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کاربست تحليل شبكه اجتماعي برای استخراج نيازهای سيستم مديريت دانش در
سازمانهای دانشبنيان
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 -1دانشيار ،بخش مهندسي صنايع ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران
 -2کارشناس ارشد مهندسي فناوري اطالعات ،دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران

چكیده
مديريت دانش به عنوان يكي از فرايندهاي اصلي سازمانهاي دانشبنيان ،شناخته ميشود .امروزه بدون استفاده از قابليتهاي سيستم مديريت دانش ،مديريت
مؤثر دانش به سختي ممكن ميشود؛ ناگزير ،براي استفاده مؤثر از اين سيستم ها ،شناخت نيازهاي سازمان از اهميت بسيار زيادي برخوردار است .از طرف ديگر،
از آنجا که به طور معمول بودجه سازمانها محدود است و خريد و پيادهسازي اين سيستمها نيازمند سرمايهگذاري زيادي است ،اولويتبندي نيازهاي سازمان نيز
اهميت مييابد .اين مقاله چگونگي استفاده از رويكرد تحليل شبكه اجتماعي براي استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در شرکتهاي دانش بنيان را نشان
ميدهد .به اين منظور روشي بهکار رفته که پيش از اين براي انتخاب سيستمها ي ويكي و مديريت مستندات استفاده شده است .براي استخراج نيازهاي سيستم
مديريت دانش  4گام اصلي تعريف معيارها براي ارزيابي همكاري ،انتخاب روش و سنجههاي مناسب براي ارزيابي معيارهاي همكاري ،جمعآوري دادهها براي
ارزيابي معيارهاي همكاري و استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازمان تعريف شده است .براي جمعآوري دادهها ،با طراحي پرسشنامه ميزان تعامالت
کاري افراد باهمديگر در پژوهشكدهاي اندازهگيري شده است .نتايج به دست آمده نشان دهنده کاربرد تحليل شبكه اجتماعي در شناخت نيازهاي سازماني است.
از بين قابليتها يي که بايد يک سيستم مديريت دانش داشته باشد ،اهميت قابليت اجتماعيسازي ،خارجيسازي ،جستجو و بازيابي ،حافظه تعاملي و فرادانش را
با استفاده از اين روش ميتوان تعيين کرد .استفاده از اين روش در مطالعه موردي نشان داد که سيستمهايي با امكان توليد سايتهاي اطالعاتي براي تبيين
اطالعات بين افراد از اهميت بسيار باالتري نسبت به ساير سيستمها برخوردار است .در پايان پيشنهاد شده براي دستيابي به شناخت کاملتر از نيازهاي سازماني
و اولويتبندي ساير قابليتهاي سيستم مديريت دانش ،در کنار تحليل شبكه اجتماعي از ساير روشها مانند مميزي دانش استفاده شود.
کلیدواژه ها :مديريت دانش ،سيستمها ي مديريت دانش ،تحليل شبكه اجتماعي ،تحليل سازمان ،استخراج نيازهاي سيستم

 -1مقدمه

'

فرايند کسب ،انتقال و يادگيري دانش در محيطهاي پروژهاي
به شدت روي الگوها ،اقدامات و فرايندهاي اجتماعي تكيه
دارد [ .]2يكي از پيشرفتهاي اخير در حوزه مديريت دانش
پروژه ،قبول نقش مهمي است که فرايندها ،اقدامات و
الگوهاي اجتماعي (به خصوص بر حسب سرمايه اجتماعي و
شبكههاي اجتماعي) در مديريت دانش پروژه دارد .اگر دانش
پروژه بخواهد به طور مؤثر مديريت شود ،نياز به توسعه

* نويسنده عهدهدار مكاتباتmehdi.sepehri@modares.ac.ir :

مداخلههاي دانش 1براساس فرايندها ،اقدامات و الگوهاي
اجتماعي داخل سازمان دارد [ .]3در بسياري از سازمانها
بهترين تجربههاي افراد از طريق همكاري و ارتباطات
غيررسمي که بين آنها وجود دارد ،انتقال مييابد [.]4
فناوري اطالعات به عنوان يک توانمندساز کليدي مديريت
دانش شناخته شده است .براي مثال بدون استفاده از
2

قابليتهاي فناوري اطالعات در هنگام ذخيره و تبادل دانش،
ارتقاء منابع دانش به سختي امكانپذير ميشود .انواعي از
ابزارها براي تسهيل ارتقاء دانش در دسترس سازمانها هستند.
1- Knowledge Interventions
2- Communication
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اين ابزارها (سيستمهاي مديريت دانش) طبقهاي از

مورد بررسي قرار گرفت .هدف ما از اين کار ،توسعه و

سيستمهاي اطالعاتي هستند که براي مديريت دانش سازماني

پيشبرد تحقيقات در حوزه طراحي و انتخاب سيستم مديريت

به کار برده ميشوند [ .]5سيستمهاي مديريت دانش

دانش در سازمانها و به خصوص سازمانهاي دانشبنيان

ساختارهاي مورد نياز براي استقرار فرايندهاي مديريت دانش

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

را براي سازمانها فراهم ميکنند [ .]6همانند هر سيستم

دانش و سيستمهاي مديريت دانش به صورت مختصر تشريح

اطالعاتي ديگر ،موفقيت سيستمهاي مديريت دانش وابسته به

ميشود .سپس نقش شبكههاي اجتماعي در مديريت دانش و

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

رويكرد تحليل شبكههاي اجتماعي در تحليل سازماني مورد

نيازهاي سازماني و به تبع آن ،شناخت نيازهاي کاربران

بررسي قرار گرفته است .پس از آن روشهاي مختلف

سيستم کمک زيادي به پذيرش اين سيستمها و موفقيت آنها

استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازمانها بررسي

خواهد کرد .ترسيم و درك مجموعهاي از ارتباطات داخل

و روش پريرا و سوآرس در استخراج نيازهاي سيستمهاي

سازماني که تسهيلکننده يا مانع ايجاد و انتقال دانش و

ويكي و مديريت محتوا تشريح ميشود .در نهايت با ايده

همكاري بين افراد است ،راهي براي درك و شناخت نيازهاي

گرفتن ،از اين روش براي شناخت نياز و طبقهبندي نيازهاي

سازمان و کاربران ميباشد.

سيستم مديريت دانش در پژوهشكده توسعه فناوري جهاد

همكاري ،اشتراك و انتقال اطالعات و دانش به ارتباطات هر

دانشگاهي استفاده و نتايج آن تشريح ميشود .مقاله با

شخص با افراد ديگر و عالقه اشخاص براي همكاري بستگي

جمعبندي نتايج کسب شده و ارائه پيشنهاد براي تحقيقات

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

آتي خاتمه مييابد.

درك شبكههاي غير رسمي و همكارانه داخل سازمان کمک
کند ،به تحليلگران سيستم اجازه خواهد داد تا فرايندهاي
همكارانه ،جريان اشتراك دانش و اطالعات داخل سازمان را
درك کنند .درك اين موضوع ميتواند به تصميمگيري و ارائه
پيشنهاد براي بهبود همكاري و مديريت دانش و شناخت
قابليتهاي مورد نياز سيستم مديريت دانش در آن سازمان
کمک کند.
خلق ،اشتراك ،کدگذاري و کاربرد دانش به عنوان يک فرآيند
کليدي براي موفقيت سازمانهاي دانشبنيان شناخته شده
است .از سوي ديگر در اين سازمانها فعاليتها از روال
يكنواخت و تكراري برخوردار نيست و افراد براي انجام
کارها به دنبال اشتراك دانش هستند .در اين مقاله براي
استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در شرکتهاي دانش
بنيان از تحليل شبكه اجتماعي استفاده شده است .براي اين
منظور روش پيشنهادي پريرا و سوآرس [ ،]1بهکار رفته که
براي انتخاب سيستم مديريت مستندات با توجه به نيازهاي
سازمان ارايه شده است .به اين منظور قابليت اجراي روش با
بررسي و مطالعه پيشينه پژوهش مشخص شد .سپس روش
پيشنهاد شده در قالب مطالعه موردي در پژوهشكده توسعه
فناوري جهاد دانشگاهي به اجرا گذاشته شد و اعتبارسنجي آن

 -2مدیریت دانش و سیستمهای مدیریت دانش
دانش به عنوان يک منبع استراتژيک و يک شايستگي کليدي
براي سازمانها از اهميت ويژهاي برخوردار است .از اينرو
امروزه براي استفاده صحيح از اين منبع پر ارزش ،موضوع
مديريت دانش در دستور کار سازمانهاي پيشرو قرار گرفته
است .مديريت دانش بر سه موضوع اصليِ انسان ،ساختار و
فناوري تأکيد دارد و سعي دارد تا با ايجاد ساختار مناسب و
زيرساختهاي فناوري الزم در سازمان و با محور قرار دادن
انسان ،با توليد و استفاده صحيح از منابع دانش به اهداف
سازماني دست يابد [.]8
دانش را ميتوان به دو نوع دانش صريح و ضمني تقسيمبندي
کرد« .نوناکا» و نويسندگاني ديگر از جمله «هال» و «آندرياني»
دانش صريح را دانشي ميدانند که قابل رمزگذاري و
کدگذاري بوده و در نتيجه ميتوان آن را به سادگي مخابره،
پردازش ،منتقل و در پايگاه دادهها ذخيره کرد .اين نوع از
دانش را ميتوان شكل داد و در قالب يک فرمول علمي يا
کتابچه راهنما بين افراد سازمان منتشر کرد .دستورالعملها،
مقررات ،قوانين ،رويههاي انجام کار ،آئيننامهها ،شرح
جزئيات و همانند اينها که به صورت رسمي در بين افراد
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سازمان به آساني قابل انتقال هستند همه دانش صريح به

کاربردي و خاص فعاليتهاي مديريت دانش را تسهيل يا

حساب ميآيند .در مقابل ،دانش ضمني ،شخصي بوده و

تكميل ميکنند [.]9

فرموله کردن آن مشكل است .اين نوع از دانش که از طريق

سيستمهاي مديريت دانش کالسي از سيستمهاي اطالعاتي

تسهيم تجربيات با مشاهده و تقليد کسب ميشود ،ريشه در

هستند که براي مديريت دانش سازماني به کار برده ميشوند.

اعمال ،رويهها ،ارزشها و احساسات افراد دارد .همچنين قابل

آنها سيستمهايي بر پايه فناوري اطالعات هستند ،که براي

کدگذاري نبوده و از طريق يک زبان مخابره نميشود.

حمايت و ارتقاي فرايندهاي سازماني خلق ،ذخيره و بازيابي،

اساساً مديريت دانش شامل دو رکنِ فعاليتهاي مديريت

انتقال و بهکارگيري دانش توسعه يافتهاند [.]5

دانش و کارکردهاي سيستم مديريت دانش است .فعاليتهاي

ارزش دانش به کاربرد آن است و سيستمها و استراتژيهاي

مديريت دانش يک منظر فرايندي از مديريت دانش ارائه

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

ميکنند .از سوي ديگر کارکردهاي سيستم مديريت دانش با

کنند .نوو و همكارانش [ ]11قابليتهاي ليست شده در

جنبه فناورانه سر و کار دارند و به عنوان کارکردهايي تعريف

جدول  1را براي سيستم مديريت دانش معرفي کردند.

ميشوند که از طريق فراهم آوردن فناوريها و ابزارهاي
جدول  (1قابلیتهای سیستم مدیریت دانش ][11
قابلیتهای سیستم
مدیریت دانش

فعالیتهای مدیریت
دانش متأثر از
قابلیتها

شناسايي نياز

خلق ،کاربرد

اجتماعيسازي

خلق ،انتقال
خلق،

خارجيسازي

فراهمکننده برخي مكانيزمها که شناسايي شكافهاي دانش را تسهيل ميکند (براي مثال ابزار هوش
تجاري که الگوهاي غير منتظره را آشكار ميکند).
فراهمکننده برخي انواع کانال ارتباطي مستقيم ميان اعضاي سازمان

کدگذاري،

انتقال

وارد کردن دانش
چارچوب اشتراکي

خلق
خلق،

کدگذاري،

انتقال

مخزن فيزيكي
گروهبندي

کدگذاري

جستجو و بازيابي

انتقال ،کاربرد

حافظه تعاملي

انتقال ،کاربرد

فرا

دانش

1

کدگذاري،

حمايتکننده طوفان فكري ،نمونهسازي يا ديگر قابليتهاي مشابه
باز کننده کانالي براي دانش خارجي به سازمان

کدگذاري ،انتقال

(دانش

شرح

فراهمکننده يک تاکسونومي ،آنتولوژي يا کارکردهاي مشابه
فراهمکردن يک مخزن دانش از برخي انواع دانش
فراهمکننده امكان ذخيره دانش بر طبق گروههاي از پيش تعيين شده (نظير تاکسونومي) يا
فراهمکننده حمايت از شناسايي گروههاي دانش
فراهمکننده مكانيزمي براي جستجو و بازيابي
پيشنهاد کننده مكانيزمهايي براي شناسايي «چه کسي چه چيزي را ميداند» نظير يک نقشه دانش يا
نمايشدهنده دانش همراه با دارنده فعلي يا خلقکننده فعلي

انتقال،

فراهم کننده توانايي براي برچسب زدن دانش به هر يک از دو طريق خودکار يا بر طبق الگوي از قبل

درباره دانش)

کاربرد

تعريف شده با اطالعات در مورد دانش

مديريت رکوردها

چرخههاي بازخورد

فراهمکننده مديريت رکوردها يا قابليتهاي بايگاني کردن

1- Meta Knowledge
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 -8انتخاب/طراحی سیستم مدیریت دانش
امروزه با افزايش تعداد گزينههاي فناورانه ،موضوع اصلي از
طراحي يک سيستم مؤثر براي مديريت دانش ،به انتخاب
سيستم مناسب براي مديريت دانش تغيير يافته است ،زيرا
سيستمهاي مختلف ميتوانند خصوصيات مشابهي را ارائه
دهند که از راههاي مختلفي ميتوانند پيادهسازي شود .براي
مثال دو سيستم ميتوانند از ارتباط ميان اعضاي گروه حمايت
کنند ،در حاليكه يک سيستم اعضاي گروه را براي فكر بكر به
صورت بينام 1و همزمان 2حمايت ميکند ،ديگري به کاربران
اجازه ميدهد از طريق پستالكترونيكي با يكديگر ارتباط
برقرار کنند .به هر حال اينكه کدام يک از اين دو مؤثرتر
هستند يک مسأله آشكار نيست [.]11
انتخاب يا طراحي سيستم مناسب براي سازمانها بايد براساس
نياز آنها و بهگونهاي باشد که فعاليتهاي مديريت دانش در
آن سازمان تسهيل شود .پس شناخت سازمان و نيازهاي
مديريت دانش در آن سازمان اهميت مييابد .انتخاب روش
درست براي تحليل سازمان ،عاملي کليدي در فرايند تحليل
نياز و تعيين خصوصيات يک سيستم مديريت دانش است.
از آنجا که در بسياري از سازمانها صحبت در مورد بهترين
تجربيات از طريق ارتباطات غير رسمي و همكارانه انجام
ميشود [ ،]3بنابراين شناخت شبكه اجتماعي و ارزيابي ميزان
همكاري در سازمان از اهميت بااليي برخوردار است .در
تحقيق حاضر بر مبناي اين استدالل معيارهايي براي همكاري
تعريف ميشود و اين معيارها با استفاده از رويكرد تحليل
شبكه اجتماعي ارزيابي ميشود .براي تشريح پايههاي تئوري
تحقيق در ادامه نقش شبكههاي اجتماعي در مديريت دانش و
سپس روش تحليل و شناخت اين شبكهها بيان ميشود.

شبكهها انجام ميشود .با وجود اين ،بسياري از سازمانها از
نحوه مديريت اين شبكههاي غيررسمي اطالع ندارند ،زيرا
آنها را غيرقابل مشاهده و غيرقابل کنترل يافتهاند.
محققان ،شبكههاي اجتماعي را به عنوان يک عامل کليدي در
درك فرايند خلق دانش دانستهاند .براي مثال هيلدرت و
کيمبل [ ]12اظهار کردند که خلق دانش و شبكههاي اجتماعي
به طور جدا نشدني به هم مربوط هستند و ارتباط مثبت ميان
اين دو وجود دارد .همچنين نيلسون [ ]13يک مدل مفهومي
پايه را توسعه داد که تالش ميکرد نقش ارتباطات را در
فرايند خلق دانش جديد تشريح کند .او معتقد بود در
ارتباطات موجود در شبكه ،دانشي جا گرفته که براي بيان آن
از مفهوم " "Knowledge Embeddednessاستفاده کرد.
اين مفهوم بيانکننده همافزايي در دانش است؛ به عبارت ديگر
اشتراك دانش بين افراد مختلف منجر به ايجاد دانشي ميشود
که باالتر از مجموع دانش هر فرد است .بنابراين ،ارتباطات
ميان افراد در شبكه ،خلق دانش را تسهيل ميکند .از آنجا که
دانش در ارتباطات موجود در شبكه جا گرفته شده است،
هرچه ارتباطات قويتر باشد و چگالي شبكه بيشتر باشد،
مقدار دانشي که در شبكه جا گرفته شده بيشتر است .همچنين
شبكههاي اجتماعي شانس همكاري را فراهم ميکنند []14
که باعث اشتراك و ادغام مدلهاي ذهني مختلف و تئوريهاي
مرتبط از حوزههاي مختلف تجارب ميشود [.]13
تحقيقات پيشين به اين موضوع اشاره دارد که به دليل ماهيت
ضمني بودن دانش ،اشتراك دانش اغلب نياز به فرايندهاي
اجتماعي و تعامالت دارد .دانش صريح به آساني کدبندي
ميشود و هنگام اشتراك به طور غيرمستقيم از طريق
تكنولوژيهاي مختلف (براي مثال پست الكترونيكي) انتقال
مييابد؛ ولي اشتراك دانش ضمني پيچيده است و از طريق

 -1-8نقش شبكههای اجتماعی در مدیریت دانش

شبكههاي غير رسمي و تعامل ميان دو نفر يا بيشتر انتقال

ساختارهاي رسمي که در نمودارهاي سازماني نمود مييابد،

مييابد .شبكههاي اجتماعي نه تنها ارتباط ميان اعضا را نشان

قطعاً کل جريانهاي واقعي دانش را نشان نميدهد و

ميدهند بلكه دسترسپذيري و تبادل منابع دانش در شبكه را

شبكههاي غيررسمي در انجام فعاليتها نقش حياتي دارند .در

نيز نشان ميدهند .بنابراين براي توسعه اجتماعهايي که در آن

سالهاي اخير شبكههاي غيررسمي در سازمانها توجه بسياري

همكاريهاي شبكهاي براي فرايند خلق و اشتراك دانش

از مديران ارشد را بهخود جلبکردهاند .سازمانها آگاه شدهاند

کليدي هستند ،مطالعه شبكههاي اجتماعي به يک موضوع مهم

که بسياري از فعاليتها به صورت همكارانه و از طريق اين

سازماني تبديل شده است [.]14

1- Brainstorm anonymously
2- at the same time

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

اطالعات سازماني) نيز ميتواند استفاده شود .دامنه گستردهاي

تحليل طبيعت و الگوي ارتباطات ميان اعضاي يک گروه

از سنجههاي تحليل شبكه اجتماعي وجود دارد ،اما استفاده از

خاص است و شامل مجموعه از روشهاي تحليل گراف

آنها بستگي به زمينه تحليل دارد.

است که براي تحليل شبكهها در علوم اجتماعي ،مطالعات
ارتباطي ،علم اقتصاد ،علوم سياسي ،شبكههاي کامپيوتري و ...
توسعه يافته است .به عقيده برت [ ،]15يک شبكه اجتماعي
گروهي از موجوديتهاي مشارکتي است که با يكديگر مرتبط
هستند.
به صورت رياضي ،شبكه اجتماعي يک گراف است که در آن
هر شرکتکننده در شبكه يک کنشگر 1خوانده ميشود و با
يک گره در شبكه نمايش داده ميشود .کنشگرها ميتوانند
انسانها ،سازمانها ،گروهها يا هر مجموعه ديگري از
موجوديتهاي مرتبط با هم باشند .ارتباطات ميان کنشگرها
به وسيله پيوند ميان گرههاي متناظر نمايش داده ميشود.
تحليل شبكه اجتماعي از تحقيقات علوم اجتماعي آغاز شده و
مجموعهاي از ابزارهاي تحليلي است که ميتواند براي ترسيم
شبكههاي ارتباطي استفاده شود و ابزارهاي مهمي براي
ارزيابي و ارتقاي همكاري در گروههايي با اهميت راهبردي
فراهم ميکند.
استفاده از اين متدولوژي براي تحليل طبيعت و نقش
ارتباطات غيررسمي ميان افراد خاص در سازمانهاي تجاري
رو به گسترش است .تحليل شبكه اجتماعي به شناسايي نقاط
قوت و ضعف در جريان دانش کمک ميکند و شبكه غير
قابل مشاهده ارتباطات ميان افراد را قابل مشاهده ميسازد و
براي مديران وروديهاي ارزشمند فراهم ميکند تا براي بهبود
عملكرد سازمانهايشان تصميمگيري کنند .متدولوژي تحليل
شبكه اجتماعي ميتواند به عنوان يک ابزار تشخيصي و
برنامهريزي براي افزايش همكاري و در نتيجه افزايش جريان
دانش و اطالعات در سازمان مطرح شود]16[.
فرايند تحليل شبكه اجتماعي عموماً شامل استفاده از
پرسشنامه ،مصاحبه و مشاهده به عنوان ابزار جمعآوري داده
در مورد ارتباطات ميان کنشگرها در شبكه است .عالوه بر اين
ابزارها از ساير روشهاي جمعآوري داده (براي مثال دادههاي
جمعآوري شده از طريق اطالعات اداري ،نظير گروههاي
پست الكترونيكي ،سيستمهاي اطالعرساني گروهي و
1- Actor

 -4استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش
براي استخراج نيازهاي کاربران سيستم مديريت دانش تاکنون
از روشهاي مختلفي استفاده شده و نتايج آنها به صورت
مقاالت تحقيقاتي انتشار يافته است .عالوه بر اين تحقيقاتي
نيز در حوزه بررسي عوامل مؤثر بر پذيرش و گسترش
سيستمهاي مديريت دانش [ ،]17شناسايي شاخصهاي ارزيابي
عملكرد سيستم مديريت دانش و چگونگي بهبود کيفيت
سيستمهاي مديريت دانش [ ،]18تعريف ابعاد کيفيت
سيستمهاي مديريت دانش [ ]19و بررسي عوامل کليدي
تأثيرگذار در استقرار سيستمهاي مديريت دانش و بررسي
ارتباط ميان اين عوامل [ »]21انجام شده است که اين
تحقيقات نيز به نوعي در رابطه با درك نيازهاي کلي
سازمانها در مورد مديريت دانش بوده است .اما از بين اين
تحقيقات ميتوان به چند نمونه اشاره کرد که به طور خاص
روشهايي را براي استخراج نيازهاي کاربران استفاده نموده و
نتايج کاربرد اين روشها را تشريح کرده است.
براي استخراج نيازهاي کاربران سيستم مديريت دانش،
راويشكار و پَن شَن [ ]21از طريق  51مصاحبه رو در رو با
افراد و مشاهده مباحثات غيررسمي و مستندات سازمان اقدام
به شناخت زمينه فرهنگي–اجتماعي سازمان کردند و بر مبناي
اين شناخت راهكارهايي جهت بهبود مديريت دانش در
سازمان ارائه کردند .همچنين ماگلسيداو و همكارانش []22
از طريق مميزي دانش ،شاخههاي اصلي دانش را در يک
سازمان شناسايي و آنها را بر اساس اهميتشان در
کوتاهمدت ،ميانمدت و بلندمدت وزندهي کردند .سپس
نيازهاي مديريت دانش براي نگهداري ،اشتراك و ارتقاي
دانش مرتبط در حوزههاي شناسايي شده را استخراج و در
نهايت راهكارهاي مناسب در هر حوزه براي برطرف کردن
شكافهاي شناخته شده ارايه کردند .اين راهكارها هنگام
طراحي سيستم مديريت دانش در آن سازمان استفاده ميشود.
وانگ و اسپينوال [ ]23در قالب يک مطالعه موردي
چگونگي توسعه مديريت دانش و سيستم مديريت دانش در
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يک سازمان را تشريح کردهاند .آنها ابتدا حوزههاي دانش در

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

سازمان را شناسايي و سپس مسئوليتهاي افراد را در مديريت

سيستمهاي مديريت محتوا و ويكي از رويكرد تحليل شبكه

دانش سازماني مشخص کردند.

اجتماعي استفاده کردند .آنها براي اين انتخاب ،به تعريف

در نهايت اطالعات داخل مخزن دانش سازماني را بر اساس

مجدد ،دستهبندي و اولويتبندي نيازها براي بهبود همكاري و

حوزههاي دانش شناسايي شده دستهبندي مجدد و براي

مديريت اطالعات در سازمان پرداختند و روشي به نام

هرکدام يک راهنما تهيه کردند.

 SNetColرا پيشنهاد دادند .نتايج به دست آمده از مطالعه

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

موردي آنها نشان داد سيستم مديريت محتوا بهتر از سيستم

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

ويكي ميتواند پاسخگوي نيازهاي آن سازمان باشد .با تعميم

موجود در آن سازمان ضرورت دارد .آنها بر اساس

استفاده از اين روش 4 ،گام اصلي براي استخراج نيازهاي

دستهبندي ارايه شده توسط داونپورت ،استدالل کردند که

سيستم مديريت دانش ميتوان تدوين نمود که در ادامه

براي مديريت دانش در صنعت ساختمان 1مدل همكارانه

تشريح شده است.

دانش مناسب است و براي انتخاب سيستم مناسبي که کار
همكارانه را حمايت کند طي يک مطالعه موردي ابتدا
مشكالت سازماني در رابطه با مديريت دانش را شناخته و
سپس نيازهاي کاربران را از طريق برگزاري کارگاهها و
مصاحبهها استخراج کردند .از بين سيستمهاي موجود
سيستمي انتخاب کردند که پاسخگوي مشكالت و نيازهاي
کاربران بود.
هَن و ونگ [ ]11براساس تئوري Task-Technology
 )TTF( Fitاستدالل کردند که طراحيهاي مختلف سيستم
مديريت دانش براي وظايف دانشي مختلف ،متفاوت است.
آنها با آزمون فرضيه اثبات کردند که براي مسائل دانشي
واگرا ،2سيستم مديريت دانشي مناسب است که از توليد

3

دانش حمايت کند ،برعكس ،براي پردازش مسائل دانشي
همگرا ،4سيستم مديريت دانشي مؤثرتر است که هدف آن
انتخاب 5دانش باشد و از قابليت شفافسازي و تحليل دانش

گام  -1تعريف معيارها براي ارزيابي همكاري در سازمان
همانگونه که پيشتر نيز گفته شد در بسياري از سازمانها
انتقال بهترين تجربيات از طريق ارتباطات غير رسمي و
همكارانه انجام ميشود .بنابراين ارزيابي همكاري ميتواند در
شناخت سازمان و نيازهاي آن راهگشا باشد .براي تعريف
معيارهاي همكاري از مدل [ 3Cارتباط ،6مشارکت،7
هماهنگي ]8استفاده ميشود که در اين مدل همكاري 9به
عنوان «اقدام هماهنگ و مشترك افراد که از طريق ارتباط
پشتيباني ميشود» تعريف شده است [.]1
بر اساس اين مدل چهار معيار ذيل براي ارزيابي همكاري در
سازمان تعريف شد:
-

()CC1
-

انجام شده در حوزه مديريت دانش بيان شده؛ اما هنگام
استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازمانها به
شبكههاي اجتماعي کمتر توجه شده است.

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

حمايت کند.
بنابراين اهميت شبكههاي اجتماعي در بسياري از تحقيقات

ظرفيت برقراري ارتباط داخل تيمها و ميان تيمها

اطالعات) ()CC2
-

پشتيباني از درك فعاليتها در گروه ()CC3

-

پشتيباني از توليد ايدهها و تحليل مشكالت در سطح
سازماني و گروه ()CC4

گام  -2انتخاب روش و سنجههاي مناسب براي ارزيابي
معيارهاي همكاري در سازمان
1- Construction Industry
2- Divergent
3- Generate
4- Convergent
5- Choose

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

دفعات بيشتري يک فرد در کوتاهترين مسيرهاي ميان دو

وجود دارد اتفاق ميافتد .بنابراين بهترين روش براي ارزيابي

نفر در شبكه قرار گيرد ،اين فرد داراي موقعيت

معيارهاي همكاري ،روشي است که بتواند شبكههاي اجتماعي

مساعدتري است .يعني هر چه تعداد افراد بيشتري براي

داخل سازمان را تحليل کند .در اين گام براي ارزيابي

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

معيارهاي همكاري از تحليل شبكه اجتماعي استفاده ميشود

اين فرد قدرت بيشتري دارد.

و از بين سنجههاي تحليل شبكه اجتماعي تعدادي از آنها

-

کوتاهترین فاصله میان دو کنشگر :5در گرافهاي داراي

انتخاب ميگردد .اين سنجهها با مطالعه دقيق سنجههاي

مقدار 6ابتدا مقدار ضعيفترين ارتباط (ارتباط داراي

موجود و نتايجي که از آنها به دست ميآيد ،انتخاب شدهاند

کمترين مقدار) روي تمام مسيرها شناسايي ميشود،

و در ادامه معرفي شدهاند.

سپس بزرگترين مقدار انتخاب و تعداد ارتباطات در طول

-

چگالی :1چگالي شبكه ،نسبت اتصاالتي است که واقعاً

مسير انتخاب شده محاسبه ميشود .از طريق اين تحليل

ميان کنشگرها وجود دارد به تعداد اتصاالتي که

ميتوان طول مسير انتقال اطالعات بين دو نفر را در

ميتوانست وجود داشته باشد .اين سنجه شاخصي است

کوتاهترين زمان ممكن شناسايي کرد.

از پتانسيل ارتباط ميان بخشهاي شبكه و بنابراين مقدار

ارتباط ميان معيارهاي همكاري و سنجههاي معرفیي شیده در

و نوع اطالعاتي که به صورت تئوريک ميتواند مبادله

جدول  2ارايه شده است.

شود .همچنين اين سنجه ميتواند نشاندهنده سرعتي
باشد که اطالعات بين گرهها پخش ميشوند.
-

مرکزیت درجهای :2با اين سنجه تعداد گرههايي که يک
کنشگر دارد محاسبه ميشود .اگر گراف جهتدار باشد
ميتوان بين گرههاي خارجشونده و گرههاي داخلشونده
تمايز قائل شد .سنجه  In Degree Centralityتعداد
گرههايي که يک کنشگر دريافت ميکند و سنجه Out
 Degree Centralityتعداد گرههايي که از يک کنشگر

گام  -3جمعآوري دادهها و ارزيابي معيارهاي همكاري در
سازمان
بعد از انتخاب روش و سنجه مناسب براي ارزيابي ،در گام
سوم دادههاي الزم براي ارزيابي معيارهاي همكاري در
سازمان جمعآوري و با تحليل آنها وضع موجود و موانع
سازماني براي همكاري و مديريت دانش ارزيابي و شناسايي
ميشود.

خارج ميشود را اندازهگيري ميکند.
-

مرکزیت نزدیكی :3در محاسبه مرکزيت درجهاي تنها
گرههاي مستقيم افراد به ديگران در نظر گرفته ميشود؛
در حاليکه ممكن است يک نفر با تعداد زيادي از افراد
بهطور مستقيم رابطه داشته باشد اما اين افراد از کل شبكه
مجزا باشند .در چنين حالتي ،فرد تنها در يک همسايگي
محلي کامالً مرکزي است .اما درمحاسبه مرکزيت نزديكي
گرههاي غيرمستقيم به افراد ديگر نيز در نظر گرفته
ميشود .لذا معيار مرکزيت نزديكي روي فاصله هر
کنشگر از همه کنشگرهاي ديگر در شبكه تأکيد ميکند.

-

مرکزیت بینابینی :4در معيار مرکزيت بينابيني هرچه تعداد

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

5- Geodesic Distance
6- Valued Graph
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جدول  (2ارتباط معیارهای همكاری و سنجههای تحلیل شبكه اجتماعی ][1
سنجههای
مدل 3C

معیارهای همكاری

ارتباط معیار – سنجه

تحلیل شبكه
اجتماعی

ظرفيت برقراري ارتباط
ارتباط

داخل تيمها و ميان تيمها
()CC1

چگالي شبكه،

اگر چگالي شبكه يا زير شبكه (گروه) پايين باشد به معني اين است که شبكه تحليل

چگالي هر کدام

شده هنگامي که کنشگرها بخواهند با ديگر کنشگرها ارتباط برقرار کنند ،محدود کننده

گروههاي

است .اگر چگالي باال باشد يعني ارتباطات ميان کنشگرها ميتواند به آساني انجام

از

شناسايي شده

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

دسترسي و اشتراك آسان
اطالعات
هماهنگي

با

روشي

هماهنگ (از طريق تعيين
مسئوليت
دسترس

براي
قرار

در
دادن

اطالعات) ()CC2

چگالي،
مرکزيت
درجهاي،
مرکزيت
نزديكي،
مرکزيت
بينابيني

نبايد تنها وابسته به موقعيت افراد در شبكه باشد؛ بلكه به قوانين دسترسي و اشتراك که
از سوي مؤسسسه وضع شده نيز بايد وابسته باشد ،زيرا قوانين وضع شده به منظور
ايجاد هماهنگي باال ميان افراد همكاري کننده و حتي براي کاهش تكرار اطالعات به
اشتراك گذاشته شده و به منظور نگهداري ساختيافته به گونهاي که دسترسي ديگران

تسهيل شود ،ضروري هستند .دسترسي آسان به اطالعات به طور مستقيم وابسته است
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
صورت هماهنگ تعريف قوانين و رويهها که به کنترل جريان اطالعات در مؤسسه
کمک کند ضروري است .سنجههاي مرکزيت و چگالي به ارزيابي موقعيت فعلي
دسترسي و اشتراك اطالعات کمک مي کنند و نقطه شروعي خواهد بود براي تعريف
قوانين دسترسي و اشتراك اطالعات در مؤسسه.
سنجه مرکزيت نزديكي تعداد گامهايي که يک کنشگر براي برقراري ارتباط با ديگري

مشارکت

پشتيباني

از

درك

فعاليتها

در

گروه

بايد بردارد ،اندازهگيري ميکند .مرکزيت بيشتر يک کنشگر موجب ميشود او به ديگر
مرکزيت

()CC3

نزديكي،

پشتيباني از توليد ايدهها

کوتاهترين

و تحليل مشكالت در

فاصله ميان دو

سطح سازماني و گروه

کنشگر

()CC4

کنشگرها نزديک تر باشد و سريعتر بتواند وارد ارتباط و تعامل با ديگري شود.
کنشگرها با  closeness centralityباال ،تسهيالت بزرگي براي کسب حمايت به
منظور انجام فعاليتها ،تحليل مشكالت و توليد ايده دارند .ايدهآل شبكهاي با اتصال
باال است .به عبارت ديگر ايدهآل شبكه اي با چگالي باال و بنابراين مقادير کاهشيافته
براي معيار  geodesic distanceبين هر جفت از کنشگرها و مقادير بسيار مشابه
مرکزيت نزديكي براي همه کنشگرها است .اين معيار به شناسايي کنشگرهايي که در
موقعيتهاي سودمندتر براي کسب پشتيباني در اجراي فعاليتها ،توليد ايده و تحليل
مسأله هستند ،کمک ميکند.

گام  -4استخراج نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازمان

مكانيزمها را فراهم مينمايد که شناسايي شكافهاي دانش

در اين گام ،قابليتهاي سيستم مديريت دانش (جدول )1

را تسهيل ميکند.

شناسايي و از بين آنها قابليتهاي مورد نياز سازمان براي

-

اجتماعیسازی :با ارزيابي معيار  CC1ميتوان اهميت اين

بهبود وضعيت همكاري و رفع موانع آن انتخاب و

قابليت در سيستم مديريت دانش سازمان را تعيين کرد.

اولويتبندي ميشوند .براي اين منظور ابتدا الزم است ارتباط

اين قابليت فراهمکننده برخي انواع کانال ارتباطي مستقيم

بين قابليتهاي سيستم مديريت دانش و معيارهاي همكاري

ميان اعضاي سازمان است.

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

-

خارجیسازی :با ارزيابي معيارهاي  CC3و CC4

شناختي که از نيازهاي سازماني به دست ميآيد ،اين قابليتها

ميتوان اهميت وجود اين قابليت که به عنوان

اولويتبندي شوند.

حمايتکننده طوفان فكري و نمونهسازي در سازمان

-

شناسایی نیاز :بين اين قابليت و معيارهاي تعريف شده
نميتوان ارتباطي برقرار کرد .قابليت شناسايي نياز ،برخي

شناخته ميشود را تعيين کرد.
-

وارد کردن دانش :بين اين قابليت و معيارهاي همكاري
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-

-

تعريف شده ارتباطي نميتوان برقرار کرد .اين قابليت

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

کانالي براي ورود دانش خارجي به سازمان فراهم

اجتماعي در تحليل نيازهاي سازماني تشريح شده است .بر

ميآورد.

اين مبنا ،با بهرهگيري از روش پريرا و سوآرس براي استخراج

چارچوب اشتراکی :فراهمکننده تاکسونومي ،آنتولوژي

نيازهاي سيستم مديريت دانش در سازمانهاي دانشبنيان ،پس

يا کارکردهاي مشابه براي سازمان است .بين اين قابليت

از تعيين ميزان تعامالت کاري بين افراد در پژوهشكده توسعه

و معيارهاي تعريف شده نميتوان ارتباطي برقرار کرد.

فناوري از طريق پرسشنامه ،سنجههاي مرتبط با ميزان

مخزن فیزیكی :اين قابليت امكان فراهمسازي مخزن

همكاري در شبكه غير رسمي محاسبه و براساس آن نيازهاي

دانش از برخي انواع دانش را به وجود ميآورد و بين اين

سيستم مديريت دانش استخراج شده است.

قابليت و معيارهاي تعريف شده نميتوان ارتباطي برقرار
کرد.
-

گروهبندی :امكان ذخيره دانش بر طبق گروههاي از پيش
تعيين شده (نظير تاکسونومي) يا حمايت از شناسايي
گروههاي دانش را فراهم ميآورد .بين اين قابليت و
معيارهاي همكاري نميتوان ارتباطي برقرار کرد.

-

جستجو و بازیابی :فراهمکننده مكانيزمي براي جستجو و
بازيابي است و اهميت آن با معيارهاي  CC2و CC4
ارزيابي ميشود.

-

حافظهتعاملی :پيشنهاد کننده سازوکارهايي براي شناسايي
«چه کسي چه چيزي را ميداند» نظير يک نقشه دانش يا
نمايشدهنده دانش همراه با دارنده فعلي يا خلقکننده

-

-

 2-5معرفی پژوهشكده توسعه فناوری
پژوهشكده توسعه فناوري ،سیازماني دانیش بنيیان وابسیته بیه
جهاد دانشیگاهي اسیت .ايین پژوهشیكده شیامل گیروههیاي
پژوهشي مختلف و مرکز تخصصي توسعه فناوري و همچنين
معاونت پژوهشي و بخشهاي اداري و حسابداري ميباشد.
با توجه به تعدد گروههاي پژوهشیي ،در ايین تحقيیق ،مرکیز
تخصصي توسعه فناوري و گروه پژوهشي مهندسي صنايع بیه
دليل تشابه ماهيت فعاليتها در دو گروه ،به عنیوان دو واحید
اصلي تحقيق انتخاب شدند .دادههاي الزم براي تحليل شیبكه
اجتماعي از طريق پرسشنامه جمعآوري شید .ايین پرسشینامه
بين تمام افراد شاغل در اين دو واحد توزيع شد و از بیين 29
نفر که در اين دو حوزه کار ميکردند  26نفر به سئوال پاسی

فعلي است و ميتواند با معيار  CC1ارزيابي شود.

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

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

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

طريق خودکار يا بر طبق الگوي از قبل تعريف شده با

افراد خواسته شد که مشخص کنند براي کسیب اطالعیات در

اطالعات در مورد دانش ،را فراهم ميکند و با معيارهاي

مورد انجام کار به چه ميزان به همكارانشان رجوع میيکننید و

 CC2و  CC4ارزيابي ميشود.

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

مدیریت رکوردها :فراهمکننده مديريت پيشينه يا

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

قابليتهاي بايگاني کردن است و با معيارهاي تعريف

اين سازمان در شكل  2نشان داده شده است.

شده نميتواند ارزيابي شود.

 8-5تحلیل دادهها
دادههاي جمعآوري شده با استفاده از نرمافزار UCINET 6

 -5روش تحقیق
 1-5طرح تحقیق

تحليل شده که يكي از مشهورترين نرمافزارها براي تحليل
دادههاي شبكه اجتماعي است.
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شكل  )2شبكه ارتباطات کاری مرکز توسعه فناوری و گروه پژوهشی صنایع

 -6نتایج استفاده از روش پیشنهادی

نتايج تحليل درجه مرکزيت نشان ميدهد در مجموع Out

 1-6ارتباط

 Degree Centralityاين شبكه  %17/731و In Degree

از بين  812ارتباطي که به صورت بالقوه ميتوانست در اين

 Centralityآن  %37/457است .پايين بودن مقدار اين آماره

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

نشان ميدهد احتمال اينكه در شبكه اطالعاتي اين سازمان

درصد) و مقدار چگالي به دست آمده ( )1/1579نشاندهنده

افرادي باشند که از قدرت زيادي در کل شبكه برخوردار

اين است که دسترسي و اشتراك اطالعات در اين سازمان

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

نسبتاً مشكل است.

است که بتوانند مسئوليت در اختيار گزاردن دانش به افراد

مقادير چگالي به دست آمده براي زيرگروههايي که بر اساس

مناسب را در سازمان ،به عهده بگيرند.

بخشهاي کاري تقسيم شدهاند ارتباط قوي اعضاي
تشكيلدهنده تيم را آشكار ميکند ،اما نياز به سازوکارهايي
براي حمايت از تعامالت ميان گروهها است.
 2-6هماهنگی
مقادير به دست آمده از چگالي شبكه نشاندهنده پتانسيل
ارتباطي نسبتاً خوب ميان همكاران سازمان است .از طريق

 8-6مشارکت
ميانگين مقادير  In Closenessعدد  66/819و ميانگين
مقادير  Out Closenessعدد  65/142به دست آمده و مقادير
واريانس آنها نيز به ترتيب  12/991و  6/557است؛ يعني در
اين شبكه "فاصلهها به افراد" ( )In-distancesبيشتر از
"فاصلهها از افراد" ( )Out-distancesبه صورت نابرابر

سنجههاي مرکزيت ميتوان نتيجهگيري کرد که مسئول دفترها

پخش شده است .به عبارت بهتر ميتوان گفت در اين سازمان

افرادي با دسترسي آسانتر به اطالعات هستند ،بنابراين آنها

امكان دسترسي به اطالعات به صورت نابرابرتر پخش شده و

نقش مهمتري در اشتراك اطالعات دارند .افراد با مقادير باالتر

نياز به مكانيزمهايي است که تعامل ميان همكاران را تسهيل

 in-degree centralityو  betweennessکساني هستند که

کند تا فعاليتهايشان را از طريقي همكارانه انجام دهند.

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

ميانگين  Geodesic Distanceدر اين شبكه  1/865است

مقادير باالتر  out-degree centralityو betweenness

يعني به طور متوسط يک ماه طول ميکشد تا تمام اطالعات

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

در اين شبكه منتقل شود .اين عدد براي سازمان تحقيقاتي

افراد با مقادير باالتر  Closeness Centralityافرادي در

زمان زيادي است زيرا در پروژههاي تحقيقاتي زمان نقش

شبكه هستند که نسبت به ديگران نزديكتر هستند؛ آنها نقش

مهمي ايفا ميکند .در جدول  3فراواني و درصد فراواني طول

مهمي براي تسهيل دسترسي و اشتراك (افراد شماره  13 ،7و

کوتاهترين فاصله ميان کنشگرهاي اين شبكه ارائه شده است.

 )16اطالعات به عهده ميگيرند.

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

قابليتهاي سيستم مديريت دانش در سازمان مورد مطالعه

ميکنند (معيار  Diameterدر تحليل شبكه اجتماعي).

تعيين شده است.

جدول  )8تعداد و نسبت فراوانی Geodesic Distance

 -7نتیجهگیری

نسبت فراواني

تعداد

Geodesic Distance

0.3

283

1

در مقاله حاضر با بهرهگيري از روش پيشنهادي پريرا و

0.4

362

2

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

0.2

161

3

0

6

4

اجتماعي ،نيازهاي سيستم مديريت دانش در پژوهشكده

مقدار باالترين  Geodesic Distanceبين افراد شماره ،27
 29 ،28و فرد شماره  3وجود دارد .با بررسي تعداد
 Geodesic Distanceبين هر جفت از عملکنندهها ميتوان
نتيجه گرفت که تعداد اين مسيرها در شبكه تقريباً کم است.
بنابراين شانس اينكه يک سيگنال از يک فرد به ديگري برسد
پايين است.
اما در ارتباط بين نفر دوم و نفر بيستم تعداد اين مسيرها 29
است و اين به معني آن است که جريان اطالعات از نفر دوم
به نفر بيستم احتمال ندارد که با شكست مواجه شود و براي
هر فرد ديگري در شبكه مشكل است که دالل ()Broker
قدرتمندي بين نفر دوم و بيستم باشد زيرا نفر بيستم راههاي
اثربخش و متعددي دارد که ميتواند اطالعات را از آن راهها
بگيرد.
اما اگر نفرات  24تا  29بخواهند اطالعاتي را به ديگران بدهند
احتمال بيشتري دارد که با شكست مواجه شود؛ در حالي که
اگر اين افراد بخواهند اطالعات را از ديگران بگيرند راههاي
اثربخش متعددي دارند.

توسعه فناوري استخراج شده است .در اولين گام معيارهاي
مناسب براي ارزيابي همكاري تعريف شده ،در گام دوم از
بين سنجههاي تحليل شبكهاجتماعي ،سنجههاي مناسب براي
ارزيابي هر يک از جنبههاي همكاري تعيين شده است.
جمعآوري و تحليل دادهها براي ارزيابي معيارهاي تعريف
شده در گام سوم انجام شده و در گام آخر بر مبناي شناختي
که از سازمان به دست آمده نيازهاي سازمان براي مديريت
دانش تعيين و اولويتبندي شده است.
استفاده از اين روش در پژوهشكده توسعه فناوري نشان داد
سيستمهايي که از فناوريهايي مانند پست الكترونيكي براي
فراهمکردن کانال ارتباطي مستقيم ميان اعضاي سازمان استفاده
ميکنند ،از اولويت کمي برخوردار هستند .در مقابل
سيستمهايي که در آنها امكان توليد سايتهاي اطالعاتي
فراهم باشد و افراد بتوانند از طريق اين سايتها اطالعات
خود براي افراد ديگر تبيين کنند از اهميت بسيار بااليي
برخوردار است.
خريد سيستمهايي که از موتورهاي جستجوي قوي براي
جستجوي کل متن و کلمات کليدي استفاده ميکنند ،اولويت
بااليي دارد .براي مثال سيستم  Brainwareميتواند به عنوان
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يكي از گزينهها براي خريد مطرح شود.

تاکنون با استفاده از تحليل شبكه اجتماعي شناخت دقيقي از

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

وضعيت همكاري و نيازهاي سازماني براي مديريت دانش به

ميشناسند و از قابليتهاي يكديگر اطالع دارند ،سيستمهايي

دست آمد .اکنون با استفاده از اين شناخت قابليتهاي سيستم

که از قابليت حافظه تعاملي بسيار خوب برخوردار باشند،

مديريت دانش اولويتبندي ميشوند .در جدول  4اهميت

هنگام خريد اولويت پاييني دارند.

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

جدول  )4طبقهبندی نیازهای سیستم مدیریت دانش در پژوهشكده توسعه فناوری
قابلیتهای
سیستم
مدیریت
دانش

فعالیتهای
مدیریت دانش

شرح

خلق ،انتقال

برخي

توجیه

اهمیت

حمایت شده
فراهمکننده

اجتماعيسازي

درجه

انواع

کانال ارتباطي مستقيم ميان

کم

اعضاي سازمان

مقادير به دست آمده از چگالي شبكه نشاندهنده پتانسيل ارتباطي نسبتاً خوب ميان همكاران سازمان
است.
مقادير چگالي به دست آمده براي زيرگروههايي که بر اساس بخشهاي کاري تقسيم شدهاند ارتباط قوي
اعضاي تشكيلدهنده تيم را آشكار ميکند ،اما نياز به مكانيزمهايي براي حمايت از تعامالت ميان گروهها

خلق،
خارجيسازي

کدگذاري،
انتقال

است .همچنين مقادير  Closeness Centralityبه دست آمده نشاندهنده نياز به مكانيزمهايي است

حمايتکننده طوفان فكري،
نمونهسازي

يا

ديگر

باال

قابليتهاي مشابه

که تعامل ميان همكاران را تسهيل ميکند تا فعاليتهايشان را از طريقي همكارانه انجام دهند .همچنين
ميانگين کوتاهترين فاصله بين کنشگرها در اين شبكه  1/865است .يعني به طور متوسط در بهترين
حالت ،يک ماه طول ميکشد تا تمام اطالعات و دانش در اين شبكه منتقل شود .بنابراين در اين سازمان
نياز به مكانيزمهايي است که افراد از طريق گفتگوهاي متوالي با يكديگر دانش خود رابراي يكديگر
تشريح کنند.
تعداد ارتباطات موجود در شبكه و مقدار چگالي به دست آمده نشان ميدهد که دسترسي و اشتراك
اطالعات در اين سازمان نسبتا مشكل است .از طريق سنجههاي مرکزيت ميتوان نتيجهگيري کرد که
مسئول دفترها افرادي با دسترسي آسانتر به اطالعات هستند ،بنابراين آنها نقش مهمتري در اشتراك
اطالعات دارند .نتايج تحليل درجه مرکزيت نشان ميدهد در مجموع  Out Degree Centralityاين

جستجو و
بازيابي

انتقال ،کاربرد

فراهمکننده مكانيزمي براي
جستجو و بازيابي

باال

شبكه  %17/731و  In Degree Centralityآن  %37/457است .پايين بودن مقدار اين آماره نشان
مي دهد احتمال اينكه در شبكه اطالعاتي اين سازمان افرادي باشند که از قدرت زيادي در کل شبكه
برخوردار باشند کم است .به عبارت بهتر در اين سازمان نياز به افرادي است که بتوانند مسئوليت در
اختيار گزاردن دانش به افراد مناسب را در سازمان ،به عهده بگيرند .از سوي ديگر مقادير چگالي به
دست آمده براي زيرگروههايي که بر اساس بخشهاي کاري تقسيم شدهاند ارتباط قوي اعضاي
تشكيلدهنده تيم را آشكار ميکند ،اما نياز به مكانيزمهايي براي حمايت از تعامالت ميان گروهها است.

پيشنهاد کننده مكانيزمهايي
براي شناسايي «چه کسي
حافظه تعاملي

انتقال ،کاربرد

چه چيزي را ميداند» نظير
يک نقشه دانش يا نمايشگر

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

است .مي توان گفت بيشتر دانش در اين سازمان ضمني است و افراد تا حد نسبي از دانش ضمني
يكديگر مطلع هستند.

دانش همراه با دارنده فعلي
يا خلقکننده فعلي

تعداد ارتباطات موجود در شبكه و مقدار چگالي به دست آمده نشاندهنده اين است که دسترسي و
اشتراك اطالعات در اين سازمان نسبتاً خوب است .از طريق سنجههاي مرکزيت ميتوان نتيجهگيري کرد

فراهمکننده توانايي براي

که مسئول دفترها افرادي با دسترسي آسانتر به اطالعات هستند ،بنابراين آنها نقش مهمتري در اشتراك

برچسب زدن دانش به هر
فرا دانش

کدگذاري،

يک از دو طريق خودکار يا

انتقال ،کاربرد

بر طبق الگوي از قبل
تعريف شده با اطالعات در
مورد دانش

اطالعات دارند .نتايج تحليل درجه مرکزيت نشان ميدهد در مجموع  Out Degree Centralityاين
متوسط

شبكه  %17/731و  In Degree Centralityآن  %37/457است .پايين بودن مقدار اين آماره نشان
ميدهد احتمال اينكه در شبكه اطالعاتي اين سازمان افرادي باشند که از قدرت زيادي در کل شبكه
برخوردار باشند کم است .از سوي ديگر مقادير چگالي به دست آمده براي زيرگروههايي که بر اساس
بخشهاي کاري تقسيم شدهاند ارتباط قوي اعضاي تشكيلدهنده تيم را آشكار ميکند ،اما نياز به
مكانيزمهايي براي حمايت از تعامالت ميان گروهها است.
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با افزايش تعداد سازمانهاي اطالعاتي که ميتوانند در
مورد موضوعات مختلف اطالعاتي را در اختيار افراد قرار
 مديريت و استفاده مجدد از، نياز به جمعآوري،دهند
دادهها در مورد اطالعاتي که آن سازمانها در اختيار
ميگذارند (براي مثال در مورد اينكه اين اطالعات چه
 منشأ و اندازه آنها) از، مكان قرار گرفتن آنها،هستند
.اهميت متوسطي برخوردار است
از آنجا که بودجه سازمانها براي سرمايهگذاري محدود
 مديران با استفاده از اين روش ميتوانند قبل از،ميباشد
خريد سيستم مديريت دانش نيازهاي سازمان خود را
 سپس بر مبناي نيازهاي خود نسبت به.استخراج کنند
 انتخاب سيستم مناسب.خريد سيستم مناسب اقدام کنند
از بين گزينههاي مختلف تكنولوژيكي که هرکدام ارائه
ميکنند کار سختي است و اين روش به آنها کمک
ميکنند تا سرمايهگذاري محدود خود را اولويتبندي
 به عالوه در اين روش با شناخت دقيقي که از.کنند
نيازهاي سازماني و نيازهاي کاربران سيستم به دست
 احتمال پذيرش و موفقيت سيستم نيز افزايش،ميآيد
.مييابد
با استفاده از تحليل شبكه اجتماعي مديران ميتوانند
جريان اشتراك دانش را شناسايي و ميزان همكاري در
 همچنين استفاده.شبكه غير رسمي سازمان را ارزيابي کنند
از اين رويكرد در شناسايي افرادي که نقش مؤثرتري
درمديريت دانش ميتوانند داشته باشند و شناسايي
.گلوگاههاي اشتراك دانش ميتواند کمک کند
در ادامه پيشنهاد ميشود براي شناخت بهتر سازمان و
اولويتبندي ساير قابليتهاي سيستم مديريت دانش در
کنار اين روش از روشهاي ديگري مانند مميزي دانش
.نيز استفاده شود
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