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Abstract

Like all media, the IRIB will face various challenges in the coming decade,

including survival and competition in the global media community. In such an

organization, the core burden of organizational life lies with a specialized human

resource capable of creating, transforming, applying, and sharing specialized and

organizational knowledge and ultimately creating innovation, but the problem is that

the knowledge management process In the sound organization, the media is below

average and in poor condition, and employees are less trained in creative thinking

and innovation skills. In order to solve this problem, the purpose of this study is to

identify strategies for using social media to improve the knowledge management

process of IOB. Social media, social networks, and wikis, and the processes of

knowledge management, sharing, and application of knowledge have been reviewed

for their importance. In this regard, after studying the theoretical basics and

background of the research, a questionnaire was used to collect the data and then in

the national media environment with the participation of 20 academic and media
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experts using three rounds of the method. Delphi has identified 30 strategies that fall

into three categories: management, motivational and instrumental.

Keywords: Social Media, Process, Knowledge Management, IRIB.
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چکیده
جمله بقـا و  هاي مختلفی ازها در دهه آینده با چالشسازمان صدا و سیما همانند همه رسانه

اي مواجه خواهد شد. در چنین سـازمانی بـار اصـلی حیـات     رقابت در جامعه جهانی رسانه
، ر دارد کـه از شایسـتگی خلـق، تبـدیل    سازمانی بـر عهـده نیـروي انسـانی متخصـص قـرا      

اي کـه  کارگیري و به اشتراك گذاري دانش تخصصی و سازمانی برخوردار است، اما مسالههب
ت که  فرآینـد مـدیریت دانـش در سـازمان صـدا و سـیما در وضـعیت        وجود دارد  این اس

مناسبی قرار ندارد در راستاي حل مساله مذکور هدف ایـن پـژوهش شناسـایی راهکارهـاي     
هاي اجتماعی در بهبود فرآیند مدیریت دانش سازمان صدا و سـیما اسـت.   کارگیري رسانههب

هـا و از فرآینـدهاي مـدیریت دانـش،     هاي اجتمـاعی و ویکـی  هاي اجتماعی، شبکهاز رسانه
پـس  مسـیر  اند. در این با توجه به اهمیت انها بررسی شدهگذاري و بکارگیري دانش اشتراك

هــا از ابــزار پرسشــنامه آوري دادهاز مطالعــه مبــانی نظــري و پیشــینه تحقیــق، جهــت جمــع
دانشـگاهی و  تن از نخبگان20گردید و پس از آن در محیط رسانه ملی و با حضور استفاده
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راهکارشناسایی شـد کـه بـه سـه دسـته      30اي با انجام سه دور روش دلفی  خبرگان رسانه
راهکارهاي مدیریتی، انگیزشی و ابزاري تقسیم می شوند.  

.مدیریت دانش، سازمان صدا و سیماهاي اجتماعی، فرآیند،رسانهها:دواژهیکل

مقدمه. 1
سـرمایه واقـع درواستشدهتبدیلمهممنبعیکبههاسازمانبرايدانشواطالعاتامروزه
دانـش بـدون امـروزي هـاي سـازمان کهکردادعاتوانمیکهطوريبهدادهتشکیلراسازمان

درکلیـدي عامـل یکعنوانبهزمینه، فناوري اطالعاتایندردهند.سامانراخودتوانندنمی
اطالعـات  فنـاوري هـاي قابلیتازاستفادهدونبشود.میشناختهدانشمدیریتمندسازيتوان

,Alavi and Leidner(باشـد مـی امکانپـذیر سـختی بهدانشمنابعارتقاءودانشتبادلوذخیره

هـاي  باشـند. رسـانه  هـاي اجتمـاعی مـی   هاي نـوین رسـانه  یکی از انواع فناوري.)2001:128
هـا  ه به صورت گسترده بر سازماناند کاجتماعی در طی دهه گذشته به تکنولوژِي تبدیل شده

اسـت. بنـابراین   ترین تاثیرات، تاثیر بر مـدیریت دانـش سـازمان   اند، یکی از مهماثرگذار بوده
هاي نوینی که قدرت جذب افـراد  هاي اجتماعی به عنوان رسانهرسد توجه به رسانهنظر میبه

بط بـا مـدیریت دانـش    را دارد ضروري است. همچنین اولویت دادن افراد به موضوعات مرت
هـاي  هاي اجتماعی بیانگر این مطلـب اسـت کـه تعـداد زیـادي از افـراد از رسـانه       در رسانه

کننـد. در  نتیجـه ظهـور ایـن نـوع از      اجتماعی براي افزایش دانش ضمنی خود اسـتفاده مـی  
ران محتـوا تبـدیل کـرده و نقـش     ها ، کاربران آنالین را از خواننـدگان محتـوا بـه ناشـ    رسانه

هـاي اجتمـاعی ابـزاري مـوثر در     توجهی براي آنها ایجـاد کـرده اسـت. بنـابراین رسـانه     بلقا
سـت و بـه انباشـت سـرمایه دانشـی      گـذاري اطالعـات میـان افـراد ا    مشارکت و به اشـتراك 

در حــال حاضــر بــر اســاس آمــار ســایت ).Kwahk and Park, 2016:82(کنــدمــیکمــک
میلیـارد  5/3میلیارد جمعیت جهان بـیش از  2/7میان ) از Datareportal()2019(دیتاریپورتال 

درصد افراد بـاالي  53اجتماعی هستند. همچنین بر  اساس آمار،هايها کاربران فعال رسانهآن
درصـد افـراد،   1/25) کـه  1397هاي اجتماعی هستند(مرکز آمـار ایـران   سال عضو شبکه15

انـد هاي اجتماعی دانسـته اده از شبکهیادگیري مطلب جدید را به عنوان اولویت خود در استف
اي از جمله صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران نیـز  سازمان هاي رسانه.)1390(افراسیابی

که با تنوع و نیازهاي جدید مخاطبان، سالیق، عالیق و گرایش مخاطبـان جدیـد و تغییـرات    
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یش سطح یادگیرندگی، خـود  تکنولوژیکی مواجه هستند از این امر مستثنی نبوده و باید با افزا
). 60:1393هاي سازمان یادگیرنده تطبیق دهند(صـالحی، میرسپاسـی و فرهنگـی،   را با ویژگی

هـاي ویژگـی ازبرخـورداري حیـث ازايسازمان رسـانه یکعنوانبهصداوسیماسازماناما
سـازمان ه،یادگیرندسازمانکردن شرایطمهیابرايباشد،در حدي پایینی مییادگیرندهسازمان

). 3:1388دارد(نجـف بیگـی و درودي،  دانـش مـدیریت اجـراي درتسهیلبهنیازصداوسیما
هاي مختلفی از جملـه بقـا و   ها در دهه آینده با چالشسازمان صدا و سیما همانند همه رسانه

اي و پیوند نیروي کار با سطوح گونـاگون مهـارت، انتظـارات    رقابت در جامعه جهانی رسانه
ازمانی بـار اصـلی حیـات سـازمانی     و تجارب شغلی مواجه خواهد شد. در چنین سفرهنگی 

عهده نیروي انسانی متخصص قرار دارد که از شایستگی خلـق، تبـدیل ، بکـارگیري و بـه     بر
اشــتراك گــذاري دانــش تخصصــی و ســازمانی و نهایتــا خلــق نــوآوري برخــوردار اســت 

این اسـت کـه  وضـعیت موجـود  سـازمان      اي که وجود دارد)، اما  مساله28:1393(پاپیان،
لـه تسـهیم و بکـارگیري دانـش زیـر      صدا و سیما به لحاظ تمام ابعاد مدیریت دانـش از جم 

هــاي تفکــر   وضعیت نـامطلوبی قـرار دارد. کارکنـان در زمینــه مهــارت     حدمتوسط و در 
ه هـاي جدیــد بــراي بــ    خـالق و نـوآوري آمـوزش عملی کمتـري دیـده انـد، اسـتراتژي    

شــود و از واحـدهایی کـه بـه     اشـتراك گذاشـتن یـادگیري بـه طـور مسـتمر تعیـین نمــی 
پردازنــد بــه خــوبی    ن مــی هــاي یــادگیري بــه کارکنــا    تولید دانـش و ارائـه فرصــت   

هـاي مـدیریت دانـش سـنتی     سیسـتم ).  از طرفـی 39:1391(صـالحی، شـودنمـیحمایـت
یشتر آنها مبتنی بر اینترانت بوده، درون یـک سـازمان بـا    اند. باثربخش تشخیص داده شدهغیر

سـازي از ابزارهـاي فنـاوري    اند. بنـابراین امـروزه اسـتفاده و بهینـه    فقدان تعامل متمرکز شده
باشـد، بـراي تسـهیل و بهبـود فرآینـد      هاي اجتماعی میاطالعات که این ابزارها شامل رسانه

هــاي هبــود فرآینــد مــدیریت دانــش زمینــهب. ناپــذیر اســتمــدیریت دانــش تقریبــا اجتنــاب
کند. صدا و سیما در صـورتی کـه بـه سـازمانی     سازي سازمان صدا وسیما را فراهم میچابک

تواند ضمن حفظ مخاطبان، در محـیط رقـابتی امـروز موفـق و شـاهد      چابک تبدیل شود می
بـا  توانـد رشد دانش به ویژه دانش مبتنـی بـر خالقیـت باشـد.  همچنـین صـدا وسـیما مـی        

وچـابکی حفـظ ضـمن رقـابتی، مزیتیکعنوانخود بهسازمانیدانشعواملازگیريبهره
، موسـویان و  (صـلواتیان بمانـد. بـاقی جهـانی داخلـی و رقابـت دنیـاي درانعطـاف پـذیري  

). اهمیت این پژوهش در این اسـت کـه سـازمان صـدا وسـیما اگـر       151:1395ایراندوست، 
چابکی را در نظر بگیـرد بایـد توجـه داشـته باشـد کـه       خواهد سیاست کوچک سازي ومی
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تقویـت  سـوي بـه گـرایش سازي،کوچکحلراهمهمترینجزئیسهتعادالتنظریهبرمبناي
فربهـی وحجـم بتواندطریقاینازتااستاي رسانههايسازماندردانشیهايبنیانودانش

همچنـین یکــی از  .دهـد ایشافـز راآن(توســعه)کارآمـدي را مهــار وسـازمان (رشـد) 
تحکـیم و افـزایش مزیـت    "هاي سازمان در راستاي چشم انداز و افـق ده سـاله آن   استراتژي

هـاي  اي شـبکه اي و تلویزیـونی منطقـه  هاي رایانـه اي در برابر محصوالت شبکهرقابت رسانه
ایگـاه  اقـدامات زیـر ضـروري     کـه بـراي رسـیدن بـه  ایـن ج     "باشـد اي رقیب مـی ماهواره

رسد:  مینظربه
کسب تامین دانش مناسب و مورد نیاز براي شرایط و زمانی مناسب. 1
بهره برداري الزم از دانش افراد در مسایل مختلف. 2
هاي افراد  نهادینه کردن زمینه هاي تبادل و انتقال دانش، تجارب و آموزه. 3
بـارزش کارکنـان و   هاي علمی، تجربی و عملـی فـراوان، و  ذخیره و بکارگیري ذخیره. 4

مدیران قبل از ترك سازمان توسط آنان ( بازنشستگی، ترك خدمات و ...)
هـاي  سازي و انتقال دانـش بـا سـایر سـازمان    هاي کسب، پرورش، ذخیرهمبادله روش. 5

مرتبط و مشابه
تقویت و گسترش گنجینه دانشی سازمان  .6
هـاي مشـابه  آوري تخصـص هـاي حاصـل از گـرد   افزایـی هـا بـا هـم   پیشبرد فعالیـت . 7

).29:1393یان،(پاپ

و لذا با توجه به اقدامات ضروري فوق الـذکر و بـا عنایـت بـه وضـعیت غیـر مطلـوب        
اي اجتماعی در بهبـود مـدیریت   سازمان در حوزه مدیریت دانش و با عنایت به تاثیر رسانه ه

تمـاعی در  ، هدف اصلی  این پژوهش شناسایی راهکارهاي بکارگیري رسـانه هـاي اج  دانش
بهبود فرآیند مدیریت دانش سازمان صدا و سیما است و در اثناي بررسی تالش می شود کـه  

این راهکارها از نظر میزان اهمیت رتبه بندي نیز شوند . 
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پژوهشۀادبیات مفهومی و پیشین. 2
مفهوم دانش1.2

نظـام کارشناسـی هاينگرشوموجوداطالعاتوهاارزشتجربیات،ازسیالیدانش مخلوط
جدیـد  اطالعـات وتجربیـات ازمنديبهرهوبراي ارزشیابیچارچوبیبه عنوانکهاستیافته

آید.به دست می
دانش در سازمان نه تنها در مـدارك  .رودمیکاربهوآمدهوجودبهدانشورذهندردانش؛

و هنجارهـا نیـز   زمانی، اعمـال هـاي کـاري، فرآینـدهاي سـا    و دخایر دانش، بلکـه در رویـه  
هـاي انسـان   شود. دانش، در درون افراد وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانسـته میمجسم

است، تبدیل داده به اطالعات و سپس دانش، محور اصـلی مـدیریت دانـش اسـت. دانـش،      
هـا،  هـا، شایسـتگی  گیري کامل از داده و اطالعات در آمیخته بـا مهـارت  عبارت است از بهره

هـا و  اي از شـناخت هاي درونی انسـان. دانـش مجموعـه   راکات، تعهدات، و انگیزهعقاید، اد
هاي الزم براي حل یک مساله است، لذا اگـر اطالعـاتی کـه در دسـت اسـت بتوانـد       مهارت

ضـمن آن کـه دانـش بایـد امکـان      تـوان گفـت دانـش وجـود دارد.     مشکلی را حل کند می
شدن را داشته باشـد (جهاندیـده و روهنـده،    هاي اجرایی و عملیشدن به دستورالعملتبدیل
مشکل است و تنها از طریق مفـاهیم بیرونـی یـا از    "اطالعات"و "داده"تمایز .)11: 1393

عنـوان  تمایز قایل شد. معموال داده به"دانش"و "اطالعات"و "داده"توان بین دید کاربر می
اده و دانـش بـه عنـوان اطالعـات بـا      مواد خام، اطالعات به عنوان مجموعه سامان یافتـه از د 

) .(Gravalese, 2001شودمفهوم شناخته می

مفهوم مدیریت دانش2.2
اند کـه عمـده آنهـا    وم ارائه دادهمحققان مدیریت دانش تالش بسیاري براي گسترش این مفه

بر اساس ارتقاي میزان کارایی فرآیندهاي دانش هماننـد تولیـد، توسـعه، انتشـار،  اشـتراك و      
اند. مدیریت دانش به عنـوان یـک روش بـراي کنتـرل و     حافظت از دانش توسعه داده شدهم

شود. بـه نحـوي   هاي دانشی مشهود و بخصوص  نامشهود سازمان شناخته میهدایت دارایی
که با بکارگیري دانش داخل و خارج سازمان، تولید دانش، ارزش آفرینی، نـوآوري و بهبـود   

نـش را فرآینـدي سیسـتماتیک    محقـق دیگـري نیـز مـدیریت دا    را در سازمان تسهیل نماید.
است که از طریق آن دانش مورد نیاز بـراي موفقیـت سـازمان، شناسـایی،تولید، و بـه     دانسته
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گذاري گذاشته شده و  به کار گرفته می شود. برخـی از تعـاریف نیـز بـر اسـتفاده از      اشتراك
انـد. بـراي مثـال جـونز و جـورج      هفناوري اطالعات در مدیریت دانش تاکیـد زیـادي داشـت   

)Jones and Goeorg(سـازي  دانـش و مهـارت درون و    مدیریت دانش را اشتراك و یکپارچه
(اخـوان و بـاقري،  اندهاي سازمان از طریق فناوري اطالعاتی متصل به هم دانستهمیان بخش
17:1398  .(

مندان، باید بر یکـی  هتعاریف گوناگونی از مدیریت دانش وجود دارد، پژوهشگران و حرف
هذا، هر کدام از تعاریف داراي چند بخش اصلی است:از تعاریف توافق کنند. مع

استفاده از دانش قابل دسترس از منابع خارجیـ
قرار دادن و ذخیره دانش در فرآیندهاي تجاري، محصوالت و خدمات  ـ
ها و مداركنمایش دادن دانش در پایگاهـ
هاي سازمانیفرهنگ و محركارتقاي رشد دانش از طریق ـ
انتقال و تسهیم دانش در سراسر سازمانـ
).47:1394(حیاتی، هاي دانش و تاثیر آن بر یک روال منظمارزیابی ارزش دارايـ

فرآیند مدیریت دانش3.2
سـازمانی آفرینیدانشاینکهیعنیکند؛میپیرويايمرحلهچندفرآیندیکازدانشمدیریت

ایـن اسـت. مفیـد دانـش مـدیریت دركدرآنهـا ازیـک هرشناساییکهتاسداراي مراحلی
تولیـد یـا تسخیریااست عبار تند از : خلقمعروفدانشمدیریتحیاتچرخهبهکهمراحل
انتقـال یاتسهیمیاتوزیعدانش،سازيرسمییاکدگذاريیادانش، ذخیرهسازماندهیدانش،
.دانشازاستفادهیاکاربرددانش،

انتقال و تسهیم دانش4.2
عنـوان بـه رادانـش ) انتقـال Major and Cordey-Hayes()2002(هـایس –کـوردي وماجور
وقتـی عمـومی، به طوربینند.میدیگريبهو غیرهمالکیتشخص،محل،یکازدانشارسال
بـا داد.خواهـد دسـت ازراچیزيو کسیآوردمیبدستچیزيکسیشد،دادهانتقالچیزي

ملمـوس هـاي انـواع دارائـی  ازشـود، میدیدهناملموسدارائیبه عنوانکهدانشوجود،این
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شود،میآنها کاستهارزشازشود،میاستفادهملموسهايدارائیازوقتیمعموالًاست.متمایز
ا آنهـ ارزشازاسـتفاده عـدم زمـان دروشـود مـی افـزوده آنهـا ارزشبردانشازاستفادهبااما

Major(شودمیکاسته and Cordy-Hayes,2002:23سویبی .()Sveiby()2001گویـد ایـن  ) می
آنبـر دائمـاً کنـد، میتسهیمراخوداختیاردردانششخصکهمادامیاست کهمعنابدینامر

مسـتلزم دانـش انتقـال ). Sveiby,2001(دهـد نمـی دستازراوجه آنهیچبهوشودمیافزوده
است.متقابل شانمنافعکسبجهتدانشتسهیمودیگرانباکاربرايشخصیاگروهتمایل
انتقـال  کـه دهـد مـی نشـان امـر ایناست.غیرممکندیگريبهدانشانتقالتقریباًتسهیمبدون
رفتـار ازبـاالئی سـطح آنکارکنـان وکـاري هايگروهکهدهدمیرخسازماندرزمانیدانش

,Goh(بگذارندشنمایبهگونه راهمکاري کارکنـان میـان همکـاري فرهنگوجود).2002:25
بـا همکـاري شود. فرهنگمیدانشکارگیريبهوذخیرهتبادل،خلق،افزایش،موجبسازمان
بهحمایتیکند. فرهنگمیتقویتراتبادالتنوعاینافراد،بینافزایش مراودهوترسکاهش
ازمشـترکی دركانعکاسـی، وحمـایتی ارتباطـات ازدهبا استفاتاکندمیکمکسازماناعضاء
اعضـاي بـین مشـترکی دركوجـود بـدون .آورنـد دسـت بهسازمانبیرونیودرونیمحیط

). lee, 2003:180(گرفـت  خواهـد صـورت بـه سـختی  دانـش مـدیریت مراحلطیسازمان،
ایـن خصوصیدانشبرولیباشند،داشتهکنترلونظارتعمومیدانشبرتوانندمیهاسازمان
خلـق بـه بلکهکند،میتکیهخودکارکناندانشبرتنهانهسازمانصورتاینوجود درامکان
تـا شـود میقادرسازمانهمکاري،ومشارکتواسطهبه.زنددست میجدیديسازمانیدانش

ـ درونمایـد جـایگزین روزدانشباگذشته رادانشتاآوردفراهممشتركهايمجموع درون
تسـهیم و). آمـوختن 44:1394،ایراندوسـت (گیردبهرهآنازسازمانابتکاراتومستمربهبود
تعهـد مـدیریت  مـدیریتی، نـوین عملکردسازمان،دروندرفرهنگیتغییرنیازمنددانشموثر

ـ بـه اکنـون هـم کـه هـایی فنـاوري .اسـت فنـی پشـتیبانی وارشـد  آنهـا ازموفـق هـاي هگون
هـاي سیسـتم الکترونیکـی، پسترومیزي،ویدئوییکنفرانسازراايترهشود، گسمیاستفاده

اطالعات،جستجويموتورهايمصنوعی،هوشابزارهايهاي اینترنت،شبکهاسناد،مدیریت
دانـش، مـدیریت درحـال ایـن بـا . گیـرد برمیدرراهادادهاستخراجوهادادهذخیرهابزارهاي
.داردفرعیجنبهانسانبهنسبتفناوري
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کارگیري دانشهاستفاده و ب5.2
شـود. گرفتـه کـار بـه کـه بـود خواهـد ارزشمندزمانینیست.ارزشمندخودخوديبهدانش

هـیچ دیگـران، برايويدانشقطعاًکند،نمیاياستفادهگونههیچخوداز دانشکهدانشمندي
بـه فرآینـدهاي اشـاره دارد    فرآیند بکارگیري دانش،.)Hales,2001:16(داشتنخواهدارزشی

دانـش کلـی طوربه). Gold et al, 2001(که تمایل به استفاده واقعی از دانش تبدیل شده دارند
اگـر شـود. گرفتـه کـار بـه محصوالت سازمانوفرآیندهاخدمات،جهتدربایستیسازمانی

نمایـد آن مشـخص مناسـب جـاي دررادانـش صـحیح شـکل نتوانـد راحتـی بـه سـازمانی 
و نـوآوري کـه زمـانی شـود. مواجـه مشـکل بـا خودرقابتیهايمزیتحفظدراستمکنم

شـکلی دردانـش درستنوعیافتندربایدسازماناست،امروزجهاندرپیروزيراهخالقیت
هـاي روشخـود دانشـی منـابع ازگیـري بهـره درهـا سازمان.نمایدشتاباز سازمانمناسب
درونـی مختلـف محتواهـاي ازرادانـش موجـود  تـوان میمثالايبردارند.اختیاردرمختلفی

وآمـوزش جهـت آنرا ازافـراد نمود،اتخاذمناسبگیرياندازهاستانداردهايآورد،دستهب
ومحصـوالت، خـدمات  بهبـود جهـت درراخـود دركوکنندفکرخالقانهکهنمودترغیب

) معتقدنـد  1995). نوناکـا و تـاکوچی(  92، 1388گیرند(خیرانـدیش  کاربهسازمانفرآیندهاي
کـار  دانـش جدیـد حاصـل و بـه    افتـد کـه  فرآیند بکارگیري دانش ضمنی زمانی اتفـاق مـی  

) اظهار داشت در حالی کـه فرآینـد تبـدیل دانـش، دانـش را      2007لی سی پی (شود.گرفته
یري، فرآینـد  کند براي استفاده مجدد و تسهیم آن، فرآیند بکارگساختاردهی و سازماندهی می

بازیابی و تسهیم دانش است. به طـور کلـی، دانـش سـازمانی بایسـتی در جهـت خـدمات،        
فرآیندها و محصوالت سازمان به کار گرفته شود. اگر سازمان نتواند شکل صـحیح دانـش را   
در جاي مناسب آن مشخص نماید، ممکن است در حفـظ مزیـت رقـابتی خـود بـا مشـکل       

د است که ادبیات توجه اندکی بـه نتـایج بکـارگیري اثـربخش     ) معتق2001مواجه شود. گلد(
).  53:1389دانش مبذول داشته است (اکبري ، 

هاي اجتماعیرسانه6.2
به کـار  2004هاي اجتماعی به طور پیوسته نخستین بار در جوالي استفاده از اصطالح رسانه

جهـانی گـروه   موسـس و مـدیر پـژوهش هـاي    )Chris Shipley(گرفته شد. کریس شـیپلی  
شود کـه از اصـطالح امـروزي    اغلب به عنوان اولین فردي شناخته می)Guidewire(گایدویر 
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هـاي اجتمـاعی، هـدایت کننـده     شیپلی معتقد است رسـانه ..هاي اجتماعی استفاده کردرسانه
باشــند. در واقــع رویــدادهاي کــه بحــث در مــورد آن رویــدادهاي آتــی بــراي گفتگــو مــی

هـاي  هـاي رسـانه  هـاي مـرتبط بـا انجمـن    کی، شبکه اجتماعی، و فنـاوري نویسی، ویوبالگ
از )Tina sharkey(پـذیرد. البتـه ایـن اصـطالح قـبال توسـط تیناشـارکی        مشارکتی انجام مـی 

1997در سـال  )Babycenter.com(و رییس کنونی بی بی سنتر )Ivillage(گذاران آیویلج بنیان
). Lombardi, 2002(تواي اینترنت به کـار گرفتـه شـد   براي توصیف نوعی جامعه گرداننده مح

هـاي  این اصطالح را براي توصیف سیستم1975در سال )Darrel(پیش از این نیز دارل بري 
اي که موجب آسان سازي مشارکت جامعه و تجربه ذهن از فضاي بـه  نرم افزاري چند رسانه

هـاي  اولـین تعریـف جـامع رسـانه    اما).Lombardi, 2002(اشتراك گذاشته شده بود، بکار برد
هـاي اجتمـاعی   )، بدین صورت تعریف شـد: رسـانه  carton()2009(اجتماعی توسط کارتن 

بـه طـور کلـی    شـوند.  باشند کـه باعـث تسـهیل گفتگـو مـی     هاي بر پایه اینترنت میفناوري
ند هاي کاربردي مبتنـی اینترنـت هسـت   هاي اجتماعی، یک گروه از برنامهگفت رسانهتوانمی

دهنـد.  ساخته شده و به کاربران اجازه تولید، ایجـاد و تبـادل محتـوا را مـی    2که بر پایه وب 
گـذاري، و تبـادل   ها را قادر به ایجاد تعـاملی مجـازي بـراي ایجـاد، کسـب، بـه اشـتراك       آن

).  Kaplan and Haenlein2010؛Boateng, 2014(سازداطالعات به صورت آنالین می

اعی مجازيهاي اجتمشبکه7.2
ــه آن دســته از 2هســتند. وب2آوري وبهــاي اجتمــاعی مجــازي محصــول فــن شــبکه ب

شود کـه امکـان مشـارکت در تولیـد محتـوا  و بـه اشـتراك گـذاري         هایی گفته میآوريفن
آورنـد.  اطالعات شامل متن، عکس، فیلم، اینک، فایل و هـر گونـه داده دیگـر را فـراهم مـی     

امل گستره میان کاربران اینرنـت و تبـادل سـریع اطالعـات میـان      امکان تع2آوریهاي وبفن
هـاي مجـازي اسـت و    دنیـاي کنـدوهاي کـاربران در محـیط    2آورند. وبها را فراهم میآن

هسـتند. کـه درون آنهـا، تعـامالت     2هاي اجتماعی مجازي بخشـی از فنآوریهـاي وب  شبگه
ي دهــی، ارتباطــات افقــی و راهــاي هــاي دوســتی، گــروهکــاربران و امکــان ایجــاد حلقــه

).8:1395شود(ضیایی پرور و ساعدي، شدن صفحات وب فراهم میسفارشی
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هاي اجتماعی در مدیریت دانشنقش رسانه8.2
با درك گستردگی مدیریت دانش، می توان تعداد بسیار زیادي از ابزارهاي فناوري اطالعـات  

باشـد هاي اجتمـاعی مـی  ا شامل رسانهزارهجهت مدیریت دانش سازمان ها ایجاد کرد، این اب
اشـتراك بـه وشدهتولیدمحتویاتگربیاناجتماعیهاي). رسانه12، 1397(اخوان و عباسی 

هـاي برنامـه اجتمـاعی، رسـانه کـاربردي هايبرنامهباشد.میايشبکهجوامعدرشدهگذاشته
بـه راکـاربران نظـرات نقطـه وتجربیـات ها،ایدهگذارياشتراكبهامکانکهباشندمیتعاملی
ماننـد هـایی برنامهشاملاجتماعیهايرسانههاي کاربرديبرنامهسازند.میپذیرامکانسادگی
اجتمـاعی افزارهـاي نـرم همانند2وب غیره هستند.واینترنتیتاالرهايوهاوبالگها،ویکی

بـا توانـد مـی اینترنـت اتمحتویـ 2در وب است.شدهاستفادهاجتماعیهايرسانهبامترادف
تولیـد  بیـانگر اجتمـاعی رسـانه .یابـد بیشـتري توسـعه وگـردد اصالحدیگرکاربرانباتعامل

باشـد، مـی وجـه دوداراياجتمـاعی رسـانه اسـت. مشـترك ايرسـانه محتویاتومشارکتی
است.کاربرديهايبرنامهوابزارهاازوسیعیطیففکرها. تکنولوژي شاملطرزوتکنولوژي

باشد.میآندستکاريومدیریت دانشبرايجدیدراهیشاملاجتماعیرسانهفکرهايطرز
وگـرا جمـع متعامـل، مشـترك، گیـري تصـمیم بـاز، اي جامعـه دربردارنـده فکرهـا طـرز 

تکنولـوژي توسـط کـه دانشـی ازاسـتفاده ورایگـان گذارياشتراكاست. همچنینمشارکتی
رشـد توسـعه و درزیـاد بسـیار تأثیراجتماعیرسانهازاستفاده.ودشمیایجاداجتماعیرسانه

باعـث سیسـتماتیک ومشـارکتی طـور بـه اجتمـاعی رسـانه ازاسـتفاده دارد.دانـش مدیریت
اجتمـاعی رسـانه اسـت. شـده دانـش مـدیریت جانبـه همـه و استفادهارتباطاتمؤثرترشدن
دانـش بـا کارکنانپیوندسببکهوآورينفرآیندهايضرورتبرايجدیدامکاناتایجادکننده

)Lietsala and  ahonen(آهـونن و). لیتسـاال 1394اسـت(بابایی و همکـاران  شـود، مـی خـود 
هـاي اجتمـاعی  رسـانه زمینهدرزیاديکاربرديهايبرنامهکنند که اگرچه) ،  بیان می2007(

هايرسانهایناند،شدهبنديدستهاجتماعیهايرسانهکلیعنوانتحتهمگیکهداردوجود
ایـن  باشـند. مـی ابزارهاوهابرنامهتکنولوژي،اینازاستفادهفکرطرزگربیانهمچنیناجتماعی

تصـمیم قـدرت باعـث وعمومیهايشیوهبهدانشاشتراكباعثوبازفکرمشوقفکر،طرز
بـراي بـزرگ، هـاي سـازمان بـراي جدیـدي فرهنـگ همچنین.شدخواهدتعاملیمشترك و

درکنارکاربرانتشویقبراياجتماعی،رسانهابزارهايسازيبهینهدر جهتدانشآزاداشتراك
).18تا17: 1394ایی و همکاران ،است(بابنیازاجتماعی موردرسانهتکنولوژي
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هـاي اجتمـاعی در مـدیریت دانـش     ) تاثیري را که توسعه رسـانه Gerald()2017(جرالد
داند:  موارد زیر میها گذاشته را سازمان

اولدرجـه دراینترنـت هاي اجتماعی،رسانهازگسترش مرزهاي مدیریت دانش: قبل- 1
الکترونیـک  تجـارت درمشـارکت واطالعـات دانلـود بـراي مکـانی عنـوان بهافرادتوسط

جملـه  براي برقراري ارتباط داشتند، ازهاي زیاديگرفت و افراد محدودیتقرارمورداستفاده
کردنـد امـا   ه نیازمند دسکتاپ در خانه بودند و اینترنت بـا سـرعت پـایین اسـتفاده مـی     کاین

ها را برداشته است و افراد در هرجایی مـی تواننـد بـه تبـادل     ابزارهاي تعاملی این محدودیت
اهمیـت ،ابـر بـر مبتنـی هـاي تضعیف مرزهاي سازمانی: سیستم عامل- 2اطالعات بپردازند 

انـد و  کـاهش داده دانـش گـذاري اشـتراك بـه بـراي مـانع یکعنوانبهراسازمانیمرزهاي
تغییر رابطه بـین کارمنـدان:   - 3هاي محتلف به تسهیم دانش بپردازند توانند در سازمانمیافراد

تواند از دانش افراد بدون نیاز به حضور در محل کار استفاده کنند مثال افرادي کـه  سازمان می
گانی که رابطه فیزیکی با سازمان ندارنـد بـه راحتـی مـی تـوان از      بیماري دارند و یا بازنشست

توسعه تکنولوژي موبایلی: به عنوان یکـی از  - 4دانش و تخصص آنها در سازمان استفاده کرد
توان از فیسبوك نام برد، فیسبوك به عنـوان یکـی از ابزارهـاي رسـانه     هاي موبایلی میتوسعه

). c.kan, 2017(انش را بین افراد تسهیل کرده اسـت گذاري و مدیریت داجتماعی به اشتراك
جلـب خـود بـه راتوجهـات دانـش، مدیریتبخشیاثرباارتباطدرکههاسازمانازعنصري

هـاي اسـت. شـبکه  هافعالیتارتباطواجتماعیهايظرفیتاجتماعی،هايشبکهاست،کرده
بـا مـرتبط هايفعالیتکهاستتعاملیهايگروهوافرادوگفتگوهاارتباطات،شامل:اجتماعی

بـه دانـش ازتـوجهی قابـل مقـدار کهدادهنشانتحقیقات.کنندمیتشویقحمایت ورادانش
تحقیقـات ایـن شود.میمنتقلخویشاونديیادگیريهايطریق کانالازورسمیغیرصورت

کـه راسـازي اعتمـاد و،در رروارتباطـات تسـهیل خویشاوندي باهايکانالکهانددادهنشان
ورسـمی غیـر ورسمیارتباطاتدوهر.آوردمیوجودبهاست،حیاتیدانشتحصیلجهت
Gaal et(میرسـد  نظـر بـه سازمان مهمدرونمختلفهايدیدگاهودانشانتقالبرايهاتماس

al,2015:13(.   از شـود کـه بـاالتر    اشتراك دانش بین افراد مختلف منجر به ایجـاد دانشـی مـی
فـراد در شـبکه، خلـق دانـش را     مجموعه دانش هـر فـرد اسـت بنـابراین، ارتباطـات میـان ا      

کند. از آنجا که دانش در ارتباطات موجود در شبکه جاگرفته شده است، هـر چـه   میتسهیل
تر باشد و چگالی شبکه بیشتر باشد، مقدار دانشی که در شـبکه جـا گرفتـه شـده     ارتباط قوي
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کننـد کـه باعـث    هاي اجتماعی شـانس همکـاري را بیشـتر مـی    بکهتر است. همچنین شبیش
هـاي مختلـف   ي مختلـف از حـوزه  هـاي ذهنـی مختلـف و تئوریهـا    اشتراك و ادغـام مـدل  

شود. به دلیل ماهیت ضمنی بودن دانش ، اشتراك دانش اغلب نیاز به فرآینـدهاي  میتجارب
دهنـد  اط میـان اعضـا را نشـان مـی    هاي اجتماعی نه تنها ارتباجتماعی و تعامالت دارد. شبکه

، دهـد(کریم خـانی الهـویردي پـور    ن میبلکه دسترسی پذیري و تبادل منابع دانش را نیز نشا
).5تا1:1394

پژوهشۀپیشین. 3
دیریت دانش بـراي  الگوي پیشنهادي م") در  پژوهشی با عنوان 1394ایراندوست، محسن، (

هادي مدیریت دانش براي صـدا وسـیما اسـت    ، به دنبال یک الگوي پیشن"سازمان صداوسیما
شناسـایی بـه است. محقق در این پژوهشانجام شدهبنیاددادهپردازينظریهازاستفادهباکه 

مـدیریت دانـش  برقـراري بـراي راالزمهـاي زیرسـاخت وپرداختـه سـازمان دانشـی منـابع 
و بـه  اسـت شـده انجـام سیماوصداسازماندرپایان نامهایناینکهبهتوجهبااست.برشمرده

ما در کشف راهکارهـایی  فرآیندهاي مدیریت دانش در سازمان صدا و سیما پرداخته است به
) پژوهشـی  1397سلطانی، توحید(هاي سازمان کمک کرده است. متناسب با اهداف و ویژگی

راهکارهاي انگیزش کارکنان سازمان صدا وسیماي جمهوري اسالمی ایـران بـراي  "عنوان با
، ارائـه داده اسـت.   "وارسـازي هـاي بـازي  مشارکت در فرآیند تسهیم دانش به کمک تکنیـک 

یابی به فهـم بهتـر از نیازهـاي انگیزشـی کارکنـان سـازمان       هدف از انجام این پژوهش دست
اي جهـت بـه   وارسـازي بـراي انگیـزش کارکنـان رسـانه     گیـري از بـازي  صداوسیما و بهـره 

دانـش در ذهـن   کهیزمانرسد که تا محقق به این نتیجه میگذاري دانش بوده است. اشتراك
توانند بر فرایند کار مبتنـی بـر دانـش مـدیریت و     نیروي انسانی قرار دارد، مدیران رسانه نمی

گذارنـد کـه در بیشـتر مـوارد     کنترل اعمال کنند. کارکنان وقتی دانششـان را بـه اشـتراك مـی    
ان برسـانند. ایـن پـژوهش، روي مشـکل اکثـر      نفعی داشته باشد یا نفعـی بـه دیگـر   شانیبرا

کننـدگی، متمرکـز شـده اسـت. نهایتـاً،      گذاري دانش یعنی الیه سرگرمهاي به اشتراكسیستم
بینش جدیدي درباره انواع کاربران و احساسات و رفتار کارکنان رسانه بـراي توسـعه فراینـد   

اي جدیـد بهبـود   هـ پـژوهش فـوق  بـر روي یکـی از راه    تسهیم دانـش ارائـه شـده اسـت.    
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هـاي  گذاري دانش یعنی بازیوار سازي کار کرده است ما نیز به دنبال بکارگیري رسانهاشتراك
گذاري دانش به عنوان یک ابزار  جدید هستیم.اجتماعی براي بهبود اشتراك

هاي اجتمـاعی بـر   هاي رسانهتاثیر قابلیت") پژوهشی تحت عنوان 1395کارگران، ساناز(
هاي پژوهش نشان دهنده ایـن اسـت   ، ارائه داده است. یافته"ت دانش مشتريعملکرد مدیری

مشـتري و پـنج بعـد آن (کسـب،     هـاي اجتمـاعی بـر عملکـرد دانـش     هاي رسانهکه قابلیت
سازي، اشتراك گـذاري، بکـارگیري و درونـی سـازي) تـاثیر مثبـت و معنـا دار دارد.        دخیره

وعـه ابزارهـاي کـه بـراي برقـراري تعـامالت،       هاي اجتماعی به عنـوان مجم استفاده از رسانه
توانـد ایجـاد و اشـتراك گـذاري دانـش را      رود به نوبه خـود مـی  ارتباط و همکاري بکار می
هـاي  هـاي رسـانه  دهـد از میـان قابلیـت   مـی هاي پـژوهش نشـان   تسهیل کند. همچنین یافته

ــه اســتفاده از قابل شــرکتجتمــاعی،ا ــل را ب ــا بیشــترین تمای ــت پشــتیبانی ه ــامالت ی از تع
هاي اجتماعی بر مدیریت دانـش  رسد که رسانهدارند. پژوهش فوق به این نتیجه میدوجانبه

هـاي اجتمـاعی   رسـانه هـاي  تاثیر مثبت دارد در حقیقت با افزایش میـزان اسـتفاده از قابلیـت   
یابد.  تفاوت پژوهش ما با این پـژوهش در ایـن اسـت کـه     عملکرد مدیریت دانش ارتقاء می

از دیـد بازاریـابی را بررسـی    هـاي اجتمـاعی بـر مـدیریت دانـش     هـاي همـه رسـانه   تقابلی
هـاي اجتمـاعی و   است در حالی که ما دنبال استخراج راهکارهـایی بکـارگیري شـبکه   کرده

اي هستیم.ها بر فرآیند مدیریت دانش  در یک سازمان رسانهویکی
ــانه" ــرم ا   رس ــک ف ــوان ی ــه عن ــاعی ب ــاي اجتم ــاز ه ــش س ــتراك دان ــوان "مانیش عن
دانشـگاه  در2010سـال  )Johanna Katariina(است که توسـط  یوهانـا کاتارینـا    اينامهپایان

ایـن پـژوهش بـه بررسـی نقـش      نوشـته شـده اسـت.   )University of Helsinki(هلسـینکی  
هـاي  رسـانه .پـردازد هاي اجتماعی به عنوان یک شکل از اشتراك دانش سـازمانی مـی  رسانه

عنـوان  ها بهها از این رسانهو سازمانشوندمحسوب می2لحاظ تکنولوژِي، وب اجتماعی از 
کننـد. هـدف از ایـن پـژوهش درك نظـري      ابزار ارتباطات داخلی کارکنان خود استفاده مـی 

عوامـل مـوثر بـر    آوري و انتقال می دهنـد و بررسـی   هاي اجتماعی که دانش را جمعرسانه
، فـرض یبراساس مطالعـات قبلـ  تماعی در محیط کار است.هاي اجاستفاده کارکنان از رسانه

در یاجتمـاع يبـر کارکنـان رسـانه هـا    يو فناوری، سازمانیاست که عوامل شخصینبر ا
و ی، سـازمان یدهد کـه عوامـل شخصـ   ینشان میلتحلینگذارند ایمیرکار خود تأثیطمح

از عوامـل سـازمانی،   گـذارد. یمریتأثیاجتماعيهابر استفاده مخاطبان از رسانهیکیتکنولوژ
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هـاي اجتمـاعی  هاي سازمانی براي استفاده از رسانهفعالیت مدیران و همکاران و دستورالعمل
يهـا یتاز مسـئول یبه عنوان بخشـ یاجتماعيهاهرچه رسانهدر اشتراك دانش موثر است. 

سـرانجام ، عوامـل   شـود. یاستفاده میاجتماعيهااز رسانهیشتردر نظر گرفته شود ، بيفرد
کـاربر پسـندتر در نظـر    یاجتمـاع يهـا رسـانه يشناخته شوند. هرچـه ابزارهـا  یدبايورافن

باشند، نتیجه بهتري خواهند داد. ایـن پـژوهش   داشته یزنيبهتریفنيهاشده و مهارتگرفته
وثر در اشـتراك دانـش   سه بعد سـازمانی، شخصـی و تکنولـوژیکی را بـه عنـوان عوامـل مـ       

گـذاري و  کند، ما در پژوهش خود به دنبال عواملی هستیم که باعث بهبود اشتراكیمبررسی
شوند.کارگیري دانش در سازمان رسانه اي میهب

عنـوان پژوهشـی اسـت کـه     "هاي اجتماعی بر مدیریت دانـش پیامدهاي تکاملی رسانه"
)Boston College(در دانشگاه بوسـتون  2017سال )Gerald C. Kane(ان کیجرالد ستوسط 

مـدیریت دانـش سـازمانی    بـر  هاي اجتمـاعی اثرات رسانهاین پژوهش در نوشته شده است.
مصاحبه با رهبران کسب وکار و فکـر در مـورد   50بیش از . در این راستا،شده استبررسی 

هزار مدیر اجرایـی  10هاي اجتماعی بر سازمان انجام شده است همچنین بیش از تاثیر رسانه
هـاي اجتمـاعی در مـدیریت دانـش     ود را در مـورد چگـونگی اسـتفاده از رسـانه    دیدگاه خـ 

هـاي  کـه رسـانه  دکنـ اسـتدالل مـی  نویسنده کردند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.بیان
تکنولوژیـک زیرسـاخت یـک بلکـه نیسـتند هاتکنولوژيازیکپارچهي اجتماعی، یک طبقه

روش برقـراري ارتبـاط و همکـاري بـین مـردم را      حال تکاملی هستند کـه راه و درومتنوع
هـاي اجتمـاعی ازطریـق یـک     هاي کلیـدي رسـانه  دهد. جنبهپشتیبانی کرده و آن را تغییر می

تکامل تکنولوژي درطی دهه گذشته و از محاسبات ابري به تکنولوژي هاي سـیار و تحلیلـی   
، کـه  دارندیریت دانش سازمانی اند. هر یک از این تغییرات پیامد متمایزي براي مدتغییر کرده

دهـد کـه   بسیاري از آنها تا به امروز کامل نشده است. عالوه بر ایـن، ایـن رونـد نشـان مـی     
هاي نوظهور همچون هوش مصـنوعی، واقعیـت مجـازي و    هاي اجتماعی با تکنولوژيرسانه

تاثیرگـذار  مـدیریت دانـش سـازمانی   واقعیت افزوده ادامه خواهد یافت که بیشـتر بـه نحـوه   
کند که مـا ممکـن اسـت بیشـتر از آنکـه بـه انتهـاي        خواهد شد. این دیدگاه تکاملی بیان می

ا هـ هـاي مـدیریت دانـش آن   هـا و روش هاي اجتماعی بر سـازمان چگونگی اثرگذاري رسانه
هـاي  پـژوهش فـوق بـه بررسـی تکامـل رسـانه      تـر باشـیم.   نزدیک باشیم به آغاز آن نزدیک
هـاي اجتمـاعی نحـوه    رسد که رسانهپردازد و به این نتیجه میاجتماعی بر مدیریت دانش می

مدیریت دانش را دگرگـون و مرزهـاي مـدیریت دانـش را گسـترش داده، باعـث تضـعیف        
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این پژوهش تغییراتی که بـه  ن کارمندان را تغییر داده است.مرزهاي سازمانی شده، و رابطه بی
هــا بــه وجــود آمــده را بــه مــا نهــاي اجتمــاعی در مــدیریت دانــش ســازماواســطه رســانه

عنـوان پژوهشـی اسـت    "هاي اجتماعی در اشتراك دانشبررسی نقش رسانه"دهد. مینشان
)Pannonia(یـا  پانوناه در دانشـگ 2015در سـال  )Zoltán Gaál(گـائول زولتـان کـه توسـط   

یلتبـد یاصـل یـان جریـک بـه  یاجتمـاع يهارسانهکند که است. پژوهشگر بیان مینوشته
دهـد تـا در   یبه افـراد اجـازه مـ   ها این رسانه، را تغییر داده استیروابط شخصواست شده

يهمکـار یلتسـه يرا بـرا یـدي جديهـا موضوعات مشارکت کننـد و امکانـات و چـالش   
یـد محصـوالت و خـدمات جد  يدارند نه تنها به نـوآور يفوریازها نسازماننند.کیمیجادا

آنهـا از  یـت موفقيبه اشتراك دانش مؤثر داشته باشند ، که برايایژهتوجه کنند بلکه توجه و
چه عالقـه  اي دارند. اگرهاي باالقوهمزیتهاي اجتماعیرسانهبرخوردار است.یاتیحیتاهم

ها ممکـن اسـت   حال افزایش است اما کارکنان و مدیران دانش در سازمانها دربه این رسانه
ها نداشته باشند یا ممکـن اسـت از مزایـاي ایـن نـوع از      انگیزه کافی در استفاده از این رسانه

ها براي اهداف کاري آگاهی نداشته باشند. از طرفـی بـه علـت خطـرات و پیامـدهاي      رسانه
هاي اجتمـاعی در  ها تمایل ندارند که کارکنان خود از رسانههاي احتمالی سازمانسوء استفاده

پژوهش با بررسی اکتشافی به دنبال این است کـه چگونـه از   اشتراك دانش استفاده کنند. این 
گــذاري دانــش اي بــه اشــتراكهــاي اجتمــاعی داخلــی و خــارجی بــرهــاي رســانهفنــاوري
ها در مجارستان اجـازه اسـتفاده از   دهد که سازمانشود. نتیجه این تحقیق نشان میمیاستفاده
شـود کـه   یهـا ارائـه مـ   به سـازمان ییهایهمقاله توصیندر ادهند. هاي خارجی را نمیرسانه

ياهـداف کـار  يبرایاجتماعيهارسانهيهايورااز فنتا یزهانگیجاداکارکنان يچگونه برا
.استفاده نمایندش در اشتراك دان

بررسیۀ موردجامع. 4
وصداوسـیما سـازمان درحاضـر خبرگـان از میـان مـورد بررسـی،  جامعـه پـژوهش ایندر

دارايپـژوهش اینخبرگانبودند.دانشگاهیعرصهدرفعالواین حوزهبهمسلطکارشناسان
دانـش  مـدیریت حـوزه درتخصـص یـا ومـدرك دکتـرا  داراي.- 1بودنـد زیـر هـاي ویژگی

هـاي اجتمـاعی و  متخصص در حوزه رسانه- 3مدیریتی مسائلباآشناییوکافیيتجربه.2
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فعال حوزه مدیریت رسانه و سـازمان  - 5اشراف علمی به مدیریت دانش - 4فضاي مجازي 
).  1صدا و سیما (جدول

گیرينمونه. 5
دفـدار یـا قضـاوتی و    هـاي ه گیري غیراحتمالی و ترکیبـی از روش در این پژوهش، از نمونه

اي استفاده شده است.  زنجیره

حجم نمونه. 6
از متخصصـان و خبرگـان در   20در این پژوهش در مرحله دلفی با تمام اعضا پانل که شامل 

حوزه هاي مرتبط با پژوهش نظرخواهی شده است.
روش تجزیه و تحلیل داده ها

اي آمـار توصـیفی و تحلیلـی    هـ براي تجزیه و تحلیل داده ها در ایـن پـژوهش، از روش  
.  استفاده گردید

هـاي آلفـاي کرونبـاخ، میـانگین، واریـانس و      ها از آزمونبندي دادهبراي توصیف و طبقه
ها استفاده شده است.  براي مقایسه میانگینTانحراف معیار، ضریب کندال و از آزمون 

مقیاس اتفاق نظر
ـ   ان اعضـاي پانـل، از ضـریب همـاهنگی     در این پژوهش براي تعیین میزان اتفاق نظـر می

کندال استفاده شد.

. روایی و پایایی7
در تحقیق حاضر از روایی صوري، سازه و محتوایی استفاده گردیده و  روش آلفاي کرونبـاخ  

ســنجش میــزان پایــایی یــک پــژوهش هــاي کــه یکــی از مشــهورترین و معتبرتــرین روش
ته است.  است، میزان پایایی مورد سنجش قرار گرفعلمی
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. روش تحقیق8
هـاي  ساختار کار در این پژوهش استخراج راهکارها و متغیرهـاي اصـلی بکـارگیري رسـانه    

نهـا متناسـب بـا سـازمان صـدا و      اجتماعی در بهبود فرآیند مدیریت دانش و سپس تعـدیل آ 
است. در مرحله اول از پژوهش حاضر، راهکارهاي مورد نظر از طریـق مطالعـه مبـانی    سیما

هاي داخلی و خارجی استخراج گردید. که پـس از تلفیـق مشـابهات هـا و     ري و پژوهشنظ
راهکار شناسایی گردید. پس از  تعیین راهکارها، روش دلفی بـراي  22حذف موارد تکراري 

ســتفاده قــرار گرفــت. ایــن روش در شناســایی راهکارهــاي اصــلی در رســانه ملــی مــورد ا
پس از تعیین  مساله  و اهـداف تحقیـق، افـراد مـرتبط     مرحله اجرا شد. در مرحله اول و  سه

و 20). تعداد افراد پانـل در مرحلـه اول دلفـی    1شناسایی و پانل دلفی تشکیل گردید(جدول 
راهکـار تهیـه و بـراي    22اي شـامل  نفر بودند. در ادامه پرسشـنامه 19در مرحله دوم و سوم 

ان اهمیـت هـر یـک از راهکارهـاي     اعضاي پانل ارسال گردید. و از آنهـا خواسـته شـد میـز    
شناسایی شده را مشخص و در صورت نیاز نظرات، ایده ها و راهکارهاي مورد نظر خـود را  

و بـا اسـتفاده از ضـریب توافـق     spssنیز اعالم کنند. سپس میزان توافق از طریق نـرم افـزار   
اس نتـایج  ). در دومین مرحلـه، ایـن پرسشـنامه بـر اسـ     3کندال تحلیل گردید (جدول شماره

راهکـار قبلـی بـه خـاطر اهمیـت      22مرحله اول به صورت مجدد تهیه و دو راهکار از میان 
راهکار حاصل از بررسی سـواالت بـاز بـه پرسشـنامه     10پایین از نظر اعضاي پانل حذف و 

اضافه گردید. این مرحله تا جایی پیش رفت تا میـان اعضـاي پانـل در خصـوص راهکارهـا      
راهکـار شناسـایی گردیـد.    30در خاتمه و پس از اجراي مرحله سوم اتفاق نظر حاصل شد.

با توجه به نتایج به دست آمده در دور سوم دلفـی، و همچنـین ضـریب توافـق بـاال کـه در       
) درج گردیده است . همچنین با توجه به اینکه میانگین رتبه در سه مرحلـه دلفـی   2(جدول 

توافق هم در حد قوي می باشـد، در نهایـت   ) تغییر زیادي نکرده و ضریب4مطابق (جدول 
راهکار بکارگیري رسانه هاي اجتماعی در بهبود فرآیند مدیریت دانـش سـازمان صـدا و    30

سیما شناسایی گردید.  
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مراحل اجراي پژوهش

تعریف موضوع پژوهش

انتخاب اعضاي پانل دلفی
هاي مورد نیازتعیین تخصص-
شناسایی افراد واجد شرایط براي -

عضویت در پانل دلفی
مراجعه به افراد و گفتگو با آنها-
انتخاب اعضاي اصلی پانل دلفی-

بررسی ادبیات موضوع
مقاالت در ها و شناسایی پژوهش-

حوزه موضوع پژوهش
هاي استخراج راهکارها یا مولفه-

یافت شده در ادبیات

دریافت نظر اعضاي پانل درباره میزان اهمیت راهکارهاي یاد شده در ادبیات موضوع -
گردآوري ایده هاي و پیشنهادات اعضاي پانل درباره راهکارهاي که قبال به آن اشاره نشده -

دوره 
اول 
دلفی

ارائه مجموعه راهکارهاي جدید پیشنهاد شده از طرف اعضاي پانل به تمام اعضا -
دریافت نظر اعضاي پانل درباره میزان اهمیت راهکارهاي  قبلی و جدید پیشنهاد شده  -

دوره 
دوم 
دلفی

ارائه مجموعه راهکارها به عالوه میانگین نظر اعضاي پانل در دوره قبل-
اي پانل درباره میزان اهمیت راهکارهاي یاد شدهدریافت مجدد نظرات اعض-
دریافت نظر اعضاي پانل درباره ترتیب اهمیت راهکارهاي یاد شده-
دستیابی به اتفاق نظر-

سومدوره 
دلفی
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. لیست اعضاي شرکت کننده در پنل دلفی1جدول 

سوابق علمی، کاري، پژوهشی مشارکت کننده ردیف

عنوان رساله دکتري: طراحی مدل سازمان دانش بنیان سیما ، کارمند معاونت
براي سازمان صدا و سیما و داراي چندین مقاله در حوزه مدیریت دانش

دکتراي مدیریت دولتی 
گرایش منابع انسانی 1

عنوان پایان نامه ارشد: ارئه مدل ، کارمند رسمی سازمان صدا و سیما 
صدا و سیماپیشنهادي مدیریت دانش براي سازمان

کارشناسی ارشد 
مدیریت رسانه 2

، صاحب نظر در حوزه مدیریت رسانه و سازمان رییس مرکز ارزیابی صدا
صدا و سیما دکتراي مدیریت رسانه 3

مجري چندین طرح مدیریت دانش سازمان صدا و سیما کارشناسی ارشد 
مخابرات 4

ندین مقاله در داراي چ، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و ارتباطات 
ه رسانه هاي اجتماعیزحوزه مدیریت دانش، متخصص حو دکتراي مدیریت رسانه 5

صاخب نظر در حوزه سازمان صدا و سیما، داراي ،مدیر کل مرکز البرز 
مقاله هاي متعدد مرتبط با حوزه فضاي مجازي دکتراي مدیریت دولتی 6

جازي کشورمتخصص حوزه فضاي مجازي، مشاور در طرح هاي فضاي م دکتراي حقوق ارتباطات 7
راهکارهاي انگیزش کارکنان صدا و سیماي جمهوري پایان نامه ارشد: 

اسالمی ایران براي مشارکت در فرآیند تسهیم دانش به کمک تکنیک هاي 
بازي وارسازي

کارشناسی ارشد 
مدیریت رسانه 8

انه، صاحب نظر در حوزه مدیریت رس،عضو هیات علمی دانشگاه تهران
داراي چندین مقاله مرتبط با سازمان صدا و سیما

دکتراي مدیریت منابع 
انسانی 9

ب نظر در حوزه سازمان صدا و سیما، مدیر کل سابق روابط عمومی حصا
سازمان، مدیر سابق آموزش و پژوهش دانشگاه صدا و سیما

ارتباطاتعلوم دکتري 
اجتماعی 10

باطات دانشگاه صدا و سیمامعاون آموزش و پژوهش دانشکده ارت دکتراي ارتباطات 11
صاحب نظر در حوزه سازمان صدا و سیما، فعال حوزه رسانه هاي 

. هیات علمی دانشگاه صدا و سیما، کارمند سابق معاونت واجتماعی، عض
منابع انسانی سازمان صدا و سیما

دکتراي علوم سیاسی 12

مشاور چندین اي دیجیتال، رییس سابق مرکز فناوري اطالعات و رسانه ه
پایان نامه در حوزه مدیریت دانش سازمان صدا و سیما، داراي چندین مقاله 

مدیریت دانش
دکتراي مدیریت 

راهبردي 13

مجري چندین طرح در حوزه مدیریت دانش سازمان صدا و سیما کارشناسی ارشد 
مخابرات 14

تاب و مقاله مرتبط عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی داراي چندین  ک
با مدیریت دانش

دکتراي مدیریت فناوري 
اطالعات گرایش 

مدیریت دانش
15

عضو هیات علمی دانشگاه علوم تحقیقات داراي چندین مقاله مدیریت  دکتراي مدیریت دولتی  16
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دانش مرتبط با سازمان صدا و سیما گرایش منایع انسانی
روزنامه جام جمپیام رسان سروش، کارمندیسهعضو هیات ری دکتراي مدیریت رسانه 17

کارمند مرکز تبریز، صاحب نظر در حوزه رسانه هاي اجتماعی کارشناس ارشد مدیریت 
رسانه 18

عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، داراي چندین مقاله مدیریت 
دانش، مشاور چند پایان نامه مرتبط با سازمان صدا و سیما

دکتراي مدیریت 
ازرگانیب 19

نگی و علوم انسانی، کارمند هعضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات فر
مرکز رسانه هاي دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد ، داراي چندین مقاله در 

حوزه هاي رسانه هاي اجتماعی و مدیریت دانش
دکتراي فرهنگ و 

ارتباطات 20

نتیجه نهایی سه دور دلفی.2جدول

نتیجه 
آماري

سوم دلفیمرحله مرحله دوم دلفی مرحله اول دلفی

متغیرها

ف 
حرا

ان
ارد

اند
است

گین
میان

ف 
حرا

ان
ارد

اند
است

گین
میان

ف 
حرا

ان
ارد

اند
است

گین
میان

قابل 
قبول ./5014 157/4 ./6578 105/4 6708./ 35/4 ایجاد فرهنک مشارکت و 

استفاده از رسانه هاي اجتماعی
قابل 
قبول 6578./ 105/4 6578./ 105/4 6569./ 3/4 آموزش نحوه استفاده از 

هاي اجتماعیرسانه
قابل 
قبول 5619./ 263/4 6117./ 473/4 7608./ 5/4 ایجاد جامعه مجازي در سازمان

قابل 
قبول 6882./ 157/4 6882./ 157/4 6569./ 3/4 فراهم کردن زمینه هاي ایجاد 

هوش جمعی
قابل 
قبول 6882./ 157/4 6882./ 157/4 7451./ 15/4 استفاده سازمان از محیط شبکه 

اي براي یادگیري الکترونیکی
قابل 
قبول 5671./ 105/4 6533./ 263/4 7880./ 1/4 ایجاد مکانیزم توزیع اطالعات 

باز
قابل 
قبول 9112./ 052/4 8819./ 4 6407./ 4 تغییر رویکرد سازمان از 

تکنولوژي محور به افراد محور

قابل 
قبول 6306./ 21/4 7050./ 052/4  -  -

طراحی نظام مدیریت دانش 
سازمان بر اساس رسانه هاي 

اجتماعی
قابل 
قبول 7050./ 052/4 6882./ 842/3  -  - حمایت از گروه هاي بحث 

عمومی در شبکه هاي اجتماعی
قابل  7374./ 105/4 6882./ 157/4  -  - ایجاد امنیت و فضاي آزادي 
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قبول بیان از طریق رسانه هاي 
اجتماعی

قابل 
قبول 7647./ 842/3 6021./ 157/4  -  - در نظر گرفتن مالکیت معنوي 

صاحب دانش
قابل 
قبول 5671./ 105/4 6212./ 052/4  -  - مشخص شدن تکلیف شازمان 

در قبال رسانه هاي اجتماعی
قابل 
قبول 7050./ 052/4 6966./ 473/4 6805./ 4/4 در نظر گرفتن پاداش و ترفیع

قابل 
بولق 6306./ 789/3 7453./ 4 6958./ 4/2 فراهم کردن امکانات 

زیرساختی
قابل 
قبول 6666./ 4 7453./ 4 6708./ 15/4 ایجاد کار گروهی در شبکه 

هاي اجتماعی
قابل 
قبول 8093./ 105/4 8307./ 368/4 6069./ 5/4 اعتمادسازي و تامین امنیت الزم

قابل 
قبول 6069/. 421/4 6966./ 473/4 6569./ 3/4 ایجاد حس لذت تمایل از 

طریق رسانه هاي اجتماعی
قابل 
قبول 7132./ 210/4 6021./ 157/4 6048./ 05/4 بازي سازي در رسانه هاي 

اجتماعی

قابل 
قبول 8056./ 736/3 7050./ 052/4 6958./ 2/4

برگزاري کنفرانس ها و 
سمینارها از طریق شبکه هاي 

اجتماعی
قابل 
قبول 8056/. 263/4 8307./ 4.368  -  - اهداي جایزه بر اساس ارزیابی 

عملکرد بر مبناي دانش
قابل 
قبول 6578./ 105/4 7798./ 3.947  -  - دادن بازخورد به کاربران حوزه 

تصمیم از طریق ویکی ها

قابل 
قبول 6533./ 263/4 8093./ 105/4 6863./ 05/4

ایجاد شبکه اجتماعی داخلی 
ار اخبار و سازمان براي انتش

اطالعات
قابل 
قبول 7374./ 736/3 7374./ 105/4 7947./ 15/4 استفاده از سایت هاي شبکه 

هاي اجتماعی(مانند:فیسبوك)
قابل 
قبول 5442./ 052/4 7453./ 4 6863./ 05/4 تاسیس شبکه اي از نظام هاي 

اطالعاتی آزاد و باز
قابل 
قبول 9112./ 947/3 7050./ 052/4 7947./ 4 ایجاد انجمن ها و گروهاي 

مجازي مرتبط
قابل 
قبول 6533./ 263/4 6666./ 4 7181./ 1/4 ایجاد حافظه تعاملی از طریق 

شبکه هاي اجتماعی
قابل  9941./ 105/4 8983./ 842/3 7947./ 1/4 استفاده از ویکی ها به عنوان 
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قبول یک نوع ابزار گروهی
قابل 
قبول 5823./ 315/4 5823./ 315/4  -  - ایجاد ویکی فارسی در سازمان 

صدا وسیما
قابل 
قبول 7798./ 947/3 7798./ 052/4  -  - ایجاد صفحات پرسش و پاسخ 

در ویکی ها
قابل 
قبول 7453./ 4 8165./ 4  -  - استفاده از پیام رسان هاي 

داخلی مانند سروش

مقدار آلفاي کرونباخ و کندال هر سه مرحله دلفی.3جدول

دلفیمرحله سوم  مرحله دوم دلفی مرحله اول دلفی نوع آزمون

898./ 818./ 752./ الفاي کرونباخ
71./ 70./ 83./ ضریب کندال

میانگین رتبه هاي سه مرحله دلفی.4جدول

میانگین رتبه ها
مرحله متغیرها

سوم دلفی
مرحله 
دوم دلفی

مرحله 
اول دلفی

84/15 97/14 18/13 استفاده از رسانه هاي اجتماعیایجاد فرهنک مشارکت و 
74/15 42/15 53/12 آموزش نحوه استفاده از رسانه هاي اجتماعی
66/17 5/19 53/14 ایجاد جامعه مجازي در سازمان
45/16 18/16 6/12 فراهم کردن زمینه هاي ایجاد هوش جمعی
53/16 95/15 35/11 ونیکیاستفاده سازمان از محیط شبکه اي براي یادگیري الکتر
37/15 17 11 ایجاد مکانیزم توزیع اطالعات باز
61/15 08/15 93/10 تغییر رویکرد سازمان از تکنولوژي محور به افراد محور
79/16 53/14  - طراحی نظام مدیریت دانش سازمان بر اساس رسانه هاي اجتماعی
61/14 13/12  - حمایت از گروه هاي بحث عمومی در شبکه هاي اجتماعی
47/15 05/16  - ایجاد امنیت و فضاي آزادي بیان از طریق رسانه هاي اجتماعی
74/12 71/15  - در نظر گرفتن مالکیت معنوي صاحب دانش
63/15 5/14  - مشخص شدن تکلیف شازمان در قبال رسانه هاي اجتماعی
11/15 63/19 15/13 در نظر گرفتن پاداش و ترفیع
18/11 16/14 73/11 دن امکانات زیرساختیفراهم کر
66/14 13/14 5/12 ایجاد کار گروهی در شبکه هاي اجتماعی
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84/15 89/18 45/14 اعتمادسازي و تامین امنیت الزم
05/19 66/19 43/12 ایجاد حس لذت تمایل از طریق رسانه هاي اجتماعی
68/16 11/15 23/10 بازي سازي در رسانه هاي اجتماعی
13/11 37/14 6/11 رگزاري کنفرانس ها و سمینارها از طریق رسانه هاي اجتماعیب
95/17 47/18  - اهداي جایزه بر اساس ارزیابی عملکرد بر مبناي دانش

16 66/13  - دادن بازخورد به کاربران حوزه تصمیم از طریق ویکی ها
74/17 26/15 5/10 عاتایجاد شبکه اجتماعی داخلی سازمان براي انتشار اخبار و اطال
42/11 15 6/11 استفاده از سایت هاي شبکه هاي اجتماعی(مانند:فیسبوك)
71/14 87/14 38/10 تاسیس شبکه اي از نظام هاي اطالعاتی آزاد و باز
39/14 16/14 3/10 ایجاد انجمن ها و گروهاي مجازي مرتبط
53/17 76/13 05/11 ایجاد حافظه تعاملی از طریق شبکه هاي اجتماعی
55/16 11/12 18/10 استفاده از ویکی ها به عنوان یک نوع ابزار گروهی
26/18 26/17  - ایجاد ویکی فارسی در سازمان صدا وسیما
58/13 16/14  - ایجاد صفحات پرسش و پاسخ در ویکی ها
79/14 47/13  - بکارگیري پیام رسان هاي داخلی مانند سروش

کارهاي نهاییراه. 9
تایج دور اول تا سوم دلفی راهکارهاي نهایی استخراج و در جدول زیر نمـایش  با استفاده از ن

شوند. پژوشـگر  داده شده است. راهکارها به سه دسته مدیریتی، ابزاري و انگیزشی تقسیم می
بر اساس مختصات رسانه ملی، ادبیات نظري و نتایج مراحـل دلفـی راهکارهـاي بکـارگیري     

آیند مدیریت دانش سازمان صدا وسیما را ارائه کرده است.  رسانه هاي اجتماعی در بهبود فر

شماي کلی از راهکارهایی نهایی

راهکارهاي ابزاريراهکارهاي انگیزشیراهکارهاي مدیریتی

ایجاد فرهنک مشارکت و استفاده 
هاي اجتماعی در جهت از رسانه

تسهیم و استفاده از دانش
اجتماعی داخلی سازمان ایجاد شبکه در نظر گرفتن پاداش و ترفیع

براي انتشار اخبار و اطالعات

هاي آموزش نحوه استفاده از رسانه
اجتماعی در استفاده و 

گذاري دانشاشتراك

فراهم کردن امکانات زیرساختی 
هاي اجتماعی در بکارگیري رسانه

سازمان

استفاده از سایت هاي شبکه هاي 
اجتماعی(مانند:فیسبوك) به عنوان ابزار 

اشتراك گذاري دانش در سازمانموثر



1400پاییز و زمستان، 2، شمارة 11سال ،رسانه و فرهنگ88

ایجاد جامعه مجازي در سازمان
ایجاد کار گروهی در شبکه هاي 
اجتماعی، جهت انتقال دانش و 

تجربه و فعالیت هاي علمی
اي از نظام هاي اطالعاتی تاسیس شبکه

آزاد و باز

فراهم کردن زمینه هاي ایجاد 
هاي هوش جمعی از طریق رسانه

اجتماعی

و تامین امنیت الزم اعتمادسازي
در استفاده از رسانه هاي اجتماعی 
به منظوراستفاده و اشتراك گذاري 

دانش

ها و گروهاي مجازي ایجاد انجمن
مرتبط و استفاده از محتواي تولید شده 

هادر این گروه

استفاده سازمان از محیط شبکه اي 
براي یادگیري الکترونیکی به جاي 

یادگیري در محیط هاي بدون
تعامل

ایجاد حس لذت تمایل به اشتراك 
گذاري و استفاده از دانش از طریق 

رسانه هاي اجتماعی
ایجاد حافظه تعاملی از طریق 

هاي اجتماعیشبکه

هاي بازي سازي در رسانهایجاد مکانیزم توزیع اطالعات باز
اجتماعی

استفاده از ویکی ها به عنوان یک نوع 
کمک ابزار گروهی(کار مشارکتی به 

افزارهاي اجتماعی)کامپیوتر و نرم
تغییر رویکرد سازمان از تکنولوژي 

محور به افراد محور به کمک 
شبکه هاي اجتماعی

برگزاري کنفرانس ها و سمینارها 
از طریق رسانه هاي اجتماعی

ایجاد ویکی فارسی در سازمان 
وسیماصدا

طراحی نظام مدیریت دانش 
هاي سازمان بر اساس رسانه

تماعیاج
اهداي جایزه بر اساس ارزیابی 

عملکرد بر مبناي دانش
ایجاد صفحات پرسش و پاسخ در 

ویکی ها

حمایت از گروه هاي بحث 
هاي اجتماعیعمومی در شبکه

دادن بازخورد به کاربران حوزه 
هاتصمیم از طریق ویکی

بکارگیري پیام رسان هاي داخلی مانند 
سروش

بیان از ایجاد امنیت و فضاي آزادي 
طریق رسانه هاي اجتماعی

مشخص شدن تکلیف سازمان در 
هاي اجتماعیقبال رسانه

حمایت از مالکیت معنوي افراد 
هاي صاحب دانش در بستر رسانه

اجتماعی

گیريبندي و نتیجهجمع. 10
دهـد کـه سـازمان صـدا وسـیما در بعـد فرآینـد        هاي تحقیق در بعد مدیریتی نشان مـی یافته

کـه مـدیریت دانـش آن در وضـعیت     انش خود عملکرد ضعیفی دارد، بـه طـوري  مدیریت د
هـاي  هـاي اجتمـاعی و نداشـتن برنامـه و اسـتراتژِي     نامطلوب قرار دارد، نادیده گرفتن رسانه

ها از جمله مهمترین موارد است . همچنـین صـدا و سـیما بایـد     مند در قبال این رسانههدف
هـاي خـود   اي کـردن آمـوزش  رج کنـد و بـا شـبکه   بعد آموزش خود را از حالت سنتی خـا 

یادگیري الکترونیک را در دستور کار قرار دهد. عملکرد ضـعیف سـازمان در بعـد مـدیریت     
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دانش سازمان ابعاد گوناگونی دارد، نظام مدیریت دانش سازمان صدا و سـیما حالـت پویـا و    
نـوان مثـال، در طراحـی    پذیري جهت انطباق با شرایط در زمان مناسب را ندارد بـه ع انعطاف

هاي اجتماعی را به عنوان ابزاري که تاثیرات مثبتـی  نظام مدیریت دانش سازمان بایستی رسانه
هـا  بعـد انگیزشـی نیـز یافتـه    گرفـت. در ها داشـته را در نظـر مـی   بر مدیریت دانش سازمان

اجبـار و  گذاري و بکارگیري دانش در سازمان صدا و سیما با زور ودهد که اشتراكمینشان
هاي مشابه، کارساز نبوده و سازمان باید بیشتر بر روي عوامل انگیزشـی بـراي ترغیـب    برنامه

د مـدیریت دانـش اسـتفاده نمایـد.     کارکنان به استفاده از رسانه هاي اجتماعی در جهت فرآین
اي، شیوه ترغیب همـراه بـا رضـایت درونـی در     واقع سازمان به جاي شیوه اجبار و وظیفهدر

هـاي  هاي اجتماعی جهت مدیریت دانش خود، به کار برد. همچنـین یافتـه  ارگیري رسانهکهب
هاي اجتماعی را بـراي بهبـود   دهد که سازمان ابزارهاي رسانهتحقیق در  بعد ابزاري نشان می

اجازه استفاده از هر نـوع  هاي سازمان مدیریت دانش خود در اختیار دارد اما اهداف و ویژگی
دهد به عنوان مثـال اسـتفاده از   هر چند موثر در فرآیند مدیریت دانش را نمیرسانه اجتماعی
ی در بعـد امنیتـی   هاي اجتماعی بومی به جاي رسانه هـاي اجتمـاعی خـارج   ابزارهاي رسانه

) در 1394نشان داد نتایج کار با یافته هاي ایراندوسـت( ضمنا نتیجه یافته ها موثر خواهد بود.
دارد. ایـن کـار   ند در سازمان صدا و سیما همخوانیپاداش هدفمایجاد یک سیستم ضرورت

دادن فعالیت بیشتر در سازمان می شـود و بـا راهکـار   موجب برانگیختن و ترغیب کارکنان به 
رسـد دانـش   مـی . همچنین این پژوهش به این نتیجهپاداش و ترفیع پژوهش ما  تناسب دارد

شـود؛ در نتیجـه یکـی    ا آنها از سازمان خارج میدر سینه کارکنان و کارشناسان باقی مانده و ب
ها هستند. به طور کلی داشتن سـازوکاري بـراي   از منابع با ارزش دانشی در سازمان بازنشسته

مـدیریت دانـش در سـازمان باشـد.     ارتباط با بازنشسته ها میتواند یکی از الزامات زیرساختی
ارتبـاط بـین کارکنـان بازنشسـته و     د شـبکه اي بـراي  که در پژوهش ما راهکار ایجـا حالیدر

دهد که بازنشسته هـا بعـد   خروجی سازمان به دلیل اهمیت پایین حذف گردید، این نشان می
هـاي تحقیـق   از خروج از سازمان تمایلی زیادي براي ارتباط دانشی با سازمان ندارنـد. یافتـه  

سهیم دانـش داشـت.   ) نشان از بی انگیزگی کارکنان سازمان صدا و سیما در ت1397(سلطانی
سـیما موردتاییـد قـرار گرفـت و     در پژوهش ما هم ، مساله بـی انگیزگـی کارکنـان صـدا و     

) در پـژوهش  1395شد که یکسري راهکارهاي انگیزشی شناسـایی شـود. کـارگران (   باعث
کنـد و بـه   هاي اجتماعی بر عملکرد مدیریت دانش را بررسی میهاي رسانهخود تاثیر قابلیت

هاي اجتماعی بر تمام ابعاد مـدیریت دانـش مشـتري ماننـد     رسد که تاثیر رسانهیماین نتیجه
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اشتراك گذاري و بکارگیري دانـش مثبـت و معنـادار اسـت. ایـن پـژوهش انتشـار اخبـار و         
هـاي اجتمـاعی را در ارتقـا    ها در شـبکه هاي اجتماعی و ایجاد گروهاطالعات از طریق رسانه
ش ما نیز کامال با ایـن موضـوع تطـابق دارد و آن را مـورد     داند پژوهمدیریت دانش موثر می

هاي اجتمـاعی بـراي انتشـار اخبـار و اطالعـات داخلـی       دهد. استفاده از شبکهتایید قرار می
هـا در  سـازد. توجـه بـه گـروه    سازمان به نوعی انتقال دانش را نیـز در سـازمان ممکـن مـی    

هـا جهـت دار و در   کـه ایـن گـروه   هاي اجتماعی براي سازمان در صورتی موثر استشبکه
) در پـژوهش خـود بـا    1391راستاي  بهبود در فرآیند مدیریت دانش سازمان باشد. صالحی(

رسـد کـه سـازمان   اي به ایـن نتیجـه مـی   هاي رسانهعنوان اهمیت مدیریت دانش در سازمان
تشویق تفکـر برايهافعالیتجملهاز.باشدخالقیادگیريوتفکرمورددربایدمحوردانش

برگـزاري  وآمیـز مخـاطره وخالقهايتالشبهدادنپاداشبهتوانمیخالقیادگیريوپویا
پـژوهش مـا نیـز آمـوزش را بـه عنـوان یکـی از        .کـرد اشـاره خالقیـت آموزشیهايکارگاه

راهکارهاي موثر مورد تایید قرار داد. آموزش استفاده از رسانه هاي اجتمـاعی مـی توانـد بـه     
هاي جدید در افراد کمک کند و از این طریق به مدیریت دانش سـازمان  خالقیت و ایدهبروز 

رسد کـه اسـتفاده از ابزارهـا و    ) در پژوهش خود به این نتیجه می1393کمک نماید. اسدي (
مدل براي پیاده سازي مدیریت دانش در سازمان الزم هستند ولی کافی نیسـتند. بررسـی هـا    

گري مثل فرهنگ سازمانی، اسـتفاده از ابزارهـاي فنـاوري اطالعـات،     دهد عوامل دینشان می
عوامل اشتراك و تسهیم دانش، اختصاص پـاداش بـراي کارکنـان و .. در بهبـود فرآینـدهاي      

چنـین  هـم کنـد. هاي پژوهش  ایـن مـوارد را تاییـد مـی    مدیریت دانش نقش دارند. که یافته
هـا از طریـق   گیـري رکـز در تصـمیم  گیـري مشـارکتی و عـدم تم   پژوهشگر روشهاي تصمیم

داند کـه بـا راهکـار اسـتفاده از     سازي و بکارگیري دانش مناسب میها را براي  نهادینهویکی
هاي اجتماعی جهـات انتقـال   ویکیها به عنوان یک ابزار گروهی و ایجاد کارگروهی در شبکه

ي مطابقـت دارد.  دانش و استفاده از تجربیات و فعالیـت هـاي علمـی  از راهکارهـاي ابـزار     
) در پژوهش خود به این نتیجه می رسد که ابعاد مدیریت دانش بـر اثربخشـی   1391هاشمی(

هاي داخلی را عامل مـوثري بـراي   اقتصادي رسانه تاثیر مثبتی دارد و فرهنگ استفاده از شبکه
ایجاد شبکه اجتماعی داخلـی بـراي اتشـار اخبـار و    "داند که راهکار تقویت تسهیم دانش می

در پژوهش ما این موضوع را تایید می کند. همچنین این پژوهش عامـل مهـم در   "اطالعات 
کاربرد یا استفاده دانش را استفاده سازمان از تکنولوژي هاي ارتباطی می داند کـه  تقویت بعد

با راهکارهاي تاییدي پژوهش ما مطابقت دارد.  
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پیشنهادات1.10
شود سازمان ابتدا قبـل از  همچنین آموزش، پیشنهاد میسازي و با توجه به اهمیت فرهنگ)1
هاي اجتماعی سـعی کنـد در بـین کارکنـان فرهنـگ اسـتفاده از ایـن نـوع         کارگیري رسانههب

ر کنـار فرهنـگ بحـث آمـوزش نیـز      ها در مدیریت دانـش خـود را تقویـت نمایـد. د    رسانه
مختلـف داده شـود زیـرا    هـاي زمـانی   شود، باید به کارکنان آمـوزش الزم در دوره میمطرح

رسانه هاي اجتماعی به سرعت در حال تحول هسـتند کارکنـان هـم بایـد متناسـب بـا ایـن        
هـاي اجتمـاعی در جهـت    تغییرات آمـوزش الزم را در خصـوص نحـوه اسـتفاده از رسـانه     

مدیریت دانش سازمان ببینند.
از طریـق  گـذاري و اسـتفاده از دانـش    ایجاد حس لذت تمایـل بـه اشـتراك   « راهکار)2
باالترین میزان اهمیت را در بـین تمـام راهکارهـا بـه دسـت      19با رتبه » هاي اجتماعیرسانه

رسـد یکـی از راهکارهـاي کـه کارکنـان از      آورده است. با توجه به ایـن نکتـه بـه نظـر مـی     
هاي اجتماعی در جهت مدیریت دانش سازمان استفاده کنند بکـارگیري تکنیـک هـاي    رسانه

هـاي مختلفـی حـس    قانه از روشهاي خاللذت است. سازمان باید با شیوهسرگرمی و ایجاد
ها را در کارکنان ایجاد نماید.  خشنودي استفاده از این نوع رسانهلذت و
باالترین میـزان اهمیـت در بـین    » ایجاد ویکی فارسی در سازمان صدا و سیما«راهکار)3

د کـه سـازمان بایـد بـه فکـر      شـو اد میراهکارهاي ابزاري را به دست آورده است. لذا پیشنه
رتقـا مـدیریت دانـش خـود باشـد.      هاي اجتماعی براي استفاده  در جهت اسازي رسانهبومی
سازي رسانه هاي اجتماعی متناسب با سازمان اثرگذاري آنها را بر بهبود مدیریت دانـش  بومی

کند.  سازمان بیشتر می
اي بهبود وضعیت استفاده از دانـش افـراد   به سازمان صدا و سیما پیشنهاد می شود  بر)4

ها و حل مسایل و برنامه ریزي هاي کوتاه مـدت و  کارگیري درست آن در تصمیم گیريهو ب
بلند مدت خود در رسانه هاي اجتماعی فرآیندهاي بحث و تبادل نظر و نظام هاي پرسـش و  

بکارگیري دانش افـراد  پاسخ را تقویت نماید زیرا بر اساس نتایج پژوهش یکی راه هاي موثر 
باشد.  ها میهاي غیر مستقیم و در داخل بحث ها و پرسش و پاسخشیوه
سازمان باید با توجه به وبژگی هاي منحصر به فرد خود از هر نـوع رسـانه اجتمـاعی    )5

در جهت اهداف دانشی خود استفاده نکند زیرا بسیاري از این نوع از رسانه ها از نظر امنیتـی  
ان نیستند و هر چند که ممکن است تاثیر زیادي در بهبود مدیریت دانـش سـازمان   قابل اطمین
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داشته باشند. بنابراین سازمان باید سعی کند رسانه هاي که قابلیـت اطمینـان زیـادي داشـته و     
مـدیریت دانـش خـود    هـاي سـازمان باشـد در جهـت بهبـود     متناسب با اهـداف و ویژگـی  

نماید.استفاده
ها استفاده از دانش تخصصی و تجربیـات کارکنـان   که در بیشتر پژوهشبا توجه به این)6

شـود  انـد پیشـنهاد مـی   بازنشسته را عاملی در جهت بهبود مدیریت دانش سازمان ها دانسـته 
عـد از بازنشسـتگی بـا سـازمان و     سازمان با  ایجاد کارگروهی علت قطع  ارتبـاط کارکنـان ب  

کرده و با مشوق هـا مـادي و معنـوي زمینـه هـاي      تمایل آنها در تسهیم دانش را بررسیعدم
ها را به واسطه ابزارهاي رسانه هاي اجتماعی فراهم آورد. ارتباط آن

با توجه به اینکه راهکار اعتمادسازي و تامین امنیـت الزم در اسـتفاده از رسـانه هـاي     )7
زمینـه هـاي   اجتماعی امتیاز باالیی در بین راهکارهاي انگیزشی کسـب نمـود، سـازمان بایـد    

نه هـاي اجتمـاعی بـه تسـهیم     گونه سو اسـتفاده از دانـش کارکنـانی کـه بـه وسـیله رسـا       هر
پردازند از بین ببرد زیرا اگر کارکنان متوجه شـوند کـه از تجربـه و دانـش آنهـا در      میدانش

ــجهــت اهــداف شخصــی و... اســتفاده مــی  ــراي ایــن کــار را  شــود دیگــر انگی زه کــافی ب
داشت.نخواهند

چه رسانه هاي اجتماعی نقش بسیار حیاتی در بهبـود و ارتقـاي مـدیریت دانـش     اگر)8
توانـد بـر روي مـدیریت دانـش     بازي می کند، اما این نوع از رسانه ها به خودي خـود نمـی  

، داستن اینکـه چـه نـوع رسـانه هـاي اجتمـاعی انتخـاب شـوند، اهـدف و          تاثیرگذار باشند
تـر  رك درستی از مدیریت دانش و از همـه مهـم  هاي سازمان چگونه است ، داشتن دویژگی

هاي اجتماعی قادر اسـت کـه حمایتهـاي کارآمـد و     انهیک مجموعه یکپارچه از ابزارهاي رس
ثمربخش را از مدیریت دانش ایجاد کند.
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