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چکیده
زیاداهمیتعلیرغم. استسازمانآندردانشمدیریت و تسهیمصحیحفرایندوسازماندانشنوآوري،وپذیريرقابتجهتسازمانهرمهممنابعازیکی

چگونهکهاستایندانشصحیحمدیریتدرکلیديهايچالشازیکیدلیلهمینبه. ورزداجتنابآنانجامازاستممکنسازمانانسانینیرويدانش،هیمتس
هاي تسهیم دانش در سازمانعوامل مؤثر براین مقاله درصدد یافتن .کردانگیزهایجادآنهادروتشویقسازماندرخوددانشتسهیمبرايراکارکنانتوانمی

روش تحقیق میدانی . اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر به عنوان مطالعه موردي این تحقیق انتخاب شده است. دریایی و به نوعی ارزیابی وضعیت آن است
هاي ري بر ادبیات موضوع، ارائه تعاریف و مفاهیم مربوطه، یافتهپس از مرو. بوده و از جمعی از کارشناسان این سازمان به عنوان کارگروه تخصصی استفاده شده است

.هاي دریایی ارائه خواهد شددر پایان راهکارهاي الزم با توجه به نقایص موجود در سازمان، جهت پیشرفت و ترقی سازمان. تحقیق ذکر خواهد شد

ی، مزیت رقابتی، نیروي انسانیهاي دریایبهبود عملکرد سازمانی، تسهیم دانش، سازمان:کلیديواژه هاي

مقدمه-1
-56.دانش به عنوان نماد جدید در اقتصاد جهانی دیده شده است و به خاطر رشد اقتصاد ملی و جهانی به چنین جایگاه حیاتی و مهمی رسیده است

هایی اثربخش ها در تالشی جدي به دنبال یافتن راهترین منبع کسب مزیت رقابتی، سازمانامروزه با توجه به اهمیت روزافزون دانش، به عنوان کلیدي
تسهیم دانش به عنوان در اختیار قرار دادن  اطالعات و تجربیات فردي به سایر اعضاي سازمان ].6[براي تسهیم دانش میان کارکنان خود هستند

ها، دیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمانیکی از اهداف اصلی م].17[نش رفتاري اخالقی شناخته شده استشناخته شده است و تسهیم دا
تسهیم دانش مؤثر بین اعضاي سازمان . باشدبهبود تسهیم دانش بین افراد در سازمان و همچنین بین افراد و سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی می

خل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و مشکالت هاي کاري در داها در تولید دانش و تضمین انتشار بهترین روشمنجر به کاهش هزینه
شعاربهاستقدرتدانششعاراخیرهايسالدرامارود،میشماربهرقابتیمزیتیکعنوانبهسازمانیهربرايدانشچهاگر].3[نمایدخود می

دانشبتوانندسازمانیهايگروهوافرادکهکندادارهمؤثرطوربهرامنابعشتواندمیزمانیسازمان].3[استیافتهتغییراستقدرتدانشتسهیم
بهرا»دانشصاحبان«بایدسازمانجدید،تجاريهايفرصتتوسعهورقابتیمزیتتقویتبراي. دهندانتشاروانتقالآمیزيموفقیتطوربهراخود

].30[کندتنظیمراهاانگیزهازنقصبدونسیستمیوتوسعهراخوددانشسهیمتفرهنگبایدکاراینبراي. درآورد»دانشکنندگانارائه«صورت
شود، عدم اشتیاق به تسهیم دانش به عنوان موضوعی اخالقی که بر گذاري دانش باعث مزیت رقابتی شرکت در سازمان میدر حالی که به اشتراك

ها، عدم شناخت مناسب از غم اهمیت فزاینده تسهیم دانش براي رقابتی بودن سازمانعلیر- 56.حیات سازمان تأثیر دارد، باید مورد توجه قرار گیرد
].3[نمایدا تسهیم دانش است، مشکل میترین آنهها را که یکی از مهمهاي آن، رسیدن به اهداف مدیریت دانش توسط سازمانکنندهموانع و تسهیل
انجام داد به این نتیجه رسید که سه دسته موانع، تسهیم دانش را در سازمان با محدودیت در زمینه موانع تسهیم دانش)2005(1ریجدر تحقیقی که 

ضعیف، فقدانکتبیوشفاهیارتباطیهايمهارتگیرندگان،ودانشمنابعبینتعاملوتماسزمانهمانند کمبود(موانع فردي . مواجه کرده است
غیرورسمیفضايکمبوددانش،تسهیمومنافعوارزشبینروشنارتباطبرايمدیریتويرهبرهمانند عدم(، موانع سازمانی )اجتماعیشبکه
تسهیمازسازمانیفرهنگحمایتعدمدانش،تسهیمجهتدرکارمنداندرانگیزهایجادبرايشفافپاداشسیستمتسهیم، فقدانبرايرسمی

هايسیستمبهتمایلعدمآن،نگهداريوتعمیروفناوريهايسیستمپشتیبانیهمانند عدم(و موانع فناوري ) سازمانیمراتبدانش، سلسله
بنابراین با وجود موانع . ]26[)اطالعاتهايسیستمباکارمندانآشناییبرايآموزشفقدانآن،ازتجربهوآشناییعدمبدلیلاطالعاتتکنولوژي

دهی به کارکنان براي تسهیم و انتشار در صورت عدم انگیزه. امر با مشکالت زیادي روبرو استهاي تسهیم دانش در سازمان، این زیاد در برابر انگیزه
بر آن با ترك خدمت و یا بازنشتگی کارکنان سازمان نیز این منابع دانش رو به عالوه. شوددانش خود در سازمان، این دانش به مرور زمان منسوخ می

اد انگیزه در کارکنان براي تبادل و انتقال دانش، سازمان مزایاي رقابتی خود را از دست داده و حیات آن به بنابراین با عدم ایج. نابودي خواهد رفت

1 Riege
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انگیزه، به عنوان فاکتوري کلیدي در موفقیت جریان یافتن دانش در سازمان شناخته شده است و یافتن فاکتورهایی که به افراد . خطر خواهد افتاد
].29[دهد به شدت مورد توجه قرار گرفته استم دانش در سازمان انگیزه میسازمان فعال شدن براي تسهی

دانش1- 1
ها را با هدف تولید مجموعه داده) ایجاد، جذب، سازماندهی، تسهیم و پاالیش(بطوري که زنجیره دانش . دانش مفهومی فراتر از اطالعات محض است

یک دارایی نامشهود در هر سازمانی است؛ زیرا یک منبع ارزشمند ظرفیت شرکت براي خلق، دانش]. 31[کنددانش جدید کنترل، بسط و ادغام می
].14[ارائه و تناسب ارزش است

استوضعیتیایجاد،. کندهاي اولیه را تا تبدیل آن به دانش و سپس در سطح روشنگري و روشنفکري تشریح میهرم مدیریت دانش، تغییرات داده
هاي ناآزموده، حقایقی مطلق و مواد خامی  هستند، داده. دانش نه داده است و نه اطالعات.کنندتولیدیاوآورندبدستراهادهداتوانندمیافرادکه

دار نیستند و بنابراین خیلی کم ممکن است دهند و بنابراین به طور مستقیم معنیکه به تنهایی فقط مشاهدات و واقعیات بدون چهارچوبی را ارئه می
اند و به یک محتواي مفید براي کاربرد خاص تبدیل ها ادغام شدههایی است که با سایر دادهاطالعات، داده. طور مستقیم مورد استفاده قرار گیرندبه 
ریق تجارب دار، در ذهن انسان از طرود؛ دانش، اعتقاد و ارزشی است که بر مبناي اطالعات سازماندهی شده معنیدانش یک مرحله فراتر می. شودمی

در ادامه این روند منطقی، . شودو ارتباطات شکل گرفته و راهنماي عمل و بیشتر یک موجودیت ضمنی دارد که به مرحله خرد و فرزانگی ختم می
انتقال از . تها و منابع چندگانه اسگیرد که بر مبناي ادغام یادگیري و تفکر در مورد اطالعات حاصل از دادهدانش در یک چهارچوب کلی قرار می

روشنفکري و روشنگري باالترین شکل ادراك . شودها به اطالعات و سپس به دانش و خرد از طریق افزایش ارتباطات و ادراکات انجام میداده
].23[)نشان داده شده است1این سلسله مراتب در نمودار (است

هرم مدیریت دانش. 1نمودار 
انواع دانش1- 1-1

.شودبندي در مورد انواع دانش تشریح میدر این بخش دو گونه تقسیم
:دانش ضمنی و دانش عینی

تر است، این است که دانش تا چه دو بعد مهم که در تحقیقات برجسته. گذارددانش در ابعاد مختلفی مشخص شده است که بر فرایند دانش تأثیر می
تواند بیان شود به این منظور است که چقدر تالش مورد نیاز حدي که دانش می. تواند در دسترس قرار گیردحد میتواند بیان شود و تا چهحد می

تواند دریافت و مستند شود ولی دانش عینی می]. 29[دانش ضمنی از دانش عینی و آشکار متفاوت است. است تا بتوان دانش را از منبع آن جدا کرد
تواند کدبندي و رمزگذاري شود، در حالی که دانش عینی براحتی می].32[هاي فرد استها و تجربیات و شایستگیدانش ضمنی به شکل مهارت

دانش ضمنی اغلب . دانش ضمنی در بیان شدن و آشکار شدن بسیار مشکل است و براحتی قابل رمزگذاري و کدبندي و یا انتقال و انتشار نیست
براي . ي آن جدا کردن در زمینه خاص کاري خود است که بسیار مشکل است که بتوان این دانش را از دارندهمربوط به تعامالت اجتماعی کارکنا

چنین دانشی براي بیان و . اي از دانش ضمنی استهاي عملیاتی، نمونهمثال دانش براي انجام بهترین روش توسعه محصوالت جدید در همه تیم
ها در مورد در مقابل، دستورالعمل. سرایی قابل انتقال استیق مشاهده، تعامالت بین فردي و داستانآشکار شدن بسیار مشکل است؛ اما از طر
اي از دانش آشکار است که بطور کلی انتقال این دانش آسان است و براحتی قابل رمزگذاري و کدبندي چگونگی انجام کارها در مکان خاص، نمونه

]. 29[است
:نمایدوي چهار نوع دانش را معرفی می. از دانش)2007(2کریستنسنبندي طبقه

2 Christensen
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.هاي آنها در انجام کار خود اشاره داردو مهارتکند و به روشاي؛ دانشی که کارکنان عملیاتی را قادر به انجام شغل خود میدانش حرفه: الف
این دانش . کنده شده است که روش انجام کارها را تعیین میکننده که در اصول و قوانین، استانداردها، و امور روزمره گنجانیددانش هماهنگی: ب

.اي استراهنماي کاربردهاي دانش حرفه
رسد تواند کسی را که به نظر میاین دانش می. این دانش در مورد مکان و محلی است که دانش مورد نیاز وحود دارد: مکان دانشدانش کنترل: ج

.کندداراي دانش حل این مسئله هست، را شناسایی میتواند به حل مسائل ویژه کمک کند ومی
].19[گیرداین دانش در مورد چیزي است که در خط تولید سازمان قرار می: محوردانش موضوع: د

. باشدش نمیهاي سازمانی در حال انجام است، اما این روند عمومی شامل یک نوع از دانگذاري دانش اساساً یک فرایند حمایت از فعالیتبه اشتراك
ازبخشیدریارسمیهايدستورالعملدرشدهجاسازيسازمان،روزمرهاموردرافراد،درجملهازدارد؛وجودسازمانمختلفجاهايدردانش

.بنابراین در فرایند تسهیم دانش، باید به انواع دانش و مکان دانش مورد نظر توجه داشت].19[سازمان

مدیریت دانش2- 1
و آشکار شدن دانش و تأثیر آن بر قدرت رقابت در بازارهاي اقتصادي، 1980در اواسط دهه . مطرح گردید1970ش در اواخر دهه مدیریت دان

گیري هاي آمریکایی، اروپایی و ژاپنی در حوزه مدیریت دانش به نحو چشمفعالیت گسترده سازمان1990در آغاز دهه . اهمیت آن مضاعف شد
].8[درصد درآمد خود را به مدیریت دانش اختصاص دادند55هاي بزرگ اروپایی حدود که در هزاره سوم، سازمانبه طوري. افزایش یافت

درمفهومیعنوانبهبایددانش. نمایدمیتسهیلرادانشتسهیموانتقالتولید،کهاستسازماندروندرمحیطیایجادمعنايبهدانشمدیریت
تولید،براي،مؤثررهبريومناسبفرهنگایجادبربایدبنابراین. کندمیترکیبهمباراسازمانیوفرديدانشکهشودگرفتهنظردرسازمان
سازماناعضايتوسطدانشایجادوآوردنبدستدانش،مدیریتدیگر،تعریفیدر].12[. کردتمرکزدانشسازيذخیرهوپردازشانتقال،تسهیم،

ومؤثردانشهايداراییایجادبرايوگیردمیانجامآوريجمعوسازيیکپارچهانتشار،مرحلهسهبینتبادلدرکهستاسازمانوبیروندروناز
منتفعمؤثر،طوربهدانشانتشاروتولیدجذب،طریقازاختصاصیدانشمدیریتبرايخودتواناییازسازمانیک].33[رودمیبکارسودحداکثر

در مورد ].34[استدانشتسهیمبرايمناسبسازمانیوفنیزیرساختارهاينگهداريوسازيپیادهتوسعه،شامل،دانشیریتمدمسائل. شودمی
یکی از . ها فرایندهاي مختلفی بیان شده است که در همه آنها تسهیم دانش گامی مهم و تأثیرگذار تبیین شده استچرخه مدیریت دانش در سازمان

.  )2نمودار(اي است که توسط کینگ بیان شده استاي مربوط به چرخهترین فرایندهکامل

چرخه مدیریت دانش. 2نمودار
سازي و استفاده کاربردي از دانش به منظور دستیابی به عملکرد بهتر سازمانی را کند تا فرایند کسب، ایجاد، پاالیش، ذخیرهاین چرخه به ما کمک می

].5[ه نحو بهتري مد نظر قرار دهیمب
مانندعواملیحال،اینبا. کردندمیتوجهخودمحسوسهايداراییبهخود،رشدسرعتوبازارارزشافزایشمنظوربههاشرکت،19قرنپایانتا

رشدعنوانبهدانشمجددتعریفاعثبتکنولوژي،تکاملسرعتوکنندگانعرضهومشتریاننیازهايافزایشالمللی،بینرقابتشدن،جهانی
].11[اندشدهتبدیلمحوردانشسازمانبهموسومهايسازمانبهسازمانازبسیاريدرنتیجه،. استشدهها،شرکتماندنرقابتیبراياستراتژیک

دهدمینشاناینواندبردهپیسازمانیژیکاستراتاهدافتأمینورقابتیمزیتآوردنبدستدردانشاساسینقشبههاسازمانازبسیاريامروزه،
محافلدرمهمموضوعیکبهتبدیلدانشمدیریتاخیر،هايسالدر. شده استهاسازماندررقابتیضرورتیکبهتبدیلدانشمدیریتکه

مزایايتوانندمیمدیریت،دانشتقدربکارگیريباهاسازمانکهمعتقدندهمگیعلمیجوامعوهاشرکت. استشدهعملیهايحوزهوعلمی
نشانآنهااستراتژیهايدررادیداینتأثیرسازمانرقابتیاندازچشمارزیابی. کنندحفظرقابتیهايعرصهدرمدتبلنددرراخودرقابتی

خوددانشمدیریتتواناییدربهبودهبنیارابتدادردهد،افزایشراخودپذیريرقابتتوانکهگیردمیتصمیمشرکتکههنگامی].10[دهدمی
واثربخشیوري،بهرهافزایشباعثتواندمیدانشمدیریت].25[استرقابتیمحیطدرشرکتبقايبرايالزمشرایطازیکیدانشمدیریت. دارد

کاروکسبیکشکستباعثآنازغفلتوموفقیتباعثتواندمیدانشبرتسلط. استسازمانهرقلبدانش. شودعملیاتدرکارایی
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وجدیدشرایطبهپاسخبرايتواناییافزایشطریقازکهداردراپتانسیلاینشود،میمنتشروشدهایجادشرکتدردانشهمچنانکه].16[شودمی
ازبرداريبهرهمنظوربهنش،دامدیریتسیستمایجاددرهاشرکتکهداردوجودزیاديشواهد. کندکمکسازماندرارزشایجادبهمعمول،غیر
].18[دهندمیانجامزیاديگذاريسرمایهمنبع،این

تسهیم دانش3- 1
اي هتسهیم دانش به معناي شناسایی دانش موجود و در دسترس براي انتقال و  انتشار آن بین افراد است که روشی براي انجام وظایف ویژه به شیو

نفریکازدانشانتشاریاانتقالهايفعالیتمعنايبهسازمان،اعضايبیندانشتسهیم- 52.ها استوشبهتر و سریعتر و ارزانتر نسبت به سایر ر
کنندگان و هم تقاضا براي دانش جدید از طرق متقاضیان تسهیم دانش هم شامل عرضه دانش جدید توسط عرضه].14[استدیگرگروهیانفربه

وشناختیتغییراتباعثدانشتسهیم. استوظایفوعملکردمورددردانشارائهوسادهاطالعاتیتباطاتارازفراترچیزيدانشتسهیم].30[است
: توان آن را متغیري، تابع روابط زیر دانستمیل به تسهیم دانش، اغلب به شکل اجتماعی صورت گرفته و می].14[شودمیطرفدوهردررفتاري

هاي نهادي مانند فرهنگ، قوانین و مکانیسم) کند؛ جساختارهاي اجتماعی که رفتارهاي فردي را احاطه می) طرفین یا شرکاي تسهیم دانش؛ ب) الف
زیاديتالشکنندهمشارکتاعضايآندرکهاستارزشایجادبازفرایندمعنايبهدانشدرمشارکت].4[مقررات، دستورات و مواردي از این قبیل

این. گذارندتأثیرسازماندردانشتسهیمفرایندبرمتعدديعوامل].31[استوکارهاکسبها،فعالیتهمهدردانشجزئیاتهمهدریافتبراي
دانشتسهیم].3[کردبنديطبقهتکنولوژیکیوفنیعواملوساختاريعواملفرهنگی،عواملانسانی،عواملکلیدستهچهاردرتوانمیراعوامل
اینآوردنبدستقصدکههمکاري(کنندهدریافتو؛)کندمنتشرراخوددانشکندمیتالشکهکسی(فرستنده: کندمیدرگیررانفردوحداقل
].27[)داردرادانش

برداري از آن هایی از سازمان که قادر به بهرهتر دانش به بخشتواند سبب گسترش سریعها عامل کلیدي است؛ چرا که مینشر دانش در سازمان
آنها وجود دارد را بین افراد توانند دانش نهفته که در سازمانها در این فکر هستند که چگونه میدر حال حاضر بسیاري از سازمان. ، شودهستند

. شودکه به دلیل پتانسیل آن در افزایش ظرفیت یک سازمان در نوآوري و رقابت مؤثرتر، تحقیقات زیادي در این زمینه انجام می].2[توزیع کنند
1995همانطور که نوناکا و تاکوچی در سال . تواند بطور مؤثري بر کیفیت و سرعت تأثیر بگذارددهند که تسهیم دانش میتحقیقات زیادي نشان می

گذاري در کنند، تسهیم دانش براي بهبود عملکرد شرکت بسیار حیاتی است که واحدهاي سازمان از طریق تبادل دانش قادر به سرمایهذکر می
هاي مختلف سازمان هستند و همچنین بستر جدیدي است که براي توسعه و معرفی محصوالت و خدمات جدید و به موقع به  بازار، بسیار بخش

وهاصالحیتآوردنبدستبرايمدخلیمؤثرصورتبهدانشتسهیمکهانددادهنشانايحرفهوآکادمیکتحقیقات].14[حیاتی است
هاي دولتی چنان مهم است که بعضی از نویسندگان نقش تسهیم دانش در سازمان].30[استسازمانرقابتیهايمزیتوياهستههايشایستگی
].8[»مدیریت دانش براي پشتیبانی از تسهیم دانش است«دارند که وجود اظهار می

این مسئله بسیار . نیز در بین واحدهاي سازمانی هستندهایی براي تسهیل تبادل دانش در درون هر واحد ومدیران به طور مداوم در جستجوي راه
].14[تواند اثربخشی سازمانی را مختل کندتواند به طور مؤثر مورد استفاده قرار گیرد و  میمهم است؛ زیرا در درون سازمان انتشار نیابد، نمی

زمانی که تصرف و در اختیار گرفتن دانش، . اندن اشاره کردهها جهت تسهیم دانش در بین اعضاي سازماتحقیقات به مشکالت زیاد روبروي شرکت
دستازراخوددانشاستممکنسازمان].14[اي افراد است، آنها از تسهیم دانش با دیگران خودداري خواهند کردقسمتی از مشخصات حرفه

افراداگرحتی. کندتسهیلدیگرانبرايراافرادشخصیدانشانتشارامکانسازماناینکهمگرکنند،میتركراسازمانکارکنانکههنگامیبدهد
کارکنانبرايهاییکانالوهافرصتاینکهمگرنیست،یابیدستقابلوتشخیصقابلآنهافرديدانشکهرسدمینظربهچنینبمانند،سازماندر

برايافرادتمایلاست؛دشوارکاريدانشگذارياشتراكبهتسهیل].30[دهندقرارکارکنانسایراختیاردرراخوددانشتاباشدداشتهوجود
هايانگیزهبینارتباطماهیتدانش،مدیریتوسازمانی،یادگیريمورددرزیادمبانیوجودبا. استاصلیموانعازیکیخوددانشادغاموتسهیم
تواند باالجبار صورت تسهیم دانش به صورت مؤثر، نمی].22[استشدهدركکمتروماندهمغفولزیاديحدتاهاسازماندردانشتسهیموفردي

تحقیقات. افتادنخواهداتفاقدانشتسهیمکند،منتشرراخوددانشکهنخواهدشخصیاگر].30[گیرد، بلکه این امر باید تشویق و تسهیل شود
کهاستروبروچالشاینبامدیریتبنابراین].27[دهندمینشانرادانشیمتسهدرموفقیتعاملعنوانبهراانگیزهایجاداساسینقشپیشین
].14[کندتسهیلرافراینداینوکردهایجاددانشتسهیمانگیزهسازمانکارکناندرچگونه

پیشینه تحقیق1-4
.شودمیهاي پیشین در ارتباط با تسهیم دانش با توجه تحقیقات بررسی شده، ارائه در این بخش پژوهش
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بینی تسهیم دانش در در تحقیقی که در چهار دانشگاه کانادایی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که دو عامل مهم در پیش) 2003(3کونلی و کالوي
نگ تعامالت این دو عامل شامل ادراك از پشتیبانی و حمایت مدیریت سازمانی از تسهیم دانش و همچنین ادراك مثبت از فره. سازمان مؤثر است

].20[در این میان متغیر جمعیت شناختی جنسیت نیز نقشی میانجی دارد. اجتماعی در سازمان است
نتایج نشان . شرکت خدمات الکترونیکی ارتباطی انجام دادند11هاي تسهیم دانش، تحقیقی در براي شناسایی انگیزه) 2011(4ساسناتی و وود

افزایش پرداختی، انعام، امنیت (هاي بیرونی انگیزه) دن از کمک به دیگران، احساس لذت از تسهیم دانشلذت بر(هاي درونی دهد که انگیزهمی
هاي بیرونی هاي درونی باعث میل و اشتیاق و همچنین انگیزهانگیزه. بر نگرش تسهیم دانش تأثیر مستقیم دارد) شغلی، پیشرفت و ارتقاء مسیر شغلی

].28[شودهیم دانش میباعث تمایل و رضایت نسبت به تس
انجام ) ، فروش و بازاریابی، خدمات فنی و خریدR&Dمهندسی، (هاي مختلف یک شرکت در تحقیقی که در بخش) 2009(5فاس و همکارانش

کننده تأثیر کننده و هم دریافتبر تسهیم دانش هم از طرف تسهیم) عالقه، لذت، هیجان(هاي درونی دادند به این نتیجه دست یافتند که انگیزه
و بیرونی ) هاي اجتماعی، نشان داده ارزشمندي خود به همکاران و سرپرستاحساس ارزشمند بودن در گروه(فکنی هاي درونمستقیم داشته و انگیزه

].21[کننده تأثیر مستقیم دارندفقط بر تسهیم دانش از طرف تسهیم) ها، شناخت رسمی، بازخور گرفتن، ارتقاء شغلیپرداخت(
هاي بیرونی اي بودن، عالقه اجتماعی و انگیزههاي درونی را شامل ماهیت تسهیم، امنیت شغلی، حرفههمچنین انگیزه) 2011(6ي و همکاراناو

].24[همچنین این متغیرها تأثیرات درونی و متقابل با یکدیگر دارند. نمایندتسهیم دانش را شامل مزایاي متقابل، عملکرد، بازخور بیان می
هاي مختلف در بحرین انجام دادند به این نتیجه رسیدند که چهار عامل اعتماد، نیز در تحقیقی که در سازمان) 2007(7الوي و همکاراناال

ها و ساختار سازمان نقش مهمی در ارتباطات بین کارمندان داشته و باعث از بین رفتن موانع در برابر تسهیم هاي اطالعاتی و فناوري، پاداشسیستم
].9[دانش دارند و به این ترتیب تأثیر مستقیمی بر تسهیم دانش توسط کارکنان سازمان دارند

هاي بزرگ جنوب غرب آمریکا، مشخص نمودند که نیازهاي وجودي همچنین در بررسی خود از دانشجویان دانشگاه) 2012( 8چناماننی و تنج
دهی از نیازهایی هستند که براي انگیزه) له داد و ستد متقابل و لذت بردن از کمک به دیگرانمعام(و نیاز به ارتباطات ) ها و قدرتها و پاداشمشوق(

].15[ها جهت تسهیم دانش مؤثر استبه کارکنان سازمان
زیابی هاي سطح فردي همانند اعتبار و اشتهار سازمانی، افزایش شانس ترفیع، ارنیز چنین نتیجه گرفتند که انگیزه) 2005(9همچنین بورگس

اینکه بدست (فردي هاي میانعالوه بر آن انگیزه. شودعملکرد مثبت، افزایش اعتبار نزد سرپرست باعث ایجاد انگیزه در فرد براي تسهیم دانش می
ي تعامل و هنجارها(هاي ارتباطی و سطح وابستگی ، انگیزه)شودآوردن دانش عامل مهمی براي نفوذ سازمانی است و باعث جستجوي بیشتر دانش می

نیز از عوامل ایجاد انگیزه براي تسهیم دانش ) شوداي، هنجارهاي مشترك که باعث مزایایی همانند ارتباطات کاري، کمک به دیگران و لذت میمبادله
].13[است

.از جمله تحقیقات محدود صورت گرفته در ایران به این شرح است
هاي تسهیم دانش در طرح جامع مالیاتی کشور انجام دادند، عوامل مؤثر در ي بررسی زیرساختبرا) 1389(در تحقیقی که شامی زنجانی و همکاران 

انداز روشن، رویکرد هاي تسهیم دانش، عدم وجود چشمهمانند عدم درك ارزش(تسهیم دانش در این طرح را زیرساختارهاي رهبري و راهبرد 
همانند تمرکز زیاد، تفویض اختیار محدود، عدم توزیع قدرت (، ساختار )، عدم مشاورههمانند عدم اعتماد میان افراد(، فرهنگ )کارانهمحافظه
].6[دانندمی) همانند اینترنت، مخزن الکترونیکی مستندات، پست الکترونیکی(و فناوري اطالعات ) گیريتصمیم

دولتی مبتنی بر پروژه هستند، به انجام پژوهشی در یکی هايبراي بررسی عواملی که بر عملکرد تسهیم دانش در سازمان) 1390(سهرابی و همکاران 
عوامل فردي شامل تمایل . اندبر طبق نتایج این تحقیق سه دسته عوامل بر تسهیم دانش در سازمان مؤثر بوده. هاي بزرگ دولتی پرداختنداز سازمان

شامل ساختار سازمان، پاداش سازمان، مسیرهاي ارتباطی، حمایت به کمک به دیگران، تخصص فردي، تجربه فردي، ساختار سازمانی؛ عوامل سازمانی 
].5[مدیران عالی؛ و عامل فنی شامل کاربرد فناوري اطالعات، دسترسی به فناوري اطالعات و سهولت استفاده از فناوري

3 Connelly, Kelloway
4 Susanty, Wood
5 Foss et al
6 Oye et al
7 Al-Alawi et al
8 CHENNAMANENI, TENG
9 Burgess
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آموزشی دانشگاهی انجام شد، نتایجی هاي در جهت تعیین عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در میان گروه) 1391(در تحقیقی دیگر که توسط درویشی 
گروهی تأثیر مثبت و هاي تکنولوژیکی، ادارك حمایت سازمانی بر تسهیم دانش درونعوامل مستندسازي دانش، توانایی. به این شرح بدست آمد

].7[گروهی تأثیر مثبت داشته استهاي انگیزشی بر تسهیم دانش درونعوامل اعتماد به مدیریت و روش
با تحقیقی که در شرکت پژوهش و فناوري پتروشیمی انجام دادند عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در این سازمان را شامل ) 1388(ی و وحیدي ابراهیم
].1[دانندشده دو جانبه، جو یادگیري سازمانی، استفاده از شایستگی، استفاده از ابزارهاي فناوري میشده سازمانی، مزایاي ادراكدهی ادراكپاداش

روش تحقیق-2
اداره . هاي دریایی پرداخته استي مدیریت و تسهیم دانش در سازمانپژوهش حاضر به بررسی نحوه. این تحقیق به صورت میدانی انجام شده است

اي از جموعهم. این تحقیق به صورت کارگروه تخصصی انجام گرفته است. کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر به عنوان مطالعه موردي انتخاب شد
افراد پس از تایید . ي سازمان قرار داده شدمربوطه) کارگروه تخصصی(ن ي اجراي مدیریت و تسهیم دانش در اختیار کارشناساسوالت مربوط به نحوه

نظر ات کارشناسان به صورت تفکیک شده، مربوط به . محور اصلی متکی بود4مجموعه سواالتی که تهیه شده بود بر . اندسوالت، به آنها جواب داده
.تهاي تحقیق شرح داده شده اسهر کدام از فاکتورها در قسمت یافته

هاي تحقیقیافته2-1
هاي قابل ارزیابی در سازمان مورد توجه قرار با توجه به بررسی پیشینه تحقیق و روش مورد استفاده در این تحقیق، عوامل زیر به عنوان شاخص

سی هر کدام از این و برربا توجه به وضعیت. بخشی به کارکنان جهت تسهیم دانش استگرفت که بیشتر شامل عوامل بیرونی جهت انگیزه
.توان دریافت که آیا تسهیم دانش در این سازمان داراي شرایط و وضعیت مطلوبی است یا خیرها در سازمان، میشاخص
:تعاملوارتباط

در].6[دهندنجاماترموفقرادانشمدیریتوتسهیمراخوددانشآزادانهتاآوردمیبوجوددانشصاحبانبرايراهاییفرصتهمکارانه،محیطیک
. دارندتعاملهمباخودسازمانیموقعیتبهتوجهبدونوشدهاجتماعیمدیرانهموکارکنانهممثبت،اجتماعیتعامالتفرهنگباسازمانیک

ترویجدرمهمینقشهمبهوابستهونزدیکهايگروه].20[استدانشتسهیممنافعودانشکاربردخاطربهسازماناجتماعیتعامالتاهمیت
هايایدهانتشاربرايآنهاتشویقباعثشدنادغاماینکههستندسازمانمختلفهايبخشازهايگروهایناعضاي. دارندسازماندردانشکاربرد

کهشودمیمربوطسازمانهايبخشبینمراوداتوتعامالتمیزانبهسازمانیواحدهايبینارتباطیهايوابستگی].20[شودمیگروهدرخود
روابطدرافرادآنچهطریقازهمکارانهروابطوسازمانییکپارچگیروابط،ایندر. استروابطتداومبهتمایلوبخشیبینارتباطاتتداومنشانگر

باالهابخشمیانمشتركدركباطیارتهايوابستگیرفتنباالبا. شودمیدیدهروابطعمقوتعهداتانجامروابط،نزدیکیگذارند؛میمایهسازمانی
هاي ارتباط و تعامل رو در رو و چهره به چهره، زبان مشترك ارتباط و تعامل، شامل شاخص].7[گذاردمیمثبتاثرآنهادانشتسهیمبرپسرود؛می

].9[. شودهاي گروهی میها و مشاورهو بحث
آید، حاکی از تعامالت مناسب و راحت افراد به صورت رو در رو و چهره به از نتایج تحقیق بر میاز لحاظ ارتباط و تعامل میان افراد در سازمان، آنچه 

بنابراین کارکنان از لحاظ ارتباطات و تعامالت . این تعامل هم  ناشی از روابط و مقتضیات شغلی و هم روابط دوستی میان کارکنان است. چهره است
در زمینه وجود زبان مشترك مورد استعمال در سازمان، چنین . د با یکدیگر از شرایط مناسبی برخوردارندرو در رو براي تسهیم و انتشار دانش خو

از این نظر تعامالت میان افراد در سازمان، از مشکل عدم زبان مشترك . کنندعنوان شده است که کارکنان سازمان باالتفاق به زبان فارسی تکلم می
لذا با توجه به نیاز به اطالعات درونی و بیرونی سازمان، . باشدانگلیسی میعوامل شناورهاي خارجی، نیاز به تسلط بر زباناما در تعامل با . بردرنج نمی

از بعد وجود مشاوره و . انگلیسی براي دریافت و ارائه اطالعات از شناورهاي خارجی بسیار ضروري استجهت مدیریت دانش مطلوب، تسلط بر زبان
هاي مختلف سازمان و گستردگی یا محدود بودن پروژه و یا وجود افراد ی در سازمان، بر طبق نتایج حاصل، متناسب با تفاوت در بخشهاي گروهبحث

ها و این مشاوره. رسندهاي گروهی به انجام میآگاه و متخصص در هر زمینه، تا حد امکان مسائل و مشکالت سازمان از طریق مباحث و مشاوره
هاي تخصصی است که با یکدیگر در ها و کمیتهشکل رسمی آن به شکل کارگروه. شکل رسمی و غیر رسمی در سازمان وجود داردمباحث به دو

عالوه بر آن وجود سیستم شکایات و پیشنهادات در . هاي رسمی دیگري جهت تسهیم دانش وجود نداردها گروهجدا از این کمیته. باشندارتباط می
ها و بنابراین سازمان از لحاظ فعالیت. باشدی کمک حال افراد جهت مشارکت در حل و فصل مسائل و مشکالت سازمان میسازمان نیز به نوع

اما بر طبق آنچه بیان شده است، در بعضی . ها و دانش خود، در وضعیت مناسبی قرار داردهاي رسمی و غیر رسمی گروهی جهت تبادل ایدهمشاوره
گیري هاي گروهی براي تبادل اطالعات و تصمیما به کرسی نشاندن نظریات و الزامات خود مانع از ارائه مباحث و مشاورهموارد نیز برخی افراد ب

.شوندمناسب می
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:اطالعاتیهايسیستم
ازکهشودمیاطالقعاتاطالفناوريازبنیادینیسازندههايبلوكبهعمدهطوربهدانش،مدیریتتوانمندسازهايازیکیعنوانبهاطالعاتفناوري

خودکارکنانبیندردانشتسهیمافزایشبرايکههاسازمانبعضی].6[سازندمیهماهنگراآنهايفعالیتوکنندمیپشتیبانیدانشمدیریت
الکترونیکیصورتبهراخودهايهارتموتجاربتاکندمیکمککارکنانبهکهکنندمیایجاددادهانباریادادهپایگاهکاراینبرايکنند،میتالش

زیاديمزایايراهایندردانشتسهیمهايفناوريبکارگیريکهباشددسترسیقابلدیگرانبرايکهايگونهبهکنند،توزیعومنتشرسازماندر
هاي اطالعاتی مورد استفاده در سیستماثربخشی].30[شوددانشانتشارتعمیموراحتیسرعت،باعثاطالعاتتکنولوژيشک،بدون].20[دارد

هاي اطالعاتی ها جهت تسهیم دانش، مشروط به چند عامل است؛ وجود ابزارهاي ارتباطی الکترونیکی همانند اینترنت، اینترانت، شبکهسازمان
برد این ابزارها جهت استفاده کارکنان سازمانی، کاربرد ایمیل و ابزارهاي ارتباطی گروهی، و سواد و مهارت کارکنان و همچنین آسانی کاردرون
].9[است

اي که اتوماسیون اداري، اینترانت و به گونه. از جنبه وجود ابزارهاي ارتباطی درون سازمانی، سازمان از وضعیت بسیار مطلوبی برخوردار است
این ابزارها در جهت انتقال . باطات در این سازمان داردنشان از مدرنیته بودن ارتData Bankهاي اطالعاتی، کاربرد وسیع ایمل و اینترنت و شبکه

اما بر طبق بیانات ارائه شده، . شودها، انتقال اطالعات اداري و شخصی استفاده میها و پروژهرسانی عمومی و معرفی بخشرسانی، پیامها و پیامنامه
حالت غیرفعال در آمده است و همچنین انتقال اطالعات بیشتر از طریق هاي گروهی که قبالً در این سازمان فعال بوده است، هم اکنون به شبکه

بنابراین وجود ابزارهاي الکترونیکی ارتباطی . گیرندگیرد و سایر ابزارها به صورت کامالً محدود و به ندرت مورد استفاده قرار میایمیل صورت می
فاده بسیار محدود از آنها ظرفیت تبادل اطالعاتی آنها به حداقل رسیده و دانش امکان انتشار و تسهیم دانش را فراهم کرده است، ولی بدلیل است

جهت ارتباط و تبادل در زمینه سواد و مهارت فنی کارکنان جهت استفاده از ابزارهاي پیشرفته الکترونیکی. یابدزیادي از این طریق انتشار نمی
از . باشندشود و اکثر کارکنان مهارت استفاده از این ابزارها را دارا مین براي کارکنان اجرا میهاي آموزشی کاربرد این ابزارها در سازماهاطالعات، دور

اقل رسیدن مشکل سواد و اطع لیسانس و باالتر، باعث به حدهاي استخدامی سازمان مبنی بر استخدام افراد تحصیل کرده در مقطرفی سیاست
بنابراین کارکنان سازمان سواد و مهارت کافی جهت استفاده از این ابزارها براي انتقال اطالعات و . ا استمهارت فنی کارکنان در استفاده از این ابزاره

.باشنددانش از طریق ابزارهاي الکترونیکی را دارا می

:پاداشسیستم
. شوندتشویقعملاینبهوشدهرانگیختهبدانشتسهیمبرايآنيواسطهبهسازمانافرادشودمیسببکهاستسازمانیعواملازسازمانیپاداش
دانشتسهیمبهراکارکنانکهاستعاملیغیرمالی،ومالیدستهدوهرازسازمانیپاداشکهدارنداذعانموضوعاینبهبسیاري،پردازاننظریه

. شوندشاملراارتقاءمانندمالیغیرهايپاداشوزایاموحقوقافزایشقبیلازمالیهايپاداشازطیفیتوانندمیسازمانیهايپاداش. کنندترغیب
].5[استکارکنانهايانگیزهارتقايبرايمؤثرروشینیزپاداشافزایشنرخومیزانبادانشتسهیمدرکارکنانعملکرددهیارتباط

اي که براي کسانی که به گونه. هاي سازمان استء سیاستکنند، جزهاي آموزشی برگزار میهاي نقدي براي افرادي که دورهها و پرداختارائه پاداش
هاي هاي تحقیقاتی ارائه کنند، پاداشها را با رویکرد ارائه و انتقال تجربیات و دانش خود به سایر افراد برگزار نمایند و یا کسانی که طرحاین دوره

هایی، براي افراد جهت انتقال دانش خود به همکاران انگیزه بخش ه چنین دورهوجود این طرح در سازمان فارغ از میزان ارائ. دارندحقوقی دریافت می
هایی و اجراي دهی به کارهاي تیمی و گروهی، در صورت ارائه طرح تحقیقاتی تیمی و به نتیجه رسیدن این چنین طرحاز لحاظ پاداش. خواهد بود

. ها باید پس از ارائه به کمیته مربوط با هماهنگی سازمان و نهاد نظارتی باشداین طرح. دگیرآنها، از طرف سازمان با ارئه پاداش، مورد تشویق قرار می
هاي با توجه به آنچه ذکر شد، امکان کار گروهی و تیمی در قالب طرح. شوندبر آن بسیاري از وظایف عملیاتی نیز به صورت گروهی انجام میعالوه

پتانسیل خوبی براي تسهیم و ارائه دانش و تجارب افراد به گروه و تیم خود وجود دارد که امکان موفقیت هاي عملیاتی در سازمان،تحقیقاتی و برنامه
هاي کاري ها و تیمریزي و تقسیم وظایف مناسب تا حدي این امکان بالقوه را از گروهالبته عدم برنامه. کندگیري بهتر فراهم میها را با تصمیمطرح

. و اطالعات و انتشار آن در سازمان، ظاهرا به طور مستقیم تأثیري در ارتقاي شغلی کارکنان به عنوان پاداشی سازمانی نداردارائه دانش . گرفته است
دریافت و ارسال دانش با سایرین و به طور کلی . دهندگان، نیاز به اطالعات و دانش از ضروریات ارتقاي شغلی استهاي پاسخاما به بر طبق گفته

.تواند به ارتقاي شغلی کارکنان کمک کندات میتبادل اطالع
:ساختار سازمان

تمرکز به سطوح . اشاره دارد» رسمیت«و » تمرکز«ها میان افراد دانست که به توان روابط رسمی و تخصیص منابع و فعالیتساختار سازمان را می
شود که هاي مکتوبی گفته میرسمیت، به مستندات و قوانین و رویه.گیري هستندشود که در سازمان داراي اختیار تصمیمسلسله مراتبی گفته می

تمرکززدایی متغیري ساختاري است که تسهیم دانش را از طریق تأکید بر توانمندي کارکنان و . دهندرد و بدل کردن دانش را تحت تأثیر قرار می
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در نتیجه، عدم . عطف و مانعی در برابر کسب و استفاده از دانش هستندساختارهاي رسمی کمتر من. کندتسهیم اطالعات با سایر کارکنان تسهیل می
هاي دیگر بر اساس پژوهش].6[دهد تا براي ایجاد دانش با یکدیگر تعامل و ارتباط داشته باشندوجود یک ساختار رسمی به کارکنان این امکان را می

هاي براي بررسی انگیزه].5[کنندپردازان زیادي بر این موضوع اشاره میارد و نظریهنیز بین تسهیم دانش و ساختار سازمانی رابطه بسیار قوي وجود د
هاي سازمان جدا از نقش ها، جریان روان اطالعات در همه بخشگیريتسهیم دانش در سازمان از بعد ساختار سازمان، مشارکت فعال افراد در تصمیم

هاي سازمان جهت انجام امور خاص و ویژه فرد، مورد بررسی قرار سایی افراد در سایر بخشکارکنان یا حدود واحدهاي سازمانی و الزام به شنا
].1[گیردمی

آید، چنین است که مشارکت و همفکري تنها در بعضی موارد و بیشتر دهندگان برمیها آنچه از بیانات پاسخگیريدر زمینه مشارکت افراد در تصمیم
ساختار بوروکراتیک و سلسله . شودهاي تخصصی اتخاذ میتصمیمات کالن سازمانی توسط مدیران و کمیته. گیرددر مسائل جزئی و مربوطه انجام می

بنابراین در زمینه مسائل جزئی، تبادل و انتشار دانش براي همفکري مناسب، . گیران نهایی شده استمرتبی سازمان، باعث تبدیل مدیران به تصمیم
در . دانش این افراد در این زمینه بدون استفاده مانده است. شوداي به عمل آورده نمیاز دانش سایر کارکنان استفادههاي کالن گیريولی در تصمیم

اطالعات فقط متناسب با . ها و براي دسترسی همه افراد به آن، سازمان با مشکل روبرو استزمینه جریان روان اطالعات سازمانی به همه بخش
با در نظر گرفتن چنین وضعیتی . ها و افراد وجود ندارد، در اختیار آنها قرار گرفته و ارائه اطالعات مشترك به همه بخشالزامات هر بخش سازمان

در زمینه الزام به شناخت سایر . ها وجود نداردتبادل اطالعات و دانش، به صورت بخشی است، و امکان ارائه اطالعات و دانش افراد به سایر بخش
افراد کارها و وظایف خود را جدا از . هاي سازمان جهت انجام بهتر امور، این سازمان چنین شناختی بین کارکنان وجود نداردیر بخشکارکنان در سا

شود، ولی این سازمان از ارائه و انتشار دانش و تبادل آن اگر چه لزوم چنین امري در سازمان حس نمی. دهندها انجام میوابستگی به سایر بخش
.سازي تصمیمات و کارها، محروم استها جهت بهبود و بهینهاین بخشمیان 

يریجه گینت-3
ها تمامی این سازمان. هاي خارجی، نیاز دارند که به روز باشندالمللی بودنشان و ارتباط مستقیم با شرکتهاي دریایی به دلیل ماهیت بینسازمان

ها با اما از آنجایی که برخی از افراد سازمان. کنندهاي متفاوتی استفاده میی از روشبراي پیشرفت و در دست گرفتن صنعت حمل و نقل دریای
هاي خود را به افراد دیگر در درون سازمان توانند از علم و تجربه آنها استفاده کرده و دانستههاي خارجی و پرسنل بر روي آن ارتباط دارند، میکشتی

در تحقیق . و دانش کارکنان به سایر سازمان، نیاز به وجود سیستم تسهیم دانش قوي و منظم در سازمان استبراي انتقال تجربه . نیز انتقال دهند
در این پژوهش.هاي دریایی و مطالعه موردي اداره کل بنادر و دریانوردي استان بوشهر پرداخته شده استحاضر به بررسی تسهیم دانش در سازمان

آید که در برخی ها چنین بر میاز یافته. ان اهمیت تسهیم دانش در سازمان مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته استي اجرا و میزعوامل موثر، نحوه
در این سازمان به عنوان یک سازمان دریایی در ایران، . ها جهت انتشار مستمر و مناسب تسهیم دانش، به اندازه کافی در سازمان کار نشده استزمینه

در این . ها بتوانند مزیت رقابتی خود را در مقایسه با سایر رقبا حفظ کنندهاي دانش بیشتر توجه شود تا اینگونه سازمانرخی جنبهنیاز است که به ب
قسمت با توجه به تحقیق صورت گرفته، شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت و تسهیم دانش سازمان مربوطه، پیشنهاداتی به عنوان راهکار جهت 

. شودهاي مشابه ارایه مین و سازمانپیشرفت سازما
جهت ارتباط و تعامل مناسب در هر سازمان نیاز به . گیرددر سازمان مورد مطالعه ارتباط و تعامل درون سازمانی و برون سازمانی به خوبی صورت می

اما تا مادامی که برخی افراد بر نظر و ایده خود هر ایده و خالقیت باید مورد بررسی قرار گیرد،. تبادل نظرات و بحث گفتگو در میان افراد است
در این . ي کمتري جهت همکاري براي تسهیم دانش خواهند داشتکارکنان انگیزه. پافشاري کنند، خالقیت در آن سازمان از بین خواهد رفت

هاي خود را به صورت نظر و پیشنهاد به یده و خالقیتسازمان نیز با توجه به مشکالت موجود نیاز است، افراد در راس سازمان انتقادپذیرتر باشند و ا
. اجماع بگذارند

هر . سازي و رد و بدل شوندهاي اطالعاتی و اینترنتی ذخیرهحفظ و تبادل، از طریق سیستمتمامی اطالعات جهتشوددر عصر حاضر، سعی می
در سازمان مورد . تر خواهد بودته باشد، در بحث تسهیم دانش نیز موفقهاي مبادالت اطالعاتی داشها و سایر سیستمسازمانی که بتواند با شبکه

مشکل موجود براي استفاده از . ها را دارندافراد آشنایی الزم جهت استفاده کردن از این سیستم. هاي اطالعاتی وجود دارندها و شبکهمطالعه سیستم
هایی براي افراد الزم است مشوق. هاي اطالعاتی استفرهنگ استفاده از این سیستمهاي اطالعاتی سازمان، عدم تشویق افراد و نبود وجودسیستم

هاي اطالعاتی موجود در سازمان، در نظر جهت استفاده از سیستم) ي کاري بیشتر که انتقال دهندگان دانش سازمانی هستندباالخص افراد با تجربه(
.گرفته شود

ها براي پیشرفت خود نیاز دارند با ارایه راهکارهایی، تجربه افراد با سابقه سازمان. روریات هر سازمان استترویج فرهنگ انتقال و تسهیم دانش از ض
هایی در این سازمان پاداش. ها نداشتندي کافی جهت انتقال دادهدر سازمان مورد مطالعه، افراد انگیزه. را در اختیار دیگر افراد سازمان قرار دهند
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با تنوع و ارتقاي پاداش، امکان . اند در نظر گرفته نشده استو پیشرفت کاري براي افرادي که در تسهیم دانش شراکت داشتهمانند ارتقاي شغلی
.مشارکت افراد سازمان در تسهیم دانش وجود دارد

افراد براي بیان . کنندرا اتخاذ میها، تصمیمات خودافراد در هر بخش جدا از سایر بخش. گیران نهایی هستنددر سازمان ذکر شده، مدیران تصمیم
عدم اطمینان از استقبال و پذیرش نظرات کارکنان در نزد مدیران، باعث کاهش همکاري گروهی . ایده و تجربیات خود، انگیزه و آزادي کافی را ندارند

اگر مدیران به . ي صاحبان دانش در سازمان استهاها و خالقیتي انتشار ایدهبوروکراسی موجود در سازمان، همچنان بازدارنده. افراد شده است
نظرات افراد در سازمان اهمیت بیشتري دهند، افراد همکاري بیشتري از خود نشان خواهند داد، که همگی این عوامل باعث پیشرفت و ارتقاي 

.  سازمان در بین رقبا خواهد شد
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