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 :چكيده

،بررسي وضعيت مديريت دانش در دو دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان و واحد شاهرود بر اساس مـدل   از اين پژوهش هدف

روش نوع پـژوهش كـاربردي و   .نوناكو و تاكوچي مي باشد )اجتماعي سازي،بيروني سازي،تركيب و دروني سازي(چهار مرحله اي

جامعـه آمـاري تحقيـق    .،پيمايشي و از شـاخه ميـداني اسـت   ت همچنين روش جمع آوري اطالعاو  استنباطي-تحقيق از نوع توصيفي

نفـر و در واحـد شـاهرود بـه      477،مديران و كاركنان در دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان به تعداد  ،شامل اعضاء هيئت علمي

از (پرسشـنامه  30سـيله توزيـع   تعداد نمونه با توجه به آماره هـاي محاسـبه شـده بو   .نفر را شامل مي شود 876 نفر كه جمعاً 399تعداد 

در دانشگاه شاهرود و ايـن تعـداد   نفر 75نفر در دانشگاه خوراسگان و  76با شد  تخمين زده شد كه معادل  )طريق فرمول حجم نمونه

ابـزار جمـع آوري اطالعـات    . بـا توجـه بـه نسـبت هـر گـروه توزيـع گرديـد         پرسشنامه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي

كه جهت سنجش روايي آن از روايـي محتـوايي و صـوري اسـتفاده شـد و ضـريب        سؤال بسته بود 42مه اي محقق ساخته با ،پرسشنا

در .برآورد گرديـد /. 97و در دانشگاه شاهرود معادل /. 81در دانشگاه خوراسگان معادل  پايايي آن از طريق شاخص آلفاي كرونباخ

مسـتقل،تحليل   tو در آمـار اسـتنباطي از آزمونهـاي     ماننـد ميـانگين،انحراف معيـار   بخش تجزيه و تحليل داده هـا از آمـار توصـيفي    

نتايج نشان داد كـه هـر دو دانشـگاه    .انجام شده است �spss١و با استفاده از نرم افزار LSDو آزمون  هتلينگt واريانس يكطرفه،

انگين بدسـت آمـده از هـر دو دانشـگاه در ديگـر      قرار گرفته اند و ميـ  "تركيب "در وضعيت مرحله اي نوناكو و تاكوچي 4در مدل 

در يـك بررسـي كلـي تفـاوت معنـا داري ميـان       .زير حد متوسط بـرآورد شـد   مراحل اجتماعي سازي،بيروني سازي و دروني سازي

 .وضعيت كلي مديريت دانش بر اساس مدل ذكر شده در اين دو دانشگاه مشاهده نشد 

 

 نش صريح ، دانش ضمني ، مدل نوناكو و تاكوچيدادانش ، مديريت دانش ،  :كليد واژه ها
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 :مقدمه

بـه   دورانـي كـه سـاختار فكـري آن آكنـده از عمـق بخشـيدن       . عصر حاضر ، عصر تحوالت و تغييرات شـگرف در فـن آوريهاسـت   

بتي كـه  از طرفـي قلمـرو رقـا   . اطالعات و توجه به مشاركت نيروي انساني خالق و دانش گرا به جاي نيروي انساني عملكردي اسـت 

بقـاء در چنـين شـرايطي و    . و بالندگي توصـيف شـده اسـت    سازمانها در سالهاي اخير با آن مواجه شده اند در سطح بااليي از پويايي

در ايـن راسـتا بسـياري از    . و سـازماني ضـرورت يافتـه اسـت      استمرار و پايداري در مزيت رقابتي از طريق توسـعه ظرفيتهـاي فـردي   

الجـوردي و  (دانش، منبع عمده كسب مزيت رقابتي پايدار محسـوب مـي شـود     معاصر اظهار مي دارند كهدانشمندان و صاحبنظران 

كه دائماً دانش جديد توليد مي كنند،بـه طـور گسـترده اي آن را     در اين دوران شركتهاي موفق آنهايي هستند).97:1385،خان بابايي

ــرده  ــع كـ ــازمان توزيـ ــول و تكن   در سـ ــش را در محصـ ــرعت دانـ ــه سـ ــد  و بـ ــي كننـ ــي مـ ــد متجلـ ــاي جديـ ــي و (ولوژيهـ ابطحـ

،فرآيند مديريت دانش را مي تواند به عنوان يك فرصت استراتژيك مورد توجـه   دستيابي سازمانها به چنين مزيتي).3:1385،صلواتي

اسـتفاده از  از اين رو مديريت هوشيار بر آن است تا بتواند هرچه بيشتر و بهتـر در جهـت   .)97:1385الجوردي و همكاران،(قرار دهد

ايـن امـر   .به نام دانش براي رويارويي و مقابله با عدم اطمينان محيطي جهت حفظ موفقيت خود در عرصه رقابتي عمـل نمايـد   ابزاري

يـك نيـاز اسـتراتژيك و ضـروري جهـت پيشـگامي در       مستلزم اين است كه سازمان با ارج نهادن به مديريت دانش، آن را به عنوان 

 .زمره برنامه هاي اولويت دار خود قرار دهدعرصه رقابت پذيري در 

، آموزشي و تحقيقاتي در دانشگاه به عنوان يك مرجع علمي.آموزش عالي نيز به عنوان يك سازمان ،هسته اصلي توسعه پايدار است

بـه   سازمان خودمديريت دانش مي تواند با شناخت بهتر توزيع اطالعات بر بهره وري و كارآيي هر كشوري با به كارگيري نظامهاي 

 .صورت مؤثري تأثير بگذارد

در دانشگاهها توليد مي شود كه به دليل نبود ساختار مناسب مـديريت   در چند سال اخير،حجم بسيار بااليي از دانش ناب و ناملموس

مسير توسـعه از  دانشگاههاي آزاد خوراسگان و شاهرود نيز با توجه به طي كردن .دانش ، منجر به فناوري و محصول جديد نمي شود

و تحوالت محيطي و حفظ بقاء، نياز به آمـوزش مهـارت و دانـش مسـتمر بـه       اين قاعده مستثني نيستند و جهت سازگاري با تغييرات

اين دانشگاهها در يك محيط پررقابت دانشگاهي به لحاظ جذب دانشجو و بـا توجـه بـه     همچنين قرار گرفتن.كاركنان خود را دارند

و چگـونگي   بـاالتر،لزوم بكـارگيري سيسـتمهاي مـديريت دانـش و شناسـايي سـطح        به لحاظ سـطوح تحصـيلي  تقاضاي دانشجويان 

 . مديريت دانش در اين دانشگاهها را انكار ناپذير نموده است

در دانشـگاهها،پژوهش فـوق در    خصدر مؤسسات آموزشي بال ت دانشيديربه م با توجه به مطالب ذكر شده و داليل اهميت توجه

وضعيت دانش در دو دانشگاه آزاد اسـالمي واحـد خوراسـگان و     ت به بررسي موقعيت مديريت دانش از لحاظ قرار گرفتنصدد اس

تعـاريفي از مفـاهيم دانش،مـديريت دانش،دانـش      لذا قبل از آن الزم اسـت .ردازداكوچي بپشاهرود بر اساس مراحل مدل نوناكو و ت

مورد بحث قرار خواهد گرفـت و تعـدادي از    و وتاكوچي و شيوه بكارگيري آنسپس مراحل مدل نوناك.صريح و ضمني ارائه گردد

،نتيجه گيـري كلـي و   تحقيقاتي كه ديگران در اين زمينه انجام داده اند ارائه شده و در خاتمه نيز با تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش

 .پيشنهادات كاربردي ارائه خواهد شد

 

 :دانش و سطوح آن

براي برخي دانش،نتيجه يـادگيري  .متعددي براي دانش ارائه كرده اند و هر كدام از زاويه اي به آن نگريسته اندصاحبنظران تعاريف 

در .و تجربه است و براي برخي ديگر دانش ،يا فقط يادگيري است و يا فقط تجربه و براي برخي ديگر دانش،اطالعات يا داده اسـت 

كه به هر دو مربوط بوده و تفاوت آنها لزوماً ماهوي نيست و صرفاً از نظر مراتب بـا   هرچند.حقيقت دانش نه داده است و نه اطالعات

 ).40،ص 1381امانتي،(هم متفاوتند



 

٣ 
 

چرا .مفاهيمي نيستند كه بتوان آنها را به جاي هم مورد استفاده قرار داد،امري مهم است  تأكيد بر اين نكته كه داده،اطالعات و دانش

و اجرايـي در مـديريت دانـش     نگي رسيدن يكي به ديگري اهميت زيادي در موفقيـت كارهـاي عملـي   و چگو  واژه3 كه درك اين

 )27:1386افرازه،(دارد

مي باشد كه به خودي خود توليد معنا نمي كند و حقـايق و واقعيـت   .. داده به عنوان اولين سطح دانش شامل ارقام،اعداد،نمودارها و 

 ).24،ص 1384روزيان،نو(هاي خام در مورد رويدادها مي باشد

دومين سطح دانش،اطالعات مي باشد و مقصود همان داده هايي را در بر مي گيرد كه گروهبندي،ذخيره،پااليش و سازماندهي شده 

 ).6،ص 1385ابطحي و صلواتي،(اند تا بتوانند معني دار شوند

تنهـا از طريـق   .ن اطالعات يا داده تلقـي مـي شـود   سومين سطح،دانش نام دارد و همان مفهومي است كه از فكر پديد آمده و بدون آ

 اطالعات،داده هاي منظم براي هدفي معين است در حاليكه دانـش .كه اطالعات،حيات يافته و به دانش تبديل مي گردد اين معناست

 )28:1379داونپورت و پروساك،(فراتر آز آن است و مي تواند انديشه باشد

 -مــي خــرد همــان كــاربرد دانــش در راه رســيدن بــه اهــداف.خــرد و كمــال اســتمرحلــه حركــت از دانــش رســيدن بــه آخــرين 

به زبان ديگر خرد ،يك قدرت شخصي و دروني است كه تجربيات قابل فهـم را از طريـق ارتبـاط دانـش     ).25:1384نوروزيان،(باشد

 ).14:1386برگرن،(با مفاهيم كلي منتقل مي كند ويژه

د را براي دانش در نظر گرفت كه از داده شروع شده و به خرد منتهي ميگرد ن سلسله مراتبيبا توجه به تعاريف و مفاهيم فوق مي توا

 .مطلق نبوده و سلسله مراتبي نمي باشد دانشاما روابط بين داده،اطالعات و 

 

 :انواع دانش از ديدگاه نوناكو

اما توجه كمي به فرآيند دانـش   آمده استاگرچه مطالب زيادي در مورد اهميت دانش و لزوم شناخت سطوح آن به رشته تحرير در

آنهـا در ايـن   .براي نخستين بار انواعي از دانش را معرفـي نمودنـد   نوناكو و همكارانش.آفريني و شيوه مديريت آن انجام گرفته است

 .2و دانش ضمني 1دانش صريح:طبقه بندي دو نوع دانش را معرفي مي كنند كه عبارتند از

مجموعه اي از خط مشي ها،رويه هـا،نرم افزارهـا ،مستندات،دسـتورالعملها،گزارش هـا و     .منطقي استدانش صريح دانشي مستدل و 

،شرح جزئيات و بـه  سازمان است و مي تواند به صورت كلمات و اعداد نيز بيان شود و همچنين به شكل داده و فرمول علمي اهداف

به سهولت مي تواند به طور رسـمي و سيسـتماتيك    اين نوع دانش به اين صورت.صورت كتابچه راهنما در اختيار ديگران قرار گيرد

 .بين افراد منتقل شود

و كامالً شخصي و فردي مي باشد و بـه   ، نوعي ديگر تعريف مي گردد كه دانش ضمني نام دارد)دانش صريح(مقابل اين نوع دانش

ي ذهني،دريافتهـاي مسـتقيم و گمانهـا در ايـن طبقـه از      عقايد،بصيرتهارفتارها،كردارها،.سختي بين افراد به اشتراك گذاشته مي شود

و بـه   در فعاليتها و تجربيات،آرمانها ، ارزشها و احساساتي كه افراد دارند ريشه دارد دانش ضمني به طور عميق.دانش قرار مي گيرند

وبـه   نش جنبـه شخصـي و بـافتي دارد   به اعتقاد نوناكو اين گونه از دا).24:1386بهرامزاده و معتمدي،(آساني قابل بيان و رؤيت نيست

در اصـل مـي تـوان    ."ما بيش از آنكه به زبان مـي آوريـم مـي دانـيم    ":او مي گويد.همين دليل انتقال و نهادينه سازي آن مشكل است

،دانش ضـمني افـراد را مـورد    به همين خاطر سيستمهاي سّنتي مديريت دانش.با واژه ها دشوار است عنوان كرد كه بيان دانش ضمني

 در حاليكـه دانـش ضـمني شـامل تمـامي تجـارب و      . توجه قرار نمي دهند و ديد آنان نسبت به دانش بسيار محدود و سـطحي اسـت  

دانـش بـراي    كه افراد بدون آگاهي و در حين كار بدست مي آورنـد و ايـن نـوع دانـش يكـي از مهمتـرين اشـكال        مهارتهايي است
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ا توجه به مواردي كه ذكر گرديد،دانش ضـمني و دانـش آشـكار موجـود در     ب).17:1385صيف و همكاران،(سازمانهاي جديد است

مديريت دانش مهارتي است كـه قابـل يـادگيري و    .بايد توسط مدير ،شناسايي ،سازماندهي ومورد استفاده صحيح قرار بگيرد سازمان

مـديريت   ،دانش و سازمانهاي دانش محوربنابراين دانش را مي توان به شيوه هاي مختلفي از جمله ايجاد شبكه هاي .توسعه مي باشد

 .كرد

حال با توجه به تعاريفي كه از خود دانش،سطوح و انواع آن بـه عمـل آمـد الزم اسـت اصـطالح مـديريت دانش،تعريـف و بررسـي         

 .گردد

 

 :مديريت دانش

ايـن اصـطالح   .فـي شـد  در كنفرانس مديريت اروپـايي بـه عنـوان مطلـب اصـلي معر      1986اصطالح مديريت دانش اولين بار در سال 

 ).1383برومند،(بالفاصله  و در حد وسيعي مورد توجه و همزمان به شدت مورد انتقاد قرار گرفت

داراي ماهيتي پيچيده و گسترده است،صاحبنظران مختلف از زواياي گوناگوني به آن نگريسـته   به دليل اينكه مفهوم مديريت دانش 

بـه طـوري كـه ايـن دانـش بـه        ش يعني اينكه،اطالعات به دانشي كاربردي تبـديل گردنـد  مي توان اظهار كرد مفهوم مديريت دان.اند

 ).27:1384،سعيدي كيا(آساني در اختيار ديگران قرار بگيرد و براي آنها قابل استفاده باشد

 .خود مي پردازد،مديريت دانش را فرآيندي مي داند كه طي آن سازمان به توليد ثروت از دانش و يا سرمايه فكري 1،1385نوناكو

كه عبارت اسـت از يـك فرآينـد خـاص      در قالب مفاهيم دانش ضمني و صريح نيز مي توان تعريفي از مديريت دانش به عمل آورد

 كاربرد،پخش و خلق دوباره دانش صريح و ضـمني كاركنـان بـراي افـزايش    سازماني و سيستمي براي كسب،سازماندهي،نگهداري،

 .آنازمان و ارزش آفريني عملكرد س

مـي       از مهارتهـا و تجربيـات كاركنـان    مديريت دانش را فرآيند شناسايي و استفاده مؤثر) 1385(به نقل از واعظي) 2001(2چنگ

 ).14:1385واعظي،(داند كه توسط تكنولوژي اطالعات حمايت مي گردد

دانش مناسب در زمان و  و بكارگيري مديريت دانش،فرآيند كشف،كسب،توسعه و ايجاد،تسهيم،نگهداري،ارزيابي":در پايان اينكه

،فناوري اطالعـات و ارتباطـات و ايجـاد    مكان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است كه از طريق ايجاد پيوند بـين منـابع انسـاني   

 ).35:1386افرازه،(ساختاري مناسب براي دستيابي به اهداف سازماني صورت مي پذيرد

 شكلهاي متفاوتي توصيف مي كنند،ليكن جملگي بر اينكه مديريت دانش،فرآيند اسـتفاده  اگرچه تعاريف فوق مديريت دانش را به

اسـت اتفـاق    ي اثربخش و تطبيق سازمان بـا محـيط  از دانش جهت دستيابي به نوآوري در فرآيند،محصوالت و خدمات،تصميم گير

 .نظر دارند

راي آن بايد تدابيري انديشيده شود كه با استفاده از آنها بتوان به مفهوم مديريت دانش در سازمان براي بكارگيري و اج حال با توجه

ايـن  .از اين رو صاحبنظران مبادرت به طراحي مدلهاي مختلف كـرده انـد  .مورد استفاده قرار داد مديريت دانش را به شكل كاربردي

هايي يـاد كـرد كـه تسـهيل كننـده بكـارگيري       به عنوان الگومدلها اگرچه بيان كننده تمام واقعيت موجود نيستند اما مي توان از آنها 

مدلهاي متفاوتي براي بكارگيري مديريت دانش در سـازمان ابـداع شـده اسـت امـا بـه دليـل        .مؤثرتر مديريت دانش در سازمان است

 .در ادامه ابعاد مختلف اين مدل مورد بررسي قرار مي گيرد 3متمركز شدن هدف پژوهش بر روي مدل نوناكو و تاكوچي

 

                                                 
١
 -Nonaka 
٢
 -Chong 
٣
 - Nonaka &Takouchi 
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 :) 1SECI(وناكو و تاكوچيمدل ن
در بعد هستي شناسي .در خلق و تبادل دانش داراي دوبعد اساسي معرفت شناسي و هستي شناسي است چهارچوب اصلي مدل نوناكو

در ايـن مـدل   . مورد ارزيابي و سنجش قـرار خواهـد گرفـت   ) سازماني و بين سازماني-گروهي-فردي(سطوح مختلف دانش آفريني

بنابراين فرآينـد توليـد دانـش سـازماني  مـي بايسـت بـه عنـوان فرآينـد          . تنها افراد،بوجود آورنده دانش هستند فرض بر اين است كه

مـدل  ). 55:1386افـرازه، (شـود  به طور سازماندهي شده اي تقويـت و هـدايت   توسط افراد ،دانش ايجاد شدهدر آن مستمري باشد كه

 .اشد كه در ادامه مورد بحث قرار خواهند گرفتمي ب Ka,Ba,SECI نوناكو و تاكوچي داراي عناصري شامل

 

 :SECIعنصر

و دانش صريح تأكيد مي كند و با ايجاد تعاملي پويـا  ) ضمني(اين قسمت از مدل بر ايجاد دانش از طريق ارتباط مؤثر بين دانش نهفته

 :كه شامل )1384فتحيان و همكاران،(راهبرد اصلي فرآيند تبديل دانش اشاره مي كند 4بين اين دو دانش به 

دانش ضمني به واسـطه فعاليتهـاي    ناميده مي شود و تأكيد مي كند كهاجتماعي سازي انتقال دانش از ضمني به ضمني كه  -1

مشترك،مانند بـا هـم بـودن و در يـك محـيط زنـدگي كـردن انتقـال مـي يابـد نـه از طريـق دسـتورالعملهاي مكتـوب يـا                

 ).24:1386بهرامزاده و معتمدي،(شفاهي

ش ضـمني بـه شـكلهاي قابـل     انتقال دانـ  ناميده مي شود و در حقيقت بيان و برون سازيضمني به دانش صريح كه  دانش   -2

دانش،تجربـه و   نوعي تبديل دانش نامشهود به دانش مشهود كـه در ايـن حالـت فـرد مـي توانـد      .يگران استدرك براي د

 ).55:1386افرازه،(ه ديگران ارائه دهدب.. بينش خود را به شكلي قابل استفاده در قالب سمينار ، كارگاه و

بخشـهاي مختلـف دانـش صـريح توسـط       و منظور تركيب كردن ناميده مي شود تركيبدانش صريح به دانش صريح كه  -3

و ذخيـره سـازي    در اين مرحله حركت از دانش آشكار گروهـي . اشخاص و در نتيجه ارائه شكلي نو و جديد از آن است

ه استفاده از دانش موجود،امكان حل مسائل از طريـق گـروه فـراهم شـده و بـه دنبـال آن       آن صورت مي گيرد و با توجه ب

 ).55:1386افرازه،(دانش توسعه مي يابد

به عبارت ديگر،افـراد دانـش صـريح خـود را نهادينـه كـرده و بـه        . نام دارد دروني سازيدانش صريح به دانش ضمني كه  -4

در .يدن به دانش ضمني خود و تجديد نظر در آن اسـتفاده مـي كننـد   براي وسعت بخش اشتراك مي گذارند و سپس از آن

دروني سازي الزم است فرد،دانش مربوط به خود را در درون دانـش سـازمان تشـخيص دهـد و خـودش را در يـك كـل        

 ).1383برومند،(گسترده تر بيابد

اين . ريح در حال مبادله و انتقال هستنديك فرآيند پويايي را توصيف مي كند كه در آن دانش ضمني و ص  SECI به طور خالصه

و حركت حلزوني شكل ادامه مي يابد تا به اين وسيله هر مرحله اي كامـل كننـده مرحلـه پيشـين خـود باشـد و        مبادله بصورت پياپي

 .،باعث توليد و خلق دانشهاي جديد نيز بشودضمن نهادينه شدن دانش در سازمان
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 )  57:1386افرازه،(:چهار شيوه تبديل دانش در مدل نوناكو و تاكوچي،منبع)1(جدول  

 دانش صريح:به                دانش ضمني                          :به                                                              

 دانش ضمني :از                

 

 

 

 دانش صريح:از                    

 

 :Baعنصر

Ba     يك كلمه ژاپني است كه به معناي فضا،مكان و شرايط الزم براي ايجاد دانش است و مي تواند به عنوان يـك فضـاي مشـترك

فيزيكي ماننـد دفتـر كار،مجـازي ماننـد ايميـل و كنفـرانس از راه دور،ذهنـي ماننـد          اين فضا مي تواند.براي روابط آشكار تلقي شود

مكان .هيچ دانشي بدون وجود مكان و فضايي مناسب ايجاد نمي شود.آنها باشد يات كسب شده،نظرات و آرمانها و يا تركيبي ازتجرب

و گروههاي كاري،تيمهاي پروژه اي،چرخه هـاي غيـر رسمي،نشسـتهاي مـوقتي و در مكاتبـات افـراد بـا         اصلي توليد دانش در افراد

 .مشتريان است

 

 :Kaعنصر

Ka نوناكو .اين دارائيها اساس و مبناي ايجاد دانش هستند.ارائيهاي دانش دارداشاره به دKa منابع ويژه ":را اينگونه تعريف مي كند

خـود را ترسـيم و آن را پيگيـري نماينـد در غيـر       Kaسـازمانها بايـد   ."در سـازمان ضـروري هسـتند    و خاص كه بـراي ايجـاد دانـش   

 ).52:1385،ابطحي و صلواتي(ايجاد نخواهد شداينصورت دانشهاي ارزشمند و عميق در سازمان 

 .نشان داده شده است) 1(گانه مدل نوناكو و تاكوچي در شكل 3عناصر 

      دانش صريح و ضمني ل تعام                                           
 

                                        
   شدانفضاي مناسب جهت تعامل                                                                                        نشدارائيهاي دانش جهت تعامل دا         

 

 
 )1385ابطحي و صلواتي،:(عناصر سه گانه مدل نوناكوو تاكوچي،منبع) 1(شكل

 

مـدل نوناكو،شـرايط اجرايـي و بكـارگيري مـديريت دانـش در سـازمان مـورد بحـث و          در اين بخش سعي بر آن بود كه با تأكيد بر 

 .در ادامه به تعدادي از سوابق پژوهشي كه ديگران در اين زمينه انجام داده اند اشاره مي شود.بررسي قرار بگيرد

 
 
 

 )اجتماعي سازي(ضمني به ضمني

 احثات داخل گروهمانند نشستها و مب

 )بيروني سازي(ضمني به صريح

مانند گفتگوي درون گروهي،پاسـخ  

 به پرسشها

 )دروني سازي(صريح به ضمني

ماننـــــــد آمـــــــوختن از طريـــــــق 

 شنيدن گزارش/خواندن

 )تركيب(صريح به صريح

مانند ارسال گـزارش از طريـق پسـت    

 الكترونيكي

SECI  

Ba 
 

Ka 
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 :تحقيقات پيشين

مطـرح مـي    "اسـتراليا  ITمؤسسه  3ر مطالعه موردي طراحي سازمان و انتقال دانش ضمني د"در پژوهشي تحت عنوان  )2006(1بوش

در اين مطالعه بوش سـعي مـي   .سازد كه بهبود سازماني از طريق بهيود در بكارگيري سرمايه دانش در مؤسسات امكان پذير مي باشد

 ادعـا مـي كنـد كـه    بـر ايـن اسـاس وي    . رابطه معنا داري بين ساختار سازماني و انتقال دانش ضمني در بين كاركنـان پيـدا كنـد   كند 

سازمانهايي كه ساختارهايي را به منظور ارتباط رودر روي كاركنان خود ايجاد نموده بودند در تسهيم دانش ضمني موفـق تـر عمـل    

 ).2006بوش،(نموده اند

بـا   بررسـي روابـط بـين اسـتراتژيها و متـدولوژيهاي مـديريت دانـش ضـمني و صـريح         "در يك پژوهش تحت عنـوان ) 2004(2هارلو

،روشهاي دانـش اسـتفاده   سعي در يافتن روابط بين استراتژي بنگاه،استراتژيهاي مديريت دانش "جيهاي مالي و نوآوري بنگاههاخرو

نتايج بدست آمده در اين تحقيق بيانگر روابط مثبتي بين استفاده و بكارگيري .شده،ضمني سازي هر روش و نتايج حاصل ازآن نمود

 .در بنگاههاي مورد مطالعه داشته است ي و مزاياي اقتصادي حاصل از آنمديريت دانش،تبديل دانش و نوآور

تحقيقي بـر روي شـركتهاي مقتـدر تجـاري انجـام داد كـه هـدف اصـلي آن ارزيـابي           4،  از دانشگاه والدن 3،2009اوگانليد جاكوب

ه وسيعتري از مشتريان و رقابت در اقتصاد استراتژيهايي براي دست يافتن به عمليات و كنترل مديريت بهتر وهمينطور دستيابي به دامن

ــاس    ــن اسـ ــر ايـ ــه بـ ــود كـ ــاني بـ ــئوليت،تكنولوژي     6جهـ ــازماني،فرهنگ سازمان،مسـ ــاختار سـ ــاي سـ ــه نامهـ ــتقل بـ ــر مسـ متغيـ

و ارزيابي انتخاب شدند و متغير وابسته به عنوان مـديريت دانـش اسـاس كـار قـرار گرفـت و نتـايج         ) خط مشيها(اطالعات،رويكردها

بـه  (بود كه عوامل فرض شده يعني تكنولوژي اطالعات و فرهنگ سازماني از مهمترين متغيرها در مديريت دانش مـؤثر  حاكي از آن

 .در شركتهاي تجاري كارآمد به حساب مي آيند) عنوان متغير وابسته

هـا و مهارتهـا بـه نقـش     راهبردها،ابزار-چشم اندازي بر مديريت دانش شخصـي  "در مقاله اي تحليلي با عنوان 1386زوارقي در سال 

ارزنده اشخاص در سازمانهاي امروزي و ضرورت مديريت دانش شخصي در جهان امروز پرداخته و در نهايت عنوان مـي كنـد كـه    

 .بايد دو وجه مديريت دانش شخصي و سازماني پشتيبان يكديگر باشند تا پيوند ميان كيفيت و دانش ميسر گردد

بررسي مقايسه اي ميزان پياده سازي فرآيند مديريت دانش در مراكز خدمات دولتي و خصوصي در پژوهشي به  1386اماني در سال 

مؤلفه اصلي فرآيند مديريت دانش مورد بررسي قرار گرفته و نتايج حاكي از آن است كـه   5شهر تهران پرداخته كه در اين پژوهش 

 .سازي فرآيند مديريت دانش وجود دارد تفاوت معناداري بين سازمانهاي دولتي و خصوصي در باب ميزان پياده

 

 :روش تحقيق

جامعـه  .بوده است،پيمايشي و از شاخه ميداني جمع آوري اطالعات  روش.اين پژوهش  در شاخه  تحقيقات كاربردي قرار مي گيرد

 اد اسـالمي واحـد  اين مطالعـه شـامل كليـه مديران،اعضـاء هيئـت علمـي و كارمنـدان دو دانشـگاه آز         آماري با توجه به تطبيقي بودن

 .مي باشد1387-1388خوراسگان و واحد شاهرود در دو نيم سال اول تحصيلي 

و اطالعاتي در مـورد مـديريت دانـش و     بوده كه سؤاالت آن محقق ساخته صورت گرفته طالعات از طريق پرسشنامه جمع آوري ا 

 .كوچي را مي سنجدو درون سازي مدل نوناكو و تا فرآيندهاي اجتماعي سازي،برون سازي،تركيب
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در هـر دانشـگاه اطالعـات مـورد نيـاز بـراي        پرسشنامه مقدماتي به طور تصادفي و به صورت جداگانه 30نمونه آماري ابتدا با توزيع 

به نسبت جمعيـت هـر گـروه كليـه پرسشـنامه هـا       محاسبه اين نمونه بدست آمد و سپس بوسيله نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده 

نفـر   76وري شد كه حجم نمونه با استفاده از فرمول مربوط به برآورد حجم نمونه در دانشگاه آزاد واحد خوراسگان توزيع و جمع آ

 .نفر برآورد گرديد 75و در واحد شاهرود

جهت سنجش روايي ابزار اندازه گيري اين پژوهش،پرسشنامه مقدماتي ابتدا در اختيار اساتيد محترم راهنما و مشاور و چنـدي ديگـر   

و در زمينه پايايي از ضريب آماري آلفـاي   و پس از چند مرحله ويرايش سرانجام روايي پرسشنامه تأييد گرديد از اساتيد قرار گرفت

براي دانشگاه شاهرود حاكي از اعتبار خوب و قابل قبـول ابـزار   %97براي دانشگاه خوراسگان و % 81استفاده شد كه پايايي  كرونباخ

 .اندازه گيري مي باشد

 4پژوهش حاضر به بررسي وضـعيت مـديريت دانـش در دو دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد خوراسـگان و واحـد شـاهرود بـر اسـاس            

مـي باشـد    هدف فرعـي  8مدل نوناكو وتاكوچي مي پردازد و حاوي ) اجتماعي سازي،بيروني سازي،تركيب و دروني سازي(فرآيند

 .هدف فرعي شد  4كه در بخش تجزيه و تحليل آماري در هم ادغام و تبديل به 

 تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان از لحاظ قرار گرفتن در فرآيند اجتماعي سازي مديريت دانش -1

 سازي مديريت دانش ونيبير تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان از لحاظ قرار گرفتن در فرآيند -2

 مديريت دانشتركيب تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان از لحاظ قرار گرفتن در فرآيند  -3

 سازي مديريت دانش دروني تعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان از لحاظ قرار گرفتن در فرآيند -4

 از لحاظ قرار گرفتن در فرآيند اجتماعي سازي مديريت دانش ت دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرودتعيين وضعي -5

 سازي مديريت دانشبيروني از لحاظ قرار گرفتن در فرآيند شاهرودتعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد  -6

 مديريت دانشتركيب از لحاظ قرار گرفتن در فرآيند شاهرودتعيين وضعيت دانشگاه آزاد اسالمي واحد  -7

 سازي مديريت دانشدروني از لحاظ قرار گرفتن در فرآيند شاهرودگاه آزاد اسالمي واحد تعيين وضعيت دانش -8

 :تجزيه و تحليل داده ها

 .داده هاي اين تحقيق در دو سطح توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل گرديده است 

اسـتنباطي جهـت بررسـي سـؤاالت     و ميانگين استفاده شده است و در بخـش   در بخش توصيفي از شاخصهاي فراواني،درصدفراواني

 .استفاده شده است spssنرم افزاردر   LSDهتلينگ و آزمون t مستقل،تحليل واريانس يكطرفه، tهاي پژوهش از آزمون

كـه در  % 52.7و كارمنـدان  % 35.5،عضو هيـأت علمـي   %11.8در بخش اطالعات فردي در دانشگاه آزاد خوراسگان مديران اجرايي 

 75كـه در كـل   % 42.7و كارمندان % 46.6و عضو هيأت علمي% 10.7،مديران اجرايي  ه اند و در واحد شاهرودنفر بود 76كل تعداد 

و % 50،ليسـانس و فـوق ليسـانس   %18.4داراي تحصيالت ديپلم و فوق ديـپلم   از اين تعداد در دانشگاه واحد خوراسگان. نفر بوده اند

بـوده  % 18.7و دكتري % 72،ليسانس و فوق ليسانس %9.3ود ديپلم و فوق ديپلم بوده اند و در دانشگاه آزاد واحد شاهر% 31.6دكتري

سـال سـابقه    10كمتـر از   شـاغالن در دانشـگاه واحـد خوراسـگان    % 82.9از لحاظ سابقه خدمت مي توان عنوان كرد كـه حـدود   .اند

كه بيشترين ميزان فراوانـي در ميـان    رندسال سابقه خدمت دا 10در دانشگاه واحد شاهرود نيز كمتر از % 31.8خدمت دارند و حدود 

 .رده هاي مختلف سابقه خدمتي محسوب مي شود

 :آزمون سؤالهاي پژوهش

از سـوي پرسشـنامه هـاي توزيـع      شـده  اطالعات اخـذ در اين بخش ابتدا به سؤاالت فرعي و سپس به سؤال اصلي پژوهش با توجه به 

 .ده خواهد شدشده و تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده پاسخ دا

 ):مربوط به فرآيند اجتماعي سازي مدل نوناكو( 1سوأل فرعي 



 

٩ 
 

 آيا دانشگاههاي آزاد اسالمي واحد خوراسگان و واحد شاهرود در بررسي وضعيت مديريت دانش بر اساس مدل نوناكو وتـاكوچي 

 ؟ر مرحله اجتماعي سازي قرار دارندد

 
 3رحله اجتماعي سازي در دانشگاه خوراسگان و شاهرود با ميانگين فرضيآماره هاي محاسبه شده در خصوص م):2(جدول      

H٠:µ≥٣ 
   H١:µ<٣ 
 

 

 
H٠:µ≤٣ 
H١:µ>٣ 

 

 

 

مشاهده شده در دانشگاه خوراسگان در خصوص مرحله اجتماعي سازي از مقدار بحرانـي جـدول در    t،2هاي جدول بر اساس يافته 

رد H٠ در نتيجـه فـرض   .وميانگين امتيازات مرحله اجتماعي سازي كمتر از سطح متوسط مـي باشـد   بزرگتر بوده/. 001سطح خطاي 

 .قرار ندارد ر مرحله اجتماعي سازيو دانشگاه آزاد خوراسگان د مي شود

از مقـدار بحرانـي جـدول در سـطح      مشاهده شده در خصوص مرحلـه اجتمـاعي سـازي در دانشـگاه آزاد واحـد شـاهرود       t همچنين

كمتر از سطح متوسط مـي باشـد در    كمتر بوده ،همينطور ميانگين امتيازات مرحله اجتماعي سازي دانشگاه واحد شاهرود/. 05خطاي

دو  ايـن بـدان معنـي اسـت كـه در ايـن      . دانشگاه آزاد شاهرود در مرحله اجتماعي سازي قرار نـدارد رد نمي شود و  H٠ نتيجه فرض 

انشگاه،انتقال دانش از طريق ضمني به ضمني انجام نمي شود و تجربيات افراد در طي فعاليت هاي روزانـه بـه نحـو مطلـوب منتقـل      د

 .نمي گردد

 ):كومربوط به فرآيند بيروني سازي مدل نونا(2سؤال فرعي

آيا دانشگاههاي آزاد اسالمي واحد خوراسگان و واحد شاهرود در بررسي وضعيت مديريت دانش بر اساس مدل نوناكو وتـاكوچي  

 در مرحله بيروني سازي قرار دارند؟
 3سازي در دانشگاه خوراسگان و شاهرود با ميانگين فرضيبيرون آماره هاي محاسبه شده در خصوص مرحله ):3(جدول

H٠:µ≥٣ 
   H١:µ<٣ 
 

 

 
H٠:µ≥٣ 
H١:µ<٣ 

 

 

 

 

 

X Sx Sx t df sig 

اجتماعي 

واحد (سازي

 )خوراسگان

2.513 901./ 103./ 4.728 75 001./ 

اجتماعي 

واحد (سازي

 )شاهرود

2.907 873./ 101./ 92./ 74 05./ 

 

 

X Sx Sx t df sig 

برون 

واحد (سازي

 )خوراسگان

2.395 925./ 106./ 5.705 75 001./ 

برون 

واحد (سازي

 )شاهرود

2.520 811./ 094./ 5.10 74 001./ 



 

١٠ 
 

حراني جدول در سطح سازي از مقدار ببرون مشاهده شده در دانشگاه خوراسگان در خصوص مرحله  t،3بر اساس يافته هاي جدول 

در نتيجـه  .كمتر از سـطح متوسـط مـي باشـد     در دانشگاه خوراسگان سازيبرون بزرگتر بوده وميانگين امتيازات مرحله /. 001خطاي 

 .رد مي شودH٠ فرض 

ســازي در دانشــگاه آزاد واحــد شــاهرود از مقــدار بحرانــي جــدول در ســطح بــرون مشــاهده شــده در خصــوص مرحلــه  tهمچنــين 

سازي دانشگاه واحد شاهرود كمتر از سطح متوسط مـي باشـد در   بروني همينطور ميانگين امتيازات مرحله بوده و بزرگتر./001خطاي

 .سازي قرار نداردبروني  رد مي شود و دانشگاه آزاد شاهرود در مرحله H٠نتيجه فرض  

يت دانش قرار ندارند و ايـن بـدان معناسـت كـه     در مرحله برون سازي مدير دانشگاه آزاد واحد خوراسگان و واحد شاهرود بنابراين

وتوزيع دانش ضمني در قالب تجربيات،ارزشها و احساسات از ديد پرسـش شـوندگان بـه شـكل      اين دانشگاهها در ثبت و نگهداري

 .ق نمي كننديان اين ايده ها و بكاربستن آنها را تشويو به دنبال ايده هاي ناب و نوآوري نمي باشند و ب مطلوبي عمل نمي نمايند

 ):مدل نوناكوتركيب مربوط به فرآيند ( 3سؤال فرعي

آيا دانشگاههاي آزاد اسالمي واحد خوراسگان و واحد شاهرود در بررسي وضعيت مديريت دانش بر اساس مدل نوناكو وتـاكوچي  

 قرار دارند؟تركيب در مرحله 
 3وراسگان و شاهرود با ميانگين فرضيآماره هاي محاسبه شده در خصوص مرحله تركيب در دانشگاه خ):4(جدول

H٠:µ≤٣ 
   H١:µ>٣ 
 

 
 

H٠:µ≥٣ 
H١:µ<٣ 

 

 

 
 

از مقـدار بحرانـي جـدول در سـطح     تركيـب  اسگان در خصوص مرحله مشاهده شده در دانشگاه خور t،4بر اساس يافته هاي جدول 

 در نتيجـه فـرض   .از سطح متوسط مي باشـد بيشتردر دانشگاه خوراسگان تركيب بزرگتر بوده وميانگين امتيازات مرحله /. 05خطاي 

Hو دانشگاه آزاد خوراسگان در مرحله تركيب قرار دارد رد مي شود٠. 

/ 05در دانشگاه آزاد واحد شـاهرود از مقـدار بحرانـي جـدول در سـطح خطـاي      تركيب مرحله مشاهده شده در خصوص  tهمچنين 

رد  H٠از سطح متوسط مي باشد در نتيجه فـرض   بيشتردانشگاه واحد شاهرود تركيب بوده وهمينطور ميانگين امتيازات مرحله  كمتر

آماره هاي محاسبه شـده در ايـن جـدول بيـانگر     .دارد ارقرتركيب در مرحله  مانند واحد خوراسگان مي شود و دانشگاه آزاد شاهرود

انجام ثبت دانش و اطالعات فردي در قالب جلسات  دانشگاه به طور نسبي ، دو اينكه از ديد پاسخ دهندگان در اين مطلب مي باشد

 .استشده  و به توسعه شبكه هاي رايانه اي در جهت گسترش ارتباطات براي استفاده جمعي اهميت داده شده 

 

 ):مربوط به فرآيند دروني سازي مدل نوناكو( 4سؤال فرعي
آيا دانشگاههاي آزاد اسالمي واحد خوراسگان و واحد شاهرود در بررسي وضعيت مديريت دانش بر اساس مدل نوناكو وتـاكوچي  

 قرار دارند؟دروني سازي در مرحله 

 

 

X Sx Sx t df sig 

تركيب؛ 

دانشگاه 

 خوراسگان

 

3.289 1.187 136./ 2.125 75 05./ 

تركيب؛دانشگاه 

 شاهرود

3.133 

 

1.018 11./ 1.21 74 05./ 



 

١١ 
 

 
 3نشگاه خوراسگان و شاهرود با ميانگين فرضيدر دادروني سازي آماره هاي محاسبه شده در خصوص مرحله ):5(جدول

H٠:µ≥٣  
   H١:µ<٣ 
 

 
 

H٠:µ≥٣ 
H١:µ<٣ 

 

 

 

 

سـازي از مقـدار بحرانـي جـدول در     درونـي  ده در دانشگاه خوراسگان در خصوص مرحله مشاهده ش t،5بر اساس يافته هاي جدول 

در .سازي در دانشگاه خوراسگان كمتر از سطح متوسط مـي باشـد  دروني بزرگتر بوده وميانگين امتيازات مرحله /. 001سطح خطاي 

 .داردو دانشگاه آزاد خوراسگان در مرحله دروني سازي قرار ن رد مي شودH٠ نتيجه فرض 

سـازي در دانشـگاه آزاد واحـد شـاهرود از مقـدار بحرانـي جـدول در سـطح         درونـي  مشـاهده شـده در خصـوص مرحلـه      tهمچنين 

سازي دانشگاه واحد شاهرود كمتر از سطح متوسط مي باشـد در  دروني بزرگتر بوده وهمينطور ميانگين امتيازات مرحله /.001خطاي

ايـن يافتـه هـا بـدان     .سازي قرار ندارددروني در مرحله  مانند واحد خوراسگان اد شاهرودرد مي شود و دانشگاه آز H٠نتيجه فرض  

معني است كه دو دانشگاه در نهادينه نمودن دانش موجود در كاركنان خود از طريق آموزش و تمرين فعاليـت هـاي دانشـي چنـدان     

 .موفق عمل نكرده اند

 

 شگاهها در مدل نوناكو و تاكوچيبررسي آماري سؤال اصلي در خصوص وضعيت موجود دان

 :آزمون سؤال اصلي

مـدل نونـاكو و تـاكوچي در    )اجتمـاعي سـازي،بروني سـازي،تركيب و درونـي سـازي     (فرآينـد  4وضعيت مديريت دانش بر اسـاس  

 كداميك از دانشگاههاي آزاد اسالمي واحد خوراسگان و واحد شاهرود مناسب تر است؟

 
 ي آزاد خوراسگان و شاهرود به صورت كليمقايسه امتياز دانشگاهها ):6(جدول

 X Sx Sx t sig 

 /.38 /.193 /.102 /.535 2.651 خوراسگان

 /.103 /.891 2.771 شاهرود

 

در  معنـادار نبـوده بنـابراين بـين مراحـل مـدل نونـاكو و تـاكوچي        ) �٠/.≤p(مشاهده شـده در سـطح   t،6بر اساس يافته هاي جدول 

 به عبارت ديگر تفاوت معنا داري بين ميانگين امتيازات اعطا شـده .گان و شاهرود تقاوت وجود ندارددانشگاههاي آزاد واحد خوراس

با توجه به مقايسه كلي ارائه شده در ادامه به مقايسـه مراحـل   .از سوي كاركنان دانشگاه آزاد شاهرود و خوراسگان مشاهده نمي شود

 .حد دانشگاهي پرداخته مي شودمديريت دانش بر اساس مدل نوناكو و تاكوچي در دو وا

 

 

X Sx Sx t df sig 

؛ دروني سازي

دانشگاه 

 خوراسگان

2.400 146./ 168./ 3.57 75 001./ 

دروني 

؛دانشگاه سازي

 شاهرود

2.527 864./ 09./ 4.78 74 001./ 



 

١٢ 
 

 بر اساس مدل نوناكو و تاكوچي مقايسه امتياز ثبت شده توسط كاركنان دانشگاههاي آزاد خوراسگان و شاهرود با توجه به مراحل مديريت دانش):7(جدول

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شاهرود دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان 

 t sig ميانگين t sig ميانگين

اجتمــــــــاعي 

 سازي

2.513 4.728 001./ 2.907 92./ 05./ 

 /.001 5.10 2.520 /.001 5.705 2.395 بيروني سازي

 /.05 1.21 3.133 /.05 2.125 3.289 تركيب

 /.001 4.78 2.527 /.001 3.57 2.400 دروني سازي

 

نش مدل ذكـر شـده در دو واحـد دانشـگاهي مـي تـوان       براي مراحل مديريت دا اينكه با توجه به ميانگينهاي محاسبه شدهنتيجه كلي 

در مراحل بيروني سازي،تركيب و دروني (مشاهده نمود كه گرچه ميانگينها داراي تفاوتهاي جزيي مي باشند ليكن اغلب اين تفاوتها

كـه بـا توجـه بـه      نـي داري مشـاهده شـد   به لحاظ آماري تفاوت معنا داري ندارند و تنها در مرحله اجتماعي سازي تفاوت مع) سازي

مي       مرحله در هر دو دانشگاه نشان 4بررسي ميانگين كلي  7با توجه به جدول.ميانگينها،دانشگاه شاهرود وضعيت مناسبتري دارد

 .كه به طور كلي در دو دانشگاه خوراسگان و شاهرود از لحاظ پياده سازي مديريت دانش تفاوت معني داري وجود ندارد دهد

 

 :نتيجه گيري

كه وضعيت دو دانشگاه از لحاظ قرار گرفتن در مرحله اجتماعي سازي مورد  1ر اساس تحليلهاي آماري انجام شده در سؤال فرعي ب

بـدان معنـا   .كه اين دو دانشگاه در مرحله اجتماعي سازي مديريت دانش قـرار ندارنـد   بررسي قرار گرفت و يافته ها حاكي از آن بود

نمي گيرد و تجربيات افراد در طي فعاليت هاي روزانه بـه نحـو مطلـوب منتقـل نمـي       به ضمني انجام كه انتقال دانش از طريق ضمني

 .گردد

،نتـايج حـاكي از آن   سؤال فرعي دوم كه وضعيت دو دانشگاه از لحاظ قرار گرفتن در مرحله برون سازي مورد بررسـي قـرار گرفت  

در ثبـت و نگهـداري و    ر ندارند و اين بدان معناسـت كـه ايـن واحـدها    بود كه  دو دانشگاه در مرحله برون سازي مديريت دانش قرا

 . توزيع دانش ضمني در قالب تجربيات،ارزشها و احساسات از ديد پرسش شوندگان به شكل مطلوبي عمل نمي نمايند

ها حاكي از آن بود كه وضعيت دو دانشگاه از لحاظ قرار گرفتن در مرحله تركيب مورد بررسي قرار گرفت ويافته  سؤال فرعي سوم

و اين بدان معنا مي باشد كه از ديد پاسخ دهندگان اين واحدها سـعي در   كه دو دانشگاه در مرحله تركيب مديريت دانش قرار دارند

در جهـت گسـترش ارتباطـات بـراي اسـتفاده       ثبت دانش و اطالعات فردي در قالب جلسات داشته و به توسعه شبكه هـاي رايانـه اي  

 .ي دهندجمعي اهميت م

مورد بررسي قـرار گرفت،نتـايج حـاكي از     سؤال فرعي چهارم كه وضعيت دو دانشگاه از لحاظ قرار گرفتن در مرحله دروني سازي

دانـش موجـود در كاركنـان خـود از طريـق       آن بود كه دو واحد دانشگاهي در مرحله دروني سازي قرار ندارند و در نهادينه نمـودن 

 .انشي چندان موفق عمل نكرده اندآموزش و تمرين فعاليت هاي د

فرعي اين مطالعه مي توان به بررسي آماري سؤال اصلي پژوهش پرداخت كه با توجه بـه   با نظر به نتايج بررسي هاي آماري سؤالهاي

راي اين مي توان بيان كرد كه تفاوت معنا داري از لحاظ پياده سازي مديريت دانش بر اساس مدل نوناكو ب تجزيه و تحليل اطالعات

 .دو دانشگاه مشاهده نشده است
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 :پيشنهادات

با توجه به نتايج كسب شده در پژوهش و همچنين مطالعه ادبيات تحقيق مي توان پيشنهاداتي را بـه منظـور بهبـود وضـعيت مـديريت      

 .دانش در دو دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان و شاهرود ارائه داد

بوط به سؤال فرعي اول تحقيق نشان مـي دهـد كـه دو دانشـگاه در مرحلـه اجتمـاعي سـازي قـرار         تجزيه و تحليل يافته هاي مر)الف

و با توجه به اينكه اساس مرحله اجتماعي سازي بر اين پايه استوار است كه دانـش ضـمني افـراد بـه واسـطه فعاليـت هـاي         نگرفته اند

كه جلسات و  ي يابد لذا براي هر دو دانشگاه پيشنهاد مي گرددوتعامالت رودر رو و غير رسمي انتقال م مشترك و در كنار هم بودن

دانش و تجربه  مچنين كاركنان و مديران جهت تبادلو ه نشستهاي گروهي تبادل نظر به صورت غيررسمي ميان كاركنان با يكديگر

كـه بـه دور از سـاعات كـاري و      مي توان به اردوهاي طوفان مغزي اشاره كرد از جمله اين جلسات.ها و آموزه هايشان برگزار گردد

در محيطي آرام و بدون تنش در مورد مسائل و مشكالت و ايده هاي خود صحبت  در يك محيط دوستانه تشكيل مي شود تا اعضاء

نـوعي روحيـه همكـاري و همـدلي در افـراد بـا تجربـه و خبـره          مي توان از برنامه هاي انگيزشي و تشويقي براي بوجود آوردن.كنند

برگزاري دوره ها و كارگاههاي نظري و عملـي بـه طـور غيـر رسـمي      .هت انتقال تجارب و دانش ضمني شان استفاده نمودسازمان ج

مـي توانـد كمـك مـؤثري در انتقـال       نيـز  و همچنين برپايي دوره هاي كارآموزي و آموزش ضمن خدمت براي افراد داخل سازمان

 .دانش ضمني افراد انجام دهد

در مرحله بيروني سـازي   ه هاي مربوط به سؤال فرعي دوم پژوهش نشان مي دهد كه هيچكدام از دانشگاههازيه و تحليل يافتتج )ب

مـي تـوان بـراي    .مرحله بيروني سازي فرآيندي است كه طي آن دانش ضمني در قالب مفـايم صـريح بيـان مـي شـود     .قرار نگرفته اند

قبيـل برنامـه ريـزي و برگـزاري جلسـات رسـمي بـا سرپرسـتي افـراد           مديريت عالي پيشنهادات كاربردي در ايـن زمينـه ارائـه داد از   

همچنـين  .،نظرات و اندوخته هايشان براي حل مشـكالت و مسـائل دانشـگاه   متخصص و خبره داخل و خارج سازمان براي بيان عقايد

مديريت عالي .اشته باشد،مي تواند نقش مؤثري براي فرآيند بيروني سازي د تهيه،تدوين و مكتوب كردن آموزه هاي افراد متخصص

خالقيت و ايده پردازيهايي كه در ذهن كاركنان وجود دارد به منظور تبديل دانش ضمني و ذهني به دانش صريح و قابل بيان بايد به 

با نصب پالكارد و بيانيه هاي مختلـف در سرتاسـر دانشـگاه بـه درك هـدف اصـلي چرايـي        همينطور مي توان .،اهميت الزم را بدهد

ــود د ــرد  وج ــك ك ــراد كم ــط اف ــگاه توس ــد .انش ــي توان ــگاه م ــب     دانش ــگاه را در قال ــاد دانش ــودي ايج ــفه وج ــايي و فلس ــدف غ ه

 .فرضيه،شعار،استعاره و قياس نيز بيان نمايد

دانشگاه در مرحلـه تركيـب مـدل مزبـور     تجزيه و تحليل يافته هاي مربوط به سؤال فرعي سوم پژوهش نشان مي دهد كه هر دو ) پ

دانش صريح انجام گرفته ولي هر دو دانشگاه اقداماتي براي تدوين و مكتوب كردن  در اين نتيجه بيانگر اين است كه.دقرار گرفته ان

براي بهتر  البته مي توان پيشنهاداتي.هنوز در مراحل ابتدايي كار مي باشند با توجه به اختالف كمي كه هر دو با ميانگين فرضي دارند

مستند سازي اطالعات باارزش و مفيد در سازمان از جمله مكتوب كردن اطالعـات مربـوط    داد از قبيل كار كردن در اين زمينه ارائه

و نكـات مثبـت و منفـي طرحهـاي موفـق ونـاموفق اجـرا شـده در          به توانمنديهاي دانش و تجربي هر يك از كاركنان،ثبت جزئيـات 

و مجهـز بـراي    تكنولوژيهـاي پيشـرفته  همچنين اسـتفاده از  .بنمايدبه انتقال دانش در سرتاسر دانشگاه  سازمان مي تواند كمك شاياني

به كتابخانه هـا و منـابع الكترونيكـي بـه روز و      همينطور مجهز نمودن دانشگاهها.ثبت به هنگام و منظم داده ها هنگام ورود به سازمان

 .كنند قابل دسترسي آسان تا دانشجويان و اساتيد براي انجام امور علمي خود به آنها مراجعه

تجزيه و تحليل يافته هاي مربوط به سؤال فرعي چهارم پژوهش نشان مـي دهـد كـه دو دانشـگاه در مرحلـه درونـي سـازي قـرار         )ت

ارائه داد از قبيل در دسترس گذاشتن دانش و تجربيات و آموزه هـاي مكتـوب شـده     نگرفته اند كه در اين رابطه مي توان پيشنهاداتي

مـديران ميـاني اشـاره شـود كـه كمـك مـؤثري بـه جريـان           همچنين بايد بـه نقـش مـؤثر   .دانش ضمني افرادكاركنان به منظور ارتقاء 
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رؤسـاي دانشـگاهها بايـد در اسـتخدام،جذب و آمـوزش مـديران ميـاني كوشـا          بنابراين .اطالعات از باال به پائين و بالعكس مي كنند

 .باشند

بـه قـرار زيـر     د مي توان پيشنهاداتي نيز در رابطه با پياده سازي مديريت دانـش كنار پيشنهاداتي كه با توجه به سؤاالت فرعي ارائه ش 

 :ارائه داد

ضـروري اسـت مـديريت     به بيان ديگر.اقدام براي شناخت و درك مفاهيم اوليه مديريت دانش در سطوح مختلف سازمان -1

اد توانمنـدي رقـابتي   ميـت آن در ايجـ  ارشد سازمان نسبت به ابعاد مختلف مباني،اصول اوليه و فرآيند مديريت دانـش و اه 

 .سازماني،آگاهي كاملي بدست آورد و اين آگاهي را به كليه كاركنان سازمان منتقل كند

و  مديران و كاركنان ابتدا بايد بياموزند تا بتواننـد مهارتهـا  .برنامه ريزي جامع براي آموزش كاركنان و مديران انجام گيرد  -2

ي سازماني خـود را بداننـد و بـر تمـام فرآينـدهاي كـاري خـود متمركـز شـوند تـا بتواننـد            توانائيها و الزامات دانش پستها

 .مشكالت پيش روي خود را حل كنند

ايجاد فرهنگ خودجوش و يكپارچـه در ميـان كاركنـان بـه منظـور يـادگيري و يـاددهي،آموزش خالقيـت و نـوآوري و           -3

و مطالعه و تحقيق مي توانـد   طالعات و بيان ايده ها و عقايدهمچنين جريان آزاد ا.الگوبرداري از دانش وتجربيات ديگران

در هنگام پياده سازي بايـد بـه كـم     در ضمن مديريت سازمان.بستر مناسبي را براي پياده سازي مديريت دانش فراهم نمايد

فـراد را از بـين   نامنعطف ،انرژي و خالقيت ا زيرا وجود سلسله مراتب.كردن نقشهاي سلسله مراتبي در سازمان توجه نمايد

فـراهم  .در خاتمه مي توان به نقش مديريت در جـذب نيـرو و نگهـداري و ارزيـابي كاركنـان دانشـي اشـاره نمـود        .مي برد

براي كاركنان دانش باعث مي شود تا اقدامات پياده سازي و بكـارگيري دانـش اثـربخش تـر      آوردن امكانات وابزار الزم

 .انجام گيرد
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