
 06/03/88 تاریخ دریافت مقاله جدید  دورة، عالی  آموزش  نامۀ
 06/11/88 تاریخ پذیرش  141 -159 صص، 1389 بهار، نهم  شمارة، سوم  سال
 

  
عوامل کلیدي مؤثر بر مدیریت دانش از دیدگاه بررسی 

  دانشکاران آموزشی و سازمانی
  

*زاده  قلیرضوان حسین  
  
  چکیده

هـاي مـدل نظـري    العه فرایند مدیریت دانش با تکیـه بـر مفروضـه   مط، هدف اصلی این مقاله
تـرین   بر تشریک دانش به عنوان اساسـی  مؤثرآفرینی نوناکا و همکاران و عوامل کلیدي دانش

مرحله از فرایند مدیریت دانش است که بر پایه شواهد تجربی بـه دسـت آمـده از سـه گـروه      
هاي آموزشی رئیس و مدیران گروه، ین دانشگاهمدیران و معاون. مورد بررسی قرار گرفته است

شناسـی دانشـگاه فردوسـی و نیـز کلیـه       علمی دانشکده علوم تربیتـی و روان  هیأتو اعضاي 
هـاي مـورد مطالعـه     کارکنان نواحی سه گانه آموزش و پرورش شهر مشـهد بـه عنـوان گـروه    

شیوه پیمایشی و از طریـق   ها درباره افراد جامعه مورد مطالعه بهگردآوري داده. انتخاب شدند
نیـاز از سـه    مـورد هاي  هجهت گردآوري داد. صورت گرفت) سرشماري(شمارش کامل افراد 

پرسشنامه تشـریک دانـش و مقیـاس جـو     ، پرسشنامه مدیریت دانش ه،پرسشنامه محقق ساخت
پـذیري  تأثیرنتایج به دست آمده از مطالعات صورت گرفتـه حکایـت از   . سازمانی استفاده شد

جـویی   اي با حس رقابتهمگرایی رشد فردي و حرفه. یریت دانش از عوامل فرهنگی داردمد
به ویژه نقش عوامـل  . است ن این نتیجهو فردگرایی در فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشگاه مبی

تقویـت روحیـه و   ، فرهنگی در ترغیـب افـراد بـه تسـهیم و تشـریک دانـش و در ایـن میـان        
تـرین   گذار بر رفتار تشریک دانـش از مهـم  تأثیرکی از متغیرهاي همبستگی گروهی به عنوان ی

 . آید می به دست آمده از این مطالعه به شمارهاي  هیافت
   

، جو سـازمانی ، فرهنگ سازمانی، تشریک دانشآفرینی،  ، دانشمدیریت دانش: کلیدي واژگان
  آموزش و پرورش، آموزش عالی
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  مقدمه
تنها عامل اصلی تولیـد ثـروت تلقـی شـده و توانـایی       دانش به عنوان، در اقتصاد نوین

ترین منبع دستیابی برتري رقابتی پایدار بـراي یـک سـازمان بـه     مهم، کاربرد آن خلق و
، تولیدهاي  هچنانچه اقتصاد دانش را با مشخص. )2005، 1نوناکا و تویوما(رود شمار می

در همه این فراینـدها بـه    ها دانشگاهبدیهی است که ، انتقال و نشر دانش توصیف کنیم
، 2سنچز و النا(دلیل نقش اساسی آنها در دو حوزه آموزش و پژوهش منحصر به فردند 

ي هـا  فعالیـت هاي دانش مدار عمـدتاً   مؤسسات آموزش عالی در نقش سازمان. )2003
دانشـگاه ماننـد هـر    . نماینـد  مـی  خلق و نشر دانش، اصلی خود را معطوف به یادگیري

کارکرد آموزشـی و پژوهشـی آن بـه    . داراي کارکردهایی است، دیگر سازمان آموزشی
هـاي   همد در حـوز کارآ تربیت نیروي متخصص و، اشاعه و آموزش دانش، تولید، ویژه

پژوهش و توسعه مرزهاي دانایی و توانایی حائز اهمیـت بسـیاري اسـت    ، متنوع علمی
آمـوزش عـالی مؤیـد    هاي تاریخی مـدیریت دانـش در   ردیابی ریشه. )2000، 3راولی(

گواه این مدعا این است که فراینـد  . پیوند اساسی مدیریت دانش با آموزش عالی است
بـه  ) دانش چگونگی و یادگیري نهفته در اذهان افـراد دانشـگاهی  (تبدیل دانش ضمنی 

از طریـق نگـارش   ) گر عمل باشـد  تواند تسهیل می اطالعات مستندي که(دانش آشکار 
ـ   لأعلمی و تهاي  همقال نمونـه بـارز فعالیـت    هـا   هیف کتـاب و نگهـداري آن در کتابخان

. )2008، و همکـاران  4الکسـاندرپوآلو (آیـد   مـی  به شـمار  ها دانشگاهمدیریت دانش در 
ات مؤسسـ علمـی و   هیـأت اشـکال چهارگانـه دانشـی اعضـاي     ) 1990(ارنست بـویر  

چنـین  ، نهنـد  مـی  ها و بروندادهاي دانشگاهی را بنیان آموزش عالی که در واقع فعالیت
پیونـد  (ترکیـب  ) 2؛ )تحقیق و پیشرفت دانش اصلی و پایه(کشف ) 1: کند می توصیف

کـاربرد  ) 3؛ )فکري از طریق درهم شکستن مرزهاي دانـش هاي  هو آمیزها  هدادن اندیش
از طریق تعامل و ایجاد ارتبـاط بـین مسـایل عملـی     ها  کنارهم گذاشتن و تطبیق دانش(

و معلومـات از  هـا   انتقـال دانـش  (آموزش و تدریس ) 4؛ )ذهنیدنیاي واقعی و مسایل 
) طریق پیوند دادن و پر کردن شکاف بین ادراکـات مدرسـین و یـادگیري دانشـجویان    

  . )1380، رمزدن(
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سطح  نظري و تجربی قابل توجهی که پیرامون مدیریت دانش درهاي  به رغم بحث
مرتبط بـا جایگـاه   هاي  بحث، تهاي تجاري و صنعتی مطرح شده اس ها و بنگاه سازمان

شـواهد  . هاي آموزشی بسیار انـدك و انگشـت شـمارند    مدیریت دانش در قلمرو نظام
به ویـژه در حـوزه   ها  هاي فراوان مدیریت دانش در این نظام موجود حکایت از قابلیت
، با نظر به درك اهمیت این موضوع که در اقتصـاد نـوین  ، لذا. آموزش و یادگیري دارد

ي مربوط به دانش ها فعالیتبه عنوان یک سازمان دانش بنیان بخش عظیمی از  دانشگاه
، آموزشی تصریح شـده هاي  الزم است جایگاه مدیریت دانش در نظام، دهد می را انجام

ي هـا  فعالیتروندي را براي هماهنگی ، اصلی مدیریت دانشهاي  هآنگاه با نظر به مؤلف
فکري را براي حضوري هاي  هیله ارزش سرمایدانشی دانشکاران تدبیر کرد و بدین وس

نظریه نوناکا با اتکاء به ایـن مفروضـه   . فعال و مستمر در جامعه بشري به تصویر کشید
اصـلی سـازمان مسـتلزم همـاهنگی و     هـاي   هاساسی که دانش افراد بـه عنـوان سـرمای   

 سازي است و با اعتقاد به این ویژگی اساسی کـه دانـش از یـک بعـد ضـمنی      یکپارچه
شـود و بـا ایجـاد     مـی  بین دو بعد دانش آشکار و ضمنی تمـایز قائـل  ، برخوردار است

نظیـر بـراي مـدیریت دانـش      بی مدلی، پویا و ناگسستنی میان این دو نوع دانش تعاملی
آوردن دانش جدید نیز  اند که نه تنها در فرایند مدیریت دانش بلکه در پدید ارائه نموده
در ایـن مقالـه ضـمن مـروري کوتـاه بـر       ، ه مراتب یاد شدهبا توجه ب، لذا. مؤثر هستند

نوناکـا و همکـاران در چـارچوب     آفرینـی بنیادین نظریه دانـش هاي  همفاهیم و مفروض
فراینـد  ، گردآوري شـده از سـه نمونـه مـورد مطالعـه     هاي  هپایه داد بر، نظري پژوهش

ت آموزشی بـه  امؤسسبر تشریک دانش در  مؤثرآفرینی سازمانی و عوامل کلیدي  دانش
  . گیرد می آموزش عالی مورد بحث و تحلیل قرار ویژه

  
  چارچوب نظري پژوهش

ماننـد بیـنش   ، هـا نقـش عناصـر ذهنـی مـدیریت     نوناکا در تبیین چرایی تفاوت شرکت
حالی است  این در. دهدقرار می تأکیدها و تعهد کارکنان را مورد  نظام ارزش، مدیریت

بـراي  . اند هیت از پرداختن به ذهنیت انسان اجتناب کردکه بسیاري از اندیشمندان مدیر
هـاي ارزشـی    هاي واقعی بایـد از فـرض   داشت که فرض تأکید) 1945(سایمون ، مثال

دارد علـوم   می بیان) 2001( 1چنانکه فلیبجرگ، بنابراین. جدا شود تا مدیریت علم شود
زمینـه و  ، هـا  نـد ارزش اجتماعی اساساً بر حسب نیاز آن به پرداختن به امور ذهنـی مان 
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تـوان از   نمـی  تحقیـق در علـوم اجتمـاعی را   ، لذا. قدرت از علوم طبیعی متفاوت است
آفرینـی  فرایند دانش، بنابراین. )2005، نوناکا و تویوما(عوامل ذهنی مستقل فرض کرد 

ـ  را به ندرت می تویومـا و  ، نوناکـا (تلقـی کـرد   ، یتوان به عنوان یک مدل هنجـاري علّ
زیرا دانش داراي ماهیت فعال و ذهنی و متضمن تعهد و باور اسـت کـه   . )2000، نگاتا

نوناکـا و  . )2000، تویومـا و کانـاو  ، نوناکـا (هاي فردي دارد عمیقاً ریشه در نظام ارزش
 بر جنبه توجیه بـاور تعریـف   تأکیدبا » 1باور صادق موجه«دانش را به عنوان  ن،همکارا

ویژگـی   3شناسی غربی شرط صدق در معرفت. )2000، 2تویوما و نگاتا، نوناکا(کنند  می
منفعالنه و غیرانسانی نسـبت  ، شود؛ دیدگاهی ایستا می قلمداد ]ايگزاره[اساسی دانش 

تویومـا و  ، نوناکـا (نسبی و پویایی دانش غفلت کرده است ، به دانش که از ابعاد انسانی
سازمان ، ه معرفت شناختیپذیري از این دیدگاتأثیرپژوهشگران غربی با . )2000، کاناو

نگرند که با دریافت اطالعات از محیط و  می را به مثابه یک ماشین پردازشگر اطالعات
امـا در  . کوشد تا خـود را بـا محـیط سـازگار کنـد     می مسألهپردازش آن به منظور حل 

 مسألهو انطباق با محیط به خلق  مسألهسازمان صرفاً به جاي حل ، آفرینیتئوري دانش
  . )2000، تویوما و نگاتا، نوناکا( اندیشد  می ییر محیطو تغ
ــا در   ــا و همکــاران ب ــوق در   مــدل نظــري نوناک نظــر گــرفتن تمــامی جوانــب ف

مکـان یـا فضـایی کـه در آن دانـش      ، به تبیین ماهیت دانش، بنیادین خودهاي  همفروض
ـ پرداز می شود و نیز سازوکارهاي انتقال دانشکار گرفته میه خلق و ب دل کنـونی  مـ . دن

 آفرینی دانشمدل  1995در سال ، فرایند تکاملی است که براي نخستین بار حاصل یک
 ، پیشـنهادهاي 1998در سـال  . اوچـی مطـرح شـد   با همکاري تاکـه  SECI(4( سازمانی

در . به وسیله نوناکا و کاناو به مدل افزوده شد »5با«جدید و جالب دیگري نظیر مفهوم 
دانشی بـه توسـعه بیشـتر    هاي  مفهوم دارایی، ویوما و کاناونیز با همکاري ت 2000سال 

آفرینی داراي سه الیـه اصـلی   دانش مدل یکپارچه. آفرینی کمک کردمبناي نظریه دانش
                                                                                                                                      

1 .»true justified belief«  ه«در معرفت شناسی غرب دانش به عنوانایـن  . تعریف می شـود » باور صادق موج
تعریف به ارسطو و پیش از آن به افالطون و سقراط نسبت داده شده است که متعاقباً در سراسر فلسـفه غـرب از   

انی تا فیلسوفان قرن بیستم نظیر دیـوئی، هوسـرل،   گرایی بریتانیایی و از فیلسوفان آلم گرایی اروپایی تا تجربه عقل
به نقل از ککبدس و  1995نوناکا و تاکه اوچی، (مورد بحث بوده است . . . سارتر، ویتگنشتاین، هایدگر، جیمز و

 ). 2001همکاران، 
2. Toyama and Nagata   
3. truthfulness 
4. Socialization, Externalization, Combination and Internalization 
5. ba  
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ــی) 1 ــاي  دارای ــش) 2دانشــی؛ ه ــد دان ــی؛ فراین ــراي  ) 3آفرین ــرایط الزم ب ــتر و ش بس
ونـدادها و برونـدادهاي   دانشی ناظر بر درهاي  دارایی، بر این اساس. آفرینی است دانش

، 1جـونز (پیونـدد   مـی  آفرینی است که تحت شرایطی بـه وقـوع   حاصل از فرایند دانش
 آفرینی سازمانی نوناکا و همکاران به تصـویر مدل یکپارچه دانش) 1(در شکل . )2007

ساختار مناسبی براي توصـیف عناصـر مختلـف مـدیریت     ، این مدل. کشیده شده است
  . روابط بین آنها را به نمایش گذاشته است دانش و سرمایه فکري و

  

     
  )2000، نوناکا و تویوما: منبع(سازمانی  آفرینی دانشمدل یکپارچه  )1(شکل 

  
  فرایند مدیریت دانش

متضـمن چهـار    آفرینـی  دانـش بـر   تأکیـد فرایند مدیریت دانش را با ، نوناکا و همکاران
کنند که با ایجاد تعاملی پویـا و مسـتتر بـین دانـش ضـمنی و       می مرحله اساسی تصور

ترکیب دانش جدید بـا دانـش موجـود و    ، تولید دانش، آشکار به تشریک دانش ضمنی
دهنـده ایـن    هاي اصلی تشکیل مؤلفه. انجامد می سازي آن به وسیله افراد سازمان نهادینه

   :فرایند عبارتند از
  

تشریک تجارب و بـه دنبـال آن خلـق دانـش ضـمنی      ناظر بر فرایند  2پذیري جامعه
عامـل کلیـدي بـراي    ، تجربـه . اسـت  هاي فنی مشـترك  مانند الگوهاي ذهنی و مهارت

                                                                                                                                      
1. Jones 
2. Socialization 

بستر تبدیل 

دارایی هاي 

فرایند دانش 
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یـک  . شود می آغاز 1تشریک دانش آفرینی سازمانی بادانش. دستیابی به این هدف است
هـان  بلکـه دانـش ضـمنی نهفتـه در اذ    . تواند خود به تنهایی دانش بیافریند نمی سازمان

  . )1995، نوناکا و تاکه اوچی(کند  می ریزيافراد مبناي خلق دانش را پایه
 فرد به گروه متعهد شده و با گروه یکـی ، دانش 2سازي یعنی برونی، در مرحله دوم

دانـش ضـمنی   ، و تمثیل گیري از استعارهسپس با بهره. )1998، نوناکا و کاناو(شود  می
 ود را آشـکار سـاخته و تصـویري روشـن و شـفاف از     خ) ...عقاید و، ها ایده، تجارب(

، در عمـل . )1995، نوناکا و تاکه اوچـی (سازند  می هاي دیگران را در ذهن مجسمایده
 -بیان دانش ضمنی ، شود؛ عامل اول می سازي به وسیله دو عامل اصلی پشتیبانی برونی

ها یا بیان ایدهاست که شامل فنونی براي کمک به  -یعنی تبدیل دانش ضمنی به آشکار
قیــاس یــا ، ماننــد اسـتعاره (زبــان مجـازي  ، مفـاهیم ، ادراکـات فــرد در قالـب کلمــات  

در جهـت  ، گوش دادن و همکاري با اعضا، وشنودگفت. و بصري است) سرایی داستان
ندن یـا ترجمـه   ، متضمن برگرداعامل دوم. کامالً ضروري است سازي برونیحمایت از 

کـه ممکـن اسـت نیازمنـد اسـتدالل       اسـت  قابـل درك دانش ضمنی به اشـکال کـامالً   
 شـود  مـی  آفرینی محسـوب این امر اقدامی مهم در مدل دانش. استقرایی یا قیاسی باشد

  . )1998، نوناکا و کاناو(
کاربري دانش خلق شده و انتشار آن به وسیله ابزارهاي مناسب در سراسر سـازمان  

به بیان دیگـر  ، مندکردن دانشو نظامسازي اقدام مهم دیگري است که مستلزم یکپارچه
ترکیب دانش در وهله نخست نیازمنـد گـردآوري دانـش آشـکار     . است دانش 3ترکیب
ترکیب آن با دانش آشکار موجود و سـرانجام  ، ویرایش و پردازش، )ها مانند داده(شده 

مفهوم و عمل ترکیـب طبـق   . )1998، نوناکا و کاناو( است انتقال آن در سراسر سازمان
ایـن اطالعـات   . بر دسترسی آزاد سازمان به اطالعات مبتنـی اسـت  ) 1991(ظر نوناکا ن

ممکن است در یک پایگاه اطالعاتی خـاص ذخیـره شـده باشـد و بـراي هـر یـک از        
   ).2003، 5و هولدن 4گلسبی(شان قابل بازیابی باشد  کارکنان صرف نظر از مقام و موقعیت

نـوآوري و یـا بهبـود    ، ق اسـتراتژي گیري از دانش خلق شـده در جهـت تحقـ   بهره
دانش نوین اسـت کـه از طریـق آمـوزش حـین       6سازيعملکرد سازمان مستلزم درونی

                                                                                                                                      
1. knowledge sharing 
2. Externalization 
3. Combination 
4. Glisby 
5. Holden 
6. Internalization 
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 1کیسـتوو . )1998، نوناکـا و کانـاو  (شـود   می پذیرخدمت و یادگیري از راه عمل امکان
بخشـی   تعهد و رضـایت ، دانش را با سه جنبه مهم مالکیت فرديسازي  درونی) 1999(

دانش بر میزان مالکیت فرد نسـبت بـه   سازي  درونیبا این توضیح که . ندک می توصیف
 بخـش  دانش و تعهد او به دانش افـزوده و انتقـال آن بـه دیگـران را بـراي او رضـایت      

کوشش و تمایل فرد به توسعه مالکیـت  ، رف انرژيمالکیت دانش به میزان ص. سازد می
 دسازي و درگیري مستمر فرد با دانـش از آنجاکه توان همانن، به عالوه. آن وابسته است

عنصر مهـم دیگـري در   ، تعهد به دانش، تواند بر میزان به کارگیري دانش اثر بگذارد می
  . )2003، 2کامینز(شود  می دانش محسوبسازي  درونی

یـک سـازمان بـا    ، همکـاران  سـازمانی نوناکـا و   آفرینـی  دانشطبق مدل ، از این رو
ی موجود قادر اسـت دانـش جدیـد را در خـالل فراینـد      دانشهاي  گیري از دارایی بهره

SECI   اصـوالً دغدغـه اصـلی مـدیران در     . و تحت شرایط الزم خلق و مـدیریت کنـد
با هدف قابلیـت تشـریک آن   ، )تولید دانش(آشکارکردن دانش ضمنی ، مدیریت دانش

به جاي استخراج دانـش ضـمنی نهفتـه نـزد     ، براي این منظور. است در سراسر سازمان
، 3مـک آدام (متمرکـز شـد   » فرهنگ دانـش «شایسته است بر ایجاد و توسعه یک ، فرادا

با ایجاد فرهنگ و جو سازمانی مبتنـی بـر   ، از این رو. )2007، 5و مک کروري 4میسون
تـوان افـراد را بـه تشـریک دانـش برانگیخـت        مـی  اعتماد و تعهـد ، بر تشریک مساعی

اهمیـت ایـن   . آفرینی فراهم نمـود انشرا براي تحقق د و شرایط الزم) 2001، 6برینک(
ات آموزشی به ویژه آموزش عـالی کـه اساسـاً محـل کسـب و کـار       مؤسسموضوع در 
فرهنگ دانش محـور   ساخت و تقویت، لذا. به خوبی قابل مالحظه است، دانش هستند

ات را بـراي حضـوري فعـال و    مؤسسفکري این قبیل هاي  هبه نحوي که ارزش سرمای
  . )2000، 7راولی(آید  می یک چالش اساسی به شمار، ناساندمستمر در جامعه بش

شود که اساساً فرایند مـدیریت   می با نظر به مباحث فوق این سوال مطرح، مع ذلک
 چگونـه صـورت   ]مطالعه مورد[دانش با تکیه بر چارچوب نظري پژوهش در دانشگاه 

ناکا و همکـاران مبنـی   گیرد؟ در ادامه با اعتقاد به این مفروضه اساسی مدل نظري نو می

                                                                                                                                      
1. Kostova 
2. Cummins 
3. Mc Adam 
4. Mason 
5.  Mc Crory 
6. Brink  
7. Rowely  
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ایـن  ، شـود  مـی  بر اینکه مدیریت دانش بر پایه و اساس تشریک دانـش بنیـان گذاشـته   
سازي بـراي تشـریک دانـش در دانشـگاه      شود که چه عواملی در زمینه می سوال مطرح

با نظر به نقش جو سازمانی به موازات فرهنگ سازمانی در تشـریک  ، ند؟ در پایانمؤثر
مهم بر رفتار تشریک دانش مورد  اي هسازمانی به عنوان یک متغیر زمینجو  ، تأثیردانش

  . گیرد می بررسی قرار
  

  روش و جامعه آماري
هاي گردآوري شده سه گروه مـورد  از داده، هاي یادشده در این مقالهبراي تحقق هدف

میـانی و اجرایـی دانشـگاه فردوسـی     ، کلیه مدیران عالی) 1: مطالعه استفاده شده است
)53 =n( هیـأت هـاي آموزشـی و اعضـاي    مدیران گروه، معاونین، رئیس دانشکده) 2؛ 

کلیـه  ) 3؛ و )n= 23(شناسـی دانشـگاه فردوسـی     علمی دانشکده علوم تربیتـی و روان 
و  4ناحیـه  ، 3ناحیـه  ) پژوهشـی و اداري ، امـور تربیتـی  ، واحدهاي آموزشی( کارکنان

ها درباره افـراد  گردآوري داده. )n= 116(ناحیه تبادکان آموزش و پرورش شهر مشهد 
) سرشـماري (و از طریق شـمارش کامـل افـراد     1جامعه مورد مطالعه به شیوه پیمایشی

این اقدام با نظر به گستره حجم جوامع آماري مـورد نظـر انجـام    . صورت گرفته است
نیـاز از سـه پرسشـنامه محقـق سـاخته       مـورد هـاي   هجهـت گـردآوري داد  . شده است
پرسشنامه تشریک دانش و مقیاس جو سازمانی استفاده شده ، دیریت دانشپرسشنامه م

  . است
. هاي مورد نظر از روش تحلیل عاملی بهره گرفته شدبه منظور رواسازي پرسشنامه

یعنــی تحلیــل  -مــدترین روشآبــراي بــه دســت آوردن ســاختاري ســاده از کار، لــذا
، در ایـن تحلیـل  . اده شـد اسـتف  -)متعامـد ( 2هاي اصلی بـا چـرخش واریمـاکس    مؤلفه
یک به عنوان نقطه  3هاي اصلی تحت عنوان عوامل و با در نظرگرفتن ارزش ویژه مؤلفه

 هاي اصلی مستخرجمؤلفه. ها استخراج شدندبراي هر زیرمجموعه از گویه 4نقطه برش
نشـان داده  ) 1(موردنظر در جدول هاي  هو ضریب پایایی هر یک از پرسشنام مستخرج
  . شده است

                                                                                                                                      
1. Survey  
2. Varimax 

3 .Eigen value دهنده میـزان   عبارتست از حاصل جمع بار عاملی عناصر در یک عامل که نشان: ش ویژهیا ارز
  . مشارکت آن عامل در واریانس مشترك عوامل است

4. Cut off- point 
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  اصلی و ضریب پایاییهاي  ، مؤلفهار گردآوري داده هاابز )1(جدول 
ابزار گردآوري 

ضریب   هاي اصلی مؤلفه  هاداده
  پایایی

  88/0  سازي ترکیب و درونی، سازي برونی، اجتماعی شدن  مدیریت دانش

ســهولت ادراك شــده از ، ICTســودمندي ادراك شــده از ، الگــوي ارتبــاطی  تشریک دانش
ICT ،90/0  ماهیت دانش، خودکفایتی، تعهد عاطفی، اعتماد، استراتژي، کارتیمی  

حمایـت مـدیریت؛ اعتمـاد و همکـاري     / موریـت و اهـداف  أنظام پـاداش؛ م   جو سازمانی
  4/94/0  خطرپذیري گروهی؛ رسمیت؛ روحیه گروهی؛ خودمختاري؛

ابتکار فردي؛ خطرپـذیري؛ رهبـري؛ یکپـارچگی؛ روابـط مـدیریت؛ کنتـرل؛         فرهنگ سازمانی
  3/88/0  ام پاداش؛ تحمل تعارض؛ الگوي ارتباطیهویت؛ نظ

  
  هاي پژوهش یافته

فرایند مدیریت دانش از دیدگاه نوناکا و همکـاران نـاظر بـر    ، تر اشاره شد چنانکه پیش
ترکیب و سازي،  ، برونیپذیري تعامل دانش ضمنی و آشکار از طریق چهار شیوه جامعه

از مطالعه ایـن چهـار شـیوه در بـین      به دست آمدههاي  هیافت. است دانشسازي  درونی
سـازي از بـاالترین جایگـاه در     حکایت از آن دارد که درونی ،مدیران دانشگاه فردوسی

سـازي و   برونـی ، اجتماعی شدن، سپس به ترتیب. بین مدیران دانشگاه برخوردار است
 ،هاي ایـن پـژوهش  نتایج حاصل از تحلیل یافته. اند هترکیب در مراتب بعدي قرار گرفت
حـاکی از تمایـل    ،سازي در مقایسه با اجتماعی شـدن  با نظر به باال بودن نسبت درونی

بیش از آنکـه تمایـل داشـته    ، زیاد مدیران به تبدیل دانش آشکار به دانش ضمنی است
چرخـه  ، بنـابراین . باشند در فرایند تبـدیل دانـش ضـمنی بـه ضـمنی مشـارکت کننـد       

مطالعه به یـادگیري و رشـد    گرایش مدیران مورد توان با می آفرینی در دانشگاه را دانش
خلـق  ، ها در سطح فردي و گروهـی سپس تمایل به تشریک آموختهاي،  هفردي و حرف

به دست آمده در جدول هاي  هیافت. در سراسر سازمان توصیف نمود دانش و انتشار آن
  . نشان داده شده است) 2(
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  فردوسی مشهد در دانشگاه آفرینی دانشفرایند  )2(جدول 
  دانش آشکار -دانش ضمنی
  سازي برونی
  39/16: میانگین

  دانش ضمنی -دانش ضمنی
  جامعه پذیري

  67/19: میانگین

  ترکیب
  دانش آشکار -دانش آشکار
  58/13: میانگین

  درونی سازي
  دانش ضمنی -دانش آشکار

  2/34: میانگین

  
لـذا تبیـین نظـام    ، ردگیـ  نمـی  آفرینـی در خـأل صـورت   که دانش از آنجا، بنابراین 

آفرینـی  هنجارها و باورهاي حاکم بر سازمان در تعیین کیفیت فراینـد دانـش  ، ها ارزش
شناخت فرهنگ سازمانی و میزان حمایت آن از این فرایند یـک  ، لذا. یابد می ضرورت

 هـاي بـه دسـت آمـده نشـان     یافتـه ، براي این منظور. رود می ضرورت اساسی به شمار
برخـورداري از   ،شاخص اصلی فرهنگ سـازمانی حـاکم بـر دانشـگاه    دهد احتماالً  می

آزادي و ابتکار عمل فردي است کـه بـا تفـویض اختیـار و اسـتقالل فـردي از سـوي        
الگـوي ارتبـاطی سـازمانی نیـز در     . گیـرد مدیران سطوح عالی مورد حمایت قـرار مـی  

ین بـودن میـزان   ایـن نتـایج حـاکی از پـای    ، عین حال در. باشند می تسهیل این امر مؤثر
بـا نظـر بـه نتـایج     ، بنابراین. است تحمل تعارض و یکپارچگی در بین مدیران دانشگاه

هـاي مهـم فرهنـگ    گرایـی از شـاخص  فردگرایـی و رقابـت  ، حاصل از ایـن پـژوهش  
عدم همبستگی میان فرهنگ سـازمانی بـا اجتمـاعی شـدن و     . شود می دانشگاهی تلقی

نتـایج مربـوط بـه    ) 3(جـدول  . براین ادعا استرابطه قوي آن با درونی سازي گواهی 
  . آفرینی را نشان داده است همبستگی فرهنگ سازمانی با فرایند دانش

  
  ایج مربوط به همبستگی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانشتن )3(جدول 
مدیریت   

  سازي درونی  ترکیب  سازي برونی  پذیري جامعه  دانش

فرهنگ سازمانی ضریب 
  همبستگی

  اريمعنی د 

**51/0  
000/0  

23/0  
09/0  

**43/0  
001/0  

*32/0  
01/0  

**61/0  
000/0  

  *P<. /01 **P<. /05 N=53   
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) 4(هـاي بدسـت آمـده در جـدول     نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه داده 
استفاده ) Enter(در این تحلیل از روش رگرسیون چندگانه توأم . نشان داده شده است

ارد تحلیل شده و اثرات آنهـا بـر   شده است که در آن کلیه متغیرهاي مستقل همزمان و
درصـد تغییـرات    68، هـاي بدسـت آمـده   نظر به یافته. متغیر وابسته بررسی شده است

گانه فرهنگ از مجموع متغیرهاي نه. شودمی متغیر وابسته توسط ده متغیر مستقل تبیین
یر سهم و نقش نظام پاداش در تبیین فرایند مدیریت دانش بسیار بیشتر از سـا ، سازمانی

میزان پرداخت بر اساس معیـار عملکـرد مـدیران در    ، به عبارت دیگر. باشدمتغیرها می
آن سـازي   درونـی به ویژه تبدیل دانش آشکار به دانـش ضـمنی و   ، فرایند تبدیل دانش

  . گیردصورت می
  

  )فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش(نتایج تحلیل رگرسیون  )4(جدول 
خطاي   )بتا(ضریب رگرسیون   میانگین  متغیرها

  معناداري  Tمقدار   استاندارد

8/0  14/0  38/1  /.02  7/12  خطرپذیري  
  4/0  73/0  31/0  11/0  2/32  ابتکار فردي
  01/0  5/2  1  55/0  2/15  نظام پاداش
  2/0  1/1  2/1  21/0  6/13  رهبري

  1/0  -5/1  2/1  -26/0  9/12  یکپارچگی
  9/0  03/0  9/0  007/0  8/20  حمایت مدیریت

  9/0  -03/0  1/1  -005/0  7/13  کنترل
  2/0  1/1  8/0  2/0  7/16  الگوي ارتباطی

  7/0  -3/0  1  -04/0  6/14  هویت
  3/0  -9/0  7/1  -2/0  2/10  تحمل تعارض
فرهنگ : متغیر مستقل

  سازمانی
: متغیر وابسته

F  47/0  =R2  Adjusted R2= 7/3  آفرینی دانش 34/0=  

  
از عناصـر کلیـدي    اهمیـت تشـریک دانـش را بـه عنـوان یکـی       ،تحقیقات مختلف

طـی پژوهشـی بـا نظـر بـه      ، لـذا . انـد داده قـرار  تأکیدمدیریت دانش مورد هاي  سیستم
بـر اشـتراك دانـش از نگـاه      مـؤثر عوامل کلیدي ، اجتماعی -هاي رویکرد فنیمفروضه
ــرار گرفتــه اســت جــامع ــه ایــن رویکــرد. تــري مــورد بررســی ق ــر پای ترکیبــی از ، ب

دانشی و فردي براي تحقـق اهـداف عـالی    ، فرهنگی ،سازمانی، فنّاوريهاي  زیرساخت
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سازي رفتـار تشـریک دانـش نیـز     مدیریت دانش ارائه شده است که در استقرار و پیاده
 مـؤثر توصیف عوامل کلیدي ، شود می مالحظه) 5(چنانکه در جدول . اندقابل مالحظه

اسـتفاده   حاکی از آن است کـه ) فرهنگی و فردي، سازمانی، فنّاوري(بر تشریک دانش 
علمی مورد مطالعه بیش از درك سـودمندي   هیأتاطالعات در بین اعضاي  فنّاورياز 
نتایج حاصـل از بررسـی همبسـتگی ایـن     ، عالوه براین. به خوبی درك شده است، آن

عوامل با تشریک دانش حکایت از آن دارد که بیشترین میزان همبستگی تشریک دانش 
کانـال ارتبـاطی   (یزان همبستگی با الگوي ارتبـاطی  و کمترین م) =p 80/0(با کارتیمی 

  . است )=p -47/0) (و مکتوب ITمبتنی بر ، چهره به چهره
  

  بر تشریک دانش مؤثرتوصیف و همبستگی عوامل کلید  )5(جدول 
  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  میانگین   متغیرها 
الگوي 
  ارتباطی 

78/21   1   -   -   -   -   -   -   -   -   -  

سودمندي 
شده  ادراك

   اوريفنّ

17/20   32 ./  1   -   -   -   -   -   -   -   -  

سهولت 
شده  ادراك

   فنّاوري

41  002 ./  **60./  1   -   -   -   -   -   -   -  

  -   -   -   -   -   -   1  /.60**  /. 64*  - /.41*   26/29  کارتیمی 
  -   -   -   -   -   1  /.46*   - /.013  /.12   - /.42   23/15  استراتژي
  -   -   -   -   1  /. 080  /. 56**  /.57**  /.49*   - /.29   65/17  اعتماد 
تعهد 

  عاطفی 
47/10   082./ -   *53./  *53./  *51./  09./  15 ./  1   -   -   -  

  -   -   1  /. 006   - /.10  /. 12  /. 39  /. 016  /. 12   - /.32   28/11  خودکفایتی
ماهیت 
  دانش 

59/9   **63./  40 ./  27 ./  **59./  *50./  *43./  *55./  36 ./  1   -  

تشریک 
  دانش 

91/13   47./ -   **65./  **65/.  **80./  **54./  **74./  **68./  **57./  **67./  1  

  
  
درصد تغییرات  93، )6(پایه نتایج به دست آمده از تحلیل رگرسیون در جدول  بر 

سـهم  ، بر این اساس. شود می متغیر وابسته به وسیله نه متغیر مستقل مورد مطالعه تبیین
اعتمـاد در زیرسـاخت    و نقش استراتژي در زیرساخت سازمانی و خودکفایتی افـراد و 
، بـه بیـان دیگـر   . اسـت  فرهنگی در تبیین رفتار تشریک دانش بیشتر از سـایر متغیرهـا  

 ** p<. /01       *p<. /05         N=23 
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، گیري روشن و شفاف از تشریک دانـش در سـازمان  حمایت استراتژي در ارائه جهت
قضاوت افراد از توانایی خود و تمایل به تشریک دانش با دیگران و نیز اعتماد افراد به 

. باالترین میزان رفتار تشریک دانش در میان اعضاي سازمان خواهد بود مؤید ،یکدیگر
سـودمندي و سـهولت ادراك شـده از     تـأثیر نتایج حاکی از آن است کـه  ، عالوه براین

ICT ،تعهد عاطفی و ماهیت دانش و الگوي ارتباطی بر رفتار تشریک دانـش  ، کارتیمی
  . نیست دار معنی
  

دانش و ، فنّاوري، فرهنگی، هاي سازمانی زیرساخت( نتایج تحلیل رگرسیون )6(جدول 
  )افراد با تشریک دانش

ضریب   ها  مولفه  زیرساخت 
  ) بتا(رگرسیون 

  معناداري  Tمقدار   خطاي استاندارد 

 فنّاوري
  اطالعات 

  28/0   - 1/1   /. 11   - /.24  الگوي ارتباطی 

سودمندي   و ارتباطات 
  ادراك شده 

01 ./  09 ./  09 ./  93./  

هولت ادراك س  
  شده 

34 ./  06 ./  14/2   06 ./  

  /.002   64/2  /. 1  /. 28  اعتماد   فرهنگ سازمانی 
  /.23  /. 28  /. 28  /. 17  تعهد عاطفی   

  /. 01   12/3  /. 1  /. 37  استراتژي   سازمانی 
  /.25   22/1  /. 07  /. 14  کارتیمی   

  /.003  4  /. 12  /. 45  خودکفایتی   فرد 
  /. 57   - /.58  /. 16   - /.07  نوع دانش   دانش 

8/13 =F   93/0  =R2   86/0 =Adjusted R2  متغیر مستقل :IT ؛ فرهنگ سازمانی؛ فرد
  و دانش 

: متغیر وابسته
  تشریک دانش

  
خلـق و  ، انـد خاطرنشان سـاخته ) 2000و  1998، 1995(چنانکه نوناکا و همکاران 

کـن اسـت اسـتفاده از    تشریک دانـش مـاهیتی انسـانی و اجتمـاعی دارد کـه البتـه مم      
، به دست آمدههاي  هلذا برپایه یافت. کندرویکردهاي فنی و فناورانه به تسهیل آن کمک 

سـازمانی و  ، فرهنگـی هـاي   رسد که تشریک دانـش از طریـق سیسـتم    می چنین به نظر
اطالعـات و ارتباطـات در تشـریک     فنّاوريبررسی نقش . پذیرد می فردي بهتر صورت
اطالعـات بـه ویـژه     فنّـاوري که سـودمندي و سـهولت اسـتفاده از     دانش نیز نشان داد
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و دسترسی گسترده به دانش و اطالعات  اینترنت عمدتاً در جهت تسریع انجام وظایف
  . موردنیاز ادراك شده است

در مطالعه دیگـري جـو   ، آفرینیفرهنگ سازمانی در فرایند دانش مؤثربه رغم نقش 
نحـوه مـدیریت و    ات و تصورات اعضـاي سـازمان از  سازمانی به منزله مجموعه ادراک

، چگـونگی  و واحدهاي دیگر سازمانها  همکاري با بخش، حمایت سازمان از کارکنان
رود  می وضوح یا ابهام در استانداردها و انتظاراتی که از آنهاقدردانی از عملکرد اعضا، 

مستقل در رابطـه بـا    به عنوان یک متغیر... وها  گیريتصمیم در و میزان مشارکت اعضا
  . رفتار تشریک دانش مورد مطالعه قرار گرفت

شاخص اصـلی جـو سـازمانی حـاکم بـر       ،)7(بنابر نتایج به دست آمده در جدول 
گیـري مشـخص   جهـت ، مطالعه واحدهاي سازمانی وابسته به آموزش و پرورش مورد

حمایت مدیران  و نیز ، اهداف و انتظارات سازمان از اعضاسازمان در تصریح ماموریت
در تحقق اهـداف   ردانی بر اساس معیار عملکرد اعضاسیستم پاداش و قد. است از آنها

نتایج حاکی از ضعف روحیـه  ، عین حال در. و ماموریت سازمان پایه ریزي شده است
بـه  ، با نظر به حاکمیت اصـول بوروکراسـی  ، به بیان دیگر. است گروهی در میان اعضا

سـتگی  و ممانعـت از شـکل گیـري و تقویـت روحیـه و همب     گیري قانونی ویژه جهت
وجـود دارد کـه اهـداف فـردي بـه تسـخیر اهـداف         گروهی این تصور در بین اعضـا 

نتـایج منـدرج در   ، بعالوه. کنندجهت مشترکی را دنبال نمی، سازمانی درآمده و این دو
نشـانگر بیشـترین میـزان همبسـتگی تشـریک دانـش بـا روحیـه گروهـی          ) 7(جدول 

)47/0p= ( و کمترین میزان همبستگی با خطرپذیري)21/0p= (است .  
  

  بر تشریک دانش مؤثرتوصیف و همبستگی عوامل کلید  )7(جدول 
  8  7  6  5  4  3  2  1  میانگین  متغیرها

  -  -  -  -  -  -  -  1  5/20  نظام پاداش
ماموریت و 

  -  -  -  -  -  -  1  68/0**   9/34  مدیریت/ اهداف
اعتماد و همکاري 

  -  -  -  -  -  1  50/0**  47/0**  19  تیمی 
  -  -  -  -  1  41/0**  49/0**  46/0**  43/11  رسمیت

  -  -  -  1  70/0**  47/0**  46/0**  55/0**  24/11  روحیه گروهی
  -  -  1  64/0**  59/0**  40/0**  53/0**  62/0**  57/13  خودمختاري
  -  1  71/0**  64/0**  59/0**  44/0**  66/0**  69/0**  51/13  خطرپذیري

  1  21/0*  34/0**  47/0**  28/0**  32/0**  23/0**  28/0*  5/26  تشریک دانش
**p<./01 *p<./05 N=116 
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درصد تغییـرات متغیـر    53، )8(پایه نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون در جدول  بر
ندهست سازمانی قابل تبیین وابسته یعنی تشریک دانش به وسیله هفت متغیر اصلی جو .

روهـی در تبیـین رفتـار تشـریک دانـش کارکنـان       نقش و سهم روحیـه گ ، در این میان
. اسـت  واحدهاي سازمانی وابسته به آموزش و پرورش بسیار بیشـتر از سـایر متغیرهـا   

هاي سازمانی و حـس  هاي فردي با ارزشارزش ایجاد وحدت و یگانگی بین، بنابراین
ر اعضاء را در تشریک دانش و اطالعـات در سراسـ  ، تعلق و وفاداري نسبت به سازمان

  . دهد می سازمان یاري
  

  )سازمانی و تشریک دانش جو(نتایج تحلیل رگرسیون  )8(جدول 
ضریب رگرسیون   میانگین  متغیرها

  معناداري  Tمقدار   خطاي استاندارد  )بتا(

  8/0  23/0  06/0  03/0  5/20  نظام پاداش
/ ماموریت و اهداف

  9/0  -03/0  06/0  -004/0  9/34  مدیریت

اعتماد و همکاري 
  1/0  4/1  1/0  14/0  19  تیمی

  3/0  9/0  1/0  09/0  43/11  رسمیت
  001/0  4/3  1/0  3/0 8  24/11  روحیه گروهی
  05/0  1  1/0  22/0  57/13  خودمختاري
  05/0  -9/1  1/0  -26/0  51/13  خطرپذیري

8 /5  =F  53/0  =R2  23/0 =Adjusted R2  تشریک دانش: متغیر وابسته  جو سازمانی: متغیر مستقل  
  
  ريگی نتیجه

هدف اصلی این مقالـه بـوده    ،بر آن مؤثرمطالعه فرایند مدیریت دانش و عوامل کلیدي 
این درحالی است که نتـایج  . است که به تفکیک در سه گروه مورد بررسی قرار گرفت

جایگاه مدیریت دانش در سازمانهایی با ماهیـت آموزشـی   ، به دست آمده در یک راستا
اساسی مـدل نظـري   هاي  همفروض، ك این سه مطالعهمبناي مشتر. کشد می را به تصویر

دانـش   مؤثرهاي مربوط به مدیریت  نوناکا و همکاران است که اساساً وابستگی فعالیت
  . دهد می را به عوامل فرهنگی نشان

به دست آمده از مطالعه نخست حکایـت از آن دارد کـه رویکـرد عمـده     هاي  هیافت
. تا جامعه پـذیري  است دانشسازي  درونیبه  مدیران در دانشگاه مورد مطالعه معطوف
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با این توضیح که مدیران بیشتر تمایل به جذب و درونی کردن دانش بـه طـور فـردي    
بررسی رابطه بین این رویکرد با فرهنگ سـازمانی مؤیـد   . دارند تا تسهیم آن با دیگران

 ن رفتـار سهم و نقش فرهنگ سازمانی به ویژه نظام پاداش در جهت دهی مدیران به ای
علمـی مـورد    هیأتبر تشریک دانش در بین اعضاي  مؤثرمطالعه عوامل کلیدي . است

سـازمانی و  ، پذیري تمایل به تسهیم دانش از عوامل فرهنگـی تأثیرمطالعه نیز حاکی از 
  . فردي است تا فنی

در مطالعـه  ، اي و فرهنگـی در فراینـد مـدیریت دانـش    با نظر به نقش عوامل زمینه
جو سازمانی حاکم بر واحدهاي سازمانی آموزش و پرورش بر تشـریک   ر، تأثیدیگري

نتایج به دست آمده نشان داد کـه  . دانش کارکنان این واحدها مورد بررسی قرار گرفت
توانـد   مـی  روحیه و همبستگی گروهی در ایجاد رفتار تشریک دانش در ایـن واحـدها  

  . باشد مؤثر
اساسی نظریه نوناکا و هاي  هتکیه بر مفروضنتایج به دست آمده از مطالعات فوق با 

موقعیـت محـور و   ، آفرینی اساساً یـک فراینـد پویـا   مؤید آن است که دانش ،همکاران
دانـش در بـین   سازي  درونیباالبودن نسبت . اي و فرهنگی استوابسته به عوامل زمینه
ساسـی  بر ضرورت یادگیري فردي و سـازمانی بـه عنـوان پایـه ا     ،مدیران مورد مطالعه

سـازند   مـی  خاطرنشـان ) 1997( 2و ویلسـون  1چنانکه سیندر. آفرینی داللت دارددانش
مگر اینکه سازمان وسـایل ارتقـاي   ، ماند نمی فعالیتهاي مربوط به مدیریت دانش پایدار

، 3مـک کـارتی  (با همکاري خود آنـان را فـراهم آورد    اي هیادگیري فردي و رشد حرف
گیـري فرهنـگ یـادگیري از ملزومـات اساسـی      شکل از به زعم نوناکا اطمینان. )2006

تقویـت یـادگیري در   ، از ایـن رو . آید می تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار به شمار
یعنی گروهی و سـازمانی   ،سطح فردي به عنوان نقطه شروع یادگیري در مراحل بعدي

در  توقف آن در سطح فـردي نخواهـد توانسـت سـازمان را    ، لکن. نیازمند توجه است
ی در ایجـاد و  گـی نقـش بسـزای   عامـل فرهن . سوق دهـد  آفرینی دانشمسیر یادگیري و 

، چنانکه نتـایج ایـن مطالعـه نشـان داد    . کند می همراهی مدیریت دانش در سازمان ایفا
جویی و فردگرایی در فرهنگ سـازمانی   اي با حس رقابتهمگرایی رشد فردي و حرفه

نـد و   آفرینی را با رونديبه طوریکه دانش .حاکم بر دانشگاه کامالً نمایان است بسیار کُ
  . تقریباً در سطح فردي متوقف ساخته است

                                                                                                                                      
1. Synder 
2. Wilson 
3. McCrarthy 
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تسـهیم و  ، سازمانی نوناکا و همکاران نشان داده شد آفرینی دانشچنانکه در سیکل 
آیـد و اصـوالً    مـی  نخستین مرحله از فرایند مدیریت دانـش بـه شـمار   ، تشریک دانش

 یت دانش با نحوه عملکرد آن در تشریک دانش ارزیـابی موفقیت یک سازمان در مدیر
یادآور این نکته است که مـدیریت دانـش    ،نتایج به دست آمده در این مطالعه. شود می
مـدیریت دانـش   . تعریف کـرد ها  هتوان معادل مدیریت اطالعات یا پردازش داد نمی را

طریـق رویکردهـاي    اساساً یک فرایند انسانی و اجتماعی است که البته ممکن است از
عوامـل  ، بنابر نتایج به دست آمـده . )1387، سالیز و جونز(فنی و فناورانه تسهیل شود 

را در تسـهیل تشـریک دانـش بـه خـود       تـأثیر فرهنگـی و سـازمانی بیشـترین    ، فردي
این مهم بـا توجـه   . رسد می کمرنگ به نظر فنّاوريدر این میان نقش . اختصاص دادند

 دسترسـی بـه ابـزار بـه تنهـایی     ، دارنـد  می بیان) 1950(هاردت به آنچه پرابست و روم
تواند در ترغیب افراد بـه   می فرهنگ، بنابراین. تواند تشریک دانش را تضمین نماید نمی

، 2و دیلونـگ  1فهـی (باشـد   مـؤثر تشریک داوطلبانه بینش و دانش و یا از آن ممانعـت  
؛ دیلونـگ و  2000، و اسـپونر ؛ سولمن 2002، ؛ راولی2002، گو(اکثر محققان . )2000
ــی ــایمون 2000، فه ــویبی و س ــر2002، ؛ اس ــل و 1998، ؛ وان روگ2003، ؛ ونگ ؛ دی

؛ یانـگ و  2001، ؛ برینـک 2006، ؛ رنـزل 1992، استین و جاك، ؛ کانتر1998، گریسون
افراد را به تعامل و تشریک دانـش  ، در این باره که فرهنگ مبتنی بر اعتماد)  2003ون 

این درحـالی اسـت کـه تشـریک     . )2001، برینک(توافق دارند ، انگیزد می با دیگران بر
هاي سـازمانی بوروکراتیـک سـازگاري    دانش به عنوان یک امر انسانی و پویا با ویژگی

دستیابی به این هدف مستلزم ایجاد وحـدت و یگـانگی بـین اهـداف فـردي و      . ندارد
داف سازمانی را تالش بـراي  سازمانی است تا بدین وسیله افراد کوشش براي تحقق اه

  . دستیابی به اهداف فردي خویش تلقی کنند
توان نتیجه گرفت که مدیریت دانـش بـه عنـوان     می چنین ،فوقهاي  هبا نظر به یافت

، از ایـن رو . یک استراتژي سازمانی مستلزم حمایت و پشتیبانی فرهنگی است تـا فنـی  
مـدیریت دانـش از ایـن حیـث کـه      هاي  بسترسازي براي استقرار و پیاده سازي سیستم

مـدیریت دانـش   هـاي   هاعضاي سازمان را آماده پذیرش و همکـاري در اجـراي برنامـ   
هـاي پویـا و تعریـف     ایجـاد و تقویـت گـروه   ، لـذا . حائز اهمیت بسیاري است، سازند
هاي گروهی با هدف تسهیل رفتار تشریک دانش از نکات اساسی دیگري است  فعالیت

  . این مطالعه قابل ذکر استي ها هکه بر اساس یافت
                                                                                                                                      
1. Fahey 
2. Delong 
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