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چکیده
پژوهش حاضر باهدف ملزومات اجرای یک ویکی سازمانی )ویکی دفاع( برای صنایع دفاعی ایران انجام پذیرفت. روش 

پژوهش از نوع کیفی بوده و جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه صورت پذیرفت. جامعه آماری و قلمرو مکانی پژوهش 

متشکل از مدیران، مقاله نویسان و متخصصان حوزه دفاعی کشور در سال 1398 به عنوان مطالعه موردی بود که تعداد 12 

نفر به روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. همچنین تعداد 6 نفر از ویکی نویسان و مدیران ویکی پدیای 

فارسی با توجه به قاعده اشباع نظری و رعایت مالک بسنده بودن تعداد حجم نمونه و محتوای مصاحبه ها بر طبق اصل اشباع 

انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه و تحلیل محتوای مصاحبه ها در نرم افزار مکس.کیو.دی.اِی1، مفاهیم مدل از طریق 

کدگذارِی باز، محوری و مقوله بندی شده، استخراج شد. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل کیفی محتوای مصاحبه ها، تم 

ملزومات ویکی دفاع از 6 طبقه و 12 زیرطبقه استخراج شد که این طبقات از 60 کِد اصلی و 180 کِدباز، شناسایی شدند. 

شش طبقه ملزومات اجرایی یک ویکی سازمانی در حوزه دفاعی )ویکی دفاع( شامل سیاست های اصلی، ساختار اجتماعی، 

عوامل انگیزاننده و بازدارنده، فرآیندهای اجرایی، فرآیندهای مدیریت دانش و نرم افزار مورد نیاز بود که بر طبق نتایج یک 

الگوی کاربردی ارائه گردید. 
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1- مقدمه 
ریشه دانش سازمانی، دانش ضمنی است. اما اگر دانش ضمنی به مدت طوالنی در اختیار افراد یا گروهی از 
افراد باقی بماند، سازمان نمی تواند بر ارزش خود بیافزاید. بااینکه بزرگ ترین و ارزشمندترین پایگاه دانش 
توزیع شده در هر سازمانی، دانش انباشته شده در ذهن کارکنان است، اما این دانش انباشته شده ضمنی، به راحتی 
قابل دسترسی و آشکار شدن برای دیگران نیست )دهقانی، 1393(. بر این اساس یکی از ضرورت های اصلی 
سازمان ها، تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح است. در این راستا فناوری های اجتماعی سازی اینترنتی و 
در رأس آن شبکه های اجتماعی، راه های جدیدی را برای باز کردن قفل دانش ضمنی به وجود آورده است. 
پادکست ها  و  عنوان وب 2 ظهور کرده اند که وبالگ ها، ویکی  ها  به تازگی فن آوری های جدیدی تحت 
از نمونه این امکانات هستند. ویکی2، ازجمله ابزارهای وب 2 می باشد که برای شناسایی نوع ویژه ای از 
فرامتن ها، پرونده های اچ.تی.ام.اِل3 یا نرم افزارهای تولیدکننده محتوا به کاربرده می شود )پاشایی زاد، 1390(. 
تفاوت ویکی برای مدیریت محتوا با سایر سامانه ها )مانند وبالگ ها(، این است که در ویکی ایجاد محتوا 
بدون مالک یا رهبِر تعریف شده انجام می گیرد و ساختار غیرمستقیم کمتری وجود دارد؛ بنابراین، ساختار 
وابسته به نیازهای کاربران است نه سازمان )Balusamy, Varma, and Grandhi, 2017(. زیرا آن ها به طور 
مداوم در ارتباط با کاربران هستند و به آن ها اجازه می دهند که به سرعت و مشترکاً محتوای وب را توسعه 

دهند )مروارید و بهزادی، 1396(. 
بااین وجود اگرچه در مطالعات انجام گرفته در دیگر حوزه ها، برخی از سازمان های پیشرو گزارش کرده اند 
برای مدیریت دانش و  به یک بستر مناسب  نیل  از مزایایی همچون،  ایجاد ویکی سازمانی خود،  با  که 

درنتیجه افزایش میزان نوآوری بر اساس همکاری و مشارکت اجتماعی برخوردار شده اند. اما با توجه به 
ویژگی غیرساختارمند ویکی ها، این سؤال پیش می  آید که آیا تدوین و کاربرد ویکی ها برای سازمان های 
دفاعی امکان پذیر است؟ زیرا وجود ساختارهای رسمی در سازمان های دولتی همچون وزارت دفاع، مانع 
از به اشتراک گذاری دانش و اطالعات سازمانی می شود. بر این مبنا ساختار رسمی سازمان های دفاعی و 
درنتیجه تقسیم وظایف سلسله مراتبی منجر به تمرکز محدود افراد بر بخشی از دانش سازمان شده و مانع از 
مشارکت و تعامل افراد عالقه مند و صاحب نظر در کل موضوعات راهبردی سازمان می شود. در این زمینه 
چالش سازمان های دفاعی کشف راهکاری برای بهبود مشارکت نیروهای سازمانی در دانش دفاعی باوجود 
وظایف سلسله مراتبی است. همچنین نبود بستر مناسب جهت شناسایی، مستندسازی، نگارش، سازماندهی، 
به اشتراک گذاری، توسعه دانش سازمانی و درنتیجه عدم توسعه نوآوری در محصوالت و خدمات سازمانی 
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نیز از مشکالت سازمان های دفاعی محسوب می شود که ایجاد ابزاری همچون ویکی می تواند به رفع این 
چالش کمک نماید. همچنین عدم به روزرسانی منابع زبانی مانند واژه نامه ها و دانشنامه های موجود در بخش 
دفاع یکی از مشکالت و چالش های این حوزه می باشد. عالوه بر این سازمان های دفاعی دارای مشکالتی 
عدم  هستند.  دانش  بروزرسانی  و  دانش،  نبود خلق  سازمانی،  برون  تعامل  عدم  مشترک،  دفاع  همچون: 
مشارکت اجتماعی کارکنان در توسعه و خلق دانش سازمانی نیز از جمله مشکالت سازمان های دفاعی به 

شمار می رود )نوروزی، زاهدی خوزانی، و علویان، 1398(. 
در مجموع محدودیت هایی از قبیل چگونگی تقسیم وظایف سلسله مراتبی، نبود مشارکت اجتماعی در دانش 
سازمانی، نبود بستر مناسب جهت توسعه دانش سازمانی، مطرح است که در یکی از جدیدترین پژوهش های 
انجام شده در زمینه موانع مدیریت دانش دفاعی به چنین ساختارها و موانعی اشاره شده است )سالمی، 
حقیرالسادات و علی پور، 1397(. یافته های پژوهش آن ها حاکی از این است که اکثر موانع مدیریت دانش 
در سه دسته موانع فردي )انسانی(، موانع سازمانی و موانع فناورانه قرار می گیرند. از موانع فردي می توان به: 
زمان، ارتباطات، امنیت شغلی، تلقی از دانش، مالکیت فکري، مالکیت معنوي و ...؛ از موانع سازمانی می توان 
به: عدم یا کمبود حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد، کافی نبودن بودجه، عوامل ساختاری، زیرساخت های 
سازمان، رقابت و ...؛ و از موارد فناورانه می توان به: ناسازگاری سیستم های فناوری اطالعات با فرآیندهای 
موجود در سازمان، عدم بهره مندی بهینه از فناوری اطالعات، عدم اطالع رسانی فواید سیستم های جدید 
فناوری اطالعات برای کارکنان، آموزش و ... اشاره کرد )سالمی، حقیرالسادات و علی پور، 1397(. لذا 
شناسایی ابزاری برای حل این موانع می تواند راهکاری برای پیاده سازی سیستم های جدید مدیریت دانش 
در سازمان های دولتی و دفاعی باشد. بنابراین همانطور که پیشتر نیز اشاره شد ویکی می تواند ابزار بسیار 

مناسبی برای این سیستم باشد.
در این راستا شناسایی ملزومات اجرایی یک ویکی سازمانی )ویکی دفاع( برای ایجاد بستر مناسب جهت 
شناسایی، ثبت، سازماندهی، توسعه و به اشتراک گذاری دانش سازمانی در صنایع دفاعی از طریق تعامل و 
مشارکت اجتماعی عموم کارکنان در توسعه دانش مفید خواهد بود. محقق در این پروژه به دنبال اهدافی 
همچون مشارکت اجتماعی و ایجاد زبان مشترک جهت درک مفاهیم و موضوعات سازمانی است. عالوه 
براین مدیریت صحیح و کارآمد دانش که منجر به ایجاد زبان مشترک، اقدام مشترک و اراده مشترک شود، 

مهم می نماید.
در پژوهش سمیعی)1384( مقایسه ای میان ویکی پدیا و دانشنامه بریتانیکا انجام شده است و در آن به ضعف 
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این دانشنامه اشاره شده است. در این مقاله گفته شده است زمانیکه مقاله یا بخشی از بریتانیکا مطالعه شود، 
اطمینان حاصل می شود که توسط چند تن از فرهیختگان نوشته شده است و معموالً نام آن ها زینت بخش 
مقاله است. این مقاله بعدها توسط ویراستاران ویرایش شده است. اما تنها یک ضعف وجود دارد و آن این 
است که تنها چند نفر خواه ناخواه وابسته به پیش زمینه های ذهنی خویش آن را نوشته اند. ویکی پدیا تالش 
کرده که این نقص را برطرف کند. مقاله ای که شما در ویکی پدیا می بینید الزاماً توسط فرهیختگان یک رشته 
نوشته نشده است، اما از زیر میلیون ها چشم که همگی قادر به تغییر آن بوده اند گذشته و به صورت کنونی 

درآمده است، یعنی تأثیر گرایش های خاص فکری در آن به حداقل رسیده است.
در پژوهش قفقازی االصل، جمالی مهموئی و اسدی)1390( جمع بندی به این صورت بوده است که دو عامل 
"تولید محتوا" و "ارتقای ویکی پدیا" باالترین انگیزه همکاری با ویکی پدیای فارسی و عامل "سرگرمی" 

به عنوان پایین ترین انگیزه برای همکاری شناخته شده اند.
پژوهش هاي بسیاري اعتبار ویکی پدیا را به علت امکان ویرایش و کمبود محسوس اطمینان توسط کاربران به 
 Giles,( و یا از سوي دیگر به حمایت از آن پرداخته اند )Cohen, 2007; Kittur et al., 2007( چالش کشیده
Murely 2008; Spoerri, 2007 ;2006(. ادعاي ویکی پدیا مبنی بر دانشنامه بودن، همیشه مایه بحث بوده 

است )Giles, 2006; Rector 2008(. بااین وجود، استقبال فراوان از مقاله هاي ویکی پدیا و نیز قابلیت ویژه 
.)Shachaf, 2009( این دانشنامه، آن را همپایه ابزار مرجع در کتابخانه ها قرار داده است

بنابراین همان طور که مشاهده می شود و با بررسی های صورت گرفته )نگاه کنید به مروری بر ادبیات و 
پیشینه پژوهش(، هیچ یک از پژوهش های داخل و خارج از کشور به ملزومات و اجزاء یک ویکی )مانند 
ویکی پدیا( اعم از ساختار و نقش های موجود، عوامل انگیزاننده و بازدارنده، مدیریت دانش، نرم افزار مورد 
نیاز و ... اشاره ای نکرده اند. لذا این موضوع در مورد یک ویکی سازمانی و به تناسب در مورد ویکی در 
حوزه دفاعی نیز انجام نشده است. بدین خاطر خأل اساسی که در این میان مشاهده می شود این است که یک 
ویکی سازمانی در حوزه دفاعی برای اجرایی شدن نیازمند چه اجزاء و ملزوماتی است که در ادامه تحقیق 
به آن اشاره خواهد گردید. همچنین شایان ذکر است اساساً هیچ گونه ویکی در حوزه دفاعی در هیچ یک از 
سازمان های دفاعی اعم از صنایع دفاع اجرایی نشده است و پژوهش حاضر سعی دارد ملزومات و اجزاء 
این ویکی را برای یک سازمان دفاعی ملموس و روشن سازد. از طرفی باوجود دالیل قوی ای که برای 
استفاده از دانشنامه ها به منظور بهبود در نوآوری محصوالت و خدمات سازمان وجود دارد، موانع مختلفی 
برای پیاده سازی آن در سازمان های دفاعی به چشم می خورد. بااین حال با عنایت به مشکالت ذکرشده برای 
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سازمان های دفاعی و اهمیت یافتن راه حلی برای این مشکالت، الزم است دانش اجتماعی سازمان های 
دفاعی ایران مورد تحلیل قرار گیرد تا اینکه مشخص شود آیا تدوین و کاربرد ویکی برای سازمان صنایع 
دفاعی ایران امکان پذیر است؟ چه ملزومات و اجزائی برای اجرای یک ویکی سازمانی در حوزه دفاعی 
وجود دارد؟ بر اساس این نیاز، پژوهش حاضر در راستای شناسایی اجزاء و روابط بین اجزاء در طراحی 
الگوی ویکی سازمانی برای سازمان های دفاعی انجام شد تا الگویی در راستای ملزومات ایجاد یک دانشنامه 

برخط سازمانی )ویکی دفاع( در حوزه دفاعی، ارائه شود.

2- مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ویکی معموالً به انواعی از تارنما ها گفته می شود که به تمام بازدیدکنندگانش، اجازه ویرایش، افزودن یا 
حذف نوشته ها را می دهد. معموالً در ویکی ها، متن ها با استفاده از یک زبان نشانه گذاری ساده نوشته می شوند 
و با کمک یک ویرایشگر متن قابل ویرایش هستند )Nielsen, F. 2018(. به نرم افزارهای ویکی که اساس 
چنین تارنماهایی را ممکن می سازند، »موتور ویکی« گفته می شود. موتور ویکی، یک سامانه مدیریت محتوا 
است و کاربران می توانند بسته به نیازشان با تمام قسمت ها کار کنند. تفاوت این سامانه مدیریت محتوا با 
سایر سامانه ها، ازجمله وبالگ ها، این است که در ویکی ایجاد محتوا بدون مالک یا رهبِر تعریف شده انجام 
  Wu,( می گیرد و ساختار غیرمستقیم کمتری وجود دارد؛ بنابراین، ساختار در ارتباط با نیازهای کاربران است

.)Wang, Li, Qi, Niu, Wang, & Shi, 2019

در ویکی پدیا حدوداً 19 الی 30 نقش متفاوت وجود دارد که در پژوهش حاضر به تناسب نیاز و بافت 
موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و با عنایت به مطالعات و پژوهش های صورت گرفته، تنها به 

تعدادی از آن ها نیاز است:
1. ایجادکنندگان حساب کاربری4: این دسته از افراد می توانند بدون محدودیت برای خود و دیگران در 

ویکی ها حساب کاربری ایجاد نمایند.
2. ربات ها5: ربات ها فرآیندهای خودکار یا نیمه خودکار هستند که صفحات را با کاهش و یا بدون نظارت 
مستقیم انسان کنترل می کنند. در صورتیکه وقتی یک کاربر عادی ویرایشی را انجام می دهد، آن ویرایش یا 
 Schweller, R.( هر عملی که انجام داده است، در فهرست ویرایش های اخیر به شما نمایش داده می شود

.)L., 2016

3. بررسی کنندگان کاربران6: یک کاربر با وضعیت بررسی کننده در ویکی پدیا می تواند به طور خاص بررسی 
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کند که آیا یک کاربر دست نشانده ی کاربر دیگر هست یا خیر.
4. ناظران7: ناظران یک گروه جهانی از کاربران با دسترسی کامل به رابط ویکی در تمام ویکی های عمومی 
ویکی پدیا هستند. آن ها توانایی فنی به تغییر و اصالح تمام حقوق کاربران محلی و جهانی، تغییر وضعیت و 
نام حساب های جهانی و دسترسی به هر یک از مجوزهای در دسترس مدیران و کارمندان اداری را دارند. 
حقوق ناظران توسط سیاست های کلی ویکی پدیا محدود شده است. درصورتی که دسترسی کاربران محلی 
 Schweller,( وجود داشته باشد، ناظران از دسترسی فنی خود استفاده نمی کنند مگر در شرایط اضطراری

)R. L., 2016

5. مدیران8: مدیران به کاربران با توانایی فنی برای محافظت و حذف صفحات، مسدود کردن کاربران و 
.)Sasai, Hoshino, Fukutani, & Kinoshita, 2019( ویرایش صفحات محافظت شده اطالق می شود

بر اساس مطالعه گسترده منابع )مکتوب و غیر مکتوب(، بررسی ویکی های عمومی مانند ویکی پدیا و دیگر 
ویکی ها مانند ویکی های سازمانی و همچنین نظر متخصصین و صاحب نظران در حوزه های دفاعی و نیز 
مدیران و مقاله نویسان ویکی پدیای فارسی، درنهایت یافته های پژوهش حاضر نشان داده است که یک ویکی 
سازمانی در حوزه دفاعی دارای شش جزء یا ملزوم خواهد بود. جهت جلوگیری از پراکندگی و سردرگمی 

در این بخش، مرتبط ترین متون ادبیات و پیشینه پژوهش در شش دسته زیر ارائه شده است. 

2-1- پیشینه  مربوط به سیاست های اصلی
ویکی پدیا به همکارانی نیاز دارد که با رعایت بی طرفی بنویسند و از انتقال متون اصلی که متعلق به دیگران 
یا حتی یافته های شخصی آن هاست خودداری کنند. بی طرفی، یک سیاست قطعی است و دانشنامه باید 
مناقشات را به خوبی منعکس کند، آن ها را تجزیه وتحلیل کند و هرگز درگیر آن ها نشود. درصورتی که این 
سیاست ها عملی شود، ویکی پدیا منعکس کننده یک دیدگاه خاص نیست، بلکه همه دیدگاه ها را بی طرفانه و 
در کنار هم منعکس خواهد کرد. البته سیاست ازاین جهت که کمک می کند »مطالب غیرواقعی« به سادگی در 
اختیار همگان قرار بگیرد، مورد انتقاد واقع شده است. در کنار هر مقاله، جایی برای گفت وگوها و مناقشات 
گذاشته شده است، تا طرح این مطلب در مقاله، موجب پیچیده شدن متن اصلی نشود. همکاران ویکی پدیا 

معموالً نکاتی را که شایسته نیست منتشر شود از مقاالت ارائه شده حذف می کنند. )سمیعی، 1384(.
تعیین و شناسایی رتبه نویسندگان فعال ازنظر تولید و ویرایش مقاالت، تعیین و شناسایی متوسط فاصله 
زمانی ویرایش برای نویسندگان، تعیین نیمه عمر ویرایش مقاالت مشارکتی ویکی پدیای فارسی تا رسیدن به 
مرز برگزیدگی مقاله، تعیین و شناسایی پراکندگی موضوعی مقاالت تولیدشده توسط نویسندگان، شناسایی 
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رابطه بین طول عمر مقاله تا رسیدن به مرز برگزیدگی و تعداد مشارکت نویسندگان، شناسایی رابطه بین 
تعداد ویرایش های هر مقاله و تعداد نویسندگان آن مقاله ازجمله سیاست های اصلی در ویکی پدیا است 

)آتش بسته، نورمحمدی و اسدی، 1393(.

2-2- پیشینه  مربوط به فرآیندهای اجرایی
در پژوهشی با عنوان ارتباط میان کیفیت مقاالت حوزه علم اطالعات در ویکی پدیای انگلیسی با رتبه بازیابی 

آن ها در موتورهای جستجوی گوگل، یاهو و بینگ مشخص گردیده است شاخص های کیفیت اطالعات 
موجود در ویکی پدیا نیاز به ساختار خاصی دارد و این استاندارد می تواند در هر حوزه  موضوعی از مقاالت 
برجسته و نشان دار شده ویکی پدیا باشد. اصوالً باید مجموعه ای از شرایط یکسان مانند جامعیت، بی طرفی، 
ثبات و ساختار مناسب داشته باشند تا به  نام مقاالت نشان دار و برجسته شناسایی شوند. در این پژوهش، 
ابعاد کیفیت شامل اعتبار، کامل بودن، پیچیدگی، آگاهی بخشی، ثبات، روزآمدی در مقاالت بررسی شد و 
نشان داد که در بعد پیچیدگی، نسبتاً مطلوب ارزیابی شدند اما در ابعاد کامل بودن، روزآمدی و آگاهی بخشی 
وضعیت مناسبی نداشتند. موتور جستجوی بینگ به لحاظ صوری، رتبه نخست بیشترین تعداد نمایش 
مقاالت ویکی پدیا را داشت، اما در رتبه بازیابی مقاالت میان موتورهای جستجو تفاوت معناداری وجود 
نداشت. بنابراین ویکی نویسان باید با رعایت اصول الزم در نگارش آثار خود در بهبود مؤلفه های کامل بودن، 
روزآمدی و آگاهی بخشی تالش کنند. مسائل تجاری پشت پرده سامانه های بازیابی اطالعات که انتشار 
الگوریتم رتبه بندی آن ها را با محدودیت روبه رو می کند، می تواند توجیهی برای نبود رابطه میان برخی ابعاد 

کیفیت اطالعات مقاالت با رتبه بازیابی آن ها باشد )یوسفی و جوکار، 1397(.
در مطالعه رضایی و شیخ زاده )1397( مشخص شده است که نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران و 
سازمان های حفاظتی به عنوان یکی از یگان های نظارتی نیروهای مسلح، نقش انکارناپذیری در صیانت از 
اطالعات بر عهده دارند. تشبیه فرمانده معظم کل قوا  )مدظله العالی( از حفاظت اطالعات  به عنوان »نبض«، 
به واسطه نقش حیاتی آن ها در نظارت و پایش نیرو های  مسلح و نشان  دادن وضعیت آن ها از حیث کیفیت، 
از هدف های  انحراف  از  پیش گیری  به منظور  و ضعف،  قوت  نقاط  عمل،  موجودیت، صحت  عملکرد، 
تعیین شده و یا مقابله با انحراف های ایجادشده، مستلزم بهره گیری از ابزارهای متعددی است و یکی از این 
ابزارهای مهم، استفاده از روش های تحلیلی در زمینه پیش گیری است. در واقع سازمان های حفاظتی باید 
با بهره گیری از روش های جدید و علمی نسبت به تحلیل دقیق پدیده های امنیتی اقدام نموده و بتوانند در 

پیش گیری حفاظتی موفق تر عمل نمایند. 
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2-3- پیشینه  مربوط به ساختار اجتماعی
طبیعت باز ویکی پدیا به رشد خرابکاری در اطالعات، کم دقتی و گمانه زنی می انجامد و به  خاطر نفوذ 
تعصبات، در نظر نگرفتن اجماع و نداشتن اعتبار علمی در مقایسه با دانشنامه های حرفه ای مورد انتقاد قرار 
می گیرد. این موضوع نشان می دهد باز بودن این دسترسی که هر کس مطلبی را بنویسد و بالفاصله منتشر 
شود، بعضاً مشکالتی را نیز در بر خواهد داشت. لذا برای جلوگیری از بروز چنین مشکالتی ساختار و 

نقش های موجود در آن شکل گرفته اند )سمیعی، 1384(. 
در یک تحقیق مشخص شده است که ویکی پدیا باهدف گردآوری و فراهم کردن دسترسی به حجم بزرگی از 
اطالعات، به موازات اهداف دانشنامه های دیگر، رویکردی کاماًل متفاوت برای دستیابی به این هدف برگزیده 
است. در حالیکه، دانشنامه های سنتی برای تولید محتوا به متخصصان موضوعی وابسته اند و از فرآیندهای 
رسمی و سخت گیرآن های نظیر داوری و ویراستاری برای تعیین اعتبار اطالعات پیش از دسترسی عموم به 
آن استفاده می کنند، ویکی پدیا به همه افراد، ویرایش مدخل های موجود و ایجاد مدخل های جدید را اجازه 
داده است. لذا ساختار کاماًل اجتماعی آن به گونه ای مدیریت می شود که هر شخص )کاربر( به دنبال ایفای 

حداقل یک نقش در آن است )یوسفی و جوکار، 1397(.
بااین حال وقتی تعداد  یادگیری هستند،  ارزیابی معتبر در  برای گسترش تجربیات  مناسبی  ابزار  ویکی ها 
کاربران ویکی افزایش می یابد، تعداد مشارکت می تواند با سرعتی رشد کند که در آن ارزیابی دقیق آن ها به 
یک کار پیچیده تبدیل شود. استفاده از ویکی به عنوان یک روش ارزیابی مقیاس پذیر در دوره ی کارشناسی 
نشان داد دانش آموزانی  که در ساختار اجتماعی ویکی ایفای نقش کرده اند، مهارت بیشتری در مقایسه با 

.)Balderas & Others, 2018( دانش آموزانی که همکاری نداشته اند، دارند
تیم های کاری توزیع شده در جوامع آنالین در ایجاد محصوالت ابتکاری مثل لینوکس و ویکی پدیا به طور 
فزاینده ای مهم شده اند. درک بهتر از شرکت کنندگان و نحوه  رفتار آن ها می تواند این جوامع را موفق تر 
سازد. در مقاله ای تکنیک های جدیدی برای یافتن نقشه ای در ویکی پدیا بر اساس انواع ویرایش سطح پایین 
کاربران و بررسی اینکه چگونه کار توسط افراد با نقش های مختلف بر کیفیت مقاله تأثیر می گذارد، ارائه شده 
است. نتایج نشان می دهد ویرایشگرانی که نقش های متفاوتی دارند از نظر مقوله های ویرایش متفاوت هستند 
 Yang, Halfaker, Kraut &( و مقاالت در مراحل مختلف کیفیتی به انواع مختلفی از ویراستاران نیاز دارد

.)Hovy, 2017
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2-4- پیشینه  مربوط به فرآیندهای مدیریت دانش
ویکی ها ابزارهای موفقی برای گردآوری و مجموعه سازی اطالعات مشارکتی محسوب می شوند. افراد و 
کاربران عادی به طور شخصی و سازمان ها به صورت داخلی، از ویکی ها برای کسب مشارکت و همکاری 
استفاده می نمایند. ویکی ها با ایجاد میدان بحث های مجازی به کاربران اجازه می دهند تا به تولید محتوا 
بپردازند وآن را به کمک نوشتن مشارکتی و جمعی، بحث های آزاد و تعامل ویرایش نمایند. بعالوه یک 
ویکی، فضا و سکوی غیرهمزمان را برای جوامع مجازی عمل فراهم می کند و با ظرفیت و توانایی خود 
اینرو، امکان  از  برای آرشیو کردن نسخه های مختلف صفحات می تواند به عنوان واِسپارگاه عمل کند و 
مؤثرتری را برای مدیریت دانش فراهم نماید. در پژوهشی مشخص شده است که بازاریابی ویکی ها به 
شیوه های مختلفی برای ردیابی گرایش های بازار، گردآوری اطالعات، یادداشت فروش های روزانه، ثبت 
اطالعات درباره مشتریان و شرکا، پیش بینی فروش ها، اصالح ویژگی های جدید و ارتباط با مشتریان مورد 
استفاده قرارگرفته اند. در ادامه همین پژوهش اشاره شده است که شرکت ها و سازمان ها در تالش برای ارتقاء 
و حفظ دانش و خرد کارکنان، در روش های مختلف طبقه بندی سردرگم شده اند. توضیح آنکه با توجه به 
سیستم های مختلف برای طبقه بندی اسناد، هر سازمان شیوه و روش خاص خود را برای سازماندهی و 
طبقه بندی اسناد برمی گزیند و روش واحدی برای انجام کار وجود ندارد. از طرفی  توجه به جنبه هایی از 
یک برنامه موفقیت آمیز مدیریت دانش می تواند منجر به خلق مزیت های رقابتی بسیاری گردد. ازاین رو، 
راه حل های متعددی برای مدیریت دانش، خلق و به کار گرفته شده است. طرح های نوآورانه مدیریت دانش 
وسیله ای برای گردآوری و سازماندهی و دسترسی به اساسی ترین سرمایه یک شرکت یا سازمان، یعنی دانش 

را، فراهم می کنند )پاشائی زاد، 1390(.
نگارش مشارکتی را می توان نمونه ای از رویکرد فرآیندی دانست که به طور گسترده ای در فضای آکادمیک 
بکار گرفته می شود. در ویکی مشارکت در یادگیری به صورت یک  نظر و یا پاسخ نیست، بلکه شامل ایجاد 
تغییراتی است که فراگیران به طور مداوم و با مشارکت یکدیگر کیفیت متن نوشته شده در ویکی را ارتقا 
می دهند. در ویکی تک تک فراگیران، نوشته های اعضای ویکی و هر آنچه را که باید در صفحات ویکی 
حذف و یا نگهداری شود، مورد ارزیابی و کنترل قرار می دهند و این امر به تدریج به آموزش فراگیرمحور 

کمک می کند )جعفری گهر و کرمی، 1395(.
در پژوهش دیگری اشاره گردیده است که به تازگی فن آوری های جدیدی تحت عنوان وب 2 ظهور کرده اند 
و استفاده از آن در آموزش رو به افزایش است. ویکی یکی از ابزارهای وب 2 می باشد که در آموزش 
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الکترونیک کاربردهای فراوانی دارد. آن ها دارای محیطی ساده و باقابلیت ویرایش آسان هستند و بافتی 
تعاملی دارند که استفاده از آن ها در آموزش باعث افزایش یادگیری می گردد. بنابر نتایج این پژوهش، استفاده 
از این ابزارها می تواند تأثیر مثبتی در آموزش داشته باشد و باعث افزایش یادگیری و همچنین افزایش 
رضایت دانشجویان گردد و در صورت وجود شرایط و زیرساخت های مناسب در مراکز آموزش عالی، 
می توان در آموزش برخی دروس از ابزارهای وب 2 در جهت ارتقای یادگیری دانشجویان یا حتی به عنوان 

ابزار مکمل آموزش سنتی بهره برد و در این میان استفاده از ویکی ها به عنوان ابزار مناسب و تأثیرگذار جهت 
افزایش تعامل و مشارکت دانشجویان در آموزش و همچنین حرکت به سوی تغییر کالس های استاد محور به 

دانشجومحور توصیه می گردد )اخوتی، مرادزاده و ذوالعلی، 1393(.
ابزارهای مناسبی برای به کارگیری تجربه های ارزیابی معتبر برای یادگیری و سناریوهای کاری  ویکی ها 
هستند که در آن از گروهی از کاربران خواسته می شود تا یک کار مشترک را تهیه کنند. لذا هنگامی که تعداد 
کاربران ویکی افزایش می یابد، تعداد مشارکت ها می تواند با سرعت رشد کنند که درنتیجه ارزیابی دقیق 
آن ها به یک کار پیچیده و غیرمقیاس پذیر تبدیل می شود. این کار یک روش ارزیابی مقیاس پذیر برای امور 
مبتنی بر ویکی و همساالن از مشارکت های ویکی ارائه می دهد. امروزه هم در دانشگاه ها و هم در صنعت، 
ویکی ها به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، به ویژه که همکاری بین کاربرانشان را تسهیل می کند. 
.)Balderas & Others, 2018( متأسفانه، ارزیابی سهم واقعی هر کاربر در ویکی، یک کار قابل کنترل نیست

2-5- پیشینه  مربوط به عوامل انگیزاننده و بازدارنده
مقاالت ویکی پدیا به کثرت مورد استناد عالقه مندان قرار می گیرد و به خاطر ترویج و اشاعه تنوع فرهنگی 
و گستره دامنه ویرایش پذیری و رایگان بودن، توسط مجامع مختلف تحسین می شود همین امر موجب یکی 

از عوامل برانگیخته شدن انگیزه کاربران ویکی پدیا است )سمیعی، 1384(.
ویکی ها این امکان را برای کاربران فراهم می سازند که به صورت همزمان بر روی یک مدرک یا بخشی 
از یک مدرک کار کنند. کاربران می توانند در هرزمانی بدون آن که ویراستاران آن ها را مجبور کرده باشند، 
نسخه های جدیدی را بر روی ویکی ارسال نماید. حذف شدن نقش ویراستار در ویکی ها و واگذاری این 
امر به جامعه کاربران موجب می گردد که هرکسی یک ویراستار محسوب  شود. درنتیجه این امر باعث 
می شود تا ویکی ها نسبت به هر نوع روش نشر دیگری، سریع تر و آسان تر باشند. ازاین رو سریع تر توسعه 
پیدا می کنند و با سرعت بیشتری روزآمد می شوند. فضای کار مشارکتی ویکی ها به طور گسترده ای، رو 
به افزایش است. این همکاری همگانی در محیط های مختلف و متفاوت، به خودی خود موجب افزایش 
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تعامالت افراد با یکدیگر و درنتیجه افزایش میزان مشارکت آن ها و همچنین تمایل به ایجاد و ویرایش 
مقاالت بیشتر خواهد گردید. زیرا به گونه ای افراد احساس دیده شدن را در خود حس می کنند و همین امر 

موجب ترغیب و ادامه همکاری آن ها خواهد بود )پاشائی زاد، 1390(.
در پژوهشی نتایج بدست آمده نشان داد که در ویکی پدیای فارسی همچون ویکی پدیای دیگر زبان ها، 
ویکی نویسان با استفاده از سازوکارهای تقویت همکاری علمی سعی بر تولید محتوا دارند. آنچه موجبات 
بهره برداری حداکثری از قابلیت های همکاری در این پروژه را فراهم می کند، شناخت چگونگی اثرگذاری 
بررسی  ویکی پدیا  در  مطرح  جنبه های  مهم ترین  بود.  خواهد  مختلف  جنبه های  از  مشارکت  روندهای 
شاخص های مبتنی بر ویرایش و ایجاد مقاله توسط ویکی نویسان است. بدین منظور در این پژوهش تالش 
شد دو گونه مهم از همکاری در این دانشنامه برخط، یعنی ویرایش و تولید مقاله مطالعه شود. در تفسیر 
تفاوت های موجود بین میزان مشارکت نویسندگان مشخص شد که ویژگی سطح عضویت مهم ترین نقش و 

انگیزه برای انجام ویرایش های بعدی را ایفا می کند )آتش بسته، نورمحمدی و اسدی، 1393(.
ویکی پدیا یکی از بحث برانگزترین پروژه های محیط برخط9 است که با توجه به دیدگاه های موافق و 
مخالفی که در پیوند با عملکرد این دانشنامه وجود دارد، انگیزه های درونی )رضایت، احساس مفید بودن 
و عالقه به پیشرفت دانش( و انگیزه های اجتماعی )کسب شهرت و اعتبار، نیاز به احساس تعلق به یک 
جامعه و دریافت حمایت از سوی آن( در ترغیب کاربران به همکاری با ویکی پدیا تاثیرگذارند. انگیزه های 
شناختی )مانند عالقه به یادگیری مطالب جدید و ایجاد چالش های ذهنی(، انگیزه های عاطفی )مانند لذت( و 
انگیزه های ترکیبی، ازجمله انگیزه هایی بودند که منجر به همکاری ویکی نویسان با این ویکی ها گردیده بود. 
همچنین انگیزه هایی مانند بشردوستی، امکان ارتباط و تعامل دوجانبه، اشتراک گذاری اطالعات، همکاری 
بین ویکی نویس ها، شهرت و کسب اعتبار در جامعه ویکی، استقالل در انجام نگارش و ویرایش و نیز 
احساس تعلق به ویکی پدیا به عنوان عوامل انگیزاننده عمل کرده بودند. از طرفی انگیزه هایی مانند شهرت، 
دریافت پاداش، پیشرفت شغلی و انگیزه های مالی به عنوان مشوق یا انگیزه هایی برای همکاری داوطلبانه 
از  بسیاري  انگیزه هاي  از آن است که  یافته ها حاکی  این پژوهش  در ویکی پدیا محسوب نمی شوند. در 
محیط بیرون و درون ویکی پدیا بر میزان همکاري و استمرار مشارکت کاربران تأثیرگذار است که می توان 
آن ها را به دودسته عامل هاي برون ویکی پدیایی و درون ویکی پدیایی تقسیم کرد. یافته ها نشان داد دو عامل 
"تولید محتوا" و "ارتقاي ویکی پدیا" باالترین انگیزه همکاري در ویکی پدیاي فارسی هستند و در کنار آن 
"سرگرمی" پایین ترین انگیزه براي ادامه همکاري به شمار می آید. )قفقازی االصل، جمالی مهموئی و اسدی، 
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.)1390
قابلیت  از فن آوری های ویکی و  استفاده  به منظور  در یک پژوهش که در جامعه دانشجویان کارشناسی 
دانشجویان با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی و سایر متغیرها انجام گرفته است، نتایج حاکی از آن است 
که بین استفاده دانشجویان از فن آوری های ویکی و سهولت درک آن ها از موضوعات، رابطه  مستقیمی 
وجود دارد. همچنین ویکی ها می توانند منجر به مشارکت بیشتر دانشجویان در فعالیت هایی شوند که باعث 
افزایش انگیزش آن ها در امر یادگیری  گردد. عالوه بر این ازآنجاکه فعالیت های ویکی مشترک هستند، 
اطالعات مربوط به ویژگی های شخصیتی می تواند برافزایش درک دانشجویان نیز تأثیر بسزایی داشته باشد 

.)Altanopoulou & Tselios, 2017(

2-6- پیشینه  مربوط به نرم افزار موردنیاز
نرم افزارهای اجتماعی و ابزارهای ارتباطی برای همکاری و تعامل با به کارگیری فنون اجتماعی به جای اجزای 
نرم افزاری، باعث به دست آوردن دانش از طریق روش های متعدد شده اند. ظهور و گسترش فناوری های 
اطالعاتی، به ویژه اینترنت، امکانات بسیار زیادی را برای توسعه دانش در بین همه اعضای جوامع انسانی 
فراهم نموده است. یکی از پیامدهای بسیار مفید این فناوری، تولد نوع خاصی از ابزارهای تولید دانش توسط 
عموم مردم و به صورت مشارکتی به نام ویکی است که امکان مشارکت و سهیم شدن تمامی افراد جامعه 
را در تولید و خلق و نیز مدیریت دانش فراهم نموده است. ویکی از یک یا مجموعه ای از صفحات وبی 
تشکیل شده و با این هدف طراحی شده است تا هر فردی که به آن دسترسی داشته باشد بتواند محتوای آن 

را با استفاده از یک زبان نشانه گذاری ساده شده، نوشته یا اصالح نماید. )پاشائی زاد، 1390(.
در پژوهش دیگری مشخص گردیده است که نرم افزارهای آموزشی وقتی در کنار روش سنتی تدریس و 
در کالس  درس مورداستفاده قرار می گیرند، احتماالً نتایج یادگیری را بهبود خواهند بخشید)جعفری گهر و 

کرمی، 1395(.
ویکی ها و دیگر فنّاوری های نوظهور در عمل شروع به پرکردن خألها و شکاف ها می کنند. آن ها همکاری های 
بسیار غنی و انعطاف پذیر را ممکن می سازند که پیامدهای روانی مثبتی برای شرکت کنندگان و مزیت رقابتی 
بسیاری برای سازمان ها دارند. با استفاده از ویکی ها در کالس درس، مربیان می توانند دانش آموزان را برای 

.)Parker & Chao, 2007( استفاده خالقانه از ابزارهای نرم افزاری گروهی آماده کنند
با عنایت به اینکه پژوهش حاضر موضوعات مختلفی را جهت استخراج مؤلفه های یک دانشنامه اجتماعی 
در حوزه علوم دفاعی، بررسی و سؤاالتی را در این زمینه مطرح نموده است، شایان ذکر است که هیچ کدام 
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از پژوهش های قبلی به صورت همزمان این شش دسته را کشف نکرده و به جزئیات آن ها نپرداخته لذا 
خالئی که در این زمینه وجود دارد، فقدان الگویی برای اجرای یک ویکی سازمانی در حوزه دفاعی است 
که با بررسی های انجام شده تاکنون چنین دیدگاهی برای آن وجود نداشته است. بر این اساس این پژوهش 

راهکارهای پیشنهادی خود را در شش زمینه مذکور ارائه و الگوی به دست آمده را عرضه داشته است.
بر اساس خالء موجود، این پژوهش نیز اولین نمونه ایرانی جهت استخراج ملزومات اجرای یک ویکی 
سازمانی در حوزه دفاعی است. مسئله پژوهش پیش رو این است که در هرکدام از شش دسته فوق، چه 
ملزومات و اجزایی موردنیاز است تا بتوان از این طریق راهکارهای پیشنهادی را در این شش زمینه ارائه 
و الگوی به دست آمده را عرضه نمود. در جدول)1( خالصه ای از مقاالت بررسی شده آورده شده است.  

جدول)1(: جمع بندی و خالصه دیگر مقاالت بررسی شده
ها و ارتباط با بخش 

 موضوعات پژوهش 
 سال مرجع  خالصه نتایج 

 های اصلی سیاست

 Yang, Halfaker, Kraut & Hovy 2017 پدیاهای اجتماعی مانند ویکی در دانشنامه طرفانهیبدیدگاه 
 Huang 2019 تسهیل در درک جمعی افراد و انتقال تجربیات یادگیری تعاونی

 Cho & Lim 2017 نوشتن و تعلیم و تربیت مشارکتی 
 Mueller 2019 در دسترس قرار دادن اطالعات درست و بدون تحریف 

 1393 کدخدایی و حاجی مال  و عدم افشای اطالعات محرمانه شدهیبندطبقهامنیت اطالعات 

 فرآیندهای اجرایی 
 Yang, Halfaker, Kraut & Hovy 2017 پدیا در مراحل مختلفویرایش مقاالت ویکی

 Huang 2019 پدیاهای کاربران ویکیثبت تاریخچه در ویرایش 

 اجتماعی ساختار 

های  استفاده از شبکه جهیدرنتآموزان  ها و عملکرد دانش بهبود مهارت 
 Camacho, Carrión, Chayah & Campos 2016 پدیاافزارهای گروهی مانند ویکیاجتماعی و نرم 

 Azimi, Niyazi & Maleki 2018 پدیاهای اجتماعی بر انتخابات مدیریت ویکی رسانه  ریتأث
 Khazaei & Others 2014 های مختلف تسهیل یادگیری گروهی در قالب نقش 

نگارش آکادمیک ازیموردنهای نگارش مشارکتی بر مهارت  ریتأث  1395 جعفری گهر و کرمی 
 Evans, Ph., Wolf, B. 2005 یک مهارت  عنوانبه ها جهت استفاده در تجارت آموزش خالقانه ویکی

 مدیریت دانش 

 Huang 2019 های مشارکتی ویکی بر یادگیری فعالیت  ریتأث
 Ferschke, Zesch & Gurevych 2011 استفاده از ویکی در پردازش زبان طبیعی 

 Chen & Wiston 2017 هاهای هوشمند با استفاده از ویکی ماشین تسهیل کار 
کنندگان در  قدرتمند برای شرکت  هایرقابت   مثبت و  روانشناختی   عواقب

 Evans & Wolf 2005 هاویکی

 Li, Sun & Datta 2011 زدایی از مفاهیم کلماتابهام
 ( FBI, 2008پدیا ابزاری برای مدیریت دانش )ویکی
 ی  ورهبهر شی و افزا یهمکار   ،در جذب دانش لیتسه

 ( 2011)وزارت نیروی آمریکا، پاورپدیا 
 پدیاویکی

2008 
2011 
 

 هاها و بازدارندهانگیزاننده 
   ی عال آموزش در انیدانشجو یریادگی ارتقاء  رب یک یو از  استفاده ریتأث

 Camacho, Carrión, Chayah & Campos 2016 ( یداروساز مدرک)

 He & Yang 2018 های ترکیبی ویکیهای گروهی در فعالیت افزایش همکاری 

 از یموردن افزارنرم 

افزار ویکی و نیکی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی  مثبت نرم  ریتأث
 آموزان پسر پایه پنجم مقطع ابتدائیدانش 

 1391 مؤمنی مهموئی، پاکدامن و الری 

افزارهای آموزش جمعی در کنار روش  بهبود نتایج یادگیری با استفاده از نرم 
 سنتی

 1395 جعفری گهر و کرمی
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3- روش  پژوهش
روش پژوهش حاضر مطالعه موردی با ابزار مصاحبه و آزمون تحلیل محتوای کیفی است. از دالیل انتخاب 
روش تحلیل محتوا در پژوهش حاضر، شناسایی ملزومات ویکی سازمانی در حوزه دفاعی از طریق مصاحبه 
بود. بر اساس ابزار این پژوهش و با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، سؤاالت پژوهش طراحی 
شدند. بر این اساس از ابزار مصاحبه، جهت جمع آوری اطالعات از افراد خبره در حوزه دفاع و کارکنان 
مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی استفاده شد. جامعه آماری متشکل از خبرگان، صاحب نظران 
و اساتید موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و همچنین مدیران، نویسندگان و صاحبین فن بودند 
انتخاب  که در ویکی های فارسی فعالیت های آموزشی، پژوهشی و اجرایی داشته اند. مالک اصلی برای 
جامعه، تخصص و تسلط مصاحبه شوندگان به حوزه دفاع بود؛ اما با عنایت به موضوع پژوهش، متخصصان، 

صاحب نظران و مدیران ویکی پدیای فارسی نیز مورد مصاحبه قرار گرفتند.
از بین جامعه، تعداد 12 نفر از افراد داخل موسسه و تعداد 6 نفر از افراد خارج از موسسه به عنوان حجم 
نمونه انتخاب شدند. از روش نمونه گیری هدفمند برای انتخاب نمونه از جامعه مذکور، استفاده شد. بدین 
شرح که از بین مدیران ویکی های فارسی و خبرگان صاحب فن در زمینه ویکی، 6 نفر که دارای شرایط 
انجام مصاحبه بودند، انتخاب شدند. در مورد تعیین حجم نمونه از روش گلوله برفی با رعایت حد اشباع 
استفاده شد. مالک بسنده بودن تعداد حجم نمونه، کفایت مطالب از دیدگاه مصاحبه گر بوده است. برای 
سنجش روایی و پایایی مصاحبه ها پس از استخراج مؤلفه ها، متن مصاحبه و مؤلفه های استخراجی به نظر 
چند تن از اساتیدی که در مصاحبه شرکت داشتند رسید و آن ها مولفه بندی را تائید کردند. جهت افزایش 

روایی مصاحبه ها، از دیدگاه صاحب نظران و متخصصین حوزه دفاع برای انتخاب درست سؤاالت از روش 
روایی همگرا بین مصاحبه شوندگان استفاده شد. برای آزمون اعتبار مدل نیز از معیار تکرارپذیری مؤلفه ها به 
تعداد حداقل سه مورد در هر مؤلفه استفاده شد تا معتبر باشد. برای انتخاب حجم نمونه نیز از کسانی که در 

حوزه دفاع تجربیات زیادی داشتند پایایی قابل قبولی بدست آمد. 
پس از انجام هر مصاحبه که به صورت ضبط صدا و یادداشت برداری جمع آوری گردید، اقدام به پیاده سازی 
متن مصاحبه ها بر روی کاغذ و ورود اطالعات آن ها در نرم افزار مکس.کیو.دی.اِی10،  شد. سؤاالت و ابهامات 
پیش آمده از هر کدگذاری باز، استخراج و در مصاحبه های بعدی مورد پرسش و موشکافی قرار می گرفت. 
تا جایی که مصاحبه ها به حد اشباع رسید و مفاهیم یا کدهای جدیدی استخراج نشد. درنهایت مصاحبه ها 
به اشباع رسید و جمع آوری داده ها متوقف شد. الزم به ذکر است که برای ارزیابی اعتبار مصاحبه ها از 
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معیارهای مطرح شدۀ گوبا و لینکلن )1985( از قبیل باورپذیری ، انتقال پذیری و تأیید پذیری که بیانگر 
معیارهای اعتبار در پژوهش کیفی هستند، استفاده شد. در این پژوهش برای دستیابی به این اعتبار، بعد از 
انجام مصاحبه و پیاده سازی آن، عالوه بر این که خود، مصاحبه ها را کدگذاری کرد، از صاحب نظران هم 
برای کدگذاری مصاحبه ها کمک گرفته شد و همچنین به صورت اشتراکی با این افراد، فرآیند کدگذاری  
انجام گردید. عالوه بر اعتبار، در این پژوهش جهت بهبود اطمینان پذیری نتایج از فرآیندهای ساختاریافته 

برای مصاحبه های همگرا استفاده شد.
بعد از تکمیل مصاحبه ها و کدگذاری آن ها طبق مفهوم بندی مبتنی بر ساختار و پروتکل ویکی پدیا، فهرست 
کدهای شناسایی شده، تهیه شد که درمجموع تعداد 180 کدباز بدست آمد. در مرحله بعدی کدهای باز 
مستخرج از متن مصاحبه ها، با روش شناسایی تشابه صوری و معنایی طبقه بندی شدند که در 60 کِد اصلی 
ابعاد ویکی پدیا شد، که  به کدگذاری محوری طبق  اقدام  از شناسایی کدهاِی اصلی،  بعد  جای گرفتند. 
محورهای شناسایی شده به دوازده زیرطبقه، که هریک متشکل از 5 کِد اصلی بود، طبقه بندی شدند. درنهایت 
مقوله بندی  محورهای بدست آمده منجر به استخراج شش طبقه مجزا، که اجزاء اصلی ویکی دفاع را پوشش 
می دهند، دسته بندی شدند که هر طبقه با حدود 10 کِد اصلی که متشکل از 10 تا 30 کِد باز بودند طبقه بندی 
شدند. جهت اطمینان از صحت و اعتبار بیشتر، الگوی بدست آمده که شامل مولفه بندی، ملزومات و اجزای 
موردنیاز یک ویکی دفاعی بودند به رؤیت افراد مصاحبه شونده رسید و از میان 18 نفر، 14 نفر پاسخ مثبت 

و 2 نفر پاسخ منفی دادند و 2 نفر دیگر نیز بدون پاسخ بودند.
به منظور اعتبار بیشتر پژوهش کد مصاحبه شوندگان، سطح تحصیالت و نیز جایگاه آن ها در جدول )2( 
مشخص شده است. کدهای 1 الی 12 افراد داخل موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی و کدهای 13 

الی 18 افراد خارج از موسسه بوده اند.
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جدول)2(: کد مصاحبه شوندگان، سطح تحصیالت و جایگاه آن ها

 شونده کد مصاحبه  سطح تحصیالت  جایگاه شغلی 
 1 دکترا  پژوهشگر 
 2 کارشناسی ارشد  پژوهشگر 
 3 کارشناسی ارشد  پژوهشگر 
 4 کارشناسی ارشد  پژوهشگر 
 5 کارشناسی ارشد  پژوهشگر 
 6 کارشناسی ارشد  پژوهشگر 
 7 دکترا  پژوهشگر 
 8 کارشناسی ارشد  پژوهشگر 
 9 کارشناسی ارشد  پژوهشگر 
 10 دکترا  پژوهشگر 
 11 کارشناسی ارشد  پژوهشگر 
 12 کارشناسی ارشد  پژوهشگر 

 13 دانشجوی دکترا  پدیای فارسی ویکی مدیر اصلی 
 14 دکترا  ساالر ویکی پدیای فارسی مدیر و دیوان 

 15 کارشناسی ارشد  پدیای فارسیمدیر و ویرایشگر برتر ویکی 
 16 کارشناسی ارشد  پدیای فارسی های متعدد در ویکی مقاله جادکنندهی اویرایشگر برتر و 

 17 کارشناسی ارشد  پدیای فارسیویکی مدیر و ویرایشگر برتر 
 18 دانشجوی کارشناسی ارشد  ساالر ویکی پدیای فارسی مدیر و دیوان 

 
که  استفاده شد  تحلیل محتوای موضوعی  از  بررسی محتوای مصاحبه ها  برای  درمجموع می توان گفت 
طبق آن مفاهیم به صورت کدگذارِی باز، محوری و مقوله بندی شده، استخراج و تحلیل کیفی شدند. تحلیل 
محتواي کیفي می تواند شامل هفت مرحله باشد: 1. تنظیم کردن سؤاالت پژوهش که باید پاسخ داده شوند؛ 
2. برگزیدن نمونه موردنظر که باید تحلیل شود؛ 3. مشخص کردن رویکرد تحلیل محتوایي که باید اعمال 
شود؛ 4. طرح ریزي کردن فرآیند رمزگذاري؛ 5. اجرا کردن فرآیند رمزگذاري؛ 6. تعیین اعتبار و پایایي؛ 7. 
تحلیل کردن نتایج حاصل از فرآیند رمزگذاري. اجراي این پژوهش با استفاده از فرم اطالعاتي محقق ساخته 
صورت گرفته است. فرم مذکور بر اساس اهداف طرح و تبدیل آن ها به واحدها و مقوله ها تهیه شد. پس 
از تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، اطالعات تحلیل و نتیجه گیری شد که در ادامه، نتایج 

به دست آمده از پژوهش در راستای سؤاالت پژوهش موردبحث قرار می گیرد)جدول)3((.
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جدول )3( خالصه نتایج مستخرج از مصاحبه ها به همراه کدهای مصاحبه شوندگان

4- تجزیه و تحلیل یافته ها
بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی محتوای مصاحبه ها، می توان گفت ملزومات ویکی دفاع از 6 طبقه 
اصلی و 12 زیرطبقه استخراج شده است که این زیر طبقات از 60 کِد اصلی و 180 کِد باز، شناسایی شد. 
شش طبقه اصلی ویکی دفاع شامل: سیاست های اصلی ویکی دفاع، فرآیندهای اجرایی، ساختار اجتماعی، 
فرآیندهای مدیریت دانش، عوامل انگیزاننده و بازدارنده، و نرم افزار موردنیاز بود که در جداول زیر لیست 
طبقات مربوط به ویکی دفاع در قالب تم اصلی، طبقات، زیرطبقات، کدهای اصلی و نمونه هایی از کدهای 

 نمونه جمالت  شوندگانکدهای مصاحبه  زیرطبقات  طبقات

های اصلی  سیاست 
 دفاعویکی 

 18،  16، 13،  9کدهای،   اصول بنیادین

آزادی ویرایش محتوا با رعایت  ،  «تا به همه موضوعات وارد نشود  تعریف شود  دفاعویکی   فعالیت   حدودوثغور»  دفاع:ویکی  حدومرز تعیین  
اتخاذ دیدگاه ،  «دهد  انجام  ویرایش  مقاله  این  روی  بر  بتواند  عادی  کاربر  یک  شود،می   منتشر  ایمقاله   دفاعویکی   در  که  زمانی »   :حقوق نشر

  طرفداری  خاصی  جناح  و  دیدگاه  از   آن   در  و  نباشد  ورزی غرض   آن  در   که   است   ایمقاله   آل ایده  مقاله  پدیا،بنیادین ویکی   اصول  طبق »  :بیطرفانه
 «. نشود

 17، 14، 13  ،یکدها یی اجرا اصول 
،  «شود  قابلیت گروهی استفاده  از  حتماً  خود  موسسه یا سازمان  ساختار  در  اهداف سازمان باید  به  توجه  با»  : قابلیت ساختاری گروهی سازمان

از طرف مدیران اعتراضی داشته باشند، موضوع به هیئت نظارت    صادرشده  یهایرأاگر کاربران به  »  :اعتراضات  خصوص  در  نظارت  نظر هیئت
 «. واگذار گردد 

 اجرایی فرآیندهای 

 فرآیندهای عضوگیری
 فرآیندهای ایجاد مقاالت

ویرایش  فرآیندهای 
 مقاالت

 15، 11، 7کدهای: 

دهند. از میان دیگر هیچ کاری انجام نمی  ازآنپس کنند و  می   نامثبت پدیاها درصد بسیار زیادی از کاربران فقط  در تمامی ویکی »  عضوگیری:
نگارش،  فرآیند  »  ایجاد مقاالت:،  «گردداین موضوع منتفی می   ازآنپس دهند و  تعداد زیادی، فقط پنج ویرایش انجام می   بازهم مانده،  کاربران باقی 

افراد نشان داده شود تا ضمن مشاهده، این فرآیند در ذهن افراد موسسه یا سازمان نهادینه شود   دفاع   ی کیوو انتشار در    د یتائبررسی،   ،  «به 
 «. شود که دسترسی تمامی کاربران باز باشدبرای فرآیند ویرایش پیشنهاد می »  ویرایش مقاالت:

 و  ینظارت یندهایفرآ
 یریگجهینت

 14، 9، 8، 2: یکدها

ها این است که به نفر سوم که مورد وثوق هر دو گیرد. یکی از حالت پدیا به چند صورت انجام می اختالف در ویکیحل  »  فرآیند حل اختالف: 
وجود دارد به نفر سوم که    نظراختالف موضوعاتی که    فرآیند اجماع در  در مورد»  فرآیند اجماع در اختالفات:  ،«شودطرف باشد مراجعه می

گیرند در محلی به نام  گاهی اوقات دو یا چند کاربر تصمیم می»   فرآیند حل تضادها در تابلو اعالنات:،  «متخصص و امین است مراجعه شود
 «. دهندها نظر می موضوع خود را مطرح نمایند و در آنجا کاربران دیگر در مورد موضوع آن   اختالفاتتابلو اعالنات حل 

 ساختار اجتماعی 

 18، 15، 6، 4کدهای:  ساختار مدیریتی 

،  «مدیران  - 4زنان.  گشت   -3ها.  ربات   - 2کاربران عادی.    - 1را داشته باشید.    مراتبسلسلهشود این  پیشنهاد می »  :ساختاری مدیران  مراتبسلسله
اگر به دنبال   .های تخصصی حل موضوعتشکیل کمیته  -الفتوان برای تشکیل ساختار، این موارد را در نظر گرفت.  می»   ساختار اجتماعی:

ویرایشگر ادبی مسلط به ادبیات   - 2  ،ویکی آرایه دفاعی موشکی  - 1د:  توانند راهگشا باشند. ماننهای تخصصی بسیار می همزبانی باشیم، کمیته
 «. افزاریادمین نرم  - 4 ، ادمین محتوایی  -3  ،گزینی ستاد کل نیروهای مسلحواژه

 16،  15، 14: یکدها ی نظارت ساختار
پدیا، نظارت محتوایی بر عهده ناظران بوده است اما بر اساس نوع کار یک سازمان دفاعی، مدیر یا  سابقاً در ویکی »  نظارت مدیران بر محتوا:

Admin   ای ایجاد شود و رده، عنوان و..  اگر مقاله »  :دیتائامور پرتکرار بدون نیاز به    لتسهی  و  هاربات نظارت    ،« کنندبرای این کار کفایت می
 «. شودایجاد مقاالت را رعایت نکرده باشد با ربات نظارت می  مراتبسلسلهنداشته باشد یا 

فرآیندهای مدیریت 
 دانش

 13، 1کدهای:  فرآیندهای مدیریتی 
عدم نیاز به مدیر  ، «در یک سازمان امری ضروری است استخراج دانشمدیریت اطالعات، تحلیل و  ، ذخیره» ضرورت مدیریت دانش سازمان:

 «. رسدپدیاست و وجود آن در یک سازمان دفاعی ضروری به نظر نمی های جدید ویکیمدیر رابط کاربری فقط یکی از نقش » رابط کاربری: 

  یمستندساز یندهایفرآ
 دانش 

 18، 17، 14، 8، 5: یکدها
استفاده از  ،  «های خاص سازمان استفاده نماییدبندیشود برای موضوعات دفاعی حتماً از ردهپیشنهاد می »  بندی موضوعات:ردهسازماندهی و  
که در مجالت    یدومدست منابع  »  استنادات:،  «استفاده شود  های مختلفهای موضوعی در حوزهخبره  عنوانبهناظر محتوا  از  »   ناظرین محتوا:

 «. پدیا است، از این منابع استفاده کنیدمعتبر چاپ و یا انتشار برخط شده باشند، مورد وثوق کاربران ویکی 

عوامل انگیزاننده و  
 بازدارنده

 10،  7، 6،  5، 4، 3، 1کدهای:  عوامل انگیزاننده

ناپذیر یک سیستم اجتماعی است و باعث تشویق افراد و ویرایش جزء جدایی»  :ها و تعداد مقاالتانگیزه درونی کاربران برای افزایش ویرایش
معنوی تقویت کنید، نه مادی.   ازلحاظباید افراد را  »  :های اجتماعی و سازمانین اهای معنوی مانند نشانگیزشایجاد  ،  «ها خواهد شدانگیزش آن 

انتخاب فعال  تولیدکننده محتوا، نشان مثالً  افراد   دارترین عضو  های مادی و مالی مدیران برای  حمایت   ،«در موسسه   کردن اجتماعی یا علمی 
دفاع  های خاص بودجه برای افزایش جایگاه علمی ویکی های مادی و مالی مدیران و تخصیص ردیف حمایت »  فاع:ی ویکی افزایش جایگاه علم 

ها،  اختصاص یک سنجه و شاخص در جشنواره »  :ها و دیگر مراسمها، همایش جشنوارهاختصاص یک سنجه و شاخص در  ،  «به آن  ستنادو ا
 «. دهددفاع را ارتقاء می ، جایگاه ویکیها و دیگر مراسمهمایش 

 18، 17، 12، 6، 1: یکدها بازدارنده  عوامل

اینکه با نوشتن یا ویرایش کردن به ساختار ویکی ضربه  افراد از  »  ن:ارائه محتوا و انجام ویرایش توسط کاربران بدون ترس از سرزنش مدیرا
افراد    » ،  «شفاف تبیین نشده است  صورت به دفاع برای افراد موسسه  اهداف ویکی »   دفاع:عدم تبیین اهداف و موجودیت ویکی   ، «بزنند نترسند

دفاع با توجه به  مدیران ویکی »  : از سرزنش کاربران  دفاعپرهیز مدیران ویکی،   «دفاع اطالعی ندارندموسسه هنوز از موجودیتی به نام ویکی
 «. برخی اشتباهات سهوی مورد سرزنش قرار دهند  به علتها را کار بودن کاربران نباید آن تازه

 از یموردنافزار  نرم

 16، 15، 7، 3، 1کدهای:  ملزومات طراحی 

ایجاد و تعریف  ،  «برای این سیستم طراحی کند و آن را توسعه دهد(  Dynamic)بایست یک مخزن پویا  افزار می معمار نرم »  طراحی مخزن پویا:
برای ربات»  های ویرایشی:ربات که  تعاریفی  و  از هوش مصنوعی  استفاده  را  های ویرایشی میبا  موارد خرابکارانه  خودکار   صورت به شود، 

خواهند صرفاً مطالعه افرادی که می»  ی که صرفاً خواننده هستند:برای کاربران   "خواندن"  طراحی حالت،  «نمایدها را اصالح می تشخیص و آن
 «. در نظر بگیریم Reader Modeالتی با عنوان ها حنمایند، برای آن 

 14،  13، 11، 2: یکدها افزار نرم  ییکارا

 صورتبه و روابط معنایی را    شوند  هوشمند باشند تا با یکدیگر تطبیق داده  بایددفاع  های داخل ویکیداده»  :دفاعافزار ویکی هوشمند بودن نرم 
رفع ایرادات ساختاری    ،« هوشمند برای کاربران   سازی و تبلیغاتسازی، فرهنگ آگاه»  :هوشمند و خودکاررسانی  اطالع   ،«هوشمند تشخیص دهند

های ها در گروه بندی بحثها مورد اعتماد شده است و جمع های آندادن دسترسی گشت خودکار به کاربرانی که ویرایش »افزار:  و فنی نرم 
 «. بحث
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باز به طور خالصه گزارش شده است. 
تعداد 180 کِد باز بدست آمده با روش طبقه بندی موضوعی و شناسایی تشابه صوری و معنایی در 60 
به کدگذاری محوری شد، که محورهای  اقدام  از شناسایی کدهاِی اصلی،  بعد  کِد اصلی جای گرفتند. 
شناسایی شده به دوازده زیرطبقه، هر یک با 5 کِداصلی بود، طبقه بندی شدند. درنهایت مقوله بندی  محورهای 
بدست آمده منجر به استخراج شش طبقه مجزا شد که اجزاء اصلی ویکی دفاع را پوشش می دهند. هر طبقه 
با حداقل 7 تا 14 کِد اصلی متشکل از حداقل 14 کد باز تا 28 کد باز بود که بطور خالصه در شکل)1(، 
شش طبقه مربوط به ملزومات ویکی دفاع ترسیم و زیرطبقات هریک با ذکر بعضی کدهای مربوط به طبقات 
شاخه بندی شده است. اعتبار مدل از طریق جاگیری حداقل 3 کِد باز در هر کِد اصلی و حداقل 3 کِد اصلی 

در هر زیرطبقه بود که فراوانی موردنیاز برای اعتبار زیرطبقات را نشان داد.

زیرطبقه  دو  از  متشکل  ویکی دفاع  اصلی  سیاست های  مؤلفه  می شود،  مشاهده  در جدول)4(  آن چنان که 
سیاست های بنیادین و سیاست های اجرایی می باشد و هرکدام از چهار کد اصلی تشکیل شده است. 

جدول )4(: سیاست های اصلی ویکی دفاع

 باز  یکدها  ی اصل کد رطبقه یز طبقه  تم

لفه
مؤ

ی ک یو  یها
فاع

د
 

یس
ت

اس
 یها

صل
ا

 ی 

 یهااستیس
 نیادیبن

 نشر  حقوق تیرعا با محتوا شی رایو یآزاد
 کی شود،ی م  منتشر  یامقاله  دفاعیکیو در  که  یزمان:  13 کد

 . دهد انجام شیرا یو مقاله نی ا یرو بر  بتواند  یعاد کاربر

 دفاعی کیدانشنامه و تیشفاف

  فیرا مشخصاً تعر یاز دانشنامه اجتماع دیسبک جد  ن ی: ا9 کد
 ما اهداف و میدهی مانجام   یکارچه  میمشخص کن قاًی . دقمیکن

 . ستیچ

 طرفانهیب دگاهیاتخاذ د

  یامقاله  آل دهیا مقاله ا،یپدیکیو نیادیبن اصول  طبق: 18 کد
  جناح و دگاهید از  آن در و نباشد ی ورزغرض آن  در که است

 .نشود یطرفدار یخاص
 . متقابل احترام  تیرعا  با نظر اعالم  و شیرایو انجام:  16 کد کاربران   انیدر م متقابل احترام تیرعا

 یهااستیس
 یی اجرا

 در سازمان  مراتبسلسله
دسته  کیاز  یخاص  مراتبسلسله در  تواندی کاربر م هر :  14 کد

 . ردی قرار بگ

 سازمان  یگروه یساختار تیقابل
 خود  موسسه ساختار در  دیبا سازمان  اهداف به توجه  با: 17 کد

 . شود استفاده یگروه تیقابل  از حتماً

 اعتراضات  خصوص در نظارت ئت یه نظر

  ران یاز طرف مد صادرشده یهای رأ: اگر کاربران به 13 کد
نظارت واگذار   ئت یداشته باشند، موضوع به ه یاعتراض 

 . گرددیم
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همان طور که در جدول )5( مشاهده می شود، عناصر و مؤلفه های تشکیل دهنده فرآیندهای اجرایی دانشنامه 
اجتماعی علوم دفاعی )ویکی دفاع( در دو زیرطبقه فرآیندهای اجرایی عضوگیری و فرآیندهای نظارتی و 

نتیجه گیری قابل تدوین و تقسیم بندی هستند. 

جدول )5(: فرآیندهای اجرایی ویکی دفاع

 باز  یکدها  ی اصل کد رطبقه یز طبقه  تم

لفه
مؤ

ی ک یو  یها
فاع

د
 

یفرآ
دها

ن
 ی

جرا
ا

 یی 

  یندهایفرآ
  ییاجرا
 یریعضوگ

 ت یعضو ندیفرآ

از کاربران  یادیز اریدرصد بس  اهایپدی کی و یتمام در: 15 کد
.  دهندی انجام نم ی کار چی ه گر ید ازآنپس و  کنندی م نامثبت فقط 
  شیرایفقط پنج و ،یادیتعداد ز  بازهم  مانده،ی کاربران باق  ان یاز م

 .گرددی م  یموضوع منتف ن یا ازآنپس و  دهندی انجام م

 مقاالت جادیا   ندیفرآ
به   دفاعی کیو انتشار در و د یتائ ،ی بررس نگارش، ندیفرآ:  7 کد

در ذهن افراد  ندیفرآ  ن یا دن،یافراد نشان داده شود تا ضمن د
 شود. نهیموسسه نهاد

 مقاالت شی رایو ندیفرآ
  یتمام یدسترس که شودی م  شنهادیپ شیرایو  ندیفرآ  یبرا: 11 کد

 . باشد باز کاربران 

  یندهایفرآ
  و ینظارت

 یریگجهینت

 اختالف  حل ندیفرآ
به چند صورت   ایپدی کیدر و "اختالف حل " ند یفرآ:  14 کد

است که به نفر سوم که مورد   نیها ااز حالت   یکی. ردیگی انجام م
 .شود ی وثوق هر دو طرف باشد مراجعه م 

 اجماع  به دنیرس  ندیفرآ
  کار موضوع  کی یرو  بر اجماع خصوص  در دیبا شتریب: 9 کد

 . می کن کسب ان یم نیا  در را  نیطرف   تیرضا و بشود

 اختالفات   در اجماع  ندیفرآ
  نظراختالف که  یاجماع در موضوعات ندیدر مورد فرآ: 2 کد

 است مراجعه شود. نیوجود دارد به نفر سوم که متخصص و ام

 اعالنات تابلو در تضادها  حل ندیفرآ

 یدر محل رندیگی م میچند کاربر تصم ایاوقات دو  ی گاه: 8 کد
موضوع خود را مطرح    "اختالفاتتابلو اعالنات حل "به نام 

ها نظر  در مورد موضوع آن  گریو در آنجا کاربران د ندینما
 . دهندیم

 ران یمد یبندجمع  یتابلو ندیفرآ

به نام   یکاربر، موضوع در محل اعتراض   صورت  در: 14 کد
  گرید ران ی و از مد شودی مطرح م  "رانیمد یبندجمع  یتابلو"

نظر خود را اعالم   ر یآن مد یبندتا در مورد جمع  شودی خواسته م
 .ندینما  یبندو مجدداً جمع 

 نظارت  ئتیه  به ارجاع ندیفرآ
  و  یقطع نفره، پنج  نظارت ئتیه  یینها یرا:  14 کد

 . االجراستالزم 
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جدول )6(: ساختار اجتماعی ویکی دفاع

 باز  یکدها  ی اصل کد رطبقه یز طبقه  تم

لفه
مؤ

ی ک یو  یها
فاع

د
 

تار
ساخ

 
ماع

اجت
 ی 

  یاجتماع ساختار
 یتیریمد

 ران ی مد یساختار مراتبسلسله
را داشته   مراتبسلسله نیا شودی م شنهادی پ: 15 کد
زنان.  گشت  -3ها. ربات  -2. یکاربران عاد -1. دیباش

 . رانیمد -4

 ی امور فن دییتأ  در ران یمد نقش
  تا  داشت دیخواه اج یاحت ری مد نقش به قطعاً:  18 کد
  انجام موسسه در که  یعمل هر و مطالب یرو  بر دیبتوان

 .دیباش داشته تیریمد شودیم

 ی ها و نوع ساختار اجتماعتعدد نقش 
  - 1 یهانقش  به  کار  شروع ی برا رسدی م نظر به: 6 کد

  رانیمد - 4. زنانگشت  -3. هاربات -2. یعاد کاربران 
 . دیباش داشته اجیاحت

 ریناپذب یآس  یساختار اجتماع

موارد را در   ن یساختار، ا لیتشک  ی برا توانی م : 4 کد
 حل یتخصص یهاته یکم لیتشک - نظر گرفت. الف

  یهاتهیکم م، یباش ی. اگر به دنبال همزبانموضوع
  یکیراهگشا باشند. مانند: و توانندی م  اریبس یتخصص

مسلط به   یادب  شگریرایو - / ب ی موشک  یدفاع هیآرا
  ن یادم - مسلح / ج یروهایستاد کل ن ینیگزواژه اتیادب

 . یافزارنرم  ن یادم  -/ د ییمحتوا

  یاجتماع ساختار
 ی نظارت

 سندگانیخوانندگان، نو ،یکاربران عاد  نظارت
 مقاالت شگرانیرایو و

  یامور در برانربه سابقه کا هایر یگی رأ در: 16 کد
 .کنندی م نگاه آن  مانند و  مقاله جادیا ش، یرایو مانند

مقاالت و رفع   یناظران بر محتوا نظارت
 موارد خرابکارانه 

ها با ناظران بوده است اما  بحث یبندجمع  :15 کد
  ساالرانوانید  ایو  رانیبا مد هایبندجمع  نی امروزه ا

که در   ییها( است. وجود ناظران به آن معنا)بروکرات 
به نظر   یمجموعه شما ضرور یهستند، برا ایپدیکیو

 .رسدی نم

 ی نگارش رادات یزنان بر اگشت  نظارت
  گرانید یهاش ی رایو خودشان زنانگشت  گروه: 14 کد

 .ندینمای م یزنبرچسب  و  یبررس را

امور پرتکرار بدون   لیها و تسهربات  نظارت
 د یتائبه  ازین

شود و رده، عنوان و.. نداشته   جادیا  یامقاله   اگر:  15 کد
نکرده   تیمقاالت را رعا جادیا مراتبسلسله ایباشد 

 .شودی باشد با ربات نظارت م
 

چنانچه در جدول شماره )6( مشاهده می شود، عناصر و مؤلفه های تشکیل دهنده ساختار اجتماعی دانشنامه 
اجتماعی علوم دفاعی )ویکی دفاع( در دو زیرطبقه ساختار اجتماعی مدیریتی و ساختار اجتماعی نظارتی 

تقسیم بندی شدند. 
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جدول )7(:فرآیندهای مدیریت دانش در ویکی دفاع

جدول )8(: عوامل انگیزاننده و بازدارنده در ویکی دفاع

در جدول )7( مشاهده می شود که مؤلفه فرآیندهای مدیریت دانش برای ویکی دفاع متشکل از دو زیرطبقه 
فرآیندهای مدیریتی و فرآیندهای مستندسازی دانش می باشد .

 باز  یکدها  ی اصل کد رطبقه یز طبقه  تم

ه و
شنام

دان
ی ک ی

فاع 
د

 

یفرآ
دها

ن
یریمد ی

  ت
ش 

دان
 

 ی تیریمد یندهایفرآ
 دانش  ت یریضرورت مد

  و لیتحل اطالعات، تی ریمد و رهیذخ: ضرورت 1 کد
 . دانش استخراج

 ی کاربر  رابط  رانیمد به  ازیعدم ن
  دیجد یهااز نقش   یکیفقط   یرابط کاربر  ریمد  :13 کد

 .استیپدیکیو

 
  یندهایفرآ

 دانش  یمستندساز

 ی دانش دفاع یمستندساز
  در  است بهتر. شود استفاده معتبر منابع  از دیبا: 18 کد

  یشتریب دقت با مجالت، و های خبرگزار  از استناد مورد
 . دیینما یریگم یتصم

 محتوا ن یناظر از استفاده
  یهاخبره عنوانبه ناظر محتوا : استفاده از 8 کد

 مختلف.  یهادر حوزه  یموضوع

 ی موضوع یهایبندو رده یسازمانده
  از حتماً یدفاع  موضوعات  یبرا شودی م شنهادیپ: 5 کد

 .دیینما استفاده خود خاص  یهایبندرده

 ی دانش دفاع یمستندساز
  را  هیریتحر ئتیه حداقل که ی مجالت به استناد:  14 کد

 .باشند داشته

 یبه مقاالت و مجالت برخط دانشگاه استناد
که در مجالت معتبر چاپ و   یدومدست  منابع:  17 کد

انتشار برخط شده باشند، مورد وثوق کاربران   ای
 است.  ایپدیکیو

 

 باز  یکدها  ی اصل کد رطبقه یز طبقه  تم

امه
نشن

دا
ی ک یو  

فاع 
د

 

مل
عوا

یانگ 
نده

زان
 و 

نده 
دار

باز
 

 زانندهیانگ عوامل

  و   اعتبار  کسب  و  یکنجکاو  زهیانگ
 افتخار 

 افراد موسسه. انیمدر   دفاعی کیو ت یاهماحساس  جادی: ا6 کد

  شی افزا  یبرا  کاربران  یدرون  زهیانگ
 مقاالت  تعداد و هاش یرایو زان یم

  و   است   ی اجتماع  ستمیس  کی  ریناپذییجدا  جزء  شی رایو:  5  کد
 . شد خواهد هاآن  زشیانگ و  افراد ق یتشو باعث

محتوا به توسعه    یهادکننده یتول  قیتشو
 دانش  

به    شتریتا هرچه ب  میینما  ق یمحتوا را تشو  یهادکنندهی: تول3  کد
 . ندیخلق و توسعه دانش کمک نما

اجراکارب  تی جد  و  زهیانگ در    ی ران 
   دفاعیکیو

علم  یسر  کی  :1  کد مجموعه  در  ا  یافراد  دسته   نی هستند. 
فعال  صورتبه ن  تی خودجوش  و  داشت  به    ی ازیخواهند 

معنو  یماد  یهازه یانگ لذا    یو  انگ  کدامچ یهندارند.   ی هازهی از 
 . ستین  ازین یمعنو ای یماد

 ی هان نشا  مانند  یمعنو   یهازش یانگ
 ی و سازمان یاجتماع

. مثالً  ینه ماد  د، یکن  تی تقو  یمعنو  ازلحاظافراد را    دیبا  : 4  کد
فعال تول  نی ترانتخاب  نشان   دکنندهیعضو  کردن محتوا،  دار 

 افراد در موسسه.   یعلم ای یاجتماع

جد  زهیانگ اجرا   ران یمد  ت یو    یدر 
 یکیو

افراد را    زه یباشند که انگ  یجد   یمطالب منتشرشده به حد   : 5  کد
 یی اعتبار باال  یبه لحاظ علم  یعنی.  زدی برانگ  شتر یمشارکت ب  یبرا

 را دارا باشند. 

  یبرا   ران یمد  یمال  و   یماد  یهاتیحما
 یعلم  گاهیجا شی افزا

 یهاف یرد صیو تخص  ران یمد یو مال یماد یهات یحما :7 کد
به   ستنادو ا  دفاعیکیو  یعلم  گاهیجا  شی افزا  یخاص بودجه برا

 آن. 
 و  توسعه  یبرا  بودجه  فیاختصاص رد

 دفاعی کیو شتر یب هرچه  نفوذ
  شتر یب  هرچه  نفوذ  و  توسعه  یبرا  بودجه  فی اختصاص رد:  5  کد
 . دفاعیکیو

 در   شاخص  و  سنجه  کیاختصاص  
 مراسم  گرید و هاش یهما ها،جشنواره

  ها،جشنواره   در  شاخص  و  سنجه  کیاختصاص  :  10  کد
 . مراسم گرید و هاش یهما

 غاتیتبل  و   یسازآگاه  ، یرساناطالع 
 دفاع یکیو تیموجود  مورد در  حیصح 

تبل:  6  کد از    فرهنگ   ج یترو  یبرا   خاص   یهایغاتچ یاستفاده 
 . دفاعیکیو

 بازدارنده  عوامل

و انجام  و  محتوا    توسط   ش یرایارائه 
 ران یمد سرزنش  از ترس  بدون کاربران 

  ی کیو  ساختار  به  کردن  شیرایو  ای  نوشتن  با  نکه یا  از  افراد:  17  کد
 . نترسند بزنند ضربه

 و  محتوا  دقت  صحت،  به  نان یعدم اطم
 یکیو موضوعات و مطالب تیجامع

اطم:  12  کد   ت یدقت محتوا و جامع   صحت،  به  افراد  نانیعدم 
 . دفاعیکیمطالب و موضوعات و

 دفاعی کی و اهداف ن ییتب عدم
 . موسسه افراد یبرا  دفاعی کیو اهداف نکردن  نیی تب: 6 کد
 .دفاعی کیو نام به یتیعدم اطالع از موجود: 1 کد

 . "چماق( ایپدی کیوپ )و"به نام  یموضوع:  18 کد از سرزنش کاربران    یک یو  رانیمد  زیپره
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 افراد موسسه. انیمدر   دفاعی کیو ت یاهماحساس  جادی: ا6 کد

  شی افزا  یبرا  کاربران  یدرون  زهیانگ
 مقاالت  تعداد و هاش یرایو زان یم

  و   است   ی اجتماع  ستمیس  کی  ریناپذییجدا  جزء  شی رایو:  5  کد
 . شد خواهد هاآن  زشیانگ و  افراد ق یتشو باعث

محتوا به توسعه    یهادکننده یتول  قیتشو
 دانش  

به    شتریتا هرچه ب  میینما  ق یمحتوا را تشو  یهادکنندهی: تول3  کد
 . ندیخلق و توسعه دانش کمک نما

اجراکارب  تی جد  و  زهیانگ در    ی ران 
   دفاعیکیو

علم  یسر  کی  :1  کد مجموعه  در  ا  یافراد  دسته   نی هستند. 
فعال  صورتبه ن  تی خودجوش  و  داشت  به    ی ازیخواهند 

معنو  یماد  یهازه یانگ لذا    یو  انگ  کدامچ یهندارند.   ی هازهی از 
 . ستین  ازین یمعنو ای یماد

 ی هان نشا  مانند  یمعنو   یهازش یانگ
 ی و سازمان یاجتماع

. مثالً  ینه ماد  د، یکن  تی تقو  یمعنو  ازلحاظافراد را    دیبا  : 4  کد
فعال تول  نی ترانتخاب  نشان   دکنندهیعضو  کردن محتوا،  دار 

 افراد در موسسه.   یعلم ای یاجتماع

جد  زهیانگ اجرا   ران یمد  ت یو    یدر 
 یکیو

افراد را    زه یباشند که انگ  یجد   یمطالب منتشرشده به حد   : 5  کد
 یی اعتبار باال  یبه لحاظ علم  یعنی.  زدی برانگ  شتر یمشارکت ب  یبرا

 را دارا باشند. 

  یبرا   ران یمد  یمال  و   یماد  یهاتیحما
 یعلم  گاهیجا شی افزا

 یهاف یرد صیو تخص  ران یمد یو مال یماد یهات یحما :7 کد
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 . دفاعیکیو
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 مراسم  گرید و هاش یهما ها،جشنواره

  ها،جشنواره   در  شاخص  و  سنجه  کیاختصاص  :  10  کد
 . مراسم گرید و هاش یهما

 غاتیتبل  و   یسازآگاه  ، یرساناطالع 
 دفاع یکیو تیموجود  مورد در  حیصح 

تبل:  6  کد از    فرهنگ   ج یترو  یبرا   خاص   یهایغاتچ یاستفاده 
 . دفاعیکیو

 بازدارنده  عوامل

و انجام  و  محتوا    توسط   ش یرایارائه 
 ران یمد سرزنش  از ترس  بدون کاربران 

  ی کیو  ساختار  به  کردن  شیرایو  ای  نوشتن  با  نکه یا  از  افراد:  17  کد
 . نترسند بزنند ضربه

 و  محتوا  دقت  صحت،  به  نان یعدم اطم
 یکیو موضوعات و مطالب تیجامع

اطم:  12  کد   ت یدقت محتوا و جامع   صحت،  به  افراد  نانیعدم 
 . دفاعیکیمطالب و موضوعات و

 دفاعی کی و اهداف ن ییتب عدم
 . موسسه افراد یبرا  دفاعی کیو اهداف نکردن  نیی تب: 6 کد
 .دفاعی کیو نام به یتیعدم اطالع از موجود: 1 کد

 . "چماق( ایپدی کیوپ )و"به نام  یموضوع:  18 کد از سرزنش کاربران    یک یو  رانیمد  زیپره
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دو  در  )ویکی دفاع(  بازدارنده  و  انگیزاننده  عوامل  تشکیل دهنده  مؤلفه های  و  عناصر   ،)8( مطابق جدول 
زیرطبقه عوامل انگیزاننده و بازدارنده تقسیم بندی گردیده اند.

جدول )9(:نرم افزار موردنیاز برای ویکی دفاع

 باز  یکدها  ی اصل کد رطبقه یز طبقه  تم
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ی ک یو  یها
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رد ن
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  یملزومات طراح
 افزار نرم 

 افزار نرم  یبرا ایمخزن پو  یطراح
  یبرا  ایپو مخزن کی ستیبای افزار ممعمار نرم : 1 کد

 .دهد  توسعه  را  آن و کند  ی طراح ستمیس نیا

 ی شیرایو یهاربات  فیتعر و جادیا
  ی که برا یفیو تعار ی: با استفاده از هوش مصنوع16 کد

موارد خرابکارانه را   شود،یم  یشیرایو یهاربات
 .ندینمای ها را اصالح م و آن  صیخودکار تشخ  صورتبه

 خاص سازمان یهاافزونه یو اجرا  یطراح
و خاص   ازیموردن  یهاافزونه  ستیبای قطعاً م:  3 کد

 . میها عمل کنآن  تناسببه و  میرا داشته باش موسسه
  که  یکاربران   یبرا "خواندن"حالت  یطراح

 هستند خواننده صرفاً
  یبرا ند،ینما مطالعه صرفاً  خواهندی که م  ی افراد: 7 کد
 . میریدر نظر بگ Reader Modeعنوان   با یحالت هاآن

 نامحدود  یکاربر  حساب جادیامکان ا

  به توانندی م یکاربر  یهاحساب  جادکنندگانیا:  15 کد
  ی کاربر حساب گران،ید و خود ی برا نامحدود تعداد

  ی برگزار زمان در مخصوصاً تی قابل نیا. کنند جادیا
 . است  پرکاربرد اریبس هاشیهما ای هاکارگاه

 افزار نرم  ییکارا

 دفاعی کیافزار وهوشمند بودن نرم 
هوشمند باشند تا   دیبا دفاعیکیداخل و یهاداده : 2 کد

را   ییداده شوند و روابط معنا قی تطب گریکدیبا 
 دهند.  صیهوشمند تشخ   صورتبه

 ها و جستجوگرهاربات  یبرا  یهوش مصنوع
  یف یها توسط تعارربات  نیا :سازمقاله یهاربات :  14 کد

است،   شدهانجامها آن  یبرا یهوش مصنوع قی که از طر
 . کنندی مقاله م جادیا

 هوشمند و خودکار  یرسانافزار اطالع نرم 
هوشمند   غاتیو تبل یسازفرهنگ  ،یسازآگاه  :11 کد

 کاربران.  یبرا

 افزار نرم  ی فن و یساختار رادات یرفع ا
که   یگشت خودکار به کاربران  یدادن دسترس  :13 کد

 یبندها مورد اعتماد شده است و جمع آن یهاش یرایو
 بحث.  یهاها در گروهبحث
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در جدول )9( نیز عناصر و مؤلفه های تشکیل دهنده نرم افزار دانشنامه اجتماعی علوم دفاعی )ویکی دفاع( در 
دو زیرطبقه ملزومات طراحی نرم افزار و کارایی نرم افزار تقسیم بندی شده اند. 

بر اساس نتایج حاصل از تحلیل کیفی محتوای مصاحبه ها، می توان گفت تم ویکی دفاع از 6 طبقه و 12 
اصلی  باز، شناسایی شدند. شش طبقه  کِد  کِد اصلی و 180  از 60  نیز  آن ها  استخراج شد که  زیرطبقه 
اجرایی،  فرآیندهای  )ویکی دفاع(،  دفاعی  علوم  اجتماعی  دانشنامه  اصلی  سیاست های  شامل:  ویکی دفاع 
ساختار اجتماعی، فرآیندهای مدیریت دانش، عوامل انگیزاننده و بازدارنده، و نرم افزار مورد نیاز بودند که در 
جداول شماره )4( الی )9( ابعاد مربوط به ویکی دفاع در قالب تم اصلی، طبقات، زیرطبقات، کدهای اصلی 
و نمونه هایی از کدهای باز به طور خالصه گزارش شده است. همچنین الزم به ذکر است که در شکل)1( 
اقدام به ترسیم یافته ها به صورت یکجا جهت تسهیل در فهم طبقات و زیرطبقات شده است که در ادامه 

مشاهده می شود.

 باز  یکدها  ی اصل کد رطبقه یز طبقه  تم

لفه
مؤ

ی ک یو  یها
فاع

د
 

نرم 
رد ن

 مو
زار

اف
 از ی

  یملزومات طراح
 افزار نرم 

 افزار نرم  یبرا ایمخزن پو  یطراح
  یبرا  ایپو مخزن کی ستیبای افزار ممعمار نرم : 1 کد

 .دهد  توسعه  را  آن و کند  ی طراح ستمیس نیا

 ی شیرایو یهاربات  فیتعر و جادیا
  ی که برا یفیو تعار ی: با استفاده از هوش مصنوع16 کد

موارد خرابکارانه را   شود،یم  یشیرایو یهاربات
 .ندینمای ها را اصالح م و آن  صیخودکار تشخ  صورتبه

 خاص سازمان یهاافزونه یو اجرا  یطراح
و خاص   ازیموردن  یهاافزونه  ستیبای قطعاً م:  3 کد

 . میها عمل کنآن  تناسببه و  میرا داشته باش موسسه
  که  یکاربران   یبرا "خواندن"حالت  یطراح

 هستند خواننده صرفاً
  یبرا ند،ینما مطالعه صرفاً  خواهندی که م  ی افراد: 7 کد
 . میریدر نظر بگ Reader Modeعنوان   با یحالت هاآن

 نامحدود  یکاربر  حساب جادیامکان ا

  به توانندی م یکاربر  یهاحساب  جادکنندگانیا:  15 کد
  ی کاربر حساب گران،ید و خود ی برا نامحدود تعداد

  ی برگزار زمان در مخصوصاً تی قابل نیا. کنند جادیا
 . است  پرکاربرد اریبس هاشیهما ای هاکارگاه

 افزار نرم  ییکارا

 دفاعی کیافزار وهوشمند بودن نرم 
هوشمند باشند تا   دیبا دفاعیکیداخل و یهاداده : 2 کد

را   ییداده شوند و روابط معنا قی تطب گریکدیبا 
 دهند.  صیهوشمند تشخ   صورتبه

 ها و جستجوگرهاربات  یبرا  یهوش مصنوع
  یف یها توسط تعارربات  نیا :سازمقاله یهاربات :  14 کد

است،   شدهانجامها آن  یبرا یهوش مصنوع قی که از طر
 . کنندی مقاله م جادیا

 هوشمند و خودکار  یرسانافزار اطالع نرم 
هوشمند   غاتیو تبل یسازفرهنگ  ،یسازآگاه  :11 کد

 کاربران.  یبرا

 افزار نرم  ی فن و یساختار رادات یرفع ا
که   یگشت خودکار به کاربران  یدادن دسترس  :13 کد

 یبندها مورد اعتماد شده است و جمع آن یهاش یرایو
 بحث.  یهاها در گروهبحث
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  یملزومات طراح
 افزار نرم 

 افزار نرم  یبرا ایمخزن پو  یطراح
  یبرا  ایپو مخزن کی ستیبای افزار ممعمار نرم : 1 کد

 .دهد  توسعه  را  آن و کند  ی طراح ستمیس نیا

 ی شیرایو یهاربات  فیتعر و جادیا
  ی که برا یفیو تعار ی: با استفاده از هوش مصنوع16 کد

موارد خرابکارانه را   شود،یم  یشیرایو یهاربات
 .ندینمای ها را اصالح م و آن  صیخودکار تشخ  صورتبه

 خاص سازمان یهاافزونه یو اجرا  یطراح
و خاص   ازیموردن  یهاافزونه  ستیبای قطعاً م:  3 کد

 . میها عمل کنآن  تناسببه و  میرا داشته باش موسسه
  که  یکاربران   یبرا "خواندن"حالت  یطراح

 هستند خواننده صرفاً
  یبرا ند،ینما مطالعه صرفاً  خواهندی که م  ی افراد: 7 کد
 . میریدر نظر بگ Reader Modeعنوان   با یحالت هاآن

 نامحدود  یکاربر  حساب جادیامکان ا

  به توانندی م یکاربر  یهاحساب  جادکنندگانیا:  15 کد
  ی کاربر حساب گران،ید و خود ی برا نامحدود تعداد

  ی برگزار زمان در مخصوصاً تی قابل نیا. کنند جادیا
 . است  پرکاربرد اریبس هاشیهما ای هاکارگاه

 افزار نرم  ییکارا

 دفاعی کیافزار وهوشمند بودن نرم 
هوشمند باشند تا   دیبا دفاعیکیداخل و یهاداده : 2 کد

را   ییداده شوند و روابط معنا قی تطب گریکدیبا 
 دهند.  صیهوشمند تشخ   صورتبه

 ها و جستجوگرهاربات  یبرا  یهوش مصنوع
  یف یها توسط تعارربات  نیا :سازمقاله یهاربات :  14 کد

است،   شدهانجامها آن  یبرا یهوش مصنوع قی که از طر
 . کنندی مقاله م جادیا

 هوشمند و خودکار  یرسانافزار اطالع نرم 
هوشمند   غاتیو تبل یسازفرهنگ  ،یسازآگاه  :11 کد

 کاربران.  یبرا

 افزار نرم  ی فن و یساختار رادات یرفع ا
که   یگشت خودکار به کاربران  یدادن دسترس  :13 کد

 یبندها مورد اعتماد شده است و جمع آن یهاش یرایو
 بحث.  یهاها در گروهبحث
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شکل)1(: الگوی کلی استخراج شده برای تدوین ملزومات و اجزاء ویکی دفاع

نتایج بدست آمده از این پژوهش درمورد شناسایی ملزومات اجرایی ویکی سازمانی برای کارکنان مؤسسه 
آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ایران نشان داد که شش جزء اصلی از قبیل: ساختار اجتماعی، عوامل 
انگیزاننده و بازدارنده، فرآیندهای اجرایی، سیاست های اصلی، فرآیندهای مدیریت دانش و نرم افزار برای 
تهیه و اجرای ویکی دفاع در سازمان مذکور، موردنیاز است. همچنین هریک از طبقات دارای دو زیرطبقه 
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است. به طور مثال برای سیاست های اصلی ویکی دفاع، دو زیر طبقه سیاست های بنیادین و اجرایی استخراج 
شد که زیرطبقه سیاست های بنیادین دارای چهار کد اصلی از قبیل شفافیت، اتخاذ دیدگاه بی طرفانه، آزادی 

ویرایش محتوا با رعایت حقوق نشر و رعایت احترام متقابل در میان کاربران قابل تفکیک بود. 
از میان اجزاء شش گانه ویکی دفاع، داشتن ساختار اجتماعی به عنوان یکی از اجزاء ویکی دفاع شناسایی و 
طبقه بندی شد. از آنجائی که دانشنامه های اجتماعی نظیر ویکی پدیا جهت نظارت، کنترل اعتبار مقاالت و 
پیش گیری از نگارش متون نامعتبر، اشتباه، خرابکارانه و ... دارای یک ساختار اجتماعی و نقش هایی مانند 
بازرس، ناظر، دیوان ساالر، مدیر و ... هستند )یانگ، هالفاکر، کروت و هووی، 2017(. بر این اساس پژوهش 
حاضر به دنبال بررسی ضرورت ایجاد نقش های موجود در ویکی دفاع بود. با توجه به اطالعات حاصل از 
مصاحبه با متخصصین حوزه دفاعی و مدیران ویکی پدیای فارسی نکته قابل توجه در مورد ساختار اجتماعی 
ویکی دفاع، این است که  بدلیل نظامی بودن سازمان مذکور، شرایط انتساب نقش ها در ویکی دفاع نمی تواند 
بر اساس سلسله مراتب سازمانی کارکنان و مدیران باشد. زیرا ساختار سلسه مراتبی میزان مشارکت اجتماعی 
را کاهش داده و ساختار اجتماعی را یک سویه می نماید. بر این اساس اگر بر مبنای اهداف موسسه به دنبال 
نوعی حاکمیت باشد، شایسته است "حاکمیت مشارکتی" را طراحی و اجرا نمود تا افراد صاحب تخصص 
در حوزه های موضوعی مختلف باعالقه و میل شخصی به این حاکمیت کمک کنند. عالوه بر این افرادی 
باید در این ساختار صاحب نقش باشند که عالوه برداشتن تخصص و شایستگی )توانایی+ ظرفیت(، با نوع 
گفتمان مشارکتی و ادبیات موسسه نیز آشنایی داشته باشند. می توان برای تشکیل ساختار، این موارد را در نظر 
گرفت. الف- تشکیل کمیته های تخصصی حل موضوع: اگر به دنبال همزبانی باشیم، کمیته های تخصصی 
بسیار می توانند راهگشا باشند. مانند: ویکی آرایه دفاعی موشکی؛ ب- ویرایشگر ادبی مسلط به ادبیات 
واژه گزینی ستاد کل نیروهای مسلح؛ ج- مدیر محتوایی؛ د- مدیر نرم افزاری. توضیح اینکه در کمیته های 
تخصصی می توان نقش های دیگر از قبیل ناظر، بازرس و ... را در نظر گرفت. با توجه به اینکه در مراکز 
نظامی مانند موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی معموالً کاربران "بر پایه آی.پی11" فعالیت دارند، لذا 
نیاز قطعی برای ایجاد نقش محدودساز حساب کاربری برای هر کاربر نخواهد بود و به طورکلی می توان 
این محدودیت را از روی نرم  افزار حذف نمود. بااین حال به لحاظ روند اجرایی فرآیندهای حل اختالف 
و اجماع تفاوت میان ویکی دفاع و ویکی پدیا بدین شرح است. در ویکی پدیا فرآیند حل اختالف و اجماع 
در مورد یک مقاله، یک بحث و یا هر موضوعی، پس از انتشار آن مطلب انجام می گیرد )توحیدی نسب 
انتشار مطالب و در میان متخصصین  از  اما در ویکی دفاع این فرآیندها قبل  و جمالی مهموئی، 1393(. 
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صاحب نظر یا هیئت نظارت صورت خواهد گرفت و سپس مطلب مورد نظر منتشر می شود.
در بخش ساختار اجتماعی، برخالف پژوهش یوسفی و جوکار )1397( که در ویکی پدیا ساختار سخت گیرانه 
وجود ندارد و ساختار کاماًل اجتماعی آن به گونه ای مدیریت می شود که هر شخصی می تواند در آن نقشی 
ایفا کند، در ویکی دفاع باید "حاکمیت مشارکتی" داشته باشد و افرادی باید در این ساختار صاحب نقش 
باشند که عالوه برداشتن تخصص و شایستگی، با نوع گفتمان مشارکتی و ادبیات موسسه نیز آشنایی داشته 
باشند. در پژوهش )Yang, Halfaker, Kraut & Hovy, 2017( اشاره شد که در ویکی پدیا، ویراستاران 
مسئولیت های متفاوتی را در هنگام ویرایش مقاالت بر پایه ی عالقه و تخصص خود انجام می دهند که در 
ویکی دفاعی نیز مشابه این رویه پیش بینی شده است و بنابراین نشان از همخوانی دو پژوهش در ساختار 

اجتماعی ویکی ها دارد.
جزء دیگر ویکی دفاع شامل فرآیندهای اجرایی بود که نتایج در مورد شناسایی فرآیندهای اجرایی به ویژه 
فرآیند اجماع نشان داد که کمیته های تخصصی و جداگانه، قبل از انتشار مطالب بر روی یک موضوع به 
اجماع برسند. اگرچه در مورد نحوه انتخاب ناظران، گشت زنان و مدیران نیز گزارش شد که بهترین راه حل، 
رأی گیری در میان کاربران است. اما با توجه به نوع کار موسسه دفاعی، می توان ابتدا با دعوت از متخصصین 
در حوزه های موضوعی دفاعی کار را شروع نمود و در مراحل بعدی و پس از گذشت مدت زمانی، نسبت 
به رأی گیری و انتخاب مجدد اعضا اقدام نمود تا فرآیند عضوگیری و تعیین نقش ها دوسویه )حاکمیتی- 
مشارکتی( باشد. چراکه وجود ساختارهای رسمی در سازمان های دولتی و دفاعی علی رغم دارا بودن مزایای 
فراوان، در برخی موارد همچون تقسیم وظایف، مشارکت اجتماع عالقه مند، توانا و آگاه در موضوعات 
راهبردی، سازمان را تضعیف می نماید. لذا جهت کاهش چنین ضعف هایی، می توان از ساختار مشارکتی 
سود برد. عالوه بر این در کنار نقش های پیشنهادی فوق وجود یک هیئت نظارت برای شکایت های احتمالی 
پیشنهاد شد. همان طور که در بخش نتایج نیز آورده شد، این هیئت همانند ویکی پدیا می تواند متشکل از پنج 
نفر از متخصصین و خبره های موضوعی در حوزه های دفاعی باشند. البته تعداد اعضای هیئت نظارت بسته 
به صالحدید موسسه دفاعی می تواند کمتر یا بیشتر باشد. این هیئت می تواند به صورت ساالنه و با رأی گیری 
در میان تمام کاربران یا مدیران ویکی دفاع انتخاب شود. رعایت چنین فرآیندی می تواند شبیه ویکی پدیا باشد 
)سالمی، و همکاران، 1397(. زیرا نتایج نشان داد که در میان فرآیندهای اجرایی، سه فرآیند "عضویت"، 
"ایجاد مقاالت" و "ویرایش مقاالت"  در عمل با فضای واقعی ویکی پدیا تفاوتی ندارند. یعنی همه کاربران 

در ویکی دفاع باید بتوانند در هر سه فرآیند فوق آزادی داشته باشند. 
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در قسمت فرآیندهای اجرایی، همسویی چندانی با پژوهش یوسفی و جوکار )1397( یافت نشد؛ چراکه 
آن ها روی ارتباط ویکی پدیای انگلیسی با رتبه بازیابی آن ها در موتورهای جستجوی گوگل، یاهو و بینگ 
پژوهش کرده بودند. اما پژوهش حاضر با پژوهش رضایی و شیخ زاده )1397( همسویی برقرارشده است 
چراکه آن ها اذعان داشتند سازمان های حفاظتی باید با بهره گیری از روش های جدید و علمی نسبت به تحلیل 
دقیق پدیده های امنیتی اقدام نموده و بتوانند در پیش گیری حفاظتی موفق تر عمل نمایند. در این پژوهش نیز 
ویکی دفاع و سایر ابزارهای رسانه های اجتماعی نوعی از پیاده سازی مدیریت دانش در موسسه آموزشی و 
تحقیقاتی صنایع دفاعی ارائه گردید؛ چراکه موفقیت سازمان ها درگرو به دست آوردن و اطالع از دانش و 

فنّاوری های جدید است که روزبه روز در حال تغییر و بروزشدن هستند.
در مورد جزء مدیریت دانش در سازمان دفاعی یافته های حاصل از پژوهش حاضر و پیشینه نظری نشان داد 
که تغییر رویکرد از مدیریت نظامی به مشارکتی با توجه به جنبه های انسانی مدیریت دانش از قبیل ارتباطات، 
مشارکت، همکاری، تشریک مساعی، تعامل و اتکا متقابل باعث می شود مدیریت دانش در سازمان بهبود یابد. 
در این راستا در مورد اهمیت مدیریت دانش بیان شده است )جعفری گهر و کرمی، 1395( که مدیریت دانش 
برای موفقیت سازمان ها نقش حیاتی دارد. زیرا موفقیت سازمان ها درگرو کسب دانش و فنّاوری های جدید 
است که روزبه روز در حال تغییر و بروزشدن هستند. همچنین موفقیت سازمان وابسته به اشتراک گذاری  و 
پخش دانش های کسب شده در بین کارکنان سازمان به منظور باال بردن کیفیت انجام کار و کسب اطالع از 
نیازها و خواسته های نهان مراجعان سازمان است )عطاریزدی و مردانی، 1395(. در راستای مدیریت دانش 
به این روش، ویکی و سایر ابزارهای رسانه های اجتماعی نیز نوعی از پیاده سازی مدیریت دانش در سطح 
جامعه، مؤسسات، سازمان های دولتی و خصوصی هستند که با اجرای آن ها می توان به دانش گسترده ای در 
سطح جامعه هدف دست یافت. به عنوان مثال یکی از نمونه ویکی های اجراشده در سازمان دفاعی آمریکا، 
ابزار بیوراپِدیا12 است که در سازمان اف بی آی باهدف جذب دانش کارمندان ارشد و کاهش از بین رفتن 
دانش  مدیریت  برای  ابزاری  را  بیوراپِدیا  اف بی آی،  مقامات  می شود.  استفاده  بازنشستگی  دلیل  به  دانش 
می دانند که به نمایندگان و تحلیلگران تجربیات خود را می دهد تا اطمینان حاصل کنند که بینش انباشته شده 
آن ها پس از بازنشستگی همچنان باقی می ماند )ویکی پدیا، 2008(. بر این اساس از این الگو می توان برای 

کسب دانش و مدیریت دانش موجود در سازمان دفاعی ایران شبیه سازی کرد.
در جزء مدیریت دانش، پژوهش های نظیر اخوتی، مرادزاده و ذوالعلی )1393( به استفاده از فن آوری های 
وب 2 و افزایش مشارکت در مراکز آموزش عالی اشاره کردند؛ با اینکه فن آوری ها یکی از زیرساخت های 
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 )Balderas & Others, 2018( مدیریت دانش اند، اما همسویی مستقیمی به پژوهش حاضر ندارد. پژوهش
نیز ویکی ها را ابزارهای مناسبی برای به کارگیری تجربه های ارزیابی معتبر برای یادگیری و سناریوهای کاری 
نگاه می کند که در آن از گروهی از کاربران خواسته می شود تا یک کار مشترک را تهیه کنند و این یکی از 
کاربرد های ویکی برای اشتراک گذاری در مدیریت دانش است. بنابراین همسویی مختصری با پژوهش فعلی 

در آن دیده می شود. 
بر طبق نتایج مصاحبه ها در مورد عوامل انگیزاننده و بازدارنده این نکته تأکید شد که شایسته است رفتار 
مدیران حاکمیتی و اجرایی ویکی دفاع در برخورد با استفاده از ویکی دفاع، اعتقاد آن ها را نشان دهد. به گفته 
مصاحبه شوندگان بسیاری از فعالیت های مشابه قبلی، توسط مدیران به صورت شعاری انجام می شده و با 
عنایت به جدی نبودن آن ها، پس از مدت کوتاهی، آن فعالیت تعطیل یا به زمان دیگری موکول می گردیده 

است. 
در برخی پژوهش ها عواملی مختلفی را عوامل انگیزاننده کاربران نام برده اند مانند: گستره دامنه ویرایش 
پذیری و رایگان بودن )سمیعی، 1384(؛ سریع تر و آسان تر بودن استفاده از ویکی ها نسبت به سایر مراجع و 
تعامالت همگانی )پاشائی زاد، 1390(. انگیزه های درونی )رضایت، احساس مفید بودن و عالقه به پیشرفت 
دانش(، انگیزه های اجتماعی )کسب شهرت و اعتبار(، انگیزه های شناختی )عالقه به یادگیری مطالب جدید و 
ایجاد چالش های ذهنی(، انگیزه های عاطفی )مانند لذت( و انگیزه های ترکیبی )قفقازی االصل، جمالی مهموئی 
 Altanopoulou &( ویکی پدیا  از  دانشجویان  بین  بیشتر  مشارکت  و  درک  سهولت  1390(؛  اسدی،  و 
Tselios, 2017( ازجمله عوامل انگیزاننده بودند که هیچ کدام ازین مسائل در ویکی دفاعی مطرح نشدند. پس 

همخوانی در این بخش با پژوهش های مذکور یافت نشد. عوامل بازدارنده که موجب تعطیلی و بازدارندگی 
اجرای چنین پروژه هایی می شود عبارت از: "تببین نکردن اهداف پروژه برای کارکنان"، "عدم اطالع رسانی، 
آگاه سازی و تبلیغات صحیح در مورد موجودیتی به نام ویکی"، "عدم اطمینان افراد به جامعیت، صحت و 
دقت محتوای منتشرشده"، "عدم فهم متقابل میان صنعت و دانشگاه"، "ترس بالقوه افراد از خرابکاری هایی 
االصل، جمالی  )قفقازي  دیگران" است  توسط  از سرزنش شدن  "ترس  و  کنند"  ایجاد  است  که ممکن 
مهموئی، و اسدي، 1390(. بنابراین پژوهش حاضر در قسمت عوامل بازدارنده کامل با پژوهش مذکور 
همخوانی دارد. از میان موارد فوق مسئله ترس کاربران از خرابکاری و به دنبال آن سرزنش شدن از طرف 
دیگر کاربران که در ویکی پدیا با عنوان "وپ چماق" شناخته می شود، به عنوان وجه تشابه میان ویکی پدیا 
و ویکی دفاع در مسئله بازدارندگی بود و باقی موارد شباهتی با یکدیگر نداشتند. به عبارتی بیان شده است 
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که اگر ساختار ویکی دفاع بر اساس شایستگی های سازمانی شکل گرفته باشد هیچ گونه بازدارندگی وجود 
نخواهد داشت.

در راستای طراحی سیاست های اصلی ویکی دفاع که شامل سیاست های بنیادین و اجرایی این نتیجه گیری 
حاصل شد که اگرچه این سیاست ها تاحدوی شبیه به ویکی پدیا استخراج شده، اما توصیه شده است که 
برای موضوعات دفاعی حتماً از رده بندی های خاص خود استفاده شود. با توجه به دالیل ارائه شده از طرف 
مصاحبه شوندگان پیشنهاد شد سخت گیری کمتری در شروع کار برای نگارش مقاالت و سرفصل های آن 
انجام شود؛ اما در متناسب سازی محتوا و تأیید محتوا دقت بیشتری شود. در خصوص اعتباردهی به مقاالت، 
بایستی از افراد علمی موسسه دعوت شود تا اقدام به انتشار محتوا نمایند. مدیران سعی کنند برای افزایش 
اعتبار و جایگاه ویکی دفاع، ردیف های بودجه درخواست نمایند. دیگر اینکه فرآیند نگارش، بررسی، تائید 
و انتشار توسط کاربرانی که مطلبی را برای انتشار فرستاده اند، قابل دیدن باشد. از شیوه نامه های موجود در 
ویکی پدیا نیز استفاده شود و آن ها را به تناسب نیاز خود، سفارشی سازی13 شود. جهت ایجاد هم افزائی، 
پیشنهاد شد تعاریف واژه هایی که در دفتر واژه گزینی موسسه قباًل منتشرشده اند نیز به مطالب جدید اضافه 
شود تا ضمن عدم انجام موازی کاری، تعاریف از دیدگاه آن ها نیز مشخص باشد. جهت سازماندهی و 
رده بندی موضوعات، نیز با توجه به اینکه رده بندی در ویکی پدیا اندکی پیچیده و موازی کاری های آن زیاد 
است، بهتر آن است که رده بندی های خاص موضوعات دفاعی که اثبات و تائید شده هستند، اجرایی شود. 
در مورد موضوعات روز و موردنیاز، بهتر است به بحث و استدالل پرداخته شود تا کاربران به محتواهای 
"جامعیت و مانعیت" مطالبی است که در  از نکات  استناد، یکی  استناد کنند. در مورد معیار  منتشرشده 
ویکی دفاع منتشر می شوند. نیاز است برای همگان تعریف شود که حدودوثغور فعالیت ویکی دفاع تا کجا 
خواهد بود تا افراد ضمن آنکه مطالب جامعی در حوزه دفاع ارائه می نمایند، از محدوده موردنظر نیز خارج 
نشوند. نکته دیگر اینکه به کاربران متذکر شویم در مطالب موردنظر نباید نتایج و دستاوردهای حوزه دفاع 

را انعکاس دهند.
این پژوهش در بخش سیاست های اصلی ویکی دفاع این با پژوهش سمیعی )1384( همسویی دارد. چراکه 
او نیز معتقد است در ویکی ها باید در کنار هر مقاله، جایی برای گفت وگوها و مناقشات گذاشته شود تا 
طرح این مطلب در داخل مقاله، موجب پیچیده شدن متن اصلی نشود. همچنین همکاران ویکی پدیا باید 
معموالً نکاتی را که شایسته نیست در یک دانشنامه منتشر شود از مقاالت ارائه شده حذف کنند. آتش بسته، 
پراکندگی  نویسندگان فعال، میزان مشارکت  تعیین و شناسایی  نیز درباره  نورمحمدی و اسدی )1393( 
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موضوعی مقاالت سخن گفته اند که با تعریف حدودوثغور فعالیت ها و تعریف موضوعات در ویکی دفاعی 
همخوانی دارد.

در مورد طراحی نرم افزار، میان ویژگی های نرم افزارهای موجود در سازمان و نرم افزارهای موردنیاز تفاوت 
وجود داشت. بدین شرح که پروژه پیش رو بر روی نرم افزار مدیاویکی14 و افزونه های15 خاص مجموعه 
سازمان دفاع قابل اجرا است. درصورتی که کار مشابهی که قباًل در این سازمان انجام می شده، بر روی نرم افزار 

مایکروسافت انجام می شده است. در این میان توسط مصاحبه شوندگان مطرح شده که اگرچه نرم افزار دیگری 
به غیراز مدیاویکی جهت اجرا پیشنهاد نمی شود اما این نظر به اتفاق وجود داشت که ویکی دفاع می بایست 
پیشنهاد  باسابقه موسسه  از متخصصین  به عنوان مثال توسط یکی  باشد.  را داشته  افزونه های خاص خود 
گردید که یک "مخزن پویا" برای این نرم افزار طراحی گردد و بسط و توسعه داده شود. زیرا گزارش شده 
است که در خارج از مدیا ویکی، هیچ نرم افزار یا افزونه دیگری، رایگان یا اختصاصی وجود ندارد که بتواند 
ساختار داده های مشارکتی و انعطاف پذیر را به روشی که مدیا ویکِی معنایی16 انجام می دهد، فراهم کند. در 
حال حاضر مدیا ویکِی معنایی چهار نوع استنباط را پشتیبانی می کند: 1- زیرشاخه17: جستجوی صفحات 
نیز دریافت می کند. 2- خاصیت  در یک گروه خاص، اطالعات صفحات را در همه زیرشاخه های آن 
فرعی18: خصوصیات را می توان به عنوان زیر خواص سایر خواص اعالم کرد. 3- برابری19: یک ویژگی با 
اشاره به صفحه ای که به صفحه دیگری تغییر مسیر می یابد و مقدار آن را نیز به صفحه دیگر منتقل می کند. 
4- خصوصیات معکوس20: می توان از خصوصیات در جهت معکوس جستجو کرد. به این دلیل که یکی 
از نقاط قوت یک سیستم معنایی این است که همه داده ها نباید به صراحت بیان شوند. به طورکلی، ویکی ها 
حداقل سه ویژگی مشترک در سیستم عامل های مختلف دارند. ابتدا کاربر می تواند هرگونه ویرایشی را انجام 
دهد. پس از ذخیره، صفحه به صورت خودکار آخرین نسخه را نشان می دهد. دوم، ویکی ها معموالً دارای 
ویژگی های تاریخ هستند که نویسندگان چه تغییراتی در یک صفحه ایجاد و ثبت می کنند. ویژگی تاریخچه 
همچنین مقایسه نسخه های یک سند را نشان می دهد. سوم، اکثر ویکی ها به کاربران این امکان را می دهند 
که در یک صفحه نظر دهند )هانگ، 2019(. با توجه به پیشینه های فوق می توان دریافت تحقیقاتی که در 
زمینه ویکی پدیا انجام شده اند، رویکرد متفاوتی با این پژوهش دارند. در این راستا با توجه به نظرسنجی های 
انجام شده، پیشنهاد شد که حالتی به عنوان حالت خواندن21 برای کسانی که صرفاً خواننده هستند در نظر 
گرفته شود. برای کشف و رفع ایرادات موجود، بهترین راه حل کاربرانی هستند که از این سیستم استفاده 
خواهند نمود. لذا پیشنهاد می شود برای کاربران، فضایی را جهت اعالم انتقادات و پیشنهادت خود در نظر 
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بگیرند تا ایرادات بصری، ساختاری و فنی را به گوش مدیران برسانند و نسبت به رفع آن ها اقدام گردد.
پژوهش حاضر با پژوهش پاشائی زاد )1390( فقط در استفاده از نرم افزارهای اجتماعی و ابزارهای ارتباطی 
برای همکاری و تعامل با بکارگیری فنون اجتماعی در ویکی ها وجه اشتراک و همسویی دارد نه در کمیت 
و کیفیت آن. همچنین پژوهش جعفری گهر و کرمی )1395( نیز کاًل اهداف متفاوتی با پژوهش کنونی دارد 

بنابراین همخوانی چندانی ندارد.

ویکی ها و دیگر فنّاوری های نوظهور در عمل شروع به پرکردن خألها و شکاف ها می کنند. آن ها همکاری های 
برای شرکت کنندگان و مزیت  مثبتی  پیامدهای روانی  را ممکن می سازند که  انعطاف پذیر  و  بسیار غنی 
برای سازمان ها دارند. خالقیت مشارکتی قول می دهد که در سال های آتی یک مهارت  رقابتی بسیاری 
حرفه ای کلیدی باشد. مؤسسات آموزشی با آشنا کردن افراد با فن آوری های ساده شبکه های همکاری را 
ممکن می سازند و می توانند ارزش بسیار زیادی به دانش آموزان خود ارائه کنند. دانش آموزان امروزه نه تنها 
نوآوری های تجاری در آینده را مدیریت می کنند، بلکه در بسیاری از موارد آن ها را هدایت خواهند کرد 

.)Parker & Chao, 2007(

5- جمع بندی
با توجه به مرور پژوهش های انجام شده و همچنین اطالعات حاصل از مصاحبه با متخصصین حوزه دفاعی 
و مدیران ویکی پدیای فارسی، جمع بندی یافته های حاصل از پژوهش حاضر و پیشینه نظری نشان داد 
که مدیریت دانش برای موفقیت سازمان ها نقش حیاتی را ایفا می کند؛ زیرا موفقیت سازمان ها درگرو به 
دست آوردن و اطالع از دانش و فنّاوری های جدید است که روزبه روز در حال تغییر و بروزشدن هستند. 
همچنین تقسیم و پخش این دانش ها در بین کارکنان سازمان به منظور باال رفتن کیفیت انجام کار و کسب 
اطالع از نیازها و خواسته های نهان مشتریان سازمان است. از طرف دیگر همان طور که عطاریزدی و مردانی 
)1395( نیز تأکید می کنند، بسیاری از سازمان ها برای بهبود مستمر، رسیدن به خطای صفر، افزایش کیفیت 
محصوالت و خدمات و افزایش سود، رو به پیاده سازی مدیریت کیفیت آورده اند. ویکی و سایر ابزارهای 
رسانه های اجتماعی نیز نوعی از پیاده سازی مدیریت دانش در سطح جامعه، مؤسسات، سازمان های دولتی و 
خصوصی هستند که با اجرای آن ها می توان به دانش گسترده ای در سطح جامعه هدف دست یافت. بر اساس 
مرور منابع، پاسخ مصاحبه شوندگان و مطالعات پژوهشگر، اجزای این پژوهش برای ایجاد ویکی دفاعی در 

شش دسته اصلی تقسیم شدند:
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1. مسائل مربوط به ساختار اجتماعی ویکی دفاع: در ویکی های معمولی مانند ویکی پدیا ساختار سخت گیرانه 
وجود ندارد و ساختار کاماًل اجتماعی آن به گونه ای مدیریت می شود که هر شخصی می تواند در آن نقشی 
ایفا کند. اما در ویکی دفاعی بدلیل نظامی بودن موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، شرایط انتساب 
نقش ها در ویکی دفاع نمی تواند بر اساس سلسله مراتب سازمانی کارکنان و مدیران باشد. بلکه باید "حاکمیت 
مشارکتی" را طراحی و اجرا نمود تا افراد صاحب تخصص در حوزه های موضوعی مختلف باعالقه و میل 

شخصی به این حاکمیت کمک کنند.
2. مسائل مربوط به فرآیندهای اجرایی: اگرچه در مورد نحوه انتخاب ناظران، گشت زنان و مدیران نیز 
گزارش شد که بهترین راه حل، رأی گیری در میان کاربران است؛ اما با توجه به نوع کار موسسه دفاعی و 
ویکی دفاعی، می توان ابتدا با دعوت از متخصصین در حوزه های موضوعی دفاعی کار را شروع نمود و در 
مراحل بعدی و پس از گذشت مدت زمانی، نسبت به رأی گیری و انتخاب مجدد اعضا اقدام نمود تا فرآیند 

عضوگیری و تعیین نقش ها دوسویه )حاکمیتی- مشارکتی( باشد.
3. فرآیندهای مدیریت دانش: مانند رده بندی های موضوعی، سازماندهی و اعتباردهی مقاالت. نتایج پژوهش 
در موسسه دفاعی نشان داد که تغییر رویکرد از مدیریت نظامی به مشارکتی با توجه به جنبه های انسانی 
مدیریت دانش از قبیل ارتباطات، مشارکت، همکاری، تشریک مساعی، تعامل و اتکا متقابل باعث می شود 
مدیریت دانش در سازمان بهبود یابد. ویکی و سایر ابزارهای رسانه های اجتماعی نیز نوعی از پیاده سازی 
مدیریت دانش در سطح جامعه، مؤسسات، سازمان های دولتی و خصوصی هستند که با اجرای آن ها می توان 
به دانش گسترده ای در سطح جامعه هدف دست یافت. در موسسه دفاعی ویکی دفاعی نقش اشتراک و تسهیم 

دانش در مدیریت دانش را بازی خواهد کرد.
4. عوامل انگیزاننده و بازدارنده: در عوامل بازدارنده، بسیاری از فعالیت های مشابه قبلی، توسط مدیران 
به صورت شعاری انجام می شده و با عنایت به جدی نبودن آن ها، پس از مدت کوتاهی، آن فعالیت تعطیل 
یا به زمان دیگری موکول می گردید؛ همچنین مسائل دیگری نظیر مسئله کاربران از خرابکاری و به دنبال 
آن سرزنش شدن از طرف دیگر کاربران هم در ویکی پدیا و هم در ویکی دفاع در مسئله بازدارندگی بود و 

باقی موارد شباهتی با یکدیگر نداشتند.
5. مسائل مربوط به سیاست های اصلی: موضوع سیاست ها و خط مشی در ویکی دفاعی بسیار شبیه ویکی  پدیا 
است با این تفاوت که باید برای موضوعات دفاعی حتماً از رده بندی های خاص خود استفاده و حدود 

فعالیت آن مشخص باشد. جامعیت و مانعیت نیز در استناددهی باید اصل قرار گیرد.
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6. مسائل مربوط به نرم افزار موردنیاز: در مورد طراحی نرم افزار، میان ویژگی های نرم افزارهای موجود در سازمان 
دفاع و نرم افزارهای موردنیاز تفاوت وجود داشت. ویکی دفاع می بایست افزونه های خاص خود را داشته باشد. 

به عنوان مثال پیشنهاد می شود یک "مخزن پویا" برای این نرم افزار طراحی گردد و بسط و توسعه داده شود.
نتایج بدست آمده با بررسی دیدگاه و تجربیات متخصصین، اطالعات مفیدی جهت ارائه الگوی دانشنامه 
به منظور  فوق الذکر  پیشنهادی  اجزاء  آن  طبق  بر  که  داده شد  تطبیق  )ویکی دفاع(  دفاعی  علوم  اجتماعی 
پیاده سازی در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی ارائه گردید. در مورد اهمیت یافته های این پژوهش 
می توان گفت ایجاد ویکی سازمانی دفاعی برای اعتالی فرهنگ مشارکت و همکاری سازمانی از طریق 
کسب حمایت عمومی قطعاً مفید خواهد بود. همچنین می تواند با ایجاد یک بستر مناسب جهت شناسایی، 
ثبت، سازماندهی، خلق، توسعه و به اشتراک گذاری دانش سازمانی جدید در سازمان دفاعی، راهبردهای 

سازمان را متحول کند و جهت تحقق آن ها مؤثر باشد.
بر اساس این نتایج پیشنهاد می شود سخت گیری کمتری در شروع کار برای نگارش مقاالت و سرفصل های 
آن در ویکی دفاع انجام شود. اما در متناسب سازی محتوا و تأیید محتوا دقت بیشتری شود. همچنین پیشنهاد 
می شود برای آنکه افراد بیشتری تمایل به ایفای نقش در این ساختار داشته باشند، در همایش ها، جشنواره ها 
تا برای آن ها حیثیت علمی به همراه  و گردهمایی های سازمان معیار و سنجه ای را در نظر گرفته شود 
آورد. نقش مدیران ذی ربط در این میان بسیار مهم خواهد بود و شایسته است برای توسعه و نفوذ بیشتر 
ویکی دفاع، از سازمان های باالدست ردیف بودجه درخواست نمایند. به کاربران این ساختار نیز توصیه 
می گردد از خرابکاری های احتمالی که ممکن است ایجاد کنند، ترس و واهمه ای نداشته باشند. تمامی سوابق 
قبلی بر روی ویکی دفاع باقی خواهد ماند و به طور اتفاقی نمی توانند کلیه محتوای نوشته شده را از بین ببرند. 
نهایتاً با چندین مرتبه آزمون وخطا می توانند بر اوضاع و امور مربوطه مسلط شوند. همچنین در نظر داشته 
باشیم که عدم فعالیت افراد در این ساختار، نباید از اعتبار و حیثیت سازمانی آن ها بکاهد. در راستای تداوم 
پژوهش در آسیب شناسی این ویکی پیشنهاد می شود در مطالعات آتی عوامل تأثیرگذار در همکاری یا عدم  
همکاری کارکنان با ویکی دفاع انجام پذیرد. همچنین پیشنهاد می شود در مطالعات آتی کارآمدی ویکی دفاع 

از نظریه تا عمل موردبررسی و آزمایش قرار گیرد.
در پژوهش یوسفی و جوکار )1397( مشخص شده است که ویکی پدیا باهدف گردآوری و فراهم کردن 
دسترسی به حجم بزرگی از اطالعات، به موازات اهداف دانشنامه های دیگر، رویکردی کاماًل متفاوت برای 
فرهنگ  اعتالی  برای  متمایز  را روشی  دفاعی  ویکی سازمانی  ایجاد  نیز  پژوهش حاضر  است.  دستیابی 
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مشارکت و همکاری سازمانی در موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی از طریق کسب حمایت قطعًا 
مفید می داند که نشان از همسویی جزئی دارد. 

به منظور ارتقاء جایگاه و درک اهمیت ویکی دفاع در سازمان چند پیشنهاد پژوهشی ارائه می گردد.
- یکی از پیشنهادات پژوهشی "کارآمدی ویکی دفاع: از نظریه تا عمل" است که محقق می تواند در آن کارایی 

ویکی دفاع از زمان اجرا تا استفاده آن در میان کارکنان سازمان را بسنجد. 
با ویکی دفاع است که می توان  تأثیرگذار در همکاری یا عدم همکاری کارکنان  - پیشنهاد دیگر "عوامل 
به عنوان مطالعه موردی آن را از کارکنان موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی شروع نمود و در آن 

عوامل مؤثر در همکاری یا عدم همکاری کارکنان سازمان را سنجید. 
- پیشنهاد دیگری که برای پژوهش وجود دارد "مدل بلوغ ویکی دفاع" است و در آن می توان به مباحثی 
پرداخت که به جزئیات این پژوهش عمق بیشتری بدهد و راهکارهای جدیدتری برای توسعه و نفوذ 

ویکی دفاع در میان کارکنان سازمان ارائه نماید.
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1 MAXQDA
2 Wiki
3 HTML
4 Account Creators
5 Robote
6 Check Users
7 S tewards
8 Adminis trators
9 Online
10 MAXQDA
11 IP Based
12 Bureaupedia
13 Cus tomize
14 MediaWiki
15 Extensions
16 Semantic MediaWiki (SMW)
17 Subcategory
18 Sub Property
19 Equality
20 Inverse Properties
21 Reader Mode




