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چکيده
مدیریت دانش و شبکهسازی دانش در سطح ملی یکی از مسئولیتهاا و ااالشهاای اصالی هماهی ساازمانهاا
بهخصوص سازمانهای دانش پایه در کشور است .شبکههای دانش با قابلیتهایی که دارند میتوانند با سرعت و دقات
بسیار باال تمام افراد و بخشهای مربوط را از طریق شبکهای کردن پایگاههای دانشی ،هار کادام از هن اا را باه یکادیگر
متصل کنند تا در تمام مسائل خود بتوانند از داناشهاا و تجربیاات یکادیگر اساتااده نمایناد .از زماانی کاه شابکههاا،
سازمان هایی با قابلیت دسترسای باه داناش ،مناابف و فنااوری را فاراه سااختند ،باهعناوان منباف کلیادی رسایدن باه
دستاورردهای رقابتی شناخته شدهاند .هدف این پژوهش طراحی شبکه ملی دانش در بین نیروهای مسلح باا اساتااده از
روش تئوری دادهبنیاد و دیمتل فازی است .براساس مطالعه انجام شده ،طراحی شبکه ملی دانش در بین نیروهای مسلح،
دارای سه بعد پیشنیازها ،توانمندسازها و دستاوردهاست که بعاد پایشنیازهاا شااملچ اشا اناداز ،اخا و و فرهنا
سازمانی است  .بعد توانمندسازها شاملچ ساختار ،زیرساخت ،حمایت مدیر عالی سازمان و نیروی انساانی باوده و بعاد
دستاوردها شاملچ فرهیندها ،ارتباطات علمیو پایگاه دانش است .نتایج به دست همده از دیمتل فازی نشان مایدهاد کاه
«فرهن » مولاهای با بیشترین ناوذگذاری و «فرهیندها» مولاه ای با بیشترین ناوذ پذیری و با اهمیتترین مولاه در ماد
است .همچنین مولاههای «فرهن

سازمانی»« ،اخ و (خاداباوری و خادامروری »« ،اشا اناداز»« ،حمایات و تع اد

مدیریت عالی»« ،سرمایههای انسانی»« ،زیرساختها» و «ساختار» در گروه مولااههاای علات و مولااههاای «ارتباطاات
علمی»« ،فرهیندها (مدیریت دانش ،عرضه و تقاضای دانش »« ،پایگاه دانش» ،در دسته مولاههای معلاو قارار گرفتناد و
در ن ایت با استااده از ماتریس روابط کامل دیاازی شده ،نمودار شبکهای ارتباطات بین مولاهها نیز رس شد.
کليد واژهها :دانش ،مديريت دانش ،شبکه ملي دانش ،تئوري سازي دادهبنیاد ،ديمتل فازي

 . 1عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر
 . 2دانشجوی دکترا و مربی در وزارت کشور ،نویسنده مسئو  ،ایمیلچ fateminasab.ezat@gmail.com

مقدمه
دانش سازمانی به عنوان منبعی کلیدی هر سازمان بوده و توانایی انتشار یاا تسا ی هن در
سراسر سازمان منبف م می برای کسب مزیت ساازمانی اسات .در عصار کناونی کاه عصار
دانایی مروری 1است ،دانش بهعنوان کاالیی اساسی بهشمار مایرود و جریاانهاای دانشای
شکل گرفته در هر سازمان بهعنوان م ترین عامل در اقتصاد مورد توجاه قارار گرفتاهاناد
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یعنی ارزش افزوده در سیست کسبوکارهای امروزین به شکل دانش در همده است نه کاال،
بنابراین ،با توجه به این مساله مدیران باید بدانند که اگونه سرمایههای دانشای خاود را در
سازمان تس ی کرده و مزیت رقابتی ایجاد کنند

(فورکاد و گادمی

س2002 ،2چ  . 162از طرفای باه

باور بسیاری از اندیشمندان ،نوهوری ،کلید اصلی رشد و بقاء ساازمان اسات کاه در عصار
کنونی به نوهوری باز تغییر پارادای داده است و از قالب ترقیاق و توساعه باه ارتباطاات و
توسعه تغییر ج ت داده است که این ارتباطات از طریق ایجاد شبکههای دانش امکاانپاذیر
میشود .از اینرو ،ع قه سازمانها به ایجاد دانش درون سازمانی بهصاورت قابال تاوج ی
افزایش یافته است (هنری اسبرو ،9ترجمه باقری و شااوردی1916 ،چ  . 91در دنیاای سرشاار از داناش
امروزین ،دیگر نمی توان فرض کرد که تمام افراد باهوش دنیا برای ما کاار مایکنناد .حتای
شرکت هایی مثل پراکتراندگمبل با بودجه پژوهشی هنگات ،در حا تجدید نظر اساسای در
مد های پژوهشی خود هستند بهطوریکه شعار اصلی خاود را از «ترقیاق و توساعه» باه
«ارتباطات و توسعه» تغییر داده اند .پراکتراندگمبل ت ش دارد ،در قالاب حرکتای راهباردی،
خود را از الگوی نوهوری بسته برهانند و به نقطهای برسند که  00درصد از ناوهوریهاایش
را از بیرون از شرکت تامین کند (جو تیت و جان بست 1911چ . 990
مدیریت دانش و شبکهسازی دانش در سطح ملی یکای از مسائولیتهاا و ااالشهاای
اصلی همهی سازمانها به خصوص سازمانهای دانش پایه کشور است .شبکههای دانش باا
قابلیتهایی که دارند میتوانند با سرعت و دقت بسیار باال تمام افراد و بخشهای مربوط را
از طریق شبکهای نمودن پایگاههای دانشی ،هر کدام از هن ا را به یکدیگر متصل کناد تاا در
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تمام مسائل خود بتوانند از دانشها و تجربیات یکدیگر استااده کنند .واقعیت این است کاه
سازمانهایی که نتوانند داراییهای دانشی خود را بهطور مستمر ارتقا دهند ،بقای خود را باا
خطر از دست دادن و فنای خود مبادله خواهند کرد .بنابراین ،با توجه به منابف مردود و در
دسترس سازمان ها و کشورها و نیاز هن ا به دسترسی به دانش و نوهوریهای باه روز بارای
اهمیت بسیار باالیی است .بنابراین ،این ترقیق به دنبا طراحی شبکه ملی داناش از طریاق
شناسایی شاخصها ،مولاه هاا و ابعااد و همچناین شناساایی شادت ارتباطاات و همچناین
شناسایی روابط علت و معلولی بین هن است.
پيشينه تحقيق
ترقیقات زیادی در خصوص توسعه دانش ملی صورت گرفته است ولای پژوهشای باا
عنوان توسعه مد شبکه ملی دانش در کشور صاورت نگرفتاه اسات .از ترقیقاات مارتبط
میتوان به پژوهش حمیدیزاده در خصوص فرایندها و الگوهاای توساعه داناش باومایدر
کشور ج.ا.ا اشاره کارد .در ایان پاژوهش باه تبیاین و ترلیال عناصار ،مولااههاا ،ابعااد و
شاخصها ،روشها ،فرایندها ،ساختار و سازوکارها در قالب الگوها برای دستیابی به نظریاه
و مد توسعه دانش ملی -بو می با رویکردی تبیینی -ترلیلی پرداخته شاده و دوازده عامال
ارائه گردیده است (حمیدیزاده . 1910 ،همچناین ترقیقای باا عناوان ماد مرزشاکنی علا و
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رشد و بقا ،طراحی مدلی برای شبکه ملی دانش در بین نیروهاای مسالخ دارای ضاروری و

فناوری در جم وری اس میایران و راهبردهای نیل به جایگااه برتار علمای در ج اان نیاز
توسط دانشکده مدیریت راهبردی انجام شد .نتایج تجزیه و ترلیل و اط عات بدست هماده
فازهای مرزشکنی دانش را نشان میدهند (دانشکده مدیریت راهبردی . 1931 ،پژوهش دیگاری باا
عنوان طراحی الگوی مدیریت دانش در سطح ملی انجام شد .در این پژوهش سعی شاد تاا
با استااده از تجربیات کشورهای مختلف و همچنین مااهی باو مای موجاود ،الگاویی بارای
مدیریت دانش در سطح کشور ارائه شود .الگاوی ماذکور در ا اار ساطح زیرسااختهاا،
فرهیندهای مدیریت دانش ،ب بود فرهیندهای کسب وکار و رشاد اقتصاادی کشاور و وجاه
ارزش طراحی شد (اخوان و همکاران . 2011 ،در پژوهشی که با عنوان ااراوبی برای تجزیاه و
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ترلیل شبکه ملی دانش در هند انجام شد ،نتایج نشان میدهد کاه باه دلیال رشاد ساریف شابکه
کامپیوتری ،دولت هند یک شبکه ملی به نام شبکه ملی دانش (NKN

باا هادف افازایش کیایات

بیشااااتر همااااوزش و ترقیقااااات و رواج دادن همااااوزش الکترونیکاااای در سرتاساااار
دانشگاهها/مؤسسات/هزمایشگاههای ترقیقاتی و غیره ،در هند هغاز کرد .نتایج نشان میدهاد کاه
موفقیت رقابت ملی ،بستگی به دسترسی و کیایت شبکههای تکنولاویی ارتباطاات و اط عاات
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در حمایت از هماوزش عاالی و ترقیقاات دارد .بسایاری از کشاورها اناین زیربناایی را بارای
حمایت از بودجه مؤسسات هموزش عالی و ترقیقات گسترش

دادهاناد (ساین

و جاین . 2010 ،1در

پژوهشی که با عنوان اجرای مدیریت دانش در سطح ملی توسط اخاوان و همکااران انجاام
شد ،نتایج در کشورهای مورد مطالعه که شاملچ انگلستان ،دانمارک ،فرانسه ،اساپانیا ،هلناد،
هلمان ،پرتقا  ،فن ند و نروی بودند ،نشان مایدهاد کاه برناماه ریازی اساتراتژیک ،هگااهی
عمومی ،فنهوری اط عات و ارتباطات ،برخی از «عوامل اصلی» موفقیت هستند کاه رابطاه
نزدیکی بااجرای مدیریت دانش دارند .در هماین حاا «حمایات دولات» و «فرهنا » نیاز
به عنوان دسته مرکزی شبکه معناگرا مشخص شده است (اخوان و جعااری . 2006 ،در پژوهشای
که در سا  2011با عنوان انتقا دانش در شرکتهای اند ملیتای انجاام شاد نتاایج نشاان
می دهد عوامل مؤثر بر میزان انتقا دانش عبارتند ازچ (الف جریان دانش از طرف فرساتنده
(واحد منبف ( ،ب جریان دانش به سمت گیرنده (واحد هادف ( ،ج خاود فرایناد انتقاا
(مکانیساا هااای رساامی و غیررساامی و (د ویژگاایهااای دانااش (عماادتاد پیچیاادگی و
ضمنی بودن  .در یک فرایند انتقا دانش معکوس ،واحد هدف همان شرکت ماادر اسات و
واحد منبف عبارت است از شرکت تابعهای کاه دارناده داناش انتقاا پاذیر اسات

(کااگوت و

همکاران. 2011 ،
ادبيات تحقيق
در این بخش از پژوهش به تعریف شابکه  ،ارایای ایجااد شابکه ،نقاش شابکههاا در
مدیریت دانش و ن ایتا به مطالعات انجام گرفته در حوزه شبکه دانش پرداخته خواهد شد.
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شبکه
شبکه مجموعهای از افراد یا سازمانهای بهه پیوسته اسات کاه از طریاق جریاانهاای
ارتباطی تعریف شده با ه تعامل داده ،اط عات و یا دانش دارند (کاملی1910،چ  . 20ترقیقاات
زیادی بر روی شبکههای همکاری دانش ،در میان مرققان ،گروههاای ترقیقااتی ،یاا درون
افراد یا موضوعها است .شبکه را میتوان مجموعهای از « اعضاای اصالی »1کاه باه دالیال
گوناگون در قالب برنامهای خاص برای مثا به دلیل زمیناه فعالیات ،موقعیات جغرافیاایی،
وابستگی سازمانی برای یک دوره زمانی معین یا ناامعین یکساری از مناابف 2و اط عاات و
نظایر هن را در یک نظام واحد به اشتراک می گذارند و تاکید هن ا بر تس یل گاردش جریاان
اط عات و مرتبط ساختن سازمانها و افراد مختلف با یکدیگر در سطوح مرلی ،منطقاهای،
ملی و بین المللی است (این سمبون2000 ، 9چ . 11
چرايي ايجاد شبکه
هر اه نوهوری پیچیدهتر میشود تنوع بازیگران افزایش مییابد و ممکن است بسایاری
از این بازیگران بیرون از شرکت باشند .امروزه شبکههایی که الزم اسات باا هن اا همکااری
داشته باشی  ،روز به روز گستردهتر میشوند .شبکهها ،گنجهای عظی نیروی انسانی هساتند
که در سرتاسر ج ان پراکندهاند .جو تید و جان بست معتقدند شابکههاا دارای کارکردهاای
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گروهی انجام میشود .وجود شبکه بهعنوان یک روند یا جریاانی بارای انتقاا داناش باین

زیادی هستند که به اه هن ا پرداخته میشود (جو تید و جان بست1911 ،چ  916چ
کارايي جمعي :در مریط های پیچیده ،به تخصص هایی زیادی نیااز اسات و نگ اداری
این همه تخصص در درون سازمان برای اکثر شرکت ها به غیر از برخی شرکت های بازر
بسیار دشوار است .شبکهسازی روشی برای دسترسای باه مناابف مختلاف از راه فرهیناد باه
اشتراک گذاری است.

1. Actors
2. Resources
3. chinsomboon
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يادگیري جمعي :شبکهسازی ه فرصتی برای به اشتراک گذاری منابف کمیاب و گرانب اا
و ه تس یلکننده فرهیند یادگیری مشترک است .شرکتهاا ،در فرهیناد یاادگیری مشاترک،
تجارب خود را به اشتراک میگذرند مد ها و تجربیات گذشاته را باه ااالش مای کشاند
ایدهها و دیدگاههای جدید را مطرح و در ن ایت از کسب تجربه مشترک اساتقبا مایکنناد
نقش شبکه های یادگیری در کمک به توسعه صنعتی در وضاعیتهاای متعادد اثباات شاده
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است.
خطرپذيري جمعي :شبکه سازی و فعالیت جمعی باعا

مای شاود کاه ریساکپاذیری

جمعاای باایش از ریسااکپااذیری تااکتااک مشااارکت کنناادگان شاابکه شااود .بساایاری از
همکاری های پیش رقابتی در حوز ه های پرریسک ترقیق و توسعه نیز دقیقا با هدف افزایش
خطرپذیری جمعی شکل گرفتهاند.
فصل مشترک مجموعههاي مختلف دانشي :شبکهسازی باعا

مایشاود کاه مرزهاای

مجموعه های مختلف دانشی به شکل هایی مختلف مرتبط و سازمان های عضو با تجاارب و
مشووهایی جدید مواجه شوند

(جو تید و جان بست1911 ،چ 910

نقش شبکهها در مديريت دانش
مرققان ،شبکهها را بهعنوان یک عامل کلیدی در درک فرهیند مدیریت دانش مایدانناد.
پژوهشی که توسط هلیدرت و کیمبل 1در سا  2001انجام شده است ،نشان میدهاد خلاق
دانش و شبکه به طور جدانشدنی به ه مربوط هستند و ارتباط مثبتی میاان ایان دو وجاود
دارد .همچنین براساس تعاریف موجود در منابف معتبر علمی ،شبکههاای داناش در عاوض
خلق دانش بیشتر بر اشتراک دانش درون سازمان و یکپاراگی منابف خارجی تاکید میکناد.
از زمانی که شبکهها ،سازمانهایی با قابلیت دسترسی به داناش ،مناابف و فنااوری را فاراه
کردند ،به عنوان منبف کلیدی رسیدن به دستاورردهای رقابتی شناخته شدهاند .شابکه داناش،
ابزاری است که دانش توسط هن منتشر و خلاق مایشاود .باهطاور کلای شابکه باه معناای
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مجموعهای از واحدها یا گر ههای خاص یا باا ویژگایهاای خااص مایباشاد کاه رواباط
گوناگونی بین هن ا برقرار است .از هنجا که دانش در ارتباطات موجود در شبکه قرار گرفتاه
است ،هراه ارتباطات قوی تر باشد ،مقدار دانشی که در شبکه قرار گرفته شاده نیاز بیشاتر
است .همچنین شبکهها شانس بیشتری را برای همکاری فراه میهورند که باعا

اشاتراک

میشوند(هیلدرت و کمبل2001 ،1چ . 03
شبکه دانش
شبکههای دانش  ،شبکههای هستند که قابلیت برقراری ارتباط کارکنان را باا پایگااهاای
دانش واحد خود ،سایر واحدها و نیز با افراد متخصص و با ص حیت حاضر در داخل و یا
خارج سازمان به شکل پیوسته و همزمان ،فراه میهورند (طرهانی 1919چ . 100
شبکه دانش یکی از راهکارهای مدیریت دانش مرسوب میشود که منطق ایجااد هن ،ایجااد
اثرات ه افزایی از طریق ترکیب موثر پایگاههای دانش شرکتهای ه پیماان اسات  .در نتیجاه
انتظار میرود پایگاههای دانش شرکتهای مرتبط گسترش یابد زیرا شرکتها بهطاور ها زماان
ب ترین راهکارها را مبادله کرده و قابلیتهای مبتنی بر دانش جدید ایجاد خواهناد نماود کاه در
ن ایت موجب تس یل در امور روزمره کاری خواهد شد(جانسون2012،2چ . 913-911
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و ادغام مد هاای ذهنای مختلاف و تئاوریهاای مارتبط از حاوزههاای مختلاف تجاارب

مروري بر مطالعات انجام گرفته روي شبکههاي دانش
در این بخش از پژوهش به مطالعات انجام شده در خصوص شابکه داناش در داخال و
خارج از کشور و تجربیات مرتبط با موضوع پرداخته میشود.
حمیدیزاده در سا  1910به مطالعه توساعه داناش ملایچ ماااهی  ،فرهینادها و الگوهاا
پرداخته است .نتایج پژوهش باه تبیاین و ترلیال عناصار ،مولااههاا ،ابعااد و شااخصهاا،
روشها ،فرایندها ،ساختار و سازوکارها در قالب الگوها بارای دساتیابی باه نظریاه و ماد
1. Hildreth & Kimble
2. Johnson
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توسعه دانش ملی -بو میبا رویکردی تبیینی -ترلیلی اشاره دارد که به  12عامال باه شارح
ذیل اشاره داردچ
 1تعاریف و مااهی توسعه دانش ملی در ایران و ج ان
 2هرمانها و اهداف توسعه دانش در ج.ا.ا حاوی ضروریات و الزامات
 9عناصر ،مولاهها ،ابعاد و شاخصهای داراییهای دانشی
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ا ارم ،شماره  ،11تابستان 1911

 1عناصر ،مولاهها ،ابعاد و شاخصهای داراییهای دانشی در ج.ا.ا.
 0روشها و روندهای توسعه دانش ملی
 6جلوه فرایندهای توسعه دانش و اولویتبندی حوزههای دانش با شرح فرایندها
 1تبیین کارکردهای ن ادهای ملی توسعه دانش و مد های هن
 3تبیین ساختارهای تشکی ت ملی توسعه دانش ملی
 1سازوکارهای ظرفیتسازی توسعه دانش ملی
 10تبیین ارتباط توسعه دانش ملی با توسعه اقتصادی مطابق مباح

دانشهای ملی

 11تجارب و الگوهای متعارف توسعه دانش ملی در کشورهای منتخب
 12عامل دوازده تبیینکننده الگوی بومیتوسعه دانش در سطح ملی است(حمیدیزاده. 1910 ،
پژوهش دیگری توسط توالیی در سا  1912با عنوان طراحی الگوی توسعه شبکههاای
دانش در صنعت نات جم وری اس می ایاران انجاام شاده اسات کاه نتاایج بررسایهاای
پژوهشگر نشان می دهد که الگو در درجه او شامل ابعاد سه شاخگی زمینه ای ،مرتوایی و
ساختاری است .بعد زمیناهای متشاکل از مولااههاای مرایط کا ن (شاامل شااخصهاای
تصمی گیرندگان ک ن پژوهش کشور ،قاوانین مجلاس و دولات ،فرهنا

علمایپژوهشای

غالب در کشور ،سیاسی و اقتصادی  ،مرایط بخشای صانعت ناات (شاامل شااخصهاای
مقررات اداری ،مصرفکننده مرصو دانش پایه ،قرارداد خرید و مصرف مرصو تجااری
دانش بنیان ،و استراتژی و نقشه راه فناوری و مریط سازمانی (شامل شاخصهاای فرهنا
سازمانی ،فناوری اط عاات ،و سااختار ساازمانی اسات .بعاد سااختاری نیاز متشاکل از
مولاههای قطبهای علمی (شامل شاخصهای دانشگاهها و مراکاز علمای پژوهشای دارای
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مجوز از وزارت علوم ،ترقیقات و فناوری  ،توسعه دهنادگان مرصاو در ساطح تجااری

(شامل شاخصهای سازندگان و پیمانکاران صنعت ناات  ،ساامانههاای اط عااتی (شاامل
شاخصهای سامانه مدیریت دانش ،سامانه  ،CPMISسامانه ارزیابی عملکرد  BSCو ساامانه
قطببندی مراکز علمیپژوهشی و درخت دانشی (شامل شاخصهاای داناشهاای فنای و
دانشهای راهبردی صنعت نات است .همچنین ،بعد مرتوایی متشکل از مولاههای داناش
دانشاای (شااامل شاااخصهااای مرکااز اسااناد و پایگاااههااای دادهای  ،دانااش افااراد (شااامل
شاخصهای تجربههای مستند شده و دانشهای ضامنی و داناش طارحهاا و پارویههاای
صنعت نات (شامل شاخصهای گزارش مکتوب پارویه و مرصاو تولیاده شادو پارویه
است (توالیی. 1912 ،
در پژوهش انجام شده توسط نصرهبادی و ف ح در سا  1912به بررسای تااثیر شابکه
دانش برعملکرد نوهوری مرصو با استااده از ماد معاادالت سااختاری در شارکتهاای
تجارت الکترونیک پرداخته شده است .نتایج نشان میدهاد عملکارد ناوهوری مرصاو از
مدیریت شبکههای دانشی ایجاد میشاود .همچناین مشاخص شاد  ،برخای از راهبردهاای
توسعه مرصو بر عملکرد نوهوری مرصو و شبکههای دانشی تااثیر معنااداری دارناد .از
بین راهبردهای توسعه مرصاو  ،راهبارد افزایشای تااثیر معنااداری بار عملکارد ناوهوری
مرصو ندارد .همچنین شبکههای دانشی بر عملکرد نوهوری مرصو تاثیر مثبت معناداری
دارد

(نصرهبادی و ف

ح1911 ،چ . 00
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سازمانی (شامل شاخصهای سرمایه ساختاری ،سرمایه انسانی ،و سارمایه ارتبااطی  ،باناک

پژوهشی در سا  2011در هند در خصاوص میازان یاادگیری الکترونیکای باه واساطه
شبکه دانش ملی انجام گرفت .این مطالعه بیان میکند با توجه باه رشاد ساریف شابکههاای
کامپیوتری ،دولت هند یک شبکهای در سطح ملی با نام شبکه دانش ملی با هادف دساتیابی
به کیایات بااالی هموزشای و پژوهشای و افازایش یاادگیری الکترونیکای در دانشاگاههاا،
موسسات و هزمایشگا ههای ترقیقاتی و ...راهاندازی کارد .باهعناوان یاک تعریاف مختصار
می توان گات شبکه دانش ملی با هدف ارتباط همه دانشگا هها ،موسسات و هزمایشگاههاای
بش خصوصی و دولتی با استااده از تس ی ت باا سارعت بااالی اینترنتای اسات

(ساکسانا و

همکاااران 2011 ،چ . 001وزارت اط عااات هنااد و دولاات ایاان کشااور مساائو اجاارا و بررساای
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سیاستهای ملی در زمینه فناوری اط عات را در هر زمان بر ع ده دارند (ساکسانا 1و همکاارانچ . 000
از خدمات قابل ارائه در شبکه داناش ملای مایتاوان باه دانلاود کتاابهاای الکترونیکای،
یورنا ها ،پایان نامههای الکترونیکی ،مج ت و یادداشتهای دیجیتاالی و  ...در کساری از
ثانیه اشاره کرد.
در پژوهشی که توسط مرتضوی و واحدی در سا  1912انجام شده است ،نتاایج بیاان
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ا ارم ،شماره  ،11تابستان 1911

میکند ،استااده از ایده شبکهسازی ،میتواند ضمن رفف مشک ت حاضار  ،باه بارانگیختن
تواناییهای بالقوه موجود در دستگاهها کمک کند .همچنین بهمنظور هماهن سازی نیاز به
طراحی یک شبکه ارتباطی هماهن

کننده در زمینه پژوهشهای دستگاههای اجرایی کشور

به شدت احساس میشود .ترقق اهداف ک ن توسعهای کشور ،مستلزم اساتقرار و کاارکرد
ن ادهای متعدد پژوهشی و مطالعاتی است که بتوانند از یکسو اهداف ک ن ،اشا انادازها،
ماموریتها و راهبردهای سازمانها و ن ادهای دست اندرکار توسعه را بهصورت فرهینادی
مداوم ،طراحی کرده و از سوی دیگر ،سازوکارهایی برای پاایش و ارزیاابی و نیاز اصا ح
برنامهها فراه کنند .نتایج این پژوهش بیاان مایکنادچ مطالعاه تطبیقای شابکههاا در ساایر
کشورها نکاتی را هشکار میسازد که یکی از هن ا این است کاه شابکههاا اغلاب مبتنای بار
فناوری اط عات و ارتباطات هستند و تشریک اط عات معموال بهصورت مجازی صاورت
میگیرد .برای این منظور پایگاه داد ههای به روز و منسج و جامعی وجود دارند که مطالب
و موضوعات را به شکلهای ااپی ،صوتی ،تصاویری و الکترونیکای منتشار مایکنناد .باه
لراظ ساختاری نیز ،اغلب شبکهها از تعادادی زیرشابکه یاا شابکههاای تخصصای فرعای
تشکیل میشوند .در بسیاری از موارد ،استااده از مطالب شبکهها بدون هزینه و باهصاورت
رایگان امکانپذیر است (مرتضوی و واحدی1912 ،چ  61-66و . 13
در پژوهشی که توسط حسن زاده در سا  1931انجام گرفت ،نتایج حاکی از هن اسات
که را ههای ارتقای مشارکت موثر در دانش ج انی در سه زمینه بساتر اجتمااعی -فرهنگای،
بستر فنی و زیرساختی و بستر مقرراتی مورد توجه قرار میگیرد.
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1. Saxena

بستر اجتماعی -فرهنگیچ یک جامعه زمانی میتواند به تولیاد داناش و مادیریت داناش
دست یابد کهچ
 افراد دانش ذهنی خود را مکتوب کرده و صرفا نگ اداری کنناده و حامال داناش
نبوده و دانش و داشتههایشان را به دیگران انتقا دهند.
باشد که از مالیت معنوی پشتیبانی کند.


افراد از تجارب گذشتگان ب ره برده و در حقیقت به ایان م ا اعتقااد داشاته
باشند.

 تاکر خ و بهصورت پایهای توسط نظام هموزشی به هماه افاراد جامعاه هماوزش
داده شود تا در عین ب ره گیری از تجارب دیگران ،به تولید دانش نیز بپردازند.
 نظام جامف ارزیابی و پاداش در سازمانهاا و در ساطوح جامعاه برقارار باشاد تاا
افرادی که دانش تولید کرده و به اشتراک میگذارند ،مورد تشویق واقف شوند.
 سیاستگذاریها و قانونگذاریها بر اساس اط عات و داناش انجاام گرفتاه و از
نظرات صاحبان دانش استااده شود.
 دانش باوری و دانش مداری در خط و مشیهای ک ن مرکزیت داشته باشد.
 افراد جامعه به استانداردهای سواد اط عاتی ماورد نیااز بارای فعالیات در جامعاه
اط عاتی کنونی دست یافته باشند تا بتوانند اط عات را شناساایی نماوده و ماورد
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 به اشتراک گذاری دانش ،ارزش تلقی شده و اینکه سیست و نظام حقوقی موجاود

استااده قرار داده و باز تولید کنند.
در صورت وجود انین شرایطی می توان انتظار داشت کاه ساازوکارهای اجتمااعی و
فرهنگاای بتواننااد از تولیااد و ماادیریت دانااش پشااتیبانی کننااد .همچنااین در ایاان زمینااه
فرهن سازی می تواند به سازمان ها و افراد و جامعه هموزش داده شود .باهعباارت دیگار،
هموزش به عنوان رکن اصلی و مادام العمر جامعه تلقی می شود .فرهن

سازی در راستای

ایجاد بسترها و زمینه های فرهنگی و اجتماعی میتواند باه عناوان یکای ار عناصار اصالی
ارتقای مشارکت در تولی د و مدیریت دانش در سطح ملی و بین المللی عمل کند.
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بستر زيرساخت فني
در مورد بسترها و زیرساخت فنی میتوان گات ،کشورهایی خواهند توانست در ساطح
ملی و بین المللی موفق شوند که بستر و زیرساخت فنی مورد نیااز را فاراه کارده باشاند.
فراه هوری زیرساختهای کارهمد برای تولید ،اشاعه و دسترسی باه اط عاات و داناش و
بسترهای ارتباطی در یک جامعه که این مورد از توان افراد و یا سازمان منارد خارج باوده و
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ا ارم ،شماره  ،11تابستان 1911

بایستی دولتها یا راس اقدام به فراه هوری زیرساختهای مورد نیاز کنناد و یاا اینکاه از
سازمانهای مختلف در این راستا پشتیبانی بعمل هورند .حتی در برخای ماوارد  ،راهانادازی
زیرساختهای فنی به همکاری منطقهای یا ج انی نیاز دارد .بنابراین کشورهایی که بتوانناد
حداقل زیرساخت های فنی مورد نیاز را فراه هورند ،میتوانند در تولید و مادیریت داناش
در سطح ملی و بین المللی س

بهسزایی داشته باشند .با ایان حاا بساترهای اجتمااعی و

فرهنگی در کنار بسترهای فنی ،نیاز به قانون و مقرراتی دارد که بتواند کاارکردهاا را کامال
کند.
بستر قانوني و مقرراتي
وجود رهنمودها و مقررات شااف در جامعاه بیاانگر رشاد ،توساعه و بلاوم اجتمااعی
جامعه تلقی می شود .قوانین و مقرراتی که حقوو متقابل افراد ،سازمانها و دولات را تبیاین
کند موجبات پیشرفت و انضباط در جامعه را فراه میهورد .عرصه اط عات و داناش نیاز
از این قاعده مستثنی نیست .تصویب و اجرای قوانین حمایتی و مشوو و همچناین قاوانین
مرافظتی و پشتیبان میتواند در ن ایت باه افازایش تولیاد و اعات ی مادیریت اط عاات و
دانش بیانجامد .قوانین حمایتی و مشوو میتواند در قالاب حمایات از افاراد ،موسساات و
مراکز تولید کننده اط عات و دانش تدوین و اجرا شود تا بدینوسیله ،افرادی که به ترقیاق
و تارص علمیمیپردازد از حمایت و تشویق جامعاه برخاوردار شاوند و باا فارام باا و
انگیزه کافی به تولید و اشاعه دانش بپردازند .ع وه بر این ،قوانین و مقررات میتواند نقاش
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دیگری در زمینه افزایش تولید و ارتقای مدیریت دانش بر ع اده بگیارد و هن ،نقاش پایش
برندگی و وادارکنندگی است

(حسنزاده1931 ،چ . 02-01

پژوهشی که در سا  2013توسط وی سالرو 1در خصوص شرکتهاای اناد تجاارتی،
جریان دانش و شبکه نوهوری باز در هن ا انجام شد ،بیان میکند که افزایش رقابت در مریط
تجاری موجب شده است که شرکتها ،الگوهای نوهوریشان را به سیسات هاا یاا ناوهوری
باز ،تغییر دهند که این م

به شبکهای بستگی دارد کاه بتواناد مناابف داناش و ناوهوری را

شبکههای خارجی بهعنوان مد پایهای استاندارد ،توسعه داده شده است .واحدهای تجااری
در شرکتهای اند تجارتی یا اند کاره مزایای بالقوهای دارند کاه باه شارکای خاارجی و
همکاران داخلی تکیه میکند تا از فرهیندهای نوهوری مرصو حمایت کند .شبکه شارکت،
واحدهای تجاری را قادر میسازد تا دانش را به همکااران داخلای براسااس درخواستشاان
ارائه دهند تا مرصوالت جدید به باازار ترویال دهناد .ایان مطالعاه اثارات ا اار ناوع از
فعالیتهای نوهوری باز را روی عملکرد نوهوری مرصو واحدهای تجاری بررسی میکند.
این جریانهای نوهوری بهصورت (خارج از داخل و داخل از خارج و (تجاارت متقابال و
مرزهای بینالمللی دسته بندی شادهاناد

(وی
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شرکتی که بخواهد در مریط اقتصادی رقابت کند باهصاورت فزاینادهای اهمیات دارد .باه
همین دلیل شرکت ها بایستی به تدریج الگوهای نوهوری خود را به سمت الگوهای نوهوری
باز تغییر دهند که این بستگی به شبکههای خارجی دارد که بتواند نوهوری و منابف داناش را
مدیریت کند و بهجای اینکه نوهوری شرکتها فقط از

&D

 Rداخلی تغذیه شاود ،بتواناد از
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مدیریت کند .اص ح نوهوری باز در این شرکتها با بکارگیری شرکتهای تجاری منارد و

حمایت دانش خارجی نیز ب ره مند شود .نتایج این مطالعه بیاان مایکناد شارکتهاا بارای
پابرجاماندن و ارائه نوهوریها بهصورت پیوسته بایستی با استااده از شبکههای خاارجی باا
مرزهای خارجی و بین المللی در ارتباط باشند

(وی
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در مطالعهای که در سا  2011توسط کیو یو و ان  2انجام شد با کمک شبکههای دانش
و ماشین مزیت دانش 9که با استااده از اشتراک دانش به خلاق مزیات مایپاردازد ،یاک ماد
رفتاری همکاری ارائه شده تا کارکنان دانشی بتوانند دانش مایاد را کشاف کارده و در شابکه
1. Villasalero
2. Qu & Chang
)3. Knowledge advantage machine (KaM
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دانش شماتیک به اشتراک گذارند .رفتارهایی که برای اشتراک داناش در ایان سیسات وجاود
دارند بهصورت زیر انجام میپذیردچ او اینکه ،رفتار سرویس مورد انتظار که ارائه میشود اه
درخواست کنندهای انتظار خدمت را دارد و ارزیابی کیایت که نشان مایدهاد کاه هیاا رفتاار
خدمات هن مطابق با انتظار مشتری است یا خیر که با اک کردن و انطباو صورت میپاذیرد.
این مطالعه بهعنوان یکی از کاربردهای شبکه دانش ارائه شده است

(کیو یو و ان

2011 ،چ . 1
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در مطالعه ای که توسط ب ار 1و همکاران در سا  2013صاورت گرفات در خصاوص
ارتباطات ضعیف انتقا دانش بین واحدهای سازمانی که بهشدت بهه گرهخوردهاند برا
شده است .همچنین وی مدیریت دانش را بین توسعهدهندگان نرم افزار منباف بااز 2بررسای
کرده و در مورد فاکتورهای تاثیرگذار بر توسعه تی ها بر

کردهاند .بسیاری از شارکتهاا

سعی دارند در دامنه اجتماعات نرمافزاری منبف باز ،روابط پایدار داشته باشاند تاا از مزایاای
بالقوه کمیتههای خلق ارزش ب ره مند شوند .در این مطالعه سعی شده دو گروهی که داناش
را به اشتراک میگذارند و گروهی که دانش را باه اشاتراک نمایگذارناد ،مقایساهای انجاام
پذیرد (ب ار2013 ،چ  . 161نتایج نشاان مایدهاد انتقاا داناش در گاروههاای متاراک ب تار از
گروههای پراکنده انجام میپذیرد .در سازمانها ،واحدهایی که مایتوانناد یااد بگیرناد و باا
دیگران دانش را به انتقا بگذارند از مزیت های دو طرفه برای واحدها ،برخاوردار خواهناد
شد .واحدهای سازمانی برای یادگیری و انتقا دانش در داخل ساازمان و افازایش ظرفیات
داخلی ،توانایی  R&Dسازمان را ارتقا میدهند و برای دستیابی باه داناش جدیاد بیرونای از
شبکهسازی استااده کنند (ب ار2013،چ . 119
در مطالعات انجام شده توساط پاوو و پروسااک ،2019 9اااراوبی بارای اطمیناان از
اثربخشی شبکه دانش ارائه شاد .ایان ماد شاامل ساه بُعاد طراحای یاا سااخت ،پویاایی
(دینامیک و رفتار است .در این ااراوب ،اولین و م ترین مرحله ،طراحی شابکه داناش
است .بهع وه ،رهبرانِ شبکههای دانشِ موفقتر اعتقاد دارند کاه فااز طراحای یاک مرحلاه
مثبت برای اثربخشی شبکه است .همچنین این مسئله مشخص شاده اسات کاه نتاایج غیار
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1. Behfar
)2. open-source-software (OSS
3. Pugh and Prusak

قانفکننده (ناخوشایند در بین تمام الیههای رفتاری و دینامیکی ،به اِشکاالت نادیاده گرفتاه
شده در طراحی باز می شود .این روش ،هشت بُعدِ طراحی شبکه را پیشان اد مایکناد کاه
رهبران شبکههای دانشی را قادر می سازد به رفتار و نتایج مورد نظر دست پیادا کنناد .ایان
ابعاد شامل ابعاد استراتژیک ،ساختاری و موضوعات تاکتیکی (فنای مایباشاد .جنباههاای
ساختاری باع

ترکیب مد عملکاردی ،اجتمااع سااختارها و زیرسااختارها ،و تسا یل و

توسعه هنجارهای اجتماعی میگردد .در ن ایت ،ابعاد فنی شاامل انادازهگیاری ،باازخورد و
انگیزهها میباشد .بر اساس این ابعاد ،رهبران قادر خواهناد باود کاه شابکههاای دانشای را
طراحی و مدیریت کنند (پوو و پروساک. 2019 ،
روش شناسي تحقيق
این ترقیق به لراظ هدف ،کاربردی است زیرا به ارائه مااهی و مد شابکه داناش در
سطح ملی میپردازد .این ترقیق از هن ج ت توصیای است که به جمافهوری اط عاات در
حوزه شبکه دانش و پاسخ به سؤاالت مربوط به وضعیت فعلی و به توصیف جازءباهجازء
شرایط و موقعیت شبکه دانش در تعدادی از کشورها میپردازد« .ترقیق توصایای ،هنچاه را
که هست توصیف و تاسیر میکند و به شارایط و رواباط موجاود ،عقایاد متاداو  ،فرهینادهای
جاری ،هثار مش ود یا روندهای در حا گسترش توجه دارد .تمرکز اصلی در درجه او به زماان
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استراتژیک شامل نظریه تغییر ،اهداف ،نتایج ،نقاش تخصاص و مشاارکت مایباشاد .ابعااد

حا است هراند غالباد رویدادها و هثار گذشته را نیز که به شارایط موجاود مرباوط مایشاوند
مورد بررسی قرار میدهد( ».خااکی . 1910،رویکرد یا استراتژی نظریهسازی دادهبنیاد برای نخساتین
بار توسط گ سر و استراوس

1

به جامعه علمیمعرفی شد (گ

سر و استراوس1161 ،چ  . 1هدف از ایان

رویکرد برجسته ساختن شیوه استقرایی 2در ترقیقها بود زیرا در پی ایجاد تئوری از طریق
دادههای جمفهوری شده بود .برای گردهوری دادههاای اط عااتی در ماورد یاک پدیاده از
شیوههای کیای استااده میشود و تئوری از بین دادهها به وجود میهید .اون این اساتراتژی
نوعی ترقیق کیای است ،مسئله ترقیق دقیقاد در قالاب متغییرهاای مساتقل و وابساته بیاان
1. Glaser & Strauss
2. Inductive approach
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نمیشود ،بلکه فقط سؤا اصلی ترقیق مطرح میشود .مرورهای کلیدی در این اساتراتژی
کدها ،1مااهی  2و مقولهها ،9اع از فرعی و اصلی هستند.
رویههای عمده رویکرد ما ومسازی بنیادی به شرح زیرندچ
کدگذاري باز :1نامگذاری مااهیمی که بیانگر رویدادهای قطعی و دیگر نمونههاای
پدیدهها هستند.
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کدگذاري محوري :5رویههایی که از طریق هن ا ،دادهها در فرایندی مساتمر بااه
مقایسه میشوند تا پیوند باز از کدگذاری مقولهها مشخص شود.
کدگذاري انتخابي :6به فرهیند انتخاب مقوله مروری ،پیوند نظاممناد هن باا دیگار
مقولهها ،ارزشگذاری روابط هنها و درج مقولههایی که نیااز باه تیییاد و توساعه
بیشتری دارند ،اشاره میکند (دانائی فرد1931 ،چ . 01
بهمنظور شناساایی و سانجش شادت رواباط علات و معلاولی ،باین مولااههاای ماد
بهدستهمده از تکنیک دیمتل فازی ،اساتااده شاده اسات .تکنیاک دیمتال از تکنیاکهاای
تصمی گیری براساس معیارهای اندگانه میباشد و روشی جامف برای ترلیل و ایجااد یاک
مد ساختار یافته بر اساس روابط علت و معلولی در مسائلی با تعداد مولااههاای باالسات.
این روش برای اولین بار توسط فونت و گابوس 1در سا  1113ارائه شد

(جاسابی و همکااران،

2011چ  . 0161تکنیک دیمتل یکی از روشهای تصمی گیری بر اساس مقایسات زوجای و باا
ب رهمندی از قضاوت خبرگان در ساختاردهی نظامند باه عوامال یاک سیسات اسات .ایان
تکنیک در حالت کلی بهمنظور بررسی مسائل بسیار پیچیده ج انی باهوجاود هماد .تکنیاک
دیمتل ارتباطات علت و معلولی بین مولاهها یا شاخصها را با استااده از نظریاه گارافهاا
به یک مد ساختاری قابلف
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تبدیل میکند .این شیوه یکی از ب تارین روشهاا باهمنظاور

1. Codes
2. Concepts
3. Categories
4. Open coding
5. Axial coding
6. Selective coding
7. Fonetla & Gabus

سنجش ارتباطات و طراحی و ساخت نقشه استراتژی است و اساس ایان روش بار اسااس
قضاوت خبرگان شکل میگیرد .برتری این روش نسبت به روش ترلیل شبکهای وضوح و
روشنی در انعکاس ارتباطات متقابل بین مجموعه وسایعی از مولااههاسات .باهطاوریکاه
خبرگان با تسلط بیشتری قادر به بیان نظرات خود هستند .در مسائل دنیاای واقعای اغلاب،
استدال ها و تخمینها بهصورت اصط حات زبانی مب

بیان کنند .باههمایندلیال ،در ایان

ترقیق از تکنیک دیمتل فازی استااده شد اراکه هراه یاک تصامی گیاری بیشاتر درگیار
نیروی انسانی و همچنین سیست های پیچیاده شاود ،پدیاده فاازی بیشاتر بار توضایح ایان
سیست ها مسلط میشود .زیربنای اینگونه مجادالت نیز اصلی اسات کاه توساط پروفساور
«عسااگری زاده» معااروف بااه اصاال «غیرقاباال مقایسااه بااودن» 1توضاایح داده ماایشااود
بدینصورتکه هر اه پیچیدگی یک سیست بیشتر میشود ،قدرت قضااوت انساان از نظار
دقت و اهمیت برای رفتار سیست کمتر میگردد ،بهطوریکه دقات و اهمیات هن اا در حاد
طرد کننده یکدیگر میشوند (اصاغرپور1919 ،چ  . 911بهمنظور یکپاراه کردن تجربیات ،ایدهها و
انگیزه تکتک خبرگان ب تر است که تخمینهای اصط حات زبانی به اعاداد فاازی تبادیل
شوند .بنابراین منطق فازی و تکنیک دیمتل بهمنظور کمک به ترلیل مساائل تصامی گیاری
پیچیده (اند متغیره ج انی و مریط فازی یکپاراه شده است .این روش به طور موفقیت-
همیزی در تصمی گیری گروهی در مریطهای فازی پیچیده بهکار گرفتاه مایشاود .در ایان
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تصمی گیرندگان (خبرگان مایالاناد تاا ارزیاابیهایشاان را بار طباق تجربیاات گذشاته و

ترقیق تکنیک دیمتل فازی به دلیل عدم قطعیت باال و پویاایی مرایط باهکاار گرفتاه شاده
است .بهمنظور بهکارگیری و اجرای این روش گامهای زیر باید صورتپذیریدچ
گام 1چ انتخاب افراد خبره در حیطه موضوع یا مسئله
گام 2چ مشخص کردن معیارها و مولاههایی مورد بررسی و مقیاس زبانی فاازی مرباوط
به هن ا
بعد از مشخص شدن این دو گام ،درجات مختلای از اثار یاک فااکتور بار فاکتورهاای
دیگر با استااده از اصط حات زبانی بدین شکل (تیثیر بسیار زیاد ،تیثیر زیاد ،تیثیر ک  ،تیثیر
11
1. Incomparability

خیلی ک و بدون تیثیر تعریف میشود (فکری و همکااران2001 ،چ  . 611این اصط حات میتوانناد
بهصورت نظیر به نظیر توسط اعداد فازی مثبتی نشان داده شاوند .یاک عادد فاازی مثلثای
مانندچ ) 2%=(1,m,uمیباشدکه در هن  m ،lو  uدر بازه اعداد حقیقیاند .تابف عضاویت عادد
فازی مثلثی به شکل زیر است.
x <l
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l<x<m
m<x<u
x > u,

0,

 x - l 
 m - l

μz =  u - x



u - m,

0,


معادله ()4

ارتباط متناظر بین اصط حات زبانی و اعداد فازی متناظرشان در جدو زیر نشاان داده
شده است.
جدول :4ارتباطات بین اصطالحات زباني و ارزشهاي زباني
تیثیر بسیار زیاد (VH

(0.10 ،1.0 ،1.0

تیثیر زیاد (H

(0.0 ،0.10 ،1.0

تیثیر ک (l

(0.20 ،0.0 ،0.10

تیثیر خیلی ک (Vl

(0 ،0.20 ،0.0

بیتیثیر (N

(0 ،0 ،0.20

گام سوم :محاسبه ارزيابيهاي خبرگان.
بااهمنظااور ساانجش ارتباطااات بااین مولاااههااا کااه مجموعااه مولاااههااا بااهصااورت

 C = ci i = 1, 2, 3, ..., n,میباشند از گروه منتخب خبرهها شاامل

k = 1, 2, 3, ..., p.

که  pنشاندهنده اعضاای خبرگاان ذکرشاده در گاام  1هساتند ،درخواسات مایشاود تاا
مجموعهای از مقایسات زوجی را با توجه به اصط حات زبانی تعریفشده انجام دهند .باه
این ترتیب ،ماتریسهای فازی

)Z%(2),...,Z%(p

 Z%(1),متناظر با هر یک از خبرگان و با اعداد

فازی مثلثی به دست میهید .در این صورت ماتریس فازی هار یاک از خبرگاان باه شاکل
13

) Z%(kاست که در هن  kنشاندهنده خبره kام و  nنیز نشاندهنده تعداد مولاههاای ساطر و

ستون ماتریس میباشد .بهعبارتی ) Z%(kنشاندهنده ماتریس فازی ارتباطات مستقی درونای
خبره kام میباشد .ساختار ماتریس ) Z%(kبه شکل زیر است.

گام ا ارمچ در این گام ماتریس فازی ارتباطات مستقی مراسبه میشاود .بادین منظاور
و  r  k با توجه به روابط زیر مراسبه میشوند.

معادله()9

که یک مقیاس تبدیل خطی است و برای تبدیل درجه شاخصها باه درجاات یاا اوزان
قابلمقایسه بکار گرفته میشود .ماتریس فازی ارتباطات مستقی نرما هر یک از خبرگان با
نشان داده میشود که دارای ساختار زیار باوده و باا رواباط ذکرشاده مراسابه
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معادله ()4

میشود.

معادله()1

11

برای مراسبه ماتریس میانگین  X%که شامل میانگین نقطه نظرات خبرگاان اسات از دو
تساوی زیر استااده میشود.

X    X    ...  X   

=X
1

2

p

p

x ijk

p
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k =1



p

x1n 
x 2n 
= ; where x ij


x nn 

…

x12

…

x 22

…

x n2

 x11
x
X =  21


 x n1

معادله( )4-Error! No text of specified style in document.

گام پنج چ ساخت و هنالیز مد ساختاری.
بهمنظور مراسبه ماتریس فازی  T%که شامل تمامیروابط (روابط مستقی و غیرمستقی
بین شاخصهاست .بارای مراسابه  T%بایاد Xω = 0
" . ωlimلاین و وو "4در ساا 2001


الگوریتمی را برای دیمتل فازی با توجه به این روش معرفی کردهاند (لین و وو . 2003 ،بر
طبق الگوریت تعریفشده توسط "لین و وو" ،ماتریس فازی تمامیروابط ) (T%باهصاورت
فرمو زیر تعریف میشود.
-1





T = lim X + X 2 + ... + Xω = X  I - X 
ω 

معادله ()9

… t1n 

… t 2n 
;


… t nn 

t12
t 22
t n2

 t11

t
T =  21


 t n1

where t ij =  l"ij , m"ij , u "ij 
معادله ()7
00
1. Lin and Wu

-1

-1







= Xl × I - Xl



= Xm × I - Xm

-1





= Xu × I - Xu

n×n

n×n

Matrix 
 lij 


Matrix 
 mij 


n×n

Matrix 
 uij 


تمامیروابط مذکور در منبف

(لین و وو ،2003 ،چ  210و 206

به طور کامال و واضاری اثباات

شدهاند.
گام شش چ بعد از مراسبه ماتریس  ،T%مقادیر  D%i+R%iو  D%i-R%iمراسبه میشوند.
الزم به توضیح است که  D%iمجموع سطری عنصر iام و  R%iنشاندهنده مجماوع ساتونی
مؤلاه iام از ماتریس  T%هستند.
گام هات چ این مرحله شامل مراسبه مقادیر دیاازی 4شده گام شش است.
در این گام از روش  2CFCSبهمنظور تبدیل اعداد فازی به اعداد غیار فاازی (معماولی
میشود .این روش برای اولین بار توسط هپریکویچ و تزن  9در سا  2009معرفی شد.
گام هشت چ برای رس دیاگرام علت و معلولی یا مختصات دکارتی از گام هاات اساتااده
شده و دیاازیسازی انجامشده و دیاگرام علت و معلولی بین مولاهها رس مایشاود .وجاه
افقی دیاگرام نشاندهنده  D+Rو وجه عمودی هن  D-Rرا نشان میدهد.
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معادله ()1

بیشترین مجموع ردیای ) (Dنشاندهنده ترتیب عناصری است که قویاد بر عناصار دیگار
ناوذ دارند 1و بیشترین مجموع ستونی ) (Rنشاندهنده ترتیب عناصری است که ترت نااوذ
واقف میشوند 0بنابراین ترتیب عناصر از سطر نشاندهنده سلسلهمراتب از عناصر ناوذکنناده
بوده و ترتیب عناصر از ستون نشاندهنده سلسلهمراتب از عناصر ترت ناوذ خواهناد باود.
مرل واقعی هر عنصر در سلسلهمراتاب ن اایی توساط ساتونهاای  D+Rو  D-Rمشاخص
1. defuzzification
2. Converting Fuzzy data into Crisp Scores
3. Opricovic and Tzeng
4. Dispatcher
5. Receiver

01

میشود ،بهطوریکه  R-Dنشاندهنده موقعیت یک عنصر در روی مرور عرضهاست و در
صورت مثبت بودن ،هن عامل به طور قطف یک ناوذکننده بوده و در صورت منای باودن ،هن
عامل به طور قطف دریافت کننده یا (ترت نااوذ خواهاد باود D+R .نشااندهناده مجماوع
شدت یک عنصر (در طو مرور طو ها ه از نظر ناوذکننده و ها از نظار ترات نااوذ
واقفشدن میباشد (اصغر پور . 1932 ،بهعبارتی  D+Rمیزان تیثیر و تیثر عامل مورد نظار در ماد
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ا ارم ،شماره  ،11تابستان 1911

یا سیست است و هراه بزر تر باشد ،نشان دهنده ایان اسات کاه عامال ماورد نظار تعامال
بیشتری با ساایر عوامال سیسات دارد و از اهمیات بااالیی برخاوردار اسات و  D-Rقادرت
تیثیرگذاری هر عامل را نشان میدهد به طور کلی اگر  D-Rعدد مثبتی باشد متغیر ،یک متغیار
علی و اگر منای باشد متغیر ،یک متغیر معلو حساب میشود .در مختصات دکارتی موقعیات
هر مؤلاه با نقطهای به مختصات

( D-RوD+R

در دستگاه مشخص میشود و به ایان ترتیاب

یک نمودار گرافیکی از روابط تیثیر و تیثر مولاهها رس میشود (فکری و همکاران. 2001 ،
یافتهها
در این بخش از پژوهش با استااده از روش تئوریسازی داده بنیاد ،کدگذاری دادهها و
اط عات جمف هوری شده در مرور ادبیات انجام می پذیرد .فرایند کدگذاری به این ترتیب
انجام شد که که ابتدا داد ه ها از ه جدا شدند عبارتها بر اساس واحدهای معنایی
دسته بندی گردیدند تا کدها به هن ها ضمیمه شوند .کدها در کنار داد ه هایی که به هنها
مرتبط است ،قرار گرفتند .داد هها با کلمهای نام گذاری شدند که ایده اصلی پژوهش را
نشان می داد .در این بخش از ترقیق ،قسمت های م

متون انتخاب و کدهای اولیه به هن

اختصاص داده شد الزم به ذکر است که این گام ،اولین مرحله از مراحل کشف یک
الگوست .گام دوم از کدگذاری پس از استخراج کدهای باز قابل انجام است .در واقف
پس از احصای کدهای اولیه از متن ،در این گام ،کلیه کدهای استخراجشده باه مقایسه
شده و بر اساس نقاط تشابه که مابین هن ها وجود دارد ،کدهایی که دارای ما وم یکسانی
هستند در کنار ه قرار داده میشوند بهبیان دیگر یک ما وم را تشکیل میدهند .ج ت
02

کاهش مااهی  ،تصمی بر هن شد تا مااهی در طبقه های اصلی طبقهبندی شوند.

بدینمنظور ،کدهایی که بهنظر می رسید بر ه منطبق هستند و کدهای دیگر را پوشش
می دهند ،انتخاب شدند و ترت عنوان کد ثانویه (مااهی

طبقه بندی شدند سپس ،مااهی

به دست همده نیز طبقه بندی شده و طبقه یا مقوله را تشکیل دادند و از اندین طبقه یا
مقوله یک یا اند تئوری تجلی مییابد .مقوله ها در مقایسه با مااهی انتزاعیترند و سطح
سازی شباهتها و تااوت ها که در سطح پایین تری برای تولید مااهی مورد استااده قرار
می گیرند ،تولید میشوند .مقولهها شالود ه های ساختن نظریه هستند .الزم به ذکر است که
این فرهیندها ،جمفهوری داده ها ،تجزیه و ترلیل و طبقهبندی هن ا ،بهصورت همزمان
انجام میشوند و طبقهها رشد می یابند .نتیجه سه مرحله در جدو 2
جدول به نمایش گذاشته شده است.
جدول( :)4فرآيند کدگذاري سه مرحلهاي در تئوري سازي دادهبنیاد
کدگذاری
انتخابي (مقوله)

کدگذاری
محوری (مفهوم)
عدم حاکمیت فرهن
مانف ساز

عدم برخورداری از مدیریت دانش بهعنوان ابزار قدرت
وجود فضای تعامل باز برا ی نخبه
عدم حاکمیت فرهن

روزمرگی در سازمان

عدم حاکمیت جو خودسانسوری در سازمان
عدم برخورداری سازمان از جو رقابت منای
پرهیز از نگاه امنیتی صرف به دانش

فرهن

عدم حاکمیت فرهن

اقتدارگرایی فردی

وجود خ قیت
وجود اعتماد
توسعه فرهن

سازمانی

پیش نیازها

کدگذاری باز(مضامين)

مقاله پژوهشیچ تبیین الگوی شبکه ملی دانش با استااده از روش نظریهسازی دادهبنیاد و دیمتل فازی

باالتری از ترلیل را نشان می دهند و از طریق فرهیند ترلیلی انجام مقایسات و برجسته-

انجام کارگروهی
وجود رفتار حرفهای
وجود فرهن

تس یلگر

وجود ف
وجود فرهن

ج ادی
مشترک و ترجیح منافف ملی
یادگیرنده در سازمان

وجود گشودگی فرهنگی و دید باز
وجود هگاهی و باور به شبکه
وجود توجه ویژه (مادی و معنوی به نخبگان
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کدگذاری
انتخابي (مقوله)

کدگذاری
محوری (مفهوم)

کدگذاری باز(مضامين)
وجود تقوا و پرهیزگاری

اخ و

خدا مرور
خداباور
ماموریت مرور
راهبرد مرور
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اش انداز

هدف مرور
هینده نگر بودن
قابل برنامه ریزی و بودجه بندی
وجود رسمیت (ضاابطه منادی ،دساتورالعمل هاا ،قاوانین و مقاررات،
حقوو مالکیت معنوی
وجود تمرکز ( اشاراف ،ارتباطاات افقای ،ااابکی ساازمان ،غلباه بار

ساختار

بروکراسی ،تاویض اختیار
وجود تخصصگرایی
غلبه بر پیچیدگی (تقسی کار ،کواک سازی ،سااختار افقای ،سااختار
شبکهای
وجود زیرساختهای ارتباطی
وجود زیرساختهای فناوری

زیرساختها

وجود زیرساختهای شبکهای
وجود زیرساختهای حااظتی
وجود زیرساختهای اط عرسانی
مشارکت در برنامه ریزی

توانمندسازها

راهبری برنامه تدوین شده
حمایت مدیریت
عالی سازمان

حمایت از هموزش و توانمندسازی
شناسایی ظرفیتها ( افراد نخبه و خبره
نظارت بر شبکه و ارتباطات موجود
حمایت مادی سازمانی (بودجه ریزی ،سرمایه گذاری ،ارائه تس ی ت ،پاداش

حمایت معنوی سازمانی ( فرهن

سازی ،رهبری ،انگیزش

وجود مدیریت نخبه پرور ( نخبه باوری ،نخبه پروری ،نخباه گزینای،
نخبه گماری
سرمایههای انسانی
01

وجود شاخصهای کمی نخبگی (تجربه غنی ،سوابق پژوهشی ،سوابق
هموزشی
وجود شاخص های کیای نخبگی (قدرت حل مسئله ،تکلیاف گرایای،
سازگاریی اجتماعی ،قدرت خطرپذیری ،روحیه تعاون

کدگذاری
انتخابي (مقوله)

کدگذاری
محوری (مفهوم)

کدگذاری باز(مضامين)
تعامل با صنعت

تعامل
بیرونی

تعامل با بخش دولتی و بخش خصوصی و ...

ارتباطات علمی

تعامل با شرکتهای دانش بنیان
تعامل با شبکههای نخبگان و افراد نخبه
تعامل با دانشگاهها
تعامل با هیئتهای اندیشه ورزی

تعامل

تعامل و داشتن ارتباطات در بخش ج انی و در سطح بین المللی

درونی

تعامل درون بخشی
تعامل بین بخشی

پایگاه دانش

وجود بانکهای اط عاتی
وجود سیست بازیابی دانش
وجود فرهیند عرضه

فرهیندها

وجود فرهیند تقاضای دانش
وجود فرهیندهای مدیریت دانش

سپس با استااده از مقولههای احصاء شده از تئوریسازی دادهبنیااد ،پرسشانامه زوجای
دیمتل طراحی شد .برای سنجش روایای از  1ناار از اسااتید نظرخاواهی شاد و نظراتشاان
اعما گردید و برای سنجش پایاای پرسشانامه از نارم افازار  SPSSاساتااده شاد و هلااای
کرونباخ برای پرسشنامه 0.311مراسبه گردید .ساپس پرسشانامه باین  11ناار از خبرگاان
حوزه مدیریت دانش در ساازمان ماورد مطالعاه پخاش گردیاد و  10پرسشانامه تکمیال و
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دستاوردها

تعامل با دولت

بازگردانده شد .در ن ایت گام های ذکر شده در روش ترقیق بارای احصااء ماد و کشاف
شدت روابط و نوع روابط موجود بین مولاهها به کار گرفته شد .همچنین الزم به ذکر است
که به دلیل حج باالی داد ه ها و افزایش دقت ترقیق ،مراحل و گامهای تکنیک ماورد نظار
در نرمافزار متلب 1کد نویسی شدند .قبل از شروع باه اجارای الگاوریت دیمتال ،باهمنظاور
تس یل ادامه کار ،مولاهها طبق جدو شماره  9نامگذاری شدند.

00
. Matlab

1

جدول :9نامگذاري متغیرها
نامگذاري متغیرها
سازمانی

فرهن
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C1

اش انداز

C6

C2

حمایت و تع د مدیریت عالی

C7

زیرساختها

C3

ارتباطات علمی

C8

پایگاه دانش

C4

اخ و (خدا باوری و خدا مروری

C9

ساختار

C5

سرمایههای انسانی

C10

فرهیندها (مدیریت دانش،عرضه و تقاضای دانش

همانطورکه در فصل سوم نیاز اشااره شاد از پاساخدهنادگان خواساته شاده باود کاه
تیثیرگذاری هر مؤلاه بر مؤلاه دیگر را با استااده از  0طیف تایثیر بسایار زیااد ( ، VHتایثیر
زیاد ( ، Hتیثیر ک ( ، Lتیثیر خیلی ک

( ، VLبیتیثیر (NI

مشخص نمایند .مااتریس جاواب

پرسشنام هها با ) Z%(kنمایش داده شده است که در هن ) Z%(kنشااندهناده مااتریس جاواب
پاسخدهنده kام است .برای نمونه

)Z%(l

بهصورت شکل ( 2است که توساط پاساخدهناده

او تکمیل شده است.
VL 
VH 

L 

VL 
VH 

L 
VH 

L 
VH 

NI 


VH
VL
NI
VH

VL
VH
L
VL

H
VL
NI
H

NI
VL
NI
L

VH
VL
NI
VH

NI
NI
NI
NI

VL
VH
NI
VL

H
NI
NI
VH

VL
VH
L

VH
VL
VH

NI
H
NI

VL
NI
NI

NI
VH
NI

NI
L
NI

VH
L
VH

VL
VH
VL

NI
NI
NI

NI
VH
NI

NI
NI
H

NI
NI
NI

NI
NI
NI

NI
NI
NI

VL
VH
L

NI
L
NI

 NI
 L

 NI

 L
 NI
 
VL
 NI

 NI
 NI


 NI

1

Z

راهنماي حروف استفاده شده:
= تاثير بسيار  =VHتاثير زياد =H ،تاثير كم =L ،تاثير خيلي كم =VL ،بي تاثيرNI ،
زياد

شکل  :4ماتريس جواب پرسشنامه ديمتل

هر یک از  10پرسشنامه بعد از جمفهوری طبق اصط حات زبانی منادرج در جادو 1
به اعداد فازی تبدیل شد و سپس هر یک از ماتریسهای ارتباطات مساتقی باین مولااههاا
نرما شده و ماتریس میانگین روابط نرما مراسبه شد و در ن ایت باا اساتااده از روش در
06

 CFCSدیاازی ماتریس مذکور مراسبه گردید که بهصورت شکل  9میباشد.

0.1447
0.2011
0.0329
0.1631

0.0684 0.1883 0.0180 0.0294 0.0529 0.0499 0.1814 0.0680
0.1919 0.1968 0.0921 0.1775 0.0377 0.1674 0.1610 0.1921
0.0652 0.1883 0.0153 0.0237 0.0179 0.0456 0.1822 0.0965
0.0170 0.0634 0.0098 0.0144 0.0106 0.0252 0.0254 0.0173
0.0945 0.1839 0.0147 0.0245 0.0184 0.0455 0.1779 0.0290
0.0233 0.1101 0.0112 0.0166 0.0123 0.1243 0.0457 0.0267

شکل :9ماتريس روابط کامل ديفازي شده

در ادامه ،پس از این که ماتریس روابط کامل مراسبه شد مجموع سطری و ستونی برای
تکتک سطرها و ستونهای این ماتریس مراسبه میشوند .با توجه به هنچه در بخش روش
ترقیق ذکر شد ،ترتیب عناصر از سطر نشاندهنده سلسله مراتب از عناصر ناوذکنناده باوده
و ترتیب عناصر از ستون نشاندهنده سلسالهمراتاب از عناصار ترات نااوذ خواهناد باود.
مجموع سطری و ستونی به ترتیب در جدو  1و  0نشان دادهشده است.
جدول :1مجموع مقادير سطري
C10

C9

C8

C6

C7

C5

C3

C4

C2

C1

1.1416 1.0673 0.3358 1.4010 0.8726 1.4935 0.8491 0.2911 0.7997 0.4339

= SUM D

جدول :5مجموع مقادير ستوني
C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C2

C1

0.4082 0.8650 1.4725 0.2353 0.7104 0.3134 0.8862 1.3560 0.8935 1.5451

از جدو مجموع سطری میتوان نتیجه گرفت که ( C6فرهنا
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0.1487 
0.2065
0.0994 

0.1674 
0.1935

0.2010
0.1935

0.0962
0.1890

0.0498

0.1735
0.0824
0.0180
0.1900

0.1393
0.1940
0.0926
0.1564

0.1474
0.0922
0.0263
0.1624

0.0292
0.0560
0.0111
0.0674

0.1600
0.0736
0.0151
0.1756

0.0192
0.0204
0.0103
0.0245

0.1488
0.0490
0.0178
0.1892

 0.0309
 0.0922

 0.0123

 0.1051
 0.0228
T difuzzy  0.0762
 0.0209

0.0117
 0.0224

0.0137

= SUM R

ساازمانی مؤلااهای باا

بیشترین ناوذ در شبکه و بعد از هن به ترتیب ( C4اخ و (خدا مراوری و خادا بااوری و
( C1اش انداز  ،دو مؤلاه بعادی هساتند کاه بیشاترین نااوذ را در شابکه داناش دارناد و
همچنین از جدو مجموع ستونی میتوان نتیجه گرفت که

C10

(فرهیندها (مدیریت داناش،

عرضه و تقاضای دانش مؤلاهای است که با بیشترین شدت ترت ناوذ قرار گرفته است.
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از گام شش مجموع و تااضل سطری و ستونی برای هار یاک از ساطر و ساتونهاای
ماتریس روابط کامل مراسبه میشوند که مجموع سطر و ستون برابر اسات باا  Di + R iو
تااضل هنها نیز برابر است با . Di - R i
 Di + R iنشاندهنده میزان تیثیر و تیثر عامل مورد نظار در ماد یاا سیسات اسات و
هراه بزر تر باشد نشاندهنده این است که عامل مورد نظر تعامل بیشتری با سایر عوامال
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ا ارم ،شماره  ،11تابستان 1911

سیست دارد و از اهمیت باالیی برخوردار است و  Di - R iقدرت تیثیرپذیری هر عامال را
نشان میدهد ،به طور کلی اگر  Di - R iدیاازی شده ،عدد مثبتی باشاد متغیار ،یاک متغیار
علی و اگر منای باشد متغیر ،یک متغیر معلو باه حسااب مایهیاد .مقاادیر دیااازی شاده
 Di + R iو  Di - R iدر شکل جداو  6و  1همده است.
جدول :6مقادير مجموع سطري و ستوني
C10

C9

C8

C7

C5

C6

C2

C3

C4

C1

1.5986 1.9412 1.8585 1.7021 1.6366 1.8525 1.7657 1.7058 1.7403 2.0076

=SUM RD

جدول:7مقادير تفاضل سطري و ستوني
C10

C9

C8

C7

C6

C5

C4

C3

C1

C2

0.6941 0.1874 0.5663 1.0613 0.1446 1.1036 0.143 0.6502 0.0763 0.5798

در مختصات دکارتی موقعیت هر مؤلاه ) (Ciبا نقطهای به مختصاات

=MINES RD

( Di-Riو Di+Ri

در

دستگاه مشخص می شود و به این ترتیب یک نمودار گرافیکی از روابط تیثیر و تیثر مولاهها
ساخته میشود .شکل 1نمودار گرافیکی مولاهها را به نمایش گذاشته است.

03

تع ااد ماادیریت

ارتباطاااااات

(خداباوری و خادا

عالی

علمی

مروری

 C6چ فرهناا ا

C7

سازمانی

زیرساختها

چ

 C8چ پایگاااه
دانش

 C9چ ساختار

 C5چ سرمایههای انسانی
 C10چ فرهیندها (مدیریت دانش،
عرضه و تقاضای مدیریت دانش

شکل :1نمودار روابط علت و معلولي بین عوامل

در نمودار شکل  ،1تااضل ساطری و ساتونی مااتریس ارتباطاات کامال

(Di-Ri

میدهد که مولاههای  C1, C2, C4, C5, C6, C7, C9جزو مولاههای علات باوده و
 C10جزوه مولاههای معلو هستند و در بین

مولاههاC6

نشاان

C3, C8,

علتترین مؤلااه  C8معلاو تارین

مؤلاه است.
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 C1چ اش انداز

 C2چ حمایاات و

C3

چ

 C4چ اخااااااا و

ساختار شبکهای حاصل از دیمتل نیز به شکل  0میباشد .الزم به توضایح اسات کاه در
ساختار شبکهای فقط روابط مستقی حاصل از نتایج به دست هماده از پرسشانامههاا ،رسا
شده است و روابط غیرمستقی در این ساختار نشان داده نشده است.
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 C1چ اش انداز

 C2چ حمایااااات و

 C3چ ارتباطااااااات

 C4چ اخااااااا و

تع د مدیریت عالی

علمی

(خداباوری و خادا

 C7چ زیرساختها

 C8چ پایگاه دانش

 C5چ سرمایههای انسانی

مروری
 C6چ فرهناااا

 C9چ ساختار

سازمانی

 C10چ فرهیندها (مدیریت
دانش ،عرضاه و تقاضاای
مدیریت دانش

شکل :5ساختار شبکهاي بین مولفهها

بحث و نتيجهگيری
نتایج تجزیه و ترلیل های انجام شده بیانگر این است که مولاه «عوامل فرهنگای» دارای
بیشترین ناوذ بر دیگر مولاههاست .با توجه به ادبیات ترقیق در اکثر مطالعات انجاام شاده،
مرققین به ما وم «فرهن » بهعنوان یک عامل بسیار ضروری و پیشنیاز بارای پیاادهساازی
شبکه ملی دانش اشاره کردهاند بهعبارتی برای پیادهسازی شبکه ملی دانش ابتدا نیااز اسات
که فرهن

جامعه تغییر کرده و به بستر مناسبی برای پیادهسازی شبکه دانش تبدیل شاود .از

طرفی همچنین هیین نامهها و دستورالعملها و ضوابط الزم برای پیادهسازی شبکه دانش در
سطح سازمان یا کشور باید در بستر فرهنگی ویژه هن سازمان یاا کشاور و بارای هار یاک،
60

بهصورت ویژه طراحی شود.

دومین مولاه که بیشترین شدت ناوذگذاری را در مد دارد ،مولاه «اخا و» مایباشاد.
خداباوری و خدامروری و تقوا جازو شااخصهاای اخا و در پاژوهش حاضار معرفای
شدهاند .بنابراین به نظر میرسد وجود این مولاه در طراحی شبکه دانش ،ارتباطات موجاود
در شبکه ملی دانش را روا و کمیت و کیایت داناش باه اشاتراک گذاشاته شاده را افازایش
سومین مولاه با شدت ناوذ باال مولاه «اش انداز» میباشد .اش انداز بهعنوان نقشاهای
برای حرکت رو به جلو است .بنابراین ،پیادهسازی شبکه دانش در جامعاه بایاد در راساتای
اش انداز تعریف شاده صاورت پاذیرد باهعباارتی ساند اشا اناداز و اساناد باالدسات
مشخص کننده مسیر حرکت دانش و اگونگی به اشتراک گذاری هن در جامعه مایباشاند و
همچنین الزم به ذکر است ادبیات ترقیق به این م

اشاره دارد که سند اش انداز بهعناوان

نقطه شروع اکثر مد های شبکه دانش میباشد.
اعداد و ارقام نشاندهنده این است که مولاه «فرهیندها» با بیشاترین شادت ترات نااوذ
دیگر مولاهها قرار گرفته است .به نظر میرسد این بادان دلیال اسات کاه یکای از اهاداف
اصلی از راهاندازی شبکه دانش در سطح ملی ترقق ،فرهیندهای مدیریت دانش و عرضاه و
تقاضای دانش میباشد .به عبارتی ترقاق اشاتراک داناش و در اداماه هن خلق/کساب و باه
کارگیری دانش جزو اهداف طراحی شبکه دانش در سطح ملی است .دومین مولاهای که باه
شدت ترت ناوذ قرار گرفته است مولاه «ارتباطات علمی» است .باهعباارتی نتاایج بدسات
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میدهد.

همده از دادهها ،نشان میدهد دومین هدف از پیاادهساازی شابکه ملای داناش دساتیابی باه
ارتباطات علمی در سطح تعام ت درونی و بیرونی است تا دانش خلق شده یا باهکارگرفتاه
شده در تعام ت مذکور به اشتراک گذاشته شود .سومین مولاهای که به واسطه مولااههاای
دیگر ترت ناوذ قرار گرفته است ،مولاه «پایگاه دانش» است .نتایج دادهها و مطالعات انجام
شده نشان میدهد که دستیابی و ایجاد پایگاه دانش در سطح ملی یکی از ارکان م

توساعه

در سطح ملی می باشد که دستیابی به این پایگاه دانش از نتایج پیاادهساازی و دساتاوردهای
م

پیادهسازی شبکه ملی دانش است.
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نتایج نشان میدهد سه مولاه «فرهیندها (مدیریت دانش ،عرضه و تقاضای »« ،حمایت و
تع د مدیریت عالی» و «ارتباطات علمی» به ترتیب جزو م ترین مولاهها در مد باهشامار
میروند.
همچنین با توجه به نتایج ترلیلها ،مولاههای «فرهن

سازمانی»« ،اخ و (خداباوری و

خدامروری »« ،اش اناداز»« ،حمایات و تع اد مادیریت عاالی»« ،سارمایههاای انساانی»،
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«زیرساختها» و «ساختار» در گروه مولاههای علت دستهبندی شدند .الزم به ذکر است کاه
در مطالعات انجام شده ،مولاههای مذکور جزء مولاههای علت به شمار میهیند ،بهطوریکه
پیادهسازی شبکه ملی دانش با هن ا شروع میشود .ع وه بر این ،سند اشا اناداز باهعناوان
یک نقشه راه یا راهنما برای پیادهسازی شبکه ملی دانش در نظرگرفته مایشاود و همچناین
«فرهن

سازمانی» و «اخ و» جزو الزامات برای پیاادهساازی شابکه ملای داناش باهشامار

میرود .عامل حمایت و تع د مدیریت عالی نیز جزو اثرگذارترین عوامل در طراحای ماد
شبکه دانش ملی بهشمار میرود و مسلما جزو مولاههای علات باه شامار مایهیاد .مولااه
«سرمایه انسانی» جزو یکی از م ترین مولاههایی است که در پیادهسازی شبکه ملی داناش
نقش اساسی داشته و اساسا از مولاههای پایهای و اساسی برای پیادهسازی شبکه به حسااب
میهید .زیرساختها بسترهای فیزیکی شبکهها دانش هستند ،بدون وجود زیرسااخت هایچ
برنامااه ای بااه نتیجااه نخواهااد رسااید .ساااختارها عناصاار ،اجاازاء و روابااط تعاارف شااده
تمامی کنشگران در عرصه شبکه دانش هستند ،اینکه اگونه تباد دانش اتااو بیاتاد و ااه
کسی اه مسئولیتی در شبکه دانش دارد در مولاه ی ساختار تعیین وظیاه میشود.
از طرفی طبق نتایج بدست همده «ارتباطات علمی»« ،فرهیندها (مدیریت دانش ،عرضاه و
تقاضای دانش »« ،پایگاه دانش» ،در دسته مولاههای معلو قرار دارناد .ارتباطاات علمایدر
درون و بیرون از شبکه دانش معلو وجود و کارهمدی عناصری اسات کاه نقاش علات و
مرتبه باالتر تاثیر گذاری را در شبکه دانش دارند .فرهیندهای مدیریت دانش و ایمان ساازی
عرضه و تقاضای دانش در رهین اثربخش بودن عناصری که نقش علت را در شابکه داناش
دارند .پایگاه دانش نیز برهیند کارهمدی تمامیعناصر علیت از جمله وجود زیرسااختهاای
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الزم برای دسته بندی و کدگذاری انواع دانشهای موجود در شبکه دانش است.

پيشنهادها
طراحی شبکه ملی دانش یکی از پروی ه های ملی در سازمان نیروهای مسلح میباشد کاه
ترقق هن نیازمند ایجاد باور به وجود انین شبکهای در درون نیروهاای مسالح و جوشاش
این نیاز در ذهن و افکار مدیران ارشد نیروهای مسلح است اارا کاه قادم ن اادن در ایان
مستقل نیروهای مسلح اع ازچ سپاه پاسداران انق ب اس می ،ارتش جم وری اس میایران،
نیروی انتظامی جم وری اس می ایران ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ساتاد کال
نیروهای مسلح و همچنین عناصر علمیو نخبگی دخیل در پیادهسازی شبکه ملی داناش در
درون و بیرون از نیروهای مسلح است .از طرفی ،بهمنظور ب رهبارداری از قادرت داناش و
مدیریت دانش و رسیدن به یک مجموعه نیروهای مسلح قابلیتمدار در هینده ،فناوریهایی
که توسعه شبکهمرور را حمایت میکنند باید از طریق تغییرات مناسب در دکترین ،سازمان،
رهبری و هموزش تقویت شوند ،بنابراین ،پس از ایجاد باور به شبکهساازی ملای داناش در
درون نیروهای مسلح ،گام دوم تعیین واحد ساازمانی مسائو بارای راهانادازی و مادیریت
ک ن شبکه ملی دانش در درون نیروهای مسلح است .بر اساس مطالعات صورت گرفته ،باا
توجه به اهمیت و گستره جغرافیایی و سازمانی شبکه ملی دانش و با نظر به ایان کاه ساتاد
کل ،مسئولیت هماهنگی بین بخشهای مختلف را بر ع ده دارد ،پیشن اد میشاود معاونات
پژوهش ها و منابف انسانی ستاد کل کاه مسائولیت ترقیاق ،توساعه و پیشارفت تکنولاویی
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عرصهی پراالش مستلزم انجام هزینههای قابل توجه و همراهی و همگامیتمامیواحادهای

نیروهای مسلح را بر ع ده دارد ،بهعنوان اصلیترین متولی پیادهسازی و اجرای شبکه دانش
در بین نیروهای مسلح باشد و یا در صورت ص حدید مسئولین امر ،مدیریت کا ن شابکه
به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح واگذار شاود .تصامی گیاری در ایان خصاوص
مستلزم برگزاری جلسات نخبگی با حضور مدیران ارشد نیروهای مسلح مایباشاد .از ایان
رو ،با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع ،ضروری است شاورای سیاساتگاذاری شابکه
دانش در ستاد کل نیروهای مسلح شکل گیرد ،بنابراین پیشن اد میشود تا این شورا متشاکل
از رئیس کل ستاد نیروهای مسلح ،مدیر ارتباطات و اط عات و فناوریهای نوین نیروهاای
مسلح ،مدیر منابف انسانی و مدیر پژوهشهای ستاد کل نیروهاای مسالح باشاد کاه وظیااه
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تباد اط عات ،دانش و تجربیات و ایجاد وحدت رویه بین تمامیبخشها ،ت یاه و تادوین
و پیگیری اجرای فرهیندها ،هئیننامهها و بخاشناماههاا و همچناین پیگیاری ایجااد ساامانه
اط عاتی و بستر واحد را بر ع ده داشته باشد ،تشکیل شاود .از ایانرو بارای پیاادهساازی
دستورالعملها و هئین ناماههاا و فرهینادهای خروجای شاورای سیاساتگاذاری ،پیشان اد
میشود ،تیمی متشکل از افراد متخصص در زمینه ارتباطات و فناوری اط عات و همچناین
فصلنامه علمی مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی ،سا ا ارم ،شماره  ،11تابستان 1911
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مدیران دانشی و مسئولین منابف انسانی از هر یک از سازمانهاای مساتقل تشاکیل شاود تاا
بتواند به اجرای دستورالعمل ها و فرهیندها و  ...خروجی شورای سیاستگذاری پرداختاه و
پیادهسازی شبکه ملی دانش را عملیاتی کند .الزم به ذکر است ایان تای زیار نظار مساتقی
معاونت پژوهش ها و منابف انسانی ستاد کل فعالیت کرده و در جلسات کارشناسی معاونات
شرکت خواهند کرد.

فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي
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