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چکیده
یکی از مهم ترین نیازهای صنایع دفاعی کشورهای در حال توسعه ،تصمیمگیری در رابطه بیا چگیونگی میدیریت
دانش را میتوان از اساسیترین راهبردهای دانشبنیان نمودن سازمانها تلقی نمود و بر این اساس سازمانهیایی
که در چشماندازهای سازمانی خود به دنبال دانشبنیان بودن سازمان و اجزایش میباشیند ،نیاگزیر هسیتند کیه
تالش کنند تا مفاهیم و نظریههای مدیریت دانش و نیز ارتباط آن با سایر مفاهیم و نظریههای نوین سیازمانی در
افکار مدیران و کارکنان سازمان و اقدامات و فعالیتهای آنان جاری و ساری شود .در تحقی حاضر که با استفاده
از روش توصیفی -تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه ای ،مشاهدات میدانی و پیمایشی جهیت جمیع آوری داده
استفاده شده و جامعه آماری تحقی  ،فرماندهان و مدیران سطوح مختل هستند که با مباحر مدیریت دانیش و
فناوری اطالعات آشنا بوده ،با استفاده از روش نمونهگییری غیراحتمیالی سیهمیهای تعیداد  750نفیر از طبقیات
مختل سطوح مدیریتی سازمان نظامی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند .دادههیای الزم بیا اسیتفاده از ابیزار
پرسشنامه محق ساخته با ضریب پایایی  9/412جمع آوری گردیده و با استفاده از نرمافزار  SPSSو آزمونهای
آماری کولموگروس-اسمیرنوس و تحلیل واریانس یک طرفه تحلیل شدند .با توجه به نتایج حاصله تحقیی از نیوع
کاربردی میباشد و نتایج تحقی نشان میدهد که به طور متوسط وضعیت مدیریت دانش و فناوری اطالعیات در
سازمان نظامی مورد مطال عه از دیدگاه فرماندهان و مدیران سطوح مختل نسبتاً مناسب اسیت ،امیا بیا وضیعیت
مطلوب شکاس قابل توجهی وجود دارد .همچنین نتایج تحقی نشان داد که در عاملهای بین دیدگاه فرماندهان
و مدیران عملیاتی با فرماندهان و مدیران ارشد و فرماندهان و مدیران میانی تفاوت معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی :مدیریت دانش،فناوری اطالعات ،سازمان نظامی ،راهبرد

 .7عضو هئیت علمی دانشگاه خاتم االنبیاء(ص) (نویسندۀ مسئول)aa.romao@yahoo.com  ،

 .5عضو هئیت علمی دانشگاه خاتم االنبیاء(ص)
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مقدمه
بررسی و مطالعۀ سیر تاریخی آموزهها و مکاتب مختل اعتقادی بشر به ویژه ادیان الهیی نشیان
می دهد که مفاهیم مرتبط با علم و دانش به تناسب با اقتضائات زمانی و مکانی هر مکتب فکری
در طول تاریخ به نوعی مورد تأکید واقع شده است و شاید بتوان میل به آمیوختن و دانسیتن را،
میل فطری بشر قلمداد نمود که ذات اقدس الهی در وجود انسان به ودیعه نهاده اسیت .اهمییت
توجه بیه علیم و دانیش و ضیرورت بسترسیازی و حرکیت بیه سیوی آمیوختن ،کشی  ،خلی و
بهرهبرداری از علوم و دانش نافع تا حدی است که خال کائنات هستی ،ذات حکیم و علیم ازلی،
خداوند تبارک و تعالی ،در جامعترین کتاب هدایتبخش بشری ،قرآن کیریم ،مییفرماینید :قل:
«هل یستوی الذین یعلمون والذین الیعلمون؟»؛ «بگو آیا اهل علم بیا میردم جاهیل یکسیانند؟»
(زمر ،آیه شریفه  .)0از این آیه شریفه چنین برمیآید که نه تنها مقام افراد صاحب علم و دانش،
بلکه مقام موقعیت سازمانهای صاحب علم و دانش و جوامع صاحب علم ودانش نیز بیا یکیدیگر
یکسان نخواهد بود .با این حال نظریهپردازی علمی در خصوص مباحر مدیریت دانش در سطح
جوامع و در سطح سازمانهای بزرگ دولتی ،تولیدی و خدماتی همزمان با تغییرات و پیچییدگی
محیط جهانی ،ملی و کسب و کارها از یکسو و مسائل و مشکالت عملکردی و نیز انگییزه کسیب
مزیت رقابتی و بهرهوری باال سازمانها از سوی دیگر صیورت پذیرفتیه اسیت؛ بیه طیوری کیه از
دیدگاه پیتر دراکر ،صاحب نظر برجسته مدیریت در غرب ،راز موفقیت سازمانها در قرن بیسیت
و یکم توجه به مدیریت دانش و اجرای صحیح آن است .چانگ ،هونگ ،یین و تیسینگ (:5994
 )22در کار تحقیقی خود نقل میکنند که دراکر اعتقاد دارد« :در سازمانهای هزاره سوم اجرای
مدیریت دانش ضروری بوده و سازمانها باید با برنامهریزی برای اجرای آن اقدام کنند .موفقییت
سازمانها به طور فزایندهای به این موضوع وابسته است که چطور به طور مؤثر سازمان میتوانید
دانش را بین کارکنان سطوح مختل جمع آوری ،ذخیره و بازیابی کند ».از این رو ،در سالهیای
اخیر ،سازمانها و محققان مختلفی به مدیریت دانش روی آورده و به توسیعه نظیری وکیاربردی
این مفهوم کمک به سزایی نمودهاند؛ به طوری که به اعتقیاد میک دونالید  « :امیروزه میدیریت
دانش به عنوان یکی از جالبترین و چالش برانگیزترین موضوعات مدیریت بوده و داییرۀ کیاربرد
آن همواره با سایر مباحر عرصه مدیریت گستردهتر میشیود ».بیدون شیک ،میدیریت دانیش را
میتوان از اساسیترین راهبردهای دانشبنیان کیردن سیازمانهیا تلقیی نمیود .بیر ایین اسیاس
سازمانهایی که در چشماندازهای سازمانی خود به دنبال دانشبنیان بیودن سیازمان و اجیزایش
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میباشند ،ناگزیر هستند که تالش کنند تا مفاهیم و نظریههای مدیریت دانش و نیز ارتبیاط آن
با سایر مفاهیم و نظریه هیای نیوین سیازمانی در افکارمیدیران و کارکنیان سیازمان و اقیدامات و
فعالیتهای آنان جاری و ساری شود.
در سازمانهای نظامی کشور ،بر اساس آییننامه ابالغی سیتاد کیل نیروهیای مسیلح (سیال
 ،)7544در راستای تحق چشمانداز بیست سالۀ نیروهای مسلح ،آییننامه مدیریت دانش بیرای
سازمان های نیروهای مسلح ابالغ گردیده و اقدامات قابل توجهی نیز در این خصیوص در سیطح
سازمانهای نظامی به عمل آمیده اسیت .بیا ایین وجیود ،کیاربرد راهبیردی میدیریت دانیش در
محیطهای نظامی هنوز در مراحل ابتدایی و آغازین خود قراردارد ،ایین در حیالی اسیت کیه در
بسیاری از ارتشهای دنیا نظیر ایالت متحده ،بریتانیا ،کانادا ،استرالیا و چندین کشیور منطقیهای
مانند ژاپن ،کره و تا حدودی هم سنگاپور ،مدیریت دانش کاربردهای وسیعی دارد .از طرفی ،هم
اکنون اهور جنگ شبکهمحور در میان اغلب کشورهای همپیمیان گیرایش جدییدی بیه سیمت
گزینش الگوهای جنگ شبکهای به عنوان ابزاری برای برتری اطالعاتی پیدا کرده است .مدیریت
دانش مرکز انقالب اطالعاتی ارتشها است که آنها را قیادر بیه انجیام مأمورییت ،تولیید دانیش،
تحویل اطالعات و نوآوری دانش مینماید (آقامحمدی و دهقان7507 ،ب  .) 04:از سیویدیگیر،
پیادهسازی مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمانهای نظامی بیه علیت سیاختار سلسیله
مراتبی و مکانیکی ،تحت تأثیر دیدگاه فرماندهان و مدیران میباشد؛ لذا توجیه بیه فرمانیدهان و
مدیران به عنیوان یکیی از اساسییتیرین عوامیل کلییدی پییاده سیازی موفی میدیریت دانیش
درسازمانهای نظامی یاد میشود .بنابراین پژوهش حاضر بیه دنبیال بررسیی وضیعیت میدیریت
دانش و فنیاوری اطالعیات از دییدگاه فرمانیدهان و میدیران در سیازمان نظیامی میورد مطالعیه
میباشد.

 -2فرضیههای تحقیق
فرض اول :به نظر میرسد وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمان نظامی میورد
مطالعه مناسب است.
فرض دوم :به نظر میرسد فرماندهان و مدیران سطوح مختل  ،نظرهیای مختلفیی نسیبت بیه
وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمان نظامی مورد مطالعه دارند.
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 -9بیشینۀ تحقیق
نادر رضایی ،اکبرپیوسته و اکبر فیضعلی در سال  7505پژوهشی با عنیوان «نقیش میدیریت
دانش در ارتقای خالقییت و نیوآوری کارکنیان در سیازمانهیای نظیامی» بیا روش توصییفی –
پیمایشی و همبستگی انجام دادهاند .با توجه به نقش میدیریت دانیش در سیازمانهیا بیه وییژه
سازمانهای نظامی با سیاستگذاری مطمئن و اتخاذ بودجۀ کافی سعی در پیادهسیازی کامیل و
توسعه و بهبود هر چه ببیشتر سازمانهای نظامی گردد .مجید ملکی و احمد لطفی تحقیقیی بیا
عنوان «ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه افسری امام علی(ع)» در سال  7502با استفاده از
شیوه توصییفی و پیمایشی به کمک پرسشنامه با هدس ارزیابی سطح مدیریت دانش در دانشگاه
افسری امام علی(ع) انجام دادهاند که نتایج حاصل نشان میدهد دانشگاه افسری امیام علیی(ع) در
هیچ یک از ابعاد مدیریت دانش دارای وضعیت ایدهآلی نیست و در بین ابعاد مدیریت دانش ،بیه
طور نسبی« ،به کارگیری دانش» بهترین وضعیت را به خیود اختصیاص داده اسیت و «تشیخیص
اشتراک و تحصیل و توسعه و نگهداری دانش» به ترتیب در رتبههیای بعیدی قیرار دارد .حامید
جاللپور در سال  7505مقالهای با عنوان «بومیسازی چرخۀ مدیریت دانیش در سیازمانهیای
نظامی -دفاعی (مطالعه موردی ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران)» با
روش توصیفی -پیمایشی نوشته است که وضعیت شاخصهای ساختار ،فرهنگ ،فنیاوری ،منیابع
انسانی و فرآیندهای دانشی در نزاجا برای استقرار مدیریت دانش ،با تحلیل دادههیای بیه دسیت
آمده از پرسش نامه مورد آزمون قرار گرفته است و بر اساس آزمون فریدمن (باالترین مییانگین)،
اولویتبندی شده است .پس از تحلیل ،وضعیت فناوری در نزاجا برای اسیتقرار میدیریت دانیش
مناسب ارزیابی شده است و شاخصهای ساختار و فرآیند دانشی و منیابع انسیانی و فرهنیگ در
اولویتهای بعدی قرار میگیرند .امیدرو جینزبالزا در سیال 5972تحقیقیی بیا عنیوان «تیدوین
مدیریت دانش راهبردی نوین در نیروهای نظامی جهت ارتقای توان نظامی» بیا اسیتفاد از روش
پیمایشی و روش میدانی انجام داده اند .نتایج حاصل نشان میدهد استقرار مؤلفههیای میدیریت
دانش در ارکان مدیریتی نیروی نظامی باعر بهبود کاری وارتقای توان عملیاتی در این سیازمان
گردیده است .لیدا اوبگال در سال  5972تحقیقی با عنوان «تکنیکهای پیشرفته برای میدیریت
دانش در نیروی نظامی» انجام داده است.
روش تحقی در این مطالعه ترکیبی است؛ یعنی هم از روش کیفی و هیم کمیی بهیرهگییری
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شدهاست ونتیایج نشیان داد کیه هفیت عامیل توسیعه منیابع انسیانی ،جهیتگییری راهبیردی
داناییمحور ،زیرساخت سیستمهای اطالعاتی ،ارزیابی و انتقال دانش ،الگوگیری ،درگیری فیردی
و فرهنگ مشارکتی عوامل کلیدی موفقیت در پیادهسازی مدیریت دانش با تکنیکهای پیشرفته
به شمار میروند .سید شکور عطایی و سید ضیاء الدین قاضیزادهفر در سال  7505تحقیقیی بیا
عنوان «ارائه الگوی به کارگیری مدیریت دانش در پدافند غیر عامل» با روش توصیفی تحلیلی و
پیمایشی انجام دادهاند .نتایج حاصل نشان میدهد به کارگیری مدیریت دانش نقیش میؤثری در
پدافند غیرعامل دارد و با به کارگیری الگو میتوان از اتالس هزینه ،زمان ،دوبارهکیاری و کیاهش
میزان هزینهها جلوگیری کرد .وحیده ابراهیمزاده و ابوالفضل آخوندی در سال 7505تحقیقی بیا
عنوان «نقش مدیریت دانش در ارتقای اقتدار دفاعی ارتش جمهوری اسالمی اییران» انجیام داده
است که از نظر روش ،توصیفی و از نظر شیوه نگارش و پرداختن به مسیئلۀ تحقیی  ،توصییفی-
تحلیلی است که محق با استفاده از اسیناد و میدارک موجیود اقیدام بیه گیردآوری اطالعیات و
تشریح و تبیین مفاهیم ،اصیول و سیاختار در عرصیه اسیتقرار نظیام میدیریت دانیش در ارتیش
ج.ا.ایران کرده است و در نهایت راهکارهایی برای پیادهسیازی موفی میدیریت دانیش و تسیریع
فرآیند پیادهسازی در آن سازمان ارائه شده است .غالمرضا هاشیمی و غالمرضیا عبیدی و وحیید
نادری تحقیقی با عنوان «مدیریت دانش نظامی کاتالیزور دفاع همهجانبه» در سال  7505انجام
دادهاند که با روش توصیفی تحلیلی با استفاده از اسیناد کتابخانیهای و سیایتهیای اینترنتیی و
پاسخنامه انجام دادهاند که در نهاییت بیه اهمییت کیاربرد میدیریت دانیش در نیروهیای مسیلح
رسیدهاند که باعر بهبود وضعیت مطلوب در نیروهای مسلح میگردد.
مریم ستارزاده ،شبنم دانایی و آرمین زارعیان در سال  7505تحقیقی با موضوع «چالشهیا،
موانع و تجارب پیادهسازی مدیریت دانش در سیازمانهیای نظیامی و انتظیامی» از نیوع میروری
پرداختهاند که اطالعات از طری جستجو از بانکهای اطالعاتی معتبر (از سال  2009بیه بعید) و
کتب مرتبط با مدیریت دانش تدوین شده است.تحقیقات در زمینۀ تجارب و موانع مدیریت دانش
در سازمانهای مختل نشان میدهد که برخی محدودیتهای موجود در سازمانهای نظیامی و
انتظامی از جمله نقل و انتقاالت کارکنان ،دسترسی محدود به اینترنت و شیبکههیای تحیت وب،
محدودیتهای سفر به کشورهای خارجی و ...جزء موانیع پییادهسیازی میدیریت دانیش در ایین
سازمانها میباشند .موانع موجود بر سر راه میدیریت دانیش حیاکی از ایین اسیت کیه موفقییت
مدیریت دانش نیازمند عزم جدی سازمانها برای برطرس کردن این موانع اسیت .بایید میدیریت
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دانش در سازمانهای نظامی و انتظامی باور شود و کارکنان و مدیران به اثربخشی آن اعتقاد پیدا
کنند و با تدوین برنامههای بلندمدت برای رفع این موانع اقدام نماینید و در خالقییت و نیوآوری
پیشگام شوند .ناصر عسگری در سال  7507تحقیقی با عنوان «نقش سرمایههیای اجتمیاعی در
تسهیل اقدامات مدیریت دانش» با روش تحقی  ،توصیفی و از نوع همبستگی انجیام داد .نتیایج
پژوهش نشان داد ابعاد مورد بررسی سرمایه اجتماعی تأثیر قابیل تیوجهی بیر تسیهیل اقیدامات
مدیریت دانش در سازمان ندارد .بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه میشود.

مبانی نظری
 -6تعاریف
 6-6مدیریت دانش:
بررسی و مطالعۀ ادبیات تخصصی مدیریت دانش حاکی از آن است که تعاری مختلفی از سیوی
صاحب نظران و محققا ن این حوزه ارائه گردیده است که هر کدام بیه فراخیور ماهییت تحقیی ،
اهداس تحقی و سطح تحلیل تحقی  ،تعریفی از مدیریت دانیش ارائیه نمیودهانید .بیرای مثیال،
کارول اعتقاد دارد که «مدیریت دانش ،فلسفه مدیریتی است که به منظور بهبود عملکرد سازمان
اقدامات هدفمند و درست مدیریت اطالعات را با فرهنگ یادگیری سیازمانی ترکییب مییکنید».
(کاناواتمن )775 :5997 ،الاوری ( )7001نیز بیان نموده است که مدیریت دانش عبارت است از
«خل  ،به اشتراکگذاری و بهرهبرداری از دانش جهت ارتقای عملکیرد سیازمان» .الوری (:7001
)525در تعری دیگری مدیریت دانش را «یک راهبرد هوشمندانه بیه منظیور انتخیاب و کسیب
دانش مناسب و تحویل آن به افراد مناسب در زمان مناسیب» مییدانید(چین و سییانگ:5991 ،
 .)552در مطالعهای دیگر آمده است« :مدیریت دانش شامل همه روشهایی است کیه سیازمان،
داراییهای دانشی خود را اداره میکند و شامل چگونگی جمعآوری ،ذخیرهسازی ،انتقال ،به کار
گیری ،به روزسازی و ایجاد دانش است( ».شیین)552 :5998 ،؛ ویکرامسیینگه و البیتیز:5991 ،
 .)577به نظر جونز «مدیریت دانش یک رویکرد سیستماتیک یکپارچه جهت شناسایی ،میدیریت
و تسهیم تمام داراییهای اطالعیاتی سیازمان اسیت کیه شیامل بانیکهیای اطالعیاتی ،میدارک،
سیاستها و رویهها میباشد (».جونگ ،چو و وو )552 :5995 ،به نظر اسمیت « مدیریت دانش،
یک محیط کاری جدید ایجاد میکند که دانش و تجربه به آسانی میتوانند به اشیتراک گیذارده
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شوند و همچنین اطالعات و دانش را فعال میکند تا به سمت افراد مناسیب و در زمیان مناسیب
جریان یابند تا آنهیا بتواننید میؤثر و کیاراتر عمیل کننید(».اسیترنبرگ )772 :7007 ،از دییدگاه
نگارندگان مقاله« ،مدیریت دانش ترکیبی از راهبرد و فرآیند کش  ،اکتساب ،خل  ،تسهیم و بیه
اشتراکگذاری ،انتقال و توزیع ،به کارگیری و ارزیابی تجارب و دانشهای نهان و آشیکار در سیه
سطح فردی،گروهی و سازمانی در سه زمان گذشته ،حال و آتی سازمان در جهت کسیب مزییت
رقابتی و بهرهوری پایدار میباشد».

 2-6مدیریت دانش نظامی
در یک سازمان نظامی مدیریت دانش باعر ارتقای تغییرات سازمانی ،خیطمشیی ،مأمورییت ییا
پیشرفت فناوری میگردد .مدیریت دانش نظامی یک رویکرد راهبردی برای دستیابی به اهیداس
دفاعی بر مبنای تقویت ارزش دانش جمعی از طری فرآیندهای خل  ،گردآوری ،سازماندهی ،به
اشتراکگذاری و انتقال دانش در عمل است .بنیابراین میدیریت دانیش نظیامی پتانسییلی بیرای
بهبود تصمیمگیری و اجرای اثربخش و کارآمدتر مأموریتها است .فناوریهای پشتیبانی کننیده
از جنگ شبکهمحور برای به کارگیری قدرت مدیریت دانیش و دسیتیابی بیه ارتشیی مقتیدر در
آینده باید با تغییرات مناسب در دکترین ،سازمان ،آموزش و رهبری تقویت شیود .سیازمانهیای
نظامی شرایط منحصر به فردی دارند که بایید میدیریت دانیش در آن پییاده و اجیرا شیود (آقیا
محمدی و دهقان .)54 : 7509 ،آقا محمدی و دهقان مدیریت دانش نظیامی را چنیین تعریی
نمودهاند « :فرآیند کسب دانش ،خل و تولید دانش ،سازماندهی و ذخییرهسیازی ،تسیهیم و بیه
کارگیری دانش ،انتقال ،توزیع و به کارگیری دانش در سازمانهای نظیامی اسیت کیه در جهیت
تحق ارتقای انعطیاسپیذیری فرآینیدهای سیازمانهیای نظیامی بیرای کینشپیذیری سیریع و
پاسخگویی به موقع به نیازهای مأموریتی و اقتدار علمی و نظیامی سیازمانهیای نظیامیصیورت
میگیرد».

 9-6اصول و اجزای مدیریت دانش نظامی
در ارتش آمریکا ،اصول زیر مهمترین عوامل ایجاد مدیریت دانش نظامی کارآمید و میؤثر اسیت.
باید توجه نمیود کیه آنهیا صیرفاً ییک چیک لیسیت نیسیتند ،بلکیه خالصیهای از مشخصیات و
ویژگیهای اقدامات موف مدیریت دانش نظامی را نشان میدهند .بنابراین میدیران دانیش بایید
در تمامی شرایط آنها را مد نظر قرار دهند -7 :استخراج دانش نهیان (ضیمنی)؛  -5برخیورد بیا
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مدیریت دانش به عنوان یک فعالیت اجتماعی و میان فردی؛  -5تمرکز بر اشتراکگذاری دانش؛
 -8به هم پیوستگی وادغام دانش؛  -2ارتباط دادن و متصل نمودن افراد با تجارب و متخصصیان
و کارشناسان؛  -5تقویت سازمانهای یاد گیرنده؛  -1افیزایش و تقوییت حیس اعتمیاد و فهیم و
درک متقابل .همچنین ارتش آمریکا ،مدیریت دانش نظامی کارآمد هم از افیراد مناسب و هیم از
اجزای تکنیکی یک سامانۀ فرمانیدهی و کنترل پشتیبانی مینماید .بر این اساس مدیریت دانش
نظامی از سه جزء اصلی تشکیل گردیده است – 7 :افراد :که داخل و خارج از سازمان بیه خلی ،
سازماندهی ،انتقال و به کارگیری دانش میپردازنید و رهبیران کیه بیر اسیاس آن دانیش رفتیار
مینمایند؛ -5فرآیندها :روشها و متدهای خل  ،سازماندهی ،انتقال و به کارگیری دانیش اسیت؛
 -5فناوری :سامانههای اطالعات که خدمات و تولیدات دانشیرا در چارچوبهای سیازمان یافتیه
قرار میدهند(آییننامۀ مدیریت دانش نظامی مدیریت اطالعات آمریکا.)5994 ،

 4-6فناوری اطالعات و مدیریت دانش
به اعتقاد برخی صاحبنظران ،زیرساخت فناوری اطالعیات در میدیریت دانیش ،نقیش تسیهیل،
خل و انتقال دانش را بر عهده دارد .جونارکر و براون ،)7001(5ضمن بیان نظیر فیوق ،از چهیار
حالت تبدیل دانش نوناکا و تاکه اوچی (جامعهپذیری ،مدونسازی ،ترکیب و درونیسازی) بیرای
نشان دادن نظر خود استفاده میکنند .در جامعهپذیری که تبدیل دانش بیه یکیدیگر (و سیهیم
شدن در دانش) صورت میپذیرد ،فناوری اطالعات میتوانید بیه ارتباطیات افیراد کمیک کنید و
گروههای دانشی را تثبیت نماید.در مدونسازی که در آن دانش ضمنی به دانش صیریح تبیدیل
میشود ،ارتباطات کاربردهای متنوعی دارد؛ مثالً استفاده از رایانامه(ایمییل) ،ارتباطیات فیرد بیه
فرد را تسهیل میکند .ترکییب کیه دانیش صیریح را بیین افیراد منتقیل مییسیازد ،بیه وسییلۀ
کاربردهییای پایگییاه داده در ترکیییب و جداسییازی دادههییا حمایییت میییشییود .و سییرانجام در
درونیسازی ،که دانش به وسیلۀ افراد درونی شده و دانش صریح به دانش ضمنی تغییر مییابد،
استفاده از رایانه مانند ابزارهای بصری ،سامانههای اطالعات جغرافیایی و ...کیاربرد دارد (زییری،
 .)28 :5995شایان ذکر است که این دیدگاه بیشتر ابزارها و کاربردهای فناوری اطالعات را مید
نظر قرار میدهد و تمام قابلیتهای فناوری اطالعات بیان نمیشود .بسییاری از صیاحب نظیران،

1. Junnarker & Brown
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جهت بیان ارتباط فناوری اطالعات و مدیریت دانش ،از مدل لیویت 5اسیتفاده مییکننید .میدل
لیویت( ،)7052چهار متغییر سیازمانی شیامل وایفیه  ،5افیراد( 3اقیدامکننیدگان  ،)3سیاختار 1و
فناوری 6را نشان میدهد که در حد باالیی به یکدیگر وابستهاند و تغییر در«هر یک» به تغییرات
جبران کننده در سایرین منجر میشود .بنابراین فناوری ،رابطهای قوی بیا وایای انجیام شیده،
افراد و ساختار دارد .این دیدگاه میتواند پیچیدگیهای استفاده از زیرساختار فناوری اطالعات و
تأثیر آن بر مدیریت دانش را نشان دهد.

 -2مدیریت دانش و مدیریت اطالعات نظامی
آییننامۀ مدیریت دانش نظامی مدیریت اطالعات آمریکا  ،)5994 ( 5سیاستها و مسئولیتهای
معین شده برای مدیریت منابع اطالعات و فناوریاطالعات ارائیه مییدهید.کیاربرد سیامانههیا و
مفاهیم مدیریت دانش در داخل سازمانهای نظامی ،مدیریت اطالعات را بیه عنیوان ییک منبیع
برای ارتش و منابع پشتیبانی فناوری اطالعات ارائه میدهد .در زیر به مواردی از این آیییننامیه
اشاره میشود:
ال ) مدیریت دانش نظامی ،راهبرد دانش برای تبدیل و انتقال خود به شبکهمحوری نییروی
دانشمحور و یک بخش جامع و کامل از دگرگونی و تحول ارتش برای دستیابی به نیروهای آتی
میباشد .مدیریت دانش نظامی ،دستیابی و به اشتراکگذاری اطالعات مطلوب را فراهم مییآورد
و تواناییها و ارفیتهای زیرساخت الزم در درون ارتیش را تیأمین میینمایید؛ بیه نحیوی کیه
مباشران کسب و کار و جنگجویان قادر به کنش و واکنش سیریع و مقتدرانیه باشیند .میدیریت
دانش نظامی ،افراد ،دانشو فناوری را به هم پیوند میدهد .اهداس مدیریت دانش نظامی عبیارت
است از :پذیرفتن تغییرات فرهنگی و مدیریتی برای تبدیل شدن به ییک سیازمان دانیشبنییان
(دانشمحور)؛ در هم تنیدن و همگرا نمودن مدیریت دانش و روییههیای مهیم کسیب و کیار بیا
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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فرآیندهای سازمانهای نظامی به منظور ترغیب و تشوی نیروی دانیشبنییان؛ اداره و میدیریت
زیرساختها به عنوان یک مؤسسه و بنگاه برای تقوییت کیاراییهیا و توانیاییهیا نظییر کارهیای
مشارکتی و همکاریجویانه ،تصمیمگیری و نوآوری و ابتکیارات؛ نهادینیهسیازی «دانیش دفیاعی
آنالین» به عنوان یک مدخل اساسی و مهم برای فراهم نمودن دسترسی امن و جهانی برای کل
سازمانهای نظامی و مهار و مطیعسازی سرمایه انسانی برای سازمانبنیان.
ب) نتیجییه راهبییرد مییدیریت دانییش نظییامی عبییارت اسییت از :یکپارچییه سییازی و ترکیییب
زیرساختهای اطالعات و دانش سازمانهای نظامی با شبکه اطالعات جهانی و نیروهای آتی.
پ) همچنین سازمانهای نظامی ،مجموعههای عملگرا و مجموعههای منفعتگرارا به عنیوان
یک مبنای منسجم و به هم پیوسته در راستای تحول و دگرگونی به سمت نیروی دانشبنییان و
شبکهمحور توسعه میدهد:
()7جوامع یا مجموعههای عملگرا ،گروهی از افراد هستند که به طور مرتب و منظم سعی در
یادگیری جمعی ،حل مشکالت و مسائل ،صالحیت و مهارتسازی ،توسیعه روییههیای مهیم بیر
حول موارد مشترک ،هدس ،مأموریت ،مجموعه مشکالت و رویه کاری دارند؛
( )5جوامع و اجتماعات عملگرا به وسیله محیطهیای همکیاری نظییر شیبکههیای دانشیی و
اجتماعات و گردهماییهای حرفهای ساختار یافته ،حمایت و پشتیبانی میشوند؛
( )5اجتماعات منفعتگرا ،گروه جمعی کاربران است که مبادله وتبادل اطالعات را به خیاطر
فرآیندهای تجاری و کسب و کار و یا مأموریت ،منافع و اهداس مشترک انجام میدهند.
ت) تمامی نظامیان شاغل و نیروهای احتیاط ارتش ،گارد ملی ،غیرنظامیان و پرسنل پیمانی
میبایست استفاده کامل و بهینه از ارفیتها و منابع اجتماعات عملگرا و اجتماعات منفعتگیرا
به عمل آورند.
ث) تمامی کارکنان باید با راهبرد و اهداس مدیریت دانش ارتیش آشینا شیوند .فرمانیدهان و
رؤسای فعال و خالق باید ابتکارات سازمانی را بیه منظیور حماییت از اهیداس و راهبیرد میذکور
توسعه و تقویت دهند.توانایی برای ذخیره کردن و پیدا کردن اطالعات صحیح و درست در زمان
درست و انتقال و رساندن آن به مشتری صحیح میبایست نقطه تمرکز اصلی در تمامی سیطوح
فرماندهی به ویژه در مجموعۀ ارائهکنندگان خدمات مدیریت اطالعات و فناوری اطالعات باشد.
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 -9مدیریت منابع و فناوری اطالعات در سازمانهای نظامی
اصطالح منابیع اطالعات ،اشاره به تمامی فعیالیتها و منیابع به کار گرفته شیده جهیت کسیب،
توسعه ،جمعآوری ،پردازش ،ادغام ،انتقال ،انتشیار ،رسیانه ،توزییع ،اسیتفاده ،نگهیداری ،ضیبط،
رونوشت وکپی ،دسترسی ،امنیت و مدیریت اطالعیات دارد .منیابع اطالعیاتی شیامل :دکتیرین،
سیاست ،داده ،تجهیزات ،استعمال و کاربرد نرمافزار و کارکنیان مربوطیه ،خیدمات ،تسیهیالت و
سازمانها میباشد .فناوری اطالعیات بیه هیر ابیزار و تجهییزات و ییا سیامانههیای ارتبیاطی ییا
زیرسامانههای تجهیزاتی گفته میشیود کیه بیرای کسیب اتوماتییک و خودکیار ،ذخییرهسیازی،
مدیریت ،حرکت و جنبش ،کنترل ،نمایش ،سویچینگ ،مبادله ،انتقال ،پیذیرش و تصیویر ،صیدا،
داده یا اطالعات به وسیله حکومت فدرال به کیار رود .بیه کیارگیری فنیاوری اطالعیات ،جرییان
عملیاتهای تجاری را تسهیل مینماید .سیازمانهیای نظیامی بیا اسیتفاده از فنیاوری اطالعیات
مزیتهایی را در پشتیبانی از مشتری ،پردازشهای داخلی و روابط عرضهکنندگان در روییههیای
مشخص کسب و کار به دست میآورد .اطالعات در فرمت الکترونیکی قابل خواندن ،بیه سیادگی
قابل ذخیره ،کپیبرداری ،توزیع ،به اشتراکگذاری و ارائیه بیه ییک شیکل قابیل اسیتفاده بیرای
پشتیبانی وحمایت از تصمیمگیریها و فرآیندهای ارتش میباشد .این مهم همیواره امکیانپیذیر
است که اطالعات در فرمتها و قالبهای الکترونیکی قابیل خوانیدن و اشیتراکگیذاری افقیی و
عمودی آن برای کسانی که نیازمند اطالعات هستند ،ذخیره شوند .بهبود فرآیندها ،پردازشها و
ادغام سامانههای اطالعات در سراسر سازمان ،باعر افزایش کارایی میگردد و این امر نیز سیبب
بهبود همکاری و تعامل میان حوزههای کارکردی و وایفیهای و دسترسیی پاییدار بیه اطالعیات
مورد نیاز میگردد (آییننامه مدیریت دانش نظامی مدیریت اطالعات آمریکا.)5994 ،

الگوی مفهومی تحقیق
الگوی مفهومی بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار میشیود .ایین چیارچوب شیبکهای
منطقی ،توصیفی و پرورده ،مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی اسیت کیه در پیی اجیرای
فرآیندهایی چون مصاحبه ،مشاهده و بررسی پیشینه (ادبیات نظری تحقی ) به دسیت مییآیید
(سکاران .)47 :7549 ،الگوی مفهومی تحقی شامل ابعاد و عوامل در برگیرندۀ سامانه میدیریت
دانش و فناوری اطالعات در سازمان نظامی مورد مطالعه در نمیودار شیمارۀ  7نشیان داده شیده
است.
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بهکارگیری
دانش
اشتراک
توسعه دانش

نگاهداری
دانش

دانشحمای
ت از
ناآرامیهای
محلی

تحصیل
دانش

سیستمهای
اطالعاتی

انتشار
تشخیص

ذخیره سازی

دانش

فرآیند مدیریت دانش روش
جنگ اطالعاتی و تبلیغات

دستیابی

فناوری اطالعات

سیاسی

سامانه مدیریت دانش و فناوری اطالعات در سازمان نظامی مورد مطالعه

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

روش تحقیق
تحقی حاضر بر مبنای نتایج تحقیی از نیوع کیاربردی اسیت کیه بیا اسیتفاده از روش تحقیی
پیمایشی دادههای الزم جمعآوری شدند .مدیران و فرماندهان سازمان نظامی مورد مطالعه با در
نظر گرفتن ضریب حفااتی به تعداد  284نفر میباشد .با توجه به جامعه آماری کیه تعیداد 51
نفر از سطوح مدیران ارشد ،تعداد  759نفر مدیران میانی ،تعداد  507نفر میدیران رده عملییاتی
سازمان میباشند .حجم نمونه از طری فرمول کو کران

= nتعداد  728نفیر تعییین

میگردد .تعداد  78نفر مدیران سطوح ارشد ،تعداد  20نفر مدیران سطوح میانی ،تعداد  47نفیر
مدیران سطوح عملیاتی در نظر گرفته شده است.روش نمونیهگییری در تحقیی حاضیر ،از نیوع
روش غیراحتمالی سهمیهای (طبقاتی قضاوتی) است .بر اساس قواعد برآورد حجم نمونه ،بررسی
آماری در نمونهگیری قضاوتی (هدفمند) و غیراحتمالی تمام توصی و حجم نمونه برابر با حجم
تعیینی پژوهشگر خواهد بود که تعداد  78نفر میدیران سیطوح ارشید ،تعیداد  20نفیر میدیران
سطوح میانی ،تعداد  47نفر مدیران سطوح عملیاتی در نظر گرفته شده است.
ابزار اصلی جمعآوری دادهها در این تحقی پرسشنامه میباشد که حاصیل بررسیی ادبییات
نظری و مصاحبه با تعدادی از مدیران و فرمانیدهان سیطوح ارشید ،مییانی و عملییاتی سیازمان
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نظامی مورد مطالعه میباشد .به منظور حصول اطمینان از کمیت و کیفیت و نیز بررسی صیحت
سؤاالت (روایی پرسشنامه) ،پرسشنامه ابتدا برای سه نفر از استادانی کیه بیا مباحیر میدیریت
دانش آشنایی کافی داشتند ،ارسال گردید و پس از اعمیال نظیرات آنهیا ،در بیین هفیت نفیر از
فرماندهان ومدیران سازمان نظامی مورد مطالعه نیز به صیورت آزمایشیی توزییع و پیس از رفیع
اشکاالت آن ،پرسشنامه نهایی تدوین شد .همچنین ،در این تحقی  ،پایایی پرسشنامه یا قابلیت
اعتماد آن با استفاده از روش اندازهگیری آلفای کرونباخ محاسبه شد .معموالً دامنه ضریب اعتماد
آلفای کرونباخ از صفر( ،)9به معنای عدم پایداری ،تا مثبت یک ( ،)+7به معنای پایایی کامل قرار
میگیرد و هر چه مقدار به دست آمده بیه عیدد مثبیت ییک نزدییکتیر باشید ،قابلییت اعتمیاد
پرسشنامه بیشتر میشود که در تحقی حاضر  9/412بیه دسیت آمید و نشیان دهنیدۀ پاییایی
مناسب پرسشنامه است.

بحث و نتیجهگیری
 -6جایگاه سازمانی پاسخدهندگان
از تعداد  750نفر از پاسخدهندگان به پرسشنامه ،تعداد  75نفر (  405درصد) از مدیران ارشد و
تعداد  28نفر ( 5404درصد) مدیران میانی و تعداد  15نفیر ( 2502درصید) از میدیران عملییاتی
میباشند (شکل .)7
جایگاه سازمانی
مدیر میانی
مدیر عملیاتی

مدیر ارشد

9%
39%

شکل  :6توزیع فراوانی جایگاه سازمانی نمونه آماری

52%
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 -2مدرک تحصیلی پاسخدهندگان
از تعداد  750نفر از نمونهآماری ،تعداد  7نفر ( 901درصد) دارای مدرک دکترای و تعداد  52نفر
(  74درصد) دارای مدرک کارشناسیی ارشید و تعیداد  775نفیر (  4705درصید) دارای میدرک
تحصیلی کارشناسی میباشند (شکل .)5
مدرک تحصیلی
کارشناس

%0.7

کارشناس ارشد

دکترا

18%

%81.3

شکل  :2توزیع فراوانی مدرک تحصیلی نمونۀ آماری

 -9مدرک تحصیلی پاسخدهندگان
از تعداد  750نفر از نمونه آماری ،تعداد  57نفر ( 7207درصد) دارای درجه سرهنگی ،تعیداد 77
نفر ( 100درصید) دارای درجیه سیرهنگ دومیی و تعیداد  25نفیر ( 8905درصید) دارای درجیه
سرگردی و تعداد  27نفر ( 5501درصد) دارای درجه سروانی میباشند (شکل .)5
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سروان

درجه نمونه آماری
سرهنگ2
سرگرد
%15.1

%7.9

سرهنگ
%36.7

%40.3

شکل  :9توزیع فراوانی درجه نظامی نمونه آماری

 -4آمار استنباطی نمونه آماری

از آنجا که انتخاب آزمون های مناسب آماری تابعی از نرمال بودن متغیرهای تحقیی مییباشید،
بسیاری از آزمونهای آماری از جمله آزمونهای پارامتریک بر مبنای نرمال بودن توزییع دادههیا
بنا شدهاند و با این پیش فرض به کار میروند کیه توزییع دادههیا در ییک جامعیه ییا در سیطح
نمونههای انتخاب شده از جامعۀ مذکور از توزیع نرمال پیروی نمایند .بنابراین الزم است تا قبیل
از پرداختن به تحلیلهای آماری بررسی متغیرها ،نوع توزیع آن متغییر را مشیخص کیرد .نتیایج
حاصل از اجرای آزمون کولموگروس – اسمیرنوس بر روی داده های تحقیی در جیدول  7نشیان
داده شده است.
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جدول  :6نتایج حاصل از اجرای آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی میکند.
توزیع مشاهدات از توزیع نرمال پیروی نمیکند.
متغیر

تعداد نمونه

آ ما ره آزمون

نگاهداری دانش

)Ho: (ρ =0
)H1 :( ρ≠ 0
نتیجه آزمون
مقدار sig

750

70008

90997

توزیع نرمال

توسعه دانش

750

70059

90997

توزیع نرمال

اشتراک دانش

750

50299

90999

توزیع نرمال

بهکارگیری دانش

750

50571

90999

توزیع نرمال

تحصیل دانش

750

50559

90999

توزیع نرمال

تشخیص دانش

750

50488

90999

توزیع نرمال

ذخیره سازی دانش

750

50558

90999

توزیع نرمال

سامانههای اطالعاتی

750

70452

90995

توزیع نرمال

انتشار دانش

750

50584

90999

توزیع نرمال

دستیابی دانش

750

70150

90998

توزیع نرمال

آزمون فرضیهها
 -6آزمون فرضیۀ اول تحقیق
فرضیه اول تحقیق:
به نظرمی رسد وضعیت مدیریت دانش و میدیریت اطالعیات در سیازمان نظیامی میورد مطالعیه
مناسب است.

فرضیههای آماری:
فرضیه صفر :وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمان نظامی مورد مطالعه پایینتر
از متوسط است.
فرضیه مقابل :وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمان نظیامی میورد مطالعیه
باالتر از متوسط است.
جهت آزمون و بررسی وضعیت متغیرهای تحقی (مدیریت دانیش و میدیریت اطالعیات) ،از
آزمون  tتک نمونهای با مقدار آزمیون برابیر عیدد  )Test Value = 3( 5و فاصیله اطمینیان 02
(%خطای  ) %2استفاده گردید .در آزمون مذکور ،در صورتی کیه مقیدار  P-Valueبیزرگتیر از
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 9/92باشد ،متغیر مورد بررسی با مقدار آزمون یعنی عدد  5تفاوت معناداری نیدارد و در نتیجیه
عامل مورد بررسی در حد متوسط در جامعه آماری وجود دارد .در صیورتی کیه مقیدارP-Value
کمتر از 9/92باشد ،متغیر مورد بررسی با مقدار آزمون یعنی عدد  5تفاوت معناداری دارد .در این
حالت اگر میانگین عامل مورد بررسی باالتر از عدد  5بود ،عامل مورد بررسی به صیورت قیوی در
جامعه آماری وجود دارد ،و اگر میانگین عامل مورد بررسی پایینتر از عیدد  5بیود ،عامیل میورد
بررسی به صورت ضعی در جامعه آماری وجود دارد .نتایج حاصل از اجرای آزمیون مییانگین در
جدول 5نشان داده شده است .با توجه به مطالب ذکر شده در جدول  5مشاهده میشود ،به طور
کلی وضعیت متغیرهای تحقی در جامعه آماری باالتر از متوسط میباشد .به عبارت دیگر ابعیاد
و عوامل مدیریت دانش و میدیریت اطالعیات در سیازمان نظیامی میورد مطالعیه ،بیاالتر از حید
متوسط است.
جدول  :2نتایج آزمون  tتک نمونهای
عامل

میانگین

انحراف معیار

آزمون t

P-Value
Sig. (2-tailed).

نگاهداری دانش

504201

9058170

740925

9

توسعه دانش

505857

7095191

10908

9

اشتراک دانش

500079

9058170

740925

9

به کارگیری دانش

807542

9025898

520578

9

تحصیل دانش

807515

9024555

550815

9

تشخیص دانش

809794

9057519

700558

9

ذخیرهسازی دانش

809585

9085574

540575

9

سامانههای اطالعاتی

805274

9021254

520529

9

انتشار دانش

805291

9082172

580452

9

دستیابی دانش

500085

9085815

520557

9

-2آزمون فرضیۀ دوم تحقیق
فرضیۀ تحقیق:
به نظر می رسد فرماندهان و میدیران سیطوح مختلی  ،نظرهیای مختلفیی نسیبت بیه وضیعیت
مدیریت دانش و مدیریت اطالعات در سازمان نظامی مورد مطالعه دارند.
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فرضیههای آماری:
فرضیه صفر :وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعیات از نظیر فرمانیدهان و میدیران سیطوح
مختل یکسان است.
فرضیه مقابل :وضعیت مدیریت دانش و مدیریت اطالعات از نظر فرماندهان و مدیران سطوح
مختل متفاوت است .جهت آزمون بررسی میزان تفاوت در دیدگاه نمونه آمیاری (فرمانیدهان و
مدیران سطوح مختل سازمان نظامی مورد مطالعه) ،از تحلیل وارییانس اسیتفاده گردیید ،و بیا
کمک آزمون توکی ،دیدگاههای مختل نمونه آماری با یکدیگر مقایسه شد (جدول .)5

جدول  :9نتایج آزمون تحلیل واریانس جهت مقایسه دیدگاههای طبقات مختلف نمونه آماری
ابعاد

عامل مورد

طبقات مختلف نمونه

سطح

بررسی

آماری

معناداری

مدیران ارشد -مدیران
میانی
مدیران ارشد -مدیران
عملیاتی

18188
18341

میانگین
مدیران ارشد
مدیران عملیاتی

نتیجه
987511
486163

تفاوت معناداری
ندارند.
فرماندهان و

نگهداری دانش

مدیران عملیاتی
مدیران میانی  -مدیران
عملیاتی

ارزیابی
18111

مدیران میانی

988537

18829

مدیران ارشد

486251

18215

مدیران عملیاتی

486657

مثبتتری از
وضعیت
نگهداری دانش
دارند.

مدیریت

مدیران ارشد -مدیران

دانش

میانی
مدیران ارشد -مدیران
عملیاتی

تفاوت معناداری
ندارند.
فرماندهان و

توسعه دانش

مدیران عملیاتی
مدیران میانی  -مدیران
عملیاتی

18164

مدیران میانی

988891

18152

مدیران ارشد

983589

ارزیابی
مثبتتری از
وضعیت توسعه
دانش دارند.

اشتراک دانش

مدیران ارشد -مدیران
میانی

تفاوت معناداری
ندارند.
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مدیران ارشد -مدیران
عملیاتی

18392

مدیران عملیاتی

486983

18171

مدیران میانی

988871

18764

مدیران ارشد

486251

18316

مدیران عملیاتی

482541

فرماندهان و
مدیران عملیاتی
مدیران میانی  -مدیران
عملیاتی

ارزیابی
مثبتتری از
وضعیت اشتراک
دانش دارند.

مدیران ارشد -مدیران
میانی
به کارگیری
دانش

مدیران ارشد -مدیران
عملیاتی
مدیران میانی  -مدیران
عملیاتی
مدیران ارشد -مدیران
میانی

تحصیل
دانش

مدیران ارشد -مدیران
عملیاتی
مدیران میانی  -مدیران
عملیاتی
مدیران ارشد -مدیران
میانی

تشخیص
دانش

مدیران ارشد -مدیران
عملیاتی
مدیران میانی  -مدیران
عملیاتی
مدیران ارشد -مدیران
میانی
مدیران ارشد -مدیران
عملیاتی

18185

مدیران میانی

481548

18471

مدیران ارشد

481218

ندارند.

تفاوت
18316

مدیران عملیاتی

482541

18185

مدیران میانی

481548

معناداری
ندارند.

18736

مدیران ارشد

481218

18829

مدیران عملیاتی

486486

تفاوت
معناداری
ندارند.
18175
18991

مدیران میانی
مدیران ارشد

983175
988751

تفاوت
معناداری

18833

مدیران عملیاتی

482189

ندارند.
فرماندهان

ذخیرهسازی
مدیر

تفاوت معناداری

و مدیران

دانش

یت

مدیران میانی  -مدیران

اطالعات

عملیاتی

عملیاتی ارزیابی
18116

مدیران میانی

983965

18331

مدیران ارشد

486875

18794

مدیران عملیاتی

486769

مثبت تری از
وضعیت ذخیره
سازی دانش
دارند.

سامانههای
اطالعاتی

مدیران ارشد -مدیران
میانی
مدیران ارشد -مدیران

تفاوت
معناداری
ندارند.

 / 694فصلنامۀ مدیریت نظامی ،سال هفدهم ،شمارۀ  ،5تابستان 7505
عملیاتی
مدیران میانی  -مدیران
عملیاتی
مدیران ارشد -مدیران
میانی

18969

مدیران میانی

489263

18211

مدیران ارشد

481218

18112

مدیران عملیاتی

48296

تفاوت
معناداری
ندارند.
فرماندهان
و مدیران

مدیران ارشد -مدیران
انتشار

عملیاتی

عملیاتی ارزیابی
مثبتتری از
وضعیت انتشار

دانش

دانش دارند.
فرماندهان
و مدیران
مدیران میانی  -مدیران
عملیاتی

18114

مدیران میانی

484837

18338

مدیران ارشد

486251

عملیاتی ارزیابی
مثبتتری از
وضعیت انتشار
دانش دارند.

مدیران ارشد -مدیران
میانی
مدیران ارشد -مدیران
عملیاتی

تفاوت
معناداری

18215

مدیران عملیاتی

486657

ندارند.
فرماندهان

دستیابی

و مدیران

دانش
مدیران میانی  -مدیران
عملیاتی

عملیاتی ارزیابی
18164

مدیران میانی

988891

مثبتتری از
وضعیت
دستیابی به
دانش دارند.

بحث و نتیجهگیری
امروزه ،سازمانها تشخیص دادهاند که دارایی بسیار عظیمی در سازمان پراکنده است کیه میورد
استفاده قرار نمیگیرد و آن چیزی نیست جز دانش سازمانی؛ به همین جهت رویکردی نوین به
نام مدیریت دانش در سازمانها به وجود آمده است و سیازمانهیا در تالشیند تیا بیدین وسییله
دانشهای سازمانی خود را مدیریت نمایند .با وجود اینکه خیلی از سازمانها به دادههای دانشی
توجه میکنند ،اما کماکان حجم باالیی از داراییهای دانشی به دلیل نبود میدیریت در سیازمان
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دور ریخته میشود و هدر میرود .از طرفی راهبردشناسان نظامی نیز بر این عقیدهاند کیه یکیی
از جدیترین مسائلی که امروزه به شدت مورد نیاز نیروهای نظامی است ،مبحر مدیریت دانش
است .لذا سازمانهای نظامی کشور بر اساس آییننامه ابالغی ستاد کل نیروهای مسلح اقدام بیه
فعالیتهای مدیریت دانش نمودهاند .از این رو ،تحقی حاضر به دنبال بررسی و ارزیابی وضعیت
مدیریت دانش و فناوری اطالعات از دیدگاه فرماندهان و مدیران سازمان نظیامی میورد مطالعیه
میباشد.
نتایج تحقی حاکی ازوضعیت نسبتاً مناسب مدیریت دانش و فنیاوری اطالعیات در سیازمان
نظامی مورد مطالعه از دیدگاه فرماندهان و مدیران سطوح مختلی اسیت ،امیا ایین وضیعیت بیا
وضعیت مطلوب و تحق یک سازمان نظامی دانشبنیان فاصلۀ زیادی دارد.

پیشنهادها
 -7برنامهریزی در جهت ایجاد زیرساختهای الزم با تأکید بر شیبکه اینترنیت داخلیی و اصیول
امنیتی جهت استفاده بیشتر از فناوریهای نوین؛
 -5برنامهریزی در جهت افزایش دانش کارکنان واستفادۀ بهینیه از دانیش تخصصیی در محییط
کار؛
 -5جهت آشناسازی کارکنان و مدیران ردههای مختل با مباحیر و مفیاهیم میدیریت دانیش،
دورههای آموزشی منسجم و منظم برگزار نماید و با برگزاری کارگاههای آموزشیی مستندسیازی
تجارب ،نحوه و چگونگی تسهیم و تبادل دانش در سازمان را به کارکنان آموزش دهند؛
 -8شناسایی متخصصان و خبرگان و ساز وکارهای الزم جهت کش تجارب و دانش آنان فیراهم
آید؛
 -2ضمن رعایت مالحظات امنیتی و حفظ روحیه نظامیگری و توجیه بیه قیوانین و مقیررات از
جریان آزاد ایدهها در داخل سازمان بهرهبرداری الزم به عمل آید؛
 -5ارتقای مهارت کارکنان در استفاده ازسامانههایاطالعاتی و آشنایی بیشتر آنها بیا کاربردهیا و
مزایای هر یک از سامانههای اطالعاتی؛
 -1در تمامی مراحل سامانه مدیریت دانش ،تقویت بخش ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی از
اهمیت اساسی برخوردار است .لذا الزم است فرآیندهای مورد اشاره به گونهای بازطراحی شیوند
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که تطاب کاملی با سامانۀ مدیریت دانش داشته باشند و از این طری هزینههایی که به سیازمان
تحمیل میشود ،به حداقل برسد.
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