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  چكيده
هاي اخير با آن مواجهند، در سطح بااليي از پويايي و  ها در سال قلمرو رقابتي كه سازمان

ار و پايداري در مزيت رقابتي از براي بقا در چنين شرايطي، استمر. بالندگي توصيف شده است

در اين راستا، برخي از . هاي فردي و سازماني، ضرورت يافته است طريق توسعه ظرفيت

دارند كه دانش، منبع عمده كسب مزيت رقابتي  نظران معاصر اظهار مي انديشمندان و صاحب

د مديريت دانش ها به چنين مزيتي، فراين شود و به منظور دستيابي سازمان پايدار محسوب مي

بررسي مطالعات انجام شده . تواند به عنوان يك فرصت استراتژيك، مورد توجه قرار گيرد مي

هاي كاري يك گرايش جديد در تسهيل مديريت  دهند، سازماندهي بر اساس تيم نشان مي

هاي كاري به تنهايي  اما، نكته حايز اهميت آن است كه سازماندهي به وسيله تيم. دانش است

هاي خاصي برخوردار  هاي كاري خود بايد از خصوصيات و ويژگي بلكه تيم. في نيستكا

بنابراين، هدف اصلي اين تحقيق شناسايي و . باشند تا بتوانند هدف مورد نظر را تحقق بخشند

ها  براي تجزيه و تحليل داده .هاي كاري در تسهيل مديريت دانش است هاي تيم بررسي ويژگي

ها در  ها، داده د متغيره و تحليل عاملي استفاده شده و براي آزمون فرضيهاز رگرسيون خطي چن

  .اند  دانش تجزيه و تحليل شدهدو فاز خلق و فاز انتقال و يكپارچگي

هاي مكمل و نيز فضاي اعتماد در بين اعضاي  وجود مهارت: برخي از نتايج تحقيق عبارتند از

ليكن، . بودند) در هر دو فاز(ريت دانشديترين عوامل در تسهيل م هاي كاري از مهم تيم

عوامل موثر فقط در فاز خلق  به عنوان ويژگي خودمديريتي و استقالل و آزادي عمل اعضا

  . دانش شناخته شدند

  
  هاي كاري، خلق دانش، انتقال و يكپارچگي دانش مديريت دانش، تيم :هاي كليدي واژه

  

  :jalillajvardi@yahoo.com Email    :    نويسنده مسئول∗
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  مقدمه 
 يت رقابتيل شدن به مزي به سرعت درحال تبديسازمان ، دانشده امروزيچي پيايدر دن

 هر يت از آن، شرايط مطلوبي را برايتوجه به مديريت دانش و حما. ها است  سازمانياصل

ات مستمر داشته يده رقابتي حيچيط پين که در محيآورد؛ تا عالوه بر ا ي به وجود ميسازمان

. ت باشدي مختلف فعاليها شتاز عرصهين ربوده و پيري سبقت را از سايشد، بتواند گوبا

 که به ييها  سازماني است براي پرشتاب معاصر، فرصت مناسبياي، در دنيدانش سازمان

 ي براي جديدين حال تهديکنند و در ع يت ميريشناسند و مد ي مي آن راخوب

  .شناسند ي توجه بوده و آن را نم کميطي است که به تحوالت محييها سازمان

شود و  يد و پرطرفدار محسوب ميک مفهوم جديت دانش يريحاضر، مد در حال

 ي که قسمتي مهميها کند تا اطالعات و تخصص يها کمک م  است که به سازمانينديفرا

ک حالت بدون ساختار در سازمان وجود دارند، را ي به از حافظه سازمان هستند و معموالً

ها به سمت  ش سازمانيهمچنين، گرا. ديع و منتقل نماي، توزي، انتخاب، سازماندهييشناسا

 جديدي است که عالوه بر يکردهاي از رويمي بر کار تي ساختار مبتني و طراحيم سازيت

ت يل و تقويتواند با تسه يان، مي مشتريمند تي و رضايريپذ ش مشارکت، انعطافيافزا

د و سازمان را در يق آي دانش فايکپارچگيخلق، انتقال و ت دانش بر موانع يريند مديفرا

  .  رساندياري يده رقابتيچيا و پيعرصه پو

  

  بيان مسئله
 بر عوامل دي را در گرو توجه و تاک سنتي كه موفقيت سازمانييکردهايرو بر خالف

،  بر روي منابع داخلي، تمرکزدر ادبيات اخير مديريت استراتژيكد، ندانست يمبيروني 

 مورد توجه يسازمان دانشمقوله روي،  از اين. ]١٠[باشد  ميي انسانيرويالخصوص ن يعل

 ،)۱۹۹۶ (قرار گرفته است و حتي برخي از نويسندگان نظير گرنتها   سازمانروز افزون

، منبع عمده يسازمان اند كه دانش  اظهار نموده)۲۰۰۱( گرانيد و نوناكا و )۱۹۹۶( نوناكا

 آن ي شده است که طي تلقينديز به عنوان فرايت دانش نيري مد.تمزيت رقابتي پايدار اس

  .]١٣[ديآ ي موسسه به وجود مي از دانش اعضايدانش سازمان
عنوان اطالعات مرتبطي تعريف شود كه هم ه تواند ب دانش مي در شرايط كسب و كار

جنبه ضمني  ويژه بهبا اين وجود، دانش و . كاربردي است و هم بعضاً مبتني بر تجربه است

عنوان يك منبع براي مزيت رقابتي ه كه ب گيرد و براي اينصورت فردي شكل ميه آن ب
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عنوان يك ضرورت براي ه اين موضوع ب. ]۷[د سازماني تغيير ياب تبديل شود، بايد به دانش

ها بايد  شود و براي دستيابي به اين هدف، سازمان  محسوب مييسازمان مديريت دانش

پشتيباني ل و ي تسه تسهيم يكسان و برابر دانش فراهم كنند كه اين فرايند راشرايطي را براي

  .نمايد

. ها در اين زمينه، طراحي نظام كار تيمي است يكي از رويكردهاي برگزيده سازمان

در سازمان، از اين هاي كاري  به سمت استفاده و كاربرد مطلوب تيمنده يفزاگرايش 

مدت و بلندمدت را تشويق  خلق ارزش در شرايط كوتاه: ها ميتشود كه  ميحقيقت ناشي 

 كنند، بر موانع انتقال دانش تسهيل ميرا صريح  به دانش ضمني كنند، تبديل دانش مي

كارگيري ه ب. ندينما همكاري و مشاركت را تقويت و تضمين مي آيند و  فايق مييسازمان

اي هر سازماني مهم  براي كاركردهاگرچهعملي اعضاي آن،  هاي كاري و اجماع تيم

 شان تلقي عنوان دارايي كليدي و اصليه هايي كه دانش را ب سازمان هستند، اما براي

دهند كه با  برخي وظايفي را انجام مي) هاي كاري تيم( آنها ،زيرا. ترند كنند، اساسي مي

] ٩[ت از ديدگاه گرن ].١٣[آوري و انتشار دانش در يك سازمان مرتبط است  مع، جخلق

عنوان يك راه ه تواند ب جديد و نوين در طراحي سازمان مي يان فکري و جراين گرايش ]٨[

ضمني اعضاي سازمان و نيز يك راه براي ايجاد شرايط مناسب براي  براي دستيابي به دانش

 فردي به دانش كه دانش  براي اين،ليكن.  در نظر گرفته شوديسازمان مديريت دانش

هاي كاري به تنهايي  دهي موسسه در خصوص كاربرد تيمسازماني تبديل شود، سازمان

  ساختارهاي رسمي موسسه براي توسعه، كاربرد و گسترش دانش،كافي نيست، زيرا

  ].١٥[  كافي نخواهند بوديسازمان

  

  اهميت و ضرورت تحقيق 
 را دهه ١٩٨٠نظران كسب و كار ارايه گرديده، دهه  بندي كه از سوي صاحب در دسته

 تاكيد بر اين كه براي دستيابي به كيفيت برتر، همه كاركنان بايد از قدرت(جنبش كيفيت 

 استفاده از فناوري براي(مجدد   را دهه مهندسي١٩٩٠، دهه )فكري خود بهتر استفاده كنند

 را دهه مديريت دانش لقب ٢٠٠٠و دهه  )ها بهبود فرايندهاي كسب و كار و كاهش هزينه

 در سطح جهاني، از ت دانشيريمبحث مدر بودن اهميت عالوه بر فراگي ].٢[ اند داده

در سطح نظام بانكي  عنوان بانك يادگيرنده براي اولين باره آنجايي كه بانك كشاورزي ب

كشور اقدام به چرخش استراتژيك از ساختارهاي سلسله مراتبي، سنتي و وظيفه گرا به 
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 ،روي، اوالً از اين. وده استتخت و مبتني بر كار تيمي نم فرايند محور، سمت ساختارهاي

عنوان يك راه براي دستيابي به ه تواند ب اين گرايش جديد و نوين در طراحي سازمان مي

 ضمني اعضاي سازمان و نيز يك راه براي ايجاد شرايط مناسب براي مديريت دانش دانش

ر قالب ثانياً، در شرايط پويا و پيچيده رقابتي، سازماندهي بانك د. در نظر گرفته شود

 فرايند مديريت ليتسهكند تا با تاكيد بر تقويت و  ساختارهاي مبتني بر كار تيمي ايجاب مي

دانش، شرايطي فراهم گردد كه منجر به پيشرفت در مسير تعالي و كسب مزيت رقابتي 

 ، ٤٤ ، ٤٣اً، دقت در مفاد سند چشم انداز بيست ساله كشور و توجه به مواد ثالث. پايدار شود

 قانون برنامه چهارم توسعه كشور به خوبي ضرورت توليد و گسترش دانش با ٥٢ و ٤٩ ، ٤٥

  .دهد محوريت توسعه سرمايه انساني را نشان مي

  

  ق يهدف تحق
 است که ي کاريها مي تيها يژگي وي و بررسييق، شناساين تحقي ايهدف اساس

ز مورد ي ن زيراف مذکور، اهديب هدف اساسيضمن تعق. کنند يل ميت دانش را تسهيريمد

  :باشند ي متوجه

   يسازمان  به دانشيفرد ل دانشي شناسايي شرايط الزم براي تبد‐

  سطح دانش و مهارت کارکنان ي ارايه راهكارهايي جهت ارتقا‐
  ي کاريها مي عملکرد تي ارايه راهكارهايي جهت بهبود و ارتقا‐

  

  پيشينه تحقيق
ر مورد توجه ي دهه اخياست که اگرچه ط ياتيت دانش از جمله مباحث مهم و حيريمد

گ يو کسب و کار قرار گرفته است، اما ها در عرصه و اقبال گسترده و روزافزون سازمان

الد يشه آن به سه هزار سال قبل از ميکنند که اصل و ر يادعا م) ۲۰۰۱(و پروساک ) ۱۹۹۷(

را آنها ، ذهن هاي فكري  از ارزش سرمايهراني مدآگاهي .]١[گردد  يح بر ميحضرت مس

 که يا به گونه ؛هاي پرقدرت كرده است ها و توانايي هاي آزادسازي اين ظرفيت متوجه راه

 يت رقابتي، منبع عمده کسب مزيسازمان اند که دانش اذعان نموده) ۲۰۰۱(گران ينوناکا و د

  سال قبل توجه عموم را به اين٢٥نخستين كسي بود كه بيش از  ،پيتر دراكر. دار استيپا

 هاي پيشرو موضوع جلب كرد و از آن زمان تاكنون ساير متفكران امور مديريتي و شركت

در ارتباط با ابعاد مختلف مديريت دانش . ]٤[اند  گام برداشتهدر اين زمينه  يو متعال
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 در خصوص نقش دي جديها  از پژوهشيکي. تحقيقات بسياري انجام پذيرفته است

 توسط زاراگا و همکارش پرز در كشور يسازمان انشت ديريل مدي در تسهي کاريها ميت

خود : هاي كاري شامل در اين پژوهش، محققان، شش ويژگي تيم. اسپانيا انجام گرفته است

 ،هاي مختلف و مكمل اعضا، درك و فهم مشترك اعضا مهارت، آزادي عمل، مديريتي

مورد آزمون قرار  مديريت دانش ليتسهرهبري و فضاي اعتماد را در قالب شش فرضيه در 

هاي تيم كاري، مديريت  دهندگان در خصوص ويژگي براي ارزيابي برداشت پاسخ. دادند

 ].١٣[ دانش مورد بررسي قرار گرفتيديگري انتقال و يكپارچگو دانش در دو بعد خلق 

 در ي کاريها مي تيها يژگي که توسط زاراگا و فالکن انجام شد، ويگريدر پژوهش د

در اين پژوهش، محققان ارتباط .  قرار گرفتيداني مي مورد بررسنشت دايريل مديتسه

. نددقرار داقال و يكپارچگي دانش مورد بررسي هاي كاري را با خلق، انت هفت ويژگي تيم

چند ) هاي بحث(گفتگو  :اند از اند، عبارت  فرضيه بيان شده هفتها كه در قالب اين ويژگي

زياد، وضوح اهداف سازماني، وجود و استفاده وجهي، زبان مشترك، آزادي عمل، توجه 

گر توسط خانم يق ديتحق]. ١٤[از حافظه سازماني و نهايتاً ارتباط جانبي در داخل موسسه

 انجام ٢٠٠٥ در سال » و عملکرد بنگاهيت دانش، نوآوريريمد« داروچ تحت عنوان يجن

ه شده است ي ارايزم هماهنگيک مکانيت دانش به عنوان يرين پژوهش مديدر ا. شده است

محقق با استفاده از . ها استفاده شده است ل دادهيه وتحلي تجزي برايو از روش همبستگ

  ].٦[ گيري متغيرها نموده است اقدام به اندازه) ١ار دنمو(ر ي زيريگ مدل اندازه

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  مدل اندازه گيري متغيرها):١ (دارنمو

  

 ری دانشيفراگ

 انتشار دانش

 تعهد به دانش

 نوآوری

 عملکرد
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ه، هند و يجري در سه کشور ن۲۰۰۳ر سال  دينه توسط اکونوين زميگر در ايق ديتحق

 ي به مدليابيق، دستين تحقيهدف ا.  انجام شده استKAFRAا و تحت عنوان مدل يگامب

، عوامل برون ي درون سازمانيندهايت دانش بوده است که ضمن توجه به فرايري مديبرا

  ).۲ اردنمو(رد يز در نظر گي را نيسازمان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  KAFRA مدل :)۲ (دارنمو

  

، يطيشامل عوامل مح(ن است که تمام عناصر آن ي اKAFRA مهم مدل يژگيو

در ارتباط متقابل با )  دانش و منابع دانشيندهاي اطالعات، فراي، فناوري سازمانيرهايمتغ

 منابع دانش ي بهبود و توانمندسازKAFRA در مدل يهدف اصل. شوند ي مهم مطرح

ت دانش در يريگر مدي ديايدار و تمام مزاي پايبت رقايها تي که مزي است؛ منابعيسازمان

  .]١٢[ر قرار دهندي دانش را به شدت تحت تاثيندهايتوانند فرا ين منابع ميا. آنها نهفته است

  

  پژوهشچارچوب نظري 
 است که توسط زاراگا و پرز در سال يقاتيچارچوب نظري پژوهش برگرفته از تحق

 درخور و يها يژگي به لحاظ توجه به ابعاد و وا انجام شده است وي در کشور اسپان۲۰۰۶

ت دانش را يريند مديد از آن برخوردار باشد تا بتواند فراي بايم کاريک تي که يا ستهيشا

ت دانش به دو فاز يريک مدي که در تفکيت به نگرش جامعين با عنايد، همچنيل نمايتسه

ن ير پژوهشگران در ا کاي دانش داشته است، مبنايکپارچگي انتقال و يگريخلق و د

متغيرهای

  سازمانی

منابع 
 دانش

فناوری

  اطالعات

 فرايندهای
مديريت 

  دانش

 

 عوامل
  محيطی
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، يتيريخودمد: ، شاملي کاريها مي تيژگين اساس، شش ويبر ا. ق قرار گرفته استيتحق

م و زبان ي اعتماد، رهبر تيفضا و استقالل عمل، ي مختلف و مکمل اعضا، آزاديها مهارت

ند ياز آنجا که فرا. رنديگ ي قرار ميت دانش مورد بررسيريل مدي در تسهيا مشترک حرفه

ک شده ي دانش تفکيکپارچگي انتقال و يگريت دانش خود به دو فاز خلق دانش و ديريمد

ند ي مربوط به فرايک از فازهاي مزبور بر هر يژگيک از شش وير هر ي تاثياست و چگونگ

م ي رهبر تي مثال در چه فازيبرا( برخوردار است يت خاصي از اهميسازمان ت دانشيريمد

). گذارد؟ ير مي خلق دانش تاثيم روي تي عمل اعضايزادا چگونه آيتر است؟  تيبا اهم

 بر هر دو فاز خلق، و انتقال و ي کاريها مي شش گانه تيها يژگيک از وير هر يتاث

 قرار يک و نهايتاً بر روي مديريت دانش مورد بررسي به تفکيسازمان  دانشيکپارچگي

  ).۳ اردنمو(خواهند گرفت 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  چارچوب نظري پژوهش: )۳( دارنمو
  

  قي تحقيها هيفرض
ر يه به شرح ز   ي فرض ٦سازند، شامل    ير پژوهش را روشن م    يق که خط س   يتحق يها هيفرض

  :هستند

  .کنند يل مي را تسهيسازمان ت دانشيري، مديتيري خود مديها ميت ‐

ت دانش يري مختلف و مکمل هستند، مد     يها  مهارت ي آن دارا  ي که اعضا  ييها ميت ‐

  .نندک يل ميرا تسه

  .کنند يل ميت دانش را تسهيري اعتماد، مديک فضايها در  ميت ‐

  .کنند يل ميت دانش را تسهيريباشند، مد ي رهبر مي که داراييها ميت ‐

  تیيريخود مد

  های مختلف و مکمل مهارت

  استقالل و آزادي عمل

  رهبر تيم

  فضای اعتماد

  زبان مشترک 

 

 
 ق دانشخل

انتقال و 
 کپارچگی دانشي
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ل يت دانـش را تـسه     يريعمل دارنـد، مـد     ي آن استقالل و آزاد    ي که اعضا  ييها ميت ‐

  .کنند يم

ت دانـش را    يري مـد  ،)يهمزبـان ( مشترک دارند    يا ش زبان حرفه  ي که اعضا  ييها ميت ‐

  .کنند يل ميتسه

  

  روش تحقيق
 تسهيل مديريت يش برايها افتهيج يبه قصد کاربرد نتاحاضر ق يبا توجه به اين که تحق

ن، روش آن براساس هدف از نوع يشود، بنابرا انجام ميهاي كاري  دانش از طريق تيم

هاي كاري در  هاي تيم از آنجايي كه براي شناسايي و توصيف ويژگي است و يکاربرد

  .گيرد، لذا، از ماهيتي توصيفي برخوردار استتسهيل مديريت دانش صورت مي

  

  هاي تحقيق آوري داده ابزار جمع
. ها از روش پرسشنامه پستي استفاده شـده اسـت        داده يق حاضر جهت گردآور   يدر تحق 

قيـق  هـاي تح   سئوال آن پيرامون فرضـيه ٣٤ سئوال است كه  ٤٠پرسشنامه پژوهش مشتمل بر     

اي و بر اساس مقياس ليكرت از درجه خيلي كم به خيلـي زيـاد     گزينه٥بوده كه به صورت  

هاي جمعيـت شـناختي را شـامل          سئوال نيز اطالعات شخصي و ويژگي      ٥تنظيم شده است،    

اند و در نهايت يك سئوال باز مطرح         گيري شده  شوند كه هر كدام با يك پرسش اندازه        مي

 سئوال اول پرسشنامه، خلق دانش و ٢٠اي مذكور،   گزينه٥ئوال  س٣٤از مجموع . شده است

  . كنند گيري مي ، انتقال و يكپارچگي دانش را اندازه)٣٤ الي ٢١سئواالت ( سئوال پاياني ١٤

  

  ها روش تجزيه و تحليل داده
هاي اين تحقيق از روش رگرسيون خطي چندگانه استفاده  براي تجزيه و تحليل داده

ها و از طريق روش مولفه اصلي براي تعيين هر  ن، از تحليل عاملي دادههمچني. شده است

در خصوص نحوه ورود متغيرها به مدل . يك از عوامل و بار عاملي آنها استفاده شده است

در اين روش فرض بر اين .  استفاده شده است(Forward)از روش ورود تدريجي متغيرها 

 هدف يافتن يك زير مجموعه بهينه از متغيرهاي است كه هيچ متغير مستقلي وجود ندارد و

به منظور انجام اين بررسي و . مستقل به وسيله وارد كردن يك متغير در هر مرحله است

در مدل مورد .  استفاده شده استSPSS ۱۵افزار  تعيين رابطه بين متغيرهاي تحقيق، از نرم
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مكمل، فضاي اعتماد، رهبر هاي  تيم خودمديريتي، مهارت: نظر، متغيرهاي مستقل، شامل

، )شوند هاي مختلف نشان داده مي  و انديسF كه اين متغيرها با عالمت( تيم و آزادي عمل

در تحقيق .  است(KM) و مديريت دانش (TI)، انتقال و يكپارچگي دانش (C) خلق دانش

حاضر، نخست از طريق تحليل عاملي، بار عاملي متغيرهاي مربوط به هر شاخه تعيين و 

در . اند با استفاده از روش مولفه اصلي ساخته شده) متغيرهاي مستقل( ها Fiسپس هر يك از 

ادامه با استفاده ار روش ورود تدريجي متغيرها به مدل، مدل نهايي رگرسيون مربوط به 

.  در دو فاز جداگانه برآورد شده استTI)( و انتقال و يكپارچگي دانش (C)خلق دانش 

 ، مدل نهايي مديريت دانشTI)(و فاز  (C)به ميانگين متغيرهاي مربوط به فاز نهايتاً، با توجه 

)(KMارايه گرديده است  . 
  

   مستقل و وابستهيرهايمتغ
 عمل اعضا، ي آزاد،يتيري خود مديها ميت: اند از ق، عبارتين تحقي مستقل ايرهايمتغ

م و يود رهبر ت مختلف و مکمل، وجيها م، مهارتي تياعضا) يهم زبان(زبان مشترک 

 يعنير وابسته ير آنها بر متغين پژوهش نقش و تاثيم که در اينان در تي اعتماد و اطميفضا

  .رديگ ي و مطالعه قرار ميت دانش مورد بررسيريمد

  

  واژگان
ــازمان • ــش س ــترک: يدان ــي ــ از تجربياليب س ــات موجــود و   ات، ارزشي ــا، اطالع ه

ک يـ ل  ي و حل مسا   ي کار يندهايافته است که به فرا    ي نظام   ي کارشناس يها نگرش

 .کند يمسازمان کمک 
 .دين و مفي نويها ها و راه حل دهيجاد ايعبارت است از ا: خلق دانش •
ن يم و به اشتراک گذاشتن دانش خلـق شـده بـ           يبه تسه :  دانش يکپارچگيانتقال و    •

 .شود ي اطالق ميکارکنان سطوح مختلف سازمان
ــديريت دانــش • ــد شناســا: م ــ، در اختييفراين ــردازش ي گــرفتن، ســازماندهاري  و پ

شـود و در    يع و منتقـل مـ     يـ باشد که پـس از آن توز       ي خلق دانش م   يبرااطالعات  

شتر بـه کـار گرفتـه       يـ  ب يسـازمان  خلق دانش    يرد تا برا  يگ يگران قرار م  يدسترس د 

 .شود
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 که ياراتي و اختي فن يها ه مهارت ي ازکارکنان که از کل    يگروه: يتيريم خود مد  يت •

 . از دارند، برخوردارنديت خود به آن نيريو مد ي سرپرستيبرا
 يم و جهـت دهـ     ي تـ  ي اعضا يعبارت است از کنترل و نظارت بر رفتارها       : يرهبر •

  . به آنهايراهبرد

 ين اعـضا ي مناسب بـ ي درونيک باور متقابل و همکارين فضا به يا:  اعتماد يفضا •

 . شود که فراتر از ارتباط و تبادل اطالعات استيم اطالق ميت
 يريگ مي و تصمي، ارتباطي فنيها ه مهارتيعبارت است از کل  :  مکمل يها ارتمه •

 .از داردي به اهداف بدان نيابي دستيم برايک تيکه 
ش يم بـه منظـور افـزا      ي تـ  يار به اعضا  يض اخت ي و تفو  ييبه تمرکز زدا  :  عمل يآزاد •

 .شود يف محوله گفته ميت در انجام وظاي و حس مسئوليريگ ميسرعت تصم
له آن ارتبـاط    يم بـه وسـ    ي ت ي که اعضا  يا عبارت است از زبان حرفه    : ترکزبان مش  •

 .کنند يد سازگار مي جديها  و مهارتيسازمان برقرار کرده و خود را با دانش
 گفته  ي مختلف سازمان  يها ها و سمت    از کارکنان با مهارت    يبه تعداد : يم کار يت •

 داشته و نسبت به     يرگر همکا يکدي شعب با    ي کار يها مي از ت  يکيشود که در     يم

 .ت مشترک دارنديف محوله، مسئوليانجام وظا
  

  جامعه آماري
هاي كاري مستقر در  جامعه آماري پژوهش حاضر عبارت است از كليه اعضاي تيم

مستقل در غرب تهران ) سرپرستي(شعب بانك كشاورزي كه در سطح چهار مديريت 

) هاي تابعه تهران بزرگ شهرستان(بزرگ، شرق تهران بزرگ، منطقه كرج و استان تهران 

 در قالب يكي از اعضاي ١٣٨٥ و ١٣٨٤مشغول به خدمت بوده و حداقل طي دو سال 

بر اين اساس، مجموع اعضاي جامعه آماري اين . اند داشتههاي كاري در شعب همكاري  تيم

 نفر شاغل در مديريت غرب ٤٨٨باشد كه به تفكيك شامل   نفر مي١٥٣٠پژوهش تعداد 

 نفر در مديريت منطقه كرج و ٢٧٢ نفر در مديريت شرق تهران بزرگ، ٤٨٩ن بزرگ، تهرا

  .  نفر در مديريت استان تهران است٢٨١

  

  گيري و حجم نمونه روش نمونه
 نفر است و با توجه به قرار داشتن جامعه آماري در چهار ٣٨٤حجم نمونه برابر با 
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اين روش مستلزم . ده شده استاي استفا گيري طبقه مديريت مستقل، از روش نمونه

بر اساس اين روش، ابتدا . ها از هرطبقه است بندي و سپس انتخاب تصادفي آزمودني طبقه

هاي چهارگانه مذكور به چهار طبقه تقسيم و سپس  جامعه آماري بر حسب مديريت

  . اند ها نسبت به تعداد كل آنها از هر طبقه انتخاب شده آزمودني

  

  گيري  ار اندازهروايي و پايايي ابز
 پرسشنامه استاندارد به گيري، ابتدا  محاسبه روايي ابزار اندازهين تحقيق برايدر ا

ر مطالعات انجام شده و ي با استفاده از سا]١٣[قات زاراگا و پرز يکارگرفته شده در تحق

سپس توان سنجش و ) يي محتواييروا( شد ي سازيات مرتبط با موضوع تحقيق، بوميادب

د ي از داوران و خبرگان، مشتمل بر اساتي مورد نظر در پرسشنامه  توسط جمعياه صهيخص

  ). ي صورييروا(د قرار گرفت يي مورد تايدانشگاه و کارشناسان بانک کشاورز

 همچنين، براي محاسبه پايايي قبل از توزيع پرسشنامه در سطح شعب، نخست

 يهاي كاري شعب بانک کشاورز  نفر از اعضاي تيم٤٠ به حجم يا آزموني در نمونه شيپ

 نظرات پاسخگويان، يش آزمون و جمع آوريدر جامعه مورد نظر انجام شد پس از انجام پ

ق با سواالت تدوين شده ي تحقيها هيها، امکان سنجش فرض از طريق كدگذاري پرسشنامه

که  ييرهاي در متغي عوامل و بازنگري کرانباخ برايبررسي گرديده و سپس با محاسبه آلفا

 يي سواالت پرسشنامه اصالح و پرسشنامه نهايشد، تمام يق مي تحقييايمنجر به کاهش پا

کرانباخ محاسبه شده براي  يب آلفايضر. دين گرديع در شعب منتخب تدويجهت توز

) ١(ق به شرح نگاره ين تحقيک از عوامل در ايتعيين پايايي نمونه اصلي در خصوص هر 

  :باشد يم

  

   آلفاي كرانباخ محاسبه شده براي نمونه اصلي در خصوص هر يك از عوامل:)١(نگاره 
الفاي كرانباخ خلق   عامل  رديف

  دانش
الفاي كرانباخ انتقال و 

  يكپارچگي دانش

  /٧٨٢  /٧٥٢  ويژگي خود مديريتي تيم  ١

  /٨١٥  /٧٤٠  مهارت هاي مختلف و مكمل اعضاي تيم  ٢

  /٧٩٩  /٧٣٢  فضاي اعتماد در تيم  ٣

  /٨٤٤  /٨٢٦  تيمرهبر   ٤

  /٨٥٤  /٦٣٣  استقالل و آزادي عمل اعضاي تيم  ٥

  /٨٤٦  /٧٥٧  اعضا) هم زباني(زبان مشترك   ٦
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  ها نتايج نهايي مدل و ارايه يافته
در  (Forward) گونه كه گفته شد، در اين تحليل از روش ورود تدريجي متغيرها همان

هاي رگرسيون  ه دست آمده مدلها استفاده شده است و طبق نتايج ب تحليل عاملي داده

  : به شكل زير است TI وCبرآورد شده 
  

C= 0.03 + 0.839F1– 0.209F2 + 0.226F3– 0.495F4+ 0.337F5     
 

TI=0.24– 0.038F7+ 0.693F8+ 0.619F9– 0.185F10– 0.428F11 

  

  :كه به ترتيب در آن

F1, F7 :به ترتيب در مدل (هاي خودمديريتي  تيمC و TI(  

F2, F8:به ترتيب در مدل (هاي مكمل   مهارتC و TI( 
F3, F9 : به ترتيب در مدل (فضاي اعتمادC و TI( 

F4, F10 : به ترتيب در مدل (رهبر تيمC و TI( 
F5, F11 : به ترتيب در مدل(استقالل و آزادي عمل )C و TI( 

  

نتايج حاكي از آن است كه كليه ضرايب به دست آمده در دو مدل فوق با سطح 

مديريت  (KMبراي برآورد مدل نهايي تحقيق كه همان .  دار است  درصد معني۹۵ينان اطم

 استفاده TI و Cهاي  است، از اطالعات مربوط به متغيرهاي مستقل و وابسته در مدل) دانش

به اين ترتيب كه ابتدا از متغيرهاي مربوطه، ميانگين گرفته شده است و سپس با . شده است

  : جديد، رگرسيون نهايي مدل كه شامل متغيرهاياستفاده از اطالعات

KM : مديريت دانش 
FK1 :هاي خودمديريتي  تيم  

FK2 :هاي مكمل  مهارت 
FK3 :فضاي اعتماد  

 FK4 : رهبر تيم  

FK5 : استقالل و آزادي عمل  

  : مدل كلي مديريت دانش در اين تحقيق عبارت است از.ه استباشد، برآورد شد مي

 
KM= β0 + β1 FK1+ β2FK2+ β3FK3 +β4FK4+β5FK5+ β6FK6 
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 :باشد با توجه به نتايج به دست آمده، مدل رگرسيون برآوردي به شرح زير مي
   

KM= 0.024– 0.433FK1 + 0.894FK2 + 0.704FK3– 0.317FK4– 0.254FK5 
 

دار   درصد معني۹۵دهد كه كليه ضرايب در سطح اطمينان  نتايج به دست آمده نشان مي

 به دست آمده، F و ANOVAالزم به ذكر است كه با توجه به جدول ). ۲نگاره (هستند 

  ). ۳نگاره (باشد   نيز معنادار ميKMكل رگرسيون برآوردي 

  

 Coefficients Table   :)٢(نگاره 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients Factors 

B Std. Error Beta 
t Sig. 

(Constant) ٣٦٧/٠ ٩٠٣/٠  ٠٢٧/٠ ٠٢٤/٠ 

fk2 ٠٠٠/٠ ٣٩٨/١٦ ٨١١/٠ ٠٥٥/٠ ٨٩٤/٠ 

fk5 ٠٠٠/٠ ‐٧١١/٤ ‐٢٢٠/٠ ٠٥٤/٠ ‐٢٥٤/٠ 

fk3 ٠٠٠/٠ ٩١٩/١١ ٦٢٦/٠ ٠٥٩/٠ ٧٠٤/٠ 

fk1 ٠٠٠/٠ ‐٦٠٣/٨ ‐٣٩١/٠ ٠٥٢/٠ ‐٤٤٣/٠ 

fk4 ٠٠٠/٠ ‐٢١٩/٧ ‐٢٩٣/٠ ٠٤٤/٠ ‐٣١٧/٠ 
 

ANOVA Table   :)٣(نگاره 

 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression ٧٥٩/٢١٥ ٢١٤/٤٨ ٥ ٠٦٨/٢٤١  (a)٠٠٠/٠  

Residual ٢٢٣/٠ ٣٠٤ ٩٣٢/٦٧   
Total ٣٠٩ ٠٠٠/٣٠٩    

a Predictors: (Constant), fk2, fk5, fk3, fk1, fk4 Dependent Variable: KM 
  

ي ها منف  مثبت و براي ساير عاملFk3 و Fk2هاي  ضرايب به دست آمده براي عامل

 و ۲دو فرضيه هاي مد نظر گرفته شده  اين نتايج حاكي از آن است كه از بين فرضيه. است

 محاسبه شده ۷۸/۰ مدل برابر R Squareضمناً، . اند ها تاييد نشده  تاييد و ساير فرضيه۳

 از تغييرات مربوط به متغير وابسته ۷۸/۰بدين معني كه متغيرهاي مستقل مدل . است

هاي تحقيق از  در زير نتيجه و تفسير هر يك از فرضيه. دهند توضيح ميرا ) مديريت دانش(

  :نظر خواهد گذشت
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  فرضيه اول
برابر با ) هاي خود مديريتي تيم ( FK1بر اساس نتايج به دست آمده، ضريب عامل

 است كه مقداري منفي است و حاكي از اين موضوع است كه با توجه به وجود ‐۴۴۳/۰

لذا، فرضيه اول . كنند ودمديريتي، مديريت دانش را تسهيل نميهاي خ ساير عوامل، تيم

اما، همان طور كه قبالً مالحظه شد، متغيرهاي مربوط به مديريت . شود تحقيق تاييد نمي

از . دانش از ميانگين متغيرهاي دو فاز خلق دانش و انتقال و يكپارچگي دانش به دست آمد

ول تاييد نگرديد، ليكن، در فاز مربوط به  فرضيه اKMاين روي، اگرچه در مدل نهايي 

هاي  ، تيم)C(خلق دانش مالحظه گرديد كه با توجه به روش ورود تدريجي متغيرها به مدل 

ترين عامل در خلق  در كنار ساير عوامل، به عنوان مهم) ۸۳۹/۰با ضريب (مديريتي خود

  . دانش محسوب شد

  

 فرضيه دوم
 ۸۹۴/۰برابر با ) هاي مكمل مهارت (FK2ب عامل با توجه به نتايج به دست آمده، ضري

هاي مكمل بين  است كه كميتي مثبت بوده و حاكي از اين موضوع است كه وجود مهارت

در نتيجه فرضيه دوم . كنند اعضاي تيم در كنار ساير عوامل، مديريت دانش را تسهيل مي

دريجي متغيرها به مدل الزم به ذكر است كه با توجه به روش ورود ت. شود تحقيق تاييد مي

KMترين  هاي مكمل بين اعضاي تيم در كنار ساير عوامل به عنوان مهم ، وجود مهارت

  . عامل در مديريت دانش محسوب شد

  

  فرضيه سوم
 است ۷۰۴/۰برابر با ) فضاي اعتماد (FK3بر اساس نتايج به دست آمده، ضريب عامل 

وجود فضاي اعتماد در تيم در كنار كه مقداري مثبت بوده و مبين اين موضوع است كه 

اين . شود لذا، فرضيه سوم تحقيق تاييد مي. كند ساير عوامل، مديريت دانش را تسهيل مي

آيد كه هم در  ترين متغيرهاي تحقيق به شمار مي از تعيين كننده) فضاي اعتماد در تيم(عامل

  .ير مثبت و معناداري داردفاز مربوط به خلق دانش و هم بر فاز انتقال و يكپارچگي دانش تاث

  

  فرضيه چهارم
 است كه ‐۳۱۷/۰برابر با ) رهبر تيم (FK4بر اساس نتايج به دست آمده، ضريب عامل 

مقداري منفي بوده و بيانگر اين موضوع است كه وجود رهبر در تيم در كنار ساير عوامل، 
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نتايج به دست . شود لذا، فرضيه چهارم تحقيق تاييد نمي. كند مديريت دانش را تسهيل نمي

دهند كه ضريب اين عامل هم در فاز مربوط به خلق دانش و هم فاز انتقال و  آمده نشان مي

  . تواند مديريت دانش را تسهيل كند يكپارچگي دانش منفي است و لذا، نمي

  

  فرضيه پنجم
برابر ) استقالل و آزادي عمل اعضا (FK5 با توجه به نتايج به دست آمده، ضريب عامل

دارد كه با وجود ساير عوامل، استقالل و آزادي عمل اعضا در   است و بيان مي‐۲۵۴/۰ا ب

در نتيجه فرضيه . كند تيم، تاثير مثبتي بر روي مديريت دانش نداشته و آن را تسهيل نمي

اما، همان طور كه قبالً خاطر نشان گرديد، متغيرهاي مربوط به . شود پنجم تحقيق تاييد نمي

از متوسط متغيرهاي دو فاز خلق دانش و انتقال و يكپارچگي دانش حاصل مديريت دانش 

 فرضيه پنجم تاييد نشد، ليكن، در فاز مربوط به KMاز اين روي، اگرچه در مدل نهايي . شد

ساير عوامل، به عنوان در كنار ) ۳۳۷/۰با ضريب (خلق دانش، متغير استقالل و آزادي عمل

  . نش محسوب شدهاي موثر در خلق دا عامليكي از 

  
  فرضيه ششم

اي  هايي كه اعضاي آن زبان مشترك حرفه تيم«: عنوان اين فرضيه عبارت است از

   .»كنند دارند، مديريت دانش را تسهيل مي

استفاده  (Forward)از روش ورود تدريجي متغيرها  KM تعيين مدلاز آنجايي كه در 

باشند، به  ني متغير وابسته موثر ميبي شده است و براساس آن، متغيرهاي مهمي كه در پيش

زبان  (FK6شوند، لذا، با توجه به نتايج به دست آمده، عامل  ترتيب اهميت وارد مدل مي

بيني متغير وابسته تاثير بسيار  در كنار ساير عوامل، به عنوان تنها عاملي كه در پيش) مشترك

  .يد نشده استاندكي داشته است، وارد مدل نشده و در نتيجه فرضيه ششم تاي

هاي ساير پژوهشگران، نظير زاراگا و پرز        هاي اين پژوهش با يافته     بررسي و مقايسه يافته   

آزادي عمـل   ،  هاي كاري شامل خـود مـديريتي       از بين شش ويژگي تيم    دهد،    نشان مي  ]١٣[

وجـود فـضاي     و    رهبـر تـيم    ،هاي مكمل، درك و فهم مشترك اعـضاي تـيم          اعضا، مهارت 

داري  مديريتي، آزادي عمل و فضاي اعتماد به طور معني          مربوط به خود    سه ويژگي  ،اعتماد

 ويژگـي رهبـري   ،لـيكن . هم با خلق دانش و هم با انتقال و يكپارچگي دانش ارتبـاط دارنـد           

هاي مربـوط بـه     و ويژگيهطور معني داري با انتقال و يكپارچگي دانش ارتباط داشت       ه  فقط ب 

. داري مـرتبط بودنـد     طـور معنـي   ه   خلق دانش بـ    هاي مكمل و درك مشترك فقط با       مهارت
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هاي يك تيم كاري،     هاي انجام شده در اين پژوهش نشان داد از بين ويژگي           تجزيه و تحليل  

) خلق، انتقال و يكپارچگي دانش    (دانشت  يريمدتاثيرگذارترين عاملي كه روي كل فرايند       

  . گذارد، ويژگي خود مديريتي است اثر مي

] ١٤[زاراگـا و فـالکن       آمده از تجزيه و تحليل آماري پـژوهش          نتايج به دست  همچنين،  

كننـده و اصـلي بـراي         در تـيم كـاري، عامـل تعيـين         يوجهـ دهد كه گفتگوي چند      نشان مي 

ه بـ . شود هاي كاري محسوب مي     در تيم  (CTI)پشتيباني از خلق، انتقال و يكپارچگي دانش        

هـاي آن تـاثير       هر يـك از مولفـه      برعالوه، اين عامل هم بر كل فرايند مديريت دانش و هم            

فقـط  ) خلق، انتقال و يكپارچگي   (تاثير زبان مشترك روي فرايند مديريت دانش        . گذارد مي

عنوان يك  ه  آزادي عمل فردي در كار روزانه  ب       . روي خلق دانش مثبت ارزيابي شده است      

هـر يـك از   طور كلي و هم در     ه   هم ب  (CTI)روي فرايند مديريت دانش      عامل تاثيرگذار بر  

تاثير مثبت توجه و مراقبـت زيـاد در تـيم كـاري بـر روي                . ابعادش مثبت ارزيابي شده است    

وضوح اهداف سـازماني  يـك       . طور كلي مورد تاييد قرار گرفته است      ه  ب  دانش CTIفرايند  

 CTIهاي كاري توصيف شـده كـه كـل فراينـد              دانش در تيم   CTIعامل نسبتاً مناسب براي     

كننده براي هـر يـك از ابعـاد فراينـد مـديريت              اما يك عامل تعيين   . كند  مي ليرا تسه  دانش

  دانـش  CTIارتباط مثبت بين ايجاد و استفاده از حافظه سازماني در موسـسه و              . دانش نيست 

چرا كه تاثير مثبت آن فقط روي انتقـال         . در تيم كاري فقط تا حدي مورد تاييد قرار گرفت         

 عامل ارتباطات جانبي در سازمان مثبـت ارزيـابي شـد،    باشد و نهايتاً مي و يكپارچگي دانش

 كننـد، ارتباطـات جـانبي       مـي  ليرا تسه   دانش CTI ورتي كه در غياب ساير متغيرها كه      به ص 

 اگر ساير متغيرها حضور داشـته باشـند، وجـود           ،كننده باشد، ليكن   تواند يك متغير تعيين    مي

 يـك  عنوان هب جانبي ارتباطات رو، اين از .داردن اي مالحظه قابل تاثير و است اهميت بي متغير اين

  شود  مي محسوب كاري هاي تيم در دانش مديريت فرايند ليتسه براي كافي نه و الزم عامل

، خودمـديريتي   ]١١[دهند، بـر اسـاس نظـر نوناكـا           بررسي مباني نظري پژوهش نشان مي     

اعي الزم را ايجاد كند تا      اولين ويژگي است كه تيم بايد داشته باشد تا در خود شرايط اجتم            

ايـن ويژگـي در     . بتواند از طريق آن دانش فـردي را توسـعه داده و بـه دانـش تبـديل نمايـد                   

همچنـين، وجـود    . ترين عامل در خلـق دانـش شـناخته شـد           پژوهش حاضر نيز به عنوان مهم     

افزايي و افزايش ظرفيـت      هاي مكمل بين اعضا كه به عنوان يك ضرورت جهت هم           مهارت

هـاي تيمـي و      ني براي مديريت دانش و نيز فضاي اعتماد به عنوان شرط اصلي فعاليت            سازما

محملي اساسي براي تشريك مساعي و باور متقابل بين اعضاي تيم در ادبيات تحقيـق مـورد     
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ترين  كننده هاي اين پژوهش نيز به عنوان تاثيرگذارترين و تعيين     اند در يافته   تاكيد قرار گرفته  

هـا   امـا، سـاير ويژگـي   . هاي كاري در تـسهيل مـديريت دانـش تاييـد شـدند          هاي تيم  ويژگي

رغم تاكيد مباني نظري پژوهش بر نقش و اهميت          به) رهبري، آزادي عمل و زبان مشترك     (

  . آنها در تسهيل مديريت دانش، در اين تحقيق تاييد نشدند

  

  گيري نتيجه
توسط ) و يكپارچگي دانشخلق دانش و انتقال ( مديريت دانش همان طور كه بيان شد،

در اين قسمت با . گردد ميباشند، تسهيل  اي مي هاي كاري كه داراي خصوصيات ويژه تيم

ها، به اهم نتايج تحقيق پرداخته  هاي آماري مربوطه و آزمون فرضيه توجه به تجزيه و تحليل

 كاري هاي دهند از بين شش ويژگي مورد نظر در تيم هاي تحقيق نشان مي يافته. شود مي

هاي مكمل اعضا، فضاي اعتماد، رهبري، آزادي و استقالل عمل،  خودمديريتي، مهارت(

 ترين عاملي كه بر روي كل فرايند مديريت دانش اثر مهم) اي زبان مشترك حرفه
به نحوي كه هم در فاز مربوط به خلق دانش . گذارد، وجود فضاي اعتماد در تيم است مي

(C)ال و يكپارچگي دانش  و هم فاز مربوط به انتق(TI)ليكن، .  تاثير مثبت و معناداري دارد

هاي كاري يا بر فاز به خصوصي از مديريت دانش تاثير دارند و آن را  هاي تيم ساير ويژگي

 (C, TI)كنند و يا به طور كلي، هيچ تاثيري در تسهيل مراحل مديريت دانش  تسهيل مي

اي مكمل اعضا، خودمديريتي و استقالل و ه هاي مزبور، مهارت از بين ويژگي. ندارند

هاي كاري در فاز  هاي بارز تيم كننده و ويژگي تعيينزادي عمل اعضا به عنوان عوامل آ

ويژگي رهبري از بين شش ويژگي مورد بررسي، . شوند مربوط به خلق دانش محسوب مي

 را (C, TI)ش تنها عاملي شناخته شد كه نه فقط هيچ يك از فازهاي مربوط به مديريت دان

نهايتاً، بر اساس روش ورود . كند، بلكه تاثيري منفي بر اين مراحل داشته است تسهيل نمي

اي به عنوان تنها عاملي كه   به مدل، عامل زبان مشترك حرفه(Forward)تدريجي متغيرها 

  .  بيني متغير وابسته تاثير بسيار اندكي داشته است، وارد مدل نشده است در پيش

دارند كه براي  رتيب، نتايج حاصل از تجزيه و تحليل اين شش ويژگي بيان ميبدين ت

 و (TI) و انتقال و يكپارچگي دانش  (C)تسهيل فرايند مديريت دانش در دو فاز خلق دانش

هاي كاري، الزم است عالوه بر توجه جدي به ايجاد فضاي  تيمدستيابي به عملكرد برتر در 

هاي مكمل اعضا،  مهارت: هاي آنان، نظير  ساير ابعاد و ويژگيهاي كاري، به اعتماد در تيم

در عين حال، با . اي مبذول شود خودمديريتي و استقالل و آزادي عمل اعضا نيز توجه ويژه
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عنايت به تاثير منفي ويژگي رهبري در تسهيل مديريت دانش و در نظر داشتن اين نكته كه 

هستند، لذا، ضرورت دارد نقش رهبر از ) يممسئول ت(هاي كاري، داراي رهبر  كليه تيم

كننده با حساسيت  كننده و هماهنگ گر، هدايت  به عنوان تسهيلويژه بههاي مورد نظر،  جنبه

  . بيشتري مورد توجه و امعان نظر قرار گيرد

  
  پيشنهاد براي سازمان

رين ت هاي كاري مهم با توجه به نتايج پژوهش روشن شد كه وجود فضاي اعتماد در تيم ‐۱

رسد اتخاذ  بنابراين، به نظر مي. شود عامل در تسهيل مديريت دانش محسوب مي

ها و راهبردهايي كه بتواند به بيان آزاد نظرات و عقايد، ارتباط باز و صادقانه  سياست

اعضا، حل موثر تعارض، مشاركت و همكاري، باور و احترام متقابل و درك نظرات 

هم ( ، باعث خواهد شد، تسهيل مديريت دانشهاي كاري كمك كند يكديگر در تيم

  .پذيرد انجام موثرتري و تر مطلوب نحو به )يكپارچگي و انتقال فاز در هم و خلق فاز در

 هاي تحقيق مشخص گرديد، رهبر تيم نه تنها مديريت دانش را تسهيل بر اساس يافته ‐۲

اي كه  د؛ به گونهرو كند، بلكه مانعي در تسهيل مديريت دانش سازماني به شمار مي نمي

از آنجايي . با تاثيري منفي هم خلق و هم انتقال و يكپارچگي دانش را متاثر نموده است

شود در  هستند، لذا، پيشنهاد مي) مسئول تيم(هاي كاري بانك داراي رهبر كه كليه تيم

سبك رهبري مناسب در تيم، تغيير نقش مسئول تيم از يك : خصوص مواردي نظير

كننده و همچنين چگونگي  كننده و هدايت كننده، تسهيل يك هماهنگفرد مافوق به 

 سازماني جايگاه به توجه پذيرد تا با  صورت الزم هاي بررسي اعضا با وي ارتباطي الگوي

  .داد انجام را الزم اصالحي اقدامات بتوان دارند، تيم مسئولين كه اي ويژه و حساس

هاي مكمل  ديريت دانش، وجود مهارتيكي از عوامل مهم و تاثيرگذار در تسهيل م ‐۳

با توجه به ادبيات تحقيق، يك تيم براي انجام . هاي كاري است در اعضاي تيم

، مهارت )كاركردي( مهارت فني: فرايندهاي داخلي خود به سه نوع مهارت شامل

بنابراين، به منظور تقويت اين عامل . ]٣[و مهارت ارتباطي نياز دارد ) يمفهوم(ادراكي 

هاي كاري  گردد در انتخاب تركيب اعضاي تيم ميسهيل مديريت دانش، پيشنهاد  تدر

هاي مذكور كه مكمل  اي عمل شود كه افرادي با تركيب مهارت شعب به گونه

. هاي كاري وجود داشته باشند باشند، متناسب با هر يك از انواع تيم يكديگر مي

 نظام آموزشي منسجم، گردد با طراحي و به كارگيري يك همچنين، پيشنهاد مي



    ... هاي كاري كننده مديريت دانش در تيم عوامل تسهيلبررسي 
  

 

١١٥

هاي مورد نظر به منظور  يكپارچه و كاربردي، نسبت به تربيت و تامين افرادي با مهارت

  .هاي كاري اقدام شود عضويت و يا جايگزيني در تيم

هاي خودمديريتي با ضريب نسبتاً بااليي در كنار ساير عوامل، بر متغير  در حالي كه تيم ‐۴

، اين تاثير در متغير مربوط به انتقال و يكپارچگي گذارند خلق دانش تاثير مثبت مي

هاي خودمديريتي كه در ادبيات  با توجه به وظايف و امور محوله تيم. دانش منفي است

هاي كاري در زمينه اموري،  رسد اعضاي تيم ، به نظر مي]٣[پژوهش بدان اشاره شد

، ارزيابي عملكرد آموزش دادن يكديگر براي اجراي مشاغل و فرايندهاي مربوط: نظير

يكديگر در تيم، اتخاذ تصميم در خصوص نحوه تقسيم امور ميان خود و تقبل 

از اين روي، . مسئوليت جمعي براي كسب نتايج عملكردي با مشكل مواجه هستند

هاي  گردد، با تعريف مجدد سطوح اختيارات تفويضي و شرح وظايف تيم پيشنهاد مي

ليت و اختيار اداره امور مذكور به اعضاي تيم كاري، ترتيبي اتخاذ گردد كه مسئو

  . تفويض شود تا بتوانند فرايند انتقال و يكپارچگي دانش را تقويت و تسهيل نمايند

جنس، : شناختي كاركنان، شامل هاي جمعيت بر اساس نتايج به دست آمده، ويژگي ‐۵

وي سابقه خدمت، مدرك تحصيلي، رده شغلي و درجه شعبه محل خدمت تاثيري بر ر

بنابراين، . ندارند) هم خلق و انتقال و يكپارچگي دانش(تسهيل فرايند مديريت دانش 

هاي الزم براي تسهيل مديريت دانش،  مديريت سازمان در اتخاذ راهبردها و سياست

نگر را نسبت كليه كاركنان مد نظر قرار دهد و از  بايست رويكردي كالن و جامع مي

  .وديت در اين خصوص پرهيز نمايدنگري و محد اعمال هرگونه جزئي

 با توجه به نقش و تاثيري كه خالقيت، به كارگيري و ]٥[بر اساس مطالعات آرميستيد  ‐۶

هاي جديد كاري بر فرايند مديريت دانش دارد، پيشنهاد  ها و روش حل انتقال راه

هاي  تكنيك و فنون كاري، كالتمش و مسايل تحليل و تجزيه علمي هاي روش گردد مي

هاي كاري به عنوان  سايي و حل مسايل و چگونگي پرورش خالقيت در فضاي تيمشنا

  .بيني گردد هاي آموزشي در برنامه آموزشي كاركنان بانك پيش يكي از سر فصل
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