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چکيده
امروزه دانش به عنوان یک منبع رقابتی و قدرت نظامی برای صنایع دفاعی است و یکی از مهمترین نیازهای
سازمان های دفاعی برای حفظ امنیت ملی در کشور و دفاع از مرزها ،داشتتن یتک متدن انتدازهگیتری عملکترد
مدیریت دانش است .هدف این مطالعه ،ارائه مدن اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در یکتی از ستازمانهتای
دفاعی است .بر اساس مطالعه عمیق تحقیقات گذشته و جرح و تعدیل نظرهای کارشناسان دفاعی ،شاخصهتای
مربوط به اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش استخراج شدند و سپس سازههتای متدن پیشتنهادی بتا استتفاده از
تکنیک های تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی تعیین شدند .در نهایت روابط علّتی ستازههتای متدن
تحقیق با استفاده از تکنیک مدنسازی معادالت ساختاری بررسی شدند .یافتهها نشان دادند که چهار معیار اصلی
به نامهای «کیفیت دانش»« ،مطلوبیت دانش»« ،نوآوری دانش» و «نتایج دفاعی» شناسایی و تأیید شدند .همچنتین
روابط علّی بین معیارهای مدن معنادار هستند .این مطالعه میتواند ادبیات مربوط به اندازهگیری عملکرد مدیریت
دانش در سازمانهای دفاعی را توسعه دهد .سیاستگذاران و مدیران ارشد سازمانهای دفاعی میتوانند از نتتایج
این مطالعه بهمنظور ارزیابی عملکرد مدیریت دانش و ارتقاء بهرهوری پروژههای دفاعی استفاده کنند.
کليد واژهها :مديريت دانش ،اندازهگیري عملکرد مديريت ،مدلسازي معادالت ساختاري ،سازمان دفاعي
 . .1دکتری مدیریت صنعتی ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد همدان ،ایران ،نویستنده
مسئون؛ رایانامهbehzad.ghasemi2020@gmail.com :
 . 2کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،گروه مدیریت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه پیام نور واحد تهران ،ایران.
 . 3دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندستی صتنایع ،دانشتگاه آزاد استالمی واحتد
تهران شمان ،ایران.
 . 4دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ،گروه مهندسی صنایع ،دانشکده مهندستی صتنایع ،دانشتگاه آزاد استالمی واحتد
تهران مرکزی ،ایران.

مقدمه
اساسیترین مشخصته ستازمانهتای دفتاعی هوشتمند در قترن  ،21تأکیتد بتر دانتش و
اطالعات است (جورشیچ و همکاران .)01 :2121 ،1مدیریت دانش 2در سازمانهای دفاعی با توجته
به ایجاد قابلیتهای مختلف برای اینگونه سازمانها و فراهم کردن نتایج راهبتردی از قبیتل
توسعه محصوالت دفاعی جدید ،افزایش کیفیت ،کاهش هزینهها و افزایش ظرفیتت دفتاعی
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و نظامی ،مورد توجه قرار گرفته است (بارتزاک .)313 :2114 ،3دنیتای پیچیتده در حتوزه امنیتت
اطالعات ،مدیریت دانش را بهعنوان منبعی عظتیم بترای کستز مزیتت رقتابتی در صتنعت
دفاعی معرفی میکند (دسوزا و واناپالی .)11 :2113 ،4سازمانهای دفتاعی موفتق بستترهای ایجتاد
دانش را در قالز فعالیتهای عملیاتی پایدار و امن مدیریت میکننتد تتا بته اهتداف ختود
دستیابند (رو و سئو .)21 :2112 ،3بنابراین ،اهمیت مدیریت دانش نمیتواند در محیط پیچیده و
حساس دفاعی نادیده گرفته شود و سازمانهای دفتاعی بایتد بستترهای مناستز بتهمنظتور
اجرای موفق رویکرد مدیریت دانش را فراهم آورند و با ارزیتابی ایتن رویکترد و دستتیابی
بازخوردهای اثتربخش ،در جهتت تقویتت استترات یهتای دانتش و اطالعتات ختود قتدم
بردارند(کریستوپیان.)33 :2111 ،0
بيان مسأله
با توجه به گستردگی مأموریتها و اهداف حوزه دفاعی در بخشهای مختلف از جمله:
عملیتتاتی و رزمتتی ،س تاخت و نگهتتداری تجهیتتزات و ادوات نظتتامی ،زیستتتی و دارویتتی،
فرماندهی و کنترن ،فنآوری پیشترفته ،پشتتیبانی و لجستتیک و حفتظ دانتش و اطالعتات
به وجود آمده در حوزههای مختلف ،ضرورت بهکارگیری رویکرد مدیریت دانتش و توجته
وی ت ه بتته ارزیتتابی عملکتترد آن در ستتازمانهتتای دفتتاعی از اهمیتتت مضتتاعفی برختتوردار
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1. Jurčić et al
2. Knowledge Management
3. Bartczak
4. Desouza & Vanapalli
5. Roh & Seo
6. Christopian

هستند(بارتزاک331 :2112 ،؛ دسوزا و واناپالی .)32 :2113 ،مهمترین پیامدهای حاصل از اجرای موفتق
مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی ،جلوگیری از اضمحالن دانش و خلق و انتشار دانتش
در میان دانشمندان ،مدیران و کارکنان دانشتی استت (بتارتزاک .)314 :2114 ،شترایط ختا

و

تهدیدات داخلی و ختارجی بترای نظتام مقتدس جمهتوری استالمی ایتران از یتکستو و
این نظام مقدس به شیوههای مختلف به فکر از بین بردن دانشهای مختلف نظامی ،دفتاعی
و هستهای ایجاد شده توسط دانشمندان ایرانی باشند

(اخوان و کشتکار03-04 :1334 ،؛ قاستمینت اد و

فرامرزی )103-104 :1330 ،و در این راستا به روشهای مختلفی از جمله تحریمها ،خرابکتاری-
های مبتنی بر فن آوری اطالعات و ترور دانشمندان ،روی آوردند .بتر ایتن استاس ،تحقیتق
حاضر می تواند دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دفاعی را برای ارزیابی عملکترد متدیریت
دانش تقویت کند و رشد و بالندگی آنها را بهمنظور اجرای موفق مدیریت دانش فراهمسازد
تا دانش خلق شده در سازمانهای دفاعی هیچگاه تضتعیف نشتود و همتواره نظتام مقتدس
جمهوری اسالمی ایران بتواند قدرت دفاعی و نظامی خود را به رخ دشتمنان استالم و ایتن
مرز و بوم بکشد .بررسیهای میدانی در برخی از سازمانهای دفاعی و نظامی در جمهتوری
اسالمی ایران از جمله سازمان مورد مطالعه ،نشان دادند که این سازمان نیز از ایتن موضتوع
رنج میبرد و ابهامات زیادی در خصو

معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت دانش وجتود

دارند .بررسیهای عمیقتر حاکی از آن هستند که سازمان مذکور بر توانمندسازهای اجترای
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پیشرفتهای چشمگیر نظامی ،دفاعی و هستهای از سویدیگر سبز شتدند کته متخاصتمان

مدیریت دانش تأکید دارد و به شاخصهای ارزیابی عملکرد متدیریت دانتش کمتتر توجته
کرده است .مرور ادبیات مربوط و بررسیهای میدانی ،شکاف نظری تحقیق را به شرح زیتر
برجسته میکنند:
 مطالعهای که بتواند یک مدن جامع برای اندازهگیری عملکترد متدیریت دانتش در
سازمانهای دفاعی ارائه کند ،کمتر به چشم میخورد.
بر این اساس ،مطالعه حاضر پیشنهاد میکند کته چنتین تعتداد کمتی از شتواهد نظتری و
تجربی نتیجه دو دلیل هستند .اون ،مفهوم معیارهای اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش هنتوز
مبهم است؛ بهطوریکه در اکثر مطالعات معیارهای انتدازهگیتری عملکترد متدیریت دانتش و
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توانمندسازهای اجرای مدیریت دانتش ،یکستان در نظتر گرفتته متیشتوند .دوم ،ستازههتای
اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش نیاز به عملیتاتی شتدن دارنتد .ازآنجاکته مطالعتات قبلتی،
ساختاری قابل اندازهگیری ارائه نکردند ،بنابراین به ستختی متیتتوان گتزارههتای تجربتی در
سازمانهای دفاعی را طرح و آزمایش کرد .در این راستا ،تحقیق حاضر بهدنبان شاخصهتایی
است که بتوانند عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی را اندازهگیری کنند.
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مطالعه ما از دو طریق زیر به ادبیات موجود در مورد موضوع تحقیق کمک میکند .اون،
این تحقیق مفهوم معیارهای اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی را به
روشی عمیق روشن میکند .در این راستا ،ما سعی میکنیم ادبیات متبهم دربتاره معیارهتای
مورد نظر را به وضوح تعریف ک نیم و گسترش دهیم .با این کار ،ما در واقع درک مفاهیم را
برای دستیابی به شاخصهای عملیاتی تسهیل میکنیم .دوم ،ما با ایجاد یک مدن اکتشتافی و
بررسی میزان ستازگاری بتین معیارهتای نظتری و تجربتی در یتک ستازمان دفتاعی (متدن
تأییدی) ،به ادبیات تجربی و پیامدهای کاربردی آن در حتوزه دفتاعی کمتک متیکنتیم .در
نهایت ،ما به دنبان بررسی ارتباطات بین معیارهای شناستایی شتده هستتیم تتا بتتوانیم درک
عمیقی را بهمنظور ارتقای عملکرد مدیریت دانش و توسعه استرات یهای دانشمحور بترای
مدیران و سیاست گذاران سازمانهای دفاعی ،فراهم کنیم .با توجه به موارد پیشگفته ،هدف
اصلی تحقیق حاضر ارائه مدن اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در یکی از ستازمانهتای
دفاعی کشور است .بر ایتن استاس ،ست ان اصتلی تحقیتق حاضتر عبتارت استت از :متدن
اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی چگونه است؟
مباني نظری و پيشينه شناسي تحقيق
مديريت دانش 8در سازمانهاي دفاعي
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مدیریت دانش یک راهبرد و فرآیند گستردهای است که امر شناستایی ،ستازماندهی ،بته
اشتراک گذاری و استفاده اثربخش و کارا از اطالعات و تجربیتات داخلتی ستازمان را متورد
11

1. Knowledge Management
2. Defensive organizations

توجه قرار میدهد (زاهدی و همکاران2 :1331 ،؛ چهاردولی و نجاتی .)211-223 :1331 ،متدیریت دانتش
در سازمانهای دفاعی ،راهبردی است که سازمانهای دفتاعی بترای تبتدیل شتدن بته یتک
سازمان دانشمحور و شبکهمحور استفاده میکنند و این بهعنوان یکی از مهمترین تحتوالت
اینگونه سازمانها شناخته میشتود (امینتی و انعتامی علمتداری .)21-22 :1313 ،متدیریت دانتش در
نظامی ،دفاعی و امنیتی را در میدان نبرد کارا و اثربخش کنتد (جعفتری و همکتاران.)311 :2112 ،1
کریستوپیان ( )23 :2111مدیریت دانش در سازمانهتای دفتاعی را اینگونته تعریتف متیکنتد:
«رویکردی راهبردی -فرآیندی بهمنظور دستیابی به اهداف دفاعی با استفاده از قدرت نفتو
دانش جمعی برای انجام فرآیندهای اکتساب ،جمتعآوری ،خیترهستازی ،ستازماندهی ،بته
اشتراکگذاری و به کارگیری دانش است» .این رویکترد نیازمنتد فرآینتدهای توانمندستاز و
قابل اطمینان در حوزههای محتوایی و کارکردی است تا بتوانتد بتا ایجتاد همتاهنگی میتان
مراحل عملیاتی و سرمایههای فکری قابل اعتمتاد ،فراختوانی و خلتق دانتش را بتا رعایتت
سلسله مراتز مناسز انجام دهد (جعفری و همکاران.)03 :2111 ،2
اندازهگیري عملکرد مديريت دانش 9در سازمانهاي دفاعي
در دنیای امروز ،کلید موفقیت هر سازمانی اندازهگیری دانتش استت و دانتش بتهعنتوان
یکی از منابع اصلی رقابت در سازمانهای دولتی و خصوصی معرفی شده

است(محمتودزاده و
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سازمانهای دفاعی به دنبان آن است تا با کمک نیروها و مشاوران دفاعی بتوانتد تصتمیمات

تقیزاده بیرامی1330 ،؛  .)142اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش بسیار مهم است؛ زیرا بتهعنتوان
پایهای است که سازمان را قادر میسازد تتا فرآینتدهای متدیریت دانتش ختود را ارزیتابی،
کنتتترن و بهبتتود دهتتد (چهتتاردولی و نجتتاتی223 :1331 ،؛ قاستتمی و والمحمتتدی .)1122 :2111 ،4کتتوا و
وانگ )0124 :2111(3معتقد هستند که بهبود عملکرد مدیریت دانش در نهایت منجر بته بهبتود

1. Jafari et al
2. Jafari et al
3. Knowledge Management Performance Measurement
4. Ghasemi & Valmohammadi
5. Kuah & Wong
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عملکرد سازمانی خواهتد شتد .بتر استاس نظتر ویی و همکتاران ،)12 :2113( 1انتدازهگیتری
عملکرد مدیریت دانش بته روش هتای ارزیتابی متدیریت دانتش و روابتط آن بتا عملکترد
سازمانی اشاره دارد .بارتزاک ( )311 :2114و دسوزا و واناپالی ( )33 :2113ا عتان متیکننتد کته
بسیاری از سازمانهای دفاعی نمیتوانند اجرای مدیریت دانش خود را با توجه به دالیلی از
قبیل عدم ارزیابی عملکرد دفاعی ،عدم ارزیابی عملکرد مربوط به فرآیندهای عملیاتی ،عدم
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تعریف مرزهای فرآیندی و عدم حفظ امنیت دانش و اطالعات دفاعی اندازهگیری کننتد .در
این راستا ،در نظر گرفتن یک مدن اندازهگیری عملکترد متدیریت دانتش بتهعنتوان عتاملی
کلیدی برای ارزیابی و اجرای موفق مدیریت دانش در سازمانهای دفتاعی ضتروری استت
(کوا و وانگ.)0123 :2111 ،
معیارهاي اندازهگیري عملکرد مديريت دانش در سازمانهاي دفاعي
در ادامه ،شرح تفصیلی درباره معیارهای مدن اندازهگیتری عملکترد متدیریت دانتش در
سازمانهای دفاعی در این مطالعه ارائه میشود.
کیفیت دانش
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کیفیت دانش به میزانی که دانتش متیتوانتد نیازهتای مختلتف یتک ستازمان دفتاعی را
برآورده کند ،اشاره دارد (بارتزاک .)334 :2112 ،بررسی عمیق مطالعات مربوط نشان میدهد کته
کیفیت دانش بر کیفیت کلیه امور مربوط به اجرای مت ثر متدیریت دانتش در ستازمانهتای
دفاعی تمرکز دارد (رو و سئو .)21 :2112 ،این امور شتامل «کیفیتت خلتق دانتش»« ،کیفیتت بته
اشتراکگذاری دانش در واحدهای سازمانی»« ،کیفیتت سیستتم متدیریت دانتش»« ،کیفیتت
اجرای فرآیندهای مدیریت دانش»« ،منحنی/قابلیت یادگیری دانش» و «کیفیت متخصصتان و
دانشمندان دفاعی» است که در زیر توضیح داده میشوند.
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1. Wei et al
2. Knowledge Quality

خلق دانش ،شکلگیری مفاهیم جدید است و از طریق تعتامالت بتین دانتش صتریح و
دانتتش ضتتمنی در هتتن افتتراد اتفتتا متتیافتتتد (چیتتو و همکتتاران .)1121 :2110 ،1چانتتگ و
همکاران )133 :2112(2متذکر شدند که کیفیت ایجاد دانش به محتوا ،قابلیت اطمینان ،دقت ،کامتل
بودن ،مفید بودن و بهموقعبودن دانش خلتق شتده بستتگی دارد .چانتگ و

همکتاران()130 :2112

مدیریت دانش است و دانش مشترک باید مرتبط ،قابل اعتماد ،دقیق ،کامل ،مفید و به موقتع
باشد .سیستم مدیریت دانش به هر نوع ابزار و سیستم فنآوری اطالعات مربوط میشود که
دانش در سازمانهای دفاعی را خیره و بازیابی میکند؛ همکاری کارکنان دفاعی را افتزایش
میدهد؛ منابع دانش صریح و ضمنی را پیدا میکند؛ دانش را سازماندهی و طبقهبندی کترده
و به کار میگیرد و یا به روشی دیگر فرآیندهای مدیریت دانش در ستازمانهتای دفتاعی را
بهبود میبخشد (جعفری و همکاران .)311-311 :2112 ،بنابراین ،کیفیت سیستم مدیریت دانتش بته
هر یک از فعالیتهای فنآوری اطالعات مربوط میشود که میتواند متوارد فتو را بهبتود
بخشد (رو و ستئو .)21 :2112 ،فرآینتدهای متدیریت دانتش در ستازمانهتای دفتاعی مجموعته
فعالیتهایی هستند که دادهها ،اطالعات ،تجربیات ،ارزشها و نگرشهای دفاعی را بتا هتم
ترکیز میکنند و فعالیتهتای اصتلی متدیریت دانتش را در ستازمانهتای دفتاعی ترستیم
میکنند(جعفری و همکاران .)02 :2111 ،مطمئناً ،بررسی کیفیت اجترای فرآینتدهای متدیریت دانتش
اولین قدم در ارزیابی عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفتاعی استت (کریستتوپیان.)03 :2111 ،
منحنی یادگیری دانش در سازمانهای دفاعی به مقدار زمان و تالش اختصا
دستیابی به یک مجموعه دانش جدید مربوط به یک موضوع یا پروژه خا
دارد

(حمیدیزاده و فدائینت

مقاله پ وهشی :ارائه مدن اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش (مورد مطالعه :یک سازمان دفاعی)

استدالن میکنند که به اشتراکگذاری دانش بین واحدهای سازمانی متتأثر از اجترای موفتق

یافتته بترای
دفتاعی اشتاره

اد .)23 :2111 ،3شیز افزایشی در این منحنی میزان یادگیری دانش جدیتد

و کیفیت اجرای م ثر مدیریت دانش در ستازمان دفتاعی را نشتان متیدهتد (بتارتزاک.)313 :2114 ،
جعفری و همکاران ( )312 :2112ختاطر نشتان کردنتد کته کیفیتت متخصصتان دانتش ،یتک
شاخص مهم برای اندازهگیری عملکترد متدیریت دانتش در ستازمانهتای دفتاعی استت و
1. Chiu et al
2. Chang et al
3. Hamidizadeh & Fadaeinejad
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میتواند بر اساس معیارهای کیفی و کمّی از جملته تجربته کتار ،مقتاالت علمتی ،ایتدههتا،
راهحلهای راهبردی ،رفع موانع مهم ستازمانی ،مشتارکت مت ثر در جلستات و درسهتای
آموخته شده ارزیابی شود .با توجه به موارد پیشگفته ،میتوان ا عان کرد که کیفیتت دانتش
معیار مهمی برای اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی است.
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مطلوبیت دانش

8

مطلوبیت دانش بهعنوان یک وضعیت مفیتد تعریتف متیشتود کته بیتانگر نتیجته درک
عمومی واکنش هنی ناشی از تجربه استفاده از دانش در سازمانهای دفتاعی

استت(بتارتزاک،

 .)311 :2114بررسی مطالعات مربوط نشان میدهد که مطلوبیت دانش در سازمانهای دفتاعی
میتواند بر استاس شتاخصهتای « در دستترس بتودن دانتش بتا رعایتت اصتون حفاظتت
اطالعات»« ،قدرت پاستخگویی دانتش»« ،اثربخشتی دانتش»« ،بهبتود روابتط متخصصتان و
دانشمندان»« ،حفظ تخصص و استعداد کلیدی متخصصتان و دانشتمندان»« ،نهادینتهستازی
دانش»« ،کمیت دانتش» و «انتقتان دانتش» ارزیتابی شتود کته توضتیحات مربتوط بته ایتن
شاخصها در یل ارائه میشوند.
در دسترس بودن دانش یک اصل کلی در سازمانهای دفتاعی استت و بته دستتیابی بته
انواع دانش در سازمانهای نظامی و دفاعی توسط دانشمندان و کارکنان دانشی در هر زمتان
و مکان اشاره دارد (جعفری و همکتاران .)01 :2111 ،قدرت پاسخگویی دانش مستلزم داشتن یتک
تجربه واقعی از تعامل بین کارکنان دانشی و سیستم مدیریت دانش در سازمانهتای دفتاعی
است (بارتزاک)333 :2112 ،؛ این شامل تجربه تعامل افراد با ارائهدهندگان دانش (بهعنتوان مثتان
تأثیر بر عزت نفس و رازداری) و سایر جنبههایی استت کته بته ختودی ختود فراتتر از آن
است(حمیدیزاده و فدائین

اد .)23 :2111 ،اثربخشی دانش به صحت کلیه فعالیتهتای مربتوط بته

مدیریت دانش و مقایسه بین این فعالیتها و اهداف از پیش تعیتین شتده در ستازمانهتای
دفاعی اشاره دارد (لی و چتوی133 :2113 ،2؛ کریستتوپیان .)21 :2111 ،بهبتود روابتط کارکنتان نتیجته
14

1. Knowledge Utility
2. Lee & Choi

اجرای م ثر متدیریت دانتش استت (دیگتالوار و ستانگوان  )333 :2111 ،1کته متیتوانتد از طریتق
کارگاههای آموزشی و تیمهای مستقل بترای حتل مستائل دفتاعی افتزایش یابتد

(جورشتیچ و

همکاران .)03 :2121 ،حفظ کارکنان با استعداد و کلیدی یک فعالیتت حمتایتی متتأثر از اجترای
م ثر مدیریت دانش است که از طریق ایجاد جو حمایتی -مشارکتی در سازمان امکتانپتذیر
مورد فعالیتهایی است که کسز مداوم دانتش را تستهیل متیکننتد و ایتن یتک خروجتی
اساسی از اجرای م ثر متدیریت دانتش استت .کمیتت دانتش در ستازمانهتای دفتاعی بته
حوزههای مختلف دفاعی اشاره دارد که میتوانند پیش نیازهای موفقیت و قدرتمنتدی یتک
سازمان دفاعی در سطح منطقهای و بینالمللی را فراهم کنند (بتارتزاک .)313 :2114 ،سازمانهای
دفاعی به حوزههای دانش مختلفی نیاز دارند که اجرای م ثر مدیریت دانتش بایتد بته آنهتا
منتهی شود (دسوزا و اواریستو .)412 :2110 ،2انتقان دانش به انتشار دانش و فراهم آوردن ورودی-
ها (به عنوان مثان داده و اطالعات) برای حل مسأله از یک واحتد یتا تتیم در یتک ستازمان
دفاعی به واحد یا تیم دیگر در آن سازمان یا سازمانهای همکار اشاره

دارد(جعفری و همکتاران،

311 :2112؛ دیگالوار و سانگوان .)334 :2111 ،بارتزاک ( )330 :2112و کریستتوپیان ( )20 :2111استتدالن
میکنند که رعایت اصون انتقان دانش در سازمانهای دفاعی بترای طراحتی نقشته ارتبتاطی
دانش و اجرای م ثر مدیریت دانش ضروری است .با توجه به مباحث پیشگفتته ،متیتتوان
بیان کرد که مطلوبیت دانش معیار مهمتی بترای انتدازهگیتری عملکترد متدیریت دانتش در

مقاله پ وهشی :ارائه مدن اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش (مورد مطالعه :یک سازمان دفاعی)

است (دیگالوار و سانگوان .)333 :2111 ،طبق نظر کریستوپیان ( ،)20 :2111نهادینتهستازی دانتش در

سازمانهای دفاعی است.
نوآوري دانش

9

نوآوری دانش بهعنوان توانایی ایجتاد ارزش ،تمتایز ،دانتش عمیتق تئتوریکی و آگتاهی
عملی تعریف میشود که میتواند روشها ،ایدهها یتا اطالعتات خاصتی را در یتک زمینته
مشخص توسعه دهد (جورشیچ و همکاران .)00 :2121 ،بررسی مطالعات گذشته نشان میدهد کته
1. Digalwar & Sangwan
2. Desouza & Evaristo
3. Knowledge Innovation
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نوآوری دانش در سازمانهای دفاعی بر معیارهای مختلفی تمرکز دارد .نوآوری دانش اهترم
فشاری است که یک سازمان دفاعی بر رقبای منطقه و بینالمللتی ختود دارد

(بتارتزاک:2114 ،

331؛ جعفری و همکاران .)02 :2111 ،نوآوری دانش ،وی گی و شرایطی است که بته یتک ستازمان
دفاعی امکان میدهند تا محصوالت دفاعی با ارزش بیشتر را به روش مطلوبتر و با تمرکز
بر کیفیت ،تمایز و انعطافپذیری تولید کند (جعفتری و همکتاران312 :2112 ،؛ رو و ستئو.)22 :2112 ،
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سان پنجم ،شماره  ،11تابستان 1411

جورشیچ و همکاران ( )00 :2121استدالن میکنند که نتوآوری متیتوانتد یتک پیامتد مهتم از
اجرای م ثر مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی باشد .مروری بر ادبیات گذشته در متورد
نوآوری نشان میدهد کته «تعتداد ایتدههتای دفتاعی» (بتارتزاک« ،)2114 ،دستتیابی بته مزیتت
دفاعی»(رو و سئو« ،)22 :2112 ،ایجاد و توسعه محصتوالت دفتاعی جدیتد»

(جورشتیچ و همکتاران،

« ،)00 :2121شناسایی فرصت هتای دفتاعی جدیتد» (دیگتالوار و ستانگوان« ،)333 :2111 ،شناستایی
نیازهتتای دفتتاعی جدیتتد» (بتتارتزاک330 :2112 ،؛ لتتی و چتتوی )134 :2113 ،و «ارتقتتاء فرهنتتگ
نوآوری»(کریستوپیان )22 :2111 ،میتوانند در اثر اجرای م ثر متدیریت دانتش در یتک ستازمان
دفاعی پدیدار شوند .با توجه به موضوعات پیشگفته ،میتتوان استتدالن کترد کته نتوآوری
دانش ،معیار مهمی برای اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی است.
نتايج دفاعي

8

نتایج دفاعی به عنوان موفقیت نهایی و قدرتمندی ملمتوس یتک ستازمان دفتاعی بترای
دستیابی به اهداف دفاعی و سازمانی تعریف میشتوند (جعفتری و همکتاران .)01 :2111 ،پتس از
اجرای مدیریت دانش ،سازمانهای دفاعی باید از اضمحالن دانش
حمیدیزاده و فدائینت

(دستوزا و واناپتالی33 :2113 ،؛

اد )24 :2111 ،و نشت دانش (نتوروزی رودپشتتی و همکتاران )30 :1330 ،جلتوگیری

کنند .ارتقای بهرهوری پروژههای دفاعی و تقویت بنیان دفتاعی متیتواننتد بتهعنتوان نتتایج
ملموس اجرای مدیریت دانش باشند؛ زیرا اجرای مدیریت دانش بر کارایی کارکنان ستازمان
بهمنظور اجرای موفق سایر پتروژههتا اثرگتذار استت (دیگتالوار و ستانگوان .)330 :2111 ،بررستی
مطالعات گذشته حاکی از آن است که اجرای م ثر مدیریت دانش در ستازمانهتای دفتاعی
10
1. Defensive Results

باید به روابط خوب و رضتایتمندی ینفعتان دفتاعی و نظتامی (دستوزا و اواریستتو،)411 :2110 ،
کاهش زمان رسیدن به اهداف دفاعی و سازمانی (جعفتری و همکتاران )313 :2112 ،و ستودآوری
مستقیم و غیرمستقیم

(حمیدیزاده و فدایین

اد24 :2111 ،؛ جورشیچ و همکاران )02 :2121 ،منتهتی شتود.

به طورکلی ،مباحث پیش گفته نشان میدهند که نتیجه دفاعی ،معیار مهمی برای اندازهگیتری

پيشينه تحقيق
در زمینه مدیریت دانش ،اندازهگیری عملکرد بسیار مهم است

(وانتگ و همکتاران)13 :2110 ،1

و مطالعات مختلفی در مورد مدنها و ابزارهای اندازهگیری عملکرد متدیریت دانتش انجتام
گرفته که مدیریت دانش و موفقیت سازمانی را بههم پیوند میدهنتد

(حمیتدیزاده و فتدائینت اد،

 .)23 :2111قاسمی و والمحمدی ( )1121 :2111استتدالن متیکننتد کته انتدازهگیتری عملکترد
مدیریت دانش میتواند نقش مهمی بهمنظتور پیتادهستازی موفتق متدیریت دانتش ،توستعه
استرات یها و بهبود توانایی هتا بترای دستتیابی بته اهتداف ستازمانی داشتته باشتد .اگرچته
مطالعات متعددی چارچوبهای مختلفی را برای اندازهگیری عملکرد مدیریت دانتش ارائته
دادند ،اما بیشتر آنها بر فرآیندهای مدیریت دانش و مناظر کتارت امتیتازی متتوازن از قبیتل
مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری متمرکز شدند

(مانینریبیکا و کیتفتای:2114 ،2

323-322؛ چن و فونگ443-441 :2113 ،3؛ وانگ و همکاران .)10-13 :2110 ،بر این اساس میتوان اظهتار

مقاله پ وهشی :ارائه مدن اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش (مورد مطالعه :یک سازمان دفاعی)

عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی است.

داشت که شاخصهای اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش فقتط در چتارچوب فراینتدهای
مدیریت دانش و رویکرد کارت امتیازی متوازن در نظر گرفته شدند که میتواننتد جامعیتت
شاخصها را محدود کنند .همچنین قابلتوجهاستکه برخی مدنهای اندازهگیتری عملکترد
مدیریت دانش ،عوامل مهم موفقیت یا توانمندسازهای اجرای مدیریت دانش را اندازهگیتری
میکنند (ساکگیوان و جاییهایون123-121 :2113 ،4؛ کیوانگچی و کیوایسانگ .)401-432 :2113 ،3بر ایتن
1. Wang et al
2. Man Yin Rebecca & Kit Fai
3. Chen & Fong
4. Suk‐Gwon & Jae‐Hyeon
5. Kwong‐Chi & Kwai‐Sang
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اساس ،مرز بین شاخصهای اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش و توانمندستازهای اجترای
مدیریت دانش تاریک است و سازمانها بهسختی میتوانند عملکرد مدیریت دانش ختود را
اندازهگیری کنند .در زمینه دفاعی میتتوان بته تحقیتق پتیشرو کته توستط قاستمینت اد و
فرامرزی ( )121-120 :1330انجام شده است اشاره کرد که بر توانمندسازهای اجترای متدیریت
دانش و معیارهای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش در حوزه دفاعی تمرکز دارد .جتدون
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سان پنجم ،شماره  ،11تابستان 1411

 ،1ابعاد مختلف اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش که از نتایج تحقیقتات گذشتته حاصتل
شدند را نشان میدهد.
جدول شماره  :8ابعاد اندازهگیري عملکرد مديريت دانش در تحقیقات گذشته
(جمعآوري توسط محققین)
نویسنده (سال)

زمينه مورد
مطالعه

مدهوشی و
حسینزاده اطاقسرا

ابعاد مطالعه
 -فرآیندهای مدیریت دانش :اکتساب دانش ،به اشتراکگذاری دانتش و

غیر دفاعی

()11-11 :1311

به کارگیری دانش
 سیستم مدیریت دانش :زیرساختها و قابلیتها رضایت از سیستم :افزایش میزان رضایت ینفعان ،وجود جو دوستانهو قابل اعتماد بین کارکنان ،افزایش میزان رضایت کارکنان
 بهبود کیفیت و بازدهی سازمان :بهبتود کیفیتت و بتازدهی ختدمات وفرآیندهای سازمان ،بهبود خبرگی و شایستگی کارکنان ،صحیح بتودن و
مرتبط بودن ،وجود نوآوری و خالقیت در خدمات و عملکرد کارکنان
 -یادگیری و کاربرد واقعی دانش در سازمان :ارزشمند بتودن و کتاربرد

قاسمین اد و
فرامرزی (:1330
)121-120

نظامی-
دفاعی

واقعی دانش در سازمان ،مقایسه با عملکرد دیگر ستازمانهتا و ارتقتای
عملکرد ،وجود فرآیند تبدیل دانش موجود به دانش مفید
 فرهنگ خلق و تعامالت دانش :فرهنگ رسمی و غیر رستمی تشتویقتعامالت میان کارکنان ،فرهنگ ایجاد ظرفیت دانش
 زیرساخت سازمانی مناسز مدیریت دانتش :یکپارچتهستازی دانتش،برقرای ارتباط میتان اطالعتات و دانتش موجتود در ستازمان ،ستهولت
دسترسی به دانش ،سرعت انتقان دانش ،وجتود فتنآوری بترای تعیتین
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سطح دسترستی بته دانتش ،وجتود ستاختار ستازمانی مناستز ،وجتود
راهبردهای اکتساب و گردآوری دانش

نویسنده (سال)

زمينه مورد
مطالعه

ساکگیوان و
جاییهایون (:2113

ابعاد مطالعه

غیر دفاعی

)123-121

دانش مربوط به عملیات ،دانش مربوط به بازار ،مهارت ارتباطی ،مهارت
رهبری ،مهارت یادگیری ،مهارت حل مسأله
 -توانمندسازهای مدیریت دانش :جهتگیری کاربر دانش ،رهبتری متدیریت

کیوانگچی و
کیوایسانگ

دانش ،فرهنگ دانشمحور و یادگیری مستمر ،زیرستاخت سیستتم متدیریت
غیر دفاعی

دانش ،تمرکز بر پرسنل مدیریت دانش و فرآیند مدیریت دانش
 -نتایج مدیریت دانش :نتایج شناختن انتظتارات کتاربران دانتش ،نتتایج

()401-432 :2113

طراحی مدیریت دانش ،نتایج تحویل مدیریت دانش ،درک کاربر دانتش
از نتایج مدیریت دانش و انتظارات کاربر دانش از نتایج مدیریت دانش
مانینریبیکا و
کیتفای (:2114

غیر دفاعی

)323-322
کیم و همکاران

1

()411-412 :2114

غیر دفاعی

رهبری مدیریت ارشد ،فرآیندهای مدیریت دانش ،توستعه افتراد ،بهبتود
مستمر ،جهتگیری نتایج
فعالیتهای سیستماتیک دانش ،توسعه کارکنان ،رضایت مشتری ،روابتط
خارجی و کمک به موفقیت سازمانی
 منابع دانش :سرمایه انسانی ،سرمایه دانش و مالکیت معنوی -فرایندهای مدیریت دانش :کسز دانش ،ایجاد و تولید دانش ،بتهکتارگیری

چنگشنگ و
کوانییه:2113( 2

غیر دفاعی

)442-433

دانش ،کدگذاری و خیرهسازی دانش و انتقان و به اشتراکگذاری دانش
 عوامل مدیریت دانش :فرهنگ ،حمایت متدیریت ارشتد ،زیرستاختهتایسازمانی ،استرات ی ،منابع و مدیریت منابع انسانی
کارت امتیازی متوازن :مالی ،مشتری ،فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری

چن و فونگ (:2113
)443-441

غیر دفاعی

مقاله پ وهشی :ارائه مدن اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش (مورد مطالعه :یک سازمان دفاعی)

دانش ،روابط عرضهکننده دانش و مشتری ،برنامتهریتزی راهبتردی متدیریت

مکانیزمهای سازمانی ،مکتانیزمهتای فنتروری ،شناستایی دانتش ،کستز
دانش ،انتشار دانش ،استفاده از دانش و عملکرد کسز و کار
 فرایندهای مدیریت دانش :اکتساب دانش ،انتقان دانش و ایجاد دانش -ساختار دانش ستازمانی :توانتایی ستازمانی بترای استتفاده از دانتش،

وانگ و همکاران
()10-13 :2110

غیر دفاعی

توانایی رهبری مدیریت ارشد ستازمان ،توانتایی اعضتای تتیم و محتیط
متناسز با حمایت از مدیریت دانش
 مزایای اقتصادی :سطح سود ،سطح درآمد و ارزش اجتماعی -کارایی :مشتری ،کارکنان و استفاده از دانش

1. Kim et al
2. Cheng Sheng & Kuan Yew
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نویسنده (سال)

زمينه مورد

ابعاد مطالعه

مطالعه

 منابع دانش :سرمایه انسانی ،سرمایه دانش و دارایی فکری فرایندهای متدیریت دانتش :اکتستاب دانتش ،خلتق و تولیتد دانتش،لی و وونگ:2112( 1
)232-231

غیر دفاعی

استفاده از دانش ،کدگذاری و خیرهسازی دانش و انتقان و به اشتتراک-
گذاری دانش
 -عوامل مدیریت دانش :فرهنگ ،حمایت مدیریت ارشتد ،زیرستاخت-

فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سان پنجم ،شماره  ،11تابستان 1411

های سازمانی ،استرات ی ،منابع و مدیریت منابع انسانی
 عوامل مدیریت دانش :عوامل نرم و سختاوفکیر و کاسو

 -فعالیتتتهتتای متتدیریت دانتتش :شناستتایی دانتتش ،اکتستتاب دانتتش،

2

(-1410 :2113

غیر دفاعی

)1411

مدن سازی دانش ،خیره دانش ،بازیابی دانتش ،انتقتان دانتش ،درونتی-
سازی دانش ،استفاده از دانش و بهروزرسانی دانش
 نتایج مدیریت دانش :توستعه شایستتگی ،نتوآوری ،عملکترد متالی ورضایت مشتری

بررسی عمیق مطالعات قبلی نشان میدهد (جدون  )1که بیشتر متدنهتای انتدازهگیتری
عملکرد مدیریت دانش بر توانمندسازهای اجرای مدیریت دانش ،فرایندهای مدیریت دانش
و معیارهای مبتنی بر کارت امتیازی متوازن تمرکز کردند .همچنین تمرکتز بتر انتدازهگیتری
عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی کمتتر دیتده متیشتود .بنتابراین ،یتک متدن
اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی که بر معیارهای عملکردی تمرکز
کند ،میتواند بهعنوان شکاف تحقیقاتی در این زمینه در نظر گرفته شود.
روششناسي تحقيق
این مطالعه بر اساس نتیجه یا هدف از نوع تحقیقات کتاربردی و بته لحتاو روش اجترا
جزء تحقیقات توصیفی و تبیینی است .این تحقیق از منظر جمعآوری دادهها جزء تحقیقات
پیمایشی و در زمره روش تحقیق کمّی قرار دارد.
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1. Lee & Wong
2. Oufkir & Kassou

جامعه تحقيق و نمونه آماری
جامعه تحقیق حاضر یکی از سازمانهای دفاعی در کشتور استت کته کارشناستان ایتن
سازمان به عنوان واحد تحلیل آماری انتخاب شدند .طبق اطالعات دریافت شده از معاونتت
منابع انسانی این سازمان ،کارشناسان  203نفر هستند .از جمله وی گیهای ایتن کارشناستان
میتوان به تجارب آنها در رویکردهای مدیریتی از جمله مدیریت دانتش و مفتاهیم دفتاعی
جامعه مورد نظر متجانس هستند و مشابهت دارند ،از نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شد
و با استفاده از فرمون کوکران در جامعه محدود

(م

منی و فعان قیومی )113 :1332 ،تعداد  230نفتر

به عنوان حجم نمونه مشخص شدند .باتوجهبهاینکه برای انجام تحلیل عاملی اکتشافی بترای
هر متغیر باید حداقل  3نمونه در نظر گرفته شود ،بنابراین ،میتزان حجتم نمونته حاصتله از
فرمون کوکران مورد قبون است (مومنی و فعان قیومی.)113 :1332 ،
روش و ابزار جمعآوری دادهها و شيوه تحليل دادهها
در این تحقیق ،بهمنظور جمعآوری دادهها و اطالعات از دو روش کتابخانهای و میتدانی
استفاده شد .در مطالعات کتابخانهای ،ادبیات نظتری تحقیتق و شتاخصهتای انتدازهگیتری
عملکرد مدیریت دانش از طریق مطالعات مربوطه جمتعآوری شتدند .الزمبته کتراستتکته
تعریف مفهومی و عملیاتی شاخصها توسط  3نفتر از کارشناستان پاستخگو بتا توجته بته

مقاله پ وهشی :ارائه مدن اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش (مورد مطالعه :یک سازمان دفاعی)

اشاره کرد .بر اساس استدالن افجهء و علیزادهفر ( )14 :1330و با توجه به این اصل کته افتراد

کاربردشان در سازمانهای دفاعی تعدیل شتدند .در روش میتدانی ،یتک پرسشتنامه محقتق
ساخته برای جمعآوری دادهها و اطالعات مورد نیاز استفاده شد .پرسشتنامه تحقیتق شتامل
 22س ان مربوط به شاخصهای اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفتاعی
است که با مقیاس پنجگانه لیکرت از خیلی کم ( )1تا خیلی زیاد ( )3سنجیده شدند .تعتداد
 231پرسشنامه در بین پاسخدهندگان توزیع شدند که پس از مدت دو ماه ،در نهایت تعتداد
 241پرسشنامه مفید برای تحلیل آماری جمعآوری شدند.
در این تحقیق بهمنظور شناسایی و اعتبارسنجی سازههای متدن از تکنیتکهتای تحلیتل
عاملی اکتشافی (در نرمافزار  )SPSS 19و تحلیل عاملی تأییدی (در نترمافتزار )SmartPLS 2
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استفاده شد .تحلیل عاملی اکتشافی یکی از تکنیکهای پیشرفته آمتاری چنتد متغیتره بترای
دستیابی به اهداف علمی از قبیتل کتاهش دادههتا ،کشتف ستاختار و انتدازهگیتری روایتی
ابزارهای جمعآوری اطالعات است (بریس و همکاران .)210 :2113 ،1تحلیل عاملی تأییتدی یکتی
از مجموعه تکنیکهای مدن سازی معادالت ساختاری است که به محققان اجازه میدهد تتا
اثربخشی سازههای تئوریکی شناسایی شده را بررسی کنند .ایتن تکنیتک بتهدنبتان بررستی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سان پنجم ،شماره  ،11تابستان 1411

انطبا بین دادههای تئوریکی و تجربی است (هنسلر و همکاران.)14 :2110 ،
بر اساس پیشنهاد رابرت و وایتد ،)341 :2113( 2و باتوجهبهاینکه ستازههتای متدن تحقیتق
حاضر یک ماهیت اکتشافی دارند و روابط بتین آنهتا کمتتر در تحقیقتات گذشتته مشتاهده
میشوند ،دو جلسه با رویکرد هم اندیشی برگزار شدند و نظر تئتوریکی استاتید دانشتگاه و
تجربه فنی کارشناسان سازمان مورد مطالعته بترای ایجتاد متدن مفهتومی مناستز و روابتط
تجربی بین معیارهای مدن تحقیق تجمیع شدند .با توجه به ماهیتت پتیشبینتی شتده متدن
تحقیق ،برای آزمون برازش مدن (بررسی روابط در نظر گرفته شتده) از روش متدنستازی
معادالت ساختاری مبتنی بر حداقل مربعات جزئی 3در نرمافتزار  SmartPLS 2استتفاده شتد.
این روش به جای باز تولید ماتریس کواریانس تجربی ،بتر بیشتترین واریتانس تبیتین شتده
سازه های وابسته به وسیله سازههای مستقل برای حجم نمونه کم تمرکز دارد .موضوع حجم
نمونه کم مربوط به دیدگاه سنتی روش حداقل مجذورات جزئی است اما در دیدگاه جدید،
روش حداقل مجذورات جزئی الزاماً به تعداد مشاهدات کمتر نسبت به ستایر تکنیتکهتای
مدنسازی معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس نیاز ندارد (هنسلر و همکاران.)13-14 :2110 ،4
تکنیکهای مدن سازی معتادالت ستاختاری و تحلیتل عتاملی تأییتدی دارای دو بختش
«اندازهگیری» و «ساختاری» هستند .بختش انتدازهگیتری بتهدنبتان تعیتین روایتی و پایتایی
سازههای پنهان مدن است و بخش ساختاری رابطه بین سازههتای پنهتان متدن را متنعکس
میکند (هنسلر و همکاران .)10-13 :2110 ،بهمنظور بررسی روایی سازههای تحقیق از روایی محتوا
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1. Brace et al
2. Roberts & Whited
)3. Partial Least Squares (PLS
4. Henseler et al

و روایی سازه (همگرایی و واگرایی) استفاده شد .بتهمنظتور ستنجش روایتی محتتوا ،پرسشتنامه
تحقیق در اختیار برخی از اساتید دانشگاه و کارشناسان پاسخگو قرار گرفت و پتس از تعتدیالت
جزئی از سوی ایشان تأیید شد .بر اساس پیشنهاد هِیر و همکاران ،)103 :2114( 1بهمنظتور روایتی
همگرایی سازههای مدن تحقیق از میانگین واریتانس استتخراج شتده استتفاده شتد .روایتی
معیار فورنل -الکر بررسی گردید (هِیر و همکتاران .)120 :2114 ،بهمنظور بررسی پایایی سازههای
تحقیق از آلفای کرونباخ (کرونباخ و میهیل )211 :1333 ،2و پایایی ترکیبتی

(فورنتل و الرکتر)43 :1311 ،3

استفاده شد.
بخش ساختاری مدن به دنبان بررسی نیکویی برازش مدن از طریق شاخصهای کیفیتت
و تناسز است .بر اساس پیشنهاد آ ر و همکاران ( ،)111-33 :1331مقدار
سایر شاخصهای تناستز و کیفیتت متدن اعتم از ،

تعتدیل شتده و

 ،شتاخص اشتتراکی ،4شتاخص

افزونگی 3و نیکویی برازش )GOF( 0برای مدن تحقیق بررسی شدند.

تعدیل شده نشتان

می دهد که سازه مستقل تا چه میزان توانسته است واریتانس متغیتر وابستته را پتیشبینتی و
تبیین نماید .مقادیر  1/33 ،1/13و  1/02به ترتیز نشاندهنده مقادیر

ضعیف ،متوستط و

قوی در مدن ساختاری هستند .مقادیر  1/13 ،1/12و  1/33بترای شتاخص

 ،بته ترتیتز

نشان دهنده میزان تأثیر ضعیف ،متوسط و قوی یک سازه پنهان وابستته در متدن ستاختاری
هستند .شاخص

نشاندهنده شدت قدرت پتیشبینتی متدن در متورد ستازههتای پنهتان

مقاله پ وهشی :ارائه مدن اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش (مورد مطالعه :یک سازمان دفاعی)

واگرایی یک مفهوم تکمیلکننده برای تأیید روایی سازه است کته در ایتن تحقیتق از طریتق

وابسته است که مقادیر  1/13 ،1/12و  1/33به ترتیز میزان شتدت قتدرت کتم ،متوستط و
زیاد را نشان میدهند .شاخص اشتراکی ،کیفیت مدنهای اندازهگیری انعکاسی را بترای هتر
سازه پنهان (با بیش از یک متغیر مشاهده شتده) متیستنجد .شتاخص افزونگتی بتهمنظتور
ارزیابی کیفیت مدن ساختاری برای هر سازه پنهان وابسته (با توجه به مدن اندازهگیتری آن)
1. Hair et al
2. Cronbach & Meehl
3. Fornell & Larcker
4. Communality
5. Redundancy
)6. Goodness-of-Fit (GOF
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است که مقدار تغییرپذیری شاخصهای یک سازه پنهان وابسته را که از یک یا چنتد ستازه
پنهان مستقل تأثیر میپذیرد ،نشان میدهد GOF .یک شاخص ستنجش کیفیتت متدن بترای
نیکویی برازش است .این شاخص هر دو مدن اندازهگیری و ساختاری را بررسی میکنتد و
بهعنوان معیاری برای پیش بینی و کنترن عملکرد کلی مدن استفاده میشتود .بته طتور کلتی
پیشنهاد میشود بهمنظور بررسی دقیتقتتر نیکتویی بترازش متدن از شتاخص  GOFنستبی
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) استفاده شود که مقتدار آن اگتر بزرگتتر از  1/3باشتد ،مطلوبیتت متدن را نشتان

(

میدهد (عادن آ ر و همکاران.)112-111 :1331 ،
تجزیه و تحليل دادهها
الف -توصیف ويژگيهاي جمعیت شناختي پاسخگويان
وی گی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان نشان دادند که  223نفر مرد و مابقی زن
هستند .حدود  21درصد کارشناسان بیش از  41سان سن دارند و حدود  41درصد آنها
دارای مدرک کارشناسی ارشد و  11درصد آنها دارای مدرک دکتری تخصصی هستتند.
همچنین بیش از  12درصد پاسخ دهندگان سابقه کاری بیشتر از  11سان دارند.
ب -شناسايي معیارهاي مدل اندازهگیري عملکرد مديريت دانش
در این مطالعه ،بهمنظور شناسایی معیارهای مدن اندازهگیری عملکرد مدیریت دانتش از
تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد .جدون  2نتایج تحلیل عتاملی اکتشتافی را نشتان
میدهد.
جدول شماره  :1نتايج تحلیل عاملي اکتشافي (روش تحلیل مؤلفه اصلي و چرخش واريماکس)
آزمون کرویت بارتلت
شاخص
KMO

24

1/002

2010/123

اشتراک

درجه

سطح

استخراجي هر

آزادی

معناداری

شاخص

331

1/111

بیشتر از 1/3

تعداد سازههای

واریانس تبيين

استخراج شده

شده بعد از

(مقادیر ویژه

چرخش

بزرگتر از یک)

(درصد)

4

02/233

نتایج جدون  2نشان میدهند که مقدار شاخص  KMOبرابر  1/002است و با توجته بته
مقبولیت  KMOبزرگتر از  ،1/0بنابراین تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کتافی استت .ستطح
معناداری آزمون بارتلت کوچکتر از  1/3است که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی
ساختار مدن عاملی مناسز است .در انجام تحلیل عاملی ،چهار سازه مقدار وی ه بزرگتتر از
استخراج چهار معیار اصلی شده است .بعد از چرخش واریماکس ،این چهتار معیتار تقریبتاً
 01درصد از واریانس کل مدن اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش را تبیین میکنند (جدون
 .)2جدون  3معیارهای شناسایی شده ،درصد واریانس تبیین شده توسط هر معیار و بارهای
عاملی شاخصها را نشان میدهد.
جدول شماره  :9معیارهاي شناسايي شده و بارهاي عاملي شاخصها
معيارها

کیفیت
دانش

مطلوبیت
دانش

شاخصها
کیفیت خلق دانتش (محتتوا ،قابلیتت اطمینتان،
دقت ،کامل بودن ،مفید بودن ،به موقع بودن)
کیفیت به اشتراکگتذاری دانتش در واحتدها و
تیمهای سازمانی
کیفیت سیستم مدیریت دانش
کیفیت اجرای فرآیندهای مدیریت دانش
منحنی/قابلیت یادگیری دانش
کیفیت متخصصان و دانشمندان دفاعی
در دستتترس بتتودن دانتتش بتتا رعایتتت اصتتون
حفاظت اطالعات
قدرت پاسخگویی دانش
اثربخشی دانش
بهبود روابط متخصصان و دانشمندان
حفظ تخصص و استعداد کلیدی متخصصتان و
دانشمندان
نهادینهسازی دانش
کمیت دانش
انتقتتان دانتتش (از ستتازمان بتته متخصصتتان و
دانشمندان ،از سازمان به پروژههتا ،از تحقیتق و
توسعه به تولید و بالعکس همه موارد)

بارهای
عاملي
1/113
1/231
1/233
1/213
1/034
1/013

منبع

درصد
واریانس
تبيين شده

(بارتزاک334 :2112 ،؛ چیتو
و همکتتتتاران1121 :2110 ،؛
جعفتری و همکتاران:2112 ،
312-311؛ جعفتتتتتتتتری و
همکاران02 :2111 ،؛ چانتگ
و همکتتاران133 :2112 ،؛ رو
و سئو)21 :2112 ،

23/403
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یک دارند که نشان میدهند اجرای تحلیل عاملی به روش تحلیتل م لفته اصتلی منجتر بته

1/203
1/032
1/044
1/312
1/301
1/310
1/312
1/413

(بارتزاک311 :2114 ،؛ لتی و
چتتتتتتتتتتوی133 :2113 ،؛
کریستتتتتتتوپیان21 :2111 ،؛
حمیتتدیزاده و فتتدایینتت اد،
23 :2111؛ جعفتتتتتتتتری و
همکتتتتتتتتاران01 :2111 ،؛
دیگالوار و ستانگوان:2111 ،
333؛ جورشیچ و همکتاران،
)03 :2121

21/332

23

معيارها

نوآوری
دانش
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نتایج
دفاعی

شاخصها

بارهای
عاملي

تعداد ایدههای دفاعی
به دست آوردن مزیت دفاعی
ایجاد و توسعه محصوالت دفاعی جدید
شناسایی فرصتهای دفاعی جدید
شناسایی نیازهای دفاعی جدید

1/211
1/001
1/011
1/331
1/333

ارتقای فرهنگ نوآوری

1/311

جلوگیری از اضمحالن دانش به دلیل از دستت
دادن دانشمندان دفاعی
ارتقاء امنیت و مدیریت اطالعات پس از اجرای
مدیریت دانش
بهتترهوری پتتروژههتتای دفتتاعی پتتس از اجترای
مدیریت دانش
روابتتتط بتتتا نیروهتتتای نظتتتامی و انتظتتتامی و
رضایتمندی آنها
کاهش زمان رسیدن به فتنآوریهتای پیشترفته
دفاعی
ستتودآوری مستتتقیم و غیرمستتتقیم حاصتتل از
اجرای مدیریت دانش
تقویتتت بنیتتان دفتتاعی حاصتتل از تتتالشهتتای
مدیریت دانش

منبع

درصد
واریانس
تبيين شده

(بتتتتتتتارتزاک331 :2114 ،؛
کریستتتتتتتوپیان22 :2111 ،؛
جعفتری و همکتاران:2112 ،
312؛ دیگتتالوار و ستتانگوان،
333 :2111؛ رو و ستتتتتتئو،
22 :2112؛ جورشتتتتتتتیچ و
همکاران)00 :2121 ،

1/033

1/212
1/003
1/042
1/320
1/302
1/333

(نتتتتوروزی رودپشتتتتتی و
همکاران30 :1330 ،؛ دستوزا
و واناپالی33 :2113 ،؛ دسوزا
و اواریستتتتتتو411 :2110 ،؛
جعفتری و همکتاران:2112 ،
313؛ حمیتتتتتتتتتتدیزاده و
فتتتتدایینتتتت اد24 :2111 ،؛
دیگالوار و ستانگوان:2111 ،
330؛ جورشیچ و همکتاران،
)02 :2121

13/221

1/311

جدون  3نشان میدهد که معیار «کیفیت دانش» شامل شش شاخص استت کته 23/403
درصد از واریانس کل مدن را تبیین میکند .شاخصهای این معیتار بتر مبتاحثی کته ستبز
ارتقای کیفیت دانش در سازمانهای دفاعی میشوند ،تمرکز دارند .معیار «مطلوبیتت دانتش»
شامل هشت شاخص است و  21/332درصد از واریانس کتل متدن انتدازهگیتری عملکترد
مدیریت دانش را تبیین میکند .محتتوای شتاخص هتای مربتوط بته ایتن معیتار بتر میتزان
قدرتمندی حاصل از اجترای متدیریت دانتش در ستازمانهتای دفتاعی اشتاره دارد .معیتار
«نوآوری دانش» دارای شش شاخص است که  1/033درصد از واریانس کل متدن را تبیتین
میکند .سرانجام ،معیار «نتایج دفاعی» شامل هفتت شتاخص استت کته  13/221درصتد از

20

واریانس کل را تبیین میکند .الزمبه کراستکه معیارهای شناسایی شده ،بر اساس محتتوای
شاخصهای مربوط به آنها و توسط محققین نامگذاری شدند.
پ -اعتباربخشي معیارهاي شناسايي شده
عاملی تأییدی استفاده شد که خروجی آن در شکلهای  1و  2و جدون  4آمده است.

شکل شماره  :8مقدار آماره  tدر تحلیل عاملي تأيیدي
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در این مطالعه ،به منظور تعیین اثربخشی معیارهتای متدن پیشتنهادی از تکنیتک تحلیتل
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شکل شماره  :1مقدار

21

تعديل شده در تحلیل عاملي تأيیدي

جدول شماره  :0نتايج تحلیل عاملي تأيیدي
مدل ساختاری

مدل اندازهگيری

سازههای تحقيق

ميانگين واریانس استخراج شده

آلفای کرونباخ

پایایي ترکيبي

کيفيت دانش

مطلوبيت دانش

نوآوری دانش

نتایج دفاعي

ضرایب بارهای عاملي

نتيجه

کیفیت دانش

1/011

1/110

1/144

1

---

---

---

1/113

1/032

2/110

تایید شد

مطلوبیت دانش

1/011

1/104

1/321

1/321

1

---

---

1/223

1/012

0/400

تایید شد

نوآوری دانش

1/213

1/133

1/313

1/231

1/333

1

---

1/202

1/311

0/243

تایید شد

نتایج دفاعی

1/032

1/133

1/310

1/212

1/221

1/130

1

1/212

1/013

0/012

تایید شد
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سطح معناداری

مدل تحقيق

ضریب تعيين تعدیل شده

ضریب همبستگي سازههای پنهان

جدون  4نتایج مدنهای اندازهگیری و ساختاری در تحلیل عاملی تأییدی را نشتان متیدهتد.
در بخش اندازهگیری ،مقادیر میانگین واریانس استخراج شده برای همه سازههای تحقیتق بیشتتر
از  1/3هستند که این نمایانگر تأیید روایی همگرایی است .همچنین اگر ضتریز همبستتگی هتر
سازه پنهان با سایر سازههای دیگر به توان دو برسد ،از مقدار میانگین واریتانس استتخراج شتده
مربوط به آن سازه پنهان کمتر است؛ بنابراین روایی واگرایی سازههای مدن تحقیتق متورد قبتون
است .مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای همه سازههای تحقیق بیشتر از  1/2هستند کته
این نشاندهنده تأیید پایایی سازهها است .بهطورکلی میتوان بیان کرد که همته ستازههتای متدن
تحقیق دارای روایی و پایایی مناسبی هستند.

23

با توجه به جدون  ،4در بخش ساختاری میتوان بیان کرد که مقدار آمتاره  tبترای همته
ستتازههتتا بیشتتتر از  1/30استتت (
بنابراین برازش همه سازههای مدن تحقیق تأیید میشود .همچنتین مقتدار

)،
تعتدیل شتده

برای سازههای کیفیت دانش ،مطلوبیت دانش ،نوآوری دانش و نتایج دفاعی به ترتیز برابتر
 1/311 ،1/012 ،1/032و  1/013است که نشان میدهد این سازهها میتوانند مقدار مناستبی
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از واریانس کل مدن اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در سازمان دفاعی متورد مطالعته را
پیشبینی و تبیین کنند.
ت -مدلسازي علّي اندازهگیري عملکرد مديريت دانش
هدف این بخش ،بررسی روابط علّی بین معیارهای مدن اندازهگیری عملکترد متدیریت
دانش در سازمان دفاعی مورد مطالعه از طریق آزمون مدنسازی معادالت ستاختاری استت.
شکلهای  3و  4و جداون  3و  0نتایج آزمون را نشان میدهند.

شکل شماره  :9مقدار آماره  tدر مدل اندازهگیري عملکرد مديريت دانش

جدول شماره  :0نتايج مدلسازي علّي اندازهگیري عملکرد مديريت دانش
اثر غير مستقيم

مطلوبیت دانش

نوآوري دانش

1/214

1/111

1/322

3/342

>1/13

تأیید شد

کیفیت دانش

نتايج دفاعي

1/221

---

1/221

3/221

>1/13

تأیید شد

مطلوبیت دانش

نتايج دفاعي

1/211

1/232

1/343

3/133

>1/13

تأیید شد

نوآوری دانش

نتايج دفاعي

1/134

---

1/134

0/231

>1/13

تأیید شد

اثر مستقيم

اثر کل

کیفیت دانش

نوآوري دانش

1/122

---

1/122

3/112

>1/13

تأیید شد

()P-value

کیفیت دانش

مطلوبیت دانش

1/221

---

1/221

3/104

>1/13

تأیید شد

از

به

نتيجه آزمون

مقدار آماره t

سطح معنيداری

مسير
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شکل شماره  :0مقدار

تعديل شده در مدل اندازهگیري عملکرد مديريت دانش
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جدول شماره  :6نتايج شاخصهاي تناسب و کیفیت مدل تحقیق
سازههاي مدل

Communality

Redundancy

( GOFنسبي)

1/210

1/011

1/433

نوآوری دانش نتایج دفاعی

1/212

1/332

1/413

1/320
1/434
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مطلوبیت دانش

1/012

1/313

1/311

1/232

1/423
1/301
1/043

1/333

1/023

1/333

1/032

1/311

نتایج حاصله از جدون  3نشان میدهند که رابطه بین کیفیت دانش و مطلوبیت دانش در
سطح اطمینان  33درصد معنیدار است (

) .ضتریز مستیر بتین

این دو سازه برابر  1/221است که میزان تأثیرگذاری مستتقیم کیفیتت دانتش بتر مطلوبیتت
دانش را نشان میدهد .نتایج حاصله نشان میدهند که بقیه مسیرهای مدن ساختاری تحقیتق
در سطح اطمینان  33درصد معنادار هستند

و میزان تأثیرگذاری سازهها بر یکدیگر دارای سطح بسیار مناسبی است

نتایج مربوط به جدون  0نشان میدهند که مقادیر

تعدیل شده برای سازههای پنهتان

وابسته در سطح قابل قبولی هستند که میتوان نتیجه گرفت مدن ساختاری از قابلیت تبیتین
خوبی برخوردار است .مدن ساختاری تحقیق توانسته است واریانس ستازههتای مطلوبیتت
32

دانش (

) ،نوآوری دانش (

) و نتایج دفاعی (

) را

در سطح خوبی پیشبینی و تبیین نماید .سایر شاخصهای تناسز و کیفیت مدن اعم از ،
 ،شاخص اشتراکی و شاخص افزونگی در سطح قابل قبولی هستند .همچنین  GOFنسبی
برابر  1/332است که مطلوبیت برازش مدن تحقیق را تأیید میکند.
بحث درباره یافتههای تحقيق
عملکرد مدیریت دانش در سازمان دفاعی مورد مطالعه است .ایتن معیتار توستط تحقیقتات
بارتزاک ( ،)334 :2112جعفتری و همکتاران ( )312-311 :2112و رو و ستئو ( )21 :2112پشتتیبانی
میشود .کیفیت دانش در سازمانهای دفاعی به میزانی که دانش متناسز با نیازهتای دفتاعی
است ،اشاره دارد .برای اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی ،توجه بته
خلق و به اشتراکگذاری دانش با محتوا ،قابل اطمینتان ،دقیتق ،کامتل ،مفیتد و بته موقتع از
جمله موارد مهم است .داشتن یک سیستم مدیریت دانش بتا کیفیتت و متخصصتان دانشتی
قوی به ارتقای کیفیت دانش در سازمانهای دفاعی کمک میکند.
نتیجه دیگر تحقیق حاکی از آن است کته «مطلوبیتت دانتش» یکتی دیگتر از معیارهتای
اصلی مدن تحقیق است که توستط مطالعتات بتارتزاک ( ،)311 :2114کریستتوپیان (،)21 :2111
جعفتتتری و همکتتتاران ( ،)01 :2111دیگتتتالوار و ستتتانگوان )333 :2111( ،و جورشتتتیچ و
همکاران( )03 :2121حمایت میشود .مطلوبیت دانش به یک حالت سودمندی اشاره دارد کته
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یافتههای ما نشان میدهند کته «کیفیتت دانتش» یکتی از معیارهتای متدن انتدازهگیتری

نشان دهنده نتیجه کلتی ادراک و واکتنش روانتی تجربته استتفاده از دانتش استت .در واقتع
میتوان بیان کرد که توجه به در دسترسبودن دانش با رعایتت اصتون حفاظتت اطالعتات،
بهبود روابط کارکنان دانشی ،نهادینهسازی دانش و انتقان دانش از جمله مواردی هستند کته
سبز ارتقای عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی میشوند.
دیگر نتیجه تحقیتق بیتانگر آن استت کته «نتوآوری دانتش» یتک معیتار مهتم در متدن
اندازهگیری عملکرد مدیریت دانتش در ستازمانهتای دفتاعی استت کته توستط تحقیقتات
بتتارتزاک ( ،)331 :2114کریستتتوپیان ( ،)22 :2111جعفتتری و همکتتاران ( ،)312 :2112دیگتتالوار و
سانگوان ( )333 :2111و رو و سئو ( )22 :2112حمایت میشود .نوآوری دانش بهعنوان قابلیتت
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ارزش ،تمایز و دانش و آگاهی کاربردی که میتوانتد روشهتا ،ایتدههتا و اطالعتات را در
حوزههای دفاعی ایجاد کند ،در نظر گرفته میشود.
یافتهها نشان میدهند که «نتایج دفاعی» بتهعنتوان یتک معیتار نتیجته ملمتوس در متدن
اندازهگیری عملکرد مدیریت دانتش در ستازمانهتای دفتاعی استت کته توستط مطالعتات
نتتتوروزی رودپشتتتتی و همکتتتاران ( ،)30 :1330دستتتوزا و واناپتتتالی ( ،)33 :2113دستتتوزا و
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سان پنجم ،شماره  ،11تابستان 1411

اواریستتتو( ،)411 :2110جعفتتری و همکتتاران ( )313 :2112و جورشتتیچ و

همکتتاران ()02 :2121

پشتیبانی میشود .نتایج دفاعی به عنوان میزان موفقیت سازمان دفاعی در دستیابی به اهتداف
دفاعی از طریق اجرای مدیریت دانش در نظر گرفته میشوند .این یک موضتوع مهتم بترای
سازمانهای دفاعی است که اینگونه سازمانها را ملزم میکند تتا بتر نتتایج دفتاعی اجترای
مدیریت دانش تمرکز کنند.
نتایج بهدست آمده از تحقیق نشان دادند کته روابتط فترد شتده بتین معیارهتای متدن
اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در سازمان دفاعی مورد مطالعه تأیید شدند .یافتههای متا
نشان میدهند که بهمنظور ارتقای نتایج دفاعی باید کیفیت دانش ،مطلوبیت دانش و نوآوری
دانش افزایش یابند .مدن پیشنهادی میتواند بهعنتوان یتک چتارچوب عملتی و یتک ابتزار
اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی در نظتر گرفتته شتود و اینگونته
سازمانها را برای اجرای موفق مدیریت دانش یاری کند .همچنین معیارهای شناسایی شتده
و روابط فرد شده در مدنسازی علّی میتوانند بهعنوان نقشه راهی برای ارتقای عملکترد
مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی در نظر گرفته شوند که در بررسی ادبیتات گذشتته در
این حوزه کمتر مشاهده میشوند.
نتيجهگيری
امروزه نیاز به استانداردهای روشن و شناخته شده برای اندازهگیتری عملکترد متدیریت
دانش در سازمانهای دفاعی یکی از چالش هتای بحتث برانگیتز استت .هتدف اصتلی ایتن
مطالعه ،ارائه مدن اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش در یکتی از ستازمانهتای دفتاعی در
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کشور است .نتایج بهدستآمده نشان میدهند که چهار معیتار اصتلی بته نتامهتای «کیفیتت

دانش»« ،مطلوبیت دانش»« ،نوآوری دانش» و «نتایج دفاعی» در مدن انتدازهگیتری عملکترد
مدیریت دانش در سازمان دفاعی مورد مطالعه شناسایی و تأیید شدند و هر یک از معیارهتا
می توانند مقدار قابل قبولی از عملکرد مدیریت دانش در سازمان مورد مطالعه را پیشبینی و
تبیین کنند .یافتههای دیگر نشان دادند که کیفیت دانش بر مطلوبیت دانش ،نوآوری دانش و
دفاعی تأثیر معنادار و مستقیم دارند .بر این اساس ،کیفیت دانش از طریق مطلوبیت دانش و
نوآوری دانش تأثیر بیشتری بر نتایج دفاعی میگذارد.
مطالعه حاضر بهطور قابلتوجهی به دانشگاهیان و سیاستگذاران سازمانهای دفتاعی کمتک
میکند .سهم اصلی و نوآورانه تحقیق ،ارائه یک مدن جدید برای اندازهگیری عملکترد متدیریت
دانش در سازمانهای دفاعی است که نتتایج بتهدستتآمتده کمتتر در مطالعتات گذشتته یافتت
میشوند .به لحاو تئوری ،مدن پیشنهادی آگاهی بیشتری در متورد ارزیتابی عملکترد و اجترای
موفق مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی را ارائه میکند .مطالعته حاضتر بتا تعریتف عمیتق و
مفهومی و توسعه معیارهای مدن به ادبیات اندازهگیری عملکرد مدیریت دانتش در ستازمانهتای
دفاعی کمک میکند .همچنین تعریف روشن از معیارهای متدن و شتاخصهتای عملیتاتی آنهتا
میتواند دیگر برجستگی و نوآوری مطالعه ما باشد که ابهامات و سردرگمیهای ادبیتات مربتوط
به اندازهگیری عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی را کمرنگ میکند.
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نتایج دفاعی تأثیر معنادار و مستقیم دارد .همچنین مطلوبیت دانش و نوآوری دانش بر نتایج

پيشنهادهای کاربردی و مدیریتي
به لحاو کتاربردی ،سیاستتگتذاران و متدیران ستازمانهتای دفتاعی متیتواننتد از متدن
پیشنهادی بهعنوان یک نقشه راه برای تعیین اثربخشی عملکرد مدیریت دانش استفاده کنند .بتر
اساس نتایج بهدستآمده ،توصیه میشود قبل از اندازهگیری عملکرد مدیریت دانتش ،متدیران
و کارکنان دانشی سازمانهای دفاعی از شاخصهای مدن پیشنهادی مطلع شوند .این موضتوع
نه تنها آنها را قادر میسازد تا توانمندسازهای اجرای مدیریت دانش را بهمنظور بهبود عملکرد
مدیریت دانش به کتار گیرنتد ،بلکته ستبز متیشتود بتا آگتاهی بتاالتری اهتداف دانشتی را
برنامهریزی و تنظیم کنند .بر اساس یافتههای ما ،پیشنهادات زیر ارائه میشود:
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 طراحی سیستم مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی بر اساس شاخصهتای متدن
پیشنهادی
 پیوند دادن هریک از شاخصهای پیشنهادی به توانمندستازهای اجترای متدیریت
دانش؛ زیرا اعتقاد بر این است که دستیابی به نمره باال در شاخصهای متورد نظتر
باید مبتنی بر اجرای موفق توانمندسازهای مدیریت دانش در سازمانهتای دفتاعی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سان پنجم ،شماره  ،11تابستان 1411

باشد.
 ایجاد چهار کمیته بر اساس چهار معیار شناستایی شتده؛ زیترا هریتک از معیارهتا
نیازمند توجه دقیق و مستمر است و اندازهگیری هر یتک از آنهتا در ستازمانهتای
دفاعی ،استانداردها و خصوصیات خا

خود را دارد.

 توصیه میشود مدیران ارشد سازمان مورد مطالعه ،عملکرد مدیریت دانش ستازمان
خود را با سایر سازمانهای دفاعی داخلی و ختارجی بتر استاس متدن پیشتنهادی
مقایسه کنند و بهمنظور کاهش شکاف به دنبان توانمندسازهای مناسز برای اجرای
موفق مدیریت دانش باشند.
محدودیتها و پيشنهادهای پژوهشي آینده
مطالعه حاضر مانند هر تحقیق دیگری دارای محدودیت است کته ایتن متیتوانتد خطتوطی
برای تحقیقات آینده و فرصتهایی برای پیشرفت بیشتر ایجاد کند .اگرچه یافتتههتای متا بیتنش
آموزندهای برای مدیران ارشد سازمان دفاعی مورد مطالعه ارائه میدهند ،اما قبتل از تعمتیم نتتایج
این تحقیق به سایر سازمان های مشابه بایتد احتیتاط الزم در نظتر گرفتته شتود .محققتین آینتده
میتوانند یک مطالعه مقایسهای بین یافتههای ما و متدن انتدازهگیتری عملکترد دانتش در ستایر
سازمانهای دفاعی انجام دهند و بهدنبان توسعه معیارهتای عملکتردی باشتند .بته محققتان آتتی
توصیه میشود که وزن و اهمیت هریک از معیارهتای پیشتنهادی را بتا استتفاده از تکنیتکهتای
تصمیمگیری چندشاخصه تعیین کنند .آنها همچنتین متیتواننتد بتهمنظتور طراحتی ستناریوهای
ارتقای عملکرد مدیریت دانش در سازمانهای دفاعی از تکنیک پویایی سیستم استفاده کنند.
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