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 دفاعی با رویکرد پویا هایسازمانالگوی توسعه مدیریت دانش در 
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 چکیده

ای، رویکرد جامعی برای ترسیم چشم انداز گسترده  ای میان رشته مدیریت دانش به منزله حوزه

کارگیری دانش و در نهایت دستیابی به اثر بخشی  و همه جانبۀ سازمان است و بر ایجاد و به

هدف از پژوهش انتشار اطالعات تمرکز دارد  سازمانی از طریق جذب، گزینش، سازماندهی و

 ییدفاعی با رویکرد پویا های سازماندستیابی به الگوی توسعه مدیریت دانش در حاضر 

پیمایشی است. برای –از نظر شیوه گردآوری اطالعات از نوع توصیفی . این پژوهشباشد می

. استفاده شدنامه پرسشمیدانی و به صورت  -ای  آوری اطالعات مربوط از روش کتابخانه جمع

تبط با حوزه شامل تمامی پژوهشگران، اساتید و دانشگاهیان مر پژوهش این آماری، جامعۀ

از تحلیل  نامه پرسشبه منظور بررسی روایی . باشد می نظامی های سازمانمدیریت دانش و 

معادالت ساختاری روش  سازی مدلی و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از تأییدعاملی 

ها  یافته استفاده گردید. SmartPLS با کمك نرم افزار (SEM)الگویابی معادالت ساختاری 

 .را دارد تأثیردفاعی بیشترین  های سازمانپویایی   که بهبود و اصالح دانش بر نشان داد

را داشته است. در  تأثیرهای دفاعی کمترین  گذاری دانش بر پویایی سازمان اشتراک همچنین

 توسعه مدیریت دانش در صنایع دفاعینهایت پیشنهادها و راهکارهایی برای بهبود و ارتقای 

 .ارائه گردیده است
 

 های کلیدی:واژه
 رویکرد پویایی ،صنایع دفاعی ،مدیریت دانش ،مدیریت
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 مقدمه

های متعددی  ها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارایی ها برای انجام مأموریت سازمان

ها بسیار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب  باشند. برخی از این منابع و دارایی می

به طوری ها دانش است،  ی این منابع و دارایی از جملهزمان نقش محوری دارند. مزیت رقابتی سا

 دانند لی مینظران علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و سرمایه پو که صاحب

پیتر دراکر معتقد است که در اقتصاد امروز دنیا، دانش منبعی  (.2939)رشیدی و توالیی،

منابع تولید مانند کار و سرمایه و زمین نیست، بلکه تنها منبع معنی همانند و در عرض سایر 

در واقع دانش تنها منبعی در سازمان است که در اثر استفاده،  رود. دار عصر حاضر به شمار می

یی و زا)میر شود نه تنها از ارزش آن کاسته نشده، بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می

به شمار  راهبردیدانش که یك دارایی و منبع ارزشمند  در چنین شرایطی، (.2988غالمیان،

حیات در  هبه موقعیتی استوار برای ادام رود، جایگزین سرمایه و انرژی شده است و می

ها در عرصه رقابت جهانی محسوب های پویا و نوآور تبدیل شده و رمز موفقیت سازمان سازمان

تامین این اهداف یاری کند،  ها را دراند سازمانتوشود. در این میان یکی از ابزارهایی که می می

ای، رویکرد جامعی برای  ای میان رشته به منزله حوزه 2مدیریت دانش است. مدیریت دانش

جانبۀ سازمان است و بر ایجاد و به کارگیری دانش و در نهایت  ترسیم چشم انداز گسترده و همه

( از طریق جذب، گزینش، سازماندهی 2988دستیابی به اثر بخشی سازمانی )انوری و شهائی، 

 (.2932وانتشار اطالعات تمرکز دارد )شافعی و الوه 
 

 پژوهش  مبانی نظری و پیشینه

در مدت زمان نسبتاً  مدیریت دانش در اواسط دهه هشتاد پا به عرصۀ رقابت جهانی گذاشت و

برای  اکنون ( و2983کوتاهی ابزار کسب مزیت رقابتی پایدار شد )کاظمیان و کاظمی کانی، 

شود.  ستیابی به قدرت و توسعه محسوب میبسیاری از کشورهای پیشرفته، نماد رقابت و عامل د

 تر و ها عواملی وجود دارد که نقش مهمدر طراحی و اجرای مدیریت دانش در سازمان

ش کنند. عوامل اساسی موفقیت در اجرای مدیریت دانتری نسبت به سایر عوامل ایفا می حیاتی

 هایی دانست که به منظور اطمینان از موفقیت اجرای مدیریت دانش به آنهاتوان فعالیت را می

شود. اهمیت اصلی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در این است که با شناسایی توجه می

 تواند از اجرای موفق مدیریت دانش مطمئن باشد نظارت بر این عوامل، سازمان می و

هایی  ها وتالش در فضای علمی حاکم بر دانشگاه. درحال حاضر (2932 کارانو هم )جهانشاهی

                                                 
1
. Knowledge Management 
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تواند فرصتی کنند، مدیرت دانش می رتبه بهتر علمی می سبها برای تولید علم و ک که دانشگاه

 سازی مدیریت دانش، موجود خلق کند. با پیاده برداری بهینه از دانش مناسب برای بهره

ابی دانش موجود و همچنین ایجاد امکان تعامل بین پژوهشگران سازی، انتقال و بازی خیرهذ

تواند موجب ارتقای سطح پژوهش و افزایش تولید علم شده  شود که خود می تسهیل وتسریع می

پور، پور و عطا دینه قهرمانی، هاشمآها را در دستیابی به اهدافشان یاری رسانند )دانشگاه و

2931). 

های محیط  های اخیر، ویژگی ح شدن مدیریت دانش در دههترین دالیل مطر یکی از مهم 

ایم؛  های سازمان و مدیریت بوده ی اخیر که شاهد تطور تئوری پیرامونی سازمان است. در سده

توجه نظریه پردازان به تدریج از محیط داخل سازمان به محیط پیرامون سازمان جلب شد که 

های  ت راهبردی گردید. محیط پیرامونی سازماناین توجه موجد نظریه پردازان سیستم و مدیری

گیرد:  ت میأبرد و عدم اطمینان از دو نیروی قدرتمند نش رنج می 2کنونی از عدم اطمینان

. پیچیدگی اشاره به تعداد و تنوع عناصر در یك محیط دارد و 9میزان( تغییرنرخ )و  1پیچیدگی

کنند.  عناصر چگونه به نحوی شتابان تغییر میبه این نکته اشاره دارد که این  میزان( تغییرنرخ )

سازمان ها برای رقابت در این محیط پیچیده و متغیر، نیازمند مزیت رقابتی پایدار و پویا 

 .هستند

به دلیل ویژگی های منحصر به فرد همیشه با محیطی با  دفاعی های سازماندر این میان  

ی پیشی گرفتن از رقیبان خود نیازمند مزیت رقابتی اند؛ بنابراین برا اطمینان باال مواجه بوده عدم

پایدار هستند. در عصر حاضر، دانش منبعی ضروری و پایدار برای مزیت رقابتی است، چرا که 

پذیری است. در عصر تحول و عدم اطمینان محیطی،  و انعطاف واجد و موجد دو ویژگی نوآوری

لید کنند و آن را در سراسر سازمان هایی موفق هستند که به طور مستمر دانش تو سازمان

گیرند. در عصر اطالعات، دانش به  ها، محصوالت و خدمات به کار می اشاعه داده و در فنآوری

عنوان یکی از منابع اساسی اقتصادی مطرح گردیده و جایگزین سرمایه، منابع طبیعی و نیروی 

های  و دانش برای سیستم عاتاطال های جدیدی همچون داده گردد. حال با وجود ورودی کار می

ای طراحی شوند که داده، اطالعات و  ها، به گونه اجتماعی عصر حاضر، ضروری است که سیستم

یندی اثربخش و کارا بیشترین بازدهی را برای سازمان آش ورودی به سازمان، در گذر از فردان

 .های مورد نیاز را برای سازمان به ارمغان آورند داشته باشند و خروجی

                                                 
1
. Uncertainty 

2
. Complexity 

3
. Rate of Change 
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نظامی با آن مواجه هستیم، نوعی تضاد دیالکتیکی میان مبانی  های سازمانآنچه که در  

نظامی  های سازمانمساله این است که در )محقق( نظامی و مدیریت دانش است؛  های سازمان

شود که با مبانی و اصول مدیریت دانش در تضاد آشکار است؛ به عنوان  می تأکیدبر مسائلی 

که در  نتشار دانش استوار است، در صورتیهای مدیریت دانش، بر انتقال و ا مثال اغلب مدل

گری محسوب شده و تخطی از این  های نظامی، حفاظت اطالعات یکی از اصول نظامی سازمان

مثال انتقال اطالعات در طور ناپذیری دارد. یا به اصول برای افراد و سازمان تبعات جبران

مقررات محسوب شده و و بین کارکنان بکه اینترنت، خالف نظامی از طریق ش های سازمان

نظامی در عصر کنونی بیش از هر چیز به مدیریت  های سازماناز یك طرف حیات . ممنوع است

های مدیریت دانش  های نظامی با اجرای مدل های سازمان دانش بسته است و از طرف دیگر پایه

تگذاران نظام به نوآوری و شکوفایی نظامی نظر برسد که امر سیاس گردد و شاید به سست می

طرف ساختن و پاسخ به این تناقض درونی (. بر2981عبدالحمید، ) مصداق امر بما الیطاق است!

های دفاعی و پرهیز عامدانه از آن مسئله اصلی  میان نیاز به دانش و مدیریت دانش در سازمان

ای اهمیت است که نظر به اهمیت است. پرداختن به این موضوع از آن نظر دار پژوهشاین 

های دفاعی نپرداختن به این موضوع و عدم مواجهه با این تناقض فوق  فزاینده دانش در سازمان

این هدف اندازد از این رو  الذکر موجب کورتر شدن گره شده و همچنین پاسخ را به تعویق می

ی با رویکرد پویایی دفاع های سازمانپژوهش دستیابی به الگوی توسعه مدیریت دانش در 

 باشد. می
 

 های تحقیق فرضیه

  گذار است.تأثیردفاعی  های سازمانکشف دانش بر مدیریت دانش در 

  گذار است.تأثیردفاعی  های سازمانخلق دانش بر مدیریت دانش در 

 گذار است.تأثیردفاعی  های سازمانگذاری دانش بر مدیریت دانش در  اشتراک 

 گذار است.تأثیردفاعی  های سازماننش در یادگیری دانش بر مدیریت دا 

  گذار است.تأثیردفاعی  های سازمانذخیره دانش بر مدیریت دانش در 

  گذار است.تأثیردفاعی  های سازمانبهبود و اصالح دانش بر مدیریت دانش در 

  گذار است.تأثیردفاعی  های سازمانکشف دانش بر پویایی 

  گذار است.أثیرتدفاعی  های سازمانخلق دانش بر پویایی 

  گذار است.تأثیردفاعی  های سازماناشتراک گذاری دانش بر پویایی 

  گذار است.تأثیردفاعی  های سازمانیادگیری دانش بر پویایی 

  گذار است.تأثیردفاعی  های سازمانذخیره دانش بر پویایی 
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 گذار است.تأثیردفاعی  های سازمانپویایی   بهبود و اصالح دانش بر 

 گذار است. تأثیردفاعی  های سازمانیریت دانش در پویایی بر مد 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش (1)شکل 

 

 شناسی پژوهش روش

دفاعی با  های سازمانهدف از پژوهش حاضر دستیابی به الگوی توسعه مدیریت دانش در 

باشد. با  پیمایشی می-این پژوهش از نوع کاربردی، هدفمند و توصیفیرویکرد پویایی می باشد. 

همچنین برای گردآوری و  .بهره گرفته شد نامه پرسش ،ه به تخصصی بودن موضوع از روشتوج

ای استفاده شد.  تدوین ادبیات مربوط به موضوع و بررسی سوابق پژوهش، از روش کتابخانه

کلیه فرماندهان، مدیران و کارکنان سطوح مختلف و شامل جامعۀ آماری، این پژوهش 

 نفر 4912که تعداد این افراد برابر با  ؛باشند می های دفاعی سازمانکارشناسان و خبرگان 

از روش  باالی جامعه آماری با توجه به تعداد نمونه حجمباشد. در این پژوهش برای تعیین  می

به صورت تصادفی بین آنها توزیع  نامه پرسشنفر انتخاب و  89 استفاده شد و لوی و لمشو

                                                 
اضر برآورد گردیده است و مقاله ح ورد شده با استفاده از نظر مسئولین اصلی مدیریت دانش در نیروهای مسلحآمار برآ .1

 ده است.شهای مسلح اجرا گردیده است استخراج نظر متخصصین مدیریت دانش در نیرواز یک پروژه تحقیقاتی که زیر 
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ها از روش روایی محتوایی استفاده و همچنین برای  نامه برای تعیین روایی پرسش سپسگردید. 

 1(CRو پایایی ترکیبی ) 2ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ ها از نامه تعیین پایایی پرسش

بهره گرفته شد، ضرایب نشان دادند که ابزار جمع آوری اطالعات از پایایی باال و الزم برخوردار 

 باشد. می
 های تحقیق( پایایی سازه1جدول )

 CRشاخص  آلفای کرونباخ سازه

 143/1 144/1 خلق دانش

 141/1 133/1 کشف دانش

 891/1 891/1 ذخیره دانش

 149/1 142/1 اشتراک دانش

 183/1 184/1 یادگیری

 140/1 141/1 بهبود و اصالح

 131/1 131/1 پویایی

 893/1 894/1 قابل سنجش کردن دانش

 143/1 149/1 استفاده یکپارچه از دانش

 189/1 182/1 مدیریت دانش

 831/1 831/1 پایایی تمام گویه ها

 

بیشتر هستند  4/1باالتر از مقدار حداقلی ضرایب قابل مشاهده است، باال که در جدول همانطور 

ها از آمار توصیفی و  سپس برای تجزیه و تحلیل داده ها است.که بیانگر پایایی مناسب معرف

استفاده شد. در آمار توصیفی پژوهش به بررسی متغیرهای تحقیق از قبیل  آمار استنباطی

و میزان  و متغیرهای جمعیت شناختی از قبیل سن، جنسیت واریانسمیانگین، انحراف معیار، 

تحصیالت پرداخته شد. پس از آن در آمار استنباطی، به منظور بررسی و آزمودن معناداری 

 استفاده گردید. smart plsالت ساختاری در نرم افزار معاد سازی مدلفرضیات تحقیق از 
 

 های پژوهش یافته

دهندگان شامل  های جمعیت شناختی پاسخ در تجزیه و تحلیل توصیفی اطالعات ابتدا ویژگی

 سن، جنس، میزان تحصیالت مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده در گروه مورد بررسی

 یال 13ها بین  درصد آزمودنی 9432سال،  13ها زیر  ودنیدرصد آزم 2939 نشان می دهد که

سال به باال  01درصد آزمودنی ها  1231سال و  01الی  91درصد آزمودنی ها  1833سال،  91

                                                 
1
.   Cronbachs Alpha 

2
. Composite Reliability 
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اند  درصد از افرادی که در این پژوهش شرکت کرده 4439بیش از  از نظر جنسیت سن داشتند.

در گروه مورد بررسی همچنین  به زنان است.ت نسبمرد هستند که بیانگر تعداد باالتر مردان 

درصد دارای  1433درصد فوق لیسانس و  9133لیسانس و  افراد دارای مدرک درصد 0231

 مدرک دکتری بودند.

 پژوهشآمار توصیفی مربوط به متغیرهای 

 
 های پژوهشآمار توصیفی متغیر (1) جدول
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 ویتنی -آزمون مان

ستفاده از و هرگاه شرایط ا مستقل است آزمون تیپارامتری ویتنی معادل غیر-آزمون مان

های پارامتری در متغیرها موجود نباشد، یعنی متغیرها پیوسته و نرمال نباشند از این  آزمون

 شود. نتایج حاصل از این آزمون در جدول ذیل آورده شده است. آزمون استفاده می

 
 نتایج آزمون مان ویتنی برای بررسی وضعیت موجود متغیرهای مطالعه (3)جدول 

سطح  z Sigآماره  ویتنی -آزمون مان متغیرها

 معناداری

 13101 383/1 14665.714 خلق دانش

 13191 330/1 13329.322 کشف دانش

 13113 318/1 147609.521 ذخیره دانش

 13101 213/1 155450.683 اشتراک دانش

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86_%D8%AA%DB%8C
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 13191 390/1 133980.419 یادگیری

 13103 128/1 15432.714 بهبود و اصالح

 13191 332/1 16236.322 پویایی

 13113 433/1 13280.521 قابل سنجش کردن دانش

 13101 381/1 16661.683 استفاده یکپارچه از دانش

 13191 040/1 15802.419 مدیریت دانش

 

ویتنی نشان داد که متغیر بهبود واصالح بیشترین آماره آزمون و متغیر  -نتایج آزمون مان  

 درصد دار است. 1313ون را در سطح معناداری کمتر از گذاری دانش کمترین آماره آزم اشتراک
 

 پژوهشبررسی فرضیات 

های مدل، از مدلسازی معادالت ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی  برای بررسی فرضیه

درست و  نامه پرسش 89های تحقیق در مجموع  استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده

در  مورد تحلیل قرار گرفت. Smart-PLS آوری گردید و به کمك نرم افزار صحیح جمع

ها پرداخت. طبق نتایج به دست آمده  بررسی روایی مدل باید به بررسی روایی متغیرها و معرف

است که از  134491و  133119های این تحقیق بین  مقدار متوسط واریانس استخراج برای سازه

 ها است. دهنده روایی مناسب سازه ت که نشانبیشتر اس 133مقدار حداقلی 

 بررسی برازش بخش کلی
 GOFبررسی معیار  (4)جدول 

 متغیر
واریانس تبیین 

 شده

 مقادیر اشتراکی
Communalit

y 

GOF 

 141/1 13834 خلق دانش

13/1 

 180/1 13313 کشف دانش

 891/1 13839 ذخیره دانش

 310/1 13318 اشتراک دانش

 191/1 13384 یادگیری

 141/1 13831 بهبود و اصالح

 182/1 13312 پویایی

 899/1 13838 قابل سنجش کردن دانش

 311/1 13312 استفاده یکپارچه از دانش

 192/1 13381 مدیریت دانش

 13828 13431 میانگین
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ای که به عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بر 1394و  1313، 1312با توجه به سه مقدار  

GOF  برازش مدل کلی  13132مقدار ( و حصول 1113و همکاران،  2)وتزلسمعرفی شده است

 شود. می تأییدبه صورت قوی 
 

 ها آزمون فرضیه

 تحلیل عاملی تائیدی برای سواالت متغیرهای تحقیق در حالت تخمین استاندارد

ت مربوط به بایست از صحت سواال های تحقیق، می قبل از ورود به مرحله آزمون فرضیه

متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل کرد به همین جهت در این مرحله از تحلیل عاملی تائیدی 

 شود. استفاده می

 

 
 استاندارد سواالت پژوهش ( اعداد2) شکل

 بارهای عاملی شده از اهمیت زیادی در تفسیر نتایج تحلیل عاملی برخوردارند. این بارها نشان

های مربوط به آن است. بسته به اینکه  یر آشکار )سواالت( و عاملدهنده همبستگی بین هر متغ

برای  1/1تا  3/1محقق چه میزان دقت را برای حذف سواالت درنظر بگیرد، مقادیر مالک از 

                                                 
1
. Wetzel et al 
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(. 2333، 2است )هالند 0/1بارهای عاملی معرفی شده است اما کمترین سرحد اعالم شده مقدار 

کفایت الزم برای باقی ماندن در مدل را  0/1ملی کمتر از بدین معنی که سواالت با بارهای عا

هستند  130کنید تمام اعداد باالی  نداشته و باید حذف شوند. همانطور که در مدل مالحظه می

 شود. پس هیچ سوالی حذف نمی
 تحلیل عاملی تائیدی برای سواالت متغیرهای تحقیق در حالت اعداد معناداری

سنجد. چنانچه  داری می وابط بین متغیرهای مکنون را به جهت معنیمقادیر داخل این نمودار ر

 38/1درصد و چنانچه مقادیر از  3باشد در سطح  34/2آن بیش از  tای مقدار آماره  در رابطه

 (.2932باشند )آذر و همکاران،  معنادار می 12/1 بزرگتر باشند در سطح

 

 
 

 .ارائه شده است (3) ل شمارهخالصه نتایج الگویابی معادالت ساختاری در جدو

 

 

 

                                                 
1
. Hulland 
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 های تحقیق نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری فرضیه (5)جدول 

 (R)اثر مستقیم  (T)ارزش  روابط متغیرهای تحقیق
اثر غیر 

 مستقیم
 نتیجه اثر کل

 تأییدمثبت و معنادار و  13111 - 13111 83932 کشف دانش بر مدیریت دانش

تأییدمثبت و معنادار و  13439 - 13439 83114 شخلق دانش بر مدیریت دان  

تأییدمثبت و معنادار و  13381 - 13381 83991 اشتراک گذاری دانش بر مدیریت دانش  

تأییدمثبت و معنادار و  13441 - 13441 13380 یادگیری دانش بر مدیریت دانش  

تأییدو مثبت و معنادار  13144 - 13144 33118 ذخیره دانش بر مدیریت دانش  

تأییدمثبت و معنادار و  13318 - 13318 33120 بهبود و اصالح دانش بر مدیریت دانش  

تأییدمثبت و معنادار و  13422 - 13422 13841 کشف دانش بر پویایی  

تأییدمثبت و معنادار و  13331 - 13331 13822 خلق دانش بر پویایی  

تأییدمثبت و معنادار و  13433 - 13433 13431 اشتراک گذاری دانش بر پویایی  

تأییدمثبت و معنادار و  13183 - 13183 213114 یادگیری دانش بر پویایی  

تأییدمثبت و معنادار و  13341 - 13341 13318 ذخیره دانش بر پویایی  

تأییدمثبت و معنادار و  13301 - 13301 223131 پویایی  بهبود و اصالح دانش بر  

تأییدمثبت و معنادار و  13142 - 13142 33120 نشپویایی بر مدیریت دا  

 

شود مدل تحقیق از کیفیتی مناسبی برخوردار است چرا که ساخت  همانطور که مالحظه می

 1یعنی مثبت بوده است، میزان پایایی مرکب >= 1متغیرهای تحقیق  2روایی مشترک متقاطع

 3/1ها بیشتر از مقدار  آن 9ستخراج شدههای ا است و میانگین واریانس 1/1ها بیشتر از مقدار  آن

 باشد. می
 

 و پیشنهاد گیری نتیجه

ته شدت چشمگیری های دانشی نسبت به گذش ها به دارایی در محیط رقابتی امروز، نیاز سازمان

جایگزین ناپذیر بودن، از  ناپذیر بودن، کمیاب بودن، ارزشمند بودن ویافته است. تقلید

مفاهیمی چون مدیریت دانش،  دانشی، همراه با ظهور و رویکردها وهای  های این دارایی ویژگی

 کثرت مطالعات دانشگاهیان و سرمایه فکری نامشهود، دیدگاه دانشگرا به سازمان و نیز

                                                 
1
. Construct Cross Validated Communality 

2
. Composite Reliability 

3
. Average Variances Extracted 
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)انوری  ها هستند اندرکاران اجرایی، همگی گویای اهمیت فزاینده منابع دانشی در سازمان دست

 (.2988وشهائی، 

های دفاعی  سازمان کشف دانش بر مدیریت دانش در دهد نشان می وهشتأیید فرضیه اول پژ 

شود به ثبت و نگهداری  دفاعی توصیه می های سازمانبه مدیران  لذا بنابراین؛ گذار استتأثیر

اطالعات مربوط به دانش کارکنان در سازمان توجه الزم را داشته باشند. همچنین به 

ها در  های مهم یا دالیل شکست شده در موفقیت مستندسازی و نگهداری از تجارب آموخته

 خود لحاظ نمایند. یها ها را در برنامه نآسازمان توجه نموده و 

دفاعی  های سازمان دانش بر مدیریت دانش درخلق  دهد نشان می فرضیه دوم پژوهش تأیید 

به اجرا  شود فضای مناسب برای دفاعی توصیه می های سازمانبه مدیران لذا  .گذار استتأثیر

های مدیریت  همچنین سامانه فراهم آورده وهای جدید در سازمان را  ها و ایده درآوردن نظریه

 مهیا نمایند.ها همچون نظام پیشنهادات، اتاق فکر، شورای مشورتی و ... در سازمان را  ایده

ای ه سازمان دانش بر مدیریت دانش دراشتراک گذاری  نشان می دهد فرضیه سوم نیز تأیید 

های  شود حجم زیادی از نظرات و ایده می توصیههای دفاعی  سازمان لذا گذار است وتأثیردفاعی 

های دفاعی باید دسترسی به  های سازمان لذا پایگاه داده و نوین را به مرحله اجرا و عمل بگذارد

 نیاز را میسر و تسهیل نماید. اطالعات مورد

های  سازمان دانش بر مدیریت دانش دریادگیری دهد  نشان می نیز تأیید فرضیه چهارم پژوهش 

شود به کارمندان اجازه  های دفاعی توصیه می به مدیران سازمان لذا .گذار استتأثیردفاعی 

اى،  یکى از رموز موفقیت مدیران در هر عرصه زیرا گیری نمایند در امور سازمان تصمیم بدهند

 باشد. مى ودایجاد ارتباط و همکارى صمیمانه با کارکنان خ

شود جلسات منظم و مستمر  توصیه میلذا  شود. می تأییدنیز  پنجم فرضیه ها با توجه به یافته 

از و همچنین  و کارکنان اجرا شود های دفاعی برای تبادل اطالعات میان مسئولین سازمان

 د.ندانش کسب شده افراد در جهت اهداف سازمانی استفاده نمای

جه دشود که بو توصیه میلذا  شود. می تأییدنیز  ششم فرضیهتحقیق با توجه به یافته های  

های الزم برای ارتقای  کافی برای واحدهای مختلف سازمان تخصیص دهد. همچنین فرصت

 شغل در سازمان به وجود آورد.

 شود. می تأیید هفتم فرضیه بنابراین؛ گذار استتأثیرهای دفاعی  کشف دانش بر پویایی سازمان 

به طور دقیق ترسیم  خود را ساختار مدیریت دانش شود های دفاعی توصیه می سازمانبه  لذا

جهت هماهنگی و تسهیل رویکردهای مدیریت دانش فراهم  ییهاو فرآیند ها تیم نیزنمایند و 

هایی جهت اثبات ایده  های دفاعی، از انجام آزمون رهبر ارشد سازمان در نهایت ؛ وآوردند
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 گذار است و فرضیهتأثیرهای دفاعی  خلق دانش بر پویایی سازمان .دننمدیریت دانش حمایت ک

شود فضای الزم و کافی به منظور  های دفاعی توصیه می به سازمانلذا  شود. می تأییدهشتم 

های دفاعی  همی در سازمانا شود. همچنین جلسات گروهی و دوربحث گروهی باز و خالق مهی

گذار تأثیرهای دفاعی  گذاری دانش بر پویایی سازمان راکاشت مورد حمایت مدیران قرار گیرد.

های دفاعی همکاری مبتنی بر  شود که سازمان توصیه می لذا شود. می تأیید نهم است و فرضیه

های  ها در سازمان تیم گروه ها و .صورت گیردگفتگو و احترام متقابل ما بین همکاران با هم 

 های ممکن برای مشکالت همکاری نمایند. حل دفاعی با همدیگر برای شناسایی راه

 شود. می تأییدنیز دهم  گذار است و فرضیهتأثیرهای دفاعی  یادگیری دانش بر پویایی سازمان 

های کاری در ایجاد نوآوری و انتشار دانش هگروگردد که  توصیه می های دفاعی سازمانلذا به 

های دفاعی در راستای ارتباط با  انامکانات و شرایط الزم برای سازمهمچنین تالش نمایند. 

 های دانش در خارج از سازمان مهیا شود. هگرو

لذا  شود. می تأییدیازدهم  گذار است و فرضیهتأثیرهای دفاعی  ذخیره دانش بر پویایی سازمان 

ی در سازمان فراهم شود. همچنین فضای باز انتقاد شود دفاعی توصیه می های به سازمان

، فراهم نمایند و دهند های نو و بدیع پیشنهاد می ویق افرادی که راه و روششرایطی از جمله تش

های نو و ایجاد زمینه مساعد برای بروز  حل ها و راه برای جستجوی فرصت ای زمینهدر نهایت 

 فراهم آورند. خالقیت و نوآوری در کارکنان

 تأیید دوازدهم و فرضیهگذار است تأثیرهای دفاعی  پویایی سازمان  بهبود و اصالح دانش بر 

های دفاعی توصیه می شود که در استخدام به تخصص و مهارت  به مدیران سازمان . لذاشود می

ها کوتاه  در برنامه آموزش نیروی انسانی های برنامه همچنینفرد توجه الزم را داشته باشند. 

 نمایند.مدت و بلند مدت سازمان لحاظ 

 تأییدسیزدهم  گذار است و فرضیهتأثیردفاعی  های نسازما درپویایی بر مدیریت دانش  

کارکنان را در سود آوری سازمان که شود  یم هیتوص یدفاع یها سازمان رانیبه مد لذا شود. می

در استخدام به مدرک تحصیلی مرتبط با سمت توجه الزم را داشته همچنین مشارکت دهند. 

 سط سازمان ارزش قائل شوند.برای واکنش و صدای کارکنان تو و در نهایتباشند. 
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