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Abstract: 
Due to increasing speed of competition in the business environment and its impact on the 

performance and ability of organizations to maintain organizational existence, organizations 

need to use modern management tools to increase the flow of knowledge to increase creation 

and regeneration of knowledge. For this purpose, it is necessary to use an appropriate model 

to form knowledge networks. The purpose of this study was to develop a model of knowledge 

network in knowledge-based organizations by Interpretive Structural Model approach. The 

research questions of this study were what are the effective factors in the formation of 

knowledge networks in knowledge-based organizations? And what is the relationship among 

these factors? The research methodology of this study was Exploratory Mixed Method, and by 

mixing quantitative and qualitative methods and relying on the experts' opinions, the factors 

influencing the formation of knowledge networks and the relationships among them, in 

knowledge-based organizations, were identified and ranked. In order to analyze the 

information, we have used Delphi method in the qualitative stage and strctural interpretation 

model in the quantitative stage. The results of this study showed that Development of 

Management Processes has the most impact on the formation of knowledge networks and the 

most influential factors are at the first level of the model, which includes Type of Knowledge, 

Culture, Organizational Structures and Communication Mechanisms. This paper suggests 

replacing inter-organizational knowledge networks, which are based on the developed model 

in this research, whith the current dispersal schemes of knowledge management. 
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هاي  سازمان در دانش يها شبکه يریگ شکلسازي عوامل  الگوي و بند تیاولوشناسایی، 
 يریتفس يساختار کردیرو با محور دانش

  
  ) 03/06/1396: تاریخ پذیرش 25/12/95: تاریخ دریافت(  

   
  3، حمیدرضا فرتوك زاده * 2اله باقري روح،  1علی رضائیان

 
  چکیده

ها در حفظ موجودیت سازمانی، نیاز است تـا   وکار و اثر آن بر عملکرد و توانایی سازمان با توجه به سرعت باالي رقابت در فضاي کسب
بـه ایـن   . افزایش تولید و بازتولید دانش استفاده نماید منظور بهها از ابزارهاي نوین مدیریتی جهت افزایش سرعت جریان دانش  سازمان

سـازي سـاختاري    مـدل  هـدف  با حاضر قیتحق. هاي دانش استفاده شود دهی شبکه منظور نیاز است تا از یک مدل مناسب براي شکل
ت این پژوهش این است سؤاال .است شده انجام) مرکز تحقیق و توسعه خودرو(محور  هاي دانش ي دانش در سازمان  شبکه/تفسیري مدل 

و روابط بین این عوامل چگونه است؟ طرح تحقیـق   منداکدمحور  هاي دانش هاي دانش در سازمان گیري شبکه که عوامل مؤثر در شکل
هـاي   گیـري شـبکه   هاي کمی و کیفی و با تکیه بر نظر خبرگان، عوامل مؤثر در شکل حاضر ترکیبی اکتشافی بوده و با ترکیبی از روش

ـ یک مرحلـه  در اطالعات، وتحلیل تجزیه هتج. اند بندي شده محور، شناسایی و رتبه هاي دانش ها در سازمان و روابط بین آن دانش ی از ف
توسعه فرآیندهاي  ،نتایج این پژوهش نشان داد. سازي ساختاري تفسیري استفاده شده است روش دلفی و در مرحله کمی از روش مدل

ها نیز در سطح نخست از مدل قرار دارند که شامل  یرپذیرترین عاملتأثهاي دانش دارند و  گیري شبکه در شکلمدیریتی بیشترین تأثیر را 
هاي  شود در حوزه پژوهش، فناوري و حتی در حوزه پیشنهاد می. شود نوع دانش، فرهنگ، ساختارهاي سازمانی و سازوکارهاي ارتباطی می

هاي پراکنده فعلی مدیریت  ها و پروژه شده در این تحقیق، جایگزین طرح یطراحانی با مدل هاي دانش بین سازم عملیاتی دیگر نیز شبکه
  .دانش شود

  :واژگان کلیدي
  .سازي ساختاري تفسیري؛ روش دلفی هاي دانش؛ مدل محور؛ شبکه هاي دانش سازمان 
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  مقدمه -1

 هـاي  شـبکه  و اند امروزي مدرن دنیاي زاییده که هستند معاصري و نوین مفاهیماز  ،سازي شبکه و شبکه
 ایـن  تـازگی  علیـرغم . انـد  کرده پیدا ظهور ارتباطات و اطالعات فناوري دنیاي پیشرفت به توجه با دانش

 جوامـع  و آدمیـان  میـان  در همـواره . ]39[ دارد بشـر  عمـر انـدازه   به قدمتی سازي شبکه و شبکه مفاهیم،
 مشـترك  منـافع  و اهداف با اجتماعی هاي گروه میان اطالعات مبادله براي ابزاريمثابه  به شبکه ،مختلف

ی با مـدیریت ارتباطـات دانشـی در    نوع بههاي دانش  که شبکه ازآنجایی]. 1[گرفته است  قرارمورداستفاده 
ایجاد ارتباطات دانشـی موجـب    لهیوس بهمحور  هاي دانش سازي در سازمان ها سروکار دارند، شبکه سازمان

هاي دانش ارتفاع هرم سازمانی را به دلیـل   شبکه. شود د دانش در سازمان میافزایی در تولید و بازتولی هم
هـا   ایجاد و توسعه روابط افقی و تعامالت دانشی همکاران، کاهش داده و منجر به تخـت شـدن سـازمان   

سپاري، تعامل مؤثر با فناوري اطالعات و ارتباطات و تأکید بر  هاي برون استفاده از ظرفیت]. 19[شوند  می
رقابـت مخـرب و    .محور شده است هاي دانش هاي دانشی منجر به افزایش بازدهی دانشی سازمان  رمایهس

فرآینـدهاي   کند شـدن وري سازمانی و  ها منجر به کاهش بهره ارز در سازمان هاي هم کاري بخش موازي
مختلـف   هـاي  تواند به کاهش رقابت مخرب بخـش  ها می سازي دانش در سازمان شود، شبکه سازمانی می

افزایش اشتراك دانش منجر به افزایش سرعت جریان دانش در سـازمان شـده   ]. 40[سازمانی کمک کند 
هاي  شبکه]. 56[شود  ها می ي آن نیز منجر به افزایش سرعت بازتولید دانش در این شبکه که نتیجه] 42[

ها و یـادگیري   ه تبدیل دانشي سازمانی، زمین ها و ایجاد حافظه دانش با ایجاد بسترهاي الزم در سازمان
  ].39[کنند  و یادگیري سازمانی را فراهم می  فردي به دانش

در کنـار   مؤلفـه  چندین نظر گرفتن به در ملزم معموالً که هاي دانش، موضوعی است طراحی مدل شبکه
یی است که به آن پرداختـه  ها مؤلفه نیتر مهماستفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات از ]. 14، 9[هم است 

] 33، 38، 8[، نوع دانـش  ]10، 63[، فرهنگ ]45، 65[توان به محیط  می ها مؤلفهدیگر از ]. 6[شده است 
سازي شبکه  مدیریت دانش در پیاده رساختیزدر بررسی نقش ) 1393(قاسمپوري و همکاران . اشاره نمود

اختار سـازمانی، نیـروي انسـانی، فرآینـدها،     ی، سـ سـازمان  فرهنگدانش دانشگاه عوامل زیرساختی شامل 
ـ  یپژوهشـ  در) 1394( غفاریان]. 4[اند  ی قرار دادهموردبررسفناوري و منابع مالی را   و توصـیف  ا هـدف ب

 عوامـل  و دانـش  جریـان  کننـده  لیتسه عوامل ترین مهم ،فردوسی دانشگاه سازمانی دانش شبکه تحلیل
هاي  ارائه مدل توسعه شبکه]. 5[ی قرار دادند موردبررسرا  سازمانی دانش شبکه در دانش جریان بازدارنده

اي،  هاي جهـانی در سـه بعـد زمینـه     هاي پژوهش و فناوري صنعت نفت با استفاده از مدل دانش در هاب
از این  کدام چیهاما  .]2[به آن پرداخته است ) 1392(ساختاري و بعد محتوایی، تحقیقی است که توالیی 

جداگانـه مـورد    طـور  بـه ، این مـوارد را  هرکداماند و  رسی این موارد در کنار یکدیگر نپرداختهمقاالت به بر
) جامع صورت به(در کنار یکدیگر و در تعامل با هم  ها مؤلفهاند، اما در پژوهش حاضر این  تحلیل قرار داده

  . اند ی قرار گرفتهموردبررس



 3   ... محور هاي دانش سازمان در دانش يها شبکه يریگ شکلسازي عوامل الگوي و بند تیاولوشناسایی، 

 
 سـازوکار بایسـت   مـی  افـزوده  ارزشبـراي ایجـاد   هاي مهم این پژوهش این است که سازمان  از ضرورت

اندازي شبکه دانش خود ایجاد نماید؛ زیرا عدم  مناسبی براي مدیریت دانش و بسترسازي مناسبی براي راه
وجود شبکه دانش سبب کاهش اشتراك دانش در سـطح سـازمان شـده کـه منجـر بـه طـوالنی شـدن         

سـپس  . شـود  مـی  موردمطالعهوري پایین در سازمان  هرهها و اتالف منابع مالی و ب اجراي پروژه زمان مدت
، نیاز است که ایـن سـازمان   موردمطالعهمحور  ي سازمان دانشها تیفعالاینکه با توجه به عدم یکپارچگی 

انـدازي شـبکه دانـش پـیش بـرود؛ زیـرا هـیچ         به سمت راه شیها تیفعالسازي فرآیندها و  براي یکپارچه
گیـري   بـا شـکل  . کنـد  هاي دیگر فعالیت نمی ها و شرکت سازمان دوراز بهاي جدا و  وکاري در جزیره کسب

کـه   افتـه ی شیافـزا محـور   شبکه دانش، تعامالت دانشی واحدهاي مختلف مراکز تحقیقاتی سازمان دانش
محـور جهـت بـه     همچنـین سـازمان دانـش   . دهـد  افزایی دانشـی در سـازمان را نتیجـه مـی     ی همنوع به

، هـا  تیفعالتواند بهترین  هاي دانش می اندازي شبکه ها از طریق راه رین فعالیتگذاري و تعامل بهت اشتراك
ها را در شبکه به جریان انداخته و در اختیار دیگر واحدهاي مراکز تحقیقاتی ایـن   آموخته تجربیات و درس

  .محور قرار دهد سازمان دانش
 هـاي  سـازمان  در دانـش  يهـا  شـبکه  دهـی  شکل يبرا مناسب مدل کی از استفاده مستلزم اقدامات نیا

ـ مز شیافـزا  و هـا  سـازمان  يبقـا  در دانش يها شبکه مهم نقش رغم یعل. است محور دانش  یرقـابت  تی
 شـبکه  توسعه و يانداز راه از یجامع مدل و مانده مغفول محور هاي دانش سازمان در موضوع نیا سازمان،

 کـرده  تـالش  شکاف نیهم به توجه با حاضر قیتحق لذا. است نشدهارائه  ها سازمان از نوع نیا در دانش
هـاي   سـازمان  در دانش يها شبکه دهی شکل يبرا را یمدل ،یاکتشاف یبیترک روش از استفاده با تا است

  .دهدارائه  محور دانش
 بـه  ورود. اسـت  گرفتـه  شـکل  محـور  دانـش  اقتصاد ظهور با که است يدیجد مفهوم محور دانش سازمان
 خدمات و محصوالت بر تمرکز به را محور صنعت هاي سازمان از ياریبس يریگ جهت محور، دانش اقتصاد

ـ تحق مراکـز  بـه  تـوان  مـی  لیقب نیا از. است داده رییتغ دانش بر یمبتن  و یپژوهشـ  مراکـز  وتوسـعه،  قی
 تجربه از تواند می که است یسازمان ای شرکت محور دانش سازمان کی. نمود اشاره تحقیقاتی هاي سازمان

ـ یتعر در. کنـد  حاصـل  را جینتا نیبهتر افراد، تخصص و ـ ب محـور  دانـش  سـازمان  از گـر ید یف  :شـده   انی
 یدانش خدمات و کاال ،ها سازمان از گونه نیا در]. 12[» است دانش آن يورود نیتر مهم کهست یسازمان«

ـ ز تحـول  توانند می یدانش خاص يها ییتوانا به یابیدست با ها سازمان از نوع  نیا. شود می دیتول  بـه  يادی
هـاي جدیـد انجـام     ، پـس از تعریـف پـروژه   موردمطالعـه مراکز تحقیقـاتی در سـازمان   . ]37[ آورند وجود

هـاي مـدیریت    هاي دانشی، باید از ابزارهاي مناسبی مانند سیستم برآوردهاي الزم جهت شناسایی شکاف
  .شی استفاده نمایندهاي دان هاي دانش جهت پرکردن شکاف اندازي شبکه دانش و راه

محور در کشـور تحقیـق    هاي دانش هاي دانش در سازمان سازي شبکه که تاکنون با موضوع مدل ازآنجایی
و ) روش دلفی(هاي کیفی  جامعی صورت نگرفته، به همین خاطر، نوآوري این تحقیق در استفاده از روش
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. ی براي بررسی این موضوع اسـت ترکیبی اکتشاف صورت به) سازي ساختاري تفسیري رویکرد مدل(کمی 

محـور   هاي دانش سازمان در دانش شبکه گیري شکل بر مؤثر عواملتحقیق حاضر به دنبال ارائه مدلی از 
  :کند تا به سؤاالت زیر پاسخ دهد است و تالش می

 اند؟  محور کدم هاي دانش هاي دانش در سازمان گیري شبکه عوامل مؤثر در شکل .1
 چگونه است؟محور  هاي دانش هاي دانش سازمان گیري شبکه روابط بین عوامل مؤثر در شکل .2

 
 مبانی نظري -2

و ] 24[دهنـد   محـور افـزایش مـی    هاي دانـش  هاي دانشی را در سازمان هاي دانش شانس همکاري شبکه
ازجمله اهداف مهم . شوند ها می ها در این سازمان آموخته ها و درس گذاري تجارب، دانش باعث به اشتراك

ها این است که دانش به جریان افتد، نه اینکه صرفاً به اشتراك گذاشته شود  سازي دانش در سازمان شبکه
کـارکرد اصـلی   . شـود  هاي مشترك بـین متخصصـان سـازمان مـی     و جریان دانش منجر به بروز فعالیت

]. 50[رج از سـازمان اسـت   ي دانش کسب، اشتراك و در دسترس قرار دادن دانش در داخـل و خـا   شبکه
اي از واحـدهاي   ها به شـکل مجموعـه   یک رویکرد به شبکه این است که به آن) 1992( 1مطابق ایستون

ها، مؤسسات و عوامـل انتشـار    اي از فعالیت فرآیند تولید دانش به شبکه پیچیده]. 18[ارتباطی نگاه کنیم 
کاربردن آن  هاي ضروري و به براي یافتن دانش ها تواند به سازمان سازي می شبکه]. 29[متصل شده است 

گذاري دانش عبارت است از توزیع دانش میان  فرایند اشتراك]. 11[براي اجراي نوآوري موفق کمک کند 
شده است که وقتی  دانش تنها دارایی شناخته. کارکنان درون سازمان و حتی فراتر از آن، به بیرون سازمان

آنچه از ]. 3[کند  یابد و تسهیم و توزیع آن به رشد آن کمک می افزایش میشوند  دیگران در آن سهیم می
  . مرور پیشینه تحقیق استخراج شده است به شرح زیر است

وکار نیازمند  ماندن در عرصه کسب ها براي باقی پردازان سازمانی، سازمان به اعتقاد نظریه: عوامل محیطی
عوامـل محیطـی   «ي  توانـد بـه دسـته عمـده     عوامـل محیطـی مـی   . مطابقت با شرایط محیطی هسـتند 

بـه عـواملی کـه در درون مرزهـاي     . بندي شود تقسیم» سازمانی عوامل محیطی برون«و » سازمانی درون
ایـن  . شـود  سازمانی گفته می تعریف شده و بر روي عملکردهاي سازمان تأثیر دارند، عوامل درونسازمان 

سازمانی قرار دارند که در خـارج از   در نقطه مقابل، عوامل برون. توانند در کنترل سازمان باشند عوامل می
د، ولی بروي عملکرد شوند و سازمان نیز هیچ کنترلی بر روي این عوامل ندار مرزهاي سازمان تعریف می

 PESTELسازمانی در تحلیل  هاي دانش تنها به برخی از عوامل برون اما شبکه]. 43[ها مؤثرند  سازمان
  .اشاره دارند

هـاي   ساختارهاي سازمانی شامل تمامی قوانین سازمانی پنهان و آشکار، سیاست :ساختارهاي سازمانی
ها و سازوکارهاي  که وظایف، مسئولیت طوري شود؛ به یشده جهت انجام کارها و امورات سازمانی م طراحی

                                                        
١ Easton 
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هـاي   کنند کـه جریـان اطالعـات در الیـه     ساختارهاي سازمانی مشخص می. کنترلی مشخص شده است

هاي سازمانی  ساختارهاي سازمانی موجب رسمیت بخشیدن به دانش. مختلف سازمان چگونه صورت گیرد
هـاي بـا    سـازمان . هـا باشـند   هـاي دانـش در سـازمان    شبکهساختارهاي سازمانی باید پشتیبان . شوند می

انعطاف خواهند داشت  هاي با ساختارهاي سنتی و بی هاي باالتري از سازمان ساختارهاي منعطف، خروجی
]60.[  

در ایـن تحقیـق از   ] 54، 36[سـازمانی ارائـه شـده اسـت      تعاریف مختلفی از فرهنـگ  :سازمانی فرهنگ
که رفتارهـاي   طوري هاي موردپذیرش همگان نام برده شده است؛ به فرض عنوان پیش سازمانی به فرهنگ

سـازمانی   فرهنـگ ]. 36[نماینـد   هـا تعبیـر مـی    فرض هاي متفاوت را بر پایه این پیش سازمانی در موقعیت
فرهنگ دانشی بر پایـه  . شود هاي دانش محسوب می مشوقی براي افزایش سطح اشتراك دانش در شبکه

سازمانی خاص خـود را دارد کـه نشـان دهنـده      هر سازمانی فرهنگ]. 64، 25[وار است اعتماد متقابل است
سازمانی را نظـامی زنـده    کریس آرجریس، فرهنگ. هویت هر سازمان در دو بعد مشهود و نامشهود است

طـور   سازند، راهی که بر آن پایه بـه  خواند و آن را در قالب رفتاري که مردم در عمل از خود آشکار می می
کنـد   کننـد، تعریـف مـی    طور واقعی با هم رفتار می اي که به کنند و شیوه اندیشند و احساس می واقعی می

کند که مدلی از مفروضات بنیادي اسـت کـه    گونه تعریف می سازمانی را این ادگار شاین نیز فرهنگ]. 22[
گیرنـد و   را یـاد مـی   اعضاي گروه براي حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تکامل داخلی آن

صورت یک روش صحیح براي درك، اندیشه و  کند که معتبر شناخته شده، سپس به چنان خوب عمل می
  ]. 52[شود احساس کردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضاي جدید آموخته می

ات مشـاهده  هاي دانش که در ادبی اندازي شبکه یکی دیگر از عوامل مهم در راه :سازوکارهاي ارتباطی
سازوکارهاي ارتباطی بـه تعامـل انسـانی بـین کارکنـان      . ، سازوکارهاي ارتباطی است]20، 8[شده است 

هاي دانش هستند کـه   سازوکارهاي ارتباطی، شکل دهنده روابط کارکنان در شبکه. ها اشاره دارد سازمان
تواننـد شـامل    وکارها مـی ایـن سـاز  ]. 8[شـوند   سبب تسهیل در برقراري ارتباطات دانشی در سازمان می

افـزایش برقـراري   . هاي دانش، جلسـات توفـان فکـري شـوند     هاي فکر، کارگاه دانش، اتاق 1هاي انجمن
هاي دانش سبب افزایش سرعت جریان دانـش در سـازمان شـده و منجـر بـه       ارتباطات دانشی در شبکه

هیت ابزارهاي ارتباطی در مدیریت به همین دالیل، با توجه به ما. شود افزایش بازتولید دانش در شبکه می
هـاي   اندازي موفق شبکه ارتباطات کارکنان در شبکه دانش سازمان، این عامل یکی از عوامل مهم در راه

  .دانش در سازمان است
شـده از ادبیـات پـژوهش نـوع دانـش موجـود در        ترین عوامـل شناسـایی   یکی دیگر از مهم :نوع دانش

پژوهشـگران زیـادي از ایـن    ]. 15[اندازي شبکه دانش دارد  در راههاي دانش است که نقش مهمی  شبکه
، 38، 33[هاي آشکار در ادبیات مدیریت دانش اشاره کردند هاي ضمنی و دانش موضوع در خصوص دانش

                                                        
١ Forum  
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طورکلی  هاي آشکار و روابط بین افراد تمرکز دارند که به نقش دانش و اشتراك دانش معموالً بر دانش]. 8

هاي پنهان، دانش نسبت به چگونگی انجام یـک   دانش]. 15[شود  حافظه سازمانی یاد میعنوان  از آن به
کدگذاري این دانش و مجسم ساختن . گیرد هاي فردي شکل می کار است که با تجارب شخصی و تالش

ها خود را نشان  الي سازوکار ها در دل فرآیندها و در البه به همین خاطر این دانش. آن کار دشواري است
هـاي دانـش ایجـاد و     در شبکه. دهند تا اینکه در یک ساختار مستند و مشخص نوشته یا ذخیره شوند می

هاي آشکار نیازمند استفاده از فنون همکاري متقابل و ایجاد ارتباطات بلندمدت و راهبردي  اشتراك دانش
در مراکـز  هـاي دانـش را    شـبکه ) 2007( 1تانـگ ]. 49، 59، 13[هـاي دانـش اسـت     بین اعضاي شـبکه 

نـوع  «و » 2نوع معـامالتی «کنندگان به دو نوع عمده  فناوري بر اساس تأمین توسعه صنایع زیست و تحقیق
هاي  در نوع اول، تأکید بر قراردادهاي رسمی تبادل و در قالب شبکه]. 57[تقسیم کرده است » 3تعامالتی

هاي دانش  قرارداد و در قالب شبکهدانش رسمی است و نوع دوم بر اساس تعامل دوجانبه دانشی و بدون 
نـوع دانـش در   . ها مکمـل یکـدیگر هسـتند    هاي دانش در سازمان هرکدام از انواع شبکه. غیررسمی است
که نـوع دانـش    ازآنجایی. کند اي است که آن سازمان طراحی و استفاده می کننده نوع شبکه سازمان تعیین

عنـوان یکـی از عوامـل مـؤثر در      عامـل نـوع دانـش بـه    در انتخاب نوع شبکه دانش تأثیر دارد، درنتیجه 
  .شود هاي دانش در مراکز تحقیق و توسعه انتخاب می اندازي مناسب شبکه راه

، 44، 34[مدیریتی از دیگر عواملی بوده است کـه از ادبیـات پـژوهش     فرآیندهاي :فرآیندهاي مدیریتی
شـود کـه در سـازمان     رآیندهایی اطالق مـی از ف دسته آنفرآیندهاي مدیریتی به . انتخاب شده است]. 27
گیـري و   طور مستقیم در شـکل  این فرآیندها به. شوند منظور مدیریت بهتر کارها و امور سازمان اجرا می به

تـوان   سـازوکارهاي مـدیریتی را مـی   ) 1993(مطابق بـا هـامر و چمپـی    . هاي دانش مؤثرند تقویت شبکه
هـا را در بـردارد و ایجـاد خروجـی کـه       یا چندین نوع از وروديها که یک  اي از فعالیت عنوان مجموعه به

سـازوکارهاي مـدیریتی، اسـاس    . ارزشی براي هر دو یعنی هم شرکت و هم مشتري است، تعریـف کـرد  
مفهوم زنجیره ارزش را تشکیل داده و به عنوان یک ابزار تحلیل راهبردي براي تاسیس شرکتها بـه کـار   

سازي بهتر مدیریت دانـش در سـازمان کمـک     شود که به پیاده هایی میاین عامل شامل فرآیند. می رود
 مـدیریت پـروري و   برخی از این فرآیندها شامل فرآیندهاي مدیریت کارایی، مـدیریت جانشـین  . کنند می

. ]47[وکار متصـل شـوند    توانند به یک تابع کسب سازوکارها و فرآیندهاي مدیریتی می. شوند نوآوري می
سـازي   دهنـد کـه در شـبکه دانـش پیـاده      هاي اصلی مدیریت دانش را پوشش مـی  عالیتاین فرآیندها، ف

عنوان یکـی   به همین خاطر این عامل به. شوند شوند و باعث افزایش جریان دانش در شبکه دانش می می
  .دانش در سازمان انتخاب شد هاي شبکهاندازي موفق  مهم و تأثیرگذار در راه عواملاز 

هـاي دانـش،    اندازي شـبکه  ترین عوامل در راه یکی از کلیدي :هاي ارتباطی شبکهفناوري اطالعات و 
                                                        

١ Tang 
٢ Transactional 
٣ Interactional 
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از بهتـرین  . وفور در ادبیات پـژوهش بـه آن اشـاره شـده اسـت      فناوري اطالعات و ارتباطات است که به

هاي مجـازي   وتوسعه، استفاده از شبکه هاي دانش مراکز تحقیق هاي انتقال دانش بین افراد در شبکه شیوه
روي ) 2000( 1آنتونی و همکاران. آید که در قالب ابزارهاي فناوري اطالعات و ارتباطات به وجود می است

وتوسعه بحث کردند و به این نتیجه رسیدند کـه اسـتفاده از اینترنـت     هاي تحقیق تأثیر اینترنت بر فعالیت
بـر  ]. 7[یگـر ابزارهـا دارد   وتوسعه به نسبت د مراکز تحقیقهاي دانش  باالترین ضریب کاربرد را در شبکه

  :صورت جدول زیر است هاي دانش به هاي شبکه پایه آنچه بیان شد، مؤلفه
  دانش هاي شبکه هاي  مؤلفه  -1جدول

 مرجع مؤلفه

  ]31، 35، 45، 65[  سازمانی محیط برون
  ]26، 25، 16، 8[ سازمانی محیط درون

  ]33، 38، 8[  محتواي دانش
  ]31، 8، 64[ فرهنگ فردي

  ]10، 63، 51، 25، 17، 8، 64[ سازمانی فرهنگ
  ]63، 25، 21، 16، 10، 62، 64[  افزاري فناوري اطالعات هاي نرم سیستم
  ]63، 51، 25، 41، 64[ افزاري فناوري اطالعات و شبکه هاي سخت سیستم

  ]16، 27، 44، 34[ فرآیندهاي مدیریتی
  ]28، 61، 8[  ساختارهاي سازمانی

  ]8، 20[ ارتباطیسازوکارهاي 
  
 پیشینه تحقیق -3

ي دانش جهـانی بیـان داشـته اسـت کـه اقتصـاد عصـر         در تحقیقی در خصوص شبکه) 2001( 2هوآنگ
ي دانش جهانی و تجارت دانشی بر پایه  بنیان، پتانسیل ایجاد شبکه سازي و اقتصاد دانش دیجیتال، جهانی
هـاي آن و   ي دانش جهانی را با تعریـف ویژگـی   وي شبکه]. 23[را فراهم کرده است  3فناوري اطالعات

ي دانـش   ارائـه مـدلی از شـبکه   در تحقیقی به ) 2002( 4پیناتو. هاي تجاري بیان نموده است ساخت مدل
هاي  هاي دانش در گروه افزاري شبکه هاي نرم وي در این تحقیق قابلیت]. 46[پرداخته است جوامع علمی 

در ایـن تحقیـق بـه آن    روابطـی کـه   نـوع  . هاي خدماتی را موردبررسی قرار داده اسـت  اري در سازمانک
                                                        

١ Antonelli et al. 
٢ Huang 
٣ e-Knowledge Commerce  
٤ Pinato 
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چـه کسـی بـا چـه کسـی در چـه       «و اینکـه  » چه دانشی را چه کسی در کجا دارد«پرداخته شده شامل 

دانـش  هاي  به بازمهندسی شبکه) 2004( 1راقوان. شود ، می»تواند تعامل دانشی داشته باشد هاي می حوزه
دار و مبتنـی بـر بازمهندسـی دوبـاره،      در این پژوهش با روش نظام]. 48[مبتنی بر اینترنت پرداخته است 

هاي دانش و همچنـین راهبردهـاي    موانع پیش روي توسعه شبکه هاي دانش بررسی شده و مفهوم شبکه
بکه و سطح سـازمان و  الزم در راستاي فعالیت کارا در سازمان بررسی و به موانع در سطح افراد، سطح ش

چهـارچوب مفهـومی موردبررسـی شـامل فنـاوري      . هاي فناوري اطالعـات اشـاره شـده اسـت     زیرساخت
یـک   بـه  بـه موضـوع نگاشـت یـک    ) 2004( 2کو .سازمانی و محیط سازمانی بوده است اطالعات، فرهنگ

هـاي   ی بخـش در این پژوهش به جریان دانش و اثـري کـه بـر کـارای    ]. 32[پردازد  هاي دانش می شبکه
در این تحقیق عوامل ساختار سازمانی، نـوع  . شود گذارد نیز اشاره می محور می هاي دانش مختلف سازمان

عنـوان   بـه ) عوامل فرهنگی در برقـراري ارتباطـات سـازمانی   (ها در ایجاد ارتباطات  دانش و بایدها و نباید
هـاي   بـه بررسـی کـارایی   ) 2015( 3سالیماسـی . گیري شبکه دانش بیان شده اسـت  عوامل مهم در شکل

که در این تحقیق بدان اشاره شده، مربـوط بـه   اختالفی ترین  عمده]. 55[هاي دانش پرداخته است  شبکه
ي دانشی که در سـازمان بـه وجـود     نوع شبکه. شود نوع دانش و اطالعاتی است که در سازمان مبادله می

دهد که  نتایج این پژوهش نشان می. زمانی آن داردآید، ارتباط مستقیم با موقعیت رقابتی و کارایی سا می
نوع دانش در تعیین نوع شبکه دانش مؤثر است و نوع شبکه دانش بر پایه میزان تأثیري که بـر سـازمان   

در پژوهشی به مطالعـه  ) 2016( 4الخورایجی. تواند مزیت رقابتی و کارایی سازمان را افزایش دهد دارد می
گـذاري و   اجراي صنعت فناوري اطالعات براي به اشـتراك  اي نوآورانه و قابله مدل شبکه دانش در پروژه

نتایج این تحقیق عوامل سازمانی مؤثر بر اشتراك دانش ]. 6[انتقال دانش بین چند سازمان پرداخته است 
هـاي نوآورانـه و    هاي دانش در پروژه این تحقیق اجزاي مدل شبکه. دهد هاي دانش را نشان می در شبکه

سـازمانی، فرآینـدهاي مـدیریتی،     اجراي صنعت فناوري اطالعات را شامل عوامل محیطـی، فرهنـگ   لقاب
 .داند هاي فناوري اطالعات می ابزارهاي ارتباطی سازمانی، زیرساخت

هاي دانشی اشاره  دهد، هرکدام از تحقیقات به بعد خاصی از شبکه گونه که پیشینه تحقیق نشان می همان
هـا از روش   کدام از پـژوهش  ، هیچ)نگر است صورت جامع و کل ها به عدم بررسی مؤلفه معناي که به(دارند 
صورت ریاضی و در تعامل با یکدیگر مورد  ها نیز به اند و مؤلفه سازي ساختاري تفسیري استفاده نکرده مدل
 .اند بندي قرار نگرفته دسته

 
  
  

                                                        
١ Raghavan 
٢ Kou 
٣ Solymossy 
٤ Alkhuraiji 
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  شناسی تحقیق روش -4

 کـه  است )وتوسعه خودرویی مراکز تحقیق(ی دولت محور دانش سازمان پژوهش نیا درموردمطالعه  سازمان
محصـوالت   سـازي  ینهآن طراحی و به یتمأمورو  دنمای یممرتبط با خودرو فعالیت  يها يفناور حوزه در

طراحـی   یـت مأمور بـا  1370سـال   اسـت کـه در  ) خـودرو (مرتبط با حوزه خودرو و موتورهـاي پیشـران   
سپس با انشعاباتی که در . تأسیس شدسازي خودروهاي موجود در صنعت خودرو  خودروهاي جدید و بهینه

هاي این مرکز توسـعه یافتـه و در سـال     آن صورت گرفت و با تغییرات و تحوالت مدیریتی دامنه فعالیت
ي محولـه،  ها تیمأمور با توجه به اهداف و. محور در این صنعت تبدیل شده است به سازمان دانش 1387

هـاي   این سازمان از دو مرکز تحقیقاتی تشکیل شده است که هرکدام از این مراکـز تحقیقـاتی در حـوزه   
نفر متخصـص   147در این سازمان . تخصصی مکانیک، مهندسی ساخت و مهندسی کنترل فعالیت دارند

قرار  مورداستفادهصنایع خودروسازي  نتایج تحقیقات این سازمان در. نماید هاي نامبرده فعالیت می در حوزه
  .ردیگ یم

 موردمطالعه سازمان یشناخت تیجمع مشخصات  -2 جدول

  درصد فراوانی  ها داده  ها طبقه  شناختی متغیرهاي جمعیت

  %6/81  120  مرد  جنسیت
  %4/18  27  زن

  سن

  %8/0  22  سال 30تا  20
  %2/31  42  سال 35 تا 30
  %8/37  52  سال 40تا 35

  %23  31  سال 40باالي

  %5/75  90  ارشد کارشناسی  میزان تحصیالت
  %5/24  57  دکترا

  
 شده استفادهسازي ساختاري تفسیري  مدل دلفی و روش ازتحقیق  سؤاالت به پاسخ برايین پژوهش ادر 

 اطالعات لیتحل و گردآوري براي یبیترک یروش ازبوده و  کاربرديپژوهش حاضر از نوع پژوهش . است
 یشـناخت  بـه  یابیدسـت  ضمن ،یفیک و میک هاي دادهترکیب  باهمچنین تالش شده . کرده است استفاده

در نظر گرفتن سـؤاالت   با. دیآ فراهم زین جینتا صحت و ريیپذ میتعم شیافزا ي نهیزم موضوع، از قیعم
ی فـ یکش رو از استفادهبه این صورت که نخست با  ؛است شده استفاده یاکتشاف یبیترک شیوه از ،تحقیق

ی و موردبررسـ ، اند شدههاي دانش که از پیشینه تحقیق شناسایی  گیري شبکه مؤثر در شکل عوامل ،دلفی
بررسی بیشتر جزییات مدل از روش کمی ساختاري تفسـیري   منظور بهاعتبارسنجی قرار گرفته و در ادامه 

هـاي   ش دلفـی اسـت، داده  در بخش نخست از این پـژوهش کـه شـامل اسـتفاده از رو    . شود می استفاده
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در ایـن پـژوهش،   . در قالب پرسشنامه دلفی از متخصصان ایـن حـوزه جمـع آوري شـده اسـت      ازیموردن

گیري غیر  هاي نمونه سازي ساختاري تفسیري، از روش ی هم در بخش دلفی و هم در بخش مدلطورکل به
البته پژوهشگر دو معیار اصلی . شد اي استفاده یا قضاوتی و زنجیره دار هدفهاي  احتمالی، ترکیبی از روش

ی دانشـگاه  علمـ  ئتیهاینکه خبرگان یا عضو : دانست و مهم را براي مشارکت در این پژوهش مناسب می
ي مدیریت و داراي چنـدین سـال    نهیدرزممتخصصی /یا موسسه پژوهشی درزمینه مدیریت باشند یا مدیر

انجـام   منظـور  بهبه همین خاطر، در بخش نخست از تحقیق، . باشند سابقه فعالیت مدیریتی در این حوزه 
سازي ساختاري تفسـیري نیـز    آوري شد و همچنین براي مدل پرسشنامه دلفی جمع 19روش دلفی تعداد 

 مبنـاي  و دریافـت شـد   پرسشنامه 22 الزم هاي پیگیري از پس تیدرنها و شد توزیع پرسشنامه 25تعداد 
  .گرفتند قرار پژوهش این

 از اسـتفاده  بـا  روش ایـن  در. است پژوهان ندهیموردعالقه آ نظرخواهىِ هاي روش از یکی »فیدل« روش
 متخصصـان  پانـل  روش، این در .گیرد مى صورت ترى دقیق هاى بینى پیش ساختاریافته، هاى دستورالعمل

گیـري غیـر احتمـالی و ترکیبـی از      نمونـه  صورت بهاعضاي پانل دلفی، در این پژوهش، . شود می تشکیل
نفـر را بـراي    12بـر ایـن اسـاس، پژوهشـگر     . اي برگزیده شدند یا قضاوتی و زنجیره دار هدفي ها روش

شرکت در این پژوهش مناسب دانسته و انتخاب نمـوده اسـت؛ سـپس از ایـن افـراد در خصـوص بقیـه        
 . اي انتخاب شدند ی زنجیرهنفر دیگر با روش غیر احتمال 7ی شد که نظرخواهمتخصصان 

. استفاده شد 1میان اعضاي پانل، از ضریب هماهنگی کندال نظر اتفاقدر این پژوهش، براي تعیین میزان 
 ء یش N رتبه دسته چندین میان موافقت و هماهنگیدرجه  تعیین براي مقیاسی کندال هماهنگی ضریب
. کرده اسـت  ارائهگیري درباره ادامه یا توقف روند دلفی دو معیار آماري  اشمیت براي تصمیم. است یا فرد

ي، ثابت ماندن این ضـریب یـا رشـد نـاچیز آن در دو دور متـوالی نشـان       نظر اتفاقدر صورت نبود چنین 
. دی بایـد متوقـف شـو   نظرخـواه صـورت نپذیرفتـه اسـت و فرآینـد      ءدهد که افزایشی در توافق اعضا می
نفر نیز معنادار می باشد  10براي پانل دلفی با تعداد اعضاي باالي  Wاست، که مقادیر کوچک  ذکر انیشا
]53.[  

هـاي دانـش از    گیري شـبکه  ی عوامل مؤثر بر شکلارتباط شناسایی مدل برايبخش بعدي از تحقیق،  در
هـاي آمـاري    ي روشجا بهی گروه ريیگ میتصم روشیک  عنوان به ،ريیتفس ساختاريسازي  مدل روش

 و یاضیر اصول از ريیگ بهره با روش نیا. شد استفاده ،)ریمس لیتحل ای ساختاري معادالت لیتحلمانند (
در ایـن  . کنـد  گیري شبکه دانش را مشخص می روابط بین عوامل مؤثر بر شکل متخصصان، نظر هیپا بر

عوامل مـؤثر بـر    تیاولو ییشناساي و بند سطح امکانسازي ساختاري تفسیري،  تحقیق با استفاده از مدل
ي و شناسـایی ارتبـاط بـین    بنـد  سـطح در این مرحله بـراي  . شود هاي دانش فراهم می گیري شبکه شکل

در ایـن پرسشـنامه   . ، اسـتفاده شـد  شـده  یطراحاي که بر اساس خروجی مرحله قبل  عوامل، از پرسشنامه
                                                        

١ Kandall's Coefficient of concordance (W) 
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ر قالب یک ماتریس زوجی در پرسشـنامه گنجانـده شـده    از مرحله قبل د شده ییشناساي ها مؤلفهتمامی 

کـه  . محاسبه شده اسـت  82/0ریچاردسون -قابلیت اعتماد این پرسشنامه با استفاده از فرمول کودر. است
  .عدد قابل قبولی است

  
 )روش دلفی(هاي تحقیق  وتحلیل و یافته تجزیه -5

  :اول دور هاي یافته
 ریتـأث از ادبیات موضوع، هشت عامل را کـه داراي   شده انتخابپانل از بین ده عامل  اعضايدر این دور، 

در این پرسشنامه از متخصصان خواسته شده بود که بسته به نظر . زیاد یا خیلی زیاد بودند، انتخاب کردند
کنند و ابعاد پیشنهادي خود را در قالب ایـن   اظهارنظر شده ییشناساي ها مؤلفهشخصی خود در خصوص 

) 5(و خیلی زیـاد  ) 4(، زیاد )3(، متوسط )2(، کم )1(به هر شاخص امتیاز بسیار کم . پرسشنامه بیان دارند
ي آن هـا  شـاخص بـر اسـاس میـانگین     مؤلفهامتیاز هر  اول، دور هاي پرسشنامه آوري جمع از پس. بدهند
خالصـه نتـایج دور اول دلفـی در     .به دست آمد ها پاسخ استاندارد نحرافا و میانگین و محاسبه شد مؤلفه

 .نشان داده شده است 3جدول 

  دلفی اول دور نتایج خالصه  -3 جدول

 
ــه  مؤلف

1 
ــه  مؤلف

2 
ــه  مؤلف

3 
ــه  مؤلف

4 
ــه  مؤلف

5 
ــه  مؤلف

6  
ــه  مؤلف

7 
ــه  مؤلف

8 
ــه  مؤلف

9 
ــه  مؤلف

10 
 00/4 01/4 14/4 37/4 13/4 15/3 12/4 18/4 54/3 24/4 میانگین

ــراف  انح
 معیار

22/0 87/0 64/0 34/0 10/1 33/0 32/0 43/0 63/0 60/0 

  
با کسـب امتیـاز    هرکدام 10و  9، 8، 7، 6، 4، 3، 1 يها مؤلفهاشاره شده است،  3گونه که در جدول  همان
سازمانی  هاي محیط درون مؤلفه. اند کردهامتیاز قبولی را براي رفتن به دور دوم دلفی را کسب  5و  4بین 

 بـا . شـوند  به دلیل عدم کسب امتیاز الزم حذف می 5و  2هاي شماره  سازمانی به عبارتی مؤلفه و فرهنگ
 کندال توافق ضریب 21 نسخه SPSS افزار نرم از استفاده با قبل، فصل در کندال ضریب تفسیر به توجه

 بـین  اندك توافقدهنده  نشان دلفی نخست دور براي که بوده 194/0 مقدار ضریب این که شده محاسبه
 بـین  زیـاد  بسـیار  پراکنـدگی دهنـده   نشـان  نیـز هـا   پاسـخ  پراکنـدگی  معیار همچنین و است متخصصان

 بـا  دوم دور پرسشـنامه  و گیـرد  می دلفی دوم دور اجراي به تصمیم پژوهشگر دلیل همین بهست ها پاسخ
  .شود می آماده متخصصان پیشنهادي تغییرات به توجه
  :دوم دور هاي یافته

دور قبل دلفی، بر پایه نظرات اعضـاي پانـل، تغییـرات الزم روي     شده يآور جمعهاي  پس از تحلیل داده
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از پرسشـنامه دور دوم حـذف شـده و     5و  2هـاي شـماره    بدین ترتیب کـه مؤلفـه  . پرسشنامه اعمال شد

. سازمانی به عوامـل محیطـی تغییـر کـرد     ي عوامل محیطی برون مؤلفههمچنین به پیشنهاد متخصصان 
از دور قبل دلفـی   شده انتخابهمانند دور قبل، اعضاي پانل، نظرات تخصصی خود را درباره هشت عامل 

و ) 4(، زیـاد  )3(، متوسط )2(، کم )1(ها خواسته شد تا به هر شاخص امتیاز بسیار کم  بیان داشتند و از آن
امتیاز هـر مؤلفـه بـر     ،هاي این دور ها و تحلیل داده آوري پرسشنامه دهند که پس از جمعب) 5(خیلی زیاد 

، خالصه نتایج دور دوم دلفی نشـان داده  4در جدول . هاي آن مؤلفه محاسبه شد اساس میانگین شاخص
همچنین به پیشـنهاد  . است 274/0عدد  دهنده نشاناین مرحله در ) W(ضریب توافق کندال . شده است

  .ي شدگذار نامعوامل فرهنگی  عنوان بهتخصصان فرهنگ فردي م
 دلفی دوم دور نتایج خالصه  -4 جدول

 8مؤلفه  7مؤلفه  6مؤلفه  5مؤلفه   4مؤلفه  3مؤلفه  2مؤلفه  1مؤلفه  

 74/4 54/4 71/4 64/4 81/4 67/4 73/4 66/4 میانگین

 39/0 27/0  08/0 18/0 06/0  11/0 12/0  06/0 انحراف معیار

  
  :سوم دور هاي یافته

از دور قبـل دلفـی    شده انتخاب، اعضاي پانل نظرات تخصصی خود را درباره هشت عامل قبلهمانند دور 
و ) 4(، زیـاد  )3(، متوسط )2(، کم )1(ها خواسته شد تا به هر شاخص امتیاز بسیار کم  بیان داشتند و از آن

امتیاز هر مؤلفه بر اساس  ،هاي این دور ها و تحلیل داده آوري پرسشنامه پس از جمع. بدهند) 5(خیلی زیاد 
خالصه نتایج دور سوم دلفـی نشـان داده شـده     5ل در جدو. هاي آن مؤلفه محاسبه شد میانگین شاخص

  .است
 دلفی سوم دور نتایج خالصه  -5 جدول

 8مؤلفه  7مؤلفه  6مؤلفه  5مؤلفه  4مؤلفه  3مؤلفه  2مؤلفه  1مؤلفه  

 71/4  53/4 74/4  68/4 88/4 67/4  75/4 80/4  میانگین

  25/0 11/0 10/0 11/0 00/0  00/0 10/0  06/0 انحراف معیار
  

خبرگان قرار  دیتائدر این دور مورد  موردنظرشود همه هشت مؤلفه  مشاهده می 5که در جدول  گونه همان
 طور نیهم. یعنی داراي اهمیت زیاد و خیلی زیاد هستند اند بوده 5تا  4ها بین  گرفتند و میانگین امتیاز آن

کمتري نسبت به دور قبل دلفـی   شود که انحراف معیارها پراکنش در ردیف انحراف معیار نیز مشاهده می
همچنـین ضـریب   . همگرایی بیشتر پاسخ اعضاي پنل نسبت به دور قبل است دهنده نشاناین امر . دارند
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  . است 509/0توافق کندال در این مرحله 

  :چهارم دور هاي یافته
از دور قبـل دلفـی    شده انتخابهمانند دور قبل، اعضاي پانل نظرات تخصصی خود را درباره هشت عامل 

و ) 4(، زیـاد  )3(، متوسط )2(، کم )1(ها خواسته شد تا به هر شاخص امتیاز بسیار کم  بیان داشتند و از آن
امتیاز هر مؤلفـه بـر    ،هاي این دور ها و تحلیل داده آوري پرسشنامه که پس از جمع. بدهند) 5(خیلی زیاد 

خالصه نتایج دور چهـارم  دلفـی نشـان     6جدول در . هاي آن مؤلفه محاسبه شد اساس میانگین شاخص
  .داده شده است

 دلفی چهارم دور نتایج خالصه -6 جدول

 8مؤلفه  7مؤلفه  6مؤلفه  5مؤلفه  4مؤلفه  3مؤلفه   2مؤلفه  1مؤلفه   
 56/4 28/4 35/4 51/4  63/4 33/4 53/4 57/4 میانگین

 08/0 08/0 05/0  07/0 00/0 00/0  06/0 06/0  انحراف معیار

  
خبرگان قرار  دیتائدر این دور مورد  موردنظرشود همه هشت مؤلفه  مشاهده می 6گونه که در جدول  همان

در  طور نیهم. است؛ یعنی داراي اهمیت زیاد و خیلی زیاد هستند 5تا  4ها بین  گرفتند و میانگین امتیاز آن
 دهنـده  نشـان شود که انحراف معیارها پراکنش بسیار اندکی دارند که  ردیف انحراف معیار نیز مشاهده می

همچنین ضریب توافق کندال در این مرحلـه  . همگرایی باالي پاسخ اعضاي پنل نسبت به دور قبل است
گونه که مشـاهده   نهما .باشد توافق قوي بین اعضاي پنل خبرگی می دهنده نشاناست که  814/0معادل 

  .دهد خروجی روش دلفی را نشان می 7شود جدول  می
 دلفی روش خروجی -7 جدول

 مؤلفه
 عوامل محیطی

  نوع دانش
 عوامل فرهنگی

 افزاري فناوري اطالعات هاي نرم سیستم
 افزاري فناوري اطالعات و شبکه هاي سخت سیستم

  فرآیندهاي مدیریتی
 ساختارهاي سازمانی

 ي ارتباطیسازوکارها
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 )سازي ساختاري تفسیري مدل(هاي تحقیق  وتحلیل و یافته تجزیه -6

سـازي   مـدل کمی روش شدند، در این مرحله با استفاده از  دیتائي مدل در مرحله قبل ها مؤلفه ازآنکه پس
سازي ساختاري تفسیري  روش مدل. بندي شدند تعیین و سطح ها مؤلفه، روابط بین این ساختاري تفسیري
روش  ازاسـتفاده   بـا را شناسـایی و   هـا  مؤلفـه هاي ریاضی و نظر خبرگان روابط بـین   با استفاده از روش

MICMAC در یـک مـاتریس زوجـی وارد     شـده  ییشناسـا ي هـا  مؤلفه. کند بندي می ها را سطح نیز آن
  . دهد ها را نشان می شده و کدهاي متناظر آن دیتائي ها مؤلفه 8جدول . شوند می

 ها آن متناظر يکدها و شدهتائید هاي مؤلفه  -7 جدول

  ها مؤلفه  کد
C1 عوامل محیطی  
C2 نوع دانش  
C3  عوامل فرهنگی 
C4 افزاري فناوري اطالعات هاي نرم سیستم 
C5 افزاري فناوري اطالعات و شبکه هاي سخت سیستم  
C6   مدیریتیفرآیندهاي  
C7  ساختارهاي سازمانی 
C8 ي ارتباطیسازوکارها  

  
دوطرفـه یـا    ، طرفـه  کشود که در ماتریس مقایسات زوجی، وجود روابط ی از خبرگان درخواست می سپس

ـ را با عالئمـی کـه برایشـان     ها مؤلفهعدم وجود روابط بین  در قالـب مـاتریس خودتعـاملی     شـده  ی معرف
پس از استخراج ماتریس خودتعاملی ساختاري، با تفسیر عالئم به اعداد . نشان دهند) 9جدول (ساختاري 

شـود و مـاتریس دسـتیابی حاصـل      هاي ماتریس به اعداد صفر و یک تبدیل مـی  صفر و یک، همه درایه
  . انجام عملیات ریاضی استسازي ماتریس براي  هدف از انجام این مرحله آماده. شود می
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 ساختاري خودتعاملی ماتریس -9 جدول

 C1 C2 C3  C4 C5 C6 C7 C8  ها مؤلفه

  O  O O V  V  O  V    عوامل محیطی
  V  A  O X  V  A      نوع دانش 

  O  O  V  O  X       عوامل فرهنگی
  V  A  A  X         افزاري فناوري اطالعات هاي نرم سیستم
اطالعات و  افزاري فناوري هاي سخت سیستم
 شبکه

          O  O  O  

  V  V              فرآیندهاي مدیریتی
  V               ساختارهاي سازمانی
                  سازوکارهاي ارتباطی

  
آید، اگر بین دو عامل یا بین سطر و ستون  گونه که از نامش برمی ، همان)10جدول (دستیابی  ماتریسدر 

اي وجـود   کـه رابطـه   گیـرد و درصـورتی   اي وجود داشته باشد، درایه یک در آن خانه قرار می خاصی رابطه
  . گیرد نداشته باشد عدد صفر در آن خانه قرار می

  دستیابی ماتریس -10 جدول

 C1  C2 C3 C4  C5 C6 C7  C8  متغیرها

  0  0  0  0  0  1  0  1  محیط
  1  1  0  0  0  0  1  0  نوع دانش 

  1  0  0  0  0  1  1  0 عوامل فرهنگی
  1  0  0  1  1  0  1  0 افزاري فناوري اطالعات هاي نرم سیستم
افزاري فناوري اطالعات و  هاي سخت سیستم
 شبکه

0  0  0  1  1  0  0  0  

  1  1  1  0  1  0  0  0  فرآیندهاي مدیریتی
  1  1  0  0  0  1  0  0 ساختارهاي سازمانی
  1  0  0  0  0  1  1  0  سازوکارهاي ارتباطی

  
ضرب آن با ماتریس مرحله قبل برابر شـود؛   کنیم تا حاصل قدر در خود ضرب می را آن 10جدول  ماتریس

در ایـن مرحلـه بـراي محاسـبه ضـرب      ]. 58[آید  در این صورت ماتریس سازگار شده نهایی به دست می
را  ماتریس سازگار شده نهایی 11جدول . استفاده شد) R2013bنسخه ( Matlabافزار  نرم ازها  ماتریس

  . دهد نشان می
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  نهایی شده سازگار ماتریس -11 جدول

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8  متغیرها

  1  1  0  0  0  1  1  1  عوامل محیطی
  1  1  0  0  0  1  1  0  نوع دانش 

  1  1  0  0  0  1  1  0 عوامل فرهنگی
  1  1  0  1  1  1  1  0 افزاري فناوري اطالعات هاي نرم سیستم
اطالعـات و  افـزاري فنـاوري    هاي سخت سیستم
 شبکه

0  1  1  1  1  0  1  1  

  1  1  1  1  1  1  1  0  فرآیندهاي مدیریتی
  1  1  0  0  0  1  1  0 ساختارهاي سازمانی
  1  1  0  0  0  1  1  0  سازوکارهاي ارتباطی

  
پس از استخراج ماتریس سازگار نهایی نوبت تعیین اولویت متغیرهاست، براي تعیین سطح متغیرها، ابتـدا  

مجموعه دستیابی هر متغیر شـامل  . نیاز براي هر متغیر تعیین شود باید مجموعه دستیابی و مجموعه پیش
هـایی   شامل متغیـر  ازین شیپها رسید و مجموعه  توان به آن شود که از طریق این متغیر می هایی می متغیر

همه  ازین شیپسپس اشتراکات مجموعه دستیابی و . توان به این متغیر رسید ها می شود که از طریق آن می
) عامـل (شود و در صورت برابر بودن مجموعه دستیابی با مجموعه اشـتراك آن عوامـل    عوامل تعیین می

 ماتریس از سطوح قبلی سطوح باید دست آوردن سایربراي به . شود اولویت باال در نظر گرفته می عنوان به
به دلیل محدودیت در تعـداد  . شود تا دیگر هیچ متغیري باقی نماند قدر تکرار می آن فرآینداین . جدا شوند

ی عوامل این پـژوهش  طورکل به. صفحات مقاله از آوردن جداول تعیین سطوح عوامل خودداري شده است
  . قرار گرفتند 12در سه اولویت اصلی در جدول 

 هر عامل الویت ترتیب  -12 جدول

 نام عامل شماره عامل الویت
 نوع دانش، عوامل فرهنگی، ساختارهاي سازمانی و سازوکارهاي ارتباطی  C2, C3, C7, C8  اولویت اول

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

  فرآیندهاي مدیریتی C6  اولویت سوم
  

مرحله بعد نوبت ترسیم نمودار است که بر اساس سطوح مدل و نقشه ماتریس سـازگاري روابـط شـخص    
شود و در انتها، روابـط بـین    بر اساس سطوح مدل، عوامل مرتب شده و در مدل نهایی آورده می. شود می
قابـل مشـاهده    1مدل نهایی این پژوهش در شکل . شود مشخص می ،ماتریس سازگارشدهها از روي  آن
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  . است

  

 
 دانش شبکه گیري هاي مؤثر بر شکل ارتباطی مؤلفه مدل  -1 شکل

متغیرها بر اساس دو شاخص قدرت نفوذ و قدرت وابستگی . است MICMACوتحلیل  تجزیه بعديگام 
   .شوند می بندي تقسیم 2به چهار دسته مطابق شکل 

  

  
 وابستگی و نفوذ قدرت  -2 شکل

وابستگی هـر عامـل محاسـبه     متغیر، قدرت ستون هر اعداد اعداد هر سطر، قدرت نفوذ و با جمع با جمع
متغیرهاي خودگردان داراي وابستگی کم و قدرت نفوذ کم هستند  MICMACبر طبق تحلیل . شود می

شود، هیچ متغیـري   مشاهده می 2گونه که در شکل  همان. توانند از بدنه مدل جدا شوند به همین دلیل می
نوع دوم از متغیرها شامل متغیرهاي وابسته هستند که داراي قدرت نفـوذ  . در این دسته قرار نگرفته است

هـاي نـوع دانـش، عوامـل      در این تحلیل، این دسته از متغیرها شامل مؤلفـه . باال هستندکم و وابستگی 
هاي دانـش   اندازي شبکه این متغیرها در راه. شود فرهنگی، ساختارهاي سازمانی، سازوکارهاي ارتباطی می
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رپـذیري را  ها بیشـترین وابسـتگی و اث   این دسته از مؤلفه. داراي قدرت نفوذ پایین و وابستگی باال هستند

که قادر بـه اثرگـذاري مسـتقیم     طوري توانند ماهیت جداگانه و مستقلی از خود نشان دهند؛ به دارند و نمی
هاي ساختاري تفسیري قرار  ها اصوالً در سطوح باالي مدل این دسته از مؤلفه. ها نیستند روي دیگر مؤلفه

عوامل فرهنگـی  . ایی مدل برعهده دارندگیرند و بیشترین سطح تماس و ارتباط را در کسب نتیجه نه می
دلیل ماهیت و جنس مباحث فرهنگی در سازمان تاثیرپذیري زیادي از دیگر عوامل دارد، یعنـی مؤلفـه    به

ماهیت نـوع دانـش   . ی تابع عوامل مستقل دیگري است که در سازمان هستندنوع بهعوامل فرهنگی خود 
ماهیت سـازمان، سـطوح دسترسـی،     ازجملهدیگر سازمان سازمان نیز از دیگر عواملی است که از عواملی 

سازوکارهاي ارتباطی و ساختارهاي . پذیرد می ریتأثمیزان انتشار دانش در شبکه دانش و سطح محرمانگی 
هاي دانش وابسته به  اینکه سازوکارهاي ارتباطی در شبکه ازجمله. پذیرند می ریتأثسازمانی از دیگر عوامل 

و نیـاز اسـت تـا سـازمان از      انـد  سـازمان ي کـامپیوتري در  بنـد  شـبکه ي اطالعاتی و ها ستمیساندازي  راه
یـا   1افزارهـاي گروهـی   هاي اجتمـاعی سـازمانی، نـرم    افزارهاي مختلف ارتباطات مجازي، مانند شبکه نرم
این دسـته  . شوند دسته سوم از متغیرها، شامل متغیرهاي ارتباطی می. ، استفاده کند2افزارهاي اشتراکی نرم

شـود هـیچ    مشـاهده مـی   2گونـه کـه در شـکل     از متغیرها قدرت نفوذ و میزان وابستگی باال دارند همان
ویژگی عمـده ایـن نـوع از متغیرهـا، تسـهیلگري اثـر       . متغیري در این دسته از متغیرها قرار نگرفته است

گیرند که  هاي میانی مدل قرار می متغیرهاي ارتباطی اصوالً در الیه. تغیرهاي مختلف مدل بر یکدیگرندم
خاص  طور بهگونه که بیان شده است  مختلف بر یکدیگر را دارند البته همانهاي  نقش انتقال اثرات مؤلفه
ه چهارم متغیرهـا، شـامل   دست. واضح و آشکار بازي کند، موجود نیست صورت بهمتغیري که این نقش را 

در ایـن تحلیـل   . شود، این متغیرها داراي قدرت نفوذ باال و وابستگی کـم هسـتند   متغیرهاي مستقل می
افـزاري فنـاوري    هاي سـخت  افزاري فناوري اطالعات، سیستم هاي نرم متغیرهاي عوامل محیطی، سیستم

از ایـن   هرکـدام البتـه  . ار دارنـد در ایـن دسـته قـر   » فرآیندهاي مدیریتی«اطالعات و شبکه و همچنین 
، مؤلفـه فرآینـدهاي مـدیریتی    مثال عنوان بهها دارد؛  ها، میزان خاصی از اثر استقاللی بر دیگر مؤلفه مؤلفه

هـاي   هاي دانـش در سـازمان   اندازي شبکه ترین مؤلفه در مدل است که پایه و اساس راه مستقل عنوان به
هـاي ایـن    هـا و خروجـی   تن فرآیندهاي مدیریتی و تعریف وروديمحور بوده و به دلیل آنکه با داش دانش

ي ایـن وظـایف،   بنـد  دسـته شود، بـا   از بازیگران سازمانی مشخص می هرکدامفرآیندها، وظایف سازمانی 
. شود ها مشخص می هاي دانش در سازمان اندازي شبکه از واحدهاي سازمانی نیز در راه هرکدامهاي  نقش
مشخص شده است، متغیر فرآیندهاي سازمانی کمتـرین وابسـتگی و بـاالترین     2گونه که در شکل  همان
درجـه وابسـتگی را دارد، یعنـی     نیز مؤلفه عوامل محیطی است که کمتـرین  بعدازآنرا دارد و  نفوذدرجه 

مؤلفه فرآیندهاي مدیریت، ولی با درجه نفوذ کمتري از مؤلفه فرآیندهاي مدیریت به همین خاطر  اندازه به
  . اولویت باالتر از این مؤلفه در سطح دوم مدل قرار گرفته است در یک

                                                        
١ Groupware   
٢ Shareware   



 19   ... محور هاي دانش سازمان در دانش يها شبکه يریگ شکلسازي عوامل الگوي و بند تیاولوشناسایی، 

 

  ي و پیشنهادریگ جهینت -7

محـور و افـزایش سـطح     هـاي دانـش   هـاي دانـش در سـازمان    با توجه به اهمیت باالي موضـوع شـبکه  
محـور، الزم اسـت از یـک     هاي دانـش  پذیري و همچنین افزایش تولید و بازتولید دانش در سازمان رقابت

یش هاي دانش در راستاي افزایش جریان دانش در بدنه سازمان و افزا دهی شبکه مدل مناسب براي شکل
جامع  طور بهاز تحقیقات  کدام چیه، شدکه در بخش پیشینه بررسی  طور همان. بازتولید دانش استفاده نمود

انـد، امـا در    هـا اشـاره نکـرده    هاي دانش و نحوه تعامل بـین آن  ي مهم در طراحی مدل شبکهها مؤلفهبه 
سـازي   تفاده از روش مـدل هـا نیـز بـا اسـ     ها، نحوه تعامـل آن  پژوهش حاضر عالوه بر بررسی این مؤلفه

جـامع مـورد    طـور  بـه ریاضی و در تعامل بـا یکـدیگر و    صورت بههاي دانش  ساختاري تفسیري در شبکه
لذا تحقیق حاضر با استفاده از روش ترکیبی اکتشافی، تالش کـرده اسـت تـا    . است ي قرار گرفتهبند دسته

اطالعات مرحله کیفی از . ور ارائه دهدمح هاي دانش سازمان درهاي دانش  دهی شبکه مدلی را براي شکل
ـ تحل مـورد  دلفـی  روش بـا  و آوري جمع خبرگان با مصاحبهطریق  ـ تائو  لی و شناسـایی   گرفـت  قـرار  دی

محور موضوع اصلی روش دلفی قرار  ي دانشها سازمانهاي دانش در  دهی شبکه ي مهم در شکلها مؤلفه
 محتـواي ی، محیطـ  عوامـل ها شـامل   ه این مؤلفهمؤلفه استخراج شدک 8همین اساس، تعداد  بر. داده شد
 سـاختارهاي ، مـدیریتی  فرآینـدهاي ، شـبکه  و اطالعـات  فنـاوري  هـاي  سیستمی، فرهنگ عوامل، دانشی

ي تحقیـق کمـی، بـا توجـه بـه دیـدگاه خبرگـان و         در مرحلـه . شـود  می ارتباطی سازوکارهاي، سازمانی
این . ها بررسی شدند سازي ساختاري تفسیري روابط میان این مؤلفه متخصصان و با استفاده از روش مدل

هاي دانش  گیري شبکه روابط بین عوامل مؤثر در شکل«مرحله از تحقیق در پاسخ به پرسش دوم تحقیق 
 ارتبـاطی،  سـازوکارهاي بوده است و براساس نتایج ایـن مرحلـه،   » حور چگونه است؟م هاي دانش سازمان

 دانـش  هاي شبکه اندازي راه در اول الیه يا مؤلفه ءجز دانش نوع و فرهنگی عوامل سازمانی، ساختارهاي
 دانـش  هـاي  شـبکه  کـانونی  موضوع به بیشتري وابستگی که شود می عواملی شامل سطح این. شوند می

هـاي دانـش و عوامـل فرهنگـی مـؤثر در توسـعه        به ماهیت دانش در شبکه) 2004(همچنین کو . دارند
هـاي   بـر تـأثیر شـبکه    صرفاً، )2015(سالیماسی]. 32[هاي ضمنی و عوامل ساختاري پرداخته است  دانش

عامـل افـزایش    نیتـر  مهـم سـازمان را   یی سازمان تأکید کرده است و نوع دانش جـاري در کارادانش بر 
 فنـاوري  افـزاري  نرم هاي سیستم هاي مؤلفه شامل نیز دوم الیه]. 55[ي دانش دانسته است  یی شبکهراکا

چنانچـه   .شـود  مـی  محیطـی  عوامل و نیز شبکه و اطالعات فناوري افزاري سخت هاي سیستم اطالعات،
وکار با تأکید بر استفاده از ابزارهاي فنـاوري اطالعـات و    هاي کسب سازي مدل به فرموله) 2001(هوآنگ 

هـاي   افزاري در گروه به استفاده از ابزارهاي نرم) 2002(و در پژوهشی پیناتو ] 23[ارتباطات پرداخته است 
اي نکـرده   هاي دانش اشاره جزاي شبکهخاص به ا طور بههاي خدماتی پرداخته است ولی  کاري در سازمان

گـذاري دانـش در    ، به بررسی عوامـل مـؤثر بـر بـه اشـتراك     )2016(پژوهشی الخورایجی در ]. 46[است 
در ایـن تحقیـق بـه عوامـل محیطـی،      ]. 6[هاي فناوري اطالعات پرداخته اسـت   هاي دانش پروژه شبکه
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ي فناوري اطالعات اشـاره  ها رساختیزازمانی، سازمانی، فرآیندهاي مدیریتی، ابزارهاي ارتباطی س فرهنگ

دستیابی به این مؤلفه بـا  . دگیرن می قرار مدل از سوم الیه در نیز مدیریتی فرآیندهاي ي مؤلفه. شده است
  . مشابهت دارد] 27[و جاشی ] 44[، پالمی ]34[نتایج تحقیقات لین 

 متغیرهـاي  دسـته  در ارتبـاطی  سازوکارهاي سازمانی، ساختارهاي فرهنگی، عوامل دانش، نوع هاي مؤلفه
 هـاي  سیسـتم  اطالعات، فناوري افزاري نرم هاي سیستم محیطی، عوامل هاي مؤلفه. گیرند می قرار وابسته
. گیرنـد  مـی  قرار مستقل متغیرهاي دسته در مدیریتی فرآیندهاي شبکه، و اطالعات فناوري افزاري سخت

بندي کلی، این تحقیق مدلی جامع  در یک جمع. هستند کم وابستگی و باال نفوذ قدرت داراي متغیرها این
  . محور ارائه کرده است هاي دانش هاي دانش در سازمان گیري شبکه از شکل

افـزایش   منظور بهشود که  محور مشابه پیشنهاد می هاي دانش هاي این تحقیق به سازمان با توجه به یافته
شار، اشتراك و بازتولید دانش و درنتیجه افـزایش عملکـرد دانشـی،    پذیري و افزایش تولید، انت توان رقابت

  : قرار دهند موردتوجهها موارد زیر را  این نوع از سازمان
  ماننـد ارزیـابی عملکـرد    (هـاي دانـش    در شبکه ازیموردناز طریق فرآیندهاي مختلف مدیریتی

هـاي کـاري و    پروري، انگیزشی، مدیریت نوآوري، مدیریت تـیم  ي جانشینها نظام، )دانشکاران
ي هـا  بخـش و در   نیتـدو تـر طراحـی،    تر و کامـل  اي و مدیریت مجامع فنی هرچه دقیق پروژه

 .شود  مختلف سازمان جاري
 کـار  قیتشـو  همچـون  ییراهکارهـا  از استفاده با سازمانی فرهنگ قیتعم و گسترش از تیحما 

 تجـارب  کسب و یجمع و فردي ريیادگی به کارکنان قیتشو کارکنان، آموزش به تعهد ،یمیت
 شیافـزا  و اعتمـاد  جـو  جـاد یا ،یانسـان  رويین توسعه و آموزش براي ییها برنامه اجراي د،یجد

 .کارکنان کاري استقالل
 محـور،   هاي دانش در سازمان دانش سازي ساختارهاي سازمانی متناسب با شبکه طراحی و پیاده

ی، دانش مدیریت هايساختار، وتوسعه تحقیق هاي پروژه مدیریت واحد ساختارساختارهایی مانند 
جهت برقـراري بیشـتر    دانش هاي کافهو  فکر هاي اتاق، فنی هايساختاری، آموزشهاي ساختار

 .ی در شبکه دانشررسمیغارتباطات عرضی و 
 افـزاري   هاي نـرم  سیستم ازجملهافزاري مختلف  هاي نرم سازي سیستم اندازي، توسعه و پیاده راه

هاي ارتباطات مجازي از قبیـل ارتباطـات    هاي مدیریت دانش، سامانه هاي دانش، سامانه پایگاه
افزاري شبکه اینترانت داخلی  هاي سخت اد در سازمان و سیستمهاي مدیریت اسن ایمیلی، سامانه

ها به سهولت برقراري ارتباط کمک شایانی کرده و بعد زمـان و   این سیستم. و سرورهاي شبکه
 .کنند مکان برقراري ارتباط را در شبکه دانش حذف می

 و نفعان يذ بای ی با طراحی و تقویت سازوکارهاي ارتباطسازمان ارتباطات گسترش نهیزم جادیا 
 اتاق لیتشک چون ییها وهیش يریکارگ به با ،فکر رهبرانعنوان  به، ارشد رانیمد تیقابل شیافزا
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 هـاي  انجمـن ، هـا  کـانون  در سـازمان  رانیمـد  تیعضو و متخصصان و خبرگان حضور با فکر

 .مسئله حل هاي گروهو همچنین  فنی و علمی هاي کمیتهی، الملل نیب و یداخل یتخصص
 فنـی  دانـش که تفکیـک مناسـبی از    طوري هاي سازمانی به ایجاد درك درست از ماهیت دانش 

 تجربیات، پروژه هاي آموخته درس، افراد ضمنی هاي دانش، فرآیندها ضمنی هاي دانش، ها پروژه
 . صورت گیرد فناوري اکتساب دانشو  ها پروژه مدیریت دانش، ها پروژه موفق

محور تمرکز داشـت   هاي دانش هاي دانش در سازمان گیري شبکه که این تحقیق بر بررسی شکل ازآنجایی
هاست، لذا  هاي تخصصی و متنوع در این نوع از سازمان ها حجم زیاد دانش و ویژگی این دسته از سازمان

صـنایع تولیـدي   هاي دانش در  گیري شبکه هاي شکل شود در تحقیقات آتی محققان به مدل پیشنهاد می
هـاي   سـازي سـاختاري تفسـیري را بـا روش     از روش مـدل  شـده  اسـتخراج نیز بپردازند و همچنین مدل 

  .ی قرار دهندموردبررسسازي معادالت ساختاري  مدل
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