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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :امروزه تمامي سازمانها به نوعي در معرض تحوالت فنآوري اطالعات قرار دارند و
جلوههاي كاربرد فنآوري اطالعات و ارتباطات در كليه حوزهها آشكار است و با ورود فنآوريهاي جدي مانند
فنآوري اطالعات ،ديگر بسياري از سياستها و تجارب گذشته كارايي الزم را ندارند .هدف اين تحقيق بررسي
نظام فنآوري اطالعات ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال  3393ميباشد تا با بررسي آن به مدلي مناسب جهت
پشتيباني مديريت دانش سازمان دست يابيم.
روش پژوهش :در فاز اول اين پژوهش ابزارهاي فنآوري اطالعات و نظام فنآوري اطالعات ستاد مبارزه با مواد
مخدر استخراج شده و مورد شناسايي قرار گرفته شده است .در فاز دوم اين تحقيق ،جهت رسيدن به مدل پشتيباني
و مديريت دانش توسط ابزارهاي فنآوري اطالعات کار ميداني انجام گرفته است .بر اساس دادههاي جمعآوري
شده از نمونهاي متشکل از  222نفر از مديران ،معاونين ،سرپرستان و كاركنان ستاد مبارزه با مواد مخدر که به روش
نمونهگيري تصادفي انتخاب شدهاند ،تحليل آماري صورت گرفته است .دادههاي حاصل از پرسشنامه با استفاده از
نرمافزار آماري  LISRELمورد بررسي و تحليل قرار گرفتهاند.
يافتهها :نتايج نشان ميدهد فرآيند مديريت دانش توسط ابزارهاي فنآوري اطالعات پشتيباني ميشود و بين
استفاده از ابزارهاي فنآوري اطالعات در ستاد مبارزه با مواد مخدر رابطه معنيداري وجود دارد.
نتيجهگيري :نتايج نشان ميدهد بين ابزارهاي فنآوري اطالعات و فرآيند دانش رابطه وجود دارد .همچنين با توجه
به ضرايب استاندارد مدل ،ميتوان گفت که وزن مؤلفهها در تعريف فرآيند مديريت دانش باال بوده است که به
ترتيب تبديل دانش در ستاد با بيشترين ضريب اهميت و خلق دانش با کمترين ضريب استاندارد به دست آمده
است.
واژگان كليدي :فنآوري اطالعات ،مديريت دانش ،ابزارهاي فنآوري اطالعات ،فرآيندهاي مديريت دانش
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در يک محيط شغلي پويا هنگامي که سازمان دانش

مقدمه
1

آفرين با مشكالت غيرمنتظره روبرو ميشود ،فنآوري

( )ITAAفنآوري اطالعات به معناي مطالعه ،طراحي،

اطالعات در نقش توانا ساز مديريت دانش ،ميتواند به

توسعه ،پيادهسازي ،حمايت يا مديريت سيستمهاي

بهترين نحو مورد استفاده قرار گيرد و بين داده،

اطالعاتي مبتني بر رايانه بهخصوص برنامههاي

اطالعات و دانش يک چرخهي زاينده ايجاد کند (بهات

نرمافزاري و سختافزارهاي رايانهاي است.

.)73 ،2113

بنا بر تعريف اتحاديه فنآوري اطالعات آمريکا

فنآوري اطالعات بخش جداييناپذير هر سازمان است

فنآوري اطالعات به شيوههاي مختلفي فرآيند

و تأثير آن بر واحدهاي مختلف سازمان از قبيل،

مديريت دانش را تحت تأثير قرار ميدهد؛ از جمله

ارتباطات ،مديريت موجودي ،مديريت داده و

آنها ميتوان به موارد زير اشاره کرد

سيستمهاي اطالعات و مديريت روابط با مشتري

 .1فنآوري اطالعات فرآيند جمعآوري ،ذخيره و
تبديل دانش با سرعت باال را تسهيل ميکند.

برميگردد (جوشي .)929 ،2132
آنچه در فنآوري اطالعات مهم است «تفكر اطالعات

 .2فنآوريهاي

پيشرفته

اطالعاتي،

جريانهاي

گرا» يا تفكري است كه از مجموعهاي از اطالعات

گسستهي دانش را با يکديگر ادغام مينمايند .اين

مفيد و موثّق تشكيل شده است .به عبارت ديگر ،آنچه

ادغام موانع برقراري ارتباط بين بخشهاي مختلف

اطالعات توليد ميكند ،فكر انسان خردمند است نه

سازمان را از بين ميبرد.

ابزار .فنآوري اطالعات بيشترين سهم را در مديريت

 .3فنآوري اطالعات انواع روشهاي توليد دانش

دانش داشته است ،بهطوري كه پشت همه فعاليتهاي

(جامعهپذيري ،دروني سازي ،بيروني سازي و

مديريت دانش ،فنآوري اطالعات نهفته است؛ اما

ترکيب) را بهبود و توسعه ميدهد و محدود به

فنآوري اطالعات تنها مؤلفه مديريت دانش نيست،

انتقال دانش صريح نيست (لي و چوي .)20 ،2003

بلكه مؤلفههايي نظير تحول ساختار سازماني و فرايند
تصميمگيري و  ...نيز از ديگر اجزاي مديريت دانش به
شمار ميروند (فرهادي .)35 ،3393
نقش فنآوري اطالعات در مديريت دانش
در سالهاي اخير پيشرفتهاي چشمگيري در
زمينه فنآوري اطالعات به وجود آمده است که
امکانات جديدي را براي فرآيند مديريت دانش به
وجود آورده است .بهعنوان مثال ،ابزارهاي واسطهاي
کامپيوتري پيشرفته ،مخازن دادهها با ظرفيت باال،
سيستمهاي پشتيبان تصميمگيري )DSS( 2و ظهور
سيستمهاي الکترونيکي پشتيباني عملکرد)EPSS( 3
کمکهاي زيادي به مديريت دانش کردهاند (گروگر
.)59 ،2111

80

فنآوري اطالعات عالوه بر نقش تواناسازي،
بهعنوان يکي از زيرساختهاي مهم در پيادهسازي
فرآيند مديريت دانش نيز شناخته شده است .اکثر
محققان معتقدند که بزرگترين عامل موفقيت مديريت
دانش در عصر حاضر ظرفيتهايي است که فنآوري
اطالعات براي آن ايجاد ميکند.
برخي نويسندگان معتقدند فنآوري اطالعات
جزئي از مديريت دانش است و توانايي افزايش دانش
سازمان را ندارد (داونپورت و پروساک .)23 ،3999
برخي نيز اظهار ميکنند که فنآوري اطالعات تنها
بر جنبهي کدگذاري دانش صريح مربوط ميشود و
دانش ضمني را ناديده ميگيرد .تحقيقي ديگر نشان
ميدهد که فنآوري اطالعات در نقش يک زيرساخت،
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بستر مناسبي را براي بهبود همه فعاليتها و فرآيند

تنگاتنگي با  KMدارد چراکه به توزيع دانش ساختاري

مديريت دانش فراهم ميکند (جيمي .)72 ،2113

در راستاي عمودي و افقي کمک ميکند و نيز

الزم به ذکر است که فنآوري اطالعات به تنهايي

جستوجو و بهرهگيري از آن را آسان ميگرداند.

سازمان را به سازمان دانش آفرين تبديل نخواهد کرد.

درنتيجه ،سازمانها و شرکتهاي تجاري همگي

مديريت دانش ،سيستمي فني -اجتماعي است و

ميکوشند که  KMرا همراه با فنآوري اطالعات پياده

همافزايي فنآوري اطالعات ،استراتژي ،ساختار و

سازند .فنآوري اطالعات و ارتباطات تأثيرات مستقيم

رهبري (تواناسازهاي مديريت دانش) بايستي مورد

و غيرمستقيمي را بر روي انگيزه براي به اشتراک

توجه سازمانها قرار گيرد.

گذاردن  KMاز خود نشان ميدهند که اين موضوع به

فنآوريهاي اطالعاتي مورد استفاده در مديريت

دليل چهار عملکرد ميباشد :رها کردن و صرفنظر

دانش را در صورتي موفق ميداند که قابليتهاي زير را

کردن از موانع ،ارائه کانالهايي براي اکتساب دانش،

توأماً دارا باشند:

بهبود فرآيندها و شناسايي محل مالک دانش و

 همهي اعضاي سازمان را با محيط بيروني ذيربط

جستجوگر آن (تي سانگ هو .)312 ،2119

متصل کند.
 نموداري از حافظه قابل دسترسي براي تمام اعضاي
سازمان باشند (گيلبرت .)272 ،1111
تقسيمبندي توانمند سازهايKM2

 .1استراتژي و رهبري
 .2فرهنگسازماني
 .3سيستم تشويقي سازمان
 .2فنآوري اطالعات
در ادامه مؤلفه چهارم توانمند سازهاي مديريت
دانش با توجه به اينکه موضوع مورد بحث در اين
تحقيق ميباشد مورد بررسي قرار گرفته شده است.
(بکمن  )3-22 ،3999يادآور ميشود که توانمند
سازهاي  KMدر حوزهي فنآوري اطالعات،
زيرساختهايي براي فنآوري اطالعات هستند که از
فعاليتهاي  KMپشتيباني و حمايت ميکنند،
فعاليتهايي نظير پايگاه دادههاي دانش ،پلت فرمهاي
دانش ،سيستمهاي مديريت ارزيابي عملکرد و
سيستمهاي يکپارچهسازي عملکرد.
(علوي و ليدنر  )33 ،2113بيان ميدارند که
فنآوري اطالعات در پشتيباني از فرآيند دانش سازماني
نقش مهمي ايفاء ميکند .فنآوري اطالعات پيوند

پشتيباني فنآوري اطالعات از فرآيند مديريت دانش
مديريت دانش فرآيندي است که حرکت مارپيچي
در حال گسترش دارد و دانش توليد شده در طول زمان
را مديريت ميکند (نانوكا و كونو .)29a ،3995
روشهاي زيادي براي تشريح فرآيند مديريت دانش
وجود دارد .مديريت دانش با رويکرد فني نيز عبارت
است از بهبود بخشيدن به کيفيت مديريت دانش ،با
استفادهي مؤثر از ابزار ذخيرهسازي و انتقال دانش
(شين  .)391 ،2112تعريف ديگري از ديدگاه فني،
مديريت دانش را فرآيندي معرفي کرده است که بين
مراحل شناسايي ،کسب ،بازيابي ،توزيع و کدگذاري
سرمايههاي دانشي رابطه ايجاد ميکند .سرمايههاي
دانشي ممکن است شامل دادهها ،اسناد ،روشها يا
مهارتها و تجربههاي دروني و غيرقابل دسترس افراد
باشد (هيسكوك  .)333 ،2112عليرغم اين که هر
کدام از نويسندگان تعريف خاصي در اين مورد ارائه
ميدهند ،تشابههاي زيادي ميان تعاريف وجود دارد .با
مروري بر ادبيات مديريت دانش ،ميتوان توافق بر سر
گامهاي اساسي زير را مشاهده نمود:
 .1کسب دانش
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.2

مديريت دانش پيچيدگي ايجاد كرده است و فنآوري

سازماندهي دانش

 .3تسهيم دانش
.2

مورد استفاده براي پشتيباني مديريت دانش بايد
پاسخگوي نيازهاي جديد باشد (مورفي .)9 ،2119

بهکارگيري دانش

تا به حال هيچ فنآوري اطالعاتي نتوانسته است

ستاد مبارزه با مواد مخدر بهعنوان مهمترين و

هر چهار مرحله فرآيند مديريت دانش را پوشش دهد.

اصليترين مركز توليد دانش و تصميمسازي در حوزه

معموالً فنآوريها قسمتي از فرآيند فوق را پشتيباني

مبارزه با مواد مخدر و اعتياد در كشور ميتواند با

ميکنند .براي مثال سيستمهاي خبره و سيستمهاي

استفاده از ابزارهاي نوين فنآوري اطالعات و تعيين

پشتيباني تصميمگيري ميتوانند براي ايجاد دانش به

تأثيرات آن بر روي فرآيند مديريت دانش مبارزه با مواد

کار روند .مخازن دادهها براي ذخيرهسازي دانش مورد

مخدر و اعتياد ،در راستاي رويكردهاي مقابلهاي،

استفاده قرار ميگيرد .اينترنت نيز براي انتشار دانش به

پيشگيرانه ،قضايي و حقوقي ،درماني و كاهش آسيب

کار ميرود (لي و هو .)39 ،2112

بهمنظور تدوين اهداف راهبردي بهينه و كارآمدتر با
استفاده از دانش ضمني و صريح صاحبنظران و افراد
درگير در اين حوزه تصميمات مناسبتري را اتخاذ
نمايد.

بيان مسئله
به كارگيري فنآوري اطالعات پيشرفته ،سازمانها را

در تحقيق حاضر ،با توجه به مسئله تحقيق،

قادر ميسازد از امتيازهاي فكري خود بهره بيشتري

«بررسي ابزارهاي فنآوري اطالعات مرتبط با

ببرند (امانتي .)22-23 ،3393 ،اعتقاد بر اين است

پشتيباني مديريت دانش در ستاد مبارزه با مواد

مديريت دانش نظامي است كه مستلزم تخصص

مخدر» ،از روش تحقيق توصيفي استفاده شده است.

ويژهاي است و اين تخصص در اغلب سازمانها يافت

همچنين براي تجزيه و تحليل دادهها نيز از روشهاي

نميشود و فنآوري به تنهايي قادر به انجام آن نيست.

مختلف آمار استنباطي استفاده شده است و نرمافزار

هنوز فنآوري مديريت دانش را نميتوان بهعنوان طرح

 LISRELبراي تحليل دادهها و رد يا قبول فرضيهها

واحدي كه براي هر سازماني كار كند ،در نظر گرفت.

مورد استفاده قرار گرفته است .جامعه آماري در اين

علت اين است كه فنآوريهاي مكمل براي پشتيباني

تحقيق شامل کليه مديران ،معاونين ،سرپرستان و

از مديريت دانش بندرت در طرحي واحد در دسترس

كاركنان ستاد مبارزه با مواد مخدر ميباشد که تعداد

هستند و نيز اكثر شركتها آنقدر متكي به بخشهاي

آنها  551نفر بوده است .براي تعيين حجم نمونه از

خاصي از ساختار مديريت دانش هستند كه حتي اگر

جدول مورگان استفاده شده است .تعداد نمونه مورد

طرح همه جانبه و كامل جايگزين آنها شود،

نياز براي اين پژوهش  222نفر تعيين شده است.

جداييناپذيرند .متأسفانه اين امر به موقعيتي منجر شده
است كه بسياري از شركتها ،مديريت دانش را از

سؤاالت تحقيق

طريق ابزارها و فنآوريهاي مفرط زائد و جديد ،مورد



آيا رابطه معنيداري بين استفاده از ابزارهاي

توجه قرار ميدهند .به عالوه اكثر شركتها و مهمتر از

فنآوري اطالعات در ستاد مبارزه با مواد مخدر

آن كاركنان دانشي آنها ،سرمايهگذاريهاي زيادي در

وجود دارد؟

فنآوري انجام دادهاند كه تقريباً در هدفها و نقشهاي

82
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آيا ابزارهاي شناسايي شده فنآوري اطالعات در

فنآوري اطالعات نيز مورد بررسي قرار گرفته است...

ستاد فرآيند مديريت دانش را پشتيباني ميکند؟

(رضازاده مهريزي  ،)1332تحقيقي با عنوان نقش

در صورت پشتيباني فرآيند دانش توسط ابزارهاي

فنآوري اطالعات در مديريت دانش انجام داده است.

فنآوري اطالعات ،مدل پشتيباني آن چگونه

در اين پاياننامه تمرکز بر نقش فنآوري اطالعات و

ميباشد؟

ارتباطات بر مديريت دانش بوده است .يافتههاي تحقيق
حاکي از اين است که تحليل و ريشهيابي ميزان

اهميت و ضرورت تحقيق

اثربخشي سيستمهاي اطالعاتي بر مديريت دانش ،بدون

با پشتيباني ابزارهاي فنآوري اطالعات از فرآيند

توجه به سطح بلوغ مديريت دانش در سازمان

مديريت دانش ميتوان؛ هدفهايي را كه راهبردهاي

امکانپذير نيست .مورد کاويهاي انجام شده در اين

ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري از رهگذر

پاياننامه نشان داده است که اثربخشي و بهرهوري

مديريت دانش دنبال ميكند ،با اجراي چهار گام

سيستمهاي اطالعاتي در قالب مديريت دانش ،به شدت

اساسي به دست آورد كه در حقيقت گامهاي فرآيند

از ساير ابعاد مديريت دانش ،يعني افراد و فرآيندهاي

مديريت دانش را تشكيل ميدهند:

سازمان ،اثر ميپذيرد .در ضمن ،با نقد مدلهاي موجود

 )1ايجاد يا گردآوري دانش.

در خصوص سطوح بلوغ مديريت دانش ،ستون

 )2ساختاردهي و ارزش بخشي به دانش جمعآوري

چهارمي تحت عنوان محتواي (دانشي که قرار است
مديريت شود) ،به اين مدلها افزوده شده که نگاهي

شده.
 )3انتقال و تبادل دانش.

جامعتر در خصوص بلوغ مديريت دانش در سازمان به
6

 )2ايجاد سازوکارهاي مناسب بهمنظور بهرهگيري و

ما عرضه ميکند( .ليا او  ،)2003تحقيقي با عنوان

استفاده مجدد از اين دانش ،چه در بُعد فردي و

تکنولوژيهاي مديريت دانش و کاربردهاي آن از سال

چه در قالب گروههاي درون سازماني.

 1111تا سال  2002به اجرا گذاشته است .اين تحقيق

دستيابي به چنين هدفهايي ،تنها از طريق بهرهگيري از

با بررسي  232مقاله در مورد مديريت دانش،

ابزارهاي مديريت دانش امكانپذير است .فنآوري كه

تکنولوژيهاي مديريت دانش را به  7دسته طبقهبندي

دانش را گسترش ميدهد و امكان زايش و رشد دانش

کرده است که شامل چارچوب مديريت دانش،

را فراهم و كدگذاري و انتقال اين داراييها را ممكن

سيستمهاي مبتني بر دانش ،دادهکاوي ،تکنولوژيهاي

ميسازد ،از جمله ابزارهاي مديريت دانش است

اطالعاتي و ارتباطي ،سيستمهاي خبره و هوشمند،

(چيتسازيان .)30 ،1331

تکنولوژي پايگاه داده و مدلسازي بوده است( .يعقوبي.
کوچکزاده )21-13 ،1333 ،مقالهاي را تحت عنوان
پشتيباني فنآوري اطالعات از مديريت دانش تدوين

پيشينه پژوهش
(تي سنگ ،)2003 1مقالهاي با عنوان اثر فنآوري

نموده است .در اين مقاله مباحث مديريت دانش و

اطالعات بر سيستم مديريت دانش انجام داده است.

مديريت اطالعات مطرح شده و نقش فنآوري

اين تحقيق نقش و اثر فنآوري اطالعات در اجراي

اطالعات در مديريت دانش و همچنين مؤلفههاي

مديريت اثربخش در شرکت را مورد بررسي قرار داده

فنآوري دانش که بيانگر نقش مهم و انکارناپذير

و همچنين ارتباط بين سيستم مديريت دانش و
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گرديده

فنآوري اطالعات در مديريت دانش است ،ذکر

جدول ( :)3خالصه سوابق تحقيق محققان داخلي و خارجي مرتبط
محقق

سال انتشار

تي سنگ

2119

متغيرهاي مورد بررسي

عنوان تحقيق
اثر فنآوري اطالعات برر سيسرتم
مديريت دانش

شکاف 3
شکاف 2

بين دانش کسب شده جهت افزايش رقابت شرکت و دانش
کسب شده جهت افزايش رقابت شرکت توسط مديران
بين برنامه مديريت دانش و دانش کسب شده جهت افزايش
رقابت شرکت توسط مديران

در اي رن تحقي رق نقررش فررنآوري شکاف 3
اطالعررات بررر سيسررتم مررديريت
دانش به صورت  5شکاف بررسي

شکاف 2

بين اجراي مديريت دانش و برنامه مديريت دانش
بين دانش کسب شده جهت افزايش رقابت شرکت و اجراي
مديريت دانش

شده است.
بين دانش کسب شده جهت افزايش رقابت شرکت توسط
در هر شکاف رابطه بين دو جز از

شکاف 5

مديران و دانش کسب شده جهت افزايش رقابت شرکت
توسط کارکنان

سيستم دانش مورد بررسري قررار
گرفته شده است.
33

چارچوب مديريت دانش
سيستمهاي مبتني بر دانش

تکنولوژيهاي مرديريت دانرش و
کاربردهاي آن را از سال  3995ترا

ليا او

2113

سررال  2112در قالررب  232مقالرره
بررسي نموده است.

تکنولوژيهاي مديريت دانش

2

کوچک

84

مؤلفه هاي

و

فنآوري

مديريت دانش

مديريت

يعقوبي

ت.

مهندسي دانش

ث.

طراحي مديريت کيفيت

ج.

مديريت پروژه

ح.

مديريت ريسک
دادهکاوي
تکنولوژيهاي اطالعاتي و ارتباطي

دانش

3399

ب.

پايگاه داده

3

2

پشتيباني فنآوري اطالعات از

أ.

مديريت منابع انساني

أ.

ابزارهاي مديريت دانش

ب.

تسهيم دانش

ت.

پشتيباني از تصميمگيري

ث.

يادگيري سازماني

ج.

حافظه سازمان

ح.

يکپارچگي دانش

خ.

انتقال دانش

5

سيستمهاي خبره و هوشمند

2

تکنولوژي پايگاه داده

7

مدلسازي

3
2

وروديهاي دانش
(اسکنر ،هارد ديسک ،ابزار جستجوو)...
پايگاه دادهها
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محقق

سال انتشار

متغيرهاي مورد بررسي

عنوان تحقيق

زاده

3

موتورهاي بازيابي اطالعات

2

سيستم الکترونيکي مديريت اسناد

5

گروه افزار

2

فنآوري کارگزار

7

انتشار الکترونيکي

9

نقشه الکترونيکي دانش

9

تابلو اعالنات الکترونيکي
تعيين و استخراج دانش

اطالعات در مديريت دانش بوده
که در دانشگاه صنعتي شريف
دفاع شده است .در اين پاياننامه
تمرکز بر نقش فنآوري اطالعات
رضازاده
مهريزي

و ارتباطات بر مديريت دانش
3392

مدنظر محقق بوده است.
فرآيند مديريت دانش شامل 2
مرحله بوده که مرحله اول و دوم
همزمان فرض شده است .ضمناً
زير ساخت اين چهارمرحله شامل
شبکه ،اينترنت و اينترانت
ميباشد.

نقش فنآوري اطالعات در پشتيباني فرايند مديريت دانش

اين تحقيق با عنوان نقش فنآوري
3

3

Knwledge Discovery Tools

ابزارهاي کشف دانش

2

دادهکاويData Mining

3

Text Retrival/Mining

ايجاد و خلق دانش
2

3

Thinking Aids

2

Conceptual mapping

جمعآوري/کد کردن دانش
3

3

Information Feeds

2

Intelligent Agents

تزريق/استفاده از دانش
2

3

Decision Support

2

Group Ware

3

Video Confrance

است .همچنين پشتيباني کنندههاي فنآوري اطالعات

الکترونيکي ميباشد .خالصه سوابق تحقيق در جدول

در چرخه توليد دانش نيز موضوعي است که در اين

( )1تهيه شده است.

تحقيق عنوان شده است .مؤلفههاي فنآوري مديريت
دانش در اين تحقيق شامل وروديهاي دانش (اسکنر،

ابزارهاي فنآوري اطالعات مرتبط با فرآيند مديريت

هارد ديسک ،ابزار جستجو و ،)...پايگاه دادهها،

دانش ( )IT/KMدر ستاد مبارزه با مواد مخدر

موتورهاي بازيابي اطالعات ،سيستم الکترونيکي

با توجه به بررسيهاي صورت گرفته و استخراج

مديريت اسناد ،گروه افزار ،فنآوري کارگزار ،انتشار

مستندات ستاد جدول ( )2ابزارهاي فنآوري اطالعات

الکترونيکي و نقشه الکترونيکي دانش و تابلو اعالنات

ستاد و نمودار ( )3نظام فنآوري اطالعات را نشان
ميدهد.
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جدول ( IT- TOOLS :)2ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري
رديف ابزارهاي فنآوري اطالعات

3

2

زير مجموعه


بانك اموال مصادرهاي



بانك جامع آمار و اطالعات



بانکهاي اطالعاتي كتابخانه



بانك سازمانهاي غيردولتي



بانك مراكز درمان اعتياد



بانك شهداي مبارزه با مواد مخدر و اعتياد



بانك آرشيو فيلم و عكس



سيستم حضور و غياب لمسي



سيستم و نرمافزارهاي

سيستم اداري ،پرسنلي و سوابق كاركنان



تخصصي

سيستم مالي و حسابداري و نظام پرداخت



سيستم و سامانه ارسال پيام كوتاه



سيستم و نرمافزار مشخصات آموزشي كاركنان

بانكهاي اطالعاتي

سيستم ثبت و صدور نامههاي اداري و مراسالت در ستاد و شوراهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر
3

اتوماسيون اداري

استانها و اتصال به شبكه دولت جهت ارتباط مجازي با وزارتخانهها ،سازمانها و نهادهاي مرتبط و
زير مجموعه دولت الكترونيك

2

مديريت پست الكترونيك مديريت بيش از  221عضو و ارتقاي امنيت اطالعات در سامانه پست الكترونيكي ستاد
با توجه به افزايش روزافزون اطالعات و امنيت آن و همچنين نيازهاي كاربران و توسعه فضاي
مجازي و اطالعرساني در شورايهاي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان ها و از طرفي يكپارچه
نمودن بانكهاي اطالعات و دور از موازي كاري در اين بستر تالش ميگردد در راستاي بهكارگيري

5

پورتال ستاد مبارزه با مواد
مخدر

جامع و گسترده از ابزارهاي فنآوري اطالعات از جمله بانكهاي اطالعاتي تخصصي ،تكريم و
تحقق نيازهاي كاربران و لحاظ نمودن نظرات آنان ،توسعه شبكههاي استاني و دستگاههاي عضو
ستاد ،بهرهمندي از وبگاههاي تخصصي ،افزايش سرعت و دقت در پاسخگويي به متخصصان و
كاربران اين حوزه ،اداره كل روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر با همكاري كميته فنآوري
اطالعات اين ستاد طراحي پورتال جامع را در دستور كار قرار داده است كه با تالش مسوولين و
متخصصان امر در حال حاضر نسخه آزمايشي راهاندازي گرديد.

2

سيديهاي آموزشي (متا
ديتا)

7

ebook

9

اينترنت

9

WWW.DCHQ.IR

تهيه سيديهاي آموزشي و ارسال به مراكز مرتبط بهمنظور اطالعرساني و پيشگيري از اعتياد
نشر الكترونيك كتب و نشريات ستاد در قالب سي دي ،بارگذاري الكترونيكي و توسعه كتابخانه
تخصصي ستاد
اينترنت ستاد يك خط

Leased Line

با پهناي باند 252

KB

ميباشد كه از طريق مخابرات صورت

گرفته است و تعاريف و دسترسيها بر اساس نياز دفاتر و با تصويب كميته فني صورت گرفته است.

كامپيوتر و تجهيزات مرتبط بهطور ميانگين  3.3كامپيوتر در اختيار دارد

31

نيروي انساني

33

شبكه

 3مدير عالي اطالعات 3 ،تحليلگر سيستم و برنامهنويس 2 ،كارشناس امور رايانه 33 ،رابط امور
فرهنگي و رايانه در شورايهاي فرهنگي مبارزه با مواد مخدر استانها
شبكه ستاد در  31طبقه طراحي شده است و در حال حاضر بيش از  Node 511ميباشد كه در حال
حاضر ايستگاه كاري  251فعال ميباشد كليه سوئيچها تعويض شده است .با توجه به اهميت امنيت
شبكه كليه مودمها جمعآوري شده است بر روي سوئيچها تعريف شده است.
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شبكه اتوماسيون اداري
از طريق خط  MPLSدر
سطح ملي و برقراري  31استان
سامانه ملي اطالعات مبارزه با

با  530كاربر به صورت فعال مورد

پورتال ستاد

مواد مخدر
طبق  33شاخص راهبردي مبارزه با
مواد مخدر بازنگري و اصالح و تكميل
بانكهاي آماري ثبتي و پيمايشي در
دست اقدام است.

بهره برداري قرار ميگيرد.

طي سال گذشته وبگاه ستاد به پورتال
جام ستاد تغيير و در حال حاضر به
صورت آزمايشي مورد بهره برداري از

سامانه اداري و مالي

اطالعات ستاد مبارزه

است.

با مواد مخدر در سال

سيستم حقوق و دستمزد/سيستم
كارگزيني/سيستم حضور و

نظام فنآوري

سوي دفتر روابط عمومي قرار گرفته
سامانه تحقيقات و آموزش
سيستم كتابخانه/سيستم بررسي
پروژههاي تحقيقاتي و ارتباط با

سامانه اموال و داراييها

پژوهشگران/وب سايت اعتياد

اعتبارات/سيستم جمع داري/سيستم

توقيفي و مصادرهاي

پژوهي/سيستم ارسال پيام

صدور چك

در حال حاضر از سوي اداره كل

كوتاه/سيستم آموزش

غياب/سيستم حسابداري/سيستم

اموال و داراييها و دبيرخانه
شوراي هماهنگي مبارزه با مواد
مخدر  31استان مورد بهرهبرداري

نمودار ( :)3نظام فنآوري اطالعات ستاد مبارزه با مواد مخدر در سال 3393
حجم نمونه و روش نمونهگيري

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از آنجايي که براي شناسايي

در اين پژوهش از روش نمونهگيري تصادفي ساده

ارزيابي نظام فن آوري اطالعات و نحوه پشرتيباني آن از

استفاده شده است .در انتخاب نمونهها از جدول

مديريت دانش در ستاد مبارزه برا مرواد مخردر رياسرت

مورگان استفاده شده است .اندازه نمونه آماري اين

جمهوري است ،لذا از ماهيتي توصيفي برخوردار اسرت

پژوهش با توجه به جامعه آماري  226به دست آمده

و از نظر نوع پيمايشي ميباشد .همچنين ،از آنجايي که

است.

نتايج اين پژوهش مي تواند به طور عملي مورد اسرتفاده
قرار گيرد ،يک پژوهشي کاربردي نيز ميباشد.

ابزار اندازهگيري
در اين پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده

جامعه آماري

است .براي طراحي اين سؤاالت از طيف پنج گزينه

جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کارکنان ستاد

ليکرت استفاده گرديده است که يکي از رايجترين

مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري ،شوراهاي

مقياسهاي اندازهگيري به شمار ميرود .نمودار کلي و

هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استانها هستند که تعداد

امتيازبندي اين طيف براي اغلب سؤاالت به صورت

آنها  110نفر برآورد شده است.
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ذيل است .به حداکثر موافقت با گويه امتياز  1و حداقل

جدول ( :)2ضريب آلفاي کرونباخ مربوط به پايايي
متغيرهاي پرسشنامه

موافقت با گويه امتياز  1تعلق ميگيرد.
تقسيمبندي سؤاالت پرسشنامه پژوهش مطابق جدول

تعداد سؤال

آلفاي کرونباخ

39

1/97

( )3ميباشد:
جدول ( :)3جدول تقسيمبندي سؤاالت پرسشنامه

پايايي پژوهش نيز داللت بر آن دارد كه ابزار

تحقيق (جمعبندي محقق)
شماره سؤاالت

اندازهگيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج

در پرسشنامه

يكساني به دست ميدهد .به عبارت ديگر ابزار پايا يا

خلق

7-1

معتبر ابزاري است كه از خاصيت تکرارپذيري و

فرآيند مديريت

حفظ و نگهداري

7-1

دانش

تبديل و انتقال

3-1

سنجش نتايج يكسان برخوردار باشد (حافظ نيا.)1330،

بهکارگيري

6-1

بررسي متغيرهاي

ابعاد چندگانه مورد نظر

مورد

ابزارهاي فنآوري

ابزارهاي فنآوري

اطالعات

اطالعات در اين تحقيق

براي تعيين پايايي پژوهش از ضريب آلفاي کرونباخ
استفاده شده است( .مطابق جدول )2

10-1

يافتههاي پژوهش

چگونگي سنجش روايي 7پژوهش
منظور از روايي اين است که محتوي ابزار يا
سؤاالت مندرج در ابزار ،دقيقاً متغيرها و موضوع مورد
مطالعه را بسنجد .يعني اينکه هم دادههاي گردآوري
شده از طريق ابزار ،مازاد بر نياز نباشد و هم اينکه
بخشي از دادههاي مورد نياز در رابطه با سنجش
متغيرها ،در محتوي ابزار حذف نشده باشد يا به عبارت
ديگر عين واقعيت را نشان دهد .روايي پژوهش حاضر،
محتوايي است.

تعيين وضعيت فرآيندهاي مديريت دانش
با توجه به جدول ( )5و نمودار ( )2به بررسي
مدل عاملي فرآيندهاي مديريت دانش ميپردازيم .با
توجه به ضرايب استاندارد مدل ،ميتوان گفت که وزن
مؤلفهها در تعريف فرآيند مديريت دانش باال بوده
است؛ که به ترتيب تبديل دانش در ستاد با بيشترين
ضريب اهميت و خلق دانش با کمترين ضريب
استاندارد به دست آمده است.

چگونگي سنجش پايايي 8پژوهش
جدول ( :)1مدل عاملي فرآيندهاي مديريت دانش
ضرايب استاندارد

آماره آزمون

ضريب تبيين

متغيرها
خلق دانش

1/92

5/92

1/72

حفظ و نگهداري

1/93

9/13

1/92

تبديل و انتقال

1/93

33/29

1/92

بهکارگيري

1/93

31/37

1/29
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نمودار ( :)2مدل عاملي فرآيند مديريت دانش
بررسي رابطه بين ابزارهاي فنآوري اطالعات در

فنآوري ميپردازد .با توجه به اينکه آماره آزمون بيشتر

ستاد و فرآيند دانش

از  3/92ميباشد ،فرض صفر رد ميشود .يعني بين اين

نمودار ( )3به بررسي معنيداري ضرايب تأثير مدل

دو متغير رابطه وجود دارد .ميزان اين رابطه برابر با

ميپردازد .به کمک اين ضرايب ميتوان آزمونهاي

 1/75است که نشان ميدهد دو متغير رابطه بااليي با

فرض مبني بر وجود رابطه بين متغيرها را انجام داد.

هم دارند .ضريب تبيين هم نشان ميدهد که  52درصد
از تغييرات متغير وابسته ،به کمک ابزارهاي فنآوري

تعيين رابطه بين ابزارهاي فنآوري اطالعات و مؤلفه

اطالعات توجيه ميشود.

خلق دانش در ستاد مبارزه با مواد مخدر
جدول ( )2به بررسي ضريب تأثير بين متغيرهاي
خلق دانش در ستاد مبارزه با مواد مخدر و ابزارهاي

نمودار ( :)3آمارههاي آزمون براي ضرايب مدل
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جدول ( :)6پارامترهاي ضريب تأثير بين خلق دانش و ابزارهاي فنآوري
اولين پارامتر



IT TOOLS

برآورد استاندارد

خلق دانش



ابزارهاي فنآوري

1/75

آماره

T

ضريب تبيين
1/52

5/22

جدول ( :)7پارامترهاي ضريب تأثير بين حفظ و نگهداري و ابزارهاي فنآوري
دومين پارامتر



IT TOOLS

برآورد استاندارد

حفظ و نگهداري



ابزارهاي فنآوري

1/72

آماره

T

ضريب تبيين
1/57

7/5

تعيين رابطه بين ابزارهاي فنآوري اطالعات و مؤلفه

دو متغير رابطه وجود دارد .ميزان اين رابطه برابر با

حفظ و نگهداري در ستاد مبارزه با مواد مخدر

 1/23است که نشان ميدهد دو متغير رابطه بااليي با

جدول ( )7به بررسي ضريب تأثير بين متغيرهاي

هم دارند .ضريب تبيين هم نشان ميدهد که  21درصد

حفظ و نگهداري در ستاد مبارزه با مواد مخدر و

از تغييرات متغير وابسته ،به کمک ابزارهاي فنآوري

ابزارهاي فنآوري ميپردازد .با توجه به اينکه آماره

اطالعات توجيه ميشود.

آزمون بيشتر از  3/92ميباشد ،فرض صفر رد ميشود.
يعني بين اين دو متغير رابطه وجود دارد .ميزان اين

تعيين رابطه بين ابزارهاي فنآوري اطالعات و مؤلفه

رابطه برابر با  1/72است که نشان ميدهد دو متغير

بهکارگيري دانش در ستاد مبارزه با مواد مخدر

رابطه بااليي با هم دارند .ضريب تبيين هم نشان

جدول ( )9به بررسي ضريب تأثير بين متغيرهاي

ميدهد که  57درصد از تغييرات متغير وابسته ،به کمک

بهکارگيري دانش در ستاد مبارزه با مواد مخدر و

ابزارهاي فنآوري اطالعات توجيه ميشود.

ابزارهاي فنآوري ميپردازد .با توجه به اينکه آماره
آزمون بيشتر از  3/92ميباشد ،فرض صفر رد ميشود.

تعيين رابطه بين ابزارهاي فنآوري اطالعات و مؤلفه

يعني بين اين دو متغير رابطه وجود دارد .ميزان اين

تبديل و انتقال در ستاد مبارزه با مواد مخدر

رابطه برابر با  1/23است که نشان ميدهد دو متغير

جدول ( )9به بررسي ضريب تأثير بين متغيرهاي

رابطه بااليي با هم دارند .ضريب تبيين هم نشان

تبديل و انتقال در ستاد مبارزه با مواد مخدر و ابزارهاي

ميدهد که  23درصد از تغييرات متغير وابسته ،به کمک

فنآوري ميپردازد .با توجه به اينکه آماره آزمون بيشتر

ابزارهاي فنآوري اطالعات توجيه ميشود.

از  3/92ميباشد ،فرض صفر رد ميشود .يعني بين اين
جدول ( :)3پارامترهاي ضريب تأثير بين تبديل و انتقال و ابزارهاي فنآوري
سومين پارامتر



IT TOOLS

برآورد استاندارد

تبديل و انتقال



ابزارهاي فنآوري

1/23

آماره

T

7/92

ضريب تبيين
1/2

جدول ( :)1پارامترهاي ضريب تأثير بين بهکارگيري دانش و ابزارهاي فنآوري
چهارمين پارامتر
بهکارگيري دانش

90
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ابزارهاي فنآوري

برآورد استاندارد
1/22

آماره

T

7/99
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ضريب تبيين
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مدل پشتيباني ابزارها از مديريت دانش با استفاده از

شاخص  :PNFIاين شاخص از جمله شاخصهاي

شاخصهاي برازش مدل معادله ساختاري

مقتصد ميباشد و مقادير باالتر  0/6براي اين شاخص

شاخصهاي مطلق :شاخصهايي هستند که بر

قابل قبول هستند.

مبناي تفاوت واريانسها و کوواريانسهاي مشاهده
شده از يک طرف و واريانسها و کوواريانسهاي

شاخص : RMSEAاين معيار بهعنوان اندازه تفاوت

پيشبيني شده بر مبناي پارامترهاي مدل تدوين شده از

براي هر درجه آزادي تعريف شده است .مقدار

طرف ديگر قرار دارند .شاخص سطح معنيداري از

 RMSEAكه به واقعهمان آزمون انحراف هر درجه

جمله شاخصهاي مطلق است که مقادير بيشتر از

آزادي است ،براي مدلهايي كه برازندگي خوبي داشته

 ،1/15نشان از برازش مناسب مدل دارد.

باشد ،کمتر از  0/01است .مقادير باالتر از آن تا 0/03
نشاندهنده خطاي معقولي براي تقريب در جامعه

شاخص کايدو نسبي :نسبت کايدو به درجه آزادي
است که مقدار مطلوب آن عددي بين  2الي  3ميباشد.
شاخصهاي تطبيقي :شاخصهايي که بر مبناي مقايسه
مدل تدوين شده با يک مدل مبنا (مدل استقالل)
هستند .مهمترين اين شاخصها شامل  NFIو CFI

ميباشند که مقادير بيشتر از  1/9براي اين شاخصها
در يک مدل خوب مناسب هستند.

است.
شاخص هاي بررازش :جهرت بررسري بررازش مردل،
مجموعهاي از شاخصها را بايد بررسي کرد .مجموعره
اين شاخصها نشران مريدهنرد کره آيرا بررازش مردل
مناسب است يا نه؟ شاخصهاي فوق نشان ميدهند که
مدل از برازش مناسبي برخوردار است .بنابراين ميتوان
بي ران کرررد کرره مي ران ابزارهرراي فررنآوري اطالعررات و
مديريت دانش در ستاد مبرارزه برا مرواد مخردر رابطره

شاخصهاي مقتصد :هر چه مدل تدوين شده به مدل
اشباع شده نزديکتر بوده و بنابراين درجه آزادي آن به
صفر نزديک باشد ،شاخص برازش هنجار شده جريمه
ميشود .اين شاخصها عبارتند از:

وجود دارد
بنابراين با توجه به نتايج و خروجي مدل پشتيباني
از فرآيند دانش توسط ابزارهاي فنآوري اطالعات
مطابق نمودار ( )2ميباشد.

جدول ( :)31شاخصهاي برازش مدل
شاخصها

ميزان شاخص

معيار

نتيجه

خي دو نسبي

2/2

بين  2تا 3

مناسب است

CFI

1/92

بيشتر از 1/9

مناسب است

NFI

1/93

بيشتر از 1/9

مناسب است

PNFI

1/97

بيشتر از 1/2

مناسب است

RMSEA

1/193

کمتر از 1/19

مناسب نيست

.
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نمودار ( :)2مدل پشتيباني ابزارها از مديريت دانش با استفاده از شاخصهاي برازش مدل معادله ساختاري
 .2مديريت پست الكترونيك

نتيجهگيري
در اين تحقيق با بررسي ستاد مبارزه با مواد مخدر

 .1پورتال ستاد مبارزه با مواد مخدر

ابزارهاي فنآوري اطالعات استخراج شده است .اين

 .6سيديهاي آموزشي (متا ديتا)

ابزار شامل ده دسته ابزار به شرح ذيل بوده است.

 .7کتاب الکترونيک

 .1بانكهاي اطالعاتي

 .3اينترنت

 .2سيستم و نرمافزارهاي تخصصي

 .1كامپيوتر و تجهيزات مرتبط

 .3اتوماسيون اداري

 .10نيروي انساني

92
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در ادامه فرآيند مديريت دانش در ستاد شامل چهار

منابع و مآخذ

مؤلفه مورد بررسي قرار گرفته شده است و رابطه

 )3فرهادي ،ربابه .3393 .فنآوري اطالعات ،تحول

ابزارهاي شناسايي شده در ستاد و اين فرآيندها جهت

نقشها ،ضرورت مديريت دانش .مطالعات ملي

تعيين رابطه با فرآيند دانش مورد بررسي قرار گرفته

كتابداري و سازماندهي اطالعات .دوره  ،35شماره

شده است .نتايج نشان ميدهد بين اين ابزارها و فرآيند

.3

دانش رابطه وجود دارد .همچنين با توجه به ضرايب

 )2رضازاده مهريزي ،محمدحسين .)1332( .تحقيق با

استاندارد مدل ،ميتوان گفت که وزن مؤلفهها در

عنوان نقش فنآوري اطالعات در مديريت دانش.

تعريف فرآيند مديريت دانش باال بوده است که به

پاياننامه کارشناسي ارشد مديريت و اقتصاد.

ترتيب تبديل دانش در ستاد با بيشترين ضريب اهميت

دانشگاه صنعتي شريف

و خلق دانش با کمترين ضريب استاندارد به دست

 )3يعقوبي ،نور محمد .کوچکزاده ،رقيه.1333 .

آمده است .بنابراين پيشنهاد ميگردد؛ بهمنظور افزايش

پشتيباني فنآوري اطالعات از مديريت دانش.

خلق دانش و استفاده بهينه از ابزارهاي فنآوري

مديريت صنعتي .شماره .1

اطالعات اين حوزه در ستاد از دو روش زير استفاده
نمايد:

 )2حافظ نيا ،محمدرضا ،مقدمهاي بر روش تحقيق در
علوم انساني ،تهران سمت ،چاپ دوم .1330

 بهکارگيري از سيستم

Enterprise resource

 )1دفتر برنامهريزي و فنآوري اطالعات ستاد مبارزه

 planningبهمنظور مهندسي مجدد فرآيند سازماني

با مواد مخدر IT- TOOLS .1311 .ستاد مبارزه با

و به دنبال آن تبديل فرآيندهاي سازماني از حالت

مواد مخدر رياست جمهوري .گزارش عملكرد دفتر

ضمني به حالت صريح

برنامهريزي و فنآوري اطالعات

 ضرورت طراحي رابطهاي بر اساس سيستم پايگاه

 )6دفتر برنامهريزي و فنآوري اطالعات ستاد مبارزه

دادهي ارتباطي ( )OLAPبهمنظور افزايش سرعت

با مواد مخدر .1311 .نظام فنآوري اطالعات ستاد

در پاسخگويي و تسهيل استفاده از دانش موجود

مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري .گزارش

نقشههاي دانش (با استفاده از ابزار تصويرسازي)،

عملكرد دفتر برنامهريزي و فنآوري اطالعات

نمودارها و فيلترها

 )7امانتي ،فلورا .1331 .مديريت دانش در فنآوري

در قسمت پاياني يافتههاي تحقيق از برازش مدلي
که مورد بررسي قرار گرفته شد استفاده شده که اين
مدل نيز مورد تأييد قرار گرفته شده است.
سپاسگزاري
الزم است از کليه كاركنان ستاد مبارزه با مواد
مخدر رياست جمهوري و شوراهاي هماهنگي مبارزه
با مواد مخدر در  33استان بهويژه كارشناسان و مديران
ستاد مبارزه با مواد مخدر که ما را در انجام اين تحقيق
ياري کردهاند تشکر و قدرداني به عمل آوريم.

اطالعات .پيام ارتباطات ،شماره .21
8) Joshi, C. (2012). Deployment of Information
Technology in improving Knowledge
Management Effect in Print Media (News
paper, Meerut region). International Journal,
Vol. 4, No. 5.
9) Groger, Varan and Thomas Davenport,
(2000). "general perspectives on knowledge
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