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مدل عوامل مؤثر بر پیادهسازی موفق شبکههای اجتماعی
سازمانی بهمنظور بهبود ساختار مدیریت دانش سازمانی
در سازمانهای اپراتورهای کشور با روش تحلیل عاملی
چکیده
بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش شــبکههای اجتماعــی ســازمانی در باالبــردن ســطح ارتباطــات ،از منظــر ســرعت،
جامعیــت و تســریع رونــد انتقــال اطالعــات در ســازمان میتوانــد بهعنــوان ابــزار ســودمندی در جهــت تحقــق اهــداف
مدیریــت دانــش در ســازمان داشــته باشــد؛ ازای ـنرو الزم اســت تــا بــرای افزایــش و همجهتکــردن اهــداف عملیاتــی
و کاربــردی ایــن فنــاوری در جهــت رشــد و توســعۀ دانــش در ســازمان ،اقــدام بــه ارائــۀ راهکارهــا و ســاختار اصالحــی
و بهبــودی در ســازمان کــرد .دراینبیــن ،شناســایی و اولویتبنــدی عوامــل مؤثــر بــر پیادهســازی موفــق شــبکههای
اجتماعــی ســازمانی بهمنظــور بهبــود ســاختار مدیریــت دانــش ســازمانی میتوانــد باعــث ایجــاد یــک دیــد مناســب بــرای
سیاســتگذارن در ایــن حــوزه باشــد.
بنابرایــن ،بــا توجــه بــه نیازمندیهــای موجــود در ســازمانهای اپراتورهــای کشــور ،اقــدام بــه انجــام ایــن پژوهــش
شــده اســت؛ بهطوریکــه بعــد از اســتخراج عوامــل از مطالعــات پیشــین داخلــی و خارجــی ،اقــدام بــه تهیــۀ پرسـشنامه
تحلیــل عاملــی اکتشــافی کــه توســط  146نفــر از کارشناســان پــر شــده اســت و بهمنظــور محاســبۀ پایایی پرسـشنامهها
از ضریــب آلفــای کرونبــاخ بــاال  0.7اســتفاده شــده اســت و همچنیــن اندازهگیــری کفایــت حجــم جامعــۀ آمــاری از آزمون
 KMOانجــامشــده اســت و توســط افــراد خبــره موردتأییــد قــرار گرفتهانــد ،ســپس براســاس مــدل بهدســتآمده،
بهمنظــور تأییــد و مشخصشــدن روابــط بیــن آنــان ،از رونــد تحلیــل عاملــی تأییــد اســتفاده شــده اســت.
نتایــج پژوهــش نشــان میدهــد شــاخصهای پژوهــش تأییدشــده :شــاخص ســازوکارهای ارزیابنــدۀ دانشنیــاز،
شــاخص ســازوکارهای خلــق و توســعۀ دانــش ســازمانی ،شــاخص ســازوکارهای انتقــال و ذخیرهســازی دانــش ،شــاخص
ســازوکارهای انگیزشــی-فرهنگی و شــاخص نیــروی انســانی متخصــص اســت.
کلیدواژگان:
مدیریت دانش سازمانی ،شبکههای اجتماعی سازمانی ،پیادهسازی موفق ،سازمانهای اپراتورهای کشور.

73

ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،53دی 1399

 .1مقدمه
برای مدیریت پیچیدگی باید پیچیده شد؛ و عصر
مسائل شبکهای راهحلهای شبکهای را میطلبد.
(داناییفرد )1392 ،انجام هر فعالیت ساده و پیچیده
نیازمند دانایی و توانایی است .دانایی به اشراف اطالعاتی
به مؤلفههای توانایی (ابزار و تجهیزات ،دانش ،مهارت و
تکنیک) اطالق میشود؛ درعینحال ،این اشراف نیاز به
ایجاد روابط دارد و همانگونه که پیداست ،روابط اجتماعی
هستۀ اصلی جامعه محسوب میشوند و موجب میشوند
کنشگران با گسترش پیوندهای خود ،کنشهای خود را
در جامعه تسهیل کنند و از این طریق به اهداف خود
دست یابند؛ بهبیاندیگر ،همۀ افراد در جامعه بهنوعی در
تالش برای برقراری ارتباط با دیگران هستند تا مبادالت
خود را در زمینههای مختلف سرعت دهند( .صفاری و
همکاران)1389 ،
عالوهبر جامعه که تعامالت گستردهای را در خود جای
میدهد ،اجتماع کوچکتری با عنوان«اجتماع شبکهای»
مطرح میشود که شبکۀ روابط غیررسمی است .روابط
و پیوندهای اجتماعی ،بنابر نظریۀ تحلیل شبکه ،بهمثابۀ
سرمایۀ اجتماعی و دارایی فرد محسوب میشود و فرد از
طریق آن میتواند به منابع و حمایتهای موجود در این
پیوندها دسترسی یابد .از نظریاتی که این نوع سرمایۀ
اجتماعی را تبیین کرده است ،نظریۀ «سرمایۀ اجتماعی
شبکۀ ولمن» است .ولمن ضمن ارائۀ سه مدل «اجتماع
گمشده»« ،اجتماع رهاشده» و «اجتماع حفظشده»،
سرمایۀ اجتماعی شبکه را در سه بعد ساختی (اندازه و
ترکیب) ،تعاملی (فراوانی تماس ،شدت رابطه و صمیمیت)
و کارکردها (حمایتها) بررسی میکند .از انواع اینگونه
اجتماعات شبکهای« ،شبکههای اجتماعی مجازی»
هستند .شبکههای اجتماعی مجازی که امروزه کارکردی
کمابیش همچون اجتماعات واقعی دارند ،برای نخستین
بار در  1993و توسط رینگولد (بهعنوان گروه اجتماعی
موجود در اینترنت که مردم از طریق آن با یکدیگر بحث
میکنند) مطرح شد .اجتماعات مجازی فضاهایی هستند
که اعضای آن برای بحث دربارۀ موضوعی مشخص ،از
طریق ارسال پیام گرد هم میآیند و در آن تالش میشود
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مکانهای فیزیکی و ارتباطات رودررو شبیهسازی شود و
افراد در آن ،نه فقط به اطالعات ،که به دیگر افراد برای
توگو و بحث و تبادلنظر دسترسی دارند( .توسلی و
گف 
همکاران)1391 ،
در حال حاضر ،نیاز به ایجاد شبکهای اجتماعی با
رویکردی صنعتی در کشور احساس میشود تا بتوان
بهگونهای به شبکهسازی و جلوگیری از هدررفت سرمایههای
اجتماعی و اقتصادی نائل شد .اشراف اطالعاتی حاصل از
این نوع شبکهسازی میتواند در حوزههای تخصصی بهکار
رود و از هدررفت منابع حیاتی کشور (بهویژه منابع انسانی
توانمند ،تجهیزات ،تجربیات ،مهارتها و )...بکاهد .کشور
با توجه به شرایط خاص ،ازجمله تحریمها ،همواره در
تأمین نیازهای صنعتی خود با چالش و مشکل روبهروست
و این در حالی است که در صورت شناسایی و سازماندهی
درست ،با توجه به ظرفیتهای سخت و نرمافزاری درون
ایران اسالمی ،میتوان بر اکثر چالشها و مشکالت فائق
آمد .برای پاسخگویی به این نیاز ایجاد سیستمی یکپارچه
با بنمایۀ صنعتی میتواند در حل بهینه مسائل در صنعت،
بهویژه صنعت دفاعی ،راهگشا باشد.
این سیستم یکپارچه میتواند بر پایۀ شبکههای
اجتماعی ایجاد شود تا از هدررفت سرمایههای اجتماعی
جلوگیری کند .سرمایۀ اجتماعی از طریق جریانهای
اطالعرسانی همچون آموزشهای مرتبط با مشاغل ،تبادل
عقاید ،تبادل اطالعات هنجارهای مربوط به معامالت در
شبکههای اجتماعی ،مشارکتهای مردمی ،گروههای
خودیاری ،ایجاد روحیۀ جمعگرایی در برابر فردگرایی و
نوعدوستی شکل میگیرد .درکل میتوان سرمایۀ اجتماعی
را زیربنا و زمینهساز اصلی فرایند مدرنسازی دانست.
(هویدا)1394 ،
درعینحال ،میتوان گفت که شبکههای اجتماعی
منبعی برای مدیریت دانش مشترک نیز هستند ،زیرا از
طریق آنها ،ایجاد ،مبادله و تغییر شکل دانش امکانپذیر
میشود .فناوری اطالعات امکانات فراوانی را برای ایجاد
شبکههای اجتماعی و مدیریت دانایی مشترک بهگونهای
قابلمشاهده ،اصولی و با امکان راستیآزمایی فراهم آورده
است( .الیگری و همکاران)2013 ،

چالشها و مسائل مدیریتی رسانههای مکتوب با تأ کید بر مطبوعات

الگوهای ساخت شبکه بسیار گسترده هستند و نسبت
به نوع کارکرد گسترۀ متفاوتی دارند .مسئولیتپذیری و
اختیارات دو عامل کلیدی در پویایی شبکهها هستند.
متأسفانه اکثر ساختارهای سازمانی در ایران بهگونهای
طراحی شدهاند که الگوهای تصمیمگیری بهصورت
متمرکز عمل میکنند و حوزۀ اختیارات در شرایط
فوقالعاده چندان شفاف و روشن نیست .عامل مهم
دیگر که فضای شبکه را پویا میسازد ،شفافبودن محیط
تصمیمگیری است .این پدیده زمانی اهمیت مییابد که
شفافسازی با هدف بررسی راههای خروج از بحران
همسو باشد.
این پدیده میبایست بهطور مستمر محیط
تصمیمگیری را ارزیابی کند و از ورود عوامل بحرانزا
به محیط تصمیمگیری جلوگیری کند .شفافسازی
درحقیقت پیوندهای مثبت و کارآمد شبکه را شناسایی
میکند و ساخت شبکه را میسر میسازد؛ بهبیاندیگر،
شفافسازی نقش موتور محرکۀ شبکهسازی را ایفا
میکند و عاملی برای فعالکردن شبکه بهحساب میآید.
(عبیری)1387،
با توجه به مشکالت و موانع موجود در روند پیادهسازی
موفق شبکههای اجتماعی سازمانی و انطباقدهی مناسب
آن با ساختار مدیریت دانش سازمانی باعث شده است
که بعضاً این ابزار ارتباطی و مدیریتی مناسب ،کارکرد
خوبی را از خود نشان ندهد و باعث هدررفتن منابع و
ظرفیتهای موجود در سازمان شود؛ به همین دلیل الزم
است که بهمنظور پیادهسازی موفق شبکههای اجتماعی،
اقدام به شناسایی عوامل مؤثر در این حوزه شود تا منجر
به کاهش هرچه بیشتر تعارضات و مشکالت موجود در
سازمان شود و از هرگونه عدمانطباق و سنخیت بین
اهداف ،ساختار و ماهیت شبکههای اجتماعی سازمانی با
فضای عملیاتی مدیریت دانش در سازمان شود .به همین
منظور ،این پژوهش حول محور این سؤال مطرح میشود:
عوامل مؤثر بر پیادهسازی موفق شبکههای اجتماعی
سازمانی بهمنظور بهبود ساختار مدیریت دانش سازمانی
در سازمانهای اپراتورهای کشور کداماند و اولویتبندی
آنان به چه صورت است؟
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 .2ادبیات نظری و پیشینۀ پژوهش
 1-2ادبیات نظری پژوهش
مردم در سه سطح درونفردی ،میانفردی و عمومی
ارتباط برقرار میکنند .ارتباطات سازمانی که در اینجا در
مور د آن بحث میشود ،بیشتر شامل سطوح ارتباطاتی
میانفردی و عمومی میشود .ارتباطات سازمانی از دیگر
شکلهای ارتباط مانند بینفردی و یا عمومی متفاوت
است و دلیل این تفاوت به تعریف سازمان و ویژگیهایی که
برای آن مشخص شده است ،برمیگردد .یک جنبۀ مهم از
ارتباطات سازمانی از این نکته ناشی میشود که سازمانها
را موجودیتهای هدفمدار میشناسیم که فعالیتهای
آنها در جهت تحقق اهداف فردی و سازمانی هماهنگ
شدهاند .روشن است که اگر سازمانها را اینگونه تعریف
کنیم ،درمییابیم که فعالیتهای ارتباطی زیادی در جهت
هماهنگی رفتار و تحقق اهداف در سازمانها هستند؛
بدینترتیب ،بخش عم دهای از ارتباطات در سازمانها
وظیفهمدار هستند .دومین راه تمایز ارتباط سازمانی از
دیگر انواع ارتباط به تعریف سازمان بهعنوان سیستمهای
ساختارمند برمیگردد .الگوهای هماهنگی در سازمانها
موجب ایجاد ساختارها میشوند؛ بهطوریکه بعضی
سلسلهمراتبی هستند و برخی نیستند .این ساختارها
هم میتوانند تسهیلکننده ارتباطات سازمان باشند و هم
مانع آن بشوند( .آلن)2016 ،
سومین بحث در تمایز ارتباط سازمانی از دیگر انواع
ارتباطات مربوط به محاطبودن سازمانها در محيط است.
وقتی سازمانها را محاط در محیطی بزرگتر بشناسیم،
نتیجه میگیریم که فرایندهای ارتباط سازمانی تحتتأثیر
مسائل مختلفی هستند :نخست اینکه ارتباطات هم در
مرزهای سازمانی و هم فراتر از آن اتّفاق میافتد؛ دوم
اینکه باید افراد را از این زاویه بنگریم که به سازمانها
میآیند و از سازمانها میروند .یک فرایند مهم ارتباطی
در سازمان که از محاطبودن آن در محیط ناشی میشود،
جامعهپذیری اعضای جدید است؛ بنابراین ،باید ارتباط
را هم در سطوح مختلف سازمانی و هم فراتر از آن
موردبررسی قرار دهیم .ارتباط سازمانی شکلی از ارتباط
میانفردی است که د ر آن ارتباط ،ناظر به روابط کاری
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کارکنان درون یک سازمان است( .هویدا )1394 ،اینگونه
از ارتباط که ریشه در آموزشهای سخنرانی برای
مدیران شرکتها در دهۀ  ۱۹۲۰دارد ،در سال ۱۹۲۷
موردتوجه قرار گرفت .در آن سال تلیسبرگر و دیکسون
در کارخانجات وسترن الکتریک ،در زمینۀ روابط کاری
بین رئیس و مرئوس مطالعاتی انجام دادند .بعد از ایشان،
بسیاری از پژوهشگران مدیریت در این زمینه مطالعه کرده
و نظریاتی را به جامعۀ بشری ارائه دادند که دراینمیان
میتوان به نظرات ردینگ در سال  ،۱۹۷۲نظرات پرتر و
لسنیسک در سال  ۱۹۷۸و تحقیقات جابلیندر  ۱۹۸۵و
کلی در  ۱۹۸۲اشاره کرد( .هانگ)2015 ،
در سال  ،۱۹۷۸گلدهی برو سایر نویسندگان کتاب
تجزیهوتحلیل ارتباطات سازمانی ا ّولین تحلیلگری
نظامگرایانه ارتباط سازمانی را انجام دادند .تأکید اساسی
بررسیهای فوق عمدتاً بر چگونگی ارتباطات سازمانی،
رضایت کارکنان و عملکرد سازمان بود .در دهه ۱۹۸۰
مطالعۀ ارتباطات سازمانی از رشدی سریع برخوردار شد
و تعداد زیادی از رویکردهای متدولوژیکی و تئوریکی را
شامل شد .برخی از کوششهای تحقیقی که از افقهای
جدید در تحقیقات مربوط به ارتباطات سازمانی بهشمار
میروند عبارتاند از :دیدگاه پردازش اطالعات ،دیدگاه
بالغی ،دیدگاه فرهنگی و دیدگاه سیاسی( .کیتون،
)2018
 2-2پیشینۀ پژوهش
بولزیرن پی و همکاران)2019( ،؛ در پژوهشی با
عنوان «رویکردهای نفوذ و تکامل در شبکههای اجتماعی:
مدلی براساس روابط مارکوف» ،بیان شد که با توجه به
رشد و توسعۀ شبکههای اجتماعی و بهکارگیری آن توسط
کاربران در سراسر دنیا ،لزوم ایجاد رویکردهای نفوذکننده
بهمنظور مدیریت محتوا ،کنترل محتوا و جهتدهی
تجاری برای کسبوکارهای کوچک و متوسط بهمنظور
ارتقای سطح موفقیت بازاریابی الکترونیک ضرورت دارد.
در این خصوص ،با روابط مارکوف بهصورت رویدادهای
ترتیبی-اتّفاقی و بدون حافظه برای ایجاد یک جهتدهی
هوشمند تجاری ،نفوذ و مدیریت محتوای تجاری در
شبکههای اجتماعی میتواند بهعنوان یک رویکرد موفق
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در روند تجاریسازی و بازاریابی الکترونیک در شبکههای
اجتماعی باشد و با مدیریت محتواهای تبلیغاتی و
همچنین جهتدهی آنها با الگوریتمهای هوشمند
میتوان مشتریان بیشتری در روند مزیتهای خدمات و
محصوالت تجاری آگاهسازی کرد.
کاویرا ای و همکاران)2019( ،؛ در پژوهشی با عنوان
«ارتباطات فرهنگی مؤثر از طریق فناوری اطالعات و
ارتباطات و استفاده از رسانههای اجتماعی» ،بیان شد که
رشد چشمگیر و روزافزون شبکههای اجتماعی در جامعه
باعث شده است که روند ارتباطات بین افراد را تسریع
بخشیده و همچنین به بستر مناسبی برای انتقال ارزشهای
فرهنگی تبدیل شود که منجر به انتقال مؤثر ،سریع و جامع
اینقبیل ارزشها در بستر ارتباطات در جامعه شده است.
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی نقش مؤثر و مفیدی در
روند تسریع و تسهیل روند انتقال ارزشهای فرهنگی دارند.
عالوهبر اینکه لزوم توسعه و رشد فناوریهای اطالعاتی
و ارتباطی در این خصوص نقش مؤثر به همراه داشته
و با پیشرفت تکنولوژیهای ارتباطی باعث شدهاند که
روند انتقال ارزشهای فرهنگی در شبکههای اجتماعی
شدت گیرد ،به همین دلیل ،زیرساختهای فناورانه در
روند توسعه و رشد شبکههای اجتماعی از اهمیت باالیی
برخوردار شدهاند.
شیرادو اچ و همکاران)2019( ،؛ در پژوهشی با
عنوان «بهاشتراکگذاری منابع در شبکههای اجتماعی
با محوریت فناوری جدید» ،بیان شد که در روند
اشتراکگذاری منابع در شبکههای اجتماعی لزوم وجود
یک سلسله الگوریتمهای هوشمند برای ذخیرهسازی،
انتقال ،فراخوان و توزیع اطالعات بهدستآمده و تولیدشده
در شبکههای اجتماعی برای کاربران و همچنین استفاده
از آنها برای باالبردن راندمان انتقال اطالعات در
شبکههای اجتماعی بسیار ضرورت دارد؛ بهطوریکه در
این خصوص استفاده از فناوریهای جدید بهعنوان ابزاری
برای تقویت زیرساختهای فناورانه و همچنین تسریع
و تسهیل روند اشتراکگذاری اطالعات در شبکههای
اجتماعی از آنها یاد شده است.
استیل پی و همکاران)2019( ،؛ در پژوهشی با عنوان
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«مشارکت کارکنان ،مکانیزمهای صوتی و سایتهای
شبکههای اجتماعی سازمانی» ،بیان شد که در
سازمانهای شبکههای اجتماعی سازمانی پیادهسازی و
توسعۀ موفقتری داشتهاند؛ بهطوریکه از پذیرش فناوری
مناسبی ازسوی کارکنان برخوردارند و میزان مشارکت
کارکنان بین آنان بسیار باال بوده است .هرچه شبکههای
اجتماعی سازمانی قابلیت انتقال اطالعات و دانش
سازمانی را بهصورت مؤثرتر و کارآمدتر داشته باشند،
باعث میشوند که جریان مدیریت دانش در سازمان
توسعه یابد و کارکنان بهصورت مؤثرتر در روند تقویت
ساختار مدیریت دانش سازمان و همچنین بهرهبرداری و
استفاده از آن گام بردارند.
نیسار تی ام و همکاران)2019( ،؛ در پژوهشی با
عنوان «مزایای اطالعات رسانههای اجتماعی ،مدیریت
دانش و سازمانهای هوشمند» ،بیان شد که استفاده
و بهکارگیری از رسانههای اجتماعی نظیر شبکههای
اجتماعی در سازمان باعث توسعه و تقویت زیرساختهای
فنی و ارتباطی برای باالبردن توانمندی مدیریت دانش
در سازمان شده و ازطرفی نیز در روند بهکارگیری،
ذخیرهسازی ،فراخوان دانش بهوجودآمده نیز بسیار
مؤثر بوده و منجر به تسهیل و تسریع این فرایندها در
چرخۀ مدیریت دانش سازمان میشود .درنهایت ،تمامی
سازمانهای هوشمند نیز بهمنظور افزایش سرعت و بازه
ارتباطات در روند تولید دانش و دخیلکردن تمام ظرفیت
مولد دانش در سازمان از شبکههای اجتماعی استفاده
میکنند.
کیو ام)2019( ،؛ در پژوهشی با عنوان «شباهت
غیرمستقیم سرمایۀ اجتماعی در شبکههای دانش
پژوهشی و شبکههای اجتماعی :تبادل دانش در مؤسسات
دانشگاهی» ،بیان شد که سرمایههای اجتماعی در روند
پیشبرد اهداف پژوهشی در پروژههای تحقیقاتی بسیار
مؤثر و مفید هستند؛ بهطوریکه در نبود آنها روند
تحقیقات به مشکل برخواهد خورد؛ از اینرو استفاده
و بهکارگیری سرمایههای اجتماعی در روند تحقیقات
بسیار مؤثر هستند .ازطرفی با توجه به نقش و ماهیت
شبکههای اجتماعی که قابلیت بهکارگیری و جهتدهی
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مناسب توانمندی و ظرفیت و دانش موجود دارند ،در
جهت عملکرد بهتر روند تحقیقات میتواند شباهتهای
بسیاری با ساختار و ماهیت شبکههای دانش پژوهشی
تخصصی داشته باشند؛ بهطوریکه بعضاً با توجه به
ساختار غیررسمی شبکههای اجتماعی میتوانند استفادۀ
آزادانهتر و بدون موانعی از سرمایههای اجتماعی در این
رابطه را داشته باشند.
کریمیر اچ و همکاران)2019( ،؛ در پژوهشی با
عنوان «رهبری نوآوری :توصیههایی برای بهبود عملکرد
سازمان برای ارتقای خالقیت کارکنان ،صدا و اشتراک
دانش» ،بیان شد که بهمنظور رهبری نوآوری در سازمان
برای باالبردن عملکرد بهینۀ این فرایند در سازمان ،لزوم
استفاده از بسترهای ارتباطی برای باالبردن کنشگری بین
کارکنان در خصوص بروز رویکردهای خالقانه برای حل
مسائل و مشکالت سازمانی و یا بهینهسازی فرایندهای
سازمانی و یا اشتراکگذاری دانش در سازمان بهصورت
مؤثر حتّی در قالب فایلهای صوتی میتواند باعث تقویت
ساختارهای نوآوری در سازمان شود و خالقیت کارکنان
را در جهت انجام وظایف محول در سطح شخصی و یا
همافزایی نیروها برای رهبری آنان در جهت حل و بهبود
عملکرد کالن سازمان را ایجاد کرد و دراینبین شبکههای
اجتماعی سازمانی نقش مؤثری در ایجاد رویکردهای مؤثر
برای رهبری نوآوری در سازمان را دارند.
سیپیدا ساریون جی و همکاران)2019( ،؛ در پژوهشی
با عنوان «نکات استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری
جزئی ( )PMS-SEMدر مدیریت دانش» ،بیان شد که
در روند بررسی عوامل مؤثر در استفاده از مدیریت دانش
در سازمان بهمنظور تحقق اهداف سازمانی ،لزوم افزایش
سطح پذیرش کارکنان در سازمان و همچنین افزایش
و توسعۀ زیرساختهای ارتباطی در سازمان را میطلبد؛
بهطوریکه افراد بتوانند بهراحتی در سازمان با یکدیگر
ارتباط برقرار کنند و دانش سازمانی خود را در جهت حل
مسائل و مشکالت سازمانی به اشتراک بگذارند و در این
راستا سطح دانش تولید در سازمان را بهبود بخشیده؛
و ازطرفی دانش ایجادشده را بهدرستی ذخیرهسازی و
همچنین با ایجاد مکانیزمهای فراخواندهی مناسب
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بتوانند در موارد نیاز بهسرعت و بهسهولت از آن در جهت
پیشبرد فرایندهای سازمان بهکار گرفته شوند.
سویری ای و همکاران2019 ،؛ در پژوهشی با عنوان
«یک مدل ارزیابی برای مدیریت ارتباطات کاربران در
شبکۀ اجتماعی» ،بیان شد که در روند ارزیابی و کنترل
ارتباطات در شبکههای اجتماعی برای جلوگیری از بروز
ناهنجاریهای قانونی ،امنیتی ،ارتباطی و محتوایی،
استفاده از الگوریتمهای هوشمند ضرورت دارد تا اقدام
به ارزیابی ،کنترل ،پایش محتوا و عملکرد کاربران در
روند ارتباطات در شبکههای اجتماعی شود و باعث شود
سطح محتوای فرهنگی شبکههای اجتماعی حفظ و ایجاد
اطمینان و اعتماد در نگاه کاربران شود.
لیو جی و همکاران)2019( ،؛ در پژوهشی با
عنوان «شناسایی مخاطبان هدف در شبکۀ اجتماعی
سازمانی» ،بیان شد که شبکههای اجتماعی سازمانی
با توجه به طیف وسیعی از مخاطبان هدف خود که
در راستای استفاده از این بستر ارتباطی برای باالبردن
سطح عملکرد سازمانی در اختیار دارند ،میتوانند اقدام
به جهتدهی مناسب کارکنان در تمامی سطوح در
کوتاهترین زمان ممکن کنند و دراینبین ،از تمرکز
و نوع نگرش آنان در سازمان برای رسیدن به اهداف
بهره گیرند .ازطرفی روابط بین کارکنان در سطحهای
مختلف ،با سطح دسترسی و ارتباطی ازپیشتعیینشده
را بهوجود آورند تا همگی این امکانات بتوانند
رویکردهای جدید را برای همافزایی و همچنین افزایش
سطح توانمندی کاربران و کارکنان در سازمان را مهیا
سازند.
پینگ اس و همکاران)2018( ،؛ در پژوهشی با
عنوان «تجزیهوتحلیل تأثیر در شبکههای اجتماعی:
یک نظرسنجی» ،بیان شد که شبکههای اجتماعی
باعث تسهیل و تسریع روند ارتباطات در بین کاربران
شدهاند و ازسوی دیگر ،آنان از مجموع روندها ،رویکردها
و فرایندهای اجتماعی آگاه میشوند .درنهایت ،شبکههای
اجتماعی منجر به استفاده و بهکارگیری درست و کامل
از سرمایههای اجتماعی شدهاند ،بهطوریکه عالوهبر
بهرهمندی از ظرفیتهای موجود بتوانند جهتدهی
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مناسبتری از آنان در انتقال ،تولید و بازیابی ارزشهای
اجتماعی شوند.
نورث کی و همکاران)2018( ،؛ در پژوهشی با
عنوان «مدیریت دانش :ایجاد ارزش از طریق یادگیری
سازمانی» ،بیان شد که در سازمان با توجه به ایجاد
ارزشهای سازمانی از طریق انجام فرایندهای یادگیری
که باعث میشود ارزشها در سازمان ایجاد شوند و با
توجه به نقش مدیریت دانش که وظیفۀ انتقال مفاهیم
و اطالعات در جهت رساندن درست این مفاهیم به تمام
ارکان سازمانی است و همگی باعث میشوند که ضمن
باالرفتن سطح عملکرد یادگیری در سازمان ،تأثیر دوسو
بر روند ایجاد ارزش از چرخۀ یادگیری و همچنین انتقال
مؤثر و حفظ این روند در سازمان با محوریت مدیریت
دانش شود.
کانی جی سی)2017( ،؛ در پژوهشی با عنوان
«پیامدهای تکاملی رسانههای اجتماعی برای مدیریت
دانش سازمان» ،بیان شد که رسانههای اجتماعی باعث
شدهاند که فرایندهای اجرایی مدیریت دانش تکامل یابند؛
بهطوریکه رسانههای اجتماعی با ایجاد بستری مناسب
برای ایجاد ارتباطات بین کارکنان باعث همافزایی و
شدتگرفتن روند تولید دانش در سازمان شده و با توجه
به ماهیت وجودشان توانایی انتشار این دانش را به سایر
بخشهای موردنیاز سازمان بهسرعت دارا شوند؛ همچنین
روند ذخیرهسازی و فراخوانی دانش را نیز برای تمامی
کاربران در سازمان فراهم میکنند و این امر باعث میشود
که ساختار مدیریت دانش در سازمان تکامل یابد.
سوتو اسیوستا پی و همکاران)2017(،؛ در پژوهشی
باعنوان «اشتراکگذاری دانش در وبسایت اجتماعی و
عملکرد نوآوری در شرکتهای کوچک تولید دانش در
سازمان» ،بیان شد که سایتهای اجتماعی تخصصی
بهمنظور اشتراکگذاری دانش ،این بستر را فراهم
میکنند که شرکتهای کوچک و استارتاپهای فعال در
حوزۀ تحقیقات و تولید دانش بتوانند رویۀ نوآوری خود
را بهبود بخشند و از دستاوردها و نتایج سایر شرکتها
در زمینههای موردنظر مطلع و در صورت امکان آنها را
تکمیل و توسعه دهند؛ و این امر در بستر وبسایتهای
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منبع باز که در یک بستر اجتماعی و باز برای تبادل
اطالعات و دانش ایجاد شده است ،میتواند از بُعد
سازمانی نیز باعث بهبود ساختارها و فرایندهای نوآوری
در سازمانها شود.
اسیوتو وی و همکاران)2017( ،؛ در پژوهشی با عنوان
«مديريت دانش و مديريت جامع مديريت دانش بهمنظور
درک نقش شبکههاي رسانهاي اجتماعي» ،بیان شد که
بهمنظور ایجاد یک ساختار جامع مدیریت دانش در
سازمان و جهتدهی مناسب تمام ظرفیتهای مولد دانش
در سازمان بهمنظور تحقق اهداف سازمانی ،پیادهسازی
ساختار رسانههای اجتماعی تخصصی در سازمان باعث
تشدید و تسریع این روند میشود؛ و همچنین باعث
باالرفتن سطح توانمندی ساختار مدیریت دانش و ایجاد
یک سیستم مدیریت جامع دانش در سازمان میشود.
اوستروینک و همکاران)2016( ،؛ در پژوهشی استفاده
از رسانههای اجتماعی سازمانی برای بهاشتراکگذاری
دانش سازمانی را بررسی کردند و نشان دادند که
حرفهایها در استفاده از این رسانهها دارای ابهام هستند،
زیرا رفتار اشتراک دانش آنها از طریق یک پیچیدگی
نهادی نشئت میگیرد که از دو منطق متفاوت (منطق
حرفه و منطق شرکت) تشکیل شده است .مطالعۀ موردی
محققان در مور د رسانههای اجتماعی سازمانی در یک
سازمان مشاورۀ  ITنشان داد که متخصصان راههایی را
برای بهاشتراکنگذاشتن دانش پیدا میکنند ،بهگونهای
که هزینهای مبتنی بر کمکاری پرداخت نکنند .نتایج
پژوهش گویای آن بود که این شبکهها باید بهگونهای
طراحی شوند که بتوانند شیوههای مقابلهای کاربران را
مدیریت کنند؛ بهبیاندیگر ،مدیریت اتصال ،مدیریت
اعتبار و مدیریت اطالعات.
اید ام ای و همکاران)2016( ،؛ در پژوهشی با
عنوان «شبکههای اجتماعی ،اشتراک دانش و یادگیری
کارآموزان» ،بیان شد که شبکههای اجتماعی تخصصی
در سازمان باعث ایجاد یک کانال ارتباطی برای
بهجریانگذاشتن دانش و همچنین اشتراکگذاری آن
در بین کاربران میشود که این امر در روند توسعه و
توانمندسازی کارآموزان نقش مؤثر دارد و باعث میشود
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که دانش موجود بهسهولت به اشتراک گذاشته شود و
نقاط ضعف و مشکالت آن توسط سایر بخشها شناسایی
و همچنین برای حل و مرتفعسازی آن ،تمامی ظرفیت
سیستم را مورداستفاده قرار داده تا بتوان به بهترین جواب
ممکن دست یافت.
بهاراتی پی و همکاران)2015( ،؛ در پژوهشی با
عنوان «دانش بهتر با رسانههای اجتماعی؟ بررسی نقش
سرمایۀ اجتماعی و مدیریت دانش سازمانی» ،بیان شد
که رسانههای اجتماعی بهعنوان یک بستر ارتباطی باعث
بهجریانگذاشتن اطالعات و همچنین استفادۀ بهینهتر از
سرمایههای اجتماعی میشوند و این امر در سازمان نیز
نمود دارد؛ بهطوریکه با استفاده از رسانههای اجتماعی
میتوان نقش سرمایههای اجتماعی در سازمان را
پررنگتر کرد و همچنین در جهت توسعه و رشد ساختار
مدیریت دانش سوقدهی داد و با استفادۀ بهینه از تمامی
ظرفیتهای مولد دانش در سازمان و ایجاد یک بستر
همافزایی پویا در محیط دانش سازمانی ،همگی باعث
رشد و اثربخشی ساختار مدیریت دانش در سازمان
میشوند.
پان وای و همکاران)2015( ،؛ در پژوهشی با عنوان
«ادغام پشتیبانی شبکههای اجتماعی برای مبادلۀ
دانش :مطالعه در مورد یک جامعۀ مجازی» ،بیان
شد که روند پشتیبانی فنی و عملیاتی از شبکههای
اجتماعی در بسترسازی مناسب برای مبادله و انتقال
دانش از اهمیت باالیی برخوردار است؛ بهطوریکه برای
افزایش بازخوردهای مثبت ،همچنین بهمنظور تسهیل
روند انتقال اطالعات ،اهمیت برقراری ادغام شبکههای
اجتماعی برای همافزایی مکانیزمهای تبادل دانش
پررنگ میشود؛ به همین منظور ،اتخاذ راهکارهایی برای
انطباقپذیری ماهیت شبکههای اجتماعی با یک شبکۀ
جامع برای افزایش سطح تبادل دانش و ادغام فرایندها
ضرورت پیدا میکند.
 -3روش تحقیق
اين تحقيق از نوع کاربردی و با ماهيت پيمايشي
است .پس از شناسايي و استخراج عوامل مؤثر از مطالعات
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جدول ،1استخراج عوامل مؤثر از مطالعات پیشین (در قالب روش کیفی)
شماره

عامل استخراجشده در راستای هدف پژوهش از مطالعات پیشین

منبع

1

اهمیت جامعیت کانالهای ارتباطی در روند ذخیرهسازی دانش

(پان وای و همکاران)2015 ،

2

اهمیت وجود ساختاری برای میزان صرفۀ اقتصادی پیادهسازی دانش

(پینگ اس و همکاران)2018 ،

3

تأکید بر اهداف جمعی و سازمانی در روند خلق دانش

(کاویرا ای و همکاران)2019 ،

4

طبقهبندی دانش براساس زمینۀ تخصصی مولدین دانش

(استیل پی و همکاران)2019 ،

5

وجود ارتباط منطقی میان زیرسیستمهای خلق دانش

(شیرادو اچ و همکاران)2019 ،

6

وجود اعتماد میان اعضا در روند خلق دانش

(بولزیرن پی و همکاران)2019 ،

7

وجود انگیزههای ارتقای سطح و پیشرفت جایگاه کاربر در روند خلق دانش

(سویری ای و همکاران)2019 ،

8

وجود بستر فرهنگی کارگروهی در فرایند خلق دانش

(کاویرا ای و همکاران)2019 ،

9

وجود زیرساختهای امنیتی برای حفظ دانش ذخیرهسازیشده

(بهاراتی پی و همکاران)2015 ،

10

وجود ساختار اصالح مسائل براساس بررسیهای جدید در سازمان

(کریمیر اچ و همکاران)2019 ،

11

وجود ساختار برای بررسی سطح دسترسی متقاضیان به دانش

(اسیوتو وی و همکاران)2017 ،

12

وجود فرایندهای همگامساز و تطبیقی در روند خلق دانش

(کریمیر اچ و همکاران)2019 ،

13

وجود مکانیزمهایی برای شناسایی عرضهکنندۀ دانش مرتبط

(نیسار تی ام و همکاران)2019 ،

14

وجود مکانیزمهایی برای جستوجو دانش براساس عالقه و نیاز کاربران در سازمان

(کاویرا ای و همکاران)2019 ،

15

وجود مکانیزمهای ارتباطدهندۀ هوشمند موضوعات مرتبط در روند خلق دانش

(شیرادو اچ و همکاران)2019 ،

16

وجود مکانیزمهای استانداردسازی فرایندهای خلق دانش

(اید ام ای و همکاران)2016 ،

17

وجود مکانیزمهای اصالحی و ممیزی در روند خلق دانش

(سوتو اسیوستا پی و همکاران)2017 ،

18

وجود مکانیزمهایی برای تعریف مسئله در شبکۀ مدیریت دانش سازمانی

(اوستروینک و همکاران)2016 ،

19

وجود مکانیزمهای توسعهای در روند خلق دانش

(لیو جی و همکاران)2019 ،

20

وجود مکانیزمهایی برای اندازهگیری اندازۀ دانش و نیاز در سازمان

(سیپیدا ساریون جی و همکاران)2019 ،

21

وجود مکانیزمهایی برای انطباقدهی اندازۀ دانش موجود و دانش موردنیاز سازمان

(شیرادو اچ و همکاران)2019 ،

22

وجود مکانیزمهایی برای آگاهسازی کاربران از دانش ایجادشده

(کانی جی سی)2017 ،

23

وجود نیروهای متخصص در زمینۀ تدوین الگوی ارتباطی و عضوگیری در شبکه

(بولزیرن پی و همکاران)2019 ،

24

وجود نیروی انسانی برای تدوین الگوی امنیتی ذخیرهسازی و انتقال دانش

(استیل پی و همکاران)2019 ،

25

وجود نیروی انسانی برای شناسایی و رفع موانع و حمالت سایبری

(نورث کی و همکاران)2018 ،

26

وجود یک ساختار هوشمند برای انتقال دانش

(نیسار تی ام و همکاران)2019 ،

27

میزان ظرفیت دانش در باالبردن توانمندی فناورانه

(لیو جی و همکاران)2019 ،
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پیشین ،اقدام به تهیۀ پرسشنامۀ تحلیل عاملی و
اکتشافی کردهایم .این پرسشنامه توسط  146نفر از افراد
کارشناس پر میشود و با استفاده از نرمافزار SPSS
اقدام به تجزیهوتحلیل اطالعات میشود .درنهایت،
توسط نظر  16نفر افراد خبره اقدام به تعیین اسم برای
شاخصها با توجه به اشتراکات تجربی بین زیرشاخصها
میشود .به علت كمبودن جامعۀ آماري ،از تمامي جامعه
بهره جستهايم و هیچگونه نمونهگیری استفاده نشده
است .خبرگان دارای مدرک کارشناسی ارشد و دكتري
با حداقل سه سال سابقۀ کاری هستند و همچنین
کارشناسان داری مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد
هستند .در پرسشنامه از طيف ليكرت استفاده شده
است .براي تعيين پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و برای
تجزیهوتحلیل اطالعات از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شده است.
 -4تجزیهوتحلیل دادهها
در این بخش ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی
اکتشافی اقدام به تدوین مدل مفهومی با توجه به
اطالعات جمعآوریشده توسط پرسشنامه و بر مبنا
عوامل مؤثر استخراج شده از مطالعات پیشین نموده
و پس از تجزیهوتحلیل اطالعات از روند تحلیل عاملی
اکتشافی با استفاده از نرمافزار  spssو همچنین با
توجه به نظر و تأیید خبرگان و نامگذاری گروههای ایجاد
شده مدل مفهومی پژوهش ایجاد میشود و در مرحلۀ
دوم بهمنظور تأیید مدل اقدام به استفاده از تحلیل
عاملی تأییدی برای تدوین معادالت ساختاری برای
صحتسنجی مدل مفهومی ایجادشده استفاده میشود
که دراینبین نیز پس از تدوین پرسشنامه براساس مدل
ایجادشده در قالب سؤاالت انعکاسی اقدام به جمعآوری
اطالعات از کارشناسان گردید و با استفاده از نرمافزار
لیزرل اقدام به تحلیل مدل نهایی شده است.
 1-4تحلیل عاملی اکتشافی
بهمنظور شناسایی و کشف ابعاد یا سازههای اصلی
دادههای تحقیق برای شناسایی عوامل مؤثر وتبیین سهم
واریانس توسط این عاملها و نیز اولویت آنها در زمینۀ
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عوامل مؤثر بر پیادهسازی موفق شبکههای اجتماعی
سازمانی ،بهمنظور بهبود ساختار مدیریت دانش سازمانی
در سازمانهای اپراتورهای کشور از روش تحلیل عاملی
اکتشافی استفاده شده است .مراحل انجام کار و نتایج
حاصله به شرح زیر است:
یکی از تکنیکهای تقلیل دادهها تحلیل عاملی است
که تعداد زیادی از متغیرها را به مجموعهای کوچکتر
از عاملهای مهم تبدیل میكند؛ بهطوریکه اطالعات
موجود و ضروری در متغیرها را به ساختار مجموعهای از
متغیرها خالصه ميكند که به آن تحلیل عاملی اکتشافی
میگویند .ولی برای آزمونکردن یک نظریه در مورد
ساختار مجموعهای از متغیرها در یک حوزۀ علمی خاص،
بایستی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده کرد .با توجه
به ضریب آلفای کرونباخ که  0.896محاسبه شده است،
میتوان نتیجه گرفت که پایای پرسشنامه مناسب است و
به همین دلیل ما میتوانیم مراحل تحلیل عاملی اکتشافی
را ادامه دهیم.
بنابر نتایج جدول شماره  ،2عاملهای -12-10-6-5
 14به دلیل عدمتقارن و برخورداری از توزیعی غیرنرمال
باید حذف شوند.
پایایی و اندازۀ کفایت نمونهگیری
پس از حذف عواملی که به دلیل عدمتقارن و
برخورداری از توزیعی غیرنرمال تبعیت میکردند ،اقدام
به محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ شده است تا پایایی
پرسشنامۀ تحلیل عاملی اکتشافی محاسبه شود .در
مرحلۀ ا ّول ،شاخص  KMOرا محاسبه میکنیم؛ شاخص
 KMOهرچه به یک نزدیکتر باشد بهتر است .طبق
آزمون کرویت بارتلت ،چون مقدار آن ()=0Sig/048
در جدول زیر کوچکتر از  5درصد است ،توانایی
عاملیشدن دادهها تأیید میشود.
با توجه به توضیحاتی که پیشازاین بیان شد و مقادیر
بهدستآمده برای شاخص  KMOبا مقدار  0/671و
سطح معنیداری 0.048در آزمون کرویت بارتلت،
سؤاالت پرسشنامه شرایط الزم برای اجرای تحلیل
عاملی اکتشافی دارد .جهت تعیین میزان تبیین واریانس
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جدول  ،2جدول توصیف چولگی و کشیدکی در روابط بین متغیرها
ردیف
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متغیر

تعداد

1

وجود بستر فرهنگی کارگروهی در فرایند خلق دانش

146

2

وجود مکانیزمهایی برای انطباقدهی اندازۀ دانش موجود و دانش موردنیاز سازمان

146

3

وجود اعتماد میان اعضا در روند خلق دانش

146

4

وجود مکانیزمهای استانداردسازی فرایندهای خلق دانش

146

5

تأکید براهداف جمعی و سازمانی در روند خلق دانش

146

6

میزان ظرفیت دانش در باالبردن توانمندی فناورانه

146

7

وجود مکانیزمهای ارتباطدهندۀ هوشمند موضوعات مرتبط در روند خلق دانش

146

8

وجود مکانیزمهای توسعهای در روند خلق دانش

146

9

وجود فرایندهای همگامساز و تطبیقی در روند خلق دانش

146

10

طبقهبندی دانش براساس زمینۀ تخصصی مولدین دانش

146

11

اهمیت جامعیت کانالهای ارتباطی در روند ذخیرهسازی دانش

146

12

وجود مکانیزمهای برای شناسایی عرضهکنندۀ دانش مرتبط

146

13

وجود نیروهای متخصص در زمینۀ تدوین الگوی ارتباطی و عضوگیری در شبکه

146

14

اهمیت وجود ساختاری برای میزان صرفۀ اقتصادی پیادهسازی دانش

146

15

وجود مکانیزمهایی برای اندازهگیری اندازۀ دانش و نیاز در سازمان

146

16

وجود نیروی انسانی برای شناسایی و رفع موانع و حمالت سایبری

146

17

وجود نیروی انسانی برای تدوین الگوی امنیتی ذخیرهسازی و انتقال دانش

146

18

وجود یک ساختار هوشمند برای انتقال دانش

146

19

وجود ساختار اصالح مسائل براساس بررسیهای جدید در سازمان

146

20

وجود مکانیزمهایی برای آگاهسازی کاربران از دانش ایجادشده

146

21

وجود ارتباط منطقی میان زیرسیستمهای خلق دانش

146

22

وجود انگیزههای ارتقای سطح و پیشرفت جایگاه کاربر در روند خلق دانش

146

23

وجود مکانیزمهایی برای تعریف مسئله در شبکۀ مدیریت دانش سازمانی

146

24

وجود مکانیزمهای اصالحی و ممیزی در روند خلق دانش

146

25

وجود زیرساختهای امنیتی برای حفظ دانش ذخیرهسازیشده

146

26

وجود مکانیزمهایی برای جستوجو دانش براساس عالقه و نیاز کاربران در سازمان

146

27

وجود ساختار برای بررسی سطح دسترسی متقاضیان به دانش

146
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چولگی
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کشیدگی

حداقل

حداکثر

1

5

-0.3447

1

5

-0.1091

.184

1

5

-0.4804

.184

-0.9863

1

5

-0.8358

.184

-1.2393

0.416

1

5

-1.4354

.184

-0.6732

0.416

1

5

-1.8334

.184

-1.1781

0.416

1

5

-0.4131

.184

3.62916

0.416

1

5

-0.3184

.184

-0.7935

0.416

1

5

0.1591

.184

-0.8462

0.416

1

5

-1.1704

.184

-0.7574

0.416

1

5

0.0515

.184

-0.9044

0.416

1

5

1.5263

.184

-0.9526

0.416

1

5

-0.1866

.184

-0.9752

0.416

1

5

-1.3029

.184

1.54836

0.416

1

5

-0.2499

.184

-0.2468

0.416

1

5

-0.5926

.184

2.67546

0.416

1

5

-0.2172

.184

-1.1475

0.416

1

5

-0.7486

.184

-0.7326

0.416

1

5

-0.5783

.184

-0.9720

0.416

1

5

-0.2621

.184

0.1591

0.416

1

5

-0.4838

.184

-0.6354

0.416

1

5

-0.7599

.184

-0.2468

0.416

1

5

-0.4354

.184

-0.6793

0.416

1

5

-0.2081

.184

-0.7966

0.416

1

5

-0.6273

.184

3.63324

0.416

1

5

-0.5922

.184

2.70606

0.416

1

5

-0.8231

.184

0.2917

0.416

ارقام

انحراف معیار

ارقام

انحراف معیار

.184

2.2797

0.416

-1.0873

0.416
0.416
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جدول ،3ضریب آلفای کرونباخ
ضریب آلفای کرونباخ

تعداد گویهها

0/791

22

اندازۀ کفایت نمونهگیری KMO

0/671
مجذور خی

115.2141

درجۀ آزادی

71

سطح معنیداری

0.048

آزمون کرویت بارتلت

جدول  ،4اشتراکات در آزمودنیهای پژوهش
شماره

متغیر

1

وجود بستر فرهنگی کارگروهی در فرایند خلق دانش

1.000

2

وجود مکانیزمهایی برای انطباقدهی اندازۀ دانش موجود و دانش موردنیاز سازمان

1.000

0.64066

3

وجود اعتماد میان اعضا در روند خلق دانش

1.000

0.636717

4

وجود مکانیزمهای استانداردسازی فرایندهای خلق دانش

1.000

0.757949

5

وجود مکانیزمهای ارتباطدهندۀ هوشمند موضوعات مرتبط در روند خلق دانش

1.000

0.741194

6

وجود مکانیزمهای توسعهای در روند خلق دانش

1.000

0.764849

7

وجود فرایندهای همگامساز و تطبیقی در روند خلق دانش

1.000

0.801317

8

اهمیت جامعیت کانالهای ارتباطی در روند ذخیرهسازی دانش

1.000

0.631789

9

وجود نیروی انسانی برای تدوین الگوی امنیتی ذخیرهسازی و انتقال دانش

1.000

0.718524

10

وجود مکانیزمهایی برای اندازهگیری اندازۀ دانش و نیاز در سازمان

1.000

0.587435

11

وجود نیروی انسانی برای شناسایی و رفع موانع و حمالت سایبری

1.000

0.643616

12

وجود نیروهای متخصص در زمینۀ تدوین الگوی ارتباطی و عضوگیری در شبکه

1.000

0.738237

13

وجود یک ساختار هوشمند برای انتقال دانش

1.000

0.536183

14

وجود ساختار اصالح مسائل براساس بررسیهای جدید در سازمان

1.000

0.654458

15

وجود مکانیزمهایی برای آگاهسازی کاربران از دانش ایجادشده

1.000

0.560823

16

وجود ارتباط منطقی میان زیرسیستمهای خلق دانش

1.000

0.78949

17

وجود انگیزههای ارتقای سطح و پیشرفت جایگاه کاربر در روند خلق دانش

1.000

0.546183

18

وجود مکانیزمهای برای تعریف مسئله در شبکۀ مدیریت دانش سازمانی

1.000

0.654458

19

وجود مکانیزمهای اصالحی و ممیزی در روند خلق دانش

1.000

0.560823

20

وجود زیرساختهای امنیتی برای حفظ دانش ذخیرهسازیشده

1.000

0.789491

21

وجود مکانیزمهایی برای جستوجوی دانش براساس عالقه و نیاز کاربران در سازمان

1.000

0.560823

22

وجود ساختار برای بررسی سطح دسترسی متقاضیان به دانش

1.000

0.654458
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اشتراکات ا ّولیه

اشتراکات استخراجی
0.727395
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22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

عوامل

0.785

0.929

1.073

1.347

1.431

1.485

1.539

1.593

1.703

1.886

2.132

2.418

2.777

2.976

3.182

3.846

7.792

10.036

11.271

14.329

16.306

18.834

کل واریانس

1.088

1.224

1.560

2.532

3.368

100

99.149

98.865

89.706
91.028

4.266

94.296

3.604

3.840

75.615

87.163

84.595

82.028

78.177

74.326

71.759

70.475

67.908

88.692

5.617

6.868

8.656

10.128

10.464

11.336

11.972

13.044

13.516

64.057

58.566

51.826

43.856

33.867

درصد تراکمی واریانس

65.341

13.863

14.026

14.253

14.526

33.867

درصد واریانس

مقادیر ویژۀ ا ّولیه

7.792

10.036

11.271

14.329

16.306

18.834

کل واریانس

جدول  ،5کل واریانس تبیینشده بهوسیلۀ راهحل تحلیل عاملی در آزمودنیهای پژوهش

13.516

13.863

14.026

14.253

14.526

33.867

درصد واریانس

مقادیر استخراج

65.341

64.057

58.566

51.826

43.856

33.867

درصد تراکمی
واریانس

5.454

7.025

7.890

10.030

11.414

13.184

کل واریانس

6.628

8.462

10.533

10.557

10.578

22.270

درصد واریانس

69.026

62.399

53.937

43.404

32.848

22.270

مقادیر عوامل استخراج بعد از انجام چرخش

درصد تراکمی
واریانس
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نمودار  ،1نمودار سنگریزه

توسط عوامل در آزمودنیهای پژوهش ،از کل واریانس
تبیینشده بهوسیلۀ راهحل تحلیل عاملی استفاده شد که
خالصۀ نتایج آن در جدول زیر آورده شده است.
با توجه به محدودیت در ارائۀ مطالب ،از آوردن
میزان اشتراکات خارجی و همچنین عواملی که نسبت به
عدمتقارن حساساند و قدرمطلق عدمتقارن (چولگی) آن
بزرگتر از  1است ،حذف شده و از  33عامل به  27عامل
تقلیل شده است .همچنین در مرحلۀ گروهبندی و چرخ
عوامل با توجه به اینکه عامل  14تنها در یک گروه قرار
گرفته است ،آن عامل نظیر حذف شده است و درنهایت،
 26زیرشاخص باقی مانده است .پس از مشخصشدن و
طبقهبندیشدن عوامل در گروهها با توجه به اشتراکات
تجربی و نظر افراد خبره ،اقدام به نامگذاری برای
گروههای آنها (شاخصها) شده است.
بعد از مشخصکردن عواملی که از نظر تجربی به
یکدیگر تعلق دارند ،باید کوشید از اشتراک تجربی
متغیرهایی که بر عامل معینی بار میشوند به استنتاج
اشتراک مفهومی نائل آمد .عوامل را بهنحویکه از ادبیات
تحقیق حاصل شده است ،با توجه به اینکه کدام سؤاالت
است و بار عاملی کدام سؤاالت باالتر است ،با مشورت
افراد خبرۀ پژوهش بهصورت زیر نامگذاری کردهایم.
براساس نتایج بهدستآمده ،پنج عامل ا ّولیه ،عوامل مؤثر
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بر پیادهسازی موفق شبکههای اجتماعی سازمانی بهمنظور
بهبود ساختار مدیریت دانش سازمانی در سازمانهای
اپراتورهای کشور این پژوهش عبارت است از :شاخص
سازوکارهای انتقال و ذخیرهسازی دانش با چهار گویه،
شاخص سازوکارهای خلق و توسعۀ دانش سازمانی با شش
گویه ،شاخص سازوکارهای ارزیابندۀ دانش-نیاز با چهار
گویه ،شاخص سازوکارهای انگیزشی-فرهنگی با چهارگویه و
شاخص نیروی انسانی متخصص با سه گویه هستند.
 4-2بخش دوم تحلیل عاملی تأییدی
در تحقیق تحلیلی ،محقق به بررسی ،بحث و اظهارنظر
در مورد چرایی امور میپردازد و با استفاده از استدالل و
برهان ،تجزیه و ترکیب و روش مقایسهای به اثبات یا
رد نظریهای اقدام میکند و جوانب و ابعاد قضیهای را از
استدالل و با بهکارگیری منطق روشن میکند .ازجمله
آمار پارامتری و ناپارامتری برای تأیید یا رد فرضیات
تحقیق با عنوان آمار تحلیل یا آمار استنباطی برای همین
حوزه از ارائۀ نتایج کاربرد دارد.
 4-2-1آزمون کولموگروف-اسمیرنف ()KS
برای انتخاب آزمون آماری درست برای تحلیل دادهها،
ابتدا باید از توزیع آماری متغیرهایی که موردآزمون قرار
میگیرند اطمینان حاصل کرد؛ برای نمونه ،پیشنیاز انجام
آزمونهای پارامتری ،نرمالبودن توزیع آماری دادههاست.
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جدول  ،6ماتریس ساختار عامل چرخشیافته با شش عامل
عوامل

ردیف

گویهها

X21

وجود ارتباط منطقی میان زیرسیستمهای خلق دانش

0.731

X9

وجود فرایندهای همگامساز و تطبیقی در روند خلق دانش

0.472

X3

وجود اعتماد میان اعضا در روند خلق دانش

1

3

2

4

5

0.782

X16

وجود نیروی انسانی برای شناسایی و رفع موانع و حمالت سایبری

0.36

0.696

X24

وجود مکانیزمهای اصالحی و ممیزی در روند خلق دانش

0.452

0.443

X18

وجود یک ساختار هوشمند برای انتقال دانش

X8

وجود مکانیزمهای توسعهای در روند خلق دانش

X22

وجود انگیزههای ارتقای سطح و پیشرفت جایگاه کاربر در روند خلق دانش

X2

وجود مکانیزمهایی برای انطباقدهی اندازۀ دانش موجود و دانش موردنیاز سازمان

X17

وجود نیروی انسانی برای تدوین الگوی امنیتی ذخیرهسازی و انتقال دانش

X20

وجود مکانیزمهایی برای آگاهسازی کاربران از دانش ایجادشده

X19

وجود ساختار اصالح مسائل براساس بررسیهای جدید در سازمان

X25

وجود زیرساختهای امنیتی برای حفظ دانش ذخیرهسازیشده

X15

وجود مکانیزمهایی برای اندازهگیری اندازۀ دانش و نیاز در سازمان

X7

وجود مکانیزمهای ارتباطدهندۀ هوشمند موضوعات مرتبط در روند خلق دانش

X23

وجود مکانیزمهایی برای تعریف مسئله در شبکۀ مدیریت دانش سازمانی

0.552

X26

وجود مکانیزمهایی برای جستوجوی دانش براساس عالقه و نیاز کاربران در سازمان

0.718

X4

وجود مکانیزمهای استانداردسازی فرایندهای خلق دانش

X13

وجود نیروهای متخصص در زمینۀ تدوین الگوی ارتباطی و عضوگیری در شبکه

X27

وجود ساختار برای بررسی سطح دسترسی متقاضیان به دانش

X1

وجود بستر فرهنگی کارگروهی در فرایند خلق دانش

در این تحقیق بهمنظور بررسی نرمالبودن دادهها از آزمون
کولموگروف-اسمیرنف استفاده شده است .نتایج حاصل از
بهکارگیری این آزمون در جدول زیر ارائه شده است:
چون سطح معناداری آزمون کولموگروف-اسمیرنف
برای تمام متغیرها بیشتر از  0.05است ،توزیع تمام
متغیرهای موردمطالعه نرمال است.

0.731
0.692
0.694
0.586
0.713
0.582
0.471
0.633
0.504
0.452

0.433
0.657
0.222

0.478

0.746

 4-2-2محاسبۀ پایایی پرسشنامۀ تحلیل
عاملی تأییدی
با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ،اقدام به
محاسبۀ میزان پایایی هریک از مؤلفهها و مدل نهایی
بهصورت جداگانه و با استفاده از نرمافزار SPSS
شده است.

87

ماهنامــه علمــی ،تخصصی مدیریت رســانه
ســال هشــتم ،شــماره  ،53دی 1399

 4-2-3معادالت ساختاری
با استفاده از نرمافزار لیزرل اقدام به محاسبۀ معادالت
ساختاری مؤلفهها شده است .بهمنظور سنجش برازش،
شاخصهای زیر باید بررسی میشدند:
شاخص χ^2/df :یک شاخص تناسب تطبیق و
تعدیل مدل با اندازۀ نمونه است ،مقدار آن باید کمتر
از 3باشد.
شاخص RMESA :تحت عنوان ریشۀ متوسط
مجذور خطاهای تخمین است و بنابراین این عدد باید

هرچه کوچکتر و به صفر نزدیک باشد تا برازش مدل
بهتر شود .براساس برخی از منابع ،این عدد بایدکوچکتر
از 0.08باشد.
شاخصRMR :تحت عنوان ریشۀ متوسط مجذور
مقادیر باقیمانده است و لذا این عدد باید هرچهکوچکتر
و به صفر نزدیک باشد تا برازش مدل بهتر شود .براساس
برخی از منابع ،این عدد بایدکوچکتر از  0.08باشد.
شاخص AGFI ،GFI، CFI، NFI، NNFI:
شاخصهای مختلفی هستند که نشاندهندۀ میزان

جدول ،7عوامل ،گویهها و بار عاملی گویهها
مؤلفه
شاخص

شماره مؤلفه

زیرشاخص– زیرمؤلفهها

بار عاملی

X18

وجود یک ساختار هوشمند برای انتقال دانش

0.731

X20

وجود مکانیزمهایی برای آگاهسازی کاربران از دانش ایجادشده

0.582

X25

وجود زیرساختهای امنیتی برای حفظ دانش ذخیرهسازیشده

0.633

X27

وجود ساختار برای بررسی سطح دسترسی متقاضیان به دانش

0.478

X21

وجود ارتباط منطقی میان زیرسیستمهای خلق دانش

0.731

X9

وجود فرایندهای همگامساز و تطبیقی در روند خلق دانش

0.472

X8

وجود مکانیزمهای توسعهای در روند خلق دانش

0.692

8

ردیف
1

شاخص
سازوکارهای
انتقال و
ذخیرهسازی
دانش

5

شاخص
سازوکارهای
خلق و توسعۀ
دانش سازمانی

2
3
4
6
7

X7

وجود مکانیزمهای ارتباطدهندۀ هوشمند موضوعات مرتبط در روند خلق دانش

0.746

9

X4

وجود مکانیزمهای استانداردسازی فرایندهای خلق دانش

0.433

10

X24

وجود مکانیزمهای اصالحی و ممیزی در روند خلق دانش

0.452

X2

وجود مکانیزمهایی برای انطباقدهی اندازۀ دانش موجود و دانش موردنیاز سازمان

0.586

X19

وجود ساختار اصالح مسائل براساس بررسیهای جدید در سازمان

0.471

X15

وجود مکانیزمهایی برای اندازهگیری اندازۀ دانش و نیاز در سازمان

0.504

X23

وجود مکانیزمهایی برای تعریف مسئله در شبکۀ مدیریت دانش سازمانی

0.452

X3

وجود اعتماد میان اعضا در روند خلق دانش

0.782

X22

وجود انگیزههای ارتقای سطح و پیشرفت جایگاه کاربر در روند خلق دانش

0.694

X26

وجود مکانیزمهایی برای جستوجوی دانش براساس عالقه و نیاز کاربران در سازمان

0.718

X1

وجود بستر فرهنگی کارگروهی در فرایند خلق دانش

0.646

X16

وجود نیروی انسانی برای شناسایی و رفع موانع و حمالت سایبری

0.696

X17

وجود نیروی انسانی برای تدوین الگوی امنیتی ذخیرهسازی و انتقال دانش

0.713

X13

وجود نیروهای متخصص در زمینۀ تدوین الگوی ارتباطی و عضوگیری در شبکه

0.657

11
12
13

شاخص
سازوکارهای
ارزیابندۀ
دانش-نیاز

14
15
16
17

شاخص
سازوکارهای
انگیزشی-
فرهنگی

18
19
20
21
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شاخص
نیروی انسانی
متخصص
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نیکویی برازش مدل هستند و هرچه به عدد  1نزدیکتر
باشند ،نشانگر برازش بهتر مدل هستند.
در ادامه ،نتایج تحلیلهای انجامشده برروی هریک
از سازههای تحقیق ارائه میشود .در پیمایش انجامشده،
سؤاالت  1تا  21به این سازه اختصاص داشت .شکل
زیر نتایج نمودار مسیر را برای سازۀ فوق نشان میدهد.
همانطورکه در این شکل مشخص است ،مقادیرt برای
همۀ سنجههای این سازه بزرگتر از  1.96است؛ لذا همۀ
مسیرها معنادار بوده ،نیازی به حذف هیچیک از متغیرها
از مدل نیست.
 4-2-3-1تحلیل عاملی تأیید سازۀ مدل
در این بخش نتایج تحلیل عاملی تأییدی برای سازۀ
«مدل مفهومی تدوینشده» از بُعد عوامل درونی مدل
تحقیق شکل زیر ارائه میشود .در پیمایش انجامشده21 ،
سؤال به این سازه اختصاص داشت .شکل زیر نتایج نمودار
مسیر را برای سازۀ فوق نشان میدهد .همانطورکه در
این شکل مشخص است ،مقادیر  tبرای همۀ سنجههای

mediamgt.ir

این سازه بزرگتر از  1.96است؛ لذا همۀ مسیرها معنادار
بوده ،نیازی به حذف هیچیک از متغیرها از مدل نیست.
جدول زیر خروجی نرمافزار برای شاخصهای نیکویی
برازش مدل مربوط به «مدل مفهومی تدوینشده» را
نشان میدهد .با توجه به این جدول ،همۀ شاخصهای
ذکرشده در سطح قابلقبولی قرار دارند و لذا ،مدل از
برازش مناسبی برخوردار است .شکل  ،2ضرایب استاندارد
را برای سازۀ مدل نشان میدهد.
 .5جمعبندی و پیشنهادات پژوهش
با توجه به نتایج بهدستآمده از روند پژوهش در
خصوص عوامل مؤثر بر پیادهسازی موفق شبکههای
اجتماعی سازمانی بهمنظور بهبود ساختار مدیریت دانش
سازمانی در سازمانهای اپراتورهای کشور ،با روش تحلیل
عاملی ،در این خصوص با محوریت پنج شاخص اصلی
پژوهش در راستای بهبود و تسهیل فرایندها ،اقدام به
ارائۀ پیشنهاداتی شده است.

جدول  ،8آزمون نرمالبودن جامعۀ آماری با استفاده از کولموگروف-اسمیرنف
شماره

شاخصها و زیرشاخصهای پژوهش

آماره ( K-Sآماره )Z

سطح معناداری

نتیجۀ آزمون

1

شاخص سازوکارهای انتقال و ذخیرهسازی دانش

0.079

0.348

نرمال

2

شاخص سازوکارهای خلق و توسعۀ دانش سازمانی

0.062

0.168

نرمال

3

شاخص سازوکارهای ارزیابندۀ دانش-نیاز

0.078

0.259

نرمال

4

شاخص سازوکارهای انگیزشی-فرهنگی

0.066

0.482

نرمال

5

شاخص نیروی انسانی متخصص

0.081

0.408

نرمال

6

الگوی کلی مدل

0.057

0.341

نرمال

جدول  ،9مقدار آلفای کرونباخ برای ابعاد تحقیق
شاخصها و زیرشاخصها پژوهش

ضریب آلفای کرونباخ

نتیجۀ آزمون

شاخص سازوکارهای انتقال و ذخیرهسازی دانش

0.798

دارایی پایایی

شاخص سازوکارهای خلق و توسعۀ دانش سازمانی

0.802

دارایی پایایی

شاخص سازوکارهای ارزیابندۀ دانش-نیاز

0.835

دارایی پایایی

شاخص سازوکارهای انگیزی -فرهنگی

0.901

دارایی پایایی

شاخص نیروی انسانی متخصص

0.725

دارایی پایایی

الگوی کلی مدل

0.705

دارایی پایایی
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جدول  ،10شاخصهای نیکویی برازش سازه
عنوان شاخص

مقدار محاسبهشده

حد قبولی

نتیجه

χ2/df

1.81641

کمتر از 3

تأیید

RMSEA

0.075

کوچکتر از 0.08

تأیید

RMR

0.031

کوچکتر از 0.08

تأیید

NFI

0.99

باالتر از 0.9

تأیید

AGFI

0.96

باالتر از 0.9

تأیید

GFI

0.97

باالتر از 0.9

تأیید

CFI

0.98

باالتر از 0.9

تأیید

NNFI

0.97

باالتر از 0.9

تأیید

شکل  ،1ضرایب استاندارد مدل برای
سازه  ،1ضرایب استاندارد مدل برای سازه
شکل

 -1با توجه به اهمیت و نقش شاخص سازوکارهای
انتقال و ذخیرهسازی دانش در روند پیادهسازی موفق
شبکههای اجتماعی سازمانی بهمنظور بهبود ساختار
مدیریت دانش سازمانی در سازمانهای اپراتورهای
کشور ،پیشنهاد میشود که اقدام به ایجاد سازوکاری
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برای شناسایی عرضهکنندۀ دانش شود تا بدین واسطه
بتوان بهراحتی برای مذاکرات و همچنین توسعۀ دانش
و همکاری در روند خلق ،توسعه و بهبود دانشهای
مربوط استفاده کرد .همچنین لزوم وجود ساختاری
برای جستوجوی دانش موردنیاز برای استفاده ،آگاهی

شکل  ،1ضرایب استاندارد مدل برای سازه
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شکل  ،2مقادیر  tو معناداری روابط در سازه
مقادیر  tو معناداری روابط در سازه
شکل ،2
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جدول  ،10جمعبندی نتایج معادالت ساختاری
ردیف

متغیرهای و مؤلفههای پژوهش

ضرایب استاندارد

مقادیر T

1

شاخص سازوکارهای انتقال و ذخیرهسازی دانش

0.92

8.71

2

شاخص سازوکارهای خلق و توسعۀ دانش سازمانی

0.84

7.52

3

شاخص سازوکارهای ارزیابندۀ دانش-نیاز

0.73

7.21

4

شاخص سازوکارهای انگیزشی-فرهنگی

0.68

5.39

5

شاخص نیروی انسانی متخصص

0.87

8.31

و همچنین توسعه و بهبود آن در ساختار مدیریت دانش
برآورد میشود تا بدین واسطه روند جستوجو و شناسایی
را در شبکۀ اجتماعی تسهیل کنند .درنهایت ،لزوم تدوین
یک الگوی پویا برای بررسی دانش و نیاز و مقایسۀ آن
با بانک اطالعاتی برای بهبود و همچنین باالبردن روند

بهنگامسازی جریان اطالعات و دانش در سیستم احساس
میشود.
 -2با توجه به اهمیت و نقش شاخص سازوکارهای
خلق و توسعۀ دانش سازمانی در روند پیادهسازی موفق
شبکههای اجتماعی سازمانی بهمنظور بهبود ساختار
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مدیریت دانش سازمانی در سازمانهای اپراتورهای
کشور ،پیشنهاد میشود که در این خصوص اقدام به
تدوین سازوکارهای ارتباطدهندۀ هوشمند موضوعات
مرتبط در روند خلق دانش شود تا بدین واسطه بتوان
در روند خلق دانش فلسفه و جامعیت هدف در خصوص
خلق دانش را برآورده کرده و حداکثر ابعاد نیازی دانشی
را مرتفع کرد .همچنین لزوم ایجاد سازوکارهای توسعهای
در روند خلق دانش بهمنظور بهبود سطح کمی و کیفی
دانش موجود و جهتدهی مناسب آن برای حل نیازهای
آتی و همچنین استفاده از آنها بهعنوان روانساز و
تسهیلگر و مکمل خلق دانشهای جدید و واسطهای
شود .دراینبین ،سازوکارهای اصالحی و ممیزی در روند
خلق دانش بهمنظور اندازهگیری سطح کمی و کیفی
دانش و همچنین پیداکردن اشکاالت و موانع موجود در
جهت رفع نیازهایی سیستم بسیار حائز اهمیت است.
درنهایت ،میتوان گفت وجود ساختارهای غیررسمی
در روند خلق دانش میتواند از منابع و ظرفیتهای
موجود در شبکه که در قالب غیررسمی ارائه میشوند،
مورداستفاده و بهرهبرداری در جهت بانک نظام مسائل
دانشی شود و همچنین میتواند بهعنوان دانشهای
واسطهای و تسهیلگر در روند ایجاد و خلق دانشهای
رسمی مورداستفاده قرار گیرد.
 -3با توجه به اهمیت و نقش شاخص ،شاخص
سازوکارهای ارزیابندۀ دانش-نیاز در روند پیادهسازی
موفق شبکههای اجتماعی سازمانی بهمنظور بهبود
ساختار مدیریت دانش سازمانی در سازمانهای
اپراتورهای کشور ،پیشنهاد میشود که در این خصوص
اقدام به ایجاد ساختاری برای اندازهگیری میزان کاربرد
دانش در زمینۀ حل مسائل موجود کند تا بدین واسطه
براساس ضریب اثربخشی آنان اقدام به امتیازدهی و
اولویتبندی آن شود تا ضمن مشخصشدن میزان
موفقیت و ظرفیتدانش خلقشده ،روند ارتباطدهی با
بانک نظام مسائل نیز تسهیل شود تا بدین واسطه سازمان
با درک و علم بیشتری نسبت به بهکارگیری دانش در
جهت حل مشکالت خود اقدام کند .در این خصوص الزم
است که دانش خلقشده را براساس میزان تحقق اهداف
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شبکه اجتماعی مدنظر از طریق بانک نظام مسائل دانشی،
موردارزیابی و اندازهگیری قرار گیرد و همچنین دامنۀ
کاربری دانش نیز براساس نظر کارشناسان و خبرگان
مرتبط با حوزۀ دانش خلقشده با رویکرد استفاده از
این دانش جدید در مصارف مرتبط و وابسته دیگر را نیز
تسهیل کنند .درنهایت ،ساختاری برای سنجش میزان
نوآورانهبودن دانش خلقشده و میزان افزایش توانمندی
رقابتی که میتواند از بهکارگیری و استفاده از آن برای
صنایع دفاعی ایجاد کند ،میتواند در تصمیمگیری نهایی
بسیار مفید واقع شود.
 -4با توجه به اهمیت و نقش شاخص سازوکارهای
انگیزشی-فرهنگی در روند پیادهسازی موفق شبکههای
اجتماعی سازمانی بهمنظور بهبود ساختار مدیریت دانش
سازمانی در سازمانهای اپراتورهای کشور ،پیشنهاد
میشود که در آن نگرش فرهنگی بهمنظور توسعۀ
دانش ایجاد و تشدید شود تا بدین واسطه کاربران
در جهت خلق دانش ،فعالیت اثربخش و مفید داشته
باشند .همچنین لزوم بهکارگیری راهکارهایی برای ایجاد
و تقویت روحیۀ کار گروهی در فرایندهای خلق دانش
بسیار مهم و حیاتی است که لزوم استفاده از مشوقهای
فرهنگی و همچنین جهتدهی مناسب فرایندهای
ارتباطی و فرهنگی در شبکۀ اجتماعی بهمنظور تحقق
این مهم را میطلبد .در این خصوص تمرکز بر بسترهای
فرهنگی خلق دانش در قالب کار گروهی ،هویتبخشی،
مالکیت فکری ،اثربخشی و ...میتواند مثمر ثمر واقع
شود .دراینبین ،الزم است که مدیریت شبکه اقدام به
ایجاد یک فضای توأم با اعتماد گروهی و جهتدهی
مناسب روندها و ارتباطات در جهت تحقق اهداف
جمعی و سازمانی در روند خلق دانش کند و درنهایت،
فرهنگ یادگیری و نوآوری را در جهت باالرفتن ظرفیت
تولیدکنندگان دانش بهمنظور خلق دانش کاربردی و
منطبق بر نیاز شبکه را ایجاد کند.
 -5با توجه به اهمیت و نقش شاخص نیروی انسانی
متخصص در روند پیادهسازی موفق شبکههای اجتماعی
سازمانی بهمنظور بهبود ساختار مدیریت دانش سازمانی
در سازمانهای اپراتورهای کشور ،پیشنهاد میشود که
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با درج قابلیت ایجاد گروههایی برای ارائه و ثبت نظرات
و ایدهها در شبکه با رویکرد تبادل آزادانۀ اطالعات در
خصوص موضوعات مختلف برای باالبردن سطح و دامنۀ
دیدگاه کاربران درگیر در زمینۀ خلق دانش مؤثر واقع
شود؛ در این خصوص با طبقهبندی سطح و زمینۀ
تحصیالت کاربران میتوان با سهولت و روند بهینهتر،
آنان را در روند خلق دانش در زمینههای مختلف
فراخوان و بهکار گرفت .دراینبین ،لزوم وجود ممیزیها
و سازوکارهای هوشمند و پویایی برای ارزیابی صحیح و
جامع میزان مهارت و تخصص کاربران برای باالبردن درک
سیستم بهمنظور بهکارگیری آنان در روند خلق دانش
متناسب با میزان ظرفیت و سطح مهارتی آنان دارای
اهمیت باالیی است .درنهایت ،هوش عاطفی کاربران در
روند خلق دانش بهویژه در روند ایجاد دانشهای جدید
و بینرشتهای میتواند بسیار کاربرد داشته باشد تا آنان
در جهت خلق دانش مناسبتر ،متناسب با نیاز سیستم و
منطبق بر اهداف شبکه با نگاهی نوآورانه و تلفیق روشها
و علوم مختلف مؤثر واقع شوند .همچنین هوش عاطفی
کاربران در روند کار گروهی آنان در قالب کارگروهها
بسیار تسهیلگر بوده و باعث تقویت روابط و عملکرد
گروهی میشود.
ب) پیشنهادات عملیاتی
 -1ایجاد ساختاری برای ترغیب همکاری بخشهای
پژوهشی و دانشگاهی برای تسهیل و تسریع روند خلق
دانش.
 -2جذب سرمایهگذاران و حامیان برای ایجاد انگیزۀ
بیشتر برای پیشبرد اهداف خلق دانش توسط کاربران.
 -3استفاده از پیمانکاران و متخصصین در
سازمانهای تحقیقاتی ،دانشگاهی و همچنین
پژوهشکدههای تخصصی برای ارزیابی دانش خلقشده در
قالب قراردادهای پیمانکاری و برونسپاری.
 -4ایجاد یک ساختاری برای جمعآوری نظر کاربران
در مواقعی که تشخیص طبقهبندی دانش خاصی با شک
و ابهاماتی روبهروست.
 -5ایجاد مکانیزمهای امنیتی در سطوح مختلف برای
صدور مجوزهای حق دسترسی کاربران برای افزایش
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سرعت و حق دسترسی به ردههای پایینتر.
 -6ایجاد بانک اطالعاتی از سوابق میزان کاربری و
راندمان دانش مورداستفاده در پروژههای مختلف بهعنوان
مالک و میزان برای ارزیابی سطح توانمندی دانش.
 -7ایجاد یک ساختار طبقهبندیشده از کارشناسان و
متخصصین در حوزهها و زمینههای مختلف دانشی برای
ارزیابی میزان سطح توانمندی دانشی آنان.
 -8استفاده از سیستمهای انطباقدهنده بین
متقاضیان نیروی انسانی تخصصی موردنیاز بخش خلق
دانش با کاربرانی که در آن زمینهها اعالم آمادگی کرده و
یا دارای مهارت و تخصص هستند.
 -9وجود مکانیزمی برای پیداکردن تشابهات موجود
بین برخی از مسائل بهمنظور حذف مسائل موازی و یا
ادغام برخی از آنان در قالب مسائل بزرگتر بهمنظور
جلوگیری از هدررفتن منابع و زمان در روند خلق دانش.
 -10ایجاد ساختاری برای مطلعکردن کاربران بنابر
صالحیت آنان از روند خلق دانش و همچنین پیشرفت
توسعۀ دانش بهمنظور آگاهسازی آنان و درگیرکردن
کاربران برای بروز توانایی و ظرفیت دانشیشان در تشدید
و بهبود فرایندهای دانشی در شبکه.
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