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جستارگشایی
نیش دانش در ریابتژذیری سازما های ایتصادی طی دهه الیر بسیار برجستهتر شده اسات .در
حیییت امروزه اغل ارزش افزودۀ کس شده باهوسایله ساازما هاای ایتصاادی ،ناه باه واساطه
تجهیزا و امکانا  ،بلکه با دانش انباشتهشده در آ سازما کس میشود .از ای رو ،به عناوا
یک ژارامتر بسیار تأ یرگذار ،مدیریت دانش یا هنر ایجاد ارزش افزوده از ای سرمایه نااملموس ،از
ارزش و اهمیت ویههای برلوردار است.
در عصر ارتباطا و فناوری اطالعا  ،دانش به عنوا عامل اساسی و منبق حیاتی سازما هاا
در عرصه ریابت ،برای دستیابی به مزیت ریابتی ژایدار مقسوب میگردد (رنانی و ناامیی،8811 ،
ص  . 2به طور کلی سازما ها به دو دسته از داراییهاا (سارمایه تکیاه مایکنناد دارایایهاای
ملموس و داراییهای ناملموس .آنچه تا چندی ژیش ،توجه سازما ها را به لود جل کارده باود،
کس و بهینهسازی داراییهای ملموس مانند ماشی آال و تجهیزا بود ،اما اماروزه ساازما هاا
دریافتهاند که داراییهای ناملموس مانند سرمایه فکاری ،تجربیاا  ،داناش ساازمانی و اطالعاا
موج موفییت و بیای آنها میشود .سازما ها به ای نتیجه رسیدهاند که باید به آنچه مایدانناد
(سرمایه فکری  ،بیش از آنچه دارند ( سرمایه مادی اهمیت بدهند .سازما ها با درک اهمیات و
نیش حیاتی مدیریت دانش ،اشتیاق وافری به اعمال ای سیستمها از لود نشاا مایدهناد .اماا
وایعیت ای است که به دلیل نبود تصویری روش از آنچه میلواهند باه آ دسات ژیادا کنناد،
نمیتوانند ای سیستم ها را به صور مطلوب طراحی و اجرا کنند .در صورتی که اگر فرآینادهای
مدیریت دانش مانند للم دانش ،کس دانش ،نشر دانش ،کاربرد و نگهداری داناش باه شایوهای
نظاممند و برنامهریزیشده در سازما ها اعمال شود ،میتوا شااهد ا ارا شاگرف آ در ایجااد
مزیت ریابتی در بخشهای مختلف سازما بود.
درک ضرور توجه به اجرای طرحهای مدیریت دانش در سازما ها ،نیازمند شناسایی دییم
نتایپ استفاده از ای طرحها در بخشهای مختلف سازما است تاکنو تقیییاا زیاادی دربااره
مفهوم و فرآیندهای مدیریت دانش انجام شده است ،اما سازما ها و شرکتهاا باه دنباال چیازی
فراتر از ای میباشند .امروزه سازما ها در شرایط سخت ریابتی باه دنباال ایا هساتند کاه آیاا
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اجرای طرحهای مدیریت دانش می تواند برای آنها عامل ایجاد تمایز و مزیت ریابتی باشد؟ از ایا
رو تقییم ژیرامو مدیریت دانش با مقوریت بررسی ا را آ بر فعالیاتهاای مختلاف ساازما
ضروری به نظر میرسد.
ای مطالعه ژیرامو مدیریت دانش از منظر مقتوایی گرچه می تواناد در بسایاری از ماوارد،
مدیرا و سایر کنشگرا ساازمانی را نسابت باه شانالت و آگااهی از چیساتی مادیریت داناش
رهنمو باشد ،اما به تنهایی کافی نیست .در شرایط موجود مدیرا باه عناوا کنشاگرا اصالی
سازما به موضوعهای سازمانی از منظر کارکردی و اجرایی مینگرند و اهمیت و ضارور اعماال
یک س ازوکار را از طریم ارزیابی ا را و کارکردهای آ ماورد ارزیاابی یارار مایدهناد (رناانی و
نامیی ،8811 ،صص  . 8همچنی عمده تقیییا انجامشاده ژیراماو مادیریت داناش از منظار
کارکردی به ارزیابی ا ر مدیریت دانش بر یک عامل مانند نوآوری یا مدیریت رواباط باا مشاتریا
متمرکز شدهاند و از نگاهی جامق به ای موضوع غفلت نمودهاند .با توجه به ای موارد ،ای تقییم
بر آ است تا با رویکردی جامق ا را مدیریت دانش را بر فعالیتهای مختلف دیپلماسی دفااعی
در ج.ا.ایرا با توجه به اهداف و نتایپ دیپلماسی دفاعی مورد بررسی و ارزیابی یرار دهد.
از جمله ژرسشهای ژهوهش میتوا موارد زیر را مطرح نمود
 .8آیا بی مدیریت دانش و دیپلماسی دفاعی (گفتگوهای امنیتی رابطاۀ معنایداری وجاود
دارد؟
 .2آیا بی مدیریت دانش و دیپلماسی دفاعی (گفتگوهای راهبردی دفاعی رابطۀ معنیداری
وجود دارد؟
 .8آیا بی مدیریت دانش و دیپلماسی دفاعی (تبادلهای آموزشی و حرفهای نظاامی رابطاۀ
معنیداری وجود دارد؟
 .0آیا بی مدیریت داناش و دیپلماسای دفااعی (واردا و صاادرا تسالیقا و تجهیازا
نظامی رابطۀ معنیداری وجود دارد؟
 .5آیا بی مدیریت داناش و دیپلماسای دفااعی (برگازاری رزماایش و تماری هاای نظاامی
مشترک رابطۀ معنیداری وجود دارد؟
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 .6آیا بی مدیریت دانش و دیپلماسی دفاعی (استفاده از نیروهاای نظاامی بارای حمایات از
دیپلماسی دولت رابطۀ معنیداری وجود دارد؟

 .3مبانی نظری تحقیق
 .3-3تعاریف و مفاهیم
 .3-3-3مدیریت دانش

درباره مدیریت دانش تعاریف متعادد و متناوعی ارائاه شاده اسات کاه باا توجاه باه زاویاه دیاد
صاح نظرا و میزا توجه هر یک به عاملی لاص ،نوع تعریف آنها از یکدیگار متمایز مایشاود
(. O Dell,1996, pp. 76-82
نگاره شماره ( - )3تعاریف مدیریت دانش (عالمتبریز و مقمد رحیمی ،8811 ،ص 52

محقق

تعریف

مالهوترا (8331

فرآیندی که به واسطۀ آ سازما ها در زمیناه یاادگیری (درونایکارد دانش کدگاذاری داناش
(بیرونیکرد دانش و توزیق و انتیال دانش مهار هایی را کس میکنند.

استیوهالس (2448

فرآیندی که سازما به واسطۀ آ توانایی تبدیل داده به اطالعاا و اطالعاا باه داناش را ژیادا
میکند و همچنی یادر لواهد بود تا دانش کس شده را به گونهای مؤ ر در تصمیمهای لاود باه
کار گیرند.

کارل ویگ (2442

مدیریت دانش یعنی ایجاد فرآیندهای الزم برای شناسایی و جاذب داده ،اطالعاا و داناشهاای
مورد نیاز سازما از مقیط درونی و بیرونی و انتیال آنها به تصمیمها و ایداما سازما و افراد.

لیبس کیند (8336

سیستمی برای اداره ،جمقآوری ،اصالح و اشاعه دانش در تمام اشکال آ در یک سازما

فراژاءولو (2444
گمبل (2448
مایرتل بیچ (2448
هردرو دیگرا
(2448

مدیریت دانش با بهکارگیری و رشد سرمایه های دانش یک نهاد و با در نظر گرفت اهداف آ نهاد
سر و کار دارد.
مدیریت دانش یعنی مدیریت سازما به طرف ناوآوری ماداوم بار اسااس داناش ساازما  ،یعنای
ژشتوانه سالتار سازما تسهیال کاربرد فناوری با تأکید بر کار گروهی و انتشار دانش
مدیریت دانش ،کار بسط دانش ،بینش درک چگونه دانست و به کار بست فناوری و سانتهاا باا
آمیختهای از علم مدو است.
مدیریت دانش ،مدل کس و کار چند رشتهای است که با اتمام ابعاد دانش سازمانی شاامل للام
دانش ،کدگذاری ،تسهیم و نقوه ا رگذاری آ در ارتیای یادگیری و لالییت سروکار دارد.

هاکت (2444

هدف مدیریت دانش ،مهار و به کارگیری دانش و اطالعا و ایجاد دسترسی بایکام و کاسات آ
برای همه کارکنا است؛ با ای هدف که کارشا را بهتر انجام دهند.

داونپور (8331

مدیریت دانش شامل کلیه فعالیتهایی است که برای در دسترس یرارداد داناش باه نقاوی کاه
دانش ،درست در التیار افراد مناس یرار گیرد ،صور میژذیرد (داونپور . 8813
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الف) فرآیند مدیریت دانش از دیدگاه کینگ و اوگا

کینگ و اوگا ( 2446مدل جامعی ارائه دادهاند که در آ مدیریت دانش به صاور یاک فرآیناد
دارای آغاز و ژایا مشخص دیده شده اسات (آیامقمادی و دهیاا  ،8838 ،ص  . 20باه دسات
آورد ارزش از فرایند تاکتیکی در جایی است که اساتراتهی ساازما باا اهاداف ساازمانی ماورد
استفاده یرار گیرد ( . Smith,2001 p. 18مدل شماتیک کینگ و اوگا به صور نماودار شاماره (8
میباشد
نمودار شماره ( -)3الگوی فرآیند مدیریت دانش از دیدگاه کینگ و اوگا
خلق دانش

انتقال
عملکرد

کار

برد

انبار

پاالیش

تسهیم
کسب دانش

منبق جعفریا و رحمانیسرشت8811 ،

ب) مدل نوناکو و تاکوچی
دو مقیم ژاژنی ،نوناکا و تاکوچی الگویی جهت توضیح چهار فرآیند الزم برای ایجاد و اساتفاده از
دانش در سازما ارائه دادهاند .ای چهاار فرآیناد شاامل جامعاهژاذیری ،بارو ساازی ،ترکیا و
درونیسازی میباشند .مقتوای دانش سازمانی به دو صور آشکار و ژنها بر ایا چهاار فرآیناد
ا رگذار است ( . Wiig,1997, pp.6-14در فرآیند جامعهژذیری ،افراد باید با یکدیگر ارتباطاا رو در
رو بریرار کنند .در فرآیند برونی سازی ،افراد دانش ژنها و ضمنی لود را از طریم تباادل و ارائاه
اطالعا توسط الگوهای ذهنی و کلما آشکار میسازند .جوّ اعتماد و اطمیناا از شاروا انجاام
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موفم ای فرآیند است .در فرآیند ترکیا  ،داناش آشکارشادهی گاروههاا در التیاار تماام افاراد
سازما یرار می گیرد و سرانجام در فرآیند درونیسازی ،دانش آشاکار باه داناش ضامنی تبادیل
می شود و دانش جدیادی در درو افاراد نهادیناه مایشاود .للام داناش باه صاور فرآینادی
حلزونیشکل ،از تعامال میا دانش آشکار و دانش ضمنی حاصل می شود .ترکی ای دو نوع از
دانش چهار صور از تبدیلهای دانش را نمایا میسازد

(. Nonaka & Takeuchi ,1995, pp.122-126

نمودار شماره ( -)2مدل حلزونی مدیریت دانش

منبق شریفزاده ،8811 ،ص 286

 .2-3-3دیپلماسی دفاعی
دیپلماسی دفاعی عبار است از فعالیتهایی مانند انجام گفتوگوهای امنیتی ،راهبردی و ساطح
باال ،تبادل های آموزشای و حرفاهای نظاامی ،واردا و صاادرا تسالیقا و تجهیازا نظاامی،
برگزاری رزمایش و تمری های نظامی مشترک و مانناد آ از سوی ارتش کشورها

(Shea, 2005,

).p.33
برلی بر ای باورند که دیپلماسی دفاعی شامل اساتفاده از نیاروهاای نظاامی و زیرساالتهاای
مربوا به عنوا ابزار سیاست لارجی و نظامی ،در زما صلح میشود .ای موضاوع شاامل طیاف
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گستردهای از فعالیتها میشود کاه در گذشاته باا عنااوینی همچاو همکااریهاای نظاامی یاا
کمکهای نظامی از آ یاد میشد ).(Corcoran, 2003, p.38
بنابرای می توا ای تعریف را از دیپلماسی دفاعی ارائه نمود «دیپلماسی دفااعی باهعناوا
مکمل دیپلماسی سیاسی ،میوله ای است که بیشتر از سوی سازما دفاعی کشورها مورد ژیگیری
وایق میشود .ای سازما ها تالش دارند با استفاده از ظرفیتهای سخت /نرمافازاری ایا میولاه،
تعامالتی را با بازیگرا بیرونی برای تأمی بهتر منافق ملی و بهبود شالصهای امنیت ملی بریرار
نمایند( ».عسکری و مینایی ،8832،ص 81
 .1-3-3دیپلماسی دفاعی در جمهوری اسالمی ایران
رهنامه دفاعی ایرا با رویکردی ارزشمقور و باور به توا و یادر «دفااع هماهجانباۀ مردمای»
سازماندهی شده است .مباانی ایا رهناماه« ،اندیشاه و باورهاای اعتیاادی و دینای»« ،تادابیر و
رهنمودهای فرماندهی معظم کل یوا»« ،روح استیالل ،لودباوری و لوداتکاایی»« ،فنااوریهاای
نوی »« ،شرایط ایلیمی ،ژئوژلتیکی و ژئواستراتهیکی کشور»« ،تجربیا دفاع میدس»« ،تجربیا
جها »« ،ایدهها و نظریههای نخبگا دفاعی و امنیتی» و «تصاوری از جناگ آیناده» مایباشاد.
اصول اساسی آ « ،حفظ ارزشهای حاصل از انیالب اساالمی»« ،جلاوگیری از هرگوناه جناگ و
درگیری مسلقانه» و «آمادگی کشور برای دفاع از لود و استفاده از نیروی مسالح بارای دفااع از
منافق حیاتی» تعیی شده است.
تقیم راهبرد دفاعی ایرا در چارچوب رهنامه دفاعی ،نیازمند ترکیبی از دو حوزه ساخت و
نرم است .از ای رو ،بخشی از ابزار تولیدی در وزار دفاع ماهیت سخت دارند که تولیاد و تاأمی
آ  ،موج شکلگیری یکی از ژایههای مهم بازدارندگی میشاود و تولیاد ابازار یادر و ارتیاای
یابلیت دفاعی ایرا را میتوا در ای حوزه مورد توجه یرار داد .بخش دیگری از ابزارهای میابلاه
با تهدیدا  ،دارای رویکرد نرم افزاری است .در ای رابطه ،توسعه فناوری نرم و تقرک دیپلماسای
دفاعی را میتوا بهعنوا ضرور های دستیابی به بازدارندگی نرم دانست؛ چرا که هار دو بخاش
بازدارندگی دارای نیش تکمیلی هستند .با توجه به ای مسائل ،ایجاد ژیوند بی «صنایق نظامی»،
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«صنایق لدماتی» و «دیپلماسی دفاعی» ،زمینه را برای ارتیای حداکثری توا دفاعی ملی کشاور
فراهم نموده است (وحیدی. 8811/82/26 ،
فعال شد میوله دیپلماسی دفاعی در جمهوری اسالمی ،ویهگای مهام فعالیاتهاای بخاش
دفاع در روند بازسازی بنیه دفاعی کشور بهشامار مایآیاد .ایا بازساازی ،دو جهات زیربناایی و
روبنایی داشته اسات .در بخاش زیربناایی مای تاوا باه تقاوال ساالتاری و افازایش کاارکرد
سازما های صنعت دفاعی و ارتیای توا سخت افزاری اشاره کرد که امروز موج عز و افتخاار
جمهوری اسالمی ایرا شده است .در بخش روبنایی میتوا از سرمایه گذاری در بخش تقییم و
توسعه مطالعا دفاعی و فعالسازی دیپلماسی دفاعی نام برد .وزار دفااع در گذشاته باهعناوا
ژشتیبا نیروهای مسلح ،تنها در دو عرصۀ توا نظامی -دفاعی و رفااهی شانالته مایشاد و باه
وایق نیش سوم آ در امر ژشتیبانی دیپلماسی نیروهاای مسالح و جایگااه مهام تأ یرگاذاری بار
سیاست دفاعی و امنیتی کشور ،مغفول مانده بود .دهه  ،8814آغاز توجه و عمال وزار دفااع در
ای عرصه میباشد.
از سوی دیگر ،هادف غاایی و نهاایی نیروهاای مسالح در چشاماناداز بیساتسااله کشاور،
«بازدارندگی» است .کارویهه اصلی دیپلماسی دفاعی را می توا در تقیم و ژیااده کارد راهبارد
بازدارندگی و کاربرد آ در تعامل واحد سیاسی با دیگر واحدهای نظام بی الملل دانست .بار ایا
اساس ،راهبرد بازدارندگی ،بهعنوا مهم تری اصل در تعیی حیطه عملکرد دیپلماسای دفااعی و
راهبرد نظامی و دفاعی مورد توجه است .دیپلماسی دفاعی با اهمیت داد باه عنصار ژیشاگیری،
شرایطی را فراهم میکند که ژیش از هرگونه برلوردی ،واحد سیاسی بتواند مناافق و هادفهاای
لود را کس نماید و به بهتری وجه ،یدر را در حوزههای گوناگو تیسیم کند.
دیپلماسی دفاعی ،بخشی از سیاستهای دولت است که بهعنوا یاک ابازار مهام در تقیام
اهداف کال نیروهای مسلح نیشآفرینی میکند و هدف آ را میتوا ایجااد شارایط سیاسای و
ملی و بی المللی مطلوب برای حفظ و گسترش ارزشهای ملی و حیاتی کشور در برابار دشامنا
بالفعل و بالیوه دانست (عسکری و مینایی ،8832،ص . 61
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 .3-1-3-3هدفهای دیپلماسی دفاعی
به طور کلی اهداف ،فلسفه وجودی و دلیل تاوجیهی سیاساتهاا و ایاداما هساتند .همچنای
اهداف بی تصمیما و تصمیمسازا هماهنگی ایجااد مایکناد و اساتانداردهایی بارای ارزیاابی
عملکرد مسلوال به وجود می آورد .بنابرای اهداف در هر حوزهای بهویهه دیپلماسی دفاعی دارای
جایگاه ارزندهای می باشند .بر ژایه آنچه بیا شد ،میتوا هدفهایی را بارای دیپلماسای دفااعی
مشخص کرد که در ادامه به برلی از ای موارد اشاره میشاود (عساکری و میناایی ،8832،ص
. 61
الف) مهندسی محیط امنیتی
بریراری روابط و تعامال مناس دفاعی میا سازما های دفاعی کشورها نیش تعیای کننادهای
در بهبود مقیط امنیتی کشورها دارد .بسط و تعمیم ایا رواباط مایتواناد تغییراتای جادی در
مقیط ژیرامونی ایجاد نماید .یکی از برآیندهای بسیار مهم ای فرایند ،زایش و تکاوی «اعتمااد»
است .اعتماد ،رک رکی للم یک مقیط امنیتی مطلوب است .اعتماد ،تنشزدایای را جاایگزی
تنشزایی ،تعامل را جایگزی تیابل ،و همکاری را جایگزی ریابت مینماید .چنای مقیطای نیاز
بسترساز بالندگی ،توسعه و امنیت جمعی لواهد بود .البته شفافسازی و درک متیابال ،ژیونادی
ناگسستنی با اعتمادآفرینی دارند.
ب) کسب منافع اقتصادی
وایق مطل آ است که یک ی از دالیال گارایش برلای کشاورها باه دیپلماسای دفااعی ،فاروش
مقصوال صنایق دفاعی آنها می باشد .دو معیاار اصالی در تقیام ایا کاارکرد ،ییمات ژاایی و
ریابتی و نیز برلورداری از فناوری سطح باالست .فروش مقصاوال دفااعی در کناار درآمادهای
مااالی ،دارای مزایااای جااانبی ماننااد فرصااتهااای موجااود در آمااوزش نیروهااای طاارف میاباال و
وابستگیهای تسلیقاتی نیز میباشد.
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پ) دستیابی به تجهیزات دفاعی مورد نیاز
یکی از اهداف مهم دیپلماسی دفاعی ،فراهم شد زمینه تأمی فناوری ،تجهیازا یاا تسالیقا
دفاعی است .رسید به ای هدف ،سطح بازدارندگی را افزایش لواهد داد .وابستگیهای متیابال،
بستر مناسبی را برای دستیابی مستییم یا با واسطه به تجهیزا دفاعی فراهم مینماید.
ت) ثباتسازی
با سازی شامل جلوگیری از بروز منایشا و حلوفصل آنها مایشاود .یاک دیپلماسای دفااعی
فعال می تواند بسترساز همکااری ،و همکااری موجاد همااهنگی ،و همااهنگی نیاز باعا درهام
تنیدگی و گره لوردگی سرنوشت کشورها شود .طبیعی است در چنی شرایطی ضاری احتماال
ویوع منایشهها به حدایل کاهش لواهد یافت .افزو بر ای  ،دیپلماسی دفاعی دارای ای ظرفیات
است که حتی اگر منازعه ای رخ دهد ،بتواند از راه بریراری ارتباا با طرفهای درگیار ،شارایط را
برای ژایا بخشید به درگیری فراهم نماید .دیپلماسی دفاعی ،ابزاری برای تیویت ظرفیاتهاای
حمایت از صلح دولتهای شریک

است (. Mulloy,2007, p.2

ث) کنترل تسلیحات
یکی از اصلیتری هدفهای دیپلماسی دفاعی میتواند نیشآفرینی آ در کنترل تسلیقا باشد.
توضیح آنکه در بعضی موارد برلی دولتها به دالیلی ازجمله سایطرهطلبای ،احسااس نگرانای و
هراس و ...تالش فراوانی برای دستیابی به تسلیقا نوی و یا حتی سالحهای غیرمتعاارف انجاام
می دهند .ای ایدام واکنش سایر بازیگرا را نیز به دنبال لواهد داشت کاه در نهایات ،منجار باه
بروز معمای امنیت میگردد که نتیجهای جاز تشادید بای بااتی و ...باه هماراه نخواهاد داشات.
سازوکارهای دیپلماسی دفاعی مانند شفافسازی ،تبادل صقیح و بهمویق اطالعا  ،اعتماادآفرینی
و ...می تواند راهکاری برای گریز از گرفتار شد در چنی معضلی باشد .از سوی دیگر میتاوا باا
استفاده از امکانا و ژتانسیلهای موجود مانق از تکثیر سالحهای کشتار جمعای شد(عساکری و
مینایی ،8832،ص . 82
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 .2الگوی مفهومی تحقیق
در ای بخش به توضیح الگوی مفهومی تقییم و اجزای آ میژردازیم .در ایا الگاو متغیرهاای
مستیل ابعاد مدیریت دانش شامل للم دانش،کس دانش ،نشار داناش (تساهیم دانش ،کااربرد
دانش و نگهداری دانش به صور کلی و مؤلفههاای هار کادام از فعالیاتهاا باه صاور جزیای
میباشند .عوامل و شالصهای ابعاد متغیرهای تقییم در جدول زیر ذکر شدهاناد .در ایا مادل
ا را اعمال فعالیتهای مدیریت دانش را بر فعالیتهای دیپلماسی دفااعی ج.ا.ایارا باا در نظار
گرفت اهداف دیپلماسی دفاعی و نتایپ حاصله از دیپلماسی دفااعی (بازدارنادگی ،تهدیادزدایی و
امنیتزایی مورد بررسی یرار دادهایم .متغیرهای وابسته در ای تقییم فعالیاتهاای دیپلماسای
دفاعی ج.ا.ایرا (گفتگوهای امنیتی ،گفتگوهای راهبردی دفاعی ،تبادلهای آموزشای و حرفاهای
نظامی ،واردا و صادرا تسلیقا و تجهیزا نظامی ،برگزاری رزمایش و تمری های مشترک و
استفاده از نیروهای نظامی برای حمایت از دیپلماسی دولت میباشد.
نمودار شماره ( -)1الگوی مفهومی تحقیق
فرایندهای مدیریت دانش
للم دانش
کس دانش
نشر دانش
کاربرد دانش
نگهداری دانش

بازدارندگی

فعالیتهای دیپلماسی دفاعی

اهداف دیپلماسی دفاعی

گفتگوهای امنیتی

مهندسی مقیط امنیتی
کس منافق ایتصادی
دستیابی به تجهیزا
دفاعی مورد نیاز
با سازی
کنترل تسلیقا

گفتگوهای راهبردی دفاعی
تبادلهای آموزشی و
حرفهای نظامی
واردا و صادرا تسلیقا
و تجهیزا نظامی
برگزاری رزمایش و
تمری های مشترک
استفاده از نیروهای نظامی
برای حمایت از دیپلماسی
دولت

تهدیدزدایی
نتایپ دیپلماسی دفاعی

امنیتزایی

 54ارزیابی ا ر فرایندهای مدیریت دانش در فعالیتهای دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایرا

 .1ابعاد و مؤلفههای مدیریت دانش
برای سنجش میزا ا رگذاری مدیریت دانش بر فعالیتهای دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایرا  ،استخراج
عوامل و شالصههای مدیریت دانش در هر بعاد الزم اسات .ژاس از مطالعاا اکتشاافی و مارور
ادبیا تقییم ابعاد و مؤلفه های مدیریت دانش به صور زیر استخراج شدند و از آنها در جریاا
تقییم استفاده شد(. Zack,1999,p.125
نگاره شماره ) - (2ابعاد بررسیشده مدیریت دانش در تحقیق
مفهوم

ابعاد
کسب دانش

خلق دانش

مدیریت دانش

نشر دانش
(تسهیم دانش)

کاربرد دانش

نگهداری دانش

مؤلفه  /عوامل
86
81
81
24
28
22
28

تولید (production
گردآوری و مستند سازی (collection
جذب (evaluation
همگو سازی (assimilate
رهبری و مدیریت (management
لالییت و نوآوری (innovation
اعتماد (affiance
مدیریت تقییم (research management

20
25
86
81
81
83
28
22
28
20
25
26
27

سیستم مدیریت مستندا (Document Management

28

طراحی ژایگاه داده مربوا به هر حوزه کارکردی لاص )(Data Mart

29
30

سیستمهای نرمافزاری مدیریت ژایگاه داده (DBMS

فناوری اطالعا (m.IT
آموزش (education
اعتماد (affiance
سالتار سازمانی )(organization chart
تعامال درو واحدی
فرهنگ سازمانی(cultural organization
سیستم نرمافزاری ژردازش تقلیلی متصل (OLAP
دادهکاوی ( Data Miningبه عنوا سازوکار بازیابی اطالعا
سیستمهای نرمافزاری انبارداری داده
سیستمهای مبنی بر ژیام مانند Lotus Notes
سیستم الکترونیک جلسا تعاطی ایدهها )(Electronic Brainstorming
سیستم بایگانی سوابم ژروژههای گروهی(Team Repository

انبارداری داده (Data warehousing
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 .4روششناسی تحقیق
رویکرد تحقیق .به طور کلی رویکرد حاکم بر انجام تقییم به دو صور کمّی یاا کیفای مطارح
می باشد که هدف هر دو دستیابی به شنالت بهتر و درک ابعاد جدیدتر موضوع است ،اما هر یاک
ابزار و منطم لاص لود را در ژیش میگیرند .در ای تقییام از روشهاای آمااری و اساتنباطی
استفاده شده است .در ای شیوۀ تقییم به دنبال تأیید فرضیههایی هستیم که به روشنی تادوی
شده اند .استفاده از تقییم کمّی هنگامی مناس است که در ژی آزمو روابط کشف شده باشایم
(Doas,2003,p.24

 .در تقییم حاضر از هر دو رویکرد تقییم کیفی و کمّی (آمیخته با توجاه باه

نوع داده ها و شرایط استفاده شده است .ابتدا با کسا دادههاای کیفای از طریام مصااحبههاا و
مطالعه مستندا نقوۀ ا ر گذاری مدیریت دانش در فعالیتهای دیپلماسی دفاعی را مورد ارزیابی
یرار دادهایم .حاصل ای مرحله طراحی فرضیههای تقییام باود .ساپس فرضایههاای تقییام از
طریم توزیق ژرسشنامه مورد ارزیابی یرار گرفتهاند.
ماهیت(نوع) تحقیق .ماهیت تقییم حاضر از نوع کاربردی میباشد و ما بهدنباال ارزیاابی
ا ر مدیریت دانش بر دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایرا هستیم.
هدف تحقیق.تقییم حاضر توصیفی و بهدنبال درک صقیح و عمییی درباره چگاونگی ا ار
مدیریت دانش در دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایرا میباشد.
روش تحقیق .روش تقییم ،زمینهیابی یا ژیمایشی است .ژس از کسا نظارا مادیرا از
طریم انجام مصاحبهها و تدوی فرضیهها برای ارزیابی صقت و سیم آنها با ارسال ژرسشناماههاا
به دستگاههای فعال در دیپلماسی دفاعی ،ای فرضیا مورد آزمو یرار گرفتند.
جامعه آماری و نمونه تحقیق .جامعه مورد بررسی دستگاههای فعال در دیپلماسی دفااعی
بود .فعالیت اصلی ای دستگاهها فعالیت هاای دفااعی و نظاامی اسات کاه در راهبرهاا ،اهاداف و
برنامههای لود به دیپلماسی دفاعی نیز توجه دارند .برای انجام تقییم از میا  6دستگاه فعال در
زمینه دیپلماسی دفاعی 844 ،نفر به روش تصادفی ساده انتخاب و برای آنها ژرساشناماه ارساال
شد .نرخ بازگشت ژرسشنامهها در حدود  64درصد میباشد که نشاا دهناده همکااری مناسا
مدیرا سازما های مذکور میباشد.
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روش گردآوری اطالعات .مرحله گردآوری اطالعا آغاز فرآیندی است که طی آ مقیم
یافتههای میدانی و کتابخاناهای را جماقآوری مایکناد و ساپس باه طبیاهبنادی و تقلیال آ
میژردازد و فرضیههای تدوی شدۀ لود را مورد ارزیابی یرار میدهد (حافظنیا ،8813 ،ص . 808
روشهای گردآوری اطالعا در ایا تقییام را مایتاوا باه دو طبیاه تیسایم کارد اطالعاا
کتابخانهای -آرشیوی و اطالعا میدانی (. Alvani, 1998, p.154
مطالعا اکتشافی در ای تقییم شامل بررسی متو و مطبوعاا تقییام و مصااحبههاای
اکتشافی میباشد .برای بررسی متو از کتابها ،مجلهها و میالههای اینترنتی استفاده شده است.
همچنی از اطالعا کس شده از طریم مصاحبه با متخصصا و مادیرا ساازما هاا در جریاا
تقییم استفاده شده است.
مصاحبه مهمتری منبق گردآوری دادههای کیفی است که میتوا باه غنایتاری اطالعاا
شامل نگرشها ،ایدهها و دانش افراد ژیرامو موضوع لاصی ژی برد .در ایا تقییام از ساه ناوع
مصاحبه استفاده شده است .اول ،مصاحبۀ آزاد 8یا اکتشاافی کاه از مخاطباا لواساته مایشاود
نظرا و ایدههای لودشا را درباره موضوع لاصی ارائه دهند و هیچگونه جهتدهای لاصای در
نقوه ژاسخدهی وجود ندارد و آنها مایتوانناد تجاارب و راهحالهاایی نیاز ارائاه دهناد .دوم ،در
مصاحبۀ متمرکز ،2مجموعۀ مشخصی از سؤالها در زمانی مقدود و مشخص و در جهت ژاسخ باه
سؤالهای تقییم مطرح میشود .سوم ،در مصاحبۀ سالتمند ،8عاالوه بار ساؤالهاای مشاخص
ژاسخها نیز مشخص هستند و مصاحبه شونده باید از میا آنها یاک ژاساخ را انتخااب کناد .ایا
شیوه تا حدی مشابه ژرسشنامه است (رنانی و نامیی ،8811 ،صص . 88
در ای تقییم از هر سه نوع مصاحبه ،بسته به شارایط اساتفاده شاده اسات .هار کادام از
شیوهها برای هدف لاصی مناس میباشند .البته شیوۀ مصاحبه متمرکز به دلیل امکاا اجارای
آ در زما اندک و لارج نشد از جریا اصلی تقییم مورد توجه بیشتری یرار گرفته است.

1. Open Ended
2. Focused
3. Structured
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ابزار گردآوری اطالعات .ابزار استفادهشده درای تقییم ،ژرسشنامه از نوع بسته میباشد.
ژرسشنامه اندازه گیری مدیریت دانش از نوع استاندارد است که توسط بوکویتز و ویلیامز 0در سال
 8333ارائه و در چند کشور استفاده شده و نتایپ آ مورد تأیید یرار گرفته است.

 .9تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
به منظور بررسی وجود یا عدم وجود مفاهیم و ابعاد مدیریت دانش از دیادگاه ژاساخدهنادگا از
آزمو کای دو استفاده شده است .اگر بر اساس نتایپ به دستآمده Ho ،ژذیرفتاه شاود ،باه ایا
معنی است که ژاسخهای ارائهشده به بعد مورد نظر ،از توزیق یکنوالت برلوردار نمیباشد .اما اگر
 Hoرد شود ،نتیجه گرفته میشود که ژاسخهای ارائهشده از توزیق یکنوالت برلوردار میباشاد و
بر اساس فراوانیهای مشاهدهشده ،جهتگیری به سمت گزینههای موافم یا مخالف لواهد بود.
قاعده تصمیمگیری .در عدد اطمینا  35درصد ،در صورتی که عدد معناداری بزرگتار از
میزا لطا ( 4/45باشد Ho ،ژذیرفته میشود .در صورتی که عدد معناداری کوچکتار از میازا
لطا ( 4/45باشد Ho ،رد و  H1تأیید میشود.
طراحی فرضیههای صفر و یک به صور زیر است
فرض صفر

Ho

فرض مخالف

ژاسخهای ارائهشده از توزیق یکنوالت برلوردار نمیباشد.

H1

ژاسخهای ارائهشده از توزیق یکنوالت برلوردار میباشد.

نگاره شماره ) - 1نتایج اثر مدیریت دانش در دیپلماسی دفاعی (گفتگوهای امنیتی)
ردیف

8
2
8
0
5

ابعاد مدیریت
دانش
کس دانش
للم دانش
نشر دانش
کاربرد دانش
نگهداری دانش

فراوانیهای مشاهده شده
کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

کای دو
محاسبه
شده

عدد
معناداری

میزان
خطا

6
6
5
6
8

3
1
6
1
5

25
20
28
24
25

24
28
26
26
21

85/4
80/88
88/5
82/882
81/28

4/444
4/440
4/448
4/441
4/448

4/45
4/45
4/45
4/45
4/45

نتیجه آزمون
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف

4. Bukowitz & Williams

 50ارزیابی ا ر فرایندهای مدیریت دانش در فعالیتهای دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایرا
نگاره شماره ( -)4نتایج اثر مدیریت دانش در دیپلماسی دفاعی (گفتگوهای راهبردی دفاعی)
ردیف

1
2
3
4
5

فراوانیهای مشاهده شده

ابعاد مدیریت
دانش

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

کای دو
محاسبه
شده

عدد
معناداری

میزان
خطا

للم دانش
کس دانش
نشر دانش
کاربرد دانش
نگهداری دانش

8
6
1
5
1

82
84
84
86
82

22
22
28
24
24

28
22
22
83
28

88/808
82/285
82/082
88/856
84/825

4/441
4/440
4/441
4/420
4/422

4/45
4/45
4/45
4/45
4/45

نتیجه آزمون
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف

نگاره شماره ( - )9نتایج اثر مدیریت دانش در دیپلماسی دفاعی(تبادلهای آموزشی و
حرفهای نظامی)
ردیف

3
2
1
4
9

ابعاد مدیریت
دانش

فراوانیهای مشاهده شده
کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

کای دو
محاسبه
شده

عدد
معناداری

میزان
خطا

1
1
6
6
84

28
22
81
28
22

20
20
80
22
24

80/324
81/184
88/223
81/822
82/208

4/445
4/448
4/445
4/448
4/428

4/45
4/45
4/45
4/45
4/45

1
للم دانش
6
کس دانش
22
نشر دانش
3
کاربرد دانش
نگهداری دانش 1

نتیجه آزمون
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف

نگاره شماره ( - )6نتایج اثر مدیریت دانش در دیپلماسی دفاعی (واردات و صادرات
تسلیحات و تجهیزات نظامی)
ردیف
3
2
1
4
9

ابعاد مدیریت
دانش
للم دانش
کس دانش
نشر دانش
کاربرد دانش
نگهداری دانش

فراوانیهای مشاهده شده
کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

کای دو
محاسبه
شده

عدد
معناداری

3
1
1
1
1

81
88
3
82
88

20
20
28
83
83

24
81
24
28
22

88/223
28/062
80/848
88/611
86/643

4/45 4/408
4/45 4/4482
4/45 4/448
4/45 4/488
4/45 4/446

میزان
خطا

نتیجه آزمون
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
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نگاره شماره ( - )0نتایج اثر مدیریت دانش در دیپلماسی دفاعی (برگزاری رزمایش و
تمرینهای نظامی مشترک)
ابعاد مدیریت
دانش

کم

متوسط

زیاد

للم دانش
کس دانش
نشر دانش
کاربرد دانش
نگهداری دانش

6
0
6
6
5

84
6
88
84
3

20
20
22
22
20

24
26
28
22
24

85/160
83/112
85/008
83/250
28/288

4/408
4/445
4/441
4/440
4/448

4/45
4/45
4/45
4/45
4/45

ردیف

3
2
1
4
9

فراوانیهای مشاهده شده
خیلی
زیاد

کای دو
محاسبه
شده

عدد
معناداری

میزان
خطا

نتیجه آزمون
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف

نگاره شماره ( - )8نتایج اثر مدیریت دانش در دیپلماسی دفاعی(استفاده از نیروهای
نظامی برای حمایت از دیپلماسی دفاعی)
ردیف

فراوانیهای مشاهده شده

ابعاد مدیریت
دانش

کم

متوسط

زیاد

خیلی
زیاد

کای دو
محاسبه
شده

عدد
معناداری

میزان
خطا

3
2
1
4

للم دانش
کس دانش
نشر دانش
کاربرد دانش
نگهداری دانش

6
0
6
0
6

83
3
82
88
88

86
25
22
28
20

83
22
24
24
28

82/884
24/248
82/808
81/216
24/282

4/408
4/440
4/441
4/442
4/448

4/45
4/45
4/45
4/45
4/45

5

نتیجه آزمون
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف
تأیید فرض مخالف

فرجام
بر اساس تجزیه و تقلیل کیفی و کمّی دادههای حاصله ،ادبیا تقییم و آزمو فرض آماری کاه
به منظور ارزیابی ا ر فرایندهای مدیریت دانش بر فعالیتهای دیپلماسی دفاعی با توجه به اهداف
و نتایپ دیپلماسی دفاعی در ج.ا.ایرا صور گرفت ،مقرز گردید که مادیریت داناش باه عناوا
سازوکاری نظاممند و سازماندهی شده یادر است سازما ها را نسبت باه اساتفاده بهیناه از مناابق
دانش رهنمو نماید .ضرور استفاده از ای سازوکار هنگامی بیش از ژیش روش مایشاود کاه
سازما ها از ا را و نتایپ استفاده از آ آگاه شوند .از ایا رو بار آ شادیم در ایا تقییام باه
بررسی نتایپ استفاده از مدیریت دانش در دیپلماسی دفاعی بپردازیم .برای ارائه تقلیل جامعی از

 56ارزیابی ا ر فرایندهای مدیریت دانش در فعالیتهای دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایرا

ا را استفاده از مدیریت دانش در سازما  ،باید با دیدی جامق به سازما  ،تمام بخشهاای آ را
مد نظر و ا را فرآیندهای مدیریت دانش را روی بخشهای مختلف سازما ماورد بررسای یارار
داد .با توجه به ایا مهام ،باا اساتفاده از فعالیاتهاای دیپلماسای دفااعی؛ گفتگوهاای امنیتای،
گفتگوهای راهبردی دفاعی ،تبادلهای آموزشی و حرفهای نظامی ،واردا و صادرا تسالیقا و
تجهیزا نظامی ،برگزاری رزمایش و تمری هاای مشاترک و اساتفاده از نیروهاای نظاامی بارای
حمایت از دیپلماسی دولت ،ارزیابی ای ا را انجام گرفت .از سوی دیگر در زمینه مدیریت دانش
و فرآیندهای آ ؛ للم دانش ،کس داناش ،نشار داناش ،کااربرد داناش و نگهاداری داناش نیاز
الگوهای مختلفی وجود دارد که در ای تقییم الگوی نونااکو و تااکوچی باه دلیال جامعیات آ
استفاده شد .در جریا تقییم ابتدا با انجام مطالعه های اکتشافی شامل مرور ادبیاا و برگازاری
مصاحبهها ،فرضیهها تدوی شد و سپس از طریم انجام ژیمایش ارزیابی فرضیههاا انجاام گرفات.
تجزیه و تقلیل یافتهها مؤید صقت فرضیههای تقییم بودند .نتایپ ای تقییم نشا میدهد که
سازما های مرتبط با دیپلماسی دفاعی در صور استفاده از سازوکار مدیریت داناش باه صاور
نظام مند ،یادرند برای اهداف دیپلماسی دفاعی در ج.ا.ایرا که مزیت ریابتی را برای کشور ایجااد
میکند ،مورد استفاده یرار گیرند .بر اساس یافتههای حاصله از تجزیه و تقلیل دادههاا و نیاز باه
استناد آزمو آماری صور گرفته دلیلی جهت تأییاد فارض

Ho

از سوی مقیم دیده نمایشاود.

بر همی اساس مقیم نتیجه میگیرد
 .8بی مدیریت دانش و دیپلماسی دفاعی (گفتگوهای امنیتی رابطۀ معنیداری وجود دارد
 .2بی مدیریت دانش و دیپلماسی دفاعی (گفتگوهای راهبردی دفااعی رابطاۀ معنایداری
وجود دارد.
 .8بی مدیریت دانش و دیپلماسی دفاعی (تبادلهاای آموزشای و حرفاهای نظاامی رابطاۀ
معنیداری وجود دارد.
 .0بی مدیریت دانش و دیپلماسی دفاعی (واردا و صادرا تسلیقا و تجهیزا نظاامی
رابطۀ معنیداری وجود دارد.
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 .5بی مدیریت دانش و دیپلماسی دفاعی (برگزاری رزمایش و تمری های نظامی مشاترک
رابطۀ معنیداری وجود دارد.
 .6بی مدیریت دانش و دیپلماسای دفااعی (اساتفاده از نیروهاای نظاامی بارای حمایات از
دیپلماسی دولت رابطۀ معنیداری وجود دارد.

پیشنهادها
 .8طراحاای سیسااتم کس ا دانااش در مااورد شناسااایی وضااعیت فعالیااتهااای دیپلماساای
صور گرفته در ج.ا.ایرا  .ای ایدام به تصامیم گیارا کاال در حاوزه دفااعی و امنیتای کماک
میکند تا با ارزیابی ایداما لود با ایداما سایر کشورهای ریی در یک مقیط ریاابتی بتوانناد
بازدارندگی ،امنیتزایی و تهدیدزدایی را برای کشور بهوجود آورند.
 .2ایجاد ارتباا با مراکز تقیییاتی و دریافت مشاورههای الزم .ای ایادام باه تصامیمگیارا
دفاعی و امنیتی کمک میکند همواره از آلری دانش للامشاده در حاوزه دیپلماسای دفااعی
بهرهمند گردند و با للم دانش جدید در ای حوزه ،دستیابی به اهداف دیپلماسی دفاعی آسا تار
گردد.
 .8بااا اسااتفاده از منااابق فیزیکاای ماننااد مکتوبااا  ،ژروناادههااا ،نتااایپ مااذاکرا  ،بازدیاادها،
موافیتنامهها و ...نیشه دانش 5به صور ترسیمی طراحای گاردد .ایا ایادام موجا آگااهی از
دارایی های ملموس و غیر ملموس دانش و استفاده از آ در فرآیند تصمیمگیری مسلوال حاوزه
دفاعی و امنیتی در کشور میشود.
 .0برگزاری کارگاههای آموزشی جهت انتیال دانش مربوا به فعالیتهاای ناوی دیپلماسای
دفاعی در سایر کشورها
 .5مستند سازی ایداما صور گرفته ،موج میشود با تغییر افراد و جابهجاایی مسالولی
در حوزه دفاعی و امنیتی ،ایداما مثبت و یا منفی صور گرفته فراموش نشود و با بهرهگیاری از
تجربههای الذشده ،هزینه دستیابی به اهداف دیپلماسی دفاعی را کاهش دهند.
5. Knowledge Map
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 .6تشکیل تیمهای تخصصی ،اتاق فکر و گروههای حرفهای برای تهیه راهبردها ،و طرحریزی
برنامهها جهت دستیابی به اهداف دیپلماسی دفاعی .ایا ایادام ضام کااربردی نماود داناش
حاصله ،امکا بهره برداری از تسهیم و یا نشر داناش را کاه یکای از فراینادهای مادیریت داناش
میباشد ،فراهم مینماید و افرادی باا تخصاص هاای مختلاف گارد هام آیناد و باه جهات تناوع
تخصصها ،مهار ها و تجارب امکا یادگیری غیر رسمی و ژیدایش ایدههاای جدیاد نیاز فاراهم
میشود.
 .1تشااکیل ژایگاااه دادههااا .ایا ایاادام امکااا نگهااداری و ذلیاارهسااازی دانااش حاصااله از
فعالیتهای صور گرفته را فراهم و دستیابی مسلوال را در شرایط و زما میتضای امکاا ژاذیر
مینماید.

منابع فارسی
 .8آیامقمدی ،داود و نبیاله دهیا ( ، 8838مدیریت راهبرردی دانرش در سرازمانهرای نظرامی ،انتشاارا
دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسالمی ایرا .
 .2جعفریانی ،حس و حسی رحما سرشت ( ، 8811مدیریت دانش و مدیریت تنوع با رویکرد تولید دانرش،
تهرا  ،مجموعه میاال سومی کنفرانس ملی مدیریت دانش.
 .8حافظنیا ،مقمدرضا ( ، 8813مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی ،انتشارا سمت ،تهرا .
 .0داونپور  ،توماس و الرنس ژروسااک ، 8813( ،مدیریت دانش ،ترجماه حسای رحماا سرشات ،تهارا  ،نشار
ساژکو ،چاپ اول.

 .5رنانی ،یاسم و مقمد نامیی ( "، 8811ا ر مدیریت دانش در للام اساتراتهی ریاابتی" ،پژوهشرنامه مردیریت
تحول ،سال اول ،شماره دوم تهرا .
 .6شریفزاده ،فتاح ( ، 8811مدیریت دانش در سازمانهای اداری ،تولیدی و خدماتی ،تهرا انتشاارا جهااد
دانشگاهی ،عالمه طباطبایی.

 .1عالم تبریز ،اکبر و علیرضا مقمد رحیمی ( ، 8811مدیریت دانش( KMو برنامهریزی منابع انسانی )،(ERP
(با نگرش سیستمهای اطالعاتی ،تهرا انتشارا صفار ،اشرایی.
 .1عسکری ،مقمود و حسی مینایی ( ، 8832دیپلماسی دفاعی ج.ا.ایران ،تهرا  ،انتشارا مرکز آماوزش شاهید
صیاد شیرازی.
 .3وحیدی ،احمد (" ، 8811/82/26چتر دیپلماسی دفاعی ایرا بر منطیه" ،روزنامه ایران (ویههنامۀ نوروزی .
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