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چکیده

یکی از گامهای مهم هر سازمان در فرایند مدیریت دانش ،شناسایی نیازهای دانشی خود برای پر کردن خألها
و شکافهای دانشی است .میتوان گفت سازمانی که بتواند بموقع و صحیح این گام مهم را بردارد در کشف
نیازهای دانشی خود هوشمندانه عمل کرده است .موفقیت این گام به چه عواملی وابسته ،و تأثیر هفر کفدام از
این عوامل به چه میزان است؟ در ایفن پفهوهش نفمن مبفاباه بفا خارگفان بفه صفور توصفیفی تحلیلفی،
هوشمندی سازمان و عوامل مؤثر بر آن مورد بررسی قرارگرفت و مشخص شد چهار عامل «سرمایه فکری و
دانشی»« ،فرهنگ سازمانی»« ،ساختار» و «فناوری اطالعفا » در هوشفمندی سفازمان ،بیشفترین فراوانفی را در
هوشمندی سازمان دارد .پس از شناسایی ابعاد و مؤلفه هفا ،نفمن بررسفی روایفی پرسشفنامه توسفا خارگفان
مرتاا با بوزه دانش و پهوهش به نظرخواهی جامعفه آمفاری پفهوهش گذاشفته شفد کفه مسفالو ن دانفش و
پهوهش ردههای سپاه هستند .با توجه به اینکه جامعه آماری این پهوهش بدود  07نفر در سال  5931هستند،
نمونه به صور تمام شمار انتخاب شد .در این پهوهش نرمال بودن متغیرهفای تحقیفب بفا اسفتفاده از آزمفون
کولموگروف ف اسمیرنوف و با توجه به کم بودن جامعه از نرم افزار  PLSو برای اولویت بندی شد تفأثیر
عوامل مؤثر بر هوشمندی از آزمون فریدمن استفاده شده است .این پفهوهش نشفان داد بفه ترتیفغ متغیرهفای
فناوری اطالعا  ،سرمایه فکری ف دانشی سازمان و فرهنگ سازمانی بیشترین تأثیر را بر هوشمندی در کش
نیازهای دانشی سپاه دارد و متغیر ساختار سازمانی تأثیرگذاری معنادار و قابل توجهی بفر هوشفمندی سفپاه در
کش

نیازهای دانشی ندارد.
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مقدمه
امروزه سازمانها در محیطی پیچیده و در فضایی غیر خطی قرار دارند که بدون مسلح شدن به سالح
دانش نمیتوانند در این محیا دوام بیاورند .سازمان با اندک تغییری در محیا داخلی و خارجی
نعی  ،و یا به طور کامل از صحنه رقابت خارج خواهد شد .این مسالله در سازمانهای بزرگ و بویهه
در سازمانهای نظامی با توجه به قرارگرفتن در محیاهای تنازعی ،که با بیا

کشور و ملت گره

خورده است ،اهمیت دوچندانی پیدا خواهد کرد .از این رو سپاه پاسداران انقالب اسالمی با رویکردی
دانش محور با تشکیل معاونت دانش و پهوهش به دناال مدیریتی صحیح بر سرمایه دانشی خود و بویهه
دانش سازمان است.
از طرفی یکی از گامهای مهم هر سازمان در فرایند مدیریت دانش ،شناسایی نیازهای دانشی خود
ماتنی بر اهداف راهاردی آن برای پر کردن خألها و شکافهای دانشی است .موفقیت این گام مستلزم
این است که سازمان ،نیازهای دانشی خود را بموقع و دقیب شناسایی کند تا بتواند با مدیریت صحیح
دانش سازمان بموقع به آن واکنش نشان دهد؛ چرا که عدم شناسایی هوشمندانه بویهه در دنیایی که
تغییرا

با سرعت باورنکردنی در بال وقوع است ،باعث عدم کارایی مدیریت دانش در سازمان

خواهد شد؛ پس سازمانی هوشمند است که نیازهای دانشی خود را بموقع و دقیب شناسایی کند و بتواند
واکنش صحیحی به آن نشان دهد.

بیان مسئله
انقالب اسالمی ایران به دلیل تأثیرگذاری و قدر الهام بخشی آن ،در جهان امروز ،دینی و منحبر
به فرد است .توان تأثیرگذاری زیاد آن بر مهندسی فرهنگی افکار عمومی و قدر

الهام بخشی آن با

پشتوانه اسالم اهل بیت (علیهمالسالم) ،موقعیت ویههای را برای نظام جمهوری اسالمی ایجاد کرده
است .بر این اساس انقالب اسالمی با ماهیت دینی و شعارها و گفتمان مکتای خود و در رویارویی با
تهدیدا

ابرقدرتهای شرق و غرب سلطهگر ،که انقالب اسالمی را مانع جدی سلطه و جهانگشایی در

سراسر جهان میبینند ،جمهوری اسالمی به نهادهایی نیازمند است که بتواند نیازهای انقالب را در
زمینههای گوناگون بویهه در برابر هجمههای دشمنان داخلی و خارجی پاسخ دهد.
امروز کشور در مربلهای قرار دارد که باید بیش از پیش خود را به سالح دانش مسلح کند .در
همین زمینه امام خامنهای (مد ظله) در میان دانشگاهیان میفرمایند :علم مایه قدر
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هم در طول تاریخ؛ در آینده هم همین جور خواهد بود .این علم یک وقت منتهی به یک فناوری
خواهد شد؛ یک وقت هم نخواهد شد .خود دانش مایه اقتدار است؛ ثرو آفرین است؛ قدر
نظامیآفرین است؛ قدر
قدر

سیاسیآفرین است .یک روایتی هست که میفرماید« :العلم سلطان» ف علم،

است ف «من وجده صال به و من لم یجده صیل علیه» .یعنی مسالله ،دو طرف دارد :اگر علم

داشتید ،میتوانید سخن برتر را بگویید؛ دست برتر را داشته باشید ف «صال» یعنی این ف اگر نداشتید،
بالت میانه ندارد؛ «صیل علیه» .پس کسی که علم دارد ،او دست برتر را بر روی شما خواهد داشت؛ در
مقدرا

شما دخالت میکند؛ در سرنوشت شما دخالت میکند (بیانا

مقام معظم رهاری،

.)5911/55/59
سپاه به عنوان نهادی انقالبی همواره در خا مقدم دفاع از انقالب و دستاوردهای آن بوده است.
سپاه پاسداران از جمله نهادهایی است که همت ویههای برای تولید علم و تالش برای ارتقای این عرصه
در درون خود و فضای علمی جامعه داشته و توانسته است در خودکفایی در تولید تسلیحا

مورد نیاز

کشور و کمک به سازندگی ایران اسالمی ،گامهای بزرگی بردارد؛ اما با توجه به اینکه سپاه ،سازمانی
بزرگ است و با رقاایی بزرگ دست و پنجه نرم میکند و همچنین در دورانی آشوبناک با تغییراتی غیر
خطی روبهرو است ،نیاز دارد که بیشتر از قال به سالح دانش مسلح گردد و با رویکردی دانش محور با
مسائل و مأموریتها برخورد کند.
سپاه به همین منظور ،هدف یازدهم در راهاردهای تحول و تعالی خود را «برخورداری از قدر
علمی و دانشی زم به منظور پاسداری از انقالب اسالمی» قرار داده است .تحقب این هدف مهم مستلزم
این است که سپاه بتواند نیازهای دانشی خود را هوشمندانه و به عاارتی دیگر بموقع و صحیح شناسایی
کند و پاسخی درست و بموقع به آنها بدهد .بر همین اساس در برنامه پنجساله ششم سپاه در بوزه دانش
و پهوهش بهموقع بودن و صحیح بودن نیازهای دانشی دو بعد هوشمندی در نظر گرفته شده است.
از طرفی سازمانهای متولی مدیریت دانش در سپاه برای طرابی نظامها و سازوکارهای مد نظر خود
باید به عوامل مؤثر بر این ویهگیها یعنی کش

بموقع و دقیب نیازهای دانشی با توجه به ویهگیهای

سازمانی سپاه اشراف کامل داشته باشند .محقب در این تحقیب به دناال شناسایی و تایین عواملی است که
بر ویهگیهای بموقع و دقیب بودن کش

نیازهای دانشی مؤثر است؛ از این رو به دناال پاسخ به این سؤال

هستیم که چه عواملی بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی مؤثر است و از چه الگویی پیروی

میکند.
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اهمیت و ضرورت موضوع
شناسایی نیازهای دانشی سازمان یکی از مهمترین گامهای مدیریت دانش در هر سازمان است ،اما
برنامهریزی برای این فرایند مهم ،مستلزم شناخت عوامل مؤثر بر آن خواهد بود تا بتوان نظامها و
فرایندها را با دیدی وسیع ،سیستمی و صحیح ،طرابی و اجرا کرد .با این تحقیب و مشخص شدن این
عوامل ،مسالو ن متولی بوزه دانش و پهوهش سپاه میتوانند با دیدی سیستمی تمام جوانغ مونوع را
بررسی ،و با مد نظر قراردادن این عوامل در برنامهریزیها ،نظامی هوشمند در بوزه مدیریت دانش و
پهوهش سپاه طرابی کنند و این امکان را به آنها خواهد داد که بر دانش سپاه مدیریتی اثربخش اعمال
کنند.
با توجه به پیچیدگیها و سرعت تغییرا

مسائل جهان و لزوم تبمیمگیری صحیح و بموقع ،عدم

توجه به این عوامل باعث افزایش هزینه های مدیریت ،انحراف در شناخت نیازهای دانشی سپاه و در
نهایت شکست برنامهها و مأموریتهای سپاه خواهد شد.

پرسشهاي پژوهش
پرسش اصلي
عوامل مؤثر بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی کدام است و از چه الگویی پیروی

میکند؟
پرسشهاي فرعي
عوامل مؤثر بر کش

بموقع نیازهای دانشی سپاه کدام است؟

عوامل مؤثر بر کش

صحیح نیازهای دانشی سپاه کدام است؟

ترتیغ تأثیر عوامل بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی چگونه است؟

روش پژوهش
این تحقیب با توجه به روش و نتایج آن از لحاظ هدف ،کاربردی ،و از لحاظ روش توصیفی ف
تحلیلی از نوع (پیمایشی) است.
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ادبیات نظري
واژه هوش ،سازه مفهومی پیچیدهای است که مفاهیم متعددی را با خود بمل میکند و کاربردهای
گستردهای دارد .در نگاهی کلنگر همه موجودا

هستی عالم بسته به مرتاه وجودی خود از مراتای

هوشمندی برخوردارند.
به طور کلی واژه هوش را توانایی ذهنی شخص برای تفکر ،ادراک ،آموختن ،و عملکرد منطقی و
معقول میتوان تعری

کرد (میردریکوندی به نقل از انوری)15 :5910 ،؛ اما واژه هوش بر خالف ظاهر

سادهاش ،پیچیدگی مفهومیِ ویههای دارد و به همین دلیل در علم روانشناسی ،تعری
از هوش به چشم نمیخورد و متخببان و روانشناسان مختل
خود ،تعری

وابد و یکسانی

هر کدام بر اساس دیدگاه و مکتغ

متفاوتی از آن را ارائه کردهاند .در واقع ،میتوان گفت به تعداد پهوهشگران و نویسندگان
ارائه شده است (میردریکوندی.)23 :5913 ،

که درباره هوش بحث و مطالعه کردهاند برای آن تعری

از یک دیدگاه میتوان هوش را به دو نوع هوش انسانی و سازمانی تقسیمبندی کرد .الاته هوش
انسانی شرط زم تحقب هوش سازمانی است؛ اما شرط تام نیست .در ادامه انواع هوش انسانی و سازمانی
تونیح داده میشود.
هوش انساني
انسان از چند نوع هوش تحت عنوان هوش چندگانه برخوردار است که با هوش جسمی که شامل
آگاهی جسمی و چگونگی استفاده ماهرانه از آن است ،آغاز میشود .هوش بعدی هوش منطقی یا
عقالنی است؛ هوشی که در بال بانر بیش از دیگر هوشها در سامانههای آموزشی مورد توجه قرار
میگیرد .پس از هوش منطقی یا عقالنی سطح دیگری است که به هوش هیجانی اختباص دارد.
آخرین یه هوش معنوی است .هوش معنوی هدایت و معرفت درونی ،بفظ تعادل فکری ،آرامش
درونی و بیرونی و عملکرد همراه با ببیر  ،مالیمت و مهربانی را شامل میشود (بایای.)5939 ،
هوشمندي سازماني
هوشمندی جمعی نقطه مقابل بماقت جمعی است که به قدر
هوشمندی سازمانی را میتوان بدین صور

تعری

ذهن معروف است .مفهوم

کرد« :ظرفیت هر سازمان در بسیج نیروی ذهنی

موجود و تمرکز آن برای دستیابی به مأموریت سازمان» (آلارشت.)2772 ،
به نظر برخی از صابانظران فکر و مفهوم هوش سازمانی ،انگارههای جزئی دیگری همچون
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یادگیری سازمانی و مدیریت دانش را در بر میگیرد (لیاوویتس 5به نقل از یلز .)2777 ،2مک مستر

9

هوش سازمانی را توان جهتیابی ،معقول بودن و عمل به شیوههای انعطافپذیر ،خالق و انطااقی
تعری

کرده است .لیاوویتس نیز تعری

خود را اینگونه بیان میکند :مجموعة تمام هوشمندیهای هر

سازمان که به منظور ایجاد دیدگاه مشترک ،فرایند بازنگری و بازبینی و هدایت کل سازمان مورد
استفاده قرار میگیرد (جعفری و فقیهی 81 :5911 ،و .)83
از نظر ماتسودا هوش سازمانی ،مجموعههای پیچیده ،تعاملی ،انااشته و هماهنگکننده از هوش
انسانی و ماشینی سازمان به عنوان کل است .همچنین اظهار میکند هوش سازمانی شامل دو مفهوم
است :به عنوان فرایند و به عنوان محبول .هوش سازمانی به عنوان محبول ،چگونگی طرابی
شاکههای اطالعاتی را با توجه به نیازهای هوش سازمانی در نظر میگیرد .هوش سازمانی به عنوان
فرایند به معنای تجزیه و تحلیل ،طرابی و عملکرد مؤثر دانش سازمانی و فرایندهای اطالعاتی و بل
مشکال سازمانی است (جعفری و فقیهی 81 :5911 ،و .)83
بر اساس نظر برخی از صابانظرانِ هوشمندی سازمانی ،میتوان هوشمندی سازمانی را شامل
جناههای نرم هوشمندی و جناههای سخت هوشمندی در نظر گرفت .بعد نرم هوشمندی فرایندهای
هوشمندی منابع انسانی در سازمان شامل ایجاد شرایطی برای بهرهگیری از هوش عاطفی (هیجانی) به
وسیله کارکنان و همچنین تقویت هوش فرهنگی در کارکنان به منظور انطااق با ونع فرهنگی
گوناگونی و محیاهای کاریِ چندگانه فرهنگی است .همچنین بعد سخت هوشمندی سازمانی بر فرایند
هوشمند کردن سازمان از جناه ساختاری با بهکارگیری ساختارهای سازمانی فناوریمحور و ویهة موقت
و همچنین فرایند هوشمندی ماتنی بر فناوری سازمان از طریب پایش مستمر فناوریها و به کارگیری
فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتااطی در سازمان و فرایندهای اساسی و محوری سازمان تمرکز دارد .بر
اساس نظر آنها ،هوشمندی ساختاری شامل دو شاخص تمرکز بر فناوری اطالعا

و تمرکز بر

گروههای خودگردان میشود و نیز هوشمندی انسانی بر اساس دو شاخص شامل مهارتهای فردی و
مهارتهای اجتماعی مورد سنجش قرار میگیرد (طارسا و نظر پوری.)521 :5939 ،
الگوهاي هوشمندي سازماني
با توجه به تعاری

مختل

هوشمندی سازمانی مشخص می شود که نظریه پردازان از رویکردهای

1. Liebowitz
2. Yolles
3. McMaster
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متفاو  ،هوشمندی سازمانی را مورد بحث قراردادهاند .بر این اساس زم است الگوهای مختلفی
معرفی و مورد بحث قرار گیرد که در بوزه هوشمندی سازمانی مطرح شده است .مهمترین الگوهای
بوزه هوشمندی سازمانی الگوی هوشمندی راچ و سانتی ،الگوی ابعاد هفتگانه آلارشت ،الگوی کرن و
الگوی سامانه اطالعاتی است (طارسا و نظرپوری.)522 :5939 ،
الگوي هوشمندي راچ و سانتي

راچ و سانتی معتقد هستند که می توان با ایجاد هوشمندی در پنج مؤلفه هوشمندی سازمان را محقب
کرد:
هوشمندی ماتنی بر بازار ،هوشمندی رقیاان ،هوشمندی ماتنی بر فناوری ،هوشمندی انسانی و
هوشمندی ساختاری (طارسا و دیگران.)529 :5939 ،
در همین رابطه طارسا و نظرپوری ( )5935در تحقیقی اثاا کردهاند که سرمایههای فکری و دانشی
بر هوشمندی انسانی و ساختاری سازمان مؤثر است.
الگوي هوشمندي سازماني آلبرشت

کارل آلارشت ( )2772هوشمندی سازمانی را شامل هفت مؤلفه میداند که آنها را بینش راهاردی،
سرنوشت مشترک ،میل به تغییر ،همسویی و تجانس ،فشار عملکردی ،به کارگیری دانش و روبیه
نامیده است (جعفری و فقیهی 12 :5911 ،ف .)17
آلارشت معتقد است که کارکنان سازمان هوشمند روبیه میل به تغییر دارند و نسات به راهاردهای
سازمان آشنا و توجیه هستند .از سوی دیگر همه کارکنان تحقب اهداف را جزء وظای

خود میدانند و

مدیریت دانش در آن سازمان بدرستی اجرا میشود.
الگوي هوشمندي سازماني کرن

بر اساس نظر کِرن ( ،)2773هوش سازمانی به معنای برخورداری از دانشی فراگیر نسات به تمامی
عوامل مؤثر بر سازمان ،مانند مشتریان ،جامعه ،رقیاان ،ونعیت فرهنگی ،اقتبادی ،سیاسی و اجتماعی
است .از دیدگاه وی هوش سازمانی از طریب مؤلفههای زیر قابل سنجش است:
 5ف درک و کنترل  2ف شناخت /مفهومسازی  9ف استد ل/عمل  8ف دانش/بافظه  1ف یادگیری
 6ف ارتااطا
الگوي هوشمندي سازماني براساس رويکرد سامانههاي اطالعاتي

در الگوی هوشمندی سازمانی براساس رویکرد سامانههای اطالعاتی بر استفاده از سامانههای
اطالعاتی به عنوان سامانه پشتیاان تبمیمگیری تمرکز شده است .الگوی هوشمندی سازمانی سامانه
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اطالعاتی نشان میدهد که هوشمندی سازمانی باید بر اساس اهداف و مدیریت دانش در سازمان و
هماهنگ با راهاردهای دانش توسعه داده شود و سازمان به منظور ارتقای سطح هوشمندی خود همواره
نیازمند جستجوی اطالعا

مرتاا با محیا سازمان است .همچنین این الگو بیان میکند که عواملی از

قایل فرهنگ ،مدیریت عالی سازمان ،جستجوی محیطی ،هماهنگی و همکاری ،تاادل دانش ،مشوقهای
درونی و بیرونی به عنوان خرده عواملی است که بر فرایند هوشمندی سازمانی تأثیرگذار است (طارسا و
نظر پوری 598 :5939 ،ف .)599
در مجموع میتوان تقاطع عوامل مؤثر بر هوشمندی را در قالغ جدول ذیل استخراج و استنااط
کرد:
جدول  :1جمعبندی الگوهای هوشمندی
الگوی هوشمندی

ساختار

سرمایه فکری و دانشی

راچ و سانتی

*

*

کرن

فرهنگ سازمانی

فناوری اطالعات
*

*
*

سامانههای اطالعاتی
*

آلبرشت

*

*

فرهنگ سازماني
فرهنگ سازمانی بر تمام جناههای سازمانی تأثیر میگذارد و بر اساس اعتقادا
مشترک به سازمانها قدر

و ارزشهای

میبخشد و بر نگرش رفتار فردی ،انگیزه ،رنایت شغلی و سطح تعهد

نیروی انسانی ،طرابی ساختار و نظامهای سازمانی ،هدفگذاری ،تدوین و اجرای خامشیها و اجرای
راهاردها و ...تأثیر میگذارد .تنها با بررسی ،تغییر و ایجاد فرهنگ سازمانی مناسغ و انعطافپذیر
است که میتوان بتدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد (صادقی ،ابمد و دیگران،
.)2 :5913
مفهوم «فرهنگ سازمانی» با وجود اهمیت و نقش کاربردی آن در سازمانها ،مونوعی است که در
دهههای اخیر وارد ادبیا

مدیریت و رفتار سازمانی شده است .امروزه مدیران سازمانهای بزرگ به

این نتیجه رسیدهاند که فرهنگ سازمانی به عنوان سرچشمه همه توانائیهای سازمان بهشمار میرود
(فرهی بوزنجانی و دیگران.)5932 ،
تعريف فرهنگ سازماني

تعری

اول :فرهنگ سازمانى ،سامانهای از استنااط یا نظام معنایى مشترکى است که اعضا نسات به
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سازمان دارند و به گونهاى که این ویهگى موجغ تمایز و جداسازی دو سازمان از یکدیگر مىشود و
سامانهای که اعضاى آن داراى استنااط مشترک از آن هستند از مجموعهاى از ویهگیهاى اصلى تشکیل
شده است که سازمان به آنها ارج مىنهد یا براى آنها ارزش قائل است و آن ویهگیها عاار است از:
 5ف خالقیت فردى  2ف خطر پذیرى  9ف نظام پاداش  8ف سازش با پدیده تعارض یا تحمل تعارض
 1ف الگوهاى ارتااطى  6ف کنترل  0ف بمایت مدیریت  1ف هدایت و رهارى  3ف هماهنگى  57ف هویت.
تعری

دوم :فرهنگ سازمانى ،فرنیا اساسى است که اعضا و سازمان درباره آن سازمان دارند و

در آن سهیم هستند .این فرنیا در ابساسا مشترک ،باورها وارزشهاى ایشان نهفته است و در قالغ
نمادها ،فرایندها ،شکلها و برخى جناههاى رفتارالگو شده گروهى ،ارائه مىشود (لوییس 5332 ،به نقل
از ابمدی.)5911 ،
تعری
تعری

سوم :از میان تعاری

فرهنگ شناسان و فرهنگ پهوهان در زمینة فرهنگ سازمانى ،این

انتخاب شده است :فرهنگ سازمانى ،مجموعه منسجم و نظام یافتهاى از اهداف ،عقاید ،باورها،

ارزشها ،شیوهها و هنجارهاى مربوط به سازمان است؛ لکن آنچه در واقع تجلّىگر همه اینهاست و در
سازمان ظهور عمومى و قابل مشاهده دارد ،رفتار و منش اجتماعى است که بسادگى مىتواند به وص
درآید (بمیدزاده به نقل از ابمدی.)5911 ،
در نتیجهگیرى و یا اشاره به نکا برجسته این تعریفها مىتوان بیان کرد که فرهنگ سازمانى ماهیتى
همچون ،بینشى و ذهنى بودن ،اجتماعى و سازمانىبودن (غیر فردى ،رفتارى و هنجارى یا ایدئولوژى)
همان بایدها و ناایدهاى رفتارى ،شیوه بل مسالله و پاسخگویى ،ارزشى و خلب و خوى جمعى ماتنى بر
جهتگیرى دینى ،کارامدى و کارایى عملکرد مطلوب سازمانى است (ابمدی و دیگران.)5911 ،
مؤلفههاي اصلي فرهنگ مطلوب سپاه

ابمدی ( )5911در پهوهشی عنوانهای «شناختی ف معرفتی»« ،اخالقی ف ارزشی»« ،مهارتی ف رفتاری» و
«جهادی ف انقالبی» را از مؤلفههای فرهنگ مطلوب سپاه پیشنهاد ،و شاخبهای کالن این چهار مؤلفه را
بیان کرده است.
ساختار
بر خالف اوایل قرن بیستم ،امروزه نیاز به انعطافپذیری برای انطااق با دنیای در بال تغییر
نرورتی اجتنابناپذیر است و انتخاب ساختار سازمانی مناسغ ،یکی از شرطهای نروری انطااق
موفقیتآمیز با تحو

است .سازمان موفب سازمانی است که دارای ساختار سازمانی مناسغ باشد .هر
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چند مهمترین وظیفه ساختار تأمین هدفهای سازمانی است ،ابعاد آن (پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز) که
بیانکننده ویهگیهای دورنی سازمان است ،بسیار مهم است و شد

یا نع

هر کدام در شکلگیری

کل ساختار سازمان مؤثر است.
پیچیدگی به تعداد متخببان ،فعالیتهای برفهای و طول دوره آموزش برفهای کارکنان اشاره
دارد؛ به تعایری دیگر ،پیچیدگی به تعداد سطوح مدیریت در سازمان اطالق میشود .پیچیدگی ممکن
است به صور

میزان تفکیک عمودی یا افقی یعنی تعداد دوایر وابدهای سازمانی و یا جغرافیایی

باشد .با توسعه فناوری اطالعا

نسات کارکنان برفهای در سازمان افزایش مییابد و بر پیچیدگی

ساختار سازمان افزوده میشود .رسمیت به مقررا  ،روشها و مدارک کتای اطالق میشود که به
موجغ آنها شرح وظای  ،دستورالعملها و فرمانهایی مشخص میشود که کارکنان و اعضای
سازمان باید آنها را رعایت و اجرا کنند.
تمرکز به معنی کم بودن میزان اختیار رسمی افراد ،وابدها و یا سطوح سازمانی برای انتخاب
راهکارهای تبمیمگیری خود است و در این مفهوم کارکنان از بداقل اعمال رأی و نظر خود
برخوردارند .بنابراین ابعاد ساختاری مانایی به دست میدهد که میتوان بدان وسیله ،سازمانها را
اندازهگیری و با هم مقایسه کرد .در مجموع زیر بنای هر سازمان برای رسیدن به هوش سازمانی
طرابی و اجرای ساختار سازمانی مناسغ و شایسته و ارتقا دهنده هوش سازمانی است؛ لذا در دنیای
رقابتی و موقعیت پیچیده و متغیر امروز ،انتظار میرود موفقیت سازمانهایی تضمین شود که با ایجاد
ساختارهای سازمانی مناسغ و ساز و کارهای مربوط ،زمینهای فراهم آورند که نیروی ذهنی سازمان
با دسترسی آسان به اطالعا

مورد نیاز ،نمن تبمیمگیری مناسغ و بموقع در جهت تحقب اهداف

سازمانی بسیج شوند (جدیدی و دیگران.)28 :5932 ،
پیچیدگي

پیچیدگی تقریااً در تمامی سازمانهای بزرگ و کوچک ،بدیهی است و بتی در سازمانهای نساتاً
غیر رسمی نیز قابل مشاهده است .سازمانها دارای تقسیم کار ،عناوین شغلی ،تقسیما

و وابدها،

سطوح سلسله مراتای ،مهارتها و فرهنگ سازمانی هستند و درجه پیچیدگی ساختار سازمانی با
معیارهای ذیل قابل اندازهگیری است:
ال

ف تفکیک افقی :پیچیدگی میتواند در قالغ تعداد وابدهای فرعی سازمان ،تعداد

تخبصهای برفهای ،طی

فعالیتهای برفهای و سطح آموزش برفهای مورد اندازهگیری قرار گیرد.
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ب ف تفکیک عمودی :هرچه تعداد سطوح سلسله مراتای در سازمان بیشتر باشد ،پیچیدگی ساختار
نیز بیشتر خواهد بود.
ج ف پراکندگی جغرافیایی :هرچه فعالیتها و کارکنان از نظر جغرافیایی پراکندهتر باشند ،پیچیدگی
سازمان بیشتر است.
د ف محیا :هرچه پیچیدگی محیطی بیشتر باشد ،سازمانها به پیچیدهتر شدن تمایل دارند (محمدیان
ساروی و دیگران.)577 : 5913 ،
رسمیت

رسمیت ،بدی است که قوانین ،خا مشیها و روشها موجود باشد و برای عملیا سازمان به کار
گرفته شود .طایعتاً سازمانها از جهت درجه رسمیت با یکدیگر متفاو است .رسمیت وقتی زیاد است
که روشی رسمی زیاد باشد و شیوههای کار به طور دقیب مشخص شده باشد (همانند کارخانه خا
مونتاژ اتومایل).
وقتی موقعیت منحبر به فردی باشد و روشهای رسمی برای کار نااشد ،گفته میشود که رسمیت
در سازمان بداقل است (محمدیان ساروی و دیگران.)575 : 5913 ،
تمرکز

تمرکز به چگونگی توزیع قدر

در سازمان اشاره دارد« .ون دی ون و فری» تمرکز را کانونهای

اختیار تبمیمگیری در داخل سازمان تعری

کردهاند .در وابدهای سازمانی متمرکز بیشتر تبمیما

از طریب سلسله مراتغ فرماندهی گرفته میشود در بالی که در وابدهای غیر متمرکز ،تبمیمگیری
به مدیران ص

واگذار ،و یا تبمیما

با مشارکت زیردستان گرفته میشود .تمرکز تعیین میکند چه

کسی بب تبمیمگیری دارد و بیطه قدر

تبمیمگیری وی چقدر است؟ در سازمانهایی که تمرکز

خیلی زیاد است ،کارکنان سطوح پایینتر تبمیما

کمتری میگیرند و تبمیما

از قوانین و خا

مشیهای ونع شده پیروی میکند (رابینز به نقل از محمدیان ساروی و دیگران.)575 : 5913 ،
فناوري اطالعات
فناوریهای جدید ،عضوی تفکیک ناپذیر از زندگی روزمره ما است که بر تمامی جوانغ زندگی ما
تأثیرگذار است .بررسی ادبیا فناوری نشان می دهد که هر کس از ظن خود به فناوری نگاه میکند و
از این رو قرائتهای متفاوتی از تعری

آن وجود دارد؛ از جمله برخی آن را از جنس دانش و برخی آن

را نوعی توانایی میدانند.

011

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال شانزدهم ،شماره  ،48بهار و تابستان 6931

سازمان مدیریت صنعتی اروپا فناوری را وسیله به کارگیری دانش ،علم و اکتشاف برای تولید کا
و خدما

تعری

کرده است .آلار

روین اشتاین ،استاد معروف مدیریت فناوری در دانشگاههای

امریکا ،فناوری را گستره وسیعی از فعالیتها و اقدامهای زم برای تولید دانش فنی ،مواد ،فرایند و
فراوردههای نوین میداند .از سوی دیگر طراق خلیل ،رئیس انجمن بینالمللی مدیریت فناوری در
کتاب خود مفهوم فناوری را چنین بیان میکند ،فناوری را میتوان کلید دانشها ،فرایندها ،ابزارها،
روشها و سامانههای ساخت محبو

و عرنه خدما تعری

کرد؛ به عاارتی سادهتر ،فناوری روش

کار و ابزاری است که به وسیله آن به اهداف خود میتوان دست یافت (سپهوند و دیگران.)09 :5938 ،
فناوری اطالعا

به فناوریهای چند رسانهای از جمله رایانه ،نرمافزار ،اینترنت ،تلفن ،تلویزیون و

همچنین پهوهش کاری اینترنتی ،پست الکترونیک ،وبالگ ،ماهواره و ...اشاره دارد .در واقع فناوری
اطالعا

پدیدهای است که از به کارگیری وسیع سامانههای رایانهای در سازمانها و جامعه و تحول

عمیب ناشی از آن به وجود آمده است .مطالعا

در زمینه فناوری اطالعا

برتر نسات به رقیاان خود تا  87درصد بیشتر بر فناوری اطالعا

بیان میکند که سازمانهای

سرمایهگذاری کردهاند (سپهوند و

دیگران.)09 :5938 ،
ابعاد فناوري اطالعات

به طور کلی ابعاد فناوری اطالعا به چهار دسته تقسیم میشود که عاار است از:
سامانههای فرایند کار ،سامانههای پشتیاانی از تبمیمگیری ،سامانههای اطالعا

مدیریت و

سامانههای پشتیاانی مدیران ارشد.
ف سامانههای فرایند کار
سامانههای فرایند کار ،روش ساختار یافته و سامانمندی برای تحلیل ،توسعه ،کنترل و مدیریت
فرایند با اهداف توسعه کیفیت محبو

و خدما است.

ف سامانههای پشتیاانی از تبمیمگیری
از سوی دیگر سامانههای پشتیاانی از تبمیمگیری مجموعهای از برنامهها و دادههای مرتاا به هم
است که برای کمک به تحلیل و تبمیمگیری طرابی میشود .کمک اینگونه سامانهها برای
تبمیمگیری بیشتر در سامانههای مدیریت اطالعا و سامانههای اطالعا اجرایی است.
ف سامانههای اطالعا مدیریت
یکی دیگر از ابعاد فناوری اطالعا سامانههای اطالعا مدیریت است .امروزه فناوریهای رایانهای
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به شکل گستردهای در فعالیتهای مدیران نفوذ کرده است که میتواند بازهای از پردازشهای مراودهای تا
بررسی و تجزیه و تحلیل و بل مسائل را پوشش دهد .مجموعه این سامانهها را سامانه مدیریت
اطالعا مینامند.
ف سامانههای پشتیاانی مدیران ارشد
از طرفی بعد چهارم فناوری اطالعا سامانههای پشتیاانی از تبمیم است .این سامانهها منابع انسانی
(آگاهیهای فردی) را با توان رایانهای ترکیغ میکند تا باعث ارتقای کیفیت تبمیمگیری در مسائل
نیمه ساختار یافته شود (سپهوند و دیگران.)09 :5938 ،
سرمايههاي فکري و دانشي سازمان
یکی از مسائل عمدهای که سازمانهای عبر دانش با آن روبهرو هستند ،جذب و بفظ افراد
هوشمند در سازمان است (آلارشت.)2773 ،
پهوهشگران معتقدند که در سازمانهای دانش بنیان ،که بر به کارگیری دانش سازمانی در درون
فرایندهای کسغ و کار و پرورش فرهنگ سازمانی یادگیرنده و اجرای ساختارهای سازمانی بامی آن
تأکید دارند برای دستیابی به توانایی یادگیری و به کاربردن استعداد و ظرفیت سازمان در ایجاد قدر
ذهنی ،خلب دانش و استفاده از آن برای بهینه کردن فعالیتهای کلیدی که همان هوشمندی سازمانی
است ،چندین عامل نقش اساسی دارد و به عنوان ابعاد و مؤلفههای سازمانهای دانش بنیان در نظر گرفته
میشود .مهمترین این عوامل شامل راهاردهای دانش جوامع دانشی و سرمایههای فکری است .جوامع
دانشی در سازمانهای دانش بنیان ،فعالیتهای مستمری دارند که براساس آن گروههایی از افراد در مورد
هر امر ،مجموعهای از مسائل یا مونوع مورد عالقه با هم مشارکت میکنند و دانش و تجربهای را که
در این زمینه در اختیار دارند در تعاملی منظم به اشتراک میگذارند تا به نتایجی دست یابند که هم برای
بهرهوران فراهم است و هم موجغ توسعه فردی میشود .مفهوم اجتماعا

کاری دانشی برای نخستین

بار توسا لیو و وکنر معرفی شد.
بر اساس نظر آنان جوامع دانشی شامل گروههایی از افراد میشود که به منظور مشارکت در مورد
مجموعهای از مسائل مورد عالقه و تسهیم دانش و تجربه ،بول فرایندهای مدیریت دانش اکتساب،
ذخیره سازی ،تسهیم ،و به کارگیری دانش سازماندهی شده است .جوامع دانشی شامل  5ف جوامع دارای
عالیب مشترک  2ف جوامع عمل میشود (طارسا و نظر پوری.)10 :5935 ،
سرمایه فکری مجموعهای از دانش ،اطالعا

و داراییهای فکری ،تجربه و یادگیری سازمانی است
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که میتواند ساغ ایجاد ارزش برای سازمان شود .در واقع سرمایه فکری ،دانش و تواناییهای کارکنان
سازمان را برای ایجاد ارزش به کار میبرد و باعث مزیت رقابتی میشود .برابر نظر نورتون و کاپالن بر
اساس الگوی کار

امتیازی متوازن در سازمانهای دانش بنیان سرمایههای فکری شامل سرمایه انسانی،

سرمایه ساختاری و سرمایه رابطهای در سازمان میشود.
 5ف سرمایه انسانی ،شامل موجودیت و در دسترس بودن مهارتها ،استعدادها و دانش فنی کارکنان
است که برای فعالیتهای سازمان نروری است.
 2ف سرمایه ساختاری ،توان دسترسی به سامانههای اطالعاتی ،پایگاههای دادهای ،فرایندها و
زیرساختهای مورد نیاز برای پشتیاانی از راهاردهای سازمان را شامل میشود.
 9ف سرمایه رابطهای دربرگیرنده تعامل بیرونی سازمان با عرنه کنندگان و مشتریانی است که
و خدما

سازمان را قادر میسازد با شیوهای رابت ،محبو

خود را به فروش برساند (نورتون و

کاپالن.)2776 ،
هوشمندي در کشف نیازهاي دانشي
نیاز سنجی در هر سازمانی باید دو ویهگی اساسی داشته باشد تا بتواند اثربخش باشد :ویهگی اول
شناخت بموقع نیازهای سازمان و ویهگی دوم شناخت صحیح این نیازها است .شناخت بموقع نیازها
مستلزم این است که مدیران و کارکنان سازمان با اهداف و مأموریتهای سازمان آشنایی کافی داشته
باشند و با مشکال و خألهای سازمانی بموقع آشنا شوند .سازمانها امروزه از ابزارهای مختلفی همچون
داشاوردهای مدیریتی و یا نظام پیشنهادها برای تحقب این هدف کمک میگیرند.
از طرفی شناخت صحیح نیازهای سازمان نیز مؤلفه بسیار مهمی است که نااید از آن غافل شد؛ چرا
که عدم شناخت صحیح نیازهای سازمان نمن اتالف منابع ،سازمان را از مسیر اصلی خود دور
میسازد.
معیارهای زیادی برای اینکه یک نیاز صحیح شناسایی شده است ،وجود دارد؛ اما میتوان از
مهمترین آنها به انطااق نیازها با مأموریتها و اهداف راهاردی رده ،انطااق نیازها با انتظارا

مدیران

سازمان و نیازهای ذی نفعان سازمان اشاره کرد.
سپاه نیز به منظور دانش بنیان شدن خود یکی از گامهای اساسی در مدیریت دانش سپاه را
هوشمندی در کش

نیازهای دانشی میداند .در این راستا دو بعد شناخت بموقع و شناخت صحیح

نیازهای دانشی را مانای هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی در نظر گرفته است که مانای محقب
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در این پهوهش نیز هست.
چارچوب نظري
با توجه به ادبیا مونوع چارچوب نظری ذیل استخراج شد:
جدول  :2چارچوب نظری پژوهش
ابعاد

متغیر
هوشمندی در کشف
نیازهای دانشی

کشف بموقع نیازهای دانشی
کشف صحیح نیازهای دانشی

منبع
اسناد باالدستی سپاه در حوزه
دانش و پژوهش

شناختی ـ معرفتی
فرهنگ سازمانی

اخالقی ـ ارزشی

(احمدی و دیگران)5831 ،

مهارتی ـ رفتاری
جهادی ـ انقالبی
پیچیدگی

ساختار
عوامل مؤثر بر
هوشمندی

(محمدیان ساروی و دیگران،
)5831

رسمیت
تمرکز

سرمایههای
فکری و دانشی

انسانی
(طبرسا و نظر پوری)5811 ،

ساختاری
رابطهای
سامانههای فرایند کار

فناوری اطالعات

سامانههای پشتیبانی تصمیمگیری
سامانههای اطالعات مدیریت

(سپهوند و دیگران)5811 ،

سامانههای پشتیبانی مدیران ارشد

الگوي مفهومي
با بررسی ادبیا مونوع و چارچوب نظری میتوان الگوی مفهومی زیر را پیشنهاد کرد:
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شناختی ـ معرفتی
اخالقی ـ ارزشی
فرهنگ سازمانی

مهارتی ـ رفتاری
جهادی ـ انقالبی
پیچیدگی

ساختار

کشف بموقع نیازهای
دانشی سپاه

رسمیت
تمرکز

هوشمندی در کشف
نیازهای دانشی سپاه
کشف صحیح
نیازهای دانشی سپاه

سرمایه انسانی

سرمایههای فکری و
دانشی سازمان

سرمایه ساختاری
سرمایه رابطهای

سیستمهای فرایند کار
سیستمهای پشتیبانی
تصمیمگیری
فناوری اطالعات

سیستمهای اطالعات مدیریت
سیستمهای پشتیبانی
مدیران ارشد

نمودار  :1الگوی مفهومی

تجزيه وتحلیل دادهها
نمره ساختارهاي متغیرهاي پژوهش

با دادههای پرسشنامه برای هر یک از متغیرهای تحقیب به ارائه آمارههای بداقل نمره ،بداکثر نمره،
میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی به صور جدول ذیل نمایش داده میشود:
جدول  :3متغیرهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

چولگی

کشیدگی

هوشمندی در کشف نیازهای دانشی

5 / 15

1 / 11

8 / 38

3 / 11

-3 / 18

-3 / 513

فرهنگ سازمانی

1 / 81

1 / 91

8 / 11

3 / 11

3 / 551

-3 / 383

ساختار

1 / 11

8 / 13

8 / 51

3 / 81

3 / 131

-3 / 113

سرمایه های فکری و دانشی

5 / 93

1 / 55

1 / 31

3 / 11

3 / 518

-3 / 151

فناوری اطالعات

5/1

1 / 33

1 / 93

3 / 11

-3 / 318

-3 / 111
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در جدول به میزان دامنه تغییرا

نمرههای متغیرها ،میانگین و انحراف معیار آنها اشاره شده است.

همان طور که مشاهده میشود ،تمامی این متغیرها در دامنه قابل قاولی برای دو شاخص چولگی و
کشیدگی قرار دارد .زم به ذکر است که دامنه قابل قاول برای چولگی و کشیدگی بین  2تا  -2است و
در صورتی که متغیر در این دامنه قرار داشته باشد ،توزیع نرمال دارد.
آماراستنباطي

ف آزمون کولموگروف ف اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای تحقیب
در ابتدا به بررسی نرمال بودن متغیرها پرداخته میشود .بنابراین در ابتدا این شرط برای متغیرهای
تحقیب مورد بررسی قرار میگیرد.
جدول  :4آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیرهای پژوهش
شاخصها

تعداد میانگین انحراف معیار  Zکولموگروف ـ اسمیرنوف

P-value

هوشمندی در کشف نیازهای دانشی

11

8 / 38

3 / 11

3 / 99

3 / 118

فرهنگ سازمانی

11

8 / 11

3 / 11

3 / 115

3 / 111

ساختار

11

8 / 51

3 / 81

5 / 331

3 / 111

سرمایههای فکری و دانشی

11

1 / 31

3 / 11

3 / 131

3 / 119

فناوری اطالعات

11

1 / 93

3 / 11

3 / 181

3 / 351

با توجه به اینکه سطح معنیداری آزمون کولموگروف ف اسمیرنوف در جدول ،که برای متغیرهای
پهوهش از  7/71بیشتر است ،نتیجه میشود که توزیع این متغیرها تفاو معناداری با توزیع نرمال نداشته
است .بنابراین نتیجه میگیریم که توزیع متغیرهای تحقیب نرمال بوده است.
سؤال اول :عوامل مؤثر بر کش

بموقع نیازهای دانشی سپاه کدام است؟

زم به ذکر است ،این الگو با توجه به الگوی مفهومی پهوهش به دست آمده است که ارتااط بین
متغیرهای پهوهش را نشان میدهد.
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نمودار  :2سطح تأثیر عوامل مؤثر بر کشف بموقع نیازهای دانشی

همچنین سطح معناداری روابا بین متغیرها بدین صور است:

نمودار  :3سطح معناداری روابط بین متغیرها کشف بموقع نیازهای دانشی سپاه

001

شناسايي و تبیین الگوي عوامل مؤثر بر هوشمندي سپاه در کشف نیازهاي دانشي

دیگر اندازههای الگوی نهایی در جدول ذیل مشاهده می شود:
جدول  :5اندازه الگوی نهایی کشف بموقع نیازهای دانشی سپاه
روابط مفاهیم با شاخصها در الگو

1

مقدار استانداردشده

سطح معناداری

فرهنگ سازمانی بر کشف بموقع
نیازهای دانشی مؤثر است.

3/551

1/511

P<0.05

ساختار سازمان بر کشف بموقع
نیازهای دانشی مؤثر است.

3/381

3/315

P>0.05

رد رابطه

فناوری اطالعات بر کشف بموقع
نیازهای دانشی مؤثر است.

3/111

9/111

P<0.01

تأیید رابطه

سرمایه فکری سازمان بر کشف
بموقع نیازهای دانشی مؤثر است.

3/111

51/818

P<0.01

تأیید رابطه

ف فرهنگ سازمانی بر کش

سطح معنیداری

نتیجه
تأیید رابطه

بموقع نیازهای دانشی مؤثر است.
بموقع نیازهای دانشی ،که  7/552است

با توجه به براورد استاندارد متغیر فرهنگ سازمانی بر کش

و مقادیر  ،T = 2/512میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P<7/71فرهنگ سازمانی بر کش
بموقع نیازهای دانشی تأثیر معناداری دارد.
ف ساختار سازمان بر کش

بموقع نیازهای دانشی مؤثر است.

با توجه به براورد استاندارد متغیر ساختار سازمان بر کش

بموقع نیازهای دانشی ،که  7/791است و

مقادیر  ،T = 7/165میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P>7/71ساختار سازمان بر کش
بموقع نیازهای دانشی تأثیر معناداری ندارد.
ف فناوری اطالعا بر کش

بموقع نیازهای دانشی مؤثر است.

با توجه به براورد استاندارد متغیر فناوری اطالعا بر کش

بموقع نیازهای دانشی ،که  7/822است

و مقادیر  ،T = 0 /881میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P<7/75فناوری اطالعا بر کش
بموقع نیازهای دانشی تأثیر معناداری دارد.
ف سرمایه فکری سازمان بر کش

بموقع نیازهای دانشی مؤثر است.

با توجه به براورد استاندارد متغیر سرمایه فکری سازمان بر کش

بموقع نیازهای دانشی ،که 7/831

است و مقادیر  ،T = 52/989میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P<7/75سرمایه فکری
سازمان بر کش

بموقع نیازهای دانشی تأثیر معناداری دارد.
1. T-value
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ارزیابی الگوی ساختاری برای سؤال اول
شاخبهای برازش این الگو به شرح ذیل است:
جدول  :6شاخصهای برازش الگو
AVE>0.5

CR1>0.7

R2>0.7

 >0.7آلفای کرونباخ

ساختار

3/155

3/118

3/333

3/911

سرمایههای فکری و دانشی

3/911

3/319

3/333

3/313

فرهنگ سازمانی

3/983

3/153

3/333

3/335

فناوری اطالعات

3/911

3/11

3/333

3/338

هوشمندی در کشف نیازهای دانشی

3/189

3/ 91

3/138

3/331

شاخص

تمامی شاخبهای برازش نشان میدهد که این الگو برازش خوبی دارد .بنابراین نتیجه میگیریم که
الگوی پهوهش ،توانایی خوبی در اندازهگیری متغیرهای اصلی تحقیب دارد .با توجه به استاندارد بودن
الگو ،یافتههای الگو قابلیت اعتماد را دارد.
سؤال دوم :عوامل مؤثر بر کش

صحیح نیازهای دانشی سپاه کدام است؟

زم به ذکر است ،این الگو ،با توجه به الگوی مفهومی پهوهش به دست آمده است که ارتااط بین
متغیرهای پهوهش را نشان میدهد.

نمودار  :4سطح تأثیر عوامل بر کشف صحیح نیازهای دانشی سپاه
1. Composire Reliability
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همچنین سطح معناداری روابا بین متغیرها بدین صور است:

نمودار  :5سطح معناداری روابط بین متغیرها بر کشف صحیح نیازهای دانشی سپاه

دیگر اندازههای الگوی نهایی در جدول زیر مشاهده میشود:
جدول  :7اندازه الگوی نهایی کشف صحیح نیازهای دانشی سپاه
مقدار استانداردشده

سطح معناداری

سطح معنیداری

نتیجه

روابط مفاهیم با شاخصها در الگو
فرهنگ سازمانی بر کشف صحیح
نیازهای دانشی مؤثر است.

3/338

3/31

P>0.05

رد رابطه

ساختار سازمان بر کشف صحیح
نیازهای دانشی مؤثر است.

3/381

3/351

P>0.05

رد رابطه

فناوری اطالعات بر کشف صحیح
نیازهای دانشی مؤثر است.

3/811

1/181

P<0.01

تأیید رابطه

سرمایه فکری سازمان بر کشف
صحیح نیازهای دانشی مؤثر است.

3/891

3/339

P<0.01

تأیید رابطه

ف فرهنگ سازمانی بر کش

صحیح نیازهای دانشی مؤثر است.

با توجه به براورد استاندارد متغیر فرهنگ سازمانی بر کش

صحیح نیازهای دانشی ،که 7/779

است و مقادیر  ،T = 7/76میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P>7/71فرهنگ سازمانی بر
کش

صحیح نیازهای دانشی تأثیر معناداری ندارد .بنابراین ،این رابطه تأیید نمیشود.
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ف ساختار سازمان بر کش

صحیح نیازهای دانشی مؤثر است.

با توجه به براورد استاندارد متغیر ساختار سازمان بر کش

صحیح نیازهای دانشی ،که  7/793است

و مقادیر  ،T = 7/152میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P>7/71ساختار سازمان بر کش
صحیح نیازهای دانشی تأثیر معناداری ندارد.
ف فناوری اطالعا بر کش

صحیح نیازهای دانشی مؤثر است.

با توجه به براورد استاندارد متغیر فناوری اطالعا بر کش

صحیح نیازهای دانشی که  7/913است

و مقادیر  ،T = 6/893میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P<7/75فناوری اطالعا بر کش
صحیح نیازهای دانشی تأثیر معناداری دارد.
ف سرمایه فکری سازمان بر کش

صحیح نیازهای دانشی مؤثر است.

با توجه به براورد استاندارد متغیر سرمایه فکری سازمان بر کش

صحیح نیازهای دانشی ،که 7/903

است و مقادیر  ،T = 1/710میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P<7/75سرمایه فکری سازمان
صحیح نیازهای دانشی تأثیر معناداری دارد.

بر کش

ارزیابی الگوی ساختاری برای سؤال دوم
شاخبهای برازش این الگو به شرح ذیل است:
جدول  :8شاخصهای برازش الگو
AVE>0.5

CR>0.7

R2>0.7

 >0.7آلفای کرونباخ

شاخص
ساختار

3 / 15

3 / 19

3 / 333

3 / 911

سرمایههای فکری و دانشی

3 / 911

3 / 319

3 / 333

3 / 313

فرهنگ سازمانی

3 / 989

3 / 153

3 / 333

3 / 335

فناوری اطالعات

3 / 915

3 / 11

3 / 333

3 / 338

هوشمندی در کشف نیازهای دانشی

3 / 189

3 / 331

3 / 185

3 / 318

تمامی شاخبهای برازش نشان میدهد که این الگو برازش خوبی دارد .بنابراین نتیجه میگیریم که
الگوی تحقیب توانایی خوبی در اندازهگیری متغیرهای اصلی تحقیب دارد .با توجه به استاندارد بودن
الگو ،یافتههای الگو قابلیت اعتماد را دارد.
سؤال اصلی :عوامل مؤثر بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی سپاه کدام است؟

زم به ذکر است ،این الگو ،با توجه به الگوی مفهومی تحقیب به دست آمده است که ارتااط بین
متغیرهای پهوهش را نشان می دهد.
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نمودار  :6سطح تأثیر عوامل مؤثر بر هوشمندی سپاه در کشف نیازهای دانشی سپاه

همچنین سطح معناداری روابا بین متغیرها بدین صور است:

نمودار  :7سطح معناداری روابط بین متغیرها
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دیگر اندازههای الگوی نهایی در جدول زیر ،مشاهده می شود:
جدول  :9اندازۀ الگوی نهایی
روابط مفاهیم با شاخصها در الگو

مقدار استانداردشده سطح معناداری سطح معنیداری

نتیجه

فرهنگ سازمانی بر کشف بموقع و صحیح
نیازهای دانشی سپاه مؤثر است.

3 / 311

1 / 151

P<0.05

تأیید رابطه

ساختار سازمان بر کشف بموقع و صحیح
نیازهای دانشی سپاه مؤثر است.

3 / 315

3 / 155

P>0.05

رد رابطه

فناوری اطالعات بر کشف بموقع و صحیح
نیازهای دانشی سپاه مؤثر است.

3 / 118

51 / 111

P<0.01

تأیید رابطه

سرمایه فکری سازمان بر کشف بموقع و
صحیح نیازهای دانشی سپاه مؤثر است.

3 / 159

1 / 318

P<0.01

تأیید رابطه

ف فرهنگ سازمانی بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی سپاه مؤثر است.

با توجه به براورد استاندارد متغیر فرهنگ سازمانی بر کش

به موقع و صحیح نیازهای دانشی سپاه،

که  7/762است و مقادیر  ،T = 2 /258میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P<7/71فرهنگ
سازمانی بر کش

بموقع و صحیح نیازهای دانشی سپاه تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین این رابطه تأیید

میگردد.
ف ساختار سازمان بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی سپاه مؤثر است.

با توجه به براورد استاندارد متغیر ساختار سازمان بر کش

بموقع و صحیح نیازهای دانشی سپاه ،که

 7/725است و مقادیر  ،T = 7/655میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P>7/71ساختار سازمان
بر کش

بموقع و صحیح نیازهای دانشی سپاه تأثیر معناداری ندارد؛ بنابراین ،این رابطه تأیید نمیشود.

ف فناوری اطالعا بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی سپاه مؤثر است.

با توجه به براورد استاندارد متغیر فناوری اطالعا

بر کش

بموقع و صحیح نیازهای دانشی سپاه،

که  7/869است و مقادیر  ،T = 58/838میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری  ،P<7/75فناوری
اطالعا

بر کش

بموقع و صحیح نیازهای دانشی سپاه تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین ،این رابطه تأیید

میشود.
ف سرمایه فکری سازمان بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی سپاه مؤثر است.

با توجه به براورد استاندارد متغیر سرمایه فکری سازمان بر کش
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به موقع و صحیح نیازهای دانشی

شناسايي و تبیین الگوي عوامل مؤثر بر هوشمندي سپاه در کشف نیازهاي دانشي

سپاه ،که  7/850است و مقادیر  ،T = 3/719میتوان نتیجه گرفت در سطح معنیداری ،P<7/75
سرمایه فکری سازمان بر کش

بموقع و صحیح نیازهای دانشی سپاه تأثیر معناداری دارد؛ بنابراین ،این

رابطه تأیید میشود.
ارزیابی الگوی ساختاری برای سؤال اصلی
روش براورد در پی ال اس ناپارامتری است؛ از این رو شاخبها در پی ال اس همگی کیفیت
برازش را نشان میدهد؛ به این معنی که این شاخبها ،عددی بین  7تا  ،5است و هرچه مقدار آنها به
یک نزدیکتر باشد ،نشاندهنده برازش بهتر الگو است (همانند اخص نریغ تعیین در رگرسیون) .این
شاخبها به ترتیغ مطلب و نسای (معیار نزدیک بودن اندازههای متغیر وابسته از طریب الگوی برازش
شده ،نسات به دادههای اصلی) و همچنین الگوی بیرونی (اندازهگیری متغیرها از طریب تحلیل عاملی و
روایی سازهها) و الگوی درونی (برازش الگوی ساختاری) نامیده میشود .همان طور که در جدول
ذیل مالبظه میشود ،همگی نمایانگر برازندگی کیفیت الگو است.
جدول  :11شاخصهای برازش الگو
R2>0.7

 >0.7آلفای کرونباخ

شاخص
ساختار

3 / 15

3 / 911

3 / 333

3 / 911

سرمایههای فکری و دانشی

3 / 911

3 / 319

3 / 333

3 / 313

فرهنگ سازمانی

3 / 983

3 / 153

3 / 333

3 / 335

فناوری اطالعات

3 / 911

3 / 11

3 / 333

3 / 338

هوشمندی در کشف نیازهای دانشی

3 / 319

3 / 159

3 / 115

3 / 351

AVE>0.5

CR>0.7

معمو  ،اولین معیاری که در الگوهای اندازهگیری انعکاسی کنترل میشود ،پایایی سازگاری
درونی است .معیار سنتی برای این کنترل آلفای کرونااخ است .آلفا شاخبی کالسیک برای تحلیل
پایایی و نشاندهنده شاخص قوی در جامعه  5SEMاست که براوردی را برای پایایی بر اساس هماستگی
درونی معرفها ارائه میکند.
روایی همگرا به این معناست که مجموعه معرفها ،سازه اصلی را تایین میکند .فورنل و رکر
استفاده از متوسا واریانس استخراج شده ) (AVEرا به عنوان معیار اعتاار همگرا پیشنهاد میکنند.
بداقل  AVEمعادل  7/1بیانگر اعتاار همگرای کافی است؛ به این معنی که هر متغیر مکنون میتواند به
1. Structural Equation Modeloing
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طور میانگین بیش از نیمی از پراکندگی معرفهایش را تایین کند.
با توجه به اینکه آلفای کرونااخ رد سختگیرانه از پایایی سازگاری درونی متغیرهای مکنون (آلفا)
ارائه میکند در الگوهای مسیر  PLSاز یک سنجه دیگر با نام پایایی مرکغ ( )CRاستفاده میشود.
وقتی مقدار پایایی مرکغ دیلون گلدشتاین 5از  7/0بیشتر است ،آن بلوک تک بعدی است.
معیار اساسی برای ارزیابی متغیرهای مکنون درونزا ،نریغ تعیین  R2است .اگر ساختارهای هر
الگوی مسیری داخلی معین ،یک متغیر مکنون درونزا را با تعداد معدودی (یک یا دو) متغیرهای مکنون
برونزا شرح دهد R2 ،متوسا قابل پذیرش است.
با توجه به جدول  57برای شاخص پایایی مرکغ مشاهده میشود که برای متغیرهای الگو از 7/0
بیشتر است که نشاندهنده مطلوبیت آنها است .اندازه  R2برای تمامی متغیر قابل قاول است .میزان
نریغ آلفای کرونااخ برای تمامی متغیرها مناسغ ،و از  7/0بیشتر است .تمامی شاخبهای برازش نشان
میدهد که این الگو برازش خوبی دارد؛ بنابراین نتیجه میگیریم که الگوی پهوهش توانایی خوبی در
اندازهگیری متغیر اصلی تحقیب دارد .در نهایت به بررسی آزمون بار عرنی 2برای متغیرهای آشکار و
پنهان پرداخته میشود .آزمون بار عرنی یکی دیگر از معیارهای ارزیابی روایی افتراقی است که
آزادی بیشتری دارد .در این آزمون انتظار میرود بار هر معرف برای هر متغیر مکنون از بارهای عرنی
یا بار آن معرف برای دیگر متغیرهای مکنون بیشتر باشد.
تمامی شاخبهای برازش نشان میدهد که این الگو برازش خوبی دارد .بنابراین نتیجه میگیریم که
الگوی پهوهش توانایی خوبی در اندازهگیری متغیرهای اصلی تحقیب دارد .با توجه به استاندارد بودن
الگو ،یافتههای الگو قابلیت اعتماد را دارد.
سؤال سوم :ترتیغ تأثیر عوامل بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی چگونه است؟

با توجه به نتایج نرمافزار  ،PLSمشاهده میشود ترتیغ تأثیرگذاری عوامل فرهنگ سازمانی،
ساختار سازمان ،فناوری اطالعا
دانشی به ترتیغ شد

و سرمایه فکری سازمان بر متغیر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای

تأثیرگذاری متغیرهای فناوری اطالعا  ،سرمایه فکری سازمان و فرهنگ

سازمانی برابر با  7/850 ،7/869و  7/762در رتاههای اول تا سوم قرار دارد و متغیر ساختار سازمانی با
توجه به سطح معناداری ،که از  7/71بیشتر است ،تأثیرگذاری معنادار و قابل توجهی بر هوشمندی سپاه
در کش

نیازهای دانشی ندارد.
1. Dillon - Goldstein
2. Cross Loadings
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سؤال چهارم :عوامل مؤثر بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی از چه الگویی پیروی

میکند؟
نتیجه تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که بین متغیرهای پهوهش ،سه متغیر فناوری اطالعا ،
سرمایههای فکری و دانشی و فرهنگ سازمانی ،تأثیرگذاری بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای

دانشی دارند و ساختار رابطه معنا داری با آن ندارد و روابا بین آنها به صور نمودار شماره  1به دست
آمده است:
شناختی ـ معرفتی
اخالقی ـ ارزشی

فرهنگ سازمانی

مهارتی ـ رفتاری
جهادی ـ انقالبی

کشف بموقع نیازهای
دانشی سپاه

سرمایه انسانی

هوشمندی در کشف
نیازهای دانشی سپاه

سرمایههای
فکری و دانشی

کشف صحیح نیازهای
دانشی سپاه

سازمان

سرمایه ساختاری
سرمایه رابطهای

سامانههای فرایند کار

فناوری اطالعات

سامانههای پشتیبانی
تصمیمگیری
سامانههای اطالعات
مدیریت
سامانههای پشتیبانی
مدیران ارشد

نمودار  :8الگوی نهایی عوامل مؤثر بر هوشمندی سپاه در کشف نیازهای دانشی

بحث و نتیجهگیري
نتیجه تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که متغیرهای فرهنگ سازمانی ،فناوری اطالعا
فکری سازمان ،تأثیر معناداری بر کش

و سرمایه

بموقع نیازهای دانشی سپاه دارد و متغیر ساختار سازمان تأثیر
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معناداری بر این متغیر ندارد .همچنین تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که متغیرهای فناوری اطالعا
سرمایه فکری سازمان تأثیر معناداری بر کش

و

صحیح نیازهای دانشی سپاه دارد و متغیرهای فرهنگ

سازمانی و ساختار سازمان تأثیر معناداری بر این متغیر ندارد.
نتیجه تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که متغیرهای فرهنگ سازمانی ،فناوری اطالعا
فکری سازمان تأثیر معناداری بر هوشمندی سپاه در کش

و سرمایه

نیازهای دانشی سپاه دارد و متغیر ساختار

سازمان تأثیر معناداری بر این متغیر ندارد.
بررسی نتایج نرمافزار نشان داد که به ترتیغ شد تأثیرگذاری متغیرهای فناوری اطالعا  ،سرمایه
فکری سازمان و فرهنگ سازمانی برابر با  7 / 850 ،7 / 869و  7 / 762در رتاههای اول تا سوم قرار دارد
و متغیر ساختار سازمانی تأثیرگذاری معنادار و قابل توجهی بر هوشمندی سپاه در کش

نیازهای دانشی

ندارد.

پیشنهادها
ف بررسی دیگر متغیرهای دارای تأثیر بر هوشمندی در کش

نیازهای دانشی مانند انگیزه و ...

ف مباباه با خارگان مسلا بر نیازسنجی دانشی و هوشمندی سازمان در جهت ارائه الگوهای جدید
برای این متغیرها
ف بررسی روشهای پیمایشی ،مباباهای و مشاهدهای به صور همزمان برای جمعآوری دادهها در
جهت ارتقای کیفیت نتایج بدست آمده.
ف در این پهوهش ابتدا با تحقیب در زمینه هوشمندی و بررسی مطالعا
سازمانی و ارتااط آن با کش

پیشین در مورد هوشمندی

صحیح و بموقع نیازهای دانشی ،الگوی مناسغ به منظور مطالعه در

سازمان سپاه انتخاب شد .سپس با توزیع پرسشنامه و با تجزیه و تحلیل دادهها ،فرنیا

تحقیب در الگو

مورد تأیید قرار گرفت؛ با وجود این برای توسعه اهداف و دستاوردهای این تحقیب و نیز اجرای آنها،
نیاز به بازنگری و یا بداقل هماهنگی در برنامههای راهاردی سپاه و همچنین تحقیقا توسعهای آینده
است .در همین راستا و با توجه به نتایج کاربردی تحقیب ،پیشنهادهای ذیل ارائه میشود:
ف به منظور ارتقای سطح هوشمندی در کش
سازمانهای مختل

نیازهای دانشی ،این پهوهش به عنوان نقشه راه در

و مقایسه نتایج با یکدیگرتوصیه میشود.

ف مباباه با خارگان مسلا بر هوشمندی سازمانی و نیازسنجی دانشی در جهت ارائه الگوهای جدید
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برای این متغیرها با استفاده از نرم افزارهای مطالعاتی کیفی مانند ان ویوو

5

ف طرابی الگویی مناسغ برای ارتقای فرهنگ پاسداری کارکنان سپاه
ف بررسی روشهای پیمایشی ،مباباهای و مشاهدهای به صور همزمان برای جمعآوری دادهها در
جهت ارتقای کیفیت نتایج
ف بررسی دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر هوشمندی سازمان در کش

نیازهای دانشی

ف سنجش میزان هوشمندی در کش

نیازهای دانشی ردههای دارای فرهنگ سازمانی با

ف سنجش میزان هوشمندی در کش

نیازهای دانشی ردههای دارای سرمایه فکری با

ف سنجش میزان هوشمندی در کش

نیازهای دانشی ردههایی که از لحاظ فناوری اطالعا

در

سطح با یی قرار دارند.

کتابنامه:
الف) منابع فارسي
 .1احمدی ،محمدرضا و دیگران ( .)1831بررسي آسیبها و تهديدات فرهنگي سپاه و راههاي
مقابله با آن .تهران :پژوهشگاه امام صادق(علیه السالم).
 .2جدیدی ،رحمتاله و دیگران ( .)1832تعیین ارتباط ساختار سازمانی با هوش سازمانی در
بیمارستانهای آموزشی تابع دانشگاه علوم پزشکی اراك .مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم
پزشکي اراك .ش .3
 .8جعفری ،پریوش؛ فقیهی ،علیرضا ( .)1833میزان مﺆلفههای هوش سازمانی در سازمان پژوهﺶ
و برنامهریزی آموزشی .دانش و پژوهش در علوم تربیتي و برنامهريزي درسي .ش .28
 .4سپهوند ،رضا و دیگران ( .)1834تأثیر فناوری اطالعات بر سرمایه فکری و استراتژیهای
مدیریت دانﺶ با اثر تعدیلی چابکی سازمان .فصلنامه پژوهشهاي مديريت سازماني .ش .8
 .1طبرسا ،غالمعلی؛ نظرپوری ،امیرهوشنگ ( .)1831بررسی تأثیر سرمایههای فکری بر هوشمندی
سازمانی در سازمانهای عصر دانﺶ .پژوهشهاي مديريت منابع انساني .ش  :2س چهارم 11 :ـ
.11
1. NVIVO 8

011

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال شانزدهم ،شماره  ،48بهار و تابستان 6931

 .6طبرسا ،غالمعلی؛ نظرپوری ،امیرهوشنگ؛ رضائیان ،علی ( .)1831طراحی و تبیین مدل مزیت
رﻗابتی مبتنی بر هوشمندی سازمانی در سازمانهای دانﺶ بنیان .تحقیقات بازاريابي نوين .ش
اول .س دوم 41 :ـ .21
 .1طبرسا ،غالمعلی؛ نظرپوری ،امیرهوشنگ ( .)1831بررسی عوامل مﺆثر بر ارتقای هوشمندی
انسانی ـ ساختاری در سازمان های دانﺶ بنیان .فصلنامه پژوهشهاي مديريت در ايران .ش .1
 .3طبرسا ،غالمعلی؛ نظرپوری ،امیرهوشنگ ( .)1832بررسی تأثیر سرمایههای فکری بر هوشمندی
سازمانی در سازمانهای عصر دانﺶ .دو فصلنامه پژوهشهاي مديريت منابع انساني .ش .12
 .3طبرسا ،غالمعلی؛ نظرپوری ،امیرهوشنگ ( .)1838مدیریت مبتنی بر هوشمندی سازمانی .تهران:
انتشارات مهربان نشر.
 .11فرهی بوزنجانی ،برزو و دیگران ( .)1832طراحی و تبیین الگو شناخت ،سنجﺶ و مدیریت
فرهنگ سازمانی سپاه .فصلنامه راهبرد فرهنگ .ش .21
 .11ﻗاضیزادهفرد ،سید ضیاءالدین؛ عطائی ،سید شکور ( .)1832مدیریت دانﺶ عامل اثربﺨشی
سازمانها .فصلنامه توسعه .ش .21
 .12محمدیان ساروی ،محسن؛ وهابزاده منشی ،شادان ( .)1833بررسی تناسب بین ابعاد محتوایی و
ساختاری دانشگاه آزاد اسالمی مطالعه موردی واحد فیروزكوه .فصلنامه مديريت .ش .11
 .18میردریکوندی ،رحیم ( .)1833عقل ديني و هوش روانشناختي .ﻗم :انتشارات مﺆسسه آموزشی
و پژوهشی امام خمینی (رحمهاهلل علیه) .
 .14حبیبی ،آرش ( .)1838طبقهبندي هوش .ﻗابل دسترسی در:
https://parsmodir.com/db/theory/inteligence.php
ب) منابع خارجي و وبگاهها
1. Albrecht,Karl. (2002), "Organizational Intelligence & Knowledge
Management: Thinking Outside the Silos," http://www.KarlAlbrecht.com
2. Liebowitz, J. (1999). Building organizational intelligence knowledge
management primer. CRC press. Boca Paton London New York Washington.
D.C.

011

