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 شناسایی محدودیتها و موانع ایجاد و اشتراک دانش 

  ∗∗ نژادو یاسر قاسمی ∗ محمد سلگی
 28/11/1397تاریخ دریافت: 

 20/03/1398تاریخ پذیرش: 

 چکیده
ای کلیدی در راستای کسب مزیت رقابتی برای سازمانها در محیط پویای  اشتراک دانش در بین کارکنان، مؤلفه

باشد. این  ا شناخت محدودیتهای تأثیرگذار بر اشتراک دانش در سازمان نیز امری مهم میامروز است. در همین راست
گردد. هدف این مقاله شناسایی  گذاری مؤثر دانش میمحدودیتهای شامل عواملی است که مانع از تسهیم و به اشتراک

ا بر اشتراک دانش در سازمان است. بندی محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش و نیز بررسی تأثیر این محدودیته و دسته
تحقیق شامل دو مرحله است: در مرحله اول با استفاده از روش تحلیل محتوا در ادبیات مدیریت دانش، محدودیتهای 

گیری  آوری، و با بهرههای تحقیق جمع شناسایی شد. در مرحله دوم با استفاده از پرسشنامه، دادهایجاد و اشتراک دانش
واریانس و آزمون کروسکال والیس به بررسی تأثیر این محدودیتها بر ایجاد و اشتراک دانش پرداخته از روش تحلیل 

شماری، جامعه آماری این پژوهش شامل تمام مدیران  شد. به دلیل محدودیت و امکان دسترسی با استفاده از روش تمام
های تحقیق نشان داد که هشت محدودیت  تهنفر است. یاف 40و کارکنان بانک کشاورزی شهرستان نهاوند به تعداد 

های موروثی، روابط دشوار، فاصله، هزینه دانش، راهبرد به کارگیری  برای ایجاد و اشتراک دانش وجود دارد: سامانه
دهد تأثیر محدودیتهای راهبرد به کارگیری  ها نشان می چنین یافتهدانش، فناوری در دسترس، عدم اثبات و اعتماد. هم

 اصله، عدم اثبات و اعتماد در طول فرایندهای مختلف زنجیره عرضه متفاوت است. دانش، ف
  

 .محدودیتهای اشتراک دانش ؛فرایند مدیریت دانش ؛زنجیره عرضه ؛اشتراک دانش ها: کلیدواژه
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 مقدمه
عنوان یاریگر مهم هر تالش  کننده محصوالت و خدمات به امروزه تواناییهای نیروهای عرضه

، 1کردن مزیت رقابتی مورد توجه قرار گرفته است )گوان و همکاران منظور حداکثر هسازمانی ب

از متخصصان تولید، لجستیک و  2(. اگر چه مدت زیادی نیست که در زنجیره عرضه2006

اند که زنجیره عرضه تنها وظیفه ستادی کسب و شود، سازمانها دریافتهتدارکات استفاده می

تواند به مزیت رقابتی تبدیل است که می 3قع زنجیره عرضه، توان کلیدیکارشان نیست، بلکه در وا

واقع این اجزا اغلب  طور کلی اکنون سازمانها بخوبی از اجزای زنجیره عرضه آگاهند و در شود. به

مؤثر اجزا  4شود؛ اما بسیاری از سازمانها هنوز با مسئله همراستاییکار گرفته می به بخوبی ایجاد، و

(. اغلب سازمانهای همراستا اجزای زنجیره عرضه را جداگانه 2007، 6؛ تیس1994، 5)دیدرگیرند 

شود که شکل فرایند همراستایی را تغییر کنند؛ اما عملکرد زمانی حداکثر میدرک و مدیریت می

؛ 2008، 7دهند و بر عملکرد کل فرایندها به صورت سیستمی تمرکز کنند )مک لولین و همکاران

است  یرقابت تیبه مز دنیرس برای هااز منابع مهم سازمان یکیدانش (. 2000، 8مکارانبارسون و ه

 نای کمک بهسازمانها  (.2009، 9)ماسا و تستا است قیدق تیریمد ازمندیآن ن یذات ییایپو لیو به دل

مناسب را کسب و حفظ کنند. با خلق و انتشار دانش در  یرقابت تیمز توانند یم راهبردیمنبع 

 (.2008، 10)چوی و همکاران ابدی یم شیافزا یکنون یایدن ریمتغ وضعبه  ییسخگوان، توان پاسازم

 فایا یسازمان نقش مهم یو ارتقا ینوآور ،یریادگیدانش در  تیریمد ر،یبر اساس مطالعات اخ
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دانش در واقع، خلق و  تیریکه مد کند یم انینگرانه ب کل دگاهی( از د2010) 1کبد. کند یم

دانش  یو سازمانده تیتقو ،یریادگیخلق، اشتراک،  قیاست که موجب تشو یطیمح تیریمد

  (.2011، 2)گانسل و همکاران دشو یم یسازمان تیعنوان مز به

ممکن است در خلق، اشتراک و  یساختار سازماناند که  ای از پژوهشگران بیان کرده عده

محققان  (.1997، 3کا و تاکوچی)نونا داشته باشد یحالت بازدارندگ ای ، وکاربرد دانش مشوق

دانش در قالب  بیترک منظور بهافراد و سازمانها  یبر توانمند ی رااجتماع هیسرمادیگری تأثیر 

 ییو توانا زشیانگ جادیا کنند که این عامل با دانند و مطرح می مؤثر میسازمان  یفکر هیسرما

 های اشتراک دانش و تقویتعنوان ساختاری قوی، رفع محدودیت به اشتراک دانش در سازمان

 (. برخی از پژوهشگران2002، 5؛ آدلر2013، 4است )لیل رودریگز و همکاران یسازمان یریادگی

عدم  ،یفرد لیعدم تما ،فناوری/ندهاایموانع عمده و مهم اشتراک دانش را فر قاتشانیتحق جیدر نتا

 نداهکرد انیب خطر تیریو مد یمکان/ساختار، رهبر ،یکار ادیتراکم ز ،یسازمان لیتما

 هی(، نقش سرما1386و همکاران ) یالوان نیچنهم (.2014، 6)آبراهامسون و گودمن دالهانتی

در تحقیق رنجبرفرد و  اند. دانسته ریورمهم و ض یدانش سازمان تیریرا در توسعه مد یاجتماع

شده است.  (، موانع مدیریت دانش برای چهار نوع فرایند کسب و کار شناسایی1392همکاران )

نقش و تأثیر سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه فرهنگی در ارتقای  گر،ید ۀدر مطالع

و  انیاقدامات مدیریت دانش در سازمان مورد تشریح قرار گرفته است )منور و رفع موانع اثربخشی

یت در دهی انواع دانش و مدیر اند تا با اولویت تالش کرده گرید ی(. گروه1391همکاران، 

(. 1392ملک و رادفر، یی)رضا ابندیبهبود مدیریت ارتباط با مشتری ب منظور به ییاهکارهاسازمان، ر

بر  به عنوان عامل محرک یا بازدارنده تأثیر انواع فرهنگ سازمانی یبه بررس زین ی دیگردر پژوهش
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آشنا و شده است )  اقدامات مدیریت دانش در مراکز آموزشی یک سازمان دولتی پرداخته

رسد در کشور ما تحقیق جامعی در ارتباط با  با توجه به این تحقیقات به نظر می(. 1392همکاران، 

شناسایی انواع محدودیتها و موانع اشتراک دانش و بویژه تأثیر آنها بر فرایندهای زنجیره عرضه 

عرضه برای  گونه که عملکرد فرایندهای اصلی اشتراک دانش در زنجیره انجام نشده است. همان

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 

 گذارد، خیلی مهم نیست؛ بلکه الزم است مدیریت درک کند که این خرد سازمان تأثیر می

گذارد. فرایندهای اصلی  محدودیتها چگونه بر مراحل مختلف فرایندهای یکپارچه سازمان تأثیر می

قرار  1کنند، تحت تأثیر شاهراه اطالعات و دانش سازمان، بدون توجه به جایی که در آن کار می

-گذاری آن و هم دارد. محدودیتهای شناخته شده بر چگونگی دسترسی به اطالعات و به اشتراک

گذارد. در این مقاله بر فرایند زنجیره عرضه  چنین بر چگونگی ایجاد و مدیریت دانش تأثیر می

شود که بر اشتراک دانش تأثیر  بانک تمرکز، و با استفاده از ادبیات، محدودیتهایی شناسایی می

گذارد. نهایتاً تأثیر این محدودیتها بر مراحل مختلف فرایند زنجیره عرضۀ بانک بررسی  می

 شود. می

 با توجه به این مطالب سؤاالت این تحقیق عبارت است از:

 محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش کدام است؟ -1

آیا محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش بر مراحل مختلف فرایند زنجیره عرضه بانک  -2

 کشاورزی تأثیر یکسانی دارد؟

تقال دانش و اطالعات درون از آنجا که تحقیقات علمی کمی درباره محدودیتهای ان

های مربوط برای بهبود  فرایندهای سازمانی هست، هدف ایجاد و توسعه یک نظریه بنیادی و الگو

 عملکرد فرایندها در سازمانهاست.
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 ادبیات نظری و پیشینه پژوهش
 شناسایی محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش

ریت دانش، باید تمایل به دانش را در میان منظور اطمینان از موفاقایت هر اقدام مدی سازمان به

( بارای اینکاه برناماه داناش     2001) 1هاای کلاوو و همکااران    کارکنان خود ایجاد کند. طبق یافته

 2وسیله نیروی کار پذیرفته شود، افراد باید تشنه دانش شاوند. کارکناان بایاد باه مادیریت داناش       به

آوری  ه کنند و یا در کاربرد، توزیاع و جماع  عنوان بخش اساسی از رضایت و موفقیت شغلی نگا به

فعال دانش درون سازمان، صریح و دقیق باشند. تأکید بر اهمیت نقش افاراد در ایجااد و اشاتراک    

، 4؛ کلوو و همکااران 2000، 3اطالعات و دانش، دیدگاهی پذیرفته شده است )کراق و همکاران

ک اطالعات و ایجاد دانش را بخشی از توان (. بنابراین، اگر کارکنان اهمیت دستیابی و اشترا2001

(، 2005، 5؛ داونپاورت 2000منظور یاادگیری و ناوآوری بپذیرناد )کاراق و همکااران،       سازمانی به

 تیری(، مفهوم موانع مد2003) 6یزوالنسکگذارد.  واکنش فردی کارکنان بر فرایند اصلی تأثیر می

عادم   ایا انتقاال   لیا دال انگریا که ب ردیگ یار مک به ییاز شاخصها یا دسته فیتوص منظور بهدانش را 

  (.2012، 7)پاولین و سانسون انتقال دانش باشد

ادبیات دانشگاهی و عملی در ارتباط با محدودیتها، موانع و احتماالً تأثیرات آنهاا کاه تاالش    

کند عملکرد فرایندها را از طریق نوآوری مدیریت دانش مؤثر و کارامد تقویت کند، گساترده   می

لاولین و  گوناگون است. این محادودیتها و مواناع باه طاور خالصاه در ذیال آماده اسات )ماک          و

 (:2008همکاران، 

( دو محادودیت  2001کلوو و همکااران )  گذاری دانش:انگیزش در جهت به اشتراک . 1

 کنند که عبارت است از: مهم ایجاد فرهنگ خالق و تسهیم کننده دانش را تعیین می
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 اعتباار کاردن  کاردن، نادیاده گارفتن و حتای بای      : این حالت تمایل به مخفیعدم عالقه ...  -

تواناد از   کند که در محدوده معلومات مورد عالقه فرد نیست؛ این مشکل می دانشی را توصیف می

 طریق منابع کامالً نادرست ایجاد شود.

 ا برای افرادگردد که ارزش دانش ر دانش قدرت است ... : این عالمت به این ذهنیت بر می -
دهد. افراد با این ذهنیت، درست مانند شخص صااحب   از ارزش دانش برای سازمان، باالتر قرار می

 کنند. عنوان بخشی از مزیت رقابتی شخصی نگاه می دانش خارج از سازمان به دانش خود به

تأثیر  انتقال دانش کششی/ رانشی: اینکاه کارکناان چگوناه داناش و اطالعاات را جاذ         .2
گذارد، عامل مؤثری در موفقیت یا شکست سازمان است. تحقیقات نشان  کنند و به اشتراک می می
کننااد.  اسااتفاده ماای 1دهااد کااه سااازمانهای موفااق از ترکیباای از ساااختارهای کششاای و رانشاای ماای

 به جریان انداختن دانشبرای هستند و به فناوری الزم  2های رانشی در طراحی از باال به پایین سامانه

هستند و بیشاتر باه میال ذاتای      3های کششی در طراحی از پایین به باال اند. سامانه و اطالعات وابسته
درون ساازمان، ضاروری اسات کاه      4منظاور ایجااد تفکار یاادگیری     افراد به دانش بستگی دارد. به

داناش و اطالعاات تقویات و تشاویق      6دانش و اطالعات در برابر فرهنگ رانشی 5فرهنگ کششی
 . (2001کلوو و همکاران ، شود )

بر دانش: روابط میان کارکنان به شکست انتقاال داناش کماک     7تأثیر روابط بین شخصی  .3

 گذارد: کند. احتماالً چهار عامل در روابط بر دشواری انتقال دانش تأثیر می می

این شود؛ برای مثال انتقال دانش ضمنی ذاتاً مشکل است به ویژگیهای دانشی که منتقل می -

توان آن را از طریق ارتباطات شفاهی و کتبی به صورت کامل منتقال کارد )نوناکاا و     دلیل که نمی

 (. 1995، 8؛ پوالنی1997تاکوچی، 
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 ویژگیهای منبع دانش  -

کنناد کاه    ویژگیهای دریافت کنناده داناش و اطالعاات. بعاای از پژوهشاگران بیاان مای        -

بروز موانع و مشکالتی منجر شود. آنها تقاضای سازمان را تواند به  تفاوتهای محتوای پایۀ دانشی می

دانند )کاوهن و   برای منابع جدید دانش )یا ظرفیت جذبی( تابعی از دانش قبلی مرتبط با سازمان می

(. افراد دیگری محدودیت اشتراک دانش را ویژگیهاای  2012؛ پاولین و سانسون، 1990، 1لوینتهال

مادیریت داناش     در سازمانهای بازرو و پیییاده، کمباود زیرسااخت    اند. بویژه  سازمانی بیان کرده

  (.2012؛ پاولین و سانسون، 1997، 2شود )اسویبای مناسب موجب بروز مشکالتی می

 . (1996 ی،زوالنسکشود )و زمینۀ فرهنگی که دانش در آن منتقل می 3بافت -

نتقااد اصالی را باه عوامال     کند بار خاالف تفکار رایاج، کاه ا      ( بیان می1996چنین زوالنسکی )هم

دهند، محدودیتهای اصلی انتقال درونی دانش مرباوط باه نباود ظرفیات جاذ       انگیزشی نسبت می

 بین منبع و دریافت کنندۀ دانش است. 6و روابط نادرست 5، ابهام علی4کننده دریافت

ای  دهپژوهشگران دریافتند که عملیات اشتراک دانش پدیا : تأثیر ساختار سازمانی بر دانش .4

، 8؛ هاستد و و میشاایلوا 2004، 7گیرد )گوپتا و میشایلواطور گسترده سازمان را در بر می که به است

سه دسته مشکل همراه باا فرایناد اشاتراک داناش شناساایی       (. آنها1995؛ نوناکا و تاکوچی، 2002

 کردند:

ی دارد. بدون شود: دانش بافت رفتاری و شناختی معینی جادانش در سطح محلی ایجاد می -

 توان به دالیل و فرضیات مربوط به هر بخش از دانش رسیدگی کرد. درک بافت دانش نمی

شود: اغلب هنگاامی کاه مناابع محادود و کمیاا        عرضه می 9دانش، نامتناسب و ناعادالنه -
 

1. 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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ا است، کسانی که دانش را در اختایاار دارند، مایال نیساتند بادون انتااظار عمال متاقااابل، آن را با      

 صارف زمان و تالش به اشتاراک بگذارند.

است: اشتراک اثربخش دانش به تمایل افراد به شناساایی دانشای    1اشتراک دانش اختیاری -

 که دارند و تمایل آنها به اشتراک دانش به هنگام نیاز بستگی دارد.

دید تابعی ( معتقدند که توانایی فرد برای درک دانش ج2004عالوه بر این گوپتا و میشایلوا )

( این است که در این 2004از توانایی جذ  اوست. نکته جالب در مورد تحقیق گوپتا و میشایلوا )

ای از بخشاها در نظار   عنوان موجودیتی واحد نگاه نشاده اسات بلکاه مجموعاه     تحقیق به سازمان به

رد. آنها ساه  کنند و هر بخش تقاضای متفاوتی از ایجاد دانش دا گرفته شده است که با هم کار می

 تواند مانع ایجاد و اشتراک دانش شود: اند که میجنبۀ سازمانهای پیییده را شناسایی کرده

ماهیت متفاوت کسب و کارها بدان معنا که نیاز به مدیریت دانش متفاوت است. برخای از   -

مادیریت   های کنند؛ بنابراین سامانه های متفاوتی کار می بخشها یا واحدهای کسب و کار در محیط
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 تقاضااهای     -
ناش  چنین ترجیحات مختلف در زمیناه چگاونگی باه دسات آوردن دا    متفاوتی از انواع دانش و هم

 است.

در هر بخش و واحد کسب و کاار باه    2های تدوین شده و شخصی شده ای که سامانهشیوه -
های دانش است در  سازی سامانهروند. اگر چه عمل رایج ارزیابی سازمان تدوین و شخصیکار می

و توان عرضه مورد انتظار هر بخش بستگی دارد. بنابراین هنگام تعریاف   3موریتأسطح بخشی به م

دهنده سازمان از اطالعات استفاده و  ، درک اینکه چگونه بخشها و واحدهای تشکیل4هبرد دانشرا
 کنند، باید مورد توجه قرار گیرد. دانش را ایجاد می

 

1. Voluntary  

2. Codified and personalized system 

3. Mission  

4. Knowledge strategy  
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هاای   عنوان جزئی اساسی در ساامانه  تأثیر دیدگاه تدوین شده بر اشتراک دانش: فناوری به .5

؛ بارساون و  2004اسات )گوپتاا و میشاایلوا،     عرضه دانش در ارائاه داناش بارهاا شکسات خاورده     

هاا و فراینادهای اجتمااعی     (. این تفکر، که مدیریت دانش بشدت به الگوها، شیوه2000همکاران، 

محاور وجاود داشاته اسات )داونپاورت و       تر از فناوریها و سااختارهای رایاناه   تکیه دارد، بسیار قبل

ش بر اهمیت عوامل فرهنگی و رفتاری تأکید (. شواهد تجربی درباره اشتراک دان1998، 1پروساک

 (. 2000، 2کند تا عوامل مربوط به فناوری )دلونگ و فاهی می

ساازی، سااختاردهی،   آنها پی بردند که انسان در شناساایی، اکتساا ، جماع آوری، ذخیاره     

( همانناد کلاوو و   2001) 3چناین ماالهوترا  تاری دارد. هام   توزیع و ارزیابی داناش نقاش مرکازی   

در سازمان وجاود دارد. او   4( معتقد است که نیاز ضروری به ایجاد فرهنگ دانش2001ران )همکا

، 5داناد )ماالهوترا  فکری را در این زمینه مؤثر مای  دهی و تمرکز بر دارایی استفاده از ساختار پاداش

2001 .) 

. نشاان داده شاده اسات    1یک دیدگاه دقیق و صحیح از مارپیچ یادگیری در شکل شماره  .6

در این دیدگاه محدودیتها بر توانایی سازمان یادگیرناده در شناساایی، ایجااد و اشاتراک داناش و      
( را در کناار  1995دیادگاه سانتی نوناکاا و تااکوچی )     1گاذارد. شاکل شاماره     اطالعات تأثیر می
دهد که نشاندهنده تأثیر احتمالی محدودیتهای مرباوط باه هار رباع بار      تر نشان می دیدگاهی واقعی

شود که از بین رفتن دانش هنگاام انتقاال باه وجاود      فرایند یادگیری است. در این تحقیق فرض می

 شود. محدودیتها و سطحی بستگی دارد که مدیریت می

اگر اجازه داده شود محدودیتهای درون سازمانی بدون اینکه شناساایی و   6با توجه به دیدگاه عملی

یر بگذارد، امکان دارد چرخاه یاادگیری متالشای شاود و     مدیریت شود بر ایجاد و انتقال دانش تأث

 وری ناکام بماند.  سازمان در دستیابی به بهره

 

1. Davenport & Prusak 

2. Delong and Fahey 

3. Malhotra  

4. Knowledge culture  

5. Malhotra 
6. Pragmatic  
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 یریادگی یاز دست رفتن دانش در الگو .1شکل 

 (2008و همکاران،  نی؛ به نقل از مک لول1995 ،ی)نوناکا و تاکوچ

 

خود داشاته   "ش مدیریتدان"خواهند شانس بیشتری در دستیابی به نیازهای اگر سازمانها می

باشااند، نیازمنااد شناسااایی محاادودیتهای مختلااف درون سااازمان و درک چگااونگی تااأثیر ایاان     

 . (2008و همکاران،  نیمک لولمحدودیتها بر فرایند یادگیری در طول هر چهار ربع هستند )

 بندی محدودیتهای دانشدسته

فواید آن بلکه کمبود مهارت  دهد که نه تنها عدم درک مدیریت دانش ومطالعات نشان می 

خود تحت  قاتی(، در تحق2005) 1جیرشود. در افراد نیز باعث ایجاد محدودیتهایی برای دانش می

 ساه مواناع اشاتراک داناش را در     ،به آنها توجه کنناد  دیبا رانیکه مد ،عنوان موانع اشتراک دانش

و اهااداف اشااتراک   هاااردراهبقاارار داد. از نظاار او   فناااوریو  یسااازمان ،ی/فردیشخصاا ۀدساات

( بااه 2000. بارسااون و همکاااران )اباادیباار فرهنااگ اشااتراک دانااش تمرکااز   دیاابا زیااآم تیااموفق

 

1. Riege 
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)تکنیکای،   1بنادی تکنیکای ا اجتمااعی    محدودیتهای انتقال موفق دانش با اساتفاده از ساامانه طبقاه   

 ر سازمانی است.بندی توجه به مسائل و موضوعات نرمتنگرند. مزیت این طبقه سازمانی، افراد( می

کردن عملکرد مدیریت داناش باه علات نااتوانی در شناساایی       بسیاری از سازمانها در حداکثر

اندازه مسائل تکنیکی و ساازمانی بار    اند؛ زیرا این مسائل بهتر )اجتماعی( شکست خورده مسائل نرم

)سیستمی( مورد  2نگر گذارد، از سوی دیگر، مدیریت دانش باید از دیدگاهی کل عملکرد تأثیر می

 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:

 )مشترک(  3ایمحدودیتهای بین طبقه. 1

باه مناابع و وجاود    گاذاری آن نیازمناد دسترسای    : خلق دانش و به اشاتراک  4منابع موجود -

کاار گیرناد. ایان بار فرهناگ داناش کششای         کارمندانی است که بتوانند دانش را ایجاد کنند و باه 

از  یکمبود زمان اختصاص داده شاده باه کارکناان ناشا    (.  2000 داللت دارد )بارسون و همکاران،

داناش اسات   از موانع قابل توجهی در مادیریت   کمبود آموزش و تجربه مناسب ،یکار ادیتراکم ز

 (. 2014؛ آبراهامسون و گودمن دالهانتی، 2011، 5)آونگ و همکاران

کند که افراد باید احساس کنند که اشتراک داناش  ( بیان می2008) 7: راجان6نیاز به پاداش -

تار، کااهش سااعات کااری یاا تعطیلای       موجب فوائد فوری مانند ناسازگاری کمتر، وظاایف سااده  

 شود.زودتر می

فرهنگ کارکنان ممکن است اشاتراک و اساتفاده دوبااره از داناش را پشاتیبانی       :8فرهنگ -

. اگر چه برخی معتقدند کاه بایاد باا اساتفاده از فنااوری بار ایان        (2001کلوو و همکاران، نکند )

 

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 کرد، توجاه باه فرهناگ از دیادگاه کششای و رانشای ضاروری اسات؛ زیارا ایان           

کنند که چگونه کارکنان به فنااوری موجاود دسترسای خواهناد     ن میطور گسترده تعیی ها به دیدگاه

 کنند.  داشت و از آن استفاده می

 1محدودیتهای فناورانه . 2

حلای  تواند راهکنند که فناوری به تنهایی نمی : پژوهشگران پیشنهاد می2فناوری در دسترس -

شده   ترکیبی از کاربردهای منطبقحلهای تدوین شده سازمانی معموال برای دانش ارائه کند و نیز راه

ارتباطات و اطالعات،  یبه روز نبودن فناور گرید یا عده(. 2000با هم است )بارسون و همکاران، 

را  یکا یالکترون لینفس در کاربرد وساا  کمبود اعتمادبهو  رفتار و نگرش کارکنان رییبودن تغ مشکل

 (. 2011کاران، )آونگ و هم نداهمؤثر دانش برشمرد تیریاز موانع مد

عنوان محدودیت مهام مادیریت داناش اسات.      های موروثی به : سامانه3های موروثی سامانه -

وجاود     ITدیدگاه استاندارد متداولی بارای بخاش  که های چند بخش بویژه هنگامی  اتصال سامانه

 سازد. ندارد، ایجاد سامانه انتقال دانش مؤثر را مشکل می

 4محدودیتهای سازمانی . 3

: برای اینکه هر سامانه مدیریت دانش ماؤثر باشاد، بایاد دربااره     5هدفگذاری ضعیف دانش -
 رود به دست آید، آگاه باشد. اطالعات مورد نیاز و آنیه از طریق دانش انتظار می

کند کاه یکای از محادودیتهای انتقاال      ( بیان می1992) 7: فیشر6هزینه مدیریت انتقال دانش -
 زینه مدیریت همکاری است. دانش درون سازمانی، ه

: اشتراک دانش خصوصی با شرکا، ساازمان را خطار افشاای    8محافظت از دانش خصوصی -

 

1. 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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کند. در نتیجه مقاومت درونی سازمان در برابر اشاتراک داناش اختصاصای باا     رو میاطالعات روبه

 یابد.کنندگان افزایش میعرضه

( یکی از مؤثرترین ابزارهای انتقاال داناش   1995های نوناکا و تاکوچی ) : طبق یافته1فاصله -
های با زبان، قانون و فرهناگ   ارتباط رو در روست؛ اما ماهیت گسترده سازمانهای امروزی و محیط

 سازد.  متفاوت این امر را غیرممکن می

 2محدودیتهای فردی . 4

ع منظاور محافظات از منااف    : این محدودیت به جایی مرباوط اسات کاه باه    3مقاومت درونی -
 شود. سازمانی دانش پنهان و یا جریان آن محدود می

خواهند اطالعات  : این محدودیت زمانی است که مشتریان نمی4نفع شخصی )خودخواهی( -
 کننده ارائه کنند. خود را به عرضه

کنیم و بر ارزشی کاه   اعتماد بر روشی که ما اطالعات دریافتی را درک می عدم:5عدم اعتماد
 ی(، زماان 2006) 6از نظار بانادرد  (.  2000)بارسون و همکاران،گذارد  تأثیر میلیم برای اطالعات قائ

از اشاتراک   به دلیال تارس عادم اعتمااد     کارمند ارشد کیکه  دشو یم جادیموانع اشتراک دانش ا
عدم اعتماد به همکاران و (. 2012)پاولین و سانسون،  کند یم یخوددار یدست نییدانش با کارمند پا

)آوناگ و  رود  ی از موانع مهم اشتراک دانش به شمار مای شغل یارتقا تیدادن موقع دست زترس ا

(. پژوهشگران دیگری کمبود مشوقهای فردی و توجه نکردن به ارزشهای فرهنگی 2011همکاران، 
کنند )تیس و همکاران،  بویژه اعتماد و همکاری را از موانع مهم مدیریت اثربخش دانش قلمداد می

 (.1998داونپورت و پروساک،  ؛1998، 7و گوشال ؛ ناهاپیت1997

گاذاری  : خطر با دو محدودیت دانش خصوصای و اعتمااد مارتبط اسات. باه اشاتراک      8خطر

 

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.

ود: ش( ترس از استثمار از این جمله آغاز می2000) 2های لوکاس : طبق یافته1ترس از استثمار
گذارم که  فکر کنم تو در عاوض آن چیازی باه    من فقط زمانی دانش خود را با تو به اشتراک می»

 «.دهیمن می

: این محدودیت به زمانی مربوط است که سازمانهای دارای بِرند پیشرو در  3ترس از آلودگی
 (. 2000، 4کنند )لوکاس تری درک میمورد افرادی نگران باشند که برندشان را در سطح پایین

(، کلاوو و همکااران   2000(، بارساون و همکااران )  1996محققان مختلفی همیون زوالنساکی ) 

اند. جدول ذیال   ( فهرست جامعی از محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش را شناسایی کرده2001)

 دهد: نتایج تحلیل محتوای این تحقیقات را نشان می
 محدودیتهای ایجاد و اشتراک دانش .جدول 

 شرح محدودیت نبعم
 (؛2000)بارسون و همکاران، 
 (؛2011)آونگ و همکاران ، 
 (2012)پاولین و سانسون، 

 ITفنااااوری در دساااترس )آیاااا 
 نیازهای

 KM کند؟( را پشتیبانی می 

سازمان را پشاتیبانی   آیا فناوری موجود راهبرد دانش
 کند؟ می

 یا راهبرد دانش با چگونگی ایجاد و اشتراک دانشآ 5راهبرد به کارگیری دانش (2004)گوپتا و میشایلوا، 
 درون بخش یا واحد کسب وکار تناسب دارد؟

 (؛2000)بارسون و همکاران، 
 (؛1992)فیشر، 

)آبراهامسااون و گااودمن دالهااانتی،  
2014) 

آیا هزیناه مادیریت همکااری برانتقاال داناش تاأثیر        6هزینه دانش
 گذارد؟ می

 (؛2000)بارسون و همکاران، 
 ؛(2001وو و همکاران، کل)

 (؛2001)مالهوترا، 
 (2000)دلونگ و فاهی، 

 فاصله )جغرافیایی، فرهنگ،
 زبان، قانون(

باار  آیااا فاصااله جغرافیااایی، تفاااوت فرهنااگ و زبااان
 گذارد؟اشتراک دانش تأثیر می
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 ؛(1996 ی،زوالنسک)

 (1997)نوناکا و تاکوچی، 
بار   بط همکارانآیا کمبود تعامل و صمیمیت در روا 1روابط دشوار

 گذارد؟اشتراک دانش تأثیر می

 (؛2000)بارسون و همکاران، 
 (2012)پاولین و سانسون، 

هااای مااوروثی باار انتقااال دانااش تااأثیر      آیااا سااامانه  های موروثی سامانه
 گذارد؟ می

 (؛2000)بارسون و همکاران، 
 ؛(2006 ؛باندرد)
 (2001کلوو و همکاران ، )

 (2011)آونگ و همکاران ، 

 اعتماد )اعتماد برای افارادی کاه  
گذاشاته   با آنها دانش به اشتراک

 شود.(می

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

 )آیا دانش مربوطه 2عدم اثبات (1996 ی،زوالنسک)
 دارای ارزش است.(

منباع   ای که داناش بار اسااس تجربیاات قبلای     درجه
 رسد.نش مفید به نظر میدا

 

 شناسی پژوهشروش
ی فیتوصا  ز ناوع هاا ا  داده یاز نظر گاردآور ی، بر اساس راهبرد تحقیق از نوع کمّ قیتحقاین 

اسات. از تحقیقاات پیمایشای     3یکااربرد  قاات یاز نظر هدف از نوع تحق)غیرآزمایشی( پیمایشی و 

منظاور   (. باه 1390سارمد و همکااران،   شاود )  منظور توزیع ویژگیهای جامعه آماری اساتفاده مای   به

چنین از بررسی میدانی در بانک کشاورزی استفاده ای و هم ها از مطالعات کتابخانه آوری دادهجمع

 اتیمحتوا در ادب لیدر مرحله اول با استفاده از روش تحل :شامل دو مرحله است قیتحقشده است. 

شاد. در مرحلاه دوم باا اساتفاده از      ییساا و اشتراک دانش شنا جادیا یتهایدانش، محدود تیریمد

 یباه بررسا   آزمون مقایساه میاانگین  از  یریگ و با بهره ی،آورجمع قیتحق یها داده ،پرسشنامهابزار 

 و اشتراک دانش پرداخته شد.  جادیبر ا تهایمحدود نیا ریثأت

 جامعه و نمونه آماری

هرساتان نهاوناد اسات. در    جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان بانک کشاورزی ش

 

1. Arduous relationship  

2. unproven 
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ها به طریق شامارش کامال از هار     شماری استفاده شد. در گردآوری داده این مطالعه از روش تمام

شاود. سرشاماری کامال در ماواردی ر       آوری مای  های مورد نظار جماع   یک از افراد جامعه، داده

ضرورت نداشاته باشاد    گیری دهد که تعداد افراد جامعه مورد مطالعه چندان زیاد نباشد و نمونه می

 30پرسشنامه توزیع شده بین مادیران و کارشناساان باناک،     40(. از میان 1390)سرمد و همکاران، 

هاا   %(. میزان پاسخگویی افراد به پرسشنامه75طور کامل به آن پاسخ دادند )تعداد بازگشت =  نفر به

 نشان داده شده است. 2های مختلف در جدول شماره  در گروه
 میزان پاسخگویی به سؤاالت .2جدول 

 واحد سازمانی فراوانی درصد فراوانی درصد معتبر درصد تجمعی

 یس شعبهئر 3 10 10 10

 دایره مالی 4 3/13 3/13 3/23

 دایره اعتبارات 4 3/13 3/13 7/36

 دایره حسابداری 4 3/13 3/13 50

 متصدی امور بانکی 8 7/26 7/26 7/76

 حسابرسی 7 3/23 3/23 100

 جمع 30 100 100 -

 

 

 ها ابزار گردآوری داده
ساؤال اسات و باا     39این مطالعه با استفاده از پرسشنامه اجرا شد. ایان پرسشانامه، کاه شاامل     

هاای مختلاف    تایی لیکرت )از همیشه تا هرگاز( نظار افاراد مشاغول در حاوزه      پنجاستفاده از طیف 
شاود. پاس از تجزیاه و تحلیال     ها جویاا مای  کاری را در مورد تأثیر هشت محدودیت بالقوه سازمان

(، �%= 4/82گویاه؛   6( باه دسات آماد: رواباط دشاوار )     �متغیرهای تحقیق این ضارایب پایاایی )  
(، اجارای   �%= 3/76گویاه؛   5هاای ماوروثی )   (، ساامانه �%= 4/80گویاه؛   4فناوری در دسترس )

%= 2/81گویاه؛   4(، فاصله )�%= 4/72گویه؛  4(، هزینه دانش )�%= 7/67گویه؛  6راهبرد دانش )
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 (. �%= 9/83گویه؛  6(، اعتماد )�%= 5/86گویه؛  4(، عدم اثبات )�

اعتباار محتاوا،   منظور بررسی روایی ابزار تحقیق از روش بررسی اعتبار محتوا استفاده شاد.   به
دهناده ابازار    لیتشاک  یاجازا  یبررسا  یاسات کاه معماوالً بارا     قیابزار تحق ییروا یاز بررس ینوع
اگار ساؤالهای ابازار معارف ویژگیهاایی باشاد کاه محقاق قصاد          . شاود  یکار برده م به یریگ ندازها

گیری آنها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. اعتبار محتوای هر آزمون، معموالً  اندازه
 (. 1390شود )سرمد و همکاران،  توسط افراد متخصص تعیین می

های مک لولین و همکااران   در این پژوهش، روایی ابزار در تحقیق با توجه به ابزار استاندارد
 ( مورد تأیید قرار گرفته است. 2000( و بارسون و همکاران )2008)

 

 ها تجزیه و تحلیل داده
ای وجاود خواهاد داشات. ایان      ها شش گروه مقایساه  در این مقاله برای تجزیه و تحلیل داده

چنین الزم به ذکار  دهند. همه خدمات بانکی را تشکیل میهای کاری فرایند ارائ شش گروه، گروه

هاای از پایش تعریاف شاده ماورد       است که هر فرد فقط یک بار به عنوان عاوی از یکی از گروه

شاوند. باا توجاه باه ایان مطالاب،       ها به طور مستقل آزموده می گیرد. بنابراین گروه پرسش قرار می

کروسکال ا والیس تجزیه و تحلیال واریاانس یکطرفاه      آزمون مورد استفاده در این تحقیق آزمون

است. آزمون کروسکال ا والیس، تعمیم یافته آزمون یومان ا ویتنی و معاادل ناپارامتریاک آزماون      

شود. زمانی  های مستقل استفاده می تحلیل واریانس یکطرفه است. از این آزمون در طرحهای گروه

های مستقلی که قصاد مقایساه آناان را داریام از دو      گروهکنیم که تعداد  از این آزمون استفاده می

(. دیگار ویژگای مهام آزماون کروساکال ا والایس تاوان آن در         1394گروه بیشتر باشد )کریمی، 

های با اندازه متفاوت است. با توجه به اینکه تعداد افارادی کاه    تجزیه و تحلیل و مقایسه داده گروه

هاا   اند با هم برابر نیستند برای تجزیه و تحلیال داده  داده در هریک از شش گروه به پرسشنامه پاسخ

 شود.  از آزمون ناپارامتریک استفاده می
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 های تحقیق یافته
دهاد. آنیاه    های مختلف نشان می سطح پاسخگویی به پرسشنامه را در گروه 2جدول شماره 

شاده باا    تهای فرض%( محدودی75توان نتیجه گرفت این است که با توجه به میزان پاسخگویی ) می

 اندازه بزرگتر یا کوچکتری در درون واحدهای مختلف سازمان وجود دارد.

شاود، آزماون   اگر چه همه محدودیتها با شدت کمتر یا بیشتری در درون ساازمان ظااهر مای   

گاذارد   دهد که همه محدودیتها به شکل یکسانی بر ساازمان اثار نمای   کروسکال ا والیس نشان می 

 . (سه)جدول شماره 
 . آزمون کروسکال ـ والیس3جدول شماره
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 250/9 933/11 382/12 608/12 221/12 958/9 428/7 125/10 کای دو

Df 5 5 5 5 5 5 5 5 

Sig. 072/0 191/0 076/0 032/0 027/0 030/0 036/0 099/0 

 

طاور متفااوتی بار ایجااد و اشاتراک       ( محدودیتهای زیر به05/0داری )با توجه به سطح معنی

 گذارد: دانش درون سازمان تأثیر می

 استراتژی به کارگیری دانش -

 فاصله -

 عدم اثبات -

 اعتماد -

اسات؛ ایان    05/0شاتر از  داری بیدیگر محدودیتهای باقیمانده در آزماون دارای ساطح معنای   

هاای مختلاف درون ساازمان تاأثیر      طاور متفااوتی بار گاروه     بدین معنی است که این محدودیتها به

رسد ایان محادودیتها در عمال در     نظر می توان تعیین کرد این است که بهگذارد. آنیه که می نمی
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چاه باا    اگار  3ر جدول گیری کلی همه محدودیتهای بیان شده دسازمان وجود دارد. به عنوان نتیجه

 رسد بر انتقال دانش در سازمان وجود داشته باشد. درجات مختلف تأثیر به نظر می

 کارگیری دانش راهبرد به

این محدودیت ناشی از عدم تناساب راهبارد داناش باا واحاد کساب و کاار اسات. ماهیات           

رجیحات مختلاف در  چنین تمتفاوت کسب و کارها مستعد تقاضاهای متفاوتی از انواع دانش و هم

زمینه چگونگی به دست آوردن دانش است. چنانیه راهبرد دانش با چگاونگی ایجااد و اشاتراک    

شاود. هنگاام تعریاف راهبارد      دانش در هر بخش متناسب نباشد، باعث بروز چنین محدودیتی مای 

کناد،   دانش، درک اینکه چگونه هر بخش یا واحد سازمانی از اطالعات استفاده و ایجاد دانش می

باید مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه واحدهای کساب و کاار درگیار مجموعاه فراینادهای      

مختلفی هستند و هر فرایند ورودی و خروجی مخصاوص باه خاود را دارد هار فرایناد در زماان و       

مکانی خاص به شکل خاصی از اطالعات و دانش نیاز دارد. بنابراین، تفاوت تأثیر این محادودیت  

های مختلف سازمان به تفاوت در نیازهای دانشی و شیوه ایجاد دانش آنها  انتقال دانش در گروه بر

 گردد.  بر می

 فاصله

کاهاد. وجاود فاصاله از     فاصله بیانگر حدی است که از میزان ارتباطات رو در روی افراد می

گاذارد. افاراد در    مای  نظر مکان جغرافیایی، فرهنگ و زبان بر ساختار اشتراک و انتقال دانش تأثیر

کنند؛ برخی خطرپاذیر و برخای دیگار     رویارویی با موقعیت عدم اطمینان به طور متفاوتی عمل می

گونه که قبال بیان شد، انتقال دانش نیازمند تعامل طرفین است و افراد با فرهنگ  گریزند. همان خطر

از آنجا که همگی افراد مشغول  و زبان مشترک در برقراری ارتباط با یکدیگر تمایل بیشتری دارند.

در یک واحد کسب و کار از نظر فرهنگ و زبان یکسان نیساتند، پاذیرش و تعامال آنهاا باا عادم       

های مختلف کاری در بانک به لحاظ سطوح مختلف ارتباطی یا ارتباط  اطمینان همراه است. گروه

د باا مادیران دیگار بانکهاا یاا      زبانی، متفاوت هستند؛ بدین معنا که افراد مسئول شعبه یا مادیر ارشا  

دستی بانک این سطح تعامل با مشتریان و همکاران  مؤسسات متعامل هستند و برای کارمندان پایین
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ها با هم متفاوت، و طبیعتاً فرهنگ کاری آنها  است. بنابراین قوانین و شیوه ارتباط کالمی این گروه

گاذاری داناش    اشاتراک  محادودیت در باه  نیز با هم متفاوت است؛ لذا وجود فاصله به عنوان یک 

 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 چه موضاعی و باا چاه دیادی باه همکااران خاود نگااه         

ی دارد. در برخی از واحدها افراد به چشم رقیب کنند بر ایجاد و اشتراک دانش تأثیر قابل توجه می

کنند. وجود رقابت بین افراد بارای تصادی پسات و مقاام ساازمانی بار عادم اعتمااد          به هم نگاه می

افزاید. میزان پذیرش، جذ  و درک دانش در افراد مختلف به میزان اعتماد آنان به منبع داناش   می

دانش و اطالعات خود را با افراد مورد اعتماد خود در چنین کارکنان تمایل دارند بستگی دارد. هم

تواند یک عامل مؤثر در این زمینه باشد. سوابق کاری مشابه و طول خدمت میان بگذارند. زمان می

کند و دانش و اطالعات خود را براحتی در اختیاار هام   زیاد، اعتماد بیشتری بین کارکنان ایجاد می

که کارکنان برای اطالعات دریافتی ارزش بیشاتری قائال شاوند.     شودگذارند. اعتماد باعث می می

های کاری با ساوابق متفااوت، بیاانگر وجاود ساطح متفااوتی از اعتمااد میاان          بنابراین وجود گروه

 اعاای گروه است.

 عدم اثبات

آیا دانش ارزشمند است؟ افراد باید احساس کنند که اشتراک دانش موجب فوائدی از جمله 

شاود. اگار فارد     تر، کاهش سااعات کااری یاا تعطیلای زودتار مای       متر، وظایف سادهناسازگاری ک

شود در این زمینه تمایال بیشاتری از    وری او می احساس کند که اشتراک دانش باعث افزایش بهره

های مختلاف باا توجاه باه ماوقعیتی کاه در ساازمان دارناد، باازخورد           خود نشان خواهد داد. گروه

هاای کااری باا دیاد زماانی متفااوت، بیاانگر         خواهند داشات. وجاود گاروه   متفاوتی از نظر زمانی 

هاای باا دیاد بلناد مادت بارای داناش         رویکردهای مختلف در برابر ارزشمندی دانش است. گروه

ارزش بیشتری قائلند. بنابراین موقعیت هر گروه در درون سازمان بر میزان شادت ایان محادودیت    
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های مختلف بررسی شده در پژوهش، رویکرد مختلفی درباارۀ   تأثیرگذار است؛ به بیان دیگر گروه

 زمان داشتند و این موضوع بر شدت اثر این محدودیت بر آنها مؤثر است. 

 

 گیری و پیشنهادها نتیجه
هدف تحقیق این است که اوالً محدودیتهای ایجااد و اشاتراک داناش شناساایی، و ثانیااً باه       

ی مختلف زنجیره عرضه بانک پرداخته شود. در این راساتا  ها بررسی تأثیر این محدودیتها بر گروه

های نمونه آماری تحقیق بهاره گرفتاه    از روشهای تحلیل محتوا و آزمون مقایسه میانگین و نیز داده

دهد کاه هشات محادودیت وجاود دارد کاه بار انتقاال داناش باین           شد. نتایج این تحقیق نشان می

دهد که محدودیتها باه خاودی خاود     چنین نتایج نشان میهای مختلف سازمان تأثیر دارد. هم گروه

گذارد؛ در واقع این بدین معنی اسات کاه فعالیات ایجااد و      طور متفاوتی بر انتقال دانش تأثیر می به

چناین در درون فراینادهای   اشتراک دانش و اطالعات توسط کارکنان نه فقط در سازمان بلکه هم

( 1393طلاب )  هاای زناد حساامی و حقیقات     نتاایج باا یافتاه   یکپارچۀ سازمان نیز متفاوت است. این 

دهااد در مراحال مختلاف مادیریت دانااش     هاای ایاان پژوهشاگران نشاان مای     ساازگار اسات. یافتاه   

اعتماادی باه اساتفاده از داناش و تجربیاات، نباود       محدودیتها و موانعی بدین شرح وجود دارد: بای 

هادایت، نباود مشاوقهای ساازمانی بارای       و فاای اعتماد و تعهد در سازمان، نبود روحیاه رهباری  

های این تحقیق باا نتاایج    گذاری دانش و واگذار نکردن اختیار برای اشتراک دانش. یافتهاشتراک

، (2001)کلااوو و همکاااران (، 2000، بارسااون و همکاااران )(2004) لوایشااایگوپتااا و متحقیااق 

 ( سازگاری دارد. 2000(، دلونگ و فاهی )2001مالهوترا )

گی تأثیر محدودیتها بر ساختار انتقال ضمنی ا صریح ا ضمنی در طول فرایند کار، نوع   چگون

حال عملیااتی   یاا راه   ITکند. بنابراین با توسعه  حل مورد نیاز را در آن بخش از فرایند تعیین میراه

اشات.  توان انتظار پشتیبانی کامل نیازهای عملیاتی کارکنان هار فرایناد را د   کلی درون سازمان نمی

بنابراین سازمانها باید بر هار فرایناد باه صاورت جداگاناه تمرکاز، و محادودیتها و نیازهاای آن را         

شاود کاه هار ساازمان چاالش       شناسایی و مدیریت کنند. در دیادگاه مادیریت راهباردی بیاان مای     
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چناین  توان برای همه ساازمانها نساخه واحادی تجاویز کارد. هام      مخصوص به خود را دارد و نمی

کنااد کااه هاار یااک از فرایناادهای درون سااازمان نیازهااا و  ماادیریت دانااش نیااز بیااان ماای رویکاارد

 محدودیتهای خاص خود را دارد.  

هاای مختلاف    های تحقیق نشان داد که چهار متغیر )محدودیت(، تأثیر متفاوتی بر گاروه  یافته

ست. وجود فاصله و در سازمان دارد. متغیر فاصله در طبقه سازمانی و متغیر اعتماد در سطح فردی ا

کاهش ارتباطات رو در رو از موانع مؤثر در انتقال دانش است. تحقیق نیز نشان داده است که باین  

فاصله )سلسله مراتب سازمانی( و تسهیم دانش رابطه معکوسی وجاود دارد. از ایان رو باه مادیران     

تار در طارح    مساطح  سازی فرایندهای تسهیم دانش از سااختارهای شود در راستای آسان توصیه می

های مختلاف   سازمانی خود استفاده کنند. از سوی دیگر محدودیت فاصله بر انتقال دانش در گروه

یناد نیازمناد ساطح    ابانک تأثیر متفاوتی دارد. این امر بیانگر این اسات کاه مراحال مختلاف هار فر     

به نیااز باه ارتباطاات     شود مدیران بانک با توجه ارتباطات فردی متفاوتی است. بنابراین پیشنهاد می

 متقابل کارکنان در هر مرحله از فرایند، میزان همگنی اعاای گروه را تعیین کنند.

دهد.  اعتماد یا عدم اعتماد فرد به منبع اطالعات، ساختار اشتراک دانش را تحت تأثیر قرار می

ازمانی، کاه تساهیم   ها، ساختار و روابط سازمانی است. ساختار س اعتماد سازمانی تحت تأثیر سامانه

های سازمانی که برای انتشار دانش نسابت باه ذخیاره داناش ارزش      کند و سامانه دانش را آسان می

کناد، همگای از طریاق     های سازمانی که اشتراک دانش را تقویت مای  بیشتری قائل است و راهبرد

انش دارد. رعایت افزایش اعتماد کارکنان نسبت به انتقال دانش، نقش بسزایی در فرایند مدیریت د

حقوق مالکیت معنوی و اینکه در سامانه جبران خدمات بانک، فردی که دانش خاود را در اختیاار   

کند، پاداش بیشاتری دریافات کناد،     گذارد نسبت به فردی که دانش خود را ذخیره می دیگران می

چناین  هام  گذاری دانش بین کارکنان باناک اسات.   خود عاملی تأثیرگذار برای تشویق به اشتراک

کند و آنها داناش و  سوابق کاری مشابه و طول خدمت زیاد، اعتماد بیشتری بین کارکنان ایجاد می

 گذارند. اطالعات خود را براحتی در اختیار هم می

کارگیری دانش است. چنانیه راهبارد داناش باا     های به محدودیتهای تأثیرگذار دیگر راهبرد
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شود. با  متناسب نباشد، باعث بروز چنین محدودیتی میچگونگی ایجاد و اشتراک دانش در بخش 

توجه به اینکه واحدهای کسب و کار، درگیر مجموعاه فراینادهای مختلفای هساتند و هار فرایناد       

ورودی و خروجی مخصوص به خود را دارد، هر فرایند در زمان و مکانی خاص به شکل خاصای  

گاذاری داناش، اینکاه چگوناه یاک       اشتراکاز اطالعات و دانش نیاز دارد. هنگام تعریف راهبرد 

 کند، باید مورد توجه قرار گیرد.  بخش یا واحد سازمانی از اطالعات استفاده و ایجاد دانش می

سرانجام عدم اثبات، محدودیت دیگری است که به ارزش و ماهیت دانش بستگی دارد. تأثیر 

یانگر نقش متفاوت داناش در  های مختلف زنجیره عرضه بانک، ب متفاوت این محدودیت در گروه

مراحل مختلف است. هر چه میزان ارزش دانش بیشتر باشاد و باه هرانادازه داناش پایگااه قاویتری       

کند؛ به عبارت دیگر میازان قادرت داناش     برای قدرت باشد، احتمال تسهیم دانش کاهش پیدا می

ه به این امر باه اجارای   شود با توج در مراحل مختلف متفاوت است. از این رو به مدیران توصیه می

هایی که دانش منبع قدرت است،  های دانشی اقدام کنند؛ مثالً برای اشتراک دانش در محیط راهبرد

 توان به اعطای حق امتیاز به کارکنان به فرهنگ نشر دانش کمک گرفت. می

ت رغام نباود تفااو   های موروثی و روابط باه  محدودیتهای دیگر اعم از هزینه، فناوری، سامانه

های مختلف نیز باید مورد توجه این سازمان قرار گیارد؛ بادین صاورت کاه ماثالً       معنادار در گروه

برای پیشگیری از محدودیت هزیناه و فنااوری در ساازمان، بایاد میازان مناسابی بودجاه باه بحاث          

چنین پاداش مناسبی برای ترغیاب افاراد باه    گذاری دانش تخصیص یابد. هم زیرساختهای اشتراک

دانش اختصاص یابد. روابط میان کارکنان سازمان عاملی اثر گذار بر اشتراک دانش اسات.   تسهیم

سازمانها به منظور تقویت تسهیم دانش در سازمان باید به میازان بیشاتری بار ساازمان غیررسامی و      

های دوستی تأکید کنند تا هم از طریق ایجاد روابط صمیمانه و ضمن افزایش اعتمااد، زمیناه    گروه

 شود: یم دانش را فراهم سازند. بر این اساس به طور مختصر پیشنهادهای کاربردی ذیل ارائه میتسه

افزایش همگنی اعاای گروه و ایجاد ارتباطات متقابل کارکنان به منظور کاهش فاصله در  -

 گذاری دانش  به اشتراک

 دانش گذاری رعایت حقوق مالکیت معنوی برای ترویج اعتماد و تشویق به اشتراک -



 و اشتراک دانش  جادیو موانع ا تهایمحدود ییشناسا 

 

 

126 

 سازی سامانه جبران خدمات بانک با سیاستهای تسهیم دانش متناسب -

 گذاری دانش، متناسب با نیاز دانشی بخش یا واحد سازمانی تعریف راهبرد اشتراک -

نگر کارکنان به دید بلناد مادت و   مدت و منفعت سازی در راستای تغییر دید کوتاه فرهنگ -

 دانش توجه به بقای سازمان در حوزه تسهیم

 گذاری دانش تخصیص میزان مناسبی از بودجه سازمان به بحث زیرساختهای اشتراک -

های غیررسمی به منظور تقویت تسهیم  تأکید بیشتر بر تقویت روابط دوستانه با ایجاد گروه -

 دانش در سازمان

 شود: چنین پیشنهادهای تحقیق آینده به شرح ذیل ارائه میهم 

دیتها از مدیریت آنها در عمل بسیار آسانتر باشد؛ اما اگر اولویتی ممکن است شناسایی محدو

 وجاود داشاته   بین محدودیتهای شناسایی شده و محدودیتهای با بیشترین تأثیر بر دیگر محادودیتها 

کند. در این راستا تحقیقااتی باا روشاهای     باشد، سازمان بر محدودیتهای با بیشترین تأثیر تمرکز می

چناین پیشانهاد   شود. هم و ... در حوزه موضوع تحقیق پیشنهاد می  AHP،TOPSISگیری  تصمیم

 ها اقدام شود. شود که نسبت به تعیین روابط و تعامل این محدودیت می
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