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چکیده
پیشرفت و ارتقا ء در زمینه داشتن نیروی کار متخصص و فناوریهای پیشرفته در پیشبرد مأموریت و ارتقا ء سطح توان
رزمی و بهبود عملکرد آنها نیازمند بهرهگیری از مدیریت دانش و وجود سامانهای است که در آن دانش سازمانی بتواند
بهراحتی خلق ،کسب و ذخیرهسازی شود و در جریان فعالیتهای مختلف سازمانهای نظامی مورد استفاده قرار گیرد .بر
این اساس ارتش جمهوری اسالمی نیز برای پیشبرد اهداف خود در خصوص مدیریت دانش ،نیازمند الگویی جامع ،کامل،
کاربردی و متناسب با اهداف راهبردی خود است که در این پژوهش در نظر است بر مبنای چشمانداز و مأموریت خود این
مهم تحقق یابد .بنابراین مقاله حاضر به دنبال تبیین عوامل محیطی مؤثر بر تدوین راهبردهای مدیریت دانش سازمانهای
نظامی است .این پژوهش از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آن بر مبنای روش توصیفی  -پیمایشی با رویکرد
تحلیل آمیخته دادهها انطباق دارد .برای این منظور ،با بررسی ادبیات و پیشینه مرتبط با این حوزه ،به بررسی تدوین
چشمانداز و مأموریت مدیریت دانش ،تدوین عوامل محیط داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبرد مدیریت دانش و
اولویتبندی آنها در سازمانهای نظامی از طریق تحلیل سوات ( ،(SWOTتحلیل رجحان ترتیبی با تشابه به پاسخ
ایدهآل تاپسیس ( ) TOPSISو با استفاده از نرمافزار  SPSSپرداخته شد .نتایج نشان میدهد که وضعیت فعلی مدیریت
دانش در سازمانهای نظامی در حالت تهاجمی بوده که بر اساس آن راهبردهای مدیریت دانش در سازمانهای نظامی
تدوین و اولویتبندی شدند.
کلیدواژهها :عوامل محیط داخلی و خارجی ،راهبردهای مدیریت دانش ،سازمانهای نظامی.
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 .1مقدمه

امروزه دانش جزء الینفک موفقیت سازمانها محسوب و مدیریت دانش نیز از مباحث سازمانی در علم
مدیریت است .مدیریت دانش مزایای بسیاری را برای سازمانها به همراه دارد که از آن جمله میتوان به بهبود
کیفیت کار ،در اختیار داشتن اطالعات بهروز شده ،افزایش کارایی ،بهبود اثربخشی ،بهبود تصمیمگیری ،افزایش
توان پاسخگویی نسبت به نیازهای سازمانی اشاره نمود .این مسئله در سازمانهای نظامی بهواسطه گستردگی
سازمان ،نیروی انسانی ،پیچیدگی تجهیزات و فنون تخصصی موجود در نزد افراد ،دارای اهمیت ویژهای است
[.]1
با توجه به ماهیت وظایف و مأموریتهای سازمانهای نظامی ،در اختیار داشتن نیروی کار متخصص و
مجرب از یک سو و فناوریهای پیشرفته از سوی دیگر ،در پیشبرد مأموریت و ارتقاء سطح توان رزمی
سازمانهای نظامی و بهبود عملکرد آن نقش بیبدیلی خواهد داشت .پیشرفت و ارتقاء در این زمینهها نیازمند
بهرهگیری از مدیریت دانش و وجود سامانهای است که در آن دانش سازمانی بتواند بهراحتی خلق ،کسب و
ذخیرهسازی شود و در جریان عملیات و فعالیت های مختلف سازمانهای نظامی مورد استفاده قرار گیرد [.]۹
قبل از پیاده سازی مدیریت دانش باید نسبت به عوامل مؤثر بر آن آگاهی کافی داشت .رهبری سازمانی،
فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،مدیریت منابع انسانی ،فناوری اطالعات ،فرایندهای مدیریت دانش ،برنامههای
آموزشی ،ایجاد انگیزش در کارکنان ،استراتژی و اهداف سازمانی از جمله عواملی هستند که بر پیادهسازی
مدیریت دانش تأثیرگذار هستند .در این میان سازمانهای دانشی نظامی با درک اهمیت و ضرورت موضوع
مدیریت دانش ،پیاده سازی این فرایند را در سازمان خود شروع نمودهاند ،ولیکن به علت گستردگی و پراکندگی
یگانها ی عملیاتی ،مراکز آموزشی و فرهنگی و سایر قسمتها ی تابعه خود ،بازنشستگی عدّه زیادی از پرسنل با
تجربه و دانش عملیاتی ارزشمند در طول سال ،ورود نفرات زیادی به سازمان به دلیل استخدام یا طی خدمت
سربازی با دانشها ی گوناگون و پتانسیل باال ،موفق به اجرای مؤثر این فرایند نگردیدهاند .ازاینرو با رفتن
کارکنان از سازمان ،دانش و تجربههای آنها نیز عمالً از سازمان میرود [.]۹
راهبرد مدیریت دانش سازمان های نظامی ،مرکز ثقل دفاع دانشبنیان است که عامل توانمند ساز عملیات
نظامی ،تولید دانش ،ارائه اطالعات و ایجاد نوآوری نظامی محسوب میشود .با اینکه در راستای رسیدن به اهداف
سند چشمانداز سازمان های نظامی اقداماتی در حال انجام است  ،اما هنوز راهبردهای استقرار مدیریت دانش دقیقاً
تدوین و روشن نگردیده است [.]۶
در صورتی که سازمان های نظامی موفق را در خصوص پیاده سازی مدیریت دانش مورد بررسی قرار دهیم،
همه آن ها برای موفقیت در مدیریت دانش از الگویی که با ارزش ها و عالیق آنان سازگاری داشته باشد استفاده
کرده اند؛ بنابراین ارتش جمهوری اسالمی نیز برای پیشبرد اهداف خود در خصوص مدیریت دانش ،نیازمند الگویی
جامع ،کامل ،کاربردی و متناسب با اهداف راهبردی خود است که در این پژوهش در نظر است این مهم تحقق
یابد [.]۹
با توجه به موارد مطرح شده ،مسأله اصلی پژوهش را میتوان این گونه بیان کرد که عوامل محیطی مؤثر بر
تدوین راهبردهای مدیریت دانش در سازمانهای نظامی چیست؟ بنابراین در این پژوهش با توجه به اهمیت
فعالیتهای سازمان های نظامی در تأمین امنیت خارجی و داخلی محقق درصدد تبیین عوامل محیطی مؤثر بر
تدوین و اولویت بندی راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های نظامی است تا گامی هرچند کوچک در جهت
پایهریزی ز یرساختهای الزم ،بهمنظور برنامهریزی و تصمیمگیریهای آتی و سیاستگذاریهای بهینه
فرماندهان و مسئولین سازمان های نظامی برای حرکت به سمت مدیریت دانش بردارد.
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 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

تعریف مدیریت دانش نظامی .مدیریت دانش در سازمان های نظامی  ،شبکهای است که برای نیل به
اهداف مأموریت و به منظور شناسایی ،بازیافت ،ارزیـابی و به اشتراکگذاری دارایی های دانش پنهان و آشکار
تشکیـالت نظامی ،رویکردی مکمل را ارتقاء می دهد .هدف مدیریت دانش در ارتش ،ارتقاء انتقال دانش از یک
سو به سرتاسر سازمان ارتش برای وصل کردن کسانی که میدانند به کسانی که نیاز دارند بدانند ،است .مدیریت
دانش ارتش باعث ارتقاء تغییرات سازمانی ،خط مشی ،مأموریت یا پیشرفت فناوری شده است [.]1
تعریف مدیریت راهبردی .دیوید  ) 1۹۹۱( 1معتقد است مدیریت راهبردی یک روش منطقی ،عینی و
سیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات بزرگ در سازمان است  .در مدیریت راهبردی سعی میشود اطالعات کمی و
کیفی به گونها ی تنظیم گردند که بتوان در شرایط نامطمئن تصمیماتی اثربخش اتخاذ کرد [.]۰
پیرس و رابینسون  )۳۵۵۳( ۳مدیریت راهبردی را مجموعهای از تصمیمات و فعالیتها یی که در راستای
تدوین ،اجرا و کنترل راهبرد جهت دستیابی به اهداف سازمان صورت میدانند .در واقع برنامهریزی ،هدایت،
سازماندهی و کنترل تصمیمات راهبردی فعالیتهای واحد اقتصادی را در بر میگیرد [.]1۵
مفهوم مدیریت راهبردی دانش .مدیریت دانش سازمان باید همسو و هماهنگ با اقدامات راهبردی
سازمان در سطح کالن مطرح و مورد توجه قرار گیرد و در خدمت محیط متالطم و متغیر کسب و کار باشد .به
این ترتیب مفهوم مدیریت راهبردی دانش را میتوان مدیریت دانش ،همسو و همراستا با مسیر راهبردی سازمان،
تعریف نمود [.]1۳
۳
کالینز ( )۳۵۵۱معتقد است؛ راهبرد مدیریت دانش سازمان تحت تأثیر عواملی چون فرهنگ سازمانی و نیز
نظام های اطالعاتی ،زیرساخت های اطالعاتی و فناوری اطالعرسانی در سازمان شکل میگیرد که میتواند باعث
منسوخ کردن عوامل و ارتباطات و فعالیتهای غیر مرتبط با راهبرد سازمان شده و امکان بکار بستن و ارتباط
برقرار کردن با سایر روش های سازمانی را ایجاد نموده و پس از پاالیش توسط فکر و ذهن کارکنان به دانشی
جدید برای سازمان تبدیل شود که هم امکان خلق دانش های سازمانی را فراهم میسازد و هم به مدیریت آنها
کمک می کند و در نهایت نتایج حاصل از این فعالیتها در خدمت اهداف سازمانی قرار میگیرد [.]۱
تدوین راهبردهای مدیریت دانش در سازمان .میتوان ارکان مدیریت راهبردی دانش را به شرح ذیل
نام برد:
الف) تدوین (برنامهریزی) راهبردی مدیریت دانش
ب) اجرای راهبردی مدیریت دانش
پ) ارزیابی و کنترل راهبردی مدیریت دانش
منظور از تدوین (برنامهریزی) راهبردی مدیریت دانش نظامی ،تالشی نظاممند برای نیل به هدفها و
تصمیمها ی بنیادی و اجرای اقدامات اساسی مربوط در مدیریت دانش نظامی است که ماهیت و جهتگیری
دارائیها ی دانشی سازمان نظامی را تعیین و راهبری میکند .منظور از اجرای راهبردی مدیریت دانش نظامی،
تعیین جهتگیر ی راهبردی و تدوین راهبردهای استقرار مدیریت دانش نظامی در سازمانهای نظامی است.
منظور از ارزیابی و کنترل راهبردی مدیریت دانش نظامی ،کسب اطمینان از میزان تطبیق و انطباق وضعیت
داخلی مدیریت دانش نظامی (ن قاط قوت و نقاط ضعف مدیریت دانش) با وضعیت خارجی مدیریت دانش نظامی
(فرصتها و تهدیدات مدیریت دانش) است.
1. David
2. Pearce & Robinson
3. Kalinz
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در این راستا پژوهش حاضر در تالش است فرایند عوامل ،ویژگیها و مؤلفه های محیط داخلی و خارجی مؤثر
بر مدیریت دانش در سازمان های نظامی را بیان نماید تا گامی هرچند کوچک در جهت پایهریزی ز یرساختهای
الزم ،بهمنظور برنامهریزی و تصمیمگیریهای آتی و سیاستگذاریهای بهینه فرماندهان و مسئولین برای
حرکت به سمت مدیریت دانش بردارد که شامل مراحل زیر است:
مرحله اول  :تجزیه و تحلیل عوامل محیطی مؤثر بر مدیریت دانش سازمانهای نظامی

 )1تجزیه و تحلیل عوامل محیط خارجی مؤثر بر مدیریت دانش سازمانهای نظامی .منظور از محیط
خارجی ،عوامل محیطی خارج از سازمان هستند که بر فعالیتهای سازمان به طور مستقیم یا غیر
مستقیم اثر گذاشته و میزان تأثیرگذاری سازمانها بر آنها کم است  .هدف از تحلیل محیط خارجی
درک فرصتها و تهدیدات مربوطه است  .عوامل محیط خارجی مؤثر بر مدیریت دانش سازمانهای
نظامی عبارتند از :عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی/قانونی/امنیتی ،فنآوری و صنعت
نظامی .جهت ارزیابی کلی عوامل محیط خارجی مؤثر بر مدیری ت دانش سازمانهای نظامی و تعیین
اینکه سازمانهای نظامی در حوزه مدیریت دانش با فرصت روبروست یا تهدید ،از ماتریس ارزیابی
عوامل محیط خارجی ( ۱ )EFEاستفاده میشود.
 )۳تجزیه و تحلیل عوامل محیط داخلی مؤثر بر مدیریت دانش سازمانهای نظامی .منظور از عوامل محیط
داخلی عواملی هستند که تحت کنترل سازمان هستند و بر عملکرد سازمان تأثیر بسیار زیادی دارند .این
عوامل در واقع همان عوامل کلیدی موفقیت سازمان هستند که عبارتند :فرماندهی و مدیریت ،ساختار
سازمانی ،فناوری ،نیروی انسانی ،فرهنگ سازمانی و فرایندهای سازمانی .جهت ارزیابی کلی عوامل
محیط داخلی مؤثر بر مدیریت دانش سازمانهای نظامی و تعیین اینکه در مجموع سازمانهای نظامی
در حوزه مدیریت دانش با قوت روبروست یا ضعف ،از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( 4 )IFEاستفاده
میشود.
مرحله دوم  :تدوین راهبردهای مدیریت دانش سازمانهای نظامی

در این مرحله به انواع راهبردهای مدیریت دانش سازمانهای نظامی که امکانپذیر است ،توجه میشود و
بدین منظور بین عوامل داخلی و خارجی سازمان نوعی توازن و تعادل برقرار میشود .روشها و ابزارهایی که در
مرحله قبل مورد استفاده قرار می گیرند جهت تشکیل ماتریس نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای
( ۳ (SWOTمدیریت دانش و ماتریس عوامل داخلی و خارجی ( 0 )IEبه کار گرفته خواهد شد.
مرحله سوم :اولویت بندی و انتخاب راهبردهای مدیریت دانش سازمانهای نظامی

جهت انتخاب راهبردهای اولویتدار مدیریت دانش سازمانهای نظامی از ماتریس برنامهریز ی راهبردی کمی
از فن تاپسیس ( ۰ )TOPSISاستفاده میگردد.
پیشینه پژوهش

در تکامل بحث مدیریت دانش ،نظریهپردازان مدیریت زیادی نقش داشته و در ارائه آن تالش نمودهاند که
به طور خالصه در جدول  1ارائه میگردد.

1.EFE: External Factor Evaluation matrix
2.IFE: Internal Factor Evaluation matrix
3.Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats
4.IE: Internal & External
5.T echnique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution
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1791

چاپ مستندات و مقاالت با عناوین بهار دانش

لئونارد بارتون

1791

نوآوری و انتقال اطالعات و فناوری

اورت راجرز ،توماس آلن

1791

افزودن هوش بشری

اینگل بارت

1711

اهمیت دانش به عنوان دارایی رقابتی ،توسعه سیستم مدیریت دانش ،هوش مصنوعی

راب اکسین ،مک کراکن

1717

آماده سازی مدیریت دانش بر پایه فناوری

کنسرسیومی از سازمانها در آمریکا

1771

انتشار کتاب درباره فراگیری سازمانی و مدیریت دانش

سنگه  -ساکایی

1771

چاپ کتاب قدرت فکر در مجله فورچون

استووارت

1771

کار تحقیقاتی در زمینه خلق دانش

نافوکا و کاتاکیشی

2111

اولین دوره فوق لیسانس مدیریت دانش با حضور  1۶۵۵مدیر

دانشگاه یونیورسیتی انگلستان

2111

تبیین اصول 1۳گانه مدیریت دانش نیروهای مسلح آمریکا

نیلسون

2117

تأثیر فرهنگ ،ففناوری اطالعات ،ساختار و راهبرد بر مدیریت دانش

حمیدی زاده

2117
2111

تأثیر ابزارها و فناوری اطالعات ،راهبردها ،ساختار سازمانی ،و فرهنگ سازمانی بر توفیق
مدیریت دانش
تعامل کارکنان و فرهنگ ،فرایندها و ابزارهای نرم افزاری و فناوری با یکدیگر تسهیل -
کننده اشتراکگذاری دانش

2112

مدیریت دانش به عنوان بخشی از علم فرماندهی

اخوان و همکاران
اسمیت
ادیرنو و مورو

2112

مشخص شدن هدفهای دانشی در سازمان توسط راهبرد دانش

حسنوی و همکاران []8

2112

احصاء شاخص خالقیت ،یادگیری ،ارزیابی عملکرد در ارتقاء سطح مزیتهای راهبردی

سنجقی و همکاران []11

2112

رابطه بین عوامل سهشاخگی (ساختاری ،زمینه ای ،محتوایی) و مدیریت دانش

اخوان و کشتکار []۳

2117

تأثیر فرماندهی و مدیریت ،ساختار ،فرهنگ ،نیروی انسانی ،فناوری و فرایندهای
سازمانی بر مدیریت دانش

آقامحمدی و دهقان []1

مدیریت دانش به طور گسترده و عملی در کشورهای مختلف و در ابعاد متفاوت مورد
توجه قرار گرفته است.

پتیر تیندال ،جی لیبووتیز الباس اواد

سال های
اخیر

همچنین برخی از پژوهشهای راهبردهای مدیریت دانش که مشابه به موضوع این پژوهش است به شرح
جدول  ۳اشاره میگردد.
جدول  .۳پژوهشهای راهبردهای مدیریت دانش
تاریخ

مؤلفه های مورد بررسی

محقق

1211

راهبرد مدیریت دانش
و دانش آشکار (صریح) و دانش پنهان (ضمنی)

علی رضاییان و همکاران

1217

ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،فناوری ،منابع انسانی

مهدی بصیری

1272

استراتژی دانش

مهران کشتکار

1272

گردآوری دانش ،طبقهبندی دانش ،ذخیره دانش ،اشتراکگذاری دانش ،انتقال دانش

سلطان مراد حسینی

1272

جهت ذخیرهسازی و انتشار دانش و تجربه

مهران جهانی کیا

1272

فرهنگ سازمان ،راهبرد کسب و کار ،ساختار سازمان ،وضعیت فرآیندهای خلق دانش سازمان ،راهبرد منابع
انسانی و میزان بلوغ نظام فناوری اطالعات

بهنام مولوی و همکاران

1272

فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،فرماندهی و مدیریت ،نیروی انسانی دانشی

علی نیازی []۹

1272

راهبردهای فرآیند ،نیروی انسانی و فناوری مدیریت دانش

نسیبه پوطی

1272

راهبردهای وظیفهای و عملیاتی مدیریت دانش

مجتبی کفاشان و همکاران
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تاریخ

مؤلفه های مورد بررسی

محقق

1272

ساماندهی و راهبری زیرساختهای مدیریتی و ساختاری
مدیریت دانش سازمانی

مهدی اکبری
و محمد محمودی

1271

رابطه بلوغ سازمانی و دانش محیط سازمانی

امیر نجفی و مریم امیراصالنی

1271

رابطه دانش راهبردی و ویژگیهای مقدماتی (منبعثی) ،میانی (نتیجهای /خرد) و نهایی (پیامدی /کالن)
مدیران

محمدرضا حمیدیزاده
و همکاران []7

1279

رابطه سنجش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش و تفکر راهبردی

سهیال مجلسی اردهجانی

1279

فرماندهی و مدیریت ،فرهنگ سازمانی ،منابع انسانی ،ساختار سازمانی ،انگیزش ،فناوری و فرایند سازمانی

غالم عباس شیرازی و همکاران

1271

کسب دانش ،خلق دانش ،حفظ و نگهداری دانش ،انتقال و تسهیم دانش ،به کارگیری دانش

علی نیازی  -رضا ذبیحی

تحقیقات دارای وجه مشترک مواردی مرتبط با موضوع پژوهش است که هرکدام به نوعی دیدگاه های خود را
در خصوص هر یک از مؤلفه های فرایند مدیریت دانش (کسب دانش ،خلق دانش ،سازماندهی و ذخیرهسازی
دانش ،انتقال و بهکارگیری دانش ،تسهیم دانش)  -عوامل محیطی داخلی مدیریت دانش (فرماندهی و مدیریت،
ساختار سازمانی ،فرایندهای سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،فناوری اطالعات ،منابع انسانی) و عوامل محیطی خارجی
(اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی /امنیتی /قانونی ،فنآوری ،صنایع دفاعی) به طور جداگانه بیان نمودهاند
که مستقیماً با موضوع این پژوهش ارتباط دارند و همچنین ارزش افزوده این پژوهش بر اساس یک نوآوری بوده
و عوامل محیطی مؤثر بر تدوین راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های نظامی بیان میکند که قبالً در
نیروهای مسلح و بهویژه ارتش ج.ا.ایران تاکنون مطرح نشده است و همچنین مجموعهای از کلیه مؤلفه های مورد
استفاده شده در تحقیقات قبلی را با هم دربر می گیرد .تحقیقات بهعمل آمده نشان میدهند که در روشهای
جمعآوری دادهها از دو روش کتابخانهای و میدانی استفاده شده ،ولی برخی از تحقیقات عمدتاً از روش
کتابخانهای بهره گیری شده و بعضاً از روش میدانی استفاده نمودهاند در حالی که در این پژوهش ،محقق از هر دو
روش کتابخانهای و میدانی بهره گیری نموده است .در تحلیل نیز بهجز رسالهها که از توصیف آماری و آمار
استنباطی استفاده شده ،پژوهش حاضر با رویکرد تحلیل آمیخته دادهها (کیفی  -کمی) است.
 .2روششناسی پژوهش

با توجه به اینکه این پژوهش درصدد تبیین عوامل محیطی مؤثر بر تدوین و اولویتبندی راهبردهای
مدیریت دانش در سازمان های نظامی است و قصد دارد با بهره گیری از قوانین و نظریه های علمی ،تجربی و اسناد
و مدارک به روز و به هنگام ،الگوی مناسبی ارائه دهد ،بنابراین این پژوهش بر مبنای نوع پژوهش از نوع کاربردی
و از نظر ماهیت و روش انجام آن بر مبنای روش پژوهش توصیفی است  .از سوی دیگر هدف این پژوهش ارائه
مدل می باشد که به نوعی هم شامل نظریه پردازی و هم ابزارسازی است .پس انجام چنین امری هم نیازمند
پژوهش کیفی و هم پژوهش کمّی است .از این رو این پژوهش با رویکرد تحلیل آمیخته دادهها (کیفی  -کمی)،
انطباق دارد .جامعه آماری این تحقیق شامل  ۳۱۰نفر از یگانهای تابعه سازمانهای نظامی در  ۳گروه )1
فرماندهان ،جانشینان ،معاونین ،مدیران )۳ .صاحب نظران ،خبرگان ،پیشکسوتان ،پژوهشگران و  )۳کارگروههای
راهبردی مدیریت دانش با حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و حداقل  1۰سال سابقه خدمت به باال و آشنا
به موضوع پژوهش می باشند که از این جامعه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  1۰۵نفر به عنوان نمونه انتخاب
گردید .در این پژوهش جهت گردآوری داده ها از روش میدانی و کتابخانهای استفاده شده است .در روش
کتابخانهای ،کلیه کتابهای علمی و تخصصی ،مقاالت علمی و پژوهشی ،اسناد و مدارک موجود در سازمانهای

0۰

تدوین راهبردهای مدیریت دانش با عوامل محیطی سازمانهای نظامی

نظامی و نیز استفاده از جستجوهای اینترنتی که در دسترس بوده مورداستفاده قرار گرفت و همچنین در روش
میدانی نیز از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است.
مراحل تجزیه و تحلیل داده ها به شرح زیر انجام شده است.
 جهت تجزیه و تحلیل کیفی داده ها پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز از اسناد و مدارک موجود بااستفاده از روش تحلیل محتوا (نظریهپردازی داده بنیاد ) نسبت به شناسایی ابعاد و مولفهها و شاخصهای مرتبط
اقدام گردید ،سپس مورد پردازش نظاممند و در نهایت از طریق الگوی کدگذاری محوری بهصورت توصیفی مورد
بحث ،بررسی و تجزیه و تحلیل و قضاوت محقق قرار گرفت.
 جهت تجزیه و تحلیل کمی داده ها نیز با توجه به نوع سؤاالت و هدف پژوهش در سه بخش به شرح زیرانجام شد:
در بخش اول؛ بهمنظور شناسایی ویژگیهای فردی اعضای جامعه نمونه سؤالهایی در خصوص میزان
تحصیالت ،سنوات خدمت ،محل سازمانی و مشاغل سازمانی مطرح گردید که از طریق جدول توزیع فراوانی و
درصد فراوانی استفاده شد.
در بخش دوم؛ در مرحله ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر مدیریت دانش سازمان های نظامی و تعیین
نقاط ضعفها ،قوتها ،فرصت ها و تهدیدها و سپس انتخاب راهبردهای اولویتدار مدیریت دانش با استفاده از
ابزارهای ریاضی ،ضمن تدوین راهبردهای مدیریت دانش ،اولویت بندی راهبردها و همچنین مطلوبیت آنها از
طریق ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( ،) IFEماتریس ارزیابی عوامل محیط خارجی ( ،) EFEتجزیه و تحلیل
سوات ( ،(SWOTماتریس تاپسیس ( ) TOPSISدر فرآیند تدوین راهبردها از طریق نرمافزار آماری  SPSSمورد
استفاده قرار گرفت؛ و در نهایت راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های نظامی تدوین و ارائه شده است.
در ا ین پژوهش جهت پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و با استفاده از نرمافزار  SPSSبه شرح زیر
استفادهشده است.
K   Si2  St2 


K  1  St2 



جدول  :۳تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرون باخ
آلفای کرونباخ

تعداد سؤال k

حجم نمونه n

مؤلفه ها

دارای پایایی
دارای پایایی
دارای پایایی
دارای پایایی

بزرگ تر
بزرگ تر
بزرگ تر
بزرگ تر

از ۵/7
از ۵/7
از ۵/7
از ۵/7

۵/۹1۳
۵/8۹۳
۵/۹۳۵
۵/۹۳8

۳۹
۶۶
۳۵
17

1۰۵
1۰۵
1۰۵
1۰۵

نقاط قوت
نقاط ضعف
فرصت
تهدید

دارای پایایی

بزرگ تر از ۵/7

۵/۹1۶

1۳۳

1۰۵

کل پرسشنامه

نتیجه

وضعیت
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چارچوب مفهومی پژوهش







اسناد باالدستی:
تدابیر عالی رهبری نظام ج.ا.ا
دکترین عملیاتی سازمانهای نظامی
چشمانداز سازمانهای نظامی
مأموریت سازمانهای نظامی
اهداف سازمانهای نظامی

 راهبرد سازمانهای نظامی

شکل  :1چارچوب مفهومی پژوهش

 .2تحلیل دادهها و یافتهها
الف .تجزیه و تحلیل کیفی دادهها

در این بخش پس از جمعآوری اطالعات مورد نیاز از اسناد و مدارک موجود با استفاده از روش تحلیل محتوا
() نسبت به شناسایی ابعاد و مولفهها و شاخصهای مرتبط اقدام گردید ،سپس مورد پردازش نظاممند و در نهایت
از طریق الگوی کدگذاری محوری بهصورت توصیفی مورد بحث ،بررسی و تجزیه و تحلیل و قضاوت محقق قرار
گرفت که به شرح جدول  ۱است.
جدول  .۱سازهها ،ابعاد و شاخصها
سازه ها

شاخص ها

ابعاد

کسب دانش

•
•
•
•
•

خلق دانش

• انجام پروژه های تحقیقات نظری متعدد در حوزه مدیریت دانش در آجا
• تشکیل اتاقهای فکر (کانون تفکر) ،تشکیل شورای راهبری مدیریت دانش ،تشکیل
کانون نخبگان آجا

فرایند مدیریت
دانش

ارتباطات خوب پرسنل آجا با نهادهای آموزشی و پژوهش معتبر کشور
آشنایی کلی فرماندهان و مدیران آجا و نیروهای تابعه با مدیریت دانش
برگزاری دورههای متفاوت آموزشی طولی و عرضی در آجا
تهیه نقشه جامع علمی آجا
جمع آوری اطالعات آشکار و نهان سازمانها و موضوعبندی آنها

تدوین راهبردهای مدیریت دانش با عوامل محیطی سازمانهای نظامی

سازه ها

ابعاد

شاخص ها
•
•
•
•

استفاده از ظرفیت اعضای هیئت علمی ،د انشجویان آجا در دانشگاههای کشور
برخورداری از  ۱۵سال تجربه ارزشمند آجا در امر پژوهش و مدیریت دانش
ساماندهی ظرفیتها و توانمندیهای حوزه دانشی و پژوهشی
مستندسازی دستاوردهای دانشی تجارب دفاع مقدس بهصورت موضوعی مستندسازی
تجارب و دانش پیشین در آجا
وجود فصلنامهها و مجالت علمی معتبر
وجود مراکز متعدد دانشگاهی ،پژوهشکده و دانشکده
اتصال نهادهای آموزشی و پژوهشی آجا به کتابخانههای اینترنتی کشور
ارتباط مراکز آموزشی و پژوهشی آجا با مراکز مشابه داخل و خارج آجا
به کارگیری نتایج پژوهشهای نظری در ردههای مختلف آجا
بهرهگیری از بازنشستگان خبره ،متخصص و کارکنان دانشی در آجا
بهرهگیری از پرسنل وظیفه خبره و متخصص آجا در قالب احتساب و جایگزین خدمت
وظیفه
اجرای طرحهای مشترک پژوهشی بین سازمانهای مختلف آجا
تعامل علمی ،آموزشی و پژوهشی آجا با ارتشهای جهان
عضویت آجا در سایتهای پایگاه اطالعات علمی دنیا
مدیریت و اجرای طرحهای دانشی بزرگ و پیچیده سازمانی و فراسازمانی
مشارکت آجا در همایشها و انجمنهای علمی و تخصصی داخلی و بینالمللی

فرماندهی و مدیریت

•
•
•
•
•
•

توجه ،حمایت و نگرش مثبت فرماندهان به استقرار مدیریت دانش
وجود یک واحد متولی و پیگیر استقرار مدیریت دانش
ایجاد زیرساختهای آینده پژوهی متناسب با نیازهای دفاعی و نظامی
برخورداری از سامانه هوشمند مدیریت دانش و پژوهش در آجا
وجود یک شبکه دیجیتال و اینترانت حاوی تجارب فرماندهان و پرسنل آجا
وجود سخت افزارها و نرم افزارهای بومی مدیریت دانش نظامی در کشور

نیروی انسانی

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

وجود پرسنل متخصص آشنا با فناوریهای پایه مدیریت دانش در آجا
وجود فرهنگ پژوهش ،نوآوری ،تفکر و تجربه نگاری
گسترش فرهنگ کپیبرداری در تولیدات دانشی ،پژوهشی در سطح ملی و آجا
ابالغ نظام مالکیت فکری
بروز بودن برخی از روشها ،دستورالعملها و آییننامههای سازمانی
پیشبینی تخصیص  ۳/۰درصد از منابع کل آجا به تولید دانش و پژوهش
کاهش بودجه نظامی کشور
تحریم اقتصادی ایران
امنیت و پایداری زیرساختهای سختافزاری ،نرمافزاری و بانکهای اطالعاتی
مشکالت امنیتی سیستمهای دیجیتالی و اینترنتی
وجود رشتههای مرتبط با علوم و فن آوریهای دفاعی و امنیتی
وجود یک واحد مستقل فن آوری اطالعات در آجا
امکان تولید سختافزارها و نرمافزارهای بومی آجا
وجود رشتههای مرتبط با علوم و فن آوریهای دفاعی و امنیتی در دانشگاهها و زمینه
توسعه آنها
اعتماد فرماندهان عملیاتی به نتایج پژوهشهای دفاعی و نظامی و مدیریت دانش آجا
تناسب مسیر جذب ،ارتقاء و سیر خدمتی پژوهشگران با نیازهای حوزه مدیریت دانش
دفاعی و نظامی آجا
وجود فرصت مباحثه و تبادلنظر با سایر کارکنان سازمانهای نظامی در حوزههای
کاری و شغلی

سازماندهی و ذخیرهسازی
دانش

انتقال و به کارگیری دانش

تسهیم دانش

ساختار سازمانی

فناوری
نقاط قوت و ضعف
فرهنگ سازمانی
فرایندهای سازمانی
اقتصادی
امنیتی
و قانونی
فرصتها
و تهدیدات

04

فن آوری

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
صنعت نظامی
•
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ب .تجزیه و تحلیل کمی دادهها

در این پژوهش راهبردهای مدیریت دانش در سازمان های نظامی تدوین و اولویتبندی گردید .بدین منظور
در ابتدا پرسشنامهای مبتنی بر  1۳۶سؤال به شرح زیر تنظیم گردیده است:
 .iتعداد  ۱سؤال در مورد مشخصات جامعه نمونه
 .iiتعداد  ۹۰سؤال در مورد ارزیابی عوامل محیط داخلی (قوت  -ضعف) مدیریت دانش
 .iiiتعداد  ۳7سؤال در مورد ارزیابی عوامل محیط خارجی (فرصتها  -تهدیدها) مدیریت دانش
بهمنظور شناسایی ویژگیهای فردی اعضای جامعه نمونه تعداد  ۱سؤال در خصوص میزان تحصیالت،
سنوات خدمت ،محل سازمانی و مشاغل سازمانی طرح گردید و از افراد انتخاب شده خواسته شده آن را تکمیل
نمایند که به شرح جدول  ۰است.
جدول  :۰توزیع فراوانی سؤاالت جمعیت شناختی
تحصیالت

کارشناسی ارشد

دکتری

فراوانی

)%۰8( 87

)%۱۳( ۶۳

سابقه خدمتی

1۰- 1۹

۳۵- ۳۱

۳۰- ۳۹

 ۳۵سال به باال

فراوانی
محل سازمانی

)%1۵( 1۰
سرگردی

)%۳۵( ۱۰
سرهنگدومی

)%۱۳( ۶۳
سرهنگی

)%18( ۳7
سرتیپدومی به باال

مشاغل خدمتی

)%۶( ۹
مدیریتی

)%۳۵( ۳۵
فرماندهی

)%۱۵( ۶۵
ستادی

)%۳۱( ۰1
آموزشی

فراوانی

)%۱۳( ۶۳

)%۳8( ۱۳

)%۳۵( ۳۵

)%1۵( 1۰

فراوانی

با توجه به جدول  ،۰نتایج حاصل مبین این مطلب است که  %۰8درصد افراد (اکثریت) دارای مدرک
کارشناسی ارشد %۶۵ ،افراد نمونه (اکثریت) دارای سابقه خدمت بیشتر از  ۳۰سال %7۱ ،افراد نمونه (اکثریت)
دارای محل سازمانی سرهنگی به باال و  %7۵افراد نمونه (اکثریت) دارای مشاغل خدمتی مدیریتی و فرماندهی
میباشند .بنابراین افراد جامعه نمونه از نظر توان علمی ،تجربه شغلی و توانایی و مهارت الزم جهت اظهارنظر در
خصوص متغیرهای مورد بررسی برخوردارند که این امر تأثیر زیادی در باال بردن روایی پاسخها داشته است.
بررسی و تحلیل سؤاالت تخصصی پرسشنامه
ارزیابی عوامل محیط داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبرد مدیریت دانش در سازمانهای
نظامی

برای شناسایی عوامل محیط داخلی (تعیین نقاط قوت و ضعف) و محیط خارجی (تعیین فرصت ها و تهدیدات)
مؤثر بر مدیریت دانش ،میانگین شاخصهای اندازهگیری شده را با عدد ثابت  ۳مقایسه مینماییم .بنابراین
میانگین بزرگتر از  ۳نشاندهنده نقاط قوت /فرصت و میانگین کوچکتر از  ۳نشاندهنده نقاط ضعف /تهدیدات
است برای محاسبه امتیاز موزون وضع مطلوب عوامل داخلی و خارجی  ،وزن (درجه اهمیت) هر عامل را در امتیاز
حاصل از میانگین وضع مطلوب نقطه نظرات خبرگان ضرب نموده و در ستون امتیازات موزون ثبت میکنیم.
جدول زیر نتایج آماری آزمون یاد شده را نمایش میدهد که بر این اساس نقاط قوت و ضعف عوامل داخلی و
فرصت و تهدیدات عوامل خارجی به شرح جدول  ۶است:
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تدوین راهبردهای مدیریت دانش با عوامل محیطی سازمانهای نظامی

ردیف

میانگین

2/11

-

-

ردیف

(نقاط ضعف)

…

1

…

اتصال نهادهای آموزشی و پژوهشی سازمانهای نظامی به کتابخانههای
اینترنتی فعال در کشور
وجود یک نظام توسعه و پرورش کارکنان دانشی در سازمانهای نظامی

66

امتیاز

وزن

امتیاز

وضع موجود

(درجه اهمیت)

موزون

۳/۰

۵/۵17۶۳۹

۵/۵۱۱۵۹

…

…

…
جمع کل

112/1

1

2/71

…

وجود یک واحد مستقل فن آوری اطالعات در سازمانهای نظامی

29

۳/۹

۵/۵۳۱۶۳۶

۵/1۳۰۵7

…

1

۳/۳

۵/۵۳8۱1۹

۵/۵۹۵۹

…

ابالغ نظام مالکیت فکری در سازمانهای نظامی

وضع موجود

(درجه اهمیت)

موزون

…

(نقاط قوت)

امتیاز

وزن

امتیاز

…

جدول  .۶محاسبه امتیاز وضع موجود ،وزن (درجه اهمیت) و امتیاز موزون عوامل داخلی

۳

۵/۵1۱111

۵/۵۳8۳۳

جمع کل

121/9

1

2/22

میانگین

2/11

-

-

میانگین میانگین ها

2/11

1

2/79

تحلیل وضع موجود عوامل داخلی (:)IFE
با محاسبه صورت گرفته و میانگین عوامل داخلی و با توجه به جمع امتیازات موزون محاسبه شده در جداول
فوق( ،نمره دریافتی مدیریت دانش ستاد آجا در وضعیت موجود عوامل داخلی کمتر از  ۳به دست آمده) ،اینطور
استنباط و نتیجهگیری می گردد که؛ ستاد آجا در وضعیت موجود عوامل داخلی مدیریت دانش منحیثالمجموع
دچار ضعف است (جدول .)7
جدول  .7محاسبه امتیاز وضع موجود ،وزن (درجه اهمیت) و امتیاز موزون عوامل خارجی

امتیاز

وزن

امتیاز

وضع موجود

(درجه اهمیت)

موزون

۳/۳

۵/۵۰۰1۱۱

۵/1۳۳1۰

(تهدیدات)

...

امکان جذب نیروهای متخصص توسط سایر سازمانها

...

ردیف

میانگین

2/12

-

-

وجود نیروی متخصص مدیریت دانش در کشور

...

ردیف

...

...
17

...

جمع کل

91/1

1

2/11

...

1

۳/7

۵/۵۱۹17۳

۵/18۰۳1

...

۳۵

وجود نهادها ،مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر در کشور

۳/7

۵/۵۱8۳۵۳

۵/1787۳

...

امکان بهرهبرداری از اطالعات آشکار در بانکهای اطالعاتی دنیا

وضع موجود

(درجه اهمیت)

موزون

...

1

(فرصت ها)

امتیاز

وزن

امتیاز

۳/8

۵/۵7۵78۳

۵/۳۵۳۹۵

جمع کل

21/1

1

2/21

میانگین

2/21

-

-

میانگین میانگینها

2/11

1

2/21
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تحلیل وضع موجود عوامل خارجی ()EFE
با محاسبه صورت گرفته و میانگین عوامل خارجی و از طرفی با توجه به جمع امتیازات موزون محاسبه شده
در جدول فوق( ،نمره دریافتی مدیریت دانش ارتش ج.ا.ایران در وضعیت موجود عوامل خارجی بیشتر از  ۳به
دست آمده) ،این طور استنباط و نتیجهگیری میگردد که؛ سازمان نظامی در وضعیت موجود عوامل خارجی
مدیریت دانش منحیثالمجموع دچار فرصت قابل اعتنا است.
تدوین راهبردهای مدیریت دانش در سازمانهای نظامی

الف  -تدوین ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ()IE

این ماتریس در جدول  8نشان داده شده است.
جدول  8ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ()IE
عوامل خارجی

I

II

III

VI

V

IV

IX

VIII

VII

عوامل داخلی

 1۵۵قوی

 ۶۶/۶متوسط

 ۳۳/۳ضعیف
 1۵۵شرایط طالیی
 ۶۶/۳۶/۶8بینابینی
 ۳۳/۳تهدیدآمیز

1۳
۳ ۳/1۶ ۱
با توجه به پیاده کردن مجموع امتیازها در جدول موقعیت ماتریس در ناحیه  ۱منظور شد که مؤید راهبردهای
رشد و توسعه است.
ب  -تعیین موقعیت و اقدام راهبردی مدیریت دانش ()S PACE

جدول  ۹جمع نمرات موزون گروه ها را نشان میدهد.
جدول  .۹جمع نمرات امتیاز موزون عوامل محیطی
عوامل محیطی

قوت

ضعف

فرصت

تهدید

امتیاز موزون

۳/۹1۳1

۳/۳۳8۶

۳/8۶8۶

۳/۱۶۰۶

بنابراین جهت رسم نمودار موقعیت راهبردی مراحل زیر را انجام میدهیم (نمودار )1؛
 عدد  ۳را از امتیاز موزون قوت و فرصت حاصل شده کسر میکنیم ۵/۹1۳1( .و )۵/8۶8۶ عدد  ۳را از امتیاز موزون ضعف و تهدید حاصل شده کسر میکنیم - ۵/771۱( .و )- ۵/۰۳۱۱ عدد حاصل شده از دو عامل باال (قوت و ضعف) را با هم جمع جبری میکنیم)۵/1۱۵7( . عدد حاصل شده از دو عامل باال (فرصت و تهدید) را با هم جمع جبری میکنیم)۵/۳۳۱۳( . حاصل دو جمع جبری فوق ،مختصات نقاط ( xقوت و ضعف) و ( yفرصت و تهدید) را در نمودار SPACEنشان میدهد.
 از مبدأ مختصات به این نقطه وصل میکنیم ،خط حاصل نشاندهنده نوع راهبرد مدیریت دانشسازمانهای نظامی است که در اینجا تهاجمی (استراتژی های رشد و توسعه) است.
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تدوین راهبردهای مدیریت دانش با عوامل محیطی سازمانهای نظامی

 Sقوتها
 STناحیه رقابتي

 SOناحیه تهاجمي

/1

1
1

/1

O

1/1219

1

فرصتها

1

1

T

1

/1

1/
-1/1

1/

--1

1

-1/1

تهديدات

-

1/2222
-1
 WOناحیه محافظهکاری

WT
1/ 1

ناحیه تدافعي

Wضعفها

نمودار  .1ماتریس عوامل داخلی  -خارجی ( )IEمدیریت دانش سازمانهای نظامی

بنابراین وضعیت فعلی مدیریت دانش در سازمان نظامی برابر نمودار و محاسبات صورت گرفته در حالت
تهاجمی بوده و نشاندهنده این مطلب است که؛ نیاز است حداکثر استفاده از فرصت های حاصله در محیط را با
اتکاء به نقاط قوت ببریم و جلوی تهدیدات محیطی را با استفاده از رفع یا جبران نقاط ضعف خود بگیریم.
پ  -تدوین ماتریس نقاط قوت ،نقاط ضعف ،تهدیدات و فرصتهای مدیریت دانش در سازمانهای
نظامی (1) SWOT

جهت تهیه ماتریس نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهدیدهای مدیریت دانش سازمانهای نظامی ()SWOT
به صورت زیر عمل میکنیم (جدول .)1۵
 نقاط قوت داخلی را با فرصتهای خارجی مقایسه و نتیجه را در گروه «راهبردهای  »SOمینویسیم. نقاط ضعف داخلی را با فرصتهای خارجی مقایسه و نتیجه را در گروه «راهبردهای  »WOمینویسیم. نقاط قوت داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه و نتیجه را در گروه «راهبردهای  »STمینویسیم. نقاط ضعف داخلی را با تهدیدات خارجی مقایسه و نتیجه را در گروه «راهبردهای  »WTمینویسیم.جدول  .1۵ماتریس نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدات مدیریت دانش سازمانهای نظامی ()SWOT
Wنقاط ضعف ـ
(نقاط ضعف مدیریت دانش
را فهرست کنید)

Sنقاط قوت ـ
(نقاط قوت مدیریت دانش
را فهرست کنید)

SWOT

ماتریس

 WOراهبردهای
(بهرهبرداری از فرصتها
با از بین بردن ضعفها)

 SOراهبردهای
(بهرهبرداری از فرصتها
با استفاده از قوتها)

Oفرصتها ـ
(فرصتهای مدیریت دانش سازمانهای نظامی را
فهرست کنید)
1. Strengths, weaknesses, opportunities, threats
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 WTراهبردهای
(احتراز از تهدیدات
(و از بین بردن ضعفها

 STراهبردهای
(احتراز از تهدیدات
با استفاده از نقاط قوت)

 Tتهدیدات ـ
(تهدیدات مدیریت دانش سازمانهای نظامی را
فهرست کنید)

ت  -تصمیمگیری

پس از مقایسه دو به دو عوامل مربوط به متغیرهای داخلی و خارجی بر اساس گروهبندی در قالب نواحی
تهاجمی ،محافظهکارانه ،رقابت و تدافعی در ماتریس زوجی ،با استفاده متخصصین در حوزه مدیریت دانش به
احصاء راهبردهای بخشی مقابله با این نوع مدیریت پرداخته میشود.
راهبردهای بخشی مربوط به ناحیه تهاجمی در جدول  11نشان داده شدهاند.
جدول  .11ترکیب نقاط قوتها و فرصتها ( SOراهبردهای تهاجمی)
فرصت ها

نقاط قوت

( )O

( )S
S7

ردیف

راهبرد

SO1

طراحی و تولید سامانه نرم افزار هوشمند و بومی اجا با استفاده از ظرفیتهای ملی و سازمانی
به منظور ایجاد بستر مناسب استقرار مدیریت دانش

O۳

.....

......

.....

.....

SO1۵

بهرهبرداری از افراد نخبه و دانشمندان بخشهای دفاعی و نظامی در رشتههای مرتبط با
علوم و فناوری دفاعی و امنیتی دانشگاههای مربوط

O1۳ +O1۶

S۳1

راهبردهای بخشی ناحیه محافظهکارانه در جدول  1۳نشان داده شدهاند.
جدول  .1۳ترکیب نقاط ضعف و فرصتها ( WOراهبردهای محافظه کارانه)
ردیف

راهبرد

WO1

فرصت ها

نقاط ضعف

( )O

( )W

بهرهبرداری از اطالعات آشکار در بانک های اطالعاتی دنیا از طریق اتصال نهادها و
مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی به کتابخانههای دیجیتالی و اینترنتی فعال در
کشور و ارتباط با مراکز مشابه داخل و خارج و مشارکت در همایشها و انجمنهای
علمی و تخصصی داخلی و بین المللی جهت تبادل دانش

O1+O19

W 1+W 2

+O21

+W 4 +W 30
+W 37 +W 43

.....

.....

.....

WO1۵

بهرهگیری از اساتید دانشگاهی و بازنشستگان خبره و جذب کارکنان متخصص و
ترکیب آنها در کانون های دانشی و پژوهشی و مراکز تخصصی مدیریت دانش

.....

O1+O12

W 21+W 21

+O12+O17

+W 22

راهبردهای بخشی ناحیه رقابتی در جدول  1۳نشان داده شدهاند.
جدول  .1۳ترکیب نقاط قوت و تهدیدات ( STراهبردهای رقابتی)
ردیف

راهبرد

ST 1

بازنگری در مأموریت و ساختار اداره فناوری اطالعات و نیروهای تابعه بهمنظور
توانمندسازی نیروی متخصص و نخبه داخلی در جهت تولید و توسعه سریع فناوری و
سامانههای سختافزاری و نرم افزاری مورد استفاده فرآیند پژوهش و مدیریت دانش

.....

.....

ST ۹

ایجاد سامانه هوشمند مدیریت دانش و پژوهش جهت به اشتراکگذاری فصلنامهها و

تهدید

نقاط قوت

()T

( )S

T 1+T 1

S9+S11

+T 11+T 19

+S21+S27

.....
T 11

.....
S9+S21

۰4

تدوین راهبردهای مدیریت دانش با عوامل محیطی سازمانهای نظامی

مجالت علمی معتبر در آجا به منظور جلوگیری از وجود مشکالت امنیتی سیستمهای
دیجیتالی و اینترانتی در سطح کشور که اعتبار دانش و پژوهش را با چالش روبرو کرده
است.

راهبردهای بخشی ناحیه تدافعی در جدول  1۱نشان داده شدهاند.
جدول  .1۱ترکیب نقاط ضعف و تهدیدات ( WTراهبردهای تدافعی)
ترکیب نقاط ضعف و تهدیدات
ردیف

راهبرد

WT 1

ایجاد امنیت و پایداری در زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری بانکهای
اطالعاتی متناسب با نیازهای دفاعی و نظامی به توجه به تغییرات سریع فناوری

T1

.....

.....

.....

WT ۶

تخصیص بودجه و منابع مالی کافی برای ایجاد یک سامانه پشتیبانی دانشی
تصمیمگیری و سامانه ثبت و ارزیابی افکار و نظرات کارکنان در جهت همتاسازی
کارکنان دانشی در ردههای مختلف مدیریت دانش و پژوهش بهمنظور
اشتراکگذاری و انتقال دانش ضمنی کارکنان به سازمان

T 12+T 12

تهدید
( )T

نقاط قوت
( )W
W 7+W 12

.....
W 11+W 11W19+w11
+w12

ث  -بهبود در مدل سوات ()SWOT

معموالً یک مجموعه راهبردهای ادغامی کالن ،حاصل ترکیبی از راهکارهای ()WT( ،)ST( ،)WO( ،)SO
نیز در منطقه فصل مشترک این چهار ناحیه طراحی و پیشنهاد می شود .راهبردهایی که با توجه به مجموعه
مفروضات حاصله از تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی (و سایر عوامل کلیدی و مورد توجه
سازمان) پیشنهاد می شوند ،راهبردهای اصلی برای حرکت سازمان از وضع موجود به سوی اهداف بلندمدت
هستند .به همین منظور ماتریس  SWOTبهبود یافته در جدول  1۰ارائه شده است.
جدول  .1۰فرمت ماتریس  SWOTبهبود یافته
اهداف کیفی
به حداقل رساندن زیانهای ناشی از تهدیدها و
نقاط ضعف ( )WT
استفاده از ن قاط قوت برای جلوگیری از تهدیدها
( )ST

استفاده از فرصت ها

استفاده از فرصت ها

با استفاده از نقاط قوت ( )SO

برای جبران نقاط ضعف ( )WO

استفاده از راهبرد ترکیبی بهبود یافته
SWOT

استفاده از راهبرد ترکیبی بهبود یافته
SWOT

استفاده از راهبرد ترکیبی بهبود یافته SWOT
استفاده از راهبرد ترکیبی بهبود یافته SWOT

ج  -تدوین استراتژی بر اساس  SWOTبهبود یافته

تحلیل راهبردهای پیشنهادی مدیریت دانش سازمانهای نظامی بر اساس عوامل ( SWOTراهبردهای
خروجی  SWOTبهبودیافته) به شرح جدول  1۶است.
جدول  .1۶راهبردهای خروجی ماتریس  SWOTبهبود یافته
ردیف

شرح راهبرد

عوامل مرتبط

1

طراحی و تولید سامانه نرمافزار هوشمند و بومی و ایجاد امنیت و پایداری در
زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری بانکهای اطالعاتی متناسب با نیازهای

SO1+SO2+WT1+WT2+WT6

مطالعات مدیریت راهبردی  -شماره  - ۰4تابستان ۱04۱

۰0

دفاعی و نظامی با توجه به تغییرات سریع فناوری کشور جهت شناسایی دانش
پسین و مورد نیاز و همچنین مستندسازی تجارب و دانش پیشین از طریق
بهرهبرداری از مراکز تخصصی و واحدهای فن آوری اطالعات بهمنظور ایجاد بستر
مناسب استقرار سامانه هوشمند مدیریت دانش
.....

.....

1۶

ایجاد روحیه جهاد علمی و تقویت فرهنگ مشارکتی و خودباوری از طریق
روشهای انگیزشی و توانمندسازی کارکنان علمی ،متعهد و با انگیزه در مراکز
مطالعاتی و تحقیقاتی با هدف جلوگیری از گسترش فرهنگ کپیبرداری در
تولیدات دانشی ،پژوهشی در سطح ملی و سازمانی و رسیدن به مرجعیت علمی از
طریق ایجاد نظام مالکیت فکری آجا بهمنظور مقابله با تنگناهای سیاسی،
اقتصادی در زمینه پژوهش و مدیریت دانش

.....

WO2+WO9+ WO1+ST2
+ ST2+ ST1+ ST9

 - 2اولویت بندی راهبردهای مدیریت دانش در سازمانهای نظامی

الف  -استفاده از روش  TOPSISجهت تعیین اولویت راهبردها
درایه های ماتریس اولیه ،نشان دهنده میانگین هندسی نمرات اختصاص داده شده توسط نمونه های آزمون
خبرگان به سؤاالتی است که بر اساس آن ها میزان تأثیر هر یک معیارهای قوت ) ،(Sضعف ) ،(Wفرصت )(O
و تهدید ) (Tبر راهبردها مورد پرسش قرار گرفتهاند .از طرفی چون در این پرسش نامه از اعداد نسبی جهت
مقایسه میزان اهمیت استفاده شده است ،بنابراین بهترین روش میانگین اعداد نسبی ،میانگین هندسی است.
ب  -محاسبه وزن نسبی معیارها با استفاده از تکنیک آنتروپی

آنتروپی نشان دهنده مقدار عدم اطمینان موجود از محتوای مورد انتظار اطالعاتی از یک پیام است .این عدم
اطمینان بهصورت جدولهای  17و  18تشریح میشود.
جدول  .17جدول ارزیابی راهبردها با توجه به معیارها
معیارها
۳/۶۵

۳/۰۱

1/۹۳

۳/87

…

…

…

…

)(W

قوت ))S

…

 -تهدید ()T

 +فرصت ) )O

 -ضعف

+

راهبردها

۳/۳7

۱/۵۰

۳/۵۶

۳/77

A1۶

A1

جدول  .18جدول اهمیت (وزن) نسبی معیارها
 -تهدید ()T

 +فرصت ) )O

 -ضعف )(W

+

قوت ))S
Ej

۵/۹۹8
۵/۵۵۵18

۵/۹۹۹
۵/۵۵۵7۳

۵/۹۹8
۵/۵۵17۹

۵/۹۹۹
۵/۵۵۳۳۹

dj

۵/۱۶۹

۵/1۱۱

۵/۳۰۳

۵/۵۳۶

wj

مرحله  )1تشکیل ماتریس تصمیمگیری نرمال شده

در این مرحله مقادیر درایه های ماتریس اولیه طبق جدول  1۹نرمالسازی میشوند.

۰۰

تدوین راهبردهای مدیریت دانش با عوامل محیطی سازمانهای نظامی

جدول  .1۹جدول ماتریس نرمال شده
معیارها
 -تهدید ()T

 +فرصت ) )O

 -ضعف

+

)(W

راهبردها

قوت ))S

...

...

...

...

۵/۵۶۰۳۹

۵/۵۰88۶

۵/۵۰۳۰۳

۵/۵۶1۰8

A1

...

۵/۱۶۹

۵/1۱۱

۵/۳۰۳

۵/۵۳۶

wj

۵/۵۰۹۰1

۵/۵۶7۳۱

۵/۵۰71۳

۵/۵۰۹۹۹

A1۶

مرحله  )2تشکیل ماتریس تصمیمگیری وزنی نرمال شده

مجموعه وزنهای ( w = (w1,w2 ,w3,w4,…wnکه توسط عنصر تصمیم گیری ارائه و معرفی شده است در
این مرحله ماتریس تصمیم گیری مورد استفاده قرار میگیرد تا ماتریس وزنی نرمال را بهصورت جدول  ۳۵حاصل
نماید.
جدول  .۳۵جدول ماتریس موزون نرمال شده
معیارها

…

…

۵/۵۳7۹1۵1۹

…

۵/۵۵۹۶۹۶۹۶

…

۵/۵۳۵۶۳1۵1

۵/۵۵8۱7۰8۱

۵/۵188۳۹7۱

۵/۵۵۳۳17۵۶

A1

۵/۵۳۵187

…

 -تهدید ()T

 +فرصت ) )O

 -ضعف )(W

 +قوت ))S

راهبردها

۵/۵۵۳1۰۹78

A1۶

مرحله  )2تعیین پاسخ ایده آل و پاسخ منفی ایدهآل

پاسخ ایدهآل که آن را با A+نشان میدهیم و پاسخ منفی ایدهآل را که با  A−نشان میدهیم بهصورت زیر
تعریف میکنیم.

  V 1* ,V 2* ,...V n * 

V ij j  J '), i  1, 2, 3...m

  V 1 ,V 2 ,...,V n  



criteria

criteria

with

benefit

with

Cos t / Loss

j  J ), (min

j  J ), (maxV ij j  J '), i  1, 2, 3...n
associated
associated

is
is

  0 / 0024,0 / 0249,0 / 0103,0 / 0345
  0 / 0022,0 / 0188,0 / 0083,0 / 0206

j
j


A   (minV

A   (maxV ij
ij

J   j  1, 2, 3..n

and

J '   j  1, 2, 3...n

and



A  (max j V ij fori  1, 2, 3...n
A   (min j V ij fori  1, 2, 3...n

مرحله  )2محاسبه معیار تمایز و محاسبه میزان نزدیکی نسبی به پاسخ ایدهآل

در این مرحله فاصله دو بردار چهار بعدی  𝐴+و 𝐴−را از بردارهای راهبردهای  1تا  1۶مطابق فرمول زیر
محاسبه و پاسخ ها را به ترتیب * Sو ' Sنامگذاری میکنیم.
i  1, 2, 3,...m

2

for

n

) '  (V ij V j
j 1

Si ' 

n

,

 (V ij V j * )2
j 1

Si* 

مطالعات مدیریت راهبردی  -شماره  - ۰4تابستان ۱04۱

۰4

حال با توجه به محاسبات صورت گرفته میزان نزدیکی پاسخ جایگزین ( Aiیا شاید' )Aiبه پاسخ ایدهآل ()A+
مطابق زیر و نتایج آن در جدول  ۳1است .
' Si
Ci * 
, where
1  C i *  0 , and
i  1, 2, 3...m .
' S i * S i
apparently , C i '  1 if
A i  A  and
C i  0, if A i  A 
جدول  .۳1فاصله اقلیدسی ،ضریب نزدیکی و رتبهبندی
رتبهبندی

فاصله اقلیدسی

ضریب نزدیکی

راهبردها

'Ci= Si'/ Si*+ Si

'Si*+ Si

'Si

*Si

1۵

۵/۰7۱۱۳۳۹

۵/۵17۱۱8

۵/۵1۵۵۳۳۶۱۶

۵/۵۵7۱۳۰۳۰

A1

....

....

....

....

....

....

1۱

۵/۱8۵۱۵1۱

۵/۵1۰7۳

۵/۵۵7۰۰۶7۶۱

۵/۵۵817۳۳۱۳

A16

نمودار  :۳رتبهبندی ترتیب مطلوبیت

مرحله  )1رتبه بندی و جایگاه مطلوبیت

اکنون بهترین پاسخ (پاسخ بهینه) جایگزین ،بر اساس رتبه و جایگاه مطلوبیت * Cjدر جدول و نمودار فوق
انتخاب میشود؛ یعنی نزدیکترین * Cjبه پاسخ ایدهآل .همان طور که از جدول و نمودار باال مشخص است،
ترتیب اهمیت راهبردها مطابق مطلوبیت آنها )* (Cjبه صورت ذیل است:
A14<A12<A16>A2< A5>A4 >A1<A11<A6<A3<A9<A15<A8<A7<A13<A10

بنابراین اولویتهای راهبردها ی مدیریت دانش در سازمان های نظامی به ترتیب جدول  ۳۳است.
جدول  .۳۳اولویتهای راهبردها
شرح راهبرد

ردیف

به کارگیری و استفاده از اساتید و منابع انسانی علمی متعهد و افراد نخبه و متخصصان بخشهای دفاعی و نظامی در رشتههای

اولویت اول
( راهبرد )1۵

مرتبط با علوم و فناوری دفاعی و امنیتی مراکز دانشگاهی آجا بهمنظور حمایت از فعالیتهای دانشی و پژوهشی و توجه به توسعه
ظرفیتهای پژوهش و تولید دانش و تقویت روحیه مشارکت و شفافسازی فرایندهای دانشی با هدف پیشگیری از خروج کارکنان
دانشی

تدوین راهبردهای مدیریت دانش با عوامل محیطی سازمانهای نظامی

۰4

...

...

اولویت شانزدهم
( راهبرد )1۱

بهرهبرداری از ظرفیتهای اعضاء هیئت علمی ،دانشجویان نخبه و کارکنان دانشی متخصص و ترکیب آنها در کانونهای دانشی
و پژوهشی و مراکز تخصصی مدیریت دانش از طریق تشکیل اتاقهای فکر (کانون تفکر) و کانون نخبگان و شورای راهبری
مدیریت دانش

 .1نتیجهگیری و پیشنهادها

بهمنظور ارزیابی عوامل محیط داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبرد مدیریت دانش نیاز است در ابتداء
فراوانی عوامل داخلی و خارجی را که بیشتر به قضاوتهای شهودی و نقطه نظرات جامعه خبره و ذینفعان تکیه
دارد ،تعیین کنیم ،پس از جمعآوری اطالعات ،عواملی که میانگین آن ها کمتر از  ۳بود؛ ضعف و تهدید و آن دسته
عوامل که میانگین آن ها بیش از  ۳بود و نقش مؤثر و عمدهای بر تدوین راهبرد مدیریت دانش ایفا مینمایند،
قوت و فرصت محسوب گردیده است.
یافته پژوهشی بیانگر این مطلب است که در مجموع  1۳۳شاخص که بیشترین تأثیر را بر تدوین راهبرد
مدیریت دانش در سازمان های نظامی می گذارند وجود داشته که عبارتند از  ۹۰شاخص در مورد عوامل محیط
داخلی ( ۳۹شاخص د ر خصوص مؤلفه نقاط قوت مدیریت دانش و  ۶۶شاخص در خصوص مؤلفه نقاط ضعف
مدیریت دانش) و  ۳7شاخص در مورد عوامل محیط خارجی ( ۳۵شاخص در خصوص مؤلفه فرصتهای مدیریت
دانش و  ۶۶شاخص در خصوص مؤلفه تهدیدات مدیریت دانش).
نتایج پاسخهای پژوهش خواندگان به سؤاالت مطرح شده و تأثیر هریک از آنها بر تدوین راهبرد مدیریت
دانش از طریق جدول و آزمون آنها مبین این مطلب است که؛
 از میانگین عوامل داخلی و از طرفی با توجه به جمع امتیازات موزون محاسبه شده ،این طور استنباط و
نتیجهگیری گردید که؛ در حدود  %7۰افراد جامعه نمونه (اکثریت نسبی) امتیاز وضع موجود عوامل
محیط داخلی مؤثر بر مدیریت دانش را در حد متوسط به پایین دانستهاند و نشان از ضعف در این بعد
است.
 از میانگین عوامل داخلی و از طرفی با توجه به جمع امتیازات موزون محاسبه شـده ،این طـور اسـتنباط و
نتیجهگیری گردید که؛ در حدود  %۰8افراد جامعه نمونـه (اکثریـت نسـبی) امتیـاز وضـع موجـود عوامـل
محیط خارجی مؤثر بر مدیریت دانش در حد متوسط به باال دانستهانـد و نشـان از فرصـت قابـل اعتنـا در
این بعد است.
در جهت تدوین راهبردهای مدیریت دانش در سازمانهای نظامی اقداماتی انجام شد که نتایج مشروح آن در
زیر آورده شده است:
 در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی ( ) IEموقعیت و وضعیت مدیریت دانش در یک نمودار مورد
بررسی قرار گرفت .با توجه به پیاده کردن مجموع امتیازها در جدول موقعیت ماتریس در ناحیه  1منظور
شد که مؤید رشد و توسعه است؛ و از طرفی همان طور که از محل آن مشخص است این نقطه بسیار
نزدیک به خانه  ۳و  ۰است که در صورت هرگونه عدم توجه به مسأله ذکر شده ،سازمان نیازمند افزایش
بهرهوری در تمامی سطوح خود است و نیازمند تالش برای جایگزینی مواردی است که احتماالً در
سازمان از دست رفته و توجهی به آن ها نشده است ،در واقع در اینجا باید از راهبردهای ترکیبی و
مشترک استفاده کرد.
 بررسی مدل ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی ( )SPACEنشان گر این امر است که وضعیت فعلی
مدیریت دانش در سازمانهای نظامی (ارتش ج.ا.ایران ) برابر نمودار و محاسبات صورت گرفته در حالت
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تهاجمی بوده و نشاندهنده این مطلب است که؛ نیاز است حداکثر استفاده از فرصت های حاصله در
محیط را با اتکاء به نقاط قوت ببریم و جلوی تهدیدات محیطی را با استفاده از رفع یا جبران نقاط ضعف
خود بگیریم.
 پس از تدوین ماتریس نقاط قوت ،نقاط ضعف ،تهدیدات و فرصتهای مدیریت دانش ( )SWOTو
مقایسه دو به دو عوامل مربوط به متغیرهای داخلی و خارجی بر اساس گروهبندی در قالب نواحی
تهاجمی ،محافظهکارانه ،رقابت و تدافعی در ماتریس زوجی ،با استفاده متخصصین در حوزه مدیریت
دانش به احصاء راهبردهای بخشی مقابله با این نوع مدیریت پرداخته شد .سپس راهبردهایی که با توجه
به مجموعه مفروضات حاصله از تج زیه و تحلیل عوامل محیطی و عوامل درون سازمانی (و سایر عوامل
کلیدی و مورد توجه سازمان) پیشنهاد شدند ،راهبردهای اصلی برای حرکت سازمان از وضع موجود به
سوی اهداف بلندمدت هستند .به همین منظور ماتریس سوات ( )SWOTبهبود یافته ارائه گردید .در
نهایت  1۶راهبرد نهایی منتج شده از ماتریس سوات ( )SWOTبهبودیافته در نظرسنجی از خبرگان
احصاء گردیدهاند .در نهایت جهت اولویتبندی راهبردهای مدیریت دانش در سازمانهای نظامی و
بررسی میزان تأثیر راهبردهای استخراجی از روش  TOPSISاستفاده شده است که در ابتدا وزن نسبی
معیارها با استفاده از تکنیک آنتروپی محاسبه گردید که ترتیب اهمیت راهبردها با استفاده از روش
تاپسیس ،ارزیابی مطلوبیت آنها بهصورت جدول  ۳۳است.
جدول  .۳۳اولویتهای راهبردها
اولویت

راهبرد

اول

راهبرد 1۵

دوم

راهبرد 1۳

سوم

راهبرد 7

چهارم

راهبرد 8

پنجم

راهبرد 1۰

ششم

راهبرد ۹

شرح راهبرد
به کارگیری و استفاده از اساتید و منابع انسانی علمی متعهد و افراد نخبه و متخصصان بخشهای دفاعی و نظامی در
رشتههای مرتبط با علوم و فناوری دفاعی و امنیتی مراکز دانشگاهی بهمنظور حمایت از فعالیتهای دانشی و
پژوهشی و توجه به توسعه ظرفیتهای پژوهش و تولید دانش و تقویت روحیه مشارکت و شفافسازی فرایندهای
دانشی با هدف پیشگیری از خروج کارکنان دانشی
اصالح و بازنگری روشها ،دستورالعملها و تدوین آییننامه نظام مدیریت دانش و نقشه جامع علمی بهمنظور حفظ
حقوق معنوی کارکنان دانشی ،روابط بین کارکنان و نهادهای آموزشی و پژوهشی و توسعه کمی و کیفی مدیریت
دانش و لحاظ شدن آن در سند چشمانداز و سایر اسناد باالدستی
بهرهبرداری از ظرفیتهای علمی و پژوهشی مراکز آموزشی و پژوهشی (اعضاء هیئت علمی ،دانشجویان ،بازنشستگان
نخبه و کارکنان دانشی متخصص و خبره) در قالب پایاننامهها ،رسالهها و تحقیقات نظری دانشگاههای کشور و
ترکیب آنها در کانونهای دانشی و پژوهشی و مراکز تخصصی مدیریت دانش بهمنظور رشد قابل توجه ظرفیتها و
توان علمی مراکز آموزشی و پژوهشی
بهرهبرداری از تجارب مدیریت دانش نظامی و دسترسی کارکنان به جمع آوری اطالعات مورد نیاز از داخل و خارج
سازمان جهت شناسایی دانش پسین و موردنیاز و مستندسازی دستاوردهای دانشی و تجارب و دانش پیشین و افزایش
تولید دانش و نوآوری و توسعه کمی و کیفی مباحث تخصصی مدیریت دانش و لحاظ شدن آن در سند چشمانداز و
سایر اسناد باالدستی
بازنگری در مأموریت و ساختار اداره فناوری اطالعات آجا بهمنظور ایجاد امنیت و پایداری زیرساختهای
سختافزاری ،نرمافزاری بانکهای اطالعاتی و شبکههای دیجیتالی مورد استفاده فرآیند پژوهش و مدیریت دانش
جهت کسب ،خلق ،به کارگیری و اشتراکگذاری تجارب دانشی فرماندهان و کارکنان دانشی متناسب با نیازهای
دفاعی و نظامی دانش
بازنگری در مأموریت و ساختار نیروهای تابعه بهمنظور طراحی و تولید سامانه هوشمند و بومی مدیریت دانش و
پژوهش و بهرهبرداری از اطالعات آشکار در بانکهای اطالعاتی دنیا از طریق اجرای طرحهای مشترک پژوهشی و
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اولویت

راهبرد

هفتم

راهبرد ۳

هشتم

راهبرد ۶

نهم

راهبرد 11

دهم

راهبرد 1

یازدهم

راهبرد ۱

دوازدهم

راهبرد ۰

سیزدهم

راهبرد ۳

چهاردهم

راهبرد 1۶

پانزدهم

راهبرد 1۳

شانزدهم

راهبرد 1۱
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شرح راهبرد
انجام پروژههای تحقیقات نظری فیمابین با نهادهای آموزشی و پژوهشی معتبر کشور
تخصیص بودجه و منابع مالی کافی برای ایجاد یک سامانه پشتیبانی دانشی تصمیمگیری و سامانه ثبت و ارزیابی
افکار و نظرات کارکنان در جهت همتاسازی کارکنان دانشی در ردههای مختلف مدیریت دانش و پژوهش
توسعه و پرورش فرماندهان و کارکنان دانشی از طریق مراکز تخصصی راهاندازی بسترهای فناوری مدیریت دانش و
نهادها و مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی معتبر و ارتباط با مراکز مشابه داخل و خارج و مشارکت در همایشها
و انجمنهای علمی و تخصصی داخلی و بینالمللی کشور جهت تبادل دانش با توجه به تغییرات سریع فناوری کشور.
ایجاد فرهنگ پژوهش ،نوآوری ،تفکر و تجربه نگاری و جلوگیری از گسترش فرهنگ کپیبرداری در تولیدات دانشی،
پژوهشی در سطوح مختلف رسیدن به مرجعیت علمی و نظام مالکیت فکری از طریق تشکیل اتاقهای فکر (کانون
تفکر) و کانون نخبگان و شورای راهبری مدیریت دانش
طراحی و تولید سامانه نرمافزار هوشمند و بومی اجا متناسب با نیازهای دفاعی و نظامی با توجه به تغییرات سریع
فناوری کشور از طریق بهرهبرداری از مراکز تخصصی و واحدهای فن آوری اطالعات بهمنظور ایجاد بستر مناسب
استقرار سامانه هوشمند مدیریت دانش
بهرهبرداری از حمایتهای ساختاری و فرایندی فرماندهی کل از افزایش تولید دانش و نوآوری و تجهیزات روز از
طریق تشکیل اتاقهای فکر و کانون نخبگان و شورای راهبردی مدیریت دانش در سطح سازمان و یگانهای تابعه
جهت مقابله با تحریمها و تنگناهای پژوهشی
تخصیص بودجه و منابع مالی کافی برای ایجاد تشکیالت و پست سازمانی مستقل و سیستم پشتیبانی مدیریت دانش
و سامانه ثبت و ارزیابی افکار و نظرات کارکنان در جهت همتاسازی کارکنان دانشی در ردههای مختلف مدیریت
دانش و پژوهش بهمنظور افزایش ظرفیت و توان علمی ستاد سازمان
استفاده از ظرفیتهای علمی و پژوهشی مراکز آموزشی و پژوهشی (اعضاء هیئت علمی ،دانشجویان ،بازنشستگان
نخبه و متخصص و خبره) در دانشگاهها و مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی در جهت حمایت از فعالیتهای دانشی و
پژوهشی و بستر ساختاری و من ابع انسانی
ایجاد روحیه جهاد علمی و تقویت فرهنگ مشارکتی و خودباوری از طریق روشهای انگیزشی و توانمندسازی
کارکنان علمی ،متعهد و با انگیزه در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی با هدف رسیدن به مرجعیت علمی و نظام مالکیت
فکری بهمنظور مقابله با تنگناهای سیاسی ،اقتصادی در زمینه پژوهش و مدیریت دانش
رفع موانع فردی و سازمانی استقرار مدیریت دانش از طریق برگزاری دورههای متفاوت آموزشی طولی و عرضی و
بهرهبرداری از کتابخانههای دیجیتالی و اینترنتی ،فصلنامهها و مجالت معتبر علمی در جهت ایجاد خالقیت و
نوآوری ،تفکر و تجربهنگاری در سطح مراکز و نهادهای حوزه دانش و پژوهش
بهرهبرداری از ظرفیتهای اعضاء هیئت علمی ،دانشجویان نخبه و کارکنان دانشی متخصص و ترکیب آنها در
کانونهای دانشی و پژوهشی و مراکز تخصصی مدیریت دانش از طریق تشکیل اتاقهای فکر (کانون تفکر) و کانون
نخبگان و شورای راهبری مدیریت دانش
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