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چکیده
مدیریت دانش موضوعی است که در آن سازمان بهصورت آگاهانه دانش خود را در قالب منابع ،اسناد و مهارتهای انسانی
جمعآوری و سازماندهی میکند ،سپس آنها را به اشتراک گذاشته و مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهد .مدیریت دانش به
پشتیبانی و ارتقاء فرایندهای سازمانی :ایجاد ،ذخیره ،بازیابی و اشتراک دانش در سازمان اشاره دارد مدیریت دانش درواقع
رشتهای است که در آن فرایند ایجاد ،کدگذاری و اش تراک دانش انجام و برای افزایش نوآوری مورداستفاده قرار میگیرد
بوکویتز و ویلیامز ،فرایندهای مدیریت دانش را به دو بخش تقسیمبندی کردهاند« .فرایند تاکتیکی» شامل به دست آوردن دانش
موردنیاز برای فعالیتها ،به کارگیری دانش در ایجاد ارزش ،یادگیری ،مبادله و تسهیم دانش موجود است« .فرایند راهبردی» به
دست آوردن ارزش از فرایند تاکتیکی درجایی است که راهبرد سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی مورداستفاده قرار
بگیرد .عواملی که میتوانند به فرایندهای یادشده کمک کنند ،تحت عنوان تواناساز شناخته میشوند .موفقیت مدیریت دانش،
مستلزم وجود ابزارهایی است که بهعنوان تواناساز شناخته میشوند و عبارتاند از مشخصهها یا متغیرهایی که اگر درست
مدیریت شوند ،میتوانند اثر قابلمالحظهای را بر بهبود وضعیت رقابتی سازمان داشته باشند .هرچند این عوامل بیشتر به
تواناساز معروف هستند؛ لیکن تعابیر دیگری همچون زیرساخت ،شروط الزم ،زمینه ،ابزار ،عوامل و ...برای توصیف آنها به-
کار میرود .مدیریت دانش با کمک تواناسازها؛ سرمایههای انسانی را به داراییهای فکری تبدیل و راههای متفاوتی برای
تسخیر ،ثبت ،ذخیره و توزیع دانش در سازمان ارائه میکند .تواناسازها با ایجاد زیرساختهای الزم اجازه میدهند ،دانش
سازمانی بهطور همزمان و نظاممند رشد کند .آنها نهفقط به تولید دانش در سازمان کمک میکنند؛ بلکه انگیزه اعضای گروه،
برای به اشتراک گذاشتن دانش هستند .نظر به اینکه عوامل موردبحث ،منجر به افزایش احتمال موفقیت اجرای برنامههای
مدیریت دانش میشوند؛ این مهم است که سازمانها ،آگاهی کاملی از زیرساختهای الزم برای انجام این اقدام داشته
باشند.این ع وامل در صورت عدم وجود در سازمان ،باید ایجاد گردند و در صورت وجود ،بهتر است توسعه یابند .ازآنجاکه
دانش در اداره جنگهای نوپدید ،نقش اساسی را ایفاء میکند ،سازمانهای نظامی باید روند دانشبنیان شدن را در حوزههای
مأموریتی خود سرعت بخشیده و آن را بهکارگیرند .ادبیات مرتبط قابلدسترس نشان میدهد هرچند بررسیهای متنوعی در
مورد مدیریت دانش انجامشده است ،ولی مطالعهای که بهطور مشخص دربرگیرنده تمام ابعاد و مؤلفههای مرتبط با
تواناسازهای مدیریت دانش در نیروهای مسلح باشد ،صورت نگرفته است .تحقیق حاضر تالش دارد تا با نگاهی جامع به
محدودیتهای تحقیقاتی در این حوزه فائق آید .ازاینرو مسئله اصلی پژوهش ،در ابتدا " شناسایی عوامل مرتبط با
تواناسازهای مدیریت دانش" و سپس " اولویتبندی آنها" میباشد.

واژگان کلیدی :توانا ساز ،مديريت دانش ،نيروهاي مسلح

 1استادیار مدیریت دفاعی دانشگاه جامع امام حسین

(علیهالسالم)

 2دکتری مدیریت راهبردی نظامی دانشگاه عالی دفاع ملی (نویسنده مسئول) s.ali.kh@hotmail.com
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مقدمه
مقام معظم رهبری

(مدظلهالعالی)

در خصوص استفاده از عوامل مؤثر بر پیشرفت علمی فرمودند:

«حوزه برای پیشرفت خود ،باید از ابزارها و روشهای متداول در محیطهای علمی استفاده کند و
خود را از امکاناتی که بشر را در کسب علم موفقتر میسازد ،محروم نسازد( ».پیام به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم )1731/14/28 ،برای آگاهی از عوامل مرتبط با تواناسازهای مدیریت
دانش ،باید تحقیق جامعی وجود داشته باشد تا با تمرکز بر محورهای اصلی ،از اتالف منابع و
دوبارهکاریها جلوگیری شود .اکثر قریب بهاتفاق تحقیقات انجامشده در این حوزه ،پیرامون ابعاد
مرتبط با تواناسازها متمرکز است و آن دسته از بررسیهای صورت گرفته درزمینه مؤلفهها نیز از
جامعیت کافی برخوردار نیستند که بتوان همه اجزای مرتبط را در یک قالب منسجم مورد شناسایی
قرار داد .نظر به اینکه هر یک از تحقیقات صورت گرفته در این حوزه با دیدگاهها و انگیزههای
گوناگون شکلگرفتهاند ،طبیعی است خروجیهای متفاوتی در این زمینه وجود داشته باشد.
مبانی نظری
 -پیشینه تحقیق:

تمل و ونهاوربک )2121( 1موانع مدیریت دانش را به سه حوزه فردی (عدم اعتماد ،کمبود زمان،
مهارتهای ضعیف ارتباطی) ،حوزه سازمانی (فرهنگسازمانی نامناسب ،عدمحمایت مدیریت،
ساختار سلسله مراتبی ،کمبود سازوکارهای دانشی) و حوزه فناوری (عدم تسلط کارکنان در
فناوری ،ضعف در سواد فناوری) تقسیمبندی و معتقدند مرتفع کردن این موانع میتواند فرایند
مدیریت دانش در سازمان را تسهیل کند.
کولونیاری و همکاران )2112( 2با استفاده از الگوسازی معادالت ساختاری ،تأثیر فرهنگسازمانی،
ساختار سازمانی ،مدیریت منابع انسانی و فناوری اطالعات را بر راهبرد دانش بررسی کردند .نتایج
حاکی از این است که سازمانها باید برای دستیابی به دانش ،یک راهبرد دانشمحور ،پشتیبانی شده
از سوی عوامل سازمانی (ساختار ،فرهنگ و فناوری) را تهیه و پیادهسازی کنند.

1 Temel &Vanhaverbeke
2 Koloniari et al
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پانو )2113( 1فرهنگ سازمان ،ساختار سازمان ،فناوری اطالعات ،دانش مشترک و محیط فیزیکی
را بهعنوان ابزارهای مدیریت دانش معرفی و به نقش آنها بر عملکرد سازمان را ارزیابی مینماید.
وانگ و همکاران )2112( 1در مطالعات خود با استفاده از ترکیب روشهای عدد فازی مثلثی و
سامانههای پشتیبانی گروهی؛ عملکرد مدیریت دانش را در ابعاد چهارگانه :فرایند ،ساختار ،مزایای
اقتصادی و بازدهی موردبررسی قراردادند.
اودیرنو و مورو )2112( 2کارکنان و فرهنگ ،فرایندها و فناوری اطالعات و راهبرد مناسب و
هماهنگ با راهبرد سازمان را بهعنوان عوامل مؤثر در مدیریت دانش معرفی نموده و معتقد هستند
اعتالی همکاری کارکنان ،انتقال سریع دانش میان افراد و واحدها ،هماهنگی ردههای باال و پایین،
توانمندی سازمان در ذخیرهسازی تجربیات ،استفاده اثربخش از دانش در هدایت عملیات ازجمله
قابلیتهای مدیریت دانش در حوزه نظامی است.
اسمیت )2114( 7تعامل کارکنان و فرهنگ ،فرایندها و ابزار و فناوری با یکدیگر را زمینهساز
همکاری دانسته و آنها را تسهیلکننده اشتراکگذاری دانش در فضای دفاعی معرفی کرده و هدف
این عوامل ،برقراری ارتباط بین افراد نیازمند به دانستن در چرخه نظام سازمانی اعالم میکند.
گوتزشالک )2112( 8عالوه بر اشاره به نقش عوامل سازمانی (ساختار ،فرهنگ و فناوری) بر
مدیریت دانش ،اثبات نمود یک رابطه دوسویه بین راهبرد مدیریت دانش با راهبرد سازمان وجود
دارد .او معتقد است راهبردهای تدوینشده برای مدیریت دانش بخش جداییناپذیری از راهبرد
کالن سازمان است ،اما از سوی دیگر راهبرد دانش و مدیریت آن در سازمان بر کیفیت و چگونگی
راهبرد سازمان تأثیرگذار است.
عسگری و همکاران ( )1724باهدف ارائه الگوی مدیریت دانش بر اساس رویکرد رفتاری ،ابعاد
زیر را در سه سطح مورد شناسایی قراردادند :سطح سازمان (فرهنگ ،هدفها و راهبرد ،قوانین و
مقررات ،قابلیتهای سازمانی و ساختار) و سطح گروه (ارتباطات ،سرمایه اجتماعی و کارگروهی)
و سطح فردی (شایستگیهای رفتاری ،ویژگیهای روانشناختی و قابلیتهای فردی).
3 Pannu
1 Wang et al
2 Odierno& Morrow
3 Smith
4 Gottschalk
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رازینی و سینا ( )1723تعداد  81تحقیق را با استفاده از روش تحلیل مضمون موردبررسی
قراردادند و درنهایت ابعاد :فرهنگسازمانی ،مدیریت منابع انسانی ،ساختار سازمانی ،فناوری
اطالعات ،فرایندهای مدیریت دانش ،راهبردها و چشماندازها را معرفی نمودند.
درتاج و خدیور ( )1728در تحقیقی با عنوان ارائه چارچوبی برای موفقیت در پیادهسازی مدیریت
دانش به این نتیجه رسیدند عوامل فنی ،سازمانی ،محیطی ،اقتصادی ،اعتماد ،انسانی و فرهنگی جزو
عواملی هستند که در استقرار نظام مدیریت دانش مؤثر هستند.
جامیپور و شرکت ( )1728تعداد  72مقاله مرتبط با عوامل موفقیت مدیریت دانش را بهروش
تحلیل محتوا مورد ارزیابی قراردادند .نتیجه بررسیها حاکی از رسیدن به عوامل :فرهنگسازمانی،
ساختار سازمانی ،حمایت مدیران ارشد و فناوری اطالعات بود.
اخوان و کشتکار ( )1727عوامل مؤثر بر مدیریت دانش را در سه دسته به شرح زیر تقسیمبندی
نمودند :عوامل ساختاری (ساختار ،هدفها و راهبرد ،فرایندها و روشها ،منابع مالی و اطالعاتی)،
عوامل زمینهای (سلسلهمراتب ،تعامل منطقی با محیط ،بسترهای قانونی و حقوقی ،منابع و مبادی
پشتیبانیکننده) و رفتاری (فرهنگسازمانی ،سبک مدیریت و رهبری ،انگیزه و رضایت شغلی،
تجربه و مهارت ،تکلیف گرایی و خود واپایشی).
مستند به نظرات اخذشده از خبرگان ،الگوی ارائهشده توسط اسکات مورتون ،1به دلیل اینکه
دارای ابعاد محوری (ساختار ،فناوری ،فرهنگ و راهبرد) میباشد و سایر اجزای مرتبط (مؤلفهها)
را میتوان تحت ابعاد الگوی زیر سازماندهی نمود ،در پژوهش حاضر از آن استفادهشده است.

1- scott morton
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شکل  :1الگوی اسکات مورتون (عزیزی و همکاران)113:1742 ،

با توجه به پراکندگی مطالعات صورت گرفته ،جهت رسیدن به مؤلفههای مرتبط با هر یک از ابعاد
یادشده باال از مطالعات پیشین استفادهشده است .جدول زیر بخشی از تالشهای انجامشده در
ارتباط با این موضوع را نشان میدهد:
جدول  :1ابعاد و مؤلفههای مرتبط با تواناسازهای مدیریت دانش (جمعبندی محقق)

فناوری اطالعات

فرهنگسازمانی

ساختار سازمانی

ابعاد و مؤلفهها

منابع

ساختار منعطف

صادقی و مقیمی ( ،)2117دانپورت و همکاران ( ،)1224منوریان و همکاران ()1721

شبکههای علمی

وانگ و اسپینوال ( ،)2118پارک ( ،)2118وانگ و احمد ()2117

تیمهای دانشی

ابطحی و خیراندیش ( ،)1744صلواتی و حقنظر ( ،)1744نیسی و رنگباری ()1744

پستهای دانشی

جعفری و همکاران ( ،)2113لیبوویتز ( ،)1222اسکریم و آمیدون ()1223

فرهنگ یادگیری

چانگ هونگ و همکاران ( ،)2118نیازآذر و عمویی ( ،)1742ربیعی و خواجوی ()1742

فرهنگ اعتماد

کازیر و همکاران ( ،)2113رنزل ( ،)2112بات ()2111

فرهنگ مشارکت

ریان و پریبتوک ( ،)2111چانگ هونگ و همکاران ( ،)2118موفت و همکاران ()2117

رهبری حامی دانش

چوا و الم ( ،)2118یه و همکاران ( ،)2112هالساپل و جوشی ()2111

فناوری تسخیر دانش

طالبی و سلیمی ترکمانی ( ،)1721طبرسا و اورمزدی ( ،)1743وانگ و اسپینوال ()2118

فناوری سازماندهی دانش

عطوفی و بنیهاشمی ( ،)1722نیسی و رنگباری ( ،)1744رحیمی و همکاران ()1722

فناوری ذخیره دانش

ربیعی و خواجوی ( ،)1742آسیدو ( ،)2118اخوان و همکاران ()2112

فناوری اشتراک دانش

هاشمی و همکاران ( ،)1721رحیمی و همکاران ( ،)1722ربیعی و معالی ()1744

رویکرد راهبردی
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راهبرد سازمان

وانگ ( ،)2118محمدیفاتح و جوکار ( ،)1721طالبی و سلیمیترکمانی ()1721

راهبرد دانش

میگدادی و همکاران ( ،)2112چریدس و همکاران ( ،)2117عبداهلل پور ()1742

راهبرد مدیریت دانش

فورکادل و گوادامیالس ( ،)2112صادقی و مقیمی ( ،)2117خلیفه و لیو ()2117

همراستایی راهبردها

چان و پوالرد ( ،)2111رضاییان و همکاران ( ،)1744نیکوکار و حکیم ()1744

 -مفهومشناسی:

الف -ساختار سازمانی :سازمانها برای اینکه بتوانند دانش را بهطور مؤثر اداره کنند ،بایستی
ساختارهای خود را به نحوی تعدیل و اصالح نمایند که قادر به مدیریت منابع دانشی خود شوند
(صادقی .)178:1724،مؤلفههای مرتبط با این بُعد عبارتاند از:
( )1ساختار منعطف :ذخیره دانش سازمان میتواند ورای محدودیت مرزهای فیزیکی گسترش
یابد .روابط غیررسمی در رفع محدودیت مرزهای سازمانی نقش مهمی دارد.
( )2شبکههای علمی :اجتماعات کاری ،شامل گروههایی از افراد است که بهطور مستمر در
خصوص موضوعات موردعالقه باهم مشارکت دارند و دانش و تجربه خود را تسهیم میکنند.
( )7تیمهای دانشی :تیمها در حال تبدیلشدن به واحدهای کاری اصلی هستند .این به دلیل
وابستگی فزاینده وظایف ،تغییر در روشهای سازماندهی و تغییر فناوری است.
( )8پستهای دانشی :ایجاد مشاغل دانشی نظیر مدیران محتوا ،تحلیلگران دانش و مدیران ارشد
دانش برای پیشبرد مدیریت دانش توصیهشده است( .منوریان و همکاران)173-172:1721،
ب-فرهنگ سازمانی :الگوی ارزشها و اعتقادهایی است که به کارکنان کمک میکند تا وظایف
سازمانی را درک کنند و رفتارشان را با هنجار مطابقت دهند( .سلطانی و همکاران)888:1727،
مؤلفههای مرتبط با این بُعد عبارتاند از:
( )1فرهنگ اعتماد :اعتماد نقش مثبتی را در همه فرایندهای مدیریت دانش ایفا میکند و بدون
وجود اعتماد ،بازار دانش رونق نخواهد گرفت.
( )2فرهنگ یادگیری :یادگیری سازمانی زمانی رخ میدهد که همه اعضای سازمان ،فرایندها را
بررسی نموده و از موفقیتها و شکستهای گذشته درس میگیرند.
( )7فرهنگ تسهیم دانش :افراد با این پیشفرض که دانش ،منبع قدرت است؛ سعی در احتکار
دانش دارند .فرهنگ تسهیم دانش باید جایگزین فرهنگ احتکار دانش شود.
( )8رهبری حامی دانش :رهبران دانشی ،مجموعهای از افراد دانشی را گردآوری و جریان دانش
در سازمان را سرعت میدهند( .خیراندیش و همکاران)12-18:1721،
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ج -فناوری اطالعات :شامل محدوده وسیعی از رسانههای ارتباطی است که سیستمهای اطالعاتی
و افراد را به همدیگر مرتبط میکند .فناوری اطالعات ،میتواند ابزارهایی مؤثر و کارآمد برای
فرایند مدیریت دانش را تأمین کند( .حکیمی )188:1724،مؤلفههای مرتبط با این بُعد عبارتاند از:
( )1فناوری جمعآوری دانش :فناوری موردنظر قادر است ترسیم نقشه دانش را که نشاندهنده
منابع تولید دانش میباشد ،تسریع نماید.
( )2فناوری سازماندهی دانش :فناوری یادشده میتواند دانش را در یک حوزه موضوعی خاص
سازماندهی کند تا به شیوهای آسانتر توسط کاربران بازیابی شود.
( )7فناوری ذخیرهسازی دانش :فناوری ذخیرهسازی ،دانش را با رعایت مالحظاتی همچون تعیین
سطوح دسترسی و قیدهای امنیتی مربوطه در مخازن مربوطه ذخیره مینماید.
( )8فناوری اشتراک دانش :این فناوری ،به نیازهای دانشی کارکنان پی برده و تالشهای آنان را
دریافتن دانش الزم سرعت میبخشد( .لطیفی)118-112:1742،
د -رویکرد راهبردی :مدیریت دانش ،بایستی همسو و هماهنگ با اقدامات راهبردی سازمان
موردتوجه قرار گیرد .بـاوجود حجم انبوهی از پروژههای پیادهسازی مدیریت دانش ،درصد باالیی
از آنها به دلیل عدم ارتباط با راهبردهای سازمان با شکست مواجه میشوند( .جامیپور و
همکاران )272:1728،مؤلفههای مرتبط با این بُعد عبارتاند از:
( )1راهبرد سازمان :به اختالف آنچه سازمان قادر به انجام آن است و آنچه باید قادر به انجام آن
باشد ،شکاف راهبردی اطالق و توسط راهبرد سازمان پوشش داده میشود.
( )2راهبرد دانش :اختالف آنچه سازمان میداند و آنچه باید بداند ،شکاف دانش نام دارد و این
شکاف توسط راهبرد دانش تأمین خواهد شد.
( )7راهبرد مدیریت دانش :مسیر کلی حرکت مدیریت دانش در سازمان را مشخص و اقدامات
الزم برای پیادهسازی راهبرد دانش را تبیین مینماید.
( )8همراستایی راهبردها :مدیریت دانش بایستی در خدمت اهداف راهبردی سازمان باشد؛
بنابراین از همراستایی راهبردهای یادشده باال بهعنوان یک ضرورت غیرقابلانکار در ادبیات
مدیریت دانش یادشده است( .پورصادق و همکاران)1727،
مدل مفهومی
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مدل مفهومی پژوهش ،به الگوی مفهومی که حاصل بررسی روابط میان تعدادی از اجزاء که در
مورد مسئله تحقیق بااهمیت هستند ،اطالق میشود .بامطالعه ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین،
ابتدا مجموعه جامعی از عوامل مؤثر بر تواناسازهای مدیریت دانش استخراج گردید .سپس نتیجه
کار طی دو مرحله در اختیار  11نفر از خبرگان دفاعی (با ویژگی انتصاب در مشاغل دانشی
ستادهای اصلی نیروهای مسلح و یا اساتید و محققین دفاعی دارای اثر در رابطه مدیریت دانش)
قرار گرفت و مراتب به تأیید ایشان رسید؛ بهطوریکه در مرحله اول ،نکته نظرات خبرگان در
خصوص اجزای تحقیق ،دریافت و پس از جمعبندی ،نکته نظرات آنان در مدل مفهومی اعمال و
بهمنظور اعتبارسنجی و اخذ تأییدیه نهایی ،پرسشنامه دوم تحقیق برای آنان ارسال گردید .نوآوری
مدل در این است که با تکیه به ادبیات موجود و نکته نظرات خبرگان ،ابعاد و مؤلفههای مرتبط با
تواناسازهای مدیریت دانش را در قالب یک مجموعه منسجم به تصویر کشیده است.

شکل  :2مدل مفهومی پژوهش (جمعبندی محقق)

روش شناسی
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این تحقیق از منظر هدف ،کاربردی -توسعهای و از حیث نحوه گردآوری اطالعات ،توصیفی از
نوع پیمایشی است .با مرور ادبیات ،پرسشنامه اول تحقیق در قالب  21عامل ( 8بُعد و  12مؤلفه)
درصد

درصد

گزاره

گزینهها
2

7

8

8

 7به باال

 8به باال

به چه میزان با ابعاد چهارگانه مدل مفهومی تحقیق موافق هستید؟

1

2

8

7

%21

%31

به چه میزان با مؤلفههای مرتبط با ساختار سازمانی موافق هستید؟

1

2

8

7

%21

%31

به چه میزان با مؤلفههای مرتبط با فرهنگسازمانی موافق هستید؟

1

2

7

8

%21

%31

به چه میزان با مؤلفههای مرتبط با فناوری اطالعات موافق هستید؟

1

2

8

7

%21

%31

به چه میزان با مؤلفههای مرتبط با رویکرد راهبردی موافق هستید؟

1

2

8

7

%21

%31

1

طراحی گردید .به دلیل محدود بودن جامعه آماری ،روش نمونهگیری در این پژوهش بهصورت
هدفمند بوده و از تکنیک گلوله برفی ،استفادهشده است .باهدف تأیید/تعدیل اجزای تحقیق به دو
جامعه نمونه رجوع شده است:
الف -جامعه نمونه اول :بهمنظور اطمینان از انتخاب اجزای تحقیق و توالی و ارتباط آنها ،پیمایش
اولیهای با استفاده از ارسال پرسشنامه اول تحقیق به همراه مدل مفهومی برای  11نفر از خبرگان
دفاعی صورت داده شد .نکته نظرات خبرگان در مدل مفهومی اعمال و بهمنظور اعتبارسنجی آن،
پرسشنامه دوم تحقیق برای آنان ارسال گردید .نتایج حاصل از این پیمایش در جدول زیر
خالصهشده است.
جدول  :2سؤاالت طرحشده و پاسخهای دریافتی (جمعبندی محقق)

ب -جامعه نمونه دوم :مدل مفهومی تحقیق با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری مورد
ارزیابی قرارگرفته و بهطور مشخص از نرمافزار  smart pLsکه با رویکرد مبتنی بر واریانس
طراحیشده ،بهرهبرداری گردیده است .در این روش؛ حداقل حجم نمونه ،از ضرب  11در
بیشترین مؤلفه و یا از ضرب  11در بیشترین روابط موجود در مدل اصلی به دست میآید( .داوری
و همکاران )38 :1722،با توجه به تعداد مؤلفههای مرتبط با هر یک از ابعاد و یا تعداد ابعاد که
حاکی از روابط موجود در مدل مفهومی است ،حجم نمونه به میزان  81نفر برآورد گردید .از طریق
هسته اولیه ( 11نفر خبره) ،افراد بعدی برای پاسخگویی به پرسشنامه اول تحقیق گزینش شدند و
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فرایند توزیع پرسشنامه تا رسیدن به حجم نمونه ادامه یافت( .با احتساب هسته اولیه ،تعداد 81
فقره پرسشنامه توزیع و دریافت شده است)
پرسشنامه این پژوهش؛ منطبق بر اجزای مدل مفهومی تنظیم و طی دو مرحله نقطه نظرات خبرگان
در خصوص اجزای تحقیق دریافت گردید؛ بنابراین پرسشنامه تحقیق از جنبه ظاهری دارای روایی
میباشد .جهت سنجش روایی محتوایی ،از ضریب الوشه استفادهشده است .در این روش،
هراندازه میزان موافقت یک گویه باالتر باشد ،سطح اعتبار محتوا باالتر است .برای بررسی روایی
همگرا و واگرا نیز وفق روشهای پیشنهادی در تحلیل معادالت ساختاری ،گام برداری گردید.
نتایج در جدول  7خالصهشده است:
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جدول  :7خالصه روایی ابزار اندازهگیری استفادهشده در این تحقیق (جمعبندی محقق)
نوع پرسشنامه

پرسشنامه اول

اول
دوم
سوم

روایی صوری

21

خبرگان

11

توافق شکلی و ادبی گزارهها

%22

تأیید

روایی محتوایی

21

خبرگان

11

محاسبه ضریب الوشه

%48

تأیید

8

خبرگان

11

اعتبارسنجی مدل مفهومی

%21

تأیید

پرسشنامه دوم

پرسشنامه اول

چهار
م

پنجم

سؤال

آزمون

جامعه

آزمون

روایی همگرا

21

روایی واگرا

21

معیار  AVEدر مرحله

جامعه

81

نمونه

برازش ابزار اندازهگیری
PLS
فورنل و الرکر در مرحله

جامعه

81

نمونه

برازش ابزار اندازهگیری

به شرح بخش بعدی

گام

تعداد

جامعه

حجم

نتیجه

تأیید

تأیید

PLS

برای تعیین پایایی ابزار پژوهش ،با استفاده از نرمافزار  ،spssآلفای کرونباخ پرسشنامههای تحقیق
موردبررسی قرار گرفت .نتایج در جدول زیر خالصهشده است:
جدول  :8خالصه پایایی ابزار اندازهگیری استفادهشده در این تحقیق (جمعبندی محقق)
گام

نوع پرسشنامه

تعداد

جامعه

حجم

سؤال

آزمون

جامعه

نتیجه

آزمون

اول

پرسشنامه اول

21

جامعه نمونه

81

معیار آلفای کرونباخ

%48

تأیید

دوم

پرسشنامه دوم

8

خبرگان

11

معیار آلفای کرونباخ

%41

تأیید

تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
تجزیهوتحلیل اطالعات جمعیت شناختی :بررسی این بخش حاکی از این است جامعه آزمون ،دارای
سطح باالیی از دانش هستند و این مهم به دادههای جمعآوریشده ،اعتبار میبخشد.
جدول  :8مشخصات جمعیت شناختی (جمعبندی محقق)
مدرک تحصیلی

درصد

تصدی در مشاغل

درصد

باالی  18سال خدمت

درصد

کارشناس ارشد

8731

13

7138

21-18

8232

دانشجوی دکترا

7138

14

7232

28-21

2238

دکترا

2838

12

2238

 28به باال

1733
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آزمون مدل مفهومی پژوهش :برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از الگوریتم تحلیل مدلها درروش
 smart plsاستفاده و تحلیلهای الزم در سه بخش :برازش مدل اندازهگیری ،برازش مدل
ساختاری و برازش مدل کلی (اندازهگیری و ساختاری) انجام شد.
 -0برازش مدل اندازهگیری:

الف -پایایی :برای بررسی پایایی مدلهای اندازهگیری ،سه معیار زیر موردبررسی گرفت:
( )1ضرایب بارهای عاملی :مقادیر بارهای عاملی باالی  138نشانگر سطح معناداری قوی و
همبستگی زیاد بین متغیرهای یک سازه با سازه هستند و بیانگر این است که سازه به گونه
قابل قبولی تعریفشده است .نظر به اینکه همه مقادیر بهدستآمده ،باالتر از عدد بحرانی
هستند؛ بنابراین مناسب بودن اجزای تحقیق مورد تأیید قرار گرفت.
راهبرد دانش

راهبرد سازمان

راهبرد مدیریت دانش

05050

ساختار منعطف

همراستایی راهبردها

05042

فرهنگ اعتماد
05000

05023
راهبرد
05032

05600

05650

پستهای دانشی

فرهنگ تسهیم دانش

05000
05020

05690
ساختار
05002

05000

05656

تواناساز
ها

فرهنگ

05069

05690

05025
05020

شبکههای علمی

فرهنگ یادگیری

05059

05005

فناوری

تیمهای دانشی

05645

05696

05004
05043

فناوری جمعآوری دانش

رهبری حامی دانش

فناوری سازماندهی دانش

05050

فناوری ذخیره دانش

شکل  :7مدل اندازهگیری تحقیق (جمعبندی محقق)

فناوری اشتراک دانش
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( )2ضریب آلفای کرونباخ :این معیار بهصورت کالسیک برای سنجش میزان همبستگی یک سازه
و شاخصهای مرتبط با آن مورداستفاده قرار میگیرد.
( )7پایایی ترکیبی :نظر به اینکه شاخصهای با بار عاملی بیشتر ،اهمیت زیادتری دارند ،از معیار
دیگری به نام پایایی ترکیبی بهرهبرداری میشود.
نتایج حاصل از بررسی معیارهای یادشده باال در جدول  2ارائهشده است .ضمن اینکه مقادیر
بحرانی معیارهای مزبور  133میباشد.
ب -روایی :جهت بررسی روایی از دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا استفاده میشود:
( )1روایی همگرا :معیار مزبور ،میزان همبستگی یک سازه با شاخصهای خود را نشان میدهد و
هرچه این همبستگی بیشتر باشد ،برازش نیز بیشتر خواهد بود .مقدار بحرانی برای این معیار 138
معرفیشده است (داوری و همکاران .)32 -41:1722،نتایج آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی
همگرا که در جدول زیر جمعبندی شده؛ حکایت از مناسب بودن مقادیر متغیرهای پنهان دارد.
جدول  :2معیارهای کلی کیفیت مدلهای اندازهگیری (جمعبندی محقق)
AVE1

CR 2

C7

(میانگین واریانس استخراجی)

(پایایی ترکیبی)

(آلفای کرونباخ)

ساختار

13888

13428

13313

فرهنگ

13828

13487

13324

فناوری

13287

13442

13421

راهبرد

13888

13423

13327

سازه

( )2روایی واگرا :معیار دیگر برای بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،روایی واگرا است که از
طریق روش فورنل و الرکر 8بررسی میشود .در این روش ،میزان همبستگی یک سازه با متغیرهای
آن و میزان همبستگی آن سازه با سایر سازهها مقایسه میشود .طبق این معیار؛ یک متغیر پنهان در
مقایسه با سایر متغیرهای پنهان ،باید پراکندگی بیشتری را در بین مشاهدهپذیرهای خود داشته
باشد( .همان)182 :

1 Average Variance Extracted
2 Composite Reliability
3 Cronbachs Alpha
4 Fornell & Larcker.
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جدول  :3ماتریس سنجش روایی واگرا با روش فورنل و الرکر (جمعبندی محقق)
راهبرد
فناوری
فرهنگ
ساختار
سازهها
13373
ساختار
13331
13224
فرهنگ
13414
13842
13821
فناوری
13374
13832
13881
13282
راهبرد

در ماتریس باال ،مقادیر جذر  AVEسازهها در قطر اصلی قرارگرفتهاند .مقدار همبستگی میان آنها
از مقادیر مندرج در خانههای زیرین و چپ قطر اصلی ،بیشتر است .ازاینرو میتوان اظهار داشت
که سازههای مدل ،تعامل بیشتری با متغیرهای خوددارند تا با سازههای دیگر.
 -2برازش مدل ساختاری:

الف -ضریب معناداری :در این تحقیق ،ضرایب معناداری به شرح شکل زیر استخراج گردید.
راهبرد دانش

راهبرد سازمان

ساختار منعطف

پستهای دانشی

راهبرد مدیریت دانش

05550

03500

00539

همراستایی راهبردها

00526

راهبرد

20542

فرهنگ اعتماد

22540

فرهنگ تسهیم دانش

30503
22509

26595

ساختار

30502



20594

تواناساز
ها

فرهنگ

20503

20529

30550

شبکههای علمی

فرهنگ یادگیری
30500

23509

فناوری

تیمهای دانشی
30506

فناوری جمعآوری دانش

24500
20569

فناوری سازماندهی دانش

رهبری حامی دانش

26502

فناوری ذخیره دانش

شکل  :8مدل ساختاری تحقیق (جمعبندی محقق)

فناوری اشتراک دانش

تواناسازهای مدیریت دانش در نیروهای مسلح
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در سطح اطمینان  %28اگر مقدار  t-valueبزرگتر از  1322باشد؛ همبستگیهای مشاهدهشده،
معنادار خواهد بود .با توجه به اینکه تمام اعداد روی مسیرها از عدد بحرانی بزرگتر هستند،
معنادار بودن تمامی مسیرها تأیید میشود.
ب -ضریب تعیین :معیار بعدی برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش ،ضریب
تعیین است .معیار مزبور فقط برای سازههای درونزای مدل قابلمحاسبه بوده و مقادیر آن در داخل
دایرههای مدل نشان داده میشود (شکل شماره  .)2هر چه مقدار ضریب تعیین سازههای یک مدل
بیشتر باشد ،نشان از برازش بهتر مدل دارد .مقادیر  1377 ،1312و  1323به ترتیب تحت عنوان
مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی ضریب تعیین معرفیشدهاند( .همان )22 :با توجه به مقادیر
بهدستآمده از  R2میتوان گفت که برازش مدل در حد مناسب قرار دارد.
جدول  :4مقادیر ضرایب  R2متغیرهای پنهان (جمعبندی محقق)
اجزای الگو

ضریب R2

ساختار

13344

فرهنگ

13221

فناوری

13283

راهبرد

13288

 -3برازش مدل کلی:

مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و مدل ساختاری میشود و با تأیید برازش آن،
بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .برای بررسی این مهم از معیار نیکویی برازش استفاده
میشود .این معیار از طریق رابطه زیر محاسبه میشود( .همان)187 :

سه مقدار  1328 ،1311و  1372بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی برای GOF1معرفیشده
است .مقادیر( R Squareمتغیرهای درونزای وابسته) و( communalityمقادیر اشتراکی یک سازه
درونزا) که مقدمه محاسبه برازش مدل کلی هستند ،در جدول  2محاسبه و ارائه گردیده است.

1 Goodness of fit
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جدول  :2مقادیر  R Squareو communality
مقادیر

R Square

communality

ساختار

13344

13814

فرهنگ

13221

13882

فناوری

13283

13814

راهبرد

13288

13882

میانگین

13228

13871

سازه

با توجه به ارقام میانگین بهدستآمده ،مقدار محاسبهشده برای مدل کلی ،معادل با  1321است که
از مقدار قوی ( )1372بیشتر بوده و برازش مدل کلی مورد تأیید قرار میگیرد.
نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجهگیری:

الگویی که در این تحقیق حاصل گردید ،تالش داشت تا پاسخگوی «اجزای مرتبط با تواناسازها و
میزان اهمیت آنها در نیروهای مسلح» باشد .برای دستیابی به ابعاد و مؤلفههای موردنظر،
پرسشنامه بر اساس اجزای مدل مفهومی بهگونهای تهیه و در اختیار جامعه نمونه قرار گرفت که
پاسخگوی سؤاالت زیر باشد:
سؤال اول :اجزای مرتبط با تواناسازها کداماند؟ به استناد مبانی نظری 21 ،عامل (مشتمل بر  8بعد
کالن و  12مؤلفه اساسی) گردآوری گردید .همانگونه که در شکل شماره  2مالحظه میشود؛
مقادیر بار عاملی ،حکایت از معناداری قوی عوامل منتخب دارد و گویای این است که آنها قادرند
متغیرهای مشاهدهشده را با همبستگی باال اندازهگیری کنند .در ضمن نتایج سه معیار آلفای
کرونباخ ،پایایی ترکیبی و روایی همگرا که در جدول  2خالصه گردیده و همچنین روایی واگرا که
در جدول شماره  3ارائهشده است ،حکایت از مناسب بودن اجزای منتخب دارد.
سؤال دوم :اهمیت هر یک از اجزاء به چه میزان است؟ با توجه به مسیر مدل ساختاری پژوهش،
حاصلضرب مقادیر بار عاملی ابعاد کالن و مؤلفههای اساسی محاسبه و مقادیر نرمالیزه اجزای
تحقیق در جدول  11خالصهشده است:

تواناسازهای مدیریت دانش در نیروهای مسلح
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جدول  :11میزان اهمیت اجزای تحقیق
ابعاد کالن

مؤلفههاي اساسی

عنوان

اهميت

فرهنگ

167.0

ساختار

16502

فناوري

16725

راهبرد

16555

مقادير نرماليزه

عنوان

اهميت

اولويت

اعتماد

16.15

160.7

0.

تسهيم دانش

16527

16.8.

7

يادگيري

16528

16.80

5

رهبري حامی دانش

16518

16.00

0

ساختار منعطف

16582

16.78

2

پستهاي دانشی

16.01

168.1

08

شبکههاي علمی

16.8.

16882

00

تيمهاي دانشی

16780

16.0.

00

فناوري جمعآوري دانش

16.0.

1681.

08

فناوري سازماندهی دانش

16508

16.08

02

فناوري ذخيره دانش

16581

16.05

01

فناوري اشتراک دانش

16550

16.08

8

راهبرد سازمان

16728

16.02

.

راهبرد دانش

16787

16.72

8

راهبرد مديريت دانش

16702

16.80

0

همراستايی راهبردها

16750

16.08

0

در میان هشت اولویت اول ،تمامی مؤلفههای مرتبط با «راهبرد» ،دو مؤلفه مرتبط با «فرهنگ» ،یک
مؤلفه مرتبط با «ساختار» و یک مؤلفه مرتبط با «فناوری» مشاهده میشود.
ب -پیشنهادها:

سازمانهای نیروهای مسلح نسبت به انجام پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی زیر اقدام نمایند:
الف -پایش وضعیت موجود اجزای اشارهشده در این تحقیق
ب -در اولویت اقدام قرار دادن اجزای دارای مرتبه باالتر از طریق درج در برنامههای ساالنه
پ -بررسی روابط تعاملی بین اجزای معرفیشده در این تحقیق
ت -شناسایی و معرفی سایر اجزای مرتبط با تواناسازها
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