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Abstract
In today's dynamic environment, knowledge sharing among employees has
become a key component of gaining competitive advantage for organizations. Given
this, the identification of the effective constraints on knowledge sharing has also
become very important. These constraints are composed of factors that prevent
proper knowledge sharing. This research is intended to identify and classify the
limitations of knowledge creation and sharing, and to investigate the impact of these
limitations on knowledge sharing in organizations. The research consists of two
stages: in the first stage, the limitations of knowledge creation and sharing are
identified through the content analysis of the knowledge management literature. In
the second part, applying a questionnaire, the data are collected. Using the analysis
of variance and Kruskal-Wallis test, the researchers investigated the effects of these
constraints on knowledge creation and sharing. Due to the limitations of total
population sampling, the statistical population of this study included all 40
managers and employees of Keshavarzi Bank of Nahavand. The findings revealed
that that there are eight constraints on knowledge creation and sharing, including
inherited systems, difficult relationship, distance, costs of knowledge, knowledge
application strategy, available technology, and uncertainty and distrust. The findings
also indicated that the impact of strategy constraints on knowledge application,
distance, uncertainty and distrust vary along the different supply chain processes.
Keywords: knowledge sharing, supply chain, knowledge management process,
knowledge sharing constraints.
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چکیده
اشتراک دانش در بین کارکنان ،مؤلفهای کلیدی در راستای کسب مزیت رقابتی برای سازمانها در محیط پویای
امروز است .در همین راستا شناخت محدودیتهای تأثیرگذار بر اشتراک دانش در سازمان نیز امری مهم میباشد .این
محدودیتهای شامل عواملی است که مانع از تسهیم و به اشتراکگذاری مؤثر دانش میگردد .هدف این مقاله شناسایی
و دستهبندی محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش و نیز بررسی تأثیر این محدودیتها بر اشتراک دانش در سازمان است.
تحقیق شامل دو مرحله است :در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوا در ادبیات مدیریت دانش ،محدودیتهای
ایجاد و اشتراک دانششناسایی شد .در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه ،دادههای تحقیق جمعآوری ،و با بهرهگیری
از روش تحلیل واریانس و آزمون کروسکال والیس به بررسی تأثیر این محدودیتها بر ایجاد و اشتراک دانش پرداخته
شد .به دلیل محدودیت و امکان دسترسی با استفاده از روش تمامشماری ،جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مدیران
و کارکنان بانک کشاورزی شهرستان نهاوند به تعداد  02نفر است .یافتههای تحقیق نشان داد که هشت محدودیت
برای ایجاد و اشتراک دانش وجود دارد :سامانههای موروثی ،روابط دشوار ،فاصله ،هزینه دانش ،راهبرد به کارگیری
دانش ،فناوری در دسترس ،عدم اثبات و اعتماد .همچنین یافتهها نشان میدهد تأثیر محدودیتهای راهبرد به کارگیری
دانش ،فاصله ،عدم اثبات و اعتماد در طول فرایندهای مختلف زنجیره عرضه متفاوت است.
کلیدواژهها :اشتراک دانش؛ زنجیره عرضه؛ فرایند مدیریت دانش؛ محدودیتهای اشتراک دانش.
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مقدمه
امروزه تواناییهای نیروهای عرضهکننده محصوالت و خدمات بهعنوان یاریگر مهم هر تالش
سازمانی بهمنظور حداکثرکردن مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفته است (گوان و همکاران،1
 .)8222اگر چه مدت زیادی نیست که در زنجیره عرضه 8از متخصصان تولید ،لجستیک و
تدارکات استفاده میشود ،سازمانها دریافتهاند که زنجیره عرضه تنها وظیفه ستادی کسب و
کارشان نیست ،بلکه در واقع زنجیره عرضه ،توان کلیدی 3است که میتواند به مزیت رقابتی تبدیل
شود .بهطور کلی اکنون سازمانها بخوبی از اجزای زنجیره عرضه آگاهند و در واقع این اجزا اغلب
بخوبی ایجاد ،و بهکار گرفته میشود؛ اما بسیاری از سازمانها هنوز با مسئله همراستایی 0مؤثر اجزا
درگیرند (دی1110 ،5؛ تیس .)8227 ،2اغلب سازمانهای همراستا اجزای زنجیره عرضه را جداگانه
درک و مدیریت میکنند؛ اما عملکرد زمانی حداکثر میشود که شکل فرایند همراستایی را تغییر
دهند و بر عملکرد کل فرایندها به صورت سیستمی تمرکز کنند (مک لولین و همکاران8222 ،7؛
بارسون و همکاران .)8222 ،2دانش یکی از منابع مهم سازمانها برای رسیدن به مزیت رقابتی است
و به دلیل پویایی ذاتی آن نیازمند مدیریت دقیق است (ماسا و تستا .)8221 ،1سازمانها به کمک این
منبع راهبردی میتوانند مزیت رقابتی مناسب را کسب و حفظ کنند .با خلق و انتشار دانش در
سازمان ،توان پاسخگویی به وضع متغیر دنیای کنونی افزایش مییابد (چوی و همکاران.)8222 ،12
بر اساس مطالعات اخیر ،مدیریت دانش در یادگیری ،نوآوری و ارتقای سازمان نقش مهمی ایفا

1. Guan et al.
2. Supply chain
3. Key capability
4. Alignment
5. Day
6. Teece
7. MC Laughlin et al.
8. Barson et al.
9. Massa & Testa
10. Choi et al.
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میکند .کبد )8212( 1از دیدگاه کلنگرانه بیان میکند که مدیریت دانش در واقع ،خلق و
مدیریت محیطی است که موجب تشویق خلق ،اشتراک ،یادگیری ،تقویت و سازماندهی دانش
بهعنوان مزیت سازمانی میشود (گانسل و همکاران.)8211 ،8
عدهای از پژوهشگران بیان کردهاند که ساختار سازمانی ممکن است در خلق ،اشتراک و
کاربرد دانش مشوق ،و یا حالت بازدارندگی داشته باشد (نوناکا و تاکوچی .)1117 ،3محققان
دیگری تأثیر سرمایه اجتماعی را بر توانمندی افراد و سازمانها بهمنظور ترکیب دانش در قالب
سرمایه فکری سازمان مؤثر میدانند و مطرح میکنند که این عامل با ایجاد انگیزش و توانایی
اشتراک دانش در سازمان بهعنوان ساختاری قوی ،رفع محدودیتهای اشتراک دانش و تقویت
یادگیری سازمانی است (لیل رودریگز و همکاران8213 ،0؛ آدلر .)8228 ،5برخی از پژوهشگران
در نتایج تحقیقاتشان موانع عمده و مهم اشتراک دانش را فرایندها/فناوری ،عدم تمایل فردی ،عدم
تمایل سازمانی ،تراکم زیاد کاری ،مکان/ساختار ،رهبری و مدیریت خطر بیان کردهاند
(آبراهامسون و گودمن دالهانتی .)8210 ،2همچنین الوانی و همکاران ( ،)1322نقش سرمایه
اجتماعی را در توسعه مدیریت دانش سازمانی مهم و ضروری دانستهاند .در تحقیق رنجبرفرد و
همکاران ( ،)1318موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب و کار شناسایی شده است.
در مطالعۀ دیگر ،نقش و تأثیر سرمایه انسانی ،سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در ارتقای
اثربخشی و رفع موانع اقدامات مدیریت دانش در سازمان مورد تشریح قرار گرفته است (منوریان و
همکاران .)1311 ،گروهی دیگر تالش کردهاند تا با اولویتدهی انواع دانش و مدیریت در
سازمان ،راهکارهایی بهمنظور بهبود مدیریت ارتباط با مشتری بیابند (رضاییملک و رادفر.)1318 ،
در پژوهشی دیگر نیز به بررسی تأثیر انواع فرهنگ سازمانی به عنوان عامل محرک یا بازدارنده بر
1. Kebede
2. Gunsel et al.
3. Nonaka & Takeuchi
4. Leal-Rodriguez et al.
5. Adler
6. Abrahamson & Goodman-Delahunty
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اقدامات مدیریت دانش در مراکز آموزشی یک سازمان دولتی پرداخته شده است (آشنا و
همکاران .)1318 ،با توجه به این تحقیقات به نظر میرسد در کشور ما تحقیق جامعی در ارتباط با
شناسایی انواع محدودیتها و موانع اشتراک دانش و بویژه تأثیر آنها بر فرایندهای زنجیره عرضه
انجام نشده است .همانگونه که عملکرد فرایندهای اصلی اشتراک دانش در زنجیره عرضه برای
موفقیت زنجیره عرضه و در نتیجه موفقیت سازمان حیاتی است ،شناخت محدودیتهای تأثیرگذار
بر اشتراک دانش در زنجیره عرضه نیز مهم است .دانستن اینکه چگونه این محدودیتها بر فرایند
خرد سازمان تأثیر میگذارد ،خیلی مهم نیست؛ بلکه الزم است مدیریت درک کند که این
محدودیتها چگونه بر مراحل مختلف فرایندهای یکپارچه سازمان تأثیر میگذارد .فرایندهای اصلی
سازمان ،بدون توجه به جایی که در آن کار میکنند ،تحت تأثیر شاهراه اطالعات و دانش 1قرار
دارد .محدودیتهای شناخته شده بر چگونگی دسترسی به اطالعات و به اشتراکگذاری آن و هم-
چنین بر چگونگی ایجاد و مدیریت دانش تأثیر میگذارد .در این مقاله بر فرایند زنجیره عرضه
بانک تمرکز ،و با استفاده از ادبیات ،محدودیتهایی شناسایی میشود که بر اشتراک دانش تأثیر
میگذارد .نهایت ًا تأثیر این محدودیتها بر مراحل مختلف فرایند زنجیره عرضۀ بانک بررسی
میشود.
با توجه به این مطالب سؤاالت این تحقیق عبارت است از:
 -1محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش کدام است؟
 -8آیا محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش بر مراحل مختلف فرایند زنجیره عرضه بانک
کشاورزی تأثیر یکسانی دارد؟
از آنجا که تحقیقات علمی کمی درباره محدودیتهای انتقال دانش و اطالعات درون
فرایندهای سازمانی هست ،هدف ایجاد و توسعه یک نظریه بنیادی و الگوهای مربوط برای بهبود
عملکرد فرایندها در سازمانهاست.

1. Information/knowledge highway
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ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
شناسایی محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش
سازمان بهمنظور اطمینان از موفاقایت هر اقدام مدیریت دانش ،باید تمایل به دانش را در میان
کارکنان خود ایجاد کند .طبق یافتاههای کلاو

و همکااران )8221( 1بارای اینکاه برناماه داناش

بهوسیله نیروی کار پذیرفته شود ،افراد باید تشنه دانش شاوند .کارکناان بایاد باه مادیریت داناش

8

بهعنوان بخش اساسی از رضایت و موفقیت شغلی نگاه کنند و یا در کااربرد ،توزیاع و جماعآوری
فعال دانش درون سازمان ،صریح و دقیق باشند .تأکید بر اهمیت نقاش افاراد در ایجااد و اشاتراک
اطالعات و دانش ،دیدگاهی پذیرفته شده است (کراق و همکاران8222 ،3؛ کلاو

و همکااران،0

 .)8221بنابراین ،اگر کارکنان اهمیت دستیابی و اشتراک اطالعات و ایجاد دانش را بخشی از توان
سازمانی بهمنظور یاادگیری و ناوآوری بپذیرناد (کاراق و همکااران8222 ،؛ داونپاورت،)8225 ،5
واکنش فردی کارکنان بر فرایند اصلی تأثیر میگذارد .زوالنسکی ،)8223( 2مفهوم موانع مدیریت
دانش را بهمنظور توصیف دستهای از شاخصهایی بهکار میگیرد که بیاانگر دالیال انتقاال یاا عادم
انتقال دانش باشد (پاولین و سانسون.)8218 ،7
ادبیات دانشگاهی و عملی در ارتباط با محدودیتها ،موانع و احتماالً تاأثیرات آنهاا کاه تاالش
میکند عملکرد فرایندها را از طریق نوآوری مدیریت دانش مؤثر و کارامد تقویت کناد ،گساترده
و گوناگون است .ایان محادودیتها و مواناع باه طاور خالصاه در ذیال آماده اسات (ماکلاولین و
همکاران:)8222 ،
 .1انگیزش در جهت به اشتراکگذاری دانش :کلاو

و همکااران ( )8221دو محادودیت

مهم ایجاد فرهنگ خالق و تسهیم کننده دانش را تعیین میکنند که عبارت است از:
1. kluge et al.
)2. Knowledge management (KM
3. Krogh et al.
4. kluge et al.
5. Davenport
6. Szulanski
7. Paulin & Suneson
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 عدم عالقه  : ...این حالت تمایل به مخفیکاردن ،نادیاده گارفتن و حتای بایاعتباار کاردندانشی را توصیف میکند که در محدوده معلومات مورد عالقه فرد نیست؛ این مشاکل میتواناد از
طریق منابع کامالً نادرست ایجاد شود.
 دانش قدرت است  : ...این عالمت به این ذهنیت بر میگردد که ارزش دانش را برای افراداز ارزش دانش برای سازمان ،باالتر قرار میدهد .افراد با این ذهنیت ،درست مانند شخص صااحب
دانش خارج از سازمان به دانش خود بهعنوان بخشی از مزیت رقابتی شخصی نگاه میکنند.
 .8تأثیر انتقال دانش کششی /رانشای :اینکاه کارکناان چگوناه داناش و اطالعاات را جاذ
میکنند و به اشتراک میگذارد ،عامل مؤثری در موفقیت یا شکست سازمان است .تحقیقات نشان
میدهااد کااه سااازمانهای موفااق از ترکیباای از ساااختارهای کششاای و رانشاای 1اسااتفاده میکننااد.
سامانههای رانشی در طراحی از باال به پایین 8هستند و به فناوری الزم برای به جریان انداختن دانش
و اطالعات وابستهاند .سامانههای کششی در طراحی از پایین به باال 3هساتند و بیشاتر باه میال ذاتای
افراد به دانش بستگی دارد .باهمنظاور ایجااد تفکار یاادگیری 0درون ساازمان ،ضاروری اسات کاه
فرهنگ کششی 5دانش و اطالعات در برابر فرهنگ رانشای 2داناش و اطالعاات تقویات و تشاویق
شود (کلو

و همکاران .)8221 ،

 .3تأثیر روابط بین شخصی 7بر دانش :روابط میان کارکنان به شکست انتقاال داناش کماک
میکند .احتماالً چهار عامل در روابط بر دشواری انتقال دانش تأثیر میگذارد:
 ویژگیهای دانشی که منتقل میشود؛ برای مثال انتقال دانش ضمنی ذاتاً مشکل است به ایاندلیل که نمیتوان آن را از طریق ارتباطات شفاهی و کتبی به صورت کامال منتقال کارد (نوناکاا و
تاکوچی1117 ،؛ پوالنی.)1115 ،2
1. Pull and push mechanism
2. Top-down
3. Bottom-top
4. Learning mentality
5. pull
6 .push
7. Interpersonal
8.Polanyi
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 ویژگیهای منبع دانش ویژگیهااای دریافاات کننااده دانااش و اطالعااات .بعشاای از پژوهشااگران بیااان میکننااد کااهتفاوتهای محتوای پایۀ دانشی میتواند به بروز موانع و مشکالتی منجر شود .آنها تقاضای سازمان را
برای منابع جدید دانش (یا ظرفیت جذبی) تابعی از دانش قبلی مرتبط با سازمان میدانند (کاوهن و
لوینتهال1112 ،1؛ پاولین و سانسون .)8218 ،افراد دیگری محدودیت اشتراک داناش را ویژگیهاای
سازمانی بیان کردهاند .بویژه در سازمانهای بازر

و پیییاده ،کمباود زیرسااخت مادیریت داناش

مناسب موجب بروز مشکالتی میشود (اسویبای1117 ،8؛ پاولین و سانسون.)8218 ،
 بافت 3و زمینۀ فرهنگی که دانش در آن منتقل میشود (زوالنسکی.)1112 ،همچنین زوالنسکی ( )1112بیان میکناد بار خاالف تفکار رایاج ،کاه انتقااد اصالی را باه عوامال
انگیزشی نسبت میدهند ،محدودیتهای اصلی انتقال درونی دانش مرباوط باه نباود ظرفیات جاذ
دریافتکننده ،0ابهام علی 5و روابط نادرست 2بین منبع و دریافت کنندۀ دانش است.
 .0تأثیر ساختار سازمانی بر دانش :پژوهشگران دریافتند که عملیات اشتراک دانش پدیادهای
است که بهطور گسترده سازمان را در بر میگیرد (گوپتا و میشایلوا8220 ،7؛ هاستد و و میشاایلوا،2
8228؛ نوناکا و تاکوچی .)1115 ،آنها سه دسته مشکل همراه باا فرایناد اشاتراک داناش شناساایی
کردند:
 دانش در سطح محلی ایجاد میشود :دانش بافت رفتاری و شناختی معینی جای دارد .بدوندرک بافت دانش نمیتوان به دالیل و فرضیات مربوط به هر بخش از دانش رسیدگی کرد.
 دانش ،نامتناسب و ناعادالنه 1عرضه میشود :اغلاب هنگاامی کاه مناابع محادود و کمیاا1. Cohen & Levinthal
2. Sveiby
3. context
4. Lack of absorptive capacity
5. Causal ambiguity
6. Arduous relationship
7. Gupta & Michailova
8. Husted & Michailova
9. Asymmetrically
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است ،کسانی که دانش را در اختایاار دارند ،مایاال نیساتند بادون انتااظار عمال متاقااابل ،آن را باا
صارف زمان و تالش به اشتاراک بگذارند.
 اشتراک دانش اختیاری 1است :اشتراک اثربخش دانش به تمایل افراد باه شناساایی دانشایکه دارند و تمایل آنها به اشتراک دانش به هنگام نیاز بستگی دارد.
عالوه بر این گوپتا و میشایلوا ( )8220معتقدند که توانایی فرد برای درک دانش جدید تابعی
از توانایی جذ اوست .نکته جالب در مورد تحقیق گوپتا و میشایلوا ( )8220این است که در ایان
تحقیق به سازمان بهعنوان موجودیتی واحد نگااه نشاده اسات بلکاه مجموعاهای از بخشاها در نظار
گرفته شده است که با هم کار میکنند و هر بخش تقاضای متفاوتی از ایجاد دانش دارد .آنهاا ساه
جنبۀ سازمانهای پیییده را شناسایی کردهاند که میتواند مانع ایجاد و اشتراک دانش شود:
 ماهیت متفاوت کسب و کارها بدان معنا که نیاز به مدیریت دانش متفاوت است .برخای ازبخشها یا واحدهای کسب و کار در محیطهای متفاوتی کار میکنند؛ بنابراین ساامانههای مادیریت
دانش ممکن است نیازمند اصالح به وسیله بخشها باشند تا فرایند داخلای ایجااد داناش را پشاتیبانی
کنند.
 ماهیت متفاوت فعالیتهای کسب و کار .ماهیت متفاوت کسب و کارهاا مساتعد تقاضااهایمتفاوتی از انواع دانش و همچنین ترجیحات مختلف در زمیناه چگاونگی باه دسات آوردن داناش
است.
8

 شیوهای که سامانههای تدوین شده و شخصی شده در هر بخش و واحد کساب و کاار باهکار میروند .اگر چه عمل رایج ارزیابی سازمان تدوین و شخصیسازی سامانههای دانش است در
سطح بخشی به مأموریت 3و توان عرضه مورد انتظار هر بخش بستگی دارد .بنابراین هنگاام تعریاف
راهبرد دانش ،0درک اینکه چگونه بخشها و واحدهای تشکیلدهنده سازمان از اطالعات اساتفاده و
دانش را ایجاد میکنند ،باید مورد توجه قرار گیرد.
1. Voluntary
2. Codified and personalized system
3. Mission
4. Knowledge strategy
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 .5تأثیر دیدگاه تدوین شده بر اشتراک دانش :فناوری بهعنوان جزئی اساسای در ساامانههای
عرضه داناش در ارائاه داناش بارهاا شکسات خاورده اسات (گوپتاا و میشاایلوا8220 ،؛ بارساون و
همکاران .)8222 ،این تفکر ،که مدیریت دانش بشدت به الگوها ،شایوهها و فراینادهای اجتمااعی
تکیه دارد ،بسیار قبلتر از فناوریهاا و سااختارهای رایاناهمحاور وجاود داشاته اسات (داونپاورت و
پروساک .)1112 ،1شواهد تجربی درباره اشتراک دانش بر اهمیت عوامل فرهنگی و رفتاری تأکید
میکند تا عوامل مربوط به فناوری (دلونگ و فاهی.)8222 ،8
آنها پی بردند که انساان در شناساایی ،اکتساا  ،جماع آوری ،ذخیارهساازی ،سااختاردهی،
توزیع و ارزیاابی داناش نقاش مرکازیتاری دارد .هامچناین ماالهوترا )8221( 3همانناد کلاو

و

همکاران ( )8221معتقد است که نیاز ضروری به ایجاد فرهنگ دانش 0در ساازمان وجاود دارد .او
استفاده از ساختار پاداشدهی و تمرکز بر دارایی فکری را در این زمینه ماؤثر مایداناد (ماالهوترا،5
.)8221
 .2یک دیدگاه دقیق و صحیح از مارپیچ یادگیری در شکل شماره  1نشاان داده شاده اسات.
در این دیدگاه محدودیتها بر توانایی ساازمان یادگیرناده در شناساایی ،ایجااد و اشاتراک داناش و
اطالعات تأثیر میگاذارد .شاکل شاماره  1دیادگاه سانتی نوناکاا و تااکوچی ( )1115را در کناار
دیدگاهی واقعیتر نشان میدهد که نشاندهنده تأثیر احتمالی محادودیتهای مرباوط باه هار رباع بار
فرایند یادگیری است .در این تحقیق فرض میشود که از بین رفتن دانش هنگاام انتقاال باه وجاود
محدودیتها و سطحی بستگی دارد که مدیریت میشود.
با توجه به دیدگاه عملی 2اگر اجازه داده شود محدودیتهای درون سازمانی بدون اینکاه شناساایی و
مدیریت شود بر ایجاد و انتقال دانش تأثیر بگذارد ،امکاان دارد چرخاه یاادگیری متالشای شاود و
سازمان در دستیابی به بهرهوری ناکام بماند.
1. Davenport & Prusak
2. Delong and Fahey
3. Malhotra
4. Knowledge culture
5. Malhotra
6. Pragmatic
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شکل  .8از دست رفتن دانش در الگوی یادگیری
(نوناکا و تاکوچی8331 ،؛ به نقل از مک لولین و همکاران)8001 ،

اگر سازمانها میخواهند شانس بیشتری در دستیابی به نیازهای "دانش مدیریت" خاود داشاته
باشااند ،نیازمنااد شناسااایی محاادودیتهای مختلااف درون سااازمان و درک چگااونگی تااأثیر ایاان
محدودیتها بر فرایند یادگیری در طول هر چهار ربع هستند (مک لولین و همکاران.)8222 ،
دستهبندی محدودیتهای دانش
مطالعات نشان میدهد که نه تنها عدم درک مدیریت دانش و فواید آن بلکه کمبود مهاارت
در افراد نیز باعث ایجاد محدودیتهایی برای دانش میشود .ریج ،)8225( 1در تحقیقات خود تحت
عنوان موانع اشتراک دانش ،که مدیران باید به آنها توجاه کنناد ،مواناع اشاتراک داناش را در ساه
دسااتۀ شخصاای/فردی ،سااازمانی و فناااوری قاارار داد .از نظاار او راهبردهااا و اهااداف اشااتراک
موفقی اتآمیز بای اد باار فرهنااگ اشااتراک دانااش تمرکااز یابااد .بارسااون و همکاااران ( )8222بااه
1. Riege
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محدودیتهای انتقال موفق دانش با استفاده از ساامانه طبقاهبنادی تکنیکای ا اجتمااعی( 1تکنیکای،
سازمانی ،افراد) مینگرند .مزیت این طبقهبندی توجه به مسائل و موضوعات نرمتر سازمانی است.
بسیاری از سازمانها در حداکثرکردن عملکرد مدیریت داناش باه علات نااتوانی در شناساایی
مسائل نرمتر (اجتماعی) شکست خوردهاند؛ زیرا این مسائل بهاندازه مسائل تکنیکی و ساازمانی بار
عملکرد تأثیر میگذارد ،از سوی دیگر ،مدیریت دانش باید از دیدگاهی کلنگر( 8سیستمی) مورد
توجه قرار گیرد تا سازمان بتواند از تمامی توان خود در زمینه ایجاد و اشتراک دانش استفاده کند.
توضیح بیشتر چهار دسته محدودیت در زیر آورده شده است:
 .1محدودیتهای بین طبقهای( 3مشترک)
 منابع موجود : 0خلق دانش و باه اشاتراکگاذاری آن نیازمناد دسترسای باه مناابع و وجاودکارمندانی است که بتوانند دانش را ایجاد کنند و باهکاار گیرناد .ایان بار فرهناگ داناش کششای
داللت دارد (بارسون و همکاران .) 8222 ،کمبود زمان اختصاص داده شاده باه کارکناان ناشای از
تراکم زیاد کاری ،کمبود آموزش و تجربه مناسب از موانع قابل توجهی در مادیریت داناش اسات
(آونگ و همکاران8211 ،5؛ آبراهامسون و گودمن دالهانتی.)8210 ،
 نیاز به پاداش :2راجان )8222( 7بیان میکند که افراد باید احساس کنند که اشتراک داناشموجب فوائد فوری مانند ناسازگاری کمتر ،وظاایف ساادهتار ،کااهش سااعات کااری یاا تعطیلای
زودتر میشود.
 فرهنگ :2فرهنگ کارکنان ممکن است اشاتراک و اساتفاده دوبااره از داناش را پشاتیبانینکند (کلو

و همکاران .)8221 ،اگر چه برخی معتقدناد کاه بایاد باا اساتفاده از فنااوری بار ایان
1. Technical, organizational, people socio-technical system TOP
2. Holistic perspective
3. cross-category barriers
4. Existing resource
5.Awang et al.
6. Need for reward
7. Rajan
8. Culture
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محدودیت غلبه کارد ،توجاه باه فرهناگ از دیادگاه کششای و رانشای ضاروری اسات؛ زیارا ایان
دیدگاهها بهطور گسترده تعیین میکنند که چگونه کارکنان به فنااوری موجاود دسترسای خواهناد
داشت و از آن استفاده میکنند.
 .8محدودیتهای فناورانه

1

 فناوری در دسترس :8پژوهشگران پیشنهاد میکنند که فناوری به تنهایی نمیتواناد راهحلایبرای دانش ارائه کند و نیز راهحلهای تدوین شده سازمانی معموال ترکیبی از کاربردهای منطبقشده
با هم است (بارسون و همکاران .)8222 ،عدهای دیگر به روز نبودن فناوری ارتباطات و اطالعاات،
مشکلبودن تغییر رفتار و نگرش کارکنان و کمبود اعتمادبهنفس در کاربرد وساایل الکترونیکای را
از موانع مدیریت مؤثر دانش برشمردهاند (آونگ و همکاران.)8211 ،
 سامانههای موروثی :3سامانههای موروثی بهعنوان محادودیت مهام مادیریت داناش اسات.اتصال سامانههای چند بخش بویژه هنگامی که دیدگاه استاندارد متاداولی بارای بخاش  ITوجاود
ندارد ،ایجاد سامانه انتقال دانش مؤثر را مشکل میسازد.
 .3محدودیتهای سازمانی

0

 هدفگذاری ضعیف دانش :5برای اینکه هر سامانه مدیریت دانش ماؤثر باشاد ،بایاد درباارهاطالعات مورد نیاز و آنیه از طریق دانش انتظار میرود به دست آید ،آگاه باشد.
 هزینه مدیریت انتقال دانش :2فیشر )1118( 7بیان میکند کاه یکای از محادودیتهای انتقاالدانش درون سازمانی ،هزینه مدیریت همکاری است.
 محافظت از دانش خصوصی :2اشتراک دانش خصوصی با شرکا ،ساازمان را خطار افشاای1. Technological barriers
2. Available technology
3. Legacy system
4. Organizational barriers
5. Poor targeting of knowledge
6. Cost management of knowledge transfer
7. Fisher
8. Protection of proprietary knowledge
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اطالعات روبهرو میکند .در نتیجه مقاومت درونی سازمان در برابر اشاتراک داناش اختصاصای باا
عرضهکنندگان افزایش مییابد.
 فاصله :1طبق یافتههای نوناکا و تاکوچی ( )1115یکی از مؤثرترین ابزارهاای انتقاال داناشارتباط رو در روست؛ اما ماهیت گسترده سازمانهای امروزی و محیطهای با زبان ،قانون و فرهناگ
متفاوت این امر را غیرممکن میسازد.
 .0محدودیتهای فردی

8

 مقاومت درونی :3این محدودیت به جاایی مرباوط اسات کاه باهمنظاور محافظات از مناافعسازمانی دانش پنهان و یا جریان آن محدود میشود.
 نفع شخصی (خودخواهی) :0این محدودیت زمانی است که مشتریان نمیخواهند اطالعاتخود را به عرضهکننده ارائه کنند.
عدم اعتماد:5عدم اعتماد بر روشی که ما اطالعات دریافتی را درک میکنیم و بر ارزشی کاه
برای اطالعات قائلیم تأثیر میگذارد (بارسون و همکاران .)8222،از نظار بانادرد ،)8222( 2زماانی
موانع اشتراک دانش ایجاد میشود که یک کارمند ارشد باه دلیال تارس عادم اعتمااد از اشاتراک
دانش با کارمند پاییندستی خودداری میکند (پاولین و سانسون .)8218 ،عدم اعتماد به همکاران و
ترس از دست دادن موقعیت ارتقای شغلی از موانع مهم اشتراک دانش به شمار مایرود (آوناگ و
همکاران .)8211 ،پژوهشگران دیگری کمبود مشوقهای فردی و توجه نکردن به ارزشهای فرهنگی
بویژه اعتماد و همکاری را از موانع مهم مدیریت اثربخش دانش قلمداد میکنند (تیس و همکاران،
1117؛ ناهاپیت و گوشال1112 ،7؛ داونپورت و پروساک.)1112 ،
خطر :2خطر با دو محدودیت دانش خصوصای و اعتمااد مارتبط اسات .باه اشاتراکگاذاری
1. Distance
2. People barriers
3. Internal resistance
4. Self interest
5. Lack of trust
6. Bundred
7. Nahapiet & Ghoshal
8. Risk
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دانش بویژه دانش تخصصی به طور بالقوه دربرگیرنده عنصر خطر است.
ترس از استثمار :1طبق یافتههای لوکاس )8222( 8ترس از استثمار از این جمله آغاز میشاود:
«من فقط زمانی دانش خود را با تو به اشتراک میگذارم که فکر کنم تو در عاوض آن چیازی باه
من میدهی».
ترس از آلودگی : 3این محدودیت به زمانی مربوط است که سازمانهای دارای بِرند پیشرو در
مورد افرادی نگران باشند که برندشان را در سطح پایینتری درک میکنند (لوکاس.)8222 ،0
محققان مختلفی همیون زوالنساکی ( ،)1112بارساون و همکااران ( ،)8222کلاو

و همکااران

( )8221فهرست جامعی از محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش را شناسایی کردهاند .جادول ذیال
نتایج تحلیل محتوای این تحقیقات را نشان میدهد:
جدول  .محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش
منبع
(بارسون و همکاران)8222 ،؛
(آونگ و همکاران )8211 ،؛
(پاولین و سانسون)8218 ،

محدودیت

شرح

فنااااوری در دساااترس (آیاااا IT
نیازهای
 KMرا پشتیبانی میکند؟)

آیا فناوری موجود راهبرد دانش سازمان را پشاتیبانی
میکند؟

به کارگیری دانش5

آیا راهبرد دانش با چگونگی ایجاد و اشتراک دانش
درون بخش یا واحد کسب وکار تناسب دارد؟

(گوپتا و میشایلوا)8220 ،

راهبرد

(بارسون و همکاران)8222 ،؛
(فیشر)1118 ،؛
(آبراهامسااون و گااودمن دالهااانتی،
)8210

هزینه دانش2

آیا هزیناه مادیریت همکااری برانتقاال داناش تاأثیر
میگذارد؟

(بارسون و همکاران)8222 ،؛
(کلو و همکاران)8221 ،؛
(مالهوترا)8221 ،؛
(دلونگ و فاهی)8222 ،

فاصله (جغرافیایی ،فرهنگ،
زبان ،قانون)

آیااا فاصااله جغرافیااایی ،تفاااوت فرهنااگ و زبااان باار
اشتراک دانش تأثیر میگذارد؟

1. Fear of exploitation
2. lucas
3. Fear of contamination
4. lucas
5. Knowledge strategy implementation
6. Knowledge cost
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منبع

شرح

محدودیت

(زوالنسکی)1112 ،؛
(نوناکا و تاکوچی)1117 ،

روابط دشوار1

آیا کمبود تعامل و صمیمیت در روابط همکااران بار
اشتراک دانش تأثیر میگذارد؟

(بارسون و همکاران)8222 ،؛
(پاولین و سانسون)8218 ،

سامانههای موروثی

آیااا سااامانههای مااوروثی باار انتقااال دانااش تااأثیر
میگذارد؟

(بارسون و همکاران)8222 ،؛
(باندرد؛ )8222؛
(کلو و همکاران )8221 ،
(آونگ و همکاران )8211 ،

اعتماد (اعتماد بارای افارادی کاه
با آنها دانش به اشتراک گذاشاته
میشود).

آیا افراد به منبع یا دریافات کنناده داناش باه منظاور
استفاده صحیح ازآن اعتماد دارند؟

(زوالنسکی)1112 ،

عدم اثبات( 8آیا دانش مربوطه
دارای ارزش است).

درجهای کاه داناش بار اسااس تجربیاات قبلای منباع
دانش مفید به نظر میرسد.

روششناسی پژوهش
این تحقیق بر اساس راهبرد تحقیق از نوع کمّی ،از نظار گاردآوری دادههاا از ناوع توصایفی
(غیرآزمایشی) پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقاات کااربردی 3اسات .از تحقیقاات پیمایشای
بهمنظور توزیع ویژگیهای جامعاه آمااری اساتفاده میشاود (سارمد و همکااران .)1312 ،باهمنظاور
جمعآوری دادهها از مطالعات کتابخانهای و همچنین از بررسی میدانی در بانک کشاورزی استفاده
شده است .تحقیق شامل دو مرحله است :در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوا در ادبیاات
مدیریت دانش ،محدودیتهای ایجاد و اشتراک داناش شناساایی شاد .در مرحلاه دوم باا اساتفاده از
ابزار پرسشنامه ،دادههای تحقیق جمعآوری ،و با بهرهگیری از آزمون مقایساه میاانگین باه بررسای
تأثیر این محدودیتها بر ایجاد و اشتراک دانش پرداخته شد.
جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان بانک کشااورزی شهرساتان نهاوناد اسات .در
1. Arduous relationship
2. unproven
3. Applied
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این مطالعه از روش تمامشماری استفاده شد .در گردآوری دادهها به طریاق شامارش کامال از هار
یک از افراد جامعه ،دادههای ماورد نظار جماعآوری میشاود .سرشاماری کامال در ماواردی ر
میدهد که تعداد افراد جامعه مورد مطالعه چندان زیاد نباشد و نمونهگیری ضارورت نداشاته باشاد
(سرمد و همکاران .)1312 ،از میان  02پرسشنامه توزیع شده بین مادیران و کارشناساان باناک32 ،
نفر بهطور کامل به آن پاسخ دادند (تعداد بازگشت =  .)%75میزان پاسخگویی افراد به پرسشانامهها
در گروههای مختلف در جدول شماره  8نشان داده شده است.
جدول  .8میزان پاسخگویی به سؤاالت
فراوانی

درصد فراوانی

درصد معتبر

درصد تجمعی

واحد سازمانی
رئیس شعبه

3

12

12

12

دایره مالی

0

13/3

13/3

83/3

دایره اعتبارات

0

13/3

13/3

32/7

دایره حسابداری

0

13/3

13/3

52

متصدی امور بانکی

2

82/7

82/7

72/7

حسابرسی

7

83/3

83/3

122

جمع

32

122

122

-

ابزار گردآوری دادهها
این مطالعه با استفاده از پرسشنامه اجرا شاد .ایان پرسشانامه ،کاه شاامل  31ساؤال اسات و باا
استفاده از طیف پنجتایی لیکرت (از همیشه تاا هرگاز) نظار افاراد مشاغول در حوزههاای مختلاف
کاری را در مورد تأثیر هشت محدودیت بالقوه سازمانها جویاا مایشاود .پاس از تجزیاه و تحلیال
متغیرهای تحقیق ایان ضارایب پایاایی ( )αباه دسات آماد :رواباط دشاوار ( 2گویاه؛ ،)α =%28/0
فناوری در دساترس ( 0گویاه؛  ،)α =%22/0ساامانههای ماوروثی ( 5گویاه؛  ،) α =%72/3اجارای
راهبرد دانش ( 2گویه؛  ،)α =%27/7هزینه دانش ( 0گویه؛  ،)α =%78/0فاصاله ( 0گویاه؛ =%21/8
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 ،)αعدم اثبات ( 0گویه؛  ،)α =%22/5اعتماد ( 2گویه؛ .)α =%23/1
بهمنظور بررسی روایی ابزار تحقیق از روش بررسی اعتبار محتوا اساتفاده شاد .اعتباار محتاوا،
نوعی از بررسی روایی ابزار تحقیاق اسات کاه معماوالً بارای بررسای اجازای تشاکیلدهناده ابازار
اندازهگیری بهکار برده میشاود .اگار ساؤالهای ابازار معارف ویژگیهاایی باشاد کاه محقاق قصاد
اندازهگیری آنها را داشته باشد ،آزمون دارای اعتبار محتوا است .اعتبار محتوای هر آزمون ،معموالً
توسط افراد متخصص تعیین میشود (سرمد و همکاران.)1312 ،
با توجه به ابزار استاندارد در این پژوهش ،روایی ابزار در تحقیقهای مک لاولین و همکااران
( )8222و بارسون و همکاران ( )8222مورد تأیید قرار گرفته است.

تجزیه و تحلیل دادهها
در این مقاله برای تجزیه و تحلیل دادهها شش گاروه مقایساهای وجاود خواهاد داشات .ایان
شش گروه ،گروههای کاری فرایند ارائه خدمات بانکی را تشکیل میدهند .همچنین الزم به ذکار
است که هر فرد فقط یک بار به عنوان عشوی از یکی از گروههاای از پایش تعریاف شاده ماورد
پرسش قرار میگیرد .بنابراین گروهها به طور مستقل آزموده مایشاوند .باا توجاه باه ایان مطالاب،
آزمون مورد استفاده در این تحقیق آزمون کروسکال ا والیس تجزیاه و تحلیال واریاانس یکطرفاه
است .آزمون کروسکال ا والیس ،تعمیم یافته آزمون یومان ا ویتنی و معاادل ناپارامتریاک آزماون
تحلیل واریانس یکطرفه است .از این آزمون در طرحهای گروههای مستقل استفاده میشود .زمانی
از این آزمون استفاده میکنیم که تعداد گروههای مستقلی کاه قصاد مقایساه آناان را داریام از دو
گروه بیشتر باشد (کریمی .)1310 ،دیگر ویژگای مهام آزماون کروساکال ا والایس تاوان آن در
تجزیه و تحلیل و مقایسه داده گروههای با اندازه متفاوت است .با توجه به اینکه تعداد افارادی کاه
در هریک از شش گروه به پرسشنامه پاسخ دادهاند با هم برابر نیستند برای تجزیاه و تحلیال دادههاا
از آزمون ناپارامتریک استفاده میشود.
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یافتههای تحقیق
جدول شماره  8سطح پاسخگویی به پرسشنامه را در گروههای مختلف نشان میدهاد .آنیاه
میتوان نتیجه گرفت این است که با توجه به میزان پاسخگویی ( )%75محدودیتهای فارضشاده باا
اندازه بزرگتر یا کوچکتری در درون واحدهای مختلف سازمان وجود دارد.
اگر چه همه محدودیتها با شدت کمتر یا بیشاتری در درون ساازمان ظااهر مایشاود ،آزماون
کروسکال ا والیس نشان میدهد که همه محدودیتها به شکل یکساانی بار ساازمان اثار نمیگاذارد
(جدول شماره سه).
جدول شماره .9آزمون کروسکال ـ والیس
محدودیت

روابط دشوار

فناوری
در دسترس

سامانههای
موروثی

راهبرد
بهکارگیری دانش

فاصله

عدم اثبات

اعتماد

هزینه دانش

کای دو

12/185

7/082

1/152

18/881

18/222

18/328

11/133

1/852

Df
Sig.

5

5

5

5

5

5

5

5

2/278

2/111

2/272

2/238

2/287

2/232

2/232

2/211

با توجه به سطح معنیداری ( )2/25محدودیتهای زیر باهطاور متفااوتی بار ایجااد و اشاتراک
دانش درون سازمان تأثیر میگذارد:
 استراتژی به کارگیری دانش فاصله عدم اثبات اعتماددیگر محدودیتهای باقیمانده در آزماون دارای ساطح معنایداری بیشاتر از  2/25اسات؛ ایان
بدین معنی است که این محدودیتها باهطاور متفااوتی بار گروههاای مختلاف درون ساازمان تاأثیر
نمیگذارد .آنیه که میتوان تعیین کرد این است که بهنظر میرساد ایان محادودیتها در عمال در
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سازمان وجود دارد .به عنوان نتیجهگیری کلی همه محدودیتهای بیان شده در جدول  3اگارچاه باا
درجات مختلف تأثیر به نظر میرسد بر انتقال دانش در سازمان وجود داشته باشد.
راهبرد بهکارگیری دانش
این محدودیت ناشی از عدم تناساب راهبارد داناش باا واحاد کساب و کاار اسات .ماهیات
متفاوت کسب و کارها مستعد تقاضاهای متفاوتی از انواع دانش و همچنین ترجیحات مختلاف در
زمینه چگونگی به دست آوردن دانش است .چنانیه راهبرد دانش باا چگاونگی ایجااد و اشاتراک
دانش در هر بخش متناسب نباشد ،باعث بروز چناین محادودیتی میشاود .هنگاام تعریاف راهبارد
دانش ،درک اینکه چگونه هر بخش یا واحد سازمانی از اطالعات استفاده و ایجاد دانش میکناد،
باید مورد توجه قرار گیرد .با توجه به اینکه واحدهای کساب و کاار درگیار مجموعاه فراینادهای
مختلفی هستند و هر فرایند ورودی و خروجای مخصاوص باه خاود را دارد هار فرایناد در زماان و
مکانی خاص به شکل خاصی از اطالعات و دانش نیاز دارد .بنابراین ،تفاوت تأثیر ایان محادودیت
بر انتقال دانش در گروههای مختلف سازمان به تفاوت در نیازهای دانشی و شیوه ایجاد دانش آنهاا
بر میگردد.
فاصله
فاصله بیانگر حدی است که از میزان ارتباطات رو در روی افاراد میکاهاد .وجاود فاصاله از
نظر مکان جغرافیایی ،فرهنگ و زبان بر ساختار اشتراک و انتقال داناش تاأثیر میگاذارد .افاراد در
رویارویی با موقعیت عدم اطمینان به طور متفاوتی عمل میکنند؛ برخی خطرپاذیر و برخای دیگار
خطرگریزند .همانگونه که قبال بیان شد ،انتقال دانش نیازمند تعامل طرفین است و افراد با فرهنگ
و زبان مشترک در برقراری ارتباط با یکدیگر تمایل بیشتری دارند .از آنجا که همگی افراد مشغول
در یک واحد کسب و کار از نظر فرهنگ و زبان یکساان نیساتند ،پاذیرش و تعامال آنهاا باا عادم
اطمینان همراه است .گروههای مختلف کاری در بانک به لحاظ سطوح مختلف ارتباطی یا ارتبااط
زبانی ،متفاوت هستند؛ بدین معنا که افراد مسئول شعبه یاا مادیر ارشاد باا مادیران دیگار بانکهاا یاا
مؤسسات متعامل هستند و برای کارمندان پاییندستی بانک این سطح تعامل با مشتریان و همکااران
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است .بنابراین قوانین و شیوه ارتباط کالمی این گروهها با هم متفاوت ،و طبیعتاً فرهنگ کاری آنها
نیز با هم متفاوت است؛ لذا وجود فاصله به عناوان یاک محادودیت در باهاشاتراکگذاری داناش
مطرح است.
اعتماد
اعتماد ،محدودیتی فردی است .عدم اعتماد در روابط باین افاراد مشاغول در یاک واحاد بار
انتقال دانش تأثیرگذار است .اینکه افراد از چاه موضاعی و باا چاه دیادی باه همکااران خاود نگااه
میکنند بر ایجاد و اشتراک دانش تأثیر قابل توجهی دارد .در برخی از واحدها افراد به چشم رقیب
به هم نگاه میکنند .وجود رقابت بین افراد بارای تصادی پسات و مقاام ساازمانی بار عادم اعتمااد
میافزاید .میزان پذیرش ،جذ و درک دانش در افراد مختلف به میزان اعتماد آنان به منبع داناش
بستگی دارد .همچنین کارکنان تمایل دارند دانش و اطالعات خود را با افراد مورد اعتماد خود در
میان بگذارند .زمان میتواند یک عامل مؤثر در این زمینه باشد .سوابق کاری مشابه و طول خدمت
زیاد ،اعتماد بیشتری بین کارکنان ایجاد میکند و دانش و اطالعات خود را براحتی در اختیاار هام
میگذارند .اعتماد باعث میشود که کارکنان برای اطالعات دریاافتی ارزش بیشاتری قائال شاوند.
بنابراین وجود گروههای کاری باا ساوابق متفااوت ،بیاانگر وجاود ساطح متفااوتی از اعتمااد میاان
اعشای گروه است.
عدم اثبات
آیا دانش ارزشمند است؟ افراد باید احساس کنند که اشتراک دانش موجب فوائدی از جمله
ناسازگاری کمتر ،وظایف سادهتر ،کااهش سااعات کااری یاا تعطیلای زودتار میشاود .اگار فارد
احساس کند که اشتراک دانش باعث افزایش بهرهوری او میشود در این زمینه تمایال بیشاتری از
خود نشان خواهد داد .گروههای مختلاف باا توجاه باه ماوقعیتی کاه در ساازمان دارناد ،باازخورد
متفاوتی از نظر زماانی خواهناد داشات .وجاود گروههاای کااری باا دیاد زماانی متفااوت ،بیاانگر
رویکردهای مختلف در برابر ارزشمندی دانش است .گروههاای باا دیاد بلناد مادت بارای داناش
ارزش بیشتری قائلند .بنابراین موقعیت هر گروه در درون سازمان بر میازان شادت ایان محادودیت
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تأثیرگذار است؛ به بیان دیگر گروههای مختلف بررسی شده در پژوهش ،رویکرد مختلفی درباارۀ
زمان داشتند و این موضوع بر شدت اثر این محدودیت بر آنها مؤثر است.

نتیجهگیری و پیشنهادها
هدف تحقیق این است که اوالً محادودیتهای ایجااد و اشاتراک داناش شناساایی ،و ثانیااً باه
بررسی تأثیر این محدودیتها بر گروههای مختلف زنجیره عرضه بانک پرداخته شود .در ایان راساتا
از روشهای تحلیل محتوا و آزمون مقایسه میانگین و نیز دادههای نمونه آماری تحقیاق بهاره گرفتاه
شد .نتایج این تحقیق نشان میدهاد کاه هشات محادودیت وجاود دارد کاه بار انتقاال داناش باین
گروههای مختلف سازمان تأثیر دارد .همچنین نتایج نشان میدهد که محدودیتها باه خاودی خاود
بهطور متفاوتی بر انتقال دانش تأثیر میگذارد؛ در واقع این بدین معنی اسات کاه فعالیات ایجااد و
اشتراک دانش و اطالعات توسط کارکنان نه فقط در سازمان بلکه هامچناین در درون فراینادهای
یکپارچۀ سازمان نیز متفاوت اسات .ایان نتاایج باا یافتاههای زناد حساامی و حقیقتطلاب ()1313
سااازگار اساات .یافتااههای ایاان پژوهشااگران نشااان میدهااد در مراحاال مختلااف ماادیریت دانااش
محدودیتها و موانعی بدین شرح وجود دارد :بایاعتماادی باه اساتفاده از داناش و تجربیاات ،نباود
فشای اعتماد و تعهد در سازمان ،نباود روحیاه رهباری و هادایت ،نباود مشاوقهای ساازمانی بارای
اشتراکگذاری دانش و واگذار نکردن اختیار برای اشتراک دانش .یافتههای این تحقیاق باا نتاایج
تحقیااق گوپتااا و میشااایلوا ( ،)8220بارسااون و همکاااران ( ،)8222کلااو

و همکاااران (،)8221

مالهوترا ( ،)8221دلونگ و فاهی ( )8222سازگاری دارد.
چگونگی تأثیر محدودیتها بر ساختار انتقال ضمنی ا صریح ا ضمنی در طول فرایند کار ،نوع
راهحل مورد نیاز را در آن بخش از فرایند تعیین میکند .بنابراین با توسعه  ITیاا راهحال عملیااتی
کلی درون سازمان نمیتوان انتظار پشتیبانی کامل نیازهای عملیاتی کارکنان هار فرایناد را داشات.
بنابراین سازمانها باید بار هار فرایناد باه صاورت جداگاناه تمرکاز ،و محادودیتها و نیازهاای آن را
شناسایی و مدیریت کنناد .در دیادگاه مادیریت راهباردی بیاان میشاود کاه هار ساازمان چاالش
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مخصوص به خود را دارد و نمیتوان برای هماه ساازمانها نساخه واحادی تجاویز کارد .هامچناین
رویکاارد ماادیریت دانااش نیااز بیااان میکنااد کااه هاار یااک از فرایناادهای درون سااازمان نیازهااا و
محدودیتهای خاص خود را دارد.
یافتههای تحقیق نشان داد که چهار متغیر (محدودیت) ،تأثیر متفاوتی بار گروههاای مختلاف
در سازمان دارد .متغیر فاصله در طبقه سازمانی و متغیر اعتماد در سطح فردی است .وجود فاصاله و
کاهش ارتباطات رو در رو از موانع مؤثر در انتقال دانش است .تحقیق نیز نشان داده است کاه باین
فاصله (سلسله مراتب سازمانی) و تسهیم دانش رابطه معکوسای وجاود دارد .از ایان رو باه مادیران
توصیه میشود در راستای آسانسازی فرایندهای تسهیم داناش از سااختارهای مساطحتر در طارح
سازمانی خود استفاده کنند .از سوی دیگر محدودیت فاصله بر انتقال دانش در گروههای مختلاف
بانک تأثیر متفاوتی دارد .این امر بیانگر این اسات کاه مراحال مختلاف هار فرایناد نیازمناد ساطح
ارتباطات فردی متفاوتی است .بنابراین پیشنهاد میشود مدیران بانک با توجه باه نیااز باه ارتباطاات
متقابل کارکنان در هر مرحله از فرایند ،میزان همگنی اعشای گروه را تعیین کنند.
اعتماد یا عدم اعتماد فرد به منبع اطالعات ،ساختار اشتراک دانش را تحت تأثیر قرار میدهد.
اعتماد سازمانی تحت تأثیر سامانهها ،ساختار و روابط سازمانی است .ساختار ساازمانی ،کاه تساهیم
دانش را آسان میکند و سامانههای سازمانی که برای انتشار دانش نسابت باه ذخیاره داناش ارزش
بیشتری قائل است و راهبردهای سازمانی که اشتراک داناش را تقویات میکناد ،همگای از طریاق
افزایش اعتماد کارکنان نسبت به انتقال دانش ،نقش بسزایی در فرایند مدیریت دانش دارد .رعایت
حقوق مالکیت معنوی و اینکه در سامانه جبران خدمات بانک ،فردی که دانش خاود را در اختیاار
دیگران میگذارد نسبت به فردی که دانش خود را ذخیره میکند ،پاداش بیشاتری دریافات کناد،
خود عاملی تأثیرگذار برای تشویق به اشتراکگذاری دانش بین کارکناان باناک اسات .هامچناین
سوابق کاری مشابه و طول خدمت زیاد ،اعتماد بیشتری بین کارکنان ایجاد میکند و آنهاا داناش و
اطالعات خود را براحتی در اختیار هم میگذارند.
محدودیتهای تأثیرگذار دیگر راهبردهای بهکارگیری دانش است .چنانیاه راهبارد داناش باا
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چگونگی ایجاد و اشتراک دانش در بخش متناسب نباشد ،باعث بروز چنین محدودیتی میشود .با
توجه به اینکه واحدهای کسب و کار ،درگیار مجموعاه فراینادهای مختلفای هساتند و هار فرایناد
ورودی و خروجی مخصوص به خود را دارد ،هر فرایند در زمان و مکانی خاص به شاکل خاصای
از اطالعات و دانش نیاز دارد .هنگام تعریف راهبارد اشاتراکگذاری داناش ،اینکاه چگوناه یاک
بخش یا واحد سازمانی از اطالعات استفاده و ایجاد دانش میکند ،باید مورد توجه قرار گیرد.
سرانجام عدم اثبات ،محدودیت دیگری است که به ارزش و ماهیت دانش بستگی دارد .تأثیر
متفاوت این محدودیت در گروههای مختلف زنجیره عرضه بانک ،بیانگر نقش متفااوت داناش در
مراحل مختلف است .هر چه میزان ارزش دانش بیشتر باشاد و باه هرانادازه داناش پایگااه قاویتری
برای قدرت باشد ،احتمال تسهیم دانش کاهش پیدا میکند؛ به عبارت دیگر میازان قادرت داناش
در مراحل مختلف متفاوت است .از این رو به مدیران توصیه میشود با توجه به این امر باه اجارای
راهبردهای دانشی اقدام کنند؛ مثالً برای اشتراک دانش در محیطهایی که دانش منبع قدرت است،
میتوان به اعطای حق امتیاز به کارکنان به فرهنگ نشر دانش کمک گرفت.
محدودیتهای دیگر اعم از هزینه ،فناوری ،سامانههای موروثی و روابط باهرغام نباود تفااوت
معنادار در گروههای مختلف نیز باید مورد توجه این سازمان قارار گیارد؛ بادین صاورت کاه ماثالً
برای پیشگیری از محدودیت هزیناه و فنااوری در ساازمان ،بایاد میازان مناسابی بودجاه باه بحاث
زیرساختهای اشتراکگذاری دانش تخصیص یابد .همچنین پاداش مناسبی بارای ترغیاب افاراد باه
تسهیم دانش اختصاص یابد .روابط میان کارکنان سازمان عاملی اثر گذار بر اشتراک دانش اسات.
سازمانها به منظور تقویت تسهیم دانش در سازمان باید باه میازان بیشاتری بار ساازمان غیررسامی و
گروههای دوستی تأکید کنند تا هم از طریق ایجاد روابط صمیمانه و ضمن افازایش اعتمااد ،زمیناه
تسهیم دانش را فراهم سازند .بر این اساس به طور مختصر پیشنهادهای کاربردی ذیل ارائه میشود:
 افزایش همگنی اعشای گروه و ایجاد ارتباطات متقابل کارکنان به منظور کاهش فاصله دربه اشتراکگذاری دانش
 -رعایت حقوق مالکیت معنوی برای ترویج اعتماد و تشویق به اشتراکگذاری دانش
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 متناسبسازی سامانه جبران خدمات بانک با سیاستهای تسهیم دانش تعریف راهبرد اشتراکگذاری دانش ،متناسب با نیاز دانشی بخش یا واحد سازمانی فرهنگسازی در راستای تغییر دید کوتاهمدت و منفعتنگر کارکنان به دید بلناد مادت وتوجه به بقای سازمان در حوزه تسهیم دانش
 تخصیص میزان مناسبی از بودجه سازمان به بحث زیرساختهای اشتراکگذاری دانش تأکید بیشتر بر تقویت روابط دوستانه با ایجاد گروههای غیررسمی به منظور تقویت تساهیمدانش در سازمان
همچنین پیشنهادهای تحقیق آینده به شرح ذیل ارائه میشود:
ممکن است شناسایی محدودیتها از مدیریت آنها در عمل بسیار آسانتر باشد؛ اما اگر اولویتی
بین محدودیتهای شناسایی شده و محدودیتهای با بیشترین تأثیر بر دیگر محادودیتها وجاود داشاته
باشد ،سازمان بر محدودیتهای با بیشترین تأثیر تمرکز میکند .در این راستا تحقیقااتی باا روشاهای
تصمیمگیری  TOPSIS ،AHPو  ...در حوزه موضوع تحقیق پیشنهاد میشود .هامچناین پیشانهاد
میشود که نسبت به تعیین روابط و تعامل این محدودیتها اقدام شود.
منابع
اگااماند در هسگ اق امگتاماي مگت ر

آشنا ،م؛ عسگری ،ن؛ مرادیصالح ،ع؛ غفوری ،د ( .)5111نقش فرهنگ
دانش .نشريه مديريت فناوری اطالعات .ش .11-5 :)1( 1

الواند ،ااتم تی؛ ناطق ،ه مانه؛ فراحد ،محمتم تی ) .)5111نقش ارما ه اجتماعد در هواعه مگت ر

دانگش

اااماند .فصلنامه علوم مديريت ايران .س دوم .ش .1-11 :1
رضائدملک ،ن؛ رادفر ،ر ( .)5111الگوی اولو

دهد عوامق مت ر

دانش در ب بود عملكرد مت ر

ارهباط بگا

مشتری (مطالعه موردی :بانک اپه) .نشريه مديريت فناوری اطالعات .ش .11-11 :)1( 1
رنجبرفرد ،م؛ امتاد ،م؛ البتوی ،ا؛ حسنااده ،م ( .)5111شنااا د موانع مت ر

دانش برای چ گار نگوع فرا نگت

كسب وكار .نشريه مديريت فناوری اطالعات .ش .11-15 :)5( 1
انتحسامد ،ح؛ حقاق طلب ،م ( .)5111شنااا د و رهبهبنتی موانع دانگش بگر ااگاس چرمگه مگت ر
ااامان .فصلنامه مديريت صنعتی .ش .)5( 1

511

دانگش

8931  بهار،4  شماره، سال دوم،نشریه علمی مدیریت راهبردی دانش سازمانی

. انتشاراي هنگام: ه ران.SPSS  راهنمای آسان تحلیل آماری با.)5111(  رامان،كر مد
. انتشاراي آگه: ه ران. روشهای تحقیق در علوم رفتاری.)5110(  ا، ع؛ حجاای، ا؛ باارگان،ارمت
انسگاند گ اجتمگاعد

 ارائگه الگگوی اا ا راگام.)5115(

،؛ روابگان

، م؛ امگوان، ع؛ موادماند،منور ان

.511-511 :)50( 1  ش. نشريه مديريت فناوری اطالعات.دانش

هوانمنتااا امتاماي مت ر

Abrahamson, D. E., & Goodman-Delahunty, J. (2014). Impediments to Information and
Knowledge Sharing Within Policing. SAGE Open, 4(1).
Adler, P.S. (2002). Market, hierarchy, and trust: The knowledge economy and the future of
capitalism. In C.W. Choo & N. Bontis (Eds.). The strategic management of intellectual
capital and organizational knowledge (pp. 23–46). Oxford: Oxford University Press.
Awang, M., Ismail, R., Flett, P., & Curry, A. (2011). Knowledge management in Malaysian
school education: Do the smart schools do it better? Quality Assurance in Education,
19(3), 263-282.
Barson, R., Foster, S., Pawer, F. and Wunram, m. (2000). “Inter and intra organizational
barriers to sharing knowledge in the extended supply chain”, e2000 conference
proceedings.
Choi, B.; Simon K.P. & Davis J.G. (2008). Effects of knowledge management strategy on
organizational performance: A complimentary theory-based approach, Omega, No. 36,
235-251.
Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: a new perspective on
learning and innovation. Administrative science quarterly, 128-152.
Coleman, D. and Hartmann, E. (1999), "Editorial: Research topics and strategies in sociotechnical systems", Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 9 No. 3, pp.
241-3.
Davenport, T. (2005), Thinking for a living, Harvard Business Press, Boston, MA.
Davenport, T. H., & Prusak, L. (1998). Working knowledge: Managing what your
organization knows. Harvard Business School Press, Boston, MA.
Day, G.S. (1994), "The capabilities of market driven organizations", Journal of Marketing.,
pp. 37-52.
Dealtry, R. (1998): Building and sustaining a learning organization, the learning
organization.vol.5, No1, pp.47-60.
DeLong, D.W. and Fahey, L. (2000), "Diagnosing cultural barriers to knowledge
management", Academy of Management Executive, Vol. 14 No. 4, pp. 113-27.
Fisher, K. M. (1992). SemNet: A tool for personal knowledge construction. In Cognitive tools
for learning (pp. 63-75). Springer Berlin Heidelberg.
Guan, J. C., Yam, R., Mok, C. K., & Ma, N. (2006). A study of the relationship between
competitiveness and technological innovation capability based on DEA models.
European Journal of Operational Research, 170(3), 971-986.
Gunsel, A., Siachou, E., & Acar, A. Z. (2011). Knowledge management and learning
capability to enhance organizational innovativeness. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 24, 880-888.
Gupta, A. and Michailova, S. (2004), "Knowledge sharing in knowledge intensive firms",
CKG Working Paper No. 12/2004.

511

شناسایی محدودیتها و موانع ایجاد و اشتراک دانش

Husted, K. and Michaiova, S. (2002), "Diagnosing and fighting knowledge sharing hostility",
Organizational Dynamics, Vol. 31 No.1, pp. 60-73.
Kluge, J., Stein, W. and Licth, T. (2001), Knowledge Unplugged: The McKinsey & Co
Survey on Knowledge Management, Palgrave, and London.
Krogh, J., Setein, W. and Nonaka, I. (2000), Enabling Knowledge Creation, Oxford Press,
London.
Leal-Rodríguez, A., Leal-Millán, A., Roldán-Salgueiro, J. L., & Ortega-Gutiérrez, J. (2013).
Knowledge management and the effectiveness of innovation outcomes: The role of
cultural barriers. Electronic Journal of Knowledge Management, 11(1), 67-71.
Lucas, E. (2000), "Creating a give and take culture", Professional Manager, Vol.9 No. 3, pp.
11-13.
Malhotra, Y. (2001), knowledge management for the new world business, available at:
www.brint.com/km/ whatis.htm.
Massa, S. & Testa S. (2009). A knowledge management approach to organizational
competitive advantage: Evidence from the food sector, European Management Journal,
No. 27, 129-141
McLaughlin, S., Paton, R.A. and Macbeth, D. (2008), "Barrier impact on organizational
learning within complex organizations", Journal of Knowledge Management, Vol. 12 No.
2, pp. 107-23.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational
advantage. Academy of management review, 23(2), 242-266.
Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995). The knowledge creating company: How Japanese
companies create the dynamics of innovation, oxford press, London.
Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1997). The knowledge-creating company. 1995.
Paulin, D., & Suneson, K. (2012). Knowledge transfer, knowledge sharing and knowledge
barriers-Three blurry terms in KM. The Electronic Journal of Knowledge Management,
10(1), 81-91.
Polanyi, M. (1997). Tacit knowledge. Knowledge in organizations, 135-146.
Quinn, J.B., Anderson, P. and Finkeltein, s. (1996), “managing professional intellect”,
Harvard business review, vol. 71, No. 2, pp. 71-81.
Rajan, K. (2008). Combinatorial materials sciences: Experimental strategies for accelerated
knowledge discovery. Annu. Rev. Mater. Res., 38, 299-322.
Riege, A. (2005). Three-dozen knowledge-sharing barriers managers must consider, Journal
of Knowledge Management, Vol. 9, No. 3, pp. 18-35.
Sveiby, K. E. (1997). The new organizational wealth: Managing & measuring knowledgebased assets. Berrett-Koehler Publishers.
Szulanski, G. (1996), “Exploring internal stickiness: impediments to the transfer of best
practice within the firm”, Strategic Management Journal, Vol. 17, pp. 27-43
Teece, D. J. (2007). Explicating dynamic capabilities: the nature and microfoundations of
(sustainable) enterprise performance. Strategic management journal, 28(13), 1319-1350.
Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic
management.

511

