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Abstract: Nowadays, one of the key issues in enterprise 2.0 is how to
use the innovative knowledge of users and customers systematically
and purposely, and also benefit from the knowledge sharing in
organizational processes. One effective approach is to make use of
an open innovation approach leading to improvement of knowledge
flows into the organization. However, to date, specific knowledge
management architecture for managing such knowledge flow based
on the open innovation approach has not been studied in enterprise
2.0 yet. In this research a new campestral architecture is introduced
for knowledge management in enterprise 2.0 that is based on open
innovation approach. For this purpose, grounded theory, a qualitative
inductive research has been used with emphasis on content analysis of
documents and related research studies. The results of content analysis
show that the key intersection between knowledge management sharing,
enterprise 2.0 and open innovation is knowledge flow management.
Therefore, using the characteristics of in-flow and out-flow of
knowledge, a conceptual architecture composed of five different layers
with seventeen components is proposed. These layers are the logic of
business, interface, process and flow of knowledge, infrastructure, and
context. In the proposed architecture, each layer has some components
that are connected to each other and some of them are connected to the
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components of other layers as well. The proposed architecture is also compared with two
similar architectures in this context as well.
Keywords: Knowledge Management Architecture, Knowledge Flow, Enterprise 2.0, Open
Innovation
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مقاله برای اصالح به مدت  36روز نزد پدیدآوران بوده است.

چكيــده :امــروزه یکــی از مســائل مهــم در کسـبوکارهای بنــگاه  ،2/0چگونگــی
بهرهبــرداری هدفمنــد و نظاممنــد از دانشهــای نوآورانــة کاربــران و مشــتریان
و دســتیابی بــه ســودمندی از طریــق ورود ایــن دانــش در فرایندهــای ســازمانی
اســت .بهرهگیــری از رویکــرد نــوآوری بــاز کــه ســبب بهبــود جریانهــای
دانشــی بنگاههــا میشــود ،میتوانــد بــه تحقــق ایــن امــر کمــک کنــد .بــا ایــن
حــال ،تــا امــروز یــک معمــاری مدیریــت دانــش مشــخص بــرای مدیریــت جریــان
دانــش مبتنــی بــر رویکــرد نــوآوری بــاز  ،در بنــگاه  2/0ارائــه نشــده اســت .در
ایــن پژوهــش یــک معمــاری جدیــد بــرای مدیریــت دانــش در بنــگاه  2/0پیشــنهاد
شــده کــه در آن از رویکــرد نــوآوری بــاز بهــره گرفتــه شــده اســت .بــرای پیشــنهاد
ایــن معمــاری از روش کیفــی نظریــة دادهبنیــاد بــا تأکیــد بــر تحلیــل محتــوای
اســناد و متــون اســتفاده شــده اســت .نتایــج تحلیــل محتــوا نشــان داده اســت کــه
نقطــة اشــتراک مدیریــت دانــش ،بنــگاه  ،2/0و نــوآوری بــاز مدیریــت جریــان
دانــش اســت .بــر همیــن اســاس ،بــا اســتفاده از خصیصههــای جریــان دانــش
ورودی و خروجــی یــک معمــاری مدیریــت دانــش پنــج الیــهای بــا هفــده
مؤلفــه پیشــنهاد شــده اســت .ایــن الیههــا عبارتانــد از الیــة منطــق کس ـبوکار،
ارائــه و رابــط ،فراینــد و جریــان دانــش ،زیرســاخت ،و زمینــه .در معمــاری
پیشــنهادی هــر یــک از ایــن الیههــا دارای مؤلفههایــی هســتند کــه بــا یکدیگــر
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بــا یکدیگــر و بــا برخــی از مؤلفههــای ســایر الیههــا در ارتباطانــد .معمــاری پیشــنهادی بــا دو نمونــة
اصلــی مشــابه در مطالعــات پیشــین نیــز مقایســه شــده اســت.
كليدواژهها :معماری مدیریت دانش ،جریان دانش ،بنگاه  ،2/0نوآوری باز ،نظریة دادهبنیاد
 .1مقدمه

یکــی از شــاخصهای حیاتــی بــرای ادامــة بقــای بنگاههــای اقتصــادی ،نــوآوری در خدمــات

و محصــوالت آنهاســت .بــرای ایــن منظــور ،بنگاههــای اقتصــادی بــا دو رویکــرد نــوآوری مواجــه
هســتند :نــوآوری بســته و نــوآوری بــاز .نــوآوری بســته ،مدلــی از نــوآوری اســت کــه وابســته بــه

منابــع فکــری درونســازمانی اســت .ولــی ،در نــوآوری بــاز بــر اســتفادة حداکثــری از منابــع دانشــی

خــارج از مــرز ســازمان تأکیــد میشــود (صفــدري رنجبــر ،منطقــي و توكلــي  .)1393قلــب نــوآوری بــاز،
مدیریــت جریانهــای دانــش ورودی و خروجــی ســازمان اســت .از ســوی دیگــر ،ســازمانها در

محیطهــای کاری وابســته بــه دانــش ،بهمنظــور حمایــت از افــراد بــرای اجــرای موفــق وظایفشــان

میبایســت دانــش مرتبــط بــا فعالیتهایشــان را در اختیارشــان قــرار دهنــد .از ایــن رو ،بایــد دانــش
را در ســازمان بــه جریــان درآورنــد .مســئلة اصلــی ایــن اســت کــه بخــش قابــل توجهــی از دانشــی

کــه میتوانــد یــک کســبوکار را نــوآور نگــه دارد ،در اختیــار کاربــران و مشــتریان ســازمان
اســت کــه میتــوان از آن بــا اســتفاده از رویکــرد نــوآوری بــاز بهرهمنــد شــد .بــه بیــان واضحتــر،
بــرای عملیاتیکــردن رویکــرد نــوآوری بــاز ،ســازمانها میبایســت جریــان ورودی و خروجــی

دانــش را مدیریــت کننــد ) .(Žemaitis 2014امــا تــا امــروز یــک معمــاری مدیریــت دانــش مشــخص
بــرای ایــن امــر در بنــگاه  2/0ارائــه نشــده کــه بتــوان بهکمــک ویژگیهــای نــوآوری بــاز امــكان
بهرهبــرداري نظاممنــد از دانــش ذينفعــان درونــي و بيرونــي در راســتاي اهــداف ســازماني
را فراهــم كــرد .الزم بــه ذکــر اســت کــه بــرای بــه جریــان انداختــن دانــش در بیــرون و درون

ســازمان بهمنظــور دســتیابی بــه نــوآوری بــاز ،ســازمان بایــد مرزهــای ســخت خــود را شکســته و

بــه کارکنــان و مشــتریان اجــازة انتقــال دانــش بدهــد .لیکــن ،بســتری کــه میتوانــد ایــن خصیصــه

را پشــتیبانی نمایــد ،بســتر بنــگاه  2/0اســت .بنــگاه  2/0بــر کمرنگکــردن مرزهــای ســازمان بــ ه

کمــک فناوریهــای وب  2/0تمرکــز دارد .معمــاري پیشــنهادی بــرای ایــن منظــور ميتوانــد بــراي

کسـبوکارهای اينترنتــي كاربرمــدار ،مثــل بســترهای تجــارت الکترونیــک «مشــتری بــه مشــتری»

1

)1. customer to customer (C2C
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و بســترهای بهاشــتراکگذاری ویدئــو ،قابليــت اســتفاده از تجربــه و دانــش مشــتريان را فراهــم

كنــد .در ایــن راســتا ،ســؤال اصلــی ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه «یــک معمــاري مناس ـب بــراي
تســهيل و بهبــود مديريــت دانــش بــا توجــه بــه رویکــرد نــوآوري بــاز در بســتر بنــگاه  2/0دارای

چــه اليههــا و مؤلفههایــی اســت؟» طراحــی ایــن معمــاری از دیــدگاه جریانمحــور میتوانــد در

شناســایی نیازمندیهــای عملکــردی و غیرعملکــردی مدیریــت دانــش در بنگاههــای  2/0مبتنــی
بــر ویژگیهــای پارادایــم نــوآوری بــاز مفیــد باشــد .یکــی از نقــاط اشــتراک پارادایــم بنــگاه  2/0و
رویکــرد نــوآوری بــاز مفهــوم جریــان دانش اســت .از آنجاکــه ذات نـــوآوری باز تســلـــط بر روی

جـــریان دانــش ورودی و جـــریان دانــش خروجــی در سـازمـــان اســت ،ایــن اســت که از ایــن منظر،

بنــگاه  2/0ســازمانی اســت کــه بهدنبــال تســهیل و هدفمندســازی جریانهــای دانــش در ســازمان بــا

کمــک فنــاوری کاربرمــدار وب  2/0اســت .بنابرایــن ،بــا تمرکــز بــر روی مقولــة مدیریــت جریــان
دانــش میتــوان معمــاری مناســبی بــرای مدیریــت دانــش در بنــگاه  2/0بــا رویکــرد نــوآوری بــاز
ارائــه داد .بــه بيــان بهتــر ،نــوآوری موفــق وابســته بــه دانــش (دانــش بــازار ،دانــش اســتراتژیک و

دانــش فناورانــه) بــوده ،و نــوآوری بــاز موفق وابســته بــه جریــان دانــش اســت (;Saebi & Foss 2015

 .)Roper & Hewitt-Dundas 2015پــس ،بــا توجــه بــه نقــش جریــان دانــش ورودی و خروجــی در

مدیریــت دانــش ،معمــاری پیشــنهادی در ایــن پژوهــش روی مقولــة جریــان دانــش متمرکــز اســت.

معمــاری پیشــنهادی بهصــورت الیــهای اســت کــه هــر الیــه دارای مؤلفههــای مشــخصی اســت.

روششناســی مــورد اســتفاده بــرای تحلیــل نیازمندیهــا در ایــن پژوهــش« ،نظریــة دادهبنیــاد»

1

بــا رویکــرد «اشــتراوس و کوربیــن» مطابــق بــا مــدل مطرحشــده توســط دکتــر «مهانــاد حــاوه»

2

عضــو هیئــت علمــی «دانشــگاه دبــی» در یکــی از پروژههــای کشــور «امــارات متحــدة عربــی» در
پژوهشــی بــا عنــوان «اســتفاده از نظریــة دادهبنیــاد بهعنــوان روشــی بــرای تحلیــل نیازمندیهــای

سیســتم» اســت ( .)Halaweh 2012در ادامــه ،پــس از مــرور ادبیــات و پیشــینة پژوهــش در بخش دوم،
در بخــش ســوم روش نظریــة دادهبنیــا ِد مــورد اســتفاده بــرای تعییــن معمــاری تشــریح میگــردد.
ســپس ،در بخــش چهــارم ،یافتههــای پژوهــش در قالــب ســاختار معمــاری پیشــنهادی ،الیههــا و

مؤلفههــای آن بــا اســتفاده از روش نظریــة دادهبنیــاد معرفــی میگردنــد و در انتهــا ،نتیجهگیــری و

تحقیقــات آتــی ارائــه میشــود.

2. Mohanad Halaweh

1. grounded theory
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 .2مبانی نظری و پیشینة پژوهش

در ایــن بخــش ابتــدا مفاهیــم اصلــی مرتبــط بــا پژوهــش شــامل نــوآوری بــاز ،بنــگاه  ،2/0و

مدیریــت دانــش در بنــگاه  2/0تشــریح میگــردد .ســپس ،پژوهشهــای اصلــی در ایــن حــوزه

معرفــی میشــوند.
 .1-2نوآوری باز

نــوآوری بــاز دربرگیرنــدة درج ـهای از بــاز بــودن 1بــرای خلـ ِ
ـق جریــان نــوآوری در ســازمان
اســت بهنوعــی کــه نــوآوری صرفــاً بــه جریــان دانــش درونســازمانی خالصــه نشــده ،بلکــه بــه

بازکــردن هدفمنــد درهــای ســازمان بــرای ورود و خــروج جریــان ایدههــای نوآورانــه بــه دورن
و بیــرون ســازمان توجــه ویــژهای میشــود و ســازوکار مناســب بــرای محققشــدن آن فراهــم

میگــردد ( .)Bibikas et al. 2008; Saebi & Foss 2015; Huizingh 2011بــر اســاس پژوهــش

«ســائبی و فــاس» در ســال  2015اســتراتژیهای مختلفــی را میتــوان بــرای نــوآوری بــاز متصــور

شــد کــه ایــن اســتراتژیها بــر مــدل کســبوکارها تأثیرگــذار خواهنــد بــود .در ایــن پژوهــش

چهــار نــوع اســتراتژي بــراي نــوآوري بــاز بــا دو محــور وســعت 2و عمــق 3بيــان شــده کــه تأثیــر

بوکار (شــامل :محتــوا ،ســاختار و حکمرانــی تراکنشهــا) ،یــک مــدل
آن بــر ابعــاد اصلــی کس ـ 
بوکار بــاز پیشــنهاد میدهــد (.)Saebi & Foss 2015
اجتماعــی را بــرای مدلهــای کســ 

«ویکهــام و ویکهــام» در پژوهشــی در ســال  ،2013نــوآوری بــاز را از ســه دیــدگاه شــرکتی،

اکوسیســتمی و ترکیبــی حاصــل از تعامــل میــان شــرکت و اکوسیســتم بررســی کردنــد (Wikhamn

:)& Wikhamn 2013

شــرکتی :تمرکــز روی ایــن موضــوع اســت کــه ایدههــا و نوآوریهــا چگونــه میتواننــد در

میــان مرزهــای ســازمان منتقــل شــده و بــه ایجــاد ارزش و جریــان درآمــد ورودی منجــر شــوند.

اکوسیســتمی :از جنبــة اكوسيســتمي توجــه بيشــتر بــر فعالیتهــای نــوآوری بــاز در خــارج
از مرزهــای ســازمان و در یــک اکوسیســتم کســبوکار وســیعتر متمرکــز اســت .در ايــن

رويكــرد ،کاربــر بهعنــوان یــک نــوآور 4در نظــر گرفتــه ميشــود.

ترکیبــی :در ايــن دیــدگاه بیــن موضــوع نــوآوری بــاز در شــرکتهای نوآورانــه و اکوسیســتم
آنهــا یــک ارتبــاط دو ســویه وجــود دارد .یکــی از مصادیــق تعامــل میــان فعالیتهــای
3. depth

2. breadth

1. openness
4. user as an innovator
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نــوآوری دو جنبــة فوقالذکــر ،تعامــل میــان شــرکت و ذینفعــان محیــط پیرامونــی اســت کــه
اصطالحــاً جعبــ ه ابــزار 1نامیــده میشــود.
 .2-2بنگاه 2/0

بنــگاه  2/0بــه معنــاي اســتفاده از فناوریهــای وب  2/0در درون یــک ســازمان و بــرای

توانمندکــردن فرایندهــای کســبوکار اســت تــا مشــارکت افــراد ارتقــا یابــد و افــراد از طریــق
اســتفاده از ابزارهــای رســانة اجتماعــی بــه یکـــدیگـــر متصــلشــوند (احمــدي و روحانــي .)1394

در پژوهــش «مکـــافی» بنگـــاه  2/0عبــارت اســـت از« :اســتفاده از نرمافزارهــاي اجتماعــي در درون
ســازمان يــا بيــن ســازمان و مشــتريان يــا شــركاي آن» ( .)McAfee 2006بنــگاه  2/0را میتــوان از
دیدگاههــاي مختلــف زیــر تعریــف نمــود:

دیــدگاه وبمحــور :بنــگاه  2/0ســازمانی اســت کــه ضریــب نفــوذ فناوریهــای نســل دوم وب
در آن بســیار باالســت .بــه بیــان بهتــر ،از دیــدگاه وبمحــور ،ســازمان  2/0ســازمانی اســت کــه
توســط فناوریهــای وب  2/0توانمنــد شــده اســت.

دیـدگاه فناوریمحـور :از دیـدگاه فناوریمحـور بنـگاه  2/0تلفیقـی از فناوریهـا ،دیدگاههـا،
روششناسـیها ،چارچوبهـا و مفاهیـم وب  2/0اسـت کـه بـا رویکـرد معماری سـرویسگرا

2

بهوجـود آمـده اسـت کـه بـرای پیشـبرد اهـداف خـود از فناوریهـا و مفاهیـم نسـل دوم وب

بهـره میگیـرد .در بنـگاه  ،2/0معماری سـرویسگرا روشـی اسـت بـرای طراحی و پیادهسـازی

نرمافزارهـای گسـتردة سـازمانی کـه در آن سـرویسها مسـتقل ولـی بههـم متصـل هسـتند و

قابلیـت اسـتفادة مجـدد را دارنـد .ایـن سـرویسها بـا یـک واسـط اسـتاندارد و مسـتقل از بسـتر
پیادهسـازی از هـم جـدا شـدهاند.

دیــدگاه رســانهمحور :در ایــن دیــدگاه بنــگاه  2/0را میتــوان مجموعــهای مرکــب از
رســانههای اجتماعــی ،معمــاری ســرویسگرا ،مدیریــت دانــش و فناوریهــای وب 2/0

دانســت

(& Zlateva 2012; Soriano et al. 2007

.)Velev

دیــدگاه فرایندمحــور :در ایــن دیــدگاه تمرکــز بــر روی فرایندهای ســازمانی و خودکارســازی
آنهــا و ارائــة نرمافزارهــا بهصــورت ســرویس بــه افــراد ســازمان اســت (& Corso, Martini

 toolkits .1جعبــهابزارهــا مجموع ـهای هماهنــگ از ابزارهــای طراحــی کاربرپســند هســتند کــه کاربــران را در توســعة
نوآوریهــای محصــول جدیــد بــرای خودشــان توانمنــد میکننــد.
)2. service oriented architecture (SOA
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 .)Pesoli 2008; Kemsley 2010در ایــن دیــدگاه در الیــة محاســبات ،بــر روی محاســبات

اجتماعــی تمرکــز میشــود.

دیــدگاه رایانشمحــور :در ایــن دیــدگاه بنــگاه  2/0تلفیقــی از سیســتم مدیریــت فراینــد
کس ـبوکار ،رایانــش اجتماعــی ،معمــاری ســرویسگرا و محیــط مبتنــی بــر محاســبات ابــری
اســت (.)Kryvinska, Auer & Strauss 2009

در پژوهــشی «مــرادی و ســلیمیفر» بــه نقــل از «وايلــي» عــاوهبــر بيــان ویژگیهــاي بنــگاه

 2/0شــامل چابكــي ،گــردش آزاد اطالعــات ،تصميمگيريهــاي بهتــر ،كارايــي و بهــرهوري

بيشــتر ،مشــاركت و بــاز بــودن ،بنــگاه  2/0را در مقایســه بــا بنــگاه  1/0بــا ســاختار سلســلهمراتبی،
بوروکراتیــک ،غیرمنعطــف و بــا مرزهــای مشــخص و بخشهــای جداگانــه ارائــه نمــود (مــرادی

و ســلیمیفر  1393نقــل از  .)Wylie 2009بــا توجــه بــه تمرکــز ایــن پژوهــش بــر رویکــرد نــوآوری

بــاز بســتر مناســب بــرای عملیاتیکــردن معمــاری پیشــنهادی بنــگاه 2/0اســت .بنــگاه  2/0بهعنــوان
بســتر معمــاری پیشــنهادی ،بــر اســاس مطالعــات انجامشــده ،بهصــورت زیــر تعریــف میشــود:
( )1فناوریهــای  )2( ،SMAC1محیــط رایانــش ابــری کــه شــامل مدلهــای مختلــف ”“as a Service

اســت )3( ،مدیریــت دانــش کــه جریــان دانــش را نیــز دربــردارد )4( ،معمــاری ســرویسگرا

کــه وبســرویسها را شــامل میشــود ،و ( )5سیســتم مدیریــت فراینــد کســبوکار ،2کــه ایــن

سیســتمها فراینــد را بهعنــوان ســرویس 3ارائــه میدهنــد.

بنابرایــن ،دیــدگاه مــورد نظــر بــرای بنــگاه  2/0در ایــن پژوهــش بهصــورت زیــر اســت کــه

مدیریــت دانــش بهعنــوان یکــی از ارکان ایــن نــوع بنگاههــا مطــرح میشــود:

Enterprise 2.0 = Web 2.0 Technologies + Cloud Computing Environment+ KM + SOA + BPMS

 .3-2مدیریت دانش در بنگاه 2/0

«شــعبان» و همــکاران در ســال  2016مراحــل ،ویژگیهــا و شــاخصهای مهــم خلــق و اشــاعة

دانــش در بنــگاه  2/0را تشــریح کردنــد .در پژوهــش ایشــان ،ده مــدل بــرای مدیریــت دانــش در
بنــگاه  2/0شناســایی شــده کــه پــس از بررســی ایــن مدلهــا و شــاخصهای مرتبــط بــا مدیریــت
دانــش در بنــگاه  2/0و بــا اســتفاده از نظرســنجی از خبــرگان چارچوبــی بــرای مدیریــت دانــش در

بنــگاه  2/0پیشــنهاد شــده اســت .در ایــن چارچــوب چهــار مؤلفــة اصلــی در نظــر گرفتــه شــده کــه
)2. business process management (BPMS

)1. social media, mobility, analytics, cloud (SMAC
)3. business process as a service (BPaaS
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عبارتانــد از :ارتباطــات  ،2/0همــکاری  ،2/0یادگیــری  ،2/0و تولیــد محتــوا .بــرای هــر یــک از
ایــن مؤلفههــا نیــز از ســه بُعــد فنــاوری ،دانــش و افــراد جزییاتــی مشــخص شــده اســت (Sha’ban

.)et al. 2016

« نجفلــو ،شــامیزنجانــی و ســهرابی» در ســال  1392چارچــوب مفهومــی بــرای اســتفاده از

فنــاوری وب  2/0در ســازمان را بــا هــدف مدیریــت دانــش مشــتری ارائــه کردنــد .در ایــن چارچوب
بــه ســه گونــه دانــش اشــاره شــده اســت کــه فناوریهــای وب  2/0میتوانــد بــه مدیریــت آنهــا

کمــک کننــد )1( :دانــش بــرای مشــتری )2( ،دانــش از مشــتری ،و ( )3دانــش دربــارة مشــتری
(نجفلــو ،شــامیزنجانــی و ســهرابی .)1392

«نبــی میبــدی» و همــکاران در پژوهــش خــود ســازمان را بــهمثابــة یــک شــبکة اجتماعــی

در نظــر گرفتهانــد کــه ســه وجــه دارد :اجتماعــی از افــراد و گروههــای تخصصــی بــرای ارتبــاط

حرفــهای ،محیطــی مشــارکتی بــرای ایجــاد و بهاشــتراکگذاری اطالعــات و دانــش ســازمانی ،و
ابــزاری بــرای ارائــة خدمــات شــغلی و حرفـهای .همچنیــن ،نقــش ســازمان بهعنــوان شــبکة اجتماعــی

در شــکلگیری الگوهــای فکــری کارکنــان و ایجــاد بســتر تــازه بــرای ارتباطــات ســازمانی تبییــن
شــده اســت (نبــی میبــدی ،علیدوســتی و نظــری .)1396

«شــامی زنجانــی و قاســمتبار شــهری» مجموعــهای از عوامــل کلیــدی موفقیــت بــرای

فناوریهــای وب  2/0در ســازمان را بررســی نمودنــد و در نهایــت ،یــک مــدل موفقیــت هفــت
بخشــی بــرای بهاشــتراکگذاری دانــش اجتماعــی در ســازمان ارائــه کردنــد .یکــی از دســتاوردهای

ایــن پژوهــش ،اولویتبنــدی فناوریهــای وب  2/0بــرای بهاشــتراکگذاری دانــش در ســازمان

اســت کــه ایــن فناوریهــا بهترتیــب عبارتانــد از :شــبكة اجتماعي،وبــاگ ،ويكــي ،پادكســت،
مشــاپ ،تــگ ،و آراِسِاس .ایــن دســتاورد بیانگــر ضــرورت توجــه بــه مدیریــت جریــان دانــش

ســازمانی بــا اســتفاده از فناوریهــای وب  2/0اســت (شــامی زنجانــی و قاس ـمتبار شــهری .)1392
 .1-3-2جریان دانش

یکــی از نگرشهــای موجــود در مدیریــت دانــش ،مدیریــت جریــان دانــش اســت .جريــان

دانــش يــك پديــدة غيرقابــل مشــاهده وغيرخطــي اســت كــه از عناصــری نظیــر دانــش یــا محتــوا،

عاملهــا ،1فعالیتهــا و مصنوعــات )Schutte & Snyman 2006( 2بافــت و حامــل ،3و جهــت

4

4. direction

3. context & carrier

2. artifacts

1. agent
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تشــکیل شــده اســت ( .)Zhuge & Guo 2007; Zhuge 2006جریــان دانــش فراینــد انتقــال دانــش

بیــن گرههــا ،بــر اســاس اصــول و قوانیــن معیــن اســت ( .)Zhuge 2006ايــن گرههــا از طريــق انــواع

مختلــف كمربندهــاي انتقــال دانــش بــه همديگــر متصــل شــدهاند و هــر گــره در حالــي كــه وظيفــة

خــود را انجــام ميدهــد ،ميتوانــد دانــش مــورد نيــاز خــود را از كمربندهــای دانــش متصــل بــه

خــود نیــز دريافــت كنــد .بــر اســاس مدلهــا و الگوهــای جریــان دانــش مطرحشــده در (Schutte

 )& Snyman 2006و ( )Zhuge 2006انــواع جریانهــای دانــش در جــدول  ،1نمایــش داده شــده

اســت.

مدیریتکــردن دانــش در بنــگاه  2/0نیازمنــد یــک معمــاری اســت .ایــن معمــاری میتوانــد

بــر اســاس رویکردهــای مختلفــی همچــون رویکــرد عاملمحــور ،رویکــرد جریانمحــور ،رویکــرد
منبعمحــور و یــا ســایر رویکردهــا طراحــی شــود.

جدول  .1انواع جریانهای دانش در سازمان
منابع دانش

درونسازماني

برونسازماني

درون مرز سازمان

P

-

بيرون مرز سازمان

-

P

درون سازمان به بيرون سازمان

P

P

بيرون سازمان به درون سازمان

P

P

ماهیت جریان دانش

 .2-3-2معماری مدیریت دانش

تــا امــروز بــراي مديريــت دانــش ،معماريهــاي مختلفــي بــا ســطوح انتــزاع متفــاوت ارائــه

شــده اســت .برخــی از مهمتریــن ایــن معماریهــا و الیههــای آنهــا در جــدول  ،2آمــده اســت.
همانطــور کــه در ایــن جــدول نیــز مشــخص اســت ،یکــی از رویکردهــای طراحــی معمــاری
مدیریــت دانــش ،رویکــرد «جریانمحــور» اســت؛ مثــل معماریهــای ارائهشــده در پژوهشهــای
«جراحــي و کنــگاوری» ( )1388و «امینــی و کنــگاوری» (.)1389

همانطــور کــه از جــدول  ،2نمایــان اســت ،قالبــی یکســان بــرای ارائــة معمــاری مدیریــت

دانــش وجــود نــدارد .معماریهــای ارائهشــده بــرای مدیریــت دانــش همــواره بــر اســاس ضوابــط
و شــرایطی کــه قــرار اســت معمــاری در آن مطــرح گــردد ،دارای الیههــا و مؤلفههــای متفاوتــی
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هســتند .بــر اســاس آنچــه در معماریهــای موجــود و اهــداف و دامنــة ایــن پژوهــش وجــود دارد،

میتــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه وجــود الی ـهای بــرای ارتبــاط بــا بیــرون از ســازمان و تعامــل بــا
کاربــران خارجــی نیــاز اســت .عــاوه بــر ایــن ،بایــد الیـهای بــرای مدیریــت دانــش و مخــازن مــورد

اســتفاده در معمــاری وجــود داشــته باشــد .همچنیــن ،بــر اســاس برخــی از معماریهــا بــرای حفــظ

پویایــی معمــاری و افزایــش دقــت آن الزم اســت کــه الی ـهای بــرای مدیریــت زمینههــای موجــود
در معمــاری در نظــر گرفتــه شــود.

جدول  .2معماریهای مدیریت دانش و الیههای آنها
عنوان

اليهها

مدل معماري اولريك
(جعفری و نورانیپور )1387

ارائه

1

ادراكي (فرضي)
جامع

مدل معماري دافي
(جعفری و نورانیپور )1387
2

واسط كاربر (ميانجي كمكي)
مدل فرادانش
مخزن دانش
ابزار دسترسي به دانش
توانمندسازهاي دانش

مدل معماري گوپتا ،شارما و هسو
(جعفری و نورانیپور )1387

تحويل دانش
مديريت دانش
منابع دادهاي

مدل تيوانا
(جعفری و نورانیپور )1387

واسط
دسترسي و تعيين اعتبار
فيلتر كردن مرتبط و هوش مصنوعي
برنامة راهبردي
انتقال
ميانافزار و تركيب موروثي
مخازن
2. Duffy

1. Ulrick
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عنوان

اليهها

مدل معماري گروه گارتنر
(جعفری و نورانیپور )1387

واسط كاربري وب
بازيابي دانش
دايركتوري نرمافزارهاي كاربردي
اينترنت و اكسترانت

معماري مديريت دانش عاملگرا راهمن- 1

)(Rahman et al. 2011

معماري مديريت دانش سيار

)(Balfanz, Grimm & Tazari 2005

بُعد مورد کاربردهای سیستم
بُعد آگاهي از زمينه

2

بُعد اليههاي داده
معماري مديريت دانش براي بهبود
كيفيت دانش
(جراحي و گنگاوری )1388

منطق تجاري سمت سرور

3

ارتباطي
پايگاه دانش
منطق تجاري سمت كالينت
برنامههاي كاربردي

معماري مديريت انتقال دانش براي
لجستيك دانش
(امینی و کنگاوری )1389

زيرساخت
دسترسي
دانش
آناليز كاربر
تعامل كاربر
مديريت آنتولوژي
مديريت زمينه

معماري مديريت دانش
)(Kamhawi 2010

جلويي :كاربست
پردازش :جريان و خلق
پشتي :منابع

معماري مديريت دانش

)(Garfield 2014

ذخيرهسازي داده
فرايند
ارائه

3. Server-Side Business Logic
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2. Context-awareness

1. Rahman
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عنوان

اليهها

معماري مديريت دانش

فعاليتهاي دانش كارمند

)(Lin & Ha 2015

پشتيباني مديريت دانش براي فعاليتهاي دانش كارمند
پشتيباني سازمان براي مديريت دانش

 .3روشپژوهش

ایــن پژوهــش یــک پژوهــش کیفــی مرکــب از مــرور اســتداللی-انتقادی و نظریــة

دادهبنیــاد اســت و از پنــج مرحلــة اصلــی تشــکیل شــده اســت )1( :طــرح پژوهــش (مــرور روایــی

غیرسیســتماتیک) )2( ،جمــعآوری دادههــا )3( ،تنظیــم دادههــا )4( ،تحلیــل دادههــا (اســتفاده از
نظریــة دادهبنیــاد مطابــق بــا مــدل مطرحشــده در پژوهــش ) )Halaweh (2012کــه در بخــش 3-3

تشــریح شــده اســت) ،و ( )5کنتــرل روایــی و پایایــی.

بدیهــی اســت اعتبــار و پایایــی يــك پژوهــش کیفــی تــا حــدود زیــادی بــه دقــت ،مهــارت و

حساســیت پژوهشــگر بســتگی دارد ( .)Golafshani 2003اعتبــار و پایایــی در پژوهشهــای کیفــی

بــه ایــن معناســت کــه تحلیلگــر چگونــه میتوانــد مخاطبــان خــود را قانــع کنــد کــه یافتههــای

حاصــل از بررســی،دقیــق اســت .از جملــه تکنیکهــای كنتــرل اعتبــار یــا پایایــیِ  1مــورد اســتفاده
در ايــن پژوهــش ،تکنیــک خودبازبینــی محقــق 2و کســب اطالعــات دقیــق مــوازی اســت (Rao

 .)& Perry 2003بــه بيــان ديگــر ،اعتبــار یــا پایایــی ایــن پژوهــش در وهلــة اول بــا بهرهگیــری از

تکنیــک خودبازبینــیِ محقــق و تعامــل عمیــق و طوالنــی بــا موضــوع (قابلیــت اعتمــاد) فراهــم شــده

اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه تحلیلگــر ایــن پژوهــش در تمــام مراحــل جم ـعآوری ،کدگــذاری
و طبقهبنــدی دادههــا بهطــور دائــم بازبینیهــای الزم را در خصــوص دادههــا بهصــورت رفــت و

برگشــتی انجــام داده اســت .بــه ایــن ترتیــب ،میتــوان بیــان نمــود کــه نتایــج بهدس ـتآمده از ایــن

پژوهــش از قابلیــت اعتمــاد 3الزم برخــوارد هســتند .عــاوه بــر ایــن ،تحلیلگــر بــا بهرهگیــری از

تکنیــک کســب اطالعــات دقیــق مــوازی از نظــارت مســتمر متخصصــان ایــن حــوزه (نحــوة کســب
اطالعــات مــوازی) بهــره گرفتـه اســت .در ایــن تکنیــک وجــود حداقــل دو نفــر متخصــص کافــی

اســت ( )Rao & Perry 2003و در ایــن پژوهــش از نظــر ســه نفــر از متخصصــان بهــره گرفتــه شــده

اســت؛ بــه ایــن صــورت کــه نتایــج تحلیلگــر بهطــور مــوازی در اختیــار ایــن متخصصــان قــرار
گرفتــه و یافتههــای آنهــا بــا یکدیگــر مقایســه شــده اســت.
3. trustworthiness

2. self-monitoring

1. validity
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 .1-3گام اول :طرح پژوهش

در مرحلــة اول بــا انجــام یــک مطالعــة مــروری روایــی غیرسیســتماتیک ،تعاریــف مرتبــط بــا

کلیدواژههــای پژوهــش احصــا شــد .جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش کلیــة پژوهشهایــی بــود کــه

شــامل کلیدواژههــای «نــوآوری بــاز»« ،بنــگاه  »2/0و «معمــاری مدیریــت دانــش» بودنــد .بررســی
انتقــادی متــون در گام اول چنــد نکتــه را بــرای مــا مشــخص کــرد )1( :رویکــرد مناســب نــوآوری
بــاز بــرای پژوهــش مــا ،انتخــاب یــک رویکــرد ترکیبــی از دیــدگاه شــرکتی و دیــدگاه اکوسیســتمی

اســت )2( ،اصلیتریــن خصیصــة مفهــوم نــوآوری بــاز ،مدیریــت جریــان دانــش ورودی و

خروجــی اســت )3( ،مدیریــت دانــش در بنــگاه  2/0بــر روی آسانســازی تســهیم دانــش بنــا شــده
اســت ،و ( )4ســئواالت پژوهــش بایســتی تدقیــق شــود .ســپس ،بــا بررســی اســتداللی-انتقادی متــون

گردآوریشــده معلــوم شــد کــه مفهــوم «جریــان دانــش» حلقــة اتصــال همــة ایــن کلیدواژههاســت.
از ایــن مرحلــه بــه بعــد بــرای رســیدن بــه معمــاری پیشــنهادی بــرای مدیریــت دانــش ،از روش نظریــة

دادهبنیــاد مطابــق بــا مــدل مطرحشــده در پژوهــش ) Halaweh (2012اســتفاده شــده اســت.

بــر اســاس بررســی انتقــادی ادبیــات پژوهــش و مقایســة آن بــا مســئلة پژوهــش و بــا توجــه بــه

نظــر اســاتید ،اســتراتژی نــوآوری بــاز «نــوع  1»Bبرگزیــده شــد .در ایــن نــوع اســتراتژی ،وســعت

جســتوجوی دانــش (میــزان تنــوع منابــع دانشــی خارجــی) بــاال و عمــق جســتوجوی دانــش
(میــزان کثــرت منابــع دانــش خارجــی) پاییــن اســت .در ضمــن ،ایــن نــوع اســتراتژی نــوآوری و

دیــدگاه ترکیبــی (دیــدگاه شــرکتی و اکوسیســتمی) بــا همدیگــر ســازگار هســتند ،زیــرا هــر دو
مــورد ،ایــن موضــوع را بهطــور پیشفــرض پذیرفتهانــد کــه کاربــر بــا اســتفاده از مجموع ـهای از

فناوریهــای اجتماعــی کــه شــرکت در اختیــار او قــرار میدهــد در نقــش یــک «نــوآور» ظاهــر
میشــود و ایدههــا ،اطالعــات و دانــش خــود را بــه شــرکت اعــام میکنــد؛ ضمــن اینکــه

الزامــی وجــود نــدارد کــه ایــن کاربــران «شــرکای دانشــی پایــدار و وفــادار» محســوبشــوند؛
اگرچــه ســازمان بــا تالشهــای بازاریابــی خــود میکوشــد میــزان «اعتمــاد» و «وفــاداری» آنهــا

را افزایــش دهــد .بدیهــی اســت یکــی از دالیــل اســتقبال از اســتراتژی نــوع  ،Bکاهــش هزینههــای

برقــراری ارتبــاط مشــتریان بــا ســازمان بهخاطــر دیجیتالیســازی کانالهــای ارتباطــی اســت.

ایــن کاهــش هزینههــای برقــراری ارتبــاط بــرای مشــتریان و کاربــران بــا اســتفاده از فناوریهــای

اجتماعــی وب ( 2/0همچــون شــبکههای اجتماعــی) عملیاتــی میشــود .همچنیــن ،اجــرای ایــن
 .1استراتژی نوآوری مبتنی بر جمعیت
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اســتراتژی بهکمــک فناوریهــای اجتماعــی تهیهشــده (همچــون  ،Open APIبالگهــا ،ابزارهــای
گفتوگــوی آنالیــن ،شــبکههای اجتماعــی و ســایر فناوریهــای وب  )2/0در دیــدگاه شــرکتی

و اکوسیســتمی (دیــدگاه ترکیبــی) ،ســرعت نــوآوری شــرکت را در فضــای رقابتــی بــازار افزایــش
میدهــد.

 .2-3گام دوم :جمعآوری دادهها

بــرای جمــعآوری دادههــا از اســناد و گزارشــات معتبــر (منــدرج در ادبیــات پژوهــش) از

طریــق جســتوجوهای اینترنتــی در پایگاههــای اطالعاتــی فارســیِ «ســیویلیکا»« ،پایــگاه مرکــز
اطالعــات علمــی جهــاد دانشــگاهی»« ،موتــور جســتوجوی علمنــت»« ،ســامانة کتابشناســی

ســازمان اســناد و کتابخانــة ملــی»« ،پایــگاه اطالعــات علمــی ایــران (گنــج)»« ،پایــگاه مجــات
تخصصــی نــور» و «پایــگاه پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات فرهنگــی (انســانی)» و پایگاههــای

اطالعاتــی بینالمللــی از جملــه «امرالــد»« ،اســکوپوس»« ،ســاینسدایرکت»« ،وبآوســاینس»،
«آیتریپــلای»« ،ایســیام»« ،اشــپیرینگر» و «موتــور جســتوجوی گوگلاِســکالر» بهصــورت

هدفمنــد و بــا بهکارگیــری کلیــد واژههایــی شــامل «نــوآوری بــاز ،مدیریــت دانــش ،جریــان
دانــش ،مدیریــت جریــان دانــش ،معمــاری مدیریــت دانــش و بنــگاه  ،2/0الگوهــای جریــان دانــش،

سیســتمهای اجتماعی-تکنیکــی» بهصــورت انفــرادی و ترکیبــی اســتفاده شــد .بــا نظــر متخصصــان

حــوزه از میــان مقــاالت یافتشــده مــواردی انتخــاب شــدند کــه بــا توجــه بــه هــدف پژوهــش
سرشــار از اطالعــات کافــی باشــند .در ایــن راســتا مطالعــه و کدگــذاری بــاز بــا تعــداد 10مقالــه آغــاز

گردیــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه از طریــق فراینــد تکاملی-تکــراری در حیــن پژوهــش ،بــا توجــه
بــه ســؤاالت پژوهــش و کمبودهــای بهوجودآمــده در میــان راه مجــددا ً بــه جســتوجوی مقالــه
در پایگاههــای ذکرشــده پرداختــه شــد .ایــن کار تــا جایــی ادامــه یافــت کــه طبقهبنــدی مربــوط

بــه دادههــا و اطالعــات اشــباع ،و نظریــة (معمــاری) مــورد نظــر بــا تمــام جزئیــات مشــخص شــد.
در مجمــوع از میــان حــدود  100مقالــة جستوجوشــده بــرای جمــعآوری دادههــا و اســتخراج
معمــاری 63 ،مقالــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت .از میــان  63مقالــة علمــی یافتشــده 23 ،درصــد

در حــوزة نــوآوری بــاز 48 ،درصــد در حــوزة مدیریــت دانــش ،و  29درصــد در حــوزة بنــگاه 2/0
بودنــد.
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 .3-3گام سوم :تنظیم دادهها

چنانکــه بیــان شــد ،در ایــن پژوهــش تحلیــل دادههــا بــا اســتفاده از نظریــة دادهبنیــاد مطابــق بــا
مــدل مطرحشــده در پژوهــش ) Halaweh (2012انجــام شــده اســت .در ایــن مــدل« ،کــد» معــاد ِل

«شــی»« ،گــروه کــد» معــادل «کالس»« ،روابــط میــان دســتهها و زیردســتهها ،پیامدهــا ،شــرایط
علّــی ،کنشهــا ،شــرایط مداخلهگــر» معــادل «افعــال  include ،has ،is aو  extendمنــدرج در

متــون نیازمنــدی»« ،زمینــه» معــادل «ویژگیهــا» و «نظریــه» معــادل «مــدل معمــاری» فــرض شــده

اســت .مــا نیــز در ایــن پژوهــش بــا اقتبــاس از ) Halaweh (2012از نظریــة دادهبنیــاد بهصــورت

نمایــش ارائهشــده در شــکل  ،1اســتفاده کردهایــم و بــه ســه دلیــل رویکــرد مــورد اســتفاده
در ) Halaweh (2012را بهعنــوان روش تنظیــم و تحلیــل دادههــای خــود برگزیدیــم )1( :نــگاه

متفــاوت و نوآورانــه بــه اســتفاده از نظریــة دادهبنیــاد در تحلیــل و طراحــی سیســتم مدیریــت دانــش،

( )2قرابــت و ســازگاری موضــوع تســهیم دانــش منــدرج در مقالــة مذکــور بــا مســئلة پژوهــش مــا،
( )3تجربــة موفــق اســتفاده از نظریــة دادهبنیــاد در یــک پــروژة واقعــی در کشــور امــارات .بنابرایــن،

در مقالــة حاضــر ،روش کیفــی نظریــة دادهبنیــاد یــک روش اســتقرایی مبتنــی بــر متــون ادبیــات
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پژوهــش اســت کــه بهصــورت سلســلهای از رویّههــای سیســتماتیک بــهکار گرفتــه میشــود ،تــا
مؤلفههــا ،الیههــای معمــاری پیشــنهادی و روابــط میــان آنهــا را مشــخص کنــد.
ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺶ

ﺟﻤﻊآوري دادهﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ

اﺳﻨﺎد و ﮔﺰارﺷﺎت

ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود






ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﺮداري ﻧﻈﺮي
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﻈﺮي
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ
اﺷﺒﺎع دادهاي

دادهﻫﺎ )ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎ(
ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ در ﮔﺮاﻧﺪدﺗﺌﻮري

ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﺪﮔﺬاري

ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي

ﻛﺪﻫﺎ ،ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ،دﺳﺘﻪﻫﺎ

ﻛﺪﮔﺬاري ﺑﺎز

ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري

رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن دﺳﺘﻪﻫﺎ

ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺤﻮري

رواﺑﻂ ﻣﻴﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ

دﺳﺘﻪﻫﺎي اﺻﻠﻲ)ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ( ،زﻳﺮدﺳﺘﻪﻫﺎ

ﻛﺪﮔﺬاري اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ

ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري و ارﺗﺒﺎط آنﻫﺎ

اﺷﺒﺎعﺷﺪه
اﺷﺒﺎعﻧﺸﺪه

اﺷﺒﺎعﺷﺪه

اﺷﺒﺎعﻧﺸﺪه

ﻣﺪل ﻏﻴﺮرﺳﻤﻲ

شکل  .1مدل مفهومی روش پژوهش مورد استفاده با اقتباس از الگوی )Halaweh (20012
ﺷﻜﻞ  .1ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ روش ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﻗﺘﺒﺎس از اﻟﮕﻮي )Halaweh (20012

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞدﻫﻨﺪة ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻣﻌﻤﺎري ،اﺑﺘﺪا ﻣﺘﻮن و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﮕﻠﻴﺴﻲ ﺟﻤ
498ﺷﺪﻧﺪ .ﻣﺘﻮن و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﻫﻢ ﺟﻤﻊآوري ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ اوﻟﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ،واژهﻫﺎ و ﻋﺒﺎرات

ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﺘﻦ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺪي در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .ﻛﺪ ﻫﺮ ﻣﺘﻦ و ﭘﮋوﻫﺶ از دو ﺑﺨﺶ ﺣﺮﻓﻲ ) Aاﺑﺘﺪاي

ارائة یک معماری پیشنهادی برای مدیریت دانش در بنگاه 2/0با تمرکز بر رویکرد نوآوری باز | احمدی و دیگران

بــه هــر حــال ،بــرای بررســي و شناســایی عناصــر تشــکیلدهندة مناســب بــرای معمــاری ،ابتــدا

متــون و پژوهشهــای انگلیســی جم ـعآوری و ترجمــه شــدند .متــون و پژوهشهــای فارســی هــم

جمــعآوری شــده و مــورد بازبینــی اولیــه قــرار گرفتنــد .ســپس ،واژههــا و عبــارات کليــدي هــر
بخــش جداســازي گردیــد .بــراي هــر متــن و پژوهــش کــدي در نظــر گرفتــه شــد .کــد هــر متــن

و پژوهــش از دو بخــش حرفــي ( Aابتــداي واژة مقالــه) یــا ( Pابتــدای واژة پایاننامــه) و عــددي

(شــمارة پژوهــش) تشــکيل شــده بــود.

 .4-3گام چهارم :تجزیه و تحلیل دادهها

بــا توجــه بــه الگــوی ) ،Halaweh (2012کدگــذاری دادههــای استخراجشــده بهصــورت زیــر

انجــام شــد:

کدگــذاری بــاز :در ایــن مرحلــه بــا خوانــدن عمیــق متــن اســناد بــه مفهومســازی پرداختیــم و
بــا ذهنــی آزاد مفاهیــم را نامگــذاری کردیــم بــدون اینکــه محدودیتــی بــرای آنهــا در نظــر

بگیریــم.

کدگــذاری محــوری :فراینــد مرتبطکــردن مقولههــا بــا مقولههــای فرعــی را کدگــذاری
محــوری مینامنــد .بدینمنظــور ،برخــی از مفاهیــم در زیــر مفهــوم انتزاعیتــری قــرار

داده شــدند (منظــور مقولههــای فرعــی هســتند) .همینکــه مقولههــا شناســایی شــدند ،بــا

کمــک متــون و بــا اســتفاده از ویژگیهــا و ابعادشــان شــروع بــه پرورانــدن آنهــا کردیــم.
بهعنــوان مثــال ،بــا توجــه بــه جــدول شــماره  ،3کدهــای اولیــة استخراجشــده از مرحلــة

قبــل (کدگــذاری بــاز) شــامل «منابــع ســختافزاری و شــبکهای ،دســتگاههای ورودی و

خروجــی و چندرســانهای ،مخــزن تاریخچــة جریــان دانــش ،زیرســاخت ایجــاد محیــط وب و
اینترنــت ،مخــزن دانــش صریــح» در زیــر مفهــوم انتزاعیتــری (کدگــذاری محــوری) بــا نــام

«ســختافزار» قــرار گرفتــه اســت.

کدگــذاری انتخابــی :ایــن مرحلــه ،فراینــد یکپارچهســازی و پاالیــش نظریــه اســت .در
یکپارچهســازی ،مقولههــا حــول یــک مفهــوم مرکــزی کــه قــدرت توضیحدهندگــی دارد،

مرتــب میشــوند .یکپارچهســازی بهتدریــج و از نخســتین گامهــای تحلیــل روی میدهــد

و اغلــب تــا آخریــن مراحــل تهیــة نوشــتة نهایــی نیــز ادامــه مییابــد .همچنیــن ،در مرحلــة
کدگــذاری محــوری بهمنظــور پرورانــدن مقولــه بهصــورت توضیحــات ( commentیــا

 )memoبــه مقولههــا الصــاق شــد .بهعنــوان مثــال ،مقولههــای فرعــی (حاصــل کدگــذاری
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محــوری) «ســختافزار ،نرمافــزار ،انســانافزار ،ســازمانافزار» در زیــر مفهــوم انتزاعیتــری

(مقولههــای اصلــی) بــا نــام «زیرســاخت» قــرار میگیــرد .ایــن رونــد بــرای تمامــی مقولههــای

اصلــی اتفــاق افتــاده و در بخــش  5-3بــرای تمامــی مقولههــای اصلــی تشــریح شــده اســت.

بــرای تحلیــل کیفــی متــون در ســه مرحلــة کدگــذاری فــوق ،از نرمافــزار «مکــس کیــودا»

1

اســتفاده شــد .ایــن نرمافــزار ،عــاوه بـــر قابلیــت اســـتفاده در گـــسترة وســیعی از رشــتههاي
گونـــاگون ،امکـــان کـــار بـــا دادههــای متنی ،صـــوتی ،و تصویــری را در فرمتهــاي گوناگون

بــراي کاربــران فراهــم م ـیآورد (باباصفــری .)1398

آخریــن مرحلــه در تحلیــل دادههــا ،نــگارش و تدویــن نهایــی نظریــه یــا همــان معمــاری

پیشــنهادی در ایــن پژوهــش اســت .بــا انجــام ســه نــوع کدگــذاری در مرحلــة قبــل ،تصویــر پژوهــش

روشــنتر شــد و الزم بــودکــه نتایــج حاصــل از ایــن تصویــر بهصــورت روشــن در قالــب مــدل

بیــان شــود .بنابرایــن ،در ایــن بخــش طــرح کلــی بصــری از مفاهیــم اصلــی نظریــه پدیــدار شــده و
بــا مرتبســازی مفهومــی یادداش ـتها کــه حیــن گدگــذاری انجــام شــده بــود ،نــگارش معمــاری

آغــاز شــد .جزييــات در بخــش یافتههــای پژوهــش اشــاره شــده اســت.
 .5-3تشریح ارتباطات بین مقولههای فرعی در مقولههای اصلی

در ایــن بخــش ،ارتبــاط بیــن مقولههــای فرعــی در یــک مقولــة اصلــی تشــریح میگــردد.

همانطــور کــه عنــوان شــد ،مقولههــای اصلــی همــان الیههــای معمــاری هســتند و مقولههــای

فرعــی اجــزای هــر الیــه بــه حســاب میآینــد.

1. MAXQDA
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جدول  .3کدهای اولیه ،مقولههای فرعی و مقولههای اصلی
کدهای اولیه

منابع سختافزاری و شبکهای ،دستگاههای ورودی و خروجی و
چندرسانهای ،مخزن تاریخچة جریان دانش ،زیرساخت ایجاد محیط وب و
اینترنت ،مخزن دانش صریح

مقولههای فرعی مقولههای اصلی (تم)

سختافزار

الیة زیرساخت

پروتکلهای ارتباطی ،فناوریهای مدیریت دانش جدید ،به جریان انداختن نرمافزار
دانش با فناوری ،یکپارچهسازی سیستمهای پیمانکاران با درون سازمان،
نرمافزارهای شناسایی مکان کاربر ،نرمافزارهای تشخیص زمانو مکان،
سیستمهای اطالعاتی ،نرمافزارهای اجتماعی و کاربردی اجتماعی
ساختار سازمانی ،پایگاه اسکریپت وظایف کاربر ،پایگاه فرایند و جریان
کار مرتبط با هر کاربر ،الگوی رفتاری و ارتباطی افراد ،دادههای کاربر

انسانافزار

دادة محیطی ،مخازن دانش سازمان ،مخزن شبکة جریان دانش

سازمانافزار

اخذ دانش ،اخذ دانش مبتنی بر شبکه ،استفاده از فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطاتی برای کدگذاری جریان دانش ،دانش و نوآوری دموکراتیک،
دانش و نوآوری کاربر برای توسعه

اخذ دانش

الگوی جریان دانش ،جریان دانش کششی ،فرایندهای نوآوری باز
غیرمتمرکز ،شبکة دانش و دانشکار ،گراف جریان اطالعات اجتماعی،
جریان دانش درونی ،مدلهای جریان دانش ،جریان دانش بیرونی ،الگوی
جریان دانش

الگو و مدل

استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی در تحویل جریان دانش،
مدیریت جریان دانش ،کشف دانش مورد نیاز کاربر

تحلیل

مسیریاب ،انتقال دانش ،تأثیر انرژی دانش بر جریان دانش ،مسیر جریان
دانش

مسیریابی

سیاست دستکاری دانش ،فعالیتهای نوآوری باز ،بازطراحی فرایندهای
داخلی ،جریانهای کاری

بهبوددهنده

الیة فرایند و جریان
دانش
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کدهای اولیه

مقولههای فرعی مقولههای اصلی (تم)

استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی برای مدیریت چندین کانال،
یکپارچهسازی تأمینکننده در درون فرایند نوآوری ،مدیریت کانال انتقال
دانش ،گذرگاه ورود و خروج دانش ،داللهای(میانجیهای) دانش ،دانش
خارج از سازمان

قیف نوآوری

استراتژی نوآوری مشارکتی ،استراتژی نوآوری مبتنی بر شبکه،
بازپیکربندی مدل کسبوکار با استراتژیهای مختلف نوآوری باز،
مدل کسبوکار واسطة توسعة فناوری و خلق ارزش ،همراستایی مدل
کسبوکار و نوآوری باز ،استراتژی نوآوری مبتنی بر جمعیت ،استراتژی
نوآوری مبتنی بر بازار ،پارامتر تفاوت بین استراتژی نوآوری باز ،مکانیزمها
و استراتژیهای سازمانی ،بازکردن مسیرهای سرشار از دانش ،کاربر بهعنوان
منبع نوآوری ،باز کردن هدفمند مرزهای سازمان برای ورود و خروج
دانش ،نقش فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی در تسهیل نوآوری باز ،نقش
فناوریهای اطالعاتی و ارتباطاتی در تسهیل مدیریت جریان دانش

استراتژیها

مدل کسبوکار کاربرمحور ،مدل کسبوکار باز ،ساختار تقسیم کار
در نوآوری باز ،تأثیر نوع نوآوری باز بر روی الگوی جریان دانش ،انواع
دیدگاه دربارة نوآوری باز ،انواع نوآوری باز

مدلهای
کسبوکار

تحویلدهندة دانش به کاربر ،ابزار نمایش ،الیة تحویل دانش

نمایش

جستوجوی دانش ،نیاز پنهان کاربر ،جریان دانش فشاری ،شناخت
نیازهای پنهان کاربران ،تأثیر الگوهای تعامل دانشکاران بر جریان دانش،
تحلیل شبکة اجتماعی کاربرمحور ،تطبیق رابط کاربری ،دریافتکنندة
بازخورد از کاربر ،الیة دریافت درخواست کاربر ،تحلیل کاربر ،بازنمایی
دانش در فرمت صحیح ،فناوریهای معنایی ،استخراج منابع دانشی

تحلیلافزار

دریافت درخواست کاربر ،تعامل میان دانشکاران توسط ابزارهای اجتماعی ،تعاملافزار
تأثیر الگوهای تعامل دانشکاران بر جریان دانش ،تعامل کاربرمحور،
دریافتکنندة دادههای کاربر ،عامل دریافتکنندة درخواست کاربر،
ابزارهای تعامل با کاربر ،بالگ ابزار وب ،2/0ویکیابزار وب  ،2/0نرمافزار
کاربردی وب  ،2/0اعالم نیاز
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الیة منطق
کسبوکار

الیة ارائه و رابط
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کدهای اولیه

مقولههای فرعی مقولههای اصلی (تم)

زمینة غیرفنی ،زمینه ،زمینة کالن ،فاکتورهای فناورانه و اجتماعی ،تأثیر
سیاستها و قوانین مدل نوآوری باز بر دسترسی به جریان دانش ،تأثیر
سیاستها و قوانین مدل نوآوری باز بر جریان دانش ،جنبههای اجتماعی-
تکنیکی ،زمینههای غیرسیستمی بهعنوان ورودی مدیریت دانش ،ارتباط میان
مدیریت دانش و فرهنگ ،آگاهی از زمينة غيرفنی ،زمینة الگوی رفتاری
افراد در سازمان

زمینة غیرفنی

زمینة فنی ،تأمین اطالعات زمینهای برای انتقال دانش ،عملیات صحیح
ترابری ،شناسایی قصد و نیت کاربر ،مکان و موقعیت کاربر بهعنوان دادة
زمینهای ،شناسة کاربر بهعنوان دادة زمینهای ،تاریخ بهعنوان دادة زمینهای،
زمان بهعنوان دادة زمینهای ،شناسه بهعنوان یک قلم اطالعات زمینهای
شخصی ،تاریخ بهعنوان یک قلم اطالعات زمینهای زمانی ،قصد بهعنوان
یک قلم اطالعات زمینهای شناختی ،وضعیت بهعنوان یک قلم اطالعات
زمینهای ،محدودة زمانی بهعنوان یک قلم اطالعات زمینهای ،مکان بهعنوان
یک قلم اطالعات زمینهای

زمینة فنی

الیة زمینه

 .1-5-3الیة زیرساخت

طبــق نتایــج جــدول  ،3الیــة زیرســاخت شــامل مقولههایــی چــون ســختافزار ،نرمافــزار،

ســازمانافزار ،و انســانافزار اســت .از آنجــا کــه بنــگاه  2/0دارای یــک ماهیــت اجتماعــی-

تکنیکــی اســت ،لــذا عنصــر نرمافــزار در آن یــک عنصــر کلیــدی اســت؛ یعنــی حلقــة اتصــال تمــام

بخشهــای ســازمان نرمافــزار اســت .بــه بیــان واضحتــر ،تمامــی ارتباطــات توســط نرمافــزار رخ
میدهــد .نرمافــزار و ســختافزار دو عنصــری هســتند کــه درصــورت نبــو ِد دیگــری معنــای

چندانــی پیــدا نمیکننــد؛ یعنــی بــرای اینکــه نرمافــزار کار کنــد نیازمنــد ســختافزار هســتیم و

برعکــس .لیکــن ،بــا توجــه بــه اینکــه پژوهــش حاضــر در بســتر بنــگاه  2/0اســت و ماهیــت بنــگاه
 ،2/0خدمتمحــور 1اســت ،از ایــن رو ،اهمیــت نرمافــزار دو چنــدان میگــردد .مقولــة انســانافزار

از یکســو دربردارنــدة عاملهــای انســانی اســت و انســانها بــا نرمافزارهــا در ارتبــاط هســتند و

از ســوی دیگــر ،نرمافزارهــا بــرای تکمیــل دادههــای کارب ـران نیــز اســتفاده میشــود .از ایــن رو،

ارتبــاط دو ســویهای بیــن دو مقولــة انســانافزار و نرمافــزار قــرار دارد .سیاســتهای ســازمانی

و حقوقــی نیــز بــر روی نرمافزارهــا تأثیرگــذار هســتند .نرمافزارهــا هــم میتواننــد فرایندهــا و
ســاختارهای ســازمانی را مســطح نماینــد .بنابرایــن ،ارتبــاط میــان دو مقولــة ســازمانافزار و نرمافــزار
نیــز بهصــورت دو طرفــه در نظــر گرفتــه شــده اســت .همانطــور کــه پیشتــر بیــان شــد ،بهعلــت

1. as a service
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ماهیــت اجتماعی-تکنیکــی بنــگاه  2/0و اهمیــت نرمافــزار ارتبــاط مســتقیمی میــان ســازمانافزارها
و انســانافزارها ترســیم نشــده و ارتبــاط ایــن مقولههــا از طریــق نرمافــزار صــورت میگیــرد.
بنابرایــن ،ارتبــاط بیــن مقولههــای فرعــی در الیــة زیرســاخت بهصــورت شــکل  ،2اســت.
اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺑﻨﮕﺎه 2,0ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﻧﻮآوري ﺑﺎز | ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺣﻤﺪي و دﻳﮕﺮان

زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ

ﺳﺎزﻣﺎناﻓﺰار

ﻧﺮماﻓﺰار

اﻧﺴﺎناﻓﺰار

ﺳﺨﺖاﻓﺰار

ﺷﻜﻞ  .2ﻛﺪﻛﺬاري ﻣﺤﻮري زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ

شکل  .2کدکذاری محوری زیرساخت
 .2-5-3ﻻﻳﺔ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ

ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  ،3ﻻﻳﺔ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺧﺬ داﻧﺶ ،اﻟﮕﻮ و ﻣﺪل ،ﺗﺤﻠﻴﻞ ،ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ و ﺑﻬﺒﻮددﻫﻨﺪه اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎ
ﻛﻪ داﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ در درون ﺳﺎزﻣﺎن )ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي داﻧﺶ ،ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،واﺣﺪﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ( ﻳﺎ در ﺑﻴﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن )ﻫﻤﭽﻮن

 .2-5-3الیة فرایند و جریان دانش

اﺟﺘﻤﺎع ﻛﺎرﺑﺮان ،ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ،ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻛﺎﻧﻮنﻫﺎي ﺗﻔﻜﺮ ،ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد( ﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﺬا ﻣﻘﻮﻟﺔ اﺧﺬ
داﻧﺶ وﻇﻴﻔﻪ دارد اﻳﻦ داﻧﺶﻫﺎ را از ﻃﺮق ﻣﻨﺎﺳﺐ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﺪ و در اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﺧﺬ

هایـﻣﻲـیﺷﻮد.نظیــر اخــذ دانــش،
طبــق نتایــج جــدول  ،3الیــة فراینــد و جریــان دانــش شــامل مقوله
داﻧﺶﻫﺎي ﺑﻴﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎي از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺﺷﺪه ﺑﺮاي ورود و ﺧﺮوج داﻧﺶ اﺳﺘﻔﺎده

الگــو و مــدل ،تحلیــل ،مســیریابی و بهبوددهنــده اســت .از آنجــا کــه دانــش مناســب میتوانــد در

داﻧﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺧﺬﺷﺪه در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻜﺴﺮي اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ -ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﺒﻜﺔ داﻧﺶ ﺑﻨﮕﺎه 2/0

اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ -ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻳﻦ اﻟﮕﻮﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،وﻇﺎﻳﻒ و ﻧﻘﺶﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﺗﺠﺎرب ﻋﻤﻠﻲ اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ و ﺗﺤﻠﻴﻞ

ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
هـداﻧﺶ
ﻫﺎي
ـونو ﺟﺮﻳﺎن
داﻧﺶ
درون ســازمان ﺷﺒﻜﺔ
ﺷﻮﻧﺪ.ـروی انســانی ،واحدهــای ســازمانی) یــا در بیــرون از
ـش ،نیـ
ـای دانـ
پایگاه
(همچـ

ﺧﺮوﺟﻲﻫﺎي ﻣﻘﻮﻟﺔ اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎ ﺳﻪ ﻛﺎرﻛﺮد اﺻﻠﻲ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ (1 :ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن )ورودي ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ

ســازمان (همچــون اجتمــاع کاربــران ،مشــتریان ،مراکــز تحقیقاتــی خــارج از ســازمان ،کانونهــای

ﺟﺮﻳﺎن( (2 ،ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ در اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ )ورودي ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ( ،و  (3ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﻳﺎنﻫﺎي داﻧﺶ در ﺑﻨﮕﺎه

) 2/0ورودي ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺑﻬﺒﻮددﻫﻨﺪه(.
ســایر مــوارد) باشــد ،لــذا مقولــة اخــذ دانــش وظیفــه دارد ایــن
تفکــر ،پایگاههــای اطالعاتــی و

ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺑﻬﺒﻮددﻫﻨﺪة ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ و اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط دو ﺳﻮﻳﻪ و ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ اﺳﺖ؛ زﻳﺮا اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻮﺟﺐ

دانشهــا را از طــرق مناســب دریافــت کنــد و در اختیــار مقولــة الگوهــا و مدلهــا قــرار دهــد.

ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و روزآﻣﺪ ﺑﻮدن اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﻳﻦ ﻛﺎر ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﻚ ﻣﺒﻨﺎ و ﺗﺠﺮﺑﺔ

ﻋﻤﻠﻲ ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﻳﺴﻚ ﺑﺮاي از دﺳﺖ دادن اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺑﻬﺒﻮددﻫﻨﺪة ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي

طبیعــی اســت کــه بــرای اخــذ دانشهــای بیــرون ســازمانی از گذرگاههــای از قبــل مشخصشــده

اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻻﻳﺔ زﻣﻴﻨﻪ درﻳﺎﻓﺖ

بــرای ورود و خــروج دانــش اســتفاده میشــود.

ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﻣﺪلﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﺑﻬﻴﻨﻪ را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲدﻫﺪ .ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ وﻇﻴﻔﻪ دارد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ را در ﺷﺒﻜﺔ
ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ داﻧﺶ را از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ از ﻣﺒﺪأ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ،

دانــش مناســب اخذشــده در قالــب یکســری الگوهــای جریــان دانــش -کــه توســط مقولــة

اﻣﻜﺎن دارد ﻳﻚ ﻣﺪل و اﻟﮕﻮي ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪل و اﻟﮕﻮ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

الگوهــا و مدلهــا متناســب بــا شــرایط شــبکة دانــش بنــگاه  2/0انتخــاب میشــوند -منتقــل
میشــوند .ایــن الگوهــا متناســب بــا ســاختار ســازمانی ،وظایــف و نقشهــای ســازمانی ،تجــارب

عملــی انتقــال دانــش و تحلیــل شــبکة دانــش و جریانهــای دانــش مشــخص میشــوند.

خروجیهــای مقولــة الگوهــا و مدلهــا ســه کارکــرد اصلــی خواهنــد داشــت )1 :کمــک بــه

تحلیــل جریــان دانــش در ســازمان (ورودی مقولــة تحلیــل جریــان) )2 ،کمــک بــه مســیریابی دانــش
در الگوهــای جریــان دانــش (ورودی مقولــة مســیریابی) ،و  )3کمــک بــه بهبــود جریانهــای دانــش
در بنــگاه ( 2/0ورودی مقولــة بهبوددهنــده).

ارتبــاط میــان مقولــة بهبوددهنــدة جریــان دانــش و الگوهــا و مدلهــای جریــان دانــش یــک
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ارتبــاط دو ســویه و تنگاتنــگ اســت؛ زیــرا ایــن تعامــل موجــب پویایــی و روزآمــد بــودن الگوهــا

و مدلهــا خواهــد شــد .همچنیــن ،ایــن کار موجــب میشــود کــه بهبودهــای جریــان دانــش بــر

اســاس یــک مبنــا و تجربــة عملــی صــورت بگیــرد و منجــر بــه کاهــش ریســک بــرای از دســت
دادن الگوهــای مفیــد خواهــد شــد .مقولــة بهبوددهنــدة جریــان دانــش بــر مبنــای الگوهــا و مدلهــای

جریــان دانــش گذشــته و بــا اســتفاده از اطالعاتــی کــه از مقولــة تحلیــل جریــان دانــش و اطالعاتــی

کــه از الیــة زمینــه دریافــت میکنــد ،مدلهــای جریــان دانــش بهینــه را شناســایی میکنــد و
پیشــنهاد میدهــد .مقولــة مســیریابی دانــش وظیفــه دارد کــه مســیر بهینــه را در شــبکة جریــان دانــش
و الگوهــای جریــان دانــش شناســایی کنــد تــا بتوانــد دانــش را از طریــق مســیر بهینــه از مبدأ مشــخص

بــه مقصــد مشــخص منتقــل کنــد .البتــه ،امــکان دارد یــک مــدل و الگــوی جریــان دانــش بهینــه

باشــد؛ امــا در همیــن مــدل و الگــو مســیرهای مختلفــی بــرای انتقــال دانــش وجــود داشــته باشــد.
مقولــة مســیریابی دانــش مؤظــف اســت کــه دانــش مناســب را در یــک الگــو و مــدل جریــان دانــش

را از طریــق مســیر بهینــه منتقــل کنــد .مقولــة مســیریابی عــاوه بــر اینکــه اطالعــات ورودی خــود
را از مقولههــای الگوهــا و مدلهــا و بهبوددهنــده دریافــت میکنــد ،دارای یــک ارتبــاط دو ســویه

و تنگاتنــگ بــا تحلیــل جریــان دانــش اســت .مقولــة تحلیــل جریــان دانــش وظیفــه دارد همــواره
بهطــور بالدرنــگ وضعیتهــای جریــان دانــش در بنــگاه  2/0را نظــارت نمایــد و اطالعــات
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وضعیــت
آخریــن
بنــگاهﻣﺪل2/0
داﻧﺶتــا
کنــد
گــزارش
مصــور
ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻨﺪ .ﻣﻘﻮﻟﺔ
از ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻬﻴﻨﻪ
همــوارهﻃﺮﻳﻖ
ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ را از
بســترﻳﻚ اﻟﮕﻮ و
ﻣﻨﺎﺳﺐ را در
اﺳﺖ ﻛﻪ
ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲوداﻧﺶ ﻣﺆﻇﻒ
مرتبــط بــا نظــارت را ﻣﻘﻮﻟﺔ
جریــان دانــش مطلــع باشــد .خروجــی مقولــة تحلیــل جریــان دانــش عــاوه بــر اینکــه بــه مســیریابی

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ورودي ﺧﻮد را از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮددﻫﻨﺪه درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،داراي ﻳﻚ ارﺗﺒﺎط دو ﺳﻮﻳﻪ و

ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ اﺳﺖ .ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ وﻇﻴﻔﻪ دارد ﻫﻤﻮاره ﺑﻪﻃﻮر ﺑﻼدرﻧﮓ وﺿﻌﻴﺖﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ در ﺑﻨﮕﺎه

دانــش در الگوهــا و مدلهــای جریــان دانــش کمــک میکنــد ،بــه مدلســازی و بهبــود مدلهــا و

 2/0را ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﻳﺪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت را ﻣﺼﻮر و ﮔﺰارش ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻨﮕﺎه  2/0ﻫﻤﻮاره از آﺧﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﻣﻄﻠﻊ

الگوهــای جریــان دانــش نیــز کمــک مینمایــد .در شــکل  ،3ارتبــاط بیــن مقولههــای فرعــی الیــة

ﺑﺎﺷﺪ .ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ داﻧﺶ در اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﻣﺪلﺳﺎزي و ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺪلﻫﺎ و اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ .در ﺷﻜﻞ  ،3ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﻻﻳﺔ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ ﻣﺸﺨﺺ

ـده اســت.
جریــان دانــش مشــخص شـ
ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻻﻳﺔ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ و ﻓﺮاﻳﻨﺪﻻﻳﺔ
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺟﺮﻳﺎن

اﺧﺬ داﻧﺶ

ﻣﺴﻴﺮﻳﺎﺑﻲ

ﺑﻬﺒﻮددﻫﻨﺪه

اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎ

شکل  .3کدگذاری محوری الیة جریان دانش و فرایند

ﺷﻜﻞ  .3ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺤﻮري ﻻﻳﺔ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ

 .3-5-3ﻻﻳﺔ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﺴﺐوﻛﺎر

ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول  ،3ﻻﻳﺔ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﻗﻴﻒ ﻧﻮآوري ،اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ و ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﺳﺖ .ﻫﻤﻮاره ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎي ﻧﺸﺖ داﻧﺶ ،ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻗﻴﻒ ﻧﻮآوري ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه ،ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎﻳﻲ را در ﻧﻈﺮ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،
اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎي ﻧﺸﺖ داﻧﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .از اﻳﻦ رو ،ﻳﻚ راﺑﻄﺔ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ و ﻗﻴﻒ

ﻧﻮآوري وﺟﻮد دارد .از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ،ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻣﻴﺎن اﺳﺘﺮاﺗﮋي و ﻣﺪل ﻛﺴﺐوﻛﺎر و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن روي ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر ،راﺑﻄﻪاي را از505

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎري ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎ و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻧﻮآوري ﺑﺎز در ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎ و ﮔﺬرﮔﺎهﻫﺎي ﻧﺸﺖ داﻧﺶ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .در ﺷﻜﻞ  ،4ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ در ﻻﻳﺔ ﻣﻨﻄﻖ

زمستان  | 1398دورة  | 35شمارة 2

 .3-5-3الیة منطق کسبوکار

طبــق نتایــج جــدول  ،3الیــة منطــق کســبوکار شــامل مقولههایــی چــون قیــف نــوآوری،

اســتراتژیها و مدلهــای کســبوکار اســت .همــواره ســازمانها بــرای ایجــاد گذرگاههــای

نشــت دانــش ،کــه در ایــن پژوهــش بهعنــوان قیــف نــوآوری بــه آن اشــاره شــده ،سیاس ـتهایی

را در نظــر میگیرنــد .بنابرایــن ،اســتراتژیهای ســازمان بــر مدیریــت گذرگاههــای نشــت دانــش

تأثیرگــذار خواهنــد بــود .از ایــن رو ،یــک رابطــة یــک طرفــه میــان اســتراتژیها و قیــف نــوآوری
وجــود دارد .از طــرف دیگــر ،ارتبــاط تنگاتنــگ میــان اســتراتژی و مــدل کس ـبوکار و تأثیــر آن
روی مدلهــای کســبوکار ،رابطــهای را از اســتراتژیها بــه مــدل کســبوکار ایجــاد میکنــد؛

مدلهــای کســبوکاری کــه از طریــق سیاســتها و اســتراتژیهای نــوآوری بــاز در ســازمان

میتوانــد بــر روی کنتــرل گذرگاههــا و گذرگاههــای نشــت دانــش تأثیــر بگذارنــد .در شــکل ،4

ارتبــاط بیــن مقولههــای فرعــی در الیــة منطــق کس ـبوکار نمایــش داده شــده اســت.
اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺑﻨﮕﺎه 2,0ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﻧﻮآوري ﺑﺎز | ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺣﻤﺪي و دﻳﮕﺮان

ﻻﻳﺔ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﺴﺐوﻛﺎر

ﻗﻴﻒ ﻧﻮآوري

ﻣﺪلﻫﺎي ﻛﺴﺐوﻛﺎر

اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ

شکل  .4کدگذاری محوری الیة منطق کسبوکار

ﺷﻜﻞ  .4ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺤﻮري ﻻﻳﺔ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﺴﺐوﻛﺎر

 .4-5-3ﻻﻳﺔ اراﺋﻪ و راﺑﻂ

ﻻﻳﺔ اراﺋﻪ و راﺑﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺗﻌﺎﻣﻞاﻓﺰار ،ﺗﺤﻠﻴﻞاﻓﺰار و ﻧﻤﺎﻳﺶ اﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از اﻧﺘﻈﺎرات ﭘﻴﺶﻓﺮض از ﻻﻳﺔ اراﺋﻪ و راﺑﻂ ،ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر

 .4-5-3الیة ارائه و رابط

ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮ اﺳﺖ .رﻓﺘﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﭘﺲ از درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪاي ﻛﺎرﺑﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آنﻫﺎ ،ﻣﺪل
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ داﻧﺶ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ داﻧﺶ را ﺑﺎ ﺷﻴﻮة اراﺋﺔ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻛﺎرﺑﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس ،ﻣﻘﻮﻟﺔ

الیــة ارائــه و رابــط شــامل مقولههــای فرعــی تعاملافــزار ،تحلیلافــزار و نمایــش اســت.

ﺗﻌﺎﻣﻞاﻓﺰار از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮ )ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪاي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري )ﺟﻬﺖ درﻳﺎﻓﺖ

یکــی از انتظــارات پیشفــرض از الیــة ارائــه و رابــط ،بــروز رفتــار هوشــمندانه در تعامــل بــا کاربــر

اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪاي ﻓﻨﻲ( در ﻧﻘﺶ ﺗﺄﻣﻴﻦﻛﻨﻨﺪة اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞاﻓﺰار اﺳﺖ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢﻫﺎي
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﺸﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻛﺎرﺑﺮ و ﻧﻴﺎز او دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت دو ﻣﺪل ﻛﺸﺸﻲ و ﻓﺸﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ

اســت .رفتــار هوشــمندانه یعنــی ایــن الیــه بتوانــد پــس از دریافــت اطالعــات زمینــهای کاربــر و

ﻛﻪ اﻣﻜﺎن دارد ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞاﻓﺰار ﺟﻬﺖ ﺗﻜﻤﻴﻞ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺤﻠﻴﻞﻫﺎي ﺧﻮد ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻳﻜﺴﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﺳﺎﻳﺮ

تحلیــل آنهــا ،مــدل مناســب بازنمایــی دانــش مــورد نیــاز را فراهــم کنــد و ایــن دانــش را بــا شــیوة

ﻻﻳﻪﻫﺎﺳﺖ .اﻳﻦ ﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞاﻓﺰار اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد .وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﭘﺮدازش ﻻﻳﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞاﻓﺰار اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﺧﺮوﺟﻲ ﺧﻮد را ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ
داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ،ﺑﺎ روش و اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳﺐ ،داﻧﺶ را ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮ ﺗﺤﻮﻳﻞ دﻫﺪ .ﺷﻜﻞ  ،5ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي

ارائــة مناســب در اختیــار کاربــر قــرار دهــد .بــر همیــن اســاس ،مقولــة تعاملافــزار از طریــق تعامــل
ﻓﺮﻋﻲ ﻻﻳﺔ اراﺋﻪ و راﺑﻂ را ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ.

بــا کاربــر (جهــت دریافــت اطالعــات زمینــهای غیرفنــی) و همچنیــن تعامــل بــا ســایر الیههــای

معمــاری (جهــت دریافــت اطالعــات زمین ـهای فنــی) در نقــش تأمینکننــدة اطالعــات مــورد نیــاز

بــرای مقولــة تحلیلافــزار اســت تــا ایــن مقولــه بتوانــد بــا کمــک الگوریتمهــای هوشــمند بــه بینشــی

مناســب از کاربــر و نیــاز او دســت یابــد .تعامــل بــا کاربــر میتوانــد بهصــورت دو مــدل کششــی

و فشــاری انجــام شــود .طبیعــی اســت کــه امــکان دارد مقولــة تحلیلافــزار جهــت تکمیــل و بهبــود
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تحلیلهــای خــود نیازمنــد یکســری اطالعــات تکمیلــی باشــد کــه در اختیــار ســایر الیههاســت.

ایــن کار توســط مقولــة تعاملافــزار انجــام میشــود .وقتــی کــه پــردازش الیــة تحلیلافــزار انجــام

شــد ،خروجــی خــود را جهــت بازنمایــی دانــش بــه مقولــة نمایــش تحویــل میدهــد تــا ایــن مقولــه،

بــا روش و ابــزار مناســب ،دانــش را بــه کاربــر تحویــل دهــد .شــکل  ،5ارتباطــات بیــن مقولههــای
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فرعــی الیــة ارائــه و رابــط را نمایــش میدهــد.

ﻛﺎرﺑﺮ

ﻛﺎرﺑﺮ
ﻻﻳﺔ راﺑﻂ و اراﺋﻪ
ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻧﻤﺎﻳﺶاﻓﺰار

ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞاﻓﺰار

ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞاﻓﺰار

ﺷﻜﻞ  .5ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺤﻮري ﻻﻳﺔ اراﺋﻪ و راﺑﻂ

 .6-5-3ﻻﻳﺔ زﻣﻴﻨﻪ

شکل  .5کدگذاری محوری الیة ارائه و رابط

ﻻﻳﺔ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺘﺸﻜﻞ از دو ﮔﺮوه اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪاي اﺳﺖ .ﮔﺮوه اول ،اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪاي ﻓﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎي

دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ،ﻏﻴﺮاﻧﺴﺎن و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﺣﺴﮕﺮﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻧﺴﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ

 .6-5-3الیة زمینه

اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺪارد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن در آن ﻛﻢرﻧﮓ اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺳﻴﺴﺘﻢ و
اراﺋﺔ اﻃﻼﻋﺎت ﻓﻨﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن ،اﻳﻦ ﻛﺎر اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﻮﻟﺔ زﻣﻴﻨﺔ ﻓﻨﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .وروديﻫﺎي اﻳﻦ

اطالعــات زمین ـهای
ـروه
ـت .گـ
ﺷﻮﻧﺪ .ﮔاس
ﺗﺄﻣﻴﻦـهﻣﻲای
زﻳﺮﺳﺎﺧﺖزمین
اطالعـﻻﻳﺔـات
ـروه
دو گـ
ـکل
الیــة زمینــهﻣﻘﻮﻟﻪمتش
اول،ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ
اي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ
اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪ
ﺮوهـ دوم،
اراﺋﻪ و راﺑﻂ و
داﻧﺶ ،ﻻﻳﺔ
از ﺟﺮﻳﺎن
ﻓﺮاﻳﻨﺪ و
ﺗﻮﺳﻂـ ﻻﻳﺔ
ﻣﻌﻤﻮﻻً اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن و ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻫﺎيـتگاهها هســتند و
ﺑﻴﺸﺘﺮ ازوزﻣﻴﻨﻪدسـ
اﻃﻼﻋﺎتـان
غیرانسـ
فنــی اســت کــه معمــوالً اطالعــات مرتبــط بــا ابزارهــای دیجیتالــی،
ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﻘﺶ اﻧﺴﺎن در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ
ﻓﻨﻲ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ،اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪاي ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً درﺑﺎرة اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .وروديﻫﺎي ﻣﻘﻮﻟﺔ زﻣﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮﻓﻨﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻً از ﻻﻳﺔ ﻣﻨﻄﻖ
ـت کــه انســان در
اغلــب توســط دســتگاهها و حســگرها تولیــد میشــوند .البتــه ،ایــن بــدانمعنــا نیسـ
ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﺳﺖ .ﻻﻳﺔ زﻣﻴﻨﻪ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ روي ﻛﻠﻴﺔ ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ،زﻳﺮا ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻻﻳﻪﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻣﻴﻨﻪاي

دادهـﺷﺪه
ﻓﺮﻋﻲ اﻳﻦ
ـیﺑﻴﻦنـﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي
ارﺗﺒﺎﻃﺎت
هیـﺷﻜﻞ
اﺳﺖ .در
اﺳﺖ.ــن اســت کــه نقــش انســان در آن کمرنگ
ـور ای
بلکـﻻﻳﻪـهﻧﺸﺎنمنظ
ـدارد،
ـچ،6نقشـ
واﺑﺴﺘﻪــی
تولیــد اطالعــات فن

اســت .بدیهــی اســت در صــورت نیــاز بــه آمــوزش سیســتم و ارائــة اطالعــات فنــی توســط انســان،
ایــن کار انجــام خواهــد شــد .ایــن گــروه از اطالعــات توســط مقولــة زمینــة فنــی مدیریــت میشــوند.

ورودیهــای ایــن مقولــه توســط الیــة فراینــد و جریــان دانــش ،الیــة ارائــه و رابــط و الیة زیرســاخت
تأمیــن میشــوند .گــروه دوم ،اطالعــات زمین ـهای غیرفنــی هســتند کــه معمــوالً اطالعــات مرتبــط

بــا جنبههــای انســانی ،اجتماعــی و فرهنگــی مــورد نیــاز سیســتم هســتند .ایــن اطالعــات در تعامــل
انســان و ماشــین تولیــد میشــوند .دســتگاهها و ماشــینها نیــز در تولیــد ایــن اطالعــات نقــش

دارنــد ،امــا بهطــور معمــول نقــش انســان در تولیــد ایــن اطالعــات بیشــتر از زمینههــای فنــی اســت.
بــه بیــان دیگــر ،اطالعــات زمین ـهای غیرفنــی معمــوالً دربــارة انســانها هســتند .ورودیهــای مقولــة
زمینــة غیرفنــی معمــوالً از الیــة منطــق کس ـبوکار اســت .الیــة زمینــه اثــر قابــل توجهــی بــر روی
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ﺷﻜﻞ  .6ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺤﻮري ﻻﻳﺔ زﻣﻴﻨﻪ

 .4ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ
شمارة 2
زمستان  | 1398دورة | 35

در ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞاﻓﺰار ،زﻣﻴﻨﺔ ﻓﻨﻲ و ﻻﻳﺔ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻮآوري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮآوري

از ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻗﻴﻒ ﻧﻮآوري در ﻻﻳﺔ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﺴﺐوﻛﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاي اﻳﻦﻛﻪ ﻗﻴﻒ ﻧﻮآوري ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ،ﻻزم
ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ از دﻳﮕﺮ ﻻﻳﻪﻫﺎ در درون ﻻﻳﺔ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻣﺪل ﻛﺴﺐﻛﺎر و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

خواهــد داشــت ،زیــرا پویایــی الیههــای دیگــر بــه اطالعــات زمینــهای
کلیــة الیههــای معمــاری ﺷﻮد.

ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻜﻞ  ،7اﺳﺖ:
فرعــی ایــن الیــه نشــان داده شــده اســت.
وابســته اســت .در شــکل  ،6ارتباطــات بیــن مقولههــای

ﻻﻳﺔ
ﻣﻨﻄﻖ
ﻛﺴﺐو

ﻻﻳﺔ راﺑﻂ و اراﺋﻪ
ﻻﻳﺔ

ﻻﻳﺔ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺟﺮﻳﺎنﻛﺎر

ﻛﺎر

زﻣﻴﻨﻪ

ﻻﻳﺔ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ

اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ در ﺑﻨﮕﺎه 2,0ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روﻳﻜﺮد ﻧﻮآوري ﺑﺎز | ﻓﺮﺷﺘﻪ اﺣﻤﺪي و دﻳﮕﺮان

شکل  .6کدگذاری محوری الیة زمینه

ﺷﻜﻞ  .7ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ از ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي

ﻻﻳﺔ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ

 .4یافتههای پژوهش



ﺳﺨﺖاﻓﺰار :ﻛﻠﻴﺔ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﻪﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ اﺳﺖ؛



ﻧﺮماﻓﺰار :ﻓﻨﺎوري و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ؛

ﻻﻳﺔ زﻣﻴﻨﻪ

زﻣﻴﻨﺔ ﻓﻨﻲ

زﻣﻴﻨﺔ ﻏﻴﺮ
ﻓﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ اﻓﺮاد ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﻲ دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎناﻓﺰار :ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي



ـةﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ؛
ﻗﺮار
ﻫﺴﺘﻨﺪـدر
افـﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻧﻮﻋﻲ
ﻣﺤﻴﻂ درون
ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ
زیرســاخت و همچنیــن
ـیاﻳﻦوﮔﺮوهالیـ
ارﺗﺒﺎطـة فن
ـزار ،درزمینـ
تعامﺑﻪل
ﺑﺮونـای
مقول وههـ
در معمــاری پیشــنهادی از

بهمنظــور توجــه ویژهتــر بــه نــوآوری و مدیریــت نــوآوری از مقولــة قیــف نــوآوری در الیــة منطــق
ﺷﻜﻞ  .6ﻛﺪﮔﺬاري ﻣﺤﻮري ﻻﻳﺔ زﻣﻴﻨﻪ

ﭘﮋوﻫﺶ
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
ـرای اینکــه قیــف نــوآوری بتوانــد در فعالیــت خــود بهتــر عمــل
ـت .بـ
کسـبوکار اســتفاده شــده .4اسـ

در ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎي ﺗﻌﺎﻣﻞاﻓﺰار ،زﻣﻴﻨﺔ ﻓﻨﻲ و ﻻﻳﺔ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻮآوري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻮآوري

وکار
کسـﻋﻤﻞب
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖـق
ﺑﺘﻮاﻧﺪـةدرمنطـ
ﻧﻮآوريالیـ
درون
ﺑﺮاي اﻳﻦدر
اﺳﺖ.هــا
اﺳﺘﻔﺎدهـرﺷﺪهالیه
ﻣﻨﻄﻖــهﻛﺴﺐازوﻛﺎردیگـ
ـن ﻻﻳﺔمقول
ـتیبانی ایـ
کنــد ،الزم بــود عــاوه بــر ازپشـ
ﻛﻨﺪ ،ﻻزم
ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ
ﻛﻪ ﻗﻴﻒ
ﻧﻮآوري در
ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻗﻴﻒ
ﺑﻮد ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ از دﻳﮕﺮ ﻻﻳﻪﻫﺎ در درون ﻻﻳﺔ ﻣﻨﻄﻖ ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﺗﻮﺳﻂ دو ﻣﻘﻮﻟﺔ ﻣﺪل ﻛﺴﺐﻛﺎر و اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ

بکار و اســتراتژیها نیــز پشــتیبانی شــود.
توســط دو مقولــة مــدل کسـ
ﺷﻮد.
ﻻﻳﻪﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﻜﻞ ،7
اﺳﺖ ،7 :است:
شکل
الیههای معماری مفهومی پیشنهادی بهصورت

ﻻﻳﺔ
ﻣﻨﻄﻖ
ﻛﺴﺐو
ﻛﺎر

ﻻﻳﺔ راﺑﻂ و اراﺋﻪ

ﻻﻳﺔ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺟﺮﻳﺎنﻛﺎر

ﻻﻳﺔ
زﻣﻴﻨﻪ

ﻻﻳﺔ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ

شکل  .7چارچوب مفهومی از معماری پیشنهادی

ﻻﻳﺔ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ

الیة زیرساخت

ﺷﻜﻞ  .7ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ از ﻣﻌﻤﺎري ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي



ﺳﺨﺖاﻓﺰار :ﻛﻠﻴﺔ دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي ﺑﻪﻛﺎررﻓﺘﻪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻳﺎن داﻧﺶ اﺳﺖ؛



ﻧﺮماﻓﺰار :ﻓﻨﺎوري و ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎن اﻧﺪاﺧﺘﻦ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ؛



ﺳﺎزﻣﺎناﻓﺰار :ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺪﻳﺪهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ اﻓﺮاد ،ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎ و ﺳﺨﺖاﻓﺰارﻫﺎ را ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲﻛﻨﺪ ،و ﺗﻤﺎﻣﻲ دادهﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

دانش است؛
سختافزار :کلیة دستگاههای بهکاررفته در سازمان برای تحقق جریان
ﻣﺤﻴﻂ درون و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎن ﻛﻪ ﺑﻪﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ در اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ؛

نرمافــزار :فنــاوری و سیســتمهای اطالعاتــی مــورد اســتفاده بــرای بــه جریــان انداختــن دانــش
در ســازمان اســت؛

ســازمانافزار :تمامــی پدیدههــای مربــوط بــه ســازمان کــه افــراد ،نرمافزارهــا و ســختافزارها
را مدیریــت میکنــد ،و تمامــی دادههــای مربــوط بــه محیــط درون و بــرون ســازمان کــه
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بهنوعــی بــا ســازمان در ارتبــاط هســتند در ایــن گــروه قــرار میگیرنــد؛

انســانافزار :تمامــی پدیدههــای مربــوط بــه عامــان انســانی شــامل پایــگاه اســکریپت وظایــف
کاربــران ،پایــگاه فراینــد و جریــان کار مرتبــط بــا هــر کاربــر ،دادههــای کاربــر ،الگوهــای
رفتــاری و ارتباطــی کاربــران و ســاختار ســازمانی اســت.

الیة فرایند و جریان دانش

تحلیــل جریــان :ایــن مقولــه وظیفــة تحلیــل گرههــای دانشــی و جریــان دانــش در کل ســازمان
را بــر عهــده دارد تــا از ایــن طریــق بتــوان نیــاز دانشــی گرههــای دانشــی را تشــخیص داد
و آنهــا را مرتفــع ســاخت .ایــن تحلیــل بــر اســاس عوامــل زیــر انجــام میشــود )1 :انــرژی

دانشــی گرههــا و جریــان دانــش میــان ایــن گرههــا )2 ،الگوهــای رفتــاری کاربــر ،و  )3فراینــد

و جریــان کاری کــه کاربــر در آن نقشآفرینــی میکنــد .در حقیقــت ،ایــن مقولــه بــا کمــک
اطالعــات زمین ـهای کاربــر و بهکمــک فناوریهــای تحلیــل دادههــا و نتایــج بهدس ـتآمده از

بخــش مســیریابی ،ســرعت انتقــال دانــش را افزایــش میدهــد.

اخــذ دانــش :بــر اســاس اســناد ،نــوآوری بــاز میتوانــد بــرای ســازمان ،هــم «اختاللآفریــن» و
هــم «محــرک روبهجلــو» باشــد .از ایــن رو ،بــرای ایجــاد محیــط آزاد و بهرهگیــری حداکثــری

از دانــش کاربــران بایــد یکســری گذرگاههــای نشــت دانــش را بهصــورت کنترلشــده ایجــاد

کــرد تــا بتــوان دانــش مــورد نیــاز (درونســازمانی و برونســازمانی) را بــرای توســعة محصــول

و خدمــات بــرای گرههــای دانشــی ســازمان (کاربــران و سیســتمها) تأمیــن نمــود.
بهبوددهنــده :از طرفــی ،فرایندهــا و جریانهــای کاری مســتقیماً بــر روی جریــان دانــش تأثیــر
خواهنــد داشــت و از طــرف دیگــر ،بــرای بهبــود فرایندهــا و بهتبــع آن بهبــود جریانهــای

دانــش میتــوان از خــود نــوآوری بــاز (باالخــص بــا کمــک اطالعــات بازخــورد و
فیدبکهایــی کــه محیــط بیــرون از ســازمان و حتــی درون ســازمان میگیــرد) نیــز کمــک
گرفــت .بنابرایــن ،مقولــة بهبوددهنــده میتوانــد شــامل دو بخــش اصلــی کام ـ ً
ا مرتبــط بههــم

باشــد )1 :مدلســاز و  )2بهینهســاز .مدلســاز در ایــن مقولــه بخشــی اســت کــه بــر اســاس

فعالیتهــای اصلــی نــوآوری بــاز (فعالیتهــای بیرونــی ،درونــی و ترکیبــی) و البتــه مــورد

تأییــد و مصــوب ســازمان ،فرایندهــا و جریانهــای کاری را مدلســازی مینمایــد .هــدف

از ایــن مدلســازی ،آمادهکــردن مــواد اولیــة مــورد نیــاز بــرای بهینهســازی جریــان دانــش

اســت.
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در حقیقــت ،گرههــای دانشــی در شــبکة جریــان دانــش بــه دو گــروه تقســیم میشــوند:
گروهــی کــه فقــط مصرفکننــده و یــا انتقالدهنــدة دانــش هســتند و گــروه دیگــر ،کــه عــاوه

بــر مصــرف دانــش ،توانایــی دســتکاری و ویرایــش را نیــز بــر عهــده دارد .بــرای بهبــود شــبکة
جریــان دانشــی و دانشــی کــه در ایــن شــبکه جریــان دارد ،بایــد مجموعــهای از سیاســتها

توســط ســازمان بــرای ویرایــش دانــش و مدیریــت جریــان دانــش در نظــر گرفتــه شــود تــا بــر
اســاس ایــن سیاسـتها بــه گرههــای دانشــی کــه در شــبکة جریــان دانــش قــرار دارنــد ،اجــازة

انجــام انــواع عملیاتهــای هدفمنــد بــر روی دانــش (همچــون ویرایــش ،دســتکاری ،انتقــال،

ذخیرهســازی ،انتشــار و ســایر عملیاتهــا) داده شــود.

مســیریابی دانــش :در شــبکة جریــان دانــش ،مســیرهای مختلفــی بــرای انتقــال دانــش وجــود
دارد و انتخــاب مســیر بهینــه یکــی از دغدغههــای ج ـدّی در زمینــة مدیریــت جریــان دانــش

اســت .ایــن اســت کــه یکــی از مقولههــای مهــم ،مســیریابی اســت کــه ارتبــاط تنگاتنگــی بــا

مقولــة بهبوددهنــده دارد .طبیعــی اســت کــه عوامــل متعــددی بــر جریــان دانــش مؤثــر هســتند؛
ماننــد ســاختار ســازمانی ،نقشهــا و مســئولیتها ،میــزان انــرژی دانشــی گرههــا ،الگوهــا و

مســیرهای قابــل دســترس و گذرگاههایــی کــه بهطــور هدفمنــد بــر اســاس سیاســتهای

نــوآوری بــاز در ســازمان بهوجــود آمدهانــد .هــدف از ایــن مقولــه ،یافتــن مســیر بهینــه در

شــبکة جریــان دانــش بــا اســتفاده از عوامــل مذکــور اســت.

الگوهــا و مدلهــا:دانــش بعــد از بازنمایــی بــر اســاس الگوهایــی از پیــش تعیینشــده جریــان
مییابــد .در ایــن مقولــه بــا اســتفاده از شــبکهای کــه میــان دانــش و دانشــکاران وگرافهــای

جریــان اطالعــات اجتماعــی تشــکیل میشــود ،میتــوان الگوهــای مختلفــی بــرای جریــان
دانــش ترســیم کــرد .از ســوی دیگــر ،بهرهگیــری از نــوآوری بــاز منجــر بــه ایجــاد تغییــر در
مدلهـا و الگوهــای جریــان دانــش میشــود .از ایــن رو ،فرایندهــای نــوآوری بــاز غیرمتمرکــز

نیــز میتواننــد در ایجــاد الگوهــای جریــان دانــش مؤثــر باشــند.
الیة منطق کسبوکار

قیــف نــوآوری :ایــن مؤلفــه مســئول مدیریــت قیــف نــوآوری بــاز از جملــه کانالهــای ورود و
خــروج دانــش ،سیاسـتگذاری بــرای کانالهــا ،تعامــل بــا داللهــای دانــش و یکپارچهســازی
تأمینکننــدگان بیرونــی دانــش بــا ســازمان اســت؛

اســتراتژیها :ایــن مقولــه مســئول نگهــداری ،اعمــال و نظــارت بــر اســتراتژیهای زیــر اســت:
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 )1اســتراتژی کس ـبوکار )2 ،اســتراتژی فناوریهــای اطالعاتــی و ارتباطــی ،و  )3اســتراتژی
نــوآوری .همچنیــن ،ایــن مقولــه بهدنبــال ایجــاد همراســتایی میــان مــدل کس ـبوکار ســازمان

و نــوآوری بــاز اســت؛

مدلهــای کسـبوکار :از آنجــا کــه همــواره میــان اســتراتژی کسـبوکار و مــدل کسـبوکار
ارتباطــی نزدیــک وجــود دارد ،بنابرایــن مؤلفــة مدلهــا بــرای نگهــداری انــواع مدلهــای

کســبوکار مبتنــی بــر نــوآوری بــاز اســت .اســتراتژیهای کســبوکار بــر روی مدلهــای
کس ـبوکار تأثیرگــذار هســتند و میتواننــد موجــب تغییــر در نــوع و رفتــار آنهــا شــوند.

الیة ارائه و رابط

نمایشافــزار :بعــد از اینکــه دانــش تولیــد شــد ،بایــد بــرای کاربــر بــه نمایــش درآیــد .از ایــن
رو ،ایــن مقولــه شــامل تمامــی ابزارهــا و روشهــای بصریســازی اســت .بهعنــوان مثــال ،اگــر

دانــش قــرار اســت بــرای کاربــر در وســایلی نظیــر تبلــت نمایــش داده شــود ،فرمــت نمایــش
دانــش متناســب بــا آن وســیله و ویژگیهــای تبلــت تغییــر مییابــد و بــه تبلــت یــا تلفــن همــراه

کاربــر مــورد نظــر ارســال میگــردد.

تحلیلافــزار :ایــن مقولــه تحلیلهایــی را بــرای بهبــود تعامــل بــا کاربــر انجــام میدهــد و شــامل
مؤلفههایــی همچــون شناســایی نیــاز کاربــر و تطبیــق رابــط کاربــری اســت .ایــن مؤلفههــا

بــرای فعالیــت صحیــح خــود نیــاز بــه اطالعاتــی دارنــد کــه توســط الیههــای دیگــر تأمیــن

میگــردد.

 تعاملافــزار :تمامــی ابزارهــا و روشهــای تعامــل بــا کاربــران در بیــرون و درون ســازمان از
طریــق تعاملافزارهــا صــورت میپذیــرد .بهمنظــور ایجــاد یــک فضــای مشــارکتی بــا کاربــران

و دانشــکاران ابزارهــای وب  2/0ماننــد ویکــی و بــاگ ،ابزارهــای نشــانهگذاری اجتماعــی
و شــبکههای اجتماعــی بهعلــت قابلیــت تعاملــی بــودن در ایــن مقولــه ب ـهکار میرونــد .ایــن

فضــای کار بــا قابلیتهــای پــردازش زبــان طبیعــی و یکپارچگــی اطالعــات معنایــی مجهز شــده
و بــرای اســتفادة ترکیبــی از فوکســونومیها و برچســبزنی مــوردی بــا اصطالحنامههــا و

آنتولوژیهــای اشــتراکی توانمنــد شــده اســت .در ایــن مقولــه از فناوریهــای معنایــی همچــون

بازنمایــی دانــش معنایــی ،حاشیهنویســی معنایــی ،اســتنتاج معنایــی ،کشــف و جســتوجوی
معنایــی و عاملهایــی بــرای دریافــت دادههــا و درخواســت کاربــر (شــامل انــواع روشهــای

جســتوجو) و دریافتکننــدة بازخــورد اســتفاده میشــود.
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الیة زمینه

زمینــة فنــی :بــرای اینکــه دانــش مناســب بــه کاربــر تحویــل داده شــود ،بایــد دانــش صحیــح،
بهصــورت صحیــح ،در زمــان صحیــح ،و بــهروش صحیــح ارائــه شــود .بنابرایــن ،بایــد
اطالعــات زمینـهای شــامل زمــان و تاریــخ ،مــکان و موقعیــت کاربــر ،شناســة کاربــر ،و هــدف

کاربــر از طریــق حســگرها و ابزارهــای مختلــف در الیههــای دیگــر جم ـعآوری شــود و در

ایــن بخــش مــورد بررســی قــرار گیــرد؛

زمینــة غیرفنــی :عواملــی نظیــر مؤلفههــای اجتماعــی و فرهنگــی ،سیاســتهای موجــود در

ســازمان ،قوانیــن بــرای محدودکــردن دسترسـیها بــه جریــان دانــش و بازکــردن گذرگاههــای

نشــت دانــش بــه درون ســازمان ،الگوهــای رفتــاری کارکنــان ســازمان و درســطوح باالتــر

فرهنــگ ملــی بــر جریــان دانــش مؤثــر اســت .ایــن عوامــل اغلــب از طریــق الیههــای باالیــی

ســازمان و بهعنــوان جهتدهنــدة کلــی در ســازمانها در نظــر گرفتــه میشــود.

بــر اســاس تجزیــه و تحلیــل دادههــاو توضیحــات مربــوط بــه الیههــا ،معمــاری مفهومــی

پیشــنهادی مطابــق بــا شــکل  ،8اســت .شــرح ارتبــاط بیــن الیههــا در ایــن معمــاری بهصــورت زیــر
اســت:

الیــة «ارائــه و رابــط» از طریــق مقولــة تعاملافــزار بــه مقولــة اخــذ دانــش در الیــة «فراینــد و

جریــان دانــش» متصــل میشــود و اطالعــات و دانــش مــورد نیــاز مقولــة اخــذ دانــش را برایــش

تأمیــن میکنــد .ایــن اطالعــات شــامل اطالعــات کاربــر ،درخواســت دانــش توســط کاربــر و ســایر
اطالعاتــی اســت کــه کاربــر در تعامــل بــا سیســتم تولیــد میکنــد .الیــة «فراینــد و جریــان دانــش»
از طریــق مقولــة مســیریابی ،دانــش مناســب را بــه مقولــة تحلیلافــزار در الیــة «ارائــه و رابــط» منتقــل

میکنــد تــا از طریــق ایــن مقولــه بتوانــد در شــکل مناســب بــرای کاربــر مصورســازی شــود.

الیــة «فراینــد و جریــان دانــش» از طریــق مقولــة الگوهــا و مدلهــای جریــان دانــش بــه مقولــة

بوکار» متصــل میشــود .هــدف از ایــن ارتبــاط ،هماهنگــی
قیــف نــوآوری در الیــة «منطــق کس ـ 

میــان مدلهــای جریــان دانــش ورودی و خروجــی بــا سیاســتها و کانالهــای قیــف نــوآوری
اســت .همچنیــن ،مقولــة قیــف نــوآوری ،سیاس ـتها و اطالعــات مــورد نیــاز مقولــة اخــذ دانــش و

اطالعــات در الیــة «فراینــد و جریــان دانــش» را تأمیــن میکنــد تــا ایــن الیــه بتوانــد تحلیــل صحیــح

و ســازگاری از مدلهــای جریــان دانــش ،مســیرهای جریــان دانــش و رویکردهــای بهبــود جریــان
دانــش داشــته باشــد.
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الیــة «فراینــد و جریــان دانــش» بــا مقولــة الگوهــا و مدلهــای جریــان دانــش بــه مقولــة

نرمافــزار در الیــة «زیرســاخت» متصــل میشــود .از آنجــا کــه بنــگاه  2/0نوعــی سیســتم اجتماعــی-
تکنیکــی بــاز محســوب میشــود و معمــوالً نقطــة کانونــی ایــن نــوع سیســتمهانرمافــزار اســت ،لــذا

در ایــن ارتبــاط نیــز مقولــة الگوهــا و مدلهــا ،مدلهــای جریــان دانــش را جهــت ذخیرهســازی
و نگهداشــت بــه مقولــةنرمافــزار در الیــة «زیرســاخت» منتقــل میکنــد .مقولــةنرمافــزار نیــز

اطالعــات و دانــش مــورد نیــاز مقولــة اخــذ دانــش و اطالعــات در الیــة «فراینــد و جریــان دانــش»
را از پایگاههــای داده ،مخــازن دانــش و ســختافزارهای موجــود در الیــة «زیرســاخت» تأمیــن

میکنــد.

الیــة «فراینــد و جریــان دانــش» ،اطالعــات زمینــهای فنــی خــود را از طریــق خروجیهــای

مقولــة زمینــة فنــی (در الیــة «زمینــه») بــرای مقولــة تحلیــل جریــان دانــش تأمیــن میکنــد و اطالعــات

زمین ـهای غیرفنــی از طریــق مقولــة زمینــة غیرفنــی تأمیــن میشــود.

الیــة «زیرســاخت» بــه دو طریــق بــا الیــة «زمینــه» ارتبــاط دارد .مقولههــای ســازمانافزار

و انســانافزار بــا مقولــة زمینــة غیرفنــی در الیــة زمینــه مرتبــط هســتند و مقولههــاینرمافــزار و

ســختافزار در الیــة «زیرســاخت» بــا مقولــة زمینــة فنــی در الیــة «زمینــه» تعامــل میکننــد.
همچنیــن ،الیــة «زمینــه» از طریــق دو مقولــة زمینــة فنــی و زمینــة غیرفنــی ،اطالعــات زمینـهای مــورد
نیــاز مقولــة تحلیلافــزار در الیــة «ارائــه و رابــط» را تأمیــن میکنــد .الیــة «ارائــه و رابــط» نیــز جهــت

روزآمدبــودن اطالعــات زمین ـهای از طریــق مقولــة تعاملافــزار ،اطالعــات فنــی و غیرفنــی را بــرای
مقولههــای موجــود در الیــة «زمینــه» تأمیــن میکنــد.

الیــة «زیرســاخت» از طریــق مقولههــای ســازمانافزار و انســانافزار بــر روی اســتراتژیهای

بوکار» تأثیــر میگــذارد (مقولــة اســتراتژی در الیــة منطــق
مطــرح در الیــة «منطــق کســ 

بوکار ،ارتبــاط میــان مؤلفههــای مــدل کســبوکار
کســبوکار) .همچنیــن ،مقولــة مــدل کســ 

موجــود در بنــگاه  2/0بــه مقولــةنرمافــزار تزریــق میکنــد و ایــن مقولــه نیــز ایــن سیاســتها و

قوانیــن مــدل کس ـبوکار را بــه ســایر مقولههــای الیــة «زیرســاخت» منتقــل میکنــد .ارتبــاط میــان
الیــة «زیرســاخت» و الیــة «اینترفیــس» یــک رابطــة غیرمســتقیم اســت .ایــن ارتبــاط معمــوالً از طریــق

الیــة «فراینــد و جریــان دانــش» و یــا الیــة «زمینــه» اتفــاق میافتــد.
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سیســتازمها بــود.
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ﺗﺒﻴﻴﻦوﺷﺪه
ﭘﮋوﻫﺶ
در بـاﻳﻦ
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ﻻﻳﻪ و
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ســهﻣﻔﻬﻮم »
ﻛﺸﻒ
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روشﺟﺮﻳﺎن

ادﺑﻴﺎتــی،
ـای اصل
اﻳﻦ مقولهه
شناسـﻳﺞـایی
ـت،ﻣبــا
ﺷﺪه نهایـ
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تحلیــل شـ
ﭘﻴﺸﻨﻬﺎديـس
ـزار «مکـ
از نرمافـ
ـتفاده
بــا اس
ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ
ﭘﮋوﻫﺶـ ﺑﺎ
ﻘﺎﻳﺴﺔ ﻧﺘﺎ
اﺳﺖ .از
دﺳﺘﺎورد ﺑﻨﺎ
ـودا» ﻫﻤﻴﻦ
کیـﻣﺒﻨﺎي
ﻧﻴﺰ ﺑﺮ
ﻣﻌﻤﺎري
اﺳﺖ.
ﻧﻮآوريـ ﺑﺎز
ﻳﺎﻓﺖ:ـرای معمــاری مفهومــی پیشــنهاد شــد کــه هــر الیــه ،خــود نیــز دارای اجزایــی در
دﺳﺖــی بـ
ـة اصل
ﻧﻜﺎتالیـ
5
زﻳﺮ
قالــب مقولههــای فرعــی اســت .ارتبــاط بیــن مقولههــای فرعــی در هــر الیــه و نیــز اتبــاط بیــن
الیههــا نیــز در ایــن پژوهــش تبییــن شــده اســت .یکــی از دســتاوردهای ایــن پژوهــش عــاوه بــر
معمــاری پیشــنهادی ،کشــف مفهــوم «جریــان دانــش و مدیریــت آن» بهعنــوان نقطــة اشــتراک ســه
مفهــوم مدیریــت دانــش ،بنــگاه  2/0و نــوآوری بــاز اســت .معمــاری پیشــنهادی نیــز بــر مبنــای همیــن

دســتاورد بنــا شــده اســت .از مقایســة نتایــج ایــن پژوهــش بــا ادبیــات پژوهــش میتــوان بــه نــکات
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زیــر دســت یافــت:

1 .1بــا الیههــای زمینــه ،زیرســاخت و اینترفیــس خصوص ـاً بهکارگیــری مقولــه تعاملافــزار در ایــن
الیــه از تکنولوژیهــای وب 2/0پشــتیباتی میشــود؛

2 .2بــرای پشــتیبانی از محیطهــای رایانــش ابــری از الیــة زیرســاخت و تکنولوژیهــای وب 2/0
در الیــة اینترفیــس اســتفاده میشــود؛

3 .3توجــه ویــژه بــه جریــان دانــش و مدیریــت آن و قرارگیــری ایــن الیــه در قلــب معمــاری
بهعنــوان الیــة حیاتــی بــرای ارتبــاط الیههــا بــا یکدیگــر بهمنظــور بهبــود و تســهیل مدیــرت

دانــش اســت؛

4 .4بــا توجــه بــه رویکــرد فرایندمحــوری از یکســو ،و از ســوی دیگــر ،تعییــن الگوهــا و
مدلهــا میتــوان خدمــات را در قالــب ســرویسهای گوناگــون بــه کمــک فراهمکــردن

زیرســاختهای الزم در الیــة زیرســاخت و ارائــة آنهــا بــا فناوریهــای مربوطــه و اینترفیــس

مناســب بــرای کاربــر فراهــم نمــود؛

5 .5توجــه بــه فرایندهــا در الیــة فراینــد و جریــان دانــش باالخــص وجــود مقولههــای «الگوهــا و
مدلهــا»« ،بهبوددهنــده» و ارتبــاط آنهــا بــا مقولههــای موجــود در الیــة منطــق کســبوکار

بهمنظــور پشــتیبانی و مدیریــت فرایندهــای کســبوکار اســت .همچنیــن ،میتــوان بــا
بهرهگیــری از زیرســاختهای الزم بــا تمرکــز بــر مقولــة نرمافــزار ،از سیســتمهای BPMS

بهــره بــرد؛

6 .6از جملــه مزایــای طراحــی ایــن معمــاری بــر اســاس مفهــوم پای ـهای «جریــان دانــش» عبــارت
اســت از :پشــتیبانی از ابزارهــا و روشهــای مختلــف «بهاشــتراکگذاری دانــش» ،و پذیرفتــن
دانــش بهعنــوان یــک عنصــر پویــا کــه لزوم ـاً از طریــق اســتفاده و بهاشــتراکگذاری روزآمــد
خواهــد شــد .توجــه بــه ویژگــی «مناس ـببودن» 1بهعنــوان یــک ویژگــی کلیــدی بــرای دانــش

کــه از طریــق بــه جریــان افتــادن دانــش در میــان ذینفعــان دانــش معنــا پیــدا میکنــد؛

7 .7درایــن معمــاری ،الیــة زمینــه بهعنــوان یــک الیــة مســتقل در نظرگرفتــه شــده کــه بهطــور

همزمــان بــه جنبههــای فنــی و غیرفنــی توجــه دارد .ایــن کار بــه پویایــی و روزآمدبــودن دانــش
و مدلهــای جریــان دانــش کمــک میکنــد .در معمــاری پیشــنهادی بــه تأثیــر تغییــر اســتراتژی

بــر روی مدلهــای جریــان دانــش در نــوآوری بــاز نیــز توجــه شــده اســت.

1. rightness
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اﺣﻤﺪي
ﻓﺮﺷﺘﻪ
احمدی
فرشته
اﺣﻤﺪي
ﻓﺮﺷﺘﻪاﺣﻤﺪي
ﻓﺮﺷﺘﻪ

دانشآموختـة کـارشنـاســی ارشــد مهنــدسی فنـــاوری اطالعـات مؤسسـة
ﻣﺆﺳﺴﺔآﻣﻮ
اﻃﻼﻋﺎتﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻨــﺎورياﻃﻼﻋﺎت
ﻣﻬﻨـﺪﺳﻲﻓﻨــﺎوري
رﺷـﺪﻣﻬﻨـﺪﺳﻲ
ﻛـﺎرﺷﻨـﺎﺳـﻲا ارﺷـﺪ
آﻣﻮﺧﺘﺔﻛـﺎرﺷﻨـﺎﺳـﻲ
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺔ
داﻧﺶ
زشزش
زشآﻣﻮ
ﻣﺆﺳﺴﺔ آﻣﻮ
ﻓﻨــﺎوري
ﻛـﺎرﺷﻨـﺎﺳـﻲ ا
آﻣﻮﺧﺘﺔ
داﻧﺶ
دورة
دانشـجوی
اﻃﻼﻋﺎتو
پژوهشـگر
ﻣﻬﻨـﺪﺳﻲماکنون
رﺷـﺪایشـان ه
اسـت.
عالـی مهر البرز
آمـوزش
ﺗﺤﻮل
DBA
دورة
داﻧﺸﺠﻮي
و
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
اﻟﺒﺮز
ﻣﻬﺮ
ﻋﺎﻟﻲ
ﺗﺤﻮل ﺗﺤﻮل
DBADBA
دورة دورة
داﻧﺸﺠﻮي
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و
دانشـگاهﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
ﻋﺎﻟﻲﻣﻬﺮﻣﻬﺮ
اﻛﻨﻮناسـت.
تهـران
دیجیتـال
DBA
داﻧﺸﺠﻮي
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ و
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
اﻟﺒﺮزاﺳﺖ.
تحـولاﻟﺒﺮز
ﻋﺎﻟﻲ
جملـهدر
ﻃﺮاﺣﻲ
ﺗﻔﻜﺮ
و
داﻧﺶ،
ﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻣ
دﻳﺠﻴﺘﺎل،
ﺗﺤﻮل
اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان
داﻧﺸﮕﺎه
دﻳﺠﻴﺘﺎل
ﺗﻔﻜﺮاز
وکار
کسـ
در
طراحـی
دانـش ،و
مدیریـت
دیجیتـال،
تحـول
ﻃﺮاﺣﻲ در
بو
داﻧﺶ،
ﺪﻳﺮﻳﺖ
دﻳﺠﻴﺘﺎل ،ﻣ
ﺗﺤﻮل
اﺳﺖ.
ﺗﻬﺮان
ﻃﺮاﺣﻲ در
ﺗﻔﻜﺮ
داﻧﺶ ،و
ﺪﻳﺮﻳﺖ
تفکـرﻣ
دﻳﺠﻴﺘﺎل،
ﺗﺤﻮل
اﺳﺖ.
داﻧﺸﮕﺎهﺗﻬﺮان
دﻳﺠﻴﺘﺎلداﻧﺸﮕﺎه
دﻳﺠﻴﺘﺎل
اسـت.ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ویﻋﻼﻳﻖ
پژوهشـیﺟﻤﻠﻪ
ﻛﺴﺐوﻛﺎر از
عالیـق
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
وﻛﺎراز ازﺟﻤﻠﻪ
وﻛﺎر
ﻛﺴﺐ
اﺳﺖ.اﺳﺖ.
وي وي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻛﺴﺐ
ﻣﺤﺒﻲ
آزاده
محبی
آزاده
آزادهﻣﺤﺒﻲ
آزاده
ﻣﺤﺒﻲ
دانشآموختـة دکتـری تخصصـی دانشـگاه واترلـو کانـادا در رشـتة مهندسـی
ﻃﺮاﺣﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
رﺷﺘﺔ
در در
واﺗﺮﻟﻮ ﻛﺎﻧﺎدا
داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺨﺼﺼﻲ
آﻣﻮﺧﺘﺔ دﻛﺘﺮي
داﻧﺶ
ﻃﺮاﺣﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
رﺷﺘﺔ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺨﺼ
آﻣﻮﺧﺘﺔ
داﻧﺶ
ﻃﺮاﺣﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
اکنـونرﺷﺘﺔ
ﻛﺎﻧﺎدا در
واﺗﺮﻟﻮواﺗﺮﻟﻮ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺼﻲﺼﻲ
ﺗﺨﺼ
دﻛﺘﺮي
داﻧﺶ
گـروه
اسـتادیار
ﻛﺎﻧﺎدا هم
ایشـان
اسـت.
۱۳۸۸
سـال
دﻛﺘﺮيدر
آﻣﻮﺧﺘﺔمها
سیسـت
طراحـی
ﺴﺘﻢيﻫﺎي
ﻴ
ﺳ
ﻲ
ﭘﮋوﻫﺸ
ﮔﺮوه
ﺎر
ﻳ
اﺳﺘﺎد
اﻛﻨﻮن
ﻫﻢ
اﻳﺸﺎن
اﺳﺖ.
1388
ﺳﺎل
در
ﻫﺎ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺴﺘﻢ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺳﻴ
ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﺳﺖ.
1388
ﻫﺎﻫﺎدردرﺳﺎل
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ایـرانﻫﺎي
اطالعـاتﺳﻫﺎﻴﺴﺘﻢ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
اﺳﺖ.
1388
ﺳﺎل
ﺳﻴﺴﺘﻢ
فنـاوری
علـوم و
پژوهشـگاه
اطالعاتـی
های
سیسـتم
پژوهشـی
ﺴﺘﻢيﻫﺎي
اﺳﺖ .ﺳﻴ
)اﻳﺮاﻧﺪاك(
ﺮانﺮان
اﻃﻼﻋﺎت اﻳ
ﻓﻨﺎور
ﺴﺘﻢﻫﺎ
اﺳﺖ .ﺳﻴ
)اﻳﺮاﻧﺪاك(
يياﻃﻼﻋﺎت اﻳ
ﻋﻠﻮمو وﻓﻨﺎور
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻋﻠﻮم
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲﻲﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه
اﻃﻼﻋﺎﺗ
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان )اﻳﺮاﻧﺪاك( اﺳﺖ .ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
(ایرانـداک) اسـت.
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪﺟﻤﻠﻪ
اﻃﻼﻋﺎت از
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ﻦ،ﻦ،ﻣﺘﻦﻣﺘﻦ
ﻣﺎﺷﻴ
ﻋﻼﻳﻖ
اﻃﻼﻋﺎت از
ﻛﺎوي وﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ﻛﺎوي و
ﺎدﮔﺮﻴﺮييﻣﺎﺷﻴ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،ﻳ ﻳﺎدﮔﻴ
ﺗﻌﺎﻣﻠﻲﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
بازیابیاز ﺟﻤﻠﻪ
اﻃﻼﻋﺎت
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ
ﻣﺘﻦﻛﺎوي
هوشـمند،ﻣﺎﺷﻴﻦ،
تعاملـی ﻳﺎدﮔﻴﺮي
هایﻫﻮﺷﻤﻨﺪ،
ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ
اطالعات
کاوی و
ماشـین،ومتـن
یادگیری
سیسـتم
اﺳﺖ.
وياﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲوي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
وي اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
پژوهشـی وی اسـت.
عالیق
از جمله
ﻧﺎﻣﺪارﻳﺎن
ﻟﻴﻼﻧﺎﻣﺪارﻳﺎن
ﻟﻴﻼ
نامداریان
ﻧﺎﻣﺪارﻳﺎن
لیالﻟﻴﻼ

ﮔﺬاري
در
ﺗﺮﺑﻴﺖﻣﺪرس
داﻧﺸﮕﺎهﺗﺮﺑﻴﺖ
داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺨﺼﺼﻲ
آموختـةﺔدﻛﺘﺮ
آﻣﻮﺧﺘﺔ
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘ
داﻧﺶ
ﮔﺬاري
ﺳﻴﺎﺳﺖ
رﺷﺘﺔرﺷﺘﺔ
تربیـتدر
ﻣﺪرس
ﺗﺨﺼﺼﻲ
دﻛﺘﺮيي
رشـتة
ﺳﻴﺎﺳﺖدر
مـدرس
دانشـگاه
تخصصـی
دکتـری
دانش
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﺔ دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس در رﺷﺘﺔ ﺳﻴﺎﺳﺖﮔﺬاري
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﮔﺮوه
اﻛﻨﻮن
سـال.اﻳﺸﺎن
دراﺳﺖ.
1393
ﺳﺎل
ت ﻓﻨﺎوري
ﻋﻠﻢ
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﮔﺮوه
اﺳﺘﺎدﻳﺎر
اﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎنﻫﻢﻫﻢ
اﺳﺖ
1393
ﺳﺎل
ﻓﻨﺎوريدردر
ﻋﻠﻢ وو
اسـتادیار
اکنون
اﺳﺘﺎدﻳﺎهرم
ایشـان
اسـت.
۱۳۹۳
فناوری
علم و
گذاری
سیاسـ
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري در ﺳﺎل  1393اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﮔﺬاري
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﻲ،
آﻳﻨﺪه
اﻃﻼﻋﺎت«اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﻪو واﻃﻼﻋﺎت«
ﺟﺎﻣﻌﻪ
سیاسـتﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة
اﻃﻼﻋﺎت
اسـت.
اطالعـات»
جامعـه و
«پژوهشـکدة
اطالعـات در
گـروه
ﮔﺬاري
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﻲ،
آﻳﻨﺪه
اﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪة
اﻃﻼﻋﺎتدردر» »
ﻧﻈﺎمﮔﺬاري
ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﭘﮋوﻫﻲ،
آﻳﻨﺪه
اﺳﺖ.
«
اﻃﻼﻋﺎت
و
ﺟﺎﻣﻌﻪ
ة
ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪ
»
در
اﻃﻼﻋﺎت
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ،
رﻳﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وﻛﺎر،
ﻛﺴﺐ
ﻫﺎي
ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻓﻨﺎوري،
فرایندهــای
بازمهندســی
فنــاوری،
علــم و
گذاری
ﻓﻨﺎوري،سیاســت
پژوهــی،
ﻋﻠﻢه
آیند
ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ،
رﻳﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
وﻛﺎر،
ﻛﺴﺐ
ﻫﺎي
ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﻋﻠﻢوو
ســنجی،ﻧﻈﺎم
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ،
رﻳﺰي
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
،
وﻛﺎر
ﻛﺴﺐ
ﻫﺎي
ﻓﺮاﻳﻨﺪ
ﺑﺎزﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻓﻨﺎوري،
و
ﻋﻠﻢ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻜﻨﻮﻟﻮژي ،و
ارزﻳﺎﺑﻲﻋﻠﻢ و
ارزﻳﺎﺑﻲ
ﺳﻨﺠﻲ،
ﻧﻮآوري،ﻋﻠﻢ
ﻧﻮآوري،
ﻣﻠﻲ
داﻧﺶم
داﻧﺶ عل
نــوآوری،
ملــی
اســتراتژیک،ﺗ نظــام
ریــزی
ﻋﻠﻢه
برنام
ﻣﻠﻲبوکار،
کســ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻜﻨﻮﻟﻮژي ،و
ﻋﻠﻢ ﺗو
ﺳﻨﺠﻲ،
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ از
ﻜﻨﻮﻟﻮژي ،و
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻠﻢ و
ﺳﻨﺠﻲ،
ﻧﻮآوري،وﻋﻠﻢ
ﻣﻠﻲ
ﭘﮋوﻫﺸﻲوي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
داﻧﺶ عالیــق
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖجملــه
ســازمانی از
مدیریــت ﺗدانــش
اﺳﺖ .و
تکنولــوژی،
علــم
ارزیابــی
اﺳﺖ.
وي
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻼﻳﻖ اســت.
پژوهشــی وی
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