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 چکیده

 و هوش بنابراین،. شده اند متمرکز دانش انتقال های فعالیت و دانش ایجاد روی بر ها سازمان در دانش مدیریت های موثر شیوه

تخصص در موورد  توسعه مداوم دسترسی و دانش محور، های سازمان اکثر برای. هستند مهم سازمانی کار محل در ها صالحیت

 کوه را توصیف می کنود سازمانی دانش معماری یک توسعه برای مداوم پژوهشی پروژه یک مقاله, این. است امری بنیادی حوزه،

 سوازمانی توسعه ها برای بینش و شده بینی پیش های داده تحلیل و طراحی همچنین و همکاری وظایف از پشتیبانی منظور به

 هوای رویوه در ابتودا استفاده, برای مناسب معماری یک ایجاد تحقیق، این اصلی هدف. است شده داده توسعه و مشخص نموده

 دانوش تمودیری هوای سیسوتم از تور عموومی اشکال در بعدی های استفاده برای اما است،( شرکتی پورتال) همکاری اینترانت

 هوای و  داده های الیه ایجاد شده, طراحی های ویژگی و هدف از این معماری. است پذیر شناسی نیز مقیاس هستی بر مبتنی

 و دانوش گذاری اشتراک به برای معناشناسی و واژگان تعریف کننده، تحلیل پیش بینی کننده و اینترانت یادگیری برای منسجم

 ای حرفوه دانوش مودیریت کوه کند می استدالل پژوهش این فکری، سرمایه تعریف به توجه با. است ها پروژه از مجدد استفاده

موجوب تحوول و  تواننود ها می بینش شناسایی ها و داده تحلیل پیش کننده و است سازمانی دانش دینامیکی ماهیت بر مبتنی

تحلیول  از استفاده برای را( شناسی هستی رب مبتنی) مهندسی دانش و دیدگاه مدیریت مقاله, یک این. شوند سازمان ارزش یک

 .دهد می ارائه سازمانی یادگیری شبکه به توسعه نسبت( شرکتی) سازمانی کار محل در بینش ها و پیش بینی کننده
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 .  مقدمه1

 منوافع بوا انسانی منابع اتصال و بوده است آموزشی های پورتال و های شرکتی اینترانت از ای هجنب دانش، شبکه جوامع توسعه

 ، آنهوا بوه سازمانی اینترانت های رغم آغاز به کار خود، به. است کرده میسر فضا و زمان های محدودیت از نظر صرف متفاوت را

 فنواوری هوا ، موداوم اجتماعی و نیوز رشود های شبکه خدمات رشد اند. با شده شناخته داده و اطالعات ساده مخزن یک عنوان

گوذاری  بوه اشوتراک و اجتمواعی سوازی به مرکز( اینترنت با همراه) شرکتی تغییر یافته است. اینترانت و  و اینترانت مدیریت

. بوود تنظیم شده ما های فرهنگ و ما جامعه برای که شد انسانها یادگیری و از تمایالت منطقی یک تمثیلبه . تبدیل شد دانش

 نقوش داشوتن زمینه محور،-گروه های فعالیت که حالی در بودند، محور-فرد رویکرد یک به نسبت تمایالت آنها منعکس کننده

 کوه هستند ای پدیده سازمانی یادگیری جوامع. را ایجاد می کنند جامعه تکنولوژیکی های زیرساخت و فکری جوامع در فرد هر

 موی رشود سوازمانی کواری هوای محیط در و ساخته می شوند مبتکر چندرشته ای همکاری کننده و عاننفذی مبنای بر معموالً

 .کنند

را  شناسوی هسوتی شناسوی روش و دانوشکسوب  و تحقیوق هوای تکنیک زیر, رویکرد مدیریت و مهندسی دانش, شامل بخش

 در فکوری سورمایه مودیریت: کننود موی هائوار تحقیوق را ایون در دانش مدیریت اصلی تمرکز زیر، های بخش. کند می توصیف

 سوازمانی شوبکه سوازی مودل بورای که طراحی رویکرد. سازمانی یادگیری شبکه جذ  برای پژوهشی رویکرد یک و ها سازمان

 .گیرد می بر نیز در را شناسی هستی و مفهومی های نقشه گیرد، می قرار استفاده مورد

 

 مهندسی رویکرد و دانش مدیریت .2

 
 مودیریت هوای سیسوتم (.Krogh,1998) دارد  اشواره سوازمان یک در جمعی دانش نفوذ و شناسایی به (KM) دانش مدیریت

 و حمایوت بورای و کنند می اشاره سازمانی دانش مدیریت برای شده اعمال اطالعاتی های سیستم از ای طبقه به (KMدانش )

شرکت( توسعه یافتوه انود. ) سازمانی محل کار در عمدتاً دانش، کاربرد و انتقال بازیابی، ذخیره، ایجاد، سازمانی فرایندهای ارتقاء

 بورای و یافتوه انود سواختار سیسوتماتیک طوور بوه که کنیم می معرفی افراد اجتماعی از واحد یک بعنوان را سازمان تعریف ما

 روابوط کوه اسوت مدیریتی ختاریک سا دارای سازمان یک. می شوند مدیریت جمعی اهداف کردن دنبال یا و نیاز برآورده سازی

. کنود موی تعریوف مشوخص وظوایف انجام برای را قدرت و ها مسئولیت ها، نقش و کند می تعیین را ها موقعیت و وظایف بین

خود تحت تاثیر قرار می گیرند و آن را تحت تواثیر قورار موی  مرزهای از فراتر محیطی از که هستند باز های سیستم ها سازمان

 (.Definition Business Dictionary-Organization,2017) دهند

 دانوش مشوترک پایگواه مدیریت های تکنیک بر KM. روبرو هستند سیستمی تغییرات با دانش, بر اقتصاد مبتنی های سازمان

 و کنود سازمانی, تالش های خود را هماهنوگ ناهمگون جوامع و وظایف ها، تا گروه دهد می اجازه که کند می تمرکز سازمانی

 بور عوالوه(. 2016 افزار، نرم پیکربندی) بگذارند اشتراک خاص را به کاری های محدودیت و نظم عملکرد، زمان، مورد در دانش

 محققان ذهن در ضمنی دانش مثال عنوان به مجدد، ارائه مختلف انواع در شود و توزیع جغرافیایی لحاظ از می تواند دانش این،

 .شود داده ذخیره پایگاه در ساختاری اطالعات و
 

 شناسی توسعه هستی و طراحی 2.1

 

 توضوی  بورای شناسوی هسوتی خود، عمومی کلی معنای به. دارد فلسفی علوم و متافیزیک در ریشه "هستی شناسی" اصطالح

 یفویتعر بوه اغلوب اموا دارد، وجود رایانه علوم ادبیات در شناسی هستی تعریف دوازده حداقل. شود می استفاده واقعیت ماهیت
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 حووزه در بواال سوط  در رسومی ویژگوی یوک شناسی, هستی یک. است شده ارائه (Gruber,1993)  توسط که است شده اشاره

مقوله های  از ذهنی دیدگاه یک سازی, یک مفهوم .است مشترک سازی مفهوم یک از صری  و رسمی مشخصه یک: است دانش

 دانوش ارائوه از نووعی هستی شناسوی که دارد اشاره واقعیت این به ,میرس. است آنها بین روابط و رویدادها دنیا،-حقیقی خاص

 قابول بایود شناسوی هسوتی مثوال، عنووان به است، مفهومی چنین دادن نشان برای رسمی افزاری نرم مشخصات دارای و است

 در اسوتفاده موورد یهوا محودودیت و مفواهیم مبوانی اولیوه، انواع تمام که است معنی این به صری ,. باشد دستگاه در خواندن

 دانوش کوه اسوت معنوی این به شده گذاشته اشتراک به نهایت، در. شود تعریف صریحاً باید شناسی هستی شناسایی مشخصات

شوده  پذیرفتوه گوروه یوک توسوط بلکوه نیست، مربوط فرد به یعنی است، توافقی دانش از شکل یک شناسی، هستی در موجود

 قیاسوی، القوایی، بخوش، الهوام: متفاوت در نظور گرفوت دیدگاه چندین از توان می را شناسی هستی ی توسعه و طراحی .است

 صوورت متفواوت هوای سوبک ایون ادغام سوی به حرکتی اخیر، های سال در(. Holsaple & Joshi,2002) همکاری و مصنوعی

 عنووان تحوت شناسوی تیهسو بور مبتنی طراحی متدولوژی(. Edgington,2004، Choi، Henson، Raghu، Vinze) است گرفته

 شناسوی هسوتی تحقیقوات ساختن و مشترک رویکرد یک بر تمرکز با را مختلف های سبک این تا کند می تالش نیز( 1 شکل)

 هسوتی شناسوی یوک ایجاد راهنمای شناسی، هستی توسعه و ،(Swartout & Tate,1999) شناسی هستی طراحی مانند موجود

 ادغام نماید.

 

 زمینه مفهومی های نقشه 2.2
 

 هسوتی بور مبتنوی دانوش مودیریت ابوزار یوک طراحی: جهت گیری انجام شده است این به کمک هدف با تحقیقاتی پروژه این

 مشوارکتی رویکورد بور مبتنوی مفهوومی های نقشه طراحی. سازمانی دانش توسعه و تحقیقاتی همکاری از حمایت برای شناسی

 کوه(Schermann, B˝Ohmann & Krcmar,2009)  کوه هسوتند گرافیکوی نمایشگر یک مفهومی, های نقشه. است( سازمانی)

 و تحلیل پیش بینی کننوده برای که شود می شناسی هستی توسعه به منجر. این مسئله دهند می ارائه را اولیه اکتشافی بینش

 پیچیوده های سیستم طراحی و ریزی برنامه موفقیت برای نیاز پیش یک مفهومی های مدل .شوند می استفاده بینش شناسایی

 ;Jeusfeld, Jarke, Nissen, & Staudt, 2006 (Moody& Shanks, 2003; Pereira & Mira da Silva, 2013 .هسوتند(

Pereira,2012) Almeida, & Mira da Silva,2013  هوای سیسوتم مهندسوی فرآینود از پشوتیبانی و ساماندهی تسهیل، برای 

 ارائوه دانوش، ساماندهی برای نیز مفهومی سازی مدل حال، این با. می گیرند قرار استفاده مورد( Pereira et al,2013) اطالعاتی

شناسی های موورد انتظوار  هستی (.،Järvelin & Wilson,2003) است مناسب واقعیت از بخشی سازی نقشه و هدایت تحقیقات

 دانوش(. Nonaka,1994) باشود صوری  یا ضمنی است ممکن دانش .هستند( سازمان) اجتماعی یادگیری حوزه اساس بر حاصل

 هوای سیسوتم اجتمواعی، هوای گوروه افوراد، در می تواند و کند اشاره توانایی یک یا شناختی حالت یک شیء، یک به تواند می

( Alavi & Leidner,2001) داده هوای پایگواه و کامپیوتری های برنامه یا فیزیکی تنظیمات مدارس، فرآیندها، اسناد، اجتماعی،

 روابوط ایجواد بورای کوه ایجاد می شوود رسمی غیر های سازمان, از فعالیت( ملموس کمتر یا) ناملموس ارزش .باشد داشته ارقر

 دانوش هوای دارایوی رسومی, غیر های فعالیت این از. مفید هستند( ValueNetworks,2017) عملی عملیات به کمک و تجاری

 تحمیول یوا یافته گسترش مزایای و دانش عنوان به توان می را نامشهود های دارایی این. شود کسب تواند می بیشتری نامشهود

 موارد نواملموس از ترکیبی. دارند در نظر گرفت ارزش سازمان برای هنوز اما هستند، غیررسمی که گروه یا فرد یک توسط شده

 شوود موی نامیوده( IC) معنووی(ی )فکر سرمایه یا نامحسوس سرمایه ارتباطی، و ساختاری انسانی، سرمایه یعنی سازمان، یک

(Adams & Oleksak,2010.) اسوت فکوری سورمایه جذ  برای عینی رویکرد یک مفهومی, نقشه یک مشارکتی طراحی فرایند .

 و اطالعواتی هوای سیسوتم متوداول هوای فورم در زیورا کرد، پنهان ها سازمان کار محل در را فکری سرمایه توان نمی همیشه

 ارزشویابی و ارزیوابی بورای اسوتاندارد معیارهوای همچنوین،(. Adams & Oleksak,2010) اسوت ئیمرنا نحوی به اینترانت

 بوه توانود موی گیوری اندازه (Zadjabbari, Wongthongtham, & Hussain, 2009 ) دارد وجود سازمان درون ارتباطی سرمایه
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 لزوما نه و یک کاهش،. دشو رفتهند در نظر گقطعیت می شو عدم موجب کاهش کمی طور به مشاهدات که از نتیجه یک عنوان

 (Hubbard, 2010) قبلی کافی خواهد بود دانش در پیشرفت به توجه با سنجش برای قطعیت، عدم حذف

 
 . روش توسعه هستی شناسی1شکل 

 
 مفهومی زمینه نقشه 2 شکل
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 شوبکه اطالعواتی هوای سیسوتم. دهود موی ننشا باال در شده ذکر ارتباطات و کلیدی مفاهیم با مفهومی را , یک نقشه2 شکل

 کننوده بینوی پیش گاه و اتوماتیک های استنباط از ای مجموعه و کنند می شناسایی را اجتماعی نهادهای بین روابط اجتماعی،

 شوبکه تحلیول. دهنود موی ارتقوا را نهادهوا ایون بوین هوای همکواری و تعوامالت و کننود موی ایجواد روابط این با رابطه در را

 Cross & ONA ) سوازمان شوبکه تحلیول: ماننود حووزه چنودین بورای ای پایوه(  (Faust & Faust SNA,1994عیاجتموا

Parker,2004) ، ارزش شووبکه تحلیوول ( (Alee,VNA,2008پویووا شووبکه تحلیوول و(Carley, DNA, Diesner,Reminaga 

&Tsvetovat,2007) توصویفی و کمی های تکنیک با ها سازمان در ارتباطات مطالعه برای هایی روش مثال، عنوان به. می باشد 

 بوه. دهنود می ارائه سازمانی های سیستم مجدد منابع و دانش ها، گروه وظایف، افراد، از گرافیکی و آماری های مدل ایجاد برای

 .است مهم فکری سرمایه ارزش ارزیابی و ها سازمان در فرد نقش کشف برای SNA شناسی روش معنا، این
 

 سازمان ها در فکری سرمایه. 3

 

 وری بهره اصلی منابع دانش, ایجاد اطالعات و پردازش امروزه. شود می پشتیبانی ارتباطات و اطالعات آوری فن با واقعی اقتصاد

 سواختاری سرمایه انسانی، سرمایه از فکری سرمایه. سازمانی یادگیری و فکری سرمایه دانش، مدیریت مثال عنوان به می باشند،

 (Zorgios Ontology Enterprise,1997)، Uschold، King، Moralee .است شده تشکیل ارتباطی سرمایه و

 و ملمووس هوای دارایوی سوازمان یوک کوه بودانیم است الزم فکری در واقع چیست، این مورد که سرمایه بهتر درک منظور به

 یا محصول یک ارزش مثال عنوان به) کرد رییگ اندازه توان می که است چیزی ملموس سرمایه خالصه، طور به. دارد ناملموس

 کوه فردی بین روابط مانند است, سازمان غیرقراردادی و غیررسمی های فعالیت نتیجه نامشهود )ناملموس(, سرمایه و ،(خدمات

 بوه ندتوان می غیرملموس دارایی های این شد، ذکر قبال که همانطور. شود می گرفته نادیده سازمان حسابداری های سیستم در

 و بودین ترتیوب کورد، تعیوین را آنها بتوان ارزش اگر نیستند، غیرملموس آنها حقیقت، در بنابراین،. کنند کمک سازمان کارآیی

 (.Hubbard,2010) شوند می گیری اندازه و مشاهده قابل

 بورای شویوه ای عنووان هبو دانوش مدیریت های شیوه رو، این از و است آن ملموس های دارایی از بیشتر سازمانی دانش ارزش 

 دانوش سواختاری، سورمایه و ارتبواطی سورمایه انسوانی، سورمایه یعنی ها، سازمان در ضمنی دانش نگهداری و ردیابی به کمک

 از ای مجموعوه سواختاری سورمایه. می باشند افراد درون در تجربه و مهارت دانش، انسانی, سرمایه. هستند سازمان در ضروری

 سورمایه(. Anklam,2007) کنود موی کمک سازمان یک اهداف سازی پیاده به که است داخلی ساختارهای و فرایندها ها، رویه

 سورمایه سوازمان، یوک کمتور ملمووس هوای دارایی از ترکیبی .است ها سازمان بین و داخل در اجتماعی روابط ارزش ارتباطی,

 خالصوه(Allee,1997) تحوول دانوش کتا  از(Adams & Oleksak,2010) شود می نامیده فکری نیز سرمایه که است، نامشهود

 شایسوتگی مشوتریان، بورای حول راه ارائه برای نیاز مورد افراد تجربه و ها مهارت دانش، انسانی, سرمایه( 1(: )3 شکل) کند می

 بوه کوه لویداخ سوازمانی سواختارهای و فراینودها داخلی، های رویه عنوان به توان را می ساختاری سرمایه( 2) است؛ آن اصلی

 فرد از شده منتقل اکتشافات یا استاندارد های روش مثال، عنوان به کنند، در نظر گرفت, می عمل سازمان ساختن فعال منظور

بوا  کوار و کسب انجام با که است دیگران و کنندگان تامین مشتریان، با سازمان رابطه یک ارزش ارتباطی, سرمایه( 3) و. فرد به

  ع.مناب یا خاص بازارهای به آن دسترسی مثال، ایرب کنند؛ می مشارکت آن
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 . انواع سرمایه فکری3شکل 
 

 

 دانش مدیریت های پروژه از بسیاری هدف دسترس، قابل و صری  های فرمت به غیرضمنی یا ضمنی دانش سیستماتیک انتقال

 سوازمان یوک در که نفته است دانش عنوان به ساختاری سرمایه ایجاد در دانش اقتصاد واقعی وعده(. McInerney,2002) است

 هوا سوازمان بوه متعلوق انسوانی روابط مانند کمتر ملموس های دارایی(. Adams & Oleksak,2010) شود می نهادینه و جذ 

 .است سخت ساختاری سرمایه دانش های دارایی و انسانی سرمایه از را آنها جداسازی و نیستند
 

3.1 KM دانش کارگران اصلی شایستگی یک عنوان به 

 
 کننود موی تکیوه بقوا و رقابوت بوه منظوور آنهوا دسوترس دانوش در استفاده بهره ورانه از حداکثر بر محور،-دانش های سازمان

(Vasconcelos, & Henriques,2009 ، Miranda، Kimble .)و سوازمانی رفتار در شناخت الگوهای دننما دانش بر مبتنی وظایف 

 بیشوتر عمول، در. دهنود می تشکیل را بزرگ های شرکت های فعالیت از بزرگی بخش اطمینان، عدم و ابهام ذهنیت، با برخورد

 اینیازهو و اطالعوات منوابع افوراد، بین ثابت روابط تحول حال در و تغییر حال در شبکه یک از برداری بهره طریق از کارها این

 منوابع کوردن پیودا نووآوری، ایجواد بورای هایی مکانیسم به هایی سازمان چنین در سازمانی های گروه. شود می انجام سازمانی

 بورای دیگور، عبارت به. نیاز دارند خود کار انجام برای پیشنهادات و ها ایده آوری جمع همچنین و ها مهارت مدیریت اطالعات،

                                                                  .کننوووود کووووار هووووم بووووا بتواننوووود بایوووود هووووا گووووروه دانووووش محووووور، سووووازمان یووووک موووووثر در کووووار

(Vasconcelos, & Shmorgun,2011 ، Sousa، Lamas.) ,دوره اولیه مواد. است اولیه ماده و امروز اقتصاد در حیاتی منبع دانش 

 و نسوبی سورمایه انسوانی، سرمایه(. ملموسکمتر  دانشی های دارایی یا) دانش بر مبتنی لموسموار غیرم از عبارتند دانش عصر

 (.4 شکل) شوند می تبدیل خلق ارزش و نوآوری برای اولیه مواد به که هستند دانش دارایی های انواع ساختاری, سرمایه

KM باشود، موی دانش کارگران مرکزی شایستگی یک به شدن در حال تبدیل و شود می شروع ای هسته فرآیند به عنوان یک 

 دارایوی شود، موا ذکور قوبالً که طور همان. توسعه یابند دارند، آنها به نیاز که کارگران برای کار اطالعاتی اساس بر باید آنها زیرا

 انسوانی؛ سورمایه( 1: )کنویم می خالصه( Adams & Oleksak,2010) از ها سازمان در( ملموس کمتر یا) نامشهود سرمایه های

 طوور به و جدا از هم نیستند ها سازمان اکثر در دانش های دارایی ارزش بنابراین،. ارتباطی سرمایه( 3) و ساختاری؛ سرمایه( 2)
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 رونود، بهبوود کیفیت، اطمینان، قابلیت تواند می که جامع وجود دارد سیستم یک عنوان به این: هستند شناسایی قابل جداگانه

 (.Adams & Oleksak,2010) کند فراهم را توسعه و ازمانیس یادگیری و نوآوری

 

 فکری سرمایه گیری اندازه های چالش 3.2

 

دارد  وجود امکان این چگونگی اصل، در(. Greene ؛Buono,1999، 2003) دارند وجود فکری سرمایه با مرتبط اساسی چالش سه

( مودیریت و گوذاری سرمایه مثال عنوان به) بیشتر ارزش( 2) د؛شون( گیری اندازه)ارزش گذاری  بهتر موارد غیرملموس( 1: )که

 و آداموز هسوتند. چوالش یوک هنووز سوواالت این شود؟ حفظ سرمایه این بیشتر( تبدیل( )3) و نامشهود ایجاد شود؛ سرمایه از

 عنووان بوه هوا لوتدو توسوط ابزارهوا از تعدادی آسیا، و اروپا در" که کنند می استدالل( Adams & Oleksak,2010) اولکسک

 اهورم بتواننود تا اند شده ایجاد( SME) متوسط و کوچک های شرکت مدیران آموزش به کمک برای رقابتی ابتکارات از بخشی

 یوک ایجواد بوه منظوور مشوکل ایون حل برای تالش هنگام بنابراین،. " آنها باشند )موجب نفوذ دانش آنها شوند( دانش سرمایه

( 3) و بنودی؛ رتبوه سیسوتم( 2) دامنوه؛( 1) عبارتنود از:( Adams & Oleksak,2010) اصولی ترهوایپارام ،IC ارزیابی سیستم

 کوه هموانطور. منسجم از سوازمان تصویر یک به دستیابی برای سازمان داخل در ها ارزیابی انواع همه در گیری اندازه استاندارد

 موی کواهش را قطعیت کمیت عدم که نظر گرفته شوددر  اهداتمش از نتیجه یک عنوان به تواند می گیری اندازه قبالً ذکر شد،

 قبلوی دانش در این یک پیشرفت زیرا بود، خواهد کافی گیری یک اندازه برای قطعیت، عدم حذف لزوماً نه و یک کاهش،". دهد

 هابوارد، داگالس کار، و کسب در موارد غیرملموس اندازه گیری نسبت به جهانی رویکرد یک دنبال به(. Hubbard,2010) "است

 مسوئله یوک( 1: )کنویم موی شناسوایی را مراحول ایون ما(. Hubbard,2010) کند می پیشنهاد را مرحله ای پنج چارچو  یک

( 4. )کنیود محاسوبه را اضوافی اطالعوات ارزش( 3. )دانیود می شما آنچه تعیین( 2) کنید؛ ارتباط آن را تعریف و گیری تصمیم

 .کنید بر آن اساس اقدام و کنید گیری تصمیم( 5) و کنید؛ اعمال را مربوطه اندازه گیری

 

 
 

 
 

 سرمایه ملموس سازمانی در برابر سرمایه غیرملموس سازمانی. 4 شکل
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 اجتماعی شبکه تحلیل نقش. 3.3

 
شوده  تشوکیل سوازمانی خواطرات و کووچکتر های شبکه از بسیاری از که است اجتماعی شبکه یک یک سازمان به خودی خود

 سواختار، مانند شبکه ها با در ارتباط شبکه رایج فرآیندهای و ویژگی ها. شود می پراکنده شبکه سراسر در دانش معموالً و ستا

 و ارزیوابی خوواص، ایون شناسوایی برای. (Sydow Provan,2007، Fish & ) شبکه وجود دارند نتایج و اداره امور تکامل،/  توسعه

 و ارزش شوبکه تحلیل سازمان، شبکه تحلیل اجتماعی، شبکه تحلیل: دارند وجود عمده حوزه چهار اجتماعی, های شبکه تحلیل

: مورد سونجش قورار داد مکمل دیدگاه دو برخاسته از کلی طور را می توان به شبکه ها درک و نظریه پردازی .پویا شبکه تحلیل

 موی نامیوده "کلوی هوای شبکه" عنوان به نیز مانیساز بین های شبکه تحلیل شبکه سط  از دیدگاه و سازمان فردی دیدگاه از

 سوازمان بور هوا سوازمان تأثیر( 1: )دهد می نشان را شبکه تحقیق رویکردهای متفاوت نوع چهار امکان شناسی, یک نوع. شوند

 و شوبکه؛ روی ها بور تک تک سازمان تاثیر( 3) ها؛ تک تک سازمان بر شبکه یک تاثیر( 2) دوگانه؛ تعامالت طریق از دیگر های

 شوبکه-سط  های نظریه سازمانی، یک محیط به توجه با (.Provan et al.2007) شبکه سط /  شبکه های کلی تعامالت کل( 4)

 ایون بوا. کنند می استفاده سازمان سط  محققان توسط یافته توسعه اقدامات و ها ایده ساختار و فرایندها رفتارها، از بسیاری از

 طوور بوه بلکوه نیست ها تک تک سازمان روی بر تمرکز است, شده بیان (2007) همکاران و Provan توسط که همانطور حال،

 .است شبکه های ویژگی و خواص توضی  بر روی کلی

 

 سازمانی شبکه یک جذب. 4

 
 نورم اعوم از تواننود موی ها بسته. هستند دسترس در اجتماعی های شبکه تحلیل و ارائه حمایت، برای افزاری نرم بسته چندین

 میسر می سوازند را نظرسنجی اجرای و طراحی که هایی باشند سیستم تا اجتماعی های شبکه تجسم و تحلیل برای کامل افزار

 اطالعوات خودکوار دیگر, کشف های سیستم .می کنند استفاده کامل شبکه تحلیل یک انجام برای آمده دست به های داده از و

 شوده داده نشوان 5 تصوویر در که همانطور. دروازه ارتباطات را میسر می سازند یا و ها داده مخزن یک استخراج طریق از شبکه

 موا 5 شکل در. دارند وجود سازمانی اجتماعی شبکه یک گرفتن برای متنوعی رویکردهای شده، اشاره های مدل اساس بر است،

را  سوازمانی اجتمواعی هوای شوبکه تحلیل و نیپشتیبا برای نماینده ابزارهای و ها تکنیک ها، مدل ها، ورودی از یک مرور کلی

 .کنیم می ارائه

 افوزاری نورم هوای بسوته طریق از مستقیما است که اجتماعی یک شبکه استخراج برای معمول یک روشنشان دهنده  5شکل 

SNA .دروازه از اعیاجتمو هوای شوبکه خودکوار اسوتخراج عامل ها، سیستم و ابزارها این از استفاده با حال، این با انجام میشود 

 بهبوود و مودیریت تفکور در تغییورات توانود می KM تحلیلگر. ممکن است خودکار نظرسنجی تحلیل طریق از یا اطالعاتی های

 بورای عامول یوک عنووان به اطالعات فناوری مدیر. کند ایجاد( IC های گزارش از استفاده با مثال) سازمان فکری سرمایه ارزش

 محلوه محلوی هوای پایگواه یوا ERP / CRM های سیستم مثال عنوان به) سازمان خصوصی اتاطالع های سیستم به دسترسی

 .کند می عمل( محلی های

 انسوان،، عوامول جداسوازی زمینوه، ایون در. کمتر ملموس است و ملموس سرمایه دارای سازمان یک شد، ذکر قبال که همانطور

 هسوتند ضوروری گوذاری ارزش و نووآوری فراینودهای بورای که را عوامل این دانش مدیریت. مشکل است ارتباط، و ساختارى

 .کند می جذ 
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 . جذب و تحلیل یک شبکه اجتماعی سازمانی5شکل 

 

 کارهای آینده و گیری نتیجه. 5

 
 یوادگیری فرآینودهای کوه بوود خوواهیم قادر ما اینترانت، سازمانی جوامع درک با که است باور این بر تحقیق این اصلی منطق

 چوارچو  یوک توسوعه مقالوه، ایون در. کنویم تقویوت را مختلف های حوزه در گیری تصمیم فرایندهای و رسمی غیر و رسمی

 هوای دارایوی نموایش نحووه و سوازمان درون فکوری سرمایه سازی مفهوم و درک منظور به شناسی هستی بر مبتنی تحقیقاتی

 بینوی پویش هوای داده تحلیل ابزار و مهندسی رویکرد و آینده KM و مقاله این نوآورانه ماهیت .است شده ارائه سازمانی دانش

 سواختاری، الگووی نهایوت در کوه جوذ  نموود سازمانی درون اینترانت از سیستماتیک جذ  این از استفاده با توان را می شده

 یوادگیری از حمایت برای یهای راه ایجاد به نهایت در را فراهم خواهد نمود که ارتباطات دیگر برخی یا و مورفولوژیکی و رفتاری

 و مفهوومی هوای نقشوه توسوعه ایوده مبنوای بر کار این ارتباط. کند می کمک( کار و کسب های پروسه) کار محیط و متفاوتی

 سیستماتیک مدیریت تسهیل شناسی، هستی این از هدف. است استوار اینترانت توسعه و یادگیری برای المعارف دایرة با مرتبط

 کوه اسوت هوایی مکوانیزم ارائوه نتیجوه در و آنهوا زنودگی چرخه درک برای عامل یک عنوان به آنالین جازیم جامعه تظاهرات

 .بخشد می بهبود سازمانی های زمینه از تعدادی در را غیررسمی و رسمی یادگیری فرآیندهای
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چگوونگی مهندسوی و  آینوده، کارهای و بیشتر تحقیقات فعلی، رویکردهای اساس بر کنید، می مشاهده که آنچه دانستن از پس

پیشنهاد ارائه شده در این حوزه؛ پرداخت بیشتر به موضوع استفاده  توصیف خواهند کرد. را فکری )معنوی( سرمایه اندازه گیری

 سرمایه فکری موجود در سازمان از طریق مدیریت دانش و ارتباطات است. از
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