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 چکیده 

 تعيين نقش سازمانها در بالندگی دانش مدیریت فرآیند اجزای از یكی عنوان به دانش تسهيم امروزه

هدف  .دارد از این مهم ، اهميت به سزایی  نسانی سازمانها و آگاهی منابع ا کندایفا می ای کننده

که  است  " تسهيم دانش در سازمانها دولتی و خصوصی شناسایی موانع فردی "اصلی این پژوهش 

روش تحقيق  .با استفاده از پرسشنامه های بازپاسخ  اطالعات الزم از افراد مورد تحقيق احصا گردید 

که روایی آن توسط اساتيد این حوزه مورد تایيد قرار گرفت و برای تایيد پایایی آن بوده آن توصيفی 

جامعه آماری  . شده است اخذ به طور تصادفی آزمون مجددی تعدادی از پاسخ دهندگان از ميان ،

تهران و زنجان  مازندران ، استان سه   نفر از کارمندان شاغل در ادارات دولتی و خصوصی 60آن 

دانش  بيش از کارمندان دولتی ، دهد افراد شاغل در بخش خصوصی نشان می نتایج  . باشدمی

و افرادی که تحصيالت دانشگاهی دارند تمایل بيشتری برای به  گذارندرا به اشتراک می خصوصی

 .دهند اشتراک گذاری دانش از خود نشان می

 ، بالندگی سازمان تسهيم دانش ، مدیریت دانش ، اشتراک گذاری دانش : های کليدیواژه
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 مقدمه  -1

 در افراد فكری هایاز ظرفيت توانندمی چگونه که است این سازمانها و موسسات روی پيش هایچالش از یكی امروزه

 دليل این به .کنند استفاده وظایف انجام در کيفيت و افزایش فردی مهارت یافتن بهبود دانش، ارتقای مسئله، حل فرآیندهای

 خود شغل استمرار جهت ضمانتی عنوان به یا و نفوذ با اهرمی قدرتمند، منبعی به عنوان را خود شخصی دانش افراد اغلب که

 مشخصه نیبارزتر که یکنون رقابت از پر ایيدن در (goh,2002)کنند  تسهيم دیگران با را آن که ندارند و تمایلی پندارندمی

 خود نظر مورد هدف به را سازمانها تواندینم مشهود و یكیزيف هایییدارا بر تنها اتكا است، یطيمح راتييتغ در سرعت آن

 فضای در شیخو یکنون تيموقع حفظ خواستار اگر یردولتيغ و یدولت گوناگون موسسات و سازمانها واقع، افراد، در .برساند

 از شيب انشانياطراف و خود فكری هایهیبه سرما تا هستند آن ازمندين باشند خود یترق و بهبود ای و جامعه بر حاکم یرقابت

   .دهند بها شيپ

 

  .وابسته شد هایحوزه دیگر و مدیریت متون اصلی بحث مدیریتی، نوین روش عنوان به دانش مدیریت 0990 دهه اواخر از

 که شده گفته مختلف صورتهای به 2صریح و 0ضمنی دانش و ، دانش ، اطالعات ، داده بين تفاوتهای خصوص در زیادی مطالب

 و دانش مدیریت مفهوم .است مدیریتی روشهای دیگر یافته تكامل واقع، در روش این . کنيممی خودداری آنها تكرار از اینجا در

 به دانش تاثير مدیریت به آنها زیرا شودمی گرفته کار به و پذیرفته گوناگون موسسات و سازمانها توسط دانش ویژه تسهيم به

 دانش مدیریت در باره که مقاالتی و کتب اکثر در . (kim ,1995) اندبرده پی خود موفقيت برای اثرگذار عامل یک عنوان

 بزرگترین از یكی عنوان به ، زمان مناسب در و ، مناسب افراد به ، مناسب افراد از مناسب دانش توزیع بر ، است شده نوشته

 به شود تسهيم دیگران با موثری طور به افراد نتواند ذهن در نهفته دانش اگر ،است زیرا شده تأکيد دانش تسهيم چالشهای

 ای ازنشانه و است مهم سازمانها برای دانش تسهيم لذا، .دهدرا از دست می خود کارایی و شده کمرنگ فرد ذهن در تدریج

 .اشتراک بگذارند  به دانندمی که را آنچه افراد است آن نيازمند که هاستسازمان در اجتماعی تعامالت

 

 بیان مساله  1-1

 و دارد جای افراد ذهن در که دانشی به دسترسی زمينه در هنوز ، دانش تسهيم فواید خصوص در روزافزون آگاهی عليرغم     

 ، (آشكار یا صریح دانش ) دارد قرار خاصیافراد  اختيار در مكتوب و شده مستند صورت به یا و است مشهور پنهان دانش به

 ذخيره پنهان دانش ، سازمانها از روزافزونی تعداد که دالیلی است مهمترین از یكی واقعيت این .دارد وجود هاییمحدودیت

 .دانند می ارزشمند سازمانی بسيار سرمایه یک را کارکنان بوسيله شده

 جدیدى مفاهيم که ایگونه به اند کرده آغاز را دانش روند به پيوستن شرکتهاى مختلف، و سازمانها اخير، سالهاى در بنابراین

 این کارگيری به با پيتر دراکر .دهد مى روند این یافتن شدت از خبر دانشى سازمانهاى و دانش مدیریت کار دانشى، چون

 , 1992دارد ) حاکميت ذهن قدرت بازو، قدرت جاى به آن در که دهد مى خبر سازمانها از جدیدى نوع ایجاد از تعبيرها

Drucker) . مدیریت لذا استراتژیهای از بسياری پایه و بنياد آفرین، ارزش ولی پيچيده فعاليت یک عنوان به دانش تسهيم 

 مزیت ایجاد برای ( سازمانRiege, 2005باشد ) می سازمانها دانش ، موفقيت در موضوع این که ميزان همان به است الزم

 .نمود اقدام دانش تسهيم برای مناسبتر ایجاد زمينه جهت در آن موانع کردن محدود یا و حذف و شناخت به است مؤثر رقابتی

 

                                                           
1 -Implicit 

2 -Explicit  
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 چشم به ایران در و جهان سازمانهادر مدیران و محققين توسط دانش تسهيم به توجه زمينه در روزافزونی رشد اخير سالهای در

 به نيل و رقابتی مزیت کسب که است این توجه این دليل .خورد کار می انجام 3روشهای بهترین از استفاده جهت در بخصوص 

 ابتكارات و فعاليتها که دارد دانش مدیریت فرایند از حاصل دانش کارگيری به در سازمانها ریشه توسط موفقيتها از بسياری

 تسهيم چه هر : که است این یادگيری این معادله .اند بوده آن اصلی عنصر فردی و سازمانی یادگيری در زمينه دانش تسهيم

 ارائه و محصوالت درتوسعه و نموده تسریع را نوآوری و سازمانی و فردی یادگيری شود، انجام ترهدفمند سازمان در مفيد دانش

 .نماید می ميسر را سازمان کالن اهداف به نيل نهایت در و هدف بازار در بيشتر موفقيت نماید، که می متجلی بهتر خدمات

 تمام اختيار در و شود مدیریت که باید شودمى توليد سازمانى دانش حتما   سازمانها تمام فعاليت جریان در است بدیهى      

 این در سازمانها سایر با محور دانش یا دانش بر مبتنى سازمانهاى فرق اساسى اما گيرد؛ قرار دوباره استفاده منظور به کارکنان

 که و ساختارهایى دانش مدیریت شيوه بنابراین و تلقی، اصلى مأموریتی دانش، و تسهيم  توليد سازمانها، گونه در این که است

 سایر با شودمی اجرا و سازمانها طراحى گونه این درو به اشتراک گذاری  آن  دانش مدیریت استراتژیهاى کردن عملياتى براى

 استفاده و اجرا توسعه، .دارند مأموریتشان نوع با متناسب خاص مدیریت، الگوهاى و ها شيوه که داشت خواهد تفاوت سازمانها

فرضيات زیر تبيين و مورد آزمون قرار  لذا  .باشد هماهنگ سازمان استراتژیهاى با داردکه نياز استراتژیهاى خاصى به دانش از

 :خواهند گرفت 

 

 :فرضیه ها  1-2

 

 .نسبتا درستی از دانش دارند افراد تعریف .0

 .یكسان نبودن سطح دانش افراد بر ميزان به اشتراک گذاری آن تاثير دارد .2

 .شوددر مشاغل خصوصی ، دانش تخصصی بيش از دانش عمومی به اشتراک گذاشته می .3

 .افراد تحصيل کرده تمایل زیادی به تسهيم دانش دارند .4

 

 پیشینه پژوهشمروری بر  1-3
 

در سالهای اخير بررسی عوامل تاثيرگذار بر تسهيم و به اشتراک گذاری دانش در کشورهای مختلف از جمله ایران مورد توجه 

مطالعات تالش برای شناسایی موانع مختلف در بيشتر این  .های دولتی و خصوصی  قرار گرفته است پژوهشگران و سازمان

باشد تایج پژوهش های انجام  شده اغلب مشترک و تا حدودی مكمل یكدیگر مین .فردی ، سازمانی و غير سازمانی بوده است

 .باشدقابل مالحظه می 2و  0که در ادامه در جداول 

 

 موضوع اهمیت 1-4

 

 است آنان تسهيم دانش یبرا افراد در انگيزه جادیا ، دانش تیریمد محققين توسط شده اعالم یهاتیاولو نیمهمتر از یكی

(king , 2006) ؛ ندارد قدرت خود یخود به دانش  که رسدیم نظر به یول ، است قدرت دانش که معتقدند هایبعض اگرچه 

 McDermott, R. andکنند )یم تسهيم گرانیبا د که آنهاست دانش از یقسمت آن ، دهدیم قدرت افراد به که یچيز بلكه

O'Dell , 2001 .) یزمان دانش آن ارزش ، کنيم تشبيه جعبه کی درون یطال به دارد قرار افراد ذهن در که را یدانش اگر 

                                                           
3 - Best practices 
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 ، درونش یطال دادن نشان با و کندیم باز را آن جعبه ، طال دارنده که یمانند زمان ؛ کنند تسهيم را آن که شودیم مشخص

 که دارندیم اظهار سندگانینو از یبعض که است مهم آنقدر دانش تیریمد در دانش تسهيم نقش .سازدیم انینما را آن ارزش

 (Davenport , 2001) " است دانش تسهيم یپشتيبان یبرا دانش تیریوجود مد "
 

 موانع شناسایی شده در مطالعات داخلی – 1جدول 

 
 

 به خدمات ارائه ، بهبود عملكرد بهبود ، ها هزینه کاهش موجب دانش تسهيم که است این دانش تسهيم اهميت دالیل از     

 هزینه کاهش نهایت در و ، مشتریان کاالها به تحویل در تأخير زمان کاهش ، جدید محصوالت توسعه زمان کاهش ، مشتریان

 دانش تسهيم دليل به فورد شرکت در مثال شود برای می داخل سازمان در دانش ارزشمند انواع به دسترسی و یافتن به مربوط
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 با دانش تسهيم دليل به شرکت همين در .یافت کاهش روز 24 به روز 36 از )اتومبيل( شرکت محصول توسعه زمان ،

یافت . همچنين شرکت تویوتا   کاهش روز 0۵ به روز ۵0 از مشتری به تحویل محصول در تأخير زمان ، محصول فروشندگان

 در را بزرگی است مشكالت توانسته کارآ دانش تسهيم شبكه یک از استفاده با ، اتومبيل صنعت در پيشرو شرکت یک عنوان

 و کنند تسهيم را خود ارزشمند راحتی دانش به تا اند شده تشویق افراد آن نتيجه در که ؛ کند حل دانش تسهيم با رابطه

 .ارزشمند در داخل شرکت را کاهش داده است  دانش مختلف انواع به دسترسی و یافتن به مربوط های هزینه

 
 موانع شناسایی شده در مطالعات خارجی – 2جدول 
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 مفاهیم  1-5

 دانش 1-5-1
 

دانش را اعتقاد و باوری تعریف کرده  محققی، .پيچيدگی مفهوم دانش باعث شده است نظریات مختلفی درباره آن شكل بگيرد

 دیگری گاننویسند .(Huber ,1991)  شودها برای اقدامات و تصميمات اثربخش منجر میپدیدهکه به افزایش توان بالقوه 

دانند که چارچوبی را برای ارزیابی و انسجام دار میها و اطالعات معنیارزش ،دانش را ترکيبی منعطف و قابل تبدیل از تجارب 

 نيز دانش را موضوعی چند الیه ، پژوهشگر دیگر .(Davenport. and prusak, 1998) دهدو تجارب جدید ارائه می اطالعات

 0993 سال در دراکر همچنين پيتر .  ( Blackler,1995پيچيده ، پویا و انتزاعی که در ذهن انسان نهفته ، تعریف کرده است )

 نيست، زمين وه سرمای مانندکار، توليد، منابع گرید با عرض هم و همانند منبعی دانش دنيا، امروز اقتصاد در": داشت اظهار

 . (031۵آید )الوانی،می شمار به حاضر عصر دارمعنی منبع تنها بلكه

 

 سهیم دانشت -1-5-2

 (Grant, 1996 )  کندیم فایا کار و کسب فرصتهای جادیا و نو هایدهیا ریيگشكل در یاساس ، نقش دانش گذاری اشتراک به

 دانش ميتسه رفتار درک لذا، .شودیم محسوب دانش تیریمد برای ایعمده مانع نامناسب ميتسه عمل، در حال نیا با

 پایه و بنياد آفرین، ارزش ولی پيچيده فعاليت یک عنوان به دانش تسهيم.سازمانهاست  برای یمهم امدهایيپ دارای کارکنان

 باشد سازمان می سازمانها دانش  موفقيت در موضوع این که ميزان همان به است الزم مدیریت لذا استراتژیهای از بسياری

 تسهيم برای مناسبتر ایجاد  زمينه جهت در آن موانع کردن محدود یا و حذف و شناخت به است مؤثر رقابتی مزیت ایجاد برای

 .نمود اقدام دانش

 سازمان، درون در دانش مياست تسه شده انجام های متعددیپژوهش گوناگون، های بافت در دانش اشتراک زمينه در     

 نیا است یعيطب (Hendriks , 1999)است  یانسان دهيچيپ شامل رفتارهای کهگردد یم یتلق یچندوجه و دهيچيپ یفرآیند

نكه یا بدون کنندیم مشارکت دانش تبادل در که رديگیم صورت افرادی  توسط داوطلبانه ، عمل کی دهد کهیم رفتارنشان

 تواند ینم یرسم ارتباطاتق یطر از که است یضمن دانش ارتباطات شامل اغلب و باشند داشته قرار اجباری فشاری تحت

 رهبر نقش بر که هستند نرم هایاستراتژی نوع از م دانشيتسه ارتقای برای مناسب راهبردهای شتريب رو، نیا از شود گزارش

 ها سازمان  باشند داشته مشارکت به ها تيم و کارکنان بين دانش تسهيم  (Huysman , 2000) دارند هيتك یسازمان واحد

علی رغم اینكه   .(Davenport and prusak,1998) دهد می را بنيان دانش منابع روی بر گذاری سرمایه و برداری بهره امكان

اشتراک دانش یک عمل عينی و محسوس و یكی از مباحث عمده در بحث های مدیریت دانش می باشد، تعریف دقيقی برای 

 : متفاوتی ارائه می دهند که به برخی از آنها اشاره می شودو محققان مختلف تعریف های  (Yu , 2004) آن وجود ندارد

اشتراک دانش یعنی به اشتراک گذاری اطالعات مرتبط سازمانی، عقاید و اندیشه ها، پيشنهادها و تجربه  ؛ در تعریفی عام     

اشتراک دانش افراد به  فرآیندون دن هوف و دو ریدر معتقدند در  . ((Abhishek, 2002 های کارکنان سازمان با یكدیگر 

شامل دو مرحله ارائه  فرآینداین  .تبادل دانش خویش )عينی و ذهنی( با یكدیگر پرداخته و دانش جدیدی توليد می کنند

که اشتراک دانش شامل فراهم آوری دانش جدید و  هنيز به این نكته اشاره کرد پژوهشگری دیگری .دانش و دریافت دانش است

دوسویه بودن آن مورد تأکيد  فرآیندویژگی تعاملی بودن اشتراک دانش و  .((Ardichvili ,2003 ید استتقاضا برای دانش جد

بندی و آن را به  ، دانش را کد از یک سو فراهم کننده دانش فرآیندکند که در طی این وی، نيز بيان می .نيز قرار گرفته است

کند و از سوی دیگر بازخوردی که از دیگران دریافت می دهد دیگران قرار میصورت نوشتاری یا گفتاری بيان کرده و در اختيار 

Archive of SID

www.SID.ir



 

 
7 

  

در واقع در این تبادل دو جانبه فرصت تفكر عميق تر چون  .منجر به فهم بهتر و بيشتر وی در رابطه با آن دانش خواهد شد

اک دانش فرآیندی است که از آن طریق بنابراین، اشتر . (Hendriks , 1999) ارزیابی و تحليل برای آن دانش فراهم می شود

افراد به تبادل دوجانبه دانش خویش با یكدیگر پرداخته، دانش فردی به دانش سازمانی تبدیل و به طور بالقوه به وسيله این 

هم فرآیند فرصت برای یادگيری تجربه های جدید و فرصتی برای تمرین و به اجراگذاشتن تجربه ها، مهارتها و توانایی ها فرا

  . (Yu , 2004)  می شود
 توان و کارکنان عملكرد که ای گونه به را یک سازمان الزم دانش که است کار و کسب بهينه سازی سيستم دانش مدیریت

 بالندگی مسير تا در کندمی کمک کارکنان ميان در آن تسهيم به و کرده خلق یا و کسب، بخشد، شناسایی، ارتقاء را آن رقابتی

 همچون محققان بسياری  . (0316دهد )برگرون ، می را ارتقاء دانش کيفيت آن مستمر ارزشيابی با و کنند، استفاده سازمانی

کسب  و کليدی های شایستگی بكارگيری های راه معتبرترین از یكی موثر دانش تسهيم که باور بودند این ( بر0991دراکر)

 بخشيده،  بهبود را کارایی توانندمی ها سازمان مناسب دانش تسهيم با که داد نشان نيز پژوهنده دیگر  .است  رقابتی مزیت

 .  (king , 2006) کنند را کمينه سازمان در اطمينان عدم ریسک و داده کاهش را آموزشی های هزینه

 

 و ابزار گردآوری  تحقیقروش  -2

 33 .شاغل در دو بخش دولتی و خصوصی بودندنفر از کارمندان  60تحليلی  –جمعيت مورد مطالعه در این مطالعه توصيفی 

های مازندران و زنجان و همچنين  درصد از افراد در ادارات آموزش و پرورش ، ناجا ، اقتصاد و امور مالياتی و دانشگاه  در استان

درصد 20ل ، سا 2۵تا  20درصد افراد  3/23 .اند  های خصوصی شهر تهران مشغول به فعاليت بودهدرصد افراد در شرکت 66

 3/23سال و  40تا  36درصد در سنين  6/26سال ،  3۵الی  30درصد افراد در رده سنی  6/06سال ،  30تا  26بين سنين 

درصد دارای  60درصد زیر ليسانس ،  3/3 :ميزان تحصيالت افراد مورد تحقيق عبات است از  .اندسال به باال بوده 40درصد از 

 .درصد دارای مدرک تحصيلی دکترا بودند 6/6ق ليسانس و ودرصد ف 30تحصيالت ليسانس ، 

که روایی آن توسط اساتيد این حوزه مورد تایيد قرار  بودهسوال  03شامل  ها  یک پرشنامه باز پاسخابزار گردآوری داده    

این  شده است  به همراه گرفت و برای تایيد پایایی آن ، از ميان تعدادی از پاسخ دهندگان به طور تصادفی آزمون مجددی اخذ

  . هم مورد پرسش قرار گرفت اطالعات جمعيت شناختی شامل سن ، جنسيت ، سطح تحصيالت و سازمان متبوع   سواالت ؛

 آزمون فرضیات -3

 .افراد تعریف نسبتا درستی از دانش دارند :فرضیه اول 

تعریفی از  مورد تحقيق همه افراد .دانش استسنگ بنای تسهيم دانش ، داشتن دیدگاه و شناختی درست در مورد مفهوم 

برای تعریف خود استفاده کردند برخی هم دانش را حاصل  "ها مجموعه دانشها و مهارت "از آنها از  برخیدانش ارائه کردند ؛ 

اما هيچكدام استفاده کردند    "اطالعات "بيشتر افراد از مفهوم  .دانستندشود که در طی زمان کسب میتجربيات و مهارت ها 

که این موضوع بيانگر عدم  .عبارتند از علم ، تجربه ، مهارت و باورها و نگرش ها را بيان نكردندافراد هر چهار جز دانش که  از

 .شناخت دقيق افراد از مفهوم دانش است 

 .افراد تحصیل کرده تمایل زیادی  به  تسهیم دانش دارند :فرضیه دوم 
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اذعان داشتند  متناسب با شغلشان به طور ميانگين اند درصد آنها دارای تحصيالت دانشگاهی بوده 6/96که  افراد مورد مطالعه 

 30تا  2تغيير از مکه این تعداد به طور  پردازند مراودات دانشی دارند و به دریافت و تبادل دانش میهر هفته با افراد متعددی 

 آن است که در صورت مهيا بودن شرایط ، افراد به تسهيم دانششان متمایلند بيانگرها پاسخ .نفر عنوان شده است

 .در بخش خصوصی ، تسهیم دانش تخصصی بیش از دانش عمومی است  :وم سفرضیه 

های دریافتی از کسانی که در بخش غير انتفاعی و غيردولتی فعاليت دارند حاکی از آن است که بنا بر پاسخ درصد 60حدود 

 .به اشتراک گذاشته شده ميان افراد  بيش از دانش عمومی  می باشد مصالح کاری و محيط سازمانی ميزان دانش تخصصی 

تبادل بيش از سایر دانشها  در محيط های کاری غير دولتی  توان چنين نتيجه گرفت که دانش مربوط به کاربنابراین می

 .شودمی

 .یکسان نبودن سطح دانش افراد بر میزان به اشتراک گذاری آن تاثیر دارد :م چهارفرضیه 

چرا که در صورت برابری  .یكی از مهمترین عوامل در جریان یافتن دانش ميان افراد ، عدم برابری در سطح دانش آنهاست

به زعم پاسخ دهندگان  .د داشتهانشی افراد ، انگيزه و تمایلی جهت اخذ یا به اشتراک نهادن دانش شخصی وجود نخواسطوح د

 .به پرسشنامه نيز این موضوع صحيح بوده و اغلب پاسخ ها نشان از اهميت و تاثير گذاری این عامل بر روند تسهيم دانش دارد

 

 هایافته -4

 موجود گروههای یا و افراد به مربوط توانند می ، گيرند می سرچشمه افراد برداشتهای و اعمال یا و فردی رفتار از که موانعی

 بدین جداگانه صورت به موانع این ،بيان سازمانها بين موجود تفاوتهای به توجه با .باشند سازمان عملياتی واحدهای داخل در

 وجود امكان این بلكه ، شوند یافت سازمانها درهمه مساوی ميزان به یا و کنند عمل منفرد صورت به یک هر که نيست معنی

با بررسی پاسخ های  .شود یافت مختلف سازمانهای در موانع این از متفاوتی سازمانی ترکيبهای ویژگيهای به توجه با که دارد

های دولتی و راد در سازمانتوان عوامل متعددی را به عنوان موانع عمده تسهيم دانش بين افماخوذه از افراد مورد تحقيق ، می

 :غيرانتفاعی نام برد که مهمترین آنها عبارتند از 

 

 تسهيم برای وقت خی از افراد معتقد بودند کمبودهرچند زمان مانعی کامال فردی نيست اما با این حال بر :  زمان -0

 نبود یا و ، دانش تسهيم برای الزم زمان شامل نبود مانع این .است دانش تسهيم مواردی است که بر کاهش از یكی ، دانش

 دليل به ، دانش تسهيم منافع از مدیران از بسياری اطالع وجود با .دارند خاصّی نياز دانش به که همكارانی شناسایی برای زمان

 فرایندهای که است مهم این  .O'Dell, C. and Grayson) 1998 , مواجهند ) مشكل با زمينه این در ،زمانی محدودیتهای

 افرادی سپس و ، بگذارند وقت دانش تسهيم و توليد برای که دهند اجازه افراد  به زمانی نظر از که شوند طراحی طوری کاری

 .کنند شناسایی هستند، تسهيم دانش به مایل که را

 

پاسخی که اغلب   :شود آنان شغلی امنيت کاهش به منجر دانش تسهيم که این از دانش دارنده افراد نگرانی -2

 ها پيروبعضی.کارمندان در مورد موانع تسهيم دانش ابراز داشتند ترس از تزلزل جایگاه در صورت در اختيار گذاشتن دانش بود 

 اطالعات کردن مخفی به وادار را آنها است که توجيهی همين و "آوردمی قدرت اطالعات و دانش"  :که اند قدیمی دیدگاه این

 جایگاه تضعيف برای عاملی را دانش تسهيم و ؛ کرده تلقی پيشرفت شغلی برای ای وسيله را آن و کنندمی خود دانش و
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 شغلی امنيت کاهش از ترس  دليل به کارکنان از ( بسياریTiwana،2002دانند )می خود جایگاه سازمانی و قدرت ، سازمانی

 .کنندنمی دانش تسهيم ، خود

 

 ارزشی خصوص کارکنان در از بعضی .است ارزشمند و مفيد دیگران برای او دانش که این از دانش دارنده آگاهی عدم -3

 چه که این دلواپس خيلی آن گيرنده نه دانش  و دارنده نه ، حالت این در.نيستند مطمئن دارد دیگران برای آنها دانش که

است  معروف نيز 4طرفه دو جهالت به که موضوع این.، نخواهند بود است دانش دارنده کسی چه یا و است دانش نيازمند کسی

 . (Murray , 2002باشد ) می سازمانها بيشتر در دانش تسهيم موانع بزرگترین از یكی

 
ضعف در برقراری ارتباط مناسب و موثر یكی دیگر از مسائل  :کتبی(  یا ضعيف )شفاهی ارتباطات و فردی مهارتهای  -4

 ، دانش تسهيم برای کارکنان توانایی که دارنداظهار می اندرکاران دست و محققان از بسياری .باشدپيشرو در تسهيم دانش می

 بصورت چه و نوشتاری بصورت چه ، مؤثر ارتباط .دارد آنها ارتباطی به مهارتهای بستگی زیادی ميزان به و اوّل مرحله در

 . (Meyer, 2002باشند ) می اساسی و مهم مؤثر، دانش تسهيم برای است( پنهان دانش تسهيم وسيله )که رایجترین گفتاری

 

دهندگان در برخی از پاسخ :همكاران و مدیران توسط و توجه  حمایت عدم از ترس دليل به معنوی مالكيت حفظ -۵

  .دانستند های الزم از سوی مدیریت را مانعی جهت همكاری در تسهيم دانش خود میهای دولتی ، عدم حمایتسازمان

 کسب ، خود و همقطاران همكاران نزد طریق آن از که کنند حفظ نحوی به را خود دانش بر مالكيت دارند دوست کارکنان

 در دارند زیادی نياز های چالش به دانش مدیریت استقرار جهت دولتی بخش سازمانهای .(Murray , 2002)کنند  اعتبار

 دولتی در بخش اما .گيرد قرار تشویق مورد پاداش و مالی ابزارهای از استفاده با تواند می دانش هميشه تسهيم خصوصی بخش

 . گيردمی انجام ای گزینه صورت به تشویق شده است، تحميل آن به بوروکراسی و است مواجه مالی محدودیت با چون

 درخواست ثبت یک یا دورنگار فرم پرکردن مانند وظایف ترین جزئی برای دولتی بخش خصوصی، کارکنان بخش برخالف

 تمایل ایجاد شده، نوميدی و ناکامی موجب و شود وری کارکنان بهره مانع تواند می امر این .گيرند بهره بازی کاغذ از بایستی

 .دهد کاهش را کارکنان در شغلی مقتضيات سطح ترینپائين انجام برای

 

 ، اعتماد احساس وجود یک بدون .است غيرممكن اعتماد واژه به توجه بدون دانش تسهيم درباره بحث : اعتماد عدم -6

 دليل به افراد به دانش دارنده اعتماد عدم جنبه اول : دارد جنبه دو اعتماد .کرد خواهندن تسهيم را خود دانش افراد بيشتر

 و صحّت به دانش گيرنده اعتماد عدم دوم جنبه و ، است شده تسهيم از دانش نامشروع اعتبار کسب یا استفاده سوء امكان

 استفاده نخواهد سوء آن از دانش گيرنده که خصوص این در دانش منبع طرف از اعتماد هم .باشد دانش می منبع شایستگی

 .است الزم دانش دارنده صالحيت در مورد هم و اطالعات و دانش صحّت زمينه در دانش گيرنده اعتماد هم و ؛ است الزم ، کرد

 بطور و کنند تسهيم یگدیگر با را خود بينش و دانش داوطلبانه و بطور کرده اعتماد یكدیگر به افراد شود می موجب که چيزی

را  آن بتوان که نيست چيزی دانش تسهيم فعاليتهای .است غيررسمی های شبكه وجود ، مساعی کنند تشریک ارادی و فعال

  . (Stauffer،(1999کرد  آنها انجام به وادار را افراد فشار با یا و کرد سرپرستی

 

 و راهکارها گیرینتیجه -6

                                                           
4- ignorance on both ends 
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با توجه به اهميت و ارزش دانش در موفقيت و پيشرفت سازمان ها، مدیریت این منبع ناملموس به یكی از حياتی ترین   امروزه

بنابراین، با پذیرفته شدن دانش به عنوان یک منبع راهبردی برای سازمان ها و اهميت آن در  .مسائل سازمانی تبدیل شده است

ميزان توانایی و پایداری یک سازمان در فضای رقابتی، نياز مبرمی به ایجاد روشهای توليد، اشتراک و به کارگيری دانش در 

 است داشتن شناخته شده نوآور های سازمان ایجاد در مثبت نيروی یک عنوان به دانش تسهيم .سازمان به وجود آمده است

 سازمان شده فضای در نوآوری خلق و جدید فرصتهای ایجاد باعث تواندمی افراد جانب از تسهيم دانش به نسبت مثبت نگرش

 . کند فراهم سازمان و افراد برای بيشتری موفقيت و

دهد گرچه اکثر افراد از اهميت به اشتراک گذاری دانش با خبرند ، اما وجود اطالعات بدست آمده از تحقيق نشان می      

عواملی مانند ترس از رقابت و تزلزل جایگاه سازمانی و نيز منفعت طلبی و خودخواهی صاحبان دانش مانع انجام چرخه دانش 

ها وظيفه دارند با چاره اندیشی و بنابراین مدیران مجموعه.فراد جلوگيری می کندشده و از تسهيم دانش عمومی و تخصصی ا

در این  .مندی بيشتر افراد به تسهيم دانش را فراهم کند ایجاد بستر مناسب عالوه بر حذف موانع موجود ، زمينه بهبود و عالقه

 :شودراستا راهكارهای زیر پيشنهاد می

 دیریت دانش و به اشتراک گذاری دانشهای آشنایی با مبرگزاری دوره -

 ایجاد فضای اعتماد در سازمان برای تبادل دانسته ها و اطالعات شخصی -

 برای این امر تخصيص زمان مناسب -

 جلوگيری از ایجاد جو رقابتی ناسالم -

 های مادی و معنوی به افراد اعطای پاداش  -

در صورتيكه انتقال دانش به عنوان فرهنگ غالب  .و در نهایت نقش فرهنگ سازی در سازمان را نباید از خاطر برد   -

، تاثير بسياری از موانع سازمان درآید و افراد این کار را به صورت خودجوش و به عنوان بخشی از وظيفه کاری خود انجام دهند 

 تر خواهد شدکمرنگ

برای سازمان ها ارزش واقعی نخواهد داشت، مگر اینكه دانش مفيد و مناسب در زمان مناسب در اختيار فرآیند اشتراک دانش 

بنابراین، اولين گام در راستای موفقيت فعاليتهای اشتراک دانش که برای سازمان ها ارزش آفرین  .فرد مناسب قرار بگيرد

با توجه و بررسی این موانع و رفع آنها، جریان توزیع و به  .باشدمیخواهند بود شناسایی موانع و عوامل بازدارنده اشتراک دانش 

   .اشتراک گذاری دانش در سازمان ها تسهيل شده و موفقيت سازمان ها را به دنبال خواهد داشت
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 منابع 
 031۵دوره اول ،  ،  44 شماره دولتی تیمدیر مجله   مدیریت، اعجازگران،    مهدی سيد الوانی، .0
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