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چکیده
زمینه :با توجه به اینکه تسهیم مؤثر دانش یک روش مهم برای بهبود کارایی عملیاتی زنجیره تأمین است ،بررسی عوامل
مؤثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین امری ضروری به نظر میرسد درحالیکه تحقیقات کمی در این زمینهه صهورت
گرفته است.
هدف :این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین است.
روش پژوهش :نوع تحقیق ازنظر روش «آمیخته اکتشافی» است .جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران شهرکتههای
عضو زنجیره تأمین برق خراسان ( 164نفر) میباشد که از این تعداد 542 ،نفر با استفاده از شیوه نمونهگیری تصهادفی
طبقههبنهدیشهده بهههعنهوان نمونهه تحقیههق انتخها

گردیهد .دادههههای جمه آوریشهده بهها اسهتفاده از نهر افزارهههای

 Statistica10،SPSS،Excelو آزمونهای نسبت ( )zو  -tاستودنت مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت.
یافتهها :بر طبق یافتههای تحقیق ،یک مدل مفهومی در هشت عامل و تئوریهای مرتبط شناسایی گردید .نتایج حاصل
از آزمودن مدل حاکی از این بود که عامل نگرش سازمانی نسبت به تسهیم دانش و عامل اعتماد بین سازمانی به ترتیب
دارای بیشترین و کمترین میانگین در زنجیره تأمین برق خراسان است.
نتیجهگیری :این مطالعه به درک عوامل مهم مؤثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین کمک میکند.
واژههای کلیدی :تسهیم دانش ،زنجیره تأمین ،عامل اعتماد بین سازمانی

 1استادیار ،گروه مدیریت ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران skhayatmoghadam@gmail.com
 2استادیار ،گروه مدیریت ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران masoudtaherilari@yahoo.com

 3کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،شرکت برق منطقهای خراسان ،مشهد ،ایران (مسئول مکاتبات)
leilaoliaee1392@gmail.com
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مقدمه

(چامازکوتی و دیگران  .)5 ،5245در سالهای اخیر

سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 6931

تقاضا برای محصول و خدمات باکیفیت باالرو به

تسهیم دانش بهعنوان قسمت اصلی مدیریت دانش و

افزایش است .مشتریان خواهان محصول مناسب ،در

یک عامل مهم یکپارچهسازی برای بهینهسازی عملکرد

مکان مناسب و بهموق هستند .تولید مدرن ،زمان و

زنجیره تأمین ،توجه محققین داخلی و خارجی را به

هزینه فرایند تولید را پائین آورده و زنجیره تأمین را

خود جلب کرده است .تسهیم دانش بسته بهموقعیتی

بهعنوان مرز نهایی کاهش هزینه و مزیت رقابتی مطرح

که در آن مدنظر قرارگرفته ،ممکن است به شیوههای

میسازد .در چنین محیطی نمیتوان به سازمان بهعنوان

مختلفی تعریف گردد .گاهی اوقات تسهیم دانش

یک واحد کسبوکار مجزا نگریست ،بلکه باید آن را

بهعنوان انتقال دانش نیز نامیده میشود (زواوی و

بهعنوان بخشی از زنجیره تأمین در حال رقابت با سایر

دیگران  .)21 ،2011بهطور مثال ،ریگ در مقالهای در

زنجیرههای موجود در بازار در نظر گرفت (استفانویچ

سال  2004بیش از سی مان برای تسهیم دانش را

و دیگران  .)213 ،2002زنجیره تأمین شامل شبکهای از

شناسایی کرد .همین نویسنده در مقاله جدیدتر در سال

سازمانها است که از طریق ارتباطات باالدستی و

 2002هنگا پیشنهاد اقداماتی برای غلبه بر موان

پاییندستی در فرایندها و فعالیتهای مختلف ارزش زا

یکسان و مشابه ،واژه انتقال دانش را بکار میبرد،

در قالب کاالها و خدمات ارائهشده به مصرفکننده

بنابراین بهمنظور بررسی تسهیم دانش نباید انتقال دانش

نهایی دخیل هستند (دی و نت  .)9 ،2013زنجیره

نادیده گرفته شود (پاولین و سان سون .)85 ،5245

تأمین شامل سه بخش است :بخش باالدستی که در آن

تسهیم دانش عبارت است از توزی دانش یا هر آنچه

تأمین مناب و تدارکات از تأمینکنندگان خارجی رخ

آموختهشده است و میتوان آن را قلب سازمان

میدهد .بخش داخلی که در آن تولید ،مونتاژ و یا

یادگیرنده در نظر گرفت (چوکچای .)214 ،5242

بستهبندی رخ میدهد .بخش پاییندستی که در آن

تسهیم دانش به معنی به اشتراکگذاری اطالعات،

توزی  ،اغلب توسط توزی کنندگان خارجی رخ میدهد

ایدهها ،پیشنهادها و تجار

مرتبط سازمانی افراد با

(رینر و سجیلسکی  .)338 ،2011هر زنجیره تأمین پایه

یکدیگر است (دسا فرایر و دیگران .)882 ،2012

عبارت است از یک زنجیره از فرایندهای اجرایی

تحقیقات بر روی تسهیم دانش بر اساس طیف

تأمین ،تولید و ارسال (سلیمانی سه دهی و غفاری

گستردهای از نظریهها مطرحشده است (نور و سلیم

نسب  .)84 ،1392در زنجیره تأمین عالوه بر جریان

 ;410 ،2012وانگ و نوعه  .)122 ،2010ازجمله این

کاال دو جریان دیگر نیز وجود دارد :جریان اطالعات و

نظریهها میتوان به تئوری رفتار برنامهریزیشده

جریان مالی (افشار و دیگران  .)1344،2عملیات

2

1

) (TPBو نظریه سرمایه اجتماعی ) ) SCTاشاره نمود.
3

زنجیره تأمین بر جابجایی مواد تمرکز دارد درحالیکه

مطابق نظریه رفتار منطقی ( )TRAکه توسط آیزن و

تسهیم اطالعات بر جریان اطالعات متمرکز است

فیش باین ( )1940ارائهشده است ،باورها و ارزشیابیها

(راشد و دیگران  .)64 ،5242عوامل و ابزارهای

بر نگرش فرد تأثیر میگذارد ،درحالیکه انگیزش و

گوناگونی برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین

باورهای هنجاری بر هنجارهای ذهنی تأثیر میگذارد.

شناختهشده است .یکی از ابزارها ،مدیریت دانش است

سپس ،نگرشها و هنجارهای ذهنی بر قصد و نیت فرد

(شاکریان  .)10 ،1391الوری مدیریت دانش را

اثر میگذارد و قصد و نیت بهنوبه خود رفتار فرد را

بهعنوان خلق ،اکتسا  ،تسهیم و بهکارگیری دانش

تحت تأثیر قرار میدهد .آیزن ( )1944،1949دریافت

برای ارتقای عملکرد سازمانی تعریف کرده است

از

محدودیتهای بسیار در زندگی واقعی مان

عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین58 / ...

این

دانش داخلی تمرکز داشت .از سال  2002تسهیم دانش

نظریه را با افزودن بعد جدید کنترل رفتاری درک شده

بیرونی توجه محققین داخلی و خارجی را جلب نمود.

رفتار

از سال  2003تحقیق بر روی تسهیم دانش در زمینه

برنامهریزیشده نامیده میشود (هانگ و چوانگ ،2009

زنجیره تأمین بهتدریج رشد فزایندهای به خود گرفت.

 .)1بر طبق این تئوری ،رفتار فرد تابعی از میزان قصد او

کی و وی ( )2002به بررسی عوامل مؤثر بر به

به انجا رفتار و میزان کنترل ارادی بر انجا رفتار می-

اشتراکگذاری دانش شرکای تجاری با استفاده از

باشد .قصد بهنوبه خود تحت تأثیر سه سازه مستقل

دیدگاه تئوری سیاسی اجتماعی و اقتصاد هزینه مبادله

نگرش ،هنجارهای انتزاعی و کنترل رفتاری درك شده

پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که عوامل مؤثر بر

قرار دارد (اسماعیل پناه و خیاط مقد .)82،1392

تصمیم یک سازمان برای تسهیم دانش با شرکای

تئوری سرمایه اجتماعی اغلب برای تشریح رفتار

تجاری خود شامل اعتماد نسبت به شریک تجاری،

تسهیم دانش در سازمان مورداستفاده قرار میگیرد.

قدرت شریک تجاری و میزان وابستگی متقابل

سرمایه اجتماعی به منابعی اشاره دارد که ریشه در

میباشند .در تحقیق چنگ و دیگران ( )2004باهدف

درون شبکههای روابط انسانی دارد .از دیدگاه تئوری

بررسی نحوه تعامل اعتماد با عوامل مؤثر بر تسهیم

سرمایه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی شرایط الز برای

دانش بین سازمانی در زنجیرههای تأمین سبز،

وقوع تبادل دانش را فراهم میکند (هانگ و چوانگ

ارزشهای مشترک ،مشارکت ،ارتباطات ،ظرفیت

 .)2 ،2009ویالنووا و جوسا ( )2003سرمایة اجتماعی

یادگیری ،رفتار فرصتطلبانه ،قدرت و تناسب مناب

را پدیدهای مدیریتی در نظر گرفتهاند که شامل  2مؤلفه

بهعنوان عوامل مؤثر بر اعتماد و تسهیم دانش بین

است؛ اعتماد ،ارزشهای مشترك ،ارتباطات ،همكاری،

سازمانی شناسایی گردید .نتایج حاصل از تحقیق هانگ

تعهد متقابل ،شناخت متقابل و شبکهها (فقیهی و فیضی

و چوانگ ( )2009نشان داد که اعتماد ،هنجارهای

 ;25 ،1344ابیلی و زارع خلیلی  .)131 ،1392سرمایه

حامی تسهیم ،هویت و روابط متقابل مهمترین عوامل

اجتماعی مفهومی كالن است كه دربرگیرنده ابعادی

مؤثر بر تسهیم دانش در اکثر مطالعات به شمار

مانند اعتماد اجتماعی ،مشاركت اجتماعی و هنجارها

میروند .الفت و صدیقی گاریز ( )1393در تحقیق

است (حضرتی صومعه و تنهایی  .)29 ،1344ناهاپیت

خود بهمنظور رتبهبندی عوامل مؤثر بر تسهیم اطالعات

و گوشال ( )1994جنبههای مختلف سرمایه اجتماعی

در زنجیره تأمین صنعت پاالیش و پخش فرآوردههای

سازمان را در سهطبقه اصلی جای میدهند؛ سرمایه

نفتی کشور به این نتیجه دست یافتند که

شناختی ،سرمایه ارتباطی ،سرمایه ساختاری (وانگ و

مسئولیتپذیری و تعهد در بین اعضای زنجیره تأمین،

نوعه  .)122 ،2010مهمترین جنبههای سرمایه

حمایت مدیریت ارشد ،میزان دقت در ارائه اطالعات،

ساختاری عبارتاند از؛ روابط شبکهای ،وضعیت و

سطح قابلیت فنآوری اطالعات موجود در بین اعضای

موقعیت روابط شبکهای ،سازمان مناسب .مهمترین

زنجیره ،هزینه فنآوری اطالعات موردنیاز ،عد

جنبههای بعد ارتباطی اعتماد ،هنجارها ،الزامات و

اطمینان مشتری و مناف اعضای زنجیره تأمین به ترتیب

انتظارات نقش ،هویت را در برمیگیرد .مهمترین

بهعنوان مهمترین عوامل تأثیرگذار بر تسهیم اطالعات

جنبههای عنصر شناختی شامل اهداف مشترک ،زبان و

میباشند .با در نظر گرفتن تسهیم دانش بهعنوان منب

کدهای مشترک ،حکایات مشترک است (هرندی

مزیت رقابتی زنجیره تأمین ،بررسی عوامل مؤثر بر

قابلیت پیشبینی نظریه رفتار منطقی ،چهارچو
مورد

تجدیدنظر

قرارداد

که

تئوری
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شکلگیری قصد و رفتار میشود ،لذا بهمنظور ارتقای

 .)124 ،1393بررسیهای اولیه صورت گرفته بر تسهیم
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تسهیم دانش در زنجیره تأمین امری ضروری به نظر

پژوهشی معتبر به چاپ رسیده است.

میرسد درحالیکه دراینباره تحقیقات کمی در داخل

مشاور ،داور یا ناظر پایاننامه و پروژههای تحصیلی در

کشور صورت گرفته است ،بنابراین پژوهش حاضر

زمینه موضوع تحقیق باشند .همچنین هیچ قانونی

باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در

صریحی برای انتخا

نمونه وجود ندارد و تعداد آن

زنجیره تأمین با استفاده از دو تئوری سرمایه اجتماعی

وابسته به نوع پژوهش ،تجار

و رفتار برنامهریزیشده میباشد .بر اساس هدف

زمان برای پاسخگویی است .در اینجا نمیتوان از

پژوهش ،این تحقیق در جستجوی پاسخ به این سؤال

قواعد معمول نمونهگیری استفاده نمود .زیرا عنصر

است که عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین

تعیینكننده در این روش ،موضوع صاحبنظر ،خبره و

کدا است؟

متخصص بودن در یك زمینه خاص است ،كه دست
پژوهشگر را برای انتخا

) استاد راهنما،

قبلی افراد ،تخصیص

افراد محدود مینماید

(طبیبی و دیگران  .)340 ،1344بدین منظور محقق

روش پژوهش
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پژوهش حاضر از نوع آمیخته اکتشافی است .در

برای تشكیل پانل دلفی؛ ابتدا با جستجوی افرادی كه

تحقیقات آمیخته اكتشافی ابتدا دادههای كیفی

دارای شرایط مذكور باشند ،تعداد  132نفر را شناسایی

گردآوریشده ،سپس با استفاده از رویکردهای تحلیلی

نمود كه از این تعداد  44نفر در خارج كشور و  82نفر

که با سؤال تحقیق کیفی بهترین تناسب رادارند ازلحاظ

در داخل كشور بودند و درنهایت از مجموع افراد خبره

کیفی مورد تجزیهوتحلیل قرار میگیرند ،درنهایت

و صاحبنظر دعوتشده در پانل دلفی ،تعداد  23نفر

بخش كمّی بر اساس یافتههای کیفی طراحی میشود

موافقت نمودند كه این افراد گروه خبرگان تحقیق را

(کرسول و کالرک  .)214 ،2011بر این اساس در این

تشكیل دادند .مراحل اجرای دلفی در این تحقیق شامل

تحقیق ابتدا بهمنظور تعیین عوامل مؤثر بر تسهیم دانش

سه مرحله به شرح ذیل میباشد؛ در مرحله اول دلفی

در زنجیره تأمین از روش دلفی 8که یک رویکرد کیفی

این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه

است استفاده گردید و سپس مدل بهدستآمده در

بدون ساختار (باز پاسخ) باهدف شناسایی تمامی

زنجیره تأمین برق خراسان با رویكرد كمّی مورد تست

عوامل تأثیرگذار بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین

و ارزیابی قرار گرفت .روش دلفی بهعنوان یک ابزار و

استفاده گردید .پس از بررسی پاسخهای مرحله اول و

روش برای اجماع سازی با استفاده از یکسری

همچنین استفاده از اطالعاتپایه موجود حاصل از

پرسشنامه جهت جم آوری دادهها از پانل افراد منتخب

بررسیهای پیشین پیرامون موضوع تحقیق 110 ،عامل

مناسب است (هسو و سندفورد  .)1 ،2002یكی از

شناسایی گردید كه از آنها برای طراحی پرسشنامه

مراحلی كه در كیفیت پاسخها بسیار مؤثر است،

دارای ساختار (بهعنوان ابزار مراحل بعد) استفاده شد.

و آگاه در زمینه موضوع

در مرحله دو دلفی از گروه خبرگان خواسته شد تا

موردمطالعه است .در این پژوهش ،خبرگان یا اعضای

نظرات و دیدگاههای خود را در رابطه با  110عامل در

گروه دلفی با استفاده از نمونهگیری غیر احتمالی

یك طیف پنج گزینهای لیكرت اعال نمایند .در این

انتخا

صحیح افراد مجر

قضاوتی بهگونهای انتخا

شدند كه بهگونهای انتخا

مرحله باهدف ارزیابی مجدد میزان اهمیت و تأثیر هر

شدند كه حداقل دارای تحصیالت كارشناسی ارشد و

یك از عوامل موردقبول در طرح دلفی اولیه ،معنیداری

واجد یك یا چند ویژگی زیر بودهاند؛ الف(دارای مقاله

هر یك از عوامل توسط آزمون آماری نسبت (آزمون

در زمینه موضوع پژوهش كه در مجالت علمی

 )Zموردسنجش قرارگرفته و نسبت موافقین و مخالفین

عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین58 / ...

جدول  :1آزمون نسبت ( )Zدر رابطه با عوامل مدل نهايی حاصل از مرحله سوم دلفی
نسبت موافقین

نسبت مخالفین

استحکا پیوند

%42

%14

2311

03012

قبول

هنجارهای حامی تسهیم

%42

%14

2311

03012

قبول

اعتماد بین شرکتها در زنجیره تأمین

%42

%14

2311

03012

قبول

قصد تسهیم دانش

%100

%0

3332

03000

قبول

نگرش سازمانی نسبت به تسهیم دانش

%91

%9

2321

03003

قبول

ارتباطات

%42

%14

2311

03012

قبول

نتیجه

مقدار آماره Z

مشارکت

%91

%9

2321

03003

قبول

P-value

ارزشهای مشترک

%100

%0

3332

03000

قبول

عامل

اساس نتایج حاصله از این مرحله  23عامل مورد

شامل ارتباطات ،4استحکا پیوند ،2مشارکت ،2اعتماد

موافقت اعضای پانل دلفی قرارگرفته و تعداد  82عامل

بین شرکتها در زنجیره تأمین ،4ارزشهای مشترک،9

رد شده از مدل نهایی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در

هنجارهای حامی تسهیم ،10نگرش نسبت به تسهیم
11

و قصد تسهیم دانش

زنجیره تأمین حذف گردید .در مرحله سو از گروه

دانش

خبرگان خواسته شد تا نظرات و دیدگاههای خود را در

شماره .)1

12

قرار میگیرد (شکل

رابطه با هر یك از  23عامل مشخص نمایند .مشابه

ابزار اصلی مورداستفاده در این پژوهش ،پرسشنامه

مرحله دو  ،در این مرحله نیز میزان اهمیت و تأثیر هر

خود محقق ساخته با  23گویه است که در قالب طیف

یك از عوامل موردقبول در طرح دلفی اولیه و ثانویه

لیکرت با نمرات یک تا پنج (نمره یک به معنای کامالً

مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و معنیداری عوامل در

مخالفم و نمره پنج به معنای کامالً موافقم) بیان گردید.

طرح دلفی مرحله سو مشخص شد .همچنین پس از

بهمنظور بررسی روایی پرسشنامه ،عالوه بر بهکارگیری

حذف عوامل غیر مؤثر بر تسهیم دانش از مدل نهایی

محقق از مقاالت علمی معتبر و نمایه شده مرتبط برای

برای عوامل باقیمانده نیز شاخص تبیین و تدوین

سنجش عوامل و بهویژه بهرهگیری از مرحله سو فن

گردید (پیوست شماره  .)1جدول شماره ( )4آزمون

دلفی ،سؤاالت نهایی توسط پنجتن از خبرگان و اساتید

نسبت ( )Zدر رابطه با هر یک از عوامل مدل نهایی

مرتبط با موضوع موردمطالعه ،بازنگری و تأیید قرار

حاصل از مرحله سو دلفی را نشان میدهد.

گرفت تا سؤاالتی كه در اختیار پاسخدهندگان قرار

درنهایت پس از جم بندی و تحلیل دادههای

میگیرد هیچگونه ابها و نارسائی نداشته و درواق

حاصل از مرحله سو دلفی ،یک مدل تسهیم دانش در

آنچه موردنظر است را بهدستآمده آورد .بر این اساس

زنجیره تأمین در هشت عامل بر اساس نظر خبرگان

میتوان گفت روایی وسیله اندازهگیری به طریق

دلفی و با استفاده از دو تئوری سرمایه اجتماعی و

محتوایی حاصل گردیده است .همچنین بهمنظور

بطوریکه

سنجش پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ،پس از

رفتار

برنامهریزیشده

تبیین

گردید،

اشتراکگذاری دانش تحت تأثیر هشت عامل مرتبط با

جایگذاری مقادیر حاصل از اطالعات برآورده شده در

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

برای هریك از عوامل پیشنهادی به دست آورده شد .بر

دو تئوری سرمایه اجتماعی و رفتار برنامهریزیشده
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بر اساس آخرین آمار ،تعداد كل مدیران دارای
ویژگیهای فوق برابر با  821نفر بوده؛ بهتدریج 130
نفر در بخش تولید شامل شرکت مدیریت تولید برق
مشهد ،شرکت مدیریت تولید برق توس ،نیروگاه
سیکل ترکیبی شریعتی ،نیروگاه سیکل ترکیبی
فردوسی ،شرکت مدیریت تولید برق خیا  ،شرکت
تولید نیروی برق سبز بینالود 24 ،نفر در بخش انتقال
شامل شرکت برق منطقهای خراسان و  242نفر در
بخش توزی شامل شرکت توزی نیروی برق شهرستان
مشهد و شرکت توزی

نیروی برق استان خراسان

مشغول به فعالیت هستند .با توجه به ساختار جامعه
آماری پژوهش ،تعداد  214نفر از مدیران شرکتهای
عضو زنجیره تأمین برق خراسان با استفاده از شیوه
سال هشتم /شماره بيست و هشتم /زمستان 6931

نمونهگیری تصادفی با طبقهبندی (با تخصیص
متناسب)

13

بهعنوان نمونه تحقیق انتخا

شدند؛

بهطوریکه حجم نمونه انتخابی در بخش تولید (21
نفر) ،در بخش انتقال ( 34نفر) و در بخش توزی (119
نفر) میباشد .پس از تأیید روایی و پایایی ابزار نهایی
تحقیق ،پرسشنامه در نمونه تحقیق توزی و جم آوری
گردید .دادههای جم آوریشده از طریق از
شکل ( .)1مدل تحقیق

نر افزارهای

،EXCEL

22.0

SPSS

،IBM

 STATISTICA 10و با بهرهگیری از روشهای آمار
طرح پیشآزمون در یك نمونه  14عضوی ،ضریب
آلفای كرونباخ با استفاده از نر افزار آماری

SPSS 22.0

توصیفی ،آزمون نسبت ( )zو آزمون  -Tاستودنت تک
نمونهای مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.

محاسبه گردید که با توجه به آلفای بهدستآمده برابر با
 0342پرسشنامه از پایایی خوبی برخوردار است .جامعه
آماری تحقیق شامل كلیه مدیران (اعم از سطح ارشد،
میانی و پایه) شرکتهای عضو زنجیره تأمین برق
خراسان کشور ایران میباشد که در سه حوزه تولید،
انتقال ،توزی مشغول به فعالیت بوده و ویژگیهای زیر
را دارا باشند:
الف :دارای حداقل دو سال سابقه کار مدیریتی
 :دارای مدرك تحصیلی دانشگاهی (کارشناسی و
باالتر)

یافتهها
بررسی وضعیت متغیرهای جمعیتشناسی نشان
داد در بین  214نفر از مدیران زنجیره تأمین برق
خراسان 148 ،نفر ( )%22در بخش خدماتی و  21نفر
( )%24در بخش تولیدی مشغول به كار هستند 91 .نفر
( )%82از پاسخگویان را مدیران سطح پایه 22 ،نفر
( )%32را مدیران سطح میانی و  29نفر ( )%13را
مدیران سطح عالی تشكیل دادهاند .اكثریت پاسخگویان
اعم از  91نفر ( )%83بین  10تا  19سال سابقه کار

عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین58 / ...

جدول ( :)2آزمون -tاستودنت براي بررسی وضعيت عوامل مؤثر بر تسهيم دانش
در زنجيره تأمين برق خراسان از ديدگاه مديران
میانگین

عامل

انحراف معیار

مقدار

T

مقدار احتمال

نگرش سازمانی نسبت به تسهیم دانش

2433

1832

14329

03000

قصد تسهیم دانش

2434

1238

13330

03000

ارتباطات

2239

2031

13309

03000

استحکا پیوند

2331

1934

9344

03000

مشارکت

2232

1932

12331

03000

هنجارهای حامی تسهیم

2238

1233

10343

03000

ارزشهای مشترک

2832

1238

12324

03000

اعتماد بین سازمانها در زنجیره تأمین

4139

1432

1322

03080

دارند ،پسازآن بیشترین درصد فراوانی ()%82
شامل  90نفر از پاسخگویان مربوط به مدیرانی است

بحث و نتیجهگیری
در حال حاضر ،با توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش،

اعم از  104نفر ( )%43کمتر از  10سال سابقه مدیریتی

مهم بهمنظور حفظ مزیت رقابتی و توسعه پایدار است

دارند ،پسازآن بیشترین درصد فراوانی ( 32درصد)

(یورنگ و مینگ وی  .)625 ،5242دانش یک عامل

شامل  23نفر از پاسخگویان باسابقه مدیریتی  10تا 19

پیوند دهنده بین گروههای زنجیره تأمین است که با

سال میباشند .اكثریت پاسخگویان شامل  121نفر

یکدیگر در جهت حفظ یک زنجیره تأمین یکپارچه و

فوقلیسانس

هماهنگ همکاری میکنند ،بنابراین یک عامل حیاتی

میباشند 120.نفر از پاسخگویان ( )%42افرادی با نوع

عملکرد زنجیره تأمین محسو

میشود (کانات و

استخدا رسمی -حکمی و  91نفر ( )%82قراردادی-

اتیلگان  .)9 ،5241تسهیم دانش بین سازمانهای عضو

پیمانی هستند 211 .نفر ( )%94از پاسخگویان را مردان

زنجیره تأمین این زمینه را فراهم میکند که دانش

و تنها  8نفر ( )%2را زنان تشكیل دادهاند .از این میان

پربارتر و متنوعتری در مقایسه با هنگامیکه دانش

 202نفر ( )%92متأهل و  4نفر ( )%8مجرد میباشند و

صرفاً در یک سازمان واحد تسهیم میشود به دست

اكثریت پاسخگویان اعم از  99نفر ( )%82در گروه

آید .بر طبق یافتههای تحقیق ،نگرش سازمانی نسبت به

سنی  84تا  48سال قرار دارند.

تسهیم دانش که به ارزیابی کل یک فرد از تسهیم دانش

()%42

دارای

سطح

تحصیلی

بر طبق یافتههای تحقیق ،یک مدل مفهومی در

اشاره دارد (گروه مطالعات مدیریت ،)154 ،5242

هشت عامل مؤثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین و

همچنین قصد تسهیم دانش یعنی میزانی که افراد یک

تئوریهای مرتبط تبیین گردید .نتایج حاصل از آزمودن

سازمان اعتقاددارند در فعالیتهای تسهیم دانش دخیل

مدل در زنجیره تأمین برق خراسان حاکی از این بود

خواهند شد (هائو و دیگران  )223 ،5242ازجمله

که عامل نگرش سازمانی نسبت به تسهیم دانش و

عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین میباشند.

عامل اعتماد بین سازمانهای عضو زنجیره تأمین با

ارتباطات نیز به تسهیم دانش کمک میکند (چنگ و

میانگین  2433و  4139به ترتیب دارای بیشترین و

دیگران  586 ،5228به نقل از هندریکس  )4999و عد

کمترین میانگین از دیدگاه مدیران است (جدول .)2

موفقیت در تسهیم دانش ،عمدتاً به مکانیز های

فصلنامه خطمشي گذاي عمومي در مديريت

که بین  20تا  29سال سابقه فعالیت دارند .اکثر مدیران

دانش بهطور فزاینده در حال تبدیل به یکی از مناب
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ارتباطی ناکافی و نامناسب نسبت دادهشده است (چنگ

تأثیرگذار بر تسهیم دانش در زنجیره تأمین که به میزان

و دیگران  586 ،5228به نقل از گیلبرت و کودی-

عقاید مشترک شرکا درباره اینکه چه رفتارها ،اهداف و

هایس  .)4996ارتباطات یک مرحله مهم برای

سیاستهایی مهم یا بیاهمیت ،مناسب یا نامناسب و

شرکتهاست تا از یکدیگر یاد بگیرند (تانگ بین و

درست یا غلط هستند ،اشاره دارد (چنگ و دیگران

دیگران  )2 ،5229و بهعنوان به اشتراکگذاری رسمی

 582 ،5228به نقل از مورگان و هانت  )4991میتوان

و غیررسمی اطالعات دقیق و بهموق بین سازمانها

چنین گفت زمانی که اعضاء زنجیره تأمین درک

تعریف میشود (چنگ و دیگران  586 ،5228به نقل از

یکسانی درباره نحوه تعامل با یکدیگر داشته باشند،

اندسون و ناروس  .)4992رابطه متقابل برای

میتوانند از سوءتفاهمت ممکن در ارتباطات فیمابین

مشارکتکنندگان دانش به این معنی است که آنها می-

اجتنا

نموده و فرصتهای بیشتری برای تبادل آزادانه

توانند روابط خود را با دیگران از طریق کمکهای

و ایدهها و عقاید خود در اختیار داشته باشند.

خود بهبود دهند و در آینده انتظار کمک از دیگران

ارزشهای مشترک به بهبود ارتباطات بین سازمانی و

داشته باشند (هانگ و چوانگ  .)1 ،5229استحکا

همچنین اعتماد اعضاء زنجیره تأمین به یکدیگر کمک

پیوند عامل دیگر تأثیرگذار بر اشتراکگذاری دانش در

میکند؛ زیرا هر عضو را قادر میکند تا رفتارها و

زنجیره تأمین است که نزدیکی ارتباط بین شرکای

اهداف عضو دیگر را بهتر درک کند .درنهایت ،بر طبق

سازمانی را نشان میدهد (سیده  .)13 ،5242تجربه

نتایج تحقیق در خصوص وضعیت پایین عامل اعتماد

مثبت قبلی منجر به انتظار برای تعامالت مثبت آینده

بین سازمانهای عضو زنجیره تأمین برق خراسان باید

میشود بهطوریکه تواتر تعامالت و ارتباطات افزایش

اشاره نمود که اعتماد نقش مهمی در ترویج ارتباطات

خواهد یافت و منجر به ایجاد پیوند مستحکم بین شرکا

و تقویت تسهیم دانش میان شرکتها بازی میکند

و درنتیجه تسهیم دانش بیشتر میشود (سیده و دانشگر

(تانگ بین و دیگران  .)2 ،5229اعتماد به معنی باور

 .)6 ،5242تحقیقات نشان داده است که مشارکت تأثیر

یک شرکت به داشتن اطمینان بهدرستی و اعتبار شریک

مثبتی بر روی تسهیم و بهکارگیری اطالعات دارد.

خود است که منجر به نتایج مثبت میشود .اگر فرایند

مشارکت که حاکی از داده طرفین به تصمیمگیری و

تسهیم دانش شامل تسهیم اطالعات حیاتی و محرمانه

هدفگذاری است و مقدار کنترل توزی شده بین

باشد ،بدون اعتماد ،اعضاء زنجیره تأمین اطالعات

طرفین را منعکس میکند ،نهتنها باعث کاهش

محرمانه خود را به اشتراک نخواهند گذاشت ،زیرا یک

تعارضات کارکردی در ارتباطات بین سازمانی

سرمایهگذاری قابلتوجهی را به خطر خواهد انداخت

میگردند ،بلکه کیفیت این روابط را نیز بهبود

(چنگ و دیگران  .)583 ،5228اعتماد متقابل

میبخشند (چنگ و دیگران  .)582 ،5228هنجارهای

شرکتهای عضو زنجیره تأمین کمک خواهد کرد تا

حامی تسهیم نیز نشاندهنده هنجارهایی است که

کشمکش مناف میان سازمانها از بین رود ،درک متقابل

تسهیم دانش را تسهیل میکند .هنجارها میتواند رفتار

در حین یادگیری تعاملی افزایش یابد و جذ

و

انسان را با توجه به انتظارات گروه یا جامعه تعدیل

بهکارگیری دانش میان اعضاء ارتقاء یابد .همچنین به

نمایند .استاربوک مستند نمود که هنجارهای کار تیمی

تسهیم دانش مهمتر و محرمانهتر کمک میکند و امکان

جو به اشتراکگذاری دانش را ارتقاء میدهد (هانگ و

دستیابی به سطح باالتری از تسهیم دانش را فراهم

چوانگ  .)1 ،5229با توجه به نتایج تحقیق در

میکند .همچنان که همه ما میدانیم شرکتها از دانش

خصوص ارزشهای مشترک بهعنوان عامل دیگر

خود محافظت میکنند چراکه منب مهمی برای دستیابی
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پیوست ( :)1عوامل و شاخص های استخراج شده از فرایند دلفی
مفهوم

شاخص

عامل

سازمان شما و شرکای زنجیره تأمین اغلب با یکدیگر تبادل نظر می کنند.
ارتباطات

شرکاء اغلب سازمان شما را از پیشرفتهای جدید مطل نگه می دارند.
سازمان شما ارتباطات و تعامالت مکرر با شرکاء دارد.
سازمان شما روابطی با گرایش بلند مدت با شرکاء دارد.

استحکا پیوند

سازمان شما جلسات منظمی با شرکاء دارد.
پیوند مستحکم بین سازمان شما و شرکاء ،تسهیم دانش بین آنهارا تقویت نموده است.
شرکاء به پیشنهادها سازمان شما توجه می کنند.

مشارکت

سازمان شما نقش فعالی در تصمیم گیریهای زنجیره ایفاء میکند.

تسهیم دانش در زنجیره تأمین

شرکاء در برخورد با سازمان شما کامال گشوده و باز عمل می کنند.
اعتماد بین شرکتها در شرکاء زنجیره ادعای کاذ
زنجیره تأمین

ندارند.

احتمال زیادی وجود دارد که شرکاء فرصت طلبانه رفتار نمایند.
سازمان شما اهداف سازگار با شرکاء خود دارد.

ارزشهای مشترک

سازمان شما تمایل دارد ماموریتهای جمعی شرکاء خود را تعقیب نماید.
سازمان شما و شرکاء از اهداف یکدیگر حمایت می کنند.
تسهیم دانش از سوی كاركنان سازمان شما بهعنوان ارزش و نقطه قوت تلقی میشود.

به تسهیم دانش

تسهیم دانش با شرکاء باعث از دست دادن ارزش منحصر به فرد سازمان شما میشود.
حسب درخواست شرکاء ،سازمان شما معموال دستورالعملها و روشهایی را در اختیار آنها قرار میدهد.

قصد تسهیم دانش

سازمان شما قصد دارد تسهیم دانش فنی با شرکاء را با استمرار بیشتری در آینده دنبال کند.
سازمان شما برای تسهیم تجار

و تخصص با شرکاء در آینده به نحوی موثرتر تالش میکند.

سازمانهای عضو زنجیره تأکید بسیاری بر قوانین ،ارزشها و اتفاق نظر میان یکدیگر دارند.
هنجارهای حامی تسهیم ساز مان شما در تعامل با شرکاء تاب اتفاق نظر و قوانین میان سازمانهای عضو زنجیره است.
رفتار سازمان شما مستلز پاسخگویی به انتظارات شرکاء است.

یادداشتها
1

Theory of Planned Behavior
Social Capital Theory
3
Theory of Reasoned Action
4
Delphi Technique or Method
5
Communication
6
Tie strength
7
Participation
8
Trust
9
Shared Values
10
Pro-sharing norms
11
Attitude toward KS
12
Knowledge Sharing Intention
13
Random Stratified Sampling
2
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نگرش سازمانی نسبت بهعنوان یکی از سازمانهای عضو زنجیره ،تسهیم مکرر دانش و تجار

این سازمان با شرکاء الزامی است.

