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  دهیچک

 انیبن دانش يها شرکتاي دانش در ه هشبکمدلسازي عوامل موثر بر پژوهش حاضر با هدف 

اکتشافی بوده بـه همـین    -ترکیبی از نظر روش شناسی، این پژوهش از نوع . انجام شده است

هـاي کمـی و کیفـی و بـا تکیـه بـر نظـر خبرگـان عوامـل مـوثر در            با ترکیبی از روش منظور

، شناسـایی و رتبـه   هاي دانـش بنیـان   شرکتهاي دانش و روابط بین آنها در  گیري شبکه شکل

ی از روش تحلیل محتوا و در مرحله فیک مرحله در اطالعات، لیتحل و هیجزت هتج. بندي شدند

 توسـعه  ،داد نشان پژوهش این نتایج. شدکمی از روش مدلسازي ساختاري تفسیري استفاده 

 پـذیرترین  تـاثیر  و دارند دانشهاي  شبکه گیري شکل در را تاثیر بیشترین مدیریتی فرآیندهاي

 فرهنگـی،  عوامـل  دانـش،  نـوع  شـامل  کـه  دارنـد  قـرار  مـدل  از نخسـت  سـطح  در نیز ها عامل

 پـژوهش  حوزه در دشو می پیشنهاد .باشند می ارتباطی سازوکارهاي و سازمانی ساختارهاي

 مـدل  بـا  سـازمانی  بـین  دانـش  هـاي  شـبکه  نیز دیگر، عملیاتی هاي حوزه در حتی و فناوري و

  . شود دانش مدیریت فعلی پراکنده هاي پروژه و ها طرح جایگزین تحقیق، این در شده طراحی

  

  

  

  

لیـل  ، تحيریتفسـ  يساختار يمدلساز دانش، يها شبکه ،انیبن دانش يها شرکت: کلمات کلیدي

  محتوا
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 مقدمه

 مـدرن  دنیـاي  زاییـده  کـه  هسـتند  معاصـري  و نـوین  مفـاهیم از  ،سازي شبکه و شبکه

 ظهـور  هاي شبکه ارتباطات و اطالعات فناوري دنیاي پیشرفت به توجه با و اند امروزي

 عمـر  انـدازه  به قدمتی سازي شبکه و شبکه مفاهیم، این تازگی علیرغم اما. اند کرده پیدا

 مختلـف  جوامـع  و آدمیـان  میـان  در همواره). 2016 ، 1همکاران و زونمون( دارد بشر

 منـافع  و اهداف با اجتماعی هاي گروه میان اطالعات مبادله براي ابزاري مثابه به شبکه

کــه  از آنجــایی. )1391بــاقري و همکــاران، ( گیــرد مــی قــرار اســتفاده مــورد مشــترك

هـا سـرو کـار دارد،     در سـازمان  هاي دانش به نوعی با مدیریت ارتباطات دانشی شبکه

 هـم  ایجـاد  موجـب  دانشـی  ارتباطـات  ایجاد با، هاي دانش بنیان شرکتدر  سازي شبکه

 هـرم  ارتفـاع  دانـش  هـاي  شبکه .شود می در سازمان دانش تولید باز و تولید در افزایی

 کـاهش  همکـاران،  دانشـی  تعـامالت  و افقی روابط توسعه و ایجاد دلیل به را سازمانی

 وجـه  ).2014 ،2همکـاران  و الیسـون (شـود   مـی  هـا  ن سازما شدن تخت به منجر و داده

 فکـري  هـاي  سـرمایه اسـتفاده از   ،بـودن  محـوري  دانـش  ،معاصـر  هـاي  سازمان تمایز

 .شـود  مـی  ها سازمان بازدهی افزایش به منجر ،)1390سعیدا و کنجاومنفرد، (باشد  می

. باشـد  سازمان می یارتباط و ريساختا ,یانسان هیسرما مجموع واقع، در هیسرما نیا

 هـا  سـازمان  در ارز هـم  هاي بخش کاري موازي و مخرب رقابت). 1391 زاده، ديیحم(

 ،گــردد مــی ســازمانی فرآینــدهاي کندشــدن و ســازمانی وري بهــره کــاهش بــه منجــر

 مختلـف  هـاي  بخـش  مخرب رقابت کاهش به تواند می ها سازمان در دانش سازي شبکه

   ).2016 ،3مور و رمو( کند کمک سازمانی

اشتراك دانش منجر به افزایش سـرعت جریـان دانـش در سـازمان شـده کـه        افزایش

 شـود  هـا مـی   بازتولیـد دانـش در ایـن شـبکه    نیز منجر به افزایش سـرعت  ي آن  نتیجه

ها  هاي دانش با ایجاد بسترهاي الزم در سازمان شبکه). 2006و همکاران،  4سوهایمی(

و یـادگیري    ها و یادگیري فردي بـه دانـش   زمینه تبدیل دانشو ایجاد حافظه سازمانی، 

  ). 2016مونزون و همکاران، (کنند  سازمانی را فراهم می

 در کاري و کسب هیچکه هاي مهم این پژوهش آن است که از آنجایی ضرورت ازیکی 

                                                           
1- Monzon  
2- Ellison  
3- Moore & Moore 
4- Suhaimee 
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بــا ، کنــد نمــی فعالیـت  دیگــر هــاي شــرکت و هـا  ســازمان از دور بــه و جــدا اي جزیـره 

بـه نـوعی   که یافته، تعامالت دانشی این کسب و کارها افزایش  شبکه دانش گیري شکل

 آنهاي انجام پژوهش  دیگر ضرورتاز  .دهد را نتیجه میدانشی در سازمان  افزایی هم

 اي دانش یکپارچهه هگیري شبک را با شکل دانش اشتراكي  پراکنده فرآیندهاياست که 

 و هـا  سازمان کار و کسب يفضا در رقابت يباال سرعت به توجه با نیهمچن .نماید می

 حفـظ  در هـا سازمان ییتوانا و ها سازمان عملکرد بر آنها اثر و یطیمح يها یدگرگون

 در دانــش دیــتول بــاز و دیــتول چرخــه شیافــزا نیهمچنــ و خــود يبقــا و تیــموجود

 در دانـش  تیریمد نینو يابزارها از ها شرکت نیا تا است ازین هاي دانش بنیان شرکت

 اسـتفاده  دانـش  دیـ بازتول شیافـزا  و سـازمان  بدنـه  در دانـش  انیجر شیافزا ياستار

 يهـا  شـبکه  یدهـ  شکل يبرا مناسب يالگو کی از استفاده مستلزم اقدامات نیا. ندینما

 در دانـش  يهـا  شـبکه  مهم نقش به توجه با. باشد یم هاي دانش بنیان شرکت در دانش

هـاي   شـرکت  در موضـوع  نیـ ا امـا  زمان،سـا  یرقابت تیمز شیافزا و هاسازمان يبقا

 در دانـش  شـبکه  توسـعه  و يانداز راه از یجامع مدل و است مانده مغفول دانش بنیان

 تالش شکاف نیهم به توجه با حاضر قیتحق لذا. است نشده هیارا ها شرکت از نوع نیا

 یدهـ  شـکل  يبـرا  را یمـدل  ،یاکتشـاف  – یبـ یترک روش از اسـتفاده  بـا  تـا  اسـت  کـرده 

   .دهد هیارا هاي دانش بنیان شرکت در دانش يها شبکه

 هاي دانش بنیـان  شرکت در دانش هاي شبکه مدلسازي موضوع با تاکنون که آنجایی از

به همین خـاطر، نـوآوري ایـن تحقیـق در آن      نگرفته، صورت جامعی تحقیقدر کشور 

 ريسـاختا  مدلسازي رویکرد( کمی و )محتوا تحلیل روش( کیفی هاي روش ازاست که 

در  .داد قـرار  بررسـی  مـورد  را موضـوع  ایـن اکتشافی  –به صورت ترکیبی  )تفسیري

تواند به شکل سوال بیان شود که مسـتقیما   هاي کمی و کیفی مساله تحقیق می پژوهش

 با توجه به اینکه هدف اصـلی  .کند به سمت طرح تحقیق مناسب هدایت میپژوهشگر را 

هـاي دانـش    شـرکت  در دانـش  شـبکه  گیـري  شکل بر موثر عوامل يسازمدلاین تحقیق 

عوامـل مـوثر در    نخسـت کـه  ترتیب سواالت اصلی این تحقیـق ایـن اسـت     نبدی، بنیان

کدامند؟ سپس اینکه روابط بین  انیبن دانش يها شرکتهاي دانش در  گیري شبکه شکل

   چگونه است؟ انیبن دانش يها شرکتهاي دانش  گیري شبکه عوامل موثر در شکل
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  پیشینه تحقیق ري وادبیات نظ

  شرکت دانش بنیان

مفهومی جدید است که با ظهور اقتصاد دانش محـور شـکل گرفتـه     شرکت دانش بنیان

هاي صـنعت   ورود به اقتصاد دانش محور، جهت گیري هاي بسیاري از سازمان. است

از ایـن  . تغییـر داده اسـت   محور را به تمرکز بر محصوالت و خدمات مبتنی بـر دانـش  

مراکز تحقیـق و توسـعه، مراکـز پژوهشـی و     هاي دانش بنیان،  شرکتتوان به  قبیل می

ت شرکت یـا سـازمانی اسـ    شرکت دانش بنیانیک . هاي تحقیقاتی اشاره نمود سازمان

در تعریفی دیگر از . تواند از تجربه و تخصص افراد، بهترین نتایج را حاصل کند که می

تـرین ورودي آن دانـش اسـت     هـم سـت کـه م   بیان شده، سـازمانی  شرکت دانش بنیان

ایـن  . شـود  ها کاال و خـدمات دانشـی تولیـد مـی     در این گونه از سازمان). 2004، 1بوز(

توانند تحول زیادي بـه   هاي خاص دانشی می ها با دستیابی به توانایی گونه از سازمان

هـا، پـس از تعریـف     در این نوع از سـازمان ). 2012، 2مارتینا و همکاران(وجود آورند 

هـاي دانشـی، صــورت    هـاي جدیـد برآوردهـاي الزم جهــت شناسـایی شـکاف      پـروژه 

هـا از ابزارهـاي    هاي دانشی شناسایی شده این سازمان جهت پرکردن شکاف. گیرد می

هاي دانش دانشی استفاده  هاي مدیریت دانش و راه اندازي شبکه مناسبی مانند سیستم

 . نمایند می

بایسـت سـاز وکـار مناسـبی بـراي       افـزوده مـی  براي ایجاد ارزش  شرکت دانش بنیان

زیـرا  . اندازي شبکه دانش ایجاد نماید مدیریت دانش و بستري سازي مناسبی براي راه

عدم وجود شبکه دانش سبب کاهش اشتراك دانش در سطح سازمان شده که منجر به 

هـا و اتـالف    ژههاي دانشی و طوالنی شدن مدت زمـان اجـراي پـرو    عدم تجمیع فعالیت

گیري شبکه دانش در  با شکل. شود ها می وري پایین در این سازمان ابع مالی و بهرهمن

افزایش یافتـه،   ها شرکت، تعامالت دانشی واحدهاي مختلف این هاي دانش بنیان شرکت

جهـت   هاي دانش بنیـان  شرکتهمچنین . دهد افزایی دانشی را نتیجه می وعی همکه به ن

تواننـد   اندازي شبکه دانش مـی  از طریق راهها  فعالیت گذاري و تعامل بهترین به اشتراك

هـا، تجربیـات و دروس آموختـه را در شـبکه بـه جریـان انداختـه و در         بهترین فعالیت

  .قرار دهند هاي دانش بنیان شرکتهاي مختلف  اختیار بخش

                                                           
1- Booz 
2- Martina  
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  مفهوم شبکه 

 دید که تأکباشنیاعضاء م نیچند جانبه ب ایبر توافقات دو  یمبتن التیتشک ینوع  شبکه

 گریکـد یها و افراد مختلف بـا   گردش اطالعات و مرتبط ساختن سازمان لیآنها بر تسه

  ).2015، 1بوتاسو و همکاران( است یالملل نیب ایو  یمل ،یدر سطوح محل

هـا بـا یکـدیگر در قالـب     با این تعریف شبکه گروهی از افـراد هسـتند کـه در سـازمان    

در . کننـد ازمانی بـا یکـدیگر همکـاري مـی    الت سـ تشریک مساعی به منظور حل مشـک 

هاي دانش این ارتباط و برقراري تعامل در دنیـاي مجـازي و در    مفهوم امروزي شبکه

که ها استقالل اعضا تا جاییدر شبکه. شودام میبستر فناوري اطالات و ارتباطات انج

حفـظ  نش همپوشـانی داشـته باشـند؛    هاي دا اهداف سازمانی با اهداف فردي در شبکه

 گریکـد یبـا   يهمکـار  ياعضـا بـرا   زةیـ انگتداوم  ،ها در شبکه. )2002، 2پیناتو( گردد می

شـدن  هـا برطـرف    انگیـره در شـبکه  تـداوم  مهمتـرین عامـل   . بـاش  موضوع مهمی مـی 

بتوانند نیازها یـا بخشـی از    اعضاي شبکه براي اینکه. باشد هاي اعضاي شبکه مینیاز

ــاز ــ نی ــاي خ ــدام ه ــازند اق ــرف س ــبکه ود را برط ــه ش ــی  ب ــود م ــین خ ــازي ب ــد س  کنن

ایجــاد هــاي چنــد ملیتــی  از دالیــل عمــده گســترش ســازمان. )2003، 3کلیماسوســکین(

باشـد کـه امکـان     مـی  هاي جغرافیایی متنـوع  سازي بین افراد در مکان ها و شبکه شبکه

   .آورد را به وجود می سازمانی بین محیط دردانش  اثربخش استفاده وانتقال 

  

  شبکه دانش 

باشـند کـه از    هـاي دانـش مـی    هـا، امـروزه شـبکه    مفـاهیم نـوین در سـازمان    جملـه از 

باشـند کـه برقـراري     هاي بسیار کارآمد و اثر بخش در فرآیند اشتراك دانش می شیوه

هـاي   هاي دانش و پایگاه ارتباطات و تعامالت دانشی بین افراد با یکدیگر، افراد با پایگاه

شود که سازمان از منابع دانشی داخلـی   ورد و باعث میآ دانش با یکدیگر را فراهم می

زمینـه   اهـ  شـبکه  همچنین. و خارجی خود به شکل یک شبکه منطقاً واحد استفاده نماید

 و اشـتراك  باعـث  که )2005 ،4آیواري و جایراما( کنند می فراهم رادانشکاران  همکاري

 شود می تجارب ختلفم ايه هحوز از مرتبط هاي تئوري و مختلف ذهنی مدلهاي ادغام

                                                           
1- Bottasso  
2- Pinato 
3- Klimasauskiene 
4- Jayrama and Ayvari 
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 بـه  صـرفا  اینکـه  نه افتد جریان به دانش که است این دانش سازي شبکه مهم اهداف از

 بـین  مشـترك  هـاي فعالیـت  بـروز  بـه  منجـر نیـز   دانـش  جریان، شود گذاشته اشتراك

 در و اشــتراك کســب، دانــش شــبکه اصــلی کــارکرد.شــود مــی ســازمان متخصصــان

 و روتــبالت( باشــد مــی ســازمان از رجخــا و داخــل در دانــش دادن قــرار درســترس

یک رویکرد به شبکه اینگونه است کـه آنهـا    )1992( 2ایستون مطابق ).2016 ،1همکاران

 به تواند میسازي  شبکه .را به صورت مجموعه اي از واحدهاي ارتباطی در نظر گرفت

 موفـق  اجـراي  بـراي  شـان  گیريکـار ب و ضـروري  هـاي  دانـش  یـافتن  براي ها سازمان

هـاي   در شـبکه  دانـش  اشـتراك  فرایند  ).2015 همکاران، و بوتاسو( کند کمکها  پروژه

 بیـرون  بـه  آن، از فراتـر  حتـی  سازمان درون کارکنان میان دانش توزیعشامل  دانش

 شـده  شـناخته  دارایـی  تنهـا  دانـش  .)2003کلیماسوسکین، (شود  را شامل می سازمان

 بـه  آن توزیـع  و تسهیم و یابد می افزایش شوند می سهیم آن در دیگران وقتی که است

 از متفـاوتی  انـواع  مختلـف  صـاحبنظران  ).1389 حمیـدیزاده، ( کنـد  مـی  کمـک  آن رشد

 نـوع  و سـازمان  فعالیـت  زمینـه  پـس  بـه  بسـته  که .اند نموده بیان را دانش هاي شبکه

هوآنـگ  .است متفاوت انواع این یکدیگر با افراد تمایالت و کاربرد
3
 تحقیقـی  در )2001( 

 جهـانی  دیجیتـال،  عصـر  اقتصـاد  اسـت،  داشـته  بیان جهانی دانش شبکه خصوص در

 بـر  دانشـی  تجـارت  و جهانی دانش شبکه ایجاد پتانسیل بنیان، دانش اقتصاد و سازي

 تعریـف  بـا  را جهـانی  دانـش  شـبکه  وي .اسـت  کـرده  فـراهم  را 4اطالعات فناوري پایه

 در )2002( پینـاتو  .اسـت  هنمـود  بیـان  تجـاري  مدلهاي سازي فرموله و آن هاي ویژگی

 تحقیـق  ایـن  در وي .اسـت  پرداختـه  علمـی  جوامـع  دانـش  شـبکه  از مدلی ارایه به تحقیقی

 را خـدماتی  سازمانهاي در کاري هاي گروه در دانش هاي شبکه افزاري نرم هاي قابلیت

 اسـت  شده پرداخته آن به تحقیق این در که روابطی نوع .است داده قرار بررسی مورد

 در کسـی  چه با کسی چه" اینکه و "دارد کجا در کسی چه را دانشی چه" که است این

 بازمهندسـی  بـه  )2004( 5راقـوان  . "باشد داشته دانشی تعامل تواند می ايه هحوز چه

 و نظامـدار  روش بـا  پـژوهش  این در .است پرداخته اینترنت بر مبتنی دانشهاي  شبکه

 روي پـیش  موانـع  و شد بررسی دانش هاي شبکه مفهوم دوباره، بازمهندسی بر مبنتی

                                                           
1- Rotblat  
2- Easton 
3- Huang 
4- e-Knowledge Commerce 
5- Raghavan 
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 سازمان در کارآ فعالیت راستاي در الزم راهبردهاي همچنین دانش هاي شبکه توسعه

 و سـازمان  سـطح  و شـبکه  سـطح  افراد، سطح در موانع به پژوهش این در .پردازد می

 بررسـی  مورد مفهومی چهارچوب .است شده پرداخته اطالعات فناوري ساختهاي زیر

 بـه  )2004( 1کو .است بوده سازمانی محیط سازمانی، فرهنگ اطالعات، يفناور شامل

اي هـ  هاین پژوهش به تاثیر شبک .پردازد می دانش هاي شبکه یک به یک نگاشت موضوع

 سـاختار  عوامـل  تحقیـق  ایـن  در. پـردازد  مـی  هاي دانش بنیان شرکتکارآیی  دانش بر

 در فرهنگــی عوامــل( رتباطــاتا ایجــاد در نبایــدها و بایــدها و دانــش نــوع ســازمانی،

 بیـان  دانـش  شـبکه  گیـري  شکل در مهم عوامل عنوان به )سازمانی ارتباطات برقراري

 .است پرداخته دانش هاي شبکه هاي کارآیی بررسی به )2015( 2سالیماسی .است شده

 و دانـش  نـوع  بـه  مربـوط نمـوده اسـت    اشاره بدان تحقیق این که اختالفی ترین عمده

 بـه  سـازمان  در کـه  دانشـی  شـبکه  نوع .شود می مبادله سازمان در هک است اطالعاتی

 این نتایج .دارد آن سازمانی کارآیی و رقابتی موقعیت با مستقیم ارتباط آید می وجود

 نـوع  و اسـت  مـوثر  دانـش  شـبکه  نـوع  تعیـین  در دانش نوع که دهد می نشان پژوهش

 و رقـابتی  مزیـت  توانـد  مـی  دارد سـازمان  بـر  کـه  تـاثیري  میزان پایه بر دانش شبکه

 مـدل  مطالعـه  بـه  پژوهشـی  در )2016( 3الخـورایجی  .دهـد  افزایش را سازمان کارآیی

 بـه  بـراي  اطالعـات  فناوري صنعت اجراي قابل و نوآورانه ايه هپروژ در دانش شبکه

 تحقیـق  ایـن  نتـایج  .اسـت  پرداختـه  سـازمان،  چنـد  بـین  دانش انتقال و گذاري اشتراك

 ایـن  .دهـد  مـی  نشـان  را دانـش  هـاي  شبکه در دانش اشتراك بر موثر سازمانی عوامل

 صـنعت  اجـراي  قابـل  و نوآورانه ايه هپروژ در دانشهاي  شبکه مدل اجزايبه  تحقیق

 مــدیریتی، فرآینــدهاي ســازمانی، فرهنــگ محیطــی، عوامــل شــامل اطالعــات فنــاوري

   .است کرده اشاره اطالعات فناوري ساختهاي زیر سازمانی، ارتباطی ابزارهاي

در . گذارنـد  شود که روي سـازمان تـاثیر مـی    شامل تمامی عواملی می :عوامل محیطی

ابعاد سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فناوري، محیطی زیستی و قانونی   PESTELتحلیل

هـاي دانـش تمـامی ایـن مـوارد را       امـا موضـوع شـبکه   . )1997، 4اوزمر( شود مطرح می

مانند مالحظات قانونی اقتصادي، فناوري و ارد دهد و تنها برخی از این مو پوشش نمی

 .را شامل می شودسیاسی 

                                                           
1- Kou 
2- Solymossy 
3- Alkhuraiji 
4- Özsomer 
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هـاي مـورد حمایـت و     هر آنچه کـه در جلـوه هـاي ظـاهري و ارزش    : عوامل فرهنگی

 شـود  باورهاي مشترك نهفته در سازمان وجود دارد را فرهنگ سـازمانی اطـالق مـی   

بـا  . تـوان شـناخت   ن مـی فرهنگ سازمانی هویتی است که سازمان را با آ. )1996، 1ژو(

توجه به نگاهی که در سازمان در قالب فرهنگ سازمانی وجود دارد برقراري تعامالت 

و تشریک مساعی در برخی از سازمان نسبت به برخی دیگر دشوار تر و یـا بـرعکس   

اگـر سـازمان داراي فرهنـگ سـازمانی عالقمنـد و      . )1394زاده،  حمیدي( آسانتر است

کـارگیري دانـش    دل دانش نباشد تا کارکنان را بـه تسـهیم و بـه   مشوق به تسهیم و تبا

کـارگیري دانـش در    فردي خود تشویق کند، کارکنـان حاضـر بـه خلـق، تسـهیم و بـه      

  .سازمان نخواهند بود

هاي دانـش در   پژوهشگران زیادي به موضوع محتواي دانش در شبکه :محتواي دانش

ی نظـري مـدیریت دانـش اشـاره     هـاي آشـکار در مبـان    هاي ضمنی و دانش قالب دانش

نقـش دانـش و   ). 2016، 4؛ آدیـس 2017، 3؛ سـرات 2016، 2سرنکو و همکـاران (اند  کرده

هـاي آشـکار و روابـط بـین افـراد تمرکـز دارنـد کـه          اشتراك دانش معموالً بـر دانـش  

هـاي پنهـان، دانـش     دانـش . شـود  یاد مـی » حافظه سازمانی«عنوان  طورکلی از آن به به

هـاي فـردي    هاي شخصـی و تـالش   انجام یک کار است که با تجربه نسبت به چگونگی

ساختن آن کار دشواري است؛ بـه همـین    گیرد و کدگذاري این دانش و مجسم شکل می

دهـد تـا    الي سازوکارها خود را نشـان مـی   ها در دل فرآیندها و در البه دلیل این دانش

هـاي دانـش    در شـبکه . اینکه در یک ساختار مستند و مشخص نوشته یا ذخیـره شـود  

هـاي همکـاري متقابـل و     هاي آشکار نیازمند اسـتفاده از تکنیـک   ایجاد و اشتراك دانش

هالکوپـور و  ( هاي دانـش اسـت   ایجاد ارتباطات بلندمدت و راهبردي بین اعضاي شبکه

 . )1395زاده،  حمیدي

وتر هاي مبتنی بـر کـامپی   فناوري اطالعات شامل هر آنچه از سیستم :فناوري اطالعات

شـامل  . شـود  هـاي دانـش مـوثر اسـت مـی      می شود که در راه اندازي و توسعه شبکه

از . شـود  هاي اطالعاتی سخت افـزاري مـی   هاي اطالعاتی نرم افزاري و سیستم سیستم

هاي دانش مراکز پـژوهش و توسـعه    هاي انتقال دانش بین افراد در شبکه بهترین شیوه

قالب ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطـات  هاي مجازي است که در  استفاده از شبکه

                                                           
1- Zhou 
2- Serenko  
3- Serrat 
4- Addis 
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  ).2004مهدوي، (آید  وجود می به

بافت سازمانی به مجموعـه اي از عوامـل سـازمانی ماننـد فرآینـدها،       :بافت سازمانی

گیـري   گـردد کـه در شـکل    ساختارهاي سازمانی و سازوکارهاي ارتبـاطی اطـالق مـی   

گیري و تقویـت   ر مستقیم در شکلطو بافتهاي سازمانی به. هاي دانش موثر است شبکه

هـاي   کـه فعالیـت  ) 2013، 2؛ راگاب و ارشیا2012، 1پالمی(هاي دانش مؤثر هستند  شبکه

دهند که در شبکه دانش اجرا شده و باعث افـزایش   اصلی مدیریت دانش را پوشش می

  .شوند جریان دانش در شبکه دانش می

  

  قیتحق یشناس روش

 مدلسـازي  و محتـوا  تحلیـل  روش از تحقیـق  التسـؤا  بـه  پاسـخ  براي پژوهش ینا در

 بـوده  کاربردي پژوهش نوع از حاضر پژوهش .است شده استفاده تفسیري ساختاري

 همچنـین  اسـت  کـرده  اسـتفاده  اطالعـات  لیتحل و گردآوري براي یبیترک یروش از و

 قیعم یشناخت به یابیدست ضمن ،یفیک و میک هايداده ترکیب با تا شده این بر تالش

 گـرفتن  نظر در با .دیآ فراهم زین جینتا صحت و ريیپذمیتعم شیافزا نهیزم موضوع، از

 کـه  صـورت  ایـن  بـه  اسـت  شـده  اسـتفاده  یاکتشاف -یبیترک شیوه از ،تحقیق سواالت

هـاي   شـبکه گیري  شکل در موثر عوامل ،محتوا تحلیل یفیک شرو از استفاده با نخست

 کمـی  روش از مـدل  جزییـات  بیشـتر  بررسـی  منظـور  بـه  ادامـه  در و شناسایی دانش

 شـامل  کـه  پـژوهش  ایـن  از نخسـت  بخـش  در .شـود  مـی  استفاده تفسیري ساختاري

 بـا  مصـاحبه  از استفاده با نیاز مورد ايه هداد باشد می محتوا تحلیل روش از استفاده

در ایـن پـژوهش    سازمان مورد مطالعه .است شده آوري جمع حوزه این صصانمتخ

لتی می باشـد کـه در حـوزه فنـاوري هـاي مـرتبط بـا خـودرو         دو شرکت دانش بنیان

سـازي محصـوالت مـرتبط بـا حـوزه       فعالیت می نماید و مأموریت آن طراحی و بهینه

با مأموریـت طراحـی    1370در سال . می باشد) خودرو(خودرو و موتورهاي پیشران 

. سازي خودروهاي موجود در صنعت خـودرو تأسـیس شـد    خودروهاي جدید و بهینه

پس با انشعاباتی که در آن صورت گرفت و با تغییـرات و تحـوالت مـدیریتی دامنـه     س

در ایـن   شـرکت دانـش بنیـان   بـه   1387فعالیتهاي این مرکز توسـعه یافتـه و در سـال    

                                                           
1- Palmié 
2- Ragab & Arisha 
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صنعت تبدیل گشته است که با توجه به اهداف و ماموریتهاي محوله، ایـن سـازمان از   

هـاي   م از این مراکز تحقیقاتی در حوزهکه هرکدا. دو مرکز تحقیقاتی تشکیل شده است

تخصصی مکانیک، آیرودینامیک، مهندسی ساخت، مهندسـی کنتـرل فعالیـت دارنـد در     

نتایج تحقیقات این . هاي باال فعالیت می نماید نفر متخصص در حوزه 147این سازمان 

  .گیرد در صنایع خودروسازي مورد استفاد قرار می شرکت

بخـش مدلسـازي    هـم در بخـش تحلیـل محتـوا و هـم در     در این پژوهش به طور کلـی  

گیري غیر احتمالی، ترکیبی از روشهاي هدفـدار   هاي نمونه ساختاري تفسیري از روش

، هـم تخصـص دانشـگاهی و    خبرگانانتخاب  در .اي استفاده شد یا قضاوتی و زنجیره

به خبرگان جهت انجام مصاحبه این لذا مشخصات . ندلحاظ شدهم تجربیات سازمانی 

   .بوده است 1صورت جدول 

مصـاحبه   16در بخش نخست از تحقیق به منظور انجام تحلیـل محتـواي کیفـی تعـداد     

 پرسشـنامه  25انجام شد و همچنین براي مدلسـازي سـاختاري تفسـیري نیـز تعـداد      

 و دریافـت گردیـد   نامـه  پرسـش  22 الزم هاي پیگیري از پس در نهایت و گردید توزیع

  .گرفتند رقرا پژوهش این مبناي

 .پردازد یم متن کی در موجود يها امیپ آشکار يمحتوا یبررس به محتوا لیتحل روش

 و آورد یمـ  فـراهم  را امیپ آشکار محتواي مند نظام و ینیع فیتوص امکان روش نیا

 کارسـاز  یلـ یتحل بـه  دار یمعنـ ی ولـ  اندك نمادهاي در دقت با دهد یم امکان محقق به

 فیتوصــ محتــوا لیــتحل کــاربرد نیتــر مهــم). 1388 ،همکــاران و فیــرا( ابــدی دســت

در این روش پس از بیان مسئله و مشخص نمودن سـواالت   .است امیپ کی يها یژگیو

هاي دانش مورد بررسـی قـرار گرفـت سـپس      گیري شبکه تحقیق، عوامل موثر بر شکل

هاي کدگذاري شده به تفکیک طبقات مختلف  صورت علمی کدگذاري و مقوله متغیرها به

  .دبندي ش گروه
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  اعضاي خبرگان تحقیق -1 جدول

متخصص کد فعالیتسابقه  تخصص خبره سطح تحصیالت   

E1 سال 29 رئیس سازمان دکتراي مهندسی مکانیک  

E2 سال 20 معاونت طراحی دکتراي مهندسی مکانیک  

E3 سال 15 معاونت تحقیقات دکتراي مهندسی صنایع  

E4 تراي مدیریتدک  
عضو هئیت علمی و معاونت منابع 

 انسانی
سال 14  

E5 دکتراي مدیریت 
عضو هئیت علمی و معاونت تضمین 

 طراحی
سال 20  

E6 ها ها و روش مدیر سیستم دکتراي مدیریت سیستم سال 21   

E7 سال 10 مدیر فنی و برنامه ریزي دکتراي مدیریت فناوري  

E8 
کارشناس ارشد مدیریت فناوري 

طالعاتا  
سال 20 مدیر فناوري اطالعات  

E9 سال 12 مدیر بهره وري دکتراي مهندسی صنایع  

E10 سال 13 مدیر مطالعات راهبردي دکتراي مدیریت فناوري  

E11 دکتراي مهندسی صنایع 
مهندسی عضو هئیت علمی و مدیر 

 سیستم
سال 5  

  

ش ارزیـابی قابلیـت اعتمـاد    ، از رو گیري قابلیت اعتماد نتایج به دست آمـده  اندازه براي

بـه ایـن منظـور در انتهـاي     ). 1378 پنـدورف، یکر(ه اسـت  شـد  اسـتفاده  کدگذاران، نیب

به طور تصـادفی انتخـاب و   ) مصاحبه 3تعداد (از محتوا % 15مرحله کدگذاري بیش از 

قرار گرفته است، تـا  ) 1382 ف،یرا(در اختیار متخصصان دیگر جهت کدگذاري دوباره 

  . بررسی شودکدگذاري، این دو مرحله میزان توافق 

بـه   گیري شده با فرمـول کاپـا   پس از انجام محاسبات الزم میزان ضریب توافق اندازه

. باشـد  ه است که نشان دهنده قابلیت اعتماد باالي کدگذاري میشد محاسبه% 80میزان 

گیـري   هـاي مـرتبط بـا عوامـل مـوثر بـر شـکل        نهایتاً بر اساس کدگذاري نهـایی، مـتن  

  .هاي دانش استخراج شدند شبکه

گیـري   شـکل  بـر  مـوثر  عوامـل  یارتبـاط  مـدل  شناسـایی  براي تحقیق، بعدي بخش در

 میتصـم  روش یـک  عنـوان  بـه  ريیتفس ساختاري مدلسازي روش از دانشهاي  شبکه

 لیـ تحل ایـ  سـاختاري  معـادالت  لیـ تحل ماننـد  آماري هاي روش جاي به یگروه ريیگ

 نظــر هیـ پا بـر  و یاضـ یر اصــول از ريیـ گ بهـره  بـا  روش نیــا .شـد  اسـتفاده  ر،یمسـ 
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 در .کنـد  مـی  مشـخص  دانش شبکهگیري  شکل بر موثر عوامل بین روابط متخصصان،

 ییشناسـا  بنـدي،  سـطح  امکـان  تفسیري ساختاري مدلسازي از استفاده با تحقیق این

 براي مرحله این در .شود می فراهم دانشهاي  شبکهگیري  شکل بر موثر عوامل تیاولو

 خروجـی  اسـاس  بـر  کـه  اي پرسشـنامه  از عوامل، بین ارتباط شناسایی و بندي سطح

 شناسـایی هـاي   مولفـه  تمامی پرسشنامه این در .شد استفاده شده، طراحی قبل مرحله

 .اسـت  شـده  گنجانـده  پرسشـنامه  در زوجـی  ماتریس یک قالب در قبل مرحله از شده

 محاسبه 82/0 ریچاردسون – کودر لفرمو از استفاده با پرسشنامه این اعتماد قابلیت

مدلسـازي سـاختاري    هـاي  گام در این پژوهش .باشد می قبولی قابل عدد که است شده

   :باشد به شرح زیر میتفسیري 

این ماتریس، یک ماتریس به ابعاد  :1به دست آوردن ماتریس خودتعاملی ساختاري

آنگاه . شوند ر میمتغیرهاست که در سطر و ستون اول آن متغییرها به ترتیب ذک

ماتریس ). 1389تیزرو، (شود  روابط دو به دوي متغیرها توسط نمادهایی مشخص می

، 2تاکار(شود  خود تعاملی بر اساس بحث و نظرات گروه متخصصان تشکیل می

دهد هر کدام از  این ماتریس نحوه تعامل  میان اجزاي مدل را نشان می). 2009

کنند که بر اساس آن پرسشنامه مشخص می شود  اي را تکمیل می خبرگان پرسشنامه

  . برقرار است) 1جدول بر اساس (اي  که بین هر دو متغیر در مدل چه رابطه

  

  )2007 همکاران، و تاکار( ساختاري خودتعاملی ماتریس تشکیل در مفهومی روابط -2 جدول

  مفهوم نماد نماد

V i منجر بهj  منجر به ستون سطر. (می شود( 

A  J   منجر بهi ستون منجر به سطر . (می شود( 

X   رابطه دو طرفهi  وj وجود دارد. 

O رابطه معتبري وجود ندارد  

  

همانگونه که اشاره شد این ماتریس در قالب پرسشنامه توسط خبرگان و متخصصین 

تفسیري مدلسازي  روشاطالعات حاصله بر اساس . شود تکمیل می 1جدول بر پایه 

 . شود تشکیل می ساختاريبندي شده و ماتریس خود تعاملی  ساختاري جمع

                                                           
1- Stractural Selft Ineractive Matrix 
2- Thakkar 
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هاي  براي تعیین نوع روابط پیشنهادي از نظر خبرگان و کارشناسان بر اساس تکنیک

شود  مختلف مدیریتی، مانند طوفان مغزي و تکنیک گروه اسمی و غیره استفاده می

 1توان از نمادهاي جدول  متغیر ها می ینبراي تعیین نوع رابطه ب). 2003، 1سینگ(

  .استفاده کرد

با تبدیل نمادهاي روابط ماتریس  :اولیه دستیابی مولفه هابه دست آوردن ماتریس 

SSIM  جدول این قواعد در . به اعداد صفر و یک می توان به ماتریس دستیابی رسید

 ).2007تاکار، (نشان داده می شود  2

  

 اعداد به مفهومی روابط تبدیل نحوه -3 جدول

 iبه  j j به  i مفهومی نماد

V 1 0  
A 0 1  
X 1 1 
O  0  0 

  

در این مرحله باید حالت ترایایی بین عوامل : هیاول دستیابی ماتریس کردن سازگار

تاکار (شود  kباید منجر  iشد، آنگاه  kمنجر به  jو  jمنجر به  iنیز بررسی شود؛ اگر 

هوآنگ و همکاران از طریق قوانین ریاضی براي ایجاد سازگاري ) 2009مکاران، و ه

رساند و  می )K+1(استفاده کردند بدین صورت که ماتریس دستیابی را به توان 

K>=1 هوآنگ . (البته عملیات به توان رساندن ماتریس باید طبق منطق بول باشد. است

 ماتریس دستیابی نهاییست آوردن به داین مرحله  ي نتیجه ).2005و همکاران، 

  .باشد می

براي تعیین سطح و الویت متغیرها مجموعه دستیابی و : متغیرها سطح تعیین

مجموعه دستیابی هر متغیر شامل . شود هر متغیر تعیین می مجموعه پیش نیاز براي

توان به آنها رسید و مجموعه پیش نیاز  شود که از طریق این متغیر می متغیرهایی می

سپس . توان به این متغیرهاي رسید شود که از طریق آنها می شامل متغیرهایی می

شود و در صورت  اشتراکات مجموعه دستیابی و پیش نیاز همه عوامل تعیین می

به عنوان سطح ) عامل(برابر بودن مجموعه دستیابی با مجموعه اشتراك آن عوامل 

 از سطوح قبلی سطوح باید سایربراي به دست آوردن . شود باال در نظر گرفته می

 ماتریس سطوح دوباره تعیین از پس. شود تکرار فرآیند و جدا گردند ماتریس

                                                           
1- Singh 
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 نامیده مخروطی ماتریس جدید، ماتریس سطوح مرتب کرده، ترتیب به را دریافتی

  )2007، تاکار و همکاران(شود  می

 به با از ت آمدهدس به طبق اولویت را ها معیار اساس سطح، بر ابتدا: رسم نمودار

 مرتب دریافتی ماتریس از شده حاصل از ماتریس استفاده با .کنیم می مرتب پایین

 اگر .شود می و خطوط رسم ها گره وسیله به ساختاري مدل اساس سطوح، شده بر

تاکار و همکاران، (شود  می مشخص j به i از پیکانی با وجود دارد، j به i از اي رابطه

2007.(  

گیرند  در این بخش متغیرهاي مدل مورد تفسیر قرار می: MICMACیل تجزیه و تحل

شوند تا مشخص  و بر اساس دو معیار اصلی قدرت نفوذ و میزان وابستگی مرتب می

در ادامه نیز . شود که کدام متغیر بیشترین اثر گذاري را در هدایت دیگر متغیرها دارد

هر کدام از متغیرهاي مدل شود که میزان وابستگی  با تفسیر متغرها مشخص می

  .شوند با تفسیر متغیرها، آنها در قالب نمودار زیر مرتب می. باشد چگونه می

  

 )محتوا تحلیل( قیتحق ياه هافتی و لیتحل و هیتجز

 اسـتخراج  مـتن  از اصـلی  نکات و گردید تحلیل شده انجام هاي مصاحبه ،مرحله این در

 بـر  مصاحبه متن ابتدا که ترتیب بدین دیدگر اعمال ها آن بر اولیه گذاري برچسب و شد

 يواحـد  مطلـب  بـه  کـه  اییهـ  هجمل و گرفته قرار تحلیل مورد شده، بیان مطالب اساس

 بـه  عبارتهـا  ایـن  سـپس  .شد داده قرار عبارت کی در و گریکدی کنار در داشتند، اشاره

 و يبنـد  دسته از پس که .شدند گذاري برچسب و اکسل افزار نرم وارد خبرگان تفکیک

 انـد،  مهـم  دانـش هـاي   شـبکه گیـري   شـکل  در که  مولفه 8 تعداد مطالب این سازي مرتب

 شناسـایی  هـاي  شـاخص  و اهـ  همولفـ  مفـاهیم،  دهنـده  نشان 4 جدول .شدند شناسایی

   .اند شده
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  هاي شناسایی شده ها و شاخص مفاهیم، مولفه -4 جدول

  شاخص ها مولفه  مفهوم

امل عو

 محیطی

محیط برون 

 سازمانی

 وضعیت اقتصادي کشور

  میزان ثبات قوانین

  مشتریان سازمانی

  میزان حمایت از توسعه علمی و صنعتی

  قوانین ابالغی دولت

  اي شاخص با شبکه دانشه هتعامالت دانشگا

  نظام مالکیت فکري ملی

  رقابتی بودن فضاي ملی براي فعالیت هاي صنعتی

  سهامداران سازمان

محیط درون 

  سازمانی

 اي کاري سازمانه هگرو

 رقباي فعال در سازمان

 مشتري مداري

 تامین کنندگان فعال سازمانی

 کارکنان سازمان

 محتواي

 دانشی
 ماهیت دانش

 اه هدانش فنی پروژ

  دانش هاي ضمنی فرآیندها

  دانش هاي ضمنی افراد

  اي پروژهه هدرس آموخت

  اه هتجربیات موفق پروژ

  اه هدانش مدیریت پروژ

  دانش اکتساب فناوري

عوامل 

  فرهنگی

 فرهنگ فردي

 اعتماد

  برونگرایی

  تمایل به همکاري

  استقالل

  میل به بهبود و تحول

  جمع گرایی

 تغییر پذیري

  تمایل به اشتراك دانش

  اجتناب از عدم اطمینان

  فرهنگ سازمانی

 فاصله قدرت

  خاص گرایی

  مشترك يارزشها

  میزان توجه به کارکنان

  یگروه کار تیاهم

  ریسک پذیري

  حمایت مدیریت

  پیش بینی

  میزان تضاد 

  یکپارچگی و وحدت
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 هاي سیستم

 فناوري

 و اطالعات

 شبکه

هاي نرم  سیستم

افزاري فناوري 

 اطالعات

 افزاري فضاي مجازي تیم هاي کاري تحت وب سامانه نرم

  تحت وب KMSافزاري مدیریت دانش  سامانه نرم

  سامانه مدیریت پروژه تحت وب

  DMSافزاري مدیریت اسناد  سامانه نرم

  افزاري آموزش تحت وب سامانه نرم

  سامانه نرم افزاري اطالع رسانی تحت وب

  نسسامانه پیام رسانی و تله کنفرا

  افزاري اکتیو دایرکتوري سامانه نرم

هاي  سیستم

افزاري  سخت

فناوري اطالعات و 

 شبکه

 شبکه اینترانت داخلی سازمان

  گوشی هاي همراه

 دوربین فیلم برداري

  شبکه اینترنت

  کامپیوتر هاي شخصی

  گوشی هاي ثابت

  سرورهاي شبکه

 بافت

  سازمانی

 فرآیندهاي مدیریتی

 ام مدیریت عملکردنظ

  نظام انگیزشی

  نظام جانشین پروري

  نظام نوآوري

  نظام مدیریت تجربه نگاري

  ها نظام مدیریت جلسات و نشست

  هاي کاري ها و گروه نظام مدیریت تیم

  ها نظام مجامع تحلیل نتایج تست

  نظام جلسات حل مسئله

  اي سازمانیه هنظام مذاکر

هاي ساختار

 سازمانی

 اي تحقیق و توسعهه هساختار واحد مدیریت پروژ

  ساختار  واحد مدیریت دانش

  ساختار واحد آموزش

  ساختار فنی

  اتاق هاي فکر

  اي دانشه هکاف

ساز و کارهاي 

  ارتباطی

 هاي اجتماعی شبکه

  ارتباطات کاري

  1انجمن هاي تخصص

  2انجمنهاي عالقه

  اي علمی و فنیه هکمیت

  اي حل مسئلهه هگرو

                                                           
1- Community of Practice 
2- Community of Interest 
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 )تفسیري ساختاري مدلسازي( تحقیق ايه هیافت و تحلیل و تجزیه

 مرحلـه  این در شدند، تعیین کیفی محتواي تحلیل مرحله در مدلهاي  مولفه آنکه از پس

 تعیـین  هـا  مولفه این بین روابط ،تفسیري ساختاري مدلسازي کمی روش از استفاده با

 هـاي  روش از اسـتفاده  بـا  تفسـیري  سـاختاري  مدلسـازي  روش .شـدند  بندي سطح و

 روش از ار اسـتفاده  بـا  و شناسـایی  را اهـ  همولفـ  بـین  روابـط  خبرگان نظر و ریاضی

MICMAC مـاتریس  یـک  در شـده  شناسـایی  هاي مولفه .کند می بندي سطح را آنها نیز 

 را آنهـا  نـاظر مت کـدهاي  و شـده  اسـتخراج هـاي   مولفه 5 جدول .شوند می وارد زوجی

   .دهد می نشان

  

  آنها متناظر يکدها و شده استخراج يها مولفه -5 جدول

  ها مولفه  کد

C1 یمحیط عوامل  

C2 دانش نوع  

C3 یفرهنگ عوامل 

C4 اطالعات فناوري افزاري نرم هاي سیستم 

C5 شبکه و اطالعات فناوري افزاري سخت هاي سیستم 

C6 مدیریتی دهايفرآین  

C7 سازمانی ساختارهاي 

C8 ارتباطی کارهاي و ساز  

  

 روابـط  وجـود  زوجـی،  مقایسات ماتریس در که شود می درخواست خبرگان از سپس

 معرفـی  برایشـان  کـه  عالئمـی  با را ها مولفه بین روابط وجود عدم یا دوطرفه  یکطرفه،

 اسـتخراج  از پـس  .دهند ننشا) 6جدول ( ساختاري خودتعاملی ماتریس قالب در شده،

 هـاي  درایـه  همـه  یـک  و صـفر  اعداد به عالئم تفسیر با ،ساختاري خودتعاملی ماتریس

 .شـود  مـی  حاصـل  دسـتیابی  مـاتریس  که شود؛ می تبدیل یک و صفر اعداد به ماتریس

   .باشد می ریاضی عملیات انجام براي ماتریس سازي آماده مرحله این انجام از هدف

آید اگـر بـین دو عامـل یـا      همانگونه که از نامش برمی )7جدول ( یدستیاب ماتریسدر 

درایـه یـک در آن خانـه قـرار     . بین سطر و ستون خاصی رابطه اي وجود داشته باشد

می گیرد و در صورتی که رابطه اي وجود نداشته باشد عدد صـفر در آن خانـه قـرار    

  .را نشان می دهد گریکدی به ها مولفه یابیدست هیاولماتریس  7جدول. گیرد می
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 ساختاري خودتعاملی ماتریس -6 جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8  ها مولفه

  O  V O O  O  O  O    عوامل محیطی

  A  A  O O  V  X       دانش نوع

  O  O  O  A  X       یعوامل فرهنگ

  X  A  O  V         هاي نرم افزاري فناوري اطالعات سیستم

  O  O  O           ي فناوري اطالعات و شبکهافزار هاي سخت سیستم

  V V              فرآیندهاي مدیریتی

  V               ساختارهاي سازمانی

                  ساز و کارهاي ارتباطی

  

 ها به یکدیگر اولیه دستیابی مولفه ماتریس -7 جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8  ها متغیر

  0  0  0  0  0  1  0  1  محیط

  1  1  0  0  0  0  1  0   دانش نوع

  1  0  0  0  0  1  1  0 فرهنگی عوامل

  1  0  0  1  1  0  1  0 اطالعات فناوري افزاري نرم هاي سیستم

  0  0  0  1  1  0  0  0 شبکه و اطالعات فناوري افزاري سخت هاي سیستم

  1  1  1  0  1  0  0  0  مدیریتی فرآیندهاي

  1  1  0  0  0  1  0  0 سازمانی ساختارهاي

  1  0  0  0  0  1  1  0  ارتباطی کارهاي و ساز

  

 مـاتریس  بـا  آن حاصلضـرب  تـا  کنـیم  مـی  ضـرب  خـود  در آنقدر را 7 جدول ماتریس

 آیـد  مـی  دسـت  بـه نهـایی   شده سازگار ماتریس صورت این در شود برابر قبل مرحله

 نـرم  از از هـا  مـاتریس  ضـرب  محاسبه براي مرحله این در .)2007 همکاران، و تاکار(

 شـده  سـازگار  مـاتریس  5شـماره    جـدول  .شـد  تفادهاس R2013b نسخه Matlab افزار

   .دهد می نشان را یینها

  

 نهایی شده سازگار ماتریس -8 جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8  ها متغیر

  1  1  0  0  0  1  1  1  یمحیط عوامل

  1  1  0  0  0  1  1  0   دانش نوع

  1  1  0  0  0  1  1  0 یفرهنگ عوامل

  1  1  0  1  1  1  1  0 اطالعات فناوري افزاري نرم هاي سیستم

  1  1  0  1  1  1  1  0 شبکه و اطالعات فناوري افزاري سخت هاي سیستم

  1  1  1  1  1  1  1  0  مدیریتی فرآیندهاي

  1  1  0  0  0  1  1  0 سازمانی ساختارهاي

  1  1  0  0  0  1  1  0  ارتباطی کارهاي و ساز
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 بـراي  باشـد،  مـی  متغیرهـا  تالویـ  تعیین نوبت نهایی سازگار ماتریس استخراج از پس

 متغیـر  هر براي نیاز پیش مجموعه و دستیابی مجموعه باید ابتدا ،متغیرها سطح تعیین

 ایـن  طریـق  از کـه شـود   می هایی متغیر شامل متغیر هر دستیابی مجموعه .شود تعیین

 از کـه  شـود  مـی  هـایی  متغیر شامل نیاز پیش مجموعه و رسید آنها به توان می متغیر

 نیاز پیش و دستیابی مجموعه اشتراکات سپس .رسید متغیر این به توان می اآنه طریق

 مجموعـه  بـا  دسـتیابی  مجموعـه  بـودن  برابر صورت در وشود  می تعیین عوامل همه

 دسـت  بـه  بـراي  .شود می گرفته نظر در باال الویت عنوان به )عامل( عوامل آن اشتراك

 تکـرار  آنقـدر  فرآینـد  این .گردند اجد ماتریس از قبلی سطوح باید سطوح سایر آوردن

 الویت استخراج براي مراحل این تکرار انجام .نمایند باقی متغیري هیچ دیگر تا شود می

 مـاتریس  دوبـاره  سـطوح  تعیـین  از پـس  .شود می مشاهده 11تا  9 جداول در متغیرها

  نامیـده  مخروطـی  مـاتریس  جدیـد،  مـاتریس  کـرده،  مرتب سطوح ترتیب به را دریافتی

   ).2007 همکاران، و تاکار(شود  می

  

  متغیرها سطوح جداسازي از اول دور تکرار -9 جدول

  الویت  اشتراك مجموعه  نیاز پیش مجموعه  دستیابی مجموعه  عامل

1  C1, C2, C3, C7, C8 C1 C1   

2  C2, C3, C7, C8 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 C2, C3, C7, C8 اول  

3  C2, C3, C7, C8 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 C2, C3, C7, C8 اول  

4  C2, C3, C4, C5, C7, C8 C4, C5, C6 C4, C5   

5  C2, C3, C4, C5, C7, C8 C4, C5, C6 C4, C5   

6  C2, C3, C4, C5, C7, C8 C6 C6   

7  C2, C3, C7, C8 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 C2, C3, C7, C8 لاو  

8  C2, C3, C7, C8 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 C2, C3, C7, C8 اول  

  

  ،شـود  مـی  حذف متغیرها سایر فهرست از متغیر آن الویت، هر متغیر شناسایی از پس

 خـاص  سـطوح  در معیارهـا  تمـامی  گـرفتن  قـرار  تـا  متغیرهـا  سایر براي باید کار این

 دور تکـرار  در .بـود  خواهـد  تکرارهـا  تعداد با برابر سطوح تعداد  .یابد ادامه خودشان

 عوامـل  دانـش،  نـوع  هـاي  عامـل  شامل کهشود  می استخراج مدل از نخست الویت اول

 ادامـه  فرآینـد  ایـن  .شـود  مـی  ارتباطی سازوکارهاي و سازمانی ساختارهاي فرهنگی،

 مــدل از دوم الویـت   10شــماره  جـدول  صــورت بـه  نیــز دوم مرحلـه  در تــا یابـد  مـی 

   .گردد استخراج
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  متغیرها سطوح جداسازي از دوم دور تکرار -10 جدول

  الویت  اشتراك مجموعه  نیاز پیش مجموعه  دستیابی مجموعه  عامل

1  C1 C1 C1 دوم  

4  C4, C5 C4, C5, C6 C4, C5  دوم  

5  C4, C5 C4, C5, C6 C4, C5  دوم  

6  C4, C5, C6 C6 C6   

  

 اطالعـات،  فنـاوري  افزاري نرم هاي سیستم عامل سه مرحله این رارتک از دوم دور در

 قرار دوم الویت در محیطی عوامل شبکه، و اطالعات فناوري افزاري سخت هاي سیستم

 مانـد  مـی  باقی مدیریتی فرآیندهاي عامل یعنی ششم عامل فقط ترتیب بدین .گیرند می

  .گیرد می قرار سوم الویت در که

  

  متغیرها سطوح جداسازي از سوم دور تکرار -11 جدول

  الویت  اشتراك مجموعه  نیاز پیش مجموعه  دستیابی مجموعه  عامل

C6 C6 C6 C6 سوم  

  

   .گرفتند قرار زیر  جدول در اصلی الویت سه در پژوهش این هاي عامل کلی طور به

  

  الویت هر ايه عامل و الویت ترتیب -1 جدول

عامل شماره الویت عامل نام   

 ارتباطی سازوکارهاي و سازمانی ساختارهاي ،یفرهنگ عوامل دانش، نوع C2, C3, C7, C8  اول الویت

 C1, C4, C5  دوم الویت
 افزاري سخت هاي سیستم و اطالعات فناوري افزاري نرم هاي سیستم ، محیطی عوامل

 شبکه و اطالعات فناوري

  مدیریتی فرآیندهاي C6  سوم الویت

  

 مـاتریس   نقشـه  و مـدل  سطوح اساس بر که باشد، می نمودار ترسیممرحله بعد نوبت 

 و کـرده  مرتـب  راعوامـل   مدل سطوح اساس بر که .شود می شخص روابط سازگاري

ــدل در ــایی م ــی نه ــا در وشــود  آورده م ــط انته ــین رواب ــا ب ــاتریس روي از را آنه  م

    .است مشخص 1شکل  در پژوهش این نهایی دلم .شود می مشخص سازگارشده
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 دانش شبکه گیري ارتباطی مولفه هاي موثر بر شکل مدل -1 شکل

  

 قدرت شاخص دو اساس بر متغیرها که باشد می MICMAC تحلیل و تجزیه بعدي گام

   .شوند می بندي تقسیم 2 شکل مطابق دسته چهار به وابستگی قدرت و نفوذ

  

 
 وابستگی و نفوذ قدرت  -2 شکل

  

 از وابسـتگی  قـدرت  و متغیـر  هـر  سطر اعداد جمع حاصل از نفوذ قدرت محاسبه براي

 تفکیـک  بـه  12  جـدول  در کـه  ،شـود  مـی  اسـتفاده  متغیـر  هر ستون اعداد جمع حاصل

  .است شده داده نشان ها مولفه

  

  ها مولفه وابستگی و نفوذ قدرت درجه -12 جدول

  وابستگی قدرت  نفوذ قدرت متغیرها

  1  5  محیطی عوامل

  8  4  دانش نوع

 8  4  فرهنگی عوامل

  3 6  اطالعات فناوري افزاري نرم هاي سیستم

 3 6  شبکه و اطالعات فناوري افزاري سخت هاي سیستم

 1  7  مدیریتی فرآیندهاي

 8 4  سازمانی ساختارهاي

 8  4  ارتباطی کارهاي و ساز
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 کـم  نفـوذ  قـدرت  و کم وابستگی داراي خودگردان متغیرهاي MICMAC تحلیل طبق بر

 2 شـکل  در کـه  همانگونه .شوند جدا مدل بدنه از توانند می دلیل همین به باشند می نیز

 متغیرهـا  از دوم نـوع  .اسـت  نگرفتـه  قرار دسته این در متغیري هیچ ،شود می مشاهده

 بـاال  وابسـتگی  قـدرت  و کـم  نفـوذ  قدرت داراي که باشند می وابسته يمتغیرها شامل

 عوامـل  دانـش،  نـوع  هـاي  مولفـه  شـامل   متغیرهـا  از دسـته  این تحلیل، این در .هستند

 راه در متغیرهـا  ایـن  .شود می ارتباطی کارهاي و ساز سازمانی، ساختارهاي فرهنگی،

 از دسته این .باشند می باال ستگیواب و پایین نفوذ قدرت داراي دانش هاي شبکه اندازي

 و جداگانـه  ماهیـت  تواننـد  نمـی  و دارنـد  را اثرپـذیري  و وابسـتگی  بیشـترین  هـا  مولفه

 دیگـر  روي مسـتقیم  گـذاري  اثـر  بـه  قـادر  کـه  طـوري  به دهند، نشان خود از یمستقل

 سـاختاري  مـدلهاي  بـاالي  سـطوح  در اصـوال  اهـ  همولفـ  از دسـته  این .نیستند ها مولفه

 مدل نهایی نتیجه کسب در را ارتباط و تماس سطح بیشترین و گیرند می قرار تفسیري

 سـازمان  در فرهنگـی  مباحـث  جـنس  و ماهیـت  دلیـل  به فرهنگی عوامل .دارند برعهده

 تـابع  نوعی به دخو فرهنگی عوامل مولفه یعنی دارد، عوامل دیگر از زیادي تاثیرپذیري

 از نیـز  سـازمان  دانش نوع ماهیت .دهستن سازمان  در که است دیگري مستقل عوامل

 سـطوح  سـازمان،  ماهیـت  جملـه  از سـازمان  دیگـر  عـواملی  از کـه  است عواملی دیگر

 .دپـذیر  مـی  تـاثیر  محرمـانگی  سـطح  و دانـش  شبکه در دانش انتشار میزان دسترسی،

 از .پذیرنـد  مـی  تـاثیر  عوامـل  دیگـر  از سـازمانی  ساختارهاي و ارتباطی سازوکارهاي

 سیسـتم  انـدازي  راه بـه  وابسـته  دانش هاي شبکه در ارتباطی زوکارهايسا ینکها جمله

 از سـازمان  تـا  اسـت  نیـاز  و سـازمانند  در کـامپیوتري  بنـدي  شـبکه  و اطالعاتی هاي

ــرم ــف افزارهــاي ن ــد ،مجــازي ارتباطــات مختل  ســازمانی، اجتمــاعی هــاي شــبکه مانن

 غیرهـا، مت از سوم دسته .کند استفاده ،2اشتراکی افزارهاي نرم یا 1گروهی افزارهاي نرم

 میــزان و نفـوذ  قـدرت  متغیرهـا  از دسـته  ایـن  .شـوند  مـی  ارتبـاطی  متغیرهـاي  شـامل 

 ایـن  در متغیـري  هـیچ شـود   مـی  مشـاهده  2 شکل در که همانگونه دارند باال وابستگی

 بـه  کـه  اسـت  این متغیرها از نوع این عمده ویژگی .است نگرفته قرار متغیرها از دسته

 در اصـوال  ارتبـاطی  متغیرهاي .یکدیگرند بر مدل مختلف متغیرهاي ثرا تسهیلگر عنوان

 را یکدیگر بر مختلف ايه همولف اثرات انتقال نقش که گیرند می قرار مدل میانی هاي الیه

 بـه  را نقـش  ایـن  کـه  متغیـري  خـاص  طـور  به است شده بیان که همانگونه البته دارند

                                                           
1- Groupware   
2-Shareware   
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 شـامل  متغیرهـا،  هـارم چ تهدسـ  .نیسـت  موجـود  کنـد  بـازي  آشکار و واضح صورت

 .هسـتند  کـم  وابستگی و باال نفوذ قدرت داراي متغیرها این شود، می مستقل متغیرهاي

 اطالعـات،  فنـاوري  افـزاري  نـرم  هـاي  سیسـتم  محیطی، عوامل رهايمتغی تحلیل این در

 البته .باشد می مدیریتی فرآیندهاي شبکه، و اطالعات فناوري افزاري سخت هاي سیستم

 عنـوان  به دارد اه همولف دیگر بر استقاللی اثر از خاصی میزان ها، مولفه این از کدام هر

 پایـه  کـه  باشد یم مدل در مولفه ترین مستقل عنوان به مدیریتی فرآیندهاي مولفه مثال

 آنکـه  دلیل به باشد، می انیبن دانش يها شرکت در دانش هاي شبکه اندازي راه اساس و

 فرآینـدها،  ایـن  هـاي  خروجـی  و هـا  ورودي تعریـف  و مـدیریتی  فرآینـدهاي  داشـتن  با

 ایـن  بنـدي  دسته باشود  می مشخص سازمانی بازیگران از کدام هر سازمانی وظایف

 در دانـش  هـاي  شـبکه  اندازي راه در سازمانی دهايواح از کدام هر يها نقش وظایف،

 متغیـر  اسـت  شـده  مشـخص  9 جدول در که همانگونه .شود می مشخص هاي سازمان

 نیـز  آن از بعـد  دارد را نقـوذ  درجـه  باالترین و وابستگی کمترین سازمانی یندهايفرآ

 فرآینـدهاي  مولفـه  انـدازه  بـه  وابستگی درجه کمترین با که است محیطی عوامل مولفه

 در خاطر همین به مدیریت فرآیندهاي مولفه از کمتري نفوذ درجه با ولی دارد مدیریت

   .است گرفته قرار مدل دوم سطح در مولفه این از باالتر الویت یک

  

  شنهادیپ و يریگ جهینت

 دانـش  يها شرکتگیري شبکه دانش در  در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر شکل

با توجه به ضرورت بیـان شـده در بخـش مقدمـه، بـه دلیـل       . پرداخته شده است انیبن

پراکنده اشـتراك  هاي دانش بر افزایش تعامالت دانشی و تجمیع فرآیندهاي  تاثیر شبکه

هاي دانـش   گیري شبکه ، بررسی عوامل موثر بر شکلهاي دانش بنیان شرکتدانش در 

   .باشد اي برخوردار می ها از اهمیت ویژه در این سازمان

باشـد کـه اطالعـات     اکتشـافی مـی   –روش به کار گرفته در این تحقیـق روش ترکیبـی   

 یفـ یک محتواي لیتحل روشه با ک آوري جمع خبرگان با مصاحبه قیطر ازمرحله کیفی 

هاي دانش  شرکتهاي دانش در  شبکه گیري هاي مهم در شکل ه منظور شناسایی مولفهب

. مفهـوم اسـتخراج گردیـد    5مولفـه در قالـب    8که تعـداد   گرفت قرار لیتحل مورد بنیان

 محتـواي ی، محیط عواملدهد که این مفاهیم شامل  نتایج این مرحله از تحقیق نشان می

 یســازمان بافــت، شــبکه و اطالعــات فنــاوري هــاي سیســتمی، فرهنگــ عوامــل، یدانشــ
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در مرحله تحقیـق کمـی، بـا توجـه بـه دیـدگاه خبرگـان و متخصصـان و بـا           .باشد می

هـا بررسـی    استفاده از روش مدلسازي ساختاري تفسـیري روابـط میـان ایـن مولفـه     

  . شدند

ــ ) 1393(قاســمپوري و همکــاران  در دیریت دانــش بــه بررســی نقــش زیــر ســاخت م

در این تحقیق عوامـل زیرسـاختی شـامل فرهنـگ     . اند سازي شبکه دانش پرداخته پیاده

سازمانی،ساختار سازمانی، نیروي انسـانی، فرآینـدها، فنـاوري و منـابع مـالی مـورد       

به توصـیف و تحلیـل شـبکه دانـش سـازمانی      ) 1394(غفاریان . اند بررسی قرار گرفته

ترین عوامل تسهیل کننده جریان دانش  مهمکه در آن  ختهدانشگاه فردوسی مشهد پردا

. در شبکه دانش سازمانی دانشگاه فردوسی مشهد را مورد شناسایی قـرار داده اسـت  

ایـن تحقیـق   . هاي دانش در صنعت نفت پرداخته اسـت  به توسعه شبکه) 1392(توالیی 

ی خالصـه  اي سـاختاري و محتـوای   هاي دانش در سـه بعـد زمینـه    الگوي توسعه شبکه

  .کرده است

شود هیچ کدام از این تحقیقات به موضـوع مدلسـازي عوامـل     همانطور که مشاهده می

 لـذا . نپرداختـه انـد   انیبن دانش يها شرکتاي دانش در ه شبکهاندازي  گذار در راهتاثیر

اي دانش به بررسـی  ه هدر پژوهش حاضر عالوه بر بررسی عوامل تاثیر گذار بر شبک

  . ن عوامل در کنار یکدیگر نیز پرداخته شده استچگونگی تعامل ای

تـوان   شـود کـه بـه منظـور افـزایش      اي ایـن تحقیـق پیشـنهاد مـی    هـ  هبا توجه بـه یافتـ  

پذیري و افزایش تولید، انتشار، اشـتراك و بازتولیـد دانـش و درنتیجـه افـزایش       رقابت

  : عملکرد دانشی سازمان موارد زیر را مورد توجه قرار دهند

 هاي دانش مانند ارزیابی  آیندهاي مختلف مدیریتی مورد نیاز در شبکهاز طریق فر

پروري، انگیزشی، مدیریت نوآوري مدیریت   عملکرد دانشکاران، نظام هاي جانشین

تر طراحی،  تر و کامل اي و مدیریت مجامع فنی هرچه دقیق هاي کاري و پروژه تیم

 . شود  تدوین شده و در بخشهاي مختلف سازمان جاري

 قیتشو کارکنان، آموزش به تعهد ،یمیت کار به قیتشو همچونکارهایی  راهز ا 

 براي ییها برنامه اجراي د،یجد تجارب کسب و یجمع و فردي ريیادگی به کارکنان

 کاري استقالل شیافزا و اعتماد جو جادیا ،یانسان رويین توسعه و آموزش

 .دجهت گسترش و تعمیق فرهنگ سازمانی استفاده شو کارکنان
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  دانش يها شرکتهاي دانش در  ساختارهاي سازمانی متناسب با شبکهبایستی 

 مدیریت واحد ساختار، ساختارهایی مانند سازي گردد طراحی و پیاده انیبن

ی، آموزشهاي ساختاری، دانش مدیریت  هايساختار، توسعه و تحقیق ايه هپروژ

اري بیشتر ارتباطات جهت برقر دانش ايه هکافو  فکر هاي اتاق، فنی هايساختار

   . عرضی و غیر رسمی در شبکه دانش

 هاي نرم افزاري مختلف از جمله  راه اندازي، توسعه و پیاده سازي سیستم

اي ه هاي مدیریت دانش سامانه ههاي دانش، سامان هاي نرم افزاري پایگاه سیستم

سخت اي مدیریت اسناد و ه هارتباطات مجازي از قبیل ارتباطات ایمیلی، سامان

هاي سخت افزاري شبکه اینترانت داخلی، سرورهاي  افزاري در سازمان و سیستم

این سیستم ها به سهولت برقراري ارتباط کمک شایانی کرده و بعد زمان و . شبکه

 .کنند مکان برقراري ارتباط را در شبکه دانش حذف می

 ارتباطی  ی با طراحی و تقویت سازوکارهايسازمان ارتباطات گسترش نهیزم جادیا

 ريیکارگ به با فکر رهبران عنوان به، ارشد رانیمد تیقابل شیافزا و نفعان ذي با

 تیعضو و متخصصان و خبرگان حضور با فکر اتاق لیتشک چون ییاه هویش

ی، الملل نیب و یداخل یتخصص هاي انجمن، ها کانون در سازمان رانیمد

 .مسئله حل ايه هگرو، فنی و علمی ايه هکمیت

  هاي سازمانی، طوري که تفکیک درستی از  درك درستی از ماهیت دانشایجاد

 درس، افراد ضمنی هاي دانش، فرآیندها ضمنی هاي دانش، اه هپروژ فنی دانش

 دانش، اه هپروژ مدیریت دانش، اه هپروژ موفق تجربیات، پروژه ايه هآموخت

 . صورت گیرد فناوري اکتساب

 هاي دانش در  گیري شبکه هاي شکل مدل شود که محققان به همچنین پیشنهاد می

 .صنایع تولیدي نیز بپردازند

هـاي   محدودیتهاي این تحقیق بیشتر شامل شناسایی عوامل فرهنگـی مـوثر بـر شـبکه    

بنـدي محتـواي    توان به دسته هاي تحقیق می همچنین از دیگر محدودیت. باشد دانش می

اشاره نمود کـه بـراي    انینب دانش يها شرکتهاي دانش  هاي سازمانی در شبکه دانش

هـاي دانـش در ایـن     سازي شـبکه  بررسی و تعیین ابزارهاي نرم افزاري موثر در پیاده

در برخورد با فرآیندهاي مدیریتی نیز بایـد دقـت   . اي دارند نوع از سازمانها نقش عمده

هـاي دانـش، در تکمیـل چرخـه دانـش       فراوان نمود تا فرآیندهایی که مستقیما در شبکه
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  .نی موثرند شناسایی شوندسازما
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