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چكیده
هدف :اين پژوهش با هدف بررسی وضعيت زيرساختهای اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران براساس
مؤلفههای آن انجام شده است.
روش :پژوهش حاضر از حيث هدف ،پژوهش کاربردی و از حيث گردآوری دادهها از نوع پژوهشهای
توصيفی -پيمايشی میباشد .دادهها با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده است .جامعه پژوهش 112 ،نفر
مديران دفاتر مرکزی  61شرکت بيمه دولتی و خصوصی فعال در بازار بيمه ايران مستقر در شهر تهران است
که از ميان آنها ،براساس جدول کرجسی مورگان ،تعداد  621نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که با استفاده
از روش نمونهگيری طبقهای ،پرسشنامه در بين آنها توزيع گرديد .تجزيهوتحليل دادهها با روشهای آمار
توصيفی و استنباطی (آزمون کلموگروف اسميرنوف ،آزمون  tتک نمونهای) انجام شد.
یافتهها :در مجموع زيرساخت اشتراک دانش در صنعت بيمه کشور دارای وضعيت نسبتاً مطلوبی میباشد.
زيرساخت فرآيندی (سازمانی) بهترين وضعيت و زيرساخت انسانی ضعيفترين وضعيت را نشان میدهند.

نتیجهگیري :به نظر میرسد که با توجه به اينکه فضای صنعت بيمه روز به روز رقابتیتر میشود،
شرکتهای بيمه اهميت اشتراک گذاری دانش را در راستای کسب مزيت رقابتی درک نموده و آن
را پياده مینمايند.
كلیدواژهها :زيرساختهای اشتراک دانش ،زيرساخت انسانی ،زيرساخت فرآيندی(سازمانی) ،زيرساخت
فناوری اطالعاتی و ارتباطی ،صنعت بيمه
 .1استاديار دانشگاه الزهرا(س) ،گروه كتابداري و اطالع رساني tajdaranmansour@yahoo.com
 .2دانشيار دانشگاه الزهرا(س)  ،گروه كتابداري و اطالع رساني srezaei@alzahra.ac.ir
 .3كارشناس ارشد كتابداري و اطالع رساني ،دانشگاه الزهرا(س) refoua@irc.ac.ir
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مقدمه
امروزه ،به موجب ظهور مرحله جديدی از نظام اقتصاد جهانی با عنوان اقتصاد دانش مدار ،6دانش
موجود در يک سازمان در حال تبديل شدن به منبعی مهم و راهبردی است که برای بقای سازمانها
بسيار حياتی میباشد(کونر1وپراهلد6111 ،3؛ گرانت6111،2؛ ناهاپيت 2و گوشال6110 ،1؛ پتيگرو1و
ويپ 6113 ،0نقل در هووف3و ريدر.)1112 ،10
به جهت افزايش اهميت دانش در سازمانها ،مقوله مديريت دانش به موضوعی مهم در عرصه
فعاليتهای راهبردی سازمانها تبديل گرديده است .مديريت دانش مجموعهای از رويهها برای
خلق و به اشتراکگذاری دانش در سازمان تعريف کردهاند که دستيابی به مأموريت و اهداف
سازمان را به حداکثر میرساند (تاونلی .)1116 ،66يکی از مهمترين و مشترکترين فرآيندها در
ساختارهای مختلف معرفی شده برای مديريت دانش ،اشتراک دانش میباشد و انگيزش افراد برای
اشتراک دانش خود در سازمانها ،يکی از مهمترين الويتهای دست اندرکاران مديريت دانش در
جهان میباشد(زادجباری.)6301 ،
توجه به فرآيند شکلگيری دانش ،آشکار میکند که دانش ابتدا در ذهن افراد توليد میشود.
سپس افراد با به اشتراک گذاری آن میتوانند اين دانش را به دانش سازمانی تبديل کنند .بنابراين،
سرمايههای سازمانی به طور عمده در ذهن افراد نهفته است .اين دانش حياتی و مهم هنگامی در
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اختيار سازمان قرار میگيرد که کارکنان تمايل به همکاری و اشتراک دانش داشته باشند و عالوه بر آن
تمهيدات و ساز وکارهای مؤثری نيز توسط سازمان در اين رابطه فراهم شده باشد .با تغيير شغل و
پست سازمانی ،همچنين بازنشستگی برخی از کارکنان ،دانش ارزشمندی که حاصل سالها تجربه
کاری بوده به سادگی از بين خواهد رفت و سازمان توانايی بهرهگيری از آن را ،در صورت استفاده
نکردن از شيوه های مؤثر اشتراک دانش ،نخواهد داشت.
فرآيند اشتراک دانش میتواند بين دو سازمان يعنی از بيرون سازمان به داخل سازمان و يا در
بين بخشهای داخلی يک سازمان و به عبارتی بين واحدهای سازمان انجام شود .در صورتيکه
سازمان بتواند زيرساختهای الزم برای اشتراک دانش بين واحدهای سازمانی را فراهم نمايد تا
حد زيادی زمينه را برای جذب دانش بيرون از سازمان نيز فراهم آورده است.
صنعت بيمه در ايران با قدمتی بيش از هفتاد سال ،دارای نيروهای متخصص و خبرهای
میباشد که در طول سالها فعاليت در عرصه بيمه تجارب حرفهای گرانبهايی کسب نموده اند.
مديريت دانش در اين صنعت بزرگ مستلزم فراهم ساختن زمينههای اشتراک دانش است .اين نيز
خود مستلزم وجود زيرساختهايی است .اما تاکنون اين زيرساخت ها شناسايی نشده اند،وضعيت
اين زيرساختها در صنعت بيمه تبيين نشده و ميزان رعايت آنها مورد سنجش قرار نگرفته است.
هدف پژوهش حاضر تعيين و شناسايی و بررسی زيرساختهای اشتراک دانش در صنعت بيمه
ايران است و در اين راستا به شناسايی نقاط قوت و ضعف در شرکت های بيمه و ارائه
راهکارهايی جهت ارتقا وضعيت اشتراک دانش صنعت بيمه می پردازد به اين اميد که زمينه ايجاد
بسترهای مناسب برای به اشتراکگذاری دانش فراهم شود.
پرسشهاي اساسی پژوهش
مؤلفههای زيرساختهای اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران تا چه اندازه رعايت شده است؟
پرسشهاي فرعی
.6

مؤلفههای زيرساخت انسانی در صنعت بيمه ايران تا چه اندازه رعايت شده است؟
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.1

مؤلفههای زيرساخت فرآيندی(سازمانی) در صنعت بيمه ايران تا چه اندازه رعايت شده
است؟

.3

مؤلفههای زيرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی در صنعت بيمه ايران تا چه اندازه
رعايت شده است؟

مبانی نظري و چارچوب نظري پژوهش
در سالهای اخير رشد روز افزونی در زمينه توجه به اشتراک دانش توسط محققان ،مديران
سازمانها در جهان و ايران به چشم میخورد .نقش اشتراک دانش در مديريت دانش آنقدر مهم
است که بعضی نويسندگان اظهار میدارند که وجود مديريت دانش برای پشتيبانی اشتراک دانش
است .بارتول 6و اسريوستوا ،)12 ،1111( 1اشتراک دانش را فرآيندی تعريف میکنند که کارکنان
طی آن دانش و اطالعات خود را در سراسر سازمان منتشر میسازند به نحوی که از طريق آن افراد
به صورت متقابل ،دانش(آشکار و ضمنی) خود را مبادله و به طور مشترک دانش جديدی را خلق
میکنند که در اين فرآيند تبديل دانش فردی به دانش سازمانی نقش بسزايی ايفا میکنند.
تغييراتی که به سرعت در محيط کسب و کار در حال وقوع میباشد ،سازمانها را مجبور کرده
به طور مستمر و حتی سريعتر از تغيير به يادگيری بپردازند .مفهوم يادگيری سازمانی مبتنی بر اين
نکته است که دانش خيلی زود کهنه و از رده خارج میشود .يعنی دانش در داخل سازمانها بايد
پيوسته ابداع و بهروز شود در اين راستا به اشتراک گذاشتن دانش موجود در بين کارکنان سازمان
میتواند منجر به خلق انديشههای نو در سازمان گردد .با اشتراک دانش ،ايده ها و دانش برای
ساخت محصوالت و خدماتی باارزش افزوده می شود .براين اساس فايده اشتراک دانش ايجاد
رضايت مشتری از خدمات بهتر و کسب مزيت رقابتی برای شرکت می باشد .از طريق تسهيم دانش
اثربخش ،سازمانها میتوانند کارايی خود را بهبود بخشيده و هزينههای آموزشی و ريسکهای
1 Bartol
2 Srivastava
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ناشی از عدم اطمينان را کاهش دهند.
براساس مطالعات انجام شده ،مشخص شد که تاکنون پژوهشی در داخل و خارج از کشور به
سنجش وضعيت زيرساختهای اشتراک دانش در صنعت بيمه نپرداخته است .پژوهشهايی که
پيرامون موضوع پژوهش انجام شده است با کليدواژههای مختلفی چون زيرساخت ،موانع و
تسهيلکنندهها ،عوامل تأثيرگذار ،فاکتورهای تأثيرگذار جستجو گرديدند .اکثر پژوهشها به بررسی
يک عامل يا عاملهای مختلف پرداخته و پژوهشی که به صورت طبقه بندی شده و منسجم عوامل
و مؤلفههای زيرساختهای اشتراک دانش را مورد بررسی قرار دهد ،يافت نشد .بنابراين با بررسی
مطالعات صورت گرفته ،سه زيرساخت انسانی ،فرآيندی(سازمانی) ،فناوری اطالعاتی و ارتباطی را
که از سوی نويسندگان مختلفی چون محمديوسف 6و بخاری اسماعيل)1110(1؛ لين()1111؛
برينک)1113( 3؛ آزاده دل ،فرحبد و فرجندی()6301؛ سهرابی يورتچی ،رئيسی وانانی و
شفيعا()6301؛ عالئی()6301؛ فروزنده و ديگران( ،)6300حسن زاده( )6302بيان شده است و
اجماع بيشتری ديده میشود چهارچوب کار پژوهش قرار گرفت.
تعاریف مفهومی و عملیاتی
 اشتراک دانش :علوی و ليدنر ،)1116( 2اشتراک دانش را فرآيند انتشار دانش در سازمان تعريف
کردهاند.اين انتشار و توزيع میتواند بين افراد ،گروهها يا سازمانها با استفاده از هر نوع يا تعدادی از
کانالهای ارتباطی باشد(ابزری،شائمی برزکی و عباسی .)6301 ،در اين پژوهش منظور از اشتراک
دانش ،اشتراک گذاری دانش ،ايدهها ،پيشنهادات و تخصص مرتبط سازمانی به صورت ضمنی و
صريح بين کارکنان دفاتر مرکزی شرکتهای دولتی و خصوصی بيمه از ديدگاه مديران عالی
میباشد.

1. Mohammad Yusof
2. Bakhari Ismail
3. Brink
4. Alavi & Leidner
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 زيرساخت اشتراک دانش :اساس يا بنيانهای الزم برای ايجاد يک نظام يا سازمان زيرساخت
ناميده میشود(حسن زاده.)6302،در اين پژوهش زيرساختهای الزم جهت پياده سازی اشتراک
دانش در صنعت بيمه ايران ،زيرساخت انسانی ،زيرساخت فرآيندی(سازمانی) ،و زيرساخت
فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی است.
 زيرساخت انسانی :موفقيت برنامههای اشتراک دانش بستگی به وجود و تمايل افراد برای به
اشتراک گذاری و استفاده مجدد دانش دارد .در اين پژوهش زيرساختهای انسانی شامل
ويژگیهای نيروی انسانی در حين استخدام میباشد.
 زيرساخت فرآيندی(سازمانی) :عوامل فرآيندی(سازمانی) زيرساخت اشتراک دانش در
سازمانها ،شامل طيف گستردهای است که ايجاد آنها توجه خاص مديران سازمانها را میطلبد.
زيرساختهای فرآيندی برای اشتراکگذاری دانش سازمانی و همکاری با ساير سازمانها برای
ايجاد زمينهای مبادله دانش است .در اين پژوهش زيرساختهای فرآيندی( سازمانی) ،به نگرش و
حمايت مديران ،استراتژیهای به اشتراکگذاری دانش ،ساختار و روابط سازمان ،فرهنگ و جو
سازمانی ،پاداشهای سازمانی و ارزيابی ،استراتژی سازمانی اشاره دارد.
 زيرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی :به فناوریهايی اطالق میشود که از اشتراک دانش
پشتيبانی نموده و فعاليتهای آن را هماهنگ میسازند(حسن زاده .)6302،در اين پژوهش منظور
ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی میباشد.
فرضيههای پژوهش
فرضیه اصلی :زيرساختهای اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت مطلوبی ندارد.
فرضیههاي فرعی:
 .6زيرساخت انسانی اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت مطلوبی ندارد.
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 .1زيرساخت فرآيندی (سازمانی) اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت مطلوبی
ندارد.
 .3زيرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت
مطلوبی ندارد.
روش شناسی و ابزار گردآوری داده ها
پژوهش حاضر از حيث هدف ،پژوهش کاربردی و از حيث گردآوری دادهها از نوع
پژوهشهای توصيفی -پيمايشی میباشد .توصيفی به اين دليل که هدف محقق از انجام اين نوع
پژوهش ،توصيف عينی ،واقعی و منظم خصوصيات يک موقعيت يا يک موضوع است(نادری و
سيف نراقی )6301،و پيمايشی به اين دليل که به مطالعه ويژگی ها و صفات افراد جامعه میپردازد
و وضعيت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت متغير مورد بررسی قرار میدهد(حافظ نيا،
 .)6301در اين پژوهش ،منابع کتابخانهای ،وبسايتها و پايگاههای اطالعاتی داخلی و خارجی در
زمينه موضوع برای جمع آوری ادبيات ،مبانی نظری و پيشينه مورد بررسی قرار گرفت.
جهت تدوين ابزار جمع آوری داده های پژوهش يعنی پرسشنامه ،ابتدا براساس نتايج مطالعات
پيشين مرتبط با موضوع ،مولفه ها استخراج و در قالب پرسشنامه محقق ساخته (با طيف  2گزينهای
ليکرت) مورد استفاده قرار گرفت .برای محاسبه روايی پرسشنامه از روايی سازه استفاده شده و از
آزمون تحليل عاملی تاييدی با نرم افزار ليزرل استفاده شد .براساس نتايج اين آزمون ،پژوهش
متشکل از  3متغير نهفته و  66متغيرآشکار و  10شاخص است.در جدول  6شاخص های برازندگی
مدل مفهومی پژوهش آمده است.با توجه به نسبت مجذور کای به درجه آزادی ( 6/111که از عدد
 3کمتر است) ،تقريب خطای ريشه دوم ( )1/160و اندازه خطای باقيمانده ( )1/122که هر دو آنها
از عدد  1/12کمتر است و همچنين شاخص نيکويی برازش ( )1/132و شاخص تعديل شده
نيکويی برازش ( )1/131که هر دوی آنها از  1/11بزرگ تر می باشند ،برازش کلی مدل پژوهش
توسط داده های پژوهش تاييد می گردد.
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جدول  .6نتايج برازش کلی مدل مفهومی پژوهش
نام پارامتر

مقدار

درجه آزادی

663

نسبت مجذور کای به درجه آزادی

6/111

ريشه ميانگين مجذور تقريبی خطا )(RMSEA

1/160

مقدار پارامتر (RMSEA<0.05) P

6/111

شاخص برازش غيرنرم )(NNFI

1/102

شاخص برازندگی تطبيقی ()CFI

1/100

شاخص برازندگی افزايشی ()IFI

1/100

ريشه ميانگين مجذور باقيمانده ()RMR

1/122

مقدار استاندارد شده RMR

1/121

شاخص برازندگی ( )GFI

1/123

شاخص برازندگی تعديل يافته ( )AGFI

1/131

نتايج ارزيابی مدل اندازهگيری پژوهش در جدول  1آمده است .مقادير ( )R2مربوط به
متغيرهای آشکار مدل پژوهش نشان میدهد درصد بااليی از تغييرات مربوط به متغيرهای نهان
عوامل فردی ،عوامل سازمانی(فرايندی) و عوامل فناوری اطالعاتی و ارتباطی توسط متغيرهای
آشکار مربوط به خودشان برآورده شده و درصد باقيمانده نيز توسط متغيرهای آشکار ديگر تبيين
شده است .همانطور که مشاهده میگردد ،متغير آشکار «مهارت و توانايیهای فردی»« ،ويژگیهای
شخصيتی» و «انگيزش» در سطح يک درصد ،اثر معنیدار و مثبتی بر متغير نهان «عوامل فردی»
دارند متغيرهای آشکار مذکور دارای پايايی مرکب باالتر از  1/1میباشند ( .)1/1111با توجه به
ضرايب مسير ،بيشترين تأثير مربوط به متغير «انگيزش» و کمترين تأثير مربوط به متغير «ويژگیهای
شخصيتی» است .برهمين اساس ،متغير آشکار «رهبری»« ،استراتژی اشتراک دانش»« ،ساختار
سازمانی»« ،فرهنگ سازمانی»« ،سيستم پاداش»« ،استراتژی سازمانی» در سطح يک درصد ،اثر
معنیدار و مثبتی بر متغير نهان «عوامل سازمانی» دارند .متغيرهای آشکار مذکور دارای پايايی مرکب
باالتر از  1/1میباشند ( .)1/02با توجه به ضرايب مسير ،بيشترين تأثير مربوط به متغير «رهبری» و
کمترين تأثير مربوط به متغير «استراتژی سازمانی» است .براساس نتايج مذکور ،متغيرهای آشکار

11

سنجش ارتباط بین میزان مهارت مدیران در مدیریت تغییر و نگرش به تغییر .......

«دسترسی به ابزارهای فناوری اطالعاتی و ارتباطی» و «کاربرد ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی» ،در
سطح يک درصد ،اثر معنیدار و مثبتی بر متغير نهان «عوامل فناوری اطالعاتی و ارتباطی» دارند.
متغيرهای آشکار مذکور دارای پايايی مرکب باالتر از  1/1میباشند ( .)1/02با توجه به ضرايب
مسير ،بيشترين تأثير مربوط به متغير « دسترسی به ابزارهای فناوری اطالعاتی و ارتباطی » و کمترين
تأثير مربوط به متغير « کاربرد ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی » است .جمع بندی اينکه نتايج ارزيابی
مدل اندازه گيری پژوهش ،نشانگر روايی و پايايی باالی شاخص ها بوده و در نتيجه شاخص های
قابل مشاهده ،شاخص های قابل اعتمادی برای اندازه گيری متغيرهای نهفته مدل است.
جدول  .1نتايج ارزيابی مدل اندازه گيری
متغيرهای آشکار

ضرايب
مسير

مهارت ها و توانايی های فردی

1/21

مقدار
t
-

ويژگی های شخصيتی

1/21

2/11

انگيزش

1/22

2/11

رهبری

1/11

1/06

استراتژی اشتراک دانش

1/11

1/11

ساختار سازمانی

1/22

1/22

عوامل

فرهنگ سازمانی

1/26

1/10

سازمانی

سيستم پاداش

1/22

2/11

1/31

2/36

استراتژی سازمانی
دسترسی به ابزارهای فناوری
اطالعاتی و ارتباطی
کاربرد ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی

1/21

1/12

1/21

1/21

متغيرهای
نهفته
عوامل فردی

پايايی
ترکيبی
1/1111

1/02

عوامل
فناوری
اطالعاتی و

1/02

ارتباطی

روايی ظاهر و محتوای پرسشنامه نيز توسط اساتيد دانشگاهی و نيز متخصصان بيمهای با سابقه
فعاليت در زمينه مديريت دانش ،تائيد شد .در اين پژوهش برای تعيين پايانی پرسشنامه از روش
آلفای کرونباخ استفاده گرديد.
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در اين پژوهش برای سنجش پايايی پرسشنامهها ،يک مرحله پيش آزمون انجام گرفت .بدين
صورت که ابتدا تعداد  61پرسشنامه در جامعهی مورد نظر توزيع و جمعآوری گرديد و پس از
وارد کردن دادهها ،با استفاده از نرم افزار  SPSSضريب پايايی (آلفای کرونباخ) برای بخش های
مختلف پرسشنامه طبق جدول 6محاسبه گرديد.
جدول  :3ضريب پايايی متغيرهای پژوهش
متغیرهاي پژوهش

آلفاي كرونباخ

کل پرسشنامه

1/111

زيرساخت انسانی

1/001

زيرساخت فرآيندی

1/111

زيرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی

1/161

مقدار ضريب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای بخش های مختلف پرسشنامه بدست آمده
باالتر از  1/1است لذا می توان ادعا نمود که پرسشنامه موردنظر دارای پايايی قابل قبول است.
جامعه پژوهش و نمونه آماري
جامعه پژوهش حاضر 112 ،نفر مدير عالی مستقر در دفاتر مرکزی تهران شرکت های بيمه
دولتی و خصوصی فعال در بازار بيمه ايران میباشد که با استفاده از جدول مورگان تعداد  621نفر
به عنوان نمونه انتخاب شدند که با استفاده از روش نمونهگيری طبقهای ،پرسشنامه در بين آنها
توزيع گرديد.به طوريکه هر يک از شرکتهای بيمه به عنوان يک طبقه و سپس هر يک از
ساختمانهای مرکزی شرکتها به عنوان يک زيرطبقه و پس از آن هر يک از مديران ،به عنوان يک
عنصر آن طبقه در نظر گرفته شده اند.
روش تجزیه و تحلیل یافتهها
پس از جمع آوری دادهها به وسيله پرسشنامه ،به کمک آمار توصيفی(شاخصهای آماری
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فراوانی ،درصد فراوانی ،ميانگين) ،اطالعات جمعيت شناختی و سؤاالت پرسشنامه بررسی شد و
در بخش آمار استنباطی ابتدا از آزمون کلموگروف اسميرنوف جهت بررسی نرمال بودن توزيع
متغيرها استفاده شد که نرمال بودن توزيع متغيرهای پژوهش را نشان داد .که طی آن ،روشهای
آماری پارامتری انتخاب گرديد .جهت بررسی وضعيت موجود زيرساختها از آزمون  tيک نمونه
ای استفاده شد .جهت قضاوت در مورد مطلوبيت وضعيت ،با توجه به اينکه ميانگين ها بر اساس
طيف ليکرت از  6تا  2گزارش شده است ،بر اساس طيف بازرگان و همکاران( )6301عمل شده
است.
جدول . 2استاندارد بازرگان و همکاران( )6301برای ارزيابی نتايج بدست آمده
استاندارد

 6تا 1333

 1332تا 3311

3310تا 2

نا مطلوب

نسبتاً مطلوب

مطلوب

یافته هاي تحقیق
الف .ویژگیهاي جمعیت شناختی
الف .1 .جنسیت و سن
از مجموع پاسخدهندگان  13 ،نفر ( 16درصد) مرد و  30نفر ( 11درصدد) زن بودندد .از نظدر
سنی ،همانطور که ارقام جدول  2نشان میدهند ،بيشترين درصدد( )61/3در گدروه سدنی  21-32و
کمترين درصد( )1/1زير  12سال سن دارند.
الف .2.مدرک تحصیلی
به لحاظ سطح تحصيلی همانطور که در جدول  1قابل مشاهده است ،اکثريت ( 23/0درصد)
دارای مدرک تحصيلی ليسانس هستند.
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جدول  :2توزيع فراوانی نمونه آمار برحسب سن
کميت

فراوانی

درصد فراوانی

زير  12سال

3

1/1

31 - 12

61

62/6

32-31

13

61/1

21-32

11

61/3

22 - 21

61

62/6

21-22

61

61/1

 21به باال

13

61/1

جدول  :1توزيع فراوانی نمونه آمار برحسب مدرک تحصيلی
کميت

فراوانی

درصد فراوانی

ديپلم

1

2/0

فوق ديپلم

1

1/1

ليسانس

11

23/0

فوق ليسانس و باالتر

22

32/1

الف .9.سابقه كار
آمار مربوط به سابقه کار افراد نيز در جدول  1مشاهده می شود .همانطور که ارقام اين جدول
نشان می دهد ،بيشتر افراد بين  2تا  61سال سابقه فعاليت در صنعت بيمه دارند.
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جدول  :1توزيع فراوانی نمونه آمار برحسب سابقه کار در صنعت بيمه
کميت

فراوانی

درصد فراوانی

کمتراز  2سال

62

66/11

 61-2سال

31

10/3

 62-61سال

11

11/2

11 - 62

11

11/2

12 - 11

0

1/3

31 - 12

1

2/1

بيشتر از  31سال

66

0/1

ب .ویژگیهاي زیرساختی اشتراک دانش
ب .1.آزمون نرمال بودن جامعه (آزمون كلموگروف اسمیرنوف)
آزمون نرمال بودن (کلموگروف اسميرنوف) برای تمامی متغيرهای پژوهش انجام شد و در
تمامی آزمونها ،فرضيه آماری به صورت زير میباشد:
 :H0توزيع داده ها در جامعه با توزيع نرمال تفاوت معناداری ندارد.
 :H1توزيع داده ها در جامعه با توزيع نرمال دارای تفاوت معنادار است.
جدول  :3نتایج آزمون كلموگروف اسمیرنوف
متغيرهای پژوهش

آماره Z

سطح معناداری

نتيجه فرضيه

زيرساخت اشتراک دانش

1/161

1/111

نرمال است

زيرساخت انسانی

1/061

1/210

نرمال است

زيرساخت فرآيندی(سازمانی)

1/011

1/311

نرمال است

زيرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی

6/111

1/601

نرمال است
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ب .2.فرضیههاي پژوهش
برای سؤاالت پژوهش فرضيههای آماری زير در نظر گرفته شد.
فرضيه اصلی :زيرساختهای اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت مطلوبی ندارد.
 : H1زيرساختهای اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت مطلوبی ندارد.
 :H6زيرساختهای اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت مطلوبی دارد.
 H 0 : Mean  2.33

 H1 : Mean  2.33

جدول  :10نتایج آزمون  tیک نمونه اي ( مقدار آزمون=)2/99
زیرساخت

میانگین

آماره t

سطح معناداري

نتیجهي فرضیه یک

زيرساخت اشتراک دانش

3/111

61/101

1/116

تاييد میشود

با توجه به ارقام جدول  ،61مشاهده میشود که مقدار آماره  tدر ناحيه رد فرض صفر قرار
گرفته است يعنی اينکه مقدار آماره  tبزرگتر از  +6/11شده است و مقدار سطح معناداری کمتر از
 2درصد شده است .بنابراين وضعيت موجود زيرساخت اشتراک دانش صنعت بيمه ايران از
وضعيت مطلوبی برخوردار است و چون مقدار ميانگين پاسخ به دست آمده بيشتر از  1333شده
است می توان گفت که وضعيت کلی صنعت بيمه ايران به لحاظ زيرساخت اشتراک دانش نسبتاً
مطلوب میباشد.
فرضيه فرعی  :6زيرساخت انسانی اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت مطلوبی ندارد.
 : H1زيرساخت انسانی اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت مطلوبی ندارد.
 :H6زيرساخت انسانی اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت مطلوبی دارد.

 H 0 : Mean  2.33

 H1 : Mean  2.33
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جدول  :11نتایج آزمون  tیک نمونه اي ( مقدار آزمون=)2/99
زیرساخت

میانگین

آماره t

سطح معناداري

نتیجهي فرضیه یک

زيرساخت انسانی

1/010

1/011

1/116

تاييد میشود

همانگونه که در جدول  66مالحظه میشود ،مقدار آماره  tدر ناحيه رد فرض صفر قرار گرفته
است يعنی اينکه مقدار آماره tبزرگتر از  +6/11شده است و مقدار سطح معناداری کمتر از 2
درصد شده است .بنابراين وضعيت موجود صنعت بيمه ايران به لحاظ زيرساخت انسانی از
وضعيت رضايت بخشی در سطح اطمينان  11درصد برخوردار است و چون مقدار ميانگين پاسخ
به دست آمده بيشتر از ( 1333حد وضعيت نامطلوب) شده است و از ( 3311حد وضعيت
مطلوب) کمتر شده است ،میتوان گفت که وضعيت کلی صنعت بيمه ايران به لحاظ زيرساخت
انسانی نسبتاً مطلوب میباشد.
فرضيه فرعی  :1زيرساخت فرآيندی(سازمانی) اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت
مطلوبی ندارد.
 : H1زيرساخت فرآيندی(سازمانی) اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت مطلوبی ندارد.
 :H6زيرساخت فرآيندی(سازمانی) اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران وضعيت مطلوبی دارد.
 H 0 : Mean  2.33

 H1 : Mean  2.33
جدول  :12نتایج آزمون  tیک نمونه اي ( مقدار آزمون=)2/99

زیرساخت

میانگین

آماره t

سطح معناداري

نتیجهي فرضیه یک

زيرساخت فرآيندی(سازمانی)

3/111

3/636

1/116

رد نمیشود

همانگونه که در جدول  61مالحظه میشود ،مقدار آماره  tدر ناحيه رد فرض صفر قرار گرفته
است يعنی اينکه مقدار آماره tبزرگتر از  +6/11شده است و مقدار سطح معناداری کمتر از 2
درصد شده است .بنابراين وضعيت موجود صنعت بيمه ايران به لحاظ زيرساخت
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فرآيندی(سازمانی) از وضعيت رضايت بخشی در سطح اطمينان  11درصد برخوردار است و چون
مقدار ميانگين پاسخ به دست آمده بيشتر از  1333شده است میتوان گفت که وضعيت کلی صنعت
بيمه ايران به لحاظ زيرساخت فرآيندی(سازمانی) نسبتاً مطلوب میباشد.
فرضيه فرعی :3زيرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران
وضعيت مطلوبی ندارد.
 : H1وضعيت زيرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران مطلوب
است.
 :H6وضعيت زيرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی اشتراک دانش در صنعت بيمه ايران مطلوبی
دارد.
 H 0 : Mean  2.33

 H1 : Mean  2.33

جدول  :63نتايج آزمون  tيک نمونه ای ( مقدار آزمون=)1/33
زیرساخت
زيرساخت فناوری اطالعاتی و
ارتباطی

میانگین

آماره t

3/612

1/111

سطح

نتیجهي فرضیه

معناداري

یک

1/116

تاييد میشود

با توجه به جدول  63مالحظه میشود ،مقدار آماره  tدر ناحيه رد فرض صفر قرار گرفته است
يعنی اينکه مقدار آماره  tبزرگتر از  +6/11شده است و مقدار سطح معناداری کمتر از  2درصد
شده است .بنابراين وضعيت موجود صنعت بيمه ايران به لحاظ زيرساخت فناوری اظالعاتی و
ارتباطی از وضعيت رضايت بخشی در سطح اطمينان  11درصد برخوردار است و چون مقدار
ميانگين پاسخ به دست آمده بيشتر از  1333شده است میتوان گفت که وضعيت کلی صنعت بيمه
ايران به لحاظ زيرساخت فناوری اظالعاتی و ارتباطی نسبتاً مطلوب میباشد.
نتیجهگیري و پیشنهادات
امروزه نگرشهای مبتنی بر منابع مادی به نگرشهای مبتنی بر دانش تغيير يافته و دانش به
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سرعت در حال تبديلشدن به مهمترين مزيت رقابتی پايدار برای سازمانها هستند .اين تغييرات
بنيادين در منابع ،نيازمند آن است که سازمانها رويکردها و استراتژیهای مناسبی را اتخاذ نمايند.
اشتراک دانش به عنوان رويکردی مناسب فرصتهايی را جهت افزايش توانايی سازمان در زمينه
ايجاد مزيت رقابتی فراهم مینمايد .با توجه به رقابتیشدن صنعت بيمه ،شرکتهای بيمه به منظور
ارائه جديدترين محصوالت و خدمات به مشتريان خود و پيشی گرفتن در بازار رقابتی موجود ،الزم
است زيرساخت های اشتراک دانش را بهبود بخشند .هر چه اشتراک دانش مفيد ،در شرکتهای
بيمه هدفمندتر انجام شود ،يادگيری فردی و سازمانی و نوآوری را تسريع نموده و در توسعه
محصوالت و ارائه خدمات بهتر و رضايت مشتری متجلی مینمايد.
يافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد که وضعيت زيرساخت اشتراک دانش در صنعت بيمه
کشور ،نسبتاً مطلوب ارزيابی میشود و نمیتوان گفت که از وضعيت نامطلوبی برخوردار است.
رتبهبندی هر يک از زيرساختهای انسانی ،فرآيندی(سازمانی) و فناوری اطالعاتی و ارتباطی در
صنعت بيمه ايران نشاندهنده آن است که زيرساخت فرآيندی(سازمانی) بهترين وضعيت و
ضعيفترين وضعيت را زيرساخت انسانی دارد .اينطور به نظر میرسد که با توجه به اينکه فضای
صنعت بيمه روز به روز رقابتیتر میشود ،شرکتهای بيمه اهميت اشتراکگذاری دانش را در
راستای کسب مزيت رقابتی درک نموده و آن را پياده مینمايند.
براساس مقايسه وضعيت شرکتهای بيمه در زيرساختهای اشتراک دانش مشخص میگردد
که در بين  2رتبه اول در سه زيرساخت اشتراک دانش ،زيرساخت انسانی و فرآيندی(سازمانی)
اکثريت شرکتهای بيمه دولتی و شرکتهای تازه خصوصی شده قرار دارند و تنها در زيرساخت
فناوری اطالعاتی و ارتباطی ،شرکتهای خصوصی اکثريت را به خود اختصاص دادهاند .اين مسأله
میتواند بيانگر آن باشد که شرکتهای بيمه با سابقه فعاليت بيش از  31سال وضعيت مناسبتری
در زيرساخت اشتراک دانش ،زيرساخت انسانی و سازمانی دارند و شرکتهای تازه تأسيس شده با
سابقه کمتر از  61سال در زيرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی وضعيت مطلوبی دارند .شايد
اينطور بتوان نتيجه گرفت که سابقه تأسيس شرکتهای بيمه با وضعيت زيرساختی اشتراک دانش
آنها رابطه مستقيم دارد.
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برای موفقيت در برنامه اشتراک دانش بايد فرهنگی بر سازمان حاکم شود که از احتکار دانش
اجتناب و فضای توام با صميميت و اعتماد خلق شود .بايد اعتماد ميان همکاران از طريق ترتيب
دادن رويدادهای اجتماعی و برگزاری جلسات بحث و گفتگو و تعامالت زمان استراحت بيشتر
شود.همچنين مديران بايد محيط کار را طوری طراحی کنند که سطح تعامالت و ارتباطات ميان انها
افزايش يابد ،به خصوص وقتی آنها چندان عالقه ای به مراجعه به بخش های مختلف برای
برقراری ارتباط با همکاران نداشته باشند .پيشنهاد می شود مديران از سياست گردش شغلی به
منظور تسهيل تبادل اطالعات در سر تا سر سازمان و افزايش سطح انگيزش کارکنان استفاده کرده و
ارتباط قوی ميان خودشان و کارکنان برقرار کنند تا از اين طريق اهميت به اشتراک گذاری دانش
برای کل سازمان بيشتر درک شود .توجه به اينکه اشتراک دانش داوطلبانه اثربخشتر بوده ،و اشتراک
دانش آگاهانه رفتار جديدی است که بعضی افراد به يادگيری آن نياز دارند ،به نظر میرسد که
آموزش و پشتيبانی مداوم و ارائه رويههای مشخص ،يک پيش نياز قطعی برای اشتراک دانش
اثربخش در تمامی سطوح سازمانی باشد .چالش مديران در اين خصوص اين است ،که در سازمان
فضايی ايجاد کنند که در آن افراد هم مايل به اشتراک آنچه که میدانند باشند ،و هم از آنچه که
ديگران میدانند استفاده کنند.

يکی از اساسیترين وجوه هر سازمان اجتماعی که به طرق مختلف قابل مشاهده بوده و میتوان
آن را از فرايند آن جدا دانست ،ساختار سازمانی است .ساختاری که تا اندازه زيادی نتيجه تعامالت
درونی و بيرونی سازمان و نيز اعمال نفوذ متقابل جنبههای رسمی و غيررسمی آن است .ساختار
سازمانی را می توان شبکه ای از نقشها تعريف کرد که با نظمی خاص با يکديگر ارتباط داشته و
براساس سلسله مراتب سازمان در راستای اهداف سازمان عمل میکنند .در مورد ساختار سازمانی
افزايش سطح مشارکت در تصميمگيری و کاهش موانع ميان سطوح مختلف سازمان ،به منظور
تسهيل جريان اطالعات در سازمان ،می تواند موثر واقع شود.ساختارهای مسطح بهترين شکل
ساختار برای سهولت به اشتراک گذاری دانش هستند.
برای ايجاد هرگونه تغييری در سازمان ،عامل نبروی انسانی از مهمترين عوامل تاثيرگذار است.
خواستن نوعی مولد انرژی است که به فرد انگيزه می دهد و منجر به تصميم گيری برای انجام يا
عدم انجام کاری می شود که در بقا و توسعه مديريت دانش در سازمان تاثير بسزايی دارد.تشويق
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های مادی و معنوی و ارتقای شغلی میتواند انگيزه خواستن را در فرد قویتر نمايد .فرد به وسيله
عامل توانستن می تواند انرژی ايجاد شده از عامل خواستن را به طور صحيح مورد استفاده قرار
دهد که به توانايی علمی،تجربه دانش تخصصی و توانايی های جسمی و روحی فرد بستگی دارد.
هر سازمانی میتواند سياستهای خاصی در قبال کارکنانی که در اشتراک دانش شرکت میکنند،
داشته باشد .از جمله اين سياستها دادن پاداش به کارکنان براساس ميزان به اشتراکگذاری دانش
آنها در سازمان باشد .اين امر می تواند باعث افزايش انگيزه کارکنان در اشتراک دانش خود شود.
مديران بايد به گونهای سيستمهای پاداش سازمان را طراحی کنند که مانع به اشتراکگذاری دانش در
سازمان نشود .يادآوری اين نکته الزم است که ارزشيابی دانش نيز بايد جزو برنامههای سازمان
گنجانده شود تا ميزان اثربخش بودن دانش مشخص شود .بهتر است پاداشها برای عملکرد تيمی و
گروهی در نظر گرفته شود نه کارهای فردی.
در ارتباط با زيرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات می توان گفت که گسترش سريع فناوری
اطالعاتی و ارتباطی و ترس از عدم توانايی در بکارگيری آنها موجب می شود تا افراد ناخواسته
مهارت های تخصصی خود را با امکانات جديد هماهنگ نکرده و از سوی سازمان سبب می شود
افراد از وجود برنامه ها و مراحل انجام فعاليت ها غافل بمانند.در نتيجه نتايج مثبتی از پياده سازی
آن برنامه يا فعاليت به دست نخواهد آمد .برگزاری دورههای آموزشی هدفمند که کارکنان سازمان
با سيستم ها و فرايندها آشنايی تخصصیتری پيدا کنند و بتوانند با فناوریهای موجود در سازمان
به تسهيم بهتر دانش بپردازند .فراهم ساختن سيستم های اطالعاتی کافی برای به اشتراک گذاری
دانش و انتشار آن ميان بخشهای گوناگون و در نظر گرفتن پاداشهای موثر متناسب با نيازها و
اهداف افراد برای تقويت رفتار به اشتراک گذاری دانش ،از ديگر سياست هايی است که مديران
می توانند آن را به کار بگيرند .همچنين مناسب است پايگاهی از حوزههای تخصصی حرفهای،
مهارتهای خاص و عاليق پژوهشی کارکنان شکل گيرد و تدبيرهای مختلفی برای برقراری ارتباط
ميان افراد با عاليق مشترک انديشيده شود حتی به طوريکه تا مدتی پس از بازنشستگی نيروهای
کارآمد سازمان اين امکان برای کاربران سازمان فراهم باشد تا مستقيماً با اين افراد به صورت
رسمی تماس برقرار نمايند چنين رويکردی در نهايت منجر به ايجاد کتابخانه و آرشيوی از ايده
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ها ،افکار و عقايد با ارزش سازمانی میشود .در نهايت می توان سيستمی طراحی گردد که امکان
برقراری ارتباط و پرسش و پاسخ  onlineو  offlineبين مديران ،خبرگان ،کارشناسان و ...برقرار
کند به طوريکه به صورت اتوماتيک سواالت بیپاسخ را به خبرگان مناسب مرتبط نمايد ،جلسات
 onlineبرقرار کند و حتی جلسات فيزيکی را هماهنگ نمايد.
پیشنهادات براي پژوهشهاي آتی
با توجه به مجموع نتايج بدست آمده پيشنهادهای زير برای پژوهشهای آينده ارائه میگردد:


در اين پژوهش وضعيت عوامل زيرساختی اشتراک دانش در صنعت بيمه مورد بررسی قرار
گرفت؛ توصيه میشود پژوهشی در صنايع مشابهی چون بانک صورت گيرد و نتايج با
يکديگر مقايسه شود تا ميزان حرکت و رشد صنايع همسان کشور در جهت دانشی شدن
مشخص گردد؛



پيشنهاد میگردد ،در جهت بررسی دقيقتر هر يک از زيرساختها و رسيدن به نتايج قابل
قبولتر ،هر يک از متغيرهای اين پژوهش به صورت جداگانه در قالب پژوهش های مستقل
صورت گيرد؛



از آنجا که نقش هر يک از متغيرهای پژوهش بر اشتراک دانش میتواند به صورت
گستردهتری مورد بررسی قرار گيرد ،لذا به منظور تمرکز بر و ارائه درک و فهم بيشتر و ارائه
مدل اشتراک دانش در صنعت بيمه کشور ،هر يک از عاملهای پژوهش با اشتراک دانش
سنجيده گردد؛



در اين پژوهش براساس مطالعات نظری و ادبيات پژوهش به سه دسته متغير اشاره شد و ساير
متغيرها که بر موفقيت تسهيم دانش تأثير داشته کانون تمرکز و توجه اين پژوهش نبوده است.
بنابراين ساير محققين میتوانند به منظور کامل کردن اين مطالعات ،ساير عوامل زمينهای مؤثر
بر موفقيت تسهيم دانش را شناسايی و تأثير اين عوامل را در صنعت بيمه کشور مورد آزمون
قرار دهند.
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