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Abstract 

Knowledge management is recognized as one of 
the necessary business processes of knowledge 
based organizations. Today, without the use of 
capabilities of knowledge management systems, 
effective management of knowledge is hardly 
possible; inevitably, for the effective use of these 
systems, recognizing the needs of the 
organization is of considerable importance. On 
the other hand, since organizations typically have 
limited budgets, and purchasing and 
implementing these systems require large 
investment, prioritizing organizational needs 
become a prominent issue. This article shows 
how to use social network analysis approach for 
extracting knowledge management system needs 
in knowledge based organizations. For this 
purpose, we used Pereira and Saoirse proposed 
method [1], which were used before to select the 
document management systems or wiki system 
in an R&D organization. For knowledge 
management systems needs elicitation, we 
proposed four main stages: defined criteria for 
evaluating collaboration, selecting appropriate 
methods and measures to evaluate defined 
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collaboration criteria, data collection for 
evaluating collaboration criteria, and knowledge 
management systems requirement elicitation. For 
data collection, the amount of interactions of 
individuals together in an institute is measured 
through a questionnaire. The results indicate 
application of social network analysis to identify 
organizational needs. Among features that a 
knowledge management system should have in 
order to be effective are: the importance of 
socialization, externalization, search and 
retrieval, transactive memory, and meta-
knowledge capabilities, which can be determined 
by using this method. Applying the proposed 
method in our case study showed systems that 
can produce information sites to explain 
information among people has much higher 
importance than any other systems. At the end, it 
is proposed to achieve more complete 
understanding of organizational needs and 
priorities of other knowledge management 
system capabilities, and to use other methods 
such as knowledge audits along with social 
network analysis. 
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سيستم مديريت دانش در  تحليل شبكه اجتماعي برای استخراج نيازهایکاربست 

 بنيان ی دانشها نسازما

 
 2آسیه ریاحی، *1محمد مهدی سپهری

 مهندسي صنايع، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايرانبخش ، دانشيار -1

 کارشناس ارشد مهندسي فناوري اطالعات، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران -2

 چكیده

 هاي سيستم مديريت دانش، مديريت قابليتشود. امروزه بدون استفاده از  بنيان، شناخته مي هاي دانش هاي اصلي سازمانفرايندمديريت دانش به عنوان يكي از 

 ها، شناخت نيازهاي سازمان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. از طرف ديگر، ناگزير، براي استفاده مؤثر از اين سيستم شود؛ مؤثر دانش به سختي ممكن مي

بندي نيازهاي سازمان نيز  گذاري زيادي است، اولويت ها نيازمند سرمايه ستمسازي اين سي محدود است و خريد و پياده ها نبودجه سازمااز آنجا که به طور معمول 

ي دانش بنيان را نشان ها تاين مقاله چگونگي استفاده از رويكرد تحليل شبكه اجتماعي براي استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در شرک يابد. ياهميت م

ي ويكي و مديريت مستندات استفاده شده است. براي استخراج نيازهاي سيستم ها ماين براي انتخاب سيست که پيش ازکار رفته  به يدهد. به اين منظور روش مي

ها براي  آوري داده هاي مناسب براي ارزيابي معيارهاي همكاري، جمع گام اصلي تعريف معيارها براي ارزيابي همكاري، انتخاب روش و سنجه 4مديريت دانش 

ها، با طراحي پرسشنامه ميزان تعامالت  آوري داده براي جمع استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازمان تعريف شده است. ارزيابي معيارهاي همكاري و

دهنده کاربرد تحليل شبكه اجتماعي در شناخت نيازهاي سازماني است.  گيري شده است. نتايج به دست آمده نشان اندازهاي  کاري افراد باهمديگر در پژوهشكده

سازي، جستجو و بازيابي، حافظه تعاملي و فرادانش را  سازي، خارجي يي که بايد يک سيستم مديريت دانش داشته باشد، اهميت قابليت اجتماعيها تاز بين قابلي

براي تبيين ي اطالعاتي ها تسايامكان توليد با يي ها مسيستکه نشان داد  مطالعه موردياستفاده از اين روش در  توان تعيين کرد. با استفاده از اين روش مي

تر از نيازهاي سازماني  ناخت کاملدر پايان پيشنهاد شده براي دستيابي به ش برخوردار است. ها تري نسبت به ساير سيستمافراد از اهميت بسيار باال بيناطالعات 

 ها مانند مميزي دانش استفاده شود. در کنار تحليل شبكه اجتماعي از ساير روش هاي سيستم مديريت دانش، بندي ساير قابليت و اولويت

 

  ي مديريت دانش، تحليل شبكه اجتماعي، تحليل سازمان، استخراج نيازهاي سيستمها ممديريت دانش، سيست :کلیدواژه ها

 

 'مقدمه -1

اي  هاي پروژه فرايند کسب، انتقال و يادگيري دانش در محيط

به شدت روي الگوها، اقدامات و فرايندهاي اجتماعي تكيه 

هاي اخير در حوزه مديريت دانش  . يكي از پيشرفت[2] دارد 

نقش مهمي است که فرايندها، اقدامات و  قبولپروژه، 

الگوهاي اجتماعي )به خصوص بر حسب سرمايه اجتماعي و 

هاي اجتماعي( در مديريت دانش پروژه دارد. اگر دانش  شبكه

پروژه بخواهد به طور مؤثر مديريت شود، نياز به توسعه 
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براساس فرايندها، اقدامات و الگوهاي  1هاي دانش مداخله

ها  . در بسياري از سازمان[3]اجتماعي داخل سازمان دارد 

هاي افراد از طريق همكاري و ارتباطات  بهترين تجربه

 .[4] يابد  ها وجود دارد، انتقال مي غيررسمي که بين آن

يت فناوري اطالعات به عنوان يک توانمندساز کليدي مدير

دانش شناخته شده است. براي مثال بدون استفاده از 

دانش،  2هاي فناوري اطالعات در هنگام ذخيره و تبادل قابليت

شود. انواعي از  پذير مي ارتقاء منابع دانش به سختي امكان

ها هستند.  ابزارها براي تسهيل ارتقاء دانش در دسترس سازمان

                                                        
1- Knowledge Interventions 

2- Communication 
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از  اي قهطبهاي مديريت دانش(  اين ابزارها )سيستم

هاي اطالعاتي هستند که براي مديريت دانش سازماني  سيستم

هاي مديريت دانش  . سيستم[5]شوند  به کار برده مي

ساختارهاي مورد نياز براي استقرار فرايندهاي مديريت دانش 

. همانند هر سيستم [6]کنند  ها فراهم مي را براي سازمان

دانش وابسته به هاي مديريت  اطالعاتي ديگر، موفقيت سيستم

. بنابراين درك [7]استفاده مؤثر از آن توسط کاربران است 

شناخت نيازهاي کاربران  ،نيازهاي سازماني و به تبع آن

ها  ها و موفقيت آن سيستم کمک زيادي به پذيرش اين سيستم

اي از ارتباطات داخل  خواهد کرد. ترسيم و درك مجموعه

جاد و انتقال دانش و کننده يا مانع اي سازماني که تسهيل

همكاري بين افراد است، راهي براي درك و شناخت نيازهاي 

 باشد. سازمان و کاربران مي

هر  ارتباطاتهمكاري، اشتراك و انتقال اطالعات و دانش به 

و عالقه اشخاص براي همكاري بستگي با افراد ديگر شخص 

دارد. بنابراين، استفاده از يک روش تحليل سازماني که به 

کمک  هاي غير رسمي و همكارانه داخل سازمان ك شبكهدر

گران سيستم اجازه خواهد داد تا فرايندهاي  ، به تحليلکند

طالعات داخل سازمان را همكارانه، جريان اشتراك دانش و ا

گيري و ارائه  تواند به تصميم درك کنند. درك اين موضوع مي

خت دانش و شناهمكاري و مديريت پيشنهاد براي بهبود 

هاي مورد نياز سيستم مديريت دانش در آن سازمان  قابليت

 کمک کند.

خلق، اشتراك، کدگذاري و کاربرد دانش به عنوان يک فرآيند 

بنيان شناخته شده  ي دانشها نکليدي براي موفقيت سازما

ها از روال  فعاليت ها ناست. از سوي ديگر در اين سازما

راد براي انجام تكراري برخوردار نيست و اف يكنواخت و

در اين مقاله براي  کارها به دنبال اشتراك دانش هستند.

ي دانش ها تاستخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در شرک

براي اين  بنيان از تحليل شبكه اجتماعي استفاده شده است.

که  کار رفته به ،[1]منظور روش پيشنهادي پريرا و سوآرس 

مستندات با توجه به نيازهاي براي انتخاب سيستم مديريت 

به اين منظور قابليت اجراي روش با  .سازمان ارايه شده است

بررسي و مطالعه پيشينه پژوهش مشخص شد. سپس روش 

پيشنهاد شده در قالب مطالعه موردي در پژوهشكده توسعه 

به اجرا گذاشته شد و اعتبارسنجي آن  جهاد دانشگاهي فناوري

توسعه و  ،دف ما از اين کاره مورد بررسي قرار گرفت.

برد تحقيقات در حوزه طراحي و انتخاب سيستم مديريت  پيش

بنيان  هاي دانش ها و به خصوص سازمان دانش در سازمان

در ادامه ابتدا مديريت است؛ که براي رسيدن به اين هدف 

ي مديريت دانش به صورت مختصر تشريح ها مدانش و سيست

تماعي در مديريت دانش و هاي اج . سپس نقش شبكهشود مي

هاي اجتماعي در تحليل سازماني مورد  شبكه رويكرد تحليل

ي مختلف ها شپس از آن روبررسي قرار گرفته است. 

بررسي  ها ناستخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازما

ي ها مو روش پريرا و سوآرس در استخراج نيازهاي سيست

با ايده در نهايت . شود ميويكي و مديريت محتوا تشريح 

بندي نيازهاي  از اين روش براي شناخت نياز و طبقهگرفتن، 

جهاد  فناوريسيستم مديريت دانش در پژوهشكده توسعه 

مقاله با  .شود ستفاده و نتايج آن تشريح ميدانشگاهي ا

بندي نتايج کسب شده و ارائه پيشنهاد براي تحقيقات  جمع

 يابد.  آتي خاتمه مي

 

 های مدیریت دانش دانش و سیستممدیریت  -2

 کليدي شايستگي يک و استراتژيک منبع يک عنوان به دانش

 رو اين از. است برخوردار اي ويژه اهميت از ها نسازما براي

 موضوع پر ارزش، منبع اين از صحيح استفاده براي امروزه

 گرفته قرار پيشرو يها نسازما کار دستور در دانش مديريت

 و ساختار انسان، اصليِ موضوع سه بر دانش مديريت .است

 و مناسب ساختار ايجاد با تا دارد سعي و دارد تأکيد وريافن

 دادن قرار محور با و سازمان در الزم فناوري هاي زيرساخت

 اهداف به دانشمنابع  از صحيح استفاده و توليد ، باانسان

 .[8]يابد  دست سازماني

بندي  تقسيم و ضمني حيصرتوان به دو نوع دانش  مي ش رادان

 «آندرياني»و « هال»و نويسندگاني ديگر از جمله « کاانون» .کرد

دانند که قابل رمزگذاري و  را دانشي مي حيصر دانش

را به سادگي مخابره،  کدگذاري بوده و در نتيجه ميتوان آن

 اين نوع از .ها ذخيره کرد پايگاه داده منتقل و در ،پردازش

يک فرمول علمي يا در قالب داد و  كلشتوان  دانش را مي

ها،  دستورالعمل .منتشر کرد کتابچه راهنما بين افراد سازمان

 ها، شرح نامه هاي انجام کار، آئين مقررات، قوانين، رويه

که به صورت رسمي در بين افراد  ها همانند اين جزئيات و
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به  حيصردانش  سازمان به آساني قابل انتقال هستند همه

شخصي بوده و  ،در مقابل، دانش ضمني .آيند حساب مي

اين نوع از دانش که از طريق  .مشكل استن فرموله کردن آ

شود، ريشه در  مي کسب تسهيم تجربيات با مشاهده و تقليد

قابل رد. همچنين دا و احساسات افراد ها شها، ارز رويه اعمال، 

 .شود از طريق يک زبان مخابره نمي و کدگذاري نبوده

ي مديريت ها تفعالي مديريت دانش شامل دو رکنِ اساساً

ي ها تاست. فعالي دانش و کارکردهاي سيستم مديريت دانش

ي از مديريت دانش ارائه فرايندمديريت دانش يک منظر 

کنند. از سوي ديگر کارکردهاي سيستم مديريت دانش با  مي

سر و کار دارند و به عنوان کارکردهايي تعريف  فناورانهجنبه 

و ابزارهاي  ها فناوريشوند که از طريق فراهم آوردن  مي

دانش را تسهيل يا ي مديريت ها تکاربردي و خاص فعالي

 . [9]کنند  تكميل مي

ي اطالعاتي ها مي مديريت دانش کالسي از سيستها مسيست

. شوند ميهستند که براي مديريت دانش سازماني به کار برده 

که براي  ،هستند اطالعاتبر پايه فناوري  ييها مسيست ها آن

هاي سازماني خلق، ذخيره و بازيابي، فرايندحمايت و ارتقاي 

 .[5] اند کارگيري دانش توسعه يافته انتقال و به

ي ها يو استراتژ ها مارزش دانش به کاربرد آن است و سيست

تسهيل  محل کاربرد آن،مديريت دانش بايد جريان دانش را به 

ي ليست شده در ها تقابلي [11]و همكارانش  نووکنند. 

 را براي سيستم مديريت دانش معرفي کردند. 1جدول 

 

 ]11[ های سیستم مدیریت دانش قابلیت )1جدول 

های سیستم  قابلیت
 مدیریت دانش

های مدیریت  فعالیت
دانش متأثر از 

 ها قابلیت
 شرح

 خلق، کاربرد شناسايي نياز
کند )براي مثال ابزار هوش  هاي دانش را تسهيل مي ها که شناسايي شكاف کننده برخي مكانيزم فراهم

 کند(. تجاري که الگوهاي غير منتظره را آشكار مي
 کننده برخي انواع کانال ارتباطي مستقيم ميان اعضاي سازمان فراهم خلق، انتقال سازي اجتماعي

 سازي خارجي
خلق، کدگذاري، 

 انتقال
 هاي مشابه سازي يا ديگر قابليت کننده طوفان فكري، نمونه حمايت

 باز کننده کانالي براي دانش خارجي به سازمان خلق وارد کردن دانش

 چارچوب اشتراکي
خلق، کدگذاري، 

 انتقال
 کننده يک تاکسونومي، آنتولوژي يا کارکردهاي مشابه فراهم

 کردن يک مخزن دانش از برخي انواع دانش فراهم کدگذاري، انتقال كيمخزن فيزي

 کدگذاري بندي گروه
هاي از پيش تعيين شده )نظير تاکسونومي( يا  کننده امكان ذخيره دانش بر طبق گروه فراهم
 هاي دانش کننده حمايت از شناسايي گروه  فراهم

 مكانيزمي براي جستجو و بازيابيکننده  فراهم انتقال، کاربرد جستجو و بازيابي

 انتقال، کاربرد حافظه تعاملي
نظير يک نقشه دانش يا « داند چه کسي چه چيزي را مي»هايي براي شناسايي  پيشنهاد کننده مكانيزم

 کننده فعلي دهنده دانش همراه با دارنده فعلي يا خلق نمايش
)دانش  1فرا دانش
 درباره دانش(

کدگذاري، انتقال، 
 دکاربر

کننده توانايي براي برچسب زدن دانش به هر يک از دو طريق خودکار يا بر طبق الگوي از قبل  فراهم
 تعريف شده با اطالعات در مورد دانش

 هاي بايگاني کردن کننده مديريت رکوردها يا قابليت  فراهم هاي بازخورد چرخه مديريت رکوردها

                                                        
1- Meta Knowledge 
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 انتخاب/طراحی سیستم مدیریت دانش -8

موضوع اصلي از  فناورانه،هاي  امروزه با افزايش تعداد گزينه

طراحي يک سيستم مؤثر براي مديريت دانش، به انتخاب 

زيرا  ،يافته است تغييرسيستم مناسب براي مديريت دانش 

توانند خصوصيات مشابهي را ارائه  هاي مختلف مي سيستم

سازي شود. براي  توانند پياده مختلفي ميهاي  دهند که از راه

توانند از ارتباط ميان اعضاي گروه حمايت  مثال دو سيستم مي

کنند، در حاليكه يک سيستم اعضاي گروه را براي فكر بكر به 

کند، ديگري به کاربران  حمايت مي 2و همزمان 1نام صورت بي

الكترونيكي با يكديگر ارتباط  دهد از طريق پست اجازه مي

برقرار کنند. به هر حال اينكه کدام يک از اين دو مؤثرتر 

 .[11]هستند يک مسأله آشكار نيست 

ها بايد براساس  انتخاب يا طراحي سيستم مناسب براي سازمان

هاي مديريت دانش در  اي باشد که فعاليت گونه ها و به نياز آن

شناخت سازمان و نيازهاي  پسد. شوآن سازمان تسهيل 

يابد. انتخاب روش  ش در آن سازمان اهميت ميمديريت دان

کليدي در فرايند تحليل  يدرست براي تحليل سازمان، عامل

 نياز و تعيين خصوصيات يک سيستم مديريت دانش است.

ها صحبت در مورد بهترين  از آنجا که در بسياري از سازمان

تجربيات از طريق ارتباطات غير رسمي و همكارانه انجام 

بنابراين شناخت شبكه اجتماعي و ارزيابي ميزان  ،[3]شود  مي

همكاري در سازمان از اهميت بااليي برخوردار است. در 

تحقيق حاضر بر مبناي اين استدالل معيارهايي براي همكاري 

شود و اين معيارها با استفاده از رويكرد تحليل  تعريف مي

ي هاي تئور شود. براي تشريح پايه شبكه اجتماعي ارزيابي مي

هاي اجتماعي در مديريت دانش و  تحقيق در ادامه نقش شبكه

 شود. ها بيان مي سپس روش تحليل و شناخت اين شبكه

 های اجتماعی در مدیریت دانش نقش شبكه -8-1

يابد،  ساختارهاي رسمي که در نمودارهاي سازماني نمود مي

دهد و  هاي واقعي دانش را نشان نمي قطعاً کل جريان

ها نقش حياتي دارند. در  رسمي در انجام فعاليتهاي غير شبكه

ها توجه بسياري  هاي غيررسمي در سازمان سالهاي اخير شبكه

اند  ها آگاه شده اند. سازمان کرده خود جلب از مديران ارشد را به

ها به صورت همكارانه و از طريق اين  که بسياري از فعاليت

                                                        
1- Brainstorm anonymously 
2- at the same time 

ها از  از سازمانشود. با وجود اين، بسياري  ها انجام مي شبكه

هاي غيررسمي اطالع ندارند، زيرا  مديريت اين شبكه نحوه

 اند.  ها را غيرقابل مشاهده و غيرقابل کنترل يافته آن

هاي اجتماعي را به عنوان يک عامل کليدي در  محققان، شبكه

اند. براي مثال هيلدرت و  درك فرايند خلق دانش دانسته

هاي اجتماعي  اظهار کردند که خلق دانش و شبكه [12]کيمبل 

به طور جدا نشدني به هم مربوط هستند و ارتباط مثبت ميان 

يک مدل مفهومي  [13]اين دو وجود دارد. همچنين نيلسون 

کرد نقش ارتباطات را در  پايه را توسعه داد که تالش مي

فرايند خلق دانش جديد تشريح کند. او معتقد بود در 

ت موجود در شبكه، دانشي جا گرفته که براي بيان آن ارتباطا

استفاده کرد.  "Knowledge Embeddedness"از مفهوم 

افزايي در دانش است؛ به عبارت ديگر  کننده هم اين مفهوم بيان

شود  اشتراك دانش بين افراد مختلف منجر به ايجاد دانشي مي

تباطات که باالتر از مجموع دانش هر فرد است. بنابراين، ار

کند. از آنجا که  ميان افراد در شبكه، خلق دانش را تسهيل مي

دانش در ارتباطات موجود در شبكه جا گرفته شده است، 

تر باشد و چگالي شبكه بيشتر باشد،  هرچه ارتباطات قوي

مقدار دانشي که در شبكه جا گرفته شده بيشتر است. همچنين 

 [14]کنند  ميهاي اجتماعي شانس همكاري را فراهم  شبكه

هاي  که باعث اشتراك و ادغام مدلهاي ذهني مختلف و تئوري

 . [13]شود  هاي مختلف تجارب مي مرتبط از حوزه

تحقيقات پيشين به اين موضوع اشاره دارد که به دليل ماهيت 

ضمني بودن دانش، اشتراك دانش اغلب نياز به فرايندهاي 

ني کدبندي اجتماعي و تعامالت دارد. دانش صريح به آسا

شود و هنگام اشتراك به طور غيرمستقيم از طريق  مي

هاي مختلف )براي مثال پست الكترونيكي( انتقال  تكنولوژي

يابد؛ ولي اشتراك دانش ضمني پيچيده است و از طريق  مي

هاي غير رسمي و تعامل ميان دو نفر يا بيشتر انتقال  شبكه

ميان اعضا را نشان هاي اجتماعي نه تنها ارتباط  يابد. شبكه مي

پذيري و تبادل منابع دانش در شبكه را  دهند بلكه دسترس مي

هايي که در آن  دهند. بنابراين براي توسعه اجتماع نيز نشان مي

اي براي فرايند خلق و اشتراك دانش  هاي شبكه همكاري

هاي اجتماعي به يک موضوع مهم  کليدي هستند، مطالعه شبكه

  .[14]سازماني تبديل شده است 

 اجتماعی  رویكرد تحلیل شبكه 8-2
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تحليل شبكه اجتماعي روش تشخيصي قدرتمندي براي 

تحليل طبيعت و الگوي ارتباطات ميان اعضاي يک گروه 

هاي تحليل گراف  خاص است و شامل مجموعه از روش

ها در علوم اجتماعي، مطالعات  است که براي تحليل شبكه

 ...هاي کامپيوتري و  ارتباطي، علم اقتصاد، علوم سياسي، شبكه

، يک شبكه اجتماعي [15]توسعه يافته است. به عقيده برت 

که با يكديگر مرتبط  استهاي مشارکتي  گروهي از موجوديت

 هستند. 

به صورت رياضي، شبكه اجتماعي يک گراف است که در آن 

شود و با  خوانده مي 1کننده در شبكه يک کنشگر هر شرکت

توانند  يشود. کنشگرها م يک گره در شبكه نمايش داده مي

ها يا هر مجموعه ديگري از  ها، گروه ها، سازمان انسان

هاي مرتبط با هم باشند. ارتباطات ميان کنشگرها  موجوديت

شود.  هاي متناظر نمايش داده مي به وسيله پيوند ميان گره

تحليل شبكه اجتماعي از تحقيقات علوم اجتماعي آغاز شده و 

تواند براي ترسيم  مي اي از ابزارهاي تحليلي است که مجموعه

هاي ارتباطي استفاده شود و ابزارهاي مهمي براي  شبكه

 راهبرديهايي با اهميت  ارزيابي و ارتقاي همكاري در گروه

 کند.  فراهم مي

استفاده از اين متدولوژي براي تحليل طبيعت و نقش 

هاي تجاري  ارتباطات غيررسمي ميان افراد خاص در سازمان

تحليل شبكه اجتماعي به شناسايي نقاط رو به گسترش است. 

کند و شبكه غير  قوت و ضعف در جريان دانش کمک مي

سازد و  قابل مشاهده ارتباطات ميان افراد را قابل مشاهده مي

کند تا براي بهبود  هاي ارزشمند فراهم مي براي مديران ورودي

گيري کنند. متدولوژي تحليل  هايشان تصميم عملكرد سازمان

تواند به عنوان يک ابزار تشخيصي و  ماعي ميشبكه اجت

ريزي براي افزايش همكاري و در نتيجه افزايش جريان  برنامه

 [16]دانش و اطالعات در سازمان مطرح شود.

فرايند تحليل شبكه اجتماعي عموماً شامل استفاده از 

آوري داده  پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده به عنوان ابزار جمع

ميان کنشگرها در شبكه است. عالوه بر اين  در مورد ارتباطات

هاي  آوري داده )براي مثال داده هاي جمع ابزارها از ساير روش

هاي  آوري شده از طريق اطالعات اداري، نظير گروه جمع

رساني گروهي و  هاي اطالع پست الكترونيكي، سيستم

                                                        
1- Actor 

اي  تواند استفاده شود. دامنه گسترده اطالعات سازماني( نيز مي

هاي تحليل شبكه اجتماعي وجود دارد، اما استفاده از  سنجهاز 

 ها بستگي به زمينه تحليل دارد.  آن

 

 استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش -4

براي استخراج نيازهاي کاربران سيستم مديريت دانش تاکنون 

ها به صورت  هاي مختلفي استفاده شده و نتايج آن از روش

افته است. عالوه بر اين تحقيقاتي مقاالت تحقيقاتي انتشار ي

نيز در حوزه بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش و گسترش 

، شناسايي شاخصهاي ارزيابي [17]هاي مديريت دانش  سيستم

عملكرد سيستم مديريت دانش و چگونگي بهبود کيفيت 

، تعريف ابعاد کيفيت [18]هاي مديريت دانش  سيستم

و بررسي عوامل کليدي  [19]هاي مديريت دانش  سيستم

هاي مديريت دانش و بررسي  تأثيرگذار در استقرار سيستم

انجام شده است که اين « [21]ارتباط ميان اين عوامل 

تحقيقات نيز به نوعي در رابطه با درك نيازهاي کلي 

ها در مورد مديريت دانش بوده است. اما از بين اين  سازمان

ره کرد که به طور خاص توان به چند نمونه اشا تحقيقات مي

هايي را براي استخراج نيازهاي کاربران استفاده نموده و  روش

 ها را تشريح کرده است. نتايج کاربرد اين روش

براي استخراج نيازهاي کاربران سيستم مديريت دانش، 

مصاحبه رو در رو با  51از طريق  [21]راويشكار و پَن شَن 

مستندات سازمان اقدام افراد و مشاهده مباحثات غيررسمي و 

اجتماعي سازمان کردند و بر مبناي –به شناخت زمينه فرهنگي

اين شناخت راهكارهايي جهت بهبود مديريت دانش در 

 [22]داو و همكارانش  سازمان ارائه کردند. همچنين ماگلسي

هاي اصلي دانش را در يک  شاخه ،از طريق مميزي دانش

شان در  اهميت ها را بر اساس سازمان شناسايي و آن

دهي کردند. سپس  مدت و بلندمدت وزن مدت، ميان کوتاه

نيازهاي مديريت دانش براي نگهداري، اشتراك و ارتقاي 

هاي شناسايي شده را استخراج و در  دانش مرتبط در حوزه

نهايت راهكارهاي مناسب در هر حوزه براي برطرف کردن 

ا هنگام شكافهاي شناخته شده ارايه کردند. اين راهكاره

شود.  طراحي سيستم مديريت دانش در آن سازمان استفاده مي

در قالب يک مطالعه موردي  [23]وال  وانگ و اسپين

چگونگي توسعه مديريت دانش و سيستم مديريت دانش در 



 9831 زمستان، 2، فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال سوم، شماره محمد مهدی سپهری، آسیه ریاحی

هاي دانش در  ها ابتدا حوزه اند. آن يک سازمان را تشريح کرده

ا در مديريت هاي افراد ر سازمان را شناسايي و سپس مسئوليت

 دانش سازماني مشخص کردند. 

در نهايت اطالعات داخل مخزن دانش سازماني را بر اساس 

بندي مجدد و براي  هاي دانش شناسايي شده دسته حوزه

 هرکدام يک راهنما تهيه کردند. 

سازي هر نوع  استدالل کردند که براي پياده [24]ديو و کوشال 

مطالعه نوع کار دانشي  مديريت دانش در يک سازمان، راه حل

ها بر اساس  موجود در آن سازمان ضرورت دارد. آن

 که بندي ارايه شده توسط داونپورت، استدالل کردند دسته

مدل همكارانه  1براي مديريت دانش در صنعت ساختمان

دانش مناسب است و براي انتخاب سيستم مناسبي که کار 

ابتدا همكارانه را حمايت کند طي يک مطالعه موردي 

مشكالت سازماني در رابطه با مديريت دانش را شناخته و 

ها و  سپس نيازهاي کاربران را از طريق برگزاري کارگاه

هاي موجود  ها استخراج کردند. از بين سيستم مصاحبه

سيستمي انتخاب کردند که پاسخگوي مشكالت و نيازهاي 

 کاربران بود.

 Task-Technology براساس تئوري [11]هَن و ونگ 

Fit (TTFاستدالل کردند که طراحي )  هاي مختلف سيستم

مديريت دانش براي وظايف دانشي مختلف، متفاوت است. 

ها با آزمون فرضيه اثبات کردند که براي مسائل دانشي  آن

 3، سيستم مديريت دانشي مناسب است که از توليد2واگرا

دانش حمايت کند، برعكس، براي پردازش مسائل دانشي 

، سيستم مديريت دانشي مؤثرتر است که هدف آن 4همگرا

سازي و تحليل دانش  دانش باشد و از قابليت شفاف 5انتخاب

 حمايت کند. 

هاي اجتماعي در بسياري از تحقيقات  بنابراين اهميت شبكه

انجام شده در حوزه مديريت دانش بيان شده؛ اما هنگام 

ها به  ماناستخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در ساز

 هاي اجتماعي کمتر توجه شده است. شبكه

                                                        
1- Construction Industry 

2- Divergent 

3- Generate 

4- Convergent 
5- Choose 

براي انتخاب يک سيستم از بين  [1]پريرا و سوآرس 

هاي مديريت محتوا و ويكي از رويكرد تحليل شبكه  سيستم

ها براي اين انتخاب، به تعريف  اجتماعي استفاده کردند. آن

بندي نيازها براي بهبود همكاري و  بندي و اولويت مجدد، دسته

ديريت اطالعات در سازمان پرداختند و روشي به نام م

SNetCol  را پيشنهاد دادند. نتايج به دست آمده از مطالعه

ها نشان داد سيستم مديريت محتوا بهتر از سيستم  موردي آن

تواند پاسخگوي نيازهاي آن سازمان باشد. با تعميم  ويكي مي

ازهاي گام اصلي براي استخراج ني 4استفاده از اين روش، 

توان تدوين نمود که در ادامه  سيستم مديريت دانش مي

 تشريح شده است.

 تعريف معيارها براي ارزيابي همكاري در سازمان -1گام 

ها  تر نيز گفته شد در بسياري از سازمان همانگونه که پيش

انتقال بهترين تجربيات از طريق ارتباطات غير رسمي و 

تواند در  ارزيابي همكاري مي شود. بنابراين همكارانه انجام مي

شناخت سازمان و نيازهاي آن راهگشا باشد. براي تعريف 

، 7، مشارکت6]ارتباط 3Cمعيارهاي همكاري از مدل 

به  9شود که در اين مدل همكاري [ استفاده مي8هماهنگي

اقدام هماهنگ و مشترك افراد که از طريق ارتباط »عنوان 

 . [1]تعريف شده است « شود پشتيباني مي

بر اساس اين مدل چهار معيار ذيل براي ارزيابي همكاري در 

 سازمان تعريف شد:

ها  ها و ميان تيم ظرفيت برقراري ارتباط داخل تيم -

(CC1) 

دسترسي و اشتراك آسان اطالعات با روشي هماهنگ )از  -

طريق تعيين مسئوليت براي در دسترس قرار دادن 

 (CC2اطالعات( )

 (CC3ها در گروه ) از درك فعاليت پشتيباني -

ها و تحليل مشكالت در سطح  پشتيباني از توليد ايده -

 (CC4سازماني و گروه )

هاي مناسب براي ارزيابي  انتخاب روش و سنجه -2گام 

 معيارهاي همكاري در سازمان

                                                        
6- Communication 
7- Cooperation 
8- Coordination 
9- Collaboration 
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ها  همكاري بين افراد از طريق ارتباطات اجتماعي که بين آن

نابراين بهترين روش براي ارزيابي افتد. ب وجود دارد اتفاق مي

هاي اجتماعي  معيارهاي همكاري، روشي است که بتواند شبكه

داخل سازمان را تحليل کند. در اين گام براي ارزيابي 

شود  معيارهاي همكاري از تحليل شبكه اجتماعي استفاده مي

ها  هاي تحليل شبكه اجتماعي تعدادي از آن و از بين سنجه

هاي  ها با مطالعه دقيق سنجه اين سنجه گردد. انتخاب مي

اند  آيد، انتخاب شده ها به دست مي موجود و نتايجي که از آن

 اند. و در ادامه معرفي شده

واقعاً نسبت اتصاالتي است که  ،: چگالي شبكه1چگالی -

ميان کنشگرها وجود دارد به تعداد اتصاالتي که 

است توانست وجود داشته باشد. اين سنجه شاخصي  مي

هاي شبكه و بنابراين مقدار  از پتانسيل ارتباط ميان بخش

تواند مبادله  و نوع اطالعاتي که به صورت تئوريک مي

دهنده سرعتي  تواند نشان شود. همچنين اين سنجه مي

 شوند. ها پخش مي باشد که اطالعات بين گره

هايي که يک  : با اين سنجه تعداد گره2ای مرکزیت درجه -

دار باشد  شود. اگر گراف جهت اسبه ميکنشگر دارد مح

شونده  هاي داخل شونده و گره هاي خارج توان بين گره مي

تعداد  In Degree Centralityتمايز قائل شد. سنجه 

 Outکند و سنجه  هايي که يک کنشگر دريافت مي گره

Degree Centrality هايي که از يک کنشگر  تعداد گره

 کند. يگيري م شود را اندازه خارج مي

اي تنها  : در محاسبه مرکزيت درجه3مرکزیت نزدیكی -

شود؛  هاي مستقيم افراد به ديگران در نظر گرفته مي گره

که ممكن است يک نفر با تعداد زيادي از افراد  در حالي

مستقيم رابطه داشته باشد اما اين افراد از کل شبكه  طور به

سايگي فرد تنها در يک هم ،مجزا باشند. در چنين حالتي

محلي کامالً مرکزي است. اما درمحاسبه مرکزيت نزديكي 

هاي غيرمستقيم به افراد ديگر نيز در نظر گرفته  گره

معيار مرکزيت نزديكي روي فاصله هر  لذاشود.  مي

 کند. کنشگر از همه کنشگرهاي ديگر در شبكه تأکيد مي

: در معيار مرکزيت بينابيني هرچه تعداد 4مرکزیت بینابینی -

                                                        
1- Density 
2- Degree Centrality 
3- Closeness Centrality 
4- Betweenness Centrality 

ات بيشتري يک فرد در کوتاهترين مسيرهاي ميان دو دفع

نفر در شبكه قرار گيرد، اين فرد داراي موقعيت 

مساعدتري است. يعني هر چه تعداد افراد بيشتري براي 

برقراري اتصال با ديگر افراد، به اين فرد وابسته باشند، 

 اين فرد قدرت بيشتري دارد.

هاي داراي  اف: در گر5کوتاهترین فاصله میان دو کنشگر -

ترين ارتباط )ارتباط داراي  ابتدا مقدار ضعيف 6مقدار

شود،  کمترين مقدار( روي تمام مسيرها شناسايي مي

و تعداد ارتباطات در طول  بزرگترين مقدار انتخابسپس 

شود. از طريق اين تحليل  مسير انتخاب شده محاسبه مي

توان طول مسير انتقال اطالعات بين دو نفر را در  مي

 کوتاهترين زمان ممكن شناسايي کرد.

هاي معرفیي شیده در    ارتباط ميان معيارهاي همكاري و سنجه

 ارايه شده است. 2جدول 

ارزيابي معيارهاي همكاري در ها و  آوري داده جمع -3گام 

 سازمان

بعد از انتخاب روش و سنجه مناسب براي ارزيابي، در گام 

هاي الزم براي ارزيابي معيارهاي همكاري در  سوم داده

ها وضع موجود و موانع  آوري و با تحليل آن سازمان جمع

سازماني براي همكاري و مديريت دانش ارزيابي و شناسايي 

 شود. مي

 

                                                        
5- Geodesic Distance 
6- Valued Graph 
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 ]1[ های تحلیل شبكه اجتماعی ارتباط معیارهای همكاری و سنجه) 2 جدول

 معیارهای همكاری 3Cمدل 
های  سنجه

تحلیل شبكه 
 اجتماعی

 سنجه –ارتباط معیار 

 ارتباط 
ظرفيت برقراري ارتباط 

ها  ها و ميان تيم داخل تيم
(CC1) 

چگالي شبكه، 
کدام چگالي هر 
هاي  از گروه

 شناسايي شده

اگر چگالي شبكه يا زير شبكه )گروه( پايين باشد به معني اين است که شبكه تحليل 
شده هنگامي که کنشگرها بخواهند با ديگر کنشگرها ارتباط برقرار کنند، محدود کننده 

م تواند به آساني انجا است. اگر چگالي باال باشد يعني ارتباطات ميان کنشگرها مي
 شود.

 هماهنگي 

دسترسي و اشتراك آسان 
اطالعات با روشي 
هماهنگ )از طريق تعيين 
مسئوليت براي در 
دسترس قرار دادن 

 (CC2اطالعات( )

چگالي، 
مرکزيت 
اي،  درجه

مرکزيت 
نزديكي، 
مرکزيت 
 بينابيني 

هاي مرکزيت به شناسايي موقعيت افراد براي ارتباط و تبادل اطالعات در شبكه  سنجه
کنند. افراد با درجه مرکزيت باال، افرادي هستند با دسترسي بالقوه آسان به  کمک مي

چرخد. با وجود اين، دسترسي و اشتراك آسان به اطالعات  اطالعات که در شبكه مي
نبايد تنها وابسته به موقعيت افراد در شبكه باشد؛ بلكه به قوانين دسترسي و اشتراك که 

يز بايد وابسته باشد، زيرا قوانين وضع شده به منظور از سوي مؤسسسه وضع شده ن
کننده و حتي براي کاهش تكرار اطالعات به  ايجاد هماهنگي باال ميان افراد همكاري

اي که دسترسي ديگران  يافته به گونه اشتراك گذاشته شده و به منظور نگهداري ساخت
ر مستقيم وابسته است ضروري هستند. دسترسي آسان به اطالعات به طو ،  تسهيل شود

به هماهنگي موجود ميان اطالعات اشتراکي موجود در سيستم و اطالعات جديد که 
قرار است در دسترس قرار گيرد. به منظور تضمين اشتراك اطالعات داخل مؤسسه به 

ها که به کنترل جريان اطالعات در مؤسسه  صورت هماهنگ تعريف قوانين و رويه
هاي مرکزيت و چگالي به ارزيابي موقعيت فعلي  هکمک کند ضروري است. سنج

کنند و نقطه شروعي خواهد بود براي تعريف  دسترسي و اشتراك اطالعات کمک مي
 قوانين دسترسي و اشتراك اطالعات در مؤسسه.

 مشارکت 

پشتيباني از درك 
ها در گروه  فعاليت

(CC3) 
ها  پشتيباني از توليد ايده

و تحليل مشكالت در 
اني و گروه سطح سازم

(CC4) 

مرکزيت 
نزديكي، 
ترين  کوتاه

فاصله ميان دو 
 کنشگر

هايي که يک کنشگر براي برقراري ارتباط با ديگري  سنجه مرکزيت نزديكي تعداد گام
شود او به ديگر  کند. مرکزيت بيشتر يک کنشگر موجب مي گيري مي بايد بردارد، اندازه
تر باشد و سريعتر بتواند وارد ارتباط و تعامل با ديگري شود.  کنشگرها نزديک

باال، تسهيالت بزرگي براي کسب حمايت به  closeness centralityکنشگرها با 
اي با اتصال  آل شبكه ها، تحليل مشكالت و توليد ايده دارند. ايده منظور انجام فعاليت

يافته  اي با چگالي باال و بنابراين مقادير کاهش آل شبكه باال است. به عبارت ديگر ايده
مقادير بسيار مشابه بين هر جفت از کنشگرها و  geodesic distanceبراي معيار 

مرکزيت نزديكي براي همه کنشگرها است. اين معيار به شناسايي کنشگرهايي که در 
ها، توليد ايده و تحليل  هاي سودمندتر براي کسب پشتيباني در اجراي فعاليت موقعيت

 کند. مسأله هستند، کمک مي

 

 م مديريت دانش در سازماناستخراج نيازهاي سيست -4گام 

( 1هاي سيستم مديريت دانش )جدول  در اين گام، قابليت

هاي مورد نياز سازمان براي  ها قابليت شناسايي و از بين آن

بهبود وضعيت همكاري و رفع موانع آن انتخاب و 

شوند. براي اين منظور ابتدا الزم است ارتباط  بندي مي اولويت

يت دانش و معيارهاي همكاري هاي سيستم مدير بين قابليت

شود. سپس بر اساس  به صورتي که در ادامه آمده برقرار 

ها  آيد، اين قابليت شناختي که از نيازهاي سازماني به دست مي

 شوند. بندي  اولويت

: بين اين قابليت و معيارهاي تعريف شده شناسایی نیاز -

برخي توان ارتباطي برقرار کرد. قابليت شناسايي نياز،  نمي

نمايد که شناسايي شكافهاي دانش  مي  ها را فراهم مكانيزم

 کند. را تسهيل مي

ميتوان اهميت اين  CC1: با ارزيابي معيار سازی اجتماعی -

قابليت در سيستم مديريت دانش سازمان را تعيين کرد. 

کننده برخي انواع کانال ارتباطي مستقيم  اين قابليت فراهم

 ميان اعضاي سازمان است.

 CC4و  CC3: با ارزيابي معيارهاي سازی خارجی -

توان اهميت وجود اين قابليت که به عنوان  مي

سازي در سازمان  کننده طوفان فكري و نمونه حمايت

 شود را تعيين کرد. شناخته مي

: بين اين قابليت و معيارهاي همكاري وارد کردن دانش -
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تعريف شده ارتباطي نميتوان برقرار کرد. اين قابليت 

کانالي براي ورود دانش خارجي به سازمان فراهم 

 آورد. مي

کننده تاکسونومي، آنتولوژي  : فراهمچارچوب اشتراکی -

يا کارکردهاي مشابه براي سازمان است. بين اين قابليت 

 توان ارتباطي برقرار کرد. و معيارهاي تعريف شده نمي

سازي مخزن  : اين قابليت امكان فراهممخزن فیزیكی -

آورد و بين اين  برخي انواع دانش را به وجود ميدانش از 

توان ارتباطي برقرار  قابليت و معيارهاي تعريف شده نمي

 کرد.

هاي از پيش  : امكان ذخيره دانش بر طبق گروهبندی گروه -

تعيين شده )نظير تاکسونومي( يا حمايت از شناسايي 

آورد. بين اين قابليت و  هاي دانش را فراهم مي گروه

 توان ارتباطي برقرار کرد. ي همكاري نميمعيارها

کننده مكانيزمي براي جستجو و  : فراهمجستجو و بازیابی -

 CC4و  CC2بازيابي است و اهميت آن با معيارهاي 

 شود. ارزيابي مي

هايي براي شناسايي  سازوکار: پيشنهاد کننده تعاملی حافظه -

نظير يک نقشه دانش يا « داند چه کسي چه چيزي را مي»

کننده  دهنده دانش همراه با دارنده فعلي يا خلق يشنما

 ارزيابي شود. CC1تواند با معيار  فعلي است و مي

: توانايي برچسب زدن دانش به هر يک از دو فرا دانش -

طريق خودکار يا بر طبق الگوي از قبل تعريف شده با 

کند و با معيارهاي  اطالعات در مورد دانش، را فراهم مي

CC2  وCC4 شود. ابي ميارزي 

کننده مديريت پيشينه يا   : فراهممدیریت رکوردها -

هاي بايگاني کردن است و با معيارهاي تعريف  قابليت

 تواند ارزيابي شود. شده نمي

 

 

 روش تحقیق -5

 طرح تحقیق 5-1

در اين تحقيق بر اساس مطالعه پيشينه ، اهميت توجه به شبكه 

اجتماعي در تحليل نيازهاي سازماني تشريح شده است. بر 

گيري از روش پريرا و سوآرس براي استخراج  اين مبنا، با بهره

بنيان، پس  هاي دانش نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازمان

در پژوهشكده توسعه  از تعيين ميزان تعامالت کاري بين افراد

هاي مرتبط با ميزان  از طريق پرسشنامه، سنجه فناوري

همكاري در شبكه غير رسمي محاسبه و براساس آن نيازهاي 

 سيستم مديريت دانش استخراج شده است. 

 فناوریمعرفی پژوهشكده توسعه  5-2

بنيیان وابسیته بیه     ، سیازماني دانیش  فناوريپژوهشكده توسعه 

هیاي   جهاد دانشیگاهي اسیت. ايین پژوهشیكده شیامل گیروه      

و همچنين  فناوريپژوهشي مختلف و مرکز تخصصي توسعه 

 باشد.  هاي اداري و حسابداري مي معاونت پژوهشي و بخش

هاي پژوهشیي، در ايین تحقيیق، مرکیز      با توجه به تعدد گروه

وهشي مهندسي صنايع بیه  و گروه پژ فناوريتخصصي توسعه 

ها در دو گروه، به عنیوان دو واحید    دليل تشابه ماهيت فعاليت

هاي الزم براي تحليل شیبكه   اصلي تحقيق انتخاب شدند. داده

آوري شید. ايین پرسشینامه     اجتماعي از طريق پرسشنامه جمع

 29بين تمام افراد شاغل در اين دو واحد توزيع شد و از بیين  

نفر به سئوال پاسی    26کردند  وزه کار مينفر که در اين دو ح

دادند. در اين پرسشنامه از افراد خواسته شد تا ميیزان ارتبیاط   

کاري خود با ديگر افراد را مشخص کنند. به عبیارت ديگیر از   

افراد خواسته شد که مشخص کنند براي کسیب اطالعیات در   

کننید و   مورد انجام کار به چه ميزان به همكارانشان رجوع میي 

( يیا  3يا اين مراجعه بیه صیورت روزانیه و هفتگیي )مقیدار      آ

( است. شیبكه اجتمیاعي   1( يا ساليانه )مقدار 2ماهيانه )مقدار 

 نشان داده شده است. 2اين سازمان در شكل 

 ها تحلیل داده 5-8

 UCINET 6افزار  آوري شده با استفاده از نرم هاي جمع داده

ارها براي تحليل افز نرم مشهورترينتحليل شده که يكي از 

 هاي شبكه اجتماعي است.  داده
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 و گروه پژوهشی صنایع فناوریشبكه ارتباطات کاری مرکز توسعه  (2شكل 

 

 نتایج استفاده از روش پیشنهادی -6

 ارتباط 6-1

توانست در اين  ارتباطي که به صورت بالقوه مي 812از بين 

 8/46رابطه وجود دارد ) 381شبكه وجود داشته باشد تنها 

دهنده  نشان (1579/1) به دست آمده يو مقدار چگال درصد(

 در اين سازمان و اشتراك اطالعات يدسترساين است که 

 است. مشكلنسبتاً 

هايي که بر اساس  زيرگروه يبه دست آمده برا ير چگاليمقاد

 ياعضا يارتباط قو اند هاي کاري تقسيم شده بخش

 هايي سازوکاراز به يکند، اما ن يم را آشكار ميدهنده ت ليتشك

 است. ها ان گروهيت از تعامالت ميحما يبرا

 هماهنگی 6-2

ل يدهنده پتانس شبكه نشان يبه دست آمده از چگال ريمقاد

ق ياز طر ان همكاران سازمان است.يم خوب ي نسبتاًارتباط

کرد که مسئول دفترها  يريگ جهيتوان نت يت ميمرکز يها سنجه

 ها آنن يتر به اطالعات هستند، بنابرا آسان يبا دسترس يافراد

ر باالتر يدر اشتراك اطالعات دارند. افراد با مقاد ينقش مهمتر

in-degree centrality  وbetweenness هستند که  يکسان

با  افراد، (7)فرد شماره  به اطالعات دارند بيشتري يدسترس

 betweennessو  out-degree centralityر باالتر يمقاد

 .(13)فرد شماره  امكان اشتراك اطالعات هستند افرادي با

در  افرادي Closeness Centralityر باالتر يبا مقاد افراد

نقش  ها آنكتر هستند؛ يگران نزديشبكه هستند که نسبت به د

و  13، 7)افراد شماره  و اشتراكي ل دسترسيتسه يبرا يمهم

 رند.يگ ياطالعات به عهده م (16

 Outدهد در مجموع  يت نشان ميل درجه مرکزيج تحلينتا

Degree Centrality و 731/17ن شبكه يا %In Degree 

Centrality  ن آماره ين بودن مقدار ايي% است. پا457/37آن

ن سازمان يا ينكه در شبكه اطالعاتيدهد احتمال ا ينشان م

در کل شبكه برخوردار  ياديباشند که از قدرت ز يافراد

به عبارت بهتر در اين سازمان نياز به افرادي  باشند کم است.

ت که بتوانند مسئوليت در اختيار گزاردن دانش به افراد اس

 مناسب را در سازمان، به عهده بگيرند.

 مشارکت 6-8

و ميانگين  819/66عدد  In Closenessميانگين مقادير 

به دست آمده و مقادير  142/65عدد  Out Closenessمقادير 

است؛ يعني در  557/6و  991/12ها نيز به ترتيب  واريانس آن

از ( بيشتر In-distances) "ها به افراد  فاصله"اين شبكه 

( به صورت نابرابر Out-distances) "ها از افراد فاصله"

توان گفت در اين سازمان  پخش شده است. به عبارت بهتر مي

امكان دسترسي به اطالعات به صورت نابرابرتر پخش شده و 

ل ين را تسهان همكاراياست که تعامل م هايي مزياز به مكانين

 .همكارانه انجام دهند يقيشان را از طرهاي يتکند تا فعال 

است  865/1در اين شبكه  Geodesic Distanceميانگين 

کشد تا تمام اطالعات  يعني به طور متوسط يک ماه طول مي

در اين شبكه منتقل شود. اين عدد براي سازمان تحقيقاتي 

هاي تحقيقاتي زمان نقش  زمان زيادي است زيرا در پروژه

فراواني و درصد فراواني طول  3کند. در جدول  مهمي ايفا مي

شگرهاي اين شبكه ارائه شده است. کوتاهترين فاصله ميان کن

توان به اين نتيجه رسيد که  با نگاهي ديگر به اين جدول مي
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نفر به هم ارتباط پيدا  4افراد در اين شبكه حداکثر از طريق 

 در تحليل شبكه اجتماعي(. Diameterکنند )معيار  مي

 
 Geodesic Distanceتعداد و نسبت فراوانی  (8جدول 

Geodesic Distance نسبت فراواني تعداد 

1 283 0.3 

2 362 0.4 

3 161 0.2 

4 6 0 

 

، 27بين افراد شماره  Geodesic Distanceمقدار باالترين 

وجود دارد. با بررسي تعداد  3و فرد شماره  29، 28

Geodesic Distance ها ميتوان  کننده بين هر جفت از عمل

نتيجه گرفت که تعداد اين مسيرها در شبكه تقريباً کم است. 

بنابراين شانس اينكه يک سيگنال از يک فرد به ديگري برسد 

 پايين است.

 29اما در ارتباط بين نفر دوم و نفر بيستم تعداد اين مسيرها  

از نفر دوم است و اين به معني آن است که جريان اطالعات 

به نفر بيستم احتمال ندارد که با شكست مواجه شود و براي 

( Brokerهر فرد ديگري در شبكه مشكل است که دالل )

هاي  قدرتمندي بين نفر دوم و بيستم باشد زيرا نفر بيستم راه

ها  تواند اطالعات را از آن راه اثربخش و متعددي دارد که مي

 بگيرد. 

بخواهند اطالعاتي را به ديگران بدهند  29تا  24اما اگر نفرات 

احتمال بيشتري دارد که با شكست مواجه شود؛ در حالي که 

هاي  اگر اين افراد بخواهند اطالعات را از ديگران بگيرند راه

 اثربخش متعددي دارند.

 نیازهای سیستم مدیریت دانش 6-4

تاکنون با استفاده از تحليل شبكه اجتماعي شناخت دقيقي از 

وضعيت همكاري و نيازهاي سازماني براي مديريت دانش به 

ي سيستم ها تدست آمد. اکنون با استفاده از اين شناخت قابلي

اهميت  4شوند. در جدول  بندي مي مديريت دانش اولويت

ي سيستم مديريت دانش در سازمان مورد مطالعه ها تقابلي

 .تعيين شده است

 

 گیری نتیجه -7
روش پيشنهادي پريرا و  از گيري رهدر مقاله حاضر با به

بر مبناي رويكرد تحليل شبكه و  چهار گام اصلي در سوآرس،

نيازهاي سيستم مديريت دانش در پژوهشكده  ،اجتماعي

استخراج شده است. در اولين گام معيارهاي  فناوريتوسعه 

در گام دوم از  شده،مناسب براي ارزيابي همكاري تعريف 

هاي مناسب براي  اجتماعي، سنجه كههاي تحليل شب بين سنجه

. شده استهمكاري تعيين هاي  جنبهارزيابي هر يک از 

ها براي ارزيابي معيارهاي تعريف  آوري و تحليل داده جمع

در گام آخر بر مبناي شناختي  شده وشده در گام سوم انجام 

که از سازمان به دست آمده نيازهاي سازمان براي مديريت 

 .شده استبندي  يتدانش تعيين و اولو

استفاده از اين روش در پژوهشكده توسعه فناوري نشان داد 

هايي مانند پست الكترونيكي براي  هايي که از فناوري سيستم

کردن کانال ارتباطي مستقيم ميان اعضاي سازمان استفاده  فراهم

کنند، از اولويت کمي برخوردار هستند. در مقابل  مي

هاي اطالعاتي  كان توليد سايتها ام هايي که در آن سيستم

ها اطالعات  فراهم باشد و افراد بتوانند از طريق اين سايت

خود براي افراد ديگر تبيين کنند از اهميت بسيار بااليي 

 برخوردار است.

هايي که از موتورهاي جستجوي قوي براي  خريد سيستم

کنند، اولويت  جستجوي کل متن و کلمات کليدي استفاده مي

تواند به عنوان  مي Brainwareدارد. براي مثال سيستم بااليي 

 ها براي خريد مطرح شود. يكي از گزينه

با توجه به اينكه در اين سازمان افراد يكديگر را به خوبي 

هايي  هاي يكديگر اطالع دارند، سيستم شناسند و از قابليت مي

که از قابليت حافظه تعاملي بسيار خوب برخوردار باشند، 

 خريد اولويت پاييني دارند. هنگام 
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  فناوریبندی نیازهای سیستم مدیریت دانش در پژوهشكده توسعه  طبقه (4 جدول
های  قابلیت

سیستم 
مدیریت 

 دانش

های  فعالیت
مدیریت دانش 

 حمایت شده
 شرح

درجه 
 اهمیت

 توجیه

 خلق، انتقال سازي اجتماعي
برخي انواع کننده  فراهم

کانال ارتباطي مستقيم ميان 
 اعضاي سازمان

 کم
دهنده پتانسيل ارتباطي نسبتاً خوب ميان همكاران سازمان  مقادير به دست آمده از چگالي شبكه نشان

 است.

 سازي خارجي
خلق، 

کدگذاري، 
 انتقال

کننده طوفان فكري،  حمايت
سازي يا ديگر  نمونه
 هاي مشابه قابليت

 باال

اند ارتباط قوي  هاي کاري تقسيم شده هايي که بر اساس بخش مقادير چگالي به دست آمده براي زيرگروه
ها  هايي براي حمايت از تعامالت ميان گروه کند، اما نياز به مكانيزم دهنده تيم را آشكار مي اعضاي تشكيل

هايي است  از به مكانيزمدهنده ني به دست آمده نشان Closeness Centralityاست. همچنين مقادير 
هايشان را از طريقي همكارانه انجام دهند. همچنين  کند تا فعاليت که تعامل ميان همكاران را تسهيل مي

است. يعني به طور متوسط در بهترين  865/1ميانگين کوتاهترين فاصله بين کنشگرها در اين شبكه 
ين شبكه منتقل شود. بنابراين در اين سازمان کشد تا تمام اطالعات و دانش در ا حالت، يک ماه طول مي

ديگر دانش خود رابراي يكديگر كهايي است که افراد از طريق گفتگوهاي متوالي با ي نياز به مكانيزم
 تشريح کنند.

جستجو و 
 بازيابي

 انتقال، کاربرد
کننده مكانيزمي براي  فراهم

 جستجو و بازيابي
 باال

که دسترسي و اشتراك  دهد مي  مقدار چگالي به دست آمده نشانتعداد ارتباطات موجود در شبكه و 
گيري کرد که  توان نتيجه هاي مرکزيت مي مشكل است. از طريق سنجه نسبتااطالعات در اين سازمان 

ها نقش مهمتري در اشتراك  تر به اطالعات هستند، بنابراين آن مسئول دفترها افرادي با دسترسي آسان
اين  Out Degree Centralityدهد در مجموع  تحليل درجه مرکزيت نشان مي اطالعات دارند. نتايج

% است. پايين بودن مقدار اين آماره نشان 457/37آن  In Degree Centrality% و 731/17شبكه 
دهد احتمال اينكه در شبكه اطالعاتي اين سازمان افرادي باشند که از قدرت زيادي در کل شبكه  مي

است. به عبارت بهتر در اين سازمان نياز به افرادي است که بتوانند مسئوليت در  برخوردار باشند کم
اختيار گزاردن دانش به افراد مناسب را در سازمان، به عهده بگيرند. از سوي ديگر مقادير چگالي به 

اند ارتباط قوي اعضاي  هاي کاري تقسيم شده هايي که بر اساس بخش دست آمده براي زيرگروه
 ها است. هايي براي حمايت از تعامالت ميان گروه کند، اما نياز به مكانيزم هنده تيم را آشكار ميد تشكيل

 انتقال، کاربرد حافظه تعاملي

هايي  پيشنهاد کننده مكانيزم
چه کسي »براي شناسايي 
نظير « داند چه چيزي را مي

 گريک نقشه دانش يا نمايش
دانش همراه با دارنده فعلي 

 کننده فعلي يا خلق

 کم

دهنده پتانسيل ارتباطي نسبتاً خوب ميان همكاران سازمان  مقادير به دست آمده از چگالي شبكه نشان
توان گفت بيشتر دانش در اين سازمان ضمني است و افراد تا حد نسبي از دانش ضمني  است. مي

 يكديگر مطلع هستند.

 فرا دانش
ري، کدگذا

 انتقال، کاربرد

کننده توانايي براي  فراهم
برچسب زدن دانش به هر 
يک از دو طريق خودکار يا 
بر طبق الگوي از قبل 
تعريف شده با اطالعات در 

 مورد دانش

 متوسط

دهنده اين است که دسترسي و  تعداد ارتباطات موجود در شبكه و مقدار چگالي به دست آمده نشان
گيري کرد  توان نتيجه هاي مرکزيت مي اشتراك اطالعات در اين سازمان نسبتاً خوب است. از طريق سنجه

مهمتري در اشتراك ها نقش  تر به اطالعات هستند، بنابراين آن که مسئول دفترها افرادي با دسترسي آسان
اين  Out Degree Centralityدهد در مجموع  اطالعات دارند. نتايج تحليل درجه مرکزيت نشان مي

ه نشان ن آمار% است. پايين بودن مقدار اي457/37آن  In Degree Centrality% و 731/17شبكه 
قدرت زيادي در کل شبكه دهد احتمال اينكه در شبكه اطالعاتي اين سازمان افرادي باشند که از  مي

هايي که بر اساس  برخوردار باشند کم است. از سوي ديگر مقادير چگالي به دست آمده براي زيرگروه
کند، اما نياز به  دهنده تيم را آشكار مي اند ارتباط قوي اعضاي تشكيل هاي کاري تقسيم شده بخش
 ها است. هايي براي حمايت از تعامالت ميان گروه مكانيزم
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توانند در  هاي اطالعاتي که مي با افزايش تعداد سازمان

مورد موضوعات مختلف اطالعاتي را در اختيار افراد قرار 

آوري، مديريت و استفاده مجدد از  دهند، نياز به جمع

ها در اختيار  ها در مورد اطالعاتي که آن سازمان داده

در مورد اينكه اين اطالعات چه  گذارند )براي مثال مي

ها( از  ها، منشأ و اندازه آن هستند، مكان قرار گرفتن آن

 اهميت متوسطي برخوردار است. 

گذاري محدود  ها براي سرمايه از آنجا که بودجه سازمان

توانند قبل از  باشد، مديران با استفاده از اين روش مي مي

خود را خريد سيستم مديريت دانش نيازهاي سازمان 

استخراج کنند. سپس بر مبناي نيازهاي خود نسبت به 

خريد سيستم مناسب اقدام کنند. انتخاب سيستم مناسب 

هاي مختلف تكنولوژيكي که هرکدام ارائه  از بين گزينه

ها کمک  کنند کار سختي است و اين روش به آن مي

بندي  گذاري محدود خود را اولويت کنند تا سرمايه مي

وه در اين روش با شناخت دقيقي که از کنند. به عال

نيازهاي سازماني و نيازهاي کاربران سيستم به دست 

آيد، احتمال پذيرش و موفقيت سيستم نيز افزايش  مي

 يابد. مي

توانند  با استفاده از تحليل شبكه اجتماعي مديران مي

جريان اشتراك دانش را شناسايي و ميزان همكاري در 

را ارزيابي کنند. همچنين استفاده  شبكه غير رسمي سازمان

از اين رويكرد در شناسايي افرادي که نقش مؤثرتري 

توانند داشته باشند و شناسايي  درمديريت دانش مي

 تواند کمک کند. هاي اشتراك دانش مي گلوگاه

شود براي شناخت بهتر سازمان و  در ادامه پيشنهاد مي

دانش در  هاي سيستم مديريت بندي ساير قابليت اولويت

هاي ديگري مانند مميزي دانش  کنار اين روش از روش

 نيز استفاده شود.
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