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 چکیده

سطح توان  ءمأموریت و ارتقا پیشبرددر  شرفتهیپ هایفناوری وکار متخصص  یرویداشتن ن زمینهدر  ءو ارتقا شرفتیپ
بتواند  یاست که در آن دانش سازمان ایسامانه ددانش و وجو تیریاز مد گیریبهره ازمندین هاو بهبود عملکرد آن یرزم
بر  .ردیمورد استفاده قرار گ های نظامیسازمانمختلف  هایفعالیت انیشود و در جر سازیذخیرهکسب و  ،راحتی خلقبه

این اساس ارتش جمهوری اسالمی نیز برای پیشبرد اهداف خود در خصوص مدیریت دانش، نیازمند الگویی جامع، کامل، 
و مأموریت خود این  اندازچشمکاربردی و متناسب با اهداف راهبردی خود است که در این پژوهش در نظر است بر مبنای 

 هایسازمان تبیین عوامل محیطی مؤثر بر تدوین راهبردهای مدیریت دانشمهم تحقق یابد. بنابراین مقاله حاضر به دنبال 

پیمایشی با رویکرد  -این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آن بر مبنای روش توصیفیی است. نظام
ن حوزه، به بررسی تدوین برای این منظور، با بررسی ادبیات و پیشینه مرتبط با ایها انطباق دارد. تحلیل آمیخته داده

تدوین عوامل محیط داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبرد مدیریت دانش و  ،دانش انداز و مأموریت مدیریتچشم

به پاسخ رجحان ترتیبی با تشابه تحلیل ، SWOT)ی از طریق تحلیل سوات )های نظامدر سازمان هابندی آنیتاولو
که وضعیت فعلی مدیریت  دهدیمپرداخته شد. نتایج نشان  SPSS افزاربا استفاده از نرم( و TOPSISتاپسیس ) آلایده

ی های نظامدانش در سازمان یریتمدراهبردهای  نظامی در حالت تهاجمی بوده که بر اساس آن هایسازمان دانش در

 بندی شدند.تدوین و اولویت
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 مقدمه .1

 علم دری سازمان مباحث  از زین دانش تیریمد و محسوب هاسازمان تیموفق نفکیال جزء دانش امروزه
 بهبود به توانیم جمله آن از که دارد همراه به هاسازمانی برا رای اریبسی ایمزا دانش تیریمد. است تیریمد
 شیافزا ،یریگمیتصم بهبود ،یاثربخش بهبود ،ییکارا شیافزا شده، روزبه اطالعات داشتن اریاخت در کار، تیفیک

ی گستردگ واسطههبی نظام هایسازمان در مسئله نیا .نمود اشاره یسازمانی ازهاین به نسبتیی پاسخگو توان
 استی اژهیو تیاهمی دارا افراد، نزد در موجودی تخصص فنون و زاتیتجهی دگیچیپ ،یانسانی روین، سازمان

[1].   
کار متخصص و  یرویداشتن ن اری، در اختیهای نظامسازمان هاییتو مأمور فیوظا تیبا توجه به ماه

 یسطح توان رزم ءمأموریت و ارتقا یشبرددر پ گر،ید یاز سو شرفتهیپ هاییسو و فناور کیمجرب از 
 ازمندین هاینهزم نیدر ا ءو ارتقا شرفتیخواهد داشت. پ بدیلییو بهبود عملکرد آن نقش ب یهای نظامسازمان

کسب و  ،خلق یراحتبتواند به یاست که در آن دانش سازمان یاسامانه ددانش و وجو تیریاز مد یریگبهره
 .[۹] ردیمورد استفاده قرار گ یهای نظامهای مختلف سازمانو فعالیت اتیعمل انیشود و در جر سازییرهذخ

بر آن آگاهی کافی داشت. رهبری سازمانی،  مؤثرسازی مدیریت دانش باید نسبت به عوامل یادهپقبل از 
ی هابرنامهفرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، فناوری اطالعات، فرایندهای مدیریت دانش، 

سازی یادهپلی هستند که بر آموزشی، ایجاد انگیزش در کارکنان، استراتژی و اهداف سازمانی از جمله عوام
با درک اهمیت و ضرورت موضوع نظامی  دانشی  هایسازمان. در این میان هستندمدیریت دانش تأثیرگذار 

اند، ولیکن به علت گستردگی و پراکندگی سازی این فرایند را در سازمان خود شروع نمودهیادهپمدیریت دانش، 
ی تابعه خود، بازنشستگی عدّه زیادی از پرسنل با هاقسمتی عملیاتی، مراکز آموزشی و فرهنگی و سایر هایگان

تجربه و دانش عملیاتی ارزشمند در طول سال، ورود نفرات زیادی به سازمان به دلیل استخدام یا طی خدمت 
رو با رفتن ازایناند. ایند نگردیدهاین فر مؤثری گوناگون و پتانسیل باال، موفق به اجرای هادانشسربازی با 

 .   [۹] روداز سازمان می عمالً زیها نهای آناز سازمان، دانش و تجربه کارکنان
 اتیعامل توانمند ساز عمل بنیان است که ثقل دفاع دانش مرکز ،های نظامیسازمان دانش  تیریراهبرد مد

با اینکه در راستای رسیدن به اهداف شود. محسوب می ینظام ینوآور جادیاطالعات و ا ارائه دانش، دیتول ،ینظام
دقیقاً ، اما هنوز راهبردهای استقرار مدیریت دانش استاقداماتی در حال انجام  های نظامیانداز سازمانسند چشم

  . [۶] تدوین و روشن نگردیده است
قرار دهیم، سازی مدیریت دانش مورد بررسی های نظامی موفق را در خصوص پیادهدر صورتی که سازمان

ها و عالیق آنان سازگاری داشته باشد استفاده ها برای موفقیت در مدیریت دانش از الگویی که با ارزشهمه آن
اف خود در خصوص مدیریت دانش، نیازمند الگویی اند؛ بنابراین ارتش جمهوری اسالمی نیز برای پیشبرد اهدکرده

جامع، کامل، کاربردی و متناسب با اهداف راهبردی خود است که در این پژوهش در نظر است این مهم تحقق 
 .  [۹]یابد 

عوامل محیطی مؤثر بر  کهگونه بیان کرد یناتوان یمبا توجه به موارد مطرح شده، مسأله اصلی پژوهش را 
چیست؟ بنابراین در این پژوهش با توجه به اهمیت های نظامیسازماندانش در  دهای مدیریتراهبرتدوین 
عوامل محیطی مؤثر بر  تبییندر تأمین امنیت خارجی و داخلی محقق درصدد  های نظامیسازمان هایفعالیت

 جهت در کوچک هرچند گامی تا است های نظامیسازمانبندی راهبردهای مدیریت دانش در تدوین و اولویت
 نهیبه هایگذاریسیاستو  یآت هایگیریتصمیمو  ریزیبرنامه منظوربه الزم، هاییرساختز ریزیپایه

 بردارد. مدیریت دانش سمت به حرکت برای های نظامیسازمان فرماندهان و مسئولین 
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 پیشینه پژوهشمبانی نظری و  .2

برای نیل به است که ای شبکه ، های نظامی مدیریت دانش در سازمان .تعریف مدیریت دانش نظامی
های دانش پنهان و آشکار گذاری داراییمنظور شناسایی، بازیافت، ارزیـابی و به اشتراکاهداف مأموریت و به

دهد. هدف مدیریت دانش در ارتش، ارتقاء انتقال دانش از یک تشکیـالت نظامی، رویکردی مکمل را ارتقاء می
. مدیریت استدانند به کسانی که نیاز دارند بدانند، می سو به سرتاسر سازمان ارتش برای وصل کردن کسانی که

  .[1] باعث ارتقاء تغییرات سازمانی، خط مشی، مأموریت یا پیشرفت فناوری شده است دانش ارتش

روش منطقی، عینی و  ( معتقد است مدیریت راهبردی یک1۹۹۱) 1دیویدتعریف مدیریت راهبردی. 

اطالعات کمی و  شودیم. در مدیریت راهبردی سعی است در سازمانسیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات بزرگ 
 . [۰] ی تنظیم گردند که بتوان در شرایط نامطمئن تصمیماتی اثربخش اتخاذ کرداگونهکیفی به 

یی که در راستای هاتیفعالتصمیمات و  ای ازمجموعه رامدیریت راهبردی ( ۳۵۵۳) ۳پیرس و رابینسون

ریزی، هدایت، برنامه . در واقعدانندیمتدوین، اجرا و کنترل راهبرد جهت دستیابی به اهداف سازمان صورت 
  .[1۵] ردیگیمواحد اقتصادی را در بر  هایفعالیتدهی و کنترل تصمیمات راهبردی سازمان

همسو و  هماهنگ با اقدامات راهبردی  د مدیریت دانش سازمان بای .مفهوم مدیریت راهبردی دانش

سازمان در سطح کالن مطرح و مورد توجه قرار گیرد و در خدمت محیط متالطم و متغیر کسب و کار باشد. به 
با مسیر راهبردی سازمان،  راستاهممدیریت دانش، همسو و  توانیماین ترتیب مفهوم مدیریت راهبردی دانش را 

 .[1۳] تعریف نمود
راهبرد مدیریت دانش سازمان تحت تأثیر عواملی چون فرهنگ سازمانی و نیز  ؛معتقد است ۳(۳۵۵۱) کالینز

باعث  تواندیمکه  ردیگیمشکل  در سازمانی رساناطالعهای اطالعاتی و فناوری های اطالعاتی، زیرساختنظام
و ارتباط  بکار بستنو امکان  با راهبرد سازمان شده مرتبط ریغهای منسوخ کردن عوامل و ارتباطات و فعالیت

های سازمانی را ایجاد نموده و پس از پاالیش توسط فکر و ذهن کارکنان به دانشی با سایر روش برقرار کردن
ها و هم به مدیریت آن سازدیم را فراهمهای سازمانی که هم امکان خلق دانش جدید برای سازمان تبدیل شود

 .[۱] گیرداهداف سازمانی قرار می در خدمتها از این فعالیت کند و در نهایت نتایج حاصلکمک می
ارکان مدیریت راهبردی دانش را به شرح ذیل  توانیم. سازمانتدوین راهبردهای مدیریت دانش در 

 نام برد:

 ش  راهبردی مدیریت دان ی(زیربرنامهالف( تدوین )
 مدیریت دانشب( اجرای راهبردی 
 راهبردی مدیریت دانشپ( ارزیابی و کنترل 
و ها هدفبرای نیل به  مندنظامش نظامی، تالشی راهبردی مدیریت دان ی(زیربرنامهمنظور از تدوین )

ی ریگجهتی بنیادی و اجرای اقدامات اساسی مربوط در مدیریت دانش نظامی است که ماهیت و هامیتصم
منظور از اجرای راهبردی مدیریت دانش نظامی،  .کندیمی دانشی سازمان نظامی را تعیین و راهبری هایدارائ

 .استنظامی  هایسازمانی راهبردی و تدوین راهبردهای استقرار مدیریت دانش نظامی در ریگجهتتعیین 
کنترل راهبردی مدیریت دانش نظامی، کسب اطمینان از میزان تطبیق و انطباق وضعیت ارزیابی و منظور از 

قاط قوت و نقاط ضعف مدیریت دانش( با وضعیت خارجی مدیریت دانش نظامی داخلی مدیریت دانش نظامی )ن
 .استو تهدیدات مدیریت دانش(  هافرصت)

                                                                                                                                      
1. David 

2. Pearce & Robinson 
3. Kalinz 
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های محیط داخلی و خارجی مؤثر ها و مؤلفهعوامل، ویژگی فرایند است تالش در حاضر پژوهش راستا این در

 هاییرساختز ریزیپایه جهت در کوچک هرچند گامی نماید تا را بیانهای نظامی سازمانبر مدیریت دانش در 
 برایفرماندهان و مسئولین  نهیبه هایگذاریسیاستو  یآت هایگیریتصمیمو  ریزیبرنامه منظوربه الزم،

 :استبردارد که شامل مراحل زیر  مدیریت دانش سمت به حرکت
 نظامی هایسازمانمدیریت دانش  بر : تجزیه و تحلیل عوامل محیطی مؤثراولمرحله 

منظور از محیط . نظامی هایسازمانتجزیه و تحلیل عوامل محیط خارجی مؤثر بر مدیریت دانش  (1

سازمان به طور مستقیم یا غیر  هایفعالیتکه بر   هستندخارجی، عوامل محیطی خارج از سازمان 
. هدف از تحلیل محیط خارجی استکم  اهآنبر  هاسازمانمستقیم اثر گذاشته و میزان تأثیرگذاری 

 هایسازمان. عوامل محیط خارجی مؤثر بر مدیریت دانش استو تهدیدات مربوطه  هافرصتدرک 
ی و صنعت آورفننظامی عبارتند از: عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی/قانونی/امنیتی، 

نظامی و تعیین  هایسازمانت دانش نظامی. جهت ارزیابی کلی عوامل محیط خارجی مؤثر بر مدیری
مدیریت دانش با فرصت روبروست یا تهدید، از ماتریس ارزیابی  در حوزهنظامی  هایسازماناینکه 

 . شودمیاستفاده  ۱(EFE) یخارجعوامل محیط 

منظور از عوامل محیط . نظامی هایسازمانتجزیه و تحلیل عوامل محیط داخلی مؤثر بر مدیریت دانش  (۳
و بر عملکرد سازمان تأثیر بسیار زیادی دارند. این  هستندداخلی عواملی هستند که تحت کنترل سازمان 

عبارتند: فرماندهی و مدیریت، ساختار  که هستندعوامل در واقع همان عوامل کلیدی موفقیت سازمان 
ای سازمانی. جهت ارزیابی کلی عوامل سازمانی، فناوری، نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی و فراینده

نظامی  هایسازماننظامی و تعیین اینکه در مجموع  هایسازمانمحیط داخلی مؤثر بر مدیریت دانش 
استفاده  4(IFE) در حوزه مدیریت دانش با قوت روبروست یا ضعف، از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

 . شودیم
 نظامی هایسازمانی مدیریت دانش راهبردها: تدوین دوممرحله 

شود و ، توجه میاستپذیر نظامی که امکان هایسازمانی مدیریت دانش راهبردهادر این مرحله به انواع 
و ابزارهایی که در  هاروششود. بدین منظور بین عوامل داخلی و خارجی سازمان نوعی توازن و تعادل برقرار می

و تهدیدهای  هافرصتگیرند جهت تشکیل ماتریس نقاط قوت و ضعف و مرحله قبل مورد استفاده قرار می
((SWOT۳  یخارجمدیریت دانش و ماتریس عوامل داخلی و (IE)0 .به کار گرفته خواهد شد 

 نظامی هایسازمانی و انتخاب راهبردهای مدیریت دانش بندتیاولو: سوممرحله 

ی راهبردی کمی زیربرنامهنظامی از ماتریس  هایسازمان دانش تیریمد دارتیاولوی انتخاب راهبردهاجهت 

 . گرددیماستفاده   ۰(TOPSISتاپسیس )فن  از 
 پیشینه پژوهش

اند که نقش داشته و در ارائه آن تالش نموده یادیز یریتمد پردازانیهدانش، نظر یریتدر تکامل بحث مد
 .گرددیارائه م 1طور خالصه در جدول به

 

 

                                                                                                                                      
1.EFE: External Factor Evaluation matrix 
2.IFE: Internal Factor Evaluation matrix 
3.Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats 

4.IE: Internal &  External 
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 اورت راجرز، توماس آلن اطالعات و فناورینوآوری و انتقال  1791

 اینگل بارت افزودن هوش بشری 1791
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 نافوکا و کاتاکیشی کار تحقیقاتی در زمینه خلق دانش 1771

 دانشگاه یونیورسیتی انگلستان مدیر 1۶۵۵لیسانس مدیریت دانش با حضور اولین دوره فوق 2111
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تأثیر ابزارها و فناوری اطالعات، راهبردها، ساختار سازمانی، و فرهنگ سازمانی بر توفیق 

 مدیریت دانش
 اخوان و همکاران

2111 
-افزاری و فناوری با یکدیگر تسهیلتعامل کارکنان و فرهنگ، فرایندها و ابزارهای نرم

 گذاری دانشکننده اشتراک
 اسمیت

 ادیرنو و مورو عنوان بخشی از علم فرماندهیمدیریت دانش به 2112

 [8] حسنوی و همکاران های دانشی در سازمان توسط راهبرد دانشمشخص شدن هدف 2112

 [11]سنجقی و همکاران  های راهبردیاحصاء شاخص خالقیت، یادگیری، ارزیابی عملکرد در ارتقاء سطح مزیت 2112

 [۳]اخوان و کشتکار  ای، محتوایی( و مدیریت دانششاخگی )ساختاری، زمینهرابطه بین عوامل سه 2112

2117 
فناوری و فرایندهای تأثیر فرماندهی و مدیریت، ساختار، فرهنگ، نیروی انسانی، 

 سازمانی بر مدیریت دانش
 [1]آقامحمدی و دهقان 

های سال

 اخیر

طور گسترده و عملی در کشورهای مختلف و در ابعاد متفاوت مورد به مدیریت دانش

 توجه قرار گرفته است.
 پتیر تیندال، جی لیبووتیز الباس اواد

 
به شرح  استراهبردهای مدیریت دانش که مشابه به موضوع این پژوهش ی هاپژوهشهمچنین برخی از 

 گردد.اشاره می ۳جدول 
 

 راهبردهای مدیریت دانشهای پژوهش .۳جدول 

 محقق های مورد بررسیمؤلفه تاریخ

1211 
 راهبرد مدیریت دانش

 دانش آشکار )صریح( و دانش پنهان )ضمنی(و 
 همکارانعلی رضاییان و 

 یریبص یمهد ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری، منابع انسانی 1217

 ران کشتکارهم استراتژی دانش 1272

 ینیسلطان مراد حس انتقال دانش، دانش یگذاراشتراک ،دانش یرهذخ، دانش یبندطبقه ،دانش یگردآور 1272

 ایکیجهانمهران  سازی و انتشار دانش و تجربهجهت ذخیره 1272

1272 
فرهنگ سازمان، راهبرد کسب و کار، ساختار سازمان، وضعیت فرآیندهای خلق دانش سازمان، راهبرد منابع 

 اطالعاتانسانی و میزان بلوغ نظام فناوری 
 بهنام مولوی و همکاران

 [۹] یازین یعل ، نیروی انسانی دانشیفرماندهی و مدیریتسازمانی، ساختار سازمانی،  فرهنگ 1272

 نسیبه پوطی ی فرآیند، نیروی انسانی و فناوری مدیریت دانشهاراهبرد 1272

 و همکاران مجتبی کفاشان عملیاتی مدیریت دانش و ایراهبردهای وظیفه 1272

http://www.qjmst.ir/?_action=article&au=147395&_au=%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86++%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DA%A9%D8%A7%D8%B1
http://lis.aqr-libjournal.ir/?_action=article&au=235900&_au=%D9%85%D8%AC%D8%AA%D8%A8%DB%8C++%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86
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 محقق های مورد بررسیمؤلفه تاریخ

1272 
 مدیریتی و ساختاری هاییرساختساماندهی و راهبری ز

 سازمانیمدیریت دانش 

 مهدی اکبری
 محمد محمودیو 

 مریم امیراصالنیو  امیر نجفی سازمانی دانش محیط و بلوغ سازمانیرابطه  1271

1271 
نهایی )پیامدی/ کالن( ای/ خرد( و های مقدماتی )منبعثی(، میانی )نتیجهدانش راهبردی و ویژگیرابطه 

 مدیران

 زادهمیدیحمحمدرضا 

 [7] و همکاران

 یجاناردهسهیال مجلسی  راهبردی دانش و تفکر آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریتسنجش رابطه  1279

 و همکاران غالم عباس شیرازی فرماندهی و مدیریت، فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، ساختار سازمانی، انگیزش، فناوری و فرایند سازمانی 1279

 رضا ذبیحی -علی نیازی کارگیری دانشبه ،انتقال و تسهیم دانش ،حفظ و نگهداری دانش ، خلق دانش ،کسب دانش 1271

 

های خود را که هرکدام به نوعی دیدگاه استدارای وجه مشترک مواردی مرتبط با موضوع پژوهش تحقیقات 
 سازییرهدهی و ذخسازمان، دانش خلق، دانش )کسب دانشهای فرایند مدیریت در خصوص هر یک از مؤلفه

فرماندهی و مدیریت، دانش )عوامل محیطی داخلی مدیریت  -(دانش یمتسه، دانش یریکارگانتقال و به، دانش
ساختار سازمانی، فرایندهای سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری اطالعات، منابع انسانی( و عوامل محیطی خارجی 

اند طور جداگانه بیان نمودهصنایع دفاعی( بهآوری، )اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، سیاسی/ امنیتی/ قانونی، فن
که مستقیماً با موضوع این پژوهش ارتباط دارند و همچنین ارزش افزوده این پژوهش بر اساس یک نوآوری بوده 

کند که قبالً در های نظامی بیان میسازماندر  تدوین راهبردهای مدیریت دانش عوامل محیطی مؤثر بر و

های مورد ای از کلیه مؤلفهتاکنون مطرح نشده است و همچنین مجموعه ارتش ج.ا.ایرانه ویژنیروهای مسلح و به
های دهند که در روشعمل آمده نشان میگیرد. تحقیقات بهاستفاده شده در تحقیقات قبلی را با هم دربر می

ات عمدتاً از روش ای و میدانی استفاده شده، ولی برخی از تحقیقاز دو روش کتابخانه هادادهآوری جمع
اند در حالی که در این پژوهش، محقق از هر دو گیری شده و بعضاً از روش میدانی استفاده نمودهای بهرهکتابخانه

 آمار و آماری  توصیف ها که ازجز رسالهگیری نموده است. در تحلیل نیز بهای و میدانی بهرهروش کتابخانه
 است.  کمی(  -)کیفی  هادادهپژوهش حاضر با رویکرد تحلیل آمیخته  استنباطی استفاده شده، 

 
 شناسی پژوهشروش .2

بندی راهبردهای تدوین و اولویت محیطی مؤثر برعوامل تبیین  درصددکه این پژوهش با توجه به این
های علمی، تجربی و اسناد گیری از قوانین و نظریهو قصد دارد با بهره استهای نظامی مدیریت دانش در سازمان

ع پژوهش از نوع کاربردی روز و به هنگام، الگوی مناسبی ارائه دهد، بنابراین این پژوهش بر مبنای نوو مدارک به

. از سوی دیگر هدف این پژوهش ارائه استو از نظر ماهیت و روش انجام آن بر مبنای روش پژوهش توصیفی 
پردازی و هم ابزارسازی است. پس انجام چنین امری هم نیازمند باشد که به نوعی هم شامل نظریهمدل می

کمی(،  -ها )کیفیپژوهش با رویکرد تحلیل آمیخته دادهپژوهش کیفی و هم پژوهش کمّی است. از این رو این 
 (1 گروه ۳در  های نظامیسازمان های تابعهنفر از یگان ۳۱۰انطباق دارد. جامعه آماری این تحقیق شامل 

های کارگروه( ۳ و کسوتان، پژوهشگران نظران، خبرگان، پیشصاحب (۳فرماندهان، جانشینان، معاونین، مدیران. 
سال سابقه خدمت به باال و آشنا  1۰با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و حداقل راهبردی مدیریت دانش 

نفر به عنوان نمونه انتخاب  1۰۵باشند که از این جامعه با استفاده از فرمول کوکران تعداد به موضوع پژوهش می
 روش استفاده شده است. در  ایها از روش میدانی و کتابخانهی دادهدر این پژوهش جهت گردآور گردید.

های سازمان موجود در  مدارک و اسناد ،یپژوهش وی علم مقاالت ،یتخصص وی علم هایکتاب کلیه ای،کتابخانه

http://smr.journals.iau.ir/?_action=article&au=538568&_au=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1++%D9%86%D8%AC%D9%81%DB%8C
http://smr.journals.iau.ir/?_action=article&au=548372&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://smr.journals.iau.ir/?_action=article&au=548372&_au=%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%85++%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://issk.sndu.ac.ir/?_action=article&au=10341&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B6%D8%A7++%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
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در روش همچنین  و گرفتو نیز استفاده از جستجوهای اینترنتی که در دسترس بوده مورداستفاده قرار  نظامی

 شده است.استفاده پرسشنامه  و از مصاحبهی نیز دانیم
 ها به شرح زیر انجام شده است.ادهو تحلیل دمراحل تجزیه 

از اسناد و مدارک موجود با  یازاطالعات مورد ن یآورها پس از جمعداده یفیک یلو تحل یهجهت تجز -
مرتبط های و شاخصها ابعاد و مولفه یی( نسبت به شناسایادداده بن پردازییهمحتوا )نظر یلاستفاده از روش تحل

مورد  یفیصورت توصبه یمحور یکدگذار یالگو یقاز طر نهایتمند و در سپس مورد پردازش نظام ید،اقدام گرد
 و قضاوت محقق قرار گرفت. یلو تحل یهو تجز یبحث، بررس

ها نیز با توجه به نوع سؤاالت و هدف پژوهش در سه بخش به شرح زیر جهت تجزیه و تحلیل کمی داده -
 انجام شد:

میزان  در خصوصیی هاجامعه نمونه سؤال یاعضا یفرد یهایژگیو ییشناسا رمنظودر بخش اول؛ به
که از طریق جدول توزیع فراوانی و  یدطرح گردم و مشاغل سازمانی محل سازمانی ،سنوات خدمت ،تحصیالت

 درصد فراوانی استفاده شد.

های نظامی و تعیین سازماندر بخش دوم؛ در مرحله ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر مدیریت دانش 

دار مدیریت دانش با استفاده از ها و تهدیدها و سپس انتخاب راهبردهای اولویتها، فرصتها، قوتنقاط ضعف
ها از بندی راهبردها و همچنین مطلوبیت آنابزارهای ریاضی، ضمن تدوین راهبردهای مدیریت دانش، اولویت

(، تجزیه و تحلیل EFE(، ماتریس ارزیابی عوامل محیط خارجی )IFE) طریق ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
مورد  SPSSافزار آماری ( در فرآیند تدوین راهبردها از طریق نرمTOPSIS، ماتریس تاپسیس )SWOT)سوات )

 ارائه شده است.تدوین و های نظامی استفاده قرار گرفت؛ و در نهایت راهبردهای مدیریت دانش در سازمان
به شرح زیر  SPSS افزارنرمو با استفاده از  کرونباخی آلفایب ضرنامه از ین پژوهش جهت پایایی پرسشادر 

 .شده استاستفاده
 

 

 باخ کرونی آلفایب ضرنامه با استفاده از : تعیین پایایی پرسش۳جدول 

 نتیجه وضعیت آلفای کرونباخ k سؤالتعداد  n حجم نمونه هامؤلفه

 دارای پایایی 7/۵تر از بزرگ ۹1۳/۵ ۳۹ 1۰۵ نقاط قوت

 دارای پایایی 7/۵تر از بزرگ 8۹۳/۵ ۶۶ 1۰۵ نقاط ضعف

 دارای پایایی 7/۵تر از بزرگ ۹۳۵/۵ ۳۵ 1۰۵ فرصت

 پایاییدارای  7/۵تر از بزرگ ۹۳8/۵ 17 1۰۵ تهدید

 دارای پایایی 7/۵تر از بزرگ ۹1۶/۵ 1۳۳ 1۰۵ نامهکل پرسش
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 چارچوب مفهومی پژوهش 

 
 

 مفهومی پژوهش چارچوب: 1شکل 
 

 هاها و یافتهتحلیل داده .2

 هاتجزیه و تحلیل کیفی داده الف.

محتوا  یلاز اسناد و مدارک موجود با استفاده از روش تحل یازاطالعات مورد ن یآورپس از جمعدر این بخش 
 نهایتمند و در سپس مورد پردازش نظام ید،مرتبط اقدام گردهای و شاخصها ابعاد و مولفه ییشناسا( نسبت به )

و قضاوت محقق قرار  یلو تحل یهو تجز یمورد بحث، بررس یفیصورت توصبه یمحور یکدگذار یالگو یقاز طر
 .است ۱جدول که به شرح  گرفت
 

 ها ها، ابعاد و شاخصسازه . ۱جدول 

 هاشاخص ابعاد   ها سازه 

فرایند مدیریت 

 دانش

 کسب دانش

 ارتباطات خوب پرسنل آجا با نهادهای آموزشی و پژوهش معتبر کشور •

 آشنایی کلی فرماندهان و مدیران آجا و نیروهای تابعه با مدیریت دانش •

 ی متفاوت آموزشی طولی و عرضی در آجاهادورهبرگزاری  •

 جامع علمی آجاتهیه نقشه  •
 هابندی آنها و موضوعآوری اطالعات آشکار و نهان سازمانجمع •

 خلق دانش
 های تحقیقات نظری متعدد در حوزه مدیریت دانش در آجاانجام پروژه •
 یلتشک ،دانش یریتمد یراهبر یشورا یلتشک، فکر )کانون تفکر( یهااتاق یلتشک •

 کانون نخبگان آجا

 اسناد باالدستی:

 تدابیر عالی رهبری نظام ج.ا.ا 

  نظامی  هایسازماندکترین عملیاتی 

 نظامی هایسازمان اندازچشم 

  نظامی هایسازمانمأموریت 

  نظامی هایسازماناهداف 

  نظامی هایسازمانراهبرد 
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 هاشاخص ابعاد   ها سازه 

 کشور یهاآجا در دانشگاه یانانشجو ، دیعلم یئته یاعضا یتاز ظرف استفاده •

سازی دهی و ذخیرهسازمان
 دانش

 تجربه ارزشمند آجا در امر پژوهش و مدیریت دانش سال ۱۵برخورداری از  •

 دانشی و پژوهشی حوزههای ها و توانمندیساماندهی ظرفیت •
 مستندسازی یصورت موضوعتجارب دفاع مقدس به یدانش یدستاوردها یمستندساز •

 در آجا یشینتجارب و دانش پ

 کارگیری دانشبه انتقال و

 ها و مجالت علمی معتبرنامهوجود فصل •

 وجود مراکز متعدد دانشگاهی، پژوهشکده و دانشکده •

 های اینترنتی کشوراتصال نهادهای آموزشی و پژوهشی آجا به کتابخانه •
 داخل و خارج آجا ارتباط مراکز آموزشی و پژوهشی آجا با مراکز مشابه •

 مختلف آجا یهادر رده ینظر یهاپژوهش یجنتا یریکارگبه •

 در آجا یاز بازنشستگان خبره، متخصص و کارکنان دانش یریگبهره •

خدمت  یگزینخبره و متخصص آجا در قالب احتساب و جا یفهاز پرسنل وظ یریگبهره •

 یفهوظ

 تسهیم دانش

 های مختلف آجاسازمانهای مشترک پژوهشی بین اجرای طرح •

 جهان یهاآجا با ارتش یو پژوهش یآموزش ی،تعامل علم •

 یادن یاطالعات علم یگاهپا هاییتآجا در سا یتعضو •

 یو فراسازمان یسازمان یچیدهبزرگ و پ یدانش یهاطرح یو اجرا یریتمد •

 المللیینو ب یداخل یو تخصص یعلم یهاو انجمن هایشمشارکت آجا در هما •

 قوت و ضعفنقاط 

 توجه، حمایت و نگرش مثبت فرماندهان به استقرار مدیریت دانش • و مدیریت فرماندهی

 ساختار سازمانی
 وجود یک واحد متولی و پیگیر استقرار مدیریت دانش •

 پژوهی متناسب با نیازهای دفاعی و نظامیهای آیندهایجاد زیرساخت •

 فناوری

 هوشمند مدیریت دانش و پژوهش در آجا سامانهبرخورداری از  •

 وجود یک شبکه دیجیتال و اینترانت حاوی تجارب فرماندهان و پرسنل آجا •
 وجود سخت افزارها و نرم افزارهای بومی مدیریت دانش نظامی در کشور •

 های پایه مدیریت دانش در آجاوجود پرسنل متخصص آشنا با فناوری • نیروی انسانی

 فرهنگ سازمانی
 تجربه نگاریوجود فرهنگ پژوهش، نوآوری، تفکر و  •

 برداری در تولیدات دانشی، پژوهشی در سطح ملی و آجاگسترش فرهنگ کپی •

 فرایندهای سازمانی
 ابالغ نظام مالکیت فکری •

 های سازمانینامهیینآو  هادستورالعمل، هاروشبروز بودن برخی از  •

 هافرصت
 و تهدیدات

 اقتصادی

 درصد از منابع کل آجا به تولید دانش و پژوهش ۰/۳تخصیص بینی پیش •

 کشور یکاهش بودجه نظام •

 تحریم اقتصادی ایران •

 امنیتی

 و قانونی

 های اطالعاتیافزاری و بانکافزاری، نرمهای سختامنیت و پایداری زیرساخت •

 های دیجیتالی و اینترنتییستمسمشکالت امنیتی  •

 آوریفن

 های دفاعی و امنیتیآوریمرتبط با علوم و فنهای وجود رشته •

 آوری اطالعات در آجاوجود یک واحد مستقل فن •
 افزارهای بومی آجاافزارها و نرمامکان تولید سخت •

 ینهها و زمدر دانشگاه یتیو امن یدفاع هاییآورمرتبط با علوم و فن یهاوجود رشته •

 هاتوسعه آن

 صنعت نظامی

 دانش آجا یریتو مد یو نظام یدفاع یهاپژوهش یجبه نتا یاتیعملاعتماد فرماندهان  •

دانش  یریتحوزه مد یازهایگران با نپژوهش یخدمت یرجذب، ارتقاء و س یرتناسب مس •
 آجا یو نظام یدفاع

 یهادر حوزه ینظام یهاکارکنان سازمان یرنظر با ساوجود فرصت مباحثه و تبادل •

 یو شغل یکار
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 هاکمی دادهتجزیه و تحلیل  ب.

منظور  نیبدد. یبندی گردتدوین و اولویت های نظامیراهبردهای مدیریت دانش در سازمانپژوهش  نیدر ا
 ت:اس دهیگرد میتنظ ریزسؤال به شرح  1۳۶ی بر مبتنی اپرسشنامهدر ابتدا 

i.  سؤال در مورد مشخصات جامعه نمونه ۱تعداد 
ii.  ضعف( مدیریت دانش  -سؤال در مورد ارزیابی عوامل محیط داخلی )قوت ۹۰تعداد 

iii.  تهدیدها( مدیریت دانش  -هافرصتسؤال در مورد ارزیابی عوامل محیط خارجی ) ۳7تعداد 
 ،میزان تحصیالت سؤال در خصوص ۱جامعه نمونه تعداد  یاعضا یفرد یهایژگیو ییمنظور شناسابه

 لیطرح گردید و از افراد انتخاب شده خواسته شده آن را تکم و مشاغل سازمانی محل سازمانی ،سنوات خدمت
 .است ۰جدول که به شرح  ندینما

 
 یشناخت تیجمع سؤاالت: توزیع فراوانی ۰جدول 

 تحصیالت کارشناسی ارشد دکتری 

 فراوانی (۰8%) 87 (۱۳%) ۶۳

 سابقه خدمتی 1۰-1۹ ۳۵-۳۱ ۳۰-۳۹ به باال سال ۳۵

 فراوانی (1۵%) 1۰ (۳۵%) ۱۰ (۱۳%) ۶۳ (18%) ۳7

 محل سازمانی سرگردی یدومسرهنگ یسرهنگ ی به باالدومپیسرت

 فراوانی (۶%) ۹ (۳۵%) ۳۵ (۱۵%) ۶۵ (۳۱%) ۰1

 مشاغل خدمتی مدیریتی فرماندهی ستادی آموزشی

 فراوانی (۱۳%) ۶۳ (۳8%) ۱۳ (۳۵%) ۳۵ (1۵%) 1۰

درصد افراد )اکثریت( دارای مدرک  %۰8مطلب است که  نیا نیمب، نتایج حاصل ۰با توجه به جدول 
افراد نمونه )اکثریت(  %7۱سال،  ۳۰افراد نمونه )اکثریت( دارای سابقه خدمت بیشتر از  %۶۵کارشناسی ارشد، 

افراد نمونه )اکثریت( دارای مشاغل خدمتی مدیریتی و فرماندهی  %7۵دارای محل سازمانی سرهنگی به باال و 
توانایی و مهارت الزم جهت اظهارنظر در و  شغلی تجربهی، علم نتوا نظرافراد جامعه نمونه از ن . بنابرایاشندبمی

 ته است.ها داشپاسخ ییبردن روا باال در یادیخصوص متغیرهای مورد بررسی برخوردارند که این امر تأثیر ز
 سؤاالت تخصصی پرسشنامه بررسی و تحلیل

های دانش در سازمان یریتراهبرد مد ینمؤثر بر تدو ی و خارجیداخل یطعوامل مح ارزیابی

  ینظام

 ها و تهدیدات()تعیین فرصتو محیط خارجی  )تعیین نقاط قوت و ضعف(عوامل محیط داخلی برای شناسایی 
بنابراین . نماییممی مقایسه ۳را با عدد ثابت  شده گیریی اندازههاشاخص ، میانگینمؤثر بر مدیریت دانش

نقاط ضعف/ تهدیدات دهنده نشان ۳از  ترکوچک نقاط قوت/ فرصت و میانگیندهنده نشان ۳از  تربزرگ میانگین
، وزن )درجه اهمیت( هر عامل را در امتیاز و خارجی برای محاسبه امتیاز موزون وضع مطلوب عوامل داخلی است

کنیم. حاصل از میانگین وضع مطلوب نقطه نظرات خبرگان ضرب نموده و در ستون امتیازات موزون ثبت می
و  که بر این اساس نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی دهدیجدول زیر نتایج آماری آزمون یاد شده را نمایش م

  :است ۶جدول به شرح  فرصت و تهدیدات عوامل خارجی
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 عوامل داخلی)درجه اهمیت( و امتیاز موزون  امتیاز وضع موجود، وزنمحاسبه  .۶جدول 

ف
دی

ر
 

 (نقاط قوت)
 امتیاز

 موجود وضع

 وزن

 )درجه اهمیت(

امتیاز 

 موزون

۳/۳ های نظامیفکری در سازمانابالغ نظام مالکیت  1  ۵۳8۱1۹/۵  ۵۹۵۹/۵  

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

 1۳۰۵7/۵ ۵۳۱۶۳۶/۵ ۹/۳ های نظامیآوری اطالعات در  سازمانوجود یک واحد مستقل فن 29

 71/2 1 1/112 جمع کل

 - - 11/2 میانگین

ف
دی

ر
 

 (نقاط ضعف)
 امتیاز

 وضع موجود

 وزن

 )درجه اهمیت(

امتیاز 

 موزون

1 
های های نظامی به کتابخانهآموزشی و پژوهشی سازمان اتصال نهادهای

 اینترنتی فعال در کشور
۰/۳  ۵17۶۳۹/۵ ۵۱۱۵۹/۵ 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

 ۵۳8۳۳/۵ ۵1۱111/۵ ۳ های نظامیوجود یک نظام توسعه و پرورش کارکنان دانشی در  سازمان 66

 22/2 1 9/121 جمع کل

 - - 11/2 میانگین

 79/2 1 11/2 هامیانگین میانگین

 

 (:IFEتحلیل وضع موجود عوامل داخلی )

صورت گرفته و میانگین عوامل داخلی و با توجه به جمع امتیازات موزون محاسبه شده در جداول  محاسبهبا 
طور دست آمده(، اینبه  ۳دریافتی مدیریت دانش ستاد آجا در وضعیت موجود عوامل داخلی کمتر از  نمره) فوق،

المجموع حیثگردد که؛ ستاد آجا در وضعیت موجود عوامل داخلی مدیریت دانش منگیری میاستنباط و نتیجه
 .(7)جدول  استدچار ضعف 

 
 عوامل خارجییت( و امتیاز موزون )درجه اهم امتیاز وضع موجود، وزنمحاسبه  .7جدول 

ف
دی

ر
 

 (هافرصت)
 امتیاز

 موجود وضع

 وزن

 )درجه اهمیت(

امتیاز 

 موزون

7/۳ های اطالعاتی دنیابرداری از اطالعات آشکار در بانکامکان بهره 1  ۵۱8۳۵۳/۵  1787۳/۵  

... ... ... ... ... 

 18۰۳1/۵ ۵۱۹17۳/۵ 7/۳ کشوروجود نهادها، مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر در  ۳۵

 11/2 1 1/91 جمع کل

 - - 12/2 میانگین

ف
دی

ر
 

 (تهدیدات)
 امتیاز

 وضع موجود

 وزن

 )درجه اهمیت(

امتیاز 

 موزون

۳/۳ هاسازمانامکان جذب نیروهای متخصص توسط سایر  1  ۵۰۰1۱۱/۵ 1۳۳1۰/۵ 

... ... ... ... ... 

 ۳۵۳۹۵/۵ ۵7۵78۳/۵ 8/۳ وجود نیروی متخصص مدیریت دانش در کشور 17

 21/2 1 1/21 جمع کل

 - - 21/2 میانگین

 21/2 1 11/2 هامیانگین میانگین
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 (EFEتحلیل وضع موجود عوامل خارجی )

صورت گرفته و میانگین عوامل خارجی و از طرفی با توجه به جمع امتیازات موزون محاسبه شده  محاسبهبا 
به  ۳در وضعیت موجود عوامل خارجی بیشتر از  ارتش ج.ا.ایراندریافتی مدیریت دانش  نمره) در جدول فوق،

در وضعیت موجود عوامل خارجی  نظامی سازمانگردد که؛ گیری میطور استنباط و نتیجهدست آمده(، این
 .استالمجموع دچار فرصت قابل اعتنا حیثمدیریت دانش من

  یهای نظامدانش در سازمان یریتمد هایراهبرد ینتدو

 (IEتدوین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ) -الف

 .نشان داده شده است 8در جدول این ماتریس  
 

 (IEماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ) 8جدول 

  عوامل خارجی

  ضعیف  ۳/۳۳ متوسط  ۶/۶۶ قوی  1۵۵

لی
داخ

ل 
وام

ع
 

I II III 1۵۵ ییطال طیشرا  

VI V IV  ۶8/۳۶/۶۶  بینابینی 

IX VIII VII ۳/۳۳ تهدیدآمیز 

 ۳ 1   1۶/۳   ۳   ۱ 

منظور شد که مؤید راهبردهای  ۱یه ناحبا توجه به پیاده کردن مجموع امتیازها در جدول موقعیت ماتریس در 
 .استرشد و توسعه 

 (SPACEاقدام راهبردی مدیریت دانش )تعیین موقعیت و  -ب

 .دهدها را نشان میجمع نمرات موزون گروه ۹جدول 
 

 عوامل محیطی موزون امتیاز مع نمرات . ج۹ جدول

 تهدید فرصت ضعف قوت عوامل محیطی

 ۱۶۰۶/۳ 8۶8۶/۳ ۳۳8۶/۳ ۹1۳1/۳ موزونامتیاز 

 
 ؛(1)نمودار  میدهیمبنابراین جهت رسم نمودار موقعیت راهبردی مراحل زیر را انجام 

 (8۶8۶/۵و  ۹1۳1/۵کنیم. )را از امتیاز موزون قوت و فرصت حاصل شده کسر می ۳عدد  -

 (-۰۳۱۱/۵و  -771۱/۵کنیم. )را از امتیاز موزون ضعف و تهدید حاصل شده کسر می ۳عدد  -

 ( 1۱۵7/۵کنیم. )باال )قوت و ضعف( را با هم جمع جبری می عدد حاصل شده از دو عامل -

 (۳۳۱۳/۵کنیم. )عدد حاصل شده از دو عامل باال )فرصت و تهدید( را با هم جمع جبری می -

)فرصت و تهدید( را در نمودار  y)قوت و ضعف(  و x حاصل دو جمع جبری فوق، مختصات نقاط  -
SPACE دهد.نشان می 

نوع راهبرد مدیریت دانش  دهندهنشانکنیم، خط حاصل از مبدأ مختصات به این نقطه وصل می -

 های رشد و توسعه( است.که در اینجا تهاجمی )استراتژی استنظامی  هایسازمان

 



 ۰۱  ینظام یهاسازمان یطیدانش با عوامل مح یریتمد یراهبردها ینتدو

 

 
 

 
  

 نظامی هایسازمان ( مدیریت دانشIEخارجی ) -ماتریس عوامل داخلی .1نمودار 

 
برابر نمودار و محاسبات صورت گرفته در حالت نظامی  سازمان بنابراین وضعیت فعلی مدیریت دانش در

 باهای حاصله در محیط را فرصت از استفاده حداکثرکه؛ نیاز است  استاین مطلب  دهندهنشانتهاجمی بوده و 
 خود بگیریم.  ضعف نقاط جبران یا رفعببریم و جلوی تهدیدات محیطی را با استفاده از  قوت نقاط به اتکاء

 هایسازمانمدیریت دانش در  هایفرصتو  تهدیدات ،ضعفنقاط  ،قوت نقاطتدوین ماتریس  -پ

 1(SWOTنظامی )

(  SWOT) ینظام هایسازمانو تهدیدهای مدیریت دانش  هافرصتجهت تهیه ماتریس نقاط قوت و ضعف و 
 (.1۵)جدول  میکنیمبه صورت زیر عمل 

 .میسینویم «SOی راهبردها»خارجی مقایسه و نتیجه را در گروه  هایفرصتنقاط قوت داخلی را با  -

 .میسینویم« WOراهبردهای »خارجی مقایسه و نتیجه را در گروه  هایفرصتنقاط ضعف داخلی را با  -
 .میسینویم «STی راهبردها»نقاط قوت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه و نتیجه را در گروه  -
 .میسینویم «WTی راهبردها»نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه و نتیجه را در گروه  -
 

 ( SWOT) ینظام هایسازمانو تهدیدات مدیریت دانش  هافرصتماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، . 1۵ جدول

 Wنقاط ضعف ـ 

 )نقاط ضعف مدیریت دانش
را فهرست کنید(   

 Sنقاط قوت ـ 

مدیریت دانش)نقاط قوت    
را فهرست کنید(   

 ماتریس

SWOT 

 WOراهبردهای 

هابرداری از فرصت)بهره  

ها(با از بین بردن ضعف   

 SOراهبردهای 

ها برداری از فرصت)بهره  

ها(با استفاده از قوت  

ها ـ فرصت O 

 های نظامی راهای  مدیریت دانش سازمان)فرصت

 فهرست کنید(

                                                                                                                                      
1. Strengths, weaknesses, opportunities, threats  

11

/1 

1

/1 

1/

1-- 

1

- 

1/1- 

1/1- 

1/

1 

1 

1/

1 

1- 

1/1

- 

T 

 تهديدات

O 
 ها فرصت

SO ناحیه تهاجمي 

WT ناحیه تدافعي WO کاریناحیه محافظه 

S  هاقوت 

ST  رقابتيناحیه 

1219/1 

Wهاضعف 

2222/1 



 ۱04۱تابستان  - ۰4شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی  ۰4

WTراهبردهای   

 )احتراز از تهدیدات 

هاو از بین بردن ضعف ( 

STراهبردهای   

 )احتراز از تهدیدات

با استفاده از نقاط قوت(   

Tتهدیدات ـ   

های نظامی را )تهدیدات مدیریت دانش سازمان

 فهرست کنید(

 

 یریگمیتصم -ت

در قالب نواحی  یبندداخلی و خارجی بر اساس گروه یرهایپس از مقایسه دو به دو عوامل مربوط به متغ
به متخصصین در حوزه مدیریت دانش ، با استفاده زوجیدر ماتریس  ، رقابت و تدافعیکارانهمحافظهتهاجمی، 

 .شودمیپرداخته مقابله با این نوع مدیریت احصاء راهبردهای بخشی 
 اند.نشان داده شده 11در جدول  تهاجمیراهبردهای بخشی مربوط به ناحیه 

 
 )راهبردهای تهاجمی( SOها ها و فرصتترکیب نقاط قوت .11 جدول

 راهبرد ردیف
 هافرصت

(O) 

 نقاط قوت

(S) 

1SO 
های ملی و سازمانی افزار هوشمند و بومی اجا با استفاده از ظرفیتطراحی و تولید سامانه نرم

 منظور ایجاد بستر مناسب استقرار مدیریت دانش به
O۳ S7 

..... ...... ..... ..... 

1۵SO 
مرتبط با های در رشتههای دفاعی و نظامی برداری از افراد نخبه و دانشمندان بخشبهره

 مربوط  های علوم و فناوری دفاعی و امنیتی دانشگاه
O1۳+O1۶ S۳1 

 

 اند.نشان داده شده 1۳در جدول  کارانهبردهای بخشی ناحیه محافظهراه
 

 (کارانهمحافظه)راهبردهای  WOها و فرصت ضعفترکیب نقاط  .1۳ جدول

 راهبرد ردیف
 هافرصت

(O) 

 ضعفنقاط 

(W) 

1WO 

های اطالعاتی دنیا از طریق اتصال نهادها و برداری از اطالعات آشکار در بانکبهره
های دیجیتالی و اینترنتی فعال در به کتابخانهمؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی 

های ها و انجمندر همایشو مشارکت کشور و ارتباط با مراکز مشابه داخل و خارج 
 المللی جهت تبادل دانشعلمی و تخصصی داخلی و بین

O1+O19 

+O21 

 

W1+W2 

+W4+W30 
+W37+W43 

..... ..... ..... ..... 

1۵WO 
اساتید دانشگاهی و بازنشستگان خبره و جذب کارکنان متخصص و گیری از بهره

 های دانشی و پژوهشی و مراکز تخصصی مدیریت دانشها در کانونترکیب آن

O1+O12 

+O12+O17 

W21+W21 

+W22 

 
 اند.نشان داده شده 1۳در جدول  رقابتیراهبردهای بخشی ناحیه 

 
 )راهبردهای رقابتی( ST تهدیداتو  قوتترکیب نقاط  .1۳ جدول

 راهبرد ردیف
 تهدید

(T) 

 قوتنقاط 

(S) 

1ST 
منظور و نیروهای تابعه بهبازنگری در مأموریت و ساختار اداره فناوری اطالعات 

توانمندسازی نیروی متخصص و نخبه داخلی در جهت تولید و توسعه سریع فناوری و 

 افزاری مورد استفاده فرآیند پژوهش و مدیریت دانش افزاری و نرمهای سختسامانه

T 1+T 1 

+T 11+T 19 

S9+S11 

+S21+S27 

..... ..... ..... ..... 

۹ST ها و نامهگذاری فصلمدیریت دانش و پژوهش جهت به اشتراک ایجاد سامانه هوشمندT 11 S9+S21 
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 ۰4  ینظام یهاسازمان یطیدانش با عوامل مح یریتمد یراهبردها ینتدو

 

 
 

های منظور جلوگیری از وجود مشکالت امنیتی سیستممجالت علمی معتبر در آجا به

دیجیتالی و اینترانتی در سطح کشور که اعتبار دانش و پژوهش را با چالش روبرو کرده 

 است.

 
 اند.نشان داده شده 1۱در جدول  تدافعیراهبردهای بخشی ناحیه 

 
 )راهبردهای تدافعی( WT تهدیداتو  ضعفترکیب نقاط  . 1۱ جدول

 راهبرد ردیف

 هدیداتتو  ضعفترکیب نقاط 

 تهدید
(T) 

 قوتنقاط 
(W) 

1WT 
های افزاری بانکافزاری و نرمهای سختپایداری در زیرساختایجاد امنیت و 

 به توجه به تغییرات سریع فناوری  اطالعاتی متناسب با نیازهای دفاعی و نظامی
T 1 W7+W12 

..... ..... ..... ..... 

۶WT 

تخصیص بودجه و منابع مالی کافی برای ایجاد یک سامانه پشتیبانی دانشی 
سامانه ثبت و ارزیابی افکار و نظرات کارکنان در جهت همتاسازی گیری و تصمیم

منظور های مختلف مدیریت دانش و پژوهش بهکارکنان دانشی در رده
 گذاری و انتقال دانش ضمنی کارکنان به سازماناشتراک

T 12+T 12 
W11+W11W19+w11 

+w12 

 
 (SWOT) بهبود در مدل سوات -ث

 (WT) ،(ST)، (WO)، (SO)کارهای معموالً یک مجموعه راهبردهای ادغامی کالن، حاصل ترکیبی از راه

شود. راهبردهایی که با توجه به مجموعه نیز در منطقه فصل مشترک این چهار ناحیه طراحی و پیشنهاد می
عوامل کلیدی و مورد توجه مفروضات حاصله از تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی )و سایر 

شوند، راهبردهای اصلی برای حرکت سازمان از وضع موجود به سوی اهداف بلندمدت سازمان( پیشنهاد می
 ارائه شده است. 1۰در جدول بهبود یافته  SWOTهستند. به همین منظور ماتریس 

 
 بهبود یافته SWOTماتریس فرمت  .1۰ جدول

 اهداف کیفی
 هااستفاده از فرصت

 (SOبا استفاده از نقاط قوت )

 هااستفاده از فرصت

 (WOبرای جبران نقاط ضعف )

های ناشی از تهدیدها و به حداقل رساندن زیان
 (WT) نقاط ضعف

استفاده از راهبرد ترکیبی بهبود یافته 
SWOT 

 SWOTاستفاده از راهبرد ترکیبی بهبود یافته 

قاط قوت برای جلوگیری از تهدیدها استفاده از ن
(ST) 

استفاده از راهبرد ترکیبی بهبود یافته 
SWOT 

 SWOTاستفاده از راهبرد ترکیبی بهبود یافته 

 
 بهبود یافته  SWOTتدوین استراتژی بر اساس  -ج

)راهبردهای  SWOTبر اساس عوامل  های نظامیسازمانتحلیل راهبردهای پیشنهادی مدیریت دانش 

 است. 1۶بهبودیافته( به شرح جدول  SWOTخروجی 
 

 بهبود یافته SWOTراهبردهای خروجی ماتریس  .1۶ جدول

 عوامل مرتبط شرح راهبرد ردیف

1 
در  یداریو پا یتامن یجادا و یافزار هوشمند و بومسامانه نرم یدو تول یطراح

 یازهایمتناسب با ن یاطالعات یهابانک یافزارنرم ی وافزارسختی هارساختیز
6+WT2+WT1+WT2+SO1SO 
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دانش  ییشناسا جهتکشور  یفناور یعسر ییراتتوجه به تغبا  یو نظام یدفاع

از طریق  یشینتجارب و دانش پ یمستندساز ینو همچن یازو مورد ن ینپس

بستر  یجادا منظوربهاطالعات  یآورفن یو واحدها یاز مراکز تخصص یبرداربهره
 دانش  یریتمناسب استقرار سامانه هوشمند مد

..... ..... ..... 

1۶ 

 یقاز طر یو خودباور یفرهنگ مشارکت یتتقو ی وجهاد علم یهروح یجادا

در مراکز  یزهمتعهد و با انگ ی،کارکنان علم یو توانمندساز یزشیانگ یهاروش
در  یبرداریاز گسترش فرهنگ کپ یریبا هدف جلوگ یقاتیو تحق یمطالعات

از  یعلم یتبه مرجع یدنو رسسازمانی  و  یدر سطح مل یپژوهش ی،دانش یداتتول
 یاسی،س یتنگناهامنظور مقابله با آجا به یفکر یتنظام مالک یجادا یقطر

 دانش  یریتپژوهش و مد ینهدر زم یاقتصاد

2+ST1WO+9+WO2WO 

9ST+1ST+2ST+ 

 

  یهای نظامدانش در سازمان یریتمد یراهبردها یبندتیاولو -2

 جهت تعیین اولویت راهبردها TOPSISاستفاده از روش  -الف
های آزمون های ماتریس اولیه، نشان دهنده میانگین هندسی نمرات اختصاص داده شده توسط نمونهدرایه

 (O)، فرصت (W)، ضعف (S)قوت ها میزان تأثیر هر یک معیارهای خبرگان به سؤاالتی است که بر اساس آن
نامه از اعداد نسبی جهت اند. از طرفی چون در این پرسشبر راهبردها مورد پرسش قرار گرفته (T)و تهدید 

 .استمیانگین اعداد نسبی، میانگین هندسی مقایسه میزان اهمیت استفاده شده است، بنابراین بهترین روش 
 محاسبه وزن نسبی معیارها با استفاده از تکنیک آنتروپی -ب

دهنده مقدار عدم اطمینان موجود از محتوای مورد انتظار اطالعاتی از یک پیام است. این عدم نشانآنتروپی 
 .شودتشریح می 18و  17های جدولصورت اطمینان به

 
 ابا توجه به معیاره هاجدول ارزیابی راهبرد .17 جدول

 معیارها
 راهبردها

O فرصت + (T) تهدید -  ((S قوت + (W) ضعف - ((

۶۵/۳ ۰۱/۳ ۹۳/1 87/۳ A1 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

۳7/۳ ۵۰/۱ ۵۶/۳ 77/۳ A1۶ 

 
 جدول اهمیت )وزن( نسبی معیارها .18 جدول

O فرصت + (T) تهدید -   ((S قوت + (W) ضعف - ((

۹۹8/۵ ۹۹۹/۵ ۹۹8/۵ ۹۹۹/۵ Ej 

۵۵۵18/۵ ۵۵۵7۳/۵ ۵۵17۹/۵ ۵۵۳۳۹/۵ dj 

۱۶۹/۵ 1۱۱/۵ ۳۰۳/۵ ۵۳۶/۵ wj 

 

 گیری نرمال شدهتشکیل ماتریس تصمیم (1مرحله 

 .شوندسازی مینرمال 1۹جدول های ماتریس اولیه طبق در این مرحله مقادیر درایه
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 جدول ماتریس نرمال شده .1۹ جدول

 معیارها
 راهبردها

O فرصت + (T) تهدید -  ((S قوت + (W) ضعف - ((

۱۶۹/۵ 1۱۱/۵ ۳۰۳/۵ ۵۳۶/۵ wj 

۵۶۰۳۹/۵ ۵۰88۶/۵ ۵۰۳۰۳/۵ ۵۶1۰8/۵ A1 
... ... ... ... ... 

۵۰۹۰1/۵ ۵۶7۳۱/۵ ۵۰71۳/۵ ۵۰۹۹۹/۵ A1۶ 

 

 گیری وزنی نرمال شدهتشکیل ماتریس تصمیم( 2مرحله 

گیری ارائه و معرفی شده است در که توسط عنصر تصمیم n,…w4,w3,w2,w1w = (w) هایمجموعه وزن
حاصل  ۳۵جدول صورت وزنی نرمال را بهگیرد تا ماتریس گیری مورد استفاده قرار میماتریس تصمیماین مرحله 

 نماید.
 جدول ماتریس موزون نرمال شده .۳۵ جدول

 معیارها
 راهبردها

O فرصت + (T) تهدید -  ((S قوت + (W) ضعف - ((

۵۳۵۶۳1۵1/۵ ۵۵8۱7۰8۱/۵ ۵188۳۹7۱/۵ ۵۵۳۳17۵۶/۵ A1 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

۵۳7۹1۵1۹/۵ ۵۵۹۶۹۶۹۶/۵ ۵۳۵187/۵ ۵۵۳1۰۹78/۵ A1۶ 

 

 آلآل و پاسخ منفی ایدهتعیین پاسخ ایده (2مرحله 

صورت زیر به میدهینشان م −Aآل را که با دهیم و پاسخ منفی ایدهنشان می +Aآل که آن را باپاسخ ایده

 .کنیمتعریف می
 

  
 



* * *(max ), (min '), , , ... , ,...

(min ), (max '), , , ... , ,...,

, , ..

' , , ... Cos /

ij ij n

ij ij n

A V j J V j J i m V V V

A V j J V j J i n V V V

J j n and j is associated with benefit criteria

J j n and j is associated with t Loss c

     

        

 

 

1 2

1 2

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3  riteria

 

 

 

(max , , ... / , / , / , /

(min , , ... / , / , / , /

j ij

j ij

A V fori n

A V fori n





  

  

1 2 3 0 0024 0 0249 0 0103 0 0345

1 2 3 0 0022 0 0188 0 0083 0 0206
 

 

 آلمحاسبه معیار تمایز و محاسبه میزان نزدیکی نسبی به پاسخ ایده (2مرحله 

مطابق فرمول زیر  1۶تا  1را از بردارهای راهبردهای  −𝐴و +𝐴در این مرحله فاصله دو بردار چهار بعدی 
 کنیم.می یگذارنام 'Sو  *Sها را به ترتیب محاسبه و پاسخ

 

* * '( ) , ' ( ) , , ,...
 

     
n n

i ij j i ij j

j j

S V V S V V for i m

2
2

1 1

1 2 3 
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( +Aآل )به پاسخ ایده (i'Aدییا شا iAبه محاسبات صورت گرفته میزان نزدیکی پاسخ جایگزین )حال با توجه 

 .است  ۳1و نتایج آن در جدول  مطابق زیر

*

'

'
* , , , , ... .

* '

, ,

i

i i

i i

i i i i

S
C where C and i m

S S

apparently C if A A and C if A A

   


     

1 0 1 2 3

1 0
 

  
 یبندفاصله اقلیدسی، ضریب نزدیکی و رتبه .۳1 جدول

یدبنرتبه  
 فاصله اقلیدسی ضریب نزدیکی

 راهبردها
Ci= Si

'
/ Si*+ Si

'
 Si*+ Si

'
 Si

'
 Si* 

1۵ ۰7۱۱۳۳۹/۵ ۵17۱۱8/۵ ۵1۵۵۳۳۶۱۶/۵ ۵۵7۱۳۰۳۰/۵ A1 

.... .... .... .... .... .... 

1۱ ۱8۵۱۵1۱/۵ ۵1۰7۳/۵ ۵۵7۰۰۶7۶۱/۵ ۵۵817۳۳۱۳/۵ A16 

 
 بندی ترتیب مطلوبیت: رتبه۳نمودار 

 
 جایگاه مطلوبیتو بندی رتبه (1مرحله 

فوق  و نمودار در جدول jC*اکنون بهترین پاسخ )پاسخ بهینه( جایگزین، بر اساس رتبه و جایگاه مطلوبیت 
مشخص است،  جدول و نمودار باالطور که از همان آل.به پاسخ ایده jC* نیترکی؛ یعنی نزدشودیانتخاب م

 :استصورت ذیل  به (*Cj)ها ترتیب اهمیت راهبردها مطابق مطلوبیت آن

10<A13<A7<A8<A15<A9<A3<A6<A11<A1A>4A>5A<2A>16A<12<A14A  
 

 .است ۳۳جدول  بیبه ترت های نظامیی مدیریت دانش در سازمانی راهبردهاهاتیبنابراین اولو
 

 ی راهبردهاهاتیاولو .۳۳ جدول

 شرح راهبرد ردیف

ول
ت ا

لوی
او

 

(
د 

هبر
را

1۵)
 

 یهادر رشته یو نظام یدفاع یهابخش متخصصانافراد نخبه و  ومتعهد  یعلم یو منابع انسان یدکارگیری و استفاده از اساتبه

توجه به توسعه ی و و پژوهش یهای دانشاز فعالیت یتمنظور حماآجا به یدانشگاه یتی مراکزو امن یدفاع یمرتبط با علوم و فناور

از خروج کارکنان  یشگیریبا هدف پ یدانش یندهایفرا یسازمشارکت و شفاف یهروح یتو تقو دانش یدپژوهش و تول هاییتظرف

 یدانش



 ۰4  ینظام یهاسازمان یطیدانش با عوامل مح یریتمد یراهبردها ینتدو

 

 
 

...
 

...
 

هم
زد

شان
ت 

لوی
او

 

 (
د 

هبر
را

1۱)
 

 یدانش یهاها در کانونآن یبمتخصص و ترک ینخبه و کارکنان دانش یاندانشجو ی،علم یئتاعضاء ه هاییتاز ظرف یبرداربهره

 یراهبر یفکر )کانون تفکر( و کانون نخبگان و شورا یهااتاق یلتشک یقاز طر دانش یریتمد یو مراکز تخصص یو پژوهش

  نشدا یریتمد
 

 گیری و پیشنهادهانتیجه .1

نیاز است در ابتداء مدیریت دانش راهبرد  ینمؤثر بر تدو یو خارج یداخل یطعوامل مح منظور ارزیابیبه
نفعان تکیه شهودی و نقطه نظرات جامعه خبره و ذی هایرا که بیشتر به قضاوت و خارجی فراوانی عوامل داخلی

و آن دسته  و تهدید بود؛ ضعف ۳ها کمتر از آوری اطالعات، عواملی که میانگین آندارد، تعیین کنیم، پس از جمع
 ،نمایندیایفا ممدیریت دانش راهبرد  ینای بر تدوبود و نقش مؤثر و عمده ۳ها بیش از عوامل که میانگین آن

 .محسوب گردیده است و فرصت قوت

تدوین راهبرد شاخص که بیشترین تأثیر را بر  1۳۳یافته پژوهشی بیانگر این مطلب است که در مجموع 
عوامل محیط در مورد شاخص  ۹۰گذارند وجود داشته که عبارتند از میهای نظامی مدیریت دانش در سازمان

شاخص در خصوص مؤلفه نقاط ضعف  ۶۶ر خصوص مؤلفه نقاط قوت مدیریت دانش و شاخص د ۳۹داخلی )
ی مدیریت هافرصتشاخص در خصوص مؤلفه  ۳۵عوامل محیط خارجی )در مورد شاخص  ۳7مدیریت دانش( و 

 شاخص در خصوص مؤلفه تهدیدات مدیریت دانش(. ۶۶دانش و 

مدیریت راهبرد  ینها بر تدوتأثیر هریک از آنخواندگان به سؤاالت مطرح شده و های پژوهشنتایج پاسخ
 ؛مطلب است که نیا نیها مبآنآزمون و از طریق جدول دانش 

  طور استنباط و میانگین عوامل داخلی و از طرفی با توجه به جمع امتیازات موزون محاسبه شده، ایناز
عوامل  وضع موجودامتیاز افراد جامعه نمونه )اکثریت نسبی(  %7۰ ه؛ در حدودگیری گردید کنتیجه

و نشان از ضعف در این بعد  اندهبه پایین دانستمتوسط  در حدرا محیط داخلی مؤثر بر مدیریت دانش 

 .است

   طـور اسـتنباط و امتیازات موزون محاسبه شـده، اینمیانگین عوامل داخلی و از طرفی با توجه به جمع از
عوامـل  وضـع موجـودامتیـاز افراد جامعه نمونـه )اکثریـت نسـبی(  %۰8 در حدود گیری گردید که؛نتیجه

و نشـان از فرصـت قابـل اعتنـا در  انـددانسته باالبه متوسط  در حدمحیط خارجی مؤثر بر مدیریت دانش 

 .استاین بعد 
اقداماتی انجام شد که نتایج مشروح آن در  یهای نظامدانش در سازمان تیریمددر جهت تدوین راهبردهای 

 زیر آورده شده است:

 ( در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجیIE موقعیت و وضعیت مدیریت دانش ) مورد نمودار  در یک

منظور  1یه ناحبررسی قرار گرفت. با توجه به پیاده کردن مجموع امتیازها در جدول موقعیت ماتریس در 
طور که از محل آن مشخص است این نقطه بسیار از طرفی همان ؛ واستشد که مؤید رشد و توسعه 

، سازمان نیازمند افزایش هذکر شد مسألهکه در صورت هرگونه عدم توجه به  است ۰و  ۳ خانهنزدیک به 
و نیازمند تالش برای جایگزینی مواردی است که احتماالً در  استوری در تمامی سطوح خود بهره

از راهبردهای ترکیبی و  ید باها نشده است، در واقع در اینجا سازمان از دست رفته و توجهی به آن
 مشترک استفاده کرد.  

  بررسی مدل ارزیابی( موقعیت و اقدام راهبردیSPACEنشان ) گر این امر است که وضعیت فعلی
( برابر نمودار و محاسبات صورت گرفته در حالت ارتش ج.ا.ایراننظامی ) هایسازمان مدیریت دانش در
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های حاصله در فرصت از استفاده حداکثرکه؛ نیاز است  استاین مطلب  دهندهنشانتهاجمی بوده و 

 ضعف نقاط جبران یا رفعببریم و جلوی تهدیدات محیطی را با استفاده از  قوت نقاط به اتکاء بامحیط را 
 خود بگیریم. 

  مدیریت دانش  هایفرصتو  تهدیدات ،ضعفنقاط  ،قوت نقاطتدوین ماتریس پس از(SWOT و )
در قالب نواحی  یبندداخلی و خارجی بر اساس گروه یرهایمقایسه دو به دو عوامل مربوط به متغ

متخصصین در حوزه مدیریت ، با استفاده زوجیدر ماتریس  ، رقابت و تدافعیکارانهمحافظهتهاجمی، 
راهبردهایی که با توجه  سپس پرداخته شد.مقابله با این نوع مدیریت به احصاء راهبردهای بخشی دانش 

زیه و تحلیل عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی )و سایر عوامل به مجموعه مفروضات حاصله از تج
کلیدی و مورد توجه سازمان( پیشنهاد شدند، راهبردهای اصلی برای حرکت سازمان از وضع موجود به 

در  .گردیدبهبود یافته ارائه  (SWOT) سوات سوی اهداف بلندمدت هستند. به همین منظور ماتریس
بهبودیافته در نظرسنجی از خبرگان  (SWOT) راهبرد نهایی منتج شده از ماتریس سوات 1۶نهایت 

و  یهای نظامدانش در سازمان یریتمد یراهبردها یبندتیاولوجهت  در نهایت اند.احصاء گردیده
وزن نسبی در ابتدا ست که ااستفاده شده  TOPSISاز روش بررسی میزان تأثیر راهبردهای استخراجی 

گردید که ترتیب اهمیت راهبردها با استفاده از روش  معیارها با استفاده از تکنیک آنتروپی محاسبه
 .است ۳۳جدول  صورتبهها تاپسیس، ارزیابی مطلوبیت آن

 
 ی راهبردهاهاتیاولو .۳۳جدول 

 شرح راهبرد راهبرد اولویت

 1۵راهبرد  اول

در  یو نظام یدفاع یهابخش متخصصانافراد نخبه و متعهد و  یعلم یو منابع انسان یداستفاده از اساتکارگیری و به

و  یهای دانشاز فعالیت یتمنظور حمابه یدانشگاه یتی مراکزو امن یدفاع یمرتبط با علوم و فناور یهارشته

 یندهایفرا یسازمشارکت و شفاف یهروح یتتقو و دانش یدپژوهش و تول هاییتتوجه به توسعه ظرفی و پژوهش

  یاز خروج کارکنان دانش یشگیریبا هدف پ یدانش

 1۳راهبرد  دوم

منظور حفظ به یدانش و نقشه جامع علم یریتنظام مد نامهیینآ ینتدو وها دستورالعمل ،هاروش یاصالح و بازنگر

 یریتمد یفیو ک یتوسعه کم ی وو پژوهش یآموزش یکارکنان و نهادها ینروابط ب ی،کارکنان دانش یحقوق معنو

 یاسناد باالدست سایر وانداز دانش و لحاظ شدن آن در سند چشم

 7راهبرد  سوم

بازنشستگان  یان،دانشجو ی،علم یئت)اعضاء ه یو پژوهش یمراکز آموزش یو پژوهش یعلم هاییتاز ظرف یبرداربهره

کشور و  یهادانشگاه ینظر یقاتها و تحق، رسالههانامهیاندر قالب پامتخصص و خبره(  ینخبه و کارکنان دانش

و  هایتمنظور رشد قابل توجه ظرفدانش به یریتمد یو مراکز تخصص یو پژوهش یدانش یهاها در کانونآن یبترک

  یو پژوهش یمراکز آموزش یتوان علم

 8راهبرد  چهارم

از داخل و خارج  یازاطالعات مورد ن یآوربه جمع کارکنان یو دسترس یدانش نظام یریتاز تجارب مد یبرداربهره

 یشافزا یشین وو تجارب و دانش پ یدانش یدستاوردها یو مستندساز یازو موردن یندانش پس ییشناساجهت سازمان 

 وانداز لحاظ شدن آن در سند چشم ودانش  یریتمد یمباحث تخصص یفیو ک یتوسعه کمی و دانش و نوآور یدتول

 یاسناد باالدست سایر

 1۰راهبرد  پنجم

 هاییرساختز یداریو پا یتامن یجادمنظور ااطالعات آجا به یدر مأموریت و ساختار اداره فناور یبازنگر

دانش  یریتپژوهش و مد یندمورد استفاده فرآ یجیتالید یهاو شبکه یاطالعات یهابانک یافزارنرم ی،افزارسخت

 یازهایمتناسب با ن یفرماندهان و کارکنان دانش یتجارب دانش یگذارکارگیری و اشتراکجهت کسب، خلق، به

 دانش  یو نظام یدفاع

 ۹راهبرد  ششم
دانش و  یریتمد یسامانه هوشمند و بوم یدتول ی ومنظور طراحبه تابعه یروهایدر مأموریت و ساختار ن یبازنگر

و  یمشترک پژوهش یهاطرح یاجرااز طریق  یادن یاطالعات یهااز اطالعات آشکار در بانک یبرداربهرهو پژوهش 



 ۰4  ینظام یهاسازمان یطیدانش با عوامل مح یریتمد یراهبردها ینتدو

 

 
 

 شرح راهبرد راهبرد اولویت

 معتبر کشور یو پژوهش یآموزش ینهادهابا  مابینیفی نظر یقاتتحق یهاانجام پروژه

 ۳راهبرد  هفتم
 یابیو سامانه ثبت و ارز گیرییمتصم یدانش یبانیسامانه پشت یکایجاد  یبرا یکاف یبودجه و منابع مال یصتخص

 دانش و پژوهش یریتمختلف مد یهادر رده یکارکنان دانش یافکار و نظرات کارکنان در جهت همتاساز

 ۶راهبرد  هشتم

دانش و  یریتمد یفناور یبسترها یاندازراه یمراکز تخصص یقاز طر یتوسعه و پرورش فرماندهان و کارکنان دانش

 هایشدر هما و مشارکت و ارتباط با مراکز مشابه داخل و خارج معتبر  یو پژوهش ینهادها و مؤسسات و مراکز آموزش

 .کشور یفناور یعسر ییراتتوجه به تغ با کشور جهت تبادل دانش المللیینو ب داخلی یو تخصص یعلم یهاو انجمن

 11راهبرد  نهم

 ی،دانش یداتدر تول بردارییکپ از گسترش فرهنگ یریجلوگو تفکر و تجربه نگاری  ی،فرهنگ پژوهش، نوآور یجادا

فکر )کانون  یهااتاق یلتشک یقاز طر یفکر یتنظام مالکو  یعلم یتبه مرجع یدنرسوح مختلف در سط یپژوهش

  نشدا یریتمد یراهبر یتفکر( و کانون نخبگان و شورا

 1راهبرد  دهم

 یعسر ییراتتوجه به تغبا  یو نظام یدفاع یازهایمتناسب با ن اجا یافزار هوشمند و بومسامانه نرم یدو تول یطراح

بستر مناسب  یجادا منظوربهاطالعات  یآورفن یو واحدها یاز مراکز تخصص یبرداربهرهاز طریق کشور  یفناور

 دانش  یریتاستقرار سامانه هوشمند مد

 ۱راهبرد  یازدهم

و تجهیزات روز از  یدانش و نوآور یدتول یشاز افزاکل  یفرمانده یندیو فرا یساختار هاییتاز حما یبرداربهره

 تابعه هاییگانو  سازمان  دانش در سطح یریتمد یراهبرد یو کانون نخبگان و شورافکر  یهااتاق یلتشک یقطر

  یپژوهش یو تنگناها هایمجهت مقابله با تحر

 ۰راهبرد  دوازدهم

دانش  یریتمد یبانیپشت یستمس و مستقل یو پست سازمان یالتتشک یجادا یبرا یکاف یبودجه و منابع مال یصتخص

 یریتمختلف مد یهادر رده یکارکنان دانش یافکار و نظرات کارکنان در جهت همتاساز یابیو سامانه ثبت و ارز

 سازمان  ستاد یو توان علم یتظرف یشافزا منظوربهدانش و پژوهش 

 ۳راهبرد  سیزدهم

بازنشستگان  یان،دانشجو ی،علم یئت)اعضاء ه یو پژوهش یمراکز آموزش یو پژوهش یعلم هاییتاستفاده از ظرف

و  یهای دانشاز فعالیت یتحما در جهت یقاتیو تحق یها و مراکز مطالعاتنخبه و متخصص و خبره( در دانشگاه

  یانسان ابعو من یبستر ساختاری و پژوهش

 1۶راهبرد  چهاردهم

 یو توانمندساز یزشیانگ یهاروش یقاز طر یو خودباور یفرهنگ مشارکت یتتقو ی وجهاد علم یهروح یجادا

 یتنظام مالک و یعلم یتبه مرجع یدنبا هدف رس یقاتیو تحق یدر مراکز مطالعات یزهمتعهد و با انگ ی،کارکنان علم

 دانش  یریتپژوهش و مد ینهدر زم یاقتصاد یاسی،س یتنگناهامنظور مقابله با به یفکر

 1۳راهبرد  پانزدهم

و  یو عرض یطول یمتفاوت آموزش یهادوره یبرگزار یقاز طردانش  یریتاستقرار مد یو سازمان یرفع موانع فرد

و  یتخالق یجاددر جهت ا علمی معتبر و مجالتها نامهفصل ینترنتی،و ا یجیتالید یهااز کتابخانه یبرداربهره

 حوزه دانش و پژوهش  ینگاری در سطح مراکز و نهادهاتفکر و تجربه ی،نوآور

 1۱راهبرد  شانزدهم

ها در آن یبمتخصص و ترک ینخبه و کارکنان دانش یاندانشجو ی،علم یئتاعضاء ه هاییتاز ظرف یبرداربهره

فکر )کانون تفکر( و کانون  یهااتاق یلتشک یقاز طر دانش یریتمد یو مراکز تخصص یو پژوهش یدانش یهاکانون

 نشدا یریتمد یراهبر ینخبگان و شورا

 

  



 ۱04۱تابستان  - ۰4شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی  44

 منابع
1. AghaMohammadi, D., & Dehghan, N. (2019). Strategic knowledge management in 

military organizations, Nine Edition, Davos Aja Publications, 5-55. (In Persian) 
2. Akhavan, P., & Keshtkar, M. (2019). The effect of triangular pattern factors on 

knowledge management (Case study: a defense industrial organization), Tehran, 
Quarterly Journal of Defense Strategy, 12(47), 45-70. (In Persian) 

3. Alameh Tabriz, A., & Sanjaqi, M. (2017). Knowledge management and human 
resource planning with information systems attitude, Tehran, Saffar Publications, 
Ishraqi, 54. (In Persian) 

4. Collins, J. M. (2014). The great strategy, principles and procedures, translated by 
Cyrus Binder, Third Edition, Office of Political and International Studies, 107. (In 
Persian) 

5. David, F. R. (2008). Strategic managment. translated by Ali Parsaiyan and Seyed 
Mohammad Aarabi, third edition, Tehran, Cultural Research Office, 35. (In Persian) 

6. Dehghan N. (2017). Typology of knowledge management strategies, Tehran, 
Proceedings of the Fifth International Conference on Knowledge Management, 129. 
(In Persian) 

7. Hamidizadeh, M. (2015). Knowledge management, structure, process and strategies, 
First Edition, Qom, Yaghoot Publications, 55. (In Persian) 

8. Hasnavi, R., Akhavan, P., & Sanjeghi, M. (2017). Key factors in knowledge 
management success, Tehran, Atinger Publications, 67. (In Persian) 

9. Niazi, A. (2019). Challenges and barriers to implementing knowledge management 
in dafoos AJA and developing an executive model, Tehran, Publications of the 
University of Command and Staff of the Army of the Islamic Republic of Iran, 118-
121. (In Persian) 

10. Pierce, R. (2012). Strategic management planning, translated by Sohrab Khalili 
Shourini. Second Edition, Tehran, Negah Publishing, 24. (In Persian) 

11. Sanjaqi M., Junaid., J., & Yasir, G. (2018). Assessing the processes and key factors 
of knowledge management success (Case Study of a Defense-Security Organization), 
Quarterly Journal of Protection-Security Research, Imam Hossein University, 2(2), 
77-100. (In Persian) 

12. Sharifzadeh, F., &  Budlaei, H. (2017). Knowledge management in administrative, 
production and service organizations, First Edition, Tehran, Allameh Tabatabaei 
University Jihad Publications, 52. (In Persian) 

 

 

 


