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 چكیده
 از عباور  و علام  چشامه  جوشااند   بر اسالمی انقالب دوم گام بیانیه در (العالیمدظله) قوا کل معظم فرماندهی

 کاه  است الگویی به دستیابی مستلزم دفاع؛ حوزه در مهم این به رسید . فرمودند دیتأک دانش کنونی مرزهای
 انگیازه،  همین به. نماید نییتب را هاآ  بین رابطه و دفاعی دانش مدیریت در مؤثر اجزای سیستمی، رویکرد با

 مطالعاات  اساا   بار . شود ممکن موردنظر اهداف به حصول که شد تنظیم ایگونهبه حاضر مطالعه سؤاالت
 ترسایم  نظری، چارچوب قالب در شدهگرفته شکل مفهومی مدل خبرگا ؛ نظرات از مندیبهره و ایکتابخانه
 ،یگلوله برف روش اسا  بر و اقدام امه،پرسشن سؤاالت تنظیم و تهیه به نسبت مدل، اجزای استناد به. گردید
 ماورد  سااختاری  معادالت سازیمدل از استفاده با تحقیق نهایی الگوی. شد ارسال نفر 06 برای هانامهپرسش
 مؤلفاه  75 و بعاد کاال    21 ،ساتم یخارده س  0) یانتخاب متغیرهای عاملی بارهای مقادیر. گرفت قرار ارزیابی
 را هاا آ  باین  رابطاه  ،آماده دستبه مسیر ضرایب و دارد گفتهپیش اجزای بود  مطلوب از حکایت ،(اساسی
 جمهاوری  مسال   نیروهاای  بارای  پیشانهادهایی  تحقیق، نتایج به مستند پایا ؛ در. است داده قرار دیتائ مورد

 .گردید ارائه ایرا  اسالمی

 ساختاری معادالت و سیستمی رویکرد دفاعی، دانش مدیریت: واژگان کلیدی
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 مقدمه
، در کنناد به فهم بهتر موضوع کماک مای   هاالگوها با بیا  مفاهیم اصلی و روابط بین آ  کهینانظر به 

به اهداف دانشای، هماوار    ید دررسها را تواند مسیر سازما اختیار داشتن الگوی مدیریت دانش، می

 گیرد.میبر که الگوهای متنوعی را در استنوین  نگرشی دانش، تیریمد به یراهبردنماید. رویکرد 

راهبرد  الگوی»، «الگوی مدیریت راهبردی دانش»های الگو، راهبرد، مدیریت و دانش؛ از ترکیب واژه 

 هرچناد شاود.  پدیدار می« الگوی راهبردی مدیریت دانش»و « الگوی راهبرد مدیریت دانش»، «دانش

رسند؛ لیکن از بررسی ادبیات حاوزه راهباردی مادیریت    الگوهای مزبور در ابتدا شبیه هم به نظر می

این الگوها به لحاظ محتوایی و کارکردی از هم متفاوت بوده و الگوی  ،گردددانش، چنین استنباط می

از جامعیات   -هاا را نشاا  دهاد   از این منظر که بایستی اجزاء و روابط میاا  آ   -مدنظر این تحقیق 

 رخوردار است.بیشتری نسبت به الگوهای مزبور ب

-انجاام « الگوی راهبردی مدیریت داناش »زمینه تحقیقات کمی در تنهانهتر نشا  داد، مطالعات عمیق 

هم که قرابت بیشتری باا موضاوع دارناد، دارای نقا       صورت گرفتههای شده، بلکه اندک پژوهش

الگاوی راهباردی مادیریت داناش،      ارائاه های اندیشمندا  جهت اساسی در این زمینه هستند. تالش

که نقش کلیدی جهت تحقاق   هایستمخرده سعمده منحصر به تشری  فرایندها گردیده و سایر  طوربه

 .اندشدهواقعبنیا  دارند، مغفول سازما  دانش

صاورت بخشای   ها در حوزه دفاع نیز مشخ  نمود، فقط چند الگوی مدیریت دانش بهمرور پیشینه 

خارده   در اجازای مارتبط باا    یات جامععادم  یال باه دل کاه   درآمده یربه رشته تحردر نیروهای مسل  

-مدیریت دانش دفاعی، تحت عنوا  الگوی راهبردی قابل مراجعه نیستند. نتیجاه بررسای   هاییستمس

کاه  های بیشتر؛ حاکی از این واقعیت است که تاکنو  تالشی در خصوص تادوین الگاوی راهباردی    

 صاورت باه نیروهای مسل  جمهوری اسالمی ایرا  با ابتنای به آ  بتوانند مادیریت داناش دفااعی را    

 بگذارند، به ثبت نرسیده است. مورداجراجامع، متواز  و منسجم به 

 هاای یساتم خارده س های موصوف، این پژوهش در پی آ  اسات تاا   در راستای مرتفع نمود  کاستی 

منظور دستیابی به الگوی راهبردی مدیریت داناش  ها را بهمرتبط با آ  مدیریت دانش دفاعی و اجزای

دفاعی در نیروهای مسل  جمهاوری اساالمی ایارا ، شناساایی و معرفای نمایاد. در صاورت انجاام         
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هاا،  مدیریت دانش دفاعی و اجزای مرتبط باا آ   هاییستمخرده سواسطه شناسایی پژوهش حاضر؛ به

نیروهای مسل  جمهوری اسالمی ایرا  ضمن رسید  به یک اجماع نسبی در خصوص الگوی مدنظر 

 شوند.ها میو اجزای مرتبط با آ  هایستمخرده سمنطقی  یگیریپاین تحقیق، قادر به 

 یالگاو »بر این اسا ، نگارندگا  در نظر دارند ضمن یافتن پاسخ ساؤال اصالی تحقیاق مبنای بار        

، «؟به چاه صاورت اسات    نیروهای مسل  جمهوری اسالمی ایرا  در یدفاع دانش تیریمد یراهبرد

 سؤاالت فرعی مرتبط با آ  را به شرح زیر پاسخ دهند 

های مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسل  جمهوری اساالمی ایارا  و اجازای    سیستمخرده -الف 

 ؟اندکداماساسی(  یهامؤلفهابعاد کال  و مرتبط )

مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسل  جمهوری اسالمی ایرا   هاییستمخرده سنحوه تعامل  -ب 

 است؟ ( چگونهاساسیی هامؤلفهو  ابعاد کال مرتبط )با اجزای  هایستمخرده سو رابطه  یکدیگربا 

مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسل  جمهاوری اساالمی ایارا  و     هاییستمخرده ساهمیت  -ج 

 اساسی( به چه میزا  است؟ یهامؤلفهابعاد کال  و مرتبط )ای اجز

-خروجای  ارائاه ها، بر اسا  توانایی در جذب و پرورش داده هایستمخرده سدر رویکرد سیستمی،  

هاای مادل در   ، چیادما  الیاه  یگار دعباارت بهشوند. آفرینی پیامدها ارزیابی میهای مطلوب و ارزش

مطالعات  یبرمبنارویکرد سیستمی حداقل شامل  ورودی، فرایند، خروجی و پیامد خواهد بود؛ لیکن 

مزیاد   شاده اشااره  هاییستمخرده سبه « توانا سازها»و « فرایند راهبردی» ، دو متغیر میانجی شدهانجام

 شود.های این تحقیق محسوب مینوآوری ازجملهگردید که 

 مبانی نظری

 :تحقیق پیشینه -

در  شاده انجاام های پژوهش خالصه در راستای موضوع تحقیق صورت گرفتههای ترین تالشمرتبط 

 باشد به شرح زیر میخصوص اجزای الگوی راهبردی مدیریت دانش 

  (1334رهگذر ) -

 .سازما  دانش نواق  وخألها  نییتع یبراشده حساب یتالش  دانش  یتشخ -1

 .سازما  به دیجد دانش ورود یبرا الزم یهاتیفعال  دانش لیتحص ای خلق -2
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 .دانش گذاشتن اشتراک به یبرا مناسب طیشرا یاسازیمه  دانش اشتراک -3

 . یصر دانش توسعه و یضمن دانش توسعه  دانش توسعه -4

 .مجدد استفاده وموقع به یدسترس دانش، محافظت شامل  دانش یدارنگه -7

 .ینوآور و داریپا رقابت در آ  نقش و دانش یابیارز و سنجش  دانش یریگاندازه -0

 .دانش توسعه و دیتول در ضعف و قوت نقاط و یابیارزش جینتا انعکا   بازخورد -5

  (1337و سوری )زاده بیک -

 ی.زیربرنامه ی وراهبرد اهداف دانش، به ازین ییشناسا  دانش یراهبرد اهداف نییتع -1

 .دانش دیخر او ی دیتول آورد ،به دست  دانش، کشف  یازموردن دانش لیتحص -2

 ی.سازمانده و یکپارچگی ،یروزرسانهب ه،یتصف ل،یتحل  دانش یسازمانده -3

 .حفاظت و رهیذخ و انتقال دانش، نقشه یدتائ ،یکدگذار  دانش یگذاراشتراک به -4

 .رندهیادگی سازما  جادیا ی وانسان منابع توسعه ،ینوآور و تیخالق  یتوانمندساز -7

  (1331) ستار و اینیصارم -

  منابع -الف 

 .رقبا دانش و طیمح  سازما  رو یب (1

 .یفرهنگ یسازگار و یفرد دانش توسعه ،یدانش منابع  سازما  درو ( 2

 .ندهایفرا یسازادهیپ و سازگار یسازمان ساختار دانش، تیریمد یندهایفرا  ندیفرا -ب

 .ینوآور و ندیفرا رییتغ دانش، تیریمد یهاراهبرد و اهداف نیتدو  راهبرد -پ

  (1333) یاکبرو  ینیحس -

 .محوردانش یرهبری الگو  سنگ بنا -1

 .دانش تیریمد راهبردو  سازما  یهایورافن ی،انسان یهاهیسرما  توانمند ساز و یورود -2

 .دانش رهیاز کسب تا ذخ فرایند  -3

 .جامعه و صنعت ا ،یمشتر یبرا ینیآفرارزشخروجی   -4

 ی.عملکرد ینیآفرارزشپیامد   -7

  (1334زاده )اخوا  و نبی -

 ی.باالدست اسنادهای پشتیبا  و ، نظامهامحرکی، طیمح عواملها شامل  زیرساخت -1

 .ک دانشاو اشتر یریکارگدانش شامل  خلق، به تیریمد یندهایفرا -2
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 شامل  رشد و توسعه علم و فناوری. وکارکسببهبود فرایندهای  -3

 ها.وری و بهبود شاخ افزایش بهره ارزش شامل  دیتول -4

 :شناسی مفهوم -
 

ادبیات مدیریت دانش دفاعی،  در مؤثر هاییستمخرده سمرتبط با  یهامؤلفه در راستای تبیین ابعاد و 

بنادی و  جماع  قرار گرفت و تالش شد تاا از نظارات خبرگاا  نیاز در     موردمطالعهمرتبط با موضوع 

 است  شدهخالصهشده در جدول زیر های انجامپاالیش اجزا استفاده گردد. نتیجه بررسی
 : اجزای مديريت دانش دفاعی0جدول 

خرده
 

سیستم
 

ن
ال

ابعاد ک
 

 

 اساسی هایمؤلفه

 

 توصیف

 

 منبع

فرايند راهبردی
 

برنامه
ر

يزی
 ايجاد تصوير از بهترين کارکرد دانش دفاعی دانش دفاعی يتمأمورانداز و چشمتعیین  

 (0831همکاران )سنجقی و 

 (0838پورصادق )کشتکار و 
 های دانش دفاعیحوزهبندی اولويت و یطیمحتحلیل  های دانش دفاعیتحلیل راهبردی حوزه

 یراهبرد دفاعمبتنی بر  هر حوزهدانشی انتخاب راهبرد  تدوين راهبرد نوآورانه دانش دفاعی

اجرا
 و کمی سنجشقابلتعیین اهداف  های دانش دفاعیتعیین هدف 

 (0833همکاران )رضايیان و 

 (0838صالح )
 های برنامهتعیین موضوعات و اولويت های دانش دفاعیتدوين برنامه

 مختلف برنامه هایتخصیص و توزيع منابع به بخش تخصیص منابع دانش دفاعی

ارزيابی راهبرد
 

 (0831) یآقامحمد مقايسه نتايج اجرا با راهبردهای منتخب ارزيابی راهبردهای دانش دفاعی

همکاران علی و چشمه

(0831) 
 های مصوبمقايسه نتايج اجرا با اهداف و برنامه های دانش دفاعیارزيابی اهداف و برنامه

توانا سازها
 

ساختار سازمانی
 رهايی از محدوديت مرزهای ساختاری جداکننده پذيری ساختاریانعطاف 

 (0831همکاران )منوريان و 

 (0833همکاران )فر و ناصحی

 های علمی داخل و خارجهمکاری با شبکه های علمیايجاد شبکه

 های دانشیاستفاده از گروه در حل مسائل حوزه های دانشیايجاد گروه

 طراحی مشاغل دانشی نظیر مدير ارشد دانش های دانشیايجاد پست

گ
فرهن

سازمان
 ايجاد محیطی برای تقويت فرايندهای دانش رهبری حامی دانش ی

 (0831) یابطحخیرانديش و 

 (0830همکاران )ابراهیمی و 

 گیری جمعیهای يادتقويت قابلیت فرهنگ يادگیری جمعی

 تسهیم دانش ينیقدرت آفراشاعه فرهنگ  فرهنگ تسهیم دانش

 بقای بلندمدت و جبران خدمات کارکنان فرهنگ اعتماد

ت
فناوری اطالعا

 های مرتبط با ترسیم نقشه دانشفناوری آوری دانشفناوری تشخیص و جمع 
 

 (1333) یفیلط

 (0833زاده )حمیدی

 های مرتبط با مهندسی دانشفناوری فناوری سازماندهی دانش

 سازی و بازيابی دانشهای مرتبط با ذخیرهفناوری سازی دانشفناوری ذخیره

 های مرتبط با انتقال دانشفناوری فناوری اشتراک دانش

نظام
های پشتیبان

 

 کننده محتوای آموزش و روش آموزشتعیین نظام آموزش
 (0831همکاران )فدايی و 

 (0830) زادهو نبی اخوان
 قواعد مبین روابط پديدآورنده دانش با سايرين فکرینظام مالکیت 

 اندازی و نگهداری انجمن خبرگیراه نظام خبرگی
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 توسعه نوآوری باهدف ملی هایاستفاده از ظرفیت نظام نوآوری

ورودی
 

منبع
 

ش
دان

 

 (0831) یدریح های قابل خلق در درون محیط ن مدانش داخل نیروهای مسلح

 های قابل اکتساب از محیط خارج ن مدانش خارج نیروهای مسلح (0830) یحسنشعاع و شعبانی

ش
مخزن دان

 

 (0831) یاحمدصالحی و  و منتشرنشده یافتهساختار ندانش  دانش ضمنی(افراد )ذهن 

 (0830همکاران )باقری و 

 

 دانش ساختاريافته و منتشرشده مصنوعات دانشی )دانش عمومی(

 دانش ساختاريافته و منتشرنشده دفاعی )دانش خصوصی(های سازمان

ش
محتوای دان

 م ن دانش مديريت نظام های رزمیدانش مرتبط با رسته های دانشی رزمیحوزه 

(0831) 

 بندیو طبقه نامه مهندسیآيین

 (0835)ن م مشاغل 

 رزمیهای پشتیبانی دانش مرتبط با رسته های دانشی پشتیبانی رزمیحوزه

 های پشتیبانی خدمات رزمیدانش مرتبط با رسته خدمات رزمی تیبانیهای دانشی پشحوزه

فرايند تاکتیکی
 

ص 
تشخی

ش
دان

 

 (0833همکاران )جهانیان و  های مرتبطهای دانش و سرفصلانتخاب حوزه های دانش دفاعیشناسايی حوزه 

 ها و منابع تولید دانشنیازمندی مشخص کردن دفاعیاستخراج نقشه دانش  (0831خوانساری و سیامك )

جمع
آور

 ی

ش
دان

همکاران و  فیروزشاهی های ضمنیمکتوب نمودن دانش مستندسازی دانش دفاعی 

(0831) 

 (0831) ياحیرنويدی و 
 ايجاد حافظه ساختاريافته با امکانات دستیابی ايجاد پايگاه دانش دفاعی

سازماندهی
 

 (0831زاده )حسن ايجاد سازوکاری برای داوری مستندات به پايگاه دانش دفاعیورود مستندات 

 های فرعی و تعیین همگرايیتفکیك دانش به سیستم مهندسی دانش دفاعی (0831فرخنده )عصاران و 

ذخیره
 

 (0831همکاران )جوادزاده و  ايجاد مخزن برای نگهداری بازده فکری ايجاد مخازن دانش دفاعی 

 شدهیرهذخهای رمزگذاری دانش امنیت شبکه دانش دفاعی (0830زاده )نوری و حسن

ش
ک دان

اشترا
 

 يیانرضاکشاورزی و  های دانشی بین نیروهای مسلحتقويت همکاری تعامالت دانشی بین نیروهای مسلح

(0838) 

 (0838همکاران )حسنوی و 
 مخزن برای اشتراک دانش در ن مابر ايجاد  ايجاد حافظه مشترک در نیروهای مسلح

خروجی
 

سرمايه انسانی
 

 

 دانش آشکارشده توسط کارکنان شاغل ن م ايجادی توسط کارکنان پايور هایدانش

 (0831زاده )زاهدی و لطفی

 (0835شبان )

 توسط کارکنان يجادیا هایدانش

 بازنشسته
 دانش آشکارشده توسط کارکنان بازنشسته ن م

 ن م دانش آشکارشده توسط کارکنان وظیفه ايجادی توسط کارکنان وظیفه هایدانش

سرمايه رابطه
ای

 

 

با  پیوند ن م از یاکتساب هایدانش

 يکديگر
 باهمهای دانشی داخل ن م حاصل ارتباط شبکه

 (0830همکاران )دهقان و 

 طرح پیشرفت پرشتاب

 (0831)ن م  علمی

طريق مناسبات  از یاکتساب هایدانش

 نظامی
 با کشورهای دوست تعاملحاصل برقراری 

تعامل با مراکز  از یاکتساب هایدانش

 علمی

 

 حاصل تعامل با شبکه همکاران خارج از ن م

سرمايه سازمانی
 

 هاشده در زيرساختدانش نهادينه های زيرساختیدارايی
 (0838) قاسمیحسنوی و 

 (0831همکاران )پور و عباس
 دانش تملك شده توسط سازمان های فکریدارايی

 ی دانشیدر فرايندها شدهرسوبدانش  های فرايندیدارايی

پیامد
هوشمندی 

 

 (0830) یافشاررنگريز و  های دفاعی نوظهورارزيابی ناپیوستگی فناوری های دفاعیرصد فناوری 

 نیروهای خودی و دشمن موقعبهبرآورد صحیح و  تحلیل خودی و دشمن (0830نژاد )حکاک و شريعت
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 مدل مفهومی

مدل مفهومی پژوهش، یک الگوی مفهومی است که در آ  روابط نظری میا  شاماری از عوامال کاه در مسائله      

مدل مفهومی ، شدهانجامبه استناد مطالعات شود. است، به تصویر کشیده می شدهدادهتشخی   یتبااهمپژوهش 

 گردد می ارائهشده در قالب چارچوب مفهومی تحقیق به شرح زیر  گرفتهشکل

 
 : مدل مفهومی تحقیق0شکل 

 شناسیروش
ای و از حیث نحوه گردآوری اطالعات، توصیفی از نوع توسعه -این تحقیق از منظر هدف، کاربردی 

بُعاد   21، یساتم خارده س  0عامل ) 34اول تحقیق در قالب  نامهپرسشپیمایشی است. با مرور ادبیات، 

چابکی
 

 یمیانابراه (0838)آقايی  توانايی پاسخگويی به ناپیوستگی فناوری دفاعی کاهش چرخه حیات محصوالت دفاعی 

 قدرت انعطاف در شیوه پاسخ به اقدامات حريف گويی به دشمنانعطاف در شیوه پاسخ (0831)

نوآوری
 

 (0838) یرجبلی و قلیچ نوآوری در تولید محصوالت دفاعی جديد های دفاعیتولید سامانه 

 نظامی نوآوری در تدوين و نحوه اجرای دکترين توسعه و تکامل دکترين نظامی (0835همکاران )شايسته و 
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گیاری در  جامعه آماری، روش نموناه  محدود بود  یلبه دل د.طراحی گردی (اساسی مؤلفه 75کال  و 

/تعادیل  یدتائ باهدف است. شدهاستفاده، یگلوله برفصورت هدفمند بوده و از تکنیک این پژوهش به

 است ها، به دو جامعه نمونه رجوع شده اجزای تحقیق و بررسی توالی و روابط بین آ 

هاا، پیماایش   اجزای تحقیق و توالی و ارتباط آ  منظور اطمینا  از انتخاببه امعه نمونه اول ج -الف 

نفار از خبرگاا     16ای با استفاده از ارسال پرسشنامه اول تحقیق به همراه مادل مفهاومی بارای    اولیه

با ویژگی انتصاب در مشاغل دانشی ستادهای اصلی نیروهای مسل  و یاا اسااتید و محققاین    ) یدفاع

داده شاد. نکتاه نظارات خبرگاا  باا       ( صاورت نش هساتند دفاعی که دارای اثر در رابطه مدیریت دا

نامه منظور اعتبارسنجی آ ، پرسشا مشورت اساتید محترم راهنما و مشاور در مدل مفهومی اعمال و به

 است  شدهخالصه زیرنتایج حاصل از این پیمایش در جدول  دوم تحقیق برای آنا  ارسال گردید.

 دريافتیهای شده و پاسخطرح سؤاالت: 1جدول 

 

ساختاری مورد ارزیاابی   معادالت یسازمدل از استفاده با قیتحق جامعه نمونه دوم  مدل مفهومی -ب

، شاده یطراحکه با رویکرد مبتنی بر واریانس  smart pLsافزار طور مشخ  از نرمو به قرارگرفته

و یاا از   مؤلفاه در بیشترین  16حداقل حجم نمونه از ضرب  در این روش، برداری گردیده است.بهره

(. 57  1332،همکاارا  و  داوری) یدآمی به دستدر بیشترین روابط موجود در مدل اصلی  16ضرب 

-از طریق هسته اولیه، افراد بعدی برای پاسخ. نفر برآورد گردید 06تعداد  ،حجم نمونه ؛با این وصف

توزیع پرسشنامه تا رساید  باه حجام نموناه      نامه اول تحقیق گزینش شدند و فرایندگویی به پرسش

 ادامه یافت.

 درصد هاگزینه گزاره                                                                          

بههه  3

 باال

 درصد

بههه  4

 باال
2 1 3 4 5 

 %11 %31 8 0 1 0  سیستمی( موافق هستید؟) یشنهادیپبه چه میزان با رويکرد حاکم بر مدل 

 %11 %31 8 0 1 0  مطرح در مدل پیشنهادی موافق هستید؟ هاییستمخرده سبه چه میزان با 

 %11 %31 0 8 1 0  در مدل پیشنهادی موافق هستید؟ هایستمخرده سبه چه میزان با جايگاه 

 %11 %31 8 0 1 0  با يکديگر موافق هستید؟ هایستمخرده سبه چه میزان با نحوه تعامل 

 %11 %31 8 0 1 0  موافق هستید؟ هایستمس خردهبه چه میزان با ابعاد کالن مرتبط با 

 %11 %31 0 8 1 0  مرتبط با ابعاد کالن موافق هستید؟ یهامؤلفهبه چه میزان با 
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پرسشنامه این پژوهش؛ منطبق بر اجزای مدل مفهاومی تنظایم گردیاده و در اختیاار خبرگاا  قارار        

؛ اساتید راهنما و مشاور این مطالعه نیز رسایده اسات   یدتائآنا ، به  نکته نظرات ظازلحاگرفت و پس 

باشد. جهت سانجش روایای محتاوایی، از    بنابراین پرسشنامه تحقیق از جنبه ظاهری دارای روایی می

گویه باالتر باشاد، ساط     یکمیزا  موافقت  هراندازهاست. در این روش،  شدهاستفادهضریب الوشه 

های پیشانهادی در تحلیال   محتوا باالتر است. برای بررسی روایی همگرا و واگرا نیز وفق روشاعتبار 

 است. شدهارائهگردید. نتایج حاصل در جدول زیر  یگام بردارمعادالت ساختاری، 
 در اين تحقیق شدهاستفادهگیری : خالصه روايی ابزار اندازه8جدول 

  

های تحقیاق  ، آلفای کرونباخ پرسشنامهspssافزار برای تعیین پایایی ابزار پژوهش، با استفاده از نرم 

 است. شدهارائه 4قرار گرفت. نتایج حاصل در جدول  یموردبررس
 در اين تحقیق شدهاستفادهگیری : خالصه پايايی ابزار اندازه0جدول 

 

 

جامعه  سؤالتعداد  نامهع پرسشنو گام

 آزمون

حجم 

 جامعه
 نتیجه آزمون

 اول

ش
پرس

نامه اول
 

روايیییی 

 صوری
 یدتائ %31 هاتوافق شکلی و ادبی گزاره 01 خبرگان 30

 دوم
روايیییی 

 محتوايی
 یدتائ %35 محاسبه ضريب الوشه 01 خبرگان 30

 یدتائ %31 اعتبارسنجی مدل مفهومی 01 خبرگان 1 نامه دومپرسش سوم

 چهارم

ش
پرس

نامه اول
 

روايیییی 

 همگرا
30 

جامعیییه 

 نمونه
11 

در مرحلییه بییرازش  AVEمعیییار 

ش  PLSگیری ابزار اندازه
به شرح بخ

تجز
يه

وتحلیل
 یدتائ 

 پنجم
روايیییی 

 واگرا
30 

جامعیییه 

 نمونه
11 

فورنل و الرکر در مرحله برازش 

 PLSگیری ابزار اندازه
 یدتائ

 نتیجه آزمون حجم جامعه جامعه آزمون سؤالتعداد  نامهنوع پرسش گام

 یدتائ %35 معیار آلفای کرونباخ 11 نمونهجامعه  30 پرسشنامه اول اول

 یدتائ %30 معیار آلفای کرونباخ 01 خبرگان 1 پرسشنامه دوم دوم
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 های تحقیقها و یافتهداده وتحلیلیهتجز

 ازنظار بررسی این بخش حاکی از این اسات جامعاه آزماو ،     :یشناخت یتجمعاطالعات  وتحلیلیهتجز 

، شاده یآورجماع هاای  علمی و تجربی دارای سط  باالیی از دانش دفاعی هستند و این مهم باه داده 

 بخشد.اعتبار می
 یشناخت یتجمع: مشخصات 5جدول 

درروش هاا  از الگوریتم تحلیل مادل  برای آزمو  مدل مفهومی پژوهش آزمون مدل مفهومی پژوهش:

smart pls برازش مدل ساختاری گیری، اندازه بخش  برازش مدل دوهای الزم در و تحلیل استفاده

 انجام شد.

هاای  ساازه  و روایای  گیاری، شاامل بررسای پایاایی    برازش مدل انادازه گیری: اندازه برازش مدل -2 

 پژوهش است.

 گرفت  یموردبررسگیری، سه معیار زیر های اندازهپایایی  برای بررسی پایایی مدل -الف 

نشاانگر ساط  معنااداری قاوی و      6.7( ضرایب بارهای عااملی  مقاادیر بارهاای عااملی بااالی      1) 

 باه کاار  افازار  زیاد بین متغیرهای یک سازه با سازه هستند. با اجرای دستور مربوطه در نرمهمبستگی 

باوده و   6.0در این تحقیق، مقادیر بارهای عاملی استخراج گردیاد. هماه مقاادیر بااالتر از      شدهگرفته

 (12قرار گرفت. )جدول  یدتائبنابراین مناسب بود  همه اجزای تحقیق مورد 

دهنده پایایی خاوب اسات. در پاژوهش    نشا  6.5ی کرونباخ  مقادیر آلفای بیشتر از ( ضریب آلفا2) 

 (0)جدول  است. شدهمحاسبه 6.3حاضر، مقادیر معیار مزبور بیشتر از 

های با بار عااملی بیشاتر، اهمیات زیاادتری     ی، شاخ بیترک ییایپا( پایایی ترکیبی  برای محاسبه 3) 

 (0)جدول  است. شدهمحاسبه 6.3از  پایایی ترکیبی بیشتردارند. در پژوهش حاضر، مقادیر 

 شود روایی  جهت بررسی روایی از دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می -ب

 و دهاد یما  نشاا   را خود یهاشاخ  با سازه کی یهمبستگ زا یم مزبور، اریمعهمگرا   یی( روا1) 

 6.7 ایان معیاار   یبارا  یبحرانا  مقادار . اسات  شاتر یب زیا ن بارازش  باشاد،  شتریب یهمبستگ نیا هرچه

 (53 -1332 31،همکارا  و یداور) است. شدهیمعرف

 درصد سال خدمت 25باالی   درصد تصدی در مشاغل  درصد مدرک تحصیلی

 70.3 26-17  31.4 15  43.1 کارشنا  ارشد

 23.4 27-21  33.2 13  31.4 دانشجوی دکترا

 13.5 به باال 27  23.4 13  27.7 دکترا
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بنادی شاده   نتایج سه معیار آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا که در جادول زیار جماع    

 دارد. مورداشارهمقادیر  مناسب بود است؛ حکایت از 
 گیریهای اندازهمدل: معیارهای کلی کیفیت 1جدول 

گیری، روایای واگارا اسات کاه از     های اندازهبرازش مدل یبررس یبرا دیگر اریمع( روایی واگرا  2) 

شود. در این روش، میزا  همبستگی یک سازه باا متغیرهاای   بررسی می 4طریق روش فورنل و الرکر

این معیار؛ یاک متغیار پنهاا  در    شود. طبق ها مقایسه میآ  و میزا  همبستگی آ  سازه با سایر سازه

پذیرهای خود داشته باشاد.  مقایسه با سایر متغیرهای پنها ، باید پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده

هر متغیر پنها  باید بیشتر از حداکثر همبستگی آ  متغیر با دیگر  شدهاستخراججذر میانگین واریانس 

 (142  1332،همکارا و  ی)داور متغیرهای پنها  مدل باشد.
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

1 Average Variance Extracted 

2 Composite Reliability 

3 Cronbachs Alpha 

4 Fornell and Larcker. 

 سازه

1AVE 

 استخراجی( )میانگین واریانس

2 CR 

 )پایایی ترکیبی(

3 C 

 )آلفای کرونباخ(
 6.322 6.300 6.743 فرایند راهبردی

 6.306 6.335 6.763 ورودی

 6.343 6.305 6.713 فرایند تاکتیکی

 6.330 6.310 6.743 خروجی

 6.362 6.306 6.713 پیامد

 6.331 6.366 6.704 توانا سازها
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 : ماتريس سنجش روايی واگرا با روش فورنل و الرکر1جدول 

هاا   آ ا یم یمقدار همبستگ .اندقرارگرفته یدر قطر اصلها سازه AVEجذر  ادیرمقدر ماتریس باال،  

داشت که  اظهارتوا  یم روینازااست.  شتریب ی،و چپ قطر اصل نیریز یهاخانهمندرج در  از مقادیر

 یای روا ،دیگار یاا  بباه  .گار ید یهاا تا با ساازه  دارند خود متغیرهایبا  یشتریتعامل ب ،مدل هایسازه

 حد مناسب است. در مدل ییواگرا

 ساختاری: برازش مدل -1
 موردتوجاه که در آ  روابط بین متغیرهای مکنو  با متغیرهای آشاکار   یریگاندازههای مدل برخالف

اسات. در بررسای مادل     موردتوجاه است؛ در بررسی مدل ساختاری، روابط بین متغیرهاای مکناو    

 گرفت. قرار وتحلیلیهتجزساختاری، روابط بین متغیرهای پنها  از طریق معیارهای زیر مورد 

باشاد؛   1.30تار از  بازر   t-valueاگار مقادار    %37ضاریب معنااداری  در ساط  اطمیناا      -الف 

، معنادار خواهد بود. در این تحقیق، ضرایب معناداری به شرح جدول زیر شدهمشاهدههای گیهمبست

توا  گفت برازش مدل ساختاری تحقیق در حاد  ، میآمدهدستبهاستخراج گردید. با توجه به مقادیر 

 .قرار داردمناسب 

 

 

 
 

فرايند  هاسازه

 تاکتیکی

 سازها توانا ورودی فرايند راهبردی پیامد خروجی

فرايند 

 تاکتیکی

11103      

     11101 6.740 خروجی

    11101 6.432 6.432 پیامد

فرايند 

 راهبردی

6.771 6.771 6.406 11101   

  11101 6.012 6.435 6.002 6.002 یورود

 11151 6.732 6.723 6.435 6.511 6.561 سازها توانا
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 : مقادير مرتبط با معناداری متغیرهای پنهان3 جدول
 ضریب مسیر

 t-valueضریب 
 به از

 111058 فرايند راهبردی ورودی

 011018 توانا سازها ورودی

 11813 فرايند تاکتیکی ورودی

 81350 فرايند تاکتیکی یراهبرد يندفرا

 11131 فرايند تاکتیکی توانا سازها

 111131 خروجی فرايند تاکتیکی

 11308 پیامد خروجی

باشد، نشا  از بارازش بهتار    شتریمدل ب کی یهاسازه تعیینضریب هر چه مقدار  ضریب تعیین  -ب

 یمتوساط و قاو   ف،یضاع  ریمقااد  تحات عناوا   ترتیب به  6.05و  6.33 ،6.13. سه مقدار داردمدل 

توا  می ،آمدهدستبه. با توجه به مقادیر (32  1332، و همکارا  ی)داور .اندشدهیمعرف ضریب تعیین

 .قرار دارددر حد مناسب گفت برازش مدل ساختاری تحقیق 
 متغیرهای پنهان تعیین: مقادير ضرايب 3 جدول

 R2ضریب  اجزای الگو

 11111 ورودی

 11108 فرايند راهبردی

 11318 فرايند تاکتیکی

 11111 خروجی

 11081 پیامد

 11100 توانا سازها

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 به شرح زیر است  شدهیآورجمعهای داده وتحلیلیهتجزنتایج حاصل از  :گیرینتیجه -الف

مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسال  جمهاوری اساالمی ایارا  و      هاییستمخرده ساول   سؤال 

 ؟اندکداماساسی(  یهامؤلفهاجزای مرتبط )ابعاد کال  و 

اساسای(   مؤلفاه  75و  بعد کال  21، یستمخرده س 0عامل )شامل  34به استناد ادبیات تحقیق؛  -الف 

 (1)جدول  گردآوری گردید.
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هاا  مقادیر بار عاملی، حکایت از معناداری قوی عوامل منتخب دارد و گویای این اسات کاه آ    -ب 

 (12)جدول  گیری کنند.اندازه %36از شده را با همبستگی بیش قادرند متغیرهای مشاهده

 مناساب باود   (؛ حکایات از  5 جادول ( و روایی واگرا )0جدول نتایج مرتبط با روایی همگرا ) -ج 

 اجزای منتخب دارد.

مادیریت داناش دفااعی در نیروهاای مسال  جمهاوری        هاای یستمخرده سدوم  نحوه تعامل  سؤال 

اساسای(   یهاا مؤلفاه با اجزای مرتبط )ابعاد کال  و  هایستمخرده ساسالمی ایرا  با یکدیگر و رابطه 

 چگونه است؟

( 2بر اسا  مدل زیر مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه آ  در شاکل )  هایستمخرده سضرایب مسیر  

 به تصویر کشیده شده است 

 

 

 

 

 
 

 تحقیق هاییستمخرده س: نحوه تعامل 1شکل 

 زیر است  قراربهبر فرایند تاکتیکی  یموردبررس هاییستمخرده سمسیرهای اثرگذاری 

 مستقیم  یر( مس1) 
 : مسیرهای مستقیم اثرگذاری بر فرايند تاکتیکی01جدول 

 

 

 میزان اثر به درصد مسیر مستقیم

 6.336×166= 33 فرایند تاکتیکی            ورودی
 6.316×166= 31 فرایند تاکتیکی          سازها  توانا

 6.237×166= 7/23 فرایند تاکتیکی  فرایند راهبردی        

فرایند  خروجی

 تاکتیکی

093.0 
094.0 

 پیامد ورودی

سازها توانا  

09735 

09611 

0973. 

فرایند 

 راهبردی
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 ( مسیر غیرمستقیم 2)
 : مسیرهای غیرمستقیم اثرگذاری بر فرايند تاکتیکی00جدول 

مرتبط با فرایند تاکتیکی باه شارح زیار     هاییستمخرده س "اثر کل " یزا مبا توجه به روابط موجود در مدل،  

 است 
 %33ایند تاکتیکی  فر       ( مسیر اصلی  ورودی     1)   

 %33 )جمع %2/70رایند تاکتیکی ف         فرایند راهبرد     مسیر باال(  ورودی         اول )رعی ( مسیر ف2)   

 (%2/15و 

)جماع   % 3/75تااکتیکی   رایناد  ف          توانا سازها            مسیر پایین(  ورودی  دوم )( مسیر فرعی 3)   

 (%3/13و  33%

 (%3/13و  %2/15و  %33)جمع  %1/57زما   هم طوربه( سه مسیر 4)    

از اهاداف   %33را دنبال کنند، به  یممستق یرمسهای دفاعی، توا  گفت اگر سازما تفسیر  با توجه به نتایج می 

خارده  اثر هما   اندازهبهمیانجی توجه کنند، افزایش اثر  هاییستمخرده سرسند، اگر به یکی از دانشی خود می

متوجه گردند، این اثار باه میازا      یستمخرده سبه هر دو  زما همو اگر  (%3/13یا  %2/15)خواهد بود  یستمس

 ارتقا خواهد یافت. 1/30%

ایارا  و  مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسال  جمهاوری اساالمی     هاییستمخرده سسوم  اهمیت  سؤال 

 اساسی( به چه میزا  است؟ یهامؤلفهاجزای مرتبط )ابعاد کال  و 

در اجازای متنااظر    هایستمخرده سضرب مقادیر بار عاملی هر یک از با توجه به مسیر مدل ساختاری، حاصل 

 شاده خالصاه  12در جادول   هاا مؤلفهاساسی( محاسبه و مقادیر نرمالیزه ابعاد و  یهامؤلفهابعاد کال  و ها )آ 

 است 

 

 

 

 

  

 میزان اثر به درصد مسیر غیرمستقیم

 6.237× 6.537×166=  2/15 تاکتیکی فرایند         راهبردی فرایندورودی          

 6.316× 6.011×166 =3/13 تاکتیکی فرایند          سازها توانا          ورودی 
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 : میزان اهمیت اجزای تحقیق01جدول 

 یستمخرده س

 

 ابعاد کالن

 

 اساسیی هامؤلفه

 

 

مقادير 

 نرمالیزه

 ابعاد

 کالن

 مقادير

 نرمالیزه

 یهامؤلفه

 اهمیت عنوان اهمیت عنوان اهمیت عنوان اساسی

فرايند 

 راهبردی

 

 

11138 

ريزی برنامه

 راهبرد

 

11383 

 

 يتمأمورانداز و چشمتعیین 

 دانش دفاعی
11100 

11151 

 

11011 

های تحلیل راهبردی حوزه

 دانش دفاعی
11130 11500 

تدوين راهبردهای نوآورانه 

 دانش دفاعی
11158 11030 

اجرای 

 راهبرد
11311 

 11301 های دانش دفاعیتعیین هدف

11110 

11531 

 11511 11131 های دانش دفاعیتدوين برنامه

 11535 11300 تخصیص منابع دانش دفاعی

 ارزيابی

 راهبری

11101 

ارزيابی راهبردهای دانش 

 دفاعی
11310 

11513 

11511 

های ارزيابی اهداف و برنامه

 دانش دفاعی
11131 11010 

 ورودی

 

 
 

 

 

11358 

 

 منبع

 دانش

11303 

داخل نیروهای مسلح جمهوری 

 اسالمی ايران
11355 

11118 

11103 

خارج نیروهای مسلح جمهوری 

 اسالمی ايران
11310 11118 

 مخزن

 دانش

 

11310 

 11150 دانش ضمنی(افراد )ذهن 

11110 

11513 

دانش ) یدانشمصنوعات 

 عمومی(
11301 11115 

دانش ) یدفاعهای سازمان

 خصوصی(
11310 11358 

محتوای 

 دانش

 

11331 

 11110 بارزمهای دانشی مرتبط حوزه

11153 

11513 

های دانشی مرتبط با حوزه

 پشتیبانی رزم
11303 11111 

های دانشی مرتبط با حوزه

 پشتیبانی خدمات رزم
11111 11531 
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فرايند 

 تاکتیکی

 

 

 

 
 
 

 

11331 

 

تشخیص 

 دانش

11155 

های دانش شناسايی حوزه

 دفاعی
11383 

11531 
11031 

 11011 11131 استخراج نقشه دانش دفاعی

 آوریجمع

 دانش 
11311 

 11315 مستندسازی دانش دفاعی
11103 

11111 

 11101 11303 ايجاد پايگاه دانش دفاعی

 یدهسازمان

 دانش

11113 

ورود مستندات به پايگاه دانش 

 دفاعی
11310 

11151 
11510 

 11511 11311 مهندسی دانش دفاعی

 ذخیره

 دانش
11301 

 11103 ايجاد مخازن دانش دفاعی
11115 

11500 

 11535 11311 امنیت شبکه دانش دفاعی

 اشتراک

 دانش

11305 

تعامالت دانشی با نیروهای 

 مسلح
11313 

11181 

11115 

ايجاد حافظه مشترک در 

 نیروهای مسلح
11313 11185 

 خروجی

 

11318 

 

سرمايه 

 انسانی
11311 

ايجادی توسط  هایدانش

 کارکنان پايور
11381 

11151 

11181 

ايجادی توسط  هایدانش

 کارکنان بازنشسته
11181 11551 

ايجادی توسط  هایدانش

 کارکنان وظیفه
11310 11111 

سرمايه 

 ایرابطه
11303 

اکتسابی از طريق  هایدانش

 با يکديگر پیوند ن م
11303 

11311 

11151 

طريق  از یاکتساب هایدانش

 برقراری مناسبات نظامی
11310 11153 

طريق  از یاکتساب هایدانش

 پیوند با مراکز علمی صنعتی
11311 11153 

سرمايه 

 سازمانی
11301 

 يرساختیزهای دارايی

ساختار، فرهنگ، فناوری و )

)... 

11313 

11133 

11118 

اختراع، ) یفکرهای دارايی

 اسرار سازمانی و ...(

 

 

11310 11133 
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 يندیفراهای دارايی

فرايندهای راهبردی و )

 تاکتیکی(

11301 11158 

 

 پیامد

 

 

 

 

11110 

 

 11315 هوشمندی
 11155 های دفاعیرصد فناوری

11510 
11081 

 11515 11330 تحلیل دشمن و خودی

 11300 چابکی

کاهش چرخه حیات 

 دفاعی محصوالت
11331 

11111 

11580 

گويی انعطاف در شیوه پاسخ

 به دشمن
11318 11503 

 11111 نوآوری 
 11313 های متنوع دفاعیتولید سامانه

11513 
11001 

 11835 11111 توسعه و تکامل دکترين نظامی

 توانا ساز

 

11305 

 

 فرهنگ

 یسازمان
11113 

 11113 فرهنگ اعتماد

11103 

11835 

 11581 11311 فرهنگ تسهیم دانش

 11581 11315 فرهنگ يادگیری جمعی

 11518 11315 رهبری حامی دانش

ساختار 

 سازمانی

 

11333 

 11381 پذيری ساختاریانعطاف

11151 

11110 

 11501 11131 های دانشیايجاد پست

 11031 11151 های علمیايجاد شبکه

 11513 11153 های دانشیگروه ايجاد

 

فناوری 

 اطالعات

 

11300 

-های تشخیص و جمعفناوری

 آوری
11131 

11135 

11011 

 11511 11308 های سازماندهی دانشفناوری

 11531 11351 های ذخیره دانشفناوری

 11115 11330 های اشتراک دانشفناوری

های نظام

 پشتیبا 

 

11131 

 11118 نظام مالکیت فکری

11511 

11001 

 11081 11151 نظام آموزش

 11011 11101 نظام خبرگی

 11051 11130 نظام نوآوری
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 پیشنهادها: -ب

 گردد می ارائه، پیشنهادهای زیر آمدهدستبهمستند به نتایج 

تعلاق   "اهیداف دانشیی   "به فرایند راهبردی حاصل گردید  یستمخرده سترین جزئی که از مهم -الف 

هاای ویاژه،   شود با تشکیل کاارگروه های جدید دانش دفاعی؛ پیشنهاد میگرفت. با توجه به نیازمندی

 خدمات رزم( تعیین گردد. تیبانیرزم، خدمات رزم و پشگانه )های سهاهداف دانش دفاعی در حوزه

تعلاق گرفات.    "های دفاعیسازمان"به  حاصل گردید ورودی یستمخرده سترین جزئی که از مهم -ب 

شاود نیروهاای مسال     مای  های دفااعی، پیشانهاد  های موجود در هر یک از سازما با توجه به دانش

 های یکدیگر آشنا شده و دانش دفاعی را توسعه دهند.ها و قابلیتبا ظرفیت ازپیشیشب

 "ایجااد حافظاه مشاترک   "باه  حاصل گردید  فرایند تاکتیکی یستمخرده سترین جزئی که از مهم -ج 

شاود نیروهاای   های موجاود، پیشانهاد مای   واسطه حفظ و استفاده از حجم انبوه دانشتعلق گرفت. به

هاای در  دانش دفاعی تالش نموده و نسابت باه اشاتراک داناش     ابر مخز مسل  در خصوص ایجاد 

 زم( اقدام نمایند.اختیار )با رعایت کدبندی و مالحظات امنیتی ال

تعلق گرفت.  "های زيرساختیدارايی"به حاصل گردید  خروجی یستمخرده سترین جزئی که از مهم-د 

-های دانش دفاعی، پیشانهاد مای  های مذکور در پیشبرد اهداف و برنامهبدیل داراییواسطه نقش بیبه

، فنااوری  یساازمان فرهنگمرتبط با ساختار سازمانی،  یهامؤلفهشود نیروهای مسل  در جهت توسعه 

 های پشتیبا  تالش نمایند.اطالعات و نظام

 "کاهش چرخه حیات محصیوالت دفیاعی  "به حاصل گردید پیامد  یستمخرده سترین جزئی که از مهم-ه 

-پیشنهاد میواسطه اهمیت ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع به تغییرات محیط پیرامو ، بهتعلق گرفت. 

متمرکاز   یااز موردنشود نیروهای مسل  تالش خود را در جهت کاهش زما  تولید محصوالت دفاعی 

 نمایند.

تعلاق   "پیذيری سیاختاری  انعطاف"به حاصل گردید  توانا سازها یستمخرده سترین جزئی که از مهم-و 

شود نیروهاای مسال ،   میهای دفاعی کشور؛ پیشنهاد فرد سازما گرفت. با توجه به ساختار منحصربه

مانعی برای تعامالت دانشی تلقی ننموده و روابط مبتنی  عنوا بهمرزهای سازمانی جداکننده از هم را 

 تماد را در بین خود تقویت نمایند.بر اع
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 فهرست منابع

 :منابع فارسی -الف

 :هاکتاب 

 انتشاارات  تهارا ،  ،"نظیامی  هیای سیازمان  در دانش راهبردی مديريت" ،(1331) ا...نبی دهقا ، ؛داوود آقامحمدی، -
 آجا دافو 

 وینا انتشارات تهرا ، ،"فرايندها و راهبردها دانش، مديريت" ،(1331) ا...ولی باقری، ؛هانیه هوشمند،؛ اهللروح باقری، -
 چگینای،  ؛ابراهیم ابراهیمی، ؛محسن میرزایی، ؛کورش اخگری، ؛ابوالقاسم شعبانی، ؛عارف الشک، بالی ؛خشایار جهانیا ، -

 موسساه  تهارا ،  ،"دفیاعی  دانش مديريت جامع نظام" ،(1333) سهیال امیرشاهی، ؛رامین یاوری، ؛رضاعلی صابر، ؛مجید
 دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی

 ساازما   تهرا ، انتشارات ،"(لیبوويتز جی) دانش مهندسی از هايیآموزه دانش، مديريت" ،(1332) محمد زاده،حسن -
 کشور وبودجهبرنامه

 تهارا ،  ،"دانیش  میديريت  موفقییت  کلییدی  عوامل" ،(1333) ابراهیم محمد سنجقی، ؛پیما  اخوا ، رضا؛ حسنوی، -
 چهارم چاپ نگر،آتی انتشارات

 یاقوت انتشارات قم، ،"دانايی و دانش مديريت" ،(1333) محمدرضا زاده،حمیدی -
 تهارا ،  ،"SMARAT-PLS افیزار نیرم  سازی معیادالت سیاختاری بیا   مدل" (،1332)علی؛ رضاازاده، آرش   داوری، -

 انتشارات جهاد دانشگاهی
 تهارا ،  ،"(سرلك محمدعلی)10 قرن در هاسازمان نوين چهره" ،(1334) احمدرضا حسنی، شعاع؛ ابوالقاسم شعبانی، -

 دفاعی صنایع تحقیقاتی و آموزشی موسسه
 نور پیام دانشگاه انتشارات تهرا ، ،"دانش مديريت" ،(1336) اکبرعلی احمدی، صالحی، علی؛ -
 توانگرا  نشر تهرا ، ،"کاربردی راهبردی مديريت" ،(1333) اصغر اصفهانی، صال  -
 تهرا ، ،"(ويلیامز روث و بوکوويتز وندی) کاربردی دانش مديريت" ،(1333) علی رضاییا ، ؛حسینعلی کشاورزی، -
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