
 

 
 

 

 

 مسلح نیروهای پشتیبانی و دفاع وزارت در دانش راهبردی مدیریت الگوی
 4وحیدي احمد  ،3اخوان پیمان ،2حسنوي رضا ،1سنجقي محمدابراهیم

 11/04/96 :مقاله پذیرش                                                                       07/02/96: مقاله دریافت 

 چكیده 
ها و مزیت  راتاب ي پایتدار شتناخ ه شتد، است ،        یک منبع ارزشمند براي رشد سازمان عنوان بهدانش، 

با عدم اطعی  به فعالیت  مغتلوه هست ندز وزارف دفتا  و      یيها طیدر محهایي که  خصوصاً براي سازمان

 یک سازمان مب ني بتر دانتش، نیتاز بته انتوا       عنوان بهپغ یباني نیروهاي مسلّح جمهوري اسالمي ایران نیز 

هتاي م اتاوتي    ها و الگوها براي مدیری  دانش در سطوح مخ لف راهبردي و عملیاتي و در گست ر،  روش

هاي تابعه و صنایع دفاعي داردز هدف اصلي ایت  تحقیتد دست یابي بته الگتوي       مانند س اد وزارف، سازمان

تحقیتد کته از نتو       یت در از مدیری  راهبردي دانش در وزارف دفا  و پغ یباني نیروهتاي مستلّح است    

تمام شمار ان خاب وجه  نیل به ن ایج  صورف و بههدفمند  طور بهاي اس ،  جامعه آماري  توسعه کاربردي

کیاي( و تحلیل مح وا اس ااد،  و هاي کمّيگیري از تكنیک آمیخ ه )روشاي با بهر،از روش موردي و زمینه

ری  راهبتردي دانتش در وزارف دفتا  و پغت یباني     دهد : الگوي مدی گردید، اس ز ن یجه حاصله نغان مي

بُعتد   5 علّي و معلولي بر اساس نقغۀ راهبرد،  داراي  يا مجموعهپیكربندي مؤثر  در االب نیروهاي مسلّح

هتاي   هاي مدیری  راهبردي دانش، فرآیندهاي راهبردي مدیری  دانش،حوز، اصلي مغ مل بر : زیرساخ 

 تولید ادرف بازدارند، و شایس گي دفاعي اس ز ذیناعان وراهبردي دانش، تولید ارزش براي 
 

 

ساخ ار شبكه ،مدیری  راهبردي دانش، نقغه راهبرد، تولید ارزش، ساخ ار شبكه ،مدیری   واژگان کلیدی:

  زراهبردي دانش، نقغه راهبرد، تولید ارزش

 

                                                           
1

 اش ر مالک صنع ي دانغگا،صنایع  اس اد 

2
 اش ر مالک صنع ي دانغگا،اس اد مدیری  راهبردي  

3
 اش ر مالک صنع ي دانغگا،صنایع اس اد  

4
 )نویسند، مسئوه( مدبری  راهبردي دانغگا، عالي دفا  مليدک ري دانش آموخ ه  

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعی 
 9396 پايیز، 69، شماره پانزدهمسال 

 19-901، از صفحه مچهارمقالة 
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 مقدمه

 و به تری  »فرماینتد:  دانتش متي   دربتار،  علیته(  اهلل)رحم خمیني امام حضرف اسالمي انقالب کبیر رهبر

( 2صتحیاۀ نتور، جلتد    «)دنیاست   و دیت   علتم  ستالح  به شدن مجهز اجنبى با مبارز، را، مؤثرتری 

یتک ملت  بتا داشت   دانتش      :»زززفرماینتد  متي نیز در ای  زمینه ، العالي()مدظله همچنی  مقام معظم رهبري

رستد، هتم آبرومنتد    بته است لناى سیاستى متي    رسد، هم پیغرف ه، فناورى پیغرف ه، هم به ثروف مي

شودز به خاطر کلیدى بودن مسئلۀ پیغرف  علم و فناورى، مت  نستب     اوى مي دس ش همشود،  مي

با توجته بته    ، مغهد مقدس(1/1/1391)بیاناف مقام معظم رهبري در تاریخ «ز به ای  مسئله حساسم

 درزمینتۀ داخل کغور وجود نداردز هرچند  گیري در ای  مهم در مقیاس بزرگ و عملیاتي، تجربیاف چغم

انجتام است ،    حاه درهاي درخور توجهي  ، چند سالي اس  تالشپایه دانشساخ ارهاي  سوي بهحرک  

هتاي علمتي،    با توجته بته نیتاز بته بتازتعریف آن در چتارچوب       پایه دانشاما تحوه راهبردي به ساخ ار 

و عملیتاتي مناستبي است ه کته اطعتاً نیتاز بته        هتاي تحقیقتاتي    اج ماعي و فرهنگي کغتور، فااتد پایته   

هاي پایه در ایت  زمینته است ز     هاي م ناسب و انجام تحقید گذاري تحقیقاتي براي تعریف پارادایم سرمایه

ها و مزی  راتاب ي پایتدار شتناخ ه     یک منبع ارزشمند براي رشد سازمان عنوان بهاز منظري دیگر، دانش، 

با عتدم اطعیت  بته فعالیت  مغتلوه هست ندز        هایي محیط درهایي که  شد، اس ، خصوصاً براي سازمان

یک سازمان مب ني بتر دانتش،    عنوان بهوزارف دفا  و پغ یباني نیروهاي مسلّح جمهوري اسالمي ایران نیز 

ها و الگوها بتراي متدیری  دانتش در ستطوح مخ لتف راهبتردي و        انوا  روش پایه دانشي نیاز به الگوی

 هاي تابعه و صنایع دفاعي داردز   هاي م ااوتي مانند س اد وزارف، سازمان عملیاتي و در گس ر،

اي  شبكه حاه درعی یک نهاد واحد که  عنوان بهتوان دانغي وزارف دفا  و پغ یباني نیروهاي مسلّح 

ها و صنایع به هم مرتبط نیز هس ، بته داشت   یتک متدیری  دانتش یك،ارچته،        د، از سازمانگس ر

راس ا با اهداف راهبردي وزارف دفا  و پغ یباني نیروهتاي مستلّح وابست ه است ز لتذا      نگر و هم کل

مسئلۀ تحقید دس یابي به ابعاد الگتوي متدون بتراي متدیری  راهبتردي دانتش در وزارف دفتا  و        

 اس ز ها آنرابطۀ بی   چگونگي ویروهاي مسلّح پغ یباني ن

اگر به مدیری  راهبردي دانش در سطح وزارف دفا  و پغ یباني نیروهاي مستلّح توجته نغتوده    

هاي مدیری  دانتش در وزارف دفتا  و پغت یباني     ها و روش هاي م عدد از سامانه جزیر، زودي به

ي و استامانه  ازنظتر مح تواي دانغتي و هتم     ازنظتر نیروهاي مسلّح به وجود خواهد آمد که هتم  

هاي متدیری    پذیري دچار ناهمخواني و ناهماهنگي خواهند بوده از طرفي شكس  پروژ،مقیاس
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دهي و راهنمایي کتالن مناستب از ستوي وزارف دفتا  و پغت یباني      دانش در صورف عدم جه 

 گونه ای طرفي انجام  از وها و صنایع را کاهش دهد  تواند سطح دانش سازمان نیروهاي مسلّح مي

 ن ایج زیر را به دنباه داش ه باشد: تواند ميتحقیقاف 

     ابعاد الگوي مدیری  راهبردي دانش در وزارف دفا  و پغ یباني نیروهتاي مستلّح جمهتوري

 تعیی  خواهد شدز ها آناسالمي ایران و روابط بی  

 متدیری    خصتو   درگیري براي مدیران سطوح راهبردي مباني نظري و بس ر مناسب تصمیم

 راهبردي دانش ایجاد خواهد شدز

 مباني نظري و بس ر درک م قابل دانش اجزاي هس ه و شبكه را فراهم خواهد کردز 

  وزارف دفا  و پغت یباني نیروهتاي مستلّح    مباني نظري و بس ر افزایش سرع  تولید دانش در

 فراهم خواهد ساخ ز جمهوري اسالمي ایران را تعیی  و

دستیابی به الگوي مديريت راهبردي دانش در وزارت دفاع و پشتتیبانی نیروهتاي    هدف تحقید

 مسلّح جمهوري اسالمی ايران.

الگوي مديريت راهبردي دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي ای  اس  کته:   سؤاه تحقید

 مسلّح جمهوري اسالمی ايران چیست؟

 :مبانی نظری

 :پیشینۀ تحقیق 

دک ري ، در  هاي نامه پایانمغ مل بر مقاالف علمي پژوهغي و  خارجي وپروژ، تحقیقاتي داخلي 11

هاي مرتبط با مسئلۀ ای  پژوهش، چند معیار جه  تعیی  میزان زمینه ، در2015تا  2002بازۀ زماني 

ها درنظتر گرف ته و بتا بررستي دایتد مستئله و دست اوردها، میتزان         نزدیكي موضوعي ای  پژوهش

 شود: ارار گرف ه اس  که در ذیل به تعدادي از آنها اشار، مي مورداس ااد،کاربردي بودن آن 

 2002مدیری  کردن مدیری  دانش از دید مدیری  راهبردي در ستاه  پروژ، تحقیقاتي با عنوان - 

توان با است ااد، از   که مسئله تحقید آن ای  بود که چگونه ميتوسط شخصي به نام احمد انجام شد 

ریزي و مدیری  راهبردهاي مدیری  دانش  هاي مورداس ااد، در مدیری  راهبردي، به برنامه دیدگا،

 حتوز،  در آن کتاربرد  و راهبردي مدیری  الگوي چند پروژ، تحقیقاتي ای  اساس بر نیز دس  زد؟

 زاس  گرف ه ارار مطالعه و موردبررسي دانش مدیری  راهبردهاي
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 کارستن. هلد توسط مالي خدماف صنع  براي دانش راهبردي مدیری  مدهرساله دک ري با نام -

 متدل  يك توان می چگونهاين بود که:  ز مسئلۀ تحقیدصورف پذیرف در استرالیا  0090در سال 

 ستازمان  راهبتردي  مديريت کلی سامانة با و ساخت مالی خدمات صنعت براي دانش مديريت

 نتیجه اين بود که: شود؟ هماهنگ راهبردي تغییرات و بازار تغییرات با بتواند که کرد هماهنگ

به اين صورت کته   اساس مطالعة موردي براي ايجاد نظريه انجام شده است طراحی تحقیق بر

در فتاز ستوم از    هاي نیمه ساخت يافته و در فاز اول از يك پرسشنامه، در فاز دوم از مصاحبه

هايی براي ايجتاد   عنوان ابزار تحقیق استفاده شده است. در هر مرحله داده مشاهدۀ مشارکتی به

بانتك از اتتريش و    90بانك از سوئیس،  90اند. در فاز اول  هاي فاز بعدي تحلیل شده ورودي

 7انش شامل عنوان نمونه انتخاب شدند. درنهايت مدل مديريت راهبردي د بانك از آلمان به 60

 حوزه اعتبارسنجی و تأيید شده است.

 دانتش  راهبتردي  متديريت  سازي پیاده در موفقیت بحرانی عوامل بررسیمقاله تحت عنوان:  -

 عوامتل  شناسايی در ايران انجام شد، مسئله تحقیق 0093توسط شخصی به نام فرزين در سال 

هتاي   دادهو نتايج حاصتل اينهته   بوده  دانش راهبردي مديريت سازي پیاده در موفقیت بحرانی

موردنیاز براي اين مقاله با تمرکز بر صنايع ختدماتی بتاصخص صتنعت بانهتداري در ايتران      

  عامل شناسايی و پیشنهاد شده است. 02برداشت شده است. بر اين اساس، 

 :مفهوم شناسی

و مبناي پژوهش ارار گرف ه اس ، به است ناد   گردد ميمجمو  تعاریف اصطالحاف که در ذیل ارائه 

کته بته تیییتد خبرگتان رستید،       باشد ميتعاریف محقد ساخ ه یا برگرف ه از تعاریف محققی  دیگر 

 اس ز  

فرآینتدهاي یتادگیري فتردي و     پتي  دراي منسجم از الگوها، مااهیم و روابتط کته    مجموعهدانش؛ 

 شودز سازماني ایجاد مي

دانش بی  افراد در یک سازمان  خریدوفروش، تباده و ح ي گذاري اش راکان قاه، به جريان دانش؛ 

 هاي حاضر در یک شبكه یا مجموعهز یا بی  سازمان

 هاي کالن و راهبردي مدیری  دانش در یک مجموعه داردز  اشار، به الیهمديريت راهبردي دانش؛ 
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هاي مخ لف که امكان ردیابي  و جنبه سطوح دراي منسجم از انوا  راهبردها  مجموعهنقشه راهبرد؛ 

 دهدز و تحلیل علي و معلولي در تحقد راهبردها را مي

 والگویي اس  بر مبناي نقغۀ راهبرد که روابط ماهومي بی  ابعاد الگوي مديريت راهبردي دانش؛ 

به پایی  براي  الگو در نگا، باالای    نمایدزاثرگذار بر مدیری  راهبردي دانش را تبیی  مي هاي مؤلاه

هتاي  ریزي و پایش راهبردي و در نگا، پایی  به باالي آن براي توسعۀ عملیاتي و تحقد برنامهبرنامه

 رودز  راهبردي به کار مي

فلستاي را دربتر    اي از تعتاریف کتاربردي تتا ماهتومي    تعریف دانش طیف گس رد، :تعريف دانش

مرتب، حداال از زمان یونانیان باس ان بحث شتد، است ز ستقرا ،     طور بهز ادراک از  دانش ردیگ يم

یتک بتاور درست  بتا دلیتل،       عنتوان  بته ، دانش را 1ساه ابل از میالد 369درتیاتئوس، نوش ۀ پالتو 

شتود امتا ست،     ، شناسایي مي2ماهوم یک باور درس  موجه  عنوان بهسازي کرد که معموالً ماهوم

در متورد دانتش را نغتان     نظتران  صتاحب تعاریف مخ لتف   2ای  تعریف ناکافي بااي ماندز جدوه 

 دهدز    مي

  

                                                           
1
. Theaetetus by Plato 369 BC 

2
. True Justified Beleif 



 

 

26  

 

  6139 پاییز، 96، شمار، پانزدهمساه  - اس راتژیکفصلنامه مطالعاف دفاعي 

 (12، 1394منبع:)عالمه و همكاران،  تعاریف دانش :2جدوه 

 

مدیری  دانش نظامي اس  که جهت  تستخیر و تستهیم دانتش موجتود، محیطتي       : مديريت دانش
و در تالش جه  تحقد  آورد يم به وجودهایي جه  خلد و دانش نو  آفریند، فرص  مغارک ي مي
دانتد را   در ستازمان متي   آنچته کتارگیري   در راس اي به ازیموردنسازمان، ابزارهاي  ياهداف راهبرد

متدیری  منتابع و فراینتدهاي دانتش ستازماني       عنتوان  بهتوان  آوردز مدیری  دانش را مي فراهم مي
د که منجر به مزی ي رااب ي براي کتاربران  ایجاد ارزش از طرید اس ااد، از دانش خالصه کر باهدف

 ز  (Wong et.al,2013,19)خواهد شدز 

 

                                                           
1 . Nonaka,1994 
2 . WIIG,1993 

3 . Libeskind 

4 . Rogel 

5 . Ali 

6 . Asoybay 
7 . Davenport, T. H. and L. Prusak 
8 . Fahi and prosak 
9 . Leonard and seksiper 

 مرجع تعريف دانش شماره

 11995نوناکا تاکوچي  اع قاداف راس ی  موجه 9

هتا و ان ظتاراف،    انتداز و ماتاهیم، اضتاوف    ایمان و اع قتاداف، چغتم   0

 دانس ندشناسي و چگونه  روش

 1994 2ویگ

اطالعاتي که روایي و صح  آن از طریتد آزمتایش و است داله تیییتد      3

 گردید، اس ز

 (1996) 3لیبسكیند

هتا، اطالعتاف وابست ه بته      ارزش ،ستاخ اریاف ه اي از تجربیتاف   ترکیب آمیخ ته  2

 هاي خبرگان شواهد و بصیرف

 (1996) 4روگل

 (1992) 5آلي نمود یا به اش راک گذاش زتوان من قل  تجربیاف یا اطالعاتي که مي 5

 (1992) 6اسویباي توانایي اادام مؤثر 6

هاي ماهرانته و اطالعتاف وابست ه بته      ها، بصیرف یاف ه، ارزش تجربیاف ساخ ار 7

 شواهد

 (1992) 2داون،ورف و پروساک

 (1992) 2فهي و پروساک شد، با معني مربو  به تصمیم و عمل ها و اطالعاف اشبا  داد، 1

 (1992) 9سنسی،ر و لئونارد اطالعاف اابل تعقیب و تا حدي مب ني بر تجربه 9
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هاي مديريت  توانند بر موفقیت برنامه  طیف وسیعی از عوامل می: عوامل مؤثر بر مديريت دانش

 محققین است. موردتوافقی است که دانش مؤثر باشند، عوامل ارائة شدۀ زير عوامل مشترک

 
 (Holesopel & Jashe,2000,154) منبع: بر مدیری  دانش مؤثر: عوامل 1شكل 

 

 طور کته  هماناي ناهمگ  و غیرم جان  اس ز مدیری  دانش مجموعه: فرآيندهاي مديريت دانش

هتاي بتزرگ و کوچتک، حتداال در بعضتي از       هاي مدیری  دانش ستازمان  عنوان شد بیغ ر تجربه

هتر فرآینتد یتا     يطتورکل  بته گیري از یكي از فرآیندهاي مدیری  دانش را داردز  ها نیاز به بهر، زمینه

ود دانش من غر ش هرکجااادام مرتبط با ایجاد کسب اندوخ  ، تباده و اس ااد، از دانش اس ، و در 

 (Armstrant, 2009, 219گرددز) ها منجر مي به تقوی  یادگیري و عملكرد سازمان

توانند به چند زیتر   اصلي و ای  چهار فرآیند مي  تواند به چهار فرآیند فرآیند کلي مدیری  دانش مي

 و نگهداري دانش، توزیع دانش و  دهي سازمانشوند: دریاف  و خلد دانش،  بندي تقسیمفرآیند 
 اس ااد، از دانش

 

 (منبع: همان)دانش مديريت فرآيند:0 شهل
 

در مدیری  دانش، شتبكۀ اج متاعي در درجتۀ اوه بتراي     :يا شبههمديريت دانش در ساختارهاي 
تواند با است ااد، از فنتاوري    باشدز یک شبكه ميسازي و پغ یباني فرآیندهاي م ااوف دانش ميفعاه

بیتانگر ایت  است  کته شتبكۀ موصتوف        شتد،  انیت باطالعاف و ارتباطاف، فعاه و ارتقاء یابدز روند 
  که يدرصورتتواند براي مدیری  دانش راهبردي اس ااد، شودز در ای  تحقید پیغنهاد شد، اس   مي

  راتاب ي و نگهتداري آن از متدیری  دانتش     هاي حساس به دانش که به دنباه کسب مزیت  شرک 
محور شودز پغ یبان ای  پیغنهاد نیز برخي از تحقیقاف تجربتي  هس ند، بایس ي مدیری  دانش شبكه

 فناوری رهبری فرهنگ
تنظیمات  

 سازمانی

انگیزۀ  

 کارکنان

عوامل  

 خارجی

دریافت و 

 خلق دانش

سازماندهی 

و نگهداری 

 دانش

توزیع  

 دانش

استفاده از  

 دانش
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کننتدگان یتک ستازمان اولتی  منبتع ایتد، بتراي        دریاف  که مغ ریان و تتیمی   1«وون هوپل»اس ز 
بتا ان قتاه عتالي دانتش بتی  کتاربران،        ، یک شتبكه «هوپل»روندز بر طبد نظر  خالای  به شمار مي
نمایدز در ساخ ارهاي جدیتد ستازماني    هاي خالق را تقوی  مي کنندگانه شبكهتولیدکنندگان، تیمی 

 & Nonaka)گترددز  ها در دانتش و فرآینتدهاي خالایت  تیکیتد متي      بر اهمی  اس ااد، از شبكه

Takeuchi, 1995,20) 

ساخ ارهاي مهم در دنیاي امروز هس ند، ایت  ستاخ ارها بتا    اي از  ساخ ارهاي شبكه :ساختار شبهه

بته   تمرکز بتر اک ستاب،   و اي هاي شبكه هاي سازمان اي به مدیری  دانش موازي با نظریهنگا، شبكه

ي ها رسد که سازمان گونه به نظر مياندز ای گذاري و ان قاه دانش، پا به عرصۀ ظهور گذارد،اش راک

ارتباطتاف،   ۀدوطرفت اي موازي جه  مبادله، جریان وابس ۀ منابع و خطتو   الگوه ۀلیوس بهاي  شبكه

دهتدز   را براي خلد دانتش افتزایش متي    ها آنها، ظرفی   ساخ ار شبكه بی  سازمان .شوند توصیف مي

بندي محلي با چگالي باال در یک شبكه، ظرفی  ان قاه اطالعاف را با بهبود ارتباطتاف و تعامتل   خوشه

ها در یک شبكه کم ر باشد، فاصتلۀ بتی     هاي بی  سازمان اتصاه 2بردز هرچه افزونگي ميبی  اجزاء باال 

هایي کته   رودز درن یجه در سازمان یابد و دس رسي در شبكه به منابع دانغي باال مي ها کاهش مي سازمان

صتله  بندي باال و دس رسي باال )میانگی  فاشبكه داراي خوشه که يدرصورتدر یک شبكه حاضر هس ند 

هتایي کته فااتد     ها در شبكه( باشد، نرخ نوآوري باالتري نسب  به شبكه ستازمان  کم ر با دیگر سازمان

است ز   آمتد،  دس  بهشبكه صنع ي  11سازمان در  1106ای  ویژگي هس ند دارندز ای  ن ایج با بررسي 

(Schilling & Phelps 2004,12) 

دانش، در مرزهاي یک سازمان یا مجموعته،   موفقی  در اس قرار مدیری  :مديريت راهبردي دانش

سازي شتد، جهت    ساخ  مدیری  دانش و رویكردهاي بوميکامالً بر راهبردهاي مناسب و خوش

هتا  ها، گترایش  اس قرار براي سازمان و اجزاي آن تكیه داردز در تحقد ای  امر، در نظر گرف   ارزش

 (Yang.et.al, 2009,83)هاي کارکنان بسیار مهم اس ز   و فعالی 

ساز دس یابي سازمان به اهداف و مقاصد از طریتد است اادۀ بهینته و    دانش زمینهراهبردهاي مدیری 

دانتش در اصتل ایجتاد    شودز متدیری  راهبتردي   هاي سازماني مي ها و اابلی  اثربخش از توانمندي

                                                           

1
 Hopel  

2
. Redundancy 
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هتاي درونتي ستازمان)نقا  اتوف و ضتعف( و محتیط ختارز از ستازمان          توازن پویا بی  اابلیت  

 (Zack, 1999,125)باشدز  ها و تهدیدها( مي )فرص 

دانتش اصتلي ستازمان تعریتف شتد، است ،        که وا يراهبردي مدیری  شودز  صورف بهدانش باید 

منتد   راهبرد مدیری  آن نیز باید طراحي شودزبنابرای ، راهبرد مدیری  دانش، طرحي جامع و نظتام 

منظور، مدیری  شتودز ایت  ااتداماف     تک صورف بهکندز دانش نباید  براي مدیری  دانش ترسیم مي

بتا   غتي از دیتدگا، کلتيد متدیری  دانتش،     عنوان بخ تر و زیرکانه باشند، فقط به هرچقدر که پیچید،

 (53، 1393، شوندز)پاشر و دیگران  موفقی  روبرو مي

در طوه زمان توسعه و تكامل فراوان  نظام کارف ام یازي م وازن: 9(BSCکارت امتیازي متوازن )

 هاي اصلي ایت  نظتام در اخ یتار    اس  و اکنون کارکردهاي گس رد، و م ااوتي داردز از ویژگي  یاف ه

و  وکتار  کسب  و معلولي حاکم بر دنیاي گذاردن بس ري مناسب براي شناخ  اوانی  و روابط علّ

 نظتامي  م توازن،  ام یتازي   ز کتارف سازمان اس راهبردعملیاتي براي اجرایي کردن  ۀاس خراز برنام

 و «کتاپالن  رابرف» تحقیقاف خاله در ،1990 در ساه آن اولیۀ ایدۀ که اس  عملكرد مدیری  براي

 در ایتد،  ایت  ز گرفت   شتكل  هتا  سازمان عملكرد سنجش نوی  هاي روش ۀنیدرزم ،«نورتون دیوید»

 عملكترد،  گیتري  انتداز،  و سنجش ابزار یک از که جایي تا یاف  فراوان تكامل و توسعه زمان طوه

 از را راهبترد ستازمان   م وازن ام یازي کارفز اس  شد،  راهبردي تبدیل مدیری  نظام یک به اکنون

 بنتدي  صتورف  و یتادگیريه بررستي   و داخلي و رشد مالي، مغ ریان، فرآیندهاي کلیدي جنبۀ چهار

 (Kaplan, R. And Norton,2008,114) زکند مي

شتود و اهتداف کلیتدي     راهبترد، ستازمان بته چهتار منظر)یتا بیغت ر(، افتراز متي         ۀنقغ در:نقشة راهبرد

شتودز   بندي متي راهبردي  سازمان اس ، در ای  چهار منظر، دس ه ۀ)راهبردي( سازمان که مندرز در برنام

: منظتر متالي،    از انتد  عبتارف یندهاي سازمان هس ند و آاجزاء و فر ۀکلی ۀدهند نغانای  چهار منظر، عمالً 

توانتد بست ه بته ستاخ ار      یندهاي داخلي، منظر رشد و یادگیريز هتر ستازمان متي   آمنظر مغ ري، منظر فر

-کستب  ۀراهبرد خود را زیاد یا کم نمایدز اهدافي مانند توستع  ۀهاي خود، مناظر نقغپویایيصنع  و نیز 

منتدي مغت ریان، پترورش است عدادها و     زایي و درآمدزایي، بهبود رضتای  آفری ، اش لاهوکارهاي ارزش

اهتداف   لته ازجمتواند  مندي ذیناعان و کارکنان، ميها، افزایش رضای  اب كاراف نوآورانه در گرو، شرک 

                                                           
1. Balanced Scor Card Model 
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لاه براي ایجاد کارف ام یازي م وازن اس  ؤم  یتر مهمراهبرد،  ۀترسیم نقغ ز(راهبردي  سازمان باشد

 .Kaplan, Rطراحي و اجراي نظام  کارف ام یازي م وازن ارار گیرد ) ۀو لذا باید در اولی  مرحل

And Norton,2008, 122) 

 از ايستامانه »  عنتوان  بته  را يستازمان  فرهنگ« چاتم  و یليراا»:دانش مديريت و یسازمان فرهنگ

تعریتف   را هاي مناسبي نگرش و ها رف ار سازمان، اعضاي براي که هایي هنجار و هاي مغ رک ارزش

 بتراي  را 1يستازمان  فرهنتگ  پروفایتل  عنتوان  تحت   مغهوري ابزار ها آن .کنند المداد مي ،«کند مي

 .کردند تدوی  يسازمان فرهنگ سنجش

 2 دهنتدۀ  تغتكیل  و ویژگتي  54 شامل یلياار توسط شد، ارائه سازماني فرهنگ پروفایل ياصل نسخه

 کیتد یت ،حمای گري ،پذیريرااب  محوري، ن یجه جزئیاف، به توجه نوآوري،: سازماني فرهنگ عامل

جزئي از شلل اعضاي پروژ، و جزئتي از   سازماني فرهنگ .اس  ااطعی  و محوري گرو،، پاداش بر

 (20 :1391، و دیگرانز)شیداییکارگیرند بهاگر فرهنگ را درک کنند و  -اس  ها آنبیني  نگرش جهان

اي عناصر اصلي فرهنگ سازمان ارزیابي شتد،   هاي دور، تواند با بررسي مي سازماني فرهنگوضعی  

 طتورکلي  بته ( 130 :1329، و دیگران ایدز )اخگرهاي فرهنگي ایجاد نم و مبنایي براي طراحي برنامه

هنجارهتاي   -3هتا و   ارزش -2اع قتاداف،   -1فرهنگ سازمان از سه مؤلاته تغتكیل شتد، است :     

استاس هنجارهتایي    هتا  آنها از یک جایگا، مرکزي برخوردارنده  ارزش سازماني فرهنگرف اريز در 

هتا اهمیت  دارده    دانش، اشار، بته ارزش در مدیری   جه  ازای دهندز  هس ند که رف ار را شكل مي

تواند موجب  ها مي تلییر ارزش ازآنجاکههم به هنجارها و هم به عقاید مرتبط هس ند و  ها آن چراکه

 (23، 1393، رهاي رف اري تیثر بگذارندز)پاشرو دیگرانبر روي هنجا توانند ميتلییر عقاید شود، 

 است ااد،  دانتش   یریمتد  لیتسه يبرا که هس ند ياطالعات يها فناوري: دانش  یریمد يها فناوري

 هاي مدیری  دانش فناوري زاطالعاف پردازش تا هس ند دانش  یریمد بر م مرکز غ ریب و شوند مي

 زکنند مي  یحما دانش  یریمد هاي امانهس از

هتاي   ساز الزم است  بیانیته  براي تدوی  ارکان جه  :ارکان جه  ساز نقغۀ راهبرد مدیری  دانش 

مب نتي بتر    ذکرشتد، در ایت  راست ا متوارد     تدوی  شوندز هاي کلیدي انداز و ارزش موری ، چغمیم

 :اند شد،خبرگي به شرح ذیل اس خراز  اجما  وتجربه محقد در وزارف دفا  

                                                           

1. Organizational Culture Profile 
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 :انداز چشمالف : 

انتداز ترستیمي بتراي وزارف دفتا  و پغت یباني نیروهتاي مستلّح، تتراز اتدرف          در افد چغم

-هاي دفتاعي متي  جمهوري اسالمي ایران ازنظر تولید ادرف بازدارند، و شایس گيتسلیحاتي 

 اس : ادرف بزرگ نظامي جهان جانمایي گردد که به شرح زیر تبیی  گردید، 5بایس ي در بی  

 :ارتقاء توان دفاعی مؤثر -

 کغور،هاي دفاعي برتر و تیثیرگذاري بر دک ری  دفاعي  ایااي نقش مؤثر در خلد اندیغه -

 و کمی    باکیای  مواع بههاي جامع و  حلرا، االب درهاي دفاعي  ارائۀ خدماف و سامانه -

 هاي نیروهاي مسلّح، تیمی  منزل  اج ماعي و ارتقاء سالم  و رفا، کارکنان و خانواد، -

 ها براي تقوی  توان دفاعيز گیري از فرص  بهر، منظور بهالمللي  توسعۀ تعامالف بی  -

 :وري منابعارتقاء بهره -

 هاي راهبردي دفاعي و فعالی  کلیدي، تمرکز منابع بر اولوی  -

 هاي بالاعل و بالقوۀ ملّي و فراملّي در خلد ادرف دفاعي، اس ااد، از همۀ منابع در ظرفی  -

 هاي اا صاديز  ارتقاء ارزش افزود، سرمایه -

 :سیاست –ب 

هتاي کلتي وزارف   یكتي از سیاست    عنوان به« اس قاله و اس اادۀ حداکثري از خوداتكایي» سیاس 

سیاس  متوارد زیتر   در ذیل ای   ساز مدنظر اس زدفا  و پغ یباني نیروهاي مسلّح در ارکان جه 

 نیز مغهوداس  :

 ( از هیچ کوشغي فروگذار ننمایدز 1404ساله )ایران  20انداز تحقد چغمبراي  -

نظامي دشم  را رصد نمود،، صحنۀ هاي علمي و  با بسیج کلیۀ امكاناف اطالعاتي، پیغرف  -

 کار مناسب براي مقابله اتخاذ خواهد گردیدزبیني و را،نبرد آتي را پیش

هتاي برختوردار از    سازمان تغكیل بروزارف دفا  و پغ یباني نیروهاي مسلّح اصد خود را  -

ن فناوري بومي، مب ني بتر اصتل بازدارنتدگي نغتا     علم تولیددانش پیغرف ۀ دفاعي، توانا در 

 داد، و تا تحقد آن از هیچ کوشغي فروگذار نخواهد نمودز

 و افزايش سهم تحقیق و توسعة فناوري.  تیمی  منابع مالي موردنیاز -
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 :دکترين –ج 

هتاي وزارف  یكتي از دک تری    عنوان به« سرع ، دا ، اطمینان و پایداري )دفا  هوشمند(»دک ری  

دک تری  متوارد زیتر    در ذیل ای   ساز مدنظر اس زجه دفا  و پغ یباني نیروهاي مسلّح در ارکان 

 نیز مدنظر اس :

 توسعۀ نوآوري دفاعي، ساماندهي و آمایش صنایع دفاعي، -

-هتاي تحقیقتاتي،طراحي، یك،ارچته    اابلی  بر هاي محوري با تیکید توسعۀ شایس گي و حاظ -

 ستازي  بهینته ز بنیان دانشگرا با ادرف کارفرمائي سازي و مدیری  شبكه در یک سازمان نخبه

 فرآیندهاي س ادي و آرایش سازماني

 انیبن دانش وزارف دفا  و پغ یباني نیروهاي مسلّح يایپو و چابک ساخ ار 

، ساخ ار چابتک و  بنیان دانشنظام هس ه و شبكه )وزارف دفا  و پغ یباني نیروهاي مسلّح » راهبرد 

ستاخ ار چابتک و پویتاي     طورکلي بههاي وزارف دفا  مدنظر اس  که یكي از راهبرد عنوان به« پویا

 گرددزآن به شكل زیر ارائه مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  

 یانبن دانش مسلّح نیروهاي پشتیبانی و دفاع وزارت پوياي و چابك ساختار:3 شهل

 تجربیات محقق در زمان تصدي بر وزارت دفاع برگرفته ازمنبع:                         

ی
ور

وآ
ن ن

ریا
ج

 

بتتتازنگري بتتته 

 منظتتتتتتتتتتور

روزآمدسازي و 

 یك،ارچه سازي

در :

 میموری 
 چغم انداز

اهداف، فرآیندها 
و راهبردهاي 

 کالن
دک ری ه 
 ها وسیاس 

 رویه هاي کالن

 نوآوری دفاعی
ها در نظام نوآوري ایجاد و توسعۀ هس ه -

 )صنایع دفاعي(
ایجاد و توسعۀ دفاتر طراحي، مراکز توسعۀ  -

فناوري، مراکز پژوهغي علوم و فناوري و دفاتر 
 مطالعاف و نوآوري

ایجاد و توسعۀ ظرفی  کارفرمایي دانش  - -
 هاساماندهی ظرفیت

 هاي غیرضروريحذف و واگذاري فعالی  -
هتتاي اابتتل توستتعۀ بتترون ستت،اري فعالیتت   -

 واگذاري
 هاي غیرنظاميساماندهي فعالی  -

 نوآوري در ساختار، سازمان و نیروي انسانی
ها و ها، مقرراف، آئی  نامهصالح اساسنامها -

 ساخ ارهاي سازماني
ها و رویكردهاي سازماني و ح رویهاصال -

 هاتناسب اخ یاراف و مسئولی 

 هاي مديريتی و سیستمیاستقرار و توسعة نظام

هاي کیای  و ایمني، نظام خدماف پ  از فروش و نظام )نظام

 اهداف و نتايج :
ارتقاء متؤثر تتوان دفتاعی    

 نیروهاي مسلّح
 

( پاستتتخگویي متتتؤثر بتتته 1)
نیازهتتاي نیروهتتاي مستتلّح   

 )م ناسب با تهدیداف(
( افزایش بهر، وري منابع و 2)

هتتتاي در اخ یتتتار  ستتترمایه
ها، نیتروي انستاني و   )دارایي
 دانغي(

( حاتتتتتتظ و توستتتتتتعۀ 3)
هاي کلیدي صتنایع  شایس گي

دفتتاعي بتتا تیکیتتد بتتر ارتقتتاء 
 هافناوري

( روان ستتازي و افتتزایش  4)
انعطاف پذیري و چتاالکي در  

 زنجیرۀ ارزش سازماني
( کوچک سازي و کتاهش  5)
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 دانش راهبردي مدیری  در مؤثر عوامل تعیی  : 3 جدوه

 منبع عنوان مؤلاه ردیف
 تعداد جلساف خبرگي

1 2 3 4 

     تجربي نظام مالكی  فكري 1

     ادبیاف -تجربي  يپژوه ند،یآنظام  2

     تجربي نظام نوآوري   3

     ادبیاف -تجربي  کیای نظام جامع  4

     تجربي نظام جامع تیمی  5

     تجربي نظام جامع ن  6

     ادبیاف -تجربي  نظام حقواي 2

     تجربي نظام تحقیقاف 2

     ادبیاف -تجربي  نظام منابع انساني 9

     ادبیاف اندازایجاد چغم 10

     ادبیاف محیط راهبردي يده شكل 11

     ادبیاف کن ره راهبردي 12

     ادبیاف حمای  نهادهاي باالدس ي 13

     ادبیاف حمای  آگاهانه مدیران اجزا شبكه 14

     ادبیاف ادرف رهبري شبكه ارزش 15

     ادبیاف فاصله بی  اجزاء شبكه 16

     ادبیاف مسطح بودن ساخ ار اجزاء شبكه 12

     ادبیاف وابس گي م قابل 12

     ادبیاف ظرفی  جذب شبكه و اعضاء آن 19

     ادبیاف بلوغ مدیری  دانش اجزا شبكه 20

     ادبیاف بلوغ فناوري اطالعاف اجزاء شبكه 21

هاي ارتباطي بی   بلوغ امكاناف و زیرساخ  22

 اجزا شبكه

     ادبیاف

     ادبیاف -تجربي  هاي دانش همخواني پایگا، 23

     ادبیاف -تجربي  تعهد و پاسخگویي اجزاء شبكه 24

     ادبیاف اع ماد بی  اجزاء شبكه 25

     تجربي تطابد فرهنگي بی  اجزاء شبكه 26

     ادبیاف پایداري فرهنگ اثربخش 22
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مبتاني  انتد  در مديريت راهبردي دانش؛ از دو منبع استخراج شتده  مؤثرتعیین عوامل  درمجموع

پردازي پژوهغگر برمبناي تجربیاف عملي در وزارف دفا  و پغ یباني نیروهاي مستلّح  نظري و اید،

  اندز )تجربي(که پ  از پیغنهاد توسط نغس  اساتید مغاور، راهنما و خبرگان تعیی  گردید،

 ،دانش  یریمد يراهبرد يندهاآیفر ،ها زیرساخ سؤاه اصلي ، چهار بعد  اساس بردر ای  تحقید 

مربوطته برابتر    هتاي  مؤلاته ي بتا  دفتاع  يست گ یشا و بازدارنتد،  ادرف و ناعانیذ يبرا ارزش دیتول

 هتا  آناس  که به  تري وسیعاس  داراي حیطه  ذکر شایانز اند گردید،چارچوب نظري زیر اس خراز 

 اس ز شد، اشار، تر مغروح

 

 

 

 

 

 

     ادبیاف تولید دانش 22

     ادبیاف و نگهداري دانش يده سازمان 29

     ادبیاف دانش يگذار اش راکبه  30

     ادبیاف ان قاه دانش 31

     ادبیاف اس ااد، از دانش 32

     ادبیاف -تجربي یادگیري سازماني 33

     ادبیاف-تجربي  تولید علم 34

     ادبیاف -تجربي  توسعۀ فناوري دفاعي 35

     ادبیاف -تجربي  ایجاد نوآوري دفاعي 36

     تجربي اابلی  سازي 32

     تجربي (يساز يبومخوداتكایي ) 32

     تجربي بازدارندگي فعاه 39

     تجربي ساخ ار چابک، پویا و م حرک 40

     تجربي دفا  هوشمند 41
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 ها رساختیزهای بُعد مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 دانش تيريمد يراهبرد يندهاآيفرهاي بُعد مؤلفه: 2شهل

 

 

 

 

 

 

 

 نفعانيذ يبرا ارزش دیتول هاي بُعدمؤلفه: 5شهل

 انتقال  مؤلفۀ

 دانش

 استفاده از مؤلفۀ

 دانش

 مؤلفۀ به اشتراک

 گذاري دانش

مؤلفۀ سازماندهي 

 و نگهداري دانش

 توليد دانش مؤلفۀ

 و کسب دانش

 بُعد دوم 
فرآیندهای راهبردی 

 مدیریت دانش

 فناوري اطالعات مؤلفۀ
اطالعات اجزاء شبکه، بلوغ بلوغ فناوری )

های ارتباطی بین اجزء امکانات و زیرساخت
 های دانش(ها و پایگاهخوانی سامانهشبکه، هم

 فرهنگي مؤلفۀ
تعهد و پاسخگویی اجزاء شبکه، )

اعتماد بین اجزاء شبکه، تطابق فرهنگی 
 بین اجزاء شبکه،

 پایداری فرهنگ اثربخش(

 ساختار شبکه مؤلفۀ
بین اجزاء شبکه، مسطح بودن ساختار اجزاء شبکه، وابستگی متقابل، فاصلۀ )

 ظرفیت جذب شبکه و اعضای آن، بلوغ مدیریت دانش درون سازمانی اعضاء(

 رهبري مؤلفۀ
دهی محیط راهبردی، انداز، شکل)ایجاد چشم

کنترل راهبردی، حمایت نهادهای باالدستی، 
 حمایت آگاهانۀ مدیران اجزاء شبکه، قدرت

 رهبری شبکه ارزش(

  پشتيبان هايمؤلفۀ نظام
)نظامات مالکیت فکری، آینده پژوهی، 

نوآوری ملّی، جامع کیفیت، جامع تأمین، 
 عد اولبُ جامع نت، حقوقی، تحقیقات، منابع انسانی(

 هازیرساخت
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 یدفاع یستگيشا و بازدارنده قدرت دیتول هاي بُعد: مؤلفه6شهل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  چارچوب نظري: 7 شهل

توسعۀ  مؤلفۀ

 فناوري دفاعي

ايجاد مؤلفۀ 

 نوآوري دفاعي

 

 توليد علم مؤلفۀ

 يادگيري  مؤلفۀ

 سازماني
 بُعد عد سومبُ

 تولید ارزش

مؤلفۀ ساختار چابک، 

 پويا و فعال

 مؤلفۀ دفاع هوشمند

 مؤلفۀ بازدارندگي فعال

 مؤلفۀ خوداتکايي

 سازيمؤلفۀ قابليت
تولید  عدچهارمبُ

قدرت بازدارنده 
و شایستگی 

 دفاعی
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 :شناسی تحقیق شرو
هتا بته   داد، وتحلیتل  تجزیته اي اس  که از دو روش کمّي و کیاي جهت    ای  پژوهش موردي زمینه

 شرح زیر اس ااد، گردید، اس  : 

اسمي و مقیاس ترکیبي از از ها نامهاز ارائۀ پرسش آمد، دس  بههاي براي تحلیل داد، در ای  تحقید 

 فراواني و میانگی  اس ااد، شد، اس ز ترتیبي

 در ای  تحقید از روش کیاي تحلیل مضمون اس ااد، شد، اس ز  

شناسي، هاي ادبیاف، روان هاي رایج کیاي اس  که پژوهغگران رش ه تحلیل مضمون، یكي از روش

شناسي، تاریخ، هنر، علوم سیاسي، علوم اج ماعي، اا صتاد، ریاضتیاف، فیزیتک،    ، مردمشناسي جامعه

اندز پژوهغگران علوم اج ماعي و انستاني، غالبتاً    و پزشكي از آن اس ااد، کرد، شناسي زیس شیمي، 

است ااد،   هتا  آناز تحلیل مضمون جه  شناخ  الگوهاي کیاي و کالمي و تهیۀ کدهاي مترتبط بتا   

رونتدهاي جدیتد در بتازار و     وتحلیل تجزیهمثالً، مغاور مدیری  از تحلیل مضمون جه  کنندز  مي

 بردز بهر، مي سازماني فرهنگتدوی  راهبرد مطلوب سازمان یا شناخ  

بتی  ،   از شمارتمام  صورف بهشاکلۀ ای  تحقید داراي ماهی ي تخصصي اس  لذا جامعۀ آماري آن 

بته   12شاغل در نیروهاي مسلّح  و داراي مغاغل راهبردي )رتبۀ  تحقیقاتي ومدیران عالي آموزشي 

ناتر ان ختاب    20ساه به تعتداد  25باال(، تحصیالف کارشناسي ارشد به باال و سنواف خدم ي باالي 

 اندزگردید،

به جهت  شناسايی و تعیین شدت رابطة علّی و   و پايائی آنی ئرواچگونگی تهیة پرسشنامه و 

 ديابعاد جدخبرگان در مورد  هاي از مبانی نظري و دريافت ديدگاه شده نییتعمعلولی بین ابعاد 

و در آن  است ااد، اي لیهرت در دو مرحله گیري از طیف پنج گزينههاي بسته با بهرهاز پرسشنامه

 آمتده  دستت  بته هتاي  نظران، در مراحل نشست خبرگتان، داده ذهنی صاحب با سنجش اولويت

طیتف   از هتا نامته  پرستش  یروانت بتراي تعیتین    گرديد . يیشناساگري و ابعاد اثرگذار غربال

 بتردن بته پايتائی   بتراي پتی   .شدمربوطه استفاده  يها در حوزه 2«لیهرت»و طیف  1«ترستون»

                                                           
1. Tereston 

2. Likert 
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 آمد، دس  به 26/0اس ااد، شد، اس  و با توجه به ضریب  1«کرونباخ»آلااي  ها از روشنامهپرسش

 گرددزها تییید ميپایائي پرسغنامه

 :های تحقیق و یافته ها داده لیوتحل هیتجز

 :ها تحلیل پرسشنامه -الف

هتاي کلتي   سازي نظراف از روش فراواني و میانگی  اس ااد، شد تتا ضتریب  در گام اوه براي کمي

است  و   شتد،  انجتام ساد،  صورف بهمحاسبۀ موارد فوق  براي هریک از روابط بی  عوامل تعیی  گرددز

هاي اولیه به جلساف خبرگتان مطترح گردیتد،     تنها براي در اخ یار داش   یک سري پیغنهادها و ورودي

اکسل اس ااد، شد، اس ز به ازاي هتر مؤلاتۀ    افزار نرماز  شد، يآور جمعهاي  براي تحلیل داد،اس  

ثیر ای  مؤلاه را بتراي  گیري فراواني تیثیراف ایجاد که تی تیثیرگذار )یا عل ( یک جدوه براي انداز،

بته   3به تیثیر زیاد،  5دهدز میانگی  وزني با اخ صا  دادن عدد  هاي بُعد باالتر نغان مي کلیۀ مؤلاه

 بتر استاس  تیثیر محاسبه شد، است ز درصتد تتیثیر وزنتي     به تیثیر کم و صار به بي 1تیثیر م وسط، 

مثتاه جتدوه فراوانتي     طتور  بهس ز محاسبه شد، ا 5تقسیم میانگی  وزني بر کل فراواني با ضریب 

هاي بُعد فرآیندهاي راهبردي مدیری  دانش در زیتر آمتد،   مربو  به مؤلاه مالكی  فكري بر مؤلاه

   اس :
 دانش مدیری  راهبردي فرآیندهاي بُعد يها مؤلاه بر فكري مالكی  نظام مؤلاۀ تیثیر ام یازدهي میزان :4 جدوه

 تولید دانش یازدهیامت رديف
 و یده سازمان

 نگهداري دانش

به اشتراک 

 گذاري دانش
 انتقال دانش

استفاده از 

 دانش

 4 4 6 5 12 زیاد ریتیث 1

 6 6 5 2 2 م وسط ریتیث 2

 3 2 2 4 1 کم ریتیث 3

 ریتیث يب 4
 

4 2 3 2 

 نظري ندارم 5
     

 95 95 95 95 95 مجموع

 29 20 27 35 67 میانگین وزنی

 %55 %53 %63 %26 %19 وزنی ریتأثدرصد 

                                                           
1. Keronbakh  
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شود که نظام مالكی  فكري از دید جامعۀ آماري، در وهلۀ اوه بیغت ری  تتیثیر    در ای  جدوه مغاهد، مي

گتذاري دانتش داردز مجتدداً الزم بته اشتار، است        علّي را بر تولید دانش و در ردۀ بعدي بر به اشت راک 

ساد، انجام شد، اس  و تنها براي در اخ یار داش   یک ستري پیغتنهادها و    صورف بهمحاسبۀ موارد فوق 

ها فااتد کتاربرد است ز     شود و خود در اع بارسنجي مؤلاه هاي اولیه به جلساف خبرگان مطرح مي ورودي

هتا و کمتي   بته تحلیتل پرسغتنامه    توجته  بتا گونه عمل شد، اس (ز سایر ابعاد نیز به همی  خصو  در)

اس ااد، از روش فراواني و میانگی  ضرایب وزني براي هریک از عوامتل تعیتی  گردیتدز     سازي نظراف با

 دهنتدۀ  نغتان ز)تلییر رنگ به سم  ارمز اس  ها مؤلاه دهندۀ وضعی  روابط بی  ابعاد ونمودار زیر  نغان

 شدف تیثیر اس (ز

 
هاي تحقید تحلیل کمي یاف ه :1نمودار   
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 :نشست خبرگان در مرحله اول

ها الگوي اولیه طراحي و در نغس  خبرگان ارائه تتا دیتدگا، و   ن ایج حاصله از پرسغنامه اساس بر

آوري گرددز ن ایج حاصل حضوري و اجما  فكري جمع صورف بهنظر نظراف آنان با بحث و تباده

 از ای  نغس  به شرح زیر اس  :

  تولیتد در بُعد تولید ارزش براي ذیناعان مطرح شدز اینكته آیتا    علم تولیدشبهه در مورد مؤلاۀ 

، همتان  علم تولیدتولید ارزش براي ذیناعان اس ؟ از طرفي آیا منظور از  نوعي بهصرف،  علم

تعریف رایج آن اس  یا در ای  تحقید منظور دیگري مدنظر بود، اس ؟ باید مغتخ  شتود   

اي  نغتگا، است  یتا جنبته کتاربردي و تجربته      آیا منظور، علم محض اس  که ریغتۀ آن در دا 

 سازماني مدنظر اس ؟ )چون کارکرد صنع  دفاعي تولید علم محض نیس (

 ستازمان  باالي درس ه از سوي یكي از خبرگان ای  موضو  مطرح شد که : هدف ای  اس  که 

 را متدیری   ایت   و کنتیم  است ااد،  دانتش  مدیری  از سازمان کلیدي شایس گي توسعۀ براي و

در ای  الگو، اصرار بر مدیری  هر نو  دانغي نیست ، بلكته    دروااعنامیمه  مي دانش راهبردي

اي دیگتر در ایت  متورد     هاي محوري هس یمز خبر، به دنباه مدیری  دانش مرتبط با شایس گي

یتک   عنتوان  بته عنوان کرد : سطح ای  مسئله سطح باالدس ي اس  و در ای  سطح، دانش باید 

هایي از رویكردهاي متدیری  راهبتردي دانتش و تاتاوف      دیری  شود و مثاهمنبع راهبردي م

در غرب و شرق مطرح کرد و  ای  شائبه را مطترح کترد کته آیتا اگتر راهبتردي را        ها آنبی  

شود؟ پژوهغگر با اشار، بته ستطوح بتاالتر ابعتاد و      هاي ای  الگو عوض مي حذف کنیم مؤلاه

رتوافكني بُعد باال بر سایر ابعاد، راهبردي بتودن الگتو   شكس ه شدن اهداف از سطوح باالتر و پ

را توجیه نمودز نهای اً با شااف شدن تااوف بی  مدیری  راهبردي دانش و متدیری  دانتش و   

 واژۀ راهبردي توافد حاصل شدز   کارگیري بهالگو در  ایجادشدۀتمایز 

       د بایتد در متدیری    از سوي خبرگان به تعدادي از اصوه اشتار، و تیکیتد شتد کته ایت  متوار

 راهبردي دانش وجود داش ه باشد :

 ها،پذیر بودن دانشاصل تعامل -

 هاي افزود،، آفریني و ارزشاصل ارزش -

 اصل مغارک ، -

 اصل تعلد سازماني )مسائل و مباني ارزشي(، -
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 شناسایي دانش، -

 ،پژوهي آیند،نگا، به آیند، و  -

 اعطاي مالكی  فكريز -

  اشار، شودز تیکیتد شتد    ها آنپیغنهاد شد که در بُعد تولید ارزش در هر مؤلاه به نرخ تلییراف

عملیاتي چنی  الگویي مس  ر است ه   کارگیري بهکه نك ۀ پیغنهادي صحیح اس  اما ای  امر در 

یک هتدف در الیتۀ تولیتد ارزش     عنوان بهمثاه مؤلاۀ یادگیري سازماني  طور بهکه  ترتیب ای  به

شود اطعتاً   گذاري هدفها  مؤلاه تک تککه براي  درزماني، اما شد، گرف ه نظر دراي ذیناعان بر

 گرددز باشند و ح ماً نرخ در آن لحاظ مي سنجش اابلای  اهداف باید 

  هتاي میتانبُر بایتد یتک ستري       را، کتارگیري  بته به راهبرد اساسي متا در   توجه بااشار، شد که

 هاي اساسي مانند موارد زیر تعریف شود : ارزش

 خرد ارآني، -

 مجاهدف علمي، -

 تعامل علمي و الزام بر زکاف علم، -

 زشكنان خطنخبه یابي و تربی   -

  علم و دانش در بُعد سوم تیکید و اشار، شد که مواردي  هم،وشان ناو  شد، تثبی لزوم تعریف

توان تولید ارزش مس قیم براي ذیناعتان دانست  و    را نمي علم تولیدزماني و مانند یادگیري سا

تتر تلقتي شتوندز همچنتی  عنتوان شتد الگتو بایتد         هاي بُعد پایی  خروجي عنوان بهبه ر اس  

هاي دانغي مقطعي و پراکند، در راست اي   دهي خیزشب واند م ضم  تجمیع و جه  اي گونه به

تداوم زماني بخغده به عبارتي مدیری  دانتش بایتد ب وانتد     ها آندار باشد و به اهداف اولوی 

هتا عنتوان شتد    بُعد زیرساخ  خصو  درایجاد کندز  راس ا همهاي پیاپي و مس مر و  خیزش

 ای  بُعد منطقي و نسب اً کامل اس ز

 عنتوان  بته  گرف ته  شتكل هاي افتزودۀ   لزوم توجه به نیروي انساني و سهیم دانس   آن در ارزش 

باشد انگیزش را عامل کلیتدي دانست ز از دیتدگا،     دیگر عبارف بهصلي بازي اشار، شدز توپ ا

 بتا خبرۀ دیگر نگا، عبادتي در مسئلۀ فرهنگي و انگیزشي اساس کار المداد شد و تیکید گردید 

هاي فكري در جمهوري اسالمي ایران الزم اس  نگا، م ااوتي بته   به مباني و زیرساخ  توجه

 انگیزش داش ز
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   ارار بگیردز موردتوجهنباید  1پایه دانش، علم به معناي الگویيتیکید گردید در چنی 

 توزیع شد، بتود،   ازای  پیشکه  االبي درنظر داش ند که در ای  تحقید، پرسغنامه خبرگان اتااق

 اي نخواهد کردز کمک ویژ،

 وهي توستعه و  از نغس  خبرگان و جلسۀ گر آمد، دس  بههاي  ها و خروجي دیدگا، اساس بر

 بهبود الگو، موارد زیر در الگو اعماه گردید :

هاي راهبردي و ایجاد یتک غربتاه راهبتردي، یتک بُعتد       افزایش تمرکز بر دانش منظور به (1)

 هاي راهبردي دانش بی  ابعاد اوه و دوم افزود، شدز جدید تح  عنوان حوز،

در بُعد تولید ارزش براي ذیناعان به افزایش خرد سازماني تلییر نام داد،  علم تولیدمؤلاۀ  (2)

 شدز

در جلستتاف و ام یتتازدهي در  شتتد، عنتتوانتجربیتتاف پژوهغتتگر و نظتتراف  استتاس بتتر (3)

عوامتل کلیتدي    عنتوان  بهها  هاي زیر از بُعد زیرساخ  ، مؤلاهشد، انجاماع بارسنجي کمّي 

 ث گذاش ه شوند :ان خاب شدند تا در نغس  خبرگان به بح

 پروتكل )اس اندارد( ارتباطي مغ رک از دس ه عوامل فناوري اطالعاف، -

 هاي پغ یبان، نظام منابع انساني و نظام مالكی  فكري از دس ه نظام -

 اع ماد بی  اجزاء شبكه از عوامل فرهنگي، -

 ادرف رهبري شبكه ارزش از عوامل رهبري راهبردي، -

 يزمالحظاف امنی ي از عوامل ساخ ار -

ستازي درک الگتو و بهبتود درک بصتري آن     ها براي ستاد،  ام یازها و ارتباطاف بی  مؤلاه (4)

 گرف ه شدز نظر درها به بُعد باالتر  هایي کلي از مؤلاهدهيو جه  شد، حذف

هاي اساستي اضتافه شتدز     اي تح  عنوان ارزش در بُعد تولید ارزش براي ذیناعان، مؤلاه (5)

 د : خرد ارآني، مجاهدف علمي وززها شامل مواردي مانن ای  ارزش
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 نشست خبرگان سري دوم

 دوم خبرگان به شرح زیر اس : اس  دینش شد، عنوانها و نظراف دیدگا،

  پتذیر  اي اضافه کنیم باید توجیه بخواهیم به نقغۀ راهبرد الیه که درصورتيخبرگان عنوان نمودند

گیرد یا خیترز از طرفتي منطقتي بته نظتر      مي ماهومي جاي  ازنظرهاي دیگر  باشد که در بی  الیه

 هاي دانغي که در اخ یار نداریم اضافه شود،ز بخغي از شكاف عنوان بهاي  رسد که چنی  الیه مي

 ،هاي راهبتردي دانتش    به ر آن اس  از ترتیب سلسله مراتبي آرایه، سامانه، سالح وززز براي حوز

 ازنظتر تتا محصتوه است ااد، شتد، است ز(      اس ااد، شود )در الگوي فعلي از مراحل فرآیند اید، 

 باشندز ها مورد تییید مي روابط منطقي علّي و معلولي، الیه

 ،شتویم،   هاي دانش را به آرایه، سامانه وززز محدود کنیم تنها به حوزۀ سالح محدود متي  اگر حوز

ار را ها ک تر اس ز همچنی  افزودن الیهآنچه درحاه حاضر در الگو آمد، اس  منطقي که درحالي

 باشدزها نیس  و لزومي به وجود آن نمي کند و الیۀ شغم از جن  سایر الیه تر ميپیچید،

  هتاي اوه و دوم   هاي راهبردي دانش باید بی  الیته  اینكه بُعد حوز، خصو  دریكي از خبرگان

ها زمینتۀ بهبتود فرآینتدها و فرآینتدها زمینتۀ       ارار گیرد مخالا  نمود و تیکید داش  زیرساخ 

 کنندز   هاي راهبردي دانش را فراهم مي هبود حوز،ب

 ،هاي راهبردي دانتش، بته آرایته، ستامانه وززز اشتار، شتود        خبرگان نظر داش ند اگر در الیۀ حوز

جامعی  بیغ ري دارد، دربارۀ تتوان صتنع  دفتاعي و وزارف دفتا  ممكت  است  الزامتاً همتۀ         

هتاي مخ لتف    دسي معكوس و روشااداماف از جن  طراحي نباشد، ممك  اس  از طرید مهن

 زودتر به هدف رسیدز  

 ،هاي دانش راهبتردي ضتروري است  امتا      همچنی  نظر داش ند وجود بخغي تح  عنوان حوز

 هاي عوامل در بخش تولید ارزش براي ذیناعان آوردز یكي از دس ه االب درتوان آن را  مي

  زنتد و در   متي  هتم  بته تعدادي از خبرگان نظر داش ند وجود الیۀ جدید رابطۀ علّي و معلولي را

ارائه شود، باید معلوم شود که خواست  از الگتو    اي شبكهخواهد  مورد سیر منطقي الگوه اگر مي

 چیس ؟  

   هتا، ارتباطتاف و تعتامالف و همچنتی       همچنی  در ای  جلسه عنوان شد، در بخش زیرستاخ

  تعالي نیروي انساني نیز دید، نغد، اس ز به ر اس  الیتۀ جدیتدي بتا عنتوان نیازهتاي      موضو
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نگر اضافه گردد و در ای  جلسه بر وجود معیار توسعۀ سرمایۀ انستاني در  دانغي راهبردي آیند،

 ها تیکید گردیدز زیرساخ 

  وجتود   در جلسۀ دوم خبرگي ضرورف وجود الیۀ شغم از سوي خبرگان ناي شد و لزومي بتر

آن دید، نغده خبرگان حاضر در جلسه اجما  نمودند در صتورف اعمتاه متوارد توافتد شتد،،      

یک الگوي مناستب در متدیری  راهبتردي     عنوان بهتواند  الگوي خروجي مورد تییید بود، و مي

 ارار گیردز مورداس ااد،دانش در ساخ ار هس ه و شبكۀ وزارف دفا  و پغ یباني نیروهاي مسلّح 

 :و اعمال تغییرات در الگو ديبن جمع

 ها و نظراف خبرگان، تلییراف زیر در الگو اعماه گردید : روي دیدگا، شد، انجامتحلیل  اساس بر

       بی  ابعاد فرآیندهاي مدیری  راهبردي دانش و تولید ارزش براي ذیناعتان، یتک بُعتد تحت

 گردیدز جایگذاريهاي تعریف و  هاي راهبردي دانش با مؤلاه عنوان حوز،

 هاي دفاعي، آرایه -

 آرایۀ سامانۀ سالح، -

 سامانۀ سالح، -

 سالح )اعم از محصوه، خدماف، تجهیزاف(ز -

 مؤلاه خرد سازماني در بُعد تولید ارزش براي ذیناعان به خرد دفاعي تلییر نام داد، شدز 

 (دفتاعي  شایست گي بازدارند، و  ادرف تولید)ساز جه  ارکانهاي اساسي از بُعد  مؤلاۀ ارزش 

 حذف گردیدز

 هتا ایجتاد گردیتد و متوارد زیتر       اي جدید تح  عنوان مباني فلساي در بُعد زیرستاخ   دس ه

 هاي آن درز گردید : مؤلاه عنوان به

 خرد ارآني، -

 مجاهدف علمي، -

 تعامل علمي و الزام بر زکاف علمز -

 ،هاي حاضر در بُعد تولیتد ارزش بتراي ذیناعتان اضتافه      یكي از مؤلاه عنوان بهوري مؤلاۀ بهر

 گردیدز

  هتا ایجتاد گردیتد و     هتا در بُعتد زیرستاخ     یكي از دس ه عنوان بهدس ۀ توسعۀ سرمایۀ انساني

 گرف ه شد : نظر درهاي زیر در ذیل آن  مؤلاه
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 نخبه یابي و نخبه گزیني، -

 آموزش و توانمندسازي، -

 یه انساني،انگیزش و تغوید سرما -

  گردیدز شناسایيها یكي از عوامل ساخ ار شبكه در بُعد زیرساخ  عنوان بهمباني امنی ي 

 مربوطه اس : هاي مؤلاهداراي پنج بُعد با   شد، ارائهالگوي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 ها زیرساخ  مسلحنیروهاي  پغ یباني ولگوي مدیری  راهبردي دانش در وزارف دفا  ا :2 نمودار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظام هاي پشتیبان هازیرساخت

هه
شب

ر 
ختا

سا
 

 بازدارندگی فعال

 خرد دفاعی

 فرآیندهای راهبردی
 مدیریت دانش 

 های راهبردی دانشحوزه

 های راهبردی دانشحوزه

فرآیندهای راهبردی 
 مدیریت دانش
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 داراي مغخصاتي به شرح زیر اس : گولابعاد ا يطورکل بهبا توجه به نظراف خبرگان 

 ها : در بُعد زیرساخ -الف

بته   پذیر دانتش و اي و مقیاسهاي دانش که امكان تباده و ان قاه سامانه و پایگا، ها خواني سامانههم

 مؤلاۀ فناوري اطالعاف اس ز تری  مهمکند  ها را فراهم ميگذاري دانش در سطح سامانهاش راک

هاي پغت یبان بتر بُعتد     هاي نظام اثرگذارتری  مؤلاه عنوان بهنظام منابع انساني و نظام مالكی  فكري 

 شوندز فرآیندها معرفي مي

مؤلاۀ فرهنگي شناسایي شد، اس  کته بتر فرآینتدهاي     تری  مهماجزاء شبكه،  بی  دروجود اع ماد 

 مدیری  راهبردي دانش اثر بیغ ري داردز

در بی  عوامل رهبري راهبردي، مؤلاۀ ادرف رهبتري شتبكه ارزش یتا همتان بتازآرایي اجتزاء        -

 مؤلاه شناسایي شد، اس ز تری  مهم عنوان بهمخ لاي از شبكه براي تحقد یک هدف مقطعي 

 مؤلاه مطرح شدز تری  مهم عنوان بهدر عوامل ساخ ار شبكه مالحظاف امنی ي  -

انساني، انگیزش و تغوید سرمایۀ انستاني بیغت ری  اثتر را بتر     هاي توسعۀ سرمایۀ  در بی  مؤلاه -

 فرآیندهاي مدیری  راهبردي دانش داردز

در بُعد فرآیندهاي مدیری  راهبردي دانش، فرآیند تولید دانش از بیغ ری  اثتر بتر بُعتد بتاالتر     -ب

 برخوردار اس ز

ذیناعتان، نتوآوري دفتاعي    بتراي   شتد،  خلدارزش  تری  مهمدر بُعد تولید ارزش براي ذیناعان، -ز

 باشدز مي

 باشد : نظر ملحوظدر مدیری  راهبردي دانش، موارد زیر باید -د

هتاي راهبتردي    ریزي باید با روندي از باال به پایی  باید مغخ  گتردد حتوز،  در زمان برنامه (1)

شود چته فرآینتدهاي راهبتردي     دانش چگونه باید بهبود یابندز در ادامۀ ای  روند مغخ  مي

هاي فرآیندي مدیری  دانش بایتد   نیازمندي اساس بر ازآن پ ی  دانش موردنیاز اس ز مدیر

 ها تعریف گرددز اي در سطح زیرساخ  هاي توسعه ها و برنامه بهبود

هتاي مترتبط در    شاخ  اساس برهاي تعریف شد، در هر بُعد  در زمان پایش، موفقی  برنامه (2)

توان عدم دس یابي به اهداف  شوده به دلیل وجود روابط علّي و معلولي مي هر بُعد سنجید، مي

 هاي ابعاد پایی  جس جو کردز ها در مؤلاه در ابعاد باال را در عدم موفقی  برنامه
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 :و پیشنهاد یریگ جهینت

 گیری نتیجه -الف

در  شتد،  عنتوان برطرف کردن یا کاهش مغكالف و مستائل   در ای  مقاله عالو، بر شد، ارائهالگوي 

شتودز برختي از ایت  متوارد را      در فرآیند نوآوري محصوه موجب متي نیز را موارد دیگري  کلیاف

 ارار داد: موردتوجهتوان به شرح زیر  مي

 ،بهبود زمان ان قاه دانش -

 هاي کلیدي، هاي دانغي در راس اي توسعۀ اابلی  و ساماندهي به ر زیرساخ  دهي سازمان -

 تسهیل نظارف و پایش، -

 ،مواع بهگیري  مدیری ، راهبري و تصمیم -

 درک به ر نیازهاي ذیناعان، -

 توسعۀ خالای  و اب كار، -

 کاهش خطرپذیري و مخاطراف در روند نوآوري، -

 ی  رااب ي نسب  به رابا،پذیري و حاظ مزباال بردن توانمندي و رااب  -

 هاي مخ لف و تعامالف ساخ اري، بهبود همكاري بخش -

 ،ها کاري دوبار،جلوگیري از  -

 ، شد، مدیری افزایش کیای  و اثربخغي اطالعاف و دانش  -

 هاي دورۀ ارائۀ محصوه )بودجه و اع باراف(،   کاهش هزینه -

 (،ها آن  ربیغهاي کاري و اش راک مساعي )همگامي هر چه  گرو، وري بهر، -

 ساخ ار هس ه و شبكهز وري بهر،افزایش  -

 پیشنهادها   -ب

هاي مدیری  راهبردي دانش، ساخ ار هست ه و شتبكه و همچنتی  نقغتۀ راهبترد،       با توجه به حوز،

تتوان در ایت     هاي موردنظر و ارائۀ الگوي نهایيه سایر موضوعاتي را که متي  شناسایي ابعاد و مؤلاه

 گردد: پیغنهاد براي تحقیقاف بعدي موردتوجه ارارداد به شرح زیر ارائه مي عنوان بهحوز، 

 هاي صنع ي  ، اجرا و پایش الگوي مدیری  راهبردي دانش در یكي از سازمانيساز اد،یپ -

 گام به گام صورف بهایجاد الگوي فرآیندي براي پایش راهبردي دانش -

 دفاعي يصنع  ریغهاي  تعمیم الگو به سایر سازمان -
 تعمیم الگو به کل ساخ ار دفاعي کغور و نیروهاي مسلّح -
 ها محاسبه اوزان روابط علّي و معلولي بی  مؤلاه -
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  6139 پاییز، 96، شمار، پانزدهمساه  - اس راتژیکفصلنامه مطالعاف دفاعي 

      : منابع فهرست 
 منابع فارسی  -الف

 (20البالغۀ، اب  ابي الحدید، ز   نهج  البالغه، )شرحنهج -
 دومز(، صحیاۀ نور، جلد 1322، ))رحم  اهلل علیه(امام خمیني  -
 (ه روشناي علمه ان غاراف انقالب اسالميه تهرانز1390ه )(العالي مدظله) اي خامنهحضرف امام  -

 WWW.KHAMENEI.IRدر  دس رسي اابل، مغهد، 1/1/1391، بیاناف (العالي مدظله)ايحضرف امام خامنه -

 کتب: -

اوه، ان غاراف نگتا،   ، تهران، چاپ "نماي مديريت دانش قطب "(،1329اخگر، بابک، جهانیان، خغایار، ) -

 دانشز

، امیرختاني فرهتاني، لتیال،    احمدرضتا  شعباني، ابوالقاسم، شتعا  حستني،   تویا، م رجمان: ران ، ادنا، پاشر، -

 ؤسسه آموزشي و تحقیقاتي صنایع دفاعي، تهران، چاپ دومم ،"راهنماي کامل مديريت دانش "(،1393)

، تهران، چتاپ   "محور پروژههاي  مديريت دانش در سازمان "(،1391شیدایي، شهاب، ایرجي، حس ، ) -

 اوه، چاپخانه المز

، تهتران،   "مبانی مديريت دانتش "(،1394عالمه، سید محس ، خلیل اکبر، رشید، عباسي رس مي، نجیبه،) -

 چاپ اوه، مؤسسه خدماتي فرهنگي رسا، 
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