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 چکیده


با توجه به . از طرفی برای رقابت بهبود عملکرد ضروریست. قابتی نسبت به رقبا استداشتن مزیت ر، کلید بقاء در جهان امروزی

 تأمین جهت ارائه حداکثر ارزش به مشتری و نظر به اینکه تسهیم موثر دانش در زنجیره تأمین زنجیره های بینرقابت تاکید بر 

مزیت رقاابتی اسات، بررسای تساهیم داناش در       روش مهم برای بهبود کارایی عملیاتی زنجیره تأمین و به طور کلی کسب یک

در حالیکه تحقیقات در این زمینه بندرت صورت گرفته است، بنابراین هاد  از ایان    زنجیره تأمین امری ضروری بنظر می رسد

، پاژوهش  بر اساا  هاد   . بررسی وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش بین سازمانهای عضو زنجیره تأمین می باشد، پژوهش

 زنجیاره ه این تحقیق در جستجوی آن است عبارت است از وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش بین سازمانهای عضو سؤالی ک

جامعه آماری تحقیق را کلیاه مادیران ساازمانهای عضاو     . است "آمیخته اکتشافی"چگونه است؟ نوع تحقیق از نظر روش تأمین

ل، و توزیا  تشاکیم مای دهناد کاه تعاداد آنهاا در زماان انجاام          زنجیره تأمین برق خراسان رضوی در سه حوزه تولیاد، انتقاا  

ای به عناوان نموناه آمااری انتخاا        گیری تصادفی طبقه ی نمونه نفر با استفاده از شیوه 542از این تعداد . نفر بود 164تحقیق

، همچناین باا توجاه    ساخته است که روایی آن به طریق محتوایی حاصام گردیاد   ابزار اصلی پژوهش، پرسشنامه محقق . گردید

عوامام  ، برطبق یافته های تحقیاق . پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است 79/0ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برابر با به

نتاای  حاصام از تسات    . لفه شناسایی گردیاد ؤم 83عامم و  2موثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین بر مبنای نظر خبرگان در 

حاکی از این بود که عامم سازمانی و عامام محیطای باه ترتیاب دارای بیشاترین و       رضوی ین برق خراساندر زنجیره تأم مدل

مرتبط باا   ناهمگونی سیستم های مدیریت دانشوضعیت  نشان داد که همچنین نتای . است کمترین میانگین از دیدگاه مدیران

 .باالتر از حد متوسط استعامم بین سازمانی 
 

 های مدیریت دانش ناهمگون ، سیستمبین سازمانیسهیم دانش، زنجیره تأمین برق خراسان رضوی، عامم ت -های کلیدی واژه
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 مقدمه

مناسب و به موقا    مشتریان خواهان محصول مناسب، در مکان. تقاضا برای محصول و خدمات با کیفیت باال رو به افزایش است

د را پائین آورده و زنجیره تأمین را بعناوان مارز نهاایی کااهش هزیناه و مزیات       تولید مدرن، زمان و هزینه فرایند تولی. هستند

در چنین محیطی نمی توان به سازمان بعنوان یک واحد کسب و کار مجازا نگریسات، بلکاه بایاد آن را     . سازد رقابتی مطرح می

زنجیره تأمین شاامم شابکه ای   . نظر گرفتهای موجود در بازار در  رقابت با سایر زنجیرهبعنوان بخشی از زنجیره تأمین در حال 

از سازمان ها است که از طریق ارتباطات باال دستی و پایین دستی در فرایندها و فعالیتهای مختلا  ارزش زا در قالاب کاالهاا و    

هار زنجیاره تاأمین     (4)طبق شاکم  بر (.(Dey & Nath, 2013, 9خدمات ارائه شده به مصر  کننده نهایی دخیم هستند 

 .(4875،12سلیمانی سه دهی و غفاری نسب،) عبارتست از یک زنجیره از فرایندهای اجرایی تأمین، تولید و ارسالپایه 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (4875،12سلیمانی سه دهی و غفاری نسب،) پیکربندی پایه یک زنجیره تأمین .4شکم 

 

الکتریکی توسط شرکتهای توزی  برق تامین مای گاردد خاود گویاای     هنگامی که برق مصرفی شما بعنوان مصر  کننده انرژی 

را مالحظاه  ( 5)بارای درک بهتار مطلاب شاکم شاماره      . از تولید تا مصر  ایجاد شده اسات زنجیره تأمین این معنی است که 

 کنتارل کیفیات، انارژی    و تولید پس از. شود می ارسال نیروگاه مراکز تولید به و تأمین ایجاد مراکز بوسیله اولیه مواد. فرمایید

. شاود  منتقم می مصر  به بازار نهایت در و شود می های توزی  کننده ارسال سازمان مراکز به انتقال خطوط توسط الکتریکی

 بهام  و مصار  کنناده را پوشاش داده    تاا  اولیه که از مواد است سازمان هایی شامم فرآیندها و که انرژی جریان این مسیر به

   (.4833،4افشار و دیگران، آجرپزی)شود  می تأمین گفته هزنجیر هستند متصم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     
  

 (4833،5 ،افشار و دیگران آجرپزی) برق صنعت تأمین در زنجیره ساختار. 5شکم
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تأمین کننده و مشتری    

 برنامه ریزی
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مشتری تأمین کننده و    
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 آجرپزی)جریان اطالعات و جریان مالی: ددار وجود دو جریان دیگر نیز( انرژی الکتریکی)در زنجیره تأمین عالوه بر جریان کاال 

باه عناوان مثاال در صانای  خادماتی      . همه زنجیره های تأمین ، انواع یکسانی از جریان ها را ندارناد (. 4833،5افشار و دیگران،

نساخه هاای فیزیکای یاا     )است جریان فیزیکی مواد وجود نداشته باشد اما جریان اطالعات اغلاب باه شاکم مساتندات     ممکن 

ماواد تمرکاز دارد در    ییتأمین بار جابجاا   رهیزنجعملیات  .(Rainer & Cegielski, 2011, 335) وجود دارد( رونیکیالکت

و ابزارهای گوناگونی بارای   عوامم (.(Rashed et al., 2010, 61 اطالعات متمرکز است انیاطالعات بر جر میتسه  که یحال

تعااری  مختلفای از داناش در انجمان     . از ابزارها، مادیریت داناش اسات   یکی . بهبود عملکرد زنجیره تامین شناخته شده است

                    از آن دسات یافات   جاام  نمیتوان به یک تعری  این ربناب مدیریت دانش ارائه شده است زیرا دانش یک بحث موقعیتی است، و

(1 Apostolou et al.,1999,.)     (.4837،49حسان بیگای،  ) اجارا باشاد  دانش اطالعاتی است که مفهاومی، مارتبط و قابام               

 مدیریت دانش را به عنوان خلق، اکتسا ، تسهیم، و بکارگیری دانش برای ارتقای عمکرد ساازمانی تعریا  کارده اسات     4الوری

Chamazkoti et al., 2012, 2).) امام مهام  یاک ع و  به عنوان قسمت اصلی مدیریت دانش دانش در سالهای اخیر تسهیم 

 .تأمین، توجه محققین داخلی و خارجی را به خود جلب کرده است زنجیره ارچه سازی برای بهینه سازی عملکردیکپ

گااهی اوقاات    .ممکن است به شیوه های مختلفای تعریا  گاردد   تسهیم دانش بسته به موقعیتی که در آن مد نظر قرار گرفته، 

در مقالاه ای در   5به طور مثال، ریگ .. (Zwaawi et al, 2011,61) دانش به عنوان انتقال دانش نیز نامیده می شود میتسه

هنگاام   5009هماین نویسانده در مقالاه جدیادتر در ساال      . بیش از سی مان  برای تسهیم دانش را شناسایی کرد 5002سال 

نظور بررسی تساهیم داناش   بنابراین به م. پیشنهاد اقداماتی برای غلبه بر موان  یکسان و مشابه، واژه انتقال دانش را بکار می برد

 یاا  داناش  توزیا   از اسات  عباارت  داناش  تسهیم .((Paulin & Suneson,2012, 82 نباید انتقال دانش نادیده گرفته شود

  (.(Chokechai,2013,718 گرفت نظر در یادگیرنده سازمان قلب را آن توان می و است شده آموخته هرآنچه

رت است از تسهیم اطالعات، ایده ها، پیشنهادات و تجار  مرتبط سازمانی افاراد باا   تسهیم دانش عبا( 5005) 8به عقیده بارتول

: دارد را خاود  خاص های ویژگی تأمین زنجیره شرکتهای دانش تسهیم(. et al de Sá FREIRE.(2012,000447,یکدیگر

   .دارد مناساب  شارایط  و صاا   کاناال  دانش تسهیم( 5.است یکدیگرآسان به کمک و ارتباط برای دانش تسهیم اصلی پیکره( 4

 (.(Yang et al.,2008, 2393 است مدت بلند دانش تسهیم( 8

ساازمانها و کساانی کاه در     (4: موفقیت آمیز بودن تسهیم دانش بین سازمانی بستگی به تعدادی پیش شرط دارد که عبارتند از

وح حس کنند و منافعی از انجاام ایان کاار  بارای     تسهیم دانش دخیم هستند، باید نیاز به تسهیم دانش بین سازمانی را به وض

سازمان های دخیم در تسهیم دانش، نیازمند مناب  کافی مانند زمان و بودجه بارای تساهیم داناش    ( 5.همه شرکاء حاصم شود

مبتنای   تسهیم دانش بین سازمانی به شادت ( 8. بین سازمانی هستند، یا از اینرو ،آنها باید مناب  بالفصم خود را تخصیص دهند

افاراد دخیام و   ( 1. این روابط اسا  اعتمااد و اطمیناان الزم را تشاکیم مای دهناد     . ها یا روابط شخصی مناسب است بر شبکه

سازمانهای متبوع آنها باید به تسهیم دانش بین سازمانی به شدت متعهّد بوده و نباید با آن بعناوان یاک فعالیات جاانبی رفتاار      

تسهیم دانش باین ساازمانی   ( 6. فرهنگی، تفکر باز، و تمایم به یادگیری از دیگران اهمیّت دارد نمهارتهای ارتباطی بی( 2. کنند

توانند افراد یا سازمانهایی باشند که افراد و ساازمانها را بهام مارتبط نماوده و      ها یا واسطه هاست که می  مستلزم تسهیم کننده

اگر شارکاء احساا    . ر مستلزم وجود یک فرهنگ بده و بستان استیک مشارکت پایدا( 9. جریان ارتباطات را تعدیم می کنند

 (.(Egger,2005,95داستفاده واق  می شوند، کناره گیری می کنن کنند که از  طریق تسهیم دانش بین سازمانی مورد سوء 
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جیره تأمین امری ضروری با در نظرگرفتن تسهیم دانش به عنوان منب  مزیت رقابتی زنجیره تأمین، بررسی تسهیم دانش در زن

تسهیم دانش بیرونی توجه  5005از سال  .بر تسهیم دانش داخلی تمرکز داشتاولیه صورت گرفته  بررسی های. بنظر می رسد

زمینه زنجیره تأمین  به تدری  رشد  روی تسهیم دانش در تحقیق بر 5008 از سال .را جلب نمود محققین داخلی و خارجی

 .در ذیم به چند مورد از تحقیقات انجام شده اشاره می گردد. تای به خود گرف فزاینده

 شرکت زنجیره تأمین در اطالعات گذاری اشتراک به بر مؤثر عوامم در تحقیق خود با هد  مدلسازی( 4874) و دیگران صفری

 تأثیر توانمندسازهای تحت اطالعات به طور مستقیم به این نتای  دست یافتند که به اشتراک گذاری خراسان خودرو ایران

رابطه ای، و عدم  ، توانمندسازهای(سازمانی ساختار و مشارکتی فرهنگ رهبری، حمایت فناوری اطالعات، توانمندی)سازمانی

امنیت  و فناوری اطالعات به تعهد محیطی، دارد، همچنین عدم اطمینان های قرار کشوری اطمینان تصمیمات کالن

 و( رهبری حمایت مانند)توانمندسازهای سازمانی دادن قرار تاثیر تحت با تأمین زنجیره پویایی های و اطالعاتی، سیستمهای

 .می کنند اعمال تأمین زنجیرة در اطالعات به اشتراک گذاری بر را خود اثر( تعهد مانند)رابطه ای  توانمندسازهای

 صنعت تأمین زنجیره در اطالعات تسهیم بر موثر عوامم بندی در تحقیق خود به منظور رتبه( 4878)الفت و صدیقی گاریز 

تأمین  زنجیره اعضای بین در تعهد و پذیری کشور به این نتیجه دست یافتند که مسئولیت نفتی های فرآورده پخش  و پاالیش

حمایت مدیریت ارشد، میزان دقت در ارائه اطالعات، سطح قابلیت فن آوری اطالعات موجود در بین اعضای زنجیره، هزینه ، 

 تأمین  به ترتیب به عنوان مهمترین عوامم زنجیره اعضای فن آوری اطالعات مورد نیاز، عدم اطمینان مشتری و مناف 

 .اطالعات می باشند تسهیم تاثیرگذار بر

انتقال دانش در  :یادگیری محلی از واحد های کسب و کار چند ملیتی"در تحقیقی با عنوان  (4777;5004) 4و روپر کرون

فعالیت های مختلفی که انتقال دانش را از  شرکت های چند ملیتی در ایرلند شمالی به تأمین کنندگان خود  "زنجیره تأمین

نتای   .ابت پذیری شرکت های تأمین کننده محلی را مورد بررسی قرار دادندتسهیم می کند و تاثیر این فعالیت ها بر روی رق

 و اثبات کرد که ارتباط مثبت معنی داری بین انتقال دانش و توسعه 5004و تحقیق بعدی در سال  4777این تحقیق در سال 

 43میزان هماهنگی دانش بین با هد  بررسی  5008همچنین نتای  تحقیق ایشان در سال . بهسازی تأمین کننده وجود دارد

 .شرکت چندملیتی در ایرلند شمالی و تأمین  کنندگان محلی آنها نشان داد که  هر دو  مکمم دانش قابم مالحظه ای دارند

 سازمانی بین دانش تسهیم با رابطه در مجموعه ای از فرضیات با هد  ایجاد و آزمون( 5002) 5یافته های تحقیق واگنر و بوکو

 موسسات با یک شرکت دانش تسهیم میزان که داد شرکت نشان 435ها و مبتنی بر واکنش  شبکه در مختل  نعاملی با

 تناو  و بین تکرار مثبتی رابطه دارد، همچنین شرکت قرار مناب  آن بطور مثبت تحت تاثیر تعهد مشتریان و تحقیقاتی

 .در شبکه وجود داردیک شرکت توام با تسهیم دانش خود  رضایت ارتباطات داخم شبکه و

در مطالعه ای بر روی مدل تسهیم دانش ضمنی بین سازمانی در زنجیره تأمین، محتوی دانش ضمنی، ( 5003) 8وی هوافی

موان  تسهیم و راه حلهای احتمالی آن را مورد بررسی قرار داد و ایجاد مکانیزم تشویقی تسهیم دانش ضمنی در زنجیره تأمین 

 .را پیشنهاد نمود

در مطالعه ای بر روی انگیزه تسهیم دانش در زنجیره تأمین به این نتیجه دست یافتند که رابطه ( 5007) 1لی و دیگرانونگ 

 .مثبتی میان مزیت رقابتی شرکت وانگیزه تسهیم دانش وجود دارد

رفتن این نکته که تحقیاق  بنابراین با توجه به اهمیت به اشتراک گذاری دانش بین سازمانهای عضو زنجیره تأمین و با در نظر گ

بنادرت صاورت گرفتاه، تحقیاق حاضار باه        زنجیره تأمیندر زمینه تعیین وضعیت اشتراک گذاری دانش بین سازمانهای عضو 

 . برق خراسان رضوی در ایران می پردازد تأمین زنجیرهبررسی وضعیت موجود به اشتراک گذاری دانش بین سازمانهای عضو 
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لی که این تحقیق در جستجوی آن است عبارت است از وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش بین ، سؤاپژوهش بر اسا  هد 

 چگونه است؟ تأمین زنجیرهسازمانهای عضو 
 

 روش تحقیق

، 5کارده  ، الناه 4بنادی  های مختلفی از جملاه زاویاه   تحقیقات آمیخته به دسته. است( کمی، کیفی)آمیخته پژوهش حاضر از نوع

های کیفی گردآوری شده، سپس باا اساتفاده    در تحقیقات آمیخته اکتشافی ابتدا داده. شوند بندی می تقسیم 1یو اکتشاف 8تبینی

از رویکردهای تحلیلی که با سوال تحقیق کیفی بهترین تناسب را دارند از لحاظ کیفی مورد تجزیه و تحلیم قرار می گیرناد، در  

بنابراین در این  (.Creswell & Plano Clark, 2011, 218) شود های کیفی طراحی می نهایت بخش کمّی براسا  یافته

یاک رویکارد کیفای اسات      به منظور تعیین عوامم موثر بر تسهیم دانش در زنجیره تاأمین از روش دلفای کاه   ابتدا  تحقیق که

ت و ارزیاابی قارار   با رویکرد کمّی در زنجیره تأمین برق خراسان رضوی مورد تسا ،  به دست آمدهمدل  سپسو  استفاده گردید،

 . گرفت، مناسبترین روش، رویکرد آمیخته اکتشافی است

دلفی، رویکرد یا روشی سیستماتیک در تحقیق برای استخراج نظرات از یک گروه متخصصاین در ماورد یاک موضاوع یاا یاک       

دهنادگان و فیادبک     ای با حفظ گمنامی پاسا   سئوال است و یا رسیدن به اجماع گروهی از طریق یکسری راندهای پرسشنامه

ها بسیار مؤثر اسات، انتخاا     یکی از مراحلی که در کیفیت پاس  (.496، 4839احمدی و دیگران، )نظرات به اعضای پانم است 

گیاری غیراحتماالی    معموالً انتخا  اعضای گروه از طریق نموناه . صحیح افراد مجر  و آگاه در زمینه موضوع مورد مطالعه است

روش قضاوتی، بر این فار   . گیری هدفدار یا قضاوتی است های استفاده شده در این زمینه، نمونه از روشیکی  .گیرد صورت می

                                 اسااتوار اساات کااه دانااش پژوهشااگر درباااره جامعااه باارای دسااتچین کااردن اعضااای گااروه قاباام اسااتفاده اساات             

(Hasson and McKenna, 2000, 112) .گیری غیراحتمالی و  روه دلفی برای این پژوهش به صورت نمونهاسا ، گ براین

ای انتخاا  شادند کاه حاداقم دارای      گوناه  خبرگان یا اعضای دلفای، باه  . های هدفدار و قضاوتی برگزیده شدند ترکیبی از روش

 :اند ارشد و واجد یک یا چند ویژگی زیر بوده  تحصیالت کارشناسی

o چاپ رسیده است وع پژوهش که در مجالت علمی پژوهشی معتبر بهدارای کتا  یا مقاله در زمینه موض.

o های تحصیلی در زمینه موضوع تحقیق باشند نامه و پروژه استاد راهنما، مشاور، داور یا ناظر پایان.

o های تحقیقاتی در زمینه موضوع تحقیق باشند مجری یا همکار پروژه.

و تعداد آن وابسته به نوع پژوهش، تجار  قبلی افراد، تخصیص زمان بارای  هیچ قانونی صریحی برای انتخا  نمونه وجود ندارد 

کنناده در ایان روش، موضاوع     زیرا عنصر تعیاین . گیری استفاده نمود توان از قواعد معمول نمونه در اینجا نمی. پاسخگویی است

نمایاد   افاراد محادود مای    نظر، خبره و متخصص بودن در یک زمینه خاص است، که دسات پژوهشاگر را بارای انتخاا      صاحب

بدین منظور محقق برای تشکیم پانم دلفی؛ ابتدا با جستجوی افرادی که دارای شرایط ماذکور باشاند،   (. 830، 4833طبیبی، )

نفر در داخم کشور بودند و در نهایات از مجماوع    19نفر در خارج کشور و  32نفر را شناسایی نمود که از این تعداد  485تعداد 

نفر موافقت نمودند که این افراد گروه خبرگان تحقیاق را تشاکیم    58نظر دعوت شده در پانم دلفی، تعداد  و صاحبافراد خبره 

هاا نهاایی شاده و     طور معمول، در روش دلفی پس از چند نوبات تکمیام پرسشانامه و اصاالح آن، عوامام و شااخص       به. دادند

همچنین در خصوص درصد مورد قبول در رسیدن . نماید کسب میپژوهشگر از اعتبار علمی موضوع مورد بررسی خود اطمینان 

درصاد   400درصد تاا   24ها در بین  معموالً یکسانی و همگنی یافته. ها، رویه ثابتی وجود ندارد به اجماع و وحدت نظر در پاس 

 (. 834، 4833طبیبی، )شود  عنوان اجماع تلقی می ها، به پاس 

یافات   پایان پاسخگو خبرگان نظرات و ها دیدگاه بین نظر اتفاق براسا  و سوم دور اتمام زا پس دلفی روش انجام اسا ، این بر

 بدین ترتیب، در . گردیدتأیید و تبیین شاخص  456و  مؤلفه 83عامم و  2در  دانش در زنجیره تأمین میتسهو عوامم موثر بر 
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قرار می گیارد،  مانی، محیطی، سازمانی، دانش، و فرهنگیبین سازعواممازدسته2 یرثتأتحتدانشاین تحقیق اشتراک گذاری

 هاای باین   تایم  تاأمین، تشاکیم   زنجیاره  پیوناد، یکپاارچگی   های ارتباطات، اساتحکام  به طوریکه در عامم بین سازمانی مؤلفه

 داناش، در عامام محیطای    مادیریت  هاای  فنای یکپارچاه، و نااهمگونی سیساتم     متقابم، زیرسااخت  وابستگی سازمانی، میزان

های مزایای اقتصادی شفا ، موقعیت کسب و کار، تناساب منااب ، پیچیادگی اطالعاات باازار، و فشاار رقاابتی، در عامام          مؤلفه

شرکت، و درجاه   آگاهی، تصویر مراقبت، حس از باالیی ارشد، محیط یادگیری، سطح مدیران تعهد و های حمایت سازمانی مؤلفه

 قصاد  داناش،  هزیناه تساهیم   ،نگرش سازمانی نسبت به تسهیم داناش های  ش مؤلفهاطالعات، در عامم دان تکنولوژی از حمایت

اناش  د ، شاکا  فرصتهای تساهیم داناش   ،توانایی تسهیم دانش ،شفافیت تسهیم دانش ،هنجارهای حامی تسهیم ،تسهیم دانش

 فراینادهای  ،یادگیرناده ساازمان   ،یادگیری سازمانی ،ظرفیت جذ  گیرنده دانش دانش، خودکارآمدی خلق گیرنده، و منب  بین

داناش، و در عامام    کنتارل داناش، و   هماهنگی ،مالکیت روانی مبتنی بر دانش ،پیچیدگی و تنوع دانش زنجیره تأمین  سازمان،

 .مشترک مورد سنجش قرار می گیرند شرکتها، ارزشهای بین های مشارکت، اعتماد فرهنگی مؤلفه

سوال است کاه در قالاب طیا  لیکارت باا       456امه خود محقق ساخته شامم ابزار اصلی مورد استفاده در این پژوهش، پرسشن

باه منظاور بررسای    . گردیاد بیاان ( ماوافقم کاامال معناای باه پان  نماره ومخاالفم کاامال به معناییکنمره)نمرات یک تا پن  

  شاده مارتبط باا موضاوع و باه     بکارگیری محقق از مقاالت و تحقیقات علمی معتبر و نمایاه  عالوه بر  پرسشنامه، 4(اعتبار)روایی

ماورد مطالعاه ،    در حوزه این تحقیاق اساتید و خبرگان از  تن 2 گیری از تکنیک دلفی، سؤاالت نهایی شده توسط خصوص بهره

گیرد هیچ گونه ابهام و نارسائی نداشته و در واق  آن  دهندگان قرار می بازنگری و تایید قرار گرفت تا سؤاالتی که در اختیار پاس 

گیری به طریق محتوایی حاصم گردیده است  ی وسیله اندازهیتوان گفت روا ر این اسا  میب. دست آورد مورد نظر است را به چه

گیاری معار  محتاوی یاا مجموعاه       رواسازی محتوایی در پاس  به این پرسش است که آیا مواد یا محتوای این وسایله انادازه  )

پس از جایگاذاری  پرسشنامه ،  5(قابلیت اعتماد)چنین به منظور سنجش پایاییهم (گیری هست یا خیر؟ خصوصیات مورد اندازه

 ، ضریب آلفای کرونباخ باا اساتفاده از نارم   عضوی 42در یک نمونه آزمون  مقادیر حاصم از اطالعات برآورده شده در طرح پیش

برخوردار  خوبیپرسشنامه از پایایی  79/0با توجه به آلفای بدست آمده  برابر با  که محاسبه شد  IBM SPSS 21.0 افزار آماری

 .است

زنجیاره تاأمین  بارق     هاای عضاو   شارکت  (پایاه  اعم از سطح ارشد، میاانی و )مدیران   ی آماری تحقیق حاضر شامم کلیه جامعه

ا دارا های زیار ر  ویژگی می باشد که در سه حوزه تولید، انتقال، توزی  مشغول به فعالیت بوده و 4871خراسان رضوی در خرداد 

 :باشند

 سابقه کار مدیریتی سال دارای حداقم دو :ال 

 (باالتر و کارشناسی)دانشگاهی مدرک تحصیلی دارای : 

زنجیره تأمین  بارق خراساان رضاوی، تعاداد کام مادیران کاه دارای         های عضو بر اسا  آخرین آمار ارائه شده از سوی شرکت

نفر در بخش تولید شاامم شارکت مادیریت تولیاد بارق       480است؛ به طوریکه  نفر 164های فوق نیز می باشند، برابر با  ویژگی

 مادیریت  فردوسای، شارکت   ترکیبای  سایکم  شریعتی، نیروگاه ترکیبی سیکم مشهد، شرکت مدیریت تولید برق تو ، نیروگاه

 526ای خراساان، و   نفر در بخش انتقال شامم شرکت برق منطقاه  92بینالود ،  سبز برق نیروی تولید خیام، شرکت برق تولید

رضوی مشغول  خراسان استان برق نیروی توزی  مشهد،و  شرکت شهرستان برق نیروی توزی  نفر در بخش توزی  شامم شرکت

 .هستند فعالیت به

باا  ) بنادی  گیاری تصاادفی باا طبقاه     نمونه  برای انتخا  نمونه از شیوه حاضردر پژوهش مورد مطالعه با توجه به ساختار جامعه 

روشی است که در آن جامعاه ماورد بررسای باه طبقاات       ،بندی گیری تصادفی با طبقه نمونه. گردید استفاده( متناسب تخصیص

 در این روش سعی بر . شوند مختل  تقسیم شده و از هرطبقه واحدهایی به طور تصادفی و مستقم از طبقات دیگر انتخا  می
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حدهای درون هر طبقه نسبت به ساایر طبقاات همگنای بیشاتری داشاته      بندی شود که وا ای طبقه آن است که جامعه به گونه

نفار   542پس از تأیید روایی و پایایی ابزار تحقیق ، پرسشنامه در نمونه تحقیق که شاامم  (. 75، 4874ارقامی و دیگران، )باشند

داده هاای   .بودند، توزی  گردیدی برق خراسان رضو تأمین رهیهای عضو زنج شرکت( پایهو  یانیاعم از سطح ارشد، م) رانیمداز 

با بهره گیاری از روش هاای آماار     و  STATISTICA 10 و  IBM SPSS 21 آماریافزارهای  جم  آوری شده از طریق از نرم

 .، و آزمون فریدمن مورد تجزیه و تحلیم قرارگرفتند(zآزمون )ای، آزمون نسبت  استودنت تک نمونه -Tتوصیفی، آزمون 
 

 یافته ها

نفار   421نفر از مدیران زنجیره تأمین برق خراسان رضاوی،   542در بین ضعیت متغیرهای جمعیت شناسی نشان داد بررسی و

از پاساخگویان را مادیران   %( 15)نفار   74 .در بخش تولیدی مشغول به کاار هساتند  %( 53)نفر  64در بخش خدماتی و %( 95)

نفار   99، (ه، رئیس اداره، سرمهند  شیفت، سرپرست شیفت،رئیس شیفت، معاون شیفتشامم پستهای رئیس گرو)سطح پایه 

شاامم  )را مدیران ساطح عاالی   %( 48)نفر  57، و (شامم پستهای مدیر دفتر، مدیر امور، مجری)را مدیران سطح میانی %(  86)

ساال ساابقه کاار     47تا  40بین %(  18)نفر  74اکثریت پاسخگویان اعم از .  اند تشکیم داده( پستهای مدیرعامم، معاون، مشاور

ساال   57تاا   50نفر از پاسخگویان مربوط به مدیرانی است که باین   70شامم%(  15)دارند، پس از آن بیشترین درصد فراوانی 

د سال سابقه مادیریتی دارناد، پاس از آن بیشاترین درصا      40کمتر از %(  28)نفر 402اکثر مدیران اعم از . سابقه فعالیت دارند

اکثریات  . ساال مای باشاد    47تاا   40نفر از پاسخگویان مربوط باه مادیرانی باا ساابقه مادیریتی      68شامم ( درصد 85)فراوانی 

افارادی باا ناوع    %( 26)نفار از پاساخگویان    450.باشند دارای سطح تحصیلی فوق لیسانس می%( 26)نفر 454پاسخگویان شامم

از پاساخگویان را  %( 73)نفار   544در نمونه مورد بررسی، . پیمانی هستند -قراردادی%( 15)نفر 74حکمی، و  -استخدام رسمی

اکثریات  . باشاند  مجارد مای  %( 1)نفار   3متأهم و %( 76)نفر  509از این میان . اند را زنان تشکیم داده%( 5)نفر  1مردان و تنها 

 66شاامم  %(  84)بیشترین درصد فراوانی قرار دارند، پس از آن  سال 21تا  12در گروه سنی %( 16)نفر  77پاسخگویان اعم از 

مربوط باه پاساخگویان   %( 50)کمترین درصد . اند سال را تشکیم داده 11تا  82نفر از پاسخگویان را مدیران با توزی  سنی بین 

  .باشد سال و بیشتر می 22با رده سنی 

ازمانهای عضو زنجیاره تاأمین همانگوناه    در پاس  به سوال تحقیق در مورد بررسی وضعیت موجود اشتراک گذاری دانش بین س

دارای بیشترین تاأثیر بار تساهیم داناش در زنجیاره       8/65شود، عامم سازمانی با میانگین  مالحظه می( 4)که در نمودار شماره 

از این در حالی است که . می باشد( مدیران زنجیره تأمین برق خراسان رضوی)تأمین برق خراسان رضوی از دیدگاه افراد نمونه 

ساایر  . دیدگاه گروه خبرگان، عامم فرهنگی به عنوان مهمترین عامم موثر بر تسهیم دانش در زنجیره تاأمین شناساایی گردیاد   

 .به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارنداز دیدگاه مدیران عوامم بین سازمانی، فرهنگی، دانش، و محیطی 
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ی از دیدگاه تأمین برق خراسان رضو رهیزنجدر دانش  میوضعیت کلی تسه( 4)شماره  جدولهمچنین بر طبق نتای  

                                  باشد داری آزمون می دست آمده کوچکتر از سطح معنیب P-valueزیرا  است( 1/27) باالتر از سطح متوسط پاسخگویان

(0500000 //  valueP).  عالوه براین، مقدارP-value  گانه مؤثر  پن هریک از عوامم به دست آمده برای

 .ضعیتی باالتر از سطح متوسط دارندهمه عوامم وتوان چنین نتیجه گرفت که  باشد؛ لذا می می 02/0بر تسهیم دانش کمتر از 
 

 تسهیم دانش بر مؤثر ی گانه پن  عوامماستودنت برای بررسی وضعیت  -tآزمون . 4 جدول

 مدیران زنجیره تأمین برق خراسان رضوی دیدگاه از در زنجیره تأمین 
 

 عوامم مؤثر بر تسهیم دانش

 در زنجیره تأمین
 میانگین تعداد

 انحرا 

 معیار

 درجه 

 آزادی

 مقدار

 tآماره 
P-value 

 

 00000 400944 541 4104 6008 542 بین سازمانی

 00000 20126 541 4507 2103 542 محیطی

 00000 400960 541 4807 6005 542 فرهنگی

 00000 440818 541 4207 6508 542 سازمانی

 00000 440357 541 4407 2706 542 دانش

 00000 440506 541 4508 2701 542 مجموع عوامم
 

 
 

 
 

 

 دیدگاه از تسهیم دانش در زنجیره تأمین بر مؤثرهای تشکیم دهنده عوامم پنجگانه  در نهایت به منظور بررسی وضعیت مؤلفه

ناهمگونی سیستم های  نتای  نشان داد که. استودنت بهره گیری شد -tمدیران زنجیره تأمین برق خراسان رضوی نیز از آزمون 

باالتر از تسهیم دانش میان شرکاء به عنوان یکی از موان   های عضو زنجیره تأمین برق خراسان رضویمدیریت دانش سازمان 

 . حد متوسط است
 

 ه گیریبحث و نتیج

ایجاد یک فرهنگ تسهیم دانش که بر تسهیم دانش تاکید داشته و به همه اعضای زنجیره تاامین ایان    4یمینگبر طبق تحقیق 

خاود باه   تحقیاق   در وی همچناین  .(Yiming,2010,2) ضروریسات است بیشتر تسهیم دانش  دهد که مزایای آگاهی را می

بر روی تسهیم دانش میان شارکاء در   موثرعوامم به عنوان یکی از ناهمگون مدیریت دانش های سیستم ناشی از موان  تکنیکی 

 . ه استنمود هاشار زنجیره تأمین

 باالترین اولویتدارای  ز دیدگاه مدیران زنجیره تأمین برق خراسان رضویا نیعامم سازماییکه از آنجابر طبق نتای  تحقیق، 

 . بایستی اقدامات الزم در جهت حفظ وضعیت بهینه موجود شناسایی شده و استمرار یابداست، 

درحالیکاه   برق خراسان رضوی از دیدگاه مدیران در رتبه ساوم قارار دارد،  تأمین  در زنجیره همچنین از آنجا که عامم فرهنگی

هر ساازمان عضاو    مدیرانالزم است  ،این عامم از دیدگاه گروه خبرگان بیشترین تأثیر را بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین دارد

  .نمایند اقدام کند می استقبال بین سازمانی دانش تسهیم از که فرهنگی به سازمانی فرهنگ تبدیم جهت درزنجیره تأمین 

از نظر باز یا پذیرا بودن می توان فرهنگ شرکت را به دو . ثیر عمده ای بر تسهیم دانش داردبه طور کلی فرهنگ شرکت تا

فرهنگ محافظه کار قابلیت نوآوری کارکنان را محدود می کند و مان  از جریان و انتقال . تقسیم کرد( محافظه کار، باز)دسته 

در حالیکه فرهنگ باز،  . ا مشکم مواجه خواهد شددانش میان شرکت ها می شود، در نتیجه تسهیم دانش بین شرکتی ب

 شرکت های مختل  عضو زنجیره تأمین بدین علت که درمحیط های خاصی شکم . نوآوری و تسهیم دانش را ترغیب می نماید
 
 

                                                           
1Yiming  
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  شرکتهایی که فرهنگ باز دارند در زمینه تسهیم دانش بسیار خو  عمم. گرفته اند، دارای فرهنگ شرکتی متفاوتی هستند

با استفاده . می کنند، بنابراین مناسب است تا شرکتهای عضو زنجیره تأمین نسبت به خلق یک فرهنگ شبیه و باز اقدام نمایند

از ابزارها و روشهای مختل  برای رسیدن به اتحاد و برقراری ارتباط ، شرکتهای عضو زنجیره تأمین می توانند اهدا ، ایده ها و 

ترتیب  ثبات و رقابت بدین . زنجیره تأمین شکم دهند تا فراگیر و باز بودن فرهنگ ارتقاء یابد ضوابط رفتاری یکسانی برای

                            پذیری کم زنجیره تأمین بهبود می یابد و منجر به تسهیم مناسب دانش در زنجیره تأمین خواهد گردید

Yurong & Mingwei, 2010, 603) .)و  : تسهیم دانش بین سازمانی عبارتند از های مفید برای نمونه ابزارها و روش

 ها و کارگاههای آموزشی، قراردادهای آموزشی بین سازمانی، بازدیدها یا تبادالت سایت ها، انتشار و تبادل نشریات، کنفرانس

 .سازمان، پروژه های و برنامه های مشترک، و غیره می باشد چند یا دو بین یادگیری

 فته های تحقیق در خصوص سطح باالی ناهمگونی سیستم های مدیریت دانش مرتبط با عامم بین سازمانی بایدبا توجه به یا

اشاره نمود یکی از موان  به کارگیری دانش میان سازمانی این است که سیستم های مدیریت دانش ناهمگون سازمانهای 

سیستم های مدیریت . نمی توان آنها را با یکدیگر پیوند دادمختل  امکان همکاری و استفاده مجدد دانش یکدیگر را ندارند و 

دانش غیر مشترک معایبی را به دنبال دارد از جمله اینکه کارکنان دانشی بایستی زمان و تالش زیادی را برای یافتن دانش 

  بدست آورند، مرتبط در سیستم های مدیریت دانش مختل  صر  نمایند چون بایستی دانش را از منابعی با ماهیت مختل

مهندسان دانش نیز بایستی مناب  بسیار زیادی را صر  خلق و به روز رسانی دانش سازمانی نمایند حتی اگر همان دانش در 

متأسفانه عدم وجود استاندارد یا زبان مشترک مان  از همکاری سیستم های . سایر سیستم های مدیریت دانش موجود باشد

راه رف  این مشکم، تشکیم شبکه و استفاده از میانجی های  یک .Leung et al, 2009,234)) مدیریت دانش می باشد

با استفاده از میانجی های مناسب اعم از رویکردهای تهیه نقشه دانش، سطوح اتوماسیون، تکنیکهای تطبیق و . مناسب است

نمایند اگر چه از نظر ساختار و طرح های  همسان سازی، سازمانها می توانند در قالب یک شبکه از دانش بین سازمانی استفاده

ایجاد یک شبکه مشارکتی مدیریت دانش بین  با پیشنهاد (Leung et al, 2009,233). یکدیگر تفاوت دارنددانش با 

سازمانی میتوان یک سکوی دانش را به وجود آورد که از طریق آن سازمانها می توانند در حوزه های کاری مشابه به دانش بین 

دانش میان سازمانی بازیابی شده را می توان برای حمایت از خلق ، ذخیره ،انتشار،  .انی دست یابند و از آن استفاده کنندسازم

هر شبکه باید دانش مربوط به یک حوزه خاصی را داشته  .بکارگیری و ارزیابی فرآیندهای مدیریت دانش سازمانی استفاده نمود

وقتی یک سازمان به نوع . به آن دانش دسترسی یافته و از آن به نحو اثر بخش استفاده کنند باشد تا کاربران بتوانند به راحتی

خاصی از دانش احسا  نیاز کرد می تواند از سایر سازمانهایی که آن دانش را در حوزه مربوطه دارند برای تشکیم یک شبکه 

ان های دیگر هم که به چنین دانشی نیاز دارند نیز می هنگامی که این شبکه به بار نشیند، سازم. در کنار یکدیگر دعوت کند

در داخم شبکه هر سازمان بایستی . بپیوندند به جای اینکه خودشان به تنهایی یک شبکه دانش ایجاد کنندتوانند به این شبکه 

به دانش مورد نسبت به قواعد توافق شده پایبند باشند و اجازه دهد سایر مشارکت کنندگان نیز حسب میزان توافق شده 

نیازشان دسترسی داشته باشند، همچنین یک سازمان می تواند به چندین شبکه که حوزه های کاری مختل  را پوشش می 

مسئولیت ایجاد و حفظ سکوی تسهیم دانش می تواند بعهده عضو راهبر زنجیره  (.Leung et al, 2009،236) دهند بپیوندد

   (Yiming,2010,3).کاری بدست می آورد قرار گیرد که بیشترین منفعت را از هم

تشکیم کارگروه مدیریت دانش بین سازمانی با اعضایی متشکم از مدیران ارشد سازمانهای عضو زنجیره تأمین  برق خراسان  

همچنین ایجاد تیم های دانش فرا شرکتی نظیر تیم توسعه مشترک،تیم پروژه موقت، تیم تسهیم . رضوی پیشنهاد می گردد

از طریق تشکیم . مبتنی بر شرکت مرکزی و غیره، یک روش اثربخش برای تسهیم دانش ضمنی در میان شرکتها استدانش 

این امر باعث نوآوری  .این تیم ها هر سازمان عضو زنجیره تأمین، دانش و فن آوری را تبادل نموده و از یکدیگر یاد می گیرند

در نهایت  .(Yurong & Mingwei, 2010) أمین را ارتقاء می دهدفنی و خلق دانش شده و مزیت رقابتی کم زنجیره ت

یک از  مشارکت هرمیزان متشکم از اعضای کلیدی زنجیره تأمین که مسئولیت ارزیابی  مشارکت تشکیم یک تیم ارزیابی

 (Yiming, 2010, 2). ، پیشنهاد می گردددر تسهیم دانش را بعهده داردء شرکا
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صاحبان تجربه است، لذا جهت آشکار نمودن این دانش ضمنی بایستی تجار  / ضمنی در نزد صاحباز آنجاییکه تجربه ، دانش 

لذا ایجاد سیستم ثبت تجار  سازمانی . و در  آموخته ها را مستند نمود تا در موقعیت های مشابه بتوان از آن استفاده کرد

امکان دسترسی اعضای شرکتهای عضو زنجیره تأمین مخصوصا کارکنانی که در شر  بازنشستگی هستند و فراهم کردن شرایط 

 .از اهمیت بسیاری برخودار است آنان به منظور توسعه آگاهی

 هم افزای تسهیم دانش تنها ارزشهای بنابراین،. شد خواهد دانش مان  از تسهیم هایی برای نشست و مالقات مکان و زمان فقدان

                         باشند برخوردار ارتباط برقراری ظرفیت زمان، و نظیر یکاف مناب  از طرفین که داشت خواهد وجود زمانی
Cheng et al, 2008, 287).)  
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