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چکيده
هدف :هدف پژوهش حاضر شناسایی موانع و راهکارهای تسهیمدانش در بین شرکتهای فعال در پارک
علموفناوری خوزستان بوده است.
روش شناسی :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطالعات در دسته پژوهشهای
آمیخته قرار میگیرد .جامعهی آماری پژوهش کلیهی مدیران و معاونان شرکتهای فعال در پارک
علموفناوری خوزستان میباشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد
 144نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردیدهاند .ابزار گردآوری اطالعات در بخش کمی ،پرسشنامهی محقق
ساخته می باشد که برای تعیین پایایی ،از روش آلفایکرونباخ ()0/921؛ و برای بررسی روایی ،از روایی
صوریومحتوایی استفاده شده است .ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبهی نیمهساختار یافته بر اساس
نتایج بخش کمی پژوهش میباشد.
يافتهها و نتيجهگيري :از میان مولفههای مورد مطالعه با توجه به نقطه برشهای تعیین شده،
عواملتکنولوژیکی پایینتر از متوسط و عواملفرهنگی ،ساختاری و فردی ،در حد متوسط میباشند .لذا
در این راستا ،برای افزایش تسهیمدانش در پارک ،راهکارهایی کاربردی نظیر :تشویق رفتارهای تسهیم
دانش شرکتها ،برگزاری کارگاههای آموزشیدر رابطه با تسهیمدانش و مزایای آن ،گرفتن پروژههای
بزرگ و تقسیم کار تخصصی بین شرکتها و ...پیشنهاد گردید.
كليدواژهها :تسهیمدانش ،موانعفردی ،موانعساختاری ،موانعفرهنگی ،موانعتکنولوژیکی ،پارک علموفناوری.

 .1دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز.
 .2استادیار گروه علوم ت ربیتی .دانشگاه شهید چمران اهواز (نویسنده مسئول)
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مقدمه
امروزه نوآوری ،حوزهای است که توجه بسیاری از شرکتها را بهخود جلب کرده است.
درک این مطلب که بسیاری از رقبا درون یک صنعت ،سطح یکسانی از شایستگیها را در حوزه
مدیریتی بهدست میآورند موجب شده بسیاری از شرکتها بهسوی نوآوری بهعنوان یک عامل
کلیدی جهت رسیدن به مزیت رقابتیهدایت شوند (حسینی و حاجیپور )1387 ،و در جستجوی
عوامل موثر بر تقویت نوآوری باشند .در میان عواملیکه میتوانند بر بهبود نوآوری اثر گذار باشند،
دانش جایگاه ویژهای را بهخود اختصاص داده است ،چرا که امروزه ،نیاز به یادگیری و تغییر در
سازمانها رو به افزایش است و اگر سازمانی کندتر از محیط اطراف خود بیاموزد ،از بین خواهد
رفت (انواریرستمی و شهائی .)1388 ،در این میان سازمانهایی میتوانند با حفظ بهرهوری خود
همچنان در صحنهی رقابت باقی بمانند که بهطور مستمر دانش تولید کنند ،آنرا سازماندهی نمایند،
در سراسر سازمان اشاعه دهند و در محصوالت و خدمات خود بهکار گیرند (سلسله و شریعت،
.)40 :1387
از همینرو ،امروزه در کشورهای مختلف ،مدیران مشتاق به ایجاد سیستمهای مدیریتدانش

1

در سازمانها با هدف بهرهگیری از نتایج مفید آن میباشند .یکی از مهمترین اهداف مدیران در
استفاده از مدیریتدانش در سازمانها ،بهبود تسهیمدانش 2بین افراد در سازمان و همچنین بین افراد
و سازمان بهمنظور ایجاد مزیت رقابتی میباشد (داناییفرد ،خائفالهی و حسینی؛ .) 64 :1390
تسهیمدانش موثر بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینهها در تولید دانش و تضمین انتشار
بهترین روشهایکاری در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکالت خود
مینماید .تسهیمدانش در موفقیت سازمان عاملیکلیدی است ،چرا که میتواند سبب گسترش
سریعتر دانش به بخشهایی از سازمان که قادر به بهرهبرداری از آن هستند ،شود .در واقع،
اشتراکگذاری دانش باعث به اشتراک گذاشتن ایدهها میشود ،و ایدهها زمانی بیشترین تاثیر را
بههمراه دارند که بهجای اینکه تنها در اختیار تعداد کمی قرار گیرند ،بهطور گسترده در همه جا
مورد استفاده باشند (حمیدیزاده .)1389 ،اما با وجود همه این تفاسیر ،مالحظه میگردد که
1 . Knowledge Management
2 . Knowledge sharing
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امروزه ،یکی از بزرگترین مسائلیکه سازمانها با آن روبهرو هستند ،نه تولید ایدهها ،بلکه پخش
آنها در سراسر سازمان است (قدمزنجمالی.)35 :1390 ،
تحقیقات متعددی در مورد عوامل موثر بر تسهیم دانش در سازمانها و جوامع بهمنظور تسهیل
این بخش مهم از چرخهی مدیریت دانش صورت گرفته است .به طور نمونه ،پور سراجیان ،اولیاء،
سلطانیعلیآبادی ( ،)1392در تحقیقی با هدف ،ایجاد یک دید جامع در خصوص چالشها و
موانع به اشتراکگذاری دانش و شناخت مناسب از تسهیل کنندههای آن در دانشگاهها و مراکز
آموزش عالی 29 ،عامل کلیدی موثر در فرآیند به اشتراکگذاری را شناسایی و آنها را در پنج
حوزه منابع انسانی ،فرهنگسازمانی ،ساختار ،سیستم و فناوری و راهبردهای رهبری دستهبندی
نمودند و سپس با بررسی صحت روابط بین عوامل اصلی و وزن (اولویت) هریک از عوامل فرعی
مذکور در حوزههای پنج گانه در موسسه آموزش عالی امام جواد(ع) یزد نشان داده شد که
بهترتیب عواملساختاری ،راهبردهای رهبری ،عواملفرهنگی ،عوامل انسانی و عوامل سیستم و
فناوری بیشترین تاثیر را بر اشتراکگذاری دانش دارند .جعفری ،گرجی ،صالحی،
رستگاریمهر( )1390نیز ،در پژوهشی به بررسی رابطه بین عواملساختاری و فرهنگی سازمان با
استراتژی مدیریت دانش در مراکز آموزشی درمانی و عمومی پرداختند؛ نتایج پژوهش آنها نشان
میدهد که بین ابعاد ساختاری و ابعاد فرهنگی سازمان و مدیریت دانش ارتباط معناداری وجود
دارد بهطوریکه این ارتباط با تمرکز و رسمیت  ،منفی و با جریان ارتباطات و تسهیمدانش و
یادگیری مستمر ،مثبت است .لین ( )2007عوامل موثر بر تسهیمدانش را در شرکتهای فناوری
پیشرفته تایوان بررسی نمود و اظهار داشت که تمرکز و پیچیدگی ساختار سازمانی ،تاثیر منفی و
نظامهای انگیزشی و پاداشدهی ،تاثیر مثبتی بر اشتراک دانش در اینگونه سازمانها دارند .همچنین
سینگ و کانت )2007( 1در بررسی صنایع مهندسیهند 20 ،عامل را بهعنوان موانع پیادهسازی
مدیریت دانش شناسایی که در این میان ،عدم درک مدیریت دانش و عدم تعهد مدیریت ارشد
بهعنوان مهمترین موانع مدیریت دانش شناسایی شدند .بر اساس نتایج این پژوهش ،حمایت
راهبردی این مدیریت دانش توسط مدیریت ارشد و وجود زیرساخت مدیریت دانش و ایجاد

1. Singh & Kant
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انگیزه برای تسهیمدانش ،برای پیادهسازی مدیریت دانش ضروری است .والمحمدی )2010( 1در
پژوهشی دیگری با هدف شناسایی و اولویتبندی اهمیت عواملی حیاتی موفقیت مدیریت دانش،
که از میان این عوامل موثر (رهبری و حمایت مدیریت ،فرهنگ سازمانی ،استراتژی مدیریت دانش،
فرایندها و فعالیتها ،مدیریت منابع انسانی ،زیرساخت سازمانی ،اندازهگیری عملکرد ،یادگیری و
آموزش ،تکنولوژی اطالعات ،سیستم پاداش و انگیزش و محکزنی) نتایج نشان داد که رهبری و
حمایت مدیریت و فرهنگ سازمانی بهعنوان مهمترین عوامل شناسایی شدهاند درحالیکه سیستم
پاداشدهی ،انگیزش و محکزنیکم تأثیرترین عوامل بهحساب آمدهاند .ماماقانی ،سمیعزاده و
سقفی ( )2011نیز در تحقیقی به بررسی عوامل موفقیت مدیریت دانش در مراکز تحقیقاتی ایران،
بهمنظور ایجاد پایهای برای ارزیابی آمادگی این مراکز برای مدیریت دانش پرداختند و بهاین نتیجه
رسیدند که عوامل موفقیت در این مراکز استراتژی دانش ،حمایت مدیریت ،مشوقهای انگیزشی
برای اشتراک دانش و زیر ساخت فنی مناسب میباشند .همچنین پیمچانگتونگ و تین پراپا
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( )2012در تحقیقی بهدنبال بررسی عوامل موثر بر فرایند مدیریت دانش در ساخت صنعت و
توسعه یک مدل برای حمایت از فرایندهای مدیریت دانش بودهاند .نتایج این تحقیق نشان داد که
زیر ساختهای فناوری ،منابع انسانی ،اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی ،فرایندهایکشف و ضبط
را تحت تأثیر قرار دادهاند .همچنین مدلی برای پشتیبانی از فرایندهای مدیریت دانش توسعه داده
شد که نشان داد نیاز به بهبود اشتراکگذاری دانش در سازمان وجود دارد .هاو و همکاران

3

( )2012هم به تأثیر انگیزش فردى و سرمایهی اجتماعى بر تمایل کارکنان به تسهیم دانش ضمنى و
آشکار در صنایع مختلف پرداختهاند .نتیجه نشان داده است که پاداش سازمانى تأثیر منفى بر تمایل
به تسهیم دانش ضمنى داشته ،اما تأثیر مثبتى بر تمایل به تسهیم دانش آشکار نیز داشته است.
همچنین نتیجه تحقیق نشان داده است که سرمایهی اجتماعى بهطور معنىدارى بر افزایش تمایل
کارکنان به تسهیم دانش ضمنى و آشکار داشته است.
با توجه به رویکرد دولت به سیستمهای دانش بنیان ،و اهمیت موضوع علم و دانش در سند
1. Valmohammadi
2. Pimchangthong & Tinprapa
3. Hau, et al
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چشمانداز ایران  ،1404توجه به سازمان یادگیرنده که خلق و نشر دانش در آن به ارزش و فرهنگ
عمومی تبدیل شده باشد ،دارای اهمیت ویژهای است (جعفری ،گرجی ،صالحی ،رستگاریمهر ،
 .)88 :1390یکی از این سیستمهای دانشبنیان پارکهای علموفناوریهستند که با هدف
تجاریکردن دانش بهوجود آمدهاند و با رویکردی راهبردی بهضرورت تلفیق بهتر و بیشتر
دانشگاهها و جامعه ،در حوزههای گوناگون علموفناوری مد نظر قرار گرفتهاند و میتوانند زمینه
مستعدی باشند که محصوالت بسیار فنی را با بهرهگیری از تخصصهای متنوع و مکمل ،در فضای
میانرشتهای و چند رشتهای تولید کنند (پورعزت ،خواستار ،طاهریعطار .)12 :1388 ،ماهیت و
ساختار تشکیالتی مراکز رشد و پارکهای علموفناوری در کشور موجب شده است که شرکتها،
موسسات و واحدهای فناور مستقر در این مراکز به مثابهی مجموعه جزایر جدای از یکدیگر
نگریسته شوند و اعضای این واحدها دارایکمترین ارتباط و تعامل با یکدیگر باشند .این در حالی
است که به دلیل وجود افراد متخصص ،نوآور و کارآفرین در هر یک از این واحدهای فناور و
احاطه و اشراف آنان در حوزهی تخصصی فعالیت خویش ،میتوان از طریق اتخاذ تدابیر مناسب
به منظور تسهیل ارتباط و تعامل آزاد علمی میان اعضای واحدهای فوق جهت تسهیم و تبادل دانش
و تجارب آنان ،موجبات توسعهی سرمایهی اجتماعی میان آنها را فراهم آورد .از دیگر سو ،
گسترش فرایند تسهیمدانش و تجربه میان اعضای واحدهای فنآور و توسعه ی تعامالت آزاد
علمی میان آنان در یک محیط یادگیرنده ،موجب ظهور و نزج ایدهها و محصوالت /خدمات
بینرشتهای میگردد که کشورمان بهشدت بهآن نیاز دارد (نعمتی و جمشیدی .)11 :1386 ،در واقع،
با وجود رشد روز افزون اجرای برنامههای مرتبط با تسهیمدانش در سازمانها و درک اهمیت آن از
سوی مدیران ،موانعی در ارتباط با پیادهسازی فرآیندهای مرتبط با تسهیمدانش وجود داشته که
سازمانها را با مشکالتی روبرو میکند (ریجی )2005 ،؛ از اینرو الزم است به همان میزان که این
موضوع در موفقیت سازمان برای ایجاد مزیت رقابتی موثر است ،به شناخت ،حذف و یا محدود
کردن موانع آن در جهت ایجاد زمینه مناسبتر برای تسهیمدانش اقدام نمود ،زیرا موانعتسهیمدانش
هنوز به اندازه کافی شناخته نشدهاند و موانع شناخته شده در مبانی نظری موضوع ،هنوز در
بسیاری از سازمانها ناشناخته ماندهاند (کشاورزی و آخوندزاده .)37 :1391 ،شناخت این عوامل
بهویژه با توجه بهاین نکته که آنها جزء فرهنگ حاکم سازمان میباشند یا خیر ،میتواند سازمان
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را در جهت برنامهریزی برای افزایش تسهیمدانش در سازمان کمک کرده و امکان حذف این موانع
و افزایش فعالیتهای مربوط به تسهیمدانش را موجب شود.
پارک علموفناوری خوزستان بهعنوان یک سازمان دانش بنیان ،که متخصصان را در حوزههای
مختلف علمی بهمنظور هم افزایی علم و ثروت گرد هم آورده ،برای تحقق هدفهای خود
میبایست زمینههای مساعدی را برای تسهیمدانش فراهم کند .این کار در مرحلهی اول به شناخت
موانع بالقوه مختلف برای تسهیمدانش در این شرکت نیاز دارد .به همین دلیل ما در این مطالعه در
پی یافتن پاسخ این سوال هستیم که :موانع و راهکارهای تسهیمدانش در بین شرکتهای فعال در
پارک علموفناوری خوزستان کدامند؟

مروري بر ادبيات پژوهش
تسهيمدانش :در یک تعریف خوب ،بارتول تسهیمدانش را اینگونه تعریف میکند:

"تسهیمدانش عبارت است از اشتراک اطالعات مناسب ،ایدهها ،پیشنهادها ،و تخصصها با دیگران
در یک سازمان .تسهیمدانش مجموعهای از رفتارهااست که مستلزم مبادله اطالعات یا کمک به
دیگران است (محمدیفاتح ،سبحانی ،و محمدی .)1387 ،تسهیمدانش را میتوان فعالیتی نظاممند
جهت انتقال و مبادلهی دانش و تجربه بین اعضای یک گروه یا سازمان تعریف نمود .تسهیم موثر
دانش بین اعضای سازمان منجر به کاهش هزینهها ،بهبود کیفیت ارائه خدمات ،بهبود ارتباطات
سازمانی ،کوتاهتر شدن فرآیندهای انجامکار ،انتشار بهترین روشهایکاری و در نتیجه ارتقاء
عملکرد سازمانی خواهد شد (حدت .)1387 ،این بدان معناست که عملکردها در سازمانهای
مختلف بهطور موثری بهبود مییابد اگر کارکنان اطالعات ،تجربیات ،ایدهها و دیدگاههایشان را
اختیار یکدیگر بگذارند.
بهطور کلی ،عوامل متعددی بر فرآیند تسهیمدانش در سازمان تاثیر گذارند .در مبانی نظری
موضوع مدیریت دانش ،موانع بالقوه تسهیمدانش در سازمانها به سه گروه موانع سازمانی،
موانعفردی و موانعتکنولوژیکی طبقهبندی شدهاند .در خصوص این موانع بدون توجه به
ویژگیهای متفاوت سازمانها مانند اندازه و نوع مالکیت ،توافق عمومی وجود دارد (کشاورزی،
 .)1386شناخت این عوامل بهویژه با توجه بهاین نکته که آنها جزء فرهنگ حاکم سازمان
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میباشند یا خیر ،میتواند سازمان را در جهت برنامهریزی برای افزایش تسهیمدانش در سازمان
کمک کرده و امکان حذف این موانع و افزایش فعالیتهای مربوط به تسهیمدانش را موجب شود.
تسهیمدانش در یک سازمان بستگی به محیط و شرایط داشته و به همان اندازه که یک موضوع
مربوط به افراد و سازمان است ،یک چالش تکنولوژیکی نیز میباشد (ریجی .)2005،1در ادامه به
بررسی این عوامل میپردازیم.
عوامل انسانی 2موثر بر تسهيمدانش :تسهیمدانش ،انتشار داوطلبانه مهارتها و تجارب
اکتسابی به سایر بخش های سازمان است .با اینکه دانش در سه سطح فردی ،گروهی و سازمانی
موجود است ،تسهیمدانش در سطح فردی برای سازمان مهمتر است .چرا که دانش سازمانی بر
پایه دانش افراد شکل میگیرد .دانش فردی اگر قابل دسترس و استفاده توسط افراد دیگر نباشد
تاثیری بر سازمان نخواهد داشت (الو و نگای . )23-43 :2008 ،3موانع انسانی انتقال دانش را
میتوان به دو بخش فردی و اجتماعی ،تقسیم کرد .موانعفردي عبارتند از:
از دست دادن قدرت :دانش قدرت است و متخصصینیکه دانش کمیاب و ارزشمندی دارند
شهرت فراوان داشته و انحصار دانش را در دست دارند .این امر منجر به احتکار دانش به جای
انتقال آن میشود.
افشاء :فرد صاحب دانش ،به دلیل اینکه دانش خود را ارزشمند و کمیاب میداند از افشاء و
در اختیار دیگران قرار دادن آن امتناع میورزد.
عدم اطمينان :معموالً افراد جوان و کم تجربه در مورد اینکه دانش آنها برای دیگران مفید
خواهد بود یا خیر ،دچار تردید میشوند بههمین دلیل ،از در اختیار قرار دادن دانش خود امتناع
میورزند.
انگيزش :انتقال دانش ،ممکن است بهعنوان یک فعالیت فوق برنامه تلقی شود چرا که مستند
سازی ،ارتباط برقرار کردن با کسانیکه بهآن نیاز دارند و از این دست موارد ،زمان برند .بههمین
دلیل ،انتقال دانش ،نیازمند انگیزش است که در صورت عدم وجود آن ،چنین اتفاقی نخواهد افتاد.
1. Riege
2. Human Factors
3 . Law & Ngai
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موانع اجتماعی نیز شامل موارد زیر است:
زبان :عدم وجود زبان مشترک  ،برای انتقال دانش موجود در مدلهای ذهنی فرد ،نقطه
نظرات ،مدلهایکاری ،الگوها ،پارادایمها و عقاید او.
پرهيز از تعارض :پرهیز از تعارض و رفتارهای محافظه کارانه هنگامی این دانش ،از افکار و
ایدهای جدید تشکیل شده باشد میتواند از انتقال دانش جلوگیریکند.
بوروكراسی و سلسلهمراتب :سازمانهاییکه بسیار بوروکراتیک هستند روندهای رسمی
زیادی دارند که مانع انتقال دانش و ایدههای جدید میشود.
پارادايمهاي متناقض :فقدان انسجام و پیوستگی میان اهداف فردی و پارادایمهای سازمانی
میتواند مشکالتی در مسیر تنظیم و پیوستهسازی عقایدیکه با پارادایمهای سازمانی سازگار نیستند
ایجاد کند .چرا که در چنین سازمانهایی اظهار نظرهای جدید ،از دید پارادایم غالب ،پذیرفتنی
نیست (دیسترر.)2001 ،1
عواملساختاري 2موثر بر تسهيم دانش :منظور از ساختار ،مجموعهای از ویژگیهای سازمانی
است که با ابعادی نظیر تمرکز ،پیچیدگی و رسمیت سر و کار دارند و برخی از آنها در نمودار
سازمانی نشان داده میشوند .ساختار سازمان وسیلهای است که مدیریت میتواند با استفاده از آن
بههدفهای خود دست یابد .از آنجا که راهبرد کلی سازمان تعیین کننده هدفهاست ،بنابراین
باید بین راهبرد و ساختار ،رابطهای نزدیک وجود داشته باشد و هر سازمانی بسته به ساختار خود،
زمینه اشتراک دانش را فراهم نماید (سلطانی و تیرانی .)1387 ،در سازمانهاییکه به شکل سنتی
اداره میشوند دانش از باال به پایین و در طول خطوط سازمانی در جریان است .در این صورت
دانش بهندرت در زمان درست و در جاییکه بیشترین نیاز بهآن وجود دارد ،قابل دسترس است .اما
در سازمانهای دانشمحور که به اجرا و پیادهسازی مدیریت دانش پرداختهاند ،دانش در کل
سازمان جاری است و هر کس به فراخور نیاز خود در زمان مناسب میتواند از آن در جهت انجام
وظایف خود استفاده کند (نیکوکار و حکیم.)174 :1391 ،

1 . Disterer
2 . Structural factors
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عواملفرهنگی 1موثر بر تسهيم دانش :برای موفقیت در اجرای مدیریت دانش یکی از
مهمترین قدم ها این است که فرهنگ و نگرش مجموعه و تک تک کارکنان نسبت به اشتراک
دانش تغییر پیدا کند .هنوز در بسیاری از سازمانها بعضی از کارکنان بر این عقیده هستند که دانش
منحصر بهفرد ،آنها در افزایش سطح عملکرد شخصی آنها موثر بوده و با اشتراک دانش،
موقعیت خود را در سازمان بهخطر میاندازند(اسکریم1997،2؛ نقل در نیکوکار و حکیم:1391 ،
 .)186در صورتیکه در سازمانیکه دارای فرهنگ تسهیمدانش است ،کارکنان ایده ها و بینش های
خود را با دیگران تسهیم میکنند؛ آنها این کار را یک فرآیند طبیعی می دانند .در چنین فرهنگی
دانش بهخودی خود قدرتی ندارد ،بلکه چیزیکه به افراد قدرت می دهد آن قسمتی از دانش
آنهاست که با دیگران تسهیم میکنند .مسلما وجود چنین فرهنگی در بین اعضای سازمان منجر
به کاهش هزینه ها در تولید دانش ،و تضمین انتشار بهترین روش هایکاری در داخل سازمان
شده ،و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکالت خود می نماید (بی نا1389 ،؛ نقل در حسینی
فرد؛ بیات؛ نیک آیین و بردبار .)34 :1389،
عواملتکنولوژيکی :3تبادل دانش بههمان اندازه که یک موضوع مربوط به افراد و سازمان
است ،یک چالش فناورانه نیز هست .فضاییکه در آن افراد هم یافتهها و تجارب خود را به اشتراگ
گذارند و هم از آنچه دیگران میدانند استفاده نمایند کاری چالشبرانگیز است .توانایی فناوری در
این رابطه این است که دسترسی فوری به حجم وسیعی از دادهها و اطالعات را فراهم میکند و
تشریک مساعی از راه دور را ممکن کرده و لذا روشهایکار گروهی را هم در داخل واحدها و
بین واحدها و شعبات سازمان تسهیل میکند .فناوری میتواند بهعنوان یک تسهیل کننده فرایندهای
تسهیمدانش را از طریق آسانتر کردن و کارآتر کردن تشویق و پشتیبانیکند .صرفنظر از اندازه
سازمان ،بخش زیادی از فعالیتهای اشتراک دانش به زیر ساخت فناوریاطالعات وابسته است.
زیر ساختهای زیادی پشتیبانی مربوط به کسب ،سازماندهی ،ذخیره ،بازیابی ،جستجو ،نمایش،
توزیع و بازسازی اطالعات را انجام می دهند (میرغفوری ،صادقیآرانی ،صابری.)1387 ،
1 . Cultural factors
2 . Skyrme
3 . Technological factors
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روش پژوهش
در این پژوهش با توجه بههدف آن ،از روش آمیخته (طرح توصیفی متوالی )1استفاده میشود.
در این طرح ابتدا دادههایکمی جمعآوری و تحلیل میشوند و بهوسیلهی دادههایکیفی پیگری
میشوند .اولویت در این طرح نابرابر و به دادههایکمی داده میشود (مهرعلیزاده ،صفاییمقدم،
علم ،صالحیعمران .)198 :1390،لذا ابتدا از طریق پرسشنامه به جمعآوری دادههای کمی و سپس
با مصاحبه نیمهساختار یافته جمعآوری دادههایکیفی (راهکارهای تسهیمدانش با توجه به نتایج
بخش کمی پژوهش) پرداخته شده است .در بخش کیفی پژوهش ،برای ارائهی راهکارهایکاربردی
و متناسب با ماهیت و ساختار پارک علموفناوری و همینطور بهره گیری از تجارب زیسته افراد
شاغل در آن سازمان ،سؤاالتی برای مصاحبه نیمهساختمند بر مبنای نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل
دادهها در بخش کمی پژوهش تدوین گردید .متن مصاحبهها بعد از چندین بار بازخوانی دقیق
توسط پژوهشگران ،با استفاده از رویکرد تحلیل محتوایکیفی به روش استقرائی و بهصورت
مقولههای استقرائی محوری ایجاد شده ،مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .همچنین ،بهمنظور
افزایش پایایی و مقبولیت دادهها ،از تحلیل همزمان ،انتخاب مصاحبه شوندگان مطلع و آشنا به
موضوع پژوهش ،استفاده از فن تلفیق زمانی ،رسیدگی و مشاهده مداوم و توصیف دقیق و عمیق
دادهها استفاده شد.
جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و معاونان شرکتهای فعال در پارک علموفناوری
خوزستان در سال  1393که تعداد آنها بالغ بر  242نفر میباشد؛ که از این تعداد با استفاده از
فرمول کوکران  149نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونهی پژوهشی
انتخاب شدند .برای قسمت کیفی پژوهش  7نفر بهصورت نمونهگیریهدفمند بهعنوان نمونه
انتخاب شدند .مالک گزینش این افراد داشتن سابقهی حداقل یک سال فعالیت در پارک و همچنین
تحصیالت کارشناسی ارشد و باالترِ میباشد .در این پژوهش با استفاده از مبانینظری و تجربی
پژوهش و با استفاده از پرسشنامههای موجود در رابطه با مدیریت دانش و تسهیمدانش،
پرسشنامهای با طیف پنج درجهای لیکرت ( 1معادل "خیلی کم" تا  5معادل "خیلیزیاد") متناسب
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با ماهیت و ساختار پارک علموفناوری تدوین گردید .بهمنظور سنجش پایایی پرسشنامه پایلوتی از
نمونه آماری انتخاب کرده و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید و سپس با شناسایی گویههای
نامناسب با استفاده از نرم افزار  spssبه جرح و تعدیل پرسشنامه پرداخته شد .در ادامه ،جهت
تعمیمپذیری بیشتر نتایج تعداد  200پرسشنامه توزیع گردید .در نهایت  144پرسشنامه برای تحلیل
مناسب تشخیص داده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در بخش کیفی نیز با استفاده از
یافتههای بخش کمی ،و استفاده از مصاحبهی نیمهساختار یافته به جمعآوری دادههای مورد نیاز
اقدام گردید .همانطور که در جدول  1مشاهده میگردد ،مقدار آلفایکرونباخ برای تمامی
متغیرهای پژوهش بیشتر از  0/6است و گویای مطلوب بودن ابزار گردآوری دادهها میباشد.
جدول  :1وضعيت پايايی متغيرهاي پژوهش
نام متغير

اعداد گويهها

آلفايكرونباخ

موانعفردی

10

0/649

موانعساختاری

10

0/726

موانعفرهنگی

10

0/816

موانعتکنولوژیکی
مقدار میانگین

8
38

0/783
0/921

تجزيه و تحليل يافتههاي پژوهش
در این بخش دادههای مربوط به وضعیت تسهیمدانش در پارک علموفناوری خوزستان را
مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم .با توجه به دادههای گردآوری شده ،از میان پاسخ دهندگان به
پرسشنامه 36/1 ،درصد زن و  62/5در صد مرد بودهاند .از لحاظ میزان تحصیالت 4/2 ،درصد
کاردانی 59/7 ،درصد کارشناسی 27/8 ،درصد کارشناسیارشد و  4/2درصد دکتری بودند.
همچنین  51درصد از پاسخدهندگان مدیر و  54درصد معاون میباشند.
نکته :با توجه به اینکه توزیع دادهها نرمال بود ما برای پاسخگویی به برخی از سواالت از
میانگین استفاده کرده ،و سپس برای ارزیابی وضعیت مولفهها و شاخصهای آن چهار نقطهی برش
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تعیین نمودیم .بهاین صورت که اگر میانگین شاخصها در بازههای (1و2( ،)2و3( ،)3و )4و (4و)5
باشد بهترتیب معادل وضعیتهای ضعیف ،زیر متوسط ،متوسط و مناسب در نظر گرفته شده است.
در ادامه ،بر اساس ترتیب سئواالت پژوهش به شرح نتایج حاصل از بررسی میپردازیم.
سوال اول :آیا وضعیت موانعتسهیمدانش و اطالعات در بین شرکتهای فعال در پارک
علموفناوری خوزستان با توجه به طیف لیکرت باالتر از میانگین است؟
جدول  2مقادیر میانگین را برای متغیرهای مورد بررسی نشان میدهد .مقدار میانگین برای
متغیر موانعتسهیمدانش  ،120/686انحراف از میانگین  ،2/05بیشینه  190و کمینه  56بهدست آمده
است .همچنین از بین مولفهها ،میانگین مولفهی عواملتکنولوژیکی "زیر متوسط" ،و میانگین
مولفههای عواملفردی ،ساختاری و فرهنگی "متوسط" میباشند.
جدول  :2توزیع شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرهای مورد بررسی در مدل پژوهش

ابعاد

تعداد

كمينه

بيشينه

ميانگين

انحرافمعيار

موانعتسهیمدانش
موانعفردی

136

17

50

30/69

0/486

موانعساختاری

131

10

50

32/21

0/578

موانعفرهنگی

138

13

50

33/61

0/570

موانعتکنولوژیکی

130

10

40

24/73

0/514

سوال دوم :موانعفردی موجود در زمینه تسهیمدانش و اطالعات در بین شرکتهای فعال در
پارک علموفناوری خوزستان کدامند؟
در جدول 3موانعفردی تسهیمدانش بر اساس میانگین آنها از کمترین به زیادترین مرتب
شدهاند .از بین  10شاخص مربوط به موانعفردی 4 ،شاخص ( 3 ،2 ،1و  )4پایینتر از متوسط و 6
شاخص ( 9 ،8 ،7 ،6 ،5و  )10در حد متوسط میباشند.
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جدول  : 3وضعيت عواملفردي تاثيرگذار بر تسهيمدانش
رديف

وضعيت

توضيح متغير

ميانگين

1

زیرمتوسط

اعتقاد داشتن بهاین که "اطالعاتودانش قدرت میآورد".

2/50

2

زیرمتوسط

ترس از دست دادن امنیت شغلی .

2/88

3

زیرمتوسط

وجود وقت کافی برای تسهیم اطالعاتودانش خود با دیگران.

2/91

4

زیرمتوسط

5

زیرمتوسط

6

متوسط

شاخص

تفاوت بین سطوح تجربه و دانش افراده گیرنده و دارندهی
دانش.
سطح رقابت غیرسازنده باال بین افراد و واحدها.
وجود تفاوتهای فردی(سن ،جنسیت و تحصیالت) برای
تسهیمدانش.

2/92
2/95
3/18

7

متوسط

وجود تعامل الزم بین افراد دارندهی و گیرندهی دانش.

3/23

8

متوسط

وجود مهارتهای ارتباطی بین فردی باال برای تسهیمدانش.

3/29

9

متوسط

وجود اعتماد متقابل بین افراد (مدیران ،کارمندان و مشتریان).

3/30

10

متوسط

درخواست اطالعات کارکنان بدون ترس از موقعیت شغلی
مقامات مافوق خود.

3/52

سوال سوم :موانعساختاری موجود در زمینه تسهیمدانش و اطالعات در بین شرکتهای فعال
در پارک علموفناوری خوزستان کدامند؟
همانگونه که در جدول شماره  4مشاهده میگردد ،از میان شاخصهای موانعساختاری ،تنها
شاخص شمارهی  1پایینتر از متوسط میباشد و  9شاخص دیگر در حد متوسط ارزیابی شدهاند.
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جدول  : 4وضعیت عواملساختاری تاثیرگذار بر تسهیمدانش
سوال

وضعيت
شاخص

گويهها

ميانگين

1

زیرمتوسط

جریان ارتباط اطالعاتی یکطرفه (از باال به پایین).

2/95

2

متوسط

3

متوسط

وجود سیستمهای پاداشوقدردانی برای تشویق افراد به تسهیم
اطالعاتودانش.
وجود فعالیتهای تیم محور ،برای رسیدن به یک هدف مشترک در بین
شرکتها.

3/07
3/10

4

متوسط

وجود ساختار سلسله مراتبی و رسمی در پارک.

3/16

5

متوسط

بزرگ بودن اندازهی پارک و پراکندگی واحدهای آن.

3/23

6

متوسط

7

متوسط

وجود سامانه ی مدیریت ایدهها همچون نظام پیشنهادات ،اتاق فکر،
شورای مشورتی.
وجود فضای مناسب برای به اجرا درآوردن نظریهها و ایدههای جدید
در شرکت.

3/25
3/86

8

متوسط

حمایت و مساعدت افراد خالق و نوآور در پارک.

3/40

9

متوسط

وجود فرایندهای جهت ثبت و نگهداری اطالعات ،دانش و تجربیات
افراد در شرکت.

3/41

10

متوسط

وجود پستیِ جهت تدوین ،هدایت و هماهنگی برنامههای دانشی.

3/52

سوال چهارم :موانعفرهنگی موجود در زمینه تسهیمدانش و اطالعات در بین شرکتهای
مستقر در پارک علموفناوری خوزستان کدامند؟
در رابطه با شاخصهای فرهنگی موانع دانش ،شاخص شماره  1پایینترین میانگین ( )2/77را
بهخود اختصاص داده است و مابقی شاخصها در حد متوسط ارزیابی شدهاند .در جدول 5
شاخصها بهترتیب از کمترین به باالترین میانگین مرتب شدهاند.
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جدول  :5وضعيت عواملفرهنگی تاثيرگذار بر تسهيمدانش
سوال

وضعيت
شاخص

گويهها

ميانگين

1

زیرمتوسط

حمایت مادی و معنوی برای تشویق افراد به تسهیمدانش.

2/77

2

متوسط

گشودگی و شفاف بودن ارتباطات شرکتها با یکدیگر .

3/27

3

متوسط

بیان فواید و ارزشهای فعالیتهای تسهیمدانش و اطالعات از طرف
مسئوالن پارک.

3/27

4

متوسط

شرکت همهیکارکنان ذینفع در تصمیمگیریها.

3/31

5

متوسط

6

متوسط

7

متوسط

8

متوسط

افراد در سازمان به کارهایهمدیگر آگاهند و اعتقاد به هم
پیوستگیکارها دارند.
برگزاری جلسات برای تبادل اطالعات میان ریاست پارک و کارکنان
شرکتها .
فرهنگ سازمانی موجود ،پشتیبانیکافی برای تسهیم اطالعاتودانش را
فراهم میکند.
اهمیت مدیران به پیشنهادهایکارکنان در مورد بهبود روش ها و
فرایندهایکاری.

3/31
3/53
3/77
3/70

9

متوسط

بحث و تبادل نظر آزاد بین مدیران و کارکنان شرکتها.

3/75

10

متوسط

استقبال شرکتها از فنآوریها جدید و کارآمد و ارائهی اندیشههای
جدید و سازنده.

3/75

سوال پنجم :موانعتکنولوژیکی موجود در زمینه تسهیمدانش و اطالعات در بین شرکتهای
مستقر در پارک علموفناوری خوزستان کدامند؟
از میان شاخصهای موانعتکنولوژیکی تسهیمدانش دو شاخص شمارهی  1و  2پایین تر از
متوسط و  6شاخص دیگر در حد متوسط ارزیابی شدهاند .جدول  6وضعیت این شاخصها را
نشان میدهد.
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جدول  :6وضعیت عواملفرهنگی تاثیرگذار بر تسهیمدانش
وضعيت
سوال
شاخص

گويهها

ميانگين

1زیرمتوسط

سازگاری سیستمهای فناوریاطالعات شرکت ،با فرایندهایکاری
موجود .

2/96

2زیرمتوسط

وجود سیستمی برای شناسایی افراد جهت تسهیم اطالعاتودانش.

2/90

 3متوسط

وجود پشتیبانی الزم برای انجام تعمیرات سیستمهای
فناوریاطالعات موجود در پارک.

3/00

 4متوسط

سازگاری سیستمهای فناوریاطالعات موجود در پارک با یکدیگر.

3/11

 5متوسط

سیستمهای فناوریاطالعات ،شرایط الزم برای رفع نیازهای
اطالعاتیکاربران را دارند.

3/15

 6متوسط

عدم آشنایی افراد با فناوریاطالعات و اکراه از کار کردن با آن.

3/15

 7متوسط

وجود آموزش الزم برای آشنا کردن کاربران با فناوریهای جدید.

3/16

 8متوسط

وجود سیستمها و فرایندهای فناوریاطالعات برای تسهیم
اطالعاتودانش.

3/30

سوال ششم :با توجه به وضعیت فعلی تسهیمدانش در بین شرکتهای فعال در پارک چه
راهکارهایی برای بهبود وضعیت هر یک از

مولفهها (عواملفردی ،ساختاری ،فرهنگی و

تکنولوژیکی) پیشنهاد میشود؟
جدول  7نتایج حاصل از مصاحبههای بهعمل آمده با توجه به یافتههای سواالت بخش کمی
پژوهش را نشان میدهد.
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جدول  :7راهکارهای افزایش تسهیم دانش در پارک علموفناوری خوزستان
رديف

راهكارهاي بهبود عواملفردي تسهيمدانش

1
2
3

حمایت و تشویق شرکتها و افرادیکه دانش خود را به اشتراک میگذارند.
برگزاریکارگاههای آموزشی در رابطه با تسهیمدانش و فواید آن در سازمان.
تعریف پروژه های بزرگ از طرف پارک برای شرکتها و تقسیم کار بین آنها برای رسیدن به
هدف مشترک
بستر سازی و توانمندی بخش خصوصی توسط دولت از طریق اجراییکردن اصل  44قانون
اساسی

4
رديف

راهكارهاي بهبود عواملساختاري تسهيمدانش

1
2
3

وجود سامانه ی ثبت ایده ها و پتنت ها برای افراد و شرکتها در پارک.
وجود قوانینی برای به رسمیت شناختن سرمایه ی معنوی شرکتها .
وجود معیارهای برای ارزیابی عملکرد و ارتقاء شرکتها بر اساس میزان تسهیمدانش.

رديف

راهكارهاي بهبود عواملفردي تسهيمدانش

4

قرار گرفتن واحدهای فناور با تخصص ها و فعالیتهای یکسان در یک ساختمان در مجاورت
هم.
برگزاری جلسات و نشست های منظم در طول سال بین مدیریت پارک و مدیران شرکتها برای
بحث و تبادل نظر.
پیاده سازی سیستم مدیریت منابع انسانی ( )HRPبرای مدیریت موثر و کارآمد منابع انسانی
پارک.

رديف

راهكارهاي بهبود عواملفرهنگی تسهيمدانش

1
2
3
4

معرفیکردن مهارت تسهیمدانش بهعنوان یک توانمندی خاص بین افراد.
نهادینه کردن فرهنگ تسهیمدانش قدرت است.
نهادینه کردن فرهنگ برد – برد در سازمان؛ به جای فرهنگ برد – باخت.
نهادینه کردن این فرهنگ این که تسهیمدانش یک رابطه دوسویه است و برای طرفین مفید خواهد
بود.

رديف

راهكارهاي بهبود عواملتکنولوژيکی تسهيمدانش

1
2
3
4
5

راه اندازی سیستم اینترانت برای ارتباط درون شبکه ای شرکتهای فعال در پارک.
راه اندازه ی شبکههای ارتباط مجازی و اتاق های بحث و گفتگو بین شرکتهای فعال در پارک.
برگزاری دورههای آموزشیِ آشنایی با فناوریها و تکنولوژیهای جدید برای شرکت ها.
پشتبانی فنی موثر و به موقع از زیر ساختهای تکنولوژیکی و فنی موجود در پارک.
طراحی سیستم اطالعات مدیریت ( )MISدر پارک.

5
6
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بحث و نتيجهگيري
هدف این مقاله بررسی موانع و راهکارهای تسهیمدانش در شرکتهای فعال در پارک
علموفناوری خوزستان بود .در این راستا موانعتسهیمدانش در قالب چهار دستهی موانعفردی،
ساختاری ،فرهنگی و تکنولوژیکی مورد بررسی قرار گرفت؛ که در ادامه آنها را مورد بحث و
بررسی قرار میدهیم.
سوال اول :در سوال اول بهدنبال یافتن وضعیت تسهیمدانش در پارک علموفناوری خوزستان
بودیم؛ و اینکه اصلیترین عوامل و موانعتسهیمدانش و اطالعات در بین شرکتهای فعال در این
پارک کدامند؛ در پاسخ بهاین پرسش ،با توجه به میانگین کلی بهدست آمده از کلیه شاخصها
(مقدار میانگین برای موانعتسهیمدانش  ،120/686انحراف از میانگین  ،2/05بیشینه  190و کمینه
 56بهدست آمده است) میتوان گفت که پارک از لحاظ تسهیمدانش در وضعیت مناسبی قرار
گرفته است ،اما باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب ،اقدامات و تالشهایی صورت گیرد.
همچنین بر اساس نتایج بدست آمده (جدول ،)3:اصلیترین موانعتسهیمدانش در این پارک
بهترتیب عبارتند از عواملتکنولوژیکی ،عواملفردی ،عواملساختاری و عواملفرهنگیکه در رتبه
اول ،دوم ،سوم و چهارم قرار میگیرند .شاید دلیل این تفاوت ،شرایط متفاوت سازمانها از لحاظ
ماهیت ،ساختار ،اهداف و حتی چرخهی حیات سازمانی باشد که باعث شده هریک از موانع
مذکور با شدت و ضعف متفاوتی در سازمانی نسبت به سازمانهای دیگر بهفعل درآیند .در اینجا
ذکر این نکته الزم بهنظر می رسد که پارک علموفناوری خوزستان فعالیت خود را از سال 1388
آغاز کرده و در مرحلهی اول چرخهیحیات سازمانیخود بهسر میبرد ،بههمین جهت هنوز از
زیرساختها و تکنولوژیهای مناسبی برای تسهیمدانش برخوردار نیست .اما شاخصهای مربوط
به عواملفردی ،ساختاری و فرهنگی با توجه به نقطهی برش تعیین شده در این پژوهش هرچند از
وضعیت مطلوب فاصله داشتند اما از وضعیت مناسبی برخوردار بودند.
سوال دوم :در سوال دوم پژوهش بهدنبال یافتن موانعفردی موجود در زمینه تسهیمدانش و
اطالعات در بین شرکتهای مستقر در پارک علموفناوری خوزستان بودیم .مهمترین موانعفردی
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تسهیمدانش بهترتیب عبارت بودند از  .1 :اعتقاد بهاین تفکر که دانش و اطالعات قدرت
میآورد :2 .نگرانی افراد از کاهش امنیت شغلی؛  .3وجود زمان کافی برای تسهیمدانش؛  .4تفاوت
بین سطوح تجربهی افراد دارنده و گیرندهی دانش؛  :5سطح رقابت غیرسازنده بین افراد و
واحدها .در تبیین این مطلب باید گفت که ،گرایش انسان به ذخیره کردن اطالعات بهعنوان ابزار
قدرت است که مانع از انتشار آن به دیگران میشود .بهبیان دیگر ،در بسیاری از سازمانها
کارکنان بر این عقیده هستند که دانش منحصر بهفرد آنها در افزایش سطح عملکرد شخصی آنها
موثر بوده و با اشتراک دانش  ،موقعیت خود را در سازمان بهخطر میاندازند .در پاسخ به سوال
کیفی پژوهش و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موانعفردی تسهیمدانش ،یکی از مدیران
چنین پاسخ می دهد:
" با توجه به نهادینه شدن شعار دانش قدرت است ،خوب است در سازمان سازو کارهایی برای
شناسایی شرکتها و افرادیکه دانش خود را با دیگران به اشتراک میگذارند ،وجود داشته باشد
و آنها را بهعنوان افرادیکه دارای مهارتهای خاصیهستند معرفی نمایند؛ تا بهاین طریق
تفکر و لزوم تبادل دانش ،جایگزین حفظ دانش برایکسب قدرت شود ،همچنین بهلزوم
برگزاریکارگاهها و دورههای آموزشی درباره مدیریت دانش و تسهیمدانش برای شرکتهای
فعال در پارک اشاره کرده و معتقد است آشنا کردن مدیران و کارکنان شرکتها با چیستی،
چرایی و چگونگی مدیریت دانش و ذکر اهمیت و فواید تسهیمدانش بهعنوان یکی از مهمترین
مراحل مدیریت دانش که میتواند زمینهساز خلق ایده و نوآوری شود".

از دیگر مسائل تاثیرگذار در این زمینه ،خصوصیات فرستنده و گیرنده دانش میباشد که
عامل تعیین کنندهای در اثربخشی اشتراکگذاری دانش است .زیرا افراد باید عمالً اشتیاق و توانایی
الزم را برای تسهیم و پذیرش دانش داشته باشند .نکته قابل توجه دیگر آن است که دانش افراد
مختلف در یک زمینه موضوعی با دارا بودن اطالعات یکسان و مشابه میتواند متفاوت باشد ،و
افراد نمیتواند ارتباط موثری برقرار نمایند .بهطور کلی ،برای موفقیت در اجرای مدیریت دانش
یکی از مهمترین قدم ها این است که نگرش مجموعه و تک تک کارکنان نسبت به اشتراک دانش
تغییر پیدا کند و این امر میسر نمیشود مگر اینکه اقداماتی در این زمینه صورت پذیرد.
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در این رابطه ،یکی از مدیران شرکتها به تئوری نیاز و اصل  44قانون اساسی اشاره میکند و
میگوید:
" شرکتها باید نیاز به تسهیمدانش را احساس کنند ،در حال حاضر تنوع و پیچیدگیکار
شرکتها پایین است و هر شرکت یک محصول و خدمت خاص را ارائه میکند؛ بنابراین
بهتنهایی از عهدهیکار خود برمیآیند و نیازی به تبادل دانش نمیبیند .از طرفی چون اغلب
مشتریان شرکتها بخش دولتیهستند و رقابت در بخش دولتی پایین است ،بنابراین تقاضای
خاصیکه الزمه آن تنوع و خالقیت و نوآوری باشد از شرکتها ندارند؛ و این موضوع ریشه در
اجرایی نشدن اصل  44قانون اساسیکشور دارد  .دولت میتواند با بستر سازی و توانمند سازی
بخش خصوصی ،فضایکسب و کار را بهبود بخشیده و در نهایت باعث ایجاد رقابت سالم و
کارآمد در بین شرکتها ،بهمنظور تولید محصوالت و خدمات جدید و خالقانه که الزمهی آن
تسهیمدانش و اطالعات است شود".

سوال سوم :در سوال سوم بهدنبال شناخت موانعساختاری موجود در زمینه تسهیمدانش و
اطالعات در بین شرکتهای فعال در پارک علموفناوری خوزستان بودهایم .از میان شاخصهای
عواملساختاری ،شاخصِ یکطرفه بودن جریان اطالعاتودانش در سازمان ،پایینترین میانگین را
بهخود اختصاص داده و بهعنوان اصلیترین موانعساختاری تسهیمدانش شناخته شده است .نتایج
این سوال تحقیق با نتایج پژوهش های بولتز ( ،)2009هوف و هویسمن(  )2009و لین(،)2008
جعفری و دیگران ( )1390همسو می باشد .این پژوهشگران در بررسی عوامل موثر بر فرایند
تسهیمدانش تاثیر منفی فرهنگ بوروکراتیک و تاثیر مثبت فرهنگ نوآوری و حمایتی در سطح
گروهی و بین گروهی را تائید کرده و تاثیر منفی ساختار رسمی و بورکراتیک و انتشار اطالعات
بهصورت یکطرفه را بر میزان انتشار اطالعات و تسهیمدانش نشان دادند.
یکی از معاونان شرکتها در رابطه با موانعساختاری و یک طرفه بودن جریان اطالعاتودانش
چنین می گوید:
" معموالً ارتباطات در پارک یکطرفه است و این جزء پارادایم حاکم بر سازمانهای
ایرانی است ،در چنین شرایطی میتوان با برگزاری نشستهایهر شش ماه یکبار در
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طول سال بین مدیران و مسئوالن پارک و مدیران و معاونان شرکتها به نتایج خوبی
رسید ،ایشان اضافه مینمایند که در چنین نشستهای مدیران شرکتها میتوانند
گزارشی از عملکرد خود را ارائه دهند ،و این موضوع خود به شکلهای گوناگون
موجبات تسهیمدانش را فراهم میآورد ،زیرا ،شرکتکنندگان با تجارب مختلف
مدیریتی و پروژهای آشنا میشوند ،از اشتباهات هم درس میگیرند و یا این که بهناگاه
ایدهای در ذهنشان شکل میگیرد .عالوه بر این در چنین جلساتی مسئوالن شرکتهای
مختلف با هم آشنا شده و با هم در رابطه با مسائل تخصصی حوزه فعالیتشان به بحث
و تبادل نظر میپردازند و حتی در بعضی موارد ممکن است زمینهساز همکاری
شرکتها با یکدیگر شود".
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان به رفع بوروکراسی زیاد در سازمان ،بهخصوص در بخش
 R&Dشرکت بهمنظور افزایش چابکی در آنها و پیشبرد طرح ها اشاره کرده و میگوید گرفتن
اعتبارات وقت و انرژی زیادی از ما میگیرد ...؛ ایشان همچنین با توجه فاصلهی جغرافیایی
واحدهای فناور پیشنهاد فراهم ساختن بستری میکند که واحدهای فناور بتوانند در یک ساختمان
و محیط مشترک به فعالیت بپردازند تا از این طریق شرکتها از مزایای مجاورت و تسهیمدانش (با
توجه به فرهنگ مناسب تسهیمدانش در پارک) بهرهمند شوند .عالوه بر این ،یکی از مدیران
شرکتها به لزوم سیستم پاداش و جزا بر اساس تسهیمدانش معتقد است و میگوید "سازمان باید
یکی از معیارهای تشویق و ارزیابی عملکرد کارکنان و ارتقای شرکتها در راستای رفتارهای
تسهیمدانش قرار دهد؛ تا افراد از انگیزه ی الزم برای تسهیمدانش برخوردار باشند".
در واقع میتوان گفت دلیل این امر نوع سیاست حاکم بر کلیهی سازمانهای ایرانی است که
معموالً بهصورت متمرکز و بوروکراتیک اداره میشوند ،بهعقیدهی پژوهشگر حاضر ،ساختار
مناسب برای این گونه سازمانها ساختار ماتریسی میباشد که تلفیقی از سازمان بر مبنایوظیفه و
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سازمان بر مبنایپروژه است .این نوع سازماندهی نیاز مدیران و شرکتهای فعال در پارک را مرتفع
مینماید و نسبت به ساختار فعلی پارکهای علموفناوری از انعطاف بیشتری برخوردار است.
سوال چهارم :از بین شاخصهای عواملفرهنگی ،شاخصِ نظام پاداش و قدردانی ،بهعنوان
مهمترین موانعفرهنگی تسهیمدانش در پارک شناخته شد .نتایج این سوال پژوهش با نتایج تحقیق
گروبر و دوکسبری2001 ،؛ ساین و کانت2007 ،؛ ماماقانی و همکاران2011 ،؛ حسین قلی زاده و
ادهم هاشمی 1392 ،همسو ،و با نتایج تحقیقات والمحمدی2010 ،؛ هاو و همکاران 2012 ،مغایر
میباشد .نتایج پژوهش حسینقلیزاده و ادهم هاشمی ( )1392که بهمنظور شناساییِ موانع مدیریت
دانش در دانشگاه فردوسی مشهد انجام شده بود نشان داد که از دیدگاه کارکنان ضعف سیستم
پاداش بهعنوان مهمترین مانع پیادهسازی مدیریت دانش قلمداد میشود؛ بهبیان دیگر ،عدم تناسب
شاخصهای ارزیابی عملکرد و ارتقایکارکنان با اصول و معیارهای مدیریت دانش ،مشخص نبودن
مسیر شغلی (ترفیع و ارتقاء) کارکنان در سازمان ،نبود پاداش دهیکارکنان بر مبنای تالش آنان در
کار گروهی ،عدم پرداخت منصفانه و عادالنه پاداش و تنبیه ،عدم قدردانی از موفقیتهای دانشی
افراد ،نبود سیستمهای پاداش مادی و معنوی برای توسعهی دانشی افراد و نبود سیستم پاداش یا
تشویق متناسب با مهارتهای شغلی افراد بهعنوان مهمترین موانعفرهنگی مدیریت دانش شناسایی
شدند .در اینجا با توجه بهاین نکته که تسهیمدانش یکی از مراحل مهم مدیریت دانش میباشد،
همین عوامل را میتوان بهعنوان دالیل اصلی نتیجهی این سوال پژوهش دانست .در این راستا
گروبر و دوکسبری ( )2001نیز که مطالعه عمیقی در رابطه با بررسی روابط بین فرهنگ سازمانی و
تسهیمدانش در واحد تحقیق و توسعه یک شرکت فناوری برتر انجام داده بودند ،بهاین نتیجه
رسیدند که نظامهای پاداش و گشودگی ارتباطات از بیشترین اهمیت در این زمینه برخوردارند.
حمیدیزاده که آثار زیادی در حوزه مدیریت دانش دارد ،در این رابطه چنین مینویسد:
"تسهیمدانش موفق باید در ارتباط با سیستم پاداش شرکت باشد؛ در شرکتهای ارنست و یانگ و
مک کینزی ،بخشی از حق الزحمه مشاوره را بر اساس فعالیتهای تسهیمدانش در نظر گرفتهاند.
در شرکت لوتوس 25 ،درصد ارزیابی عملکرد کارکنان پشتیبانی مشتریان بر اساس تسهیمدانش
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است" (حمیدی زاده .)21 :1389 ،در واقع میتوان گفت که باید انگیزهی الزم برای تسهیمدانش
را در افراد ایجاد کرد؛ و این امر در صورتی میسر میشود که قوانین و رویههایی برای تقویت
رفتارهای تسهیمدانش در سازمان وجود داشته باشد.
در بخش کیفی و در پاسخ بهاین سوال که چه راهکاری برای بهبود وضعیت فرهنگی
تسهیمدانش وجود دارد ،مصاحبه شوندگان بهلزوم حمایت مادی و معنوی و تشویق افرادی و
شرکتهاییکه اقدام به تسهیمدانش میکنند اشاره کردند .یکی از معاونان در این رابطه چنین
میگوید" :فرهنگ سازمانی حاکم بر پارک باید مشوق و تقویت کنندهی تعامالت علمی پویا میان
افراد کارآفرین بهمنظور بهبود تسهیمدانش و استفاده از ظرفیتهای میانذهنی آنان باشد" .همچنین
مصاحبه شوندگان بهلزوم برگزاریهمایشها ،کارگاههای آموزشی و توجیهی ،گسترش شبکههای
ارتباطی در درون و بیرون از سازمان و ایجاد اجتماعات دانش با هدف برقراری تعامل بیشتر دانش
و تجربه و ارتقای تسهیمدانش در سازمان اشاره کردند.
سوال پنجم :در این سوال به بررسی موانعتکنولوژیکی موجود در زمینه تسهیمدانش و
اطالعات در بین شرکتهای فعال در پارک علموفناوری خوزستان پرداختهایم .از میان
شاخصهای تکنولوژیکی ،شاخصهای (وجود سیستم شناسایی افراد برای تسهیمدانش ،سازگاری
سیستمهای فناوریاطالعات با فرآیندهای موجود در سازمان و وجود پشتیبانی فنی الزم) کمترین
میانگین را بهخود اختصاص داده و بهعنوان اصلیترین موانعتکنولوژیکی در این پارک شناخته
شدند . .نتایج این سوال پژوهش همسو با نتایج پژوهش پیم چانگتونگ و تین پراپا ()2012؛
ماماقانی و همکاران ()2011؛ و ساینوکانت ( )2007میباشد .این محققان در مطالعاتشان به لزوم
زیر ساخت مناسب برای تسهیم دانش و مدیریت آن اشاره کردند .در واقع ،بسیاری از
سازمانهاییکه بهدنبال افزایش اشتراکگذاری دانش هستند ،پایگاههای دانش یا مراکز ذخیرهسازی
دانش را ایجاد میکنند .میزان دسترسی به فناوریاطالعات با اشتراکگذاری دانش رابطهی نزدیکی
دارد و مهیا سازی فناوریهای مناسب برای اشتراکگذاری دانش در سازمان ،حلقهای از
اشتراکگذاری دانش است که بر جنبهدسترسی به فناوریاطالعات در سازمان تاکید دارد ،زیرا
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فناوریاطالعات امکان جستجو ،ذخیرهسازی و بازیابی اطالعات را با سرعت بیشتری فراهم
میسازد و همکاری و ارتباط بین اعضای سازمان را تسهیل میکند .بهگونهایکه کارکنان دیگر
بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و تجاربشان را بهصورت الکترونیکی تسهیم کنند .در پارکهای
علموفناوری با توجه بهلزوم ارتباط دائمی بین ذینفعان مختلف ،میتوان از فناوریاطالعات و
ابزارهای ساختاری گوناگون آن برای تولید ،ذخیرهسازی و اشتراکگذاری دانش استفاده کرد.
صرف وجود ابزار فناوریاطالعات در پارک بهمعنی بهرهبرداری موثر و دستیابی به مزایای مدیریت
و انتقال دانش نیست (فتحاللهی ،افشارزنجانی و نوذری .)1389 ،بلکه میزان استفاده از تسهیالت
فناوریاطالعات امر دیگری است که باید در نظر گرفته شود .استفاده شرکتها و واحدهای فناور
مستقر در پارک از پایگاههای داده اطالعاتی ،اینترانت ،ارتباطات مجازی ،اتاقهای گفتمان
الکترونیکی میتواند اثر بهسزایی در اشتراکگذاری دانش داشته باشد.
در رابطه با راهکارهای بهبود وضعیت موانعتکنولوژیکی تسهیمدانش مصاحبه شوندگان به
مواردی نظیر پیادهسازی شبکهی اینترانت و کارگاههای آموزشی مولتیپدیا و شبکههای مجازی
اشاره داشتند .یکی از پاسخگویان میگوید" :مدیریت پارک در حال پیگیری این مسئله است ولی
تا آن زمان و استقرار شبکهی اینترانت میتوان از شبکههای مجازی و اتاقهای بحث و گفتگو
بهمنظور بحث و تبادل نظر در این زمینه استفاده کرد" .یکی از معاونان نیز در رابطه پشتیبانی
سیستمهای موجود میگوید " :میتوان با برونسپاری تعمیرات و پشتیبانی تکنولوژیهای موجود
به یکی از شرکتهاییکه در این زمینه تخصص دارند گام موثری در این زمینه برداشت" .مصاحبه
شوندگان همچنین بهلزوم برگزاری دورههای آموزشی برای نحوهی استفاده از فنآوریها و
تکنولوژیهای جدید اشاره کردند.
الزم به ذکر است که همه مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند که پارک میتواند با تعریف
پروژههایکاربردی بزرگ و تقسیم کار بین شرکتها با توجه به تخصص آنها در جهت هم افزایی
دانش گام موثری بردارد .یکی از مدیران شرکتها در این رابطه میگوید" :تقسیم بندی شرکتها
و ایجاد هستههایی از بین شرکتهاییکه زمینهی فعالیت مشابهی دارند ،و فراهم آوردن زمینهی
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دیدار این هستهها با مدیران دستگاههای اجرایی میتواند زمینهساز افزایش تسهیمدانش و در نهایت
تشکیل کنسرسیوم شود".
در پایان و با توجه به ادبیات مدیریت دانش ،میتوان گفت که پیادهسازی موفقیتآمیز
مدیریتدانش در گرو بسترسازی مناسب فرهنگی ،ساختاری ،شناختی (فردی) و تکنولوژیکی
است .در واقع میتوان گفت ،به همان میزان که این عوامل پیش شرط اساسی برای موفقیت
مدیریت دانش بهحساب میآیند ،بههمان اندازه نیز یک مانع مهم در پیادهسازی مدیریتدانش تلقی
میشوند .در این پژوهش تاکید بر شناسایی موانعتسهیمدانش با این هدف صورت گرفت که
طبیعت این موانع بایستی بهدرستی ادراک شود تا بتوان اقدامات الزم را برای برطرف کردن آنها یا
حداقل کاستن از شدت آنها به عمل آورد.
وجود فرهنگ دانشی ،موجب تبادل و به اشتراک گذاشتن دانش میشود و انسان مهمترین
بخش در مدیریت دانش است .نقطه آغاز فرهنگ دانشی ،بینش و حمایت مدیریت عالی است.
مدیریت عالی است که میتواند محیطی تشویق کننده و حمایتی برای تبادل دانش ایجاد کند و
موانعفرهنگی را از میان بردارد .ساختن یک فرهنگ دانشی اثر بخش ،کاری است که در آن اهمیت
نقش افراد بهعنوان عامالن دانش شناخته میشود و افراد برای سهیم شدن در دانش سازمان،
پرورش یافته و توانمند میشوند .فرهنگ دانش آنچنان در اجرای مدیریت دانش تاثیرگذار است
که یک تکنولوژی پیشرفته نمیتواند با یک فرهنگ ضعیف موفقیتی برای مدیریت دانش به همراه
داشته باشد زیرا تکنولوژی ،تنها زمانی میتواند موثر باشد که دانش دیگران برای آنها و کارشان
سودمند باشد (سلسله و شریعت.)42 :1387 ،
در اینراستا و با توجه بهاین نکته که فرهنگ و ساختار مناسب سازمانی تاثیر بهسزایی در
میزان به اشتراکگذاری دانش در سازمان دارد ،و همینطور از آنجاییکه پاسخگویان ،پارک
علموفناوری خوزستان را از لحاظ عواملفرهنگی و ساختاری در حد متوسطی ارزیابی نمودند،
میتوان از این موضوع بهعنوان یک نقطهی قوت استفاده کرده و به تدریج الگوی تعاملی افراد را
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به سمت تمایل به تسهیمدانش تغییر داد و با فراهم کردن زیر ساختهای تکنولوژیکی مناسب
وضعیت تسهیمدانش را در این سازمان بهبود بخشید.
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