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 چكیده
در بیانیه گام دوم انقالب اسالمی بر جوشااندن شمامه ملام و م اور ا      ( العاالی مدظله)فرماندهی معظم کل قوا      

یابی به الگاویی اسات کاه باا روی ارد      فرمودند. رسیدن به این مهم؛ مستلزم دست تأکیدمر های کنونی دانش 
پاووهش حارار    ها را ت یین نماید.رابطه بین آنمدیریت دانش و سا ی پیادهدر  مؤثرهای سیستمی،  یرساخت

های ارتش جمهوری اسالمی ایران باه رشاته   سا ی مدیریت دانش در دانمگاهپیاده الگوییابی به دست باهدف
 ماد  ها، پیمایمی به شیوه گردآوردی داده ا نظراین روش ا  بعد هدف کاربردی است و تحریر درآمده است. 

نفر ا  خ رگان و متخصصاین   11نظرات ا   در این پووهش، ابتدا ا  روش دلفیت. معادالت ساختاری اس یابی
-دانمگاه ملمیهیئتنفر ا  امضای  131پرسمنامه بین  ،الگو تأییددر خصوص مد  استفاده شد. سپس جهت 

-ا  طریق نرم هاها پرسمنامه بوده است و دادهآوری دادهبا مرت ه مربی به باال تو یع گردید. ابزار جمع آجاهای 

معاادالت سااختاری ماورد     یاابی  ماد  هاای تویایفی و روش   و با استفاده ا  آ ماون  SMART PLSافزار 
شاخص در قالب  11سا ی مدیریت دانش ا  های تحقیق، الگوی پیادهبر اساس یافته قرار گرفت. وتحلیلتجزیه
)فرهنگ امتماد، فرهنگ هم اری، فرهنگ یادگیری، فرهنگ دانایی(، سااختار   سا مانیفرهنگمامل شامل؛  13

و تولید دانش، ذخیاره   ؛سا مانی )رسمیت، مدم تمرکز( و منابع انسانی )انگیزش، نگهداشت( موامل  یرساختی
اشت ، نگهدشدهانجامبندی ط ق رت ه .باشدمیدانش و حفظ و نگهداری دانش  کارگیریبهدانش، تسهیم دانش، 

ساا ی  هاای آجاا در پیااده   ترین اهمیت و فرهنگ دانایی کمترین اهمیات را ا  دیادگاه خ رگاان دانماگاه    بیش
 مدیریت دانش، داشته است.
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 مقدمه
-شوند. این مسئله در سا مانها محسوب میاطالمات جزء الینفک موفقیت سا مان امرو ه دانش و

ها بسایار  های ناممهود در این نوع ا  سا مانهای ف ری و داراییهای فرهنگی و نظامی که سرمایه

باشد نقش حیاتی دارناد. مادیریت داناش در ساا مان، مزیتای رقاابتی بارای ساا مان         می بااهمیت

گیری ا  داناش  های خلق و اشامه و بهرهفرآیند(؛ و بر 2112، 1 میم و هم ارانشود )محسوب می

بر اجرای مدیریت  مؤثر(. در هر سا مانی پنج مامل کلیدی 1212، 2متمرکز است )پاتیل و هم اران

اند ا : فرهنگ، مدیریت منابع انسانی، ره اری، فنااوری اطالماات و کنتار  )تمال و      دانش م ارت

(. ورعیت مطلوب مدیریت دانش در سا مان به ظهور و برو  خالقیت و نوآوری 2121، 3هم اران

 (.2121، 4انجامد )گلویت و سامسوندر سا مان می

های مهمی شاون توساعه و   منوان کانون ملم، تف ر و نوآوری، وظایف و مسئولیتآمو ش مالی به

کماور بار مهاده دارد.     دنیاا  مورنیاروی انساانی متخصاص     تاأمین ارتقاء ملوم، معارف، تربیت و 

ها با توجه باه تحاوالت   های افزایش دانش ممومی در سطح جامعه، نوسا ی سا مانهمچنین  مینه

آورد. آمو ش سا ی را فراهم میهای ملم و فناوری و مماوره به جامعه و فرهنگجهانی در مریه

کانون ایلی آمو ش نیاروی  مالی محور توسعه و موتور محرکه ایجاد تحو  در جامعه است و تنها 

های نو، حرکات رو باه رشاد    ها و اندیمهتواند با برخورداری ا  ایدهانسانی متخصص است که می

هساتند، لاذا بایاد     شادن جهاانی رادایم رشد و اها در حا  گذار ا  پدانمگاه جامعه را تسریع نماید.

ناد؛  یارا مادیریت داناش     هاای خاود قلماداد کن   و استراتوی مأموریتمدیریت دانش را بخمی ا  

-آن دانش مای  مؤثرهای جدید به درون سیستم و ا  طرف دیگر با اداره با جذب دانش طرفا یک

 کاامالا هاا امارو  در محیطای    انماگاه محوری باشد. دترین مامل در ایجاد و توسعه داناییتواند مهم

 (.2112و هم اران،  انگیز است باید اداره شوند )اک ریرقابتی که همراه با تحوالت شگفت

 فرآیناد  دهناده  اشامهترین نهاد منوان ایلیها بهنظران آمو ش مالی معتقدند دانمگاهاغلب یاحب

 فرهناگ هاای آمو شای خاود باا ایجااد      یادگیری در جامعه ناگزیر به دگردیسی در شیوه -یاددهی

 (1321)نعمتی، گیری ا  راه رد کارآمد مدیریت دانش هستند تسهیم مدیریت دانش و بهره

                                                           
1. Zaim 
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سااله، اولویات دادن باه داناایی     انادا  بیسات  روی رد دولت در برنامه شهارم توسعه و برنامه شمم

به کمور نخست منطقه آسایا ا    1414محور است تا ایران محوری و حرکت به سمت اقتصاد دانش

وط باه آن  تمامی ابعاد اقتصادی، اجتمامی و فرهنگی ت دیل شود. تحقق ایان آرماان تحاولی، ممار    

های راه ردی، متناسب با محوریت دانایی تدوین و اجرا گردد، است که الزامات دیده شود و برنامه

یابند. این موروع در بند های ال م ام ان تحقق نمیهای تغییر یا تحو  بدون  یرساخت یرا برنامه

ایاو    کاارگیری باه ق بنیان کردن نظام اداری ا  طریهای کلی نظام اداری کمور )دانشسیاست 11

 است. شدهمطرح 1322سا ی اطالمات( مصوبه فروردین مدیریت داتش و ی پارشه

هاای مختلاف و   هاا در بخاش  های دانمی سا مانسا ی سرمایهتواند با ی پارشهمدیریت دانش می

 ،ساا مانی فرهناگ ، یادگیری ساا مانی، ارتقااء   مداری ممتریمستقیم بر مفاهیمی مانند  تأثیرگذاری

ها، تولید دانش جدید و ت دیل دانش رمنی به فرآیند با طراحیگیری هوشمندانه، ره ری و تصمیم

، 1داشاته باشاد )ک اد    همراه بهرا  موردنظرها و رسیدن به اهداف یریح،  مینه ارتقاء سطح فعالیت

-ند بهرهتوانها بدون داشتن راه رد ممخصی در استفاده ا  مدیریت دانش نمی(. سا مان411: 2111

سا ی مادیریت داناش شناساایی    بر پیاده مؤثربایست موامل ای ا  این کارکردها داشته باشند و می

 (12: 2112، 2گردد )ژو و کوادوس

(، در 1322نامه ابالغی ستاد کل نیروهای مسالح )ساا    های نظامی کمور، بر اساس آییندر سا مان

هاای  نامه مادیریت داناش بارای ساا مان    نیروهای مسلح، آیین سالهبیستاندا  راستای تحقق شمم

هاای  نیز در این خصاوص در ساطح ساا مان    توجهیقابلنیروهای مسلح ابالغ گردیده و اقدامات 

های نظامی هناو  در  کاربرد راه ردی مدیریت دانش در محیط وجودباایناست.  آمدهمملبهنظامی 

های دنیاا نظیار   که در بسیاری ا  ارتش است حالید، این در مراحل ابتدایی و آغا ین خود قرار دار

ای مانند ژاپن، کاره و تاا حادودی هام     ایالت متحده، بریتانیا، کانادا، استرالیا و شندین کمور منطقه

در  محاور  شا  ه ظهور جنگ  اکنونهمسنگاپور، مدیریت دانش کاربردهای وسیعی دارد. ا  طرفی، 

مناوان  ای بهگرایش جدیدی به سمت گزینش الگوهای جنگ ش  هپیمان میان اغلب کمورهای هم

هاا اسات   است. مدیریت دانش مرکز انقالب اطالماتی ارتش پیداکردهابزاری برای برتری اطالماتی 

نمایاد  ، تولید داناش، تحویال اطالماات و ناوآوری داناش مای      مأموریتها را قادر به انجام که آن

 (22: 1321، هم اران)آقامحمدی و 

                                                           
1.Kebede 

2.Xu & Quaddus 
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و همچناین   1414انادا   یابی باه اهاداف ملام و فنااوری ساند شمام      رای حرکت در مسیر دستب

هاا، مراکاز ملمای و    اسات. دانماگاه   قرارگرفتاه  تأکیاد های کلی برنامه پنجم توسعه ماورد  سیاست

باشاند. بادون طراحای و    های مناساب مادیریت داناش مای    پووهمی کمور نیا مند استقرار سیستم

های ملمی پیماتا  و ارتقااء جایگااه    کارآمد و اثربخش، ایجاد و راه ری جریانهای استقرار سیستم

های توساعه کماور باا روی ارد مادیریت      که برنامهاین دلیل بهملمی کمور در منطقه میسر نیست. 

مناوان کاانون خلاق    رود که در این رابطه باه ها انتظار میشوند، ا  دانمگاهدانایی تهیه و تدوین می

در مادیریت آن   مؤثرنند و برای مدیریت بهتر محصو  ایلی خود یعنی دانش موامل دانش ممل ک

 سا ی گردد.ها پیادهتر، مدیریت دانش را در دانمگاهرا بهتر بمناسند و با بینمی ممیق

 ساا ی پیااده های ارتش جمهوری اسالمی ایران بدانند آیاا بارای   مهم این است که دانمگاه روا این

شه ماواملی در  "اند یا خیر؟ مسئله این است که های ال م را فراهم نمودهمدیریت دانش  یرساخت

مادیریت   سا یپیادهمدم طراحی مد  "دغدغه این است که  و "؟مؤثرندسا ی مدیریت دانش پیاده

 ".مدیریت دانش شود اثربخش غیردانش موجب اجرای ناکارآمد و 

های ارتش جمهاوری  سا ی مدیریت دانش در دانمگاهلگوی پیادهیابی به ادست"تحقیق این هدف 

ساا ی مادیریت داناش در    الگاوی پیااده  " کلی تحقیق این اسات کاه   سؤا و  "بوده اسالمی ایران

 "های ارتش جمهوری اسالمی ایران شیست؟دانمگاه

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق: -

 شاده انجاام  توجهیقابلهای پووهشهای نظامی در خصوص مدیریت دانش و منایر آن در حو ه

 پردا یم.مرت ط با موروع در داخل و خارج ا  کمور می هایپیمینهاست. در ادامه به بررسی 

بر استقرار مدیریت دانش در پیما رد   مؤثر( پووهمی را با منوان موامل 1322پیرایش و هم اران )

ان  نجان انجاام دادناد. نموناه آمااری     افزایش خالقیت سا مانی در بین کارکنان نیروی انتظامی است

 تأثیرنفر ا  کارکنان فرماندهی انتظامی استان  نجان است. نتیجه تحلیل رگرسیون  323این پووهش 

مادیریت مناابع انساانی و     هاای مؤلفاه آوری اطالمات، توجه باه  متغیرهای استفاده ا  ابزارهای فن

 دهد.مان میحمایت مدیریت ارشد در افزایش خالقیت سا مانی را ن

ر قرارگااه  ( پووهمی را با مناوان ارائاه شاارشوب ح مرانای داناش د     1322پور و هم اران ) ارع

در بخاش کیفای   اند. جامعه آماری این تحقیاق  انجام داده (لی ا... ملیه و آله و سالم )یاالن یاءسا ندگی خاتم

المللی و در بخش مصاح ه، بینهای داده معت ر  مینه ح مرانی دانش ا  پایگاهشامل تمام مقاالت در
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های تخصصی تابع است. نتایج تحقیق نمان داد تمام مدیران و خ رگان فعا  در قرارگاه و هلدینگ

-در سه مامل بر اساس محتوی و اشاتراکات دساته   مقوله  یر 31شش منوان به همراه  درنهایتکه 

گیاری، موامال بسترساا  شاامل     آور شامل اسناد باالدساتی، بدناه تصامیم   بندی شد که موامل الزام

های کلیادی و  فرآیندشامل  تسهیلگر، ارت اطات سا مانی و موامل سا مانیفرهنگساختار سا مانی، 

-ر قرارگااه ساا ندگی خااتم   گیری شارشوب ح مرانی دانش دبه ش ل درنهایتها است که روش

 منجر شد. )یلی ا... ملیه و آله و سلم(االن یاء

بار انتخااب راه ارد مادیریت      ماؤثر پووهمی را با منوان شناسایی موامل ( 1323لک و هم اران )

 ماؤثر مناد بارای اساتخراج موامال     با روی رد نظام بنیاد داده ا نظریورت کیفی و دانش در ناجا به

و باا بینی   موردمطالعهاست. نتایج حایل ا  این پووهش، توسط خ رگان در این حو ه  شدهاستفاده

هاای خاام،   نظران ا  تماامی داده است. با حسابرسی دقیق یاحب تأییدن مورد و روایی آ قرارگرفته

هاا و درساتی تماام    ، پایاایی داده سؤاالتمطالعه، اهداف اولیه و  فرآیند، کدها، مقوالت، شدهتحلیل

ا :  اناد م ارت آمدهدستبهقرار گرفت. نتایج تحقیق نمان داد که موامل  تأییدهای تحقیق مورد گام

های ساا مان، ناوع سارویس ساا مان، فرهناگ      فرآیناد سا مانی، راه رد سطح کل سا مان،  ساختار

 سا مان، منابع انسانی، میزان خالقیت و نوآوری واحدهای سا مان.

های مادیریت داناش و ممل ارد    فرآیناد ( در پووهمی با منوان رابطه بین 2112 میم و هم اران )

های فرآیناد هاا انجاام دادناد. ماد  سااختاری      ساا مان سا مانی: نقش اساسی در استفاده دانش در 

دهد بین تولید دانش، اشتراک دانش، ذخیره دانش و استفاده ا  دانش رابطه مدیریت دانش نمان می

است. نتاایج پاووهش نماان     شدهاث اتها بر ممل رد مدیریت دانش سا مانی آن تأثیروجود دارد و 

های مدیریت داناش و ممل ارد   فرآیندای بین بقیه ش واسطهمنوان نقدهد که استفاده ا  دانش بهمی

 مدیریت دانش سا مانی است.

( پووهمی را با منوان اثربخمی مدیریت دانش در پلیس انجام دادناد.  2112هم اران ) و 1مک اوی

است و در آن ا  تحلیل اسناد مارت ط   شدهانجام (سیستماتیکسامانمند )روش مرور  این پووهش به

دهاد اثربخمای مادیریت داناش در بخاش      است. نتایج پووهش نمان مای  شدهاستفادهمینه با این  

خادمات در ایان    ارائاه وری و دولتی و برجسته کردن اهمیت آن در این بخش باما  به اود بهاره   

 بخش خواهد شد.

                                                           
1. Mc Evoy 
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بر ایجاد  مؤثرکمف موامل  باهدفمحور شغل ای با استفاده ا  روی رد ( مطالعه2112) 1کولونیاری

هاای دانماگاهی یوناان انجاام داده اسات. باا اساتفاده ا  الگوساا ی معاادالت          دانش در کتابخاناه 

، ساختار سا مانی، مدیریت منابع انسانی و فناوری اطالمات سا مانیفرهنگموامل  تأثیرساختاری، 

ایاد  هاا ب را بر هر دو مورد راه رد اجرا و ایجاد دانش بررسی کرد. نتایج حاکی اسات کاه کتابخاناه   

محاور، پماتی انی شاده ا  بساتر مناساب      یابی به ایجاد دانش جدید، یک راه ارد داناش  برای دست

 تأثیرگاذار تارین مامال   منوان مهام به سا مانیفرهنگسا ی کنند. اجتمامی و فناوری را تهیه و پیاده

متمرکاز شاوند کاه باا      محاور داناش فرهنگای   برسااختن ظهور کرد؛ بنابراین مدیران کتابخانه بایاد  

 شود.هم اری و امتماد ممخص می

های مرباوط در  فرآیناد توانمندساا ی مادیریت داناش بار      تاأثیر ( به بررسی تجربای  2112) 2اق ا 

های فرآیناد کنناده در  دهد که فعا آمو شی و تحقیقاتی پاکستان پرداخت. نتایج نمان می مؤسسات

های مادیریت داناش ا    فرآیندکه  است حاکیشنین همدارد. نتایج  توجهیقابل تأثیرمدیریت دانش 

 گذارد.می تأثیرمستقیم و غیرمستقیم  طوربهطریق نوآوری بر ممل رد 

های مادیریت داناش: روش   توسعه قابلیت"( در پووهمی با منوان 2112) 3سانداوالیا و دارن دالچر

جهات تساریع در ارتقاای     هاا و با این هدف که مدیریت دانش برای توساعه قابلیات   "ساختاریافته

است. نتایج تحقیاق حااکی    شدهانجاممند نیا  دارد، منوان یک من ع سا مانی به روشی نظامدانش به

های مدیریت دانش و کنند،  یرساختها مدیریت دانش را اجرا میسا مان کههنگامیا  این بود که 

هاای مادیریت داناش )سااختار     تیابند. همچنین نتایج نماان داد کاه  یرسااخ   ها توسعه میفرآیند

های مدیریت دانش )تولیاد  فرآیند، منابع انسانی، فناوری اطالمات و...( و سا مانیفرهنگسا مانی، 

طور ی نواخت و دانش و حفظ و نگهداری دانش( به کارگیریبهدانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش، 

 کمد.ته سا مانی را به تصویر میهماهنگ با ی دیگر پیمرفت کرده و ا  آغا  تا یک حالت پیمرف

سانجش ممل ارد بارای    "( ا  دانمگاه مراکش در پووهمای باا مناوان    2112) 4اف ر، فریچ و کاسو

های مدیریت دانش و تناوع کاربردهاای آن باه    مد  بررسیبه  "مدیریت دانش: طراحی مد  جامع

الزامات سانجش ممل ارد را   اند که گیری ممل رد مدیریت دانش پرداختهطراحی مدلی برای اندا ه

بر ار یابی  تأکیدیک مد  مرجع با  طراحی( 1پردا د: )کند. این پووهش به دو بح  میبرآورده می

                                                           
1. Koloniari 

2. Iqbal 

3. Sandhawalia and Dalcher 

4. Oufkir Fredj and Kassou 
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 هایسازی مدیریت دانش در دانشگاهطراحی الگوی پیاده

 معادالت ساختاری یابی ارتش جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر مدل 

کاردن شا اف    پر( 2) باشدهای موجود سوی استانداردسا ی مد تواند گامی مهم بهکیفیت که می

 ادبیات مربوط به سنجش ممل رد.

 شناسی: مفهوم -

اریف دانش دارای طیف وسیعی ا  کاربردی تا مفهاومی و فلسافی اسات و دارای    تع مدیریت دانش:

بندی دانش، گام مهمی در جهات مادیریت   باشد. درک درست ا  ط قهای محدود تا وسیع میحیطه

ا   شاده ارائاه شاود، تعااریف   های مختلف تعریف میخود دانش به روش کها آنجاییدانش است. 

مدیریت دانش تمرکاز دارناد و    فرآیندمدیریت دانش نیز بسیار متفاوت است. برخی ا  تعاریف بر 

مناد را بارای   هاای نظاام  کنند. مدیریت دانش نگرشبرخی دیگر بر هدف مدیریت دانش تمرکز می

 (.2113، 1گیرد )جیس و اولسنمی ب اریافتن، درک و استفاده ا  دانش برای خلق ار ش 

، آفریناد میدانش، نظامی است که جهت تسخیر و تسهیم دانش موجود، محیطی ممارکتی مدیریت 

آورد و در تالش جهت تحقاق اهاداف راه اردی    می وجود بههایی جهت خلق و دانش نو فریت

آورد. داناد را فاراهم مای   کاارگیری آنچاه در ساا مان مای    در راستای به موردنیا سا مان، ابزارهای 

ایجااد ار ش   باهدفهای دانش سا مانی فرآیندمنوان مدیریت منابع و توان بهمدیریت دانش را می

ا  طریق استفاده ا  دانش خالیه کرد که منجر به مزیتی رقابتی برای کاربران خواهد شد )واناگ و  

 (.12: 2113، 2هم اران

باه  های ساا مان اسات کاه توساط به اود بخمایدن       فرآیندها و دهنده فعالیتمدیریت دانش نمان

شود )س یب رهاسا ی پتانسیل ف ری سا مان هدایت می باهدفاثربخمی و کارایی منابع دانمی و 

ساوی  ها وارح اسات و مماارکت آن باه   (. اهمیت مدیریت دانش برای سا مان2112، 3و هم اران

پاذیری  ممل ارد ساا مانی اسات کلیاد رقابات      به وددهناده ارائه خدمات و تولید، بدین ترتیب که 

 (2112است )همان، سا مان 

طاور کاه   ای ناهمگن و غیرمتجانس اسات. هماان  مدیریت دانش مجمومه های مدیریت دانش:فرآیند

هاای بازرو و کوشاک، حاداقل در بعضای ا       های مدیریت دانش ساا مان منوان شد بیمتر تجربه

یاا   فرآیناد هار   طاورکلی باه های مدیریت دانش را دارد. فرآیندا  ی ی ا   گیریبهرهها نیا  به  مینه

داناش منتمار شاود باه      هرکجااقدام با ایجاد کسب اندوختن، ت اد  و استفاده ا  دانش است و در 

                                                           
1. Jason & Olsen 

2. Wong et.al 

3. Saqib et .al 
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 خلق

دانش   

 ذخیره

 دانش

 تسهیم

 دانش

کارگیریبه  

دانش   

 نگهداری

دانش   

کلای   فرآیناد (. 212: 2112، 1گاردد )آرمساترانت  هاا منجار مای   تقویت یادگیری و ممل رد سا مان

بندی شوند: تقسیم فرآیندبه شند  یر  فرآیندایلی و این پنج  فرآیندتواند به پنج مدیریت دانش می

 دانش و حفظ و نگهداری دانش. کارگیریبهخلق دانش، ذخیره دانش، تسهیم دانش، 

 

 

 
 

 مدیریت دانش )همان من ع( فرآیند: 1ش ل 

های باالسری و راه رد مطلوب جهت کاهش هزینه ،سا یکوشک 1221طی دهه  سازی مدیریت دانش:پیاده

افزایش سود بود؛ اما این راه رد منجر به ا  دست رفتن دانش سا مانی شد؛  یرا کارکنان با ترک کار، دانمی 

هاا   ماان ساا مان   باگذشات بود.  شدهان اشتهها ها در ذهن آننمودند که سا را با خود ا  سا مان خارج می

و اینک مصمم بودند، خود را ا  ت ارار   انددادها دسترا  باار شها اطالمات و تجربه متوجه شدند که سا 

سا ی مدیریت دانش، دانش ان اشته ها سعی دارند تا ا  طریق پیادهاکنون سا ماناین بحران مصون دارند. هم

ن سا مان تقسیم نمایناد.  با دیگران در درو راحتیبه را آنتا بتوانند  آورند دست بهدر ذهن کارکنان خود را 

تواناد مزیات رقاابتی بارای     شود که مای می استفادهقابلدر سیستم، دوباره ت دیل به من عی  شدهذخیرهدانش 

 (1322سا مان فراهم کند. )نعمتی، 
 (32: 1323، هم اران اده و سا ی و اجرای مدیریت دانش )ایرانهای پیاده: مد 1جدو  

 مؤلف ابعاد

 (2111هی س ) کارگیریبهخلق کردن، ذخیره کردن، نمر کردن، 

 (1222اود  ) ، پخش، ایجادکارگیریبهآوری، سا ماندهی، شناسایی، جمع

 (1222داونپورت و پروساک ) سا ی منتقلتولید، کدبندی و سا ماندهی، 

 (2112روبوروم هارد )پرویست،  ، ار یابیکارگیریبهتعیین هدف، شناسایی، کسب، توسعه، تسهیم، 

 (1223نوناکو و تاکوشی ) برقراری اتصا ، درونی نمودن نمودن، خارجی اجتمامی کردن،

 (1223گوپنا و مک دونییل ) اداره دانش، توانایی خلق دانش جدید

 (2112ویگ ) دانش کارگیریبهمن ع بودن، گردآوری و ت دیل دانش، تسهیم دانش، 

 (2113اس یم ) دانش کارگیریبهخلق دانش، حفظ و نگهداری دانش، سا ماندهی دانش، 
 

 

 

 

                                                           
1.Armestrang 
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 هایسازی مدیریت دانش در دانشگاهطراحی الگوی پیاده

 معادالت ساختاری یابی ارتش جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر مدل 

 مدل مفهومی

، ساا مانی فرهناگ های پیمین مد  مفهومی این تحقیاق دارای متغیرهاای   بر اساس مطالعه پووهش

متغیار   مناوان باه سا ی مدیریت دانش منوان متغیر مستقل و پیادهساختار سا مانی و منابع انسانی به

 وابسته فرض شده است.
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 : مد  مفهومی تحقیق2ش ل 

 فرضیات تحقیق

 ، به شرح ذیل است.شدهتدوینمد  مفهومی  برم نایفرریات تحقیق که 

هاای آجاا رابطاه    ساا ی مادیریت داناش در دانماگاه    و پیاده سا مانیفرهنگبین  :1 اصلیفرضیه 

 معناداری وجود دارد.

 :1 فرعیهای فرضیه

های آجا رابطاه معنااداری وجاود    سا ی مدیریت دانش در دانمگاهبین فرهنگ هم اری و پیاده -1

 دارد.

 های آجا رابطه معناداری وجود دارد.سا ی مدیریت دانش در دانمگاهبین فرهنگ امتماد و پیاده -2

 وجود دارد.های آجا رابطه معناداری سا ی مدیریت دانش در دانمگاهبین فرهنگ دانایی و پیاده -3

های آجا رابطاه معنااداری وجاود    سا ی مدیریت دانش در دانمگاهبین فرهنگ یادگیری و پیاده -4

 دارد.

های مستقلمتغیر  

:سازمانیفرهنگ  

فرهنگ هم اری، فرهنگ امتماد، فرهنگ دانایی و فرهنگ  

 یادگیری

 
 ساختار سازمانی:
 رسمیت و مدم تمرکز

 

 منابع انسانی:
 انگیزش و نگهداشت
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هاای آجاا رابطاه    سا ی مادیریت داناش در دانماگاه   بین ساختار سا مانی و پیاده :1 اصلیفرضیه 

 معناداری وجود دارد.

 :1 فرعیهای فرضیه

 های آجا رابطه معناداری وجود دارد.در دانمگاهسا ی مدیریت دانش بین رسمیت و پیاده -1

 های آجا رابطه معناداری وجود دارد.سا ی مدیریت دانش در دانمگاهتمرکز و پیادهبین مدم -2

های آجا رابطه معناداری سا ی مدیریت دانش در دانمگاهبین منابع انسانی و پیاده :3 اصلیفرضیه 

 وجود دارد.

 :3 فرعیهای فرضیه

 های آجا رابطه معناداری وجود دارد.سا ی مدیریت دانش در دانمگاهانگیزش و پیادهبین  -1

 های آجا رابطه معناداری وجود دارد.سا ی مدیریت دانش در دانمگاهبین نگهداشت و پیاده -2

 شناسیروش
شاود نتاایج حایال ا  ایان     ساعی مای   شراکهباشد این تحقیق ا  منظر هدف، تحقیقی کاربردی می

 ا نظار قرار داده و با کمک نتایج آن، مم الت سا مان رفع شوند و مملی  یمورداستفادهرا تحقیق 

شاود باا ات اا باه مطالعاات      در تحقیاق ساعی مای    کاه هنگاامی ها، پیمایمی است. گردآوردی داده

اماا   باشاد سا ی مدیریت دانش ارائه گردد، تحقیق ا  نوع توییفی مای پیادهی ای مد  اولیهکتابخانه

خ رگی، نظر خ رگان در مورد الگو احصا گردیده و یاا   گردد با کمک پرسمنامهسعی می کههنگامی

گاردد،  برای بررسی فرریات تحقیق جهت آ مون روایی مد  ا  پرسمنامه اساتفاده مای   کههنگامی

باشاد باه   کمی( می -باشد. روی رد تحقیق در این پووهش آمیخته )کیفیتحقیق ا  نوع پیمایمی می

این ش ل که در گام او  )کیفی(، ابتدا ا  روش دلفی برای اخذ نظرات خ رگاان و متخصصاین در   

های مد  و همچنین آ مون فرریه تأییدخصوص الگو استفاده شد، سپس در گام دو )کمی( جهت 

معاادالت   یاابی  مد های توییفی و روش و با استفاده ا  آ مون SMART PLSافزار تحقیق ا  نرم

قارار گرفات. ابازار گاردآوری تحقیاق در ایان پاووهش پرسمانامه          وتحلیلتجزیهمورد  ساختاری

افراد واجد شارایط دارای مادرک دکتاری تخصصای      ا نفر  11. جامعه آماری در گام او  باشدمی

های ارتش جمهاوری  دانمگاه ملمیهیئتنفر مضو  11امضای دلفی انتخاب شدند. ا  بین  منوانبه

نفر استادیار بودند و در گام دوم،  12نفر دانمیار و  2فر دارای مرت ه ملمی استاد، ن 2اسالمی ایران، 

های ارتش جمهوری اسالمی ایران با مرت ه مربی به بااال در  دانمگاه ملمیهیئتنفر ا  امضای  131

 .انتخاب گردید 1411سا  
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 هایسازی مدیریت دانش در دانشگاهطراحی الگوی پیاده

 معادالت ساختاری یابی ارتش جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر مدل 

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه 

 :تحقیق هاییافته -الف

ساا ی مادیریت   نیز اشاره گردید، در ابتدا ادبیات نظری در خصوص پیااده  ا اینپیشکه  طورهمان

ای باا  آوری گردید، سپس ا  طریق روش دلفی، پرسمنامهاسناد و مدارک معت ر جمع بامطالعهدانش 

هاای ارتاش   دانماگاه  ملمای هیئات امضاای   ا نفار   11ای لی رت تنظیم و در بین طیف پنج گزینه

نفار اساتادیار بارای تعیاین      12نفر دانمیار و  2نفر با مرت ه استاد،  2جمهوری اسالمی ایران شامل 

 های ارتش جمهوری اسالمی ایران تو یع شد.سا ی مدیریت دانش دانمگاههای پیاده یرساخت

 هاای پیماین  اجرای دلفی در دو مرحله انجام شد. در دور او  فهرستی ا  متغیرهاا کاه ا  پاووهش   

بود برای اظهارنظر در اختیار خ رگان قرار گرفت. انجام روش دلفی پس ا  اتمام دور  شدهاستخراج

درید ا  امضاای پانال باا     31نظر پایان یافت. در این پووهش حداقل دوم و بر اساس معیار اتفاق

در دو ای داشتند. پس ا  استخراج متغیرهاا توساط خ رگاان، پرسمانامه     نظراتفاقمتغیرهای تحقیق 

گیاری  های تحقیق در جامعه آماری طراحی شد. بخش او  برای اندا هآ مون فرریه منظوربهبخش 

 گویه بود. 12سا ی مدیریت دانش شامل پیاده دوم بخشگویه و  42موامل  یرساختی شامل 

 ملمای هیئات نفار ا  امضاای    131الگو، پرسمنامه بین  تأییدسپس الگوی مفهومی ترسیم و جهت 

تو یاع و ا  طریاق    1411های ارتش جمهوری اسالمی ایران با مرت ه مربی به باال در ساا   اهدانمگ

معاادالت سااختاری    یابی مد های توییفی و روش و با استفاده ا  آ مون SMART PLSافزار نرم

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهمورد 

 :هایافته وتحلیلتجزیه -ب

و  اساتفاده  SMART PLS درروشهاا  الگوریتم تحلیل ماد  برای آ مون مد  مفهومی پووهش ا  

 .گیری و برا ش مد  ساختاری انجام شدهای ال م در دو بخش: برا ش مد  اندا هتحلیل

هاای  گیری، شامل بررسای پایاایی و روایای ساا ه    برا ش مد  اندا ه گیری:برازش مدل اندازه  -1

 پووهش است.

 قرار گرفت: موردبررسیگیری، سه معیار  یر های اندا هپایایی: برای بررسی پایایی مد  -الف

/. نماانگر ساطح معنااداری قاوی و     3ررایب بارهای ماملی: مقادیر بارهای ماملی باالی  (1)

هم ستگی  یاد بین متغیرهای یک سا ه با سا ه دیگر هساتند. باا اجارای دساتور مربوطاه در      

ای ماملی استخراج گردیاد. هماه مقاادیر    در این تحقیق، مقادیر باره شدهگرفته ب ارافزار نرم

 قرار گرفت. تأیید/. بوده و بنابراین مناسب بودن همه اجزای تحقیق مورد 1باالتر ا  
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دهنده پایایی خوب است. /. نمان2رریب آلفای کرون اخ: مقادیر آلفای کرون اخ بیمتر ا   (2)

 .است شدهمحاس ه/. 2در پووهش حارر، مقادیر معیار مزبور بیمتر ا  

هاای باا باار مااملی بیماتر، اهمیات       پایایی ترکی ی: برای محاس ه پایایی ترکی ی، شاخص (3)

 است. شدهمحاس ه/. 2 یادتری دارند. در پووهش حارر، مقادیر پایایی ترکی ی بیمتر ا  

 و پایایی ترکی ی شدهاستخراج: مقادیر بارهای ماملی، متوسط واریانس 2جدو  

هاگویه CR Cronbach عنوان ردیف  
 بارهای عاملی

های مدیریت دانشزیرساخت  01 

221/1 فرهنگ یادگیری 1  222/1  4 

241/1  

121/1  

212/1  

232/1  

224/1 فرهنگ هم اری 2  221/1  3 

223/1  

212/1  

232/1  

234/1  

122/1  

223/1 فرهنگ امتماد 3  222/1  1 

223/1  

232/1  

113/1  

222/1  

111/1  

214/1  

211/1 فرهنگ دانایی 4  221/1  1 

241/1  

223/1  

223/1  

232/1  

222/1  

141/1  

221/1 رسمیت 3  242/1  4 

233/1  

212/1  

222/1  
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هاگویه CR Cronbach عنوان ردیف  
 بارهای عاملی

های مدیریت دانشزیرساخت  01 

132/1  

211/1 مدم تمرکز 1  212/1  1 

211/1  

221/1  

221/1  

212/1  

112/1  

211/1  

233/1 انگیزش 2  211/1  2 

213/1  

111/1  

121/1  

242/1  

222/1  

214/1  

121/1  

112/1  

243/1 نگهداشت 2  221/1  3 

222/1  

222/1  

142/1  

سازی مدیریت دانشپیاده  12  

212/1 تولید دانش 1  222/1  4 

233/1  

132/1  

113/1  

221/1  

224/1 ذخیره دانش 2  212/1  4 

224/1  

211/1  

232/1  

122/1  

211/1 تسهیم دانش 3  212/1  3 
211/1  

212/1  
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هاگویه CR Cronbach عنوان ردیف  
 بارهای عاملی

های مدیریت دانشزیرساخت  01 

122/1  

دانش کارگیریبه 4  233/1  223/1  4 

221/1  

212/1  

233/1  

113/1  

231/1 حفظ و نگهداری دانش 3  243/1  4 

223/1  

232/1  

123/1  

232/1  

:شودروایی: جهت بررسی روایی ا  دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا استفاده می -ب  

-های خود را نمان مای روایی همگرا: معیار مزبور، میزان هم ستگی یک سا ه با شاخص (1)

برای سنجش روایی همگارا  دهد و هرشه این هم ستگی بیمتر باشد، برا ش نیز بیمتر است. 

. اسات  3/1آن  ق او  قابلشود که حداقل مقدار ، استفاده میشدهاستخراجا  متوسط واریانس 

 (22-21: 1322)داوری و هم اران، 

روایی واگرا است که گیری، های اندا هروایی واگرا: معیار دیگر برای بررسی برا ش مد  (2)

شود. در این روش میزان هم ستگی یاک ساا ه باا    می بررسی 1ا  طریق روش فورنل و الرکر

یاک   شود. ط ق این معیارها مقایسه میمتغیرهای آن و میزان هم ستگی آن سا ه با سایر سا ه

-ممااهده متغیر پنهان در مقایسه با سایر متغیرهای پنهان باید پراکنادگی بیماتری را در باین    

هر متغیر پنهان باید بیماتر   شدهاستخراجهای خود داشته باشد. جذر میانگین واریانس پذیری

 ا  حداکثر هم ستگی آن متغیر با متغیرهای پنهان مد  باشد. )همان من ع(

 

 

 

                                                           
1. Fornell and Larcker 
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 معادالت ساختاری یابی ارتش جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر مدل 

 شدهاستخراج: نتایج آ مون فورنل الرکر و متوسط واریانس 3جدو  

ها ا  مقادیر منادرج  ها در قطر ایلی، مقدار هم ستگی میان آنمقادیر سا ه برم نایدر ماتریس باال، 

هاای  توان اظهاار داشات کاه ساا ه    می روا اینهای  یرین و شپ قطر ایلی، بیمتر است. در خانه

، روایای واگرایای ماد     دیگربیانبههای دیگر. تا با سا ه خوددارندا متغیرهای مد ، تعامل بیمتری ب

 .در حد مناسب است

 برازش مدل ساختاری:  -0

 موردتوجهگیری که در آن روابط بین متغیرهای م نون با متغیرهای آش ار های اندا هبرخالف مد 

اسات. در بررسای ماد      موردتوجاه است؛ در بررسی مد  ساختاری، روابط بین متغیرهای م نون 

 قرار گرفت. وتحلیلتجزیهساختاری، روابط بین متغیرهای پنهان ا  طریق معیارهای  یر مورد 

A
V

E 

شرخه 

ش
ت دان

 مدیری

ت
 نگهداش

ش
 انگیز

 مدم تمرکز

ت تمرک
رسمی

ز
 

گ امتماد
 فرهن

گ 
فرهن

ی
 هم ار

گ 
فرهن

دانایی
 

گ یادگیر
فرهن

ی
 

ها یرساخت  

214/1       
  

243/1  
فرهنگ 

 یادگیری

133/1       
 

1/221 112/1  
فرهنگ 

 دانایی

342/1       241/1  132/1  111/1  
فرهنگ 

 هم اری

323/1       224/1  122/1  334/1  121/1  
فرهنگ 

 امتماد

244/1      232/1  321/1  111/1  332/1  132/1  
رسمیت 

 تمرکز

122/1     212/1  214/1  411/1  331/1  141/1  111/1  مدم تمرکز 

121/1    232/1  442/1  314/1  322/1  314/1  431/1  121/1  انگیزش 

211/1   222/1  211/1  312/1  222/1  234/1  224/1  122/1  142/1  نگهداشت 

221/1  214/1  242/1  221/1  323/1  421/1  411/1  343/1  422/1  213/1  

شرخه 

مدیریت 

 دانش
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باشاد،   21/1ا   تار بازرو  t-value مقادار اگار   %23رریب معناداری: در سطح اطمیناان   -الف

 3، معنادار خواهد باود. در ایان تحقیاق رارایب معنااداری در جادو        شدهمماهدههای هم ستگی

گفت برا ش ماد  سااختاری تحقیاق در     توانمی، آمدهدستبهاستخراج گردید. با توجه به مقادیر 

 حد مناسب قرار دارد.

رریب تعیین: معیار اساسی برای ار یابی میزان ت یین متغیرهای وابسته، رریب تعیاین اسات.    -ب

دهد که شند درید ا  تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل ت یاین  یین نمان میرریب تع

را معمولی و نزدیک به  33/1را مطلوب، نزدیک به  11/1(، مقادیر نزدیک به 2111) 1شود. شنمی

توان گفات کاه بارا ش ماد      ، میآمدهدستبهنماید. با توجه به مقادیر را رعیف ار یابی می 12/1

 اری تحقیق در حد مناسب قرار دارد.ساخت
 گیری: نتایج آ مون کیفیت مد  اندا ه4جدو  

 CV Com ابعاد

341/1 فرهنگ یادگیری  

421/1 فرهنگ دانایی  

323/1 فرهنگ هم اری  

312/1 فرهنگ امتماد  

141/1 رسمیت تمرکز  

441/1 مدم تمرکز  

322/1 انگیزش  

214/1 نگهداشت  

121/1 تولید دانش  

212/1 ذخیره دانش  

223/1 تسهیم دانش  

دانش کارگیریبه  212/1  

314/1 حفظ و نگهداری دانش  

                                                           
nChe1.  
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 یساختار یمعان بی: مد  در حالت رر3 لش

گیرد. انادا ه راریب مسایر، بیاانگر     ار یابی ررایب مسیر بین متغیرهای پنهان در مد  یورت می

قوت رابطه بین دو متغیر پنهان است. بعالوه، باید به مالمت ج ری رریب مسیر نیز توجه کرد. در 

 شاده اساتفاده ت ارار   141آماری نیز ا  آ مون بوت اساترا  باا    tاین تحقیق برای به دست آوردن 

 .است
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 : مد  در حالت امداد معناداری4ش ل 

 نتایج آ مون مسیر: 3جدو  

 مسیر
t-value  رریب

(β) یرمس  

p-value  نتیجه در

%3سطح   

 یبندرت ه

 متغیرها

شرخه مدیریت دانش<<فرهنگ یادگیری  311/12  211/1  111/1  سوم تأیید 

شرخه مدیریت دانش<<فرهنگ دانایی  112/4  211/1  111/1  همتم تأیید 

شرخه مدیریت دانش<<فرهنگ هم اری  224/13  212/1  111/1  دوم تأیید 

شرخه مدیریت دانش<<فرهنگ امتماد  231/3  212/1  111/1  هفتم تأیید 

شرخه مدیریت دانش<<رسمیت تمرکز  133/2  242/1  111/1  پنجم تأیید 

شرخه مدیریت دانش<<مدم تمرکز  221/3  241/1  111/1  شمم تأیید 

شرخه مدیریت دانش<<انگیزش  213/2  221/1  111/1  شهارم تأیید 

شرخه مدیریت دانش<<نگهداشت  131/12  222/1  111/1  او  تأیید 
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 معادالت ساختاری یابی ارتش جمهوری اسالمی ایران مبتنی بر مدل 

 پیشنهادو  گیرینتیجه

 :گیرینتیجه -الف

است و تعاامالت باین موامال     شندبعدیو  سا ی مدیریت دانش دارای ابعاد گستردهبا توجه به این ه پیاده

هاای ارتاش   داناش در دانماگاه   تواند منجر به توانمندسا ی مدیریتفرهنگی، ساختاری و منابع انسانی می

-جمهوری اسالمی ایران گردد، تالش شده است میزان تغییری که هر یک ا  این موامل  یرساختی بر پیااده 

 قرار گیرد. موردبح سا ی مدیریت دانش دارند، 

سا ی مدیریت داناش  و پیاده سا مانیفرهنگهای این تحقیق حاکی ا  آن است که بین نتایج حایل ا  یافته

مناوان  یرسااخت   رابطه وجود دارد. فرهنگ یادگیری، فرهنگ هم اری، فرهنگ دانایی و فرهنگ امتماد به

که در  ایگونهبهها با توجه به م اح  مطروحه ی سان ن ود ا  این فرهنگ هرکداممعرفی شدند. ال ته اهمیت 

ماون ایان رابطاه در ساا مان     اولویت ایلی معرفی شد و آ  منوانبه، فرهنگ هم اری سا مانیفرهنگبین 

ساا ی مادیریت داناش یاک     دهد که فرهنگ هم ااری بارای پیااده   شد. این امر نمان می تأیید موردمطالعه

 تأکیاد ررورت استراتویک است. لذا ایجاد فرهنگ هم اری برای اجرای مدیریت دانش حیاتی است و باا  

دهناد و  داناش را افازایش مای    کاارگیری باه  ها فعالیت خلق، انتقا  وبر توسعه مستمر این فرهنگ، سا مان

فرهناگ   دیگار م اارت باه مدیریت داناش داشاته باشاند.     فرآیندتوانند یک نقش فعا  در تحقق کارکنان می

مادیریت داناش    ساا ی پیااده را بر متغیار   تأثیرگذاریکننده و  یرساخت، بیمترین منوان تسهیلهم اری به

ساا ی  تغییارات پیااده   %212توان اذمان نمود که داشته، به ش لی که بر اساس ررایب مسیر مد  نهایی می

توان نتیجه گرفت که باین فرهناگ هم ااری و    بنابراین می ؛باشدمدیریت دانش ناشی ا  این  یرساخت می

ساا ی  ارتقااء فرهناگ هم ااری، پیااده     سا ی مدیریت دانش رابطه ملی وجود دارد، یعنی با به اود و پیاده

هاای  هاا، تفااوت  های تحقیق، فرهنگ هم اری در ساا مان گردد. رمناا ط ق یافتهمدیریت دانش تسهیل می

فردی بین امضای سا مان را ممخص و به درک ممترک کمک و بام  تقویت ارت اطات در محیط ساا مان  

افتاد. ایان   سا مان فعالیت خلق دانش خیلی کم اتفاق میکه بدون درک ممترک بین افراد  ایگونهبهشود می

ساا ی  نمان داد فرهنگ هم اری یک  یرساخت مهام بارای پیااده    که 1مطلب با نتایج پووهش لی و شوی

کناد، همخاوانی   مدیریت دانش است و ایجاد فرهنگ هم اری موانع موجود برای انتقا  دانش را حذف می

 دارد.

سا ی مدیریت دانش دهد که فرهنگ یادگیری نیز  یرساخت مهم برای پیادهمی های تحقیق نماندیگر یافته

توان گفت این مامل نیاز ا  اهمیات بسایار بااالیی     باشد. با توجه به درید موافقت خ رگان پووهش، میمی

ساا ی  تغییارات پیااده   %211توان اذماان نماود کاه    برخوردار است. بر اساس ررایب مسیر مد  نهایی می

                                                           
1. Lee & Choi 
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هاای ارتاش   آ مون رابطه ملی این شاخص نیز در دانماگاه  باشد.ت دانش ناشی ا  این  یرساخت میمدیری

 قرار گرفت. تأییدجمهوری اسالمی ایران مورد 

کننده، فرهنگ امتماد است که بر اساس ررایب مسیر ماد   و تسهیل سا  توانمندبدین ترتیب سومین مامل 

 باه باشد. سا ی مدیریت دانش ناشی ا  این  یرساخت میرات پیادهتغیی %212توان اذمان نمود که نهایی می

رسد که وقتی سطح امتماد در روابط بین امضای سا مان باال باشد، افراد تمایال بیماتری باه ت ااد      می نظر

های داونپورت و پرابست که معتقدند فرهناگ  این تحقیق با یافته نتایجهای جدید دارند. دانش و ایجاد ایده

کاه فعالیات   اد ی ی ا  الزامات مدیریت دانش است و همچنین پووهش نوناکو و تاکوشی م نی بار ایان  امتم

بام  خلق دانش شود و نتایج تحقیاق آبارام و هم ااران کاه      دوجان هتواند ا  طریق امتماد م ادله دانش می

آش ار م ادله دانش اسات،  و  تأثیرگذارحیاتی،  کنندهتسهیلدهد امتماد دوجان ه موجود در سا مان نمان می

های دولتای، ت ااد  داناش را    توان نتیجه گرفت که وجود امتماد متقابل در سا مانسا گاری دارد. رمناا می

با امتماد بین امضای سا مان جاری باشاد، هار    توأمکند و  مانی که ارت اط متقابل آش ار می مؤثر ایگونهبه

 ا ی مدیریت دانش خواهند داشت.سیک ا  کارکنان تمایل بیمتری به پیاده

رسد می نظر بهسا ی مدیریت دانش، فرهنگ دانایی است. لی ن های مد  نهایی جهت پیادها  دیگر شاخص

منوان  یرساخت، اهمیت کمتری نس ت به ساایر  با توجه به درید موافقت خ رگان برای تعیین این مامل به

-تغییارات پیااده   %211اذمان نمود که  توانمیمد  نهایی ها داشته باشد. بر اساس ررایب مسیر  یرساخت

 باشد.سا ی مدیریت دانش ناشی ا  این  یرساخت می

سا ی های دیگر پووهش در رابطه با ساختار سا مانی بود که نتایج نمان داد که ساختار سا مانی با پیادهیافته

لفی، دو متغیر سااختار یعنای رسامیت و    مدیریت دانش رابطه دارد. ا  دیدگاه خ رگان پووهش در مرحله د

هاای  های حایل ا  آ مون فررایه سا ی مدیریت دانش تلقی شدند. نتایج یافتهمدم تمرکز،  یرساخت پیاده

های ارتش جمهوری اسالمی ایران نمان داد کاه سااختار ساا مانی  یرسااخت     ساختار سا مانی در دانمگاه

ها ا  بین همت متغیار باه   بندی  یرساختکیفی در اولویت شود. خ رگان پووهش در مرحلهمهمی تلقی می

شاخص رسمیت، اولویت پنجم را اختصاص دادند. رمناا در رابطه باا سااختار مادم تمرکاز نیاز خ رگاان       

شود و به ایان مامال   های مدیریت دانش محسوب میپووهش معتقد بودند که این مامل ی ی ا   یرساخت

 باشد.مان ا  اهمیت نس ی این مامل میرت ه شمم را اختصاص دادند که ن

سا ی مادیریت داناش اسات. ا     منوان یک  یرساخت برای پیادههای دیگر در رابطه با منابع انسانی بهیافته

دیدگاه خ رگان پووهش در مرحله دلفی، دو متغیر منابع انساانی یعنای نگهداشات و انگیازش،  یرسااخت      

-ایج حایل ا  اجرای ت نیک دلفی نمان داد کاه انگیازش تساهیل   سا ی مدیریت دانش تلقی شدند. نتپیاده

گانه به انگیزش نیروی انسانی رت ه بندی بین موامل همتباشد و در رت هسا ی مدیریت دانش میکننده پیاده

ساا ی  باشاد. رابطاه انگیازش باا پیااده     شهارم اختصاص یافت که نمایانگر اهمیت این مامل  یرساختی می
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 1های گلد و مالهوتراهای این پووهش با یافتهشد. یافته تأییدنیز  موردمطالعههای ر سا مانمدیریت دانش د

-سا ی مدیریت دانش یک  یرساخت تلقی کردند. لذا میدارد. ایمان ایجاد انگیزش را برای پیاده همخوانی

-انگیازش را بارای پیااده   های ارتش جمهوری اسالمی ایران باید ایجاد توان شنین نتیجه گرفت که دانمگاه

منوان یک سا ی مدیریت دانش رروری بدانند. رمناا خ رگان این پووهش در رابطه به مامل نگهداشت، به

بندی به باشد و در رت هکننده میمامل تسهیل تأثیرگذارترینترین و  یرساخت معتقد بودند که این مامل مهم

ین مطلب است که این مامل یک  یرساخت بسایار راروری   ا کنندهبیانشد که  آن رت ه او  اختصاص داده

 باشد.مدیریت دانش می سا یپیادهبرای 

 :هاپیشنهاد -ب 

 :زمینه ساختار سازمانیدر
و  های ارتاش جمهاوری اساالمی ایاران    دانمگاهگیری واحد مدیریت دانش در ساختار سا مانی ش ل -1

 ؛های دانمی در سا ماننامهمنظم کاری و تدوین قوانین و آیینهای فرآیندانجام 

 ؛منعطف ساختاری به آن ت دیل و سا مانی ساختار در تحو  و تغییر -2

تیاار و  هاای کااری ا  طریاق تفاوی  اخ    آ ادی ممال افاراد در انجاام فعالیات    تقویت میزان  -3

 ؛مسئولیت بیمتر به کارکنان

 ؛هاگیریتصمیمت حداکثری کارکنان در توجه به ممارک -4

هاای  ها و گروهبرای کارکنان برای مضویت در تم لرسمی ا  طریق ایجاد فریت تقویت روابط غیر -3

 ؛نمودن اهداف آن با اهداف سا مانیسا مانی و همسو 

 ؛های کاریبرای انجام پروژه های آجادانمگاهدر  سا ی تیمتوجه و تأکید به کار تیمی و  -1

هاا و یاا اساتفاده ا  ام اناات     جلسات و نمسات رسمی ا  طریق برگزاری های ارت اطی غیر ایجاد کانا  -2

ها دانش و اطالمات در سراسر سا مان جریان یاباد  ند تاالرهای گفتگو که ا  طریق آنموجود در پورتا  مان

  و در دسترس تمامی کارکنان قرار بگیرد.

 :زمینه فرهنگدر

 اجارای  طریاق  ا  ،"اسات  قادرت  داناش " شعار  جایبه "است قدرت ،دانش تسهیم"ایجاد فرهنگ  -1

 ؛اسب در سا مانمن تمویقی و انگیزشی هایبرنامه

ها در طراحی تا ه در سا مان و استفاده ا  آن هایحلراهی نو و تولید دانش جدید و هااستق ا  ا  ایده -2

 ؛های کاریفرآیندها و روشمجدد 

ایاد و  که کارکنان احساس آ ادی ممل کنناد و اجاا ب بیاان مق    یورتی بهایجاد فضای با  در سا مان  -3

 ؛تف رات خود را داشته باشند

                                                           
1. Gold & Malhotra 
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ته و هاای گذشا  بارداری ا  اشات اهات و ش سات   ادگیری ا  طریق تجربه، یعنای بهاره  ایجاد فرهنگ ی  -4

 ؛های آیندهها در فعالیتاستفاده ا  آن

 ؛ممومی حایل ا  امتماد برای افرادع فتمریح منا -3

 ؛ایجاد مدم امتماد در بین کارکنانو رفع موامل شناسایی  -1

 هاپیمنهادتقویت نظام  توان نس ت بهتی در سا مان، برای این منظور میتقویت فرهنگ مدیریت ممارک -2

 ؛اقدام کرد

 گری در کارکنان.گسترش و نهادینه نمودن فرهنگ مطالعه و یادگیری و تقویت روحیۀ پرسش -2

 :زمینه منابع انسانیدر

داف راه اردی ساا مان و مادیریت    های پرورش و توسعۀ منابع انسانی با توجه به اها سیاستتدوین  -1

 ش؛دان

 ؛های مدیریت دانش در سا مانا  برنامهایجاد تعهد در مدیران ارشد سا مان برای حمایت  -2

 و هپاداش ویو گرفتن نظربرای مثا  در )در منابع انسانی  های انگیزشی برای ایجاد تمایلتدوین برنامه -3

د، انتقا  برگزاری مراسم رسمی تم ر برای کارکنانی که بیمترین ممارکت و نقش را در کسب، تولی یا

 (؛انددانش داشته کارگیریبهو 

 ؛ی بر اساس نیا های واقعی کارکنانهای آمو شتوجه به محتوای دوره -4

و اساتفاده ا   ساالری در سا مان ا  طریق شناسایی افاراد شایساته   به ود مدیریت شایستگی و شایسته  -3

 ؛هاهای آندانش، تخصص و مهارت

 و ارتقاء م تنی بر شایستگی دانمی.ار یابی ممل رد  -1
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