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 چکیده

 دانه   بهر  تکیهه  بهه  ناگزیر  شدید رقابتی محیط یک در بقاء  و پیچیدگی بر غلبه برای امروزی های سازمان

 بهه  توجه با نیز دفاعی های سازمان. هستند کار نیروی و سرمایه زمین، مانند آفرین مزیت عوامل سایر بجای

 ههای  صهحنه  در برتری. هستند محور دان  های سازمان سمت به حرکت نیازمند تهدیدات تنوع و پیچیدگی

 انجها   پیمایشهی  توصهییی  روش به که تحقیق این هدف. است دشمنان بر دانشی برتری بر مبتنی آینده نبرد

 آنهها  بهین  ارتبها   و هها  شهاخ   و ها مولیه شامل  بنیان دان  دفاعی های سازمان الگوی ارایه است گردیده

 شناسایی عامل 11 حوزه این خبرگان نظرات و معتبر نظری ادبیات از استیاده با ابتدا تحقیق این در. باشد می

 انسهانی  سرمایه سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار دسته چهار به مذکور عوامل خبرگی جلسه برگزاری با و

 نهایت در و بندی رتبه ها شاخ  و ها مولیه  فریدمن آزمون از استیاده با و بندی تقسیم رهبری و مدیریت و

 شناسهایی  عوامل کلیه  باال اعتبار با که گرفته قرار آزمون مورد  ساختاری سازی مدل روش از استیاده با الگو

 .است گرفته قرار تائید مورد  شده ارایه الگوی در یکدیگر با آنها ارتبا  و شده

 بنیان دان  سازمان دفاعی، های سازمان دان ، الگو، واژگان کلیدی:
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 مقدمه
  .االلباب الوا اال یذکر ما و کثیراً، خیراً اوتی فقد الحکمه یؤت من و یشاءُ من الحکمه یؤتی

حکمت و دان  را به هرکه خواهد عطا کند و هرکه را به حکمت و دان  رساند  حقیقتها  خدا فیض 

 .در باره او مرحمت  بسیار فرموده و این حقیقت را جز خردمندان متذکر نشوند

 (281 ی آیه بقره، ی )سوره 

 و آیهات  تأکیهد  مهورد  غیرمسهتقیم  و مسهتقیم  های صورت به آن به توجه ضرورت و علو  اهمیت

 و متعهال  خداونهد  کهه  گذارد نمی باقی تردیدی روایات، و آیات بر مروری گرفته است. قرار احادیث

 عهزت  تضهمین  برای ابزاری و مسلمانان ی برنده برگ عنوان را به علمی سیادت ،(السال  علیهم)معصومان

 کهه  اسهت  شهده  آشهکار  پهی   از بهی   ایهن حقیقهت   امهروزه  دیگر، سوی اند. از فرموده معرفی امت

 به را خود تاریخ، طول در هر زمانی از بی  جهانیان، بر خوی  تیوق حیظ برای گر، سلطه های دولت

 ایهن  بهه  را ههای دیگهر   ملت دسترسی گوناگون، های محدودیت وضع با و کرده مجهز فناوری و علم

 )مدظله العالی(ای خامنهکنند. در همین رابطه فرماندهی معظم کل قوا اما   می محدود اقتدار بخ  ی اسلحه

 فرمایند: می

 توقهع  تواند نمی است تهی علم از دست  که کشوری حقیقتاً .علم است کسب مبنای تحصیل قدرت،

 و بشر زندگی طبیعت. باشد داشته رفاه توقع و امنیت توقع شخصیت، و هویت استقالل، توقع عزت،

 ی جملهه  خیلی که هست البالغه نهج در ای جمله. بخشد می عزت علم،. است این زندگی امور جریان

 یعنهی  «سهلطان » ؛«عَلَیههِ  صیلَ یَجِدهُ لَم مَن وَ صالَ وَجَدَهُ مَن سُلطانٌ اَلعِلمُ: »فرماید می. است پرمغزی

 توانهد  مهی  کند؛ تحکم تواند می آورد، چنگ به را قدرت این کس هر. است اقتدار علم. قدرت اقتدار،

 شهد؛  خواههد  پیهدا  غلبهه  او بر ؛«عَلَیه صیلَ» نیاورد، دست به را اقتدار این که هر کسی کند؛ پیدا غلبه

  1.کنند می تحکم او به کنند؛ می پیدا غلبه و قهر او بر دیگران

هها بهرای    دنیای امروز در حال گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانشی است. در این اقتصاد سازمان

رقابتی شدید  ناگزیر به تکیه بر دان  به جهای سهایر عوامهل    غلبه بر پیچیدگی و  بقاء در یک محیط 

ههای دارد کهه نیازمنهد     ویژگهی  21مزیت آفرین اقتصاد صنعتی هستند. مطابق دیهدگاه کهاالبریز قهرن    

                                                           
های جهان اسال  و بیداری  کنندگان در اجالس جهانی اساتید دانشگاه در دیدار شرکت بیاناتالعالی(  )مدظلهای  اما  خامنه1

 11/  91/  21مورخه  اسالمی
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های دان  بنیان با  پاسخگویی و انعطاف بیشتر و قابلیت تطابق پذیری سریع با افزای  رونهد   سازمان

 بخ  خدمات و تولید است.ها در دو  تغییرات و تقاضا

ههای آینهده، برتهری دانشهی نسهبت بهه        محیط نظامی نیز از این امر مثتثنی نبوده بطوریکه در جنگ

ای را  ههای نوپدیهد، عملیهات نظهامی پیچیهده      ای برخوردار است. فناوری دشمنان از اهمیت فزاینده

هها،   یی اسهت. ایهن ویژگهی   های آن، پی  بینی ناپذیری و پویا ترین ویژگی موجب گردیده که اصلی

سازد تا اطالعات را از منابع گوناگون گهردآوری، پهاالی  و تجزیهه و     تصمیم گیرندگان را ملز  می

گیهری در شهرایط دشهوار و بهرای      سازی، حهل مسهأله و تصهمیم    تحلیل کنند. به همین دلیل، میهو 

ت ایهن شهرایط نهوین    کند. به مهوازا  های حساس نظامی بی  از همیشه پراهمیت جلوه می موقعیت

ی عوامهل مهؤ ر در    دان  کهاربردی، کسهب مههارت، تخصه  و قابلیهت عمهل متقابهل از جملهه        

ههای   ی دانه  اسهت. لهذا سهازمان     توانمندسازی سازمان های نظامی برای کسب برتری در عرصهه 

نهوع و  های غیر نظامی بایستی برای مقابله مو ر در مقابل تهدیدات که از ت نظامی نیز همانند سازمان

 پیچیدگی زیادی برخوردار هستند به سمت دان  بنیان شدن حرکت نمایند.

العمل سهریع در   دارای عکسای نظامی پویا، منعطف، ه پاسخگویی به شرایط جدید نیازمند سازمان

برابر شرایط متغییر محیطی، استیاده بهتر از منابع انسانی و دان  موجهود در سهازمان، خلهق دانه      

های  سازی، اتخاذ تصمیمات بهتر و سریعتر بوده که از ویژگی سازی و بیرونی فرایند درونیجدید از 

 باشد. های دان  بنیان است،  می سازمان

در این خصوص و  )مدظله العالی(ای رهنمودهای حکیمانه فرماندهی  معظم  کل قوا حضرت اما  خامنه

سهند چشهم انهداز     3توسعه کشهور در بنهد    بعنوان راهبرد اصلی  "توسعه دان  بنیان"قرار گرفتن 

 کشور ضرورت و اهمیت  داشتن نگاه دان  بنیان در نیروهای مسلح را دو چندان نموده است.

محور دفهاعی هسهتیم.    هایی دان  بنیان، در ابتدا نیازمند خلق سازمان برای محقق شدن دفاع دان 

هها و   نیازمنهد  شهناخت ابعهاد، مؤلیهه     بنیهان، قطعهاً  یابی به سازمان های دفاعی دان در مسیر دست

های اصلی آن هستیم. شناخت صحیح عوامل ا ر گذار در ایجاد سازمان های دفاعی دانه    شاخ 

های دفاعی  سازی و ایجاد سازمان گذاران دفاعی در پیاده گر محققان و سیاست تواند هدایت بنیان می

بها توجهه بهه     دیدات حال و آینهده باشهد.  جدید متناسب عصر دان  و اطالعات  برای مقابله با ته

پیچیدگی و تنوع تهدیدات پیرامون نظا  مقدس جمهوری اسالمی ایران عد  درک و شناخت کافی 
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باشند ، حرکت نظها  را در   های آینده دفاعی می های دفاعی دان  بنیان که سازمان از الگوی سازمان

 نماید. ه میرسیدن به دفاعی همه جانبه و بازدارنده با مشکل مواج

های دفاعی دان  بنیهان بهوده و بهدنبال     های سازمان در این تحقیق ما بدنبال دستیابی به ابعاد، مولیه

 پاسخ به این سئوال  مهم هستیم:

 ها کدامند؟ های دفاعی دان  بنیان چیست و ارتبا  بین آن های اصلی سازمان ها و شاخ  مولیه 

ههای دفهاعی دانه      جامع برای دستیابی به الگوی سهازمان هدف از این پژوه  انجا  یک مطالعه 

بنیان است که در این راستا ابتدا با مطالعه عمیهق تحقیقهات معتبهر انجها  شهده  در ایهن زمینهه در        

بنهدی گردیهده و سه س     های دفاعی و غیر دفاعی  عوامل مو ر و اساسهی اسهتخراو و دسهته    حوزه

برای باالبردن اعتبهار آن ابتهدا در بهین جامعهه نخبگهان      پرسشنامه بر مبنای عوامل مذکور تنظیم  و 

توزیع و پس از انجا  اصالحات الز   بین جامعه اصلی که متشکل از صاحب نظران این حهوزه در  

بهرای تجزیهه و تحلیهل  و    توزیهع گردیهده اسهت.     جمههوری اسهالمی ایهران    های نظهامی  سازمان

هها و معهادالت سهاختاری بها      مقایسهه میهانگین   آوری شده  از آزمون گیری از داده های جمع نتیجه

 استیاده شده است. PLSاستیاده از روش 

 مبانی نظری 

 سازمان های دانش بنیان

ی استیاده از این میههو  بهه   توان گیت سابقههای دان  بنیان میی متون مربو  به سازمانبا مطالعه

گهذاری ایهن   میهاهیم مختلیهی بهرای نها     منهابع متیهاوت از    رسهد و در  میالدی می 19 و 69 یدهه

 شهرکت خلهق دانه     ،(88: 1116لیبهوویتز، ) های دان  بنیهان سازمان .ها استیاده شده است سازمان

ی ایهن مهوارد   جملهه  از( 1119و سهنگه 1126آرگهریس  ) ادگیرنهده ی سازمان ،(191: 1116 نوناکا،)

بنیهان منهابع خهود را در محهیط شهدیداً      های دان  اند که سازمانبیان نموده 1واونگ و هسا .هستند

دهنهد.   های نامحسوس اختصاص میمنظور بدست آوردن مزیت رقابتی به داراییه رقابتی و متغیر ب

(Martina, 2012:86) 

مهی  21هها در قهرن   ترین منبع برای سازمان عنوان مهم مطالعات متعدد نشان داده است که دان  به

-های دان  بنیان با  پاسخهایی دارد که نیازمند سازمانویژگی 21قرن باشد. مطابق دیدگاه کاالبریز 

تقاضهاها در دو   پذیری سهریع بها افهزای  رونهد تغییهرات و     گویی و انعطاف بیشتر و قابلیت تطابق

                                                           
1 Wu, Ong, and Hsu 
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ههایی   های دانه  بنیهان سهازمان   ( سازمانCalabrese, 2006:27بخ  خدمات و تولید است. )

ها سهازمان را بعنهوان ابهزاری    کنند. این روشسازمان استیاده می های دانشی درهستند که از روش

 داند.برای توسعه، یک ارچگی، محافظت، انتشار و بکارگیری دان  می

دست آوردن دان ، ایجاد و انتقال آن ه ب سازمان دان  بنیان، سازمانی است که در؛ 1گارویناز نظر 

 ویههای جدیهد، مههارت دارد. از نظهر     بصهیرت  هها و نیز اصالح رفتار خود در واکن  به دان  و

 و  اسهت   دانه    انتقال و  ایجاد، کسب  توانایی مهارت و  دارای  که  است  سازمان دان  بنیان سازمانی

سازمان دان   جدید باشد.  های و دیدگاه  دان   یکننده منعکس  کند که می  تعدیل  را طوری  رفتارش

است از مهارت و توانائی سازمان در ایجاد، کسب و انتقال دان  و  ی گاروین، عبارتبنیان به گیته

 2داجسهون  نظهر   بهه  (Garvin, 2000:80)اصالح رفتار افراد برای انعکاس دان  و بین  جدید. 

 ء اههداف  ارتقها   به ی دان  مدارها راهبرد ایجاد ساختارها و با  که  است  سازمانی  دان  بنیان  سازمان

 (Dodgson, 1993: 311کند.) یم  کمک  سازمانی

  یهک   تعریهف  ایهن  در  .داده اسهت   ارائهه   نسبتاً جهامعی   تعریفبندی کتاب خود در جمع3مارکوارت

را   و دائماً خودش فعالیت کرده  جمعی  صورت   و به  قدرت با  که  است  سازمانی  دان  بنیان  سازمان

و   اطالعهات   نحهو بهتهری    به  ،ی سازمانی  مجموعه  یتموفق  بتواند با هدف  دهد که تغییر می  نحوی  به

 :Marguard, 2012کنهد.)   و اسهتیاده   ، مهدیریت  آوری جمهع  جهت حل مسائل پیچیده را دان 

246) 

های زیر های دان  بنیان، جنبهبندی تعاریف سازمانی خود با جمعدر مقاله 4گریستین دنیز نگواپ

 را برای آن ذکر کرده است:

 ای هم در ابعاد درونی و بیرونی برخوردار است. العادهها از اهمیت فوقاین سازمان دان  در

ها تولید و توزیهع شهده و در محصهوالت و خهدمات     صورت مداو  در این سازماندان  جدید به 

 یابد.سازمان بروز می

 گیرند.کارکنان از یکدیگر یاد می

 انداز است.و رسیدن به چشم سازی راهبردهاموقعیت سازمان وابسته به پیاده

                                                           
1Garvin 

2Dodgson 

3Marguardt 

4 Cristina Denisa Neagup 
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ی دانشی است.   ای و الیهساختارهای سازمان دارای انعطاف باال و دارای سه الیه بروکراتیک، پروژه

(Neagup,2010:68) 

 سازمان های دانش بنیان دفاعی

ها نظامی نیز با توجه به تغییرات در ماهیت تهدیهدات و محهیط پیرامهونی دچهار تحهوالت       سازمان

های نظامی نیهز  بها تا یرپهذیری از تحهوالت      اند. بعد از وقوع انقالب صنعتی سازمان گردیدهزیادی 

های صنعتی به سمت سهاختارهای ماشهینی حرکهت کردنهد. از ویژگهی ایهن        انجا  شده در سازمان

توان تعریف درجات و یونییر ، توسعه مقررات و قوانین اسهتاندارد شهده، تخصصهی     ها می سازمان

، استیاده از تجهیزات و وسایل استاندارد، ایجاد زبان فرماندهی مشهترک، ایجهاد مراکهز    کردن کارها

ههای مهدرن نظهامی نها       آموزش نظامی رسمی و.. نا  برد که جامعه شناسان نظامی به آنها سهازمان 

هها و   بهین دولهت    اند. پس از پایان جنگ سرد و تغییر در فضای امنیت جهانی و کاه  جنهگ  نهاده

دیدات نوین، کشورها ساختارهای موجود در ارت  های خود را جهت مقابله مو ر در برابر بروز ته

ههای نظهامی و حرکهت بهه      این تهدیدات کافی ندانسته و بدنبال تغییر در شکل و ماهیهت سهازمان  

های عصر جدید شدند. جامعه شناسهان نظهامی    های اورگانیک  برای انطباق با چال  سمت سازمان

هها   ههای ایهن نهوع سهازمان     های نظامی پست مدرن نامیدند. از ویژگی ها را سازمان اناین نوع سازم

ههای نظهامی، کهاه      های غیر نظامی، فرهنگی و ساختاری در فعالیت توان افزای  نیوذ فعالیت می

ههای نظهامی بهه     های حمایتی، تغییر در ماموریهت  ها در نق  اختالف  بین درجات، مشاغل و رسته

گهردد، اسهتیاده از نیروههای نظهامی در      که در حالت سهنتی نظهامی محسهوب نمهی     هایی ماموریت

ها  ای و  بین اللملی شدن نیروهای نظامی نا  برد. اینگونه سازمان ماموریت های بین اللملی و منطقه

داری طبیعتی اورگانیک بوده و قابلیت تطابق باالتری با تغییرات محیطهی و شهرایط عهد  اطمینهان     

ها انعطاف پذیری بیشتر نیهروی کهار، عهد  تمرکهز در تصهمیم       های این سازمان ویژ گی دارند و از

گیری، اتکا کمتر به ساختارهای اقتداری و سلسله مراتبی و قوانین و مقهررات رسهمی، محهدودیت    

 توان نا  برد. کمتر و ارتباطات غیر رسمی و تعامل و همکاری را می

 (Kim Yin et al, 2005: 64) 
 یهها بایهد سهرمایه   گذشته، این آگاهی روزافزون حاصهل گردیهده کهه سهازمان     یدههدر خالل 

قرار دارنهد بهه درسهتی مهدیریت      و دان  معنوی و ابزارهای فنی خود را که در قلمرو اطالعات
های سازمانهای اطالعاتی، به صورت کارا، به کارگرفته شوند.  نمایند، یعنی اینکه افراد و سیستم

ههای دانه    دنبال حرکتی جهشی به سمت تبدیل شدن بهه سهازمان  دفاعی کشور هوشمندانه به 
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ترین حرکات پیشهرو بهه سهمت    باشند. لذا از جمله مهمبنیان با سازوکارها و ابزارهای دانشی می

-بنیان، پس از طراحی و اجرای آن، نهادینه نمودن دان  در اینهای دان ها به سازمانتبدیل آن

و کهار و  ههای دفهاعی بهه هوشهمندی کسهب      ها خواهد بود. نیاز و التهزا  سهازمان  گونه سازمان
های تجاری بیشتر است. امروزه اهمیت برتری دانشهی نسهبت   مدیریت دان  از بسیاری از بنگاه

های احتمالی آینده، بر کسی پوشهیده نیسهت. ارته     های بیگانه جهت برتری در جنگ به ارت 
یهابی بهه حاکمیهت تصهمیمات،     رهای دنیا، بر این امر تحت عنوان نیاز به دسهت بسیاری از کشو

انهد. از طرفهی    ویکم، دان  را در کانون توجهات خود قرار دادهتاکید نموده و با آغاز قرن بیست
سوارشدن بر موو فناوری، برای سازمان نظامی مشکل بوده و نیازمند سازوکارهای مناسبی برای 

 (46: 1361ری، باشد. )حقیآن می
های نظامی و اقتصادی بهوده ولهی امهروزه فهن      قدرت یک ملت در شکل سنتی مبتنی بر ظرفیت

ههای نظهامی فنهاوری     های نظامی و اقتصادی است. در محیط آوری یک جزء ضروری از قابلیت
ها و کاه  عد  اطمینان گردید. فناوری باعهث کهاه  سهطح واحهدهای      باعث افزای  ظرفیت

تغییر در قدرت پاسخگویی آنها در شرایط عملیهاتی گردیهده و ماهیهت آنهها را بهه       نظامی بدون
ارت  های مدرن تغییر داد. ارت  های مدرن امروزی بدنبال حیظ موقعیت خود در لبهه توسهعه   

 .باشد باشند و این مسئله بدون ایجاد یک دفاع دان  بنیان امکان پذیر نمی فناوری می

 (Spanish institute for strategic studies, 2011:27) 
های محاسباتی موجب تسریع در انتقال جوامهع از عصهر صهنعتی بهه عصهر       پیشرفت در فناوری

ی هها اجهازه  سابقه در فناوری اطالعات اتیاق افتاد بهه سهازمان  دان  گردید. وقتیکه پیشرفت بی
همین فناوری باعهث   وری، کاه  سیکل زمانی و عملیات یک ارچه را داد؛ از طرفی افزای  بهره

اشباع اطالعات و سردرگمی به جای کمک به کاربران انسانی شد. این مسئله باعث روشن شدن 
هها   ها شد و عامل کلیدی برای موفقیت و نوآوری سازمان جای اطالعات و داده اهمیت دان  به

ت بهه دانه  بهه    آال ها تمرکز راهبردی را از زمین، سرمایه و ماشینگردید. به همین دلیل سازمان
ها های نظامی نیز از این موارد مستثنی نیستند. این سازمانعنوان منبع حیاتی تغییر دادند. سازمان

ههای آینهده، برتهری    های ورود به عصر دان  مواجه هستند. برای موفقیت در جنگنیز با چال 
 .باشندهای نظامی می های کلیدی سازماناطالعاتی و برتری دانشی، شایستگی

(Bartczak, 2002:89) 

امروزه رویکرد های جدید به میهو  جنگ مانند جنهگ شهناختی، جنهگ شهبکه محهور، جنهگ       

هها   باشد. این نوع جنگ بنیان و جنگ تا یر محور بدنبال استیاده از دان  در اهداف نبرد می دان 

دانشهی امهروز    نماینهد. در جوامهع   وارد قلمرو دان  گردیده و از دان  بعنوان سالح استیاده می
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های نظامی مانند هر سازمان دیگر بایستی برای رسیدن به کمال مبتنی بهر دانه  باشهند.     سازمان

امروزه برای داشتن یک سازمان نظامی مدرن و توسعه یافته بایستی بر دان  جدید، جمع آوری 

بهه منظهور   و پردازش و انتشار مداو  اطالعات تاکتیکی و راهبردی و همچنین استیاده از دانه   

 اخذ تصمیمات سریع و صحیح تکیه کرد.

های عملیاتی موجب تسهیم اطالعات، تسهیم اطالعهات موجهب افهزای      شبکه سازی در محیط

آگاهی تسهیم شده و آگاهی تسهیم شده همکاری و سرعت را بوجود آورده که عوامهل کلیهدی   

فاع از سالح و پلت فر  هها  گذاری در بخ  د باشد. امروزه اولویت سرمایه ا ر بخشی نظامی می

ها، و نر  افزارها و خدماتی کهه شهبکه را    گرها و لینک مکانیزه به جمع آوری اطالعات، پردازش

 سازد، تغییر کرده است.   توانا می

سازی  موجب کسب برتری اطالعاتی گردیده و کسهب ایهن برتهری بهه همهراه       استیاده از شبکه

  قدرت نظهامی گردیهده اسهت. فنهاوری اطالعهات و      های دقیق باعث افزای ها و حساسه سالح

ههای پراکنهده کهردن     ههای بهاالتر ، راه   شبکه سازی به نیروها اطالعات بهتر و بیشتر، دقت سالح

ههای عملیهاتی و    های محیط قدرت آت  با هماهنگی و تمرکز را داده است. با توجه به پیچیدگی

طالعهات کهافی و درسهت، و از طرفهی     حجم باالی اطالعات و ابهها  در آنهها و عهد  وجهود ا    

سازی باعث گردیده که برای کسب برتهری در صهحنه ههای     دسترسی سایر رقبا به قدرت شبکه

 ,Gompert et alنبرد آینده عالوه بهر برتهری اطالعهاتی، برتهری شهناختی نیهز مههم باشهد.)        

2006:31) 

هستند که بمنظور رسهیدن   هایی های دفاعی دان  بنیان سازمان با توجه به مستندات فوق سازمان

سهازی، انتشهار، تولیهد و بههره      به اهداف دفاعی و برتری بر دشمنان نسبت به گردآوری، ذخیهره 

 نمایند. برداری از دان  دفاعی در سطوح راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی بنحو مطلوب اقدا  می

 های دان  بنیانهای سازمانابعاد و مولیه

اسهت کهه در فراگهرد تولیهد و ارایهه محصهول/خدمت از خالقیهت،        بنیان سازمانی  سازمان دان 

کند. مزیت رقابتی یک سازمان دان  بنیهان از طریهق دانه  و    نوآوری و دان  جدید استیاده می

های یک سازمان دانه  بنیهان عبهارت    گردد. ابعاد و مشخصهی ا ربخ  از آن حاصل میاستیاده

 است از:
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کهارگیری دانه  تولیهد    گذاری دان  که هدف آن بهه  اشتراکفرایند همان فرایند خلق و به  -

گهذاری دانه    اشهتراک ها و واحهدها و بهه   شده توسط یک بخ  از سازمان در دیگر بخ 

 صریح و ضمنی است.

 گردد فراتر از مرزهای قانونی و سنتی است.  مکان که به مرزهای دان  برمی -

 دان  است.های دان  بنیان، همان راهبردهای هدف در سازمان -

ههای دانه  بنیهان،    گردد در سازمانانداز که به فرهنگ و بین  راهبردی سازمان بر میچشم -

نظر دان  است که  بهر اسهاس آن، سهازمان تصهویر ذهنهی بهرای دانه  خهود          همان نقطه

ها و عملیات سهازمان، محهور   کند. این تصویر ذهنی، دان  را در تمامی فعالیتمشخ  می

 (Zack, 2003:47 شود.) ها میرکز بر ارتقای دان  در تما  فعالیتقرار داده و متم

های دان  بنیهان کهه بهر    های دسچامز و نایک معتقد است که در سازمانالکجیر بر اساس دیدگاه

کار و پرورش فرهنگ سازمانی یادگیرنده و  وبکارگیری دان  سازمانی در درون فرایندهای کسب 

یابی  به توانهایی یهادگیری  و بهه    نی حامی آن تاکید دارند، برای دستسازی ساختارهای سازماپیاده

کاربردن استعداد و ظرفیت سازمان در ایجاد قدرت ذهنی، خلق دان  و استیاده از آن بهرای  بهینهه   

های سازمان دان  عنوان ابعاد و مولیههای کلیدی، چهار عامل کلیدی نق  دارد که بهکردن فعالیت

 شود:گرفته میبنیان  در نظر 

راهبرد دان : راهبرد دان  برای پرکردن شکاف بین دان  موجود و دان  مورد نیهاز، تهدوین    (1

ی  ی  راهی است که رهبران سازمان برای حیظ رابطه بهین سهرمایه  شود. راهبرد دان ، نقشهمی

از: راهبرد  کنند. راهبردهای دان  عبارتنددانشی  و نیازهای راهبردی سازمان، از آن استیاده می

 کارگیری دان .خلق و کسب دان ، راهبرد تسهیم دان  و راهبرد به

منظهور مشهارکت در   شهود کهه بهه    هایی از افراد میجوامع دانشی: جوامع دانشی شامل گروه (2

ای از مسایل مورد عالقه و تسهیم دان  و تجربه، حول فراینهدهای مهدیریت    مورد مجموعه

 اند.دان  سازماندهی شده

محهور و  ها حول فرایندهای کاری دان تار ویژه موقت: شامل سازماندهی افراد و گروهساخ (3

شهود. بهه اعتقهاد    های کاری دانشی در فرایند کهاری مهی  های ضربت و گروهاستیاده از گروه

ههای دانه  بنیهان    ترین الزامات ساختاری برای مدیریت مو ر دان  در سهازمان الکجیر مهم

 یی، سیالیت، تعامل آموزنده و انعطاف پذیریعبارت است از: مرززدا
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ههای دانشهی، تجربهه و    های فکری دانه ، اطالعهات و دارایهی   سرمایه های فکری:  سرمایه (4

های فکری تواند سبب ایجاد ارزش برای سازمان شود. سرمایهیادگیری سازمانی است که می

,Elkjareای) ای رابطهه هه  ههای سهاختاری، سهرمایه    های انسهانی، سهرمایه   سرمایه عبارتند از:

2009: 74) 

( مدلی را جهت ارزیابی سازمان ها کشور رومانی در رابطه با میزان دان  بنیان 2996نیاگو ) (7

 های آن عبارتند از: بودن ارایه نمود که مولیه

ای، کارکنهان مهاهر در حهل     کارکنان دانشی شامل کارکنان تحصیل کرده، متخصصان حرفه (1

 های میهومی مهارت مسئله، و کارکنان دارای

فرایندهای خلق و ایجاد دان  جدیهد شهامل فراینهدهای درونهی سهازی، برونهی سهازی،         (2

 ترکیب و اجتماعی سازی

فرهنگ سازمانی شامل جامعه پهذیری، خشهک بهودن جهو سهازمانی، انتقهال دانه ، جهو          (3

 ع گراسازمانی، ارتباطات، برنامه های قابل انعطاف، ذات و هویت سازمان فردگرا است یا جم

 ساختار سازمانی شامل قابلیت انعطاف، نحوه ایجاد دان ، جو فیزیکی، کارایی (4

هها، دسترسهی بهه دانه ، ارتباطهات،       مدیریت شامل اسهتقالل، قهدرت، ارزیهابی، مشهوق     (7

 پردازی ایده

فناوری اطالعات شامل زیر ساخت های سخت افزاری و نر  افزاری فرایندهای اجتمهاعی   (8

 (Neagu, 2008: 79ب و برونی سازی دان  )سازی، درونی سازی، ترکی

 داند:های زیر میبا ویژگی 21های قرن های دان  بنیان را سازمانسازمان 1دراکر

 ای بر اجزاء آنتسط افراد حرفه -

 کاه  سطوح سلسله مراتب در مدیران میانی -

 هها و  های غیراقتهداری. )اسهتاندارها، نهر     بخ  از طریق روشتشریک مساعی اطمینان  -

 (Drucker, 1998: 66قوانین همکاری(. )

 :داندهای دان  بنیان را شامل موارد زیر میهای عمومی  سازمانویژگی  2مارتینا -

 کارگیری دان ایجاد، یک ارچه سازی، ذخیره سازی ، تسهیم و به  -

                                                           
1
Drucker 

2
 Martina, 
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 کارا، نوآور، انعطاف پذیر و فعال -

 تمرکز داشتن بر مشتری -

 استیاده از فناوری اطالعات -

 فرهنگ قوی و باز دارای -

 پیاده سازی فرایند های دانشی -

 برجسته سازی منابع دانشی -

 مدیریت ریسک -

 کارگیری مدیریت پروژهبه -

 تاکید بر جایگاه تحصیالت و یادگیری سازمانی -

 بهادادن به کارکنان دانشی -

 دارای دیدگاه فرایندگرا -

 حمایت از کار تیمی -

 (Martina,2012:40تقویت کردن مشارکت در مدیریت) -

شود  فروشد شناخته نمیی آنچه که میواسطه ( یک سازمان دان  بنیان به2993)1مطابق نظر زاک

-شود. بنابراین ویژگیدهد و چگونگی سازماندهی، شناخته می که چه کارهایی انجا  میبلکه با این

های نامحسهوس و محصهوالت و خهدمات شهدیداً دانشهی،      های یک سازمان دان  بنیان با دارایی

گهردد.  نمایان نشده بلکه با زیرساخت های دان  بنیان، راهبرد و فرایندهای دان  بنیان آشکار مهی 

(Zack,2003: 99) 

 داند:مندی کارکنان از طرق ذیل میهای دان  بنیان را رضایتمسیر ساختن سازمان 2راهو

 فرایندهای سریع و پایدار از طریق یادگیری فردی و سازمانی -

 هوشمندانه بین ورهبری ژرف -

 ی کارکنانایجاد محیط نوآوری و مشارکت برای کلیه -

و انگیهزش آنهها و    پایهه، حیهظ، توسهعه   هایی برای جهذب کارکنهان دانه    ی راهتوسعه -

 (Raghu, 2007: 53)هماهنگ کردن اهداف فردی با اهداف سازمانی.

                                                           
1
Zack 

2
-Raghu 
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 روش شناسی
بوده توسعه ای  -های اهداف و سؤاالت، از نوع کاربردیاین تحقیق با توجه  به ماهیت و ویژگی

آشهنا بها مباحهث دانشهی و      نیرو های مسهلح   پیمایشی  در میان کارشناسان – توصیییو به روش  

بنهدی تصهادفی بهوده حجهم      دفاعی به انجا  رسیده است. روش نمونه گیری در این تحقیق  طبقهه 

 نیر به شرح جدول ذیل تعیین گردید است.  69 نمونه با استیاده از فرمول کوکران به تعداد
 : توزیع آماری جامعه نمونه1 جدول

بخشهاي حوزه 

 دفاع

ستاد کل 

 ن م

 ودجا ناجا سپاه آجا

 29 37 37 38 49 تعداد جامعه

 1 12 12 16 11 تعداد نمونه

 88مجموع تعداد نمونه                                                        

 
ای )فهی  بهرداری(  و    در این تحقیق از هر دو روش گردآوری اطالعات، یعنهی روش کتابخانهه  

های میدانی )مصاحبه و تشکیل جلسات خبرگی و پرسشهنامه بسهته بمنظهور آزمهون ابعهاد و       روش
مولیه های انتخابی( استیاده شده است. پرسشنامه مورد نظهر بهر مبنهای عوامهل اسهتخراو شهده از       

ط تهیه و ابتدا با نظر تعداد محدودی از متخصصان  و صاحبنظران ایهن حهوزه مهورد    تحقیقات مرتب
اسهت. ایهن    اصالح و بازنگری قرار گرفته و در نهایت روایی آن بهه تاییهد صهاحب نظهران رسهید     

پرسشنامه دارای  دو قسمت بوده که در بخ  اول سئواالت جمعیت شناسهی مطهرح  و در بخه     
گزینه ای لیکرت برای شناسایی میزان اهمیت هریک از عوامل  7مقیاس  دو  تعداد  گویه  در قالب

( 3( کهامال مخهالف، )  1بایستی در یک مقیهاس پهنج طییهی  شهامل )     مطرح  که پاسخ دهندگان می
( کهامال موافهق را انتخهاب نماینهد. بهرای سهنج  پایهایی         1( موافق و )2(بی تیاوت، )7مخالف، )

رت آزمایشی توزیع که همبستگی آن بهه روش الیهای کرونبها     پرسشنامه بین تعداد محدودی بصو
هها   بوده که میزان پایایی پرسشنامه 2/9باالتر از  مقدار الیای بدست آمده مورد آزمون قرار گرفته و 
در این تحقیهق بهرای پیهدا کهردن       اسمیرنوف-کولوموگرافاز آزمون  .مورد تایید قرار گرفته است

ه از پرسشنامه جهت انتخاب آزمون مناسب برای تسهت فرضهیه ههای    های آماری حاصل توزیع داده
کمتهر از  p-value دههد میهزان   نتایج حاصله از آزمون مذکور نشهان مهی  تحقیق استیاده شده است. 

نامه از توزیع نرمال برخوردار نبوده و نشاندهنده این اسهت کهه    های پرس  در نتیجه داده بوده97/9
بهرای رتبهه بنهدی اهمیهت      کنهیم.  برای تحلیل فرضیات تحقیق اسهتیاده  بایستی از آمار ناپارامتریک 

 SPSSبه کمک نر  افزار  که یک آزمون ناپارامتریک است  عوامل شناسایی شده از آزمون  فریدمن
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استیاده گردید است و در نهایت برای سنج  میزان روایی و ارتبا  بین مولیه و ابعاد از فهن مهدل   

 استیاده شده است. Smart PLSو نر  افزار  PLSا استیاده از روش سازی معادالت ساختاری ب
 تعاریف عملیاتی متغیر هاي تحقیق:

هایی هستند که بمنظور رسیدن به اهداف دفهاعی و برتهری بهر     سازمان سازمان دفاعی دانش بنیان:
سازی، انتشار، تولید و بهره برداری از دان  دفهاعی در سهطوح    دشمنان نسبت به گردآوری، ذخیره

 نمایند. راهبردی، تاکتیکی و عملیاتی بنحو مطلوب اقدا  می
ها و روابهط بهین    ها، زیرمولیه اد، مولیهالگویی است که در آن ابع  الگو سازمان دفاعی دانش بنیان:

 آنها در رابطه سازمان دان  بنیان دفاعی  تعریف شده است.

 :های تحقیق ها و  یافته و تحلیل داده جزیهت

ههای   در رابطهه سهازمان    در این تحقیق ابتدا عوامل استخراو شده در بخ  ادبیات نظهری تحقیهق  
نظامی دان  بنیان  در جلسه خبرگی با شرکت تعداد محدودی از خبرگان این حوزه مورد بررسهی  

های متناظر آن جمع بندی و در نهایت برابر جهدول ذیهل تقسهیم بنهدی      قرار گرفته و ابعاد و مولیه
ههای دفهاعی    سهازمان در ررگذایتأ  عامل 11 پژوه ، بر مبنای ادبیات تحقیق، نیا درگردیده است. 

 دان  بنیان شناسایی و عوامل فوق به چهار دسته  برابر جدول ذیهل تقسهیم بنهدی گردیهده اسهت     
س س مبتنی بر هر یک عوامل تحقیق سئواالتی برای کسب نظر جامعه نمونهه در قالهب پرسشهنامه    

داده شهده و  نامهه پاسهخ   پرسه   62نامه توزیهع شهده،   پرس  18از مجموع  که دیگرد عیتوزبسته 
 22ههای  پاسهخ نامهه رد و نهایتهاً داده    7دریافت گردید که با توجه به بررسی انجا  گرفتهه، تعهداد   

مبنای تحلیل قرار گرفت. بمنظور رتبه بندی عوامل شناسایی شده از آزمهون فریهدمن کهه     نامه پاسخ
از ابعهاد بشهرح    ههای هریهک   یک آزمون ناپامتریک است استیاده گردیده که نتایج آن بهرای مولیهه  

 باشد. جداول ذیل می
 بنیان دفاعیهای بُعد سازمان دان مؤلیه: رتبه بندی 2جدول

 بُعد مولیه میانگین رتبه

 مدیریت و رهبری 66/2
 سازمان دان  بنیان

 

 

61/2  سرمایه انسانی 

28/2  فرهنگ 

97/2  ساختار سازمانی 

 
از نظهر   ،«مدیریت و رهبهری » مولیهشده،  فیتعر مولیه 4نیاز بنتایج حاصله بیانگر آن است که  

های هریک  های شناسایی شده دارد. رتبه بندی شاخ  پاسخ دهندگان باالترین اهمیت را در مولیه
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 شهده  فیه شاخ  تعر  3نیاز بباشد. نتایج حاصله بیانگر آن است که   می  4از ابعاد بشرح جدول
، ادیه و ز ادیه ز یلیپاسخ خ %1223با ، «اف سازمانانعط زانیم»، شاخ  برای مولیه ساختار سازمانی

 .بهترین رتبه را کسب نموده است
 یمبتنه  یو رهبهر  تیریمد» ، شاخ  برای مولیه مدیریت و رهبری شده فیشاخ  تعر 7نیاز ب 

شاخ   8نیاز ب، بهترین رتبه را کسب نموده است و ادیو ز ادیز یلیپاسخ خ % 1222با  ،«بر دان  
 % 6722بها  ، « یو نهوآور  تیاز خالق تیحما» ،  شاخ  برای مولیه فرهنگ سازمانی شده فیتعر

 فیه شهاخ  تعر  8 نیاز به ، بهترین رتبه را کسب نموده است. در نهایهت  ادیو ز ادیز یلیپاسخ خ
، بهتهرین  ادیو ز ادیز یلیپاسخ خ %1224با ، «مدار تیوال»، شاخ  برای مولیه سرمایه انسانی شده

 نموده است.رتبه را کسب 
 آنها :  مولیه ها و شاخ  های سازمان دفاعی دان  بنیان  و رتبه بندی3جدول

 

 رتبه نیانگیم زیاد خیلی زیاد ها شاخص مؤلفه

در فراوانی

 صد

 درصد فراوانی

سااااااختار 

سازمانی
 

 2294 3222 21 4621 32 میزان  پویایی سازمان

 2294 4727 37 4826 38 میزان  انعطاف سازمان 

 1212 3222 21 4727 37 میزان  چابکی سازمان

ت  و رهبري
مدیری

 3241 2829 29 8822 71 مدیریت و رهبری مبتنی بر دان  

 3214 3222 21 7427 42 رهبری تحول گرا

 3297 2121 23 7221 44 مدیریت هوشمند 

 2268 4826 38 4221 33 مدیریت و رهبری ارزش مدار

 2277 4727 37 3129 39 خطرپذیر 

گ
فرهن

 

 3213 2926 18 8421 79 حمایت از خالقیت و نوآوری

 3269 2121 23 7221 44 فرهنگ اعتماد

 3228 3326 28 7427 42 فرهنگ ارزش بودن دان  

 3282 3824 26 4124 36 فرهنگ مشارکتی و تیمی

 3231 3824 26 4422 34 فرهنگ تسهیم دان  و تجربه

 2276 4422 34 2121 23 فرهنگ یادگیری

سرمایه انسانی
 

 4234 2221 12 2723 76 والیت مدار

 4293 2324 18 3626 73 خالق، مبتکر و متیکر

 3232 2121 23 7427 42 بصیر

 3219 2926 18 7726 43 متعهد

 3296 2223 21 7121 49 تعداد متخص  متناسب با نیاز سازمان
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در این پژوه  با استیاده از ادبیات نظری تحقیق یک مدل شامل مولیه ها و شاخ  ها و ارتبا  بهین  

بدنبال این اسهت کهه بدانهد کهه       ،1یساختار معادالت سازی مدلآنها را ارایه نموده است با استیاده از 
چقدر داده های جمع آوری شده از جامعه نمونه، مدل ارایه شده را تائید می نماید.  در این تحقیق   از 

 لیدال از یککه یک روش مولیه محور است استیاده شده است. ی  2(pls)روش حداقل مربعات جزئی 
 و جامعهه  بهودن  نرمهال  فهر   بهه  کیه تکن نیه ا که است نیا یجزئ مربعات حداقل کیتکن از استیاده
ههای معهادالت سهاختاری ، سهه      برای ارزیابی مهدل  plsروش  .ستین یمتکباال   نمونه حجم نیهمچن

( بخه   3( بخ  سهاختاری  2( بخ  مدل های اندازه گیری، 1قسمت را تحت پوش  قرار می دهد 
استیاده می کنند بایسهتی   smart plsو نر  افزار های آن  مانند   plsمدل کلی. محققینی که از روش 

 (  66: 1313این سه مرحله را در پژوه  خود اجرا نمایند. )داوری، 
ما در این تحقیق برای ا بات برازش مدل اندازه گیهری از شهاخ  ههای بهار ههای عهاملی و  مقهادیر        

که کیییت مدل اندازه گیری را ارزیابی می نماید استیاده می کنیم. شهاخ  بارههای عهاملی      3اشتراکی
باشهد  و اگهر مقهدار آن بیشهتر از      های یک سازه با خود سازه می نشان دهنده مقدار همبستگی شاخ 

گیهری آن سهازه بیشهتر بهوده و پایهایی مهدل        با شد موید آن است که  وارایهانس خطهای انهدازه    94/9
های آن بها مقهادیر    گیری قابل قبول است و اگر پس از محاسبه بارهای عاملی بین سازه و شاخ  ازهاند

مواجه شد، باید آن شاخ  را اصالح نمود و یا از مدل پهژوه  حهذف کهرد. )داوری،     94/9کمتر از 
 ههای ههر مولیهه    ( شاخ  مقادیر اشتراکی برابر میانگین ضریب دو  بارهای عاملی شاخ 69: 1313
میههزان همبسهتگی  بههین هرسههازه بهها   AVEمعهروف اسههت. ضههریب   AVE4باشههد و بههه ضههریب    مهی 

های خود را  نشان داده  که هر چه این همبستگی بیشتر باشد، برازش نیز بیشهتر اسهت. مقهدار     شاخ 
AVE   ( بهرای ارزیهابی   61: 1313دههد. )داوری،   روایی همگرای قابل قبول را نشهان مهی   7/9باالتر از
گیهری و   ایم. این معیار برای متصل کردن بخ  اندازه استیاده نموده  R2ش مدل ساختاری  از معیاربراز

زا بر  شود  و نشاندهنده تا یر یک متغیر برون بخ  ساختاری مدل سازی معادالت ساختاری استیاده می
زا   به متغیر درون آید که از از توان دو  ضریب مسیری  بدست می R2باشد. مقدار  زا می یک متغیر درون

بیشههتر باشههد نشههاندهنده بههرازش  بهتههر مههدل سههاختاری اسههت.    R2متصههل هسههتند. هرچههه  مقههدار 
معرفهی    R2را بعنوان مالک مقادیر ضعیف، متوسط و قوی  82/9، 33/9، 11/9( سه مقدار 1116)7چین

ایهم کهه     اسهتیاده نمهوده    GOF(برای سنج  برازش کلی مدل از معیار 12: 1313کرده است. )داوری، 

                                                           
1
 SEM 

2
 Partial Least Squares 

3
 communality 

4
 Average Variance Extracted 

5
 Chin 
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   R2معیهار از مجذور ضرب مقادیر اشتراکی هر سهازه در   GOFدهد. مقدار  برازش کلی مدل را نشان می

معرفهی شهده    GOFبعنوان مقادیر ضعیف، متوسهط و قهوی    38/9، 27/9، 91/9حاصل شده  و مقادیر 
 (16: 1313است. )داوری، 

همراه ضهرایب بارههای عهاملی محاسهبه شهده را نشهان       شکل زیر مدل اندازه گیری و مدل ساختاری ب
های مدل بهاالتر   دهد. همچنان که در نمودار نشان داده شده است ضرایب بارهای عاملی کلیه شاخ  می
باشهد و بهرازش مهدل     های مربوطهه مهی   بوده و نشاندهنده همبستگی باالی بین شاخ  و مولیه 94/9از 

 اندازه گیری را تائید نموده است.
 

 
  هاي مربوط به سازمان دانش بنیان دفاعی : ضرایب بار عاملی شاخص9 شکل
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 سرمایه انسانی فرهنگ مدیریت ورهبری ساختار سازمانی
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 : همبستگی بین شاخ  ها و مولیه های بعد سازمان های دان  بنیان1 نمودار

Rدر خصوص پارامترهای  smart plsجدول ذیل خروجی نر  افزار 
باشهد کهه بها     و مقادیر اشتراکی می 2

توجه به باالتر بودن از معیار مشخ  شده نشاندهنده برازش باالی مهدل انهدازه گیهری و مهدل سهاختاری      

هها، مقهدار   مولیهه  communalityو R Squareبا توجه به ارقا  میانگین بدست آمده در خصوص باشد.  می

 اریبرازش بسه بوده و ( 9238ر قوی )باشد که بیشتر از مقدامی 92681برابر با مدل،   GOF یبرامحاسبه شده 

  کند.یم دییرا تأ یمناسب مدل کل

 : پارامترهای برازش مدل ساختاری و مدل اندازه گیری4 جدول

 

GOF=√                            GOF=92681 

 
 

 پیشنهاد: و گیری نتیجه
 گیرینتیجه -الف

ه ها برای غلبه بر پیچیدگی و  بقاء در یک محیط رقابتی شدید  ناگزیر به تکیه بر دان  به  سازمان

آفرین اقتصاد صنعتی هستند. محیط نظامی نیهز از ایهن امهر مثتثنهی نبهوده      جای سایر عوامل مزیت 

ای برخوردار اسهت.   های آینده، برتری دانشی نسبت به دشمنان از اهمیت فزاینده بطوریکه در جنگ

ههای آن،   تهرین ویژگهی   ای را موجب گردیده که اصهلی  های نوپدید، عملیات نظامی پیچیده فناوری

ههای نظهامی پویها،     پاسخگویی به شرایط جدید نیازمنهد سهازمان  ویایی است. بینی ناپذیری و پ پی 

منعطف، دارای عکس العمل سریع در برابر شرایط متغییر محیطی، استیاده بهتهر از منهابع انسهانی و    

دان  موجود در سازمان، خلق دانه  جدیهد از فراینهد درونهی سهازی و بیرونهی سهازی ، اتخهاذ         

 باشد.   های دان  بنیان  می های سازمان ها از ویژگی ت که اینتصمیمات بهتر و سریعتر اس

 پارامتر                

 مولفه               
R Square 

 مقادیر اشتراکی

 

 92673 92681 ساختار سازمانی

 92699 92171 مدیریت و رهبری

 92283 92181 فرهنگ

 92261 92111 سرمایه انسانی

 92691 92122 میانگین
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امروزه رویکردهای جدید به میهو  جنگ و دفاع مانند جنگ شناختی، جنگ شهبکه محهور، جنهگ    

دان  بنیان، جنگ تا یر محور و دفاع دان  بنیان، دفاع همه جانبه، دفاع هوشمند و.. بدنبال استیاده 

هها و تنهوع    های دفاعی کشور ما، نیز با توجه به پیچیهدگی سازمان باشد. میاز دان  در اهداف نبرد 

-های دانه  شدن به سازماندنبال حرکتی جهشی به سمت تبدیلبایست هوشمندانه بهتهدیدات می

ها بهه  تبدیل آن ترین حرکات  به سمتباشند که از جمله مهمبنیان با سازوکارها و ابزارهای دانشی 

در ایهن   هها مهی باشهد.    های اینگونهه سهازمان   ها و شاخ  بنیان، شناخت  مولیهن  های داسازمان

ههای   پژوه  با استیاده از ادبیات نظری معتبر و نظر خبرگان  ابتدا کلیهه عوامهل مهو ر در سهازمان    

دفاعی دان  بنیان را استخراو و س س  بمنظور تائید روایهی عوامهل  مهذکور آنهها را در جلسهات      

عامل شناسایی شده در چههار دسهته سهاختار سهازمانی، مهدیریت و       11در نهایت  خبرگی مطرح و

 رهبری، سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی تقسیم بندی گردید.

های شناسایی شده  در قالب یک پرسشنامه بسته برای کسب نظر جامعهه نمونهه    ها و شاخ  مولیه

ی گهردآوری شهده در دو مرحلهه مهورد     ها طراحی و توزیع گردید. نتایج بدست آمده از پاسخ نامه

ها از نظهر پاسهخ دهنهدگان مهورد رتبهه       ها و شاخ  تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مرحله اول مولیه

کسهب نمهوده     دهد مولیه مدیریت و رهبری با الترین رتبهه را  بندی قرار گرفت که نتایج نشان می

ه در مولیه ساختار سازمانی پویهایی  است. این عمل در رابطه با کلیه شاخ  های هر مولیه انجا  ک

سازمان، در مولیه مدیریت و رهبری مهدیریت و رهبهری مبتنهی بهر دانه ، در فرهنهگ سهازمانی        

حمایت از خالقیت و نوآوری و در نهایت در سرمایه انسانی والیهت مهداری بهاالترین رتبهه را بهه      

ها و چگهونگی   ها و شاخ  یهرایه شده که شامل مولالگو ادر نهایت برازش  خود اختصاص دادند.

ها مورد تجزیه تحلیل قهرار گرفتهه کهه کلیهه      ارتبا  بین آنها با استیاده از نتایج حاصله از پرسشنامه

 های تعیین شده و ارتبا  آنها با درجه قوی مورد تائید قرار گرفت. ها و شاخ  مولیه
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 های دفاعی دان  بنیان : الگوی سازمان2شکل

 هاپیشنهاد -ب

شناسهایی   ههای  در حوزه دان  بنیهانی شهاخ    سازمان های دفاعی و ا ا  شرایطبمنظور دستیابی به  .1
های موجهود بها    گیری شده و شکاف اندازه ها این سازماندر  های علمی شده در این پژوه  با روش

 برنامه ریزی مناسب مرتیع گردد.

 های مختلف دفاعی کشور   سازمان های دفاعی دان  بنیان در تدوین راهبردهای رسیدن به سازمان .2

های دفهاعی کشهور بهرای حرکهت بسهمت        ریزی در جهت تغییر در ساختار و فرهنگ  سازمان برنامه .3
 بنیان  دان های  سازمان

گرایی از طریق افزای  حضهور نیروههای دانشهی و اسهتقرار      تخص های انسانی و  توجه به سرمایه  .4
 های دفاعی   مدیریت دان  در سازمان

 های دفاعی دان  بنیان   گیری سازمان ایجاد زیرساخت قانونی و نهادی برای حمایت از شکل .7

سازمان دفاعی دانش 

 بنیان

 مدیریت و رهبری

سازمانیساختار   

فرهنگ 

 سازمانی

 سرمایه انسانی

 مدیریت و رهبری مبتنی بر دانش

 رهبری تحول گرا

 مدیریت هوشمند

 مدیریت و رهبری ارزش مدار

 خطر پذیری

 متعهد

 والیت مدار

 خالق، مبتکر و متفکر

 بصیر

 فرهنگ ارزشمند بودن دانش

 تعداد متخصص متناسب با نیاز سازمان

 حمایت از خالقیت و نوآوری

 فرهنگ اعتماد

 فرهنگ مشارکتی و تیمی

 فرهنگ تسهیم دانش و تجربه

 میزان پویایی سازمان

 میزان انعطاف پذیری سازمان

 میزان چابکی سازمان

 فرهنگ یادگیری
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