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چکیده

هدف: هدف این پژوهش شناســایی مؤلفه های مورد نیاز پیاده سازی اشتراک دانش و بررسی وضعیت 
آنها در صنعت بیمة ایران است.

روش: روش پژوهــش پیمایشــي - توصیفي و ابزار گردآوری داده ها، پرسشــنامه اســت. جامعة 
پژوهش مدیران عالي دفاتر مرکزی شركت هاي بیمة فعال در بازار بیمه ای ایران در شهر تهران است.

یافته ها: در این پژوهش پس از بررســی ادبیات مرتبط، مجمــوع متغیرهای کلیدی تأثیرگذار در 
پیاده ســازی اشتراک دانش شناســایی شــد و به روش دلفی مورد تأیید خبرگان و متخصصان امر قرار 
گرفت و در نهایت 68 عامل شناســایی شدند که در 8 گروه عامل ویژگی های نیروی انسانی، نگرش و 
حمایت مدیران، راهبرد به اشــتراك گذاری دانش، ساختار و روابط سازمانی، فرهنگ و جّو سازماني، 
پاداش های ســازمانی و ارزیابی، راهبرد ســازمانی و کاربرد  فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی قرار گرفتند. 
از مؤلفه های مورد بررســی، به طور کلی مؤلفة تعهد به ســازمان، اعتقاد به افزایش موفقیت ســازمان از 
طریق اشتراک گذاری دانش، کارآموزی کارکنان تازه استخدام شده در کنار کارکنان، ارتباط باز میان 
مدیران و کارکنان، اعتماد متقابل کارکنان به یکدیگر و اســتفاده از اینترانت، ضعیف ترین وضعیت را 

نشان دادند.
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مقدمه
اهمیت مقولة دانش در دهه های اخیر رشــد روزافزونی داشته است که این امر ناشی از تمرکز بر دانش 
به عنوان یکی از منابع راهبردی سازمان است. امروزه سازمان ها یکی از راه های تمایز خود از سازمان های 
دیگر را در افزایش میزان دانش بنیانی ســازمان جست وجو می کنند تا از طریق آن به سطوح باالتری از 
کارایی و نوآوری دســت یابند. توانایی ســازمان ها در یکپارچه ســازی و هماهنگ کردن دانش، یکی 
از راه های دســتیابی و حفظ مزیت های رقابتی تلقی می شــود. از ایــن رو،  مقولة مدیریت دانش مبحث 
مهمی در ســازمان های امروزی اســت. مدیریت دانش،  فرآیندی اســت که به واسطة آن سازمان ها در 
زمینــة یادگیری )درونی کردن دانش(،  کدگذاری دانش )بیرونی کردن دانش(،  توزیع و انتقال دانش، 
 مهارت هایی را کســب می کنند )تقی زاده،  جالل زاده مقدم شهری،  تقی زاده، 1388(. یکی از مهم ترین 
چرخه های مدیریت دانش، اشــتراک دانش است. ریورا وازکوئز1،  اورتیز فورنیر2 و بلورس3 ) 2009(، 
اشــتراک دانش را فرآینــدی تعریف می کنند که افــراد به طور متقابل به تبــادل دانش ضمنی و عینی 
می پردازند و دانش جدید ایجاد می کنند. این فرآیند در تبدیل دانش فردی به دانش سازمانی ضروری 
اســت. اشــتراک دانش به عنوان یک فرهنگ تعاملی اجتماعی تعریف می شود که شامل تبادل دانش، 
 تجربیات و مهارت های کارکنان،  در سرتاســر بخش یا سازمان است. به اشتراک گذاشتن دانش شامل 
مجموعه ای از ادراکات مشترک در رابطه با فراهم کردن زمینة دستیابی کارکنان به اطالعات مربوط و 

ایجاد و استفاده از شبکة دانش در سازمان است )لین4،  2007(.
اشــتراک دانش،  عاملی کلیدي در موفقیت ســازمان است؛ زیرا سبب گســترش سریع تر دانش به 
بخش هایی از ســازمان می شــود که قادر به بهره برداري از آن هستند. در حال حاضر، تمرکز بسیاري از 
ســازمان ها بر این اســت که چگونه دانش و به ویژه دانش پنهانی را که در سازمان آنها وجود دارد، بین 

افراد در سازمان توزیع کنند.

پیشینة پژوهش
برای مشــخص شــدن نتایج تحقیقات مرتبط با زیرســاخت های اشــتراک دانــش از مفاهیمی همانند 
زیرساخت، موانع و تسهیل کننده ها، عوامل تأثیرگذار، عوامل تأثیرگذار بر اشتراک دانش کمک گرفته 
شــد. براســاس جســت وجوهای به عمل آمده در مطالعات ملی و بین المللی می توان عوامل مختلف و 

متعددی را مشاهده کرد.
عوامل ســازمانی و فردی )نیتا5، 2008(؛ فرهنگ ســازمانی، اعتماد و فناوری اطالعات )عیسی6 و 
حداد7، 2008(؛ عوامل فرهنگ ســازمانی و یادگیری )هان8 و انانتاتموال9، 2007(؛ فرهنگ ســازمانی، 
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ســاختار ســازمانی و فناوری اطالعات )کیم10 و لی11، 2006(؛ عوامل اجتماعــی - فنی )لین12 و لی، 
2006(؛ عوامل اساســي فرهنگ سازمان )پهلوانی و دیگران، 1389(؛ عوامل فردی، سازمانی، فرهنگی 
و فناوری )عالئی، 1389(؛ عوامل فردی، ســازمانی و فنی مؤثر بر اشــتراک دانش )فروزنده و دیگران، 

1388( بررسی شده اند. 
در زمینة انجام دادن این موضوع در صنعت بیمه باید اذعان کرد که تنها نزدیک ترین پیشینة مرتبط، 
پژوهشــی اســت که الهی )1390( با عنوان"تأثیر عوامل فردی، ســازمانی و فناوری بر اشتراک دانش و 
توانایی نوآوری در شــرکت های بیمة خصوصی" انجام داده اســت. یافته ها نشان داد که مدیران ارشد 
همیشــه کارمندان را برای اشتراک گذاشتن دانش خود با سایر همکاران تشویق و حمایت نمی کنند و 
پاسخ دهندگان صمیمیت و مهربانی در راستای جلب اعتماد را، در محیط کار خود تجربه کرده اند. سایر 
مطالعات نظیر فالحی )1392(،  صدیقی )1391(، بوالحسنی )1391(، رحمتی نودهی )1391( و خاکسار 

)1389( به بررسی عوامل کلیدی موفقیت مدیرت دانش در شرکت های بیمه پرداخته اند.

چارچوب مفهومی و نظری پژوهش
براساس بررسی های به عمل آمده، تحقیقات منسجم و مستقیمی در زمینة مؤلفه های زیرساخت اشتراک 
دانش مشــاهده نشد. بنابراین با استفاده از تحقیقات محمد یوسف13 و بخاری اسماعیل14 )2008(؛ لین 
)2007(؛ برینک15 )2003(؛ آزاده دل، فرحبد و فرجندی )1389(؛ ســهرابی یورتچی، رئیسي وانانی و 
شفیعا )1389(؛ عالئی )1389(؛ فروزنده و دیگران )1388(، حسن زاده )1385( چارچوب مفهومی زیر 

بررسی می شود )شکل 1(. 

شكل 1: چارچوب پژوهل ب اساس دطاشیات ظ ي 

•  ویژگی های نیروی انسانی  

•  نگرش و حمایت مدیران
•  راهبرد به اشتراك گذاری دانش 

•  ساختار و روابط سازمانی 
•  فرهنگ و جّو سازماني 

•  پاداش های سازمانی و ارزیابی 
•  راهبرد سازمانی 

•  کاربرد فناوری اطالعاتی و ارتباطی 
زیرساخت

فناوریاطالعاتی
وارتباطی

زیرساختفرآیندی
)سازمانی(

زیرساخت
انسانی

زیرساخت
اشتراکدانش
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زیرساخت های اشتراک دانش 
اساس یا بنیان های الزم برای ایجاد یک نظام یا سازمان، زیرساخت نامیده مي شود )حسن زاده،  1388(. 
برای دســتیابی به اهداف اشتراک دانش، باید به صورت شفاف خط مشــی هایی در زمینة پیاده سازی و 

کاربرد زیرساخت های اشتراک دانش در سازمان تدوین شود. این زیر  ساخت ها عبارتند از:

زیرساخت انسانی
اشــتراک دانش، انتشار داوطلبانة مهارت و تجارب اکتســابی به سایر بخش های سازمان است. با اینکه 
دانش در سه سطح فردی،  گروهی و سازمانی وجود دارد اشتراک دانش در سطح فردی برای سازمان 
مهم تر اســت، زیرا دانش ســازمانی بر پایة دانش افراد شکل می گیرد. دانش فردی اگر قابل دسترسی و 
استفاده توســط افراد دیگر نباشد، تأثیری بر سازمان نخواهد داشــت )مرتضوی،  1387(. انتخاب افراد 
مناسب، کلید موفقیت اشتراک دانش است. به منظور کمک به کارمندان در به اشتراک گذاشتن دانش 
خود به شکلی مؤثرتر، می توانیم استفاده از مفاهیم مدیریت منابع انسانی را به منظور تسهیل سازی فرآیند 

اشتراک دانش در نظر بگیریم )یی16،  2005(.

زیرساخت فرآیندی )سازمانی(
عالوه بر نیروی انسانی، شرایط و بسترهاي مناسب سازماني، تسهیل كنندة فعالیت هاي اشتراک دانش در 
سازمان هستند. عوامل سازماني مواردي را دربرمي گیرد كه تحت تأثیر امكانات سازماني و فرهنگ حاكم 
بر سازمان است. در صورتی که سازمان ها زیرساخت هاي الزم را براي اشتراك دانش فراهم کنند، تا حد 
زیادي زمینه را براي جذب، اشتراك و به كارگیري دانش فراهم كرده اند. در این پژوهش زیرساخت های 
فرآیندی )سازمانی(، به نگرش و حمایت مدیران، راهبرد های به اشتراك گذاري دانش، ساختار و روابط 

سازمان، فرهنگ و جّو سازمانی، پاداش های سازمانی و ارزیابی راهبرد سازمانی اشاره دارد.

نگرش و حمایت مدیران 
به تازگی محققان و متخصصان اعتراف کرده اند که نوآوری های الزم برای موفقیت اشــتراک دانش، 
اساسًا به وجود مدیران عالی بستگی دارد که محیط های اشتراک دانش را گسترش می دهند )گوپتا17 و 

گویندارانجان18،  2000؛ مکنیل19،  2001؛ هیسالپ20،  2003، نقل در لین و لی،  2004(.
بنابراین پیدایش و گسترش تکنیک های اشتراک دانش سازمانی، باید با ارزش مدیریت عالی آغاز 
شــود که به دانش به عنوان منبع برتری رقابتی می نگرد. شــناخت اشتراک دانش برای مدیران در مرکز 
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درک برتری رقابتی - حمایتی تجارت قرار دارد )جانســتون21 و پاالدینو22،  2007(. زمانی که مدیران 
عالــی به دانش به عنوان یک منبع کلیدی و راهبردی و به اشــتراک دانش به عنوان پایه و اســاس تولید 
ارزش می نگرند،  آنها طیفی از تکنیک های مدیریت دانش را حمایت می کنند که به اشتراک دانش در 

درون سازمان کمک می کنند )هسو23، 2008(.

راهبرد های اشتراک دانش
در اقتصاد دانش  محور،  دارایی های ناملموس ســازمان به طور فزاینده ای به عامل رقابتی تبدیل شــده 
اســت. سازمان ها برای دســتیابی به رشد مســتمر در کســب و کارهای خود،  نیاز دارند که شیوه های 
اشــتراک دانش به بخــش جدایی ناپذیــری از فعالیت های روزانه تبدیل شــود. در اشــتراک بهتر و 
هدفمند،  دانش باید به یادگیری فردی و ســازمانی و نوآوری منجر شــود. بنابراین برای ســازمان ها 
 کســب دانــش از طریق راهبرد های اشــتراک دانش مؤثر چالش برانگیز اســت )لینگ24، ســندها25 

و جین26، 2009(. 

ساختار و روابط سازمانی
ســاختار سازمانی مناسب،  ســاختاری اســت که از انعطاف و پویایی الزم برخوردار باشد تا ارتباطات 
به مرزهای گروهی،  بخشــی و حتی سازمانی محدود نشــود و امکان برقراری ارتباط با محیط بیرون از 
سازمان برای کارکنان به سادگی مقدور باشد و به عبارتی جنبة غیررسمی ساختار سازمانی،  نقش مهمی 
در توســعة تعامالت ایفا کند. چنین ارتباطی امکان دســتیابی به دانش گروه های خارج از سازمان را نیز 

میسر می کند )باقری ارمکی،  1390(.
ساختار سازمانی مناسب از طریق افزایش توان تسریع و تسهیل تصمیم گیری و واکنش مناسب نسبت 
به محیط و حل تعارض های بین واحد ها شاید نقش مثبتي در گرایش افراد به اشتراک دانش داشته باشد 

)پزشکی راد، علیزاده، زمانی میاندشتی، 1389(.

فرهنگ و جّو سازمانی 
دانش در صورتي به طور مؤثر در سازمان خلق و تسهیم و به كار گرفته می شود كه مورد حمایت فرهنگ 
ســازمان قرار گیرد )ونگ و احمد، 2003(. از آنجا که شــكل دهي فرهنگي مطابق با اهداف مدیریت 
دانش كار دشــواري است )غالمی، 1389(، فرهنگ سازمان یکی از مهم ترین موانع اثربخشی اشتراک 

دانش شناخته شده است )هیندز، 2002(.
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یک روش برای تأثیر گذاشــتن بر محیط به منظور اینکــه کارمندان تمایل پیدا کنند که دانش را 
به اشــتراک بگذارند،  ترویج جّو اشــتراک دانش اســت )نیتا،  2008(. پژوهشگرانی چون داونپورت 
و پروســاک،  1998؛ پن27 و اســکاربروگ28، 1998 در این زمینه نظریــه ای را تأیید کردند که جّو 
ســازمانی تأثیر کلیدی بر اثربخشــی اشــتراک دانش دارد )نیتــا،  2008(. ترویج فرهنگ اشــتراک 
 دانــش،  اعتمــاد، یادگیري و همكاري در ســازمان نقش بســزایي در تســهیل خلــق و انتقال دانش 

در سازمان دارد.

پاداش های سازمانی و ارزیابی 
پاداش ها و مشــوق ها عوامل حیاتی و مهمی هســتند که سبب اشــتراک دانش بین کارکنان می شوند. 
بر اســاس پژوهش هاي سید احســان29 و راولند30 )2004(،  كاركنان براي به اشتراك گذاري دانش به 
انگیزاننده های قوي نیاز دارند. واقع بینانه نیست اگر فكر كنیم که  كاركنان بدون توجه به آنچه در قبال به 
اشتراك گذاري دانش خود دریافت خواهند كرد،  به این كار مبادرت می ورزند. حال این مشوق ها شاید  
مالی یا غیرمالی باشــد. برای تشویق اشتراک دانش،  مشوق های مالی از قبیل پاداش های پولی،  افزایش 

حقوق و شبیه به آن باید استفاده شود )باقری ارمکی،  1390(.

راهبردهای سازماني 
بسیاری از سازمان ها ســعی کرده اند اشتراک دانش را در برنامه ریزی راهبردی خود به کار گیرند؛ چرا 
که اهمیت این مسئله را در کسب مزیت رقابتی دریافته اند )دراکر31، 2001(. سیلی32 )2000( ادعا کرد 
برای اینکه یک ســازمان با موفقیت، محیط اشتراک دانش را گسترش دهد،  رهبر سازمان باید مطمئن 
شــود که طرح و نقشة این کار در درون راهبردشان قرار گرفته است،  به طوری که کارمندان بدانند چه 

انتظاری از آنها می رود.

زیرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی
شــمار زیادی از محققان اشاره کرده اند که سیســتم های فناوری اطالعات سازوکار مهمی در مدیریت 
دانش به حســاب می آیند  )بهارادواج33،  2000؛ شــر34 و لــی،  2004؛ دیوفــی35،  2000(. داونپورت و 
پروساک )1998( دریافتند که سیستم های فناوری اطالعات وابستگی مثبتی با اشتراک دانش داشته اند. 
آنها به این نتیجه رســیدند که فناوری اطالعات،  عملکرد یک سازمان را به همان میزان اشتراک دانش 

در سازمان بهبود می دهد ) فرنچ36،  2010(.
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بیشــتر سازمان ها از فناوری های اطالعات به عنوان ابزاری برای تسهیل اشتراک دانش و وضع قانون 
اســتفاده می کنند )یی، 2005(. نقش فناوری  اطالعات به اندازه ای است که به عنوان بزرگ ترین مشوق 

برای باال بردن اشتراک دانش مطرح شده است )کوری37 و کرین38،  2003، نقل در یی،  2005(.

پرسش های پژوهش 
هدف پژوهش حاضر بررســی وضعیت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمة ایران 

است. پرسش های پژوهش عبارت است از:
میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت انساني در صنعت بیمة ایران در چه وضعیتی است؟    1
میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت فرآیندي )سازمانی( در صنعت بیمة ایران در چه وضعیتی است؟    2
میــزان رعایت مؤلفه های زیرســاخت فناوری اطالعاتــی و ارتباطی در صنعت بیمــة ایران در چه     3

وضعیتی است؟
میزان رعایت مؤلفه های زیرساخت های اشتراک دانش در صنعت بیمة ایران در چه وضعیتی است؟    4

روش، ابزار و شیوة انجام دادن پژوهش
این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی است که برای تعیین وضعیت موجود یک پدیده استفاده شده 
و هدف آن شناخت جامعة مورد بررسی است و از سوی دیگر با در نظر گرفتن هدف و نتایج آن از نوع 
کاربردی اســت که به صورت پیمایشی در شرکت های فعال بیمه صورت گرفته است. در این پژوهش 
پس از بررسی ادبیات مرتبط به منظور شناسایی عوامل تأثیرگذار سازمانی در پیاده سازی اشتراک دانش، 
مجموع متغیرهاي شناسایي شده با استفاده از روش دلفی در اختیار خبرگان و متخصصان امر قرار گرفت 
که در نهایت پس از اعمال نظرات پیشــنهاد شــده از سوی خبرگان، 68 مؤلفه تعیین شد که در 8 دسته 
عوامل ویژگی های نیروی انســانی، نگرش و حمایت مدیران، راهبرد به اشتراك گذاری دانش، ساختار 
و روابط ســازمانی، فرهنگ و جّو سازماني، پاداش های ســازمانی و ارزیابی، راهبرد سازمانی و کاربرد 

 فناوری اطالعاتی و ارتباطاتی طبقه بندی شدند. 
ابزار تحقیق پرسشــنامة محقق ساخته است، براساس مبانی نظری و مطالعات بررسی شده در زمینة 
زیرساخت اشتراک دانش، پرسشــنامة محقق ساخته تهیه و تدوین شد. برای آنکه ابزار تحقیق دارای 
ویژگی هــای فنی یعنی روایی و پایایی باشــد، در این تحقیق روایی محتــوا و پایایی به روش آلفای 
کرونباخ محاسبه شد. پرسشنامة طراحی شده برای چند نفر از متخصصان ارسال و از آنها خواسته شد 
تا نظر خود را دربارة محتوای پرسشــنامه، بی ابهام بودن و ســادگی سؤاالت ارسال کنند. پیشنهاد های 
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آنها در نســخة نهایی پرسشنامه اعمال شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه در مرحلة مقدماتی تعدادی 
پرسشــنامه بین افراد جامعة آماری توزیع شــد تا اعتبار آن به روش آلفای کرونباخ بررســی شــود. 
ضریــب الفــای کرونباخ در این پژوهش 0/97 به دســت آمد که نشــانگر پایایی مطلوب پرسشــنامه 
است. جامعة آماری تحقیق عبارت از تعداد 264 نفر مدیر عالي مستقر در دفاتر مرکزی شركت هاي 
بیمــة دولتــي و خصوصي فعال در بازار بیمة ایران در تهران اســت که با اســتفاده از جدول مورگان 
 تعــداد 157 نفر به عنوان نمونه انتخاب شــدند و با اســتفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، پرسشــنامه 

در بین آنها توزیع شد.

تحلیل یافته ها 
توصیف یافته های جمعیت شناختی

با توجه به نتایج بخش اول پرسشــنامه )ویژگي هاي جمعیت شناختي(، اطالعات زیر به طور خالصه در 
مورد مشــخصات نمونة آماري مورد نظر ارائه مي شــود. نتایج کلی حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی 
بیانگر این اســت که 71 درصد پاســخ دهندگان مرد و 29 درصد زن بودند  و بیشــتر پاســخ  دهندگان 
)17/7درصد(، در بازة 50 سال به باال سن دارند. بیشترین فراوانی مربوط به مدرک تحصیلی کارشناسی 

است و اکثریت افراد بین 5 تا 10 سال سابقة فعالیت در صنعت بیمه دارند.
پاسخ به پرسش های پژوهش: در این بخش از پژوهش دیدگاه هاي پاسخ دهندگان دربارة هر یك از 
عوامل در قالب سؤاالت پرسشنامه سنجش شد. سؤاالت پرسشنامه در قالب طیف لیكرت )خیلي زیاد تا 
خیلي كم( طراحي شده و پاسخ ها هر كدام از بازة 1 تا 5 كدگذاري شده اند. به طوری که مقدار 3 - 3/5 

برابر وضعیت متوسط طیف لیکرت در نظر گرفته شده است.
دیزان رعای د شنه های خی ساز انساني در بای بیمة ای ان در چه ومییتی اس؟    1

جدول 1. توخیع ف اوانی ویژگی های نی وی انسانی

دیانگیند شنه هادیانگیند شنه ها

تمایل به مشارکت در به اشتراک گذاری 2/92انجام کار گروهی و توانایی
3/19دانش

2/94تمایل کمک به دیگران2/77مهارت های ارتباطی میان فردی

2/38تعهد به سازمان3/04مهارت های ارتباطی نوشتاری
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در پاسخ به پرسش 1، در بخش زیرساخت انسانی در عامل ویژگی های نیروی انسانی طبق جدول 1 
مشخص شد، به مهارت های ارتباطی نوشتاری و تمایل به مشارکت در به اشتراک گذاری دانش به طور 
متوســط توجه می شود، درحالی که به توانایی انجام دادن کار گروهی، مهارت های ارتباطی میان فردي 

و تمایل کمک به دیگران، پایین تر از حد متوسط و به تعهد سازمانی افراد در حد کم توجه می شود.

دیزان رعای د شنه های خی ســاز ف آیادي )ســاخدانی( در بای بیمة ای ان در چه     2
ومییتی اس؟

برای پاسخ به این سؤال، وضعیت مؤلفه ها به تفکیک هر عامل بررسي شده است.

نگرش و حمایت مدیران

جدول 2. توخیع ف اوانی نگ ش و حمای ددی ان

دیانگیند شنه هادیانگیند شنه ها

 آگاهی از اهمیت اشتراک گذاری دانش 
2/95بین کارکنان

 اعتقاد به افزایش موفقیت سازمان 
 از طریق اشتراک گذاری دانش 

بین کارکنان
2/83

 تشویق و حمایت کارکنان در 
 به اشتراک گذاری دانش خود 

با همکاران
3/04

 تمایل مدیران سازمان در 
 به اشتراک گذاری دانش خود با 

دیگر کارمندان
3/00

 مفید دانستن تشویق کارکنان 
 برای به اشتراک گذاری 

دانش با همکاران
 تالش در القای فرهنگ 2/87

3/07به اشتراک گذاری در سازمان

در بخش عامل نگرش و حمایت مدیران طبق جدول 2 مشــخص شــد که مدیران به طور متوســط 
فعالیت های اشــتراک گذاری دانش را تشــویق و حمایت می کنند، به اشــتراک گذاری دانش خود با 
دیگر کارمندان تمایل دارند و برای القای فرهنگ به اشــتراک گذاری در ســازمان تالش می کنند در 
صورتی که، نگرش آنها نســبت به اهمیت اشــتراک گذاری دانش بین کارکنان و مفید دانستن تشویق 
کارکنان در به اشــتراک گذاری دانش و اعتقاد به افزایش موفقیت ســازمان از طریق اشتراک گذاری 

دانش، در سطح پایین تر از حد متوسط قرار دارد.
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راهبردهای به اشتراک گذاشتن دانش

جدول 3. توخیع ف اوانی راهب دهای به اشت اا گذاشتن دانل

دیانگیند شنه هادیانگیند شنه ها

کارآموزی کارکنان تازه استخدام شده در کنار 
بیان و ثبت اشتباهات گذشته در سازمان برای 2/86کارکنان با تجربة سازمان) برنامه استاد شاگردی(

3/51اجتناب از تکرار

فراهم ساختن شرایط براي شرکت در همایش ها 
و گردهمایی ها و کارگاه های تخصصی در 

حوزة کاری
3/81ایراد سخنرانی های علمی توسط کارکنان3/01

درخواست گزارش از کارکنان پس از شرکت 
ارائة برنامه های آموزشی توسط همکاران برای 3/05در کنفرانس ها، سمینارها و نمایشگاه ها

انتقال دانش به یکدیگر
3/08

برگزاري کارگاه هایي برای ترویج دانش و 3/65مصاحبه با کارکنان انتقالی یا اخراجی
3/77تجربه با مراکز مختلف

3/38بیان ایده و افکار در جلسات همفکری سازمانی

 دسترسی آزاد به مدارک، اطالعات و 
دانش نگهداری شده )مدارک فنی، 
 گزارش های تحقیقاتی و مکتوب( 

در سایر بخش های سازمانی

3/02

جلسات بیان خاطرات شغلی و داستان های 
3/76موفقیت

برنامه ریزی برای انتشار نشریة سازمانی )ثبت 
گزارش و اسناد/ انتشار مقاالت در خبرنامه و 

مجالت داخلی شرکت(
3/01

نگاهــي به نتایج به دســت آمــده در بخش عامــل راهبرد های به اشــتراک گذاشــتن دانش در 
جدول 3 نشــان مي دهد که فعالیت هایی همچــون مصاحبه با کارکنان انتقالی یا اخراجی، جلســات 
بیان خاطرات شــغلی و داســتان های موفقیت، بیان اشــتباهات گذشــته در ســازمان برای اجتناب از 
تکرار، ایراد ســخنرانی های علمی توســط کارکنــان و برگزاري کارگاه هایي بــرای ترویج دانش و 
تجربــه با مراکز مختلف، باالتر از حد متوســط اجرا می شــود، در صورتی کــه کارآموزی کارکنان 
تازه اســتخدام شــده در کنار کارکنان با تجربة ســازمان ســطح متوســط رو به پایینی دارد. از سوی 
دیگر، به طور متوســط در شــرکت های بیمه دوره های آموزشــی توســط همکاران برگزار می شود، 
کارکنــان در همایش هــا و گردهمایی های حوزة فعالیت خود شــرکت می کنند و پس از شــرکت 
در چنین برنامه هایی یادداشــتی تهیه و به صورت دوره ای جلســات داخلی بــر مبنای نیاز و با حضور 
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کارکنان در ســازمان برگزار می شــود و واحدها به مدارک و مســتندات داخل ســازمان دسترســی 
 دارند و نشــریات و خبرنامــة داخلی را نیز شــرکت ها به صورت متناوب و به مناســبت های مختلف 

منتشر می کنند.

ساختار و روابط سازمانی

جدول 4. توخیع ف اوانی سازتار و روابط ساخدانی

دیانگیند شنه هادیانگیند شنه ها

 داشتن پست کارشناس مدیریت دانش
 تسهیل ارتباط سرپرستان با مجموعة 3/66)یا عناوین مشابه(

2/72زیردست خود

وجود مرکز مدیریت دانش یا واحدی خاص 
طراحی محیط کاری به منظور سهولت ارتباط و 3/59برای برنامه ریزی مدیریت دانش سازمانی

3/05گفت وگوی افراد

نزدیک هم قرار گرفتن واحدهایی که به تبادل و 3/35فعالیت در قالب گروه های کاری و هم عمل
2/94انتقال دانش مشابه نیاز دارند

 عدم تمرکز در تصمیم گیری 
3/20اجرای سیاست گردش کار در یک واحد3/27)تصمیم گیری مشارکتی(

برقراری ارتباط کارکنان از طریق مالقات ها 
و روابط غیررسمی در سازمان با یکدیگر در 

واحدهای مختلف
3/60اجرای سیاست گردش کار در واحدهای متعدد3/23

تسهیل ارتباط کارکنان با دیگر افراد و گروه های 
3/38بیرون از سازمان

در بخش عامل ســاختار و روابط سازمانی طبق جدول 4 مشخص شد که محیط فیزیکی و آرایش 
واحدهای کاری به گونه ای نیســت که واحدهایی که به تبادل و انتقال دانش مشابه نیاز دارند، نزدیک 
به هم قرار گیرند یا در یک ســاختمان مســتقر باشند. ارتباط مناســبی بین مدیران و مجموعة زیردست 
برای تبادل دانش وجود ندارد. در شرکت های بیمه نقش ها و پست های مشابه مدیریت دانش و واحدی 
به منظور برنامه ریزی مدیریت دانش سازمانی لحاظ و گردش کاری درون واحدی و برون واحدی انجام 
می شود. به طور متوسط گروه  های کاری و تصمیم گیری مشارکتی، روابط غیررسمی درون سازمانی و 

برون سازمانی و فضای تعامل اجتماعی درنظر گرفته شده است.
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فرهنگ و جّو سازمانی

جدول 5. توخیع ف اوانی ف هاگ و جّو ساخدانی

دیانگیند شنه هادیانگیند شنه ها
جّو قابل اطمینانی در سازمان فراهم شده که 

کارکنان به مهارت ها و تخصص یکدیگر متقاباًل 3/05ارتباطات باز شکل بگیرد
2/85اعتماد دارند

فرهنگ سازمانی زمینة یادگیری را تسهیل 
همواره بر تقویت روحیة همکاری و مشاركت و 3/02می کند

2/93كارگروهي تأکید می شود

توزیع و به اشتراک گذاری دانش به عنوان 
3/17قدرت قلمداد می شود

کارکنان برای بیان پیشنهادهای خود در زمینة 
فعالیت های مربوط به اشتراک گذاری دانش 

تشویق می شوند
3/08

یافته هاي پژوهش در بخش عامل فرهنگ و جّو ســازمانی طبق جدول 5 نشان مي دهد كه فرهنگ 
و جّو اطمینان بخش، فرهنگ یادگیری سازمانی، فرهنگ اشتراک دانش و فرهنگ ترغیب و تشویق به 
بیان ایده ها، به طور متوسط در شرکت های بیمه حاکم است، در صورتی که روحیة همکاری و تشریک 

مساعی و اعتماد متقابل کارکنان به یکدیگر در سطح پایین تر از حد متوسط ارزیابی شده است.

پاداش های سازمانی و ارزیابی

جدول 6. توخیع ف اوانی پاداش های ساخدانی و ارخیابی

دیانگیند شنه هادیانگیند شنه ها

3/82مرخصی های تشویقی3/50افزایش حقوق بر مبنای پایة تشویقی

3/56تشویق های غیر مالی3/25ارتقای شغلی

ارزیابی عملکرد براساس میزان مشارکت 3/24افزایش امنیت شغلی
3/48کارکنان در فعالیت های اشتراک گذاری دانش

در بخش عامل پاداش های سازمانی و ارزیابی طبق جدول 6 مشخص شد که ارتقای شغلی، افزایش 
امنیت شــغلی و ارزیابی عملکرد کارکنان براســاس میزان مشارکت در فعالیت های به اشتراک گذاری 
دانش و افزایش حقوق برمبنای پایة تشویقی، دارای وضعیت متوسطی است، در حالی که مرخصی های 

تشویقی و تشویق های غیرمالی دارای وضعیتی باالتر از حد متوسط هستند.
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راهبرد سازماني 

جدول 7. توخیع ف اوانی راهب د ساخدان

دیانگیندوشنه ها
3/18به اشتراک گذاری دانش مؤثر یکی از الویت های اول سازمان است

3/44طرح و خط مشی های منسجمی برای پیاده سازی به اشتراک گذاری دانش تدوین شده است
3/39نیازهاي خاص هر یک از بخش ها جهت تبادل و به اشتراک گذاری دانش بررسي و پیش بیني مي شود

3/27به اشتراک گذاشتن دانش شخصی مربوط به کار بخشی از وظایف و مسئولیت های هر کس به شمار می رود
3/41سازمان، به روشنی مأموریت سیستم به اشتراک گذاری دانش را برای کارکنان خود بیان کرده است

در بررســی عامــل راهبرد ســازمان، در بخش زیرســاخت فرآیندی همان گونه کــه در جدول 7 
مشــخص است، تمام گویه ها در حد متوسط ارزیابی شــد. یعنی به طور متوسط در شرکت های بیمه به 
اشــتراک گذاری دانش یکی از اولویت های اول ســازمان اســت، طرح و خط مشی های منسجم برای 
پیاده ســازی به اشتراک گذاری دانش تدوین شده است، نیازهای خاص هر یک از بخش ها برای تبادل 
و به اشــتراک گذاری دانش بررســی و پیش بینی می شود، به اشتراک گذاشتن دانش شخصی مربوط به 
کار، بخشی از وظایف و مسئولیت های هر کس به شمار می رود و سازمان، به روشنی مأموریت سیستم به 

اشتراک گذاری دانش را برای کارکنان خود بیان کرده است. 

دیزان رعای د شنه های خی ســاز فااوری اطالعاتی و ارتباطی در بای بیمة ای ان در     3
چه ومییتی اس؟

جدول 8. توخیع ف اوانی کارب د فااوری اطالعاتی و ارتباطی

دیانگیند شنه هادیانگیند شنه ها
میزان استفادة کارکنان سازمان از فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی برای به اشتراک گذاری دانش با سایر افراد 

درون سازمان
2/58پست الکترونیک3/16

میزان استفادة کارکنان سازمان از فناوری های اطالعاتی 
و ارتباطی برای به اشتراک گذاری دانش با سایر افراد 

بیرون از سازمان
3/90کنفرانس های رایانه ای3/32

میزان برگزاري دوره های آموزشی خاص فناوری های 
اطالعاتی و ارتباطی به منظور آشنایی با سیستم ها و 

فرآیندها برای همة کارکنان
3/58گروه افزارها3/17
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دیانگیند شنه هادیانگیند شنه ها
میزان اختصاص هزینة سازمان برای تهیة امکانات 

2/11تلفن2/66سخت افزاری و نرم افزاری

3/41پایگاه ها و مخازن دانش2/31وب سایت و پورتال سازمانی
3/59نقشة دانش2/14شبکة داخلی )اینترانت(

گروه مباحثه ) تابلو اعالنات الکترونیکی، 2/72شبکة جهانی )اینترنت(
3/77اتاق چت(/تاالرهای گفت وگوی آنالین

 شبکه های اجتماعی 
3/78سامانة یکپارچة مدیریت دانش3/32)وبالگ اختصاصی سازمان، ویکی و ...(

در بخش زیرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی در دو عامل پشتیبانی و کاربرد فناوری اطالعاتی و 
ارتباطی طبق جدول 8 مشخص شد، به طور متوسط كاركنان سازمان از فناوري هاي اطالعاتي و ارتباطي 
براي به اشــتراك گذاري دانش با ســایر افراد درون و بیرون از ســازمان اســتفاده مي كنند و دوره هاي 
آموزشي خاص به منظور آشنایي با سیستم ها و فرآیندها، براي همة كاركنان برگزار مي شود. در سطح 
متوســط رو به پایین هزینه براي تهیة امكانات سخت افزاري و نرم افزاري اختصاص مي دهند. ابزارهایي 
چون وب ســایت و پورتال سازماني، شــبكة داخلي)اینترانت(، و تلفن در حد كم، اینترنت متوسط رو 
به پایین، شبکه های اجتماعی همچون وبالگ اختصاصی سازمان، ویکی و ...، پست الکترونیک، گروه 
افزار، پایگاه دانش در حد متوســط و نقشــة دانش، گروه های مباحثه و ســامانة مدیریت دانش در حد 

متوسط رو به باال و در نهایت کنفرانس های رایانه ای در حد زیاد استفاده می شود.

دیزان رعای د شنه های خی ساز های اشت اا دانل در بای بیمة ای ان در چه ومییتی اس؟    4

جدول 9. توخیع ف اوانی ومیی خی ساز های اشت اا دانل

دیانگینخی ساز
2/868زیرساخت انسانی

3/207زیرساخت فرآیندی )سازمانی(
3/124زیرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی

3/066زیرساخت اشتراک دانش

اداده ی جدول 8. توخیع ف اوانی کارب د فااوری اطالعاتی و ارتباطی
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همان طور که در جدول 9 آمده است مقدار میانگین به دست آمدة زیرساخت فرآیندی )سازمانی( 
و زیرســاخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی بیشتر از 3 شده است که گویای وضعیت متوسطی است در 
صورتی که میانگین زیرساخت انسانی کمتر از 3 است که نشان می دهد وضعیت کلی صنعت بیمة ایران 

به لحاظ زیرساخت انسانی پایین تر از سطح متوسط است.

بحث و نتیجه گیری
امروزه اهمیت نقش اطالعات و دانش به حدي است که جامعة کنوني را جامعة دانش محور مي خوانند. 
در این جامعه، به منظور رقابت در عرصة اقتصاد جهاني، دانش نقش کلیدي و محوري دارد تا جایي که 
اقتصاد نیز تبدیل به اقتصاد دانش و اقتصاد اطالعات شــده اســت. با توجه به اینکه صنعت بیمه به عنوان 
یکی از بخش هاي اقتصاد، تحت تأثیر تحوالت شرایط کسب وکار و تجارت قرار دارد و برای موفقیت 
در این عرصه نیازمند ارائة خدمات و پرداختن به کســب وکار بر مبنای الزامات جدید اقتصادی است و 
باتوجه به تأكید برنامة تحول اقتصادی کشور بر نقش آفریني بیشتر صنعت بیمه در اقتصاد كشور و لزوم 
همگامی این صنعت با دیگر حوزه های مالی مانند بانک ها و بورس ها، شرکت های بیمه ای باید خدمات 
خود را در بســتر اقتصاد دانش  محور ســازماندهی و ارائه و در ساختار تشــکیالتی و ادارة شرکت ها از 
رویکردها و جهت گیری های جدید علمی ازجمله مدیریت دانش استفاده کنند. اشتراک دانش یکی از 
راه های مهم برای موفقیت در بازار رقابتی است و این امر مستلزم شناسایي عوامل و اقدام عملي بر مبناي 
این عوامل تأثیرگذار در مراحل مختلف اســتقرار سیستم اشتراک دانش است. در راستای این اهمیت، 
هدف پژوهش حاضر شناســایی مؤلفه های مورد نیاز پیاده سازی اشتراک دانش و بررسی وضعیت آنها 

در صنعت بیمة ایران است.
در این پژوهش پس از مطالعة مباني نظري پژوهش 68 مؤلفه شناسایی و آزمون شد كه در مقایسة 
با پژوهش هاي صورت گرفته در داخل و خارج از كشــور سعی شده است پژوهش حاضر در بردارندة 
عوامل مؤثر بر اشــتراك دانش به صورت جامع و كامل  باشــد. مؤلفه های شناســایی شــده در 8 عامل 
ویژگی های نیروی انسانی، نگرش و حمایت مدیران، راهبرد به اشتراك گذاری دانش، ساختار و روابط 
ســازمانی، فرهنگ و جّو سازماني، پاداش های ســازمانی و ارزیابی، راهبرد سازمانی و کاربرد  فناوری 
اطالعاتی و ارتباطاتی تحت ســه زیرساخت انسانی، فرآیندی )سازمانی( و فناوری اطالعاتی و ارتباطی 

قرار گرفتند و وضعیت آنها سنجیده شد.
زیرســاخت انسانی، مهم ترین عامل در اشتراک دانش محسوب می شود، زیرا با انسان )که عامل و 
دلیل اشتراک دانش است( سرو کار دارد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ضعیف ترین وضعیت را 
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زیرساخت انسانی دارد؛ پژوهش صدیقی )1391( نیز این مطلب را تأیید می  کند. از میان عوامل انسانی، 
تعهد به ســازمان و احساس مسئولیت به شغل و محل کار که بر میزان کارایی کارکنان تأثیرگذار بوده 

است، وضعیت نامطلوب تری دارد. 
زیرساخت ســازمانی، وضعیت مناســبی و رتبة اول را میان سایر زیرســاخت ها دارد. مانند اجراي 
هرگونه سیســتم و برنامة جدید در ســازمان ها، اجراي موفقیت آمیز مدیریت دانش نیازمند پشــتیباني و 
حمایت فعال و همه جانبة مدیریت ارشد است و قبل از دیگر عوامل، این عوامل باید مدنظر قرار گیرند. 
نتایج نشان داد که بر عکس پژوهش الهی )1390( و مطابق با پژوهش رحمتی نودهی )1391(، مدیران 

شرکت های بیمه، نگرش مثبتی نسبت به اشتراک دانش دارند و از اجرای آن پشتیبانی می کنند.
از میان مؤلفه های راهبرد های اشــتراک دانش، کارآموزی کارکنان تازه اســتخدام شــده در کنار 
کارکنان با تجربة سازمان، سهم کمتری داشت. به عبارت دیگر شاید کارکنان با سابقة سازمان، تمایلی 
به اشــتراک گذاری دانش خود با کارکنان تازه استخدام شده ندارند و آن  را دلیلی برای کاهش امنیت 
شغلی تلقی می کنند و عاملی برای تضعیف جایگاه سازمانی و قدرت خود می دانند یا احساس می کنند 
که احترام الزم را برای دانش آنها قائل نیســتند. در صورتی که استفاده از دانش در حین کار، موقعیتی 
عملی برای توســعة دانش ارزشمند اســت. به طوری که کارکنان در موقعیتی دانش را راحت تر کسب 

می کنند که نیاز باشد آن را به کار گیرند.
از لحاظ ســاختاری در شرکت های بیمه، نقش ها و پست های مشابه مدیریت دانش و واحدی برای 
برنامه ریزی در این زمینه لحاظ شده و سیاست گردش کاری درون واحدی و برون واحدی انجام می شود.
در اجرای اثربخش فرآیندهای اشتراک دانش، نوع تعامالت و ارتباطات انسانی حائز اهمیت است. 
در حالی که در شــرکت های بیمه، محیط فیزیکی کار در راستای سهولت ارتباط و تعامل افراد طراحی 
نشــده و ارتباط مناســبی میان مدیران و کارکنان حاکم است که این موضوع شــاید نشانی از وجود و 
حاکمیت ساختار سلسله مراتبی در شرکت های بیمه و رسمی بودن محیط سازمانی باشد که مانعی برای 

ارتباط و تعامل نزدیک و صمیمانه میان مدیران و کارکنان به حساب می  آید.
از میــان عوامل فرهنگی، اعتمــاد ]برعکس پژوهش الهی)1390([ و روحیة همکاری و مشــارکت، 
وضعیت نامطلوبی در شــرکت های بیمه دارد. مدیران باید ســطح باالیی از اعتماد و خوش بینی در روابط 
اعضای سازمان با یکدیگر ایجاد کنند. روابط مبتنی بر اعتماد موجب ارتباط مؤثر و مهارت های همکاری 
می شود به بیان دیگر اعتماد، تبادل اطالعات بین طرفین را تسهیل می کند و سبب می شود که افراد با اعتماد 
به طرف متقابل از این لحاظ که از اطالعات سوءاستفاده نمی کند، اطالعات را در اختیار طرف مقابل قرار 
دهند. این امر شاید اشتراک و کاربرد دانش و اطالعات در سازمان و در بین اعضا را تسریع و تسهیل کند. 
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وضعیت راهبرد ســازمانی همانند نتیجة پژوهش صدیقی )1391( در ســطح متوسطی قرار دارد که 
نشــان دهندة این است که شرکت های بیمه به اهمیت آن واقف هستند و آن را در برنامه ریزی راهبردی 

خود به کار گرفته اند.
فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان محمل مناســبی برای ارتباطات درون و برون ســازمانی، در 
شــرکت های بیمه وضعیت مطلوبی دارد که با نتیجة حاصل از پژوهش خاکســار )1389(، بوالحســنی 
)1391( و صدیقــی )1391( همخوانی دارد. در پژوهــش حاضر کنفرانس های رایانه ای باالترین میزان 
اســتفاده را نشــان می دهد، در حالی که در پژوهش فالح )1392( رتبة 6 را کسب کرده است. فناوری 

اطالعات و ارتباطات، رتبة دوم را در اشتراک دانش میان کارکنان شرکت های بیمه دارد.
در مجموع می توان گفت که وضعیت زیرســاخت اشتراک دانش در صنعت بیمة کشور، به نسبت 
مطلوب ارزیابي مي شود و نمی توان گفت که وضعیت نامطلوبی دارد. این طور به نظر می رسد که با توجه 
به اینکه فضای صنعت بیمه روز به روز رقابتی تر می شــود، شــرکت های بیمه اهمیت اشــتراک گذاری 

دانش را در راستای کسب مزیت رقابتی درک کرده اند و آن را پیاده می کنند. 
با توجه به نتایج پژوهش، به تفکیک راهبردهایی برای بهبود وضعیت سه زیرساخت اشتراک دانش 
در صنعت بیمه مطرح می شــود که راهگشای شــرکت های بیمه در بهبود وضعیت مؤلفه های اشتراک 

دانش است. 

خی ساز انسانی 
ایجاد ســازوكارهاي مناسب در فرآیند كارمندیابي و در نظر گرفتن معیارهایی چون توانایی انجام • 

دادن کار گروهی، مهارت های ارتباطی میان فردی و نوشتاری، تمایل به مشارکت در اشتراک گذاری 
و کمک به دیگران و متعهد بودن به سازمان در حین گزینش و انتخاب نیروی انسانی؛

برگزاری کارگاه ها و دوره هایی برای افزایش ســطح مهارت های ارتباطی میان فردی و نوشــتاری • 
کارکنان و آشناسازی آنها با اهمیت و نقش اشتراک دانش در ارتقای فردی و سازمانی. 

خی ساز ف آیادی )ساخدانی(
پرورش یا انتخاب رهبران و مدیران حامي و متعهد به عنوان عاملي تأثیرگذار در عملیاتي شدن موفق • 

اشتراك دانش؛ 
در نظر گرفتن دوره های کارآموزی نیروهای تازه استخدام شده در کنار نیروهای با تجربة سازمان؛• 
تشویق هر چه بیشتر کارکنان به برگزاری دوره ها و کارگاه هاي آموزشي مداوم توسط همکاران؛ • 
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ایجاد زمینه هایی برای ایراد ســخنرانی های علمی توســط کارکنان به مناســبت های گوناگون در • 
حوزه های تخصصی مورد فعالیت؛

برگزاری نشســت ها، دوره های آموزشی و گردهمایی ها از سوی ســازمان مرکزی برای کارکنان • 
نمایندگی ها و شعب سراسر کشور و تشویق کارکنان به شرکت فعاالنه در این برنامه ها؛

ایجاد انگیزه و افزایش توانایی کارکنان برای نگارش و نوشــتن مقاله در خبرنامه و نشــریة داخلی • 
سازمان یا ارائة مقاله در همایش های تخصصی بیمه ای و مرتبط به آن؛ 

راه اندازي اتاق فكر در شــركت هاي بیمه در راستای همفکری برای حل مسائل و مشکالت جاری • 
سازمان و بحث و گفت وگو پیرامون برنامه های آتی و اهداف سازمان؛

تشکیل جلســات غیررسمی به صورت متناوب برای بحث و مطرح کردن تجربیات موفق و ناموفق • 
کارکنان؛

تمركز بر كارگروهــي، ایجاد گروه هاي تخصصی بیمه ای و گروه هاي بین ســازماني و گروه هاي • 
كاري به عنوان عاملي برای ارائه و كاربردي كردن اشتراك دانش در سازمان؛ 

ایجاد ساختاري سازماني با ویژگي هاي عدم تمركز در تصمیم گیري، قوانین و مقررات كمتر، انعطاف پذیري • 
بیشتر، ساختار افقي تر یا شبكه اي، ارتباطات غیررسمي بیشتر برای بهبود وضعیت اشتراك دانش؛

ســازماندهی واحدهای کاری به گونــه ای که افرادی که به طور مداوم بــا یکدیگر کار کرده اند یا • 
بیشترین بهره را از تبادل دانش با همکاران خود می برند، در کنار همدیگر قرار داشته باشند؛

ارتباط مؤثر و نزدیک مدیر با مجموعة زیردست خود؛• 
ایجاد فرهنگ پرسش و پاسخ به طوری که كاركنان در بحث هایي كه دربارة دانش و مسائل جدید • 

پیش مي آید، شركت كنند و به همدیگر بازخوردهاي مناسب بدهند؛ 
ایجاد فرهنگي در سازمان كه فرآیند اشتراك دانش را به طور جمعي و مشترك میان همة كاركنان • 

شركت از مدیران تا كاركنان عملیاتي در تمامی فعالیت هاي سازماني ممكن و ضروري کند؛
بسترســازی زمینه های مشــارکت فعال کارکنان در زمینة رفع مسائل و مشــکالت سازمان و ایجاد • 

فضای اعتماد متقابل در جلب این مشارکت؛
اتخاذ سیاست ها و راهبردهایی که به بیان آزاد نظرها و عقاید، ارتباط باز و صادقانة اعضا، حل مؤثر • 

تعارض، مشارکت و همکاری، باور و احترام متقابل و درک نظرهای یکدیگر در گروه های کاری 
کمک کند؛

در نظر گرفتن پاداش های مالی و غیر مالی. به این طریق کارکنانی که عالقة زیادی به اشتراک دانش • 
خود با همکاران ندارند، ترغیب می شوند؛
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بازنگری در شــاخص های ارزیابی عملکرد و پاداش دهی کارکنان با هدف ارج نهادن به اشتراک • 
دانش و اســتفاده از ارزیابی های مدون نظام مند و دوره ای، تا امکان ارتقای کارکنان دانشــوری که 

برای اشتراک دانش تالش می کنند به سطوح باالتر امکان پذیر شود؛
افزایش توجه ســازمان در طراحی برنامه های راهبردی و ترویج خط مشي هایي كه سازمان فرآیند • 

اشــتراك دانش را ممكن کند و بیان روشــن اهداف و برنامه های تدوین شــده در هر یک از ابعاد 
دانش سازمانی برای همة کارکنان.

زیرساخت فناوری اطالعاتی و ارتباطی 
پایگاه دانشــی واحد شــكل گیرد كه ســخنرانی ها، گزارش ها و مــدارک فنی، تجربیــات کارکنان، 

عملکردهای برتر سازمان، درس های گرفته شده از پروژه های سازمانی و ... در آن ذخیره شود. 
 پایگاهی از حوزه های تخصصی حرفه ای، مهارت های خاص و عالیق پژوهشــی کارکنان شــکل 
گیرد و تدبیرهای مختلفی برای برقراری ارتباط میان افراد با عالیق مشترک اندیشیده شود و حتی گاهی 
تا مدتی پس از بازنشســتگی نیروهای کارآمد ســازمان، این امکان برای کاربران سازمان فراهم باشد تا 
با این افراد به صورت رسمی تماس مستقیم برقرار کنند. چنین رویکردی در نهایت به ایجاد کتابخانه و 

آرشیوی از ایده ها، افکار و عقاید با ارزش سازمانی منجر می شود.
سیســتمی طراحی شــود که امکان برقراری ارتباط و پرسش و پاســخ برخط39 و غیربرخط40 بین 
مدیران،  خبرگان،  کارشناسان و... را برقرار  کند. به طور اتوماتیک سؤاالت بی پاسخ را به خبرگان مناسب 

مرتبط،  جلسات برخط برقرار و حتی جلسات فیزیکی را هماهنگ  کند.
سیستم آموزش مجازی پیاده شود تا افرادی که در نقاط مختلف کشور هستند بتوانند از برنامه های 

آموزشی سازمان استفاده کنند.
از سیستم پیشنهادها، اینترانت، تابلوهاي اعالنات، جلسات گفت وگو و ... استفاده کنند.
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