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 چکیده

کاربردی وتحلیل شکاف میان تسهیم دانش و کاربرد دانش است. این تحقیق  یهتجزهدف اصلی تحقیق،      
پگاه گیالن صورت گرفته است. در این پژوهش از روش آلفای -با رویکردی فازی در شرکت صنایع شیر ایران

است. جنب نوآوری  شده  استفادهبرای بررسی پایایی و از روش بررسی محتوا برای بررسی روایی  کرونباخ
سهیم و کاربرد دانش و ارائه یری از منطق فازی برای بررسی شکاف میان تگ بهرهتوان  یمتحقیق را 

یری کارگ بهو نیز  شده  گذاشتهراهکارهای مناسب برای کاهش این شکاف و افزایش سطح دانش به اشتراک 
 یری دانش در این سازمان بسیارکارگ بهشکاف میان تسهیم دانش و  آمده دست به نتایجبر اساس دانش دانست. 

 در دانش کاربرد و یگذار اشتراکبیانگر وجود سطح متوسطی از به یافته دیگر  .است درصد 32 ازو کمتر  ناچیز
 .است سازمان این
 
 

 .منطق فازی ؛کاربرد دانش ؛تسهیم دانش ؛: تحلیل شکافهاکلیدواژه
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 مقدمه. 1

ی فزونی یافته است که قدر بههای پیشرفته،  یفناوردر عصر حاضر، شتاب تغییرات در علوم و      
ی و ایجاد دانش و توسعه آن، از سرعت یادگیری بشر فنّاورشده با  یدتولت شتاب در نوآوری محصوال

 بر را خود بایدها  سازمان که است باور این ( بر0222) 3پرو ساک. داونپورت و [02] فراتر رفته است
های  ییدارا، محور دانش. از طرفی در یک اقتصاد [3] کنند متمایز دیگران از دانند، یم آنچه مبنای

شوند. چنین  یمکننده رقابتی تبدیل  یینتعای به یک عمل  یندهفزابه شکل  ها سازمانموس نامل
و دانش فنی کارکنان و  ها مهارتی تجاری، شهرت سازمان، ها نشانهایی مانند  ییدارا

 ی مدیریتها حل راه [.33، 03، 11] شوند یممزیت رقابتی نگریسته  جوهره عنوان بهی سازمان فرهنگ
قرار  استفاده مورد ی پخش وخوب بهی سازمان ها بخششود تا دانش سازمانی در تمام  یم باعث دانش
 .[03] گیرد

ذهنی، کیفی و  صورت بهی مدل ها سنجهنکته مهم در فرآیند سنجش مدل مدیریت دانش، بیان      
 است: انتقاد موردمتغیرهای کالمی است که به دو دلیل زیر 

را هنگام انتقال به اعداد نادیده  ها آنی افراد و تغییرات ارزش ها قضاوتبا ها ابهام مرتبط  یوهشاین  .3
 گیرند. یم

 .[7] دارد ها روشکنندگان تأثیر زیادی روی نتایج این  یابیارزقضاوت ذهنی، انتخاب و اولویت  .0
 اهمیت هب توجه عدم بپردازند، موضوع این به تا داشتبر آن  را مقاله این نویسندگان آنچه اما     

 به توجه عدم یجهدرنت وها  سازمان موفقیت یری دانش( درکارگ به)تسهیم و  بخش دو این نقش باالی
 در دانش مدیریت سازی یادهپ برها  آن اثر و یکدیگر با بخش دو این ارتباط در موجود دالیل و عوامل

رویکرد فازی شکاف میان  است تا با بهره بردن از درصددین راستا مقاله حاضر در ا ها است. سازمان
پگاه گیالن را بسنجد.  -تسهیم و کاربرد دانش متخصصان و کارشناسان شرکت صنایع شیر ایران

است که جنبه نوآورانه کار، بررسی و تحلیل شکاف میان دو مورد از فرآیندهای کلیدی  ذکر قابل
فرآیند تسهیم دانش و یری شکاف میان گ اندازهمدیریت دانش و استفاده از رویکرد فازی برای 

 .استکاربردی کردن دانش 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Davenport & Prusak 
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 . مبانی و چارچوب نظری تحقیق2

 منظور به سازمان در اعضای انگیزه ایجاد برای استراتژیک متمرکز رویکرد یک دانش مدیریت     
 و تجربه اطالعات، منابع گذاری یهسرما برایها  آن شناختی های یتظرف از استفاده و در توسعه تسهیل

 است، دانش حد از  یشب انباشت جدید یها سازمان های یژگیو . از[32] است ها آن ازهرکدام  ارتمه

 طی سازمانی های یمتصم در آن از استفاده و لزوم ها سازمان در اطالعات حجم افزایش که یطور به

تقد است ( مع3333) 3نوناکا .[30] شده است دانش مدیریت نام به ای یدهپد ظهور موجب اخیر دهه دو
کنند و  یممداوم دانش جدید تولید  طور بهیی هستند که ها آنی موفق قرن بیست و یکم ها سازمان

های جدید  یفناورمحصوالت و  صورت بهگسترده آن را در کل سازمان منتشر کرده و آن را  صورت به
 .[00] کنند یمعرضه 

 توانایی بر مستقیم طور به آن سالمتی است که ا زندهدانش سازمانی قابل قیاس با ارگانیسم      

 طراحی دانش مدیریت (3333) 0و همکاران سیمن ازنظر. [4] گذارد یم یرتأث سازمان رقابت و فعالیت

 دانش از استفاده بهبود یا اشتراک نوسازی، قصد افزایش، با غیره و ساختار ابزار، فرآیندها، هوشمندانه

 شود یم نمایان اجتماعی و انسانی ساختاری، یعنی یفکر سرمایه عنصر سه از یک هر در که است
 عنوان به توان یم را دانش مدیریت .شود یم تلقی یفرا صنعت اقتصاد محرک و اساس . دانش[02]

 و حساس عملیات و فرد منحصربه منابع که یطور به کرد تعریف معنوی های ییدارا یده سازمان نوعی
 صحیح مسیر در دانش یافتن جریان از که یا بالقوه گناهایشناسایی تن طریق از را سازمان یتبااهم

 و اضمحالل از دانش مدیریت دیگر، بیانی کند. به یم یده سازمانآورد،  یم عمل به ممانعت آن
 یریپذ انعطاف و ارزش هوشمندی، افزایش طریق از و کند یم معنوی پیشگیری های ییدارا نابودی

 این آورد. یم فراهم خدمات و محصوالت و بهبود گیری یمتصم تقویت یی برایها فرصت پذیری،

 ازجمله سازمانی فرایندهای سایر سازمان، رقابتی مزیت حفظ بر تمرکز از طریق سازمانی پدیده

 [.12] کند یم تقویت و تکمیل را سازمانی یادگیری و مجدد مهندسی جامع کیفیت، مدیریت

که طبقات متفاوت اجتماعی را  اند کردهنشی را مطرح ( دو نوع شکاف دا3324) 1الوریچ وپیرسنیز     
 .[32] سازد یماز یکدیگر متمایز 

( در پژوهشی با استفاده از رویکرد فازی به بررسی شکاف بی 3123دعائی و دهقانی سائیچ )     
ی دولتی و آزاد یزد و اصفهان پرداختند که نتایج ها دانشگاهعلمی  یئتهادراکات کارکنان و اعضای 
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ی در ابعاد مدیریت دانش نسبت به تر مطلوبی دولتی از وضعیت ها دانشگاهاکی از این بود که ح
 .[0] ی آزاد برخوردارندها دانشگاه

سازی سیستم مدیریت دانش با  یادهپی ها شکاف( در تحقیقی به بررسی 3133تارخ و همکاران )     
 2نشان داد هر  آمده دست بهند که نتایج خودرو پرداخت یراناتحلیل فاصله در شرکت  فناستفاده از 

سازی این سیستم، در  یادهپشده در سطح متوسط رو به ضعیف هستند که باید پیش از  یفتعرشکاف 
 .[3] اقدام نمود ها شکافجهت رفع 

 
 . زمانی که افراد اطالعات،استدر مدیریت دانش، مفهوم اساسی بحث تسهیم دانش  .تسهیم دانش

عملی یا غیرعملی خود را با  شده  آموختهی ها درسها،  یتمزها، تجربیات،  یدگاهد های مؤثر، یتفعال
. اگرچه [00] یابد یمی مختلف سازمان ارتقا ها قسمتی در ور بهرهگذارند،  یمسایر افراد به اشتراک 

خود، قدرت ندارد؛ بلکه چیزی   یخود  بهرسد دانش  یمبرخی معتقدند دانش قدرت است، ولی به نظر 
 .[37] گذارند یماست که با دیگران به اشتراک  ها آندهد، آن قسمتی از دانش  یمکه به افراد قدرت 
ای شده، بلکه موجب تسهیم مخازن  یفهوظموجب تسهیل تعامالت میان  تنها نهاشتراک اطالعات، 

ت و در فرآیندهای سازمانی خواهد شد و همین امر، موجب مشارک کنندگان مشارکتدانشی در میان 
، ها ارزش، ها تجربه ای از یختهآم. دانش [34] شود یمجامع  صورت بهدرک عمیق از یک فرآیند 

یری از گ بهرهی است که چارچوبی برای ارزشیابی و مند نظامی تخصصی ها نگرشاطالعات و 
 ضمنی و آشکار دودسته( دانش خود را به 3337) 3دهد. پوالنی یمو اطالعات جدید به دست  ها تجربه

ی و ذخیره کرد. بند طبقهی ضبط، راحت بهتوان  یمطرف سو، دانش آشکار را  یک از. [02] تقسیم کرد
 صورت بهی دیگر، دانش ضمنی از سو [.2، 10] زبان رسمی، ساده و آسان است انتقال آن در یک

 .[04] ی ذهنی افراد ریشه داردها مدلپنهان در اقدامات روزمره و 
ی و بهبود ساز ساده( مدیریت دانش را روشی برای 0223) 0کانو ی، نوناکا وبند دستهاین  بر اساس     

 پرو ساک. داونپورت و [01] کنند یمفرایند اشتراک، توزیع، خلق و درک دانش سازمانی تعریف 
 .[3] اند کردهی، نشر و استفاده کارآمد منابع دانشی تعریف آور جمع( نیز مدیریت دانش را 0222)
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است  شده  گرفتهدر نظر  ها سازمانمدت به عنوان منبع کلیدی برای  یطوالندانش در  .نشکاربرد دا
در تعاریف مختلف از  نظران صاحب. [02] برای موفقیت امری ضروری است هم آنو مدیریت مؤثر 

ع و از: کارایی، ابدا اند عبارت ها آنین تر مهمکه  اند نمودهمدیریت دانش اهداف خاصی را برای آن بیان 
 ، ابداع دانش گروهی و استفاده از آن[13] حمایت از مزیت رقابتی باهدفمشارکت میان کارمندان 

، دستیابی [2] یی سازمانیافزا هم، ایجاد [02] ، تسهیل ابداع، دسترسی و استفاده مجدد از دانش[07]
 .[32] به اهداف راهبردی

ی ها مدل، اند کردهمدیریت دانش اتخاذ نسبت به  نظران صاحببر اساس نگرش و رویکردی که      
فرایندهای خاصی برای مدیریت  ها مدلاست. در این مجموعه  گرفته شکلمختلفی در این موضوع 

. 1ی و ثبت دانش ده سازمان. 0. کسب و ایجاد دانش 3 صورت بهتوان  یمشده است که   یمعرفدانش 
ی که تقریباً در تمامی ا نکتهی کرد. بند عجمیری دانش کارگ به. کاربرد و 4انتقال و تسهیم دانش 

یری دانش است و مراحل دیگر بستری مناسب برای هرچه بهتر کارگ بهخورد،  یمبه چشم  ها مدل
یکی از عوامل اصلی مزیت رقابتی در انواع  عنوان بهکنند. پس کاربرد دانش  یماستفاده از دانش ایجاد 

(، کاربرد دانش را فرآیند مشارکت دانش در 0223) 3سترتشود. ماسا و  یمی اقتصادی مطرح ها بنگاه
داند و کاربرد دانش را در پاسخگویی  یمتولید کاالها و خدمات و اقدامات سازمانی برای ایجاد ارزش 

ی مربوط به رقبا و پاسخگویی به دانش مربوط به فنّاوربه دانش مربوط به مشتری، پاسخگویی به 
 .[32] داند یمی فنّاور

 
یری انجام دهد و آنچه پذ رقابت( فاصله میان آنچه را سازمان باید برای 0220) 0زک .شکاف تحلیل

عالوه بر  نظران صاحبحال  ینع در .[12] دهد، شکاف راهبردی نامیده است یمرا در عالم واقع انجام 
 . زیرا ممکناند گرفتهی، یک شکاف بالقوه دیگر تحت عنوان شکاف دانشی در نظر راهبردشکاف 

داند هم  یمدر عالم واقع  و آنچهاست میان آنچه سازمان باید برای اجرای راهبردهای خود بداند 
سازمان باید ابتکارات و راهکارهای مدیریت دانش را در جهت رفع  واقع درشکاف وجود دارد. 

ز مستقیم ا طور بهی دانشی ها شکافی دانشی راهبردی هدایت کند. نکته مهم این است که ها شکاف
 تجزیه، از استفاده . با[12] گیرد و با آن هماهنگ و همخوان است یمی راهبردی نشأت ها شکاف

 شده  ارائه استانداردهای با آن مقایسه و سازمان دانش در سطح موجود یها شکاف ارزیابی و تحلیل

 نمود. معین را سازمان در دانش واقعی توان جایگاه یم زمینه این در
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است و  شده  انجامی دانشی ها شکافح جهان، چندین پژوهش پیرامون مفهوم تاکنون در سط     
های کنونی سازمان و  ییتواناتفاوت میان  صورت بهشکاف دانشی را  ها آن در قالبی ا گونه به

( پژوهشی با 0220) 3. هال وآندریانی[33] اند کردهیاز آن برای مدیریت دانش تعریف موردنهای  ییتوانا
ی نوآور ها شرکتی دانشی در ها شکافشناسایی  منظور به "یت دانش برای نوآوریمدیر"با عنوان 

 .[33] اند دادهانجام 
 

 رفتار مبنای بر ،سنجش موردی ها موضوع و افراد سنجش و یریگ اندازه معیارهای .منطق فازی

 در .است سنجش یوهش و فرآیند است، ثابت همواره آنچه اما اند متفاوت نیازهای تحقیق، و سازمانی

 به را کیفی اطالعات دارند، کافی تخصص پرسش، مورد در حیطه که افرادی یا فرد فرآیند، این

 افراد یها قضاوت با مرتبط ابهامات ها، یوهش که این یدرصورت کنند، یم تبدیل یکتفک قابل ییها ارزش

 .[2] گیرند یم نادیده اعداد به انتقال هنگام در را ها آن ارزش تغییر و
 منطق از است صحبت مشهور پروفسورزاده به علم جهان در که زادهیلطف بار از سوی اولین     

 مرزهای جوید که بهره و دانشی مفاهیم از تواند یم انسان منطق وی اعتقاد به آمد. بنا میان به فازی

 شود یممل شا را ها فن و ها یتئور از وسیعی طیف فازی . منطق[14] ندارند ای شده  یفتعر یخوب به

 تابع (احتمال . توزیع1 یکالم متغیرهای .0فازی  یها مجموعه. 3 :مفهوم 4 یهپا بر اساساً که

 مورد در (3372،3327زاده )لطفی دیدگاه از .[14] است بناشدهآنگاه فازی -اگر . قوانین4و ) یتعضو

 لی درست،خی درست، :مثال عنوان به هستند، فازی یا ارزش صحیح، یها ارزش فازی، منطق

 کالمی متغیرهای یها ارزش عنوان به ها ارزش این که .... و غلط احتماالً غلط، درست، یشوب کم

 منطق شوند. بنابراین یم محسوب مرجع دقیق، مقادیر به نسبت ها ارزش این و یان هستندب قابل

 [.12 ،17] دارد ماهیتی کیفی موارد اکثر شود( در یمنامیده  نیز فازی منطق تقریبی )که
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Hall & Andriani 
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 ی تحقیقشناس روش. 3

این تحقیق با توجه به هدف آن از نوع تحقیقات کاربردی بوده و با توجه به روش انجام کار از      
 .استنوع توصیفی 

 
که در زیر به  است، پژوهش حاضر دارای دو فرضیه مسئلهبا توجه به بیان  .های پژوهش یهفرض

 است: شده اشاره ها آن
 و کاربرد دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. . میان تسهیم دانش3
 . میان تسهیم دانش و کاربرد دانش شکاف معناداری وجود دارد.0

 نمونهی قرارگرفته و لذا بررس موردآماری، کل اعضای آن  جامعهبه دلیل محدود بودن اعضای      
ان شرکت صنایع شیر آماری پژوهش متخصصان و کارشناس جامعهآماری است.  جامعهآماری همان 

تسهیم دانش  پرسشنامهی دانش از گذار اشتراکتعیین میزان به  منظور بهاست.  گیالن پگاه -ایران
کاربرد دانش شفیعی  پرسشنامهیری کاربرد دانش از گ اندازهو برای [ 31] 3(0227روت )جاکوبز و 

از سوی اساتید و  مه. روایی پرسشنا[1] است شده  استفاده( 3130آبادی و فارسیجانی ) یکن
یری شده است و گ اندازه است. پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ گرفته قرارمورد تأیید  نظران صاحب

، آمده  دست  بهبه مقادیر  با توجهباشد.  یم 223/2و برای کاربرد دانش  230/2دانش برای تسهیم 
 باشند. یم از پایایی باالیی برخوردار ها پرسششود که  یمنتیجه گرفته 

 
 هایافتهتحلیل . 4

 یمنظور فاز بهی فازی و بر همین اساس ها مجموعه نظریهاز  ها دادهوتحلیل  یهتجزبه منظور      
 0شده از سوی چینگ  یمعرفاست. با توجه به اعداد فازی  شده  استفادهی متغیرها از اعداد فازی ساز

خیلی زیاد، )لیکرت  گانه پنجرای مقیاس زبانی و اصالح این مدل ب[ 7] لیکرت گانه هفتبرای طیف 
است و با در نظر گرفتن سیستم  شده  واقع استفاده موردکه در پرسشنامه  (زیاد، متوسط، کم، خیلی کم

( نمودار 3شکل )( طراحی گردید که در 3استاندارد مربوط به نحوی استفاده از واژگان زبانی، جدول )
های زبان طیف لیکرت مندرج در پرسشنامه در  یاسمقنتخاب با این ا توابع عضویت مشخص است.

ی و ا ذوزنقهواژگان زبانی خیلی کم و خیلی زیاد به اعداد فازی  ؛بدین ترتیب ؛این نمودار منعکس شد
 واژگان زبانی کم، متوسط و زیاد به اعداد فازی مثلثی تبدیل گردید.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Jacobs & Roodt 
2. Ching 
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 . اعداد فازی3جدول 

 متغیرهای کالمی اعداد فازی

 خیلی کم 2، 3/2، 0/2

 کم 3/2، 02/2، 4/2

 متوسط 1/2، 2/2، 7/2

 زیاد 2/2، 72/2، 3/2

 خیلی زیاد 2/2، 3/2، 3

 

 
 . نمودار توابع عضویت3شکل 

 

 واقع دربرای تکمیل سیستم استنتاج فازی پژوهش نیاز است تا قواعد منطق فازی که  .پایگاه قواعد
ی فازی ها مجموعهارتباط  نحوهبیانگر  واقع در. این قواعد قلب سیستم فازی هستند تعریف شوند

بر میزان شکاف موجود میان  ها آنتأثیرگذاری  نحوهشده در سیستم استنتاج فازی با یکدیگر و   یفتعر
 تسهیم و کاربرد دانش است.

 
قوانین مربوط به پژوهش از سوی فرد خبره طراحی و  .سازی شده در سیستم یادهپقوانین فازی 
 اند که به شرح زیر هستند: شده  یفتعربرای سیستم 

 خیلی کم باشد، شکاف میان این دو خیلی کم است. کاربرد دانش( اگر تسهیم دانش خیلی کم و 3
 کم باشد، شکاف میان این دو کم است. کاربرد دانش( اگر تسهیم دانش خیلی کم و 0
 شکاف میان این دو متوسط است. متوسط باشد، کاربرد دانش( اگر تسهیم دانش خیلی کم و 1
 زیاد باشد، شکاف میان این دو زیاد است. کاربرد دانش( اگر تسهیم دانش خیلی کم و 4
 خیلی زیاد باشد، شکاف میان این دو خیلی زیاد است. کاربرد دانش( اگر تسهیم دانش خیلی کم و 2
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 ن دو کم است.خیلی کم باشد، شکاف میان ای کاربرد دانش( اگر تسهیم دانش کم و 2
 کم باشد، شکاف میان این دو خیلی کم است. کاربرد دانش( اگر تسهیم دانش کم و 7
 متوسط باشد، شکاف میان این دو کم است. کاربرد دانش( اگر تسهیم دانش کم و 2
 زیاد باشد، شکاف میان این دو متوسط است. کاربرد دانش( اگر تسهیم دانش کم و 3

 خیلی زیاد باشد، شکاف میان این دو زیاد است. کاربرد دانش تسهیم دانش کم و ( اگر32
 خیلی کم باشد، شکاف میان این دو متوسط است. کاربرد دانشتسهیم دانش متوسط و  ( اگر33
 کم باشد، شکاف میان این دو کم است. کاربرد دانشتسهیم دانش متوسط و  ( اگر30
 اشد، شکاف میان این دو خیلی کم است.متوسط ب کاربرد دانشتسهیم دانش متوسط و  ( اگر31
 زیاد باشد، شکاف میان این دو کم است. کاربرد دانشتسهیم دانش متوسط و  ( اگر34
 خیلی زیاد باشد، شکاف میان این دو متوسط است. کاربرد دانشتسهیم دانش متوسط و  ( اگر32
 ین دو زیاد است.خیلی کم باشد، شکاف میان ا کاربرد دانشتسهیم دانش زیاد و  ( اگر32
 کم باشد، شکاف میان این متوسط است. کاربرد دانشتسهیم دانش زیاد و  ( اگر37
 متوسط باشد، شکاف میان این دو کم است. کاربرد دانشتسهیم دانش زیاد و  ( اگر32
 زیاد باشد، شکاف میان این دو خیلی کم است. کاربرد دانشتسهیم دانش زیاد و  ( اگر33
 خیلی زیاد باشد، شکاف میان این دو کم است. کاربرد دانشدانش زیاد و تسهیم  ( اگر02
 خیلی کم باشد، شکاف میان این دو خیلی زیاداست. کاربرد دانشتسهیم دانش خیلی زیاد و  ( اگر03
 کم باشد، شکاف میان این دو زیاد است. کاربرد دانشتسهیم دانش خیلی زیاد و  ( اگر00
 متوسط باشد، شکاف میان این دو متوسط است. کاربرد دانشزیاد و تسهیم دانش خیلی  ( اگر01
 زیاد باشد، شکاف میان این دو کم است. کاربرد دانشتسهیم دانش خیلی زیاد و  ( اگر04
 .کم استخیلی زیاد باشد، شکاف میان این دو خیلی  کاربرد دانشتسهیم دانش خیلی زیاد و  ( اگر02
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 فازی جداکننده. سطح 0شکل 

 
 در دانش کاربرد و تسهیم شکاف وتحلیل یهتجز برای شده  یفتعر فازی ابعاد از حاصل سطح     

دهد. با توجه به این شکل  یمفازی، عملکرد قوانین را نشان  جداکنندهاست که سطح  آمده( 0شکل )
د )فاصله میان حرکت شو تر روشننواحی  طرف بهتر  یرهت، هراندازه از ناحیه شده دادهو طبق قوانین 

ی که در مرکز کمترین ا گونه بهشود  یمتسهیم دانش و کاربرد دانش بیشتر شود(، میزان شکاف بیشتر 
 شکاف و در دو رأس مجاور بیشترین شکاف وجود دارد.

(، میانگین 3جدول )مطابق با  ها پاسخی سازیفازو  ها پرسشبه  دهندگان پاسخبا توجه به پاسخ      
 است. محاسبه قابلتسهیم دانش و کاربرد دانش( پژوهش )به متغیرهای  دهنده پاسخنمره هر 

 شود و طبق قوانین یمی کردن، نتایج به سیستم داده فاز یدپس از محاسبه نمره میانگین و      
 آورد. به دستتوان نتایج را  یم
 

 های تحقیق یافته

دهد که از  ژوهش حاضر نشان میشناختی نمونه آماری پهای جمعیت ویژگی .های توصیفی یافته
درصد( را مردان و بقیه آن را زنان تشکیل  3/72دهنده، اکثر افراد تحت بررسی ) نفر پاسخ 42میان 

 12تا  13درصد از  02سال و  12تا  02 دهندگان از درصد از کل پاسخ 11لحاظ سنی،  دهند. از می
دهندگان دارای تحصیالت تکمیلی بوده و  درصد از پاسخ 22سال سن دارند. ازلحاظ میزان تحصیالت، 

 سال سابقه خدمت دارند. 32تا  32درصد از  07نظر میزان سابقه خدمت هم  از
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، ضریب همبستگی پیرسون میان این دو SPSS افزار نرمبا توجه به خروجی  .های استنباطی یافته
کمتر  23/2معناداری استاندارد که از سطح  است 222/2و عدد معناداری برابر با  231/2متغیر برابر با 

که ضریب همبستگی میان این دو متغیر  یناشود. بنابراین با توجه به  یمرد  H0یه فرضرو  ینا ازاست. 
توان گفت که رابطه مثبت و معناداری میان تسهیم دانش و کاربرد  یمدارای عالمت مثبت است، 

( مربوط به اطالعات استنباطی 0جدول ) پگاه گیالن وجود دارد.-دانش در شرکت صنایع شیر ایران
توان به بررسی  یمارتباط معناداری دارند،  باهمپژوهش است. لذا با توجه به اینکه این دو فرآیند 

 شکاف میان این دو فرآیند مدیریت دانش پرداخت.
 

 . میانگین، انحراف معیار و همبستگی متغیرهای پژوهش0جدول 

 ها شاخص
 همبستگی

 ف معیارانحرا میانگین
 کاربرد دانش تسهیم دانش

 222/2 0237/1  3 تسهیم دانش

 277/2 3732/1 3 231/2 کاربرد دانش

 

 و نتایج نمایان شده فعال( 31شماره )ی کل نمونه به سیستم، قانون ها داده واردکردنپس از      
، میانگین مقادیر محاسبه شده ذکربر مبنای مقیاس  ها آنوتحلیل  یهتجزو  ها دادهبا توجه به  شوند. یم

 است. شده مشخص( 4شکل )و در 
خروجی تسهیم دانش و کاربرد دانش است. با توجه به  دهنده نشان(، 4در شکل ) قرمزرنگخطوط      

نمایان  زردرنگی ها خانهبرای تسهیم و کاربرد دانش،  شده  محاسبهو اعداد فازی  شده  دادهقوانین 
اعمال هریک از قواعد فازی روی دو متغیر پژوهش  دهنده نشانمت راست، رنگ س یآب. ستون اند شده

قانونی است که سیستم از آن با توجه  دهنده نشانرنگ ستون سمت راست  یآبیت خانه نها دراست و 
عدد در باالی  صورت به، استفاده کرده است و میزان شکاف میان تسهیم و کاربرد دانش ها دادهبه 

 است. شده  دادهدر پایین ستون نمایش  قرمزرنگخط  صورت هبستون سمت راست و 
شده است که بدان معناست شکاف میان  یابیارز 2230/2( شکاف به میزان 4با توجه به شکل )     

درصد است و با توجه به فرضیه ابعاد  32نواحی مربوط به تسهیم دانش و کاربرد دانش کمتر از 
یه دوم پژوهش، شکاف معناداری میان فرضیجه با توجه به نتدرشده، شکاف بسیار کم است.  یفتعر

 پگاه گیالن وجود دارد. -تسهیم دانش و کاربرد دانش در شرکت صنایع شیر ایران
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 . سیستم فازی4 شکل

 

 و پیشنهاد گیری یجهنت .5

شده   تهگذاشتوان علل باال نبودن سطح دانش به اشتراک  یمشده،  یآور جمعی ها دادهبا توجه به      
 و نیز شکاف میان این دو مقوله را به شرح زیر تفسیر کرد: شده  به کار گرفتهو 
، راه را برای بروز هرگونه خالقیت از سوی نوآور یرغی: فرهنگ بسته و سازمان  فرهنگ. عامل 3

و فرهنگ سازمان  ها ارزشکارکنان دشوار کرده است. مدیران باید با نگرش نوآوری دست به تغییر 
خود گرایش پیدا  تجربهی دانش و گذار اشتراکی سو بهزنند تا با ایجاد فرهنگی باز و نوآور کارکنان ب

ی دانش و اطالعات و عدم توجه به هدف اصلی این فعالیت یعنی به آور جمعکنند. تمرکز صرف بر 
اصالح یری آن سبب کاهش بهره کافی بردن از این منابع ارزشمند است. کارگ بهی و گذار اشتراک
 ی با توجه به این مهم، امری حیاتی است.سازمان  فرهنگ

. عامل منابع انسانی: فقدان نظام پاداش مناسب برای کارکنان سبب تمرکز افراد صرفاً بر انجام امور 0
محوله شده است. وجود نظام انگیزش و پاداش مناسب سبب ایجاد انگیزه در کارکنان برای اشتراک و 

ی و گذار اشتراکشود. امنیت شغلی از دیگر مباحثی است که مانع تمایل افراد به  یمیری دانش کارگ به
ی دانش خود، برای خود گذار اشتراکشود. متأسفانه تصور کارکنان از اینکه با به  یمیری دانش کارگ به

 و تجربهممکن است جایگاه وی را اشغال کند، مانع از اشتراک دانش  هرلحظهرقیب ایجاد کرده که 
ی و نهادینه کردن این ارزش که دهندگشود. لذا با آموزش و تشویق افراد به یادگیری و یاد یمرد ف
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، شکاف شده  گذاشتهیش دانش به اشتراک برافزاتوان عالوه  یمیابد  یمی رشد دهندگهرکس با یاد
 میان اشتراک و کاربرد دانش را از میان برد.

سمی ضعیف در سازمان سبب شده است که روند تسهیم ی رها کانال. عامل ساختار سازمانی: وجود 1
ی رسمی مانند آموزش، برای ها کانالدانش سرعت کافی نداشته باشد. زیرا توزیع دانش از طریق 

 ی مفهوم محور و تخصصی حائز اهمیت است.ها دانش
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