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تحلیل شبکههای اجتماعی :روشی جهت ترسیم و
تحلیل شبکههای اشتراک دانش

مریم میرزایی
محمدامین عرفانمنش
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چکیده

امروزه دانش یکی از اساسیترین منابع استراتژیک سازمانها به شمار ميرود و مدیریت این منبع از مهمترین
چالشهایی محسوب میشود که سازمانهای مختلف با آن مواجهند .تولید دانش و بکارگیری درست آن در
صحنه عمل و تصمیمگیریها است که بزرگترین سرمایه سازمانها را به وجود میآورد .از سوی دیگر اشتراک
دانش با توسعه مهارتها ،قابلیتها و ایجاد ارزش افزوده سرمایهی دانشی در سازمانها از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است .اشتراک دانش را میتوان به عنوان فرآیندی تعریف کرد که طی آن افراد دانش آشکار
یا نهان خود را منتشر ساخته و از این طریق به خلق دانش جدید مبادرت میورزند .آگاهی از مسیر انتقال
دانش ،تاثیری که هر فرد بر کل شبکه اشتراک دانش میگذارد و همچنین بررسی ساختار شبکههای دانش
در سازمانها از جمله مباحث مهم در بحث اشتراک دانش هستند .از دیگر مزایای ترسیم و تحلیل شبکههای
دانش میتوان به امکان ارزیابی و بررسی دسترسی به دانش ،چگونگی توسعه و انتقال دانش در سازمان،
ایجاد فرصتهایی برای بهبود فرایندهای ارتباطی ،شناسایی و حمایت از تولیدکنندگان دانش و استفاده از
پتانسیلها ،خالقیتها و تواناییهای اعضای سازمان در مدیریت دانش اشاره نمود .از این رو در پژوهش حاضر
ضمن معرفی مفاهیم بنیادی تحلیل شبکههای اجتماعی ،شاخصهای خرد و کالن تحلیل شبکهها معرفی
شده و نحوه استفاده از این شاخصها در تحلیل شبکههای اشتراک دانش بیان خواهد شد.
واژههای کلیدی :شبکه اشتراک دانش ،تحلیل شبکههای اجتماعی.

 .1دانشآموخته کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید بهشتی(نویسنده مسئول)،
mirzaie.ma28@gmail.com
amin.erfanmanesh@gmail.com
 . 2استادیار علم اطالعات و دانششناسی ،دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه

در محیطهای پویا و چالش برانگیز امروزی ،تنها سرمایه نامشهود و معنوی ،دانش است و این دانش عامل
حیاتی و مهم در موفقیت و حفظ مزیت رقابتی محسوب میشود .مسلماً سازمانهایی که بتوانند این سرمایه
نامشهود را بهبود بخشیده و توسعه دهند در این تغییر و تحوالت پیروز خواهند شد .دانش برای عوامل
بالقوهای مانند منابع فردی (نیروی انسانی) ،تسهیل روابط شخصی و همچنین توسعه روابط افراد و شرکتهای
جدید یک پیشنیاز ضروری است (پروتمن  .)2007،تعریف دقیق دانش به دلیل ماهیت مبهم و غیر ملموس
آن دشوار است .آنچه برای فردی دانش تلقی میشود ،ممکن است برای فرد دیگری اطالعات باشد .اطالعات
به داده مرتبط است در حالی که دانش درگیر فرایند وسیعتر ساختارهای ادراکی است که اطالعات را
همانندسازی میکند و در بافت وسیعتری قرار میدهد .اطالعات مستقل از گیرنده و فرستنده وجود دارد.
دانش اطالعاتی است که تفسیر شده و انسان آن را فهمیده است .صرف نظر از مشکالت موجود در تعریف
دانش ،بدیهی است دانش ترکیبی سازمان یافته از ایدهها ،قوانین ،رویهها ،و اطالعات است (خاتمیانفر و
پریرخ .)1388 ،تا کنون تقسیمبندیهای مختلفی برای دانش صورت گرفته است .برخی از انواع دانش از نظر
نحوه یادگیری ،به اشتراک گذاشتن و ابزارهای مورد نیاز در جدول زیر آورده شده است:
جدول :1تقسیمبندی دانش

1

ابزار و رسانههای مورد
نیاز

نحوه به اشتراک گذاشتن

چیزی که یادگرفته
میشود

نحوه یادگیری

ابزارهای سیستمی

شبیهسازی کامپیوتری،
برنامهریزی سناریو و غیره

دانش چرایی ،مثال
روشهای جدید تفکر
درباره(حقایق)

مطالعه الگوها

نوع دانش

دانش سیستمی

کتابها ،متون،
رسانههای الکترونیکی
و غیره

ارتباطات

دانش چیستی

شنیدن و خواندن

دانش آشکار

تجربههای عملی،
شاگردی،روابط

اردوهای طوفان فکری،
استاد شاگردی

دانش چگونگی

استفاده ،انجام،
تجربه

دانش ضمنی

سئوال و جواب متضمن
فرضیهها و مدلهای
ذهنی

کانونهای تفکر

دانش نحوه دانستن

اجتماعی کردن

دانش پنهان

چینشهای اجتماعی

مشارکت و کارگروهی

دانش چه کسی

تعامل

دانش روابط

 .1سیفالدین ،امیرحسین ،سلیمی ،محمدحسین ،سیداصفهانی ،میرمهدی( .)1385مقایسه اشتراک و انتقال دانش درسطوح مختلف نظامهای
نوآوری .فصلنامه مدرس علوم انسانی .)4(10 .ص .98-77
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افزایش/کاهش تمایل کارکنان نسبت به شرکت در فعالیتهای اشتراک دانش

سازمانها امیدوارند که از فرایند مدیریت دانش برای افزایش نوآوری در سازمان استفاده کنند .این نوآوری
میتواند در قالب بهبود فرایند کسب و کار سازمان ،ایجاد محصوالت یا خدمات جدید ،و یا راه بهتری برای
مدیریت ارتباط با مشتری باشد( .لیبویتز .)2005، 1مدیریت دانش از عناصر مختلفی چون تولید دانش ،کسب
دانش ،ذخیرهسازی دانش و انتقال و به اشتراکگذاری دانش تشکیل یافته است که اشتراک دانش بخش
مهمی از تصویر بزرگ مدیریت دانش است .اشتراك دانش ،عنصر كليدي برنامههاي مديريت دانش كارآمد و
مؤثر است .اشتراك هدفمند دانش در سازمانها به يادگيري سريعتر فردي و سازماني منجر گشته ،خالقيت
را توسعه ميدهد و در نهايت به بهبود عملكرد فرد و سازمان ميانجامد .بر اين اساس است كه سازمانها
اشتراك دانش را تقويت و كاركنان خود را به اين امر تشويق ميكنند (خاتمیانفر و پریرخ .)1388،از این نظر
گاه اشتراک دانش به عنوان فعالیت انتشار و یا انتقال دانش از یک فرد ،گروه ،و یا از سازمانی به سازمان دیگر،
عامل اساسی در نیل به اهداف سازمان است(رهنورد و خاوندکاو )1387،
اشتراک دانش تسهیم داوطلبانه مهارتها و تجربههای اکتسابی با سایر افراد است .اشتراکدانش قدرتی برای
تشویق مبادله و خلق دانش به منظور شناخت مزایای رقابتی آنهاست .کینگ )2008( 2معتقد است اشتراک
دانش برای سازمانهایی که میخواهند از دانش خود برای دستیابی به منفعت و پیشرفت خود استفاده نمایند،
دارای اهمیت است .بنابر اعتقادجو )2008( 3اشتراک دانش امری بسیار مهم است چرا که بدون آن دانش فردی
به دانش سازمانی تبدیل نخواهد شد و افراد در سراسر سازمان به ایدههای راهبردی مهم به جای دانش نگه
داری شده دسترسی خواهند داشت .اشتراک دانش می تواند به صورت هدفمند و ویژه در سازمانهای خاص
و حتی قسمتی از یک سازمان کاربرد داشته باشد (دختعصمتی و زارعی.)1392،
عوامل موثر در اشتراک دانش را میتوان در دو گروه فردی و سازمانی دستهبندی کرد .شايان ذكر است ،وجود
اين عوامل در سازمانها مش ّوق اشتراك دانش و نبود آنها مانع به اشتراكگذاري دانش است .این عوامل به طور
خالصه در نمودار زیر آمده است.
ارتباطات و وجهه
کسب دانش

اعتقاد به سودمندی
اشتراک دانش

احساس مسئولیت به کار و محیط سازمانی

عوامل فردی

اعتماد

اعتماد میان کارکنان
کارکنان
اعتماد

عوامل موثر بر
اشتراک دانش

روش و رفتار مدیران
جو سازمانی
اعتماد سازمانی

عوامل سازمانی

نظام پاداشدهی
زمان

نمودار  .1برخي از عوامل فردي و سازماني مؤثر بر اشتراك دانش

4

1. Liebowitz
2. King
3. Jo
 .4خاتميان فر ،پريسا و پريرخ ،مهري .1388.بررسي عوامل مشوق و بازدارنده اشتراك دانش در سازمان كتابخانهها ،موزهها و مركز اسناد آستان
قدس رضوي .فصلنامه كتابداري و اطالعرساني .شماره  ،45شماره اول ،جلد .12

17

نشریه علمی-تخصصی ادکا
شماره دوم  ،تابستان 94

تجزیه و تحلیل شبکههای اجتماعی

پژوهش در زمینه شبکههای اجتماعی از پیشرفتهای که در جامعهشناسی ،مردمشناسی و اپیدمیولوژی
(بررسی مسائل همهگیر) آغاز شد و کمکم توسعه یافت و گستردهتر شد .به عبارت دیگر میتوان گفت تئوری
شبکههای اجتماعی 1ریشه در مسائل انسان شناسی ،جامعه شناسی و روانشناسی در دهه  1930میالدی دارد.
تئوری شبکههای اجتماعی به منظور کشف و تفسیر الگوهای ارتباط میان موجودیتهای اجتماعی به وجود
آمد .اساس شبکههای اجتماعی از وجود ارتباطات اجتماعی 2میان موجودیتهای اجتماعی 3مختلف تشکیل
شده است .به بیان دیگر ،هر شبکه اجتماعی از تعدادی گره 4تشکیل شده است که از طریق مجموعهای از
ارتباطات 5به یکدیگر متصل شدهاند.
روش تحلیل شبکههای اجتماعی 6به ترسیم روابط میان موجودیتهای اجتماعی (از جمله کارکنان یک
سازمان) پرداخته و روشها  ،مدلها و ابزارهای سیستماتیک زیادی برای توصیف و تحلیل روابط موجود در
شبکهها ارائه میدهد .این شبکهها بیانگر روابط بین افراد و تأثیری که بر هم دارند است و نه مشخصات و
خصوصیات هر فرد (وایپینگ .)2007، 7برت 8موضوع اصلی تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی را مرزها و رفتارها
میداند ،این مرزها بر مبنای الگوها و روابطشان طبقهبندی میشوند (زاک .)1385، 9از طریق تجزیه و تحلیل
شبکههای اجتماعی میتوان به تعریف و معنای بهتری از ساختارهای اجتماعی دست یافت.
تجزیه و تحلیل شبکههای اجتماعی نمونه از تجزیه الگوی روابط اجتماعی است ،که مجموعهاي از روشها
و معیارها را براي شناسايي ،تشخیص و تجزيه و تحليل روابط افراد در سازمان فراهم میکند .سازمانها
میتوانند از طریق این تحلیلها شبکههای داخلی و خارجی خودشان را گسترش داده و به طور مؤثرتری از
دانش استفاده کنند .بنابراين تحليل شبكههاي اجتماعي به صورت روشی سیستماتیک و اصولی به شناسایی،
بررسی و پشتیبانی از فرایند اشتراک دانش در سازمان میپردازد(پروتمن .)2007،ترسیم شبکههای اشتراک
دانش و تحلیل آنها با استفاده ار روش تحلیل شبکههای اجتماعی میتواند کاربردهای زیادی در بحث
مدیریت دانش داشته باشد:
• شناسایی افراد متخصص
• بررسی انتقال و حفاظت از دانش ضمنی
• کشف فرصت هایی برای بهبود فرآیند ارتباطی و بهره وری از آنها.
• شناسایی اصول(مشخصات) پایه شبکهها ،موقعیتهای اعضای شبکه ،ویژگیهای روابط ،انسجام زیر
گروهها.
• شناسایی چالشها و چگونگی جریان دانش
10
• ترسیم نقشها و بررسی و اندازهگیری روابط بین اعضای شبکه (برند .)2007،

18

1. Social Network Theory
2. Social Ties
3. Social Entities
4. Node
5. Relationships
)6. Social Network Analysis (SNA
7. Weiping
8. Burt
9. Zak
10. Behrend
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در بیشتر موارد ،در تحلیل شبکههای اجتماعی به عنوان یک روش در مدیریت دانش از نظرسنجی برای
جمعآوری دادهها استفاده میشود .تجزیه و تحلیل شبکههای اجتماعی با نشان دادن الگوهای سادهای از
روابط بر اساس رویداد واحدی که از دادههایی که از طریق پرسشنامه ،تجزیه و تحلیل اسناد و غیره به دست
آمده ،میتواند بینش مفیدی درباره ساختار شبکه و نقش هر یک از گرهها در کوتاهترین زمان و با صرف
کمترین هزینه به ما دهد .مراحل تحلیل شبکههای اجتماعی برای بررسی اشتراک دانش در سازمان به صورت
پیشنهادی در هفت مرحله بیان میشود:
 .1تعیین اهداف و محدوده کار( دامنه دانش)؛
 .2بررسی روش تحقیق و طراحی پرسشنامه و انتخاب ابزارهای مناسب برای بررسی روابط؛
 .3شناسایی اعضای شبکه؛
 .4جمعآوری دادههای نظرسنجی و جمعآوری اطالعات بیشتر از منابع دیگر؛
 .5تجزیه و تحلیل دادهها از طریق روشهای رسمی تجزیه و تحلیل شبکه اجتماعی؛
 .6تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل؛ و
 .7ارائه پیشنهادات براساس نتایج.
معموالً پردازش دادهها از طریق نرم افزارهای تجزیه و تحلیل شبکههای اجتماعی مانند UCINET،
 NetDraw، Mage، pajekانجام میگیرد .بعد از پردزاش دادهها توسط نرمافزار ،تحلیل دادهها به وسیله
شاخصها و معیارهای مختلف صورت میگیرد  .تحلیل دادهها یک فرایند پیچیده است و توضیح جزئیات آن
در محدوده این مقاله نیست و در اینجا فقط آن دسته از مفاهیم و معیارهایی که نقش اصلی در اشتراک دانش
در شبکههای درون سازمانی دارند ،میپردازیم.
ویژگیهای شبکههای اجتماعی به سه دسته ساختی ،تعاملی و کارکردی تقسیم میشوند که هر کدام
شاخصهایی دارند .این شاخصها بنا بر مسئله و هدف تحقیق انتخاب میشوند« .منظور از ویژگیهای ساختی
شبکه ویژگیهایی است که بیشتر با ساخت و نه محتوایی شبکه ارتباط دارند؛ مانند اندازه ،تراکم و ترکیب.
ویژگیهای تعاملی بیشتر به خصوصیات مربوط به روابط بین اعضا مانند فراوانی تماسها ،قوت ،چندگانگی،
نزدیکی ،مدت روابطه و غیره میپردازد .در ویژگیهای کارکردی به کارکردهایی که شبکه برای اعضا دارد،
مانند انواع حمایتهای اجتماع شبکه ،توجه میشود»(باستانی .)1385 ،در تقسیم بندی دیگری میتوان
شاخصهای تحلیل شبکههای اجتماعی را به دو دسته خرد 1و کالن 2تقسیم بندی کرد .شاخصهای خرد
عملکرد فردی هر یک از گرههای موجود در شبکه را مورد بررسی قرار داده و موجودیتهای مهم و تاثیرگذار
را مشخص میکنند .این در حالی است که شاخصهای کالن ،به بررسی توپولوژی ،ساختار و ویژگیهای کلی
شبکههای اجتماعی میپردازند .شاخصهای خرد یا به عبارت دیگر ،شاخصهای مرکزیت 3که میتوانند در
شبکه های اشتراک دانش مورد بررسی قرار گیرند عبارتند از:
مرکزیت درجه : 4مرکزیت درجه نشان دهنده میزان فعالیت یا ارتباطات یک گره با سایر گره های موجود در
شبکه است .این شاخص نشاندهنده تخصص ،قدرت و تجربه اعضای شبکه محسوب میشود .در این شاخص
پیوندهای ورودی و خروجی مربوط به یک شخص اندازهگیری شده و گرههایی که دارای پیوندهای زیادی از
Micro-level Metrics
Macro-level Metrics
Centrality Measures
Degree Centrality
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اعضاء هستند ،افراد سرشناس یا دارای سطح باالی تخصص محسوب میشوند .به عبارت دیگر هرچه میزان
ارتباطات گره در شبکههای اشتراک دانش بیشتر باشد ،نشان دهنده این مساله است که وی نقش بیشتری
در دریاف و به اشتراک گذاری دانش در شبکه مذکور داشته و از اهمیت و جایگاه مرکزی تری در شبکه
برخوردار است.
1
مرکزیت بینیت  :این شاخص به شناسایی واسطههای دانش در یک شبکه کمک میکند .برای یک فرد یا
گره این شاخص به صورت تعداد دفعاتی که هر گره در کوتاه ترین فاصله 2میان هر دو گره دیگر در شبکه قرار
میگیرد ،محاسبه میشود .این شاخص میتواند تعیین کند که یک فرد به چه میزان نقش مهمی و تعیین
کنندهای در جریان دانش در یک سازمان دارد و تا چه میزان میتواند بر روی روابط غیرمستقیم اعضاء کنترل
داشته باشد .در متون مدیریت دانش ،همیشه نقش واسطهها مورد تأیید بوده است ،زیرا آنها نقش حیاتی در
فرایند ارتباطی دانش دارند .گرههای دارای شاخص بینیت باال ،نقش واسطه ، 3میانجیگر 4یا پل 5را ایفا کرده
و در انتقال دانش نقش مهمی بر عهده دارند .اگر این گرهها از شبکه حذف شوند ،شبکه به قسمتهایی مجزا
از هم تفکیک شده و امر انتقال محتوا در شبکه دچار اخالل میشود.
مرکزیت نزدیکی : 6شاخص مرکزیت نزدیکی ،میزان نزدیکی یک گره به سایر گرههای موجود در شبکه را
نشان میدهد .هر چه یک گره به سایر گرههای موجود در شبکه نزدیک تر باشد ،از اهمیت بیشتر و جایگاه
مرکزی تری برخوردار خواهد بود .به عبارت دیگر این شاخص نشان دهنده این است که یک فرد در سازمان
چقدر سریع و آسان میتواند به سایر گرههای موجود در شبکه متصل شده و به اشتراک دانش بپردازد .این
شاخص از طریق بررسی میانگین فاصله هر گره با سایر گرههای موجود در شبکه محاسبه میشود.
بردار ویژه : 7شاخص بردار ویژه میزان اتصال یک فرد با سایر افراد قدرتمند و مرکزی را در شبکه اشتراک
دانش مورد بررسی قرار می دهد .بدیهی است که هر چه یک فرد ،ارتباطات بیشتر و مستحکمتری با سایر
افراد قدرتمند و اثرگذار در سازمان داشته باشد ،خود نیز در شبکه اشتراک دانش سازمان از جایگاه مرکزیتری
برخوردار بوده و دسترسی بیشتری به دانش موجود در سازمان دارد.
در جمعبندی مطالب فوق میتوان بیان نمود که یک فرد از جایگاه مرکزی و مهمی در شبکه اشتراک دانش
سازمان برخوردار است ،اگر:
 با تعداد زیادی از افراد در سازمان به امر تبادل و اشتراک دانش بپردازد (شاخص مرکزیت درجه باال)؛ در مسیر اشتراک دانش سایر افراد موجود در سازمان قرار داشته و از تاثیرگذاری زیادی بر جریان انتقالدانش برخوردار باشد (شاخص مرکزیت بینیت باال)؛
 فاصله کمی با سایر گرههای موجود در شبکه داشته و بتواند دانش را به راحتی با سایر افراد موجود بهاشتراک بگذارد (شاخص مرکزیت نزدیکی پایین)؛ و
 در مجاورت سایر گرههای مرکزی و قدرتمند در شبکه اشتراک دانش قرار داشته و بتواند به راحتی بهامر تبادل دانش با این افراد بپردازد (شاخص بردار ویژه باال).
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همانگونه که اشاره شد ،شاخصهای کالن تحلیل شبکههای اجتماعی به بررسی ساختار و پیکربندی شبکهها
پرداخته و میتوانند برای بررسی توپولوژی شبکههای اشتراک دانش مورد استفاده قرار گیرند .تعدادی از
شاخصهای کالن تحلیل شبکههای اجتماعی عبارتند از:
چگالی : 1این شاخص به صورت نسبت تعداد همه پیوندها موجود به همه پیوندهای ممکن تعریف میشود.
چگالی توصیف ارتباط کلی بین افراد مربوط به جامعه دانش در داخل و بین سازمان ها است .این شاخص
معرف میزان همبستگی 2شبکه است .ولمن 3و همکارانش ( )1999بیان میکند که در یک شبکه به هم
پیوسته با تراکم باال ، 4روابط مستقیم زیادی بین اعضا وجود داشته و اشتراک دانش میان تعداد زیادی از
کارکنان سازمان در حال انجام است .میزان شاخص چگالی همواره عددی بین صفر و  1است .چگالی معادل 1
بیان گر این است که تمام گرههای موجود در شبکه به یکدیگر متصل بوده چگالی معادل صفر نشان میدهد
که هیچ پیوندی میان گرههای موجود در شبکه وجود ندارد .داشتن چگالی پایین از ویژگیهای شبکههای
اجتماعی بزرگ است .به عبارت دیگر در یک سازمان بسیار بزرگ ،احتمال اینکه اشتراک دانش میان هر فرد
با سایر افراد موجود در سازمان برقرار شود ،کم است.
ضریب خوشه بندی : 5شاخص ضریب خوشه بندی به تمایل و گرایش گره های شبکه برای برقراری ارتباط
و تشکیل خوشه های مختلف مربوط است .به عنوان مثال ضریب خوشه بندی معادل  0/5بیانگر این است که
اگر دو فرد فرضی الف و ب هر کدام به صورت جداگانه به اشتراک دانش با فرد ج می پردازند ،احتمالی معادل
 50درصد وجود دارد که ارتباط دانشی میان خود الف و ب نیز در آینده ایجاد شود .شاخص ضریب خوشه
بندی نیز دارای مقداری بین صفر و  1بوده و ضریب باالتر نشان دهنده تمایل بیشتر افراد برای برقرای ارتباط
و اشتراک اطالعات و دانش است.
میانگین فاصله : 6میانگین فاصله عبارت است از میانگین کوتاهترین مسیرها میان هر گره با سایر گرههای
موجود در شبکه .میانگین فاصله زیاد در شبکههای اشتراک دانش به این معناست که محتوا برای انتقال از
یک فرد به فرد دیگر باید مسیر طوالنیتری را طی کرده و احتمال این که فاصله زیاد در امر انتقال محتوا خلل
ایجاد کندف وجود دارد .برعکس میانگین فاصله کمتر امکان انتقال سریعتر دانش در شبکه را فرآهم میکند.
تمرکز شبکه : 7شاخص تمرکز به میزان سازمان یافتن گره های شبکه حول یک یا چند گره مرکزی داللت
دارد .در شبکههای انتقال دانش متمرکز ،یک یا چند فرد مرکزی وجود داشته که سایر گرههای شبکه حول
این افراد متمرکز میشوند .اگر این گرههای مرکزی از شبکه حذف شوند ،شبکه انسجام خود را از دست داده،
به زیر گروههای مجزا از یکدیگر تبدیل شده و در امر انتقال و اشتراک دانش خلل ایجاد میشود.
اتصال : 8شاخص اتصال بیانگر میزان پیوستگی گرههای شبکه به یکدیگر و امکان رسیدن از یک گره به سایر
گرههای موجود در شبکه است .به عبارت دیگر هرچه اتصال بیشتری میان افراد در سازمان برقرار باشد ،انتقال
دانش و محتوا میان آنها با سهولت بیشتری انجام میشود.
1. Density
2. Cohesion
3. Wellman
4. Dense
5. Clustering Coefficient
6. Mean Distance
7. Network Centralization
8. Connectedness
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انسجام : 1مفهوم انسجام از عالقه انسان به شکلگیری گروه های اجتماعی مستحکم و پایدار سرچشمه
میگیرد .افراد مشابه و دارای عالئق مشترک ،عالقه مند به تشکیل گروه و برقراری ارتباطات اجتماعی
مستحکم تری هستند .انسجام شبکه شاخصی است که نشان میدهد ارتباطات اجتماعی در شبکه تا چه
میزان قدرتمند بوده و می تواند اعضا را به صورت منسجم و یکپارچه در کنار یکدیگر حفظ کند .مواردی که
می تواند نشان دهنده انسجام باالی شبکههای اجتماعی از جمله شبکههای اشتراک دانش باشد عبارتند از:
 چگالی زیاد؛ ضریب خوشهبندی زیاد؛ میانگین فاصله کمتر؛ تمرکز شبکه بیشتر؛ و -شاخص اتصال بیشتر.

نتیجهگیری

با این که تجزیه و تحلیل شبکههای اجتماعی در سطح یک روش توصیفی در تحقیقات دانشگاهی باقیمانده
است ولی میتوان از آن به عنوان یک ابزار مدیریت دانش که فراتر از تحلیلهای توصیفی است استفاده کرد.
بنابراین مراحل و کاربردهای مطرح شده در این مقاله برای پیگیری تأثیر فعالیتهای افراد ،ارتباطاتشان با
یکدیگر و بهبود شبکه اشتراک دانش بین افراد ،گروهها ،واحدهای سازمانی و یا سازمان کل مناسب است .با
توجه به اهداف مدیریت دانش ،تجزیه و تحلیل شبکههای دانش میتواند نتایج زیر را به دنبال داشته باشد:
 ارزیابی و بررسی دسترسی به دانش؛ چگونگی توسعه و انتقال دانش؛ ایجاد فرصتهایی برای بهبود فرایندهای ارتباطی؛ شناسایی و حمایت از تولیدکنندگان دانش؛ و برنامهریزی و مدیریت پایدار برای خدمات سازمان و استفاده از پتانسیلها ،خالقیتها و تواناییهایاعضای سازمان.
با توجه به موقعیت و ساختار شاخصها شبکه و همچنین نتایج و تفسیرهای حاصل از پردازش دادهها با هدف
مداخله و بهبود فعالیتهای روابط اعضای شبکه میتوان به درک بهتری از روابط اعضای شبکه رسید و در
تصمیم گیریها از آنها استفاده کرد .به عنوان یک نتیجه از تحلیل شبکههای اجتماعی که با هدف اعمال
نفوذ بر اشتراک دانش ،مداخالت و فعالیتهای پیگیری صورت میگیرد ،میتوان بر این موارد تمرکز کرد:
 توسعه شایستگی های فردی و تخصص ادغام تخصص های پنهان بهرهمندی از اعضای حاشیه متصل به شبکه -ارتقاء و انتقال دانش بین واحدها

1. Cohesion
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