
  

  

  

  جاد دانش دريموانع ا ييشناسا يها ن شاخصييتب

  يپژوهش يها سازمان
  

  ∗يروح اهللا نور

 يو دانشجو يبازرگان يها اطالعات مؤسسه مطالعات و پژوهش يفناور يها پژوهشگر گروه پژوهش

  شگاه تهراندان يت دولتيريمد يدكترا

  )17/11/86 :بيخ تصويتار ؛3/8/86 :افتيخ دريتار( 

  دهيچك

بـه وقـوع    يمشابه انقـالب صـنعت   ير انقالبياخ يها اند كه در سال دهين عقينده نگرها بر اياز اقتصاددانان، متخصصان و آ ياريبس
فـا  يهـا ا  اناً شكست سـازمان يت و احيتواند در موفق ير ميين تغيكه ا يآثار. ساخته است“ ييعصر دانش و دانا” وسته كه جهان را وارد يپ

ع بـه سـمت بـه    يرات حركت سريين تغين ايتر از مهم يكي. ها را به خود معطوف نموده است سازمان ياست كه توجه تمام يند، امرينما
تالش شده است تـا بـه   است  1يك طرح پژوهشين مقاله كه حاصل يدر ا. هاست ات سازمانيندها و عمليفرآ يدانش در تمام يريكارگ

 يهـا  ف، مـدل يت دانـش شـامل تعـار   يريقات مربـوط بـه مـد   ينه مباحث و تحقيشيابتدا پ. ت دانش در سازمان پرداخته شوديريمقوله مد
ك يـ ت دانـش در  يريقرار گرفته است، سپس موانـع مـد   يت دانش مورد بررسيريموانع مد ييشناسا يها و مدل يدانش سازمان يابيارز

ـ قـرار گرفتـه و در پا   ييمـورد شناسـا   يك دلفـ يق پرسشنامه و تكنيجاد كننده دانش از طريو ا يسازمان پژوهش ـ ان مـدل عمل ي و  ياتي
  .ده استيت دانش در سازمان ارائه گرديريموانع مد ييشناسا يها شاخص

  :يديواژگان كل

  .دانش يگذار جاد دانش، به اشتراكيت دانش، موانع ايريعصر دانش، مد

                                                 
                          09123546310Email: noori_2003@yahoo.comتلفن               :   سنده مسوولينو

و  يبازرگان يها جاد دانش در موسسه مطالعات و پژوهشيموانع ا ييشناسا«با عنوان  ين مقاله از طرحيا .1

 يها ت و پژوهشااطالعات موسسه مطالع يفناور يها پژوهش گروهكه در » بهبود آن يبرا ييارائه راهكارها

 .انجام گرفته، استخراج شده است يبازرگان

  تيريفرهنگ مد

  1387هفدهم، بهار و تابستان ، شماره چهارمسال 

 156ـ  131صفحه 
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  مقدمه

، هـا  سازمانجاد ثروت در جامعه و يبه عنوان تنها راه ا ييه دانش و دانايتوجه به سرماامروزه 

شـوند   يل ميبه ثروت تبد يزمان يو انسان يعي، طبيكيزيف يها هيسرما. ر استياجتناب ناپذ يامر

، تخصـص و  يمعنـو  يهـا  يـي دانش، اطالعات، دارا. ن باشنديخته و عجيه دانش، آميكه با سرما

ـ فاقـد ا  يهـا  سـازمان د ثروتند و جوامع و يتول يابزارها يا حرفه يها تيصالح ر يـ ن ابزارهـا فق ي

مجموعـه   يريه دانش است و بكارگيامروز در گرو دارا بودن سرما يتوانمند. شوند يمحسوب م

ثـروت  «ن گفته كه يا. سازد يشرفت را ممكن ميتوسعه و پ يخالق به طور موثر يذهن يتهايظرف

افتـه  ي ينـ يمصداق ع يگريش از هر زمان دي، امروزه ب»است ييتوانا يياحاصل دانش است و دان

ت بـر دانـش   يريمـد   يتين موقعيدر چن). 1382، يالوان(هركه داناست تواناست ياست و به راست

برخـوردار   يا العـاده  ت و ضرورت فوقيآن از اهم يابيع، كاربرد و ارزي، توزيابيشامل خلق ، باز

ـ ا. و كشـورها اسـت   هـا  سـازمان افتن ين و توسعه يافتادگ با عقباست و غفلت از آن مترادف  ن ي

را در جامعه  ييت توسعه دانايولؤكه مس يو پژوهش يو موسسات آموزش ها سازمان يت براياهم

  .باشد يشترميار بيبر عهده دارند بس ها سازمانگر يو د

  قينه تحقيشيپ

 ميف و مفاهيتعار 

رسـاختها و  ينـدها، ز ياز فرهنـگ فرآ  يكلـ ف يك توصـ يـ ت دانـش  يريمـد  ،يبه زعم هنـدل 

سـازمان   يدانشـ  هيسـرما  يسـاز  نهيك سازمان است كه جذب، رشد و بهيموجود در  يها يفناور

  )23، ص2000، يهندل(.سازد يرا ممكن م يتحقق اهداف راهبرد يبرا

م يشـناخت، اسـتفاده و سـه    يكپارچه بـرا يافته و ي كرد نظاميك رويت دانش را يريبارون مد

، 2000بـارون،  ( دانـد  يموجود، مدون و نامدون در سـازمان مـ   يات و تخصصهايدر تجربشدن 

 .)10ص

مقابلـه و   يبـرا  يريد و تـدب يـ ت دانـش تمه يريت و مشـاركت، مـد  يفيك يه تخصصيدر نشر

ـ  ييارويرو ط متحـول  يو بقـا در شـرا   ينـه سـازگار  يسـازمان در زم  يبا مسائل حساس و بحران
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  .)5، ص1998مشاركت، ت و يفيمجله ك( است يرامونيپ

ش و ارائـه اطالعـات   ي، پااليافتن، انتخاب، سازماندهيند منظم يت دانش را فرآيريمد يماس 

 يت حافظـه سـازمان  يو تقو يسازمان يش درك اعضايداند كه موجب بهبود و افزا يم يا به گونه

 ح كنـد اموزد و خـود را اصـال  يـ ات خود به طـور مسـتمر ب  يشود و كمك كند تا سازمان از تجرب

 .)26، ص1999، يماس(

ابـد در  ي يش ميتر، حجم آن افزا شياست و با استفاده ب يگر منابع، نامتناهيدانش برخالف د

افراد است و بر افراد به عنوان منـابع دانـش    يت دانش بر رويريتمركز مد .ددار يذهن افراد جا

و نـاملموس و بـه    يضـمن  يه هـا يت دانش در آشكــــار كـردن سـرما   يريتالش مد .د دارديتاك

م، ين مفاهيبر اساس ا. است يدر عرصه رقابت سازمان يتيسازمان و مز يبقا يبراها  آن كاربردن

 يو رفتـار سـازمان   ي، اسـتراتژ يت دانـش، فنـاور  يريند مديت دانش را شامل فرايريتوان مد يم

 .)57، ص2002ج، يو. منتز و كارل ام يگوريگر( دانست

ت دانـش  يريبه مد يه خاصيگر، از زاويف ديف و تعارين تعاريا ك ازيكه هر نيبا توجه به ا 

 يانيكه ب يف دكتر الوانياز تعر مقالهن ياند، در ا از آن را ارائه كرده ييها ف جنبهيسته و توصينگر

  .تاس  ت دانش ارائه كرده، استفاده شدهيرينسبتاً جامع از مد

خلـق، كسـب و جـذب،     ينـدها يآت دانـش عبـارت از اداره فر  يريف، مدين تعريبر اساس ا

ت يريگـر، مـد  يبـه عبـارت د   .ت، نشر و سرانجام كاربرد دانش در سازمان اسـ يابي، بازينگهدار

ـ  يسـازمان  يريادگيـ  ينـدها ياست كـه در فرآ  يدانش مجموعه اقدامات آن انجـام   يريكـارگ ه و ب

  ).19، ص1382، يالوان(از دانش، رسالت خود را تحقق بخشد يريگ رد تا سازمان با بهرهيگ يم

 ت دانشيريمد يها مدل

 مدل داونپورت

ل يدانـش، تحصـ   ييت دانش را شامل شناسـا يريند مديتوان فرا يبر اساس نظر داونپورت م 

دانـش و حفاظـت از دانـش     يدانش، بهره بـردار  يدانش، توسعه دانش، به اشتراك گـــــــذار

  .)32، ص1383،احسان يرمضان( دانست
از دانش، داده هـا، اطالعـات    يك طرحي ها سازماناز  ياريرد بسن مويدر ا: دانش ييشناسا

  .جاد كرده انديا يو خارج ياز داخليموردن يها مهارتو 
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ـ از ا يكي .فعال باشد يو خارج يداخل يد در شفاف سازيت دانش موثر بايريمد ن ابزارهـا  ي

در هـا   آن يريـ رگاز افراد را با محـل قرا يها و دانش موردن نقشه دانش تخصص .تنقشه دانش اس

 .كند يسازمان مشخص م

 .شود يت كنندگان، رقبا و شركا باعث ارائه دانش ميها، حما يروابط با مشتر: ل دانشيتحص

تواند دانـش   يسازمان م .نترانت موثر استينترنت، ايدئو كنفرانس، ايچون تلفن، و يدر امر ابزار

ن صورت كه بـا اسـتخدام كارشناسـان    يتواند توسعه بدهد را بخرد، به ا يرا كه خود نم يديجد

 يها راهاز  يكي .رديكمك بگ يدن به اهداف سازمانيرس يبراها  آن تواند از تخصص و دانش يم

گـر صـنعت رقبـا در    يد يهـا  بخـش و مشاركت بـا   يد، همكاريگر به دست آوردن دانش جديد

 .ميياده نمااستف ها سازمانگر يم از قوه ابتكارات ديسازمان است تا بتوان يطه كاريح

د، نظرات يد، محصوالت جديجاد مهارت جديا ين قسمت تمركز بر رويدر ا: توسعه دانش

ـ اهم يان، نكتـه دارا يـ ن ميدر ا .موثر است يندهايبهتر و فرا ن اسـت كـه دانـش فقـط از     يـ ت اي

ك شـبكه داخـل   يپس داشتن  .ديآ يز به دست ميرد، بلكه از تجربه نيگ يتخصص سرچشمه نم

ن مرحلـه  يا يدياز موارد كل يكيگر يكدين افراد داخل سازمان با يل در ارتباط بيهو تس يسازمان

كـه   ييهـا  تيـ جاد ظرفيا ياست برا يتيريمد يها ت دانش شامل همه تالشيريتوسعه مد .است

ـ تواند به عنـوان تك  يتوسعه دانش م .امدهيهنوز در سازمان به وجود ن  يقـات بـازار  يه گـاه تحق ي

 ي، اختصـاص جـا و مكـان بـرا    يتخصصـ  يهـا  ن امر استفاده از گروهيدرا .سازمان قلمداد شود

آمـوزش چندگانـه افـراد،    هـا   آن ها بعداز اتمـام  تيو مرور فعال ينترانت، بررسيها، ا ل گروهيتشك

 .تواند موثر باشد يارتباط  م يبرقرار ياستفاده از چت برا

ـ دانش در داخل سـاز  يم و پراكندگيتقس: دانش يبه اشتراك گذار  ياتيـ ش شـرط ح يمان، پ

ـ در ا .توانـد از آن اسـتفاده كنـد    ياست كه سازمان مـ  يجـــاد اطالعات و تجاربيا يبرا ن امـر  ي

 يبه اشتراك گـذار  يبرا ييها انتقال دانش  قراردادن پاداش ياستفاده از زبان واضح و روشن برا

در  يسوال اساسـ  .اشدتواند موثر ب ياز اشتراك و انتقال دانش م يت فرهنگ سازمانيدانش ، حما

 .ل كرديدانش را تسه يتوان به اشتراك گذار ين است كه چطور مين بخش ايا

ن نكتـه اسـت كـه دانـش موجـود در      يـ ت دانـش بـه ا  يريوجه مـد ت: از دانش يبهره بردار

ت يمتاسفانه مهم بودن و اهم .سازمان منجر شود يبه كار برده شود تا بتواند به سودده ها سازمان

د يـ ن امر بايدر ا .ستيسازمان ن يها تيآن در هر زمان در فعال ين كننده اجرايتضم ار دانشيبس
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ف يب وظـا يترك .دردسترس، موجود باشد يها مهارتو  يدانش ضمن يرياندازه گ يبرا يمراحل

 يو اسـتفاده از دانـش بـرا     يران عـال يت مديت دانش، حمايريف در ارتباط با مديروزانه با وظا

 .موثر خواهدبود ييراش كايرقابت و افزا

دانـش   .سـت يسازمان در هـر زمـان دردسـترس ن    يبرا يرقابت يها تيمز: حفاظت از دانش

 يحفاظـت و نگهـدار  مد بـه روز،  يـ سازمان اسـت با  يرقابت يها تياز مـــــز يكيكه  يسازمان

 كـه در  نيـ عالوه بر ا يكدگذار .ت استيريازمند مدياطالعات، اسناد و تجارب، ن ينگهدار .شود

حفاظـت از دانـش بـه شـمار      يهـا  راهاز  يكي ،دانش موثر است يتوسعه دانش و اشتراك گذار

 .رود يم

 سيس آرجريت دانش از نظر كريريابعاد مد

ـ ا يبـا تمركـز رو   .ت دانش اسـت يريستم مديهفت گانه س ينشان دهنده اجزا ،)1(شكل ن ي

و  يجعفــر(پرداخــتت دانــش در ســازمان يريتــوان بــه مــد يمــهــا  آن يابعــاد و فــراهم ســاز

  ؛)12، ص1383كالنتر،

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )13، ص1383و كالنتر، يجعفر(وسته آنيهم پبه يهات دانش و مؤلفهيريستم مدي؛ س1شكل

ص دانـش  يبماننـد، تشـخ   يخواهند در گردونه رقابت بـاق  يكه م ييكسب و كارها يبرا -1

سـاخت   يص دانـش، تالشـ  يتشخ .است يضرور يرقابت يها ياستراتژ يبانيپشت ياز برايمورد ن

تـر باشـد،    ن فاصله بـزرگ يهرچه ا .ك شركت استين خالء ها و نواقص دانش ييتع يافته براي

 يابيارز دانش

 دانش

 ينگاهدار

 دانش

 يريكارگ به

 دانش

اشتراك 

 دانش

توسعه 

 دانش

ت يريمد

 دانش

ل يتحص

 دانش
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  .شود يتر م ك شركت مشكليبه اهداف استراتژ يابيدست

ص ين رفـتن فاصـله تشـخ   يشود كه موجب از ب ياطالق م ييها تيل دانش به فعاليتحص -2

ا منـابع درون و بـرون   يـ هـا   تواند از افراد، گروه يدانش من يا .شود يه قبل مداده شده در مرحل

 .ل شوديتحص يسازمان

ل شده است كـه  يدانش تحص يريبه كارگ يت دانش، رويريمد يها تيفعال يتمركز بعد -3

 .ت استيرين مديا ين اجزاياز اثربخش تر

 يگـذار  به اشـتراك  يمناسب برا يها يها، سازوكارها و فناور استيط، سيشرا ياسازيمه -4

فرهنـگ و   يب جنبـه هـا  يـ ت دانش اسـت كـه بـر ترك   يرياز مد يگريدانش در سازمان، حلقه د

 .د دارديسازمان تاك يفناور

گـر  ي، دهـا  آن يهـا  ييتوانـا ش يكاركنان سازمان و افزا )حيرصريح و غيصر(توسعه دانش -5

 .استها  آن كاركنان سازمان و دانش ييايت دانش كه متوجه پويريستم مديجزء س

 ي، محافظــت، دسترســ  يبرشمرده شـده قبلـ   يها تير فعاليدانش در كنار سا ينگاهدار -6

 .ن خواهد كرديمداوم دانش سازمان را تضم يبـــه موقع، استفاده مجدد و به هنگام ساز

سـتم  يدانـش سـازمان در س   يزان بهـره ور يـ ره و ميـ ذخ يابيارز يدانش برا يرياندازه گ -7

 .است ت دانش گنجانده شدهيريمد

  ت دانشيريموانع مد 

 مدل تاپ

در صنعت مخابرات صورت  يت دانش سازمانيريمد يموانع انسان ييكه بر شناسا يدر بررس

جـاد دانـش   يو ا ين مدل موانع به اشتراك گذاريد كه بر اساس اين مدل استفاده گرديگرفت از ا

ل از آن تحت ين دليهمد و به يح گردير، سازمان و كاركنان تشيشامل فناور يدر سه بخش اصل

  ).26، ص2000و هارتون،  پاور( نام برده شد »تاپ«عنوان مدل 

موانـع  ) 1(لد داشـت، جـدو  يـ جاد دانـش تاك يا يق بر موانع انسانين تحقيكه ا نيبا توجه به ا

  .دهد يت دانش در درون سازمان را بر اساس مدل تاپ نشان ميريمد يانسان
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 .ز كشورها وجود دارديها و ن ن شركتيدر ب يعنوان مشكله است كه ب يزبان مانع

 .افتد يك سطح مشترك صحبت نكنند سوه تفاهم اتفاق مياگر افراد در 

از موضوع مورد بحث درك  يمياگر فقط ن ،هستند يجلسات معموال بدون بهره ور

 .شود

  زبان

  .دارند يا شهيمختلف برخورد كل يها شركت يكار يها هيافراد معموال با رو 

ها  ييكايبند روش و قاعده و آمريها كمتر پا يسيانگل ،گرا ها كل مثال آلمان يبرا 

 .ار رك هستنديبس

  يالملل نيب  يتفاوتها

ن دانش چقدر قابل يانند اد يشود افراد نم يكه دانش به اشتراك گذاشته ميهنگام

 .اعتماد است

 .نگرانندها  آن دانش ارائه شده به ين افراد در مورد كامل بودن و درستيهمچن

ت اعتماد و اعتبار يقابل

 دانش

 .د استيجد يها دهيتفكر خالق و ارائه ا ين امر موجب كاهش فضايا    

  .شود يده ميف نشده ديكامالً تعر يها دهيبصورت عدم ارائه ا ها سازمانن يدر ب
 ترس از آبرو  و  وجهه

موجب از  ها گر شركتيدانش با د ين احساس وجود دارد كه به اشتراك گذاريا

 .شود يمت دست رفتن ثبات و سهم بازار شرك

ت يدانش موجب از دست دادن مز يگذار ز وجود دارد كه به اشتراكين ترس نيا

 .شركت بشود يرقابت

ترس از از دست دادن 

ت شركت يثبات و موقع

 در بازار

 يحفظ  دانش اختصاص يشخص يها دهيده شدن ايترس از دزد    

 يو شخص

 يموشكاف يشركت به رو يدرون يز شدن ساختارهاممكن است با با    

ن يتام يستم برايرا با افراد بد در س ييهايكيكنندگان نزد نيان و تاميمشتر ،يعموم

 .جاد كننديخود ا يدرخواستها

  يها حفظ كانال

 ارتباطات

ت دانش در سازمان به طور مناسب اجرا يريك عامل مهم كه چرا مديعنوان ه ب

 .ه استمورد توج شود، ينم
 ز مان

  )26، ص2000پاور و هارتون، (ت دانش در داخل شركتيريمد ي؛ موانع انسان1جدول

 ع هوافضايت دانش در صنايريموانع مد

ع يدانش در صـنا  ياشتراك گذار  و به يآور موانع جمع ييكه در خصوص شناسا يقيدر تحق

ق موانـع  ين تحقيبر اساس ا ح موانع استفاده شد كهيتشر يهوافضا انجام گرفت  از مدل تاپ برا

الزم بـه   .آمـده اسـت   )2(، در جدوليو انسان يك، سازمانيت دانش در سه مقوله تكنولوژيريمد

موانـع   ين برخـ يهمچن .است ين سازمانيشده مربوط به عوامل ب ييح است كه موانع شناسايوض
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  )212، ص2000بارسون و همكاران، .(ن سه مقوله مشترك بودنديز وجود داشتند كه در بين

 
 كاركنان سازمان يتكنولوژ

 منابع موجود

 پاداشها يدر دسترس بودن تكنولوژ

 فرهنگ يهمكار يستمهايس

 يمقاومت درون يگذار هدف 

 يمنافع شخص ها نهيهز 

 اعتماد يدانش اختصاص 

 سكير فاصله 

 ترس از استثمار   

 يترس از آلودگ  

  )214،ص2000بارسون و همكاران، (ت دانشيريو مد ي؛ موانع به اشتراك گذار2جدول

 .در دسـترس باشـد   يد منابع كـاف يت دانش بايريو مد يگذار به اشتراك يبرا: منابع موجود

ـ  .و زمـان اسـت   هـا  مهـارت انتقـال داده،   يهـا  زمي، مكانين منابع شامل پول، تكنولوژيا ن يهمچن

 .ه را بكارگرفته و توسعه دهندشد داشته باشندكه بتوانند دانش جمع يد كاركنانياي ها سازمان

 ين معنيبه ا يگذار نند به اشتراكياست كه كاركنان بتوانند بب ين امر ضروريا:شاز به پاداين

ـ   يلـ يو تعط يتر، كاهش ساعات كـار  ساده ياست كه آنان رنج كمتر، كارها دسـت  ه زودتـر را ب

سـتم پـاداش   ير مـورد س كـه د  يامـا زمـان   ؛اسـت  يك مسئله انسانياز به پاداش ين .خواهند آورد

 .شود يمل يتبد يسازمان يا لهأم به مسيكن يصحبت م

ـ نما يبانيو استفاده مجدد از دانش پشت يگذار اشتراك د از بهيبا يفرهنگ سازمان :فرهنگ  .دي

  .رديكار گه ب يغلبه بر موانع فرهنگ يبرا يزميد مكانيسازمان با

  يدر دسترس بودن تكنولوژ

 يواحـدها  يهـا  سـتم يت دانش، اتصـال س يريموانع عمده در مد از يكي :همكار يستمهايس

 .ن واحدها استين ايب يت همكاريجاد قابليگر  و ايكديمختلف به 

ـ    : ف در مورد دانشيضع يهدفگذار  يازهـا يد نيـ د بايـ وجـود آ ه اگر قـرار اسـت دانـش ب

 .ديانوس را بجوشانيد اقينكن يسع .ف شده باشنديبه طور مشخص تعر ياطالعات
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ـ  يريگر از موانع مديد يكي: ت انتقال دانشيريمد يها نهيهز نـه  يهز ين سـازمان يت دانـش ب

موجبـات   هـا  سازمانمتفاوت در  يها تيها و اولو زهيها، انگ سبك .است يك مساعيت تشريريمد

 .آورند ينه را فراهم ميش هزين افزايا

ـ اشـركت   يم دانـش اختصاصـ  يو تسـه  يگذار به اشتراك: يحفاظت از دانش اختصاص ن ي

ـ  يمل يار رقبايشركت در اخت ياتيسك را به همراه دارد كه اطالعات حير آن قـرار   يالمللـ  نيو ب

  .رديگ

از است كه ارتباطات چهـره  يمورد ن يارتباط يم دانش ابزارهايبه منظور انتقال و تسه: فاصله

ن يع استفاده از اگر مانيكدياز  ها سازماناما فاصله افراد و  ،هاست ن آنين و بهتريتر مهمبه چهره 

 ي، قانوني، مذهبيموجب بروز اختالفات فرهنگ ها سازمان يياين فاصله جغرافيهمچن .ابزار است

 .شود يمها  آن انيم يو زبان

ـ اول ا: تواند در اشـكال گونـاگون ظـاهر شـود     يم يمقاومت درون: يمقاومت درون  ،كـه  ني

 .، مطلوب اسـت يرونيت به منابع بق محدود كردن ارائه اطالعايحفاظت از منافع شركت از طرم

 كننـدگان، اغلـب كوچـك،    ت ارتباط داشتن بـا عرضـه  يها ممكن است از اهم كه، شركت نيدوم ا
كه اتفاق افتاده از لحاظ دامنه محـدود باشـند، بـر انتقـال      يكه، اگر ارتباطات نيسوم ا .غافل باشند

  .شود يم يرنگهدا يا گروه كوچكيله افراد يتمركز دارد و به وس يدانش فن

ـ دارنـد و بـه احتمـال ز    يك مشتريش از يها ب معموالً شركت: يمنافع شخص كـه   يياد جـا ي

ست دانش خـود را بـا   يل نيمتما يمشتر .كنند يت ميب فعاليوجود دارد، چند رق ين مشتريچند

لتر شـود و هـر گونـه    يكننده به اشتراك بگذارد لذا اطالعات ممكن است توسط رقبا ف نيك تامي

 .مند خواهد كرد ز بهرهيب او را نيكننده، رق  نيتام يها يدر توانمند بهبود

افـت  يكـه در  يا دانشيك فرد به اطالعات ياگر  .ك امر دوجانبه استياعتماد : فقدان اعتماد

ـ  .كرده است اعتماد نداشته باشد روشن است كه دوست ندارد از آن استفاده كامـل كنـد   ن يهمچن

سـت و  يدهنـد قابـل اعتمـاد ن    يانتقـال مـ   يرا به و يكه دانش يدچنانچه افراد احساس كنند فر

  .به اشتراك نخواهند گذاشت يكند دانش خود را با و يداده شده را حفظ نم ياطالعات مخف

ـ  يتسـه  .مـرتبط اسـت   ياعتمـاد و دانـش اختصاصـ    يسك با هردوير: سكير  ن يم دانـش ب

مـرتبط   يدانش اختصاصـ  يگذار سك بخصوص در به اشتراكيبا عنصر ر يبه طور ذات يسازمان

د در اسـتفاده مناسـب از دانـش بـه     يـ ت دانش هسـتند با يرير مديكه درگ يشركتها و افراد .است
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 .گر اعتماد كننديكدي

دانش خود را  يشود كه من تنها زمان ين فرض آغاز ميترس از استثمار با ا: ترس از استثمار

 .يبه من بده يزيك چيگذارم كه در مقابل ان  يبا تو به اشتراك م

معتبر از  يشود كه افراد با عالئم تجار يح مين صورت تشرين مانع به ايا: يترس از آلودگ

 .شوند يم يكنند عصب يف همكاريضع يبا عالئم تجار يكه مجبور باشند با افراد نيا

 ت دانشيريمد يها ت دانش بر اساس مدل بلوكيريموانع مد

ت دانـش ارائـه   يريند مديح فرآيتشر يكاربرآشنا براساده و  يپراست، راوب و رامهارت مدل

ـ    يصـنعت  يهـا  ن مدل در شركتيا يريبا بكارگ .دادند بردنـد كـه جنبـه     يگونـاگون، محققـان پ

ت يريح نمودنـد كـه موانـع مـد    يآنـان تشـر   .ت دانش دارديريبا مد ييدانش ارتباط باال يساختار

ت دانـش  يريساختار مـد  يها ن بلوكيب د دريرا با يدانش در سه بخش افراد، سازمان و تكنولوژ

  .)36، ص2000توبن و همكاران، ( )2شكل(شود ينيب شيپ ييها راه حلها  آن يو برا ييشناسا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣٧، ص٢٠٠٠توبن و همكاران، (آن نديفرآ در دانش تيريمد موانع ؛٢شكل

 .اسـت  كتشـر  كي دانش نواقص و خالءها نييتع يبرا افتهيساخت يتالش: ١دانش صيتشخ

                                                 
1. Knowledge identification 

 دانش يابيارز اهداف دانش

 كاربرد

 يره سازيذخ

 يساختارده

 يبه اشتراك گذار/ عيتوز

 صيشناخت و تشخ

 ليتحص

 د دانشيتول
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 .شوديم ترمشكل شركت كياستراتژ اهداف به يابيدست باشد، تربزرگ فاصله نيا چه هر

١دانش ليتحص
داده صيتشـخ  فاصـله  رفـتن  نيب از موجب كه شوديم اطالق ييهاتيفعال به : 

ـ  هاگروه افراد، از توانديم دانش نيا .شوديم قبل مرحله در شده  يسـازمان بـرون  و درون منـابع  اي

  .شودليتحص

  .است تيريمد نيا ياجزا نيتراثربخش از:٢دانش يريكارگ به

 مناسـب  يهـا يفنـاور  و كارهـا  و ساز ها،استيس ط،يشرا ياسازيمه: ٣دانش يگذار اشتراك

ـ ترك بـر  كـه  اسـت  دانـش  تيريمد از يگريد حلقه سازمان، در  دانش ميتسه يبرا  يهـا جنبـه  بي

 .دارد ديتأك سازمان يفناور و فرهنگ

 سـتم يس جـزء  گـر يد سـازمان،  کارکنـان  يهاييتوانا شيافزا:  ٤دانش توسعه

 .است شانيا دانش و سازمان کارکنان ييايپو متوجه که دانش تيريمد

 محافظـت،  ،يقبل شده برشمرده يهاتيفعال ريسا درکنار  :٥دانش ينگاهدار

 نيتضم را سازمان دانش مداوم يسازهنگامبه و مجدد استفاده موقع، به يدسترس

 .کرد خواهد

 تيريمـد  ستميس در سازمان دانش يوربهره زانيم و رهيذخ يابيارز يبرا: ٦دانش يريگ اندازه

 .است شده گنجانده دانش

 عنـوان ه ب يتكنولوژ به عموماً ها شركت كه افتنديدر ها سازمان در مدل نيا يبررس با نيمحقق  

 مقولـه  سـه  بـا  مـرتبط  موانـع  از يتعـداد  دامـه ا در .نگرند يم دانش تيريمد توانمندساز تيتر مهم

 مصاحبه اساس بر موانع نيا كه است حيتوض به الزم .است شده حيتشر يتكنولوژ و افراد سازمان،

 از شـركت  50 كـه  گـر يد شـركت  500 نيب در پرسشنامه عيتوز زين و شركت 4 كاركنان و رانيمد با

 .است آمده دسته ب اند داده پاسخها  آن

                                                 
1 . Knowledge acquisition 
2 . Knowledge application 
3 . Knowledge sharing 
4 . Knowledge development 
5 . Knowledge preservation 
6 . Knowledge measurement 
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 يتكنولوژ با مرتبط موانع

 در يسازگار مشكالت سبب اغلب يهمكار يها ستميس: يناسازگار و يهمكار يها ستميس

 طـور  بـه  متفـاوت  يافـزار  نـرم  يها ستميس داشتن امكان .روند يم شمار به ها شركت نيب و درون

 تشـناخ  قيـ طر از مـانع  نيا بر غلبه امكان .شود يم اديز شركاء ارتباطات زانيم شيافزا با خودكار

 همـه  يازهـا ين كـه  يتكنولوژ در يگذار هيسرما اي» مشترك مخرج نيتر كم« اصل اساس بر ستميس

 .شود يم فراهم كند، نيتام را ريدرگ يها طرف

 سازمان با مرتبط موانع

 منبع اداره نحوة از يآگاه: دانش تيريمد يابزارها و ها ياستراتژ خصوص در يآگاه فقدان

 ضـرورت  .اسـت  مطـرح  دانـش  مـوثر  تيريمد موانع انيم در رگبز يمشكل عنوانه ب هنوز دانش

 دانـش  تيريمد موانع شناخت يها پرسشنامه به انيپاسخگو نيب در هنوز دانش تيريمد از يآگاه

 دانـش  مـورد  در را يمشخصـ  ياسـتراتژ  يشـركت  چيهـ  .دهـد  يم اختصاص خود به را يكم توجه

ـ  .اسـت  نكـرده  نيـي تع را ينيمع يها تيولؤمس آن يبرا و اوردهين در اجرا به يحيتصر  در نيهمچن

 و شهير به و بوده عيسر راتيتعم يجوو جست در اغلب كاركنان كه است شده مشخص قاتيتحق

 .كنند يذكرم پول و وقت كمبود را يتوجه يب نيا ليدل و كنند ينم توجه مشكالت عمق

 ريمقاد ازمندين نندگانك عرضه و انيمشتر با گسترده يها مشاركت جاديا: باال يهايگذار هيسرما

ـ  انجام يگذار هيسرما نيا كه يزمان .است زمان و پول يتوجه قابل ـ تما رد،يـ گ يم  يبـرا  يكمـ  لي

 .باشد كم آن ييكارا اگر يحت دارد وجود اتحاد نيا شكستن

 يبـرا  صـحبت  هنگام به را افراد بتوان است مشكل كه كرد توجه ديبا: افراد نبودن دسترس در

 نيدوم .شود يم خاص افراد افتني يبرا جوو جست در ريتاخ به منجر موضوع نيا .كرد دنبالها  آن

 خاص مورد كي يرا نهيگز نيبهتر يكس چه ميدان ينم ما كه است نيا نه،يزم نيا خصوص در مانع

 .است

ـ  برخـورد  كشـورها  گريد از ييشركا با كهيزمان: متفاوت يكار يزمانها  مشـكالت  م،يكنـ  يم

 ...)و يشـمال  يكـا يآمر ا،يآسـ  اروپـا، ( شـركا  متفـاوت  يها تيموقع بواسطه .كند يم بروز يمتفاوت

ـ  جـاد يا كوتـاه  يزمـان  بچوچـار  در را يارتبـاط  يها تيمحدود اغلب يزمان اختالفات  و كنـد  يم

 مهم اريبس يارتباط ابزار كي بعنوان كه ييدئويو كنفرانس .شود يم ميمستق ريغ، ارتباطات، نيبنابرا

ـ  دست از را خود كاربرد تيقابل است توجه مورد  در اسـتراحت  و كـار  زمـان  عـالوه بـه   .دهـد  يم
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   .تاس شده يسازمانده متفاوت صورت به گوناگون يكشورها

 افراد با مرتبط موانع

 كشور كي از يافراد كه شود يم مطرح مشكل كي عنوانه ب يزمان زبان مانع: تمتفاو يها زبان

  .دكنن كار شركت كي در كشورها ريسا زين و

ـ ا شنهاديپ (آبرو دادن دست از از ترس/شدن مهيجر از ترس ـ ا): نـاقص  يهـا  دهي  يهـا  دهي

 ارائـه  در يـي افزا هم جاديا زين و خالق تفكر يفضا نيبنابرا شود يم يتلق ضعف نشانه اغلب بند مين

 .دهد يم كاهش را ها دهيا

 فـرد  توسـط  است ممكن فرد كي دهيا كه شود يم حيتشر صورت نيا به مانع نيا: دهيا يدزد

ـ ا، گريد عبارت به .شود دهيدزد دارد، برعهده را ينوآور به پاداش ارائه و دييتا كه يگريد  مـانع  ني

 .دارد داللت كاركنان ياختصاص دانش حفظ بر

ـ  ارتباطـات  يها كانال ،يسازمان درون موانع همانند: شده جاديا يارتباط يها كانال حفظ  نيب

ـ ن ياديـ ز تـالش  به امر نيا .شود ينگهدار و حفظ ديبا مختلف، يها شركت در همكاران  .دارد ازي

 يبانيپشـت  يبخـو  به كاركرد نيا از كه دارد ازين ييابزارها و بوده زمانبر خوب روابط جاديا نيبنابرا

 .كند

 ستينكويل و هارد نظر مطابق دانش انتقال موانع

 فرهنـگ،  دارد؛ وجود دانش انتقال يبرا ياصل مانع نوع دو ستينكويل و هارد قيتحق اساس بر

 )46، ص2000ست،يندويهارد و ل.(كردن يمحل

 يهـا  هيـ رو و ديـ عقا ها، ارزشز، ا ستا عبارت فرهنگ ن،يادگارشا فيتعر اساس بر: فرهنگ

 سـازمان  مشاهده قابل يها جنبه در فرهنگ ).254، ص1993ن، يشا( سازمان افراد نيب در مشترك

 چگونـه  سـازمان  افـراد  كند يم نييتع فرهنگ قتيحق در .است شده منعكس آن تيمامور همچون

 فرهنـگ   و ندينما رادرك گريكدي اعمال چگونه و باشند داشته گريكدياز يانتظارات چه كنند، عمل

 يبـاال  فرهنـگ  بـا  سـازمان  كي در ف؛يتعر نيا اساس بر .دارد سازمان ياصل يها ارزش در شهير

ـ  اشـتراك  بـه  را خود تتفكرا و ها اده افراد دانش، يگذار اشتراك به ـ ا بـه  گذارنـد  يم ـ دل ني  كـه  لي

 انتظـار  گريكـد ي از آنان .باشد ياجبار عمل كي كه نيا تا است يعيطب امر كي نيا كنند يم احساس

 .دهنـد  انجام ديبا كه است يدرست عمل دانش يگذار اشتراك به كه است نيا برها  آن فرض و دارند

 هـا  سال يط در تا كنند اقدام دانش يساز رهيذخ به خود دياب آنان كه كردنديم تصور افراد گذشته در
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 قدرت يدارا يافراد رايز، ميده رييتغ را خود نظر ميمجبور ما امروزه .ابندي دست يدانش قدرت به

 كـه  يدانشـ  فعاالنـه  يگـذار  اشـتراك  به قيطر زا را كار نيا و شوند دانش منبع كه هستند يتر شيب

 اعتمـاد  و يوسـتگ يپ اسـتمرار،  جـو  .دهند انجام، آورند دسته ب گرانيد از توانند يم و دارند خود

 .است يضرور اريبس سازمان، در دانش يگذار اشتراك به فعال ياجرا يبرا

و  يات جهـان يـ عمل يدر بحث همـاهنگ  .هستند يموسسات مدرن بندرت محل: كردن يمحل

م و سـاكن باشـند،   يمقـ هـا   آن كه ممكن است ييان و شركا، جايكنندگان، مشتر ن عرضهيب تعامل

متاسـفانه، تعـامالت    .ور انجـام دهنـد  دد قادر باشند معـامالت و تعـامالت را از   يتر افراد با شيب

ن يـ م منـافع ا ين، تقسـ يبنـابرا  .دهنـد  يباند تبادل دانـش را شـكل مـ    ين پهنايچهره باالتر به چهره

دهنـد   يامل از دست مكنندگان در تع است كه مشاركت ييعقال يك اتالف انژي يجهان يدسترس

 يمجـاز  يتواند فقـط بـا اجـرا    يم يتكنولوژ .گر جدا هستنديكدياز  يكيزيكه به طور فيدر حال

و  يفـرانس كـانتون  .(ن شـكافها عمـل كنـد   يـ هـا بعنـوان پـل ا    نهيزم يموجود،  در برخ يها هيرو

   )82، ص2001همكاران، 

  خلق دانش يالگو

دانش به دو نوع دانـش   يبند ميبا تقس) 22، ص2000نوناكا و همكاران، (نوناكا و همكارانش

ا آشـكار،  يـ ح يدانـش صـر  . انـد  در مورد خلق دانش پرداخته ييح ودانش نهفته به ارائه الگويصر

امـا دانـش نهفتـه،     ؛ان و انتقال اسـت يقابل ب يها و كلمات به سادگ است كه با واژه يدانش مدون

اگـر دانـش   . سـت يقابـل انتقـال و ارائـه ن    ياست كه به سادگ يات و دانش نامدونيرت، ذهنيبص

ح يان آن دانش صريو نما يرونيم، بخش كوچك بيريخ در نظر بگيك كوه يرا به صورت  يبشر

ار مهم يبس ها سازمانت دانش در يريمد يبرا. ن آن دانش نهفته استيريم زيو مدون و بخش عظ

. ح درآوردينش مدون و صـر مند شد و آن را به صورت دا ن بخش دانش بهرهياست كه بتوان از ا

ت گفتگـو و  يريو به همراه مـد  يك رابطه تعاملينوناكا و همكارانش معتقدند كه دانش نهفته در 

 يشدن، مجدداً دانش نهفته و آگـاه  يگردد و پس از درون يكند و آشكار م يدا ميت پينيارتباط ع

انش سـازمان را موجـب   ره ديذخ ياعتال ير به صورت حلزونين سيكند كه ا يجاد ميرا ا يدرون

  .دهد يجاد دانش را بر اساس نظر نوناكا و همكارانش نشان ميا يالگو) 1(نمودار. شود يم
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  ) 24، ص2000نوناكا و همكاران، (جاد دانشي؛ مدل ا1نمودار

. ابـد ي يچهـار مرحلـه تحقـق مـ     يجاد دانش با طيشود ا يگونه كه در نمودار مشاهده م همان

نـد  يفرا يطـ  يهـا  و نهفتـه افـراد و گـروه    ياست كه در آن دانش درون يريپذ معهمرحله اول جا

. شـود  ين گـام در خلـق دانـش برداشـته مـ     يتر مهمن و يابد و اولي يبه هم انتقال م يريجامعه پذ

مرحلـه اول، بـه صـورت     يدانش است كه در آن دانش درون ينيو ع يمرحله دوم، ظهور خارج

دانـش   ،شده اسـت  يب نامگذاريمرحله سوم كه مرحله ترك. ديآ يم و قابل انتقال در ينيدانش ع

ق يـ در واقـع بـا تلف  . شـود  يل مـ يتـر تبـد   تر و كامل دهيچيپ يمرحله قبل به دانش يرونيح و بيصر

كـه در   يحيصـر  يهـا  دانش. گردد يو كامل حاصل م يبيترك يمتنوع و مختلف، دانش يها دانش

ـ اند، و مختلف سازمان حاصل شده يها بخش خورنـد، كامـل    يونـد مـ  يش شـده و بـه هـم پ   يراي

. رديگ ين مرحله صورت ميدر ا يجاد دانش سازمانيا. نديآ يمند در م نظام يگردند و به صورت يم

ه يـ ك روحيـ سازمان بـا   يهمه واحدها يو همراه يازمند همكارين مرحله، نيند در ايتحقق فرآ

ـ يح و بيآن دانش صردانش است كه ضمن  يساز يمرحله چهارم درون. است يجمع كامـل   يرون

اسـت، بـه دانـش نهفتـه در درون افـراد       يق نظرات جمعيب و تلفيد كه حاصل تركيشده و جد

د در درون يجد ينشيرت و بيسازند و بص يم يد را درونيافراد سازمان دانش جد. شود يل ميتبد

  .شود يجاد ميسازمان ا يذهن اعضا

  يريدانش                                    جامعه پذ يظهور خارج

T            E                                    T              T 
  

  

  

  شدن يجاد دانش برتر                                درونيب و ايترك

E            E                                        E            T 

 )T(دانش نهفته)                                            E(حيدانش صر

  

 )T(دانش نهفته
  

  

  

  )E(حيدانش صر
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 قيتحق يچارچوب نظر

 يبـرا  يمفهـوم  يمـدل  يطراحـ  ن پژوهش بـه دنبـال   يم، ايان كرديب همقدمطور كه در  مانه

مربـوط بـه آن    يهـا  شـاخص و ارائـه   يپژوهشـ  يهـا  سازماندر  ت دانشيريوانع مدم ييشناسا

  .شدبا يم

 يد بررسـ يـ م بايكن يابيرا ارز ك از مراحل خلق دانشيتحقق هرم موانع يكه ما بخواه چنان

ـ يقـرار گ  ييد مـورد شناسـا  يبا ين موانع در چه چارچوبيم كه ايينما  يهـا  مـدل  يدر بررسـ  .درن

و  يگذار قات انجام شده در خصوص موانع به اشتراكيز تحقيت دانش و نيريموانع مد ييشناسا

ن در يمچنه. تم كه موانع عمدتاً در سه مقوله مورد بحث قرار گرفيت دانش مشاهده كرديريمد

ـ توجه بـه ا  با. وجه بودز مورد تين يقات مقوله فرهنگ سازمانيتحق يبرخ  ين موضـوع مـا بـرا   ي

م يل بهره خـواه يذ ياز چارچوب مفهوم يپژوهش يها سازماندانش در  تيريمدموانع  ييشناسا

  .م كرديت دانش را استخراج خواهيريمربوط به موانع مد يها شاخصن اساس يو بر ا .برد

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  ت دانشيريو رفع موانع مد ييشناسا ياتي؛ مدل عمل3شكل

 ؛انـد  شده ييت دانش شناسايريجاد و مدين پژوهش موانع اياست در ان نكته الزم ياح يتوض

ـ ، توسعه و جـذب ن  يا جاد ساختار شبكهين موانع كه مستلزم ايرفع ا ياما چگونگ  يانسـان  يروي

ـ اسـت كـه با   يگريق ديان است، موضوع تحقيبن دانش يتكنولوژ يريكارگه و ب يدانش د انجـام  ي

 .رديپذ

 ت دانشيريمد يموانع ساختار

 ت دانشيريمد يموانع انسان

 ت دانشيريمد يكيموانع تكنولوژ

  موانع  ييشناسا

 ت دانشيريمد

  

 ييارائه راهكارها

رفع موانع  يبرا

جاد يق ايدانش از طر

، يا ساختار شبكه

و جذب  توسعه

و  يانسان يروين

 يتكنولوژ يريبكارگ

 انيبن دانش
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  يري، حجم نمونه و  روش نمونه گيآمار جامعه

ن يـ جامعـه ا عنوان ه ب يموسسه مطالعات و بازرگان يو پژوهشگران بدنه پژوهشران يه مديكل

ـ  يپژوهشگر م 42ر و يمد 8شامل  يبخش پژوهش. روند يبه شمار م ق يتحق عنـوان  ه باشد كه ب

  .است ق كل جامعه بودهين تحقيقت نمونه ايدر حق. نمونه انتخاب شده اند

  اطالعات يق و گردآوريروش تحق

بـه صـورت    يك سـازمان پژوهشـ  يبوده است كه بر اساس آن  يق مطالعه مورديروش تحق

ـ اطالعات و تجز يجمع آور يها كين اساس تكنيبر ا. ق مورد مطالعه قرار گرفته استيعم ه و ي

  .ر بوده استيها به شرح ز ل دادهيتحل

  اطالعات  يآور جمع يها روش 

اطالعـات   يجمـع آور  ين پژوهش بـرا يدر ا: نترنتيجو در او و جست يا بخانهروش كتا

 ياطالعات يها گاهيان نامه ها، مقاالت و پايق از كتب ، پاينه تحقيشيات موضوع و پيمربوط به ادب

ت يريمربـوط بـه موانـع مـد     يرهايو متغ ها شاخصاستخراج  ين برايهمچن. استفاده شده است 

  .شده است يريگ بهره يرنتنتيا يجوو دانش از جست

ت يريمربوط به موانع مد يرهايد متغييتا ياطالعات برا يآور به منظور جمع: يدانيروش م 

  .استفاده شده است  يدانيت دانش از روش ميريموانع مد ييدانش و شناسا

  اطالعات  يآور جمع يابزارها 

  .ل  استفاده شده است يك پرسشنامه به شرح ذيق از ين تحقيدر ا

ـ ا: ت دانـش يريموانع مـد  ييپرسشنامه شناسا  ين پرسشـنامه بـا اسـتفاده از روش طراحـ    ي

به آن بر اساس  ييشده و نحوه پاسخگو يمه بسته طراحيافته به صورت نيمه ساختار يسواالت ن

ت دانـش از  يريمربوط به موانع مـد  يرهاين پرسشنامه از متغيسواالت ا. بوده است يك دلفيتكن

   .ده استيراج گردق استخينه تحقيشيپ

  ) پرسشنامه( يريگ و اعتبار ابزار اندازه ييروا

 يزيـ چه چ يريله اندازه گيوس. مطرح شود يد سئواالت متعدديبا يريله اندازه گيدرباره وس

كـه محقـق    ييهـا  يژگـ يسـازد بـا و   يله فراهم مين وسيرا كه ا يا اطالعاتيرد ؟ آيگ يرا اندازه م
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م انـدازه  يخـواه  يرا كه مـ  ياتياهدات تا چه اندازه خصوصكند مرتبط است؟ مش يجو مو جست

ر عوامل اسـت ؟ بـه   ير سايدهد و تا چه حد نمرات مزبور، مربوط به تأث يم  را نشان ميكن يريگ

ـ   ،ست ازا عبارت) ييروا( ت اعتباريقابل يطور كل ات ين مشـاهدات و خصوصـ  يحدود تفـاوت ب

  ) . 116، ص  1378دالور ، ( هستند يريكه موضوع اندازه گ ييده هايپد يواقع

  : عبارتند از ها  آن نيتر مهمبر چند نوع است كه  يياعتبار و روا

شـود،   يز گفته مـ ين يكه به آن اعتبار محتوا و اعتبار منطق ياعتبار صور:  ١ياعتبار صور -1

ك محقق قصد دارد كه ياست، به عنوان مثال  يريگ مربوط به حدود سنجش موضوع مورد اندازه

ه يـ كنـد، بعـد از ته   يريـ گ سـئوال دارد انـدازه   10كـه   يرا بـا پرسشـنامه ا   ير استقالل فكريغمت

ـ مربوطـه بـه تجد   استادانپرسشنامه، محقق با استفاده از نظر خبرگان و كارشناسان و  د نظـر در  ي

 ين پژوهش، به طراحـ يمحقق در ا. را بسنجد يپردازد تا بتواند استقالل فكر يمورد سئواالت م

صاحبنظر و خبرگان آگـاه  استادان ل، ؤور مسيد مدييرا با تأ نموده و آناقدام مه مورد نظر پرسشنا

  .  ع نموده استيران توزين مدينه، در بين زميدر ا

ـ ي. باشـد  يمـ  يريـ ن امر مربوط به توان سنجش ابزار انـدازه گ يا:  ٢ينيش بياعتبار پ -2  يعن

ن امر بـا  يد بسنجد را دارا باشد، كه ايكه با يزيسنجش آن چ ييد توانايشده با يپرسشنامه طراح

   .استفاده از نظرات متخصصان موضوع محقق شد

  پرسشنامه ييايپا

به طور مثال اگـر وزن شـما در روز دوشـنبه    . است يريگ ، ثبات واحد اندازهييايمنظور از پا

ثبـات   يدارا يريگ ن صورت واحد اندازهيلوگرم باشد، در ايك 75ز يشنبه ن لوگرم و روز سهيك 75

 يت دانش از آزمون آلفايريموانع مد ييشناسا  پرسشنامة ييايسنجش پا يبرا. دارد ييايبوده و پا

ـ  يكرونباخ به محاسـبه همـاهنگ   يبا استفاده از آزمون آلفا. ديكرونباخ استفاده گرد ابـزار   يدرون

د كه با اسـتفاده  رصد بود75 كرونباخ درحدود يب آلفاياقدام شد كه ضر) پرسشنامه( يريگ اندازه

كرونبـاخ   يب آلفـا يده صاحبنظران علم آمار چنانچه ضـر يبه عق. دست آمده ب SPSSافزار  از نرم

  . باشد يمطلوب پرسشنامه م ييايدرصد باشد نشان دهندة پا 70باالتر از 

                                                 
1 . Face Validity  

2 . Predictive Validity 
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  ل داده ها يه و تحليتجز يروش ها 

ل داده هـا اسـتفاده شـده    يـ ه و تحليتجز يبرا يك دلفيو تكن يفيق از آمار توصين تحقيدر ا

ك طوفان يه به تكنيار شبيبس. شد يو هلمر معرف يتوسط داكل 1964در سال  يك دلفيتكن. است

ز جمـع  يك ميك جلسه و دور يچ گاه به صورت گروه در ين تفاوت كه افراد هياست با ا يذهن

و  يكالمـ  ن روش افـراد بـه صـورت   يدر ا. دهد  يم رخ نميمستق ييارويشوند و در واقع رو ينم

كنـد و سـپس    يس گروه موضوع را به همـه اعـالم مـ   يبلكه رئ ،شوند ير بحث نميرودر رو درگ

تواند بـدون ذكـر نـام     يم يحت( يشان را به صورت كتبيده هايك از افراد به طور جداگانه ايهر

تك  يرا برا يشنهاديپ يده هايس گروه تمام ايسپس رئ. كنند يس گروه ارسال ميرئ يبرا) باشد

گران فكر كننـد  يد يشنهاديپ يده هايخواهد كه نسبت به ا يمها  آن كند و از يك اعضا ارسال مت

شـود   ين بار تكرار مين عمل چنديا. اضافه كنندها  آن رسد به يبه نظرشان م يديده جديو اگر ا

 يقضاوت هـا  يسه يشامل دعوت به مشورت و مقا يفن دلف. ديدست آه ت اتفاق آرا بيتا درنها

  ). 106، ص1368، يابطح(شود يله مأا مسيم يم درباره تصميك تي ياعضا يام چند نوبتن يب

ه قـرار گرفـت، سـپس    يـ ل اوليه و تحليها مورد تجز ج حاصل از دادهين روش نتايبر اساس ا

ـ ار افراد نمونه قرار داده شد تـا د يج حاصله در اختينتا ن خصـوص بـه   يـ خـود را در ا  يدگاههاي

ان تـا آنجـا ادامـه    ينظـرات پاسـخگو   يآور ند جمعيكه فرا يند، به طوريه نمايصورت مستقل ارا

شـده و توسـط    يگـذار  آنان نمره يها دهيارائه نشود، سپس نظرات و ا يديداشت كه نظرات جد

 ييد و نظرات نهـا يان ارسال گرديپاسخگو يصورت گرفت و برا يينها يهايم پروژه جمع بنديت

  .لحاظ شد ييل نهايز در تحلينها  آن

  يريگ جهيها و نت افتهي

 يمربـوط بـه موانـع داش در مقولـه هـا      يهـا  شاخصرها و يق متغينه تحقيشيبا استفاده از پ

قـرار گرفـت كـه     ييمورد شناسـا  يساز يب و دروني، تركي، ظهور خارجيريمختلف جامعه پذ

 ،رگـ يبـه عبـارت د  . ديل حاصل گرديج ذينتا يك دلفيبا استفاده از تكن ها شاخص يپس از بررس

ت دانـش در هـر سـازمان در سـه مقولـه      يريموانـع مـد   يل دلفـ يـ ه و تحليـ ج تجزيبر اساس نتا

ن نكتـه الزم اسـت   ياح يتوض. است ييل قابل شناسايك به شرح ذيو تكنولوژ ي، انسانيساختار

  .ن شده استييتع) مد(ن رتبه كسب شدهيتر شيك از منابع با توجه به بيت هر ياولو كه
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   يموانع ساختار

رهـا بـا   يك از متغيقرار گرفت كه شرح هر  ير مورد بررسيمتغ 33، يقوله موانع ساختاردر م

ان را يك از پاسـخگو يـ هـر   يهـا  كه پاسخ يزمان. مورد سوال واقع شد يرتبه ا7ف ياستفاده از ط

  .ديل ارائه گرديبه شرح ذ يساختار يرهايك از متغيهر  مدم، يف نموديتوص

  ؛سازمان يت دانش در استراتژيريگاه مديجا .1

  ؛استخدام در سازمان يارهاياز مع يكيدانش بعنوان  يل به به اشتراك گذاريتما .2

 ؛يميك و صمينزد يكار يگروهها يريگ سازمان از شكل يبانيپشت .3

 ؛كاركنان -رين مديرابطه ب .4

  ؛سازمان يعملكرد يفعال و مستمر استانداردها يابيسنجش و ارز .5

  ؛درس گرفتن سازمان از اشتباهات خود .6

  ؛وستن به سازمانياگرفتن نقش به محض پفر .7

  ؛سازمان به كاركنان به محض ورود به آن يندهاين اهداف و فرآييه و تبيتوج .8

 ؛ن خاص هر موضوع در سازمانيمتخصص ييشناسا .9

  ؛كاركنان يها يستگيشا يا سنجش دوره يص منابع برايتخص .10

  ؛ن قابل اعتماد بودن اطالعاتيتضم يبرا يص منابع ماليتخص .11

  ؛كاركنان ييسنجش توانا يمنابع براص يتخص .12

  ؛مورد استفاده كاركنان ياطالعات يها ستميجاد سيا يص منابع برايتخص .13

 ؛روان يكار يندهايفرآ يطراح يص منابع برايتخص .14

  ؛يسازمان يه هايبهبود مستمر رو .15

 ؛كاركنان به منابع دانش سازمان يسنجش كمكها .16

 ؛ت منابع دانشيفيك يرسم يابيمرور و ارز .17

 ؛مناسب بودن منابع دانش يا دوره يابيو ارزمرور  .18

 ؛افراد با عملكرد سازمان يت طلبيمرتبط نمودن موفق يبرا ييارهاين معييتع .19

 ؛افراد با عملكرد سازمان ييمرتبط نمودن توانا يبرا ييارهاين معييتع .20

 ؛با عملكرد سازمان ياطالعات يها ستميمرتبط نمودن س يبرا ييارهاين معييتع .21

 ؛با عملكرد سازمان يكار يندهايمرتبط نمودن فرآ يبرا ييهاارين معييتع .22

 ؛ت دانش به منظور بهبود عملكرد آنيريستم مديس يسنجش ستاده ها .23
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 ؛ت دانشيريمد يها تيمنفعت فعال -نهيل هزيتحل .24

 يهـا  ت پـروژه يـ ج ملمـوس همچـون موفق  يبر حسب نتا يكار يسنجش عملكرد گروهها .25

 گروه

ر يسـا  يابيـ ر ملمـوس مثـل ارز  يـ غ يهـا  شـاخص فاده از سنجش عملكرد كاركنان  با اسـت  .26

 ؛كاركنان

ر ملمـوس مثـل كمـك بـه توسـعه      يغ يها شاخصسنجش عملكرد كاركنان  با استفاده از  .27

 ؛يگروه كار

 ؛در هر حوزه يد شده در سازمان به صورت بسته دانشيدانش تول ين و نگهداريتدو .28

در هـر حـوزه بـه     يت بسته دانشد شده در سازمان به  صوريار گذاشتن دانش توليدر اخت .29

 ؛مراجعه كنندگان

در هـر حـوزه بـه     يد شده در سازمان به  صورت بسته دانشيار گذاشتن دانش توليدر اخت .30

 ؛سازمان يها بخشر يسا

در هـر حـوزه بـه     يد شده در سازمان به  صورت بسته دانشيار گذاشتن دانش توليدر اخت .31

 ؛يو پژوهش يمراكز مطالعات

در هـر حـوزه بـه     يد شده در سازمان به  صورت بسته دانشين دانش تولار گذاشتيدر اخت .32

 ؛ياطالع رسان يها گاهيپا

در هـر حـوزه بـه     يد شده در سازمان به  صورت بسته دانشيار گذاشتن دانش توليدر اخت .33

 .يعلم يكتابخانه ها

  يانسانموانع 

ـ قرار گرفت كه شرح هـر   ير مورد بررسيمتغ 32، يدر مقوله موانع انسان رهـا بـا   يك از متغي

ان را يك از پاسـخگو يـ هـر   يهـا  كه پاسخ يزمان. مورد سوال واقع شد يرتبه ا7ف ياستفاده از ط

  .ديل ارائه گرديبه شرح ذ يانسان يرهايك از متغيهر  مدم، يف نموديتوص

 ؛يدانش يها ييدرك سازمان از به صرفه بودن دارا .1

 ؛دانش يگذار عمل كاركنان در به اشتراك يآزاد .2

 ؛كاركنان يدانش از سو يمحسوب شدن به اشتراك گذار يفه احر .3

 ؛يجاد دانش سازمانيداشتن سهم در ا يق كاركنان برايتشو .4
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 ؛ياستفاده از دانش سازمان يق كاركنان برايتشو .5

 ؛ط درون سازمانيمح يها دهيران از ايمد يجوو جست .6

 ؛رون سازمانيط بيمح يها دهيران از ايمد يجوو جست .7

 ؛مرتبط يها سازمانر يبا سا يجاد ارتباط دانشيا يبراق كاركنان يتشو .8

 ؛نامناسب سازمان يها هيرو ييق كاركنان در جهت شناسايتشو .9

 ؛د كاركنانيجد يها دهيپاداش به ا .10

 ؛يميك و صمينزد يكار يگروهها يريگ سازمان از شكل يبانيپشت .11

 ؛يريادگي يرايسازمان در تالش  ياري .12

 ؛خودشان است يها تيمسؤولجزء  يريادگيكه ن است يفرض كاركنان سازمان بر ا .13

 ؛سازمان در انجام كار با استاندارد باال يباال يبنديتعهد و پا .14

 تر است؛ نيين شده پاييكه عملكرد آنان از استاندارد تع يارائه مشاوره به كاركنان .15

شـتر  ياگـر بـه اشـتباهات ب    يل خود، حتيحداكثر پتانس يريكارگه ب يق كاركنان برايتشو .16

 ؛گردد منجر

 ؛ن روش انجام كاريعمل كاركنان در انتحاب بهتر يآزاد .17

 ؛به اشتراك گذارندگان دانش در سازمان ييشناسا .18

 ؛دانش قابل كاربرد توسط كاركنان يبه اشتراك گذار .19

 ؛د به منظور بهبود عملكرد سازمانيجد يها دهياستفاده مستمر از ا .20

 ؛د به آن توجه كننديبا كه كاركنان ير در مورد موضوعاتيمد يگوو بحث و گفت .21

 ؛كاركنان با همكاران در مورد موضوعات مرتبط با كار آنان يگوو بحث و گفت .22

 ؛ير رسميغ يروابط كار يبرقرار ياستفاده كاركنان از ابتكار خود برا .23

گـران  يد ياز سواند قبالً  كه آنان با آن مواجه شده ين است كه مسائليفرض كاركنان بر ا .24

 ؛حل شده است

  ؛و خطا ياستفاده از روش سع يجاه ب يدر حل مسائل كار يقبل يحلها از راه استفاده .25

 ؛ ير در حل مسائل كاريمراجعه به مشاوره مد .26

 ؛گرانيه در مورد راه حل مسئله و سپس مشورت در مورد آن با ديده اوليك ايجاد يا .27

 ؛يدرحل مسائل كار يداخل يها استفاده كاركنان از مشاوره گروه .28

 ؛يدر حل مسائل كار يخارج يها نان از مشاوره گروهاستفاده كارك .29



 153  �  يپژوهش يها نش در سازمانجاد دايموانع ا ييشناسا يها ن شاخصييتب

 

 ؛يدر حل مسائل كار ياستفاده كاركنان از منابع موجود دانش سازمان .30

 ؛يرون سازمان در حل مسائل كارياستفاده كاركنان از مشاوره افراد قابل اعتماد ب .31

 .دانش و تخصص خود يگذار به اشتراك ين هر موضوع خاص برايمتخصص يآمادگ .32

 

  ك يع تكنولوژموان 

رها بـا  يك از متغيقرار گرفت كه شرح هر  ير مورد بررسيمتغ 9ك، يدر مقوله موانع تكنولوژ

ان را يك از پاسـخگو يـ هـر   يهـا  كه پاسخ يزمان. مورد سوال واقع شد يرتبه ا7ف ياستفاده از ط

  .ديل ارائه گرديك به شرح ذيتكنولوژ يرهايك از متغيم، مد هر يف نموديتوص

 يهـا  بخـش اتصـال افـراد سـازمان بـا      ياطالعات بـرا  يوثر از تكنولوژاستفاده م .1

 ؛)افراد و گروهها(يدرون

 يهـا  بخـش اتصـال افـراد سـازمان بـا      ياطالعات بـرا  ياستفاده موثر از تكنولوژ .2

 ؛يرونيب

ضـبط اطالعـات، مسـتندات و دانـش      ياطالعـات بـرا   ياستفاده موثر از تكنولوژ .3

 ؛مرتبط با كار

 ؛گريكديبا  يو همكار يك مساعيتشر ياطالعات برا ينولوژاستفاده موثر از تك .4

 ؛افراد به منابع سازمان يدسترس ياطالعات برا ياستفاده موثر از تكنولوژ .5

روابـط   ياطالعات بـه منظـور برقـرار    ياستفاده از تكنولوژ يآموزش كاركنان برا .6

 ؛يكار

 ؛نانهمه كارك يدسترس يداده سازمان برا يها گاهيبه اشتراك گذاشتن پا .7

در هـر   يد شده در سازمان به  صـورت بسـته دانشـ   يار گذاشتن دانش توليدر اخت .8

 ؛ياطالعات يگاههايحوزه به پا

در هـر حـوزه در    يد شده در سازمان به  صورت بسته دانشـ يقرار دادن دانش تول .٩

 .آن ينترنتيت ايسا

  جهينت

بهبـود   يعنيانش خود ت ديريبه منظور بهبود مد يپژوهش يها سازمانج فوق يبا توجه به نتا
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ـ با يسـازمان  ينـدها يع و كاربرد دانش در فرآيره، توزي، ذخيابيخود در خلق، باز يهايتوانمند د ي

اقـدام   يكيو تكنولـوژ  ي، انسـان يت دانش در سـه مقولـه سـاختار   يريموانع مد ييابتدا به شناسا

اقدام بـه رفـع    يبند تين اولوين موانع نموده و بر اساس ايا يبند تيسپس اقدام به اولو ؛ندينما

 ييجـاد دانـش شناسـا   ين پژوهش موانـع ا ياست،  در ا يهيبد  .نديك از موانع در سازمان نمايهر

ـ ، توسعه و جذب ن يا جاد ساختار شبكهين موانع كه مستلزم ايرفع ا ياند، اما چگونگ شده  يروي

 ياسـت كـه مـ    يگريق ديان است، موضوع تحقيبن دانش يتكنولوژ يريكارگه و ب يدانش يانسان

بحث دانـش   يستيبا يپژوهش يها گر سازمانيبه عبارت د. رديها انجام پذ ر پژوهشيتواند در سا

ت دانش به صورت يريك طرح توسعه و مدي يو اجرا يسته و با طراحيرا به صورت جامع نگر

  كننـد، در گـام   ييت دانش را شناسـا يريكه در ابتدا  موانع مد يگام به گام حركت كنند به صورت

 يو تكنولـوژ  يانسـان  يرويكنند و در گام سوم ساختار، ن يرفع موانع را بررس يراهكارها يبعد

ـ      سـازمان  يدر برخ. رنديكار گه جاد دانش را توسعه داده و بيا يالزم برا ه هـا بحـث دانـش بـا ب

١ر ارشد دانشيك مدي يريكارگ

م ارشـد  يتـ  يق طراحين موضوع از طريراً ايشود و اخ يدنبال م 

٢دانش

 يهـا  م ارشئد دانـش و در سـازمان  يبزرگ از ت يها توان در سازمان يشود كه م يم يريگيپ 

 .ر ارشد دانش بهره گرفتيتر و كوچكتر از مد ساده

ـ انـد كـه قابل   مطرح شـده  ين الزم به ذكر است، موانع فوق به صورتيهمچن  و  ييت شناسـا ي

الت يتعـد دادن اما با انجام  ؛ته باشندمحور را داش و دانش يپژوهش يها سازمانموانع در  يابيارز

  .داشته باشند يريكارگه ت بيز قابليگر نيد يها سازمانتواند در  يمربوط به نوع سازمان، م

   

                                                 
1 . Chief knowledge officer(CKO) 
2 . Chief knowledge team(CKT) 
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  :منابع و مĤخذ

، انتشـارات موسسـه   "يمنـابع انسـان   يآمـوزش و بهسـاز  "، )1368(نيد حسـ ي، س يابطح .1

ران ،  تهـران،   يـ ع ايصـنا  يزسازمان گسـترش و نـو سـا    يآموزش يزيمطالعات و برنامه ر

  . چاپ اول
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