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چکیده

های اجتماعی از دیدگاه متخصصان علم  منظور بررسی تسهیم دانش در شبکه این پژوهش، به

ساختاریافته با اعضای  مصاحبه نیمه 59ها از  شناسی کشور ایران است. داده و دانش اطالعات

شناسی و مسئولین  علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته علم اطالعات و دانش هیئت

های کیفی  در تحلیل داده« گراندد تئوری»های دانشگاه گردآوری و از رویکرد کیفی و روش  کتابخانه

و  های باز، محوری وتحلیل و کدگذاری سازی، تجزیه ها پس از پیاده است. مصاحبهشده  استفاده

دهد  های این پژوهش نشان می بندی گردید. یافته تر دسته های موضوعی گسترده گزینشی و در زمینه

های اجتماعی شکل گرفته است. شرایط  که مفهوم مرکزی با عنوان بررسی تسهیم دانش در شبکه

وامل مؤثر بر تسهیم دانش، دالیل تسهیم دانش و موانع تسهیم دانش هست. زمینه علّی، شامل: ع

های اجتماعی است. شرایط میانجی یا  شامل: هدف از تسهیم دانش و هدف استفاده از شبکه

گری نیز وجود دارد که همواره بر عملکرد عوامل  های یادشده شرایط مداخله گر: در کنار زمینه مداخله

گذارد که شامل: عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی است. راهبردها که  یر میای تأث زمینه

های سازمانی، فرهنگ تسهیم  های کاربر، ویژگی کنندۀ زمینه هستند، شامل: ویژگی تشدید یا تضعیف

های اجتماعی هست. پیامدها شامل: سهولت استفاده، سودمندی تسهیم  های شبکه دانش و ویژگی

ها در قالب یک  های اجتماعی هست. بررسی های اجتماعی و استفاده کارآمد از شبکه شبکهدانش در 

 شده است.  مدل پارادایمی در پایان پژوهش ارائه

شناسی،  های اجتماعی، متخصصان علم اطالعات و دانش دانش، تسهیم دانش، شبکهلیدی:واژگانک
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 مقدمه

ها شاهد تحوالت فنّاورانه گوناگون  ای، ما در بیشتر حوزه امعۀ شبکهبا ورود به عصر اطالعات و ج

ترین دستاوردهای انقالب ارتباطات است.  و یکی از مهم« رسانۀ جدید»مثابه  هستیم. اینترنت به

های اخیر،  های مختلف ارتباطی در سال های جدیدی که براثر ادغام فناوری ازجمله پدیده

گذاری  است. متأسفانه در ایران در عرصۀ سیاست« اجتماعیهای  شبکه»گرفته است،  شکل

های جدید، توجه چندانی به نیازهای ارتباطی مخاطبان ایرانی در  ویژه رسانه فضای مجازی به

های اجتماعی، افراد، بدون در  طوری که در شبکه های اجتماعی نشده است. به پیوستن به شبکه

گذارند و این موضوع،  ایر افراد به اشتراک مینظر گرفتن صحت و سقم مطلبی آن را با س

مشکالت متعددی را برای متخصصان ایجاد خواهد کرد. در حقیقت نگاه منفی به تحوالت 

تنها ما را از  توجهی به نیازهای ارتباطی مخاطبان، نه های جدید و بی فناوری در عرصۀ رسانه

ها )که  ا برای تأثیرگذاری این شبکهکند، بلکه زمینه ر گونه نیازها دور می شناخت علمی این

 (. 5055آورد )کیا و نوری مرادآبادی،  بسیاری از مواقع، همسو با منافع ملی ما نیست( فراهم می

مثابه کانالی برای ارتباطات و  های اجتماعی، به های شبکه های اخیر، توانایی سایت در سال

آمدن در یک قلمرو مجازی و به اشتراک  ای برای افرادی از همۀ نقاط جهان برای گرد هم رسانه

وجود آورده است.  های جدید، تغییرات بنیادینی را در حوزۀ اشتراک دانش به گذاشتن ایده

محور که با رویکرد تبادل دانش و اطالعات در فضای مجازی رشد و  های تخصصی دانش شبکه

رو تأثیرات محتمل  ارده و ازاینها و مرزهای جغرافیایی را کنار گذ اند. محدودیت توسعه پیداکرده

دهند که نحوۀ رفتار انسان را  توجهی گسترش می شکل قابل متقابل در حوزۀ اشتراک دانش را به

های اجتماعی تولید محتوای  نیز متأثر از خود کرده است. در حال حاضر، رسالت شبکه

های مربوط به  تمشارکتی است. در دسترس بودن همیشگی اطالعات و کارگزاران دانش، فعالی

های  کند و موفقیت شبکه آوری و استفاده مؤثر از دانش را برای متخصصین تقویت می جمع

اجتماعی تخصصی، به میزان توجه، تأکید و استفاده از آن دانش به بهترین شکل ممکن است. 

سو استقبال از شبکۀ جهانی و از سوی دیگر گرایش متخصصین برای حضور در  در ایران از یک

ای از تحوّل بنیادین در استفاده از ظرفیت فضای مجازی در این  های تخصصی، نشانه شبکه

بوم است. در چنین شرایطی، تأمل و مطالعه دربارۀ رفتار کاربر متخصص ایرانی از اهمیت  زیست

ای  رشته دوچندانی برخوردار است و قلمروهای جدیدی از پژوهش را پیش پای محققان بین
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محور با فعالیت افراد  های اجتماعی دانش ۀ حضور و فعالیت متخصصین در شبکهگشاید. نحو می

 (. 5059در بستر عام شبکه متفاوت است )امیری و همکاران، 

های اجتماعی،  در این پژوهش سعی بر آن است که عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در شبکه

ز دیدگاه متخصصان علم اطالعات های اجتماعی و... ا گر بر تسهیم دانش در شبکه عوامل مداخله

 شناسی، شناسایی شده است و در پایان نیز مدل پارادایمی آن ترسیم شده است.  و دانش

مبانینظریومروریبرپیشینۀپژوهش

توان  های آن در حیطۀ عملکرد سازمان، می امروزه با بررسی دانش و اهمیت و همچنین ویژگی

ها به یک امر  العات روزآمد برای ادامه حیات سازماندریافت که برخورداری از دانش و اط

ترین ابزار رقابت در بازارهای حال و  شده است. بدون شک مهم ضروری و انکارناپذیر تبدیل

عنوان منبعی برای بقای  آینده، دانش و استفاده از آن برای کسب مزیت رقابتی است. دانش به

ستیابی به دانش و فهم عمیق آن است. ها د سازمان ضروری است و شرط موفقیت سازمان

ی اجتماعی عضویت دارند، اما اشتراک دانش، میان آنها، چالش  ها هرچند متخصصین در شبکه

های اجتماعی  بزرگی برای فضای مجازی ایران است؛ زیرا افراد در هنگام ورود به شبکه

با دیگر متخصصین و  آورند، اما اشتراک دانش تخصصی، دانش و تجربیات خود را به همراه می

گیری و... نسبت به آنچه در دنیا در  ها، حل مسئله و تصمیم تبع آن تولید محتوا، طرح ایده به

گونه است؟ متخصصین ایرانی  گیرد. چرا این حال روی دادن است، در حد ضعیف صورت می

بادل دانش شان در حال ت المللی های اجتماعی تخصصی، عموماً با دیگر همتایان بین عضو شبکه

کنند )امیری و همکاران،  هستند، ولی باهمتای ایرانی خود در اشتراک دانش احتیاط می

هایی است که در مورد موضوعی  های اجتماعی تخصصی آن شبکه (. منظور از شبکه5059

 پردازند.  خاص به تبادل نظر می

ران برای حضور در سو استقبال از شبکۀ جهانی و از سوی دیگر گرایش کارب در ایران از یک

های اجتماعی یکی از تحوالت بنیادین در استفاده از ظرفیت فضای مجازی است. در چنین  شبکه

ای از اهمیت دوچندانی برخوردار است  شرایطی تأمل و مطالعه دربارۀ رفتار متخصصان در هر حوزه

ۀ حضور و گشاید. نحو ای می رشته و قلمروهای جدیدی از پژوهش را پیش پای محققان بین

های  محور با فعالیت افراد در بستر عام شبکه های اجتماعی دانش فعالیت متخصصین در شبکه

گذاری دانش از طریق  اجتماعی متفاوت است. در این پژوهش سعی بر آن است تا این اشتراک
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شناسی مورد بررسی قرار گیرد.  های اجتماعی از دیدگاه متخصصان علم اطالعات و دانش شبکه

های جدید، توجه چندانی  ویژه رسانه گذاری فضای مجازی به سفانه در ایران در عرصۀ سیاستمتأ

های اجتماعی نشده است و کاربران هر  به نیازهای ارتباطی مخاطبان ایرانی در پیوستن به شبکه

کنند و در واقع،  مطلبی را بدون اطالع از صحت و سقم، آن مطالب را برای سایر افراد ارسال می

 گذارند.  های اجتماعی به اشتراک می طلب مختلفی را با دیگران در شبکهم

تسهیمدانش

سازی و توزیع آن در قالب مناسب، برای پاسخگویی به نیازهای  انتشار دانش، شامل شخصی

گذاری دانش را فرایند  به اشتراک (.Ramachandran et al, 2009ویژۀ پژوهشگران است )

انتشار دانش،  (Davenport & Prusak, 1998). دانند ها می و گروهتبادل دانش میان افراد 

رسانی به دیگران  ای از رفتارهایی است که دربردارندۀ تبادل اطالعات و یاری مجموعه

گذاری دانش در میان  انتشار دانش را به اشتراک  (Connelly & Kelloway, 2003).باشد می

ها و  ها، روش رغم وجود تکنیک بر این باورند که علینمایند و  کارکنان سازمان تعریف می

گذاری دانش نهان و آشکار، کارکنان هر دو نوع دانش را به  فنون متفاوت در به اشتراک

 . (Yong et al, 2009 )گذارند اشتراک می

عنوان مدیریت تبادل دانش، در سازمان برای تشویق نوآوری، افزایش سطح  انتشار دانش، به

های بهتر برای  های مهم گذشته و استفاده از کاربران برای اتخاذ، روش روشآگاهی از 

های آینده است. درجۀ مشارکت نیروی انسانی در انتشار دانش بر کیفیت  گیری تصمیم

 . (Yang, 2008)محصوالت جدید تأثیرگذار است

 انشدانند که هم شامل آوردن و هم شامل گرفتن د برخی اشتراک دانش را فرایندی می

کردن در ارتباطات  . بنابراین مفاهیم بخشیدن و وصول(Vanden Hooff et al, 2004 ) شود می

شود. موضوع مهم این است که در هر دو )بخشیدن و وصول دانش(،  دانش مطرح می

های اشتراک  ( مؤلفه5051فرایندهایی وجود دارد که در آن فرد فعال است. در پژوهش بهلول )

 است:دانش به شرح زیر 

ای عقاید و یا رفتارهایی است که به گسترش  الف ـ نگرش به اشتراک دانش: مجموعه

(. Kim & ju, 2008شود ) یادگیری در میان افراد مختلف یا در یک سازمان واحد منجر می
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های یادگیری  داشتن نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش از جانب افراد موجب ایجاد فرصت

 زند.  شود و موفقیت بیشتری را برای سازمان رقم می میبهتر، در فضای سازمان 

ای از عقاید و باورها در قالب هنجارها  ب ـ باورهای هنجاری به اشتراک دانش: مجموعه

شود،  هستند که به گسترش یادگیری در میان افراد مختلف یا در یک سازمان واحد، منجر می

 (. Chang et al, 2007شده است ) ون به باور تبدیلیعنی آنچه قبالً در ذهن و نگرش افراد بوده، اکن

که حتی با عدم وجود فشار  ج ـ باورهای کنترلی: مجموعه باورهای کنترلی در سازمآن

باالدستی حاضر است، در اشتراک دانش سهیم گردد و عالوه بر آن دیگران را نیز به آن باور 

های  تواند در زمان رویه ی است که میکنترلی دعوت کند. به این باور رسیدن باالتر از هنجار

 (. 5051جویی کرد )بهلول،  موجود صرفه

گذاری دانش، تمایل فرد است؛  ترین چالش در به اشتراک د ـ تمایل به اشتراک دانش: بزرگ

گرفته، اکنون تمایل دارد، به  وجود آمده و باورهای شکل یعنی اینکه با توجه به نگرش به

 (. 5059()امیری و همکاران، Chang et al, 2007قطاران بپردازد ) اشتراک دانش در بین هم

های متفاوتی وجود دارد. بعضی آن را طبیعی  در خصوص رفتار تسهیم دانش دیدگاه

تسهیم »دانند. برای مثال داونپورت معتقد است که  دانند و بعضی نیز آن را غیرطبیعی می می

کنند که دانش  کنند؛ زیرا فکر می را تسهیم نمیدانش اغلب غیرطبیعی است و افراد دانش خود 

از طرف دیگر، محققین دیگری معتقدند که تسهیم دانش، یک «. آنها مهم و ارزشمند است

ها طبیعی و در بعضی  تمایل طبیعی افراد دارنده دانش است. تسهیم دانش در بعضی سازمان

 (. 5011است )کشاورزی،  قرار دارند، غیرطبیعی« دانش قدرت است»ها تحت شعار  سازمان

دالیلتسهیمدانش

های ارزشمند خود ازجمله دانش نیستند، مگر  دادن دارایی گاه حاضر به از دست ها هیچ انسان

ویژه در فضای تجاری حال حاضر صدق  آنکه در برابر آن دریافتی داشته باشد. این واقعیت، به

کاهد،  است، از شدت قدرت دانش نمی کند. این مسئله که کاالی مورد دادوستد، ناملموس می

بلکه ارزش کاالی مورد معامله بستگی شدید به محیط و شرایط معامله دارد. داونپورت معتقد 

خاطر آن  است حداقل سه مورد، در تسهیم دانش وجود دارد که به ترتیب اولویت، کارکنان به

 کنند: دانش خود را تسهیم می
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عنوان پرداختی برای جبران  تواند، به مثل یا جبران خدمت می به : مقابله5مثل به الف ـ مقابله

گذاری دانش باشد. فروشندۀ دانش، هنگامی از صرف وقت و تالش برای فروش دانش  به اشتراک

ورزد که بداند در صورت نیاز به دانش خریداران، آنان نیز فروشندگان خوب و  خود دریغ نمی

ر آینده، نیاز مرا به دانش خاص برطرف خواهد کرد، مطلوبی خواهند بود، اگر طرف مقابل، د

بعید نیست به دوستم کمک کنم، اما اگر حس کنم او فاقد دانش موردنیاز من است، احتماالً 

توانم کمکی کنم. زمان، انرژی و دانش ما محدود است. این منابع برای  خواهم گفت به او نمی

کنیم، مگر مطمئن باشیم  الً این منابع را خرج نمیاند. ما معمو بسیاری از مردم روزگار ما کمیاب

 1آوریم. این اصل بیشتر در زمان تبادل متخصصین با متخصصین دست می چیزی ارزشمند به

 (. 5011شود )خدایی،  رعایت می

آورد. داشتن سابقه  ب ـ شهرت: شهرت شاید ناملموس باشد، ولی نتیجۀ ملموس به بازمی

عنوان  شدن به کند. شناخته مثل فعالی را بین طرفین ایجاد می به هدر امر انتقال دانش، مقابل

های شغلی مانند امنیت شغلی، ارتقا و دیگر امکانات  تواند به مزیت منبع دانش ارزشمند، می

پرجاذبه برای کارمند شود. فروشندۀ دانش، اگرچه به ازای دانشی که در اختیار دیگران 

کند، اما امکان دارد با تسهیم دانش حقوق و سود بیشتری  نمیگذارد، مستقیماً پولی دریافت  می

گذاری بانکی موفقیت نهایی به شهرت  وکارهایی مانند مشاوره و سرمایه نصیبش شود. در کسب

 بستگی دارد. 

کند،  ممکن است انسانی خیّر باشد و برای خدماتی که عرضه می 0دوستی: دانشکار ج ـ نوع

د. این امکان نیز وجود دارد که دانشکار پرشور، در هر فرصتی چیزی بیش از یک تشکر نخواه

وبیش وجود  آورد، سعی در انتقال دانش خود به دیگران کند. چنین افرادی کم دست می که به

دارند. بسیاری از دانشکاران، تنها برای موفقیت شرکت و یا ارضای انگیزش درونی خود در 

کنند. انگیزش عرضه دانش، ناشی از عشق به  می خصوص کمک به دیگران، دانش خود را عرضه

دوستی در دانش امری ضروری، قابل تشویق و  دوستی است. نوع رشته علمی و درجاتی از نوع

                                                           
1.Reciprocity 
2.Expert 

دا مطرح کرد، به معنای میالدی پیتر دراکر، در کتاب نشانه های فر 1959، اوّلین بار در سال «دانشکار»مفهوم  0

کسی که مشغله اصلی وی )در قیاس با تولید کاالها و خدمات( فراهم آوری، تجزیه و تحلیل یا تبدیل اطالعات 

، دانشکار کسی است که از راه انجام کارهایی که به تولید یا مصرف دانش 0به تعبیر دیگر، از دید هورواث 0است.

 (.5055پهلو،مربوط است، امرار معاش می کند )فرج 
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خوبی رفتار  کنند و با آنها به هایی که افراد خوب و درستکار استخدام می گسترش است. سازمان

فرهنگ ملی ما فردگرایی »تقد است: مع 5دهند. مک فرسون کنند، خیرخواهی را رونق می می

وجه منطقی نیست که رواج موضوع مهمی مثل، تسهیم دانش را  هیچ ، بنابراین به«ملکی است

 (. Davenport, 2000ها واگذاریم ) کامالً به نیت پاک آدم

ریزی،  های مرتبط با برنامه مثالً دانشکار ممکن است کسی باشد که در هریک از زمینه

نویسی، توزیع، بازاریابی، انتقال یا  دهی، ذخیره، برنامه وتحلیل، سازمان و، تجزیهدریافت، جستج

تجارت اطالعات به کار اشتغال داشته باشد و یا کسی که شغلش در حیطۀ استفاده از دانشی 

محور را در نظر  است که از این طریق تولیدشده است، اما اگر شرایط عمومی یک جامعۀ دانش

کننده از دانش یکی  ای، تولیدکننده و استفاده یابیم که در چنین جامعه درمی خوبی بگیریم، به

دیگر در  بیان ها مشهود است. به هستند و تجلی این امر نیز در وهلۀ نخست، در سازمان

کنندۀ آن و همه  اند و هم مصرف محور، همۀ افراد، هم تولیدکنندۀ دانش های دانش سازمان

 (. 5055ارند )فرج پهلو، نوعی با دانش سروکار د به

هایاجتماعیشبکه

طرح کرد و  5599در سال  1ای بارنز بار چی های اجتماعی را برای نخستین اصطالح شبکه

پور و خاکسار،  ای کلیدی در تحقیقات و مطالعات بدل گشت )عدلی شیوه سرعت به پس به ازآن

ای شبکۀ اجتماعی یا حضور غیر ه ای از ارتباطات و گره (. شبکۀ اجتماعی مجازی زنجیره5055

های  . هلن صدیق، بنای معتقد است، هرچند شبکهفیزیکی افراد، در یک محل مجازی است

ای است که برای نامیدن گروهی از افراد که در میان خود دارای ارتباطات  واژه 0اجتماعی

رود، اما  میدهند، به کار  تر و مستمر هستند و یک حلقه منسجم ارتباطی را تشکیل می وسیع

رود که افراد با عضویت در آن امکان  های اینترنتی به کار می این واژه عمدتاً برای نامیدن پایگاه

گذاری تولیدات متنی، صوتی  دستیابی به اطالعات سایر اعضا، آشنایی با عالیق آنها، به اشتراک

ر اعضای پایگاه را هایی بر اساس عالیق مشترک با برخی از دیگ و تصویری و نیز تشکیل گروه

های  سایت های اجتماعی مجازی، نسل جدیدی از وب (. شبکه5010کنند )صدیق بنای،  پیدا می

صورت مجازی  ها، کاربران اینترنتی حول محور مشترکی به سایت اینترنتی هستند. در این وب

                                                           
1.Macpherson 
2 J.A.Barnes 

3 Social network 
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اسب با های اجتماعی، متن دهند. شبکه های آنالین را تشکیل می شوند و جماعت باهم جمع می

های آنالین، قابلیت  های اینترنتی، بازی موضوع فعالیتشان امکانات دیگری را از قبیل خبرخوان

های شخصی را نیز در  های کامپیوتری و برقراری ارتباط با سایر رسانه کردن ویدئوها و فایل آپلود

 (. 5053زاده،  هایشان دارند )قاسم گزینه

کنند و با  ر همکاری و مشارکت حضور پیدا میهای اجتماعی حول محو افراد در شبکه

کنند.  های است که با دیگران ارتباط برقرار می عضویت در آنکه با دالیل شخصی یا حرف

توان جوامع اینترنتی عضو محوری دانست که از تمام امکانات برای  های اجتماعی را می شبکه

کند و بر میزان  اده میشدن کاربران به همدیگر استف شدن و وابسته پرورش اجتماعی

ها ابزار یادگیری در فضای مجازی  گذارد. به عبارتی، این شبکه شدن کاربران تأثیر می اجتماعی

گذاری کارهایشان قادر کرده و  کنندگان را برای ایجاد، انتشار و اشتراک هستند که استفاده

  (.Selwyn, 2008کند ) ها را تسهیل می تعامل و همکاری بین یادگیرنده

 Kime etشبکۀ اجتماعی، فرآورده حرکت تکاملی وب در ساخت فضایی کاربر محور است )

al, 2010کردند، جای خود را به  ها تولید می (؛ فضایی که در آن ایستایی و محتوایی که سازمان

(؛ Sankar & Bouchard, 2009کنند ) پویایی و محتوایی داده است که کاربران تولید می

در تعریف خود نقش « داوسون»ها دارد.  ، نقش بسزایی در مفهوم این شبکهبنابراین کاربر

توانند، به ساخت  ها را جوامعی بر خط که در آن افراد می محوری، به کاربران داده و این شبکه

 (. Dawson, 2009پروفایل و اشتراک اطالعات میان دوستانشان بپردازند، معرفی کرده است )

 تماعیهایاجهایشبکهویژگی

 های اجتماعی بدین ترتیب است:  های شبکه ویژگی

شدن با موضوعات خاص،  کردن، مواجه ـ هدف یعنی رابطۀ مبتنی بر عالئق فردی، بحث

ها، تعلق داشتن یعنی خودانگیختگی و استقالل، زمان منظور  نامحدود  کثرت و ناهمگنی انگیزه

طح باالی اعتماد، احساس مسئولیت، پیوستگی و عوامل اختیار دهنده یعنی س هم بودن، به

 (. Pettenati & Ranieri, 2006های فناورانه سطح باال، انتشار یا توزیع و ارزشیابی ) مهارت

صورت ساختاری است، تولید محتوا در آن توسط افرادی  های اجتماعی که به در شبکه

ترک دارند و دانش و های مش مندی ها، نظرات، عقاید و عالقه گیرد که افکار، ایده صورت می

گذارند. شرط اوّل تعامل  های خود را درزمینه خاصی به اشتراک می اطالعات، تجربیات و مهارت
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شدن آنهاست؛ یعنی افراد ابتدا باید با یکدیگر آشنا شوند  ها، اجتماعی میان افراد در این شبکه

(Chiu,et,al, 2006اجتماعی .) از ارتباطات میان دادن حداقل تعداد کمی  شدن، یعنی شکل

فردی و مراقبت از آنکه این مهم جزء نیازهای ذاتی تمام افراد است. مجموعه این اتصاالت یا 

نامند که ساختارهایی باز و پویا هستند و واحد  پیوسته، میان اجزا را شبکه می هم های به گره

شوند  ازی تولید میواسطه نوآوری فناوری در فضای مج اصلی در آن، فرد است. این ساختارها به

یابند و ابزار مناسبی برای  کنند. بدون هیچ محدودیتی گسترش می و بر اهمیت روابط تأکید می

 (. Castells, 2001های گوناگونی هستند ) فعالیت

اند از:  ( عبارت5055های اجتماعی از دید آذر بخش ) های شبکه ترین ویژگی برخی از مهم

سازی انسانی،  گرایی و شبکه ای بودن، جمع ، چندرسانههزینه بودن دسترسی و وسعت، کم

وری بدون نیاز به مهارت و تخصص، ارتباط فوری، پیوستگی و مداومت  گرایی، بهره تعامل

 (. 5055)آذربخش، 

هایاجتماعیتسهیمدانشدرشبکه

 توان به این نکته اشاره کرد که های اجتماعی، می در بررسی تسهیم دانش از طریق شبکه

شدت بر الگوها،  هاى اجتماعی، به مطالعۀ فرایند کسب، انتقال و یادگیرى دانش در محیط

هاى اخیر در حوزۀ  (. یکى از پیشرفتHuang, 2003ها و فرایندهاى اجتماعى تکیه دارد ) اقدام

ویژه سرمایۀ  ها و الگوهاى اجتماعى به مدیریت دانش، قبول نقش مهمى است که فرایندها، اقدام

طور مؤثر مدیریت  های اجتماعی در مدیریت دانش دارد. اگر دانش بخواهد، به اعى و رسانهاجتم

ها و الگوهاى اجتماعى  های کسب دانش بر اساس فرایندها، اقدام شود، نیاز به توسعه ورودی

هاى افراد از طریق  (. در بسیارى اوقات، بهترین تجربهBrookes, 2006مربوط به محیط دارد )

(. این در حالی Meenan, 2010یابد ) ارتباطات غیررسمى موجود بین آنها انتقال مى همکارى و

های افراد، از طریق  های اجتماعی فرصت بسیار ارزشمندی را برای انتقال تجربه است، که شبکه

توان به این موضوع اشاره کرد  کنند. در توضیح این مطلب می یک فضای غیررسمی فراهم می

بر سه موضوع اصلى انسان، ساختار و فناورى تأکید و سعى دارد، با ایجاد  که مدیریت دانش،

هاى فناورى الزم با محور قرار دادن انسان، با تولید و استفاده  ساختار مناسب و زیرساخت

(. عوامل کلیدی موفقیت Becerra, 2004یابد ) صحیح از منابع دانش، به اهداف مشخص دست 

ها در مقالۀ شامی زنجانی و قاسم تبار شهری  انش در سازمانشبکۀ اجتماعی برای تسهیم د
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از قبیل حضور فعال خبرگان و افراد تأثیرگذار، در حوزۀ دانشی موردنظر در ( به مواردی 5051)

شبکۀ اجتماعی، امکان جستجوی خبرگان و متخصصان بر اساس موضوع، حفظ حریم 

سوی آنها، در شبکۀ اجتماعی، حمایت خصوصی، تداوم حضور مؤثر کاربران و ارائه دانش از 

آوردن فرصت آنها، میزان  های اجتماعی و فراهم در شبکه« مشارکت»و « عضویت»سازمان از 

های افراد در شبکۀ اجتماعی، تعداد  بودن تخصص آزادی عمل کارکنان، مشخص

ی، کنندگان در شبکۀ اجتماعی، امکان ارتباط زنده افراد در شبکۀ اجتماعی )صوت مشارکت

تصویری، نوشتاری( فرصت تلقی و پیشرفت اعضا از طریق مشارکت در شبکۀ اجتماعی، میزان 

بودن  های تسهیم دانش در سازمان، وجود فرهنگ تسهیم دانش در شبکه، مشخص فعالیت

کنندگان، میزان باال بودن سطح تحصیالت کارکنان  اهداف شبکۀ اجتماعی برای مشارکت

 های شبکه است.  کاوی داده نی شبکۀ اجتماعی، قابلیت دادهسازمان، وجود آموزش سازما

هایپژوهشسؤال

است،  شده انجام پرسش اصلی و چندین پرسش فرعی یک برای پاسخ یافتن پژوهش، حول این

های  مدل مناسب تسهیم دانش در شبکه»که  پرسش این است، شامل مسئله با بیان معادل که

 «شناسی کشور ایران چگونه است؟ طالعات و دانشاجتماعی از دیدگاه متخصصان علم ا

سؤاالتفرعی:

 های اجتماعی در ایران چگونه است؟ ـ تسهیم دانش از طریق شبکه

 های اجتماعی چه نقشی دارد؟ ـ  فرهنگ در تسهیم دانش از طریق شبکه

 های اجتماعی چه نقشی دارد؟ های اجتماعی / دینی در تسهیم دانش از طریق شبکه ـ ارزش

 های اجتماعی چه نقشی دارد؟ بوم( در تسهیم دانش از طریق شبکه زیست )زیست محیط ـ

 های اجتماعی چه نقشی دارد؟ ـ نهادهای مدنی در تسهیم دانش از طریق شبکه

 های اجتماعی چه نقشی دارد؟ ای در تسهیم دانش از طریق شبکه ـ نهادهای رسانه

 های اجتماعی چه نقشی دارد؟ از طریق شبکهـ نهادهای آکادمیک )آموزشی( در تسهیم دانش 

 های اجتماعی چه نقشی دارد؟ ـ تکنولوژی و زیرساخت مناسب در تسهیم دانش از طریق شبکه

 های اجتماعی چه نقشی دارد؟ ـ نوع انباشت و حفظ دانش در تسهیم دانش از طریق شبکه

 گذارد؟ أثیر میهای اجتماعی ت ـ تا چه میزان فرهنگ در تسهیم دانش از طریق شبکه

 های اجتماعی نقش دارد؟ ـ آیا سطح تحصیالت کاربران بر تسهیم دانش آنها از طریق شبکه
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 های اجتماعی نقش دارد؟ ـ آیا نوع شغل کاربران بر تسهیم دانش آنها از طریق شبکه

 های اجتماعی نقش دارد؟ ـ آیا نوع جنسیت کاربران بر تسهیم دانش آنها از طریق شبکه

 های اجتماعی نقش دارد؟ ن کاربران بر تسهیم دانش آنها از طریق شبکهـ آیا س

های اجتماعی تخصصی تا چه اندازه نگرش را تغییر و انگیزش متخصصان علم اطالعات  ـ شبکه

 کند؟ شناسی را در اشتراک دانش تحریک می و دانش

ر شبکۀ اجتماعی های اشتراک دانش آنها د ـ شخصیت و هویت متخصصین تا چه اندازه بر شیوه

 اثرگذار است؟

ـ تا چه اندازه توانایی فرد )میزان تخصص و مهارت استفاده از فناوری( در رفتار اشتراک دانش 

 او اثر دارد؟

ـ ارتباطات فرد در گروه، انسجام و ساختار گروهی و منافع مشترک چگونه بر اشتراک دانش 

 متخصصین در شبکۀ اجتماعی اثرگذار است؟

ی اجتماعی ـ فرهنگی جامعۀ ایران چه تأثیری بر اشتراک دانش متخصصین علم ها ـ زمینه

 های اجتماعی تخصصی دارد؟ شناسی در شبکه اطالعات و دانش

های کلی سیاسی/حقوقی و اجتماعی کشور در حوزۀ فضای مجازی بر  گذاری ـ تأثیر سیاست

 اشتراک دانش چگونه است؟

های اجتماعی تأثیرگذار  راک دانش متخصصین در شبکهتواند، بر اشت ـ آیا مسئله اقتصاد می

 باشد؟

 پیشینۀپژوهش

های  ( باهدف شناسایی مؤلفه2011در پژوهشی که باب الهوایجی و جعفرزاده کرمانی در سال )

های کتابداری و فناوری اطالعات در دو واحد دانشگاهی  مؤثر بر تسهیم دانش در دانشکده

در میزان موفقیت « تالش در اشتراک دانش اثربخش»ت مؤلفه متفاوت انجام دادند، به اهمی

داری  فرایندهای تسهیم دانشی در جامعه موردمطالعه پرداختند و در نتایج آنها رابطه معنی

های فکری متنوع در رابطه با تسهیم دانش و تالش آنها  زمینه مابین تسهیم دانش افراد با پیش

ای  داری میان رفتارها و فراورده ای معنی ین تحقیق رابطهبرای تسهیم دانش یافتند. در ادامه ا

 های دولتی و خصوصی پیدا نکردند.  های بخش تسهیم دانشی بین اساتید دانشگاه
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بررسی »ای با عنوان  ( در مقاله5053در پژوهشی که مانیان و همکاران آن در سال )

باهدف « الکترونیکی های آموزش های مؤثر بر تسهیم دانش بین دانشجویان دوره شاخص

های الکترونیکی دانشگاه تهران  های مؤثر بر تسهیم دانش بین دانشجویان دوره شناسایی مؤلفه

های  انجام شد، پنج مؤلفۀ اعتماد ادراک، نظام پاداش دهی، گشودگی و باز بودن ارتباطات، کانال

های  رین مؤلفهت عنوان مهم ارتباطی مبتنی بر فناوری اطالعات و مشارکت و همکاری به

 تأثیرگذار بر سیستم تسهیم دانشی در جامعۀ مورد مطالعه را مطرح کردند. 

در مقالۀ با عنوان شناسایی عوامل کلیدی  5011اله رهنورد و اصغر محمدی در سال  فرج

ها و مراکز آموزش عالی تهران به عوامل ارزیابی و انتقال دانش  موفقیت دانش در دانشکده

و نتایج حاکی از آن است که معنادار بودن عواملی ازجمله: توسعه منابع انسانی،  اند کرده اشاره

 شدن افراد است.  فرهنگ مشارکتی، زیرساخت فناوری اطالعات و درگیر

های تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی با  ارائه مدل روابط مؤلفه»ای تحت عنوان  در مقاله

زاده و مصطفی ضیایی حاجی پیرلو  گ تقیکه هوشن« سازی ساختاری تفسیری رویکرد مدل

اند، نتایج حاکی از آن است که مدلی در چهار سطح تأثیر است که در آن  نگارش کرده

های: ارتباط چهره به چهره افراد در اشتراک دانش اثربخش و گشودگی و راحتی ارتباطات  مؤلفه

ای ارتباطی مبتنی بر فناوری ه های: کانال میان افراد، با باالترین سطح تأثیرپذیری و مؤلفه

شده و ارائه  آوری و اشتراک دانش و نظام ارزیابی دانش به اشتراک گذاشته اطالعات برای جمع

عنوان  پاداش متناسب با آنکه دارای شاخص قدرت هدایت قوی، ولی وابستگی ضعیف بودند، به

 اند.  شده های سیستم شناسایی زیرساخت

در « ها ه مدلی برای موفقیت تسهیم دانش در سازمانارائ»ای تحت عنوان  در مقاله

که مهدی شامی  51پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات )فصلنامه علمی و پژوهشی( سال 

شده است. طبق نتایج  اند مدلی نیز ارائه زنجانی و سید محمد قاسم تبار شهری نگارش کرده

جتماعی به ترتیب اهمیتشان در تسهیم افزارهای ا ترین نرم آمده از این پژوهش، مهم دست به

اند از: شبکۀ  ترین عامل کلیدی موفقیت هریک در تسهیم دانش عبارت دانش همراه با مهم

ترین عامل کلیدی موفقیت: حضور فعال خبرگان و افراد تأثیرگذار در حوزۀ  )مهم 5اجتماعی

یت: کیفیت اطالعات ترین عامل کلیدی موفق )مهم 1دانش موردنظر در شبکۀ اجتماعی(، بالگ

ترین عامل کلیدی موفقیت: پیکربندی ویکی بر اساس  )مهم 0موجود در وبالگ(، ویکی

                                                           
1 social network 
2 blog 

3Wiki 



  510 ...  های اجتماعی: ارائه مدل پاراداریم بر اساس نظریه  دانش در شبکهتسهیم 

 

5پادکست های کلیدی دانش در سازمان(، حوزه
ترین عامل کلیدی موفقیت: میزان  )مهم 

ترین عامل کلیدی موفقیت: کیفیت  )مهم 1بودن مطالب پادکست(، ماشاپ کاربردی و اجرایی

روزرسانی منظم و  ترین عامل کلیدی موفقیت: به )مهم 0ها(، تگ ابع مادر ماشاپاطالعات من

روزرسانی دائم( است و مدلی ارائه  ترین عامل کلیدی موفقیت: به )مهم 9هوشمند( و آر اس اس

عنوان ابزاری مناسب از دید محقق جهت ارزیابی موفقیت، سنجش  تواند به اند که می کرده

ها مورد  های مرتبط با استقرار تسهیم دانش در سازمان شناسی یببینی و آس وضعیت، پیش

ها  برداری قرار بگیرد. عوامل کلیدی موفقیت شبکۀ اجتماعی برای تسهیم دانش در سازمان بهره

نیز به مواردی از قبیل حضور فعال خبرگان و افراد تأثیرگذار در حوزۀ دانشی موردنظر در شبکۀ 

گان و متخصصان بر اساس موضوع، حفظ حریم خصوصی، تداوم اجتماعی، امکان جستجوی خبر

« عضویت»حضور مؤثر کاربران و ارائه دانش از سوی آنها در شبکۀ اجتماعی، حمایت سازمان از 

آوردن فرصت آنها، میزان آزادی عمل کارکنان،  های اجتماعی و فراهم در شبکه« مشارکت»و 

کنندگان در شبکۀ اجتماعی،  ، تعداد مشارکتهای افراد در شبکۀ اجتماعی بودن تخصص مشخص

امکان ارتباط زندۀ افراد در شبکۀ اجتماعی )صوتی، تصویری، نوشتاری(، فرصت تلقی و پیشرفت 

های تسهیم دانش در سازمان، وجود  اعضا از طریق مشارکت در شبکۀ اجتماعی، میزان فعالیت

کنندگان،  اعی برای مشارکتفرهنگ تسهیم دانش در شبکه، مشخص بودن اهداف شبکۀ اجتم

میزان باالبودن سطح تحصیالت کارکنان سازمان، وجود آموزش سازمانی شبکۀ اجتماعی، 

 های شبکه است.  کاوی داده قابلیت داده

نویسندگان سید « الگوی رفتار اشتراک دانش در شبکۀ اجتماعی»ای تحت عنوان  در مقاله 

در خصوص شبکۀ  5059دات مرتجی که در سال سا اکبر افجه، اردشیر انتظاری و نجمه علی

شده است، نتایج حاکی از آن است که عوامل گروهی: ارتباطات و  اجتماعی دانشگاه تهران انجام

منظور اشتراک دانش و از عوامل محیطی: عامل محیط فرهنگی  عوامل فردی: نگرش به

ر شبکۀ اجتماعی دانشگاه )آموزشی( بیشترین تأثیرات را بر رفتار اشتراک دانش دانشجویان د

تهران داشته است؛ بنابراین در شبکۀ اجتماعی دانشگاه تهران، عملکرد دانشجویان در چارچوب 

شود که در آن محیط، فرد و گروه جوانب آن را  جانبۀ سه عاملی تعیین می الگوی تقابلی سه

های آن  اخصترین ش دهند و محیط فرهنگی )آموزشی(، نگرش و ارتباطات از مهم تشکیل می
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گذارند و رفتار نهایی اشتراک دانش را شکل  هستند که با تعامل متقابل بر هم تأثیر می

دهند. با شناسایی الگوی رفتاری اشتراک دانش در شبکۀ اجتماعی که در آن افراد با فقدان  می

بر  های مؤثر بر این الگو پی برد و توان به شاخص چهره مواجه هستند، می به ارتباطات چهره

 های اجتماعی در جهت تولید دانش بهره گرفت.  اساس آن از ظرفیت و شبکه

های  ها بر مبنای ویژگی ارائه مدلی برای تسهیم دانش در طرح»ای تحت عنوان  در مقاله

باشد. نتایج حاکی از آن  نویسندگان محمدرضا مهرگان، امیر مانیان، حمید رحیمیان می« ها آن

سهیم دانش که شامل: استراتژی تسهیم دانش، استراتژی دانش، است که بر اساس ابعاد ت

فناورانگی تسهیم دانش، تمرکز تسهیم دانش و سیاست تسهیم دانش است و نتایج نشان 

کاری  محافظه»، «رسمیت طرح»، «های طرح پراکندگی پایگاه»، «ماهیت طرح»دهد که  می

ابعادی از طرح جامع مالیاتی « رحعضویت ط»و « های طرح سپاری پروژه برون»، «مدیریت طرح

ها، رابطۀ میان  هستند که با استراتژی مدیریت دانش در آن رابطه دارند، اگرچه در دیگر طرح

 تأیید نشد. « استراتژی تسهیم دانش»و « عضویت طرح»

الگوی »سادات مرتجی تحت عنوان  ای که مقصود امیری، علی انتظاری و نجمه در مقاله

سال « ها ش متخصصین ایرانی در شبکۀ اجتماعی تخصصی: شناسایی شاخصرفتار اشتراک دان

دهد که در الگوی رفتار اشتراک دانش متخصصین در فضای مجازی،  اند نشان می نوشته 5059

کار و خودگشوده(،  گرا، سازش های بُعد فردی شامل: انگیزش، اخالقیات، شخصیت )برون شاخص

ش و امنیت روانی است. بعد گروهی دارای سه شاخص منظور اشتراک دان توانایی، نگرش به

مؤلفه به ترتیب  9منافع مشترک، ساختار گروه و سرمایۀ اجتماعی است. بُعد محیطی شامل 

های: زیبایی گرافیکی، کاربرپسند بودن شبکه،  های تکنولوژیکی با شاخص زیر است: مؤلفه

های بودجه  حقوقی با شاخصهای سیاسی ـ  امنیت سرور، نوع زیرساخت ارتباطی، مؤلفه

فضای مجازی، تخصیص منابع مالی به توسعۀ زیرساخت، فیلترینگ، قوانین مربوط   R&Dبرای

های  به مالکیت فکری و معنوی، پهنای باند، تنظیم مقررات و قوانین فضای مجازی، مؤلفه

جتماعی ـ های ا های اینترنتی و مؤلفه های: هزینۀ اینترنت و تنوع بسته اقتصادی با شاخص

های: سبک زندگی متخصصین و شخصیت ملی شناسایی شدند و نتایج،  فرهنگی با شاخص

توانیم به الگویی جامع از حیث نظری و کاربردی در  حاکی از آن است که تنها در زمانی می

های  حوزۀ رفتار اشتراک دانش دست پیدا کنیم که به شناسایی تعاریف، مفاهیم، ابعاد و مؤلفه
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بر شرایط حاکم بر فضای مجازی کشور اهتمام ورزیم؛ زیرا موضوع رفتار کاربر ایرانی،  آن مبتنی

 خاطر تعامل با موضوعات تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی چندوجهی و پیچیده است.  به

(، تحت عنوان 5053نامۀ فرهاد فالحیان مقطع کارشناسی ارشد در سال ) در پایان

نتایج حاکی از آن است « ربخش مجازی در تسهیم دانش سازمانیشناسایی عوامل ارتباطات اث»

خود قدرت ندارد، چیزی که  خودی که برخی بر این باورند که دانش قدرت است، ولی دانش به

گذارند. تسهیم  دهد، آن قسمتی از دانش آنهاست که با سایرین به اشتراک می به افراد قدرت می

های مدیریت  فرین، بنیاد و پایه بسیاری از استراتژیآ دانش، یک فعالیت پیچیده، ولی ارزش

ها، محافظت و  های تسهیم دانش سازمان هاست. چالش اصلی فعالیت دانش در سازمان

کردن ارزش ناشی از دانش ضمنی )پنهان( است که در اختیار کارکنان، مشتریان و افراد  حداکثر

 ذینفع خارج از سازمان است. 

(، تحت عنوان 5059لوی فومنی مقطع کارشناسی ارشد در سال )نامۀ سیده زهرا ع پایان

« های اجتماعی ارزیابی تأثیر اعتماد بر یادگیری سازمانی: نقش میانجی تسهیم دانش و شبکه»

های اجتماعی در اعتماد بر  که در آن به نقش و اهمیت زیادی که تسهیم دانش و شبکه

 شده است.  یادگیری کارکنان دانشگاه گیالن دارد، اشاره

بررسی »(، تحت عنوان 5011نامۀ منصور پرندی مقطع کارشناسی ارشد در سال ) پایان

« رابطۀ بین میزان سرمایۀ اجتماعی با فرایند تسهیم دانش در بین دبیران متوسطه شهر سنندج

های  های مدیریت دانش در سازمان عنوان یکی از مؤلفه این پژوهش به نقش تسهیم دانش به

های دانشی  ه پرداخته است و همچنین به بیان نقش مهمی که تسهیم دانش و شبکهیادگیرند

ترین چالش مدیریت دانش را واداشتن افراد جهت  در میان دانشگران دارد، پرداخته است و مهم

 باشد.  دانند می به اشتراک گذاشتن آنچه می

رابطۀ بین »با عنوان (، 5053نامۀ نیلوفر ملکی مقطع کارشناسی ارشد در سال ) در پایان

در این پژوهش در سازمان توسعۀ برق « سرمایۀ اجتماعی و هنجارهای ذهنی با تسهیم دانش

ایران، به بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و تسهیم دانش با در نظر گرفتن متغیرهای نگرش 

های  شیوه کارگیری شده است؛ که در آستانۀ هزارۀ سوم، دوران به و هنجارهای ذهنی پرداخته

آفرین و مدیریت دانش پا  های دانش های جدیدی در شکل سازمان رسد و افق سنتی به اتمام می

های  ترین مؤلفه عنوان یکی از اساسی گذارد، تسهیم دانش به به عرصۀ سازمان و مدیریت می

 کند.  ها ایفای نقش می مدیریت دانش در سازمان



503 5055 تابستان/  95 شماره/ شانزدهم سال/  ارتباطات و هنگیفر مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه 

 

استفاده از »( با عنوان 5015ی ارشد در سال )نامۀ آسیه ریاحی مقطع کارشناس در پایان

به این موضوع داللت دارد « سازی سیستم مدیریت دانش های اجتماعی در طراحی و پیاده شبکه

( که مبتنی بر روش تبدیل دانش ضمنی به دانش 1995که با استفاده از مدل نوناکو و همکارانش )

های شناسایی منبع  گیرد. یکی از روش برنمیصریح است و منبع دانش و مسیر انتشار دانش را در 

های اجتماعی است که سعی  دانش ضمنی و مسیرهای حرکت آن در سازمان، روش تحلیل شبکه

در شناخت نقش عناصر سازمانی در شبکه غیررسمی انتقال اطالعات و دانش در سازمان است و 

نقش مهمی در ایجاد همکاری و  دهندۀ آن است که میزان اعتماد کارکنان به یکدیگر، نتایج نشان

گذاری دانش ما بین افراد و در دسترس قرار  تبادل دانش دارد و ایجاد قابلیت تعامل و به اشتراک

 دادن کانالی برای ورود دانش خارج از سازمان اهمیت متوسط دارند. 

توسط « شدن عصر جهانی مجازی در اجتماعی های شبکه کارکرد»پژوهشی تحت عنوان 

ارتباطی،  شدن، کنش جهانی انجام شد که به بررسی مفاهیم 5015زاده در سال  رحمان سیدعلی

 پرداخته است.  مجازی اجتماعی های ارتباطی در شبکه و اطالعاتی های مؤثر، شبکه ارتباط مشارکت

 های شبکه تأثیر»با موضوع  5053در پژوهشی که سیدوحید عقیلی و احسان پوری در سال 

انجام دادند، نتایج حاکی از آن است که « کاربران فردی بین ارتباطات رب مجازی اجتماعی

های اجتماعی مجازی تأثیر بسزایی در نحوۀ رفتار و ارتباطات میان فردی اعضای این  شبکه

 ها دارد.  شبکه

های سیاسی کاربران  بازنمایی گرایش»( با موضوع 5053رجبی در سال ) زهره نامۀ پایان در

ویژه  ها و به به فرصت« فیس بوک موردی با مطالعۀ مجازی اجتماعی های هایرانی در شبک

باشد، پرداخته است  داشته ها شبکه این از استفاده با تواند کشور می های سیاسی که فرصت

 (. 5059)امیری و حبیب زاده، 

هایخارجیپژوهش

وزۀ فناوری برتر هایی که در ح ( در پژوهشی که بین شرکت1335در سال ) 5لین، هانگ و چن

شده و مزیت نسبی  های اثربخشی دانش به اشتراک گذاشته در تایوان انجام دادند، یکسری مؤلفه

های  ترین مؤلفه ها و تجربیات افراد را مهم ها، آموخته دادن دانش با ارزش شده و با تطبیق حاصل

 تأثیرگذار بر تسهیم دانش ذکر کردند. 

                                                           
1 Lin, Huang & Chen 
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انجام دادند، اشتراک دانش فراگردهای( بر 2009ر سال )د 5در پژوهشی که ویلم و بوئلنس

به بررسی تأثیر ابعاد مختلف ساختار سازمانی )هماهنگی، تمرکز، رسمیت و تخصص( پرداختند 

 ها مطرح کردند.  و این موارد را با ایفای نقش بسیار مهم در سازمان

ج بعد: نوع بافت های دانشی را در پن ( در پژوهشی فعالیت2010وانگ و نو در سال )

های فردی و فاکتورهای  های فرهنگی، ویژگی های تیمی و بین فردی، ویژگی سازمانی، ویژگی

بندی کردند. با توجه به ارائه چارچوبی در راستای تحقیقات تسهیم دانشی،  برانگیزانندۀ دسته

عوامل  دانشی را در قالب عوامل محیطی وفراگردهای تسهیم های مؤثر در  عوامل و فاکتور

 اند.  تسهیم دانشی تفکیک کرده

( بر فرا گردهای تسهیم دانش 2011در سال ) 1در پژوهشی که اسالم و همکاران آن

اند، به شناسایی دو مؤلفه اعتماد و باز بودن و  های خدماتی در بنگالدش انجام داده سازمان

های اصلی تسهیم دانش  عنوان مؤلفه گشودگی ارتباطات مابین کارمندان و بخش مدیریتی را به

 در جامعه موردمطالعه پرداختند. 

شده است، سابقۀ نتایج مورد  ( انجام2010) 9و صالح 0در تحقیقاتی که توسط پاریتوس

عنوان چهار عامل کلیدی تأثیرگذار بر تسهیم  های سازمانی/ مدیریتی و اعتماد به انتظار، حمایت

نظران نتایج حاکی از آن است که  ین صاحباند. در پژوهشی دیگر از ا شده دانش شناسایی

های سازمانی و مدیریتی نقش بسیار مهمی در موفقیت تسهیم دانش و افزایش مشارکت  حمایت

ها در سازمان نیاز به تصمیم و حمایت  دهندۀ آن است که اوّلین تجربه در آنها دارد و نشان

 مدیران دارند. 

پژوهشی را با عنوان تسهیم دانش پژوهشگران  ( در تایلند،2007کوهنگو و همکارانش سال )

دانشگاهی انجام دادند که در آن به بررسی عوامل مؤثر با موضوع تسهیم دانش ازجمله 

های شغلی،  های همکاری، تعهد، ارزش سازمانی، ساختار ارتقا و پاداش، استراتژی فرهنگ

 ختند. جوسازمانی، رضایت از شغل، احساس قدرت، حمایت فراساختارها پردا

بررسی تأثیر عوامل »( با موضوع 2017و همکارانش در سال ) 9در پژوهشی که پارک

انجام دادند. عواملی « ای اشتراک دانش اجتماعی سازمانی بر عملکرد کارمندان و نقش واسطه

                                                           
1 Willem & Buelens 
2 Islam et al 
3 Sotirios Paroutis 
4 Alya Al Saleh 
5 Park et,al 
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ازجمله: پاداش رهبری و اعتماد، نقش بسیار پررنگی در اشتراک دانش داشتند. همچنین 

ای و میانجی در  عنوان یک عنصر واسطه نوبه خود به ین بود که اشتراک دانش بهها نشانگر ا یافته

 کند.  جهت بهبود عملکرد سازمانی عمل می

شناسیپژوهشروش

انتخاب  مناسب رویکرد عنوان کیفی، به تحقیق پژوهش، رویکرد اکتشافی ماهیت به توجه با

از راهبردهای اجرای پژوهش کیفی،  موضوع، یکی عمیق شناخت برای نیاز به توجه با و گردید

در  5شد. استراوس و کوربین گرفته نظر در انجام تحقیق روش عنوان به گراندد تئوری مطالعه

 اند: گونه تبیین کرده در یک تعریف مشابه گراندد تئوری را این 5559سال 

اندد گراندد تئوری یک روش پژوهش عمومی برای تولید تئوری است. منظور از نظریه گر»

مند گردآوری  صورت نظام هایی است که در طی فرایند پژوهش به تئوری، نظریه برگرفته از داده

ها  ای که درنهایت از داده ها و نظریه اند. در این راهبرد، گردآوری و تحلیل داده شده و تحلیل 

مطالعۀ خود را جای اینکه  شود، در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دارند. پژوهشگر، به استنتاج می

ای آغاز کند، کار را با یک حوزه مطالعاتی خاص شروع کرده، اجازه  با نظریه از پیش تصور شده

ای که  ها نسبت به نظریه ها پدیدار شود. نظریۀ برگرفته از داده دهد که نظریه از دل داده می

تمال بیشتری مفاهیم بر اساس تجربه یا تأمالت صرف است، با اح آمدن یک سلسله حاصلِ جمع

شوند،  ها استنتاج می ای از داده های زمینه تواند نمایانگر واقعیت باشد و ازآنجاکه نظریه می

تر، رهنمود مطمئنی برای عمل باشند. گراندد تئوری  توانند با ایجاد بصیرت و ادراک عمیق می

ردآوری ترین شکل ممکن عبارت است، از فرایند ساخت یک نظریۀ مدون از طریق گ در ساده

های نوین آن دسته از  ها برای پاسخگویی به پرسش ها و تحلیل استقرایی داده یافته داده سازمان

های کیفی که فاقد مبانی نظری کافی در زمینۀ موضوع مورد مطالعه هستند، به کار  پژوهش

 (. 5011شود )منصوریان،  گرفته می

 آن تحلیل به مصاحبه، نسبت هر انجام از پس کیفی، پژوهشگر دورانی پژوهش روند مطابق

موردنظر  اطالعاتی غنای به توجه با را بعدی حاصله، نمونۀ نتایج به توجه با سپس کند و اقدام می

یافت. نمونۀ نهایی،  ادامه نظری اشباع به رسیدن زمان پژوهش، تا این گیری کند. نمونه می انتخاب

 تعریف در شد، که شناسی تشکیل شمتخصص فعال در زمینۀ علم اطالعات و دان 59بین  از

                                                           
1  Strauss, & Corbin 
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 متخصصان این این انتخاب داشتند. در شناسی قرار متخصصان علم اطالعات و دانش از شده ارائه

شناسی باشند،  علمی رشتۀ علم اطالعات و دانش  که اساتید جز هیئت گردید لحاظ معیار

شناسی  عات و دانشدانشجویان تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد یا دکتری( رشتۀ علم اطال

رسانی( که در  ها )ریاست کتابخانه، مسئول مرکز اطالع های دانشگاه باشند، مسئولین کتابخانه

و  پژوهش، مصاحبۀ عمیق این انجام کنند. ابزار شناسی فعالیت می حوزۀ علم اطالعات و دانش

5روایتگری طور به ای بود، که یافته ساخت نیمه
 داشتن نظر در دونشیوه، ب این گرفت. طبق صورت 

 و دهند شرح های اجتماعی را شد تا تسهیم دانش در شبکه خواسته متخصصان سؤال خاصی، از

پرسید. کاربرد مصاحبه در  موضوع می بهتر درک برای را هایی سؤال پژوهشگر لزوم صورت در سپس

اند  امیدهن« جامعۀ مصاحبه»شناسان، آن را  قدری زیاد است که برخی جامعه متحده به ایاالت

(Silverman, 1997 & Atkinsonدر مصاحبه نیمه .)  ،ساختارمند، بنا بر مقتضیات شخصیتی

رفتاری و زمانی مصاحبه، ترتیب سؤاالت، تغییر کرده است و حتی سؤاالت بازتری از سوی 

شود تا دربارۀ جزئیات  شوندگان اجازه داده می . در مصاحبه به مصاحبهشده است گر مطرح مصاحبه

های خود نظر دهند. برای افزایش دقت و درستی  اندازه شناخت و تجربه ربوط به موضوع اصلی، بهم

طور جداگانه تایپ شد و  ها ضبط، و سپس هر مصاحبه به ها، تمام مصاحبه وتحلیل داده تجزیه

 سپس مورد و شده کرد و بعد کدگذاری رسید را یادداشت می محقق مفاهیمی که به ذهن آن می

ها در گراندد تئوری  وتحلیل داده قرار گرفتند. این مرحله، نخستین مراحل تجزیه وتحلیل تجزیه

شده و  ها چندین بار خوانده گویند. برای کدگذاری باز، متن مصاحبه می 1است که به آن کدگذاری

هایی قرار گرفتند.  صورت کد ثبت شد و سپس کدهای مشابه در دسته مفاهیم اصلی استخراج و به

تر و  های دقیق دگذاری محوری، طبقات به طبقات محوری خود ربط داده شدند تا تبییندر ک

ای که در  های اوّلیه تری دربارۀ پدیده ارائه شد. همچنین در کدگذاری محوری دسته کامل

شده بودند باهم مقایسه و آنهایی که باهم شباهت داشتند حول محور  کدگذاری باز تشکیل

ها انجام شد و  سازی و پاالیش مقوله درنهایت در کدگذاری انتخابی یکپارچهمشترکی قرار گرفتند. 

عنوان مقوله مرکزی انتخاب شد و بر محور مقوله مرکزی مدل موردنظر طراحی شد  یک مقوله به

(Strauss, & Corbin, 1990برای رسیدن به معیار قابلیت اعتماد یافته .)  ها از سه فن مرسوم زیر

 (: verman, 2005Silاستفاده شد )

                                                           
1 Narrative 

2 coding 
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های  کنندگان خواسته شد یافته ـ کنترل و اعتبار یابی توسط اعضا: در این قسمت از شرکت 5

 کلی را ارزیابی کرده و دربارۀ صحت آن نظر بدهند. 

بندی نظریه با  های خام رجوع شد تا ساخت های تحلیلی: در این روش به داده ـ مقایسه 1

 شود.  های خام مقایسه و ارزیابی داده

ـ استفاده از فن ممیزی: در این زمینه سه متخصص در حوزۀ گراندد تئوری بر مراحل  0

 سازی و استخراج مقوالت نظارت داشتند.  مختلف کدگذاری و مفهوم

گردید.  استخراج های اجتماعی برای تسهیم دانش در شبکه مرحله، چارچوبی این درنتیجۀ

 از گردید. پس ارائه اساتید راهنما و مشاور به اصالح و برای تأیید آمده دست به چارچوب سپس

ارائه شد. در گراندد  های اجتماعی تسهیم دانش در شبکه اصالحات، مدل پارادایمی انجام

شوند که بیانی از شرایط علی،  تئوری، مقوالت فرعی در سلسله روابطی به یک مقوله مرتبط می

 /کنش متقابل و پیامدهاست. پدیده، زمینه، شرایط میانجی، راهبردهای کنش

جامعهپژوهشوحجمنمونه

کلیۀ متخصصان علم اطالعات  است، از بوده عبارت پژوهش، جامعۀ آماری تحقیق موضوع به نظر

شناسی کشور ایران اعم از اساتید، دانشجویان مقطع تحصیالت تکمیلی و خبرگان حوزه  و دانش

 متخصصان و این زیاد بسیار گستردگی به . نظرباشد شناسی در ایران می علم اطالعات و دانش

گیری نظری،  است. راهنمای نمونه گیری ناگزیر نمونه آنان، انجام بودن دسترسی غیرقابل

ها با افراد بروز  وتحلیل مفاد مصاحبه هایی هستند که در خالل تجزیه ها و مقایسه پرسش

 & ,Straussشوند ) آنها میابعاد های مناسب، خصوصیات و  یابند و موجب کشف مقوله می

Corbin, 1998 شده است.  گیری مبتنی بر هدف استفاده انتخاب جامعۀ پژوهش، از نمونه(. برای

 عبارت شد، که شناسایی نظری گیری پژوهش، نمونه این برای نمونه انتخاب شیوه ترین مناسب

 زمان طور هم به تحلیلگر طریق این از پردازی، که نظریه برای ها داده گردآوری است، از فرایند

هایی را در  داده چه گیرد، که می تصمیم کند و تحلیل می و کدگذاری و گردآوری را هایش داده

 حین در را اش وسیله، نظریه تا بدین کند پیدا کجا و آنها را کند گردآوری مرحلۀ بعدی

کند  کنترل می را ها داده گردآوری تدوین، فرایند حال در کند. نظریۀ تدوین اش گیری شکل

(Flick Uwe, 2007حجم نمونه تا حد رسیدن به اشباع یا کفایت نظری ادامه پیدا می .)  .کند
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وسیله  نویسد که مهم است، دریابیم اعمال افراد به ( می5553) 5ازآنجاکه استراوس و کوربین

ات و همین دلیل مسئولین از متخصصان علم اطالع گیرد، به طور شکل می رفتار دیگران، چه

کننده در پژوهش انتخاب شدند. درنتیجه جامعه پژوهش به سه  عنوان مشارکت شناسی به دانش

 مصاحبه انجام شد.  59گروه تقسیم شدند و درمجموع 

(:جامعهپژوهشوحجمنمونه1جدول)

 تعداد علت انتخاب طبقه گروه

5 

علمی رشته  اعضای هیئت

علم اطالعات و دانش 

 شناسی

 حوزه علم اطالعات و دانش شناسی ـ آشنایی با

 های اجتماعی ـ تجربه استفاده از شبکه
9 

1 

دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی رشته علم اطالعات 

 و دانش شناسی

 ـ مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 ـ آشنایی با حوزه علم اطالعات و دانش شناسی

 های اجتماعی ـ تجربه استفاده از شبکه

0 

0 

های  مسئولین کتابخانه

ها )ریاست  دانشگاه

کتابخانه، مسئول مرکز 

 رسانی( اطالع

 ـ آشنایی با حوزه علم اطالعات و دانش شناسی

 های اجتماعی ـ تجربه استفاده از شبکه

 ـ فعالیت در حوزۀ علم اطالعات و دانش شناسی

0 

پژوهش هاییافته وتحلیلتجزیه

دست آمد.  شده بود، به ها گردآوری مصاحبههای سه گروه آماری که از  های پژوهش از پاسخ یافته

( شامل سه 5551) 1ها از تکنیک تحلیل مقایسه استراوس و کوربین وتحلیل داده برای تجزیه

 شده است: استفاده 9و کدگذاری انتخابی 9، کدگذاری محوری0مرحله کدگذاری باز

شد. منظور از  برداری یک مصاحبه، کدگذاری باز شروع بعد از نسخهالف ـ کدگذاری باز:

ترین جزءهای مفهومی ممکن است  شده، به کوچک کدگذاری باز، تجزیۀ مجموعۀ گردآوری

های پژوهش و روند  آمده از یافته دست های به (. در جدول زیر مفهوم5011)منصوریان، 

 شده است.  ها نشان داده پردازی مفهوم مقوله

                                                           
1 Strauss, & Corbin 
2 Strauss, & Corbin 
3 Open Coding 

4 Axial Coding 
5Selective Coding 
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کدگذاری باز به تعداد کاهش  پردازی، در بندی و مقوله ب ـ کدگذاری محوری: طبقه

انجامد که باید با آنها کارکنیم. این کار به روند اجرای گراندد تئوری، در مرحله  واحدهایی می

صورت محوری و با توجه به فرایند  کند. کدگذاری در این مرحله به کدگذاری محوری کمک می

ها، از پارادایم  فته در دادهها صورت گرفت. برای سهولت دستیابی به فرایند نه نهفته در داده

دیگر، در این مرحله، با برقراری پیوند میان  عبارت کدگذاری استراوس و کوربین استفاده شد. به

های اصلی و  یابند. پیوند میان مقوله های جدیدی با یکدیگر پیوند می شیوه ها، اطالعات به مقوله

 شده است.  ادهشده در پژوهش در مدل پارادایمی نشان د بعدهای شناخته

کدگذاری انتخابی، آخرین مرحلۀ کدگذاری است که در آن مقولۀ ج ـ کدگذاری انتخابی:

ها میان  شود. تفسیر و بیان رابطه ها مشخص می شده و پیوند آن با دیگر مقوله اصلی انتخاب

گیرد؛ چراکه در  شده پژوهش صورت می ها با توجه به مدل ارائه مقولۀ اصلی و دیگر مقوله

 (Strauss, & Corbin, 2006شود. ) ریزی می کدگذاری محوری اساس کدگذاری انتخابی، پی

مدل پارادایمی تسهیم دانش در  به مربوط عوامل که داد نشان ها کدگذاری مصاحبه

 این از دسته ها ذکرشده است. هر بندی به شرح جدول مقوله قالب طبقه های اجتماعی، در شبکه

 شناسی کشور متخصصان علم اطالعات و دانش توسط باید هستند، که هایی مقوله شامل عوامل

 آمده در دست آمده از پیشینۀ پژوهش و عوامل به دست به عوامل گیرند. کلیۀ قرار موردتوجه

 اند.  شده ترسیم زیر جدول در مربوطه های مفهومی دسته و ها مقوله با ها، همراه تحلیل مصاحبه

ها(ها)جدولمقولهازمصاحبه آمدهدستبه هایداده .تحلیل1 جدول

 هاخردهمقوله مفهوم بندیطبقه

 
 
 
 
 

 هدف استفاده

 وظیفه انجام

 آموزش

 پژوهش

 تکلیف کالمی

 نوشتن تز

 
 افزایش دانش

 عالقه

 میل به پیشرفت

 یابی روزآمد اطالع

 ارتقای حرفه

 اظهار برتری دانش نسبت به دیگران

 شویق به استفادهت

 استفادۀ دائمی

 افزایش استفاده
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ها(ها)جدولمقولهازمصاحبه آمدهدستبه هایداده .تحلیل1 دولجادامه

 هاخردهمقوله مفهوم بندیطبقه

 زمینه کاربر/عوامل فردی
 های مربوط به کاربر( )ویژگی

های  ویژگی
 ای فردی/حرفه

 رشته و گرایش تحصیلی

 سطح تحصیالت

 سمت

 تخصص شغلی/تجربه کاری

 های کاری دغدغه

 های زندگی دغدغه

 مشارکت و همیاری

 فردگرایی و رقابتی بودن

 بلندپروازی

 خالقیت و نوآوری

 نفس اعتمادبه

 نگرش

 اضطرار

 لذت

 نیاز

 ارزشمندی

 
 
های  زمینه

 انگیزشی

 های غیرمادی انگیزه

 بازخورد سریع

 تسهیل ارتباطات بیرونی افراد

 زمینه رشد سریع فرد

های  ویژگی
 مهارتی/دانش

 اوری اطالعاتیسواد فن

 ای سواد رسانه

 تجربه

 سواد زبانی

 دانش موضوعی

 یابی و جستجو مهارت اطالع

 های ارتباطی مهارت

های سازمانی/عوامل  ویژگی
 سازمانی

. نهادهای 5
آکادمیک 
آموزشی 
 )دانشگاه(

. نهادهای 1
 مدنی )انجیوها(

. نهادهای 0
ای  رسانه

 ها( تابخانه)ک

 عوامل ساختاری

 سطح کنترل

 ساختار تخت

 ساختار منعطف

 استقالل عمل متخصصان

 کارایی ساختاری

 نیازسنجی

 ارزیابی وضعیت موجود

 سازمانی فرهنگ

 عدم خودسانسوری

 نگاه به رفتار تسهیم دانش

 کاهش درد

 رسانی نیروی متخصص اطالع کارگیری به

 رسانی اطالع

 حمایت سازمانی
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ها(ها)جدولمقولهازمصاحبه آمدهدستبه هایداده .تحلیل1 دولجادامه

 هاخردهمقوله مفهوم بندیطبقه

  

های  ارزش
 اجتماعی

 های اجتماعی های شبکه محدودیت

 های اجتماعی دالیل تمایل به شبکه

 های اجتماعی پذیرش عمومی شبکه

 های اجتماعی نگاه عمومی به شبکه

عوامل 
 تکنولوژیکی

 دسترسی به اینترنت

 زیرساخت قوانین دولتی

 زیرساخت تکنولوژی

های  ویژگی
 های اجتماعی سیستم/شبکه

 سهولت استفاده

 قابلیت استفاده

 تعامل/تعاملی بودن

 دهی و بازیابی اطالعات سازمان

 کیفیت خروجی

 ساعته بودن/آنالین بودن 19

 ها ها و محیط دسترسی در همه مکان

 ان/قابلیت دسترسی باالدسترسی همگ

 امکان جستجو

 قابلیت توسعه

 قابلیت تغییرپذیری

ودمندی س
تسهیم دانش در 

های  شبکه
 اجتماعی

 کیفیت اطالعات

 دقیق بودن

 دسترسی به تمام متن دانش و...

 پوشش موضوعی

 جامعیت

 مرتبط بودن

 میزان کاربری

 شبکۀ اجتماعیمشهوریت 

 ابزار آموزشی

 ابزار اشتراک دانش

 ابزار توزیع علم و دانش

 ابزار دسترسی به حجم زیاد اطالعات

 ابزار دسترسی سریع به اطالعات

 گرایی تعامل

 حضور فعال خبرگان و افراد تأثیرگذار در حوزۀ دانشی موردنظر

 ن و مکاندسترسی به اطالعات بدون محدودیت زما

 قصد ادامه استفاده

 حفظ حریم شخصی

 ها تداوم حضور مؤثر متخصصان و ارائه دانش از سوی آن

 میزان آزادی عمل متخصصان

 های اجتماعی های افراد در شبکه مشخص بودن تخصص

 کنندگان تعداد مشارکت

 وجود فرهنگ تسهیم دانش
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ها(ها)جدولمقولهازمصاحبه آمدهدستبه هایداده .تحلیل1 دولجادامه

 هاخردهمقوله مفهوم بندیطبقه

 

 

 های اجتماعی ههای شبک کاوی داده قابلیت داده

 مخاطبان پنهانی

 تکرار

 ماندگاری

 استقالل در استفاده

 اجتماعی سازی عمومی

 در تماس بودن با افراد جدید

 جذابیت

 تعهد

 
 

ارتباطات 
سازمانی )درون 
سازمان/برون 

 سازمان(

 ارتباطات سریع

 ارتباطات کاری قوی

 مشی متخصصان نشر سریع خط

 هماهنگی بین متخصصان

 نقش روابط عمومی افراد

 ای تکاثری ارتباطات شبکه

 درنگ ارتباطات بی

 
 

 عوامل مؤثر بر تسهیم دانش

 
 

 عوامل محیطی

 عوامل تکنولوژیکی

 اجتماعی–عوامل فرهنگی 

 عوامل اقتصادی

 عوامل سیاسی ـ حقوقی

 
 
 

 عوامل فردی

 فرد ی منحصربهها دادن ارزش ترس از دست

 های انگیزشی )مادی و غیرمادی( ویژگی

 کار( گرا، خود گشوده، سازش های شخصیتی )برون ویژگی

 توانایی

 امنیت روانی

 منظور اشتراک دانش نگرش به

 
 
 
 
 

 عوامل سازمانی

 مستندسازی دانش

 اعتماد به مدیریت

 کنترل سرپرست

 ادراک از حمایت سازمانی

 های ارتباطی وابستگی

 های ساختاری )پیچیدگی، رسمیت، تمرکز( ویژگی

 سرمایه اجتماعی

 تعامل سازمانی )تعهد، اعتماد(

 سازمانی )بوروکراتیک، نوآوری، حمایتی( فرهنگ
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زنند که از آن رفتار انتظار سود و ارزش داشته  ها زمانی دست به تسهیم دانش می انسان

دهندۀ آن است که کاربر تصمیم  نای این امر، قضاوت خود افراد خواهد بود و نشانباشند. مب

گیرد که انجام آنها تأثیرات مثبت داشته باشد. بر پایۀ آنچه از  به انجام رفتارها یا اعمالی می

های  پردازی نمود پیدا کرد، مقوله دهی و مقوله های پژوهش استخراج شد و در مفهوم یافته

دست آمد که با نوعی با آن در پیوند هستند. برخی از  از مقوله اصلی پژوهش بهدیگری غیر 

های اجتماعی  طور غیرمستقیم با مقوله تسهیم دانش در شبکه طور مستقیم، تعدادی به آنها به

شده  بیان عوامل دهی آنها در جای و مفاهیم و ها مقوله شناسایی از در پیوند هستند. پس

استفاده که شامل شرایط علی، پدیده،  قابل در چارچوبی آنها را بایست توسط محقق، می

باشد قرار داده شد و  زمینه، شرایط میانجی، راهبردهای کنش/کنش متقابل و پیامدها می

شده است. طبق مدل پارادایمی نظریه گراندد تئوری  هایی مشخص ارتباط بین آنها نیز با فلش

 باشد: به شرح ذیل می

ل: عوامل مؤثر بر تسهیم دانش، دالیل تسهیم دانش و موانع تسهیم دانش شرایط علّی، شام

 باشد.  می

 های اجتماعی است.  زمینه، شامل: هدف از تسهیم دانش و هدف استفاده از شبکه

گری نیز وجود دارد  های یادشده شرایط مداخله گر: در کنار زمینه شرایط میانجی یا مداخله

گذارد که شامل: عوامل فردی، عوامل سازمانی و  ای تأثیر می مینهکه همواره بر عملکرد عوامل ز

 عوامل محیطی است. 

های  های کاربر، ویژگی کنندۀ زمینه هستند، شامل: ویژگی راهبردها که تشدید یا تضعیف

 باشد.  های اجتماعی می های شبکه سازمانی و ویژگی

نش، تسهیم دانش و استفاده پیامدها شامل: سهولت استفاده، سودمندی، فرهنگ تسهیم دا

 باشد.  های اجتماعی می کارآمد از شبکه
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هایاجتماعیمدلپارادایمیتسهیمدانشدرشبکه

 

 گیریبحثونتیجه

های  رسیم که، تسهیم دانش در شبکه به این نتیجه می ها در این پژوهش داده با توجه به تحلیل

گوناگونی بستگی دارد و آنها  عوامل سی بهشنا اجتماعی توسط متخصصان علم اطالعات و دانش

طور  طور مستقیم و برخی به را باید شناسایی کرد. در این میان یک سری از عوامل به

باشد تأثیرگذار  های اجتماعی می غیرمستقیم بر پدیده اصلی پژوهش که تسهیم دانش در شبکه

 منبع است، که خاصی یطشرا دارای ما کشور فنی، در به زیرساخت هستند. از طرفی دسترسی

است. هدف اصلی این پژوهش، یعنی جستجو، توصیف و تفسیر تجربه و  هایی چالش و ها فرصت

منظور کسب بینشی  های اجتماعی به درک متخصصان در خصوص تسهیم دانش در شبکه

های متخصصان  آمده از گفته دست های به تر در مورد این پدیده بود، در مضمون تر و غنی عمیق

های مختلف  جلی یافت. بدین منظور در خصوص رفتار تسهیم دانش باید در جوامع و سازمانت
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تسهیم دانش قدرت »به فرهنگ « دانش قدرت است»سازی شود و فرهنگ  بیشتر فرهنگ

های تسهیم دانش بین متخصصان فراهم شود و از  ، تبدیل شود و شرایط برای فعالیت«است

های اجتماعی و در  شدن تسهیم دانش در شبکه ینۀ بهتر انجامهای نوآورانه آنها در زم ایده

عمل آید. آنچه در  های الزم توسط مدیران مربوطه به راستای حل مشکالت جامعه، حمایت

های متخصصان علم  هایی بود که از گفته های پژوهش معرفی شد، مضمون قسمت یافته

متخصص انجام شد. بر اساس  59 باشد. این پژوهش، با مشارکت شناسی می اطالعات و دانش

های اجتماعی، راهبردها و پیامدها، شرایط علی  شده تسهیم دانش در شبکه مدل پارادایمی ارائه

گر را نیز در نظر گرفته، با رویکردی جامع و  ای و مداخله پدیدآورنده و نیز شرایط زمینه

 د. ده جانبه ارزیابی دقیق و کاملی از پدیده اصلی را ارائه می همه
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 منابع

الگوی رفتار اشتراک دانش در . »5059اکبر، اردشیر انتظاری و نجمه سادات مرتجی.  افجه، سید علی -

 .53-519، صص 05، شماره فصلنامهعلوماجتماعی«. شبکۀ اجتماعی

چاپ هفتم، «. های رهبری و رفتار سازمانی مبانی فلسفی و تئوری. »5053اکبر.  افجه، سید علی -

 تهران.انتشارات سمت، 

های اجتماعی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی: جامعه  . شبکه5053افراسیابی، محمدصادق. -

رشته علوم ارتباطات به راهنمایی دکتر حسن بشیر،  نامهکارشناسیارشدپایانمجازی ایرانیان، 

 تهران، دانشگاه امام صادق )ع(. 

های اجتماعی در تقویت مدیریت  و رسانهها  توان بالقوه شبکه. »5059افراسیابی، محمدصادق.  -

 . 535-509، صص 9، شماره رسانیفصلنامهکتابداریواطالع«. دانش

الگوی رفتار اشتراک دانش . »5059امیری، مقصود، علی انتظاری و نجمه سادات مرتجی.  -

فصلنامهتعاملانسانو«. ها متخصصین ایرانی در شبکۀ اجتماعی تخصصی: شناسایی شاخص

 .15-11، صص 0، شماره عاتاطال

دومینکنفرانسملیمدیریت«. خلق انگیزش برای اشتراک گذاشتن دانش. »5011خدایی ف.  -

 ، تهران.دانش

های  ارائه روشی برای محاسبه پایایی مرحله کدگذاری در مصاحبه. »5011خواستار، حمزه.  -

 . 509ـ  515، صص 91، شماره شناسیعلومانسانیفصلنامهروش«. پژوهشی

ترجمه دکتر حسین رحمان « مدیریت دانش. »5005داونپورت توماس اچ، پروساک الرنس.  -

 سرشت، چاپ اول، انتشارات ساپکو، تهران.

جلد اول، اعرابی م، پارساییان ع، چاپ دوازدهم، انتشارات دفتر « رفتار سازمانی. »5011رابینز.  -

 های فرهنگی، تهران. پژوهش

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت دانش . »5011اصغر. اهلل، محمدی،  رهنورد، فرج -

، صص 0، شماره نشریهمدیریتفناوریاطالعات، «ها و مراکز آموزش عالی تهران در دانشکده

91-00. 

کاربست تحلیل شبکۀ اجتماعی برای استخراج . »5015سپهری، محمدمهدی و آسیه ریاحی.  -

فناوری«. بنیان های دانش اننیازهای سیستم مدیریت دانش در سازم و علم سیاست ، مجله

 . 15-59، صص 53شماره 

ارائه مدلی برای موفقیت تسهیم . »5051شامی زنجانی، مهدی، سید محمد قاسم تبار شهری.  -
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