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بررسی عوامل مؤثر برای طراحی الگوی سامانه مدیریت دانش
در سازمانهای انتظامی
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چکیده

در این مقاله پس از بررسی الگوهای موجود و مطالعه سامانههای مدییری داندد در پسدچس کدی  ،دور
یک الگوی جییی مییری داند مختص سازمانهای انتظامی ارائه میشود .ابتیا بدا مصدابهه بدا خهرگدا و
به ،مک مطالعات ،تابخانهای در مجموعهها مؤلفههدایی اسدتخرا و بدا ووجده بده مفهدوش و شاخصدهای
مورد نظر در هر مؤلفه این عوامل نامگذاری و در نهای به مکظور شکاسایی مچزا ودأثچر و عمسچداوی بدود
آنها پرس کامههایی وهچه شی .سپس بدا اسدتفادا از روت ویسچدل عدامسی مؤلفدههدای ،سچدیی وأثچرگدذار بدر
سامانه مییری داند شکاسایی و دستهبکیی و معرفی شی و در مربسه بعی با استفادا از روت ویسچدل میدچر
رابطه این متغچرها و مچزا واثچر آنها بر یکییگر و بر ویقق نتایج الگو ن ا دادا میشود.
کلید واژهها :مییری داند در سازما پسدچس داندد و سدازمانهای انتظدامی سدامانههدای االععداوی در
پسچس الگوی سامانه مییری داند.

د ،ارشکاسی ارشی پژوه گاا عسوش انتظامی و مطالعات اجتماعی
د ،ارشکاسی ارشی پژوه گاا عسوش انتظامی و مطالعات اجتماعی
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مقدمه

ووجه به مییری

داند و به،ارگچری داند سازمانی در نچروی انتظامی یکی از ابزارهای موفقچ

نچروی انتظامی در راستای اجرای صیچح وظائف و در جه
میور اس  .مییری

ایجاد پسچس عسمی برفهای و داند

هر دو نوع داند در مجموعه پسچس یعکی داند ضمکی و داند صریح

ضروری اس  .داند ضمکی به شاییتگیها و وجربه و مهاروهای نچروهای این مجموعه و داند
صریح یا میتکی شیا به دستورالعمسها سوابق جکایی و میتکیات مربوط به بوادث در سازما پسچس
اشارا دارد.
مییری

داند فرایکی سامانمکی استخرا

مورد نچاز در بوزاای خ اص اس

انتخاب سازمانیهی پاالید و ارائه االععات و داند

،ه به افزاید داند و درک ،ار،کا سازما و در نهای

عمسکرد سازما ،مک می،کی .در واقع با اجرای درس

فرایکی مییری

بههود

داند االععات و داند

مورد نچاز ،ار،کا در زما مکاسب در اختچار آنها قرار میگچرد و امکا به اشتراک گذاری و وهادل
این االععات و داند مچا ،ار،کا برقرار میشود و ععوا بر وولچی داند جییی بهراوری سازما
نچز افزاید مییابی .ععوا بر این میووا در بل م کعت سازمانی وصمچمگچری و برنامهریزی
راههردی از مییری

داند بهرا برد (هیسچکیا و ساریکاا .) 002

به صورت سکتی سازمانهای پسچیی در سرواسر جها سازمانهایی بورو،راوچک شهه نظامی و غچر
دان ی هیتکی، .ار،کا پسچس روزانه با م کعت گوناگو اجتماعی و ومرد و خودسری روبهرو
هیتکی، .ار این نچروها با خطر آمچخته شیا و به شکسی وکراری و روزمرا درآمیا اس
مواقعی آنا را به سم
میترمانه با عیال

مرگ سوق میدهی .انتظار این اس

و در

،ه نچروهای پسچس به نوعی فعال

و برفهای عمل ،ککی .ععوا بر این نچروهای پسچس در سامانه بایی به شکسی

میتقل و فردی با م کعت روبهرو شونی، .ار،کا پسچس برای اجرای مؤثر ویقچقات پسچیی و
جکایی و انجاش داد درس

،ارها نچازمکی دستچابی به داند و مهاروهای ویژاای هیتکی، .ار،کا

پسچس بر اساس آموزشها و وجربههای فراوانی ،ه الی سالهای خیم
دس

به دس

آورداانی به دان ی

یافتهانی ،ه این داند به آنا در ،ارها و وظایف روزانه یاری میرسانی .جمعآوری این
1. Haslinda & Sarinah
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داند و امکا به اشتراک گذاری آ در مچا وابیهای گوناگو پسچس و مچا ،ار،کا به بههود
عمسکرد ،ار،کا و افزاید بهراوری سازمانی ،مک شایانی خواهی ،رد .از این رو نچاز به الرابی
سامانهای ،ارا می در راستای مییری

هیفمکی داند سازمانی پسچس بچد از پچد ابیاس میشود

(استوارت و مانیچکگ  0 0؛ گانیچالک .) 002
این ویقچق قصی ارائه یک الگوی جییی در راستای الرابی سامانه مییری

داند در سازمانهای

انتظامی را دارد .به،ارگچری این الگو به مییرا ناجا ،مک می،کی وا با ومر،ز بر عوامل مهم در
ویقق سامانه مییری

یابکی

داند در سازما دس

بیان مسئله

مییری

داند عامل وعچچن ،ککیاای در نچروی انتظامی به شمار میرود (دیات و همکارا .) 002

با ووجه به اروهاط میتقچم ناجا با االععات دارای الهقهبکیی و بچطهبکیی گدردت االععدات در ایدن
سازما ها با ،کیی مواجه و هکر مدییری

داندد ایدن اسد

،ده ضدمن رعاید

مقتندچات امکچتدی

بخ های مختسف سازما را بموقع وأمچن و از ابتکدار داندد و االععدات در بخ دهای وولچی،ککدیا
جسوگچری ،کی .به دلچل اهمچ

،اربرد مدییری

داندد در نچدروی انتظدامی الگوهدای مختسفدی بده

مکظور وهچچن فرایکی و مؤلفههای اثربخد مییری داند در پسچس ووسط پژوه گرا و صدابهکظرا
ارائه شیا اس  .هر ،یاش از این الگوهای مییری
" فرض این اس

داند و االععات مزایا و مییودیتهایی دارد.

،ه ،اربرد این الگوها در پسچس میووانی اثربخ ی ،ار ،ار،کا پسچس را اروقا

دهی و بههود بخ ی .مییری
داندمیار وغچچر میدهی" (بک

داند سازما پسچس را از سازمانی بورو،راوچک به سازما
و بک

.) 002

روش پژوهش

پژوهد براسداس هدی

ووسدعهای و براسداس دسدتهبکدیی روشدهای گدرداوری االععدات از ندوع

پچمای ی اس  .در این ویقچق ابتیا به بررسی الگوهای معتهر مییری داند پرداخته میشود و سدپس
سامانههای مییری

داند در سه  ،ور آمریکا ور،چه و جامائچکا به عکوا نمونه مورد بررسدی قدرار
1. Stewart & Mansingh
2. Gottschalk
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میگچرد .این سه  ،ور به لیاظ جغرافچایی انتخاب شیاانی .در انتها با ویسچل و بررسدی و بدا اسدتفادا
از نظر خهرگا مؤلفههای مؤثر استخرا

و در قالب الگویی مطسوب برای سدازمانهای انتظدامی ارائده

میشود.
سؤال پژوهش

د عوامل الگوی سامانه مییری داند در سازمانهای انتظامی چی ؟
د مچزا وأثچر مؤلفههای سامانه مییری داند در جامعه مورد مطالعه وا ه انیازا اس ؟
بررسی الگوهای مدیریت دانش

سابقه مییری

داند در سازمانها کدیا الدوالنی نچید ؛ امدا بدا ووجده بده اهمچد مدییری داندد

،ار،کا و مییری

داند سازمانی و واثچر فراوا آ در افزاید بهراوری و بههود عمسکدرد سدازما

در همچن میت ،وواا الگوها و ار وبهای گوناگونی ارائه شیا اس  .شایی بتوا گف ،ده اولدچن
الگو در این زمچکه ووسط بوییوت در سال  291ارائه شی؛ پس از آ الگوهدای گونداگو دیگدری
نچز ارائه شیا اس ؛ از جمسه آنها می ووا الگوی مدییری
هیالنی و نونا،ا الگوی مییری
ادامه کی الگوی معتهر مییری

داند دمرسد

داندد نونا،دا الگدوی مدییری داندد

و الگدوی مدییری داندد فریدی را نداش بدرد .در

داند بررسی میشود .بچ تر آنها از نظر میتوایی وقریهاً م ابه اسد

اما واژا ها و مرابسی با وروچهات متفاوت دارد .الزش به ذ،ر اس

ووجه به الگدوهدای گونداگو صدرفاً

جکهه بهراگچری از آنها را دارد و این ویقچق با الزامات و وضعچ خداص خدود بدرای ارائده الگدویی
مکعطف و مکطهق با موقعچ

سازما بایی صورت پذیرد.

ـ الگوی مدیریت دانش نوناکا

این الگو در سال  22ارائه شی .نونا،ا بر این باور اس ،ده داندد از دو مؤلفده ضدمکی و صدریح

1

و کچل شیا اس  .داند ضمکی بیی غچر عمسی و پچوسدته و درمقابدل داندد صدریح بکدی بکدی
1. Boisot
2. Nonaka
3. Hedlund&nonaka
4. Demerest
5. Frid
6. Tacit
7. Explicit
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الهقهبکیی شیا قابل نوشتن و قابل ورسچم اس  .ا ین الگدو اعتقداد دارد ،ده داندد ضدمکی بده داندد
ضمکی دیگری قابل وهییل اس

و داند ضمکی با رسمیسازی و پداالید داندد بده داندد صدریح

قابل وهییل اس  .هم کچن داند صریح قابل وهییل به داند ضمکی با وهییل نظدر بده عمدل و ووسدط
فرایکی درونیسازی اس

و داند صریح با ور،چب نظریههای گوناگو به داند صریح دیگری قابل

وهییل اس .
این الگوی ماورییی سادا ن انیهکیا این اس ،ه وهییل و انتقال داند سدازمانی مدیوواندی سدادا
کانکده ن دا دادا مدیشدود سدادا نچید و در

باشی .الهته مکتقیا بر این باورنی ،ه ایدن فرایکدی آ

مواردی میووانی پچچچیا شود .گر ه هر یک از باالت به صورت میتقل به وولچی داند میپدردازد
فرایکیهای وولچی داند سازمانی وکها زمانی رخ میدهی ،ه ومدامی هدار مربسده بده شدکسی درسد
مییری

شیا و به صورت پویا با یکییگر وعامل داشته باشی .این فرایکی وکرار شدونیا ،ده مدارپچ

داند نامچیا میشود ووسط شهکه غچر رسمی از روابط سازمانی از سطح فدردی شدروع مدیشدود و
سپس به سطح گروهی و در نهای به سطح سازمانی اروقا مییابی و در نهای باعث انهاشتگی داندد
میشود و نوآوری و یادگچری سازمانی را بههود میبخ ی .شکل الگوی نوندا،و را ن دا مدیدهدی
(هیسچکیا و ساریکاا  002؛ نونا،و و وا،و ی .) 22
به

ضمنی
از

ضمنی

اجتماعی سازی

صریح

درونی سازی

7

صریح
خروجی سازی

7

ترکیب

شکل  :الگوی مدیریت دانش نوناکو (نوناکو و تاکوچی) 991 ،

1. Knowledge spiral
2. Socialization
3. Externalization
4. Internalization
5. Combination
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ـ الگوی مدیریت دانش دمرست

الگوی دمرس بر وولچی داند ووسدط سدازما وأ،چدی دارد .در ایدن الگدو وولچدی داندد وکهدا ووسدط
ورودیهای عسمی میقق نمی شود؛ بسکه وعدامعت و وهدادالت اجتمداعی نچدز بده وولچدی داندد ،مدک
میرسانی .شکل نمایانگر الگوی مییری داند دمرس اس  .در واقع این الگو ن انیهکیا فرایکدی
انت ار داند ووسط سازما و میچط االرا

آ اس  .هما الور ،ه در شدکل دیدیا مدیشدود ودأثچر

پارادایمهای عسمی و اجتماعی بر وولچی داند غچر قابل انکار اس  .هم کچن اسدتفادا سدودمکی از ایدن
داند بر ،یب و ،ار سازما و ،ار،کا وأثچرات مثهتی میگذارد (هیسچکیا و سداریکاا  002؛ مدک
آداش و مک ،رییی .) 222

پارادایم اجتماعی

پارادایم علمی

تولید دانش

انتشار دانش

گنجاندن دانش

استفاده
بهره برای کارکنان

بهره کسب و کار

شکل  :الگوی مدیریت دانش دمرست (مک آدام و مک کریدی) 999 ،

 3ـ الگوی مدیریت دانش فرید

براساس این الگو ،ه در سال  00مچعدی ارائه شی ارزیابی سطوح بسوغ مییری داند و اجدرای

0
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آ در سازما به پکج سطح وقیچم میشود ،ده عهدارت اسد

از (هیدسچکیا و سداریکاا  002؛ فریدی

:) 00
د داند بی نظم  :درک و اجرای
د داند آگاهانه  :پذیرت

م انیاز اهیا

م انیاز و اهیا

و ...مییری داند

مییری داند

د داند متمر،ز  :ومر،ز بر فعالچتهای جییی مییری داند
د داند مییری شیا  :وعهچه و گکجانی مییری
د داند مکظم و میوری

داند در ارزیابی عمسکرد و الرح ،یب و ،ار

پچیا ،ردا  :ویقق بخ چی به ابتکارات و ارزیابی دارایچها و سرمایههای

سرمایههای فکری
شکل الگوی مییری داند فریی را ن ا میدهی.

دانش منظم

دانش مدیریت شده
دانش متمرکز

دانش آگاهانه
دانش بی نظم

شکل  :3الگوی مدیریت دانش فرید (فرید) 003 ،

1. Chaotic
2. Aware
3. Focused
4. Managed
5. Centric
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گذری بر سامانههای مدیریت دانش پلیسهای جهان
ـ مدیریت دانش در نیروی شهربانی (پلیس) جامائیکا

نچروی شهربانی جامائچکا شامل  2نابچه جغرافچایی پسچس اسد
هف

،ده در هدر نابچده بده الدور مچدانگچن

اییتگاا پسدچس میدتقر اسد  .مر،دز رایاندهای مسدی پسدچس جامائچکدا از سدامانههدای االععداوی

گوناگونی پ تچهانی می،کی .سامانه هدایی نظچدر سدامانه االععدات جغرافچدایی سدامانه مدییری مکدابع
انیانی سامانه االععات اثر انگ
هار مربسه ای رشی مدییری
جایگاا مییری

سامانه شکاسایی وییئویی و . ...گاویچاک در سال  00مدیل
داندد را در سدازمانهای پسچیدی ارائده ،دردا اسد  .م دخص ،درد

داند سامانههای االععاوی نچروی شهربانی جامائچکا بر اساس این الگدو اسد  .ایدن

هار مربسه عهارت اس از (استوارت و مانیچکگ  0 0؛ گاویچاک :) 00
د مربسه ،ارمکی پسچس به فکاوری ، :ار،کا در این مربسه به یک ابزار واسط مانکی شهکه رایانهای
دسترسی و امکا وهادل اسکاد االععاوی را دارنی.
د مربسه ،ارمکی به ،ارمکی  :در این مربسه االععاوی دربارۀ ایککه ه ،یی ه چزی را میداندی
ووسط یک دایر،توری و به صورت الهقهبکیی شیا نماید دادا میشود.
د مربسه ،ارمکی پسچس به االععات  :در این مربسه االععات ووسدط ،ار،کدا ذخچدرا مدیشدود و
برای ،ار،کا دیگر سازما قابل بازیدابی خواهدی بدود .االععدات عظچمدی در انهارهدای دادا ذخچدرا
میشود و با شچواهای دادا،اوی داند جییی از این االععات قابل استخرا خواهی بود.
د مربسه ،ارمکدی پسدچس بده برنامده ،داربردی  :در ایدن مربسده سدامانههدای االععداوی بدرای بدل
م کعت سازمانی با استفادا از داند استخرا شیا در اختچار ،ار،کا قرار میگچرد.
با ووجه به الگوی گاویچاک وضعچ

مییری

داند در سامانههدای االععداوی نچدروی شدهربانی

جامائچکا بررسی مدیشدود .جدیول سدامانه هدای االععداوی پسدچس جامائچکدا را بده همدراا وضدعچ
مییری داند در آنها بررسی می،کی (استوارت و مانیچکگ .) 0 0
1. Gottschalk
2. Officer-to-technology
3. Officer-to-officer
4. Officer-to-information
5. Officer-to-application
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جدول  :وضعیت مدیریت دانش در سامانههای اطالعاتی پلیس جامائیکا (استوارت و مانسینگ) 0 0 ،
سامانههای فناوری اطالعات
در نیروی شهربانی جامائیکا

مرحله مدیریت دانش

اهداف سامانه

بانکهای اطالعاتی (تسلیحات
گرم ،بخش سود و درآمد ،بخش
اصالح و تأدیب و امنیت و صلح)

اطالعات در پایگاههای داده جدا برای
دسترسی عمومی و تخصصی ذخیره میشود.

کارمند پلیس به فناوری

سامانه بلیت عبور و مرور

حفاظت از داراییها ،ایمنی جاده

کارمند پلیس به فناوری

سامانه مدیریت منابع انسانی

مدیریت رکوردها و اطالعات کارکنان

کارمند پلیس به فناوری

سامانه گزارشدهی جنایات

خودکارسازی روش گزارش جنایات

کارمند پلیس به فناوری

سامانههای مدیریت اطالعات
جنایی

سامانه مدیریت اطالعات که از تلفیق حوادث
و مدیریت هوشمند با سایر دادهها تشکیل
یافته است و سیستمی تحلیلی است

کارمند پلیس به فناوری

به اشتراکگذاری دانش میان
ادارات ـ سامانه دستی

ساختارهای غیر رسمی به اشتراکگذاری
دانش میان ادارات با استفاده از پست
الکترونیک و سامانههای ارتباطات رادیویی

کارمند به کارمند

سامانه اطالعات جغرافیایی

الگوهای جنایی و تحلیل روندها

کارمند پلیس به اطالعات

سامانه خودکار اطالعات
اثرانگشت و کف دست

ذخیره و بازیابی آثار جرم از صحنههای جنایی کارمند پلیس به اطالعات

سامانه اطالعات بالستیک
یکپارچه

ذخیره ،تحلیل ،جستجو و بازیابی مدارک
بالیستیک

کارمند پلیس به اطالعات

سامانه تشخیص چهره

ساخت و ایجاد تصاویر چهره مظنونان و
مقتوالن

کارمند پلیس به اطالعات

سامانه تشخیص ویدئو

تشخیص مظنونان با استفاده از فناوریهای
ویدئویی

کارمند پلیس به اطالعات

ـ مدیریت دانش در سامانه اطالعات پلیس ملی ترکیه

سامانه االععات و شهکه رایانهای پسچس مسی ور،چه به ناش پل ن

شکاخته میشدود .شدروع راااندیازی

این سامانه به سال  299مچعدی باز میگردد .پسچس ور،چه پس از مطالعدات و بررسدچهای گونداگو
به این نتچجه رسچی ،ه سامانههای قییمی االععاوی پسچس با میدیودیتهای گونداگونی روبدهروسد و
1. POLNET
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انعطا پذیری ،می دارد .ععوا بر این از فکاوریهدای جییدی همچدو وصدویر ویدیئو و ...پ دتچهانی
نمی،کی؛ به این وروچب الرح  POLNET-2000برای پسچس ور،چه وعریف شدی .ایدن الدرح بدر دو
دییگاا مهم ومر،ز ،درد :دیدیگاا اول باندک جدامع االععداوی پسدچس بدود ،ده امکدا یکپدار گی
پایگاا هدای دادا گونداگو در یدک سدامانه االععداوی را فدراهم مدی،درد .دیدیگاا دوش زیرسداخ
سچیتمی و انتقال االععات شامل رایانهها ،ابسهای انتقال دادا مودمها و ...بدود ،ده امکدا برقدراری
اروهاط ومامی بخ های پسچس را به بانک جامع االععاوی برقدرار مدی،درد .در نهاید
الرح  PONET-2000به دوبخدد جدیا وهدییل شدی :زیرسداخ
سامانه االععات پسچس .نقد پل ن

در سدال 222

شدهکه االععداوی و اروهداالی و

در ساختار جییی فراهم ،درد امکدا دسترسدی بده االععدات

پسچیی در هر زما و هر مکا با سرع

و امکچ

زیاد بود .امروز پل ن

در  9شدهر ور،چده اسدتفادا

میشود و در ومامی بخ ها و اییتگااهای پسچس مرا،ز آموزشی پسچس اییدتگااهدای مدرزی و ...بده
،ار میرود .در بال باضر

برنامه مسی و

الرح در بال اجرا ووسط پل ن

برخی از برنامههای به ،ار گرفته شیا در پل ن

عهارت اس از (گولتکچن

اسدتفادا مدیشدود.
:) 0

سامانه االععات اشخاص سامانه االععدات بقدوقی گذرنامده االععدات میدافرا پکاهکدیگا
اوهاع خارجی و خچص هوی
پل ن

اثر انگ

قا اق وصادفات و...

به عکوا وکها سامانه مییری داند در پسچس ور،چه امکا به اشتراکگذاری االععدات و

داند مچا ومامی بخ ها را در سراسر ور،چه فراهم ،ردا اس  .در بال باضر هر وابیی مدیوواندی
هر نوع االععاوی را در هر زما هر مکا در ،مترین زما ممکن و با امکچ
با استفادا از سامانه االععات پسچس ور،چه ،چفچ

زیاد بده دسد آورد.

عرضه خیمات نچز افزاید پچیا ،ردا اسد  .بتدی

شهرونیا نچز میووانکی بیچاری از االععات مورد نچاز را از الریق این سامانه به دس
در مواردی نچازهای خود را نچز از الریق این سامانه برالر

آورندی و بتدی

،ککدی؛ از جمسده ایدن مدوارد مدیودوا بده

روت وهچه گذرنامه گواهچکامه رانکیگی و ...اشارا ،رد، .ار،کا پسچس نچز از الریدق ایدن سدامانه بده
ومامی االععات مورد نچاز از الریق وب دسترسی دارنی.

1. TransPol
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پل ن

با دیگر بخ های دولتی در ور،چه نچز اروهاط دارد و به نوعی یک شهکه عظچم داندد مچدا

بخ های مختسف ایجاد ،ردا اس

و امکا بده اشدتراکگدذاری و خسدق داندد و دسترسدی بده ایدن

داند را فدراهم مدیسدازد .وزارت دفداع دفتدر نخید

وزیدری سدازما االععدات مسدی و وزارت

دادگیتری از جمسه بخ های دولتی هیتکی ،ه با پل ن در اروهاالکی.
فرایکیهای مییری داند در پل ن
د وهییل و پاالید داند  :پل ن

عهارت اس از (گولتکچن

:) 0

سدامانهای اجتمداعی اسد و اق دار گونداگو بده آ دسترسدی

دارنی و االععات گوناگونی ووسط این اق ار در بانک االععاوی آ ذخچرا میشدود و در نهاید

بدا

اروهاالی ،ه االععات گوناگو بدا یکدییگر دارندی و ور،چدب ایدن االععدات دان دی جییدی شدکل
میگچرد.
د ذخچرا و بازیابی االععات  :برنامهها و بانکهای االععاوی گوناگونی در پل ن استفادا میشدود؛
سدامانه االععدات ،ار،کدا سدامانه االععدات

از جمسه مدی ودوا بده سدامانه االععدات اثدر انگ د

سروییهای االععاوی پسچس سامانه االععدات عهدور و مدرور سدامانه االععدات اشدخاص و ...اشدارا
،رد.
د به اشتراکگذاری و انتقال االععدات  :بدچد از  000مر،دز پسدچس در  9شدهر ور،چده و بتدی
اییتگااهای مرزی پسچس امکا به اشتراکگذاری و انتقال االععات را از الریق شهکههدای میسدی و
گیتردا در اختچار دارنی و ععوا بر این امکا انتقال صیا وصویر وییئو و ...نچز فراهم اس .
هم کچن گولتکچن در سال  002الگوی مییری داند در سامانه االععات پسچس ور،چه را ارائده
،ردا اس  .این الگو شامل پکج بخد اس ،ه عهارت اس از (گولتکچن
د هدیای

،ککدیگا مدییری

:) 0

داندد  :مدواردی از قهچدل لدزوش اسدتقرار سچیدتمی جییدی دالیدل

دسترسی به االععات وقاضا برای به اشدتراک گدذاری االععدات بدا سدرع و امکچد

زیداد و لدزوش

برپایی اوصال و اروهاط مچا وابیهای پسچس در این بخد قرار میگچرد.
1. Knowledge conversion
2. Information storage/retrieval
3. Information sharing/transfer
4. Gultekin
5. Drivers of knowledge management
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د ووانمکیسازهای میچط سازمانی  :مواردی از قهچل ساختار سازمانی فرهکگ سازمانی و رههدری
در این مییودا قرار مدیگچدرد .در واقدع بدا بده ،دارگچری فرهکدگ و سداختار مکاسدب و اسدتفادا از
شچواهای رههری موثر میووا زمچکههایی را برای مییری داند در سازما ایجاد ،رد.
د ووانمکیسازهای زیرسداخ

فکداوری  :بده ،دارگچری زیرسداختهای مکاسدب فکداوری االععدات

،مک شایانی به برپایی سامانههای مییری

داندد خواهدی ،درد .مدواردی از قهچدل ،کفدرانس از راا

دور گروا هدای مجدازی پوروالهدای ذخچدرا و بازیدابی االععدات پید

الکترونچدک و ...از جمسده

مثالهای ،اربرد فکاوری االععات برای آسا سازی مییری داند اس .
د فرایکیهای مییری

داند  :فرایکیهای مرسوش مدییری

داندد مانکدی وهدییل و پداالید داندد

ذخچرا و بازیابی االععات و به اشتراکگذاری و انتقال االععات در این بخد قرار میگچرد.
د خروجچها و نتایج مییری

داند  :به میصدوالت اسدتخرا شدیا از سدامانه االععداوی پدل ند

اشارا می،کی .به ععوا به وأثچری ،ه خروجچهای سامانه پل ند بدر ورودیهدای ایدن سدامانه دارد نچدز
ووجه ویژاای میشود.
 3ـ مدیریت دانش در پلیس ایاالت متحده امریکا

1

الرح ،اپسچکک در آزمای گاا هوت مصکوعی دان گاا آریزونا و با همکاری بخد پسچس وو،یدا
وو،یا  1و بخد پسچس فچکچکس 9راا انیازی شی .هی

1

اصدسی ،اپسچکدک ووسدعه سدامانه مدییری

داند برای جمعآوری ذخچدرا ارزیدابی و بده اشدتراکگدذاری االععدات مدروهط بدا پسدچس اسد .
،اپسچکک شامل پایگاا هدای دادا متصدل بده هدم  ،دف و ویسچدل هوشدمکی جدرائم جکدایی و دیگدر
برنامههای مهتکی بر عامسهای هوشمکی اس  .سدامانه ،اپسچکدک امکدا بده اشدتراکگدذاری االععدات
بخ های مختسف پسچس را از الریق یک واسط ،اربر سادا ممکدن مدیسدازد .ایدن سدامانه االععدات

1. Enablers of organizational environment
2. Enablers of technological infrastructure
3. Knowledge management processes
4. Outcome of knowledge management
5. USA-COPLINK
6. COPLINK
7. Tukson
8. Phoenix
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خاص را به همراا اروهاط آنها با دیگر االععات وکها با یک جیتجوی سادا در اختچار قدرار مدیدهدی.
این ابزار آشکارسازی روابط مچا موجودیتهای جکایی بدا ویسچدل پدکج بخدد خداص اسد :

هی

اشخاص سازما موقعچ

مکانی وسچسه نقسچه و نوع بادثه، .اپسچکدک امکدا یکپدار گی بانکهدای
داندد را برقدرار مدی سدازد .در واقدع بدا ویسچدل

االععاوی به اشتراکگذاری االععدات و مدییری

داداهای جکایی موجود داند جییی استخرا میشود و این داندد در اختچدار دیگدر وابدیها قدرار
میگچرد (گولتکچن

 0؛ ن و همکارا

.) 00

ویژگچها و عوامل ،اپسچکک عهارت اس از (گولتکچن

 0؛ ن و همکارا

:) 00

د امکا ذخچرا سازی و به اشتراک گذاری االععات
د ویسچل هوشمکی االععات و وولچی داند جییی
د جیتجوی هوشمکی االععات
د واسط ،اربر سادا
الگوی پیشنهادی مدیریت دانش در سازمانهای انتظامی

پس از بررسی و مطالعه الگوها و ار وبهای موجود در زمچکه مییری داند و ارزیابی سدامانههدای
مییری

داند در پسچس دیگر  ،دورهای جهدا برخدی شاخصدها و مؤلفدههدای مدؤثر در الرابدی

سامانه مییری

داند ،ارا در سازمانهای انتظامی استخرا شی .این مؤلفهها بر اساس نظر خهرگدا و

با بهراگچری از دییگااهای مییرا و ،ار،کدا سدازمانی روهدهبکدیی و مؤلفدههدای ،ارامدیور بدرای
به،ارگچری در سازمانهای انتظامی انتخاب شی و در نهای به صورت الگوی مطسوب الرابی سدامانه
مییری داند در سازمانهای انتظامی درآمی .شکل الگو را نماید میدهی.
از مچا
مییری

ار وبهای گوناگو الگوی این ویقچق بر پایه الگوی پکیلتو اسد  .پکدیلتو الگدوی
داند پسچس را در سدال  00ارائده ،درد .فرایکدیهای ایدن الگدو عهدارت اسد

از :ویدخچر

داند پردازت داند به،ارگچری داند و وولچی داندد  .در واقدع ابتدیا م دخص مدیشدود ده
1. Pendleton
2. Capturing Knowledge
3. Processing knowledge
4. Applying knowledge
5. Creating knowledge
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،یی ه چزی را میدانی؛ سپس این داند در اختچار دیگر ،ار،کا قرار میگچرد و در نهای ایدن
داند در عمل به ،ارگرفته میشود .با پاالید و بههود این داند میووا داند جیییی وولچی ،رد
(پکیلتو

 .) 00در واقدع ایدن مدوارد فرایکدیهدای مدییری

میدهکی .آنچه میسم اس

برای الرابی سامانه مییری

داند به وکهایی ،افی نچی

داندد را در الگدوی مطسدوب و دکچل

داند ،دارا ووجده بده فرایکدیهای مدییری

و مؤلفههای گوناگونی در الرابی کچن سامانهای دخچل اسد ؛ لدذا در

الگو از مؤلفههای استخرا شیا و روهه بکدیی شدیا ووسدط خهرگدا بدرای وکمچدل الگدوی مطسدوب
استفادا شیا اس .
ـ ارزیابی و تجزیه و تحلیل مؤلفهها

بعی از وجزیه و ویسچل و بررسی ابعاد ووسدط پژوه دگرا در ار وبهدای پچ دکهادی سدعی شدی بدا
نظرخواهی از خهرگا مهمترین و ،اربردیورین مؤلفههای عمسچاوی شکاسایی شود و مورد نظر قدرار
گچرد .از این رو در قیش اول با خهرگا به صورت جیا مصابهه شی و به ،مک مطالعات ،تابخانهای
در مجموعهها مؤلفههایی استخرا
عوامل نامگذاری و در نهای

و با ووجه به مفهوش و شاخصهای مورد نظدر در هدر مؤلفده ایدن

به مکظور شکاسایی مچزا وأثچر و عمسچاویبود آنها پرس کامههایی وهچه

شی .این عوامل در جیول اوردا شیا اس  .این پرس کامه برای  0نفر فرستادا شی .جامعه آمداری
این ویقچق شامل ،ارشکاسا و مییرا بوزا فکاوری و پژوه ی در ستاد ناجا بودا اس

،ه از روت

نمونددهگچددری وصددادفی سددادا بددرای انتخدداب ایددن افددراد اسددتفادا شددی .در نهاید االععددات مجمددوع
پرس کامهها بررسی و ویسچل شی .به مکظور ارزیابی نظر خهرگا در وأثچر هر یک از عوامل بر فرایکدی
از مقچاس وایی لچکرت استفادا شی ،ه در آ

به معکدای بیدچار موافدق و عدید بده معکدای بیدچار

مخالف اس .
به مکظور وعچچن اعتهار (روایی) پرس کامه از روت اعتهار میتوا استفادا شدیا اسد  .اگدر سدؤالهای
پرس کامه معر
میتواس

ویژگچهایی باشی ،ه میقق قصدی اندیازاگچدری آنهدا را دارد آزمدو دارای اعتهدار

و این اعتهار میتوا را معموال افرادی متخصص در موضوع مورد پژوهد وعچدچن مدی،ککدی

(،عیددن  .) 90در ایددن مربسدده بددا ،یددب دیددیگااهددای متخصصددا در بددوزا مددییری دانددد
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اصعبات الزش انجاش و االمچکدا باصدل شدی ،ده پرس دکامه همدا ویژگدی مدورد نظدر میققدا را
میسکجی .به مکظور وعچچن پایایی (اعتماد پذیری) آزمو از روت آلفای ،رونهاخ استفادا شیا اس .
با ووجه به ایککه ضریب آلفدای ،رونهداخ بدچد از  0/10اسد

پرس دکامههدا از پایدایی و قابسچد

االمچکا زیادی برخوردار بود و در صورت به،دارگچری ایدن پرس دکامههدا در جامعده آمداری م دابه
دیگر نتایج م ابهی به دس خواهی آمی.
جدول  :مؤلفههای تأثیرگذار بر الگوی مدیریت دانش
7

لزوم استقرار سامانه جدید

7

بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه

7

تسخیر دانش
اشتراکگذاری اطالعات
مدیریت و راهبری

7

عالقه به تسهیم دانش

0

تجاریسازی دانش

7

ساختار سازمان

7

اموزش مناسب فناوری

77

پردازش دانش

77

بافت و فرهنگ سازمانی

77

فناوریهای موجود

77

بهره وری ضعیف

7

تجربه محوری

7

به کارگیری دانش

77

طراحی پورتال و سامانه مدیریت دانش سازمانی
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فرایند تولید دانش جدید

77

تولید نرمافزار تحلیل هوشمند

77
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ـ سؤال پژوهش

مچزا وأثچر مؤلفههای سامانه مییری داند در جامعه مورد مطالعه وا ه انیازا اس ؟
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با استفادا از روت ویسچل عامسی مؤلفههای ،سچیی وأثچرگذار بر سامانه مییری داند شکاسدایی
و دستهبکیی میشود .ویسچل عامسی روشی اس ،ه روابدط متغچرهدا را بدا ووجده بده داداهدا م دخص
می،کی .هم کچن در خعصهسازی و ،اهد متغچرها و وعچدچن متغچرهدای ،سچدیی نقدد بیدچار مهمدی
،ه الهچع

دارد به الوری ،ه این روت اساسی برای ایجاد متغچرهای جیییی اس

متغچرهای اصدسی

را با وعیاد ،متری از متغچرها ن ا می دهی و در این صدورت میدائسی ،ده بدا وعدیاد زیدادی متغچرهدا
سرو،ار دارد میووانی با وعیاد متغچرهای ،متری ویسچل و بررسی شود.
برای بررسی مچزا همهیتگی قابل قهول بچن مؤلفههدا آزمدو  KMOو باروسد انجداش مدیشدود.
مقیار  0/ 2برای  KMOو درجه اهمچد ،متدر از  0/0بدرای آزمدو باروسد
درجه همهیتگی قابل قهول بچن متغچرها به مکظور ویسچل عامسی اس
از آنجا ،ه هی
اهیا

پچدبچکی اس

ن دانیهکیا مچدزا

(سچی بیچکی .) 99

این پژوهد وسخچص عوامل متغچرها و دستچابی به وعیاد مییودی عامدل بدرای
بهمکظور وعچچن مؤلفههای عوامل اصسی از روت ویسچل مؤلفدههدای اصدسی بده

عکدوا روت اسدتخرا مؤلفده هدا اسدتفادا شدیا ،دده یکدی از روشدهای ویسچدل عدامسی اسد  .وعددیاد
مؤلفههای عامسهای اصسی ووسط میقق هار عامل انتخاب شدیا اسد

سدپس بدا اسدتفادا از دورا

عامسها ،ه در ایکجا روت رخد عامسی واریما،س انتخاب شیا بارهای عامسی دارای اندیازاهدای
بزرگتر از

 0/برای راب ور شی ،ار ویسچل و وفیچر استخرا شیا اس  .پس از دورا عامسهدا

میقق بایی از الریق انتیاب متغچرها به عامس ها بده اسدتکتا مفهدومی بپدردازد؛ یعکدی بدرای هدر یدک از
مجموعه متغچرهایی ،ه بر یک عامل وعسق گرفته اس
پرداخ  .از الریق همچن فرایکی اس

مفهومی عاش وعچچن ،رد وا بتوا به وفیچر آنها

،ه میقق با استفادا از ویسچل عامسی وعدیاد زیدادی متغچدر را در

کی عامل خعصه و ناش عمومی برای آ وعچچن می،کی وا بتوانی به وسخچص داداها دس
اهیا

اساسی این شچوا آماری اس

یابی ،ده از

(،عنتری .) 91

با به ،ارگچری این روت هار مؤلفه اصسی استخرا میشود ،ده  0عامدل وعچدچن شدیا در ایدن
هار گروا الهقهبکیی میگردد.

1. Principle Component Analysis
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جدول  :3تحلیل توضیحی مؤلفههای الگوی مدیریت دانش
عوامل مؤلفههای اصلی
موارد مؤلفهها

متغیرهای
محیطی
)(d

لزوم استقرار سامانه جدید )(j1

پیشرانها
)(j

زیرساختهای
فرایندهای
مدیریت دانش فناوری اطالعات
)(a
)(b

.759
.849

بانک اطالعاتی جامع و یکپارچه )(a-1
.660

تسخیر دانش )(b1
.710

اشتراک گذاری اطالعات )(j2
مدیریت و راهبری
عالقه به تسهیم دانش
تجاریسازی دانش
ساختار سازمان
آموزش مناسب فناوری

.565

پردازش دانش )(b2
بافت و فرهنگ سازمانی )(d1

.644

فناوریهای موجود )(d2

.646
.726

بهرهوری ضعیف )(j3
تجربه محوری

.589

به کارگیری دانش )(b3

.570

طراحی پورتال و سامانه مدیریت دانش سازمانی )(a-2
.689

فرایند تولید دانش جدید )(b4
تولید نرمافزار تحلیل هوشمند )(a-3

.842

پشتیبانی از کنفرانس از راه دور ،ایجاد گروههای مجازی
و استفاده از پست الکترونیک )(a-4

.752

حمایت مدیران ارشد

7

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال پانزدهم ،شماره  ،38زمستان 5831

جدول  :4مؤلفههای اصلی الگوی مطلوب در مدل مدیریت دانش
مقدار خاص

عامل (مؤلفه)

درصد واریانس درصد تجمعی واریانس
مربوط به عامل
مربوط به عامل

7

زیرساختهای فناوری اطالعات

3.048

15.238

15.238

فرایندهای مدیریت دانش

2.965

14.825

30.063

پیشرانها

2.410

12.048

42.111

متغیرهای محیطی

1.982

9.909

52.019

مؤلفههای اصسی الگوی مطسوب در میل مییری داند عهارت اس از:
د زیرساختهای فکاوری االععات (الف) :مکظور فراهم ،رد میچط سدخ افدزاری ندرشافدزاری و
شهکههای رایانهای برای پ تچهانی از فرایکی مییری

داند در سازما انتظامی اس ؛ از جمسده مدوارد

مهم الرابی بانکهای االععاوی جامع و یکپار ه(الف د ) الرابی پوروال و سامانه مییری داندد
سازمانی(الف د ) وولچی نرشافزارهای ویسچسی هوشمکی(الف د ) پ دتچهانی از ،کفدرانس از راا دور
ایجاد گرواهای مجازی و اسدتفادا از پید الکترونچکدی (الدف د ) اسد  .در سدازمانهای انتظدامی
بیث امکچ

االععات بدچد از سدازمانهای عدادی مطدرح مدیشدود .در واقدع هدی

االععاوی یکپار ه با مییودی

دسترسی و ایمکی و امکچ

ایجداد بانکهدای

زیاد اس  .هم کچن نرشافزارهای ویسچسدی

هوشمکی در سازمانهای انتظامی بیچار مؤثر اس  .در واقع با ،مک این نرشافزارها میووا بده  ،دف
و ویسچل جرائم گونداگو و وولچدی داندد جییدی پرداخد  .از دیگدر زیرسداختهای مدورد نچدز بدرای
پ تچهانی از فرایکی مییری

داند استفادا از سامانههای جامع مییری

داند اس  .این سدامانههدا از

جمسه موارد مهم و وأثچرگذار برای الرابی هر سامانه مییری داند اس  .در واقع بدیو اسدتفادا از
یک واسط ،اربری ،ارامی نمیووا به وولچی و مییری داندد ،مدک ،درد .عدعوا بدر ایدن مدوارد
استفادا از پی

الکترونچکی سازمانی (مختص سازما انتظامی) و ایجداد گدرواهدای مجدازی وید

شهکه داخسی سازما ،ه در مهابث وخصصی به بیث میپردازد ،مک شایانی بده مدییری داندد
سازمانی خواهی ،رد.

1. Eigen value
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د فرایکیهای مییری

داند (ب) :در الگوی ارائه شیا هار فرایکی اصسی برای وولچدی و مدییری

داند سازمانی ارائه شیا اس  .در فرایکی ویخچر داند (ب د ) سعی بر این اس آنچه ،ه ،ار،کا
پسچس میدانکی م خص شود ( ه ،یی ه چزی را میدانی) .در فرایکی پردازت داندد (ب د ) در
واقع آنچه ،ار،کا میدانکی در اختچار دیگر ،ار،کا پسچس قرار مدیگچدرد .در فرایکدی بده،دارگچری
داند (ب د ) آنچه ،ار،کا به دسد آوردااندی در عمدل بده ،ارگرفتده مدیشدود و در نهاید در
فرایکی وولچی داند جییی (ب د ) به پاالید بههود و افزاید داند وولچیشیا پرداخته مدیشدود .در
نهای

در ومامی فرایکیها آنچه بده دسد آمدیا اسد بدرای دیگدر ،ار،کدا بده اشدتراک گذاشدته

میشود.
د پچ رانها ( ) :عوامسی اس

،ه به نوعی زمچکه را برای الرابی سامانه مییری

،کی .در واقع سازما را به سم

الرابی و استقرار سامانه مدییری

داند فراهم مدی-

داندد ،ارامدی سدوق مدیدهدی.

پچ ددرانها در ایددن الگددو عهددارت اس د از :لددزوش اسددتقرار سددامانه جییددی (

د ) وقاضددا بددرای بدده

اشتراکگذاری االععدات ( د ) بهدراوری ضدعچف سدازما و ،ار،کدا ( د ) .ودا زمدانی ،ده
سازما به این واقعچ

نرسی ،ه به ویهچم االععات و استقرار سدامانۀ جدامع بدرای مدییری

داندد و

االععات سازمانی نچاز فراوانی دارد نمیووا سامانهای جییی الرابی ،رد.
د متغچرهای میچطی (د) :متغچرهای میچطی مواردی اس
،امل آنها از دس

،ه بر سامانه وأثچر میگذارد ولی ،کتدرل

سازما خار اس  .در این الگو دو متغچر میچطی بر سامانه به صورت میدتقچم و

غچرمیتقچم وأثچر میگدذارد :بافد و فرهکدگ سدازمانی (د د ) فکاوریهدای موجدود (د د ) .بافد و
فرهکگ سازما در سازمانهای انتظامی با دیگدر سدازمانها متفداوت اسد  .در واقدع در ایدن سدازمانها
سسیسه مراوب به شکسی قوی رعای

شیا دسترسچها میدیود اسد ، .ار،کدا

نچیتکی ولی وجربچات ارزشمکیی را به دسد

کدیا داندد میدور

آوردااندی .از ایدن رو الرابدی سدامانه مدییری داندد

،ارامی برای این سازمانها وفاووهایی با سامانههای معمول فعسی خواهی داش  .هدم کدچن فکاوریهدای
موجود در بازار نچز مییود اس

و بعنی از فرایکیها با فکاوریهای موجود قابدل اجدرا نچید  .عدعوا

بر این سازمانهای نظامی در استفادا از فکاوریهای گوناگو میتاط هیتکی و با ووجه به میدائل امکچتدی
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امکا استفادا از هر نوع فکاوری برای آنها فراهم نچی .
د نتایج :اشارا به خروجچهای سامانه مییری
فرایکیهای مییری

داند دارد .در واقع با اجرای درس

و موفقچ آمچدز

داند بهراوری سازما افزاید پچیا می،کی و خیمات ،ارامیوری ارائه خواهی

،رد .ععوا بر این میووا با اندیازاگچدری نتدایج و اسدتفادا از آنهدا بده عکدوا بدازخورد بده اصدعح
ورودیها و فرایکیهای سامانه مییری داند پرداخ .
در ادامه با استفادا از روت ویسچل میچر اثر این مؤلفههای ،سچیی بر سامانه مییری داند مدورد
بررسی قرار میگچرد و در نهای الگوی سامانه مییری داند در سازمانهای انتظامی ارائه میشود.

شکل  :4الگوی مدیریت دانش مطلوب برای سازمانهای انتظامی

1. Path Analysis
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در این شکل هار مؤلفه اصسی الگو ،ه از روت ویسچل عامسی به دسد
زیرساختهای فکاوری االععات فرایکیهای مییری

آمدیا یعکدی پچ درانها

داند و عوامل میچطی و هدم کدچن مؤلفدههدای

وأثچرگذار بر این مؤلفههای اصسی در قالب یک الگوی مفهومی نمداید دادا شدیا اسد  .ووجده بده
مؤلفههای مهم این الگو در اجرای بهتر مییری
درجه

داند در نچروی پسچس وأثچر خواهدی داشد  .ودعت

ایجاد زیرساختهای فکاوری االععدات بدا ایجداد و بده،دارگچری بانکهدای االععداوی جدامع

پوروالها نرشافزارهای ویسچسدی هوشدمکی و پ دتچهانی از راا دور و ووجده بده عوامدل میچطدی و ایجداد
سامانههای مییری

داند متکاسدب بدا فرهکدگ سدازمانی و بده،دارگچری فکاوریهدای روز ووجده بده

پچ رانها ،ه بر ضرورت به،ارگچری و مییری
فرایکی مییری
درنهای

داند در سدازما پسدچس اشدارا دارد و بده،دارگچری

داند اشارا شیا به مکظور وعچچن داند سازمانی اشتراک و به،ارگچری این داندد و

وولچی داند جییی میووا به نتایج مورد انتظار دس

خیمات ،ارامیور و افزاید سرع

یاف ،ه افزاید بهدراوری و عرضده

عرضه خیمات را به دنهال دارد.

روش تحلیل مسیر به منظور طراحی الگو

ویسچل میچر روشی اس

،ه برای آزمو الگوهای ،سی به ،ار میرود و میدتسزش وکظدچم الگدویی بده

صورت نمودار عسّی اس  .این روت به ویسچسگر امکا میدهی در ویسچل داداها از مفروضدات عسّدی
صرییی استفادا ،کی .ویسچل میچر اساسا شچواای ویسچسی اس

،ه با استفادا از معدادالت رگرسدچو

کیمتغچرا استانیارد شیا به بررسی الگوهای نظری میپدردازد .پژوه دگرا عمومدا در پدی  ،دف
روابط بچن عوامل میتقل و متغچر وابیته اس  .معموال همهیتگیهای سادا و کیگانه به ،دار گرفتده
میشود و غالها روابط مهمی نچز به دس

میآیی؛ اما ایکها هرگز مهچن عسچّ

نچید  .در نمدودار میدچر

بایی متغچرها را بر اسداس نظدم عسّدی مرودب ،درد .متغچرهدایی ،ده در ویقچدق وارد مدیشدود وروچدب
قرارگرفتن آنها در الگو و پچکانهای ن انیهکیا رابطه عسّی همه بده وصدمچم پژوه دگر بیدتگی دارد.
درواقع ویسچل میچر راهی اس
اصل مطسب ایکجاس

برای ارزیابی مچزا وکاسب و همخوانی مجموعهای از داداها با الگدو.

،ه قهل از هر نوع ویسچل آماری گیتردا بایی الگویی ساخ  .ویسچدل آمداری

،ار الگوسازی را انجداش نمدیدهدی .آمدارا هدا و ویسچسهدای پچچچدیا جدای اسدتیالل نظدری میکدم را
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نمیگچرد بسکه خود متکی بر آ اس

(سچی بیچکی .) 99

در بخد قهسی به یک الگوی مفهومی یا نظری دس
شیا اس

یافتچم ،ه از ادبچات نظری ویقچق اسدتخرا

(شکل ) .برای ایککه ایدن الگدو بده میدک وجربده گذاشدته شدود و بدرای وعچدچن وجربدی

مؤلفهها از روت ویسچل میچر استفادا میشود ،ه به الگوی ویسچل میچر در شکل خواهچم رسچی.
در ویسچل میچر یک الگوی نظری را به آزمو میگذاریم ،ه در نهاید
الگوی نظری بایی به یک الگوی وجربی مکتهی شود؛ بکابراین الهچعی اس
عسّی بچن متغچرها در الگوی وجربی ،ده از ویسچدل میدچر بده دسد
ار وب نظری به دس

مدیآیدی بدا الگدوی نظدری ،ده از

میشود.

،ه در اجرای ویسچدل میدچر متغچرهدایی را ،ده مقدیار بتدای آنهدا در سدطح

خطای ،و کتر از  0/0معکیدار ن ود از الگو بذ
الگو بذ

،ه هموارا ساخ

روابط

میآیی فرق دارد؛ اما سؤال ایکجا اس ،ده ده متغچرهدایی در الگدو بداقی

میمانی و ه متغچرهایی از آ بذ
قاعیا ،سی این اس

بدا اجدرای ویسچدل ایدن

می،کدچم؛ بکدابراین میدچر ایدن متغچرهدا نچدز از

میشود .الهته هر ه بجم نمونه بزرگتدر باشدی ابتمدال ایککده ضدرایب میدچر ،دو کتر

معکیدار شود بچ تر اس  .مقیار ضرایب بتای زیاد در این الگو ن انیهکیا وأثچر متغچرها (مؤلفهها) بر
الگو اس .
P3

P6

ج

الف
تحققققق

P1

P8

P1

نتایج مدل

P7

P4

P5
P9

د
P2

ب

شکل  :1الگوی نهایی تحلیل مسیر از الگوی مدیریت دانش برای سازمانهای انتظامی
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محاسبه تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
نوع اثر
محاسبه تأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم
متغیر الف بر الگو

مسیر

مستقیم

غیرمستقیم

میزان اثر بر اساس ضرایب بتا

تحقق نتایج → الف

0.474

تحقق نتایج → ب → الف

0.242*0.541=0.130922

تحقق نتایج → ج → الف

(-0.150)*0.414=-0.0621

تحقق نتایج → ج → ب → الف

0.242*(-0.012)*0.414=-0.0012023

تحقق نتایج → د → ب → الف

0.242*0.189*0.194=0.0088732

تحقق نتایج → د→ ج → ب → الف 0.242*(-0.012)*0.071*0.194=-0.0004

مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم

نوع اثر
محاسبه تأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم
متغیر ب بر الگو

مسیر

مستقیم
غیرمستقیم

0.55009

میزان اثر بر اساس ضرایب بتا

تحقق نتایج → ب

0.541

تحقق نتایج → ج → ب

(-0.012)*0.414=-0.004968

تحقق نتایج → د → ب

0.189*0.194=0.03666

تحقق نتایج → د → ج → ب

(-0.012)*0.071*0.194=-0.0001653

مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم

نوع اثر
محاسبه تأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم
متغیر ج بر الگو

مسیر

مستقیم
غیرمستقیم

0.5725

میزان اثر بر اساس ضرایب بتا

تحقق نتایج → ج

0.414

تحقق نتایج → د → ج

0.071*0.194=0.01378

مجموع تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم

نوع اثر
محاسبه تأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم
متغیر د بر الگو

مسیر

0.4278

میزان اثر بر اساس ضرایب بتا

تحقق نتایج → د

0.194

مستقیم

در پژوه ها معموال شکاسایی وماش عوامل وأثچرگذار بر متغچر وابیته برای میقق امکانپدذیر نچید .
بکابراین متغچرهای ویسچل میچر هموارا میووانی وکها بخ ی از واریانس متغچر وابیته را وهچچن ،کدی .بده
همچن دلچل در ویسچل میچر آنچه به عکوا اثر یا عوامل ناشدکاخته بداقی مدیماندی بده وسدچسه ، eده بده
،مچ

خطا معرو

اس

ن ا دادا میشود .مقدیار  eبچدانگر مچدزا واریدانس متغچدری اسد

،ده

متغچرهای میتقل قهسی دیاگراش قادر به وهچچن آ نهودا اس  .با مجذور ،رد  eواریانس وههدچنن دیا
1. Error term
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به دس میآیی .مقیار واریانس وههچنشیا یا مقیار ضدریب وعچدچن برابراسد بدا( R2 = 1-e2 :سدچی
بیچکی  .) 99مقیار ضریب وعچچن در این مثال برابر با  0/92اس ؛ یعکی  92/درصی از مجمدوع
وغچچرات متغچر وابیته ووسط الگوی ویسچسی ارائه شیا وهچچن میشود .ضریب خطا  0/ 0اس ؛ یعکدی
الگوی عسّی به دس آمیا  0/درصی از واریانس متغچر وابیته را وهچچن نمی،کی.
نتیجهگیری

در جوامع داند میور امروزی لزوش الرابدی سدامانههدای مدییری
ضروری اس  .مییری

داندد ،ارامدی بدرای سدازمانها

داند ضامن افزاید بهراوری سدازمانی و بههدود عمسکدرد ،ار،کدا اسد .

سازمانهای انتظامی نچز از این امر میتثکی نچیتکی و مییری داند سازمانی برای آنها بچاوی اسد  .در
این مقاله پس از بررسی الگوها و سامانههای مییری

داند در پسچسهدای جهدا الگدوی مدییری

داند جیییی در این راستا ارائه شی .این الگو ن انیهکیا وفاوت سدازمانهای انتظدامی بدا سدازمانهای
دیگر در مییری

داندد اسد  .بده دلچدل امکچتدی بدود ایدن سدازمانها وفداوت در بافد

سازمانی ساختار سازمانی متفاوت میدیودی

و فرهکدگ

اسدتفادا از فکداوری و سسیدسه مراوهدی بدود سدطوح

دسترسی در این سازمانها الرابی سامانه مییری داند در سازمانهای انتظدامی وفاووهدای بدارزی بدا
سامانههای مرسوش خواهی داش  .در این مقاله ابتیا عوامل مؤثر بر الگوی مدییری داندد اسدتخرا
شی؛ سپس وأثچر این متغچرها بر نتایج الگو یا ویقچق در قالب الگوی ویسچل میدچر مدورد بررسدی قدرار
گرفد  .مؤلفددههددای اصددسی در ایددن الگددو عهددارت اس د از :پچ ددرانها فرایکددیهای مددییری دانددد
زیرساختهای فکاوری االععات متغچرهای میچطی و نتایج ویقچق .به،ارگچری ایدن الگدو بده مدییرا
ناجا ،مک می ،کی وا با ومر،ز بر عوامل مهدم در ویقدق سدامانه مدییری داندد در سدازما دسد
یابکی .آنچه در آیکیا مورد نظر خواهی بود بههود الگو و بومیسازی آ بر اساس ویژگچهدای خداص
نچروی انتظامی جمهوری اسعمی ایرا اس  .هم کچن با به،ارگچری دیگر روشهای الگوسازی مانکی
روت نگاش مفهومی فازی میووا روابط بچن متغچرها را بررسی و در الگویی ارائه ،رد.

1. R square
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