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 مقدمه
، بسیار مهم و حیاتی شود یمبیشتر  هرلحظهدر جهان رقابتی کنونی که میزان خالقیت و نوآوری 

را به  ها دانستههای افراد خود اطال  داشته و بتوانند این ها و مهارتاز دانسته ها سازماناست که 

رقابتی  یها عرصهخود را در  بلندمدت های یبرترتا بتوانند  نمایند و مناسآ و یكرارچه مدیریتنح

مندی سازمانی در اقتصاد کنونی از منابع ملموس و غیرملموس  حفن کنند. عامل اساسی رقابت

اطالعاتی نیز از مدیریت  یها نظاماست و از طرفی دیگر تمرکز  شده یلتبدپیشین به دانش 

کارا دانش  صورت بهکه بتوانند  ییوکارها کسآ ردیده است.ه مدیریت دانش تبدیل گاطالعات ب

استفاده نمایند،  وکار کسآکنند و از آن در راستای فرآیندهای  موجود در سازمان خود را کسآ

طالبی، بود )رقابتی مناسبی در بازار برخوردار خواهند  های یتمزاز  خدماتشانمحصوالت و 

 های یاستس ازجملهباالدستی کشور  های یاستسسناد و مدیریت دانش در ا ازآنجاکه(. 11: 1309

است و از طرفی یادگیری و پیگیری آن در  قرارگرفتهمضاعف  تثکیدمورد  یانبن دانشاقتصاد 

 یریکارگ بهو  ییافزا دانشضرورت دارد، باید زمینه یادگیری،  ازپیش یشبدر شرایط فعلی  ها سازمان

 .صنایع دفاعی فراهم گردد خصوص به ها سازمانی مدیریت دانش در سطوح اجرایی و مدیریت

و با نبود آن در درون آدمی است  رساند یماین علم و دانش است که انسان را به کمال  حال یندرع

 مند بهرهانسان از آن  ند ثروت است که در دنیا. علم مانآید یمکه احساس محرومیت به وجود 

 (234: 19)المیزان، ج . شود یمبا نبود آن هال  و  سازد یمو نیازهای خود را مرتفع  شود یم

به کمک  الزم بوده و توأم صورت به هنی و دانش عینی در پیكره سازمانتوجه به وجود دانش ذ

 های سازمانفناوری اطالعات، امكانات مناسبی در اختیار  ازجملهابزارهای مناسآ و نوین 

یک سازمان  یسو بهچرخه دانش، خود را  تا بتوانند از طریق تسریع در قرارگرفته مدار دانش

مدیریت دانش حفن مزیت  یریکارگ بههد  سازمان برای  ترین یاصلسوق دهند.  یانبن دانش

: 1305طرهانی، باشد ) یمرشد و بلوغ در چرخه حیات سازمان  در مراحلرقابتی و نگهداری آن 

را در نیازسنجی،  وکارها کسآ اندتو یمنظام مدیریت دانش  سازی یادهپبر  مؤثرشناخت عوامل  (.10

مدیریت دانش یاری دهد. اهمیت و کاربرد اصلی شناسایی عوامل  سازی یادهپ، اجرا و یزیر برنامه

نظام مدیریت دانش در این است که با شناسایی و نظارت براین عوامل، سازمان  سازی یادهپبر  مؤثر

که  یتیهر فعالبنابراین، ؛ مینان داشته باشدمدیریت دانش اط آمیز یتموفق سازی یادهپبه  تواند یم

برای  یزیر برنامهباید پیشاپیش بررسی و  دهد یممدیریت دانش انجام  سازی یادهپسازمان در 
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های مهم  (. یكی از دغدغه11: 1309طالبی،باشد )عملكرد مطلو  و مناسآ را انجام داده 

موضو  مدیریت دانش، چگونگی و صنایع دفاعی به شكل خاص آن در  یطورکل به ها سازمان

مناسآ آن است. گام نخست در اجرای یک نظام، عالوه بر طراحی مدل  ینهبهسازی و اجرای  پیاده

 ینهبهآن، شناخت عوامل مهم موفقیت آن است. در طراحی و یا اجرای  یها مؤلفهو ابعاد و 

تری نسبت به عوامل  منیز عواملی وجود دارند که اهمیت و نقش مه ها سازمانمدیریت دانش در 

را به دنبال دارد. شناخت عوامل  یتر خاصدیگر دارند و این موضو  در صنایع دفاعی نیز نقش 

سازی و  کند تا با تمرکز بر محورهای اصلی، روند پیاده کلیدی موفقیت مدیریت دانش کمک می

اصلی  مسئلهیق اجرای موفق مدیریت دانش تسهیل و از اتال  منابع جلوگیری شود. در این تحق

شناخت عوامل مهم موفقیت نظام مدیریت  تحقیقات زیادی که درزمینه رغم یعلاین است که 

متفاوتی با  یها شاخصها و  کوچک و متوسط صورت گرفته و مؤلفه یها سازماندانش در 

كل در مندی با این ش نظام و کاراست، ولی تاکنون تحقیق  شده ارائههای گوناگون  ها و انگیزه دیدگاه

نظام مدیریت دانش در  سازی یادهپ بر مؤثراست و الزم است تا عوامل  نشده انجامصنایع دفاعی 

 صنایع مذکور را شناسایی نمود.

و  یندهافرآنوین مدیریت دانش و در پی آن ایجاد نوآوری در  یها نظامبا استفاده از  ها سازمان

رقبای خود دست پیدا کنند. به همین دلیل به برتری رقابتی در بین  اند توانستهمحصوالت خود 

بر مدیریت دانش را شناسایی کرده و با کمک این عوامل، مدیریت  مؤثرباید عوامل  ها سازمان

(. وجود یک الگوی پژوهشی 2: 1302)رهبر، کنند سازی یادهو پدانش را در سازمان خود اجرا 

و پویای آن در یک چارچو   جامع برای مدیریت دانش ضروری است، زیرا خصوصیات پیچیده

 ینهدرزمخارج از کشور مطالعات فراوانی  یها پژوهش. در شود یم، بهتر توصیف مند نظامفكری 

صورت گرفته است و  ها سازمانبهبود فعالیت و عملكرد  بررسی رابطه بین مدیریت دانش و

اند  دادهان ارائه بین مدیریت دانش و عملكرد سازم یمعنادارتحقیقات پیشین، همبستگی مربت و 

بر  تثثیردرباره  خصوص بهاما در داخل کشور تحقیقات اندکی در این زمینه و ؛ (4: 1302صباغ،)

عملكرد صنایع دفاعی، صورت گرفته است. به همین منظور، پژوهش حاضر در پی رفع این کمبود 

د صنایع دفاعی و عملكر ها یتفعالمدیریت دانش بر بهبود  تثثیر سازوکارو در پی نشان دادن 

گرایانه به چارچو  عملكرد مدیریت دانش، این پژوهش در  . با استفاده از نگاه کلیباشد یم

بهتری از مدیریت دانش را برای محققین در این زمینه فراهم کرده است. با توجه به جایگاهی که 
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دارد، این  ها آنیت و موفق ها سازمانمدیریت دانش در ایجاد مزیت رقابتی پایدار و پیشبرد اهدا  

. این باشند یمکه در دستیابی به این اهدا  اثرگذار  باشد یمتحقیق به دنبال شناخت عواملی 

 تواند یمکه  یریتثثبر نظام مدیریت دانش را شناسایی کرده و  مؤثرپژوهش براین است که عوامل 

 بر صنایع دفاعی بگذارد را مورد آزمون و شناسایی قرار دهد.

اخیری که در ارتباط با مدیریت دانش  یها پژوهشاست که با توجه به  در آنپژوهش  اهمیت این

نظام مدیریت دانش در  سازی یادهپبر  مؤثراست، برای اولین بار به ارائه عوامل  شده انجامدر کشور 

 پرداخته است. ها آن های یتفعالصنایع دفاعی با رویكرد بهبود در 

« نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی سازی یادهپبر  مؤثرعوامل شناسایی »هد  از انجام پژوهش 

 های یهفرض. اند شده یمتنظاصلی و فرضیه اصلی این پژوهش نیز متنارر با این هد   سؤالاست. 

که در ادبیات موضو  استخراج گردیده و در مطالعات میدانی  ییها مؤلفهابعاد و  بر اساسفرعی 

 از: اند عبارت خبرگان قرار گرفت ییدتثمورد 

هر یک  "ساختار سازمانی"و  "راهبرد"، "پیامدها"، "فناوری"، "کارکنان"، "یندهافرآ"، "رهبری"

 دارند. تثثیردر استقرار نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی 

 مبانی نظری

 :پيشينه شناسی 

 پیشین های پژوهش در کهمدیریت دانش  سازی پیادهموفقیت در  عوامل اساسی مجموعه

 باشد:به شرح زیر می آمده دست به

 خلیدا محققین دیدگاه از دانش مدیریت سازی پیاده در موفقیت اساسی عوامل -1

 فرآیندها، فناوری و رهبری کارکنان، دانش سازمانی، :(2916) اسالمی

ی، زیرساخت سبک مدیریت و رهبری، فناوری، ساختار سازمانی سازمان فرهنگ :(2916) یروزیف

 انسانیمنابع  و

ی و زیرساخت سازمان فرهنگمستمر، عملكرد سازمانی،  کارکنان، یادگیری :(2915)معصومی 

 فناورانه مناسآ

 یادگیری سازمانی، فرهنگ نوآورانه، مدیریت و افراد :(2915) یافتخار
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ی، معماری دانش، مشارکت افراد، ریالگو گحمایت مدیر ارشد،  :(2913) سرداری و همكاران

ی اطالعات، راهبرد و اهدا ، سنجش دانش، زیرساخت سازمانی، آموزش، ها منظازیرساخت 

 ی و کار تیمیسازمان فرهنگمنابع انسانی، ایجاد انگیزه، 

 ی و رهبریسازمان فرهنگفناوری،  :(2913) انیدیحم

یادگیری، اعتماد و همكاری(، ساختار، عدم تمرکز و رسمیت ) یسازمان فرهنگ :(2912)طاهری 

 سازمانی

راهبرد، ساختار سازمانی، رهبری، فرهنگ، ارزیابی، فناوری اطالعات، فرآیند و  :(2919)سنقلی ح

 منابع انسانی

ی(، فرآیندهای یادگیری و سازمان بروندرون و فرهنگ )رهبری،  :(2990)مراد زاده و همكاران 

ش صریح، و تبدیل آن به دان ی، نگهداری آشكار دانش و دسترسی آن، شناخت پنهانریکارگ به

 ی دانشریگ اندازهی دانش و ها کانونمراکز و 

ی راهبردی دانایی محور، فرهنگ مشارکتی، ارزیابی و انتقال ریگ جهت :(2999فاتح )محمدی 

 ی اطالعاتیها نظامدانش و زیرساخت 

تعامالت و ارتباطات، امنیت شغلی، فضای مخاطره پذیری سازمان،  :(2996همكاران )اخوان و 

جهت پذیرش مدیریت دانش،  ها شرکتبع انسانی، کار تیمی، تشریک دانش، آمادگی مدیریت منا

به مدیریت دانش، معماران مدیریت دانش، ابزارهای فناورانه و پایگاه داده  مند نظامداشتن نگرش 

دانش  رانیو مدبرای تحقیقات دانش، مستندسازی، مخازن دانش، ارزیابی عملكرد، الگوبرداری 

 ارشد

 ی، محتوا و فرآیندساز فرهنگفناوری،  :(2991نر )دیالعلوی و 
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 خارجی محققین دیدگاه از دانش مدیریت سازی پیاده در موفقیت اساسی عوامل -2

ی فناورانه، راهبرد ها رساختیزی، سازمان فرهنگی مدیریت عالی، ها تیحما :(2919) یمحمدوال 

و  ها پاداشو فرایندها،  ها تیفعالی، ی سازمانها رساختیزی عملكرد، ریگ اندازهمدیریت دانش، 

 ی منابع، تعلیم و آموزش، مدیریت منابع انسانیها تیمحدود، ها مشوق

 مالی، منابع دانشی، مناسآ فرهنگ ارشد، مدیریت حمایت: (2010و همكاران ) شمنر

 ،ارمد دانش افراد یریکارگ به انسانی، منابع توسعه ،ها بخش روابط بین فناورانه، یها رساختیز

 مند نظام فرآیندهای و ها تیفعال دانش، عملكرد یها مشوقو  ها پاداش دانش، مدیریت راهبرد

 سازمانی یها رساختیز و وکار کسآمحوری  یها ارزش دانش، مدیریت

 وری و بازدهی کارمندان؛رضایت کارمندان؛ خالقیت کارمندان؛ بهره :(2990) گرانیدی و المشان

اندازی و تولید خدمات و محصوالت جدید؛ ز فروش خالص؛ راهمشتری؛ درصد سود ا تیرضا

 ی؛ کار تیمیرقابتنظام آموزشی پویا؛ ایجاد مزیت 

پذیری نظامی؛ میزان استفاده سهولت استفاده؛ کیفیت و ارزش دانش؛ دسترس :(2999) چاننوو و 

ها و ژه؛ مشوقهای پروهای مدیران و تیمکاربر؛ یكرارچگی نظام؛ حمایت مدیران ارشد؛ مهارت

 هامحر 

ای و ساختار دانش، آموزش کارکنان، فناوری راهبرد ارزیابی مقایسه :(2995) گرانیدهانگ و 

ی، ایجاد محیطی مناسآ یادگیری و کنترل منابع، تعهد مدیران و رهبران سازمان فرهنگاطالعات، 

 ارشد، ارزیابی آموزش تخصصی و کار تیمی.

، راهبرد مدیریت دانش، زیرساخت فناوری اطالعات، فرآیندها و یسازمان فرهنگ :(2994) یماس

 های متقن و دقیق.ارزیابی
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(، وکار کسآارتباط با ) ها آنراهبرد سازمانی و راهبرد دانش و هم سویی  :(2993) آتامالنگ 

 نیروی انسانی و منابع انسانی، فناوری اطالعات و بازاریابی

ی فناوری ها رساختیز، ها تیمسئولو  ها نقشار، رهبری، فرهنگ، ساخت :(2992) یلقحسن

 ی.ریگ اندازهاطالعات، 

ی کارکنان، رهبری و توانمندسازآموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، کار تیمی،  :(2999) ییچو

ی اطالعاتی، جو طرفدارانه، ها نظامی سازمانی، زیرساخت ها تیمحدودتعهد مدیریت عالی، 

 فق، ساختار دانشیهای مو الگوبرداری از سازمان

راهبرد مدیریت دانش، حمایت مدیریت عالی، فرهنگ حمایت از مدیریت دانش،  :(1000) تزیبویل

 تشویق کارکنان به توزیع دانش، مخازن دانش

فناوری، ایجاد و انتشار دانش، تسهیم دانش، ذخیره الكترونیكی دانش، آموزش،  :(1000داونرورت )

 دانشی خترسایزفرهنگ و رهبری، اعتماد، 

و نقشه دانش، رهبری  انداز چشمبه اجرای مدیریت دانش، وجود  وکار کسآالزام  :(1009اسكریم )

دانش، فرهنگ ایجاد و تشریک دانش، یادگیری مستمر، زیرساخت فناورانه مناسآ، فرایندهای 

 دانش سازمانی مند نظام

ی ریکارگ بهال، تبدیل، نگهداری و ی، انتقده سازمانفرایندهای مدیریت دانش، ایجاد،  :(1006) گیو

 دانش

 مفهوم شناسی: -

به وقو  پیوست و در  29پیشرفته اطالعاتی و انقال  اینترنتی که در اواخر قرن  های یفناوررهور 

زنالدگی   یهالا  جنباله . تمالامی  شود یمبه ابعاد و کاربردهای آن افزوده  هرروزقرن بیست و یكم نیز 

قالرار داده اسالت. ویژگالی عصالر جدیالد، فالرآوری        تثثیرتحت زندگی سازمانی را  ازجملهبشری و 

اطالعات و تبدیل آن به دانش و اسالتفاده از دانالش، در هماله ارکالان و ابعالاد زنالدگی اجتمالاعی و        
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شود.  یگذار نامعصر دانش  عنوان به. این ویژگی باعث شده است تا عصر جدید باشد یمسازمانی 

ایداری محیط، ررفیت یادگیری خالود را افالزایش داده و   ناچارند به دلیل ناپ ها سازماندر این عصر 

اطالعاتی پیشرفته، در سطح یكایک افراد و اعضالای سالازمان    های یفناوریادگیری را با استفاده از 

جدیالد   هالای  سالازمان (. در این شرایط، دانش محر  ارزش اصلی 0: 1309نهادینه نمایند )سرلک،

درصالدد کسالآ و    هالا  آنم بوده است به همین خالاطر  ، دانش برای سازمان مهیربازدشده است. از 

 یبجالا نامشالهود   هالای  یالی دارارقالابتی از   هالای  یالت مزحفن یک مزیت رقابتی هستند. بسالیاری از  

از ارزش کاالهالا یالا خالدمات     یالری گ چشالم و بخالش   گردنالد  یمال مشهود سنتی حاصل  های ییدارا

 (541: 2990اران، وو و همك)چو آن بر دانش مشهود بستگی دارد. تثکیدبه  شده انجام

سامولویشالن،  اسالت ) در رشالد شالده    یدهال  بهالره امروز، دانش یک عامل قطعی رقابت و  در جهان

جهالان در   انالد  دادهکاله تشالخیص    هاست سالو دانشگاهیان  اقتصاددانان، گرایان یندهآ(. 154: 2999

 جهانی است. "اقتصاد دانش"یک  یسو بهحال حرکت 

خود محصول یا خالدمت   اندازه بهدر محصوالت یا خدمات  شده دادهدانش قرار  یروزافزون طور به

در حال  سرعت به یانبن دانشخدمات  یرا رقابت جهانی بر اساس محصوالت یاز؛ شود یمارزشمند 

برای مهار کردن دانش از طریالق   ییها راهبه دنبال  ها سازمانافزایش است. تعجآ زیادی ندارد که 

 ها سازمانبنابراین ؛ (30: 1009چیس،هستند )ی مدیریت دانش و فنون و ابزارها وکار کسآراهبرد 

اخیر میزان  یها سالیک دارایی نیاز دارند. در  عنوان بهبرای ایجاد مدیریت دانش  ییسازوکارهابه 

، یالان بن دانالش بازرگالانی بالر مفالاهیمی ماننالد اقتصالاد       یها دانشكدهاز ادبیات و تحقیقات  ای یندهفزا

 انالد  کالرده مجالازی و ماننالد آن تمرکالز     هالای  یمتان دانشی، سرمایه فكری، یادگیری سازمانی، کارکن

ی هسالتند کاله در   هالای  سازمانموفق در قرن بیست و یكم  های سازمان( و 24: 2994شارما، )گوپتاو

، وکالار  کسالآ اغلالآ رهبالران    کاله  یدرحال(. 1000اسكایرم، کنند ) یمبرنامه کاری دانش تسلط پیدا 

 هالا  آن، بسالیاری از  کنند یمدانش خود را در   های ییدارابه مدیریت ارزش راهبردی دانش و نیاز 

 هالای  سالازمان اینكاله   رغالم  یعلال ، رسند یمخود ناتوان به نظر  یها تالشدر کسآ مزایای واقعی از 

( ولالی  451: 2990چوان وو و همكاران،اند ) کردهاخیر رشد  یها سالبا نرخ عجیبی در  یانبن دانش

 یا دادهمنالابع   درآوردنبایالد   هالا  سالازمان کار آسان نخواهد بود زیالرا   یاننب دانش های سازمانایجاد 

الالی،  کنند )گستر خود به درون یک انبار داده منسجم یا نظام مدیریت دانش، بر موانع زیادی غلبه 

1009.) 
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و حاملی دارد و گوناگونی دانش  یدآورندهپد ها دانشاز  یهر دانش دانش از ديدگاه اسالم و قرآن:

 :هاست آنذیل، محصول احوال و اسبا   یها شكلرفت به و مع

هرون و ریزون به نقل از جعفری و  زعم بهدانش تجربی ) محصول مشاهده مستقیم یها دانش

و به قلآ مؤمن نزول  شوند یمکه از جانآ پروردگار اعطا  ییها آن؛ (45: 1309همكاران، 

مرل محكمات ) و اطالعات ثابتی هستند آمده دست بهکه از طریق وحی  ییها دانش؛ آن کنند یم

و جز افراد نخبه قادر به در   شود یمحاصل  و استنتاجضمنی که از راه استقرا  یها و دانشقرآن( 

 (.194: 1302)اخوان،  مرل اجتهاد در شیعه و استصحا  و قیاس در اهل سنت() نیستند ها آن

مورد دانش، آیات آغاز سوره علق است  خستین آیات قرآن درنآیات بسیار درباره دانش،  باوجود

انش باید ت. دمنشث دانش، خداس مصدر و و بناشدهعلم  یهبر پارسالت اسالم  دهد یمکه نشان 

 (5تا  1سوره علق، آیات است )حفن شود و قلم و کتابت بهترین ابزار ثبت آن 

 و  مناسآ موضو ،ن ترین کاربردید. گوناگونی در اسالم برای دانش وجود دار های بندی تقسیم

 ؛ از اینکند میممیزی دانش را ممكن  نوعی بهاست که  شان فراگیریحكم  ازلحا تمایز علوم 

 عمده تقسیم دودستهحیث علوم در اسالم، واجآ، حرام، مستحآ، مباح و مكروه هستند. علوم به 

حر و یا برای صریحاا نهی شده مرل علم س ها آنسته اول، علومی که یادگیری و تعلیم : دشود می

ضرر زدن به دیگران  قصد بهعلومی که شخص  طور همینو جامعه فساد آفرین است و  فرد

ومی که مشخصات گروه قبل را سته دوم، عل. دیادگیری این دسته از علوم حرام است که آموزد می

که مقدمه سازندگی مادی یا معنوی، دنیوی یا  هایی دانش اول،ت: خود دو گروه اس نداشته و

اساس حیات مادی و معنوی انسان به مخاطره  ها آن اخروی، فردی یا اجتماعی است و بدون

مرل شناخت عقاید و تكالیف شرعی و یا واجآ  واجآ عینی صورت به؛ تحصیل این علوم افتد می

که نقش حیاتی در زندگی فرد و یا  هایی دانش وم،ت. دکفایی مرل علم طآ بر همگان الزم اس

که  هایی دانش مستحآ؛ دوم، مباح؛ سوم، مكروه. ول،ت: این گروه برسه قسم اسا د.اجتما  ندار

و اگر موجآ تضییع عمر شود و انسان را از مقصد  برنداردفساد نیست اما سودی هم در  مقدمه

 (.1309، شهری ریلغو، مذموم و مكروه به شمارمی آید )محمدی  دور کند،

 تثکیدمدیریت و نیز کارشناسان اقتصاد بر این امر  نظران صاحآامروزه تمامی   مديريت دانش:

 و« یدانش ضمن»به  توان یم. دانش را گردد یممنبع آینده محسو   نیتر مهمکه دانش  ندینما یم

نمود. دانش ضمنی معموالا در حیطه دانش شخصی و تجربی قرار  یبند میتقس« دانش صریح»
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و  تر یعقالن، تر ینیعکه جنبه  گردد یمبه دانشی اطالق  بیشتر  دانش صریح که یدرحال ردیگ یم

است. همچنین فناوری  یساز رهیذخو  یبند طبقه، یدسترس قابل یخوب بهدارد. دانش صریح  تر یفن

امروزه  حال نیبااسنتی بر روی استفاده از دانش صریح متمرکز گردیده است.  طور بهاطالعات 

ام مؤثر امور، نیازمند یكرارچه نمودن هر دو نو  دانش هستند. که برای انج اند افتهیدر ها سازمان

که  باشند یمتبدیل دانش ضمنی به دانش صریح  منظور بهنوینی  یها روشدر حال ابدا   رو نیازا

هد  اصلی مدیریت دانش  درواقعاعضای سازمان است.  یتمام بهو انتقال  یساز رهیذخقابل ثبت، 

 صریح و انتشار مؤثر آن است.  نیز تبدیل دانش ضمنی به دانش

تنها از  قتیحق درتمایز قائل شویم. « دانش» و« اطالعات»، «داده»باید میان سه مفهوم  نجایا در

تفاوت قائل شد.  دانش وبین داده، اطالعات  توان یمکاربر  دگاهید ازطریق مفاهیم بیرونی یا 

، تحت دانش واز داده  افتهی سازمان یا موعهمج عنوان به اطالعات ومواد خام  عنوان بهمعموالا داده 

 و، دوطرفه دانش وتعبیرمی شود. ارتباط میان داده، اطالعات « اطالعات دارای مفهوم»عنوان 

بستگی  ها آن ریتفس و یده سازماناین سه مفهوم به یكدیگر، به میزان  لیتبد واست  ریپذ برگشت

: باشد یم لیتبد قابلبه دانش « چهارسی» قیطر از، اطالعات در مدیریت دانش گرید عبارت بهدارد. 

، ارتباط اطالعات (Consequence) اطالعات از، نتایج حاصل (Comparison)ت مقایسه اطالعا

(Connection) ه محاور و، گفتگو(Conversation) .به این موضو ،  یتر قیعم نگرش با

)نعمتی،  .اده، اطالعات و دانش استعامل متمایزکننده د هیپا دانشدریافت که معموالا  توان یم

1300) 

 یها نهیهزراهبرد مطلو  جهت کاهش  یساز کوچک 1009طی دهه : مديريت دانش سازي پیاده

اما این راهبرد منجر به از دست رفتن دانش سازمانی شد؛ زیرا  ؛باالسری و افزایش سود بود

 ها آندر ذهن  ها سالکه  ودندنم یمکارکنان با تر  کار، دانشی را با خود از سازمان خارج 

را  باارزشاطالعات و تجربه  ها سالمتوجه شدند که  ها سازمانزمان  باگذشتبود.  شده انباشته

 ها سازمان اکنون همو اینک مصمم بودند، خود را از تكرار این بحران مصون دارند.  اند داده ازدست

 دست بهنباشته در ذهن کارکنان خود را مدیریت دانش، دانش ا یساز ادهیپ سعی دارند تا از طریق

در  شده رهیذخبا دیگران در درون سازمان تقسیم نمایند. دانش  یراحت بهآورند تا بتوانند آن را 

مزیت رقابتی برای سازمان فراهم  تواند یمکه  شود یم استفاده قابلسیستم، دوباره تبدیل به منبعی 

 (1300نعمتی، ) .کند
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ای از  ی طیف گسترده گیری از دانش، تخصص و تجربه یع دفاعی با بهرهصنا تشريح مدل مفهومی:

های متعددی با موضوعات بسیار متنو   های مختلف، مشغول به انجام پروژه متخصصان رشته

شود  های مختلف تولید می ها حجم عظیمی از دانش با اجرای پروژه گونه سازمان باشند. در این می

ها و غیره ثبت  افزارها، دستورالعمل ها، نرم لآ اسناد و مدار ، گزارشکه قسمتی از این دانش در قا

ها،  ناملموس بوده و در قالآ تجربیات، روابط، مهارت صورت بهگردد و قسمتی از آن نیز  می

یابند.  مجدد می یریکارگ بهها و غیره در ذهن افراد پنهان مانده و شانس اندکی برای انتقال و  بینش

توسط سرمایه سازمان، منجر به هدر دادن منابع و  یدشدهتولمجدد از دانش   تفادهعدم تسهیم و اس

دانش ناملموس در ذهن افراد پنهان است،  ازآنجاکهوری است. از سوی دیگر،  عدم بهره  دهنده نشان

 یها نظامشود.  با خروج این افراد از سازمان )به هر دلیلی( عمالا این دانش نیز از سازمان خارج می

سازی، بازیابی،  تثثیرگذاری بر شناسایی، خلق، ذخیره باهد مدیریت دانش، در چنین فضایی و 

منظور جلوگیری از به  به رو ینازاآمدند.  به وجوددر سازمان  یازموردندانش  یریکارگ بهانتقال و 

دانش سازی و استقرار مدیریت  پیاده های خبرگان باید اقدام به هدر رفتن دانش، تجربه و تخصص

سازی  پیاده منظور بهقرار گرفتن در مسیر صحیح  ها یتفعالدر صنایع دفاعی نمود. هد  از این 

ادبیات نظری، اندیشمندان  مرور بهبا توجه نظام مدیریت دانش مطابق با استانداردهای الزم است. 

جه به . با تواند پرداختهمدیریت دانش در سطح سازمان  نظام بهمختلف هریک از منظری خاص 

گسترده ادبیات موضو  و  بامطالعهکه هد  عملیاتی این پژوهش است و صنایع دفاعی ماهیت 

استخراج  ها سازمانبر نظام مدیریت دانش در  مؤثرتحقیقات پیشین، مجموعه جامعی از عوامل 

پرسشنامه اولیه در اختیار خبرگان مدیریت  صورت به شده گردآوریگردید. سرس مجموعه عوامل 

از میانگین بود را حذ  و  تر پایینقرار گرفت. محقق میانگین نظرات را گرفته و مواردی که  دانش

شد.  آوری جمعمجدد  ها آنمجدد در مرحله دوم پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفت و نظرات 

مل در این مرحله میانگین نظرات چون باالتر از حد متوسط بود پرسشنامه نهایی برای شناسایی عوا

 گویِ 43محور اصلی و  9تعداد  درنهایتطراحی گردید. پس از غربالگری توسط خبرگان  مؤثر

بر  مؤثراز طرفی دیگر بررسی عوامل نظام مدیریت دانش مشخص گردید.  سازی پیادهبر  مؤثر

این تحقیق و در حقیقت هد  اصلی این تحقیق به  های نوآوریتوسعه نظام مدیریت دانش از 

است. در این مدل مفاهیم اصلی و اثرگذار  مشاهده قابل، شمای کلی مدل 1 شكل. در رود میشمار 

 است. شده دادهبر استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان نشان 
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 : مدل مفهومی1شكل 

 

 .باشد می( APO) آسیا وری بهرهتدوین و طراحی مدل برگرفته از مدل 

 
هرهمدل  :2شكل  اور ب  ی آسی

و  یزیر برنامهو کارآمد منابع مادی و انسانی در  مؤثر یریکارگ بهفرآیند مدیریت : رهبری

برای دستیابی به اهدا  سازمانی و  که آنو بسیج منابع و امكانات و هدایت و کنترل  یده سازمان

 .ردیگ یم، صورت موردقبولبر اساس نظام ارزشی 

در اجرای  زیآم تیموفقاخذ نتایج است. شرایط الزم جهت  رگذاریتثثمدیریت دانش نیازمند رهبری 

و پیشرو در کار باشد. مدیریت دانش  روند مدیریت دانش آن است که مدیریت عالی، دارای انگیزه
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 نیا و گذارد یم تثثیر ها ارزشو بر همه فرآیندها، رفتار، فرهنگ و  کند یمدر پیكره سازمان نفوذ 

دربرمی گیرد. در سازمان همیشه این سازمانی  یها قسمتعوامل کارکنان را در همه سطوح و 

تغییرات برانگیخته شوند وجود دارد. درواقع فرد  ضد بر ییها دگاهیدامكان که عقاید یا 

 اش زهیانگکه مایل به تغییر و تحول سازنده در ساختار کلی نظام مذکور است، باید  یریپذ انعطا 

ن بالقوه وی آشكارتر گشته و صورت توا نیا درتشویق قرار گیرد.  مورد وبرانگیخته شود 

و بدین ترتیآ موجبات شناخت  ابدی یماو در انجام ورایف محوله افزایش  یریپذ تیمسئول

نعمتی، ) گردد. تصمیمات باید در زمان معین و مقتضی اتخاذ دیآ یموی از کار فراهم  تر قیعم

1300.) 

ایفا  سازمان دردیریت دانش نظام م استقرار درساختار سازمانی نقش اساسی : ساختار سازمانی

پویا باید انطباق  طیمح درآوردن فرصت  دست بهبرای  ها سازمان، ییدانا عصر. با ورود به دینما یم

برای  یسازمان توسعه درسازمانی وجود دارد  ساختار ازباشند. ادرا  سنتی که  منعطف و تریرپذ

ابعاد ساختاری اولیه از تشریح  .وندش یم رو روبهجدید یا شكست  یازهاینو  ها چالشمواجهه با 

 نیا درنقش مهمی  یررسمیغ، زیرا ساختار و روابط اند ناتوان محور دانش های سازمانکامل ساختار 

 دارند. ها سازمان

. برای مرال؛ رودارندمتفاوتی در پیش  یها راهاز منابع دانش مربوط به خود،  یریگ بهرهدر  ها سازمان

استانداردهای  آورده و دست به یسازمان دروناز محتواهای مختلف دانش موجود را  توان یم

مناسآ اتخاذ نمود، افراد را ترغیآ کرد و آموزش داد تا خالقانه تفكر کنند و در   یریگ اندازه

 (.1300نعمتی، )خود را در جهت بهبود محصوالت، خدمات و فرآیندهای سازمانی ارتقا دهند 

، بلكه از دو ندینما ینمتحدالشكل را برای مدیریت دانش تعقیآ ، یک روش منظران صاحآ: راهبرد

 :که عبارت است از رندیگ یمراهبرد متفاوت در این زمینه بهره 

ی تمرکز دارد، دانش در پایگاه اطالعاتی ااین راهبرد که بر شیوه رایانه دری: راهبرد کدگذار الف(

به این اطالعات  سرعت بهانند در زمان نیاز تا افراد سازمان بتو گردد یمذخیره و به رمز تبدیل 

بدون  دهد یمقرار دهند. این روش به افراد مختلف امكان  مورداستفادهدسترسی یابند و آن را 

، اطالعات اند داشتهنقش  موردنظربنیادی در توسعه دانش  طور بهارتباط مستقیم با افرادی که 

 کدگذاری شده را جستجو و بازیافت نمایند.
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 براطالعاتی،  گاهیپا درموضوعات دانش  یجا بهراهبرد،  نیا در :یساز یشخصهبرد را  (

. دانشی که کدگذاری نشده و یا احتمال کدگذاری آن وجود گردد یم تثکیدمیان افراد  یگفتگو

. در راهبرد گردد یم ردوبدلندارد، در جلسات طوفان فكری و مكالمات فرد با فرد، بین افراد 

قرار دادن  موردتوجهاز طریق برگشت به مشكل و  یجمع دسته طور بهصصان ، متخیساز یشخص

 (.همان. )آورند یم دست بهرا نسبت به مشكل  یتر قیعم، بینش حل راهیافتن  منظور بهآن 

یكی از عوامل توانمند ساز فرایند مدیریت دانش، با سرعت و دقت باال،  عنوان بهفناوری : فناوری

چشمگیری بهبود بخشیده است. آنچه موجآ تسهیل فرآیند  طور بهانش را اجرای فرآیند مدیریت د

 فناوری است. کننده پشتیبانیمدیریت دانش و تبدیل آن به مزیت رقابتی شده است، نقش 

مستقیم به حمایت و تعهد مدیر  طور بهدر هر سازمان  ریزی برنامهموفقیت در هر برنامه و : کارکنان

ناچار  ها سازمانسرمایه سازمان تغییر است،  ترین مهمتوجه به اینكه امروزه بنابراین با  ؛بستگی دارد

را به در ، فهم و ارائه  ها آنسرمایه سازمان،  ترین مهم عنوان بهافراد سازمان  بر تكیههستند با 

در پیشبرد مقاصد سازمان تشویق کنند و  ها ایدهجدید و استفاده علمی از آن  های ایدهو  ها دانسته

که  ها سازمانشخصیت  دهنده تشكیل عنوان بهن فعالیت نیازمند این است که فرهنگ سازمان ای

 .دانش باشد های فعالیتو حامی  پرور دانش، فرهنگی باشد میاز آن  متثثررفتار کارکنان 

 شناسی روش
یی . با توجه به شناساقراردادکاربردی بوده و در زمره تحقیقات میدانی  هد  حیث ازاین پژوهش 

. جامعه آماری این باشد میموضو ، از جهت روش، توصیفی از نو  پیمایشی  های مؤلفه ابعاد و

مدیران دانش و  ازجملهخبرگان صنایع دفاعی مرتبط با موضو  تحقیق  دربرگیرندهتحقیق 

دفاعی  های سازمان زیرمجموعه. این جامعه شامل صنایع باشد میکارشناسان خبره این حوزه 

برای بررسی روایی  نمونه تعیین و 05مول کوکران جم نمونه آماری این پژوهش طبق فر. حباشد می

به هفت نفر از اساتید و  شده یهتهاز روش ترستون استفاده گردید. به این صورت که پرسشنامه 

برای سنجش پایایی این  در پرسشنامه نهایی لحا  و ها آنمتخصصین خبره دانشگاهی ارائه و نظر 

آوردن و  دست بهدر ادامه برای  است. شده استفادهمحاسبه ضریآ آلفای کرونباخ پژوهش از 

عوامل و  های وزنو به دست آوردن  بندی رتبهبررسی نتایج نهایی پژوهش و همچنین برای 

 استفاده گردید. Smart PLS افزار نرماز  ها شاخص
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 های تحقيق ها و يافته وتحليل داده تجزيه
 وتحلیل یهتجزاست، قبل از  قرارگرفته موردمطالعهای که در پژوهش، ر جامعهشناخت بهت منظور به 

اطالعات مربوط به مدر   1در جدول ها توصیف شوند. های آماری الزم است این دادهداده

 است: شده دادهتحصیلی و سمت افراد نمونه آماری نشان 
 در  تحصیلی و سمت: توزیع فراوانی و درصد نمونه آماری بر اساس م1جدول شماره 

 درصد فراوانی سمت شغلی درصد فراوانی سطح تحصیالت

 32 29 مدیر دانش 34.6 20 کارشناسی

 19 14 صنعت ریمد 55 49 کارشناسی ارشد

 42 36 کارشناس خبره 19.4 0 دکترا

 0 0 سایر 199 05 جمع کل

 199 05 جمع کل   

 

 

 : توزیع فراوانی بر اساس سمت شغلی2نمودار  یلی: توزیع فراوانی بر اساس مدر  تحص1نمودار 
 

یا  و ها فرضیهمعادله ساختاری یک رویكرد جامع برای آزمون : بررسي مدل مفهومي پژوهش

و پنهان است. در میان تمامی شیوۀ تحلیل چند  شده مشاهدهدرباره روابط متغیرهای  سؤاالت

هم از تحلیل رگرسیون چندگانه و هم از  زمان هممتغیره، تنها روش معادالت ساختاری است که 

لذا برای پاسخ به پرسش اصلی این تحقیق، از روش معادالت . کندتحلیل عاملی استفاده می

 حالت دراولیه  گیری اندازهابتدا مدل است.  شده استفاده PLS افزار نرمساختاری با استفاده از 

 ( ترسیم گردید.عاملی بار) استاندارد ضرایآتخمین 
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 بار عاملی() استاندارد ضرایآاولیه در حالت تخمین  گیری اندازه: مدل 3شكل 

 

 : بارهای عاملی2جدول 

 ها شاخص یبار عامل ها شاخص یبار عامل ها شاخص یبار عامل

0.821969 STR 31 0.548358 STA 16 0.735390 LE1 

0.742450 STR 32 0.808030 TE17 0.797430 LE 2 

0.788500 STR 33 0.763895 TE 18 0.699636 LE 3 

0.770595 OS34 0.542450 TE 19 0.713061 LE 4 

0.554977 OS 35 0.588500 TE 20 0.597430 PR5 

0.776470 OS 36 0.882139 TE 21 0.779141 PR 6 

0.800186 OS 37 0.730954 TE 22 0.736901 PR 7 

0.629700 OS 38 0.622993 TE 23 0.748358 PR 8 

0.546473 OS 39 0.755101 CO24 0.753018 PR 9 

0.786009 OS 40 0.552766 CO 25 0.835392 PR 10 

0.774472 OS 41 0.697955 CO 26 0.695312 STA11 

0.771418 OS 42 0.752766 CO 27 0.774459 STA 12 

0.654977 OS 43 0.601990 CO 28 0.698382 STA 13 

  0.772743 CO 29 0.722993 STA 14 

  0.701276 STR30 0.777754 STA 15 

هستند از مدل  9.9که در مدل دارای بار عاملی کمتر از  سؤاالتی 2و جدول  3 شكلبا توجه به 

شاخص  43مشخص گردید که از  PLSمعادالت ساختاری  افزار نرم. با استفاده از شوند میحذ  
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و  شوند میبوده و از مدل حذ   9.9 ازشاخص دارای بار عاملی کمتر  11مربوط به پژوهش 

دیگر  های شاخصهمروشانی با  شرط بهبودند را هم  9.69عاملی  بارهایکه دارای  هایی شاخص

 سؤاالتپایایی بهتر پژوهش و در نظر داشتن روایی واگرا در مدل،  منظور به مربوطه پذیرفتیم. متغیر

 است. مشخص گردیده شده حذ  سؤاالت 4مربوط حذ  گردید که در شكل 

 
 بار عاملی() استاندارد ضرایآ( در حالت تخمین تثییدشدهمدل ) اصالحی گیری اندازهمدل  - 4شكل 

 

 تثییدشده: بارهای عاملی مدل 3جدول 

 ها شاخص بار عاملی ها شاخص بار عاملی ها شاخص بار عاملی ها شاخص بار عاملی

0.819551 STR 32 0.747680 TE 21 0.798345 PR 10 0.771683 LE1 

0.826946 STR 33 0.753300 TE 22 0.780343 STA11 0.825358 LE 2 

0.846642 OS34 0.866000 CO24 0.729235 STA 12 0.832657 LE 3 

0.827982 OS 36 0.743095 CO 26 0.754443 STA 13 0.845575 LE 4 

0.807444 OS 37 0.733972 CO 27 0.873182 STA 14 0.791197 PR 6 

0.798212 OS 40 0.817514 CO 29 0.751814 STA 15 0.822156 PR 7 

0.821995 OS 41 0.780590 STR30 0.842073 TE17 0.835781 PR 8 

0.770182 OS 42 0.803183 STR 31 0.803460 TE 18 0.878698 PR 9 

از  نظری و پیشینه تجربی با واقعیت، ارچو چبرمبنای  شده تدوینیافتن انطباق مدل  منظور به

در  که شود میاستفاده  شده تدوینمدل نظری  تثییدعلمی برای  قبول قابل معیارهای و ها تست

که در ادامه به  استفاده کرد قبول قابلعلمی  های تستبرای این منظور باید از  PLS افزار نرم

 :گردد میاشاره  4در قالآ جدول  ها تستاز این  ای خالصه
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 بر روی مدل نظری شده انجام های تست: 4جدول 

 Communality α r2 AVE CR mean معناداری
  

   
0.78 

    
KMSO 

18.805990 

0.672310 9.911 

 

0.67231

0 

0.86014

9 

7.72 LE1 

LE 
22.876804 7.94 LE 2 

25.281448 7.21 LE 3 

27.362589 6.56 LE 4 

12.071256 

0.650298 9.952 0.65029

8 

0.90258

4 

6.55 PR 6 

PR 

15.644109 6.72 PR 7 

11.280982 7.48 PR 8 

11.486764 7.01 PR 9 

14.581821 5.46 PR 10 

8.334586 

0.578594 9.014 0.57859

4 

0.80257

1 

7.54 STA11 

STA 

12.710602 7.39 STA 12 

26.648086 7.47 STA 13 

10.398552 7.34 STA 14 

18.063973 7.79 STA 15 

18.401222 

0.608340 9.912 0.60834

0 

0.82253

3 

7.13 TE17 

TE 
10.304551 6.98 TE 18 

5.122621 6.91 TE 21 

30.046245 7.24 TE 22 

17.411992 

0.656676 9.952 0.65667

6 

0.85144

8 

7.33 CO24 

CO 
11.324024 6.55 CO 26 

23.653615 7.42 CO 27 

15.474334 7.65 CO 29 

18.359137 

0.665346 9.099 0.66534

6 

0.90853

7 

6.92 STR30 

STR 
14.339829 7.19 STR 31 

12.753332 7.78 STR 32 

29.255647 7.28 STR 33 

15.200270 

0.735320 9.931 0.73532

0 

0.84739

4 

7.56 OS34 

OS 

16.583336 7.19 OS 36 

9.551864 6.67 OS 37 

21.036980 6.88 OS 40 

11.275287 7.25 OS 41 

18.684001 7.42 OS 42 

 

 تثیید، روایی و پایایی در این پژوهش مورد آمده دست به نتایج و شده انجام های آزمونبا توجه به 

 .گیرد میقرار 
 

 مدل دروني() ساختاريتحلیل مدل 

به تحلیل مدل  ها آزمونقرار گرفتن  تثیید مورد و ها آزمون بررسی و گیری اندازهبعد از تحلیل مدل 

 .شود میاساسی پرداخته  معیارهایساختاری توسط 
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 مسیر ضرایآداری مدل ساختاری در حالت معنا :6شكل  مسیر ضرایآ: مدل ساختاری در حالت تخمین 5 شكل

پالالس از انجالالام شالالكل مالالدل سالالاختاری بایالالد تسالالت آن بالالرای تحلیالالل ایالالن مالالدل انجالالام           

قالالالرار گیالالالرد کالالاله ایالالالن تسالالالت را بالالالا معنالالالاداری روابالالالط انجالالالام      موردبررسالالالی وشالالالود 

 .دهیم می

 (GOFمعیار ) مدلكیفیت نهايي  تأيید

 معیار محققمعادالت ساختاری است که توسط این  های مدلمربوط به بخش کلی  GOF معیار

و بخش ساختاری مدل کلی پژوهش  گیری اندازهپس از بررسی کیفیت بخش  تواند می

خود، کیفیت بخش کلی را نیز کنترل نماید. برای بررسی کیفیت در یک مدل کلی تنها یک 

مقادیر ضعیف،  عنوان به 36/9، 25/9، 91/9که سه مقدار  شود می استفاده GOF ناممعیار به 

(. این معیار از طریق 2990است )وتزلسوهمكاران، شده معرفی GOF یرابمتوسط و قوی 

 .پردازیم میبه بررسی آن  0جدول  مطابق و شود می فرمول زیر محاسبه

 
 

 
 .شود می تثییدبرازش مناسآ مدل کلی  باشد می 9.913که  GOF آمده دست بهبه مقدار  توجه با

 : گيری و پيشنهاد نتيجه

 گيری نتيجه-الف

 یازدهیامتبا نظر خبرگان و  درنهایتآمد که  دست به ای اولیه های شاخصپژوهش،  سؤاالتپاسخ به  برای

 نظام مدیریت دانش در صنایع سازی پیادهبر  مؤثرعوامل  عنوان بهعامل  9شاخص در قالآ  43به 
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 مدل وشاخص حذ  گردید  43شاخص از  11 درنهایتاست که  شده بندی دسته ودفاعی انتخا  

مدل نهایی پژوهش  تیدرنهاشد.  تثیید 5عامل مطابق جدول  9شاخص و  32ایی پژوهش با نه

د.ش تثیید 9مطابق شكل   

 
نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی سازی یادهپبر  مؤثرعوامل  :9 شكل  

 نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی سازی پیادهبر  مؤثر های شاخص :5جدول 

ها عامل ردیف نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی سازی پیادهبر  ؤثرم های شاخص   

1 

ري
رهب

 

 .ردیگ یم مؤثراز مدیریت دانش در بهبود عملكرد خود و افراد کمک  صنعت

 .کند یماستفاده  صنعت یها تیفعالدر  ها آندانشی را رسمیت داده و از  یساختارها 2

 .دهد یمتصاص منابع مالی الزم را برای بسترسازی مدیریت دانش اخ 3

 کاری انجام داده است. یها میتاعضای  نیدر بجهت ایجاد فضای اعتماد  یمؤثراقدامات  4

5 

ها
ند
رآی
 ف

و  بردار بهرههای کاری و فرایندهای کلیدی را برای ایجاد ارزش برای  سامانه صنعت

 کند. دستیابی به تعالی عملكرد طراحی می

 .رندیگ یمموردتوجه قرار  صنعتدهای کارایی و اثربخشی در طراحی فراین 6

 .کند یممدیریت جهت انتقال دانش از سازوکارهای مناسآ استفاده  9

0 
را به  و کارکنان کند یمموفق و پیشرو تالش  یها صنعتبه الگوبرداری از  مدیریت نسبت

 .کند یماین امر تشویق 

0 
به عملكرد بهتر ارزیابی کرده  مستمر فرایندهای کاری خود را برای رسیدن طور به صنعت

 بخشد. و بهبود می

19 

ان
رکن
 کا

با مدیریت دانش،  برای آشنایی کارمندان مند نظامدارای یک فرایند ترویجی  صنعت

 .باشد یمسامانه امن مدیریت دانش و ابزارهای آن 

11 
 یمؤثراز تجار  کار تیمی اقدامات  کارکنانتسهیم دانش و استفاده  منظور به صنعت

 انجام داده است.
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ها عامل ردیف نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی سازی پیادهبر  ؤثرم های شاخص   

12 
و آموزش اختصاصی برای  یگر یمربدارای فرایندهای رسمی استادشاگردی،  صنعت

 کارکنان است.

 وجود دارد. صنعتپایگاه اطالعات شایستگی کارکنان در  13

 شود. آن تشویق شده و پاداش داده می یبند طبقهدانش با توجه به  یگذار اشترا به  14

15 

ی
ور
فنا

 

برای تسهیل امور و اثربخشی  اخت فناوری اطالعات )مانند اینترانت و وبگاه(زیرس

 است. جادشدهیامدیریت دانش 

 .شود یمتوجه  صنعتجدید در  یها یفناوربه دانش و  16

 افراد به اینترانت امن سازمانی و یک نشانی رایانامه دسترسی دارد. 19

 شوند. می روز بهرتآ م طور بهدر وبگاه  شده ارائهاطالعات  10

10 

ها
مد
پیا

 

 سازی موفق مدیریت دانش و بسترهای آن را دارد.  سابقه پیاده صنعت

 است. افتهی دستوری باالتری  از منابع )ازجمله دانش( به بهره کارآمدترصنعت از طریق استفاده  29

 داده است. رضایت مشتری افزایش بهبود وری، کیفیت و در بهره خود راسوددهی  صنعت 21

 وری باالتر، افزایش سودآوری و کیفیت بهتر محصول، رشد پایدار دارد. در بهره صنعت 22

23 

رد
اهب
 ر

 است. مالحظه قابلدارای محیطی پویاست و میزان تغییرات آن  صنعت

24 
انداز،  انداز و راهبرد مشترکی درباره دانش است که کامالا با چشم دارای چشم صنعت

 اهدا  سازمان مرتبط است.مثموریت و 

 دانش درنظرگرفته شده است. و راهبرداهدا  صنعت همسویی راهبرد سازمانی  فیدر تعر 25

 به مدیریت دانش توجه دارد. صنعتمدیریت به دلیل محیط رقابتی خارج از  26

29 

نی
زما
سا
ار 
خت
سا

 

 است. صنعتدر اجرای نظام مدیریت دانش در  مؤثرپیچیدگی سازمانی عاملی 

 .کند یم یمؤثربه اجرای نظام مدیریت دانش کمک  صنعتساختار  20

 است. شده آمادهمختلف سازمانی  یها نظامالزم جهت استقرار  یها رساختیز 20

 مدیریت دانش انجام داده است. یساز ادهیپجهت تشویق در  یمؤثراقدامات  صنعت 39

 کند. گیری و نوآوری را تقویت میهای یاد دقیق و مستمر ارزش طور به صنعت 31

32 
های کارکنان شده و  و توانایی  منجر به توسعه شغل و دانش، مهارت صنعتآموزش در 

 .شود یمرا سبآ  صنعتدستیابی به اهدا  

 آمده دست به افزار نرمکه از خروجی  R2 و آمده دست بهمسیر  آیضراعوامل با استفاده از  بندی رتبه

موفقیت نظام مدیریت دانش در ترتیآ عوامل کلیدی  کننده بیانکه  باشد می 6 هشمارمطابق جدول 

 .باشد میصنایع دفاعی 
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 بر اساس ضریآ مسیر مؤثرعوامل  بندی رتبه :6 جدول

مسیر آیضرا مكنون یرهایمتغ  R2 بندی رتبه  

 رتبه چهارم 9.931 9.194 فناوری

 رتبه هفتم 9.999 9.906 امدهایپ

 رتبه پنجم 9.921 9.145 ندهایفرا

 رتبه اول 9.129 9.349 ساختار سازمانی

 رتبه سوم 9.939 9.194 کارکنان

 رتبه دوم 9.966 9.250 رهبری

 رتبه ششم 9.91 9.192 راهبرد

مسیر انجام شد که در دو عامل ضریآ مسیر  ضرایآعوامل توسط  بندی رتبه 6با توجه به جدول 

 ها آن معناداریمسیر به  ضرایآبه دلیل یكسان بودن  ها آن دیبن رتبهیكسان وجود داشت که برای 

بنابراین  ؛انجام گرفت بندی رتبهبین این دو عامل  معناداریباالترین  اساس برمراجعه نموده و 

سازمانی رتبه اول، رهبری رتبه دوم، کارکنان رتبه سوم، فناوری رتبه چهارم، فرایندها  ساختار متغیر

 .اند دادهرتبه ششم، پیامدها رتبه هفتم را به خود اختصاص رتبه پنجم، راهبرد 
 

 

 نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی سازی یادهپبر  مؤثرعوامل  بندی رتبه :3 نمودار

  

0 0.1 0.2 0.3 0.4

 ساختار سازمانی

 رهبری

 کارکنان

 فناوری

 فرایند ها

 راهبرد

 پیامد ها

0.347 

0.258 

0.174 

0.174 

0.145 

0.102 

0.086 
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 آزمون فرضیات تحقیق

 .شود میدر این قسمت با استفاده از ضریآ مسیر و معناداری به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته 
 

 رابطۀ مستقیم و ضرایآ معناداری مدل بر اساس مدل مفهومی: نتایج 9جدول 

 نتیجه آزمون معناداری ضریآ مسیر نشان مسیر

 نظام مدیریت دانش در سازمان– امدهایپ
CO-KMSO 

9.906 4.45053

9 
 تثیید

 نظام مدیریت دانش در سازمان -رهبری 
LE- KMSO 

9.250 2.66853

7 
 تثیید

دانش نظام مدیریت  -ساختار سازمانی 

 در سازمان
OS- KMSO 

9.349 4.75631

8 
 تثیید

نظام مدیریت دانش در  - ندهایفرا

 سازمان
PR- KMSO 

9.145 7.04952

0 
 تثیید

 نظام مدیریت دانش در سازمان -کارکنان 
STA- KMSO 

9.194 4.60528

4 
 تثیید

 نظام مدیریت دانش در سازمان -راهبرد 
STR- KMSO 

9.192 5.38370

1 
 تثیید

 نظام مدیریت دانش در سازمان -ری فناو
TE- KMSO 

9.194 3.39796

8 
 تثیید

 

 دارد. تثثیرنظام مدیریت دانش در بهبود فعالیت صنایع دفاعی  سازی پیاده فرضیه اصلی تحقیق:

تحقیق باالتر از آستانۀ  های فرضیهتوان گفت با توجه به اینكه مقدار تمام مطابق جدول می

نظام  سازی پیادهاست. لذا فرضیۀ اصلی این تحقیق یعنی اثر  آمده دست به 1.06یعنی  داری معنی

 .شود می تثییدمدیریت دانش در بهبود فعالیت صنایع دفاعی 

تحقیق مطابق این جدول نشانگر آن است که همه هفالت عامالل،    های فرضیهنتایج حاصل از آزمون 

بالا رویكالرد بهبالود فعالیالت ایالن      دفاعی صنایع نظام مدیریت دانش در  سازی پیادهمعناداری بر  تثثیر

 دارند.صنایع 

 گيری: نتيجه -الف

روشن نمود که مدیریت دانش مستلزم این است که عوامل سازمانی  خوبی بهنتایج این تحقیق 

رهبری، فرآیندها، ساختار سازمانی، راهبرد، پیامدها،  ازجملهصنایع دفاعی مختلف موجود در 

خاصی بوده و باید از انسجام و هماهنگی الزم برخوردار  های ویژگیفناوری و کارکنان دارای 

فرآیند مدیریت  آمیز موفقیت سازی پیادهباشند. وجود شكا  و ناهماهنگی در بین این عوامل مانع 
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الزم برای  های ویژگیبنابراین شناخت وضعیت عوامل سازمانی از حیث  ؛دانش خواهد شد

بنیان مستحكمی برای اقدامات  تواند میاقدام مهمی است که مدیریت دانش  آمیز موفقیت سازی پیاده

اکرر پژوهشگران  تثکیدبعد اساسی مورد  9بعدی در این راستا فراهم نماید. در این پژوهش بر 

شد و نتایج  تثکیدیعنی رهبری، فرآیندها، ساختار سازمانی، راهبرد، پیامدها، فناوری و کارکنان 

 صنایع دفاعیدر بهبود فعالیت  ذکرشدهریت دانش با محوریت ابعاد نظام مدی سازی پیادهنشان داد 

نظام مدیریت دانش  سازی پیادهعامل  ترین مهم عنوان بهبسزایی دارد. ساختار سازمانی  تثثیر

 چشمگیری بهبود بخشیده است. طور بهرا صنایع دفاعی  های فعالیت

در راستای منافع متقابلی که  ها گروهو افراد  مدیریت دانش مستلزم نوعی ساختار سازمانی است که

دارند با یكدیگر همكاری و دانش خود را با یكدیگر تسهیم نمایند. ساختار سازمانی نقشی اساسی 

برای به  ها سازمان. با ورود به عصر دانایی، نماید میایفا  ها سازماندر استقرار نظام مدیریت در 

باشند. ادرا  سنتی که از ساختار  تر منعطف وپذیر دست آوردن فرصت در محیط پویا باید انطباق 

جدید با شكست  نیازهایو  ها چالشبرای مواجهه با  سازمانی توسعهدارد در  وجودسازمانی 

، زیرا ساختار اند ناتوانصنایع دفاعی . ابعاد ساختاری اولیه از تشریح کامل ساختار شوند می رو روبه

دارند. همچنین موفقیت در هر برنامه و  ها کتشرنقش مهمی در این  غیررسمیو روابط 

بنابراین با توجه به  ؛مستقیم به حمایت و تعهد مدیر بستگی دارد طور بهدر هر سازمان  ریزی برنامه

افراد سازمان  بر تكیهناچار هستند با  ها سازمانسرمایه سازمان تغییر است،  ترین مهماینكه امروزه 

جدید و  های ایدهو  ها دانستهرا به در ، فهم و ارائه  ها آنان، سرمایه سازم ترین مهم عنوان به

در پیشبرد مقاصد سازمان تشویق کنند و این فعالیت نیازمند این است  ها ایدهاستفاده علمی از آن 

، فرهنگی باشد میاز آن  متثثرکه  ها سازمانشخصیت  دهنده تشكیل عنوان بهکه فرهنگ سازمان 

 دانش باشد. های یتفعالو حامی  پرور دانش

وجود اعتماد، همكاری و فرهنگ تسهیم دانش در میان کارکنان موجآ افزایش خلق و تبادل دانش 

در خلق  تری فعالکه نقش  کنند میبر یادگیری به کارکنان خود کمک  تثکیدبا  ها سازمان. شود می

کارمندان را  ای گونه بهدانش مدیریت  سازی پیادهزمینه برای موفقیت در ها سازماندانش ایفا نمایند. 

ترویج یادگیری باشند  ، تسهیم دانش ومساعی تشریکآموزش دهند که پذیرای نوآوری، خالقیت، 

زنده  دائماا ها آنکه شوق به آموختن را در افراد بدمد و عطش یادگیری و نوآوری را در  ای گونه به

 نگه دارد.
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 :پيشنهادها -ب

 کلی ات پیشنهاد •

 و موانع استقرار نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی ملعوا شناسی آسیآ -

 نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی سازی پیادهالزم برای  ابزارهای بندی طبقهشناسایی و  -

 بر استقرار نظام مدیریت دانش در صنایع دفاعی مؤثر سازمانی برونشناسایی عوامل   -

 کار های خروجیا مدیریت دانش در سازمان و ارتباط آن ب تثثیربررسی  -

 بعد ساختار سازمانی پیشنهادات •

و مشكالت کاری در جهت بهبود  نیازهابرای برآورده کردن  ها تیماستفاده از انوا  مختلف  -

 راستای ایجاد نوآوری ساختار در

 در شرکت مراتآ سلسلهرهایی از  به افراد جهت گیری تصمیمدادن اختیار  -

 مناسآ های کمیتهید دانش با تشكیل مناسآ جهت تول ارتباطی ساختارایجاد  -

 پیشنهادات بعد رهبری •

 سازی شفا تعیین نحوه عملكرد مدیریت دانش و  منظور بهتوسط مدیریت  انداز چشمتدوین  -

 مدیریت دانش سازی پیادهانتظارات از 

 موردنیاز مدیریت دانش های زیرساخت تثمینتخصیص بودجه کافی در راستای  -

 ها و ابزارهای مدیریت دانشاستفاده و ترویج راهكار  -

 شناسایی بهترین واحد سازمانی متولی مدیریت دانش -

 قرار دهند. موردحمایتدانشی را  های داراییمدیران باید رهبران توسعه  -

 یک ارزش واال عنوان بهحاکمیت تفكر خالق و انتقادی در فرهنگ سازمان  -

 پیشنهادات برای بعد کارکنان •

بودن و سهولت مدیریت دانش و انتظار مزایای شغلی در  ر د قابلتوجه فوری به انتظار  -

 سازمان در راستای دستیابی به کارایی و اثربخشی بیشتر نیروهایمیان 

 ایجاد جو همكاری در سازمان منظور بهارتباطی مناسآ و فضای باز  های شبكهایجاد  -

 پیشنهادات بعد فرآیندها •

 کاری های یانجرو کسآ دانش در  گذاری اشترا لحا  کردن به  -

 و فرآیندها ها پروژهیادگیری در  های چرخهایجاد  -
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 رفتار کارکنان وتحلیل تجزیهپایش و  -

 دانش گذاری اشترا و به  بندی رتبه، دهی نظردرخواست از کارمندان برای  -

 آمده دست بهدرخواست از خبرگان برای ارزیابی بهترین تجار   -

 پیشنهادات بعد راهبرد •

 وکار کسآتحلیلی برای برقراری ارتباط بین مدیریت دانش و نتایج  های روشاستفاده از  -

 اجتماعی های تحلیلو  وکار کسآکننده بر اساس نتایج  بینی پیشدانشی( ) های تحلیل -

 کار های خروجیمدیریت دانش در سازمان و ارتباط آن با  تثثیربررسی  -

 از احتكار دانشپرهیز همكاران  منظور بهایجاد بستر مطلو  فرهنگی در سازمان  -

 پیشنهادات برای بعد پیامدها •

 .شود میپویایی سازمان  باعث ومدیریت دانش فضای کار را مشارکتی کرده  سازی پیاده  -

 پیشنهادات برای بعد فناوری •

 فكر برای تبادل تجربیات میان کارکنان اتاق وتاالر گفتگوی مجازی  اندازی راه -
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فهرست منابع:   

 ارسیمنابع ف -الف

 "قرآن كريم" 

   دو فصلنامه؛ "تبیین مديريت دانش از ديدگاه اسالم"اخوان، پیمان؛ خادم الحسینی، سید پیمان؛ 

 1302، پاییز و زمستان 2، شماره 21سال پژوهشی مدیریت اسالمی؛  -علمی

 ،اي یان: از تقاضبن دانشي ها شركتراهنماي "(؛ 1304) ؛ نارمی، امیر؛ کارمی، مصطفی؛یمهد پاکزاد

 ؛ انتشارات موسسه انتشاراتی آموزش عالی دانشیار"یان تا دريافت تسهیالتبن دانشيیديه تأ

 ( ؛1302رهبر، پروانه؛)"  مطالعه موردي: دانش )ي سرمايه اجتماعي بر ابعاد مديريت ها مؤلفهاثر

 کارشناسی ارشد؛ دانشگاه پیام نور ری نامه یانپا؛ "سازمان پیام روزنامه همشهري(

 ،اول چا. پیام نور، دانشگاه :تهران ،"هاي عصر دانش سازمان "(،1309) یحمدعلمسرلک 

 ( ؛ 1302صباغ، پریسا؛)" ي ها شركتبررسي رابطه بین مديريت دانش و عملکرد سازماني در

یان پارك علم و فناوري خراسان و مراكز رشد دانشگاه فردوسي مشهد و سازمان بسی  بن دانش

 کارشناسی ارشد؛ دانشگاه آزاد واحد مشهد نامه انیپا ی"علمي پژوهشي خراسان

 ،سازي مديريت  منظور پیاده به یازموردن يرساختيزطراحي الگوي " ،(1309) ،مسعود طاهری الری

 . رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات"دانش در سازمان

 ،بندي عوامل اساسي موفقیت در  يتاولوو شناسايي "(؛ 1309؛ )یمهد طالبی، کامبیز؛ سلیمی ترکمانی

اجتماعی، اقتصادی، علمی و  نامه ماه؛ "ي كوچک و متوسطوكارها كسبسازي مديريت دانش در  پیاده

 1309مردادماه  ،134 فرهنگی کار و جامعه؛ شماره

 ،؛ انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه 19؛ جلد "تفسیر المیزان "(،1369) ؛یدمحمدحسینس طباطبایی

 مق

 ( ؛ 1305طرهانی، فرزاد؛)"؛ انتشارات دانشگاه "ها سازمانانتقال دانش در فرآيند نوآوري  يسازوكارها

 عالی دفا  ملی

 ،ترجمه عباس منوریان و  ،"محور دانشهاي  سازمان خلق" (،1309) یلسوش و شارما، جاپتندر گوپتا

 (2994 یاصل زبان تاریخ انتشار به) یصنعتسازمان مدیریت  تهران چا. اول. .همكاران

 ( ؛ 2915-1304معصومی، وحید؛)"ي مديريت دانش بر كارايي ا مرحلهسازي نظام چهار  تأثیر پیاده
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