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 چکیده  

شوند تا توسعه و وارد می  فن ای، تحلیلی و  های رابطه ای از فعالیتگران دانش، در مجموعه واسطه
و کاربرد دانش در عملیات کاری    ها و افراد را در خلق، جستجوآورند و گروه  به وجودتسهیل روابط را  

بنابراین، واسطهتجاری برای     باهدف های مختلف کشور  گری دانش در بخشسازی آن یاری دهند. 
و محقق و کارگزار باید با یک نگرش و رفتار جهادی، آغاز شود   صنعت و دانشگاه  ،پیوند علم و عمل

عنوان الگویی  گری دانش، بهاز واسطه  در پژوهش حاضر،تا امکان ارتباط صنعت و دانشگاه محقق شود.  
با توزیع  گیری شده است. به همین منظور  جدید برای تحلیل تعامل بین دانشگاه و صنایع نظامی، بهره

گری دانش و نگرش  پرسشنامه مربوط به دو متغیر تحقیق، ابتدا ابعاد واسطه165آوری تعداد  و جمع
روحیه    ریتأثو سپس    بررسی شدزمون تی  آطریق  دفاعی از    -نظامیاز مراکز تولیدات    یکیدرجهادی  

های تحقیقاتی از طریق  گری دانش بین این مرکز و سازمانجهادی کارکنان این مرکز نیز در واسطه
نگرش جهادی بر    ریتأثهای تحقیق، میزان  بر اساس یافتهسازی معادالت ساختاری بررسی شد.  مدل

ای، سطح نگرش جهادی در این مرکز  و بر اساس آزمون تی تک نمونه  ،درصد 35گری دانش، واسطه
 گری دانش نامناسب بود. مناسب و سطح واسطه 
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 مقدمه  

در   آن  مدیریت  و  دانش  کشور  سازماناهمیت  مختلف  دارد.  های  ادامه  که   یاگونهبهکماکان 

محور بیانیه گام دوم انقالب اسالمی، مربوط به دانش و پژوهش است. نخستین محور از هفت  

دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور   "فرمایند:قام معظم رهبری در این بیانیه می م

. است  کرده   پیدا  اهمیت  تبدیل آن به کاال  و  دانش  و تسریع جریان  هامبادله ایده  وزه. امر"1است

  کاربرد  از  اطمینان  بلکه،  یستن  کنندهراضی   تنهاییبه  دانش  سازیذخیره  دیگر  دانشگاهی،  بخش  در

  از  یکی  .نماید  برداریبهره  تحقیقات   در   گذاریسرمایه   منافع   از   بتواند  جامعه   که   یاگونهبه  دانش

  افزایش  که  رایج   دیدگاه  این  به  توجه  با  .است  دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی  تحقیقات  اصلی  اهداف

  تا  باشیم  داشته  توجه  نیز  نکته  این  به  باید،  دهدمی  افزایش  را  جامعه  توانایی  دانشگاهی  تحقیقات

  هاآن  توسط   و   نیابد   انتقال   عمومی   و   خصوصی   بخش   های شرکت  به   تحقیقات   این   نتایج   که   زمانی 

  (.Grim and Jaenicke, 2010شد )  نخواهد  جامعه  عاید   پژوهش  از  سودی  عمالا   نشود   گرفته  به کار 

  افزایش  دفتر  200  به  دفتر  25  از  فناوری  انتقال  دفاتر  تعداد   آمریکا  کشور  در  تاکنون  1980  دهه  از

عنوان یک فرآیند برای تبدیل سازی تحقیقات دانشگاهی بهتجاریکه  توان گفت  لذا می  است.  یافته 

منظور تولید محصوالت  که به  استهای جدید تحقیقات  های جدید تحقیقاتی و توسعه ایدهیافته

یا   و  فنیافته بهبودجدید  و  فرآیندها  خدمات،  برای    ارائهقابلی  هاآوری،  بازار    ینیآفرارزشبه 

دهی  و پیوندتحقیقات از خأل    ج ساختن پژوهش و(. بنابراین، خارTurner, 1998اقتصادی است )

یع است که این مهم از طریق های صناهای تحقیقاتی به الیهها و صنایع و تزریق یافتهدانشگاه

له و دمنظور مبا هایی که بهع تالشپذیر است. مجمومکان ا  "2گری دانشواسطه "ای به نام  پدیده

گری گیرد، به واسطهکسب سود و ارتباط با نهادها صورت می   باهدففروش کارهای تحقیقاتی  

معرو شبکهدانش  ایده،  این  اصلی  هسته  است.  پیوندف  و  دسازی  کاربران  به دهی  انش 

تا  بخش برای پر کردن شکاف میان علم  گری دانش، راهبردی امیداست. واسطه   یدکنندگان تول

یافته  از  بیشتر  استفاده  و  ازعمل  برای حوزه  ها و شواهد حاصل  به های مختلف است.  پژوهش 

اده  بر اساس شواهد، نیاز به استف  ها آن با مسائل پیچیده اجتماعی  و حل  صوص برای مواجههخ

-پژوهشگران اغلب به تولید شواهد علمی (،  Hellestron, 2019گری دانش هستیم)از اصول واسطه

متناسب نگردیده است؛ بنابراین، نیاز به های مختلف  زمینه پردازند که برای استفاده دری می ا

های  منظور ارتقاء استفاده از یافتهگذاران بهابتکاراتی است تا روابط متقابل میان محققان و سیاست

 
 . برگرفته از متن بیانیه گام دوم انقالب اسالمی. 1

2. Knowledge brokerage 
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گذاری تقویت و شکاف علم تا عمل کاهش یابد و  حاصل از تحقیقات و شواهد علمی در سیاست

 (. 1389زاده و همکاران، )علیجان  است تر از تحقیقاتاستفاده بهتر و اثربخش یسوبهاین راهی 

  سازی تحقیقات دانشگاهی،ت و دانشگاه و تجاریچند سالی است که برقراری ارتباط بین صنع

گذاران در کشور بوده است و در این عرصه موانع فرهنگی، سیاسی و  و سیاست ها ی دولتدغدغه 

ها و مراکز تحقیقاتی  د دارد. بنابراین، برای اتصال صنایع نظامی به دانشگاهاقتصادی زیادی وجو

 ، رفتاری و... نقش مهمی دارند.  فنّاورانهنظامی و علمی، مالحظات ساختاری، فرهنگی، 

سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکردهای سنتی چندان راهگشا  و تجاری  ی فنّاورامروزه، انتقال   

عوض،   در  روش واسطه نیست.  بهترین  از  یکی  دانش  هدف ها  گری  دو  به  دستیابی  برای 

برداری مالی از نتایج تحقیقات  سازی تحقیقات دانشگاهی با نیازهای بازار و همچنین بهرهمتناسب

سازی  و تجاری  یفنّاورری برای انتقال  ابزا  آنکهگری دانش عالوه بر  برای دانشگاهیان است. واسطه 

 Grim and)   استزایی و راهی برای تقویت روابط دانشگاه با صنعت  تغالاست، منبعی برای اش

Jaenicke, 2010 .) به بازار است؛   دیجد هاییفنّاورورود  عتسری گری دانش،واسطه گریکارکرد د

  پس   بالفاصله   ها در دانشگاه  نینو  های یورآفن  ی و اختراعات در حوزه  هایکه نوآور  ترتیبینابه

م  سوی   از  شدن   ارائه  از ط   سازییتجار  ندیفرآ  قیطر  این  توانند یمحققان،  را    کنند   یخود 

(Heydebreck ,Klofsten and Maier, 2000.)    سازی دانش  اصلی کشور، متناسب  مسئلهامروزه

عدم سازگاری  مند بین مراکز تحقیقاتی و صنایع است.  وری و تسهیل مباالت علمی نظامآو فن

با رویکردهای  بسته به آن را  وادانش با محیط و نهادهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  

فقدان کلیت و پیوستگی علم با    شناختی،. در رویکرد جامعهنمود  وتحلیلیهتجزتوان  میمختلفی  

اط بین نظام علم  رویکرد مدیریتی ناظر به ارتب  کهیدرحالگیرد  قرار می  موردتوجهنهادهای مذکور  

اجتماعی   نهادهای  امروزه    .(1382  )قانعی،  است و سایر  بگیریم که  نظر  به   شدنیجهان اگر در 

و فرهنگی است، در این   اجتماعی   های اقتصادی، مفهوم امکان برقراری ارتباط و تبادل در زمینه

در   هماهنگی  نوعی  لزوم  به    ،سازوکارهاصورت  مربوط  مقررات  و  ارتباطات  ضوابط  و  تبادالت 

مطالعه تطبیقی بین  شود.احساس می  ازپیشیشب  جفرهنگی داخل با خار  اجتماعی و  اقتصادی،

بین مراکز   کند که وجود ناهماهنگییافته و کشورهای جهان سوم مشخص می کشورهای توسعه

منجر به ل توسعه از طرف دیگر و نهادهای متکّف طرفیک ازعلمی، افراد خالق و صاحبان اندیشه 

جهت ارتباط و هماهنگی    ایشدهیفتعره و هیچ راهبرد مشخص و  گسستگی بین این دو بخش شد 

دهی دانشگاه به صنعت، که اشاره شد در پیوند  طورهمان(.  1382وجود ندارد )قانعی،    هاآنبین  

، فرهنگ و فضای حاکم  یگردعبارتبه  موانع فرهنگی است؛  هاآنکه یکی از  شت  موانعی وجود دا
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سازمان باید  بر  کشور  از  واسطه   کنندهیلتسه های  یکی  باشد.  دانش    ی ها مؤلفه  ینترمهمگری 

فرهنگ    است، روحیه و  شدهمطرحفرهنگی نوظهور در کشور ما که توسط مقام معظم رهبری  

که در  در این تحقیق  .  استکننده ارتباط بین صنعت و دانشگاه  تسهیل  یقیناا جهادی است که  

  گری دانشو واسطه   های تحقیقاتی له یافتهداست، موضوع مبا   شدهانجام  میدانی قالب یک مطالعه  

ی  عنوان یکاست. نگرش جهادی به  شدهیبررسدی  با رویکرد جها   تبدیل دانش به محصول  باهدف

رفتاری  بسترهای  می  -از  واساجتماعی  کند.  طهتواند  تسریع  را  دانش  در  مثالعنوانبهگری   ،

دانش   گری واسطه تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه و در  مناسب   ی جوسازمان، 1های غربی پژوهش

ق این است که روحیه (. در این تحقیق هم ادعای محق Hammami, et al, 2007)بوده است مؤثر

بنابراین   ها را تسهیل کند.دانش بین صنایع نظامی و دانشگاه  گریتواند واسطهمیجهادی موجود  

گری  واسطه   تواندمی؛  موردمطالعهموجود در مرکز    نگرش جهادیاصلی این است که آیا    سؤال

راستا،  در  یا خیر؟    دهدارتقاء  را    دانش به  یرتأثابتدا  همین  یروحیه جهادی  پیشران  عنوان  ک 

از طریق آزمون  سپس  گری در قالب مدل علّی بررسی شده است.  طههای واسفعالیتبر  رفتاری  

گری در مرکز تولیدات نظامی دفاعی  ای سطح روحیه جهادی و سطح واسطهنمونهآماری تی تک 

دارد و    یرتأثگری دانش  های تحقیق، روحیه جهادی بر واسطهبر اساس یافتهبررسی شده است.  

 گری دانش نامناسب است.همچنین سطح روحیه جهادی در مرکز مناسب ولی سطح واسطه
 اهداف تحقیق 

 گری دانش  واسطه   جهادی کارکنان مرکز تولیدات نظامی دفاعی بر روحیه    یر تأث تعیین   •

 تولیدات نظامی دفاعی جهادی در مرکز    روحیه   سطح تعیین   •
 تولیدات نظامی دفاعی گری دانش در مرکز  واسطه   سطح تعیین   •

 
 های تحقیق فرضیه 

 کارکنان در مرکز تولیدات دفاعی دارد. دانش  گری  معناداری بر واسطه   یر تأث جهادی،    روحیه  •

 . است   دفاعی مناسب   نظامی تولیدات  جهادی در بین کارکنان مرکز    روحیه سطح   •
 مناسب است. تولیدات نظامی دفاعی  دانش در بین کارکنان مرکز  گری  واسطه سطح   •
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 پژوهشمبانی نظری  
 

 گری دانش واسطه

دانش، صرفاا  گری  در واسطه  یگردعبارتبهعی فراتر از انتقال دانش است.  گری دانش، موضوواسطه

سازی  سازی دانش و توانمندنیست؛ بلکه یکپارچه  مدنظرساز  انتقال اطالعات از پژوهشگر به تصمیم

تخصص به  دسترسی  برای  بهافراد  است ها  دیگران  پژوهش  اساس  بر  کار  انجام  منظور 

(Hammami, et al, 2013)  .گری دانش(،ویژگی آن)واسطه   ینتر مهمگری دانش  در تعریف واسطه  

زمینه و  گوناگونی  است) پیچیدگی،  آن  بودن  .   Kislo Wilson and Boaden, 2017ای   )

مند  آوری افرادی اشاره دارد که به یک موضوع خاصی عالقهگری دانش به شناسایی و همواسطه

کمک   و حل مسائل پیچیده  1های مبتنی بر شواهدحلتوانند همدیگر را در ایجاد راهبوده و می

تلقی    کهیدرحال   (McGuinness, 2012)کنند   اطالعات  پردازش  ساده  عمل  یک  دانش  انتقال 

دگرگونشود،  می و  ترجمه  متضمن  دانش  ورودیتفسیر  بازیگران  سازی  عالیق  به  که  است  ها 

گران دانش مطرح . بنابراین، در بحث انتقال دانش، نقش جدیدی تحت عنوان واسطه گرددیبرم

که   است  تصمیم   میان لی  پُ  عنوانبهشده  و  میگیپژوهشگران  تلقی  در  رندگان  بنابراین  شود. 

انتقال دانش، وجود دارد که یافتن شواهد،  واسطه گری دانش، یک نیرو از جنس انسان در پسِ 

 ,CHSREدهد )پژوهشی نوظهور را انجام می   سؤاالتتفسیر شواهد، تسهیل تعامالت و شناسایی 

2009  Ward and al)  ای، ظرفیت  های واسطهگران دانش، دارای درجه باالیی از مهارتاین واسطه

دهد  ها این امکان را میستند که به آنای، سرمایه اجتماعی ه شبکه  یی گرا  یت مرکز،  جذبقابل

را در   هاآنها دسترسی داشته و دانش پژوهشگران را تجمیع و ای از سازمانکه به طیف گسترده

گران  توان گفت که واسطهمی  یطورکلبههای محلی و حتی جهانی توزیع و پرورش دهند.  شبکه

تبدیل   منظوربهآوری علم و هنر برای نفوذ  کسانی هستند که ظرفیت تجمیع و همموفق دانش  

می دارا  را  عمل  به  واسطهپژوهش  اصلی  هسته  بنابراین،  کسب، باشند.  قابلیت  دانش،  گری 

(.  Hammami, et al, 2013، و پخش دانش و خلق پیوندها است )یمنطبق سازسازی،  یکپارچه

دانش،واسطه در   زمینه  افرادهای  ایده  گری  رشتهدر  صنایع،  شرایطهای  یا  و  دانشگاهی    های 

روند. می به کارشوند و نتایج حاصله برای حل مشکالت  آوری شده، در هم ادغام میجمع  مختلف،

صورت رایگان در اختیار دیگران  د را بهها و تجارب خوایده  حاضرندافراد زیادی وجود دارند که  

الگوبرداری واسطه ار دهند. تفاوت  قر با  های سنتی در نوع جستجوی  و سایر شیوه  2گری دانش 

 
1 .evidence-based solutions 

2 .benchmarking 
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(.  Davidson, 2010   Billington and)   ها استتوسط شرکت  هاآنکارگیری  هاطالعات و نحوه ب

شیوهسازمان  اکنون هم به  می ها  استفاده  اینترنت  از  مختلف  میان  های  تا  جویندگان  "کنند 

امل ایجاد  تع ،توانند در حل مشکالت کمک کنندکه می  "یسازمانبرونافراد  "و    "یسازماندرون

های  فرصت  یجهدرنتهای مرسوم در توسعه محصوالت را تغییر دهند.  کرده و بدین طریق شیوه

بدان   های اجتماعیظهور شبکهعالوه، هها وجود دارد. ببرای ایجاد تعامل میان شرکت ییبهاگران

 است.  یدسترس قابل  ها مدیر در سراسر جهان بیش از هر زمان دیگریمعناست که تجارب میلیون

کند. فرآیندهای تجاری در  ها ایجاد میرا در تمامی شرکت یگری دانش، توانمندی مشابهواسطه

از شرکت به صورت بسیاری  این  شونهای مشابه اجرا میها  های  تشابه آن است که تیم د. دلیل 

کنند و  را با نظرات خود تلفیق می  ها آنی  هامشورت کرده و ایده  "گران دانشواسطه"پروژه با  

که   هستند  گران دانش افرادی واسطهبنابراین،    بخشند. یله فرآیندهای تجاری را بهبود میوسبدین

 . دهندهای پروژه قرار میها و تجارب خود را در اختیار تیمایده

تعامالتواسطه توسعه و رشد  نقش حیاتی در حوزه  یک پل   عنوانبه  چراکه دارد؛    گری دانش 
 cumming,kiwanuka, gillmanکند)شناختی بین انواع مختلف دانش جهانی و ملی عمل می

and regeer, 2018  .)طول تحقیقات   پنج  در  گذشته،  از  سال  در  پنج  ی  پروژه  شرکت   10تیم 
ها در صنایعی  انجام شده است. این شرکت  "گری دانش استفاده از واسطه"المللی پیرامون  بین

محصوالت   مصرفی،  کاالهای  بانکداری،  خردهhigh-techچون  مهندسی،  و  ، کشتیرانی،  فروشی 
شرکت این  تمام  در  داشتند.  فعالیت  عمومی  تیم خدمات  شیوه  ها،  از  پروژه  گری  واسطه "های 

ریزی استراتژیک، زنجیره تأمین،  هایی از قبیل برنامههای نوآورانه برای پروژهحلاهدر ارائه ر  "دانش
  اتفاقبهها  کردند. این تیممی  فروش و بازاریابی، مسئولیت اجتماعی شرکت و منابع انسانی استفاده

 دوسومشود و  موجب افزایش ثمربخشی یک پروژه میگری دانش  بودند که واسطه   نظرهمآراء  
گیری از این های پروژه با بهرهتیم  یطورکل بهد بودند که عملکرد این شیوه بسیار عالی است.  معتق 

)موسسه    کردندمرسوم دو برابر می  ی هافنشیوه، سرعت طراحی فرآیندهای جدید را در مقایسه با  
اشاره کرد  توان به کشور هلند  دانش میگری  واسطه گیری  کاربه (. از تجربیات موفق  1389ماهان،  

-پیاده نموده است )علیجان   کارآمد  و  مؤثرصورت  ری دانش را در نظام سالمت خود بهگکه واسطه
را از طریق  "1فودلینکس "ای تحت عنوان  اتحادیه اروپا، پروژه یونکمس(. 1389زاده و همکاران، 

واسطهفعالیت برنامه های  که  است  پروژه همکارانه  فودلینک یک  است.  کرده  آغاز  دانش،  گری 
-گری دانش از طریق پیونددهی دانشمندان، سیاست ارزیابی واسطه  باهدفهفتم کمیسیون اروپا  

گذاری شده است های اجتماعی، توسعه داده است. این پروژه برای سه سال هدفگذاران و سازمان
 

1 .Foodlinks 
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های  ها، دولتشریک )دانشگاه  14از    یومی کنسرسو با مشارکت    2013بر  تا دسام  2011و از ژانویه  
 Karner) استکشور اروپایی، به اجرا درآمده    9های اجتماعی( از  ای، و سازمانمحلی و منطقه

et la, 2010 .) 
 

 گری دانشسطوح مختلف واسطه

فردی:   سطح،  سطح  این  در   گریواسطهدر  را  )رابط(  مرزبان  یک  نقش  که  یک شخص  توسط 
شود. این شخص، وظیفه  دارد، انجام می  به عهدهمختلفی از تحقیق، سیاست و عمل  قلمروهای  

   دارد. )مانند مشاور( به عهده تبدیل، انتقال و مبادله دانش را 
با مفهوم سرمایه اجتماعی، مرتبط است.  : واسطهسطح گروهی این سطح  توسعه  گری دانش در 

یک  در  اجتماعی  نقش  سرمایه  اتصال  مستلزم  جامعه  یا  چشمشبکه  درک  اندازهای  آفرینان، 
از طر بازیگران درگیر  برقراری اعتماد است.  های  یق تعامالت موقعیتی، وارد فعالیتهمدیگر، و 

داوطلبانه صورت  طور  آمده، مبادله دانش به  به وجودتماد  دانش شده و از طریق اع  گریواسطه
گذاشته و   یرتأثآفرینان(،  بر تعامل موقعیتی بازیگران )نقش  گیرد. در اینجا، سرمایه اجتماعیمی

گران دانش  گروهی از واسطه   مابینیفشود. سرمایه اجتماعی که  می   متأثرخود از این تعامالت  
هیم دانش ضمنی  مرتبط ساخته و در تس  به هم ها را  گیرد، همانند چسبی است که آنشکل می

 است.  مؤثردر مرزهای سازمانی و شغلی، 
  مؤسساتگیرند. این  مرزبان )رابط( شکل می   مؤسسات گری،  در این سطح از واسطه  سطح سازمانی: 

های انتقال  های الحاقی، دپارتماندانش، سرویس   ی هاکارگاهاز قلمروهای )   یکیدرها  یا سازمان
گران دانش در این گیرند. واسطهها و ...( قرار میوزارتخانههای رابط در  ها، بخشدانش دانشگاه

را   اجتماعی  یکپارچه  بر    به عهدهسطح یک کارکرد  با تمرکز  و  فرآیندهای    ها یسممکاندارند  و 
طور گزینشی، برای تحریک کنش  کنند. این افراد بهبین عالیق واگرا، آشتی ایجاد می  سازمانی، 

همکاری   ارتقاء  و  به    مابینیفجمعی  میگری  واسطه بازیگران،   ,Currie et al)پردازند  دانش 

خود را برای  منابع دانش جهانی و تجربه  بتوانند  کارآمد باید    گر )دالل( واسطه های  سازمان  (.2010
. این مسئله شامل شناسایی و ارائه دهندهای مختلف  متقاضیان در عرصه  به نیازهای   گویی پاسخ 

  یجیتالید  یرغکه البته نباید منابع سنتی و بومی و    است ICT جستجوی منابع دیجیتالی از طریق
آنکه قابلیت   منظور هانی بهکردن دانش ج  ایزمینه  ها در همچنین این سازمان  .را نادیده بگیرد

این امر ممکن است شامل ترجمه   تبحر دارند و   را پیدا کند های جامعه محلیکاربرد برای واقعیت
های جوامع  آوری اطالعات درباره شرایط و ویژگیجمع عالوهطالعات به زبان محلی و ساده و بها

شامل فراهم  )  نیازهای اطالعاتی حال و آینده مخاطبان   بندی طبقهارزیابی و  ،  یتدرنها.  محلی باشد
محلی، تهیه بازخورد عینی برای منابع دانش ملی    طوربه  دسترسقابلبودن و مفید بودن دانش  
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های هستند  سازمان های میانجیطور خالصه سازمانبهگران است. این واسطه به عهده( و جهانی
ارتباطات و دانش را  بهفراهم می  که مدیریت اطالعات،  دهد که  اجازه می  متقاضیان  سازند که 

نیازمند   هاافتد؛ این سازماناتفاق نمی  خودخودبهیند  آات مدیریتی بهتری بگیرند. این فرمتصمی
شناخت مشکالت، حل   در جهت  آموزش  و  تصمیهاآنحمایت  مشارکتی،  م،   ،یده سازمانات 

 (.1389)کریمی،   باشندهماهنگی و انگیزش می
 

 گری های واسطهنقش

  یپولوژی ت واگرا است. با مراجعه به    کامالا  دانش گری واسطهها در  ها و سازماننقش اشخاص، گروه

میگری  واسطه نقشدانش  نمایندگی  گریواسطههای  توان  طبقات  در  دربان1ها را  و   2ها ، 

کننده،  اهنگ قرار داد. در چارچوب هم   4گران سیار ، یا واسطههاکنندههماهنگ ،  3گران رابط واسطه

گر، بین سیال، واسطهگری  واسطهگر و منبع دانش( از یک گروه هستند. در  همه بازیگران )واسطه
بخشی از این گروه   عنوانبهگر  کند، اما خود واسطهگری می موجود در یک گروه، میانجی   بازیگران

گر، دانش خارجی را غربال کرده تا اینکه آن را در  نیست. در خصوص دربان باید گفت که واسطه 
نقش   کند.  پخش  و  توزیع  خود  میگروه  اعطا  صورتی  در  نقش  نمایندگی  گروه،  یک  که  شود 

ین گری از دانش خارجی را به شخصی در گروه، تفویض کند. در نقش رابط، دانش در بواسطه
 (.1391)محمدی فاتح،   شودگری میهای مختلف، واسطهگروه

 

 گری دانشهای واسطهاستراتژی

های متنوعی  ، حاوی استراتژیگیردیبرمهای متنوعی را در  گری دانش عالوه بر اینکه، نقشواسطه
گذاران، جامعه مدنی و ...(،  ها بر طبق بازیگران درگیر )محققان، سیاست. این استراتژیاستهم  

(، استراتژی2009)  5. مایکلز است، متفاوت  موردنظرو زمینه    نوع دانشی که قرار است تسهیم شود
گیری سیاست، مرور کرده است، او شش استراتژی را  دانش را در فضای تصمیم گری  واسطه ای ه

 شناسایی کرد: گذاری، در پاسخ به مسائل متنوع سیاست و محیط سیاست

از    :اطالع دهید  این  یرساناطالعهدف  است.  توزیع محتوا  و  انتشار  انتقال  ،  با  اغلب  استراتژی 

شود را درک آنچه را که ارائه می  اهمیتطرفه، مرتبط است. در این رویکرد، متقاضی  دانش یک 
ارزش اسمی، بپذیرد. در این استراتژی، اطالعات در قالب   برحسبکرده و ممکن است اطالعات را  

 
1 . Representatives 

2 .Gatekeepers 

3 .Liaison brokers 

4 .Itinerant brokers 
5 .Michaels 
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و بدین طریق متقاضی، محتوا را درک کرده و اقدام    شدهیبندبستهیک فرم و قالب نوشتاری،  
تواند کنش نشان بدهد  کننده می، دریافتهرحالبهکند.  از آن درک را ارزیابی میمقتضی حاصل  

 ر خصوص انجام عمل، تصمیم خواهد گرفت.  و یا ندهد، ولی فهم او زیاد شده و د

مشاوره    به دنبال برای حل یک مسئله    که   گیرد یبرماین فرآیند شخصی را در    مشورت کنید:
و   او  درواقعاست  دنبال،  کهک   به  است  بالبه  سی  بینشطور  دارد.    یباارزش  هایقوه،  اختیار  در 

یابی  برای حل مسئله را مکان   موردنظر  عنوان میانجی عمل کند و تخصصگر ممکن است بهواسطه
 آورد.  به وجودکرده و یک اتصال و رابطه را 

 ( سازهمتاسازی  کنیدیرابطه  ساز :  (  می ،یرابطه  که  را  نسبت افرادی  عمل   توانند  یک  به 
توان بازیگران را  میگری  واسطهبنابراین از طریق  کند.  آوری میمساعدت کنند، جمع  شده حادث
است و چه   یاز موردنهایی  گر باید بداند که چه تخصصکنار هم قرار داد. واسطهری و در  آوجمع

متصل شوند. خردمایه استفاده از این   به همخواهد کرد، تا اینکه بازیگران  را فراهم    هاآنکسی  
واسطه که  نوع  است  این  برای    طرف یک ازگری  خود  تحقیقات  نتیجه  بودن  مرتبط  از  محققان 

ممکن است در معرض محیط علمی    یرانگ  یمتصمنیستند و از طرف دیگر،  گاه  ، آیرانگ  یمتصم
 قرار نگیرند.

از    درگیر کنید:  )یا طرفی( که مسئول رصد کردن  گری  واسطهشکلی  است که در آن بخشی 
برجسته را ایجاد و به اجرا های  رآیندی از شمولیت دیگران با تخصص)مشکل( است، یک ف   مسئله 

،  مسئلهیابی و رصد کردن  . در اینجا دیگران، تخصص برجسته خود را در سرتاسر ردآوردیدرم
اصلی    فرضیشپ را بازی کند. در اینجا    یلگرتسه ل ممکن است نقش رابط و یا  کنند. دالارائه می

ای ضمنی  هقوه خود و داللتشته اقدامات بالگیرنده، بر طبق مقتضیات و ر این است که تصمیم
 های مختلف و مکمل دارند، تعامل برقرار کند.، با افرادی که تخصصهاآن

طور مشترک، فرآیند و چگونگی تعامل با  کنندگان به: در همکاری همه مشارکتهمکاری کنید 
  زند. در استراتژیپردامذاکره میبه    موردنظر  مسئله وسعت    همدیگر را معین کرده و در خصوص

باید به این فکر    ها آنکنندگان باید فراسوی تخصص خود به تفکر بپردازند؛  همکاری، مشارکت
ران، در کنار هم قرار  های دیگطور مفید با تخصصتوانند دانش خود را بهباشند که چگونه می

کنند،  کنندگان، تخصص خود را وارد میدان میمشارکت  کهیدرحالایی حاصل شود.  افزدهند تا هم
 عنوان اعضای تیم کار کنند.رصد کردن مسائل پیچیده، باید به برای هاآناما 

و    معنییبسازی  ظرفیت  سازی کنید:ظرفیت  افراد  توانایی  بهتر   مؤسسات افزایش  انجام  برای 
د که  ظرفیتکاری  برای  است.  شده  گرفته  نظر  حیطه  ر  در  طرفین گری  واسطهسازی  دانش، 

سیاست   در نظر گرفتن ابعاد چندگانه یک مسئله  باهدف یند تعامل و مذاکره را  آفر  توأمان  صورتبه
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هایی هم از این عمل برای مسائل و درسکنند، در همین حال  بندی می مشی(، چارچوب)خط
می آینده  ،  یرسان اطالعهای  استراتژی  کهیدرحال (.Karner et al, 2010)آموزند  سناریوهای 

سازی  د، اما همکاری، درگیری، و ظرفیتبه سطح پایینی از درگیری نیاز دارن  یرابطه سازمشاوره و  
از   باالیی  نیاز دارند. استراتژیبه سطوح  ادراکات  گری  واسطههای  تعامل شخصی  پایه  بر  دانش 

عنوان  هنش ب، دایرساناطالعدر استراتژی    که یدرحال اند.  گوناگونی از چیستی دانش، ایجاد شده
سازی، دانش از طریق فرآیند عمل،  شود، اما در ظرفیتسازی می، مفهوم "ای از دانشمجموعه"

گری، دانش ضمنی و صریح پس از کسب، در بحث واسطه  (.1391شود )محمدی فاتح،  تولید می
های سنجش  ، شاخصیک شماره  در جدول  گیرد.  قرار می  مورداستفاده یکپارچه شده و در سازمان  

 .که مبنای مطالعه در این تحقیق است  است گری دانش آورده شده گیری واسطهاندازهو 
 

 ( Hammami, et al, 2013)  گری دانشهای واسطهابعاد و شاخص (1)جدول

ابعاد 

 گری  واسطه

 ها آنهر بعد و شرح   سؤاالتتعداد 

 

اکتساب  

 دانش ضمنی 

های شغلی  دیگر در انجام فعالیت  یهاسازمان  از  از یموردن تحقیقاتی    یهاگزارش  وکسب مطالعات  

 روزانه  

 خود از مشاوران  از یموردن های تحقیقاتی آوردن مطالعات و گزارش دست  به

 ای های حرفهخود از انجمن از یموردن های تحقیقاتی آوردن مطالعات و گزارش دست  به

 

اکتساب  

 دانش صریح 

 ایخود از مجالت حرفه از یموردن های تحقیقاتی آوردن مطالعات و گزارش دست  به

 ها ها و روزنامهخود از خبرنامه از یموردن های تحقیقاتی آوردن مطالعات و گزارش دست  به

 ای های اطالعاتی رایانهخود از پایگاه از یموردن های تحقیقاتی آوردن مطالعات و گزارش دست  به

یکپارچگی  

 دانش جدید 

 ها آنپیگیری  مطالعه اخبار تحقیقاتی و مطالعات تحقیقاتی و

 به همکاران    مطالعاتی و تحقیقاتی جدید یهاگزارشنقل اطالعات تحقیقاتی و  

 های مطالعاتی و تحقیقاتی جدید، با همکاران خود  بحث در خصوص اطالعات تحقیقاتی و گزارش

 

 

 منطبق

نتایج   ی ساز

 تحقیقات 

 بالقوه سازمان خود   کاربرانهای تحقیقاتی خود به زبان غیر فنی) ساده( برای ارائه یافته

 برای کاربران بالقوه واحد سازمانی خود    )گرافیکی، رنگی، طنزگونه(  جذاب  هایارائه گزارش

 ای از تحقیقات در موضوعات خاص برای کاربران بالقوه واحد سازمانی خود  تهیه خالصه  

 واحد سازمانی خود کاربران با   بحث و گفتگو در خصوص مفید بودن نتایج تحقیقات، 

 های تحقیقاتی به افراد سازمان خود  هایی از چگونگی استفاده از یافتهارائه مثال

 سازمان خود   موردنظرهای تحقیقاتی به کاربران ارسال نتیجه مطالعات و گزارش 

 مرتبط   های تحقیقاتی جاری با کاربران بحث در مورد پروژه  منظوربههایی برگزاری نشست 
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انتشار نتایج  

 تحقیقات 

   نتایج اولیه تحقیقات با کاربران مرتبط در سازمان خودمنظور بحث در مورد هایی بهبرگزاری نشست

 تحقیق با کاربران مرتبط ی ریکارگبهمنظور بحث در مورد نتایج و پیامدهای  ههایی ببرگزاری نشست

 
 

ایجاد  

 پیوندها 

 های تحقیقاتی مشارکت افراد واحد سازمانی در پروژه تسهیل

 

 
 های تحقیقاتی  خصوص پروژههای مشورتی در  تسهیل در ایجاد کمیته

 کارکنان خود با محققان خارجی   فرد فردبههای  تسهیل تماس

 

 
 ها و... ها، کنفرانسبین کارکنان و محققان خارجی از طریق سمینارها، نشست ایجاد فرصت تعامل 

 
 جهادی    روحیه

باید با یک رویکرد جهادی  بر اساس بیانات مقام معظم رهبری، مدیریت دانش و فناوری در کشور  

یریت دانش با رویکرد  ، همایش ملی مد1های آجا همین دلیل در یکی از دانشگاه  ال شود. به دنب

توان گفت که روحیه جهادی و فرهنگ  برگزار شده است. بنابراین می  1393ماه  جهادی در دی

تسهیل    عنوان بهجهادی   برای  محرک  در    اتکا قابلدانش  گری  واسطه یک  البته  ادبیات  است. 

گری دانش  واسطه  یلگرتسه عنوان  به   ی جوسازماننام  ه  ی بمدیریت دانش و مطالعات قبلی، از متغیر

در این تحقیق هم با اتکا به مبحث رفتارهای فرانقش،    (.Hammami, et al, 2013)یاد شده است  

گونه استدالل شده است که اگر در یک سازمانی، نگرش جهادی وجود داشته باشد، احتمال  این

بر اهمیت   یدتأکشود. هدف از طرح الگوی جهادی،  زیاد می  های تحقیقاتی و یافته مبادالت دانش

خصوص  مهارِ صنعت خام فروشی کشور و به  و  محور دانشارتباط صنعت و دانشگاه و تولید کاالهای  

افق ایجاد  و  آن  مشتقات  و  نفت  بخش صنعت  در  است. های جدید  مختلف صنعت کشور  های 

ای، هوافضا و صنعت موشکی  هایی همانند صنعت هستهاین اتکا به الگوی جهادی در حوزهبنابر

های  بوده است و بایستی این الگو در سایر حوزه یتوجهقابل یکشور قرین توفیقات و دستاوردها

 ایجاد شود.   هاگرفته شود تا تحول بنیادین در این عرصه  به کار تحقیقاتی و صنعتی هم 

ى  تافته  ی یهروحجهادى را بر    ییهروح"  مقام معظم رهبری خطاب به نخبگان جوان فرمودند:
ى  جهادى یعنى کار را براى خدا انجام دادن، کار را وظیفه  ییهروح  .بودن ترجیح بدهید  جدا بافته 

 .2"ى نیروها را در راهِ کارِ درست به میدان آوردنهمه وخود دانستن، 

با مرور مقاالت چند باید گفت که  الگوی جهادی  ابعاد  کنفرانس ملی مدیریت   اما در خصوص 
های این حوزه انتخاب شدند. عنوان نگرشهای مرتبط با سطح تحلیل فردی بهجهادی، شاخص

 
 )ع( دانشگاه افسری امام علی.  1

   (22/07/1394)  خمینىى امام کنندگان در نهمین همایش ملى »نخبگان فردا« در حسینیهبیانات در دیدار شرکت .2
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فرهن مدیریتی/ساختاری،  بعد  سه  قالب  در  جهادی  الگوی  مقاالت،  این  و    ای گی/زمینهدر 
زیر  در  گرفت.  قرار  تحقیق  این  مبنای  نگرشی  رفتاری/  بعد  که  داشت  وجود  رفتاری/نگرشی، 

 است:  های حاصل از تحلیل محتوای مقاالت دو کنفرانس ملی مدیریت جهادی ارائه شدهشاخص

یعنی صبغه یعنی خالص شدن فقط برای خدا،  کاری؛  اخالص یعنی درست   :و وفاداری  اخالص 

گرفتن( و هوای نفس را میراندن. شاخصه تفکر جهادی، وحدت    به خود الهی شدن )رنگ الهی  
 . استآن »عمل بیشتر و گفتار کمتر«  در حرف و عمل و به تعبیری گفتار و رفتار است که اوج

یا   است:    نفساعتمادبه:  نفساعتمادبهخودباوری  نوع    نفس اعتمادبه،  رفتاری  نفساعتمادبهسه 

به معنای قابلیت و توانایی در عمل   : رفتاری  نفس اعتمادبه.  روحی و معنوی نفساعتمادبه،  عاطفی
از کارهای ساده گرفته تا کارهای سخت همانند جامه عمل پوشاندن    .کردن و انجام دادن کارهاست

 کهینا.  دنیای احساس و عواطف  بربه معنای توانایی در تسلط    : عاطفی  نفس اعتمادبه  .یاهارؤبه  
های احساسی درست بکنید  ها را بفهمید و بتوانید انتخابنآبدانید چه احساساتی دارید، معنای 

های عاطفی محافظت کنید و بدانید چگونه ها و صدمهدر مقابل درد و رنج روحی و لطمه  خودز  و ا
و   سالم  صمیمی،  نمایید  ماندگار روابطی  معنوی  نفساعتمادبه  . خلق  و  از  :  روحی  نوع  این 

 1است.  همانا اعتماد و ایمان شما به جهان هستی و کل آفرینش و موجودات  نفستمادبهاع

العاده بوده دی توأم با همت مضاعف و تالش فوقامر جها  کهییازآنجاباور به اراده الهی )توکل(:    
ثمر رسیدن  لذا اتکال به قدرت الیزال الهی برای به    یست ن  یر پذامکانلت طبیعی انجام آن  و در حا 

انکار و  امری ضروری  یعنی    .ناپذیر استآن  به مبدأ جهاد  بایستی  دائماا  لذا در حرکت جهادی 
 . ( توجه عینی و عملی نمودالسالمیهمعلحضرت سبحان و جانشینان حضرتش )ائمه هدی 

ی جهاد است. شکیبایی و  ی در عرصهداشتن صبر و بردبار  : یعنییناپذیرخستگیپرکاری و   
تحمل مشکالت بسیار مهم بوده و کلید و رمز پیروزی، داشتن امید و صبر است. روحیه جهادی  

. الزمه روحیه جهادی  استت و نسبت این دو، نسبتی معکوس  با حرکت طبیعی در تعارض اس 
روحیه جهادی    دیگر از ابعادیکی    .وقفه در هر شرایط مکانی و زمانی و امکاناتی استحرکتی بی

« است. آن ویژگی که حرکت جهادی را از ایستایی و توقف و سکون بازداشته استمرار درحرکت»
ید. نمامحیط پیرامونی وی حفظ و تقویت میو جریان جهادی را ابتدا در فرد جهادگر و سپس در  

 (.  1393ی، احمدیار) ناپذیری در روحیه جهادی استمستمر بودن مکمل ویژگی خستگی
 اعمالی است که و صفات  مجموعه معنویت یعنی اتصال انسان و محیط. معنویت  عاطفه معنوی: 

 سیر را در او تا آوردمی به وجود انسان در را صحیح و منطقی حال یندرع و جاذبه قوی و شور

 
1. Drzohrabi.ir 
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(.  1391همکاران،  ببرد. )عباسی و   پیش آوریاعجاب طورهب عالم محبوب و  یگانه  خدای یسوبه
از عواطف باالیی برخوردار است، شوخ  فردی که  با  معنوی  برای کار  باالیی  توانایی  بوده و  طبع 

، معرف رسمی  هایفعالیت  انجام  در  و غیررسمی  عاطفی  روابط  برقراری،  یطورکلبه  دیگران دارد. 
 عاطفه معنوی است. 

بسیار مهم   بنیادی هایارزش حفظ ی ومحیط  شرایط  باالگوی جهادی  تطبیق: گرانگرش تحول 
از دیدگاه قرآن و روایات،    است. نقطه شروع تحول در سازمان و جامعه، تغییر در اذهان است.

را دمدیریت، عمده افراد و    روینازار تغییر و تحوالت داراست.  ترین نقش  هرگونه دگرگونی در 
است که این امر مدیریت تحول را با مسیری هموار    ننگرش مدیراها، مستلزم تحول در  سازمان

 (.1391)نوروزی، 1سازد مواجه می

،  حسنی)ملک   های حرکت جهادی استآگاهی و سرعت عمل از ویژگی  پویایی و سرعت عمل:  
انجام  ا سرعت عمل در کار  (.  1393 باالیی برخوردار است. در اصل مدیریت زمان در  ز اهمیت 

 دهد.نکاتی است که سرعت عمل در کار را افزایش می   ینترمهمهای روزانه از  کارها و فعالیت
: یبه معنا چابک در فرهنگ لغت،    واژهشاید بتوان گفت که پویایی با واژه چابکی در ارتباط باشد.  

صورت سریع و آسان، و قادر بودن به تفکر بکی توانایی حرکت بهو چا  حرکت سریع، چاالک، فعال

با یک روش هوشمندانه است.سری  صورتبه به همراه   2ع و  ابعاد روحیه جهادی  در جدول زیر 

 است که مبنای مطالعه در این تحقیق است. ذکرشده ها آنعد و منابع هر ب سؤاالت

 ابعاد نگرش جهادی ( 2)جدول 

 منبع سؤاالت تعداد  ابعاد نگرش جهادی 

 های مدیریت جهادیمجموعه مقاالت همایش سه  نفساعتمادبهو   خودباوری

 های مدیریت جهادیمجموعه مقاالت همایش پنج ناپذیریپرکاری و خستگی

 های مدیریت جهادیمجموعه مقاالت همایش سه  یاراده الهباور به  

 های مدیریت جهادیمجموعه مقاالت همایش سه  گرانگرش تحول

 جهادیهای مدیریت  مجموعه مقاالت همایش سه  پویایی و سرعت عمل

 های مدیریت جهادیمجموعه مقاالت همایش پنج به عهداخالص و وفای  

 های مدیریت جهادیمجموعه مقاالت همایش سه  عاطفه معنوی

 

 
 )farsnews.com( )ع( تی ب اهلوژی مدیریت تحول از منظر ایدئول . 1

  (www.fekreno.org) نیاز به چابکی در مدیریت سازمان. 2

 

http://www.fekreno.org/articlefekreno/arfek457.htm
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  مدل تحقیق 

اساس   تحقیقبر  واسطه   ادبیات  و  دانش()روحیه جهادی  ذیل    گری  میدانیمدل  مطالعه    برای 

گری دانش  واسطه   متغیر مستقل و   عنوانبهجهادی    بر اساس مدل، روحیه انتخاب شده است.  

گری دانش  بر واسطه  ی جوسازمان یرتأثدر مطالعات قبلی، . در نظر گرفته شده است وابسته متغیر 

 منظور بهطور که در بخش قبلی اشاره شد،  همان(.  Hammami, et al,2013)است    شدهیبررس

های موجود در مجموعه مقاالت دو کنفرانس ملی مدیریت سنجش ابعاد الگوی جهادی از شاخص

)جدول   است  شده  استفاده  فعالیت2جهادی  سنجش  برای  و  واسطه(  از  های  دانش  گری 

این شاخص1320)  1ی و همکاران امم های مدل هشاخص به همراه ( استفاده شده است که  ها 

 آورده شده است. 1در جدول شماره  ها آنتعریف عملیاتی 

 

    

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
 ( Hammami, et al, 2013) تحقیق مدل  (1) شکل 

 
 شناسی پژوهش روش

متغیر تحقیق   دو بررسی ارتباط   در  یگردعبارتبهق کاربردی و از نوع همبستگی است.  روش تحقی
این دو سنجیده شود و احیانااواسطه) بین  باید رابطه  ی  علّ   یر تأث  گری دانش و روحیه جهادی( 

  افزار نرمهمین دلیل در  معادالت رگرسیونی بررسی شود. به  متغیر مستقل بر وابسته از طریق  

 
1. Hammami et al 
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گیری هر یک از دو متغیر سنجیده شده تا بتوان میزان بار عاملی ابعاد هر لیزرل ابتدا مدل اندازه
روحیه    اجزایگری با این متغیر و همچنین میزان ارتباط  دو متغیر)میزان ارتباط اجزای واسطه

این متغیر(   با  برای درک وضعیت موجود واسطه  سنجیده شود.جهادی    گری دانش واز طرفی 
زمون آاین  ای استفاده شده است.  از آزمون تی تک نمونه  موردمطالعه روحیه جهادی در مرکز  

می  که  نشان  متغیر  آدهد  سطح  همچنین    موردنظریا  نامناسب.  یا  است  آماری  مناسب  جامعه 
مدرک تحصیلی    است که  دفاعی   نظامیتولیدات  مرکز  یک  تحقیق مشتمل بر تعدادی از کارکنان  

بر اساس جدول مورگان برای جامعه .  استنفر    700هاآنتعداد    و لیسانس بوده و  یپلم دفوق  هاآن
تعداد  گیری تصادفی ساده  بر اساس روش نمونه  لذا.  استنفر    248نفر، نمونه الزم    700  آماری
در    250 مرکز بخشپرسشنامه  این  مختلف  از    های  تعداد  جمعتوزیع شد که پس   200آوری 

و    ، 18آموس گراف  افزار  نای تحلیل قرار گرفت و در دو نرمپرسشنامه صحیح مب  165پرسشنامه،  
پایایی پرسشنامه از روش   سنجشبرای  .  ه استنتایج در ادامه تشریح شدشد که    آزمون لیزرل  

در جدول   تحقیق  وابسته  و  متغیرهای مستقل  برای  آن  مقدار  که  استفاده شده  کرانباخ  آلفای 
 آورده شده است.  سهشماره 

 ها پایایی پرسشنامه( 3)جدول 

 25تا 1  سؤاالت 9/0 گری دانشپایایی پرسشنامه واسطه

 47تا   26  سؤاالت 89/0 پایایی پرسشنامه نگرش جهادی

 سؤاالتکل  91/0 پایایی کل پرسشنامه

 

 هاداده  وتحلیلیهتجزروش 

ها از اصول روش تحقیق همبستگی استفاده شده است که مشتمل بر مدل  داده  وتحلیل یهتجزدر  
نرم در  ساختاری  در  معادالت  است.  آموس  و  لیزرل  مدلداده  وتحلیلیهتجزافزار  ابتدا  های  ها، 

روحیه جهادی   یرتأثگیری دو متغیر آورده شده و سپس مدل ساختاری برای تعیین میزان اندازه
 گری دانش در بین کارکنان مرکز تولیدات نظامی دفاعی آورده شده است. بر واسطه

 

 لیزرل  افزارنرمها در  سنجش مدل

از روابط مابین متغیرها و عوامل   شده یانبسؤال اساسی در تحلیل عاملی این است که آیا الگوی  
با داده نیز رابطه بین عوامل  از آزمون نیکویی    منظوربهها هماهنگ است؟  و  این سؤال  بررسی 
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نرماستفاده می  1برازش  ای هافزارهای مختلف، الزم است شاخصشود. پس از حل مدل توسط 
گیری شود. برخی از  مدل تصمیم   تناسب بهبا مقادیر بحرانی مقایسه و سپس نسبت    آمدهدستبه

اختالف با مدل را به ازای    RMSEAشاخص  برای مثال،    زیر هستند.   قرار بهاین مقادیر بحرانی  
می بیان  آزادی  نشاندرجات  شاخص  این  کوچک  مقادیر  است   هدهندکند.  مدل  خوب  برازش 

نسبتاا   08/0تا  05/0است )از  05/0های خوب برابر یا کمتر از این شاخص برای مدل کهی نحوبه
ها در جدول شماره چهار  سایر شاخص  .بسیار ضعیف(  1ضعیف و بیشتر از    1تا    08/0خوب، از  
 شود.دیده می

 های برازش مدل در لیزرل شاخص( 4)جدول 
 قبول قابل برازش   برازش خوب  برازندگی شاخص  

 3و    2بین   2و    0بین   کای دو 

 01/0  تر ازکوچک ارزش پی 

 

 0/ 05و    0/ 01بین  

 3و    2بین   2و    0بین   به درجه آزادی   2  کای نسبت  

 0/ 05و    0/ 08بین   0/ 05و    0بین   مجذور خطا   جذر میانگین 

 0/ 095  و   0/ 9بین   0/ 095  و   1بین   شاخص برازش خوب 

 0/ 085و    0/ 9بین   0/ 9و    1بین   شده اصالح شاخص نیکویی برازش  

 

 گیری نگرش جهادی در حالت اعداد معناداری دل اندازهم 

 عدد زیرا است. معنادار مدل پارامترهای به  مربوط معناداری اعداد کلیه ،دوشماره   شکل با توجه با

 گیریاندازه مدل این گفت توانمی بنابراین است. تربزرگ96/1 از  هاآن) آماره آزمون(  معناداری 

  متغیرهای آشکار توانسته است ابعاد نگرش جهادی را بسنجد. برخورداراست و  الزم روایی از

 
1. Goodness of Fit 
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 مدل نگرش جهادی در حالت اعداد معناداری ( 2) شکل 
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 ضرایب استاندارد  حالت  درگیری نگرش جهادی  مدل اندازه

بر روی متغیرهای پنهان،    شدهمشاهدهتوان گفت بارهای عاملی متغیرهای  بر اساس شکل زیر می
آن را  دهد که پرسشنامه نگرش جهادی توانسته است، ابعاد  است و این نشان می  5/0  باالتر از

  درستی بسنجد.به

  
 مدل نگرش جهادی در حالت ضرایب استاندارد ( 3)شکل 

 

 حالت اعداد معناداری گری دانش در  گیری واسطهمدل اندازه
اعداد معناداری  زیر، همه  آزمون()  بر اساس شکل  از  بنابراین مدل    .باالتر است  96/1 از  آماره 

سازه   می  برخوردارروایی  و  متغیرهای  بوده  عاملی  بارهای  بر  کرد.   شدهمشاهدهتوان  اعتماد 
بوده و نسبت    قبولقابلاست که مقدار    08/0برابر با    RMSEAهمچنین بر اساس شکل زیر مقدار  

 .است قبول قابلو   3تا  1کای دو به درجه آزادی هم بین 
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 در حالت اعداد معناداری گری واسطهمدل (4)شکل 

 

 استانداردگری دانش در حالت ضرایب  گیری واسطهمدل اندازه

املی مرتبط با متغیرهای  ع داده شده است. در این مدل بارهای  در شکل زیر مدل استاندارد نشان  
از    5/0از    هاآنو همه    شدهدادهدانش نشان  گری  واسطهگانه  پنهان شش باالتر هستند و مدل 

های برازش مدل  کلیه شاخص چهار،  برخوردار است. همچنین در جدول شماره  قبول قابلبرازش 
   معنادار است.
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 گری در حالت ضرایب استانداردمدل واسطه  (5)شکل 
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 های برازش مدلشاخص (5)جدول  

 

 جهادی  روحیهگری و  تعیین سطح واسطه

بو مناسب  تعیین وضعیت  و  برای  روحیه جهادی  نبودن  یا  تی  واسطهدن  آزمون  از  دانش  گری 
 ذیل است: قرار به هاآناستفاده شده است که فرض آماری 

Hoوضعیت روحیه جهادی کارکنان مرکز نامناسب است : . 

H1وضعیت روحیه جهادی کارکنان مرکز مناسب است : . 
  روحیه داری آزمون تی برای متغیر  سطح معنی   ، شوددیده میشش  شماره  جدول  طور که در  همان

دهد که فرض صفر مردود است و ادعای محقق مبنی بر است و نشان می  05/0هادی کمتر از  ج
شود. چون هر دو دامنه منفی است؛ می  یدتائ  موردمطالعهمرکز  مناسب بودن نگرش جهادی در  

گری واسطه بنابراین مقدار مورد آزمون کمتر از میانگین است. اما در خصوص متغیر وابسته یعنی  
است، بنابراین فرض صفر 05/0داری مرتبط با آن بیش از  دانش باید گفت که چون سطح معنی

)جدول  . مرکز مناسب نیستدانش در این گری  واسطهدهد که وضعیت شود و نشان میمی یدتائ
6) 

 
 ای متغیر مستقل و وابسته نمونه( آزمون تی تک 6جدول )

 
دیده  طور که در جدول شماره هفت  شود. همان  آزمون  تکتک حال باید، ابعاد نگرش جهادی،  

است ولی در حد متوسط قرار   یدتائقابل   موردمطالعه شود، تمام ابعاد نگرش جهادی در مرکز می
 جهادی هستند. توان گفت که کارکنان مرکز دارای روحیه دارد. بنابراین می

 CMIN/DF IFI NFI CFI RMSEA نوع شاخص 

 ≤9/0 3تا  1بین         مقدار استاندارد 

 

9/0≥ 

 

9/0≥ 

 

≥08/0 

 082/0 90/0 90/0 90/0 92/2 گیری  نگرش جهادی مدل اندازه 

 07/2 گری دانش گیری واسطهمدل اندازه
 

0.89 90/0 90/0 081/0 

 081/0 93/0 90/0 93/0 29/2 مدل ساختاری تحقیق 

  3-ارزش آزمون

اختالف   % 95فاصله اطمینان
 میانگین 

سطح  
 دارییمعن

درجه  
 آزادی

 تی

 پایین  باال 

 گری دانش واسطه   080/0 164 963/0 0038/0 - 0910/0 0987/0

 روحیه جهادی  857/31 164 000/0 - 131/1 - 2013/1 - 061/1
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 ای ابعاد روحیه جهادی آزمون تی تک نمونه (7)جدول 

 
واسطه سطح  خصوص  در  اساسهمچنین  بر  دانش،  هشت،    جدول  گری  کهشماره  گفت   باید 

میانگین آن باالتر از متوسط  در وضعیت مناسبی قرار دارد و    در مرکز نظامی اکتساب دانش ضمنی  
است و وضعیت   05/0کمتر از    هم  "دانشسازی  یکپارچه"مچنین سطح معناداری بعد  است. ه

انش  دگری  واسطه این متغیر هم مناسب است ولی مقدار آن کمتر از میانگین است. سایر ابعاد  
پیوند،    ازجمله ساز"ایجاد  تحقیقات   یمنطبق  صریح "نتایج  دانش  اکتساب  نتایج    "،  انتشار  و 

 در وضعیت مناسبی قرار ندارد.   "تحقیقات 
 

 گری دانش ای ابعاد واسطه آزمون تی تک نمونه (8)جدول 
  3-ارزش آزمون

اختالف   % 95فاصله اطمینان
 میانگین 

سطح  
 دارییمعن

درجه  
 آزادی

 تی

 پایین باال 

 اکتساب دانش ضمنی 565/3 164 000/0 2343/0 104/0 364/0

 اکتساب دانش صریح  - 013/1 164 312/0 - 0686/0 - 202/0 065/0

 سازی دانش یکپارچه - 194/6 164 000/0 - 3798/0 - 500/0 - 258/0

 تحقیقات  ی منطبق ساز 097/0 164 922/0 0060/0 - 116/0 128/0

 انتشار نتایج تحقیقات  902/0 164 368/0 0636/0 - 075/0 202/0

 ایجاد پیوند  671/1 164 097/0 1106/0 - 020/0 241/0

 

 

  

  3-ارزش آزمون

اختالف   % 95فاصله اطمینان
 میانگین 

سطح  
 دارییمعن

درجه  
 آزادی

 تی

 پایین  باال 

 پویایی و سرعت عمل  - 168/26 164 000/0 - 1656/1 - 253/1 - 077/1

 وفاداری  - 998/24 164 000/0 - 1406/1 - 230/1 - 050/1

 عاطفه معنوی  - 195/14 164 000/0 - 8262/0 - 941/0 - 711/0

 باور به اراده الهی  - 773/28 164 000/0 - 5292/1 - 634/1 - 424/1

 کوشی سخت  - 902/21 164 000/0 - 0387/0 - 132/1 - 945/0

 نفس اعتمادبهو  خودباوری - 369/29 164 000/0 - 2888/1 - 375/1 - 202/1

 گرایی تحول 999/17 164 000/0 - 9838/0 - 091/1 - 875/0
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 نگرش جهادی  ریتأثمدل ساختاری  

  آزمونافزار لیزرل و آموس جداگانه متغیر مستقل بر وابسته در دو نرم یرتأثدر این قسمت مدل علی 

 مشابه است.  هرکدامشده است که نتایج  
 

 لیزرل  افزارنرمدر اری ساختبررسی مدل ( الف

توان گفت که آماره  افزار لیزرل و مشااهده مدل اساتاندارد و مدل معناداری، میبر اسااس خروجی نرم

توان گفت که بارهای  اسات و می  ضارایب مسایر معنادار  یجهدرنتاسات و  96/1تی بین مثبت و منفی  

دانش،    گریواساطهعاملی دو متغیر مساتقل و وابساته بیش از نیم اسات. در بین بارهای عاملی متغیر  

باشاند و  فقط بار عاملی اکتسااب دانش ضامنی معنادار نیسات و بقیه بارهای عاملی بیش از نیم می

جدید، ساازگاری نتایج  این بدان مفهوم اسات که متغیرهای اکتسااب دانش صاریح، یکپارچگی دانش 

  به وجودگری دانش را نام واساطهه  توانند عاملی بتحقیقات، انتشاار نتایج تحقیقات و خلق پیوند می

توان گفت  سااس مدل اساتاندارد و معناداری میبندی شاوند. از طرفی بر اآورند و تحت این نام دساته

  ی بار عاملادار هساتند و کمترین  که بارهای عاملی ابعاد متغیر مساتقل )نگرش جهادی(، همگی معن

. همچنین در خصااوص میزان برازش اسااتمربوط به عاطفه معنوی اساات که مقدار آن کمتر از نیم  

توان گفت  ، میموردمطالعهمرکز  گری دانش در  نگرش جهادی بر میزان واساطه یرتأثمدل سااختاری  

اسات و    9/0که باالی    CFI و  IFIیعنی    ؛(9) جدول شاماره    که حداقل دو شااخص معنادار هساتند

  اسات که RMSEA  ،0/089اسات. همچنین شااخص    ساهای دو به درجه آزادی هم کمتر از نسابت ک

نگرش جهادی بر  یرتأثتاری  توان گفت که مدل سااخمی ؛ بنابراینباشاد 08/0باید مقدار آن کمتر از  

اسات   35/0دانش، معنادار بوده و ضاریب مسایر بین متغیر مساتقل و وابساته،   گریواساطههای  فعالیت

 افزار آموس هم، همین نتیجه حاصل شد.  که در نرم
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 داری مدل در حالت معنی(6)شکل

 

 

 
 مدل در حالت استاندارد (7) شکل 
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 مدل ساختاری   های معناداری شاخص( 9)جدول 

 X2/DF IFI RFI CFI NFI GFI نوع شاخص 

 88/0 89/0 93/0 78/0 93/0 29/2 مقدار 

 

 Amos افزارنرمب( بررسی مدل ساختاری مدل در 

شااود، بارهای عاملی متغیر مسااتقل و وابسااته،  دیده می  Amosافزار  ر خروجی نرمطور که دهمان

عااملی متغیر عااطفاه معنوی کمتر از نیم بوده و  م اسااات. در بین ابعااد نگرش جهاادی باار  بااالی نی

گرایی بیشاترین بار عاملی را دارند. همچنین در خصاوص متغیر وابساته  کوشای و تحولمتغیر ساخت

گری دانش کم بوده و  خلق پیوناد باا واساااطاه  دانش، باار عااملی متغیرگری  تحقیق یعنی واساااطاه

اسااات.  79/0ن آاسااات که مقدار    "انتشاااار نتایج تحقیقات  "بیشاااترین بار عاملی مربوط به متغیر

های  اسات. در خصاوص شااخص 35/0)نگرش جهادی( بر وابساته   متغیر مساتقل یرتأثهمچنین شادت  

بوده و همچنین شااااخص   ت کای دو به درجه آزادی کمتر از ساااهبرازش مدل باید گفت که نساااب

RMSEA     های برازش، شااخص . در بیندهدرا نشاان می 089/0مقدارTLI  بوده و دو    9/0 بیش از

 . ش تطبیقی کمتر از مقدار استاندارد استشاخص براز

 
 گری دانش در آموسنگرش جهادی بر واسطه  ریتأثمدل ساختاری (8)شکل
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 آموس در افزار های برازش نرمشاخص( 10) جدول

 CMIN/DF IFI TLI CFI RMSEA نوع شاخص 

 مقدار 

 استاندارد 
 5تا  1بین 

 یا  تر بزرگ

 9/0مساوی 

 یا  تر بزرگ

 9/0مساوی 

 یا  تر بزرگ

 9/0مساوی 

 تر کوچک

 08/0از 

 
351/2 مقدار خروجی   836/0  91/0  885/0  089/0  

 
 

 گیرینتیجه

تجاری اخیر،  دهه  چند  دس در  پژوهشی  تاسازی  دانشوردهای  اقتصاد  اصول  به  توجه  بنیان  با 

امروزه  .  است  شدهمطرحهای انسانی و اجتماعی  سرمایه  برای تولید ثروت از طریقراهی    عنوانبه

آوری و تولید محصول  استفاده از نوآوری در فن  ییعصر دانادانند که ویژگی  می  آوری فن  یان متصد

های خالقانه قابل ایده  وری برآمده ازآوردهای فناسازی آخرین دستاین امر با تجاری  که  است

ی نوین با صنعت است. هادغام دانشامروز مستلزم ا   محوردانش. رقابت در بازار  یابی استدست

دانش بدون کاربرد    بوده و از طرف دیگر،   بهره از دانش روز باشد، محکوم به زوال صنعتی که بی

ی ضرورت پیوند دانشگاه با صنعت است. در  دهندهشود و این نشانزش قلمداد میاردر صنعت بی

های جدید ارتباط صنعت و دانشگاه  اخیر و در کشورهای پیشرفته، لزوم توجه به روشهای  سال

های مناسب گر، اتخاذ سیاستو واسطه  یان بندانشهای  و افزایش حجم این ارتباط در قالب شرکت

ها در این های اصلی دولتسازی تحقیقات دانشگاهی را به یکی از دغدغهبرای کمک به تجاری

   رده است.حوزه تبدیل ک

مندی  برای حل این مشکالت ارتباطیِ صنعت و دانشگاه و بهره 1بخش های امیدیکی از استراتژی

یافته واسطه از  پژوهشی،  است،  های  دانش  امر  چراکه گری  و  تع  این  محققان  بین  امالت 

افزایش داده    ینان آفرنقشهای  را از طریق توسعه درک متقابل از اهداف و فرهنگ گذاران  سیاست

یابی، شناسایی خواهند شد. تسهیل  حلگیری و راهیمو بدان طریق مسائل و مشکالت برای تصم

های  ها، و درون صنایع نیازمند پیشرانگری دانش بین صنعت و دانشگاه، درون دانشگاهواسطه

می بومی در  است. با توجه به اهمیت تولیدات و صنایع نظا  فنّاورانهمختلف فرهنگی، ساختاری و  

امر شرکت  در  و جدیت  جهادی  یانبندانشهای  کشور  الگوی  از  تحقیق  این  در  یک    عنوانبه، 

واسطه به  کمک  جهت  در  و  پیشران  دانش  تحقیقاتی  گری  مراکز  بین  تحقیقاتی  دستاوردهای 

 
1 .Promising strategy 
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این تحقیق می بر اساس مدل  آن  توان گفت که در سازماناستفاده شده است.  افراد  که  هایی 

فعالیتخداباور، تحول  گرا، خودباور،پرکار، معنویت وفادار هستند،  و  واسطهگرا  گری دانش  های 

نتایج تحقیقات، انتشار نتایج    یمنطبق سازسازی دانش،  کتساب دانش ضمنی و صریح، یکپارچه)ا

می بنابراین  است.  بیشتر  پیوندها(  خلق  در  تحقیقات،  جهادی  نگرش  ارتقای  با  سازمان،  توان 

 گری دانش را ارتقاء دارد. واسطه
 

 پیشنهادها 

یافته و  نتایج  به  توجه  و  هبا  تحقیق  آماری  و   درصدی  35  یرتأثای  تسهیم  بر  جهادی  نگرش 

شود که نگرش جهادی کارکنان از طریق اقدامات تشویقی مادی  دانش، پیشنهاد می   گریواسطه

شود.  تقویت  معنوی  ت  و  به  با  بار وجه  متغیر سخت  اینکه  تحولعاملی  و  سایر کوشی  از  گرایی 

ی موفق خارجی  بنابراین بایستی با ارائه الگوها  )نگرش جهادی( بیشتر است.  ی این بعد متغیرها

تی تک  گرایی را در کارکنان تقویت کرد. بر اساس آزمون  کوشی و تحولو داخلی، روحیه سخت

گری دانش( باید گفت که اکتساب دانش ضمنی  ای، در خصوص متغیر وابسته تحقیق)واسطهنمونه

از دانش در    شود کسب و انباشت این نوعخوردار است. بنابراین پیشنهاد میاز وضعیت مناسبی بر

زمون  آبر اساس    اندوزان پاداش داده شود.و به دانشبین کارکنان تقویت شود  ابعاد مختلف در  

های تحقیقاتی  شود یافتهبنابراین پیشنهاد میضعیف است.    های تحقیقاتی یافته  ی منطبق سازتی،  

قالب گرافیکی جذّدر  شود.های  داده  انتقال  کارکنان  به  زبان ساده  به  و  پیشنهاد    اب  همچنین 

های مختلف آجا( از طریق های ملی و بخشها، سازمان)دانشگاه  شود پیوندهای بین سازمانی می

شود کارکنان دانشی با مشاوران و  پیشنهاد می  چند انجمن خبرگی ایجاد و تقویت شود.  یستأس

 تزریق کنند.  سازمانهای تحقیقاتی جدید را به  خارجی تماس داشته باشند تا یافتهمحققان 

ای جوایزی  دوره  صورت بهاد و مطالعه کننده نشریات داخلی مرکز  شود به کارکنان نقّ پیشنهاد می

می  شود.  اهدا افرادپیشنهاد  واسطه  یشود  امر  در  دکه  عمل   صورتبهانش،  گری  فعاالنه  بیش 

گری  توجه به اینکه بخش مهمی از واسطه  بامند گردند. های کاری منعطف، بهرهکنند از نظاممی

شود عالوه بر مستندسازی دانش  ضمنی است؛ بنابراین پیشنهاد میدانش، تبیین دانش صریح و  

های الزم برای مطالعه دانش مستند  ضمنی پیشکسوتان مرکز و تبدیل آن به دانش صریح، انگیزه

شود. ایجاد  پیشکسوتان  دانش    شده  و  جهاد  هم    یراااخ واژه  کنار  در  مسلح  نیروهای  اسناد  در 

است و واژگانی همانند جهاد علمی، مدیریت جهادی دانش و قرارگاه جهادی مدیریت   قرارگرفته

میاست.    شدهمطرحدانش   پیشنهاد  همکاری بنابراین  سپاه  شود،  و  ارتش  سازمانی  بین  های 

 جهادی دنبال شود. صورتبهو دولت از طرف دیگر  طرفیک از
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