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 مقدمه 

انقالب اطالعاتی با ظهور منابع دیجیتالی و ابزارهای ارتباطی، تمامی جوانب زندگی انسان 

معاصر را دچار تغییرات بنیادین کرده است. ورود به عصر اطالعات، گسترش ابزارها و 

گیری رویکردهای جدیدی در ( سبب شکلICT) 1تباطات و اطالعاتکاربردهای فناوری نوین ار

 بر اساسجدید،  ییک رسانه عنوانبهها شده است. فناوری اطالعات امر ارتباط بین سازمان

ی ها و مفاهیمی برای توسعهحاوی پیام« همان پیام است رسانه»که  "مک بوهان"تئوری 

است که سرعت و استمرار آن در موج چهارم حیات  محور ی دانشی اطالعاتی به جامعهجامعه

 گیرد.صورت می "مدیریت دانش"مفهوم  ییلهوسبهبشر 

 برای فراگیر طوربه که شده است تبدیل موضوعی به معنوی هایدارایی و دانش ذخایر مدیریت

 (.Koohang et al, 2017; 3)است محبوب ایحرفه افراد و تمامی اقشار اعم از دانشگاهیان

پذیری، بهبود وری و رقابتروشی برای بهبود عملکرد، بهره عنوانبهتوان مدیریت دانش را می

یافته، گیری بهبودکارآمد کسب، تسهیم و استفاده از اطالعات درون سازمان، ابزاری برای تصمیم

 ردهای پژوهشیکها و دیرها، راهی برای کاهش هزینهدست آوردن بهترین روشهطریقی برای ب

 نیاز،پیش یک عنوانبه پویا، محیط حقیقت، و روشی برای نوآورتر شدن سازمان، دید. در

 ,Rehman et al)است عملکردی و سازمانی فرآیندهای در هاسازمان هایتوانایی افزایش نیازمند

2015, 3.) 

 د.شو انجام سازمان یک داخلی هایبخش یا و سازمان دو بین تواندمی دانش انتقال فرآیند

 را سازمانی واحدهای بین دانش انتقال برای الزم هایزیرساخت سازمان بتواند کهصورتیدر

 آورده نیز فراهم سازمان از بیرون دانش جذب برای را زمینه زیادی حد تا نماید، فراهم

 (. 1؛ ص 1386است)یزدانی و همکاران، 

 .است دانش مدیریت ندفرآی در ناپذیرجدایی یمرحله یا بخش یک گذاری دانشاشتراک

 فرآیندهای ای،رویه هایدستورالعمل اسناد، طریق از هاآرشیو در معنوی هایدارایی کهیهنگام

 تنها ارزشمند بودن، .ندارند ارزشی گذاشتن، اشتراک به بدون شود،می ذخیره غیره و کاری

-می اشتراک به دارند نیاز آنها به که کسانی برای را اطالعات ما که کندزمانی معنا پیدا می

 کار به مشغول دار،معنی دانش مدیریت فرآیند در که گفت تواندر این صورت می که گذاریم

 توسط استفاده یا عملی کاربرد بدون که دانشی زیرا است، نرسیده پایان اما کار هنوز به ؛ایمبوده

 (.Ho, 2018; 2)ندارد سودی کسهیچ برای شود، گذاشته اشتراک به گیرنده

                                                           
1   . Information and Communication Technology 
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 اجرایی هایهای ایرانی در  برنامهدهد که شرکتنشان می (1391)همکاران و متولیان مطالعات

-طرح هادرصد شرکت 30 از کمتر تنها تاکنون و اندنکرده کسب چندانی موفقیت ،دانش مدیریت

ی یزهانگ ایجاد یناحیه در ها،چالش اند. بیشتریندرآورده اجرا یمرحله به را دانش مدیریت های

 هایپایگاه روزرسانیدرصد(، به 62دانش ) تسهیم برای سازمان کارشناسان در مشارکت

درصد(   59سازمان) یروزمره هایفعالیت و دانش مدیریت بین پیوند ایجاد درصد( و 59دانش)

 . (2؛ ص 1393)ارمغان، است

-سرمایه دارای که هستند هاییسازمان معدود از مسلح جمهوری اسالمی ایران، یکی نیروهای

 نمود. بندیتقسیم دسته در قالب دو توانمی را هاسرمایه این باشند.می باارزش نظیر وهای بی

و  ثابت هایدارایی جاری، هایدارایی صورتبه که هستند هاییسرمایه ها،سرمایه از یک دسته

که  هستند اییهسرمایه دیگر، یدسته و هستند لمسقابل و مشهود هایدارایی یتدرنها

نیروهای  در موجود انسانی منابع همان سرمایه، هستند. این لمس غیرقابل ولی مشاهدهقابل

 ،مالحظهقابل یسرمایه یک عنوانبه که است آنان همراه و دانش مسلح جمهوری اسالمی ایران

 تجربه با هاآموزه این گذرانده، هایی راآموزش خدمتی نیازهای بر اساس سرمایه، این .استمطرح 

 باید آن جبران جهت سازمان آن، دادن دست از با است که آورده بار را به دانشی و گردیده همراه

 .(3ص  ؛1389رفی، کند)زنوزی مش صرف هزینه هاسال

 است. دانش نظامی، سازمان آن نظامی دانش نظامی، هایسازمان و کشور یک منابع ترینمهم از

و  فرماندهان تجربیات و دانش تا جزء افسران و کارمندان اطالعات و دانش از را وسیعی یگستره

 بخصوص و افراد تواندیم و است ارزشمند بسیار دانشی چنین . بنابراینشودمی ، شاملمدیران

 و دانش از مهمی بخش ،مثال عنوانبه. نماید یاری بسیار گیریتصمیم یندآفر در را فرماندهان

 یسالههشت جنگ در آنها هایمجاهدت حاصل ،کشور ظامین فرماندهان کنونی تجربیات

 ندهایآیفر که است شایسته روینازا. است آمده دستهب شهدا خون قیمت به و است تحمیلی

 انتقال و سازیذخیره آوری،جمع برای دانش مدیریت یسامانه یواسطهبه اییافتهسازمان و نوین

 این سازیپیاده شکبی( که 2؛ ص 1390 همکاران، و فهمیده )شود گرفته کار به دانش این

 بود خواهد روهروب مشکالتی و موانع با ،انتظامی و نظامی هایسازمان یژهوبه ،هاسازمان در یندآفر

 سازمانی هایویژگی با متناسب راهکارهایی تجویز و موضوع کالبدشکافی به نیازاین امر نیز  که

گذاری دانش و به دنبال آن با توجه به اهمیت اشتراک .(2؛ ص 1399)سلیمانی و ملکی، دارد

گذاری دانش موقع از دانش موجود، در این تحقیق به دنبال بررسی موانع اشتراکی بهاستفاده

 در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی هستیم.
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 مبانی نظری پژوهش
 مدیریت دانش

-دانش و فکری هایدارایی از ارزش ایجاد به سازمان آن طی که است فرآیندی دانش مدیریت

 هایبخش کارکنان، بین دانش گذاریاشتراک به مستلزم ارزش ایجاد اغلب،. پردازدمی محور
 زیرا است، سازمانی یادگیری از ایشاخه دانش مدیریت. ستا هاسازمان سایر حتی یا و سازمانی
 گذاری واشتراک کردن، ذخیره برای دانشی هیچ تواندنمی هرگز گیرد،نمی یاد که سازمانی
 محصول یا و فناوری یک کهآن از بیشتر دانش مدیریت .(Ho, 2018; 4باشد) داشته استفاده

 موفقیت برای مهم بسیار عنصر یک اطالعات فناوری وجودینباا. است شناسیروش یک ،باشد
 لتسهی اطالعات فناوری یوسیلهبه دانش مدیریت. شودمی محسوب دانش مدیریت سیستم

 اصلی یپایه که گفت توانمی درواقع. نیست دانش مدیریت اطالعات، فناوری خود اما ،شودمی
ation for zOrgani The)است اطالعات فناوری از استفاده بر سازمان در دانش مدیریت موفقیت

Economic Co-operation and Development, 2004; 46.) 

 فرهنگ مانند موانعی و موفقیت عوامل مطالعه، ندینچ دانش، مدیریت مورد در اخیر ادبیات در
 تحلیل را دانش مدیریت هایسامانه اتخاذ و دانش مدیریت بر گذاریتأثیر سازمانی،

 هایسامانه و شرکت دانش بین اتحاد حیاتی همواره بر نقش (.Khan et al, 2015; 3)اندکرده
 بر دانش مدیریت تأثیر و( Centobelli et al, 2017; 2) شده است دانش پیشنهاد مدیریت
 (.Al-Qarioti, 2015; 2) استشده  بررسی سازمانی و فردی عملکرد

 گذاری دانشاشتراک

یابد شوند، افزایش میاست که وقتی دیگران در آن سهیم می یاشدهشناختهدانش تنها دارایی 
-(. اشتراک27؛ ص 1389زاده، کند )حمیدیگذاری و توزیع آن به رشد آن کمک میو اشتراک

 طوربه "دانش یمبادله" کهیدرحال. است متفاوت دانش مبادله و دانش انتقال با دانش گذاری
 دانش منابع اشتراک شامل دانش انتقال .گیردمی قرار مورداستفاده "دانش اشتراک" با متناوب

 ری دانشگذااشتراک( 2000) 1کانلی (.3Wang & Noe, 2010 ;) شودمی دانش منبع کسب و
 تعریف کند،می کمک دیگران به از طریق دانش که رفتارهایی یا و دانش یمبادله عنوانبه را

 بین یا تیم یک در دانش گذاریاشتراک کند که به( نیز اذعان می2008) 2کرده است. برایت
 زیتم حفظ و ارزش افزایش ها،توانایی و هامهارت یتوسعه منظوربه هاسازمان برای هاتیم

  .(Zheng, 2017; 2) است مهم بسیار رقابتی

                                                           
1 . Connelly 

2 . Bright 
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وگو، گذاری دانش از طریق انواع مجاری مانند بحث و گفتبه اشتراکاند که تحقیقات نشان داده
شود و هدف آن گسترش ارزش های رسمی و غیررسمی و پایگاه داده انجام میکنفرانس، شبکه

ای دیگر، کیم و لی، در مطالعه(. 2ص  ؛1393، یو مدهوشت)جباری و ایجاد دانش ترکیبی اس
اصلی فضای صداقت، هویت  عاملگذاری دانش در اجتماعات مجازی را با سه فرهنگ اشتراک

اند هنجارهای اجتماعی و گشودگی یا همان فضای آزاد جریان اطالعات وابسته دانسته بر اساس
تواند مى گذاری دانشاشتراک رفتار رسدمی به نظر(. 8؛ ص 1392)زنجانی و قاسم تبار شهری، 

 (.1؛ ص 1396بخشد)فیلسوفیان و اخوان،  بهبود را سازمانى عملکرد

 گذاری دانشضرورت اشتراک

در میان  دارد که هاسازمان کاربر عملکرد ای چون بهبودچندجانبه اثرات دانش، گذاریاشتراک
 طی در انسانی (. نیرویLee, 2018; 1است) هابخش ترینمهم از یکی خالقیت این اثرات، ظاهراً

علوم  و تجربیات ها،مهارت افکار، از اندیشه، ایمجموعه سازمان، در متمادی فعالیت ایهسال
 شود کهمی محسوب فرد هر دانش هایی،چنین اندوخته یمجموعه کند.می کسب کاربردی

دارد، افراد دیگر  وجود فرد ذهن در دانش این که تا زمانی شود.می ثبت فرد ذهن در زمان مروربه
های بسیاری وجود دارد که چنین افرادی گیری از آن را ندارند. سازمانتوانایی دسترسی و بهره

-ای زمانی میاما چنین سرمایه ،دنشوبرای سازمان یک سرمایه ارزشمند سازمانی محسوب می

ان افتد و افراد بتوانند آفرین باشد که دانش افراد در سازمان به جریآفرین و قدرتتواند ارزش
زاده و میرکمالی، دانش خود را با اعضای درونی و بیرونی سازمان به اشتراک بگذارند)قلی

 (.1؛ ص 1389
 گذاری دانشموانع اشتراک

پذیرد و همواره موانعی بر سر راه اشتراک و انتقال انجام نمی یسادگبهگذاری دانش اشتراک
گذاری دانش ی اشتراکموضوع مدیریت دانش، موانع بالقوه دانش وجود دارد. در مبانی نظری

؛ 1386)کشاورزی،  اندبندی شدهطبقه فناورانهگروه موانع فردی، سازمانی و  3ها به در سازمان
 ذکرشده( در تحقیق خود عوامل مربوط به موانع 5، ص 1391) (. کشاورزی و آخوندزاده1ص 
 اند.ارائه کرده (1)صورت جدول را به

 

 گذاری دانشموانع بالقوه اشتراک (1)جدول 
 فناورانهموانع  موانع سازمانی موانع فردی

 ی دانش عدم آگاهی دارنده
 از ارزش دانش

 و رسمیت در  مراتبسلسله
 سازمان

 کمبود زیرساخت مناسب 

 ناکافی بودن منابع سازمانی 

 های مختلف سطح رقابت بین بخش
 سازمان

  های فناوری سامانهناسازگاری
های موجود در سامانهاطالعات با 

 زمانسا

  انتظارات غیرواقعی کارکنان در مورد



 1400 بهار ،55 شماره ،هفدهم سالی، نظام فنون و علوم فصلنامه                                                                  56

 

 

 فناورانهموانع  موانع سازمانی موانع فردی

 حفظ مالکیت فکری 

  ضعف رهبری و هدایت
 مدیریتی

 گذاری غالب بودن اشتراک
دانش صریح بر دانش 

 ضمنی

 ی واحدهای بزرگ بودن اندازه
 سازمانی

  عدم اولویت باال در سازمان جهت
 گذاری دانشاشتراک

  های پاداش مشخص برای سامانهنبود
 گذاری دانشاشتراک

 های فناوریتوانایی

  های فناوری سامانهاکراه افراد از کار با
 اطالعات

  آموزش ناکافی جهت استفاده از
 های فناوریسامانه

  های فناوری سامانهناسازگاری
اطالعات با فرآیندهای موجود در 

 سازمان
 

خاص فرهنگ  یهایژگیو مستقیمی بین رتباطکه ا است دانشمندان ثابت کردهتحقیقات 
 تیری، اعتماد، تعهد مدفضای مشترکدانش، مانند  تیریمد زیآمتیموفق یبا اجرا یسازمان

به  شی، گراینوآور م،یتاز سوی  یگذاربه اشتراک ایگروه و  یبرا ییارشد، نظارت، پاسخگو
 ینظرسنج کی دروجود دارد. و حل مسئله و اشتراک خودجوش و داوطلبانه  یابیلهئمسدنبال 

مانع اشتراک دانش فرهنگ  ترینمهمکه  ه شدگرفت جهی، نتییو اروپا ییکایشرکت آمر 431از 
همچنین کار تیمی ضعیف  (.Trivellas et al, 2015; 3درصد تأثیرگذاری است) 54با  یسازمان

، عدم اعتماد عواملی چون فرهنگ سازمان .گذاری دانش استموانع سازمانی اشتراک ازجمله
عواملی  ازجملهتوان ها، جریان ارتباطی محدود و ...  را میزیرساخت بین اعضاء، کمبود منابع و

 Nadason etگذاری دانش در سازمان را ایفا نمایند)توانند نقش مانع در اشتراکدانست که می

al, 2017; 2که این  گیرندمی ارقر تأثیر تحت اعتماد و ترس انگیزه، مورد در (. از طرفی افراد
 (.Razmerita et al, 2016; 11گذارد)می تأثیرتوسط آنها  هادانش گذاشتن به اشتراک موارد بر

 در زیر برخی از این موارد آورده شده است.
 گذاری دانش افرادگذاری و به اشتراکموانع فردی اشتراک 
 کالمی و یا نوشتاری ضعیف یفرد ینبهای ارتباطی و مهارت ، 
 گذاری دانش تصاص ندادن زمان به تعامل و به اشتراکاخ 
 ممکن است امنیت شغلی اشخاص را کاهش  یگذاربه اشتراککه نگرانی و بیم از این

 .داده و یا به مخاطره اندازد
 گذاری میدان کند یا به همکاری و به اشتراکای که حمایت نمیفرهنگ سازمانی

 (. Jeswani et al, 2018; 5دهد )نمی
 انتقال دانش فناورانهموانع 

 دانش اشتراک بستر یارائه یبرا یابزار فقط مقوله نیا شود،یم مربوط یفناور به که آنجا تا
 مورد در .باشند داشته یدسترس یازشانموردندانشی  یخارج ای یداخل منابع به همه تا است
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 آن، از استفاده یبرا زشآمو عدم ،عاملیستمس از استفادهتوان ناتوانی در ی میفناور عوامل
 موانع عنوانرا به یاجتماع یهارسانه به نسبتپایین  درک و نییپا سطح و ازحدیشب اطالعات

از طرفی برخی افراد استفاده  (.Nadason et al, 2017; 4)فناورانه در انتقال دانش معرفی نمود
گونه افراد اعتقاد دارند د. ایننماینگذاری اطالعات در آن را مفید قلمداد میاز وبالگ و اشتراک

که در ایجاد اطالعات جالب و ارزشمند در بستر استفاده از وبالگ، توانمند هستند. همچنین به 
تواند منجر به حل مسائل شود، توانایی خود در فراهم نمودن اطالعات در اینترنت که می

گذاری اطالعات جالب و اکگونه افراد اذعان دارند که در اشتراطمینان دارند. همچنین این
 (.Lu & Hsiao, 2007; 1)ت از تجربه زیادی برخوردار هستندارزشمند با دیگران در اینترن

تبادل  یسامانهبه بررسی میزان تمایل سازمان به استفاده از  2007در سال  1هیس و کو
 اند. سؤاالت اصلی این پژوهش این است که:ها پرداختهالکترونیکی داده

 ها، آگاه است.تبادل الکترونیکی داده یسامانهعالی از مزایای حاصل از اجرای  مدیریت 
 کند.ها، حمایت میکارگیری تبادل الکترونیکی دادهمدیریت عالی از به 
  تبادل الکترونیکی  یسامانهمدیریت عالی، پشتیبانی مالی و زمانی کافی برای اجرای

 کند.ها را فراهم میداده
 تبادل  یسامانهکارگیری به یهای الزم در زمینهای تخصصی و آموزشهدستورالعمل

 شود.ها به کاربران ارائه میالکترونیکی داده
 کنند.ها، مشارکت میتبادل الکترونیکی داده یکاربران در توسعه 
 تغییر در این زمینه است. یسازمان آماده 
  روشن و تعریف شده است سامانه،اهداف استفاده از این. 

 زیرساخت فناوری اطالعات

بررسی و مطالعه  2006در سال  2همکارانارزیابی زیرساخت فناوری اطالعات توسط آنوته و 
 در این پژوهش پرداخته شده است: شدهمطرحشده است. در زیر به برخی سؤاالت 

 های موجود فناوری اطالعات بهتوانند در زیرساختافزار به سهولت می/نرمافزارسخت-

 شوند. روز

 های موجود فناوری اطالعات توانند در زیرساختافزار به سهولت می/نرمافزارسخت
 تنظیم و ارزیابی شوند.

                                                           
1 . Lu & Hsiao 

2   . Anote et al 
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 های توانند تغییر پیدا کرده، اصالح شوند و از زیرساختافزار میافزار و نرمسخت
 زیادی داشته باشند. تأثیرکه بدون آن ؛جا شوندهموجود جاب

 به اشتراک گذاشت. یسازمان ینبهای سامانهدر توان ها را میداده 

  سایت، مرکز ها، از ابزارهای مختلفی مانند وبگذاشتن داده به اشتراکسازمان برای
 کند.تماس و ... استفاده می

 های فناوری اطالعات به هم متصل هستندتمام واحدهای سازمان از طریق شبکه. 

 روز هستندای جدید و بههافزار مبتنی بر فناوریافزار و نرمسخت. 

 گذاشتن،  به اشتراکای( را برای ها )متن، صوت، چندرسانهها انواع مختلف دادهسازمان
 .کنندارائه می

 در بین واحدهای مختلف را دارا هستند یگذاربه اشتراکقابلیت  ها،داده. 

  فاده واحد است یتوان از یک پایانههای عامل مختلف میسامانهجهت عمل کردن در
 .نمود

 افزار و پایگاه داده، افزار، نرمابعاد فناوری اطالعات در کل سازمان از قبیل سخت
 استاندارد هستند.

 کنندکاربردهای جدید را محدود نمی یهای حقوقی سازمان، توسعهسامانه. 

 سامانه یدر توسعه طور گستردهمجدد دارند به یهایی که قابلیت استفادهسامانهزیر 
 (.Anote et al, 2006; 6شوند)ده میاستفا

 فرهنگ

ی که چگونه زمینه بوده استدالیل شکست مدیریت دانش غالباً در عدم توجه به این نکته 
-و به همان اندازه خصوصیات فردی، اشتراک دانش را تحت تأثیر قرار می یفرد ینبو  یسازمان

( بر این باورند که 2013)(. فول وود و همکاران Jumeri & Norashikin, 2015; 4دهد)
زیرا فرهنگ دانشی افراد، اساساً فردگرا است افتد؛ اتفاق نمی خودیخودبهگذاری دانش اشتراک

فرهنگ  (.4؛ ص 1397زاده، زاده و قاسمعباسکند)و هرکس دانش خود را نزد خود حفظ می
ته شده است. شناخ رندهیادگیسازمان  کی یریگمهم در شکل هجنب کیعنوان به یسازمان
 یآنها را برا یزهیممکن است انگ زین یفرهنگ سازمان نیکارگران و بهتر نیخوب ب یرابطه

 (.Hung et al, 2011; 5)دهد لیکمک به دانش آنها تشک

 دانش مدیریت استقرار اصلی مانع عنوانبه ایفزاینده طوربه عالوه بر این، فرهنگ سازمانی

 و دانش تسهیم در که است عواملی تریناصلی نگ سازمانی یکی ازفره ،بنابراین شود.می شناخته
 استدالل (. نویسندگانAdhikari, 2010; 9ی مدیریت دانش مؤثر است)پروژه اجرای در
 فرهنگ دهند،می جای خود فرهنگ در دانش را گذاریاشتراک که هاییشرکت که کنندمی
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 در .به کار ببندند های خوددر فعالیت دانش مدیریت ابتکارات تا دهندنمی تغییر را خود
 تغییر خود فرهنگ با تطبیق برای دانش مدیریت به را خود رویکرد هاآن حقیقت،

 .(Nadason et al, 2017; 8دادند)
بخشد و بر ها قدرت میهای مشترک به سازماناعتقادات و ارزش بر اساسفرهنگ سازمانی 

ر فردی، انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی های سازمانی نظیر نگرش، رفتاتمام جنبه
ها، مشیگذاری، تدوین و اجرای خطهای سازمانی، هدفانسانی، طراحی ساختار و نظام

گذارد. بنابراین تنها با بررسی، تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی می تأثیر  ...ها واستراتژی
لگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغییر داد ا یجتدربهتوان است که می یرپذانعطافمناسب و 

 (.2؛ ص 1395)حجازی و همکاران، یک مزیت رقابتی بهره گرفت عنوانبهو از مدیریت دانش 
 همکاری

 مراتب و ایجاد محیطینخستین گام عمده برای در اختیار گرفتن مدیریت دانش، غلبه بر سلسله
ی دوسویه بین فرآیندهای مشارکتی، رابطهد. شومی گذاشته به اشتراککه در آن دانش  است

عنوان به تعاملی مشترک دارد. همکاری و وجود دارد. همکاری، نیاز به اهداف، زبان و تجربه
ها و تصمیمات های مستقل، استراتژیفرآیندی که در آن تعداد زیادی از اشخاص یا سازمان

حاصل ایجاد تعامل  ،یند مشارکتیآریک فشود. کنند، تعریف میخود را با یکدیگر همسو می
از  ،آفرینی چند سازمان مستقل در آننقش روینازا است؛بین دو یا چند سـازمان مسـتقل 

در ایـن حالـت هـر سـازمان (. 1؛ ص 1394)اقدسی و بذرافشان، هـای مهـم آن اسـتشـاخص
( 2010)1رجسـیری گـذارد.ها به اشتراک میهای خاص خود را در اجرای فعالیتتوانمندی
دستیابی به اهداف مشترک  -1 کند:بیان می صورتینبدهـای فرآینـد مشارکتی را مشخصـه

ایجاد نظارت  - 3، بین دو یا چنـد موجودیت مستقل فرآیند مشارکتیبرقراری  - 2 ،در طی آن
 – 5 و ی نقش و قابلیت خاص هر یک از طرفین فرآیندهعرض – 4، صورت ضمنیبه ،بر طرفین

دسـتیابی بـه اهـداف مشـترک.  به سمتی منابع بین طرفین مستقل فرآیند و حرکت همبادل
فرآیند مشارکتی بین چند طرف در جریـان اسـت و تعریـف ، طبـق تعریـف کیمینگ و میچون

 (.3؛ ص 1394)اقدسی و بذرافشان، شودعملیاتی مشخص انجام می سازوکاریـک  بر اساسآن 
 اعتماد

میزان هماهنگی با  و توانایی به اطمینان با که است مشخص شناختیروان وضعیت کی اعتماد
 بر که است کلیدی عامل یک اعتماد .شودمی مشخص خاص اقدامات انجام برای طرف مقابل،

                                                           
1 . Rajsiri 
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ی زمینه گذارد. درمی تأثیر شرکت در دانش گذاریهای اشتراکفعالیت سازیپیاده موفقیت
 میان در اعتماد سطح مانند اجتماعی عوامل تأثیر گذار، حال در هایمعمول برای اقتصاد شرایط

 تأثیردانش  گذاریبه اشتراک یعالقه و هاانگیزه بر است ممکن ناامنی احساس و کارکنان
 ساختار آلبانی، مانند کشورهایی در سخت کمونیسم دهه چهار از پس مثال، عنوانبهبگذارد. 
 جامعه اعضای سایر با آشکار دانش به اشتراک گذاشتن تماداع عدم و ترس تأثیر تحت فرهنگی

 نظم و یهمکار یبرا یادیبن عنوانبه اعتماد .(Vajjhala & Vucetic, 2013; 2داشت) قرار
 وتحلیلتجزیه سطوح و یفکر یهارشته از یاریبس شامل گردد ومعرفی می ترگسترده یاجتماع
 یسازمان رفتار و یشناسانسان اقتصاد، ،یاسیس لومع ،یشناسجامعه ،یاجتماع یروانشناس مانند

 بر محققان یهمه اعتماد، یسازمفهوم مختلف یهاروش و هانهیزم نیب تفاوت رغمیعلاست. 
 طوربه .داذعان دارن یهمکار و داریپا یهاسازمان یبرا یاهیپا عنوانبه اعتماد یاساس نقش

 ،دهیچیپ مشکالت با مقابله منظورو به داریپا یرهمکا یبرا نیطرف نیب روابط به اعتماد خاص،
 فرهنگ یک عناصر در ترینحیاتی از یکی .(De Veries et al, 2018; 2)شودیم یتلق مهم اریبس

 وجود اعتماد یک شرکت، افراد بین در کهصورتیاست. در اعتماد ،اطمینانقابلدانش  تسهیم

 باشد، افراد از تعداد محدودی دست در تنها که یشد. اطالعات خواهد احتکار دانش نداشته باشد،

 به آنها داشته باشند، دسترسی دانش محدودی به افراد تنها کهباشد. هنگامی خطرناک تواندمی

 تأثیر ارشد تصمیمات مدیریت بر توانندمی شد که خواهند تبدیل سازمان در قدرتمندی افراد

 آن در که را ارتقاء دهند محیطی باید مدیران ،چنین وضعیتی ایجاد از جلوگیری بگذارند. برای

 اعتماد ،اندنمودهتحلیل  و کرده کشف آنچهی درباره خود همکاران به بتوانند کارکنان

 (.2؛ ص 1390نمایند)کریمی زارچی و همکاران، 
 یفناور

 هایرسانه. شده است تبدیل تسهیم دانش با رابطه در مهم ابزاری به فناوری کنونی، عصر در
 فناوری از استفاده امکان عدم .اندشده تبدیل دانش گذاریبه اشتراک برای سکویی به اجتماعی

 به هافناوری .(Nadason et al, 2017; 6باشد) دانش گذاریاشتراک برای بزرگی مانع تواندمی
 باشند تماس در دیگر هایسازمان و مشتریان کنندگان،تأمین با که کنندمی کمک شرکت یک

 یا جنگ اتاق" از هاسازمان از بسیاری .کنند برقرار ارتباط آنها با عمومی یا خصوصی صورتهب و
 اشتراک به را خود دانش تا کندمی کمک کارکنان به که کنندمی استفاده "گووگفت اتاق

 واحدهای و سازمان یک در ادارات بین فاصلهناشی از  مشکالت از جلوگیری منظوربگذارند. به
 از کارکنان تا دهدمی اجازه امر این .شوندمی ایجاد عمالً وگوگفت و جنگ هایاتاق از خیبر آن،

 هماهنگی و مجازی کتابخانه ایجاد خود، تجربیات گذاریبه اشتراک ، از طریقمختلف واحدهای
 عوامل با مرتبط موانع .(Cantoni et al, 2001; 6)مند شوندی اطالعات بهرهاز همه فعالیت
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 سازگاری، عدم کارکنان، از غیرواقعی انتظارات شامل گذاری دانش،ی اشتراکدر حوزه رانهفناو
 ارتباطات عدم و آموزش عدم اطالعات، فناوری هایسامانه از استفاده عدم هماهنگی، عدم
 (.Ayodele et al, 2016; 3)است

 

 پژوهش هاییشینهپ
 

تر در ها که پیشها، برخی پژوهشسازمانگذاری دانش در تمامی با توجه به اهمیت اشتراک
 ارائه شده است.( 2)گذاری دانش صورت گرفته است، در جدول ی اشتراکحوزه

 

 مرتبط با عنوان پژوهش شدهانجامهای پژوهش (2)جدول 

 نوع پیشینه منبع شرح ردیف

1 
 نیروهای در دانش مدیریت سازیپیاده موانع و هاچالش

 راهکار ارائه و مسلح
 1399لیمانی و ملکی، س

 مقاله پژوهشی

2 
 دیدگاه از اطالعات فناوری و دانش مدیریت تحلیل

 نظامی سازمان یک مدیران و فرماندهان

رحیمی و کالنی مهر، 

1396 

 مقاله پژوهشی

3 

بررسی سه عامل ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و 

ی های مختلف سازمان در زمینهروابط بین بخش

 دانش گذاریاشتراک

 1387مرتضوی، 

کارشناسی  نامهپایان

 ارشد

4 
گذاری ی بین ارتباطات سازمانی و اشتراکبررسی رابطه

 دانش در سازمان

کارشناسی  نامهپایان 1387بختیاریان، 

 ارشد

5 

ها، گذاری دانش، زیرساختبررسی وضعیت اشتراک

گذاری دانش در سازمان های اشتراکبسترها و شیوه

 ی آستان قدس رضویهاکتابخانه

 1386فر، خاتمیان

کارشناسی  نامهپایان

 ارشد

6 
آندریاسون و آندریاسون،  گذاری دانش و موانع انتقال دانشاشتراک

2013 

کارشناسی  نامهپایان

 ارشد

 مقاله پژوهشی 1396فیلسوفیان و اخوان،  عملکرد سازمانی بر گذاری دانشاشتراک رفتار تأثیر 7

8 
دانش در  گذاریبه اشتراکانتقال و  بررسی موانع 

 ی ایرانیهاسازمان

در  شدهارائهمقاله  1386یزدانی و همکاران، 

 یالمللنیبکنفرانس 

9 
 یک: هاسازمان در موانع و دانش گذاریبه اشتراک

 مقاله پژوهشی 2017ناداسون و همکاران،  .دانش مدیریت راهبرد مورد در مفهومی یمقاله

 

ها در است که تمامی پژوهش جهتینازا شدهانجامهای این پژوهش و پژوهشنقاط اشتراک 
توان به این موضوع اشاره نقاط افتراق می ازجملهگذاری دانش کار شده است. حوزه اشتراک

گذاری دانش پرداخته ها از منظر خاصی به بحث اشتراکنمود که در هر یک از این پژوهش
جه به جامعه پژوهش که نیروهای مسلح بوده است از منظر شده است. در پژوهش حاضر با تو
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 کهیدرحالگذاری دانش پرداخته شده است فرماندهی و مدیریت نظامی به بحث موانع اشتراک
 و مدیریت پرداخته نشده است. یفرماندهپیشین بحث  شدهانجامهای در پژوهش

هم به مباحث کالن نگر با رویکردی جامع و کلاست که  جهتینازانوآوری پژوهش حاضر 
زیرساخت فناوری  ازجملهفرماندهی و مدیریت پرداخته شده است و هم به مباحث فنی  ازجمله

 نیز توجه شده است.و سازمانی فرهنگی  ،ارتباطات و اطالعات و هم به موانع فردی
 

 شناسی پژوهشروش
 

 این انجام است. در یفیتوص هایی پژوهشزمره در و است کاربردی هدف ازنظر حاضر یمقاله

نیروهای گذاری دانش در ای، موانع اشتراککتابخانه روش به ادبیات موضوع بررسی با ابتدا پژوهش،
عنوان یک معیار از شاخص میانگین به هابررسی آن برای و استخراج مسلح جمهوری اسالمی ایران

 اختیار در سؤال 36ای حاوی مهپرسشنا اطالعات، آوریجمع است. برای شده استفاده آمار توصیفی

 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایراننفر از فرماندهان، مدیران، اساتید و کارکنان شاغل در  205
 گرفت. اند، قرارمدیریت دانش فعالیت داشته یکه در حوزه

امه شمار جهت پاسخ به پرسشنصورت تمامبه استآماری  یکه در این تحقیق، جامعهبا توجه به این
نفر از اساتید،  205 گیری نداشتیم و کل جامعه نیز شاملروش نمونه بنابرایناند، انتخاب شده

کارشناسان، مدیران و فرماندهان و متخصصان فعال در حوزه مدیریت دانش نیروهای مسلح بوده 
که از گردید، ضمن اینآوری اطالعات، از ابزار پرسشنامه استفاده است. در این تحقیق برای گرد

برداری و دسترسی به  اسناد و مدارک ای نیز برای فیشروش اسنادی با استفاده از منابع کتابخانه
این تحقیق  ها استفاده شد.داده وتحلیلتجزیهمنظور به SPSS22افزار نرم همچنین از استفاده شد.

که به  است یراننیروهای مسلح جمهوری اسالمی ادانش در مدیریت  یهبه لحاظ موضوعی در حوز
 نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانگذاری دانش در دنبال شناسایی موانع اثرگذار بر اشتراک

و  است نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران یاین تحقیق در حوزه است. همچنین قلمرو مکانی
ی آماری مشخصات جامعه است. 1398یعنی سال  گذشتهقلمرو زمانی مربوط به بازه زمانی سال 

 ( آمده است.3در قالب جدول )همکار در پژوهش حاضر 
 

 نمونه ی( مشخصات جامعه3جدول )
سنوات خدمتی  درجه ردیف

 (و درصد )سال
درصد سطح  سطح تحصیالت

 تحصیالت
 محل خدمت

به  25 سرتیپ دوم 1
 باال

 % 5 ستاد کل دکتری %20 دکترا/کارشناس ارشد % 10

تا  22 سرهنگ 2
30  

کارشناس ارشد  %30 ترا/کارشناس ارشددک % 20
 )دافوس دیده(

 % 15 ستاد آجا
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سنوات خدمتی  درجه ردیف
 (و درصد )سال

درصد سطح  سطح تحصیالت
 تحصیالت

 محل خدمت

تا  18 سرهنگ دوم 3
23 

کارشناسی  %35 دکترا/کارشناس ارشد % 20
 ارشد )غیر دافوسی(

 % 35 ستاد نزاجا

تا  15 سرگرد 4
20 

کارشناسی  %15 دکترا/کارشناس ارشد % 20
 یهادانشگاهارشد 

 مالک اشتر و فارابی 

 % 15 ستاد نپاجا

تا  12 سروان 5
16 

 % 15 ستاد نهاجا کارشناس ارشد % 15

تا  5 ستوانیکم 6
10 

 % 15 ستاد نداجا کارشناس ارشد % 15

 

 هاداده وتحلیلتجزیه
ها آغاز ، کار تحلیل داده 22SPSSافزار های حاصل از توزیع پرسشنامه در نرمپس از وارد کردن داده
تعیین جهت  منظوربهروش ضریب همبستگی پیرسون اری به کمک گیری آمشد و تحلیل و نتیجه

گانه: در این بخش، در نظر  36انجام گرفت. بررسی وضعیت عوامل  و شدت رابطه بین متغیرها،
وتحلیل موانع تسهیم دانش در نیروهای مسلح پرداخته گانه به تجزیه 36گرفتن میانگین متغیرهای 

دهمین متغیر مربوط به  کارمندانتوزیعی بین  یهانامهپاسخاز  هآمددستبهبا توجه به نتایج  شد.
زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات، بیشترین مقدار میانگین را به خود اختصاص داده است و 

های فناوری اطالعات یکپارچه در بین تمام واحدهای سازمان و شبکه این به آن معناست که وجود
توان را می ذکرشدهیادی بر تسهیم دانش بین سازمانی اثرگذار است. متغیر اتصال بین آنها تا میزان ز

نیروهای مسلح دانست که با تقویت این عامل در  کارکنانثرترین عامل در رشد تسهیم دانش بین ؤم
با  نیروهای مسلح برداشت. کارکنانی در ارتقاء تسهیم دانش مابین مؤثرتوان گام سطح سازمان می
گانه باال در پنج وضعیت خیلی  36های دریافتی، عوامل از پاسخنامه آمدهدستبهتوجه به مقادیر 

 یلیخهای در بازه آمدهدستبهبندی شد. مقادیر میانگین کم، کم، متوسط، زیاد، و خیلی زیاد طبقه
 ، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد در نظر گرفته شده است.کم

توزیعی به  یهانامهپاسخاز  آمدهدستبهدر تسهیم دانش با توجه به اطالعات از طرفی موانع اصلی 
 .است (4)شرح جدول 

 

 

 گذار در تسهیم دانش با وضعیت خیلی کمتأثیرعوامل  (4)جدول 

 میانگین  توضیح متغیر نوع متغیر ردیف

 (5زیرساخت فناوری) 1
در های الزم های تخصصی و آموزشتوجهی به دستورالعملبی

های بین تبادل الکترونیکی داده یسامانهکارگیری به یزمینه

 سازمانی

07/2 
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 میانگین  توضیح متغیر نوع متغیر ردیف

 77/2 گشا دانستن دانش خود توسط هر یک از کارکنانخودشیفتگی و راه (6فردی) 2

های فناوری اطالعات اتصال تمام واحدهای سازمان از طریق شبکه (4زیرساخت فناوری) 3

 یکپارچه
97/2 

 

فناوری )عدم توجه به  زیرساخت( 5) یمؤلفهنمایید مشاهده می (4)جدول  طور که درهمان
تبادل الکترونیکی  یسامانهکارگیری به یهای الزم در زمینههای تخصصی و آموزشدستورالعمل

گشا دانستن ( یعنی موانع فردی )خودشیفتگی و راه6) یمؤلفههای بین سازمانی( و همچنین داده
ترین موانع تسهیم دانش از دیدگاه اصلی عنوانبهر یک از کارکنان( اشاره دارد، دانش خود، توسط ه

مام (، زیرساخت فناوری )اتصال ت4) یمؤلفه بعدازآناند و در نظر گرفته شده ،آماری یجامعه
-که به استهای فناوری اطالعات یکپارچه( یکی دیگر از عوامل واحدهای سازمان از طریق شبکه

 آید.ی آماری به نظر میاصلی تسهیم دانش در نیروهای مسلح از جامعه عنوان موانع
تسهیم دانش در نیروهای مسلح را که در قالب پرسشنامه  یذکرشدهدر این بخش هریک از موانع 

 دهیم.قرار می یموردبررسرا به تفکیک  آورده شده است
 

 بررسی موانع فردی تسهیم دانش

که نظرات فرماندهان، مدیران، اساتید  استمربوط به موانع فردی  9تا  1 سؤالاز  آمدهدستبهنتایج  
متغیرها به همراه میانگین  (5)و کارکنان شاغل در نیروهای مسلح را بررسی نموده است. در جدول 

 آماری هدف آورده شده است. ینظرات جامعه
 

 موانع فردی تسهیم دانش (5)جدول 

 ین میانگ توضیح متغیر نوع متغیر ردیف

 45/4 های ذهنی افرادمدل (1فردی) 1

 20/4 عدم تعامالت داوطلبانه میان کارکنان (2فردی) 2

 52/4 کمبود انگیزه جهت تسهیم دانش (3فردی) 3

 54/4 تفاوت در سطح تحصیالت (4فردی) 4

 23/4 تجربهکمعدم پذیرش فرد باتجربه نسبت به عقاید و دانش کارکنان  (5فردی) 5

 77/2 گشا دانستن دانش خود توسط هر یک از کارکنانخودشیفتگی و راه (6فردی) 6

 08/4 فردی، کالمی و یا نوشتاری ضعیفهای ارتباطی و بینمهارت (7فردی) 7
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 ین میانگ توضیح متغیر نوع متغیر ردیف

 گذاری دانش موجب از داست دادن شغلکه به اشتراکبیم و نگرانی از این (8فردی) 8

 شود

85/3 

 05/4 گذاری دانشمل و به اشتراکاختصاص ندادن زمان به تعا (9فردی) 9

 

جزء  ،ی که در وضعیت خیلی زیاد و زیاد قرار دارندیهای بعدی متغیرهادر این قسمت و بخش
 یعوامل تقویت تسهیم دانش و آن متغیرهایی که در وضعیت خیلی کم و کم قرار دارند در رده

-ق به بررسی متغیرهای فردی میفو یموانع اصلی تسهیم دانش قرار دارند. حال با توجه به نکته

 پردازیم.
-یکی از موانع اصلی و قوی است، کارکنان( فردی که مربوط به تفاوت در سطح تحصیالت 4متغیر)

( فردی که عامل 6و متغیر) استرهای فردی تسهیم دانش در سازمان ترین عامل در بین متغی
ترین عامل و ، کمبین موانع فردیدر  است، گشا دانستن دانش شخصی در سازمانخودشیفتگی و راه

 گردد.علت برای تسهیم دانش محسوب می
 فناوری اطالعات و ارتباطات زیرساختبررسی موانع 

پرسشنامه مربوط به متغیر فناوری اطالعات و ارتباطات  20الی  10ت سؤاالاز  آمدهدستبهنتایج 

ع فناوری اطالعات و ارتباطات را پرسش مربوط به موان 10از  آمدهدستبهنتایج  (6). جدول است

 دهد.نشان می

 زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات (6)جدول 

 میانگین  توضیح متغیر نوع متغیر ردیف

 42/4 عدم تمایل و نگرش افراد به دنیای مجازی (1زیرساخت فناوری) 1

 (2زیرساخت فناوری) 2
های فناوری اطالعات از اهداف و سیاستدرک کارکنان 

 سازمان
37/4 

 79/3 پایهسازمانی اینترنتهای بینسامانهعدم وجود  (3زیرساخت فناوری) 3

 95/2 سازمانی اینترنت پایههای بینسامانهدر دسترس نبودن  (4زیرساخت فناوری) 4

 (5زیرساخت فناوری) 5

های های تخصصی و آموزشتوجهی به دستورالعملبی

تبادل الکترونیکی  یانهسامکارگیری به یالزم در زمینه

 سازمانیهای بینداده

07/2 

 (6زیرساخت فناوری) 6
فراهم نمودن  یتغییر بودن سازمان در زمینه یآماده

 زیرساخت یکپارچه جهت آماده نمودن بستر تبادل دانش
49/4 
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 میانگین  توضیح متغیر نوع متغیر ردیف

 (7زیرساخت فناوری) 7
های فناوری اطالعات موجود با سامانهناسازگاری 

 سازمان فرآیندهای موجود در
29/4 

 (8زیرساخت فناوری) 8
های موجود افزار در زیرساخت/ نرمافزارسختروز شدن به

 سازمانی
93/3 

 (9زیرساخت فناوری) 9
-افزار در زیرساختافزار و نرمامکان اصالح و تغییر سخت

زیادی بر عملکرد فعلی  تأثیرکه های موجود بدون آن

 داشته باشند سامانه

53/4 

10 
ت زیرساخ

 (10فناوری)

های فناوری اتصال تمام واحدهای سازمان از طریق شبکه

 اطالعات یکپارچه
58/4 

11 
زیرساخت 

 (11فناوری)

فناوری اطالعات در کل سازمان از   استاندارد بودن ابعاد

افزار و پایگاه داده و فرآیندهای افزار، نرمقبیل سخت

 کاری

35/4 

 
( فناوری یعنی عدم اتصال واحدهای 10متغیر) ،ه شده استنشان داد (6)طور که در جدول همان

ترین مانع در تسهیم دانش و متغیر اصلی عنوانبهفناوری اطالعات یکپارچه  هایشبکهسازمان به 
توان ر تسهیم دانش میهای تخصصی کم اثرترین مانع دعدم توجه به دستورالعمل یعنی( فناوری 5)

 اشاره کرد.
 ی و مدیریت کالن در تسهیم دانشبررسی موانع فرمانده

حاکی  آمدهدستبهپرسشنامه را به خود اختصاص داده بود که نتایج  27الی  21ت سؤاالاین متغیر 
خیلی زیاد یعنی  یکه تمام متغیرهای مربوط به فرماندهی و مدیریت کالن در ردهاز آن است 

یت و نقش فرماندهی و مدیریت کالن در حاکی از اهمامر دارند که این  (4و  5) یمیانگینی در بازه
 آمدهدستبهمقادیر  (7)دارد. جدول  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانتسهیم دانش در سطح 

 دهد. ت بخش فرماندهی و مدیریت کالن را نشان میسؤاالاز 
 

 فرماندهی و مدیریت کالن در تسهیم دانش  (7)جدول 

  میانگین توضیح متغیر نوع متغیر ردیف

 (1فرماندهی و مدیریت کالن ) 1
عدم حمایت و تعهد مدیریت ارشد در پذیرش 

 مدیریت دانش یسامانه
46/4 

 (2فرماندهی و مدیریت کالن ) 2
های مدیریتی برای تفهیم دهیجهتتوجهی به کم

 های تسهیم دانشمزایا و ارزش
31/4 
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  میانگین توضیح متغیر نوع متغیر ردیف

 (3فرماندهی و مدیریت کالن ) 3
های دانش ایجاد شبکهتوجهی مدیران ارشد در کم

 بین سازمانی
01/4 

 (4فرماندهی و مدیریت کالن ) 4

و  ایسامانهانتقال  یعدم بسترسازی زمینه

ها توسط دانش بین سازمان یاستانداردشده

 مدیران ارشد

08/4 

 (5فرماندهی و مدیریت کالن ) 5

های جدید در استقبال نکردن از عقاید و ایده

یت دانش توسط فرماندهان مدیر یحمایت از پروژه

 هاو مدیران ارشد سازمان

35/4 

 (6فرماندهی و مدیریت کالن ) 6
عدم بسترسازی مناسب جهت شناسایی دانش 

 سازمان توسط مدیران ارشد ازیموردنحیاتی و 
22/4 

 (7فرماندهی و مدیریت کالن ) 7
-سامانهپشتیبانی مالی و زمانی ناکافی برای اجرای 

 های بین سازمانییکی دادهتبادل الکترون ی
24/4 

 

 بررسی موانع فرهنگ در تسهیم دانش

از پرسشنامه را به خود تعلق داد و همانند متغیر فرماندهی و مدیریت  سؤال 4این متغیر تعداد 

و این  بدان معناست که عوامل  است ( 4و  5) یکالن، مقادیری که به خود اختصاص داد در بازه

نیروهای مسلح جمهوری اسالمی سزایی در تسهیم دانش در هنقش ب ،فرهنگدر متغیر  یموردبررس

هایی که به متغیر مؤلفهدارند. همچنین باید در این قسمت این موضوع یادآور گردد که از بین  ایران

( فرهنگ یعنی میزان اهمیت و جایگاه 1ها اختصاص داده شده بود، متغیر)فرهنگ در پرسشنامه

نیروهای مسلح جمهوری ترین عامل در تسهیم دانش در مؤثر ،م بر سازماندانش در فرهنگ حاک

 آورده (8)ها مربوط به متغیر فرهنگ در جدول در پرسشنامه آمدهدستبه. نتایج است اسالمی ایران

 شده است.
 

 موانع فرهنگی در تسهیم دانش (8)جدول 

 میانگین  توضیح متغیر نوع متغیر ردیف

 53/4 دهدحاکم بر سازمان به چه میزان به دانش، ارزش میفرهنگ  (1فرهنگی ) 1

 27/4 مراتب امور دانشی سازمان بر سلسله یمیزان غلبه (2فرهنگی ) 2

 (3فرهنگی ) 3
با فراهم نمودن بستر مناسب برای اعتماد به نیات و رفتار یکدیگر، 

 تا چه میزان از احتکار دانش در سازمان جلوگیری نمودتوان می
27/4 

 (4فرهنگی ) 4
گری در و روح پرسش مسئلهیابی و حل وجود فرهنگ مسأله

 خصوص اقدامات جاری سازمان
22/4 
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 بررسی موانع سازمانی تسهیم دانش

و  آمدهدستبهدهد. طبق نتایج پایانی پرسشنامه را به خود اختصاص می سؤال 4این متغیر تعداد 
، استم اولویت دادن به مبحث تسهیم دانش در سازمان ( سازمانی که عد4، متغیر )(9)برابر جدول 

 . استمانع در تسهیم دانش  ترینمهمعنوان به
 موانع سازمانی در تسهیم دانش (9)جدول 

 میانگین  توضیح متغیر نوع متغیر ردیف

 39/4 هاسازمانکمبود زیرساخت مناسب در  (1سازمانی ) 1

 (2سازمانی ) 2
های پاداش مشخص سامانهی و نبود ناکافی بودن منابع سازمان

 برای تسهیم دانش
12/4 

 (3سازمانی ) 3
نیروهای مسلح جمهوری های مختلف وجود رقابت بین بخش

 اسالمی ایران
23/4 

 (4سازمانی ) 4
های کاری ی واحدهای سازمانی و درگیریاندازه بودن بزرگ

 روزمره  
78/3 

 13/4 جهت تسهیم دانش عدم اولویت باال در سازمان (5سازمانی ) 5
 

ی گانهعوامل پنج یدسته وتحلیلتجزیهمنظور همچنین الزم به ذکر است که در این قسمت به
های فردی، فناوری، فرماندهی، فرهنگی صورت میانگین شاخصهپنج متغیر جدید ب ،فوق یشدهذکر

 دهیم.ار میقر وتحلیلتجزیهرا مورد  آمدهدستبهو سازمانی تعریف کرده و نتایج 
 

 گانه جدید 5وضعیت عوامل  (10)جدول 

 میانگین  توضیح متغیر ردیف

 08/4 فردی  1

 98/3 زیرساخت فناوری اطالعات و ارتباطات 2

 24/4 فرماندهی و مدیریت کالن 3

 32/4 فرهنگی   4

 15/4 سازمانی 5

وطه نیز به کمک فنون آمار های مربمؤلفهعالوه بر تحلیل توصیفی جدول باال،  دیگر،در تحلیلی 
ها استخراج و مؤلفهها با تا ارتباط هر یک از شاخص قرار گرفت وتحلیلتجزیهاستنباطی، مورد 

گردیده است. برای این  حاصل نتایج به شرح زیرها، پس از گردآوری و تحلیل داده احصاء گردد.
د ثابت مورد تحلیل واقع منظور فرضیاتی مطرح و سپس به کمک آزمون مقایسه میانگین با عد

 گردید:
 :اولفرضیه 
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H0 :مرتبط نیست. گذاری دانشبه اشتراک با موانع فردی یمؤلفه 
H1 :است.مرتبط گذاری دانش به اشتراک با موانع فردی یمؤلفه 

 

 موانع فردی یمؤلفهآزمون ارتباط  (11)جدول 

 دانش گذاریبه اشتراک موانع فردی  

 موانع فردی
Pearson Correlation 1 **.693 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 38 38 

 گذاریبه اشتراک
 دانش

Pearson Correlation **.693 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 یهفرض آمدهدستبه/ 05زان خطای با توجه به خروجی جدول باال چون سطح معناداری کمتر از می
جامعه  ازنظرگردد. این بدان معناست که مورد تایید واقع می H1ادعای محقق یعنی فرضیه 

 ، مرتبط بوده است.گذاری دانشبه اشتراک با موانع فردی یمؤلفه، دهندهپاسخ

 :دومفرضیه 
H0 :موانع زیرساخت  یمؤلفهICT یست.مرتبط ن گذاری دانشبه اشتراک با 
H1 :موانع زیرساخت  یمؤلفهICT مرتبط است. گذاری دانشبه اشتراک با 

 

 ICTموانع زیرساخت  یمؤلفهآزمون ارتباط  (12) جدول

 موانع زیرساخت گذاری دانشبه اشتراک  

 دانش گذاریبه اشتراک

Pearson Correlation 1 **.653 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 38 38 

 موانع زیرساخت
Pearson Correlation **.653 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 
 آمدهدستبه/ 05چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  (12)با توجه به خروجی جدول 

جامعه  ازنظرگردد. این بدان معناست که یمورد تایید واقع م H1ادعای محقق یعنی فرضیه  یهفرض
 مرتبط بوده است. دانش گذاریبه اشتراک با ICTموانع زیرساخت  یمؤلفه، دهندهپاسخ

 :سومفرضیه 
H0 :مرتبط نیست. گذاری دانشبه اشتراکبر  موانع فرماندهی و مدیریت کالن یمؤلفه 
H1 :است.مرتبط  گذاری دانشاکبه اشتربر  موانع فرماندهی و مدیریت کالن یمؤلفه 
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 موانع فرماندهی و مدیریت کالن یمؤلفهآزمون ارتباط  (13)جدول 

 دانش گذاریبه اشتراک  
موانع فرماندهی و مدیریت 

 کالن

 دانش گذاریبه اشتراک

Pearson Correlation 1 **.824 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 38 38 

موانع فرماندهی و مدیریت 
 کالن

Pearson Correlation **.824 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 آمدهدستبه/ 05چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  (13)با توجه به خروجی جدول 
جامعه  ازنظر. این بدان معناست که گرددمورد تایید واقع می H1ادعای محقق یعنی فرضیه  یهفرض

 مرتبط است. گذاری دانشبه اشتراک با موانع فرماندهی و مدیریت کالن یمؤلفه، دهندهپاسخ
 :چهارمفرضیه 

H0 :مرتبط نیست. گذاری دانشبه اشتراک با موانع فرهنگی یمؤلفه 
H1 :است.مرتبط  گذاری دانشبه اشتراک با موانع فرهنگی یمؤلفه 

 

 موانع فرهنگی یمؤلفهآزمون ارتباط  (14) جدول

 موانع فرهنگی دانش گذاریبه اشتراک  

 دانش گذاریبه اشتراک

Pearson Correlation 1 **.908 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 38 38 

 موانع فرهنگی

Pearson Correlation **.908 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 آمدهدستبه/ 05چون سطح معناداری کمتر از میزان خطای  (14)با توجه به خروجی جدول 
جامعه  ازنظرگردد. این بدان معناست که مورد تایید واقع می H1ادعای محقق یعنی فرضیه  یهفرض

 مرتبط بوده است. دانش گذاریبه اشتراک با موانع فرهنگی، دهندهپاسخ
 

 :پنجمفرضیه 
H0 :مرتبط نیست. دانش گذاریبه اشتراک با موانع سازمانی یمؤلفه 
H1 :مرتبط است. دانش گذاریبه اشتراک با موانع سازمانی یمؤلفه 
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 موانع سازمانی یمؤلفهآزمون ارتباط  (15)جدول 

 موانع سازمانی دانش گذاریبه اشتراک  

 دانش اریگذبه اشتراک

Pearson Correlation 1 **.856 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 38 38 

 موانع سازمانی

Pearson Correlation **.856 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 38 38 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  

 آمدهدستبه/ 05ی کمتر از میزان خطای چون سطح معنادار (15)با توجه به خروجی جدول 
جامعه  ازنظرگردد. این بدان معناست که مورد تایید واقع می H1ادعای محقق یعنی فرضیه  یهفرض

 مرتبط بوده است. گذاری دانشبه اشتراک با موانع سازمانی یمؤلفه، دهندهپاسخ
 

 یریگجهینت

انش در نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران گذاری دگذار بر اشتراکتأثیردر این پژوهش موانع 

های آماری حاصل از توزیع پرسشنامه مشخص گردید که مانع اول تحلیل بر اساسمطالعه گردید. 

گذاری دانش در نیروهای مسلح دارد. این زیادی در ممانعت از اشتراک تأثیریعنی عوامل فرهنگی، 

ترین عامل و مانع قوی ،متغیر فرهنگنشان داد که نتایج  بود.از پرسشنامه  سؤالشامل چهار متغیر 

این بعد بر موارد  یدتأک. است نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانتسهیم دانش در سطح 

ی نیروهای مسلح، هاسازمانفرهنگی زیر در  یهاحوزهچهارگانه زیر است که تقویت هریک از 

 :شودیماحساس 

 ارزش دادن به دانش در سازمان 

 صلب ساختاری یهاجنبهدن امور دانشی بر غلبه دا 

 از احتکار دانش در سازمان گیرییشپ 

  یابی و تقویت روح پرسش گری در سازمان. مسئلهوجود فرهنگ 

 یبنددستهبعد از متغیر فرهنگ به ترتیب فرماندهی و مدیریت کالن، سازمانی و فردی با توجه به 

تأثیر آن به تسهیم  ازنظرزیاد  یبنددستهفناوری در و متغیر  اندگرفتهدر وضعیت خیلی زیاد قرار 

 دانش قرار گرفته است.
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گذاری دانش در گذار مهمی در به اشتراکتأثیرمتغیر فرماندهی و مدیریت کالن، مانع  همچنین

میزان اهمیت و جایگاه دانش در فرهنگ  شاخص، موانع فرهنگی یمؤلفهدر . استنیروهای مسلح 

 . استدانش در نیروهای مسلح  گذاریبه اشتراکترین عامل در مؤثرحاکم بر سازمان 

: عوامل جمهوری اسالمی ایراندیگر در نیروهای مسلح  یمؤلفهدر چهار  کهآندیگر  ینتیجه

به های فناوری اطالعات و ارتباطات و موانع فردی سازمانی، فرماندهی و مدیریت کالن، زیرساخت

 نیازمند برطرف نمودن موانع موجود هستیم.دانش وجود دارد و  گذاریاشتراک
 

 پیشنهادها
 شود به جهت رفع موانع موجودپیشنهاد می

 بیشتر در سطح  یدرروبرقراری ارتباط رو ینیروهای مسلح از طریق فراهم نمودن زمینه

گذاری دانش جهت رفع موانع اشتراک نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانهای سازمان

 ام نماید.بین سازمانی اقد

 گذاری دانش سازمانی خود که های مسلح نسبت به اشتراکوهای نیرهر یک از سازمان

نظر از جو رقابتی سازمانی در این خصوص قدم شده و صرفی محرمانگی ندارد، پیشجنبه

 اقدام نمایند.

 های نیروهای مسلح با همکاری هر یک از معاونت فاوای سازمان معاونت فاوای ستاد کل

های اینترانت سامانهسازی طراحی و پیاده سازوکار، وهای مسلح جمهوری اسالمی ایراننیر

 گذاری دانش را فراهم نمایند.سازمانی با امنیت باال جهت ایجاد بستر اشتراکبین یپایه

 ،های مشترک از طریق تشکیل کالس معاونت تربیت و آموزش ستاد کل نیروهای مسلح

گذاری دانش کارآزموده، فرهنگ سازمانی اشتراکساتید مجرب و گیری از اهآموزش با بهر

 ضمنی را ارتقاء دهند.

 پرسش یایجاد روحیه یزمینه های نیروهای مسلح،فرماندهان و مدیران ارشد سازمان-

در هر یک  نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانگری مبتنی بر رعایت ضوابط حاکم بر 

 .ها را فراهم نمایندسازماناز 

 پژوهشی مشترکی شامل کارکنان منتخب و متخصص در  یسسهمرکز مطالعات و یا مؤ

های تشکیل و موضوع نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایرانمدیریت دانش در  یحوزه
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نیروهای مسلح جمهوری های ( هر یک از سازمانresearch topicپژوهشی با اولویت )

 یاز دانشی هر سازمان اقدام نماید.را دریافت و در جهت رفع ن اسالمی ایران

 تأمین نسبت به به ترتیب، فاوای ستاد کل نیروهای مسلح،  های طرح و برنامه ومعاونت

افزار مدیریت دانش یکپارچه برای نیروهای طراحی نرمجهت  یازموردناعتبار و زیرساخت 

ها و رده کارکنان نیروهای مسلح در تمامی یتا دانش ضمنی کلیه نمایدمسلح اقدام 

 بدون محدودیت زمانی و مکانی ثبت و به اشتراک گذاشته شود. ،سطوح سازمانی

  آوری و پردازش ها و موانع جمعدر قالب پژوهشی، چالشمراکز مطالعات نیروهای مسلح

 .، اقدام نمایدنیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایراناطالعات کالن در سطح 

 قدردانی

طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این که در  یخبرگان توانمنداز 

پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاضر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است 

 بسیار سپاسگزاریم.

 

 

 منابع

 

 ( .موانع1393ارمغان، نگار .) فصلنامه تغییر.  مدیریت منظر از دانش تسهیم در فرهنگی

 .85-108(: 3)2 عه فناوری،مدیریت توس

 ( .1394اقدسی، محمد. و بذرافشان، مرتضی .)گذاری دانش بین ثر بر اشتراکؤتعیین عوامل م

تحقیق در عملیات در (. یندهای مشارکتی )مورد کاوی سازمان امور مالیاتیآسازمانی در فر

 .1-19(: 1)12 .کاربردهای آن

 ( .1387بختیاریان، طیبه .)نامه . پایانگذاری دانشمانی بر اشتراکرابطه ارتباط ساز

 کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه عالمه طباطبایی.

  ،بررسی ارتباط (. 1395فر، احمد. ).، کرمی دارابخانی، رؤیا. و رضوانوسفی دیسحجازی

تحقیقات . کشاورزی غرب کشور یهادانشکدهفرهنگ سازمانی و فرآیند مدیریت دانش در 

 .825-838(: 4)2. توسعه کشاورزی ایران اقتصاد و
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 چاپ ،راهکارها و فرآیند دانایی: ساختار، و دانش مدیریت(. 1389محمدرضا. ) زاده،حمیدی

 قم: انتشارات یاقوت. اول،

 گذاری دانش در سازمان های به اشتراکبررسی وضعیت و شیوه(. 1386فر، پریسا. )خاتمیان

نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه یان. پاهای آستان قدس رضویکتابخانه

 فردوسی مشهد.

 ( .تحلیل1396رحیمی، محسن. و کالنی مهر، یعقوب .) از اطالعات فناوری و دانش مدیریت 

 .115-138(: 2)7. فصلنامه مدیریت نظامینظامی.  سازمان یک مدیران و فرماندهان دیدگاه

 ( .مدیریت1389زنوزی مشرفی، عباس .) ارتش در آن استقرار موانع و هاچالش نش؛دا 

 .71-89(: 19)7 .فصلنامه علوم و فنون نظامیایران.  جمهوری اسالمی

 ،در دانش مدیریت سازیپیاده موانع و ها(. چالش1399ملکی، احمد. ) احسان، سلیمانی 

ی. های معاصر در علوم مدیریت و حسابدارپژوهشراهکار. فصلنامه  ارائه و مسلح نیروهای

2(4 :)18-1. 

 (. ارائه مدلی برای موفقیت 1392) .شامی زنجانی، مهدی. و قاسم تبار شهری، سید محمد

پژوهشنامه پردازش و . هاسازمانگذاری دانش اجتماعی( در دانش )اشتراک یگذاراشتراک

 .905-930(: 4)29. مدیریت اطالعات

 انش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات (. اشتراک د1397زاده، داود. )زاده، محمد. و قاسمعباس

 .148-176: 42 راهبرد فرهنگ،علمی. 

 (. بررسی اثرات استفاده از سامانه1390اصغر. )فهمیده، محمد.، خلیلی، علی.، ساالرنژاد، علی-

-27(: 21)8فصلنامه علوم و فنون نظامی، های نظامی. ی مدیریت دانش در عملکرد سازمان

7. 

 مطالعه  دانش اشتراک بر مؤثر کلیدی (. عوامل1389میرکمالی. ) حسین، رضوان. و زاده،قلی

 عالی آموزش انجمن فصلنامه. یدانشگاه فردوس روانشناسی و تربیتی علوم دانشگاه موردی

 .61-78(: 1)3، ایران

 دانش، گذاریاشتراک (. به1390) .نغالمى، نازنی  مجتبى. قاسمى، حسین.، زارچى، کریمى 

 .16-20: 79. اکتشاف و تولیدنفت.  صنعت در موردی طالعهو م راهکارها و موانع

 ها،  گذاری دانش در سازماناشتراک یهاکنندهلیتسه(. موانع و 1386) حسین.کشاورزی، علی

 .سسه تحقیقات و آموزش مدیریتؤم اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، تهران،
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 گذاری دانش در موانع اشتراک (. شناسایی1391حسین. آخوندزاده، الهام. )کشاورزی، علی

. مدیریت صنعتی اندازچشم. یریگمیتصمآماری و  یهاکیتکندانشگاه شاهد با استفاده از 

10 .:58-37. 

 ( .بررسى1396فیلسوفیان، مریم. و اخوان، پیمان .) بر گذاری دانشاشتراک رفتار تأثیر 

 پژوهشی پژوهشگاه علمى مهفصلناایران.  فضایى موردى: سازمان عملکرد سازمانی؛ مطالعۀ

 . 713-730: 3. ایران اطالعات فنّاورى و علوم

 ( .1387مرتضوی، عالیه .)گذاری دانش در سازمان )مطالعه موردی: شناسی اشتراکآسیب

نامه کارشناسی ارشد، مجتمع آموزش عالی قم، پایان های خودروسازی(.یکی از شرکت

 دانشگاه تهران.

 ،(. 1386. )یمحمدتقمحمدرضا. و عیسایی،  بهروز.، آراستی، یرانی،ش بیتا.، ارباب یزدانی

پنجمین کاوی(،  )مورد ایرانی هایسازمان در گذاری دانشاشتراک به و انتقال موانع بررسی

 .گروه پژوهشی آریانا، تهران، کنفرانس بین المللی مدیریت
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