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چکیده
تصمیمگیری زیربنای ایجاد سازمان و حرکت ،رشد و توسعه آن برای کسب اهداف مشخص در
سطوح راهبردی است و بر پایه ادراک ،دانش ،آگاهی از پیامدها ،شناخت محیط و سرعت عمل رهبران و
مدیران سازمان صورت میگیرد .گستردگی و پیچیدگی فرایندهای الزم برای تحقق عزم سازمان و اتخاذ
تصمیمهای راهبردی ضرورت بهرهمندی سازمان از یك سامانه سیستماتیك و هوشمند تصمیمگیری را
غیرقابل اجتناب میسازد .در این مقاله به بررسی و تبیین قابلیتهای توانمندساز سیستم خبره و تاثیر آن
بر تصمیمات سازمان مورد مطالعه 1در سطوح استراتژیك میپردازد .جامعه آماری تحقیق را  83نفر از
مدیران سازمان در سطوح ارشد و میانی در تعامل با ماهیت محتوایی یك سیستم هوشمند تصمیمگیری
شکل میدهد .تحقیق متضمن فرضیاتی در چارچوب تشخیص ماهیت مسائل سازمان ،قدرت ادراک
تصمیمگیران ،شناسایی فرصتها ،انتخاب راهکار مناسب و ارزیابی تصمیمات سطوح استراتژیك است که
با توجه به ویژگیهای سیستم خبره ،مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است .پس از ارائه دادهها ،تحلیل
رفتار آزمودنیها و تبیین نتایج آزمون فرضیهها ،راهبردهایی جهت اشاعه سیستمهای هوشمند در سطوح
مدیریت عالی سازمان ارائه میشود.
کلیدواژهها :تصمیم راهبردی ،سیستم خبره ،هستار شناختی توانمندیها ،تعامل سازههای تصمیم خبره
محور.

* عضو هیأت علمی دانشكده مديريت و حسابداري دانشگاه شهید بهشتی(نويسنده مسئول).
Email: M_hamidizadeh@sbu.ac.ir
** عضو هیأت علمی دانشكده صنايع ،دانشگاه علم و صنعت.
*** دکتري مديريت راهبردي دانشگاه عالی دفاع ملی.
 .1سازمان مورد مطالعه از سازمانهاي وابسته به نهاد رياست جمهوري است.
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مقدمه
فنآوري اطالعات در حیطه مديريت ،ابزار کلیدي تصمیمسازي است که ارزش و
کیفیت تصمیمگیري را به عنوان نوعی فراورده در يك محیط پر تالطم ،پیچیده و
رقابتی ملی و بینالمللی متأثر میسازد .با درک ارتباط تنگاتنگ مديريت تصمیم و
فنآوري ،اهمیت سیستمهاي پشتیبانی در فرايند تصمیمگیري ،به مثابه ابزار مديريت
اين فرايند روشن میشود .سیستم خبره مبتنی بر دانش به عنوان سیستمی انعطاف
پذير ،امكان تعامل با محیط پیرامونی خود و توانايی تصمیمگیري را در شرايط
"محدوديت منابع" و در عین حال "امكانپذير بودن اهداف" فراهم و غلبه بر
پیچیدگیها را تسهیل میکند .اين مقاله تبیین قابلیتهاي توانمند ساز سیستم خبره را
در جهت افزايش کیفی تصمیمسازي و اخذ تصمیم مبتنی بر دانش در کمترين زمان
ممكن مد نظر قرار میدهد.
فكر بهرهمندي از چنین سیستمی از دهه  1191با تحقیقات هوش مصنوعی آغاز
شد و در دهه هشتاد با توسعه فنآوري اطالعات و تقويت موتورهاي استنتاج به
تكامل کاربردي رسید .هدف غايی اين نوع سیستمها ،پشتیبانی از فعالیتهاي
سیاستگذاري ،برنامهريزي و تصمیمگیري است.
سیستمهاي خبره براي کاربردهاي اجرايی در عرصههاي گوناگونی نظیر اخذ
تصمیمهاي استراتژيك ،ايجاد سیستم پشتیبانی تصمیم ،اکتشاف نفت ،تحلیل
ساختارهاي شیمیايی ،تشخیصهاي پزشكی ،توسعه ناوبري هواپیما ،کشتی و
موشكها ،حل مسايل توسعه تجهیزات صنعتی و عیب يابی آنها ،آموزش کارکنان،
مديريت مزارع ،تحلیل اعتبار کسب وکار ،تحلیل رياضیات ،تنظیم تجهیزات
رايانهها ،کنترل و زمانبندي تولید ،طبقهبندي و کنترل بیماريهايی نظیر سرطان،
مديريت تجهیزات فضايی ،تنظیم و هدايت فعالیتهاي زيستی در تاالبها و کمك
به پرستاران در زمانبندي برنامههاي مراقبت بهداشتی و توان بخشی مورد استفاده
واقع شده است [.]81
سیستمهاي خبره مشكل گشا در بسیاري از مجتمعهاي صنعتی مورد پذيرش قرار
گرفته است .از آنها براي تحلیل شرايط خطر در کارخانههاي صنعتی خودکار و در
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تعیین نوع اقدامات اصالحی استفاده میشود .از ديگر موارد استفاده اين سیستمها،
ايستگاههاي کار هوش مصنوعی با مستندسازي روي خط است که توسط
دستگاههاي فروشندگان يا ديسكهاي لیزري تجهیز شدهاند [ ]81و [ .]11به هر
حال ،امروزه بسیاري از پورتالها و شبكههاي وب جنبههايی از سیستم خبره را در
راهنمايی کاربران بر عهده گرفته است [.]13
هدف اولیه تحقیق را میتوان تبیین قابلیتهاي توانمند ساز سیستم خبره دانست
که در تعامل با ماهیت تصمیمهاي راهبردي و تاثیرپذيري ساير تصمیمها،
توانمنديهاي سیستم خبره را شكل میدهد .در حالی که هدف ثانويه تحقیق را
میتوان تبیین هستار شناسی توانمنديهاي سیستم خبره در نظر گرفت .بنابراين،
مسئله تحقیق را میتوان ابعاد مجهول و نهفته در گزارههاي اهداف دانست .تحقیق ،با
دست يابی به آن اهداف ،مسائل مذکوررا نیز حل خواهد کرد.
طرح تحقیق
جامعه تحقیق متضمن مديران ارشد ستاد مرکزي و شرکتهاي وابسته به سازمان
مورد مطالعه است که تعداد آنها در سال  ،1839شصت و هشت نفر بوده است83 .
نفر از اين مديران در پژوهشگاه 11 ،نفر در ستاد و  81نفر در شرکتهاي وابسته به
سازمان فعالیت داشتند .اين تحقیق داراي هفت فرضیه به شرح جدول  1است .هر
چند که اين پژوهش جنبه کاربردي -توسعهيی دارد ،لیكن در آن از روش
همبستگی بهره گرفته میشود .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه هفت بخشی
(پیوست) است که ارتباط آن با فرضیهها در جدول  1ارائه شده است .پرسشنامه براي
افزايش روايی (اعتبار) آن ،پس از تنظیم اولیه ،به صورت آزمايشی و مقدماتی و با
ديد انتقادي ،بین چند خبره توزيع شد و پس از اعمال نقدهاي آنان ،دوباره توسط
چند صاحب نظر دانشگاهی ،مورد بازنگري قرار گرفت .از سويی ،براي تعیین پايايی
پرسشنامه ،از روش آلفاي کرون باخ استفاده شد .مقدار آلفاي خروجی از نرمافزار
آماري  %11 ،ЅPЅЅاست که نشانگر يك پايايی باال است.
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جدول  -1فرضیهها و سؤالهاي مرتبط
فرضیه

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

گزاره
توانمنديهاي سیستم خبره مبتنی بر دانش بر تشخیص ماهیت مسايل سازمان ،مؤثر است.
توانمنديهاي سیستم خبره مبتنی بر دانش بر قدرت ادراک تصمیمگیران سطوح استراتژيك
سازمان ،مؤثر است.
توانمنديهاي سیستم خبره مبتنی بر دانش بر شناسايی فرصتها در تصمیمات استراتژيك
سازمان ،مؤثر است.
توانمنديهاي سیستم خبره مبتنی بر دانش بر انتخاب راهكار مناسب تصمیمات سطوح
استراتژيك سازمان ،مؤثر است.
توانمنديهاي سیستم خبره مبتنی بر دانش بر ارزيابی تصمیمات سطوح استراتژيك سازمان،
مؤثر است.
توانمنديهاي سیستم خبره مبتنی بر دانش بر پايايی تصمیمات سطوح استراتژيك سازمان،
مؤثر است.
توانمنديهاي سیستم خبره مبتنی بر دانش بر اثر بخشی تصمیمات سطوح استراتژيك سازمان،
مؤثر است.

سؤالهای
مرتبط
1-9
3-11
81-88
88-81
51-51
56-51
11-18

نوع تحقیق :تحقیق حاضر از نظر ماهیت و روش جنبه توصیفی ،رابطی از نوع
همبستگی دارد .مطابق آن ،ماهیت مسئله تحقیق توصیف میشود .از آنجا که اين
پژوهش ،به تشريح و توصیف عینی و عملیاتی تاثیر توانمنديهاي سیستمهاي خبره
بر تصمیمات استراتژيك سازمان مورد مطالعه میپردازد ،بعد غیر آزمايشی آن
تقويت میشود .در اين تحقیق روابط بین ابعاد و مولفههاي الگوي مفهومی مطالعه
میشود و رابطه بین دو متغیر اساسی ،يعنی توانمنديهاي سیستم خبره مبتنی بر دانش
و نقش آن درتصمیمات استراتژيك مورد بررسی قرار میگیرد .توانمنديهاي
سیستم خبره مبتنی بر دانش متغیر مستقل وتصمیمات استراتژيك متغیر وابسته
پژوهش است .درواقع ،تصمیمات استراتژيك ،مورد آزمودنی است و اثر
توانمنديهاي سیستم خبره مبتنی بردانش برآزمودنی ،مورد بررسی وتحلیل قرارمی
گیرد .براي دادهپردازي از آمار توصیفی و براي آزمون فرضیهها از آمار استنباطی
استفاده میشود.
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قابلیتهای توانمندساز
مدیریت دانش :پیتر دراکر مفهوم دانش سازمانی را با اين نكته مورد تايید قرار
میدهد که ديگر منابع اقتصادي (ابزار تولید) سرمايه ،منابع طبیعی و نیروي کار
نیست ،بلكه دانش منبع اقتصادي بنیادي است .اين دانش دارايی سازمان است که
سازمان را به کسب مزيتهاي رقابتی مهم و معنادار قادر میسازد [.]1
دانش سازمانی منبع ناملموس رقابتی است و در عمق سازمان قرار دارد زيرا رقبا
نمی توانند از آن تقلید کنند .اين سرمايه ذهنی به آهستگی و درطول زمان در
سازمان انباشته میشود .میان دانش صريح و ضمنی يك تمايز عمده وجود دارد،
دانش ضمنی را حتی خبرگان هم نمیتوانند به طور کامل تبیین کنند .اين دانش در
يك فرايند طوالنی قابل انتقال است .اگر چه دانش صريح به سادگی تدوين وارائه
میشود ،لیكن دانش ضمنی را به سختی میتوان مورد تقلید قرار داد يا منتقل کرد و
يا خريد و فروش يا جايگزين نمود .اين خصیصهها شايستگی بنیادي براي سازمان
ايجاد میکند" .رامپرسد" دانش را تابعی از اطالعات ،فرهنگ و مهارتها معرفی
میکند و آ ن را به شكل زير نمايش میدهد.
)K=f (I.C.S
دانش = تابع (اطالعات ،فرهنگ ،مهارتها )،
نوناکا وهمكارانش ،مهمترين جنبه درک توانايی يك سازمان را با دانش و
توانايی پوياي خلق دانش جديد مرتبط میدانند ،زيرا سازمان سرمايه علمی خود را
فقط در برههاي از زمان در اختیار دارد .فرايند خلق دانش از طريق چرخهاي بین
دانش ضمنی و دانش صريح شكل میگیرد ،که اجتماعی کردن ،بیرونی سازي،
ترکیب و درونیسازي بخشهاي عمده آن فرايند است .يك سازمان از طريق فرايند
تاثیرگذاري توام دانش ضمنی و صريح ،دانش نوين ايجاد میکند .به اين
تاثیرگذاري "تبديل" و "خلق دانش" میگويند .تبديل دانش در چهار گام :ضمنی
به ضمنی ،ضمنی به صريح ،صريح به صريح و صريح به ضمنی صورت میگیرد [.]1
کارکنان در يك سازمان دانش مدار ،پیوسته دانش ضمنی و دانش صريح
وملموس را در اختیار میگیرند ،مستندسازي میکنند و در اختیار هم میگذارند.
مديران ضمن تعادل و تسهیم دانش و رشد اين دارايی ،تصمیمات خود را بر پايه
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دانايی استوار میسازند .بنابراين ،مديريت دانش ،شیوه شناسايی ،در اختیار گرفتن،
سازماندهی و پردازش اطالعات براي خلق دانش است که متعاقباً توزيع میشود و در
دسترس ديگران قرار میگیرد تا براي خلق دانش بیشتر به کار گرفته شود [.]5
سیستمهاي خبره :ريشه اصلی سیستمهاي خبره يا سیستمهاي مبتنی بر دانش به
يك حوزه مطالعاتی موسوم به هوش مصنوعی برمیگردد .هوش مصنوعی قابلیتی
است براي انجام وظايف و فعالیتهاي رايانه که همانند انسان نیاز به دانش ،دقت،
استدالل ،آموزش ،فهم و قابلیتهاي ادراکی دارد.
سیستم خبره از دو قسمت اساسی تشكیل شده است -1 :پايگاه دانش که هسته
دانشی سیستم است و جامعیت اين پايگاه نقش به سزايی در توانايی سیستم ايفاء
میکند .دو دسته اطالعات علمی به عنوان پشتوانه دانشی سیستم مد نظر قرار
میگیرد .الف – دانش مستند ،شامل اصول علمی مرتبط با موضوع و با جز ئیات
مكتوب ،رسمی و شناخته شده آن علم که در بسیاري از منابع نظیر :کتابها،
مقالهها ،گزارش طرحهاي پژوهشی ،اسناد و بستههاي نرمافزاري موجود و درستی
آنها قطعی است مورد تايید قرار گرفته است .ب – دانش ابتكاري يا غیرقطعی که
بر مبناي تجربه ،بصیرت و برداشتهاي خبرگی شكل گرفته است و غیرقطعی بودن
آن به دلیل ريشه داشتن آن در دانش ضمنی است و مجموعهاي از علم ،تجربه،
ديدگاهها و نگرشهاي انسان هوشمند را در بر میگیرد .اين دانش به شیوههاي
مدلسازي ساماندهی و چیدمان اطالعات علمی در سیستم خبره ،مورد بهرهبرداري
قرار میگیرد [ 1و .]11
 -8موتور استنتاج :موتور استنتاج که "سازوکار استدالل" نیز نامیده میشود،
وظیفه ساماندهی وکنترل مراحل حل مسئله را با استفاده از محتواي پايگاه دانش به
عهده دارد .شیوه استدالل در سیستم خبره به صور مختلف نظیر ،زنجیره دستورهاي "
اگر-آنگاه " صورت میگیرد ،اين فرمانها "زنجیره مستقیم" يا "استدالل پیشرو"
نامیده میشود .روش ديگر "استدالل پسرو" نام دارد و قادر است با دريافت راه حل
و جواب يك مسئله ،صورت آن را پیدا کند[ 8و  .]9روش ديگر استدالل" ،مورد
پژوهی" يا " افته" است .دراين روش ،به جاي متكی بودن به دانش عمومی حوزه
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مسئله و يا بررسی بین قضیهها و نتايج آنها ،از دانش کانونی وموضوعی مرتبط با
موارد تجربه شده استفاده میشود .يك مسئله جديد در مقايسه با يافتههاي افته قبلی
بر پايه موقعیت مسئله جديد حل میشود .افته (مورد پژوهی) توصیف مسئله با
جزيیات آن براي يافتن راه حل مسئله است[.]9
سیستم خبره توانايی محسوسی در حوزه استنتاج و استدالل دارد .در جدول 8
ويژگیهاي گوناگون سیستم خبره ارائه شده است [ 1و 16و .]11
جدول  -8ابعاد ومولفههاي سیستم خبره مبتنی بر دانش
نوع ویژگي

ذخیره و خلق دانش

توزيع وانتقال دانش

قدرت استنتاج و
استدالل

کاهش هزينه ها و
افزايش بهره وري

مولفه ها
 دايمی بودن تخصص ثبات عملكرد حفظ دانش ايجاد دانش جديد به کارگیري سیستم در مواردي که بیان اهداف و ماموريتها در قالب اعدادوارقام ممكن نباشد.
 فراهم بودن امكان انتقال تخصص توسط رايانه (حل مشكل کمیابی تخصص) پردازش دانش به جاي پردازش داده جلوگیري از افت دانش توانايی شرح وتبیین يك مسئله توانايی ارايه زنجیره استدالل تصمیمات اتخاذ شده توانايی تصمیمگیري وکار با اطالعات ناقص ونامعین امكان تجزيه وتحلیل کیفی توانايی حل مسايل بدون ساختار قابلیت استفاده در وضعیتهاي تشخیص و پیش بینی امكان قضاوت تحت شرايط عدم قطعیت قابلیت اعتماد داشتن امكان انجام کار در محیطهاي خطرناک کاهش هزينهها فراهم آوردن امكان رقابت افزايش سرعت ودقت در تصمیمات مبرا بودن از خطاي انسانی -افزايش اثربخشی (بازده وراندمان)
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تصمیمات راهبردی :اگر چه تصمیمگیري براي تعیین قطعی هدف يا راهكار يا
کسب عزم راسخ در رسیدن به هدف و حل مسئله است لیكن ،تصمیم ،انتخاب
تصمیمگیرنده است تا در شرايط خاص به هدف مسئله دست يابد .تصمیمهاي
شغلی ،تصمیماتی هستند که در روند اجرا ي يك کار و براي کسب هدفی در
محیط مشخص اتخاذ میشود [ .]8بدون تصمیمگیري در سازمانها ،هیچ اقدامی نه
آغاز میشود و نه تحقق میيابد .براي دستيابی به انتخاب مطلوب بايد مراحلی
خواه به طور همزمان و خواه به صورت متوالی طی شود که " تصمیمگیري" نامیده
میشود .اين مراحل شامل :تدوين اهداف و سنجش نتايج مورد انتظار ،شناسايی و
طبقهبندي مسائل ،شناسايی و تدوين راهكارها ،ارزشیابی راهكارها ،انتخاب
راهكارها ،اجراي تصمیمات ،کنترل وارزيابی ميشود .نتايج واقعی تصمیمات و
عملكرد بايد با نتايج پیشبینی شده (هدفها) مقايسه شود و در صورت بروز
انحراف ،اصالحات الزم به عمل آيد [ 3 ،1و .]1
انواع تصمیمات :شناخت و طبقهبندي تصمیمها شرط الزم براي ارتقاي
تصمیمگیري مديران سازمانها است .تصمیمگیري بدون شناخت ويژگیها ،ماهیت
فرايند ،سازوکارها و آثار تصمیمها قطعا نمی تواند پايا باشد .انواع تصمیمات بر
اساس ماهیت طبقهبندي ،در جدول  8ارائه شده است.

ردیف

جدول  -8ماهیت طبقهبندي و انواع تصمیمها
انواع

ماهیت طبقه بندی

تصمیمهاي برنامه ريزي شده وتصمیمهاي برنامه ريزي نشده

1

میزان تكراري بودن و سطح اطمینان

8

سطوح وظايف و مراتب سازمان

8

منايع وظايف

تصمیمهاي سازمانی ،تصمیمهاي فردي ،تصمیمهاي گروهی

5

درجه تبیین و روشن بودن

تصمیمهاي باساختار و تصمیمهاي بدون ساختار

1

میزان شهودي بودن

تصمیمهاي ادراکی وعقالنی

6

سطح جهت دهی

تصمیمهاي حل مسئله و تصمیمهاي شناسائی فرصتها

9

درجه استقالل

تصمیمهاي مستقل ،تصمیمهاي وابسته

تصمیمهاي استراتژيك ،تصمیمهاي تاکتیكی ،تصمیمهاي فنی،
تصمیمهاي عملیاتی
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3

محیط وتعامل با محیط برونی

تصمیمهاي اصلی(درونی) وتصمیمهاي فرعی(مرزي)

1

میزان تاثیرگذاري بر ثبات و پايداري

تصمیمهاي پايا و تصمیمهاي ناپايا

سمت و سوي تصمیمات راهبردي ،متوجه آينده و هدفهاي عالی سازمان است
و فعالیت بلند مدت سازمان را تحت تاثیر قرار میدهد .تصمیمهاي راهبردي با ديگر
انواع تصمیمات و ماهیت آنها داراي فصل مشترک به شرح جدول 5میباشد [،1 ،8
 6و .]15
جدول  -5فصل مشترک تصمیم راهبردي با ساير تصمیمات

تصمیم راهبردی

ماهیت
غیر تكراري بودن و در شرايط عدم اطمینان اتخاذ شدن

نوع تصمیم
تصمیم برنامهريزي نشده

اتخاذ آن در سطوح عالی و مراتب باالي سازمان

تصمیم استراتژيك

مبتنی بر وظايف بودن

تصمیم سازمانی ،تصمیم فردي

مبهم بودن و نداشتن تبیین کافی

تصمیم بدون ساختار

نیاز به قوه تخیل و شهود باال

تصمیم ادراکی

سازمانی و فرا سازمانی بودن

تصمیم شناسايی فرصت ها

استقالل کم

تصمیم وابسته

تعامل زياد با محیط بیرونی

تصمیم فرعی ( مرزي )

تاثیرگذاري زياد بر ثبات و پايداري

تصمیم پايا

تحلیل دادهها و آزمون فرضیه ها
مديران ارشد سازمان مورد مطالعه با پاسخ به سواالت پرسشنامه پژوهش ،نظر
خود را نسبت به وجوه مختلف تصمیمگیري در سازمان اعالم داشتهاند .اين مديران
که جامعه آماري تحقیق را شكل میدهند 63 ،نفر و شامل  83نفر ( )%51/8مديران
پژوهشگاه سازمان مورد مطالعه  11نفر ( ،)%88/1مديران ستادي و  81نفر ()%86/9
مديران شرکتهاي وابسته به سازمان هستند.
براي دستیابی به میزان تاثیر تشخیص ماهیت مسائل سازمان ،قدرت ادراک
تصمیمگیران سازمان ،شناسايی فرصتها ،انتحاب راهكار مناسب ،ارزيابی و پايايی
تصمیمات و اثر بخشی آنها بر تصمیمگیري مديران سطوح عالی سازمان از انحراف
معیار به عنوان شاخص پراکندگی متغیرها ،ضريب تغییرات استفاده شده است که
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نشانگر پراکندگی نسبی نظرات مديران سازمان در مورد گويهها است .ازآزمون تی،
براي آزمون معنا دار بودن تفاوت بین دو میانگین نیز استفاده به عمل آمده است تا
درسطح خطاي  1درصد تايید يا رد فرضیهها ،بررسی شود .در تحلیل دادههاي
متغیرها از سنجش اثر بخشی استفاده شده است .اثر بخشی ،در واقع جمع جبري
فراوانی سطح متوسط به باال است که در جدول 1و 6ارائه شدهاند.
جدول  -1اثر بخشی ،انحراف معیار ،ضريب تغییرات فرضیه ها
اثر بخشي
فرضیه

انحراف معیار( میزان تجانس)

بیشترین

كمترین

يك

گويه%13/1 ،1

گويه %31/9 ،9گويه1/919 ،8

گويه 1/111 ،9گويه 81/89 ،6گويه19/18 ،1

دو

گويه %13/1 ،1

گويه  %13/ 1 ،11گويه 1/688 ،16

گويه  1/115 ،19گويه  86/11 ،19گويه 11/66 ،16

سه

گويه81و %19/1 81گويه %36/9 ،8

گويه 1/918 ،81

گويه 1/191 ،83گويه  89/19 ،81گويه 19/18 ،81

گويه %91/88،5

گويه 1/931 ،86

گويه  1/155 ،81گويه  81/ 16 ،88گويه 81/88 ،86

گويه  %13/1 ،58گويه %31/55،9

گويه 1/619 ،58

گويه  1/158 ،55گويه  81/15 ،55گويه 13/33 ،58

شش گويه %18/6 ،56

گويه %31/59،9

گويه1/311 ،51

گويه  1/111 ،59گويه  83 / 11 ،59گويه 81/69 ،56

هفت گويه %11/6 ،18

گويه %31/8 ،11گويه 1/311 ،18

گويه  1/158 ،18گويه 81/86 ،18گويه 88/88 ،18

چهار گويه %18/6 ،89
پنج

بیشترین
تجانس

میزان كمترین
تجانس

ضریب تغییرات(پراكندگي
نظرات)

میزان بیشترین

كمترین

فرضیه

جدول  -6نتايج آزمون فرضیههاي تحقیق

اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
هفتم

آزمون
میانگین يك جامعه
میانگین يك جامعه
میانگین يك جامعه
میانگین يك جامعه
میانگین يك جامعه
میانگین يك جامعه
میانگین يك جامعه

نتیجه آزمون
پذيرفته میشود.
پذيرفته میشود.
پذيرفته میشود.
پذيرفته میشود.
پذيرفته میشود.
پذيرفته میشود.
پذيرفته میشود.

سطح
معنيداری
%1
%1
%1
%1
%1
%1
%1

مقدار
بحراني
1/651
1/651
1/651
1/651
1/651
1/651
1/651

آماره
آزمون
11/318
3/895
6/613
1/196
9/653
6/981
6/151

قابل ذکر است ،از آنجاکه مقدار بحرانی  8/88 ،%1است فرضیههاي پژوهش
دراين سطح هم تايید میشود .البته در مقايسه بین دو سطح آلفاي ياد شده ،آلفاي %1
نسبت به آلفاي  ،%1پوشش باالتري براي رفتار آزمودنیها نشان میدهد.
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آزمون همگوني دادهها :اين آزمون روش ناپارامتري سادهاي براي تعیین
همگونی دادههاي تجربی با توزيعهاي آماري منتخب است .در اين آزمون فرض
اولیه آزمونپذيري تطابق و همسويی توزيع مشاهدات ،با توزيع نظري حدسی است.
لذا فرضیه اولیه اين آزمون نشانگر توزيع يكسان فراوانی مشاهدات در فرضیهها
است .مقداربحرانی آماره و مقدار محاسباتی آن در جدول  6ارائه شده است .با توجه
به خروجی نرم افزار  SPSSمقدار آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف طبق جدول 9
است .بنابراين میزان همگونی دادهها در کلیه فرضیهها يكسان نیست.
جدول  -9نتايج آزمون همگونی دادههاي فرضیه ها
فرضیه

آزمون

نتیجه آزمون

مقدار بحراني

آماره آزمون

اول

کولموگوروف ـ اسمیرنوف

پذيرفته میشود.

1/536

8/136

دوم

کولموگوروف ـ اسمیرنوف

پذيرفته میشود.

1/891

8/818

سوم

کولموگوروف ـ اسمیرنوف

پذيرفته میشود.

1/861

8/861

چهارم

کولموگوروف ـ اسمیرنوف

پذيرفته میشود.

1/536

8/186

پنجم
ششم

کولموگوروف ـ اسمیرنوف
کولموگوروف ـ اسمیرنوف

پذيرفته میشود.
پذيرفته میشود.

1/181
1/685

8/119
8/883

هفتم

کولموگوروف ـ اسمیرنوف

پذيرفته میشود.

1/685

8/181

نتايج آزمون مذکور نشان میدهد خبرگان نسبت به گويهها و فرضیهها،
پاسخهاي يكسان ارائه ندادهاند و نظرات حرفهيی خاص موقعیت شغلی خود را
دارند .وجود اين تفاوت در پاسخ به سواالت ،نشانگر توزيع طبیعی و متعادل در
پاسخ گويی به سواالت است.
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جدول  -3اولويتبندي اثر بخشی فرضیهها بر حسب میانگین و ضريب تغییرات
اولویتبندی بر اساس میانگین
میانگین
فرضیه
5/11
تشخیص ماهیت مسائل

اولویتبندی بر اساس ضریب تغییرات
ضریب تغییرات
فرضیه
89/19
انتخاب راهكار مناسب
86/5

ادراک تصمیمگیران

8/33

اثر بخشی تصمیمات

ارزيابی تصمیمات

8/93

پايايی تصمیمات

85/18

پايايی تصمیمات

8/91

شناسايی فرصت ها

88/1

اثر بخشی تصمیمات

8/98

ادراک تصمیمگیران

88/61

شناسايی فرصت ها
انتخاب راهكار مناسب

8/66
8/68

ارزيابی تصمیمات
تشخیص ماهیت مسائل

88/16
11/1

در جدول ،3اولويت فرضیهها بر اساس دو شاخص اندازه تمايل به مرکزيت
دادهها (میانگین) و پراکندگی تغییرات ،تنظیم شده است .مطابق با جدول میانگین،
"تشخیص ماهیت مسائل سازمان" ،با اولويت يك ،بیشترين مرکز تمرکز فراوانی و
"انتخاب راهكار مناسب" در اولويت هفتم ،با کمترين تمرکز فراوانی است .مطابق
آن جدول ،ضريب تغییرات"انتخاب راهكار مناسب" با 89/19درصد ،بیشترين نسبت
پراکندگی و"تشخیص ماهیت مسائل" با 11/1درصد ،کمترين میزان پراکندگی را
دارد .بر اساس نتايج جدول  6وآمارههاي آزمون ،مدل تعامل سازههاي تصمیم
مديران سطوح استراتژيك با بر پايه توانمنديهاي سیستم خبره مطابق شكل  1تنظیم
شده است.
راهبردها :دانش زيربناي سازمانهاي يادگیرنده و پويا است .دانش دارايی
سازمان محسوب میشود که با استقرار اين دارايی در چرخه مناسب ،حلقه مارپیچ
دانش منحصر به فرد سازمان مورد مطالعه شكل میگیرد و زايندگی و خلق دانش
نوين از ويژگیهاي بارز آن است .پايگاه دانش سیستم خبره سازمان به مديريت
ذخیره سازي ،بازفراوري ،توزيع و خلق دانش میپردازد تا دانش انباشته در مغز
متفكران و نیروي خبره سازمان استخراج شود و به عنوان يك منبع غنی و سرشار
دستیابی به اهداف راهبردي را شكل دهد .انتظار میرود با اعمال مديريت الزم ،ابزار
نحوه اخذ تصمیمهاي راهبردي در اختیار مديران سطوح مختلف سازمان قرار گیرد
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تا بتوانند اهداف سازمان را محقق کنند .سامانههاي هوشمندي سیستمهاي خبره
سازمان توانايی الزم را براي اخذ تصمیم مناسب و سريع با استفاده از دو ساخت
عمده پايگاه دانش و موتور استنتاج فراهم آورده است.
 -9انتخاب راهكار مناسب تصمیمات سطوح استرتژيك
 -6اثربخشی تصمیمات سطوح استراتژيك سازمان
 -1شناسايی فرصت ها در تصمیمات استرتژيك
 -4پايايی تصمیمات سطوح استراتژيك سازمان
 -3ارزيابی تصمیمات سطوح استراتژيك سازمان
 -8قدرت ادراک تصمیم گیران سطوح استراتژيك
 -1تشخیص ماهیت مسائل سازمان

توانمنديهاي سیستم خبره

شكل  -1مدل تعامل سازههاي تصمیم مديران سطوح استراتژيك با بر پايه توانمنديهاي سیستم خبره
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تحوالت
مورد
انتظار

1

7
6
5

2
4

3

شكل -8هستارشناسی توانمنديهاي سیستمهاي خبره

بنابراين بر اساس نتايج آزمون فرضیهها و سازوکار شكل1و شكل ،8پیشنهادهاي
زير ارائه میشود:
-1سیستم خبره سازمان عامل پیونددهنده منابع مختلف دانش نوين بومی براي
پايگاه دانش سازمان است.
از آنجا که زيربناي سیستم خبره مديريت دانش است ،نظام مديريت دانش بايد در
راستاي چشمانداز راهبردي سازمان تدوين و استقرار يابد .اين نظامنامه میتواند حاوي
بخشهاي زير باشد:
 نظامنامه مشارکت دانشی مديران ارشد ،به اشتراک گذاشتن ،بهرهگیري از
تقويت چارچوبهاي رويكردهاي مشارکت؛
 نحوه انطباقپذيري سازمان بر اساس واحدهاي فعال نقشآفرين در ايجاد و
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خلق تجارب جديد و دانش سازمانی؛

 روشهاي شناسايی و دستيابی به دانش کارکنان و ايجاد سازوکار مناسب
جهت به کارگیري اين دانش در تصمیمهاي سطوح راهبردي و عملیاتی سازمان؛
 تبیین و استقرارنظامهاي دانشی در بطن برنامههاي راهبردي؛

 بهرهگیري از آيیننامه ارزيابیهاي استراتژيك عملكرد سازمان با تاکید بر
فرآيندهاي شكلگیري و رهگیري تصمیمات استراتژيك سازمان و ارزشیابی
مديران بر اساس مشارکت دانشی و به اشتراک گذاشتن دانش ضمنی؛
 تعبیه نظام ذخیرهسازي دانش مديران و خبرگان برجسته؛

 تهیه نقشه بهسازي چندمنظوره سازمان براي نهادينهسازي دانش سازمانی بر
پايه سیستم خبره.
 -8الگوهاي تصمیمگیري سازمان بايد ،در ابعاد زير ،رويكرد برنامهريزي
راهبردي و ارتقاي ضريب عملیاتی و تحقق تصمیمها قلمداد شود:
 استانداردسازي تجارب سازمانی با توجه به روشهاي حل مسئله؛

 تنظیم نظامنامه تصمیم با هدف ذخیرهسازي دانش تصمیمها با تاکید بر نوع
مسئله و راه حل؛

 فرهنگسازي جهت استفاده از فنآوريهاي نوين سیستمهاي پشتیبانی
تصمیم و سیستمهاي خبره و نحوه بهرهگیري از توانمنديهاي سیستم در تدوين
چشماندازها و استراتژيها؛
 تبیین شايستگیها ،قابلیتها و مهارتهاي سیستم خبره سازمان براي نیل به
مزيتهاي رقابتی در پژوهش و فنآوري؛

 يكپارچهسازي پايگاههاي داده و اطالعات موجود سازمان مادر و
سازمانهاي وابسته به صورت پايگاه جامع دانش در راستاي ارتقاي سطح
يادگیري سازمان؛
 تعريف و ساختاردهی فرايندهاي تصمیمسازي مطابق با خوشههاي پروژهها؛

 ايجاد ساختار تعامل فرا سازمانی با شرکاي تجاري با حفظ محوريت حلقه
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مرکزي براي توسعه پیوند با حلقههاي پیرامونی و ارتقاي سطح بومی فرايندهاي
کسب و کار سازمان؛
 نظام بخشی فرايندي به ارتباطات و تعامالت دوجانبه و چندجانبه با هدف
پايدارسازي استراتژيهايگرانش حلقه مرکزي؛
 اختصاص بخشی از پايگاه دانش جامع به شرکاي سازمان و طراحی ساختار
مناسب براي تسهیل در دسترسی سريع و آسان جهت بهرهگیري از افراد،
محصوالت ،فرايندها و فنآوريها با حفظ طبقهبندي مورد نیاز و جذب ارزش
افزودههاي دانشی و تبادل آن با ساير شرکاء با محوريت هسته مرکزي پايگاه
دانش سازمان؛
 شناخت کارهاي دانشی قابل حصول سازمان و تعیین قلمرو طبقهبندي با
توجه به شرايط پیرامونی و محدوديتهاي پیرامونی و تسريع درسامان بخشی
حوزههاي ستارهدار و برجسته دانشی (به ويژه دانش ضمنی)؛

 تدوين سازوکارهاي الزم با هدف تجمیع دانش ضمنی و صريح ،مبتنی بر
مستندات مكتوب و الكترونیك و ارائه نقشهها و ساختار سازمانی مناسب در
حوزههاي تخصصی و فوق تخصصی در صنايع خاص با توجه به اولويتها و
محدوديتها در قالب بستههاي نرمافزاري و در راستاي اهداف چشمانداز بیست
ساله کشور؛
نتیجه گیری
تحول در نظام تصمیمسازي سازمان نیازمند تغییر جامع نگاه به مديريت دانش و
ابعاد گوناگون آن در سازمان و بهرهمندي از فنآوريهاي نوين سیستم پشتیبانی
تصمیم و سیستم خبره است .شكل  8هستار ( )coreتوانمنديهاي سیستم
تصمیمگیري را در ارتباط با فرايند پوياي خصیصههاي آن نشان میدهد که بايد در
سیستم خبره نهادينه شود .ساز و کار مراحل هفت گانه هستار توانمنديها در کنار
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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روشهاي منطقی و مشابهسازي نحوه تفكر و استنتاج کارشناسان و مديران هوشمند
شكل گرفته است .خروجی اين سیستم ،ارتقاي کیفی تصمیمات راهبردي همراه با
سرعت ،سهولت و دقت است .از اين رو دستیابی به اهداف سازمان و ماموريتهاي
محوله ،در افق سند چشمانداز ايران  1511امكانپذير میشود .منابع انسانی دانشگرا
با خرد جمعی و انباشت دارايیهاي دانشی سازمان ،محور اصلی فعالیتها و زمینهساز
آرمانهاي ملی فرا دانشی سازمان است.
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