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 چكیده

و  ،2ی وب فنّاور خصوصاًهای جدید در زمینه اینترنت و وب در دهه اخیر فناوریایجاد 
ها و ها در سازمان یفنّاوراند باعث شده است تا از این داشته وکار کسبیری که بر ماهیت تأث

ها پا به عرصه بگذارند استفاده شود. این امر موجب شده نسلی جدید از سازمان وکار کسبدر 
دقیق  طور بهی شوند. اگر هنوز گذار نام 2 یزشان با نوع قبلی، سازمانتمامیت و که به علت اه

های وابسته به آن صحبت  یفنّاورو  2های نسل توان در مورد موفقیت کامل اجرای سازماننمی
 شوند راعاید ما می 2های نسل توان منافعی که از حرکت به سمت سازمانحال می ینبااکرد 

ها های جدید مبتنی بر وب در سازمانیری فناوریکارگ بهها را مبنایی جهت آن و کرده شناسایی
 قرار داد.

بندی شدند شناسایی و اولویت 2عامل کلیدی سازمان  6در این پژوهش با مرور ادبیات نظری 
وکار و  که به ترتیب شامل مدیریت دانش، ارتباطات، اطالعات، مشارکت، فرایندهای کسب

کارشناس حوزه فناوری  6های صورت گرفته بر اساس نظرات بندید. اولویتشوننوآوری می
 مراتبی گروهی انجام شده است.و با روش تحلیل سلسله

 مراتبی گروهی، مدیریت دانش، مشارکت، تحلیل سلسله2 ، سازمان2وب  :گانکلید واژ
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 مقدمه

آرامشی نسبی در  میالدی، 2222در سال  1با پیدایش اینترنت بعد از حباب دات کام
یرا در اواخر زحوزه فناوری برقرار شد. برای بسیاری از افراد این ثبات خوشایند بود 

های باورنکردنی در این حوزه رخ داده و تغییرات و نوآوری 1992سال 
؛ کرد زده شگفتها را گیرندگان داخل و بیرون از بخش فناوری اطالعات سازمان تصمیم

ها در های اولیه بعد از قرن جدید برای بسیاری از مدیران شرکتنابراین آرامش سالب
های (. اینترنت جنبه2229 ،2کافیمک) فناوری خوشایند بود کننده مصرفصنایع 

انجام  وکار را تحت تأثیر خود قرار داد و حتی روش مختلف زندگی و کسب
را تحت  شوندی که کارها انجام میوکار، از چگونگی فروش کاالها تا حتی جای کسب

یجادشده برای اشرایط ثبات  ،ها(. با همه این2222 ،3درفمنگلس) تأثیر خود قرار داد
، تعداد رو به رشد کاربران وب و خدمات فنّاورانهمدت زیادی دوام نداشت. تکامل 

های کاری جدید ایجاد شدند که بر نقش و اهمیت اینترنتی جدید و درنتیجه مدل
(. 2222 ،4تارسی)ید داشتندتأکهای جدید خصوصاً وب در کار  یفنّاوریری کارگ به

مرسوم شده  جا همهای تر شده است، محیط کاری رایانه یقوو   یقوامروزه اثرات وب 
شده است.  16جایگزین نسل قدیمی آن یعنی وب  25جدید وب یعنی وب  یفنّاورو 

موج در حال افزایش استفاده از خدمات و ابزارهای کاربردی مبتنی بر وب که با عنوان 
ها بر چگونگی ایجاد، تبادل و استفاده از شود و اثر متناظر آنشناخته می 2وب 

(. 2222، 7دیرستین) ها تبدیل شده استاطالعات به چالشی جدید برای مدیران سازمان
اند، کاربران نسبت به گذشته به دانش تر شدهبه گذشته ساده نسبت 2ابزارهای وب 

به همراه عوامل دیگر  کمتری در زمینه فناوری اطالعات نیاز دارند و همین موضوع
های مختلف و رواج ها و رشتهدلیلی بر استفاده بیشتر از این فناوری در زمینه

، 2، دولت2 یپزشکتوان به ها شده است که از آن جمله میدر آن 2یری پسوند کارگ به
در  2وب  یفنّاوریری کارگ بهکننده  یانباشاره کرد که  2 یت سازماندرنهاو  2 کتابخانه

 ها است.و سازمان پزشکی، دولت، کتابخانه

                                                                                                                             
1. Dot com bubble 
2. McAafee 
3. Mangelsdorf 
4. Tarcsi 
5. Web 2.0 
6. Web 1.0 
7. Dearstyne 



 46    ...و 2سازمان  یتموفق یدیعوامل کل

 

شوند. ارائه می 2 دهنده سازمان یلتشکتعاریف و همچنین اجزای  در این پژوهش ابتدا
لعات موردی موجود در این زمینه عوامل کلیدی سپس با مرور ادبیات نظری و مطا

شناسایی و با استفاده از نظرات خبرگان و  2سازی سازمان موفقیت حاصل از پیاده
یت نتایج درنهاشوند. بندی می یتاولومراتبی گروهی استفاده از روش تحلیل سلسله

 گیرند.حاصل مورد بحث و بررسی قرار می

  2 سازمان

 افزارهای اجتماعی درون سازمان، یا بین سازمان و مشتریانش یا شرکایشاستفاده از نرم»
که برای تسهیل ارتباطات، مشارکت و  جدید دیجیتال (؛ بستر2226)مک کافی، 

ها نیز استفاده یراً در سازماناخو  شودبر اهمیت آن افزوده می هرروزهماهنگی ایجاد و 
که در  2های نسل  یفنّاورای از عه(؛ مجمو2229،  1متیوداکیس و کوداس) شده است

ها تعاریفی هستند برای این« (2212، 2مورفی و ساالمون) اندها به کار گرفته شدهسازمان
نامیده است. اصطالح  23( آن را سازمان 2226کافی )بیان اصطالحی که اندرو مک

 2ی وب هابرای تشریح چگونگی استفاده از مفاهیم و فناوری 2226از سال  2سازمان 
های رود. ابزارهای مختلفی از سرویسها )اینترانت و اکسترانت( به کار میدر شرکت

شوند، مبتنی بر وب که بخشی از زندگی روزمره ما هستند در محیط کار استفاده می
 2سازمان  (.2212،  5باست) دانست 4توان آن را مصرفی شدن فناوری اطالعاتمی آنچه

گیرند، شامل تغییرات قرار می مورداستفادهها که در سازمان عیهای اجتماافزاریا نرم
افزاری کالسیک است که های نرمای و اجتماعی در اینترانت سازمان و سایر بسترشبکه

، مک کافی)گیردقرار می مورداستفادهدهی ارتباطات خود  یله سازمان برای سازمانوس به
ی ایجاد جا بههای سنتی افزارقابل با نرمهای اجتماعی سازمان در مافزار(. نرم2226

کنند، کاربران را به ساختاری مشخص و ثابت که ساختار را قبل از استفاده تعیین می
گذاری در کند سرمایهفرض می 2کنند. موج سازمان ایجاد ساختار و محتوا ترغیب می

ن سطح ارتباط همراه با آ یافته به اطالعات وبهبودهای جدید اجازه دسترسی فناوری
برای سازمان فراهم  2وکار به مشتری کسب و 6وکار وکار به کسب باالتری در حوزه کسب

                                                                                                                             
1. Mathioudakis & Koudas 
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 (.2222،  1بوش و استامر) آوردمی
ترین شکل خود درباره ارتباطات است. فرض اولیه این است که در ساده 2سازمان 

فروشندگان و غیره ارتباط ، مشتریان، گروهتر با کارکنان دیگر، اعضای افراد بتوانند آسان
های مختلف سازمان های گوناگون و واحدبرقرار کنند و اطالعات کمتری در بخش

توانند ورودی و بازخورد که اطالعات رایگان است افراد می یهنگامذخیره شود. 
و  چابکی(دهند )تری از خود نشان  یعسرالعمل بیشتری بگیرند، مشارکت کنند، عکس

آید، به وجود می 2گیرند. این فرصتی است که به همراه سازمان تصمیمات بهتری ب
(. از مزایای 2229،  2وایلی)ور، هوشمند و کاراتریعنی پرورش یک نیروی کار بهره

تواند ایجاد فرصت جدید های اجتماعی درون یک سازمان میافزاردیگر معرفی نرم
تسهیم دانش و مشارکت میان  برای فهم الگوهای ارتباطی، همچنین ارزشی بالقوه برای

 (.2211،  3فرون، ماسا و ادال ) آوردکارکنان فراهم می
، اقدام به مقایسه 2های سازمان و شناخت ویژگی درک بهتر منظور به( 2229وایلی )
های این دو را در کرده و تفاوت 1ها یعنی سازمان های آن با نسل قدیم سازمانویژگی

پذیری روابط سازمانی و ، انعطافدهی سازمانساختار و  مورد مشخصات سازمان مانند
اشاره  1ها در جدول های سازمانی و غیره بیان کرده است که به تعدادی از آنمرزبندی

 شده است.
  

                                                                                                                             
1. Buhse & Stamer 
2. Wylie 
3. Ferron, Massa, & Odella 
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 2و  1 های سازمانمقایسه ویژگی .1جدول 

 2سازمان  1سازمان 
 ساختار سلسله مراتبی

 1یکبوروکرات
 2غیر منعطف
 3باال به پایین

 4متمرکز
 5های جداگانه و مرزهای مشخصبخش

 6ازحد پیچیده یشب
 7تاکسونومی

 8صاف دهی سازمان
 9چابک

 منعطف
 10پایین به باال

 11شدهتوزیع
 12مرزهای فازی و باز

 13ساده
   14فوکسونومی

 
وری های بهتر، کارایی و بهرهگیریی وی، چابکی، گردش آزاد اطالعات، تصمیمبه گفته

های  یفنّاورباشند. سازندگان می 2های سازمان نسل غیره از ویژگی بیشتر، مشارکت و
اند: اول اینکه در کار خود دو قاعده اصلی را دنبال کرده 2در سازمان  مورداستفاده

آسان باشد و هر کس بتواند با آموزش کم یا حتی  شده ارائهاستفاده از فنّاوری جدید 
نحوه  2در سازمان  مورداستفادهکه فنّاوری بدون آموزش از آن استفاده کند. دوم این

شده را به  یینتعها با استفاده از مفاهیم از پیش بندی مطالب و انجام دادن کارطبقه
ها با سلیقه و دانش خود به تولید محتوا دهد آنکند بلکه اجازه میکاربران تحمیل نمی

که  طور همان، اند رگرفتهقراتحت تأثیر موضوع شبکه  2های سازمان  بپردازند. فنّاوری
، ساختار نوظهور اند مشغولگذاری بیشتر مردم به نوشتن، لینک دادن و برچسب

های بزرگ برعکس کند. در این راستا دسترسی به اطالعات در سازمانیج رشد میتدر به
شود افراد آنچه را در جستجوی آن هستند را شود و موجب میمی تر راحتگذشته 

                                                                                                                             
1. bureaucracy 
2. inflexibility 
3. Top down 
4. centralized 
5. Silos and boundaries 
6. Overly complex 
7. Taxonomy 
8. Flat organization 
9. agility 
10. Bottom up 
11. distributed 
12. Fuzzy boundaries, open borders 
13. simple 
14. Folksonomy 
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(. 2222، 1منگلسدرف) تعامل با سایر افراد فعال در این شبکه پیدا کنندی و در راحت به
دسترسی به اطالعات در کمترین زمان برای مشتریان و  2سازمان  فراهم کردن پلتفرم
توان گفت مزیت ی مینوع بهبخشد. ها را بهبود میتعامل با آن کند وکارکنان فراهم می

صرف و شفاف بودن آن برای  طور بهت به کارکنان مهم این پلتفرم عدم وابستگی اطالعا
 (.2212،  2ندبال، اینگر و هوشمیر)نفعان سازمان استتمام ذی

 2دهنده سازمان  یلتشكاجزای 

افزاری ی و نرمافزار سختهای  مناسب عالوه بر فنّاوری صورت به 2 برای ایجاد سازمان
(، چهار جزء اصلی را در 2222) 3عوامل دیگری نیز باید در نظر گرفته شوند. وایت

، 4وکار ، هوشمندی کسب2داند. این اجزا شامل فنّاوری وب می مؤثر 2تشکیل سازمان 
 مدیریت و دسترسی به اطالعات و مشارکت هستند.

های گذشته های وب است که در طول سال مجموعه جدیدی از فنّاوری 2وب  :2وب 
ها به حدی مهم و جدید این ابزار از افراد اند. برای بسیاریروی اینترنت به وجود آمده

 (.2229، مک کافی )اندرا برای آن انتخاب کرده 2هستند که نام جدیدی، یعنی وب 
، ابزارهایی مانند ویکی، وبالگ و پادکست، 5جکسهای مانند ای از فنّاوری 2وب  

و غیره  7های ترکیبیگذاری سرویس، منبع باز، برچسب6مفاهیمی مانند هوش جمعی
مراتب سنتی و جایگزینی ها به خاطر نداشتن سلسلهتشکیل شده است و عالوه بر این

(. این 2229) 9شود، چیرششناخته می 8آن با رفتارهای دوستانه و صمیمی بین افراد
-را شکل می 2های کاربردی هستند که بنیان مفهوم وب خدمات مبتنی بر وب و ابزار

ها استفاده ها از آنبالغ هستند و سال نسبتاًن ابزارهای وب تعدادی از ای اگرچهدهند. 
 ها اضافه شدههای مختلفی به آنهای جدید و قابلیتشود اما ویژگیمی

 (.2222، 10اندرسون)است
 گونه همانبوده است را  2گیری وب (، شش ایده اصلی که مبنای شکل2222اندرسون )

ی در مورد ساختن چیزی بیش طورکل بهها ن ایدهکند. ایکه اورایلی بیان کرده معرفی می

                                                                                                                             
1. Mangelsdorf 
2. Nedbal, Auinger, & Hochmeier 
3. White 
4. Business intelligent 
5. Asynchronous JavaScript And XML(AJAX) 
6. Crowd intelligent 
7. Mashup 
8. folksonomy 
9. Tschirch 
10. Anderson 
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 .از یک فضای اطالعاتی جهانی است
دهند این است که موانع ها انجام میکاری که این ابزارـ  1ایجاد محتوا توسط کاربران

توانند وبالگ شخصی داشته باشند و مطالب کنند. کاربران میورودی را کمتر می
با استفاده از ویکی با هم اطالعات ایجاد کنند و به  را در آن بنویسند یا موردنظرشان

اشتراک بگذارند. به عقیده بسیاری از مفسران عالقه در حال افزایش به ایجاد و 
 .آیدمی حساب بهی اطالعات مزیت مثبت بزرگی کار دست

قدرت وب را برای در اختیار گرفتن  ،2وب  ـ 2کنترل و در دست گرفتن قدرت جمعی 
ت هوش گروهی به کار گرفته است. هنگامی کاربران مطالب و محتوای و کنترل کرد

-دهند. با قویبینند و به آن لینک میکنند افراد دیگر روی وب آن را میجدید ایجاد می

خروجی  عنوان بهای از ارتباطات ها از طریق تکرار و تداوم، شبکهتر شدن پیوستگی
 .کندزیستی رشد پیدا می صورت بهگیرد و فعالیت گروهی همه کاربران شکل می

های زیادی تولید و دائم داده طور بهدر عصر اطالعات ـ   3ها در مقیاس بسیار زیادداده
ها بسیار با اهمیت هستند. برای مثال داده 2شود. در دنیای وب ها استفاده میاز آن

نند گوگل دارد هایی ماای در موفقیت شرکتهای دادهاورایلی بر نقش مهمی که پایگاه
 (.2222،  4اورایلی)ید داردتأک

شده  یطراحکننده روشی است که یک خدمت  یانب ـ 5معماری بر اساس مشارکت 
ی ا گونه بهتواند حجم زیادی از مشارکت کاربران را تسهیل و بهبود دهد. سیستم  می

ایجاد گردد به  یبرم شده که مشارکت کاربران را جلب کند. ریشه این کلمه یطراح
 ها وجود دارد.افزارهای منبع باز که موانع کمتری برای مشارکت در آن نرم

های به هم مرتبط است که بر روی اینترنت ای از گرهوب شبکه ـ 6ایاثرات شبکه
ای اشاره دارد دهد. اثر شبکهو یک شبکه ارتباطات از راه دور را تشکیل می شده ساخته

یک خدمت که با دیگر کاربران دارای تعامل هستند. در به افزایش ارزش برای کاربران 
شان وابستگی افزاری وجود دارند که با توجه با ماهیت اجتماعیخدمات نرم 2وب 

ای و استقبال کاربران به علت استفاده دیگر افراد از این خدمات زیادی به اثرات شبکه
 دارد.
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ای باز دارد و این نیرویی یوهوب همیشه رسم قوی برای کار کردن به شـ   1باز بودن
افزارهای منبع باز، است. کار کردن با استانداردهای باز، استفاده از نرم 2قوی در وب 

ها و کار کردن در جو نوآوری باز های رایگان، استفاده مجدد از دادهاستفاده از داده
یک  انعنو به 2کنند. وب را تشدید می 2نیروهای قوی هستند که استفاده از وب 

گذاری روی حقوق دارایی معنوی و چگونگی درک افزار منبع باز، شروعی بر اثر نرم
مطرح  2ها یکی دیگر از مسائلی است که در وب ی دادهگذار اشتراکها داشت. به آن

گذاری نامناسب و جعلی گذاری صحیح و هم به اشتراکها هم به اشتراکاست. این داده
 گیرد. یم بررا در 
اند که موجب بهبود عملکرد از اجزای مختلفی تشکیل شده 2ای مبتنی بر وب هسایت

برای نشان دادن شش  SLATES(، از کلمه اختصاری 2226کافی )ها شده است. مکآن
 از: اند عبارت هااستفاده کرده است این 2های مبتنی بر وب  جزء و قابلیت فنّاوری

است که کاربران آن قادر باشند آنچه . برای هر بستر اطالعاتی ارزشمند 2جستجو 
توانند به ما در این امر می های موجود در اینترنتالیه ؛ وکنند را پیدا کنندجستجو می
 کمک کنند

مزیت لینک بین صفحات وب به میزان زیادی کیفیت  قرار دادنگوگل با  .3هالینک
کردن ساختاری برای ها راهنماهای خوبی در فراهم است. لینک باالبردهجستجو را 

ارتباط بین مفاهیم آنالین هستند. در این ساختار بهترین صفحه موردی است که 
 ها به آن وجود دارد.بیشترین لینک

4نگارش
اند که تعداد زیادی از افراد تمایل پدیا نشان داده یکیوهای اینترنتی و وبالگ .

که شامل دانش، تجربیات  دارندبه نوشتن دارند. اکثر مردم مطالبی را برای بیان کردن 
شود و نگارش این مطالب توسط آنان راه مناسبی یره میو غ شخصی، نظرات، وقایع

 برای مشاهده این موارد است.
های جستجوی دهد آنچه کاربران بعد از مکانیسمتحقیقات نشان می .5یگذار برچسب

هاست که این امر به آن بندی بهتر محتوا و واگذاری این کارخواهند طبقهشرکتشان می
ای است.  کلمه گیرد. برچسب توضیحی ساده و یکی صورت میگذار برچسببا 
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 1بندی مردمیآید فوکسونومی یا ردهگذاری به دست میبندی که از طریق برچسب طبقه
تعاملی برای  صورت بهها بندی ایجاد برچسبشود. مبنای این روش طبقهنامیده می

، 2گذاری مشارکتیت. این عمل همچنین با عناوین برچسببندی محتوا اسطبقه
فوکسونومی  درواقع، شودشناخته می 4گذاری اجتماعیو برچسب 3بندی اجتماعی طبقه

منابع  بندی و بازیابی دهی اطالعات، طبقه نظام جدیدی برای سازمان« بندی مردمی رده» یا
بندی است که عامه مردم  بندی مردمی، نوعی رده در محیط وب است. رده اطالعاتی

بندی، از  عات مشارکت دارند. این نوع ردهدهی اطال )کاربران( در فرایند سازمان
یا  بندی کتابخانه کنگره رده بندی دهدهی دیویی و بندی موجود مانند رده های رده طرح

، نوروزی و منصوری) کند های موضوعی خاص استفاده نمی ها و واژگان نامه اصطالح
1225.) 

ها آن موردعالقهکه محتوای جدید  یهنگامفنّاوری است که به کاربران . 5هاسیگنال
 RSSکند. یک فنّاوری جدید در این زمینه را آگاه می هادهد و آنایجاد شد سیگنال می

 سازد.آگاه می داده رخی از تغییرات سادگ بهاست که کاربران را 
وکار و  اجتماعی سازی ابزارهای کسب )هوش جمعی(. 6وکار هوشمندی کسب

آوری و انتشار مقادیر های داده محور به ابزارهای فرد محور اجازه جمعحرکت از مدل
 کندوکار را فراهم می دهد و ایجاد هوشمندی در کسباز اطالعات را می زیادی

 گروهوکار ابتدا توسط  در کسب 8یری اصطالح هوش جمعیکارگ به .(2229، 7وایلی)
یری دانش و ذهن افراد در سطوح مختلف کارگ بهاورایلی به کار گرفته شد و داللت بر 

 (.2222،  9اندرسون)سامان داردگیری و پیشبرد کارها در سازمان برای تصمیم
تر به اطالعات شرکت، تر و سریعدسترسی راحت مدیریت و دسترسی به اطالعات.

ی راحت بهافزارهای فید خوان داشته باشد برای مثال هر کارمندی که دسترسی به نرم
وکار شرکت در کمترین زمان به دست  در مورد کسب روز بهتواند اطالعات واقعی و  می

ها و محتوای عالوه بر آن از طریق مدیریت و ترکیب داده .(2229، 10منگیوک) آورد
خارجی اطالعات،  کنندگان فراهموکار همچنین حمایت کردن از  مطالب مربوط به کسب
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C_%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87
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 .(2222، وایت)گیردتر در اختیار افراد قرار میتر و صحیح یفیتباکاطالعات 
بافت سازمانی از نیازهای سازمان در زمینه های اجتماعی در استفاده از شبکه .1همكاری

کند و فرصت همکاری و ی حمایت میسازمان درونگذاری دانش و اطالعات به اشتراک
 (.2211، فرون، ماسا و ادال)مشارکت افراد را در سازمان نیز افزایش خواهد داد

این  خود را با سرعت بهالزم است  2به نسل  1ها در فرایند تغییر از نسل سازمان
های آینده مجبورند یاد بگیرند، تغییرات وفق دهند. این بدین معنی است که سازمان

نوآوری داشته باشند و خودشان را با سرعتی بیشتر از سرعت تغییر در بازار کار تغییر 
فردی و سازمانی  صورت بهای که ما یری یعنی تغییر شیوهوفق پذدهند. داشتن توانایی 

بین فرهنگ  یندرا(. 2226 ،2موری و گرینز) گیریمکنیم و یاد میمی کنیم، کارزندگی می
شود. ابزارهای وکار یکی از عناصر مهم است که اغلب نادیده گرفته می جدید کسب

کنند. بدون تغییر رفتار افراد و ها استفاده میاجتماعی وابسته به افرادی هستند که از آن
وری برسد و لذا تنها ی و بهرهچابک به 2یرممکن است سازمان نسل غشیوه همکاری 

یک فرایند  2حرکت به سمت سازمان  (.2229، وایلی ) خرید فنّاوری کافی نیست
های سازمانی، در فرهنگ سازمان و کننده تغییر عمیق در مدل یانبپیچیده است که 

ه های جدید کاری است. مروری بر ادبیات نظری در زمینوفاداری افراد نسبت به عادت
وجود ندارد و  2کند که مسیر واحدی برای سازمان بیان می 2پذیرش سازمان 

های سازمان وجود دارد. باید توجه داشت در  یازمندینرویکردهای مختلفی بر اساس 
عواملی مانند وجود حمایت مدیریت در تمام سطوح  2سازمان تمام مراحل در پذیرش 

شوند، تشویق افراد به استفاده از ه ایجاد میهایی کسازمان، داشتن درک مناسب از هزینه
(، البته موانعی نیز ممکن 2211، 3برونو، مارا و مانگیا) ابزارهای مشارکتی الزم است

( بعضی از موانع 2229) 4است در اجرا به وجود بیاید. برای مثال هلتزبلت و همکاران
ی اشاره کرده است که شامل عدم تمایل کارکنان موردبررسدر پذیرش ویکی در سازمان 

ی به خاطر هزینه زیاد، ماهیت اطالعات، عدم تمایل در بیان گذار اشتراکدر به 
محصوالت ناتمام و حساسیت به باز بودن و در دسترس بودن اطالعات، استفاده از 

از ایجاد  های دیگر ارتباطی، نبود استانداردها و راهنماهای کاری و ترس افرادکانال
 شوند.تغییر می
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 2های نسل عوامل کلیدی موفقیت سازمان

های های شبکهیری و اجرای سایتکارگ بهها گزارشی درباره تعداد کمی از سازمان
های اجتماعی داخلی توان شبکهدر اینجا می اند دادهاجتماعی مربوط به خودشان را 

، Water Cooler با نام Beehive ،HPبا نام  IBMهایی مانند یجادشده توسط شرکتا
، فرون، ماسا Taolinبا نام  Fondazione Bruno Kessler (FBK) (،2229) 1بروزوسکی

عالوه بر ابزارهایی برای انجام  2های سازمان  را نام برد. پذیرش فنّاوری (2211و ادال )
ر نظر داشت ها به همراه دارد البته باید دها، مزایای مهمی برای شرکتکاراتر فعالیت

ای صحیح استفاده شود تا نیز باید به شیوه 2های سازمان  مانند هر فنّاوری دیگر فنّاوری
اغلب در ارتباط با تغییر  2سازی سازمان پیاده برای سازمان ارزش افزوده ایجاد کنند.

گیرند و شوند، فرایندهای کاری شکل میهای جدید به کار گرفته می است. فنّاوری
دقیق  طور بههنوز  (.2229، داوسون) شوندساختارهای سازمانی جابجا می احتماالً

های وابسته به آن در  و فنّاوری 2توان در مورد موفقیت کامل اجرای سازمان  نمی
توان حال می ینباانیست.  شده شناخته کامالًهنوز  2یرا سازمان زها صحبت کرد سازمان

نصیب  2حرکت به سمت سازمان  واسطه بهنند توابعضی از عوامل و نشانگرهایی که می
های  شوند را با مرور ادبیات نظری و بررسی مطالعات موردی که از فنّاوریسازمان می

دلیلی برای استفاده از  عنوان بهاند استخراج و ها استفاده کردهجدید اجتماعی در سازمان
سازی ظری مربوط به پیادهدر این پژوهش با مرور ادبیات ن ها مطرح نمود. یفنّاوراین 
ها و عواملی که در پذیرش، کاربرد و های مختلف ویژگیها و بخشدر سازمان 2وب 

اند شناسایی شدند. این عوامل سپس با نظر خبرگان حوزه بوده مؤثرها موفقیت آن
عوامل اصلی و فرعی  2بندی شدند. جدول ید و دستهتائفناوری و اساتید دانشگاهی 

دهد. در ادامه توضیحات مربوط به این عوامل خالصه نشان می طور بهشده را  ییشناسا
 شود.ارائه می
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 2های نسل عوامل کلیدی موفقیت سازمان .2جدول  

 منابع عامل یرز عامل

 مدیریت دانش
 مدیریت دانش کارکنان
 مدیریت دانش مشتریان

(، مک 2229پاریز ) (،2212اشتینینگر، آینگیر )
(، بروزوسکی 2229داوسون ) (،2226) کافی

 (2212) یل(، لین و 2211(، ژانگ )2229)

 نوآوری
وکار،  های کسبنوآوری در مدل

 های کاریساختار، فرهنگ و استراتژی
(، رینر، کسلر و 2211) ینیتیکاشتندینگ و 

 (،2212(، مارکس و پاتل )2222آندریلیس )

 مشارکت
 ایجاد بسترهای جدید مشارکت

 نفعانمشارکت کارکنان و ذی تسهیل
(، مارکس و 2229مارتین، ردینگتون و اسلومان )

 (2229(، بروزوسکی )2212پاتل )

 اطالعات
 بهبود بازیابی و تولید اطالعات

 تر به اطالعاتدسترسی سریع
(، وانگ و 2222وایت ) (،2226حسن و فاف )

 (2229(، منگیوک )2211) یوچ

 ارتباطات
 ارتباطیهای کانال افزایش

 ایجاد الگوهای جدید ارتباطی
 )ارتباطات اجتماعی(

 یسپرنت(، سارنر، دراکس و 2229) یکروسافتما
 یترواتار(؛ کاپیونا، گیتا، ارسیلو و 2222)
(، ویرتز، شیلک و 2212(؛ مورفی )2212)

 (2212) یشاولر
های فرایند

 کاری
 های کاریفرایند بهبود
 در فرایندهای کاری چابکی

 (2229ماریان ) (.2212پاتل ) مارکس و

 مدیریت دانش

یجه درنتها تبدیل شده است. مدیریت دانش و اطالعات به چالشی بزرگ برای سازمان
های گذاری دانش یکی از اولویتسازی و به اشتراکاکتساب، تولید، توزیع، ذخیره

(. مدیریت 2212، 1ندبال، اشتینینگر، آینگیر)ها تبدیل شده استاصلی بسیاری از سازمان
تواند در یری دانش است. دانش میکارگ بهدانش فرایند ایجاد، ذخیره، بازیابی، انتقال و 

های زیادی در بندی شود: دانش آشکار و دانش پنهان. اگرچه دیدگاهطبقه دودسته
این است که  شده گرفتهفرایندهای دانشی وجود دارد، دیدگاهی که در اینجا به کار 

های اجتماعی فرایندهای اجتماعی هستند. استفاده از رسانه درواقعفرایندهای دانشی 
های سنتی ها از رسانهدر حال افزایش است. این ابزار سرعت بهها توسط سازمان

ها برای کاربرانشان ساختار اجتماعی چون آن اند متفاوتارتباطی و مدیریت دانش 
های بهتر بیابند اجتماعی ایده صورت بهدهد ها اجازه مید که به آنکنن یمتری فراهم  غنی

 (.2229، 2پاریز)و با افراد، کارشناسان و خبرگان بیشتری ارتباط پیدا کنند
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های جدید به دلیل اینکه دارای توانایی  فنّاوری مدیریت دانش کارکنان در سازمان.
به  یک سازمان و تسهیل کار دانشیهای مختلف برای برقراری ارتباط بین قسمت بالقوه

هایی که کارکنان دانشی  یفنّاورطرقی ساده هستند برای ما حائز اهمیت هستند اغلب 
 شوند:بندی میتقسیم دوطبقهکنند به برای ارتباط از آن استفاده می

ی که اطالعات ا گونه بههایی مانند ایمیل، انتقال پیام از شخص به شخص کانالـ 1
یله هر کس تولید و توزیع شوند اما درجه عمومیت این وس بهتوانند یدیجیتال م

 .اطالعات پایین است
های اطالعاتی یت و پرتالسا وبدسته دوم شامل پرتال سازمان مانند اینترانت،  ـ2

 .شود. عمومیت این دسته باالتر است می
ها در نکنند از هر دو روش استفاده کنند. آی مدیریت دانش سعی میها سامانه

جستجوی راهی برای به دست آوردن دانش پنهان افراد، بهترین عملکرد و تجربیات 
ای موجود سازمان های دادهمرتبط افراد در شرکت و قرار دادن این اطالعات در پایگاه

های ارتباطی جدید برای کارکنان ( کانال2وب های آن ) و فنّاوری 2هستند. سازمان 
ها از طریق آن ا بتوانند به تعامل و مبادله داخلی و خارجیآورد تدانشی فراهم می

یکی از مزایای  عنوان به( درباره دانش 2229داوسون ) (.2226، مک کافی) بپردازند
تر به دسترسی راحت ـ1کند: عامل مهم اشاره می 2به  2های نسل اجرای سازمان

ترین شود مرتبطافزایش جستجو که باعث میـ 2های سازمانی خبرگی و قابلیت
اطالعات و منابع برای افراد فراهم شود. البته در این زمینه مسئله مهمی که وجود دارد 

گذاری کنید تا وقت خود را در به اشتراکاین است که شما چگونه افراد را تشویق می
های بزرگ اغلب تمایزاتی برای کارکنانشان دانش خود در سازمان صرف کنند؟ شرکت

های رسمی برای مدیریت دانش و پرداخت پول دو کنند: کانالر ایجاد میبدین منظو
 (.2229، بروزوسکی)گیرندقرار می مورداستفادهروشی هستند که معموالً 

 مدیریت دانش مشتریان

شناخته  1برای مدیریت دانش مشتریان مؤثریک ابزار  عنوان بهافزارهای اجتماعی نرم
گذاری، انتقال و به فرایند به دست آوردن، به اشتراکشوند. مدیریت دانش مشتریان می
یری داده، اطالعات و دانش مرتبط با مشتریان برای منافع سازمانی اشاره دارد. کارگ به

ها در برقراری های اجتماعی حوزه جدیدی برای شرکتو شبکه 2ابزارهای جدید وب 
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 توان از دو بعد بررسی کرد:میدار با مشتریان باز کرده است. این موضوع را روابط معنی

مشتریان اشاره دارد به مجموعه اطالعات و بینشی که شما نیاز  ( دانش در ارتباط با1
 .تر با مشتریان داشته باشید یقودارید تا روابط 

اطالعات و دیدگاه سازمان در مورد  دهنده نشان( دانش سازمانی نسبت به مشتریان 2
 .مشتریانش است

های مختلفی برای مدیریت دانش مشتریان فراهم جتماعی حمایتی اافزارها نرم
های مدیریت دانش مشتریان، ارتقاء تبادالت بین دانش آشکار آورند. با تسهیل فرایند می

و کارا برای ارتباط دادن مشتریان با  مؤثرهای و پنهان مشتریان و فراهم کردن راه
این است که چگونه  شتریانشود. هدف در مدیریت دانش مها ممکن می سازمان

های اجتماعی و پایگاه دانشی مشتریان ارتباط برقرار توان روی تعامالت بین شبکه می
توانند با این تعامالت حداکثر سود را کسب کنند. ها چگونه می کرد و سازمان

ها، برای افزارهای اجتماعی حمایت بنیانی برای تعامالت مستقیم بین مردم یا گروه نرم
ی ها سامانهتوان گفت می (. در کل2211، 1ژانگ )آورندخور اجتماعی فراهم میباز

 رایت،رغم افزایش ریسک نشت اطالعات یا نقض قانون کپی یعل، 2مبتنی بر وب 
،  2لین و لی)کندتسهیم دانش و مشارکت با کاربران خارج از سازمان را تشویق می

2212.) 

 نوآوری

های نوآوری نیاز به حمایت کنند که فرایندمیپژوهشگران بر این موضوع بحث 
ها در ذخیره مؤثر و بازیابی دانش رمزنگاشته شده های مشارکتی دارند زیرا آن فنّاوری

گیری شکل عالوه بهدارند،  یم  وا کنند و افراد را با هم به نوآوریبه ما کمک می
نوآوری  دوستدارکه  ی مجازی انجام فرایند نوآوری و ایجاد یک جو سازمانیها گروه

یجادشده کاربران ا(. در این فضای 2211، 3اشتندینگ و کینیتی)کنداست را تسهیل می
گذارند و تجربیات و دانش و نظرات شخصی خود را با مخاطبان دیگر اشتراک می

یجادشده توسط کاربران مورد مبنایی برای خدمات نوآورانه فراهم ایت محتوای درنها
و  مشتریان نظرشان را در مورد بهبود (.2222، 4ر و آندریلیسرینر، کسل)کندمی
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کنند و ارتباطات بین کارکنان با هم و مشتریان با سازمان محصوالت جدید مطرح می
شود و فرهنگ نوآوری در کار پرورش ی در کار بیشتر میپرداز یدهاشود. بیشتر می

ی و ابتکار را در مشتریان پرداز یدهاکند ها را قادر می، سازمان2یابد. مفهوم سازمان  می
شده بین مشتریان، کارکنان و شرکا را فراهم  یعتوزو کارکنان تسهیل کند و تولید ایده 

های جدیدی برای افزایش درآمد، کاهش ی فرصتپرداز یدهاکند. این مدل جدید از می
 ن سازمان داردها خواهد داشت عالوه بر اینکه اثرات مثبتی بر کارکنان رده پاییهزینه

گیرند چه مطالبی جالب هستند (. کاربران تصمیم می2212، 1مارکس و پاتل)
(dig.comدر فرهنگ لغات آزاد مشارکت می ،)( کنندWikipedia ویدیو منتشر ،)

و تجربه و نظرات شخصی خود را با خوانندگان دیگر به اشتراک  (You-Tubeکنند ) می
وکار،  مدل کسب مانند یمختلفهای تواند در زمینهمیها ( این نوآوریblogsبگذارند )

رینر، )استراتژی و فرهنگ شرکت، فرایندها، ساختار و سیستم اطالعاتی ایجاد شوند
 (.2222، 2کسلر و آندریلیس

 بهبود مشارکت

شود چگونگی یری فنّاوری جدید در سازمان مطرح میکارگ بهیکی از مسائلی که در 
 3کننده مشارکت یلتسهتواند محرک و می یفنّاوردرگیر کردن کارکنان با فنّاوری است. 

 ، یا برای کارکنان درگیر شدن و آشنا شدن با آن مشکل باشد.wikisباشند مانند 
، استفاده باز بودنها و کارکنان جذاب کرده را برای سازمان 2ویژگی اصلی که وب 

یرکردن و ماهیت جدید و درگهای جدید آن برای و کاربران، قاعده آسان برای کارکنان
های ها رو به استفاده از رسانهها باعث شده که شرکتتجربی آن است. این ویژگی

در  کنندگان مشارکتبوک برای درگیر کردن کارکنان و  یسفاجتماعی جدید مانند 
تر است تا در کار کنان راحتبرای کار 2با حرکت به سمت سازمان  ها بیاورند.برنامه

باز مانند  2های وب تر است. ویژگیدرگیر شوند و برای سازمان کنترل کردن نیز ساده
ها ، راحتی استفاده برای کارکنان و قواعد جدید آن برای درگیر کردن کارکنان، آنبودن

 طراحی (، از طرفی2229، 4مارتین، ردینگتون و اسلومان) کندرا به خود جذب می
در  5از فرایندهای خطی و بسته افراد در سازمان به سمت طراحی همیارانه 2سازمان 
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های مختلف سازمان را از میان بردارد و از ی که مرزهای بین واحدا گونه بهحرکت است 
، مارکس و پاتل)کندعملکرد بهتر تقویت می منظور بهاین طریق مشارکت در کار را 

ها های اجتماعی در سازمانت نقش دیگری که رسانهعالوه بر تسهیل مشارک (.2212
ها بزرگ که سازمان یمادامکنند ایجاد بستر جدیدی برای مشارکت است. ایفا می

های الزم برای مشارکت بین اعضا یابد و پتانسیلشوند، دانش جمعی افزایش می می
-فراهم می های اجتماعی در سازمان بستری مناسب برای همکاریشود. رسانهزیاد می

توانند با یکدیگر به تبادل اطالعات و دانش کنند. در این بستر کاربران سازمان می
 (.2229، بروزوسکی) بپردازند

 اطالعات مدیریت

ای که شود و همچنین شیوهای که اطالعات مبادله و منتشر میهای جدید شیوه فنّاوری
 هرکجاتوانیم در هر زمان و ند. ما میاکنیم را تغییر دادهما به اطالعات دسترسی پیدا می

و اطالعات  (2226، 1حسن و فاف)در زندگی روزمره با یکدیگر رابطه داشته باشیم
ها و محتوای مطالب مربوط به تر، از طریق مدیریت و ترکیب دادهتر و صحیح یفیتباک

 شودخارجی اطالعات فراهم می کنندگان فراهموکار همچنین حمایت کردن از  کسب
 (.2222، وایت)

های اطالعات کمتر در بخش 2در سازمان  دسترسی به اطالعات و تولید اطالعات:
توانند بازخورد بیشتری که اطالعات آزاد است افراد می یهنگامشود. جداگانه ذخیره می

العمل نشان دهند و دریافت کنند و با یکدیگر مشارکت کنند، با سرعت بیشتری عکس
گذاری در فنّاوری جدید عالوه بر (. سرمایه2229، وایلی) رندتصمیمات بهتری بگی

سطح باالتر ارتباطات، اجازه دسترسی بهتر به اطالعات یا حافظه سازمانی را به کاربران 
قادرند اطالعات  RSSهای مانند  (. کاربران با استفاده از فنّاوری2229، منگیوک) دهد می

 .ه به عالقه خود دریافت کنندشده را با توج یریتمدشده و  یبند طبقه
تغییر کرده است. در سالیان  دوطرفهطرفه به  جریان اطالعات از حالت یک 2در وب 

در ایجاد بستری برای همکاری و تسهیم دانش رشد کرده است.  سرعت به 2اخیر وب 
آوری اطالعات تنها از کارشناسان از کل افراد اطالعات ی جمعجا بهقصد دارد  2وب 
گذاری اطالعات و تبدیل تشویق کاربران برای به اشتراک 2ری کند. روح وب آوجمع

وانگ و ) یدکننده اطالعات بوده استتولکننده انفعالی اطالعات به ها از دریافتآن
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 (.2211، 1چیو

 ارتباطات

کنند بلکه برای کاربران توانایی ارتباط با یکدیگر را فراهم می تنها نههای اجتماعی شبکه
که این افراد یکدیگر  یهنگامبا خود را پیدا کنند.  فکر همسازند افراد ران را قادر میکارب

توانند یک اجتماع را شکل دهند و با یکدیگر بر اساس عالئق و دانش را پیدا کردند می
 2های وب  فنّاوری واسطه بههای جدید ارتباطی که خود ارتباط برقرار کنند. کانال

کشف و حفظ رابطه مداوم با افرادی که  منظور بهها رای سازماناند راهی ب یجادشدها
توانند از این اطالعات برای ها میکند. سازماناند ایجاد میها داشتهبیشترین رابطه با آن

ها را در ایجاد محصول ین مشتریان خود استفاده کنند، مشارکت آنمؤثرترشناسایی 
، یکروسافتما)خود را بهبود بخشندجدید تحریک و نگرش مشتریان به محصوالت 

(، با از میان رفتن مرزهای ارتباطی و تمایل افراد برای تعامل و ارتباطات با 2229
محیط  2 موجود در سازمان فنّاورانهفردی در بستر  صورت بهها و یکدیگر درون گروه

شکل  2شود و مفهوم جدیدی به نام رایانش اجتماعیمشارکتی جدیدی ایجاد می
گیرد. رایانش اجتماعی در سازمان موجب ایجاد مشارکت بیشتر، مدیریت و انتقال  می

 (2222، 3دراکس و پرنتیس)شود، سارنردانش و تشویق نوآوری در سازمان می
ها با مشتریان و شرکای دیگر نیز تغییر کرده شیوه ارتباط میان سازمان 2در سازمان 

ی جا بهری ارتباطات از طریق تعامل است. مبادله اطالعات و تسهیم دانش، برقرا
(. 2212، 4کاپیونا، گیتا، ارسیلو و ریترواتا)اندوکار به وجود آمده ارتباطات سنتی کسب

های بالقوه جدا از هم وسیله برقراری ارتباط بین افراد و گروه به 2های سازمان  فنّاوری
ن تعداد زیادی از ( عالوه بر ای2212مورفی ) .کنندتعامالت را تسهیل و تشویق می

اند. های اجتماعی کردهها شروع به برقراری ارتباط با مشتریان از طریق شبکهسازمان
اینکه چگونه سازمان شما با انتظارات و تقاضاهای مشتریان دارای تجربیات اجتماعی 

ها را مدیریت کند و چگونه به بهترین شیوه روابط مداوم با آنآنالین ارتباط برقرار می
ویرتز، ) به آن توجه شده است 2های مهمی است که در سازمان کند یکی از جنبهمی

 (.2212، 5شیلک و اولریش
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 وکار های کسبفرایند

بندی و  یمتقسرا به نوع سخت و نرم  2از سازمان  آمده دست بهمنافع  (2229) 1ماریان 
حاصل از  مزایای سخت های کاری در مقابل با شکل سنتی آن را دربهبود فرایند

یافته، دقیق و از قبل ساختارسازمان نام برده است. در حال حاضر فرایندهای کاری 
در مورد بعضی مفاهیم  مشخص هستند و باید توجه داشت مشتریان، شرکا و کارکنان

ها دارند که در این فرایندهای بسته و از نیاز به کمک، دسترسی به افراد، دانش و داده
ی سؤالدسترس است. برای مثال مشتریان ممکن است  یرقابلغقبل ساختاردهی شده 

داشته باشند که در تخصص اپراتور مرکز تلفن نباشد یا در پایگاه داده سازمان وجود 
در  2های سازمان  وسیله فنّاوری یجادشده بهاهای نداشته باشد. با ترکیب قابلیت

های جدید دیمی و طراحیفرایندهای از پیش ساختاردهی شده سازمان بین فرایندهای ق
های کاری شود و بدین شکل موجب بهبود فرایندها تعادل ایجاد میو چابک فرایند

به وجود  2وسیله فنّاوری سازمان  های چابکی که بهشویم. با ترکیب در قابلیتمی
ریزی و اجرای استراتژی در ساختارهای محدود قبلی و همچنین ایجاد آید، برنامه می

های مربوط به آن  پذیر جدید و فرایندهای قدیمی و فنّاوریمفاهیم انعطاف تعادل بین
 (.2212، مارکس و پاتل) شودپذیر میامکان

 روش پژوهش

مراتبی گروهی شده از روش تحلیل سلسله ییشناساتعیین اولویت عوامل  منظور به
و زیر معیارها ای بر مبنای مقایسات زوجی معیارها استفاده شد. بدین منظور پرسشنامه

تهیه و در اختیار  1مراتب نشان داده شده در شکل نسبت به یکدیگر و بر اساس سلسله
قرار گرفت. نتایج  اطالعات نفر از متخصصان و اساتید دانشگاه در حوزه فناوری 6

نشان داده شده است. برای  2حاصل از مقایسات زوجی صورت گرفته در جدول 
های مقایسات زوجی تهیه و پس از تهیه این دا جدولابت 2جدول  محاسبه مقادیر

یت درنهاهای قضاوت گروهی تهیه شد. ها، با استفاده از میانگین هندسی جدولجدول
ستونی برای هر جدول و میانگین موزون  صورت بهسازی با استفاده از منطق نرمال

زیرمعیارها با ها برای تعیین اولویت معیارها و سطری جداول نرماالیز شده، جدول
های مربوط به ماتریس مقایسات وزن 2یکدیگر ترکیب شدند. در ستون دوم جدول 

                                                                                                                             
1. Marian  



 67    ...و 2سازمان  یتموفق یدیعوامل کل

 

ها اولویت هر معیار در ستون زوجی معیارهای اصلی ارائه شده و با توجه به این وزن
 تعیین شده است. سوم
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 2ازمان مراتبی عوامل کلیدی موفقیت سنمودار سلسله .1شكل 

های نهایی شده در ستون پنجم بعد از محاسبه وزن یلتعدبرای محاسبه اوزان 
 آمده دست بهها را در وزن های مقایسات زوجی زیرمعیارهای هر معیار، این وزن ماتریس

شده بر اساس  یلتعدهای کنیم تا وزنبرای معیار اصلی مربوط آن زیر معیارها ضرب می
بندی زیر در این حالت مبنای اولویت آمده دست بههای وزن معیار اصلی به دست آید.
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توان به اند. همچنین برای تعیین اینکه به چه میزان میمعیارها در ستون ششم قرار گرفته
های ترکیبی اعتماد کرد نرخ سازگاری مقایسات های حاصل از جدولنتایج اولویت

را  دو دوبهزگاری مقایسات محاسبه شده است. نرخ سازگاری مکانیسمی است که سا
باشد جدول مقایسه سازگار است در غیر  2.1دهد. اگر این شاخص کمتر از نشان می

نرخ سازگاری  شده محاسبهیدنظر شود. مقادیر تجدالزم است در مقایسات  صورت ینا
ها در برای جدول مقایسات زوجی معیارهای اصلی و جداول مقایسات زیر معیار

های سازگاری که مشخص است مقادیر نرخ طور هماناست.  ارائه شده 2جدول 
 .یجه مقایسات زوجی صورت گرفته سازگار هستنددرنتو  2.1از  تر کوچک آمده دست به

 نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی برای معیارهای اصلی و زیرمعیارها .9جدول 

 اولویت
  لیتعداوزان 

 شده
 اولویت زیرمعیارها

وزن 
 نهایی

 معیار

5 2222526522 مدیریت دانش مشتریان 
 مدیریت دانش 2/225922 1

 مدیریت دانش کارکنان 2/122222252 2

وکار ی کسبها مدلنوآوری در  2/222226 12  

 نوآوری 2/92222 6
 نوآوری در استراتژی سازمانی 2/222222 12

 نوآوری در ساختار سازمان 2/215552 12

در فرهنگ سازمان نوآوری 2/211951 12  

 ایجاد بسترهای جدید مشارکت 2/226511259 2
 مشارکت 2/162226 2

2 2/292222921 
تسهیل مشارکت کارکنان و 

نفعان یذ  

به اطالعات تر عیسردسترسی  2/292659226 2  
 اطالعات 2/12262 2

 بهبود بازیابی و تولید اطالعات 2/226922922 2

ی ارتباطیها کانالافزایش  2/252212619 9  

 ارتباطات 2/212622 2
 ایجاد الگوهای جدید ارتباطی 2/165612221 1

 بهبود فرایندهای کاری 2/22222262 6
وکار فرایندهای کسب 2/129622 5  

 چابکی در فرایندهای کاری 2/22226926 11
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 برای جداول مقایسات زوجی آمده دست بهمقادیر نرخ سازگاری  .4جدول 

 جداول
مقایسات 

 زوجی

مدیریت 
 دانش

 ارتباطات اطالعات مشارکت نوآوری
 فرایندهای

 وکار کسب

مقایسات 
معیارهای 

 اصلی
 2296266/2 2 2 2 2 2122211/2 2 نرخ سازگاری

 گیرینتیجه

ارتباطی های اطالعاتی و  که اقتصاد مبتنی بر دانش شکل گرفته است فنّاوری 21در قرن 
وکار در حال حرکت به سمت  های کسبها ضروری هستند. مدلبرای موفقیت سازمان

دهد اطالعات و اند که اجازه میهایی ایجاد کردهها راهاجتماعی شدن هستند. سازمان
جریان یابد که این امر ایجاد دانش و نوآوری را  دانش در داخل و خارج سازمان

و مفاهیم بنیادین  2وب  یفنّاورمؤثر از طریق  صورت هبکند. این رویکرد تحریک می
ویجایا و ) آیددهند، به دست میبه هوش جمعی و همکاری ارزش می که آنمربوط به 
 (.2212، 1همکاران

ضروری است، عوامل  2ها داشتن دلیلی برای حرکت به سمت سازمان برای سازمان
 عنوان بهتوانند باشند. این فاکتورها میتوانند این دلیل می 2کلیدی موفقیت سازمان 

قرار بگیرند با توجه به نتایج حاصل از  موردتوجه 2نشانگرهایی برای عملکرد سازمان 
 2مراتبی مدیریت دانش و ارتباطات دو جزء مهم در موفقیت سازمان تحلیل سلسله

های بکهبریم یعنی عصر شای که در آن به سر میشناخته شدند که با توجه به دوره
توسط  شده فراهمهای ها به این عوامل با توجه به قابلیتاجتماعی، لزوم توجه سازمان

هایی مانند ین دو عامل اطالعات، یعنی قابلیتبعدازاکند. ید میتأکهای جدید را  فنّاوری
تر به اطالعات و همچنین بهبود بازیابی و تولید اطالعات در موفقیت دسترسی سریع

ثر شناخته شده است. مشارکت و عوامل مرتبط با آن یعنی تسهیل مؤ 2سازمان 
های سازمان و ایجاد بسترهای جدید مشارکت، نفعان در فعالیتمشارکت کارکنان و ذی

یت بهبود درنهاها مثالً ایجاد چابکی در فرایندها و وکار و تغییر در آن فرایندهای کسب
وکار، در  های کسبسازمان، در مدل و ایجاد نوآوری در استراتژی فرایندهای کاری

های بعدی قرار گرفتند. البته فاکتورهای موفقیت ی نیز در رتبهسازمان فرهنگساختار و 
ای در بر گیرند. نکته شود و ممکن است عوامل دیگری را نیزبه این تعداد محدود نمی

                                                                                                                             
1. Wijaya, Spruit, Scheper, & Versendaal  
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وماً به لز 2که باید توجه داشت این است که یک سازمان با حرکت به سمت سازمان 
ها دست نخواهد یافت بلکه ممکن است به علت وجود موانع مختلفی که این موفقیت

های بنابراین ایجاد آمادگی؛ وجود دارد با شکست مواجه شود 2در پذیرش سازمان 
از الزامات تشکیل  شده مطرحهای های مناسب در حوزهالزم و فراهم ساختن زیرساخت

های جدید در  رفع موانع پذیرش فنّاوری عالوه به های نسل جدید هستند.سازمان
های مربوط  یری فنّاوریکارگ بهو  2برای رسیدن به موفقیت در اجرای سازمان  سازمان

 به آن ضروری است.
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