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Abstract 
Social knowledge management is an intersection between social knowledge 
management and social capital that plays an important role in extracting implicit 
social knowledge. The purpose of this research is to manage the social knowledge 
management of social network users. This research is an applied research that is 
done with meta-synthesis. To analyze the data, seven step-by-step methods of 
Sandloski and Baruso have been used. A total of 44 sources out of 258 sources were 
selected for the final meta-synthesis from which 224 codes, 25 concepts, and 8 
categories were extracted and analyzed using Excel 2016 statistical software.The 
findings showed that the components of social knowledge management include 
intellectual capital (human, structural and communication); social capital (structural, 
cognitive and relational); knowledge management (knowledge dimensions, 
knowledge types, knowledge management processes, knowledge conversion, 
knowledge ecosystem and its obstacles); communications (personal and collective); 
learning (individual, collective and learning styles); leadership (management skills 
and management styles); culture (trust and interest and motivation); and technology 
(social media, semantic web and information and knowledge management systems). 
Also, findings showed that the knowledge and the social and intellectual capitals are 
components of the conceptual model of social knowledge management and this 
model is affected by communication, culture, technology and leadership factors and 
there are interactions between all of the above-mentioned elements. Generally, it can 
be said that the proposed conceptual model can help to evaluate the success factors 
of social knowledge management in organizations. 
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   اجتماعیمدیریت دانش   ارائه مدل مفهومی
  با استفاده از روش فراترکیب

 یدهوئ یدر یح  لیجل ، محمدرضا اسمعیلی گیوی ، علیرضا نوروزی، ی شرف یعل
 12/11/1398تاریخ دریافت: 
 18/03/1399تاریخ پذیرش: 

 چکیده 
اجتماعی است که نقش مهمی را در  یمدیریت دانش اجتماعی فصل مشترک میان مدیریت دانش اجتماعی و سرما ه 

مدیریت دانش  های  شناسایی ابعاد و مؤلفهاین پژوهش  هدف از انجام  کند، لذا  استخراج دانش نهان اجتماعی بازی می
برای تجزیه و تحلیل اطالعات    .ه استانجام شد  فراترکیباسنادی و  روش    و بااین پژوهش کاربردی    اجتماعی است.

منبع   258از    منبع 44  در مجموعهمچنین  و استفاده شده است.  و باروس   سندلوسکیترکیب  فرا  ایروش هفت مرحلهاز  
افزار  و با استفاده از نرمخراج  تاس ها  از آنمقوله    8مفهوم و    25  ،کد  224انتخاب شد که  برای انجام فراترکیب نهایی  

 شاملهای مدیریت دانش اجتماعی اد که مؤلفهدها نشان یافته  .ها پرداخته شدبه تجزیه و تحلیل آن 2016آماری اِکسل 
  ابعاد )  (؛ مدیریت دانشایرابطهو    شناختی،  ی)ساختار  )انسانی، ساختاری و ارتباطی(؛ سرمایه اجتماعی  سرمایه فکری

اکو دانش،  تبدیل  دانش،  مدیریت  فرآیندهای  دانش،  انواع  آن(؛    سیستمدانش،  موانع  و  و  )  ارتباطاتدانش  جمعی 
یادگفردی سبک  جمعی  ،فردی)  ریی(؛  یادگیریو  مدیریتی)مهارت  رهبری(؛  های  سبک  های  مدیریتیو  (؛  های 

فناوری)اعت  فرهنگ و  انگیزه(؛  و  عالقه  و  معناییهای جمعی،  رسانه)  ماد  نرموب  و  ،  اجتماعی  های سیستم افزارهای 
است دانش(  و  اطالعات  یافتهمدیریت  داد که  . همچنین  نشان  مفهومی  ها  از   متشکلاجتماعی  دانش    تیرمدی  مدل 

است  دانش،های  مؤلفه و فکری  اجتماعی  عوامل    سرمایه  نیز در آنارتباطی،  که  و رهبری  فناوری  دخیل   فرهنگی، 
تواند برای توان گفت که مدل مفهومی ارائه شده میدرکل می  و تمام این عوامل بر روی هم اثرگذار هستند.  هستند

 ها کمک کند.اجتماعی در سازمان شناارزیابی عوامل موفقیت مدیریت د

. مدیریت دانش اجتماعی اجتماعی، مدیریت دانش، دانشدانش،  :هاکلیدواژه
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 مقدمه  
دانش   دانش  سازمان  محوریو  ویژگی  بارزترین  از  امروزی،  یکی  های  سازمان  ویژهبه های 

سازمان سازماناست.    یادگیرنده یادگیرنده  هستند که  های  دانشهایی  در آندج  توان خلق  ها  ید 

دانش    کهآنجایی . از  ها بیشتر استدر آنمحوری جمعی  دانش  وافزایی  هم روحیه   و  بسیار باال بوده 

و  یک   هیچپدیده  و  بوده  اجتماعی  نمیفرآیند  بگیرد  کس  عهده  بر  را  آن  کلی  مسؤلیت  تواند 

منبع  مهمترین   انونعبه ویژه دانش اجتماعی مدیریت دانش به(. لذا 33، ص،  1391)ربیعی و معالی،  

رقابتی   سازمانمزیت  است. در  مشکل  یادگیرنده بسیار  روزافزون    ،بنابراین  های  اهمیت  به  توجه  با 

سازمان   ویژهبه دانش،   در  اجتماعی  دانش جمعی  دانش  مدیریت  یادگیرنده،  مهمترین    عنوانبه های 

سازمان این  در  مدیران  می چالش  حساب  به  سها  اهداف  تحقق  چراکه  سایه  مزاآید؛  در  جز  انی 

 های فکری سازمان ممکن نخواهد شد.  دانش جمعی دارایی 

است که فرآیند شکل  دانشی  انجام شده و  دانش جمعی  سازمانی  مجموعه  آن در یک  گیری 

موفقیت با  مستحکمی  رابطه  و  است  اجتماعی  شکستذاتاً  رویه ها،  سازمانی  ها،  ساختارهای  و  ها 

گیرد و به اندازه دانش شخصی منسجم نیست و  تلف شکل میخم دارد. دانش جمعی در ذهن افراد

اجتماعی  نوعی  دانش  (.  5، ص،  1386زاده،  تک کارکنان جای گرفته است )حسندر اذهان تک

، ص،  1391از دانش نهان است که دانشی ذاتی و یا اکتسابی در یک گروه بوده )ربیعی، و معالی،  

موقعیت  ( و40 با  برای طرز کار  ساختارهای گوناگون    یهاراهی  در  افراد  بین  در  دانش  مختلف 

است )باربِن  گفتگوی عمیق و خالقانه  پیش2005،  1ارتباطی و  توانایی درک و  الگوهای  ( و  بینی 

، 3؛ نقل در: جانگ 1988،  2دهد )تولبِرت ها را افزایش میهای ارزشی آن سیستمرفتاری دیگران و  

 (. 41، ص.  1992
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نیمه رویکرد  به  و  تاخسباتوجه  دانش  مدیریت  بودن  را   مختلف  هایرویه  کارگیریبه یافته 

ذخیره سازماندهی،  ارزیابی،  شناسایی،  بهبرای  و  و  به  دانش   کارگیریسازی  نیازها  تأمین  منظور 

سازمان الهی،    هااهداف  از: کالسِس،  3، ص،  1388)خدیور و  گفت که  می(  2000؛ به نقل  توان 

اجتماعی   دانش  سرمایه  ناعنوبه مدیریت  نوع  منبع  مهمترین  اولین  و  معنوی  در    راهبردیهای 

دانش    تأکیداز اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. چراکه    ( 2002،  1های یادگیرنده )کوبوسازمان 

 صورت به سازمان  آن در  بخش عظیمی از    و  افراد و اعضای سازمان استدانش نهان  بر    اجتماعی

نیست  بوده وضمنی   مشاهده  دغدغه نتیجه    در    .قابل  از  دانش جمعیهای  یکی  در حوزه   مطرح 

دانش دانش صریحنهان    تبدیل  هویدا و  1387)زعفریان،    است به  میرحیدری، عابدی،  در:  ؛ نقل 

کهاننظرصاحب(.  1391سیادت،   جمعی    ی  دانش  رویکرد  نگاه    عنوانبه به  اجتماعی  پدیده  یک 

رقبا،   و بازار متعهد، اطالعات، منابع انسانی  ریاونکاربرد فرهنگ سازمانی، فمانند  یعوامل کنندمی

سازمانی یادگیری  و  مالی  عوامل  سازمان،  فضای  استقرار    عنوانبه را    زمان،  بر  تأثیرگذار  عوامل 

   (.1385 زادگان، )عباس دانند می مدیریت دانش 

نهان    کهآنجایی از   دانش  و  اشتراک  اجتماعی  فرآیندهای  افر  یبرقرارنیازمند  د اارتباط 

یکدیگر    صورت به  با  آرا  تبادل عقاید و  برای  برای  مدیران    ،بنابراین  است.غیر رسمی  باید  دانش 

نیازمند مدیریت اجتماعی یا جمعی  افزایش خالقیت تولید، سازماندهی، اشتراک و استفاده از دانش 

هستند.   اجتماعی  دانش دانش  یعنی    مدیریت  مختلف مدیریتی  روش  کارگیریبه اجتماعی  ر  دهای 

با در نظر گرفتن شعاع اعتماد و ارتباطات خاص در بین آن خص ها یا  وص دانش اجتماعی بین افراد 

)باربِن دانست  قانون  رعایت  و  همفکری  و  متقابل  ارتباطات  گرفتن  نظر  در  با  مؤسسات  ،  حتی 

اجتماعی  همچنین  (.  2005 دانش  تعریف می   عنوانبه مدیریت  دانش  مدیریت  شود یک چارچوب 

با استفاده از رسانه ان میمکا  ا که به م تغییر دهیم.    2های وب  های اجتماعی و فناوریدهد محتوا را 

اجتماعی    این  برعالوه دیدگاه  از  اجتماعی  دانش  است    عنوانبه مدیریت  اجتماعی  دانش  مدیریت 
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اجتماعی   توسعه  بیشتر  هدفش  شرکت  وکه  برای  رقابتی  مزایای  ترویج  فقط  ،  1)الزلواست  ها  نه 

2002 ،2006 .) 

  بوده   فصل مشترک میان مدیریت دانش اجتماعی و سرمایه اجتماعی  دانش اجتماعیمدیریت  

یکی از ابزارهای مهم برای کنترل فرآیندهای مدیریت ( و  6، ص.  1393)شهابی، آراسته و امامی،  

اجتماعات   گذاشتن به یکدیگردانشی  دانش در  احترام  تعامل،  برقراری  اعتماد،  ایجاد  و    از طریق 

در  افراد    اجتماعیاعتالی جایگاه    سببتواند  می ها با تقویت آناست که به همدیگر    شتن عالقهدا

دانشی   و  اجتماعات  توسعه  زمینه  شده  و  و  رشد  گروهی  جوامع  در  را  جمعی  یادگیری  کارهای 

خلق دانش و مدیریت آن اساساَ یک فعالیت اجتماعی است و اجتماعات دانشی اشکال  . فراهم کند

اجتماعی دارند ی  لفتمخ دانش  با یکدیگر   طوربه و    از  می   تعاملی   کهآنجایی از  کنند.  ارتباط برقرار 

جوامع  دانش  مدیریت   و  آن  ویژهبه افراد  اجتماعی  دانش  و    ها مدیریت  اطالعات  تنوع  دلیل  به 

نتیجهاست.    مشکلشان  دانش  دانش    در  مدیریت  از  پاسخگویی، کشف و  اجتماعی  استفاده  برای 

می   ها سازمانافراد و    اجتماعی یازهای متنوع  ن  یی اشناس است و  زمینه ضروری  برای  تواند  های الزم 

جایگاه  و توسعه  را فراهم کرده و به بهبود  دانش اجتماعی  تولید، سازماندهی، تسهیم و استفاده از  

 ها کمک کند. و رشد و توسعه آنها سازمانو دانش اجتماعی  اجتماعی

بس اهمیت  به  توجه  سازمان   ویژهبه دانش،  االی  ب  ار یبا  در  نهان  اهمیت  دانش  و  یکسو  از  ها 

آن پیشرفت  در  تیمی  گروهی و  سازمان کارهای  دیگر،  از سوی  به  ها  تشویق کارکنان  نیازمند  ها 

انجام کارهای گروهی و تقویت دانش جمعی آنان برای کسب، کشف، تولید، ذخیره، سازماندهی،  

های اجتماعی برای ایجاد خالقیت و نوآوری بیشتر در سازمان ش  انداشتراک، اشاعه و استفاده از  

کسب، کشف، تولید،  در  یکی از ابزارهای بسیار مهم مدیریت دانش اجتماعیخودشان هستند. لذا 

اجتماعی   دانش  از  استفاده  اشاعه و  اشتراک،  سازماندهی،  می   است  هاسازمانذخیره،  به  که  تواند 

تعامالت و ارتباطات درونی و خارجی کارکنان با یکدیگر  تقویت ، ندانش نها ویژهبه جذب دانش 
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شده  های اجتماعی ها و شبکه از طریق رسانهگروهی  صورت به دانش جمعی از طریق انجام کارها و 

نوآوری   و  خالقیت  میزان  جمعی  و  یادگیری  سازمان و  در  و    هارا  خدمات  ارائه  به  و  برده  باال 

با   جمعی یا اجتماعیبه موضوع مدیریت دانش  پرداختن ،براینناب .محصوالت با کیفیت منجر بشود

و ارائه مدل  های انجام شده  براساس تحلیل پژوهش ها  در سازمان رویکرد مدیریت دانش اجتماعی  

آن   بهتر  مفهومی  دانشسبب شناخت  تهدیدها،  درباره نقاط قوت و ضعف، فرصت  مدیران  ها و 

این  در    دانش اجتماعی و استفاده مفید و مؤثر از    ، اشتراک هینداموانع پیشرو در زمینه تولید، سازم

زمینهخواهد    هاسازمان  همچنین  مدیریت شد.  زمینه  در  تکمیلی  بعدی و  تحقیقات  های الزم برای 

اجتماعی،   مؤلفه دانش  و  ابعاد  آن،  شناخت  زمینه  های  در  نظری  دانش  و  توسعه  اجتماعی  دانش 

اجتماعی دانش  مدیرمدیریت  نقش  در  دات  ی،  اجتماعی  و    ها سازماننش  شناسایی  برعکس،  و 

  ها عملکرد سازماندر ارتقای    ، افزایش اثربخشی آنامل مؤثر بر مدیریت دانش اجتماعیکشف عو

اجتماعی    و دانش  از مدیریت  آگاهی  سازمان افزایش  را  در  بنابراینها  هدف    ،فراهم خواهد کرد. 

پژوهش   این  فرااصلی  اپژوهش  رکیبتاز  حوزه  م  جانهای  در  اجتماعی  شده  دانش  مدیریت 

 زیر است:  هایپرسشپاسخگویی به 

 ؟ کدامنداجتماعی  های مدیریت دانشمولفهمهمترین   .1

 مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی چگونه است؟   .2

 

 پژوهش مبانی نظری و پیشینه

 مفهوم مدیریت دانش اجتماعی 

اط و گفتگو میان جمعی از مردم به  بتارمدیریت دانش اجتماعی فرآیندی است که از طریق   

پیوندد. این نوع از مدیریت دانش اغلب بر روی سازمان و مردم تمرکز دارد. همچنین به  وقوع می

محیط  مردم در  توسط  اطالعاتی که  از  مناسب  تولید،  استفاده  مختلف  موضوعات  در  آنالین  های 
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(. مدیریت دانش اجتماعی چارچوبی  1902 ،1)تاتوم پردازدمی شودانتشار و به اشتراک گذاشته می 

همکاری  دیجیتالی و  ارتباطات  از طریق  دانش  اشاعه  یادگیری جمعی و  است  برای  اجتماعی  های 

فناوری  با  ایجادشده  که  می  2وب    وسیلهبه های  پیدا  دِی و  ارتقا  بَنِرجی، باردان،  کند )بَندیوپادِیِی، 

بَنِ  سبراسا  (. 2015داس،   مَندال   ،یرجپژوهش بندیوپادیا،  داس و  دِی،  مهمترین  2017)  2باردان،   )

یادگیری اجتماعی  های اجتماعی، های مدیریت دانش اجتماعی شامل سرمایه اجتماعی، رسانه لفه ؤم

    .شودکه در ادامه به بررسی ابعاد آن پرداخته می  و مدیریت دانش است

 ابعاد مدیریت دانش اجتماعی 

ابع  دارای  اجتماعی  دانش  رسانه   اد مدیریت  اجتماعی،  سرمایه  مانند  اجتماعی،  مختلفی  های 

و  شبکه  اجتماعی  مزیت  اجتماعی،  یادگیری  اجتماعی،  دِکا،    سیستم های  )لیمای،  است  اجتماعی 

 شود.ها پرداخته می ( که در زیر به تشریح آن 2015، 3احمد و موکامبو

اجتماعی: .1 عبارت   سرمایه  اجتماعی   و ت مالعات جانبه دو  روابط  از است  سرمایه 

انسانی گروه  میان در  که هاییشبکه   میان در  که اعتمادی سطح و گردند می  پدیدار  های 

تعهدات  عنوانبه  خاصی جماعت و  گروه  اجتماعی ساختار با پیوسته هنجارهایی و پیامد 

شاپورآبادی و معین آبادی،  می  یافت احمدی  )صیدایی،  اجتماعی  1388شود  مبنای سرمایه   .)

انسا دانش  سته  نیعوامل  انتقال  در  را  مهمی  بسیار  نقش  که  دارند    ویژهبه ند  نهان  دانش 

جامعه 1395نژاد،  )پیران هر  اعضای  و  (.  همکاری  نیازمند  خود  دانشی  نیازهای  رفع  برای  ای 

توانند اطالعات و دانشی  تعامل با دیگران برای انتقال و اشتراک دانش هستند و از این طریق می 

به  که  کنند  کسب  نمی اینهت  را  انسان ی  درواقع  بیاورند.  دست  به  را  آن   عنوانبه ها  توانند 

ای از افراد که تشکیل یک شبکه اجتماعی را  وسیله مجموعه بههای اجتماعی ترین سرمایهاصلی

 هند قادر به ادامه حیات خواهند بود.  دمی
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کتاب،  ،  مهناهای اجتماعی )رادیو، تلویزیون، مجله و روزرسانه   های اجتماعی:رسانه .2

رسانه اینترنت، شبکه اجتماعی(  یا  های  از فرد  دانش  اطالعات و  انتقال  هستند که وظیفه  هایی 

رسانه  این  دارند.  عهده  بر  را  دیگر  افراد  یا  فرد  به  ارزشافرادی  انتقال  وظیفه  درواقع  ها،  ها 

فرهنگ و  تهنجارها  جهت  بیشتر  سرعت  با  را  پیام  گیرندگان  به  فرستندگان  از  ر د  یرغیها 

ارزشارزش خلق  و  رسانه ها  دارند.  برعهده  جدید  میانجی  های  لحاظ  چند  از  اجتماعی  های 

اجتماعی هستند: یکی   ما    کهاین روابط  میان  تجربه    کنندهدریافت  عنوانبه غالباً  از  آن بخش  و 

ا  گیرند؛ دوم ممکن است میان مای که از خارج ادراک یا تماس مستقیم ماست، قرار می بالقوه 

امکان  نهو   گیرند؛ سوم  دولت و غیره( قرار  )قانون، صنعت،  داریم  آن سروکار  با  ادهایی که 

ایجاد کنند؛ چهارم: رسانه  گوناگون  نهادهای  این  میان  پیوندی  هستند که  دارد  مجراهایی  ها، 

  زم ها با فراهم آوردن اسباب و لواغالباً رسانه   کهاین شود و پنجم  ها ارتباط برقرار می توسط آن 

، ص،  1382،  1کوئیلدهند )مک ها و رویدادها شکل می ها، سازمان ادراک ما از سایر گروهه  ب

83 .) 

اجتماعی:شبکه .3 مجموعهشبکه   های  به  اجتماعی  که  های  افرادی  از   صورت به ای 

ها و افکار خود ها، فعالیتگذاری اطالعات، نیازمندیگروهی با هم ارتباط دارند و به اشتراک 

دیگران می پری م   با  اطالق  مجموعه دازند  یا  سایت  اجتماعی  دیگر شبکه  به عبارت  از شود.  ای 

های خودشان ها، افکار و فعالیتمندی دهد عالقههایی است که به کاربران امکان می سایتوب 

دیدگاه و  نظرات  از  و  کرده  تسهیم  دیگران  با  آن را  می های  پیدا  اطالع  نیز  کنند ها 

صابر)برات  و  شبکه 1391  ی،دستجردی  کسب،  (.  ابزارهای  مؤثرترین  از  یکی  اجتماعی  های 

دانش  دنیای  در  دانش  از  استفاده  و  تسهیم  اشاعه،  سازماندهی،  ذخیره،  امروزی  خلق،  محور 

آن  اشتراک هستند که مهمترین هدف  افراد ها  میان  همکاری  روابط و  تسهیل  دانش و  گذاری 

 های مختلف اجتماعی است.  که شبر بایکدیگر در موضوعات گوناگون مورد عالقه د
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منظور از یادگیری اجتماعی نوعی از یادگیری است که در یک  :  یادگیری اجتماعی .4

های ها و مهارت توانند به افزایش توانایی افتد و یادگیرندگان در آن می بافت اجتماعی اتفاق می 

اثربخشی عملکرد خود   براساس    صورت بهخود، کارایی و  بپردازند.  یادگیری ه  رینظگروهی 

می  افراد  اجتماعی  یادگیری  در  آن اجتماعی،  از  تقلید  و  دیگران  رفتار  مشاهده  با  ها  توانند 

 رفتارهای جدیدی از خود نشان دهند و عملکرد و رفتار خودشان را تغییر دهند.  

مندی نه تنها  : از دیدگاه مدیریت دانش اجتماعی ، دانش با هدف بهره مزیت اجتماعی .5

ای خاص، بلکه جامعه بزرگتر نیز ایجاد، انتقال و به اشتراک گذاشته می شود.  هان زمافراد و سا

اشتراک  تولید دانش جدید و  با  دیگر  مزیت به عبارت  منافع و  دیگران  آن به  انتقال  گذاری و 

می  می اجتماعی حاصل  به دست  اجتماعی  منافع  است که  ترتیب  این  به  منظر  شود. و  از  آید. 

اجتم دانش  ذخیره، مهی  اعمدیریت  خلق،  کسب،  از  اجتماعی  دانش  مدیریت  هدف  مترین 

برای  اجتماعی  مزایای  ایجاد  دانش  از  استفاده  و  اشتراک  اشاعه،  انتقال،  توزیع،  سازماندهی، 

 تمامی اعضای شبکه در مقیاس وسیع است.  

جنبه:  اجتماعی  سیستم .6 یک    هایتمام  در  دانش  مدیریت  اجتماعی    سیستم اجتماعی 

می  مجموعهطوربه ود.  شانجام  در  افراد  مسئله  ی که  درگیر حل  هم  با  مرتبط  از واحدهای  ای 

با هم کار می  یابیدستمشترک برای     سیستم کنند و هر واحد یا عضو  به یک هدف مشترک 

سازمان  تا  گرفته  افراد  از  زیراجتماعی  یا  پیوند  سیستم ها  یکدیگر  به  مشترک  با یک هدف  ها 

هر  خورده در  انت اجتما  سیستم اند.  و  عی  اجتماعی  ساختار  براساس  است  ممکن  دانش  شار 

گیری ، نقش و تأثیر رهبران آن و عوامل تغییر، نوع تصمیمسیستم، هنجارهای  سیستمارتباطی  

باید براساس    سیستممانع یا تسریع آن در انجام کارها شود. همچنین کار در چندین   اجتماعی 

تسهیل  را  آن  باشد  اجتماعی  )لیمایک  منافع  احند.  دِکا،  موکامبو،  ،  و  لیمای،  2015مد  و  ؛ 

 (. 2017، 1جنکینز  -سولیوان، دالِساندرو و هیندریکس
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 . ابعاد مدیریت دانش اجتماعی 1شکل 

 سیستمیک  عنوانبه ، نشان داده شده است مدیریت دانش اجتماعی (1)طور که در شکل همان 

مدیریت دانش اجتماعی    کهآنجایی شود. از  یز شامل می عاد آن را نکه دیگر اب  دهدر نظر گرفته ش

می   سیستمیک    عنوانبه  گرفته  نظر  در  بنابرایناجتماعی  مجموعه  سیستمهر    ،شود.  از دارای  ای 

مدیریت دانش    سیستم در    در نتیجهشوند. یک کل در نظر گرفته می   صورت به عناصری هستند که 

هدف مشترکی داشته باشند   که،اول این ر باشند. های زیی ویژگیگروه باید دارای اجتماعی، اعضا

توانایی  از حداکثر  استفاده کنند.  و  اهداف گروهی  برای رسیدن به  دومهای خود  مرحله  همه    در 

اعضا احساس مسؤلیت فردی و جمعی داشته و وظایف فردی و گروهی خود را به نحواحسن انجام  

با    ،کهوم این سدهند.  بیان تجارب و دیدگاه یکدیگر در ارتباعضای گروه  های اط بوده و از طریق 

جمعی یکدیگر را به موفقیت در این زمینه تشویق    صورت به خود به افزایش دانش جمعی کنند و  

مرحله چهارم،کنند.   مهارت   در  اعضای گروه  با  همه  ارتباط  برقراری  را برای  اجتماعی الزم  های 

داشته را  این  ب  دیگران  از  و  باشند  بتوانند  دیدگاه طریق  تجارب،  ارزیابی  دیگران ه  نظرات  و  ها 

در  طوربه بپردازند.   تأثیر سیستمکلی  یکدیگر  روی  بر  ابعاد  همه  اجتماعی  دانش  مدیریت  های 

می می تأثیر  همدیگی  از  و  گروهی  گذارند  موفقیت  به  رسیدن  برای  باید  اعضا  همه  لذا  پذیرند. 
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بنابرتعلیت و  ئواحساس مس با یادگیری جمعی، ایجاد و حفظ این رسیدن به موهد بکنند.  فقیت جز 

اعتماد، اطمینان، شفافیت، احترام نسبت به یکدیگر و داوطلب شدن برای کمک به اعضای دیگر و 

 تسریع در انجام وظایف ممکن نخواهد بود.   

 پیشینه پژوهش

و نیااز شااناخت اجتماعااات محلاای  بااانوع رابطه اجتماعااات مجااازی  بررسی  با(  1395علیزاده )

هااای عضااویت در انگیاازه نشان داد کهبوک های عضویت کاربران در شبکه اجتماعی فیسیزهانگ

االن، ساا که پنج مقوله کنجکاوی، فشااار دوسااتان و هم بودهمهم های اجتماعی دوازده مقوله  شبکه

 ه بوده وهای اولیانگیزهه نمایش به روز بودن، سرگرمی و وقت گذرانی، بازسازی اجتماع مربوط ب

یااابی و هفت مقوله احیای روابط قدیمی، خود اِبرازی، احساسِ بااودن، گریااز، بحاا، آزاد، اطااالع 

در مجموع د. های ثانویه اختصاص داشتنرسانی، عضویت در اجتماعات مجازی نیز به انگیزهاطالع 

باار روابااط و اقوام شااده و  انهای اجتماعی منجر به تقویت روابط مجازی با دوستفعالیت در شبکه

ها بر رابطه با اهالی محل حضور در این شبکه این برعالوه ت.با آنها تاثیر چندانی نداشته اسواقعی 

 د.انتاثیر نداشته و حدود یک پنجم کاربران معتقد به کاهش روابط واقعی با اعضای خانواده بوده

انااش در دانشااگاه ماعی و مدیریت دجتبررسی رابطه سرمایه ابا  ( در پژوهشی  1395مظاهری )

رابطااه مثباات و معناااداری بااین ساارمایه اجتماااعی و ماادیریت دانااش و تمااامی نشان داد که  مالیر  

که سرمایه اجتماعی تأثیر بسزایی بر توسااعه ماادیریت دانااش و طوریهای آن وجود دارد، بهمولفه

ح ماادیریت وجبااات ارتقااای سااطم های آن در دانشگاه مالیر داشته، بهبود سرمایه اجتماااعیمولفه

بررسی نقش رسانه اجتماعی   نیز با(  1395میرائی اسکوئی ).  آوردر این دانشگاه را فراهم میدانش د

با نقش واسط مدیریت دانش در صنعت گردشگری شهر  نشان داد کااهشیراز  بر نوآوری سازمانی 

ماادیریت سااانه اجتماااعی و ر بین متغیرهای رسانه اجتماعی و نوآوری سااازمانی،  یارتباط معنادار

و داشااته و متغیرها بر یکدیگر تأثیر مسااتقیم وجود دارد مدیریت دانش و نوآوری سازمانی   دانش،

 دارد. غیر مستقیم بر نوآوری سازمانی به واسطه مدیریت دانش تأثیر همچنین رسانه اجتماعی 
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، کسب و خلق دانش نیساختاری تأثیر اقدامات مدیریت دانش یع ارائه مدل با( 1392کریمی )

به  و  اشتراک ثبت  به  دانش،  و  روزرسانی  دانش  سازمانی   کارگیریبه گذاری  عملکرد  بر    دانش 

پتروشیمکارکنان   متوازن    بای  شرکت  امتیازی  کارت  طریقرویکرد  که پرسشنامه    از  داد    نشان 

و    سانی زرروفرآیند کسب و خلق دانش بر روی عملکرد مالی، رشد و یادگیری سازمان، ثبت و به 

اشترا دان ک به  یادگیری  شگذاری  و  رشد  و  داخلی  فرآیندهای  مثبت  بر  به  ،  اثر  فرآیند  ولی 

دانش   کارگیریبه و همچنین فرآیند اثر منفی داشته بر عملکرد مالی سازمان گذاری دانش اشتراک 

 است.   ی داشتهاثر مثبت و معنادارنیز بر عملکرد کلی سازمان  

( پژوهشی  1389ریاحی  در  استفاده  به (  تحل  چگونگی  رویکرد  برای از  اجتماعی  شبکه  یل 

نیازهای   میزان اعتماد کارکنان به یکدیگر    پرداخت و نشان داد که مدیریت دانش    سیستم استخراج 

  نسبت به د، در سازمان مورد بررسی وضعیت  نکه نقش مهمی در ایجاد همکاری و تبادل دانش دار

دارد عام  و  خوبی  یک  پاداش،  به  مل  توجه  در  مهم  دانش  انگیزشی    همچنین   است.دیریت 

تحصیالت نقش مهمی برای یادگیری روش انجام کار در این سازمان دارد، و به عالوه از آنجا که  

به   نیاز  ندارند،  دسترسی  کار  محیط  در  کارهایشان  انجام  برای  کافی  دانش  به  معتقدند  کارکنان 

های مخزنی از انواع  گیویژ  ،این  برالوه ع  شود.جذب افراد متخصص خارج از سازمان احساس می 

گروه امکان  دانش،  دانش،  در  سازوکاربندی  فرادانش  قابلیت  و  بازیابی،  و  جستجو  برای  هایی 

کردن   سیستم فراهم  همچنین  است.  برخوردار  باالیی  اولویت  از  مذکور  سازمان  دانش    مدیریت 

تقیم میان اعضای  کانال ارتباطی مس و داند«هایی برای شناسایی »چه کسی چه چیزی را میسازوکار

گذاری دانش ما  ازمان از اهمیت کمی برخوردار است. فراهم آوردن قابلیت تعامل و به اشتراک س

. دادن کانالی برای ورود دانش بیرون از سازمان اهمیت متوسط دارند  بین افراد، و در دسترس قرار  

ه موردی یادگیری  لی اجتماعی: مطالعمحمدیریت دانش  ( در پژوهشی با عنوان  2013)  1التینِن

جتماعی و به اشتراک گذاری دانش در مرزهای سازمانی، بر مفهوم مدیریت دانش اجتماعی برای  ا

 
1 Lahtinen 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55863147500&amp;eid=2-s2.0-84884556268
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شبکه در  اجتماعی  یادگیری  روند  و  استمرار  ایجاد  که  دادند  نشان  و  کردند  تأکید  محلی  های 

شبکه اشتراک  این  در  دانش  و  اطالعات  یادگیریگذاری  برای  مهم  ا  ها  بسیار  است.  جتماعی 

پاوُلوسکی  و  در  2014)  1پیرکالینِن  عنوان  (  با  اجتماعیپژوهشی  دانش  جهانی  درک    -مدیریت 

نرم از  استفاده  با  جهانی  کارگران  از  افزارهای  موانع  استفاده  را  نرماجتماعی،  اجتماعی  افزارهای 

یک    عنوانبه  از  عال  راهبرد بخشی  افزایش  سبب  جهانی  دانش  شرکت  قه مدیریت  همانن به  د  ها 

بَنِرجی، باردان، دِی و داس  دانند. های آموزشی میحوزه با عنوان  2015)  2بندیوپادیا،  ( در پژوهشی 

بهره برای  اجتماعی  دانش  مدیریت  سالخورده،  چارچوب  افراد  جمعی  دانش  سرمایه  از  برداری 

ب ز طریق ابزارهای وا  سازی محتوادانند که امکان هماهنگمدیریت دانش اجتماعی را دانش می

همچنین باع، تبادل اطالعات  کند و هدفش توسعه دانش اجتماعی شهروندان است. می   فراهم  2

 شود. و انتقال تجارب از بزرگساالن به جوانان می

( در پژوهشی به بررسی رابطه رضایت از زندگی و نیت استفاده  2015)  3اُلیویِرا، مِلبی و زونیگا 

کشور برزیل پرداختند و نشان دادند    ن شبکه اجتماعی در نفر از کاربران ای 1111بوک در  فیس از  

و   ارزش سرگرمی  اجتماعی  هویت  گروهی،  ذهنی،  هنجارهای  طریق  از  زندگی  از  رضایت  که 

است.  اثرگذار  شبکه  این  از  استفاده  نیت  بر  فردی  روابط  دیگران   حفظ  و  در  2015)  4داهالین   )

اجتماع تأثیر  بررسی  به  انسجام    ات پژوهشی  بر  کاربران  مجازی  اجتماعی  رسانهاجتماعی  در  های 

که   دادند  نشان  و  پرداختند  مالزی  شبکه کشور  ترتیب  فیسبه  اجتماعی  واتسهای  آپ،  بوک، 

های اجتماعی مورد استفاده در کشور مالزی هستند و تجربه استفاده  مهمترین شبکهتلگرام و توئیتر  

تماعات مجازی متغیرهای مرتبط با  شدن در اجو درگیر  اجتماعی  ههای اجتماعی، نوع رساناز رسانه 

 گذارند. اجتماعات مجازی هستند که بر اجتماعات مجازی تأثیر می 

 
1 Pirkkalainen and Pawlowski 
2 Bandyopadhyay, Banerjee, Bardhan, Dey and Das 
3 Oliveira, Melby and Zuniga 
4 Dahalin and et. al 
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در  2016)  1ژا و ژین تعادل  برقرار  اجتماعی:  دانش  مدیریت  مدیریت  با عنوان  پژوهشی  در   )

نیازهای مشتریان، رسانه اری و تسهیم  رای استخراج، نگهدب های اجتماعی را ابزاری قدرتمندمقابل 

( در  2016) 2جونگ و ساندِر ها عنوان کردند. ضمنی و ایجاد ارتباط و همکاری میان شرکتدانش 

انگیزه بررسی  به  استفاده  پژوهشی  از    352های  فیس نفر  از  به  سالمندان  پاسخگویی  برای  بوک 

پیوند مانند حفظ  دادند که عوامل  نشان  پرداختند و  برقرارهانیازهایشان  اجتماعی،  ارتباطات ی  ی 

های استفاده از این شبکه بوده و  ی جدید، کنجکاوی و درخواست اعضای خانواده از انگیزهاجتماع

   هاست.عامل حفظ پیوندهای اجتماعی مهمترین آن 

دیگری   پژوهش  هیندریکسدر  و  دالِساندرو  سولیوان،  عنوان  (  2017)  3جِنکینز -لیمای،  با 

جنبه مفهوم د  ایهسازی  مدیریت  ب اجتماعی  پزشکان  برای  اهمیت سرمایه  انش  به  جهانی  هداشت 

نرم اجتماعی،  یادگیری  شبکهاجتماعی،  و  اجتماعی  افزارها  شبکه  یک  درون  در  اجتماعی  های 

کردند.  اذعان  مَسارو   بزرگتر  و  گارلتی  رنودین،  سوی  2018)  4مس،  به  عنوان  با  پژوهشی  در   )

ساز یک  در  اجتماعی  دانش  دانشما مدیریت  مدیرن  رمحور،  اجتماعی  دانش  به  یت  در  ا 

گذاری دانش در میان کارکنان مؤثر دانستند و به عواملی مانند احترام، شفافیت، مسئولیت  اشتراک 

انعطاف مهارت فردی،  آموزش  فرهنگ،  تغییر  ارزشپذیری،  مدیریتی،  و  ارتباطی  اعتماد  های  ها، 

تأ  زمینه  این  در  عالقه  و  قدردانی  و  کیمتقابل،  کردند  وچگونگی  د  و    تشویق  ارتباطات  بهبود 

چالش   عنوانبهشود می "مدیریت دانش اجتماعی"همکاری بین افراد درون سازمان را که منجر به 

 واقعی عنوان کردند. 

پیشنه می مطالعه  نشان  پژوهش  که  های  اجتماعی  مفهوم  دهد  دانش  وارد  مدیریت  تازگی  به 

مشترک و   صورت به و ابعاد آن    یماعاجتمدیریت دانش ه وزدر حعرصه تحقیق و پژوهش شده و 

 
1 Jha and Jain 
2  Jung and Sundar 
3 Limaye, Sullivan, Dalessandro & Hendrix-Jenkins 
4  Mas, Renaudin, Garlatti, and Massaro 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55522940600&amp;eid=2-s2.0-85059807234
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کمیپژوهشیکجا   و    های  شده  مانند بیشتر  انجام  موضوعاتی  سرمایه    به  اجتماعی،  یادگیری 

نرم شبکهاجتماعی،  و  اجتماعی،  افزارها  از  های  استفاده  و  تسهیم  سازماندهی،  تولید،  فرآیندهای 

تئوریک  صورت به بیشتر ها ژوهشاست. همچنین این په تأکید شدها بر یکدیگر و اثرات آندانش 

دقیق و   صورت به   مدیریت دانش اجتماعی در  ها و متغیرهای دخیل  مولفه اند و  و مروری انجام شده

 اند. و حوزه خاصی انجام شده همحدود درها بیشتر پژوهش عملیاتی تعریف نشده و

 

 پژوهش  شناسیروش

لحاظ هدف کاربردی   از  پژوهش  انجام فراتحلیل  و    فراترکیبدی،  اسنا  با روش  که   دهوباین 

های پژوهشی مقایسه  ها و موقعیتگیری، روشتفاوت در ابزارهای اندازه  کهآنجایی از  .  شده است

مییافته دشوار  را  بنابراینها  پژوهش  ،سازد.  متناقض  نتایج  و  کاربرد  ارزشیابی  تفسیر،  انتشار،  ها، 

های پژوهشی با استفاده  هتحلیل درست پیشینزنگری و تجزیه و با ها مستلزمشناخت نقاط ضعف آن

است تحلیل  فرا  روش  تحلیل   . از  تحلیل  واقع  در  یافته  هافراتحلیل  تحقیقات  براساس  کمی  های 

است  یکپارچه  گذشته  منفرد که با هدف  مطالعات  نتایج  از  بزرگی  مجموعه  آماری  تحلیل  یعنی   .

یافته انجام میساختن  بی  شودها  داده  شترو  می  های کمیبر  و    11، ص،  1392)هومن،  کند  تأکید 

19)  . 

استخراج شده از مطالعات   هایباشد که اطالعات و یافتهاما فراترکیب نوعی مطالعه کیفی می

نتیجهکند.  دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی میکیفی   نمونه مورد نظر برای فراترکیب   در 

فراترکیب مرور  شود. شکیل می با سؤال پژوهش ت  هاساس ارتباط آن برااز مطالعات کیفی منتخب و 

مطالعات   از  اصلی  داده  داده ثانویه و  تحلیل  تجزیه و  نظر و  مورد  ادبیات کیفی موضوع  یکپارچه 

یافته تفسیر  و  تحلیل  بلکه  نیست  مطالعات  منتخب  این  عمیق  های  فهم  دِی   استبرای  و  ،  1)بِنچ 

 
1 Bench & Day 
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نامه و  مقاله، پایان 258)منابع منتشر شده تحلیل  ،لیلش منظور از فراتحژوهبنابراین در این پ. (2010

که کتاب(   است  اجتماعی  دانش  مدیریت  حوزه  شده  44  در  منتشر  آن  منبع  تحلیل  از  برای  و  ها 

ها با رویکرد  مورد از آن 7ها با رویکرد کیفی و مورد از آن  37اند که نهایی انتخاب شدهفراترکیب 

انجام ش پژوه  اند.دهکمی  این  گردآدر  برای  محتوا  ش  تحلیل  اسنادی و  از روش  اطالعات  وری 

فیش ابزار  از  تحقیق  ادبیات  نگارش  برای  اسنادی  روش  در  است.  شده  یا  استفاده  برداری 

در زمینه مدیریت دانش اجتماعی استفاده شده است و در روش  برداری از منابع منتشرشده  یاداشت

و تحلیل  با  محتوا  آثاربر  تحلیل  مطالع  رسی  پژوهو  و  ات  به  نظرصاحبشگران  حوزه  این  ان 

ایده دسته آنبندی  نظرات  پرداخته شده  ها و  اجتماعی  دانش  مدیریت  از  مدل جدیدی  ارائه  ها و 

از روش هفت  در این پژوهش    های مدیریت دانش اجتماعیبرای استخراج مفاهیم و مؤلفهاست.  

فرامرحله بارو  سندلوسکیتحلیل  ای  شامل(  2007)  1و سو  پژوهش  –  1  : که  پرسش               ، تنظیم 

نظام  -2 متونبررسی  مناسب  -3  ، مند  منابع  انتخاب  و  منابع  -4  ،جستجو  اطالعات             ، استخراج 

 .است استفاده شده  ،هاارائه یافته  -7 ،کنترل کیفیت -6 ،هاتجزیه و تحلیل و ترکیب یافته -5

 

 های پژوهشیافته

 ظیم پرسش پژوهش: تنمرحله اول

مطرح و با پاسخگویی   (1)های جدول براساس دادههای مبنایی در این مرحله از فراترکیب، پرسش

آن شدبه  مشخص  کار  محدوده  زمینه محدودیت   کهاین تا    ، ها  که  احتمالی  ابهام های  های ساز 

 احتمالی در مراحل بعدی پژوهش است برطرف شود.  

 

 
1 Sandelowski and Barroso 
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 اترکیبول فرهای مرحله ا . پرسش 1جدول  

 های پژوهش کیفی فراترکیبپرسش پارامتر

What  )در آثار منتشرشده  ها و مفاهیم مدیریت دانش اجتماعیتعیین و شناسایی مؤلفه  )چیستی کار 

Who )جامعه مورد مطالعه( 
منابع مختلف )کتاب، مقاله، بخشی از کتاب( منتشرشده در زمینه مدیریت دانش  

 اجتماعی 

When نی( )بازه زما 
          میالدی و  2019-1985مدیریت دانش اجتماعی از سال رشده در زمینه مامی آثار منتشت

 شمسی تا زمان انجام پژوهش  1390-1398

How  )چگونگی روش( 
برداری، تحلیل،  ها و معیارهای انتخاب منابع، بررسی موضوعی منابع، یادداشتروش

 ه بندی مفاهیم مورد مطالعبندی و مقوله دسته

مرحله    در مؤلفه  بهاین  شناسایی  و  تعیین  هدفش  که  مسئله  دانش  چیستی  مدیریت  مفاهیم  و  ها 

تمرکز شده است  انتخاب شده  ،اجتماعی  تحلیل  برای  منابعی  معنی که فقط  این  درباره  به  اند که 

باشند.   بح، کرده  اجتماعی  دانش  آن به  مدیریت  از  مطالعه    منابعبررسی  جستجو و  بعد  از  مورد 

،  اطالعاتیهای  پایگاه در سی تا زمان انجام پژوهش  شم  1398-1390و  میالدی    2019-1985ل  سا

تحلیل، ها و معیارهای روشچگونگی انتخاب پرداخته و در نهایت به  و موتورهای جستجو هامجله

 . ه استبندی مفاهیم مورد مطالعه پرداخته شدبندی و مقوله دسته

 مند متون بررسی نظاممرحله دوم: 

از    (، 2)های آمده در جدول  با استفاده از کلیدواژهمورد نظر منابع  ستجوی  برای جپژوهش  ن  ایدر  

،  1گوگل اسکالرگوگل، یاهو،  مختلف مانند و موتورهای جستجوی خارجی  های اطالعاتی  پایگاه 

اسکوپوس 4ساینس آفوب   ،  3ورلدکت ،  2آمازون  ، 3اریک   ،2تپروکوئس  ،1ت دیرکساینس ،  5، 

 
1 - Google Scholar 
2 - Amazon 
3 - Worldcat 
4 - Web of Science 
5 - Scopus 
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های اطالعاتی داخلی  و از پایگاهو غیره(    8و دوآج   7وایلی،  6تیلور  ، فرانسیس و5لد امرا  ،4اشپیرینگر 

علم مگیران،  جهاد  ایرانداک،  علمی  اطالعات  و  اسالم  جهان  استنادی  پایگاه  نورمگز،  نت، 

   استفاده شد. دانشگاهی

 مورد جستجو  یدیکل یها. واژه2جدول 
  

 

 انگلیسی فارسی 
تعداد  

 مقاله 

تعداد  

 نامه ناپای

تعداد  

 کتاب 
 جمع 

 Social Knowledge Management 28 3 3 34 مدیریت دانش اجتماعی

 Social Knowledge 10 22 4 36 دانش اجتماعی

 Collective Knowledge 12 15 1 28 دانش جمعی

 Group Knowledge 6 4 1 11 دانش گروهی

 Collective Knowledge مدیریت دانش جمعی

Management 

4 5 1 10 

 Group Knowledge Management 2 7 1 10 گروهی مدیریت دانش

مدیریت دانش یادگیری 

 اجتماعی
Social learning knowledge 

management 

5 3 1 9 

 Working together knowledge 4 6 1 11 دانش باهم کار کردن 

 Social learning knowledge 6 4 1 11 دانش یادگیری اجتماعی

 Teamwork knowledge 2 1 2 5 ر گروهیادانش ک

 Teamwork knowledge مدیریت دانش کار گروهی 

management 

1 1 0 2 

 Social work management 5 2 2 9 مدیریت کار جمعی 

 Social work knowledge 4 3 5 12 دانش کار جمعی

 Social work 3 5 4 12 کار جمعی

 Social work knowledge 5 4 2 11 مدیریت دانش کار جمعی 

 
1 - Science Direct 
2 - ProQuest 
3 - EIRC 
4 - Springer 
5 Emerald    
6 Francis and Taylor 
7 Wiley 
8 DOAJ 
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management 

 Collaborative learning 5 3 2 10 یادگیری مشارکتی 

 Social Work Practice 3 2 1 6 رویه کار جمعی 

 Knowledge Communities 6 3 2 11 اجتماعات دانش

 Social knowledge network 11 2 1 14 شبکه دانش اجتماعی 

 Social knowledge management شبکه مدیریت دانش اجتماعی

network 
2 0 0 2 

 Knowledge management Social شبکه اجتماعی مدیریت دانش 

network 
2 2 0 4 

 Total 126 97 35 258 جمع 
 

 

 مناسب   منابعسوم: جستجو و انتخاب  مرحله

  ( 1)از الگوریتم معرفی شده در شکل    و انتخاب منابع مناسب  بررسی و تحلیل  برایدر این مرحله  

معنی که    است.  شدهاستفاده   اساس  بدین  بر  مورد نظر  محتوا و   هایمؤلفهمنابع  )عنوان، چکیده، 

قرار  روش بررسی  مورد  وشناسی(  طریق    یابی دست  برای  گرفتند  از  نهایی  منابع    مؤلفه به 

آماری، روش جامعه  معیار  چهار  از  داده،   شناسی،  آوری  تحقیق  جمع  شد  طرح  استفاده  نتایج  ه  و 

تعداد  که    است نهابت  که  منبع    44در  شدند  انتخاب  نهایی  فراتحلیل  زبان  آن  منبع    40برای  به 

منبع به زبان فارسی بوده است. دلیل تعداد کم آثار فارسی در این زمینه به جهت نو    4انگلیسی و  

  . و عدم بررسی آن توسط پژوهشگران و متخصصان داخلی این حوزه استبودن موضوع پژوهش  

از و  پژوهش   بسیاری  فارسی  شبکهانگلیسی  های  بررسی  به  کمی  جنبه  از  و  بیشتر  اجتماعی  های 

اشتراک  در  آن  بر  مؤثر  دانش پرداختهعوامل  آنکه  بودند    گذاری  پژوهش  از آوردن  این  در  ها 

اند که درباره مدیریت دانش اجتماعی  هایی برای تحلیل انتخاب شدهو تنها پژوهش خوداری شده  

 اند.  هدکر و جمعی صحبت
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 نهایی  منابعانتخاب  نحوه.  1شکل  

 منابع : استخراج نتایج  چهارم مرحله

بر اساس  )پیوست(    (3)در جدول  اطالعات منابع انتخاب شده  به گردآوری  در مرحله چهارم، 

با    هایفهلمؤنوع منبع،  نام و نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، مشخصات   یت دانش  یرمدمرتبط 

شد.    پرداختهشناختی )روش پژوهش، ابزار پژوهش و جامعه پژوهش( و مشخصات روش   اجتماعی

منبع   40از تعداد نهایی انتخاب شدند که  فراترکیبمدرک برای  44 ،(3)های جدول براساس یافته

عنوان بخشی از   3نامه، وان پایاننع 3عنوان مقاله،  32انگلیسی انتخاب شده برای فراتحلیل به ترتیب 

  3 و 4، 5، 6، 7ها به ترتیب با بیشترین تعداد آناند و عنوان تحت عنوان کتاب بوده 2تاب و یک ک

شده تعداد منابع یافت  

N=258 

 

شناسی روش برای بررسی منابعتعداد   

N=58 

 پژوهش

محتوای کامل برای بررسی  منابعتعداد   

N=89 

 

 منابع رد شده )عنوان(

N=131 
 

 منابع رد شده )روش(

N=14 
 

ابع رد شده )محتوا(من  

N=31 

 

 منابع رد شده )چکیده(

N=38 

 

برای بررسی چکیده  منابعتعداد   

N=127 
 

نهایی منابع کل  

N=44 
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سالعنوان   به  از    2014و    2013،  2012،  2018،  2017های  مربوط  هریک  در  همچنین  است. 

و    مدرک   دو  2016و    2015،  2010،  2009های  سال  است  شده  سال دمنتشر  از  یک  هر   هایر 

 ،این برعالوه منتشر شده است.  مدرک  نیز یک 2019و  2011، 2007، 2006، 2004، 2003، 1992

بوده مقاله  انتخاب شده تحت عنوان  منبع فارسی  با  هر چهار  ترتیب  به  در    1و    2،  1اند که  عنوان 

شده  1397و    1393،  1390های  سال یافته  طوربه اند.  منتشر  نشانکلی  که    ها  از    37داد  مورد 

کیفی    هاپژوهش رویکرد  کمی    7و  با  رویکرد  با  شدهمورد  و  انجام  دانش  اند  مدیریت  موضوع 

های خدماتی مانند بهداشت عمومی  ها و شرکتبنیان، سازمان های دانشاجتماعی بیشتر در شرکت

، و بررسی قرار  حها زیاد مورد بهای آموزشی مانند مدارس و دانشگاه و خدمات درمانی و سازمان

 ته است.گرف

 ها یافته ترکیبوتحلیل و   : تجزیهپنجم مرحله

کااه )پیوساات(  (3)در جدول از منابع انتخاب شده  های اصلیمقولهاستخراج  بعد از  در این مرحله

های اصلی از منابع انتخاااب شااده و بیااان به استخراج و کدگذاری مقولهکد اولیه بود  1273شامل  

  .پرداخته شد (4)ها مطابق جدول نآو رتبه فراوانی 

 هاآنو رتبه های اصلی و فراوانی . کدگذاری مقوله4جدول  
 رتبه فراوانی  منبع مقوله  ردیف

1 
 هیسرما

 ی فکر
1,2,3,21,23,25,28,34,41,42,44 11 8 

2 
 هیسرما

 ی اجتماع
1,2,3,4,6,8,9,12,15,17,23,25,28,30,32,33,42,44 18 5 

 دانش  3
1,2,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19,20,21,25,28,29,30,31,34,35,41,42,

44 
28 1 

 4 21 1,2,3,4,10,12,14,16,17,19,20,24,28,29,32,35,36,37,39,42,44 ارتباطات 4

 3 23 1,2,3,9,10,11,12,13,17,19,22,23,26,27,28,29,31,32,34,35,36,40,44 ی ریادگی 5

 7 12 4,5,10,12,16,19,29,23,24,40,42,43 فرهنگ  6

 6 13 1,2,9,10,12,13,17,19,23,27,35,36,40 یرهبر 7

 2 24 1,2,3,9,10,11,13,14,17,18,19,22,24,27,28,29,32,33,34,36,38,39,42,43 یفناور 8
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 12، 13، 18، 21، 23، 24، 28های اصلی با تعداد فراوانی رتبه مقوله، (4)های جدول  براساس داده

، ساارمایه اجتماااعی، رهبااری، و ساارمایه یااادگیری، ارتباطااات  شامل دانش، فناوری، به ترتیب11و  

برای تمامی عوامل اصلی استخراج شده از منابع مرتبط بااا ماادیریت دانااش اجتماااعی فکری است. 

 صااورت بههای اصلی از منااابع انتخاااب شااده باارای فراترکیااب مقولهیک کد در نظر گرفته شد و 

در هااا ینااه تفساایر یکپارچااه و جدیاادی از یافتااهزما ت شدندو شناسایی   جداگانه استخراجشفاف و  

  شود. مراحل بعدی فراهم

 کدهای استخراجی کیفیت : کنترل ششم مرحله

برای ارزیااابی روایی و پایایی کدهای استخراج شده پرداخته شد.   کنترل کیفیت،در این مرحله به  

منااابع انتخاااب شااده ابتدا  پژوهشگر ،پایایین دبرای بدست آوراز ابزار گلین استفاده شد و روایی  

دیگاار نفاار از متخصصااان  9برای فراترکیب را به همراه کاادهای اولیااه اسااتخراج شااده در اختیااار 

بپردازند. بعااد از ها از آنو فرعی های اصلی ها نیز به استخراج مقولهتا آنمدیریت دانش قرار داد  

هااای بااا مقولااهه اصاالی مقول 8روی ها از آن نفر دوبه جز  متخصصاننفر از  7مشخص شد که آن  

بااین متخصصااان و  تااوان گفاات کااهماای بنااابراین استخراج شده توسط پژوهشگر اتفاق نظر دارند.

 %77معااادل آن که محاسبه ضریب پایااایی  هبار عدم توافق وجود داشت  دوبار توافق و    7پژوهشگر  

توان گفت کااه می تیجهدر ن است،/. 6ر از تبیشضریب پایایی بدست آمده میزان  از آنجا که  .است

  بوده است.خوبی برخوردار  ییپایااز ابزار مورد استفاده برای استخراج کدها 

 هاارائه یافته: هفتم  مرحله

در قالااب ها بااه ارائااه یافتااهبا استفاده از کدهای استخراج شده در مراحاال قبلاای مرحله  این  در       

بناادی دسااته در زیر یک مفهااوم مشااابه ااری حذف و بقیه کدهری تکمفاهیم پرداخته شد و کدها

نیز در مقولهسپس  شدند و   کااد از منااابع مااورد  224کلی طوربااهتر قرار گرفتنااد. های کلیمفاهیم 

ها در که اطالعات آن قرار گرفتند اصلیمقوله    8 ومفهوم   25این کدها در    که مطالعه استخراج شد

  آمده است. (5)جدول 



  

 1399 تابستان، 9، سال سوم، شماره دی دانش سازمانیمدیریت راهبرنشریه علمی 

 

72 

 

 کدهای اصلی ها، مفاهیم و قولهم.  5جدول  

 کدها  مفاهیم هامقوله

سرمایه  .1

 فکری 

 سرمایه انسانی .1
، تجربیات هاآن  هایتخصص و هاهای کارکنان، مهارتشایستگی های کارکنان،قابلیت

 هاآموختهدرس های ذهنی،سرمایهو دانش کارکنان، 

 سرمایه ساختاری  .2

 ،هانوآوری ،هانشی و فکری، فرآینداهای د، داراییی مدیریتهاو رویه هاروش

 و ، عوامل کلیدی موفقیتها، رویکردهامشی ، خط ها، فرهنگهاراهبرد ،هاخالقیت

 های مدیریتیزیرساخت

 ارتباطیسرمایه  .3
جذب  و های دانشی، روابط کارکنان دانشی، ارتباط با محیط بیرونیشناسایی کانال

 بیرونی دانش

سرمایه  .2

 اجتماعی 

 ی ساختار .4

الگوهای ، های اجتماعیتغییرات ساختارهای اجتماعی و نقش عی،بکه ارتباطات اجتماش

و  ، گروهیفردیمیان هایارتباطساختار ، ساختار توزیع دانش اجتماعیارتباطی، 

 سازمانیمیان 

 شناختی  .5
، ، محتوای تولیدیو اجتماعی های مشترکارزشزبان مشترک، هنجارهای اجتماعی، 

 اتحلیل محتو، تجزیه و و مجازی یمحتوای دیجیتال

 ،، توسعه اجتماعیمشارکتروابط متقابل اجتماعی،  اعمال متقابل اجتماعی، ایرابطه .6

 دانش  .3

 دانش ابعاد .7

منابع، ظرف، فعالیت، ساختار، ردیابی، بازنمایی، جریان، بسته، نقشه، ، ماهیت ،هاویژگی

عه، ی، توسارزیاب، راهبرد ،زااندچشم، شناسیبندی، هستیبندی، طبقه خوشهممیزی، 

 دانش و راهبردی  های کلیدی دانش، مزیت رقابتیحوزهاستقرار دانش،  شناسی وآسیب

 انواع دانش  .8

غیر  ،رسمیعمومی، جمعی، اجتماعی، گروهی، شخصی، عیان، فردی،  ،دانش نهان

ای، فنی، حرفهدیجیتال،  عمیق،تجربی، تخصصی،  ،مرتبط، عملی، کیفیرسمی، 

 و خصوصی، نیمه دائمی، خصوصینیمه  ،مند، دائمیدفه ،کنندههماهنگ  ی،زمجا

 ها مدیریت انواع دانش

فرآیندهای مدیریت  .9

 دانش

انتقال، انتشار، اشاعه، توزیع، پاالیش، کشف، کسب، خلق، ذخیره، سازماندهی، 

 وضعیت مدیریت دانش  و اشتراک و استفاده از دانشدسترسی، 

 تبدیل دانش  .10
، آموزش، تمرین ، مربیگریدانشسازی و ترکیب رونیسازی، بی زی، درونیاساجتماعی

 و تجربه 

 دانش  سیستماکو .11
، محیط و اجتماعی جوامع یادگیریانواع شناخت محیط درونی و بیرونی دانش، 

 روابط خارجی و داخلیو تحلیل شناخت ارتباطات، 

 بافتی فنی، کیفی، قانونی و فرهنگی، اجتماعی،سازگاری، اخالقی، خصوصی،  ی موانع دانش .12

 جمعی .13 ارتباطات .4
ظرفیت جذب دانش از درون و بیرون، روابط گروهی، ارتباطات داخلی و خارجی، 

 ، حس همکاری متقابل ارتباط بین فردی و سازمانی
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 کدها  مفاهیم هامقوله

 فردی .14
روابط رسمی و غیر رسمی، ، قوی های ارتباطیمهارت ،و تعامل همکاری روحیه

 م، یارتباطات مستقیم و غیر مستق

 یادگیری  .5

 فردی  یادگیری .15

، متخصصانکارگران، های نگرش، فردی تخصصهای فردی، احساسات و نگرش

، توسعه دانش فردی و گیری فردیتصمیمدانش، و خبرگان  رهبران عالمان،

 خودآموزی و خود توانمندسازی

 یادگیری جمعی  .16

جمعی،  شیادگیرنده، خرد و هو هایجمعی، سازمان  و کار گروهی، عملی، تیمی

ی، شغل اجتماعی، محاسبه اجتماعی، بازاریابی سازی اجتماعی، شبکهتنظیمات گروه

 تحلیل تجربیات مشترک و توسعه آن، گفتگوهای گروهی، یادگیری اجتماعی، 

 های یادگیری سبک .17
العمر، آموزش مشارکتی، پویا، جامع، یادگیری مادامشفاهی، دیداری، یادگیری تجربی، 

 ها تبادل ایده سرایی وازی، داستانجاز راه دور و م

 فرهنگ  .6

 اعتماد  .18
، ایجاد اعتماد متقابلگذاری دانش، اعتماد به اشتراکدرونی و بیرونی،  سازیاعتماد

 صحت محتوا و دانش  محتوا، پذیرش

 عالقه و انگیزه .19

های مشوقاشتراک دانش،  و تولیدبه عالقه و انگیزه پذیری اجتماعی، مسئولیت

رفتارهای اجتماعی پذیرش  عالقه و یادگیری، های مبتنی برگروهد اایجاجتماعی، 

 تعامل گروهیمتنوع، 

 رهبری .7

 های مدیریتیمهارت .20

گری، هوش معنوی و عاطفی، خالقیت، نوآوری، کنجکاوی، خردورزی، آینده ن

های شخصی، ارتباطی، و اجتماعی، ترویج سرمایه معنوی و اجتماعی، درک مهارت

های شناختی، حل یکنترل، توسعه توانایبینی و ی، قدرت پیشعهای اجتماموقعیت

 مسائل با رویکرد نوین، 

 های مدیریتی سبک .21
و  گرایی، مدیریت مشارکتیتحولمحوری، محوری، مردم محوری، داناییدانش

 گیری گروهیتصمیم

 فناوری .8

 ا هایچندرسانه و هاویدئوکنفرانس ، اینترنت،مقاله ،کتاب های جمعیرسانه .22

 معنایی  وب .23

های اجتماعی مانند انواع شبکههای اجتماعی، شبکهمانند  2ابزارهای وب ، 3و  2وب 

نویسی، نویسی، ویکیوبالگ گیت،پالس، ریسرچبوک، لینکداین، توئیتر، گوگلفیس

 ها، بح، و گفتگوی مجازیگذاری اجتماعی، فرومها، برچسبپادکست

 افزارهای مدیریت دانش، نرمشِیرپوینت، اجتماعی دشمنهو هایسایتن فوری، ارسپیام افزارهای اجتماعی نرم .24

های مدیریت سیستم .25

 دانشاطالعات و 

-سیستمطراحی شبکه دانش اجتماعی، دانش، و مخزن مستندات دانشی، پایگاه  سیستم

 بروزرسانی منظم و هوشمند دانش،، و دانش مدیریت اطالعات سیستمهای اطالعاتی، 

طراحی و  شده، باز و بسته،توزیع یادگیرنده، ی، ندعاملهای چسیستم، هاسیستمل متعا

 تعامل انسان و رایانه  محور اجتماعی،دانش سیستمسازی پیاده
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نتایج فراترکیب در جدول  های ماادیریت دانااش اجتماااعی در مؤلفه (5)درنهایت پس از ارائه 

 ای ساارمایه اجتماااعیهدر مدل ارائه شده مولفه .(2)شکل  ارائه شده استزیر قالب مدل مفهومی  

(؛ ساارمایه فکااری )انسااانی، ساااختاری و ارتباااطی(؛ یااادگیری ایرابطااهو  شااناختی، ی)ساااختار

، وب معناااییهااای جمعاای، )رسااانه های یااادگیری، یااادگیری فااردی و جمعاای(؛ فناااوری)ساابک

واع دانش، ان ابعاد) مدیریت دانش  های مدیریت اطالعات و دانش(؛سیستمافزارهای اجتماعی و نرم

؛ فرهنگ )عالقه (یدانش، فرآیندهای مدیریت دانش و موانع دانش سیستم، تبدیل دانش، اکودانش

هااای و ساابک هااای ماادیریتی( و رهبااری )مهااارت جمعاای و فااردی) و انگیزه و اعتماد(؛ ارتباطات 

  گذارند.ر روی هم تأثیر میب( بر روی مدیریت دانش اجتماعی مؤثر هستند و همه عوامل مدیریتی

 
 . مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی 2شکل 
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 و پیشنهادها گیرینتیجه

هااای ماادیریت دانااش هدف این پژوهش ارائه چهارچوب مفهومی مناسب برای شناساایایی مؤلفااه

با رویکرد فرا منااابع منتشاار شااده در حااوزه  رکیاابهای حاصاال از فراتاست. یافته  ترکیباجتماعی 

یکاارد کیفاای و مااوردی بااه ایاان بیشتر آثار منتشر شده با رودانش اجتماعی نشان داد که    ریتمدی

محااور اند و مدیریت دانش اجتماعی هنوز به معنای واقعی خود در جوامااع دانااشموضوع پرداخته

هااای امروزی بکار گرفته نشده است. همچنین موضوع مدیریت دانش اجتماعی بیشااتر در شاارکت

مااانی و نااد بهداشاات عمااومی و خاادمات درهااای خاادماتی مانهااا و شاارکتنزمابنیااان، سااادانش

آگاهی یادگیری جمعی و ها برای افزایش و تقویت های آموزشی مانند مدارس و دانشگاهسازمان

  دانش همدیگر استفاده شده است. کارگیریبهعمومی افراد جهت 

(؛ ایساختاری، شااناختی و رابطااهعی)هایی مانند سرمایه اجتمانتایج نشان داد که مؤلفه  بررسی

های یااادگیری، یااادگیری فااردی و ختاری و ارتباطی(؛ یادگیری )سبکسرمایه فکری )انسانی، سا

هااای ماادیریت سیسااتمافزارهااای اجتماااعی و ، ناارموب معناییهای جمعی، جمعی(؛ فناوری)رسانه

دانااش، فرآیناادهای  سیسااتمودانش، انواع دانش، تبدیل دانش، اکابعاد اطالعات و دانش(؛ دانش)

( و فااردی جمعاای و) گ )عالقه و انگیزه و اعتماد(؛ ارتباطات دانش و موانع دانش(؛ فرهنمدیریت 

( در ایجاد مدیریت دانش اجتماعی نقش بسیار های مدیریتیو سبک های مدیریتیرهبری )مهارت 

های بررسی ا در پژوهشههاین مؤلفاثرگذاری مثبت  گذارند که  مهمی دارند و بر روی هم تأثیر می

(؛ پیرکالینِن و پاوُلوسااکی 2013(؛ التینِن )1395(؛ اسکوئی و مظاهری )1389ریاحی )ط  شده توس

لیمااای، (؛ 2015(؛ داهااالین و دیگااران )2015(؛ بناادیوپادیا، بَنِرجاای، باااردان، دِی و داس )2014)

( باار 2018ارلتی و مَسارو )، گمس، رنودین(؛ و 2017) جِنکینز-سولیوان، دالِساندرو و هیندریکس

  نیز تأیید شد.گیری مدیریت دانش اجتماعی هم و شکل روی

با نتایج پژوهش  ،این  برعالوه نتایج این پژوهش  های انتخاب شده باارای فراترکیااب در مقایسه 

( 2014و  2013پیرکااالِنین و پاولوسااکی )هااای )پیوساات( نشااان داد کااه در پااژوهش (3)جاادول 
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هااای هااا و رسااانهفناااوری، کااار گروهاای، شاابکه وافزارهای اجتماعی نرم  ،دانشینع  مواهای  مؤلفه

( موانااع ماادیریت دانااش اجتماااعی؛ دال ماااس، رِنااودین، 2012اجتماعی؛ پاولوسکی و پیکااالِنین )

هااای ( شاابکه2004های مدیریت دانش؛ گِرتلِر و وُلف )سیستم( فناوری، 2018گارالتی و ماسارو )

دگیری و ( یااا2016، دَس، گوش و بیسااواس )جمعی؛ بندیوپادیا، باردان، دِیری  اجتماعی و یادگی

( سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش اجتماااعی؛ دان، 2017های اجتماعی؛ زاپاتا )افزارها و شبکهمنر

هااای هااای دانااش، ارتباطااات، ساارمایه اجتماااعی، رسااانه( شاابکه2019ژی، هاوک، یو و وانااگ )

ای مدیریت ه( محیط 2012، مِیِر و سیبِر )، بیک، تالمَن، کروس، پاولوسکینکاجتماعی؛ پِینل، هِتمَ

( فرآیندهای مدیریت دانش و تخصص؛ کوستا، مِیِاار، جوکااا و ریبِیاارو 2014دانش؛ والیِو و وایلد )

( ارتباطات، سرمایه 2017های اجتماعی؛ لوواتی )( انواع دانش، مشارکت اجتماعی و شبکه2010)

( 2018ز و میگااون )( فناوری و ابعاد آن؛ فِرنانااد2018ِبراون و کِیتزمَن )-آرچِر  ری؛اجتماعی، فناو

( سرمایه فکری، انواع دانش، ارتباطات، فناااوری و ابعاااد 2018یادگیری و ابعاد آن؛ ایواِل و ایولِو )

( 2018( انواع دانش و سرمایه اجتماعی؛ اِکساویِرا، جاکوبیااب و تااورا )2016آن؛ گونزالِز و دانته )

رمایه اجتماااعی، فناااوری و ( ساا 2010ی ماادیریت دانااش؛ جااانکی )یادگیری، فناوری و فرآیناادها

( سرمایه فکری و اجتماعی، یااادگیری، ارتباطااات، فناااوری و ابعاااد آن؛ 2012ارتباطات؛ گوتِرین )

ن ) ( یااادگیری، فرآیناادهای ماادیریت دانااش، فناااوری و ابعاااد آن؛ 2017هِلمز، کرانفیلد و ریجسااِ

( ماادیریت 2006و رابرِرت ) ناوری و ابعاد آن؛ رائی، تیلور(، مدیریت، یادگیری، ف2014گا )شونما

( فرایندهای مدیریت 1390و یادگیری؛ یارمحمدزاده، سیادت، هویدا، بختیارنصرآبادی و قاسمی )

( دانااش و ابعاااد آن، یااادگیری، 1393دانش و سرمایه فکری؛ شامی زنجانی و قاساام تبارشااهری )

کااری و اجتماااعی، ( ساارمایه ف1397شاان دل اربطااانی )و ابعاد آن؛ ساایاح، پااورعزت و روری  فناو

( فرآیندهای مدیریت دانش، ساارمایه فکااری و 1393فناوری و ابعاد آن؛ شهابی، آراسته و امامی )

های پااژوهش حاضاار همسااو هسااتند. امتااا تفاااوات با مؤلفه اجتماعی، یادگیری، فناوری و مدیریت

های ژوهششده در این است که هیچیک از پ های انجامارائه شده با پژوهش ومیاساسی مدل مفه

 صورت بههای مورد نظر به بعضی از مؤلفهفقط اند و نپرداختهمفهومی انجام شده اوالً به ارائه مدل 
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یک موضوع جدید وارد عرصه   عنوانبه؛ ثانیاً چون مدیریت دانش اجتماعی  اندمتغیری پرداختهتک

توسعه مبانی نظری و دانش ایاان ه یک مدل جامع برای ژوهش شده است، بنابراین نیاز بو پتحقیق  

هااای آتاای بساایار در پااژوهشیااک اسااتاندارد  عنوانبااهسازی چهارچوب آن اجرا و پیادهحوزه و  

تواند برای ارزیابی موفقیت مدیریت مدل مفهومی ارائه شده می در نتیجه.  رسدضروری به نظر می

 مورد استفاده قرار گیرد. مختلفهای در عرصهسازی آن و پیاده اعیدانش اجتم

 هایسرمایه کارگیریبهبا  توانند بامدیران دانش اجتماعی می  ،براساس مدل مفهومی ارائه شده

هااا و تجربیااات، هااا، تخصااصها، مهارت ها، شایستگیفکری و اجتماعی سبب شناخت بهتر قابلیت

ماااعی، زبااان مشااترک، ای اجتهنجارهاا ها و رویکردهای مختلااف، ویهسازمان، ر راهبردفرهنگ و 

. دنشوها با یکدیگر ارتباطات میان افراد و نحوه برقراری تعامل آن  ،های مشترک و اجتماعیارزش

اسااتخراج دانااش نهااان کارکنااان دانش اجتماااعی مدیریت مهمترین هدف    کهآنجاییاز  همچنین  

ها میان آند و ارتباطات ت لذا تبادل اطالعات میان افرااس تعاملیاجتماعی و در یک محیط دانشی  

ریت یهااای ماادسیستمو افزارهای اجتماعی نرم ،های جمعیرسانههای ارتباطی مانند کانالاز طریق 

 و دانش، هستند؛ چراکه زمینه تبادل اطالعات و اثرگذار در این زمینه بسیار مهم اطالعات و دانش 

تولید، افزایش  تسریع تسهیل وع، های همفکر را فراهم کرده و باهگرو  و یادگیری بهتر  همفکری

 از دانش اجتماعی خواهد شد. و بهتر تسهیم و استفاده درست ذخیره و سازماندهی، توزیع، 

فرآیندهای مدیریت دانش نقش بسیار مهمی را در رهبری دانش  کهایناین با توجه به   برعالوه

هااای ماادیریتی و ساابک ماادیریتی مهارتهااایبا د نتوانمیان دانشی یردم ، لذادکنایفا میاجتماعی  

شااناخت موانع دانش و راهکارهای رفااع آن، شناسایی محوری، نگری، داناییخودشان مانند آینده

ایجاااد فرهنااگ مشااارکتی، دانش )محیط درونی و بیرونی دانااش( و انااواع آن،   سیستمدانش، اکو

 دانااش نهااان بااه نهااان فرآیناادهای تباادیل دانااش یعناای تباادیلد، اعتماد و عالقه و انگیزه در افاارا

عیااان بااه عیااان و  (سااازیدروناایعیااان بااه نهااان )، (سازیبیرونی)  نهان به عیانسازی(،  )اجتماعی

را فااراهم  یااادگیری گروهاای و جمعاایبروز خالقیت و نوآوری و   ترکیب( دانش اجتماعی زمینه)
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ر ماادیریت دانااش های بسیار مهم و مؤثر داز مؤلفهگر فناوری اطالعات و ارتباطات یکی دید.  نکن

های سیستمو   ، مخازن دانشافزارهانرمهای اجتماعی،  شبکهتواند زمینه طراحی  اجتماعی است و می

فرآینااد جااذب دانااش از و  را فااراهم کااردهاطالعاتی هوشمند در حوزه مدیریت دانش اجتماااعی 

بازیااابی و اشااتراهای خارجی،  محیط  های در فرآیناادذاری اطالعااات و دانااش را گاا ک دسترساای، 

 تسهیل کند.در فراتر از مرزهای سازمانی ت دانش مدیری

های اجتماعی محوری، شبکهعصر دانشبا ورود جوامع اطالعاتی به توان گفت  کلی می  طوربه

ا هااا باارای رقاباات باا ها و شاارکتدانش جمعی مهمترین منبع مورد نیاز افراد، سازمان  ویژهبهدانش  

 یع، سازماندهی، تسهیم و استفاده از دانااش اجتماااعی، توزتولیدهای مختلف قبای خود در عرصهر

ایجاد اعتماد، تعامل،  دانشی است که بیشتر با عمل در ارتباط است و از طریق   اجتماعیدانش  . است

نقش  کهاینرغم علیو  آیدبدست میجمعی  های  احترام و داشتن عالقه افراد به یکدیگر در محیط 

هااا، افاازایش آگاااهی افااراد، بااروز و ظهااور هااا و شاارکتسازمان بسیار مهمی را در رشد و توسعه

در فرآیناادهای تولیااد،  های جدید و تشویق به تعامل و همکاری بااا دیگاارانها و نوآوریخالقیت

 اجااهزیااادی موهای چالش با ،کندایفا می ذخیره، سازماندهی، توزیع، اشتراک و استفاده از دانش

به اهمیاات  جهبا توبنابراین  .در این زمینه استتری دقیق ویشتر های بپژوهش  مند انجامنیاز  واست  

ها ها، دانشگاهها، شرکتسازمانمدیران، برای موضوع مدیریت دانش اجتماعی در جوامع امروزی 

ه باا ا هاا هااا و دانشااگاههااا، شاارکتماادیران و مساائوالن سااازمان :شااودماایپیشاانهاد  و پژوهشااگران

-سازمان؛ بپردازندخودشان  ی الزم جهت مدیریت دانش اجتماعیهاریزیها و برنامهسیاستگذاری

 از این مدل برای مدیریت دانش اجتماعی خودشان از آن استفاده کنند؛ هادانشگاه ها وها، شرکت

تقویاات، سنجش میزان موفقیاات و های آن برای از تمامی مؤلفهها  ها و دانشگاهها، شرکتسازمان

مدیریت دانش خودشان از های فکری و اجتماعی، فرآیندهای ارتباطات، یادگیری جمعی، سرمایه

های مدل با یکدیگر بپردازند؛ پژوهشگران پژوهشگران به بررسی رابطه بین مؤلفهآن استفاده کنند؛ 

سااازی و پیاااده  ،کارگیریبااه  جهااتمدل های موفقیت هر یک از مؤلفهو موانع به بررسی عوامل  

هااای موجااود پژوهشگران به مقایسه و ارزیابی ایاان ماادل بااا ماادلبپردازند؛   ها  آنعملیاتی کردن  
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پژوهشگران به بررسی و ؛  توسعه دهندمدل پرداخته و آن را  شناسی  آسیب  ؛ پژوهشگران بهبپردازند

پژوهشگران ؛ های مختلف بپردازندهها و دانشگاها، شرکتت دانش اجتماعی سازمانیمقایسه مدیر

پژوهشگران به آثااار و به بررسی تفاوت مدیریت دانش سنتی و مدیریت دانش اجتماعی بپردازند؛ 

پژوهشگران و ها بپردازند؛  ها و دانشگاهها، شرکتسازمان بر عملکردسازی این مدل  پیامدهای پیاده

  .کنندهای فراترکیب برای طراحی مدل استفاده از دیگر روش
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پارک فناوری  بنیان.  های دانش(. مدیریت دانش اجتماعی در شبکه1393شهابی، علی، آراسته، فرزانه و امامی، فائزه. )
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معین و  محمدعلی  شاپورآبادی،  احمدی  اسکندر،  )آبادی،  صیدایی،  و باچه(. دی1388حسین.  اجتماعی  سرمایه  بر  ای 

 . 225  -188،  19، راهبردهای توسعه اجتماعی در ایران. رابطه آن با مؤلفه

 . 77-56، 109 مجله مدیریت،ی، مدیریت دانش در خلق ارزش برای مشتر (.1385ن. )زادگان، حسیعباس 

( مهدی.  جامعهت(.  1395علیزاده،  آنحلیل  رابطه  و  مجازی  اجتماعات  محلی  شناختی  اجتماعات  با  ها 

نشکده  دانشگاه مازندران، داشناسی،  نامه دکتری رشته جامعه. پایان(کبومطالعه موردی شبکه اجتماعی فیس)

 .جتماعیی و اعلوم انسان

( ترالن.  بر عملکرد  (.  1392کریمی،  دانش  مدیریت  اقدامات  تأثیر  بررسی  جهت  ساختاری  مدلی  ارائه 

پتروشیم شرکت  مطالعه:  )مورد  رشته  پایان   ی(.سازمانی؛  ارشد  کارشناسی  صنعتی  -مدیریت  نامه  .  مدیریت 

 . دانشگاه علم و هنر یزددانشکده علوم مهندسی 

)محمود فروغ.  سازمانبررس  (.1391ی،  دانش  مدیریت  وضعیت  موردی:  ی  مطالعه  فرهنگی؛  های 

فرهنگی انقالب  ارشد  پایان  .دبیرخانه شورای عالی  اطالع  رشتهنامه کارشناسی  و  کتابداری  )علم علوم  رسانی 

 انشگاه الزهراء. ، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دشناسیعلم اطالعات و دانش -شناسی( اطالعات و دانش

-. پایانابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در بین کارکنان دانشگاه مالیرر (.  1395ی، مهسا. )مظاهر

 ، دانشگاه مالیر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. انیبازرگرشته مدیریت   رشدنامه کارشناسی ا

و مرکز مطالعات . ترجمه پرویز اجاللی. تهران: یرآمدی بر نظریه ارتباطات جمعد (.1382دِنیس. )، ئیلکومک 

 ول.چاپ ا ها.رسانهتحقیقات  

( معصومه.  اسکوئی،  نو(.  1395میرائی  بر  اجتماعی  رسانه  نقش  با  بررسی  سازمانی  وآوری  اسط  نقش 

 .دانشگاه پیام نور استان فارس، مرکز پیام نور شیرازنامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، پایان .مدیریت دانش

( علی.  سیادت،  و  رضا  هویدا،  احمد،  عابدی،  اشرف،  سازمانی فر(.  1391میرحیدری،  فرهنگ  تأثیر  اتحلیل 

سازمان  در  دانش  مدیریت  ایرانهبراستقرار  ابزار،  تفاوت(  1380-1391)  ای  روش،  در  تحقیقات  های 

 . 96-77(، 2)7 ،رویکردهای نوین آموزشی. یلگیری و تحلنمونه 

تهران: سمت؛ مرکز تحقیق و توسعه   راهنمای عملی فراتحلیل در پژوهش عملی.(.  1392هومن، حیدرعلی. )

 علوم انسانی.
 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/43745f0ae6fe1adec37f2a3ac316cfc1/search/ef98bc74367610e139bf32d1e6f94682
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/43745f0ae6fe1adec37f2a3ac316cfc1/search/ef98bc74367610e139bf32d1e6f94682
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/7080fdce2340a36021ec4ee5d109c39f/search/c9e73a386cfdcd7c552b2dfd976c5664
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 ها پیوست

 . منابع انتخاب شده 3جدول  
 شناسیروش

های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

-دانش 32

 آموز 
* 

رویکرد 

 کیفی 

عی، های جممدیریت دانش اجتماعی، رسانه

، دانش اجتماعی، 2وب  گستر،وب جهان

دانش رسمی و غیر رسمی، منابع دانشی 

آنالین رایگان، مدیریت دانش، اشاعه دانش، 

، انتقال 2ترکیب دانش، مدیریت دانش 

های اجتماعی دانش، بهبود ارتباطات، جنبه

مدیریت دانش اجتماعی، اشتراک دانش و 

که ارتباطات  خرد، سرمایه اجتماعی، شب

افزارهای دور، نرم راه جتماعی، آموزش از ا

اجتماعی، تعامالت، شناسایی، خلق، 

سازی، انتشار، سازماندهی، گردآوری، ذخیره

پاالیش، کاربرد و ارزیابی دانش، دسترسی 

جهانی به دانش، توسعه اجتماعی، اشاعه 

های دانشی، دانش پنهان و آشکار، دارایی

ش های مدیریت دانسیستمفضای مجازی، 

نش، یادگیری دا سیستماجتماعی، اکو

دهندگان اجتماعی، محیط اجتماعی، ارائه 

دانش، سرمایه فکری، سرمایه دانش دیجیتال، 

گیرندگان دانش، سرمایه مهارتی، کاربران 

مجازی، کارآفرینان اجتماعی، سرمایه دانش 

 نهفته، همکاری و سرمایه جمعی

Somprakash 

Bandyopadhyay, 

Shrabastee Banerjee, 

Arina Bardhan, 

Srimoyee Das, 

Priyadarshini Dey and 

Kalyan S. Mandal 

Book 

Chapter 

2017 1 

 مصاحبه  سالمندان 

رویکرد 

کیفی در 

حوزه 

آموزش 

 عمومی 

های ، مدیریت دانش اجتماعی ، رسانه2وب 

اجتماعی ، سرمایه جمعی، سرمایه دانش 

جمعی، دانش اجتماعی، آموزش برای همه، 

های ه، رسانهی آینددهیت رقابتی، شکلمز

محور، سرمایه دانشی، ایجاد اجتماعی اینترنت

، ایجاد 2ارزش مشارکتی، ابزارهای وب 

ارتباط و اعتماد در بین افراد جامعه، منابع 

دانش مجازی، نیازهای توسعه اجتماعی، 

ای شده، اجتماعی شبکه-های اقتصادیسیستم

معه، سرمایه توزیع و استفاده دانش در جا

دانشی ناهمگن، مدیریت  سرمایه فکری،

، بهبود ارتباطات و انتقال دانش، 2دانش 

اشترک دانش، عالیق، مهارتها و تجارب، 

توزیع درست و مناسب دانش، یادگیری 

 جامع،

Somprakash 

Bandyopadhyay, 

Shrabastee Banerjee, 

Arina Bardhan, 

Priyadarshini Dey, 

Srimoyee Das 

Article 2015 2 

 * ان پزشک 
یکرد رو

 کیفی 

های اجتماعی مدیریت سازی جنبهمفهوم

های سیستمدانش، ارتباطات اجتماعی، 

اجتماعی، سرمایه اجتماعی، یادگیری 

افزارهای اجتماعی، مدیریت اجتماعی و نرم

دانش، استفاده مؤثر از دانش، نیازهای دانشی، 

، های دانشیدانش مرتبط، دانش عملی، شبکه

تماعی، عناصر های اجسیستمدانش کیفی، 

اجتماعی، کدبندی دانش، دانش نهان و 

Rupali J. Limaye, Tara 

M. Sullivan, Scott  

Dalessandro, 

Ann Hendrix-Jenkins 

Article 2017 3 
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

سازی دانش، مشارکت و آشکار، شخصی

همکاری، خلق، ترکیب، اشتراک و استخراج 

دانش، دانش فنی و چگونگی، سرمایه 

سازی اجتماعی فکری، تعامل گروهی، شبکه

ها، ها، وبالگو اجتماعات، ویکی

های ی گذارفیلم، نشانه ها، پخشپادکست

های ، خدمات شبکهRSS ماعی، فیدهایاجت

، جلسات مجازی رسانی فوریاجتماعی، پیام

های آنالین اجتماعی، نظریه یادگیری و بازی

اجتماعی، انتشار نوآوری و تحلیل شبکه 

 اجتماعی

منابع 

تشرشده من

در این 

 زمینه

 
رویکرد 

 کیفی 

مدیریت دانش اجتماعی جهانی، موانع 

مدیریت دانش اجتماعی، ابزارهای مدیریت 

افزارهای ، نرم2دانش اجتماعی، وب 

اجتماعی، تبادل دانش درون و برون 

های سازمانی، مدیریت دانش جهانی، فعالیت

ش، کارتیمی دانشی، موانع مدیریت دان

یه اجتماعی، تأثیر فرهنگی، شده، سرماتوزیع

های محیط جهانی، همکاری جهانی، تیم

مجازی، مسافت، مسائل جغرافیایی، 

اجتماعی، فرهنگی، اخالقی، سازگاری، 

ارتباطاتی، گردآوری، انتقال، تولید، 

ها، مشی، خطراهبردسازی، اشتراک، شبکه

الن، فناوری، انتشار، فرآیندها، رویکردها، عام

زارهای همکاری و ذینفعان بندی، ابگروه

مدیریت دانش، مبادله و همکاری دانشی میان 

های متفاوت کاری و ها، شیوهافراد و سازمان

 فرهنگی، ارتباطی و چرخه حیات دانش، 

 

Henri Pirkkalainen and 

Jan Pawlowski 
Article 2013 4 

منابع 

 منتشرشده
 

رویکرد 

 کیفی 

ار افز، نرمانش جهانی اجتماعیمدیریت د

اجتماعی، مدیریت دانش، کار گروهی 

سازی، تأثیر فرهنگی، المللی شده، بینتوزیع

موانع فرهنگی، اجتماعی، فنی، کیفی، قانونی 

 و بافتی

 

Jan M Pawlowski, 

Henri Pirkkalainen  

Article 2012 5 

  ها دانشگاه
رویکرد 

 کیفی 

اجتماعی،  مدیریت دانش اجتماعی، مسؤلیت

یریت اجتماعی دانش، ایدار، مدتوسعه پ

های شناختی، جستجوی مسائل توسعه توانایی

با رویکرد نوین، مشارکت در حل مشکالت 

مسؤلیت اجتماعی، توسعه اشکال جمعی کار، 

 اجتماعی محیطی، مسؤلیت اجتماعی پژوهشی

Sergio González 

Lópeza, J. Loreto 

Salvador Benítez y 

José María Aranda 

Sánchez- 

Article 2015 6 

ها و شرکت

 ها سازمان
 

رویکرد 

کیفی/ مطالعه 

 موردی 

مدیریت دانش اجتماعی در عمل، شبکه 

 محور، رویکرد مدیریت دانش،اجتماعی وب

محور، مدیریت دانش مدیریت دانش ویکی

محور، نهان، مدیریت دانش منفعل، انسان

ریت محور و پویا، معیارهای مدیسیستم

ب دانش دانشی، جذ دانش، همکاران

تخصصی، سرمایه اجتماعی، استفاده مجدد از 

های نو، دانش، اشتراک دانش، ارائه ایده

Ricardo A. Costa, 

Edeilson M. Silva, 

Mario G. Neto, Diego 

B. Delgado,, 

Rafael A. Ribeiro, and 

Silvio R.L. Meiral- 

Article 2009 7 
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

های تعامل با دیگران، خالقیت، فناوری

های اجتماعی و اطالعاتی و ارتباطی، سازمان

 جوامع مجازی 

انتقال 

تجارب از 

سالمندان به 

 جوانان

 

رویکرد 

کیفی/ 

طراحی 

 افزارنرم

های جمعی، مدیریت دانش اجتماعی، رسانه

، مدیریت 2اشاعه آگاهی غیر رسمی، وب 

، دانش اجتماعی، خرد، شناسایی، 2دانش 

، زیابی دانشنتقال، توسعه و اراشتراک، ا

توسعه اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مزیت 

، دانش جمعی 2رقابتی، سازمان یا شرکت 

های مدیریت دانش سازمانی، سازمان، چالش 

ها، دانش رسمی و غیر رسمی، وبالگ

 ها،ها، ویدئوکنفرانسها، پادکستویکی

پرورش خود و اجتماعات و مشارکت در 

 اجتماع 

SOMPRAKASH 

BANDYOPADHYAY, 

VAYBHAV SHAW, 

AADRITA 

BANERJEE & 

DEBOPRIYO NAG- 

Article 2013 8 

* * 
رویکرد 

 کیفی 

های اجتماعی، مدیریت دانش، مدیریت رسانه

ها، ها، وبالگدانش اجتماعی، ویکی

های اجتماعی، فرآیندهای دانش، شبکه

های سیستمهمکاری در اشترک دانش، 

-ی مدیریت، داراییهامدیریت دانش، روش

شف، خلق، ذخیره، جذب، های فکری، ک

رمزگذاری و توزیع دانش، دانش ضمنی و 

های پذیری، رویکردها و روشآشکار، جامعه

های عملی دانش، مدیریت دانش، شبکه

های های رسانهتعامل اجتماعی، فناوری

گذاری اجتماعی، پتانسیل اجتماعی، برچسب

روابط آنالین،  های اجتماعی، برقراریرسانه

سازی اجتماعی، ی، شبکهمایه اجتماعسر

مستندسازی و بهبود فرآیندهای کاری، بح، 

و گفتگوی مجازی، نمایش آنالین اطالعات، 

حل مسئله و یادگیری، اتصال افراد به 

یکدیگر، محتوای دیجیتالی، استفاده مجدد از 

بندی افراد متخص، دسترسی به دانش، خوشه

وی، کابندی، متنطبقهمحتوای دیجیتال، 

العاتی، مخازن دانش، دانش بانک اط

های دانش، شبکه راهبرداجتماعی، سانسور، 

اجتماعی سازمانی، فعال کردن دانش، درک 

دانش، کار دانشی و مدیریت آن، مدیریت 

اجتماعی، سطوح مدیریت دانش، ابزارهای 

کسب و ذخیره و انتقال و اشتراک دانش، 

 مدیریت دانش شخصی

Remko Helms, Jocelyn 

Cranefield, and 

Jurriaan van Reijsen  

Book 

Chapter 
2017 9 

ها و شرکت

 ها سازمان
* 

رویکرد 

 کیفی 

محور، مدیریت سرمایه انسانی، فعالیت دانش

دانش اجتماعی، اشتراک دانش، کارکنان 

مدیریت دانش، ابزار مدیریت  سیستمدانشی، 

مسئولیت  شفافیت دانش،دانش، دانش زنده، 

کپارچه پذیری،نعطاففردی و ا سازی ی

دانش، محیط کار مشارکتی، نحوه تشویق و 

بهبود ارتباط و همکاری، تقویت فرهنگ از 

Francesca Dal Mas, 

Michael Renaudin, 

Andrea Garlatti1 and 

Maurizio Massaro  

Article 2018 10 
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

طریق دانش، ایجاد مدیریت مشترک، اعتماد 

ها، مندی، پایگاه دادهبه یکدیگر، عالقه

های اطالعاتی، تبدیل دانش ضمنی به سیستم

فرهنگ سازمانی، صریح و برعکس، محیط و 

مانی، نوآوری، فناوری، ییر فرهنگ سازتغ

های دانش، تعامل انسانی، سازمان ایجاد شبکه

دانش، نقش دانش در سازمان، تبادل دانش 

انداز دانش، گیری، چشممیان مدیران، تصمیم

دسترسی به دانش، کنترل دانش، رهبری، 

های اطالعات و ارتباطی، جریان فناوری

ت دانش، های مدیریش، جنبهاطالعات و دان

مدیریت، توسعه سازمان، فرهنگ کار،  توسعه

سازمان یادگیری و یادگیری سازمانی، 

گرا، کارگران دانشی، راهبردمدیریت 

های مدیریتی، مهارتهای آموزش مهارت

اجتماعی، ارتباطات رهبری، تحول و تغییر 

دادن، ارتباطات مدیران، اعتماد و عالقه به 

ارتباطات ، رهبری مشارکتی، تبادل دانش

های مذاکره و راهبرد، ایجاد تیم، مؤثر

، هاهای کارآفرینی، شناسایی شکافتوانایی

های شخصی، ارتباطی، و اجتماعی، مهارت

های سازمانی، توانایی یادگیری و ارزش 

تغییر، تفکر تحلیلی و مفهومی، تفکر 

ای، مسئولیت فردی، وفاداری، امکان شبکه

ری، انتقاد و درگیارتباط، توانایی  برقراری

گیری توانایی کار در یک تیم، جهت

خدمات، توانایی مقابله با تنوع، تفکر و رفتار 

، توسعه ساختار و فرهنگ مناسب، راهبردی

 های آموزشیسازی فرایندها، فعالیتبهینه

 مصاحبه  ن سازما  20
رویکرد 

 کیفی 

مدیریت دانش اجتماعی محلی، یادگیری 

های اجتماعی، اشتراک دانش سازمانی، شبکه

ای و محلی یادگیری، ایجاد و اشتراک منطقه

های سازمانی، تعامل اجتماعی دانش، شبکه

ها و جوامع، فناوری، مدیریت افراد، سازمان

تعامل ادگیری مفید، حفظ تقسیم دانش، ی

های های اطالعاتی، شیوهسیستم، اجتماعی

گذاری دانش، مشارکت و اشتراک

های تخصصی و پویا، خالقیت و محیط

نوآوری، دسترسی به دانش، همکاری بین 

سازی، های دولتی و خصوصی، شبکهبخش

های فردی و های شخصی، مسئولیتشبکه

گی سازی رهبران، چگوناجتماعی، شبکه

دهای دانش در فراین اشتراک و ایجاد

همکاری، تعامل بین اشخاص و جوامع، 

های اجتماعی توسعه محیط نوآوری، نوآوری

 و کسب و کار با دانش 

Johanna Lahtinen Article 2013 11 

رویکرد  مصاحبه  ها شرکت بازیگران  ،مدیریت دانش اجتماعی محلی Meric S. Gertler, 

David A. Wolfe 
Article 2004 12 
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

های زههای نوآوری پویا، حوسیستمجامعه،  کیفی 

دی، های اقتصاعالیتیادگیری، ف

های اقتصادی، شناسایی و سیاستگذاری

های فکری، تولید دانش، پرورش دارایی

یافته اجتماعی، فرآیندهای یادگیری سازمان

یادگیری فردی، سازمانی، محل جمعی، 

سازی، تعهد مشترک، فرآیندهای شبکه

های اجتماعی رویکردهای تعاملی، شبکه

ی و محلی، های ملادی، سیاستتوسعه اقتص

ام مشارکتی، کارآفرینی رهبران، استخد

های یادگیری و سیستمتأثیرات نهادی، 

های نیروی کار، دانش و نوآوری، مهارت

های توسعه تحقیقات، خالقیت ، زیرساخت

پیشرفته ارتباطات از راه دور، کیفیت مکان و 

های سرمایه مالی، مؤسسات و سازمان

ها، سازمان ای(د توسعه منطقهمشترک )مانن

های تحقیقاتی ای، کنسرسیومهای حرفهشبکه

ها و های پشتیبانی، ارزشو کارآفرینی شبکه

های محلی، فضای رقابتی، تغییرات و نگرش

تحوالت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، 

یادگیری تعاملی، هوش جمعی، اقتصاد 

یادگیری، ایجاد مؤسسات گفتمانی، تقویت 

 بنیان، هوشدانش های عمومی، نوآورینهاد

تجاری، سرمایه اجتماعی و نوآوری محلی، 

ها، جهانی شدن، روابط و کاهش هزینه

 ای و فرهنگ همکاری همکاری شبکه

سالمندان/ 

آموزش 

 عمومی 

 
رویکرد 

 کیفی 

دانش نهان، فناوری اجتماعی، همکاری 

ت در ی دیجیتال، مشارکاینترنت، دنیا عی،جم

های اجتماعی، حل مشکالت، رسانه

پراکندگی دانش، توانایی حل مسئله، 

های اجتماعی، های دیجیتالی، شبکهفناوری

افزارهای اجتماعی، تعامل اجتماعی، تبادل نرم

های ارتباطی و انسانی، توسعه دانش، مهارت

 اجتماعی، ارزش دانش بازیگران دانش،

وزش های یادگیری، آمسیستمدانش جمعی، 

، یادگیری ترکیبی، فضای مجازی، 2، وب 2

چهارچوب مدیریت دانش اجتماعی، محیط 

مدیریت دانش، تولید، توزیع و 

گذاری دانش، دانش دیجیتالی و اشتراک

مجازی، کارآفرینان اجتماعی، دانش رسمی 

 و غیر رسمی و مشاغل اجتماعی 

Somprakash 

Bandyopadhyay, Arina 

Bardhan, Priyadarshini 

Dey, Srimoyee Dsa, 

Soumyadip Ghosh, 

Priyanjit Biswas 

Article 2016 13 

آموزش 

 عمومی 
 مصاحبه 

رویکرد 

 کیفی 

های آوری و انتخاب دانش، محیطجمع

افزار اجتماعی، مدیریت دانش اجتماعی، نرم

تعامل کارگران دانش، کار دانش، فناوری 

ردهای مدیریت ارتباطات، استاندااطالعات و 

های حل ها، تواناییآموخته، درسدانش

مسئله خالق، دانش تخصصی، کارگر دانش، 

René Peinl, Lars 

Hetmank, Markus 

Bick, Stefan 

Thalmann, Paul Kruse 

Article 2013 14 
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

دانش صریح و پنهان، توسعه دانش، دانش 

های دانشی، انداز دانشی، فعالیتاضافی، چشم

های اجتماعی، تأثیرات اجتماعی، محیط

سازی دانش، شناسی دانش، مفهومهستی

و یافته، مسائل فنی های مردمی سازمانفعالیت 

 انداز ارزیابیچشم

 * ها سازمان
رویکرد 

 کیفی 

مدیریت دانش اجتماعی، تحقیقات و 

مدیریت اجتماعی دانش، های نوآوری، شبکه

های شبکههای تحقیق و نوآوری، شبکه

عی، شمول ای، سرمایه اجتمارشتهبین

 اجتماعی و مدیریت اجتماعی

Sandra Acevevo 

Zapata 
Article 2017 15 

منابع 

 منتشرشده
* 

رویکرد 

کیفی/ تحلیل 

 اتیکسیستم

مدیریت دانش اجتماعی جهانی، کارگران 

افزارهای اجتماعی، موانع مدیریت جهانی، نرم

ت دانش دانش، چهارچوب جهانی مدیری

ای مجازی، هازیابی دانش، تیماجتماعی، ب

سازی، ایجاد گروه، ارتباطات کاربران، شبکه

گذاری دانش، عمل انسجام و اشتراک

اجتماعی سازمانی، حریم شخصی اجتماعی، 

های های همکاری، ذینفعان، پروفایلمکانیسم

های اجتماعی، های شبکهکاربران، سایت

دانش،  های مدیریتها، چالشوبالگ

انی، نی دانش، همکاری جهمدیریت جها

مدیریت جهانی، دانش جهانی، فرآیندهای 

مبادله دانش، تحقیقات جهانی مدیریت 

ها و ویکیهای تبادل دانش، دانش، دیدگاه

نویسی و نوشتن مشارکتی، وبالگ

گذاری اجتماعی و به میکروبالکینگ، نشانه

های اجتماعی گذاری رسانه، شبکهاشتراک

اطالعاتی، موانع های سیستمماتی، خد

گران دانشی مانند موانع اجتماعی، کار

فرهنگی، زبانی، فنی، امنیتی، انگیزشی و 

های گذاری دانش بین افراد، مؤلفه اشتراک

افزارهای اجتماعی، موانع ایجاد فاصله در نرم

های مدیریت دانش همکاری، چالش

های اجتماعی، تقویت همکاری و فعالیت

 سازی شبکه

Henri Pirkkalainen and 

Jan M. Pawlowski- 
Article 2014 16 

 مصاحبه  معلمان 
رویکرد 

 کیفی 

، شبکه شبکه دانش اجتماعی شخصی

یادگیری شخصی، تعامل ارتباطی، شبکه 

دانش اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، تعامل 

دانش عمیق و اجتماعی، تولید، توزیع، 

لگوهای اشتراک و توسعه دانش اجتماعی، ا

ماعی، های اجتگیری، رسانهتعامل، یاد

، تعامل 2های وب فضاهای اجتماعی، فناوری

شناختی، رفتارهای تعاملی، فرآیندهای 

گرایی، هماهنگی، توسعه یادگیری، ارتباط

دانش اجتماعی شخصی، مشارکت اجتماعی، 

سرمایه اجتماعی، دانش مشارکتی، ارتباط با 

Jinju Duan, Kui Xie, 

Nathan A. Hawk, 

Shengquan Yu and 

Minjuan Wang  

Article 2019 17 
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

دانش، منافع متخصصان و دوستان، فراگیران 

آوری دانش، ، روابط اجتماعی، نومشترک

گی استفاده از فناوری،  پذیرش دانش، چگون

مهارت عملی و تخصص، عملکرد یادگیری 

 و محیط یادگیری 

منابع 

 منتشرشده
* 

رویکرد 

 کیفی 

ریت دانش های مدیش در محیطتبادل دان

افزار اجتماعی، استاندارد، رمناجتماعی، 

های مدیریت ابرداده، محیط اجتماعی، چالش

دانش، ظرف دانش، فغالیت دانش، ردیابی 

دانش، بازنمایی دانش، بسته دانش، کارگر 

ها، آموختهشناسی دانش، درسدانش، هستی

های اجتماعی، فناوری، تولید و محیط

 دهی دانش، مشاوره، سازمان

René Peinl, Lars 

Hetmank, Markus 

Bick, Stefan 

Thalmann4, Paul 

Kruse, Jan M. 

Pawlowski, Ronald 

Maier, and Isabella 

Seeber 

Article 2012 18 

 * پزشکان 
رویکرد 

 کیفی 

تقویت مدیریت دانش اجتماعی، بهبود 

شناسایی، ضبط، ارزیابی، بازیابی و  عملکرد،

های راییگذاری همه داتراکبه اش

مردم، فرآیندها، فناوری،  محور،دانش

ها، ها و رویهفرهنگ، رهبری، اسناد، سیاست

های مجازی، دانش ارزشمند، ریسک انجمن

های مجازی اجتماعی و مدیریت تأثیر، شبکه

، کارشناسان موضوع های توزیعو لیست

، مباح، گروهی در موضوعات اجتماعی

جتماعی و های اسعه تواناییاجتماعی، تو

، گذاری دانشماعی، اشتراکعملکرد اجت

های چهره به چهره، دانش غیر رسمی، انجمن

های ، سایتپشتیبانی همساالن، نقاط اشتراک

های الکترونیکی، سیستمای و شبکهدرون

های اجتماعی، تشویق ایجاد تخصص 

یادگیری عملکردی؛ حداکثر سازگاری، 

ارتباطات  مدیریت عملیاتی، سیستمالزامات 

یر رسمی، مدیریت ریسک اجتماعی و غ

اجتماعی، دانش در عملکرد اجتماعی، 

های مدیریت ریسک اجتماعی، مهارت

ای، بهبود کارهای اجتماعی، ارتباطات شبکه

مشی مستمر، مسؤلیت اجتماعی، خط

اجتماعی، حمایت اجتماعی، جستوگران و 

نش و کنندگان دانش، توسعه دافراهم

طی ی، آگاهی از عناصر محیآموزش اجتماع 

 های تخصصی و تأثیرات محیطی و شبکه

Tural Valiyev and 

Elizabeth Wild 

 
Article 2014 19 

 * ها سازمان
رویکرد 

 کیفی 

عی، نوآوری، کار مدیریت دانش اجتماابت

های اجتماعی، تولید، ضبط، اشتراک، شبکه

پاالیش و تبدیل دانش، مدیریت دانش 

های اجتماعی، سازمانی، استفاده از شبکه

مدیریت دانش،  راهبردهای مجازی، شرکت

های مدیریت های انسانی دانش، فعالیتجنبه

مایت از مدیریت دانش، جوامع مجازی، ح

مل سازنده، نش، محیط اجتماعی، تعادا

Ricardo A. Costa, 

Silvio R. L. Meira, 

Paulyne M. Jucá, 

Rafael A. Ribeiro 

Article 2010 20 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2057029362_Tural_Valiyev?_sg%5B0%5D=j4vZU9mX8f0N5gDZAk32pojbPEb9cULql5wOw2zBOK9orUvpgsg396K_UFA71S7zjkATpSg.rwy_Wo76rDM18yWMjJCmXOnVJi02GC3mkZam7_QEf1BWlKEVBJ6kC0jDcyohylIwMt0gKxqFqlJqdg5L4UkVlw&_sg%5B1%5D=8MAhytieoUSdJhSUZKEjqvXIOxzqe6FM2XHtkE314EY6Juzw3ILLrbUaifQltA0pzcQmhbI9YCc3QPsl.Z43-rspil6Z6vR6HwrHBC-Ys0AJkyh6KS8HwPrSWcxkrWJ76OaQHLpv2-7V34erU-du-uxw1zhdyDuAOKXiJrA
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2057003976_Elizabeth_Wild?_sg%5B0%5D=j4vZU9mX8f0N5gDZAk32pojbPEb9cULql5wOw2zBOK9orUvpgsg396K_UFA71S7zjkATpSg.rwy_Wo76rDM18yWMjJCmXOnVJi02GC3mkZam7_QEf1BWlKEVBJ6kC0jDcyohylIwMt0gKxqFqlJqdg5L4UkVlw&_sg%5B1%5D=8MAhytieoUSdJhSUZKEjqvXIOxzqe6FM2XHtkE314EY6Juzw3ILLrbUaifQltA0pzcQmhbI9YCc3QPsl.Z43-rspil6Z6vR6HwrHBC-Ys0AJkyh6KS8HwPrSWcxkrWJ76OaQHLpv2-7V34erU-du-uxw1zhdyDuAOKXiJrA
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

وری، تولید محصوالت جدید، افزایش بهره

های کارکنان، مدیریت تجربیات و توانایی

، مخزن و پایگاه دانش، دانش راهبرددانش 

نهان و آشکار، اعضای اجتماعی، محیط 

های ها و سازمانای، ادغام گروهچندرسانه

مجازی، عالیق های اجتماعی، انجمن

برداری و ، نقشهک، انتشار آسانتر دانشمشتر

ها، تقویت بندی دانش، فولکسونومیطبقه

دانش و مشارکت اجتماعی، شناسایی 

های نو، جوامع متخصصان، ارتباطات، دانش

 ایها و تجارب حرفهآموختهدرس

* * * 

دیریت دانش اجتماعی، اقتصاد مدیریت م

محور، مزیت رقابتی، سرمایه فکری، دانش

تصرف دانش، ایجاد بانک های دانش، دارایی 

های اجتماعی، دانش رمزگذاری دانش، رسانه

های اجتماعی، خلق دانش، شده، شبکه

همکاری، دموکراتیک کردن جمع آوری و 

گذاری، تراکاش راهبرد دانش،  سازماندهی

، مدیریت توزیع و امکان یابیتدسفرآیند 

مدیریت دانش،  سیستماستفاده از دانش، 

های ارتباطی، دانش ضمنی و صریح، کانال

گذاری سریعتر دانش و پیامدهای اشتراک

 مدیریت دانش

Ashish Kumar Jha and 

Varun Jain 

Book 

Chapter 

2017 21 

های سازمان

می و عل

 صنعتی 

 مصاحبه 
رویکرد 

 کیفی 

تأثیرات اجتماعی در یک شبکه سازی مدل

های قابلیتشده، مدیریت دانش، شبکه توزیع 

همکاری از طریق اشتراک دانش و ارتباط 

موثر، اعتماد، الگوبرداری، تأثیرات اجتماعی، 

بندی کشف، های بسته و باز، طبقهسیستم

ازمانی، نوآوری س تبادل و استفاده از دانش،

ی، های اجتماعازمانی، شبکهیادگیری س

جامعه مجازی، مدل سازمان مجازی، 

های بین نوآوری، فرآیندهای سازمانی، شبکه

سازمانی، تبدال اطالعات و دانش، درک 

دانش، همکاری دانشی، اعتماد به توزیع و 

اشتراک دانش، هویت اجتماعی و ساختار 

شناختی، اعتماد شخصی، سازمانی، 

ی و سیستمی، اعتماد سازمانی، بین فرددرون

 ی ومخازن دانش مجازیدانش

Giacomo Franco, 

Paolo Maresca and 

Giancarlo Nota 

Article 2010 22 

154 

 شرکت 
 پرسشنامه

رویکرد 

 کمتی

ابعاد اجتماعی مدیریت دانش، تأثیر بعد 

اجتماعی دانش، مدیریت دانش منابع انسانی، 

گذاری دانش به کسب، ایجاد و اشتراک

ی، رقابت، سازگاری با محیط، یادگیر جدید،

توسعه، روند آموزش و  فرآیندهای کسب و

های ارتباطی، یادگیری، روابط کاری و حالت

دانش مدون و مجسم، تخصص، مهارت، 

گذاری دانشی، دانش فنی، سرمایه

گذاری دانش، هوش فردی و جمعی، ارزش 

Faten Louati Article 2017 23 
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

ری سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، یادگی

شار، یجاد ارزش، فرایندهای انتالعمر، امادام

تفسیر، تقابل و تبادل دانش،مدیریت 

های کار، همکاری و مشارکتی دانش، تیم

کاران، مدیریت هماهنگی بین دانش

دانش، رابطه بین  راهبردیها، ارزش مهارت

مدیریت دانش و نوآوری، مدیریت منابع، 

مدیریت  سیستمرهبری تیم و همکاری، 

، کیفیت دانش، شرایط انش، مدیریت تغییرد

ای، بهبود فرهنگی، توسعه شبکهمحیط 

های نوآوری و خالقیت، جذب دارایی

گیری دانش، تحریک دانش، زمان، اندازه

 هانوآوری و کاهش هزینه

مطالعه 

الگوهای 

مدیریت 

اجتماعی 

 دانش

* 
رویکرد 

 کیفی 

جامعه  دانش تجسم یافته، مدیریت اجتماعی

ریت اجتماعی دانش، دانشی، الگوهای مدی

فرآیندهای اجتماعی چندبعدی، ساختارهای 

تعاملی اجتماعی، فضاهای اجتماعی نوظهور، 

ها، الگوهای مدیریت دانش در سازمان

ها، اجتماعات و جوامع مجازی، گروه

-تعامالت اجتماعی، دیدگاه اجتماعی 

-ای اجتماعی، همشناختی، فرآیندهمعرفت 

دانشی، فناوری های ، سازمانزایی فرهنگیاف

ارتباطات، تحوالت فرهنگی در شناخت 

های زبانی، زندگی اجتماعی، اجتماعی، بازی

های مشارکت در همکاری گفتمان اجتماعی،

، فضاری ارتباطی جمعی، تعهدات راهبردی

شناسی یادگیری، توسعه دانش جمعی، هستی

اعی ش، ساختارهای اجتماجتماعی جامعه دان

های عی، شبکهنوظهور، تجربیات اجتما

اجتماعی، دانش جهانی، مسؤلیت اجتماعی، 

رشد پویای جوامع دانشی،  ساختارهای 

اجتماعی، اعتماد، احساس جامعه، تعهد، 

بینش مشترک و روحیه مداوم ایجاد دانش، 

ها و تعارضات انحرافات اجتماعی )نابرابری

 (حقوق سرمایه دانشی

Ahmad Raza, A. 

Rashid Kausar and 

David Paul 

Article 2007 24 

 مصاحبه  پزشکان 
رویکرد 

 کیفی 

های اجتماعی ، رسانهراهبردیمدیریت دانش 

سازمانی، بهبود عملکرد سازمان، سرمایه 

های سیستمفکری و ساختمان عملکردی آن، 

های اجتماعی سازمانی، سرمایه انسانی ، رسانه

ی اجتماعی، ساختاری، فرآیندهااجتماعی و 

های اجتماعی، دانش بکهشرکت اجتماعی، ش

، مزیت رقابتی، تولید، تبدیل، انتقال راهبردی

و ظرفیت دانش، تخصص، تبدیل دانش 

 ضمنی به دانش صریح و ماهیت پویای دانش 

Chris Archer-Brown 

and Jan Kietzmann 
Article 2018 25 

 مصاحبه  دانشگاهیان
رویکرد 

 یفی ک

کنندگان، تعامل بین شرکت  دانش اجتماعی،

رآیندهای یادگیری، یادگیری اجتماعی، ف

افزارهای اجتماعی، کار جمعی، تخصص، نرم

Rubén Fuentes-

Fernández and 

Frédéric Migeon 

Article 2018 26 
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

مدیریت یادگیری، قدرت یادگیری،  سیستم

قدرت تجزیه و تحلیل، دارایی اجتماعی، 

های یادگیری، محتوای دانش، فعالیت

 کارتیمی و الگوهای تعامل

پزشکان و 

 دانشگاهیان
 پرسشنامه

رویکرد 

 کمی

یادگیری اجتماعی، کار گروهی، ارزش 

جوامع  یادگیری اجتماعی از کار گروهی،

ای، تقلید کردن، جوامع عملی، نقش حرفه

یادگیری اجتماعی، یادگیری کار گروهی، 

 توسعه اجتماعی نحوه مذاکره با همساالن،

ر گروهی، انسجام بهت به  یابیدستابط، رو

یادگیری تجربی و  تسهیلگران انتقال دانش،

ها مشارکتی، یادگیری خالقانه، توسعه مهارت

و دانش، محیط مشارکتی، تنظیم کار 

گروهی، تقویت یادگیری، فرآیند یادگیری، 

مشکالت کار گروهی، مشارکت سازنده، 

 ذینفعان، اجتماعاتتعامل محلی و جهانی، 

 سیستم عمل، تجربه و فرصت یادگیری،

های اجتماعی، محیط یادگیری، فناوری

 اطالعاتی و ارتباطی 

Colm Fearon, Heather 

McLaughlin and Tan 

Yoke Eng 
Article 2012 27 

منابع منتشر 

 شده
* 

رویکرد 

 کیفی 

 های اجتماعی، مدیریت دانش، شبکه

انتقال، اشتراک  افزایش دانش، خلق، ذخیره،

های شبکه استفاده از دانش، استفاده از و

مدیریت دانش، دانش  سیستماجتماعی، 

رسمی و غیر رسمی، تعامل اجتماعی برای 

حفظ دانش، سرمایه فکری، دانش صریح و 

رمزگذاری شده، دانش ضمنی و دانش 

 سیستمپذیری دانش فردی شخصی، جامعه 

مالن تشویق اخالقی و مادی، تجربه، حا

امنیت سازمانی، مزیت رقابتی، دانش، توسعه 

که اجتماعی، خدمات اینترنتی، محیط شب

های ارتباطاتی، ارتباطات ارتباطات، کانال

شخصی ، اینترانت، موسسه اجتماعی، تنوع 

های هوشمند، سرمایه الکترونیکی، تلفن

اجتماعی، سازماندهی روابط اجتماعی، 

تماعی های اجهای آنالین، شبکهسرویس

تیمی، خالقان دانش، تخصصی، کار 

نویسی و ، وبالگمشارکت جمعی

 نویسی ویکی

Marina Ivleva and 

Vitaly Ivlev 
Article 2018 28 

ها و شرکت

 ها سازمان
 مصاحبه 

رویکرد 

 کیفی 

های اجتماعی، مدیریت دانش، شبکه

های مدیریت دانش، کارگران دانش، سیستم

، قال و کاربرد دانشایجاد، ذخیره، بازیابی، انت 

گران همکاری و ارتباطات در میان کار

های اجتماعی، های شبکهویژگیدانش، 

های مدیریتی، دانش صریح و زیرساخت

ضمنی، تجربه و یادگیری در عمل، مشتریان 

دانش، اقدامات گروهی، هنجارهای 

اجتماعی، فرهنگ، تعامالت فردی و جمعی، 

Stephen Anderson and 

Kannan Mohan 
Article 2011 29 
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

های سازی دانش، اعتماد، زیرساختشبکه

های های شبکهسیستم مدیریت دانش،

ختار اجتماعی، مستندسازی و اجتماعی، سا

 استفاده مجدد از دانش 

تحلیل 

 محتوا 
 لیست چک

رویکرد 

 کیفی 

دانش، مدیریت دانش، دانش اجتماعی، 

مدیریت دانش اجتماعی، مفهوم دانش 

ل تجربیات، ایه اجتماعی، تحلیاجتماعی، سرم

ی و اجتماعی، دانش جامعه دانشی، دانش فرد

 صریح، ضمنی و فنی

Yudeisy Pérez 

González, Gloria 

Ponjuán Dante 
Article 2016 30 

سازمان 

حفاظت 

محیط 

زیست سائو 

 پائولو 

مصاحبه و 

 گفتگو

رویکرد 

 کیفی 

یادگیری اجتماعی، مبادله دانش، مدیریت 

های تبادل هشیو ،یریت یکپارچهمشارکتی، مد

مشترک،  مکاریدانش مشترک و ه، دانش

 ،فرایندهای تبادل دانش، شناخت مبانی دانش

تغییرات در دانش، طراحی ، آموزش اجتماعی

 ها،سیستم هایفرآیندها، درک پیچیدگی

، ترجمه دانش، انتقال چارچوب اجتماعی

دانش، تغییر دانش، تولید مشترک دانش، 

 گروهی هایمتقابل و تالشیادگیری 

Luciana Yokoyama 

Xaviera, Pedro 

Roberto Jacobib and 

Alexander Turraa  

Article 2018 31 

های دانشگاه

 آلمان 

مصاحبه و 

 پرسشنامه

رویکرد 

 کمی و کیفی 

های اجتماعی در مدیریت دانش، پویایی نقش

های کاربردی فناوری اطالعات و برنامه

های ور، پدیدهمحارتباطات جامعه

ماعی، فنی، توسعه پایدار، جوامع اجتماعیاجت

های تغییرات ساختارهای اجتماعی و نقش

های اجتماعی، تعامل انسان و رایانه، مکانیسم

های سیستمیادگیری مشارکتی، اجتماعی، 

فنی و اجتماعی، سرمایه اجتماعی، اشتراک 

اشتراک دانش مجازی، اعتماد  سیستمدانش، 

 متقابل اجتماعی  و روابط

Isa Jahnke Article 2010 32 

تشر منابع من

شده در 

حوزه 

-اشتراک

گذاری 

 دانش

 لیست چک
رویکرد 

 کیفی 

جامعه جوامع مجازی، گذاری در اشتراک

مجازی، اشتراک دانش، مشارکت، همکاری، 

انگیزه، سرمایه اجتماعی، شناخت افراد یا 

یک جمع، درک دانش، دانش جمعی، 

تجربیات  بر زبان، معانی و عوامل مبتنی

های ، گروهمشترک، شبکه اجتماعی آنالین

سرایی و مبتنی بر عالقه، یادگیری، داستان

ها، روابط اجتماعی، مشارکت فعال تبادل ایده

 یا منفعل 

Miia Kosonen  Article 2009 33 

* * * 

مدیریت دانش اجتماعی، ضرورت و اهمیت 

یت دانش افزارهای اجتماعی، منبع مدیرنرم

های و کاربردهای آن، رسانه 2وب اجتماعی، 

اعی، اشتراک و تبدیل دانش در اجتم

های اجتماعی، عملکرد گروهی، شبکه

سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری، 

گذاری های فناورانه در اشتراک محدودیت

، یادگیری جمعی، 2های وب دانش، فناوری

سازی ، وب معنایی، ابزارهای شبکه3وب 

های کار جمعی و شهای اجتماعی، چالرسانه

David Gurteen Book 2012 34 
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 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

تعامل در زمینه اشتراک سازمانی، همکاری و 

دانش شخصی، شغل اجتماعی، محاسبه 

اجتماعی، بازاریابی اجتماعی، فرهنگ 

گذاری اجتماعی، سازمان سازمانی، برچسب

های اجتماعی تیمی و پردازش دانش ، شبکه2

 شده خلق

* * * 

اعی در عمل، کاربردها و مدیریت دانش اجتم

یادگیری سازمانی، توسعه  های آن،چالش

دانش، نوآوری، کنجکاوی، ارزیابی مدیریت 

های دانش، وضعیت مدیریت دانش، رسانه

تحول های اجتماعی، اجتماعی و شبکه

، کار گذاری دانشهای به اشتراکانگیزه

و سازی مدیریت دانش، تجزیه پیادهدانشی، 

از اطالعات و ارتباطات  ایتحلیل مقایسه

هایی برای پشتیبانی از تمسیساجتماعی، 

های ظرفیت جاذب بالقوه دانش، برنامه

، مدیریت دانش شخصی، 2کاربردی وب 

محور دانش سیستم سازی طراحی و پیاده

اجتماعی، مدیریت و کنترل اطالعات، 

آوری، فرآیندهای دانش کلیدی، ایجاد، جمع

گذاری و استفاده از اکسازی ، به اشتررهذخی

عی، رهبری، مدیریت دانش، مشارکت جم

دانش شخصی، مهارتهای فردی و سطوح 

 اجتماعی

Remko Helms,  

Jocelyn Cranefield and  

Jurriaan van Reijsen  
Book 2017 35 

کاربران 

های شبکه

 اجتماعی

 پرسشنامه
رویکرد 

 کمی

دانش سازی اجتماعی، مدیریت شبکه

های های شبکهپلتفرم، 2شخصی، وب 

ی مدیریت دانش، هاسیستماجتماعی، 

مدیریت دانش  دانش،های مدیریت ویژگی

سازی سازمانی، تسهیل دانش شخصی، شبکه

و یادگیری، ارتباط بین فردی و سازمانی، 

های آن، انتقال، اشتراک دانش و چالش

تبدیل و ترکیب دانش، دانش ذهنی و عینی، 

، خلق 2های وب ژگیهای اجتماعی، ویهرسان

های ماعی، گروههای اجتدانش در شبکه

های دانشی، های اجتماعی، نقشه گروهشبکه

های افراد، ها و شایستگیرهبری، مهارت

سازی سازی و بیرونیدانش تخصصی، درونی

 دانش

Cleopatra Tsungai 

Mushonga  
Dissertation 2014 36 

* * 
رویکرد 

 کیفی 

های چندعاملی، سیستمش اجتماعی، دان

های باز و بسته، تمسیسشده، های توزیعسیستم

توزیع دانش اجتماعی و مدیریت آن، 

استجکام دانش اجتماعی، رفتارهای 

یابی و مکانای، های رایانهسیستماجتماعی، 

دسترسی به اطالعات از منابع مختلف 

اطالعاتی آنالین، فیلتر کردن اطالعات، 

ساختار توزیع دانش  افزارهای هوشمند،نرم

لی، انواع اجتماعی، مدیریت دانش عم

Pavel Tichý  Dissertation 2003 37 
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

های توزیع اطالعات و دانش اجتماعی، روش

دانش، باشگاه دانش، دانش دائمی و 

دائمی، خصوصی و نیمه خصوصی، نیمه

دانش عمومی،حریم خصوصی، دانش 

 تجربی، ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم، 

های تشرک

 ژاپنی
 پرسشنامه

رویکرد 

 کمی

های عی، مکانیسم کنترل، ارزشدانش اجتما

اجتماعی، تعامالت میان افراد، اشتراک 

های اطالعاتی و ارتباطی، دانش، فناوری

بینی الگوهای رفتاری جریان دانش، پیش 

کنترل اجتماعی،  سیستمدیگران، 

اجتماعی، های دهندگان دانش، شبکهانتقال

های نقش دانش اجتماعی، ارزش تأثیر و 

های دانش و مشوق مشترک، دسترسی به

 اجتماعی

Jung Hoon Sohn Dissertation 1992 38 

سازمان 

آموزش و 

توسعه 

خدمات 

 عمومی 

 مصاحبه 
رویکرد 

 کیفی 

مدیریت دانش در کار اجتماعی، تعامل 

های اشتراک دانش، سازمان عامل سیستم

و اد، کسب، نگهداری اجتماعی، ایج

سازماندهی دانش، خدمات اجتماعی، 

های دانش، راهبردصلی و انداز اچشم

مدیریت دانش از طریق مدیریت مؤثر 

های داده و رمزنگاری آن، فناوری پایگاه

اطالعات و ارتباطات، دانش صریح و ضمنی، 

 ترویج دانش چهره به چهره 

Zeno CS Leung Article 2012 39 

 مصاحبه  زان آموزبان
 رویکرد

 کیفی 

یادگیری مشارکتی، یادگیری گروهی، محیط 

ادگیری، مدیریت دانش، رهبری، توسعه ی

تنظیمات گروهی، ای، جوامع یادگیری، حرفه

های یادگیری، یادگیری تجربی، سبک

همکاری در یادگیری پویا، یادگیری مشترک 

و توسعه آن، یادگیری فرد و گروهی و 

و  یادگیری، مربیگری ها، محیطارتقای آن

 های متنوع فرهنگ

John Rae, Gary Taylor 

and Carole Roberts 
Article 2006 40 

نفر 205

 هیأت علمی
 پرسشنامه

رویکرد 

 کمی

های سرمایه فرآیند تبدیل دانش، مؤلفه

سازی، سازی، بیرونیفکری، اجتماعی

سازی و ترکیب دانش، انواع سرمایه، درونی

ی و انتخاب، سازمانده دانش صریح و ضمنی،

پاالیش دانش، فرآیندهای مدیریت دانش، 

یت دانش سازمانی، سرمایه انسانی، مدیر

ساختاری و مشتری، روابط رسمی و غیر 

 رسمی

پیمان یارمحمدزاده، سیدعلی 

سیادت، رضا هویدا، حسنعلی 

 بختیارنصرآبادی و وحید قاسمی

 41 1390 مقاله 

 خبره 14
پرسشنامه 

 دلفی 

رویکرد 

میخته کیفی آ

 و کمی

تسهیم دانش اجتماعی، دانش اجتماعی، 

افزارهای ی موفقیت، نرمعوامل کلید

های اجتماعی، اجتماعی، تسهیم دانش، شبکه

های کلیدی دانش، بروزرسانی منظم و حوزه

-هوشمند دانش، استقرار دانش و آسیب

شناسی آن، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، 

ن در مدیریت و اثرات آ 2ابزارهای وب 

افزارهای اجتماعی، روابط انواع نرم دانش،

و  مهدی شامی زنجانی

بار شهریتسیدمحمد قاسم  
 42 1393 مقاله 
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 شناسیروش
های مؤثر بر مدیریت دانش  مؤلفه

 اجتماعی 
جامعه  ردیف سال نوع منبع  نویسنده

 پژوهش

ابزار  

 پژوهش

روش 

 پژوهش

، خرد و هوش 2مدیریت دانش اجتماعی، 

ها، جمعی، دانش صریح و ضمنی و تسهیم آن

، 2ساختار دانش، صحت دانش، تسهیم دانش 

اجتماعات مجازی، فرهنگ سازمانی، 

فناوری، ارتباطات، هنجارهای اجتماعی و 

 جریان دانش

متخصصان 

و استادان 

نشگاه دا

 تهران

 مصاحبه 
رویکرد 

 کیفی 

دانش اجتماعی، طراحی شبکه دانش 

اجتماعی، ترویج سرمایه معنوی و اجتماعی، 

های های اجتماعی، شبکه علمی، شبکهرسانه

های یادگیرنده، اجتماعی، سازمان 

صرمدار، هوش های عسیستمبنیانی، دانش

های اجتماعی، ، هوش عاطفی، موقعیتمعنوی

ها، فضای مجازی، ، رسانهانواع سرمایه

مدیریت  سیستمهای اطالعاتی، سیستم

های یادگیرنده، فرهنگ سیستماطالعات، 

گفتگوهای گروهی، مزیت راهبردی، اعتماد، 

ای بودن، تعامل مشترک، چندرسانه

 پذیری اجتماعی،مسئولیت

عزت یاح، علی اصغر پوراحمد س

دل اربطانی و طاهر روشن  
 43 1397 مقاله 

ای هشرکت

 بنیاندانش
* 

رویکرد 

 کیفی 

های مدیریت دانش اجتماعی، شرکت

فرآیند خلق، اشاعه، سازماندهی،  بنیان،دانش

تسهیم، جریان و انتقال دانش بین افراد، 

افزارهای سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، نرم

، حس تماد، روابط گروهیاجتماعی، اع

محوری، همکاری متقابل، تفکر دانایی

های ذهنی، یادگیری ی، سرمایه محورمردم

اجتماعی، ارتباطات داخلی و خارجی، دانش 

صریح و ضمنی، اعتماد درونی، دانش 

کننده و هدفمند، ای، فنی، هماهنگحرفه

های جویندگان دانش، رهبران دانشی، ارزش 

اعی، مخزن دانش، اجتماعی، دانش اجتم

های مکاری گروهی و مدیریت داراییه

 دانش

فرزانه آراسته و علی شهابی، 

 فائزه امامی 
 44 1393 مقاله 

 


