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 1هیئت علمی دانشگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء(ص).
 2کارشناس ارشد مدیریت مالی.
 3پدافند هوایی خاتم االنبیاء(ص) مدرس دانشگاه.
نام نویسنده مسئول:
مرجان رستم زاد

چکيده
در سازمان های نظامی کشورهای پیشرو ،موازنه میان دانش و سایر منابع ،به نفع دانش تغییر
یافته است؛ به گونه ای که دانش به عاملی تعیین کننده در زندگی نظامی حتی بیش از
زمین ،کار و سرمایه تبدیل شده است .
یادگیری سازمانی یكی از مؤلفه های بحرانی در هوش سازمان های نظامی است که به معنای
توانایی حل مسائل و مشكالت آن سازمان می باشد .
به این ترتیب یادگیری سازمانی منبعی راهبردی محسوب می گردد که در تمام سطوح
سازمان های نظامی ظاهر می شود و مهمترین راه برای بهبود سطح یادگیری سازمان های
نظامی نیز مدیریت دانش ضمنی کارکنان و تبدیل آن به دانش صریح می باشد .
می توان استراتژی دستیابی به مدیریت دانش را جزء ضروریات سازمان های نظامی کنونی
دانست زیرا از یک سو حوزه منابع انسانی آنها را بی بدیل خواهد ساخت و از سوی دیگر می
تواند بر سایر ابعاد سازمان های نظامی همچون چابكی سازمان و یا کیفیت خدمات و عملكرد
آن اثرگذار باشد.
در این پروژه نیز استراتژی های مورد نظر برای استقرار مدیریت دانش در سازمان های نظامی
معرفی می گردند و سپس با متد  ANPرتبه بندی از آن ها حاصل می گردد و بهترین
استراتژی مدیریت دانش انتخاب و به مدیران ارشد جهت برنامه ریزی های استراتژیک
پیشنهاد می گردد.

واژگان کليدي :مدیریت دانش ،استراتژی مدیریت دانش ،رویكرد تحلیل شبكه ای،
سازمان های نظامی.

شماره  / 31بهار  / 3117ص 331 -331

با استفاده از رویکرد تحليل شبکه()ANP

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی (سال چهارم)

گزینش استراتژي مدیریت دانش در سازمان هاي نظامی
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مقدمه
کارشناسان بسیاری از انقالب در امور نظامی در قرن بیست و یكم سخن می گویند .این انقالب به شكلی آشكار با ضرب آهنگ شتابان
تغییر فناوری و پیدایش دگرگونی های بنیادین در دکترین و سازمان شناخته می شود .در جنگ های نوین آینده ،برتری دانشی نسبت به
دشمنان از اهمیت فزاینده ای برخوردار است.
به موازات این شرایط نوین ،دانش کاربردی ،کسب مهارت ،تخصص و قابلیت عمل متقابل از جمله ی عوامل موثر در توانمندسازی
سازمان های نظامی برای کسب برتری در عرصه دانش است.
کسب برتری دانشی در عملیات نظامی نیازمند آگاهی و شناخت کافی از میدان نبرد و تجسم و پیش بینی رویدادها و روندها است .به
همان میزان که میدان نبرد دستخوش دگرگونی می شود و آهنگ جنگ شتاب بیشتری می گیرد ،سرعت تولید اطالعات و تصمیم گیری نیز
در ابعاد گسترده تری رو به افزایش می گذارد.
پذیرش این واقعیت ،به معنای آن است که آگاهی از وضعیت  ،کسب اطالعات و تصمیم گیری ،بیش از پیش از گذشته متكی به
اطالعات و دسترسی به منابعی است که خارج از میدان رزم قرار دارند.
کسب این اطالعات جنبه ی فوری و آنی داشته و مكان های گردآوری آن ها در سطح جهان پراکنده است .در صورت نیاز به انجام
عملیات مشترک و ترکیبی ،ایجاد ارتباط و هماهنگی در فضای عملیات یكپارچه بسیار ضروری می نماید و خلق قابلیت همكاری متقابل بین
یگان ه ا ،در موفقیت ماموریت های نظامی انكار ناپذیر خواهد بود.
از منظر منابع انسانی  ،ارتش نیز مانند سایر سازمان ها نقش مهم سرمایه فكری در اقامات نوین نظامی را به رسمیت می شناسد.
پیشرفت شتابان فناوری نیازمند ایجاد سامانه ی شتابنده تر و کارامدتر آموزش نظامی است .زمان برای فراگیری علم و فناوری کمتر از گذشته
است.
به همین دلیل نیروهای نظامی برای کسب تجربه ی عملیاتی،نقش آفرینی چندگانه و توسعه مهارت های شغلی ،به شكل چرخشی در
جایگاه های مختلف به کار گمارده می شوند.
آن ها به طریق تجربی به منابع گسترده ای از دانش های ضمنی دست پیدا می کنند ،اما هنگام پایان خدمت شغلی و بازنشستگی ،
دانش ضمنی و مهارت ای کسب شده را همراه خود بازنشسته می کنند که مدیریت دانش برای رفع این نقص می تواند وارد عمل شود.
افزایش حجم اطالعات در محیط های عملیاتی و گسترش روز افزون پیچیدگی و ابهام این محیط ها ،فلسفه و روش شناسی نوینی را
برای درک حقایق عملیاتی و توانایی افزایش دانش دفاعی طلب می کند.
می توان استراتژی دستیابی به مدیریت دانش را جزء ضروریات سازمان های دفاعی دانست زیرا از یک سو حوزه منابع انسانی آن ها
را بی بدیل خواهد ساخت و از سوی دیگر می تواند بر سایر ابعاد سازمان های نظامی همچون چابكی سازمان و یا کیفیت خدمات و عملكرد
آن اثرگذار باشد.
لذا این تحقیق نیز در جهت انتخاب مناسبترین استراتژی مدیریت دانش برای سازمان ها نظامی طراحی شده است.
هدف از اجرای طرح را می توان به هدف اصلی و اهداف فرعی که از آن ناشی می گردد تقسیم بندی کرد که طی آن هدف اصلی طرح
گزینش بهترین استراتژی مدیریت دانش برای سازمان های نظامی می باشد.
ضمن آنكه شناسایی معیارهای اثرگذار بر استراتژی های مدیریت دانش در سازمان ها نظامی و رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش
در سازمان های نظامی با روش  ANPو تحلیل و کاربرد فرایند تحلیل شبكه ای را می توان از اهداف فرعی طرح نام برد.
سازمان های نظامی برای انجام پروژه های مدیریت دانش نیازمند تدوین استراتژی مدیریت دانش و استراتژی دانش خود به صورت
جداگانه می باشند.
استراتژی مدیریت دانش بر مبنای دسته بندی دانش به انواع دانش آشكار (صریح) و دانش پنهان (ضمنی) تعریف می شود و
استراتژی دانش بیان می کند که سازمان چه دانشی را ،با چه عمقی ،از چه منبعی و از چه طریقی برای پشتیبانی از برنامه استراتژیک خود
بایستی کسب نماید.
لذا نیاز است تا استراتژی مناسبی برای استقرار مدی ریت دانش مختص سازمان های نظامی انتخاب گردد تا بهره وری و نتایج مورد
انتظار مدیران ارشد را از اجرای مدیریت دانش برآورده سازد.

مواد و روش ها
در این مقاله جهت رتبه بندی استراتژی های مدیریت دانش صنایع نظامی از روش  ANPاستفاده می شود.
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روش  ANPشكل توسعه یافته ای از روش  AHPاست که قادر است همبستگی ها و بازخور های موجود بین عناصر مؤثر در یک
تصمیم گیری را مدل سازی نموده و تمامی تأثیرات درونی اجزای مؤثر در تصمیم گیری را منظور و وارد محاسبات نماید ،لذا به واسطه این
ویژگی این تكنیک متمایز و برتر از مدل های قبلی مربوطه می باشد .
در واقع می توان گفت که  AHPشكل خاصی از روش  ANPمی باشد  .روش  ANPدارای دو قسمت اصلی است که این دو قسمت
را در یک فرآیند ادغام می نماید .

الگوریتم روش ANP
روش تحلیل شبكه ای را می توان به پنج مرحله تقسیم کرد .که این مراحل در ادامه به طور خالصه ارائه می شود.
مرحله اول) تعيين مالك هاي مؤثر در تصميم گيري
در این مرحله همان طور که از عنوانش معلوم است مالک هایی که در تصمیم گیری نهای ی مؤثر می باشند تعیین می شوند .این
مالک ها می تواند توسط مدیران ارشد و تصمیم گیران اصلی و یا کادر متخصص که بر کل سیستم آگاهی کافی دارند تعیین گردد.
مرحله دوم ) ساخت شبکه
بعضی از مالک های تعیین شده دارای جنبه کنترلی می باشند به طوری که در مرحله کنترل فرآیند برونسپاری ،فرآیند کنترل با
تحت نظر گرفتن چنین مالک هایی صورت می پذیرد  .در این مرحله از فرآیند چنین مالک هایی مشخص شده و به هر یک دسته ای نسبت
داده می شود.

تعيين اتصاالت همبستگی
این مرحله مهمترین قسمت یک تصمیم گیری تحلیل شبكه ای را تشكیل می دهد .بعد از این که دسته های شبكه مشخص شدند،
آنها باید به یک دیگر متصل شوند  .که این اتصال بر اساس نوع ارتباط بر  ANPعناصر داخلی آنها انجام می پذیرد .
اساس منطق این پایه استوار است که بتوانیم روابط و اثرات مالک ها و دسته ها را بر یک دیگر وارد مسئله نمائیم در این هنگام باید
هر عنصر درون یک گروه را به عناصر دیگری که چه در داخل همان گروه و چه در داخل گروه های دیگر مؤثر است را مشخص کرده و عنصر
مبدأ را به آن عناصر متصل کنیم .
مرحله سوم ) انجام مقایسات زوجی و بدست آوردن بردار اولویت ها
در این مرحله در واقع سوپر ماتریس تشكیل می شود .مفهوم سوپر ماتریس مشابه زنجیره مارکوف است .برای بدست آوردن تقدم های
کلی در یک سیستم با تاثیرات مستقل  ،بردارهای تقدم محلی در ستون مربوطه در ماتریس جای می گیرند.
در واقع سوپر ماتریس یک ماتریس تفكیک شده است که هر بخش آن نشان دهنده رابطه بین دو خوشه در سیستم می باشد.
مقایساتی که در این مرحله انجام می شود بر اساس همان تصمیم گیری  9واحد ساعتی است.
در این روش به ترتیب برای ارزش های اهمیت یكسان ،نسبتاً مرجح ،اهمیت شدید ،اهمیت فوق العاده زیاد ،مقادیر عددی  1تا  9داده
میشود .مقایسات شامل دو قسمت اصلی است که به ترتیب عبارتند از :مقایسات دسته ها و مقایسات عناصر دسته ها.
مرحله چهارم) محاسبه ماتریسهاي ویژه
 -1محاسبه ماتریس ویژه ناموزون
با اجتماع بردارهای ویژه به دست آمده از مقایسات عناصردر یک ماتریس ،ماتریس ویژه ناموزون به دست می آید .ماتریس n × n
در قسمت ستونی سمت چپ خود و هم چنین در قسمت افقی فوقانی خود تمامی عناصر دسته های کنترلی و دسته جایگزین ها قرار می
گیرد.
 -2ماتریس ویژه موزون
بعد از این که ماتریس ویژه ناموزون به دست آمد در ماتریس به دست آمده ممكن است بعضی از ستون ها به صورت ستون های
احتمالی نبوده یا به عبارت ساده تر حاصل جمع عناصر ستون ها برابر یک نباشد .
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در این حالت نمی توان گفت که تأثیر نهایی مالک کنترلی مورد نظر بر تمامی عناصر به درستی نشان داده شده اند.
برای جلوگیری از این حالت با استفاده از نتایج به دست آمده در قسمت مقایسه دسته ها عمل کرده که با ضرب مقادیر نرمال شده
متناظر هر مالک به نسبت تأثیر خود و نرمال سازی نهایی ستون ها ماتریس ویژه موزون به دست می آید.
 ‐ 3ماتریس ویژه محدود شده
در هنگام رسم شبكه ای از عناصر و دسته ها بعضی از تأثیرات به صورت مستقیم و وآشكارا بوده و به صورت مستقیم رسم می شوند .
ولی بسیاری از تأثیرات پنهان  ،درشبكه ای از وابستگی ها وجود دارد که به خاطر عدم وجود ارتباط مستقیم رسم نمی گردند.
اما از قابلیت های بسیار مهم یک روش تحلیل شبكه ای این است که از این تأثیرات شبكه ای چشم پوشی نمی نماید .همان طور که
قبال نیز ذکر شده است بعضی از تأثیر گذاری ها یا تأثیر پذیری ها در شبكه ای از عناصر و مالک ها به صورت مستقیم نبوده و به دو حالت
نمودار درختی از تأثیرات و نمودار حلقه ای از تأثیرات نمایان می شوند .
مرحله پنجم) انتخاب
بعد از این که ماتریس ویژه محدود شده به دست آمد بر اساس وزن های به دست آمده در سطرهای جایگزین ها آن را مرتب کرده و
جایگزینی که بیشترین وزن را کسب کرده به عنوان جای گزین مطلوب انتخاب می شود

نتایج
برای اجرای پروژه از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی( ) ANPنیازمند سه الیه می باشیم که الیه اول هدف  ،الیه دوم معیار های
انتخاب و الیه سوم استراتژی های مد نظر برای رتبه بندی و انتخاب استراتژی اصلح برای مدیریت دانش در سازمان های نظامی هستیم.
بر اساس مقاله )  ( Wu, 2008هدف و معیارهای تحقیق انتخاب گردید و برای استراتژی مدیریت دانش نیز از مدل 4گانه SECI
استفاده خواهد شد .
گروه اهداف ،گروه معیارها و گروه استراتژی ها (گزینه ها)
گروه اول یعنی اهداف شامل هدف اصلی مدیریت دانش در سازمان های نظامی است که بهبود و ارتقای عملكرد سازمان است
گروه دوم یعنی معیارها شامل  5معیار اصلی است که عبارتند از حمایت مدیریت ارشد ،زمان ،هزینه ،فرهنگ ارتباطات کارکنان و
تكنولوژی ،
گروه سوم یعنی گزینه ها (استراتژی ها) نیز شامل  4استراتژی مدیریت دانش می باشند

سپس پرسشنامه اول شامل ماتریس مقایسات زوجی گزینه ها(استراتژی ها) نسبت به معیارها  ،پرسشنامه دوم شامل ماتریس مقایسه
زوجی معیارها نسبت به هدف  ،پرسشنامه سوم شامل ماتریس مقایسات زوجی معیارها نسبت به همدیگر تهیه می گردد و  3مدل پرسشنامه
در بین خبرگان مرکز تحقیقات پدافند هوایی پخش گردد تا بر اساس جواب های پرسشنامه ها سوپر ماتریس بدون وزن  ANPتهیه گردد.
سپس میانگین هندسی ماتریس مقایسات زوجی محاسبه می گردد و پس از بدست آوردن وزن هر کدام به روش میانگین حسابی آن
ها را در سوپر ماتریس بی وزن  ANPگذاشته می شود.
سوپر ماتریس حاصل آن قدر به توان رسیده می شود تا اعداد تمام سطر ها یكسان شود که به شرح ماتریس صفحه بعد می باشد.
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بهبود
عملكرد

شاخص
زمان

شاخص
هزینه

شاخص
حمایت
مدیریت

شاخص
فرهنگ
کارکنان

شاخص
تكنولوژی

هدف بهبود
عملكرد

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

0.25

شاخص زمان

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

0.16

شاخص هزینه

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

شاخص
حمایت
مدیریت

0.1

محدود

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

استراتژی استراتژی
برونی
اجتماعی
سازی
شدن

0.1

استراتژی
ترکیب

استراتژی
درونی
سازی

0.25

0.25

0.25

0.16

0.16

0.05

0.05

0.1

0.1

0.1

شاخص
فرهنگ
کارکنان

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

0.09

شاخص
تكنولوژی

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

استراتژی
اجتماعی شدن

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

استراتژی
برونی سازی

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

0.11

استراتژی
ترکیب

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

استراتژی
درونی سازی

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

0.05

با توجه به سوپر ماتریس محدود وزن شاخص ها و وزن نهایی استراتژی ها به شرح زیر می باشند که با توجه به نتایج استراتژی برونی
سازی و شاخص زمان دارای بیشترین وزن در اجرای مدیریت دانش صنایع نظامی می باشد.

بحث
همانطور که از نتایج سوپر ماتریس مشخص است استراتژی برونی سازی با بیش از  %42وزنی در رتبه اول این رده بندی استراتژی ها
در سازمان های نظامی قرار گرفت که نشان از این موضوع می دهد که مدیران ارشد باید در حد توان از این استراتژی برای پیاده سازی پروژه
های مدیریت دانش استفاده کنند.
به معتای دیگر آن ها می بایست ایده ها را به یک واقعیت عملی مبدل کنند و باعث شوند که در یک جو تیمی ،استعاره ها و تمثیل
ها به افراد کمک شود تا دانش ضمنی (تجربهها ،ایده ها ،عقیدهها و )..خود را برونی و آشكار سازند و تصویری روشن و شفاف از ایده های
دیگران را در ذهن مجسم کنند.
ضمن آنكه سعی شود دانش توافقی در خالل دیالوگ ها ،مباحثه ها و تحلیل ها تصفیه شده و از زبان رمزی ،مانند :تمثیل و استعاره
برای برجسته کردن وجوه تشابه مفاهیم استفاده شود.
وزن نهایی

استراتژي هاي

رتبه بندي نهایی استراتژي هاي

استراتژي ها

مدیریت دانش

مدیریت دانش در سازمان هاي نظامی

42.93%

برونی سازی

1

20.15%

اجتماعی سازی

2

19.60%

درونی سازی

3
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17.32%

ترکیب

4

وزن نهایی

شاخص هاي

رتبه نهایی شاخص هاي انتخاب

شاخص ها

مدیریت دانش

استراتژي هاي مدیریت دانش

31.91%

زمان

1

20.02%

حمایت مدیریت

2

19.81%

تكنولوژی

3

18.61%

فرهنگ

4

9.65%

هزینه

5

بدین ترتیب هر یک از بخش ها و روابط میان آنها به تعریف مسئله کمک می کند و به طور کلی ،به بدنه دانش انسجام و نظم منطقی
می بخشد .لذا باید به افراد اجازه داده شود  ،به صورت انفرادی مفاهیم دانش ضمنی را تدوین نموده ،با دیگران به اشتراک بگذارند و دانش
جدید به وجود آورند.
البته اگر اجرای این استراتژی مقدور نبود به مدیران ارشد توصیه می گردد که از اولویت دوم یعنی استراتژی اجتماعی سازی که با
بیش از  % 22وزنی در رتبه دوم رده بندی استراتژی های مدیریت دانش قرار گرفت استفاده شود که طی آن باید در این مرحله ،افراد در
مورد آنچه که برایشان مهم است ،به گفتگو بنشینند و از اندیشههای دیگران بهره مند شوند.
در نتیجه آن ،دانش توافقی حاصل میشود .
این دانش م حصول اتفاق نظر اعضاء درباره معانی اصطالحات و مفاهیم مورد بحث در آن شرایط ویژه است .در این مرحله از فرایند
دانش آفرینی ،تجربه یک اصل کلیدی است و نیز ابزار مفیدی برای خلق ایدههای جدید به شمار میرود ،بنابراین انتقال صرف اطالعات کافی،
نیست.
این فرایند شامل دستیابی افراد به درک متقابل از طریق تعامالت اجتماعی چهره به چهره ،تسهیم دیدگاهها ،هم اندیشی ،تعامالت
حمایت گری و غیره میباشد.
برای مثال میتوان به روابط پیشرفته همكاران ،آموزش ضمن کار ،روش آزمون و خطا ،تقلید از دیگران ،جلسات طوفان مغزی ،تمرین
و آموزش ،تبادل عقاید ،گفتوگوی بسیار ،اقدامات تشویقی از جمله روز دانش ،کافه دانش و ...اشاره نمود.
با توجه به نتایج به مدیران ارشد نظامی توصیه می گردد که تا حد امكان از استراتژی های درونی سازی و ترکیب در پروژه پیاده سازی
مدیریت دانش در سازمان های نظامی استفاده نگردد.
در ارتباط با معیارها نیز باید گفت که معیار زمان با وزن بیش از  % 31از اهمییت بیشتری برای خبرگان سازمان های نظامی برخوردار
است که این موضوع نشان دهنده آن است که زمان اجرای پروژه های مدیریت دانش بیشترین تاثیر را در انتخاب استراتژی های مدیریت
دانش دارد.
مع یار زمان در صنایع نظامی به زمان تكمیل پروژه بر می گردد و همواره از این معیار به عنوان معیار اساسی در همه پروژه ها نام برده
می شود زیرا که وجود دانش سلسله مراتبی از پروژه های پیشین در پیشبرد سریع تر پروژه موثر خواهد بود .
در کل هرچه زمان اجرای پروژه در ساز مان های نظامی با استقرار مدیریت دانش سازمان یافته کمتر باشد بهره وری مدیریت دانش
بیشتر خواهد بود.
پس از آن  ،معیار حمایت مدیریت می باشد که این معیار میزان حمایتی که مدیریت در سازمان های نظامی از بخش آموزشی و اهمیت
آن به میزان دانش و اطالعات کارکنان است و سازمان دهی و طبقه بندی دانش کارکنان است می پردازد و اعالم می کند که توجه بیشتر
مدیران باالیی و حمایت وتشویق بیشتر کارکنان به آموزش و طبقه بندی دانش موجبات افزایش بهره وری در سازمان های نظامی می گردد.
ضمن آنكه از نتایج می توان نتیجه گرفت که در انتخاب استراتژی های مدیریت دانش معیار هزینه کمترین تاثیر را دارد که علت آن را
در ثابت بودن شرایط کارکنان محیط های نظامی در پروژه های مختلف می توان جستجو کرد.
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