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وحیدی2

پذیرش مقاله96/6/24:

چكیده
با توجه به معادالت منطقه ای و جهاني ،جمهوری اسالمي ایران در مسیر پیشرفت خود در آستاان ورود
به فرآیند تحول به ساخااری دانشپایه است؛ ضرورتي که در فرمایشات مقام معظم رهبتری(مدظلتهالعتالي) ،ستند
چشمانداز  22ساله و برنامههای مخالف پیشرفت بهصورت آشکار و تلویحي بارها مورد تأکید قرارگرفاته و
در همین راساا نیاز است در تحول راهبردی به ساخاار دانتشپایته بتا توجته بته نیتاز بته بتازتعریف آن در
چارچوبهای علمي ،اجاماعي و فرهنگي کشور با پایتههتای تحقیقتاتي و عملیتاتي توجته اساستي شتود؛ ،
وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح جمهوری اسالمي ایران نیز بهعنوان یک سازمان مباني بر دانش ،نیتاز
به انواع روشها و الگوها برای مدیریت دانش در ستطو مخالتف راهبتردی و عملیتاتي و در گستار هتای
مافاوتي مانند سااد وزارت ،سازمانهای تابعه و صنایع دفاعي را دارد .هدف اصلي ایتن تحقیتد دستایابي بته
ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح است .در این تحقیتد کته از
نوع کاربردی -توسعهای است ،جهت نیل به ناایج از روش موردی و زمینهای و بهر گیری از تکنیک آمیخاه
(روشهای کمّيوکیفي) با تحلیل محاوا و تحلیل مضمون اسافاد گردید است .نایجه حاصله نشان ميدهد :
الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح دارای  5بُعد اصلي مشتامل بتر :
( )1زیرساختهای مدیریت راهبردی دانش)2( ،فرآیندهای راهبردی مدیریت دانش)3( ،حوز های راهبردی
دانش )4( ،تولید ارزش برای ذینفعان و ()5تولید قدرت بازدارند و شایساگي دفاعي است.
واژگان کلیدی :الگو ،مدیریت راهبردی دانش ،نقشه راهبرد ،کارت امتیازی متوازن ،هسته و شبکه

 . 1اسااد مدیریت اساراتژیک دانشگا صنعاي مالک اشار
 . 2دانشآموخاه دکاری مدبریت راهبردی دانشگا عالي دفاع ملّي (نویسند مسئول)
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مقدمه
رهبر کبیر انقالب اسالمي حضرت امام

خمیني(

) در بار دانش ميفرمایند« :بهارین و متثررترین

را مبارز با اجنبى مجهز شدن به سال علم دین و دنیاست»(صحیف نتور ،جلتد  )2همچنتین مقتام
معظم رهبری (مدظلهالعتالي) ،نیز در این زمینه مي فرمایند...«:یک ملت با داشان دانش پیشترفاه ،فنتاور
پیشرفاه ،هم به رروت ميرسد ،هم به اساغنا سیاسى ميرسد ،هم آبرومند ميشتود ،هتم دستاش
قو ميشود .به خاطر کلید بودن مسئل پیشترفت علتم و فنتاور  ،متن نستبت بته ایتن مستئله
حساسم»( .بیانات مقام معظم رهبری در تاریخ  ،1331/1/1مشهد مقدس) با توجته بته ایتن مهتم در
مقیاس بزرگ و عملیاتي ،تجربیات چشمگیری در داخل کشور وجود نتدارد .هرچنتد در زمینت حرکتت
بهسوی ساخاارهای دانشپایه ،چند سالي است تالشهای درختور تتوجهي در حتال انجتام استت ،امتا
تحول راهبردی به ساخاار دانشپایه با توجه به نیاز به بازتعریف آن در چارچوبهای علمتي ،اجامتاعي
و فرهنگي کشور ،فاقد پایه های تحقیقاتي و عملیاتي مناستبي استت؛ کته قطعت اا نیتاز بته سترمایهگتااری
تحقیقاتي برای تعریف پارادایمهای ماناسب و انجام تحقیدهای پایه در این زمینه است .از منظری دیگتر،
دانش ،بهعنوان یک منبع ارزشمند برای رشد ستازمان هتا و مزیتت رقتاباي پایتدار شتناخاه شتد استت،
خصوصاا برای سازمانهایي که در محیطهایي با عدم قطعیت به فعالیت مشتغول هستاند .وزارت دفتاع و
پشایباني نیروهای مسلّح جمهوری اسالمي ایران نیز بهعنوان یک سازمان مباني بر دانتش ،نیتاز بته انتواع
روشها و الگوها برای مدیریت دانش در سطو مخالف راهبردی و عملیاتي و در گسار هتای مافتاوتي
مانند سااد وزارت ،سازمانهای تابعه و صنایع دفاعي دارد.
توان دانشي وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح بهعنوان یک نهاد واحد که درعینحال شبکهای
گسارد از سازمانها و صنایع به هم مرتبط نیز هست ،به داشان یک مدیریت دانش یکپارچه ،کتل-
نگر و همراساا با اهداف راهبردی وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح وابساه است .لاا مستئل
تحقید دسایابي به ابعاد الگوی مدون برای متدیریت راهبتردی دانتش در وزارت دفتاع و پشتایباني
نیروهای مسلّح و چگونگي رابط بین آنها است .هدف اصلي این تحقید دسایابي به ابعتاد الگتوی
مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح است که در همین راساا ستثال
اصلي تحقید با عنوان ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفتاع و پشتایباني نیروهتای
مسلّح چیست؟ مطر گردید است  .اهمیت تحقید تقویت مثلفههتای بنیت دفتاعي ،بتا تأکیتد بتر
مدرنسازی و هوشمندسازی تجهیزات ،ارتقای منابع انساني و سامانههای (سیسامهای) فرمانتدهي،
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ارتقای سطح آموزش ،تحقیقات ،فناوری در بخش دفاع و گسارش همکتاریهتا بتا مراکتز علمتي
دانشگاهي داخلي و خارجي را شامل شد و از ضرورتهای عتدم توجته بته ایتنگونته تحقیقتات
ميتوان به بروز کاهش توانایي در مدیریت جریان دانش در کل وزارت دفاع و پشتایباني نیروهتای
مسلّح و کاهش سرعت تولید دانش در وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح ،اشار نمود.
مبانی نظری
پیشینۀ تحقیق:

با بررسيهای بعمل آمد موارد ذیل بعنوان پیشینه تحقید بدست آمد:
پروژ تحقیقاتي با عنوان مدیریت کردن مدیریت دانش از دیتد متدیریت راهبتردی در ستال 2222
توسط شخصي به نام احمد انجام شد که مسئله تحقید آن این بود که چگونه ميتوان با استافاد از
دیدگا های مورداسافاد در مدیریت راهبردی ،به برنامهریزی و مدیریت راهبردهای مدیریت دانش
نیز دست زد؟ بر اساس این پروژ تحقیقاتي چند الگوی مدیریت راهبردی و کتاربرد آن در حتوز
راهبردهای مدیریت دانش موردبررسي و مطالعه قرار گرفاه است.
مقاله ای تحت عنوان بررسي عوامل بحراني موفقیتت در پیتاد ستازی متدیریت راهبتردی دانتش1
توسط آقای فرزین 2در سال 2213انجام شد که مسئله تحقید شناسایي عوامل بحراني موفقیت در
پیاد سازی مدیریت راهبردی دانش بود و نایجه این بود که داد های موردنیاز برای این مقاله با تمرکز
بر صنایع خدماتي باألخص صنعت بانکداری در ایران برداشت شد است .بر این اساس 24 ،عامل شناسایي
و پیشنهاد شد است.

رساله دکاری با نام مدل مدیریت راهبردی دانش برای صنعت خدمات مالي توستط کارستان .هلتد
در سال  2212در اسارالیا صورت پایرفت .مسئل تحقید این بود که :چگونه متيتتوان یتک متدل
مدیریت دانش برای صنعت خدمات مالي ستاخت و بتا ستامان کلتي متدیریت راهبتردی ستازمان
هماهنگ کرد که باواند با تغییرات بازار و تغییرات راهبردی هماهنگ شتود؟ نایجته ایتن بتود کته:
طراحي تحقید بر اساس مطالع موردی برای ایجاد نظریه انجام شد است به ایتن صتورت کته در
فاز اول از یک پرسشنامه ،در فاز دوم از مصاحبه های نیمه ساخت یافاه و در فاز ستوم از مشتاهد
مشارکاي به عنوان ابزار تحقید اسافاد شد است .در هر مرحله داد هایي برای ایجتاد ورودیهتای
فاز بعدی تحلیل شد اند .در فاز اول  12بانک از سوئیس 12 ،بانک از اتریش و  22بانک از آلمتان
3. A survey of Critical Success Factors for Strategic Knowledge Management implementation: applications for Service Sector

4. Farzin, et.al, 2014
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به عنوان نمونه اناخاب شدند .درنهایت مدل مدیریت راهبردی دانش شامل  1حوز اعابارستنجي و
تأیید شد است.
مفهوم شناسی:

مجموع تعاریف اصطالحات که در ذیل ارائه ميگردد و مبنای پژوهش قرار گرفاه است ،به استاناد
تعاریف محقد ساخاه یا برگرفاه از تعاریف محققین دیگر ميباشد کته بته تأییتد خبرگتان رستید
است.
دانش:مجموعهای منسجم از الگوهتا ،مفتاهیم و روابتط کته در پتي فرآینتدهای یتادگیری فتردی و
سازماني ایجاد ميشود.
جریان دانش :اناقال ،به اشاراکگااری ،تبادل و حاي خریدوفروش دانش بین افراد در یتک ستازمان
یا بین سازمانهای حاضر در یک شبکه یا مجموعه.
مدیریت راهبردی دانش :اشار به الیههای کالن و راهبردی مدیریت دانش در یک مجموعه دارد.
نقشه راهبرد؛ مجموعهای منسجم از انواع راهبردها در سطو و جنبههای مخالف که امکتان ردیتابي
و تحلیل علي و معلولي در تحقد راهبردها را ميدهد.
الگوی مدیریت راهبردی دانش :الگویي است بر مبنای نقش راهبرد کته روابتط مفهتومي بتین ابعتاد و
مثلفههای اررگاار بر مدیریت راهبردی دانش را تبیین مينماید .این الگو در نگا باال به پایین برای
برنامهریزی و پایش راهبردی و در نگا پایین به باالی آن برای توسع عملیاتي و تحقد برنامههتای
راهبردی به کار ميرود.
 -مدیریت دانش در ساختارهای شبكهای

در مدیریت دانش ،شبک اجاماعي در درج اول برای فعالسازی و پشایباني فرآینتدهای مافتاوت
دانش ميباشد .یک شبکه مي تواند با اسافاد از فناوری اطالعات و ارتباطات ،فعال و ارتقتا یابتد.
روند بیانشد بیانگر این است که شبک موصوف ميتواند برای مدیریت دانتش راهبتردی استافاد
شود .در این تحقید پیشنهاد شد است درصورتيکه شرکتهای حساس بته دانتش کته بته دنبتال
کسب مزیت رقاباي و نگهداری آن از مدیریت دانش هساند ،بایساي مدیریت دانتش شتبکهمحتور
شود .پشایبان این پیشنهاد نیز برخي از تحقیقات تجربي است« .وون هوپل» 1دریافت که مشاریان و
تأمینکنندگان یک سازمان اولین منبع اید برای خالقیت به شمار ميروند .بتر طبتد نظتر «هوپتل»،

3. Hopel
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یک شبکه با اناقال عالي دانش بین کاربران ،تولیدکننتدگان ،تتأمینکننتدگان؛ شتبکههتای ختالر را
تقویت مي نمایتد .در ستاخاارهای جدیتد ستازماني بتر اهمیتت استافاد از شتبکههتا در دانتش و
فرآیندهای خالقیت تأکید ميگردد)Nonaka & Takeuchi, 1995,20( .
 -ساختار شبكه

ساخاارهای شبکهای از ساخاارهای مهم در دنیای امروز هساند ،این ساخاارها با نگا شتبکهای بته
مدیریت دانش موازی با نظریههای سازمانهای شبکهای و تمرکز بر اکاستاب،به اشتاراکگتااری و
اناقال دانش ،پا به عرص ظهور گاارد اند .اینگونه به نظر ميرسد که سازمانهای شبکهای بهوسیل
الگوهای موازی جهت مبادله ،جریان وابسا منابع و خطوط دوطرف ارتباطات ،توصیف متيشتوند.

ساخاار شبکه بین سازمانها ،ظرفیت آنها را برای خلد دانش افزایش ميدهد .خوشهبنتدی محلتي
با چگالي باال در یک شبکه ،ظرفیت اناقال اطالعات را با بهبود ارتباطات و تعامل بتین اجتزا بتاال
ميبرد .هرچه افزونگي 1اتصالهای بین سازمان ها در یک شبکه کمار باشد ،فاصل بین ستازمانهتا
کاهش مي یابد و دسارسي در شبکه به منابع دانشي باال ميرود .درنایجه در سازمانهایي که در یک
شبکه حاضر هساند درصورتيکه شبکه دارای خوشهبندی باال و دسارسي باال (میانگین فاصله کمار
با دیگر سازمان ها در شبکه) باشد ،نرخ نوآوری باالتری نسبت به شبکه سازمانهایي که فاقتد ایتن
ویژگي هساند دارند .این ناایج با بررسي  1122سازمان در  11شبکه صنعاي بتهدستتآمتد استت.
()Schilling & Phelps 2004,12
 -مدیریت راهبردی دانش

موفقیت در اساقرار مدیریت دانش ،در مرزهای یک ستازمان یتا مجموعته ،کتامالا بتر راهبردهتای
مناسب و خوشساخت مدیریت دانش و رویکردهای بوميسازی شد جهت اساقرار برای ستازمان
و اجزای آن تکیه دارد .در تحقد این امر ،در نظر گرفان ارزشها ،گرایشها و فعالیتهای کارکنتان
بسیار مهم است)Yang.et.al, 2009,83( .
 -تعریف الگو

واژ الگو 2یا انگار  ،شکل و نمونه ،قالب ،طر  ،منوال و نقش در نظر گرفاه شد استت .ایتن واژ
در معاني ماعددی به کار رفاه است .در تعریف ساد از الگو ميتوان گفت« :الگو یتا متدل ،نمتایش
نظری و ساد شد از جهان واقعي ميباشد .».اصطال الگو را انسانشناسان ،حتداقل از ستال 1211
1

. Redundancy

1. Pattern
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به مفهومي چندجانبه به کار برد اند .این کاربرد آزاد تاکنون ادامه دارد .بر همین مبنا از الگو ،گتا در
توجه به کیفیت های رفااری ،الگوهای آرماني و رفااری و گا در توجّه به اصول فرهنگ ها یاد شد
است .برخي الگو را به عنوان بخشي که شکل یا کیفیت کل را نشان ميدهد و برخي آن را به عنتوان
پیشنویس یا نموداری که را معمولي یک عمل یا رفاار و یک ساخاار ادراکي را نمایش متيدهتد،
معرفي کرد اند(.هومن)25 ،1322 ،
 -مدیریت راهبردی

در دنیای امروز که شاهد تغییر و تحوالت شگرف در زمینههای مخالف هسایم ،محیط با تالطتم و
عدم اطمینان مواجه و رقابت شدت زیادی پیدا کرد است .سامانههای سازماني در راستاای کستب
موفقیت در میدان رقابت باید از نوعي برنامهریزی بهر گیرند تتا آینتد نگتر و محتیط گترا باشتند،
به طوریکه ضمن شناسایي عوامل و تحوالت محیطي ،در یک افد زماني بلندمدت تأریر آن ها را بتر
سازمان و نحو تعامل سازمان با آن ها را مشخص کند .این نوع برنامهریزی درواقتع همتان برنامته-
ریزی راهبردی است که با بررسي محیط خارجي و داخل سازمان ،فرصتها و تهدیدهای محیطتي
و قوتها و ضعفهای داخلي را شناسایي ميکند و با در نظر داشتان مأموریتت ستازمان ،اهتداف
بلندمدت برای سازمان تنظیم ميکند و برای دسایابي به این اهتداف ،از بتین گزینتههتای راهبتردی
اقدام به اناخاب راهبردهایي ميکند که با تکیهبر قوتها و رفع ضعفها ،از فرصتهای پتیشآمتد
به شکل شایساه اسافاد کرد و از تهدیدها پرهیز کند تا در صورت اجرای صحیح باعث موفقیتت
سازمان در میدان رقابت شود.
 -کارت امتیازی متوازن (2)BSC

نظام کارت امایازی ماوازن در طول زمان توسعه و تکامل فراوان یافاه استت و اکنتون کارکردهتای
گسارد و مافاوتي دارد .از ویژگيهای اصلي این نظتام در اخایتار گتااردن بستاری مناستب بترای
شناخت قوانین و روابط علّت و معلولي حاکم بر دنیای کسبوکار و اساخراج برنام عملیاتي برای
اجرایي کردن راهبرد سازمان است .کارت امایازی ماوازن ،نظامي برای مدیریت عملکرد استت کته
اید اولی آن در سال  ،1332در خالل تحقیقتات «رابترت کتاپالن» و «دیویتد نورتتون» ،در زمینت
روش های نوین سنجش عملکرد سازمان ها شکل گرفت .این اید در طول زمتان توستعه و تکامتل
فراوان یافت تا جایي که از یک ابزار سنجش و انداز گیری عملکرد ،اکنون به یتک نظتام متدیریت

1. Balanced Scor Card Model
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راهبردی تبدیل شد است .کارت امایازی ماوازن راهبرد ستازمان را از چهتار جنبت کلیتدی متالي،
مشاریان ،فرآیندهای داخلي و رشد و یادگیری؛ بررسي و صورتبندی ميکندKaplan, R. And ( .

)Norton,2008,114
 -راهبرد دانش

شالود موفقیت یک سازمان در پیاد سازی مدیریت دانش ،هدفمندی آن است .مدیریت دانتش بته
دنبال انجام هوشمندان وظایف ،در بسار یک سازمان دانا است .در چنتین بستاری ،اصتل ،اشتاراک
بیشار دانش نیست ،بلکه محوریت اشاراک دانش ،باید دانش مناستب را در اخایتار افتراد ماناستب
قرار دهد .دانشي که به عمل تبدیل نگشاه و در حیط یک سازمان کاربری نداشاه باشتد ،بترای آن
سازمان ارزشي نخواهد داشت)Zack,1999,125( .
 -مدیریت راهبردی دانش

مدیریت راهبردی که با چشمانداز و مأموریت کمک به ستازمان بترای پُتر کتردن خت بتین آنچته
ميتواند انجام دهد و آنچه باید باواند انجام دهد ،توسعه داد شد و به کار گرفاه ميشود)ibid( .
مدیریت راهبردی ،ورودی های الزم برای فرموله کردن چشمانداز و مقاصد راهبردی را بتر استاس
دارایيهای دانشي سازمان فراهم مي کنتد .متدیراني کته راهبردهتای ستازمان را تتدوین و طراحتي
ميکنند ،نیاز به ورودی از کلی افراد در سطح سازمان دارنتد)Kettunen, Knattola, 2005,22( .
مدیران نیاز به دانش خبر ها در حوز های مخالف دارند تا تصمیمات راهبتردی صتحیح را اتختاذ
کنند.
 -نقشۀ راهبرد

در نقش راهبرد ،سازمان به چهار منظر(یا بیشار) ،افراز ميشود و اهداف کلیدی (راهبردی) سازمان
که مندرج در برنام راهبردی سازمان است ،در این چهار منظر ،دساهبنتدی متيشتود .ایتن چهتار
منظر ،عمالا نشاندهند کلی اجزا و فرآیندهای سازمان هساند و عبارتاند از  :منظتر متالي ،منظتر
مشاری ،منظر فرآیندهای داخلي ،منظر رشد و یادگیری .هتر ستازمان متيتوانتد بستاه بته ستاخاار
صنعت و نیز پویایيهای خود ،مناظر نقش راهبرد خود را زیاد یا کم نماید .اهتدافي ماننتد توستع
کسبوکارهای ارزشآفرین ،اشاغالزایي و درآمتدزایي ،بهبتود رضتایتمنتدی مشتاریان ،پترورش
اساعدادها و اباکارات نوآورانه در گرو شترکتهتا ،افتزایش رضتایتمنتدی ذینفعتان و کارکنتان،
ميتواند ازجمله اهداف راهبردی سازمان باشد) .ترسیم نقش راهبرد ،مهمترین مثلفه بترای ایجتاد
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کارت امایازی ماوازن است و لاا باید در اولتین مرحلت طراحتي و اجترای نظتام کتارت امایتازی
ماوازن قرار گیرد (.)Kaplan, R. And Norton,2008, 122
 -فرهنگسازمانی و مدیریت دانش

فرهنگسازماني یکي از جنبههای مهم مدیریت دانش است .هموار یافان نوع فرهنگي که مرتبط بتا
مدیریت دانش باشد ،یکتي از موضتوعات مهتم در ادبیتات متدیریت دانتش بتود استتJones, ( .

 .)2000,15در سازماني که ایجاد گرو های کاری ،مشارکت در انجام کارها و اعاماد بتین کارکنتان
بهعنوان عوامل فرهنگي آن شناخاه ميشود ،جریان دانش آزادانهتر در کل سازمان گسارش ميیابتد.
بنابراین ميتوان چنین گفت که در سازمانها هرانداز به افراد آزادی عمل بیشاری داد شود و افتراد
در انجام کارها باهم مشارکت بیشاری داشاه باشند ،به همان انداز سازمان در کسب ،خلد ،توسعه و
کاربرد دانش موفدتر عمل خواهد نمود.
 -فناوریهای مدیریت دانش

فناوری های اطالعاتي هساند که برای تسهیل مدیریت دانش اسافاد مي شوند و بیشتار مامرکتز بتر
مدیریت دانش هساند تا پردازش اطالعات .فناوری های متدیریت دانتش از ستامانههتای متدیریت
دانش حمایت ميکنند.
 -ارکان جهت ساز نقشۀ راهبرد مدیریت دانش

برای تدوین ارکان جهتساز الزم است بیانیههای مأموریت ،چشمانداز و ارزشهای کلیدی تدوین
شوند .در این راساا موارد ذکرشد مباني بر تجربه محقد در وزارت دفاع و اجماع خبرگي به شر
ذیل اساخراج شد اند:
 oچشمانداز
در افد چشمانداز ترسیمي برای وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مستلّح ،تتراز قتدرت تستلیحاتي
جمهوری اسالمي ایران ازنظر تولید قدرت بازدارند و شایساگيهای دفاعي متيبایستاي در بتین 5
قدرت بزرگ نظامي جهان جانمایي گردد که به شر زیر تبیین گردید است:
 oارتقاء توان دفاعی مؤثر:
 ایفای نقش مثرر در خلد اندیشههای دفاعي برتر و تأریرگااری بر دکارین دفاعي کشور،
 ارائ خدمات و سامانههای دفاعي در قالب را حلهای جامع و بهموقع با کیفیت و کمیت
 تأمین منزلت اجاماعي و ارتقا سالمت و رفا کارکنان و خانواد های نیروهای مسلّح،
 توسع تعامالت بینالمللي بهمنظور بهر گیری از فرصتها برای تقویت توان دفاعي.
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 oارتقاء بهرهوری منابع:
 تمرکز منابع بر اولویتهای راهبردی دفاعي و فعالیت کلیدی،
 اسافاد از هم منابع در ظرفیتهای بالفعل و بالقو ملّي و فراملّي در خلد قدرت دفاعي،
 ارتقا ارزش افزود سرمایههای اقاصادی.
 -سیاست

سیاست «اساقالل و اسافاد حداکثری از خوداتکایي» بهعنوان یکتي از سیاستتهتای کلتي وزارت
دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح در ارکان جهتساز مدنظر است .در ذیل این سیاست متوارد زیتر
نیز مشهوداست :
 برای تحقد چشمانداز  22ساله (ایران  )1424از هیچ کوششي فروگاار ننماید.
 با بسیج کلی امکانات اطالعاتي ،پیشرفت های علمي و نظامي دشمن را رصد نمتود  ،صتحن
نبرد آتي را پیشبیني و را کار مناسب برای مقابله اتخاذ خواهد گردید.
 وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح قصد خود را بر تشتکیل ستازمانهتای برختوردار از
دانش پیشرفا دفاعي ،توانا در تولید علم فناوری بومي ،مباني بر اصل بازدارندگي نشتان داد
و تا تحقد آن از هیچ کوششي فروگاار نخواهد نمود.
 تأمین منابع مالي موردنیاز و افزایش سهم تحقید و توسع فناوری.
 -دکترین

دکارین «سرعت ،دقت ،اطمینان و پایداری (دفاع هوشمند)» بهعنوان یکتي از دکاترینهتای وزارت
دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح در ارکان جهتساز مدنظر است .در ذیل این دکاترین متوارد زیتر
نیز مدنظر است :

 توسع نوآوری دفاعي ،ساماندهي و آمایش صنایع دفاعي،

 حفظ و توسع شایساگي های محوری با تأکید بر قابلیت هتای تحقیقتاتي،طراحي ،یکپارچته-
سازی و مدیریت شبکه در یک سازمان نخبهگرا باقدرت کارفرمائي دانشبنیتان .بهینتهستازی
فرآیندهای ساادی و آرایش سازماني

 درمجموع تعیین عوامل مثرر در مدیریت راهبردی دانش؛ از دو منبع اساخراج شد اند :
 مباني نظری،

 اید پردازی پژوهشگر برمبنای تجربیات عملي در وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح کته
پس از پیشنهاد توسط نشست اساتید مشاور ،راهنما و خبرگان تعیین گردید اند( .تجربي)
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جدول  :1تعیین عوامل مثرر در مدیریت راهبردی دانش
ردیف

عنوان مؤلفه

منبع

1
2
3
4
5
2
1
2
3
12
11
12
13
14
15
12
11
12
13
22
21
22
23
24
25
22
21
22
23
32
31
32
33
34

نظام مالکیت فکری
نظام آیند پژوهي
نظام نوآوری
نظام جامع کیفیت
نظام جامع تأمین
نظام جامع نت
نظام حقوقي
نظام تحقیقات
نظام منابع انساني
ایجاد چشمانداز
شکلدهي محیط راهبردی
کنارل راهبردی
حمایت نهادهای باالدساي
حمایت آگاهانه مدیران اجزا شبکه
قدرت رهبری شبکه ارزش
فاصله بین اجزا شبکه
مسطح بودن ساخاار اجزا شبکه
وابساگي ماقابل
ظرفیت جاب شبکه و اعضا آن
بلوغ مدیریت دانش اجزا شبکه
بلوغ فناوری اطالعات اجزا شبکه

تجربي
تجربي  -ادبیات
تجربي
تجربي  -ادبیات
تجربي
تجربي
تجربي  -ادبیات
تجربي
تجربي  -ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
تجربي  -ادبیات
تجربي  -ادبیات
ادبیات
تجربي
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
ادبیات
تجربي -ادبیات
تجربي -ادبیات

بلوغ امکانات و زیرساختهای ارتباطي بین اجزا شبکه

همخواني پایگا های دانش
تعهد و پاسخگویي اجزا شبکه
اعاماد بین اجزا شبکه
تطابد فرهنگي بین اجزا شبکه
پایداری فرهنگ ارربخش
تولید دانش
سازماندهي و نگهداری دانش
به اشاراکگااری دانش
اناقال دانش
اسافاد از دانش
یادگیری سازماني
تولید علم

تعداد جلسات خبرگی

1

2

3

4
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ردیف

عنوان مؤلفه

منبع

35
32
31
32
33
42
41

توسع فناوری دفاعي
ایجاد نوآوری دفاعي
قابلیت سازی
خوداتکایي (بوميسازی)
بازدارندگي فعال
ساخاار چابک ،پویا و ماحرک
دفاع هوشمند

تجربي  -ادبیات
تجربي  -ادبیات
تجربي
تجربي
تجربي
تجربي
تجربي
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تعداد جلسات خبرگی

1

2

3

4









چارچوب نظری
در این تحقید بر اساس سثال اصلي  ،سه موضوع اصلي بهعنوان مفروضات اصلي تحقید در نظر گرفاه
شد است  :مدیریت راهبردی دانش ،تکیهبر ساخاار هساه و شبکه و اسافاد از مفهوم نقشه راهبرد.

بُعد تولید قدرت بازدارنده و شایستگی دفاعی
بُعد تولید ارزش برای ذینفعان
بُعد فرآیندهای راهبردی مدیریت دانش
بُعد زیرساختهای مدیریت راهبردی دانش
شکل  :1چارچوب نظری

روششناسی تحقیق
این پژوهش به دالیل زیر از روش موردی زمینهای اسافاد کرد است :
( )1محقد در طي این تحقید به دنبال توصیف عیني ،واقعي و منظم از مثلفههای مخالف متثرر در
مدیریت راهبردی دانش و با تأکید بر دانشهای راهبردی و وضعیت سازمانهای وزارت دفتاع
و پشایباني نیروهای مسلّح ميپردازد .ازاینرو با جمع آوری ادبیات موجود در حتوز متدیریت
دانش ،مدیریت راهبردی و بررسي نظرات صاحب نظران ،بته دنبتال ایجتاد تصتویری جتامع و
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گسارد از آن ميباشد .بهاینترتیب در این تحقید شرایط سازمانها و عوامل مثرر بتر آنهتا در
این رابطه بهصورت موردی مطالعه ميگردد.
( )2از نگاهي دیگر این تحقید به مطالعه در مورد طراحي الگو در زمینت یادشتد متيپتردازد و در
حقیقت به آنچه باید باشد اشار مينماید .ناایج تحقید قابلتعمیم بهصورت کامتل بترای ستایر
حوز ها نیست و با توجه به تأکید بر آن از دیدگا مباحثي همچون متدیریت راهبتردی دانتش،
ساخاار هساه و شبکه(نظام نوآوری) و ارکتان جهتتستاز وزارت دفتاع و پشتایباني نیروهتای
مسلّح ،از جنبههای منحصر و مامایزی نسبت به سایر حوز ها برخوردار است.
 جامعۀ آماری

شاکل این تحقید دارای ماهیاي تخصصي است لاا جامع آماری آن بهصورت تمام شمار از بتین ،
مدیران عالي آموزشي شاغل در نیروهتای مستلّح و دارای مشتاغل راهبتردی (رتبت  12بته بتاال)،
تحصیالت کارشناسي ارشد به باال و سنوات خدماي باالی  25سال اناخاب گردید اند.
 چگونگی تهیۀ پرسشنامه و روائی و پایائی آن

به جهت شناسایي و تعیین شدت رابط علّي و معلولي بین ابعاد تعیتینشتد از مبتاني نظتری و
دریافت دیدگا های خبرگان در مورد ابعاد جدید از پرسشنامههای بساه با بهر گیری از طیتف پتنج
گزینهای لیکرت در دو مرحله اسافاد و در آن با سنجش اولویتذهني صتاحبنظتران ،در مراحتل
نشست خبرگان ،داد های بهدستآمد غربتالگتری و ابعتاد اررگتاار شناستایي گردیتد (هتدف از
طراحي پرسشنامه ،انجام تحلیلهای کمّي نیست بلکه تنها کمک به بینش پژوهشگر است).
برای تعیین روائي پرسشنامهها از طیتف «ترستاون» 1و طیتف «لیکترت» 2در حتوز هتای مربوطته
اسافاد شد .برای پي بردن به پایائي پرسشنامهها از روش آلفای «کرونباخ» 3اسافاد شتد استت و
با توجه به ضریب  2/22بهدستآمد پایائي پرسشنامهها تأیید ميگردد.

1. Tereston
2. Likert
3. Keronbakh
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تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
 -2تحلیل پرسشنامهها:

در گام اول تحلیل پرسشنامهها بهصورت محاوایي و بر اساس نظرات شتفاهي و مکاتوب صتورت
گرفت .برای کميسازی نظرات از روش فراواني و میانگین اسافاد شد تا ضریبهتای کلتي بترای
هریک از روابط بین ابعاد تعیین گردد .محاسب موارد فور بهصورت ساد انجام شد است و تنها بترای
در اخایار داشان یک ستری پیشتنهادها و ورودی هتای اولیته بته جلستات خبرگتان مطتر و ختود در
اعابارسنجي ابعاد فاقد کاربرد است .لاا جهت تعیین نهایي ابعاد ،نشستهای تخصصي در چندین نوبتت
انجام که با تحلیل محاوای نشستها ابعاد موردنظر حاصل گردید.
با توجه به تحلیل پرسشنامهها و کمي سازی نظرات با اسافاد از روش فراواني و میانگین ضترایب
وزني برای هریک از عوامل تعیین گردید .نمودارهای زیر نشاندهند وضتعیت روابتط بتین ابعتاد
است(.تغییر رنگ به سمت قرمز نشاندهند شدت تأریر است).در زیر تحلیل دو بعد ارائه متيشتود
که این مهم در خصوص سایر ابعاد هم انجام شد است.

نمودارهای شمار  :1وضعیت روابط بین ابعاد
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 -1نشست خبرگان در مرحله اول:

بر اساس ناایج حاصله از پرسشنامهها الگوی اولیه طراحي و درگام بعدی نشست خبرگتان تشتکیل
تا دیدگا و نظرات آنان با بحث و تبادلنظر بهصورت حضوری و اجماع فکری جمعآوری گتردد.
ناایج حاصل از این نشست به شر زیر است :
 شبهه در مورد بُعد تولید ارزش برای ذینفعان مطر شد .اینکه آیا تولید علم صترف ،بتهنتوعي
تولید ارزش برای ذینفعان است؟ از طرفي آیا منظور از تولید علم ،همان تعریف رایج آن استت
یا در این تحقید منظور دیگری مدنظر بود است؟ باید مشخص شود آیا منظتور ،علتم محت
است که ریش آن در دانشگا است یا جنبه کاربردی و تجربهای سازماني مدنظر است؟ (چتون
کارکرد صنعت دفاعي تولید علم مح

نیست)

 از سوی یکي از خبرگان حاضر این موضوع مطر شد که آیا این الگو همتان متدیریت دانتش
است که بین دو کلم مدیریت و دانش ،یک عبارت راهبردی قرار گرفاته استت یتا خیتر؟ آیتا
اساساا مافاوت است؟ آیا نگا این چنیني در سطح کالن موجب طوالني شتدن فرآینتد ایتد تتا
محصول نميشود؟ این شبهه با توضیحات کافي از سوی پژوهشتگر و دیگتر خبرگتان دربتار
خود مفهوم مدیریت راهبردی دانش برطرف شد.
 همچنین از سوی یکي دیگر از خبرگان این موضوع مطر شد کته  :هتدف ایتن استت کته در
سطح باالی سازمان و برای توسع شایساگي کلیدی سازمان از مدیریت دانش استافاد کنتیم و
این را مدیریت راهبردی دانش مينامیم؛ درواقع در این الگو ،اصرار بر مدیریت هر نوع دانشتي
نیست ،بلکه به دنبال مدیریت دانش مرتبط با شایساگيهای محوری هسایم .خبتر ای دیگتر در
این مورد عنوان کرد  :سطح این مستئله ستطح باالدستاي استت و در ایتن ستطح ،دانتش بایتد
بهعنوان یک منبع راهبردی مدیریت شود و مثالهایي از رویکردهای مدیریت راهبردی دانش و
تفاوت بین آنها در غرب و شرر مطر کرد و این شائبه را مطر کرد که آیا اگر راهبردی را
حاف کنیم مثلفههای این الگو عوض ميشود؟ پژوهشگر با اشتار بته ستطو بتاالتر ابعتاد و
شکساه شدن اهداف از سطو باالتر و پرتوافکني بُعد باال بر سایر ابعاد ،راهبردی بودن الگو را
توجیه نمود .نهایااا با شفاف شدن تفاوت بین مدیریت راهبردی دانش و مدیریت دانش و تمایز
ایجادشد الگو در بهکارگیری واژ راهبردی توافد حاصل شد.
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 لزوم تعریف تثبیتشد و ناهمپوشان علم و دانش در بُعد سوم تأکید و اشار شد کته متواردی
مانند یادگیری سازماني و تولید علم را نميتوان تولید ارزش مساقیم بترای ذینفعتان دانستت و
بهار است بهعنوان خروجيهای بُعد پتایین تتر تلقتي شتوند .همچنتین عنتوان شتد الگتو بایتد
بهگونهای باواند ماضمن تجمیع و جهتدهي خیزشهای دانشي مقطعي و پراکنتد در راستاای
اهداف اولویتدار باشد و به آنها تداوم زماني بخشد؛ به عبارتي متدیریت دانتش بایتد باوانتد
خیزشهای پیاپي و مسامر و همراساا ایجاد کند .در خصوص بُعد زیرساختها عنوان شد ایتن
بُعد منطقي و نسبااا کامل است.
 این سثال مطر گردید که بهطور مثال بازدارندگي فعال از طرید کدام بعتد پتایینتتر بترآورد
ميشود؟ محقد به شکست و تجزی الیه به الیه و رو به پایین چنین اشار کرد که در هتر الیته
اهدافي تعریف ميشود که منجر به اهدافي در الی باال شد و نهایااا منجر به بازدارنتدگي فعتال
مي گردد .در این زمینه توسط یکي از خبرگان مجدداا تأکید گردید در الگو نیاز به یتک غربتال-
گری احساس ميشود.
 بر اساس دیدگا ها و خروجيهای بهدستآمد از نشست خبرگان و جلست گروهتي توستعه و
بهبود الگو ،موارد زیر در الگو اعمال گردید :
بهمنظور افزایش تمرکز بر دانش های راهبردی و ایجاد یک غربال راهبردی ،یک بُعد جدیتد تحتت
عنوان حوز های راهبردی دانش بین ابعاد اول و دوم افزود شد.
وجه تولید قدرت بازدارنده و شایستگی دفاعی
وجه تولید ارزش برای ذینفعان
وجه فرایندهای راهبردی مدیریت دانش
حوزه های راهبردی دانش
زیرساخت های مدیریت راهبردی دانش
نمودار  :2جمعبندی و بهروزرساني الگو
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بر این اساس چهار نمونه راهبردی جهت اناخاب اصلح ابعاد به خبرگان به شر زیر ارائه گردید:

نمودار  -3نمودارهای پیشنهادی جهت طر در نشست خبرگان
-3نشست خبرگان در مرحله دوم

نسخ مخالف از الگوی تغییریافاه بر اساس دیدگا های خبرگان در نشستت اول و همچنتین جلست
جمعبندی پسازآن ،در نشست دوم خبرگان مطر تا دیدگا ها و نظرات آنان با بحث و تبتادلنظتر
بهصورت حضوری و اجماع جمعآوری گردد،دیدگا ها و نظرات عنوانشد درنشست دوم خبرگان
به شر زیر است:
 خبرگان عنوان نمودند درصورتيکه بخواهیم به نقش راهبرد الیهای اضافه کنیم باید توجیهپایر
باشد که در بین الیههای دیگر ازنظر مفهومي جای ميگیرد یا خیتر .از طرفتي منطقتي بته نظتر
ميرسد که چنین الیهای بهعنوان بخشي از شکافهای دانشي که در اخایار نداریم اضافه شود.،
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 یکي از خبرگان در خصوص اینکه بُعد حوز های راهبردی دانش باید بین الیههتای اول و دوم
قرار گیرد مخالفت نمود و تأکید داشت زیرساخت ها زمین بهبتود فرآینتدها و فرآینتدها زمینت
بهبود حوز های راهبردی دانش را فراهم ميکنند .و خبرگان دیگر عنوان نمودند ازنظر ترتیبتي
باید اول نقش دانش و حوز های راهبردی دانش مشخص شود و بر اساس آن معین شود کدام
حوز ها نیاز به توجه دارند و بعد فرآیندها طر ریزی شود.
 همچنین نظر داشاند وجود بخشي تحت عنوان حوز های دانش راهبتردی ضتروری استت امتا
ميتوان آن را در قالب یکي از دساههای عوامل در بخش تولید ارزش برای ذینفعان آورد.
 تعدادی از خبرگان نظر داشاند وجود الی جدید رابط علّي و معلولي را بته هتم متيزنتد و در
مورد سیر منطقي الگو؛ اگر ميخواهد شبکهایي ارائه شود ،باید معلوم شود که خواست از الگتو
چیست؟ و این شبکه ميبایساي چه ارتباطاتي را برقرار نماید؟
 در جلس دوم خبرگي ضرورت وجود الی ششم از سوی خبرگان نفي شد و لزومي بتر وجتود
آن دید نشد؛ این تأکید وجود داشت که ساخاار و الزامات ستاخااری ،متنجملته ستاخاار گترو
دسایابي و سایر نیازمندیهای ساخاار هساه و شبکه که بهعنوان یکي از زیربناهای اصلي الگتو در
نظر گرفاه شد بود در بخش زیرساختها و در دسا عوامل ساخااری دید شد استت و نیتازی
به تعریف آن بهعنوان یک الیه در الگو وجود ندارد .از طرفي قرار دادن چنین الیهای ،یکپتارچگي
و معنادار بودن الگو را زیر سثال ميبرد.
خبرگان حاضر در جلسه اجماع نمودند در صورت اعمال موارد توافد شد  ،الگوی خروجي متورد
تأیید بود و ميتواند بهعنوان یک الگوی مناسب در مدیریت راهبردی دانتش در ستاخاار هستاه و
شبک وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح مورداسافاد قرار گیرد که در ایتن راستاا بتهصتورت
بالفصل و پیش از تعریف فرآیندها و اقدامات مدیریت دانش ،باید ابادا حوز اقدامات و بهبودهای
دانشي یا همان حوز های راهبردی دانش شناسایي شوند .حوز های راهبردی دانش درواقتع همتان
حوز هایي هساند که منجر به شایساگيهای کلیدی در وزارت دفتاع و پشتایباني نیروهتای مستلّح
ميشوند یا فقدان آنها ميتواند ضربههای اساسي در تحقد چشمانتداز وارد نمایتد .پتس از تبیتین
حوز های راهبردی دانش ،به ترتیب الزامات فرآیندی و پسازآن نیازمندیهای زیرساخاي مشخص
ميشود .اما در زمان اجرا و پایش با توجه به مشخص بودن اهداف و سنجهها در الیهها ،الزم است
ابادا زیرساختها ،توسعه ،سپس فرآیندهای مناسب و ماناسب اجرا شتود تتا بتهتتدریج پیامتدها و
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ناایج در الیههای باالتر ظهور یابد؛ یعني وضعیت حوز های راهبتردی دانتش بهبودیافاته ،در ستای
آن ،ارزشهای برنامهریزیشد برای ذینفعان خلد گردد و نهایااا ارکتان جهتتستاز محقتد گتردد.
درواقع تفکیک بین حرکت باال به پایین در برنامهریزی و تعریف اهداف و حرکت پایین به بتاال در
اجرا و پایش ،جایگا صحیح بُعد حوز های راهبردی دانش را بین ابعاد دوم و سوم در مدل چهتار
الیه مشخص ميکند .بر اساس تحلیل انجامشد روی دیدگا ها و نظرات خبرگان ،تغییرات زیتر در
الگو اعمال گردید  :بین ابعاد فرآیندهای مدیریت راهبردی دانش و تولید ارزش برای ذینفعان ،یک
بُعد تحت عنوان حوز های راهبردی دانش تعریف و جایگااری گردید.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف  -نتیجهگیری:

بدون شک بهکارگیری مفاهیم مدیریت دانش ،باألخص در سطو راهبردی ،موجب پایداری ،رشد
و بالندگي سازمان و بهر وری هرچه بیشتار آن متيشتود .یکتي از جنبتههتای اساستي و زیربنتایي
مدیریت دانش در سازمانهای صنعاي ،نگا راهبردی به آن ميباشتد کته اهمیتت ایتن موضتوع در
سازمانهای پیشرو نظیر سازمان های دفاعي در هتر کشتوری بتر کستي پوشتید نیستت .متدیریت
راهبردی دانش موجب ميشود سازمان ،منابع و توانمندی های خود را به شکلي آگاهانه و ارربخش
در راساای تحقد ارکان جهتساز خود آرایش دهد و تغییرات را بهخوبي در خود هضم نمایتد .در
این مقاله ،به مقول متدیریت راهبتردی دانتش در ستازمانهتای صتنعاي وزارت دفتاع و پشتایباني
نیروهای مسلّح پرداخاه شد و تالش شد است در قالب ارائته ابعتاد الگتوی علّتي و معلتولي بتر
اساس نقش راهبرد ،مجموعه موردنیاز برای مدیریت راهبردی دانش به شکلي متثرر در کنتار هتم
پیکربندی شوند .این مقاله ضمن توجه به انواع ابعاد مثرر بر مدیریت راهبردی دانش و تبیین رابط
میان آنها روندی منطقي برای مدیریت راهبردی دانش پیشرو قرار ميدهد که هم امکتان برنامته-
ریزی و هم امکان اجرا و پایش مسامر را فراهم مينمایتد؛ ازایتنجهتت متيتتوان ایتن تحقیتد را
حرکاي عملي و مثرر و روبهجلو برای سازمانهای وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلّح دانست.
ابعاد الگوی ارائهشد در اناها دارای پنج بُعد اصلي است :
 زیرساخت های مدیریت راهبردی دانش :زیرساختها ،زمینهه ههای زیربنهایی موردنیهاز را بهرایمدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلّح فراهم مهیکننهد ایه
زمینهها باید تمامی حوزۀ اثرپذیر و اثرگذار مدیریت دانش را بهخوبی نشان دهند.
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 فرآیندهای راهبردی مدیریت دانش :فرآیندهای راهبردی مدیریت دانش نشهاندهنهدۀ ممموعههفرآیندهایی است که اقدامات عملیاتی را در راستای مهدیریت دانهش راهبهردی سهازمان
صنعتی دفاعی به شکلی منسمم و یکپارچه دربر دارد.
 حوزههای راهبردی دانش :حوزههای راهبردی دانش شامل حوزههای دانشی میشود که بهرایدستیابی به اهداف کلیدی و تحقق ارکان جهتساز ضروری است .ای حوزهها میتواننهد
ازیكطرف نمایندۀ توانمندیهای موجود باشند و از طرف دیگر نشاندهنهدۀ شهکافههای
راهبردی دانش نیز باشند.
 تولید ارزش برای ذینفعان:ارزشهای خلقشده برای ذینفعان مختلف در ساختار هسته و شهبکهدستهبندی میشوند.
 تولید قدرت بازدارنده و شایستگی دفاعی:کلیۀ ارکان جهتساز که وظیفۀ هدایت ابعاد پایی تر درراستای اولویتها و اهداف را دارند در ای بُعد قرار میگیرد.
تولید قدرت بازدارنده و
شایستگی دفاعی
تولید ارزش برای

ذینفعان
حوزه های راهبردی
دانش
فرآیندهای راهبردی
مدیریت دانش

زیرساخت ها

شکل :2ابعاد الگوی مدیریت راهبردی دانش در وزارت دفاع و پشایباني نیروهای مسلح
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ب  -پیشنهادها:

موارد زیر ميتواند در تحقیقات آتي مالک عمل قرار گیرد:
 تعیین مثلفهها و شاخصهای الگو و محاسبه اوزان روابط علّي و معلولي بین ابعاد ،مثلفهها وشاخصها
ایجاد الگوی فرآیندی برای پایش راهبردی دانش بهصورت گامبهگام بر اساس ابعادمشخصشد
 تعمیم الگو به سایر سازمانهای غیرصنعاي دفاعي -تعمیم الگو به کل ساخاار دفاعي کشور و نیروهای مسلّح
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