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مدل عوامل مؤثر بر پياده سازی موفق شبکه های اجتماعی 
سازمانی به منظور بهبود ساختار مديريت دانش سازمانی 

وش تحليل عاملی  در سازمان های اپراتور های کشور با ر
چکیده

ــردن ســطح ارتباطــات، از منظــر ســرعت،  ــی ســازمانی در باالب ــت و نقــش شــبکه های اجتماع ــه اهمي ــا توجــه ب ب
ــزار ســودمندی در جهــت تحقــق اهــداف  ــد به عنــوان اب ــد انتقــال اطالعــات در ســازمان می توان جامعيــت و تســریع رون
ــی  ــرای افزایــش و هم جهت کــردن اهــداف عمليات ــا ب ــن رو الزم اســت ت ــش در ســازمان داشــته باشــد؛ ازای ــت دان مدیری
و کاربــردی ایــن فنــاوری در جهــت رشــد و توســعۀ دانــش در ســازمان، اقــدام بــه ارائــۀ راهکارهــا و ســاختار اصالحــی 
ــبکه های  ــق ش ــازی موف ــر پياده س ــر ب ــل مؤث ــدی عوام ــایی و اولویت بن ــن، شناس ــرد. دراین بي ــازمان ک ــودی در س و بهب
اجتماعــی ســازمانی به منظــور بهبــود ســاختار مدیریــت دانــش ســازمانی می توانــد باعــث ایجــاد یــک دیــد مناســب بــرای 

ــد.   ــوزه باش ــن ح سياســت گذارن در ای
بنابرایــن، بــا توجــه بــه نيازمندی هــای موجــود در ســازمان های اپراتور هــای کشــور، اقــدام بــه انجــام ایــن پژوهــش 
شــده اســت؛ به طوری کــه بعــد از اســتخراج عوامــل از مطالعــات پيشــين داخلــی و خارجــی، اقــدام بــه تهيــۀ پرســش نامه 
تحليــل عاملــی اکتشــافی کــه توســط 146 نفــر از کارشناســان پــر شــده اســت و به منظــور محاســبۀ پایایی پرســش نامه ها 
از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــاال 0.7 اســتفاده شــده اســت و همچنيــن اندازه گيــری کفایــت حجــم جامعــۀ آمــاری از آزمون 
ــدل به دســت آمده،  ــد، ســپس براســاس م ــرار گرفته ان ــد ق ــره مورد تأیي ــراد خب ــده اســت و توســط اف ــام  ش KMO انج

به منظــور تأیيــد و مشخص شــدن روابــط بيــن آنــان، از رونــد تحليــل عاملــی تأیيــد اســتفاده شــده اســت. 
ــاز،  ــدۀ دانش ني ــازوکارهای ارزیابن ــاخص س ــده: ش ــش تأیيدش ــاخص های پژوه ــد ش ــان می ده ــش نش ــج پژوه نتای
شــاخص ســازوکارهای خلــق و توســعۀ دانــش ســازمانی، شــاخص ســازوکارهای انتقــال و ذخيره ســازی دانــش، شــاخص 

ســازوکارهای انگيزشــی-فرهنگی و شــاخص نيــروی انســانی متخصــص اســت. 
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1.مقدمه
عصر  و  شد؛  پيچيده  باید  پيچيدگی  مدیریت  برای 
می طلبد.  را  شبکه ای  راه حل های  شبکه ای  مسائل 
پيچيده  و  ساده  فعاليت  هر  انجام   )1392 )دانایی فرد، 
نيازمند دانایی و توانایی است. دانایی به اشراف اطالعاتی 
)ابزار و تجهيزات، دانش، مهارت و  توانایی  به مؤلفه های 
به  نياز  این اشراف  تکنيک( اطالق می شود؛ درعين حال، 
ایجاد روابط دارد و همان گونه که پيداست، روابط اجتماعی 
هستۀ اصلی جامعه محسوب می شوند و موجب می شوند 
کنشگران با گسترش پيوند های خود، کنش های خود را 
خود  اهداف  به  طریق  این  از  و  کنند  تسهيل  جامعه  در 
دست یابند؛ به بيان دیگر، همۀ افراد در جامعه به نوعی در 
تالش برای برقراری ارتباط با دیگران هستند تا مبادالت 
و  )صفاری  دهند.  سرعت  مختلف  زمينه های  در  را  خود 

همکاران، 1389( 
عالوه بر جامعه که تعامالت گسترده ای را در خود جای 
می دهد، اجتماع کوچک تری با عنوان»اجتماع شبکه ای« 
روابط  است.  غيررسمی  روابط  شبکۀ  که  می شود  مطرح 
و پيوندهای اجتماعی، بنا بر نظریۀ تحليل شبکه، به مثابۀ 
سرمایۀ اجتماعی و دارایی فرد محسوب می شود و فرد از 
طریق آن می تواند به منابع و حمایت های موجود در این 
سرمایۀ  نوع  این  که  نظریاتی  از  یابد.  دسترسی  پيوندها 
اجتماعی را تبيين کرده است، نظریۀ »سرمایۀ اجتماعی 
شبکۀ ولمن« است. ولمن ضمن ارائۀ سه مدل »اجتماع 
حفظ شده«،  »اجتماع  و  رهاشده«  »اجتماع  گم شده«، 
)اندازه و  بعد ساختی  را در سه  اجتماعی شبکه  سرمایۀ 
ترکيب(، تعاملی )فراوانی تماس، شدت رابطه و صميميت( 
و کارکردها )حمایت ها( بررسی می کند. از انواع این گونه 
مجازی«  اجتماعی  »شبکه های  شبکه ای،  اجتماعات 
هستند. شبکه های اجتماعی مجازی که امروزه کارکردی 
کمابيش همچون اجتماعات واقعی دارند، برای نخستين 
 بار در 1993 و توسط رینگولد )به عنوان گروه اجتماعی 
موجود در اینترنت که مردم از طریق آن با یکدیگر بحث 
می کنند( مطرح شد. اجتماعات مجازی فضاهایی هستند 
از  مشخص،  موضوعی  دربارۀ  بحث  برای  آن  اعضای  که 
طریق ارسال پيام گرد هم می آیند و در آن تالش می شود 

مکان های فيزیکی و ارتباطات رودررو شبيه سازی شود و 
افراد در آن، نه فقط به اطالعات، که به دیگر افراد برای 
گفت و گو و بحث و تبادل نظر دسترسی دارند. )توسلی و 

همکاران، 1391( 
با  اجتماعی  شبکه ای  ایجاد  به  نياز  حاضر،  حال  در 
بتوان  تا  می شود  احساس  کشور  در  صنعتی  رویکردی 
به گونه ای به شبکه سازی و جلوگيری از هدررفت سرمایه های 
اجتماعی و اقتصادی نائل شد. اشراف اطالعاتی حاصل از 
این نوع شبکه سازی می تواند در حوزه های تخصصی به کار 
رود و از هدررفت منابع حياتی کشور )به ویژه منابع انسانی 
توانمند، تجهيزات، تجربيات، مهارت ها و...( بکاهد. کشور 
در  همواره  تحریم ها،  ازجمله  خاص،  شرایط  به  توجه  با 
تأمين نياز های صنعتی خود با چالش و مشکل روبه روست 
و این در حالی است که در صورت شناسایی و سازمان دهی 
درست، با توجه به ظرفيت های سخت و نرم افزاری درون 
ایران اسالمی، می توان بر اکثر چالش ها و مشکالت فائق 
آمد. برای پاسخ گویی به این نياز ایجاد سيستمی یک پارچه 
با بن مایۀ صنعتی می تواند در حل بهينه مسائل در صنعت، 

به ویژه صنعت دفاعی، راهگشا باشد. 
شبکه های  پایۀ  بر  می تواند  یکپارچه  سيستم  این 
اجتماعی ایجاد شود تا از هدررفت سرمایه های اجتماعی 
جریان های  طریق  از  اجتماعی  سرمایۀ  کند.  جلوگيری 
اطالع رسانی همچون آموزش های مرتبط با مشاغل، تبادل 
به معامالت در  تبادل اطالعات هنجارهای مربوط  عقاید، 
گروه های  مردمی،  مشارکت های  اجتماعی،  شبکه های 
و  فردگرایی  برابر  در  جمع گرایی  روحيۀ  ایجاد  خودیاری، 
نوع دوستی شکل می گيرد. درکل می توان سرمایۀ اجتماعی 
دانست.  مدرن سازی  فرایند  اصلی  زمينه ساز  و  زیربنا  را 

)هویدا، 1394( 
اجتماعی  شبکه های  که  گفت  می توان  درعين حال، 
منبعی برای مدیریت دانش مشترک نيز هستند، زیرا از 
طریق آن ها، ایجاد، مبادله و تغيير شکل دانش امکان پذیر 
ایجاد  امکانات فراوانی را برای  می شود . فناوری اطالعات 
شبکه های اجتماعی و مدیریت دانایی مشترک به گونه ای 
قابل مشاهده، اصولی و با امکان راستی آزمایی فراهم آورده 

است. )اليگری و همکاران، 2013( 
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الگوهای ساخت شبکه بسيار گسترده هستند و نسبت 
به نوع کارکرد گسترۀ متفاوتی دارند. مسئوليت پذیری و 
هستند.  شبکه ها  پویایی  در  کليدی  عامل  دو  اختيارات 
به گونه ای  ایران  در  سازمانی  ساختارهای  اکثر  متأسفانه 
به صورت  تصميم گيری  الگوهای  که  شده اند  طراحی  
شرایط  در  اختيارات  حوزۀ  و  می کنند  عمل  متمرکز 
مهم  عامل  نيست.  روشن  و  شفاف  چندان  فوق العاده 
دیگر که فضای شبکه را پویا می سازد، شفاف بودن محيط 
تصميم گيری است. این پدیده زمانی اهميت می یابد که 
بحران  از  خروج  راه های  بررسی  هدف  با  شفاف سازی 

همسو باشد. 
محيط  مستمر  به طور  می بایست  پدیده  این 
بحران زا  عوامل  ورود  از  و  کند  ارزیابی  را  تصميم گيری 
شفاف سازی  کند.  جلوگيری  تصميم گيری  محيط  به 
درحقيقت پيوند های مثبت و کارآمد شبکه را شناسایی 
به بيان دیگر،  می سازد؛  ميسر  را  شبکه  ساخت  و  می کند 
ایفا  را  شبکه سازی  محرکۀ  موتور  نقش  شفاف سازی 
می کند و عاملی برای فعال کردن شبکه به حساب می آید. 

)عبيری،1387( 
با توجه به مشکالت و موانع موجود در روند پياده سازی 
موفق شبکه های اجتماعی سازمانی و انطباق دهی مناسب 
است  شده  باعث  سازمانی  دانش  مدیریت  ساختار  با  آن 
کارکرد  مناسب،  مدیریتی  و  ارتباطی  ابزار  این  بعضاً  که 
و  منابع  هدررفتن  باعث  و  ندهد  نشان  خود  از  را  خوبی 
ظرفيت های موجود در سازمان شود؛ به همين دليل الزم 
است که به منظور پياده سازی موفق شبکه های اجتماعی، 
اقدام به شناسایی عوامل مؤثر در این حوزه شود تا منجر 
تعارضات و مشکالت موجود در  بيشتر  به کاهش هرچه 
بين  سنخيت  و  عدم انطباق  هرگونه  از  و  شود  سازمان 
اهداف، ساختار و ماهيت شبکه های اجتماعی سازمانی با 
فضای عملياتی مدیریت دانش در سازمان شود. به همين 
منظور، این پژوهش حول محور این سؤال مطرح می شود: 
اجتماعی  شبکه های  موفق  پياده سازی  بر  مؤثر  عوامل 
سازمانی به منظور بهبود ساختار مدیریت دانش سازمانی 
در سازمان های اپراتور های کشور کدام اند و اولویت بندی 

آنان به چه صورت است؟

2.ادبیاتنظریوپیشینۀپژوهش
2-1ادبیاتنظریپژوهش

مردم در سه سطح درون فردی، ميان فردی و عمومی 
ارتباط برقرار می کنند. ارتباطات سازمانی که در اینجا در 
ارتباطاتی  سطوح  شامل  بيشتر  می شود،  بحث  آن  مورد  
ميان فردی و عمومی می شود. ارتباطات سازمانی از دیگر 
متفاوت  عمومی  یا  و  بين فردی  مانند  ارتباط  شکل های 
است و دليل این تفاوت به تعریف سازمان و ویژگی هایی که 
برای آن مشخص شده است، برمی گردد. یک جنبۀ مهم از 
ارتباطات سازمانی از این نکته ناشی می شود که سازمان ها 
فعاليت های  که  می شناسيم  هدف مدار  موجودیت های  را 
آن ها در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی هماهنگ 
شده اند. روشن است که اگر سازمان ها را این گونه تعریف 
کنيم، درمی یابيم که فعاليت های ارتباطی زیادی در جهت 
هستند؛  سازمان ها  در  اهداف  تحقق  و  رفتار  هماهنگی 
سازمان ها  در  ارتباطات  از  عمد ه ای  بخش  بدین ترتيب، 
از  سازمانی  ارتباط  تمایز  راه  دومين  وظيفه مدار هستند. 
دیگر انواع ارتباط به تعریف سازمان به عنوان سيستم های 
الگو های هماهنگی در سازمان ها  برمی گردد.  ساختارمند 
بعضی  به طوری که  می شوند؛  ساختار ها  ایجاد  موجب 
ساختار ها  این  نيستند.  برخی  و  هستند  سلسله مراتبی 
هم می توانند تسهيل کننده ارتباطات سازمان باشند و هم 

مانع آن بشوند. )آلن، 2016( 
سومين بحث در تمایز ارتباط سازمانی از دیگر انواع 
ارتباطات مربوط به محاط بودن سازمان ها در محيط   است. 
وقتی سازمان ها را محاط در محيطی بزرگ تر بشناسيم، 
نتيجه می گيریم که فرایندهای ارتباط سازمانی تحت تأثير 
در  هم  ارتباطات  اینکه  نخست  هستند:  مختلفی  مسائل 
دوم  می افتد؛  اتّفاق  آن  از  فراتر  هم  و  سازمانی  مرزهای 
به سازمان ها  بنگریم که  زاویه  این  از  را  افراد  باید  اینکه 
می آیند و از سازمان ها می روند. یک فرایند مهم ارتباطی 
در سازمان که از محاط بودن آن در محيط ناشی می شود، 
ارتباط  باید  بنابراین،  است؛  جدید  اعضای  جامعه پذیری 
آن  از  فراتر  هم  و  سازمانی  مختلف  سطوح  در  هم  را 
مورد بررسی قرار دهيم. ارتباط سازمانی شکلی از ارتباط 
ناظر به روابط کاری  ارتباط،  ميان فردی است که در  آن 
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کارکنان درون یک سازمان است. )هویدا، 1394( این گونه 
برای  سخنرانی  آموزش های  در  ریشه  که  ارتباط  از 
 1927 سال  در  دارد،   1920 دهۀ  در  شرکت ها  مدیران 
موردتوجه قرار گرفت. در آن سال تليسبرگر و دیکسون 
کاری  روابط  زمينۀ  در  الکتریک،  وسترن  کارخانجات  در 
بين رئيس و مرئوس مطالعاتی انجام دادند. بعد از ایشان، 
بسياری از پژوهشگران مدیریت در این زمينه مطالعه کرده 
و نظریاتی را به جامعۀ بشری ارائه دادند که دراین ميان 
می توان به نظرات ردینگ در سال 1972، نظرات پرتر و 
لسنيسک در سال 1978 و تحقيقات جابليندر 1985 و 

کلی در 1982 اشاره کرد. )هانگ، 2015( 
نویسندگان کتاب  برو سایر  در سال 1978، گلدهی 
تحليلگری  اّولين  سازمانی  ارتباطات  تجزیه وتحليل 
نظام گرایانه ارتباط سازمانی را انجام دادند. تأکيد اساسی 
سازمانی،  ارتباطات  چگونگی  بر  عمدتاً  فوق  بررسی های 
دهه 1980  در  بود.  سازمان  عملکرد  و  کارکنان  رضایت 
مطالعۀ ارتباطات سازمانی از رشدی سریع برخوردار شد 
و تعداد زیادی از رویکردهای متدولوژیکی و تئوریکی را 
شامل شد. برخی از کوشش های تحقيقی که از افق های 
جدید در تحقيقات مربوط به ارتباطات سازمانی به شمار 
دیدگاه  اطالعات،  پردازش  دیدگاه  از:  عبارت اند  می روند 
)کيتون،  سياسی.  دیدگاه  و  فرهنگی  دیدگاه  بالغی، 

 )2018
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با  پژوهشی  در  )2019(؛  همکاران،  و  پی  بولزیرن 
عنوان »رویکردهای نفوذ و تکامل در شبکه های اجتماعی: 
مدلی براساس روابط مارکوف«، بيان شد که با توجه به 
رشد و توسعۀ شبکه های اجتماعی و به کارگيری آن توسط 
کاربران در سراسر دنيا، لزوم ایجاد رویکردهای نفوذکننده 
جهت دهی  و  محتوا  کنترل  محتوا،  مدیریت  به منظور 
به منظور  متوسط  و  کوچک  کسب وکارهای  برای  تجاری 
ارتقای سطح موفقيت بازاریابی الکترونيک ضرورت دارد. 
رویداد های  به صورت  مارکوف  روابط  با  این خصوص،  در 
ترتيبی-اتّفاقی و بدون حافظه برای ایجاد یک جهت دهی 
در  تجاری  محتوای  مدیریت  و  نفوذ  تجاری،  هوشمند 
شبکه های اجتماعی می تواند به عنوان یک رویکرد موفق 

در روند تجاری سازی و بازاریابی الکترونيک در شبکه های 
و  تبليغاتی  محتواهای  مدیریت  با  و  باشد  اجتماعی 
هوشمند  الگوریتم های  با  آن ها  جهت دهی  همچنين 
می توان مشتریان بيشتری در روند مزیت های خدمات و 

محصوالت تجاری آگاه سازی کرد. 
کاویرا ای و همکاران، )2019(؛ در پژوهشی با عنوان 
و  اطالعات  فناوری  طریق  از  مؤثر  فرهنگی  »ارتباطات 
ارتباطات و استفاده از رسانه های اجتماعی«، بيان شد که 
رشد چشمگير و روز افزون شبکه های اجتماعی در جامعه 
تسریع  را  افراد  بين  ارتباطات  روند  که  است  شده  باعث 
بخشيده و همچنين به بستر مناسبی برای انتقال ارزش های 
فرهنگی تبدیل شود که منجر به انتقال مؤثر، سریع و جامع 
این قبيل ارزش ها در بستر ارتباطات در جامعه شده است. 
فناوری های اطالعاتی و ارتباطی نقش مؤثر و مفيدی در 
روند تسریع و تسهيل روند انتقال ارزش های فرهنگی دارند. 
اطالعاتی  فناوری های  رشد  و  توسعه  لزوم  اینکه  عالوه بر 
داشته  همراه  به  مؤثر  نقش  خصوص  این  در  ارتباطی  و 
که  شده اند  باعث  ارتباطی  تکنولوژی های  پيشرفت  با  و 
اجتماعی  شبکه های  در  فرهنگی  ارزش های  انتقال  روند 
در  فناورانه  زیرساخت های  دليل،  همين  به  گيرد،  شدت 
روند توسعه و رشد شبکه های اجتماعی از اهميت باالیی 

برخوردار شده اند. 
با  پژوهشی  در  )2019(؛  همکاران،  و  اچ  شيرادو 
اجتماعی  شبکه های  در  منابع  »به اشتراک گذاری  عنوان 
روند  در  که  شد  بيان  جدید«،  فناوری  محوریت  با 
اشتراک گذاری منابع در شبکه های اجتماعی لزوم وجود 
ذخيره سازی،  برای  هوشمند  الگوریتم های  سلسله  یک 
انتقال، فراخوان و توزیع اطالعات به دست آمده و توليدشده 
در شبکه های اجتماعی برای کاربران و همچنين استفاده 
در  اطالعات  انتقال  راندمان  باالبردن  برای  آن ها  از 
در  به طوری که  دارد؛  بسيار ضرورت  اجتماعی  شبکه های 
این خصوص استفاده از فناوری های جدید به عنوان ابزاری 
تسریع  همچنين  و  فناورانه  زیرساخت های  تقویت  برای 
شبکه های  در  اطالعات  اشتراک گذاری  روند  تسهيل  و 

اجتماعی از آن ها یاد شده است.
استيل پی و همکاران، )2019(؛ در پژوهشی با عنوان 
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سایت های  و  صوتی  مکانيزم های  کارکنان،  »مشارکت 
در  که  شد  بيان  سازمانی«،  اجتماعی  شبکه های 
و  پياده سازی  سازمانی  اجتماعی  شبکه های  سازمان های 
توسعۀ موفق تری داشته اند؛ به طوری که از پذیرش فناوری 
مشارکت  ميزان  و  برخوردارند  کارکنان  ازسوی  مناسبی 
کارکنان بين آنان بسيار باال بوده است. هرچه شبکه های 
دانش  و  اطالعات  انتقال  قابليت  سازمانی  اجتماعی 
باشند،  داشته  کارآمدتر  و  مؤثر تر  به صورت  را  سازمانی 
سازمان  در  دانش  مدیریت  جریان  که  می شوند  باعث 
تقویت  روند  در  مؤثرتر  به صورت  کارکنان  و  یابد  توسعه 
ساختار مدیریت دانش سازمان و همچنين بهره برداری و 

استفاده از آن گام بردارند.
با  پژوهشی  در  )2019(؛  همکاران،  و  ام  تی  نيسار 
مدیریت  اجتماعی،  رسانه های  اطالعات  »مزایای  عنوان 
استفاده  که  شد  بيان  هوشمند«،  سازمان های  و  دانش 
شبکه های  نظير  اجتماعی  رسانه های  از  به کارگيری  و 
اجتماعی در سازمان باعث توسعه و تقویت زیرساخت های 
دانش  مدیریت  توانمندی  باالبردن  برای  ارتباطی  و  فنی 
به کارگيری،  روند  در  نيز  ازطرفی  و  شده  سازمان  در 
بسيار  نيز  به وجودآمده  دانش  فراخوان  ذخيره سازی، 
در  فرایندها  این  تسریع  و  تسهيل  به  منجر  و  بوده  مؤثر 
چرخۀ مدیریت دانش سازمان می شود. درنهایت، تمامی 
سازمان های هوشمند نيز به منظور افزایش سرعت و بازه 
ارتباطات در روند توليد دانش و دخيل کردن تمام ظرفيت 
استفاده  اجتماعی  شبکه های  از  سازمان  در  دانش  مولد 

می کنند. 
»شباهت  عنوان  با  پژوهشی  در  )2019(؛  ام،  کيو 
دانش  شبکه های  در  اجتماعی  سرمایۀ  غيرمستقيم 
پژوهشی و شبکه های اجتماعی: تبادل دانش در مؤسسات 
دانشگاهی«، بيان شد که سرمایه های اجتماعی در روند 
بسيار  تحقيقاتی  پروژه های  در  پژوهشی  اهداف  پيشبرد 
روند  آن ها  نبود  در  به طوری که  هستند؛  مفيد  و  مؤثر 
استفاده  این رو  از  خورد؛  برخواهد  مشکل  به  تحقيقات 
تحقيقات  روند  در  اجتماعی  سرمایه های  به کارگيری  و 
ماهيت  و  نقش  به  توجه  با  ازطرفی  هستند.  مؤثر  بسيار 
شبکه های اجتماعی که قابليت به کارگيری و جهت دهی 

در  دارند،  موجود  دانش  و  ظرفيت  و  توانمندی  مناسب 
بهتر روند تحقيقات می تواند شباهت های  جهت عملکرد 
پژوهشی  دانش  شبکه های  ماهيت  و  ساختار  با  بسياری 
به  توجه  با  بعضاً  به طوری که  باشند؛  داشته  تخصصی 
ساختار غيررسمی شبکه های اجتماعی می توانند استفادۀ 
آزادانه تر و بدون موانعی از سرمایه های اجتماعی در این 

رابطه را داشته باشند. 
با  پژوهشی  در  )2019(؛  همکاران،  و  اچ  کریمير 
عملکرد  بهبود  برای  توصيه هایی  نوآوری:  عنوان »رهبری 
اشتراک  و  صدا  کارکنان،  خالقيت  ارتقای  برای  سازمان 
دانش«، بيان شد که به منظور رهبری نوآوری در سازمان 
برای باالبردن عملکرد بهينۀ این فرایند در سازمان، لزوم 
استفاده از بستر های ارتباطی برای باالبردن کنشگری بين 
برای حل  رویکردهای خالقانه  بروز  در خصوص  کارکنان 
فرایندهای  بهينه سازی  یا  و  سازمانی  مشکالت  و  مسائل 
به صورت  سازمان  در  دانش  اشتراک گذاری  یا  و  سازمانی 
مؤثر حّتی در قالب فایل های صوتی می تواند باعث تقویت 
نوآوری در سازمان شود و خالقيت کارکنان  ساختارهای 
یا  و  در سطح شخصی  محول  وظایف  انجام  در جهت  را 
هم افزایی نيروها برای رهبری آنان در جهت حل و بهبود 
عملکرد کالن سازمان را ایجاد کرد و دراین بين شبکه های 
اجتماعی سازمانی نقش مؤثری در ایجاد رویکردهای مؤثر 

برای رهبری نوآوری در سازمان را دارند. 
سيپيدا ساریون جی و همکاران، )2019(؛ در پژوهشی 
با عنوان »نکات استفاده از مدل سازی معادالت ساختاری 
جزئی )PMS-SEM( در مدیریت دانش«، بيان شد که 
در روند بررسی عوامل مؤثر در استفاده از مدیریت دانش 
در سازمان به منظور تحقق اهداف سازمانی، لزوم افزایش 
افزایش  همچنين  و  سازمان  در  کارکنان  پذیرش  سطح 
و توسعۀ زیرساخت های ارتباطی در سازمان را می طلبد؛ 
یکدیگر  با  سازمان  در  به راحتی  بتوانند  افراد  به طوری که 
ارتباط برقرار کنند و دانش سازمانی خود را در جهت حل 
مسائل و مشکالت سازمانی به اشتراک بگذارند و در این 
بخشيده؛  بهبود  را  سازمان  در  توليد  دانش  سطح  راستا 
و  ذخيره سازی  به درستی  را  ایجادشده  دانش  ازطرفی  و 
مناسب  فراخوان دهی  مکانيزم های  ایجاد  با  همچنين 
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بتوانند در موارد نياز به سرعت و به سهولت از آن در جهت 
پيشبرد فرایندهای سازمان به کار گرفته شوند.

سویری ای و همکاران، 2019؛ در پژوهشی با عنوان 
در  کاربران  ارتباطات  مدیریت  برای  ارزیابی  مدل  »یک 
شبکۀ اجتماعی«، بيان شد که در روند ارزیابی و کنترل 
ارتباطات در شبکه های اجتماعی برای جلوگيری از بروز 
محتوایی،  و  ارتباطی  امنيتی،  قانونی،  ناهنجاری های 
اقدام  تا  دارد  هوشمند ضرورت  الگوریتم های  از  استفاده 
در  کاربران  عملکرد  و  محتوا  پایش  کنترل،  ارزیابی،  به 
روند ارتباطات در شبکه های اجتماعی شود و باعث شود 
سطح محتوای فرهنگی شبکه های اجتماعی حفظ و ایجاد 

اطمينان و اعتماد در نگاه کاربران شود. 
با  پژوهشی  در  )2019(؛  همکاران،  و  جی  ليو 
اجتماعی  شبکۀ  در  هدف  مخاطبان  »شناسایی  عنوان 
سازمانی  اجتماعی  شبکه های  که  شد  بيان  سازمانی«، 
که  خود  هدف  مخاطبان  از  وسيعی  طيف  به  توجه  با 
در راستای استفاده از این بستر ارتباطی برای باالبردن 
سطح عملکرد سازمانی در اختيار دارند، می توانند اقدام 
در  سطوح  تمامی  در  کارکنان  مناسب  جهت دهی  به 
تمرکز  از  دراین بين،  و  کنند  ممکن  زمان  کوتاه ترین 
اهداف  به  رسيدن  برای  سازمان  در  آنان  نگرش  نوع  و 
سطح های  در  کارکنان  بين  روابط  ازطرفی  گيرند.  بهره 
مختلف، با سطح دسترسی و ارتباطی ازپيش تعيين شده 
بتوانند  امکانات  این  همگی  تا  آورند  به وجود  را 
رویکردهای جدید را برای هم افزایی و همچنين افزایش 
مهيا  را  در سازمان  کارکنان  و  کاربران  توانمندی  سطح 

سازند. 
با  پژوهشی  در  )2018(؛  همکاران،  و  اس  پينگ 
اجتماعی:  شبکه های  در  تأثير  »تجزیه وتحليل  عنوان 
اجتماعی  شبکه های  که  شد  بيان  نظرسنجی«،  یک 
کاربران  بين  در  ارتباطات  روند  تسریع  و  تسهيل  باعث 
شده اند و ازسوی دیگر، آنان از مجموع روند ها، رویکردها 
و فرایندهای اجتماعی آگاه می شوند. درنهایت، شبکه های 
اجتماعی منجر به استفاده و به کارگيری درست و کامل 
عالوه بر  به طوری که  شده اند،  اجتماعی  سرمایه های  از 
جهت دهی  بتوانند  موجود  ظرفيت های  از  بهره مندی 

مناسب تری از آنان در انتقال، توليد و بازیابی ارزش های 
اجتماعی شوند.

با  پژوهشی  در  )2018(؛  همکاران،  و  کی  نورث 
یادگيری  طریق  از  ارزش  ایجاد  دانش:  »مدیریت  عنوان 
ایجاد  به  توجه  با  سازمان  در  که  شد  بيان  سازمانی«، 
یادگيری  فرایندهای  انجام  طریق  از  سازمانی  ارزش های 
با  و  شوند  ایجاد  سازمان  در  ارزش ها  می شود  باعث  که 
مفاهيم  انتقال  وظيفۀ  که  دانش  مدیریت  نقش  به  توجه 
و اطالعات در جهت رساندن درست این مفاهيم به تمام 
که ضمن  می شوند  باعث  و همگی  است  سازمانی  ارکان 
باالرفتن سطح عملکرد یادگيری در سازمان، تأثير دوسو 
بر روند ایجاد ارزش از چرخۀ یادگيری و همچنين انتقال 
مدیریت  محوریت  با  سازمان  در  روند  این  حفظ  و  مؤثر 

دانش شود. 
عنوان  با  پژوهشی  در  )2017(؛  سی،  جی  کانی 
مدیریت  برای  اجتماعی  رسانه های  تکاملی  »پيامدهای 
باعث  بيان شد که رسانه های اجتماعی  دانش سازمان«، 
شده اند که فرایندهای اجرایی مدیریت دانش تکامل یابند؛ 
با ایجاد بستری مناسب  به طوری که رسانه های اجتماعی 
و  هم افزایی  باعث  کارکنان  بين  ارتباطات  ایجاد  برای 
شدت گرفتن روند توليد دانش در سازمان شده و با توجه 
به ماهيت وجودشان توانایی انتشار این دانش را به سایر 
بخش های موردنياز سازمان به سرعت دارا شوند؛ همچنين 
تمامی  برای  نيز  را  دانش  فراخوانی  و  ذخيره سازی  روند 
کاربران در سازمان فراهم می کنند و این امر باعث می شود 

که ساختار مدیریت دانش در سازمان تکامل یابد.
سوتو اسيوستا پی و همکاران،)2017(؛ در پژوهشی 
اجتماعی و  باعنوان »اشتراک گذاری دانش در وب سایت 
در  دانش  توليد  کوچک  شرکت های  در  نوآوری  عملکرد 
تخصصی  اجتماعی  سایت های  که  شد  بيان  سازمان«، 
فراهم  را  بستر  این  دانش،  اشتراک گذاری  به منظور 
می کنند که شرکت های کوچک و استارتاپ های فعال در 
حوزۀ تحقيقات و توليد دانش بتوانند رویۀ نوآوری خود 
نتایج سایر شرکت ها  و  از دستاوردها  و  بهبود بخشند  را 
در زمينه های مورد نظر مطلع و در صورت امکان آن ها را 
تکميل و توسعه دهند؛ و این امر در بستر وب سایت های 
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تبادل  برای  باز  و  اجتماعی  بستر  یک  در  که  باز  منبع 
بُعد  از  می تواند  است،  شده  ایجاد  دانش  و  اطالعات 
سازمانی نيز باعث بهبود ساختارها و فرایندهای نوآوری 

در سازمان ها شود.
اسيوتو وی و همکاران، )2017(؛ در پژوهشی با عنوان 
»مدیریت دانش و مدیریت جامع مدیریت دانش به منظور 
درک نقش شبکه هاي رسانه اي اجتماعي«، بيان شد که 
در  دانش  مدیریت  جامع  ساختار  یک  ایجاد  به منظور 
سازمان و جهت دهی مناسب تمام ظرفيت های مولد دانش 
پياده سازی  سازمانی،  اهداف  تحقق  به منظور  سازمان  در 
باعث  سازمان  در  تخصصی  اجتماعی  رسانه های  ساختار 
باعث  همچنين  و  می شود؛  روند  این  تسریع  و  تشدید 
باالرفتن سطح توانمندی ساختار مدیریت دانش و ایجاد 

یک سيستم مدیریت جامع دانش در سازمان می شود. 
اوستروینک و همکاران، )2016(؛ در پژوهشی استفاده 
به اشتراک گذاری  برای  سازمانی  اجتماعی  رسانه های  از 
که  دادند  نشان  و  کردند  بررسی  را  سازمانی  دانش 
حرفه ای ها در استفاده از این رسانه ها دارای ابهام هستند، 
پيچيدگی  یک  طریق  از  آن ها  دانش  اشتراک  رفتار  زیرا 
)منطق  متفاوت  منطق  دو  از  که  می گيرد  نشئت  نهادی 
حرفه و منطق شرکت( تشکيل شده است. مطالعۀ موردی 
یک  در  سازمانی  اجتماعی  رسانه های  مورد   در  محققان 
سازمان مشاورۀ IT نشان داد که متخصصان راه هایی را 
به گونه ای  می کنند،  پيدا  دانش  به اشتراک نگذاشتن  برای 
نتایج  نکنند.  پرداخت  کم کاری  مبتنی  بر  هزینه ای  که 
به گونه ای  باید  شبکه ها  این  که  بود  آن  گویای  پژوهش 
را  کاربران  مقابله ای  شيوه های  بتوانند  که  شوند  طراحی 
مدیریت  اتصال،  مدیریت  به بيان دیگر،  کنند؛  مدیریت 

اعتبار و مدیریت اطالعات.
با  پژوهشی  در  )2016(؛  همکاران،  و  ای  ام  اید 
یادگيری  و  دانش  اشتراک  اجتماعی،  عنوان »شبکه های 
تخصصی  اجتماعی  که شبکه های  بيان شد  کارآموزان«، 
برای  ارتباطی  کانال  یک  ایجاد  باعث  سازمان  در 
آن  اشتراک گذاری  همچنين  و  دانش  به جریان گذاشتن 
و  توسعه  روند  در  امر  این  که  می شود  کاربران  بين  در 
توانمند سازی کارآموزان نقش مؤثر دارد و باعث می شود 

و  شود  گذاشته  اشتراک  به  به سهولت  موجود  دانش  که 
نقاط ضعف و مشکالت آن توسط سایر بخش ها شناسایی 
و همچنين برای حل و مرتفع سازی آن، تمامی ظرفيت 
سيستم را مورد استفاده قرار داده تا بتوان به بهترین جواب 

ممکن دست یافت. 
با  پژوهشی  در  )2015(؛  همکاران،  و  پی  بهاراتی 
عنوان »دانش بهتر با رسانه های اجتماعی؟ بررسی نقش 
شد  بيان  سازمانی«،  دانش  مدیریت  و  اجتماعی  سرمایۀ 
که رسانه های اجتماعی به عنوان یک بستر ارتباطی باعث 
به جریان گذاشتن اطالعات و همچنين استفادۀ بهينه تر از 
سرمایه های اجتماعی می شوند و این امر در سازمان نيز 
نمود دارد؛ به طوری که با استفاده از رسانه های اجتماعی 
را  سازمان  در  اجتماعی  سرمایه های  نقش  می توان 
پررنگ تر کرد و همچنين در جهت توسعه و رشد ساختار 
مدیریت دانش سوق دهی داد و با استفادۀ بهينه از تمامی 
بستر  یک  ایجاد  و  سازمان  در  دانش  مولد  ظرفيت های 
باعث  همگی  سازمانی،  دانش  محيط  در  پویا  هم افزایی 
سازمان  در  دانش  مدیریت  ساختار  اثربخشی  و  رشد 

می شوند. 
پان وای و همکاران، )2015(؛ در پژوهشی با عنوان 
مبادلۀ  برای  اجتماعی  شبکه های  پشتيبانی  »ادغام 
بيان  مجازی«،  جامعۀ  یک  مورد   در  مطالعه  دانش: 
شبکه های  از  عملياتی  و  فنی  پشتيبانی  روند  که  شد 
انتقال  و  مبادله  برای  مناسب  بستر سازی  در  اجتماعی 
دانش از اهميت باالیی برخوردار است؛ به طوری که برای 
تسهيل  به منظور  همچنين  مثبت،  بازخوردهای  افزایش 
شبکه های  ادغام  برقراری  اهميت  اطالعات،  انتقال  روند 
دانش  تبادل  مکانيزم های  هم افزایی  برای  اجتماعی 
پررنگ می شود؛ به همين منظور، اتخاذ راهکارهایی برای 
شبکۀ  یک  با  اجتماعی  شبکه های  ماهيت  انطباق پذیری 
ادغام فرایندها  تبادل دانش و  افزایش سطح  برای  جامع 

ضرورت پيدا می کند.

3-روشتحقیق
پيمایشي  ماهيت  با  و  کاربردی  نوع  از  تحقيق  این 
است. پس از شناسایي و استخراج عوامل مؤثر از مطالعات 
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جدول1، استخراج عوامل مؤثر از مطالعات پيشين )در قالب روش کيفی( 
منبععاملاستخراجشدهدرراستایهدفپژوهشازمطالعاتپیشینشماره

 )پان وای و همکاران، 2015(  اهميت جامعيت کانال های ارتباطی در روند ذخيره سازی دانش1

 )پينگ اس و همکاران، 2018( اهميت وجود ساختاری برای ميزان صرفۀ اقتصادی پياده سازی دانش2

 )کاویرا ای و همکاران، 2019( تأکيد بر اهداف جمعی و سازمانی در روند خلق دانش3

 )استيل پی و همکاران، 2019( طبقه بندی دانش براساس زمينۀ تخصصی مولدین دانش4

 )شيرادو اچ و همکاران، 2019( وجود ارتباط منطقی ميان زیرسيستم های خلق دانش5

 )بولزیرن پی و همکاران، 2019( وجود اعتماد ميان اعضا در روند خلق دانش 6

 )سویری ای و همکاران، 2019( وجود انگيزه های ارتقای سطح و پيشرفت جایگاه کاربر در روند خلق دانش 7

 )کاویرا ای و همکاران، 2019( وجود بستر فرهنگی کارگروهی در فرایند خلق دانش 8

 )بهاراتی پی و همکاران، 2015( وجود زیرساخت های امنيتی برای حفظ دانش ذخيره سازی شده9

 )کریمير اچ و همکاران، 2019( وجود ساختار اصالح مسائل براساس بررسی های جدید در سازمان 10

 )اسيوتو وی و همکاران، 2017( وجود ساختار برای بررسی سطح دسترسی متقاضيان به دانش11

 )کریمير اچ و همکاران، 2019( وجود فرایندهای همگام ساز و تطبيقی در روند خلق دانش12

 )نيسار تی ام و همکاران، 2019( وجود مکانيزم هایی برای شناسایی عرضه کنندۀ دانش مرتبط13

 )کاویرا ای و همکاران، 2019( وجود مکانيزم هایی برای جست وجو دانش براساس عالقه و نياز کاربران در سازمان14

 )شيرادو اچ و همکاران، 2019( وجود مکانيزم های ارتباط دهندۀ هوشمند موضوعات مرتبط در روند خلق دانش15

 )اید ام ای و همکاران، 2016( وجود مکانيزم های استانداردسازی فرایندهای خلق دانش16

 )سوتو اسيوستا پی و همکاران، 2017( وجود مکانيزم های اصالحی و مميزی در روند خلق دانش17

 )اوستروینک و همکاران، 2016( وجود مکانيزم هایی برای تعریف مسئله در شبکۀ مدیریت دانش سازمانی18

 )ليو جی و همکاران، 2019( وجود مکانيزم های توسعه ای در روند خلق دانش19

)سيپيدا ساریون جی و همکاران، 2019( وجود مکانيزم هایی برای اندازه گيری اندازۀ دانش و نياز در سازمان20

)شيرادو اچ و همکاران، 2019( وجود مکانيزم هایی برای انطباق دهی اندازۀ دانش موجود و دانش مورد نياز سازمان21

)کانی جی سی، 2017( وجود مکانيزم هایی برای آگاه سازی کاربران از دانش ایجادشده22

)بولزیرن پی و همکاران، 2019( وجود نيروهای متخصص در زمينۀ تدوین الگوی ارتباطی و عضوگيری در شبکه23

)استيل پی و همکاران، 2019( وجود نيروی انسانی برای تدوین الگوی امنيتی ذخيره سازی و انتقال دانش24

)نورث کی و همکاران، 2018( وجود نيروی انسانی برای شناسایی و رفع موانع و حمالت سایبری25

)نيسار تی ام و همکاران، 2019( وجود یک ساختار هوشمند برای انتقال دانش26

)لیوجیوهمکاران،2019(میزانظرفیتدانشدرباالبردنتوانمندیفناورانه27
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و  عاملی  تحليل  پرسش نامۀ  تهيۀ  به  اقدام  پيشين، 
اکتشافی کرده ایم. این پرسش نامه توسط 146 نفر از افراد 
 SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  و  می شود  پر  کارشناس 
درنهایت،  می شود.  اطالعات  تجزیه وتحليل  به  اقدام 
توسط نظر 16 نفر افراد خبره اقدام به تعيين اسم برای 
شاخص ها با توجه به اشتراکات تجربی بين زیرشاخص ها 
می شود. به علت کم بودن جامعۀ آماري، از تمامي جامعه 
نشده  استفاده  نمونه گيری  هيچ گونه  و  جسته ایم  بهره 
و دکتري  ارشد  دارای مدرک کارشناسی  است. خبرگان 
همچنين  و  هستند  کاری  سابقۀ  سال  سه  حداقل  با 
ارشد  کارشناسی  و  کارشناسی  مدرک  داری  کارشناسان 
شده  استفاده  ليکرت  طيف  از  پرسش نامه  در  هستند. 
است. براي تعيين پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای 
تجزیه وتحليل اطالعات از تحليل عاملی اکتشافی و تحليل 

عاملی تأیيدی استفاده شده است. 

4-تجزیهوتحلیلدادهها
عاملی  تحليل  از  استفاده  با  ابتدا  بخش  این  در 
به  توجه  با  مفهومی  مدل  تدوین  به  اقدام  اکتشافی 
مبنا  بر  و  پرسش نامه  توسط  جمع آوری شده  اطالعات 
نموده  پيشين  مطالعات  از  شده  استخراج  مؤثر  عوامل 
عاملی  تحليل  روند  از  اطالعات  تجزیه وتحليل  از  پس  و 
با  همچنين  و   spss نرم افزار  از  استفاده  با  اکتشافی 
توجه به نظر و تأیيد خبرگان و نام گذاری گروه های ایجاد 
مرحلۀ  در  و  می شود  ایجاد  پژوهش  مفهومی  مدل  شده 
تحليل  از  استفاده  به  اقدام  مدل  تأیيد  به منظور  دوم 
برای  ساختاری  معادالت  تدوین  برای  تأیيدی  عاملی 
می شود  استفاده  ایجادشده  مفهومی  مدل  صحت سنجی 
که دراین بين نيز پس از تدوین پرسش نامه براساس مدل 
ایجادشده در قالب سؤاالت انعکاسی اقدام به جمع آوری 
نرم افزار  از  استفاده  با  و  گردید  کارشناسان  از  اطالعات 

ليزرل اقدام به تحليل مدل نهایی شده است.
4-1تحلیلعاملیاکتشافی

اصلی  سازه های  یا  ابعاد  کشف  و  شناسایی   به منظور 
داده های تحقيق برای شناسایی عوامل مؤثر و  تبيين سهم 
واریانس توسط این عامل ها و نيز اولویت آن ها در زمينۀ 

اجتماعی  شبکه های  موفق  پياده سازی  بر  مؤثر  عوامل 
سازمانی، به منظور بهبود ساختار مدیریت دانش سازمانی 
از روش تحليل عاملی  اپراتور های کشور  در سازمان های 
نتایج  و  کار  انجام  مراحل  است.  شده  استفاده  اکتشافی 

 حاصله به شرح زیر است:  
یکی از تکنيک های تقليل داده ها تحليل عاملی است 
کوچک تر  مجموعه ای  به  را  متغير ها  از  زیادی  تعداد  که 
اطالعات  به طوری که  می کند؛  تبدیل  مهم  عامل های  از 
موجود و ضروری در متغيرها را به ساختار مجموعه ای از 
متغيرها خالصه مي کند که به آن تحليل عاملی اکتشافی 
مورد   در  نظریه  یک  آزمون کردن  برای  ولی  می گویند. 
ساختار مجموعه ای از متغيرها در یک حوزۀ علمی خاص، 
توجه  با  کرد.  استفاده  تأیيدی  عاملی  تحليل  از  بایستی 
به ضریب آلفای کرونباخ که 0.896 محاسبه شده است، 
می توان نتيجه گرفت که پایای پرسش نامه مناسب است و 
به همين دليل ما می توانيم مراحل تحليل عاملی اکتشافی 

را ادامه دهيم. 
بنابر نتایج جدول شماره 2، عامل های 12-10-6-5-
14 به دليل عدم تقارن و برخورداری از توزیعی غيرنرمال 

باید حذف شوند.

پایاییواندازۀکفایتنمونهگیری
و  عدم تقارن  دليل  به  که  عواملی  حذف  از  پس 
اقدام  تبعيت می کردند،  غيرنرمال  توزیعی  از  برخورداری 
پایایی  تا  است  شده  کرونباخ  آلفای  ضریب  محاسبۀ  به 
در  شود.  محاسبه  اکتشافی  عاملی  تحليل  پرسش نامۀ 
مرحلۀ اّول، شاخص KMO را محاسبه می کنيم؛ شاخص 
طبق  است.  بهتر  باشد  نزدیک تر  یک  به  هرچه   KMO
 )=0Sig/048( آزمون کرویت بارتلت، چون مقدار آن
توانایی  است،  درصد   5 از  کوچک تر  زیر  جدول  در 

عاملی شدن داده ها تأیيد می شود.
با توجه به توضيحاتی که پيش ازاین بيان شد و مقادیر 
و   0/671 مقدار  با   KMO شاخص  برای  به دست آمده 
بارتلت،  کرویت  آزمون  0.048در  معنی داری  سطح 
تحليل  اجرای  برای  الزم  شرایط  پرسش نامه  سؤاالت 
عاملی اکتشافی دارد. جهت تعيين ميزان تبيين واریانس 
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جدول 2، جدول توصيف چولگی و کشيدکی در روابط بين متغيرها

ف
حداکثرحداقلتعدادمتغیرردی

کشیدگیچولگی

انحرافمعیارارقامانحرافمعیارارقام

0.3447.1842.27970.416-14615وجودبسترفرهنگیکارگروهیدرفرایندخلقدانش1

1.08730.416-0.1091.184-14615وجودمکانیزمهاییبرایانطباقدهیاندازۀدانشموجودودانشموردنیازسازمان2

0.98630.416-0.4804.184-14615وجوداعتمادمیاناعضادرروندخلقدانش3

1.23930.416-0.8358.184-14615وجودمکانیزمهایاستانداردسازیفرایندهایخلقدانش4

0.67320.416-1.4354.184-14615تأکیدبراهدافجمعیوسازمانیدرروندخلقدانش5

1.17810.416-1.8334.184-14615میزانظرفیتدانشدرباالبردنتوانمندیفناورانه6

0.4131.1843.629160.416-14615وجودمکانیزمهایارتباطدهندۀهوشمندموضوعاتمرتبطدرروندخلقدانش7

0.79350.416-0.3184.184-14615وجودمکانیزمهایتوسعهایدرروندخلقدانش8

0.84620.416-146150.1591.184وجودفرایندهایهمگامسازوتطبیقیدرروندخلقدانش9

0.75740.416-1.1704.184-14615طبقهبندیدانشبراساسزمینۀتخصصیمولدیندانش10

0.90440.416-146150.0515.184اهمیتجامعیتکانالهایارتباطیدرروندذخیرهسازیدانش11

0.95260.416-146151.5263.184وجودمکانیزمهایبرایشناساییعرضهکنندۀدانشمرتبط12

0.97520.416-0.1866.184-14615وجودنیروهایمتخصصدرزمینۀتدوینالگویارتباطیوعضوگیریدرشبکه13

1.3029.1841.548360.416-14615اهمیتوجودساختاریبرایمیزانصرفۀاقتصادیپیادهسازیدانش14

0.24680.416-0.2499.184-14615وجودمکانیزمهاییبرایاندازهگیریاندازۀدانشونیازدرسازمان15

0.5926.1842.675460.416-14615وجودنیرویانسانیبرایشناساییورفعموانعوحمالتسایبری16

1.14750.416-0.2172.184-14615وجودنیرویانسانیبرایتدوینالگویامنیتیذخیرهسازیوانتقالدانش17

0.73260.416-0.7486.184-14615وجودیکساختارهوشمندبرایانتقالدانش18

0.97200.416-0.5783.184-14615وجودساختاراصالحمسائلبراساسبررسیهایجدیددرسازمان19

0.2621.1840.15910.416-14615وجودمکانیزمهاییبرایآگاهسازیکاربرانازدانشایجادشده20

0.63540.416-0.4838.184-14615وجودارتباطمنطقیمیانزیرسیستمهایخلقدانش21

0.24680.416-0.7599.184-14615وجودانگیزههایارتقایسطحوپیشرفتجایگاهکاربردرروندخلقدانش22

0.67930.416-0.4354.184-14615وجودمکانیزمهاییبرایتعریفمسئلهدرشبکۀمدیریتدانشسازمانی23

0.79660.416-0.2081.184-14615وجودمکانیزمهایاصالحیوممیزیدرروندخلقدانش24

0.6273.1843.633240.416-14615وجودزیرساختهایامنیتیبرایحفظدانشذخیرهسازیشده25

0.5922.1842.706060.416-14615وجودمکانیزمهاییبرایجستوجودانشبراساسعالقهونیازکاربراندرسازمان26

0.8231.1840.29170.416-14615وجودساختاربرایبررسیسطحدسترسیمتقاضیانبهدانش27
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جدول 2، جدول توصيف چولگی و کشيدکی در روابط بين متغيرها

ف
حداکثرحداقلتعدادمتغیرردی

کشیدگیچولگی

انحرافمعیارارقامانحرافمعیارارقام

0.3447.1842.27970.416-14615وجودبسترفرهنگیکارگروهیدرفرایندخلقدانش1

1.08730.416-0.1091.184-14615وجودمکانیزمهاییبرایانطباقدهیاندازۀدانشموجودودانشموردنیازسازمان2

0.98630.416-0.4804.184-14615وجوداعتمادمیاناعضادرروندخلقدانش3

1.23930.416-0.8358.184-14615وجودمکانیزمهایاستانداردسازیفرایندهایخلقدانش4

0.67320.416-1.4354.184-14615تأکیدبراهدافجمعیوسازمانیدرروندخلقدانش5

1.17810.416-1.8334.184-14615میزانظرفیتدانشدرباالبردنتوانمندیفناورانه6

0.4131.1843.629160.416-14615وجودمکانیزمهایارتباطدهندۀهوشمندموضوعاتمرتبطدرروندخلقدانش7

0.79350.416-0.3184.184-14615وجودمکانیزمهایتوسعهایدرروندخلقدانش8

0.84620.416-146150.1591.184وجودفرایندهایهمگامسازوتطبیقیدرروندخلقدانش9

0.75740.416-1.1704.184-14615طبقهبندیدانشبراساسزمینۀتخصصیمولدیندانش10

0.90440.416-146150.0515.184اهمیتجامعیتکانالهایارتباطیدرروندذخیرهسازیدانش11

0.95260.416-146151.5263.184وجودمکانیزمهایبرایشناساییعرضهکنندۀدانشمرتبط12

0.97520.416-0.1866.184-14615وجودنیروهایمتخصصدرزمینۀتدوینالگویارتباطیوعضوگیریدرشبکه13

1.3029.1841.548360.416-14615اهمیتوجودساختاریبرایمیزانصرفۀاقتصادیپیادهسازیدانش14

0.24680.416-0.2499.184-14615وجودمکانیزمهاییبرایاندازهگیریاندازۀدانشونیازدرسازمان15

0.5926.1842.675460.416-14615وجودنیرویانسانیبرایشناساییورفعموانعوحمالتسایبری16

1.14750.416-0.2172.184-14615وجودنیرویانسانیبرایتدوینالگویامنیتیذخیرهسازیوانتقالدانش17

0.73260.416-0.7486.184-14615وجودیکساختارهوشمندبرایانتقالدانش18

0.97200.416-0.5783.184-14615وجودساختاراصالحمسائلبراساسبررسیهایجدیددرسازمان19

0.2621.1840.15910.416-14615وجودمکانیزمهاییبرایآگاهسازیکاربرانازدانشایجادشده20

0.63540.416-0.4838.184-14615وجودارتباطمنطقیمیانزیرسیستمهایخلقدانش21

0.24680.416-0.7599.184-14615وجودانگیزههایارتقایسطحوپیشرفتجایگاهکاربردرروندخلقدانش22

0.67930.416-0.4354.184-14615وجودمکانیزمهاییبرایتعریفمسئلهدرشبکۀمدیریتدانشسازمانی23

0.79660.416-0.2081.184-14615وجودمکانیزمهایاصالحیوممیزیدرروندخلقدانش24

0.6273.1843.633240.416-14615وجودزیرساختهایامنیتیبرایحفظدانشذخیرهسازیشده25

0.5922.1842.706060.416-14615وجودمکانیزمهاییبرایجستوجودانشبراساسعالقهونیازکاربراندرسازمان26

0.8231.1840.29170.416-14615وجودساختاربرایبررسیسطحدسترسیمتقاضیانبهدانش27
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جدول3، ضریب آلفای کرونباخ
تعداد گويه هاضريب آلفای کرونباخ

0/79122

 KMO 0/671اندازۀ کفايت نمونه گيری

آزمون کرويت بارتلت

115,2141مجذور خی

71درجۀ آزادی

0,048سطح معنی داری

جدول 4، اشتراکات در آزمودنی های پژوهش
اشتراکات استخراجیاشتراکات اّوليهمتغيرشماره

1,0000,727395وجود بستر فرهنگی کارگروهی در فرايند خلق دانش1

1,0000,64066وجود مکانيزم هايی برای انطباق دهی اندازۀ دانش موجود و دانش مورد نياز سازمان2

1,0000,636717وجود اعتماد ميان اعضا در روند خلق دانش3

1,0000,757949وجود مکانيزم های استانداردسازی فرايندهای خلق دانش4

1,0000,741194وجود مکانيزم های ارتباط دهندۀ هوشمند موضوعات مرتبط در روند خلق دانش5

1,0000,764849وجود مکانيزم های توسعه ای در روند خلق دانش6

1,0000,801317وجود فرايندهای همگام ساز و تطبيقی در روند خلق دانش7

1,0000,631789اهميت جامعيت کانال های ارتباطی در روند ذخيره سازی دانش8

1,0000,718524وجود نيروی انسانی برای تدوين الگوی امنيتی ذخيره سازی و انتقال دانش9

1,0000,587435وجود مکانيزم هايی برای اندازه گيری اندازۀ دانش و نياز در سازمان10

1,0000,643616وجود نيروی انسانی برای شناسايی و رفع موانع و حمالت سايبری11

1,0000,738237وجود نيروهای متخصص در زمينۀ تدوين الگوی ارتباطی و عضوگيری در شبکه12

1,0000,536183وجود يک ساختار هوشمند برای انتقال دانش13

1,0000,654458وجود ساختار اصالح مسائل براساس بررسی های جديد در سازمان14

1,0000,560823وجود مکانيزم هايی برای آگاه سازی کاربران از دانش ايجادشده15

1,0000,78949وجود ارتباط منطقی ميان زيرسيستم های خلق دانش16

1,0000,546183وجود انگيزه های ارتقای سطح و پيشرفت جايگاه کاربر در روند خلق دانش17

1,0000,654458وجود مکانيزم های برای تعريف مسئله در شبکۀ مديريت دانش سازمانی18

1,0000,560823وجود مکانيزم های اصالحی و مميزی در روند خلق دانش19

1,0000,789491وجود زيرساخت های امنيتی برای حفظ دانش ذخيره سازی شده20

1,0000,560823وجود مکانيزم هايی برای جست وجوی دانش براساس عالقه و نياز کاربران در سازمان21

1,0000,654458وجود ساختار برای بررسی سطح دسترسی متقاضيان به دانش22
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واریانس  کل  از  پژوهش،  آزمودنی های  در  عوامل  توسط 
تبيين شده به وسيلۀ راه حل تحليل عاملی استفاده شد که 

خالصۀ نتایج آن در جدول زیر آورده شده است. 
آوردن  از  مطالب،  ارائۀ  در  محدودیت  به  توجه  با 
ميزان اشتراکات خارجی و همچنين عواملی که نسبت به 
عدم تقارن حساس اند و قدرمطلق عدم تقارن )چولگی( آن 
بزرگ تر از 1 است، حذف شده و از 33 عامل به 27 عامل 
تقليل شده است. همچنين در مرحلۀ گروه بندی و چرخ 
عوامل با توجه به اینکه عامل 14 تنها در یک گروه قرار 
گرفته است، آن عامل نظير حذف شده است و درنهایت، 
26 زیرشاخص باقی مانده است. پس از مشخص شدن و 
اشتراکات  به  توجه  با  طبقه بندی شدن عوامل در گروه ها 
برای  نام گذاری  به  اقدام  خبره،  افراد  نظر  و  تجربی 

گروه ها ی آن ها )شاخص ها( شده است. 
به  تجربی  نظر  از  که  عواملی  مشخص کردن  از  بعد 
تجربی  اشتراک  از  کوشيد  باید  دارند،  تعلق  یکدیگر 
استنتاج  به  می شوند  بار  معينی  عامل  بر  که  متغيرهایی 
اشتراک مفهومی نائل آمد. عوامل را به نحوی که از ادبيات 
تحقيق حاصل شده است، با توجه به اینکه کدام سؤاالت 
مشورت  با  است،  باالتر  سؤاالت  کدام  عاملی  بار  و   است 

افراد خبرۀ پژوهش به صورت زیر نام گذاری کرده ایم. 
براساس نتایج به دست آمده، پنج عامل اّوليه، عوامل مؤثر 

بر پياده سازی موفق شبکه های اجتماعی سازمانی به منظور 
سازمان های  در  سازمانی  دانش  مدیریت  ساختار  بهبود 
شاخص  از:  است  عبارت  پژوهش  این  کشور  اپراتور های 
گویه،  چهار  با  دانش  ذخيره سازی  و  انتقال  سازوکارهای 
شاخص سازوکارهای خلق و توسعۀ دانش سازمانی با شش 
چهار  با  دانش-نياز  ارزیابندۀ  سازوکارهای  شاخص  گویه، 
گویه، شاخص سازوکارهای انگيزشی-فرهنگی با چهارگویه و 

شاخص نيروی انسانی متخصص با سه گویه هستند. 
2-4بخشدومتحلیلعاملیتأییدی

در تحقيق تحليلی، محقق به بررسی، بحث و اظهارنظر 
در مورد  چرایی امور می پردازد و با استفاده از استدالل و 
یا  اثبات  به  مقایسه ای  روش  و  ترکيب  و  تجزیه  برهان، 
رد نظریه ای اقدام می کند و جوانب و ابعاد قضيه ای را از 
ازجمله  می کند.  روشن  منطق  به کارگيری  با  و  استدالل 
فرضيات  رد  یا  تأیيد  برای  ناپارامتری  و  پارامتری  آمار 
تحقيق با عنوان آمار تحليل یا آمار استنباطی برای همين 

حوزه از ارائۀ نتایج کاربرد دارد. 
)KS(1-2-4آزمونکولموگروف-اسمیرنف

برای انتخاب آزمون آماری درست برای تحليل داده ها، 
از توزیع آماری متغيرهایی که مورد آزمون قرار  باید  ابتدا 
می گيرند اطمينان حاصل کرد؛ برای نمونه، پيش نياز انجام 
آزمون های پارامتری، نرمال بودن توزیع آماری داده هاست. 

نمودار 1، نمودار سنگریزه 
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 جدول 6، ماتریس ساختار عامل چرخش یافته با شش عامل

گويه هارديف
عوامل

12345

X210.731وجود ارتباط منطقی ميان زيرسيستم های خلق دانش

X90.472وجود فرايندهای همگام ساز و تطبيقی در روند خلق دانش

X30.782وجود اعتماد ميان اعضا در روند خلق دانش

X160.360.696وجود نيروی انسانی برای شناسايی و رفع موانع و حمالت سايبری

X240.4520.443وجود مکانيزم های اصالحی و مميزی در روند خلق دانش

X180.731وجود يک ساختار هوشمند برای انتقال دانش

X80.692وجود مکانيزم های توسعه ای در روند خلق دانش

X220.694وجود انگيزه های ارتقای سطح و پيشرفت جايگاه کاربر در روند خلق دانش

X20.586وجود مکانيزم هايی برای انطباق دهی اندازۀ دانش موجود و دانش مورد نياز سازمان

X170.713وجود نيروی انسانی برای تدوين الگوی امنيتی ذخيره سازی و انتقال دانش

X200.582وجود مکانيزم هايی برای آگاه سازی کاربران از دانش ايجادشده

X190.471وجود ساختار اصالح مسائل براساس بررسی های جديد در سازمان

X250.633وجود زيرساخت های امنيتی برای حفظ دانش ذخيره سازی شده

X150.504وجود مکانيزم هايی برای اندازه گيری اندازۀ دانش و نياز در سازمان

X70.452وجود مکانيزم های ارتباط دهندۀ هوشمند موضوعات مرتبط در روند خلق دانش

X230.552وجود مکانيزم هايی برای تعريف مسئله در شبکۀ مديريت دانش سازمانی

X260.718وجود مکانيزم هايی برای جست وجوی دانش براساس عالقه و نياز کاربران در سازمان

X40.433وجود مکانيزم های استانداردسازی فرايندهای خلق دانش

X130.657وجود نيروهای متخصص در زمينۀ تدوين الگوی ارتباطی و عضوگيری در شبکه

X270.4780.222وجود ساختار برای بررسی سطح دسترسی متقاضيان به دانش

X10.746وجود بستر فرهنگی کارگروهی در فرايند خلق دانش

در این تحقيق به منظور بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون 
کولموگروف-اسميرنف استفاده شده است. نتایج حاصل از 

به کارگيری این آزمون در جدول زیر ارائه شده است:
کولموگروف-اسميرنف  آزمون  معنا داری  سطح  چون 
تمام  توزیع  است،   0.05 از  بيشتر  متغيرها  تمام  برای 

متغيرهای مورد مطالعه نرمال است. 

تحلیل پرسشنامۀ پایایی محاسبۀ 4-2-2
عاملیتأییدی

به  اقدام  کرونباخ،  آلفای  ضریب  از  استفاده  با 
نهایی  مدل  و  مؤلفه ها  از  هریک  پایایی  ميزان  محاسبۀ 
 SPSS نرم افزار  از  استفاده  با  و  جداگانه   به صورت 

شده است. 

کید بر مطبوعات چالش ها و مسائل مديریتی رسانه های مکتوب با تأ
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3-2-4معادالتساختاری
با استفاده از نرم افزار ليزرل اقدام به محاسبۀ معادالت 
به منظور سنجش  برازش،  است.  مؤلفه ها شده  ساختاری 

شاخص های زیر باید بررسی می شدند: 
و  تطبيق  تناسب  شاخص  یک   : χ^2/df شاخص
کمتر  باید  آن  مقدار  است،  نمونه  اندازۀ  با  مدل  تعدیل 

از   3 باشد. 
متوسط  ریشۀ  عنوان  تحت   : RMESA شاخص
باید  عدد  این  بنابراین  و  است  تخمين  خطاهای  مجذور 

مدل  برازش  تا  باشد  نزدیک  صفر  به  و  کوچک تر   هرچه 
بهتر شود. براساس برخی از منابع، این عدد باید  کوچک تر 

از 0.08     باشد. 
شاخص RMR : تحت عنوان ریشۀ متوسط مجذور 
مقادیر باقی مانده است و لذا این عدد باید هرچه  کوچک تر 
و به صفر نزدیک باشد تا برازش مدل بهتر شود. براساس 

برخی از منابع، این عدد باید  کوچک تر از 0.08 باشد.  
: GFI، CFI، NFI، NNFI ، AGFI شاخص
ميزان  نشان دهندۀ  که  هستند  مختلفی  شاخص های 

جدول7، عوامل، گویه ها و بار عاملی گویه ها 

مؤلفهرديف
بار عاملیزيرشاخص– زيرمؤلفه هاشماره مؤلفهشاخص

شاخص 1
سازوکارهای 

انتقال و 
ذخيره سازی 

دانش

X180.731وجود يک ساختار هوشمند برای انتقال دانش

2X200.582وجود مکانيزم هايی برای آگاه سازی کاربران از دانش ايجادشده

3X250.633وجود زيرساخت های امنيتی برای حفظ دانش ذخيره سازی شده

4X270.478وجود ساختار برای بررسی سطح دسترسی متقاضيان به دانش

شاخص 5
سازوکارهای 
خلق و توسعۀ 
دانش سازمانی

X210.731وجود ارتباط منطقی ميان زيرسيستم های خلق دانش

6X90.472وجود فرايندهای همگام ساز و تطبيقی در روند خلق دانش

7X80.692وجود مکانيزم های توسعه ای در روند خلق دانش

8X70.746وجود مکانيزم های ارتباط دهندۀ هوشمند موضوعات مرتبط در روند خلق دانش

9X40.433وجود مکانيزم های استانداردسازی فرايندهای خلق دانش

10X240.452وجود مکانيزم های اصالحی و مميزی در روند خلق دانش

شاخص 11
سازوکارهای 

ارزيابندۀ 
دانش-نياز

X20.586وجود مکانيزم هايی برای انطباق دهی اندازۀ دانش موجود و دانش مورد نياز سازمان

12X190.471وجود ساختار اصالح مسائل براساس بررسی های جديد در سازمان

13X150.504وجود مکانيزم هايی برای اندازه گيری اندازۀ دانش و نياز در سازمان

14X230.452وجود مکانيزم هايی برای تعريف مسئله در شبکۀ مديريت دانش سازمانی

شاخص 15
سازوکارهای 

انگيزشی-
فرهنگی

X30.782وجود اعتماد ميان اعضا در روند خلق دانش

16X220.694وجود انگيزه های ارتقای سطح و پيشرفت جايگاه کاربر در روند خلق دانش

17X260.718وجود مکانيزم هايی برای جست وجوی دانش براساس عالقه و نياز کاربران در سازمان

18X10.646وجود بستر فرهنگی کارگروهی در فرايند خلق دانش

شاخص 19
نيروی انسانی 

متخصص

X160.696وجود نيروی انسانی برای شناسايی و رفع موانع و حمالت سايبری

20X170.713وجود نيروی انسانی برای تدوين الگوی امنيتی ذخيره سازی و انتقال دانش

21X130.657وجود نيروهای متخصص در زمينۀ تدوين الگوی ارتباطی و عضوگيری در شبکه
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جدول 9، مقدار آلفای کرونباخ برای ابعاد تحقيق
نتيجۀ آزمونضريب آلفای کرونباخ شاخص ها و زيرشاخص ها  پژوهش 

دارايی پايايی 0,798شاخص سازوکارهای انتقال و ذخيره سازی دانش

دارايی پايايی 0,802شاخص سازوکارهای خلق و توسعۀ دانش سازمانی

دارايی پايايی 0,835شاخص سازوکارهای ارزيابندۀ دانش-نياز

دارايی پايايی 0,901شاخص سازوکارهای انگيزی -فرهنگی

دارايی پايايی 0,725شاخص نيروی انسانی متخصص

دارايی پايايی 0,705الگوی کلی مدل

جدول 8، آزمون نرمال بودن جامعۀ آماری با استفاده از کولموگروف-اسميرنف
نتيجۀ آزمونسطح معناداریآماره K-S )آماره Z( شاخص ها و زيرشاخص های پژوهششماره 

نرمال0,0790,348شاخص سازوکارهای انتقال و ذخيره سازی دانش1

نرمال0,0620,168شاخص سازوکارهای خلق و توسعۀ دانش سازمانی2

نرمال0,0780,259شاخص سازوکارهای ارزيابندۀ دانش-نياز3

نرمال0,0660,482شاخص سازوکارهای انگيزشی-فرهنگی4

نرمال0,0810,408شاخص نيروی انسانی متخصص5

نرمال0.0570.341الگوی کلی مدل6

نيکویی برازش مدل هستند و هرچه به عدد 1 نزدیک تر 
باشند، نشانگر برازش بهتر مدل هستند. 

هریک  برروی  انجام شده  تحليل های  نتایج  ادامه،   در 
از سازه های تحقيق ارائه می شود. در پيمایش انجام شده، 
شکل  داشت.  سازه  اختصاص  این  به   21 تا   1 سؤاالت 
زیر نتایج نمودار مسير را برای سازۀ فوق نشان می دهد. 
همان طورکه در این  شکل مشخص است، مقادیر  t  برای 
همۀ سنجه های این سازه بزرگ تر از 1.96 است؛ لذا همۀ 
مسير  ها معنادار بوده، نيازی به حذف هيچ یک از متغيرها 

از مدل نيست. 
1-3-2-4تحلیلعاملیتأییدسازۀمدل

در این بخش نتایج تحليل عاملی تأیيدی برای سازۀ 
مدل  درونی  عوامل  بُعد  از  تدوین شده«  مفهومی  »مدل 
تحقيق شکل زیر ارائه می شود. در پيمایش انجام شده، 21 
سؤال به این سازه اختصاص داشت. شکل زیر نتایج نمودار 
برای سازۀ فوق نشان می دهد. همان طورکه در  را  مسير 
این شکل مشخص است، مقادیر t برای همۀ سنجه های 

این سازه بزرگ تر از 1.96 است؛ لذا همۀ مسير ها معنادار 
بوده، نيازی به حذف هيچ یک از متغيرها از مدل نيست. 
نيکویی  شاخص های  برای  نرم افزار  خروجی  زیر  جدول 
را  تدوین شده«  مفهومی  »مدل  به  مربوط  مدل  برازش 
این جدول، همۀ شاخص های  به  با  توجه  نشان می دهد. 
از  مدل  لذا،  و  دارند  قرار  قابل قبولی  سطح  در  ذکرشده 
برازش مناسبی برخوردار است. شکل 2، ضرایب استاندارد 

را برای سازۀ مدل نشان می دهد. 

5.جمعبندیوپیشنهاداتپژوهش
در  پژوهش  روند  از  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 
شبکه های  موفق  پياده سازی  بر  مؤثر  عوامل  خصوص 
اجتماعی سازمانی به منظور بهبود ساختار مدیریت دانش 
سازمانی در سازمان های اپراتور های کشور، با روش تحليل 
اصلی  شاخص  پنج  محوریت  با  خصوص  این  در  عاملی، 
به  اقدام  فرایندها،  تسهيل  و  بهبود  راستای  در  پژوهش 

ارائۀ پيشنهاداتی شده است.

کید بر مطبوعات چالش ها و مسائل مديریتی رسانه های مکتوب با تأ



90

جدول 10، شاخص های نيکویی برازش سازه 
نتيجهحد قبولی مقدار محاسبه شدهعنوان شاخص

χ2/df1,816413 تأييدکمتر از
RMSEA0,0750,08 تأييدکوچک تر از

RMR0,0310,08 تأييدکوچک تر از
NFI0,990,9 تأييدباالتر از

AGFI0,960,9 تأييدباالتر از
GFI0,970,9 تأييدباالتر از
CFI0,980,9 تأييدباالتر از

NNFI0,970,9 تأييدباالتر از

اهميت و نقش شاخص سازوکارهای  به  با توجه   -1
موفق  پياده سازی  روند  در  دانش  ذخيره سازی  و  انتقال 
ساختار  بهبود  به منظور  سازمانی  اجتماعی  شبکه های 
اپراتور های  سازمان های  در  سازمانی  دانش  مدیریت 
سازوکاری  ایجاد  به  اقدام  که  می شود  پيشنهاد  کشور، 

واسطه  بدین  تا  شود  دانش  عرضه کنندۀ  شناسایی  برای 
دانش  توسعۀ  و همچنين  مذاکرات  برای  به راحتی  بتوان 
دانش های  بهبود  و  توسعه  خلق،  روند  در  همکاری  و 
ساختاری  وجود  لزوم  همچنين  کرد.  استفاده  مربوط 
آگاهی  استفاده،  برای  مورد نياز  دانش  برای جست وجوی 

 

 
 

 
 ضرایب استاندارد مدل برای سازه ،1شکل 

 

  
 و معناداری روابط در سازه  tمقادیر  ،2شکل 

  
 
 

شکل 1، ضرایب استاندارد مدل برای سازه
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جدول 10، جمع بندی نتایج معادالت ساختاری
مقادير Tضرايب استانداردمتغيرهای و مؤلفه های پژوهشرديف

0,928,71شاخص سازوکارهای انتقال و ذخيره سازی دانش1

0,847,52شاخص سازوکارهای خلق و توسعۀ دانش سازمانی2

0,737,21شاخص سازوکارهای ارزيابندۀ دانش-نياز3

0,685,39شاخص سازوکارهای انگيزشی-فرهنگی4

0,878,31شاخص نيروی انسانی متخصص5

 

 
 

 
 ضرایب استاندارد مدل برای سازه ،1شکل 

 

  
 و معناداری روابط در سازه  tمقادیر  ،2شکل 

  
 
 

شکل 2، مقادیر t و معناداری روابط در سازه 

و همچنين توسعه و بهبود آن در ساختار مدیریت دانش 
برآورد می شود تا بدین واسطه روند جست وجو و شناسایی 
را در شبکۀ اجتماعی تسهيل کنند. درنهایت، لزوم تدوین 
آن  مقایسۀ  و  نياز  و  دانش  بررسی  برای  پویا  الگوی  یک 
روند  باالبردن  همچنين  و  بهبود  برای  اطالعاتی  بانک  با 

بهنگام سازی جریان اطالعات و دانش در سيستم احساس 
می شود.

2- با توجه به اهميت و نقش شاخص سازوکارهای 
خلق و توسعۀ دانش سازمانی در روند پياده سازی موفق 
ساختار  بهبود  به منظور  سازمانی  اجتماعی  شبکه های 

کید بر مطبوعات چالش ها و مسائل مديریتی رسانه های مکتوب با تأ
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اپراتور های  سازمان های  در  سازمانی  دانش  مدیریت 
به  اقدام  خصوص  این  در  که  می شود  پيشنهاد  کشور، 
موضوعات  هوشمند  ارتباط دهندۀ  سازوکارهای  تدوین 
بتوان  واسطه  بدین  تا  دانش شود  روند خلق  در  مرتبط 
در روند خلق دانش فلسفه و جامعيت هدف در خصوص 
خلق دانش را برآورده کرده و حداکثر ابعاد نيازی دانشی 
را مرتفع کرد. همچنين لزوم ایجاد سازوکار های توسعه ای 
در روند خلق دانش به منظور بهبود سطح کمی و کيفی 
دانش موجود و جهت دهی مناسب آن برای حل نيازهای 
و  روان ساز  به عنوان  آن ها  از  استفاده  همچنين  و  آتی 
واسطه ای  و  جدید  دانش های  خلق  مکمل  و  تسهيلگر 
شود. دراین بين، سازوکار های اصالحی و مميزی در روند 
کيفی  و  کمی  سطح  اندازه گيری  به منظور  دانش  خلق 
دانش و همچنين پيداکردن اشکاالت و موانع موجود در 
است.  اهميت  حائز  بسيار  سيستم  نيازهایی  رفع  جهت 
غيررسمی  ساختارهای  وجود  گفت  می توان  درنهایت، 
ظرفيت های  و  منابع  از  می تواند  دانش  خلق  روند  در 
ارائه می شوند،  قالب غير رسمی  موجود در شبکه که در 
مسائل  نظام  بانک  در جهت  بهره برداری  و  مورد استفاده 
دانش های  به عنوان  می تواند  همچنين  و  شود  دانشی 
دانش های  خلق  و  ایجاد  روند  در  تسهيلگر  و  واسطه ای 

رسمی مورد استفاده قرار گيرد.
شاخص  شاخص،  نقش  و  اهميت  به  توجه  با   -3
پياده سازی  روند  در  دانش-نياز  ارزیابندۀ  سازوکارهای 
بهبود  به منظور  سازمانی  اجتماعی  شبکه های  موفق 
سازمان های  در  سازمانی  دانش  مدیریت  ساختار 
این خصوص  اپراتور های کشور، پيشنهاد می شود که در 
اندازه گيری ميزان کاربرد  برای  ایجاد ساختاری  به  اقدام 
دانش در زمينۀ حل مسائل موجود کند تا بدین واسطه 
و  امتيازدهی  به  اقدام  آنان  اثربخشی  ضریب  براساس 
ميزان  مشخص شدن  ضمن  تا  شود  آن  اولویت بندی 
با  ارتباط دهی  روند  خلق شده،  ظرفيت دانش  و  موفقيت 
بانک نظام مسائل نيز تسهيل شود تا بدین واسطه سازمان 
در  دانش  به کارگيری  به  نسبت  بيشتری  علم  و  درک  با 
جهت حل مشکالت خود اقدام کند. در این خصوص الزم 
است که دانش خلق شده را براساس ميزان تحقق اهداف 

شبکه اجتماعی مدنظر از طریق بانک نظام مسائل دانشی، 
دامنۀ  همچنين  و  گيرد  قرار  اندازه گيری  و  مورد ارزیابی 
خبرگان  و  کارشناسان  نظر  براساس  نيز  دانش  کاربری 
از  استفاده  رویکرد  با  خلق شده  دانش  حوزۀ  با  مرتبط 
این دانش جدید در مصارف مرتبط و وابسته دیگر را نيز 
ميزان  سنجش  برای  ساختاری  درنهایت،  کنند.  تسهيل 
توانمندی  افزایش  نوآورانه بودن دانش خلق شده و ميزان 
برای  از آن  به کارگيری و استفاده  از  رقابتی که می تواند 
صنایع دفاعی ایجاد کند، می تواند در تصميم گيری نهایی 

بسيار مفيد واقع شود. 
4- با توجه به اهميت و نقش شاخص سازوکارهای 
انگيزشی-فرهنگی در روند پياده سازی موفق شبکه های 
اجتماعی سازمانی به منظور بهبود ساختار مدیریت دانش 
پيشنهاد  کشور،  اپراتور های  سازمان های  در  سازمانی 
توسعۀ  به منظور  فرهنگی  نگرش  آن  در  که  می شود 
کاربران  بدین  واسطه  تا  شود  تشدید  و  ایجاد  دانش 
داشته  مفيد  و  اثربخش  فعاليت  دانش،  خلق  جهت  در 
باشند. همچنين لزوم به کارگيری راهکارهایی برای ایجاد 
و تقویت روحيۀ کار گروهی در فرایندهای خلق دانش 
بسيار مهم و حياتی است که لزوم استفاده از مشوق های 
فرایندهای  مناسب  جهت دهی  همچنين  و  فرهنگی 
به منظور تحقق  ارتباطی و فرهنگی در شبکۀ اجتماعی 
این مهم را می طلبد. در این خصوص تمرکز بر بسترهای 
فرهنگی خلق دانش در قالب کار گروهی، هویت بخشی، 
واقع  ثمر  مثمر  می تواند  و...  اثربخشی  فکری،  مالکيت 
به  اقدام  شود. دراین بين، الزم است که مدیریت شبکه 
جهت دهی  و  گروهی  اعتماد  با  توأم  فضای  یک  ایجاد 
اهداف  تحقق  جهت  در  ارتباطات  و  روند ها  مناسب 
جمعی و سازمانی در روند خلق دانش کند و درنهایت، 
فرهنگ یادگيری و نوآوری را در جهت باالرفتن ظرفيت 
و  کاربردی  دانش  خلق  به منظور  دانش  توليد کنندگان 

منطبق بر نياز شبکه را ایجاد کند.
5- با توجه به اهميت و نقش شاخص نيروی انسانی 
متخصص در روند پياده سازی موفق شبکه های اجتماعی 
سازمانی به منظور بهبود ساختار مدیریت دانش سازمانی 
که  می شود  پيشنهاد  کشور،  اپراتور های  سازمان های  در 
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با درج قابليت ایجاد گروه هایی برای ارائه و ثبت نظرات 
در  اطالعات  آزادانۀ  تبادل  رویکرد  با  ایده ها در شبکه  و 
خصوص موضوعات مختلف برای باالبردن سطح و دامنۀ 
واقع  مؤثر  دانش  زمينۀ خلق  در  درگير  کاربران  دیدگاه 
زمينۀ  و  سطح  طبقه بندی  با  خصوص  این  در  شود؛ 
بهينه تر،  روند  و  سهولت  با  می توان  کاربران  تحصيالت 
مختلف  زمينه های  در  دانش  خلق  روند  در  را  آنان 
فراخوان و به کار گرفت. دراین بين، لزوم وجود مميزی ها 
و سازوکار های هوشمند و پویایی برای ارزیابی صحيح و 
جامع ميزان مهارت و تخصص کاربران برای باالبردن درک 
دانش  خلق  روند  در  آنان  به کارگيری  به منظور  سيستم 
دارای  آنان  مهارتی  سطح  و  ظرفيت  ميزان  با  متناسب 
اهميت باالیی است. درنهایت، هوش عاطفی کاربران در 
روند خلق دانش به ویژه در روند ایجاد دانش های جدید 
و بين رشته ای می تواند بسيار کاربرد داشته باشد تا آنان 
در جهت خلق دانش مناسب تر، متناسب با نياز سيستم و 
منطبق بر اهداف شبکه با نگاهی نوآورانه و تلفيق روش ها 
و علوم مختلف مؤثر واقع شوند. همچنين هوش عاطفی 
کارگروه ها  قالب  در  آنان  گروهی  کار  روند  در  کاربران 
عملکرد  و  روابط  تقویت  باعث  و  بوده  تسهيلگر  بسيار 

گروهی می شود. 
ب(پیشنهاداتعملیاتی

1- ایجاد ساختاری برای ترغيب همکاری بخش های 
روند خلق  تسریع  و  برای تسهيل  دانشگاهی  و  پژوهشی 

دانش. 
2- جذب سرمایه گذاران و حاميان برای ایجاد انگيزۀ 

بيشتر برای پيشبرد اهداف خلق دانش توسط کاربران. 
در  متخصصين  و  پيمانکاران  از  استفاده   -3
همچنين  و  دانشگاهی  تحقيقاتی،  سازمان های 
پژوهشکده های تخصصی برای ارزیابی دانش خلق شده در 

قالب قراردادهای پيمانکاری و برون سپاری. 
4- ایجاد یک ساختاری برای جمع آوری نظر کاربران 
در مواقعی که تشخيص طبقه بندی دانش خاصی با شک 

و ابهاماتی روبه روست. 
5- ایجاد مکانيزم های امنيتی در سطوح مختلف برای 
افزایش  برای  کاربران  دسترسی  حق  مجوزهای  صدور 

سرعت و حق دسترسی به رده های پایين تر. 
و  کاربری  ميزان  سوابق  از  اطالعاتی  بانک  ایجاد   -6
راندمان دانش مورد استفاده در پروژه های مختلف به عنوان 

مالک و ميزان برای ارزیابی سطح توانمندی دانش. 
7- ایجاد یک ساختار طبقه بندی شده از کارشناسان و 
متخصصين در حوزه ها و زمينه های مختلف دانشی برای 

ارزیابی ميزان سطح توانمندی دانشی آنان. 
بين  انطباق دهنده  سيستم های  از  استفاده   -8
خلق  بخش  مورد نياز  تخصصی  انسانی  نيروی  متقاضيان 
دانش با کاربرانی که در آن زمينه ها اعالم آمادگی کرده و 

یا دارای مهارت و تخصص هستند. 
9- وجود مکانيزمی برای پيداکردن تشابهات موجود 
یا  و  موازی  به منظور حذف مسائل  مسائل  از  برخی  بين 
به منظور  بزرگ تر  مسائل  قالب  در  آنان  از  برخی  ادغام 
جلوگيری از هدررفتن منابع و زمان در روند خلق دانش. 
بنابر  ایجاد ساختاری برای مطلع کردن کاربران   -10
پيشرفت  و همچنين  دانش  روند خلق  از  آنان  صالحيت 
درگيرکردن  و  آنان  آگاه سازی  به منظور  دانش  توسعۀ 
کاربران برای بروز توانایی و ظرفيت دانشی شان در تشدید 

و بهبود فرایندهای دانشی در شبکه. 
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