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 مقدمه 

 مؤثركوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی  رهبری فرآیندی است كه ضمن آن مدیریت سازمان می

انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمان تسهیل و كاركنان را از روی میل و عالقه به 

 حال در ها،سازمان در مدیریت هنر  مروزها  .(141:  1387)الوانی،    ترغیب كند   فشانی وظاانجام  

به" دانش مدیریت" هنر به شدنلیتبد یك  این است.   مدیریت را افراد صرفاً مدیر، معنی 

 برای  مناسب فراهم كردن شرایط یعنی رهبری،  و  نمایدمی مدیریت را  آنان دانش بلكه كند،نمی

 كار، رسانیدن این انجام به و انسانی نیروی تفكر سرمایه طریق از ارزشمند، هایدانسته تولید

 از  یكی  عالی، رهبران  وجود  .نماید ترغیب بیشتری  پذیریمسئولیت به  را افراد  كه  طریقی  به

 محسوب  سازمان دانش در مدیریت هایمزیت از گیریبهره در ها سازمان موفقیت اصلی عوامل

راستا مدیریت دانش در    .(1392)سنجقی،    گرددمی اهمیت   یها طیمحدر همین  نیز   نظامی 

و  افزاینده اصول  از  استفاده  دارد.  در    ی هافنی  دانش  و كنترل    ی هاسامانهمدیریت  فرماندهی 

ی نیروهای  های جدید و نیز چگونگی توسعهفناوری  ی ریكارگبهتواند چگونگی  های نظامی، مینیرو

 فی وظا  ت یبا توجه به ماه.  (69:  1391)آقا محمدی،    قرار دهد  ریتأثنظامی در صحنه نبرد را تحت  

و  سویك كار متخصص و مجرب از   یرویداشتن ن  ار ی اجا، در اختزنهای تابعه  یگان  یهاتیمورأو م

و بهبود عملكرد    ی سطح توان رزم   ء و ارتقا   ت یمورأم  پیشبرد در    گر،ی د  ی از سو  شرفته ی پ  ی هایفناور 

 ت ی ریاز مد  یریگ بهره  ازمندیها ننه یزم   نیدر ا  ءو ارتقا   شرفتیخواهد داشت. پ  بدیلی بیآن نقش  

و    ، تسهیمكسب   ، خلق  راحتی بهبتواند    ی است كه در آن دانش سازمان  ی اسامانه  د دانش و وجو

فعال  اتی عمل  ان یشود و در جر  یسازرهیذخ  .ردیقرار گ   مورداستفاده  در یگان مختلف    ی هاتیو 

یك منبع عظیمی از اطالعات را   باتجربه  توأم های  های تابعه با داشتن آموزشسازمان  كاركنان در 

به علت عدم پیاده در اختیار منبع انسانی خواهد بود. ولی این اطالعات   درواقعآورند كه  فراهم می

برداری و انتقال به های نزاجا بدون استفاده و بهرهازی كامل فرآیند مدیریت دانش در سازمانس

در این راستا نیروی زمینی نیز    پذیرد.پایان می   انحاءمختلفبههای بعدی با رهایی كاركنان  نسل

به   تا تالشاندازی شبكه مدیریت دانش در سطح یگانراهاقدام  نیرو نموده است  این  های  های 

های نامشهود سازمان و همچنین تقویت مندی را برای یافتن، ساماندهی و مدیریت سرمایهنظام

 )نیروی زمینی( صورت پذیرد.   مستمر فرهنگ یادگیری و تسهیم دانش در سازمان 

سازی مدیریت دانش  عوامل متعددی وابسته است، ولی سرآغاز پیادهسازی مدیریت دانش به  پیاده

  ی ضرور   ط ی، شرافرماندهان  قت یدر حق  در سازمان است.   تأثیرگذار آگاه و   وجود فرمانده )رهبر(

در    خود،   هدایت   فرماندهان با دانستن چگونگی نقش   .كنندی م  جاد ی اثربخش را ا  تیریمد  یبرا
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های  فرماندهان با هدایت یگان  .را دارند  یدانش نقش اصل   تیریمد  و ارتقاء  هاتیبر موفق   یاثرگذار

كاركنان    ی ریكارگبهای در جهت  های گستردهخود در فرآیند مدیریت دانش كه شامل، راهنمایی

و ایجاد    افته یسازمانهای  كارگیری تیماز نظراتشان، ایجاد انگیزش و پرورش مهارت كاركنان، به

ها، موجب تقویت و غنای مدیریت تعامالت اجتماعی و مرتب كردن و كدگذاری قوانین و رویه

می  سازمان  ازآنجاكه گردند.  دانش  در  اجرای  فرماندهان  در  موفقیت  كلیدی  عوامل  از  یكی  ها 

باشند، به نقش مدیریتی فرمانده در ارتقاء  مدیریت دانش توسط محققین و  مدیریت دانش می

شده است و نیاز است چگونگی نقش هدایت این نكلی پرداخته  صورتبهاین حوزه  نظرانحبصا

ارتقاء مدیریت دانش   ایران در  با نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی  عامل كلیدی متناسب 

 قرار گیرد.  موردپژوهش

 

 پژوهش  مبانی نظری

كنند و جهان  ای در توسعه جوامع ایفا میآوری نقش فزایندهدر قرن بیست و یكم دانش و فن

رود. عصر دانایی ادامه روند تكامل جامعه بشری است كه  محوری پیش میعصر دانایی  یسوبه

این عصر را از عصر اطالعات    آنچهزیربنای آن بر مفاهیم و اصول عصر اطالعات استوار است و  

 های مختلف جامعه بشری امروز است. بدیل دانش در حوزهسازد، نقش بیمیمتمایز 

برای ورود به چرخه دانش، نخست الزم است تا به مطالعه هرم دانش بپردازیم و مفاهیم داده،  

 اطالعات و دانش را به تعریف درآوریم.

، ماده  درواقعها  دادههایی عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند.  ها، رشته واقعیتداده  :1داده

  اندعبارتدهند و  دانش را تشكیل میهرم  ها اولین سطح ازعات هستند. دادههای اطالخام پایگاه

این  از: اعداد، نمودارها و نظایر  ها تصاویر خام،  دار نیستند. دادهمعنی  خودیخودبهها كه  ارقام، 

اندازه یا  مشاهده  از  كه  هستند  غیره  و  صداها  كلمات،  ارقام،  و  .  ندیآیم   دست  بهگیری  اعداد 

 ( 66: 1387زاده، )شریف

اند. شده  ی دهسازمانهایی هستند كه در یك الگوی معناداری مرتب و  اطالعات داده  :2اطالعات

 (34: 1388الهی، )سیف

 
 1-Data 

 2-Information 
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ها، اعتقاد به اصیییل علیت از حواد  /  دانش روشیییی برای تجزیه / درک اطالعات / داده :1دانش

الهی،  )سییف دار اسیت.صیورت معنیها و ارائه اصیولی برای هدایت فعالیت )عمل( و تفكر بهكنش

1388 :34) 
 

 مدیریت دانش
زاده، )شریف  آمده است(  1)  زه در جدولبرخی از تعاریف مدیریت دانش از دیدگاه محققین این حو

1387 :66) : 
 مجموعه تعاریف مدیریت دانش  (1)جدول 

 تعریف محقق 

  2استیوهالس 

(2001 ) 

  داكرده یپآن توانایی تبدیل داده به اطالعات و اطالعات به دانش را  واسطهبهها فرآیندی كه سازمان

 . رندیكارگبهگیری خود مؤثر در تصمیم یاگونهبهرا   شدهكسبو همچنین قادر خواهند بود تا دانش 

 3ویگ  كارل

(2002 ) 

دانش و  اطالعات  داده،  جذب  و  شناسایی  برای  الزم  فرآیندهای  ایجاد  یعنی  دانش  های  مدیریت 

 ها و اقدامات سازمان و افراد  ها به تصمیمسازمان از محیط درونی و بیرونی و انتقال آن از یموردن 

 ( 2000) 4فراپائولو 
های دانش یك نهاد و با در نظر گرفتن اهداف  كارگیری و رشد سرمایهوی مدیریت دانش با به  زعم به

 آن نهاد سروكار دارد. 

 ( 2001) 5گمبل
نوآوری مداوم بر اساس دانش سازمان، یعنی پشتوانه    طرفبهمدیریت دانش یعنی مدیریت سازمان  

 آوری با تأكید بر كار گروهی و انتشار دانش ساختار سازمان، تسهیالت كاربرد فن

 6مایرتل بیچ 

(2003 ) 

ها با  آوری و سنتبستن، فن  به كارمدیریت دانش كار بسط دانش، بینش، درک، چگونه دانستن و  

 ای از علم مدون است.آمیخته

 7هردر و دیگران 

(2003 ) 

مدل    دانش  رشته  وكاركسبمدیریت  خلق  چند  شامل  دانش سازمانی  ابعاد  اتمام  با  كه  است  ای 

 اثرگذاری آن در ارتقای یادگیری و خالقیت سروكار دارد. نحوه دانش، كدگذاری، تسهیم و 

 ( 2000) 8هاكت 
آن برای    وكاستكم  دسترسی بی  كارگیری دانش و اطالعات و ایجادهدف مدیریت دانش مهار و به

 كاركنان است، با این هدف كه كارشان را بهتر انجام دهند.  همه

 

  

 
 1-Knowledge 

-2 Hales 

-3 K.wiig 

-4 Farappaolo 

-5 Gamble 

-6 Myrthle beach 

-7 Herder et al  

-8 Hackett 
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 مدیریت دانش نظامی

شناسایی، بازیافت،   منظوربهمدیریت دانش ارتش، نظامی است كه برای نیل به اهداف مأموریت و  

تشكییالت نظامی، رویكردی مكمل های دانش پنهان و آشكار  گذاری داراییارزییابی و به اشتراک

  زمانبه سرتاسر سا سوك یدهد. هدف مدیریت دانش در ارتش، ارتقاء انتقال دانش از را ارتقاء می

)آقا محمدی،    .استدانند به كسانی كه نیاز دارند بدانند،  ارتش برای وصل كردن كسانی كه می

1391 :46 ) 
 

  مدیریت دانش  دهندهلیتشکعناصر 

گذاری دانش از عناصر اصلی  سازی دانش و انتقال دانش و به اشتراک تولید یا كسب دانش، ذخیره

 .(46: 1389)طباطبایی،   شود.مدیریت دانش تلقی می دهندهلیتشك
 

 های نظامیزمانمدیریت دانش در سا

همیشه با محیطی با عدم اطمینان باال مواجه   فردمنحصربههای  های نظامی به دلیل ویژگیزمانسا

اند؛ بنابراین برای پیشی گرفتن از رقیبان خود نیازمند مزیت رقابتی پایدار هستند. در عصر بوده

واجد و موجد دو ویژگی    چراكهحاضر، دانش منبعی ضروری و پایدار برای مزیت رقابتی است،  

داده، اطالعات و دانش    همچونهای جدیدی  ورودی  باوجودپذیری است. حال  نوآوری و انعطاف

طراحی شوند كه   یاگونهبهها،  اجتماعی عصر حاضر، ضروری است كه سیستم  یهاسامانهبرای  

ی اثربخش و كارا بیشترین بازدهی را  فرآیند، در گذر از  زمانداده، اطالعات و دانش ورودی به سا

سا خروجی  زمان برای  و  باشند  سا  ازیموردنهای  داشته  برای  آورند.  زمان را  ارمغان  در    آنچه  به 

های نظامی و  زمانهای نظامی با آن مواجه هستیم، نوعی تضاد دیالكتیكی میان مبانی سازمانسا

شود كه با های نظامی بر مسائلی تأكید میزمانمدیریت دانش است؛ مسئله این است كه در سا 

های مدیریت دانش،  اغلب مدل  مثالعنوانبهمدیریت دانش در تضاد آشكار است؛  مبانی و اصول  

های نظامی، حفاظت اطالعات یكی  زماندر سا كه یدرصورت بر انتقال و انتشار دانش استوار است، 

ناپذیری تبعات جبران  زمانگری محسوب شده و تخطی از این اصول برای افراد و سااز اصول نظامی

های نظامی از طریق شبكه اینترنت، خالف مقررات  زمانطور مثال انتقال اطالعات در سادارد. یا به

، مدیر عالی دانش شركت آی بی ام،  1الرنس پروساک   كهیدرحالمحسوب شده و ممنوع است؛  

لوازم  بهره  از  را  اینترنتی  شبكه  از  می  مبادلهگیری  كنونی  عصر  در  دانش  )بهمنی،  داند.  واقعی 

1391 :66) 
 

 
-1 Laurence Prusak 
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 هدایت و رهبری سازمانی

كوشد تا با ایجاد انگیزه به عبارت ساده رهبری فرآیندی است كه ضمن آن مدیریت سازمان می

انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمان تسهیل و كاركنان را از روی    مؤثرو ارتباطی  

شود بری مالحظه میگونه كه در تعریف رهترغیب كند. همان   فشانیوظامیل و عالقه به انجام  

نكته در رهبری، جهت دادن و نفوذ بر اعضای سازمان است. رهبری مستلزم نفوذ كردن    نیترمهم

و اثرگذاری بر افراد است و مدیر در نقش رهبر كسی است كه بتواند بر افراد تحت سرپرستی خود  

مسئله نفوذ و قدرت رهبری    مرئوسان، نفوذ و قدرت او را بپذیرند.  گر یدعبارتبهباشد و    مؤثرنافذ و  

كند. اصوالً قدرت عبارت  گیرد ارتباط پیدا می ها سرچشمه می به منابعی كه قدرت و نفوذ از آن

بر دیگران و نفوذ عبارت از اعمالی است كه مستقیم یا غیرمستقیم    نفوذاعمالاست از توانایی  

اند  رت و نفوذ با یكدیگر درآمیختهشوند. بدین ترتیب قدباعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می

یابد و بر دیگران تحقق می  بانفوذها در ارتباط است. زیرا رهبری  آن  یهردوو مسئله رهبری با  

 (141: 1387)الوانی،  گیرد.نفوذ نیز از قدرت سرچشمه می 
 

 سازمانی  رهبری

 این است. به" دانش مدیریت" هنر  به شدنلیتبد حال در ها،سازمان  در مدیریت هنر امروزه

 و نمایدمی مدیریت را آنان دانش بلكه كند،نمی مدیریت را افراد صرفاً مدیر، كه یك  معنی

 سرمایه طریق از ارزشمند، هایدانسته  تولید برای مناسب فراهم كردن شرایط یعنی رهبری،

 بیشتری پذیریمسئولیت به را افراد كه طریقی به كار،  رسانیدن این انجام  به و  انسانی نیروی تفكر

 از  گیریبهره در هاسازمان موفقیت اصلی عوامل از یكی عالی، رهبران وجود  .نماید ترغیب

  آندرسون توسط كه ایمطالعه بر اساسگردد. می محسوب سازمان دانش در مدیریت هایمزیت

 هاسازمان توانایی عدم  مهم بسیار   لیاز دال  یكی ، شده استانجام آمریكا وریبهره ت یف ی مركز ك و

  دانش گذاریاشتراک برای به عالی،  رهبران از مجمعی فقدان دانشی، قدرت از مؤثر گیریبهره در

 نماید. بسیاریمی بیان را مطلوب سازمانی رفتار كه است الگوهایی معدود بسیار تعداد یا سازمانی

  ریمتغ  عنوانبه را سازمانی رهبری پذیرفته، انجام دانش مدیریت مورد در كه هاییپژوهش از

 همكاران موری و  است. نموده معرفی سازمانی اثربخشی و دانش مدیریت بین رابطه در یدیكل

 كه شمارندیبرم سازمان در دانش مدیریت هایطرح موفقیت برای را مهم عامل هشت وی،

 در روشن دانشی هایگیریجهت و  اهداف طراحی و سازمانی ارشد مدیران آن، پشتیانی  ازجمله

 ینه یدرزم  سازمانی رهبری به مربوط هایمؤلفه ترینمهم ادامه، . دراست آنان توسط سازمان

 . گیردمی قرار مورداشارهها، سازمان در دانش مدیریت موفقیت
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 ارشد مدیران تعهد و حمایت

 بستگی ارشد   ر یمد تعهد و  حمایت به مستقیم طوربه سازمان، در  ریزی برنامه یا برنامه هر موفقیت 

مدیر  پشتیبانی و حمایت به اجرا، و طراحی مراحل تمامی در نیز دانش مدیریت برنامه دارد. یك 

 توسعه نیز و های دانش شبكه ایجاد برانگیختن،  شامل ارشد،  مدیران دارد حمایت بستگی ارشد

( و  2006) همكاران  نظیر اخوان و نظرانصاحب از . برخیاست كاركنان در یادگیری های مهارت

 مدیریت اهداف  پیشبرد الزمه را سازمانی ارشد تعهد مدیران و ( حمایت2003همكاران ) و  موقت

 .شمارنددانشی، برمی یهاطرح موفقیت و سازمان در دانش

 موفق اجرای و سازی نهادینه ینهیدرزم  سازمانی  رهبری متعهدانه نقش ایفای مصادیق  ازجمله

 نمود: اشاره زیر موارد به توانمی سازمان، در مدیریت دانش

  تغییرات به نسبت كاركنان اعتماد  جلب و ابهامات به پاسخ  •

 دانش  گذاریاشتراک به و تسهیم جهت كاركنان  در انگیزشی هایمحرک ایجاد  •

  یسازمانفرهنگ  ارتقای  •

 محوردانش هایطرح از پشتیبانی  •

 راهبردی  گیریهتج -

 شدهمی ترس اندازچشم سازمانی، رهبران راهبردی و كالن هایگیریجهت  شد، گفته آنچه بر عالوه

 كلیدی نقش دارای ،اندازچشم این به یابیدست جهت در شدهنیتدو هایسیاست و هاآن از سوی

 را دانشی  رهبران های( نقش1990)   سنگه .پیتراست هاسازمان در دانش موفقیت مدیریت در

 به  بایستمی رهبرانی چنین كه دارد اعتقاد  و دانسته مباشرت و  گریمربی طراحی،  شامل

 گردند: مجهز زیر راهبردی هایمهارت نظیر جدیدی هایمهارت

  مشترک اندازچشمتوانایی ترسیم   •

  اشتن تفكر تشكیالتید  •

  توانایی ارائه و آزمون الگوهای ذهنی  •

های راهبردی  ( با اشاره به كاركردهای اصلی رهبری، برخی توانمندی  2003دیوید بنت )  آلكس و  

 : اندبرشمردهنیز  آن را

و   باید طراحی ساختارهای سازمان  بهترین رسالت   ی هایمشخطرهبران  تا  دهند  را شكل  آن 

سازمانی    نداز اچشمها باید رفتار مطلوب، ارتباطات،  حاصل شود. برای انجام این امر، آن مشترک

 .های ضروری پافشاری نمایندنامهو نظام  هایمش خطو راهبردی آن را الگوسازی نموده، بر تحقق 
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از دیدگاه رهبری سازمانی، این ضروری است كه اطالعات و دانش در یك سازمان بزرگ مدیریت 

شد خواهد  سازمان  منفعت  موجب  آن،  تداوم  و  سازمان  . شود  در  كه  لذا  دفاعی    یسوبههای 

های دانشی، صنعتی  ها و ظرفیتقابلیت  گیری ازبهره  توسعهرویكرد هسته و شبكه و    یساز نهینهاد

بخش اقتصادی  میو  حركت  سازمان  از  خارج  جهت  نمایند،های  تطابق  و  های  گیریهمسویی 

با راهبردهای مدیریت دانش بر   راهبردی مدیران ارشد و رهبران سازمانی  و فضای كلی حاكم 

سازمان خواهد    ای در موفقیت فرآیند مدیریت دانش درامنیتی، نقش عمده  -های دفاعی  بخش

 ( 1392)سنجقی،  داشت.
 

 های نظامی رهبری در سازمان

های مختلفی را كه رهبران نظامی ضمن راهبردی( چالش  و  سه سطح رهبری )مستقیم، سازمانی

آنانجام با  مسئولیت  افزایش  قالب  در  مواجوظیفه  میها  منه  رهبران    نماید.می  سكع گردند 

با افراد، ایفای نقش میمستقیم، رهبرانی هستند كه به ها  اینو    نمایندصورت برخورد مستقیم 

های بزرگ، معموالً از رده تیپ به باال را  اول ارتش هستند. رهبران سازمانی، سازمان رهبران خط

ارشدترین رهبران ارتش هستند و سطوح ملی و فرماندهی  رهبران راهبردی،    نمایند.رهبری می

 نامه رهبری ارتش آمریكا( )آیین  نمایند.عمده ملی را رهبری می
 

 (18تا   17: 1389)آقامحمدی،   های فرماندهی و رهبریمقایسه ویژگی

 

 های فرماندهی )مدیریت( و رهبری مقایسه ویژگی  (2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رهبری  فرماندهی های مورد مقایسهویژگی

 وسیع محدود  دربرگیرندگی 

 مكان(  –عام )زمان  مكان(  -خاص )زمان  اطالق 

 غیررسمی و رسمی  رسمی  رسمیت 

 مردم و اشخاص  سازمان و قوانین  منبع قدرت 

 عاطفی نهادی  نوع قدرت 

 از پایین به باال  باال به پایین از  جهت قدرت 

 انتصابی و انتخابی  انتصابی  گزینش 

 داوطلبانه  اجباری  تبعیت

 جانبه همه عمودی كانال ارتباطی

 نامحدود  محدود  دامنه تصمیمات 

 مصلحت و اقتضا  قوانین و مقررات  مبانی تصمیمات 

 جمعی و فردی  سازمان  اهداف 



 167                                 رانیا  یاسالم  یجمهور ارتش  ینیزم ی روین  دانش ت ی ری مد ارتقاء  در فرماندهان ت یهدا  نقش 

 

 وظایف مدیر عالی دانش 

ها، هنوز هم در  است. بسیاری از سازمان  ی چندوجهای پیچیده و  مدیر عالی دانش، وظیفهوظیفه  

، فهرست زیر هرحالبهساختار سازمانی خود، سمتی برای انجام وظایف مدیر عالی دانش ندارند.  

به شمار می این شغل  كه »بایدهای« مدیر عالی دانش  به  برای شكل دادن  آیند، شروع خوبی 

میجدید   سازمانتلقی  برای  و  و  آن  خصوصبهها،  شود  ندارند  سمتی  چنین  هنوز  كه  هایی 

 آید. می حساببهدانند، شروع خوبی  ن را مهم و ضروری میآ ، داشتن  حالنیدرع

 یك مدیر ارشد در هر سازمان بایستی: 

 دانش و یادگیری آن را تبلیغ یا حمایت كند.  •

های تعاملی رایانه  های دانش، شبكهها، پایگاهنهدانشی مناسبی مانند كتابخا  یهارساختیز •

را برای سازمان طراحی كرده،    محوردانشانسان، مركز تحقیقاتی و ساختارهای سازمانی    -

 نظارت كند.  ها آنها را به مرحله اجرا درآورده و بر عملكرد صحیح آن

های  ی یا شركتكنندگان اطالعات و دانش )مانند شركای دانشگاه روابط خود را با عرضه •

اطالعاتی(    دهندهارائه آن  یخوببهخدمات  با  و  كرده  توافقتنظیم  به    ی نهیدرزم هایی  ها 

 همكاری دست یابد. 

های مربوط توسعه اطالعات  فرآیندهای ایجاد و استفاده از دانش را از طریق تغذیه شبكه  •

و راهبردهای تجاری ، تقویت كرده      مرتبط با مواردی مانند محصوالت جدید، تحقیقات بازار

 شركت تسهیل كند.  ی جایجاو در صورت لزوم بهبود كاركرد این فرآیندها را در 

 دانش ابداع كند.  ی ریكارگبههایی را برای رمزگذاری و  شیوه •

  قرار   مورداستفاده   ی درستبههای سنتی و مالی بسنجد و  ارزش دانش را با استفاده از شیوه •

 .دهد

ای دانش در سازمان را هدایت كند و در آنان روحیه كارگروهی به وجود آورد.  همدیران حرف  •

آنان را    یاحرفهبرای تسهیل كار این افراد، ضوابطی را تعیین كرده و ادامه كار و پیشرفت  

طرح  المقدوریحت مدیران  نظر  زیر  را  دانشگران  این  امكان  صورت  در  كند.  و  تضمین  ها 

ر دیگر مدیران و كارشناسان مربوط به بازارهای خاص، محصول و  مدیران ویژه كار، در كنا

 نوع مشتری، مشغول به كار كند.

های  تدوین راهبرد دانش سازمان را هدایت كند. طی این راهبرد، منابع سازمان را بر زمینه •

فاصله   به وضع مطلوب  تا حصول  كه  دانشی  فرآیندهای  نیز  و  توجه  بیشترین  به  نیازمند 

 دارند، معطوف سازد. زیادی 
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،    رساخت یزتوان : ساختن فرهنگ دانش، خلق  ترین انواع این مسئولیت را میسه مورد از مهم

 (179:  1389لی،. )قلیچمدیریت دانش و وادار ساختن دو مورد قبلی به سوددهی اقتصادی دانست

 

 انگیزش کارکنان 

جویی علت و سبب پی درواقع ، كه برای هر مدیری در سازمان، آگاهی از مسئله انگیزش كاركنان

 (156: 1387)الوانی،  حركت و رفتارهای اعضاء و افراد سازمان است، ضرورت تام دارد.

 

 معنوی( مالکیت و پاداشمدیریتی ) نظامات  
سازی  پیاده اساسی و عمده هایزیرساخت از یكی عنوانبه ها،سازمان در مستقر مدیریتی هاینظام

 دانش، تسهیم با مرتبط  هایفعالیت به مناسب پاداش . اعطایشودیم محسوب  دانش مدیریت

 كلیدی عوامل زمره در معنوی، مالكیت  نظام  و قوام معمول مزایای و  حقوق از  فراتر حدی  در

 كه امنیتی؛  -دفاعی  هایسازمان در ژهیوبه موضوع، این  .شودیم  تلقی دانش مدیریت موفقیت

 مالكیت  نظام یك  طراحی با باید چراكه  دارد، بسیار اهمیت باشندمی  مراتبی  سلسله ساختار دارای

 بر  عالوه خود، دانش گذاریاشتراک كه با یابند اطمینان مختلف، سطوح در كاركنان معنوی؛

 تمام هاآن مراتبسلسله به نام ،شدهثبت هاآن  برای نیز دانش مالكیت ویژه، هایپاداش دریافت

 و اطالعات  ایجاد برای حیاتی شرطشیپ سازمان،  داخل در دانش پراكندگی و  تقسیمشود.  نمی

 برای هاییپاداش نمودن منظور امر، این استفاده كند. در آن از تواندمی كه سازمان است تجاربی

 مؤثر تواندمی و ... دانش انتقال  و اشتراک از  یسازمانفرهنگ  دانش، حمایت گذاریاشتراک به

 الزم، هایآموزش ارائه افراد، نمودن متقاعد و توجیه اشتراكی، دانش فرهنگ  ایجاد الزمه  باشد.

به پاداش گرفتن در و دانش گذاری اشتراک دادن   جهت مشخص،  سازمانی سیاست پیش 

 سازمان عاید رهگذر،  این  از كه است سرشاری  منافع نمودن نیز گوشزد و آن  انباشت از جلوگیری

  اعتبار و قدرشناسی عدم از ترس دلیل به معنوی مالكیت حفظ دیگر، سوی از  گردد.می افراد و

كاركنان دانش گذاریاشتراک عدم دالیل  از یكی  نیز، و همكاران مدیران  توسط  یده  است. 

را دانش بر مالكیت دارند دوست  و همكاران نزد طریق آن از كه كنند حفظ نحوی به خود 

 مدیریت  پشتوانه عنوانبه كه  مدیریتی نظامات از یكی  كنند. لذا اعتبار كسب خود، قطارانهم

 ( 1392.)سنجقی،است معنوی مالكیت و نظام پاداش ،شودیم  محسوب هاسازمان دانش
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 ارتباطات سازمانی 

و صحیح در سازمان، همواره یكی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار   مؤثروجود ارتباطات 

، كنترل و سایر وظایف مدیر بدون وجود سیستم  یدهسازمانریزی، آمده است. هماهنگی، برنامه

در سازمان قابل تحقق نیست و در غیاب چنین سیستمی امكان اداره سازمان موجود   مؤثرارتباطی  

بود. ارتباطات صحیح در سازمان    مسئولیت     نخواهد  از    عهده  به ایجاد  و منظور  مدیریت است 

 مدیریت، كلیه سطوح مدیریت از مقامات باالی سازمان تا مراتب پایین سازمانی است.  

 مؤثرو كیفیت فرآیند ارتباطی آگاه باشند و نحوه برقراری ارتباطات    مدیریت باید از كم   رونیازا

 (173: 1387)الوانی،  را بدانند.

 

 در سازمان   نشدهین یبشیپارتباطات غیررسمی یا  

سازمانی وجود   صورتبهاند  ها اشغال نشدهارتباطات تا زمانی كه افراد به سازمان نیامده و پست

كه افراد وارد سازمان شدند، بنا به علل مختلف مانند عالیق و سالیق مشترک، آن  محضبهدارد، اما  

 كنند كه  ها و.... با یكدیگر ارتباطاتی برقرار میها و نزدیكیها، الفتها و همدلیهمفكری

و   رسمی  ارتباطات  ر  شدهین یبشی پبا  ارتباطی  شبكه  این  ندارد.  ارتباطات  مطابقت  شبكه  ا 

یابند كه ارتباطات رسمی را در  قدر توسعه میارتباطات غیررسمی گاهی آن   نامند.غیررسمی می

شوند. دهند و ارتباطات رسمی در خطوط غیررسمی ارتباطی محو میالشعاع قرار میسازمان تحت

سازمان    یهاباهدف  اراست همنقش مدیر در برابر ارتباطات مذكور این است كه اگر این ارتباطات را  

یابد در قطع و توقفشان بكوشد. ها را مخالف و بازدارنده میها بهره گیرد، و اگر آنبیند از آنمی

 (189: 1387)الوانی، 
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 پژوهش  پیشینه
 های پژوهشی پیشینه( 3) جدول

 نتایج تحقیق محقق  عنوان تحقیق 

مد  ن یتدو استقرار    ت یر یراهبرد 

 دانش در آجا 

محیطی    تی مأمور،  اندازچشمچیستی،   آقا محمدی داود  عوامل  شناسایی  و 

خارجی  و  نظام   ت یر یمد   داخلی  آج  یدانش  تدوین  در  ا 

 گردیده است 

سیستم    یسازادهیپ  بررسی

 مدیریت دانش در سطح نهاجا 
، فناوری  یسازمان فرهنگعوامل سازمانی )ساختار سازمانی،   مهدی بصیری

موفقیت   بر  انسانی(  منابع  آموزش  مدیریت    ی سازادهیپو 

 است  مؤثردانش در نهاجا 

پچالش موانع  و    ی سازادهیها 

 دانش در دافوس آجا  ت یر یمد

سازمانی،  یسازمان فرهنگ علی نیازی  ساختار  مدیریت،  و  ،  فرماندهی 

سازمانی،   فرایندهای  دانشی،  انسانی  های  سامانهنیروی 

سازی مدیریت دانش در  دانشی در پیاده  درت و ق  انگیزشی 

 دافوس آجا تأثیر دارند 

  یان بندانش  یفرمانده  یكه الگو  دهدینشان م  قیتحق  جی نتا نبی اله دهقان  ان یبندانشتبین الگوی فرماندهی 

و   مؤلفه  است.    شده یل تشكشاخص    وهشت یستب از شش 

  اندعبارت  یان بندانش  یفرمانده  ی گانه الگوشش  یهامؤلفه

پ محور،    ینوآور  ، یمحور  ییدانا   ، یمدار  شرفت یاز: 

مد   ی سازمان   یی ای پو  ، ییخوداتكا و    ت یر یو    یریادگی دانش 

 سازمان. 

  ی در الگو انیبندانشنقش فرهنگ 

 مطلوب  یفرمانده

  ی مهر  وش یدار

 ی مراد یمصطف

دانش،    میتسه  ،یابتكار و نوآور   ت، یانداز مشترک، خالقچشم

و  طارتبا دو  شناساچندجانبهات  كاركنان    یی،  توسعه  و 

ارز  ت  یریادگی مستمر،    یاب یمستعد،  و  از    یسازمیمداوم 

م  یان بندانشفرهنگ    یاساس  یهامؤلفه   گردندیمحسوب 

 مطلوب نقش دارند  یفرمانده یكه در ارتقاء و بهبود الگو

از   دسته  دو  بین  رابطه  بررسی 

عوامل سازمانی )ساختار و فرهنگ(  

با مدیریت دانش در دانشگاه افسری  

 )ع( امام علی 

عوامل سازمانی )ساختار و فرهنگ( با  رابطه معناداری بین   فریدون عبدی 

  عنوانبهمدیریت دانش وجود دارد. بنابراین باید به سازمان  

قرار    موردتوجه یك سیستم نگاه كرد و همه این عوامل را  

 و تحلیل شود. یی شناسا  هاآنداد و وضعیت 

 

 شناسی پژوهش روش

چگونگی نقش هدایت فرماندهان در    شناسایی پژوهش حاضر از نگاه هدف، كاربردی است؛ زیرا  

و ارائه نتایج آن به مسئولین ارتقاء مدیریت دانش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران  

صرفه هزینهباعث  در  میجویی  امكانات  و  منابع  زمان،  استها،  سودمند  سازمان  برای  و  . شود 

 موردمطالعه جامعه   .است)كمی و كیفی( است. روش پژوهش، توصیفی    آمیختهپژوهش  رویكرد  
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-فرماندهان یگان   پژوهشآماری این    جامعه  باشند.نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران می

باشند كه با توجه به مالحظات امنیتی و محرمانه بودن  های نزاجا میای عمده نزاجا و معاونته

-انتخاب گردیدهنفر    50ها  تعداد تقریبی آناطالعات مربوط به كلیه افراد جامعه آماری پژوهش،  

 شمار انتخاب كرده است.  تمام  صورت بهگیری روش نمونه.ندا

یدانی بهره گرفته و در  ای و م، از هر دو روش كتابخانهپژوهشتحقق اهداف    منظوربهگر  پژوهش

نامه برداری از اسناد و مدارک و توزیع پرسشنظران، فیشاین راستا از ابزارهای مصاحبه با صاحب

 است. شده استفادهبین حجم نمونه 

  

 هاروایی و پایایی ابزار گردآوری داده - الف

نظران و پرسشنامه،  مصاحبه با صاحبگانه یعنی  برای تعیین اعتبار و روایی دو ابزار از ابزارهای سه

 است.  شدهاستفادهآزمونی های دوگانه و موازی و پیشاز روش
 مصاحبه 

اند كه عالوه بر جامعیت، كامالً روشن و واضح  ها به نحوی مطرح شدهبرای روایی مصاحبه، سؤال

برای باال بردن   پوشش دهند. یخوببهابهام جلوگیری شده و متغیرها را  هرگونهباشند تا از ایجاد 

اعتبار مصاحبه، از دیدگاه و نظر متخصصانی استفاده گردیده كه تجربه الزم و كافی در خصوص  

اعمال شده    از یموردنآزمونی نیز اصالحات  متغیرهای تحقیق دارند ضمناً با استفاده از روش پیش

 است.

 اسناد و مدارک 

ها در راستای متغیرهای     كه محتوای آن موضوعبط با  استفاده از كتب، مقاالت و سایر مدارک مرت

بیشتر   كنند.دهند، روایی اسناد و مدارک را تأیید میبوده و معیار مناسبی را ارائه می  پژوهش

ایران   اسالمی  ارتش جمهوری  آموزشی  مراكز  در  نظر،  مورد  مدارک  و  قرار    مورداستفادهاسناد 

 گیرند. می

 نامه پرسش

نظران خبره قرار گرفت و سپس  نامه مقدماتی تهیه و در اختیار تعدادی از صاحب ابتدا پرسش

، تی درنهایحات اِعمال شد.نامه مقدماتی مقایسه و تصحنامه نهایی تهیه و نتایج آن با پرسشپرسش

نامه و با  با اجرای مجدد پرسش  تأمین شده است.  SPSSافزار  نامه با استفاده از نرمروایی پرسش

نامه تأمین شده است. ضمناً از آلفای  ها پایایی پرسشطرح سؤاالتی به نحوی دیگر و مقایسه پاسخ

 كرونباخ نیز استفاده شده است. 
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 هاداده لیوتحلهیتجزشیوه   - ب

  یطوركل به  در این پژوهش امكان تنظیم و ارائه فرضیه وجود نداشت و هدف تحقیق دنبال شد.

در فرآیند    .ه استهای كیفی و كمی استفاده شدها و اطالعات از روشداده  لیوتحلهیتجزبرای  

ای با استفاده از  كتابخانهها و اطالعات گر مبادرت به گردآوری دادهو در بدو كار، پژوهشپژوهش  

كردهفیش اطالعات  برداری  از  استفاده  با  سپس  صاحب  شدهگردآوریاند،  كمك  به  و  و  نظران 

ها  نامه تنظیم و به افراد مرتبط ارائه و پاسخنظران و پرسشاستادان فن، سؤاالت مصاحبه با صاحب

مه و اطالعات كیفی حاصل از  اند. در ادامه اطالعات كمی حاصل از توزیع پرسشناگردآوری شده

های  )داده  های مربوطهشوندگان و اسناد و مدارک با استفاده از روشهای مصاحبهبندی پاسخجمع

بندی )پاالیش، تلخیص و نمایش(، سپس با استفاده از عقل، استدالل و منطق،  كیفی ابتدا طبقه

   پرسشنامهبا استفاده از    هادادهاند.  مورد قضاوت محقق قرار گرفته  تیدرنهاتفسیر و پردازش و  

از    هاداده  لیوتحلهیتجزی گردید. در  آورجمعای  محقق ساخته و  استنباطی  و  توصیفی  آمار  از 

مانند  )افراد    ی دموگرافیك هایژگیوشد. در بخش آمار توصیفی، از    استفاده  SPSS   افزارنرم

میزان تحصیالت، سابقه خدمت و شغل( و نیز از متغیرهای پژوهش با استفاده از جداول فراوانی،  

برای   نیز  ارائه شد. در بخش آمار استنباطی  نمودارهای ستونی، خطی و هیستوگرام  توصیفی 

  ای و نیز از آزمون كولموگروف اسمیرنوف برایتی تك نمونه  آزمونپژوهش از    یهاسؤالبررسی  

 بررسی توزیع متغیرهای پژوهش استفاده شد. 
 

 های پژوهش یافته  وتحلیلتجزیه
 

 نظران تحلیل کیفی هدف با استفاده از مصاحبه با صاحب  - الف

در خصوص چگونگی نقش هدایت)رهبری، انگیزش و ارتباطات( فرماندهان در    شوندگان مصاحبه

 ارتقاء مدیریت دانش اعتقاد دارند: 
 رهبری 

فرمانده با حمایت از اقدامات مدیریت دانش و اتخاذ سبك رهبری مشاركتی با توجه به ساختار و 

 شود. فرمانده اجرا و ارتقاء مدیریت نزاجا منجر به ارتقاء مدیریت دانش در سازمان می  تیمأمور

با آشنایی فرماندهان    نماید وهای مدیریت دانش آغاز میها و سیاستدانش را با حمایت از پروژه

های رهبری سازمان، شناخت موانع استقرار و اجرای مدیریت دانش در  اصول، مكاتب  و سبك 

های برطرف ساختن آن و همچنین در نقش هدایتی خود باید كاركنان را به  و یافتن راه  یگان
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های مدرن و یادگیرنده نقش مدیران عالی بیشتر به امور هدایتی  مشاركت ترغیب نماید. در سازمان

 شود نه كنترل و نظارت.معطوف می
 انگیزش 

پاداش   منظوربهفرمانده   اعطاء  دستورالعمل  تدوین  با  دانش  مدیریت  فرآیند  در  انگیزش  ایجاد 

گرانترغیب    منظوربه كارگاه  ،دانش  آموزشبرگزاری  و  ترویج  ها  و  علنی  تقدیر  ترغیبی،  های 

خصوص كاركنانی كه از تجارب  مدیریت دانش در جلسات و مراسمات با اعطاء پاداش مناسب به

  یهاتیفعالدهی به  های مادی و معنوی و ایجاد یك روش پاداشحمایت  نیزو  اند  خوبی بهره برده

 دانشی  

  خصوصبههای نوین انگیزش  گردد. اتكا بر نظریهكاركنان منجر به ایجاد انگیزه در كاركنان می 

-باشد. تعیین و اعطای پاداش باعث ترغیب كاركنان می   رگذاریتأثتواند  های محتوایی مینظریه

گیری از فناوری و های مختلف و بهرهو شیوه  دهای تخصصی را در این حوزه با متگروكارگردد.

 . ها را ترغیب نمایندارتباطات نوین و مدرن بتوانند هم ایجاد انگیزه نموده و آن
 ارتباطات 

توجه فرماندهان به اهمیت برقراری سامانه ارتباطات جهت اشتراک دانش، فنون بهبود ارتباطات  

های  سیستم  یسازادهی پقرار دهند. طراحی و    مدنظرسازمانی، از میان برداشتن موانع ارتباط باید  

، تسهیل ارتباطات  با شناخت موانع، شناخت عوامل روانی، فرهنگی  ی ررسمیغارتباطی رسمی و  

ای و رفع موانع منجر و غیره در ارتباط بین كاركنان و استقرار سیستم ارتباطات غیررسمی خوشه

گردند. شناخت عواملی از قبیل عوامل روانی، فرهنگی و معانی در  به تسهیم  دانش در یگان می

 . استارتباطات در بین كاركنان و برقراری ارتباطات فیزیكی و فناوری از اهمیت برخوردار 

 

 تحلیل کیفی هدف با استفاده از مطالعه منابع   - ب

 مؤثركوشد تا با ایجاد انگیزه و ارتباطی  رهبری فرآیندی است كه ضمن آن مدیریت سازمان می

انجام سایر وظایف خود را در تحقق اهداف سازمان تسهیل و كاركنان را از روی میل و عالقه به 

 ترغیب كند.  فشانی وظاانجام 

 بستگی ارشد   مدیر  تعهد و  حمایت به مستقیم طوربه سازمان، در  ریزی برنامه یا برنامه هر موفقیت 

مدیر  پشتیبانی و حمایت به اجرا، و طراحی مراحل تمامی در نیز دانش مدیریت برنامه دارد. یك 

 توسعه نیز و های دانش شبكه ایجاد برانگیختن،  شامل ارشد،  مدیران دارد حمایت بستگی ارشد

(  2006) همكاران  نظیر اخوان و  نظرانصاحب از  . برخیاست كاركنان در  یادگیری  های مهارت
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مدیران و  حمایت  و سازمان در  دانش  مدیریت اهداف پیشبرد الزمه را سازمانی  ارشد تعهد 

 .شمارنددانشی، برمی  یهاطرح موفقیت

توان : ساختن فرهنگ  سازمان را میهای یك مدیر ارشد در هر  ترین مسئولیت سه مورد از مهم

 . ، مدیریت دانش و وادار ساختن دو مورد قبلی به سوددهی اقتصادی دانسترساختیزدانش، خلق  

 مزایای و حقوق از فراتر حدی در دانش،  تسهیم با مرتبط هایفعالیت به مناسب پاداش اعطای

 شود.می تلقی دانش مدیریت موفقیت كلیدی عوامل زمره در معنوی، مالكیت نظام و قوام معمول

 باشندمی مراتبی سلسله ساختار  دارای  كه امنیتی؛  - دفاعی هایسازمان  در ژهیوبه  موضوع، این

 مختلف، سطوح در كاركنان معنوی؛ مالكیت نظام یك  طراحی با باید چراكه دارد، بسیار اهمیت

 دانش مالكیت ویژه، هایپاداش دریافت بر عالوه خود، دانش گذاریاشتراک كه با یابند  اطمینان

 شود.می  ثبت هاآن  برای نیز

تواند سبب ایجاد انگیزه برای كمك افراد به یكدیگر جهت ارتقای  طراحی تیمی سامانه  پاداش می

اثبات   با یكدیگر جهت  افراد گروه  از طریق مشاركت دانشی  امر  این  سطح عملكرد گروه شود. 

. طراحی تیمی سامانه  پاداش عالوه بر كمك به خلق و تسهیم  عملكرد گروهی سطح باال است 

پذیری، حل مسئله اثربخش و تمركز آشكار  تواند سبب تحقق  انعطاف دانش میان اعضای گروه می

 بر نتایج گردد. 

و صحیح در سازمان، همواره یكی از اجزای مهم در توفیق مدیریت به شمار   مؤثروجود ارتباطات 

 ، كنترل و سایر وظایف مدیر بدون وجود سیستم  یده سازمانریزی، آمده است. هماهنگی، برنامه

در سازمان قابل تحقق نیست و در غیاب چنین سیستمی امكان اداره سازمان موجود   مؤثرارتباطی  

 نخواهد بود. 

ار اجزای مهم در    مؤثرتباطات  وجود  از  و غیررسمی در سازمان، همواره یكی  و صحیح رسمی 

ترین نوع ارتباط  توفیق فرآیند مدیریت دانش به شمار آمده است. ارتباطات رسمی عمودی رایج

باال  در سازمان به  پایین  از  و  پایین  به  باال  از  ارتباطات  الگو،  این  در  است.  مراتبی  های سلسله 

ارتباطات باال به پایین هدایت، آموزش، اطالع و ابالغ دستورات مقامات مافوق به   هستند. هدف

یردست است. هدف ارتباطات پایین به باال ارائه گزارش، پیشنهاد، ادای توضیحات و  زكاركنان  

 های گوناگون است.درخواست

الشعاع  ان تحتیابند كه ارتباطات رسمی را در سازمقدر توسعه میارتباطات غیررسمی گاهی آن 

 شوند. نقش مدیر در برابر دهند و ارتباطات رسمی در خطوط غیررسمی ارتباطی محو میقرار می 

ها  بیند از آنهای سازمان میبا هدف  راستا همارتباطات مذكور این است كه اگر این ارتباطات را  

 ن بكوشد.  یابد در قطع و توقفشاها را مخالف و بازدارنده می بهره گیرد، و اگر آن
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حذف موانع ارتباطی سازمان، ابتدا باید فرایند پیچیده ارتباطی و صحت تشریح عالئم را    منظوربه

، باید در فهم و تفسیر موانع اصلی  سوءتفاهمشناخت، ضمن آنكه در جهت به حداقل رساندن  

 ارتباطات نیز كوشید. 
 

 پژوهش کمی وتحلیلتجزیه

مییانگین و انحراف معییار نمره كلی  قرار گرفیت    یموردبررسییی   نقش هیداییتدر این پژوهش متغیر  

 بود.  37/0و   26/4 نقش هدایت
 هدایت  مؤلفهی توصیفی  هاآماره  (4) جدول

 

 نامه های پرسشپاسخ  کمی لیوتحلهیتجزنتایج حاصل از 

 5  موردسنجشطیف    ازآنجاكهای استفاده شد و  تك نمونه T، از آزمون  حاضر  سؤالبرای بررسی  

بودهانهیگز مبنا    ، ی  آزمون    3میانگین  این  معناداری  به سطح  توجه  با  كه  گرفته شد  نظر  در 

(01/0P<،  39/24(=49)t)،    از بیش  می  99با  اطمینان  و درصد  مبنا  میانگین  بین  گفت  توان 

این   داشت    مؤلفهمیانگین  وجود  معنادار  میانگین    (=26/1ΔM) تفاوت  از    یهامؤلفهو  بیشتر 

،  شوندگان )جامعه نمونه(پرسش. به این معنا كه از دیدگاه  (=26/4M) میانگین مبنا بوده است

هدایت فرماندهان در ارتقاء مدیریت دانش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی    یمؤلفهنقش  

 است. مؤثرزیاد( خیلی در این پژوهش، بیشتر از حد متوسط )یعنی در سطح ایران 
 

 هدایت  مؤلفهبرای مقایسه میانگین نمونه و مبنا برای  یانمونه تک    Tآزمون  ( 5) جدول

 3 =میانگین مبنا

 میانگین 

 هدایت مؤلفه
 tمقدار  تعداد 

درجه  

 آزادی 

سطح 

 معناداری 
 هااختالف میانگین

26/4 50 39/24 49 0001/0 26/1 

 

  

 مؤلفه
تعداد  

 افراد

میانگی

 ن 

انحراف 

 معیار

کمترین 

 مقدار 

بیشتری 

 ن مقدار 
 کشیدگی  کجی 

 64/0 -1 73/4 27/3 37/0 26/4 50 هدایت 
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 گیرینتیجه

ارتقاء  برای  ضروری  اصل  یك  و    دانش   مدیریت  به  مستمر  تعهد  ایجاد  دانش  مدیریت  موفقیت 

  نظامی مستقیماً     سازمان   در  ریزیبرنامه  و  برنامه  هر  موفقیت .  است  سازمان   فرماندهان   توسط

  در   شدن  موفق  برای  دانش  مدیریت  برنامه  یك   بنابراین.  است  فرمانده  تعهد  و  حمایت  به  وابسته

  شدن  بهتر  هایتالش  از   فرمانده  اگر.  نیاز دارد  فرماندهان  حمایت   به  و ارتقاء   سازیپیاده  و  طراحی

 .داشت خواهد وجود  كار   پیشرفت برای اندک  بسیار  احتمال  نكند  پشتیبانی سازمان 

 دانش مدیریت یها طرح موفقیت و ارتقاء برای مهم دهد یكی از عواملنتایج بررسی نشان می

  ییراهنما،  دانش  یها شبكه  جادیا   ختن،یبرانگ  شامل  ،ارشد مدیران پشتیانی و حمایت سازمان، در

همسویی    .استهای برطرف ساختن موانع  و یافتن راه  در كاركنان   ی ریادگی  ی هاتوسعه مهارت  و

  های راهبردی مدیران ارشد و رهبران سازمانی با راهبردهای مدیریت دانش گیریو تطابق جهت

بر بخش فرآیند مدیریت امنیتی، نقش عمده  -های دفاعی  و فضای كلی حاكم  ای در موفقیت 

   خواهد داشت.نظامی  سازمان انش در د

های مدیریت دانش آغاز  و سیاست  ها پروژهفرمانده اجرا و ارتقاء مدیریت دانش را با حمایت از  

و  می به ساختار  توجه  با  مشاركتی  رهبری  اتخاذ سبك  موانع    تیمأمورنماید.  و شناخت  نزاجا 

های برطرف ساختن آن و همچنین در نقش  استقرار و اجرای مدیریت دانش در یگان و یافتن راه

 هدایتی خود باید كاركنان را به مشاركت ترغیب نماید.

 مزایای و حقوق از فراتر حدی در دانش،  تسهیم با مرتبط هایفعالیت به مناسب پاداش اعطای

شود. می تلقی دانش مدیریت موفقیت كلیدی عوامل زمره در معنوی، مالكیت  نظام و قوام معمول

با  یابند اطمینان مختلف، سطوح در كاركنان   دریافت بر عالوه خود، دانش گذاریاشتراک كه 

 شود.نمی تمام  هاآن مراتبسلسله به نام  ، شدهثبت هاآن برای نیز دانش  مالكیت ویژه، های پاداش

پاداش   منظوربهفرمانده   اعطاء  دستورالعمل  تدوین  با  دانش  مدیریت  فرآیند  در  انگیزش  ایجاد 

نیز   منظوربه و  كاركنان  پاداش حمایت  ترغیب  روش  یك  ایجاد  و  معنوی  و  مادی  به های  دهی 

 گردد.دانشی كاركنان منجر به ایجاد انگیزه در كاركنان می  یهاتیفعال 

ارتباطات   اجزای مهم در  و صحیح    مؤثروجود  از  و غیررسمی در سازمان، همواره یكی  رسمی 

، كنترل و یده سازمانریزی،  توفیق فرآیند مدیریت دانش به شمار آمده است. هماهنگی، برنامه

 در سازمان قابل تحقق نیست و در غیاب  مؤثرسایر وظایف مدیر بدون وجود سیستم ارتباطی 
 

 



 177                                 رانیا  یاسالم  یجمهور ارتش  ینیزم ی روین  دانش ت ی ری مد ارتقاء  در فرماندهان ت یهدا  نقش 

 

امكان موفقیت پیاده فرآیند مدیریت دانش در سازمان موجود چنین سیستمی  سازی و اجرای 

 حذف موانع ارتباطی سازمان، ابتدا باید فرایند پیچیده ارتباطی و صحت   منظوربه نخواهد بود. 

، باید در فهم و تفسیر  سوءتفاهمتشریح عالئم را شناخت، ضمن آنكه در جهت به حداقل رساندن  

 موانع اصلی ارتباطات نیز كوشید.

ای ، تسهیل ارتباطات  با های ارتباطی رسمی و غیررسمی خوشهسیستم  یساز ادهی پو  طراحی  

شناخت موانع، شناخت عوامل روانی، فرهنگی و غیره در ارتباط بین كاركنان منجر به تسهیم  

 .گردنددانش در یگان می

از    شدهانجامآماری    لیوتحلهیتجز بیش  با  است  این  میانگین     99گویای  و  اطمینان  درصد 

 هدایت فرماندهان در    ی مؤلفهنقش  ،  شوندگان )جامعه نمونه(پرسشتوان گفت از دیدگاه  می26/4

  ی ل ی خدر این پژوهش، در سطح   ارتقاء مدیریت دانش نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران  

 است. مؤثر اد یز

 

 ها شنهادیپ
 گردد:و نتایج حاصل از این پژوهش پیشنهادهای زیر ارائه می آمدهعملبههای توجه به بررسیبا 

 های مدیریت دانش حمایت و پشتیبانی نماید. و سیاست هاپروژهفرمانده بایستی از   -

  در كاركنان  یریادگ ی   یهاتوسعه مهارت   و  یی راهنما،  دانش  ی هاشبكه  جاد یافرمانده با   -

 های برطرف ساختن موانع منجر به ارتقاء مدیریت دانش در یگان شوند.و یافتن راه

تدوین دستورالعمل  اقدام به  ایجاد انگیزش در فرآیند مدیریت دانش    منظور بهفرمانده   -

 . نمایددانشی كاركنان  ی هاتیفعالاعطاء پاداش به  

تسهیل ارتباطات    منظوربههای ارتباطی رسمی و غیررسمی  سیستم  یسازادهی پطراحی و   -

 دانشی كاركنان توسط فرماندهان بایستی انجام شود. 

بین   - ارتباط  در  غیره  و  فرهنگی  روانی،  عوامل  شناخت  موانع،  شناخت  با  فرماندهان 

 كاركنان منجر به تسهیم دانش در یگان گردند. 
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