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Abstract 

Explaining and delineate the various areas of sacred defense with the importance of 
knowledge management techniques is necessary in the second step of the Islamic 
Revolution. Therefore, the purpose of this study is to identify the most important areas of 
sacred defense and determine their status in terms of knowledge management on the one 
hand, and to examine their role in maintaining and disseminating the values of sacred 
defense on the other hand. The research method is combination (both of qualitative and 
quantitative methods have been used). In the qualitative stage, six elites were 
interviewed in 1398 and asked to introduce the most important areas of knowledge of the 
Holy Defense - which in the second step of the Islamic Revolution can be effective in 
preserving and disseminating the values of the Holy Defense. In the Quantitative stage, 
elites were asked to explain the performance status of the domains on a three-point scale 
based on the three criteria of "disseminating and preserving the values of sacred defense 
and gaining experience from it". They were also asked to determine the status of the 
domains in terms of three criteria: knowledge level, level of knowledge penetration 
among employees and level of knowledge documentation, in a range of ten degrees. 
According to elite's point of view, 10 fields of knowledge of the Holy Defense will play 
a role in the second step of the Islamic Revolution. In the quantitative part, it was found 
that the level of performance of the ten areas of sacred defense is average and the level of 
knowledge criteria of these areas is below average. There is also a knowledge gap in the 
field of the Rahian e Nour tours, the organizations in charge of sacred defense, oral 
history, and legal authorities. Finally, in terms of knowledge criteria, the level of 
knowledge skills and influence is average and the level of knowledge documentation is 
below average. The results show that sacred defense institutions must use knowledge 
management techniques to achieve the desired point in preserving and disseminating the 
values of that time. 
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 سهم آنها های دانشی دفاع مقدس و تعیین شناسایی حوزه

 ها در گام دوم انقالب اسالمی در حفظ و نشر ارزش
 

 ، رضا شاه حسینیاصغر محمدی فاتحدکتر 
 12/22/2911تاریخ دریافت: 

 12/29/2422تاریخ پذیرش: 

 چکیده
در پرتو فنونِ مدیریت دانش، در گام دوم انقالب اسالمی ضروری  های مختلف دفاع مقدستبیین و ترسیم حوزه

های دفاع مقدس و تعیین وضعیت آنها از  نظر مدیریت دانش از ترین حوزه است. بنابراین، هدف این تحقیق شناسایی مهم
ی )کیفی و های دفاع مقدس از سوی دیگر  است. روش تحقیق، ترکیبسو، و بررسی نقش آنها در حفظ و نشر ارزش یک

های ترین حوزه مصاحبه به عمل آمد و از آنها خواسته شد که مهم 2911کمی( است. در مرحله کیفی، با شش نخبه در سال 
های دفاع مقدس مؤثر باشندـ معرفی توانند در حفظ و نشر ارزشدانشیِ دفاع مقدس را ــ که در گام دوم انقالب اسالمی می

نشر و حفظ »ها را بر اساس سه معیار  ان درخواست شد که وضعیت عملکردیِ حوزهکنند. در مرحله کمّی، از خبرگ
ای تبیین کنند. همچنین از ایشان خواستند که در  در یک طیف ده درجه« های دفاع مقدس و نیز کسب تجربه از آن ارزش

در بین کارکنان و سطح  ها را از  نظر سه معیار سطح مهارت، سطح نفوذ دانشبعد معیارهای دانشی، وضعیت حوزه
در  حوزه دانشیِ دفاع مقدس 22ای مشخص کنند. از  نظر این خبرگان، تعداد مستندسازی دانش، در یک طیف ده درجه

گانه دفاع های دهآفرین خواهند بود. در بخش کمّی مشخص شد که سطح عملکردیِ حوزهگام دوم انقالب اسالمی نقش
تر از حد متوسط است. همچنین شکافی دانشی در حوزه راهیان ها پایینشیِ این حوزهمقدس، متوسط و سطح معیارهای دان

های متولّی دفاع مقدس، تاریخ شفاهی و مراجع حقوقی وجود دارد. باالخره در بعد معیارهای دانشی، سطح نور، سازمان
دهد که نهادهای دفاع یج نشان میتر از متوسط است. نتامهارت و نفوذ دانش، متوسط و سطح مستندسازیِ دانش، پایین

 های آن دوران، باید از فنون مدیریت دانش استفاده کنند.ای مطلوب در حفظ و نشر ارزش مقدس برای رسیدن به نقطه

 

 .های دانشی و گام دوم انقالب اسالمی ها، حوزه دفاع مقدس، مدیریت دانش، ارزشها:  کلیدواژه

 

 . ایران، استادیار گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و علوم نظامی، دانشگاه افسری امام علی)ع(، تهران. 
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 مقدمه
 سازمان در قدرت رقابتی منبع تریندانش هنوز هم به عنوان مهمبه اعتقاد بسیاری از محققان، 

 شـود  تلقـی مـی   مهـم  مسـئله  یـک  این منبـع،  از مؤثر استفاده طریق از سازمانی عملکرد بهبود بوده،

(Cui,2017 ؛Dayan et al, 2017 ؛Abubakr et al, 2017 .)    به خصوص بسـیاری از مقـاالت مجلـه

گـذاری دانـش در   های جدیـد بـه اهمیـت مبادلـه و بـه اشـترا       هالمللی مدیریت دانش در شماربین

 2دانــشارتقـای یــادگیری جمعـی اختصــاص داده شــده اسـت و نویســندگان از احتکـار و اختفــای     

 kumar sigh et al,2019 and Holten)انـد  ه عنوان مانعی در پیشرفت مدیریت دانش انتقاد کردهب

et al,2016.)  
 نیآشـکارتر  دانـش »: فرماینـد بیانیه گام دوم انقالب اسالمی می مقام معظم رهبری هم در متن

هـای  به دانـش  1اکتشاف ریقها از یک طرف، از طسازمان .«است کشور کی قدرت و عزّت لهیوس

دانشی موجود در ذخایر مند از نظام 9برداری بهرهجدید دست پیدا کنند و از طرف دیگر، از طریق 

هـای جدیـد   طـور کـه دسـتیابی بـه دانـش      کننـد. همـان  پیدا مـی  دست4درون سازمان، به دوسوتوانی

مند از ذخایر دانشی درون سازمانی هم بـه عنـوان   برداری نظامخارجی برای سازمان مهم است، بهره

یک جنبه مهم مدیریت دانش شایان توجه اسـت. لـذا بـرای تبـدیل دوسـوتوانی بـه عملکـرد موفـِق         

 ,Ramachandran et al)کننـده اسـت    جود، عاملی تعیـین مو سازمانی، مدیریت مؤثر ذخایر دانشی

2018.) 

هـای مختلـف اسـت کـه     پدیده دفاع مقدس ایران، سرشار از ذخایر دانشی ارزشمند در حوزه

برداری قرار نگرفته است و در گام دوم انقالب اسالمی بایـد ایـن   مند مورد بهرهتاکنون به طور نظام

های مدیریت دانش استخراج شوند. مقام معظم رهبـری در ایـن   شناسی ذخایر دانشی با اتکا به روش

شـود،   و ایـن نمـی   ،سال آینده حس کنیم 122، 222باید پیروزی این جنگ را تا »فرمایند: زمینه می

 کننـده مقـدس، فـراهم   دفـاع  سـال  هشت تجربیات 3.«های این جنگ مگر با شکافتن ذره ذره سلول

 سرمایه این است. اما مسلح نیروهای های مختلف و به ویژهنبرای سازما سرمایه دانشی ترین بزرگ

 

1. Knowledge Hiding and Knowledge Hoarding 

2. Exploration 

3. Exploitation 

4. Ambidexterity 

 .27/22/12 ،های دفاع مقدس الن بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشئودار با مسدر دی. بیانات 3
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 گیـری بهره توانداستفاده از فنون مدیریت دانش می و نیست شده فراهم پاالیش و مستند صورت به

شهید سپهبد حاج قاسم سـلیمانی در مـورد اهمیـت     را تسهیل کند. پنهان هایو سرمایه این دانش از

 کیـ  دارد، وجود که یگریمقدس د یهادفاع ةمقدس نسبت به هم دفاع»دفاع مقدس معتقد است: 

قله دماونـد   ها نسبتِدفاع نیدفاع مقدس به نسبت همه ا ؛ت داردیّقدس و تیمحور دارد، مادر حالت

 1.«البرز دارد یرا به سلسله جبل طوالن

ر دهـه  بر اساس دیدگاه برخی محققانِ مدیریتِ دانشِ نظامی، دفاع مقدسِ رزمندگان اسالم د

امـا در مـورد وگـونگی     (.2912 ،یمرزنـاک  یلطفـ )بنیـان در ایـران اسـت    ، زیربنای دفـاع دانـش  72

برداری از ذخایر دانشی این دوران و هدایت آن به سمت جامعـه و نیروهـای مسـلح و سـنجش      بهره

های اندکی وجـود دارد.  های متولی دفاع مقدس در استخراج تجارب دفاعی، پژوهشتوانِ دستگاه

ر گام دوم انقالب، نه تنها همانند وهل سال اول بایستی دانش موجـود در حـوزه دفـاع مقـدس در     د

سازی الزم برای ایجاد تقاضاهای جدید صورت بگیریـد.  سطح جامعه منتشر شود، بلکه باید ظرفیت

به عبارت دیگر، در گام دوم صرفاً نشر دانش موجود در حوزه دفاع مقدس مطرح نیست، بلکه باید 

رای پاسخگویی بـه تقاضـاهای جدیـد، دانـش و تجـارب جدیـد را اسـتخراج کـرد و ایـن نیازمنـد           ب

های مناسب مدیریت دانش در این حوزه است کـه تـاکنون کمتـر    آگاهی از اصول، ابزارها و روش

مدیریت دانشِ نهفته در طول دوران دفـاع مقـدس و اسـتفاده از تجـارب      به آنها پرداخته شده است.

طبـق دیـدگاه    2.در تحقق تمـدّن نـوین اسـالمی، کمـک کنـد     تواند به ایجاد هوشمندی خبرگان می

هـای دفـاع    های تجربی و عملـی طـی سـال    موضوعات بسیار ارزشمندی در عرصه( 2914) 9جعفری

 .توان آنها را به دانش صریح و بومی تبدیل کردمقدس وجود دارد که می

های مختلف دفاع مقـدس  ا، تمرکز بر حوزههشاید بتوان گفت که نخستین گام در این عرصه

بـه  « نظـام جـامع مـدیریت دانـش نیروهـای مسـلح      »با محوریـت مـدیریت دانـش باشـد. هرونـد در      

گیری از تجارب دفاع مقدس اشاره شده است، اما دربارة سازوکارهای عملیاتیِ این حوزه و به  بهره

کا به این جمله از مقام معظـم رهبـری   ویژه ورخه مدیریت دانش مطالبی مطرح نشده است. لذا با ات

 

 .1/7/2911، گوی تلویزیونی شهید حاج قاسم سلیمانیو . برگرفته از اولین گفت2

 (.2913) های نیروهای مسلح در تراز انقالب اسالمیبرگرفته از متن الگوی دانشگاه. 1

 علی)ع(. ر جعفری در جشنواره امامکسخنرانی سرلش. 9
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 هابخش همه در و است کامل یعلم ورخه کی وجود است، الزم کشور در آنچه»فرمایند: که می

وجـود داشـته    دیـ با اسـت،  کشـور  ازیـ ن مورد که ییهادانش انواع از یمهم وستهیپهم به ورخه کی

ع مقـدس هسـتیم. بنـابراین، مسـئله      به دنبال تبیین برخی فنون مدیریت دانـش در عرصـه دفـا    2،«باشد

هـا و  های مختلف دفاع مقدس از نظر حفـظ و نشـر ارزش  اصلی تحقیق این است که وضعیت حوزه

ها شناسایی و تبیین نشده است. تولید دانش روشن نبوده و نوع معیار دانشی در هر یک از این حوزه

وم انقـالب اسـالمی نیازمنـد توجـه     در این زمینه، تعداد ده حوزه دانشی دفاع مقـدس کـه در گـام د   

هستند، شناسایی شده و الزامات عملکردی و وضعیت دانشی آنها تعیین شده است. برای دستیابی به 

 شود: می های فرعی ذیل مطالعه هدف اصلی تحقیق، هدف

 های دانشی دفاع مقدس در گام دوم انقالب اسالمی؛ترین حوزه تعیین مهم 

 های دفاع ی دفاع مقدس از نظر عملکردی )حفظ ارزشهای دانشتعیین وضعیت حوزه

 های دفاع مقدس و کسب تجربه از دفاع مقدس(؛مقدس، نشر ارزش

 های دفاع مقدس از نظر معیارهای دانشی )سطح مهارت، نفوذ دانش تعیین وضعیت حوزه

 و مستندسازی(.

 

 پیشینة تحقیق

دفـاع مقـدس، محـدود     ش در بخشپیشینه عملیاتی در مورد وگونگی استفاده از مدیریت دان

است و در اسناد موجود صرفاً به اهمیت این موضوع پرداخته شـده اسـت. در نظـام جـامع مـدیریت      

های نظـام   از ویژگی 9و  2کار رفته است. در بند  بار به 21دانش نیروهای مسلح، کلمه دفاع مقدس 

و ناپیـدای سـازمان، بـه ویـژه      های پیشیندانش»جامع مدیریت دانش نیروهای مسلح آمده است که 
بایـد از  »همان سند آمده اسـت:   9همچنین در بند  «دانش هشت سال دفاع مقدس باید احصاء شوند.

همچنـین در سـند    «دانش در بازه عمر آن و به ویژه از دانش هشت سال دفاع مقدس اسـتفاده شـود.  

بار تکرار شده است.  22مقدس الگوی دانشگاه نیروهای مسلح در تراز انقالب اسالمی، کلمه دفاع 

کشور شد و در آن نقاط  انگیز به پیشینه علم درآموز و عبرتنگاهی درس»در این سند آمده است: 

ها مشاهده گردید. در این میان، از مراجعه به منبع منحصـربه فـرد    ها و کاستی قوت، ضعف، انحراف
 

 .24/7/11. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار نخبگان جوان، 2
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به آن، بـه ماابـه دانشـگاهی عظـیم و     های دوران دفاع مقدس، غفلت نشده است و و گنجینه آموخته
سـازی بـرای    تـرین دانشـگاه انسـان    قابل کشف به ویژه در هنگامه تغییر راهبردهای دفاعی و بـزرگ 

همچنین، در سـند   «است. های زیادی گرفته شدهتربیت فرماندهان و مدیران نگریسته و از آن درس

ست. بـاالخره در بیانیـه گـام دوم انقـالب     ها هم این کلمه، ده بار تکرار شده ااسالمی شدن دانشگاه

کار رفته و یک بار هم به جنگ تحمیلی اشاره شده است.  اسالمی هم یک بار کلمه دفاع مقدس به

هـای  در تعداد معدودی از مطالعات مشخص شد که برای تـرویج دفـاع مقـدس و آگـاهی از روش    

ادامه، بـه وهـار تحقیـق کـه بـه       ای تبدیالت دانش مناسب است. درتبدیل دانش، الگوی وهارحلقه

 اند، اشاره شده است:صورت عملیاتی به نقش مدیریت دانش در حوزه دفاع مقدس پرداخته

 شناختی مستندسازی طراحی الگوی روش»( تحقیقی با عنوان 2911اسد و جعفرزاده )بنی

به رشته تحریر « های مدیریت و فرماندهی شهیدان دفاع مقدسدانش و تجربه

اند. این تحقیق از نوع بنیادی بوده و از رویکرد استقرایی بهره برده است. این  درآورده

مصاحبه کیفی  12شناختی مستندسازی، تعداد  محققان به منظور طراحی الگوی روش

گیری این  اند. نمونه نفر تشکیل داده 1تا  3گروه کانونی با اعضای  13انجام داده و 

ها، از نوع تحلیل مضمون بوده است. در تحلیل دادهتحقیق از نوع هدفمند بوده و روش 

سازی دانش و تجارب، شامل بعد فرایندی، شناختی مستنداین تحقیق، ابعاد الگوی روش

 ای )محیطی( است.اجرایی، نظارتی و بعد زمینه

 (تحقیقی با نام 2912رشید و پاشاپور )« ارائه مدل مدیریت دانش برای ترویج فرهنگ

اند. در این تحقیق که بر اساس مطالعه میدانی و رشته تحریر درآوردهبه « دفاع مقدس

های مربوط به نقش وهار نوع تبدیالت دانش توزیع پرسشنامه انجام شده است، فرضیه

 در ترویج فرهنگ دفاع مقدس، آزمون و تأیید شده است. این محققان در مورد تبدیل

توان از وهار روش  به نسل جدید میدانش معتقدند که برای انتقال تجارب آن دوران 

 کرد.سازی و ترکیب استفاده سازی، برونیسازی، درونیاجتماعی

 نگاری شهدای دفاع ارائه وارووب دانش و تجربه»( تحقیقی با عنوان 2911زاده )جعفر

نگاری علمی مدیریت و این پژوهش با هدف تجربهتدوین کرده است. « مقدس

از قبیل  ،های مختلف به صورت وندروشیگیری از دادهبهره فرماندهی شهدا، و با
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ای، به و مطالعات کتابخانه های کانونیساختاریافته، گروههای ساختاریافته و نیمهمصاحبه

برداری از تجارب شهدا معرفی کرده روش توصیفی، مدلی را برای استخراج و بهره

 ؛شناسایی و انتخاب مورد .2 :اند ازاست. این مراحل عبارت هفت مرحله است که شامل

بندی دسته .9 ؛طراحی و اجرای بانک اطالعاتی متناسب با هر مورد پژوهشی .1

های استباط آموزه .3 ؛نگارییند تجربهاآغاز فر .4 ؛های مهارتی و مدیریتی شهید حوزه

یند ارزیابی و اتشکیل تیم نظارت و ارزیابی و ایجاد فر. 2 ؛هامدیریتی از متن تجربه

 .انتشار گزارش نهایی مورد پژوهشی .7 و نگارش مستمر

 ( تحقیقی با نام 2911رشید و پاشایی )« بررسی نقش و ارائه الگوی تأثیرگذار مدیریت

اند. در این تحقیق، با توزیع به رشته تحریر درآورده« دانش بر انتقال فرهنگ دفاع مقدس

دانش بر اساس مدل نیومن و کنارد پرسشنامه میزان تأثیر فرایندهای مدیریت  242تعداد 

های بر فرهنگ دفاع مقدس از طریق آزمون پیرسون مشخص شده است. بر اساس یافته

کارگیری  درصد، تأثیر به 11این تحقیق، میزان تأثیر خلق دانش بر فرهنگ دفاع مقدس 

 11درصد، تأثیر ثبت دانش بر فرهنگ دفاع مقدس  13دانش بر فرهنگ دفاع مقدس 

 درصد بوده است. 14تأثیر انتقال دانش بر فرهنگ دفاع مقدس  درصد و

 طراحی و توسعه شبکه »ای با عنوان ( مقاله2912خانی ) پورسلطانی، مانیان و موسی

های این اند. یافتهتدوین کرده« اجتماعی رزمندگان به عنوان یک سامانه مدیریت دانش

های ه اساسی در ایجاد شبکهدهد که شبکه اجتماعی رزمندگان حلقتحقیق نشان می

های مدیریت دانش در نیروهای مسلح ساز استقرار سامانهبنیان و زمینه اجتماعی دانش

بوده، ولی محققان در طراحی سامانه « پژوهیطراحی»است. روش این تحقیق از نوع 

های این تحقیق در قالب اند. یافتهاطالعاتی شواهد تجربی متعددی را گردآوری کرده

 گوی طراحی سامانه اطالعاتی حوزه رزمندگان ارائه شده است.ال
 

 تحقیق ادبیات و چارچوب نظری
هـای  ادبیات مدیریت دانش  بسیار گسترده است. ورخه مدیریت دانـش، انـواع دانـش، نقشـه    

هـای مـدیریت   های مدیریت دانش، کارکنان دانشـی، راهبـرد  دانش، مستندسازی دانش، زیرساخت
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دهنـد. ورخـه مـدیریت دانـش     دانشی بدنه اصلی ادبیـات تحقیـق را تشـکیل مـی    های دانش و حوزه

بنـدی انـواع   مشتمل بر فرایندهای خلق، ذخیره، تسهیم و کاربرد دانش است. همچنین در بحث طبقه

دانش، دانش ضمنی و صریح بیشتر متداول است. دانـش ضـمنی در اذهـان کارکنـان واقـع اسـت و       

 ن دانش را استخراج و به نوع صریح تبدیل کرد. های مختلف، ای بایستی به روش

تبدیل دانش از یک نوع به نوع دیگر در حوزه دفاع مقدس و هر حوزه دیگـری مهـم اسـت.    

نویسـی بـه   خـاطره  و گـویی خـاطره در حـوزه دفـاع مقـدس، از    پنهان به پنهان دانش در بحث تبدیل

دیگران یـاد   به تجربه صاحب فرد یک از ضمنی دانش انتقال بسیار قدرتمند هایراه از عنوان یکی

تجـارب،   عینـی  تبدیل دانش پنهان به آشکار، استخراج (. در2917 همکاران، و جهانفرشده است )

هـایی  شایان توجه است و اخیـراً طـرح   آنها و مستندسازی پیشکسوتان جنگ اعتقادات و هادیدگاه

اکنـون   هـم  کـه  نسلی تغییر به توجه با کار این در سپاه و ارتش در این حوزه به اجرا درآمده است.

 اهمیتـی  از نسـل جـوان(،   بـه  امـور  هسـتیم )سـپردن   شـاهد آن  مسـلح  نیروهـای  در سال 42 از پس

کارهـای  وگیـری از سـاز  تواند با تدوین و بهـره مدیریت دانش دفاعی میاست.  مضاعف برخوردار

مندگان سـازمان دفـاعی، ضـمن    بندی تجربیات رزمی و عملیاتی فرماندهان و رزآوری و دستهجمع

های بعدی، گام مؤثری در جهت تقویت بنیه دفـاعی بـردارد   انتقال این منابع دانشی ارزشمند به نسل

ای از تبدیل دانش آشکار دفاع مقـدس بـه مجموعـه   (. همچنین، 2912 ،یجعفر یدیجن و یحسنو)

هـای مـرتبط اسـت و    انهـای مختلـف در سـازم   تر، مستلزم همکاری گروههای آشکار پیچیده دانش

ای از دانش است که بایستی در گـام  سازی مجموعهپاروه ها، از طریق یکگونه فعالیتترکیب این

تبدیل دانش صریح دفاع مقدس به ضمنی، افراد باالخره، در دوم انقالب در دستور کار قرار بگیرد. 

های دیگران، یـا از روی تجربـه   تانهای مجازی یا با مطالعه داسها را در موقعیتتوانند این دانشمی

های دفاع مقدس در سازی دوران دفاع مقدس یا آزمون کسب کنند. برگزاری کالساز طریق شبیه

هــا، یــادگیری از طریــق مشــاهده منــاطق عملیــاتی و دیــدار رودررو، برخــی از فراینــدهای دانشــگاه

سـازی  برونـی  مرحلـه  در مجمـوع، نشـر خـاطرات جنـگ     رونـد. در  سازی دانش به شمار می درونی

 ترکیـب  مرحله در استانداردها و هاتاکتیک سازی،اجتماعی مرحله در نبرد میدان مطالعات دانش،

و همکـاران،   جهـانفر سـازی دانـش قابـل تحلیـل اسـت )     درونـی  مرحلـه  در اخالقیـات  و هاارزش و

2917). 
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نگی اسـتخراج دانـش   در ادبیات مدیریت دانش، عالوه بر تبدیل دانش به نوع دیگر، به وگـو 

ضمنی و تبدیل آن به دانش صریح هم توجه شده است. هدف از استخراج دانش ضـمنی، دسـتیابی   

های مختلف را دارنـد.  سازی در قالبها قابلیت باز کردن و ذخیرههای دانشی است. این بستهبه بسته

ولیـد پروتکـل معـروف    های تدر زمینه استخراج دانش ضمنی راهبردهایی وجود دارند که به راهبرد

هـای عملـی   تـرین راهبـرد   ها، تنـوع در دانـش و نـوع خبرگـی اسـت. مهـم      هستند. علت تنوع راهبرد

گویی، یـادگیری از طریـق شـنیدن، مشـاهده،     اند از: مصاحبه، داستاناستخراج دانش ضمنی عبارت

ی، مطالعــه مــوردی، تفســیر، آمــوزش معکــوس، شــرح وقــایع یــادگیری و یــادگیری عملــی )شــفیع 

(. پس از تبدیل دانش ضمنی به صـریح، بـا حجـم عظیمـی از     2913نوکاریزی، جعفرزاده کرمانی، 

هـا  رو هستیم که بایستی عناصر دانشیِ آنها استخراج و در قالب الگوهـا و مـدل   اسناد و مدار  روبه

انــد از: اکتشـاف دانــش،  هــای بـاز کــردن دانـش صــریح عبـارت   بازنمـایی شـوند. در اینجــا راهبـرد   

هـا،  هـا، نمودارهـای سـازمانی، وـارووب    هـا، نقشـه  سـازی، مـاتریس  کاوی، نردبـان کاوی، متن ادهد

(. بنـابراین،  2914؛ اخوان و دهقـانی،  2913)شفیعی و همکاران،  Kهای استنتاجی و صفحات  شبکه

توان تجربیات این دوران با اجرای راهبرد مدیریت دانش ضمنی و صریح در حوزه دفاع مقدس می

 ه نظریه و الگو تبدیل کرد.را ب

تبـدیل بشـود بـه نظریّـات؛      ]دفاع مقدس[ بایستی این تجربیّات»فرمایند: مقام معظم رهبری می

تحقیق بشود و اطراف آنها پژوهش انجام بگیرد  ،دفاعی و تدریس بشود ةتجربه تبدیل بشود به نظریّ

های بسیار باارزشی اسـت کـه   نها سرمایهمنطبق با نیازهای روز بشود؛ ای ،روز بشود و این تجربیّات به

در ایـن بیانـات بـه خـوبی مشـخص       1.«ها استفاده کرد و بسط و تکمیل پیـدا کنـد  باید از این سرمایه

است که فعل و انفعاالت دانش در حوزه دفاع مقدس از نظر مقام معظم رهبـری بسـیار مهـم اسـت.     

تدا از طریق راهبرد مدیریت دانش ضـمنی،  بایست اببرای تبدیل تجربیات دفاع مقدس به نظریه، می

این تجربیات از اذهان فرماندهان و متخصصان دفاع مقدس استخراج و به متن تبدیل شود. سـپس از  

 طریق راهبرد مدیریت دانش صریح، این متن تبدیل به الگو، مدل و نظریه شود.

اختصـاص  « ینگـار  مستندسـازی و تجربـه  »بخش مهمی از ادبیات مدیریت دانش بـه موضـوع   

 

، هـای افسـری نیروهـای مسـلح    آمـوختگی دانشـجویان دانشـگاه    ارتباط تصویری با مراسم مشتر  دانش بیانات در .2

12/7/11. 
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دارد که در این حوزه هم ابزارها و فنون مختلفی ارائـه شـده اسـت. وجـه مشـتر  تمـام تحقیقـات        

نگاری این است که بازنشستگی منجر به تلف شدن دانـش و ایجـاد انقطـاع در     مستندسازی و تجربه

بـالقوّه و   طور طبیعی، تلف شدن دانش آثار منفیِ و به (،14: 2917 ،یاللهفتح)محیط کار شده است 

سازیِ دانش ضـمنی و  . بنابراین، مستند(Dane,2010)های اجتماعی ـ فرهنگی به دنبال دارد   گسست

 تجارب پیشکسوتان ضروری است. 

 های مهم وهای دانشی اختصاص دارد. حوزهبخش دیگری از ادبیات مدیریت دانش به حوزه

 تحقـق  و کلیـدی  اهـداف  به دستیابیبرای  که شودمی دانشی هایآن حوزه دانش، شامل راهبردی

 موجود هایتوانمندی نمایندة طرف، توانند از یکمی هاحوزه این است. ضروری سازجهت ارکان

(. 2917 ،یدیـ وح و یسـنجق ) نشان دهند  را نیز دانش های راهبردیشکاف باشند و از طرف دیگر،

بـه تولیـد، تبـادل، اکتسـاب و      هـایی هسـتند کـه سـازمان در آنهـا     حـوزه  2هـای دانشـی  فیلد یا حـوزه 

بنـدی  نخستین قدم برای مدیریت دانشِ دفـاع مقـدس، شناسـایی و دسـته    نگهداری دانش نیاز دارد. 

هـای دانـش بایسـتی    های دانشیِ دفاع مقدس در سطوح مختلف است. پس از شناسایی حـوزه  حوزه

هـای دانشـیِ   کافشـ  پـر کـردن  های دانش متناسب با حوزه دانشی تشکیل شود و سپس برای شبکه

هـر   (.Koc et al, 2019)های دانشی، راهکار دانشی مناسب ارائـه شـود   موجود در هریک از حوزه

های دانشیِ سازمان الزامات دانشیِ خاص خود را دارد و ممکن است در یـک حـوزه   یک از حوزه

هـای  شبنـدی بخـ  طبقـه بـا  نیازمند خلق دانش جدید و در حوزه دیگر، نشـر دانـش موجـود باشـیم.     

های اصلی و فرعی را تعیین کـرد و نسـبت بـه    توان حوزهمختلف یک سازمان در قالب درختی، می

اهـداف و راهبردهـای کـالن هـر سـازمان      استقرار ورخـه مـدیریت دانـش در آنهـا همـت گمـارد.       

هـا نیـاز دارنـد. مطالعـه در مـورد قـوت و ضـعف حـوزه         کننده نوع دانشی است که این حـوزه  تعیین

های مختلف دسترسـی دارد.  شان خواهد داد که آیا حوزه مورد نظر به اندازه کافی به دانشدانشی ن

هـای دانـشِ موجـود شناسـایی و دوم، از نظـر      در این زمینه، هدف کلی ایـن اسـت کـه اول، حـوزه    

های دانشی، به منظور انجـام پـرو ه   محتوایی توسعه و تقویت شوند. همچنین پس از تعیین زیرحوزه

دانش، الزم است تا کارکنان دانشیِ فنی سازمان به عنوان خبرگانی که باید دانش ضـمنی   استخراج

 با تعیین نیاز دانشی  (.112: 2914 ،یدهقان و اخوان)آنها در هر حوزه استخراج شود، شناسایی شوند 

 

1. Knowledge Domain 
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 نیازمنــد وــه نــوع توانــایی و بــرای انجــامِ تــوان تشــخیص داد کــه ایــن ســازمانیــک ســازمان، مــی

 بنیـان در ایـن شـرایط، ابتـدا اقـدام بـه تـدوین       های دانش به طور کلی، سازمان نوع اقدامی است.وه 

هـای   هـای مـورد نیـاز در آینـده خواهنـد کـرد و سـپس تـدوین راهبـرد         دانش راهبرد دانش و تعیین

 راهبـرد مـدیریت دانـش   (. 2912 ،یپورنژدعبداهلل)مدیریت دانش را در دستورکار قرار خواهند داد 

ــاخت    ــدها و زیرس ــه آن فراین ــرای      ب ــش ب ــهیم دان ــق و تس ــب، خل ــه در کس ــاره دارد ک ــایی اش ه

های راهبردی ضروری هستند. همچنین راهبـرد دانـش، رویکـرد کلـی سـازمان بـرای       گیری تصمیم

 منظـور تحقـق الزامـات فکـری بـرای تصـمیمات و راهبردهاسـت        هـا بـه  راسـتاییِ منـابع و قابلیـت    هم

(Ferreira, Mueller and papa, 2020 .) 

 نخستین قدم در این عرصه، انتخـاب مـورد  دانشی باید گفت که  در مورد مراحل تعیین حوزه

تـوان  تواند یک سازمان، فرایند، یـک محصـول یـا خـدمت باشـد. بـرای ماـال، مـی        است. مورد می

را بـه عنـوان یـک مـورد در نظـر گرفـت. در قـدم بعـدی، بایـد          « پژوهشگاه معـارف دفـاع مقـدس   »

هـای دانشـی   های دانشیِ این مورد شناسایی شوند. در درون یک مـورد، ممکـن اسـت حـوزه     وزهح

های کلیدی دانش متعددی وجود داشته باشد. بر اساس ادبیات مدیریت دانش، برای شناسایی حوزه

 (.291: 2919 ،یممقـان  یجلودار)شود از دو روشِ بررسی اهداف سازمان و طرح سؤال استفاده می

هایی نیاز داریـم و از  توان فهمید که به وه دانشت دیگر، با بررسی اهداف یک سازمان میبه عبار

ها بهتر و متمـایزتر  های سازمان نسبت به سایر بخشیک از بخش طرفی، با طرح این سؤال که کدام

هـای دانشـی،   توان به شناخت حوزه دانشی نائل شد. در قدم بعدی و پس از تعیـین حـوزه  است، می

را که در موفقیت سازمان نقـش   شرایط با متناسب عملکرد کلیدی هایشاخص ترینتوان عمدهمی

میـزان   اسـاس  بـر  دانـش  هـای حـوزه  تحلیـل  و تجزیـه  اساسی دارنـد، تعیـین کـرد. در گـام بعـدی،     

بـه  (. 2919 پـور، نیامـ  سـرخوش، ینیحسـ )گیـرد  کلیدی صورت می هایشاخص بر آنها اثرگذاری

ــارت دیگــر، همــه حــو  ــردی هــای دانشــی یکســان نیســتند و برخــی حــوزه  زهعب هــا از ارزش راهب

برخوردارند. برای ماال، حوزه دانشیِ راهیان نور در گام دوم انقالب اسالمی ممکن است به عنـوان  

 برترین حوزه دانشی باشد که شایسته توجه و کار علمی است.

بـر اسـاس    دانـش  هـای حوزه یارزیاب های دانشی،پس از شناسایی و اتفاق نظر در مورد حوزه
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1انتشار میـزان  و دانش مستندسازی ،1مهارتیتوان  سه بعد
هـا در دسـتور کـار قـرار     سـازمان  در 

( متخصـص برجسـته مـدیریت دانـش در زمینـة ارزیـابی وضـعیت        1229) 9گیـرد. هـافر آلفـیس    مـی 

 ی، میـزان دانشـ  حـوزه  در مهـارت  سطح پیشنهاد کرده است: را کلیدی معیار های دانشی سه حوزه

دانـش.   حـوزه  )مستندسـازی(  کدشـدگی  میـزان  و نیـروی انسـانی سـازمان    بـین  دانشی انتشار حوزه

شوند. منظور از توانایی مهارتی این است کـه  بنابراین، با این سه معیار، خألهای دانشی شناسایی می

ا هسـتند و  کارکنان و مسئوالن حوزه دانشی تا وه حد مهارت الزم را در انجـام وظـایف شـغلی دار   

هـای دانشـی، بایـد دانـش     منظور از انتشار، دسترسی آسان به دانش شغلی است. پس از تعیین حوزه

پاروـه شـود.    به معنی واقعی نفوذ پیدا کند و بـا عملیـات سـازمانی عجـین و یـک      جدید در سازمان

مان نیسـتند  ها توان شناسایی دانـش را دارنـد، ولـی قـادر بـه نفـوذ دادن آن در سـاز        خیلی از سازمان

 هـای های دانشی در سه بعد مذکور، برنامـه نهایت، برای ارتقای حوزهدر (. 2912 ،یپورنژد عبداهلل)

ها مرتفع شود و آنهـا بتواننـد در تحقـق    شود تا نواقص دانشیِ حوزهدانش دنبال می مدیریت اجرایی

 اهداف سازمان مؤثر واقع شوند.

 

 شناسی تحقیق روش

های دانشی دفاع مقـدس و بررسـی آنهـا در حفـظ و     ل شناسایی حوزهروش این تحقیق به دلی

ها و کسب تجربه و دانش در گام دوم انقالب اسالمی، از نوع اکتشافی است. بنابراین، با نشر ارزش

های مهم دفاع مقدس و وگونگی استفاده از سیسـتم مـدیریت دانـش در ایـن     هدف شناسایی حوزه

ه شده است. هروند برای در  عمیق دفاع مقـدس، مصـاحبه بـا    نخبه جوان مصاحب ششها با حوزه

پیشکسوتان، بازنشستگان و مسئوالن فعلی نیروهای مسـلح، سـاکنان منـاطق عملیـاتی و... یـک کـار       

بسیار مهم و اساسی است؛ اما به منظور نگاه جدید به حوزه وسیع دفـاع مقـدس و بـا هـدف تمرکـز      

هـای  سـالمی، توجـه بـه دیـدگاه نخبگـان جـوان در رشـته       علمی بر این حوزه در گام دوم انقـالب ا 

شوندگان بـا   مدیریت دانش، فناوری اطالعات، ادبیات و تاریخ و... ضروری است. انتخاب مصاحبه

شـوندگان دارای   برفـی بـوده اسـت. همـة مصـاحبه     شناخت قبلی و همچنین با استفاده از روش گلوله

 

1. Proficiency 

2. Diffusion 

3. Hofer-Alfeis 
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سـاختاریافته انجـام شـده و سـؤاالت     ت نیمـه هـا بـه صـور   مدر  دکترای تخصصی هستند. مصاحبه

های دانشیِ دفاع مقدس و سازوکارهای تولید و نشـر دانـش از حـوزه دفـاع     مصاحبه عمدتاً به حوزه

های ها و شنیدن وندباره فایل صوتی، حوزهمقدس اختصاص داده شده است. پس از ضبط مصاحبه

هـا  بندی شده است. فرایند انجـام مصـاحبه  قهها، شناسایی و طبدانشیِ دفاع مقدس به همراه زیرحوزه

هـای دفـاع مقـدس بـه مرحلـه      ای بود که در مصاحبه ششم، استخراج مفاهیم مرتبط با حوزهبه گونه

اشباع رسید و در زمینة سازوکارهای مدیریت دانش در حوزه دفاع مقدس، مطلـب جدیـدی یافـت    

  هـا ضـبط و ونـدین بـار مـرور شـد. بـه        مصـاحبه نشد. برای اطمینان از روایی )اعتبار( و پایایی، تمام 

، 2استفاده شد. در جـدول   2های انعکاسی ها و در موارد حساس، از وکیدهعالوه، در طول مصاحبه

با آنان مصاحبه شـده، آمـده اسـت. همچنـین در      2911شوندگان که در تابستان  مشخصات مصاحبه

هـای دانشـی دفـاع    گـان، وضـعیت حـوزه   مرحله دوم تحقیق از طریق توزیع پرسشنامه بـین ایـن خبر  

ای بررسی شده و وضـعیت آمـاری آنهـا در وضـع موجـود و مطلـوب بـه        مقدس در طیف ده درجه

همــراه معیارهــای عملکــردی و معیارهــای دانشــی بررســی شــده اســت. در ایــن تحقیــق، منظــور از  

ز جنـگ  هـا و تولیـد معرفـت ا   هـا، نشـر ارزش  معیارهای عملکـردی عبـارت اسـت از: حفـظ ارزش    

مستندسـازی دانــش، نفـوذ دانــش در حــوزه   »تحمیلـی. همچنــین معیارهـای دانشــی شـامل ســه بعــد    

 ( اقتباس شده است.1229است که از مدل هوفر الفیس )« تخصصی، و سطح مهارت در حوزه

 
 ی مصاحبه شوندگانها ویژگی .1جدول 

 علت انتخاب مصاحبه شونده

 علمی و نظامی متخصص مدیریت دانش و دارای تجارب 2خبره 

 متخصص مدیریت دانش 1خبره 

 متخصص کتابداری و مدیریت دانش 9خبره 

 متخصص نقد ادبی و تاریخ شفاهی 4خبره 

 متخصص مدیریت دانش و فناوری اطالعات 3خبره 

 دکترای مدیریت)بازنشسته( و آشنایی با دفاع مقدس 2خبره 

 

1. Reflective Summaries 
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 آنها لیتحل و  هیتجز ی تحقیق وها افتهی
 های دانشی دفاع مقدس ی حوزهشناسای

های کالنی است که به حفظ و در این مطالعه، منظور از حوزه دانشیِ دفاع مقدس، موجودیت

اند و همچنین تجربه هشـت سـال جنـگ تحمیلـی را در اختیـار       های دفاع مقدس پرداختهنشر ارزش

هـای مـرتبط بـا دفـاع     انتوان یکـی از سـازم  های دانشی را میطور که اشاره شد، حوزه دارند. همان

تـرین  مقدس یا یکی از فرایندهای کاری حوزه دفاع مقدس در نظر گرفت. در ایـن تحقیـق، کـالن   

شوندگان دربـارة پدیـده ملـی دفـاع      سطح تحلیل برای دفاع مقدس در نظر گرفته شده و از مصاحبه

دفـاع   هـای مختلـف  هـر یـک از بخـش   های آن سؤال شده است. به طور کلـی،  مقدس و زیربخش

هـای مهـم و الزامـات    های مختلف دارند. بنابراین، شناسایی حـوزه مقدس، نیاز به ابزارها و تخصص

، تعداد ده حوزة دانشـی شناسـایی شـده    1دانشی آنها باید در دستورکار قرار گیرد. بر اساس جدول 

ن در پیشبرد معیار دانشی بررسی شده است تا سهم آ 9معیار عملکردی و  9از منظر  هر حوزهاست. 

های حاصـل از فـاز   ای از یافتهخالصه، 9دفاع مقدس در گام دوم انقالب مشخص شود. در جدول 

هـا از نظـر معیارهـای    کیفی )مصاحبه( آورده شـده و در ادامـه، وضـعیت موجـود و مطلـوب حـوزه      

 مذکور از طریق فاز کمّی )پرسشنامه( بررسی شده است.
 

 های تحقیق. یافته2جدول 

 هاتکرار کلمات و مفاهیم مرتبط با حوزه دانشی در مصاحبه ه دانشینام حوز

 (22(، مطالعه شخصیت شهدا)3(، بزرگداشت شهدا)3(، شهدا)7شهید) حوزه شهدا

 (1(، اسناد جنگ)4(، تاریخ شفاهی)2(، طرح)22(، مقاله)41کتاب) شفاهی حوزه نشر و تاریخ

 حوزه نیروی انسانی متولی
(، فرماندهان 22(، فرماندهان سپاه )3(، نخبگان)1متولی)(، 3نیروی انسانی)

 (3(، هنرمندان)3(، نویسندگان)22ارتش)

 (3های دوران دفاع مقدس)(، سرمایه3(، فرماندهان)2پیشکسوتان) حوزه پیشکسوتان

 (12(، هنر دفاع مقدس)2(، موزه)1(، جشنواره)1همایش) حوزه فرهنگی و هنری

 (3(، تجارب جنگ)4(، پژوهش جنگ)9(، آموزش فنون)1)معارف جنگ حوزه معارف جنگ

 (11)یمجاز (، فضای1(، آرشیو)29(، تئاتر)1(، سینما)4(، تلویزیون)9رادیو) حوزه دانشی فناوری و رسانه
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 هاتکرار کلمات و مفاهیم مرتبط با حوزه دانشی در مصاحبه ه دانشینام حوز

 (9(، شیوه تبلیغ)4(، معرفی دفاع مقدس)9تبلیغ) حوزه دانشی تبلیغات

 (2(، سازمان ملل)1(، ترجمه کتب)9المللی)ین(، جنبه ب9مراجع و نهادها) المللی مراجع حقوقی بین

 (4(، ترویج ایاار)3(، متولیان راهیان نور)2نور) تقویت راهیان حوزه راهیان نور

 
 ها و تعداد مفاهیم مرتبط با حوزه دانشی دفاع مقدسهایی از مصاحبه. بخش3جدول 

تعداد 

 مفاهیم
 متن مصاحبه

حوزه 

 دانشی

22 
ها، ولی باید راهیان نور را ی مشابه آن راهی است برای ترویج ارزشراهیان نور یا ابزارها

 های دیگری وجود دارد.کنیم. باید ببینیم از لحاظ فرهنگی، وه راه بازمهندسی و غنی
 راهیان نور

22 

ایـم و قـدرت فکـر     ما جنگ را از پنجره وشم یک اپراتور کووـک بـه تصـویر کشـیده    

پنهان جنگ است، به ندرت بـه تصـویر کشـیده شـده     فرماندهان که شاکله اصلی و روح 

 وجـود است. بنابراین، اگر عمیق مطالعه کنیم، مطالب خیلـی ارزشـمندی در ایـن حـوزه     

 دارد.

 پیشکسوتان

71 
های  تجربیات دفاع مقدس را سینه به سینه به نسلتوان مدیریت دانش می بر اساس ورخه

دس در قالب تاریخ شفاهی و مستندسازیِ بعدی منتقل کرد. از این طریق، تاریخ دفاع مق

 .کتبی قابل انتقال است

تاریخ 

 شفاهی

12 

تازگی عـالوه   معارف جنگ تنها نهاد منسجم در تبیین علمی جنگ بوده است که البته به

شـود. اجـرای ایـن دوره بـر اسـاس      بر کارکنان نظامی، برای کارکنان وظیفه نیز اجرا می

بنـدی و بـه   نش انباشته دفاع مقـدس را اسـتخراج، طبقـه   تواند دااصول مدیریت دانش می

 محافل علمی عرضه کند.

معارف 

 جنگ

24 

های  دفاع مقدس ما کمتر جنبه فرامرزی پیدا کرده است و مردم جهان شناختی از واقعیت

های دو زبانه و سه زبانه در دستور کـار قـرار گیـرد و    این حادثه ندارند. باید ایجاد کانال

های عربی، انگلیسی، فرانسه، اسپانیایی معرفی، و بـه خصـوص   ر قالب زباناین ظرفیت د

 مسائل حقوقی این جنگ پیگیری شود.

مراجع 

 حقوقی
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تعداد 

 مفاهیم
 متن مصاحبه

حوزه 

 دانشی

23 

مـل  بـه دلیـل تکا  در گام دوم انقالب، تمرکز بر بعد فناورانه دفاع مقدس ضروری اسـت.  

محدود بوده  گستره و برد دفاع مقدس، در گذشته و نبود ابزارهای الزمتدریجی فناوری 

سازی و ترویج دفاع توانند در گفتماناست. شکی نیست که اینترنت و فضای مجازی می

 آفرین باشند.مقدس نقش

فناوری و 

 رسانه

13 

از قدرت هنر نباید غافل شد؛ باید هم مستند ساخت و هم مصوّرسازی کرد. اتفاقاً در این 

مطالب فلسفی ـ علمی و کلیّت معناشناسی ترین ابزارها برای انتقال جذاب تمام  زمینه، مهم

-دفاع مقدس، هنر است. تا جامة هنر به یک مطلب پوشانده نشود، مورد اقبال قـرار نمـی  

 گیرد.

فرهنگی 

 هنری

17 
تـوان بـا کمـک    جدید استفاده شده است. می شناسیدر مطالعه سیره شهدا کمتر از روش

نـدهی کـرد و بـه    یتی شـهدا را سـازما  رزمان شهید در قالب تحلیل گفتمان ابعاد شخص هم

 بعدی قرار داد. عنوان یک الگو در اختیار نسل

 شهدا

41 
باید افراد حکیم و خردمند به حوزه دفاع مقدس بپردازند، ما خیلی ساده از اینها گذشتیم. 

ورزی بایـد کارکنـان حـوزه دفـاع مقـدس بـه       اندیشـه  و دانـش  تولیـد  بـه  دستیابی برای

 .باشند مجهز یپژوهش های فعالیت

نیروی 

 انسانی

22 

های بسیاری وجود دارد تا این توانیم دفاع مقدس را ترویج کنیم؟ البته راهحاال وطور می

تبدیل شود به یک صورت علمی. باید واکاوی شود: این نوع دفـاع وـه دفـاعی اسـت و     

یـغ علمـی   هـا تبل هـا دارد؟ یکـی از راه  هایی با سایر دفـاع هایش ویست؟ وه تفاوتمؤلفه

 است.

 تبلیغات

 

ها  ها، نشر ارزش)حفظ ارزشهای دانشی بر اساس سه معیار عملکردی  ارزیابی حوزه

 و کسب تجربه دفاع مقدس(
های دانشی بایـد آنهـا را بـر اسـاس نقـش عملکـردی در پیشـبرد دفـاع         پس از شناساییِ حوزه

هـای  معیـار ارزیـابی و حـوزه    بندی کرد. در خصوص تعیینمقدس در گام دوم انقالب اسالمی رتبه

ها و نهادهای متـولی دفـاع مقـدس بایـد بتواننـد      دفاع مقدس، عرف غالب این است که تمام سازمان

هـای متـولی   های دفاع مقدس را حفظ کنند و نشر دهند. به همین دلیل، نام برخـی از سـازمان  ارزش

هـای دفـاع   حفـظ و نشـر ارزش  سـازمان  »همراه اسـت؛ ماننـد   « حفظ و نشر»های دفاع مقدس با وا ه
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همچنین یکی دیگر از معیارهـای مهـم مـدیریت دانـش در نیروهـای مسـلح ایـران، بحـث         «. مقدس

نگاری و کسـب معرفـت از جنـگ تحمیلـی اسـت. بنـابراین در ایـن تحقیـق، معیـار ارزیـابی           تجربه

مقـدس را در   های دفـاع ها بتوانند ارزشهای دانشی دفاع مقدس این است که اول، این حوزه حوزه

هـای مختلـف   ها را نشر دهند و سوم، بتواننـد بـرای بخـش   سطح جامعه حفظ کنند؛ دوم، این ارزش

هـای مختلـف دفـاع    فراهم کنند. بنابراین، معیارهای اصـلی ارزیـابی بخـش   « تجربه و دانش»کشور، 

ق، با توزیع ها و کسب تجربه. در این مرحله از تحقیها، نشر ارزشاند از: حفظ ارزش مقدس عبارت

سؤال و در دو بعد عملکردی و دانشی( بین خبرگـان، وضـعیت موجـود و     92سؤالی ) 22پرسشنامه 

( شناسـایی شـد.   22تـا   2ای )وضعیت مطلوب معیارهای عملکردی دفاع مقدس در طیف ده درجـه 

ها نسبت به دو معیـار دیگـر، بـا وضـعیت مطلـوب تفـاوت زیـادی         براساس نمودار، معیار نشر ارزش

مختلف دفاع مقدس نسبت بـه   دارد. همچنین از نظر خبرگان در حال حاضر، کسب تجربه از حوزه

( را دارد. به طور کلی از نظر خبرگـان، تحقـق   4777ها، کمترین مقدار میانگین )حفظ و نشر ارزش

درصد فاصـله دارد کـه اعـداد واقعـی      32اهداف عملکردی دفاع مقدس با وضعیت مطلوب در حد 

 شود.مشاهده می 2ار در نمود

 

 
 

 های دفاع مقدس از نظر عملکرد. وضعیت حوزه1نمودار 
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 های دفاع مقدسهای دانشی در نشر ارزش سهم حوزه

بر اساس نظر خبرگان در وضعیت فعلی حوزه دانشی معارف جنـگ، بیشـترین میـانگین را در    

ــان، در حــوزه مراجــع   خصــوص نشــر ارزش ــن می ــاع مقــدس دارد. در ای ــای دف ــوقی شــاهد  ه حق

های دفاع مقدس هسـتیم. همچنـین در حـوزه دانـش فنـاوری و      ترین وضعیت در نشر ارزش ضعیف

رسانه، بیشترین شـکاف وجـود دارد. بـه عبـارت دیگـر، خبرگـان معتقدنـد کـه اسـتفاده از فنـاوری           

اطالعات در حوزه دفـاع مقـدس کـم بـوده اسـت و ایـن حـوزه بایسـتی بیشـترین نقـش را در نشـر            

 (.1ای دفاع مقدس داشته باشد ) نمودار ه ارزش
 

 
 

 هادر نشر ارزش ی دفاع مقدسهاوضعیت حوزه .2 نمودار

 

 های دفاع مقدس های دانشی در حفظ ارزشسهم حوزه

هـای دفـاع مقـدس در حفـظ     ، بـین وضـع موجـود و وضـع مطلـوب حـوزه      9بر اساس نمودار 

نظـر خبرگـان، حـوزه دانشـی مراجـع      های این دفاع تفاوت آشـکاری وجـود دارد. براسـاس     ارزش

دهـد کـه تبیـین و    های دفـاع مقـدس دارد و ایـن نشـان مـی     حقوقی کمترین سهم را در حفظ ارزش

های دفاع مقدس در بیرون از مرزهای کشور مورد غفلت واقع شـده اسـت. همچنـین    ترویج واقعیت

( است و 273رین )ها بیشتبر اساس نظر خبرگان، وضعیت فعلی هیأت معارف جنگ در حفظ ارزش

هـای  از طرفی، بیشترین شکاف بین وضع موجود و مطلوب، به حوزه دانشیِ نیروی انسـانی سـازمان  

رود در ایـن حـوزه، پیشـرفت قابـل تـوجهی      دفاع مقدس اختصاص دارد. از دید خبرگان انتظار مـی 
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فاهی است؛ زیـرا  وجود داشته باشد. باالخره بیشترین انتظار بهبود توسط خبرگان مربوط به تاریخ ش

 ( را دارد.1773های دفاع مقدس بیشترین میانگین )این حوزه در حفظ ارزش

 

 
 

 هاهای دفاع مقدس در حفظ ارزش. وضعیت حوزه3نمودار 

 

 های دانشی در کسب تجربه از دفاع مقدس سهم حوزه

مقدس حوزه دانشیِ مراجع حقوقی در کسب تجربه و دانش از حوزه دفاع  4بر اساس نمودار 

، بیشترین میانگین را در کسـب تجربـه   «معارف جنگ»کمترین سهم را دارد. همچنین حوزه دانشی 

و دانش از جنگ تحمیلی دارد. باالخره بیشترین شکاف در بین وضـع موجـود و وضـع مطلـوب در     

کسب تجربه دفاع مقدس، مربـوط بـه حـوزه پیشکسـوتان و تـاریخ شـفاهی اسـت. بنـابراین، انتظـار          

که مسئوالن به حوزه دانشیِ پیشکسوتان جنگ و شـهادت و همچنـین تـاریخ شـفاهی دفـاع      رود  می

 مقدس بیشتر توجه کنند.

 

 های دفاع مقدسمعیارهای دانشی برای ارتقای حوزه
هـای دفـاع   های دفاع مقدس از منظر سه معیار حفظ و نشـر ارزش پس از تعیین وضعیت حوزه

ای که در سه معیار رتبه باالیی کسـب کـرده   برتر )حوزههای توان حوزهمقدس و کسب تجربه، می

 های مدیریت دانش )مهارت، نفـوذ دانـش و مستندسـازی( بررسـی کـرد.     است( را از منظر شاخص
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 های دفاع مقدس در ارائه تجربه دفاعی. وضعیت حوزه3نمودار 

 

دارد، بایستی بـیش  ها وجود های دانشی ضعیف که شکاف عملکری زیادی در آن حوزهالبته حوزه

های موفق در قاموس معیارهای دانشـی مـورد ارزیـابی قـرار گیرنـد. بـه هـر حـال، اهمیـت          از حوزه

طـور   ها در تحقق اهداف سازمان دارنـد. همـان  های دانشی بستگی به نقشی دارد که این حوزه حوزه

مهـارت در حـوزه،   های دانشی سه معیار سطح ( در ارزیابی حوزه1229که اشاره شد، هافر الفیس )

میزان انتشار دانش در بـین کارکنـان حـوزه، و میـزان کدشـدگی را مطـرح کـرده اسـت. اخـوان و          

هـای دانشـی را آگـاهی از تجربـه و     بنـدی حـوزه  ( هم هدف از شناسـایی و اولویـت  2914دهقانی )

بندی ر اولویتاند. ایشان به منظوهای آن حوزه دانستههای ویژة مورد نیاز برای انجام فعالیتمهارت

انـد: اســتقالل فــرد در انجــام دادن کــار،  هــای دانشــی، وهــار معیـار زیــر را مطــرح کــرده زیرحـوزه 

ساختارمندی زیر حوزه، پیچیدگی وظایف در حوزه و خأل دانش صریح مربوط به وگونگی انجام 

نشـی پیـروی   هـای دا ( در مطالعه حـوزه 1229فعالیت. در این مقاله از معیارهای مد نظر هافر آلفیس)

شـده اسـت. بنــابراین، درگـام بعـدی، از خبرگــان درخواسـت شــد تـا نسـبت بــه ارزیـابی وضــعیت         

های دانشیِ دفاع مقدس از منظر سه معیار سطح مهارت، سطح نفوذ دانش در حوزه، و سـطح   حوزه

هـای دفـاع   ای اقدام کنند تا وضعیت موجـود و مطلـوب حـوزه   مستندسازی، در یک طیف ده درجه

 ز نظر نیازهای دانشی مشخص شود.مقدس ا
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 های دفاع مقدس از نظر معیار مهارتوضعیت حوزه

، مهارت در حوزه نیروی انسانی متولی دفاع مقدس کمترین مقـدار بـوده و   3بر اساس نمودار 

های دفاع مقـدس، مهـارت کـافی را در انجـام     خبرگان معتقدند که نیروی انسانی موجود در عرصه

همچنین سطح مهارت در حوزه تبلیغات و فناوری اطالعات نیـز کـم بـوده و     ..وظایف شغلی ندارند

اسـت کـه توسـط پیشکسـوتان در قالـب      « معـارف جنـگ  »البته بیشـترین سـطح مهـارت مربـوط بـه      

 شود.های نظری و عملی دنبال می دوره

 

 
 

 های دانشی دفاع مقدسسطح مهارت در حوزه .3نمودار 

 

 

 از نظر معیار مستندسازیهای دفاع مقدس  وضعیت حوزه

های دفاع مقدس از ، شکاف دانشی بین وضع موجود و وضع مطلوب حوزه2بر اساس نمودار 

نظر معیار مستندسازی زیاد است و در ایـن میـان، شـکاف موجـود در عرصـه راهیـان نـور بیشـترین         

لی، راهیان نور و میانگین را دارد. کمترین میانگین مربوط به حوزه مراجع حقوقی، نیروی انسانی فع

هـا کـم اسـت. بـاالخره از     تبلیغات است. به عبارت دیگر از نظر خبرگان، مستندسازی در این حوزه

نظر خبرگان، حوزه دانشی شهدای جنگ تحمیلی هم با وضعیت مطلوبِ مستندسازی فاصله زیادی 

 دارد.
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 های دانشی دفاع مقدسدر حوزه مستندسازیسطح . 3نمودار 

 

 های دفاع مقدس از نظر معیار نفوذ دانش وضعیت حوزه

های دفاع مقدس از نظـر نفـوذ دانـش در بـین کارکنـان بـا وضـعیت        حوزه، 7بر اساس نمودار 

مطلوب فاصله زیادی دارند و در این میان، شکاف دانشی در حوزه نیـروی انسـانی نسـبت بـه سـایر      

تواند  ی انسانیِ متولی دفاع مقدس نمی(. به عبارت دیگر، نیرو2= 22تا  4ها زیاد است )فاصله حوزه

به نیازهای دانشی خود در انجام وظایف شغلی دست پیـدا کنـد. شـکاف دانشـی موجـود در حـوزه       

 هم قابل توجه است. اطالعات یفناور وراهیان نور 

 

 
 

 های دانشی دفاع مقدسدر حوزه نفوذ دانشسطح  .3نمودار 
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شـود.  دیـده مـی   1های دفاع مقدس در نمـودار  همچنین سطح کلی معیارهای دانشی در حوزه

 هـای دفـاع مقـدس کمتـر از    براساس نمودار، وضـعیت فعلـی معیارهـای مـدیریت دانـش در حـوزه      

بنیـان اداره  دهد کـه حـوزه دفـاع مقـدس، کمتـر بـه صـورت دانـش        درصد است و این نشان می 32

 است.« مستندسازی»شود. همچنین کمترین میانگین مربوط به  می

 

 
 

 گانههای ده. سطح کلی مدیریت دانش در حوزه3مودار ن

 

 های دفاع مقدس های مدیریت دانش برای کاهش شکاف در حوزه برنامه

های عملیاتی مدیریت های دانشی از منظر سه معیار دانشی، بایستی برنامه پس از ارزیابی حوزه

تا حـوزه مربـوط ارتقـا یابـد.     هایی که شکاف زیادی در آنها وجود دارد، اجرا شود دانش در حوزه

کـه نیـروی انسـانی در بحـث نفـوذ دانـش ضـعیف اسـت، بایسـتی           7برای ماـال، بـر اسـاس نمـودار     

های دفاع مقدس به اجرا درآید تا کارکنـان بتواننـد بـه    سازوکارهای تسهیم دانش در درون سازمان

هـای دفـاع مقـدس    ماننیاز دانشی دسترسی پیـدا کننـد و وظایفشـان را بـه خـوبی انجـام دهنـد. سـاز        

های ارتـش و سـپاه اخـذ کننـد و بخـش دیگـر را از        توانند بخشی از نیازهای دانشی را از سازمان می

تـوان از ابزارهـای مـدیریت دانـش اسـتفاده      های دانشی میمحیط بیرونی. همچنین برای بهبود حوزه

نهایت، در مورد وضعیت وری آسیایی معرفی شده است. در کرد که این ابزارها توسط سازمان بهره

توان گفت که حـوزه پیشکسـوتان   های دانشی دفاع مقدس در سه بعد مدیریت دانش میکلی حوزه

کمترین انحراف معیار را داشته است و حـوزه دانشـی فنـاوری و رسـانه بیشـترین انحـراف معیـار را        

دهـد کـه   شـان مـی  ( و این ن3772دارد. همچنین میانگین حوزه دانشی معارف جنگ باالترین است )
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سه بعد مدیریت دانش )مستندسـازی، نفـوذ دانـش و مهـارت کارکنـان معـارف جنـگ( در حـوزه         

هـای متـولی دفـاع     معارف جنگ میانگین باالیی دارد. همچنین کمترین میانگین مربوط بـه سـازمان  

 (.4مقدس است )جدول 

 
 های دفاع مقدس. وضعیت دانشی حوزه3جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل ع مقدسهای دانشی دفا حوزه ردیف

 11/1 32/2 77/9 22/3 1 حوزه دانشی راهیان نور 2
 14/1 41/2 91/4 99/7 99/9 حوزه دانشی تاریخ شفاهی 1

 92/4 27/1 22/4 1 99/1 حوزه دانشی شهدا 9

 19/9 11/2 11/4 22/7 99/1 حوزه دانشی فرهنگی 4

 12/2 92/2 99/4 7 99/9 نحوزه دانشی پیشکسوتا 3

 21/1 47/2 72/3 22/7 4 حوزه دانشی معارف جنگ 2

 94/9 11/2 17/9 99/3 2 حوزه دانشی نیروی انسانی 7

 41/3 94/1 77/9 22/7 99/2 حوزه دانشی فناوری و رسانه 1

1 
حوزه دانشی تبلیغات و روابط 

 عمومی
22/2 7 77/9 11/2 13/9 

 22/9 77/2 22/9 99/2 22/2 یحوزه دانشی مراجع حقوق 22

 

 های دفاع مقدسوضعیت عملکردی حوزه

مشخص است که میانگین عملکـردی حـوزه معـارف    ، 3های تحقیق در جدول بر اساس یافته

های دفاع مقدس و تولیـد معرفـت از جنـگ تحمیلـی، بـاالترین اسـت       جنگ در حفظ و نشر ارزش

ردی، در رتبه دوم قـرار دارد. کمتـرین میـانگین در    (. همچنین حوزه راهیان نور از نظر عملک7721)

هـای دفـاع مقـدس مربـوط بـه حـوزه دانشـی مراجـع حقـوقی و تعـامالت           زمینة حفظ و نشـر ارزش 

دهد که برخی نهادها در مورد معرفی دفاع مقدس در عرصـه  المللی است. این موضوع نشان می بین

هـا در  ة اتفاق نظـر خبرگـان در خصـوص پاسـخ    بایست بیشتر فعال باشند. باالخره در زمینجهانی می

(. سـایر مـوارد در   91/2ای، حوزه معارف جنگ کمترین انحراف معیـار را دارد ) طیف هفت گزینه

 مشخص شده است. 3جدول 
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 های دفاع مقدس. وضعیت عملکردی حوزه3جدول 

 واریانس انحراف معیار میانگین حداکثر حداقل دانشی دفاع مقدسهای  حوزه ردیف

 72/3 42/1 17/4 99/7 1 حوزه دانشی راهیان نور 2

 19/3 42/1 72/4 1 99/1 حوزه دانشی تاریخ شفاهی 1

 21/4 23/1 77/4 99/2 1 حوزه دانشی شهدا 9

 47/4 22/1 42/4 9/7 9/1 حوزه دانشی فرهنگی 4

 49/1 12/1 22/4 2/7 2 حوزه دانشی پیشکسوتان 3

 23/2 91/2 21/7 2/7 2/2 حوزه دانشی معارف جنگ 2

 14/2 41/1 2/9 9/7 1 حوزه دانشی نیروی انسانی 7

 74/2 31/1 23/4 2/7 1 حوزه دانشی فناوری و رسانه 1

 21/1 41/2 19/4 9/7 4 حوزه دانشی تبلیغات و روابط عمومی 1

 23/4 23/1 12/1 9/2 2 حوزه دانشی مراجع حقوقی 22

 

 گیری نتیجه

های بسـیاری  واقعیتدهد که نشان می دوره دفاع مقدس سازانختاریمراجعه به پیشکسوتان و 

 زیـادی  تـالش  دفـاع مقـدس،   از است. پـس  شده کمتر به آنها پرداخته وجود دارد کهاز این دوره 

سـاز صـورت گرفتـه اسـت.     ایـن دورانِ تـاریخ   ضمنیِ دانش اکتساب و تجربیات مستندسازی برای

بـه   منتج داده بوده که سطحِ در گونهروایت و پراکنده اتتجربی گردآوری آنها از بسیاری رویکرد

 در ارزشمندیِ این موارد، ضـعف  رغمشده است. به گوییخاطره و فیلم نگاریتجربه برخی کتب

شاید بتوان گفت بخـش مهمـی   . در این عرصه مشهود است اقداماتی از جنس مدیریت دانش انجام

ها، ضـعف در اسـتفاده از ابزارهـا و فنـون مـدیریت دانـش       از ناتوانی در شناخت و تبیین این واقعیت

 است. 

های دانشی از منظـر معیارهـای دانشـی    ترین فنون مدیریت دانش، تمرکز بر حوزه یکی از مهم

هـای دانشـی   بندی حـوزه )مستندسازی، مهارت و سطح نفوذ دانش( است. از طریق شناسایی و طبقه

های دانشی موجـود در ایـن   ها را شناسایی، و شکافوزهتوان نیازهای دانشی این حیک سازمان می

تر بـه اهـداف پـر کـرد. همچنـین بـا شناسـایی و تمرکـز بـر          تر و دقیقها را به منظور نیل سریعحوزه
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توان منابع را به صورت هدفمند بـه  شود و می های مهم، نقاط قوت و ضعف آنها شناسایی میحوزه

ها و نهادهای متولی دفاع مقـدس هـم از ایـن    ک، سازمانها گسیل داشت. بدون شسمت این حوزه

هـا و همچنـین   هـا و نهادهـا در حفـظ و نشـر ارزش    قاعده مستانی نیستند. شرط اثربخشی این سازمان

هـا و معیارهـای مـدیریت دانـش اسـتفاده      تولید معرفت برای جامعه، این اسـت کـه از اصـول، روش   

هـای دفـاع   هـای دفـاع مقـدس )سـازمان    دسازی در حوزههای این تحقیق، مستنکنند. بر اساس یافته

گیـرد و  های آنها، فرایندهای کاری دفاع مقدس، نهادها و..( به خوبی صـورت نمـی  مقدس و بخش

هـای  دانشِ انجام کار در ذهن کارکنان به اندازه کافی رسوخ پیدا نکـرده اسـت و کارکنـان حـوزه    

لی دارنـد. همچنـین بـر اسـاس نتـایج بخـش       دفاع مقدس، مهارت متوسطی برای انجام وظـایف شـغ  

ها در تولید معرفت از جنـگ، حفـظ و نشـر    ها مشخص شد که وضعیت این حوزهعملکردیِ حوزه

سـال از آن   42ها در حد متوسط است. بنابراین، نهادهای متولی دفاع مقدس پس از گذشـت  ارزش

ری رسیده باشـند کـه بتواننـد سـه     ای از بلوغ کادوران، بایستی در انجام کارکردهای خود به مرحله

ها و تولید معرفت از جنگ تحمیلی( را به خـوبی انجـام دهنـد. در    کارکرد مهم )حفظ و نشر ارزش

هـای نیروهـای   های معـارف جنـگ مسـتقر در دانشـگاه    این میان، نهادهایی مانند راهیان نور و هیأت

بخشی به تولید دانش از  دها برای شتاباند. این نهامسلح، به سطوح باالیی از بلوغ کاری دست یافته

هـا، بایسـتی از فنـون و ابزارهـای مـدیریت دانـش اسـتفاده        دوران دفاع مقدس و حفظ و نشـر ارزش 

هـای  حـوزه  کنند. به طور کلی در گام دوم انقالب اسـالمی بایـد اطمینـان حاصـل کـرد کـه دانـش       

نش موجود، خلق دانش جدید هم شود و عالوه بر نشر دامختلف دفاع مقدس به خوبی مدیریت می

شود. این اقدام، مستلزم آن است که پژوهشگران حوزه دفـاع مقـدس جعبـه ابـزار خـود را      دنبال می

روز کرده، از طریق تجهیز به ابزارهـای دانشـی، حافظـة سـازمانی دفـاع مقـدس را تقویـت کننـد.          به

هـای لشـکری   ی نهادها و سازمانطور مسلم، با تقویت حافظه سازمانی دفاع مقدس، حافظه سازمان به

و کشوری هم تقویت خواهد شد. در گـام دوم انقـالب اسـالمی، پژوهشـگران و کـارگزاران دفـاع       

المللی افزایش دهند تا گذشت زمان مقدس بایستی گستره و برد دفاع مقدس را در سطح ملی و بین

 نتواند رنگ کهنگی را بر حوزه دفاع مقدس تحمیل کند.
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