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چکیده
مدیران و فرماندهان بهطورمعمول با انبوهی از اطالعات که اغلب نیاز به تجزیهوتحلیل بیدرنگ دارند،
مواجه هستند .دسترسی و پردازش اطالعات حجیم از یکسو و انتقال دانشِ حاصل از پردازش از سوی
دیگر ،چالشهای جدی مدیریت دانش در نیروهای مسلح است .لذا هدف این پژوهش بررسی موانع انتقال
دانش در سطح سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است .نوع پژوهش کاربردی و روش
اجرای آن توصیفی است .با مطالعهی ادبیات موضوع به روش کتابخانهای ،موانع اشتراکگذاری دانش در
نیروهای مسلح ،استخراج و برای بررسی آنها از روش شاخص میانگین استفاده شد .برای جمعآوری
اطالعات ،پرسشنامهای در اختیار  205نفر از فرماندهان ،مدیران ،اساتید و کارکنان متخصص و شاغل در
نیروهای مسلح که در حوزهی مدیریت دانش فعالیت داشتهاند قرار گرفت .با توجه به نتیجهی تحلیلهای
آماری با نرمافزار  SPSSو ضریب همبستگی پیرسون ،متغیر فرهنگ ،بهعنوان قویترین عامل و مانع
تسهیم دانش در سطح نیروهای شناسایی شد .سایر متغیرهای فرماندهی و مدیریت کالن ،موانع سازمانی،
موانع فردی و زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات در رتبههای بعدی قرار گرفتند.
واژههای کلیدی:
دانش ،اشتراکگذاری دانش ،مدیریت دانش ،نیروهای مسلح ،موانع.

 - 1گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه افسری امام علی(ع) ،تهران ،ایران
 - 2گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،زنجان ،ایران
* نویسنده مسئولEmail: e60_itmgtn@yahoo.com :

52

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال هفدهم ،شماره  ،55بهار 1400

مقدمه
انقالب اطالعاتی با ظهور منابع دیجیتالی و ابزارهای ارتباطی ،تمامی جوانب زندگی انسان
معاصر را دچار تغییرات بنیادین کرده است .ورود به عصر اطالعات ،گسترش ابزارها و
کاربردهای فناوری نوین ارتباطات و اطالعات )ICT( 1سبب شکلگیری رویکردهای جدیدی در
امر ارتباط بین سازمانها شده است .فناوری اطالعات بهعنوان یک رسانهی جدید ،بر اساس
تئوری "مک بوهان" که «رسانه همان پیام است» حاوی پیامها و مفاهیمی برای توسعهی
جامعهی اطالعاتی به جامعهی دانشمحور است که سرعت و استمرار آن در موج چهارم حیات
بشر بهوسیلهی مفهوم "مدیریت دانش" صورت میگیرد.
مدیریت ذخایر دانش و داراییهای معنوی به موضوعی تبدیل شده است که بهطور فراگیر برای
تمامی اقشار اعم از دانشگاهیان و افراد حرفهای محبوب است(.)Koohang et al, 2017; 3
مدیریت دانش را میتوان بهعنوان روشی برای بهبود عملکرد ،بهرهوری و رقابتپذیری ،بهبود
کارآمد کسب ،تسهیم و استفاده از اطالعات درون سازمان ،ابزاری برای تصمیمگیری بهبودیافته،
طریقی برای بهدست آوردن بهترین روشها ،راهی برای کاهش هزینهها و دیرکردهای پژوهشی
و روشی برای نوآورتر شدن سازمان ،دید .در حقیقت ،محیط پویا ،بهعنوان یک پیشنیاز،
نیازمند افزایش تواناییهای سازمانها در فرآیندهای سازمانی و عملکردی است( Rehman et al,
.)2015, 3
فرآیند انتقال دانش میتواند بین دو سازمان و یا بخشهای داخلی یک سازمان انجام شود.
درصورتیکه سازمان بتواند زیرساختهای الزم برای انتقال دانش بین واحدهای سازمانی را
فراهم نماید ،تا حد زیادی زمینه را برای جذب دانش بیرون از سازمان نیز فراهم آورده
است(یزدانی و همکاران1386 ،؛ ص .)1
اشتراکگذاری دانش یک بخش یا مرحلهی جداییناپذیر در فرآیند مدیریت دانش است.
هنگامیکه داراییهای معنوی در آرشیوها از طریق اسناد ،دستورالعملهای رویهای ،فرآیندهای
کاری و غیره ذخیره میشود ،بدون به اشتراک گذاشتن ،ارزشی ندارند .ارزشمند بودن ،تنها
زمانی معنا پیدا میکند که ما اطالعات را برای کسانی که به آنها نیاز دارند به اشتراک می-
گذاریم که در این صورت میتوان گفت که در فرآیند مدیریت دانش معنیدار ،مشغول به کار
بودهایم؛ اما کار هنوز به پایان نرسیده است ،زیرا دانشی که بدون کاربرد عملی یا استفاده توسط
گیرنده به اشتراک گذاشته شود ،برای هیچکس سودی ندارد(.)Ho, 2018; 2
1 . Information and Communication Technology
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مطالعات متولیان و همکاران( )1391نشان میدهد که شرکتهای ایرانی در برنامههای اجرایی
مدیریت دانش ،موفقیت چندانی کسب نکردهاند و تاکنون تنها کمتر از  30درصد شرکتها طرح-
های مدیریت دانش را به مرحلهی اجرا درآوردهاند .بیشترین چالشها ،در ناحیهی ایجاد انگیزهی
مشارکت در کارشناسان سازمان برای تسهیم دانش ( 62درصد) ،بهروزرسانی پایگاههای
دانش( 59درصد) و ایجاد پیوند بین مدیریت دانش و فعالیتهای روزمرهی سازمان( 59درصد)
است(ارمغان1393 ،؛ ص .)2
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،یکی از معدود سازمانهایی هستند که دارای سرمایه-
های بینظیر و باارزش میباشند .این سرمایهها را میتوان در قالب دو دسته تقسیمبندی نمود.
یک دسته از سرمایهها ،سرمایههایی هستند که بهصورت داراییهای جاری ،داراییهای ثابت و
درنهایت داراییهای مشهود و قابللمس هستند و دستهی دیگر ،سرمایههایی هستند که
قابلمشاهده ولی غیرقابل لمس هستند .این سرمایه ،همان منابع انسانی موجود در نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران و دانش همراه آنان است که بهعنوان یک سرمایهی قابلمالحظه،
مطرح است .این سرمایه ،بر اساس نیازهای خدمتی آموزشهایی را گذرانده ،این آموزهها با تجربه
همراه گردیده و دانشی را به بار آورده است که با از دست دادن آن ،سازمان جهت جبران آن باید
سالها هزینه صرف کند(زنوزی مشرفی1389 ،؛ ص .)3
از مهمترین منابع یک کشور و سازمانهای نظامی ،دانش نظامی آن سازمان است .دانش نظامی،
گسترهی وسیعی را از دانش و اطالعات کارمندان و افسران جزء تا دانش و تجربیات فرماندهان و
مدیران ،شامل میشود .بنابراین چنین دانشی بسیار ارزشمند است و میتواند افراد و بخصوص
فرماندهان را در فرآیند تصمیمگیری بسیار یاری نماید .بهعنوان مثال ،بخش مهمی از دانش و
تجربیات کنونی فرماندهان نظامی کشور ،حاصل مجاهدتهای آنها در جنگ هشتسالهی
تحمیلی است و به قیمت خون شهدا بهدست آمده است .ازاینرو شایسته است که فرآیندهای
نوین و سازمانیافتهای بهواسطهی سامانهی مدیریت دانش برای جمعآوری ،ذخیرهسازی و انتقال
این دانش به کار گرفته شود( فهمیده و همکاران1390 ،؛ ص  )2که بیشک پیادهسازی این
فرآیند در سازمانها ،بهویژه سازمانهای نظامی و انتظامی ،با موانع و مشکالتی روبهرو خواهد بود
که این امر نیز نیاز به کالبدشکافی موضوع و تجویز راهکارهایی متناسب با ویژگیهای سازمانی
دارد(سلیمانی و ملکی1399 ،؛ ص  .)2با توجه به اهمیت اشتراکگذاری دانش و به دنبال آن
استفادهی به موقع از دانش موجود ،در این تحقیق به دنبال بررسی موانع اشتراکگذاری دانش
در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی هستیم.
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مبانی نظری پژوهش
مدیریت دانش

مدیریت دانش فرآیندی است که طی آن سازمان به ایجاد ارزش از داراییهای فکری و دانش-
محور میپردازد .اغلب ،ایجاد ارزش مستلزم به اشتراکگذاری دانش بین کارکنان ،بخشهای
سازمانی و یا حتی سایر سازمانها است .مدیریت دانش شاخهای از یادگیری سازمانی است ،زیرا
سازمانی که یاد نمیگیرد ،هرگز نمیتواند هیچ دانشی برای ذخیره کردن ،اشتراکگذاری و
استفاده داشته باشد( .)Ho, 2018; 4مدیریت دانش بیشتر از آنکه یک فناوری و یا محصول
باشد ،یک روششناسی است .بااینوجود فناوری اطالعات یک عنصر بسیار مهم برای موفقیت
سیستم مدیریت دانش محسوب میشود .مدیریت دانش بهوسیلهی فناوری اطالعات تسهیل
میشود ،اما خود فناوری اطالعات ،مدیریت دانش نیست .درواقع میتوان گفت که پایهی اصلی
موفقیت مدیریت دانش در سازمان بر استفاده از فناوری اطالعات است( The Organization for
.)Economic Co-operation and Development, 2004; 46
در ادبیات اخیر در مورد مدیریت دانش ،چندین مطالعه ،عوامل موفقیت و موانعی مانند فرهنگ
سازمانی ،تأثیرگذاری بر مدیریت دانش و اتخاذ سامانههای مدیریت دانش را تحلیل
کردهاند( .)Khan et al, 2015; 3همواره بر نقش حیاتی اتحاد بین دانش شرکت و سامانههای
مدیریت دانش پیشنهاد شده است ( )Centobelli et al, 2017; 2و تأثیر مدیریت دانش بر
عملکرد فردی و سازمانی بررسی شده است (.)Al-Qarioti, 2015; 2
اشتراکگذاری دانش

دانش تنها دارایی شناختهشدهای است که وقتی دیگران در آن سهیم میشوند ،افزایش مییابد
و اشتراکگذاری و توزیع آن به رشد آن کمک میکند (حمیدیزاده1389 ،؛ ص  .)27اشتراک-
گذاری دانش با انتقال دانش و مبادله دانش متفاوت است .درحالیکه "مبادلهی دانش" بهطور
متناوب با "اشتراک دانش" مورداستفاده قرار میگیرد .انتقال دانش شامل اشتراک منابع دانش
و کسب منبع دانش میشود ( .)Wang & Noe, 2010; 3کانلی )2000( 1اشتراکگذاری دانش
را بهعنوان مبادلهی دانش و یا رفتارهایی که از طریق دانش به دیگران کمک میکند ،تعریف
کرده است .برایت )2008( 2نیز اذعان میکند که به اشتراکگذاری دانش در یک تیم یا بین
تیمها برای سازمانها بهمنظور توسعهی مهارتها و تواناییها ،افزایش ارزش و حفظ مزیت
رقابتی بسیار مهم است (.)Zheng, 2017; 2
1 . Connelly
2 . Bright
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تحقیقات نشان دادهاند که به اشتراکگذاری دانش از طریق انواع مجاری مانند بحث و گفتوگو،
کنفرانس ،شبکههای رسمی و غیررسمی و پایگاه داده انجام میشود و هدف آن گسترش ارزش
و ایجاد دانش ترکیبی است(جباری و مدهوشی1393 ،؛ ص  .)2در مطالعهای دیگر ،کیم و لی،
فرهنگ اشتراکگذاری دانش در اجتماعات مجازی را با سه عامل اصلی فضای صداقت ،هویت
بر اساس هنجارهای اجتماعی و گشودگی یا همان فضای آزاد جریان اطالعات وابسته دانستهاند
(زنجانی و قاسم تبار شهری1392 ،؛ ص  .)8به نظر میرسد رفتار اشتراکگذاری دانش مىتواند
عملکرد سازمانى را بهبود بخشد(فیلسوفیان و اخوان1396 ،؛ ص .)1
ضرورت اشتراکگذاری دانش

اشتراکگذاری دانش ،اثرات چندجانبهای چون بهبود عملکرد کاربر سازمانها دارد که در میان
این اثرات ،ظاهراً خالقیت یکی از مهمترین بخشها است( .)Lee, 2018; 1نیروی انسانی در طی
سالهای متمادی فعالیت در سازمان ،مجموعهای از اندیشه ،افکار ،مهارتها ،تجربیات و علوم
کاربردی کسب میکند .مجموعهی چنین اندوختههایی ،دانش هر فرد محسوب میشود که
بهمرور زمان در ذهن فرد ثبت میشود .تا زمانی که این دانش در ذهن فرد وجود دارد ،افراد دیگر
توانایی دسترسی و بهرهگیری از آن را ندارند .سازمانهای بسیاری وجود دارد که چنین افرادی
برای سازمان یک سرمایه ارزشمند سازمانی محسوب میشوند ،اما چنین سرمایهای زمانی می-
تواند ارزشآفرین و قدرتآفرین باشد که دانش افراد در سازمان به جریان افتد و افراد بتوانند
دانش خود را با اعضای درونی و بیرونی سازمان به اشتراک بگذارند(قلیزاده و میرکمالی،
1389؛ ص .)1
موانع اشتراکگذاری دانش

اشتراکگذاری دانش بهسادگی انجام نمیپذیرد و همواره موانعی بر سر راه اشتراک و انتقال
دانش وجود دارد .در مبانی نظری موضوع مدیریت دانش ،موانع بالقوهی اشتراکگذاری دانش
در سازمانها به  3گروه موانع فردی ،سازمانی و فناورانه طبقهبندی شدهاند (کشاورزی1386 ،؛
ص  .)1کشاورزی و آخوندزاده ( ،1391ص  )5در تحقیق خود عوامل مربوط به موانع ذکرشده
را بهصورت جدول ( )1ارائه کردهاند.
جدول ( )1موانع بالقوه اشتراکگذاری دانش
موانع فردی

موانع سازمانی

 عدم آگاهی دارندهی دانش
از ارزش دانش
 سلسلهمراتب و رسمیت در
سازمان

 کمبود زیرساخت مناسب
 ناکافی بودن منابع سازمانی
 سطح رقابت بین بخشهای مختلف
سازمان

موانع فناورانه
 ناسازگاری سامانههای فناوری
اطالعات با سامانههای موجود در
سازمان
 انتظارات غیرواقعی کارکنان در مورد
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موانع فردی
 حفظ مالکیت فکری
 ضعف رهبری و هدایت
مدیریتی
 غالب بودن اشتراکگذاری
دانش صریح بر دانش
ضمنی

موانع سازمانی

موانع فناورانه

 بزرگ بودن اندازهی واحدهای
سازمانی
 عدم اولویت باال در سازمان جهت
اشتراکگذاری دانش
 نبود سامانههای پاداش مشخص برای
اشتراکگذاری دانش

تواناییهای فناوری
 اکراه افراد از کار با سامانههای فناوری
اطالعات
 آموزش ناکافی جهت استفاده از
سامانههای فناوری
 ناسازگاری سامانههای فناوری
اطالعات با فرآیندهای موجود در
سازمان

تحقیقات دانشمندان ثابت کرده است که ارتباط مستقیمی بین ویژگیهای خاص فرهنگ
سازمانی با اجرای موفقیتآمیز مدیریت دانش ،مانند فضای مشترک ،اعتماد ،تعهد مدیریت
ارشد ،نظارت ،پاسخگویی برای گروه و یا به اشتراکگذاری از سوی تیم ،نوآوری ،گرایش به
دنبال مسئلهیابی و حل مسئله و اشتراک خودجوش و داوطلبانه وجود دارد .در یک نظرسنجی
از  431شرکت آمریکایی و اروپایی ،نتیجه گرفته شد که مهمترین مانع اشتراک دانش فرهنگ
سازمانی با  54درصد تأثیرگذاری است( .)Trivellas et al, 2015; 3همچنین کار تیمی ضعیف
ازجمله موانع سازمانی اشتراکگذاری دانش است .عواملی چون فرهنگ سازمان ،عدم اعتماد
بین اعضاء ،کمبود منابع و زیرساختها ،جریان ارتباطی محدود و  ...را میتوان ازجمله عواملی
دانست که میتوانند نقش مانع در اشتراکگذاری دانش در سازمان را ایفا نمایند( Nadason et
 .)al, 2017; 2از طرفی افراد در مورد انگیزه ،ترس و اعتماد تحت تأثیر قرار میگیرند که این
موارد بر به اشتراک گذاشتن دانشها توسط آنها تأثیر میگذارد(.)Razmerita et al, 2016; 11
در زیر برخی از این موارد آورده شده است.
 موانع فردی اشتراکگذاری و به اشتراکگذاری دانش افراد
 مهارتهای ارتباطی و بین فردی ،کالمی و یا نوشتاری ضعیف
 اختصاص ندادن زمان به تعامل و به اشتراکگذاری دانش
 نگرانی و بیم از اینکه به اشتراکگذاری ممکن است امنیت شغلی اشخاص را کاهش
داده و یا به مخاطره اندازد.
 فرهنگ سازمانیای که حمایت نمیکند یا به همکاری و به اشتراکگذاری میدان
نمیدهد ( .)Jeswani et al, 2018; 5
موانع فناورانه انتقال دانش

تا آنجا که به فناوری مربوط میشود ،این مقوله فقط ابزاری برای ارائهی بستر اشتراک دانش
است تا همه به منابع داخلی یا خارجی دانشی موردنیازشان دسترسی داشته باشند .در مورد
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عوامل فناوری میتوان ناتوانی در استفاده از سیستمعامل ،عدم آموزش برای استفاده از آن،
اطالعات بیشازحد و سطح پایین و درک پایین نسبت به رسانههای اجتماعی را بهعنوان موانع
فناورانه در انتقال دانش معرفی نمود( .)Nadason et al, 2017; 4از طرفی برخی افراد استفاده
از وبالگ و اشتراکگذاری اطالعات در آن را مفید قلمداد مینمایند .اینگونه افراد اعتقاد دارند
که در ایجاد اطالعات جالب و ارزشمند در بستر استفاده از وبالگ ،توانمند هستند .همچنین به
توانایی خود در فراهم نمودن اطالعات در اینترنت که میتواند منجر به حل مسائل شود،
اطمینان دارند .همچنین اینگونه افراد اذعان دارند که در اشتراکگذاری اطالعات جالب و
ارزشمند با دیگران در اینترنت از تجربه زیادی برخوردار هستند(.)Lu & Hsiao, 2007; 1
هیس و کو 1در سال  2007به بررسی میزان تمایل سازمان به استفاده از سامانهی تبادل
الکترونیکی دادهها پرداختهاند .سؤاالت اصلی این پژوهش این است که:
 مدیریت عالی از مزایای حاصل از اجرای سامانهی تبادل الکترونیکی دادهها ،آگاه است.
 مدیریت عالی از بهکارگیری تبادل الکترونیکی دادهها ،حمایت میکند.
 مدیریت عالی ،پشتیبانی مالی و زمانی کافی برای اجرای سامانهی تبادل الکترونیکی
دادهها را فراهم میکند.
 دستورالعملهای تخصصی و آموزشهای الزم در زمینهی بهکارگیری سامانهی تبادل
الکترونیکی دادهها به کاربران ارائه میشود.
 کاربران در توسعهی تبادل الکترونیکی دادهها ،مشارکت میکنند.
 سازمان آمادهی تغییر در این زمینه است.
 اهداف استفاده از این سامانه ،روشن و تعریف شده است.
زیرساخت فناوری اطالعات

ارزیابی زیرساخت فناوری اطالعات توسط آنوته و همکاران 2در سال  2006بررسی و مطالعه
شده است .در زیر به برخی سؤاالت مطرحشده در این پژوهش پرداخته شده است:
 سختافزار/نرمافزار به سهولت میتوانند در زیرساختهای موجود فناوری اطالعات به-
روز شوند.
 سختافزار/نرمافزار به سهولت میتوانند در زیرساختهای موجود فناوری اطالعات
تنظیم و ارزیابی شوند.

1 . Lu & Hsiao
2 . Anote et al
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سختافزار و نرمافزار میتوانند تغییر پیدا کرده ،اصالح شوند و از زیرساختهای
موجود جابهجا شوند؛ بدون آنکه تأثیر زیادی داشته باشند.
دادهها را میتوان در سامانههای بین سازمانی به اشتراک گذاشت.
سازمان برای به اشتراک گذاشتن دادهها ،از ابزارهای مختلفی مانند وبسایت ،مرکز
تماس و  ...استفاده میکند.
تمام واحدهای سازمان از طریق شبکههای فناوری اطالعات به هم متصل هستند.
سختافزار و نرمافزار مبتنی بر فناوریهای جدید و بهروز هستند.
سازمانها انواع مختلف دادهها (متن ،صوت ،چندرسانهای) را برای به اشتراک گذاشتن،
ارائه میکنند.
دادهها ،قابلیت به اشتراکگذاری در بین واحدهای مختلف را دارا هستند.
جهت عمل کردن در سامانههای عامل مختلف میتوان از یک پایانهی واحد استفاده
نمود.
ابعاد فناوری اطالعات در کل سازمان از قبیل سختافزار ،نرمافزار و پایگاه داده،
استاندارد هستند.
سامانههای حقوقی سازمان ،توسعهی کاربردهای جدید را محدود نمیکنند.
زیرسامانههایی که قابلیت استفادهی مجدد دارند بهطور گسترده در توسعهی سامانه
استفاده میشوند(.)Anote et al, 2006; 6

فرهنگ

دالیل شکست مدیریت دانش غالباً در عدم توجه به این نکته بوده است که چگونه زمینهی
سازمانی و بین فردی و به همان اندازه خصوصیات فردی ،اشتراک دانش را تحت تأثیر قرار می-
دهد( .)Jumeri & Norashikin, 2015; 4فول وود و همکاران ( )2013بر این باورند که
اشتراکگذاری دانش بهخودیخود اتفاق نمیافتد؛ زیرا فرهنگ دانشی افراد ،اساساً فردگرا است
و هرکس دانش خود را نزد خود حفظ میکند(عباسزاده و قاسمزاده1397 ،؛ ص  .)4فرهنگ
سازمانی بهعنوان یک جنبه مهم در شکلگیری یک سازمان یادگیرنده شناخته شده است.
رابطهی خوب بین کارگران و بهترین فرهنگ سازمانی نیز ممکن است انگیزهی آنها را برای
کمک به دانش آنها تشکیل دهد(.)Hung et al, 2011; 5
عالوه بر این ،فرهنگ سازمانی بهطور فزایندهای بهعنوان مانع اصلی استقرار مدیریت دانش
شناخته میشود .بنابراین ،فرهنگ سازمانی یکی از اصلیترین عواملی است که در تسهیم دانش و
در اجرای پروژهی مدیریت دانش مؤثر است( .)Adhikari, 2010; 9نویسندگان استدالل
میکنند که شرکتهایی که اشتراکگذاری دانش را در فرهنگ خود جای میدهند ،فرهنگ
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خود را تغییر نمیدهند تا ابتکارات مدیریت دانش در فعالیتهای خود به کار ببندند .در
حقیقت ،آنها رویکرد خود را به مدیریت دانش برای تطبیق با فرهنگ خود تغییر
دادند(.)Nadason et al, 2017; 8
فرهنگ سازمانی بر اساس اعتقادات و ارزشهای مشترک به سازمانها قدرت میبخشد و بر
تمام جنبههای سازمانی نظیر نگرش ،رفتار فردی ،انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی
انسانی ،طراحی ساختار و نظامهای سازمانی ،هدفگذاری ،تدوین و اجرای خطمشیها،
استراتژیها و  ...تأثیر می گذارد .بنابراین تنها با بررسی ،تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی
مناسب و انعطافپذیر است که میتوان بهتدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد
و از مدیریت دانش بهعنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت(حجازی و همکاران1395 ،؛ ص .)2
همکاری

نخستین گام عمده برای در اختیار گرفتن مدیریت دانش ،غلبه بر سلسلهمراتب و ایجاد محیطی
است که در آن دانش به اشتراک گذاشته میشود .بین فرآیندهای مشارکتی ،رابطهی دوسویه
وجود دارد .همکاری ،نیاز به اهداف ،زبان و تجربهی مشترک دارد .همکاری و تعامل بهعنوان
فرآیندی که در آن تعداد زیادی از اشخاص یا سازمانهای مستقل ،استراتژیها و تصمیمات
خود را با یکدیگر همسو میکنند ،تعریف میشود .یک فرآیند مشارکتی ،حاصل ایجاد تعامل
بین دو یا چند سـازمان مسـتقل است؛ ازاینرو نقشآفرینی چند سازمان مستقل در آن ،از
شـاخصهـای مهـم آن اسـت(اقدسی و بذرافشان1394 ،؛ ص  .)1در ایـن حالـت هـر سـازمان
توانمندیهای خاص خود را در اجرای فعالیتها به اشتراک میگـذارد .رجسـیری)2010(1
مشخصـههـای فرآینـد مشارکتی را بدینصورت بیان میکند -1 :دستیابی به اهداف مشترک
در طی آن - 2 ،برقراری فرآیند مشارکتی بین دو یا چنـد موجودیت مستقل - 3 ،ایجاد نظارت
بر طرفین ،بهصورت ضمنی – 4 ،عرضهی نقش و قابلیت خاص هر یک از طرفین فرآیند و – 5
مبادلهی منابع بین طرفین مستقل فرآیند و حرکت به سمت دسـتیابی بـه اهـداف مشـترک.
طبـق تعریـف کیمینگ و میچون ،فرآیند مشارکتی بین چند طرف در جریـان اسـت و تعریـف
آن بر اساس یـک سازوکار عملیاتی مشخص انجام میشود(اقدسی و بذرافشان1394 ،؛ ص .)3
اعتماد

اعتماد یک وضعیت روانشناختی مشخص است که با اطمینان به توانایی و میزان هماهنگی با
طرف مقابل ،برای انجام اقدامات خاص مشخص میشود .اعتماد یک عامل کلیدی است که بر
1 . Rajsiri
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موفقیت پیادهسازی فعالیتهای اشتراکگذاری دانش در شرکت تأثیر میگذارد .در زمینهی
شرایط معمول برای اقتصادهای در حال گذار ،تأثیر عوامل اجتماعی مانند سطح اعتماد در میان
کارکنان و احساس ناامنی ممکن است بر انگیزهها و عالقهی به اشتراکگذاری دانش تأثیر
بگذارد .بهعنوان مثال ،پس از چهار دهه کمونیسم سخت در کشورهایی مانند آلبانی ،ساختار
فرهنگی تحت تأثیر ترس و عدم اعتماد به اشتراک گذاشتن دانش آشکار با سایر اعضای جامعه
قرار داشت( .)Vajjhala & Vucetic, 2013; 2اعتماد بهعنوان بنیادی برای همکاری و نظم
اجتماعی گستردهتر معرفی میگردد و شامل بسیاری از رشتههای فکری و سطوح تجزیهوتحلیل
مانند روانشناسی اجتماعی ،جامعهشناسی ،علوم سیاسی ،اقتصاد ،انسانشناسی و رفتار سازمانی
است .علیرغم تفاوت بین زمینهها و روشهای مختلف مفهومسازی اعتماد ،همهی محققان بر
نقش اساسی اعتماد بهعنوان پایهای برای سازمانهای پایدار و همکاری اذعان دارند .بهطور
خاص ،اعتماد به روابط بین طرفین برای همکاری پایدار و بهمنظور مقابله با مشکالت پیچیده،
بسیار مهم تلقی میشود( .)De Veries et al, 2018; 2یکی از حیاتیترین عناصر در یک فرهنگ
تسهیم دانش قابلاطمینان ،اعتماد است .درصورتیکه در بین افراد یک شرکت ،اعتماد وجود
نداشته باشد ،دانش احتکار خواهد شد .اطالعاتی که تنها در دست تعداد محدودی از افراد باشد،
میتواند خطرناک باشد .هنگامیکه تنها افراد محدودی به دانش دسترسی داشته باشند ،آنها به
افراد قدرتمندی در سازمان تبدیل خواهند شد که میتوانند بر تصمیمات مدیریت ارشد تأثیر
بگذارند .برای جلوگیری از ایجاد چنین وضعیتی ،مدیران باید محیطی را ارتقاء دهند که در آن
کارکنان بتوانند به همکاران خود دربارهی آنچه کشف کرده و تحلیل نمودهاند ،اعتماد
نمایند(کریمی زارچی و همکاران1390 ،؛ ص .)2
فناوری

در عصر کنونی ،فناوری به ابزاری مهم در رابطه با تسهیم دانش تبدیل شده است .رسانههای
اجتماعی به سکویی برای به اشتراکگذاری دانش تبدیل شدهاند .عدم امکان استفاده از فناوری
میتواند مانع بزرگی برای اشتراکگذاری دانش باشد( .)Nadason et al, 2017; 6فناوریها به
یک شرکت کمک میکنند که با تأمینکنندگان ،مشتریان و سازمانهای دیگر در تماس باشند
و بهصورت خصوصی یا عمومی با آنها ارتباط برقرار کنند .بسیاری از سازمانها از "اتاق جنگ یا
اتاق گفتوگو" استفاده میکنند که به کارکنان کمک میکند تا دانش خود را به اشتراک
بگذارند .بهمنظور جلوگیری از مشکالت ناشی از فاصله بین ادارات در یک سازمان و واحدهای
آن ،برخی از اتاقهای جنگ و گفتوگو عمالً ایجاد میشوند .این امر اجازه میدهد تا کارکنان از
واحدهای مختلف ،از طریق به اشتراکگذاری تجربیات خود ،ایجاد کتابخانه مجازی و هماهنگی
فعالیت از همهی اطالعات بهرهمند شوند( .)Cantoni et al, 2001; 6موانع مرتبط با عوامل
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فناورانه در حوزهی اشتراکگذاری دانش ،شامل انتظارات غیرواقعی از کارکنان ،عدم سازگاری،
عدم هماهنگی ،عدم استفاده از سامانههای فناوری اطالعات ،عدم آموزش و عدم ارتباطات
است(.)Ayodele et al, 2016; 3

پیشینههای پژوهش
با توجه به اهمیت اشتراکگذاری دانش در تمامی سازمانها ،برخی پژوهشها که پیشتر در
حوزهی اشتراکگذاری دانش صورت گرفته است ،در جدول ( )2ارائه شده است.
جدول ( )2پژوهشهای انجامشده مرتبط با عنوان پژوهش
ردیف

شرح

منبع

1

چالشها و موانع پیادهسازی مدیریت دانش در نیروهای
مسلح و ارائه راهکار

سلیمانی و ملکی1399 ،

2

تحلیل مدیریت دانش و فناوری اطالعات از دیدگاه
فرماندهان و مدیران یک سازمان نظامی

رحیمی و کالنی مهر،
1396

3

بررسی سه عامل ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی و
روابط بین بخشهای مختلف سازمان در زمینهی
اشتراکگذاری دانش

مرتضوی1387 ،

4

بررسی رابطهی بین ارتباطات سازمانی و اشتراکگذاری
دانش در سازمان

5

بررسی وضعیت اشتراکگذاری دانش ،زیرساختها،
بسترها و شیوههای اشتراکگذاری دانش در سازمان
کتابخانههای آستان قدس رضوی

6
7
8
9

اشتراکگذاری دانش و موانع انتقال دانش

بختیاریان1387 ،

نوع پیشینه
مقاله پژوهشی
مقاله پژوهشی
پایاننامه کارشناسی
ارشد
پایاننامه کارشناسی
ارشد

خاتمیانفر1386 ،

پایاننامه کارشناسی
ارشد

آندریاسون و آندریاسون،
2013

پایاننامه کارشناسی
ارشد

تأثیر رفتار اشتراکگذاری دانش بر عملکرد سازمانی

فیلسوفیان و اخوان1396 ،

مقاله پژوهشی

بررسی موانع انتقال و به اشتراکگذاری دانش در
سازمانهای ایرانی
به اشتراکگذاری دانش و موانع در سازمانها :یک
مقالهی مفهومی در مورد راهبرد مدیریت دانش.

یزدانی و همکاران1386 ،

مقاله ارائهشده در
کنفرانس بینالمللی

ناداسون و همکاران2017 ،

مقاله پژوهشی

نقاط اشتراک این پژوهش و پژوهشهای انجامشده ازاینجهت است که تمامی پژوهشها در
حوزه اشتراکگذاری دانش کار شده است .ازجمله نقاط افتراق میتوان به این موضوع اشاره
نمود که در هر یک از این پژوهشها از منظر خاصی به بحث اشتراکگذاری دانش پرداخته
شده است .در پژوهش حاضر با توجه به جامعه پژوهش که نیروهای مسلح بوده است از منظر
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فرماندهی و مدیریت نظامی به بحث موانع اشتراکگذاری دانش پرداخته شده است درحالیکه
در پژوهشهای انجامشده پیشین بحث فرماندهی و مدیریت پرداخته نشده است.
نوآوری پژوهش حاضر ازاینجهت است که با رویکردی جامع و کلنگر هم به مباحث کالن
ازجمله فرماندهی و مدیریت پرداخته شده است و هم به مباحث فنی ازجمله زیرساخت فناوری
ارتباطات و اطالعات و هم به موانع فردی ،فرهنگی و سازمانی نیز توجه شده است.
روششناسی پژوهش
مقالهی حاضر ازنظر هدف کاربردی است و در زمرهی پژوهشهای توصیفی است .در انجام این
پژوهش ،ابتدا با بررسی ادبیات موضوع به روش کتابخانهای ،موانع اشتراکگذاری دانش در نیروهای
مسلح جمهوری اسالمی ایران استخراج و برای بررسی آنها از شاخص میانگین بهعنوان یک معیار
آمار توصیفی استفاده شده است .برای جمعآوری اطالعات ،پرسشنامهای حاوی  36سؤال در اختیار
 205نفر از فرماندهان ،مدیران ،اساتید و کارکنان شاغل در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
که در حوزهی مدیریت دانش فعالیت داشتهاند ،قرار گرفت.
با توجه به اینکه در این تحقیق ،جامعهی آماری است بهصورت تمامشمار جهت پاسخ به پرسشنامه
انتخاب شدهاند ،بنابراین روش نمونهگیری نداشتیم و کل جامعه نیز شامل  205نفر از اساتید،
کارشناسان ،مدیران و فرماندهان و متخصصان فعال در حوزه مدیریت دانش نیروهای مسلح بوده
است .در این تحقیق برای گردآوری اطالعات ،از ابزار پرسشنامه استفاده گردید ،ضمن اینکه از
روش اسنادی با استفاده از منابع کتابخانهای نیز برای فیشبرداری و دسترسی به اسناد و مدارک
استفاده شد .همچنین از نرمافزار  SPSS22بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شد .این تحقیق
به لحاظ موضوعی در حوزهی مدیریت دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است که به
دنبال شناسایی موانع اثرگذار بر اشتراکگذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
است .همچنین قلمرو مکانی این تحقیق در حوزهی نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است و
قلمرو زمانی مربوط به بازه زمانی سال گذشته یعنی سال  1398است .مشخصات جامعهی آماری
همکار در پژوهش حاضر در قالب جدول ( )3آمده است.
جدول ( )3مشخصات جامعهی نمونه
ردیف

درجه

1

سرتیپ دوم

2

سرهنگ

سنوات خدمتی
(سال و درصد)
% 10
 25به
باال
% 20
 22تا
30

سطح تحصیالت
دکترا/کارشناس ارشد
دکترا/کارشناس ارشد

درصد سطح
تحصیالت
 %20دکتری
 %30کارشناس ارشد
(دافوس دیده)

محل خدمت
ستاد کل

%5

ستاد آجا

% 15

بررسی موانع اشتراکگذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
ردیف

درجه

3

سرهنگ دوم

4

سرگرد

5

سروان

6

ستوانیکم

سنوات خدمتی
(سال و درصد)
% 20
 18تا
23
% 20
 15تا
20
% 15
 12تا
16
% 15
 5تا
10

سطح تحصیالت
دکترا/کارشناس ارشد
دکترا/کارشناس ارشد
کارشناس ارشد
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درصد سطح
تحصیالت
 %35کارشناسی
ارشد (غیر دافوسی)
 %15کارشناسی
ارشد دانشگاههای
مالک اشتر و فارابی

کارشناس ارشد

محل خدمت
ستاد نزاجا

% 35

ستاد نپاجا

% 15

ستاد نهاجا

% 15

ستاد نداجا

% 15

تجزیهوتحلیل دادهها
پس از وارد کردن دادههای حاصل از توزیع پرسشنامه در نرمافزار  ،SPSS 22کار تحلیل دادهها آغاز
شد و تحلیل و نتیجهگیری آماری به کمک روش ضریب همبستگی پیرسون بهمنظور تعیین جهت
و شدت رابطه بین متغیرها ،انجام گرفت .بررسی وضعیت عوامل  36گانه :در این بخش ،در نظر
گرفتن میانگین متغیرهای  36گانه به تجزیهوتحلیل موانع تسهیم دانش در نیروهای مسلح پرداخته
شد .با توجه به نتایج بهدستآمده از پاسخنامههای توزیعی بین کارمندان دهمین متغیر مربوط به
زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات ،بیشترین مقدار میانگین را به خود اختصاص داده است و
این به آن معناست که وجود شبکههای فناوری اطالعات یکپارچه در بین تمام واحدهای سازمان و
اتصال بین آنها تا میزان زیادی بر تسهیم دانش بین سازمانی اثرگذار است .متغیر ذکرشده را میتوان
مؤثرترین عامل در رشد تسهیم دانش بین کارکنان نیروهای مسلح دانست که با تقویت این عامل در
سطح سازمان میتوان گام مؤثری در ارتقاء تسهیم دانش مابین کارکنان نیروهای مسلح برداشت .با
توجه به مقادیر بهدستآمده از پاسخنامههای دریافتی ،عوامل  36گانه باال در پنج وضعیت خیلی
کم ،کم ،متوسط ،زیاد ،و خیلی زیاد طبقهبندی شد .مقادیر میانگین بهدستآمده در بازههای خیلی
کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد در نظر گرفته شده است.
از طرفی موانع اصلی در تسهیم دانش با توجه به اطالعات بهدستآمده از پاسخنامههای توزیعی به
شرح جدول ( )4است.
جدول ( )4عوامل تأثیرگذار در تسهیم دانش با وضعیت خیلی کم
ردیف

نوع متغیر

1

زیرساخت فناوری()5

توضیح متغیر

میانگین

بیتوجهی به دستورالعملهای تخصصی و آموزشهای الزم در
زمینهی بهکارگیری سامانهی تبادل الکترونیکی دادههای بین
سازمانی

2/07
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ردیف

نوع متغیر

توضیح متغیر

میانگین

2

فردی()6

خودشیفتگی و راهگشا دانستن دانش خود توسط هر یک از کارکنان

2/77

3

زیرساخت فناوری()4

اتصال تمام واحدهای سازمان از طریق شبکههای فناوری اطالعات

2/97

یکپارچه

همانطور که در جدول ( )4مشاهده مینمایید مؤلفهی ( )5زیرساخت فناوری (عدم توجه به
دستورالعملهای تخصصی و آموزشهای الزم در زمینهی بهکارگیری سامانهی تبادل الکترونیکی
دادههای بین سازمانی) و همچنین مؤلفهی ( )6یعنی موانع فردی (خودشیفتگی و راهگشا دانستن
دانش خود ،توسط هر یک از کارکنان) اشاره دارد ،بهعنوان اصلیترین موانع تسهیم دانش از دیدگاه
جامعهی آماری ،در نظر گرفته شدهاند و بعدازآن مؤلفهی ( ،)4زیرساخت فناوری (اتصال تمام
واحدهای سازمان از طریق شبکههای فناوری اطالعات یکپارچه) یکی دیگر از عوامل است که به-
عنوان موانع اصلی تسهیم دانش در نیروهای مسلح از جامعهی آماری به نظر میآید.
در این بخش هریک از موانع ذکرشدهی تسهیم دانش در نیروهای مسلح را که در قالب پرسشنامه
آورده شده است را به تفکیک موردبررسی قرار میدهیم.
بررسی موانع فردی تسهیم دانش

نتایج بهدستآمده از سؤال  1تا  9مربوط به موانع فردی است که نظرات فرماندهان ،مدیران ،اساتید
و کارکنان شاغل در نیروهای مسلح را بررسی نموده است .در جدول ( )5متغیرها به همراه میانگین
نظرات جامعهی آماری هدف آورده شده است.
جدول ( )5موانع فردی تسهیم دانش
ردیف

نوع متغیر

توضیح متغیر

میانگین

1

فردی()1

مدلهای ذهنی افراد

4/45

2

فردی()2

عدم تعامالت داوطلبانه میان کارکنان

4/20

3

فردی()3

کمبود انگیزه جهت تسهیم دانش

4/52

4

فردی()4

تفاوت در سطح تحصیالت

4/54

5

فردی()5

عدم پذیرش فرد باتجربه نسبت به عقاید و دانش کارکنان کمتجربه

4/23

6

فردی()6

خودشیفتگی و راهگشا دانستن دانش خود توسط هر یک از کارکنان

2/77

7

فردی()7

مهارتهای ارتباطی و بینفردی ،کالمی و یا نوشتاری ضعیف

4/08
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ردیف

نوع متغیر

توضیح متغیر

میانگین

8

فردی()8

بیم و نگرانی از اینکه به اشتراکگذاری دانش موجب از داست دادن شغل

3/85

9

فردی()9

شود
اختصاص ندادن زمان به تعامل و به اشتراکگذاری دانش

4/05

در این قسمت و بخشهای بعدی متغیرهایی که در وضعیت خیلی زیاد و زیاد قرار دارند ،جزء
عوامل تقویت تسهیم دانش و آن متغیرهایی که در وضعیت خیلی کم و کم قرار دارند در ردهی
موانع اصلی تسهیم دانش قرار دارند .حال با توجه به نکتهی فوق به بررسی متغیرهای فردی می-
پردازیم.
متغیر( )4فردی که مربوط به تفاوت در سطح تحصیالت کارکنان است ،یکی از موانع اصلی و قوی-
ترین عامل در بین متغیرهای فردی تسهیم دانش در سازمان است و متغیر( )6فردی که عامل
خودشیفتگی و راهگشا دانستن دانش شخصی در سازمان است ،در بین موانع فردی ،کمترین عامل و
علت برای تسهیم دانش محسوب میگردد.
بررسی موانع زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات

نتایج بهدستآمده از سؤاالت  10الی  20پرسشنامه مربوط به متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات
است .جدول ( )6نتایج بهدستآمده از  10پرسش مربوط به موانع فناوری اطالعات و ارتباطات را
نشان میدهد.
جدول ( )6زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات
ردیف

نوع متغیر

توضیح متغیر

میانگین

1

زیرساخت فناوری()1

عدم تمایل و نگرش افراد به دنیای مجازی

4/42

2

زیرساخت فناوری()2

درک کارکنان فناوری اطالعات از اهداف و سیاستهای
سازمان

4/37

3

زیرساخت فناوری()3

عدم وجود سامانههای بینسازمانی اینترنتپایه

3/79

4

زیرساخت فناوری()4

در دسترس نبودن سامانههای بینسازمانی اینترنت پایه

2/95

5

زیرساخت فناوری()5

بیتوجهی به دستورالعملهای تخصصی و آموزشهای
الزم در زمینهی بهکارگیری سامانهی تبادل الکترونیکی
دادههای بینسازمانی

2/07

6

زیرساخت فناوری()6

آمادهی تغییر بودن سازمان در زمینهی فراهم نمودن
زیرساخت یکپارچه جهت آماده نمودن بستر تبادل دانش

4/49
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ردیف

نوع متغیر

توضیح متغیر

میانگین

7

زیرساخت فناوری()7

ناسازگاری سامانههای فناوری اطالعات موجود با
فرآیندهای موجود در سازمان

4/29

8

زیرساخت فناوری()8

بهروز شدن سختافزار /نرمافزار در زیرساختهای موجود
سازمانی

3/93

9

زیرساخت فناوری()9

امکان اصالح و تغییر سختافزار و نرمافزار در زیرساخت-
های موجود بدون آنکه تأثیر زیادی بر عملکرد فعلی
سامانه داشته باشند

4/53

10

زیرساخت
فناوری()10

اتصال تمام واحدهای سازمان از طریق شبکههای فناوری
اطالعات یکپارچه

4/58

11

زیرساخت
فناوری()11

استاندارد بودن ابعاد فناوری اطالعات در کل سازمان از
قبیل سختافزار ،نرمافزار و پایگاه داده و فرآیندهای
کاری

4/35

همانطور که در جدول ( )6نشان داده شده است ،متغیر( )10فناوری یعنی عدم اتصال واحدهای
سازمان به شبکههای فناوری اطالعات یکپارچه بهعنوان اصلیترین مانع در تسهیم دانش و متغیر
( )5فناوری یعنی عدم توجه به دستورالعملهای تخصصی کم اثرترین مانع در تسهیم دانش میتوان
اشاره کرد.
بررسی موانع فرماندهی و مدیریت کالن در تسهیم دانش

این متغیر سؤاالت  21الی  27پرسشنامه را به خود اختصاص داده بود که نتایج بهدستآمده حاکی
از آن است که تمام متغیرهای مربوط به فرماندهی و مدیریت کالن در ردهی خیلی زیاد یعنی
میانگینی در بازهی ( 5و  )4دارند که این امر حاکی از اهمیت و نقش فرماندهی و مدیریت کالن در
تسهیم دانش در سطح نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران دارد .جدول ( )7مقادیر بهدستآمده
از سؤاالت بخش فرماندهی و مدیریت کالن را نشان میدهد.
جدول ( )7فرماندهی و مدیریت کالن در تسهیم دانش
ردیف

نوع متغیر

توضیح متغیر

میانگین

1

فرماندهی و مدیریت کالن ()1

عدم حمایت و تعهد مدیریت ارشد در پذیرش
سامانهی مدیریت دانش

4/46

2

فرماندهی و مدیریت کالن ()2

کمتوجهی به جهتدهیهای مدیریتی برای تفهیم
مزایا و ارزشهای تسهیم دانش

4/31
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ردیف

نوع متغیر

توضیح متغیر

میانگین

3

فرماندهی و مدیریت کالن ()3

کمتوجهی مدیران ارشد در ایجاد شبکههای دانش
بین سازمانی

4/01

4

فرماندهی و مدیریت کالن ()4

عدم بسترسازی زمینهی انتقال سامانهای و
استانداردشدهی دانش بین سازمانها توسط
مدیران ارشد

4/08

5

فرماندهی و مدیریت کالن ()5

استقبال نکردن از عقاید و ایدههای جدید در
حمایت از پروژهی مدیریت دانش توسط فرماندهان
و مدیران ارشد سازمانها

4/35

6

فرماندهی و مدیریت کالن ()6

عدم بسترسازی مناسب جهت شناسایی دانش
حیاتی و موردنیاز سازمان توسط مدیران ارشد

4/22

7

فرماندهی و مدیریت کالن ()7

پشتیبانی مالی و زمانی ناکافی برای اجرای سامانه-
ی تبادل الکترونیکی دادههای بین سازمانی

4/24

بررسی موانع فرهنگ در تسهیم دانش
این متغیر تعداد  4سؤال از پرسشنامه را به خود تعلق داد و همانند متغیر فرماندهی و مدیریت
کالن ،مقادیری که به خود اختصاص داد در بازهی ( 5و  )4است و این بدان معناست که عوامل
موردبررسی در متغیر فرهنگ ،نقش بهسزایی در تسهیم دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی
ایران دارند .همچنین باید در این قسمت این موضوع یادآور گردد که از بین مؤلفههایی که به متغیر
فرهنگ در پرسشنامهها اختصاص داده شده بود ،متغیر( )1فرهنگ یعنی میزان اهمیت و جایگاه
دانش در فرهنگ حاکم بر سازمان ،مؤثرترین عامل در تسهیم دانش در نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران است .نتایج بهدستآمده در پرسشنامهها مربوط به متغیر فرهنگ در جدول ( )8آورده
شده است.
جدول ( )8موانع فرهنگی در تسهیم دانش
ردیف

نوع متغیر

توضیح متغیر

میانگین

1

فرهنگی ()1

فرهنگ حاکم بر سازمان به چه میزان به دانش ،ارزش میدهد

4/53

2

فرهنگی ()2

میزان غلبهی امور دانشی سازمان بر سلسلهمراتب

4/27

3

فرهنگی ()3

با فراهم نمودن بستر مناسب برای اعتماد به نیات و رفتار یکدیگر،
میتوان تا چه میزان از احتکار دانش در سازمان جلوگیری نمود

4/27

4

فرهنگی ()4

وجود فرهنگ مسألهیابی و حل مسئله و روح پرسشگری در
خصوص اقدامات جاری سازمان

4/22
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بررسی موانع سازمانی تسهیم دانش
این متغیر تعداد  4سؤال پایانی پرسشنامه را به خود اختصاص میدهد .طبق نتایج بهدستآمده و
برابر جدول ( ،)9متغیر ( )4سازمانی که عدم اولویت دادن به مبحث تسهیم دانش در سازمان است،
بهعنوان مهمترین مانع در تسهیم دانش است.
جدول ( )9موانع سازمانی در تسهیم دانش
ردیف

نوع متغیر

میانگین

توضیح متغیر

1

سازمانی ()1

کمبود زیرساخت مناسب در سازمانها

4/39

2

سازمانی ()2

ناکافی بودن منابع سازمانی و نبود سامانههای پاداش مشخص
برای تسهیم دانش

4/12

3

سازمانی ()3

وجود رقابت بین بخشهای مختلف نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران

4/23

4

سازمانی ()4

بزرگ بودن اندازهی واحدهای سازمانی و درگیریهای کاری
روزمره

3/78

5

سازمانی ()5

عدم اولویت باال در سازمان جهت تسهیم دانش

4/13

همچنین الزم به ذکر است که در این قسمت بهمنظور تجزیهوتحلیل دستهی عوامل پنجگانهی
ذکرشدهی فوق ،پنج متغیر جدید بهصورت میانگین شاخصهای فردی ،فناوری ،فرماندهی ،فرهنگی
و سازمانی تعریف کرده و نتایج بهدستآمده را مورد تجزیهوتحلیل قرار میدهیم.
جدول ( )10وضعیت عوامل  5گانه جدید
توضیح متغیر

ردیف

میانگین

1

فردی

4/08

2

زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات

3/98

3

فرماندهی و مدیریت کالن

4/24

4

فرهنگی

4/32

5

سازمانی

4/15

در تحلیلی دیگر ،عالوه بر تحلیل توصیفی جدول باال ،مؤلفههای مربوطه نیز به کمک فنون آمار
استنباطی ،مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت تا ارتباط هر یک از شاخصها با مؤلفهها استخراج و
احصاء گردد .پس از گردآوری و تحلیل دادهها ،نتایج به شرح زیر حاصل گردیده است .برای این
منظور فرضیاتی مطرح و سپس به کمک آزمون مقایسه میانگین با عدد ثابت مورد تحلیل واقع
گردید:
فرضیه اول:
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 :H0مؤلفهی موانع فردی با به اشتراکگذاری دانش مرتبط نیست.
 :H1مؤلفهی موانع فردی با به اشتراکگذاری دانش مرتبط است.
جدول ( )11آزمون ارتباط مؤلفهی موانع فردی
به اشتراکگذاری دانش

موانع فردی

Pearson Correlation
1
**.693
موانع فردی
)Sig. (2-tailed
.000
N
38
38
Pearson Correlation
**.693
1
به اشتراکگذاری
)Sig. (2-tailed
.000
دانش
N
38
38
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی جدول باال چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  /05بهدستآمده فرضیه
ادعای محقق یعنی فرضیه  H1مورد تایید واقع میگردد .این بدان معناست که ازنظر جامعه
پاسخدهنده ،مؤلفهی موانع فردی با به اشتراکگذاری دانش ،مرتبط بوده است.
فرضیه دوم:
 :H0مؤلفهی موانع زیرساخت  ICTبا به اشتراکگذاری دانش مرتبط نیست.
 :H1مؤلفهی موانع زیرساخت  ICTبا به اشتراکگذاری دانش مرتبط است.
جدول ( )12آزمون ارتباط مؤلفهی موانع زیرساخت ICT

موانع زیرساخت
**.653
.000
38
1
38

به اشتراکگذاری دانش
Pearson Correlation
1
به اشتراکگذاری دانش
)Sig. (2-tailed
N
38
Pearson Correlation
**.653
موانع زیرساخت
)Sig. (2-tailed
.000
N
38
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی جدول ( )12چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  /05بهدستآمده
فرضیه ادعای محقق یعنی فرضیه  H1مورد تایید واقع میگردد .این بدان معناست که ازنظر جامعه
پاسخدهنده ،مؤلفهی موانع زیرساخت  ICTبا به اشتراکگذاری دانش مرتبط بوده است.
فرضیه سوم:
 :H0مؤلفهی موانع فرماندهی و مدیریت کالن بر به اشتراکگذاری دانش مرتبط نیست.
 :H1مؤلفهی موانع فرماندهی و مدیریت کالن بر به اشتراکگذاری دانش مرتبط است.

فصلنامه علوم و فنون نظامی ،سال هفدهم ،شماره  ،55بهار 1400

70

جدول ( )13آزمون ارتباط مؤلفهی موانع فرماندهی و مدیریت کالن
موانع فرماندهی و مدیریت
کالن
**.824
.000
38
1
38

به اشتراکگذاری دانش
Pearson Correlation
1
به اشتراکگذاری دانش
)Sig. (2-tailed
N
38
Pearson Correlation
**.824
موانع فرماندهی و مدیریت
)Sig. (2-tailed
.000
کالن
N
38
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی جدول ( )13چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  /05بهدستآمده
فرضیه ادعای محقق یعنی فرضیه  H1مورد تایید واقع میگردد .این بدان معناست که ازنظر جامعه
پاسخدهنده ،مؤلفهی موانع فرماندهی و مدیریت کالن با به اشتراکگذاری دانش مرتبط است.
فرضیه چهارم:
 :H0مؤلفهی موانع فرهنگی با به اشتراکگذاری دانش مرتبط نیست.
 :H1مؤلفهی موانع فرهنگی با به اشتراکگذاری دانش مرتبط است.
جدول ( )14آزمون ارتباط مؤلفهی موانع فرهنگی
موانع فرهنگی
**.908
.000
38
1
38

به اشتراکگذاری دانش
Pearson Correlation
1
به اشتراکگذاری دانش
)Sig. (2-tailed
N
38
Pearson Correlation
**.908
موانع فرهنگی
)Sig. (2-tailed
.000
N
38
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی جدول ( )14چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  /05بهدستآمده
فرضیه ادعای محقق یعنی فرضیه  H1مورد تایید واقع میگردد .این بدان معناست که ازنظر جامعه
پاسخدهنده ،موانع فرهنگی با به اشتراکگذاری دانش مرتبط بوده است.
فرضیه پنجم:
 :H0مؤلفهی موانع سازمانی با به اشتراکگذاری دانش مرتبط نیست.
 :H1مؤلفهی موانع سازمانی با به اشتراکگذاری دانش مرتبط است.
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جدول ( )15آزمون ارتباط مؤلفهی موانع سازمانی
موانع سازمانی به اشتراکگذاری دانش
**.856

1

Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed

.000
38
1

38
**

.856

N
Pearson Correlation

.000
38

به اشتراکگذاری دانش

)Sig. (2-tailed

موانع سازمانی

N
38
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی جدول ( )15چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  /05بهدستآمده
فرضیه ادعای محقق یعنی فرضیه  H1مورد تایید واقع میگردد .این بدان معناست که ازنظر جامعه
پاسخدهنده ،مؤلفهی موانع سازمانی با به اشتراکگذاری دانش مرتبط بوده است.
نتیجهگیری
در این پژوهش موانع تأثیرگذار بر اشتراکگذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران
مطالعه گردید .بر اساس تحلیلهای آماری حاصل از توزیع پرسشنامه مشخص گردید که مانع اول
یعنی عوامل فرهنگی ،تأثیر زیادی در ممانعت از اشتراکگذاری دانش در نیروهای مسلح دارد .این
متغیر شامل چهار سؤال از پرسشنامه بود .نتایج نشان داد که متغیر فرهنگ ،قویترین عامل و مانع
تسهیم دانش در سطح نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران است .تأکید این بعد بر موارد
چهارگانه زیر است که تقویت هریک از حوزههای فرهنگی زیر در سازمانهای نیروهای مسلح،
احساس میشود:


ارزش دادن به دانش در سازمان



غلبه دادن امور دانشی بر جنبههای صلب ساختاری

 پیشگیری از احتکار دانش در سازمان


وجود فرهنگ مسئله یابی و تقویت روح پرسش گری در سازمان.

بعد از متغیر فرهنگ به ترتیب فرماندهی و مدیریت کالن ،سازمانی و فردی با توجه به دستهبندی
در وضعیت خیلی زیاد قرار گرفتهاند و متغیر فناوری در دستهبندی زیاد ازنظر تأثیر آن به تسهیم
دانش قرار گرفته است.
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همچنین متغیر فرماندهی و مدیریت کالن ،مانع تأثیرگذار مهمی در به اشتراکگذاری دانش در
نیروهای مسلح است .در مؤلفهی موانع فرهنگی ،شاخص میزان اهمیت و جایگاه دانش در فرهنگ
حاکم بر سازمان مؤثرترین عامل در به اشتراکگذاری دانش در نیروهای مسلح است.
نتیجهی دیگر آنکه در چهار مؤلفهی دیگر در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران :عوامل
سازمانی ،فرماندهی و مدیریت کالن ،زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات و موانع فردی به
اشتراکگذاری دانش وجود دارد و نیازمند برطرف نمودن موانع موجود هستیم.
پیشنهادها

پیشنهاد میشود به جهت رفع موانع موجود
 نیروهای مسلح از طریق فراهم نمودن زمینهی برقراری ارتباط رودرروی بیشتر در سطح
سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران جهت رفع موانع اشتراکگذاری دانش
بین سازمانی اقدام نماید.


هر یک از سازمانهای نیروهای مسلح نسبت به اشتراکگذاری دانش سازمانی خود که
جنبهی محرمانگی ندارد ،پیشقدم شده و صرفنظر از جو رقابتی سازمانی در این خصوص
اقدام نمایند.



معاونت فاوای ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری هر یک از معاونت فاوای سازمانهای
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،سازوکار طراحی و پیادهسازی سامانههای اینترانت
پایهی بینسازمانی با امنیت باال جهت ایجاد بستر اشتراکگذاری دانش را فراهم نمایند.



معاونت تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح ،از طریق تشکیل کالسهای مشترک
آموزش با بهرهگیری از اساتید مجرب و کارآزموده ،فرهنگ سازمانی اشتراکگذاری دانش
ضمنی را ارتقاء دهند.



فرماندهان و مدیران ارشد سازمانهای نیروهای مسلح ،زمینهی ایجاد روحیهی پرسش-
گری مبتنی بر رعایت ضوابط حاکم بر نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران در هر یک
از سازمانها را فراهم نمایند.



مرکز مطالعات و یا مؤسسهی پژوهشی مشترکی شامل کارکنان منتخب و متخصص در
حوزهی مدیریت دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران تشکیل و موضوعهای
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پژوهشی با اولویت ( )research topicهر یک از سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری
اسالمی ایران را دریافت و در جهت رفع نیاز دانشی هر سازمان اقدام نماید.


معاونتهای طرح و برنامه و فاوای ستاد کل نیروهای مسلح ،به ترتیب ،نسبت به تأمین
اعتبار و زیرساخت موردنیاز جهت طراحی نرمافزار مدیریت دانش یکپارچه برای نیروهای
مسلح اقدام نماید تا دانش ضمنی کلیهی کارکنان نیروهای مسلح در تمامی ردهها و
سطوح سازمانی ،بدون محدودیت زمانی و مکانی ثبت و به اشتراک گذاشته شود.



مراکز مطالعات نیروهای مسلح در قالب پژوهشی ،چالشها و موانع جمعآوری و پردازش
اطالعات کالن در سطح نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران ،اقدام نماید.

قدردانی
از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش ،دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این
پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است
بسیار سپاسگزاریم.
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