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پذیرش مقاله09/44/32:

چكیده
سازمانهای بالنده و طالیهدار همواره در تالشاند تا با آگاهی از ارزشهای بیبدیل فرهنگی خود در نیل بهه
عملکردهای ممتاز ،از سازوکارهای گوناگون علمی برای استفاده از فرصتها و دفع تهدیدات پیشروی خهود
استفاده نمایند .امروز ،وجود نوعی شکاف بین نسل اول انقالب و جنگ ،با نسل فعلهی ،بههعنهوان تهدیهدی
موجب شده است تا جوانان از ارزشهای دفاع مقدس و فرهنگ آن دوران تقریباً بیاطالع باشند .اسهتفاده از

"مدیریت دانش" یکی از روشهای علمی برای مقابله با این گسست بیننسلی و ترویج فرهنگ دوران دفهاع
مقدس میباشد.
مقاله حاضر باهدف بررسی نقش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیریت دانش بر انتقال فرهنگ دفهاع مقهدس بهه
رشته تحریر درآمده است و تالش میکند به این پرسش پاسخ دهد که هرکدام از فرآیندهای مهدل نیهومن و
کنارد به چه میزان میتوانند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج دهند؟
این پژوهش با روش توصیفی -پیمایشی صورت گرفته و نمونه آماری آن بر اساس جدول مورگان  041نفهر
تعیین گشتند .برای جمعآوری اطالعات از یک پرسشنامه محققساخته متشکل از  44گویه اسهتفاده شهد کهه
ضریب آلفای کرونباخ آن  1/68محاسبه گردید و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تائیدی توسه نهرمافهزار
 LISRELروایی مدل تائید گردید .همچنین برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای بارتلت ،کولموگروف -
اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید که با توجهه بهه تجزیههوتحلیهل دادهههای حاصهل از
پرسشنامه ،عمدهترین نتایج به این قرار است:
به ترتیب مؤلفههای خلق دانش ( ،)%86استفاده از دانش (بهکهارگیری دانهش) ( ،)%89ثبهت دانهش ( )%68و
انتقال دانش ( )%64میتوانند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج نماید..
واژگان کلیدی :مدیریت دانش ،فرهنگسازمانی ،فرهنگ دفاع مقدس ،مدل نیومن و کنارد.

 -1استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه عالی دفاع ملی

 - 2دانشههجوی دکتههری رشههته مههدیریت صههنعتی دانشههگاه آزاد اسههالمی واحههد تهههران جنههوب( ،نویسههنده مس ه ول)
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مقدمه
فرهنگسازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافتهه
است .به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت ،فرهنگسهازمانی دارای اهمیهت روزافزونهی
شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است .تا آنجا که بسیاری موفقیت یا
شکست سازمان را نتیجه فرهنگ حاکم بر آن سازمان میدانند .ازاینرو شهناخت فرهنهگسهازمانی
برای مدیران اهمیت حیاتی دارد ،زیرا فرهنگ حاکم بر سازمان مبهین بقهاو و رشهد سهازمان اسهت
(نکویی مقدم و همکاران .)4:0980،نظریه پردازان سازمانی بر این باورند که فرهنهگ ،نسسهت مهرز
سازمانی را تعیین می کند ،دوم نوعی احساس هویت در وجود اعضای سازمان تزریق کرده و سهوم
نوعی تعهد در افراد نسبت به چیزی به وجود مهیآورد کهه بهیش از منهافع شسصهی فهرد اسهت و
بهبیاندیگر فرهنگ بهعنوان یک عامل کنترل به شمار میرود که از طریق ارائهه معیارههای مناسهب
سازمان موجب به وجود آمدن یا شکل دادن به نگرشها و رفتار کارکنان میشود که ممکهن اسهت
سازمان را به جلو ببرد و یا از حرکت باز دارد (رضایی و همکاران .)081:0989،به همین خاطر ،در
محی رقابتی امروزی که سازمانها به ادامۀ حیات و تحقق هر چه بیشهتر اههداف خهویش نیازمنهد
میباشند ،باید به تغییر بنیادی در بینشهای حاکم بر سازمان بپردازند و ایهن مسهتلزم آن اسهت کهه
قبل از ههر تحهولی فرهنهگسهازمانی خهود را شناسهایی و بررسهی نماینهد ،زیهرا در بسهتر همهین
فرهنگسازمانی است که فعالیتهای متنوع و متعدد سازمان به منصه عمهل رسهیده (والمحمهدی و
روشنضمیر )041:0984،و باعث تشکیل نظام ارزشی حاکم بهر سهازمان بها مجموعههای از معهانی
مشترک میشود (بلوکی .)0980،این تالش سازمان (تالش برای تبدیلشدن به سازمان دانشمحور)
در صورتی موفقیتآمیز خواهد بود که ویژگیهای فرهنگی موردنیاز برای اجهرای مهدیریت دانهش
در سازمان وجود داشته باشد .دانش در صورتی میتواند بهطور مهؤثر در سهازمان خلهق و تسههیم
شود که موردحمایت فرهنگ سازمان قرار گیرد .همچنین از فرهنگسازمانی میتوان بهعنهوان یهک
اهرم قدرتمند برای تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود .فرهنگسازمانی ضعیف مانع از آن میشهود
که افراد در تالش برای نگهداشت پایگاه قدرت شسصی و کهارایی خهویش ،دانسهتهههای خهود را
تسهیم کرده و منتشر سازند (حقیقت منفرد و هوشیار.)88:0968،
این تعریف گویای آن است که فرهنگ یک سازمان ،نشاندهندۀ هویت آن و وجه تمایز سازمانی از
سههازمان دیگههر اسههت کههه بهها توجههه بههه ویژگههیههها و خصههلتهههای آن مشههس
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(زارعیمتین .)0981،فرهنگ هر سازمانی بهعنوان عامل اساسی در تشکیل آن مطهر شهده و تهأثیر
بسزایی بر ساختار و طر سازمان ،محی داخلی و خارجی آن ،فناوری و نیروی انسانی و از همهه
مهمتر بر بهرهوری و راهبرد سازمان دارد (مرعشیان و نادری.)009:0984،
دوران هشت سال دفاع مقدس و مقاومتهای دلیرانه و ایثارگریهای رزمندگان درصحنهی نبرد که
بهحق تداعیکنندهی یکی از زیباترین جلوه های تهاریخ تمهدن بشهری همهراه بها حماسههی ایثهار،
گذشت ،شهادت ،شهامت و  ...است سبب شکلگیری فرهنگ دفاع مقهدس شهده و رمهز پیهروزی
جمهوری اسالمی ایران در طول انقالب و بعدازآن محسوب میشود .لذا برای انتقال ایهن فرهنهگ
عظیم و باارزش و ثبت تجربیات ارزشمند آن و جلوگیری از گسست بین نسلی بین نسلههای اول
و دوم انقالب با نسلهای سوم و چهارم و خنثی نمهودن تهالش دشهمنان در جههت از بهین بهردن
ارزش های دوران دفاع مقدس ،یکی از اب زارهایی کهه بهه انتقهال فرهنهگ عظهیم دفهاع مقهدس بهه
نسل های حال و آینده کمک می کند ،علهم مهدیریت دانهش اسهت و ایهن علهم بهه سهاماندههی و
قابلدسترس نمودن سرمایههای دوران دفاع مقهدس ،تقویهت فرهنهگ یهادگیری مسهتمر آن دوران،
انتقال تجارب و مکتوب نمودن آنها با توجه به جدیدت و تالش سازمانهای مرتب  ،جهت حفه
ارزشهای آن دوران و انتقال آنها تأکید مینماید .به همین خاطر ،مقالهه حاضهر باههدف «بررسهی
نقش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیریت دانش بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس» سعی در پاسخ بهه ایهن
سؤال دارد که "هرکدام از فرآیندهای مدل نیومن و کنارد 0به چه میهزان مهیتواننهد فرهنهگ دفهاع
مقدس را ترویج دهند؟" پاسخ سؤال فوق در قالب  4سؤال ذیل ارائه خواهد شد:
 .0خلق دانش به چه میزان میتواند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج دهد؟
 .4ثبت دانش به چه میزان میتواند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج دهد؟
 .9انتقال دانش به چه میزان میتواند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج دهد؟
 .4استفاده از دانش به چه میزان میتواند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج دهد؟

1 - Newman & Conardka
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مباني نظری
 -پیشینه شناسي :

در خصوص مدیریت دانش و فرهنگسازمانی تحقیقات فراوانی صورت گرفته است که هرکدام از
جنبههای خاصی به موضوعات مورداشاره پرداختهاند بهرای مثهال صهفایی و همکهاران ( )0988در
پژوهشی با عنوان "شناسایی و رتبهبندی عوامل کلیدی موفقیهت مهدیریت دانهش در شهرکتههای
دانشبنیان" با بهرهگیری از روش توصیفی پیمایشی سه عامهل سهازمان ،نیهروی انسهانی و فنهاوری
اطالعات را بر موفقیت مدیریت دانش دانستهاند .اخوان و همکاران ( )0988در پژوهشی بها عنهوان
"مدل سنجش تأثیر مدیریت دانش در بهبود شاخ

های عملکردی سازمان" با بهرهگیری از روش

توصیفی پیمایشی به این نتیجه رسیدند که مدیریت دانش تأثیر مثبتی روی عملکرد دارد .رضایی و
همکاران ( )0988در پژوهشی با عنوان "بررسی نقش مدیریت دانش در ارتقاو خالقیت و نهوآوری
کارکنان در سازمانهای نظامی" با بهرهگیری از روش توصیفی پیمایشی به این نتیجهه رسهیدند کهه
بین مدیریت دانش و خالقیت کارکنان  %69و بین مدیریت دانهش و نهوآوری کارکنهان نیهز %59/8
تأثیرگذاری وجود دارد .ولی در بررسیهای صهورتگرفتهه پهژوهش خاصهی در خصهوص نقهش
مدیریت دانش بر فرهنگ دفاع مقدس و انتقال آن صورت نگرفته بهود بنهابراین تحقیهق حاضهر از
حیث موضوعی ،تحقیقی جدید و نو محسوب میشود.
ب ـ مفهوم شناسي :

مدیریت دانش:مدیریت دانش بهعنوان سیستم پشتیبانی سازمان در خلق ،انتشار و بهکهارگیری دانهش
پدیدار شده است که بر اثربسشی فعلی و آتی سازمان تهأثیر مهیگهذارد ( )Ale & et al,2014:73و
دربرگیرندۀ تالش های مدیریتی در تسهیل فرآیند کسب ،ایجاد ،ذخیرهسازی ،تسهیم ،انتشار ،توسعه
و گسترش دانش توس افراد و گروهها اسهت ( .)Rowley,2001:123مهدیریت دانهش ،رویکهردی
ساختارمند دارد و رویه هایی را برای شناسایی ،ارزیابی ،ذخیره و بهکارگیری دانش بهمنظهور تهأمین
نیازها و اهداف سازمانی برقرار میکند ( .)Birasnav,2014:1624چهارچوب بسیاری برای نمهایش
فرآیند مدیریت دانش ترسیم شده است که مهمترین آنها ایجاد ،اشتراک و بههرهبهرداری از دانهش
است ( .)Zheng & et al,2010:164ایجاد دانش ،فرآیندی است که دانش توس یک منبع درونی و
بیرونی کسب میشود ( .)Davenport & Prusak,1995:46تسهیم دانش که نشر دانهش نیهز نامیهده
مهی شهود ،فرآینهدی اسهت کهه دانهش از فهردی بهه فهرد دیگهر انتقهال مهییابهد (
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.)Prusak,1995:47بهره برداری از دانش ،فرآیندی است که دانش بهطور واقعی به کار گرفته و اجرا
میشود (.)Gold & et al,2001:201
پیچیدگی و گستردگی مفهوم دانش باعث شده است تا تعریف واحهدی از مهدیریت دانهش شهکل
نگیرد .لذا صاحبنظران از زوایای متفاوتی به آن نگریسته و به تعریف آن پرداختهاند .با اذعهان بهر
این واقعیت ،نمونههایی از رایجترین تعاریف مدیریت دانش در اینجا ارائه میشود.
مدیریت دانش یک دیدگاه برنامهریزی شده و ساختارمند برای ایجاد ،به اشهتراکگهذاری و ذخیهره
کردن دانش بهعنوان یک دارایی سازمانی برای ارتقای توانمندی ،سهرعت و اثربسشهی سهازمان در
ارائههه محصههوالت یهها خههدمات بههرای مشههتریان در راسههتای کسههبوکههار مههیباشههد (حجههازی و
همکاران.)99:0984،
مرویچ )4110(0معتقد است مدیریت دانش بهه مجموعههای از فعالیهتههای مهنظم و سیسهتماتیک
سازمانی گفته میشود که جهت دستیابی به ارزشها از طریق دانش در دسترس صورت مهیگیهرد.
دانش در دسترس کلیه تجربیات و آموختههای افراد یهک سهازمان و کلیهه اسهناد و گهزارشهها در
داخل یک سازمان را شامل میشود (.)Merwich,2001:96
بهطورکلی ،میتوان نتیجه گرفت که مدیریت دانش بهعنوان یک ابهزار مهدیریتی ،مسه ول پیهادهسهازی و
ارزیابی هدفمند دانش است که درنهایت به توسعه سازمان با استفاده از دانهش داخلهی و خهارجی بهرای
افزایش کارایی الزم منجر میشود .جهت پیهادهسهازی اسهتراتژیههای دانشهی ،مهدیریت دانهش تمهامی
ظرفیتهای انسانی ،سازمانی و تکنولوژیکی مناسب برای بهینه نمودن رقابت و ارتقهای اسهتعداد جمعهی
در سطح سازمان را به کار میگیرد.
مدیریت دانش از منظر اسالم :مطالعه ،بررسی و تأمل در آیات و روایات حاکی از آن است کهه دیهن مبهین
اسالم تأکید ویژهای به مباحث مرتب با مدیریت دانش نموده که در ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ،الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ،عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (بسوان و پروردگار تو کریمتهرین [کریمهان
است ،همان کس که بهوسیله قلم آموخت ،آنچه را که انسان نمىدانست [بهتدریج به او آموخهت)
(سوره علق آیات  9تا )9
پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه و آلِ و سهلم) در این زمینه میفرماید :اگر کسی یک باب علم بیاموزد ،برایش بهتهر
است از اینکه کوه ابوقبیس طال باشد و او آن را درراه خدا انفاق کند.
1- Merwich
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پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه و آلِ و سلم) :چهار چیز بر هر صاحبخرد و عقلی از امت من واجهب اسهت بهه
علم و دانش گوش فرادادن ،آن را به یاد سپردن ،در میان مردمان نشر دادن و خهود بهه کهار بسهتن
(پارساییان و اعرابی.)955:0958،
پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه و آلِ و سلم) :کسی که علم را بپراکند و نشر دهد ،پاداش کسی را دارد کهه بهه آن
عمل کرده است (عسگری.)44:0984،
پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه و آلِ و سلم) :هرگاه مو من بمیرد و یک برگه که روی آن علمی نوشته شده باشهد
از خود بر جای گذارد ،روز قامت آن برگه پرده میان او و آتش میشود و خداوند تبارکوتعالی بهه
ازای هر حرفی که روی آن نوشته شده ،شهری هفت برابر پهناورتر از دنیها بهه او مهیدههد (امهالی
الصدوق.)9/41 :
پیامبر اکرم (صلیاهلل علیه و آلِ و سهلم) :عنایت خداوند جوینده دانش را فرا گرفته است (حکمت نامه پیامبر
اعظم (ص) ،ج ،0ص،909

.)918

امام علی (علیهالسالم) :هیچ عملی مانند تحقیق و پژوهش نیست (غررالحکم و دررالکم ،ص.)586
امام علی (علیهالسالم) :هر کس در حال طلب دانش مرگش فرا رسد ،میان او و پیامبران تنها یک درجهه
تفاوت باشد (منتسب میزان الحکمه.)986 :
امام صادق (علیهالسالم) :اگر مردم میدانستند کهه دانهش چهه فوایهدی دارد ،هرآینهه در جسهتجوی آن
برمیآمدند ،گرچه درراه آن خون بریزند و در ژرفاق دریاها فهرو رونهد (منتسهب میهزان الحکمهه:
.)986
امام صادق (علیهالسهالم) :دوست ندارم جوانی از شما را جز ر دو گونه ببینم :دانشمند یا دانشجو (امالی
طوسی ،ص.)919
امام هادی (علیهالسالم) :علم و دانش بهترین یادبود برای انتقال به دیگهران اسهت (مسهتدرک الوسهائل،
ج ،00ص،064
فرهنگسازماني:

.)4
برخالف گوناگونی و تفاوتها ،همۀ فرهنگها ویژگیهایی دارند که میان آنها

همگانی است و این ویژگیها را میتوان با روشهای علمی بازکاوی کرد .پارهای از این ویژگیها
به این شر اند :آموختنی است ،آموخته میشود ،اجتماعی است ،پدیدهای ذهنی و تصوری است،
خشنودیبسش

است،

سازگاری

مییابد

و

یگانهساز

است

(عالمهسیدمحسن

و

همکاران )496:0989،و منعکسکنندۀ خصوصیاتی از سازمان است که فعالیتهای روزانۀ کارکنان
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و رواب بین آنها را تحت تأثیر قرار داده و آنها را در چگونگی برقراری ارتباطها و شکلگیری
رفتارهایشان هدایت میکند ( .)Ribiere and Sirat,2003:39-48ازاینرو ،فرهنگ ،از آن دسته
ویژگیهای سازمانی است که خصوصیت زمینهای داشته و میتواند اثرات تقویتکننده و یا
بازدارنده بر همۀ فعالیتهای سازمانی ازجمله وظایف مدیریت در قبال نوآوری داشته باشد.
بسیاری از صاحبنظران ،فرهنگسازمانی را مجموعهای از ارزشها ،مفروضها ،ادراکات و
هنجارهای کلیدی تعریف کردهاند که بین اعضای یک سازمان مشترک است و به افراد تازهوارد
بهعنوان راه و روشی درست ،آموخته میشود (اخوان و همکاران.)056:0980،
تعاریف متعددی از فرهنگسازمانی به عمل آمده است .برخی فرهنگسازمانی را یک نظام اعتقادی
میدانند که بیان اعضای یک سازمان مشترک است .برخی آن را سلسهلهای از ارزشههای مشهترک
همبسته میدانند که با مفاهیم نمادی چون داستانها ،اسهطورههها و تکیههکهالمهها منتقهل مهیشهود
(خرمخواه و همکاران .)08:0984،برخی دیگر معتقدند ،فرهنگ تنها راه منحصربهفهردی اسهت کهه
سازمان بر اساس آن فعالیت خود را انجام میدهند .به عبارتی ،فرهنگ جنبه انسانی سهازمان اسهت
که با همبستگی هدف مشس

میشهود .همچنهین فرهنهگسهازمانی ،سیسهتمی اسهت متشهکل از

ارزش ها (چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نیست) و عقاید (چطهور افهراد عمهل مهیکننهد و
چطور عمل نمیکنند) که در تعامل متقابل با نیروی انسانی ،ساختار سازمانی و سیستم کنتهرل بهوده
و درنتیجه هنجارهای رفتاری را در سازمان بنا مینهد (منوریان و بستایی.)4:0969،
فرهنگسازمانی یکی عامل اصلی و مهم در شکل دادن رویههای سهازمانی (،)Jarnagin,2007:289
یکپارچهسازی قابلیتهای سازمان ( ،)Day,1994:37ایجاد راهحل برای روبهرو شدن بها مشهکالت
( )Schein,1984:3و نیز ایجاد مانع یا هموارسازی دستیابی به اههداف سهازمان ()Denison,1990
تعریف میگردد.

از دیدگاه رابینز )0888(1فرهنگسازمانی ،نحوه انجهام شهدن کارهها در سهازمان را بهرای کارکنهان
مشس

میکند .در این خصوص ادراکی یکسان از سازمان وجود دارد که در همۀ اعضای سازمان

مشاهده میشود و بیان کنندۀ مشسصات مشترک و ثابتی است که سازمان را از سهازمانههای دیگهر
متمایز میسازد .بهعبارتدیگر ،فرهنگسازمانی مطالعات هویت اجتماعی ههر سهازمان را مشهس
مینماید (.)Robbins,1996
1- Robbins
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بهطورکلی وجه مشترک همه ایهن تعهاریف وجهود یهک سلسهله باورهها ،اعتقهادات و ارزشههای
مشترکی است که در یک سازمان به وجود می آید و رفتهار افهراد آن سهازمان را ههدایت مهیکنهد.
بررسی نوشتههای صاحب نظران مدیریت مبیّن این واقعیت است که تنها با بررسی ،تغییهر و ایجهاد
یک فرهنگسازمانی مناسب و انعطافپذیر است که میتوان بهتدریج الگوی تعامل بین افهراد را در
سازمان تغییر داد و از مدیریت دانش بهعنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت .ازاینرو سازمانها باید
محیطی برای اشتراک ،انتقال و تقابل دانش در میان اعضاو به وجود آورند و افهراد را در جههت بها
مفهوم کردن تعامالتشان ،آموزش دهند (صادقی.)4:0968،
فرهنگسازماني و مدیریت دانش :فرهنهگسهازمانی یکهی از مؤلفههههای اساسهی موفقیهت سهازمان در
یادگیری سریع سازمانی ( )Schein,1999و پیادهسازی سامانه مهدیریت دانهش ()Dovenport,1998
میباشد که روی مؤلفههای مدیریت دانش و بهطور خاص روی اشتراک دانش تهأثیر مسهتقیم دارد
(اخوان.)44:0968،
اجرای موفق مدیریت دانش در سازمان ،مستلزم فراهمسازی بسترهای فکری ،مهارتی و علمی خاصی است.
نظریه پردازان ،عوامل مستلفی را در زمینۀ موفقیت مدیریت دانش برشمردهاند که ازجمله این عوامل میتوان
به فرهنگسازمانی (افراد ،اعتماد ،اشتراک) ،ترویج فرهنگ پست الکترونیک ،حمایت مدیران عهالی ،رهبهری
آگاه و تأثیرگذار ،ترکیب کردن وظایف دانش با وظایف روزانه ،زیرساختهای فنی ،آمهوزش و یهادگیری و
 ...اشاره نمود .در جدول شماره  ،0عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانهش از دیهدگاه اندیشهمندان مستلهف
آمده است:
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داونپورت و پروساک ()0886

*

انتقال داتش

مدیریت

فنآوری
*

*

*

*

*

*

*

*

*

موری ()0886
تروسلر ()0886

زیرسههاخت

میادلۀ دانش
*

*

*

خلق داتش

آموزش

ویگ ()0888

فرهنگ

*

داونپورت و همکاران ()0886

*
*

*

راهبههههههرد

اندیشمندان

*
*

*

*

*

*

*

لیبویتز ()0888

*

*

*

ماناسکو ()0888

*

فینران ()0888

باسی ()4111

*

*

چوی ()4111

*

*

اسکایرمه ()4111

*

*

اسکایرمه و آمیدون ()4111

*

*

*
*

*

*

*
*
*

*
*

*

*

*
*

*
*
*

*
*

*

استیل ()4111

*

*

هاکسل ()4110

*

*

هیزینگ ()4110
جمع کل

دانش

معیارها

دانش
زیرسههاخت

جدول  .4عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش

*
8

0
0

5

*
9

*
8

*
01

*
9

6

9

درمجموع ،آنچه از جمعبندی نظریات موجود در این زمینه برمهیآیهد ،مههمتهرین دغدغهه اجهرای
اثربسش مدیریت دانش شامل جنبههای انسانی بوده و بسش عمدهای از عوامل موفقیهت مهدیریت
دانش در سازمان ،معطوف به این عوامل است .بهعبارتدیگر ،اگرچه عوامل فنی و زیرساختههای
تکنولوژیکی ،الزمۀ بهکارگیری مدیریت دانش در سازمانهاست ،لهیکن نقهش مهؤثر عهواملی نظیهر
فرهنگسازمانی ،توجه به افراد ،رهبری دانشی و  ...بیانگر جایگاه حساس عوامل انسانی مهیباشهد
بهطوریکه "موفقیت مدیریت دانش تا  61درصد مربوط به افراد و فرهنگ بوده و تنهها  41درصهد
آن بستگی به فناوری دارد و فرهنگ به اشتراکگذاری دانش نیز جزو کلیدی و مهم مقولهه فرهنهگ
و افراد محسوب میشود" ( )Jay,2010:409و عهواملی مثهل درگیهری و درک کارکنهان ،یهادگیری
مستمر ،محی سازمانی ریسک پذیر ،ارتباطات و همکاری ،ارزشگذاری برای کارکنهان و مهدیریت
منههابع انسههانی و انگیههزش پرسههنل در مقولههه فرهنههگ سههازمان قابههل گنجانههدن اسههت (جعفههری و
همکاران.)0969،
بهطورکلی فرهنگسازمانی ،مدیریت دانش را از چهار وجه تحت تأثیر قرار دهد:
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 فرهنگ نوع مهمی از دانش را نشان میدهدفرهنگ در رواب فردی و سازمانی بهعنوان متغیر میانجی رفتار میکند.
 فرهنگ زمینهای برای تعامل اجتماعی ایجاد میکند (ارتباط متقابل اعضای سازمان) فرهنگ فرآیندهای الزم بهرای تولیهد و انتسهاب دانهش مهدرن را تنظهیم مهیکنهد (هوشهنگی وهمکاران.)544:0984،
مباني نظری دفاع مقدس:قبل از ورود به بحث دفاع مقدس الزم اسهت در خصهوص مبهانی نظهری
دفاع نیز مطالبی بهصورت جمعبندی شده در این خصوص ارائه شود:
 .0دفاع ،حکم الهی و در راستای حقوق فطری انسان و تحقق کماالت او صورت میپذیرد.
 .4دفاع پس از معرفت نسبت به حقوق انسان و چگونگی آن ،مشروع ،معقول و قابلاجرا است.
 .9دفع خطرها و تهدیدات دشمن مبتنی بر خودسازی ازجمله دانایی صبر و مقاومت سرسستانه به
دست میآید که باید به بهترین صورت ممکن عملی شود.
 .4هدف دفاع ،ریشهکن کردن فساد اجتماعی و هموار کردن راههای پیشهرفت انسهانهها بههسهوی
معبود خویش است.
 .9موضوع های دفاع ،اجرای تعهدات فطری و قراردادی مشروع و معقهول اسهت کهه انسهان را بهه
اجرای آنها ملزم میسازد.
 .8دفاع در راستای سعادت دنیوی و اخروی انسان انجام میگیرد.
 .5آنجا که انسان مو من قادر به دفاع از حقوق طبیعی و الهی خود نیست ،خداونهد خهالق و مهدبر،
خطر متجاوز را دفع میکند.
بنابراین ،انسان در وضعیتی که حقوق طبیعی او ،مثل خانهه و محهل ذکهر خهدا و  ...مهورد تجهاوز
دشمن قرار می گیرد ،الزم است که او طبق شرای الزم به دفاع برخیزد و دفهع شهر کنهد تها بهدین
طریق از کفر و شرک و گسترش فساد در جوامع بشری جلوگیری به عمل آید .دفاع به دو صهورت
انجام میپذیرد )0 :آگاهی دادن به دیگران نسبت بهه حقهایق  )4مبهارزه بها دشهمنان و شهناخت و
اجرای حدود الهی.
البته این دفاع با توجه به مس ولیت و وظیفۀ دفاع کننده و وضعیت و موقعیت تهدیدکننده ،صهورت
میپذیرد .دفاع از حق ،امری الهی است که در مواردی از جانب ذات باریتعالی انجهام مهیشهود و
در مواردی هم بهوسیله خود انسان مو من صورت میپذیرد لذا شناخت موقعیت دفاع و عمهل بهه
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آن بهمنظور حف ارزشها و تعالی یابی زندگی بشری از وظایف الههی انسهان و حقهوق طبیعهی و
مشروع اوست .الزم است زمینههای نقد اندیشهها و درک حقایق و دفاع از آنها برای تمامی مهردم
فهههراهم آیهههد و اتحهههاد مهههردم بهههرای حاکمیهههت حقهههایق بهههر زنهههدگی بشهههری جلهههوه کنهههد
(رستمینسب.)019-018:0968،
فرهنگ دفاع مقدس« :فرهنگ دفاع مقدس» و در بیان کاملتر «فرهنگ برآمهده از انقهالب اسهالمی» و
ارزش های حاصل از آن عمدتاً در گذشته فرهنگی و مذهبی ما ریشه دارند ،اما تجسم عینهی آن در
کوران انقالب و بهویژه دوران دفاع مقدس بود.
دوران دفاع مقدس ،تبلور عملی و تجلی عینی همه ارزشها بود .ارزشها در جنگ شکوفا شد و واقعیهت
عملی یافت .در عرصهی فرهنگ دفاع مقدس ،عشهق و عرفهان ،دالوری و مردانگهی ،شهجاعت و حماسهه،
ایثارگری و ازخودگذشتگی ،ایمان به هدف و اطمینان به پیروزی و در یک کلمه ارزشهای اصهیل اخالقهی
انسانی ظهور یافت و تجلی پیدا کرد (برزنونی.)69:0966،
بنههابراین فرهنههگ دفههاع مقههدس مجموعهههای از افکههار ،اعتقههادات ،باورههها ،ارزشههها ،پسههندها ،عالیههق و
دلبستگیها ،رواب عرف و عاداتی است که در جریان دفاع مقدس تجلی یافت و بهصورت فرهنهگ رایهج
در بطن سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران نهادینه شد و قابلانتقال به نسلهای بعدتر است.
مدلهای پیادهسازی فرهنگ دفاا مداد

پیادهسازی مدیریت دانش بهویژه به مفهوم مدرن آن یعنهی

پیادهسازی در چهارچوب سیستمهای الکترونیکی دانشی ،نیازمنهد عناصهر و سهاختاری اسهت .ههر
سازمانی باید ساختاری را توسعه دهد که بهتهرین تناسهب را بها نیهروی انسهانی ،پیشهینه ،مههارت،
فناوری ،مأموریت و فرهنگسازمانی خود را داشته باشد و سپس سبک و ساختار یادگیری مناسهب
را گسترش دهد .واتکینز و مارسیک 0به این فرایند بههعنهوان کالبهدسهازی سهازمان یادگیرنهده کهه
بهترین شیوه آزادسازی توانمندیهای درونی آن در زمینه فناوری ،نیروی انسانی و منابع است ،نگاه
میکنند (رضاییان و قاضینوری .)86:0968،بنابراین یکی از اساسیتهرین عناصهر موفقیهت سیسهتم
مدیریت دانش ،متوجهه بهه مسهائل فرهنگهی مهی باشهد و در ایهن تحقیهق ،بها توجهه بهه سهاختار
فرهنگسازمانی سازمان های مرتب با دفاع مقدس و ویژگیها و خصوصهیات و ارزشههای دوران
دفاع مقدس بامطالعه در مورد مدلهای مدیریت دانش (مدلهایی بهرای فهمیهدن مهدیریت دانهش،
مدلهایی برای پیادهسازی مدیریت دانش و مدلهایی برای فهمیدن و پیادهسازی مهدیریت دانهش)
مدل نیومن و کنارد انتساب میشود.
1-Vatkinz&Marsic
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روششناسي
این مقاله حاصل پژوهشی است که ازنظر هدف ،کاربردی و ازنظر روشهای گهردآوری اطالعهات
از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعه آماری موردمطالعه در پژوهش حاضر کارکنهان ،اسهتادان و
صاحبنظران رشته مدیریت و آشنا به فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس بوده که بهصورت هدفمند
و بر اساس ویژگیهای مدنظر ازجمله حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی) ،سابقه حضهور
در هشت سال دفاع مقدس ،آشنا بودن با ساختار ،مأموریت وظایف سازمانهای مرتب بها حفه و
نشر آثار دفاع مقدس بوده که تعداد  441نفر بهعنوان حجهم جامعهه بها اولویهت قهرار دادن سهطح
دسترسی به آنان انتساب و بر اساس جدول مورگان تعداد  041نفر بهعنوان حجهم نمونهه انتسهاب
شدند.
ابزار جمعآوری اطالعات :در این پژوهش ابزار اصلی سنجش ،پرسشنامه است .این پرسشنامه از 44
سؤال تشکیل و با استفاده از طیف لیکرت بهعنوان مقیاس موردنظر طراحی گردیده است.

روایي پرسشنامه:در این پژوهش چهار نوع روایی بررسی شده است.
روایي محتوا :روایی محتوی به این بستگی دارد که این سؤالها تا چه میزان حوزه محتهوایی متغیهر
موردنظر را پوشش میدهد (.)Bohrestedt,1983:25از آنجائی که همه گویههای پرسشنامه که برای
سنجش سازه استفاده شده است ،بر اساس مطالعات قبلی بوده است ،میتوان از روایی محتوایی آن
اطمینان پیدا کرد.
روایي سازه:روایی سازه یک ابزار اندازهگیری نمایانگر آن است که ابزار اندازهگیری تا چه حد انهدازه
یک سازه یا خصیصهای را که مبنای نظری دارد میسنجد ( .)Churchill,1979:52همهانگونهه کهه در
جدول شماره  9خواهید دید بار عاملی همه فاکتورها بهاال بهوده و بیهانگر روایهی خهوب سهازه مهدل
خواهد بود.
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جدول  .2بررسي روایي سازه مدل ارائهشده
نسبت  4به

شاخ

df

دامنه قابلقبول

کمتر از 9

میزان بهدستآمده

0/95

RMSEA

NFI

CFI

GFI

AGFI

کمتر از

نزدیک به

نزدیک به

نزدیک به

نزدیک به

1/16

یک

یک

یک

یک

1/189

1/89

1/80

1/84

1/89

از آنجائی که بین این نشانگرها هماهنگی و همسویی وجود دارد ،درنتیجه روایی

نتیجه

سازه مدل تائید شد.

روايی وابسته به معیار
هر چه همبستگی بین شاخ

ها و متغیر وابسته یا مهالک بهاالتر باشهد ،روایهی بهتهر اسهت (فهرد

آن .)48:0964،همانگونه که در جدول شماره  4دیده میشود ،هر  4فاکتور با ترویج فرهنگ دفهاع
مقدس در سطح اطمینان  %88همبستگی مثبت و معناداری دارند.
جدول  .1همبستگي فاکتورهای اصلي با نتایج آن

فاکتورها

خلق دانش

ثبت دانش

انتقال دانش

اسفتاده از دانش

ترویج فرهنگ دفاع مقدس

1/840

1/698

1/844

1/809

سنجش اعتبار محتوا ) :(CVRاین روش میزان موافقهت میهان ارزیابهان یها داوران را در خصهوص "
مناسب یا اساسی بودن" یک گویه خاص میسنجد .الوشه پیشنهاد کرد که هر گویه یها پرسهش بهه
مجموعهای از ارزیابان یا داوران داده شود و از آنها پرسهیده شهود کهه آیها گویهه مهوردنظر بهرای
سنجش سازه موردنظر " اساسی یا سودمند" میباشد یا نه؟ طبق نظر الوشه ،اگر بهیش از نیمهی از
ارزیابان یا داوران بیان داشتند که آن"اساسی یا سودمند" است ،آن گویه دستکم از مقداری اعتبهار
محتوا برخوردار است (میرزایی.)945:0966،
به همین منظور از روش سی ایچ الوشه0برای سنجش اعتبار محتهوا ) (CVRاسهتفاده شهد و یهک
جامعه آماری  09نفره به سؤاالت این پرسشنامه پاسخ دادند.
در این پژوهش برای سنجش  CVRتعداد  01پرسشنامه بین اساتید و صاحبنظران توزیع گردید.

1- C.H. Lawshe
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نسبت اعتبار بهدستآمده برای تمامی سواالت پرسشنامه در جدول شماره  9بهرآورد شهده اسهت،
موردقبول بود .نتایج مرتب با نسبت اعتبار محتوای بهدستآمده برای تمامی سواالت پرسشنامه در
جدول  8آمده است.
جدول  .5حداقل  CVRموردقبول با توجه به تعداد ارزیابان

تعداد ارزیاب

حداقل موردقبول

تعداد ارزیاب

حداقل موردقبول

9

1988

09

1994

8

1988

04

1990

5

1988

09

1948

6

1959

41

1944

8

1956

49

1995

01

1984

91

1999

00

1998

99

1990

04

1998

41

1948

(منبع :بامنیمقدم)990:0984:
جدول  .9نتایج مرتبط با نسبت اعتبار محتوای بهدستآمده برای سواالت پرسشنامه

شماره سؤال

نسبت اعتبار محتوا

شماره سؤال

نسبت اعتبار محتوا

0

0

09

0

4

0

04

0

9

1/84

09

0

4

0

08

0

9

0

05

1/69

8

0

06

0

5

0

08

0

6

1/59

41

0

8

0

40

0

01

0

44

0

00

0
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0

04

0
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0
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پایایي پرسشنامه :به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ کهه توسه نهرمافهزار
 SPSSمحاسبه گردید ،استفاده شد و مقدار آن برای سواالت پرسشنامه برابر  1/68شهد کهه مقهدار
قابلتوجهی جهت پایا بودن پرسشنامه میباشد.
جدول  .7نتایج آزمون آلفای کرونباخ مرتبط برای هرکدام از سازههای پرسشنامه

حوزه پرسشنامه

ترویج فرهنگ
دفاع مقدس

تعداد سؤالها

آلفای کرونباخ

 44سؤال

1/68

متغیرهای مکنون

تعداد سؤال

آلفای کرونباخ

خلق دانش

8

1/68

ثبت دانش

8

1/80

انتقال دانش

8

1/84

استفاده از دانش

8

1/69

با توجه به جدول شماره  ،5آلفای کرونباخ تمامی سؤاالت پرسشنامه موردقبول است.
تجزیهوتحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
آزمون  KMOو بارتلت
ضریب شاخ

 KMOاز صفر تا یک است .ایهن شهاخ

هرچقهدر بهه عهدد یهک نزدیهکتهر باشهد

نشاندهنده کفایت نمونهگیری و نیز مفید بودن تحلیل عاملی برای عوامل است.
از سوی دیگر آزمون بارتلت میزان معناداری رواب بین عوامل موردنظر را نشان میدهد .مقهدار  KMOبههدسهتآمهده
(جدول  )6نشاندهنده سازگاری مناسب فاکتورها برای انجام تحلیل عاملی است.
در این آزمون فرض صفر و فرض یک بهصورت زیر است:
 :H0ارتباط مناسب میان ساختار دادهها وجود ندارد.
 :H1ارتباط مناسب میان ساختار دادهها وجود دارد.
بهعبارتیدیگر نمونههها از کفایهت الزم برخهوردار هسهتند .عهالوهبهراین ،بهه دلیهل برقهراری رابطهه:
( )P-value=1/111≥1/19در سطح خطای  %9میتوان گفت ،رواب معناداری بهین متغیرههای تحلیهل
عاملی وجود دارد و دادهها برای انجام تحلیل عاملی مناسب هستند.
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جدول  .8نتایج آزمون  KMOو بارتلت

فاکتور

ترویج فرهنگ دفهاع

نام آزمون

نتیجه

KMO

1/896
آزمون بارتلت
08905/168

X2

مقدس

Df

0948

P-value

1/111

توضیح
کفایت نمونه گیهری در حهد
بسیار خوب است.

P-value=1/111≥1/19

با توجه به جدول شماره  6و از آنجائی که سطح معنیداری (پی -مقهدار) کمتهر از  1/19اسهت ،فهرض
صفر رد و فرض یک یعنی وجود ارتباط مناسب میان ساختار دادهها تائید میشود.
بهمنظور مشس

کردن نوع آزمون مورداستفاده برای فرضیههای تحقیق ابتدا به بررسی نرمهال یها غیرنرمهال

بودن دادههای مربوط به فرضیات از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف پرداخته میشود و سهپس بها اسهتفاده
از نتایج این آزمون ،از روشهای آماری پارامتری یا غیرپارامتری مناسب بهرای آزمهودن فرضهیههها اسهتفاده
میشود .بنابراین فرضیهها به شکل زیر میباشد:
 :H0توزیع دادهها نرمال است (دادهها از جامعۀ نرمال استسراج شدهاند).
 :H1توزیع دادهها نرمال نیست (دادهها از جامعۀ نرمال استسراج نشدهاند).
جدول  .0نتایج حاصل از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف

متغیر

سطح معنیداری

مقدار خطا

فرض صفر

نتیجهگیری

خلق دانش

19010

1919

رد نمیشود

دادهها نرمال است

ثبت دانش

19401

1919

رد نمیشود

دادهها نرمال است

انتقال دانش

19449

1919

رد نمیشود

دادهها نرمال است

استفاده از دانش

19006

1919

رد نمیشود

دادهها نرمال است

با توجه به جدول شماره  ،8مشاهده میشود که تمامی متغیرها ،نرمال هسهتند بهه همهین خهاطر از
آزمون پارامتری یعنی ضریب همبستگی پیرسون استفاده میشود.
آزمون ضريب همبستگی
 :H0بین خلق دانش ،ثبت دانش ،انتقال دانش و استفاده از دانش بها تهرویج فرهنهگ دفهاع مقهدس
رابطۀ معنیداری وجود ندارد.
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 :H1بین خلق دانش ،ثبت دانش ،انتقال دانش و استفاده از دانش بها تهرویج فرهنهگ دفهاع مقهدس
رابطۀ معنیداری وجود دارد.
جدول  .49نتایج حاصل از آزمون ضریب همبستگي پیرسون

سطح

متغیر

مقدار ضریب

مقدار خطا

نتیجهگیری

خلق دانش با ترویج فرهنگ دفاع مقدس

1911

1919

وجود رابطه

19658

ثبت دانش با ترویج فرهنگ دفاع مقدس

119111

1919

وجود رابطه

1/545

انتقال دانش با ترویج فرهنگ دفاع مقدس

19111

1919

وجود رابطه

1/680

استفاده از دانش با ترویج فرهنگ دفاع مقدس

19111

1919

وجود رابطه

1/585

معنیداری

همبستگی

با توجه به جدول شماره  ،01چون مقدار سطح معنهیداری (پهی -مقهدار) بهرای ههر پهنج آزمهون
کوچکتر از مقدار خطا  1/19است ،فرض صفر رد میشود ،یعنهی ارتبهاط معنهیداری بهین متغیهر
وابسته و چهار متغیر مستقل برقرار است.

پاسخ به سواالت تحقیق :بهمنظور پاسخ به سواالت تحقیق از تحلیل عاملی تائیدی با اسهتفاده از
نرمافزار  LISRELاستفاده گردید که خروجی آن در نمودارهای شماره  9و  4ارائه میگردد.
خلق
انتدال
استفاده
ثبت

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

انتدال

استفاده

ثبت

شكل  .1نمودار پاسخ به سواالت تحقیق در حالت معنيداری

با توجه به نمودارهای شماره  9و  4میتوان به سواالت تحقیق به شر جهدول زیهر (جهدول )00
پاسخ داد:
جدول  .44پاسخ به سؤالهای تحقیق

سؤال

بهههار عهههاملی عههههههههدد

اولویت

(درصد تأثیر)

معنیداری

 .0خلق دانش به چه میزان میتواند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج دهد؟

%86

4/44

0

 .4انتقال دانش به چه میزان میتواند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج دهد؟

%64

4/08

4

 .9بهکارگیری دانش به چه میزان میتواند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج دهد؟

%89

4/98

4

 .4ثبت دانش به چه میزان میتواند فرهنگ دفاع مقدس را ترویج دهد؟

%68

4/48

9

با توجه به جدول شماره  00میتوان بیان نمود که به ترتیب خلق دانهش ( ،)%86اسهتفاده از دانهش
(بهکارگیری دانش) ( ،)%89ثبت دانش ( )%68و انتقال دانش ( )%64میتوانند فرهنگ دفاع مقهدس
را ترویج نماید.
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف ـ نتیجهگیری:

ویژگی های درونی یک سازمان ،منابع را برای رسیدن به موفقیت هدایت میکنهد و توجهه بهه ایهن
ویژگیها و چگونگی نفوذ و تأثیر آنها اهمیتی ویژه در نتایج سازمان دارد .مدیریت دانش نیز یکی
از عوامل شناختهشدۀ موفقیت سازمان است که موجب خلق مزیت رقابتی پایدار میشود .ایهن امهر
سبب شده است امروزه در کشورهای مستلف ازجمله جمههوری اسهالمی ایهران ،مهدیران مشهتاق
ایجاد سیستمهای مدیریت دانش در سازمانها باهدف بهرهگیری از نتایج مفیهد آن باشهند .در ایهن
میان فرهنگ تأثیر بسزایی داشته و نقش مهمی در فرآیندهای مدیریت دانش دارد .فرهنگسهازمانی
میتواند تسهیلگری مهم ،یا مانعی عمده برای تولید و تسهیم دانش محسوب شود.
پژوهش حاضر نیز باهدف بررسی نقش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیریت دانش بهر انتقهال فرهنهگ
دفاع مقدس صورت گرفت و از نوع پژوهشهای پیمایشی محسوب میشود .پرسشنامه این تحقیق
از  44سؤال در قالب چهار مؤلفه خلق دانش ،ثبت دانش ،انتقال دانش و استفاده از دانهش تشهکیل
شده است نتایج آماری تحقیق نشاندهنده این است که به ترتیب خلهق دانهش ( ،)%86اسهتفاده از
دانش (بهکارگیری دانش) ( ،)%89ثبت دانش ( )%68و انتقال دانش ( )%64میتواننهد فرهنهگ دفهاع
مقدس را ترویج نماید.
ب ـ پیشنهادها:

 پیشنهاد میشود با توجه به جدید بودن موضوع مدیریت دانش و لزوم اسهتفاده از آن در تهرویج فرهنهگدفاع مقدس ،تحقیقات دیگری راجع به روشهای استفاده از این فرآیندها به عمل آید..
 همچنین با توجه به نتایج تحقیق ،پیشنهاد میشود مواردی مانند تشهکیل اتهاقههای فکهر و خالقیهتچگونگی ترویج فرهنگ دفاع مقدس ،تشویق اعضا به شرکت فعاالنه در انجمنها و شبکههای علمهی –
تسصصی ،سمینارها ،همایشها و دورههای آموزشی ،تقویت فضای یادگیری -یاددهی ارزشههای دفهاع
مقدس ،فراهم کردن زیرساختها و فناوریهای الزم بهرای تسههیل انتقهال و کهاربرد دانهش و طراحهی
سیستم ارتباط رزمندگان و فرماندهان دفاع مقدس با یکدیگر باید مهدنظر قهرار گیهرد و زمینههههای الزم
برای اشتراکگذاری دانش فراهم گردد و با تأکید بر ارزش دانهش ،خلهق و اشهتراکگهذاری آن تشهویق
شود.
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 درونی کردن ایدههای خوب در راستای ترویج فرهنگ دفاع مقدس بهعنوان مبنایی برای عمهل وتوسعه یک فرهنگ و یادگیری عملی آن فرهنگ.
 تهیه نقشۀ دانش دفاع مقدس بهمنظور شناسایی نقاط دانشی و دستیابی به طر کلی از دانشهایموجود و تعیین استراتژیها بر اساس آن.
 بهره گیری از فناوری اطالعهات و ارتباطهات و شناسهایی منهابع و پایگهاهههای دانهش در سهطحسازمانهای مرتب با دفاع مقدس.
 طراحی دورههای کوتاهمدت ارتقای دانش دفاع مقدس و روشهای بهینه انجام انتقال آن. مستند کردن فعالیتهای انجامشده در حوزه مدیریت دانش دفهاع مقهدس کهه بها اسهتفاده از ایهنروش میتوان نسبت به ارتقاو سطح کسب دانش روز از خارج سازمانهای مرتب با دفاع مقهدس یها
افراد دانشمدار داخل سازمان اقدام اساسی به عمل آورد.
 برگزاری گردهمایی ،همایش ،کارگاه آموزشی و تهوجیهی و همچنهین گسهترش شهبکهههای ارتبهاطیتوسعه فرهنگ پژوهش ،تولید و مصرف یافتههای حاصل از پژوهش و ایجاد حهس اعتمهاد بهین فعهاالن
حوزه دفاع مقدس که توانایی انتقال فرهنگ آن دوران را دارند.
 حمایت و تسهیل ارتقاو تحصیل کارکنان دانشی حوزه دفاع مقدس در مقاطع باالتر. استفاده از روش های انگیزشی برای ترویج فرهنگ دفاع مقدس و طراحی سیسهتمههای بهتهر درانجام امور.
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