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های دانشی، ساختاری تفسیری مأموریتمدلسازی 

 ها ژوهشی و فناوری دانشگاهپ

 ()ع(جامع امام حسیندانشگاه  :)مورد مطالعه
 

 ، احسان ابوالعباسی، حسن خلیلیاهلل توالییروح
 22/12/1936تاریخ دریافت: 

 92/29/1931تاریخ پذیرش: 

 چکیده
دانشگاه  یو فناور یپژوهش ،یدانش هایتیمأمور یریتفس یساختارمدلسازی  قیتحق یهدف اصل

 یداخل یبخشعمق ،سازیندهیآ ،یاسالم یو علوم انسان یشامل مبان هاتیمأمور نیاست. ا ین)ع(جامع امام حس
سخت  سخت، و قدرتمهی، قدرت نرم، قدرت ندانشگاه یسازمان شرفتیو پ یتعال ،یخارج یبخشو عمق

  از مأموریتهای  باید برآورد صحیحی  اسالمی  از انقالب  پاسداری  منظور مأموریت  به  پاسداران  . سپاهاست
 نیا بندیبرخوردار باشد. دسته هاتیمأمور نیبرای پاسخ به ا  الزم  و از انعطاف  و متفاوت خود داشته  گوناگون

مدلسازی  از. باشد ها دغدغه نیا یپاسخگو تواندیم یاورو فن یپژوهش ،یدانش هایحوزه در تهایمأمور
 اندانفر از است یازدهاز  ینظرسنج قیاستفاده شد. از طر هاتیمأمور نیا بندیدسته به منظور یریتفس یساختار

 ماک کیم لیو تحل هیتجز یبر مبنا یقدرت نفوذ و وابستگ لیو تحلمدلسازی ارشد دانشگاه به  رانیو مد
 یسازمان شرفتیو پ ی، تعال4در سطح  سازیندهیو آ یاسالم یعلوم انسان ها،افتهی جیتان یشد. بر مبنا اقدام

و  یداخل یبخشو عمق 2سخت در سطح  سخت و قدرتمهی، قدرت نرم، قدرت ن9سپاه در سطح 
 ،یدانش هایتیمأمور یاصل شهینشان داد که ر قیتحق جیقرار دارد. نتا 1در سطح  یخارج یبخش عمق

ارشد دانشگاه و  رانیبه مد قیتحق جیاست. نتا یسازندهیو آ یاسالم یعلوم انسان ،یناورو ف یپژوهش
و توسعه آن  برای گسترش یدانش تیمأمور یاصل شهیبردن به ر یپ به منظورسازمان  یعال رانیمد نیچن هم

 د. کرکمک خواهد سازمان در بدنه 

 سخت.قدرت ؛سازیآینده ؛بخشی داخلیعمق ؛تعالی و پیشرفت سازمانی :ها هكلیدواژ

  
 

  دانشگاه جامع امام حسین)ع(استادیار گروه مدیریت فناوری اطالعات  

 ها، دانشگاه جامع امام حسین)ع( دانشجوی دکترای مدیریت سیستم :نویسنده مسئول 
management.khalili@gmail.com 

 ها، دانشگاه جامع امام حسین)ع( دانشجوی دکترای مدیریت سیستم 
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 مقدمه
 تغییرات. اند شده متغیر و پیچیده پیش از بیش سازمانها کنونی، رقابتی فضای و موقعیت در

 دانش مدیریت. به وجود آورده است سازمانها برای جدیدی تعادل عدم وضعیت نیز دانش مستمر

 دانشها آن مؤثر اداره با دیگر سوی از و سامانه درون به جدید دانشهای جذب با سو یک از

دانش از منابع مهم سازمانها  (.1935باشد )ابطحی و صلواتی،  سازمان تغییر عامل مهمترین تواند می

)مسا و  برای رسیدن به مزیت رقابتی است و به دلیل پویایی ذاتی آن نیازمند مدیریت دقیق است

توانند مزیت رقابتی مناسب را کسب و  سازمانها به کمک این منبع راهبردی می .(2223 ،1تستا

 و همکاران، 2)چوای حفظ کنند و توان پاسخگویی به وضعیت متغیر دنیای کنونی را داشته باشند

البته سامانه مدیریت دانش در صورتی ارزشمند است که دانش تولید شده بسرعت به (. 2223

تواند بیشترین استفاده را از آن ببرد، تا به مزیت رقابتی در   تقل شود که میبخشهایی از سازمان من

 سازمان منجر شود و افراد، اطالعات مورد نیاز را سریعتر کسب کنند و تصمیمات بهتری بگیرند

؛ چرا که استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان و مزیتهای ناشی (2224، 9)سید ـ اخسان و رولند

و  5؛ جوشی2224و همکاران،  4)لیو شود  پذیری سازمان منجر می خلق دانش به رقابت از اشتراک و

 (.2212همکاران، 

شود و  های مختلفی توسعه داده می های مدیریت دانش موجود بر مبنای روشها و نظریه الگو

ان در تو ها را می یابد. در کل این الگو از نظر تمرکز و محدوده به مقدار قابل توجهی تغییر می

های  های احتمالی و نیز الگو فناورانه، الگو ـ های فرایندمحور، توانمندسازهای اجتماعی دسته

های فرایندمحور، فرایندهای  الگو .(2223و همکاران،  6)هندزیک بندی کرد محور تقسیم دانش

کسب، اشتراک، کاربرد و خلق دانش را به منظور درک ساختار استخراج ارزش دانش مورد 

فناورانه، عاملهای تأثیرگذار بر پذیرش و موفقیت ابزارها ـ  های اجتماعی دهد. الگو سی قرار میبرر
 

1. Massa & Testa 

2. Choi 

3. Syed-Ikhsan & Rowland 

4. Liu 

5. Joshi 

6. Handzic 
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سازد که  های احتمالی مشخص می دهد. الگو های مدیریت دانش را مورد شناسایی قرار می و شیوه

ای بستگی دارد که مدیریت در آن صورت  موفقیت ابتکارات عمل مدیریت دانش به زمینه

برداری از داراییهای دانشی و ارزیابی ارزش سرمایه فکری تمرکز  های دانشی بر بهره د. الگوگیر می

 . (2223، 1)پی و کنکنهالی دارد

 مبتنی ایبر زمینهها مأموریت این سازمانی برای وظایف خود مأموریتهایی دارد. اجرایهر 

 ندیفرا یساز کپارچهبرای ی )ع(دانشگاه جامع امام حسین کند.است که سازمان در آن فعالیت می

پژوهشی و دانشی، های دارای برخی مأموریت ،یدانش و توسعه کارکردهای تیمز جادیا ی وریادگی

از آغاز تأسیس، پاسخگویی  )ع(. هدفگذاری و جهتگیری اصلی دانشگاه امام حسینفناوری است

 کامل، بموقع و غیر به نیازهای سپاه و انقالب اسالمی است. اگر سپاه به پاسداری صحیح،

 کارانه از این انقالب با ویژگیهای ذیل مکلف است: محافظه

 ـ حفظ انقالب اسالمی در برابر آسیبهای درونی 1

 ـ پیشبرد انقالب اسالمی به سمت اهداف و آرمانها )حفظ آهنگ سرعت و جهتگیری آن( 2

سخت و  اد )نرم، نیمهـ رویارویی با تهدیدهای دشمنان علیه انقالب اسالمی در همه ابع 9

 سخت(

طبعاً دانشگاه نیز به پشتیبانی از این رسالت مکلف است و باید با هوشیاری نسبت به فلسفه 

وجودی خویش، توانایی به روز کردن مأموریتهای خود را داشته باشد )طرح تحول علمی و تعالی 

افزایش  تواند باعثمیز سا ها در راستای تحقق دانشگاه تمدن(. این مأموریت29: 1934 معنوی، 

کارایی و اثربخشی شود؛ چرا که بحرانهای سیاسی، امنیتی و تغییرهای سریع محیط اجتماعی 

گیری از تدابیر و روشهای نوینی را برای پاسداری از انقالب اسالمی ضروری  کشور و جهان، بهره

چه در  سخت جدید، تنها با تکیه بر تجربیات گذشته، کرده است. مقابله با بحرانهای نرم و نیمه

انقالب، امکانپذیر نیست. در این زمینه  دفاع مقدس و چه در درگیری با گروهکهای منافق و ضد

 

1. Pee & Kankanhalli 
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را در  1الزم است سپاه برای حفظ موقعیت و سنگر حساس و خطیر خود، محیط و تهدیدهای آینده

با  رویارویی 2های ملی و خارجی با بصیرت بشناسد و توانمندیها، فنون و روشهای روزآمد عرصه

(. از این رو مسئله اصلی 13: 1934 آنها را به دست آورد )طرح تحول علمی و تعالی معنوی، 

دانشی است تا به  ایبه صورت درختواره هاتحقیق الگوسازی ساختاری تفسیری این مأموریت

 ریزی بهتر مأموریتها کمک کند.مدیران در مدیریت و برنامه

 

 نظری پژوهشمبانی 
ها و فناوریهای مدیریت دانش را به منظور افزایش اثربخشی، کارایی و  شیوهسازمانها اصوالً 

کارگیری ه ها تولید و باز این راهیکی (. 2212و همکاران،  9)لینگیرند  پذیری به کار می رقابت

 که ستا یهاگیرتصمیمو  عمل صحنهآن در  یگیررکا بهو  نشدا تولید. استثر دانش ؤم

 شتالو  نشدا لنتقاا همیتا مالیو  نسانیا منابع یتودمحد .ستا ملتها و لتهادو سرمایه گترینربز

 جهدبو ساالنه(. 2226، 4)سانتسو و تاگول ستداده ا یشافزرا ا تتحقیقا نتایجاز  داریبر هبهر ایبر

 ر،کشو منابع افسراز ا یجلوگیر ایبررو  یناز ا .دمیشو رکشودر  هشوپژ فصر قابل توجهی

 (.2223و همکاران،  5)کوردواست  رداربرخو دییاز همیتاز ا تتحقیقا ینا نتایجاز  بهینه دهستفاا

رویارویی علمی و هوشمندانه با مسائل آینده، مستلزم داشتن اتاق فکر راهبردی و مجموعه 

گیری از تجربیات میدانی در دفاع مقدس، مقابله با ناآرامیهای اوایل  علم و فناوری است. بهره

ها، حفظ امنیت پروازها در  جنگلهای شمال و کردستان، حفاظت از شخصیت انقالب در شهرها،

های داخلی، پشتیبانی از جنگهای نیابتی  مقابل هواپیماربایی، کمک به سازندگی، برخورد با فتنه

 

 ندهیآ یرا برا نهیزم دیامروز با .دیریسپاه را در نظر بگ ندهیآ دیسقوط کند. امروز شما با یمجموعه معمول کیدر حد  دیسپاه نباـ  1

 (.21/11/1931ای  )امام خامنه دیبساز

خود را از دست  اییکه هرگز کهنه نشود و کار دیوجود آور را به یا روز نوشونده به روز رونده شیموجود زنده پ دیشما باـ  2

 (.23/21/1932ای  )امام خامنه ندهد

3. Lin 

4. Santesso & Tugwell 

5. Cordero 
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سوریه و عراق، ساخت تجهیزات خودکفایی به منظور انتقال به نسلهای آینده از جمله کارهای 

تواند در پیشگیری از  فرد می اه است. تولید و مدیریت این دانش منحصربهمهم بر زمین مانده سپ

نگاری انجام شود.  غافلگیری فناوری نرم و سخت کمک مؤثری کند تا با اتکا به آن، بحث آینده

تواند نقشی  اش، می ، با توجه به مأموریتهای تعریف شده)ع(در این راستا دانشگاه جامع امام حسین

 (. 22 :1934 ننده داشته باشد )طرح تحول علمی و تعالی معنوی،ک حساس و تعیین

یکی از مهمترین محورهای اساسی، که باید مورد پایش قرار گیرد، مقابله با تهدیدات سخت 

است. تهدید، توان، نیات و گاه اقدامات دشمنان بالقوه و بالفعل برای جلوگیری از دستیابی 

ای است که ثبات سیاسی و امنیت ملی امنیت ملی به گونه آمیز فوری به عالئق و مقاصد موفقیت

کشور به خطر افتد. تهدید سخت، اعمال اراده دشمن از طریق قدرت نظامی و اشغال تمامیت 

ارضی کشور است. بنابراین باید ابزار رصد در زمینه تهدیدات سخت را برای مانیتورینگ فراهم 

نیاز سازد. تهدیدات امنیتی در تصمیمات مورد نیاز بی کرد تا فرماندهان را از کم و کیف اطالعات

راهبردی مسئوالن نظام نقش مهمی دارد. تهدیدات امنیتی به مفهوم عمل اراده دشمن از طریق 

سازی، خرابکاری و تسلط بر نظام سیاسی حاکم سازی با هدف ناامنتطمیع، ارعاب، نفوذ و جریان

یا بخشی از آن است. تهدیدات فرهنگی، اعمال اراده  یا اشغال و تغییر حاکمیت نظام سیاسی و

سازی ملی و جایگزینی  هویت دشمن از طریق اشغال و تصرف فکر و اندیشه ملت به روش بی

ای و فرهنگی خود به جای اندیشه، فکر و هویت اصیل آن ملت است. در  فضوالت فکری، اندیشه

جمهوری اسالمی و جهتگیریهای کلی  ها و ارکان اساسی نظامعمق بخشی داخلی، تحکیم پایه

انقالب در اندیشه، نگرش و رفتار فردی و جمعی پاسداران، بسیجیان و مردم مطرح است )قادری، 

1936 .) 

 یوسعه و گسترش فرهنگ و دانش انقالب و معارف اسالمی، تخارج یبخش عمقدر حوزه 

و آموزش  رشینخبگان آن جوامع و پذ یب و سازماندهجذ با هابه ملل مسلمان و نهضت

های عملیاتی تحولی ی از جمله برنامهانقالب اسالم یبرا یبه منظور کادرساز یخارج انیدانشجو

 فرمایند:ای در این زمینه میامام خامنه (.16: 1934 ،یمعنو یو تعال ی)طرح تحول علماست 
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سازی و انقالب اسالمی  تفکر نظامساز و توسعه  نیازهای روزافزون به تربیت کادر نخبه امت»

در کشورهای دیگر نظیر عراق، افغانستان، لبنان، سوریه، فلسطین، ونزوئال، یمن و... وجود دارد که 

 «های مهم و اساسی را در ایجاد این تمدن نوین بر عهده گیرد تواند و باید نقش هسته دانشگاه می

 .(91/22/1939ای،  )امام خامنه

بندی، ریزی و بودجههای طرحریزی، برنامهمبتنی بر دانش ازمانی سپاهتعالی و پیشرفت س

دانش مدیریت  دانش فرهنگی، دانش مدیریت حقوقی و قوانین، دانش منابع تحقیقات صنعتی،

منابع آمادی، دانش مدیریت آموزشی، دانش مدیریت سالمت، دانش فنی و مهندسی، دانش 

نشی، دانش مدیریت منابع انسانی، دانش مدیریت منابع مدیریت ارتباطات، دانش مدیریت منابع دا

چنین و همدانش مدیریت و طرحریزی عملیاتی،  ،های معنویاطالعاتی، دانش مدیریت شایستگی

به طور  است؛ها اخهشی زیرخربها نیز دارای یک از این دانش. هر دانش فرماندهی و مدیریت است

بندی، ریزی و بودجهشامل دانش طرحریزی، برنامهمثال، دانش تعالی و پیشرفت سازمانی سپاه 

دانش فرهنگی سپاه، دانش مدیریت حقوقی و قوانین، دانش منابع تحقیقات صنعتی، دانش 

مدیریت منابع آمادی، دانش مدیریت آموزشی، دانش مدیریت سالمت، دانش فنی و مهندسی، 

یت منابع انسانی، دانش مدیریت دانش مدیریت ارتباطات، دانش مدیریت منابع دانشی، دانش مدیر

 و های معنوی، دانش مدیریت و طرحریزی عملیاتیمنابع اطالعاتی، دانش مدیریت شایستگی

سخت نیز شامل زیرشاخه دانش جنگال و دفع سایبری دانش فرماندهی و مدیریت است. دانش نیمه

ریزتر این  ن زیرشاخه نیز در برگیرنده دانش جنگ الکترونیک است و به صورت. ایاست

 .زیرشاخه شامل دانش اطالعات سیگنال است

 

 پژوهش شناسی روش
هدف اصلی تحقیق تعیین سطح مأموریتهای دانشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه جامع امام 

بندی مأموریتهای دانشی، پژوهشی و فناوری از رویکرد حسین)ع( است. در این تحقیق برای سطح
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شود. جامعه آماری تحقیق استادان و مدیران ارشد استفاده می 1یریتفس یساختارمدلسازی 

ی ریتفس یساختارمدلسازی کننده در تعداد خبرگان شرکتنفر هستند.  11دانشگاه به تعداد 

؛ هچیچا و علم 2212و همکاران،  9؛ رامش2223، 2)پندی و گارچنفر است  14تا  4معموالً بین 

)کانان و زد پردامی یثر و اساسؤعوامل م ییبه شناسا یریتفس یساختارمدلسازی  (.2214، 4سالمی

به  یابیعوامل و راه دست نیکه ارائه شده، روابط ا یو سپس با استفاده از روش( 2221، 5نورول

در چند  ارهایمع هیبا تجزمدلسازی ساختاری تفسیری روش  .عوامل ارائه شده است نیا شرفتیپ

ارتباط  تواندی میریتفسی ساختار الگوی. پردازد یشاخصها م نیارتباط ب لیسطح مختلف به تحل

)کانان و  ه استوابست گریکدیبه  یگروه ای یکه به صورت تک دنک نییرا تع صشاخ نیب

، و به ماتریس دریافتی اولیه تبدیل لیتشک یساختار یخودتعامل سیماتردر این روش  همکاران(.

 دبعاا بطروا الگو یندر اشود.  اقدام می ابعاد و شاخصها یبندروابط و سطحشود. سپس به تعیین می

 هاینشانهو  لتهاحا. دشو می منجرتحلیل  به مفهومی بطهاز را دهستفاا با هشد ییشناسا خصهایشاو 

 از: ستا رتعبا مفهومی بطهرا ینا در دهستفاا ردمو

 

O بطهرا نبود 

X بین سویه دو  بطهراi  وj 

A متغیر j  بر i دارد ثیرتأ. 

V متغیرi بر j دارد ثیرتأ. 

 

 پژوهشهای یافته
نفر از استادان و مدیران ارشد دانشگاه، که  11مأموریتهای دانشی سپاه، بین مدلسازی برای 

 

1. Interpretive Structural Modelling (ISM) 

2. Pandey & Garg 

3. Ramesh 

4. Hachicha & Elmsalmi 

5. Kannan & Noorul 
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ای تنظیم، و بین آنها مستقیم داشتند، پرسشنامه های اصلی سپاه تعامل مستقیم و غیربا معاونتها و رده

تک نظر آنان در ماتریس پیاده، و در مرحله بعدی، چندین پرسشنامه به یک توزیع شد. تک

مسئله  یرهایمرحله متغ نیدر ادهد. را نشان می 1ماتریس خودتعاملی1پرسشنامه تبدیل شد. جدول 

و  V ،O ،A یاستفاده از نمادها با دهندهشود و پاسخیم یبا هم بررس یبه صورت دو به دو زوج

X پردازدیم رهایمتغ روابط نییبه تع. 

 تعاملی ماتریس خود. 1جدول 

 
تعالی و پیشرفت 

 سازمانی سپاه

 آینده

 سازی

علوم انسانی 

 اسالمی

بخشی عمق

 داخلی

بخشی عمق

 خارجی

قدرت 

 نرم

قدرت 

 سخت نیمه

قدرت 

 سخت

 X A V V V V V V تعالی و پیشرفت سازمانی سپاه

 X V A A A A A  سازیآینده

 X V V V V V   اسالمیعلوم انسانی 

 X X A A A    بخشی داخلیعمق

 X A A A     بخشی خارجیعمق
 X A A      قدرت نرم

 X X       سخت قدرت نیمه

 X        قدرت سخت

 

خود  سیماتر لیاز تبد سیماترتشکیل شد. این  2در مرحله بعد، ماتریس دسترسی اولیه

 سیاستخراج ماتر ی. برادیآ یدست مه ب کیصفر و  یدو ارزش سیماتر کیبه  یساختار یتعامل

 یو به جا کیاز عدد  Vو  X هاینشانه یبه جا یخود تعامل سیدر هر سطر ماتر یافتیدر

 . (2)جدول  شود یاز عدد صفر استفاده م Oو  A های نشانه
  

 

1. Structural self-interaction matrix (SSIM) 

2. Reaching Matrix 
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 ماتریس دسترسی اولیه. 2جدول 

 
تعالی و پیشرفت 

 سازمانی سپاه

آینده 

 سازی

انسانی علوم 

 اسالمی

بخشی عمق

 داخلی

بخشی عمق

 خارجی

قدرت 

 نرم

قدرت 

 سخت نیمه

قدرت 

 سخت

 1 1 1 1 1 2 2 1 تعالی و پیشرفت سازمانی سپاه

 1 1 1 1 1 1 1 1 آینده سازی

 1 1 1 1 1 1 1 1 علوم انسانی اسالمی

 2 1 1 1 1 2 2 2 بخشی داخلیعمق

 2 1 1 1 1 2 2 2 بخشی خارجیعمق

 1 1 1 1 1 2 2 2 نرمقدرت 

 1 1 1 1 1 2 2 2 سخت قدرت نیمه

 1 1 1 1 1 2 2 2 قدرت سخت

 

و وابستگی  نفوذ، جدول دسترسی اولیهو با استفاده از ماتریس  هابا توجه به بررسیها در جدول

د. بدین صورت که به بزرگترین عدد رتبه اول و به کوچکترین شو در ماتریس دستیابی تشکیل می

 . گیرد رتبه آخر تعلق میعدد 

 در روابط یریپذدن انتقالکردست آمد با وارد ه ب هیاول یدسترس سینکه ماترایپس از 

 از کیاست که هر  یمربع سیماتر کی نی. ادیآیبه دست م یینها یدسترس سیماتر رها،یمتغ

و  است 1داشته باشد برابر با  یدسترس یبا هر طول rjبه عنصر  riکه عنصر  یآن هنگام rij یهاهیدرا

 هیاز نظر استفاده با یدسترس سیصورت برابر با صفر است. روش به دست آوردن ماتر نیا ریدر غ

را  سیماتر نیا سپس و میکنیواحد اضافه م سیمجاورت را به ماتر سیاست که در آن ماتر 1لریا

 سیماتر نییروش تع ریز فرمول. میرسانیم n به توان سیماتر یهاهینکردن درا رییدر صورت تغ

 .دهدیمجاورت نشان م سیرا با استفاده از ماتر یدسترس

M= (A+I)دوم:  مرحله  A+Iاول مرحله
n

 

 .نهایی است دسترسی ماتریس M و همانی ماتریس  Iاولیه، دسترسی ماتریس A ماتریس

 

1. Euler 
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داریم )آذر و  اساس بر این که باشد 1بولین قاعده طبق باید ماتریس رساندن توان به عملیات

 1=1×1و  1=1+1 :  (1936همکاران، 

 نشان داده شده است. 9نتیجه در جدول 
 ماتریس دسترسی نهایی .3جدول 

 

تعالی و پیشرفت 

 سازمانی

آینده 

 سازی

علوم انسانی 

 اسالمی

بخشی عمق

 داخلی

بخشی عمق

 خارجی

قدرت 

 نرم

قدرت 

 سخت نیمه

قدرت 

 سخت

قدرت 

 نفوذ

 6 1 1 1 1 1 2 2 1 سازمانیتعالی و پیشرفت 

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 سازیآینده

 3 1 1 1 1 1 1 1 1 علوم انسانی اسالمی

 4 2 1 1 1 1 2 2 2 بخشی داخلیعمق

 4 2 1 1 1 1 2 2 2 بخشی خارجیعمق

 5 1 1 1 1 1 2 2 2 قدرت نرم

 5 1 1 1 1 1 2 2 2 سخت قدرت نیمه

 5 1 1 1 1 1 2 2 2 قدرت سخت

 6 3 3 3 3 2 2 9 میزان وابستگی
 

 

هر  یبرا هایو مجموعه ورود هایمجموعه خروج دیبا ارهایمع یبندروابط و سطح نییتع یبرا

است که  ییارهایو مع اریشامل خود مع هایاستخراج شود. مجموعه خروج یافتیدر سیاز ماتر اریمع

 ریثأاست که بر آن ت ییارهایو مع اریها شامل خود معی. مجموعه ورودردیپذ یم ریثأاز آن ت

که اشتراک دو  یسطر نیاول .شود یمشخص م ارهایروابط دو طرفه مع گذارد. سپس مجموعه یم

با  مشخص خواهد شد. تی( باشد، سطح اول اولوهای)ورودی ابیمجموعه برابر با مجموعه قابل دست

مجموعه مقدم  و یابیدو مجموعه قابل دست ارهایمع نییتع یبرا یابیدست سیدست آمدن ماتره ب

، یابیکه مجموعه قابل دست بیترت نیبد ؛دیآمیدست  و سپس اشتراک آنها به شودمی فیتعر

ظاهر شده باشد و مجموعه مقدم  کیصورت ه ب ارهایها عدد مع است که در آن سطر یا مجموعه

 ظاهر شده باشد.  کیبه صورت  ها اریاست که در آن ستونها، عدد مع یا مجموعه

 

1. Bolin Rule 
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شود که چنانچه اشتراک مجموعه  ، سطوح بدین ترتیب مشخص میبندی سطوحبخشبا 

متغیر مربوط در سلسله مراتب  ،قابل دستیابی و مجموعه مقدم با مجموعه قابل دستیابی برابر باشد

گیرد. پس از تعیین سطح، معیار مربوط )که سطح آن  در باالترین سطح قرار می ISM ماتریس

های قابل دستیابی و مقدم  مجموعه دوبارهو  ،از تمامی مجموعه حذفمعلوم شده( در جدول 

 آید.  و سطح متغیر بعدی به دست می شودمیتشکیل 
 

 4تا  1 حوسط یو خروج یورود .4جدول 

 سطح مجموعه مشترک )پیشنیاز( مجموعه ورودی )دستیابی( مجموعه خروجی عوامل

 9 1 1.2.9 1.4.5.6.1.3 تعالی و پیشرفت سازمانیـ  1

 4 2.9 2.9 1.2.9.4.5.6.1.3 . علوم انسانی اسالمی2

 4 2.9 2.9 1.2.9.4.5.6.1.3 سازیآیندهـ  9

 1 4.5.6.1 1.2.9.4.5.6.1.3 4.5.6.1 بخشی داخلیعمقـ  4

 1 4.5.6.1 1.2.9.4.5.6.1.3 4.5.6.1 بخشی خارجیعمقـ  5

 2 4.5.6.1.3 1.2.9.4.5.6.1.3 4.5.6.1.3 قدرت نرمـ  6

 2 4.5.6.1.3 1.2.9.4.5.6.1.3 4.5.6.1.3 سختقدرت نیمهـ  1

 2 4.5.6.1.3 1.2.9.6.1.3 4.5.6.1.3 قدرت سختـ  3

 

تعالی و پیشرفت ، 4سازی در سطح ها، علوم انسانی اسالمی و آیندهبر مبنای نتایج یافته

 یبخش عمقو  2در سطح سخت و قدرت  سخت قدرت نیمه، نرم ، قدرت9در سطح  سازمانی سپاه

 قرار دارد. 1بخشی خارجی در سطح  ی و عمقداخل

اقدام  ماک میک تحلیل و در گام بعدی به تحلیل قدرت نفوذ و وابستگی بر مبنای تجزیه

شود می دسته تقسیم چهار به وابستگی و نفوذ قدرت حسب بر شد. نتایج نشان داد که شاخصها

 ماتریس سطر در هر ها1 تعداد است کافی شاخصها وذنف قدرت محاسبه منظور . به(5)جدول 

 در ها1 تعداد باید نیز وابستگی شاخصها قدرت محاسبه منظور به. شود جمع هم با نهایی دسترسی

 .گردد جمع یکدیگر با شاخص هر به مربوط ستون هر
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 هادرجه نفوذ و میزان وابستگی مولفه. 5جدول 

 ها مؤلفه
تعالی و پیشرفت 

 سپاهسازمانی 
 سازیآینده

علوم انسانی 

 اسالمی

بخشی عمق

 داخلی

بخشی عمق

 خارجی

قدرت 

 نرم

قدرت 

 سخت نیمه

قدرت 

 سخت

 5 5 5 4 4 3 3 6 قدرت نفوذ

 6 6 6 3 3 2 2 9 میزان وابستگی

 

خودمختار  با توجه به درجه نفوذ و میزان وابستگی، نمودار میک مک ترسیم شد. شاخصهای

 دیگر از حدودی تا شاخصها این .است کم وابستگی و نفوذ قدرت با شاخصهایی ( شامل1 )ناحیه

 با شاخصهایی شامل (2 )ناحیه شاخصهای وابسته. دارد کمی ارتباطات و است جدا شاخصها

 این در خارجی یبخشعمقی و داخل یبخشعمق .زیاد است وابستگی قدرت و کم نفوذ قدرت

برخوردار  زیادی وابستگی و نفوذ قدرت از (9 پیوندی )ناحیه شاخصهای. است گرفته قرار ناحیه

 منجر سامانه کل تغییر به تواندمی آنها در تغییر هر گونه واقع در ناپایدار است. شاخصها این. است

 سرانجام. گرفته است قرار این ناحیه درسخت و قدرت  سخت قدرت نیمه، . قدرت نرمشود

 همانند دسته این. است کم وابستگی و قدرت زیاد نفوذ قدرت ( دارای4)ناحیه  مستقل شاخصهای

 تحقق مأموریتهای دانش، پژوهشی و فناوری برای دستیابی و کندمی عمل الگو بنای زیر سنگ

ی و اسالمو علوم انسانی  . تعالی و پیشرفت سازمانی سپاهکرد تأکید آنها بر اول وهله در باید

 .ه استگرفت قرار ناحیه این سازی درآینده
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         3 

وذ
 نف

ت
در

ق
 

 3  9و2       

         1 

      1   6 

 5      3و1و6   

 4        5و4 

         9 

         2 

         1 

3 3 1 6 5 4 9 2 1  

 میزان وابستگی

 میزان وابستگی. نمودار درجه نفوذ و 1شکل 

توان آنها را به شکل الگوی ذیل ترسیم کرد. با پس از تعیین روابط و سطح متغیرها، می

 شود. توجه به الگو، متغیرها برحسب سطح آنها به ترتیب از باال به پایین تنظیم می

 
 

 الگوی نهایی پژوهش. 2شکل 

 اسالمی علوم انسانی

 تعالی و پیشرفت سازمانی

 قدرت نرم سختقدرت نیمه قدرت سخت

 بخشی خارجیعمق بخشی داخلیعمق

 سازیآینده

 پیوندی مستقل

 وابسته خودمختار
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سازی نوین اسالمی باید کند که دانشگاه برای تأثیرگذاری در شاکله تمدننتایج الگو بیان می

 یدستاوردها یموضوع شینماکارکردهای خود را موضوعی طرحریزی کند؛ بدین صورت که 

وضع  لیتحله انجام خواهد گرفت. این کار با سپا یدانشگاه در پاسخ به موضوعات درختواره دانش

مشخص شدن پذیرد. این کار باعث انجام می دانشگاه از سپاه یدانش یبانیموجود و مطلوب پشت

کاریها و هدر شود و از دوبارهمی گریکدیمختلف دانشگاه با  یسطوح و ارتباطات موضوعات دانش

ها، دانشکده ییافزاتعامل و هم شیافزاچنین باعث ها جلوگیری خواهد کرد. همرفت هزینه

 یارشته انیم یپژوهشها شرفتیساز پنهیو زم، گریکدیها، مراکز مستقل و پژوهشگاه با پژوهشکده

 شود.ی دانشگاه میاهو فرارشت

 

 گیریبحث و نتیجه
هم که حرکت بکند، جا براى حرکت بیشتر چه  هر ؛انسان همیشه دنبال این آرمانهاست

فوق »آخر ندارد.  ؛یکى از آرمانهاى شما پیشرفت است. پیشرفت نهایت ندارد مثالً ؛وجود دارد

یعنى عرصه،  ؛هرچه شما دانش داشته باشید، باالتر از آن، دانشى متصور است .«کل ذى علم علیم

  منظور مأموریت  به  پاسداران  سپاه .(1931ای، امام خامنه بیانات) شدنى نیست یک عرصه تمام

و   داشته و متفاوت خود  گوناگون  از مأموریتهای  باید برآورد صحیحی  اسالمی  از انقالب  پاسداری

بندی این مأموریتها در پاسخ به این مأموریتها داشته باشد. دستهرا در سازمان برای   الزم  انعطاف

ها باشد. نتایج تحقیق نشان تواند پاسخگوی این دغدغهمی های دانشی، پژوهشی و فناوریحوزه

سازی داد که ریشه اصلی مأموریتهای دانشی، پژوهشی و فناوری، علوم انسانی اسالمی و آینده

 است.

 ییا، نهادها و ملتها به توانانهسازما زیآمتیموفق تیریمدخزایی اصوالً سعید به نظر دکتر 

دارد. درک  یبستگ یخارج طیمح عیسر هاییبا دگرگون انطباق گذاران دراستیارشد و س رانیمد

 دهاییدر قالب فرصت و تهد رییتغ امدهاییو پ داریناپا طیمح عوامل علل، افتنی ر،ییتغ تیماه

 رسیدناست.  ندهینده و اقدامات کنشگرانه آابروند شت نیبا ا یهمگامبرای  ازین نیبالقوه، ضروریتر
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علوم و فناوریها ممکن خواهد بود که  ینیبشیو پ رییردگ ش،یپو پرتو مهم تنها در نیبه ا

 (. 1933)جاللیوند،  رودیبه شمار م رییتغ جادیعوامل ا نیمهمتر

 نیدر ا رانیمد به که سازدیم آماده ای راشده ینیبشیو پ یاطالعات قبل ،یباندهید

. دهند صیاز وقوع تشخ شیرا پ بحرانها کنندیموفق تالش م رانیمد .کندیکمک م ریهایگ میتصم

زمان  دینبا نیدارند؛ بنابرا ینقش اساس ریهایگمیتصم و در هستندمسئول راهبری سازمان  ران،یمد

و بهنگام هستند  یاطالعات کاف ازمندیکنند. آنها ن اطالعات افتهیرا صرف جستجوی نظام  ادییز

 (.Albright, 2004) دارد میمستق ارتباط سازمان رییو سوگ فیکه با وظا

شی، پژوهشی و فناوری دانشگاه موریتهای دانأشود که مدر این تحقیق بر این نکته تأکید می

 :شامل این موارد است )ع(جامع امام حسین

قدرت ، قدرت نرم، تعالی و پیشرفت سازمانی سپاه سازی، علوم انسانی اسالمی، آینده"

 "خارجی یبخشقعمی، و داخل یبخشعمق، سخت ، قدرتسخت نیمه

، پژوهشی و فناوری دانشگاه را به درخت دانشی تشبیه کنیم، علوم یاگر مأموریتهای دانش

سازی ریشه، تعالی و پیشرفت سازمانی تنه اصلی درخت، قدرتهای سخت، انسانی اسالمی و آینده

های بخشی خارجی میوهبخشی داخلی و عمقهای درخت و در نهایت عمقسخت و نرم شاخهنیمه

 به که هر علم، جزئی و کلی عناوین از نمایی یعنی رود. درختواره،درخت دانشی به شمار می

 عرضه مکمل و برگ شاخه، ریشه، مانند منطقی و منظم هایشاخه در شده بندیطبقه صورت

 تنه، ریشه، دارای که شود می فرض تنومندی درخت مانند علم، آن علم، درختواره در. شود می

 . (1936 الرضا،ابن)است  برگ و شاخه

بانی انقالب اسالمی را به صورت مداوم های تحقیق، دانشگاه باید رصد و دیدهبر مبنای یافته

انجام دهد و دانش مربوط به تعالی و پیشرفت سازمانی سپاه را در اختیار اعضا قرار دهد. اصوالً هر 

 ,.Jasimuddin et alان را داشته باشد )سازمان موفق باید توانایی انتقال دانش به اعضای سازم

 ادغام واقع در دانش مدیریت سازی ( تا از این طریق دانش در کل بدنه نهادینه شود. نهادینه2014

 و عملیاتی پایین سطوح تا سطح باالترین از سازمانی سطوح تمامی در دانش مدیریت ذوب و
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. است آن با همسو دانش مدیریت راهبرد تعریف و سازمانی کالن راهبرد در دانش مدیریت لحاظ

 جنگل در درختی همچون تعبیری به و کند بروز سازمان جای جای در باید سازمانی دانش مدیریت

 . (1932بروجنی،  بدواند )حقیقی ریشه سطوح تمامی در سازمان

ریشه  چنین مدیران عالی سپاه به منظور پی بردن بهنتایج تحقیق به مدیران ارشد دانشگاه و هم

 نهادینه اصلی مأموریت دانشی برای گسترش و توسعه آن در بدنه سپاه کمک خواهد کرد. برای

 ابزارهای از استفاده با تا است پویا نیاز و کارامد مستمر، پرورشی و آموزشی سامانه به دانش کردن

 سریع تغییرات به توجه با را افراد هوشیاری و علمی سطح پیشرفته چنین فناوریو هم نوین مدیریتی

 مدیریت چهارچوب در سازمان راهبرد اینکه از پس. دهد افزایش سازمان در امروز دنیای در

دانش است  مدیریت چارچوب خواهد بود. در دانش مبنای بر سازمان مدیریت گرفت، قرار دانش

کرد. دانشگاه و سپاه رشد، و در تحقق دانشگاه تمدنساز کمک خواهد  فرهنگی و علمی سطح که

و پژوهشی دانشگاه  یریزی مأموریتهای دانشچنین به مدیران ارشد دانشگاه به منظور برنامههم

تواند مبتنی بر دهد. از سوی دیگر معماری آینده دانشگاه میمبتنی بر الگوی تحقیق جهت می

ه پذیری در تحقق مأموریتهای دانشگاالگوی تحقیق صورت گیرد؛ این کار باعث افزایش انعطاف

 شود.می
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