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پذیرش مقاله09/44/32:

چكیده
سااااما های بالنده و طالیهدار همواره در تالشاند تا با آگاهی اا اراشهای بیبدیل فرهنگی خود در نیل به
عملکردهای ممتاا ،اا ساااواارهای گوناگو علمی برای استااده اا فرت ها و دفع تهدیدات پیشروی خود
اسااتااده نمایندا امروا ،ودود نوعی شااکان بین نواال اوب انجالگ و دنن ،با نواال فعلی ،بهعنوا تهدیدی
مودب شاده اس تا دوانا اا اراشهای دفاع مجدس و فرهنن آ دورا تجریباً بیاطالع باشندا استااده اا
"مدیری دانش" یکی اا روشهای علمی برای مجابله با این گواو بیننولی و ترویج فرهنن دورا دفاع
مجدس میباشدا
مجاله حاضاار باهدن بررساای نجش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیری دانش بر انتجاب فرهنن دفاع مجدس به
رشاته ترریر درآمده اسا و تالش میاند به این پرسش پاسخ دهد اه هرادام اا فرآیندهای مدب نیومن و
انارد به چه میزا میتوانند فرهنن دفاع مجدس را ترویج دهند؟
این پژوهش با روش توتایای -پیمایشی تورت گرفته و نمونه آماری آ بر اساس ددوب مورگا  041نار
تعیین گشاتندا برای دمعآوری اطالعات اا یک پرساشانامه مرج ساخته متشکل اا  44گویه استااده شد اه
ضاریب آلاای ارونبا آ  1/68مراسابه گردید و با اساتااده اا آامو ترلیل عاملی تائیدی توسن نرمافزار
 LISRELروایی مدب تائید گردیدا همچنین برای تجزیهوترلیل دادهها اا آامو های بارتل  ،اولموگرون -
اساامیرنون و ضااریب همبوااتگی پیرسااو اسااتااده گردید اه با توده به تجزیهوترلیل دادههای حاتال اا
پرسشنامه ،عمدهترین نتایج به این قرار اس :
باه ترتیاب مؤلاههای خل دانش ( ،)%86اساااتااده اا دانش (بهاارگیری دانش) ( ،)%89ثب

دانش ( )%68و

انتجاب دانش ( )%64میتوانند فرهنن دفاع مجدس را ترویج نمایداا
واژگان کلیدی :مدیری

دانش ،فرهننساامانی ،فرهنن دفاع مجدس ،مدب نیومن و اناردا

 -1استاد دغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی
 - 2دانشااجوی داتری رشااته مدیری
pashaeiamin@yahoo.com

تاانعتی دانشااگاه آااد اسااالمی واحد تهرا دنوگ( ،نویواانده مواا وب)
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مقدمه
فرهننسااامانی موضوعی اس

اه بهتااگی در دانش مدیری

و در قلمرو رفتار ساامانی راه یافته

اساا ا بهدنباب نظریات و ترجیجات ددید در مدیری  ،فرهننساااامانی دارای اهمی
شده و یکی اا مباحث اتلی و اانونی مدیری
شاکوا

را تشکیل داده اس ا تا آنجا اه بویاری موفجی

ساااما را نتیجه فرهنن حاام بر آ سااما میدانندا اااینرو شناخ

برای مدیرا اهمی

رواافزونی
یا

فرهننساامانی

حیاتی دارد ،ایرا فرهنن حاام بر سااااما مبین بجاو و رشااد سااااما اساا

(نکوییمجدم و همکارا )4:0380،ا نظریهپردااا ساااامانی بر این باورند اه فرهنن ،نتواا
سااامانی را تعیین میاند ،دوم نوعی احواس هوی
نوعی تعهد در افراد نوااب

مرا

در ودود اعضای سااما تزری ارده و سوم

به چیزی به ودود میآورد اه بیش اا منافع شااتصاای فرد اساا

و

بهبیا دیگر فرهنن بهعنوا یک عامل انترب به شاامار میرود اه اا طری ارائه معیارهای مناسااب
ساااما مودب به ودود آمد یا شاکل داد به نگرشها و رفتار اارانا میشود اه ممکن اس
سااما را به دلو ببرد و یا اا حرا

باا دارد (رضایی و همکارا )081:0383،ا به همین خاطر ،در

مرین رقابتی امروای اه ساااااما ها به ادامۀ حیات و ترج هر چه بیشاااتر اهدان خویش نیاامند
میباشند ،باید به تغییر بنیادی در بینشهای حاام بر سااما بپردااند و این موتلزم آ اس

اه قبل

اا هر ترولی فرهننساامانی خود را شناسایی و بررسی نمایند ،ایرا در بوتر همین فرهننساامانی
اسااا

ااه فعاالیا هاای متنوع و متعادد ساااااماا باه منصاااه عمال رسااایاده (والمرمدی و

روشاانضاامیر )041:0384،و باعث تشااکیل نظام اراشاای حاام بر سااااما با مجموعهای اا معانی
مشترک میشود (بلوای)0380،ا این تالش سااما (تالش برای تبدیلشد به سااما دانشمرور)
در تورتی موفجی آمیز خواهد بود اه ویژگیهای فرهنگی موردنیاا برای ادرای مدیری

دانش در

ساااما ودود داشاته باشادا دانش در تورتی میتواند بهطور مؤثر در سااما خل و توهیم شود
اه موردحمای

فرهنن سااااما قرار گیردا همچنین اا فرهننساااامانی میتوا بهعنوا یک اهرم

قدرتمند برای تجوی

رفتار سااامانی اساتااده نمودا فرهننسااامانی ضعیف مانع اا آ میشود اه

افراد در تالش برای نگهداشا
ارده و منتشر سااند (حجیج
این تعریف گویای آ اس
سااما دیگر اس

پایگاه قدرت شتصی و اارایی خویش ،دانوتههای خود را توهیم
منارد و هوشیار)88:0368،ا

اه فرهنن یک سااما  ،نشا دهندۀ هوی

آ و وده تمایز ساامانی اا

اه با توده به ویژگیها و خصل های آ مشتص میشود (اارعیمتین)0381،ا

بررسی نجش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیری

دانش بر انتجاب فرهنن دفاع مجدسا
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فرهنن هر سااامانی بهعنوا عامل اسااسای در تشکیل آ مطرش شده و تأثیر بوزایی بر ساختار و
طرش ساااما  ،مرین داخلی و خاردی آ  ،فناوری و نیروی انوانی و اا همه مهمتر بر بهرهوری و
راهبرد سااما دارد (مرعشیا و نادری)003:0384،ا
دورا هش

ساب دفاع مجدس و مجاوم های دلیرانه و ایثارگریهای رامندگا درترنهی نبرد اه

باهح تاداعیانندهی یکی اا ایباترین دلوه های تاریخ تمد بشاااری همراه با حماساااهی ایثار،
گذشا  ،شاهادت ،شاهام

و ااا اسا

سبب شکلگیری فرهنن دفاع مجدس شده و رمز پیروای

دمهوری اساالمی ایرا در طوب انجالگ و بعدااآ مرواوگ میشاودا لذا برای انتجاب این فرهنن
عظیم و بااراش و ثب

تجربیات اراشامند آ و دلوگیری اا گوو

بین نولی بین نولهای اوب

و دوم انجالگ با نوااالهای ساااوم و چهارم و خنثی نمود تالش دشااامنا در ده

اا بین برد

اراشهای دورا دفاع مجدس ،یکی اا ابزارهایی اه به انتجاب فرهنن عظیم دفاع مجدس به نولهای
حاب و آینده امک میاند ،علم مدیری
سرمایههای دورا دفاع مجدس ،تجوی

دانش اس

و این علم به ساما دهی و قابلدسترس نمود

فرهنن یادگیری موتمر آ دورا  ،انتجاب تجارگ و مکتوگ

نمود آ ها با توده به ددیدت و تالش ساااااما های مرتبن ،ده

حاظ اراشهای آ دورا و

انتجااب آ هاا تأاید مینمایدا به همین خاطر ،مجاله حاضااار باهدن «بررسااای نجش و ارائه الگوی
تأثیرگذار مدیری

دانش بر انتجاب فرهنن دفاع مجدس» ساااعی در پاساااخ به این ساااؤاب دارد اه

"هراادام اا فرآینادهاای مدب نیومن و انارد 0به چه میزا میتوانند فرهنن دفاع مجدس را ترویج
دهند؟" پاسخ سؤاب فوق در قالب  4سؤاب ذیل ارائه خواهد شد:
0ا خل دانش به چه میزا میتواند فرهنن دفاع مجدس را ترویج دهد؟
4ا ثب

دانش به چه میزا میتواند فرهنن دفاع مجدس را ترویج دهد؟

3ا انتجاب دانش به چه میزا میتواند فرهنن دفاع مجدس را ترویج دهد؟
4ا استااده اا دانش به چه میزا میتواند فرهنن دفاع مجدس را ترویج دهد؟

1 - Newman & Conardka
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مبانی نظری
 -پیشینه شناسی :

در خصوص مدیری

اه هرادام اا

دانش و فرهننساامانی ترجیجات فراوانی تورت گرفته اس

دنبههای خاتاای به موضااوعات مورداشاااره پرداختهاند برای مثاب تاااایی و همکارا ( )0388در
پژوهشاای با عنوا "شااناسااایی و رتبهبندی عوامل الیدی موفجی

مدیری

دانش در شاارا های

دانشبنیا " با بهرهگیری اا روش توتایای پیمایشای سااه عامل ساااما  ،نیروی انوااانی و فناوری
اطالعات را بر موفجی

مدیری

"مدب سنجش تأثیر مدیری

دانش دانواتهاندا اخوا و همکارا ( )0388در پژوهشاای با عنوا

دانش در بهبود شاخصهای عملکردی سااما " با بهرهگیری اا روش

توتیای پیمایشی به این نتیجه رسیدند اه مدیری

دانش تأثیر مثبتی روی عملکرد داردا رضایی و

همکارا ( )0388در پژوهشای با عنوا "بررسی نجش مدیری

دانش در ارتجاو خالقی

و نوآوری

اارانا در ساااما های نظامی" با بهرهگیری اا روش توتایای پیمایشای به این نتیجه رسیدند اه
بین مادیریا

دانش و خالقیا

ااارانا  %63و بین مدیری

دانش و نوآوری اارانا نیز %53/8

تأثیرگذاری ودود داردا ولی در بررساایهای تااورتگرفته پژوهش خاتاای در خصااوص نجش
مدیری

دانش بر فرهنن دفاع مجدس و انتجاب آ تاااورت نگرفته بودن بنابراین ترجی حاضااار اا

حیث موضوعی ،ترجیجی ددید و نو مرووگ میشودا
ب ـ مفهوم شناسی :

مدیریت دانش:مدیری
پدیدار شاده اسا

دانش بهعنوا سایواتم پشتیبانی سااما در خل  ،انتشار و بهاارگیری دانش
اه بر اثربتشای فعلی و آتی سااما تأثیر میگذارد ( )Ale & et al,2014:73و

دربرگیرندۀ تالشهای مدیریتی در توهیل فرآیند اوب ،ایجاد ،ذخیرهساای ،توهیم ،انتشار ،توسعه
و گوااترش دانش توساان افراد و گروهها اساا

()Rowley,2001:123ا مدیری

دانش ،رویکردی

سااختارمند دارد و رویههایی را برای شاناسایی ،ارایابی ،ذخیره و بهاارگیری دانش بهمنظور تأمین
نیااها و اهدان سااامانی برقرار میاند ()Birasnav,2014:1624ا چهارچوگ بویاری برای نمایش
فرآیند مدیری
اس

دانش ترسایم شاده اسا

اه مهمترین آ ها ایجاد ،اشتراک و بهرهبرداری اا دانش

()Zheng & et al,2010:164ا ایجاد دانش ،فرآیندی اس

اه دانش توسن یک منبع درونی و

بیرونی اواب میشاود ()Davenport & Prusak,1995:46ا تواهیم دانش اه نشر دانش نیز نامیده
می شاااود ،فرآیناادی اسااا

اااه دانش اا فردی بااه فرد دیگر انتجاااب می یااابااد

( & Davenport

بررسی نجش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیری

دانش بر انتجاب فرهنن دفاع مجدسا

)Prusak,1995:47ابهرهبرداری اا دانش ،فرآیندی اس
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اه دانش بهطور واقعی به اار گرفته و ادرا

میشود ()Gold & et al,2001:201ا
پیچیدگی و گوااتردگی ماهوم دانش باعث شااده اس ا

تا تعریف واحدی اا مدیری

دانش شااکل

نگیردا لذا تاااحبنظرا اا اوایای متااوتی به آ نگریوااته و به تعریف آ پرداختهاندا با اذعا بر
این واقعی  ،نمونههایی اا رایجترین تعاریف مدیری
مدیری

دانش در اینجا ارائه میشودا

دانش یک دیدگاه برنامهریزی شااده و ساااختارمند برای ایجاد ،به اشااتراکگذاری و ذخیره

ارد دانش بهعنوا یک دارایی سااامانی برای ارتجای توانمندی ،ساارع

و اثربتشاای سااما در

ارائاه مرصاااوالت یاا خدمات برای مشاااتریا در راساااتای اوااابواار میباشاااد (حجاای و
همکارا )99:0384،ا
مرویچ )4110(0معتجد اسا ا

مدیری

سااامانی گاته میشاود اه ده

دانش به مجموعهای اا فعالی های منظم و سااایواااتماتیک

دستیابی به اراشها اا طری دانش در دسترس تورت میگیردا

دانش در دسترس الیه تجربیات و آموختههای افراد یک سااما و الیه اسناد و گزارشها در داخل
یک سااما را شامل میشود ()Merwich,2001:96ا
باهطورالی ،میتوا نتیجه گرف
ارایابی هدفمند دانش اس ا

اه مدیری

اه درنهای

افزایش اارایی الام منجر میشاااودا ده

دانش بهعنوا یک ابزار مدیریتی ،موا ا وب پیادهسااااای و

به توسااعه سااااما با اسااتااده اا دانش داخلی و خاردی برای
پیادهسااااای اساااتراتژیهای دانشااای ،مدیری

ظرفی های انواانی ،سااامانی و تکنولوکیکی مناساب برای بهینه نمود رقاب

دانش تمامی

و ارتجای استعداد دمعی

در سطح سااما را به اار میگیردا
مدیریت دانش از منظر اسـمم :مطالعه ،بررسای و تأمل در آیات و روایات حاای اا آ اسا
اسالم تأاید ویژهای به مباحث مرتبن با مدیری

اه دین مبین

دانش نموده اه در ذیل به برخی اا آ ها اشاره میشود:

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ،الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ،عَلَّمَ الْإِنسَ ََامَ َا لَمَ َََْلَمَ (بتوا و پروردگار تو اریمترین [اریما ]
اسا  ،هما اس اه بهوسیله قلم آموخ  ،آنچه را اه انوا نمى دانو

[بهتدریج به او] آموخ )

(سوره عل آیات  3تا )9
پیامبر اارم (تالیاهلل علیه و آبِ و سالم) در این امینه میفرماید :اگر اوی یک باگ علم بیامواد ،برایش بهتر
اس

اا ایناه اوه ابوقبیس طال باشد و او آ را درراه خدا انااق اندا
1- Merwich
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پیامبر اارم (تالیاهلل علیه و آبِ و سالم) :چهار چیز بر هر تااحبخرد و عجلی اا ام

من وادب اس ن به

علم و دانش گوش فراداد  ،آ را به یاد سااپرد  ،در میا مردما نشاار داد و خود به اار بوااتن
(پارساییا و اعرابی)355:0358،ا
پیامبر اارم (تالیاهلل علیه و آبِ و سالم) :اوای اه علم را بپرااند و نشر دهد ،پاداش اوی را دارد اه به آ
(عوگری)44:0384،ا

عمل ارده اس

پیامبر اارم (تالیاهلل علیه و آبِ و سالم) :هرگاه مو من بمیرد و یک برگه اه روی آ علمی نوشته شده باشد
اا خود بر دای گذارد ،روا قام

آ برگه پرده میا او و آتش میشااود و خداوند تبارکوتعالی به

ااای هر حرفی اه روی آ نوشااته شااده ،شااهری ها

برابر پهناورتر اا دنیا به او میدهد (امالی

الصدوق)3/41 :ا
پیامبر اارم (تالیاهلل علیه و آبِ و سلم) :عنای

خداوند دوینده دانش را فرا گرفته اس

(حکم

نامه پیامبر

اعظم (ص) ،ج ،0ص ،303ش )318ا
امام علی (علیهالوالم) :هیچ عملی مانند ترجی و پژوهش نیو

(غررالرکم و دررالکم ،ص)586ا

امام علی (علیهالواالم) :هر اس در حاب طلب دانش مرگش فرا رسد ،میا او و پیامبرا تنها یک درده
تااوت باشد (منتتب میزا الرکمه)386 :ا
امام تااادق (علیهالوااالم) :اگر مردم میدانوااتند اه دانش چه فوایدی دارد ،هرآینه در دوااتجوی آ
برمیآمادناد ،گرچاه درراه آ خو بریزناد و در کرفااق دریاها فرو روند (منتتب میزا الرکمه:
)386ا
امام تادق (علیهالواالم) :دوس

ندارم دوانی اا شما را دز ر دو گونه ببینم :دانشمند یا دانشجو (امالی

طوسی ،ص)313ا
امام هادی (علیهالوااالم) :علم و دانش بهترین یادبود برای انتجاب به دیگرا اس ا

(موااتدرک الوسااائل،

ج ،00ص ،064ش )4ا
فرهنگسازمانی :برخالن گوناگونی و تااوتها ،همۀ فرهننها ویژگیهایی دارند اه میا آ ها
همگانی اس

و این ویژگیها را میتوا با روشهای علمی بااااوی اردا پارهای اا این ویژگیها

به این شرشاند :آموختنی اس  ،آموخته میشود ،ادتماعی اس  ،پدیدهای ذهنی و تصوری اس ،
خشنودیبتش اس  ،سااگاری مییابد و یگانهساا اس
و منعکسانندۀ خصوتیاتی اا سااما اس

(عالمهسیدمرون و همکارا )496:0389،

اه فعالی های رواانۀ اارانا و روابن بین آ ها را

بررسی نجش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیری
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تأثیر قرار داده و آ ها را در چگونگی برقراری ارتباطها و شکلگیری رفتارهایشا هدای

میاند ()Ribiere and Sirat,2003:39-48ا اااینرو ،فرهنن ،اا آ دسته ویژگیهای ساامانی اس
اه خصوتی

امینهای داشته و میتواند اثرات تجوی اننده و یا باادارنده بر همۀ فعالی های

ساامانی اادمله وظایف مدیری

در قباب نوآوری داشته باشدا بویاری اا تاحبنظرا ،

فرهننساامانی را مجموعهای اا اراشها ،ماروضها ،ادرااات و هنجارهای الیدی تعریف اردهاند
اه بین اعضای یک سااما مشترک اس

و به افراد تااهوارد بهعنوا راه و روشی درس  ،آموخته

میشود (اخوا و همکارا )056:0380،ا
تعاریف متعددی اا فرهننساامانی به عمل آمده اس ا برخی فرهننساامانی را یک نظام اعتجادی
میدانند اه بیا اعضاای یک ساااما مشاترک اس ا برخی آ را سلولهای اا اراشهای مشترک
همبواااته میدانند اه با مااهیم نمادی چو داساااتا ها ،اساااطورهها و تکیهاالمها منتجل میشاااود
(خرمخواه و همکارا )08:0384،ا برخی دیگر معتجدند ،فرهنن تنها راه منرصااربهفردی اساا
ساااما بر اسااس آ فعالی

خود را انجام میدهندا به عبارتی ،فرهنن دنبه انوانی سااما اس

اه با همبواتگی هدن مشاتص میشاودا همچنین فرهننسااامانی ،سایواتمی اسا
اراش ها (چه چیزی مهم اسااا

اه

متشکل اا

و چه چیزی مهم نیوااا ) و عجاید (چطور افراد عمل میانند و

چطور عمل نمیانند) اه در تعامل متجابل با نیروی انواانی ،سااختار ساامانی و سیوتم انترب بوده
و درنتیجه هنجارهای رفتاری را در سااما بنا مینهد (منوریا و بتتایی)4:0369،ا
فرهننسااامانی یکی عامل اتلی و مهم در شکل داد رویههای ساامانی ( ،)Jarnagin,2007:289
یکپارچهسااای قابلی های ساااما ( ،)Day,1994:37ایجاد راهحل برای روبهرو شد با مشکالت
( )Schein,1984:3و نیز ایجاد مانع یا هموارسااای دسا یابی به اهدان سااما ()Denison,1990
تعریف میگرددا
اا دیدگاه رابینز )0888(1فرهننسااااامانی ،نروه انجام شاااد اارها در ساااااما را برای اارانا
مشتص میاندا در این خصوص ادراای یکوا اا سااما ودود دارد اه در همۀ اعضای سااما
مشااهده میشاود و بیا انندۀ مشاتصات مشترک و ثابتی اس

اه سااما را اا سااما های دیگر

متمایز میسااادا بهعبارتدیگر ،فرهننسااامانی مطالعات هوی

ادتماعی هر ساااما را مشتص

مینماید ()Robbins,1996ا
1- Robbins
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بهطورالی وده مشترک همه این تعاریف ودود یک سلوله باورها ،اعتجادات و اراشهای مشترای
اساا

اه در یک ساااااما به ودود میآید و رفتار افراد آ ساااااما را هدای

نوشااتههای تاااحبنظرا مدیری

مبیّن این واقعی

فرهننساااامانی مناسااب و انعطانپذیر اساا
سااما تغییر داد و اا مدیری

اساا

میاندا بررسااای

اه تنها با بررساای ،تغییر و ایجاد یک

اه میتوا بهتدریج الگوی تعامل بین افراد را در

دانش بهعنوا یک مزی

رقابتی بهره گرف ا اااینرو سااما ها باید

مریطی برای اشااتراک ،انتجاب و تجابل دانش در میا اعضاااو به ودود آورند و افراد را در ده

با

ماهوم ارد تعامالتشا  ،آمواش دهند (تادقی)4:0368،ا
فرهنگسـازمانی و مدیریت دانش :فرهننساااامانی یکی اا مؤلاههای اساااساای موفجی
یادگیری ساریع سااامانی ( )Schein,1999و پیادهساای سامانه مدیری
میباشاد اه روی مؤلاههای مدیری

سااااما در

دانش ()Dovenport,1998

دانش و بهطور خاص روی اشاتراک دانش تأثیر موتجیم دارد

(اخوا )44:0368،ا
ادرای موف مدیری

دانش در سااما  ،موتلزم فراهمساای بوترهای فکری ،مهارتی و علمی خاتی اس ا

نظریهپردااا  ،عوامل متتلای را در امینۀ موفجی

مدیری

دانش برشمردهاند اه اادمله این عوامل میتوا

به فرهننسااامانی (افراد ،اعتماد ،اشاتراک) ،ترویج فرهنن پو

الکترونیک ،حمای

مدیرا عالی ،رهبری

آگاه و تأثیرگذار ،ترایب ارد وظایف دانش با وظایف رواانه ،ایرسااااخ های فنی ،آمواش و یادگیری و
ااا اشاااره نمودا در ددوب شااماره  ،0عوامل الیدی موفجی
آمده اس :

مدیری

دانش اا دیدگاه اندیشاامندا متتلف

بررسی نجش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیری
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داونپورت و پروساک ()0886

*

انتجاب داتش

مدیری

فنآوری

ایرساااخ

میادلۀ دانش
*

*

*

خل داتش

آمواش

وین ()0888

فرهنن

*

داونپورت و همکارا ()0886

*
*

*

راهااابااارد

اندیشمندا

*

*

*

*

*

*

*

*

*

موری ()0886

دانش

معیارها

دانش
ایرساااخ

جدول  .4عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

*
*

تروسلر ()0886

*

*

*

*

*

لیبویتز ()0888

*

*

*

ماناسکو ()0888

*

فینرا ()0888

باسی ()4111

*

*

چوی ()4111

*

*

اسکایرمه ()4111

*

*

اسکایرمه و آمیدو ()4111

*

*

*
*

*

*

*
*
*

*
*

*

*

*
*

*
*
*

*
*

*

استیل ()4111

*

*

هااول ()4110

*

*
*

هیزینن ()4110
8

دمع ال

0
0

5

*
9

*
8

*

*
01

6

9

3

درمجموع ،آنچاه اا دمعبنادی نظریاات مودود در این امیناه برمیآیاد ،مهمترین دغادغه ادرای
اثربتش مدیری

دانش شااامل دنبههای انوااانی بوده و بتش عمدهای اا عوامل موفجی

مدیری

دانش در ساااما  ،معطون به این عوامل اس ا بهعبارتدیگر ،اگرچه عوامل فنی و ایرساخ های
تکنولوکیکی ،الامۀ بهاارگیری مدیری

دانش در ساااااما هاسااا  ،لیکن نجش مؤثر عواملی نظیر

فرهننسااامانی ،توده به افراد ،رهبری دانشای و ااا بیانگر دایگاه حواس عوامل انوانی میباشدن
بهطوریاه "موفجی

مدیری

دانش تا  61درتااد مربوط به افراد و فرهنن بوده و تنها  41درتااد

آ بوتگی به فناوری دارد و فرهنن به اشتراکگذاری دانش نیز دزو الیدی و مهم مجوله فرهنن و
افراد مرووگ میشود" ( )Jay,2010:409و عواملی مثل درگیری و درک اارانا  ،یادگیری موتمر،
مرین سااااامانی ریواااکپذیر ،ارتباطات و همکاری ،اراشگذاری برای اارانا و مدیری
انوانی و انگیزش پرسنل در مجوله فرهنن سااما قابل گنجاند اس
بهطورالی فرهننساامانی ،مدیری

دانش را اا چهار وده تر

 -فرهنن نوع مهمی اا دانش را نشا میدهدن

منابع

(دعاری و همکارا )0369،ا

تأثیر قرار دهد:
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فرهنن در روابن فردی و ساامانی بهعنوا متغیر میانجی رفتار میاندا
 فرهنن امینهای برای تعامل ادتماعی ایجاد میاند (ارتباط متجابل اعضای سااما )ن فرهنان فرآینادهاای الام برای تولیاد و انتتاااگ دانش مادر را تنظیم میاناد (هوشااانگی وهمکارا )544:0384،ا
مبانی نظری دفاع مقدس:قبل اا ورود به برث دفاع مجدس الام اساا

در خصاااوص مبانی نظری

دفاع نیز مطالبی بهتورت دمعبندی شده در این خصوص ارائه شود:
0ا دفاع ،حکم الهی و در راستای حجوق فطری انوا و ترج اماالت او تورت میپذیردا
4ا دفاع پس اا معرف

به حجوق انوا و چگونگی آ  ،مشروع ،معجوب و قابلادرا اس ا

نوب

3ا دفع خطرها و تهدیدات دشمن مبتنی بر خودساای اادمله دانایین تبر و مجاوم
دس

سرستتانه به

میآید اه باید به بهترین تورت ممکن عملی شودا
انوااا ها بهسااوی

4ا هدن دفاع ،ریشااهان ارد فواااد ادتماعی و هموار ارد راههای پیشاارف
معبود خویش اس ا
9ا موضااوعهای دفاع ،ادرای تعهدات فطری و قراردادی مشااروع و معجوب اساا

اه انوااا را به

ادرای آ ها ملزم میساادا
8ا دفاع در راستای سعادت دنیوی و اخروی انوا انجام میگیردا
5ا آنجا اه انوااا مو من قادر به دفاع اا حجوق طبیعی و الهی خود نیواا  ،خداوند خال و مدبر،
خطر متجاوا را دفع میاندا
بنابراین ،انوا در وضعیتی اه حجوق طبیعی او ،مثل خانه و مرل ذار خدا و ااا مورد تجاوا دشمن
قرار میگیرد ،الام اس

اه او طب شراین الام به دفاع برخیزد و دفع شر اند تا بدین طری اا اار

و شاارک و گوااترش فواااد در دوامع بشااری دلوگیری به عمل آیدا دفاع به دو تااورت انجام
میپذیرد )0 :آگاهی داد به دیگرا نوااب

به حجای ن  )4مباراه با دشاامنا و شااناخ

و ادرای

حدود الهیا
البته این دفاع با توده به موا ولی

و وظیاۀ دفاع اننده و وضعی

میپذیردا دفاع اا ح  ،امری الهی اس

و موقعی

تهدیداننده ،تورت

اه در مواردی اا دانب ذات باریتعالی انجام میشود و در

مواردی هم بهوسایله خود انواا مو من تورت میپذیردن لذا شناخ

موقعی

دفاع و عمل به آ

بهمنظور حاظ اراشها و تعالی یابی اندگی بشری اا وظایف الهی انوا و حجوق طبیعی و مشروع
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امینههای نجد اندیشهها و درک حجای و دفاع اا آ ها برای تمامی مردم فراهم

آید و اتراد مردم برای حاامی

حجای بر اندگی بشااری دلوه اند (رسااتمینوااب-018:0368،

)019ا
فرهنگ دفاع مقدس« :فرهنن دفاع مجدس» و در بیا ااملتر «فرهنن برآمده اا انجالگ اساااالمی» و
اراش های حاتال اا آ عمدتاً در گذشته فرهنگی و مذهبی ما ریشه دارند ،اما تجوم عینی آ در
اورا انجالگ و بهویژه دورا دفاع مجدس بودا
دورا دفاع مجدس ،تبلور عملی و تجلی عینی همه اراشها بودا اراشها در دنن شاکوفا شاد و واقعی
عملی یاف ا در عرتااهی فرهنن دفاع مجدس ،عشاا و عرفا  ،دالوری و مردانگی ،شااجاع

و حماسااه،

ایثارگری و ااخودگذشااتگی ،ایما به هدن و اطمینا به پیروای و در یک المه اراشهای اتاایل اخالقی
انوانی ظهور یاف

و تجلی پیدا ارد (برانونی)69:0366،ا

بنابراین فرهنن دفاع مجدس مجموعهای اا افکار ،اعتجادات ،باورها ،اراشها ،پوندها ،عالی و دببوتگیها،
روابن عرن و عااداتی اسااا

ااه در دریا دفاع مجدس تجلی یاف

و بهتاااورت فرهنن رایج در بطن

ساامانی نیروهای مولح دمهوری اسالمی ایرا نهادینه شد و قابلانتجاب به نولهای بعدتر اس ا
مدلهای پیادهسااا ی هنه د دهام مسد

پیادهساااای مدیری

دانش بهویژه به ماهوم مدر آ یعنی

پیادهسااای در چهارچوگ سایواتمهای الکترونیکی دانشای ،نیاامند عناتار و ساختاری اس ا هر
ساااامانی باید ساااختاری را توسااعه دهد اه بهترین تناسااب را با نیروی انوااانی ،پیشااینه ،مهارت،
فناوری ،مأموری

و فرهننسااامانی خود را داشته باشد و سپس سبک و ساختار یادگیری مناسب

را گوترش دهدا واتکینز و مارسیک 0به این فرایند بهعنوا االبدساای سااما یادگیرنده اه بهترین
شاایوه آاادساااای توانمندیهای درونی آ در امینه فناوری ،نیروی انوااانی و منابع اساا  ،نگاه
میانند (رضااییا و قاضاینوری)86:0368،ا بنابراین یکی اا اسااسایترین عناتر موفجی
مادیریا

سیوتم

دانش ،متوداه باه مواااائال فرهنگی میباشاااد و در این ترجی  ،با توده به سااااختار

فرهننسااامانی ساااما های مرتبن با دفاع مجدس و ویژگی ها و خصوتیات و اراشهای دورا
دفااع مجادس باامطاالعه در مورد مدبهای مدیری
مدبهایی برای پیادهساااای مدیری

دانش (مدبهایی برای فهمید مدیری

دانش،

دانش و مدبهایی برای فهمید و پیادهساااای مدیری

دانش)

مدب نیومن و انارد انتتاگ میشودا

1-Vatkinz&Marsic
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روششناسی
این مجاله حاتل پژوهشی اس

اه اانظر هدن ،ااربردی و اانظر روشهای گردآوری اطالعات اا

نوع توتاایای -پیمایشاای اسا ا دامعه آماری موردمطالعه در پژوهش حاضاار اارانا  ،اسااتادا و
تاحبنظرا رشته مدیری

و آشنا به فرهنن و اراشهای دفاع مجدس بوده اه بهتورت هدفمند

و بر اسااس ویژگیهای مدنظر اادمله حداقل مدرک ترصیلی لیوانس (اارشناسی) ،سابجه حضور
در هشا

سااب دفاع مجدس ،آشنا بود با ساختار ،مأموری

وظایف سااما های مرتبن با حاظ و

نشااار آثاار دفاع مجدس بوده اه تعداد  441نار بهعنوا حجم دامعه با اولوی

قرار داد ساااطح

دسااترساای به آنا انتتاگ و بر اساااس ددوب مورگا تعداد  041نار بهعنوا حجم نمونه انتتاگ
شدندا
ابزار جمعآوری اطمعات :در این پژوهش ابزار اتلی سنجش ،پرسشنامه اس ا این پرسشنامه اا 44
سؤاب تشکیل و با استااده اا طیف لیکرت بهعنوا مجیاس موردنظر طراحی گردیده اس ا

روایی پرسشنامه:در این پژوهش چهار نوع روایی بررسی شده اس ا
روایی محتوا :روایی مرتوی به این بوااتگی دارد اه این سااؤابها تا چه میزا حواه مرتوایی متغیر
موردنظر را پوشش میدهد ()Bohrestedt,1983:25ااا آنجائی اه همه گویههای پرسشنامه اه برای
سنجش سااه استااده شده اس  ،بر اساس مطالعات قبلی بوده اس  ،می توا اا روایی مرتوایی آ
اطمینا پیدا اردا
روایی سـازه:روایی سااه یک ابزار اندااهگیری نمایانگر آ اس

اه ابزار اندااهگیری تا چه حد اندااه

یک ساااه یا خصایصاهای را اه مبنای نظری دارد میسنجد ()Churchill,1979:52ا هما گونه اه در
دادوب شااامااره  3خواهید دید بار عاملی همه فااتورها باال بوده و بیانگر روایی خوگ ساااااه مدب
خواهد بودا

بررسی نجش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیری

0 .5 3 4 05 6

دانش بر انتجاب فرهنن دفاع مجدسا
V AR 0 00 0 1

0 .0 5 3 92 1

V AR 0 00 0 2

0 .1 5 9 93 1

V AR 0 00 0 3

0 .2 2 5 71 7

V AR 0 00 0 4

0 .0 7 4 94 9

V AR 0 00 0 5

0 .2 6 6 74 7

V AR 0 00 0 6

0 .0 4 9 08 1

V AR 0 00 0 7

0 .2 6 5 32 8

V AR 0 00 0 8

0 .1 0 5 36 1

V AR 0 00 9

0 .0 8 8 65 6

V AR 0 00 1 0

0 .0 9 8 21 2

V AR 0 00 1 1

0 .2 3 5 43 5
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0 .7 6 8 82 5
0 .4 8 7 99 0
0 .8 0 4 07 5
0 .5 8 6 25 8
0 .3 6 7 02 8

1 .0 0 0 00 0

A

1 .0 0 0 00 0

B

1 .0 0 0 00 0

C

1 .0 0 0 00 0

D

0 .7 4 0 67 5
0 .6 9 5 52 3
0 .8 0 9 14 1
0 .5 9 2 34 3
0 .4 2 5 23 9
0 .9 1 5 41 1

0 .8 4 7 52 5

V AR 0 00 1 2

0 .0 7 5 50 4

V AR 0 00 1 3

0 .1 1 9 69 7

0 .7 4 9 71 4
0 .6 8 9 15 9

V AR 0 00 1 4

0 .0 8 9 40 0

V AR 0 00 1 5

0 .2 7 6 08 3

0 .8 7 5 37 1
0 .5 9 1 87 4
0 .7 0 4 81 7

0 .8 1 8 24 4

V AR 0 00 1 6

0 .1 0 5 08 9

V AR 0 00 1 7

0 .1 5 6 20 3

V AR 0 00 1 8

0 .0 5 7 33 9

V AR 0 00 1 9

0 .0 5 1 41 5

V AR 0 00 2 0

0 .0 5 5 84 5

V AR 0 00 2 1

0 .1 4 0 28 2

V AR 0 00 2 2

0 .1 1 5 66 8

V AR 0 00 2 3

0 .1 6 3 71 9

V AR 0 00 2 4

0 .1 3 3 93 7

0 .7 2 8 37 7
0 .5 5 9 13 3
0 .7 3 4 22 4
0 .6 0 7 49 8
0 .7 2 9 59 1

Chi-Square=935.24, df=698, P-value=0.00000, RMSEA=0.065

شكل  .4نمودار بررسی روایی سازه مدل ارائهشده در حالت استاندارد.
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5 .3 3 2 31 5

V AR 0 00 0 1

5 .4 1 6 18 8

V AR 0 00 0 2

5 .4 8 0 76 1

V AR 0 00 0 3

5 .0 7 6 56 4

V AR 0 00 0 4

5 .4 7 9 19 9

V AR 0 00 0 5

5 .4 5 0 95 0

V AR 0 00 0 6

5 .7 5 4 05 2

V AR 0 00 0 7

5 .9 2 4 82 3

V AR 0 00 0 8

5 .9 7 7 39 5

V AR 0 00 9

9 .3 2 4 78 4
8 .8 1 9 34 5
6 .4 3 8 72 7
9 .8 6 1 06 4
6 .8 5 7 55 2
8 .3 2 8 57 3

7 .8 5 4 06 6

A

0 .0 0 0 00 0

B

0 .0 0 0 00 0

C

0 .0 0 0 00 0

D

0 .0 0 0 00 0

9 .1 6 4 72 9
5 .8 7 3 82 7

V AR 0 00 1 0

5 .5 9 7 36 1

V AR 0 00 1 1

9 .7 2 8 60 2
8 .7 9 9 97 8
5 .8 2 8 83 4
1 0. 0 8 86 6 0

5 .9 3 4 74 4

V AR 0 00 1 2

5 .5 8 4 40 1

V AR 0 00 1 3

9 .4 9 0 78 1
9 .5 4 4 83 9

5 .5 8 0 94 1

V AR 0 00 1 4

5 .5 4 7 74 3

V AR 0 00 1 5

7 .4 6 3 82 2
9 .7 0 6 36 6
7 .9 7 7 16 2
9 .8 7 4 91 7

5 .5 6 4 06 0

V AR 0 00 1 6

5 .5 6 2 27 5

V AR 0 00 1 7

5 .5 3 0 44 5

V AR 0 00 1 8

5 .0 6 2 84 8

V AR 0 00 1 9

5 .2 4 7 24 0

V AR 0 00 2 0

5 .4 6 6 35 1

V AR 0 00 2 1

5 .4 2 2 44 0

V AR 0 00 2 2

5 .4 6 6 06 0

V AR 0 00 2 3

5 .4 3 8 10 1

V AR 0 00 2 4

1 0. 1 9 47 4 8
9 .9 5 2 35 4
7 .9 5 0 88 3
9 .1 6 0 37 9
7 .9 7 2 32 4
8 .9 3 1 92 6

Chi-Square=935.24, df=698, P-value=0.00000, RMSEA=0.065
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جدول  .2بررسی روایی سازه مدل ارائهشده
نوب

 4به

شاخص

df

دامنه قابلقبوب

امتر اا 3

میزا بهدس آمده

0/35

RMSEA

NFI

CFI

GFI

AGFI

امتر اا

نزدیک به

نزدیک به

نزدیک به

نزدیک به

1/16

یک

یک

یک

یک

1/189

1/83

1/80

1/84

1/89

اا آنجائی اه بین این نشانگرها هماهنگی و همسویی ودود دارد ،درنتیجه روایی

نتیجه

سااه مدب تائید شدا

روايی وابسته به معیار
هر چه همبوااتگی بین شاااخصها و متغیر وابوااته یا مالک باالتر باشااد ،روایی بهتر اساا

(فرد

آ )48:0364،ا هما گونه اه در ددوب شاماره  4دیده میشود ،هر  4فااتور با ترویج فرهنن دفاع
مجدس در سطح اطمینا  %88همبوتگی مثب

و معناداری دارندا

جدول  .1همبستگی فاکتورهای اصلی با نتایج آن

فااتورها

خل دانش

ترویج فرهنن دفاع مجدس

1/840

ثب

سـنشش اعتبار محتوا ) :(CVRاین روش میزا موافج

دانش
1/698

انتجاب دانش

اساتاده اا دانش

1/844

1/803

میا ارایابا یا داورا را در خصاااوص "

مناساب یا اسااسای بود " یک گویه خاص میسنجدا الوشه پیشنهاد ارد اه هر گویه یا پرسش به
مجموعهای اا ارایابا یا داورا داده شاااود و اا آ ها پرسااایده شاااود اه آیا گویه موردنظر برای
سانجش ساااه موردنظر " اساسی یا سودمند" میباشد یا نه؟ طب نظر الوشه ،اگر بیش اا نیمی اا
ارایابا یا داورا بیا داشاتند اه آ "اساسی یا سودمند" اس  ،آ گویه دس ام اا مجداری اعتبار
مرتوا برخوردار اس

(میراایی)345:0366،ا

به همین منظور اا روش سای ایچ الوشاه0برای سانجش اعتبار مرتوا ) (CVRاسااتااده شد و یک
دامعه آماری  09ناره به سؤاالت این پرسشنامه پاسخ دادندا
در این پژوهش برای سنجش  CVRتعداد  01پرسشنامه بین اساتید و تاحبنظرا توایع گردیدا

1- C.H. Lawshe
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اعتبار بهدسا آمده برای تمامی ساواالت پرسشنامه در ددوب شماره  9برآورد شده اس ،

موردقبوب بودا نتایج مرتبن با نوب

اعتبار مرتوای بهدس آمده برای تمامی سواالت پرسشنامه در

ددوب  8آمده اس ا
جدول  .5حداقل  CVRموردقبول با توجه به تعداد ارزیابان

تعداد ارایاگ

حداقل موردقبوب

تعداد ارایاگ

حداقل موردقبوب

9

1988

03

1994

8

1988

04

1990

5

1988

09

1948

6

1959

41

1944

8

1956

49

1935

01

1984

31

1933

00

1998

39

1930

04

1998

41

1948

(منبع :بامنیمجدم)990:0384:
جدول  .9نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوای بهدستآمده برای سواالت پرسشنامه

شماره سؤاب

نوب

اعتبار مرتوا

شماره سؤاب

نوب

اعتبار مرتوا

0

0

03

0

4

0

04

0

3

1/84

09

0

4

0

08

0

9

0

05

1/69

8

0

06

0

5

0

08

0

6

1/53

41

0

8

0

40

0

01

0

44

0

00

0

43

0

04

0

44

0

بررسی نجش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیری

53

دانش بر انتجاب فرهنن دفاع مجدسا

پایایی پرسـشـنامه :بهمنظور بررسای پایایی پرسشنامه اا ضریب آلاای ارونبا اه توسن نرمافزار
 SPSSمراسابه گردید ،اساتااده شاد و مجدار آ برای سواالت پرسشنامه برابر  1/68شد اه مجدار
قابلتودهی ده

پایا بود پرسشنامه میباشدا

جدول  .7نتایج آزمون آلفای کرونباخ مرتبط برای هرکدام از سازههای پرسشنامه

حواه پرسشنامه

ترویج فرهنن
دفاع مجدس

تعداد سؤابها

آلاای ارونبا

 44سؤاب

1/68

متغیرهای مکنو

تعداد سؤاب

آلاای ارونبا

خل دانش

8

1/68

دانش

8

1/80

انتجاب دانش

8

1/84

استااده اا دانش

8

1/63

ثب

با توده به ددوب شماره  ،5آلاای ارونبا تمامی سؤاالت پرسشنامه موردقبوب اس ا
تشزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
آزمون  KMOو بارتلت
ضااریب شاااخص  KMOاا تااار تا یک اساا ا این شاااخص هرچجدر به عدد یک نزدیکتر باشااد
نشا دهنده ااای

نمونهگیری و نیز ماید بود ترلیل عاملی برای عوامل اس ا

اا سااوی دیگر آامو بارتل میزا معناداری روابن بین عوامل موردنظر را نشااا میدهدا مجدار  KMOبهدساا آمده
(ددوب  )6نشا دهنده سااگاری مناسب فااتورها برای انجام ترلیل عاملی اس ا
در این آامو فرض تار و فرض یک بهتورت ایر اس :
 :H0ارتباط مناسب میا ساختار دادهها ودود نداردا
 :H1ارتباط مناسب میا ساختار دادهها ودود داردا
باهعباارتیدیگر نموناههاا اا اااایا

الام برخوردار هواااتنادا عالوهبراین ،باه دلیل برقراری رابطه:

( )P-value=1/111≥1/19در ساااطح خطاای  %9میتوا گا  ،روابن معناداری بین متغیرهای ترلیل
عاملی ودود دارد و دادهها برای انجام ترلیل عاملی مناسب هوتندا
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جدول  .8نتایج آزمون  KMOو بارتلت

فااتور

ترویج فرهنن دفاع

نام آامو

نتیجه

KMO

1/896
آامو بارتل
08305/168

X2

مجدس

Df

0348

P-value

1/111

توضیح
اااای نمونه گیری در حد
بویار خوگ اس ا

P-value=1/111≥1/19

با توده به ددوب شااماره  6و اا آنجائی اه سااطح معنیداری (پی -مجدار) امتر اا  1/19اساا  ،فرض
تار رد و فرض یک یعنی ودود ارتباط مناسب میا ساختار دادهها تائید میشودا
بهمنظور مشاتص ارد نوع آامو مورداساتااده برای فرضایههای ترجی ابتدا به بررسی نرماب یا غیرنرماب
بود دادههای مربوط به فرضایات اا آامو اولموگرون -اسمیرنون پرداخته میشود و سپس با استااده اا
نتاایج این آامو  ،اا روشهای آماری پارامتری یا غیرپارامتری مناساااب برای آامود فرضااایهها اساااتااده
میشودا بنابراین فرضیهها به شکل ایر میباشد:
 :H0توایع دادهها نرماب اس

(دادهها اا دامعۀ نرماب استتراج شدهاندا)

 :H1توایع دادهها نرماب نیو

(دادهها اا دامعۀ نرماب استتراج نشدهاندا)

جدول  .0نتایج حاصل از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

متغیر

سطح معنیداری

مجدار خطا

فرض تار

نتیجهگیری

خل دانش

19010

1919

رد نمیشود

دادهها نرماب اس

دانش

19401

1919

رد نمیشود

دادهها نرماب اس

انتجاب دانش

19443

1919

رد نمیشود

دادهها نرماب اس

استااده اا دانش

19006

1919

رد نمیشود

دادهها نرماب اس

ثب

با توده به ددوب شااماره  ،8مشاااهده میشااود اه تمامی متغیرها ،نرماب هوااتند به همین خاطر اا
آامو پارامتری یعنی ضریب همبوتگی پیرسو استااده میشودا
آزمون ضريب همبستگی
 :H0بین خل دانش ،ثب
معنیداری ودود نداردا

دانش ،انتجاب دانش و استااده اا دانش با ترویج فرهنن دفاع مجدس رابطۀ
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دانش ،انتجاب دانش و استااده اا دانش با ترویج فرهنن دفاع مجدس رابطۀ

معنیداری ودود داردا
جدول  .49نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون

سطح

متغیر

مجدار ضریب

مجدار خطا

نتیجهگیری

خل دانش با ترویج فرهنن دفاع مجدس

1911

1919

ودود رابطه

19658

ثب دانش با ترویج فرهنن دفاع مجدس

119111

1919

ودود رابطه

1/545

انتجاب دانش با ترویج فرهنن دفاع مجدس

19111

1919

ودود رابطه

1/680

استااده اا دانش با ترویج فرهنن دفاع مجدس

19111

1919

ودود رابطه

1/585

معنیداری

همبوتگی

باا توداه به ددوب شاااماره  ،01چو مجدار ساااطح معنیداری (پی -مجدار) برای هر پنج آامو
اوچکتر اا مجدار خطا  1/19اساا  ،فرض تااار رد میشااود ،یعنی ارتباط معنیداری بین متغیر
وابوته و چهار متغیر موتجل برقرار اس ا

پاسخ به سواالت تحقیق :بهمنظور پاساخ به سواالت ترجی اا ترلیل عاملی تائیدی با استااده اا
نرمافزار  LISRELاستااده گردید اه خرودی آ در نمودارهای شماره  3و  4ارائه میگرددا
خلق
ا تسال
استفاده
ثبت

شكل  .2نمودار پاسخ به سواالت تحقیق در حالت استاندارد
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خلق

ا تسال

استفاده

ثبت

شكل  .1نمودار پاسخ به سواالت تحقیق در حالت معنیداری

با توده به نمودارهای شااماره  3و  4میتوا به سااواالت ترجی به شاارش ددوب ایر (ددوب )00
پاسخ داد:
جدول  .44پاسخ به سؤالهای تحقیق

بااار عاااماالی عاااااااادد

سؤاب

اولوی

(درتد تأثیر)

معنیداری

0ا خل دانش به چه میزا میتواند فرهنن دفاع مجدس را ترویج دهد؟

%86

4/44

0

4ا انتجاب دانش به چه میزا میتواند فرهنن دفاع مجدس را ترویج دهد؟

%64

4/08

4

3ا بهاارگیری دانش به چه میزا میتواند فرهنن دفاع مجدس را ترویج دهد؟

%89

4/38

4

4ا ثب دانش به چه میزا میتواند فرهنن دفاع مجدس را ترویج دهد؟

%68

4/48

3

با توده به ددوب شااماره  00میتوا بیا نمود اه به ترتیب خل دانش ( ،)%86اسااتااده اا دانش
(باهاارگیری دانش) ( ،)%89ثب
را ترویج نمایدا

دانش ( )%68و انتجاب دانش ( )%64میتوانند فرهنن دفاع مجدس

بررسی نجش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیری

دانش بر انتجاب فرهنن دفاع مجدسا

55

نتیشهگیری و پیشنهاد
الف ـ نتیشهگیری:

ویژگیهای درونی یک ساااااما  ،منابع را برای رساااید به موفجی

هدای

میاند و توده به این

ویژگیها و چگونگی ناوذ و تأثیر آ ها اهمیتی ویژه در نتایج سااما داردا مدیری
اا عوامل شاناختهشادۀ موفجی
سبب شده اس

سااما اس

اه مودب خل مزی

دانش نیز یکی

رقابتی پایدار میشودا این امر

امرواه در اشورهای متتلف اادمله دمهوری اسالمی ایرا  ،مدیرا مشتاق ایجاد

ساایوااتمهای مدیری

دانش در سااااما ها باهدن بهرهگیری اا نتایج ماید آ باشااندا در این میا

فرهنن تأثیر بوااازایی داشاااته و نجش مهمی در فرآیندهای مدیری

دانش داردا فرهننسااااامانی

میتواند توهیلگری مهم ،یا مانعی عمده برای تولید و توهیم دانش مرووگ شودا
پژوهش حاضاار نیز باهدن بررساای نجش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیری
دفاع مجدس تورت گرف

دانش بر انتجاب فرهنن

و اا نوع پژوهشهای پیمایشی مرووگ میشودا پرسشنامه این ترجی

اا  44ساؤاب در قالب چهار مؤلاه خل دانش ،ثب
شاده اسا ن نتایج آماری ترجی نشاا دهنده این اس
دانش (باهااارگیری دانش) ( ،)%89ثبا

دانش ،انتجاب دانش و اساتااده اا دانش تشکیل
اه به ترتیب خل دانش ( ،)%86استااده اا

دانش ( )%68و انتجاب دانش ( )%64میتوانند فرهنن دفاع

مجدس را ترویج نمایدا
ب ـ پیشنهادها:

 پیشانهاد میشاود با توده به ددید بود موضاوع مدیری دانش و لزوم استااده اا آ در ترویج فرهنندفاع مجدس ،ترجیجات دیگری رادع به روشهای استااده اا این فرآیندها به عمل آیداا
 همچنین با توده به نتایج ترجی  ،پیشاانهاد میشااود مواردی مانند تشااکیل اتاقهای فکر و خالقیچگونگی ترویج فرهنن دفاع مجدس ،تشاوی اعضا به شرا

فعاالنه در انجمنها و شبکههای علمی –

تتصاصای ،سمینارها ،همایشها و دورههای آمواشی ،تجوی

فضای یادگیری -یاددهی اراشهای دفاع

مجادس ،فراهم ارد ایرسااااخا ها و فناوریهای الام برای تواااهیل انتجاب و ااربرد دانش و طراحی
سااایواااتم ارتباط رامندگا و فرماندها دفاع مجدس با یکدیگر باید مدنظر قرار گیرد و امینههای الام
برای اشااتراکگذاری دانش فراهم گردد و با تأاید بر اراش دانش ،خل و اشااتراکگذاری آ تشااوی
شودا
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 درونی ارد ایدههای خوگ در راسااتای ترویج فرهنن دفاع مجدس بهعنوا مبنایی برای عمل وتوسعه یک فرهنن و یادگیری عملی آ فرهننا
 تهیه نجشۀ دانش دفاع مجدس بهمنظور شناسایی نجاط دانشی و دستیابی به طرش الی اا دانشهایمودود و تعیین استراتژیها بر اساس آ ا
 بهرهگیری اا فنااوری اطالعات و ارتباطات و شاااناساااایی منابع و پایگاههای دانش در ساااطحسااما های مرتبن با دفاع مجدسا
 طراحی دورههای اوتاهمدت ارتجای دانش دفاع مجدس و روشهای بهینه انجام انتجاب آ ا مواااتند ارد فعالی های انجامشاااده در حواه مدیریروش میتوا نواب

دانش دفاع مجدسن اه با اساااتااده اا این

به ارتجاو ساطح اوب دانش روا اا خارج سااما های مرتبن با دفاع مجدس یا

افراد دانشمدار داخل سااما اقدام اساسی به عمل آوردا
 برگزاری گردهمایی ،همایش ،اارگاه آمواشااای و تودیهی و همچنین گواااترش شااابکههای ارتباطیتوسااعه فرهنن پژوهش ،تولید و مصاارن یافتههای حاتاال اا پژوهش و ایجاد حس اعتماد بین فعاال
حواه دفاع مجدس اه توانایی انتجاب فرهنن آ دورا را دارندا
 -حمای

و توهیل ارتجاو ترصیل اارانا دانشی حواه دفاع مجدس در مجاطع باالترا

 اساتااده اا روشهای انگیزشای برای ترویج فرهنن دفاع مجدس و طراحی ساایوتمهای بهتر درانجام امورا

بررسی نجش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیری
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فهرست منابع
الف-منابع فارسی:

 اخوا  ،پیما و سااانججی ،مرمدابراهیم و اداقی ،حامد ()0380ا «بررسااای روابن بین مدیری
فرهننساامانی و مدیری

نوآور،

دانش» ،فصلنامه علمی -پژوهشی راهبرد دفاعی ،ساب دهم ،شماره 36ا

 اخوا  ،پیما ن خیرخواه ،مرتضاین حوانوی ،رضا ()0388ا «مدب سنجش تأثیر مدیری

دانش در بهبود

شااخصهای عملکردی ساااما » ،فصلنامه رسالت مديريت دولتی ،سااب هشتم ،شماره بیو وششم،
تص 80-56ا
 اخوا  ،پیما و باقری ،روش اهلل ()0368ا مديريت دانش از ايده تا عمل ،چاپ دوم ،تهرا  :انتشااارات
آتی نگرا
 بامنیمجدم ،مرمد ()0384ا تحلیل آماری ،چاپ سوم ،تهرا  :انتشارات شرشا
 برانونی ،مرمدعلی ()0366ا «حاظ و انتجاب فرهنن دفاع مجدس» ،فصلنامه مصباح ،ساب ششم ،شماره
44ا

 بلوای ،س ()0380ا تأثیر آمواش مهارتهای ارتباطی بر فرهننساامانی و رفتار شهروندا ساامانی در
اارانا دهاد اشاورای شهر اهواا ،پاياننامه کارشناسی ارشد روانشناسی ،دانشگاه علوم و ترجیجات
خواستا ا
 پارسااییا  ،علین اعرابی ،سایدمرمد ()0358ا مبانی رفتار سازمانی ،تهرا  :انتشارات دفتر پژوهشهای
فرهنگیا
 تجوی ،مصااطای و شااایعااده ،حمید ()0366ا «اتااوب و مبانی مدیری

دانش» ،فصلللنامه تصصللصللی

پارکها و مراکز رشد ،شماره 06ا

 حجاای ،احمدرضاان نورواااده ،رضاان مرمدینژاد ،بهزاد ()0384ا «بررسای وضعی

مودود مدیری

دانش معااونا های آمواشااای و پژوهشااای علوم ترجیجات و فناوری و ارائه راهکارهای ارتجای آ »،
فصلنامه علمی -پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مديريت ،ساب دوم ،شماره 9ا

 حجیج

منارد ،دالبن هوشااایار ،آیلر ()0368ا «بررسااای رابطۀ بین فرهننسااااامانی و مدیری

(مطالعه موردی ،شاارا

ملی نا

دانش

ایرا )» ،فصلللنامه علمی -پژوهشللی مديريت و منابا انسللانی در

صنعت نفت ،ساب چهارم ،شماره 00ا

 خرمخواه ،هوتین هاشمنیا ،شهرامن پیما  ،سیددواد ()0384ا «بررسی تأثیر فرهننساامانی در مدیری
دانش (مطالعه موردی :اداره ال اسااتاندارد گیال )» ،مجله علمی – پژوهشللی مديريت فرهنگی ،ساااب
هاتم ،شماره 08ا

61

فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -ساب هادهم ،شماره  ،59بهار 0386

 دفا  ،ریچاارد اب ()0360ا مبانی تئوری سللازمان ،تردمه :علی پارساااائیا و مرمد اعرابی ،تهرا :
انتشارات سمارننا


رابینز ،اسااتیان پی ()0369ا رفتار سللازمانی :مفاهیم ،نظريهها و کاربردها ،تردمه :علی پارساااییا و
سیدمرمد اعرابی ،تهرا  :دفتر پژوهشهای فرهنگیا

 رستمینوب ،عباسعلی ()0368ا «مبانی نظری دفاع مجدس در قرآ اریم» ،نشريه ادبیات پايداری ،ساب
اوب ،شماره 4ا
 رضاایی االنتری ،مرضایهن تاالری ،مرمدن طاهری ،سیده مریم ()0383ا «رابطۀ بین فرهننساامانی و
مدیری

دانش در دانشگاه آااد اسالمی واحد ساری و تعیین سهم هر یک اا مؤلاهها» ،فصلنامه علمی-

پژوهشی رهیافتی نو در مديريت آموزشی ،ساب پنجم ،شماره 0ا

 رضایی ،نادرن پیوسته ،اابرن فرضعلیااده ،اابر ()0388ا «بررسی نجش مدیری

دانش در ارتجاو خالقی

و نوآوری اارانا در سااااما های نظامی» ،فصلللنامه علمی -پژوهشللی ابترار و قیتیت در علوم
انسانی ،دورۀ هاتم ،شماره یک ،تص 05-46ا

 رضااییا فردویی ،تادیجه و قاضای نوری ،ساید ساپهر ()0368ا «نجش اخالق در موفجی
مدیری

سیوتمهای

دانش» ،فصلنامه عملی -پژوهشی سیاست علم و فناوی ،ساب سوم ،شماره4ا

 اارعی متین ،ش ()0381ا مديريت رفتار سازمانی پیشرفته ،چاپ دوم ،تهرا  :نشر آگاها
 تاادقی ،احمد ()0368ا«رابطه بین مؤلاههای فرهننسااامانی و مدیری

دانش ،موردمطالعه :بیمارستا شهید

هاشمینژاد تهرا » ،فصلنامه بیمارستان ،ساب دهم ،شماره 4ا

 تااایی ،ناتارن طالجانینیا ،فرشتهن ایامنش ،احمد ()0388ا «شناسایی و رتبهبندی عوامل الیدی موفجی مدیری دانش در
شرا های دانشبنیا » ،فصلنامه رشد فناوری ،ساب سیزدهم ،شاره  ،91تص 40-46ا

 عوااگری ،ناتاارن دهجا  ،نبیالهن غالمی ،مرمودن اولیوند ،حواان ()0384ا «نجش فرهننساااامانی در
توهیل اقدامات مدیری

دانش» ،فصلنامه مطالعات بین رشتهای دانش راهبردی ،شماره 01ا

 عالمه ،سایدمروانن عواکری ،نوربتشن خزائیپوب ،دواد ()0389ا «بررسای تأثیر فرهننساامانی بر
عملکرد ساااامانی :تأاید بر نجش توااهیم دانش و چابکی ساااامانی با رویکرد اارت امتیاای متواا »،
فصلنامه مديريت فرهنگسازمانی ،دورۀ چهاردهم ،شماره  ،4تص 493-454ا
 فردآ  ،ک)0364( .ا مبانی پژوهش در علوم رفتاری ،دلد  ،4تردمه پاشااا شااریای و دعار نجایاند،
تهرا  :انتشارات آوای نورا
 مرمدی ریشهری ،مرمد ()0369ا منتصب میزان الحرمه ،تهرا  :نشر دارالردیثا

بررسی نجش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیری
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 مرعشاایا ن فاطمه ساااداتن نادری ،فرش ()0384ا «رابطۀ فرهننساااامانی ،هوش هیجانی و ساارمایۀ
روا شاناختی با خوداارآمدی شاغلی و اارآفرینی سااامانی در اارانا سااما آگ و برق خواستا »،
فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی ،ساب چهاردهم ،شماره 3ا

 منوریا  ،عباسن بتتایی ،امیر ()0369ا «شلناقت فرهنگسازمانی بر اساس مدل دنیسون ،موردمطالعه :سازمان
مديريت صنعتی» ،چهارمین انارانس بینالمللی مدیری ا

 میراایی ،نان دارایی ،اان نایوی ،شا ()0366ا «نجش دانشگاه اسالمی در توسعۀ مدیری دانش»،فصلنامه
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسیمی ،شماره 03ا

 نکوییمجدم ،مرمود و بهزادی گودرای ،فرانک و اشاااورا ،حواان ()0380ا «بررساای رابطه بین انواع
فرهننساای با مؤلاههای موفجی

ساامانی» ،فصلنامه بیمارستان ،ساب دهم ،شماره 0ا

 نونااا ،ایکودیرن تاااتااوچی ،هیرو ()0369ا مديريت دانش شللرکتهای دانش آفرين ،تردمه :داتر
علی عطافر ،دبار اسالمی ،آناهیتا ااوه و سعید انالویی ،تهرا  :نشر سماا
 والمرمدی ،چنگیزن روشانضامیر ،شاروین ()0384ا «بررسی تأثیر فرهننساامانی بر مدیری
دامع» ،فصلنامه علمی  -پژوهشی مطالعات مديريت (بهبود و تروب) ،ساب بیو

ایای

و سوم ،شماره 54ا

 هوشاانگی ،مرواانن الهی ،ساایدمجیدن امینافشااار ،اهران تاادوق ،ساایدمرمود ()0384ا «بررساای تأثیر
فرهنانساااااماانی و ساااباک رهبری بر پاذیرش تکنولوکی و مادیری

دانش» ،فصلللنامه مديريت

فرهنگسازمانی ،دورۀ سیزدهم ،شماره  ،3تص 538-584ا
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