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 غلبه بر موانع میان فرهنگی موجود 
بر سر راه مدیریت دانش

 با استفاده از رسانه های اجتماعی

چكیده
هدف: هدف این مقاله سنجش موانع موجود بر سر راه مدیریت دانش )KM( با 
در نظر گرفتن ابعاد فرهنگی و ملی متنوع و هم چنین درک چگونگی به کارگیری 
رسانه های اجتماعی به منظور کاهش چنین موانعی در برابر فرایندهای مدیریت 

دانش در سازمان ها است.
طراحی▪/▪روش▪شناسی▪/▪رویكرد:▪این مقاله با مروری متمرکز بر ادبیات موجود 
آغاز می شود تا درکی از مفاهیم کلیدی در مدیریت دانش و فرهنگ ملی بدست 
دهد. به دنبال آن، دورنمایی از ابعاد اساسی فرهنگ ملی و موانعی که آن ها برای 
فرایندهای مدیریت دانش ایجاد می کنند، ارائه شده است. در ادامه، مرور مختصری هم 
بر ویژگی های برخی از ابزارهای موجود در رسانه های اجتماعی شده است. در پایان 
نیز سه حوزه مدیریت دانش، فرهنگ ملی و رسانه های اجتماعی از نقطه نظر مفهومی 
به هم ربط داده شده اند تا تصویر روشنی از چگونگی قابلیت رسانه های اجتماعی برای 

غلبه بر موانع مدیریت دانش با مالحظه ویژگی های فرهنگی خاص به دست آید.
یافته▪ها: فرهنگ ملی ابعاد چندگانه ای دارد و هر یك از این ابعاد می تواند به عنوان 
یك مانع قابل مالحظه در مقابل مدیریت دانش در سازمان ها باشد. ابزار رسانه های 
اجتماعی از ویژگی های تعالی و غنی برخوردارند که می تواند در غلبه بر این موانع 
به کار آیند. گزینش صحیح ابزار رسانه های اجتماعی با ویژگی های خاص می تواند 
کمك کند تا مسائل ایجاد شده توسط ویژگی های فرهنگی خاص را کاهش دهد. 

اصالت▪/▪ارزش: این مقاله سه حوزه مدیریت دانش، فرهنگ ملی و رسانه های 
اجتماعی را با هم ادغام می نماید؛ نشان می دهد که چگونه ابعاد فرهنگی متنوع 
ممکن است مانعی برای مدیریت دانش باشند. سعی مقاله به ویژه در این است تا 
ابزار رسانه های اجتماعی را برای رفع چنین موانعی با توجه به هر یك از ابعاد فرهنگ 

ملی به ما نشان دهد.
واژگان▪کلیدی: 

وب 2، فرهنگ، مدیریت دانش، شبکه اجتماعی.

مترجم:▪قاسم▪صفایی▪نژاد▪▪
دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران
Safaenejad@ut.ac.ir
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مقدمه
 )2012(  Forrester گ���زارش  آخ��ری��ن  ب��ه  توجه  ب��ا 
کار  و  کسب  طریق  از  رقابتی  مزیت  ب��ه  راج��ع 
به  س��ازم��ان ه��ا  در  ب��اه��وش  ره��ب��ران  اجتماعی، 
می کنند  حرکت  سمت  این  به  فزاینده ای  طور 
کاهش موانع بین افراد و اطالعات موجود  که با 
این  همچنین  کنند.  کمک  مسائل  ح��ل  ب��ه 
خاطر  به  دانش  به  دسترسی  بر  فزاینده  کید  تأ
و  ب���ازار،  سناریوهای  ف��ن��اوری،  سریع  تغییرات 
فشار برای تصمیم گیری در طول یک بازه زمانی 
کوتاه است. سازمان ها امروزه بر مدیریت دانش 
بتوانند  آن  کمک  به  تا  می کنند  تکیه  اثربخش 
کاراتر به اهداف خود دست  به شکلی سریع تر و 
یابند. در نتیجه، درک و اجرای KM به هدفی 
مهم برای رهبران در تمامی سازمان ها تبدیل 

شده است.

ع���وام���ل م��ت��ع��ددی م���ی ت���وان���د ب���ه ط����ور ق��اب��ل 
در  فناوری(  دید  )با   KM اجرای  بر  مالحظه ای 
سازمان تأثیرگذار باشند. مثاًل، تحقیقات نشان 
که فرهنگ سازمانی نقش بسزایی  داده است 
را در پیشبرد مدیریت دانش بازی می کند و به 
اج��رای  و  سیستم ها  پذیرش  در  ان��دازه  همان 
و  )دوالن��گ  می کند.  ب��ازی  سازمان  درون   KM

فاهی، 2000(
اق��ت��ص��اد ش��ب��ک��ه ای، س��ازم��ان ه��ا اغلب  ی��ک  در 
چرا  می دهند،  پوشش  را  ملی  محدودیت های 

کارمندان یک شرکت یکسان،  که ممکن است 
داشته  تعلق  گونی  گونا ملی  فرهنگ های  ب��ه 
در  ملی  فرهنگ  گی های  ویژ که  آنجا  از  باشند. 
نحوه  ب��ر  می تواند  اس��ت،  ش��ده  نهادینه  اف���راد 
تفکر  و احساس افراد مؤثر باشد. فرهنگ ملی 
بر نحوه اجرا و فرایندهای KM در یک سازمان 
هولدن،  2003؛  )ف��وردوچ��ان،  اس��ت.  تأثیرگذار 
م��ث��ال،  ع��ن��وان  ب��ه   )2004 م��ول��روس��وآن،  2001؛ 
که افراد متعلق به  تحقیقات نشان داده است 
دیدگاه های  اغلب  گون  گونا ملی  فرهنگ های 
نظیر   KM ف��رای��ن��ده��ای ب��ه  ن��س��ب��ت  م��ت��ف��اوت��ی 
تسهیم دانش دارند )ژیاشنگ و دیگران، 2001( 
که فرهنگ ملی به  لذا، این امکان وجود دارد 
عمل   KM فرایندهای  برابر  در  مانعی  عنوان 
کند. چنین مانعی می بایست مورد بررسی قرار 
کمبود  که فناوری های KM به خاطر  گیرند، چرا 
سازمان ها  درون  اف���راد  س��وی  از  ک��ارگ��ی��ری  ب��ه 

شکست خورده اند.
عواملی  که  ساخته اند  آشکار  تحقیقات  اخیرًا 
نظیر اع��ت��م��اد، ح��م��ای��ت س��ازم��ان��ی، س��وده��ا و 
وض��ع  همچنین  و  ان��ت��ظ��ار  م���ورد  پ���اداش ه���ای 
بر  ب��ه ط��ور چشمگیری  ک��اره��ا،  ان��ج��ام  م��وج��ود 
ف��ن��اوری  از  اس��ت��ف��اده  ب��ا  م��ی��زان تسهیم دان���ش 
ص��ال��ح،2009(  و  )پاروتیس  تأثیرگذارند.   2 وب 
ابزار  عنوان  به  می توانند  اجتماعی  رسانه های 
 KM گیرند تا فرایندهای KM مورد استفاده قرار 
را درون سازمان ها تسهیل و تسریع نمایند. به 
عبارت ساده تر، رسانه های اجتماعی را می توان 
کلکسیونی از ابزار آنالین معرفی نمود  به عنوان 
که اف��راد را ق��ادر می سازد به ص��ورت آن الی��ن با 
کنند و اطالعات را تسهیم نمایند. )الی  کار  هم 
و  اجتماعی  رسانه های  ام��روزه   )2008 تربن،  و 
انجام  منظور  به   ،2 وب  فناوری های  وی��ژه  به 
مورد  سازمان  در   KM فعالیت های  از  بسیاری 
ک��ه به  اس��ت��ف��اده ق���رار م��ی گ��ی��رن��د. ش��رک��ت ه��ای��ی 
گام  کارشان  و  کسب  شدن  هوشمندتر  سوی 
رسانه های  ابزار  از  می توانند  حال  برمی دارند، 
به  دس��ت��رس��ی  و  کنند  ب��ه��ره ب��رداری  اجتماعی 
سازمان  درون  را  آن  انتقال  و  تسهیم  دان��ش، 
مورد تشویق قرار دهند. مثال پیمایشی از سوی 
نشان   2 وب  از  استفاده  ب��اب  در  کنزی،  مک 

تحقیقات آشکار  �
که عواملی  ساخته اند 
نظیر اعتماد، حمایت 

سازمانی، سودها 
و پاداش های مورد 

انتظار و همچنین وضع 
کارها،  موجود انجام 

به طور چشمگیری بر 
میزان تسهیم دانش با 

استفاده از فناوری وب 2 
تأثیرگذارند.
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کارمندان  که  پاداش هایی  رایج ترین  که  داد 
بیشتر  توانایی  از  بودند  عبارت  کردند  دریافت 
دسترسی  ای��ده ه��ا،  گذاشتن  ک  اشترا به  ب��رای 
کارشناسان دانش و همچنین  بیشتر و بهتر به 
دیگران،  و  )بوگین  ارتباط.  هزینه  یافتن  کاهش 

)2009
دارد  نگاهی  فرهنگی  میان  منظر  از  مقاله  این 
مدیریت  و  اجتماعی  رس��ان��ه ه��ای  گستره  ب��ه 
دانش. به ویژه، این مقاله سعی دارد تا سؤاالت 
ابعاد  ق��رار ده��د: چگونه  ب��ررس��ی  م��ورد  را  ذی��ل 
دان��ش  مدیریت  ف��رای��ن��ده��ای  ب��ر  ملی  فرهنگ 
تفاوت ها  گرفتن  نظر  در  ب��ا  م���ی گ���ذارد؟  تأثیر 
چه  اجتماعی  رس��ان��ه ه��ای  م��ل��ی،  فرهنگ  در 
اج��رای  م��وان��ع  کاهش  در  می توانند  را  نقشی 
اجتماعی  رسانه های  چگونه  کنند؟  بازی   KM
گی های  خاص می توانند بر موانع مبتنی بر ویژ
فرهنگی غلبه نمایند؟ به منظور یافتن پاسخ به 
و   KM در  کلیدی  مفاهیم  ابتدا  س��ؤاالت،  این 
فرهنگ ملی را مورد مرور قرار دهیم. به دنبال 
آن، ابعاد مهم فرهنگ ملی و موانع فرهنگی در 
را مرور خواهیم نمود. سپس،   KM برابر فرایند
گ��ی ه��ای ب��رخ��ی از اب���زاره���ای رس��ان��ه ه��ای  وی��ژ
اجتماعی موجود را مورد بررسی قرار می دهیم. 
حوزه  سه  این  پیوند  با  مفهومی،  نظر  نقطه  از 
کمک می شود  به ما  ادبیات  و  متفاوت دانش 
موانع  و  ملی  فرهنگی  موانع  بر  غلبه  ب��رای  که 
تصویر  به   KM فرایند های  راه  سر  بر  فرهنگی 

روشن تری دست یابیم.
KM کلیدی در مفاهیم 

مورد  محققان  از  بسیاری  توسط   »KM« واژه 
گرفته و تعریف شده است.  بحث و بررسی قرار 
به عنوان نمونه، علوی و لیدنر )1999( دانش را 
که در ذهن یک  اطالعات  از  عنوان جریانی  به 
آنها  می کنند.  تعریف  است،  شده  پ��ردازش  فرد 
ارتباط،  از  اس��ت  عبارت   ،KM که  دارن��د  اش��اره 
ک��ل س��ازم��ان.  ک��ارگ��ی��ری دان��ش در  ادغ���ام و ب��ه 
دانش  که  است  ق��رار  این  از  دیگر  مفید  تعریف 
که  و دیدگاه هاست  ارزش ها  از تجارب،  ترکیبی 
و  ادغام  را  کمک می کند اطالعات جدید  به ما 
ک،2000(  ارزیابی نماییم. )داون پورت و پروسا
به  اشتباه  ب��ه  اغلب  دان��ش  و  اط��الع��ات  داده، 

جای هم استفاده می شوند. داده، تنها مروری 
خ داده اس��ت. اط��الع��ات به  از »آن��چ��ه« ر اس��ت 
داده  خ  ر آن  در  ات��ف��اق  ای��ن  ک��ه  شرایطی  شما 
تبعات  ب��ه  دان���ش  آخ���ر،  م��ی گ��وی��د. در  را  اس���ت 
گرفتن  کار  »دانستن آنچه حاال می دانید« و به 
بنابراین،  دارد.  اش��اره  آتی  سناریوهای  در  آن 
دانش  به  آنجا  از  و  اطالعات  به  داده  از  حرکت 
گام است. )داون  مستلزم افزودن ارزش در هر 

ک، 2000( پورت و پروسا

چندگانه ای  فرم های  دانش  که  می شود  گفته 
دارد؛ به ترتیب: دانش ضمنی و آشکار. 

ک��ه عینی اس��ت و  دان��ش آش��ک��ار دان��ش��ی اس��ت 
ف��رم��ی محسوس  ب��ه  ب��ه آس��ان��ی  را  م��ی ت��وان آن 
نمود.  تبدیل  دی��گ��ران  ب��رای  استفاده  قابل  و 
کرد  کدگذاری  دانش آشکار را می توان به آسانی 
که از متن خود جدا شود، ارزش  و حتی زمانی 

خود را حفظ می نماید. 
است  فرایند  ی��ک  ی��ا  ف��رد  درون  ضمنی  دان��ش 
آسانی  به  یابد.  انتقال  آسانی  به  نمی تواند  و 
کدگذاری نیست و ذاتا ذهنی است. جدا  قابل 
کاری دشوار  ساختن این نوع دانش از متن آن 
»درهم تنیده«  بسیار  که  می شود  گفته  و  بوده 
بسیار  ضمنی  دانش  تسهیم  نتیجه،  در  است. 
ب���ه روی���ک���رده���ا و نقطه  ب��س��ت��ه  س��خ��ت اس����ت. 

پیمایشی از سوی مک  �
کنزی، در باب استفاده 
که  از وب 2 نشان داد 

رایج ترین پاداش هایی 
کارمندان دریافت  که 

کردند عبارت بودند از 
توانایی بیشتر برای به 

گذاشتن ایده ها،  ک  اشترا
دسترسی بیشتر و بهتر 
کارشناسان دانش و  به 
کاهش یافتن  همچنین 

هزینه ارتباط. 
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یک دیدگاه به عنوان  �
دیدگاه مبتنی بر عملکرد 
در دانش شناخته شده 
که می گوید دانش  است 

کدگذاری نبوده و  قابل 
نمی توان آن را از فرایند 

کار جدا ساخت.  اجرای 
دانش در مردم و فرایندی 

که پیگیری می شود، 
تثبیت شده است و از 
متن خود جداشدنی 

نیست.

و  دان���ش ضمنی   ،KM ب��ه  م��ت��ف��اوت  ن��ظ��ره��ای 
یا جدا  از منظری جداشدنی  را می توان  آشکار 

نشدنی دانست.

KM گون به گونا رویکردهای 
وجود  دانش  به  نسبت  گونی  گونا دیدگاه های 
مبتنی  دی��دگ��اه  ع��ن��وان  ب��ه  دی��دگ��اه  ی��ک  دارد. 
ب���ر ع��م��ل��ک��رد در دان����ش ش��ن��اخ��ت��ه ش���ده اس��ت 
ک��دگ��ذاری ن��ب��وده و  ک��ه م��ی گ��وی��د دان���ش ق��اب��ل 
کار جدا ساخت.  نمی توان آن را از فرایند اجرای 
که پیگیری می شود،  دانش در مردم و فرایندی 
جداشدنی  خ��ود  متن  از  و  اس��ت  ش��ده  تثبیت 
نیست. به عبارت دیگر، این دیدگاه عقیده دارد 
که دانش نه در »آنچه« انجام شده است، بلکه 
است.  شده  نهادینه  آن  انجام  »چگونگی«  در 

)ارلیکوفسکی،2002؛ استیر،2003( 
در اینجا با دانش؛ هم آشکار و هم ضمنی، دو 
هم  از  که  می شوند  گرفته  نظر  در  دان��ش  بعد 

منفک پذیر نیستند.
عنوان  ب��ه  دان��ش  درب���اره  جایگزین  منظر  ی��ک 
یک منظر عینی شناخته شده است. این منظر 
یا  اف��راد  که  اس��ت  چیزی  دان��ش  که  دارد  بیان 
گروه ها دارند اما تنها بخشی از آنها می تواند به 
کید  گردد. همچنین تأ یک ماهیت خاص مجهز 
که برخی بخش های دانش می تواند از  می شود 

تأثیر فردی و متنی عاری شود.
دسته بندی  صریح  و  ضمنی  به  را  دان��ش  آنها 
که تبدیل دانش ضمنی به  می کنند و باور دارند 
صریح و در نتیجه تبدیل دانش ممکن است. 
وه��ات��ن��س��ن،2007؛  ه���اس  الپ،2009؛  )ه��ی��س 

کا،1994( نونا
KM فرایندهای

از ط��ری��ق آن دان��ش  ک��ه  اس���ت  ف��رای��ن��دی   KM
جریان می یابد و تمام فعالیت های مرتبط با آن 
نظیر خلق و توزیع می توانند در درون سازمان 
نظر  در  ب��ا   )2009 )ه��س��ی��الپ،  ش��ون��د.  مدیریت 
آنها  به  باال  در  که  متفاوتی  دیدگاه های  گرفتن 
که  فرایندهایی  مهم ترین  از  برخی  شد،  اش��اره 

درگیر با KM هستند عبارتند از:
خ��ل��ق دان����ش: ف��رای��ن��د ت��ول��ی��د دان���ش جدید . 1

ک��ارگ��ی��ری دان���ش م��وج��ود در  ب��ه وس��ی��ل��ه ب��ه 
اتفاق نیفتاده  از این  که پیش  سناریوهایی 

بودند.
گ��ذاری . 2 ک  اش��ت��را به  فرایند  دان��ش:  تسهیم   

اف����راد درون س��ازم��ان  ط��ری��ق  از  ک��ه  دان���ش 
امکان پذیر خواهد بود. این فرایند همچنین 
را در  دان��ش  که  دان��ش  ک��دگ��ذاری  پروسه  از 
ف��رم ه��ای��ی آش��ک��ار ق���رار م��ی ده��د، اس��ت��ف��اده 
می کند تا به طور اثربخش آن را با دیگران به 

ک بگذارند. اشترا
ب���ا درک  م���ی ت���وان  را  دان����ش  ت��س��ه��ی��م  و  خ��ل��ق 
فرایندهای تبدیل دانش – بین دانش ضمنی 
بخشید.  س��رع��ت  و  ن��م��وده  تسهیل  آش��ک��ار-  و 
دارد  بستگی  این  به   KM فرایندهای  موفقیت 
دیگر  شکل  به  شکل  یک  از  دان��ش  تبدیل  که 

چگونه تسهیل و تسریع شده است.
و  ترکیب  ب��رون��ی س��ازی،  اجتماعی سازی،  م��دل 
با  گ��س��ت��رده ای  ب��ه ط��ور   )SECI( درون���ی س���ازی 
از  سنجیدن شکل های متفاوت تبدیل دانش 
مورد  دان��ش  خلق  فهم  ب��رای  آشکار  به  ضمنی 
چهار  کا،2004(  )نونا است.  گرفته  قرار  استفاده 
اشاره  آن  به  مدل  در  که  دان��ش  تبدیل  حالت 

شد، از این قرارند:
از . 1 دان��ش  تبدیل  از  شکلی  اجتماعی سازی 

از طریق  که معموال  ضمنی به ضمنی است 
فرایند تعامل اتفاق می افتد. مثال، افراد اغلب 
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طریق  از  را  کار  محل  در  جدید  مهارت های 
با  صحبت  یا  و  کار  انجام  چگونگی  تماشای 
کار، فرایند خلق  همکاران یاد می گیرند؛ این 
دانش ضمنی از طریق تجربه مشترک است.

ترکیب به تبدیل دانش بین دو شکل آشکار از . 2
دانش اشاره دارد. در این نوع، منابع متعدد 
تا  گرفته  قرار  بهره برداری  مورد  آشکار  دانش 
با ترکیب با یکدیگر، یک بدنه جدید از دانش 
گردد. برای مثال، تطبیق دادن مستند  تولید 
اینکه چگونه یک وظیفه در  سازی در مورد 
سازمان انجام می شود یا با استفاده از منابع 
برای  اینترنت  صفحات  در  اطالعات  متعدد 
آماده ساختن یک ارائه می تواند مثال هایی 

از فرایند ترکیب باشند.
برونی سازی اشاره به تبدیل دانش از ضمنی . 3

به آشکار دارد. یک مثال می تواند مکالمه یا 
افراد سازمان  با دیگر  فرد  ارتباط فردی یک 

باشد.
آشکار . 4 از  دانش  تبدیل  به  نیز  سازی  درون��ی 

خواندن  مثال،  برای  دارد.  اشاره  ضمنی  به 
کار  کارگیری آنها در محل  مفاهیم تئوری و به 

نمونه ای از این فرایند خواهد بود.
اما  اس��ت.  ب��رخ��وردار  اهمیت  از   KM فرایند  هر 
بلکه  دانش  خلق  نه   KM چالش  اساسی ترین 
استراتژیک  اه��داف  در  ادغ��ام  و  انتشار  ذخیره، 

سازمان است. )گرانت،1996( 
س��ازم��ان ه��ا ت��ا ب��ه ام����روز از ف��ن��اوری اس��ت��ف��اده 
حمایت  خود   KM اولویت های  از  تا  می کردند 
ک��ن��ن��د. ب�����رای م���ث���ال، ب���ه م��ن��ظ��ور ح��م��ای��ت از 
شرکت  ی��ک  در  وظ��ای��ف  ان��ج��ام  در  مهندسین 
دانش،  منبع  یک  نیمه هادی،  اجسام  ساخت 
خ��ل��ق ش���د. از ای���ن م��ن��ب��ع م����ورد ب��ه��ره ب��رداری 
از  نگهداری  در  را  عمل  بهترین  تا  گرفت  ق��رار 
)هیائو  آورد.  ف��راه��م  مهندسین  ب��رای  ماشین 
که  بدانیم  باید  وجود،  این  با  دیگران،2006(  و 
افزایش می دهد.  را  فرایند  تنها سرعت  فناوری 
موانع قابل مالحظه بسیاری در برابر فرایند های 
KM از نقطه نظر مردم، فرایند و فناوری وجود 

دارد.
گی ها یا عوامل سطح فردی که بر فرایند های  ویژ
اغلب  م��ی گ��ذارد،  تأثیر  س��ازم��ان  درون  در   KM

ک��م��ب��ود اع��ت��م��اد،  ب��ه م��ح��دودی��ت ه��ای��ی ن��ظ��ی��ر 
می شود.  مربوط  غیره  و  ارزیابی  از  ترس  زم��ان، 
گی ها ممکن  )آردیچویلی،2003( برخی از این ویژ
است اغلب در قالب یک فرد در نتیجه فرهنگ 
بخش  ملی  فرهنگ  کند.  پیدا  ب��روز  آن ه��ا  ملی 
که  از پویایی های KM است چرا  بسیار مهمی 
می گیرد.  ق���رار  خ��اص  فرهنگ  متن  در  دان���ش 
در  ه���ول���دن،2002(  2003؛  ه��ول��دن،  و  )گلیسی 
جهانی  سازمان های  ام��روز،  شبکه ای  اقتصاد 
ممکن  کشورها  فراسوی  در  دسترسی  سطح  با 
اس���ت ف��رای��ن��د ه��ا و ع��م��ل��ک��رده��ای KM داش��ت��ه 
که ممکن است از ورای فرهنگ ها عبور  باشند 
که چگونه سازمان هایی با  نکند. باید دریابیم 
به  می تواند  فرهنگی  میان  کارمندان  اس��اس 
چنین  کاهش  در  اجتماعی  رسانه های  کمک 
نگرانی هایی با این اختالفات دست و پنجه نرم 

کند.
کلیدی  مفاهیم  از  برخی  بعدی  در بخش های 
اجتماعی  رسانه های  البته  و  ملی  فرهنگ  در 
کرده و با ارتباط آنها به یکدیگر به درک  را مرور 

روشن تری دست یابیم.

فرهنگ ملی 
از  عبور  ح��ال  در  ام��روزه  سازمان ها  از  بسیاری 
متنوعی  ک��ار  نیروی  از  و  هستند  ملی  مرزهای 
ملیت  چندین  به  است  ممکن  که  برخوردارند 
ت��ع��ل��ق داش���ت���ه ب��اش��ن��د. در چ��ن��ی��ن م�����واردی، 
افراد ممکن است  در  فرهنگ ملی  گی های  ویژ
بر فعالیت های KM نظیر خلق و تسهیم دانش 
تأثیرگذار باشد. دانش اغلب ضمنی و در البالی 
کارمندانی  سازمان  یک  که  زمانی  است.  متن 

گی ها یا عوامل سطح  � ویژ
که بر فرایند های  فردی 
KM در درون سازمان 

تأثیر می گذارد، اغلب به 
محدودیت هایی نظیر 

کمبود اعتماد، زمان، 
ترس از ارزیابی و غیره 

مربوط می شود. 
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فرهنگ های بسیار  �
که  فردگرا عقیده دارند 

نگهداشت اطالعات 
و پرهیز از همکاری به 

موفقیت بیشتری منجر 
خواهد شد.

متن  درک  دارد،  گ��ون  گ��ون��ا ف��ره��ن��گ ه��ای  از 
نیز  فرایندها  و  اف��راد  توسط  شده  حفظ  دان��ش 
تأثیرات  درب��اره  تحقیق  گیرد.  قرار  نظر  مد  باید 
مهم  و  الزم  دان���ش  تسهیم  ب��ر  فرهنگی  م��ی��ان 
کار بر  که این  کیلگز،2005( چرا  است ) ویروهات 
موفقیت عملکرد KM در سازمان مؤثر خواهد 

بود.
فرهنگی  میان  تحقیقات  در  پیشروان  از  یکی 
فرهنگ  از  را  زیر  بعد   5 که  بود   )2001( هافستد 

کرده است: ملی تعریف 
میل . 1 به  جمع گرایی  جمع گرایی:   / فردگرایی 

گروهی و ثبات  کید بر رفتار  یک اجتماع به تأ
یا عقیده فردی اشاره  به نظر  گروهی نسبت 

دارد.
فاصله قدرت: فاصله قدرت به عدم تساوی . 2

مختلف  ب��خ��ش ه��ای  درون  ق���درت  ت��وزی��ع 
ب��ه ط��ور  ق����درت  ای���ن  اش����اره دارد.  ج��ام��ع��ه 
بر  قدرتمند  ف��رد  ی��ک  تأثیر  ع��ن��وان  ب��ه  کلی 
است،  برخوردار  کمتری  ق��درت  از  که  ف��ردی 
در  ب���اال  ق���درت  ف��اص��ل��ه  م��ی ش��ود.  سنجیده 
از  اف����راد مختلف  ت���رس  ب��ه ص���ورت  ج��ام��ع��ه 

باالدستی هایشان خواهد بود.
عدم . 3 نوسان  به  اطمینان:  عدم  از  اجتناب 

خاص  فرهنگ  یک  افراد  میان  در  اطمینان 
، افراد متعلق به فرهنگ  اشاره دارد. عمومًا 
با  باال در مقایسه  اطمینان  از عدم  اجتناب 
اطمینان  ع��دم  از  اجتناب  با  فرهنگ هایی 
از  پ��ر  و  نامعلوم  ش��رای��ط  ب��ا  آس��ان��ی  ب��ه  پایین 

تردید سازگار می شوند.
میل . 4 مردانه  اجتماعات  زنانگی:  و  مردانگی 

ب��ر موفقیت، ج��س��ارت و  ک��ه  ای��ن دارن���د  ب��ه 
که  ح��ال��ی  در  ورزن����د،  کید  تأ ق��ه��رم��ان گ��رای��ی 
ب��رای  را  زی���ادی  اهمیت  زن��ان��ه  اج��ت��م��اع��ات 

ارتباطات و توجه قائلند.
ک����وت����اه م����دت: . 5 م���ح���وری���ت ب��ل��ن��د م�����دت و 

بیشتر  مدت  بلند  محوریت  با  فرهنگ های 
ک��ه به  گ��رای��ش دارن���د  ب��ه س��وی ارزش ه��ای��ی 
و  استقامت  همچنین  و  آینده  پ��اداش  ه��ای 
کوتاه  محوریت  می کنند.  نگاه  صرفه جویی 
گذشته و حال،  کید بر  مدت، از دیگر سو، با تأ
و  سنت  داشتن  نگه  حرمت  به  بیشتر  توجه 

برآورده ساختن قوانین اجتماعی نظر دارند.
مانع  عنوان  به  فرهنگی مذکور می توانند  ابعاد 
هر  در   KM فرایندهای  ب��رای  تسریع کننده  ی��ا 

سازمانی عمل نمایند.

KM موانع فرهنگی در مقابل فرایندهای
چگونه  ک��ه  می کنیم  ب��ررس��ی  ب��خ��ش،  ای���ن  در 
ابعاد مختلف فرهنگ ملی می توانند به عنوان 
درون   KM متنوع  فرایندهای  ب��رای  موانعی 

سازمان عمل نمایند.
فردگرایی	 

فرهنگ های  در   ،)2001( هافستد  گفته  ب��ه   
کارکنان  که  است  این  بر  عقیده  فردگرا،  بسیار 
می کنند  عمل  نحو  بهترین  به  فردی  حالت  در 
گ��رف��ت��ه م��ی ش��ون��د،  ک���ه ف����ردی  و ت��ص��م��ی��م��ات��ی 
کیفیت باالتری  نسبت به تصمیمات جمعی از 
دارای  کشورهای  از  نمونه هایی  ب��رخ��وردارن��د. 
رتبه باال در فردگرایی عبارتند از ایاالت متحده 
که  حالی  در  کبیر.  بریتانیای  و  استرالیا  امریکا، 
جمع گرا  بسیار  )که  دسته  این  پایین  رتبه های 
ان��دون��زی،  نظیر  ک��ش��وره��ای��ی  ش��ام��ل  هستند( 
بسیار  فرهنگ های  می شود.  گوآتماال  و  پاناما 
و  اطالعات  نگهداشت  که  دارن��د  عقیده  فردگرا 
منجر  بیشتری  موفقیت  به  همکاری  از  پرهیز 
خواهد شد. از سوی دیگر، فرهنگ های جمع گرا 
موفقیت سازمانی را به تسهیم اطالعات و وقت 
فرد  منطقی،  منظر  از  می دهند.  نسبت  خ��ود 
بسیار  فرهنگ های  که  بگیرد  نتیجه  می تواند 
از  و  می کنند  عمل  بهتر  ف��رد  ع��ن��وان  ب��ه  ف��ردگ��را 
کار  کمتری دارند. تنها  کارهای جمعی حمایت 
که  تعامل می گردد  کاهش شانس  باعث  کردن 
دانش   تبدیل  اجتماعی سازی  فرایند  بر  بالتبع 
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کمبود تسهیم دانش  �
همچنین فرایند تبدیل 

دانش برونی سازی و 
درونی سازی را به صورت 

منفی تحت تأثیر قرار 
خواد بود. در نتیجه، 

افراد متعلق به فرهنگ 
به شدت فردگرا، تسهیم 

کار  کمتری را در  دانش 
خود در مقایسه با 

افراد متعلق به فرهنگ 
فردگرایی پایین )جمع گرا( 

خواهند داشت.

کاری،  � در مقوله فرهنگ 
کارمندان متعلق به 

فرهنگ های با فاصله 
کثر اوقات  قدرت باال، ا

عدم توازن در توزیع 
قدرت را تجربه و قبول 

می کنند. )هافستد،2001( 
در چنین فرهنگ هایی 

ساختار سازمانی اغلب 
هرمی و با نظارت بسیار 

باال است.

کمبود  ب��ود.  خواهد  تاثیرگذار   SECI م��دل  در 
دانش  تبدیل  فرایند  همچنین  دانش  تسهیم 
برونی سازی و درونی سازی را به صورت منفی 
اف��راد  نتیجه،  در  ب���ود.  خ���واد  ق���رار  تأثیر  تحت 
تسهیم  ف��ردگ��را،  ش��دت  ب��ه  فرهنگ  ب��ه  متعلق 
کار خود در مقایسه با افراد  کمتری را در  دانش 
)جمع گرا(  پایین  فردگرایی  فرهنگ  به  متعلق 

خواهند داشت.
م��وان��ع دان��ش��ی: م��وان��ع دان��ش��ی در ای��ن م��ورد، 
کردن  کار  به  تمایل  عدم  و  خویشتن  بر  کید  تأ
گروه ها است، در واقع نیازی برای شناخت  در 

کید بر پتانسیل جمعی. کمترین تأ با 

فاصله قدرت	 
قدرت  فاصله  با  فرهنگ های  محرکه  نیروی   
کاری،  باال اغلب سنت است. در مقوله فرهنگ 
فاصله  ب��ا  ف��ره��ن��گ ه��ای  ب��ه  متعلق  ک��ارم��ن��دان 
ت��وازن در توزیع  کثر اوق��ات ع��دم  ب��اال، ا ق��درت 
قدرت را تجربه و قبول می کنند. )هافستد،2001( 
در چنین فرهنگ هایی ساختار سازمانی اغلب 
ب��اال اس��ت. رؤس��ا به  ن��ظ��ارت بسیار  ب��ا  و  هرمی 
کارمندان  و  ن��م��وده  کنترل  را  کارکنان  ش��دت 
سطح  دارن��د.  پ��روا  بی پرده  و  صریح  صحبت  از 
اف����راد در چنین  م��ی��ان  ت����وازن در  ع���دم  ب���االی 

متنهی  ان��دک  دان��ش  تسیهم  به  فرهنگ هایی 
ب��رون��ی س��ازی و  ای��ن ام��ر فرایند  خ��واه��د ش��د و 
ق��رار خواهد  تأثیر  را تحت  درون��ی س��ازی دان��ش 
به  ت��وازن،  عدم  و  مراتبی  سلسله  ساختار  داد. 
موفقیت  اندک  شانس  و  دانش  جریان  کاهش 

فرایندهای تبدیل دانش منجر خواهد شد.
باال،  برای فرهنگ های فاصله قدرت  بنابراین، 
ان��دازه خلق آن بسیار  تسهیم دانش به همان 
سخت تر از فرهنگ هایی با فاصله قدرتی پایین 
خواهد بود. برخی از فرهنگ های فاصله قدرتی 
کشورهای  و  مکزیک  مالزی،  هند،  شامل  باال 
ک��ش��وره��ای با  ک��ه  ع��رب��ی م��ی ش��ون��د، در ح��ال��ی 
اتریش،  شامل  پایین  قدرتی  فاصله  شاخص 

دانمارک، نیوزیلند و ... می شوند.
م��وان��ع دان��ش��ی: م��وان��ع دان��ش��ی در ای���ن م��ورد 
ره��ب��ری  و  م��ت��م��رک��ز  تصمیم گیری  ب��ر  ک��ی��د  ت��أ از 
قدرتمندانه سر بر می آورند و منجر به واهمه از 

بیان عقاید و ارزیابی منفی می شود.

اجتناب از عدم اطمینان	 
عدم  از  اجتناب  فرهنگ های  به  متعلق  اف��راد   
راهنمای  می دهند  ترجیح  پایین،  اطمینان 
بر  مبتنی  عموما  و  باشند  داش��ت��ه  روش��ن  ت��ری 
ف��ره��ن��گ ه��ای  در  م��ق��اب��ل  در  ه��س��ت��ن��د.  راب��ط��ه 
را  تنوع  اف���راد  ب��اال،  اطمینان  ع��دم  از  اجتناب 
پذیرا  ن���وآوری  و  تغییر  به  نسبت  و  می پذیرند 
اجتناب  فرهنگ های  )هافستد،2001(  هستند. 
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از عدم اطمینان باال، اغلب برای عدم شفافیت، 
اجتناب  که  کشورهایی  دارند.  باالتری  نوسان 
یونان،  شامل  دارن��د  باالتری  اطمینان  عدم  از 
که  ح��ال��ی  در  م��ی ش��ون��د    ... و  ژاپ���ن  پ��رت��ق��ال، 
پایین  اطمینان  عدم  از  اجتناب  با  کشورهای 
. در   ... و  ، سوئد  از سنگاپور، دانمارک  عبارتند 
فرهنگ  با  کارمندان  سازمانی،  ساختارهای 
نوآوری های  از  باال،  اطمینان  عدم  از  اجتناب 
محور  وظیفه  آنها  می کنند.  استقبال  فناورانه 
دارن��د.  ب��اور  تجربه  با  متخصصان  به  و  هستند 
فرهنگ های با اجتناب از عدم اطمینان پایین 
نتیجه،  در  دارن��د.  باور  تجربه  از  بیشتر  عقل  به 
پایین  اطمینان  عدم  از  اجتناب  فرهنگ های 
در برابر جست و جو و تسهیم دانش در مقایسه 
اطمینان  ع���دم  از  اج��ت��ن��اب  ف��ره��ن��گ ه��ای  ب��ا 
مقاومت خواهند نمود. این مسئله بر تسهیم و 
خلق دانش از طریق فرایندهای تبدیل دانش، 
اجتماعی ساختن، برونی سازی و درونی سازی 

تأثیرگذار خواهند بود.
موانع دانشی: موانع دانشی در این مورد تکیه 
بر عقل به جای تجریه و عدم تمایل به پذیرش 

فناوری  های جدید خواهد بود.
مردانگی	 

جنسیت ها  بین  م��ردان��ه  ک��ام��ال  ف��ره��ن��گ  ه��ای 
تعریف  جامع  در  آن��ان  ب��رای  ک��ه  نقش هایی  و 
)هافستد،2001( م��ی گ��ذارن��د.  ف��رق  اس��ت،  ش��ده 
 ... و  مکزیک   ، سوئیس  ژاپن،  نظیر  کشورهایی 
که  کامال مردانه دارند، در حالی  شاخص هایی 
شاخص  این  در  دانمارک  و  هلند  ن��روژ،  سوئد، 
ک��اری،  محیط  ح��وزه  در  هستند.  پایین  بسیار 
عملکرد  و  رقابت  بر  مردانه  کامال  فرهنگ های 
کمتر  که در فرهنگ های  کید دارند، در حالی  تأ
فرهنگ های  هستند.  ارزشمند  روابط  مردانه، 
کامال مردانه برای حل اختالفات آن قدر منازعه 
اما  بیاید  کوتاه  فرد  یک  نهایت  در  تا  می کنند 
گفتگو  و  کره  مذا از  مردانه  کمتر  فرهنگ های 
کامال مردانه  بهره می برند. فرهنگ های  بیشتر 
که به احتکار دانش منتهی می شود،  بر رقابتی 
و  دان���ش  تسهیم  نتیجه،  در  می کنند.  کید  تأ
جست وجوی آن چندان تشویق نمی شود. این 
برونی سازی  فرایند  موانع  موجب  به  وضعیت 

کمتر  به خلق دانش  و درونی سازی مستقیما 
منجر خواهد شد.

موانع دانشی: موانع دانشی به موجب رقابت 
به  عالقه  عدم   ، دانش  احتکار  به  است  ممکن 
باال  م��ال��ی  پ���اداش ه���ای  و  ه��م��ک��اری  و  تسهیم 

گردد. منتهی 

محوریت بلند مدت	 
افراد  م��دت،  بلند  محوریت  با  فرهنگ های  در 
ب��ر ح��ف��ظ وض��ع��ی��ت م��وج��ود ب��ا ن��ی��م ن��گ��اه��ی به 
مقابل،  در  می نهند.  ارزش  آت��ی  پ��اداش ه��ای 
ک���وت���اه م���دت،  ف��ره��ن��گ ه��ای��ی ب���ا م���ح���وری���ت 
اولویت  در  و  هستند  سنت ها  متوجه  بیشتر 
می دهند.  اهمیت  ح��ال  ان���دازه  به  گذشته  به 

)هافستد،2001( 
باال  بلندمدت  محوریت  ب��ا  کشورها  از  برخی 
ش��ام��ل چ��ی��ن، ژاپ����ن، ب��رزی��ل و ه��ن��د م��ی ش��ود، 
ک��وت��اه  ک��ش��وره��ای ب��ا م��ح��وری��ت  ک��ه  در ح��ال��ی 
و  آمریکا  متحده  ای���االت  ک��ان��ادا،  شامل  م��دت 
محیط  اصطالحات  در  هستند.  کبیر  بریتانیای 
برای  مدت،  بلند  محوریت  با  کارمندان  کاری، 
کافی را در اختیار دارند.  مشارکت وقت و منابع 
کوتاه  محوریت  ب��ا  فرهنگ های  س��و،  دی��گ��ر  از 
مدت مدام در مورد مدیران قضاوت می  کنند. 
کوتاه   محوریت  با  فرهنگ  به  متعلق  کارمندان 
را  خود  »چهره«  که  دارن��د  نیاز  همچنین  مدت 
دارند.  باور  سنت ها  از  پیروی  به  و  کنند  حفظ 
کاهش  این ترس از دست دادن چهره موجب 
خاطر  این  به  و  می گردد  دانش  و  عقاید  تبادل 
ب��رون��ی س��ازی دان���ش ضمنی  ک��اه��ش  ب��ه  منجر 

کامال مردانه  � فرهنگ های 
برای حل اختالفات آن 
قدر منازعه می کنند تا 

کوتاه  در نهایت یک فرد 
بیاید اما فرهنگ های 
کره  کمتر مردانه از مذا

گفتگو بیشتر بهره  و 
می برند.
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بر فرایند های خلق و تسهیم دانش  می شود و 
تأثیرگذار خواهد بود.

م��وان��ع دان��ش��ی: م��وان��ع ف��رای��ن��د دان���ش ممکن 
از دس���ت دادن  ی��ا  ت���رس ش��رم��س��اری  از  اس���ت 
نتایج  بر  کید  تأ و  به سنت ها  زیاد  التزام  چهره، 

زود بازده حاصل شود.
تفاوت های  که  باال می توان فهمید  از مباحث 
ف��ره��ن��گ��ی م��م��ک��ن اس���ت م��وج��ب م��وان��ع قابل 
سازمان  یک   KM تالش های  برای  مالحظه ای 
گردد. انتخاب یک ابزار رسانه اجتماعی ممکن 
موانع  این  از  برخی  برای  مفیدی  نسخه  است 
اصطالحات  از  برخی  بعدی،  بخش  در  باشد. 
کلیدی در رسانه های اجتماعی و وب 2 را مرور 
که  کمک می کند  کار به ما  خواهیم نمود. این 
بفهمیم رسانه های اجتماعی چگونه می توانند 
 KM برخی از موانع فرهنگی در برابر فرایند های
 KM فعالیت های  پشتیبان  و  نموده  برطرف  را 

درون سازمان باشند.
KM رسانه های اجتماعی و

رس��ان��ه ه��ای اج��ت��م��اع��ی اغ��ل��ب اوق����ات م��ع��ادل 
اشاره   2 وب  می شود.  استعمال   2 وب  عبارت 
جریان  و  تسهیم  ب��رای  فناری ها  گ���ردآوری  به 
رسانه های  این  از  برخی  دارد.  دان��ش  آسان تر 
اجتماعی رایج مورد استفاده عبارتند از توئیتر، 
 .  ... و  گ ها  وبال ویکی ها،  فیسبوک،  یوتیوب، 
فراوانی  کمک  اجتماعی  رسانه های  پیشرفت 
ک��رده اس��ت.  ب��ه س��ازم��ان ه��ا در اقتصاد دان��ش 
عملیاتی   2 وب  اب��زار  با  اجتماعی  رسانه های 
که دلیل اصلی شهرت آن تشویق به  می شوند 
خلق  در  کاربران  همکاری  بر  و  ب��وده  مشارکت 
در  کار  این  و  دارد  کید  تأ دانش  سازماندهی  و 
ب��ا روش ه���ای سنتی ذخ��ی��ره و  واق���ع در ت��ض��اد 

برداشت است. )نزدینیک،2006(
نقش اجتماعی وب 2 در بهبود وضعیت ادغام 
تئوریکی  نظر  نقطه  از  س��ازم��ان ه��ا  درون   KM
چگونگی  و  می دهد  ارائ��ه  که  قابلیت هایی  در 
سازمان  ه��ر  درون   KM نیازهای  ب��ا  مطابقت 
یک  در  )ی�������وی،2009(  م���ی ش���ود.  داده  ن��ش��ان 
گ ها در  کتشافی در مورد استفاده وبال مطالعه ا
که چگونه  تسهیم دانش، نویسندگان دریافتند 
کاربران در رده های مختلف تجربه در استفاده 

به  می توانند  اجتماعی  رای��ان��ه ای  ف��ن��اوری  از 
تسهیم  ب���رای  ساختمانی  ب��ل��وک ه��ای  ع��ن��وان 
نان آی پی  )کوآی  گرفته شوند.  دانش در نظر 
کاربردی رسانه های  گز، 2008( نرم افزارهای  و وا
که  ارتباطی  تجربه  ح��وزه  در   2 وب  اجتماعی 
عموما  و  هستند  غنی تر  بسیار  می کنند  ارائ���ه 
این  می کنند.  کید  تأ ک��ارب��ران��ش  ه��م��ک��اری  ب��ر 
بین  ارتباط  ایجاد  ب��رای  می توانند  افزارها  نرم 
با  کاربران  و  دیجیتال  دانشی  منابع  و  کاربران 
گیرند تا این دانش ها  یکدیگر مورد استفاده قرار 
کنند و دانش جدید را خلق  را با یکدیگر قسمت 
نمایند. )چتی و همکاران، 2007( این قابلیت ها 
برای فعالیت های KM درون سازمان ها بسیار 
گفته می شود  برای مثال  بود.  مناسب خواهد 
موجود  دان��ش  تنوع  پیشبرد  ب��ه  گ ه��ا  وب��ال ک��ه 
چنین  از  ش���ده  ب��رداش��ت  ارزش  و  ک��ن��د  ک��م��ک 
دانش تسهیم شده ای نیز رفتار تسهیم دانش 

را تشویق خواهد نمود. )یو و دیگران، 2010(

اب��زار  از  برخی  به  نگاهی   )1( ج��دول  در  بیایید 
که  دانشی  فرایند های  و  اجتماعی  رسانه های 

کارمندان متعلق به  �
فرهنگ با محوریت 

کوتاه  مدت همچنین 
که »چهره«  نیاز دارند 

کنند و  خود را حفظ 
به پیروی از سنت ها 
باور دارند. این ترس 

از دست دادن چهره 
کاهش تبادل  موجب 

عقاید و دانش می گردد 
و به این خاطر منجر 

کاهش برونی سازی  به 
دانش ضمنی می شود 
و بر فرایند های خلق و 

تسهیم دانش تأثیرگذار 
خواهد بود.
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مورد پشتیبانی قرار می دهند بیندازیم.
رس��ان��ه ه��ای  ک��ه  دری��اب��ی��م  می توانیم  بنابراین 
را   KM متنوع  فرایند های  می توانند  اجتماعی 
کمک نمودن  تسهیل نمایند و اطالعات را برای 
دهند.  ق��رار  دسترس  در  ک��ارا  تصمیم گیری  به 
تعاملی  گ��ی ه��ای  وی��ژ اج��ت��م��اع��ی  رس��ان��ه ه��ای 
را   KM که  دارد  را  قابلیت  ای��ن  و  دارد  غنی ای 

درون یک سازمان تسریع نماید.
رس��ان��ه ه��ای اج��ت��م��اع��ی: پ���ادزه���ری در ب��راب��ر 

موانع فرهنگی
پژوهش های قابل مالحظه ای درباره نقش های 
گ ها، توییتر، ویکی ها، ... به عنوان ابزاری  وبال
برای تضارب و تسهیم دانش انجام شده است. 
 )2004 کایزر،  2008؛  هسوولین،  2009؛  )یونگ، 
رسانه های  از  استفاده  چگونگی  دهید  اج��ازه 
کاهش موانع فرهنگی مرور  اجتماعی رایج برای 
قرار  بررسی  م��ورد  را   KM برابر  در  ب��اال  در  ش��ده 

دهیم.
گ ها 	  وبال

که  اط���الع���ات هستند  غ��ن��ی  م��ن��اب��ع  گ ه���ا  وب���ال
اغلب دانش ضمنی را صریح می سازند. از همه 
برچسب هایی  اغلب  آنها  ب��ه  م��ی ت��وان  مهمتر، 
ب��رای افراد  ب��ودن  که موجب قابل رؤی��ت  را داد 
فرد  روی  ب��ر  کید  تأ ای��ن  ب��اش��د.  س��ازم��ان  درون 
تا  کند  کمک  ف��ردگ��را  فرهنگ های  به  می تواند 

که ممکن است عضوی  گروه هایی  با  را  دان��ش 
می توانند  این ها  نمایند.  تسهیم  باشند،  آن  از 
پایگاهی برای افراد باشند تا خود را در آن بیان 
گ ها می توانند همچنین به عنوان  نمایند. وبال
ابزاری برای ارتباط بهترین روش و ارائه پیشنهاد 
نمود  خواهند  کمک  گ ها  وبال ش��ود.  استفاده 
تا بر ترس از ارزیابی یا نقد با استفاده از ارتباط 
غیرمستقیم فائق آمد. آنها همچنین می توانند 
افراد ناشناس را قادر سازند تا بر موانع ساختار 
کرده و اظهار نظر نمایند.  و سلسله مراتب غلبه 
برخی از موانع که توسط محوریت کوتاه مدت به 
گ ها برای  وجود آمده اند با استفاده از پروژه وبال
می توانند  افزایشی  دستاورد های  مستندسازی 

گ ها منابع غنی  � وبال
که  اطالعات هستند 

اغلب دانش ضمنی را 
صریح می سازند. از همه 

مهمتر، می توان به آنها 
اغلب برچسب هایی 

که موجب قابل  را داد 
رؤیت بودن برای افراد 

درون سازمان باشد.

رسانه های اجتماعی 
/  ابزارهای وب 2

فرایند دانشی 
مقاله مرجعتأثیرات رایجپشتیبانی شده

گ ها وبال

خلق و تسهیم 
دانش )فراهم 

نمودن محتوا و 
متن(

انصاف، فضای باز، فرهنگ تسهیم، 
استفاده آسان، لذت، شناسایی، 

سابقه

Yu et al. (2010), 
Grudin
(2006), Hsu and Lin
(2008)

ویکی ها
خلق و تسهیم 

کدبندی  دانش، 
دانش

مشارکت، استفاده آسان، همکاری، 
سابقه، پاداش، عضویت

Grudin (2006),
Majchrzak et al. 
(2006),
Tay Pei Lyn (2009)

خلق و تسهیم اجتماعات برخط
دانش

اعتماد،  شعور اجتماعی، ارزش،  
پاداش، ساختار اجتماعی

Ardichvili (2003),
Sharratt and Usoro
(2003)

تسهیم دانششبکه های اجتماعی
کارشناسان، امنیت در  دسترسی به 
کمبود دانش، سطح درگیری  اظهار 

کارشناس، نیاز به اتصال توسط 
Cross et al. (2001)

KM جدول 1: تأثیر رسانه های اجتماعی بر فرآیندهای
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ک��ار م��وج��ب م��ی ش��ود ت��ا با  ب��رط��رف ش��ون��د. ای��ن 
برآورده ساختن اهداف زودبازده به هدف بلند 

کرد. مدت نهایی به عنوان یک بستر نگاه 

تجارت در شبکه های اجتماعی	 
به  برخط  اجتماعات  و  اجتماعی  شبکه های 
که  اف���رادی  ساختن  مرتبط  و  ارتباطات  خلق 
کمک  ب��اش��ن��د،  ت��ج��ارت��ی داش��ت��ه  اس���ت  ممکن 
ک���ه از  خ��واه��ن��د ن���م���ود. اج��ت��م��اع��ات اج���رای���ی 
اس��ت��ف��اده  س���ازم���ان  درون  ک����اری  گ���روه ه���ای 
اطالعات  انتقال  منظور  به  می توانند  می کنند 
گیرند.  ق��رار  استفاده  م��ورد  کارکنان،  میان  در 
عدم  از  اج��ت��ن��اب  فرهنگ های  ب���رای  ک��ار  ای��ن 
شبکه هایشان  ب��ه  اغلب  ک��ه  پایین  اطمینان 
می تواند  می کنند،  رج��وع  دان��ش  کسب  ب��رای 
مفید باشند. پسندیدن پست ها )همانند دیگر 
شبکه های اجتماعی( در شبکه های تجاری به 
مشارکت کنندگانی ختم خواهد شد که به عنوان 
که این  کارشناس، سابقه کسب می کنند. از آنجا 
کار به افراد »اهمیت« می دهد، بسیار ارزشمند 
بسیار  فرهنگ های  ب��ه  ک��ار  ای��ن  ب���ود.  خ��واه��د 
کید  کمک خواهد نمود تا بر مشارکت تأ فردگرا 
بنابراین تسهیم  بدانند،  ارزشمند  را  کرده و آن 
انجمن های  یافت.  خواهد  افزایش  هم  دانش 
که  پست هایی  به  می توانند  همچنین  برخط 
ش��ده ان��د،  داده  ب��االی��ی  امتیاز  ک��ارب��ران  توسط 
موفق  اب��زاره��ای  نمایند.  اعطا  را  مشوق هایی 
را  ف��راوان  عقاید  می توانند  اجتماعی  رسانه ای 
سازماندهی نمایند و امتیازهایی را به سیستم 

KM ارائه دهد، و به این ترتیب مورد استقبال 
گ��ردد.  مردانه  کامال  فرهنگ های  رقابتی  روح 
اجتماعات برخط با مشارکت با هویت ناشناس 
محیطی  در  مباحثه  ب��رای  می تواند  همچنین 
از خ��راب ش��دن چهره  ت��رس  از قضاوت و  غ  ف��ار
کار به فرهنگ های  گیرد. این  مورد استفاده قرار 
آزادان���ه  ت��ا  می کند  کمک  ب��اال  ق��درت  فاصله  ب��ا 

کنند و به تسهیم دانش بپردازند. صحبت 

ویکی ها	 
 وی��ک��ی ه��ا م��ی ت��وان��ن��د ب����رای خ��ل��ق ی���ک ب��دن��ه 
ساختارمند غیررسمی دانش مورد استفاده قرار 
گیرند. آن ها می توانند تبدیل دانش را از ضمنی 
انتشار  ب��ن��اب��رای��ن  و  ن��م��وده  تسهیل  ص��ری��ح  ب��ه 
دانش را افزایش دهند. آن ها می توانند بوسیله 
فاصله  فرهنگ های  در  کلیدی  سازان  تصمیم 
آنها  بکارگیری  تا  شود  گرفته  کار  به  باال  قدرتی 
کار باعث پذیرش بیشتر  را تضمین نمایند. این 
دانش  منبع  عنوان  به  ویکی ها  از  استفاده  و 
می شود. ویکی ها همچنین می توانند به عنوان 
شود  گرفته  نظر  در  اجتماعی سازی  تجربه  یک 
تخصصی  ح��وزه  در  می توانند  اف���راد  آن  در  ک��ه 
کار باعث خلق یک  خود مشارکت نمایند. این 
که توسط متخصصان  شبکه اجتماعی می شود 
اداره می شود و انتقال دانش ضمنی به ضمنی 
اجتماعی سازی ممکن  فرایند  از  استفاده  با  را 
می سازد. مشارکت در ویکی می تواند شناسایی 
تسهیم  ترتیب  ای��ن  ب��ه  و  ش��ود  داده  امتیاز  و 

دانش را تشویق نماید.

ابزارهای موفق رسانه ای  �
اجتماعی می توانند 

عقاید فراوان را 
سازماندهی نمایند و 

امتیازهایی را به سیستم 
KM ارائه دهد، و به این 

ترتیب مورد استقبال روح 
کامال  رقابتی فرهنگ های 

گردد.  مردانه 

 ویکی ها می توانند  �
برای خلق یک بدنه 

ساختارمند غیررسمی 
دانش مورد استفاده قرار 

گیرند. آن ها می توانند 
تبدیل دانش را از ضمنی 
به صریح تسهیل نموده 

و بنابراین انتشار دانش را 
افزایش دهند.
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پیشنهادهایی برای اجرا و تحقیق
در  فرهنگی  م��وان��ع  مهم  م��وض��وع  مقاله  ای��ن   
ق��رار  مطالعه  م���ورد  را   KM ف��رای��ن��ده��ای  ب��راب��ر 
بدین  مقاله  این   ،KM مجریان  برای  می دهد. 
به   KM سیستم  شکست های  که  است  معنی 
موجب عوامل فرهنگی وجود دارند و می توانند 
فائق  آنها  بر  اجتماعی  رسانه های  وسیله  به 
ب��ا ای��ن وج���ود، م��دی��ران اب��ت��دا باید ابعاد  آم��د. 
 KM فرایند  است  ممکن  که  فرهنگ  متفاوت 
آنگاه  کنند؛  درک  ده��د،  ق��رار  تأثیر  تحت  را  آنها 
به  توجه  با  را  خاص  فرهنگی  موانع  می توانند 
فناوری رسانه اجتماعی خاص مورد بررسی قرار 
دهند. استفاده از ابزار رسانه اجتماعی مناسب 
فرایند های  که  ک��رد  خواهد  کمک  مدیران  به 
 KM را تسریع بخشیده و موفقیت KM گون گونا

را تضمین نمایند.
اینکه  ب��ه  دقیق تر  نگاهی  باید   KM محققان 
 KM فرایندهای  اجتماعی  رسانه های  چگونه 
ساختند،  مرتبط  هم  به  را  ملی  فرهنگ های  و 
ب���ی���ن���دازن���د. س��ن��ج��ش اس���ت���ف���اده رس��ان��ه ه��ای 
واقعی  س��ازم��ان ه��ای  در   KM ب��رای  اجتماعی 
منظری  از  گردد.  اطالعات  غنی  منبع  می تواند 
ک��ل��ی ت��ر در م�����ورد زم��ی��ن��ه ظ���ه���ور رس��ان��ه ه��ای 
اجتماعی، KM می تواند به وسیله ادغام منظر 

فرهنگی توسعه یابد.
بدانیم  ک��ه  دارد  اهمیت  بخش،  دو  ه��ر  ب��رای 
رسانه های اجتماعی تنها می توانند تا حدی به 
تنها می توانند  ابزارهای وب 2  کنند.  کمک  ما 
از  تحمیلی  م��ح��دوده  در  را  دان��ش��ی  ک��ارگ��ر  ی��ک 
سازمان  آن  درون  کمیتی  حا مدل های  سوی 
اشتباه  )اش��ن��ک��ن��ب��رگ،2009(  ن��م��ای��ن��د.  ت��ق��وی��ت 
کنیم فناوری خودبخود تسهیم  گمان  که  است 
سیستم های  کثر  ا می نماید.  تسریع  را  دان��ش 
فناوری  ق��درت ه��ای  بر  سازمان ها  درون   KM
کلیدهای  دیجیتال مثل مستندسازی، صفحه 
کاربرانی  کرده اند و اصال به  یکپارچه و ... تمرکز 
چندان  ن��ه  ام��ا  غنی  ارت��ب��اط  اس��ت  ممکن  ک��ه 
رس��م��ی را ت��رج��ی��ح ده��ن��د، ت��وج��ه��ی ن��ک��رده ان��د. 
ک���ارب���ران،  اس���اس���ی  ح��ج��م   )2006 )گ����رودی����ن، 
مقامات رسمی سازمانی و پشتیبانی فناوری در 
کمبود زبان به عنوان برخی از موانع رایج  کنار 

رسانه های  توسط  که   KM فرایند  کارگیری  به 
شناسایی   HP در  ش��ده ان��د،  تقویت  اجتماعی 
هرچند  بنابراین،  )برزوزوسکی،2009(  شده اند. 
فوق  ابزاری  اجتماعی  رسانه های  فناوری های 
ارائه می دهند،   KM فرایند های برای  را  العاده 
 KM که در آن سیستم های الزم است شرایطی 

گرفته می شوند را نیز بشناسیم. کار  به 
خالصه

 KM و  ملی  فرهنگ  بین  رابطه  مقاله،  این  در 
بررسی  مورد  را  اجتماعی  رسانه های  بر  مبتنی 
ابعاد مختلف فرهنگ ملی نظر  به  قرار دادی��م. 
 KM که چگونه فرایند های انداختیم و دیدیم 
را ت��ح��ت ت��أث��ی��ر ق��اب��ل م��الح��ظ��ه ق���رار م��ی ده��ن��د. 
گرفتن  یاری  با  اجتماعی می توانند  رسانه های 
موانع  ای��ن  از  برخی  ف��ن��اوری  و  غنی  تعامل  از 
آن  با  جهانی  سازمان های  که  فرهنگی  میان 

روبرو هستند را برطرف سازند.


