وها  نقشه ارائه و الكترونیك و مكتوب مستندات

 و ها اولويت به توجه با خاص صنايع در تخصصی فوق و تخصصیهاي  حوزه
 بیستانداز  چشم اهداف راستاي در و افزاري نرمهاي  بسته قالب در ها محدوديت

 ؛کشور ساله

 
 نتیجه گیری

سازي سازمان نیازمند تغییر جامع نگاه به مديريت دانش و  در نظام تصمیم تحول 
هاي نوين سیستم پشتیبانی  آوري مندي از فن ابعاد گوناگون آن در سازمان و بهره

هاي سیستم  ( توانمنديcoreهستار ) 8تصمیم و سیستم خبره است. شكل 
دهد که بايد در  نشان می هاي آن گیري را در ارتباط با فرايند پوياي خصیصه تصمیم

ها در کنار  سیستم خبره نهادينه شود. ساز و کار مراحل هفت گانه هستار توانمندي
هر يك از عناصر هستار ارائه شده است. دانش بومی سنگ بناي مديريت دانش در 
پايگاه دانش سیستم خبره است که با اتكاي به رويكردهاي استدالل، فرايند 
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سازي نحوه تفكر و استنتاج کارشناسان و مديران هوشمند  بههاي منطقی و مشا روش
شكل گرفته است. خروجی اين سیستم، ارتقاي کیفی تصمیمات راهبردي همراه با 

هاي  سرعت، سهولت و دقت است. از اين رو دستیابی به اهداف سازمان و ماموريت
گرا  ع انسانی دانششود. مناب پذير می امكان 1511انداز ايران  محوله، در افق سند چشم

ساز  ها و زمینه هاي دانشی سازمان، محور اصلی فعالیت با خرد جمعی و انباشت دارايی
 هاي ملی فرا دانشی سازمان است. آرمان
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