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 فرماندهان و مدیران یک سازمان نظامیتحلیل مدیریت دانش و فناوری اطالعات از دیدگاه 

 5یعقوب کالنی مهر ،7محسن رحیمی

 چکیده
میدیریت   گیری در رابطه بیا چگیونگی   ترین نیازهای صنایع دفاعی کشورهای در حال توسعه، تصمیم یکی از مهم

هیایی   سازمان ها تلقی نمود و بر این اساس بنیان نمودن سازمان ترین راهبردهای دانش توان از اساسی دانش را می

باشیند، نیاگزیر هسیتند کیه      بنیان بودن سازمان و اجزایش می اندازهای سازمانی خود به دنبال دانش که در چشم

های نوین سیازمانی در   های مدیریت دانش و نیز ارتباط آن با سایر مفاهیم و نظریه تالش کنند تا مفاهیم و نظریه

در تحقی  حاضر که با استفاده . های آنان جاری و ساری شود فعالیتافکار مدیران و کارکنان سازمان و اقدامات و 

ای، مشاهدات میدانی و پیمایشی جهیت جمیع آوری داده    تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه -از روش توصیفی

استفاده شده و جامعه آماری تحقی ، فرماندهان و مدیران سطوح مختل  هستند که با مباحر مدیریت دانیش و  

نفیر از طبقیات    750ای تعیداد   گییری غیراحتمیالی سیهمیه    اوری اطالعات آشنا بوده، با استفاده از روش نمونهفن

بیا اسیتفاده از ابیزار     هیای الزم  داده. مختل  سطوح مدیریتی سازمان نظامی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند

های  و آزمون SPSSافزار  با استفاده از نرمجمع آوری گردیده و  412/9نامه محق  ساخته با ضریب پایایی  پرسش

با توجه به نتایج حاصله تحقیی  از نیوع   . طرفه تحلیل شدند یک اسمیرنوس و تحلیل واریانس-آماری کولموگروس

دهد که به طور متوسط وضعیت مدیریت دانش و فناوری اطالعیات در   باشد و نتایج تحقی  نشان می کاربردی می

عه از دیدگاه فرماندهان و مدیران سطوح مختل  نسبتاً مناسب اسیت، امیا بیا وضیعیت     سازمان نظامی مورد مطال

بین دیدگاه فرماندهان  های همچنین نتایج تحقی  نشان داد که در عامل. مطلوب شکاس قابل توجهی وجود دارد

 . وجود دارد و مدیران عملیاتی با فرماندهان و مدیران ارشد و فرماندهان و مدیران میانی تفاوت معناداری

 مدیریت دانش،فناوری اطالعات، سازمان نظامی، راهبرد :کلیدی گانواژ
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 مقدمه
ها و مکاتب مختل  اعتقادی بشر به ویژه ادیان الهیی نشیان    بررسی و مطالعۀ سیر تاریخی آموزه

دهد که مفاهیم مرتبط با علم و دانش به تناسب با اقتضائات زمانی و مکانی هر مکتب فکری  می

طول تاریخ به نوعی مورد تأکید واقع شده است و شاید بتوان میل به آمیوختن و دانسیتن را،    در

اهمییت  . ذات اقدس الهی در وجود انسان به ودیعه نهاده اسیت  میل فطری بشر قلمداد نمود که

توجه بیه علیم و دانیش و ضیرورت بسترسیازی و حرکیت بیه سیوی آمیوختن، کشی ، خلی  و            

دانش نافع تا حدی است که خال  کائنات هستی، ذات حکیم و علیم ازلی، برداری از علوم و  بهره

: قل: فرماینید  بخش بشری، قرآن کیریم، میی   ترین کتاب هدایت خداوند تبارک و تعالی، در جامع

« سیانند؟ یکا اهل علم بیا میردم جاهیل    یبگو آ»؛ «ن؟الیعلمو لذینوا نیعلمو لذینا ییستو »هل

آید که نه تنها مقام افراد صاحب علم و دانش،  یه شریفه چنین برمیاز این آ(. 0شریفه یه آ ،مرز)

های صاحب علم و دانش و جوامع صاحب علم ودانش نیز بیا یکیدیگر    بلکه مقام موقعیت سازمان

پردازی علمی در خصوص مباحر مدیریت دانش در سطح  با این حال نظریه. یکسان نخواهد بود

لتی، تولیدی و خدماتی همزمان با تغییرات و پیچییدگی  های بزرگ دو جوامع و در سطح سازمان

محیط جهانی، ملی و کسب و کارها از یکسو و مسائل و مشکالت عملکردی و نیز انگییزه کسیب   

ها از سوی دیگر صیورت پذیرفتیه اسیت؛ بیه طیوری کیه از        وری باال سازمان مزیت رقابتی و بهره

بیسیت   قرن در ها سازمان موفقیت غرب، رازدراکر، صاحب نظر برجسته مدیریت در  دیدگاه پیتر

: 5994)چانگ، هونگ، یین و تیسینگ   . صحیح آن است یاجرا و یکم توجه به مدیریت دانش و

 یاجرا سوم هزاره یها سازمان در»: کنند که دراکر اعتقاد دارد در کار تحقیقی خود نقل می( 22

 موفقییت  .دکنن اقدام آن یاجرا یبرا یزیر برنامه با ها باید سازمان و بوده یضرور دانش تمدیری

 توانید  یم سازمان مؤثر طور به چطور که است موضوع وابسته این به یا ندهیفزا طور به ها سازمان

 یهیا  سال از این رو، در« .کند بازیابی و ذخیره ی،آورجمع   مختل سطوح کارکنان بین را دانش

روی آورده و به توسیعه نظیری وکیاربردی    ها و محققان مختلفی به مدیریت دانش  اخیر، سازمان

 امیروزه میدیریت  » : میک دونالید    اند؛ به طوری که به اعتقیاد  این مفهوم کمک به سزایی نموده

 کیاربرد  داییرۀ  و بوده مدیریت برانگیزترین موضوعات چالش و نیتر جالب از یکی عنوان به دانش

بیدون شیک، میدیریت دانیش را     « .دشیو  یم تر گسترده عرصه مدیریت مباحر سایر با همواره آن

بیر ایین اسیاس    . هیا تلقیی نمیود    بنیان کیردن سیازمان   ترین راهبردهای دانش توان از اساسی می

بنیان بیودن سیازمان و اجیزایش     اندازهای سازمانی خود به دنبال دانش هایی که در چشم سازمان
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ت دانش و نیز ارتبیاط آن  های مدیری باشند، ناگزیر هستند که تالش کنند تا مفاهیم و نظریه می

هیای نیوین سیازمانی در افکارمیدیران و کارکنیان سیازمان و اقیدامات و         با سایر مفاهیم و نظریه

 .های آنان جاری و ساری شود فعالیت

سیال  )نامه ابالغی سیتاد کیل نیروهیای مسیلح      های نظامی کشور، بر اساس آیین در سازمان

نامه مدیریت دانش بیرای   لۀ نیروهای مسلح، آیینانداز بیست سا ، در راستای تحق  چشم(7544

های نیروهای مسلح ابالغ گردیده و اقدامات قابل توجهی نیز در این خصیوص در سیطح    سازمان

ت دانیش در  یریمید  یاربرد راهبیرد کی بیا ایین وجیود،    . های نظامی به عمل آمیده اسیت   سازمان

دارد، ایین در حیالی اسیت کیه در     ن خود قراریو آغاز ییهنوز در مراحل ابتدا ینظام یها طیمح

 یا شیور منطقیه  کن یا و چندیانادا، استرالکا، یتانیالت متحده، بریهای دنیا نظیر ا از ارتش یاریبس

از طرفی، هم . دارد یعیوس یاربردهاکهم سنگاپور، مدیریت دانش  یره و تا حدودکمانند ژاپن، 

بیه سیمت    یدیی ش جدیمیان گیرا  یپ هم یشورهاکان اغلب یمحور در م هکنون اهور جنگ شبکا

ت یریمد. رده استکدا یپ یاطالعات یبرتر یبرا یبه عنوان ابزار یا هکجنگ شب ینش الگوهایگز

د دانیش،  یی ت، تولیی ه آنها را قیادر بیه انجیام مأمور   کها است  ارتش یز انقالب اطالعاتکدانش مر

دیگیر،  از سیوی (.  04:ب 7507آقامحمدی و دهقان، )د ینما یدانش م یل اطالعات و نوآوریتحو

های نظامی بیه علیت سیاختار سلسیله      سازی مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمان پیاده

باشد؛ لذا توجیه بیه فرمانیدهان و     مراتبی و مکانیکی، تحت تأثیر دیدگاه فرماندهان و مدیران می

ش سیازی موفی  میدیریت دانی     تیرین عوامیل کلییدی پییاده     مدیران به عنیوان یکیی از اساسیی   

بنابراین پژوهش حاضر بیه دنبیال بررسیی وضیعیت میدیریت      . شود های نظامی یاد می درسازمان

دانش و فنیاوری اطالعیات از دییدگاه فرمانیدهان و میدیران در سیازمان نظیامی میورد مطالعیه          

 .باشد می

 های تحقیق فرضیه -2

نظامی میورد  رسد وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمان  به نظر می: فرض اول

 .مطالعه مناسب است

رسد فرماندهان و مدیران سطوح مختل ، نظرهیای مختلفیی نسیبت بیه      به نظر می: فرض دوم

 .وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمان نظامی مورد مطالعه دارند
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 تحقیق ۀبیشین -9
نقیش میدیریت   »عنیوان   پژوهشی با 7505در سال  اکبرپیوسته و اکبر فیضعلی نادر رضایی،

 –بیا روش توصییفی   « هیای نظیامی   نیوآوری کارکنیان در سیازمان    خالقییت و  یدانش در ارتقا

هیا بیه وییژه     با توجه به نقش میدیریت دانیش در سیازمان   . اند پیمایشی و همبستگی انجام داده

سیازی کامیل و    بودجۀ کافی سعی در پیاده  گذاری مطمئن و اتخاذ های نظامی با سیاست سازمان

لطفی تحقیقیی بیا    احمد ملکی و مجید. های نظامی گردد عه و بهبود هر چه ببیشتر سازمانتوس

 از با استفاده 7502در سال  «(ع)علی امام افسری دانشگاه در دانش مدیریت سطح ارزیابی»عنوان 

 دانشگاه در دانش مدیریت سطح پرسشنامه با هدس ارزیابی کمک پیمایشی به و توصییفی شیوه

در  (ع)امیام علیی  افسری دانشگاه  دهد می اند که نتایج حاصل نشان انجام داده (ع)امام علی افسری

 بیه  ،دانش مدیریت ابعاد بین در و نیست آلی ایده وضعیت دارای دانش اد مدیریتابع از یکهیچ 

تشیخیص  » و اسیت  داده اختصیاص  خیود  به را بهترین وضعیت «دانش کارگیری به» ،نسبی طور

حامید  . دارد هیای بعیدی قیرار    به ترتیب در رتبه «نگهداری دانش تحصیل و توسعه واشتراک و 

هیای   مدیریت دانیش در سیازمان   ۀسازی چرخ بومی»عنوان  با ای مقاله 7505پور در سال  جالل

با « (مطالعه موردی ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران)دفاعی  -نظامی

های ساختار، فرهنگ، فنیاوری، منیابع    که وضعیت شاخص نوشته استپیمایشی  -توصیفی روش

هیای بیه دسیت     های دانشی در نزاجا برای استقرار مدیریت دانش، با تحلیل دادهفرآیندانسانی و 

، (باالترین مییانگین )نامه مورد آزمون قرار گرفته است و بر اساس آزمون فریدمن  آمده از پرسش

در نزاجا برای اسیتقرار میدیریت دانیش     فناوریتحلیل، وضعیت پس از . استبندی شده  اولویت

دانشی و منیابع انسیانی و فرهنیگ در     فرآیندهای ساختار و  و شاخص است مناسب ارزیابی شده

تیدوین  »عنیوان   بیا  تحقیقیی  5972سیال  امیدرو جینزبالزا در. گیرند میهای بعدی قرار  اولویت

 روشبیا اسیتفاد از    «توان نظامی یمی جهت ارتقانوین در نیروهای نظا راهبردی مدیریت دانش

هیای میدیریت    لفهؤدهد استقرار م نتایج حاصل نشان می .اند انجام دادهپیمایشی و روش میدانی 

توان عملیاتی در این سیازمان   یارکان مدیریتی نیروی نظامی باعر بهبود کاری وارتقا دانش در

های پیشرفته برای میدیریت   تکنیک»عنوان  باتحقیقی  5972 لیدا اوبگال در سال. گردیده است

  .ه استانجام داد« دانش در نیروی نظامی

 یریی گ بهیره  یمی ک هیم  و یفکی روش از هم یعنی؛ است یبکیتر مطالعه نیا در  یتحق روش
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 یراهبیرد  یریی گ جهیت  ،یانسیان  منیابع  عامیل توسیعه   هفیت  هکی  داد نشیان  جیونتیا  استشده

 یفیرد  یریدرگ ،یریالگوگ دانش، انتقال و یابیارز ،یاطالعات یها ستمیس رساختیز محور، ییدانا

 های پیشرفته تکنیک با دانش تیریمد یساز ادهیپ در تیموفق یدیلک عوامل یتکمشار فرهنگ و

 بیا تحقیقیی   7505در سال  فر زاده شکور عطایی و سید ضیاء الدین قاضی سید .روند یم شمار به

با روش توصیفی تحلیلی و  «مدیریت دانش در پدافند غیر عامله الگوی به کارگیری ئارا»عنوان 

ؤثری در به کارگیری مدیریت دانش نقیش می   دهد نتایج حاصل نشان می .اند انجام دادهپیمایشی 

کیاری و کیاهش    دوباره زمان، ،توان از اتالس هزینه می با به کارگیری الگو عامل دارد وپدافند غیر

تحقیقی بیا   7505سال لفضل آخوندی درازاده و ابو وحیده ابراهیم .جلوگیری کردها  هزینه میزان

انجیام داده  « ارتقای اقتدار دفاعی ارتش جمهوری اسالمی اییران  نقش مدیریت دانش در»عنوان 

 -توصییفی  تحقیی ،  ۀتوصیفی و از نظر شیوه نگارش و پرداختن به مسیئل  ،روشنظر  از کهاست 

اسیناد و میدارک موجیود اقیدام بیه گیردآوری اطالعیات و         محق  با استفاده از تحلیلی است که

در ارتیش   ر عرصیه اسیتقرار نظیام میدیریت دانیش     تشریح و تبیین مفاهیم، اصیول و سیاختار د  

سیازی موفی  میدیریت دانیش و تسیریع       کارهایی برای پیادهو در نهایت راهایران کرده است .ا.ج

د یی و وح یو غالمرضیا عبید   یرضا هاشیم غالم .سازی در آن سازمان ارائه شده است پیاده فرآیند

انجام  7505در سال  «جانبه زور دفاع همهیاتالک یت دانش نظامیریمد»با عنوان تحقیقی  ینادر

هیای اینترنتیی و    سیایت  ای و اند که با روش توصیفی تحلیلی با استفاده از اسیناد کتابخانیه   داده

 دانیش در نیروهیای مسیلح    میدیریت  نهاییت بیه اهمییت کیاربرد    در اند که  نامه انجام داده پاسخ

  .گردد که باعر بهبود وضعیت مطلوب در نیروهای مسلح می اند رسیده

 هیا،   چالش» تحقیقی با موضوع 7505زارعیان در سال  آرمین و دانایی شبنم ستارزاده، مریم

 میروری  نیوع  از «انتظیامی  و نظیامی  هیای  سیازمان  در دانش مدیریت سازی پیاده تجارب و موانع

 و( بعید  بیه  2009 سال از) معتبر اطالعاتی های بانک از جستجو طری  اند که اطالعات از پرداخته

 دانش مدیریت موانع و تجارب زمینۀ در تحقیقات.است شده تدوین دانش مدیریت با مرتبط کتب

 و نظیامی  های سازمان در موجود های محدودیت برخی که دهد می نشان مختل  های سازمان در

وب،  تحیت  هیای  شیبکه  و اینترنت به محدود دسترسی کارکنان، انتقاالت و نقل جمله از انتظامی

 ایین  در دانیش  میدیریت  سیازی  پییاده  موانیع  ءجز.. .و خارجی کشورهای به سفر های تمحدودی

 موفقییت  کیه  اسیت  ایین  از حیاکی  دانیش  میدیریت  راه سر بر موجود موانع. باشند می ها سازمان

 میدیریت  بایید . اسیت  موانع این کردن برطرس برای ها سازمان جدی عزم نیازمند دانش مدیریت
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 پیدا اعتقاد آن اثربخشی به مدیران و کارکنان و شود باور انتظامی و نظامی های سازمان در دانش

 نیوآوری  و خالقییت  در و ماینید ن اقدام موانع این رفع برای بلندمدت های هبرنام تدوین با و کنند

 در یاجتمیاع  یهیا  هیسرما نقش»عنوان  با یتحقیق 7507در سال  یعسگر ناصر .شوند پیشگام

 جینتیا  .انجیام داد  یهمبستگ نوع از و یفیتوص  ،یتحق با روش «دانش تیریمد اقدامات لیتسه

 اقیدامات  لیتسیه  بیر  یتیوجه  قابیل  ریتأث یاجتماع هیسرما یمورد بررس ابعاد نشان داد پژوهش

 .شود یم ارائه پژوهشگران و رانیمد به ییشنهادهایپ مبنا نیا بر. سازمان ندارد در دانش تیریمد

 مبانی نظری

 تعاریف -6

 :مدیریت دانش 6-6
ادبیات تخصصی مدیریت دانش حاکی از آن است که تعاری  مختلفی از سیوی   ۀمطالع و بررسی

ن این حوزه ارائه گردیده است که هر کدام بیه فراخیور ماهییت تحقیی ،     امحقق و صاحب نظران

بیرای مثیال،   . انید  داس تحقی  و سطح تحلیل تحقی ، تعریفی از مدیریت دانیش ارائیه نمیوده   اه

 سازمان عملکرد بهبود منظور بهکه  است یتیریمد فلسفه ،دانش تیریمد»اعتقاد دارد که  کارول

 «.کنید  یمی  بیی ترک یسیازمان  یریادگی فرهنگ با را اطالعات تیریمد اقدامات هدفمند و درست

 از ستا عبارت دانش تیریمدنیز بیان نموده است که ( 7001)الاوری  (775: 5997کاناواتمن، )

: 7001) وریال .«سیازمان  عملکیرد  یارتقا جهت دانش از یبردار بهره و یگذار اشتراک به ل ،خ»

 کسیب  و انتخیاب  منظیور  بیه  هوشمندانه راهبرد کی»را  دانش تیریمدی گرید  یتعر در(525

: 5991چین و سییانگ،   )دانید  میی « زمان مناسیب  رد مناسب افراد به آن لیتحو و مناسب دانش

 سیازمان،  کیه  است ییها روش  همه شامل دانش تیریمد» :است آمده گرید یا مطالعه در (.552

 کاره ب انتقال، ،یساز رهیذخ ،یآور جمع یچگونگ شامل و کند یم اداره را خود یدانش یها ییدارا

 :5991؛ ویکرامسیینگه و البیتیز،   (552: 5998شیین،  )« .تاس دانش جادیا و یسازروز به ،یریگ

میدیریت   ،شناسایی جهت یکپارچه سیستماتیک رویکرد یک دانش مدیریت»جونز  نظر به(. 577

 ،میدارک  ،اطالعیاتی  یهیا  بانیک  شیامل  کیه  اسیت  سیازمان  اطالعیاتی  یها ییدارا تمام تسهیم و

 دانش، مدیریت »اسمیت  نظر به( 552: 5995چو و وو، جونگ، ) «.باشد یم ها هیرو و ها استیس

 گیذارده  اشیتراک  به توانند یم به آسانی تجربه و دانش که کند یم ایجاد جدید یکار محیط یک
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 مناسیب  زمیان  در و مناسیب  افراد به سمت تا کند یم فعال را دانش و اطالعات همچنین و شوند

از دییدگاه   (772: 7007اسیترنبرگ،  )«.کننید  عمیل  کیاراتر  و ثرؤمی  بتواننید  هیا آن تا یابند جریان

کش ، اکتساب، خل ، تسهیم و بیه   فرآیندمدیریت دانش ترکیبی از راهبرد و »نگارندگان مقاله، 

سیه   های نهان و آشیکار در  گذاری، انتقال و توزیع، به کارگیری و ارزیابی تجارب و دانش اشتراک

حال و آتی سازمان در جهت کسیب مزییت    سطح فردی،گروهی و سازمانی در سه زمان گذشته،

 «.باشد وری پایدار می رقابتی و بهره

 مدیریت دانش نظامی 6-2
ا یی ت یی مورأ، میمشی  ، خیط یرات سازمانییتغ یت دانش باعر ارتقایریدر یک سازمان نظامی مد

مدیریت دانش نظامی یک رویکرد راهبردی برای دستیابی به اهیداس  . گردد می یشرفت فناوریپ

های خل ، گردآوری، سازماندهی، به فرآینددفاعی بر مبنای تقویت ارزش دانش جمعی از طری  

بنیابراین میدیریت دانیش نظیامی پتانسییلی بیرای       . گذاری و انتقال دانش در عمل است اشتراک

های پشتیبانی کننیده   فناوری. استا ه اثربخش و کارآمدتر مأموریتاجرای  و  گیری بهبود تصمیم

در  دسیتیابی بیه ارتشیی مقتیدر     کارگیری قدرت مدیریت دانیش و ه محور برای ب از جنگ شبکه

هیای   سیازمان . آینده باید با تغییرات مناسب در دکترین، سازمان، آموزش و رهبری تقویت شیود 

آقیا  )بایید میدیریت دانیش در آن پییاده و اجیرا شیود       نظامی شرایط منحصر به فردی دارند که 

آقا محمدی و دهقان مدیریت دانش نظیامی را چنیین تعریی      (.54:  7509محمدی و دهقان، 

بیه   سیازی، تسیهیم و   کسب دانش، خل  و تولید دانش، سازماندهی و ذخییره  فرآیند»  :اند نموده

کیه در جهیت    های نظیامی اسیت   زمانکارگیری دانش، انتقال، توزیع و به کارگیری دانش در سا

پیذیری سیریع و    هیای نظیامی بیرای کینش     های سیازمان فرآینید پیذیری   تحق  ارتقای انعطیاس 

صیورت   هیای نظیامی   و نظیامی سیازمان    اقتدار علمی  و  موریتیأپاسخگویی به موقع به نیازهای م

 « .گیرد می

 ت دانش نظامییریمد یاصول و اجزا 6-9
 .ارآمید و میؤثر اسیت   کت دانش نظامی یریجاد مدین عوامل ایمهمتر ریارتش آمریکا، اصول ز در

 ای از مشخصیات و  ه خالصیه کی بل ،سیتند یسیت ن یل کباید توجه نمیود کیه آنهیا صیرفاً ییک چی      

 بایید ران دانیش  یمید بنابراین  .دنده ت دانش نظامی را نشان مییریاقدامات موف  مد یها ویژگی

برخیورد بیا    -5 ؛(ضیمنی )استخراج دانش نهیان   -7: دهندنظر قرار  مد ط آنها رایشرا یتمام در
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 ؛دانش یگذار کز بر اشتراکتمر -5 ؛ان فردییو م یت اجتماعیفعال یکت دانش به عنوان یریمد

ارتباط دادن و متصل نمودن افراد با تجارب و متخصصیان   -2؛ وادغام دانش یوستگیبه هم پ -8

 ت حیس اعتمیاد و فهیم و   یی تقو ش ویافیزا  -1 ؛رندهیگ ادی یها ت سازمانیتقو -5 ؛ارشناسانکو 

ارآمد هم از افیراد مناسب و هیم از  کت دانش نظامی یریهمچنین ارتش آمریکا، مد. متقابل کدر

ت دانش یریبر این اساس مد. دینما یم یبانینترل پشتکو  یسامانۀ فرمانیده یک یکینکاجزای ت

خلی ،    سازمان بیه  از ه داخل و خارجک: ادافر – 7: ده استیل گردکیتش ینظامی از سه جزء اصل

دانیش رفتیار     اسیاس آن  ه بیر کی پردازنید و رهبیران    یانتقال و به کارگیری دانش م ،یسازمانده

 اسیت؛ ، انتقال و به کارگیری دانیش  یخل ، سازمانده یها و متدها روش: ندهایآفر -5؛ندینما یم

افتیه  یسیازمان   یها در چارچوب را یدانشدات یه خدمات و تولکاطالعات  های امانهس: فناوری -5

 (. 5994ا، یکت اطالعات آمریریمد یت دانش نظامیریمد ۀنام نییآ)دهند یم قرار

 ت دانشیریاطالعات و مد یفناور 6-4
ل، یاطالعیات در میدیریت دانیش، نقیش تسیه      یساخت فناوررینظران، ز صاحب یتقاد برخبه اع

 از چهیار  فیوق،  ان نظیر ی، ضمن ب(7001)5ر و براونکارجون. عهده داردر خل  و انتقال دانش را ب

 یبیرا ( یساز یب و درونکی، تریساز مدون ،یریپذ جامعه) یه اوچکا و تاکل دانش نونایحالت تبد

م یو سیه )گر یدیکی ل دانش بیه  یه تبدک یریپذ در جامعه .نندک ینشان دادن نظر خود استفاده م

نید و  ک کمی ک توانید بیه ارتباطیات افیراد     یاطالعات م فناوریرد، یپذ یصورت م( شدن در دانش

ل یح تبید یبه دانش صیر  یدانش ضمندر آن ه ک یساز در مدون.نمایدت یرا تثب یدانش یها گروه

، ارتباطیات فیرد بیه    (ایمییل )رایانامهمثالً استفاده از  ؛دارد یمتنوع یاربردهاکشود، ارتباطات  یم

 ۀلیسیازد، بیه وسی    ین افیراد منتقیل می   یرا بی  حیه دانیش صیر  کی ب کیی تر. ندک یل میرا تسه فرد

و سییرانجام در . شییود یت میییییهییا حما داده یسییازب و جداکیییگییاه داده در تریپا یدهییااربرک

ابد، ی یر مییتغ یح به دانش ضمنیشده و دانش صر یافراد درون به وسیلۀه دانش ک، یساز یدرون

زییری،  )اربرد دارد کی .. .و ییایجغراف اطالعات یها امانه، سیبصر یانه مانند ابزارهایاستفاده از را

اطالعات را مید   فناوری یاربردهاکشتر ابزارها و یب دگاهین دیه اکر است کان ذیشا (.28: 5995

نظیران،   از صیاحب  یاریبسی . شود یان نمیاطالعات ب فناوری یها تیدهد و تمام قابل یقرار م نظر

                                                                                                                                       

1. Junnarker & Brown 



 629/  ... شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان

 

میدل  . ننید ک یاسیتفاده می   5تیویمدل لت دانش، از یریاطالعات و مد فناوریان ارتباط یجهت ب

و  1سیاختار  ،(3ننیدگان  ک اقیدام ) 3افیراد  ،5فیه  یشیامل وا  یر سیازمان یی ، چهار متغ(7052)تیویل

رات ییبه تغ« یکهر »ر درییاند و تغ گر وابستهیدیکبه  ییه در حد باالکدهد  یرا نشان م 6یفناور

  انجیام شیده،   یبیا وایا   یقو یا رابطه، ین فناوریبنابرا. شود ین منجر میریننده در ساکجبران 

اطالعات و  یرساختار فناوریاستفاده از ز یها یدگیچیتواند پ یدگاه مین دیا. افراد و ساختار دارد

 .ت دانش را نشان دهدیریر آن بر مدیثأت

 یت اطالعات نظامیریت دانش و مدیریمد -2
 یها تیها و مسئول استیس ،(5994)  5ا یکت اطالعات آمریریمد یت دانش نظامیریمد ۀنام نییآ

 هیا و  امانهاربرد سی کی .دهید  یاطالعات ارائیه می   یورفنا ت منابع اطالعات ویریمد ین شده برایمع

منبیع   ییک عنیوان  ه ت اطالعات را بی یریهای نظامی، مد داخل سازمان ت دانش دریریم مدیمفاه

نامیه   نییی ن آیاز ا یبه موارد در زیر .دهد یاطالعات ارائه م یورفنا یانبیمنابع پشت و  ارتش یبرا

 :شود یاشاره م

 یرویی ن یمحور هکانتقال خود به شب ل ویتبد یدانش برا ت دانش نظامی، راهبردیریمد( ال 

 یآت یروهایبه ن یابیدست یو تحول ارتش برا یامل از دگرگونکبخش جامع و  یکمحور و  دانش

آورد  یاطالعات مطلوب را فراهم می  یگذار کو به اشترا یابیت دانش نظامی، دستیریمد. باشد یم

ه کی  یبیه نحیو   ؛دیی نما ین می یدرون ارتیش را تیأم   رساخت الزم دریز یها تیارف ها و ییو توانا

ت یریمید . ع و مقتدرانیه باشیند  یسیر  واکنشنش و کان قادر به یار و جنگجوکسب و کمباشران 

 ت دانش نظامی عبیارت یریاهداس مد. دهد می دونیرا به هم پفناوری  و دانش نظامی، افراد، دانش

ان یی بن سیازمان دانیش   ییک ل شدن به یتبد یبرا یتیریو مد یرات فرهنگییرفتن تغیپذ: ست ازا

ار بیا  کی سیب و  کمهیم   یهیا  هیی ت دانش و رویریدن و همگرا نمودن مدی؛ در هم تن(محور دانش)

                                                                                                                                       

1. Leavitt 

2. Task 

3. People 

4. Actor 

5. Structure 

6. Technology 

7. Army Knowledge management and information Technology. Washington, DC 4 

December 2008 
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ت یریان؛ اداره و مید یی بن دانیش  یروی  نیب و تشویهای نظامی به منظور ترغ سازمان یندهایآفر

 یارهیا کر یی هیا نظ  ییهیا و توانیا   ییاراکی ت یی تقو یمؤسسه و بنگاه برا یکها به عنوان  رساختیز

 یدانیش دفیاع  » یسیاز  نیه یارات؛ نهادکی و ابت یو نوآور یریگ میانه، تصمیجو یارکو هم یتکمشار

ل ک یبرا یامن و جهان یفراهم نمودن دسترس یو مهم برا یمدخل اساس یکبه عنوان « نیآنال

 . انیبن سازمان یبرا یه انسانیسرما یساز عیهای نظامی و مهار و مط سازمان

ترکیییب  و  یپارچییه سییازیک :سییت ازا ت دانییش نظییامی عبییارتیریمیید جییه راهبییردینت (ب

 . یآت یروهایو ن یه اطالعات جهانکهای نظامی با شب اطالعات و دانش سازمان یها رساختیز

گرارا به عنیوان   منفعت یها مجموعه عملگرا و یها های نظامی، مجموعه سازمانهمچنین ( پ

ان و یی بن دانش یرویبه سمت ن یوسته در راستای تحول و دگرگونیهم په مبنای منسجم و ب یک

 :دهد یمحور توسعه م هکشب

در  یه به طور مرتب و منظم سعکاز افراد هستند  یعملگرا، گروه یها ا مجموعهیجوامع (7)

مهیم بیر    یهیا  هیی ، توسیعه رو یساز ت و مهارتیالت و مسائل، صالحک، حل مشیجمع یریادگی

 دارند؛ یارکه یالت و روکت، مجموعه مشی، هدس، مأمورکحول موارد مشتر

و  یدانشی  یهیا  هکر شیب یی نظ یارکی هم یهیا  طیله محیجوامع و اجتماعات عملگرا به وس( 5)

 شوند؛  یم یبانیت و پشتیافته، حمایساختار  یا حرفه یها ییاجتماعات و گردهما

ه مبادله وتبادل اطالعات را به خیاطر  کاربران است ک یگرا، گروه جمع اجتماعات منفعت( 5)

 .دهند یانجام م کت، منافع و اهداس مشتریا مأموریار و کسب و کو  یتجار یندهایفرآ

 یمانیان و پرسنل پیرنظامی، غیاط ارتش، گارد ملیاحت یروهاینظامیان شاغل و ن یتمام (ت

گیرا   ها و منابع اجتماعات عملگرا و اجتماعات منفعت تینه از ارفیامل و بهکست استفاده یبا یم

 .عمل آورنده ب

فرمانیدهان و  . ت دانش ارتیش آشینا شیوند   یرید با راهبرد و اهداس مدینان باکارک یتمام (ث

ور کراهبیرد میذ   ت از اهیداس و یی را بیه منظیور حما   یارات سازمانکابت دیبا فعال و خالق  یرؤسا

ح و درست در زمان یردن اطالعات صحکدا یردن و پکره یذخ یبرا ییتوانا.دهندت یتقو توسعه و

سیطوح   یدر تمام یز اصلکست نقطه تمریبا یح میصح یدرست و انتقال و رساندن آن به مشتر

 .اطالعات باشد یفناورت اطالعات و یرینندگان خدمات مدک ارائه ۀمجموع ژه دریوه ب یفرمانده
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 های نظامی اطالعات در سازمان فناوریمدیریت منابع و  -9
سیب،  کار گرفته شیده جهیت  که منیابع ب و ها تیفعیال یاصطالح منابیع اطالعات، اشاره به تمام

ضیبط،   ،یع، اسیتفاده، نگهیدار  یی رسیانه، توز  انتشیار، ، انتقال ادغام، ، پردازش،یآور توسعه، جمع

ن، یتیر کد: شیامل  یمنیابع اطالعیات   .ت اطالعیات دارد یریت و مدی، امنیدسترس ،یپکو رونوشت

الت و ینیان مربوطیه، خیدمات، تسیه    کارکو   افزار اربرد نرمکزات، استعمال و ی، داده، تجهاستیس

ا یی  یارتبیاط  یهیا  امانها سی یی زات و یی اطالعیات بیه هیر ابیزار و تجه     فناوری .باشد یها م سازمان

، یسیاز  رهیی ار، ذخکی و خود ییک سیب اتومات ک یه بیرا کی شیود   یگفته م یزاتیتجه یها امانهرسیز

ر، صیدا،  یرش و تصیو ینگ، مبادله، انتقال، پیذ یچیش، سوینترل، نماکت و جنبش، کت، حریریمد

ان یی فنیاوری اطالعیات، جر   یریارگکی بیه  . ار رودکی ومت فدرال به کله حیا اطالعات به وسیداده 

هیای نظیامی بیا اسیتفاده از فنیاوری اطالعیات        سیازمان . دینما یل میرا تسه یتجار یها اتیعمل

 یهیا  هیی نندگان در روک و روابط عرضه یداخل یها ، پردازشیاز مشتر یبانیی را در پشتیها تیمز

 یقابل خواندن، بیه سیادگ   یکیترونکاطالعات در فرمت ال. آورد یمشخص کسب و کار به دست م

 یل قابیل اسیتفاده بیرا   کشی  ییک و ارائیه بیه    یگذار کع، به اشترای، توزیبردار یپکره، یقابل ذخ

ر یپیذ  انکی همیواره ام  ن مهمیا. باشد یارتش م یندهایها و فرآ یریگ میت از تصمیوحما یبانیپشت

و  یافقی  یگیذار  کقابیل خوانیدن و اشیترا    یکیترونکال یها ها و قالب ه اطالعات در فرمتکاست 

ها و  ندها، پردازشیآبهبود فر. شوند رهیازمند اطالعات هستند، ذخیه نک یسانک یآن برا یعمود

ز سیبب  ین امر نیگردد و ا یم ییاراکش یاطالعات در سراسر سازمان، باعر افزا یها امانهادغام س

دار بیه اطالعیات   یی پا یو دسترسی  یا فیه یو وا یردکارک یها ان حوزهیو تعامل م یارکبهبود هم

 (.5994ا، یکاطالعات آمر تیریمد یت دانش نظامیرینامه مد نییآ)گردد  یاز میمورد ن

 الگوی مفهومی تحقیق
 یا هکن چیارچوب شیب  یی ا. شیود  یپژوهش بر آن استوار م یه تمامک است یانیبن یالگوی مفهوم

 یاجیرا  یه در پی کی اسیت   ییرهایان متغیو پرورده، مشتمل بر روابط موجود م یفی، توصیمنطق

آیید   یبه دسیت می  (  یتحق یرات نظیادب)نه یشیپ یچون مصاحبه، مشاهده و بررس ییندهایآفر

عوامل در برگیرندۀ سامانه میدیریت   الگوی مفهومی تحقی  شامل ابعاد و(. 47: 7549اران، کس)

نشیان داده شیده    7شیمارۀ  دانش و فناوری اطالعات در سازمان نظامی مورد مطالعه در نمیودار  

 . است
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 ابعاد و عوامل در برگیرندۀ سامانه مدیریت دانش و فناوری اطالعات در سازمان نظامی مورد مطالعه: 6نمودار 

 روش تحقیق
کیه بیا اسیتفاده از روش تحقیی       اسیت تحقی  حاضر بر مبنای نتایج تحقیی  از نیوع کیاربردی    

با در  فرماندهان سازمان نظامی مورد مطالعه مدیران و .آوری شدند های الزم جمع پیمایشی داده

 51با توجه به جامعه آماری کیه تعیداد   . باشد نفر می 284 نظر گرفتن ضریب حفااتی به تعداد

نفر میدیران رده عملییاتی    507تعداد  نفر مدیران میانی، 759 تعداد نفر از سطوح مدیران ارشد،

          کران فرمول کو از طری  حجم نمونه .باشند سازمان می

         
 n=  نفیر تعییین    728تعداد

 نفیر  47 نفر مدیران سطوح میانی، تعداد 20تعداد  نفر مدیران سطوح ارشد، 78 تعداد. گردد می

از نیوع   ،گییری در تحقیی  حاضیر    روش نمونیه .مدیران سطوح عملیاتی در نظر گرفته شده است

بررسی  ،بر اساس قواعد برآورد حجم نمونه .تاس( طبقاتی قضاوتی)ای  روش غیراحتمالی سهمیه

احتمالی تمام توصی  و حجم نمونه برابر با حجم و غیر( هدفمند)گیری قضاوتی  آماری در نمونه

نفیر میدیران    20تعیداد   نفر میدیران سیطوح ارشید،    78 که تعدادد بود تعیینی پژوهشگر خواه

  .مدیران سطوح عملیاتی در نظر گرفته شده است نفر 47 طوح میانی، تعدادس

باشد که حاصیل بررسیی ادبییات     نامه می ها در این تحقی  پرسش آوری داده ابزار اصلی جمع

مییانی و عملییاتی سیازمان     ،نظری و مصاحبه با تعدادی از مدیران و فرمانیدهان سیطوح ارشید   

 

 تشخیص

 دانش

داری  نگاه

 دانش

 توسعه دانش

تحصیل 

 دانش

کارگیری  به

 دانش

اشتراک 

حمایدانش

ت از 

های ناآرامی

 محلی

  سامانه مدیریت دانش و فناوری اطالعات در سازمان نظامی مورد مطالعه

 فناوری اطالعات

 یابی دست

 ذخیره سازی

های  سیستم

 اطالعاتی

 انتشار

فرآیند مدیریت دانش روش 

اطالعاتی و تبلیغات جنگ 

 سیاسی
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منظور حصول اطمینان از کمیت و کیفیت و نیز بررسی صیحت   به. باشد یمنظامی مورد مطالعه 

ی کیه بیا مباحیر میدیریت     تاداناز اس ابتدا برای سه نفر نامه ، پرسش(نامه روایی پرسش)سؤاالت 

نفیر از   هفیت آنهیا، در بیین    نظیرات ارسال گردید و پس از اعمیال   ،دانش آشنایی کافی داشتند

آزمایشیی توزییع و پیس از رفیع      به صیورت  مطالعه نیز فرماندهان ومدیران سازمان نظامی مورد

 قابلیت یا نامه پرسش ییپایا تحقی ، این در همچنین،. نامه نهایی تدوین شد پرسش ،اشکاالت آن

 اعتماد ضریب دامنه معموالً .شد محاسبه کرونباخ یآلفا یریگ اندازه روش از استفاده با آن اعتماد

 قرار کامل ییایپا یمعنا به ،+(7)یک  مثبت تا ،یداریپا عدم یمعنا به ،(9)صفر از کرونباخ یآلفا

 اعتمیاد  قابلییت  ،باشید  تیر  کیی نزد ییک  مثبیت  عیدد  بیه  آمده دسته ب مقدار چه هر و ردیگ یم

پاییایی   ۀدهنید ن نشیا  ودسیت آمید   ه بی  412/9در تحقی  حاضر  که شود یم بیشتر نامه پرسش

 .استنامه  مناسب پرسش

 گیری بحث و نتیجه

 دهندگان جایگاه سازمانی پاسخ -6
از مدیران ارشد و  (درصد 405)  نفر 75 تعداد نامه، دهندگان به پرسش نفر از پاسخ 750از تعداد 

از میدیران عملییاتی   ( درصید  2502) نفیر  15 مدیران میانی و تعداد( درصد 5404)نفر  28تعداد 

 (.7شکل )باشند  می

 
 نمونه آماریتوزیع فراوانی جایگاه سازمانی : 6شکل 

 

9% 

39% 52% 

 جایگاه سازمانی
 مدیر عملیاتی مدیر میانی مدیر ارشد
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 دهندگان مدرک تحصیلی پاسخ -2
فر ن 52تعداد و دارای مدرک دکترای ( درصد 901)فر ن 7تعداد  ،آماری نفر از نمونه 750از تعداد 

دارای میدرک   (ددرصی  4705) ر نفی  775د دارای مدرک کارشناسیی ارشید و تعیدا   ( درصد 74) 

 (.5شکل )باشند  یم کارشناسیتحصیلی 

 

 آماری ۀراوانی مدرک تحصیلی نمونتوزیع ف :2 شکل
 

 دهندگان مدرک تحصیلی پاسخ -9
 77د تعیدا  ،دارای درجه سرهنگی (ددرص 7207)نفر  57د تعدا ،نفر از نمونه آماری 750از تعداد 

دارای درجیه   (ددرصی  8905)نفیر   25تعیداد  و دارای درجیه سیرهنگ دومیی    ( درصید  100)نفر 

 (.5 شکل) باشند یم دارای درجه سروانی (ددرص 5501)نفر  27سرگردی و تعداد 

0.7%

18% 

81.3%

 تحصیلی مدرک

 کارشناس کارشناس ارشد دکترا
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 توزیع فراوانی درجه نظامی نمونه آماری: 9شکل 

 

 یآمار نمونه استنباطی آمار -4

باشید،   های مناسب آماری تابعی از نرمال بودن متغیرهای تحقیی  میی   انتخاب آزمون از آنجا که 

هیا   مبنای نرمال بودن توزییع داده های پارامتریک بر  های آماری از جمله آزمون بسیاری از آزمون

هیا در ییک جامعیه ییا در سیطح       روند کیه توزییع داده   اند و با این پیش فرض به کار می بنا شده

بنابراین الزم است تا قبیل  . های انتخاب شده از جامعۀ مذکور از توزیع نرمال پیروی نمایند نمونه

نتیایج   .یع آن متغییر را مشیخص کیرد   های آماری بررسی متغیرها، نوع توز از پرداختن به تحلیل

نشیان   7های تحقیی  در جیدول    اسمیرنوس بر روی داده –حاصل از اجرای آزمون کولموگروس 

 .داده شده است

 

 

 

 

 

 

15.1%
7.9%

40.3%

36.7%

 درجه نمونه آماری
 سروان سرگرد 2سرهنگ سرهنگ
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 اسمیرنوف –نتایج حاصل از اجرای آزمون کولموگروف  :6جدول 

 Ho: (ρ =0) .کند توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی می

 H1 :( ρ≠ 0) .کند توزیع نرمال پیروی نمیتوزیع مشاهدات از 
 نتیجه آزمون sigمقدار  ره آزمون ما آ تعداد نمونه متغیر

 توزیع نرمال 90997 70008 750 شنگاهداری دان

 توزیع نرمال 90997 70059 750 شتوسعه دان

 توزیع نرمال 90999 50299 750 شاشتراک دان

 نرمال توزیع 90999 50571 750 شیری دانکارگ به

 توزیع نرمال 90999 50559 750 شتحصیل دان

 توزیع نرمال 90999 50488 750 شتشخیص دان

 توزیع نرمال 90999 50558 750 شذخیره سازی دان

 توزیع نرمال 90995 70452 750 های اطالعاتی امانهس

 توزیع نرمال 90999 50584 750 شانتشار دان

 توزیع نرمال 90998 70150 750 شیابی دان دست

 ها آزمون فرضیه

 اول تحقیق ۀآزمون فرضی -6

 :فرضیه اول تحقیق
به نظرمی رسد وضعیت مدیریت دانش و میدیریت اطالعیات در سیازمان نظیامی میورد مطالعیه       

 .مناسب است

 :های آماری فرضیه
 تر وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمان نظامی مورد مطالعه پایین: فرضیه صفر

 .از متوسط است

وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمان نظیامی میورد مطالعیه    : فرضیه مقابل

 .باالتر از متوسط است

 از ،(مدیریت دانیش و میدیریت اطالعیات   )تحقی   یمتغیرها آزمون و بررسی وضعیت جهت

 02 اطمینیان  فاصیله  و( Test Value = 3) 5 عیدد  برابیر  آزمیون  مقدار با ای نمونه تک tآزمون 

 از تیر  بیزرگ  P-Valueمقیدار   کیه  صورتی در مذکور، آزمون در .استفاده گردید(  %2 یخطا)%
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 نتیجیه  در و نیدارد  یمعنادار تفاوت 5 عدد یعنی آزمون مقدار با بررسی مورد متغیر باشد، 92/9

 P-Value مقیدار  کیه  صیورتی  در. دارد وجود یآمار جامعه در متوسط حد در بررسی مورد عامل

 این در .دارد یتفاوت معنادار 5 عدد یعنی آزمون مقدار با بررسی مورد متغیر باشد،92/9 از کمتر

 در یقیو  صیورت  به بررسی مورد عامل بود، 5 عدد از باالتر بررسی مورد عامل میانگین اگر حالت

 عامیل میورد   بیود،  5 عیدد  از تر پایین بررسی مورد عامل میانگین اگر و دارد، وجود یآمار جامعه

در  نتایج حاصل از اجرای آزمیون مییانگین  . دارد وجود یآمار جامعه در ضعی  صورت به بررسی

به طور  شود، می مشاهده 5 جدول در شده ذکر مطالب به توجه با .نشان داده شده است5 جدول

ر ابعیاد  به عبارت دیگ. باشد کلی وضعیت متغیرهای تحقی  در جامعه آماری باالتر از متوسط می

و عوامل مدیریت دانش و میدیریت اطالعیات در سیازمان نظیامی میورد مطالعیه، بیاالتر از حید         

 . استمتوسط 

 یا نمونهتک  tن نتایج آزمو: 2 لجدو

 t P-Valueن آزمو معیار انحراف میانگین لعام
Sig. (2-tailed). 

 9 740925 9058170 504201 شنگاهداری دان

 9 10908 7095191 505857 شتوسعه دان

 9 740925 9058170 500079 شاشتراک دان

 9 520578 9025898 807542 شیری دانکارگ  به

 9 550815 9024555 807515 شتحصیل دان

 9 700558 9057519 809794 شتشخیص دان

 9 540575 9085574 809585 شسازی دان ذخیره

 9 520529 9021254 805274 های اطالعاتی  امانهس

 9 580452 9082172 805291 شانتشار دان

 9 520557 9085815 500085 شیابی دان دست
 

 دوم تحقیق ۀآزمون فرضی-2

 :تحقیق ۀفرضی
رسد فرماندهان و میدیران سیطوح مختلی ، نظرهیای مختلفیی نسیبت بیه وضیعیت          به نظر می

 .مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمان نظامی مورد مطالعه دارند
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 :های آماری فرضیه
وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعیات از نظیر فرمانیدهان و میدیران سیطوح      : فرضیه صفر

 .مختل  یکسان است

وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعات از نظر فرماندهان و مدیران سطوح : فرضیه مقابل

فرمانیدهان و  )جهت آزمون بررسی میزان تفاوت در دیدگاه نمونه آمیاری   .مختل  متفاوت است

 بیا  و گردیید،  اسیتفاده  وارییانس  تحلیل از، (مدیران سطوح مختل  سازمان نظامی مورد مطالعه

  (.5جدول )شد  مقایسه یکدیگر با یآمار نمونه مختل  های دیدگاه آزمون توکی، کمک

 

 یآمار نمونه مختلف طبقات های مقایسه دیدگاه جهت واریانس تحلیل آزمون نتایج: 9 جدول

 ابعاد
عامل مورد 

 بررسی

 نمونه طبقات مختلف

 یآمار

سطح 

 معناداری
 نتیجه میانگین

مدیریت 

 دانش

 شداری دانهنگ

مدیران  -مدیران ارشد

 میانی
 987511 دمدیران ارش 18188

تفاوت معناداری 

مدیران  -مدیران ارشد .دندارن

 عملیاتی
 486163 مدیران عملیاتی 18341

مدیران  -مدیران میانی 

 عملیاتی
 988537 مدیران میانی 18111

فرماندهان و 

مدیران عملیاتی 

ارزیابی 

تری از  مثبت

وضعیت 

نگهداری دانش 

 .دارند

 شتوسعه دان

مدیران  -مدیران ارشد

 میانی
 486251 دمدیران ارش 18829

تفاوت معناداری 

مدیران  -مدیران ارشد .دندارن

 عملیاتی
 486657 مدیران عملیاتی 18215

مدیران  -مدیران میانی 

 عملیاتی
 988891 مدیران میانی 18164

فرماندهان و 

مدیران عملیاتی 

ارزیابی 

تری از  مثبت

وضعیت توسعه 

 .دانش دارند

 شاشتراک دان
مدیران  -مدیران ارشد

 میانی
 983589 دمدیران ارش 18152

تفاوت معناداری 

 .دندارن
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مدیران  -مدیران ارشد

 عملیاتی
 486983 مدیران عملیاتی 18392

مدیران  -مدیران میانی 

 عملیاتی
 988871 مدیران میانی 18171

فرماندهان و 

مدیران عملیاتی 

ارزیابی 

تری از  مثبت

وضعیت اشتراک 

 .دانش دارند

یری کارگ  به

 شدان

مدیران  -مدیران ارشد

 میانی
 486251 دمدیران ارش 18764

تفاوت معناداری 

 .دندارن

مدیران  -مدیران ارشد

 عملیاتی
 482541 مدیران عملیاتی 18316

مدیران  -مدیران میانی 

 عملیاتی
 481548 مدیران میانی 18185

تحصیل 

 شدان

مدیران  -مدیران ارشد

 میانی
 481218 دمدیران ارش 18471

تفاوت 

معناداری 

 .دندارن

مدیران  -مدیران ارشد

 عملیاتی
 482541 مدیران عملیاتی 18316

مدیران  -مدیران میانی 

 عملیاتی
 481548 مدیران میانی 18185

تشخیص 

 شدان

مدیران  -مدیران ارشد

 میانی
 481218 دمدیران ارش 18736

تفاوت 

معناداری 

 .دندارن

مدیران  -مدیران ارشد

 عملیاتی
 486486 مدیران عملیاتی 18829

مدیران  -مدیران میانی 

 عملیاتی
 983175 مدیران میانی 18175

مدیر

یت 

 اطالعات

سازی  ذخیره

 شدان

مدیران  -مدیران ارشد

 میانی
تفاوت  988751 دمدیران ارش 18991

معناداری 

 .دندارن
مدیران  -مدیران ارشد

 عملیاتی
 482189 مدیران عملیاتی 18833

مدیران  -مدیران میانی 

 عملیاتی
 983965 مدیران میانی 18116

فرماندهان 

و مدیران 

عملیاتی ارزیابی 

مثبت تری از 

وضعیت ذخیره 

سازی دانش 

 .دارند

های  امانهس

 اطالعاتی

مدیران  -مدیران ارشد

 میانی
 486875 دمدیران ارش 18331

تفاوت 

معناداری 

 486769 مدیران عملیاتی 18794مدیران  -مدیران ارشد .دندارن
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 عملیاتی

مدیران  -مدیران میانی 

 عملیاتی
 489263 مدیران میانی 18969

انتشار 

 شدان

مدیران  -مدیران ارشد

 میانی
 481218 دمدیران ارش 18211

تفاوت 

معناداری 

 .دندارن

مدیران  -مدیران ارشد

 عملیاتی
 48296 مدیران عملیاتی 18112

فرماندهان 

و مدیران 

عملیاتی ارزیابی 

تری از  مثبت

وضعیت انتشار 

 .دانش دارند

مدیران  -میانی مدیران 

 عملیاتی
 484837 مدیران میانی 18114

فرماندهان 

و مدیران 

عملیاتی ارزیابی 

تری از  مثبت

وضعیت انتشار 

 .دانش دارند

یابی  دست

 شدان

مدیران  -مدیران ارشد

 میانی
تفاوت  486251 دمدیران ارش 18338

معناداری 

 .دندارن
مدیران  -مدیران ارشد

 عملیاتی
 486657 عملیاتیمدیران  18215

مدیران  -مدیران میانی 

 عملیاتی
 988891 مدیران میانی 18164

فرماندهان 

و مدیران 

عملیاتی ارزیابی 

تری از  مثبت

وضعیت 

دستیابی به 

 .دانش دارند

 

 گیری بحث و نتیجه

اند که دارایی بسیار عظیمی در سازمان پراکنده است کیه میورد    ها تشخیص داده سازمانامروزه، 

ه به همین جهت رویکردی نوین ب ؛گیرد و آن چیزی نیست جز دانش سازمانی استفاده قرار نمی

هیا در تالشیند تیا بیدین وسییله       و سیازمان است ه ها به وجود آمد نام مدیریت دانش در سازمان

های دانشی  ها به داده خیلی از سازمانبا وجود اینکه  .های سازمانی خود را مدیریت نمایند دانش

میدیریت در سیازمان    نبودهای دانشی به دلیل  اما کماکان حجم باالیی از دارایی ،کنند توجه می



 695/  ... شناسایی عوامل مؤثر بر نیت ترک خدمت ارادی کارکنان

 

یکیی  اند کیه   نظامی نیز بر این عقیده راهبردشناساناز طرفی . رود شود و هدر می دور ریخته می

مبحر مدیریت دانش  ،است نظامییروهای نلی که امروزه به شدت مورد نیاز ئترین مسا از جدی

نامه ابالغی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام بیه   های نظامی کشور بر اساس آیین لذا سازمان .تاس

تحقی  حاضر به دنبال بررسی و ارزیابی وضعیت  ،از این رو. اند های مدیریت دانش نموده فعالیت

مدیریت دانش و فناوری اطالعات از دیدگاه فرماندهان و مدیران سازمان نظیامی میورد مطالعیه    

 .باشد می

وری اطالعیات در سیازمان   ریت دانش و فنیا نتایج تحقی  حاکی ازوضعیت نسبتاً مناسب مدی

امیا ایین وضیعیت بیا      اسیت، دیدگاه فرماندهان و مدیران سطوح مختلی    نظامی مورد مطالعه از

 . زیادی دارد ۀبنیان فاصل وضعیت مطلوب و تحق  یک سازمان نظامی دانش

 پیشنهادها
شیبکه اینترنیت داخلیی و اصیول      کید برأهای الزم با ت جهت ایجاد زیرساخت در ریزی برنامه -7

 ؛های نوین فناوریامنیتی جهت استفاده بیشتر از 

  بهینیه از دانیش تخصصیی در محییط     ۀریزی در جهت افزایش دانش کارکنان واستفاد برنامه -5

 ؛کار

مفیاهیم میدیریت دانیش،    های مختل  با مباحیر و   جهت آشناسازی کارکنان و مدیران رده -5

سیازی  مستند های آموزشیی  با برگزاری کارگاه و ایدهای آموزشی منسجم و منظم برگزار نم دوره

 ؛تجارب، نحوه و چگونگی تسهیم و تبادل دانش در سازمان را به کارکنان آموزش دهند

م وکارهای الزم جهت کش  تجارب و دانش آنان فیراه  ن و خبرگان و سازاشناسایی متخصص -8

 ؛آید

مقیررات از   توجیه بیه قیوانین و    گری و حفظ روحیه نظامی ضمن رعایت مالحظات امنیتی و -2

 ؛برداری الزم به عمل آید هسازمان بهر داخل در ها دهیا آزاد جریان

 ها بیا کاربردهیا و  آن آشنایی بیشتر و  اطالعاتی های امانهاستفاده ازس مهارت کارکنان در یارتقا -5

  ؛های اطالعاتی امانهس مزایای هر یک از

 از فرهنگ سازمانی سازمانی و تقویت بخش ساختار ش،در تمامی مراحل سامانه مدیریت دان -1

طراحی شیوند  ی بازا گونهی مورد اشاره به هافرآیندزم است اللذا . تخوردار اساهمیت اساسی بر



 7505، تابستان 5سال هفدهم، شمارۀ مدیریت نظامی،  ۀفصلنام / 691

 

یی که به سیازمان  ها نهیهزمدیریت دانش داشته باشند و از این طری   ۀکه تطاب  کاملی با سامان

 .دبه حداقل برس ،شود یمتحمیل 

 منابعفهرست 
، .ا.ا.هیای نظیامی ج   راهبردهای استقرار مدیریت دانش در سازمان(. ال  7509)اهلل  آقامحمدی، داود و دهقان نبی

 85فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 

رییزی و   برنامیه )های نظامی  راهبردی دانش در سازمانمدیریت (. ب 7507)آقا محمدی، داود و دهقان نبی اله  

 .دافوس آجا: تهران(. استقرار

، استفاده از عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش در تدوین اهداس (ج 7507)اهلل  آقامحمدی، داود و دهقان نبی 

، ینگیار  جربیه ت، اولیین همیایش ملیی    (یک سازمان نظامی: مورد مطالعه)سازی مدیریت دانش  راهبردی پیاده

  .(ع)دانشگاه امام حسین. ت دانش در سازمانیریو مد یاوک تجربه
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ت ونیوآوری کارکنیان در   ، نقش مدیریت دانش در ارتقای خالقی(7505)رضایی، نادر، اکبرپیوسته، فیضعلی اکبر  

 05-84 ،(7)1، یانسان علوم در تیخالق و ارکابت یپژوهش ،یعلم ۀفصلنام .های نظامی سازمان

 در دانش مدیریت سازی پیاده تجارب و موانع ها، چالش ،7505) دانایی، شبنم؛ زارعیان، آرمین ستارزاده، مریم؛ 
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 ،چیاپ پینجم   ،یرازیو محمیود شی   یصیائب  ترجمه محمیود ، تیری  در مدیتحق یها روش، (7549)اوما  ،ارانکس

 .یزیر ت و برنامهیریآموزش و پژوهش مد یانتشارات موسسه عال :تهران

فصلنامه مدیریت نظامی، دانش،  تیریمد اقدامات لیتسه در یاجتماع یها هیسرما ، نقش(7505) ، ناصریعسگر
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، ارائه الگوی به کارگیری مدیریت دانش در پدافند غیرعامل، ( 7505) زاده ضیاء الدین عطایی، سیدشکور و قاضی 

قابیل دسترسیی    .dec. 2014 ,02 آمریکیای شیمالی  ل، غیرعامنشریه پدافند غیر عامل دانشگاه امام حسیین 

 http://journals.ihu.ac.ir/index.php/pd/article/view/8067در

 .قرآن کریم
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