
 

 

 

 مسلح یروهایدر نتواناسازهای مدیریت دانش مقاله پژوهشی: 
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  2پورسید علی خلیلی ، 1منشحسین ظریف

 05/05/0400: مقاله پذیرش                                                                      0400/.05/4: مقاله دریافت

 دهکیچ
های انسانی صورت آگاهانه دانش خود را در قالب منابع، اسناد و مهارتمدیریت دانش موضوعی است که در آن سازمان به

مدیریت دانش به  دهد.قرار می وتحلیلیهتجزها را به اشتراک گذاشته و مورد کند، سپس آنسازماندهی میآوری و جمع
 درواقعمدیریت دانش  اک دانش در سازمان اشاره داردپشتیبانی و ارتقاء فرایندهای سازمانی: ایجاد، ذخیره، بازیابی و اشتر

 یردگتراک دانش انجام و برای افزایش نوآوری مورداستفاده قرار میای است که در آن فرایند ایجاد، کدگذاری و اشرشته
آوردن دانش  به دستشامل « فرایند تاکتیکی»اند. بندی کردهفرایندهای مدیریت دانش را به دو بخش تقسیم بوکویتز و ویلیامز،

به « فرایند راهبردی»کارگیری دانش در ایجاد ارزش، یادگیری، مبادله و تسهیم دانش موجود است. ها، بهبرای فعالیت یازموردن
قرار  مورداستفادهاست که راهبرد سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی  ییدرجاآوردن ارزش از فرایند تاکتیکی  دست

شوند. موفقیت مدیریت دانش، تواناساز شناخته می عنوان تحتتوانند به فرایندهای یادشده کمک کنند، بگیرد. عواملی که می
ها یا متغیرهایی که اگر درست از مشخصه اندعبارتشوند و عنوان تواناساز شناخته میهایی است که بهمستلزم وجود ابزار
این عوامل بیشتر به  هرچند. باشندرا بر بهبود وضعیت رقابتی سازمان داشته  یامالحظهقابلتوانند اثر مدیریت شوند، می

-به هاآن توصیف و... برای عوامل زمینه، ابزار، تواناساز معروف هستند؛ لیکن تعابیر دیگری همچون زیرساخت، شروط الزم،

های متفاوتی برای های فکری تبدیل و راههای انسانی را به داراییمدیریت دانش با کمک تواناسازها؛ سرمایه . رودکار می
دهند، دانش های الزم اجازه میتواناسازها با ایجاد زیرساخت .کندمی ارائهذخیره و توزیع دانش در سازمان تسخیر، ثبت، 

کنند؛ بلکه انگیزه اعضای گروه، به تولید دانش در سازمان کمک می فقطنهها مند رشد کند. آنزمان و نظامهم طوربهسازمانی 
های ، منجر به افزایش احتمال موفقیت اجرای برنامهموردبحثعوامل  کهینابرای به اشتراک گذاشتن دانش هستند. نظر به 

های الزم برای انجام این اقدام داشته ها، آگاهی کاملی از زیرساختشوند؛ این مهم است که سازمانمدیریت دانش می
 ازآنجاکه. یابندوامل در صورت عدم وجود در سازمان، باید ایجاد گردند و در صورت وجود، بهتر است توسعه این ع.باشند

های بنیان شدن را در حوزههای نظامی باید روند دانشکند، سازمانهای نوپدید، نقش اساسی را ایفاء میدانش در اداره جنگ
های متنوعی در بررسی هرچنددهد نشان می دسترسقابل ادبیات مرتبط. یرندکارگبهخود سرعت بخشیده و آن را  یتیمأمور

مرتبط با  یهامؤلفهمشخص دربرگیرنده تمام ابعاد و  طوربهای که است، ولی مطالعه شدهانجاممورد مدیریت دانش 
تواناسازهای مدیریت دانش در نیروهای مسلح باشد، صورت نگرفته است. تحقیق حاضر تالش دارد تا با نگاهی جامع به 

شناسایی عوامل مرتبط با " در ابتدا اصلی پژوهش،  مسئله روینازاهای تحقیقاتی در این حوزه فائق آید. محدودیت
 باشد.می "هابندی آنتاولوی" و سپس  "تواناسازهای مدیریت دانش

 توانا ساز، مديريت دانش، نيروهاي مسلح واژگان کلیدی:
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 مقدمه
بر پیشرفت علمی فرمودند:  مؤثردر خصوص استفاده از عوامل  العالی(مدظله) یرهبرمقام معظم  

های علمی استفاده کند و های متداول در محیطحوزه برای پیشرفت خود، باید از ابزارها و روش»

پیام به جامعه ) «.سازد، محروم نسازدتر میخود را از امکاناتی که بشر را در کسب علم موفق

برای آگاهی از عوامل مرتبط با تواناسازهای مدیریت  (28/14/1731مدرسین حوزه علمیه قم، 

دانش، باید تحقیق جامعی وجود داشته باشد تا با تمرکز بر محورهای اصلی، از اتالف منابع و 

در این حوزه، پیرامون ابعاد  شدهانجامتحقیقات  اتفاقبهجلوگیری شود. اکثر قریب  هایکارارهدوب

نیز از  هامؤلفه ینهدرزمهای صورت گرفته مرتبط با تواناسازها متمرکز است و آن دسته از بررسی

شناسایی جامعیت کافی برخوردار نیستند که بتوان همه اجزای مرتبط را در یک قالب منسجم مورد 

 هاییزهو انگها در این حوزه با دیدگاه صورت گرفتههر یک از تحقیقات  کهیناقرار داد. نظر به 

 ی در این زمینه وجود داشته باشد.های متفاوت، طبیعی است خروجیاندگرفتهشکلگوناگون 

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق: -

عدم اعتماد، کمبود زمان، ) یفرد( موانع مدیریت دانش را به سه حوزه 2121) 1تمل و ونهاوربک

مدیریت،  یتحماعدمنامناسب،  یسازمانفرهنگ) یسازمانهای ضعیف ارتباطی(، حوزه مهارت

عدم تسلط کارکنان در ) یفناورساختار سلسله مراتبی، کمبود سازوکارهای دانشی( و حوزه 

 یندفراتواند بندی و معتقدند مرتفع کردن این موانع می( تقسیمفناوری، ضعف در سواد فناوری

 دانش در سازمان را تسهیل کند. یریتمد

، یسازمانفرهنگبا استفاده از الگوسازی معادالت ساختاری، تأثیر ( 2112) 2کولونیاری و همکاران 

. نتایج نددانش بررسی کرد راهبردساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی و فناوری اطالعات را بر 

 شده یبانیپشتمحور، برای دستیابی به دانش، یک راهبرد دانشها باید سازماناست که از این حاکی 

 سازی کنند.را تهیه و پیاده ساختار، فرهنگ و فناوری() یسازمانعوامل  ز سویا

                                                           
1 Temel &Vanhaverbeke 

2 Koloniari et al 
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مشترک و محیط فیزیکی ، دانش اطالعات یفناور( فرهنگ سازمان، ساختار سازمان، 2113) 1پانو 

 نماید.بر عملکرد سازمان را ارزیابی می هاعنوان ابزارهای مدیریت دانش معرفی و به نقش آنرا به

های عدد فازی مثلثی و ( در مطالعات خود با استفاده از ترکیب روش2112) 1وانگ و همکاران 

ارگانه: فرایند، ساختار، مزایای های پشتیبانی گروهی؛ عملکرد مدیریت دانش را در ابعاد چهسامانه

 .قراردادند یموردبررساقتصادی و بازدهی 

( کارکنان و فرهنگ، فرایندها و فناوری اطالعات و راهبرد مناسب و 2112) 2و مورو اودیرنو 

در مدیریت دانش معرفی نموده و معتقد هستند  مؤثرعوامل  عنوانبههماهنگ با راهبرد سازمان را 

های باال و پایین، اعتالی همکاری کارکنان، انتقال سریع دانش میان افراد و واحدها، هماهنگی رده

 ازجملهسازی تجربیات، استفاده اثربخش از دانش در هدایت عملیات توانمندی سازمان در ذخیره

 ست.های مدیریت دانش در حوزه نظامی اقابلیت

ساز دیگر را زمینهک( تعامل کارکنان و فرهنگ، فرایندها و ابزار و فناوری با ی2114) 7اسمیت 

معرفی کرده و هدف گذاری دانش در فضای دفاعی کننده اشتراکها را تسهیلهمکاری دانسته و آن

 کند.اعالم میاین عوامل، برقراری ارتباط بین افراد نیازمند به دانستن در چرخه نظام سازمانی 

ساختار، فرهنگ و فناوری( بر ) یسازمان( عالوه بر اشاره به نقش عوامل 2112) 8گوتزشالک 

وجود مدیریت دانش با راهبرد سازمان  راهبردبین  یهدوسویک رابطه مدیریت دانش، اثبات نمود 

ناپذیری از راهبرد برای مدیریت دانش بخش جدایی شدهینتدوهای د. او معتقد است راهبردارد

کالن سازمان است، اما از سوی دیگر راهبرد دانش و مدیریت آن در سازمان بر کیفیت و چگونگی 

 است. یرگذارتأثراهبرد سازمان 

الگوی مدیریت دانش بر اساس رویکرد رفتاری، ابعاد  ارائه باهدف( 1724همکاران )عسگری و  

ها و راهبرد، قوانین و فرهنگ، هدفسازمان )سطح : قراردادندزیر را در سه سطح مورد شناسایی 

 (ارتباطات، سرمایه اجتماعی و کارگروهیگروه )سطح  ( وهای سازمانی و ساختارمقررات، قابلیت

 های فردی(.شناختی و قابلیتهای روانهای رفتاری، ویژگیشایستگی) یفردو سطح 

                                                           
Pannu 3 

1 Wang et al 

Odierno& Morrow 2 

Smith 3 

Gottschalk 4 
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 یموردبررستحقیق را با استفاده از روش تحلیل مضمون  81( تعداد 1723) یناسرازینی و  

، مدیریت منابع انسانی، ساختار سازمانی، فناوری یسازمانفرهنگابعاد:  یتدرنهاقراردادند و 

 معرفی نمودند. اندازها رااطالعات، فرایندهای مدیریت دانش، راهبردها و چشم

سازی مدیریت چارچوبی برای موفقیت در پیاده ارائه( در تحقیقی با عنوان 1728) یورخددرتاج و  

دانش به این نتیجه رسیدند عوامل فنی، سازمانی، محیطی، اقتصادی، اعتماد، انسانی و فرهنگی جزو 

 هستند. مؤثرعواملی هستند که در استقرار نظام مدیریت دانش 

وش رمرتبط با عوامل موفقیت مدیریت دانش را بهمقاله  72( تعداد 1728شرکت )پور و جامی 

، یسازمانفرهنگ ها حاکی از رسیدن به عوامل:. نتیجه بررسیقراردادندمورد ارزیابی تحلیل محتوا 

 بود. اطالعات ، حمایت مدیران ارشد و فناورییاختار سازمانس

بندی زیر تقسیم شرحبه بر مدیریت دانش را در سه دسته  مؤثر( عوامل 1727کشتکار )اخوان و  

ها، منابع مالی و اطالعاتی(، ها و راهبرد، فرایندها و روشساختار، هدف) یساختارنمودند: عوامل 

مراتب، تعامل منطقی با محیط، بسترهای قانونی و حقوقی، منابع و مبادی سلسله) یاعوامل زمینه

، سبک مدیریت و رهبری، انگیزه و رضایت شغلی، یسازمانفرهنگ) یرفتارکننده( و پشتیبانی

 و خود واپایشی(. ییگرا یفتکلتجربه و مهارت، 

که به دلیل این ،1توسط اسکات مورتون شدهارائهاز خبرگان، الگوی  اخذشدهمستند به نظرات  

 (هامؤلفهمرتبط ) سایر اجزایباشد و ساختار، فناوری، فرهنگ و راهبرد( می) یمحوردارای ابعاد 

 است. شدهاستفادهپژوهش حاضر از آن سازماندهی نمود، در الگوی زیر توان تحت ابعاد را می

                                                           
scott morton 1- 
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 (113:1742عزیزی و همکاران، مورتون ): الگوی اسکات 1 شکل

مرتبط با هر یک از ابعاد  یهامؤلفه، جهت رسیدن به صورت گرفتهبا توجه به پراکندگی مطالعات  

در  شدهانجامهای است. جدول زیر بخشی از تالش شدهاستفادهباال از مطالعات پیشین  یادشده

 دهد:ارتباط با این موضوع را نشان می

 بندی محقق(جمعدانش )مرتبط با تواناسازهای مدیریت  یهامؤلفه: ابعاد و 1جدول 

 منابع هامؤلفهابعاد و 

ساختار سازمانی
 (1721همکاران )(، منوریان و 1224همکاران )(، دانپورت و 2117) یمیمقصادقی و  ساختار منعطف 

 (2117وانگ و احمد ) (،2118(، پارک )2118) ینوالاسپوانگ و  های علمیشبکه

 (1744) یرنگبار(، نیسی و 1744نظر )و حق (، صلواتی1744) یراندیشخابطحی و  های دانشیتیم

 (1223) یدونآم(، اسکریم و 1222) یبوویتزل(، 2113جعفری و همکاران ) های دانشیپست

گ
فرهن

سازمان
 ی

 (1742) یخواجو ربیعی و(، 1742) ییعمو(، نیازآذر و 2118همکاران )چانگ هونگ و  فرهنگ یادگیری

 (2111بات )(، 2112رنزل )(، 2113همکاران )کازیر و  فرهنگ اعتماد

 (2117همکاران )(، موفت و 2118همکاران )(، چانگ هونگ و 2111) یبتوکپرریان و  فرهنگ مشارکت

 (2111) یجوش(، هالساپل و 2112همکاران )(، یه و 2118الم )چوا و  دانش یحام یرهبر

ت
ی اطالعا

فناور
 (2118) ینوالاسپ(، وانگ و 1743) یاورمزد(، طبرسا و 1721) یترکمانطالبی و سلیمی  دانش تسخیر فناوری 

 (1722همکاران )(، رحیمی و 1744) یرنگبار (، نیسی و1722) یهاشمعطوفی و بنی دانش یسازمانده یفناور

 (2112همکاران )(، اخوان و 2118) یدوآس(، 1742) یخواجوربیعی و  دانش یرهذخ یفناور

 (1744) یمعال(، ربیعی و 1722همکاران )(، رحیمی و 1721همکاران )هاشمی و  اشتراک دانش یفناور
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ی

رویکرد راهبرد
 (1721) یترکمانو سلیمیطالبی (، 1721جوکار )و فاتح محمدی (،2118) وانگ راهبرد سازمان 

 (1742پور )(، عبداهلل 2117همکاران )(، چریدس و 2112همکاران )میگدادی و  راهبرد دانش

 (2117) یول(، خلیفه و 2117) یمیمق(، صادقی و 2112) یالسگوادامفورکادل و  دانش مدیریت راهبرد

 (1744) یمحک(، نیکوکار و 1744همکاران )(، رضاییان و 2111پوالرد )چان و  راهبردها ییراستاهم

 شناسی:فهومم -

، بایستی اداره کنند مؤثر طوربهدانش را بتوانند  کهیناها برای سازمانساختار سازمانی:  -الف 

شوند ساختارهای خود را به نحوی تعدیل و اصالح نمایند که قادر به مدیریت منابع دانشی خود 

 :از اندعبارت این بُعدمرتبط با  یهامؤلفه .(178:1724صادقی،)

تواند ورای محدودیت مرزهای فیزیکی گسترش ( ساختار منعطف: ذخیره دانش سازمان می1) 

 رفع محدودیت مرزهای سازمانی نقش مهمی دارد.یابد. روابط غیررسمی در 

 در مستمر طورکه به است افراد از هاییگروه کاری، شامل : اجتماعاتعلمیهای ( شبکه2) 

 کنند.می خود را تسهیم تجربه و دانش دارند و مشارکت باهم موردعالقه خصوص موضوعات

به واحدهای کاری اصلی هستند. این به دلیل  شدنیلتبدها در حال های دانشی: تیم( تیم7) 

 و تغییر فناوری است. های سازماندهیوابستگی فزاینده وظایف، تغییر در روش

 ارشد مدیرانو  دانش گرانتحلیل، محتوا مدیران یرنظایجاد مشاغل دانشی  های دانشی:( پست8) 

 (173-172:1721همکاران، و )منوریان است. شدهیهتوصدانش برای پیشبرد مدیریت دانش 

کند تا وظایف ها و اعتقادهایی است که به کارکنان کمک میفرهنگ سازمانی: الگوی ارزش-ب 

 (888:1727)سلطانی و همکاران، سازمانی را درک کنند و رفتارشان را با هنجار مطابقت دهند.

 از: اندعبارتمرتبط با این بُعد  یهامؤلفه

کند و بدون نقش مثبتی را در همه فرایندهای مدیریت دانش ایفا می ( فرهنگ اعتماد: اعتماد1) 

 وجود اعتماد، بازار دانش رونق نخواهد گرفت.

همه اعضای سازمان، فرایندها را  که دهدیمیادگیری سازمانی زمانی رخ  :یادگیری ( فرهنگ2) 

 گیرند.های گذشته درس میها و شکستبررسی نموده و از موفقیت

که دانش، منبع قدرت است؛ سعی در احتکار  فرضیشپ( فرهنگ تسهیم دانش: افراد با این 7) 

 دانش دارند. فرهنگ تسهیم دانش باید جایگزین فرهنگ احتکار دانش شود.

ای از افراد دانشی را گردآوری و جریان دانش ( رهبری حامی دانش: رهبران دانشی، مجموعه8) 

 (12-18:1721،همکاران)خیراندیش و  .دهنددر سازمان را سرعت می
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 اطالعاتی هایسیستم که است ارتباطی هایرسانه از وسیعی محدوده شاملاطالعات:  فناوری -ج 

 برای و کارآمد مؤثر ابزارهایی تواندمی ،اطالعات فناوری .کندمی مرتبط همدیگر به را افراد و

 :از اندعبارت این بُعدمرتبط با  یهامؤلفه (188:1724،حکیمی) .کند تأمین را دانش مدیریت فرایند

 دهندهنشانفناوری موردنظر قادر است ترسیم نقشه دانش را که : دانش آوریجمع ( فناوری1) 

 باشد، تسریع نماید.منابع تولید دانش می

خاص  تواند دانش را در یک حوزه موضوعیمی یادشده فناوری :دانش سازماندهی ( فناوری2) 

 تر توسط کاربران بازیابی شود.ای آسانسازماندهی کند تا به شیوه

را با رعایت مالحظاتی همچون تعیین  سازی، دانشذخیره فناوری :دانش سازیذخیره ( فناوری7) 

 د.نمایسطوح دسترسی و قیدهای امنیتی مربوطه در مخازن مربوطه ذخیره می

های آنان را شبه نیازهای دانشی کارکنان پی برده و تال، اشتراک دانش: این فناوری ( فناوری8) 

 (118-112:1742)لطیفی، بخشد.دانش الزم سرعت می یافتندر

مدیریت دانش، بایستی همسو و هماهنگ با اقدامات راهبردی سازمان رویکرد راهبردی:  -د 

درصد باالیی  دانش،سازی مدیریت های پیادهبـاوجود حجم انبوهی از پروژه .قرار گیرد موردتوجه

پور و جامی) .شوندمواجه میعدم ارتباط با راهبردهای سازمان با شکست  یلبه دلها از آن

 از: اندعبارتمرتبط با این بُعد  یهامؤلفه (272:1728همکاران،

باید قادر به انجام آن  آنچهسازمان قادر به انجام آن است و  آنچهبه اختالف  :سازمان ( راهبرد1) 

 شود.باشد، شکاف راهبردی اطالق و توسط راهبرد سازمان پوشش داده می

باید بداند، شکاف دانش نام دارد و این  آنچهداند و سازمان می آنچهاختالف  دانش: ( راهبرد2) 

 خواهد شد. ینتأمشکاف توسط راهبرد دانش 

اقدامات و  مشخصمدیریت دانش در سازمان را حرکت کلی مسیر  مدیریت دانش: ( راهبرد7) 

 نماید.را تبیین می سازی راهبرد دانشبرای پیاده الزم

؛ مدیریت دانش بایستی در خدمت اهداف راهبردی سازمان باشد :هاراهبرد ییراستا( هم8) 

انکار در ادبیات عنوان یک ضرورت غیرقابلباال به یادشدهراهبردهای  ییراستاهمبنابراین از 

 (1727،همکاران)پورصادق و  است. یادشدهمدیریت دانش 

 مدل مفهومی
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که در  رسی روابط میان تعدادی از اجزاءمدل مفهومی پژوهش، به الگوی مفهومی که حاصل بر 

ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین،  بامطالعه شود.اطالق می هستند، یتبااهمتحقیق  مسئلهمورد 

ابتدا مجموعه جامعی از عوامل مؤثر بر تواناسازهای مدیریت دانش استخراج گردید. سپس نتیجه 

با ویژگی انتصاب در مشاغل دانشی ) یدفاعنفر از خبرگان  11 یاراختکار طی دو مرحله در 

 اثر در رابطه مدیریت دانش(ستادهای اصلی نیروهای مسلح و یا اساتید و محققین دفاعی دارای 

خبرگان در  نکته نظراتکه در مرحله اول، یطوربهید ایشان رسید؛ أیتقرار گرفت و مراتب به 

در مدل مفهومی اعمال و  آناننکته نظرات بندی، خصوص اجزای تحقیق، دریافت و پس از جمع

نوآوری  آنان ارسال گردید. ، پرسشنامه دوم تحقیق برایییدیه نهاییتأو اخذ  منظور اعتبارسنجیبه

ی مرتبط با هامؤلفهمدل در این است که با تکیه به ادبیات موجود و نکته نظرات خبرگان، ابعاد و 

 تواناسازهای مدیریت دانش را در قالب یک مجموعه منسجم به تصویر کشیده است.

 
 بندی محقق(جمعپژوهش ): مدل مفهومی 2شکل 

 

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

 (مؤلفه 12بُعد و  8عامل ) 21اول تحقیق در قالب  نامهپرسشنوع پیمایشی است. با مرور ادبیات، 

صورت گیری در این پژوهش بهجامعه آماری، روش نمونه محدود بودن یلبه دل د.طراحی گردی

/تعدیل اجزای تحقیق به دو ییدتأ باهدف است. شدهاستفاده، یگلوله برفهدفمند بوده و از تکنیک 

 است:جامعه نمونه رجوع شده 

ها، پیمایش منظور اطمینان از انتخاب اجزای تحقیق و توالی و ارتباط آنبه امعه نمونه اول:ج -الف 

نفر از خبرگان  11تحقیق به همراه مدل مفهومی برای ای با استفاده از ارسال پرسشنامه اول اولیه

منظور اعتبارسنجی آن، صورت داده شد. نکته نظرات خبرگان در مدل مفهومی اعمال و به دفاعی

 زیرنتایج حاصل از این پیمایش در جدول  نامه دوم تحقیق برای آنان ارسال گردید.پرسش

 است. شدهخالصه

 بندی محقق(جمع) یافتیدرهای شده و پاسخطرح سؤاالت: 2جدول 

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

که با رویکرد مبتنی بر واریانس  smart pLs افزارطور مشخص از نرمو به قرارگرفتهارزیابی 

در  11از ضرب  ،حداقل حجم نمونه در این روش؛ برداری گردیده است.، بهرهشدهیطراح

 داوری) .یدآمی به دستدر بیشترین روابط موجود در مدل اصلی  11و یا از ضرب  مؤلفهبیشترین 

مرتبط با هر یک از ابعاد و یا تعداد ابعاد که  یهامؤلفهتوجه به تعداد با  (38: 1722،همکارانو 

از طریق . نفر برآورد گردید 81 به میزانحجم نمونه  حاکی از روابط موجود در مدل مفهومی است،

و  شدندگویی به پرسشنامه اول تحقیق گزینش ، افراد بعدی برای پاسخنفر خبره( 11) یهاولهسته 

 درصد هاگزینه گزاره                                                    

 به باال 7

 درصد

 8 8 7 2 1 به باال 8

 %31 %21 7 8 2 1  به چه میزان با ابعاد چهارگانه مدل مفهومی تحقیق موافق هستید؟

 %31 %21 7 8 2 1  ی مرتبط با ساختار سازمانی موافق هستید؟هامؤلفهبه چه میزان با 

 %31 %21 8 7 2 1  ی موافق هستید؟سازمانفرهنگ بای مرتبط هامؤلفهبه چه میزان با 

 %31 %21 7 8 2 1  ی مرتبط با فناوری اطالعات موافق هستید؟هامؤلفهبه چه میزان با 

 %31 %21 7 8 2 1  ی مرتبط با رویکرد راهبردی موافق هستید؟هامؤلفهبه چه میزان با 
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 81)با احتساب هسته اولیه، تعداد  توزیع پرسشنامه تا رسیدن به حجم نمونه ادامه یافت. فرایند

 است( فقره پرسشنامه توزیع و دریافت شده

خبرگان  نقطه نظراتطی دو مرحله  پرسشنامه این پژوهش؛ منطبق بر اجزای مدل مفهومی تنظیم و 

بنابراین پرسشنامه تحقیق از جنبه ظاهری دارای روایی ؛ در خصوص اجزای تحقیق دریافت گردید

این روش، در  است. شدهاستفاده باشد. جهت سنجش روایی محتوایی، از ضریب الوشهمی

گویه باالتر باشد، سطح اعتبار محتوا باالتر است. برای بررسی روایی  یکمیزان موافقت  هراندازه

گردید.  یگام بردارهای پیشنهادی در تحلیل معادالت ساختاری، همگرا و واگرا نیز وفق روش

 است: شدهخالصه 7نتایج در جدول 
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بندی محقق(جمع) یقتحقدر این  شدهاستفادهگیری : خالصه روایی ابزار اندازه7جدول   

های تحقیق نامه، آلفای کرونباخ پرسشspssافزار برای تعیین پایایی ابزار پژوهش، با استفاده از نرم

 است: شدهخالصهنتایج در جدول زیر  قرار گرفت. یموردبررس
 بندی محقق(جمع) یقتحقدر این  شدهاستفادهگیری : خالصه پایایی ابزار اندازه8جدول 

 های تحقیقها و یافتهداده لیوتحلهیتجز

بررسی این بخش حاکی از این است جامعه آزمون، دارای  :یشناخت یتجمعاطالعات  وتحلیلیهتجز

 بخشد.، اعتبار میشدهیآورجمعهای سطح باالیی از دانش هستند و این مهم به داده
 بندی محقق(جمع) یشناخت یتجمع: مشخصات 8جدول 

 گام
تعداد  نامهنوع پرسش

 سؤال

جامعه 

 آزمون

حجم 

 جامعه
 نتیجه آزمون

 اول

پرسشن
امه اول

 ییدتأ %22 هاتوافق شکلی و ادبی گزاره 11 خبرگان 21 روایی صوری 

 ییدتأ %48 محاسبه ضریب الوشه 11 خبرگان 21 روایی محتوایی دوم

 ییدتأ %21 اعتبارسنجی مدل مفهومی 11 خبرگان 8 نامه دومپرسش سوم

چهار

 م

ش
پرس

نامه اول
 21 روایی همگرا 

جامعه 

 نمونه
81 

در مرحله  AVEمعیار 

گیری برازش ابزار اندازه

PLS 

ی
ش بعد

به شرح بخ
 

 ییدتأ

 21 روایی واگرا پنجم
جامعه 

 نمونه
81 

فورنل و الرکر در مرحله 

گیری برازش ابزار اندازه

PLS 

 ییدتأ

تعداد  نامهنوع پرسش گام

 سؤال

جامعه 

 آزمون

حجم 

 جامعه

 نتیجه آزمون

 ییدتأ %48 معیار آلفای کرونباخ 81 جامعه نمونه 21 نامه اولپرسش اول

 ییدتأ %41 معیار آلفای کرونباخ 11 خبرگان 8 نامه دومپرسش دوم

 درصد سال خدمت 18باالی    درصد تصدی در مشاغل  درصد مدرک تحصیلی

 8232 21-18  7138 13  8731 کارشناس ارشد

 2238 28-21  7232 14  7138 دانشجوی دکترا

 1733 به باال 28  2238 12  2838 دکترا
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 درروشها برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از الگوریتم تحلیل مدل آزمون مدل مفهومی پژوهش:

smart pls مدل گیری، برازش اندازه های الزم در سه بخش: برازش مدلو تحلیل استفاده

 گیری و ساختاری( انجام شد.ساختاری و برازش مدل کلی )اندازه

 گیری:اندازه برازش مدل -0 
 گرفت: یموردبررسگیری، سه معیار زیر های اندازهپایایی: برای بررسی پایایی مدل -الف 

نشانگر سطح معناداری قوی و  138بارهای عاملی: مقادیر بارهای عاملی باالی  یبضرا (1)

همبستگی زیاد بین متغیرهای یک سازه با سازه هستند و بیانگر این است که سازه به گونه 

بحرانی  از عدد، باالتر آمدهدستبه یرمقادکه همه نظر به این است. شدهیفتعرقابل قبولی 

 .قرار گرفت ییدتأهستند؛ بنابراین مناسب بودن اجزای تحقیق مورد 

 

  

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 بندی محقق(جمع) یقتحقگیری : مدل اندازه7شکل 

تواناساز

 ها

 راهبرد

05650 

 

 فناوری ذخیره دانش

 

 فناوری سازماندهی دانش

 

 ساختار منعطف

های دانشیپست  

های علمیشبکه  

دانشی هایتیم  

 ساختار

05000 

     

 فناوری

64550  

 

 فرهنگ

69050  

 

دانش آوریجمعفناوری   فناوری اشتراک دانش 

 

اعتمادفرهنگ   

تسهیم دانشفرهنگ   

یادگیریفرهنگ   

 رهبری حامی دانش

راهبردها راستاییهم راهبرد دانش راهبرد سازمان  

06950  

 راهبرد مدیریت دانش

00050  

05002 

05043 

05032 

05690 

05050 

05656 

05059 

05696 
05004 

05005 

05025 

05020 

60050  

05000 05023 

05020 

05050 05042 
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کالسیک برای سنجش میزان همبستگی یک سازه  صورتبهآلفای کرونباخ: این معیار  یب( ضر2) 

 گیرد.میقرار  مورداستفادههای مرتبط با آن و شاخص

های با بار عاملی بیشتر، اهمیت زیادتری دارند، از معیار شاخص کهیناترکیبی: نظر به  یایی( پا7) 

 شود.برداری میدیگری به نام پایایی ترکیبی بهره
مقادیر  کهینااست. ضمن  شدهارائه 2 جدولباال در  یادشدهنتایج حاصل از بررسی معیارهای  

 باشد.می 133معیارهای مزبور بحرانی 
 شود:روایی: جهت بررسی روایی از دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می -ب

دهد و های خود را نشان می( روایی همگرا: معیار مزبور، میزان همبستگی یک سازه با شاخص1) 
 138هرچه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشتر خواهد بود. مقدار بحرانی برای این معیار 

وایی نتایج آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و ر(. 32 -41:1722،همکارانداوری و است ) شدهیمعرف
 مقادیر متغیرهای پنهان دارد. مناسب بودنبندی شده؛ حکایت از همگرا که در جدول زیر جمع

 بندی محقق(جمع) یریگهای اندازهمدل: معیارهای کلی کیفیت 2جدول 

گیری، روایی واگرا است که از های اندازهمعیار دیگر برای بررسی برازش مدل( روایی واگرا: 2) 

شود. در این روش، میزان همبستگی یک سازه با متغیرهای بررسی می 8طریق روش فورنل و الرکر

شود. طبق این معیار؛ یک متغیر پنهان در ها مقایسه میمیزان همبستگی آن سازه با سایر سازهآن و 

پذیرهای خود داشته مقایسه با سایر متغیرهای پنهان، باید پراکندگی بیشتری را در بین مشاهده

 (182: همان) باشد.

 

                                                           
 

1 Average Variance Extracted 

2 Composite Reliability 

3 Cronbachs Alpha 

4 Fornell & Larcker. 

 سازه
AVE1 

 )میانگین واریانس استخراجی(

2 CR 

 )پایایی ترکیبی(

7 C 

 )آلفای کرونباخ(

 13313 13428 13888 ساختار

 13324 13487 13828 فرهنگ

 13421 13442 13287 فناوری

 13327 13423 13888 راهبرد
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 محقق(بندی جمعالرکر )را با روش فورنل و : ماتریس سنجش روایی واگ3جدول 

 راهبرد فناوری فرهنگ ساختار هاسازه

    13373 ساختار

   13331 13224 فرهنگ

  13414 13842 13821 فناوری

 13374 13832 13881 13282 راهبرد
 
ها ن. مقدار همبستگی میان آاندقرارگرفتهها در قطر اصلی سازه AVEدر ماتریس باال، مقادیر جذر  

توان اظهار داشت می روینازاهای زیرین و چپ قطر اصلی، بیشتر است. از مقادیر مندرج در خانه

 های دیگر.تا با سازه خوددارندهای مدل، تعامل بیشتری با متغیرهای که سازه

 ساختاری: برازش مدل -2
 .استخراج گردید زیرضرایب معناداری به شرح شکل در این تحقیق، ضریب معناداری:  -الف 

 

  

 

 

 

 

         

  

 

 

 
 

 
 بندی محقق(جمع) یقتحق: مدل ساختاری 8شکل 

تواناساز

 ها

 راهبرد

آوری دانشفناوری جمع  فناوری اشتراک دانش 

 

 فناوری ذخیره دانش

 

 فناوری سازماندهی دانش

 

 ساختار منعطف

های دانشیپست  

های علمیشبکه  

های دانشیتیم  

 ساختار

 فناوری

 فرهنگ

اعتمادفرهنگ   

دانش تسهیمفرهنگ   

یادگیریفرهنگ   

دانشرهبری حامی   

راهبردها راستاییهم  

 
 راهبرد مدیریت دانش

 

 راهبرد دانش
 

 راهبرد سازمان

 

30502 

30550 

30503 

03500 
05550 00539 

00526 

22509 

20594 

20542 

23509 

20569 26502 
30506 

24500 

20529 

26595 

30500 

40522  

20503 
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، شدهمشاهدههای باشد؛ همبستگی 1322تر از بزرگ t-valueاگر مقدار  %28در سطح اطمینان  

تر هستند، تمام اعداد روی مسیرها از عدد بحرانی بزرگ کهیناخواهد بود. با توجه به  معنادار

 شود.می ییدتأمعنادار بودن تمامی مسیرها 

ضریب تعیین: معیار بعدی برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش، ضریب  -ب 

داخل  بوده و مقادیر آن در محاسبهقابلزای مدل های درونتعیین است. معیار مزبور فقط برای سازه

های یک مدل (. هر چه مقدار ضریب تعیین سازه2شکل شماره شود )های مدل نشان داده میدایره

 تحت عنوانبه ترتیب  1323و  1377، 1312بیشتر باشد، نشان از برازش بهتر مدل دارد. مقادیر 

با توجه به مقادیر  (22: همان) .اندشدهیمعرفمقادیر ضعیف، متوسط و قوی ضریب تعیین 

 .قرار داردتوان گفت که برازش مدل در حد مناسب می R2از  آمدهدستبه

 بندی محقق(جمعپنهان )متغیرهای  R2 : مقادیر ضرایب4جدول 

 R2ضریب  اجزای الگو

 13344 ساختار

 13221 فرهنگ

 13283 فناوری

 13288 راهبرد
 

 برازش مدل کلی: -3

شود و با تأیید برازش آن، گیری و مدل ساختاری میشامل هر دو بخش مدل اندازهمدل کلی  

شود. برای بررسی این مهم از معیار نیکویی برازش استفاده بررسی برازش در یک مدل کامل می

 (187: همان) شود.شود. این معیار از طریق رابطه زیر محاسبه میمی

  

 

 شدهیمعرف 1GOFمقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای عنوانبه 1372و  1328، 1311سه مقدار 

)مقادیر اشتراکی یک سازه communality زای وابسته( و)متغیرهای درونR Square است. مقادیر

 محاسبه و ارائه گردیده است. 2زا( که مقدمه محاسبه برازش مدل کلی هستند، در جدول درون

 
 

                                                           
 Goodness of fit 1 
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 communalityو  R Square: مقادیر 2جدول 

 مقادیر                            
 R Square communality سازه

 13814 13344 ساختار
 13882 13221 فرهنگ
 13814 13283 فناوری
 13882 13288 راهبرد

 13871 13228 میانگین

است که  1321برای مدل کلی، معادل با  شدهمحاسبه، مقدار آمدهدستبهبا توجه به ارقام میانگین  

 گیرد.قرار می ییدتأ( بیشتر بوده و برازش مدل کلی مورد 1372از مقدار قوی )

 گیری و پیشنهادنتیجه
 

 گیری:نتیجه -الف
 
اجزای مرتبط با تواناسازها و » یگوالگویی که در این تحقیق حاصل گردید، تالش داشت تا پاسخ 

موردنظر،  یهامؤلفهیابی به ابعاد و باشد. برای دست« نیروهای مسلحها در میزان اهمیت آن

ای تهیه و در اختیار جامعه نمونه قرار گرفت که گونهنامه بر اساس اجزای مدل مفهومی بهپرسش

 زیر باشد: سؤاالتگوی پاسخ

بعد  8بر مشتمل عامل ) 21مبانی نظری، به استناد  ؟اندکداماول: اجزای مرتبط با تواناسازها  سؤال 

شود؛ می مالحظه 2شماره گونه که در شکل اساسی( گردآوری گردید. همان مؤلفه 12و  کالن

ها قادرند مقادیر بار عاملی، حکایت از معناداری قوی عوامل منتخب دارد و گویای این است که آن

سه معیار آلفای گیری کنند. در ضمن نتایج شده را با همبستگی باال اندازهمتغیرهای مشاهده

خالصه گردیده و همچنین روایی واگرا که  2جدول کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرا که در 

 اجزای منتخب دارد. مناسب بودنحکایت از  است، شدهارائه 3شماره در جدول 

، پژوهش با توجه به مسیر مدل ساختاری دوم: اهمیت هر یک از اجزاء به چه میزان است؟ سؤال 

نرمالیزه اجزای اساسی محاسبه و مقادیر  یهامؤلفهضرب مقادیر بار عاملی ابعاد کالن و حاصل

 است: شدهخالصه 11تحقیق در جدول 
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 : میزان اهمیت اجزای تحقیق11جدول 

یک  ،«فرهنگ»مرتبط با  مؤلفه، دو «راهبرد»مرتبط با  یهامؤلفهاولویت اول، تمامی  هشت یانمدر  

 شود.مشاهده می« فناوری»مرتبط با  مؤلفهو یک « ساختار»مرتبط با  مؤلفه

 پیشنهادها: -ب
 زیر اقدام نمایند:پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی های نیروهای مسلح نسبت به انجام سازمان

 در این تحقیق شدهاشارهپایش وضعیت موجود اجزای  -الف 

 های ساالنهدر اولویت اقدام قرار دادن اجزای دارای مرتبه باالتر از طریق درج در برنامه -ب 

 در این تحقیق شدهیمعرفبررسی روابط تعاملی بین اجزای  -پ 

 سایر اجزای مرتبط با تواناسازها عرفیشناسایی و م -ت 

 ابعاد کالن

 

 اساسی يهامؤلفه

 

 اولويت مقادير نرماليزه

 اهميت عنوان اهميت عنوان

 167.0 فرهنگ

 .0 160.7 16.15 اعتماد

 7 .16.8 16527 تسهيم دانش

 5 16.80 16528 يادگيري

 0 16.00 16518 رهبري حامی دانش

 

 ساختار

 

16502 

 2 16.78 16582 ساختار منعطف

 08 168.1 16.01 هاي دانشیپست

 00 16882 .16.8 هاي علمیشبکه

 00 .16.0 16780 هاي دانشیتيم

 

 فناوري

 

16725 

 08 .1681 .16.0 آوري دانشفناوري جمع

 02 16.08 16508 سازماندهی دانش فناوري

 01 16.05 16581 ذخيره دانش فناوري

 8 16.08 16550 اشتراک دانش فناوري

 16555 راهبرد

 . 16.02 16728 راهبرد سازمان

 8 16.72 16787 راهبرد دانش

 0 16.80 16702 راهبرد مديريت دانش

 0 16.08 16750 راهبردها يیراستاهم
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