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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.
Keywords: Knowledge, Knowledge Management, Social Knowledge, Social
Knowledge Management.
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چکیده
مدیریت دانش اجتماعی فصل مشترک میان مدیریت دانش اجتماعی و سرمایه اجتماعی است که نقش مهمی را در
استخراج دانش نهان اجتماعی بازی میکند ،لذا هدف از انجام این پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفههای مدیریت دانش
اجتماعی است .این پژوهش کاربردی و با روش اسنادی و فراترکیب انجام شده است .برای تجزیه و تحلیل اطالعات
از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است .همچنین در مجموع  44منبع از  258منبع
برای انجام فراترکیب نهایی انتخاب شد که  224کد 25 ،مفهوم و  8مقوله از آنها اس تخراج و با استفاده از نرمافزار
آماری اِکسل  2016به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد .یافته ها نشان داد که مؤلفههای مدیریت دانش اجتماعی شامل
سرمایه فکری (انسانی ،ساختاری و ارتباطی)؛ سرمایه اجتماعی (ساختاری ،شناختی و رابطهای)؛ مدیریت دانش (ابعاد
دانش ،انواع دانش ،فرآیندهای مدیریت دانش ،تبدیل دانش ،اکوسیستم دانش و موانع آن)؛ ارتباطات (جمعی و
فردی)؛ یادگیری (فردی ،جمعی و سبکهای یادگیری)؛ رهبری (مهارتهای مدیریتی و سبکهای مدیریتی)؛
فرهنگ (اعتماد و عالقه و انگیزه)؛ و فناوری (رسانههای جمعی ،وب معنایی ،نرمافزارهای اجتماعی و سیستم های
مدیریت اطالعات و دانش) است .همچنین یافتهها نشان داد که مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی متشکل از
مؤلفههای دانش ،سرمایه اجتماعی و فکری است که عوامل ارتباطی ،فرهنگی ،فناوری و رهبری نیز در آن دخیل
هستند و تمام این عوامل بر روی هم اثرگذار هستند .درکل میتوان گفت که مدل مفهومی ارائه شده میتواند برای
ارزیابی عوامل موفقیت مدیریت دانش اجتماعی در سازمانها کمک کند.
کلیدواژهها :دانش ،مدیریت دانش ،دانش اجتماعی ،مدیریت دانش اجتماعی.
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مقدمه
دانش و دانشمحوری یکی از بارزترین ویژگی سازمانهای امروزی ،بهویژه سازمانهای
یادگیرنده است .سازمانهای یادگیرنده سازمانهایی هستند که توان خلق دانش جدید در آنها
بسیار باال بوده و روحیه همافزایی و دانشمحوری جمعی در آنها بیشتر است .از آنجاییکه دانش
یک پدیده و فرآیند اجتماعی بوده و هیچکس نمی تواند مسؤلیت کلی آن را بر عهده بگیرد
(ربیعی و معالی ،1391 ،ص .)33 ،لذا مدیریت دانش بهویژه دانش اجتماعی بهعنوان مهمترین منبع
مزیت رقابتی در سازمان های یادگیرنده بسیار مشکل است .بنابراین ،با توجه به اهمیت روزافزون
دانش ،بهویژه دانش جمعی در سازمانهای یادگیرنده ،مدیریت دانش اجتماعی بهعنوان مهمترین
چالش مدیران در این سازمانها به حساب میآید؛ چراکه تحقق اهداف سازمانی جز در سایه
دانش جمعی داراییهای فکری سازمان ممکن نخواهد شد.
دانش جمعی دانشی است که فرآیند شکلگیری آن در یک مجموعه سازمانی انجام شده و
ذاتاً اجتماعی است و رابطه مستحکمی با موفقیتها ،شکستها ،رویهها و ساختارهای سازمانی
دارد .دانش جمعی در ذهن افراد مختلف شکل می گیرد و به اندازه دانش شخصی منسجم نیست و
در اذهان تک تک کارکنان جای گرفته است (حسنزاده ،1386 ،ص .)5 ،دانش اجتماعی نوعی
از دانش نهان است که دانشی ذاتی و یا اکتسابی در یک گروه بوده (ربیعی ،و معالی ،1391 ،ص،
 )40و راهی برای طرز کار با موقعیتهای مختلف دانش در بین افراد در ساختارهای گوناگون
ارتباطی و گفتگوی عمیق و خالقانه است (باربِن )2005 ،1و توانایی درک و پیش بینی الگوهای
رفتاری دیگران و سیستمهای ارزشی آنها را افزایش میدهد (تولبِرت1988 ،2؛ نقل در :جانگ،3
 ،1992ص.)41 .
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باتوجه به رویکرد نیمهساختیافته بودن مدیریت دانش و بهکارگیری رویههای مختلف را
برای شناسایی ،ارزیابی ،سازماندهی ،ذخیرهسازی و بهکارگیری دانش بهمنظور تأمین نیازها و
اهداف سازمانها (خدیور و الهی ،1388 ،ص3 ،؛ به نقل از :کالسِس )2000 ،میتوان گفت که
مدیریت دانش اجتماعی بهعنوان مهمترین نوع سرمایه های معنوی و اولین منبع راهبردی در
سازمانهای یادگیرنده (کوبو  )2002 ،1از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است .چراکه تأکید دانش
اجتماعی بر دانش نهان افراد و اعضای سازمان است و بخش عظیمی از آن در سازمان بهصورت
ضمنی بوده و قابل مشاهده نیست .در نتیجه یکی از دغدغههای مطرح در حوزه دانش جمعی
تبدیل دانش نهان به دانش صریح است (زعفریان 1387 ،؛ نقل در :میرحیدری ،عابدی ،هویدا و
سیادت .)1391 ،صاحبنظرانی که به رویکرد دانش جمعی بهعنوان یک پدیده اجتماعی نگاه
میکنند عواملی مانند کاربرد فرهنگ سازمانی ،فناوری اطالعات ،منابع انسانی متعهد ،بازار و رقبا،
زمان ،فضای سازمان ،عوامل مالی و یادگیری سازمانی را بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر استقرار
مدیریت دانش میدانند (عباسزادگان.)1385 ،
از آنجاییکه اشتراک دانش نهان نیازمند فرآیندهای اجتماعی و برقراری ارتباط افراد
بهصورت غیر رسمی برای تبادل عقاید و آرا با یکدیگر است .بنابراین ،مدیران دانش باید برای
افزایش خالقیت تولید ،سازماندهی ،اشتراک و استفاده از دانش اجتماعی یا جمعی نیازمند مدیریت
دانش اجتماعی هستند .مدیریت دانش اجتماعی یعنی بهکارگیری روشهای مختلف مدیریتی در
خص وص دانش اجتماعی بین افراد با در نظر گرفتن شعاع اعتماد و ارتباطات خاص در بین آنها یا
حتی مؤسسات با در نظر گرفتن ارتباطات متقابل و همفکری و رعایت قانون دانست (باربِن،
 .)2005همچنین مدیریت دانش اجتماعی بهعنوان یک چارچوب مدیریت دانش تعریف میشود
که به ما امکان می دهد محتوا را با استفاده از رسانههای اجتماعی و فناوریهای وب  2تغییر دهیم.
عالوهبر این مدیریت دانش اجتماعی از دیدگاه اجتماعی بهعنوان مدیریت دانش اجتماعی است
Kubo
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که هدفش بیشتر توسعه اجتماعی و نه فقط ترویج مزایای رقابتی برای شرکتها است (الزلو ،1
.)2006 ،2002
مدیریت دانش اجتماعی فصل مشترک میان مدیریت دانش اجتماعی و سرمایه اجتماعی بوده
(شهابی ،آراسته و امامی ،1393 ،ص )6 .و یکی از ابزارهای مهم برای کنترل فرآیندهای مدیریت
دانش در اجتماعات دانشی از طریق ایجاد اعتماد ،برقراری تعامل ،احترام گذاشتن به یکدیگر و
داشتن عالقه به همدیگر است که با تقویت آنها میتواند سبب اعتالی جایگاه اجتماعی افراد در
اجتماعات دانشی شده و زمینه رشد و توسعه کارهای گروهی و یادگیری جمعی را در جوامع
فراهم کند .خلق دانش و مدیریت آن اساساَ یک فعالیت اجتماعی است و اجتماعات دانشی اشکال
مختلفی از دانش اجتماعی دارند و بهطور تعاملی با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .از آنجاییکه
مدیریت دانش افراد و جوامع بهویژه مدیریت دانش اجتماعی آنها به دلیل تنوع اطالعات و
دانششان مشکل است .در نتیجه استفاده از مدیریت دانش اجتماعی برای پاسخگویی ،کشف و
شناسایی نیازهای متنوع اجتماعی افراد و سازمانها ضروری است و میتواند زمینههای الزم برای
تولید ،سازماندهی ،تسهیم و استفاده از دانش اجتماعی را فراهم کرده و به بهبود و توسعه جایگاه
اجتماعی و دانش اجتماعی سازمانها و رشد و توسعه آنها کمک کند.
با توجه به اهمیت بسیار باالی دانش ،بهویژه دانش نهان در سازمانها از یکسو و اهمیت
کارهای گروهی و تیمی در پیشرفت آنها از سوی دیگر ،سازمانها نیازمند تشویق کارکنان به
انجام کارهای گروهی و تقویت دانش جمعی آنان برای کسب ،کشف ،تولید ،ذخیره ،سازماندهی،
اشتراک ،اشاعه و استفاده از دانش اجتماعی برای ایجاد خالقیت و نوآوری بیشتر در سازمانهای
خودشان هستند .لذا مدیریت دانش اجتماعی یکی از ابزارهای بسیار مهم در کسب ،کشف ،تولید،
ذخیره ،سازماندهی ،اشتراک ،اشاعه و استفاده از دانش اجتماعی سازمانها است که میتواند به
جذب دانش بهویژه دانش نهان ،تقویت تعامالت و ارتباطات درونی و خارجی کارکنان با یکدیگر
Laszlo
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و دانش جمعی از طریق انجام کارها بهصورت گروهی از طریق رسانهها و شبکههای اجتماعی شده
و میزان خالقیت و نوآوری و یادگیری جمعی را در سازمانها باال برده و به ارائه خدمات و
محصوالت با کیفیت منجر بشود .بنابراین ،پرداختن به موضوع مدیریت دانش جمعی یا اجتماعی با
رویکرد مدیریت دانش اجتماعی در سازمانها براساس تحلیل پژوهشهای انجام شده و ارائه مدل
مفهومی آن سبب شناخت بهتر مدیران دانش درباره نقاط قوت و ضعف ،فرصتها و تهدیدها،
موانع پیشرو در زمینه تولید ،سازماندهی ،اشتراک و استفاده مفید و مؤثر از دانش اجتماعی در این
سازمانها خواهد شد .همچنین زمینه های الزم برای تحقیقات بعدی و تکمیلی در زمینه مدیریت
دانش اجتماعی ،شناخت ابعاد و مؤلفههای آن ،توسعه دانش نظری در زمینه دانش اجتماعی و
مدیریت دانش اجتماعی ،نقش مدیریت دا نش اجتماعی در سازمانها و برعکس ،شناسایی و
کشف عوامل مؤثر بر مدیریت دانش اجتماعی ،افزایش اثربخشی آن در ارتقای عملکرد سازمانها
و افزایش آگاهی از مدیریت دانش اجتماعی در سازمانها را فراهم خواهد کرد .بنابراین ،هدف
اصلی این پژوهش از فراترکیب پژوهشهای انجام شده در حوزه مدیریت دانش اجتماعی
پاسخگویی به پرسشهای زیر است:
 . 1مهمترین مولفههای مدیریت دانش اجتماعی کدامند؟
 .2مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی چگونه است؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
مفهوم مدیریت دانش اجتماعی
مدیریت دانش اجتماعی فرآیندی است که از طریق ارتب اط و گفتگو میان جمعی از مردم به
وقوع می پیوندد .این نوع از مدیریت دانش اغلب بر روی سازمان و مردم تمرکز دارد .همچنین به
استفاده مناسب از اطالعاتی که توسط مردم در محیطهای آنالین در موضوعات مختلف تولید،
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انتشار و به اشتراک گذاشته میشود میپردازد (تاتوم  .) 2019 ،1مدیریت دانش اجتماعی چارچوبی
برای یادگیری جمعی و اشاعه دانش از طریق ارتباطات دیجیتالی و همکاریهای اجتماعی است
که با فناوریهای ایجادشده بهوسیله وب  2ارتقا پیدا میکند (بَندیوپادِیِی ،بَنِرجی ،باردان ،دِی و
داس .)2015 ،براساس پژوهش بندیوپادیا ،بَنِرجی ،باردان ،دِی ،داس و مَندال )2017( 2مهمترین
مؤلفههای مدیریت دانش اجتماعی شامل سرمایه اجتماعی ،رسانههای اجتماعی ،یادگیری اجتماعی

و مدیریت دانش است که در ادامه به بررسی ابعاد آن پرداخته میشود.
ابعاد مدیریت دانش اجتماعی
مدیریت دانش اجتماعی دارای ابعاد مختلفی مانند سرمایه اجتماعی ،رسانههای اجتماعی،
شبکههای اجتماعی ،یادگیری اجتماعی ،مزیت اجتماعی و سیستم اجتماعی است (لیمای ،دِکا،
احمد و موکامبو  )2015 ،3که در زیر به تشریح آنها پرداخته میشود.
.1

سرمایه اجتماعی :سرمایه اجتماعی عبارت است از روابط دو جانبه تعامالت و

شبکههایی که در میان گروههای انسانی پدیدار میگردند و سطح اعتمادی که در میان
گروه و جماعت خاصی بهعنوان پیامد تعهدات و هنجارهایی پیوسته با ساختار اجتماعی
یافت می شود (صیدایی ،احمدی شاپورآبادی و معین آبادی .)1388 ،مبنای سرمایه اجتماعی
عوامل انسانی هست ند که نقش بسیار مهمی را در انتقال دانش بهویژه دانش نهان دارند
(پیراننژاد .)1395 ،اعضای هر جامعهای برای رفع نیازهای دانشی خود نیازمند همکاری و
تعامل با دیگران برای انتقال و اشتراک دانش هستند و از این طریق میتوانند اطالعات و دانشی
را کسب کنند که به تنهایی نمیتوانند آن را به دست بیاورند .درواقع انسانها بهعنوان
اصلیترین سرمایههای اجتماعی بهوسیله مجموعهای از افراد که تشکیل یک شبکه اجتماعی را
مید هند قادر به ادامه حیات خواهند بود.
1

Tatum
Bandyopadhyay, Banerjee, Bardhan, Dey, Das and Mandal
3 Limaye, Deka, Ahmed, & Mwaikambo
2
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.2

رسانههای اجتماعی :رسانههای اجتماعی (رادیو ،تلویزیون ،مجله و روزنامه ،کتاب،

اینترنت ،شبکههای اجتماعی) رسانههایی هستند که وظیفه انتقال اطالعات و دانش از فرد یا
افرادی به فرد یا افراد دیگر را بر عهده دارند .این رسانهها درواقع وظیفه انتقال ارزشها،
هنجارها و فرهنگ ها از فرستندگان به گیرندگان پیام را با سرعت بیشتر جهت تغییر در
ارزشها و خلق ارزش های جدید برعهده دارند .رسانههای اجتماعی از چند لحاظ میانجی
روابط اجتماعی هستند :یکی اینکه غالباً میان ما بهعنوان دریافتکننده و آن بخش از تجربه
بالقوهای که از خارج ادراک یا تماس مستقیم ماست ،قرار میگیرند؛ دوم ممکن است میان ما
و نه ادهایی که با آن سروکار داریم (قانون ،صنعت ،دولت و غیره) قرار گیرند؛ سوم امکان
دارد پیوندی میان این نهادهای گوناگون ایجاد کنند؛ چهارم :رسانهها ،مجراهایی هستند که
توسط آنها ارتباط برقرار میشود و پنجم اینکه غالباً رسانهها با فراهم آوردن اسباب و لوازم
به ادراک ما از سایر گروهها ،سازمانها و رویدادها شکل میدهند (مککوئیل  ،1382 ،1ص،
.)83
.3

شبکههای اجتماعی :شبکههای اجتماعی به مجموعهای از افرادی که بهصورت

گروهی با هم ارتباط دارند و به اشتراکگذاری اطالعات ،نیازمندیها ،فعالیتها و افکار خود
با دیگران میپردازند اطالق میشود .به عبارت دیگر شبکه اجتماعی سایت یا مجموعهای از
وبسایت هایی است که به کاربران امکان میدهد عالقهمندیها ،افکار و فعالیتهای خودشان
را با دیگران تسهیم کرده و از نظرات و دیدگاههای آنها نیز اطالع پیدا میکنند
(براتدستجردی و صابری .)1391 ،شبکههای اجتماعی یکی از مؤثرترین ابزارهای کسب،
خلق ،ذخیره ،سازماندهی ،اشاعه ،تسهیم و استفاده از دانش در دنیای دانشمحور امروزی
هستند که مهمترین هدف آنها اشتراکگذاری دانش و تسهیل روابط و همکاری میان افراد
بایکدیگر در موضوعات گوناگون مورد عالقه در شبکههای مختلف اجتماعی است.

Quail
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.4

یادگیری اجتماعی :منظور از یادگیری اجتماعی نوعی از یادگیری است که در یک

بافت اجتماعی اتفاق میافتد و یادگیرندگان در آن میتوانند به افزایش تواناییها و مهارتهای
خود ،کارایی و اثربخشی عملکرد خود بهصورت گروهی بپردازند .براساس نظریه یادگیری
اجتماعی ،در یادگیری اجتماعی افراد میتوانند با مشاهده رفتار دیگران و تقلید از آنها
رفتارهای جدیدی از خود نشان دهند و عملکرد و رفتار خودشان را تغییر دهند.
.5

مزیت اجتماعی  :از دیدگاه مدیریت دانش اجتماعی  ،دانش با هدف بهرهمندی نه تنها

افراد و سازمانه ای خاص ،بلکه جامعه بزرگتر نیز ایجاد ،انتقال و به اشتراک گذاشته می شود.
به عبارت دیگر با تولید دانش جدید و اشتراکگذاری و انتقال آن به دیگران منافع و مزیت
اجتماعی حاصل میشود .و به این ترتیب است که منافع اجتماعی به دست میآید .از منظر
مدیریت دانش اجتماعی مه مترین هدف مدیریت دانش اجتماعی از کسب ،خلق ،ذخیره،
سازماندهی ،توزیع ،انتقال ،اشاعه ،اشتراک و استفاده از دانش ایجاد مزایای اجتماعی برای
تمامی اعضای شبکه در مقیاس وسیع است.
.6

سیستم اجتماعی :تمام جنبههای اجتماعی مدیریت دانش در یک سیستم اجتماعی

انجام میشود .بهطوری که افراد در مجموعه ای از واحدهای مرتبط با هم درگیر حل مسئله
مشترک برای دستیابی به یک هدف مشترک با هم کار میکنند و هر واحد یا عضو سیستم
اجتماعی از افراد گرفته تا سازمانها یا زیرسیستمها با یک هدف مشترک به یکدیگر پیوند
خوردهاند .در هر سیستم اجتماعی انتشار دانش ممکن است براساس ساختار اجتماعی و
ارتباطی سیستم ،هنجارهای سیستم  ،نقش و تأثیر رهبران آن و عوامل تغییر ،نوع تصمیمگیری
مانع یا تسریع آن در انجام کارها شود .همچنین کار در چندین سیستم اجتماعی باید براساس
منافع اجتماعی باشد آن را تسهیل کند( .لیمای ،دِکا ،احمد و موکامبو2015 ،؛ و لیمای،
سولیوان ،دالِساندرو و هیندریکس  -جنکینز.)2017 ،1

Limaye, Sullivan, Dalessandro & Hendrix-Jenkins
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شکل  . 1ابعاد مدیریت دانش اجتماعی

همانطور که در شکل ( ، )1نشان داده شده است مدیریت دانش اجتماعی بهعنوان یک سیستم
در نظر گرفته شده که دیگر ابعاد آن را نیز شامل میشود .از آنجاییکه مدیریت دانش اجتماعی
بهعنوان یک سیستم اجتماعی در نظر گرفته میشود .بنابراین ،هر سیستم دارای مجموعهای از
عناصری هستند که بهصورت یک کل در نظر گرفته میشوند .در نتیجه در سیستم مدیریت دانش
اجتماعی ،اعضای گروه باید دارای ویژگیهای زیر باشند .اول اینکه ،هدف مشترکی داشته باشند
و از حداکثر تواناییهای خود برای رسیدن به اهداف گروهی استفاده کنند .در مرحله دوم همه
اعضا احساس مسؤلیت فردی و جمعی داشته و وظایف فردی و گروهی خود را به نحواحسن انجام
دهند .سوم اینکه ،اعضای گروه با یکدیگر در ارتب اط بوده و از طریق بیان تجارب و دیدگاههای
خود به افزایش دانش جمعی کنند و بهصورت جمعی یکدیگر را به موفقیت در این زمینه تشویق
کنند .در مرحله چهارم ،همه اعضای گروه مهارتهای اجتماعی الزم را برای برقراری ارتباط با
دیگران را داشته باشند و از این طریق بتوانند ب ه ارزیابی تجارب ،دیدگاهها و نظرات دیگران
بپردازند .بهطورکلی در سیستم های مدیریت دانش اجتماعی همه ابعاد بر روی یکدیگر تأثیر
می گذارند و از همدیگی تأثیر میپذیرند .لذا همه اعضا باید برای رسیدن به موفقیت گروهی
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احساس مسئولیت و تعهد بکنند .بنابراین رسیدن به موفقیت جز با یادگیری جمعی ،ایجاد و حفظ
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
علیزاده ( )1395با بررسی نوع رابطه اجتماعااات مجااازی بااا اجتماعااات محلاای و نیااز شااناخت
انگیزه های عضویت کاربران در شبکه اجتماعی فیسبوک نشان داد که انگیاازههااای عضااویت در
شبکه های اجتماعی دوازده مقوله مهم بوده که پنج مقوله کنجکاوی ،فشااار دوسااتان و همس ااالن،
نمایش به روز بودن ،سرگرمی و وقت گذرانی ،بازسازی اجتماع مربوط به انگیزههای اولیه بوده و
هفت مقوله احیای روابط قدیمی ،خود اِبرازی ،احساسِ بااودن ،گریااز ،بحاا ،آزاد ،اطااالعیااابی و
اطالعرسانی ،عضویت در اجتماعات مجازی نیز به انگیزههای ثانویه اختصاص داشتند .در مجموع
فعالیت در شبکه های اجتماعی منجر به تقویت روابط مجازی با دوستان و اقوام شااده و باار روابااط
واقعی با آنها تاثیر چندانی نداشته است .عالوهبر این حضور در این شبکه ها بر رابطه با اهالی محل
تاثیر نداشته و حدود یک پنجم کاربران معتقد به کاهش روابط واقعی با اعضای خانواده بودهاند.
مظاهری ( )1395در پژوهشی با بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانااش در دانشااگاه
مالیر نشان داد که رابطااه مثباات و معناااداری بااین ساارمایه اجتماااعی و ماادیریت دانااش و تمااامی
مولفه های آن وجود دارد ،بهطوری که سرمایه اجتماعی تأثیر بسزایی بر توسااعه ماادیریت دانااش و
مولفه های آن در دانشگاه مالیر داشته ،بهبود سرمایه اجتماااعی موجبااات ارتقااای سااطح ماادیریت
دانش در این دانشگاه را فراهم میآورد .میرائی اسکوئی ( )1395نیز با بررسی نقش رسانه اجتماعی
بر نوآوری سازمانی با نقش واسط مدیریت دانش در صنعت گردشگری شهر شیراز نشان داد کااه
ارتباط معناداری بین متغیرهای رسانه اجتماعی و نوآوری سااازمانی ،رسااانه اجتماااعی و ماادیریت
دانش ،مدیریت دانش و نوآوری سازمانی وجود دارد و متغیرها بر یکدیگر تأثیر مسااتقیم داشااته و
همچنین رسانه اجتماعی به واسطه مدیریت دانش تأثیر غیر مستقیم بر نوآوری سازمانی دارد.
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کریمی ( )1392با ارائه مدل ساختاری تأثیر اقدامات مدیریت دانش یعنی کسب و خلق دانش،
ثبت و بهروزرسانی دانش ،به اشتراکگذاری دانش و بهکارگیری دانش بر عملکرد سازمانی
کارکنان شرکت پتروشیمی با رویکرد کارت امتیازی متوازن از طریق پرسشنامه نشان داد که
فرآیند کسب و خلق دانش بر روی عملکرد مالی ،رشد و یادگیری سازمان ،ثبت و بهروزرسانی و
به اشتراکگذاری دانش بر فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری اثر مثبت ،ولی فرآیند به
اشتراکگذاری دانش بر عملکرد مالی سازمان اثر منفی داشته و همچنین فرآیند بهکارگیری دانش
بر عملکرد کلی سازمان نیز اثر مثبت و معناداری داشته است.
ریاحی ( )1389در پژوهشی به چگونگی استفاده از رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی برای
استخراج نیازهای سیستم مدیریت دانش پرداخت و نشان داد که میزان اعتماد کارکنان به یکدیگر
که نقش مهمی در ایجاد همکاری و تبادل دانش دارن د ،در سازمان مورد بررسی وضعیت بهنسبت
خوبی دارد و توجه به پاداش ،یک عامل انگیزشی مهم در مدیریت دانش است .همچنین
تحصیالت نقش مهمی برای یادگیری روش انجام کار در این سازمان دارد ،و به عالوه از آنجا که
کارکنان معتقدند به دانش کافی برای انجام کارهایشان در محیط کار دسترسی ندارند ،نیاز به
جذب افراد متخصص خارج از سازمان احساس میشود .عالوهبر این ،ویژگیهای مخزنی از انواع
دانش ،امکان گروه بندی دانش ،سازوکار هایی برای جستجو و بازیابی ،و قابلیت فرادانش در
سیستم مدیریت دانش سازمان مذکور از اولویت باالیی برخوردار است .همچنین فراهم کردن
سازوکار هایی برای شناسایی «چه کسی چه چیزی را میداند» و کانال ارتباطی مستقیم میان اعضای
س ازمان از اهمیت کمی برخوردار است .فراهم آوردن قابلیت تعامل و به اشتراکگذاری دانش ما
بین افراد ،و در دسترس قرار دادن کانالی برای ورود دانش بیرون از سازمان اهمیت متوسط دارند.
التینِن  )2013( 1در پژوهشی با عنوان مدیریت دانش محلی اجتماعی :مطالعه موردی یادگیری
ا جتماعی و به اشتراک گذاری دانش در مرزهای سازمانی ،بر مفهوم مدیریت دانش اجتماعی برای
Lahtinen
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استمرار روند یادگیری اجتماعی در شبکه های محلی تأکید کردند و نشان دادند که ایجاد و
اشتراکگذاری اطالعات و دانش در این شبکهها برای یادگیری اجتماعی بسیار مهم است.
پیرکالینِن و پاوُلوسکی )2014( 1در پژوهشی با عنوان مدیریت جهانی دانش اجتماعی  -درک
موانع کارگران جهانی با استفاده از نرمافزارهای اجتماعی ،استفاده از نرمافزارهای اجتماعی را
بهعنوان بخشی از یک راهبرد مدیریت دانش جهانی سبب افزایش عالقه به شرکتها همانند
حوزههای آموزشی میدانند .بندیوپادیا ،بَنِرجی ،باردان ،دِی و داس )2015( 2در پژوهشی با عنوان
چارچوب مدیریت دانش اجتماعی برای بهره برداری از سرمایه دانش جمعی افراد سالخورده،
مدیریت دانش اجتماعی را دانش میدانند که امکان هماهنگسازی محتوا از طریق ابزارهای وب
 2فراهم می کند و هدفش توسعه دانش اجتماعی شهروندان است .همچنین باع ،تبادل اطالعات
و انتقال تجارب از بزرگساالن به جوانان میشود.
اُلیویِرا ،مِلبی و زونیگا ) 2015( 3در پژوهشی به بررسی رابطه رضایت از زندگی و نیت استفاده
از فیسبوک در  1111نفر از کاربران این شبکه اجتماعی در کشور برزیل پرداختند و نشان دادند
که رضایت از زندگی از طریق هنجارهای ذهنی ،گروهی ،هویت اجتماعی ارزش سرگرمی و
حفظ روابط فردی بر نیت استفاده از این شبکه اثرگذار است .داهالین و دیگران )2015( 4در
پژوهشی به بررسی تأثیر اجتماعات مجازی بر انسجام اجتماعی کاربران رسانههای اجتماعی در
کشور مالزی پرداختند و نشان دادند که به ترتیب شبکههای اجتماعی فیسبوک ،واتسآپ،
تلگرام و توئیتر مهمترین شبکه های اجتماعی مورد استفاده در کشور مالزی هستند و تجربه استفاده
از رسانههای اجتماعی ،نوع رسانه اجتماعی و درگیر شدن در اجتماعات مجازی متغیرهای مرتبط با
اجتماعات مجازی هستند که بر اجتماعات مجازی تأثیر میگذارند.

1

Pirkkalainen and Pawlowski
Banerjee, Bardhan, Dey and Das
3 Oliveira, Melby and Zuniga
4 Dahalin and et. al
2 Bandyopadhyay,
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ژا و ژین  ) 2016( 1در پژوهشی با عنوان مدیریت مدیریت دانش اجتماعی :برقرار تعادل در
مقابل نیازهای مشتریان ،رسانه های اجتماعی را ابزاری قدرتمند برای استخراج ،نگهداری و تسهیم
دانش ضمنی و ایجاد ارتباط و همکاری میان شرکتها عنوان کردند .جونگ و ساندِر )2016( 2در
پژوهشی به بررسی انگیزههای استفاده  352نفر از سالمندان از فیسبوک برای پاسخگویی به
نیازهایشان پرداختند و نشان دادند که عوامل مانند حفظ پیوندهای اجتماعی ،برقراری ارتباطات
اجتماع ی جدید ،کنجکاوی و درخواست اعضای خانواده از انگیزه های استفاده از این شبکه بوده و
عامل حفظ پیوندهای اجتماعی مهمترین آنهاست.
در پژوهش دیگری لیمای ،سولیوان ،دالِساندرو و هیندریکس -جِنکینز )2017( 3با عنوان
مفهومسازی جنبههای اجتماعی مدیریت دانش برای پزشکان بهداشت جهانی به اهمیت سرمایه
اجتماعی ،یادگیری اجتماعی ،نرمافزارها و شبکه های اجتماعی در درون یک شبکه اجتماعی
بزرگتر اذعان کردند .مس ،رنودین ،گارلتی و مَسارو )2018( 4در پژوهشی با عنوان به سوی
مدیریت دانش اجتماعی در یک سازمان دانشمحور ،مدیریت دانش اجتماعی را در به
اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان مؤثر دانستند و به عواملی مانند احترام ،شفافیت ،مسئولیت
فردی ،انعطاف پذیری ،تغییر فرهنگ ،آموزش مهارتهای ارتباطی و مدیریتی ،ارزشها ،اعتماد
متقابل ،قدردانی و عالقه در این زمینه تأکید کردند و چگونگی تشویق و بهبود ارتباطات و
همکاری بین افراد درون سازمان را که منجر به "مدیریت دانش اجتماعی" میشود بهعنوان چالش
واقعی عنوان کردند.
مطالعه پیشنههای پژوهش نشان میدهد که مفهوم مدیریت دانش اجتماعی به تازگی وارد
عرصه تحقیق و پژوهش شده و در حوزه مدیریت دانش اجتماعی و ابعاد آن بهصورت مشترک و

1

Jha and Jain
Jung and Sundar
3 Limaye, Sullivan, Dalessandro & Hendrix-Jenkins
4 Mas, Renaudin, Garlatti, and Massaro
2
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یکجا پژوهشهای کمی انجام شده و بیشتر به موضوعاتی مانند یادگیری اجتماعی ،سرمایه
اجتماعی ،نرمافزارها و شبکههای اجتماعی ،فرآیندهای تولید ،سازماندهی ،تسهیم و استفاده از
دانش و اثرات آنها بر یکدیگر تأکید شده است .همچنین این پژوهشها بیشتر بهصورت تئوریک
و مروری انجام شدهاند و مولفهها و متغیرهای دخیل در مدیریت دانش اجتماعی بهصورت دقیق و
عملیاتی تعریف نشده و بیشتر پژوهشها در محدوده و حوزه خاصی انجام شدهاند.

روششناسی پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده که با روش اسنادی ،فراترکیب و فراتحلیل انجام
شده است .از آنجاییکه تفاوت در ابزارهای اندازهگیری ،روشها و موقعیتهای پژوهشی مقایسه
یافتهها را دشوار میسازد .بنابراین ،کاربرد نتایج متناقض پژوهش ها ،انتشار ،تفسیر ،ارزشیابی و
شناخت نقاط ضعف آنها مستلزم بازنگری و تجزیه و تحلیل درست پیشینه های پژوهشی با استفاده
از روش فرا تحلیل است .فراتحلیل در واقع تحلیل تحلیلها براساس یافتههای کمی تحقیقات
گذشته است  .یعنی تحلیل آماری مجموعه بزرگی از نتایج مطالعات منفرد که با هدف یکپارچه
ساختن یافتهها انجام میشود و بیشتر بر دادههای کمی تأکید میکند (هومن ،1392 ،ص 11 ،و
.)19
اما فراترکیب نوعی مطالعه کیفی می باشد که اطالعات و یافتههای استخراج شده از مطالعات
کیفی دیگر با موضوع مرتبط و مشابه را بررسی میکند .در نتیجه نمونه مورد نظر برای فراترکیب
از مطالعات کیفی منتخب و براساس ارتباط آنها با سؤال پژوهش تشکیل میشود .فراترکیب مرور
یکپارچه ادبیات کیفی موضوع مورد نظر و تجزیه و تحلیل داده ثانویه و داده اصلی از مطالعات
منتخب نیست بلکه تحلیل و تفسیر یافتههای این مطالعات برای فهم عمیق است (بِنچ و دِی ،1
Bench & Day
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 .)2010بنابراین در این پژوهش منظور از فراتحلیل ،تحلیل منابع منتشر شده ( 258مقاله ،پایاننامه و
کتاب) در حوزه مدیریت دانش اجتماعی است که  44منبع منتشر شده از آنها برای تحلیل و
فراترکیب نهایی انتخاب شدهاند که  37مورد از آنها با رویکرد کیفی و  7مورد از آنها با رویکرد
کمی انجام شدهاند .در این پژوهش برای گردآوری اطالعات از روش اسنادی و تحلیل محتوا
استفاده شده است .در روش اسنادی برای نگارش ادبیات تحقیق از ابزار فیشبرداری یا
یاداشت برداری از منابع منتشرشده در زمینه مدیریت دانش اجتماعی استفاده شده است و در روش
تحلیل محتوا با تحلیل و بررسی آثار و مطالعات پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه به
دستهبندی ایدهها و نظرات آن ها و ارائه مدل جدیدی از مدیریت دانش اجتماعی پرداخته شده
است .برای استخراج مفاهیم و مؤلفه های مدیریت دانش اجتماعی در این پژوهش از روش هفت
مرحلهای فراتحلیل سندلوسکی و باروسو )2007( 1که شامل – 1 :تنظیم پرسش پژوهش،
 - 2بررسی نظاممند متون -3 ،جستجو و انتخاب منابع مناسب -4 ،استخراج اطالعات منابع،

 - 5تجزیه و تحلیل و ترکیب یافتهها - 6 ،کنترل کیفیت - 7 ،ارائه یافتهها ،استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
مرحله اول :تنظیم پرسش پژوهش
در این مرحله از فراترکیب ،پرسشهای مبنایی براساس دادههای جدول ( )1مطرح و با پاسخگویی
به آن ها محدوده کار مشخص شد ،تا اینکه محدودیتهای احتمالی که زمینهساز ابهامهای
احتمالی در مراحل بعدی پژوهش است برطرف شود.

Sandelowski and Barroso
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جدول  .1پرسشهای مرحله اول فراترکیب
پارامتر

پرسشهای پژوهش کیفی فراترکیب

( Whatچیستی کار)

تعیین و شناسایی مؤلفهها و مفاهیم مدیریت دانش اجتماعی در آثار منتشرشده

( Whoجامعه مورد مطالعه)

( Whenبازه زمانی)

( Howچگونگی روش)

منابع مختلف (کتاب ،مقاله ،بخشی از کتاب) منتشرشده در زمینه مدیریت دانش
اجتماعی
تمامی آثار منتشرشده در زمینه مدیریت دانش اجتماعی از سال  2019- 1985میالدی و
 1390-1398شمسی تا زمان انجام پژوهش
روش ها و معیارهای انتخاب منابع ،بررسی موضوعی منابع ،یادداشت برداری ،تحلیل،
دسته بندی و مقولهبندی مفاهیم مورد مطالعه

در این مرحله به چیستی مسئله که هدفش تعیین و شناسایی مؤلفه ها و مفاهیم مدیریت دانش
اجتماعی است تمرکز شده ،به این معنی که فقط منابعی برای تحلیل انتخاب شدهاند که درباره
مدیریت دانش اجتماعی بح ،کرده باشند .بعد از آن به جستجو و بررسی منابع مورد مطالعه از
سال  2019- 1985میالدی و  1398- 1390شم سی تا زمان انجام پژوهش در پایگاههای اطالعاتی،
مجلهها و موتورهای جستجو پرداخته و در نهایت به چگونگی انتخاب روشها و معیارهای تحلیل،
دسته بندی و مقولهبندی مفاهیم مورد مطالعه پرداخته شده است.
مرحله دوم :بررسی نظاممند متون
در این پژوهش برای جستجوی منابع مورد نظر با استفاده از کلیدواژههای آمده در جدول ( ،)2از
پایگاههای اطالعاتی و موتورهای جستجوی خارجی مختلف مانند گوگل ،یاهو ،گوگل اسکالر ،1
آمازون ،2ورلدکت ،3وبآفساینس ،4اسکوپوس ،5ساینسدیرکت  ،1پروکوئست  ،2اریک،3
1

- Google Scholar
- Amazon
3 - Worldcat
4 - Web of Science
5 - Scopus
2

66

نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی ،سال سوم ،شماره  ،9تابستان 1399

اشپیرینگر  ،4امرالد ،5فرانسیس و تیلور  ،6وایلی  7و دوآج 8و غیره) و از پایگاههای اطالعاتی داخلی
ایرانداک ،مگیران ،علم نت ،نورمگز ،پایگاه استنادی جهان اسالم و اطالعات علمی جهاد
دانشگاهی استفاده شد.
جدول  .2واژههای کلیدی مورد جستجو
تعداد

تعداد

تعداد

مقاله

پایاننامه

کتاب

3

3

34

4

36

1

28
11

فارسی

انگلیسی

مدیریت دانش اجتماعی

Social Knowledge Management

28

دانش اجتماعی

Social Knowledge

10

22

دانش جمعی

Collective Knowledge

12

15

دانش گروهی

Group Knowledge

6

4

1

مدیریت دانش جمعی

Collective Knowledge

4

5

1

10

مدیریت دانش گروهی

Group Knowledge Management

2

7

1

10

مدیریت دانش یادگیری

Social learning knowledge
management

Management

جمع

5

3

1

9

دانش باهم کار کردن

Working together knowledge

4

6

1

11

دانش یادگیری اجتماعی

Social learning knowledge

6

4

1

11

دانش کار گروهی

Teamwork knowledge

2

1

2

5

مدیریت دانش کار گروهی

Teamwork knowledge
management

1

1

0

2

اجتماعی

مدیریت کار جمعی

Social work management

5

2

2

9

دانش کار جمعی

Social work knowledge

4

3

5

12

کار جمعی

Social work

3

5

4

12

مدیریت دانش کار جمعی

Social work knowledge

5

4

2

11

1

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

Collaborative learning

5

3

2

10

رویه کار جمعی

Social Work Practice

3

2

1

6

اجتماعات دانش

Knowledge Communities

6

3

2

11

شبکه دانش اجتماعی

Social knowledge network

11

2

1

14

شبکه مدیریت دانش اجتماعی
شبکه اجتماعی مدیریت دانش

Social knowledge management
network

2

0

0

2

Knowledge management Social

2

2

0

4

Total

126

97

35

258

جمع

network

مرحله سوم :جستجو و انتخاب منابع مناسب
در این مرحله برای بررسی و تحلیل و انتخاب منابع مناسب از الگوریتم معرفی شده در شکل ()1
استفاده شده است .بدین معنی که منابع مورد نظر بر اساس مؤلفههای (عنوان ،چکیده ،محتوا و
روششناسی) مورد بررسی قرار گرفتند و برای دستیابی به منابع نهایی از طریق مؤلفه
روششناسی ،از چهار معیار جامعه آماری ،جمع آوری داده ،طرح تحقیق و نتایج استفاده شده
است که در نهابت تعداد  44منبع برای فراتحلیل نهایی انتخاب شدند که  40منبع آن به زبان
انگلیسی و  4منبع به زبان فارسی بوده است .دلیل تعداد کم آثار فارسی در این زمینه به جهت نو
بودن موضوع پژوهش و عدم بررسی آن توسط پژوهشگران و متخصصان داخلی این حوزه است.
بسیاری از پژوهشهای فارسی و انگلیسی بیشتر از جنبه کمی به بررسی شبکههای اجتماعی و
عوامل مؤثر بر آن در اشتراکگذاری دانش پرداخته بودند که از آوردن آنها در این پژوهش
خوداری شده و تنها پژوهشهایی برای تحلیل انتخاب شدهاند که درباره مدیریت دانش اجتماعی
و جمعی صحبت کردهاند.
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تعداد منابع یافتشده

منابع رد شده (عنوان)

N=258

N=131

تعداد منابع برای بررسی چکیده
N=127

منابع رد شده (چکیده)
N=38

تعداد منابع برای بررسی محتوای کامل
N=89

منابع رد شده (محتوا)
N=31

تعداد منابع برای بررسی روششناسی
N=58

منابع رد شده (روش)

پژوهش

N=14

کل منابع نهایی
N=44
شکل  .1نحوه انتخاب منابع نهایی

مرحله چهارم  :استخراج نتایج منابع
در مرحله چهارم ،به گردآوری اطالعات منابع انتخاب شده در جدول (( )3پیوست) بر اساس
مشخصات نام و نام خانوادگی نویسنده ،سال انتشار ،نوع منبع ،مؤلفههای مرتبط با مدیریت دانش
اجتماعی و مشخصات روششناختی (روش پژوهش ،ابزار پژوهش و جامعه پژوهش) پرداخته شد.
براساس یافتههای جدول ( 44 ،)3مدرک برای فراترکیب نهایی انتخاب شدند که از تعداد  40منبع
انگلیسی انتخاب شده برای فراتحلیل به ترتیب  32عنوان مقاله 3 ،عنوان پایاننامه 3 ،عنوان بخشی از
یک کتاب و  2عنوان تحت عنوان کتاب بودهاند و بیشترین تعداد آنها به ترتیب با  4 ،5 ،6 ،7و 3
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عنوان مربوط به سالهای  2013 ،2012 ،2018 ،2017و  2014است .همچنین در هریک از
سالهای  2015 ،2010 ،2009و  2016دو مدرک منتشر شده است و در هر یک از سالهای
 2011 ،2007 ،2006 ،2004 ،2003 ،1992و  2019نیز یک مدرک منتشر شده است .عالوهبر این،
هر چهار منبع فارسی انتخاب شده تحت عنوان مقاله بودهاند که به ترتیب با  2 ،1و  1عنوان در
سالهای  1393 ،1390و  1397منتشر شدهاند .بهطور کلی یافتهها نشان داد که  37مورد از
پژوهشها با رویکرد کیفی و  7مورد با رویکرد کمی انجام شدهاند و موضوع مدیریت دانش
اجتماعی بیشتر در شرکتهای دانشبنیان ،سازمانها و شرکت های خدماتی مانند بهداشت عمومی
و خدمات درمانی و سازمان های آموزشی مانند مدارس و دانشگاهها زیاد مورد بح ،و بررسی قرار
گرفته است.
مرحله پنجم :تجزیه وتحلیل و ترکیب یافتهها
در این مرحله بعد از استخراج مقولههای اصلی از منابع انتخاب شده در جدول (( )3پیوساات) کااه
شامل  1273کد اولیه بود به استخراج و کدگذاری مقوله های اصلی از منابع انتخاااب شااده و بیااان
فراوانی و رتبه آنها مطابق جدول ( )4پرداخته شد.
جدول  . 4کدگذاری مقولههای اصلی و فراوانی و رتبه آنها
ردیف
1
2

مقوله
سرمایه
فکری
سرمایه
اجتماع ی

منبع

فراوانی

رتبه

1,2,3,21,23,25,28,34,41,42,44

11

8

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

18

5

28

1

21

4

23

3

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

12

7

13

6

24

2

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,

3

دانش

4

ارتباطات

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

5

یادگیری

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

6

فرهنگ

7

رهبری

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

8

فناوری

1,2,3,9,10,11,13,14,17,18,19,22,24,27,28,29,32,33,34,36,38,39,42,43

44
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براساس دادههای جدول ( ،)4رتبه مقوله های اصلی با تعداد فراوانی 12 ،13 ،18 ،21 ،23 ،24 ،28
و 11به ترتیب شامل دانش ،فناوری ،یااادگیری ،ارتباطااات ،ساارمایه اجتماااعی ،رهبااری ،و ساارمایه
فکری است .برای تمامی عوامل اصلی استخراج شده از منابع مرتبط بااا ماادیریت دانااش اجتماااعی
یک کد در نظر گرفته شد و مقوله های اصلی از منااابع انتخاااب شااده باارای فراترکیااب بهصااورت
شفاف و جداگانه استخراج و شناسایی شدند تا زمینااه تفساایر یکپارچااه و جدیاادی از یافتااههااا در
مراحل بعدی فراهم شود.
مرحله ششم :کنترل کیفیت کدهای استخراجی
در این مرحله به کنترل کیفیت ،روایی و پایایی کدهای استخراج شده پرداخته شد .برای ارزیااابی
روایی از ابزار گلین استفاده شد و برای بدست آوردن پایایی ،پژوهشگر ابتدا منااابع انتخاااب شااده
برای فراترکیب را به همراه کاادهای اولیااه اسااتخراج شااده در اختیااار  9نفاار از متخصصااان دیگاار
مدیریت دانش قرار داد تا آنها نیز به استخراج مقولههای اصلی و فرعی از آنها بپردازند .بعااد از
آن مشخص شد که  7نفر از متخصصان به جز دو نفر از آنها روی  8مقوله اصاالی بااا مقولااههااای
استخراج شده توسط پژوهشگر اتفاق نظر دارند .بنااابراین ماایتااوان گفاات کااه بااین متخصصااان و
پژوهشگر  7بار توافق و دو بار عدم توافق وجود داشته که محاسبه ضریب پایااایی آن معااادل %77
است .از آنجا که میزان ضریب پایایی بدست آمده بیشتر از  ./6است ،در نتیجه میتوان گفت کااه
ابزار مورد استفاده برای استخراج کدها از پایایی خوبی برخوردار بوده است.
مرحله هفتم :ارائه یافتهها
در این مرحله با استفاده از کدهای استخراج شده در مراحاال قبلاای بااه ارائااه یافتااهها در قالااب
مفاهیم پرداخته شد و کدهای تکراری حذف و بقیه کدها در زیر یک مفهااوم مشااابه دسااتهبناادی
شدند و سپس مفاهیم نیز در مقولههای کلیتر قرار گرفتنااد .بااهطورکلی  224کااد از منااابع مااورد
مطالعه استخراج شد که این کدها در  25مفهوم و  8مقوله اصلی قرار گرفتند که اطالعات آنها در
جدول ( )5آمده است.
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جدول  .5مقولهها ،مفاهیم و کدهای اصلی
مقولهها

مفاهیم
 . 1سرمایه انسانی

 . 1سرمایه
فکری

کدها
قابلیتهای کارکنان ،شایستگیهای کارکنان ،مهارتها و تخصصهای آنها ،تجربیات
و دانش کارکنان ،سرمایههای ذهنی ،درسآموختهها
روشها و رویههای مدیریت ،داراییهای دانشی و فکری ،فرآیندها ،نوآوریها،

 . 2سرمایه ساختاری

خالقیتها ،راهبردها ،فرهنگها ،خطمشیها ،رویکردها ،عوامل کلیدی موفقیت و
زیرساختهای مدیریتی

 . 3سرمایه ارتباطی

شناسایی کانال های دانشی ،روابط کارکنان دانشی ،ارتباط با محیط بیرونی و جذب
دانش بیرونی
شبکه ارتباطات اجتماعی ،تغییرات ساختارهای اجتماعی و نقشهای اجتماعی ،الگوهای

 . 4ساختاری

ارتباطی ،ساختار توزیع دانش اجتماعی ،ساختار ارتباطهای میانفردی ،گروهی و

 . 2سرمایه
اجتماعی

میانسازمانی
 . 5شناختی
 . 6رابطهای

هنجارهای اجتماعی ،زبان مشترک ،ارزشهای مشترک و اجتماعی ،محتوای تولیدی،
محتوای دیجیتالی و مجازی ،تجزیه و تحلیل محتوا
اعمال متقابل اجتماعی ،روابط متقابل اجتماعی ،مشارکت ،توسعه اجتماعی،
ویژگیها ،ماهیت ،منابع ،ظرف ،فعالیت ،ساختار ،ردیابی ،بازنمایی ،جریان ،بسته ،نقشه،

 . 7ابعاد دانش

ممیزی ،خوشهبندی ،طبقه بندی ،هستیشناسی ،چشمانداز ،راهبرد ،ارزیابی ،توسعه،
آسیبشناسی و استقرار دانش ،حوزههای کلیدی دانش ،مزیت رقابتی و راهبردی دانش
دانش نهان ،عیان ،فردی ،شخصی ،جمعی ،اجتماعی ،گروهی ،عمومی ،رسمی ،غیر

 . 8انواع دانش

رسمی ،مرتبط ،عملی ،کیفی ،تجربی ،تخصصی ،عمیق ،دیجیتال ،حرفهای ،فنی،
مجازی ،هماهنگکننده ،هدف مند ،دائمی ،نیمهدائمی ،خصوصی ،نیمهخصوصی و
مدیریت انواع دانشها

 . 3دانش
 . 9فرآیندهای مدیریت

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

دانش

دسترسی ،اشتراک و استفاده از دانش و وضعیت مدیریت دانش

 . 10تبدیل دانش
 . 11اکوسیستم دانش
 . 12موانع دانشی
 . 4ارتباطات

 . 13جمعی

اجتماعیسازی ،درونیسازی ،بی رونیسازی و ترکیب دانش ،مربیگری ،آموزش ،تمرین
و تجربه
شناخت محیط درونی و بیرونی دانش ،انواع جوامع یادگیری و اجتماعی ،محیط
ارتباطات ،شناخت و تحلیل روابط خارجی و داخلی
خصوصی ،سازگاری ،اخالقی ،فرهنگی ،اجتماعی ،فنی ،کیفی ،قانونی و بافتی
ظرفیت جذب دانش از درون و بیرون ،روابط گروهی ،ارتباطات داخلی و خارجی،
ارتباط بین فردی و سازمانی ،حس همکاری متقابل
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مقولهها

مفاهیم
 . 14فردی

کدها
روحیه همکاری و تعامل ،مهارتهای ارتباطی قوی ،روابط رسمی و غیر رسمی،
ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم،
احساسات و نگرشهای فردی ،تخصص فردی ،نگرشهای کارگران ،متخصصان،

 . 15یادگیری فردی

عالمان ،رهبران و خبرگان دانش ،تصمیمگیری فردی و توسعه دانش فردی،
خودآموزی و خود توانمندسازی

 . 5یادگیری

کار گروهی ،عملی ،تیمی و جمعی ،سازمانهای یادگیرنده ،خرد و هو ش جمعی،
 . 16یادگیری جمعی

تنظیمات گروهی ،شبکهسازی اجتماع ی ،شغل اجتماعی ،محاسبه اجتماعی ،بازاریابی
اجتماعی ،گفتگوهای گروهی ،یادگیری مشترک و توسعه آن ،تحلیل تجربیات

 . 17سبکهای یادگیری
 . 18اعتماد
 . 6فرهنگ

یادگیری تجربی ،شفاهی ،دیداری ،مشارکتی ،پویا ،جامع ،یادگیری مادام العمر ،آموزش
از راه دور و مجازی ،داستانسرایی و تبادل ایدهها
اعتمادسازی درونی و بیرونی ،اعتماد به اشتراکگذاری دانش ،ایجاد اعتماد متقابل،
پذیرش محتوا ،صحت محتوا و دانش
مسئولیتپذیری اجتماعی ،عالقه و انگیزه به تولید و اشتراک دانش ،مشوقهای

 . 19عالقه و انگیزه

اجتماعی ،ایجاد گروههای مبتنی بر عالقه و یادگیری ،پذیرش رفتارهای اجتماعی
متنوع ،تعامل گروهی
خالقیت ،نوآوری ،کنجکاوی ،خردورزی ،آیندهنگری ،هوش معنوی و عاطفی،

 . 20مهارتهای مدیریتی
 . 7رهبری

مهارت های شخصی ،ارتباطی ،و اجتماعی ،ترویج سرمایه معنوی و اجتماعی ،درک
موقعیتهای اجتماعی ،قدرت پیشبینی و کنترل ،توسعه تواناییهای شناختی ،حل
مسائل با رویکرد نوین،

 . 21سبکهای مدیریتی
 . 22رسانههای جمعی

دانش محوری ،دانایی محوری ،مردممحوری ،تحول گرایی ،مدیریت مشارکتی و
تصمیمگیری گروهی
کتاب ،مقاله ،اینترنت ،ویدئوکنفرانسها و چندرسانهایها
وب  2و  ،3ابزارهای وب  2مانند شبکههای اجتماعی ،انواع شبکههای اجتماعی مانند

 . 23وب معنایی

فیسبوک ،لینکداین ،توئیتر ،گوگلپالس ،ریسرچگیت ،وبالگنویسی ،ویکینویسی،
پادکستها ،برچسب گذاری اجتماعی ،فرومها ،بح ،و گفتگوی مجازی

 . 8فناوری

 . 24نرم افزارهای اجتماعی

پیامرسان فوری ،سایتهای هوشمند اجتماعی ،شِیرپوینت ،نرم افزارهای مدیریت دانش
سیستم مستندات دانشی ،پایگاه و مخزن دانش ،طراحی شبکه دانش اجتماعی ،سیستم -

 . 25سیستمهای مدیریت

های اطالعاتی ،سیستم مدیریت اطالعات و دانش ،بروزرسانی منظم و هوشمند دانش،

اطالعات و دانش

تعامل سیستمها ،سیستمهای چندعاملی ،یادگیرنده ،توزیع شده ،باز و بسته ،طراحی و
پیادهسازی سیستم دانش محور اجتماعی ،تعامل انسان و رایانه
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درنهایت پس از ارائه نتایج فراترکیب در جدول ( )5مؤلفه های ماادیریت دانااش اجتماااعی در
قالب مدل مفهومی زیر ارائه شده است (شکل  .)2در مدل ارائه شده مولفههای ساارمایه اجتماااعی
(ساااختاری ،شااناختی و رابطااهای )؛ ساارمایه فکااری (انسااانی ،ساااختاری و ارتباااطی)؛ یااادگیری
(ساابک های یااادگیری ،یااادگیری فااردی و جمعاای)؛ فناااوری (رسااانههااای جمعاای ،وب معنااایی،
نرمافزارهای اجتماعی و سیستمهای مدیریت اطالعات و دانش)؛ مدیریت دانش (ابعاد دانش ،انواع
دانش ،تبدیل دانش ،اکوسیستم دانش ،فرآیندهای مدیریت دانش و موانع دانشی)؛ فرهنگ (عالقه
و انگیزه و اعتماد)؛ ارتباطات (جمعاای و فااردی) و رهبااری (مهااارتهااای ماادیریتی و ساابکهااای
مدیریتی ) بر روی مدیریت دانش اجتماعی مؤثر هستند و همه عوامل بر روی هم تأثیر میگذارند.

شکل  . 2مدل مفهومی مدیریت دانش اجتماعی
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نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف این پژوهش ارائه چهارچوب مفهومی مناسب برای شناساایایی مؤلفااههااای ماادیریت دانااش
اجتماعی با رویکرد فراترکیب است .یافتههای حاصاال از فراترکیااب منااابع منتشاار شااده در حااوزه
مدیریت دانش اجتماعی نشان داد که بیشتر آثار منتشر شده با رویکاارد کیفاای و مااوردی بااه ایاان
موضوع پرداخته اند و مدیریت دانش اجتماعی هنوز به معنای واقعی خود در جوامااع دانااشمحااور
امروزی بکار گرفته نشده است .همچنین موضوع مدیریت دانش اجتماعی بیشااتر در شاارکتهااای
دانش بنیااان ،سااازمانهااا و شاارکتهااای خاادماتی ماننااد بهداشاات عمااومی و خاادمات درمااانی و
سازمان های آموزشی مانند مدارس و دانشگاهها برای افزایش و تقویت یادگیری جمعی و آگاهی
عمومی افراد جهت بهکارگیری دانش همدیگر استفاده شده است.
بررسی نتایج نشان داد که مؤلفه هایی مانند سرمایه اجتماعی(ساختاری ،شااناختی و رابطااهای)؛
سرمایه فکری (انسانی ،ساختاری و ارتباطی)؛ یادگیری (سبک های یااادگیری ،یااادگیری فااردی و
جمعی)؛ فناوری(رسانههای جمعی ،وب معنایی ،ناارمافزارهااای اجتماااعی و سیسااتمهااای ماادیریت
اطالعات و دانش)؛ دانش(ابعاد دانش ،انواع دانش ،تبدیل دانش ،اکوسیسااتم دانااش ،فرآیناادهای
مدیریت دانش و موانع دانش)؛ فرهن گ (عالقه و انگیزه و اعتماد)؛ ارتباطات (جمعاای و فااردی) و
رهبری (مهارتهای مدیریتی و سبکهای مدیریتی ) در ایجاد مدیریت دانش اجتماعی نقش بسیار
مهمی دارند و بر روی هم تأثیر میگذارند که اثرگذاری مثبت این مؤلفهها در پژوهشهای بررسی
شده توسط ریاحی ()1389؛ اسکوئی و مظاهری ()1395؛ التینِن ()2013؛ پیرکالینِن و پاوُلوسااکی
() 2014؛ بناادیوپادیا ،بَنِرجاای ،باااردان ،دِی و داس ()2015؛ داهااالین و دیگااران ()2015؛ لیمااای،
سولیوان ،دالِساندرو و هیندریکس -جِنکینز ()2017؛ و مس ،رنودین ،گارلتی و مَسارو ( )2018باار
روی هم و شکل گیری مدیریت دانش اجتماعی نیز تأیید شد.
عالوهبر این ،مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش های انتخاب شده باارای فراترکیااب در
جاادول (( )3پیوساات) نشااان داد کااه در پااژوهشهااای پیرکااالِنین و پاولوسااکی ( 2013و )2014
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مؤلفههای موانع دانشی ،نرمافزارهای اجتماعی و فناااوری ،کااار گروهاای ،شاابکههااا و رسااانههااای
اجتماعی؛ پاولوسکی و پیکااالِنین ( ) 2012موانااع ماادیریت دانااش اجتماااعی؛ دال ماااس ،رِنااودین،
گارالتی و ماسارو ( )2018فناوری ،سیستم های مدیریت دانش؛ گِرتلِر و وُلف ( )2004شاابکههااای
اجتماعی و یادگیری جمعی؛ بندیوپادیا ،باردان ،دِی ،دَس ،گوش و بیسااواس ( )2016یااادگیری و
نرمافزارها و شبکههای اجتماعی؛ زاپاتا ( ) 2017سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش اجتماااعی؛ دان،
ژی ،هاوک ،یو و وانااگ ( )2019شاابکه هااای دانااش ،ارتباطااات ،ساارمایه اجتماااعی ،رسااانههااای
اجتماعی؛ پِینل ،هِتمَنک ،بیک ،تالمَن ،کروس ،پاولوسکی ،مِیِر و سیبِر ( )2012محیطهای مدیریت
دانش؛ والیِو و وایلد ( ) 2014فرآیندهای مدیریت دانش و تخصص؛ کوستا ،مِیِاار ،جوکااا و ریبِیاارو
( ) 2010انواع دانش ،مشارکت اجتماعی و شبکههای اجتماعی؛ لوواتی ( )2017ارتباطات ،سرمایه
اجتماعی ،فناوری؛ آرچِر -براون و کِیتزمَن ( ) 2018فناوری و ابعاد آن؛ فِرنان ادِز و میگااون ()2018
یادگیری و ابعاد آن؛ ایوِال و ایولِو ( ) 2018سرمایه فکری ،انواع دانش ،ارتباطات ،فناااوری و ابعاااد
آن؛ گونزالِز و دانته ( ) 2016انواع دانش و سرمایه اجتماعی؛ اِکساویِرا ،جاکوبیااب و تااورا ()2018
یادگیری ،فناوری و فرآیناادهای ماادیریت دانااش؛ جااانکی ( )2010س ارمایه اجتماااعی ،فناااوری و
ارتباطات؛ گوتِرین ( ) 2012سرمایه فکری و اجتماعی ،یااادگیری ،ارتباطااات ،فناااوری و ابعاااد آن؛
ریجس ان ( ) 2017یااادگیری ،فرآیناادهای ماادیریت دانااش ،فناااوری و ابعاااد آن؛
ِ
هِلمز ،کرانفیلد و
ماشونگا ( ،)2014مدیریت ،یادگیری ،فناوری و ابعاد آن؛ رائی ،تیلور و رابرِرت ( )2006ماادیریت
و یادگیری؛ یارمحمدزاده ،سیادت ،هویدا ،بختیارنصرآبادی و قاسمی ( )1390فرایندهای مدیریت
دانش و سرمایه فکری؛ شامی زنجانی و قاساام تبارشااهری ( ) 1393دانااش و ابعاااد آن ،یااادگیری،
فناوری و ابعاد آن؛ ساایاح ،پااورعزت و روشاان دل اربطااانی ( )1397ساارمایه فکااری و اجتماااعی،
فناوری و ابعاد آن؛ شهابی ،آراسته و امامی ( ) 1393فرآیندهای مدیریت دانش ،ساارمایه فکااری و
اجتماعی ،یادگیری ،فناوری و مدیریت با مؤلفه های پااژوهش حاضاار همسااو هسااتند .امتااا تفاااوات
اساسی مدل مفهومی ارائه شده با پژوهشهای انجام شده در این است که هیچیک از پژوهشهای
انجام شده اوالً به ارائه مدل مفهومی نپرداختهاند و فقط به بعضی از مؤلفههای مورد نظر بهصورت
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تکمتغیری پرداختهاند؛ ثانیاً چون مدیریت دانش اجتماعی بهعنوان یک موضوع جدید وارد عرصه
تحقیق و پژوهش شده است ،بنابراین نیاز به یک مدل جامع برای توسعه مبانی نظری و دانش ایاان
حوزه و اجرا و پیادهسازی چهارچوب آن بااهعنوان یااک اسااتاندارد در پااژوهشهااای آتاای بساایار
ضروری به نظر میرسد .در نتیجه مدل مفهومی ارائه شده میتواند برای ارزیابی موفقیت مدیریت
دانش اجتماعی و پیادهسازی آن در عرصههای مختلف مورد استفاده قرار گیرد.
براساس مدل مفهومی ارائه شده ،مدیران دانش اجتماعی میتوانند با با بهکارگیری سرمایههای
فکری و اجتماعی سبب شناخت بهتر قابلیتها ،شایستگیها ،مهارتهااا ،تخصااصهااا و تجربیااات،
فرهنگ و راهبرد سازمان ،رویهها و رویکردهای مختلااف ،هنجاره اای اجتماااعی ،زبااان مشااترک،
ارزشهای مشترک و اجتماعی ،ارتباطات میان افراد و نحوه برقراری تعامل آنها با یکدیگر شوند.
همچنین از آنجاییکه مهمترین هدف مدیریت دانش اجتماااعی اسااتخراج دانااش نهااان کارکنااان
دانشی در یک محیط اجتماعی و تعاملی است لذا تبادل اطالعات میان افراد و ارتباطات میان آنها
از طریق کانالهای ارتباطی مانند رسانههای جمعی ،نرمافزارهای اجتماعی و سیستمهااای ماادیریت
اطالعات و دانش در این زمینه بسیار مهم و اثرگذار هستند؛ چراکه زمینه تبادل اطالعات و دانش،
همفکری و یادگیری بهتر گروه های همفکر را فراهم کرده و باع ،تسهیل و تسریع افزایش تولید،
توزیع ،ذخیره و سازماندهی ،تسهیم و استفاده درست و بهتر از دانش اجتماعی خواهد شد.
عالوهبر این با توجه به اینکه رهبری دانش نقش بسیار مهمی را در فرآیندهای مدیریت دانش
اجتماعی ایفا میکند ،لذا مدیران دانشی میتوانند با مهارتهااای ماادیریتی و ساابکهااای ماادیریتی
خودشان مانند آینده نگری ،داناییمحوری ،شناسایی موانع دانش و راهکارهای رفااع آن ،شااناخت
دانش ،اکوسیستم دانش (محیط درونی و بیرونی دانااش) و انااواع آن ،ایجاااد فرهنااگ مشااارکتی،
اعتماد و عالقه و انگیزه در افااراد ،فرآیناادهای تباادیل دانااش یعناای تباادیل دانااش نهااان بااه نهااان
(اجتماعیسازی) ،نهان به عیان (بیرونیسازی) ،عیااان بااه نهااان (دروناایسااازی) و عیااان بااه عیااان
(ترکیب) دانش اجتماعی زمینه بروز خالقیت و نوآوری و یااادگیری گروهاای و جمعاای را فااراهم
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کنند .فناوری اطالعات و ارتباطات یکی دیگر از مؤلفه های بسیار مهم و مؤثر در ماادیریت دانااش
اجتماعی است و میتواند زمینه طراحی شبکههای اجتماعی ،نرمافزارها ،مخازن دانش و سیستمهای
اطالعاتی هوشمند در حوزه مدیریت دانش اجتماااعی را فااراهم کاارده و فرآینااد جااذب دانااش از
محیطهای خارجی ،دسترساای ،بازیااابی و اشااتراکگ اذاری اطالعااات و دانااش را در فرآیناادهای
مدیریت دانش در فراتر از مرزهای سازمانی تسهیل کند.
بهطور کلی میتوان گفت با ورود جوامع اطالعاتی به عصر دانشمحوری ،شبکههای اجتماعی
دانش بهویژه دانش جمعی مهمترین منبع مورد نیاز افراد ،سازمانها و شاارکتهااا باارای رقاباات ب اا
رقبای خود در عرصههای مختلف تولید ،توز یع ،سازماندهی ،تسهیم و استفاده از دانااش اجتماااعی
است .دانش اجتماعی دانشی است که بیشتر با عمل در ارتباط است و از طریق ایجاد اعتماد ،تعامل،
احترام و داشتن عالقه افراد به یکدیگر در محیطهای جمعی بدست میآید و علیرغم اینکه نقش
بسیار مهمی را در رشد و توسعه سازمانهااا و شاارکت هااا ،افاازایش آگاااهی افااراد ،بااروز و ظهااور
خالقیتها و نوآوری های جدید و تشویق به تعامل و همکاری بااا دیگااران در فرآیناادهای تولیااد،
ذخیره ،سازماندهی ،توزیع ،اشتراک و استفاده از دانش ایفا میکند ،با چالشهای زیااادی مواجااه
است و نیازمند انجام پژوهشهای بیشتر و دقیقتری در این زمینه است .بنابراین با توجه به اهمیاات
موضوع مدیریت دانش اجتماعی در جوامع امروزی برای مدیران ،سازمانها ،شرکتها ،دانشگاهها
و پژوهشااگران پیشاانهاد ماایشااود :ماادیران و مساائوالن سااازمانهااا ،شاارکتهااا و دانشااگاهه اا ب اه
سیاستگذاریها و برنامهریزیهای الزم جهت مدیریت دانش اجتماعی خودشان بپردازند؛ سازمان -
ها ،شرکتها و دانشگاهها از این مدل برای مدیریت دانش اجتماعی خودشان از آن استفاده کنند؛
سازمانها ،شرکتها و دانشگاهها از تمامی مؤلفههای آن برای سنجش میزان موفقیاات و تقویاات،
ارتباطات ،یادگیری جمعی ،سرمایه های فکری و اجتماعی ،فرآیندهای مدیریت دانش خودشان از
آن استفاده کنند؛ پژوهشگران به بررسی رابطه بین مؤلفه های مدل با یکدیگر بپردازند؛ پژوهشگران
به بررسی عوامل و موانع موفقیت هر یک از مؤلفههای مدل جهاات بااهکارگیری ،پیااادهسااازی و
عملیاتی کردن آنها بپردازند؛ پژوهشگران به مقایسه و ارزیابی ایاان ماادل بااا ماادلهااای موجااود
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بپردازند؛ پژوهشگران به آسیبشناسی مدل پرداخته و آن را توسعه دهند؛ پژوهشگران به بررسی و
مقایسه مدیریت دانش اجتماعی سازمانها ،شرکتها و دانشگاههای مختلف بپردازند؛ پژوهشگران
به بررسی تفاوت مدیریت دانش سنتی و مدیریت دانش اجتماعی بپردازند؛ پژوهشگران به آثااار و
پیامدهای پیادهسازی این مدل بر عملکرد سازمانها ،شرکتها و دانشگاهها بپردازند؛ و پژوهشگران
از دیگر روش های فراترکیب برای طراحی مدل استفاده کنند.
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پیوستها
جدول  . 3منابع انتخاب شده
ردیف

سال

نوع منبع

نویسنده

مؤلفههای مؤثر بر مدیریت دانش
اجتماعی

روششناسی
روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

مدیریت دانش اجتماعی ،رسانههای جمعی،
وب جهانگستر ،وب  ،2دانش اجتماعی،
دانش رسمی و غیر رسمی ،منابع دانشی
آنالین رایگان ،مدیریت دانش ،اشاعه دانش،
ترکیب دانش ،مدیریت دانش  ،2انتقال
دانش ،بهبود ارتباطات ،جنبههای اجتماعی
مدیریت دانش اجتماعی ،اشتراک دانش و
Somprakash

1

2017

Book
Chapter

2

2015

Article

3

2017

Article

خرد ،سرمایه اجتماعی ،شبکه ارتباطات
اجتماعی ،آموزش از راه دور ،نرمافزارهای

Bandyopadhyay,
Shrabastee Banerjee,

اجتماعی ،تعامالت ،شناسایی ،خلق،

Arina Bardhan,

گردآوری ،ذخیرهسازی ،انتشار ،سازماندهی،

Srimoyee Das,
Priyadarshini Dey and
Kalyan S. Mandal

پاالیش ،کاربرد و ارزیابی دانش ،دسترسی

رویکرد
کیفی

*

 32دانش-
آموز

جهانی به دانش ،توسعه اجتماعی ،اشاعه
دانش پنهان و آشکار ،داراییهای دانشی،
فضای مجازی ،سیستمهای مدیریت دانش
اجتماعی ،اکوسیستم دانش ،یادگیری
اجتماعی ،محیط اجتماعی ،ارائهدهندگان
دانش ،سرمایه فکری ،سرمایه دانش دیجیتال،
گیرندگان دانش ،سرمایه مهارتی ،کاربران
مجازی ،کارآفرینان اجتماعی ،سرمایه دانش
نهفته ،همکاری و سرمایه جمعی
وب  ،2مدیریت دانش اجتماعی  ،رسانههای
اجتماعی  ،سرمایه جمعی ،سرمایه دانش
جمعی ،دانش اجتماعی ،آموزش برای همه،
مزیت رقابتی ،شکلدهی آینده ،رسانههای
اجتماعی اینترنت محور ،سرمایه دانشی ،ایجاد

Somprakash

ارزش مشارکتی ،ابزارهای وب  ،2ایجاد

رویکرد

Bandyopadhyay,
Shrabastee Banerjee,
Arina Bardhan,
Priyadarshini Dey,

ارتباط و اعتماد در بین افراد جامعه ،منابع

کیفی در

دانش مجازی ،نیازهای توسعه اجتماعی،

حوزه

سیستمهای اقتصادی -اجتماعی شبکهای شده،

آموزش

توزیع و استفاده دانش در جا معه ،سرمایه

عمومی

Srimoyee Das

مصاحبه

سالمندان

فکری ،سرمایه دانشی ناهمگن ،مدیریت
دانش  ،2بهبود ارتباطات و انتقال دانش،
اشترک دانش ،عالیق ،مهارتها و تجارب،
توزیع درست و مناسب دانش ،یادگیری
جامع،
مفهومسازی جنبههای اجتماعی مدیریت
دانش ،ارتباطات اجتماعی ،سیستمهای
Rupali J. Limaye, Tara

اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،یادگیری

M. Sullivan, Scott

اجتماعی و نرم افزارهای اجتماعی ،مدیریت

رویکرد

Dalessandro,
Ann Hendrix-Jenkins

دانش ،استفاده مؤثر از دانش ،نیازهای دانشی،

کیفی

دانش مرتبط ،دانش عملی ،شبکههای دانشی،
دانش کیفی ،سیستمهای اجتماعی ،عناصر
اجتماعی ،کدبندی دانش ،دانش نهان و

83

*

پزشکان

نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی ،سال سوم ،شماره  ،9تابستان 1399

ردیف

سال

نوع منبع

نویسنده

مؤلفههای مؤثر بر مدیریت دانش
اجتماعی

روششناسی
روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

آشکار ،شخصیسازی دانش ،مشارکت و
همکاری ،خلق ،ترکیب ،اشتراک و استخراج
دانش ،دانش فنی و چگونگی ،سرمایه
فکری ،تعامل گروهی ،شبکهسازی اجتماعی
و اجتماعات ،ویکیها ،وبالگها،
پادکستها ،پخش فیلم ،نشانهگذاریهای
اجت ماعی ،فیدهای ، RSSخدمات شبکههای
اجتماعی ،پیامرسانی فوری ،جلسات مجازی
و بازیهای آنالین اجتماعی ،نظریه یادگیری
اجتماعی ،انتشار نوآوری و تحلیل شبکه
اجتماعی
مدیریت دانش اجتماعی جهانی ،موانع
مدیریت دانش اجتماعی ،ابزارهای مدیریت
دانش اجتماعی ،وب  ،2نرمافزارهای
اجتماعی ،تبادل دانش درون و برون
سازمانی ،مدیریت دانش جهانی ،فعالیتهای
دانشی ،موانع مدیریت دانش ،کارتیمی
توزیعشده ،سرمایه اجتماعی ،تأثیر فرهنگی،
محیط جهانی ،همکاری جهانی ،تیمهای
4

2013

Article

5

2012

Article

6

2015

Article

7

2009

Article

Henri Pirkkalainen and

مجازی ،مسافت ،مسائل جغرافیایی،

Jan Pawlowski

اجتماعی ،فرهنگی ،اخالقی ،سازگاری،

منابع
رویکرد

منتشرشده

کیفی

در این
زمینه

ارتباطاتی ،گردآوری ،انتقال ،تولید،
اشتراک ،شبکهسازی ،راهبرد ،خطمشیها،
انتشار ،فرآیندها ،رویکردها ،عامالن ،فناوری،
گروهبندی ،ابزارهای همکاری و ذینفعان
مدیریت دانش ،مبادله و همکاری دانشی میان
افراد و سازمانها ،شیوههای متفاوت کاری و
فرهنگی ،ارتباطی و چرخه حیات دانش،
مدیریت د انش جهانی اجتماعی ،نرمافزار
اجتماعی ،مدیریت دانش ،کار گروهی
Jan M Pawlowski,
Henri Pirkkalainen

توزیعشده ،بینالمللیسازی ،تأثیر فرهنگی،
موانع فرهنگی ،اجتماعی ،فنی ،کیفی ،قانونی

رویکرد

منابع

کیفی

منتشرشده

و بافتی
مدیریت دانش اجتماعی ،مسؤلیت اجتماعی،
Sergio González

توسعه پایدار ،مدیریت اجتماعی دانش،

Lópeza, J. Loreto
Salvador Benítez y

توسعه تواناییهای شناختی ،جستجوی مسائل

رویکرد

با رویکرد نوین ،مشارکت در حل مشکالت

کیفی

José María Aranda
Sánchez-

دانشگاهها

اجتماعی ،توسعه اشکال جمعی کار ،مسؤلیت
اجتماعی محیطی ،مسؤلیت اجتماعی پژوهشی
مدیریت دانش اجتماعی در عمل ،شبکه

Ricardo A. Costa,
Edeilson M. Silva,

اجتماعی وب محور ،رویکرد مدیریت دانش،
مدیریت دانش ویکی محور ،مدیریت دانش
نهان ،مدیریت دانش منفعل ،انسان محور،

Mario G. Neto, Diego
B. Delgado,,
Rafael A. Ribeiro, and

دانش ،همکاران دانشی ،جذب دانش

Silvio R.L. Meiral-

تخصصی ،سرمایه اجتماعی ،استفاده مجدد از

سیستم محور و پویا ،معیارهای مدیریت

دانش ،اشتراک دانش ،ارائه ایدههای نو،
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رویکرد
کیفی /مطالعه
موردی
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ردیف

سال

نوع منبع

نویسنده

مؤلفههای مؤثر بر مدیریت دانش
اجتماعی

روششناسی
روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

تعامل با دیگران ،خالقیت ،فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی ،سازمانهای اجتماعی و
جوامع مجازی
مدیریت دانش اجتماعی ،رسانههای جمعی،
اشاعه آگاهی غیر رسمی ،وب  ،2مدیریت
دانش  ،2دانش اجتماعی ،خرد ،شناسایی،
SOMPRAKASH
BANDYOPADHYAY,
8

2013

Article

9

2017

Book

10

2018

VAYBHAV SHAW,
AADRITA
& BANERJEE
DEBOPRIYO NAG-

اشتراک ،انتقال ،توسعه و ارزیابی دانش،
توسعه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،مزیت
رقابتی ،سازمان یا شرکت  ،2دانش جمعی
سازمان ،چالشهای مدیریت دانش سازمانی،
دانش رسمی و غیر رسمی ،وبالگها،

انتقال

رویکرد
کیفی/

تجارب از

طراحی

سالمندان به

نرمافزار

جوانان

ویکیها ،پادکستها ،ویدئوکنفرانسها،
پرورش خود و اجتماعات و مشارکت در
اجتماع
رسانههای اجتماعی ،مدیریت دانش ،مدیریت
دانش اجتماعی ،ویکیها ،وبالگها،
شبکههای اجتماعی ،فرآیندهای دانش،
همکاری در اشترک دانش ،سیستمهای
مدیریت دانش ،روشهای مدیریت ،دارایی -
های فکری ،کشف ،خلق ،ذخیره ،جذب،
رمزگذاری و توزیع دانش ،دانش ضمنی و
آشکار ،جامعهپذیری ،رویکردها و روشهای
مدیریت دانش ،شبکههای عملی دانش،
تعامل اجتماعی ،فناوریهای رسانههای
اجتماعی ،برچسب گذاری اجتماعی ،پتانسیل
رسانههای اجتماعی ،برقراری روابط آنالین،
Chapter

Remko Helms, Jocelyn
Cranefield, and
Jurriaan van Reijsen

سر مایه اجتماعی ،شبکهسازی اجتماعی،

رویکرد

مستندسازی و بهبود فرآیندهای کاری ،بح،

کیفی

*

*

و گفتگوی مجازی ،نمایش آنالین اطالعات،
حل مسئله و یادگیری ،اتصال افراد به
یکدیگر ،محتوای دیجیتالی ،استفاده مجدد از
دانش ،خوشهبندی افراد متخص ،دسترسی به
محتوای دیجیتال ،طبقهبندی ،متن کاوی،
بانک اط العاتی ،مخازن دانش ،دانش
اجتماعی ،سانسور ،راهبرد دانش ،شبکههای
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
سرمایه انسانی ،فعالیت دانش محور ،مدیریت
دانش اجتماعی ،اشتراک دانش ،کارکنان

Francesca Dal Mas,
Article

Michael Renaudin,
Andrea Garlatti1 and
Maurizio Massaro

دانشی ،سیستم مدیریت دانش ،ابزار مدیریت
دانش ،دانش زنده ،شفافیت دانش ،مسئولیت
فردی و انعطافپذیری ،یکپارچهسازی
دانش ،محیط کار مشارکتی ،نحوه تشویق و
بهبود ارتباط و همکاری ،تقویت فرهنگ از
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کیفی
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ردیف

سال

نوع منبع

نویسنده

مؤلفههای مؤثر بر مدیریت دانش
اجتماعی

روششناسی
روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

طریق دانش ،ایجاد مدیریت مشترک ،اعتماد
به یکدیگر ،عالقه مندی ،پایگاه دادهها،
سیستم های اطالعاتی ،تبدیل دانش ضمنی به
صریح و برعکس ،محیط و فرهنگ سازمانی،
تغییر فرهنگ ساز مانی ،نوآوری ،فناوری،
ایجاد شبکههای دانش ،تعامل انسانی ،سازمان
دانش ،نقش دانش در سازمان ،تبادل دانش
میان مدیران ،تصمیمگیری ،چشمانداز دانش،
دسترسی به دانش ،کنترل دانش ،رهبری،
فناوریهای اطالعات و ارتباطی ،جریان
اطالعات و دانش ،جنبههای مدیریت دانش،
توسعه مدیریت ،توسعه سازمان ،فرهنگ کار،
سازمان یادگیری و یادگیری سازمانی،
مدیریت راهبرد گرا ،کارگران دانشی،
آموزش مهارتهای مدیریتی ،مهارتهای
اجتماعی ،ارتباطات رهبری ،تحول و تغییر
دادن ،ارتباطات مدیران ،اعتماد و عالقه به
تبادل دانش ،رهبری مشارکتی ،ارتباطات
مؤثر ،ایجاد تیم ،راهبردهای مذاکره و
تواناییهای کارآفرینی ،شناسایی شکافها،
مهارتهای شخصی ،ارتباطی ،و اجتماعی،
ارزشهای سازمانی ،توانایی یادگیری و
تغییر ،تفکر تحلیلی و مفهومی ،تفکر
شبکه ای ،مسئولیت فردی ،وفاداری ،امکان
برقراری ارتباط ،توانایی انتقاد و درگیری،
توانایی کار در یک تیم ،جهتگیری
خدمات ،توانایی مقابله با تنوع ،تفکر و رفتار
راهبردی ،توسعه ساختار و فرهنگ مناسب،
بهینهسازی فرایندها ،فعالیتهای آموزشی
مدیریت دانش اجتماعی محلی ،یادگیری
اجتماعی ،اشتراک دانش سازمانی ،شبکههای
منطقه ای و محلی یادگیری ،ایجاد و اشتراک
دانش ،شبکههای سازمانی ،تعامل اجتماعی
افراد ،سازمانها و جوامع ،فناوری ،مدیریت
تقسیم دانش ،یادگیری مفید ،حفظ تعامل
اجتماعی ،سیستمهای اطالعاتی ،شیوههای
مشارکت و اشتراکگذاری دانش،
11

2013

Article

Johanna Lahtinen

12

2004

Article

Meric S. Gertler,
David A. Wolfe

محیطهای تخصصی و پویا ،خالقیت و
نوآوری ،دسترسی به دانش ،همکاری بین

رویکرد
کیفی

مصاحبه

 20سازمان

بخشهای دولتی و خصوصی ،شبکهسازی،
شبکههای شخصی ،مسئولیتهای فردی و
اجتماعی ،شبکهسازی رهبران ،چگون گی
اشتراک و ایجاد دانش در فرایندهای
همکاری ،تعامل بین اشخاص و جوامع،
توسعه محیط نوآوری ،نوآوریهای اجتماعی
و کسب و کار با دانش
مدیریت دانش اجتماعی محلی ،بازیگران
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ردیف

سال

نوع منبع

نویسنده

مؤلفههای مؤثر بر مدیریت دانش
اجتماعی
جامعه ،سیستمهای نوآوری پویا ،حوزههای

روششناسی
روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

کیفی

یادگیری ،فعالیتهای اقتصادی،
سیاستگذاریهای اقتصادی ،شناسایی و
پرورش داراییهای فکری ،تولید دانش،
فرآیندهای یادگیری سازمانیافته اجتماعی،
یادگیری فردی ،سازمانی ،محل جمعی،
فرآیندهای شبکهسازی ،تعهد مشترک،
شبکههای اجتماعی رویکردهای تعاملی،
توسعه اقتصادی ،سیاستهای ملی و محلی،
استخد ام مشارکتی ،کارآفرینی رهبران،
تأثیرات نهادی ،سیستمهای یادگیری و
نوآوری ،مهارتهای نیروی کار ،دانش و
توسعه تحقیقات ،خالقیت  ،زیرساختهای
پیشرفته ارتباطات از راه دور ،کیفیت مکان و
سرمایه مالی ،مؤسسات و سازمانهای
مشترک (مانند توسعه منطقهای) سازمانها،
شبکههای حرفهای ،کنسرسیومهای تحقیقاتی
و کارآفرینی شبکههای پشتیبانی ،ارزشها و
نگرش های محلی ،فضای رقابتی ،تغییرات و
تحوالت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی،
یادگیری تعاملی ،هوش جمعی ،اقتصاد
یادگیری ،ایجاد مؤسسات گفتمانی ،تقویت
نهادهای عمومی ،نوآوری دانشبنیان ،هوش
تجاری ،سرمایه اجتماعی و نوآوری محلی،
کاهش هزینهها ،جهانی شدن ،روابط و
همکاری شبکه ای و فرهنگ همکاری
دانش نهان ،فناوری اجتماعی ،همکاری
جمعی ،اینترنت ،دنیای دیجیتال ،مشارکت در
حل مشکالت ،رسانههای اجتماعی،
پراکندگی دانش ،توانایی حل مسئله،
فناوریهای دیجیتالی ،شبکههای اجتماعی،
Somprakash
Bandyopadhyay, Arina
13

2016

Article

14

2013

Article

Bardhan, Priyadarshini
Dey, Srimoyee Dsa,
Soumyadip Ghosh,
Priyanjit Biswas

نرم افزارهای اجتماعی ،تعامل اجتماعی ،تبادل
دانش ،مهارتهای ارتباطی و انسانی ،توسعه
اجتماعی ،ارزش دانش بازیگران دانش،
دانش جمعی ،سیستمهای یادگیری ،آموزش

سالمندان/

رویکرد

آموزش

کیفی

عمومی

 ،2وب  ،2یادگیری ترکیبی ،فضای مجازی،
چهارچوب مدیریت دانش اجتماعی ،محیط
مدیریت دانش ،تولید ،توزیع و
اشتراک گذاری دانش ،دانش دیجیتالی و
مجازی ،کارآفرینان اجتماعی ،دانش رسمی
و غیر رسمی و مشاغل اجتماعی
جمعآوری و انتخاب دانش ،محیطهای
مدیریت دانش اجتماعی ،نرمافزار اجتماعی،

René Peinl, Lars
Hetmank, Markus
Bick, Stefan

تعامل کارگران دانش ،کار دانش ،فناوری

رویکرد

اطالعات و ارتباطات ،استانداردهای مدیریت

کیفی

Thalmann, Paul Kruse

دانش ،درسآموختهها ،تواناییهای حل
مسئله خالق ،دانش تخصصی ،کارگر دانش،
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ردیف

سال

نوع منبع

نویسنده

مؤلفههای مؤثر بر مدیریت دانش
اجتماعی

روششناسی
روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

دانش صریح و پنهان ،توسعه دانش ،دانش
اضافی ،چشم انداز دانشی ،فعالیتهای دانشی،
محیطهای اجتماعی ،تأثیرات اجتماعی،
هستیشناسی دانش ،مفهومسازی دانش،
فعالیتهای مردمی سازمانیافته ،مسائل فنی و
چشمانداز ارزیابی
مدیریت دانش اجتماعی ،تحقیقات و
15

2017

Article

16

2014

Article

17

2019

Article

Sandra Acevevo
Zapata

شبکههای نوآوری ،مدیریت اجتماعی دانش،
شبکههای تحقیق و نوآوری ،شبکههای
بینرشتهای ،سرمایه اجتماعی ،شمول

رویکرد
کیفی

*

سازمانها

اجتماعی و مدیریت اجتماعی
مدیریت دانش اجتماعی جهانی ،کارگران
جهانی ،نرم افزارهای اجتماعی ،موانع مدیریت
دانش ،چهارچوب جهانی مدیریت دانش
اجتماعی ،بازیابی دانش ،تیمهای مجازی،
ایجاد گروه ،ارتباطات کاربران ،شبکهسازی،
انسجام و اشتراکگذاری دانش ،عمل
اجتماعی سازمانی ،حریم شخصی اجتماعی،
مکانیسمهای همکاری ،ذینفعان ،پروفایلهای
کاربران ،سایتهای شبکههای اجتماعی،
وبالگها ،چالشهای مدیریت دانش،
مدیریت جهانی دانش ،همکاری جهانی،
Henri Pirkkalainen and
Jan M. Pawlowski-

مدیریت جهانی ،دانش جهانی ،فرآیندهای

رویکرد

مبادله دانش ،تحقیقات جهانی مدیریت

کیفی /تحلیل

دانش ،دیدگاههای تبادل دانش ،ویکیها و

سیستماتیک

*

منابع
منتشرشده

نوشتن مشارکتی ،وبالگنویسی و
میکروبالکینگ ،نشانه گذاری اجتماعی و به
اشتراک گذاری رسانه ،شبکههای اجتماعی
خد ماتی ،سیستمهای اطالعاتی ،موانع
کار گران دانشی مانند موانع اجتماعی،
فرهنگی ،زبانی ،فنی ،امنیتی ،انگیزشی و
اشتراک گذاری دانش بین افراد ،مؤلفههای
نرم افزارهای اجتماعی ،موانع ایجاد فاصله در
همکاری ،چالشهای مدیریت دانش
اجتماعی ،تقویت همکاری و فعالیتهای
شبکهسازی
شبکه دانش اجتماعی شخصی ،شبکه
یادگیری شخصی ،تعامل ارتباطی ،شبکه
دانش اجتماعی ،ارتباطات اجتماعی ،تعامل
دانش عمیق و اجتماعی ،تولید ،توزیع،
Jinju Duan, Kui Xie,
Nathan A. Hawk,
Shengquan Yu and
Minjuan Wang

اشتراک و توسعه دانش اجتماعی ،ا لگوهای
تعامل ،یادگیری ،رسانههای اجتماعی،
فضاهای اجتماعی ،فناوریهای وب  ،2تعامل
شناختی ،رفتارهای تعاملی ،فرآیندهای
یادگیری ،ارتباط گرایی ،هماهنگی ،توسعه
دانش اجتماعی شخصی ،مشارکت اجتماعی،
سرمایه اجتماعی ،دانش مشارکتی ،ارتباط با

88

رویکرد
کیفی
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ردیف

سال

نوع منبع

نویسنده

مؤلفههای مؤثر بر مدیریت دانش
اجتماعی

روششناسی
روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

متخصصان و دوستان ،فراگیران دانش ،منافع
مشترک ،روابط اجتماعی ،نوآوری دانش،
پذیرش دانش ،چگونگی استفاده از فناوری،
مهارت عملی و تخصص ،عملکرد یادگیری
و محیط یادگیری
René Peinl, Lars
Hetmank, Markus
Bick, Stefan
18

2012

Article

19

2014

Article

20

2010

Article

تبادل دانش در محیطهای مدیریت دانش
اجتماعی ،نرم افزار اجتماعی ،استاندارد،
ابرداده ،محیط اجتماعی ،چالشهای مدیریت
دانش ،ظرف دانش ،فغالیت دانش ،ردیابی

رویکرد

دانش ،بازنمایی دانش ،بسته دانش ،کارگر

کیفی

Thalmann4, Paul
Kruse, Jan M.
Pawlowski, Ronald

دانش ،هستیشناسی دانش ،درسآموختهها،

Maier, and Isabella

محیطهای اجتماعی ،فناوری ،تولید و

Seeber

سازماندهی دانش ،مشاوره،

*

منابع
منتشرشده

تقویت مدیریت دانش اجتماعی ،بهبود
عملکرد ،شناسایی ،ضبط ،ارزیابی ،بازیابی و
به اشتراک گذاری همه داراییهای
دانش محور ،مردم ،فرآیندها ،فناوری،
فرهنگ ،رهبری ،اسناد ،سیاستها و رویهها،
انجمنهای مجازی ،دانش ارزشمند ،ریسک
اجتماعی و مدیریت تأثیر ،شبکههای مجازی
و لیستهای توزیع ،کارشناسان موضوع
گروهی در موضوعات اجتماعی ،مباح،
اجتماعی ،توسعه تواناییهای اجتماعی و
عملکرد اجت ماعی ،اشتراکگذاری دانش،
Tural Valiyev and
Elizabeth Wild

دانش غیر رسمی ،انجمنهای چهره به چهره،
پشتیبانی همساالن ،نقاط اشتراک ،سایتهای

رویکرد

درونشبکهای و سیستمهای الکترونیکی،

کیفی

*

پزشکان

ایجاد تخصصهای اجتماعی ،تشویق
یادگیری عملکردی؛ حداکثر سازگاری،
الزامات سیستم مدیریت عملیاتی ،ارتباطات
اجتماعی و غیر رسمی ،مدیریت ریسک
اجتماعی ،دانش در عملکرد اجتماعی،
مهارتهای مدیریت ریسک اجتماعی،
کارهای اجتماعی ،ارتباطات شبکهای ،بهبود
مستمر ،مسؤلیت اجتماعی ،خط مشی
اجتماعی ،حمایت اجتماعی ،جستوگران و
فراهمکنندگان دانش ،توسعه دانش و
آموزش اجتماعی ،آگاهی از عناصر محیطی
و تأثیرات محیطی و شبکههای تخصصی
ابت کار مدیریت دانش اجتماعی ،نوآوری،
شبکههای اجتماعی ،تولید ،ضبط ،اشتراک،
Ricardo A. Costa,

پاالیش و تبدیل دانش ،مدیریت دانش

Silvio R. L. Meira,

سازمانی ،استفاده از شبکههای اجتماعی،

رویکرد

Paulyne M. Jucá,
Rafael A. Ribeiro

شرکتهای مجازی ،راهبرد مدیریت دانش،

کیفی

جنبههای انسانی دانش ،فعالیتهای مدیریت
دانش ،جوامع مجازی ،حمایت از مدیریت
دانش ،محیط اجتماعی ،تعا مل سازنده،
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ردیف

سال

نوع منبع

نویسنده

مؤلفههای مؤثر بر مدیریت دانش
اجتماعی

روششناسی
روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

افزایش بهرهوری ،تولید محصوالت جدید،
تجربیات و تواناییهای کارکنان ،مدیریت
دانش راهبرد ،مخزن و پایگاه دانش ،دانش
نهان و آشکار ،اعضای اجتماعی ،محیط
چندرسانهای ،ادغام گروهها و سازمانهای
اجتماعی ،انجمنهای مجازی ،عالیق
مشتر ک ،انتشار آسانتر دانش ،نقشهبرداری و
طبقهبندی دانش ،فولکسونومیها ،تقویت
دانش و مشارکت اجتماعی ،شناسایی
دانشهای نو ،جوامع متخصصان ،ارتباطات،
درسآموختهها و تجارب حرفهای
مدیریت م دیریت دانش اجتماعی ،اقتصاد
دانش محور ،مزیت رقابتی ،سرمایه فکری،
داراییهای دانش ،تصرف دانش ،ایجاد بانک
دانش ،رسانههای اجتماعی ،دانش رمزگذاری
شده ،شبکههای اجتماعی ،خلق دانش،
21

2017

Book

Ashish Kumar Jha and

همکاری ،دموکراتیک کردن جمع آوری و

Chapter

Varun Jain

سازماندهی دانش ،راهبرد اشتراکگذاری،

*

*

*

فرآیند دستیابی ،مدیریت توزیع و امکان
استفاده از دانش ،سیستم مدیریت دانش،
کانالهای ارتباطی ،دانش ضمنی و صریح،
اشتراک گذاری سریعتر دانش و پیامدهای
مدیریت دانش
مدلسازی تأثیرات اجتماعی در یک شبکه
مدیریت دانش ،شبکه توزیع شده ،قابلیتهای
همکاری از طریق اشتراک دانش و ارتباط
موثر ،اعتماد ،الگوبرداری ،تأثیرات اجتماعی،
سیستمهای بسته و باز ،طبقهبندی کشف،
تبادل و استفاده از دانش ،نوآوری سازمانی،
Giacomo Franco,
22

2010

Article

Paolo Maresca and
Giancarlo Nota

23

2017

Article

Faten Louati

یادگیری سازمانی ،شبکههای اجتماعی،
جامعه مجازی ،مدل سازمان مجازی،
نوآوری ،فرآیندهای سازمانی ،شبکههای بین

رویکرد
کیفی

سازمانهای
مصاحبه

علمی و
صنعتی

سازمانی ،تبدال اطالعات و دانش ،درک
دانش ،همکاری دانشی ،اعتماد به توزیع و
اشتراک دانش ،هویت اجتماعی و ساختار
شناختی ،اعتماد شخصی ،سازمانی،
درونسازمانی ،بین فردی ،اعتماد سیستمی و
دانشی ومخازن دانش مجازی
ابعاد اجتماعی مدیریت دانش ،تأثیر بعد
اجتماعی دانش ،مدیریت دانش منابع انسانی،
به کسب ،ایجاد و اشتراکگذاری دانش
جدید ،سازگاری با محیط ،یادگیری ،رقابت،
فرآیندهای کسب و توسعه ،روند آموزش و
یادگیری ،روابط کاری و حالتهای ارتباطی،
دانش مدون و مجسم ،تخصص ،مهارت،
دانش فنی ،سرمایه گذاری دانشی،
ارزشگذاری دانش ،هوش فردی و جمعی،
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ردیف

سال

نوع منبع

نویسنده

مؤلفههای مؤثر بر مدیریت دانش
اجتماعی

روششناسی
روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعی ،یادگیری
مادامالعمر ،ایجاد ارزش ،فرایندهای انتشار،
تفسیر ،تقابل و تبادل دانش،مدیریت
مشارکتی دانش ،تیمهای کار ،همکاری و
هماهنگی بین دانشکاران ،مدیریت
مهارتها ،ارزش راهبردی دانش ،رابطه بین
مدیریت دانش و نوآوری ،مدیریت منابع،
رهبری تیم و همکاری ،سیستم مدیریت
دانش ،مدیریت تغییر ،کیفیت دانش ،شرایط
محیط فرهنگی ،توسعه شبکهای ،بهبود
نوآوری و خالقیت ،جذب داراییهای
دانش ،زمان ،اندازهگیری دانش ،تحریک
نوآوری و کاهش هزینهها
مدیریت اجتماعی دانش تجسم یافته ،جامعه
دانشی ،الگوهای مدیریت اجتماعی دانش،
فرآیندهای اجتماعی چندبعدی ،ساختارهای
تعاملی اجتماعی ،فضاهای اجتماعی نوظهور،
الگوهای مدیریت دانش در سازمانها،
گروهها ،اجتماعات و جوامع مجازی،
تعامالت اجتماعی ،دیدگاه اجتماعی-
معرفتشناختی ،فرآیندهای اجتماعی ،هم -
افزایی فرهنگی ،سازمانهای دانشی ،فناوری

مطالعه

ارتباطات ،تحوالت فرهنگی در شناخت
Ahmad Raza, A.
24

2007

Article

25

2018

Article

26

2018

Article

Rashid Kausar and
David Paul

اجتماعی ،بازیهای زبانی ،زندگی اجتماعی،

رویکرد

گفتمان اجتماعی ،مشارکت در همکاریهای

کیفی

الگوهای
*

مدیریت
اجتماعی

راهبردی ،فضاری ارتباطی جمعی ،تعهدات

دانش

یادگیری ،توسعه دانش جمعی ،هستیشناسی
اجتماعی جامعه دانش ،ساختارهای اجتماعی
نوظهور ،تجربیات اجتماعی ،شبکههای
اجتماعی ،دانش جهانی ،مسؤلیت اجتماعی،
رشد پویای جوامع دانشی ،ساختارهای
اجتماعی ،اعتماد ،احساس جامعه ،تعهد،
بینش مشترک و روحیه مداوم ایجاد دانش،
انحرافات اجتماعی (نابرابریها و تعارضات
حقوق سرمایه دانشی)
مدیریت دانش راهبردی ،رسانههای اجتماعی
سازمانی ،بهبود عملکرد سازمان ،سرمایه
فکری و ساختمان عملکردی آن ،سیستمهای
Chris Archer-Brown
and Jan Kietzmann

رسانههای اجتماعی سازمانی ،سرمایه انسانی ،
اجتماعی و ساختاری ،فرآیندهای اجتماعی،
شرکت اجتماعی ،شبکههای اجتماعی ،دانش

رویکرد
کیفی

مصاحبه

پزشکان

راهبردی ،مزیت رقابتی ،تولید ،تبدیل ،انتقال
و ظرفیت دانش ،تخصص ،تبدیل دانش
ضمنی به دانش صریح و ماهیت پویای دانش
Rubén Fuentes-

دانش اجتماعی ،تعامل بین شرکت کنندگان،

Fernández and
Frédéric Migeon

فرآیندهای یادگیری ،یادگیری اجتماعی،
کار جمعی ،تخصص ،نرم افزارهای اجتماعی،
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رویکرد
کیفی

مصاحبه

دانشگاهیان
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اجتماعی

روششناسی
روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

سیستم مدیریت یادگیری ،قدرت یادگیری،
قدرت تجزیه و تحلیل ،دارایی اجتماعی،
فعالیتهای یادگیری ،محتوای دانش،
کارتیمی و الگوهای تعامل
یادگیری اجتماعی ،کار گروهی ،ارزش
یادگیری اجتماعی از کار گروهی ،جوامع
حرفه ای ،تقلید کردن ،جوامع عملی ،نقش
اجتماعی ،یادگیری کار گروهی ،یادگیری
نحوه مذاکره با همساالن ،توسعه اجتماعی
روابط ،دستیابی به انسجام بهت ر گروهی،
27

2012

Article

28

2018

Article

29

2011

Article

Colm Fearon, Heather

تسهیلگران انتقال دانش ،یادگیری تجربی و

McLaughlin and Tan
Yoke Eng

مشارکتی ،یادگیری خالقانه ،توسعه مهارتها
و دانش ،محیط مشارکتی ،تنظیم کار

رویکرد
کمی

پرسشنامه

پزشکان و
دانشگاهیان

گروهی ،تقویت یادگیری ،فرآیند یادگیری،
مشکالت کار گروهی ،مشارکت سازنده،
تعامل محلی و جهانی ،ذینفعان ،اجتماعات
عمل ،تجربه و فرصت یادگیری ،سیستم
اجتماعی ،محیط یادگیری ،فناوریهای
اطالعاتی و ارتباطی
شبکههای اجتماعی ،مدیریت دانش،
افزایش دانش ،خلق ،ذخیره ،انتقال ،اشتراک
و استفاده از دانش ،استفاده از شبکههای
اجتماعی ،سیستم مدیریت دانش ،دانش
رسمی و غیر رسمی ،تعامل اجتماعی برای
حفظ دانش ،سرمایه فکری ،دانش صریح و
رمزگذاری شده ،دانش ضمنی و دانش
شخصی ،جامعهپذیری دانش فردی سیستم
Marina Ivleva and
Vitaly Ivlev

تشویق اخالقی و مادی ،تجربه ،حا مالن
دانش ،توسعه امنیت سازمانی ،مزیت رقابتی،
شب که اجتماعی ،خدمات اینترنتی ،محیط

رویکرد
کیفی

*

منابع منتشر
شده

ارتباطات ،کانالهای ارتباطاتی ،ارتباطات
شخصی  ،اینترانت ،موسسه اجتماعی ،تنوع
الکترونیکی ،تلفنهای هوشمند ،سرمایه
اجتماعی ،سازماندهی روابط اجتماعی،
سرویسهای آنالین ،شبکههای اجتماعی
تخصصی ،کار تیمی ،خالقان دانش،
مشارکت جمعی ،وبالگنویسی و
ویکینویسی
شبکههای اجتماعی ،مدیریت دانش،
سیستمهای مدیریت دانش ،کارگران دانش،
ایجاد ،ذخیره ،بازیابی ،انت قال و کاربرد دانش،
Stephen Anderson and
Kannan Mohan

همکاری و ارتباطات در میان کارگران
دانش ،ویژگیهای شبکههای اجتماعی،
زیرساختهای مدیریتی ،دانش صریح و
ضمنی ،تجربه و یادگیری در عمل ،مشتریان
دانش ،اقدامات گروهی ،هنجارهای
اجتماعی ،فرهنگ ،تعامالت فردی و جمعی،
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رویکرد
کیفی

مصاحبه

شرکتها و
سازمانها
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روششناسی
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پژوهش

پژوهش

پژوهش

شبکهسازی دانش ،اعتماد ،زیرساختهای
مدیریت دانش ،سیستمهای شبکههای
اجتماعی ،ساختار اجتماعی ،مستندسازی و
استفاده مجدد از دانش
دانش ،مدیریت دانش ،دانش اجتماعی،
Yudeisy Pérez
González, Gloria
Ponjuán Dante

30

2016

Article

31

2018

Article

32

2010

Article

Isa Jahnke

33

2009

Article

Miia Kosonen

34

2012

Book

David Gurteen

مدیریت دانش اجتماعی ،مفهوم دانش
اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،تحلیل تجربیات،
جامعه دانشی ،دانش فردی و اجتماعی ،دانش

رویکرد
کیفی

چک لیست

تحلیل
محتوا

صریح ،ضمنی و فنی
یادگیری اجتماعی ،مبادله دانش ،مدیریت
مشارکتی ،مدیریت یکپارچه ،شیوههای تبادل
Luciana Yokoyama
Xaviera, Pedro
Roberto Jacobib and
Alexander Turraa

دانش ،دانش مشترک و ه مکاری مشترک،

سازمان

شناخت مبانی دانش ،فرایندهای تبادل دانش،

حفاظت

آموزش اجتماعی ،تغییرات در دانش ،طراحی
فرآیندها ،درک پیچیدگیهای سیستمها،

رویکرد

مصاحبه و

کیفی

گفتگو

چارچوب اجتماعی ،ترجمه دانش ،انتقال

محیط
زیست سائو
پائولو

دانش ،تغییر دانش ،تولید مشترک دانش،
یادگیری متقابل و تالشهای گروهی
پویایی نقشهای اجتماعی در مدیریت دانش،
برنامههای کاربردی فناوری اطالعات و
ارتباطات جامعهمحور ،پدیدههای
اجتماعی فنی ،توسعه پایدار ،جوامع اجتماعی،
تغییرات ساختارهای اجتماعی و نقشهای

رویکرد

مصاحبه و

دانشگاههای

اجتماعی ،تعامل انسان و رایانه ،مکانیسمهای

کمی و کیفی

پرسشنامه

آلمان

اجتماعی ،یادگیری مشارکتی ،سیستمهای
فنی و اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،اشتراک
دانش ،سیستم اشتراک دانش مجازی ،اعتماد
و روابط متقابل اجتماعی
اشتراکگذاری در جوامع مجازی ،جامعه
مجازی ،اشتراک دانش ،مشارکت ،همکاری،

منابع منتشر

انگیزه ،سرمایه اجتماعی ،شناخت افراد یا
یک جمع ،درک دانش ،دانش جمعی،
عوامل مبتنی بر زبان ،معانی و تجربیات
مشترک ،شبکه اجتماعی آنالین ،گروههای

شده در
رویکرد
کیفی

چک لیست

حوزه
اشتراک -
گذاری

مبتنی بر عالقه ،یادگیری ،داستانسرایی و

دانش

تبادل ایدهها ،روابط اجتماعی ،مشارکت فعال
یا منفعل
مدیریت دانش اجتماعی ،ضرورت و اهمیت
نرم افزارهای اجتماعی ،منبع مدیریت دانش
اجتماعی ،وب  2و کاربردهای آن ،رسانههای
اجتماعی ،اشتراک و تبدیل دانش در
شبکههای اجتماعی ،عملکرد گروهی،
سرمایه اجتماعی ،سرمایه فکری،
محدودیتهای فناورانه در اشتراکگذاری
دانش ،فناوریهای وب  ،2یادگیری جمعی،
وب  ،3وب معنایی ،ابزارهای شبکهسازی
رسانههای اجتماعی ،چالشهای کار جمعی و
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روششناسی
روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

سازمانی ،همکاری و تعامل در زمینه اشتراک
دانش شخصی ،شغل اجتماعی ،محاسبه
اجتماعی ،بازاریابی اجتماعی ،فرهنگ
سازمانی ،برچسب گذاری اجتماعی ،سازمان
 ،2شبکههای اجتماعی تیمی و پردازش دانش
خلقشده
مدیریت دانش اجتماعی در عمل ،کاربردها و
چالشهای آن ،یادگیری سازمانی ،توسعه
دانش ،نوآوری ،کنجکاوی ،ارزیابی مدیریت
دانش ،وضعیت مدیریت دانش ،رسانههای
اجتماعی و شبکههای اجتماعی ،تحول
انگیزههای به اشتراکگذاری دانش ،کار
دانشی ،پیادهسازی مدیریت دانش ،تجزیه و
تحلیل مقایسهای از اطالعات و ارتباطات
Remko Helms,
35

2017

Book

36

2014

Dissertation

Cleopatra Tsungai
Mushonga

37

2003

Dissertation

Pavel Tichý

Jocelyn Cranefield and
Jurriaan van Reijsen

اجتماعی ،سیستمهایی برای پشتیبانی از
ظرفیت جاذب بالقوه دانش ،برنامههای

*

*

*

کاربردی وب  ،2مدیریت دانش شخصی،
طراحی و پیادهسازی سیستم دانش محور
اجتماعی ،مدیریت و کنترل اطالعات،
فرآیندهای دانش کلیدی ،ایجاد ،جمعآوری،
ذخیرهسازی  ،به اشتراک گذاری و استفاده از
دانش ،مشارکت جمعی ،رهبری ،مدیریت
دانش شخصی ،مهارتهای فردی و سطوح
اجتماعی
شبکهسازی اجتماعی ،مدیریت دانش
شخصی ،وب  ،2پلتفرمهای شبکههای
اجتماعی ،سیستمهای مدیریت دانش،
ویژگیهای مدیریت دانش ،مدیریت دانش
سازمانی ،تسهیل دانش شخصی ،شبکه سازی
و یادگیری ،ارتباط بین فردی و سازمانی،
اشتراک دانش و چالشهای آن ،انتقال،

رویکرد

تبدیل و ترکیب دانش ،دانش ذهنی و عینی،

کمی

کاربران
پرسشنامه

شبکههای
اجتماعی

رسانههای اجتماعی ،ویژگیهای وب  ،2خلق
دانش در شبکههای اجت ماعی ،گروههای
شبکههای اجتماعی ،نقشه گروههای دانشی،
رهبری ،مهارتها و شایستگیهای افراد،
دانش تخصصی ،درونیسازی و بیرونیسازی
دانش
دانش اجتماعی ،سیستمهای چندعاملی،
سیستمهای توزیعشده ،سیستمهای باز و بسته،
توزیع دانش اجتماعی و مدیریت آن،
استجکام دانش اجتماعی ،رفتارهای
اجتماعی ،سیستمهای رایانهای ،مکانیابی و
دسترسی به اطالعات از منابع مختلف
اطالعاتی آنالین ،فیلتر کردن اطالعات،
نرم افزارهای هوشمند ،ساختار توزیع دانش
اجتماعی ،مدیریت دانش عم لی ،انواع
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رویکرد
کیفی
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روش

ابزار

جامعه

پژوهش

پژوهش

پژوهش

اطالعات و دانش اجتماعی ،روشهای توزیع
دانش ،باشگاه دانش ،دانش دائمی و
نیمهدائمی ،خصوصی و نیمه خصوصی،
دانش عمومی،حریم خصوصی ،دانش
تجربی ،ارتباطات مستقیم و غیر مستقیم،
دانش اجتماعی ،مکانیسم کنترل ،ارزشهای
اجتماعی ،تعامالت میان افراد ،اشتراک
دانش ،فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی،
جریان دانش ،پیش بینی الگوهای رفتاری
38

1992

Dissertation

Jung Hoon Sohn

39

2012

Article

Zeno CS Leung

40

2006

Article

41

1390

مقاله

42

1393

مقاله

دیگران ،سیستم کنترل اجتماعی،
انتقالدهندگان دانش ،شبکههای اجتماعی،

رویکرد
کمی

پرسشنامه

شرکتهای
ژاپنی

تأثیر و نقش دانش اجتماعی ،ارزشهای
مشترک ،دسترسی به دانش و مشوقهای
اجتماعی
مدیریت دانش در کار اجتماعی ،تعامل
سیستم عاملهای اشتراک دانش ،سازمان
اجتماعی ،ایجاد ،کسب ،نگهداری و
سازماندهی دانش ،خدمات اجتماعی،
چشمانداز اصلی و راهبردهای دانش،
مدیریت دانش از طریق مدیریت مؤثر

سازمان
رویکرد
کیفی

آموزش و
مصاحبه

توسعه
خدمات
عمومی

پایگاههای داده و رمزنگاری آن ،فناوری
اطالعات و ارتباطات ،دانش صریح و ضمنی،
ترویج دانش چهره به چهره
یادگیری مشارکتی ،یادگیری گروهی ،محیط
یادگیری ،مدیریت دانش ،رهبری ،توسعه
حرفهای ،جوامع یادگیری ،تنظیمات گروهی،
John Rae, Gary Taylor

سبکهای یادگیری ،یادگیری تجربی،

رویکرد

and Carole Roberts

همکاری در یادگیری پویا ،یادگیری مشترک

کیفی

مصاحبه

زبانآموزان

و توسعه آن ،یادگیری فرد و گروهی و
ارتقای آنها ،محیط یادگیری ،مربیگری و
فرهنگهای متنوع
فرآیند تبدیل دانش ،مؤلفههای سرمایه
فکری ،اجتماعیسازی ،بیرونیسازی،
پیمان یارمحمدزاده ،سیدعلی
سیادت ،رضا هویدا ،حسنعلی
بختیارنصرآبادی و وحید قاسمی

درونیسازی و ترکیب دانش ،انواع سرمایه،
دانش صریح و ضمنی ،انتخاب ،سازماندهی و

رویکرد

پاالیش دانش ،فرآیندهای مدیریت دانش،

کمی

پرسشنامه

205نفر
هیأت علمی

مدیریت دانش سازمانی ،سرمایه انسانی،
ساختاری و مشتری ،روابط رسمی و غیر
رسمی
تسهیم دانش اجتماعی ،دانش اجتماعی،
عوامل کلیدی موفقیت ،نرمافزارهای
اجتماعی ،تسهیم دانش ،شبکههای اجتماعی،

مهدی شامی زنجانی و

حوزههای کلیدی دانش ،بروزرسانی منظم و

سیدمحمد قاسمتبار شهری

هوشمند دانش ،استقرار دانش و آسیب -
شناسی آن ،سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعی،
ابزارهای وب  2و اثرات آن در مدیریت
دانش ،انواع نرم افزارهای اجتماعی ،روابط

95

رویکرد
آ میخته کیفی
و کمی

پرسشنامه
دلفی
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ابزار
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پژوهش

پژوهش

پژوهش

اجتماعی ،مدیریت دانش  ،2خرد و هوش
جمعی ،دانش صریح و ضمنی و تسهیم آنها،
ساختار دانش ،صحت دانش ،تسهیم دانش ،2
اجتماعات مجازی ،فرهنگ سازمانی،
فناوری ،ارتباطات ،هنجارهای اجتماعی و
جریان دانش
دانش اجتماعی ،طراحی شبکه دانش
اجتماعی ،ترویج سرمایه معنوی و اجتماعی،
رسانههای اجتماعی ،شبکه علمی ،شبکههای
اجتماعی ،سازمانهای یادگیرنده،
دانشبنیانی ،سیستمهای ع صرمدار ،هوش
43

1397

مقاله

44

1393

مقاله

متخصصان

احمد سیاح ،علی اصغر پورعزت

معنوی ،هوش عاطفی ،موقعیتهای اجتماعی،

رویکرد

و طاهر روشندل اربطانی

انواع سرمایه ،رسانهها ،فضای مجازی،

کیفی

مصاحبه

سیستمهای اطالعاتی ،سیستم مدیریت

و استادان
دانشگاه
تهران

اطالعات ،سیستمهای یادگیرنده ،فرهنگ
گفتگوهای گروهی ،مزیت راهبردی ،اعتماد،
تعامل مشترک ،چندرسانهای بودن،
مسئولیتپذیری اجتماعی،
مدیریت دانش اجتماعی ،شرکتهای
دانشبنیان ،فرآیند خلق ،اشاعه ،سازماندهی،
تسهیم ،جریان و انتقال دانش بین افراد،
سرمایه فکری ،سرمایه اجتماعی ،نرمافزارهای
اجتماعی ،اعتماد ،روابط گروهی ،حس
همکاری متقابل ،تفکر دانایی محوری،
علی شهابی ،فرزانه آراسته و

مردم محوری ،سرمایههای ذهنی ،یادگیری

رویکرد

فائزه امامی

اجتماعی ،ارتباطات داخلی و خارجی ،دانش

کیفی

صریح و ضمنی ،اعتماد درونی ،دانش
حرفه ای ،فنی ،هماهنگکننده و هدفمند،
جویندگان دانش ،رهبران دانشی ،ارزشهای
اجتماعی ،دانش اجتماعی ،مخزن دانش،
ه مکاری گروهی و مدیریت داراییهای
دانش
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شرکتهای
دانشبنیان

