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 چکیده
 درهـا   سـازمان  تمـامی  نیسـت   پوشـیده  سازمانی هیچ بر کنونی عصر درمحور  دانش یها تیفعال و دانش اهمیت

 کارآمد انسانی نیروهای داشتن به منوط اطالعات کارآمد لزوم اما هستند دارا را اطالعات از انبوهی خود درون

. باشـند  دارا را سـازمان  اهـدا   کسـب  جهـت  سـازمان  اطالعـاتی  یها داده با کار قابلیت که است متخصصی و

 عـواملی  شناسـایی  دنبـال  بـه  سـازمانی   کنـونی  یها تیفعال گستره در دانش اهمیت به توجه ضمن حاضر مطالعه

 اسـت  کیفـی  مطالعـات  طیف از حاضر مطالعه. هستند رگذاریتأث یا پروژه یها گروه در دانش تسهیم به که است

 کلیـه  شـام   حاضـر  تحقیـق  آمـاری  جامعـه   اسـت  پیمایشـی  اکتشـافی   نـو   از اسـتفاده  مـورد  تحقیق روش که

 و تصادفی غیر حاضر تحقیق در یریگ نمونه روش. بود سیستم همکاران یها شرکت گروه در شاغ  متخصصین

 جهـت . گردیـد  تعیین نفر 71 اشبا  حد به رسیدن و روش این از استفاده با نمونه حجم. است برفی گلوله نو  از

 بـر . شـد  استفاده انتخابی و محوری باز  کدگذاری مرحله سه از و نظریه داده بنیاد روش ازها  داده  یوتحل هیتجز

 تسـهیم  برنامـه  در مشـارکت  کـه  شـدند  انتخـا   محوری یها عنوان مقوله به کد 69 شده تحلی  یها داده اساس

 تحلیـ   بـه  پـارادایمی  مدل قالب در تحقیق نتایج. گرفت قرارمدنظر  مدل در محوری کد و مقولهعنوان  به دانش

 .است پرداخته دانش تسهیم مدل تبیین جهت پژوهش روند از شده شناسایی گانه 69 عوام 

 سیستم. همکاران شرکت  پروژه کیفی  تحلی  دانش  تسهیمکلیدواژگان: 
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 مقدمه

بـه یـ    « اسـت  سازمانی سرمایه و مزیت رقابتی ترینمهم عنوان به انسانی منابع»امروزه گزاره 

 بـر  دلی  همین است  به گشته بدل پذیرش همگان مورد و شمول جهانقطعی   گزاره مسلم و

 اریـ در اخت کـه  کـرد  عنـوان  اطمینان با توانمی و شده دیتأک سازمان در افراد نقش ارزشمند

 اسـت زیـرا   سـازمانی  هـر  تمـایالت اصـلی   و هـا خواسـته  از یکی و توانمند قوی افراد داشتن

حفظ و نگهداشت این افـراد نیـز    حال نیدرعچنین افرادی است.  به وابسته سازمان موفقیت آن

رات مـداوم در  یـ تغی .(7931هاسـت سسـب  رو و برزگرلوکـوهی     های سـازمان یکی از دغدغه

هـا  و نـر  نـوآوری   شود یتر مرقابتیطور مداوم  محیط تجاری امروزی  یعنی جایی که بازار به

عنـوان سـرمایه کلیـدی خـود تشـخی        دانش را به  رود  باعث شده است که مؤسساتباال می

 جوهـان   و مانیاسـن  (ی  منبع کلیدی در هر سازمانی مبدل شده اسـت   عنوان بهدانش دهند. 

تـوان  ن تغییـرات مـی  (. دانش در بهبود عملکرد نقش بسزایی دارد. با توجه به ای6002  7کورگر

متحـول شـده    ها آنهای ها به سرمایهادعا نمود که دیگر زمانی فرا رسیده است که نگاه سازمان

سـرمایه بـرای    نیتـر  مهـم  عنـوان  بـه   بلکـه  شود یمی  سرمایه محسو   عنوان به تنها نهو دانش 

-یه محسو  مـی سرما نیتر مهمشود. در عصر دانایی که در آن دانش بسان ها تلقی میسازمان

هسـتند  ها نیازمند رویکرد مدیریتی متفاوت نسبت به مسائ  سـازمان و کارکنـان   گردد. سازمان

 (.7331داونپورت  س

ی در ا کننـده  نیـی تعها و پرورش ظرفیت یادگیری آنان نقش حفظ و نگهداری کارکنان سازمان

موفقیت برای سازمان دارد. لذا همانند مدیریت منابع فیزیکی ماننـد پـول  مـدیریت دانـش نیـز      

 میضـرورت تسـه   رغـم  یعل (.7932  گازر (ی استاندارد سازمان باشد ها استیسباید بخشی از 

از  یکـ ی  یـ دل نیسازمان ممکن است از انجـام آن اجتنـا  ورزد. بـه همـ     یانسان یرویدانش  ن

منظـور   دانـش بـه   میبـر تسـه   رگذاریعوام  تأث ییشناسا یامروز یها سازمان یاساس یها چالش

(. 7932نـدا     سسینایی و فریسـات  در آنان است زهیانگ جادیرفتار در کارکنان و ا نیا تیتقو

 مـؤثر شـناخته   یکردیعنوان رو دانش به تیرمدی کالن  طحدر س یرقابت تیبه مز یابتیدس یبرا

 

1. Snyman & johannes kruger 
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 قیـ از طر یرقـابت  تیـ بـه مز  یابیو دست سازمانی عهآن کم  به توس اصلی هد  که تاس شده

 یو اطالعـات  یدانشـ  ازیـ ن گـر یاسـت از طـر  د   ازمانسـ  یفکـر  یهاییسامانمند دارا تیریمد

 تیـ دانـش را راز موفق  تیریدراکر مد تریپ رو نیازا ت روزافزون اس ازنی هاازمانس ها وشرکت

 یو سـامانمند بـرا   کپارچـه ی یکـرد یدانـش  رو  تیریمـد . دانـد یمـ  سـوم  هـا در هـزاره  سازمان

اسـت کـه    یمختلـف سـازمان   یواحـدها  یاطالعات یهاهرمایس همه میو تسه تیریمد  ییشناسا

  یـ تفک یصورت تخصص که قبالً به ها هیمدارک  رو و داده  اسناد یها گاهیمشتم  است بر پا

 (.6009  7باقی مانده است سجونز کارکنان هایتالش در تجربه صورتبه و دهنش

اشـتراک   شـود کـه دانـش در سراسـر سـازمان بـه      تنها زمانی ایجـاد مـی    مدیریت دانش ارزش

ی  منبـع مزیـت    عنوان بهدانش در حال حاضر استفاده شود.  گذاشته شده و در جای مورد نیاز

ها تنها وابسته رقابتی شرکتبنابراین  مزایای (. 6071  6رقابتی در دنیا مورد توجه قرار دارد سلی

 تـر از آن بـه انتشـار و کـاربرد دانـش بسـتگی دارد       مهـم  به ایجاد و تدوین دانش نیسـت  بلکــه  

ای کــه هــای پــروژههــا بــه فعالیــتســازمان از طرفـــی گـــرایش(. 7937  همکــارانصـالحی و  س

 ات بـه شـمار   تولیـد کاالهـا و خـدم    بــرای توســعه و   نـان یاطم پـذیر و قابـ   ساختارهای انعطا 

نـو  دوم از اشـکال    هـا کـه  ایـن  ماهیـت خـار پـروژه     بـر  روند  فزونی یافته است. عـالوه می

شـوند   مـی  هـای جدیـد شـمرده   سازمانی با زمان و منابع محدود  فشار  پیچیدگی زیاد و گروه

یـت  ماه دلیـ  همـین ها محیط مناسبی را برای یادگیری فـراهم کننـد  امـا بـه موجب شده تا آن

به  ها  پایان ی  پروژه  پایان یادگیری جمعی است  چراکه افراد درگیر در پروژهموقتی پروژه

ای خود منتق  خواهند شد و درنتیجه  اگـر دانـش حاصــ     های دیگر یا واحدهای وظیفهپروژه

از بنابراین نی. این پروژه در قالبی مناسب ذخیره نشود  دچار فراموشـی سـازمانی خواهـد شـد از

 هاسـت  سایر سـازمان  مراتب بیشـتر از مند  به ها به مدیریت دانش مؤثر و نظام این نو  از سازمان

 (.6001  9سکاربونارا

 

1. Jones 

2. Lee 

3. Carbonara 
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ارزشـمند   یاها  دانش و تجربـه  خار حاکم بر هر سازمان و تنو  و تعدد آن طیبا توجه به شرا

 شـود یحاص  مـ  ستمیهمکاران س کتمتخصصان و کارشناسان شر یها برا پروژه یضمن اجرا

 یرقـابت  تیـ تواند منجـر بـه کسـب مز    یو مناسب م حیدانش صح تیریمد ستمیکه استفاده از س

 کـرد یهـر دو رو  تواند یدانش م تسهیم نکهیگردد. با توجه به ا یشرکت در بازار رقابت نیا یبرا

 نیـی و تب کـرد یدو رو نیـ لزوم توجه به عوام  مختلـف در ا  رد یبرگ را در مدارندیو فرآ یتعامل

توسـعه نـو     درحـال  یهـا  سـازمان در رویکرد تعاملی  است. تیحائز اهم اریها بس آن نیارتباط ب

مـدیریت   توانـد  یاسـت و مـ   یبر تعامالت اجتمـاع  یهستند که مبتن مدیریت دانش از یدیجد

 یو تعـامالت اجتمـاع   مـدیریت دانـش   یرو بر شتریها با تمرکز ب خوانده شود. سازمان 6دانش 

 د یـ جد عصر نیا در. شوند یم  یمحور تبد-دانش یها مراتب و کنترل به سازمان سلسله یجا به

 دانـش  و اطالعات یگذار اشتراک به و استفاده جاد یا در توانند یم اندازه  ی به کارکنان همه

 ینـدها یمعرو  است  شـام  فرآ  زین یکه به دانش تعامل یحیدانش تلو .باشند داشته مشارکت

فرض بـر ایـن اسـت    فرایند مدار  رویکرد(. در 7936سنظافتی   گردد یم یو دانش ارتباط یکار

رسـمی  جلسـات رسـمی      یهـا  از طریـق مصـاحبه   تـوان  ینش نهفتـه در ذهـن افـراد را مـ    که دا

ذخیره نمـود و همچنـین آن را انتقـال داد. ایـن رویکـرد ریشـه در جنـبش هـوش          کدگذاری و

 (.7937سعر   صصان رایانه در مرکز توجه این رویکرد هستند مصنوعی دارد لذا رایانه و متخ

 ایـ عوامـ  اثرگـذار و    ییگرفتـه اسـت  بـه شناسـا     صورت سازمان نیکه تاکنون در ا یمطالعات

ارتبـاط   انیـ بـه ب  کـه  یدانش پرداخته است درحـال تسهیم  ستمیدر س تیموفق یدیکل یفاکتورها

عوامـ    شناسـایی  بـا  تـا  تآن اسـ  حاضر در پیپژوهش لذا   نشده است یعوام  توجه نیا نیب

 نیارتبـاط بـ   نیـی و تع ییشناسا دانش در سازمان نامبرده  به تسهیم ستمیس یسازادهیاثرگذار بر پ

ی هـا  کم  مصاحبه با هد  نیبه ا یابیپرداخته شود که دست یمدل مفهوم  یها در قالب  آن

مطالـب   یراستادر . تاس رفتهپذی صورتآمده  دست به یهاداده  یتحل نیو متعدد همچن قیعم

 پژوهش است: نینظر محققان در ا مورد زیرسؤال  شده  انیب

  سـتم یس همکـاران  یهـا شـرکت  گروه در دانش میتسه ستمیس یسازادهیپ بر مؤثر عوام 

 است؟ یموارد چه شام 
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 ی مختلف تبادل دانشها سمیمکان

هایی را که برای انتقال دانش سازمانی به کار گرفته  ادبیات معاصر  مکانیسمای از سهم عمده

 7ی نرمها سمیمکانشوند را بر اساس رویکرد ضمنی و صریح بودن دانش به دو گروه اصلی می

های نرم  تمای  به انتقال دانش ضمنی از طریق ارتباطات  . مکانیسماند کردهتقسیم  6و سخت

های سخت  تمای  به انتقال دانش صریح از طریق  م دارند و مکانیسمچهره به چهره و امثاله

بندی بسط دیدگاه هانسن است که  رویکرد و طبقه نیا فنّاوری ارتباطات و اطالعات دارند.

نزدیکی با  طور بهی  رویکردی است که در آن دانش ساز یشخصعقیده داشت استراتژی 

آن دانش از طریق ارتباطات چهره به چهره و  خورده  گره دهد یمفردی که آن را توسعه 

های ی شده و در پایگاهدانش کدگذاردر استراتژی کدگذاری   که یدرحال. گردد یممنتق  

 استفاده قاب گردد و بدین طریق این دانش توسط هر فردی در سازمان اطالعاتی ذخیره می

 (.6077خواهد بود سهانسن و همکاران  

بر تبادل دانش ضمنی میان اشخار  دیتأک  دیآ یمهای نرم سخن به میان  زمانی که از مکانیسم

-ها اجازه میگیرند و به آنها افراد باهوش را به کار میدارند: شرکتاست  چنین اظهار می

های گفتگو برای تبادل دانش یی مث  اتاقها سمیمکان و ازدهند تا با یکدیگر صحبت کنند 

هایی چون (. در رابطه با این نو  انتقال دانش مثال6000  9ود استفاده کنند سباتضمنی خ

-راه عنوان بههای اجتماعی و ... را کارآموزی  جلسات طوفان مغزی  استفاده از استعاره  شبکه

تفکرات  موازات به(. 7331  2کنند سنانوکا و توگاچیتبادل دانش ضمنی معرفی می مؤثرهای 

 عنوان بهمذکور  گروه دیگری از محققان  ارتباطات مستقیم و فعال میان افراد را های و ایده

(. چنین 6007  2  استوری و بارنت7331  1سالم کنند یمهای تبادل دانش ضمنی مطرح راه

 

1. Soft 

2. Hard 

3. Bhatt 

4. Nonaka & Takeuchi 

5. Lam 

6. Storey & Barnett 
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-هایی که دیگران انجام میمشاهده فعالیت  هااجتماعی از طریق زبان  داستان صورت بهدانشی 

 (.6007استوری و بارنت  س ابدی یمدهند و...  انتقال 

های تبادل دانش  معتقدند که فنّاوری  ای از ادبیات موجود در زمینه مکانیسمطیف گسترده

. حقیقت آن است کنند یم  نقش مهمی را در انتقال دانش سازمانی ایفا 7اطالعات و ارتباطات

-کلمات است تسهی  می صورت بهصریح را که  که فنّاوری ارتباطات و اطالعات انتقال دانش

یی قابلیت انتقال ها سمیمکانمعتقد است که چنین  9(. کاربورانا7331  6کند سبرون و داگاید

 (.6001طیف وسیعی از دانش و کاهش موانع زمانی و فضایی را دارند سکاربونا  

انجام داد  مشاهده کرد های فنّاوری برتر زمینه در شرکت نیدر اطی تحقیقی که  2جاسیمودین

دانش  صریح و رسمی است استفاده از رایانه را که  که یهنگام  شوندگان مصاحبهکه اکثر 

ای از ها طیف گستردهدهند. عالوه بر آن  آننوعی مکانیسم سخت است ترجیح می

 های انتقال دانش به کار گرفتند سبان وهای کامپیوتری را برای حمایت از فعالیت مکانیسم

شان در انتقال  ارتقاء توانمندی منظور بهها (. طی دهه اخیر  بسیاری از سازمان7331  1اینگرام

 اند دادههای سنگینی را در زمینه فنّاوری اطالعات و ارتباطات انجام گذاریدانش سرمایه

توانند با استفاده از (. دانش ضمنی و صریح به ترتیب می7331  2  اسبارکی6001سکاربونا  

  بولیسانی و 6000  1  ارال7331  1رویکرد نرم و رویکرد سخت انتقال یابند ساگینتون

هایی متفاوت و متمایز از یکدیگر دارند. اساساً ویژگی ها سمیمکان(  این 6000  3اسکارسو

های انتقال  در تحقیق جاسیمودین اعتقاد داشتند که هر ی  از مکانیسم شوندگان مصاحبهبیشتر 

اعتقاد به رویکرد  ها آننقاط قوت و ضعف خار خود هستند. برخی از  دانش دارای

 (.7331در انتقال دانش داشتند سبام و اینگرام   70ترکیبی
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یابد. های سخت انتقال می های نرم و هم از طریق مکانیسم انتقال دانش هم از طریق مکانیسم

سازد سهانسن و بر میبر و هزینههای دانش ضمنی انتقال دانش را دشوار  زمانویژگی

های نرم   بیان و اظهار دانش ضمنی بسیار دشوار است از مکانیسم ازآنجاکه(. 6077همکاران  

ها در جستجوی ارتقاء گردد. از طر  دیگر سازمانبرای انتقال این نو  دانش استفاده می

 .اند آوردههای سخت روی  های انتقال دانش صریح خود به مکانیسمشیوه

 

 ی پروژهها گروهتسهیم دانش در 

 حیصح ندیدانش سازمان و فرآ  یو نوآور یریپذ از منابع مهم هر سازمان جهت رقابت یکی

دانش در  .(6072  7سون کیچاالتاالم و بوسا دانش در آن سازمان است میو تسه تیریمد

و  قراردادی  مشاوران کارکناناست. اغلب  برخوردارمحیط پروژه از اهمیت باالیی 

ی گذار اشتراک. به شوند یمبه خاطر دانش و مهارت تخصصی خود استخدام  دهندگان توسعه

عملکرد را بهتر کرده و  تواند یمپروژه  گروهی میان اعضای ا گستردهچنین تجربه و دانش 

گذاری دانش   منجر به تولید محصوالت و خدمات مبتکرانه برای سازمان گردد. به اشتراک

گیرد  در تجربیات  مشکالت و بهترین اعمال اغلب در مرحله تکمی  پروژه جای می

شده که مانع از فرصت  گرفته ادی یها درسفرایندهایی مانند مرور بعد از کار پروژه یا 

یی ها تیفعال. یادگیری بازتا  شوند یمادگیری و بازتا  را در زمان چرخه حیات پروژه ی

 تواند یم. البته بازتا  استهستند که همراه با هم هستند  بنابراین یادگیری نیازمند بازتا  

ی تیمی داشته باشد که ها طیمحی و سخت باشد و سعی در بازتا  در رعادیغی  تمرین 

 ریشدت تحت تأث دانش به میتسه ندیفرآ(. 6077سهانسن و همکاران   رندخو یماغلب شکست 

کننده دانش است  کننده دانش و درخواست فراهم نیعام  عدم وجود ارتباط آسان ب یمنف

استفاده از فلسفه یادگیری عملی که در آن یادگیری توسط تیمی  (.7931سعالمه و همکاران  

بر روی اعمال و تجربیات در ی  محیط پشتیبانی و  هکنند منعک و  ردیگ یماز افراد جای 

باشند و  زمان هم صورت به گروهدر پروژه  توانند یممتقاب  است. بازتا  و یادگیری متوالی 
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چندین فایده  تواند یمباشند. عالوه بر یادگیری بازتابی  گروه پروژه همچنین  کننده یبانیپشت

 (.6072  7دیگر را از رویکرد یادگیری به دست آورد ساحمد و همکاران

از ساختار سلسله مراتبی  ها سازمان اکنون هماین ادعا را مطرح کرده است که  (6076س 6وست

اولین بلوک  عنوان بهی افراد جا به. چراکه اکنون گروه اند شدهقراردادی و غیر منعطف دور 

ها   خار در محدوده پروژه طور به که یدرحال. شود یمدر نظر گرفته  ها نسازماساختاری 

کلیدی از نتایج پروژه تشخی  داده شده است و گیدو  کننده نییتعی   عنوان بهنقش گروه 

به وجود  تواند یمپروژه  بودن گروه مؤثرکه سطح  اند کردهبحث  باره نیدرا( 6001س 9کلمنتز

ی پروژه در بسیاری از صنایع ها گروهو شکست در پروژه باشد. آورنده تفاوت میان موفقیت 

تا به  اند شدهصنعتی تشکی  داده  شده فیتعری ها محصولتحوی   منظور بهو  شوند یماستفاده 

مشتریان خارجی داده شده و یا تغییرات در سازمان مدیریت شود و مقاصد ارزشی حصول 

 شود.

ی پروژه طوری شک  ها گروه همچنان کهمتمرکز بر دانش هستند.  شدت بهی پروژه ها طیمح

و تجربیات  ها مهارتکه دارای گستره گوناگونی از افراد همراه با دانش تخصصی   اند گرفته

 رو نیازارا ارائه دهند.  فرد منحصربههستند تا با یکدیگر مشارکت داشته و محصول و خدمتی 

ی مورد نیاز ها تخص و  ها مهارتروژه دارای همه   اعضای پها آنبنا بر حوزه تخصصی 

را از همکاران خود به دست آورده تا بتوانند کار خود را  ها مهارتپروژه نیستند و باید این 

بر اساس مهارت و تخص  خود نقش  توانند یمانجام دهند. عالوه بر این اعضای گروه پروژه 

ی مختلفی ها وهیشدر  ها آنز تخص  منعطف ا صورت به توان یممشخصی داشته باشند یا 

در داخ  سازمان وجود ندارند و بنابراین  ها تخص استفاده کرد. در بسیاری از مواقع این 

 عنوان بهکار کنند و یا  ها آننیازمند افراد قراردادی  فروشندگان و فراهم آوردگانی هستند تا با 

 بخشی از گروه پروژه وجود داشته باشند.
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 ی پروژهها گروهدانش در  گذاری اشتراک

ها و دانش تخصصی افراد در گروه پروژه منجر به اهمیت دانش در محیط پروژه شده مهارت

که دانش اعضای گروه  دانش  اند دهیرس( به این نتیجه 6001و چند تن دیگر س 7است. هونگ

منجر به عملکرد  مؤثرخار دانستن چگونگی انجام کار و توانایی ارتباط  طور بهتاکتیکی  یا 

 اند کرده دیتأک 6009در سال  6مشابه دیتر اسچمل  و رمزی طور به. شود یممثبت در پروژه 

گذاری و ترکیب دانش در میان  که برای سطح عملکرد گروهی و فردی بهتر  به اشتراک

دانش در میان اعضای  مؤثرگذاری  بنابراین به اشتراک  اعضای گروه دارای ضرورت است

. شود یمکه منجر به عملکرد بهتر و موفقیت پروژه  استها ضروری در پروژه مؤلفه  گروه ی

 شود یم یپروژه محور معرف یهادر سازمان یمنبع رقابت  یعنوان موضو  که دانش به نیا

(  6007س اگبو و همکاران(  6002س 9اگبو  یاز محققان از قب یاریکه توسط بس استی مفهوم

 از ازماندانش در هر س تیرمدی تمسیس ازیسادهیپ است. شده انیب ن یریسا( و 6001س اولترا

موردتوجه قرار  یستیها باشد  با در آن یساز ادهیپ مؤثر و عوام  طرایکه مطابق با ش ثیح نای

 دانش در تیریمفهوم مد دیشود  با یسازادهیپ دانش در سازمان تیریمد نکهی. قب  از اردیگ

معتقدند ( 6001س 1و اولترا( 6002س گبو(. ا6070  و همکاران 2نیشود سکاناپک فیسازمان تعر

 تیدر موفق یادهعدی کالتمش منجر به یدانش سازمان تیرمدی درک به مربوط کالتمش

 .شودیدانش م تیریو تداوم مد یسازادهیپ

بر  یپروژه محور مبتن یهادر سازمان یمالحظات فرهنگ کنندیم انیب( 6007س اگبو و همکاران

ها  . آنتندهس یاتیح اریدانش بس تیرمدی تمسیس ازیسادهیپ تیموفق یبرا  یعمران یهاپروژه

 گفرهن تواندیم فهیبر وظ یمبتن کارهای ومدت  کوتاهی هادوره کنندیم انیب نهمچنی

آن  یهااستراتژی و ازماناهدا  س نکهیاز ا نانیاطممنظور به. دش متداوم را ارتقاء بخشآموز

 هااستیفرهنگ موجود در خود  س دهد یم که انجام ینو  کار دیتراز هستند  سازمان با هم
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افزوده از  ارزش تواندیم چگونه موضو  بپردازد که نیو عملکردها را مدنظر داشته و به ا

از محققان در چند  یاریبس. خود به ارمغان آورد یدانش برا تیرمدی تمسیس ازیسادهیپ قیطر

 نیکنند تا از ا اییدانش را شناس تیریمد تیموفقی دیاند تا عوام  کلتالش نموده ریسال اخ

ساحمد و همکاران   عوام  فراهم شود آن بهتر بر یگذارهرمایو س یزیرامکان برنامه قیطر

6072 ). 

شرایط  دیتوان یمو بگذارد  ریتأثتغییر کرده و بر روی عملکرد گروه  تواند یمهد  پروژه 

دانش  که یدرصورت ی را ایجاد کند در چنین شرایطی چنین توصیه شده است:آور استرس

منجر به نتایج  تواند یصورت مؤثر در میان اعضای گروه به اشتراک گذاشته نشود م به

و موجب  شود ی  احتمال شکست بیشتر مدیآ یطور مثال بازدهی کار پایین م نامطلو  شود  به

گذاری دانش را  م  و اشتراکاکه تع ییها . از سوی دیگر گروهشود یدر تحوی  کار م ریتأخ

 شان  بیشتری برای کاهش موارد ریس  و عملکرد بهتر دارند. دهند یبهتر انجام م

عنوان بخشی یکپارچه از یادگیری مؤثر  به بازخوردهمچنین دیگر محققان بر روی اهمیت 

که  ییها که بسیاری از شکست کنند یمطرح م 6003هامر و استنتون در سال  اند. کرده دیتأک

دارند و آن شکست در  یرساختی  ی  دلیلی زشوند یها با آن مواجه م ها و سازمان گروه

افراد   یادآوریبازتا  درباره  6077در سال  7مارکوردت بازتا  است. بر اساس نظریات

( 6077س 9پدلر .(6076و همکاران   6سساندرز تفکر  منطق و تالش برای فهمیدن است

جلو و عقب حرکت  روبه یا که یادگیری در انجام کار مانند گهواره کند یبحث م باره نیدرا

. در بسیاری از شود یآمده از کارها حاص  م دست و از طریق بازتا  تجربیات به کند یم

کلب  در حوزه یادگیری تجربهطور مثال  رویکردهای یادگیری  بازتا  نقش محوری دارد. به

اند  بر روی اهمیت  بوده رگذاریکه هر دو در مدیریت آموزش تأث 7319و اسکون در سال 

در بازتا  وجود دارد که برای افراد  ییها البته چالش اند. کرده دیبازتا  در یادگیری تأک

افراد فضا برای عقب که به  افتاد یاتفاق م یزمان بازتا  در که ییآسان و طبیعی نیست. ازآنجا
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 یها طی. این کار در محشود یایستادن و کمتر کردن فرضیات پیشین و حدسیات خود داده م

 شود یتر نیز است جایی که اغلب تالش برای بازتا  منجر به شکست م تیمی حتی سخت

 .( 6072ساحمد و همکاران  

 

 روش تحقیق

دارد.  قـرار  کـاربردی  هـای پژوهش یزمره در پژوهشی گیریجهت لحاظ از حاضر پژوهش

اسـت    شـده  پژوهش چارچو  ساخت به اقدام هاداده گردآوری از پ  ازآنجاکه  عالوه به

نو   از تحقیق روش پژوهش  کلی هد  به توجه . بااست استقرایی نو  از پژوهش رویکرد

 گرفتـه  تصـمیم  -ایـران  در خصـور  به-پژوهش  عنوان بودن نوین به شد. نظر انتخا  کیفی

شـود   اسـتفاده  اکتشـافی  رویکـرد  بـر  تأکیـد  بـا  سـاختاریافته  نیمـه  هـای از مصـاحبه  تـا  شـد 

 (.6001 7سکرسول

 توجه با سؤاالت کلی چارچو  داده  گردآوری برای ساختاریافته نیمه هایبهمصاح در

 کلیدی مطلعین با مصاحبه برگزاری به سپ  و شده تعیین پژوهش ادبیات یگسترده مرور به

شد. جامعه پژوهش  شام  مهندسین و مجریان پروژه فعال در شرکت همکاران  اقدام سازمان

 گرفته نظر در سیستم همکاران هایشرکت گروه تحقیق این در مطالعه سیستم هستند. مورد

 یافزار نرم یها ستمیس بین ارتباط وافزار  نرم به مربوط آن های موضو  پروژه که شده است

 ترکیب از ها مصاحبه برگزاری نمونه جهت افراد انتخا  برای .است هاسازمان در مختلف

ی با رسیدن به ریگ نمونهشد.  استفاده یگلوله برف و قضاوتی و هدفمند یاحتمال ریغ هایروش

ی تحقیق در نظر محقق ها دادهدر این پژوهش  اشبا   71اشبا  پایان یافت که در مصاحبه 

 شک  گرفت.

دادنـد بـه    اجـازه  شـوندگان مصـاحبه  کـه  مواردی در-ها مصاحبه برخی ها داده ثبت منظور به

 یبـردار  ادداشـت ی پژوهشـگر  توسط مصاحبه انجام حین در بعضی و شد ضبط صوتی شک 

شده و ذخیـره شـد.    مرتب شده یگردآور هایداده مصاحبه  هر انجام از صورت گرفت. پ 
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روش نظریه داده  از  ها مصاحبه از آمده دست به هایداده  یوتحل هیتجز برای پژوهش  این در

ی سـاز  مفهـوم است. در روش نظریه زمینه بنیـان کدگـذاری در پـی یـافتن و      شده استفاده بنیاد

ها وجود دارند. در واقع پژوهشگر در جریـان   موضوعات قاب  بحثی است که در میان انبوه داده

های خـود   تحلی  ی  مصاحبه به این نکته پی خواهد برد که مصاحبه شونده در هنگام صحبت

کند  چه موضوعات قابـ  بحثـی را در مـورد پدیـده مـورد       از کلمات و عباراتی که استفاده می

نگاشـته   ی پـیش هـا  دهیـ اسازد. کدگذاری باید با ذهنی باز و بدون توسـ  بـه    می سته مطالعه برج

 (.7912فرد   انجام شود سدانایی

 هـای داده کـ   بـار   ی کند شرو  را هاداده کدگذاری اینکه از قب  محقق کنونی  پژوهش در

شـود  آغاز مـی ها مرحله کدگذاری پ  از آشنایی با داده. است خوانده را هامصاحبه از حاص 

 کلیـه  یبنـد  دسـته  و مـرور  هرچنـد  دارد  بسـتگی  هـا داده به محقق نگاه به بیشتر کدها که ایجاد

 هـا کدگـذاری  حاضـر  تحقیق در(. 6001 کالرک س است مرحله این در کلیدی نکات از کدها

 یسـاز  کسـان ی بـر  سـعی   شـده  یگردآور مطالب مطالعه با و پذیرفتند صورت دستیصورت  به

« فرار و سیال بـودن »کد  زیر قول  نق  بررسی از محققمثال  عنوان به .داشت وجود اولیه کدهای

را کدگذاری نموده است: سشاید مجبور کردن افرادی که در سطح شـرکت همکـاران سیسـتم    

 سطح هماین کار خوبی نیست افرادی که  به نظرمکار خوبی بیاید  اما واقعیت امر  به نظرنیستند 

را  هـا  آندر پروژه نگه دارند که دانش  زور بههوشی شرکت نیستند را بخواهند  علمی و یا حتی

 استفاده کنند(.

 

 ی پژوهشها افتهی

عمده در روش نظریـه داده بنیـاد بهـره گرفتـه شـد.       گام سهی پژوهش از ها دادهتحلی   منظور به

گـذاری  کشـف   ها  کد ها از متن مصاحبه گام اول خود شام  چند مرحله است  استخراج داده

 ها  مقوله
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 اول مرحله باز کدگذاری از اینمونه .1جدول شماره 

 مقوالت متن مصاحبه )نكات کليدي( ردیف

1 
 برای مناسب فرصت جدید ایجاد یها افتهی برای مناسب زمان ارائه

 کارکنان کلیه
 کافی وقت داشتن

2 

 کارکنان برای کلیه مناسب زمان و استاندارد به توجه

 مدیریت برنامه در شرکت افراد جهت برای مناسب زمانی معیار تعیین

 دانش

و  اختیارات داشتن

 مناسب فرصت

3 
 افراد توانایی بازآموزی یها کارگاه ایجاد

 متوالی آموزشی یها دوره برگزاری

ی آموزشی ها دوره

 یدرپ یپ

4 
 مداومصورت  به ها مهارت و صریح یها مهارت انتقال

 افراد بلندمدت برای هایدوره و آموزش به توجه
 مستمر یها آموزش

5 
 سازمان مدیران با مالقات

 مدیران ارزشیابی توسط برایها  حل راه و ها دهیا بیان

 مدیران با تعامل

 سازمان

6 
 ارشد مدیران با باز و دوستانه ارتباطات

 داشت ارتباط با مدیران سهولت به بتوان که شرایطی ایجاد
 ارتباط با مدیران ارشد

7 
 سازمان حافظه در افراد یها تجربه ثبت

 از سازمان افراد مهارت و دانش خروج به توجه

از  قبلها  آموخته ثبت

 خروج

8 
 سازمان ترک از خود قبل یها دانسته ثبت به افراد تشویق

 افراد یها آموختهآنی  ثبت و پروژه سایت با ارتباط

افراد  یها آموخته ثبت

 سازمان در

9 

 سازمان در فرد ماندگاری ایجاد

 انجام جهت کلیدی ماندن افراد باقی برای مساعد شرایط ایجاد

 ها پروژه

 دانشی نیروی حفظ

11 
 انسانی با نیروی همراه سازمان از دانش جلوگیری خروج

 سازمان از ذهن فرد درون مهارت خروج از جلوگیری

باتجربه افراد  حفظ

 سازمان

11 
 شود مکتوب که به دانشی اذهان درون یها مهارت تبدیل

 باشداستفاده  قابل ی کها گونه به مهارت فهم و درک قابلیت

 فهم درک و قابلیت

 دانش

12 
 افراد کل برایاستفاده  قابلدانشی  به ها پروژه درون دانش اهمیت

 سازمان

گونه  به مهارت تبدیل

افراد  برایدرک  قابل
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 مقوالت متن مصاحبه )نكات کليدي( ردیف

 سازمان سازمان افراد مورد نظر سایر به گونهها  مهارت ارائه توانایی

13 

 کی عنوان بهها اهمیت اجرای نخبه پروری در تمامی سازمان

 یمش خط

 ی حفظ دانشها برنامهعمل کردن به 

 ییگرا عمل

14 

 شرایط رشد افراد را فراهم کردن

اجازه دادن به افراد در تجربه موارد جدید و استفاده از تجارب دانشی 

 سایرین در سازمان

 رشدبستر 

 مرشدیت تعامل جوانان با مهندسان باتجربه سازمانی 15

16 
 برگزاری جلسات با مفهوم بیان تجربه پروژه

 بین هم تجاربارتباط برقرار کردن میان واحدها برای انتقال 
 محور دانشمراودات 

 

 بنـدی  طبقـه  مشـابه  موضـوعات  بـا  ارتبـاط بر اساس  مفاهیم خود مرحله  این در: ها مقوله کشف

 دهـیم  می اختصار ها مقوله به که عناوینی. شود می گفته یمقوله پرداز کار این به که شوند می

 قـدرت  دارای مقـوالت . دهنـد  می تشکی  را مقوله آن مجموعه که است مفاهیمی از تر انتزاعی

 عمـدتاً  انتخـابی  عنوان. کنند  جمع خود محور بر را مفاهیم توانند می زیرا هستند باالیی مفهومی

 بـا  را همخـوانی  و ارتبـاط  بیشـترین  تـا  بـوده  ایـن  بـر  سعی و اند شده انتخا  محقق خود توسط

 .باشند داشته است آن نمایانگر که هایی داده

 نتـایج ارسـال گردیـد    شوندگان مصاحبهی افراد تمام به  ها یکدگذارو  ها مقولهصحت  منظور به

نفـر   1 تیـ درنهاکنند و  اظهارنظر. مقوالت شده انتخا تقاضا شد که نسبت به کدهای  ها آناز 

برخـی از   ها آنی اظهارنظرهادر قالب ایمی  به تائید کدها و مقوالت پاسخ دادند و در  ها آناز 

مقوالت اصالح گردید. دو نفر از اساتید حوزه مدیریت دانش و سـه نفـر از متخصصـین     کدها

جالت معتبـر داخلـی و خـارجی منتشـر     مقاله معتبر در زمینه مدیریت دانش در م 70که بیش از 

مصـاحبه   هـا  آنخبره در نظـم دهـی بـه کـدها و مقـوالت و همخـوانی        عنوان بهکرده بودند نیز 

ادامه یافت. این امر به محقق کمـ  نمـود    ها یکدگذارمراح   ها آننظرخواهی شد و با تائید 
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ی نماید و در هـر مرحلـه بـا رونمـایی از     بند دستهتا بتواند با ضریب اطمینان بیشتری مقوالت را 

مقـوالت شـک  گرفـت.     خبرگان  نوعی پیوستگی بین مفاهیم اظهارنظرو  شده انتخا کدهای 

 صـورت  بـه البته ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که به دلی  تنو  نظرات  تناسـب مقـوالت   

تنـو  نظـرات و     یـ لبـه د اجما  نسبی خبرگان حاص  شده است و در این زمینه اجمـا  کامـ    

 .ستینقاب  حصول  ها دهیا

گام بعدی کدگذاری محوری یا سطح دوم کدگذاری است. این مرحله شام  تعیین الگوهـای  

هاسـت. محقـق     بنـدی اسـت و الزمـه آن مقایسـه دائمـی داده      ها و سطح مقولـه  موجود در داده

یکـدیگر مقایسـه نمـوده و     در مرحله قب  را با شده استخراجهای کدگذاری شده و مفاهیم  داده

آورد. بـه ایـن منظـور او هـر یـ  از       هایی که با هم تناسب دارنـد در مـی   ها و مقوله خوشه صورت به

کند تا مطمئن شـود کـه طبقـات بـا      کدها و مفاهیم سطح اول را با سایر کدهای سطح اول مقایسه می

 .دهد می نشان را کدها ازشده  استخراج طبقات 6یکدیگر متمایز هستند. جدول شماره 
 طبقات و مقوالت مرتبط .2شماره  جدول

 طبقات مقوالت ردیف

1 

 ی تسهیم دانشها یمش خطحمایت از 

 محور دانشترسیم دورنمای سازمان 

 اولویت به یادگیری برای یادگیری

 ارزیابی عملکرد با مبنای میزان تسهیم دانش

 ی دانایی محورریگ جهت

2 

 یریگالگو وجود فرایندهایی برای 

 ی تسهیم دانشاستانداردهاوجود 

 ها وجود جلسات بارش فکری قبل از آغاز پروژه

 الگو گیری

3 
 دانش انواع تبدیل

 مهارت کسب از ابزار استفاده در مخاطب به توجه
 ساختاردهی به دانش

4 

 کارکنان مدیریت قدرت

 کارکنان توسط مسائل تحلیل توانایی

 رقابتی بازار در دانش ارزیابی

 دانش زمینه در رقبا بررسی و ارزیابی

 داخل محیط به کارکنان همه توجه

 سازمان خارج و
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 طبقات مقوالت ردیف

5 
 سازمانی فرآیندهای یساز شفاف

 سازمانی فرآیندهای بازنگری

 فرآیندهای مجدد طراحی

 سازمانی

6 

 ی دانشیها تیصالحجذب افراد بر مبنای 

 ارتقا مبتنی بر شایستگی دانشی

 یسازمان درونمشارکت در آمورش افراد 

 مستمر یها آموزش

 توسعه منابع انسانی

7 

 متخصصان همه نظرات از استفاده

 پروژه در گروه سرپرستی به توجه

 ها گروه برای پروژه دستاوردهای اهمیت

 گروه و گروه به توجه

 یداشتن وقت کاف

 کارکنان گروهی کار به توجه

8 

 استفاده از ظرفیت و توان افراد

برای به اوج رساندن شرکت همکاران  نهایت تالش افراد

 سیستم

 ساختار ایجابی کار تیمی

 و فرصت مناسب اراتیداشتن اخت

 درگیری افراد

9 

 سازمان در دانش ارزیابی

 سازمان قوت و ضعف نقاطبر اساس  یزیر برنامه

 سازمان نیاز و دانش مدیریت یکسان رویه ایجاد

 دانش مدیریت استراتژی تعیین

11 

 عملی آموزش

 ییگرا عمل

 سایت در کار حین یادگیری

 سایت در تمرین کمک بهها  آموخته نهادینه کردن

 یدرپ یپ یآموزش یها دوره

 ضمنی آموزش بر تأکید

11 

 ی مناسب برای تعامل افرادها ساختمانتبدیل ساختمان مجزا به 

 رو تکاجتناب از تشویق افراد 

 به دانش بجای درآمد ها برنامههمواره مدیران در همه  دیتأک

 محیط سازی دانشی
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 طبقات مقوالت ردیف

12 

 دانش به دسترسی در مناسب ابزار از استفاده

 دانش به دسترسی راه شناسایی

 سازمان دانش مدیریت سیستم در اطالعات فناوری نقش

 دانش انتقال و خلق و کسب در سرعت

 اطالعات فناوری زیرساخت

13 

 باز فضای ارائه و یزیر برنامه در ارشد مدیران نقش

 مدیران توسط افراد به مناسب زمانقرار دادن  اختیار در

 مرشدیت

 سازمان رانیتعامل با مد

 مدیران ارشد حمایت و پشتیبانی

 سازمان

14 

 دانش مستندسازی

 دانش ثبت اهمیت

 افراد در سازمان یها ثبت آموخته

 بحرانی موارد مستندسازی

 ها قبل از خروج ثبت آموخته

و گزارش  یمستندسازتوسعه 

 دهی به همه کارکنان

15 

بررسی دانش گذشته سازمانی و اعمال تغییرات الزم برای 

 اصالح و بهبود

 یی که در اجرا مورد استفاده قرار نگرفتهها دانشتغییر 

 شده رهیذخی ناکارآمد ها دانششناسایی 

 ی حافظه دانشیروزرسان به

16 

 منافع عادالنه توزیع

 جذب روند در جامعه اقتصادی شرایط

 بستر رشد

 یدانش یرویحفظ ن

 حفظ افراد باتجربه سازمان

 پاداش و انگیزش سیستم

17 

 ها تیمسئول و وظایف تبیین

 مدیران با تعامل در سهولت

 سازمانی یریپذ انعطاف ایجاد

 ارشد رانیارتباط با مد

 سازمانی ساختار
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 طبقات مقوالت ردیف

18 

 آموزشی برنامه یساز شفاف

 دانش انتشار برنامه یساز شفاف

 محور دانشمراودات 

 آموزش و یادگیری ضوابط یساز شفاف

 کارکنان ساختن آگاه

19 

گذاشتن  واسطه به ها دانشی در کار دوبارهجلوگیری از 

 مسئولی برای چک کردن

ی در کار دوبارهی از ریجلوگایجاد زبان مشترک برای 

 ها یمستندساز

ی خاص ها بخشی خاص برای ها تگو  ها واژهاستفاده از 

 بازبینی محتوای دانشی جهت

 افراد سازمان یدرک برا مهارت به گونه قابل لیتبد

 استفاده از موضوعات کلیدی برای محتواهای مشابه

 درک و فهم دانش تیقابل

ایجاد زبان مشترک برای تسهیم 

 دانش

21 

 یادگیری و آموزش فرهنگ ایجاد

 تجربه و مهارت دارای افراد به توجه

 تجربهدهنده  ارائه افراد به توجه

 یسازمان فرهنگ

21 

 زمان طول در دانش ارزیابی

 توانایی بازآموزی یها کارگاه

 افراد یادگیری در کنترل یها نظام

 مستمر ارزیابی

22 

 انسانی سرمایه نگهداری

 سازمان در کاربردی یها مهارت نگهداری

 انسانی نیروی مناسب گزینش

 پروژه به ورود از قبل آمادگی ایجاد

 نگهداری و جذب یزیر برنامه

23 

 کارکنان توسط کنترل و یریپذ تیمسئول

 کارکنان توسط ها پروژه پایش

 یادگیری به تمایل و دانش اشاعه

 دانش تسهیم برنامه در مشارکت به تشویق

 دانش تسهیم برنامه در مشارکت
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یافته شـود. در   ها آنشوند تا محوریتی در بین  ها مقایسه می با تمام داده زمان همهای جدید  داده

کنـیم.   ها را بررسی می جدید کنار هم گذارده و رابطه بین مقوله صورت بهها را  این مرحله داده

 هـا  آنماهیـت طبقـات و ارتبـاط بـین      بـر اسـاس  گیرنـد و   ها جهـت مـی   در طی این مرحله داده

الگو و روندی که در بین  بر اساسها  در مرحله کدگذاری محوری  دادهگردند   بندی می طبقه

هـایی کـه    گردند. در کدگذاری محوری  مفاهیم و مقولـه  بندی می شود طبقه ها آشکار می داده

شوند. در ایـن مرحلـه    اند در ترکیبی جدید به یکدیگر متص  می در کدگذاری باز تجزیه نشده

ها   ه واحد با مقوالت دیگر مرتبط است و شرایط  زمینهگردد که چگونه ی  مقول مشخ  می

 (.7330شود ساشتراس و کوربین   جستجو می دقت بهپیامدهای آن  های کنش و نتایج استراتژی

تـوان بـه الگـوی پـارادایمی      های مختلفی وجـود دارد کـه مـی   برای کدگذاری محوری  روش

( 6006( و الگـوی چـارمز س  6007وز س(  الگوی فرآیندی ای7331و  7332اشتراوس و کوربین س

 پـرداز  هیـ نظروجود دارد که ما در این پژوهش از الگوی پارادایم استفاده نمودیم. این الگـو بـه   

کند تـا فرآینـد تئـوری را بـه سـهولت انجـام دهـد. اسـاس فرآینـد ارتبـاط دهـی در             کم  می

(. اجـزاء  7912فـرد    ها قـرار دارد سدانـایی   کدگذاری محوری بر بسط و گسترش یکی از مقوله

یـا بسـتر حـاکم  شـرایط       ی  زمینـه علـ از مقوله محوری  شـرایط   اند عبارتکدگذاری محوری 

از مرحلـه   آمده دست بههای متقاب  و پیامدها. با توجه به مفاهیم  و کنش ها یاستراتژگر   مداخله

بـین مفـاهیم و    گشتوبر رفتقب   در این مرحله با انجام بارها مطالعه و بررسی مجدد و فرآیند 

فـوق در شـش دسـته     شده ارائهمقوالت  ارتباط بین مفاهیم و مقوالت در این تحقیق در الگوی 

 شود: بیان می

 

 مقوله محوری

هـای اصـلی    ای است که اساس و محور فرآیند است که تمام مقوله مقوله محوری ایده یا پدیده

مفهـومی یـا عنـوانی اسـت کـه بـرای        شوند. این مقوله همان برچسـب  دیگر به آن ربط داده می

هـای  از مقولـه  کـدام  چیهـ شود. به دلیـ  اینکـه    در نظر گرفته می آمده به وجودچارچو  طرح 

ها نبود  بـرای پدیـده محـوری نـام متناسـب بـا موضـو         تر از سایر مقولهتحقیق حاضر  انتزاعی
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در قلب سایر مقوالت  « دانش تسهیم برنامه در مشارکت»( و 7330تحقیق ساشتراس و کوربین  

 در قالب الگوی پارادایم قرار گرفت.

 

 یعلشرایط 

هـا اغلـب بـا واژگـانی      شـود در داده  شرایط مقدم خوانده مـی  اوقات یبعض آنچهی یا علشرایط 

 که یوقتشوند. حتی  بیان می "چون "و  "علت به "  "سبب به "  "که  درحالی"  "وقتی "مانند 

هـا و   توان با توجه به خود پدیده و با نگاه مـنظم بـه داده   د  اغلب میهایی وجود ندار چنین نشانه

ی علـ زمانی مقدم بر پدیده موردنظر است  شرایط  ازنظربازبینی حوادث  اتفاقات یا وقایعی که 

(. ایـن شـرایط باعـث ایجـاد و توسـعه پدیـده یـا مقولـه         7330را پیدا کرد ساشتراس و کوربین  

  سیستم انگیزش و پاداش  توسـعه منـابع انسـانی     شده استخراجهیم شود. از میان مفا محوری می

 هـای مقولـه  عنـوان  بهدرگیری افراد  توجه به کار گروهی کارکنان و تعیین استراتژی مدیریت دانش 

 علی انتخا  شدند.

 

 زمینه یا بستر حاکم

هـای   هـا و کـنش  زمینه یا بستر حاکم عبارت است از سلسله شرایط خار که در آن اسـتراتژی 

گیرد. این شـرایط بـر کـنش و تعـامالت      متقاب  برای اداره  کنترل و پاسخ به پدیده صورت می

ای از مفـاهیم    است. این شرایط را مجموعـه   ی مشک علاز شرایط  ها آنگذارد و تمیز  تأثیر می

آگـاه   ی سـازمان  فرهنـگ دهنـد. در تحقیـق حاضـر     ای تشـکی  مـی   ها و یا متغیرهای زمینه مقوله

ی ریـ گ جهـت ساختن کارکنان و ساختار سازمانی  ایجاد زبـان مشـترک بـرای تسـهیم دانـش و      

 توانند بستر مناسبی را برای مقوله محوری فراهم آورند.دانایی محور عواملی هستند که می

 

 گر شرایط مداخله

ابـ  تـأثیر   هـای متق  ها و کـنش تر است و بر استراتژی شرایط ساختاری که از شرایط زمینه وسیع

خاصـی    هـا در زمینـه  گر در راستای تسهی  یـا محـدودیت اسـتراتژی    گذارد. شرایط مداخله می
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کننــد. در ایــن تحقیــق پشــتیبانی و حمایــت مــدیران ارشــد ســازمان  طراحــی مجــدد  عمــ  مــی

 گر است.ی به دانش و الگو گیری شرایط مداخلهساختاردهفرایندهای سازمانی و 

 

 کنش متقابلها، کنش / استراتژی

ی اسـت بـا سـوگیری کنششکـنش متقابـ . چـه موضـو         پـرداز  هینظرتئوری زمینه بنیان  روش 

مطالعه فرد  گروه یا جمعی باشد  کنشش کنش متقاب  در آن جریـان دارد کـه هـد  آن اداره    

به انجام رساندن  حساسیت نشان دادن به پدیده اسـت در زمینـه یـا در     باکردن  برخورد کردن 

ای دارد. اول  شوند. کنششکنش متقاب  خصوصیات ویژه ی که درک میا گونه بهار شرایط خ

شود یعنی در حال تکام  یـافتن اسـت و در    آنکه در حال تغییر و جریان روند از آن استفاده می

شود. دوم کنشش کنش متقاب  مقصود دارد و هدفمند است و به دلیلـی   طول زمان دگرگون می

پوشـد ساشـتراس    ها جامه عم  می ها و استراتژی ن با استفاده از تاکتی گیرد  بنابرای صورت می

ی جـذ  و  زیـ ر برنامـه (. در این تحقیق ارزیابی مستمر  محیط سازی دانشـی   7330و کوربین  

فنـاوری اطالعـات  راهبردهـای مـورد نظـر       رسـاخت یزبر آمـوزش ضـمنی و    دیتأکی  دار نگه

 هستند.

 پیامدها و نتایج

گیـرد   ای صـورت مـی   ها که در مقابله با یا جهت اداره و کنترل کردن پدیده شها و واکن کنش

را  هـا  آنیی هستند که افراد قصـد  ها همانبینی نیستند و لزوماً  پیامدهایی دارد. پیامدها قاب  پیش

اند. پیامدهای ی  سلسله رفتار  ممکن اسـت بـه بخشـی از شـرایط تبـدی  شـوند و روی        داشته

ممکن اسـت بخشـی از شـرایط     ها آنیا  اثرگذارندی یکدیگر توال بهتقاب  سلسله کنشش کنش م

ممکن است در ی  برهه از زمان پیامد  آنچهباشند که به دنبالشان حوادث دیگر باشد. بنابراین 

رود ممکن است در زمانی دیگر به بخشـی از شـرایط و عوامـ      کنششکنش متقاب  به شمار می

ی روزرسـان  بـه ی توسط همه کارکنـان   مستندسازهیم توسعه تبدی  شود. در پژوهش حاضر مفا

حافظه دانشی و توجه کارکنان به محـیط داخـ  و خـارج سـازمان مفـاهیمی هسـتند کـه مقولـه         

 دهند. پیامدها و نتایج را تشکی  می
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ها و پیامدها نمودار ای  شرایط حاکم  استراتژی ی  محوری  زمینهعلدسته مقوله  2پ  از ارائه 

 دهد. های مختلف را نشان می ارتباط شماتی  بین مقوله 7شماره 

 
 الگوی پارادایم در کدگذاری محوری .1شماره  نمودار

 

 سـامانمند مـنظم و   طور بهپردازی(: روند انتخا  مقوله اصلی  سنظریه 7مرحله کدگذاری انتخابی

خالی با مقوالتی کـه   جاهای پر کردنها  اعتبار بخشیدن به روابط   و ارتباط دادن با سایر مقوله

گوینـد ساشـتراس و کـوربین      نیاز به اصالح و گسترش بیشتر دارند را کدگـذاری انتخـابی مـی   

 

1. Selective Coding 
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(. با توجه به گام قبلی و نتایج حاصله از آن خط اصلی داسـتان در طراحـی مـدل تسـهیم     7330

 توان به شرح زیر بیان کرد: دانش را می

نی  درگیری افراد  توجه به کار گروهی کارکنـان و  سیستم انگیزش و پاداش  توسعه منابع انسا

ــازمان از       ــه س ــانی ک ــش در زم ــدیریت دان ــتراتژی م ــین اس ــگتعی ــازمان فرهن ــب و س ی مناس

باشد  آگاه ساختن کارکنان و طراحـی سـاختار سـازمانی مناسـب و      برخورداری ا کننده تیتقو

نه مناسب برای مشارکت ی دانایی محور زمیریگ جهتایجاد زبان مشترک برای تسهیم دانش و 

. در این میان پشتیبانی مـدیریت  بازمهندسـی   آورد یمکارکنان در برنامه تسهیم دانش را فراهم 

بـر ارزیـابی    ریتـأث بـا   توانـد  یمـ ی ریـ الگـو گ ی به دانش در کنـار  ساختاردهفرایندهای جاری و 

ی ضـمنی و محـیط   هـا  آمـوزش بـر   دیتأکی جذ  و نگهداری افراد مستعد و زیر برنامهمستمر  

ی مستندسـاز منجـر بـه توسـعه     توانـد  یمـ سازی مناسب دانشی با زیرساخت فنـاوری اطالعـات   

ی حافظه دانشی و توجـه کارکنـان بـه محـیط داخـ  و خـارج       روزرسان بهتوسط همه کارکنان  

 .گردد یمسازمان 

 گیریبحث و نتیجه

ازی سـ ادهیـ پ یبرا گر یکدیها بر  آن یرگذاریو ارتباط و تأث یدیفاکتور کل 69پژوهش  نیدر ا

رای محاسـبه  بـ . دگردیـ  خ مشـ  ستمیهمکاران س هایرکتگروه شپروژه در دانش در تسهیم 

حـوزه   دیاز اسـات  یکی از ( ا یسارز موضوعی دو کدگذار مصاحبه با روش توافق درون ییایپا

 شـارکت م عنوان همکـار پـژوهش سکدگـذار( در پـژوهش    دانش درخواست شد تا به تیریمد

انتقـال داده شـد. در    شـان یها به االزم جهت کدگذاری مصاحبه یها  یها و تکنکند. آموزش

 یکه ازنظر دو نفر با هم مشابه هستند  بـا عنـوان توافـق و کـدها     ییها کدهاهرکدام از مصاحبه

 ییایـ صحت و پا زانیم  با کم  فرمول تیعنوان عدم توافق مشخ  شدند. درنها با رمشابهیغ

شـده را از     از تکوین نظریـه پژوهشـگران فراینـد نمایـان    . پقرار گرفت یابیارز مورد قیتحق

انـد کـه بـر اسـاس     تحقیـق اعتباربخشـی نمـوده    طریق مقایسـه بـا فراینـدهای موجـود در پیشـینه     

 .اندمستندات علمی پیشین اعتبارسنجی شده



 9300  زمستانـ 12شماره  ـ مهفتسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  پژوهشی-فصلنامه علمی  712

 

کوچـ  و   هـای زماندانـش در سـا   تیریمهم مـد  یفاکتورها یریپذ از تطابق یتجربمطالعات 

 یا پـروژه  یها دانش در گروه میعوام  توسعه تسه مطالعه ( 6001 7نوالیمتوسط سوانگ و آسپ

جهت بهبود  یفکر هیکردن دانش و سرما تیریمدمطالعه  ( 6072  6و همکاران تیال یسون د

دانـش   تیریمـد  هـای ستمیس تیموفق یدیکل یفاکتورها(  6002ساگبو   یسازمان هایینوآور

دانــش در مراکــز  تیریمــد تیــموفق یاتیــح یفاکتورهــا نیــیتب ( 6002ساخــوان و همکــاران  

 تیـ جهـت موفق  یدیـ کل عناصـر   (6003ساخـوان و همکـاران     انیـ رانیا  یو آکادم یآموزش

 یهـا  یبـر فنّـاور   رگـذار یتأث یفاکتورهـا  ( 7333 تز یبـوو یسل یدانش سـازمان  تیریدم یاستراتژ

دانـش و   میتسـه   یمـ یبـر تنـو  ت   یتجربـ  مطالعـه  ( 6007  9و پراباتـ   انیـ دانـش سر  تیریمد

 میتسـه  یسـاختار   یـ تحل ( 6076 ا یـ و ج ویـ و توسعه سل قیتحق یها عملکرد نوآورانه در گروه

ی و دانـش  سلـ   میمحـرک تسـه   عوامـ   ( 6070 ان یـ دانش در گروه و عوام  مؤثر بـر آن  سک 

-دانش در سـازمان  تیریمهم مد یفاکتورها یریپذ از تطابق یتجرب مطالعه ( 6072  2همکاران

تـوان  مطالعـاتی هسـتند کـه مـی     ازجملـه  ( 6001 نوال یکوچ  و متوسط سوانـگ و آسـپ   های

 اشاره نمود. ها آنیی نتایج تحقیق حاضر به راستا همجهت سنجش و 

تسـهیم    مؤثر بر متأثر از عوام یمناسب یمدل مفهوم ی پژوهش حاضر طراحیها افتهی نیتر مهاز 

 یآمـده حاصـ  از کدگـذار    دسـت  به جی. نتااست ستمیهمکاران س یهادر گروه شرکتدانش 

 تسـهیم  سـتم یبتـوان س  نکـه یا یآن است بـرا  انگریها  نمامرحله و استخراج طبقه چند ها درداده

 توجه نمود. دیبا یادیز یکرد  به فاکتورها ازیسادهیپ زیآم تیموفق طوربه دانش را در سازمان

-بـه  عوامـ   از یبرخـ  قرار داد که مدنظررا  نکتهبا توجه به نتایج حاص  از پژوهش بایستی این 

 یریلزوم توجه به نو  ارتبـاط و نـو  تـأث    نیبنابرا  در ارتباط هستند گریبا عوام  د میطور مستق

سازمان مورد عنوان به ستمیهمکاران س یها. در گروه شرکتشودیهم دارند  احساس م بر که

 تیریمـد  یریکارگهد  از به کند یم تیاطالعات فعال یافزار و فناور نرم نهیزم در مطالعه که
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 یو بـرا  نیمعـ  دیـ بـه آن هـد  با   دنیرسـ  یدانش برا تیریمد یاستراتژ مشخ  و دیدانش با

 داد. شیدانش را افزا تیریکارکنان در برنامه مد مشارکت زانیگردد تا بتوان م نییکارکنان تب

  اسـتفاده از  طـر    یبر جامعه  از حاکمی و اجتماع یاقتصاد طیشرایافته مهم دیگر توجه به 

بــه همــراه  گــرید طــر  و از ایــپــاداش و مزا یهــاتمیســبخصــور س یزشــیانگ یهــامحــرک

 یبـرا  و رغبـت کارکنـان    یـ م شیموجب افزا تواندیم یمیو ت یدر کار گروه یگذار هیسرما

ی هـا از سـازمان  یاریدر بسـ  توانـد می نهادشیپ نیواقع ا در .دانش باشد متسهی برنامه در رکتش

 .ردیاستفاده قرار گ مورد یکاربرد شنهادیعنوان پ هم به گرید

 تیریدر حـوزه مـد   قـات یتحق ریبا مطالعه سای مهم پژوهش این است که ها افتهیکی دیگر از ی

جانبـه و همـه کارکنـان بخصـور      همـه  یبه همکـار  ازیدانش ن تیریمد دیمشخ  گرد دانش

  ابعـاد اسـت   ریاز سـا  شیحوزه مربوطه بـ  یبعد انسان تیاهم زانیدارد و م سازماند ارش رانیمد

 هیـ دانـش توج  تیریمـد  بـرای  ارکتدر جهـت مشـ   بیـ و ترغ انیانسـ  هیتوجه به سـرما  نیبنابرا

 .دارد بمناس

هـای  مربـوط بـه کارشناسـان حـوزه    هـا   متغیرها مربوط به سـازمان هسـتند و مـدیریت آن   ی برخ

توان به ساختاردهی به دانش و طراحی از این دسته متغیرها در این تحقیق  می مختلف است که

سازمانی را نام برد. همه کارکنان سازمان باید بدانند که طبق چه فرآیندی بـه   مجدد فرآیندهای

نظـر   از پیمودن فرآیند موردخواهند کرد همچنین باید دستاورد حاص   ای دست پیداچه نتیجه

در ارتباطات سازمانی   یریپذ شده در بستر انعطا  شرایط مطرح درک و فهم باشد. وجود قاب 

چنانچـه ضـعف در   . گیـرد فردی و سازمانی صورت مـی  ورسوم باورها و عقاید مشترک  آدا 

 .سازداتخاذشده لطمه وارد می این موارد موجود باشد  به موفقیت در راهبردهای

ماتریسـی و منعطـف     تـوان بـه تعریـف سـاختارهای سـازمانی     عنوان پیشنهاد در این زمینه میبه

حاصـله   نتـایج  های آموزشی و فرهنگی برای رواج تعلیم و تعلـم اشـاره کـرد. بـر اسـاس     برنامه

از  دانـش  اسـتفاده   تسهیمسیستم  یساز ادهیراهبردهای مناسب برای موفقیت پ. مشخ  گردید

هـای مهـارتی  وجـود ابزارهـای     هـای تنـاوبی از کارکنـان بخصـور آزمـون     آزمونارزیابی و 
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هـای جـذ     ریـزی مناسب در حوزه فناوری اطالعات  وجود برنامه یافزار نرم و یافزار سخت

 انسانی است. نگهداری و پرورش نیروی

شناسی مدیریت و  چالش اصلی برای مدیران اجرایی این است که درک درستی از روش

م دانش به دست آورند و سپ  مهارت شناسایی  کاهش و مدیریت آن را اتخاذ کنند. تسهی

ناتوانی در مدیریت و تسهیم دانش ممکن است پایداری سازمان را با تهدید مواجه کند. 

ها از حکمروایی  مدیریت و تسهیم دانش تنها در مورد مباحث نرم نیست. بسیاری از سازمان

برند. خوشبختانه  توسعه و  های شفا   رنج می رآیندها و رویهها  ف ضعیف و فقدان سیاست

های  تواند منجر به فرصت های مؤثر مدیریت و تسهیم دانش می برداری از استراتژی بهره

توجه شده و به مدیران اجرایی اجازه دهد تا اطمینان حاص  کنند که در  سازمانی قاب 

طور که زک  شده است. همان ها  ادغام زمانهای مدیریتی کلی سا حکمروایی کلی و استراتژی

بر «. خود  دارای ریس  است خودی عدم مدیریت و تسهیم دانش  به»گیرد  ( نتیجه می6006س

در پژوهش حاضر سایر محققین  گرفته شک جهت توسعه مفاهیم  شود یماین اساس پیشنهاد 

قرار دهند و  مدنظررا  ضمن توجه به نتایج پژوهش حاضر در راستای اجرای مدل  اقدام الزم

 حیصح یابیبرای سنجش و ارز یروش فیتعر های اجرایی را برای آن توسعه دهند. مکانیسم

 هایبرای پژوهش ییمبنا تواندیدانش م میتسه یارهایپروژه و مبنا قرار دادن مع رانیکار مد

 یاز منظر کارکنان دانش یدانش یها تیدانش و فعال تیریمد یشناس بیآسهمچنین  باشد. آتی

خروج   یتحل  یرانیا یها از سازمان یخروج کارکنان دانش ییچرا  یو تحل یبررس سازمان 

دانش در  میتسه تفاوتو شناسایی  ها اثرات آن سهیو مقا ینخبگان و خروج کارکنان دانش

ی بسط مبنا تواند یمی نیز دانش کالن مل میمدل تسه یطراح کردیمختلف با رو یها سازمان

 مطالعات آتی در زمینه پژوهش حاضر باشد.
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