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 تقديم به:

سـخت   ايران بزرگ همواره نيـك انديشـيده و   يسربلند راه عزت و كه در آنان
  اند؛ كوشيده

  هاي پاكش، كه دست پدر مهربانم؛           

   اليق هزاران بوسه است و فروغ نگاهش،

   جاودان زندگي من است.سرمايه 

  محبت وجودش،  كه عشق و مادر نازنينم؛

   ،خيرش دهد و نگاه نگران و دعايآرامشم مي هميشه

   .همواره بدرقه راه زندگي من است

  ،؛ كه زيبا اعتبار بخشيدومهربانم عزيزم همسر    

  گذشت. همراهي و صبر و محبت را در
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  نادياي عزيز، كوچك زندگيم نغمه
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  تقدير و تشكر     

قادر متعال كه با فضل بي حسابش مسير زندگي ام رادرطريق علم  حمد و سپاس بي پايان پروردگار
آموزي قرار داد. از خداي عليم تقاضامندم كه توفيق پاسخگويي مطلوب به اين همه لطف ومحبت اش 

  را به اين حقير عطا كند تا بتوانم با خدمتي صادقانه در اين راه نوراني گامي هر چند اندك بردارم. 

ي الهي، انجام اين تحقيق به پايان رسيده، جا دارد كه از بزرگواراني كه در  وهحال كه به حول و ق
  اند تقديري ناچيز نمايم. ، بنده را ياري نمودهتدوين اين رساله مراحل مختلف

استاد محترم جناب آقاي دكتر وجه اله قرباني زاده كه زحمت راهنمايي اين تحقيق را به عهده 
محدوديتي قبول زحمت فرموده و از هرگونه كمكي  هيچ گونه داشتند و در مراحل مختلف بدون 

  نمايم. دريغ ننمودند صميمانه تقدير و تشكر مي

ي بنده  دكتر فتاح شريف زاده كه زحمت مشاورهاز اساتيد محترم آقايان دكتر سيد حسين ابطحي و 
خود بنده را در پيمودن درست اين راه وعلمي  هاي دقيقِ  را در اين تحقيق بر عهده داشته و با مشاوره

  كنم. ياري نمودند تشكر مي

كه  محمد جواد كامليو دكتر جناب آقاي دكتر سيد مهدي الواني استاد اعلم مديريت اساتيد محترم 
را ارائه  سازندهاوري اين پژوهش را متقبل شده و در جهت اصالحات نهايي پيشنهادهاي زحمت د

  كنم. فرمودند تشكر مي

 عليجا دارد ازحمايت هاي بي دريغ سردار رفيع نيا ،سردار عصار ودوست عزيزم جناب آقاي دكتر
يمانه از زحمات صم .تقدير وتشكر نماييم  مهيا نمودند،محبي كه فرصت ادامه تحصيل اينجانب را 

مديريت   رياست و  اساتيد گروه مديريت دولتي ، معاونت آموزش وتحصيالت تكميلي دانشكده
  طبايي قدر داني وتشكر مي نمايم.طبا وحسابداري  دانشگاه عالمه

مجيدي ،دكتر حسينيان از زحمات دوستان فرهيخته ام آقايان دكتر  برخود الزم مي دانم در پايان
مهندس روحاني وآقاي كوشكي،دكتربوداليي،دكترمحمدي فاتح، ،دكترصوفيدكتردكتربابائيان،،

كه  ،اسالمي و طاهري،رحماني ،سوريو خانم ها دكتر حبيبي ، دكتر درويشي،دكتر هاشمي حشمتي 
نمايم.  اند تقدير و تشكر  بنده بوده ومشوقدر پيمودن اين راه دشوار ياريگربا راهنمايي هاي علمي شان 

را بر عهده گرفتند تقدير و تشكر و ويرايش اين رساله كه زحمت تايپ  عذرا ديلميز خانم و همچنين ا
  كنم. مي
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 أ 

  چكيده
، ارتباطات جهاني و فنĤوريده ـرشد فزاين اي كه هپيچيدط ـدر شرايها و رويكردهاي سنتي،  اتكا به تجربه

هاي كسب و كار را در آينده  موفقيت سازمانهاي اصلي آن است ديگر  مشخصه از هاي اطالعاتي، شبكه
دانش و مديريت بر آن، از  كه ندها ناچارند دوره سازماندهي جديدي را تجربه كنسازمان .كند نميتضمين 

كه دانش منبعي مهم در  نظر به اين. محسوب مي شودآن ترين توانمندسازهاي مزيت رقابتي پايدار  مهم
ازماني كه بتواند با استفاده از مديريت دانش، آن را تبديل به ـباشد، سش محور ميـهاي دانازمانـس

  اهبردي خود لحاظ كند، در عصر دانشي پيشرو خواهد بود.ريزي رهاي محوري نموده و در برنامه شايستگي
سازمان نيروي انتظامي جمهوري  هدف طراحي الگوي مديريت دانش انتظامي در با، اين پژوهش 
جامعه آماري اين تحقيق كليه پرسنل . پيمايشي انجام شد -روش توصيفي با 1390 اسالمي ايران درسال

نفري از آنان انتخاب  400اي نمونه، رمول تعيين حجم نمونه آماري كوكران ناجا بوده كه با استفاده از ف ستاد
خصوص تفكيك مشاغل سازماني  هاي كانوني در اساس نتايج حاصل از مصاحبه گروه صورت هدفمند بر هب و،

 اي نامه آوري اطالعات پرسش جهت جمع نفر انتخاب و 100پرو از هر دسته از مشاغل  اساس مدل چالز بر ،ناجا
هاي تحليل  آوري با استفاده از آزمون جمعاز پس  بين آنها توزيع شد و، پايايي آن مورد تأييد بود كه روايي و

  تحليل گرديدند. تحليل واريانس تجزيه و عاملي و
 بر ،پذيري و تنوع اساس دو مؤلفه سنجش نوآوري پژوهش حاضر در تفكيك مشاغل سازماني بر

كدام از  دانش آفريني براي هر فرآيندمشخص نمودن  انش چالزپرو وتكنولوزي مبتني بر د اساس مدل
دانش  و لفه دانش ضمنيؤاساس دو م دانش بر مديريتونگي گاساس مدل نوناكا و تاكوچي و چ مشاغل بر

هماهنگ  هم به منظور ارائه يك الگوي تلفيقي جامع و تبيين روابط آنها با صريح بر اساس مدل چوي و
  .ازمان استمديريت دانش در س

سبك  هاي مديريت دانش وفرآيند سازماني، آوري فنبين  ؛دست آمده نشان مي دهده نتايج ب
  :كه نحويه ب مديريت دانش رابطه وجود دارد،

اغل غيرتكراري با ـمش منفعل، شـمديريت دانسبك  ش وـسازي دان اغل تكراري با درونيـمش
 سبك سازي دانش و مهارتي با اجتماعي غل هنري ومشا، پويا مديريت دانشسبك  سازي دانش و بيروني

 گرا تناسب و نظام مديريت دانشسبك  گرا و مشاغل مهندسي با تركيب دانش و انسانمديريت دانش 
  هماهنگي دارند.

  
  واژه هاي كليدي

   .سازماني فنĤوريتبديل دانش، سبك مديريت دانش،  فرآيندمديريت دانش، 
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  مقدمه1 -1

رسد وابستگي ابعاد و شئون مختلف زندگي به دانش در  با افزايش نقش دانش در زندگي بشر، به نظر مي
است كه روند توسعه دانش، موجب بروز پيچيدگي و  آينده افزايش خواهد يافت. اين مهم به دليل آن

سازد.در دنياي امروز  برداري سريع و اثربخش آن را دچار چالش مي انبوهي از اطالعات شده است كه بهره
بدل شده است. پاسخگويي به  سازمان هاپاسخ به موقع به تغييرات محيطي به يكي از مهمترين مسائل 

پذيري و سرعت عمل باال است، چنين سرعت عملي از توانمندي سازمان درخلق،  تغييرات نيازمند انعطاف
 رد، ناشي مي شودـهاي منحصر به ف ش در جهت گسترش توانمنديـدان حفظ و به كارگيري

)Sharkie,ل چندي است كه مبحث مهمي به عنوان مديريت دانش مطرح شده ـبه همين دلي ).٢١ :٢٠٠٣
مديريت دانش رويكردي  ،ده استـفراوان ش ةاظرـاعث بحث و منـايجاد كرده و ب جانـمفهومي كه هي است.

و بهبود اثربخشي  افزايش كارآيي امل است و به چالشهاي اخير برايـاست كه به سرعت در حال تك
از به مديريت دانش، از اين واقعيت ـادي دارد. نيـوجه زيـوآوري مستمر، تـيندهاي تجاري، همراه با نآفر

مزيت رقابتي پايدار، عنصري مهم تلقي  يرد كه دانش در عملكرد سازماني و دسترسي بهـگ سرچشمه مي
). در آينده جوامعي انتظار توسعه و پيشرفت خواهند داشت ٤-٣ :٢٠٠١,Davenport & Groverشود ( مي

 سازمان دانشي ،نه سهم بيشتري از منابع طبيعي ،خود اختصاص داده باشند به را دانشكه سهم بيشتري از 
 .)1380:283(الواني،بسازد عظيم قدرتي ،اندك نيروي از قادراست يابدكه مي دست هايي به توانمندي

يي هستند كه دانش جديد را خلق كرده و يا كسب نموده سازمان ها،هاي موفق و كامياب امروز ما  سازمان
هاي نو و  اند، آنها از شيوه ديل كردهـهايشان تب هاي كاربردي براي بهبود فعاليت و آن را به طرق و شيوه

 .توانند براي ما سرمشق و الگو باشند اند و از اين رو مي براي اصالح ساختار و عملكردشان بهره گرفتهخالق 
ي موفق را به خوبي سازمان هاعلت پايداري و كاميابي  ،شود مطالعاتي كه در مورد دانش سازماني انجام مي

، دانش سازمان چيزي ري استاگرچه دانش اعضاي سازمان براي توسعه دانش سازماني ضروسازد. آشكار مي
رد ميان ـاملي منحصر به فـهاي تعفراتر از مجموع ساده دانش افراد است. دانش سازماني از طريق الگو

ي ديگر نيست. سازمان هاگيرد و به آساني قابل تقليد توسط  ، روشها و افراد سازمان شكل ميهاوريافن
سازمان نتايج و پيامدهاي عميقي براي مديريت دانش دارد و وريها، روشها و افراد در اوجود تعامل بين فن

مختص همان فراد سازمان منحصر به فرد بوده (، روشها واهاوريااين بدان علت است كه الگوي تعاملي بين فن
ي سازمان هابنابراين قابل تقليد توسط  .توان به آساني آن را در بازار به فروش گذاشت سازمان بوده) و نمي

آنچه مسلم است توجه به مقوله دانش و مديريت دانش و كاركنان . )1383كرمي،،(اسفيداني ستديگر ني
هايي نيز مواجه است؛ مطالعات  اما با چالش ،در اولويت قرار گرفته است21ي قرنسازمان هادانشي در 

شركتها چنين  هاي اقتصادي اروپايي نشان داد كه تقريباً نيمي از در مورد بنگاه 1998انجام شده در سال 
كشند، سازمان با مشكالت قابل  هنگامي كه كاركنان كليدي سازمان دست از كار مي«اند:  گزارش داده
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هاي مورد بررسي  نشان داد كه بنگاه ،تحقيقاتي كه در دانشگاه كرنفيلد انجام شد». شود توجهي مواجه مي
افتن و به كارگيري آن چالشي مستمر بيشتر دانش موردنيازشان در سازمان وجود دارد، اما ي ،معتقدند

وق ـظام مديريت دانش سـ). اين باور درست، آنان را در جستجوي استقرار ن54: 1387كردي، ؛است(عطايي
ي ايراني كه اين مسير نادرست را بر سازمان هادهد اما گاه با حركت در مسيري نادرست. شمار  مي
ور كه اجراي يك پورتال سازماني ـبا اين تص سازمان هاگزينند نيز اندك نيست. به بيان ديگر بسياري از  مي

اندازي يك اينترانت قوي در سازمان گام نخست و مهمترين اقدام در مسير مديريت دانش  اثربخش يا راه
نويسان، استقراردهندگان شبكه و در اغلب موارد، همان  ي برنامهازماني است؛ افتان و خيزان در پـس

كاران امروز به اقتضاي سليقه  نويسان و شبكه روند. البته اين برنامه هاي اطالعاتي مي كارشناسان سيستم
افزارهاي مديريت دانش تغيير  هاي مديريت دانش يا دست كم مجريان نرم بازار نام خود را به مجريان نظام

كشند.  اند و با اين عنوان جذاب، خيل مشتاقان متصف به موهبت مديريت دانش را در پي خويش مي داده
افزار و  نيز به داليل مختلف، به ويژه القائات همين گروهها و شركتهاي طراحي نرم سازمان هاشماري از 

يي استقرار نظام بسياري اوقات كپي كار، استقرار يك شبكه حفظ و تبادل دانش ديجيتالي را گام نها
پندارند و با اين پيش فرض با غرور و مباهات بسيار در محافل درون سازماني،  مديريت دانش در سازمان مي

اما  .)1388صنعتي و ملي بر جايگاه نخست خود در استقرار نظام مديريت دانش افتخار كنند(جعفري مقدم،
قرار مديريت دانش در سازمان نيست؛ آنگونه كه واقعيت آن است كه اين اقدامات به تنهايي به مفهوم است

 فناوريكند؛  توماس داونپورت، سرپرست برنامه مديريت سيستمهاي اطالعات، دانشگاه تگزاس عنوان مي
پژوهشگران  .)1389:3گردد (هاشمي، به خودي خود منجر به تحولي اساسي در مديريت دانش نمي

 مديريت گوناگون مسائل درباره و اند دادهه ارائ هايي تكنولوژي ها و ها،چارچوب شناسي روش بيشماري
است  وتوسعه رشد نيازمند هنوز دانش وجود،مديريتن اي با اند.ولي بحث كرده وعملي نظري ازجنبه دانش

دراين پژوهش ما زاويه نگاه خود را تغيير داده وبه دنبال ارائه  .تحقيقات و پژوهشهاي مرتبط است آنوالزمه 
سبك مديريت هاي وفرآيندالگويي هستيم تا بتوانيم بين فاكتورهاي اساسي مديريت دانش يعني ساختار و 

  هماهنگي ايجاد نمائيم. دانش 
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  بيان مسأله   1-2

توسعه انسانها محصول . منوط به انسانهاي توسعه يافته به ويژه در سطح مديريت آنهاست ،توسعه جوامع
يابند. انسانها با توسعه ذهن و  بلوغ مي ،فرآيندهاي توسعه است كه در تعامل با آن فرآينددرگيري انسان در 

كه خرد در  يهاي هاي پردازشي و نيز كسب مهارتهاي مفهومي و فني و با درگير شدن در سيستم توانايي
  كند، جهت ورود به حوزة سيستم هاي اجتماعي مهيا مي شوند. ساختار و كاركرد آنها نقش ايفا مي

 دانش و خرد فردي و جمعي شاخصه اصلي توسعه يافتگي، انسانها و عنصر اساسي و حياتي،توسعه سيستم
  كند. را تعيين ميهاي اجتماعي است و درنهايت اين خرد جمعي است كه ظرفيت توسعه سيستم 

تغيير و تحول و رسيدن به يك تشكيالت و سازمان متحول و پيشرو و در عين حال خالق و  فرآينددر يك 
ويا كه اهداف فردي و سازماني از هم قابل تشخيص نباشد،بايستي بر مديريت دانش تكيه كرد. ـده و پـزن

اگر اين مطلب واقعيت داشته باشد كه ها هستند و  اگر بپذيريم كه مهمترين ثروت يك سازمان انسان
توسعه و تعالي آن سازمان هستند.پس بايد گفت  ترين عامل براي بقاء كننده كاركنان هر سازمان،تعيين

وري سازمان در گرو گسترش توانايي و پرورش كامل استعدادهاي  خلق بهترين شرايط و بيشترين بهره
شرايط از لحاظ محدوديت منابع انساني(عالم حتي در بدترين  دروني و بيروني كاركنان است،

و شركتهاي مختلف، پيوستن به روند دانش را آغاز  سازمان ها).در سالهاي اخير،46 :1387رحيمي،؛تبريزي
ي دانشي خبر از شدت اين سازمان هااند و مفاهيم جديدي چون كاردانشي،دانشكار،مديريت دانش و  كرده

  دهند. روند مي
دهد كه در آنها  مي سازمان هابا به كارگيري اين واژگان خبر از ايجاد نوع جديدي از  ،1پيتر دراكر

توانند انتظار  بر اساس اين نظريه در آينده جوامعي مي. به جاي قدرت بازو، قدرت ذهن حاكميت دارد
منابع  توسعه و پيشرفت داشته باشند كه از دانش بيشتري برخوردار باشند. به اين ترتيب برخورداري از

يابد كه قادر است  هايي دست مي تواند به اندازه دانش مهم باشد. سازمان دانشي به توانمندي طبيعي نمي
) تغيير نگرش و انتظارات عمومي جامعه از 1385صلواتي،؛ قدرتي عظيم بسازد (ابطحي ،از نيروي اندك

پذيري در  د پايدار، انعطافي مختلف موجب شده است كه مفاهيمي چون بهسازي فرآيندها، رشسازمان ها
وري منابع به  برخورد با محيط، جلب رضايت مشتريان، بهبود كيفيت محصوالت و خدمات و افزايش بهره

توان گفت كه ضعف فرآيندها، اتالف  ي ايراني بدل شود. در واقع ميسازمان هامسائل اصلي بسياري از 
 ي دولتي و غيردولتي ايراني را درگير ساختهسازمان هامنابع، عدم پويايي مشكالتي هستند كه بسياري از 

ديگر امكان ادامه حيات  سازمان هابسياري از اين  ،هاي دولتي قطع شود به نحوي كه اگر حمايت ،اند
هايي است كه آنان را در  به قابليت سازمان هانخواهند داشت. حل مشكالت فوق نيازمند دستيابي 

  و به كارگيري هرچه بهتر منابع و امكانات موجود خود ياري دهد. پاسخگويي به انتظارات ذينفعان
چرا كه  .اين قابليت را بايد در دانش نوين حاصل از فرآيند خلق دانش در سازمان جستجو كرد

ناپذيري، ماندگاري، اختصاصي بودن و  هايي چون تقليد دانش پويا و نوين به دليل برخورداري از ويژگي
تواند برتر از تمام قابليت هاي ديگر قرار گرفته و محيط سازمان را بهبود  يپذيري پايين م تعويض
 مي  با استفاده از دانش موجود ، رود ).دانش منبع سازماني مهمي به شمار مي٢٢ :٢٠٠٣,Sharkieبخشد(

                                                            
١ - Peter Drucker 
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 بر قابليت تكميل پيدا كرد.دانش اين خاصيت را داردكه عالوه دست اي توان به اطالعات جديد و تازه
توان بارها براي دستيابي به اطالعات جديد جزئيات و كليات آن را در هم آميخت. به محض  پذيري،مي

ي ديگر قرار سازمان هادست آمده صحبت كرد. آنرا در اختيار افراد و ه توان درباره مطالب ب وجود آمدن،مي
بيشتر در آينده ساختار و بافت دارد،نسبت به حفظ و نگهداري آن اقدام نمود و به منظور دستيابي به موارد 

  آنرا دوباره تغيير داد.
بلكـه شخصـيتي    ،امروزه دردنياي آزاد اقتصاد جهاني رقيب يك سازمان، نه يك شخصـيت محلـي  

ه اجتماعي دنياي غرب ب ـسياسي ـهاي اقتصادي عبارت ديگر، اگر هرتغيير مهمي در زمينهه جهاني دارد. ب
هائي مانند سالمت سازماني شركت در بخش شرقي جهان  آن در زمينه ثيرأوقوع بپيوندد، به احتمال زياد ت

شود. براين اساس، براي يك سازمان اين امكان وجود نـدارد كـه  بـه تغييراتـي در محـيط       نيز احساس مي
صورتي كامل نه در ميزان و نه ه درحال اتفاق افتادن است ب ،شود ها مايل بالغ مي خارجي آن كه به ميليون

ارد كه از نظرراهبرد، رقابتي سـخت  د آن فائق آيد. ولي درهر سازمان نوعي ميل براي پيشرفت وجود در نوع
چه جهاني. چنـين هـدفي تنهـا درصـورتي بـراي يـك        ،محلي و ملي باشند دهد چه آنها با رقباي خود مي

سازماني را به  ،وده شدهـهاي آزم ق مكانيسمـابل شناسائي است كه خلق و مديريت دانش از طريـسازمان ق
ولـي   ،ازماني بـه ايـن هـدف اختصـاص يابـد     ـهاي سـ  است شمار زيادي از مكانيسم ايت برساند. ممكنـنه

 مهمترين آنها در اين ميان عملكرد رهبري در آن سازمان است. بنابراين يك درك مشترك درميان متفكران
هاي مطلوب  ارا باشد، ساير مكانيسموجود دارد كه اگر اين شركت بهترين عملكرد رهبري را د علوم رفتاري

وري يك سازمان تا حد زيـادي بـه    گيرند. براين اساس، بهره طور خودكار در اين مسير قرار ميه سازماني ب
هاي مناسب رهبري بسـتگي دارد. بايـد توجـه داشـت كـه جهـان        مديريت يك دانش معتبر از طريق روش

گيري سريع و باالتر از همه ضرورت رشد  درنگ، نتيجه كنوني نيازمند پاسخگويي سريع است. سازگاري بي
طرح شـدن عنصـر دانـش و    ـازمند دانش و خالقيت است. بـا مـ  ـهايي است كه ني فردي، متأثر از دگرگوني

اي نـو در   و اهميت يافتن كاركنان دانشـي، دريچـه   سازمان هاترين منبع و سرمايه  ايي به عنوان اصليـدان
گشوده شده است. ورود به عصـر اطالعـات، گسـترش ابزارهـا و كاربردهـاي       ن هاسازمااداره امور و مديريت 

گرديده  سازمان هاگيري رويكردي جديد به مسايل مديريت  نوين ارتباطات و اطالعات، سبب شكل فناوري
). امروزه محور توسعه و پيشگامي، نه ثروت و خيل انبوه نيروي انساني، بلكـه دانـش   3: 1389است(حبيبي،

ي پيشگام جهاني، سازمان هاو توان مديريت اثربخش اين دانش است. بررسي تجارب و دستاوردهاي بشري 
گر آن است كه اين پيشگامي و نوآوري جز در سايه خلق، پردازش، توسعه، تبادل، ثبت و انتشار دانش  بيان

سـائل فـراوان در   توان اذعان داشت كه يكي از داليل وجود مشـكالت و م  سازماني ميسر نگرديده است. مي
منـد مـديريت دانـش در راسـتاي ايجـاد،       هاي نظـام  ي ايراني، ضعف رويهسازمان هاتمام سطوح و زواياي 

هاي گسترده ميان دانش موجود و دانش مورد  نگهداري و انتقال دانش است كه خود منجر به وجود شكاف
 ها، افزايش هزينـه  كاري در كار، دوبارهگردد و پيامدهايي از جمله وقوع اشتباهات مكرر  مي سازمان ها زنيا

ها، افت كيفيت محصوالت و خدمات، نارضايتي مشتريان دروني و بيروني و فقدان قدرت رقـابتي در عرصـه   
اي از دانـش   ارزش شـدن بخـش گسـترده    المللي را در پي دارد و از طرفي منجر به ناپديد و بي ملي و بين

اين ذخيره ارزشمند كه با صـرف زمـان، تـالش و هزينـه بسـيار      طوري كه بخشي از ه ب ،گردد سازماني مي
كاري انديشيده  گيري مجدد از آن در آينده، هيچگونه راه حاصل شده است، ناديده گرفته شده و براي بهره

شود. همچنين عدم توجه به مديريت صحيح دانش و تبديل دانش نهان در اذهان كاركنان، بـه دانـش    نمي
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شود و در نتيجه به محـض آن كـه دارنـدگان     اتكاي صرف دانش سازماني به افراد ميآشكار سازماني باعث 
رود. در برخي مـوارد   اين دانش، سازمان را به انحاي مختلف ترك كنند، اين دانش شخصي نيز از دست مي

نيز عدم تمايل افراد به تسهيم دانش موجود و پنهان ساختن آن به دليل ترس از دست دادن قدرت، بخـش  
كند و به اين ترتيـب   ظيمي از منابع ارزشمند دانش سازماني را از دسترس ساير اركان سازماني خارج ميع

). 4: 1389زنـد (حبيبـي،   بر افزايش فاصله ميان دانش موجود و دانش واقعي مورد نياز سـازمان دامـن مـي   
ـ    مديريت دانش در سازمان به عوامل متعددي بستگي دارد كه از جمله مهمترين آنها ه ماهيـت مشـاغل و ب

بندي معروفي كه از انـواع   پذيري شغلي است. دسته ي و تحليللخصوص ويژگي آنها از قبيل ميزان تنوع شغ
) و از نظـر وود  1995بندي آن به دانش ضمني و صريح اسـت (نوناكـا و تـاكوچي،     دانش وجود دارد، تقسيم

بـه ماهيـت شـغلي آن و ميـزان تنـوع و       به دانش ضمني و صريح، بسـتگي  سازمان ها) ميزان توجه 2006(
پذيري مشاغل سازمان دارد. از سوي ديگر، مشاغلي كه به دانش صريح گرايش دارند، مشاغلي هستند  تحليل

كننـد؛ در زمـان ايجـاد دانـش (از      كه از مستندات رسمي براي به دست آوردن و تشريح دانش استفاده مـي 
كننـد؛ بـراي تسـهيم و انتقـال دانـش از اسـناد        و ضبط مي ها و جلسات) آن را به صورت رسمي ثبت پروژه

گيرنـد.   هاي موجود در اسناد رسمي بـراي حـل مسـأله بهـره مـي      كنند و از دانش و رويه رسمي استفاده مي
دهنـد. در چنـين    همچنين، برخي از مشاغل سازماني به دانش ضمني بـيش از دانـش صـريح اهميـت مـي     

شود؛ افراد بـه منظـور تسـهيم و     ت اجتماعي چهره به چهره استفاده ميمشاغلي براي مبادله دانش از تعامال
كنند، همچنين براي توليد دانـش از   گوهاي غيررسمي و جلسات رسمي مشاركت مي و انتقال دانش در گفت

هـا و   شود و حل مسائل عمومـاً بـا اسـتفاده از مهـارت     گيري مي مغزي و مباحثه بهره طوفان هايي مثل روش
هـاي مختلفـي از    گيرد. براي اعمال صحيح مديريت دانش در محيط سازمان، سبك صورت مي دانش تجربي
گـراي لـي و    گـرا و انسـان   پردازان ارائه شده است كه يكي از آنها چهار سبك پويا، انفعالي، نظام سوي نظريه

ي مشـاغل  هـا  هاي مديريت دانش، بستگي به ماهيـت و ويژگـي   باشد. كاربرد هر كدام از اين سبك چوي مي
دهد،  هاي يادشده را تحت تأثير قرار مي اغل سازماني كه سبكـهاي اصلي مش سازماني دارد. از جمله ويژگي

ي پليسي گوياي آننـد  سازمان ها). واقعيتهاي پيرامون 1389پذيري مشاغل است(قرباني زاده، تنوع و تحليل
كند. الگوهاي كاري مجرمين  ربه ميـتجته ـاي فعاليت آنها سرعت تغييرات بيشتر را نسبت به گذشـكه فض

زان اطالعـاتي كـه مـأموران پلـيس در طـول دوران      ـته است. از طرفي ميـ ـن تغيير يافـاز قواني،و متخلفين 
ونه اطالعـات بـه شـكلهاي مختلـف در     ـزايش اسـت. ايـن گـ   ـوند در حال افـش خدمت خود با آن روبرو مي

بررسي اين اطالعـات   ،ي پليسيسازمان هاشوند. يكي از مشكالت  ي پليس حفظ و نگهداري ميسازمان ها
و تبديل آن به دانش و استفاده بهينه و بجا از آن و نحوه مديريت آنها درجهت مواجهه معظالتي اسـت كـه   

). نيروي انتظامي جمهـوري اسـالمي ايـران از    Gottschalk،(٢٠٠٧:٥شوند مأموران پليس با آن مواجه مي
ي است كه كاركنان آن پيوسته با اقشار گوناگون مردم سرو كار دارند و در اين ارتباطات يسازمان هامحدود 

 كننـد كـه مـي    نظيري كسب مي هاي فراوان و البته منحصر به فرد و بي نزديك و با موضوعات مهم،تجربه
 و يـابي  دسـت  بـراي  كنـدو  مـي  را تجربـه  آن كه است تنها جايگاه نگهداري آنها ذهن مأموري ؛توان گفت

ترين فاكتورهاي ايجاد يكپـارچگي در   گيرد. يكي از اساسي نگهداري آن درسازمان هيچ تالشي صورت نمي
هاي ناجا، تحت كنترل قراردادن مدارك، مستندات و مكاتبات اسـت تـا بتـوان بـه شـكلي      فرآيندساختار و 

رك و مسـتندات رد و  يه مـدا ـواحد، يكنواخت و يكتا و تحت سيستمي مشخص و از پيش تعيين شـده، كلـ  
بندي نمود و مورد استفاده قرار داد و همچنين  ازها دستهـطابق با نيـم ،اجا راـهاي ن دهـدل شده در پرونـب
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در رابطه با نيازهاي افسران و ايجاد ارتباط متقابل در راستاي پيشبرد اهداف سازمان مستندسازي و آرشـيو  
توان به اهداف و نتايج مورد نظر  المللي مي استانداردهاي بين سزايي دارد و با تكيه بر دانش فني وه نقش ب

ناجـا   ؛توان گفـت  دست يافت و كليه مستندات را مديريت و استفاده بهينه نمود. با توجه به مسائل فوق مي
 ازمند بـه دانـش و اطالعـات نـاب و بـه     ـپـذير فـراوان شـديداً نيـ     با مشاغل متنوع و تحليـل  سازماني است

،سازماني است داراي دانش فراوان اما ضمني و مستند نشده و باالخره سازماني است كه بيش از هـر  گامـنه
 .در اجتمـاع  سازمان هـا داف ساير ـقق اهـنيازمند تحقق اهدافش به عنوان بستري براي تح ،سازمان ديگري

بـه حفـظ و افـزايش     نيـروي انتظـامي   .سـازد  ناپذير مـي  ر را براي ناجا اجتنابـاين ضرورتها حداقل يك ام
وري به سبك آ رسد روي اثربخشي خوددر ارتقاء احساس امنيت عمومي شهروندان مشتاق است به نظر مي

 سازي آن به عنوان بهترين ابزار سازماندهي و بهره مناسب مديريت دانش با توجه به ماهيت مشاغل و پياده
رسـد كـه    شود. دراين راسـتا بـه نظـر مـي     به عنوان يك عامل استراتژيك مطرح ،تواند ش ميـگيري از دان

  باشد.  گشاتواند راه ميطراحي الگوي مديريت دانش انتظامي در ناجا 
  

  ضرورت واهميت تحقيق 1-3
 بيشـترجزء  ،باشـد  سـازمان هـا   اداره نحـوه  درخصـوص  مـديريتي  رويكـردي  كـه  اين از قبل دانش مديريت

پايه واساس آن درمقاطع كوتاه مدت زمـاني، بـر    و شده وافراد محسوب سازمان هاداراييهاي راهبردي براي 
ابل دسترسي ومنابع موجود سازمان متكي بوده ودر بلندمدت پيشـرفت علمـي   ـگيري بهينه از اطالع ق بهره

نياز استرتژيك سـازماني بـوده    يك عنوان به،حاظر درحال سازد.مديريت دانش مي سازمان را تقويت وميسر
وري مناسب دانش كاركنـان از گذشـته،حال وآينـده فـراهم      سازماندهي وبهرهزمينه اي براي  ،تواند كه مي

دانشي كه درتعامالت سازماني همواره در حال فزوني است وحسـن مـديريت آن ضـمن بقاومانـدگاري      .كند
امروزه . اين همه مستلزم مديريت دانش اثربخش است و دنبال دارده افزايي قابل توجه آن را نيز ب دانش،هم

توان آنها به عنوان يك عامل كليـدي   ها و قابليت ءضمن ارتقا سازمان هادر فناوري كارگيري خردمندانهه ب
آن وتالش در راستاي گسـترش   مديريتتوان دريافت كه امروزه دانش و آيد.مي بقاي آنها نيز به حساب مي
سـازماني كـه مهمتـرين     عنـوان ه هاي سازماني است. سازمان نيروي انتظامي ب آن يكي از مهمترين سرمايه

در محيطي بسيار پيچيده  ،نقش را در برقراري نظم و ايجاد و حفظ امنيت عمومي در جامعه را به عهده دارد
كند. عملكرد اين سازمان تـأثير مسـتقيم و    و پرتالطم با تنوع باال تهديدات عليه امنيت عمومي فعاليت مي

گذارد. بنابراين نيروي انتظامي  م هاي سياسي برجاي ميصريح بر قضاوت مردم درباره كارآمدي دولت و نظا
مجبور است بخش اعظم فعاليتهاي خود را شناسايي عوامل زنجيرهـاي مـؤثر در آمارهـاي جـرم و جنايـت      
جامعه معطوف دارد و همواره درصدد است تا حداكثر توان خود را براي پيشگيري و مقابله با جـرائم حفـظ   

الگوهاي . بر پايه دانش و اطالعات به دست آمده ومديريت صحيح  آنها  صورت گيردكند. اين امر بايد كامالً 
ذر زمـان نيـز   ـع متفاوت است و گـ ـژگيهاي اقتصادي،اجتماعي،فرهنگي جوامـوجه به ويـجرم و جنايت با ت
الزم  ي پليسي مجبورند با توجه به اين تغييرات با كسب دانش و اطالعـات سازمان هادهد.  آنها را تغيير مي

روش پليسـي  بـا كارگيري دانش الزم و مـرتبط  ه از محيط خود،دانش(ضرورت تغيير) اين الگوها را توليد و ب
ضرورت مطرح شده فوق و موارد ذيـل اجـراي ايـن پـژوهش در     به با توجه  .جديد خود را ابالغ و اجرا كنند

  اولويت موضوعات پژوهشي ناجا قرار گرفته است:
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فرماندهي كل قوا به مناسبت بازديد از دانشگاه علوم انتظامي  بيانات روشنگرانهدر ميان 1383در سال -
هاي دانش جهاني استفاده كرد،  هاي علمي و تجربه ريزيهاي علمي بايد از حقيقت آمده است: ((در برنامه

  .اما در عين حال ابتكارعمل با خود باشد و دانش را بومي كنيم))
  اصالح ساختار سازماني و نيروي انساني در جهت ارتقاءبهره وري و تحول در نظام آموزشي. -

  .))فناوريتوسعه راهبردي ناجا در سه محور ((توسعه مديريت))،((توسعه دانش))، (( توسعه -
باشد، سازماني كه بتواند با استفاده ي دانش محور ميسازمان هانظر به اينكه دانش منبعي مهم در 

ريزي راهبردي خود لحاظ كند، هاي محوري نموده و در برنامهز مديريت دانش، آن را تبديل به شايستگيا
هاي مديريت دانش انتظامي را يندافرتا  ،كند در عصر دانشي پيشرو خواهد بود. اجراي اين تحقيق كمك مي

مناسب مديريت آن و اهميت با توجه به ماهيت مشاغل در سازمان ناجا بشناسيم و با به كارگيري سبك 
 .دادن به آنها شكاف موجود بين دانش موجود سازماني و دانش مطلوب و مورد نياز سازمان را از بين ببريم

هاي آن  ،مشاغل و مأموريتتوجه به وسعت قلمرو و تنوع وظايفمديريت دانش انتظامي در سازمان ناجا با 
 فناوريتا با ايجاد حافظه سازماني و ،كند ن ناجا كمك ميي گوناگون به سازماسازمان هاو تعامالت آن با 
درسازمان وجود داشته  تعامالتن اي از حاصل ودانش اطالعات از استفاده شرايط همواره مبتني بردانش

مانع از ،هاي زود هنگام  و بازنشستگي بودن شغل پليس فرسايشي به باشد. مديريت دانش انتظامي با توجه
تا از طريق يادگيري و تجديد  ،كند شود.مديريت دانش انتظامي به سازمان كمك مي دست رفتن دانش مي

ه محيط برخورد كند. دانش سازمان انتظامي به طور مداوم به فرآيندحيات دانش به شكلي مداوم،با تغييرات 
الگوي شود و در نتيجه سازمان به حيات اثربخش خود ادامه دهد. ارائه  شود،به هنگام مي كار گرفته مي

توان دانش ضمني و آشكار درون و برون سازمان را در جهت اثربخشي سازمان  مديريت دانش انتظامي مي
ال آورد. خلق مندي شهروندان و تحقق اهداف سازماني ناجا را به دنب باالبردن كيفيت خدمات،رضايت ؛يعني

يندهاي خلق دانش و آبين فر يشود. توجه به  هماهنگ آميز تكنولوژي مي موفقيت ةدانش منتهي به توسع
  .انددانش موضوعاتي هستند كه تاكنون كمتر مورد توجه واقع شده شيوه مديريتساختار و
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اجرا، اين تحقيق از  در نظر گرفته شده است و از لحاظ زمان 1390-1389محدوده زماني مطالعه سالهاي 
  به پايان خواهد رسيد. 90آغاز و در بهمن ماه سال 89فروردين سال 

  
  تعاريف متغيرهاي تحقيق 1-7

  تعاريف نظري متغيرها1-7-1

 ,Guptaاسـت(  گيـري از دانـش   ها كه ناظر بر خلق، اشاعه و بهـره فرآينداي از  مجموعهمديريت دانش: 
2004: 1-15( 

 سـازمان كاركنان كارگيري تركيبات متفاوت دانش نهان وآشكار توسط ه : توانايي ب :سبك مديريت دانش
)، كاركنـان را در  مـدير اي كه  طـي آن يـك فـرد (شـخص      شيوه در جهت انجام امورات محوله به آنهاست.

  ).Viitala,2004: 8دهد ( يندهاي الزم جهت تحقق اهداف سازمان ياري مياشناخت و يادگيري فر

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



١١ 
 

رسمي و سيستماتيك است. اين نوع دانش، مستقل از كاركنـان بـوده و در   دانش صريح كه : 1صريحدانش 
هـا، مسـتندات، مـدارك سـازماني و نظـاير آنهـا وجـود دارد و قابـل          اي، كتاب سيستمهاي اطالعات رايانه
  ). Davenport, Volpel, 2001: 213كدگذاري و انتقال است (

رسمي كردن و انتقال آن به ديگـران  دانش ضمني كه در ذهن و تجارب افراد نهفته است و : 2ضمني دانش
 فنـاوري دشوار است و عميقاً در فعاليت و تعهد فردي به يك زمينه خاص نظير يك حرفه يـا صـنعت، يـك    

  )Davenport, Volpel, 2001: 213ريشه دارد ( خاص يا بازار محصول
  

ها و فرآيندهاي مورد نياز بـراي تبـديل داده   فن آوري به اطالعاتي، تجهيزات، تكنيك :سازماني فن آوري
  ).1987ها به ستاده ها در سازمان اطالق مي شود (رابينز ، 

كارهـا هـيچ گونـه تنـوعي يـا       در سازماني كه داراي اينگونه فن آوري باشد،: «)تكراريفن آوري ساده ( 
استفاده مي شود كه عيني و قابل محاسبه هسـتند. كارهـا اسـتاندارد شـده و     گوناگوني ندارد و از روشهايي 

  ).148، ص1377(دفت،  »رسمي و يا منظم هستند 

فرآيند تبديل را  نمي توان تجزيه و  ولي، امور به صورتي نسبتاً پايدار جريان مي يابند،«  : فن آوري هنري
انجام دادن كارها آموزش و تجربه زيـادي الزم اسـت.   تحليل يا آن را به طور كامل و دقيق درك كرد. براي 

بايـد واكـنش    عوامـل محسـوس  زيرا اعضاي سازمان بر اساس تجربه، دانش و توانايي هاي شهودي در برابر 
ها، پيشرفت زيادي شده و از اين رو، تعداد فن آوري هنري نشان دهند. با وجود اينكه در فن آوري  دستگاه

  ).  148، ص 1377( دفت،  »ه است ولي هنوز هم تعداد اندكي از آنها وجود دارددر سازمان ها كاهش يافت

زيرا كارهاي انجام شده بسيار گوناگون ومتنوع هستند. ولي  بايد پيچيده باشد،كارها « فن آوري مهندسي:
مي شود. معموال كاركنان  معموالً فعاليت هاي مختلف بر اساس فرمول ها، روش ها وراههاي مشخص انجام

  ). 149، ص 1377(دفت، »براي حل مسائل به يك مجموعه ازدانش واطالعات مراجعه مي كنند 

بسيار متنوع و گوناگون است و فرآيند تبديل را نمي توان به صورت كامل تجزيه « فن آوري پيچيده:
ود تا مسائل و فعاليت ها را تجزيه و بايد تالش بسيار زيادي نم وتحليل و درك كرد. در فن آوري  پيچيده ، 

تحليل كرد. معموال براي هر مساله چندين راه حل قابل قبول دارد. براي انجام كارها و حل مسائل بايد از 
 ).149، ص 1377دفت، » ( تجزيه و تحليل دانش فني استفاده كرد

 
 

                                                            
١-Expicit Knowledge 
٢-Tacit Knowledge 
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  تعاريف عملياتي متغيرها1-7-2

  .، مديريت دانش هماهنگ با فن آوري هاي سازماني است تبديل فرآيندمديريت دانش  مديريت دانش:

: به چهار شيوه مديريت دانش در سازمان ناجا كه عبارتند از : نظام گرايي، انسان دانش مديريتسبك 
  . گرايي ، انفعالي و پويا گفته مي شود.

، غير تكراري ، مهندس و  تكراري ناجا با فن آوري هايمنظور از فن آوري سازماني :  سازماني فن آوري
  هنري مي باشد.

،  رسميت بااليي از قبيل:  كه داراي مشخصه ها سازماني ناجا مشاغل : به) تكراريفن آوري ساده (
  باشند گفته مي شود. حيطه كنترل وسيع و تمركز گرايي زياد،  برنامه ريزي و قوانين خشك

هماهنگي و كنترل بر اساس مشاغل سازماني ناجا كه داراي مشخصه ها يي از قبيل: به  : فن آوري هنري
  باشند گفته مي شود. رسميت متوسط و تمركز گرايي كم،   حيطه كنترل متوسط به باال، كار آموزي 

هماهنگي و كنترل بر مشاغل سازماني ناجا كه داراي مشخصه ها يي از قبيل: به  فن آوري مهندسي:
  باشند گفته مي شود.تمركز گرايي زياد  و رسميت كم،  حيطه كنترل متوسط،  رشاتاساس گزا

تمركز مشاغل سازماني ناجا كه داراي مشخصه ها يي از قبيل: به  :)پيچيدهغير تكراري (فن آوري 
حيطه كنترل  و رسميت متوسط،  هماهنگي و كنترل بر اساس هنجار هاي گروهي و جلسات،  گرايي كم

   ..باشند گفته مي شود پايينمتوسط به 

و  ناجا ها، مستندات، مدارك سازماني اي، كتاب كه در سيستم هاي اطالعات رايانه ي: دانشدانش آشكار
  قابل كدگذاري و انتقال است.  در سازمان ناجا  نظاير آنها وجود دارد و

آشكار كردن و انتقال آن به ديگران دانشي كه در ذهن و تجارب كاركنان ناجا نهفته است و : دانش نهان
  دشوار است. 

  كمك پژوهش به ادبيات مديريت دولتي وپليس 1-8
دوره ،ناچارند سازمان هااطالعاتي، هاي وشبكه جهاني ،ارتباطات فناوري افزون روز گسترش به دليل

ديگر نتوانيم با  ،ها سبب شده است ينده اين پديدهآرا تجربه كنند. پيچيدگي و رشد فزسازماندهي جديدي 
اين به .ي كسب و كار را در آينده تضمين كنيمسازمان هاها و رويكردهاي سنتي، موفقيت  اتكا به تجربه

سازي فنون آن به عنوان يكي از مباحث حساس در رشته مديريت و پياده1آفريني منظور، درك مفهوم دانش
ايدار محسوب ـابتي پـوانمندسازهاي مزيت رقش و مديريت بر آن، از مهمترين تـدرآمده است. امروزه دان
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اند . از اين روست  هاي موفقي را از مديريت دانش، كسب كرده ، تجربه سسات پيشرو در دنياؤشود و م مي
مديريت و . شوند، تا گرداگرد توليد كه دراكر معتقد است، شركتهاي آينده، گرداگرد دانش سازماندهي مي

 نتر دانش، يكي از باارزشترين رويكردهاي نوي تر و اثربخش كارگيري سريع بههاي  اجراي متدولوژي
ي دولتي سازمان هامديريت است. طرح مفاهيمي چون مديريت دولتي نوين، كه بر بهسازي و اثربخشي 

يند خلق دانش، به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي تحقق مديريت عمومي آكيد دارد، موجب شده است كه فرأت
ي دولتي، اهميتي ويژه پيدا كند. مطالعات صورت گرفته نشان داده است كه فرآيند خلق سازمان هار نوين د

دانش از طريق تقويت كارتيمي موجب تخت شدن ساختار سازمان و تشويق كاركنان به مشاركت در 
در  را سازمان هاي دولتي اين سازمان هاكيد و توجه به خلق دانش در أگردد. ت ها مي گيري تصميم

دهد. اين امر به  مي خودياري مراجعين هاي درك نيازها وخواسته و شناخت هرچه بهتر محيط پيرامون
هاي خود را  اموزند و بر اساس آن روشها و روتينـهاي جديد را بي دهد تا شيوه امكان مي سازمان ها

توان گفت كه توجه به خلق  ). به اين ترتيب مي٢٠٠٣ ,mir&Rahamanتر نمايند( بخشتر و اثراارـك
ي بزرگ دولتي كه با مشكالتي چون ساختارهاي بروكراتيك و غيركارا، اتالف منابع و سازمان هادانش در 

  بسيار كارساز و راهگشا خواهد بود. ،نارضايتي مراجعان روبرو هستند

ارزشـها و   ي رسمي مانند نيروي پليس، در ارتباط با مفـاهيم، سازمان هاماهيت اصلي كسب و كار   
ي اقتصادي، رسالت سازماني و اهداف كالن و راهبردهـا  سازمان هاكه در  هاي جامعه است. در حالي آرمان

ي پليسي و ديگر سازمان هازمينه رسمي  .(٢٠٠٣ ,Grank)بر مبناي محاسبه هزينه و سود تدوين مي يابند
هاي انساني است كه افسران  ومحيطنهادهاي مجري قانون، تأمين امنيت عمومي و انضباط اجتماعي جامعه 

ثر يـك  ؤدهند. مديريت دانش در اين زمينه تنها كمـك بـه حـل مـ     باره وظايفي را انجام مي پليس در اين
بلكه كمك به ايفاء مؤثر نقش پليسي در تحقق حداكثر امنيـت   ،امنيتي نيست ـ  مسأله اجتماعي يا انتظامي

  عمومي جامعه است.

ـ      ترك مـدل ي پليس در حال سازمان ها ي سـازمان هـا  صـورت  ه هـاي بروكراسـي سـنتي بـوده ب
هاي بين ارزشهاي  ناشي از توجه به تفاوت يادگيرنده و هوشمند توسعه مي يابند. نظريه هوشمندي سازمان

فاقد حق انتخـاب، آزادي و حـس مشـاركت سـازماني      سنتياجتماعي و ساختار سازماني است. ساختارهاي 
ي پليس از عصر بروكراسي به دوره بعد گذر نموده و سازمان هاان داشت كه اذع 2003است. مكلوددر سال 
ضـرورتي   دانـش شوند كـه در آنهـا مـديريت     اي مي ي هوشمند و يادگيرندهسازمان هادر نهايت تبديل به 

  ).Gottschalk،(٢٠٠٧انكارناپذير براي موفقيت است

  
  نوآوري پژوهش 1-9

پذيري و تنوع براساس مدل  سازماني براساس دو مؤلفه سنجشنوآوري پژوهش حاضر در تفكيك مشاغل 
اساس آفريني براي هركدام از مشاغل بر دانش فرآيندتكنولوزي مبتني بر دانش چالزپرو ومشخص نمودن 

لفه دانش ضمني ودانش صريح بر اساس ؤساس دو ما دانش بر مديريتونگي گمدل نوناكا و تاكوچي و چ
باهم به منظور ارائه يك الگوي تلفيقي جامع وهماهنگ مديريت دانش در مدل چوي وتبيين روابط آنها 

  سازمان است.
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  اهميت پژوهش در برهه كنوني 1-10

شود. هرگونه تدبير و اقدامي  هاي او محسوب مي همه فعاليت ةترين نياز بشر و بستر و زمين امنيت اساسي
سازمان باشد. براين اساس  مورد عالقه بشر ميتر آن بشود،همواره  تر و كامل تأمين اثربخش منجربه كه
ظ و ارتقاء امنيت عمومي جامعه ـولي امر تأمين و حفـاد حكومتي كه متـوان اولين نهـعنه ي پليسي بها

شوند و از منظر تقسيم كار ملي،وظيفه حفظ و نگهباني شهروندان، در قبال تهديدات مختلف عليه  تلقي مي
ارند. عملكرد اين سازمان تأثير مستقيم و صريح بر قضاوت مردم درباره عهده ده جان و مال آنان را ب

دنبال ايجاد ه به همين منظور اين پزوهش ب ،گذارد هاي سياسي برجاي مي كارآمدي دولت و نظام
هاي ناجاست تا بتواند با تحت كنترل قرار دادن انواع اطالعات و دانش، يندافريكپارچگي در ساختار و 

ت و مكاتبات مختلف به شكلي واحد، يكنواخت و يكتا و تحت سيستمي مشخص و از پيش مدارك، مستندا
تا بتواندموجبات رضايت ذيحقان امنيت  ،تعيين شده،امكان استفاده سريع وبه موقع از آنها را فراهم نماييد

  در جامعه را فراهم آورد.

  

  

  خالصه فصل 1-11

ت تحقيق سؤاالسپس اهداف و .ه شدواهميت آن پرداختله وضرورت أدراين فصل پس از مقدمه به بيان مس
مطرح شد ودر پايان تعاريف متغيرها، كمك پژوهش به ادبيات مديريت دولتي به ويژه در حوزه مديريت 

در ادامه به بررسي ادبيات نظري  .منابع انساني، نوآوري پژوهش و اهميت پژوهش در برهه كنوني آمده است
گيري وارائه پيشنهاد  ها ونتيجه شناسي تحقيق،تجزيه وتحليل داده روش ووپيشينه تحقيق،طراحي الگو 

  خواهيم پرداخت. 
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  فصل دوم

  تحقيقادبيات و پيشينه 
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  مقدمه 2-1

. زيرا مي كندحر به فردي را براي توسعه منابع انساني راهبردي فراهم صسازمان، شرايط من 1نگرش دانش محور
اند، در كانون مزيت رقابتي  عـادي سازمان ريشه گرفته د دانش و مهارتهايي كه در امورمي شواين نگرش باعث 

هاي  بخواهند توانمندي سازمان ها). اگر Gran،1991و Nelson and Winter،1982پايدار قرار گيرند (
پويايي داشته باشند، بايد طريقه كسب آنها را فراهم بگيرند. ايجاد تغييرات هميشه مستلزم هزينه بوده است. 

بخواهند همگام با تغييرات محيطي پيش بروند و تغيير و تحوالتي به وجود بياورند، بايد  ازمان هاسبنابراين، اگر 
اي رقباي خود را ارزيابي كرده و در  بين قرار دهند، تا از طريق بازارهاي حرفه بتوانند محيط را با دقت زير ذره

ه تاكنون اتفاق افتاده اين گونه نبوده است. ها از سايرين جلو بزنند. ولي آنچ روند تغيير و تركيب مجدد مهارت
هاي كنوني به صورت  شود كه به مهارتها و توانمندي هاي پويايي مي هاي رشد شامل توانمندي بنابراين موقعيت

). به گفته پتاس پويايي يك مؤسسه به معناي توانمندي آن براي تغيير Pettus،2001شوند ( مستقيم مربوط مي
، نقش اساسي مديريت راهبردي "توانمندي "يق با شرايط متغير محيط است. منظور از منابع به منظور تطب

هاي اساسي داخلي و  ها، منابع و توانمندي سازمان است در كسب و به كارگيري، تلفيق و تركيب مجدد مهارت
 باشد بتواند پاسخگوي نيازهاي به وجود آمدة ناشي از تغيير محيط خارجي سازمان است تا از طريق آن

)Gottschalk, 2007: 276( در يك بازار جهاني پررونق و ضرورت  سازمان ها. با كاهش قدرت رقابت بسياري از
در يادگيري به  سازمان ها، يادگيري سازماني محور بقاي سازمان شده است. توانايي 2دگرگوني و بازسازي سازماني

مي ي دانش محور تلقي سازمان هاعنوان يك شايستگي بارز سازماني  و تنها منبع پايدار مزيت رقابتي، به ويژه در 
در  سازمان هاو اعتقاد دارند كه اثربخش بودن  مي كنند) نيز همين ديدگاه را مطرح 1984( 3د. موس و كانترشو

 فرايندود است و دانش جديد بايد به سرعت خلق شود. بنابراين ثبات مستلزم كاربرد دانش موج يك محيط بي
: 2005و ديگران،  4يادگيري سازماني با مديريت دانش در توسعه يك مزيت رقابتي پايدار آميخته است (سوارت

61.(:  
مي احث مديريت دانش ـبخش اصلي تشكيل شده است، ابتدا پس از مقدمه به بررسي مب دو اين فصل از 
  گردد. ه ميـوع ارائـط با موضـمرتب تحقيقات در ادامه پيشينه سپس پردازيم

  
  

                                                            
١ - Knowledge-Based View 
٢ - Organizatonal Renewal 
٣ - Moss-Kanter 
٤ - Swart 
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  مديريت دانش  2-2

در ادامه مباحث اين فصل ابتدا به سير تطور و تكامل مديريت دانش پرداخته و مفاهيم اساسي آن مطرح، سپس 
هاي مديريت دانش در دو  پردازيم و در ادامه به بررسي قابليت مي به تشريح رويكردها و تئوريهاي مديريت دانش

  پردازيم. ي و ساختاري ميفراينددسته 
  
  تاريخچه و سير تكامل مديريت دانش  2-2-1

به طور جدي وارد مباحث سازماني گرديد، گرچه بحث و مذاكره در رابطه با  1990مديريت دانش در اوايل دهه
توانيم سه نسل از مديريت دانش را از يكديگر  از شده بود. از نظر تاريخي، ما ميدانش خيلي پيشتر از آن آغ

به عنوان اولين نسل مديريت دانش شناخته شده است. در طي اين نسل،  1990-1995متمايز كنيم. دوره 
هاي  روژهبسياري از اقدامات بر تعريف مديريت دانش، بررسي فوايد بالقوه مديريت دانش براي تجارت و طراحي پ

تخصصي مديريت دانش مبتني بود. عالوه بر آن، پيشرفت در حوزه هوش مصنوعي بر تحقيقات مديريت دانش به 
  خصوص در هدايت، بازنمودن و ذخيره دانش تأثير گذاشت.

ها پستهاي جديد  ازسازمان شكل كه بسياري اين پديدار شد.به 1996درحوالي  دانش مديريت دوم نسل 
مديريت دانش در نظر گرفتند، از جمله مدير ارشد دانش. منابع متفاوت مديريت دانش با يكديگر سازماني براي 

تركيب شده و به سرعت در مباحث روزانه سازماني به كار گرفته شدند. در طي اين نسل، در تحقيقات مديريت 
هاي  ورياها و فن ا و فعاليته ها، الگوها، شيوه هاي تجاري، نظام فلسفه دانش تعاريف متفاوت از دانش هم چون

  پيشرفته وجود داشتند. 
مند سازماني م كند كه مديريت دانش درباره تغيير نظا نسل دوم مديريت دانش بر اين نكته تأكيد مي 

هاي سنجش، ابزارها و مديريت محتوا نياز به گسترش مشترك دارد.  هاي مديريتي، نظام است، جايي كه شيوه
دانش و اطالعات در سراسر سازمان و براي اعضاي آن متمركز بود، در حالي كه  "عرضه"بر اول هاي نسل طرح

و  "تقليد "سازمان براي دانش جديد تأكيد دارد و اين نوعي تفاوت است كه در  "تقاضاي "نسل دوم در برآوردن 
هاي فكر،  ر نسل دوم اطاقهاي اطالعات عمده و اصلي هستند و د يابد. در نسل اول پايگاه بازتاب مي "خالقيت "

هاي نوين، اكنون  و شيوه ه ها). در نتيجه ديدگا9: 1388االذهاني اهميت دارند (الواني،  مفاهمه و ذهنيت بين
پديدارشدن با روشهاي جديد و نتايج جديد است. يك تفاوت با ديگر نسلهاي  نسل سوم مديريت دانش در حال

 ها، نظامها و رويه دانش با فلسفه سازمان، استراتژي، اهداف، شيوه مديريت دانش اين است كه نسل سوم مديريت
). به Wiig، 2002نان و محرك براي آنها شده است (ـار روزانه كاركـك به ديلـو تب شده هاي سازماني يكپارچه

  ).Paraponaris,  2003كند ( رسد كه نسل سوم بر پيوند ميان دانستن و عمل تأكيد مي نظر مي
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مديريت دانش مفهوم جديدي است كه در حال تغيير است حداقل سه روايت از چگونگي تغيير و تكامل  
) عنوان شد، از 2002( 1مديريت دانش در طول اين سه دهه، وجود دارد؛ يك روايت كه توسط مارك كوئينگ

اطالعات، اينترنت، بهترين شيوه عمل،  فناوريدا از ـكند كه در ابت اد ميـاي ي وان رشتهـمديريت دانش به عن
درسهاي فراگرفته شده و مهمتر از همه تسهيم دانش مشتق شده است. اين تئوري مرحله دوم مديريت دانش را 

داند كه به آن هم چون يك تغيير و تحول بين دانش  فاكتورهاي انساني، يادگيري سازماني و ايجاد دانشي مي
. مرحله سوم مديريت دانش، مرحله تنظيم و مديريت محتوا از طريق ايجاد و به شود پنهان و آشكار نگريسته مي

اطالعات است. اين ديدگاه با  فناوريكارگيري تاكسونومي است و مانند روايت اول به شدت متمايل به سوي 
  . مي گيرداي مورد توجه قرار  عنوان ديدگاه سه مرحله

تر از ديدگاه نخستين  ) مطرح شد، كمي ظريف2002( 2دومين ديدگاه تغيير كه توسط ديويداسنودن 
زا  است. بر مبناي اين ديدگاه، اولين عصر مديريت دانش، عصري است كه در آن خود واژه دانش در ابتدا مشكل

گيرندگان به منظور استفاده به موقع در تصميمات بوده است.  نبوده و تمركز روي توزيع اطالعات بين تصميم
گذاري شد، جايگزين  نونـاكا پايهSECIبر تبديل دانش پنـهان به آشكار را كه توسط مدل عصر دوم، تمركز 

اطالعات كرد. اين عصر هم اينك رو به پايان است. اسنودن بر اين باور است كه عصر سوم،  فناوريتمركز بر روي 
ال يك جريان نگريسته اي پارادوكسي به صورت يك شيء و در عين ح عصري خواهد بود كه در آن دانش به گونه

هاي  شود. مديريت محتوا، روايت، زمينه، نقطه مركزي ديدگاه ما درباره مديريت دانش است. درك سازمان مي
 سازي از طريق اعمال آزادانه انساني كه سعي در حكمراني بر آنها دارد، امكانپذير مي كننده در تفهيم مشاركت

هاي مناسب خواهد شد، در حالي كه  اعمال مديريت علمي محدود به زمينهها و  شود. در نهايت استفاده از بينش
باشند،  هاي نوين، مرتبط مي هايي كه با اين بينش ها و يادگيري از تئوريهاي آشوب و پيچيدگي در زمينه بينش

  . .مكمل آنها خواهند بود
 بر مبناي كنسرسيوم بين )1999( 3بار توسط مارك دبليو مك الروي ديدگاه سوم درباره تغيير، اولين 

اي تحت عنايات آن تداوم يافت. اين ديدگاه نخستين نسل  معرفي شد و از آن پس تا اندازه 4المللي مديريت دانش
 شود، درباره يكپارچگي (عرضه) دانش پيشتر خلق مديريت دانش را كه مديريت دانش از جنبه عرضه ناميده مي

نگرد و معموالً با دو عبارت مشهور  كننده مي هاي منسجم فعاليت شده از طريق توزيع دانش، تسهيم و ديگر
  رود. مرتبط است كه به منظور تأكيد بر تسهيم دانش مديريت دانش به كار مي

  تمامي آن راجع به در اختيار گرفتن، تدوين و تسهيم دانش ارزشمند است. .1
 باشد. راجع به گرفتن اطالعات درست، از افراد درست و در زمان درست مي .2

ظهور پيدا كرد و  1990دارد كه نسل دوم مديريت دانش، نخستين بار در اواسط دهه ديدگاه سوم بيان مي 
نه تنها بر پردازش دانش از جنبه عرضه از قبيل تسهيم دانش تمركز نموده است، بلكه عالوه بر آن بر پردازش 

دار تمركز كرده است. اين تمركز مركب بر  سازي در پاسخ به تقاضاهاي مسأله دانش از جنبه تقاضا يا دانش
اي جايگزين، مديريت دانش جديد  انسجام دانش، توليد دانش، خصيصه معرف نسل دوم مديريت دانش يا به گونه

پذير پيچيده در هم  با پديده سيستمي انطباق سازمان هااست. اما يك جنبه مهم آن، اين شناخت است كه 
از مديريت دانش براي توانمندسازي يا تقويت خود سازماندهي در پردازش دانش، به اند. استفاده آنها  آميخته شده

                                                            
١  - Mark Kooing 
٢  - Snowden 
٣  - Mc.Elroy 
٤  - Knowledge management consortium international 
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منظور نائل شدن به نوآوري شتابدار و پايدار مستلزم حمايت از انطباق سازماني است (فايرستون و مك الروي، 
2003 :109 .( 

  
  مفاهيم پايه در مديريت دانش  2-2-2

دانش بين سه موضوع مرتبط ولي مجزاي داده، اطالعات و دانش تمايز قائل اكثر دانشگاهيان و عالمان مديريت 
شدهاند. اين سه اصطالح ماهيتاً سلسله مراتبي هستند. داده به عنوان پي و پايه، و دانش در نوك قله قرار دارد. 

نش را به عنوان نگار، اصطالح دا دو نويسنده آينده2، آلوين و هايدي تافلر1براي مثال؛ در كتاب جنگ و پادجنگ
بندي نامناسبي اين است كه اعمالي مثل  اطالعات، داده، ارتباطات و فرهنگ تعريف كردهاند. پيامد چنين سرهم

داده، مديريت اطالعات و مديريت دانش اشتباهاُ مترادف فرض شوند. بعضي تحقيقات خاطر نشان ميكنند  پردازش
سازنده اصلي (داده، اطالعات، دانش) گسترش پيدا كند. راسل كه سلسله مراتب بايد به حدي فراتر از سه بلوك 

و  4پرداز سيستمها و استاد تغيير سازماني سلسله مراتب سه سطحي مذكور را با اضافه كردن فهم نظريه 3ايكاف
 ، خرد و اتحاد8، فلسفه7اين سلسله مراتب را با اضافه كردن معني 6، به پنج سطح ارتقا داده است. ورنا الي5خرد

 به اين سلسله مراتب شناختي، تا CF(10، به هفت سطح تعالي داده است. نگرش نيروهاي مسلح كانادا (9فكري
حدي متفاوت از دانشگاهيان است. دكترين اخير خاطر نشان ميكنند كه چهار عنصر وجود دارد كه عبارتند از: 

يي خود مشتمل بر چند گام است كه از داده، اطالعات، دانش و فهم. آن گونه كه پيداست حركت بر مدار دانا
ميرسد. اطالعات، دانش و دانايي را نبايد به عنوان يك مجموعه جمعبندي شده  2شروع شده و به دانايي 1داده

ساده در نظر گرفت، بلكه الزم است مفهوم هر يك به صورت مجرد و نيز ارتباط آنها با هم ديگر به طور عميق 
  ).16: 1388درك شود (پهلواني قمي، 

  
  داده   2-2-2-1

اي از حقـايق سـاده و آشـكار دانست كه مشـاهدات و دريـافتهاي خام افـراد از  تـوان مجموعه ها را مي داده
ها، رشته واقعيتهاي  ). دادهSabri، 2005باشند ( دهد و به تنـهايي معنادار نمي محيط پيرامون را تشـكيل مي

ها عبارتند از؛ يك سلسله معامالت ثبت شده و  هستند. از ديدگاه سازماني دادهعيني و مجرد در مورد رويدادها 
ها احتياج دارند، اما برخي صنايع  به انواع داده سازمان ها). همه Davenport and Pursak،24 :1998منظم (

دارات دولتي نظير و ا سازمان هااند. بانكها، شركتهاي بيمه، شركتهاي آب و گاز و برق،  شديداً به آنها وابسته
سازمان تأمين اجتماعي، مثالهاي واضحي بر اين مدعا هستند. نگهداري سوابق و بايگاني، نقطه كانوني فرهنگ 

  در موفقيت آنها نقش بسزايي دارد. ه هاآيد و مديريت مؤثر داد داده به شمار مي
                                                            

١  - War and Anti-war 
٢  - Alvin and Heidi Toffler 
٣  - Russel Ackoff 
٤  - Understanding  
٥  - Wisdom  
٦  - Verna Alee 
٧  - Meaning  
٨  - Philosophy  
٩  - Union  
١٠  - Canadian Forces 
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را به دليل واقعي بودن آنها و اين كه تصور اقدام بر اساس موازين علمي، صحت و  ه هاگاهي شركتها داد 
ها به كناري  ها بحث كنند. با انباشت داده آورند، روي هم انباشته مي دقت باالي امور را در ذهن به وجود مي

د. اين در حالي گردن هاي كاري درست و واقعي، به طور خودكار مطرح مي ها و روش شوند و تصميم نهاده مي
هاي الزم و  هاي زياد كار تشخيص داده است كه وضعيت مورد بحث به دو دليل نادرست است: اول آن كه داده

ها فاقد معني قابل استفاده هستند. يعني تنها بخشي از  تر اين كه داده كند. دليل اساسي درك آنها را دشوار مي
 سير و مبناي قابل اتكا براي اقدام مناسب، تهي هستندواقعيتها را نشان داده و از هر نوع قضاوت، تف

)Davenport and Pursak, 1998 : 25 (.  
  در زير به برخي تعاريف ارايه شده از داده اشاره مي شود:

 هاي غيرنامنظم كه از منـابع مختلف درون و بيـرون سـازمان جمع بيني اقعيتها، ارقـام، بيـانات و پيش.  و1
  ) . Balhotra, 2000 : 3-4شود  ( آوري مي

باشند قبل از اين كه به شكل قابل فهم يا  هاي خام هستند كه بيانگر حوادث مي ها جرياني از واقعيت اده. د2
  ).Laudon and Laudon, 1998استفاده توسط افراد درآيند (

 ).Hayes, 1992ها شامل واقعيتها هستند ( اده. د3
 
 اطالعات  2-2-2-2

برگيرنده هستند، بلكه  دار هستند؛ اطالعات نه تنها داراي قابليت تأثيرگذاري ها معني خالف دادهاطالعات بر 
شوند كه  ها، زماني به اطالعات تبديل مي ند. دادهياب كل خاصي دارند؛ براي هدف خاصي سامان ميخود نيز ش

پيتر دراكر، برخـورداري از ارتبـاط و كه  روست دهنده آنها معني و مفهوم خاصي به آنها ببخشد. از همين ارائه
ها به صورت هدفمند  به اطالعات، داده ه هاآورد. جهت تبـديل داد هدف را ويـژگي اصلي اطالعات به شمار مي

 شده و با محاسبات رياضي و آماري تجزيه و تحليل كننده آن مشخص گردآوري شده، بخشهاي كليدي و تعيين
 ).Davenport and Pursak،26 :1998شود. ( خالصه مي كمتري حجم در شده و گيري غلط وسپس گرديده

رود، مستلزم  به شمار مي سازمان هامعموالً دسترسي به اطالعات كه يكي از اجزاي اساسي مزيت رقابتي در 
توان به اطالعات به صورت يك منبع نامشهود نگريست كه  هاي فراوان است. بر اين اساس مي صرف هزينه

  ).Yeniyurt, Cavusgil, Hult, 2005: 3كند ( قادر به ارايه محصوالت و خدمات به مشتريان ميسازمان را 
  شود:  در زير برخي از تعاريف اطالعات اشاره مي 
اند. به بيان ساده، اطالعات  دار پردازش و تحليل شده هايي كه گردآوري شده و به يك شكل معني داده .1

  ).Long and Long, 1998شوند ( هاي انباشته شده داده مي دادهها يا  مفهومي هستند كه به واقعيت
 ).Harry, 1994ها طوري كه به يك كل ساختارمند تبديل شود ( خصوصيتي ناشي از پردازش داده .2
 ).Drucker, 1988( با يك هدف خاصدار و مرتبط  هاي معني داده .3
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  دانش  2-2-2-3

بسياري از موارد با معنايي واحد و به عنوان جايگزين يكديگر به كار در  "دانش "و  "اطالعات "هر چند دو مفهوم 
تـوان  هاي عميقي وجود دارد. همانگونه كه اشاره شد اطالعات را مي شوند، ميان اين دو مفهوم تفاوت گرفته مي

را به دانش ها  ها دانست؛ تجربيات، تفـاسير، اقدامات و واكنشهاي افراد، اين مجموعه پيام مجموعهاي از پيـام
كننده به دانش  نمايد. به واقع اطالعات دريافتي با عبور از مسير باورها و تعهدات ذهني فرد دريافت بدل مي

، بر اساس ديدگاه مي گيرد). درك دانش به شكلي كه امروز مورد استفاده قرار 1994تبديل ميگردند (نوناكا، 
اي كه  باور توجيه شده"تواند به عنوان  و، دانش مي) است. بر اساس ديدگاه ا1966فيلسوف ميشل پوالني (

). از ديدگاه سازماني، ايكوجيرو ناكونا، 1991، ديده شود (هوبر، "دهد مي را افزايش توانايي موجود براي اقدام مؤثر
ها و افراد در  ها، تكنيك فناوريدانش سازماني در تعامالت ميان  "گويد ) مي1994پژوهشگر مديريت ژاپني (

). ماهيت دانش، موضوعي هميشگي در مديريت دانش است. 2002(يحيي و گول،  "گيرد سازمان شكل مي
. "تواند تعيين كند چگونگي تعريف دانش، چگونگي اداره كردن آن را مي "گويد؛  ) مي2002( 1همانگونه كه آلي 

اير يكديگر مي كند (فايـرستون و اين امر حكايت از عدم يكپارچگي در اين زمينه و تعداد زياد تعريف دانـش مغ
 مي گيرددانـش دامنهاي از عملي تا مفهومي و از محدود تا گسترده را در بر  ). تعـاريف13: 1387مك الروي، 

)Beckman,1999 ؛ تعاريف كاربردي بر كاركردهاي دانش به عنوان مثال در حل مسأله و تصميمگيري تمركز(
؛ دانش اطالعاتي )woolf،1990است (و كاربردپذير به منظور حل مسأله  . دانش اطالعات سازمان يافتهمي كند

گيري قابل فهم و قابل  است كه سازماندهي و تجزيه و تحليل شده است تا آن را براي حل مسأله يا تصميم
). هم چنين برخي پژوهشگران دانش را به طور مفهومي تعريف Broadly,1992) &Turbanاستفاده سازد  

، "مي كنددرك اين كه چرا و چگونه چيزي عمل  ") دانش را به عنوان 1998( 2به عنوان مثال كالرككنند،  مي
دانش به طور ساده به عنوان اطالعات  ") بيان نموده اند كه 1998( 3تعريف مي كند و داونپورت، بير و دلونگ

تركيب سيال و متغيري از تجربيات،  «. دانش را به عنوان "شود آميخته با تجربه، زمينه، تفسير و تأمل بيان مي
هاي تخصصي است كه در چارچوبي براي ارزشيابي و تلفيق تجربيات و ها، اطالعات محيطي و بينشارزش

هاي زنده طبيعي تشبيه كرد كه  توان به نظام اند. دانش را مي ، تعريف كرده» مي كنداطالعات جديد فراهم 
يابند. بر اين اساس دانش از اين قابليت برخوردار است كه در  ميضمن تعامل با محيط، رشد كرده و بهبود 

هاي جديد، خود را پااليش و تصحيح نمايد؛ هم چنين دانش داراي قابليت حركت  برخورد با اطالعات و موقعيت
 :1998شود ( در مسير عكس خود است، يعني با از دست دادن ارزش، به اطالعات و سپس به داده تبديل مي

31،Davenport and Pursakشود از حقايق، اعتقادات،  دانش تشكيل مي "كه ) معتقد است1993( 4). ويگ
) 1997( 5. اسپيكروت و واندر اسپك"ها و روشهاي مورد انتظار و دانش چگـونگي ها و مفاهيم، قضاوت ديدگاه

گرديده و بنابراين افكار،  يي كه صحيح و درست تلقيشيوه هامجموعه تمام بينشها، تجـارب و "دانش را به عنـوان
كنند. اين قياس بينش آفرين، يك رابطه منطقي بين  ، تعريف مي"كند رفتار و ارتباطات مردم را هدايت مي

كند و پاراديمي در جهت لزوم توجه به تفكر جمعي افراد درون سازمان به عنوان  ايجاد مي ،سازمان هادانش و 

                                                            
١  - Allee 
٢  - Clarke 
٣  - Davenport & Beer & Delong 
٤  - Wiig 
٥  - Spijkervet &Vander Spek 
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) 1996( 1د. بروكينگمي شوناميده  "دانش سازماني"اين نوع از دانش  مي گرددكنندگان دانش، آغاز  مشاركت
هاي زيرساختي و  هاي فـكري، سرمايه هاي متمركز انساني، سرمايه مجموع سرمايه "دانش سازماني را به عنوان

اطالعات پردازش شدة، جاسازي  ". دانش سازماني)19: 1389(هاشمي، كـند  ، تعريف مي"هاي بـازار سرمايه
شده  سازد، اين دانش هم چنين دانش تسخير است كه اقدامات را ممكن مي هاييفرايندده در روشهاي جاري و ش

در زير به برخي از  ).Myers, 1996ها، محصوالت، قوانين و فرهنگ است (فرايندهاي سازماني،  توسط سيستم
  :تعاريف ارايه شده از دانش پرداخته شده است

  ).Debenham, 1988باشد ( ميان اقالم اطالعات و يا داده مي،هاي تابعي روشن  انش وابستگيد .1
 ).Hayes, 1992انش پيامد فهميدن و دروني كردن اطالعات است (د .2
گيري يا يك فعاليت را تسهيل  دانش اطالعات هدفمند و گردآوري شده در يك حوزه خاص كه يك تصميم  .3

 ).  Zachman, 1987نمايد ( مي
موجوديتي است كه قابليت ايجاد خود را دارد و از طريق باورهاي ايجاد شده مبتني بر اطالعات قابل دانش،  .4

 ).  Krogh, Nonaka, Nishiguchi, 2000: 38شناسايي است (
ايكوجيرو كند ( مي پويا و انساني است كه باورهاي انساني را در راستاي حقيقت توجيه فراينددانش، نوعي  .5

 ). 57: 1385تاكوچي،  نوناكا، هيروتاكا
دانش سازماني داراي چرخه حيات است و در طي حيات خود، كشف، كسب، استفاده و در نهايت دچار  .6

  ).Siemieniuch, Sinclair, 2004 : 80شود ( اضمحالل و از رده خارج مي
  رابطه داده، اطالعات و دانش  2-2-3

توان مورد  وابستگي مفهوم و ميزان درك آنها به صورت زير ميروابط بين داده، اطالعات و دانش را از دو بعد 
  (Watson,2003).بررسي قرار داد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ): روابط مفاهيم داده، اطالعات و دانش براي درك آنها1-2نمودار (
  (Watson , 2003)منبع:  

  

                                                            
١  - Brooking 

 اطالعات

 داده

 دانش

    
 

هوم
 مف
گي

بست
وا

 

 درك مفهوم
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تر روابط داده، اطالعات، دانش (آشكار و نهفته)، بينش و خرد را به نمايش در يك نمودار تفصيلي 2و رالو 1كالرك
  اند. گذاشته

  

  
  

  روابط و مفاهيم آن ،): هرم دانش2-2نمودار (
  (Clarke & Rollo, 2001)منبع: 

  
  

ترين سطح هرم دانش قرار دارند و يا اطالعات خام در پائين ه هاد، دادمي شوهمانطور كه در نمودار ديده  
خرد كه به معاني مرتبط است، در رأس هرم قرار دارد. اما بايد توجه نمود كه روابط بين داده، اطالعات و دانش 

 اي ديگراي دانش توليد شود و آن دانش براي رشتهمطلق نبوده و سلسله مراتبي نيست. اما ممكن است در رشته
به مثابه داده در نظر گرفته شود. يعني با تغيير مكان آن از يك سيستم به سيستمي ديگر معني و مفهوم آن 

 ةد كه علم مديريت به عنوان يك رشتمي شوتغيير يابد. به عنوان مثال مطالعات روانشناسي منجر به توليد دانشي 
عبير و تفسير رفتـار كاركنان در سازمان به عنوان ، اين دانش را در رابـطه با ته هامصرف كننده دانش ساير رشت

  ).14: 1388(شريف زاده و بوداليي ، مي گيرددادهاي كه بايد تجزيه و تحليل شود به كار 
دهد،  ) به ارايه مدلي مارپيچ كه سه مفهوم داده، اطالعات و دانش را به يكديگر پيوند مي2003( 3اسپيگلر

هاي ديروز، اطالعات امروز و دانش فردا  شود. به زعم وي، داده ) ديده مي2-2(پرداخته است. اين مدل، در شكل 
: 1389(فارساني،زند  رسد و دور مي هستند كه به ترتيب در زنجيره ارزش از پايين به باال به اطالعات و داده مي

97.(  

                                                            
١-Clarcke 
٢-Rollo 
٣  - Spiegler 
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  : ارتباط دانش، اطالعات و داده)1- 2(شكل 

  
  ويژگي هاي دانش  2-2-4

  سازي در چند مخزن قابليت ذخيره  2-2-4-1

شود؛ ذهن بشر، سازمان، اسناد و رايانه؛ تواند در آنها نگهداري  ابزارها و وسايل متعددي وجود دارند كه دانش مي 
وزيع شده است، دانش مستند ـدسترسي به دانش ذهن افراد غالباً دشوار است، دانش سازماني اغلب پراكنده و ت

بندي شود، دانش رايانه، رسمي،  از موضوعات آزاد تا جداول و نمودارهاي خوب سازماندهي شده طبقه مي تواند

 داده

 اطالعات

 دانش

 واقعيت 

 خرد 

زمان، حجم، ذخيره، 
 كاربرد

 موجوديت ها

 اسنادها

تكنيك

 بلديت

 نمايش، بايگاني، ذخيره

پردازش داده: سازماندهي،
ترتيب بندي، محاسبه، بازيابي، 

 گزارش

پردازش اطالعات: تجديد سازمان، تعريف،
 توصيف، دسته بندي، يادگيري، انتشار 

گزاري، قضاوت، بينش، كشف، استنباط، ارزش 

 )Spiegler.،٢٠٠٣منبع: ( تجريد
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هاي داده، پاره پاره و  هاي چندگانه از پايگاه ساختار يافته است، اما در ميان سيستم قابل انتقال و اغلب خوب
  پراكنده است. 

  قابليت وصول  2-2-4-2

) قابليت وصول را به دو طبقه آشكار و ضمني 1995( 1ويژگي بعدي قابليت وصول دانش است؛ نوناكا و تاكيوچي 
) سه 1998( 2دانش را شرح داده است. از ديدگاه بكمن و ليبوويتزاند. درست همانطور كه پوالني  تقسيم نموده

دانش همانطور كه بيشتر رسمي و قابل  .3وجود داشته باشد، ضمني، آشكار و تلويحي مي تواندنوع قابليت وصول 
: دانش ضمن در ذهن بشر و سازمان موجود است؛ منحصراً به طور مي يابدد، ارزش بيشتري مي شودسترس 

غيرمستقيم و با دشواري از طريق استنباط دانش و مشاهده رفتار قابل دسترس است؛ دانش تلويحي نيز در ذهن 
بشر و سازمان جاي گرفته و قابل دستيابي از طريق پرس و جو و بحث است اما دانش شخصي بايد ابتدا تعيين و 

به سهولت قابل دستيابي بوده، به عالوه در سپس منتقل گردد و باالخره دانش آشكار موجود در اسناد و سازمان؛ 
  ).19: 1389اند مستند گرديده است (هاشمي،  منابع دانش رسمي كه اغلب خوب سازماندهي شده

  
 سلسله مراتب  2-2-4-3

تواند در يك سلسله مراتب سازماندهي گردد، مورد توجه قرار مي دهد.  بعد سوم اين فرض را كه دانش مي
 ) تفاوتهاي بين داده، اطالعات و دانش را ترسيم نمودهAlter,1996& Bhatt,2001: 68-75چندين نويسنده (

اند. در مجموع در مورد  اند. داده، اطالعات و دانش، سه مفهوم به هم وابسته اما غيرقابل جايگزيني و معاوضه
به  Bahra, 2001: 154هايي وجود دارد ( هاي كليدي در مديريت دانش، توافق سلسله مراتب زير به عنوان گام

) در حقيقت سلسله مراتب دانش يعني رسيدن از داده به اطالعات و سپس به دانش 19: 1389نقل از هاشمي، 
آيد، دانستن دانش در مقايسه با  بيش از آن كه يك مسير باشـد، ارائه دهنده سطوح ارزشي منبع به حساب مي

). در 30: 1998و اطالعات است (داونپورت و پروساك،  ه هادادتر بودن آن نسبت به  ها و اطالعات، كاربردي داده
تبيين ارتباط موجود ميان دانش، اطالعات و داده توجه به اين نكته ضروري است كه روابط ميان اين مفاهيم را 

اين توان به نتهاي موسيقي اشاره نمود؛  نبايد از نوع روابط مطلق و سلسله مراتبي دانست. به عنوان يك نمونه مي
است. اما براي  ه هااي از داد نتها براي كساني كه با موسيقي آشنا نيستند هيچ مفهومي ندارد و تنها مجموعه

دسته ازافراد نوعي  اين براي موسيقي نتهاي بنابراين هستند. مفهوم داراي افرادي كه با موسيقي آشنا هستند، نتها
كننده آن (آهنگساز) دانش به شمار  تها براي تدوينند. اين در حالي است كه اين نمي شواطالعات محسوب 

  ).Alavi & Lindner،2001ميĤيند، زيرا مهارت، توانايي و تجربه وي را در برمي گيرند (
 
  ناپيوسته دوراني بودن،گسترش دائمي وغالباً  2-2-4-4

دانش اطالعات همراه با تفكر ي پردازش شده و ه هااعداد و واقعيتهاي خام، اطالعات داد ه هادر اين ديدگاه داد 
گردد.  انساني است. دانش نتيجه و محصول پردازش شناختي است كه از طريق عملكرد محرك جديد ايجاد مي

و حالت عكس همين دانش زماني  مي گرددد، تبديل به دانش مي شوزماني كه اطالعات در ذهن افراد پردازش 
                                                            

١ - Nonaka & Takeuchi 
٢ - Beckman& Liebowitz 
٣ - Implicit 
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 واستانداردي ه اطالعات مي شود و زماني اين اطالعات نمود ثابتكه بيان شده و به ديگران ارائه گردد، تبديل ب
 كه افرادبراي است شوند. معنا قابل توجهي كه در اين ديدگاه وجود دارد آن كنند، به داده تبديل مي پيدا مي
  بايست در شبكه يكساني شركت داشته باشند. مي ازاطالعاتمشتر كي  برداشت به رسيدن

  
  دانشطبقه بندي   2-2-5

بندي دانش گـام مهمي در جهت مديريت دانـش است. به طـوري كه حتي عنـوان شـده، بزرگترين  درك طبقه
-Grant, 1991: 36توان به مديريت دانش كرد، شناخت انواع دانش و بيان تفاوتهاي آنهاست ( كمكي كه مي

اربرد و سطوح مفهومي به انواع هاي ساختاري، ويژگيهاي ابتدايي، هدف و ك ). دانش را به لحاظ مشخصه114
  ).Beckman,1999اند ( بندي نموده مختلفي طبقه

  
  1ضمنيدانش دانش صريح در مقابل   2-2-5-1

نسبت داد. ) 1958بندي دانش به دو بخش آشكار يا صريح و نهان يا ضمني را ميتوان به فيلسوف پوالني ( تقسيم
پـرداز شـاخص ژاپـني، نونـاكا  كـار و مديريت دانـش به نـظريهكسب و بندي در  هر چند كـاربرد اين نـوع طبقه

)قـابل انتساب است. وي معتقد است دو نـوع دانـش وجود دارد. يكي دانـش ضمني كه در ذهـن و 1999(
رسمي كردن و انتقال آن به ديگران دشوار است و عميقاً در فعـاليت و تعهد فـردي تجـارب افـراد نهفته است و 

و دوم دانش صريح ريشه دارد  خاص يا بازار محصول فناوريزمينه خاص نظير يك حرفه يا صنعت، يك به يك 
رسمي و سيستماتيك است و به سهولت در قالب ويژگيهاي محصولي، يك فرمول خاص يا يك برنامه كه 

مرتبط با  2شناسي را از منظر شناخت ). دانـش1998كامپيوتري قابل كدگذاري و انتقال است (داونپورت، 
). از Johannessen، 2009( مي كنندتقسـيم  4و دانش ضمني 3رويكردهاي تئـوريك به دو دسته دانش عيني

). اين Weber and Weber،2007د (مي شواين دو نوع دانش، دانش ضمني است كه منجر به مزيت رقابتي 
ها  عي از دانش است كه سازمانحقيقتي است كه دانش في نفسه نهـادي پيچيده است. در مركز اهميت آن نو

شده و رسمي بودند، يا صريح بودند، عملكرد  بندي مجبورند كه آن را مديريت كنند. اگر همه دانشهاي دسته
 توانست موضوعي بوده كه اندكي بيشتر از تـطابق و مديريت باشـد. بنـابراين، دانش را مي مديريت دانش مي

و هر دو آنها به صورت مستقل عمل » دانش صريح و ضمني «م كرد؛ تـوان به صـورت عمده به دو بـخش تقسي
نمايند. ديده شده كه دانش صريح به صورت فزايندهاي به  كرده و به نوبت سازمان را در راه موفقيت هدايت مي

ه كار گرفته شده و هم در عمل و هم در ادبيات مربوطه مورد تأكيد قرار دارد، به صورت ابزاري كه بايد براي ب
 مي توجه نكته اين )به1999همكاران(قرارگيرد، كشف شود. اسكاربورو  دانش سازماني مورد استفاده كارگيري
ها  هاي اطالعات، مديريت پايگاه داده دهنده هاي گروه، انتقال دهنده هاي داخلي، خدمات ها، شبكه گروه كندكه
مورد اشتراك قرار گيرند. به همان شكل، پان و هاي كاركرد دانش به كار گرفته شده، تا دانش سازماني  و شبكه

 شده نظام بندي هاي دستهفرايندي سخت يا ه ها)اعتقاددارندكه بخش صريح دانش به شكل داد1999اسكاربورو (

                                                            
١  - Explicit versus Tacit Knowledge 
٢  - Epistemology 
٣  - Explicit 
٤  - Tacit 
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به سهولت و به طور  مي تواندگيرند. به بيان ديگر، شكل صريح دانش  مند بوده و به راحتي مورد بحث قرار مي
  تقال يابد. رسمي توسط افراد ان

از سوي ديگر، شكل ضمني دانش به صورتي ناخودآگاه درك و به كار گرفته شده، تفصيل آن دشوار بوده و  
ق گفتگو، داستان سرائي و غيره به اشتراك گذاشته ـابل توسعه بوده و از طريـاز طريق عمل مستقيم و تجربه ق

به صورت ديجيتال گردآوري و  مي تواندطالعات كه ا مي كنند) ادعا 1999تايت و جانسون ( د. بلومنمي شو
رط آن كه دارندگان دانش ضمني فقط در سيستمهاي هوش قرار گرفته باشند كه نزد افراد ـضبط شوند، به ش

كه اين نوعي  مي كنددر نظر گرفته شده كه فرض  "دانش در عمل  "است. الزم است دانش ضمني را به صورت 
ح كه درون حيطه سازماني براي دستيابي آماده است به تفصيل در نيامده است دانش است كه برخالف دانش صري

شده كه دانش ضمني نقيض دانش صريح است. زيرا به راحتي به وسيله  ). هم چنين گفته2000(پالتس و يوونگ،
نكته هم چنين بندي و انتقال نيستند. اين  ها  قابل دسته و رويه ه هاتر مانند مدارك، نقش هاي معمول مكانيسم

بايد مورد توجه قرار گيرد كه دانش ضمني ناشي از تجربياتي شخصي است، ذهني بوده و همين طور اين دانش 
  ). 2000بندي كردن موضوعي دشوار است (نوناكا و همكاران،  براي قاعده

ن به محققين موضوع دانش ضمني بر اين عقيده گرايش دارند كه بيشترين چيزي كه مردم را در رسيد 
سازد، دانش ضمني است و اين كه ارائه يك تعريف علمي از دانشكاري دشوار بوده، ولي  اهدافشان موفق مي

شناسي ارتباط دارد. واقعيت آنست كه بيشتر اطالعاتي كه يك سازمان  تحقيق بر روي آن به زمينه علم انسان
اي كاري است  و آن چيزي نيست مگر شكل سعي دارد بر آن مديريت كند، درباره افراد و تجربيات جمعي نيروه

ضمني دانش. دانش ضمني دانشي غيرمفصل بوده كه در مغز يك فرد است و معموالً شرح يا انتقال آن دشوار 
هايي اصلي  است. اين دانش درسهاي يادگرفته شده، دانش فني، داوري، قوانين ساده و الهام است كه مشخصه

شود، از  الوه بر آن، دانش به صورتي جمعي و نه فردي توليد و نگهداري ميبراي يك سازمان يادگيرنده است. ع
.   دانش سازماني خصلتاً اجتماعي است. دانش "كنندگان  جوامعي از عمل "هايي در هم تنيده يا  طريق گروه

آن  نانـدرصد از دانش مؤسسه در انديشه كارك 42ازماني است، به صورتي كه ـابع سـم از منـضمني شكلي مه
باشد. شركتهاي موفقي در سراسر جهان وجود دارند كه بخش ضمني دانش آنها مددرسان مزيتهاي رقابتي  مي

  ).  kumarsing, 2007آنهاست (
بندي بحث ميان دانش ضمني درمقابل دانش صريح و پيش بردن آن در محيط كار،  ممكن است  درجمع 

هم چنين استقاللي دروني دارند. اگر سازماني بخواهد كه برتري ادعا شود كه هر دو آنها به سهم خود مهم بوده و 
داشته باشد، پس مديريت ارشد آن بايد اهميت يكساني نسبت به مديريت شكلهاي ضمني و صريح دانشي كه 

شود را در نظر بگيرد. به عبارت  توسط نيروي كار آن در زمان كار بر روي وظايف يا مسئوليتهاي مختلف خلق مي
هايي هم ضمني و هم صريح به مديريت دانش است كه يك سازمان در مقابل  اين از طريق اختالط گرايشديگر، 

دانش آشكار و  ٪20كه تنها  مي دهدتحقيقات بسياري نشان رقابت نمايد .  مي تواندديگران به طور مؤثري 
تر از دانش آشكار  ب مشكلمابقي تلويحي و نهفته است. هر چند كه مديريت دانش ضمني، به مرات ٪80صريح و 

  .(Alavi, 2000)باشد  است، اما ارزش آن در كسب مزيت رقابتي در سازمان، بيشتر مي
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  1دانش خصوصي در مقابل دانش عمومي  2-2-5-2

دانش خصوصي اشاره به بندي دانش به دو بعد خصوصي و عمومي است.  بندي ديگر، تقسيم يك نوع طبقه
بها،  به فـردي توسـط سـازمان تسخير شده است و به منبعي اشاره دارد كه گراندانشي دارد كه به طور منحصر 

دانش خصوصي، اطالعاتي است كه ). Barney, 1991: 99-120كمياب و به طور ناقص قابل تقليد است (
گيرد. اين  شود و در دسترس عموم اعضاي سازمان قرار نمي توسـط يك بخش خاص در سازمان نگهداري مي

دانش سازماني از ارزش بااليي برخوردار است و چنان چه نشت پيدا كند يا در جاي نامناسب قرار گيرد، بخش از 
كند. در واقع، دانش خصوصي در سازمان، منبع مزيت رقابتي آن  ضرر و زيانهاي فراواني را به سازمان تحميل مي

اد منحصر به فرد سـازمان يا استراتژيهاي ها، اسنفرايندمواردي از دانش خصوصي، اقدامات، ). 2003، 2است (هيند
هاي سازماني، دانش مربوط به محصوالت،  شامل رويه . در مقـابل دانش عموميمي گيردكسب و كـار را در بر 

خدمات و ساير اطالعات مورد نياز براي انجام كارهاي سازماني است. دانش عمومي، در سازمان به آزادي جريان 
مركب از دانشي است كه  توانند از آن استفاده كنند. دانـش عمـومي ازمان مييابد و تمام اعضاي س مي

هاي حرفه و  قراردارد، اين دانش بهترين شيوه عمومي مشي درخط و ندارد خاصي اختـصاص به هيـچ سازمان
 - جمعي دانش و ابعاد آشكار -) اظهار كرده است كه بين ابعاد شخصي1996( 3. اسپندرمي گيردصنعت را در بر 
توان ارتباطي برقرار كرد و ماتريسي مشتمل چهار نوع دانش سازماني ايجاد نمود كه در شكل زير  پنهان دانش مي

افراد به هاي در دسترس  نشان داده شده است. نوع اول دانش آشكار فردي است (دانش آگاه) كه دانش و قضاوت
كند. نوع دوم دانش ضمني فردي است (دانش  به آساني آموخته و ثبت گردد را بيان مي مي تواندشكلي كه 

خودكار يا غيرارادي) كه دانش نگهداشته شده توسط فرد به شكل الگوها، مهارتها، عادات فردي و دانش انتزاعي 
). نوع سوم دانش Lyles & Achwenk, 1992: 155-174ساختاربندي شود ( مي توانداست و به آساني ن

آشكار جمعي است (دانـش عيني و مجسم) كه دانشي است كه در يك سـازمان جاسازي شده به شكلي كه به 
هاي عملياتي استاندارد، اسناد و  تواند آموخته و ثبت گردد. اين نوع از دانش خود را در رويه آسـاني مي

) و باالخره نوع چهارم Brown & Duguid, 1991: 40-57( هدمي دسيستمهاي اطالعاتي و قوانين نشان 
 4عمومي)مستقرشده در روشهاي جاري، فرهنگ سازماني و نگرش مشترك دانش ضمني جمعي است (دانش

)Spender, 1996ماند. اما از طريق تعامل آنها قابل دستيابي و  )، چنين دانشي معموالً از اعضاء مخفي مي
  ).26: 1389نگهداري است (هاشمي، 

  
  
  
  
  
  
  

                                                            
١-Public versus Private Knowledge 
٢  - Hind 
٣  - Spender 
٤  - Corporate mindset 
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  پنهان دانش -جمعي دانش با ابعاد آشكار -): رابطه ابعاد شخصي1-2جدول شماره (
 
  
  
  

  
  )Spender،1996: 52منبع: (

  اي در مقابل دانش معماري دانش مؤلفه  2-2-5-3

 Matusikاي و معماري تقسيم نمود   ( بندي كرده و به دو دسته مؤلفه توان بيشتر طبقه دانش خصوصي را مي

& Hill,1998: 680-697هاي گسسته عمليات سازمان  اي دانشي است كه به ساب رول يا جنبه ). دانش مؤلفه
 & Handersonمربوط است. دانش مؤلفه در يك سازمان منابع، دانش، مهارتها و سيستمهاي فني است (

Kockburn, 1994, Amit & Schoemarker, 1993اي متفاوت است، از  ). دانش معماري از دانش مؤلفه
اين جهت كه مربوط به روشهاي جاري گسترده سازمان و شماي هماهنگي اجزاء مختلف سازمان است 

)Handerson & Clark,1990: 9-30دريافتند كه غالباً هيچ شخص 697-1998:680( 1). ماتوسيك و هيل (
خاصي وجود ندارد كه در موقعيتي باشد كه كليت دانش معماري را ببيند و درك نمايد. به سبب رشد و طبيعت 

  شوند. منحصر به فرد آن هيچ دو سازماني در دانش معماري مشابهي سهيم نمي
 - معماري، شخصي -عمومي، مؤلفه -ير خصوصيبندي گردد؛ نظ از ابعاد بسياري طبقه مي توانددانش  

  ).Chua،69 :2002( 2ضمني -جمعي و  آشكار
  دانش شخصي در مقابل دانش جمعي  2-2-5-4

-Matusik & Hill, 1998: 680بندي گردد ( تواند به دانش شخصي و دانش جمعي طبقه اي مي دانش مؤلفه
). دانش شخصي اشاره دارد به دانشي كه توسط يك فرد در سازمان پرورانيده شده است، اگر اين دانش با 697

بر آن بيفزايد و نه آن را به عنوان نظريه  مي تواندساير اعضاي سازمان به اشتراك گذاشته نشود، سازمان نه 
اين حال اگر دانش شخصي به  ). باDavenport & Prusak, 1998تخصصي براي ايجاد ارزش به كار برد (

گردد. بنابراين دانش جمعي دانشي است كه عرفاً توسط گروهي  اشتراك گذاشته شود، به دانش جمعي تبديل مي
شود. اين دانش شامل اصول سازماني، روشهاي جاري، راه و رسم، توافقات  از اعضاي سازمان نگهداشته مي

). بنابراين با Zander &Kogut, 1995: 67-92هاست ( وريتسازماني مبتني بر تجارب گذشته، اهداف و مأم
 تر و مطمئن توجه به تعريف، دانش معماري شكلي از دانش جمعي است و نه دانش شخصي. دانش جمعي ايمن

). از نظر مقايسه، دانش Spender, 1996: 45-62تر از دانش شخصي است و اهميت استراتژيك بيشتري دارد (
پذيرد. بنابراين دانش شخصي نسبت به دانش  جايي كاركنان تأثير مي و كمتر از جابهجمعي كمتر فرار است 

 :Gowler & Legge, 1982جمعي در ميان محققان بيشتري مورد توجه قرار گرفته است. برخي محققان (

اند كه آيا هيچ تفاوت واقعي بين دانش جمعي و تراكم دانش شخصي وجود دارد؟  ) تحقيق كرده69-101

                                                            
١  - Matusik & Hill 
٢  - Private-public, component-architectural, individual-collective and explicit-tacit. 

 دانششخصياجتماعي
 آشكارآگاهانهعمومي
 ضمنيخودكارجمعي
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 نفسه هيچ دانشي را نگهداري نمي في سازمان هااند كه  ) ادعا كرده269-289: 1996( 1سايمـون و ديـويس
دهند. بنابراين دانش عمومي در حقيقت مجموع يا تراكم  كنند، تنها اعضاي آنها هستند كه اين كار را انجام مي

دانش  "ز اين ادعا حمايت نمودند كه ) ا1982( 2دانش اشخاص يك سازمان است. در اين اثناء نلسون و وينر
دانش جمعي قابل  ".  بنابراين"عمومي يك مشخصه يا ويژگي سازمان است درست همانند روش جاري و فرهنگ

. ويك و "هاي همه افراد نيست  ها و قابليت داند و يا حتي تراكم شايستگي تنزّل به آن چه هر فرد به تنهايي مي
دي فراهم نمودند تا ثابت كنند كه دانش عمومي در سطوح سازماني استقرار ) شواه357-381: 1993( 3رابرت

كند كه دانش عمومي به لحاظ اجتماعي و بنابر قرائن در يك سازمان جاسازي  يافته است؛ تحليل آنها تصديق مي
م ). ه22: 1389شده و تنها مجموعه سادهاي از دانش نگهداري شده توسط گروهي از افراد نيست (هاشمي، 

اند. دانش شخصي آن نوع از دانش است كه  بندي نموده چنين دانش را به دو دسته شخصي و سازماني نيز دسته
مي ها و افراد پديدار  ، تكنيكفناوري هادر ذهن افراد جاي دارد، در حالي كه دانش سازمان از طريق روابط ميان 

بستگي به تاريخچه و فرهنگ سازمان دارد ) كه اين الگو و شكل تعامالت 1387، 4د (منوريان و كسائيشو
كننده  ). از نقطه نظر اين ديدگاه، سازمان به عنوان عنصري مواجه شونده با مسئله و حل1388(منوريان و اميني، 

  ).Bhatt، 2002يابد (هاي يادگيري خود تكامل ميشود و از طريق قابليتآن در نظر گرفته مي
  5دانش كلدانش اجزاء در مقابل   2-2-5-5

هاي  ي مربوط به اجزاء قابل شناسايي سيستمفناوري هادانش اجزاء در برگيـرنده دانش ويـژه منـابع، مهارتها و 
هاي علمي، فني، مهندسي و طراحي از جمله دانش  سازماني و نه در كل سازمان است. به عنوان مثال، مهارت

كل، سازمان را به عنوان يك سيستم كلي با ساختارها و محور هستند. حال آن كه دانش  -فناورياجزاء در صنايع 
گيرد. الزم به ذكر است  هاي متداول براي ايجاد يكپارچگي و توسعه كاربرد اثربخش دانش اجزاء در نظر مي رويه

 :1389به نقل از فارساني،  2000(لين، كه اين شكل از دانش، از نظر ماهيت، پيچيده، نامشهود و غيرآشكار است 
100(.  

  ها بندي ساير طبقه  2-2-5-6

  اند:نيز دانش را به انواع متعدد به شرح زير تقسيم كرده (1998)وارنك و ديگران 
  : دانشي است كه به صورت سازگاري متقابل، در نهاد اجتماعي مشخص شده است.6دانش عمومي  -1
  تسهيم نشده است.باشد و با ديگران : دانشي است كه متعلق به فردي واحد مي7دانش فردي -2
  باشد.: دانشي است كه فقط درون نهاد اجتماعي مشخص قابل دسترس مي8دانش دروني -3
  باشد.: دانشي است كه فقط خارج از نهاد اجتماعي مشخص قابل دسترسي مي9دانش بروني -4

                                                            
١  - Simon & Davies 
٢  - Nelson & Winter 
٣  - Weick & Robert 
٤  - Monavvarian and Kasaei 
٥-Component versus Architectural Knowledge 
٦-Public knowledge 
٧-Personal knowledge 
٨-Internal knowledge 
٩-External knowledge 
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سازماني توان از لحاظ سطح به سه سطح فردي، گروهي و ، نيز دانش را مي(2001)1طبق نظر فاير استون 
توليد يا ارائه  فرايندبندي كرد. دانش در سطح فردي شامل اطالعات افراد درباره محصوالت، شيوه پردازش، تقسيم

خدمات در قالب دانش آشكار و مهارتهاي ارتباطي، مهارتهاي حل مسئله و ارزشها و تجارب در قالب دانش ضمني 
د كه به مي شوالق طسئله افراد در قالب يك گروه اها و توان حل م است. دانش در سطح گروهي، به مهارت

، مشخصات، ه هاها، كتابچباشد. دانش در سطح سازماني، شامل دستورالعملصورت انفرادي قابل حصول نمي
  ي كاري، مستندات در قالب دانش آشكار و فرهنگ سازماني، بينش و اصول اخالقي است.ه هامحصوالت، روي

  برد: سه نوع دانش را نام مي» انواع دانش و اشكال مختلف سازماني« عنوان اي با رنه جورنا در مقاله
  : كه قابل مشاهده نبوده و در تجارب، فرهنگ و ارزشهاي يك فرد يا سازمان نهفته است.دانش نهان -1
  : آشكار و كدگذاري شده است.دانش صريح -2
و ويژگيهاي اين نوع از  ي گيردمهاي عميق افراد سرچشمه : دانشي كه از تخصصدانش نظري يا تئوريكي -3

 دانش بيشتر شبيه دانش نهفته است.
 

وي سپس به بيان كاربرد اين سه نوع دانش در ساختارهاي پنج گانه مينتزبرگ پرداخته است. (ابطحي،  
  ).1385صلواتي،  به 

  گانه مينتز برگ): كاربرد انواع دانش در ساختارهاي پنج2- 2جدول (
  

 نوع دانش                  
 نهان (نهفته) آشكار نظري نوع ساختار

 زياد كمكمساختار ساده
 كم زيادكمبوروكراسي ماشيني

 نسبتاً زياد زيادكمساختار بخشي
 نسبتاً زياد زيادزيادايبوروكراسي حرفه

 زياد زيادكمادهوكراسي
  

  )1385منبع: (ابطحي، صلواتي، 
  

  داند:نيز انواع دانش را مورد شناسايي قرار داده و انواع آن را شامل موارد زير مي (1995)بالكر 
  د:مي شو: كه خود به سه دسته تقسيم دانش نهان -1
پذيري و  هايي نظير جامعهفراينددستيابي به ادراكات مشترك اشاره دارد.  فرايندبه  فرهنگي؛ الف)دانش -1

  پذيري.فرهنگ
هاي شناختي وابسته است و يك دانش هاي مفهومي و توانايي دانشي است كه به مهارت ذهني؛ب)دانش  -1

  انتزاعي است كه در ذهن فرد نهفته است.

                                                            
١-Fire Stone 
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دانشي است كه وابسته به عمل و اقدام فرد است. اين نوع از دانش به حضور فيزيكي افراد و  ج)دانش مجسم؛ -1
  معامالت رو در رو، متكي است.

  
  :مي گيرد: در دو طبقه و نوع قرار يح يا آشكاردانش صر -2
ي ه هاها و روي، نقشفناوريمند در روابط اي نظام شي است كه بتواند به گونه؛ دانمندم الف) دانش نظا -2

  هاي جمعي و مشترك بين انسانها دارد.رسمي مـورد تحليل قرار بگيرد. هم چنين اين نوع از دانش اشاره به دانش
به صورت كتاب و يا اطالعاتي كه به صورت  مي تواندست و ه ها؛ كه در قالب عالئم و نشانمنظمب) دانش  -2

  ).17: 1388د، يافت شود ( شريف زاده و بوداليي، مي شوالكترونيكي رد و بدل 
)در يك طبقه بندي كاربردي، دانش سازماني را در چهار سطح كاركردي به ترتيب زير 1996كوئين و همكارانش (

  ه بندي نموده اند:دست

 شود.  : اين سـطح از دانش از طريق آموزشهاي رسمي حاصل مي1دانش درك يا دانستن مفاهيم و مسائل
تحقق اهداف مستلزم دستيابي به اين دانش است؛ ليكن اين سطح از دانش به تنهايي براي كسب اهداف كافي 

د، ليكن شرط كافي مي شوقق اهداف محسوب نيست. به بيان ديگر درك يا دانستن مفاهيم شرط الزم براي تح
  آيد. به شمار نمي

 بادستيابي به اين سطح از دانش، فرد (سازمان) توانايي به كارگيري عملي 2ها دانش فني يا درك چگونگي :
آورد. اين سطح از دانش در عمل براي سازمان  اصول علمي يك رشته را در جهت حل مسائل واقعي، به دست مي

  آورد. زيادي به دنبال ميارزش افزوده 

 درك روابط علي و معلولي ميان حوادث و وقايع. برخورداري از اين 3ها يا دانستن چراها فهم سيستم :
دهد تا دانش را در حل  دهد و به او اجازه مي دانش به فرد بصيرت شناخت ساز و كار وقوع يك حادثه را مي

 تر به كار گيرد. مسائل پيچيده

  انگيزه و اشتياق به حل مسائل در جهت بهبود شرايط. اين سطح 4ناشي از درك چراهاخالقيت و انگيزش :
  پذيري و ارزش افزوده بااليي را به همراه خواهد داشت. از دانش انعطاف

هاي عملياتي  توان در سيستمهاي سازمان، پايگاه داده يا فناوري اي را مي سه سطح نخست دانش حرفه 
بايد در فرهنگ سازماني جستجو نمود (كويين، اندرسون، فينكل  چهارم (درك چراها) را مييافت؛ اما دانش سطح 

 ). 1996، 5استاين
بندي دانش بر اساس چگونگي تأثير آن بر  بنديهاي دانش سازماني، طبقه ترين دسته يكي از كاربردي

رقابتي بنگاه در صنعت به سه گروه جايگاه رقابتي سازمان است؛ بر اين اساس دانش از منظر تأثير آن بر موقعيت 
  گردد:  زير تقسيم مي

                                                            
١-KNOW - WHAT 
٢-KNOW - HOW 
٣-KNOW - WHY 
٤-CARE - WHY 
٥-Quinn, Anderson & Finkelstein 
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: اين دانش حداقل دانشي است كه سازمان براي ورود و ادامه فعاليت در يك صنعت به آن نياز 1دانش محوري -1
هاي فعال در يك صنعت از اين سطح از دانش برخوردار باشند از اين رو  رود كه تمامي سازمان دارد. انتظار مي

  گردد. برخورداري از چنين دانشي ضروري است اما براي سازمان مزيت رقابتي محسوب نمياگرچه 

نمايد. با برخورداري از چنين  : دانش پيشرو دانشي است كه بقاي سازمان را تضمين مي2دانش پيشرو -2
  گيرد. دانشي سازمان در يك بازار مشخص، در رابطه با محصولي معين از رقبا پيشي مي

دهد تا صنعت را به طور كامل  : برخورداري از منابع دانش نوآورانه به سازمان اجازه مي3وآورانهدانش ن -3
هدايت نمايد و در صورت تمايل قواعد حاكم بر صنعت را تغيير دهد. چنين دانشي سازمان را به طور كامل از رقبا 

  ).Gottschalk،7 :2005. (دهد متمايز ميسازد و آن را در جايگاهي باالتر از تمامي رقبا قرار مي

، به همين دليل نيز موقعيت دانش مي گردداز آن جا كه پويايي از ويژگيهاي ماهيتي دانش محسوب  
نوآورانه، دانش پيشرو و دانش محوري در سازمان ثابت نيست. اين به آن معنا است كه با گذشت زمان و تغيير 

آيد، در آينده به دانش محوري بدل خواهد شد (حبيبي بدرآبادي،  شرايط آن چه امروز دانش نوآورانه به شمار مي
1389 :22.( 
  :مي كنندنهاد ـشناسي زير را پيش وعـن 4ش كويين، اندرسون و فينكلشتنـدان از استفاده هدف اسـبراس

  دانش چيستي، -1
  دانش چگونگي،  -2
  دانش مكان، -3
  چرايي  -4
5- Care-why5.  
  

 گذاري يا دانش آرمان هدف -1)، چهار سطح مفهومي از دانش وجود دارد: 1996( 6طبق نظر بروكينگ 
 .7دانش اتوماتيك يا خودكار -4گرايي،  دانش واقعيت -3پذير،  دانش سيستماتيك يا نظم -2گرايانه، 
هستند آمرانه و الزامي؛ آنهايي  -1كـند:  بندي مي روه طبقهار گ) دانش مشترك را در چه377: 1997( 8دمارست

اي؛  الگوها به عنـوان مدلهاي پيشگويانه -2گيـرند.  اند چرا كه آنها از اصـول مؤسسه نشـأت مي كه تغيير نيافته
ند كه پايايي و دوام مسلم و سطحي از جامعيت داشته و شكل احتمالي موقعيتهايي را كه مي شوشرح داده 
ي اكتشافي را در بر شيوه هاوريتمها و ـنين؛ كه الگواـق -3دهند.  اصي از دانش است شرح ميـواع خـمستلزم ان
چندين  .9سند يا برنامه؛ يا دستورالعملهايي براي عملكرد كه از قوانين بيشترند -4. مي گيرد
هايي با  سازمان )دريافتندكهNahapite & Ghoshal, 1998, Weick & Roberts,1993پژوهشگر(

                                                            
١-Core knowledge 
٢ - Advanced knowledge 
٣- Innovative knowledge 
٤  - Quinne & Anderson & Finkelstein 
٥-Know-what, know-how, know-where, know-why & care-why 
٦-Brooking 
٧  - Idealistic, systematic, pragmastic & automatic knowledge 
٨  - Demarest  
٩  - Imperative, patterns, rules & scripts 
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ي متوسط بهترند. آنها اهميت سازمان هامعي نسبت به عملكرد باال در ايجاد و مديريت دانش ضمني ج
استراتژيك دانش ضمني جمعي را به اين حقيقت نسبت دادند كه اين نوع دانش، ميزان دانش توزيع شده و 

برداري  هاي رقيب كپي تواند به آساني توسط سازمان كند و نمي دروني شده در ميان اعضاي سازمان را بيان مي
  ).23: 1389بدرآبادي، شود (حبيبي 

دانش دنياي اول؛  -1) بين سه نوع دانش تمايز قائل مي شود: 1994و  1972در آخر كارل پوپر (
ها  كه به اين ترتيب اين سيستمDNAهاي فيزيكي نظير كدگذاري ژنتيك در  ساختارهاي ثبت شده در سيستم

اعتقادات و تمايالت اعتقادي در اذهان درباره جهان، دانش دنياي دوم؛  -2يابند.  امكان تطبيق با محيط را مي
 دانش دنياي سوم؛ فرمول -3ها و تجربيات ما حاصل شده اند.  زيبايي و حقايق كه معتقديم از آزمونها، ارزيابي

بنديهاي زباني قابل تسهيم كه همان ادعاهاي دانش درباره جهان، زيبايي و حق است كه از آزمونها و ارزيابي به 
اند (فايرستون و مك الروي،  ه عـامل (شامل فرد، گروه، انجمن، تيم، سازمان، جامعه و ...) به دست آمدهوسيل

1387 :24 .(  
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  ) آورده شده است.3-2نظران مختلف در جدول ( هاي ديگري از دانش نظر صاحبطبقه بندي
  مختلفنظران  دانش از نظر صاحب طبقه بندي): 3-2جدول (

 
 طبقه بندي دانش

 توضيح انواع دانش پردازنظريه

نا (
ور
ج

20
01

( 

هاي يك فرد قابل مشاهده نيست و نهفته در تجارب، فرهنگ و ارزش دانش نهان
 يا سازمان است.

 آشكار و كدگذاري شده است. دانش صريح
هايي مانند و ويژگي مي گيردهاي عميق افراد سرچشمه از تخصص دانش نظري يا تئوريكي

 دانش نهفته دارد.

پ (
شلو

ما
19

99
( 

 هاي انسان مورد استفاده در كارها، اقدامات و تصميم گيري دانش عملي
 هاي عقالني و منطقي انسانارضاكننده كنجكاوي دانش عقاليي
در مقابل دانش عقالني و به خاطر جنبه تفريحي داشتن و احساسي  دانش تفريحي

 باشد. بودن مطلوب مي
در ارتباط با دانش مذهبي انسان است و باعث رهايي انسان از گناه  دانش روحاني (مقدس)

 د.مي شو
 د.مي شوهدف نگهداري خارج از عاليق انسان است و بي دانش ناخواسته

ر (
الك

ب
19

95
( 

دانش 
 نهان

 يابي به ادراكات مشترك دارد.دست فراينداشاره به  دانش فرهنگي
 هاي شناختي است.هاي مفهومي و تواناييوابسته به مهارت دانش ذهني
 وابسته به عمل و اقدام افراد است. دانش مسنجم

دانش 
 آشكار

 ها دارد.هاي جمعي و مشترك بين انساناشاره به دانش منددانش نظام
 دارد. ه هادر قالب عالئم و نشان دانش منظم

ي (
علو

رو 
يدن

ل
20

00
( 

هاي دهنده مدلدر زمينه اقدامات و تجارب افراد است و تشكيل  دانش نهفته
 ذهني  افراد است.

 عموميت دارد و قابل انتقال است. دانش آشكار
 نهفته در وجود فرد است و ريشه در اقدامات فردي او دارد. دانش فردي
 هاي اجتماعي و فرهنگي يك سازمان است.نهفته در سيستم دانش گروهي

ي و
قو
ت

 
ده(

ع زا
شفي

13
88

( 

 بيان شود. مي توانددانشي كه ن دانش ضمني
 دانشي كه قابل بيان است اما هنوز بيان نشده است. دانش پنهان
د و بيشتر از متن، جداول، نمودار و ... استخراج مي شودانشي كه بيان  دانش آشكار

 د.مي شو
 د.مي شودانشي كه هنگام انجام كار آشكار  اي دانش رويه

 است. ه هاها و يا رويدانشي كه شامل توصيف حقايق، روش دانش تشريحي
 دانشي كه در مورد زمان و چرايي انجام كار است. دانش راهبردي
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  21: 1390منبع: (شعباني،
  انواع دانش پليسي   2-2-6

  است كه عبارتند از:  ) چند نـوع دانش را براي كارآگاهان يا بازرسان پليس مشخص كرده2005( "1سنتركس "

 تمام كارآگاهان بايد دربارة قانون جزا و قوانين مربوط به روال انجام تحقيقات اطالعات  چارچوب قانوني كار؛
داشته باشند و اين دانش بايد به روز و كامل باشد. هم چنين بايد بدانند جرايمي كه ممكن است به نحوي با آنها 

ر روال كار ثابت كنند، قانون و سروكار پيدا كنند در قانون به چه نحو تعريف شده است، چه مواردي را بايد د
هايي پشت روند  موارد حقوقي در مورد دفاع از حقوق قرباني، مظنون و متهم چه چيزي مي گويد، چه قدرت

  ، و قوانين مربوط به مدارك جرم، چه چيزهايي هستند.مي كنندتحقيقات قرار دارند و مراحل انجام آن را تعيين 
 
  ن به سه گروه عمده تقسيم كرد: جرايم مالي، جرايم جاني و جرايم توا نوع جرم را ميويژگيهاي جرم؛

كه آنها از لحاظ نوع  مي دهد، نشان مي گيردها قرار  اجتماعي. بررسي انواع جرايمي كه در هر يك از اين گروه
ميزان هاي مجرمين، روشهاي استفاده شده براي انجام جرم و  رفتار در حين انجام جرم، انواع قربانيان، انگيزه

عمدي يا غيرعمدي بودن با هم تفاوت دارند. گستردگي رفتار مجرمين، شرايطي كه در آن جرم اتفاق ميافتد و 
 مي دهدي متعددي كه ممكن است مورد استفادة قربانيان، شاهدان و مجرمان قرار گيرد، همگي نشان شيوه ها

توانند منابع زيادي در اختيار داشته باشند. گرفتن يك تصميم  كه مأمورين تحقيق براي كسب اطالعات مي
 مناسب در اين شرايط، مستلزم دانش دربارة عوامل دخيل در كار است. 

 
 هاي متعدد و  دستگاه پليس، سازمان پيچيدهاي است كه مسئوليت سياستهاي ملي و محلي پليس؛

هاي خاصي  له در هر دو سطح ملي و محلي سياستهاي محو بسياري دارد و به همين دليل براي انجام مسئوليت
ها، حصول اطمينان از پيروي از قانون، انجام درست و بهينة  . دليل اتخاذ اينگونه سياستمي گيردرا در پيش 

هاي فراسازماني است. بسياري از  دهي به مراجعان، مديريت منابع و مديريت همكاري روال كار، بهبود خدمات
 ، بازرسان دانش آن دسته از سياستمي كنندمستقيمي با انجام تحقيقات دارند و ايجاب  ها رابطة اين سياست

د، آنها بتـوانند در مي شوهاي مربـوط به نـوع تحقيقات خود را فرا گيرند. در اختيار داشتن اين دانـش بـاعث 
اي  ند و براي گرفتن نتيجهراسـتاي قوانين حركت كنند، بهترين روش ممكن را براي انجام كارهاي خود دنبال كن

 ترين منابع يا سطح همكاري فراسازماني دست پيدا كنند.  آميز به مناسب موفقيت
 
 داشتن صداقت، عقل سليم و قضاوت صحيح از جمله مواردي هستند كه بايد در هاي تحقيقاتي؛  مهارت

هاي  با جرم بوده و حساسيت انجام تحقيقات رعايت شوند. اقدامات انجام شده در طول تحقيقات بايد متناسب
فرهنگي و اجتماعي را مدنظر داشته باشد. موفقيت در تحقيقات منوط به حسن نيت و همكاري قربانيان، شاهدان 

اي متفاوت به مشكل نگاه  و جامعه است. مأمور تحقيق بايد براي داشتن تفكري خالقانه در مسير تحقيق، از زاويه
دازد و صحت و سقم تمام اطالعات به دست آمده را مورد سؤال قرار دهد. كند و به تمام فرضيات موجود بپر

                                                            
١ -  Centrex 
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آوري  توان به مطالب جمع اي ديگر مي مأمورين تحقيق بايد مدام اين سؤال را از خود بپرسند كه آيا از زاويه
 ). 2005(سنترِكس، شده نگاه كرد يا خير 

 :2005 ,( كند مي توان به پنج دسته تقسيم كرد:انواع دانشي را كه پليس در كار خود از آن استفاده مي 

2Gottschalk(  

 ،دانش مربوط به نحوه ي انجام تحقيقات، ادارات، خدمات، مكان ها، بودجه ها، و  دانش اجرايي

 آمارها

 ،دانش مربوط به اقدامات، رفتار، روش ها، و قوانين دانش نظارتي 

 ،دانش مربوط به حقوق و قوانين دادگاه  دانش حقوقي 

 ،دانش مربوط به مدارك جرم و حقوق مظنونين دانش عملي 

 ،دانش مربوط به رفتار تحقيق شامل سبك تفكر تحقيقي. دانش تحليلي 
  تعاريف مديريت دانش  2-2-7

ه وع مديريت دانش با ديدگاـادگي امكانپذير نيست. نويسندگان مختلف نسبت به موضـتعريف مديريت دانش به س
دهي به  اند. اين تعاريف شامل شكل ي گوناگون به ارائه تعاريفي متفاوت پرداختههاه ي متفاوت و انگيزها

مي پردازند و ارتباط برقرار  تحليل موقعيت مي هابه سازمان كه ييشيوه ها و همچنين ه هاروي وه هادانش،برنام
طه با ارباب رجوعان و ... را و عالوه بر موارد فوق مباحثي در رابطه با فرهنگ، رسوم و ارزشها و برقراري راب كنند

). با رشد ادبيات حوزه مديريت دانش، تعاريف ارائه شده به اندازه كاربردهاي Watson, 2003: 4( مي گيرددر بر 
شيوه رسند و اين امر طبيعي است چرا كه دانش به تنهايي با رويكردها و  بالقوه اين رشته علمي، متنوع به نظر مي

مديريت دانش  فرايندسطوح و زواياي بسيار مختلفي تعريف شده است. برخي تعاريف بر ي بسيار متفاوت و از ها
نمايند؛ ارائه و ارزيابي تعاريف مختلف از  و برخي از آنها بر هدف مديريت دانش تمركز مي مي كنندتأكيد 

  سازد.  مديريت دانش ما را به درك صحيح و جامع اين مفهوم رهنمون مي
هاي مورد هاي الزم براي شناسايي و جذب داده، اطالعات و دانشفرايند) مديريت دانش را ايجاد 2002( 1ويگ

كند. هم  ها و اقدامات سازمان و افراد تعريف مينياز سـازمان از محيط دروني و بيـروني و انتـقال آنها به تصميم
 در زمينه يادگيري (دروني سازمان هاواسطة آن هداند كه بي ميفرايند) مديريت دانش را 1997، (2چنين مالهارا

. هم مي كنندهايي را كسب كردن دانش) و توزيع و انتقال دانش، مهارت كردن دانش)، كدگذاري دانش (بيروني
ايه اساسي توان ـوان پـنان خود را به عنـها استراتژي مديريت دانش و دانش جمعي كارك اكنون بيشتر سازمان

هاي مديريت و با ديدگاه استراتژيك و راهبردي از تالش مي كنندابزار رقابتي و استراتژيك نگاه قابل رقابت و يك 

                                                            
١  - Wigg 
٢  - Malhotra 
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برداري  دانش با توجه به جايگاه سازمان و هم چنين اطمينان از تناسب و به موقع بودن آن، از اين دستاورد بهره
  ).22: 1389به نقل از هاشمي، Kalseth، 1999( مي كنند

ي رسمي و هدايت شده براي تشخيص آنست كه يك شركت چه اطالعاتي را داراست فرايندمديريت دانش  
يي كه آنرا براي همه كساني كه درگير هستند را تدبير كند ه هاتواند به ديگران كمك كرده و سپس را كه مي
ابي، ثبت، ارائه و ). براين اساس، مراحل اين جريان عبارتند از؛ اين كه چگونه دانش گردآوري، ارزشي1999(ليس، 

هاي اندكي هستند كه دانش  د. اين نكته نيز بايد خاطر نشان شود كه متأسفانه سازمانمي شوبه كار گرفته 
اي هستند  ي يادگيرندهسازمان هاگيرند. استثنائات در اين مورد،  ضمني و صريح  را به صورت مؤثري به كار مي

ي جديد ه هاها و ديدگا داشته و رفتار خود را براي بازتاب دانش قال دانش مهارتـكه در خلق، به كارگيري و انت
  ).1993اصالح مي كنند (گاروين ، 

گذاري  ردن و به اشتراكـايي، مديريت كـناسـپارچه جهت شـمند و يك ش رويكردي روشـمديريت دان 
ها و  اطالعاتي، اسناد، سياستي ه هاهايي چون پايگا هاي نامشهود يك مؤسسه است. اين رويكرد دارايي دارايي

توان  ). در يك شـرايط آرماني مديريت دانش سازماني را ميBarron, 2000گيرد ( روشهاي مدون را در برمي
 در خصوص فعاليت كاركنان و مديران ارزشمند دانش به دسترسي و گزينشي نگهداري اطالعات و كسب توانايي

  ).Bergeron,2003فتارهاي فردي و گروهي، دانست (گيري در سطح ر ي تصميمه هاهاي كاري و شيو
اي از فرآيندها دانست كه در پي تغيير الگوهاي دانش  توان مجموعه مديريت دانش را هم چنين مي 

موجود در سازمان است، تا از اين طريق نه تنها دانش موجود را توسعه دهد، بلكه موجب بهبود فرآيندهايي گردد 
كند، بلكه به دنبال آن  گذارد. مديريت دانش به طور مستقيم دانش را خلق نمي آنها اثر ميكه دانش سازماني بر 

تر نمايد و از اين  گذاري دانش را كاراتر و اثربخش يندهاي مربوط به تجزيه و تحليل و به اشتراكااست تا فر
زمان مؤثر باشد طريق بر بهبود نتايج كسب كار هم چون افزايش سودآوري، نرخ رشد و سهم بازار سا

)Fierestone & McElroy,  2005) فرآيند فوق را به طور كامل نشان ميدهد.3-2). نمودار (  
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  ): فرآيندهاي مديريت دانش در سازمان3-2نمودار (
  )Fierestone & McElroy, 2005: 190منبع : ( 

  
 تسخير تخصص فرايندمديريت دانش،  فرايند ": مي كندگونه تعريف  ) مديريت دانـش را اين1997( 1هيبارد

ي داده، كاغذ يا ذهن افراد) و توزيع آن به هر جايي ه هاهاي جمعي يك شركت از هر كجا كه قرار دارند (پايگا
  ."به ايجاد بيشترين بازدهي كمك كند مي توانداست كه 

اسب و در زمان مناسب مديريت دانش فراهم نمودن دانش درست براي افراد من ") معتقد است؛ 1996( 2پتراش
مي ) مديريت دانش را اينگونه تعريف 1997و بك من ( "است تا آنها بتوانند بهترين تصميم را بگيرند 

، عملكرد مديران مي كندهاي جديد ايجاد  سازي دسترسي به تجارب، دانش و تخصصي كه قابليت رسمي"،كند
  ."مي دهدمشتري را ارتقا و ارزش  مي كندسازد، نوآوري را تشويق  عالي را ممكن مي

                                                            
١  - Hibbard 
٢  - Petrash 
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مي ، او بيان مي گيردرسد منشور دانش را در بر  كه به نظر مي مي دهد) تعريفي ارائه 49-39: 2001( 1راستوگي
هاي گسترده و هماهنگ  ي جامع و سيستماتيك از فعاليتفرايندبه عنوان  مي تواندمديريت دانش  "، كند

ه وگرو اشتراك، انتشار، توسعه و گسترش دانش توسط اشخاصسازي،  سازمان در جهت كسب، خلق، ذخيره
مديريت "گويد،  ) مي405-399: 1997. به طورمشابه ويگ ("گردد تحقق اهداف اصلي سازماني، تعريف برايها

دانش عبارتست از ايجاد، تجديد و كاربرد دانش به منظور بيشينه ساختن اثربخشي و بازدهي وابسته به دانش 
هاي جمعي و  تسخير تخصص فرايند. به عقيده كويين، مديريت دانش به "ي دانشي آنه هاسرماي بنگاه از طريق

به كارگيري هوشمندي در سازمان و استفاده از آنها براي پرورش نوآوري از طريق يادگيري سازماني مستمر اشاره 
  ).Quinn,1996: 81-113دارد (

به واسطه آن توانايي تبديل داده به اطالعات و اطالعات  ها سازمانداند كه  ي ميفرايندهالس مديريت دانش را 
اي مؤثر در تصميمهاي خود به  به دانش را پيدا كرده و هم چنين قادر خواهند بود، دانش كسب شده را به گونه

 .)Hales, 2001: 2-8كار گيرند (
 در زمينه يادگيري (درونيها  ي است كه به واسطه آن سازمانفرايند، مديريت دانش 2از ديدگاه مالهوترا 

 ,Malhotraكردن دانش) و توزيع و انتقال دانش مهارتهايي را كسب مي كنند ( كردن دانش)، كدگذاري (بيروني

1997: 20.( 
) مديريت دانش را فرايند ايجاد، خلق، نشر، توزيع و كاربرد 2003)، نيز نظير هردر و همكارانش (2000( 3بيهاكت

كم و كاست آن  يت دانش مهار و به كارگيري دانش و اطالعات و ايجاد دسترسي بيداند. هدف مدير دانش مي
براي همه كاركنان است. بدين منظور كه كارشان را بهتر انجام دهند. از نظر وي مديريت دانش داراي دو بعد 

يت دانش را ) مدير2002جان است. ورثالي ( است. بعد فيزيكي و بعد غيرفيزيكي كه داراي دو حالت زنده و بي
(آموختن و حل مشكل  فرايندبراي مشاركت دانش) و  فناوري، اسناد و  ه هاتركيبي از دو عامل؛ ابزار (پايگاه، داد

. نكتهاي كه بايد همواره مورد توجه قرار گيرد اين است كه چگونه اطالعات به دانش مي كندگروهي ) تبيين 
  ).30: 1389(هاشمي،  مي گرددتبديل شده و سپس به آموختن منجر 

 از پژوهشگران مي بسياري موافقت مورد پروساك و داونپورت ازسوي رسد تعريف ارائه شده به نظر مي 
هاي دانشي يك سازمان در جهت تحقق  برداري و توسعه دارايي بهره "باشد. مديريت دانش عبارت است از؛ 

ها تعريف كرد كه ناظر بر فراينداي از  عنوان مجموعهاهداف آن.  در يك سطح كلي، مديريت دانش را ميتوان به 
گيري از دانش است. اين تعريف مستلزم خلق ساختارهاي سازماني حمايتي، تسهيل روابط  خلق، اشارعه و بهره

  ).  13و  14: 1387محمدي فاتح، » ( در شبكه و توزيع دانش است ITاعضا، استفاده از ابزارهاي 
  
  
  
  
  
  

                                                            
١  - Rastogi 
٢  - Malhotra 
٣  - B.Hackett 
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  مديريت دانش ): تعاريف4-2جدول(

  
   تعريف                                                 محقق

 مند، جهت يافتن، درك و استفاده از دانش جهت خلق ارزش مي باشد.  مديريت دانش رويكردي نظام) 1996(  1اودل 

ريزي و كنترل  آن برنامه مديريت دانش، شناسايي و تحليل دانش مورد نياز و در دسترس و پس از)1996( 2مكينتاش
 اقدامات براي توسعه سرمايه هاي دانشي، به منظور تحقق اهداف سازمان را شامل مي شود. 

 سيستمي براي اداره، جمع آوري، اصالح و اشاعه دانش در تمام اشكال آن در يك سازمان. )1996( 3ليبس كيند
ها در زمينه يادگيري (دروني كردن دانش) كدگذاري دانش (بيروني  ي كه به واسطه آن سازمانفرايند)1997(4مالهوترا

 كردن دانش) و توزيع و انتقال دانش مهارت هايي را كسب مي كنند. 
سازو كاري براي دستيابي به تخصص، دانش و تجربه كه قابليت هاي جديد را فراهم مي كند، عملكرد )1997(5بكمن

 بهتري را موجب مي شود، نوآوري را تشويق مي كند و ارزش مطلوب ذينفعان را افزايش مي دهد. 
6ادل و گريسون

)1998( 
افزوده، رويكردهاي سيستماتيك مديريت دانش، براي يافتن، فهم و كاربرد دانش در جهت ايجاد ارزش 

 را به كار مي گيرد.

سيستمي جهت ايجاد جو مساعد براي كسب و تسهيم دانش موجود، ايجاد فرصت هايي براي خلق )1998( 7موري
دانش جديد و فراهم كردن ابزارهايي براي اعمال استراتژيك دانش سازمان در تالش هايشان جهت 

 دستيابي به اهداف. 
كاربرد نظام مند و هدفمند معيارهايي جهت هدايت و كنترل دارايي هاي دانشي ملموس و ناملموس )2000( 8دانرام

سازمان با هدف استفاده از دانش موجود در داخل و خارج سازمان جهت خلق دانش جديد ايجاد 
 ارزش و ابداع و بهبود. 

العات و ايجاد دسترسي بي كم و كاست آن براي هدف مديريت دانش مهار و به كارگيري دانش و اط)2000( 9هاكت
 همه كاركنان است، با اين هدف كه كارشان را بهتر انجام دهند. 

به زعم وي مديريت دانش با به كارگيري و رشد سرمايه هاي دانش يك نهاد و با در نظر داشتن اهداف )2000( 10فراپائولو
  آن نهاد سرو كار دارد. 

 
 )2001( 11استيو هالس
 

ي كه سازمان ها به واسطه آن توانايي تبديل داده به اطالعات و اطالعات به دانش را پيدا كرده فرايند
 و هم چنين قادر خواهند بود دانش كسب شده را به گونه اي مؤثر در تصميم هاي خود به كار گيرند. 

مديريت دانش يعني مديريت سازمان به طرف نوآوري مداوم براساس دانش سازمان، يعني پشتوانه )2001( 12گمبل 
 با تأكيد بر كارگروهي و انتشار دانش.  فناوريساختار سازمان تسهيالت كاربرد 

                                                            
١  - O'dell 
٢  - Macintosh 
٣  - liebeskind 
٤  - Malhotra 
٥  - Beckman 
٦  - Odell & Grayson 
٧  - Moray 
٨  - Danrom 
٩  - Hacket 
١٠ - Frappaolo 
١١ - Hales 
١٢ - Gamble 
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سازو كاري جهت ايجاد محيط كاري كه در آن دانش و تخصص به آساني توزيع شود و ايجاد شرايطي )2001( 1اسميت
كه دانش و اطالعات بتواند در زمان مناسب در اختيار افراد قرار گيرد به گونه اي كه آنها بتوانند به 

 صورت مؤثرتر و كاراتر فعاليت كنند. 
هاي الزم براي شناسايي و جذب داده، اطالعات و دانش هاي مورد رايندفمديريت دانش يعني ايجاد )2002(2كارل ويگ

 نياز سازمان از محيط دروني و بيروني و انتقال آنها به تصميم ها و اقدامات سازمان و افراد. 
رويكردي يكپارچه و نظام مند در جهت تشخيص، مديريت و تسهيم كليه دارايي هاي فكري شامل )2003( 3جونز

 پايگاه داده ها، مستندات، رويه ها و سياست ها و تجارب موجود در ذهن افراد. 
هاي اداره، كنترل، خالقيت، كدگذاري، اشاعه و اعمال قدرت دانش در فرايندمديريت دانش تركيب )2003(4داقفوس

سازمان است و هدف اصلي آن اطمينان از اين است كه شخص نيازمند، دانش مورد نياز خود را در 
زمان مقتضي به دست مي آورد، به گونه اي كه توانايي تصميم گيري به موقع و درست براي او ممكن 

 مي شود.
سنت ها با  فناوريمديريت دانش كار بسط دانش، بينش، درك، چگونه دانستن و به كار بستن، )2003(5مايرتل بيچ

 آميخته اي از علم مدرن است.
6هردر و همكارانش

)2003( 
مديريت دانش مدل كسب و كار چند رشته اي است كه با تمام ابعاد دانش سازماني شامل خلق دانش، 

 ر ارتقاي يادگيري و خالقيت سرو كار دارد. كدگذاري، تسهيم و نحوه اثرگذاري آن د

هايي در سطوح فردي، گروهي، سازماني در جهت اين كه فرايندچارچوبي براي اعمال ساختارها و  )2005( 7چو
سازمان بتواند از آن چه مي داند ياد بگيرد و در صورت نياز دانش جديد را كسب كند تا براي 

را در جهت  فناوريها و فرايندمشتريان و ذينفعشان ارزش خلق كند. چنين چارچوب مديريتي افراد،  
 . توسعه پايدار عملكرد يكپارچه مي كند

د كه در دانشِ به انجام رساندن اهداف عملياتي مي شويي فعاليت هامديريت دانش شامل تمام )2007( 8گرينر
 رود. ي رقابتي به كار ميه هاهاي محيطي و بقا در بازارگا سازمان، به منظور مواجهه با چالش

از قبيل ايجاد، ذخيره، توزيع و  سازمان هاهاي كسب و كار در فراينداي از  مديريت دانش به مجموعه)2007( 9الودن
 به كارگيري دانش اشاره دارد.

  
  

اند در نظر گرفته فرايندد اغلب تعاريف، مديريت دانش را به مثابه يك جريان و مي شوطور كه ديده  همان 
كه اين نشأت گرفته از ماهيت سيال دانش است. در واقع حتي اگر ما آگاهانه به اداره نمودن دانش اقدام ننمائيم، 

د. به وسيله مديريت بر آن، به اين رويه يك مي شود و به اشتراك گذارده مي شواما دانش وجود دارد، خلق 
  و اداره ما قرار گيرند هاي دانش تحت كنترلفرايندد تا مي شوساخت عملياتي داده 

  
                                                            

١  - Smith 
٢ - Carl wiig 
٣ - jones 
٤ - Daghfous 
٥ - Myrthle beach 
٦ - Herder et al 
٧ - Choo 
٨- Greiner 
٩- laudon 
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  اصول مديريت دانش  2-2-8

  كنند:  ) اصول مديريت دانش را چنين طرح مي1998داونپورت و پروساك (
  دانش، نشأت گرفته از افكار افراد است و در افكار افراد جاي دارد. -1
 تسهيم دانش مستلزم اعتماد است. -2
 سازد. پذير مي فناوري رفتارهاي دانشي جديد را امكان -3
 تسهيم دانش بايد تشويق شود و پاداش داده شود. -4
 حمايت مديريت و تخصيص منابع [براي مديريت دانش] ضروري است. -5
ي غيرمنتظره گسترش ه هاشود كه دانش به شيو دانش ماهيتي خلق شونده دارد و تشويق افراد، موجب مي -6

 يابد. 
 د. ي آزمايشي آغاز شوه هاي مديريت دانش بايد با برنامه هابرنام  -7
 
  رويكردهاي مختلف به مديريت دانش 2-2-9

سازوكارهاي مديريت دانش در  نظريه پردازان مديريت دانش با توجه به نوع نگاهي كه به الزامات و
  اند كه برخي از آنها عبارتند از: ي خود را مطرح نمودهه هااند ديدگا سازمان داشته

  
 رويكرد اقتصادي  2-2-9-1

گيري از دانش به عنوان منبعي جهت كسب درآمد و حفاظت  شود. بهره محسوب مي دانش يك دارايي ناملموس
 :2005 ,دهند ( هاي سازمان اصول اين نگرش را تشكيل مي از دانش به عنوان بخشي از دارايي

2Gottschalk.( هاي  اين رويكرد بر عايدي سازمان متمركز است و در آن هدف اصلي، استخراج دارايي
هاي فكري يك سازمان به  دانش است و به طور آشكار مبتني بر نگهداري و استخراج دانش و يا دارايي

ده هاي درآمدي براي آن است. اين رويكرد بر اداره دانش به عنوان يك درآمد بنا ش منظور توليد جريان
 1هاي تجاري حق تأليف و دانش فني هاي فكري شامل الگوها، مارك است كه در آن دانش يا دارايي

  ).2003، 2است اين رويكرد بر استخراج دانش بيشتر از كشف دانش متكي است (رل
  
  رويكرد سازماني  2-2-9-2

مبتني بر بازارهاي شده است كه  بنا ) به مديريت دانش1998بر پايه ديدگاه داونپورت و پروساك (
تواند به عنوان سيستمي تعريف شود كه در آن اعضاي بازار  دانش است. از ديد آنها يك بازار دانش مي

كنند. هر سازمان يك بازار دانش است كه در آن  هاي فعلي و آتي مبادله مي يك واحد را براي ارزش
اين ديدگاه به  شود. ها) مبادله مي نشدانش با ساير چيزهاي ارزشمند (پول، احترام، ترفيع و ساير دا

پردازد.  ي سازماني در فرآيندهاي ايـجاد، نگـهداري و تسهيم دانـش ميه هاتشريـح نقش سـاختار و شبك

                                                            
١ -  Know-how  
٢ -  Karl Earl 
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 چگونگي مديريت دانش عمومي سازمان و مديريت دانشگران اهم مباحث ديدگاه سازماني را تشكيل ميدهند
)Gottschalk, 2005: 2(.  
  
 كرد استراتژيكروي  2-2-9-3

رار داده و ـوجه قـازمان مورد تـابتي سـهاي رق اد استراتژيـرا به عنـوان يكي از ابع شـدان دگاه مديريتـدي اين
كوشد، بر مبناي نوع نگرش سازمان به مديريت دانش راهبردهاي عملي مديريت دانش در سازمان را تدوين  مي

) رويكرد استراتژيك به مديريت دانش به 2003ارل (بر اساس نظريه ). 2Gottschalk :2005,نمايد (
 نگرد. عنوان يك بعد از استراتژي رقابتي مي

  
  مديريت دانش 1رويكرد مكانيكي  2-2-9-4

و منابع جهت به دست آوردن بيشترين  فناوريرويكرد مكانيكي و خشك مديريت دانش، مستلزم به كارگيري 
بازده از دانش نسبت به گذشته است. در واقع دسترسي بهتر به اطالعات از طريق روشهاي دسترسي ارتقاء يافته و 

 فناوريقابليت استفاده مجدد از اسناد، از مهمترين مفروضات در اين رويكرد است. به عبـارت ديگر در اين رويكرد 
توجهي به مسايل انساني و تأكيد بيش از  . در اين رويكرد به علت بيمي كنندي اساسي ايفا و حجم اطالعات نقش

و زيربناي ابزاري در مديريت دانش، زمينه براي غفلت ورزيدن در مورد عناصر انساني دانش فراهم  فناوريحد بر 
ي محوري امروز سازمان، ). در جهان مبتني بر تغييرات مستمر كه توانمنديهاSharma, 2004: 70شده است (

بايد به دنبال رويكردهاي پوياتري در  سازمان هاهاي محوري فرداي آن تبديل شوند،  ممكن است به محدوديت
  )Hsu, Shen, 2005: 355مقايسه با توجه صرف به ايجاد ذخاير دانشي باشند (

 
  مديريت دانش 2رويكرد سيستماتيك  2-2-9-5

مند رويكردها، جهت توزيع اطالعات و دانش بين افراد مناسب و در زمان  نظاممديريت دانش مستلزم كاربرد 
هاي مديريت دانش از طريق ارايه، سازماندهي، كسب، خلق و كاربرد  مناسب جهت خلق ارزش است. سيستم

و  ها را براي شناسايي، كسب و تسهيم بهترين عملكردهافرايندو  فناوري هادانش در شكلهاي گوناگون، افراد، 
. در اين مي دهندكه به سازمان در دستيابي به اهداف ويژهاش ياري ميرساند، در كنار هم قرار  3دانش جمعي

يا تعـاريف افراد از دانش توجه شود، بر دستيابي به نتايج پايدار  فناوري هاها، فرايندرويكرد بيش از آن كه به 
  د.مي شوتأكيد 

  
  
  
  

                                                            
١ - Mechanistic Approach 
٢ - Systematic Approach 
٣ - Collective Knowledge 
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  1هاي محوري رويكرد مبتني بر توانمندي  2-2-9-6

هاي دانشي است. قابليتهاي  يك روش براي مديريت سازمان بر اساس دانش، ايجاد و گسترش شايستگي
امالً متمايز اما مكمل هم هستند و هر يك ـ، دو مفهوم ك3هاي دانشي محوري و توانمندي 2عملكردي محوري

كارهايي هستند كه به وسيله  و محوري، ساز. قابليتهاي عملكردي مي دهندرا تشكيل  4جنبهاي از هويت سازماني
هاي عملكردي كليدي،  ند . قابليتمي شوهاي دانشي محوري به محصوالت و خدمات تبديل  آنها توانمندي

ند، سازمان بتواند محصوالت و خدماتي با كيفيت مناسب، سرعت و كارآيي مي شوهايي هستند كه باعث فرايند
  ).32: 1388كند (رهبر دهقان، مطلوب و اثربخش به مشتريان عرضه 

  
  5رفتاري –رويكرد فرهنگي   2-2-9-7

دارد، به دانش به عنوان يك موضوع مديريتي  فرايندكرد كه ريشه در مديريت تغيير و مهندسي مجدد ـاين روي
با وجود الزم بودن براي مديريت منابع دانش آشكار، تنها راهكار مناسب در  فناوريمينگرد. بر اساس اين رويكرد، 

مديريت دانش نيست. هم چنين اين رويكرد، بيش از آن كه بر به كارگيري منابع آشكار موجود يا ايجاد دانش 
  ). Sharma, 2004: 70-77ورزد ( آشكار، تمركز داشته باشد، بر نوآوري، خالقيت و سازمان يادگيرنده تأكيد مي

 
  هاي مديريت دانش قابليت  2-2-10

هاي زيرساختي قرار  ي وقابليتفرايندهاي  توان در دو دسته قابليت مي هاي مديريت دانش را قابليت
  .)Gold،2001دهند( مي
 
  ي مديريت دانشفرايندهاي  قابليت  2-2-10-1

اند. به عنوان مثال  دانش تعريف شدهي حيات مديريت ه هاي مديريت دانش در قالب چرخفرايندهاي  قابليت
) مدل عمومي مديريت دانش شامل چهار گام خلق و اكتساب دانش، تسهيم دانش، 1999در سال ( 6نيومن

) همين 1999( 7). ويگ2010سازي دانش و كاربرد دانش را مطرح نمود (منوريان و كمدا، سازماندهي و ذخيره
) 2008و ديگران، (8).كاركولين1384(افرازه،  مي كندديريت مطرح ي چرخه مفعاليت هاچهار گام را به عنوان 

مي ي اصلي مديريت دانش معرفي فعاليت هادانش را به عنوان  بكارگيريسه مرحله تسهيم دانش، حفظ دانش و 
و  1، پااليش10، سازماندهي9مديريت دانش شامل اكتساب فرايند. بر طبق چارچوب اواد و گازيري، چهار كنند

                                                            
١ - Core Competency Approach 
٢ - Core Performance Capabilities 
٣ - Core Knowledge Competencies 
٤ - Organizational Identity 
٥ - Cultural-Behavioral Approach 
٦ - Newman 
٧ - Wiig 
٨ - Karkoulian 
٩-Capturing 
١٠ - Organizing 
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آوري شده بايستي به  دانش است. مرحله اول مربوط به جذب دانش و بعد از آن داده و اطالعات جمعانتقال 
سوم مديريت دانش  فرايندطريقي سازماندهي شوند كه قابل استفاده و بازيافت در توليد دانش مفيد باشند. 

ست و در مرحله آخر دانش كاوي كه شامل يافتن دانش صريح و تبديل آن به دانش ضمني اعبارت است از داده
  ).24: 2004بايستي، دانش را منتشر يا انتقال نمود تا در دسترس كاركنان و سازمان قرار گيرد (اواد و گازيري، 

چارچوب مديريت دانش موجود در سطح جهان از پژوهش گرفته تا عمل،  160) با مقايسه 2009( 2هايسگ
) 2001و ديگران ( 3روبنستاين ايي نمود. وي به وسيله طبقه بنديها را شناس هاي اين چارچوب ها و شباهت تفاوت

و  5، توصيفي4هاي تجويزي هاي مديريت دانش تمايز قائل شده بود (چارچوب كه ميان سه دسته از چارچوب
هاي تحت بررسي مركب هستند. هم چنين او با بررسي سيستماتيك چهار  ) دريافت كه نيمي از چارچوب6مركب

دانش  بكارگيريمرتبط با مديريت دانش را شناسايي نمود. خلق، ذخيره، تسهيم و  7فعاليت محوري
  پردازيم: ها ميفرايند) در زير به تشريح هر كدام از 1390(شعباني،

  
  خلق دانش: -الف

ايجاد دانش و توسعه دانش ايجاد شده به وسيله افراد و هم چنين متبلور كردن و متصل كردن آن به  فرايند
ي اجتماعي فرايند). اين بعد از چرخه مديريت دانش 2006و ديگران،  8سيستم دانش سازمان را گويند (نوناكا

نش جديد، چه از داخل سازمان و كسب دا فرايند). اكتساب دانش 1384(افرازه،  مي دهداست كه ميان افراد رخ 
و  ه ها). به طور كلي خلق دانش به توانايي سازمان در ايجاد ايد2008و ديگران،  9چه از خارج از آن است (مگنير

). برخي از روشها و مدلهاي خلق دانش در ذيل 1386هايي نوين و مفيد اشاره دارد (ابطحي و صلواتي،  راهحل
  :مي گرددتشريح 

  
  ي ايجاد دانش روايت ها -1

  ي سازماني ه هازنجيره ارزش: سنگ بناي توسعه دانست  -

هايي كه از خلق محصول و توزيع فرايند "زنجيره ارزش يك مفهوم اساسي در مديريت دانش است، اگر به عنوان 
از ديده شود، دليل اينست كه يك زنجير ارزشها به اين جهت ارزشمند است. زيرا هر آن چه  "آن حمايت كنند 

د. اين اختالط مراحل مختلف مي شويك مرحله حاصل شود، به عنوان يك ورودي براي مرحله دوم محسوب 
  و اين اختالط جرياني از افزايش دانش است.  مي كنداست كه ارزش را ايجاد 

) عنوان شده، اين ضرورت دارد كه مفهوم زنجير ارزش را 2002گوينداراجان و گوپتا (  ،همانگونه كه توسط 
مجدداً بازنگري و طراحي كنيم. در واقع، زماني كه كسي در مورد زنجير ارزش حرف ميزند، معموالً به يك زنجيره 
                                                                                                                                                                                    
١ - Refining 
٢ - Heisig 
٣ - Rubenstein 
٤ - Prescriptive frameworks 
٥ - Descriptive frameworks 
٦ - Hybrid frameworks 
٧ - Core activities 
٨ - Nonaka 
٩ - Magnier 
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ره دارد. ولي ارزش مشتري يك شركت، در حال جستجو براي يافتن احتمالي خدمات براي اين مشتري اشا
نكتهاي كه در اين جا مهم است انطباق ميان زنجيره ارزش خود شركت و زنجيره ارزش مشتري است. بنابه 

، كه بدين معني است كه دانش خود را در مي دهدتعريف، اين روشي است كه يك شركت هوش خود را توسعه 
حلي را براي آن كه تا حد ممكن زنجيره  خالل جرياني (زنجيره ارزش خودش) دخيل كرده، كه بدين ترتيب راه

ارزش مشتري را پوشش دهد، ارائه كند. اين جرياني از انضمام متقابل دانش مشتري و دانش خود شركت است 
)Boder, 2006(.  

  

  
  ): زنجيره ارزش4-2نمودار شماره (

  )Boder, 2006منبع: (
  

به منظور توسعه اين انضمام متقابل، هر دو دانش در مورد عملكرد مشتري و در مورد كاربرد دانش فني  
خود، براي يك شركت حياتي است و چالش نوآوري مشترك براي كمك به توسعه ايجاد طراوت، يا به عبارت 

نحو متفاوتي انجام داد. ديگر خلق بخش جديدي از دانش است كه بر اساس آن ميتوان در اساس كارها را به 
اند. اين جائي است كه بخشهاي بنيادين مختلف  ) آن را پيشنهاد كرده2004همانگونه كه اودنتال و ديگران (

هاي  ي جمعي مفيد به حساب ميĤيد. بنابراين به عنوان مثال، داشتن تعريف واضحي  از صالحيته هادانست
  پذيري مشترك در نوآوري هستند. زا براي ريسك متقابل و اهداف مشخص عملياتي، عواملي موفقيت
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  ): ابزارها و روشهاي به كار گرفته شده براي اقدامات5-2جدول شماره (
  

 روششناسي اختصاصيابزارهاي عمومياقدامات حمايتي
منظور از شايستگي  را  -1

  روشن  كنيد.
  
جلوه اهداف را جمعĤوري -2

  و دسته بندي كنيد.
  
مكانيسم خوب تعامل از  -3

  ميان افراد مطمئن شويد.
  
 با قدرداني از شايستگي -4

هاي فردي از ارتباط مطالب 
  اطمينان حاصل كنيد.

  
در مسير اجراي مأموريت -5

از انتظارات متقابل اطمينان 
  حاصل كنيد.

  
شويدكه   مطمئن-6

شايستگيها از طريق تعاملها 
و نرمهاي كافي مورد  

  تند.  احترام و قدرداني هس
  
 

  مصاحبه هاي باليني  -
  نقشه برداري از ذهن  -
  روايت گوئي  -
جستجو گر/ صفحه  -

  گسترده
 مباحثات رو در رو -
  نقشه برداري از ذهن  -
  
  مباحث رو در رو -
  نقشه برداري از ذهن  -
  
  جلسات حل مشكل -
  مباحثات رو در رو -
  گروه هاي خرد -
  
  شبكه متخصصان  -
  جلسات حل مشكل -
  مباحث رو در رو -
  
  جلسات حل مشكل  -
  روايت گويي  -
  

 

  سبك ها را شناسائي كنيد. -
  مفاهيم شخصي را شناسائي كنيد. -
  دانش واضح را شناسائي كنيد. -
  مأموريت را روشن  كنيد. -
  اهداف را دوباره فرمول بندي كنيد. -
  اهداف جديد را تعيين كنيد. -
  نوآوري راهبردي را توسعه بخشيد. -
  انتظارات متقابل را ايجاد كنيد. -
مهارت هاي شنيداري را به حداكثر  -

  برسانيد.
  بازخوردها را گسترش دهيد. -
  اعتماد به نقس تيمي را ايجاد كنيد. -
  خصوصيات تيمي را شناسائي كنيد. -
يك تحليل شكاف را براي شايستگي  -

  هاي تكميلي انجام دهيد.
  كنيد.خبرگان را در شبكه شناسائي  -
  انتظارات را روشن كنيد. -
راه حل هايي براي بهبود مكانيسم  -

  ها. 
  زبان مشترك را ايجاد كنيد. -
تحليل هاي وظايف پف مديريت  -

  پروژه. 
اعتماد و احترام به شايستگي را ايجاد  -

  كنيد.
  روش هاي مذاكره.  -
رفتار هاي راهنمائي را گسترش  -

  دهيد.
 

  
  )Boder, 2006منبع: (
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  حل كردن خالقه  مشكل: ارزش افزوده خالقيت جمعي:    -

ي نوين براي خود مشغول بوده، معموالً با به كارگيري روش منحصر فناوري هاكساني كه مدت زيادي در توسعه 
مند به ساير  به فردي در جريان تفكر خالقه خود، بدون تحقيق روشهائي خارج از مفاهيم خود و بدون ارجاع نظام

هايي را دخالت دهند كه در گذشته تا حد زيادي به آن  اي در حل مشكل ن در زمان برخورد با مسئلههمكارا
ي توسعه و تالشهاي بهتر براي گوش فرادادن به مشتريان براي ه هاكردند. در ميان اين موارد هزين توجهي نمي

) به آن اشاره كرده است. مشخص 2002(خورد، همانگونه كه اولويك  پيشبيني نيازهاي تلويحي آنها به چشم مي
شده كه هر دو اين پارامترها ممكن است در زماني كه سايرين را در توسعه جريان تفكرات اشتراك داد، به صورت 
زيادي بهبود يابد. مهارتهاي افراد بخشهاي طراحي و توليد در اولين مورد مهم بوده و در دومين مورد مهارتهاي 

  است. بازار حياتي ديده شده
شامل؛ توسعه يك محصول از مرحله طرح اوليه است. اين  چالش  مي گيردموضوعي كه مورد تحليل قرار  

شامل گسترش زمينه تحقيق است. با مهندسين براي روشن كردن رويه استدالل آنها در زماني كه بر روي 
اف به صورتي خيلي بندي اهد ترين راهبرد، فرمول گسترش محصول جديدي هستند، مصاحبه شد. معمول

مستقيم بود و بعد در كنار قراردادن آنها با شرايط رو در روي فعلي. آنها محصوالتي را كه قبالً وجود داشته را 
كه چگونه وضعيت موجود را با در نظر گرفتن خصوصيات شرايط جديد  مي كنندمقايسه كرده و سپس تصور 

ياي عملي بودن را دارد و در برگيرنده وضعيتي است كه . اين يك راهبرد مرتبط است كه مزامي دهندتغيير 
د كه  مشكل به صورت كامالً مي شو. ولي اين امر مانع مي كندالوصولي را فراهم  هاي نسبتاً سهل حل تقريباً راه

 ).2004متفاوت مورد عنايت قرار گيرد (ساوني و همكاران، 
  

  خلق دانش عمومي:  -

هاي نوآورانه بيابد. اين  حل براي حل مشكالت راه مي توانديك سازمان در حال تكامل (يك سازمان پيشرو) 
يي در ه هافرضيه ساخته شده كه در دنياي اقتصادي امروزين، مسائل مهم را ميتوان با ايجاد مشاركت و شبك

نشان داد. اين امر داللت دارد بر اين كه مسير براي تشخيص آن، ايجاد  ،ها درون سازمان و هم چنين بين سازمان
كه چگونه يك  دمي شوي جمعي است. در اين جا اين سئوال مطرح ه هادانائي نوين توسط فراهم آوردن دانست

شتر دانش فني را در كاربردهاي مشخصي گسترش داده و آنها را به سطح باالتري از دانش كه بي مي تواندسازمان 
اساسي است ادغام كند؟ اين مورد براي تكامل سازمان حياتي است، زيرا دانائي سطح باالتر يك دارائي بالقوه براي 

مي ازمان يك نيروي فعاليه مشخص و اساسي داشته باشد، ـاير زمينه هاست. اگر اين سـردها در سـايجاد كارب
ي جديدي براي نوآوري راهبردي فراهم كند. ه هاداده و را ي بالقوه نوآوري را با دانش فني انطباقه هازمين تواند

تحت شرايط مختلف، اين مورد خلق دانايي عمومي براي آنست كه اجازه دهد كه تجربيات از يك وضعيت به 
 مند انتقال يابد.  وضعيت ديگري در يك شرايط نظام
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  هاي خلق دانش مدل -2

  سه جزئي خلق دانش:   -

 4اند. فرآيند  فرآيند خلق دانش در سازمان را از طريق يك مدل سه جزئي به نمايش گذارده نوناكا و همكارانش
  هاي دانشي سازمان اجزاء اين مدل را تشكيل ميدهند. و داراييBa، مفهوم SECIمرحله اي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 آفريني): مدل سه جزيي دانش2-2شكل(

  )(Gotschalk, 2005: 2منبع:
  SECI.  فرآيند چهار مرحله اي 1

گردد.  پذير مي كانـطح سازمان، امـجايي دانش ضمني و دانش صريح در س خلق دانش از طريق تعامل و جابه
پذيرد  ي سازمان به چهار شيوه صورت ميه هاجايي و تبادل دانش صريح و ضمني در بين افراد و گرو جابه

)Popadiuk&Choo, 2006.(  
 1پذيري تبديل دانش ضمني به دانش ضمني جديد يا جامعه  
 2سازي تبديل دانش ضمني به دانش صريح يا بروني  
 3تر يا تلفيق تبديل دانش صريح به دانش صريح جديد و پيچيده 
 4سازي تبديل دانش صريح به دانش ضمني يا دروني  

                                                            
١- Socialization 
٢- Externalization 
٣- Combination 
٤- Internalization 

 baمفهوم  SECI:فرايند دانش آفريني 

 تعديل كننده داددرون

 پايگاهي براي تبديل دانش 

 برترسازي فضايي براي خود 

 

 ظرفيت وتوانايي

 /آشكارتبديل بين دانش پنهان 

  فرايند پيوسته  رشد و انتقال ازطريق
 تبديل دانش 

  تعديل چگونگي ايفاي نقشba به
 SECIعنوان پايگاهي براي 

 دادبرون
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 Ba. مفهوم 2

Baتـواند مكاني فيـزيكي، ذهني و يا  روابط در جهت خلق دانش، اين مكان ميگيري  است براي شكل مكاني
و با محيط پيرامون رابطه برقرار نموده، به تبـادل داده،   فرصتي است تا افراد با يكديگرBaتلفيقي از اين دو باشد. 

در Baد در قالب هايي را در جهت خلق دانش شكل دهند. تعامل افرا اطالعات و عقـايد بپـردازند و همكاري
گنجند. در واقع اين تعامالت به شكلي داوطلبانه،  وانين و كنترلهاي سنتي سازمان نميـچارچوب سلسله مراتب، ق

). نوناكا و MarrieFayard,2003بر مبناي توجه و احترام متقابل و غالباً در راستاي كار تيمي شكل مي گيرد (
 Nonakaبندي نموده اند ( ا به چهار گروه به شرح ذيل دستهرBaبندي جامع انواع  همكارانش در يك تقسيم

et al, 2000; 94-95:(  

 يابند،  مدلهاي ذهني افراد است كه در آن افـراد فرصت مي و براي تسهيم احساسات، تجارب : فضايي1ابداعي
عالقه، توجه و فضايي براي پيدايش  Baتا با رفع موانع بين فردي به هم دلي دست يابند. به بيان ديگر اين 

شود.  اعتماد است. در اين فضا بر تسهيم دانش از طريق ارتباطات چهره به چهره و برخوردهاي نزديك تأكيد مي
  پذيري در ارتباط است. گردد؛ اين فضا با مرحله جامعه فرآيند خلق دانش در اين فضا آغاز مي

 
  اين نوع از 2ارتباطي :Ba تر برخوردار است. در اين فضا افـراد  نظام يافتهدر مقايسه با نوع ابداعي، از شكلي

هاي  شده واكنش نشان دهند و به تحليل هاي تسهيم هاي ذهني و مهارت شوند تا نسبت به مدل ترغيب مي
وان با انتخاب تركيب مناسبي از افراد داراي ـت ضا را ميـها دست يابند. اين ف شخصي از اين مدلها و مهارت

 توان تخصصي تقويت نمود.هاي فردي و  قابليت
 

  شود. در اين فضا دانش صريح خلق  : در اين محيط دانش صريح موجود با دانش جديد تلفيق مي3ساختاري
 توان با مرحله تلفيق مرتبط دانست. ند ميشود، به همين دليل اين محيط را مي شده و نظامم

 
  دروني"پذيرد. مفهوم  آسـاني صورت مي: در اين فـضا تبديل دانـش صـريح به دانـش ضمني به 4تمريني 

در كار با اين فضا در ارتباط قرار "مشاركت داوطلبانه"و "يادگيري حين كار"و هم چنين مفاهيمي چون  "سازي
 ميگيرند.

 
  هاي دانشي سازمان . دارايي3

جو اعتماد، رسانند. وجود  ش در سازمان ياري ميـابعي هستند كه به خلق دانـسازمان من 5هاي دانشي دارايي
آيند. نكته مهم در خصوص  شمار مي هاي دانشي سازمان به ي عملكردي از مهمترين داراييه هانقشها و روي

                                                            
١- Originating Ba 
٢- Dialoging Ba 
٣ - Systemizing Ba 
٤- Exercising Ba 
٥- Knowledge assets  
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هاي  ها از محيط خارج وجود ندارد؛ به بيان ديگر دارايي هاي دانشي آن است كه امكان كسب اين دارايي دارايي
) 2000). نوناكا و ديگران (Gotschalk, 2005: 25( بايد، در درون سازمان ايجاد شوند دانشي ارزش آفرين مي

ها را به چهار دسته به  هاي دانشي سازمان اين دارايي به منظور تشريح چگونگي خلق، كسب و شناسايي دارايي
  اند:  شرح ذيل تقسيم نموده

  
 سازمان با ي مشترك اعضا ه هادر دانش ضمني ناشي از تجرب ه ها: اين اندوخت 1اندوخته دانش تجربي

ها و  ها، مهارت ي دانشي سـازمان در توانمنديه هايابد. اندوخت يكديگر، مشتريان، توزيع كنندگان و ... نمود مي
  ). Gotschalk, 2005: 25يابد ( دانش فني كاركنان نمود مي

  يابد. ؛ كه در حاالت به كارگيري زبان بدن توسط كاركنان نمود مي2اندوخته فيزيكي -
 يابد. ؛ كه در عالقه، اعتماد و توجه كاركنان به يكديگر و سازمان نمود مي3احساسياندوخته  -
 ؛ هم چون احساس زندگي و شادي. 4برانگيزاننده  آور و ي نشاطه هااندوخت -
  يابد. هاي رايج در سازمان نمود مي ؛ كه در طنز، زبان ادبي و سرگرمي5ي هنريه هااندوخت -
 
 دوخته ادراكي دانش صريحي است كه بر پايه ادراكات اعضا سازمان و هم : ان 6اندوخته هاي دانش ادراكي

در تصـاوير، نمـادها و زبـان  ه هاگيرد. اين اندوخت چنين مشتريان از محصوالت و عمـلكرد سـازمان شـكل مي
يـابد. تصورات مشتريان در خصوص نام تجاري سازمان و هم چنين ادراكات كاركنان از  سازمان نمود مي

 ,Suurlaet alگيرد ( ي ادراكي سازمان را در بر ميه هامحصوالت و فرآيندهاي كاري سازمان بخشي از اندوخت

2002.(  
 
 دانش صريح نظام يافته و دستهبندي شده در خصوص  ه ها: اين اندوخت7مند ي دانش نظامه هااندوخت

 هاي سازمان، ويژگي خصـوص تكنولوژيگيرد. دانش صريـح مـوجود در  مسائل گوناگون سازمان را در بر مي
 شده درخصوص مشتريان، توزيع بندي ها و اطالعات و دانش ثبت شده و طبقه هاي محصوالت، دستورالعمل

هاي معنوي خود مانند، حق امتياز از جمله  كنندگان و نيز حقوق قانوني سازمان بر دارايي كنندگان و تأمين
 ).Chou & He, 2004د (آين مند به شمار مي اندوخته هاي نظام

 
 ه اي دانست كه به بخشي از روي توان دانش ضمني مي را عادي يه ها: اندوخت 8عادي دانش يه هااندوخت
 هاي روزمره سازمان بدل شده است. دانش فني موجود در سازمان، فرهنگ ي جاري، فرآيندها و فعاليتها

جنبه  ه هاآيند. اين اندوخت ند به شمار ميم نظامي ه هاجاري عملكردي از جمله، اندوخت يه هاروي و سازمان

                                                            
١- Experiential Knowledge Assets 
٢- Physical Knowledge 
٣ - Emotional Knowledge 
٤- Energetic Knowledge 
٥- Rhythmic Knowledge 
٦- Conceptual Knowledge Assets 
٧-Knowledge Assets 
٨- Routine Knowledge Assets 
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 ,Suurla et alي متداول انجام امور و الگوهاي مشترك فكري تقويت ميگردد (ه هاعملي داشته و به وسيله شيو

2002.( 

) بر اين باورند كه موفقيت فرآيند خلق دانش در سازمان در گرو توجه مديران به ايجاد و 2004چو و هي (
هاي دانشي سازمان و مراحل مختلف فرآيند  آنان ارتباط موجود ميان دارايي .هاي دانشي است داراييگسترش 

SECIمدل ارائه شده توسط آنان 2-9دانند. نمودار( را عاملي مهم در تسهيل فرآيند خلق دانش در سازمان مي (
 را نمايش مي دهد. SECIند هاي دانشي سازمان و مراحل مختلف فرآي در خصوص ارتباط موجود ميان دارايي

  
  
  
  مدل دانش آفريني ماتوسيك: -

 ,Choo & Bontisاگرچه تئوري نوناكو به عنوان مشهورترين مدل در ادبيات راهبردي دانش بيان شده است (

هاي دانشي داراي يك بعد پنهان در روندهاي مختلف فرايندكه همه  مي كنندگاشل ونهِپيت ادعا ، )، اما2002
). اين روندهاي تبديل دربرگيرنده دانش آشكار و  Ghoshal&Nahapiet،1998باشند (تبديل دانش مي

) نوناكو 5و دروني كردن 4كردن، تركيب3، بيروني كردن2(اجتماعي كردنSECIوسيله مدل است كه به 1پنهان
ارائه شده توسط ماتوسيك تا حدود زيادي رفع  6بيان شده است. اين نقد با استفاده از دانش عمومي و خصوصي

). 3- 2). مفهوم دانش عمومي و خصوصي در برگيرنده دانش آشكار و پنهان است (شكلMatusik, 2002گرديد (
. او مي دهدو خصوصي را در ايجاد نوآوري در سازمان توضيح نظريه ماتوسيك نقش و تأثير نسبي دانش عمومي 

  سازد.  طور تجربي روشن ميپذير دانش عمومي و خصوصي را بهمفهوم و ساختار تفكيك

                                                            
١ - Tacit & Explicit knowledge 
٢-Socialization 
٣-Externalization 
٤-Combination 
٥-internalization 
٦ - Private & Public knowledge 

 SECI): ارتباط دارايي هاي دانشي سازمان و مراحل مختلف فرآيند 5-2نمودار (

  )Chou & He, 2004منبع : (     
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توسعه  فرايندكه دانش عمومي و خصوصي به طور متمايز بر  مي دهداو هم چنين با يك مثال نشان  
اند. اول اين كه، چگونه دانش مورد وجود دارد كه هنوز جواب داده نشدهگذارد. به هرحال، دو محصول تأثير مي

هاي متقابلي مابين دانش د؟ دوم، چه نقشمي شوسازماني موجود از طريق دانش عمومي و خصوصي خلق 
  عمومي و خصوصي وجود دارد؟ 

شكل الگوي راهبردي نوناكو به  SECIرا  از مدل  "1تبديل دانش "به منظور پاسخ به اين سؤاالت مفهوم  
نوآوري استخراج كرده و به جاي تبديل دانش آشكار و پنهان در سطح فردي،فرضيه اين است كه دانش سازماني 

. چهار شيوه راهبردي مي گيرداز طريق تغيير و تبديل دانش خصوصي و عمومي در سطح سازماني صورت 
اين الگو يك مدل مفهومي براي تشريح و ارزيابي دهيم.  مختلف را در تغيير و تبديل دانش سازماني ارائه مي

آفريني هاي دانش. راهبردمي دهدرا ارائه  2هاي دانشيآفريني سازماني و روابط آن با داراييهاي دانشراهبرد
  )5-2د (شكل مي شوشناخته EICEسازماني چهار نوع هستند كه اين چهار بعد با عنوان مدل 

    

  

  
  

  آفريني سازمانيهاي دانش): راهبرد3-2شكل(
  )Matusik, 2002منبع: (

  : از دانش خصوصي به دانش خصوصي3پويشي) كاوشي(هاي راهبرد .1
 : از دانش خصوصي به دانش عمومي4هاي كارآفريني نهاديراهبرد .2
 به دانش عمومي : از دانش عمومي5هاي تركيبيراهبرد .3
 : از دانش عمومي به دانش خصوصي6برداري هاي بهرهراهبرد .4

  

                                                            
١-Knowledge conversion 
٢-Knowledge assets 
٣-Exploration strategies 
٤-Institutional entrepreneurship strategies 
٥-Combination strategies 
٦-Exploitationstrategies 

 دانش خصوصي

 دانش عمومي

 دانش خصوصي  دانش عمومي

 از

به
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  تسهيم دانش:  -ب

ي كه افراد متقابالً دانش عيني و ضمني خود را جهت خلق فرايندبرخي از پژوهشگران تسهيم دانش را به عنوان 
 ). هم چنين تسهيم دانش را به عنوان تسهيلKamasakand Bulutlar،2010( مي كننددانش جديد تبادل 

ل سه مؤلفه كليدي است؛ اهداف، شام فراينداند. اين  گر تبديل دانش جمعي افراد به دانش سازماني تعريف كرده
  ).Bruce Ho and Hsu، 2009روش و سطح تسهيم دانش (

 فرايندهاي مربوط به انتقال يا توزيع دانش از يك فرد يا سازمان به فرد، گروه يا سازمان ديگر  كليه فعاليت 
و افراد اغلب تمايلي به انتقال  سازمان ها) در الگوهاي سنتي،  2001د ( لي، مي شوانتشار يا تسهيم دانش ناميده 

و تسهيم دانش كه از آن برخوردارند، ندارند. زيرا به جاي اين كه دانش به عنوان يك منبع نگاه كنند، آن را به 
پندارند و تمايلي ندارند كه آن را با ديگران تسهيم  عنوان منبع قدرت، اهرم نفوذ و ضامن استمرار شغل خود مي

هاي فرايند، بيشتر مي تواند مي كندتسهيم اطالعات و خلق دانش در ميان اعضايش حمايت كنند. سازماني كه از 
). 2008، به نقل از پاالنسيامي، 2001مؤثر كارآمدي را تعريف كند و عملكرد سازماني خود را بهبود بخشد (لوين 

مي خود را با ديگران، تسهيم  و بينشهاي ه هادـراد ايـدر سازماني كه از فرهنگ تسهيم دانش برخوردار است به اف
دانند. بنابراين، بايد در بين  طبيعي مي فرايند. زيرا به جاي اين كه مجبور به اين كار باشند، آن را يك كنند

اعضاي سازماني اين انگيزه به وجود آورد كه بدون ترس از دست دادن موقعيت خود، به تسهيم دانش در سازمان 
يل اطالعات و تجارب منفك به آن چه كه كل سازمان بتواند از آن استفاده كند، بپردازند. شرط الزم براي تبد

). تسهيم دانش 46، ص 1385توزيع و به اشتراك گذاشتن دانش در درون سازمان است (پروست و ديگران، 
ن را به انتقال و توزيع دانش از يك فرد يا گروه به فرد و گروه ديگري باشد. تسهيم دانش سازماني افراد سازما

ه . اعضاي سازمان با اتصال به منابع دانش بيروني از اطالعات، تجارب و ايدمي كندمنابع دانش خارجي متصل 
ند كه ممكن است در داخل سازمان قابل دسترسي نباشد. داونپورت و پروساك مي شومند  ي جديد بهرهها
يله آن منابع، دانش و تجارب از طريق ي كه به وسفرايند) تسهيم دانش را به عنوان 1997) و سنگه (1998(

. آنها معتقدند كه تسهيم دانش منجر به تحقق مي كنندد، تعريف مي شوهاي ارتباطي مبادله  همكاري و مكانيزم
) 2007به عقيده هولد ( (Lin, 2007:1-3). مي گردد، بخشها و افراد مختلف سازمان هااهداف و پيشبرد امور 

مند به منظور انتقال و مبادله دانش و تجربه به ميان اعضاي يك گروه يا  فعاليتي نظامتوان  تسهيم دانش را مي
شـناسايي، تـوزيع و  فرايندسازمان يا يك هدف مشترك تعريف نمود. به عبـارت ديـگر، تسهيم دانـش به عنـوان 

د. مي شوبه گذشته تعبير نسبت  مسايل تر هزينه وكم سريعتر و بهتر حل منظور به موجود دانش از برداري بهره
برداري بهتر از آن  خلق دانش جديد از طريق تركيبهاي مختلف دانش موجود با بهره مي تواندهدف تسهيم دانش 

  .(Hold , 2007: 37)باشد 
تسهيم دانش ارايه  فرايندو ارتباط آنها در  فناوريو  فرايند)، سه عنصر كليدي شامل افراد، 6-2در شكل ( 
تسهيم دانش در سه حالت مبتني بر تقاضا، تسهيم دانش پنهان و تسهيم دانش آشكار صورت مي ند. مي شو
  ).Garfield, 2006: 10-11گيرد(
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  تسهيم دانش فرايند): 4- 2شكل (

)Garfield, 2006: 11 ((Hold , 2007 : p37)  
  كاربرد دانش:  -ج

يابي به مقاصد سازمان در  كارگيري دانش عيني و ضمني از داخل سازمان و چه از خارج از آن، با هدف دست به
هاي  كارگيري قابليت ي بهفعاليت هابرداري از دانش شامل؛  ). بهره2010روشي كاراتر را گويند (منوريان و كمدا، 

ي ه هادر كاال و خدمات قابل معاوضه، جايگزيني آن و توزيع آن در حوزسازماني به وسيله دانش تعبيه شده 
برداري و به كارگيري دانش  اين مؤلفه در مديريت دانش، به مفهوم بهره). Neilsen،2006فعاليت سازمان است (

  به منظور عينيت بخشيدن به دانش و دستيابي به نتايج ملموس آن است. 
 فراينديي كه در فعاليت هامعيار و شاخص مناسبي براي تعيين موفقيت اصوالً استفاده مؤثر از دانش  

ش تنها راه عينيت بخشيدن ـارگيري دانـبرداري و به ك رود. زيرا بهره اند، به شمار مي مديريت دانش معرفي شده
اجرا و ش را معادل مرحله ـبرداري از دان وان بهرهـت ايج ملموس آن است. پس ميـش و دستيابي به نتـبه دان

  تغيير موقعيت فضاهاي همكاري
  مكان هاي بحث و تبادل نظر

 ها
ويه

و ر
ها 

ي 
مش

ط 
خ

 
 دانش در افراد

ان
نه

 

ش
ادا
و پ

ي 
زياب

ار
 

 

 

دانش در مستندات و 
كار پايگاه هاي داده
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 پرسش، مسئله يا نياز  پاسخ يا راه حل

بايگاني جواب ها براي
استفاده مجدد در آينده

تسهيم بينش ها، حل 
مسائل و مضامين قابل 

 استفاده مجدد
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). در واقع هدف اصلي از مديريت دانش، كاربرد آن Probst,2000مديريت دانش دانست ( فراينددر  1سازي پياده
براي عملكرد بهتر، اثربخشي باالتر و كيفيت بيشتر خدمات و عمليات سازماني است. رسالت مديريت دانش زماني 

                                     كار گرفته شود  كه دانش الزم ايجاد، ذخيره و به درستي به مي يابدتحقق 
)Garud, 1997,Sarriegui&Teillet, 2000.(  

: 1388الهي و داوري،  مديريت دانش، توانايي خرد جمعي، در افزايش پاسخگويي و نوآوري است (سيف 
ديدگاه دانش، منبع مزيت ). اين تعريف از مديريت دانش به طور خاص بر كاربرد دانش متمركز است. از 36

). در اقتصاد مبتني بر دانش موفقيت يك شركت 89: 1388رقابتي كاربرد دانش است، تا خود دانش (قليچ لي، 
بستگي به توسعه، گسترش، حمايت و نوسازي دانش و داراييهاي دانشي و سپس هدايت آنها به بازار به صورت 

رد و در اين اقتصاد نرخ كسب، خلق و استفاده مؤثر از دانش و جريان سريع و مداوم بهبود كاالها و خدمات دا
 سازمان هاهاي دانشي در جهت توليد بهتر كاالها و خدمات به صورت تنها مزيت نسبي قابل اهميت براي  دارايي

). هم چنين هدف سازمان از به كارگيري دانش، تطبيق مداوم 80: 1387در خواهد آمد (عالم تبريز و رحيمي، 
سياسي و ترجيحات مشتري) است (محمدي فاتح و ديگران،  -با محيط خارجي (بازار، شرايط اجتماعيخود 
1387 :16 .(  
برند  سود مي گيري ي تصميمفعاليت هااز حل مسأله، يادگيري پويا و  سازمان هابه واسطه مديريت دانش،  

)Gupta, Lyer& Aronson, 2000مالي سازمان در پژوهش مكلين و  ). تأثير مديريت دانش بر بهبود عملكرد
)؛ مديريت دانش همچنين از طريق اثرگذاري بر Mckeen & Zack, 2005: 1-12زاك به اثبات رسيده است(

گردد  سازمان ها، موجب ارتقاء اثربخشي مي تواندكيفيت هدفگذاري، دانش مديران و كاركنان و نيز موقعيت بازار 
)Muherman, 2001: 150-161سازمان هاد كه اوالً مي شوتقد است نظام مديريت دانش موجب ). ميلز مع 

هوشمندانه عمل كنند، به طوريكه كارآيي و موفقيت آنها قطعي گردد و ثانياً سازمان به ارزش وجودي دانش در 
  ).148: 1387پيشبرد اهداف سازمان و ادامه رقابت در بازار جديد جهاني پي ببرد (عالم تبريز و رحيمي،

  ذخيره دانش: -د

و بتوان در آينده از آن استفاده نمود،  مي كندكدگذاري دانش عيني و ضمني كه به فهم بهتر دانش كمك  فرايند
سازي دارد، به نحوي كه از استفاده  شده نياز به ذخيره ). دانش خلق2007را گويند (منوريان و كسائي، 

  ).2001يگران، غيرقانوني يا نامناسب و يا سرقت محافظت شود (گلد و د
سازي و  د كه به منظور انتخاب، ذخيرهمي شوهايي گفته  نگهداري دانش، به كليه اقدامات و فعاليت 

مي هاي الزم در سازمان در جهت ايجاد حافظه سازماني و خبرگي و تخصص ويژه سازمان صورت  روزآمدي دانش
  ).  80-79: 1384(شاهقليان،  گيرد

به عملكرد بهتر  مي توانددر يك سازمان دانشي، دانشي را كه در مرحله تحصيل دانش ايجاد شده و  
ي سازمان، ميزان فعاليت هاد. نوع مي شوسازمان به نحوي ياري دهد، در حافظه سازماني نگهداري و حفظ 

با ايجاد حافظه  ن هاسازما. مي كندگيري حافظه سازماني كمك  تخصصي بودن آن و ساختار سازماني به شكل
و نوعي خبرگي و تخصص سازماني در خود ايجاد  مي كنندسازماني كليه اطالعات و دانش الزم را در خود ذخيره 

ي سازماني نظير تعديل ه ها). به خصوص كه برخي برنامProbst,2000انجامد ( كه به بقاي آنها مي مي كنند
منجر  مي تواندد كه داراي تجربيات و دانش با ارزشي بوده و شومي نيروي انساني باعث خروج افرادي از سازمان 

                                                            
١  - Implementation phase 
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شود و از سوي ديگربا توجه به پيچيدگي عمليات و چند رشتهاي  سازمان هابه از دستدادن دائمي دانش فني اين 
العادهاي  ي سازمان، وجود حافظه سازماني كه نوعي بايگاني فعال و پوياست از اهميت فوقفعاليت هابودن 
ردار است. اين حافظه سازماني بايد دائماً به روز شده و اطالعات آن مورد بررسي قرار گيرد، تا اطالعات برخو

نادرست و بي فايده خارج شده و اطالعات مفيد باقي بماند. براي ذخيره دانش نيز ابزار مختلفي وجود دارد از 
خاص خود را دارند. نگهداري شامل سه مرحله  هاي جمله؛ مغز انسان و اسناد و مدارك و رايانه كه هر يك ويژگي

  است:

هاي متعددي كه با آنها عجين فراينددر اين مرحله سازمان بايد از اتفاقات، وقايع، افراد و مرحله اول انتخاب:
شدهاند يا سروكار دارند، دست به گزينش زده و مواردي را كه ارزش مراقبت دارند تعيين و شناسايي نمايند. براي 

د؛ ابتدا افراد با ارزش و كليدي سـازمان كه داراي مي شودنبـال  سازمان هااين منظور چند فعـاليت عمده توسـط 
ندو نيز درسهاي تاريخي ناشي از شكست و مي شوزش و مورد نياز هستند، شناسايي هاي با ار تجـارب و دانش

هاي مناسب  ) و سپس با استفاده از روشProbst, 2000ند (مي شوهاي گذشته مستند و مكتوب  موفقيت
، پردازش اطالعات و مديريت اسناد، در كنار استفاده از ابزار مناسب براي دسترسي سريع به دانش ذخيره شده

  ).Radding, 1998د (مي شودانش مورد نياز انتخاب 

در مرحله بعد بايد اطالعات و تجارب افراد كليدي و نيز مستندات تهيه شده در حافظه  مرحله دوم ذخيره:
در  مي تواندسازماني ذخيره شوند. حافظه سازماني شامل همه چيزهايي است كه در داخل سازمان وجود دارد و 

د؛ مي شو). در واقع از اين مرحله عمليات رمزگذاري دانش انجام kim,1993ابي شود (مواقع مناسب بازي
رمزگذاري عبارت است از گنجانيدن دانش سازماني در قالب سازماني و قالبهايي كه به واسطه آنها دسترسي كليه 

 ).Probst, 2000د (مي شواشخاص نيازمند به آن تسهيل 

و  ه هااگر دانش ذخيره شده در حافظه سازماني با تغيير و تحوالت محيطي و برنام مرحله سوم روزآمدي:
د، مي شوي هنگفتي مـواجه ه هااقدامات درون سازماني همگام نباشدو مرتباً اصـالح و بـروز نشود، سازمان با هزين

رفته نشوند، سيستمهاي توان گفت كه چنانچه سازوكارها به هنگامسازي دانش در سازمان به كار گ بنابراين مي
  ).  8: 1389به نقل از هاشمي، Probst, 2000شكل گرفته بر اساس دانش دير يا زود از بين خواهند رفت (

  هاي زيرساختي مديريت دانش قابليت  2-2-10-2

  پردازيم: با توجه به اهميت اين عوامل در اثربخشي مديريت دانش در زير به تشريح آنها مي

  فني مديريت دانش: زيرساخت هاي -الف

مي هاي فني در يك سازمان چگونگي نقل و انتقال دانش را در سرتاسر سازمان و دسترسي آن را تعيين  سيستم
آوري،  ) تسهيل سريع جمع1ها سازمان را قادر به؛  سازه ). در واقع، اين زير,2011Chang and Chuang(كنند

سازي دانش و خلق دانش جديد را دارد  ) معكوس3دانش، هاي  ) ادغام اجزاي جريان2ذخيره و تبادل دانش، 
)2004Chuang,هاي مديريت دانش مورد فرايندجهت كمك و ارتقاي  مي توانندهاي فني  ). اين سيستم

  استفاده قرار گيرد.
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  فناوري-1

جهت يافته كه در  عبارت است از كاربرد سيستماتيك علوم يا نوع ديگري از دانش و اطالعات نظام فناوري
گيرد. به عبـارت ديـگر تكنولوژي به عنوان راهكارها و اهدافي  برداري قرار مي كردن نيـازها مـورد بهره عملياتي
شود  يي گفته ميه هاكند. تكنولوژي به مؤلف گردد كه انسانها را به توليد ماهرانه و اثربخش رهنمون مي تلقي مي

شوند و آنان را به خلق ايده، محصول  عات و دانش به كار گرفته ميكه هنرمندانه توسط انسانهايي با تجربه، با اطال
ست. با اين همه، فناوري هاكند. مديريت دانش به عنوان يك راهبرد كسب و كار، مستقل از  و يا سرويس نايل مي

مديريت  فرايند، اثربخشي و كارايي مي تواندمتناسب با هركدام از مراحل چرخه حيات مديريت دانش  فناوري
 ودـوج اي شده بستهبندي شـدان مديريت زارهايـابل توجهي بهبود بخشد. اگر چه ابـزان قـش را به ميـدان

 فناوريهاي  حل در مرحلهاي از حيات مديريت دانش مفيد باشد. راه مي تواند اطالعات فناورينوع  هر ندارد،ولي
. مي كنداري، جريان كار، مديريت سند و ... فراهم سازي دانش، همك مديريت دانش، بنياني براي حمايت و سهيم

مي كنندگان  آورند كه كاركنان، مشتريان، شركا و تأمين مي وجود به مركزي منبع عنوان به را اين ابزارها فضايي
مديريت  فناوريترين اشكال  اطالعات را با هم مبادله كنند و در نهايت تصميم بهتري انجام دهند. معروف توانند

كنندگان  ا و تأمينـجايي كه مشتريان، رقب -2، اكسترانت1ش، وروديهاي دانش هستند مانند اينترنت، اينترانتـدان
ي ه هاجنبه عمومي دارند؛ نظير، ميكروسافت استاندارد يا پايگاه داد فناوري هابعضي از اين  -درگير هستند

، فناوريري، مديريت سند و ... در كاربرد لوتوس نوتز و بعضي از آنها ابزارهاي تخصصي هستند، مثل هوش تجا
عليرغم اينكه مديريت دانش را قدرتمند  فناورياصلي را بايد به خاطر داشت و آن توجه به اين مسأله است كه 

؛ بايد در خدمت كاربر باشد. بنابراين بايد ساده و قابل استفاده باشد و كاركنان بدون كمك متخصصان مي كند
 ).1384اطالعاتي بتوانند، از آن استفاده كنند (عدلي،  فناوري

مديريت دانش جذاب  فرايندكننده بالقوه  افزارها به خصوص به عنوان توانا نظير گروه فناوري هابرخي از 
سازي مديريت دانش هستند، كه بتوانند با جريان  يي داراي باالترين توان بالقوه جهت توانمندفناوري هاهستند. 

  كاركنان دانشي و مديران مطابقت داشته باشند.كار 
 ، عرضهه هاها، روي مشي اي درباره مشتريان، خط مندند كه پايگاه داده يكپارچه عالقه سازمان هاامروزه  

كنندگان و شركا ايجاد كنند، تا يك كاربر مرتبط، در يك محل خاص بتواند از طريق دسترسي به دانش، هر 
  كنندگان بداند. و عرضه ه هارويچيزي را درباره مشتري، 

 فناوريترين ابزارهاي  هاي مديريت دانش براي اين كه به درستي انجام شوند، نياز به پيشرفته فعاليت 
  اطالعاتي در سازمان دارند.

  موارد زير را تسهيل بخشد: مي تواندكه زير ساخت فيزيكي مديريت دانش  مي كند، بيان 3هايت
  هاي ويدئويي هم زمان و ... . هترين شكل آن پست الكترونيك، كنفرانسارتباطات عمومي؛ در ساد -

 دسترسي به منابع اطالعاتي يا دانش؛ به خصوص دانش صريح و رمزگذاريشده.
 نامه سازماني استاندارد. هاي تسهيم دانش؛ از طريق تهيه واژه مكانيزم -
ي خلق ه هابراي توانمندسازي چرخي اجتماعات عمل؛ خلق اين اجتماعات مكانيزم مهمي ه هاايجاد شبك -

 باشند. دانش سازماني مي
                                                            

١-Internet 
٢- Extranet 
٣ -  Hoyt(٢٠٠٤) 
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يابي آن براي كاربرد  بندي و اعتبار ي مختلف، بستهه هاآوري اطالعات و دانش از گرو انباشت دانش؛ جمع -
 مجدد.

  
  
  اطالعات:  فناوري  -

ي ارتباطات را ه هااطالعات تمام جنب فناورياطالعات از جمله عوامل مؤثر بر مديريت دانش است. عامل  فناوري
ه افزار و در دسترس بودنشان است. با وجود اين كه جنب افزار و نرم كه شامل سخت مي دهدتحت پوشش قرار 

كافي در دسترس باشد، ولي نتوانند وظايف  فناوريمهم است، منتها اگر زيرساخت  فناوريي مرتبط با عملكرد ها
 فناوري). مديريت دانش به يك محيط Ruikar et al , 2005نتيجه اي ندارد ( مورد درخواست را انجام دهند،

). نتايج Snyman et al , 2004و پشتيباني از هماهنگي و نظم وابسته است .( فرايندمؤثر براي خودكار كردن 
ي مديريت فعاليت هاهايي كه  سـازمان مي دهد) نشان 1997( 1وري امريكا مطالعه و بررسي مركز كيفيت و بهره

اطالعات براي توانا ساختن آنها  فناوريبايستي كه يك زيرساخت  مي كنند، احساس مي كننددانـش را شروع 
ارتباطات نه تنها براي ارتباطات و پخش دانش است،  فناوريجهت رسيدن به اهداف سازمان وجود داشته باشد. 

دهنده اصلي براي  باشد و به عنوان يك ياري يآوري، ذخيره و بازيابي دانش نيز م اي براي جمع بلكه وسيله
  ). Adenfelt and Lagerstro , 2005مديريت دانش سازمان پذيرفته شده است (

  اند: هاي اطالعاتي در جهت كمك به مديريت دانش داراي سه هدف كلي بوده ، محققان سيستم2تسه
  خلق مخازن دانش براي؛   -1
  و كاراطالعات خارجي، خصوصاً هوشمندي كسب  
 اطالعات داخلي، مانند گزارشهاي تحقيقاتي داخلي 
 3ها دانش غيررسمي داخلي، مانند پايگاه داده بحث 
انتقال دانش بهبود يافته، امكان دسترسي به آن و استفاده مجدد از آن از طريق توسعه ابزارهاي تحليلي  -2

 .4كاربرپسند
  سازمان در تسهيم آزادانه دانش و تجربيات.ارتقاء و محيط دانشي سازمان، شامل رضايت افراد  -3

 دار كه در تصميم يك روش معني و سازماندهي آنها بهه هاداد استخراج فراينداز  عبارتند دانش مخازن 
افزار وجود دارد كه براي حمايت از ابتكارات مديريت دانش ضروري  گيرد. دو نوع نرم گيري مورد استفاده قرار مي

  است.
  ي عملياتي به انبار را بر عهده دارد.ه هاوظيفه انتقال دادافزاري كه  نرم -1
 افزار مربوط به مديريت انبار داده ها. نرم -2

هاي اطالعاتي مانند  هاي اطالعاتي اين است كه چگونه دارايي ي مديريت دانش از منظر سيستمه هاآموز 
طور مناسب يكپارچه كنيم كه در خدمت ها را به  ، محتوا، تجربيات و تخصصه ها، سياستها و رويه هاپايگاه داد

                                                            
١  - American Productivity and Quality Center 
٢ - Teece(٢٠٠٠) 
٣- Discussion Databases 
٤- User- Friendly 
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هاي دانش را به دو صورت بدون ساختار (مديريت محتوا  توان مخازن و دارايي سازمان باشند. از طرف ديگري مي
) ذخيره كرد. از اين نظر، مديريت ه هاو پايگاه داد ه هاو اسناد، گروه افزار و ايميل) و ساختار يافته (انبارداري داد

هايي است كه اطالعات را گرفته و در جهت حمايت از اهداف كسب و كار به  فرايندها و  ز سيستمدانش متشكل ا
 ه ها. تالشهاي اوليه در خصوص مديريت دانش شامل استفاده از انبارداري دادمي كندمند تبديل  دانش ساخت

مشخص شده است كه قلمرو بيني الگوي آينده سازمان به شكل داده كاوي بوده است. اما امروزه  براي پيش
 ).1390و داده كاوي است (صوفي، طاهري،  ه هامديريت دانش فراتر از صرف انبارداري داد

اطالعات و ارتباط به عنوان يكي از سه عنصر مهم سيستم مديريت دانش (به همراه انسان و  فناوري 
گذاري دانش  ن است كه به اشتراك، ايفناوري ها. يكي از كاركردهاي اين (OECD, 2003)مطرح است  )فرايند

و دانش درون  مي كندشدن سلسله مراتب اداري كمك  بين كاركنان و مديران را تسهيل كرده و به هموارتر
ي اطالعاتي براي ثبت ه هاي محلي، پايگاه هاسازد، اينترانت، شبك پذير مي سازمان را براي افراد ديگر دسترس

  ). 110: 1387زاده، بوداليي، شريف( از جمله اين موارد استهاي كارمندان و نظير آن  توانمندي
گذاري دانش بيروني از طريق وب سايت  اطالعات و ارتباطات هم چنين سازمان  را قادر به اشتراك فناوري 

ها، متفاوت و روي  نمايد. اما سرعت دسترسي، محتواي اطالعاتي و روزآمد بودن آن در بين سازمان اينترنتي مي
اطالعات بايد  فناوري). در سيستم مديريت دانش، 17: 1386هايي همراه است (حسن زاده،  با دشواري همرفته

  .ها و تبادالت دانش بين دانشكاران را داشته باشد توانايي بيان حجم تراكنش
گذاري دانش، استفاده از اطالعات به عنوان عامل به اكتشاف دانش و اشتراك فناورياما عالوه بر نقش   

در نگهداري و مستند نمودن دانش آشكار كمك قابل توجهي بنمايد. در غير اين  مي تواندي مناسب فناوري ها
  .(O'Dell  & Grayson, 1998)هاي ايجادشده از بين خواهد رفت  اي از دانشصورت بخش عمده

  
  

مرحله 
 پنجم

 

مرحله
 چهارم

 

مرحله
 سوم

 

مرحله 
 دوم

 

مرحله 
 اول

 يكپارچگي

 (ادغام)

 تراكنش

 (تبادل)
 تعامل

  ارتقا

(توسعه)

 پيدايش

 (ظهور)

  
  اطالعات فناوري): مراحل پنجگانه توسعه سيستم مديريت دانش در بستر 5- 2شكل (

  (O'Dell  & Grayson, 1998)منبع: 
 
در اين مرحله سازمان از طريق ايجاد يك بستر اطالعاتي نظير يك وب سايت  پيدايش (ظهور): -. مرحله اول1

. بر روي اين بستر مي يابدي داخلي، حضور ه هاكوچك در اينترنت و ايجاد يك اينترانت كوچك شامل شبك
دسترسي د و اطالعات الزم براي نشان دادن نحوة مي شواطالعات شكل غيركافي و ايستا دارد و به ندرت به روز 

 با ارتباط و ها د. اطالعات به طور معمول به شكل محصوالت و خدمات، آدرسمي شوبه خدمات به كاربران داده ن
  دسترسي است. هاي معمول قابل دادن به سئوال شكل پاسخ به نهايت در و هاست سايت وب  ساير
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د. تعداد مي شوو پوياتر  مي يابداطالعات موجود در بستر اطالعاتي افزايش  ارتقا (توسعه): –. مرحله دوم2
. اطالعات به شكل پويا ارائه و مي يابدي داخلي افزايش ه هاي قابل دسترس در شبكه هاصفحات وب، تعداد شاخ

رود و به شكل د. هم چنين درجه تنوع اطالعات و محتواي آنها باال ميمي شودفعات به روزشدن آن زياد 
  قايب دستيابي هستند.كاتالوگ، خبرنامه و موتورهاي جستجو 

  
د و كاربران مي شوارائه اطالعات در اين مرحله بر پايه نياز مراجعان، سازماندهي  تعامل: –مرحله سوم. 3

با سازمان خود  SMSبا پست الكترونيك و يا خدماتي نظير  مي توانندنان، مشتريان، سهامداران و ...) ـ(كارك
د. هم مي شودو سويه رسمي بيشتري ميان كاربران و سازمان برقرار  ارتباط برقرار كنند. در اين مرحله ارتباط

، تا امكان تبادل اطالعات با سازمان خود مي گيردچنين بانكهاي اطالعاتي با موتور جستجو در اختيار كاربران قرار 
مي را خواهند داشت: يعني،  (On line)را بيابند.مشتريان امكان سفارشي كردن محصوالت و خدمات بر خط 

  تنها محصوالت و اطالعاتي را ببينند كه مورد نيازشان است. توانند
از خدمات به صورت بر خط استفاده  مي توانند): طي اين مرحله، كاربران تراكنش (تبادل –چهارم مرحله. 4

اخت كنند و معامالت كنند. جهت دريافت خدمات، اطالعات و محصوالت روي خط مبلغ مورد نظر خود را پرد
اي است كه بين خدمات و مالي يا امنيتي را به صورت بر خط انجام دهند. ارتباطات در اين مرحله به شكل زنجيره

د تا باالترين ميزان رضايت كاربران تأمين شود. به عالوه بر روي حريم افراد، تأييد صحت مي شومحصوالت برقرار 
  د.مي شوگي و عدم تكرار تمركز ارتباطات، اعتبار تبادالت، يكپارچ

در اين مرحله، همه خدمات و اطالعات سازماني، به سادگي در اينترنت  يكپارچگي (ادغام): –. مرحله پنجم5
كننده  اند و در فضاي الكترونيك خطوط متمايزقابل دسترسي هستند. كليه وظايف الكترونيكي يكپارچه شده

  .(Kelly, Carol, 2003)اند ادارات برداشته شده
 :توان مورد توجه قرار داد مديريت دانش در سازمان، عوامل زير را مي فناوريساخت  جهت ارزيابي زير

 كي مديريت دانشفناوري): سنجش زيرساخت 6-2جدول(

 محققانتعريف عملياتيمتغير

  

  

  

 اطالعات فناوري

  دسترسي به نرم افزارهاي كاربردي

 تناسب با نيازهاي كاربران

  كاربر پسند بودن

  ايجاد حافظه سازماني

پشتيبان كارگروهي و همكاري ميان 
  كارمندان

  دسترسي به سخت افزار و شبكه

  اطالعات فناوريزيرساخت كامل 

Metaxiotis et al 
(2005),  

Davenport (1999),

Arthur Andersen 
(1996),

APQC (1995),

O'Dell & Grayson 
(1998),

Kelly & Carol (2003).
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  تناسب با تسهيم دانش

سايتهاي داخلي جهت تسهيم و انتقال 
  دانش

  بحث گروهي مبتني بر اينترنت

  اطالعات انسان محور فناوري

 يكپارچگي و هوشمند بودنبه روز بودن، 

  )1390منبع: (صوفي، طاهري، 

 

  

  در چارچوب مدل نوناكا و تاكه اوچي: فناورياستفاده از  -

ايم. حال  آفريني سازمان از مدل نوناكا و تاكه اوچي بهره جسته هاي دانشفراينددر تحقيق حاضر جهت بررسي 
فناوري هايي از  در چارچوب مدل نوناكا و تاكه اوچي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. مثال فناورياستفاده از 

  د:مي شوديده  )7-2(انتقال و تبديل دانش را تقويت و يا پشتيباني كند، در جدول  مي توانديي كه ها

  ي پشتيبان انتقال و تبديل دانشفناوري ها): 7-2جدول(

 ضمني به ضمني
  نشستهاي الكترونيكي

 همكاري هم زمان (گپ زدن)

  ضمني به صريح
  پاسخ به پرسشهاي مطرح شده

 تفسير
 صريح به ضمني

  تصويرسازي
 تصويري -مطالب صوتيارائه 

  صريح به صريح
  جستجوي متن

 بندي اسناد دسته
  )Narwick, 2001منبع: (

  دانش ضمني به ضمني فراينددر  فناوري. استفاده از 1
و  هاي رو در رو  د، از مالقاتمي شوترين راهي كه دانش ضمني شكل گرفته و به اشتراك گذاشته  معمولي

  تجارب مشترك و معموالً غيررسمي است. 
) on lineزارهاي هم زمان (ـق ابـرا از طريـها و ديگر ارتباطاتي كه بين اف امروزه حجم و تعداد مالقات 

تفاده ـادي اسـهاي ع اتـزارها يا براي تكميل مالقـ، در حال گسترش است. اين ابمي گيرد) صورت 1(گروه افزار
افزارها فضا و محيطي مجازي  گيرند. گروه موارد براي جايگزيني آنها مورد استفاده قرار ميند يا در برخي مي شو

                                                            
١  - Group Ware 
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انواع خاصي از تجريات را به اشتراك بگذارند. نوع  مي توانندكنندگان  آورند كه در درون آن شركت را فراهم مي
جربه و دانش پشتيباني مي كنند هاي هم زمان را براي به اشتراك گذاشتن ت افزارها، مالقات جديدتري از گروه

)Erickson&Kellogg, 2000.(  
ه كنند هاي رو در رو باشند، تكميل هاي هم زمان بيش از آنكه جانشين مالقات در حال حاضر، مالقات 

ي همكاري جاري و كنفرانسهاي تلفني است. از اينرو به نظر ميرسد اين ابزار براي تبادل دانش ه هاي سامانها
  ).Narwick, 2001تر از دانش پنهان باشد ( آشكار مناسب

 دانش ضمني به صريح فراينددر  فناوري. استفاده از 2
تبديل دانش ضمني به صريح(برونسازي)، شامل ايجاد قالب فكري مشترك و ، »نوناكا« با توجه به تجربيات 

   افزارها، اين نوع از تعامالت انساني را  ي همكاري و ديگر گروهه هابررسي و موشكافي از راه مكالمه است. سامان
  ).Nunamaker&Dennis,1999تا حدي پشتيباني مي كنند (

اطالعات و ارتباطات در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرند،  فناوريبه كمك  مي تواندديگر ابزاري كه  
ي خبري و ه هاعبارتند از: بانكهاي اطالعاتي هم زمان كه ابزار بالقوه ديگري براي جذب دانش ضمني هستند، گرو

ي مشابه ه هاديگر محل اجتماعات برخالف مباحثات گروهي مرسوم معموالً بر روي همه بازند و برخي از مشخص
  ).1387گذارند (حبيبي،  طرح و پاسخ داده شود، به اشتراك مي مي تواندا در پرسشهايي كه ر

  دانش صريح به صريح فراينددر  فناوري. استفاده از 3
تر و بيشتري نسبت به موارد ديگر دارد. در اين  در زمينه تبديل دانش صريح به صريح افراد، نقش واضح فناوري

ي دانش صريح به خوبي شكل گرفته است. هر ه هاراي مديريت و جستجوي مجموعب فناوريراستا به كارگيري 
شده به هر شكل مثل بازآرايي  آوري سازي اطالعات جمع چند هنوز موقعيت براي تقويت ايجاد دانش يعني غني

). هنگامي كه دانش ضمني ادراك و تفسير شد، Marwick, 2001آن به شكلي كه مفيدتر باشد، وجود دارد (
هاي دائمي هم چون گزارش، پست الكترونيكي يا صفحه  تبديل آن به دانش آشكار و كسب و تسخير آن در شكل

در تسخير و كسب دانش از  فناوريد. در حقيقت مي شووب موجب در دسترس قرار گرفتن آن در تمامي سازمان 
ترونيكي يا سامانه مديريت اسناد طريق ايجاد اسناد الكترونيكي دخيل بوده و به راحتي از طريق وب، پست الك

. از اينرو گسترش مي دهدقابل اشتراك است. كسب دانش به اين شكل آن را در دسترس مخاطبان بيشتري قرار 
  ).Yang& Liu,1999هاي مديريت دانش تبديل شده است ( و تسخير آن به هدف بسياري از طرح

  ضمني دانش صريح به فراينددر  فناوري.  استفاده از 4
. از آنجا كه جذب دانش پنهان مي كنداطالعات به كاربران در ايجاد دانش ضمني جديد نيز كمك  فناوري

پيشنياز الزم براي فعاليت سازنده است، سامانه مديريت دانش بايد عالوه بر بازخواني اطالعات استفاده و فهم آن 
يي را ايجاد كند تا پشتيبان ه ها، فرادادبنديطبقه را نيز آسان كند. سامانه ممكن است از طريق تحليل اسناد و 

كاوش و پيمايش سريع اطالعات موجود باشد. احتماالً روند آينده به اين صورت است كه زيرساختهاي اطالعات 
 هاي گوناگون استفاده از اطالعات هم چون جستجو، يافتن و وابستگي را به منظور تسهيل حالت فناورياينگونه 

 Marwick,2000كردن و ايجاد دانش ارزشمندتر نمايند ( رده، سپس اطالعات را از راه سادههاي بيشتر اعمال ك
  ).1390به نقل از صوفي وطاهري،
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  زيرساخت هاي ساختاري مديريت دانش:  -ب

يي است كه ه هاهاي عملياتي افراد و گروفرايندها و  ساختار سازماني چهارچوب روابط حاكم بر مشاغل، سيستم
يي است كه كار را به وظايف مشخص تقسيم ه ها. ساختار سازماني مجموعه رامي كنندبراي نيل به هدف تالش 

  .(Mintzberg, 1979) مي كندو هماهنگي ميان آنها را فراهم  مي كند
. دهدمي هاي سازماني را تحت تأثير قرار فرايندسازوكار هماهنگي نيست، بلكه همه  يك صرفاً ساختار 
كانالهاي  دهيگزارش روابط و دارد داللت ارتباطات و سازمان،اختيار دروني روابط الگوهاي به سازماني ساختار

. (Hodge and Anthony, 1997)سازد گيري را روشن ميرسمي، تعيين مسئوليت و تفويض اختيار تصميم
كنش مناسب نسبت به محيط و حل گيري، واهم چنين ساختار سازماني بايد توان تسريع و تسهيل تصميم

هاي آن و بيان  تعارضات بين واحدها را داشته باشد. ارتباط بين اركان اصلي سازمان و هماهنگي بين فعاليت
  .(Daft, 1991)گيري از وظايف ساختار سازماني است دهي و گـزارشارتبـاطات درون سـازماني از نظر گـزارش

به  سازمان هاموفقيت  و است سازمان مطرح شده مهمترين سرمايه عنوان به دانش دانايي، عصر به ورود با 
براي آنكه  سازمان هاگيري و انتقال دانش بستگي پيدا كرده است. از اين رو توانايي آنها در ايجاد، كسب و بهره

ايد منابع آمده در محيط پوياي كنوني استفاده كرده و مزيت رقابتي كسب نمايند، ب هاي پيش بتوانند از فرصت
اند. اقتصاد دانش را به صورت اثربخش مديريت نمايند و بدين منظور به تعديل و اصالح ساختارهاي خود پرداخته

هاي  حد و حصر سازمان دانشي نيازهاي جديدي را در زمينه ساختارهاي سازماني مطرح كرده است. كوشش بي
ي اطالعاتي و ارتباطي، فناوري ها، به كارگيري كنوني در زمينه ارائه محصوالت و خدمات جديد به مشتريان

ش به عنوان مهمترين مزيت رقابتي و ... موجب شده محيط ـتالش براي دستيابي به كيفيت برتر، استفاده از دان
نگر براي رويارويي با اين تغيير و  هاي آينده سازماني دستخوش تغيير و تحوالت سريعي گردد. در نتيجه سازمان

ي، تداوم حيات و تضمين موفقيت آينده خويش به تجديد ساختار سازماني خود در سطح گسترده تحوالت محيط
، سازمان ها. اين تغيير و تحوالت سازماني موجب شده كه اين (Wang & Ahmed, 2003)اند پرداخته

يكي از وظايف  مدار تبديل نموده كه ي دانشسازمان هاويژگيها و كاركردهاي خاصي داشته باشند كه آنها را به 
- وري و رقابتتوان به عنوان روشي براي بهبود عملكرد، بهرهاصلي آنها مديريت دانش است. مديريت دانش را مي

گيري، طريقي پذيري، بهبود كارآمد كسب، تسهيم و استفاده از اطالعات درون سازمان، ابزاري براي بهبود تصميم
و روشي براي نوآورتر شدن سازمان تعريف نمود  ه هاكاهش هزين براي به دست آوردن بهترين روشها، راهي براي

)(Martinsons, 2000  
اين بعد از زيرساختار مديريت دانش اشاره به حدودي دارد كه ساختار يك سازمان تمايل به تشويق  

  ).2001ي مرتبط با دانش دارد (گلد و ديگران، فعاليت ها
. از اينرو، براي توسعه و شناخت مي كنندختارهاي رسمي كمك ابعاد ساختارهاي سنتي صرفاً به تشريح سا 

نيازهاي جديد و اقتضاء دانش را برآورده سازند، به ابعاد ساختاري  مي توانندي دانش محوري كه سازمان ها
اجراي سيستم مديريت  فرايند). يكي از عواملي كه در 61، 1387شريف زاده، بوداليي، الف،(تري نياز است جامع

د، طرح سازمان و يا ساختار سازماني است. ساختار سازماني مي شودانش از عوامل كليدي و اثرگذار محسوب 
د و هماهنگي و مي شويي است كه بدان وسيله كار به وظايف متفاوتي تقسيم شيوه هاحاصل تركيب تمام 

آميز   . به منظور اجراي موفقيت(Clver Cortes Etal, 2007: 52)همكاري بين اين اجزا را موجب مي شود 
سيستم مديريت دانش الزم است تا ساختارها مورد بازنگري كلي قرار گيرند، تا موجب تسهيل جريان مديريت 

نگر براي رويارويي با اين تغيير و تحوالت محيطي، تداوم حيات و  هاي آينده دانش شوند.در نتيجه سازمان
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 & Wang)اند يش به تجديد ساختار سازماني خود در سطح گسترده پرداختهتضمين موفقيت آينده خو

Ahmed, 2003).  

  

  

  

  

  
  مبتني بر دانش فناوريساختار و    -1

مبتني بر دانش را مورد توجه  فناوريبه جاي اين كه توجه خود را به تكنولووژي توليدي معطوف دارد،  "پرو "
  ).157: 1383قرار داد، سپس دو بعد اساسي تكنولووژي مبتني بر دانش را مشخص كرد (رابينز، 

 : 1بعد اول تغييرپذيري وظيفه  -

مي مبتني بر دانش، تعداد استثنائاتي كه فرد در كاهش با آن مواجه است، مورد توجه قرار  فناورينخستين بعد 
وي اگر شغل، بسيار تكراري و روزمره باشد، استثنائات كمتري خواهد داشت. مشاغلي كه به طور . به زعم گيرد

، از طرف ديگر، اگر شغل تنوع كاري زيادي داشته مي دهندهاي مربوط به خط توليد انجام  طبيعي در فعاليت
مشاغل مشاورهاي از جمله اين باشد، استثنائات زيادتري دارا خواهد بود. پستهاي مديريتي سطح باالي سازمان، 

 -اند. بنابراين ميزان تغييرپذيري وظيفه، كار را از طريق ارزيابي آن بر اساس يك پيوستار تغييرپذيري  مشاغل
  تكرار بودن مورد ارزيابي قرار مي دهد (همان).

  :2پذيري مسئله بعد دوم  تحليل  -

هاي مناسب  براي يافتن روشهاي موفق به منظور پاسخي جستجو ه هامبتني بر دانش نوع روي فناوريدومين بعد 
شده باشند. يك  به طور واضح و روشن، تشريح مي تواندي جستجو ه ها. اين رويمي كندبه استثنائات را ارزيابي 

حلي، تعقل منطقي و تحليلي خود را مورد استفاده قرار دهد. اگر شما معماري  براي يافتن راه مي تواندفرد 
خواهيد براي طراحي يك ساختمان مطابق استانداردها و معيارهايي كه هرگز آنها را نخوانده و از  هستيد كه مي

گونه روشي جستجو نخواهيد يافت. شما بايد براي  االصوف براي اين كار هيچ آنها اطالعي نداريد، اقدام كنيد. علي
حلي  شيد. يا اين كه به صورت شهودي راهحل، يا به تجربيات قبلي و يا به قضاوت شخصي خود متكي با يافتن راه

حل قابل قبولي نائل آييد. پرو اين بعد  را بيـابيد، از طريق حدس و گمان و يا خطا و آزمون ممكن است به راه
  پذيري مسئله ناميد. ثانويه را، تجزيه و تحليل

استثناء تا چه حد شيوه  پذيري وظيفه اشاره به اين نكته دارد. كه در زمان مواجه با يك بنابراين تحليل 
از تركيب تغييرپذيري وظيفه و  )245 : 1387 ، 1هچاي براي مديريت آن وجود دارد ( هاي تحليلي شناخته شده

                                                            
١ - Task variability 
٢ - Poroblem Analyzability 
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ند، را ترسيم كرد. (به مي شومشخص  فناوريهار نوع چكه در آن  2*2پذيري وظيفه، ميتوان يك ماتريس  تحليل
  ) نگاه كنيد).8-2شكل (

  
  
  
  
  
  
  

  
 

  

  تنوع زياد                   تغيير پذيري وظيفه                    تنوع كم                              

  

 

 

  

      

  

  

  

  

 

 
  

  "پرو"از ديدگاه فناوريگونه شناسي  2*2): ماتريس 6- 2شكل (
  )245: 1387منبع: (هچ، 

                                                                                                                                                                                    
١-Hatch 

 

  

  هنري و صنعتگرانه            
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تحليل پذيري وظيفه
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كاربردي بايستي تغيير كنند.  فناوريادعا كرد. كه روشهاي كنترل و هماهنگي با نوع  "پرو"بدين ترتيب  
غيرتكراري نياز  فناوريمند باشد. برعكس،  طلبد كه در حد بااليي بايد نظام خيلي تكراري، سازماني مي فناوري

 فناوريي كليدي ساختار كه مي بايست همراه با نوع ه هابعداً جنب "پرو"پذيري ساختار بيشتري دارد.  به انعطاف
شود.  كارگرفته به جهت انجام وظايف مي تواند) ميزان آزادي عملي كه 1؛ (دكاربردي تغيير يابند، مشخص نمو

) ميزان وابستگي متقابل بين اين 3هاي بنيادي. ( براي نظارت بر اهداف واحد يا استراتژي ه ها) قدرت گرو2(
ريزي ديگران را مورد  ان، بازخورد يا برنامهش در هماهنگي كارهاي ه ها) حد و حدودي كه اين گرو4. (ه هاگرو

  .مي دهنداستفاده قرار 
  
  
  

  را به صورت خالصه نشان مي دهد.  "پرو"هاي  بيني )، پيش2-7جدول شماره (
  

  ساختار ويژگيهاي ساختاري فناوري،از رابطه "پرو"هاي  بيني ): پيش8- 2جدول (

شماره 
 خانه

رسميفناوري
 بودن

حيطه تمركزگرايي
 كنترل

 هماهنگي وكنترل

برنامه ريزي و قوانين  وسيعزيادزيادتكراري 1
 خشك

 گزارش ها، جلسات متوسطزيادكممهندسي 2

هنري و  3
 صنعتگرانه

متوسط به كممتوسط
 باال

 كار اموزي و جلسات

متوسط به كمكمغير تكراري 4
 پائين

هنجارهاي گروهي و   
 جلسات گروهي

  )16  :1383منبع: (رابينز، 

  هاي دانش محور ساختار مناسب سازمان  -2

. براي (Nonaka & Takiochi , 1995)مشوق و يا مانع موفقيت دانش باشد  مي تواندساختار دروني سازمان 
بتوانند دانش را به طور مؤثر اداره كنند، بايد از ساختار مناسبي برخوردار باشند. ميزان تمركز،  سازمان هااين كه 

رسميت، نحوه جريان اطالعات بين واحدها، وضعيت اسناد و مدارك محرمانه سازمان، ابعاد ساختاري مهمي 
ه كارگيري دانش در سازمان تأثير سازي و ب هستند كه وضعيت و ويژگيهاي آنها مستقيماً بر خلق و انتقال، ذخيره

  گذارده است.
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  رسميت:  -

). ميزان قوانين و مقررات رسمي ناظر بر 1987اند اشاره دارد (رابينز، رسميت به ميزاني كه مشاغل استاندارد شده
پذيري و . خلق دانش نيازمند انعطافمي كندتصميمات و روابـط كاري، ميزان رسميت سـازمان را مشـخص 

ي ه هاگيري ايدكمتر بر مقررات كاري است. زماني كه مقررات رسمي خشك بر سازمان حاكم باشد، شكلتأكيد 
د. بنابراين مي شوي بهتر انجام كارها شيوه هاپذيري موجب ارائه د. در حالي كه انعطافمي شوجديد محدود 
 Graham)سازمان كمك كند  به موفقيت مديريت دانش در مي تواندپذيري در ساختار سازمان افزايش انعطاف

& Pizzo, 1996)بيني نشده رو به . هم چنين خلق دانش نيازمند وجود تنوع است. در زماني كه مسائل پيش
شان تنوع ايجاد كنند. رسميت سبب كاهش نوآوري  هايفرايندها بايد در ساختارها و  ند، سازمانهست افزايش
. وجود (Daman pour, 1999)نمايد ي جديد را تشويق ميو رفتارها ه هاد. كاهش رسميت، تنوع ايدمي شو

. رسميت موجب از بين رفتن ارتباطات مي كنندارتباطات و تعامالت غيررسمي نيز به خلق و انتقال دانش كمك 
اند. وجود رسميت پايين در ساختار سازماني به اعضاء سازمان د كه براي خلق دانش ضروريمي شوو تعامالتي 

كه به منظور خلق و انتقال دانش با يكديگر تعامل و ارتباط برقرار كنند (فرهنگي و همكاران،  مي دهداجازه 
1383.(  

  تمركز:  -

). 1987گيري در يك واحد در سازمان متمركز شده است اشاره دارد (رابينز، تمركز به ميزاني كه اختيار تصميم
اي كه بر عملكرد كاري كاركنان ميزان كنترل رسمييكي ديگر از تغييراتي كه در تفكر سازماني روي داده به 

د. مديريت علمي بر تعريف كار و نحوه انجام آن تأكيد داشت. وظيفه عموماً به مي شود، مربوط مي شواعمال 
شد. دانش و كنترل كارها در رأس سازمان يافت، تعريف ميعنوان يك تكه از كار كه به يك فرد اختصاص مي

د، عمل كنند. در مقابل در مي شورفت به همان صورت كه به آنها گفته ركنان انتظار ميمتمركز بود و از كا
مي د. نقش با اختيار و مسئوليت همراه است و به فرد اجازه داده مي شوسيستمهاي اجتماعي پويا، نقش مطرح 

هاي  د. در سازمانهاي خود عمل كند، تا به يك نتيجه يا هدف دست يـابد تا بر اساس صالحديد و تواناييشو
ها دائماً باز و ممكن است اين نقش مي كننددانـش محور كـاركنان يك نقش را در تيم و يا واحدي از سازمان ايفا 

قوانين و مقررات نسبتاً كمي وجـود دارد و دانـش و كنترل كـارها به  سازمان هاتعريف و يا اصالح شوند. در اين 
ند، تا با مي شوعالي باشد در اختيار خود كاركنان است و كاركنان تشويق  جاي اين كه در اختيار مديران رده

 .وجود تمركز در اختيارات تصميم(Fred Luthans,1998)كمك يكديگر و مشتريان مراقب مسائل باشند 
درت در سازمان ـوزيع قـ، در حالي كه تمي دهداهش ـالق، را به شدت كـهاي خحله راهـزان ارائـگيري، مي

د. اينها عواملي هستند كه زيربناي خلق و انتقال دانش را مي شوگرايي و آزادي بيان خودجوشي، تجربه موجب
بخشي و در  . عالوه بر اين ساختارهاي متمركز مانع ارتباط بين(Graham &, Pizzo,1999) مي دهندتشكيل 

 Benet)باشد بر ميار كند و زمانهاي ارتباطي اين ساختارها بسي ند. زيرا كانالمي شو ه هانتيجه تسهيم ايد

and Gabriel, 1999)خلق دانش ميسر نخواهد بود. يك  ه ها. بدون وجود جريان مستمر ارتباطات و ايد
خلق و  فرايندكه در آن كاركنان به صورت داوطلبانه در  مي كندساختار سازماني غيرمتمركز محيطي را فراهم 

مشاركتي با تشويق مشاركت در بين اعضاء سازمان موجب تسهيل كاري  تسهيم دانش مشاركت نمايند. محيط
د. بنابراين كاهش تمركز در مركز اقتدار سازمان موجب مي شوسازي و به كارگيري دانش خلق، انتقال، ذخيره
  .(Starhuck, 1992)د مي شوافزايش خلق دانش 
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  جريان اطالعات و ارتباطات:   -

ند، اشاره دارد (فرهنگي و ديگران، مي شوها منتقل هايي كه از طريق آن پيام جريان اطالعات و ارتباطات بر كانال
ها و د. كنترلمي شوي جوان و كوچك، ارتباطات به صورت غيررسمي و رو در رو انجام سازمان ها). در 1383
ان مشغول هاي اطالعاتي كمي وجود دارد، زيرا رهبران عالي رده سازمان عموماً خودشان در كنار كاركن سيستم

د، فاصله بين رهبران عالي مي شوكارهاي روزمره كسب و كار هستند. به هر حال وقتي سازمان بزرگ و پيچيده 
كاهش انحراف از  و پيچيده . اغلب براي اداره كردن حجم زياد اطالعاتمي يابدرده و كاركنان هسته فني افزايش 

هايي بيشتر بر  د. در چنين سازمانمي شوستفاده هاي رسمي ا شده از سيستم استانداردها و اهداف تعيين
  د.مي شوارتباطات عمودي (از باال به پائين و از پائين به باال) تأكيد 

. تسهيم گسترده اطالعات، عملكرد مي كندي دانش محور اطالعات اهداف مختلفي را دنبال سازمان هادر  
، به وضعيت يك سازمان كوچك و مي كنددارد. سازمان دانش محور تالش سازمان را در سطح بهينه نگه مي

سريعاً  مي توانندكارآفرين برگردد كه در آن همه كاركنان اطالعات كاملي در مورد سازمان دارند. به طور كلي 
ز اطالعات . مديران به جاي اينكه امي كنندو اطالعات در سراسر سازمان اشاعه پيدا  ه هاعمل كنند. در واقع ايد

بتوانند در همه جهات جريان  ه هاهايي هستند كه ايد براي كنترل كاركنان استفاده كنند؛ در جستجوي كانال
يابند. اين امر مستلزم جريان ارتباطات چند جانبه در سازمان است و از اين رو تسهيل و تنظيم تعامالت افراد 

  دارد. سازمان هااهميت بسيار زيادي در اين گونه 
كنندگان و حتي رقبا ي دانش محور خطوط ارتباطي بازي را با مشتريان، عرضهسازمان هاالوه بر اين ع 
ي در تماس بودن شيوه هااطالعات يكي از  فناوري، تا بتوانند ظرفيت يادگيري خود را ارتقا دهند. مي كنندحفظ 

  .(Hong, 1999)با افراد است 
. هم چنين به علت مي كندجلوگيري  ه هاساختار متمركز از ارتباطات بين واحدها ، فراواني پخش ايد 

) Lee and Choi , 2003د. (مي شو ه هابر، باعث انحراف و ناپيوستگي ايد هاي ارتباطي زمان داشتن كانال
). Gupta,2000طي روان باشند  (براي اينكه از توزيع مناسب دانش مطمئن باشيم، الزم است كه كانالهاي ارتبا

زوده ـاليت بدون ارزش افـزدن همكاران با هم ممكن است به عنوان يك فع حرف سازمان هادر بسياري از 
هاي ارتباطي غيررسمي  بايد ازكانال دانش تسهيم كنندكه براي توجه بايدسازمان ها د. درحاليكه مي شومالحظه 

 استفاده كنند. 
ي كاري هماهنگ و فرهنگي ه هاكه تسهيم دانش براساس ارتباطات رو در رو، گرو كند مي) بيان 2003( 1چونگ

. ديالوگ مي يابدگسترش  مي كندكه تسهيم دانش و يادگيري از شركتها و توسعه مهارتهاي فردي را ايجاد 
لهاي گذاري دانش ضروري است. ديالوگ و گفتگو مهمترين شك اثربخش درون يك تيم براي كسب و به اشتراك

شان به  دانند در ميان همكاران كاري هستند. گفتگو و مكالمه شيوهاي است كه كارگران دانشي آن چه را كه مي
 انجام شود. طرح مي تواند). كه از طريق جلسات با رسميت كمتر Moffett et al , 2002ميگذارند ( اشتراك

ش ايده و تسهيم دانش نيز از عوامل بندي و دكوراسيون فضاي داخل اتاق براي جلسات غيررسمي جهت پخ
). ايجاد دانش از طريق تعامالت و ارتباطات بدون مانع Soliaman and Spooner, 2000ضروري است (

گرايي، ارتباطات و تعامالت مورد نياز براي ايجاد دانش را از بين مي برد. فقدان  د. رسميتمي شوتشويق 
سازد  تباط و تعامل برقرار كردن با يكديگر جهت ايجاد دانش توانا ميساختارهاي رسمي، اعضاء سازمان را براي ار

                                                            
١  - Chong 
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 Lee andبه افزايش خلق دانش جديد منجر شود ( مي تواندپذيري درساختار سازماني  . بنابراين افزايش انعطاف

Choi , 2003 مهمي )روابط غيررسمي ميتوانند نقش مهمي در ساختاردهي سازماني ايفا كنند. اين روابط جنبه
كنندهاي از ساختارهاي  از تفاوت بين ساختارهاي مكانيكي و ارگانيكي را تشكيل ميدهند و حتي جنبه تعيين

اي بدون توجه به امكان وجود  ي شبكهسازمان هافرآيند محور را به خود اختصاص ميدهند. به عنوان مثال 
اجتماعات كاري نيز  (Mayer and Vinot,1993)بر روابط غيررسمي مبتني هستند  ساختارهاي رسمي اساساً

اند. ساختارهاي غيررسمي ميتوانند در كنار ابعاد ساختاري  عمدتاً از يك مجموعه روابط غيررسمي تشكيل شده
  تري براي ساختاردهي سازمان تشكيل دهند. گانه سنتي زمينه بسيار قوي سه
  موقعيت اسناد و مدارك (شفافيت):  -

مراحل مديريت دانش در يك سازمان، وضعيت اطالعات و مدارك موجود در آن  يكي از عوامل مؤثر بر اجراي
ند و از تسري دانش مي شوسـازمان است. مـواردي از اطالعات موجودند كه در سطح خاصي از كاركنان محدود 

ازمان ـناد، مدارك و اطالعات سـيد زياد بر محرمانه نگه داشتن اسـ. تأكمي كننددر سراسر سازمان جلوگيري 
 ,Wang &Ahmed) مي كندايجاد  سازمان هاهايي را براي تسهيم اطالعات بين افراد، واحدها و  دشواري

2003).  
هاي سازماني را براي رسيدن به استراتژي كلي شركت فرايندكه  مي كنندافراد درون ساختار سازماني كار  

آميز مديريت دانش  ي در اجراي موفقيت). بر اهميت ساختار سازمانWalezak , 2005( مي كنندپشتيباني 
ترند.  ي افقي براي عصر اطالعات مناسبسازمان ها) 1999( 1تأكـيد فراوان شده است. برطبـق نظر استروف

 مي دهندي افقي اجازه انعطاف بيشتري در رابطه با محيط داراي تغييرات سريع و رقابتي كسب و كار سازمان ها
)Ruikar et al ,2005. (  

تر ساختارهاي سازماني  است و به طور خاص فناوريساختار سازماني يك فاكتور مهم در به كارگيري  
بايستي منعطف باشند، تا تسهيم دانش و همكاري بين مرزهاي سازمان سنتي را به طرف مرزهاي خالق دانشي 

بستگي به ساختار ). هم چنين اجراي موفق استراتژي مديريت دانش Gold et al , 2001افزايش دهند (
).همچنين Forcadell andGuadamillas,2002هاي سنتي نظارت دارد( منعطف و حذف كنترل و سيستم

مديريت سازمان بايستي براي استقرار سيستم مديريت دانش سازماني، واحد خاصي براي هماهنگي امور مربوطه 
) و در ادامه Grant, 1994: 112رار دهد (ايجاد و كارشناس اطالعات و يا كارشناس دانش را مسئول اين كار ق

گذاري دانش و تجربيات، مورد توجه خاص قرار بگيرد و حتي به  اختصاص زمان به كاركنان براي به اشتراك
 ,Cong&pandyaرا رواج داد("گذاري دانش قدرت است  به اشتراك "، مفهوم "شعار دانش قدرت است "جاي

2003: 30 .(  
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گر ارتباطات درون سازماني براي به  اطالعات و ارتباطات بزرگترين محرك و تسهيل فناورياز آنجا كه پيشرفت 
 هاي گسترده ابزارهاي الكترونيكي،اين آيد و با توجه به قابليت گذاري اطالعات و دانش به حساب مي اشتراك
)، به عنوان عنصري Clo council,2001: 32ها)،(فرايند(افرادو ديگر توجه مورد عنصر دو كنارر د ها فناوري

اطالعات و ارتباطات براي ساماندهي  فناورياز قابليتهاي  مي توانند سازمان هاتأثيرگذار تلقي شده است. بنابراين 

                                                            
١ - Ostroff 
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اطالعات استفاده نمايند. بايستي به  بنديطبقه اطالعات و ارتباطات سازماني و تشكيل آرشيوهاي الكترونيكي و 
ي داده مشترك بين افراد و نيز ه هاانـدازي پايگا ي ارتبـاطي بين كـاركنان و راهه هاتقـويت و برقراري شبك

  ).108: 1387هاي اثربخش اقدام نمود (شريف زاده، بوداليي،  تشكيل تيم
  
محدوديت مرزهاي جداكننده و ايجاد يك چارچوب  ي دانش محور نيازمند رهايي ازسازمان ها: كاهش مرزها -

  فكري مشترك هستند كه به وسيله آن بتوان هويت سازماني و روابط مبنتي بر اعتماد را ايجاد نمايند.
  
 ,Perez-Busterman)كردن آن  : مديريت مؤثر دانش مستلزم جريان دانش است، نه انباشته1سياليت -

دانش را روان ساخته و اجازه دهد كه دانش تأثير عميقي بر عملكرد داشته  . طرح سازماني بايد جريان(1999,98
ي داخلي و خارجي مناسب براي تسهيل جريان دانش ه هاقاء شبكـط غيررسمي موجب ارتـع روابـدر واق .باشد

  ند. مي شو
موجب  : مديريت دانش مؤثر تا حدود زيادي به مديريت دانش ضمني متكي است. روابط غيررسمي2تعامل -

د و مهمترين روش جريان دانش ضمني مي شوو درون سازماني  3افزايش تعامالت بين فردي، فراكاركردي
  .مي گيردد و براي كدگذاري و توليد دانش ضمني نيز مورد استفاده قرار مي شومحسوب 

  
نمود، ساختار بايد ي مبتني بر دانش را به صورت مؤثر توليد ه ها: براي اين كه بتوان ستاد4انعطاف پذيري -

منعطف باشد نه قطعي. تا بتواند دانش را به موقع و به جا باز سازماندهي نمايد و افراد و واحدها را براي برآورده 
ه قالبهاي نامنعطفي باشند. بلكه پديد مي توانندن سازمان هاازهاي سازماني دور هم جمع كند. بنابراين ـساختن ني

. اين الزام به مي كنندشـده و دوبـاره تجـلي پيدا  هاي مختلف خلقفرايندله ي پـويايي هستند كه به وسيها
  .(Wang ,et al , 2003)د مي شووسيله روابط غيررسمي برآورده 

  
  زيرساخت هاي فرهنگي مديريت دانش:  -ج

)، عاملي 1380(دفت، » مجموعه ارزشها، باورها و اعتقادات مشترك اعضاء سازمان « فرهنگ سازماني، به عنوان 
تواند به طور مؤثر در سازمان خلق و تسهيم شود،  كليدي در موفقيت مديريت دانش است. دانش در صورتي مي

). ترويج فرهنگ تسهيم، همكاري، Wang and Ahmed, 2003كه مورد حمايت فرهنگ سازمان قرار گيرد (
ل دانش در سازمان دارند. اين نوع از اعتماد و يادگيري در سازمان نقش به سزايي در تسهيل خلق و انتقا

 مي كنداي از فرهنگ هر سازمان است كه به تصور دانش به عنوان دارايي و منبع با ارزش كمك  ها درجه زيرسازه
ي مديريت دانش به وسيله تأكيد بر اهميت تعامالت افراد براي ايجاد ه ها). اين زيرساز2011(چانگ و چوانگ، 

  ).2001(گلد و ديگران،  مي گيرد، شكل مي كندي گوناگون ه هاقادر به تسهيم ديدگاارتباطاتي كه آنها را 

                                                            
١ - Fluidity  
٢ - Intractiveness 
٣ - Cross functional 
٤ - Flexibility 
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در رابطه با فرهنگ سازماني اعتماد، مشاركت، تشويقات و رهبري مشاركتي نيروهايي براي توسعه اهداف  
) فرهنگ سازماني از طريق اجزاء به هم Forcadell and Guadamillas, 2002سازماني مطرح هستند (

  ) .Sanchez , 2004و ساختارها تشكيل و تقويت مي شود ( فرايندرتبط، استراتژي، افراد، م
ازي سازمان، مديريت ـس وجه مديريتي در سه ناحيه است؛ آمادهـش مستلزم تـرسيدن به فرهنگ دان 
  ).Abell and Oxbrow, 1997هاي دانشي و به كارگماري دانش براي مزيت رقابتي ( دارايي

ي ذهني افراد و سپس ه هاها و سرمايفرايند، فناوريآميز مديريت دانش، متكي به ادغام  موفقيتتحقق 
كه سازمان در  مي گيردباشد. اين تبديل تنها زماني صورت  ايج به يك عمل مؤثر و مشخص ميـتبديل اين نت

آن نيز متعهد گذاري كرده و به  ش سرمايهـارگيري دانـك امع خلق، تسهيم و بهـزمينه يك فرهنگ ج
  ). Sivan, 2000باشد(

فرهنگ دانش محور به عنوان يكي از زيرساختهاي سازماني دانش داراي چنان اهميتي است كه دانشمندان 
بسياري مانند داونپورت، پروساك، تروسلر، فينران و... از آن به عنوان يكي از عوامل حياتي موفقيت مديريت دانش 

 ).Alazmi, 2003ياد كردهاند(
حقيقات حاكي از آن است كه مهمترين مانع اجراي اثربخش مديريت دانش در سازمان، فقدان فرهنگ ت

). در نتيجه فرهنگ 1384تسهيم دانش و عدم درك مزاياي بيشمار آن در ميان كاركنان است(چنگ مينگ يو، 
مديريت دانش در هاي  سازماني به عنوان يكي از مهمترين عوامل مؤثر در موفقيت اشاعه و پذيرش سيستم

  ).Quaddusa, 2005قرار گرفته است( سازمان مورد توجه
مي وآوري يك ارزش محسوب ـو ن درآن خالقيت است كه گيـسازمان، فرهن فرهنگ و ساختار مناسب براي

اند  از افرادي تشكيل يافته سازمان هاپيش برنده مديريت دانش در سازمان باشد.  مي تواندد، چنين فرهنگي شو
اشتياق يكايك افراد  .باشند (بخشها، سلسله مراتب، مقررات و ...) ي مختلف با يكديگر در ارتباط ميه هاز راكه ا

عالوه بر  سازمان هابراي تسهيم دانش در يك سازمان، تا حد بسيار زيادي به فرهنگ سازماني وابسته است. 
گذاري كنند، برنامه زماني  ساخت زيربنا، بايد براي جذب افراد نخبه و تأمين انگيزه براي تسهيم اطالعات سرمايه

مناسبي براي گفتگوي رو در روي افراد فراهم سازند. براي تشويق افراد به تسهيم دانش، بايد مطابق با آن 
ويق گردد، تا به روشني مشخص شود كه تسهيم دانش كار اقداماتي صورت گيرد كه از سوي باالترين مقام تش

هاي مديريت  دهنده فعاليت سوق مي تواندن باشد.فرهنگ سازما مي اي توسعه هاي فعاليت ساير مانند مهمي
باشند و  كننده رفتارها و عملكردها  با افراد مي دانش بوده يا مانع آن شود. از آن جا كه ارزشها و باورها، هدايت

بر است؛ لذا چالشي بزرگ را پيش روي مجريان مديريت دانش قرار داده است. از  آنها بسيار سخت و زمانتغيير 
اند، كار براي انجام مديريت دانش  اينرو در سازماني كه ارزشها و باورهاي حاكم، مانع موفقيت مديريت دانش

هم راستا با ارزشها و باورهاي حاكم بر سازد تا حد امكان  بسيار سخت خواهد بود. اين امر مديران را ملزم مي
 كننده برطرف شده، فرهنگي ايجاد شود كه تسهيل سازمان بوده و در صورت لزوم ارزشها و باورهاي ممانعت

هاي مديريت دانش باشد. چنين فرهنگي كه از آن به عنوان فرهنگ دانش محور ياد  دهنده فعاليت كننده و سوق
ت كه در آن دانش و اطالعات ارزشمند بوده و نه تنها افراد خلق، تسهيم و به كننده فرهنگي اس د، بيانمي شو

 هاي كاري در تالشفراينددانند، بلكه به عنوان بخش ذاتي  كارگيري دانش را در سازمان عملي غيرطبيعي نمي
دانش  كه موجب احتكار» دانش قدرت است« ند تا در عرصه رقابت پيشرو باشند. در چنين فرهنگي شعار هست
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، تا كاركنان دانش خود را در اختيار ديگران قرار مي دهد» تسهيم دانش قدرت است«است، جاي خود را به شعار 
  ) ميتوان چنين بيان كرد:2000( 1دهند. در نهايت فرهنگ دانش محور را مطابق با تعريف سيوان

  اعضاي سازمان مشترك است. اي از عقايد مرتبط با دانش بوده كه در بين  فرهنگ دانش محور، مجموعه 
موفقيت سازمان در اجراي هر استراتژي از جمله مديريت دانش، تا حدود زيادي به حمايت و پشتيباني  

شدن به سازمان دانش محور در صورتي  براي تبديل سازمان هافرهنگ سازماني از آن راهبرد بستگي دارد. تالش 
وردنياز براي اجراي مديريت دانش در سازمان وجود داشته باشد. آميز خواهد بود كه ويژگيهاي فرهنگي م موفقيت

، به طور مؤثر در سازمان خلق و تسهيم شود كه مورد حمايت فرهنگ سازمان قرار مي توانددانش در صورتي 
  ).Wang & Ahmed, 2003گيرد (
هاي مديريت  سيستمافزار، بايد توجه بسياري به موضوعات فرهنگي  افزار و نرم عالوه بر سخت سازمان 

 ,Hongجديد بايد به همراه فرهنگ خاص خودش در سازمان آورده شود ( فناوريدانش داشته باشد. زيرا يك 

ي مديريت دانش ترويج فرهنگ گشودگي، تسهيم، همكاري، ه هاآميز پروژ ). براي اجراي صحيح و موفقيت2005
درت،آزادي در برابر كنترل، حمايت مديريت ارشد نقش اعتماد و يادگيري در سازمان، تعامالت اجتماعي، تعهد، ق

  ).1387بهسزايي دارند (شريف زاده و ديگران، 

ي نو احساس آزادي كرده و در ه ها: در اين نوع فرهنگ افراد در بيان عقايد خود و ايدفرهنگ گشودگي -1
و  ه هاكه افراد از ارائه ايد اين رابطه، ترس و تهديدي در مورد امنيت شغلي وجود ندارد. در مقابل، در سازماني

ش مهيا نخواهد شد، لذا فرهنگ دانايي، فضايي را ـضاي باز مناسبي براي خلق دانـراس دارند، فـتفكرات جديد ه
اركنان خود ـآفرين ك شـشاف پرداخته و مديران نيز به اقدامات دانـكه در آن افراد آزادند تا به اكت مي كندايجاد 

  ).Mlton, 2002( مي دهندها ـب
 
كه  مي گيردكه تسهيم دانـش تنها در صورتي انجام  مي كند)عنـوان 2001: استوارت (فرهنگ تسهيم -2

ايد در جهت فرهنـگ سـازمان انـجام گيـرد ـفرهنگ سـازمان از آن حمـايت كـند. هر تغـييري ب
)McDermot, 2001 اشاعه دانش از يك فرد، ). منظور از تسهيم دانش اقداماتي است كه به منظور انتقال و

  ).Lee, 2001گروه و يا سازمان به فرد، گروه و يا سازمان ديگر انجام مي گيرد (
 

د. وقتي كه سطح اعتماد در مي شو: اعتماد موجب تسهيل تبادل دانش در سازمان فرهنگ اعتماد محور -3
 ,Nerhepiet & Goshalد(افراد تمايل بيشتري به تبادل دانش دارن، روابط ميان اعضاء سازمان باالباشد

2001.(  
 
از طريق تعامالت رو در رو منتقل شود.  مي تواند: دانش تعامالت اجتماعي در فرهنگ دانش محور -4

 مي كنددانند،  شان مي مندتر به يادگيري و شناخت آنچه كه همكاران تعامالت اجتماعي افراد را عالقه
)Connelly & Kelloway, 2003.(  

                                                            
١  - Sivan 
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كه تأثير مثبتي بر فرهنگ تسهيم دانش دارد، به  مي كندفرهنگ فضايي را براي تعامالت اجتماعي ايجاد 
 مي گرددكه اين تعامالت باعث به وجود آمدن ارتباط و اعتمادشده و منجر به تسهيم دانش  طوري

)Prezlopez, 2004  .(  

محور، از عوامل حياتي موفقيت هر  : تعهد به عنوان مشخصه فرهنگ دانشتعهد در سازمان دانش محور - 5
). يادگيري نيازمند سطح بااليي از تعهد Malhotra & Galleta, 2003سيستم كاربردي مديريت دانش است(

كننده  دهنده يا ممانعت به عنوان يك عامل سوق مي تواندباشد. تعهد سازماني،  در تمامي سـطوح سازمان مي
 ).Hoff & Ridder, 2004روه باشد (تسهيم دانش در سازمان يا بين اعضاي گ

 
كارگيري دانش است. در رت مستقيم به عنوان يك مانع در ب: كنترل و نظاآزادي عمل در مقابل كنترل -6

ي حاكم است، به دليل اينكه ه هاي سنتي كه فرهنگ كلي در مورد ايجاد و پذيرش سلسله مراتب و رويسازمان ها
ع مديريت دانش ـود سلسله مراتب سنتي، خود مانـمتمركز است؛ وج هافعاليت خاذ تصميمات و انجام ـقدرت ات

 ) . 1383مي شود (رادينگ،
 

گيري فرهنگ سازمان  : مديران سازمان به عنوان يكي از عوامل اصلي مؤثر در شكلحمايت مديريت ارشد -7
بازي كنند. در زمينه گيري، تقويت و تداوم فرهنگ دانايي در سازمان  نقش قابل توجهي را در شكل مي توانند

رسد (رادينگ،  هاي مديريت دانش نيز حمايت مديريت ارشد بسيار الزم و ضروري به نظر مي تمام فعاليت
1383.(  

 
: وجود فرهنگ تشـويق يادگيري در سازمان، توانايي سازمان را در خلق دانش جديد را فرهنگ يادگيري -8

تري در  كه نقـش فعـال مي كنندشان كمك  ي، به كاركـنانبا تأكـيد بر يادگـير سازمان ها. مي دهدافـزايش 
سازمان د، رابطه مستقيمي با ميزان دانش دارد. بنابراين مي شوخلق دانش ايفـا كنند. زماني كه صرف يادگيري 

  ).Quin etal,1996بايد براي موفقيت در خلق دانش، فرهنگ يادگيري را در سازمان تشويق كنند ( ها
به منظور هدايت دانش فردي در جهت اهداف سازماني، بايد محيطي براي اشتراك، انتقال و  سازمان ها 

 ).(Sivan, 2000تقابل دانش در ميان اعضا به وجود آورند 
باشد.  سازي يا ارائه الگوي فرهنگي مناسب مي نيازمند فرهنگ سازمان هاگذاري دانش در  به اشتراك 

بايد اقداماتي را در اين  سازمان هاگذاري دانش،  و كاستن از موانع به اشتراك براي تغيير ديدگاه و رفتار افراد
  زمينه انجام دهند:

ميزان آگـاهي كاركنان نسبت به منافع و اهميت مديريت دانش، ارتقا يابد. مديران و كاركنان بايستي از مزايـا  -
تسهيم « آورد، آگاهي يابد. آنها بايد به باور   و تغييراتي كه مديريت دانـش براي آنها و سـازمان به ارمغـان مي

  گذاري دانش دست يابند. ، از طريق به اشتراك»دانش قدرت است 
گذاري  كننده ميزان به اشتراك از اعتماد ايجاد شود. درجه اعتماد كاركنان به يكديگر تعيين سرشار محيط -

گذاري دانش بيشتر خواهد  مان اندازه به اشتراكدانش است. هر چه ميزان اعتماد و جو همكاري باالتر باشد، به ه
  بود.
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 باشد. گذاري دانش در سازمان قابل مالحظه مي حمايت مديران و تشويق آنان در به اشتراك -
گذاري دانش در نظر گرفته شود. كاركنان بايستي نه  دهي مناسبي براي به اشتراك جوايز رسمي و نظام پاداش -

 به خاطر تمايل به استفاده از دانش ديگران نيز تقدير شوند. تنها به خاطر تسهيم دانش، بلكه
طلب يكي از آشكارترين اركان اصلي موفقيت يك طرح  بر اساس برآورد داونپورت و پروساك، فرهنگ دانش 

ترين شرط براي موفقيت يك طرح دانش از آغاز اجراي آن به شمار آيد.  دانشي است. همين عامل شايد مشكل
 ور عناصر مختلفي دارد:فرهنگ دانش مح

  . نگرش مثبت يا تمايل به دانش:1
كاركنان، روشن و از لحاظ فكري كنجكاو هستند. آنها راغب و آزادند كه به اكتشاف بپردازند و مديريت به اقدامات 

  .مي دهدآفرين كاركنان خود بها  دانش

  . غيبت ساكنان دانش در كوي فرهنگ:2
  هراسند. ندارند و از اينكه ديگران را در دانش خود سهيم كنند، نميخوري  افراد از سازمان خود دل

  . هماهنگي مديريت دانش با فرهنگ:3
نوع مديريت دانش با فرهنگ سازماني هماهنگي دارد. ايجاد فرهنگي كه مويد دانش باشد، از نهايت اهميت 

  )1390برخوردار است.(صوفي وطاهري،
  
  
  
  ش:هاي انساني مديريت دان زيرساخت-د

باشند و اثبات قابليت  هاي انساني مديريت دانش حدي كه افراد در حوزه مشخصي متخصص مي زيرساخت
). مانند كار كاركنان دانشي كه 2011(چانگ و چوانگ،  مي كنددانش در تعامالت با ديگران را توصيف  بكارگيري

مي نه تنها شامل دانش عميق از اصولي كاري است، بلكه آنها نحوه تعامل اين اصول را با ديگر اصول كاري درك 
  ).2004(چوانگ،  كنند

يت دانش و آميز مديريت دانش مستلزم تعامل مدير سازي موفقيت امروزه كامالً پذيرفته شده است كه پياده 
مديريت منابع انساني است. اين موضوع در نگرش سيستمي به مديريت دانش نيز كامالً مورد تأكيد قرار گرفته 

  . )9-2شكل ( است
جمله مديريت مؤثر نيروي انساني   آميز هر تكنولوژي جديد به فاكتورهاي مختلفي از سازي موفقيت پياده 

ي فكري و منابع انساني موجود در سازمان ه هاي از آن است كه سرمايوابسته است. به عالوه تحقيقات جديد حاك
تر مورد استفاده قرار خواهند گرفت. با توجه به  هاي مديريت دانش، به صورتي كارآتر و اثربخش به كمك تكنيك

روع اي ش سازي مديريت دانش دو ديدگاه متفاوت وجود دارد. عده مباحث مطرح شده بايد گفت كه در مورد پياده
سازي  اي ديگر معتقدند كه پياده دانند، در حالي كه دسته سازي مديريت دانش را در فناوري اطالعات مي پياده

درست است،  ه هايك از اين نظري نظر از اينكه كدام شود. صرف مديريت دانش با مديريت منابع انساني شروع مي
پي برد. در واقع يكي از نكات مهم در اين ميان اين تـوان به اهميت مديريت منابع انساني در مديريت دانش  مي

 است كه بايد از كجا شروع كرد؟
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  ): نگرش سيستمي به مديريت دانش7-2شكل شماره (

  كند: ) استراتژي زير را براي مديريت دانش منابع انساني در يك سازمان پيشنهاد مي2000( 1سليمان
  دانش منابع انسانيهاي مديريت  . بازنگري محركها و استراتژي1
  . كسب تعهدات الزم و درك شرايط توسط مديران منابع انساني2
  هاي بخش منابع انساني سازمان . شناسايي اولويت3
  هاي پشتيباني مديريت دانش در بخش منابع انساني سازمان سازي سيستم . پياده4
  . مديريت انتظارات كاركنان (جبران خدمت)5

مديريت دانش مستلزم پذيرش فرهنگ آن توسط كاركنان است. در همين راستا ي ه هاسازي پروژ پياده 
هايي در زمينه تغيير رفتار كاركنان به منظور پذيرفتن استفاده از مديريت دانش انجام گيرد. افراد براي  بايد تالش

ي موفقيت مهم سازند و برا رامي هستند.افرادسازمان مهمي عامل سازمان دردرون وفرهنگي اجتماعي يه هاجنب
جديد روي نيروي كار در درون سازمان تأثير  فناوريهستند. افراد مهم هستند، به خاطر اينكه هر تغيير يا ورود 

ي نوآور و جديد سنجيده فناوري هاگذارد. پس ضروري است تا فرهنگ سازماني و آمادگي افراد در پذيرش  مي
  .)Ruikay et al, 2005شود (

دانش در سازمان هستند و يك قسمت قابل توجه از دانش سازمان درذهن آنهاست به اين افراد ايجادكننده 
يك اثر اساسي روي عملكرد كلي داشته باشد.  مي تواندهاي كاري  هاي كوچك درمكان دليل جهش

)ESCFWA , 2003درصد زمان و بودجه مديريت دانش بايد  50كه يك تمركز مي كند) بيان 1998( 2).راجلز
راد باشد. افراد در درون سازمان تواناسازهاي اجتماعي مديريت دانش و به عنوان عامل اصلي ايجاد و روي اف

) افراد در سازمان معموالً بايد با فرهنگ Adenfelt and Lagerstro , 2005تسهيم دانش نام برده مي شوند (
ر نگرشها و خرد كردن سنتهاي گذشته سازماني سازگاري داشته باشند. تغيير در فرهنگ سازمان خواستار تغيير د

 است.
  عوامل تأثيرگذار بر زيرساخت هاي انساني در جهت اجراي اثربخش مديريت دانش -1

                                                            
١ - Soliman 
٢ - Ruggles 
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  سيستم هاي پاداش و جبران خدمات: -

) معتقد است كه عاملهاي انگيزشي در تسهيم دانش مؤثرند. براي نشر دانش يك سازمان بايستي 2001( 1ريوبه
) از آنجايي كه Watson, 2003را براي نشـر و هماهنگي براي پايگاه دانش پرورش دهد ( تمـايل كاركـنانش

ي دانش محور بايد دليلي براي افراد كه دانش را به اشتراك سازمان هاتسهيم دانش عملي داوطلبانه است. 
 Soliman andبگذارند، داشته باشند. بنابراين بايد مشوقهايي براي تسهيم دانش وجود داشته باشد.  (

Spooner , 2000(  
  گذاري دانش وجود دارد: ) سه راهكار براي تشويق به اشتراك1999( 2بر طبق نظر هانسن و ديگران

  ترساندن آنها  .1
  تشخيص نوع كمك به آنها و ايجاد رقابت بين آنها   .2
  )Soliman and Spooner , 2000پرداخت پاداش به آنها (  .3

هاي  انگيزش براي تسهيم دانش شامل انگيزش دروني و خارجي است كه به ساختار پاداش و شاخص 
 مي تواندهاي تشويقي كه  ).از قبيل ارزيابي عملكرد ساالنه فرد يا طرحWatson, 2003عملكرد نياز دارد (

شروع به ارزيابي و پاداش فردي به كساني  سازمان هامزايايي در ارتقاء نشر و استفاده دانش داشته باشد. بعضي از 
مي ي خارجي ه هااند. انگيز ، نمودهمي دهندگذارند، يا مورد استفاده قرار  كه دانش را به اشتراك با ديگران مي

ريزي مديريت منابع انساني به دست آيد از جمله؛ جبران خدمات به طريق مالي و هم چنين  از طريق برنامه تواند
  )ESCFWA, 2003ي مالي كاركنان نسبت به اهداف و مزيت سازماني (ه هانگيزمرتبط ساختن ا

ه هاي خارجي كافي نيست، بلكه بايد از انگيز ند انگيزش كاركنان توسط مشوقمي شوهنگامي كه كارها پيچيده  
رورش رشد خيزد، استفاده شود. انگيزش داخلي به عنوان يك نيروي قوي در پ ي دروني كه از درون افراد بر ميها

دانش ضمني و در مواردي كه خالقيت الزم است، هم چنين براي وظايف پيچيده و چندگانه نيز ضروري به نظر 
  رسد. مي

  عبارتند از: مي گيردهايي كه براي تسهيم دانش در سازمان مورد استفاده قرار  استراتژي
)، تا  منجر به احتكار Davenport and Prusak , 1998براي توزيع دانش به افراد پاداش داده شود ( .1

و  ه هاي عمومي از قبيل خبرنامه هادانش نشود. آنهايي كه در پخش و انتشار دانش برتري دارند، بايستي در نشري
  پست الكترونيكي معرفي شوند.

افراد بايستي تفهيم شوند كه موفقيت و پيشرفت در كارراهه شغليشان بر اساس اصول مديريت دانش است و  .2
  ).Watson, 2003اي مديريت دانش به عنوان مهمترين عامل پيشرفت شغلي ديده شوند (ه مهارت

يي است كه مديران براي تشويق كردن كاركنان براي تسهيم ه هاشدن به عنوان خبره يكي از را شناخته .3
با ). بايد به كاركنان پيغام داده شود كه ارزش آنها ممكن است Desouza, 2003دانش استفاده مي كنند (

  )Chaudhry , 2005تمايل به پخش دانش و تسهيم آن با ديگران افزايش يابد (
يك راه ديگر براي رفتار تسهيم دانش در سازمان قراردادن درصدي از پاداش خدمات به عملكرد تيم يا بخش  .4

  ) Desouza , 2003سازماني است (
ورد استفاده قرار گرفته و هم چنين كسي توسط فردي ديگر م دهنده دانشي كه نهايتاً پاداش دادن به توسعه .5

 )Walczak , 2005كه دانش را به صورت صريح و يا به صورت يك فرمت مفيد استخراج كند (
                                                            

١ - Huber 
٢ - Hansen 
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پاداش به شخصي كه دانش شخص ديگر را براي حل مسائل كسب و كار به يك شيوه نوآورانه بكار مي برد  .6
)Westterlind, 2000( 

عبارتست از؛ ثبت آماري دسترسي تعداد  مي كنندراهكاري كه مديران در بسياري از شركتها استفاده  
)، تا بر مبناي آن پاداش تخصيص دهند. افراد با Desouza, 2003كساني كه به مخازن دانشي مراجعه كردهاند (

ها از شخصي به شخص  كه مشوق ند، به طوريمي شوچيزهاي متفاوت و به طور متفاوتي نسبت به هم برانگيخته 
 ديگر متفاوت است:

 مي كندو تسهيم و ايجاد دانش را حمايت  مي گيردهاي رهبري كه از خود رهبر نشأت  مشوق.  
 هاي پولي: از قبيل حقوق باال، هديه و امتيازات ويژه. مشوق 
 تر. تر و مهم هاي مرتبط با تشويق: ارتقاء، احترام، مسئوليت بيشتر، كار جالب موقعيت 
 يي كه متعلق به آنها هستند را راضي كنند و بنابراين يك ه هاهاي اجتماعي: افرادي كه تمايل دارند گرو مشوق

يك نوع پاداش  مي تواندهاي مثبت يا بازخورد از همان گروه  موقعيت باالتر از همان نوع را دريافت كنند. تشويق
 ).Andersson and Westterlind , 2000باشد (

  مشاركت كاركنان:   -

  در رابطه با مشاركت كاركنان موارد زير بايستي در نظر گرفته شود:
 گيري مورد تشويق قرار داده شود. به طور كامل مشاركت كاركنان در تصميم  
 ريزي و ارزيابي. تشويق كاركنان براي مشاركت در برنامه  
  چنين براي ايجاد محيط تسهيم دانش مسئول كاركنان بايستي در تسهيم و توزيع دانش مشاركت كنند و هم

  ) . Chung et al ,2005باشند (
 
  رهبري دانش: -

داند كه طي آن يك فرد (شخص رهبر)، كاركنان را در شناخت و  ) رهبري دانش را فرآيندي مي2004ويتاال (
رهبري دانش منحصر ). Viitala, 2004: 8دهد ( يندهاي الزم جهت تحقق اهداف سازمان ياري ميايادگيري فر

تواند در هر سطحي ظاهر شود. از منظر وي چهار وظيفه اصلي  به سطح خاصي از سطوح سازماني نبوده و مي
  ) :Viitala, 2004رهبران دانش عبارتند از (

هاي سازمان،  اندازها، اهداف و استراتژي : رهبر اطالعاتي چون چشمدهي سازمان به سمت يادگيري جهت .1
دهد  ريان، نتايج ارزيابي عملكرد و ساير اطالعات الزم براي خلق دانش را در اختيار كاركنان قرار مينيازهاي مشت
  گويد كه يادگيري خود را بر روي چه سرفصلهايي متمركز نمايند. و به آنان مي

جريان : رهبران از طريق تشويق، حمايت و هدايت كاركنان در حمايت از فرآيند يادگيري فردي و گروهي .2
  يادگيري نقش معلم يا مربي را براي كاركنان ايفا نمايند.

كاري را براي  : رهبر با مداخله در محيط، محيطخلق فضايي كه يادگيري را مورد حمايت قرار دهد .3
  نمايد.  گر مي يادگيري امن و حمايت

) نيز بر اين 2003. پرويت (: رهبر دانش در عمل به الگوي ساير كاركنان استتبديل خود به الگوي سايرين .4
نكته تأكيد دارد كه رهبران زماني در گسترش يادگيري و خلق دانش موفق خواهند بود كه پيش از سايرين 
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- 2نمودار    عادات، روشها و مفروضات شخصي خود را در جهت پذيرش و گسترش فرهنگ يادگيري تغيير دهند.
  )، ابعاد رهبري دانش را به تصوير كشيده است.6
  
  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

نيازمند رهبري توانمند است تا از طريق معرفي مزاياي  سازمان هاسازي مديريت دانش در  فرايند نهادينه
مديريت دانش و برانگيختن كاركنان، بتواند موانع فرهنگي موجود در اين رابطه را از ميان بردارد. در اين ارتباط 

ابي ترين راه دستي ميگردد و ثانياً مطلوب محسوب سرمايه ترين مهم كاركنان بايستي اطمينان يابند كه اوالً دانش
پرور  ) ويژگيهاي زير را براي رهبري دانش2003(1به اين قدرت تسهيم دانش در سازمان است. ريبرا و سيتار

  اند: برشمرده
  .درك ويژگيهاي خاص مديريت دانش .1
 .استخدام افراد مناسب و انگيزش آنان جهت يادگيري مستمر، برقراري ارتباط و تسهيم دانش .2
 حرفهاي و قدرت نفوذ شخصي.بناكردن قدرت بر پايه دانش  .3
 پرورش مهارتهايي كه موجب تقويت اعتماد و تعهد افراد ميگردد. .4
 تعهد و انگيزش شخصي رهبر براي حمايت از تسهيم دانش و يادگيري سازماني. .5
 هاي كاركنان در زمينه يادگيري. تشويق فعاليت .6
 گيري. ي مشاركتي در تصميمه هااستفاده از شيو .7
 توانايي مربيگريبرخورداري از  .8
 گري جهت نشاندادن اهميت دانش در سازمان. استفاده مطلوب از شيوه روايت .9

گرايي، انصاف، گشادگي، درستكاري،  ايجاد فرهنگ اعتماد از طريق تشريح وظايف، وفاي به عهد، اخالق .10
 بودن و كسب نتايج مطلوب  آزادي و اختيار، تداوم، در دسترس

                                                            
١- Ribiere & Sitar 

 جهت دهي سازمان به سمت يادگيري

رهبري
 دانش

خلق فضايي كه يادگيري را 
 مورد حمايت قرار دهد

حمايت از فرآيند
 يادگيري فردي و گروهي

 تبديل رهبر به الگوي سايرين

 رهبري دانش: ابعاد)6-2(نمودار

  Viitala, 2004: 537منبع: 
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اند. برايان برگرن رهبري  ت نقش رهبران در اجراي تغييرات سازماني پي بردهامروزه اغلب مؤسسات به اهمي
  شكل بيان مي كند: 5دانش و نقشهايي را كه بر عهده رهبران دانش است در 

  

  (CKO)1.  كارشناس ارشد دانش1
سازد. وظيفه كارشناس ارشد دانش اين است كه كل سازمان را نسبت به اهميت دانش به عنوان يك منبع آگاه 

سازد. وي  ور مي مديريت دانش بهره فرايندنمايد و آنها را در  كارشناس ارشد دانش جزاير دانش را شـناسايي مي
ي روزانه خود، الگويي از فرهنگ مطلوب دانش براي ديگران باشد. كارشناس ارشد دانش يك فعاليت هابايد در 

ي مديريت دانش در شركت تمركز فعاليت هاال تسهيل پست ارشد مديريتي و استراتژيك است كه بر ارتقاء، انتق
  دارد.

  2گر دانش . تحليل2
پست تاكتيكي سطح پايين تا مياني است كه يادگيري و ترويج الگوهاي عملكردي مطلوب را در سازمان بر عهده 

 روشها برايآوري و مديريت دانش استفاده كند، اما اين  گر دانش ممكن است از روشهايي براي جمع دارد. تحليل
 مي توانندكه آنها  است اينمي كند راتهديد افرادسازمان اين ازطريق كه باشد.خطري مي وي شخصي استفاده

هاي براي پيگيري  ي حمايتي شركت را به بيرون از شركت منتقل سازند، بدون اينكه هيچ اثر و نشانفعاليت ها
  به جا بگذارند.

  

  3. مهندس دانش3
آوري اطالعات از متخصصان و ارائه آن در يك شكل سازمان يافته  پايين است كه بر جمعپستي تاكتيكي و سطح 

اي در شركت مورد استفاده قرار  هاي رايانه از طريق سيستم مي تواندمتمركز است كه معموالً اين اطالعات 
هاي  مانند سيستم اي ي رايانهفناوري هاگرفته و ذخيره گردد. مهندسان دانش به طور متناوب بين كاركنان و 

  .مي كنندهوشمند ارتباط برقرار 

  4. مدير دانش4
سازمان گران دانش را به ويژه در  باشد كه همـاهنگي كار بين مهندسان و تحليل پستي تاكتيكي و مياني مي

ي بزرگ برعهده دارد. مديران دانش ممكن است به كارشناس ارشد دانش يا كارشناس ارشد اطالعات و يا مدير ها
  اجرايي گزارش دهند.

  5. كارگزار دانش5

                                                            
١ - Chief Knowledg Officer 
٢ - Knowledge Analyst 
٣ - Knowledge Engineer 
٤ - Knowledge Manager 
٥ - Knowledge Steward 
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تر در ارتباط  يك پست تاكتيكي، سطح پايين و غالباً غيررسمي و موقتي است كه معموالً با شركتهاي كوچك
هستند. كارگزاران دانش در مقايسه با ساير شكلهاي رهبري دانش، از كمترين تجربه رسمي در زمينه اصول 

  هاي ابتدايي را در شركت برعهده دارند. موالً مسئوليتمديريت دانش برخوردار هستند و مع

  هاي مديريت دانش سبك  -2

) تحقيقاتي را براي شناسايي شيوه مناسب رهبري جهت كسب دانش انجام داده است. وي بر 2001پليتيس (
ر مبناي بررسيهاي خود شيوه مديريت مشاركتي و رهبري خود مديريتي را مشوق تسهيم، كسب و خلق دانش د

نمايند. ليكن  پرور به طـور خـاص دانـش سـازماني را مديريت نمي داند. از منـظر وي رهبران دانش سـازمان مي
رهبران "دانند. پليتيس به اين رهبران عنوان  هاي خود مي شناسايي و بكارگيري دانش سازماني را از مأموريت

  ).Politis, 2001شمرد ( ان بر ميهاي ذيل را براي آن دهد و ويژگي را مي1"كننده دانش تسهيل
  تشويق ارتباطات سازماني. -
  تشويق كاركنان به مذاكره و گفتگو. -
  تشويق كاركنان به تسهيم دانش. -
  تشويق كاركنان به تعامل در جهت كسب دانش. -
  آوري و كسب دانش و اطالعات مورد نياز جهت نظارت بر عملكرد خود. ترغيب اعضا تيم به جمع -

چنين، مطالعاتي به منظور شناسايي شيوه رهبري مناسب جهت افزايش خالقيت سازماني اين محقق هم 
ها نيز مؤيد آن است كه شيوه رهبري مشاركتي و هم چنين گسترش شيوه  انجام داده است. نتايج اين بررسي

  ).Politis, 2005ور در سازمان گردد ( ساز محيطي خالق و بهره تواند زمينه خود مديريتي، مي
) تحقيقي را براي توسعه دو مفهوم دانش ضمني و 2003( 2هاي لي و چوي تن از پژوهشگران به نام دو

، 3هاي سبك پويا دانش صريح پوالني انجام دادند و در نتيجه آن پژوهش، چهار سبك مديريت دانش را به نام
بستگي به نوع سبك مديريت دانش  هاسازمان ، مطرح نمودند. از نظر آنها عملكرد 6و انفعالي 5گرا ، انسان4گرا نظام

شود. لي و چوي بر اساس دو مقياس ميزان تمركز بر دانش ضمني و  دارد كه توسط مديران به كار گرفته مي
هاي حاصل از تقاطع آنها را در ماتريس دو در دو نشان دادند. براساس  ميزان تمركز بر دانش صريح، سبك

شود، سبك پوياي مديريت دانش  دو نوع دانش ضمني و صريح توجه مي، زماني كه در سازمان به هر )10-2(شكل
مناسب است؛ اما سبك انفعالي درست در نقطه مقابل سبك پويا قرار دارد و آن زماني است كه مديران به 

كنند. اگر در سازماني به دانش صريح بيش از دانش ضمني بها داده  ها توجه چنداني نمي كدام از انواع دانش هيچ
گراي  گرا و بالعكس آن اگر به دانش ضمني بيش از دانش صريح پرداخته شود، سبك انسان د، سبك نظامشو

ي ميداني حاصل از پيمايشي كه توسط لي و چوي در بين ه هامديريت دانش مناسب خواهد بود.تحليل داد
يي كه به سبك پوياي مديريت سازمان هااي انجام شده بود، نشان داد كه  شركت بزرگ كره 100مديران مياني 
گراي  گرا و انسان هاي نظام يي كه سبكسازمان هاكردند، عملكرد باالتري داشتند. در حالي كه،  دانش عمل مي

                                                            
١- Knowledge- enabler leader 
٢. Lee & Choi 
٣ . Dynamic 
٤ . System Oriented 
٥. Human Oriented 
٦. Passive 
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سازمان بردند، از نظر عملكرد در رتبه دوم قرار داشتند و در نهايت، اثربخشي عملكرد  مديريت دانش را به كار مي
  ). Wood،2006 : 12ترين سطح قرار داشت ( در پايين سازمان هاايسه با ساير ي داراي سبك انفعالي در مقها

  

 

 
   پويا  

  
 

  
  گرا نظام

 

 
  گرا انسان
 
 

  
  انفعالي

 

  
  
  
  

  هاي مديريت دانش : سبك)8-2(شكل
  )2006:12منبع: (وود، 

  
  جمع بندي 2-2-11
  

 وبعنوان تأثير گذار استهمزمان برروي مرزهاي چندگانه سازمان  نياز استراتژيك مديريت دانش به عنوان يك

 داخلي در گردد. مديريت دانش با ايجاد قدرت براي پيشرفت كلي برنامه يك سازمان محسوب مي قوي ابزاري
زيرساخت هاي فرايندي و برداري از   بهره سازمان سعي در برطرف ساختن چالشهاي خارجي را دارد و اين امر با

مفاهيم پايه در مديريت دانش  و اتدر اين بخش ابتدا سير تطور.خواهد شد محقق ساختاري مديريت دانش
 آن مطرحگي ها وطبقه بندي هاي مختلفي از ژي، از انواع دانش به منظور شناخت بيشتر،.سپس گرديد بررسي

به تحليل اصول و رويكردهاي مديريت دانش پرداخته شد .در آخر قابليت هاي مديريت دانش در ،در ادامه  و .شد
.در ادامه مباحث مربوط به فصل هاي فرايندي وقابليت هاي ساختاري به طور كامل تشريح گرديد دسته قابليت دو

  تحقيق ارائه خواهد شد. دوم تحقيق به پيشينه
  
  
  

 زياد                                                             كم

 تمركز بر دانش ضمني

 زياد

  

  

  

  كم

  

يح
صر

ش 
دان

بر 
كز 

مر
ت
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  پيشينه تحقيق  2-3

  
  مطالعات داخلي  2-3-1

 ه هاالگوي پيشنهادي هماهنگي استراتژيهاي مديريت دانش براي ارتقاي عملكرد پژوهشگا2-3-1-1
  )1388(موسوي،

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در اين پژوهش نگاه پژوهشگر به مفهوم مديريت دانش از منظر ديدگاه سيستمي و استراتژيك بوده و 

  محقق پس از طراحي مدل مفهومي پژوهش فرضيه اصلي پژوهش تعريف شده است.

  ): مدل مفهومي پژوهش9-2(شكل

هاي دانش، توليد و توسعه  ه: هماهنگي بين استراتژيفرضيه اصلي پژوهش از اين قرار است ك 
، منجر به ه هابا توجه به استراتژي كار پژوهشگا ه هادانش در پژوهشگا بكارگيريدانش، انتقال دانش و 

ه شود. براي آزمون اين فرضيه، جامعة آماري كه در نظر گرفته شد پژوهشگا ارتقاي عملكرد آنان مي
و مؤسسات دولتي بودند كه هر ساله عملكرد آنان توسط وزارت علوم ارزيابي  سازمان هاي وابسته به ها

  شوند.  بندي مي تقسيم،A,B,Cرتبه   3شده و بر اساس امتياز دريافتي به 
هاي اتخاذ شده توسط آنها در حوزه سيستم  مقايسة عملكرد آنان با ميزان هماهنگي استراتژي 

  ن پژوهش آزمون شده است. هاي آن، در اي مديريت دانش و زيرسيستم
اي طراحي و پس از آزمون روايي و پايايي آن در اختيار  پس از انتخاب نمونةآماري، پرسشنامه 

به   هاي باز و بسته بود. پاسخ دسته سئوال، با پاسخ 2ها قرار گرفت. پرسشنامه حاوي آزمودني
ي كيفي آزمون فرضيه را ها ههاي تشريحي و تفصيلي، داد ي كمي و پاسخه هاهاي بسته داد پرسش

ي جمع آوري شده حاكي از تأييد ه هادادند. نتيجه نهايي هر دو تحليل كمي و كيفي داد تشكيل مي
  ).108: 1388فرضيه اصلي مطرح شده در پژوهش است (موسوي، 

  

 گيري آنها تبيين عناصر الزم براي خلق دانش و تعيين روش اندازه  2-3-1-2

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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تبيين عناصر الزم براي خلق « دانشجوي دانشگاه تربيت مدرس در رساله دكتراي خود تحت عنوان بهروز ارباب شيراني 
ي مهندسي، به وجود رابطه بين اين دو اشاره نموده است. اين سازمان هادر » گيري آنها  دانش و تعيين روش اندازه

احبه و پرسشنامه بوده است. وي در نتايج خود باشد و ابزار گردآوري اطالعات مص تحقيق از نوع كيفي و مطالعه موردي مي
  اينگونه بيان كرده است كه : 

  باشد. انداز سازماني مي ايجاد دانش جديد نيازمند هماهنگي اهداف دانش با اهداف و ارزشها و چشم -
  كند. و ساختار منعطف به ايجاد و توسعه دانش در سازمان كمك مي ه هاوجود روي -
  گردد. متقابل و چند سويه باعث گسترش دانش در تمام سطوح سازماني ميوجود الگوهاي ارتباطي  -
ي جديد حمايت و قدرداني كند به ه هاپسند كه از اعضاء سازمان در قبال نوآوري و ارائه ايد وجود يك مدير دانش -

 باشد. يپسند م كند و در پايان نتيجه گرفته است كه خلق دانش نيازمند فرهنگ مطلوب دانش خلق دانش كمك مي
 

هاي سازمان و پيشنهادسازي براي  روشي تلفيقي و پويا براي نمايش سطح دانش 2-3-1-3
  )1385(نظافتي،  بهبود سطوح

ارائه روش تلفيقي و پويا براي نمايش سطح  "در رساله دكتري خود با عنوان 1385نويد نظافتي سال 
در دانشگاه صنعتي  "محدوديت هزينه سازي براي بهبود سطوح به همراه هاي سازمان و پيشنهاد دانش

تا ضمن برخورداري از محاسن  مي دهدگيري مديريت دانش روش نويني را ارائه  اميركبير براي اندازه
هاي قبلي، نقاط ضعف احتمالي آنها را نيز نداشته باشد. مدلي كه براي انجام پژوهش در نظر  روش

  گرفته شده است، تركيبي بوده است از سه حوزه: 
  
  مديريت دانش و به خصوص مدل مارپيچي نوناكا و تاكيوچي  -1
 سازي مبتني بر آن  سيستم دايناميك و شبيه -2
 پژوهش عملياتي و تصميمگيري چند معياره -3
 

 كاربست تحقيقي اين  پژوهش از اين قرار است: 
مديران سازي براي  تواند پشتوانه تصميم كه مي سازمان هاارائه روشي براي نمايش روند دانش در  -

  باشد.
 سازي مبتني بر بهبود و هزينه در مديريت دانش براي مديران.  امكان پيشنهاد -
 امكان سنجش نقاط قوت و ضعف يك سازمان در ارتباط با مديريت دانش. -
سازي در جمع وسيعي از  گيري در مديريت دانش كه قابليت پياده ارائه روشي اقتضايي براي اندازه -

 داشته باشد. ي گوناگون را سازمان ها
 هاي پياده هاي مديريت دانش و مدل گيري دانش، مدل هاي اندازه ايجاد پيوند منسجم بين مدل -

 سازي مديريت دانش در سازمان. 

 اندازه سيستم يك براي است وارشده است مبنا براين پژوهش دراين شده استفاده متدولوژي 
ح شده در حوزه مديريت دانش بررسي شوند، گيري مطر هاي اندازه ها و مدل گيري مطلوب، كليه روش

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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اند آنها را مورد توجه قرار دهند.  تا مشخص شود كه هر يك در چند ويژگي سرآمد هستند و توانسته
در مديريت دانش  اندازه گيريبنابراين مسأله اصلي اين پژوهش اين بوده است كه: چگونه روشي براي 

باشد؟ براي يافتن پاسخ  اندازه گيرياز براي يك روش توسعه دهيم كه برآورنده هشت شاخص مورد ني
يي با استفاده از مدل مارپيچي نوناكا و تاكيوچي در ه هاها و پرسشنام مسأله اصلي پژوهش، چك ليست

حوزه مديريت دانش و عناصر و مفاهيم سيستم دايناميك و پژوهش عملياتي طراحي شده در اختيار 
  دهي و تصميم ا با استفاده از روش دلفي و متدهاي گوناگون وزننظران قرار گرفت ت خبرگان و صاحب

هاي  يك سيستم مطلوب اندازه گيري  گيري چند متغيره، مدل مطلوب كه تا حد امكان حاوي ويژگي
 باشد، شناسايي و ارائه گردد. 

  
  ي صنعتي ايرانسازمان هاطراحي الگوي ارزيابي سطح مديريت دانش در   2-3-1-4

اي مطلوب و ارزشمند و كاركنان سازمان به عنوان صاحبان دانش  با تأكيد بر دانش به عنوان سرمايهاين پژوهش، 
دانش موجود را گردآوري و نظم  مي تواندي سازمان، مديريت دانش را به عنوان ابزاري كه ه هاو مهمترين سرماي

واقعيت را يادآور مي شود كه، تجربه  و پويايي بخشيده و در كل سازمان اشاعه دهد، مهم و ضروري دانسته و اين
داند كه براي مديريت دانش الگوي ارزيابي  بسياري از شركتها به شكست انجاميده و اين امر را ناشي از آن مي

ي ه هامناسبي بكار برده نشده و به آن به عنوان امري موقت و زودگذر نگريسته شده است. در اين پژوهش مؤلف
ي صنعتي سازمان هاالگويي براي ارزيابي مديريت دانش در  ه هاتعيين و براساس اين مؤلفمؤثر در مديريت دانش 

ايران (صنعت ايران خودرو)، ارائه گرديده است. عالوه بر آن توسط الگوي ارائه شده سطح مديريت دانش نيز 
، اشتراك دانش، عبارتند از: تشخيص دانش، تحصيل دانش، به كارگيري دانش ه ها. اين مؤلفمي گرددتعيين 

اند. دو سازمان از  نيز به عوامل ديگري تقسيم شده ه هاتوسعه دانش و نگهداري دانش. هر كدام از اين مؤلف
ي سازمان هااند به عنـوان  صنعت خودروسازي ايران كه بيشترين توليـد و سهم بازار خـودرو كشـور را داشته

نهايي  ، تجزيه تحليله هاعات و بررسيهايي آماري بر روي دادآوري اطال اند و با جمع مورد مطالعه انتخاب شده
  ).1384انجام و نتايج در قالب الگوي نهايي ارائه گرديده است (الواني و شاهقليان، 

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  ي صنعتي ايرانسازمان ها): طراحي الگوي ارزيابي سطح مديريت دانش در 7-2نمودار شماره (

  )1384الواني و شاهقليان،  (منبع:

  

  مطالعات خارجي  2-3-2

 كننده ارزش هاي مديريت دانش خلق استراتژي 2-3-2-1

) براي كمك به مديران اجرايي (انسيتوي تغيير استراتژيك)، چارچوبي را ايجاد كرد كه 1999ليگ (
ها با آنها روبرو هستند، مرتبط  اي كه شركت هاي ويژه هاي خاص مديريت دانش را با چالش استراتژي
اي بايد باشد كه  اين چارچوب مديريت دانش بر اين فرض استوار شده است كه تمركز بر شيوهساخت. 

كند تا بتواند،  هاي كليدي مورد نياز سازمان استفاده مي ها و توانايي سازمان از دانش براي ايجاد قابليت
د. چارچوب با ارزيابي سازد، موفق كن هايي كه او را در رقابت توانمند مي در فرآيندهاي محوري و فعاليت

تواند در  گردد. كار مي شوند، آغاز مي يي كه كارها در فرآيندهاي محوري انجام ميه هابندي شيو و طبقه
بعد ارزشيابي شود: اولين بعد سطح وابستگي است كه مرتبط است با سطحي كه در آن افراد و  2

بعد پيچيدگي كار است كه مرتبط است نيازمند همكاري و تعامل با يكديگر هستند. دومين  سازمان ها
با سطحي كه در آن كاركنان نيازمند به كار بستن تفسير و داوري در خصوص مجموعه متنوعي از 

  شان هستند.  اطالعات در حوزة كاري
  

هاي كار را  طبقه از كار و يا مدل 4با استفاده از اين دو عامل (انستيتوي تغيير استراتژيك)  
  . تعريف و تعيين كرد

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  هاي كار سازمان با توجه به دو بعد پيچيدگي و سطح وابستگي به كارهاي تيمي ): مدل9 - 2جدول (

  مدل همكاري

  كار مبتكرانه  -

اتكاي زياد به تخصص ناشي از كاركرد   -
  چندگانه

هاي قابل  وابسته به گسترش سيال تيم  -
 انعطاف

 مدل هوشمند

  كار مبتني بر قضاوت   -

  اتكاي زياد به تخصص و تجربه فردي   -

وابسته به نيروهاي كار شاخص و ستاره   -
 (برجسته) 

  زياد 

  

  

  

ميزان 
 پيچيدگي 

  مدل يكپارچگي

  كار سيستماتيك و تكرارپذير -

ها و  اتكاي زياد به استانداردها،روش -
  هاي رسميفرايند

وابسته به يكپارچگي محكم ناشي از  -
 هاي كاربردي  محدوديت

 مدل اجرايي

  كار ساده و عادي -

و قوانين  ه هااتكاي زياد به آموزش، روي -
  رسمي

گيري  وابسته به نيروي كار با نياز تصميم -
 كم  و ارايه نظر كم و يا خودكار

                                   سطح وابستگي به كارتيمي زياد 
 كم     

 

  

  )Leig، 1999منبع: (

  

هاي مديريت دانش و اثرات آن بر عملكرد  تجربي در خصوص مدل يك مطالعه  2-3-2-2
  سازمان 

هاي مديريت دانش را از دو منظر مبتني بر دانش آشكار و دانش پنهان  و روش ه هااين تحقيق شيو
اسامي آنها Maeilاي كه توسط شركت انتشاراتي معتبر تجاري  هاي معتبر كره شركت از شركت 100در

بندي  شيوه و روش تقسيم 4اند. مورد تحليل قرار داده است، آنها را به  و مورد تأييد قرار گرفته شده درج
دهند كه مديريت دانش در  نشان مي ه هامحور و منفعل. يافت -محور، انسان -كند: پويا، سيستم مي

دانش پنهان شود كه دانش را در يك حالت هماهنگ (بين  زماني بهترين عملكرد سازماني را موجب مي
و آشكار) به كار گيرد. نتايج اين تحقيق حاكي از آن بود كه سبك مديريت دانش پويا مؤثرترين روش و 
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داري بين دو روش مبتني بر  ترين ميزان عملكرد را داشت و تفاوت معني سبك بود. سبك منفعل پايين
  سيستم و مبتني بر انسان وجود نداشت. 

  دانش ي مديريته ها): شيو10-2جدول (

  

  

  )20003چوي و لي،  (منبع:

  ها و مشخصات سازماني  مديريت دانش و ويژگي  2-3-2-3

ي انتقال دانش را در يك دانشگاه محلي با متدولوژي كمي مورد ه هاها و شيو اين پژوهش انواع روش
اي كه در اين پژوهش مورد توجه و بررسي قرار گرفته است اين است كه  مسألهبررسي قرار داده است 

داري با الگوهاي متفاوت  اند، آيا به شكل معني ي متفاوت سازماني، از يكديگر تفكيك شدهفناوري ها
  كه توسط نوناكا ارائه شده است، تطبيق و هماهنگي دارد يا نه؟ فرآيند انتقال دانش

شيوه و روش انتقال دانش به شكل مؤثري  4اين پژوهش بر اين امر استوار شده است كه   فرضيه 
، 2هنري فناوريبا  1اين مفهوم كه: اجتماعيسازي و روش كار سازماني منطبق شده است. به  فناوري 4با 

. نتايج 8ساده فناوريبا  7سازي و دروني 6مهندسي فناوري، با 5، تركيب4پيچيده اوريفن، با 3سازي بيروني
فناوري ي در نظر گرفته شده براي انتقال دانش با ه هابيانگر آن است كه شيو ه هاتجزيه و تحليل داد

هم چنين بيانگر اين  ه هاهاي انجام كار در نظر گرفته شده، هماهنگ و متناسب بودند. يافت و روش ها
سازي، نقش مؤثري در انتقال دانش برعهده دارند و  سازي و دروني ي اجتماعيه هامطلب بودند كه شيو
نتايج اين مطالعه و بررسي به سازي سهم و نقش مؤثري در خلق دانش دارد.  فقط شيوه اجتماعي

 نمايد انتقال و خلق دانش، كمك ميهاي   در درك تأثير فرآيند تبادل دانش در انجام فعاليت سازمان ها
)2006 ،Worapar(.  

                                                            
١ - Socialization 
٢ - Craft 
٣ - Externalization 
٤ - Non routine 
٥ - Combination 
٦ - Engineering 
٧ - Internalization 
٨ - Routine 

 محور -انسان پويا

 منفعل محور -سيستم

 دانش آشكار

 دانش پنهان

 كم زياد

 كم

 زياد
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انتقال و خلق 
 دانش

  سازماني:فناوري

هنري، پيچيده، 
 ساده و مهندسي

  فرآيند تبادل دانش:

 اجتماعي
 سازي،دروني

 سازي سازي،بيروني
 و تركيب

  

هاي خلق و  فعاليت ي سازماني براي انجامفناوري ها): تأثير الگوهاي فرآيند تبادل دانش بر 8-2نمودار (
  انتقال دانش

  )Worapar، 2006( منبع:

  هاي به كارگيري دانش استراتژي  2-3-2-4

در دانشگاه سيدني استراليا انجام شد، ارتباط بين  2006چوي در سال  در پژوهشي كه توسط
بررسي و هاي به كارگيري مديريت دانش در سازمان با عملكرد سازمان به طور تجربي مورد  استراتژي

ي مالي، ه هااي منتخب از حوز هاي كره آزمون قرار گرفت. اين بررسي در خصوص تعدادي از شركت
توليدي و خدماتي انجام شد و ضمن آن هم رابطه بين استراتژي به كارگيري مديريت دانش و عملكرد 

ه و تحليل شد. سازماني بررسي شد و هم رابطه بين استراتژي مديريت دانش و نوع واحد تجاري، تجزي
هاي  هاي به كارگيري مديريت دانش در اين مطالعه براساس نظرات و تئوري بندي استراتژي تقسيم

هاي به كارگيري مديريت دانش را به چهار دسته: پويا،  ) انجام شد كه آنها استراتژي2003چوي و لي (
كز بر دانش آشكار با زمينه اند. ميزان و سطح تمر محور و منفعل تقسيم كرده -محور، سيستم -انسان

شود. در حاليكه ميزان و  كدگذاري و ذخيره دانش سازماني براي دستيابي و استفاده از آن مشخص مي
سطح تمركز بر دانش پنهان با درجه كسب و تسهيم دانش پنهان از طريق تعامالت بين فردي مشخص 

  شود. مي

    هاي به كارگيري دانش ).: استراتژي11-2جدول (

 

  توجه و تمركززياد
 بر دانش آشكار

 كم

  استراتژي پويا
 

 -استراتژي انسان
  محور
 

سيستم-استراتژي
  محور
 

  استراتژي منفعل
 

 كم

 توجه و تمركز بر دانش پنهان 

 ادزي
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  )403:  2003منبع: چوي ولي ( 

  هاي مديريت دانش استراتژي  2-3-2-5

هاي ژنريك دانش در صنعت  ) تحت عنوان استراتژي1996(اي كه بيرلي و چاكرابارتي  در مقاله
هاي مديريت دانش را بر اساس دو عامل شيوه يادگيري و منبع  داروسازي ارايه كردند، استراتژي

  بندي كردند. يادگيري سازماني به چهارگونه تقسيم

  هاي مديريت دانش مقلدان  استراتژي .1
  برداران هاي مديريت دانش بهره استراتژي .2
 هاي مديريت دانش كاشفان  اتژياستر .3
 هاي مديريت دانش نوآوران استراتژي .4

 هاي دانش بر اساس مدل بيرلي و چاكرابارتي ): استراتژي12 -2جدول (

 كاشفان نوآوران

بنيادي با تأكيد بر دانش 
  پنهان

  
  
  

  شيوه يادگيري
  
  

تدريجي با استفاده از 
 دانش آشكار

 مقلدان بهره برداران

بيروني بر اساس                 منبع يادگيري            دروني 
براساس  
دانش آشكار بيروني                                         دانش پنهان 
 كاركنان

 1996منبع: بيرلي و چاكرابارتي، 
  

  ي ژاپنه هامديريت و خلق دانش در دانشگاه، مطالعه موردي يكي از دانشگا  2-3-2-6

ي مديريت دانش به منظور خلق دانش در شيوه هاهدف اين پژوهش پاسخ به اين پرسش بوده كه چرا و چگونه از 
و مؤسسات تحقيقاتي ميتوان استفاده كرد؟ اين پژوهش مديريت دانش در دانشگاه را به عنوان يك  ه هادانشگا

يباني و ارتقاء دانش علمي و دستيابي به هاي اجتماعي و ابزارهاي فني براي پشتفرايندفعاليت سيستماتيك شامل 
ژاپن  فناوري. براي دستيابي به اهداف پژوهش دو بررسي در مؤسسه عالي علم و مي كنداهداف تحقيقاتي تعريف 

)JAIST انجام گرفت. بررسي اول بر مديريت دانش در آكادمي متمركز شد و موقعيت فعلي مديريت دانش و (
هاي ايجادكننده فرايندنيازمنديهاي متنوع و خاص پژوهشگران را بررسي نمود، بررسي دوم بر پشتيباني از 

براي بهبود محيط خلق  خلق دانش فرايندهاي  پژوهش هاي آكادميك تمـركز يافت و بررسي كرد كه كـدام گام
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ي تحقيق نشان دادند كه موانع مديريت دانش در ه هادانش علمي در آكادمي داراي اهميت بيشتري هستند. يافت
، افـراد درگير در خلق دانـش، فرهنگ و نظير آن. تحقيق اين فناورييابند: پشتيباني  ابعاد متعددي بازتاب مي

هاي دانشگاهي نيز قابل  ي صنعتي و تجـاري، بلكه در محيطازمان هاسعقيـده را كه مديريت دانش نه تنها در 
كه يك محيـط خـالق در دانشگاه بايد از هر دو جنبه نـرم و سخت  مي كنداجراست، تقويت نموده و پيشنهاد 

تحت رهنمودهاي يك چارچوب فكري براي مديريت دانش در محيطهاي علمي ارتقاء يابد. از جنبه نرم، استفاده 
سازي، يك فرهنگ تسهيم دانش براي تسهيل ارتباطات و مباحثات علمي و كار تيمي  هاي شخصي استراتژياز 

  ).Tian et al, 2009الزمه موفقيت اند ( فناوريهاي  ضرورت دارد و از بعد سخت، استراتژي
 
 اندازه گيري، ه هاادراك مقامات دانشگاهي از استراتژيهاي مديريت دانش در دانشگا 2-3-2-7

 عملكرد و اهميت از طريق عوامل سازماني

به منظور آمادگي و غلبه بر چالشهايي كه مؤسسات آموزش عالي با آن مواجهاند، شناخت قابليت اجرا و مفهوم 
مديريت دانش براي اين مؤسسات حياتي است. مديريت دانش به ايجاد يك چارچوب جامع براي توسعه رهبري، 

 اندازه گيريي موجود براي سازمان و افزايش آگاهي از اهميت فناوري هارگيري خلق يك فرهنگ سازماني، به كا
  . هدف اين مطالعه:مي كندبراي تصميمگيري، كمك 

  .ه هاهاي مديريت دانش در دانشگا ارزيابي ادراك مقامات دانشگاهي از عملكرد استراتژي -1
  بررسي ادراك آنها از اهميت مديريت دانش. -2
  سازماني كه ممكن است در مديريت دانش از ديدگاه عملكرد و اهميت متفاوت باشند، است. شناسايي عوامل -3

بررسي  ه هااين پژوهش تفاوت در استراتژيهاي مديريت دانش به واسطه عوامل سازماني را در دانشگا 
از طريق  ها هي مورد بررسي از انجمن ملي اعتبارگذاري براي اساتيد، انتخاب شدند و داده هانموده، دانشگا
به كار رفته  ه هاتست و آناليز واريانس براي تجزيه و تحليل دادTاند. آمار توصيفي،  آوري گرديده اينترنتي جمع

ي و مؤسسات آمـوزش عالي نقـش ه هادر اداره دانشگا مي توانداست. اين پژوهش اين ايده را كه مديريت دانش 
اين پژوهش كه در ايـالت ايلي نويز آمريكا انجام گرفته است بيان ي ه هاكليدي ايفـا نمايد، قـوت بخشيد. يافتـ

رهبري مقتدر با درك ارزش دانش  -1كه مديريت دانش به عنوان يك استراتژي براي تغيير سازماني بر؛  مي كنند
زيرساختهاي  -3،مي كند راتسهيل كه يادگيري و همكاري فرهنگ سازماني -2و منابع انساني داخل سازمان،

يك مكانيزم ارزيابي سيستماتيك  -4، مي كندي خدماتي را پشتيباني فعاليت هاكه پژوهش، تدريس و  وريفنا
  ).   Young Lee, 2007( مي كندگذاري را اثبات نمايد، تكيه  كه ارزش سرمايه

  
 ارزيابي قابليت مديريت دانش سازمان ها  2-3-2-8

 سازمان ها كه قابليت مديريت دانش مي كنداين پژوهش كه در كشور چين انجام شده، به اين واقعيت اشاره 
ها يك اقدام  آيد. بنابراين ارزيابي اين قابليت دست آوردن مزيت رقابتي آنها يك منبع به حساب مي براي به

آن پرداخته نشده است. هدف اين مطالعه، ضروري با اهميت استراتژيك خواهد بود، اگرچه در ادبيات موجود به 
است. اين پژوهش  2براي ارزيابي قابليت مديريت دانش 1گيري چند شاخصه فازي جستجوي يك روش تصميم

                                                            
١ - FMADM 
٢ - KMC 
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به دنبال منافع مديريت دانش هستند، اما در عمل تنها به مديريت  سازمان ها، با اين كه بسياري از مي كنداشاره 
قادر  سازمان هاند و دليل اصلي آن نيز اينست كه اين مي شوي اضافي متحمل ها هاطالعات بسنده كرده و هزين

هاي مديريت دانش نيستند،  سازي مديريت دانش يا همان قابليت به شناسايي و ارزيابي شرايط الزم براي پياده
مناسب مديريت هاي  آل با قابليت ي ايدهسازمان ها مي كند) عنوان 2003( 1در حالي كه به عنوان مثال دسوزا

هاي مديريت  دانش قادر به تشخيص، توزيع، نگهداري و به كارگيري دانش خود هستند. اين پژوهش قابليت
ي فرايندهاي  ، ساختار و فرهنگ و قابليتفناوريهاي ساختاري شامل؛  دانش سازمان را در دو دسته: قابليت

و چارچوبي براي ارزيابي قابليت  مي دهدشامل؛ كسب، تبديل، به كارگيري و امنيت دانش، مورد توجه قرار 
هاست و ديگري  نمايد كه شامل دو بخش است؛ يك بخش ارزيابي سلسله مراتبي شاخص مديريت دانش ارائه مي

يت دانش. سپس يك رويكرد فازي براي يك ماتريس مقايسات با دو بعد براي شناسايي نتايج ارزيابي قابليت مدير
دست آمده از طريق  شود. نتايج ارزيابي قابليت مديريت دانش به ارزيابي قابليت مديريت دانش در سازمان ارائه مي

رويكرد ارائه شده، به دو دليل عيني و عاري از تعصب است؛ اول اين كه نتايج توسط گروهي از متخصصان ايجاد 
ري شده و دوم اين كه رويكرد فازي به كار گرفته شده در اين پژوهش، نسبت به ساير هاي متغير گردآو شاخص

رويكردهاي فازي به لحاظ كاهـش انحراف و اتـالف اطالعات، داراي مزايـاي بيشتري است. از طريق نتايج ارزيابي 
نش را تشخيص داده و ضرورت بهبود قابليتهاي مديريت دا مي توانندقابليتهاي مديريت دانش سازمان، مديران 

  مناسب تر است.تعيين نمايند كدام بعد از قابليت مديريت دانش براي بهبود 

  
  خالصه فصل  -2-4

مديريت دانش به عنوان يك عملكرد، مجموعه اي از فرايندهاي مجزا و درعين حال مكمل يكديگر مي باشد. 
ذخيره سازي و بازيابي، انتقال و اشتراك، در اين تعريف، مديريت دانش شامل فرايندهاي خلق و كسب دانش، 

به منظور شناخت وبررسي كاربرد و يكپارچه سازي در حوزه عملياتي و فرايندهاي ساختاري يك سازمان مي باشد.
شد. در بخش اول با عنوان يادگيري تشكيل مجزا ومرتبط با هم  ،از سه بخش اساسي دوم فصل محتوايبيشتر ،

،عناصر ،فرايندهاي يادگيري وارتباط آن با مديريت دانش پرداخته شد. بخش دوم سازماني به بررسي تاريخچه
بررسي گرديد .سپس،به منظور ،مديريت دانش اي و مفاهيم پايه تاريخچهابتدا تحت عنوان مديريت دانش ،
ل اصول و ژگي ها وطبقه بندي هاي مختلفي از آن مطرح شد. و در ادامه ،به تحليويشناخت بيشتر از انواع دانش ،

رويكردهاي مديريت دانش پرداخته شد .در آخر قابليت هاي مديريت دانش در دو دسته قابليت هاي فرايندي 
در بخش سوم نيز پيشينه تحقيقق كه خالصه اي از تحقيقات  وقابليت هاي ساختاري به طور كامل تشريح گرديد
  مرتبط انجام شده در داخل وخارج كشور آورده شد.

  
 

                                                            
١ - Desouza 
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  فصل سوم

  طراحي الگو و روش شناسي پژوهش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



٩٧ 
 

  

  

  

  

  مقدمه      3-1

دانـش   دانـش آشـكار،   هاي مختلفي از دانش از قبيل دانش ضـمني و  بندي فصل دوم اين پژوهش دسته در
دانـش اجـزاء و    دانش خصوصي و دانـش عمـومي،   ،دانش معماريواي  لفهؤدانش م ،دانش جمعي وشخصي 
اي به  نحوه رهبـري و   اشاره ها بندي ت در همه اين دستهاما آنچه كه مسلم اس .آمده است غيره و دانش كل

 با اين وجـود  نشده است. فناوريساختار و  ها به يكديگر با توجه به ماهيت مشاغل، تبديل اين دانش فرآيند
در راستاي تحقـق ايـن مهـم بـه      طور اثربخش مديريت كنند.ه دانش را ب نتوانند ها سازمان ،رسد به نظر مي

دو قسـمت تشـكيل    اين فصل از به همين منظور باشد. تواند كارگشا شتن الگوي مناسب ميرسد دا نظر مي
در  و شـود  تشريح ابعـاد آن بيـان مـي    تحليلي تحقيق و قسمت اول طراحي الگوي مفهومي و در .شده است

  شود. قسمت دوم به روش شناسي تحقيق پرداخته مي
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  طراحي الگو   3-2

  حي الگوي مفهومي تحقيقمقدمات طرا  3-2-1

به نظـر   اما ،هاي مختلفي انجام شده است پژوهش خصوص مديريت دانش تحقيقات و كه در با توجه به اين
توجه چنداني به كـاربردي كـردن آن در    رسد اكثر اين تحقيقات فقط به جنبه نظري موضوع پرداخته و مي

طراحي يك الگـوي كـاربردي مـديريت     ظري درصدداين قسمت با توجه به مباني ن در اند. ها نداشته سازمان
  باشيم.   دانش مي

  

  سازماني مبتني بر دانش فناوريبا  دانش تبديل(خلق) فرآيندارتباط   3-2-1-1

گـردد.   خلق دانش از طريق تعامل و جابجايي دانش ضمني و دانش صريح در سطح سازمان، امكان پذير مي
پـذيرد   هاي سازمان به چهار شـيوه صـورت مـي    ين افراد و گروهجابجايي و تبادل دانش صريح و ضمني در ب

)Popadiuk &Choo, 2006(.  

  1پذيري تبديل دانش ضمني به دانش ضمني جديد يا جامعه )1
 2سازي تبديل دانش ضمني به دانش صريح يا بروني )2

 3تر يا تلفيق تبديل دانش صريح به دانش صريح جديد و پيچيده )3

  4سازي يا دروني تبديل دانش صريح به دانش ضمني )4
 : Nonaka &Takeuchi ,1995 دهند را تشكيل مي SECI فرآينددر كنار يكديگر  فرآينداين چهار 

62‐63).(  
فرمانـدهي را فـراهم    ةاگرچه ساختارهاي سنتي سلسله مراتبي امكان انتقال دانش از طريق زنجير

گردند. چنـين   ين واحدهاي وظيفه اي ميليكن مانع از انتقال دانش در سطح افقي سازمان و در ب ،آورند مي
شـدن رونـد بـه    هاي مختلف شده و ممكن است به كندساختاري موجب افزايش رقابت و تعارض ميان واحد

 & Santoro() گردد انهاي الزم جهت گسترش دانش در سازم هاي ارتباطي (تكنولوژي كارگيري تكنولوژي

Gopalakrishnan,  نظران ايجاد يك ساختار سازماني مناسب  دگاه صاحباز همين روست كه از دي .) 2004
از  ،هـاي سـازماني را فـراهم آورد    پذير كه امكان برقراري ارتباط و تعامل مناسب ميان افراد و گروه و انعطاف

 Claver‐Cortes et al, 2007, Cavaleri(آيـد   ضروريات موفقيت مديريت دانش در سازمان ها به شمار مي
et  al,2005(. خلق،گرفته شده براي انتقال نظر هاي در شيوه) (هـا و   فنـاوري  يد بـا  دانش با تبديل

 Wor، ٢٠٠٦( باشـند شده، هماهنگ و متناسـب   گرفته نظر در هاي انجام كار روش apar(.  )3نمـودار-
  )رابطه فرايندتبادل دانش با فناوري هاي سازماني را نشان مي دهد.1

                                                            
1 - Socialization 
2 - Externalization 
3 - Combination 
4 - Internalization 
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  هاي خلق و انتقال دانش هاي سازماني براي انجام فعاليتفناوري بافرآيند تبادل دانش  رابطه: )1-3( نمودار
 )Wor apar، ٢٠٠٦(برگرفته از منبع:

  سبك مديريت دانش دانش با (خلق) تبديل فرآينداط ارتب  3-2-1-2

تحقيقات نشان داده است كه توجه، تعهد و حمايت مديران ارشـد نقـش مهمـي در توانمندسـازي سـازمان      
. )De Tienne et al, 2004(براي غلبه بر موانع موجـود در راه مـديريت دانـش و فرآينـدهاي دانشـي دارد      

مناسب براي توسعه دانش، نقشي مهم در مديريت دانش و فرآينـدهاي  رهبران از طريق ايجاد محيط كاري 
اي  كنند. رهبران دانشي از طريق گسترش خلق دانش در سازمان نه تنها بر اثربخشـي حرفـه   دانشي ايفا مي

 Cavaleri et( دهنـد  ثير قـرار مـي  أگذارند، بلكه اثربخشي سازمان را نيز تحت تـ  خود اثر مي al,2005(  بـه .
هاي سازماني جهت توسعه دانش و پيشبرد فرآينـدهاي دانشـي،    ترين استراتژي يكي از مناسب همين دليل

در كنار مباحـث مربـوط بـه     .)Alavi et al, 2006( تمركز بر شناسايي رهبران دانش و حمايت از آنان است
تحت عنوان هاي رهبري بر مديريت دانش و فرآيندهاي مرتبط به آن، مفهوم جديدي از رهبري  ثير شيوهتأ

رهبري دانش مطرح شده است. رهبري دانش به دنبال گسترش مستمر و نوآوري در زمينه منابع اطالعاتي، 
) از رهبري مناسب 1994. نوناكا ()Viitala,2004(هاي يادگيري در سازمان است  هاي فردي و شبكه مهارت

كند. اين شيوه رهبري  ياد مي "رهبري فرآيندهاي موازي"جهت فرآيند خلق دانش در سازمان تحت عنوان 
گيـرد. نوناكـا ايـن     پايين شكل مـي  -باال -بر پايه مدل جديدي از مديريت تحت عنوان مدل مديريت مياني

هاي سنتي بـاال بـه پـايين و     شيوه مديريت را با هدف تسهيل فرآيند خلق دانش در سازمان، در مقابل مدل
انـدازهاي الزم جهـت هـدايت     مديريت، مديران ارشـد چشـم  پايين به باال مطرح ساخته است. در اين شيوه 

 دهند. مديران مياني اين ديـدگاه  كاركنان و نيز فرصت زماني در اختيار جهت دستيابي به اهداف را ارائه مي

دهنـد.   تـر سـازمان قـرار مـي     اندازهاي ميان مـدت تبـديل نمـوده در اختيـار سـطوح پـايين       ها را به چشم
Nonaka,1994  ,  Nonaka &  Takeuchi,  ) عملكردهـاي دانشـي    2003( 1) از نظـر لـي و چـوي    (1995

پـايين بـه كـار گرفتـه      -بـاال  -ها بستگي به نوع سبك مديريت دانش دارد كه توسط مديريت مياني سازمان
سـبك مـديريت    بـا فرآيند تبـادل دانـش    ارتباط)٢-٣(نمودار).403ص ،2003 چوي ولي،(شود  مي

  نشان می دهد.را دانش

  

                                                            
1 -Lee & Choi 

  

  بيروني كردن دانش

  

  اجتماعي كردن دانش

  

  تركيب دانش

  

  دروني كردن دانش

  

  مهندسي

  

  تكراري

  

  

  غير تكراري

  

  مهارتي
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  سبك مديريت دانش بافرآيند تبادل دانش  رتباطا :)2-3( مودارن
  )2000 نوناكا، و 2006وود،  ،2003چوي ولي،( برگرفته از منبع:

  مبتني بر دانش با سبك مديريت دانشسازماني  فناوريباط ارت  3-2-1-3

 فناوريبه نقش  .اند ثر بر موفقيت مديريت دانش را مورد بررسي قرار دادهؤتمام محققاني كه عوامل م تقريباً
ر بر مـديريت دانـش   گذاتأثيرها و رفتارهاي رهبران و فرهنگ سازماني) به عنوان عوامل مهم  (همراه با نقش

 & Chon et all, 2006 & Akhvan et all, 2006 Wong, 2005 & Monavarian, 2010( انـد  دهاشاره كر
Rhodes et all, 2008 .( ؛جملـه   بـه فاكتورهـاي مختلفـي از    سـازماني  فناوريآميز هر  سازي موفقيت پياده 

به جايگـاه  ) مديران براي دستيابي 2001چينگ النگ ( .ثر نيروي انساني وابسته استؤمديريت م رهبري و
هـا حمايـت    هاي اصلي خود قرار دهنـد، از تـيم   رهبري دانش در سازمان بايد گشادگي و اعتماد را از ارزش

گيري فرهنگ مشوق نوآوري، يادگيري و تسهيم دانش را مورد حمايت قـرار دهنـد. بـر ايـن      نمايند و شكل
د كه قادر اسـت اطالعـات حاصـل از    بينن اي انساني مي پرور سازمان را به صورت جامعه اساس مديران دانش

كيـد بـر   أرا جهت خلق مفاهيم جديد به كار گيرد. به اين ترتيب مديران بـه جـاي ت   فن آورانههاي  سيستم
هـاي جديـد انجـام امـور      زمينه را براي شـناخت روش  ،هاي معمول انجام كار هاي كنترلي و نيز شيوه روش

سـبك مـديريت    بـا  فناوري سـازماني  رتباطا )3-3ر(نمودا ).Chinying Lang, 2001سازند ( آماده مي
   را نشان مي دهد.دانش

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  سبك مديريت دانش با سازماني فناوري رتباطا :)3-3( نمودار

  )2000 پرو و 2006وود،  ،2003چوي ولي،( برگرفته از منبع:

  

  وني كردن دانشبير

  

  اجتماعي كردن دانش

  

  تركيب دانش

  

  دروني كردن دانش

  

  سبك پويا

  

  سبك انسان گرا

  

  سبك نظام گرا

  

  سبك انفعالي

  

  مهندسي

  

  تكراري

  

  غير تكراري

  

  هنري ومهارتي

  

  سبك پويا

  

  سبك انسان گرا

  

  سبك نظام گرا

  

  سبك انفعالي
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  الگوي مفهومي پژوهش  3-2-2

هاي سازماني و مشخص  فناوريو تفكيك مشاغل سازمان با توجه به هاي تبديل دانش فرآيندگيري  دازهبا ان
دانش را براي هر دسته  مديريتتوان سبك  نمودن نوع تبديل دانش براي هر دسته از مشاغل سازماني مي

هاي دانشي مشخص نمود. بنابراين، با تركيب ارتباطات موجود در ميان مفاهيم فرآينده از مشاغل با توجه ب
  :آيد مورد مطالعه، الگوي مفهومي زير به دست مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  : مدل مفهومي تحقيق)4-3( نمودارشماره

ش از سه بخش اصلي زير تشـكيل شـده   دهد كه الگوي مديريت دان نشان مي )4-3(شماره  نمودار
متقابـل دارنـد.    تـأثير است. هر يك از اجزاي الگو در تعامل با ديگر اجزا بوده و در نتيجـه بـر روي يكـديگر    

  .اثربخشي مديريت دانش را به دنبال آورد، شود نتيجه حاصل از اين تعامل است كه پيش بيني مي

  توجيه الگوي مفهومي پژوهش 3-2-2-1

در چرخه اي از تعامل و تبادل پويا و مداوم دانش ضمني و دانش صريح نوناكا دانش  تبديلمدل 
محدوده زماني انجام اين كه با توجه  .سطح فرد ،گروه وسازمان است به عبارت ديگر يك مدل پوياست 

و فن مشاغل  ساختار،تغييردر ،نقل وانتقاالت كاركنان ناجا ودر اين يكسال احتمال   بود، سال يك پژوهش
يم تا بتوانيم آن را با ثابت در نظر گرفت كلي آوري هاي كاربردي آنها خيلي پايين بود ما  مدل را در حالت

  مدل مشاغل سازماني كه يك مدل ايستا ست تلفيق نماييم.

 اجتماعی کردن  بيرونی کردن

 درونی سازی  ترکيب

  

 مهارتی/ هنری

 

  غير تکراری

 تکراری

  

 مهندسی

 پويا

 انفعالی

 نظام گرا

 اانسان گر

  زياد

  زياد  کم

  کم

  کم

  زياد

  زياد  کم

پذ
ل 
حلي
ت

 
ی  

ير
 

تنوع

تمرکز بر دانش ضمنی

يح
صر

ش 
دان

ر 
ز ب
رک
تم

 

 ضمنیبه:  به: صريح

 ضمنی: از

 : صريحاز
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  تشريح ابعاد الگوي مفهومي  3-3

سـبك رهبـري    «و »  نيسازما فناوري «، » تبديل دانش فرآيند «الگوي مفهومي پژوهش از سه بعد اصلي 
  شود. تشكيل شده است كه هر يك از آنها ذيالً تشريح مي»  دانش

  تبديل دانش فرآيند  3-3-1

تبديل دانش است كه از چهار مرحله زير  فرآينداين بخش از الگو حاصل  نظرات دانشمندان مختلف درباره 
  تشكيل شده است:

يم تجربيات ميان كاركنان دانست كـه در جريـان آن   توان فرآيند تسه : اين فرآيند را ميپذيري جامعه -1
توانند  راد ميـگيرد. اف هاي تكنيكي شكل مي هاي ذهني و مهارت دانش ضمني جديد در چارچوب مدل

بدون استفاده از ابزارهاي زباني دانش را از سايرين دريافت نمايند. بـراي مثـال كـارآموزان بسـياري از     
گيرنـد. نكتـه كليـدي در ايـن فرآينـد       اد خود، تقليد و تمرين فرا ميها را از طريق مشاهده است مهارت

تجربه است. براي افراد دشوار خواهد بود كه افكار خـود را بـه سـايريني كـه بـا آنهـا داراي تجربيـاتي        
 ).Nonaka &Takeuchi ,1995 : 62‐63( مشترك نيستند عرضه نمايند

 

نمايـد. در ايـن مرحلـه دانـش ضـمني       ش ايفا مياين مرحله نقشي كليدي در خلق دان:  سازي بروني -2
آميـز دانـش ضـمني بـه دانـش صـريح        شود. تبديل موفقيـت  موجود به دانش صريح جديد تبديل مي

ها اين امكان را  ها است. استعارات و قياس اي از استعارات، قياس ها و مدل مستلزم به كارگيري زنجيره
همانندي دو مفهوم ابهامات موجود در خصوص يك مفهـوم  آورند تا با تكيه بر  براي كاركنان فراهم مي

همان ( هاي خود دانش جديد را درك نمايند جديد را كاهش داده و به اين ترتيب با استفاده از دانسته
 ).67-66منبع : 

 

زيرا دانـش از طريـق ارتباطـات درون و بـرون      .يابد ، ارتباطات اهميتي خاص مي: در اين فرآيندتلفيق -3
هـا تلفيـق    ). در سازمانGotschalk,2005:22يابد ( آوري گرديده، تلفيق شده و ارتقا مي عسازماني جم

اندازهاي كلي سازمان را خـرد كـرده و در چـارچوب     دهد كه مديران مياني چشم معموال زماني رخ مي
الي تر انتقال دهند. تلفيق در سطح مـديران عـ   اندازها و مفاهيم عملياتي به كاركنان سطوح پايين چشم

عمليـات و ....) بـا    هاي مياني (مسائل مربوط بـه محصـول،   دهد كه مفاهيم مربوط به رده زماني رخ مي
...) در هم آميخته و مفهـومي جديـد توليـد نمايـد      موريت، اهداف وأاندازها، م مفاهيم باالدستي (چشم

)Nonaka & Takeuchi ,1995 : 67‐68.(  
 

هاي ذهني مشترك و يـا دانـش    راحل قبل در چارچوب مدل: در اين مرحله تجربيات م سازي دروني -4
شوند. اگر دانش صريح موجود در سازمان به صـورت   فني به بخشي از دانش ضمني كاركنان تبديل مي

تبديل آن به دانش ضمني  ،هاي شفاهي باورپذير درآمده باشد هاي مدون و يا قصه اسناد و دستورالعمل
به آن معنا است كه ثبت دانش و اطالعات از يك سو بـه افـراد كمـك    د بود. اين ـتر خواه انـبسيار آس
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تر نمايند و از سوي ديگر موجب تسهيل انتقـال دانـش صـريح بـه      كند تا دانش ضمني خود را غني مي
  ).Nonaka & Takeuchi ,1995 : 69( شود ديگران مي

  هاي سازماني فناوري  3-3-2

 پذيري وظيفه، كه توسط چالزپرو انجام شـده و  ظيفه و تحليلتركيب تغييرپذيري واين بخش از الگو حاصل 
  باشد: سازماني براي مشاغل به شرح ذيل مي فناوري ،نوع خروجي آن مشخص شدن جهار

  تكراري:  فناوري. 1
در سـازماني كـه    « ظيفـه اسـت  وپذيري باالي  تكراري بر تغييرپذيري كم وظيفه و تحليل فناوري ةمشخص

شـود كـه    هايي استفاده ميگونه تنوعي يا گوناگوني ندارد و از روش كارها هيچ باشد، يفناورداراي اين گونه 
  ).148، ص 1374(دفت، » عيني و قابل محاسبه هستند. كارها استانداردشده و رسمي و يا منظم هستند

  هنري و صنعتگرانه: فناوري. 2
ست، توصيف مي كند. كار سـاختماني  پذيري وظيفه كم ا شرايطي را كه در آن تغييرپذيري وظيفه و تحليل

  ). 148، ص 1374( دفت،  هنري و صنعتگرانه است فناوري(ساخت و ساز) نوعي 
   مهندسي: فناوري .3

پـذيري وظيفـه در سـطح     خورد كه تغييرپذيري وظيفـه و تحليـل   مهندسي در جاهايي به چشم مي فناوري
   .)16:1383بااليي قرار دارد (رابينز ،

يرتكراري:هاي غ فناوري. 4  
تحليل و درك كرد. در  توان به صورت كامل تجزيه و بسيار متنوع و گوناگون است و فرآيند تبديل را نمي «

براي هر  ها را تجزيه و تحليل كرد. معموالً بايد تالش بسيار زيادي نمود تا مسائل و فعاليت  پيچيده، فناوري
رها و حل مسائل بايد از تجزيه و تحليل دانش فني له چندين راه حل قابل قبول دارد. براي انجام كامسأ

  .)149، ص 1374دفت، » ( استفاده كرد

  سبك رهبري دانش  3-3-3

اين بخش از الگو نيز حاصل تحقيقات لي و چوي است كه بـر اسـاس دو مقيـاس ميـزان تمركـز بـر دانـش        
، 2گـرا  ، نظـام  1سـبك پويـا  هـاي   ضمني و ميزان تمركز بر دانش صريح، چهار سبك مديريت دانش را به نام

  .، مطرح نمودند4و انفعالي 3گرا انسان

  

                                                            
1 - Dynamic  
2 - System Oriented  
3 - Human Oriented 
4 - Passive 
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  تحقيق تحليليالگوي   3-4- 3

  است. شده اي نشان داده هاي جداگانه ) الگوي عملياتي پژوهش در قالب جدوليها (شاخص ابعاد و مؤلفه ها

  تبديل دانش فرآيند  3-3-4-1

ها مربوط به هر يك از مراحل را  شاخص و ؤلفه ها، متبديل دانشاصلي  فرآيندچهار  ،)1-3(جدول شماره 
  دهد. نشان مي

  تبديل دانش فرآيندهاي  شاخص ،مؤلفه ها و : ابعاد )1-3(جدول شماره 

 منابع پشتيباني كننده شاخص ها مؤلفه ها ابعاد  مفهوم

ش
دان

ت 
يري

مد
  

ش
دان

يد 
تول

 

 

  

  اجتماعي كردن -1

  

  

 

  تعامل چهره به چهره -1

 اشتراك تجارب -2

  الگوي ذهني مشترك -3

  هاي فني مشترك مهارت -4

  شاگردي -آموزش استاد -5

  شركت در سمينارها و كنفرانس ها -6

 
Bhatt2001  

Chen&. Juli2009  

Chou & He, 2004  

Erickson&Kellogg,,2000  

Gottscalk.2005  

Gottschalk.2006.  

Gupta.2004.  

Ichijo.2002  

Kelly & Carol. 2003  

Lee  &Choi .2003.  

Marrie Fayard,2003  

Matusik. 2002 

Mir & Rahaman, 2003   

Mir & Rohaman 2003  
Nonaka &Takeuchi 

,1995  

O'Dell&Grayson.1998, 

Popadiuk &Choo, 2006  

Sharkie , 2003  

Spiegler2003  

Choi. 2006 

Clo council,2001  

cong&pandya,2003,30  
Forcadell and 

Guadamillas  2002  

 

  سازي دروني -2

  يادگيري عملي -1

  بيان دانش از طريق اسناد -2

  در جريان دانش جديد قرار گرفتن -3

 

  

  سازي بيروني -3

  

  

  نوشتن -1

  گفتگو و تعامل مشترك -2

  شبكه جديد از مفاهيم -3

  هاي جديد از دانش ضمني ارائه فرضيه -4

  قياس و استقراء -5

 

  

 تركيب -4

  مفاهيم در قالب سيستم دانش قاعده مند ساختن -1

  پردازش اطالعات -2

  آموزش رسمي -3

  بندي دانش شبكه -4

  بندي دانش صريح طبقه -5
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Gold et al ,2001  

grant,1994,112  
Hodge and Anthony, 

1997  

Martinsons, 2000 

 urla et al,2002

  

  سبك مديريت دانش  3-3-4-2

  .هاي سبك مديريت دانش، را نشان مي دهد ابعاد و شاخص )،2-3(جدول شماره 

  

  نشهاي سبك مديريت دا شاخص ،مؤلفه ها و ابعاد : )2-3(جدول شماره 

  منابع پشتيباني كننده  شاخص ها  مؤلفه ها  ابعاد  مفهوم

ش
دان

ت 
يري

مد
  

  
ش

دان
ت 

يري
مد

ك 
سب

  

  
  

  نظام گرا

  تمركز بر دانش صريح -1
 عدم توجه به دانش ضمني -2

  توجه به آموزش وتعليم -3
  توانايي نظامند كردن و سازماندهي دانش -4
  انداز به مأموريت توانايي تبديل چشم -5
تقال دانش از طريق محصوالت و توانايي ان -6

  خدمات و فرآيندهاي مستند شده

  
Boder, 2006  
Marwick,2001  
Mayer and Vinot,1993 

Mintzberg, 1979  
Nunamaker&Dennis,1999  
orapa.2006  
Perez-Busterman, 1999  
Ruikar et al ,2005 

Soliaman and Spooner 2000 

Starhuck, 1992  
W2006 ،Wood  

Walezak , 2005 

Wang & Ahmed, 2003  
Wang ,et al ,  2003  
Yang& Liu,1999  
Andersson and Westterlind , 2000  
Chaudhry , 2005  
Chung et al ,2005  
Desouza , 2003  
ESCFWA , 2003  
Forcadell and Guadamillas 2002  
Mlton,2002 

Perrow1967  
Prezlopez,2004Nerhepiet&Goshal,20
01  

  
  
  

  پويا

  تمركز بر دانش صريح -1
  تمركز بر دانش ضمني -2
  هاي جديد آزمودن انديشه -3
گري به منظور انتقال  گري و حمايت مربي -4

  دانش تجربي از طريق ارتباط چهره به چهره 
  توانايي توزيع دانش -5
  توانايي آموزش -6
  توانايي سازماندهي و نظامندكردن دانش -7

  
  انفعالي

  كز بر دانش صريحعدم تمر -1
  عدم تمركز بر ضمني -2
  پذيرش وضع موجود -3

  
  
  

  انسان گرا

  تمركز بر دانش ضمني -1
  عدم تمركز بر دانش صريح -2
هاي جديد  كنترل وضعيت توانايي انطباق، -3

  ناييثو است
دانــش  دانــش فنــي، توجــه بــه تخصــص، -4

  تحليلي
انتقال  انداز، تفهيم چشم توانايي همكاري، -5
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  فرهنگ  يك
گري به منظور انتقـال   گري و حمايت مربي -6

  دانش تجربي از طريق ارتباط چهره به چهره
  

prrow1986  
Quaddusa,200 

Sanchez , 2004  
Sivan,2000  
Walczak , 2005  
Watson,2003  

  

  

  

  سازماني فناوري  3-3-4-3

  .سازماني، را نشان مي دهد فناوريهاي  ابعاد و شاخص )،3-3(جدول شماره 
  

  سازماني فناوريهاي  شاخص ،مؤلفه ها و ابعاد : )3-3(جدول شماره 

  منابع  شاخص ها  مؤلفه ها  دابعا  مفهوم

    
ري

ناو
ف

 
ني
زما

سا
  

  
  تكراري فناوري

  رسميت باال -1
 ريزي و قوانين خشك برنامه -2

  تمركزگرايي زياد -3
  حيطه كنترل وسيع -4

  

  1387هچ،ماري جو،

  1384الواني،

  1383رابينز، 

  1378دفت ،

  
  مهندسي فناوري

  رسميت كم -1
  تمركزگرايي زياد -2
  سط حيطه كنترل متو -3
  هماهنگي و كنترل بر اساس گزارشات -4

  
  غيرتكرار فناوري

  رسميت كم -1
  تمركزگرايي كم -2
  حيطه كنترل متوسط به پايين -3
همــاهنگي و كنتــرل بــر اســاس هنجارهــاي  -4

  گروهي و جلسات
  

  هنري فناوري
  رسميت متوسط -1
  تمركزگرايي كم -2
    حيطه كنترل متوسط به باال -3
  ي و كنترل بر اساس كارآموزيهماهنگ -4
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   شناسي تحقيق روش  3-4

شناسي پژوهش اعم از نوع روش، جامعه و نمونـه مـورد    در اين قسمت از فصل سوم مباحث مربوط به روش
ورد بررسـي قـرار   ـها م ليل دادهـزيه و تحـهاي تج ايايي آن، روشـي و پـزارهاي سنجش و روايـطالعه، ابـم

  گيرد. مي

  

  نوع تحقيق  1- 4- 3

باشد. تحقيـق در  تحقيق يك فعاليت منظم و مدون است كه هدف آن كشف و گسترش دانش و حقيقت مي
علوم اجتماعي و مديريت بسيار ساده و در عين حال بسيار پيچيده است. بسيار ساده است زيرا اگـر سـئوال   

و تكنيـك بـه صـورتي پاسـخ داد كـه       توان با استفاده از تعدادي روشهاي تحقيق دقيق باشند مييا سئوال
شود، مبـاحثي فراتـر از   اكثريت ذي نفعان قانع شوند. اما وقتي كه تحقيق براي سازمان و مديريت انجام مي

اسـاس چنـد    شود. تحقيقات برشود كه موجب پيچيدگي اين نوع تحقيقات ميها مطرح ميروش و تكنيك
  ):1389شوند (اعرابي و فياضي، شاخص طبقه بندي مي

 و اي  تحقيقات از لحاظ نتيجه به سه نوع بنيادي، توسعه بندي تحقيق بر مبناي نتيجه:طبقه
  شوند. ويژگي كليدي تحقيق بنيادي اين است كه هدف از انجام آن خلق نظريهمي كاربردي تقسيم 

اي از هاي معروف و شناخته شدههاي فايول، نمونهاست. تحقيقات تيلور، مطالعات هاثورن و پژوهش
سازي و مشخص كردن نحوه ارتباط بين اي، مدل تحقيقات بنيادي هستند. هدف از تحقيق توسعه

جويي در مقطع دكتري، با اين هدف طراحي و اجرا ـهاي دانشنامهايانـؤثر است. معموالً پـوامل مـع
 مستلزم حل براي مشكالتي خاص است و معموالً شوند. هدف از تحقيق كاربردي، پيدا كردن راه مي

گر و كارفرماست. معرفي يك سيستم مديريت دانش براي يك سازمان  همكاري تنگاتنگ ميان پژوهش
 اي از تحقيقات كاربردي است. خاص، نمونه

 نوع اكتشافي، چهار از لحاظ هدف انجام تحقيق، تحقيقات را به  بندي تحقيق بر مبناي هدف:طبقه
 كنند. تقسيم مي بينيو  پيش توصيفي ،تبييني
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 توان به دو نوع ا مير نواع تحقيقات بر اساس نوع دادها ها: بندي تحقيق بر مبناي نوع دادهطبقه
د. تحقيقكري تقسيم كيفي و كم ي غالباً از دادههاي كم هاي كيفي غالباً از  ي و تحقيقهاي كم

چرا كه  ؛د و رقم نيستاعدااتكاي تحقيق به  (تنها) يمنظور از كم .كنند هاي كيفي استفاده مي داده
  .دكري (اعداد و رقم) تحليل توان با ابزار كم هاي كيفي را هم مي داده

 تواند كامالً مستقل از  تحقيق مي فرآيندمحقق در يك  بندي تحقيق بر اساس نقش محقق:طبقه
يق موضوع تحقيق باشد (همانند تحقيق پيمايشي) و يا اين كه كامالً درگير در موضوع تحقيق (تحق

 ).1389عملي) باشد (فياضي،

توصيفي؛ بـر اسـاس    -اي و كاربردي؛ بر اساس هدف، تبيينياساس نتيجه، توسعه تحقيق حاضر بر
   تحقيق است.  فرآيندكيفي (تركيبي) و بر اساس نقش محقق، مستقل از  -نوع داده، كمي

  

  روش شناسي پژوهش      3-4-2

انجـام ايـن    رود، روش تحقيق توصيفي است. هـدف از مي به كار تحقيقات علوم اجتماعي روشي كه در غالباً
روش تحقيق، توصيف عيني، واقعي و منظم خصوصيات يك موقعيت يا موضوع است. به عبارت ديگر محقق 

 گونه دخالت يا استنتاج ذهنـي گـزارش دهـد و نتـايج عينـي از      چه هست را بدون هيچ كند تا آنسعي مي
طريـق   تـوان جامعـه مـورد مطالعـه را از    تحقيقات توصيفي مي در ).72، ص 1375موقعيت بگيرد (نادري، 

آوري اطالعات كه با طرح و نقشه  عبارت است از جمع "1پيمايش"تحت بررسي و آزمون قرار داد.  ،پيمايش
تجزيه و تحليل روابط برخـي متغيرهـا صـورت     بيني و يا به منظور عنوان راهنماي عملي توصيف، پيشه و ب
  ها به صورت زير است:  مراحل مختلف اغلب پيمايش. گيردمي

  نظر، متخصص و با تجربه   مطالعه كتب و نشريات مربوطه، مصاحبه با افراد صاحب )1
 تدوين فرضيه و طراحي روش تحقيق )2

 اجراي طرح مقدماتي و رفع نواقص ابزار تحقيق  تحقيق، هاي مورد نياز روش متون و تدوين )3

 دي كه بايد مورد بررسي قرار گيرند. انتخاب افرا گيري و نمونه  )4

 ها  آوري و دريافت اطالعات و داده ميداني و جمع كار )5

 ها  كدگذاري و پردازش داده  )6

 تجزيه و تحليل آماري   )7

 ها  گردآوري نتايج و آزمون فرضيه )8

 ).150، ص 1369تحقيق (اوپنهام،  گزارش دست آمده و نگارشه تحليل نتايج ب  )9

 مي كمي) -تركيبي اكتشافي(كيفيگرفته شده است تحقيق  اين پژوهش به كار روش تحقيق مناسب كه در

  .باشد

  
                                                            

1 - survey 
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  جامعه آماري  3-5

اي از افراد، اشياء و .... (واحد) كه حداقل در يك صفت، مشترك باشند  جامعه آماري عبارت است از مجموعه
خواهد به  اره دارد كه محقق ميآماري به كل گروه افراد، وقايع يا چيزهايي اش جامعة ).250: 1379(خاكي، 

 كاركنان ستاد فرماندهي ناجا جامعه آماري اين تحقيق).   294: 1382آنها بپردازد (سكاران،  ةتحقيق دربار
  .باشد مي

  

  

  روش تعيين تعداد نمونه  3-6

گيـري از جامعـه آمـاري از    بـراي نمونـه  نفر مشخص گرديـد.   400نمونه با استفاده از فرمول كوكران حجم 
  گيري زير استفاده شده است:فرمول نمونه

  
  

  

2500N  

9615
2

/)%(   z  

5%p  

5%q  

05./d  

  

  

  گيري روش نمونه  3-7

ز لحاظ موضوع مورد خاصه آن صفاتي كه ا ،يعني همه صفات .نمونه جزئي از جامعه كه معرف جامعه باشد
برداري يعني انتخاب تعدادي از  نمونه تحقيق داراي اهميت است به تناسب در نمونه وجود داشته باشد.

اين  در. )112: 1374 (دالور، افراد، حوادث يا اشياء از يك جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه
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نامه بين آنها توزيع  پرسش شغل انتخاب و 100 صورت هدفمنده تحقيق از هر گروه از مشاغل چهارگانه ب
  شده است.

  

  

  

  

  ها آوري داده هاي جمع روش 3-8

گـردد. در ايـن    آوري مـي  ها و اطالعات مربوط به آن به طرق و ابزارهاي مختلـف جمـع   در هر تحقيقي داده
  است.  آوري اطالعات اقدام شده هاي ذيل نسبت به جمع تحقيق نيز به ترتيب با استفاده از روش

هاي اينترنتي، مطالعات آرشيوي موجود در سازمان و ... به ويژه در  اي، سايت (كتابخانه ؛الف: روش اسنادي
  مراحل مطالعه مقدماتي و تهيه فصول اول و دوم تحقيق و ...).

ها است كه البته به  هاي گردآوري داده گروه كانوني از جمله روش ؛1هاي كانوني گروه مصاحبه با ب:
). روش 2003و همكاران،  2رود (الس كار ميه هاي كمي و كيفي ب ان روش پژوهش مكمل در پژوهشعنو

 است. معين هاي اي از جريان شود كه درصدد كاوش دسته گروه كانوني به نوعي بحث گروهي اطالق مي

ه و شد هاي كوچك طراحي در معناي عام) سبكي از مصاحبه است كه براي گروهگروه كانوني ( مصاحبه
ماعي و فرهنگي ـي، اجتـودآگاه روانـودآگاه و نيمه خـهاي خدـفرآينگران در آن از خصوصيات و ـپژوهش

يك گروه كانوني شامل عناصر اصلي  ).1992و همكاران،  3كنند (لنگواهاي مختلف بحث مي بين گروه
اسب و اجراي صحيح اند، مكان و زمان من كنندگاني كه به درستي انتخاب شده گر ماهر، شركت مصاحبه
بيش از هفت نفر  ،باشند. تعداد اعضاي گروه براي بحث روي مسائل پيچيده نبايد بحث گروه مي فرآيند

گر، استخراج اطالعات مهم  چون يك مصاحبه كننده گروه، هم ). كار هماهنگ1994، 4باشد (كروگر
د. در اين شيوه، گروه روي يك آي ش از اعضاي گروه است كه با توجه به موضوع پژوهش به دست ميـپژوه

تر  كند. اين روش شكل مشخصي از روش وسيع بحث جمعي متمركز شده و مسئله خاصي را بررسي مي
). فضاي 1997، 5ها است (مورگان هاي گروهي جهت توليد داده هاي گروهي براي كاربرد تعامل مصاحبه

كه نماينده طبقه و قشرهاي اجتماعي مانند ي كنندگان حاكم بر اين گروه ها نيز بايد طوري باشد كه شركت

                                                            
1 - Focus Group   
2 -Laws, S & et al  
3 - Lengua, LJ  & et al  
4 -Krueger, RA   
5- Morgan, DL  
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طرز فكر و نظرات  ةبه راحتي بتوانند دربار ،ها هستند دهنده يهاي يك محصول يا طبقه رأ كننده رفمص
  خود آزادانه صحبت كنند. 

  

  

  

  

  

  حبه هاي كانونينتايج حاصل از مصا -1

  اساس نتايج مصاحبه كانوني : تفكيك مشاغل تكراري بر)4-3(جدول 

 اغل تكراريمش

ــرل   - ــد كنتـ ــناس ارشـ كارشـ
  مجرمين

كارشــناس ارشــد تشــخيص  -
  موادمخدر

كارشـــناس ارشـــد تشـــخيص  -
  هويت و بررسي صحنه جرم

  كارشناس كارگزيني -

كارشناس ارشـد تطبيـق آثـار     -
  انگشت

كارشناس ارشد طرح و خـط   -
  مشي اطالعاتي

كارشـــناس ارشـــد تشـــخيص  -
  هويت و چهره نگاري

  و دبيرخانه كارشناس اداري -

كارشناس ارشد احراز اصـالت   -
  وسايط نقليه

كارشـــناس ارشـــد تشـــخيص  -  كارشناس ارشد گذرنامه -
 ش ســوزي و مــوادـهويــت و آتــ

  آتش زا

  كارشناس امور انضباطي -

كارشناس ارشد بررسي سالح،  -
  گلوله و پوكه

كارشـــناس ارشـــد فنـــي    -
  معاهدات مرزي

ناس ارشـــد خـــدمات ـكارشـــ -
  شماره گذاري

كارشــناس امــور خــدماتي و  -
  رفاهي

كارشناس ارشد بررسي اجساد  -
  و تيرخورده و مصدوم

ــات    - ــد عملي ــناس ارش كارش
  دريايي

  كارشناس امور بازنشستگان -  كارشناس اقالم عمومي -

كارشــناس ارشــد مهندســي و  -
  خدمات ترافيك

ــادگي    - ــد آم ــناس ارش كارش
  رزمي و مانور مرزي

كارشــــــــناس اقــــــــالم   -
ــي(م ــي، تخصص خابراتي، مهندس

  ترابري)

  كارشناس كاالي مكشوفه -

ــرح و   - ــد طـ ــناس ارشـ كارشـ
  عمليات ترافيكي

ــايش و   - كارشــناس ارشــد آم
  ساماندهي كوپه ها

هــاي   كارشــناس آمــوزش  -  كارشناس ترفيعات و ارزشيابي -
  تخصصي

ــوزش - ــناس آمـ ــاي  كارشـ هـ
  عمومي

اقبــت متصــدي تعقيــب و مر -  متخصص سيم كشي -  متخصص ترابري -
تيم عمليـات مبـارزه بـا مـواد     

  راننده -قاچاق مخدر و

متخصــص ثبــت ماشــيني    -  متخصص شيشه بري -  متخصص انبارداري -  كارشناس جذب و استخدام -
پانجيســت و نگهبـــان ســـتاد  
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  خبري

كارشناس پس انـداز كسـور و    -
  منفكين

هـاي   متخصص شـارژ كپسـول   -  متخصص نانوايي -
  آتش نشاني

ســوابق  متخصــص نگهــداري -
  مظنونين و متهمين

  كارشناس ارشد عبور و مرور  -  متخصص كانال سازي -  متخصص كفاشي -  كارشناس امور مالي -

  كارشناس عبور و مرور -  سمپاشي -  متخصص خدمات و نظافت -  كارشناس دريافت و پرداخت -

مـدها و  آكارشناس اموال و در -
  اوراق بهادار

متخصــص بايگــاني اســناد و  -
  كمدار

ــت  - ــب و مراقب ــدي تعقي  -متص
  راننده

مدير ارشد عمليات عمليـات   -
  عبور مرور 

متخصص نظارت و ارزيابي امور  -  متخصص اداري و پيك -  كارشناس بودجه و اعتبارات -
  مبارزه با قاچاق

  مدير عمليات عبور و مرور  -

كارشناس رسيدگي به اسـناد   -
  هزينه

شـد آمـار و طبقـه    متخصص ار -  متخصص خدمات فرودگاهي -
  بندي كشفيات نواحي

متخصــص عمليــات عبــور و  -
  مرور 

كارشناس پس انـداز كسـور و    -
  منفكين

متخصــص ثبــت كشــفيات و    -  متخصص اداري و دبيرخانه -
  وقايع قاچاق

ــور و    - ــات عب ــدي عملي متص
  مرور 

ــات  كا -  مدير ارشد آمار و بهره دهي -  متخصص نقاشي ماشين -  كارشناس كنترل اموال - ــد اطالع ــناس ارش رش
  مرور بين المللي عبور و

متخصــص اداري و ماشــين   -  متخصص كتابداري -
  نويسي

ــا قاچــاق   - ــارزه ب كارشــناس مب
  كاالي اعضاي انحصاري و گمركي

كارشناس ارشد ايمني عبـور   -
  و مرور

ــده - ــژه  فرمان ــيم عمليــات وي ت
مخــدر و قاچــاق مبــارزه بــا مواد
  منطقه انتظامي

كارشناس امور مبارزه با قاچاق  -  سازي متخصص بخاري -
  فرآورده هاي شيالتي

ــور و    - ــي عب ــناس ايمن كارش
  مرور 

ــام و   - ــه پي ــد مبادل ــدير ارش م
  كنترل عبور و مرور

مدير ارشد عمليات انتظـامي   -
  منطقه انتظامي 

مدير ارشد نظارت بر تعمير و  -  متصدي انتظامات قطار -
  نگهداري تجهيزات دريائي 

س ارشد مبادله پيـام و  كارشنا -
  كنترل عبور و مرور

ــات و    - ــد عمليـ ــدير ارشـ مـ
  خدمات انتظامي منطقه مرزي

ــري /   - ــات كالنت ــده عملي فرمان
پاسگاه فرودگاه (معاون و مسئول 

  آموزش )

كارشناس ارشـد نظـارت بـر     -
ــازرس   ــداري و ب ــر و نگه تعمي

  فني

كارشـــناس مبادلـــه پيـــام و  -
  كنترل عبور و مرور

عمليات انتظـامي   مدير ارشد -
  منطقه مرزي

ــامي   - ــات انتظ ــناس عملي كارش
كالنتري / پاسگاه فرودگاه ( افسر 

  نگهبان )

كارشناس نظارت بر تعمير و  -
  نگهداري و بازرس فني

ــام و   - ــه پيـ متخصـــص مبادلـ
  كنترل عبور و مرور

ــدمات    - ــات و خ ــدير عملي م
  انتظامي منطقه انتظامي 

ــامي   - ــات انتظ ــص عملي متخص
/ پاسگاه فرودگاه (افسـر   كالنتري
  نگهبان)

ــكاري و   - ــاه تراش ــدير كارگ م
  نمونه سازي تجهيزات دريائي

ــامي  - ــور انتظـ ــناس امـ كارشـ
  ها ها و پاسگاه كالنتري

ــات    - ــد عملي ــناس ارش كارش
ــه    ــواد ناري ــور م ــامي و ام انتظ

  منطقه انتظامي 

ــامي   - ــات انتظ ــص عملي متخص
كالنتري / پاسگاه فرودگاه (كمك 

  ن)افسر نگهبا

ــكاري  - ــص تراشـــ متخصـــ
  تجهيزات دريائي
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كارشناس ارشد آموزش و امور  -
  فرهنگي عبور و مرور

ــات    - ــد عملي ــناس ارش كارش
انتظامي و كنتـرل اغتشاشـات   

  منطقه انتظامي 

متخصــص گشــت كالنتــري/    -
  پاسگاه فرودگاه 

كارشــناس بدنــه شــناورهاي  -
  استيل، آهن آلومينيوم،

كارشــناس ارشــد اســكورت و  -
  ريفاتتش

متخصص عمليـات انتظـامي    -
  (رئيس پاسدار و پاسبخش)

متصـــدي گشـــت انتظـــامي /  -
  پاسگاه فرودگاه

  متخصص موتور ناوچه  -

متخصص عمليـات انتظـامي    - متخصص اسكورت و تشريفات  -
  رئيس پاسدار)(

متصــدي عمليـــات انتظـــامي   -
گاه فرودگــاه ـالنتري / پاســـكــ

  (پاس رو)

  متصدي موتور ناوچه -

مدير ارشـد اجرائيـات و اخـذ     -
  جرائم

متخصص عمليـات انتظـامي    -
  (رئيس پاسدار) 

  متخصص موتور قايق  -  متخصص تعمير موتور شناورها -

ــذ   - ــات و اخ متخصــص اجرائي
  جرايم 

متخصص عمليـات انتظـامي    -
  (رئيس پاسبخش)

  متصدي موتور قايق -  متصدي تعمير موتور شناورها -

متصــدي اجرائيــات و اخــذ     -
  جرايم 

متخصص عمليـات انتظـامي    -
رئيس پاسـدار و پاسـبخش و   (

  اسلحه دار)

ــه   - ــكاري بدنـ ــدي جوشـ متصـ
  شناورها

  متخصص موتور يدك كش -

كارشناس ارشد حفـظ حـريم    -
  ها راه

متصــدي عمليــات انتظــامي  -
  )(رئيس پاسدار

متخصـــص ســـافت و تعميـــر  -
  هاي چوبي بدنه شناور قسمت

  متصدي موتور يدك كش -

ــگاه  مت - ــاني پاس ــص نگهب خص
  راهنمايي و رانندگي 

رئــيس متخصــص انتظــامي ( -
  پاسدار)

ــ - ــر ـمتصـــدي سـ افت و تعميـ
  هاي چوبي بدنه شناور قسمت

متخصص تعمير و نگهـداري   -
  شناور

متصـــدي نگهبـــاني پاســـگاه  -
  راهنمايي و رانندگي

رئـيس  متخصص انتظامـات (  -
  پاسدار و اسلحه دار)

متخصــص تعميــر كمپرســور و  -
  سند پالستكار 

متصدي تعميـر و نگهـداري    -
  شناور 

متصدي انتظامـات ( رئـيس    - متخصص ثبت ساعت و توزين  -
  پاسدار و اسلحه دار)

  متخصص آموزش  -  متصدي تعميرات فايبرگالس -

كارشــناس تهيــه طرحهــا و    -
هــاي اســكورت و  دســتورالعمل

  تشريفات

ــات ف - ــته عمليـ ــده دسـ رمانـ
  انتظامي قطار 

ــزي   -  صافكاري بدنه شناور متخصص - ــه ري ــالي برنام ــدير ع م
  آموزشي 

ــات و   - ــد انتظامـ ــدير ارشـ مـ
  تشريفات

صـــص امـــور انتظـــامي متخ -
كمك مسئول نگهباني قطارها (

  و اسلحه دار)

ــه   -  متصدي صافكاري بدنه شناور - ــوزش ناحي ــناس آم كارش
  انتظامي 

مــدير ارشــد تهيــه طرحهــاي  -
ــريفات    ــم و تش ــامي مراس انتظ

  انتظامي  ناحيه

متخصــص ارشــد آمــوزش    -  متصدي نقاشي شناورها -  متخصص انتظامات قطار  -
  منطقه انتظامي

  مدرس ارشد تربيت بدني -هاي  متخصص تعميرات دستگاه -كارشناس تنظيم برنامه هاي  -  ملوان يدك كش -
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  مخابراتي و ناوبري   تفصيلي ادوار آموزشي

ــورس -  ملوان  - ــناس بـ ــاي  كارشـ هـ
  آموزشي

متصدي تعميرات دسـتگاههاي   -
  مخابراتي و ناوبري

  مدرس تربيت بدني -

متخصص و بازرس فني بـرق و   -  كارشناس ارزيابي آموزش -  فرمانده ارشد دسته شناور -
  الكترونيك و مخابرات شناورها

  متخصص ارشد تربيت بدني -

  تخصص تربيت بدنيم -  متصدي برق و مخابرات ناوچه  -   مدرس شنا  فرمانده دسته شناور  -

هاي  زبان آموزش مدرس ارشد -  فرمانده ناوچه  -
  خارجي

متصدي برق و مخابرات يـدك   -
  كش 

  متخصص باشگاه ورزشي -

هـاي   مدرس آمـوزش زبـان   -  فرمانده قايق و سكاندار  -
  خارجي

ــتگاه  - ــص دسـ ــاي  متخصـ هـ
  مخابراتي دسته شناور

كارشناس ارشـد مسـابقات و    -
  اردوهاي ورزشي

هاي مخابراتي  متصدي دستگاه -  مدير ارشد آزمون و ارزيابي  -  مانده جزء قايق و سكاندارفر -
  دسته شناور

كارشــــناس مســــابقات و   -
  اردوهاي ورزشي

متخصص تعمير مولد سوخت  -
  و الكتريك شناورها

ــون و   - ــد آزم ــناس ارش كارش
  ارزيابي

كارشناس تربيت بـدني ناحيـه    -
  انتظامي 

هـاي   نكارشناس ارشد آزمو -
  ورزشي

متصدي تعمير مولد سوخت و  -
  الكتريك شناورها

متصــدي تربيــت بــدني ناحيــه  -  كارشناس آزمون و ارزيابي -
  انتظامي 

ــون - ــناس آزمـ ــاي  كارشـ هـ
  ورزشي

متصـــدي تعميـــر بـــاطري و  -
  سيستم برق شناورها 

متخصص ارشـد تربيـت بـدني     -  مدير ارشد نظارت و آزمون  -
  منطقه انتظامي 

  ده سواركاريفرمان -

متخصص تعميرات بـي سـيم    -
  شناورها

ــارت و   - ــد نظ ــناس ارش كارش
  آزمون

متخصص تربيت بـدني منطقـه    -
  انتظامي 

  مدرس سواركاري -

متصدي تعميـرات بـي سـيم     -
  شناورها

هاي  متخصص تعميرات دستگاه -  كارشناس نظارت و آزمون -
  مخابراتي و ناوبري 

  آموزشيار سواركاري -

هاي  دستگاه ميراتتع متخصص -
  الكتريكي و رادار شناورها 

مـــدير ارشـــد امـــور فـــارغ  -
  التحصيالن 

هاي  متصدي تعميرات دستگاه -
  مخابراتي و ناوبري

  مدرس شنا و غواصي -

هاي  تعميرات دستگاه متصدي -
  الكتريكي و رادار شناورها

متخصص و بازرس فني بـرق و   -  كارشناس ويراستاري -
  ات شناورهاالكترونيك و مخابر

  مدرس ارشد تربيت بدني -

  

  اساس نتايج مصاحبه كانوني هنري بر : تفكيك مشاغل)5-3(جدول 

  مشاغل هنري

كارشــناس ارشــد تحقيــق و  -
  بازجوئي

مدير مبارزه با مواد مخدر و  -
  قاچاق منطقه انتظامي 

كارشناس آموزش و هماهنگ  -
   كننده هيأت هاي علمي

ــق و   - متخصــص ارشــد تحقي
جوئي مبارزه با موادمخدر و باز
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  قاچاق

كارشــناس ارشــد تحقيــق و  -  متخصص تعقيب و مراقبت -
  بازجوئي

متخصــص تعقيــب و مراقبــت  -
ــا مــواد  تــيم عمليــات مبــارزه ب

  قاچاق مخدر و

ــق و   - متخصــص ارشــد تحقي
بازجوئي مبارزه با موادمخدر و 

  قاچاق

كارشناسي ارشـد تحقيـق و    -
ــازجوئي و نگهــداري ســوابق  ب

  همينمت

ــا     -  متخصص تعقيب و مراقبت - ــارزه ب ــته مب ــده دس فرمان
  موادمخدر و قاچاق

ــق و   - متخصــص ارشــد تحقي
بازجوئي مبارزه با موادمخدر و 

  قاچاق

متخصــص ارشــد تحقيــق و  -
بازجوئي مبارزه با موادمخدر و 

  قاچاق

      

  

  اساس نتايج مصاحبه كانوني : تفكيك مشاغل مهندسي بر)6-3(جدول 

 دسيمشاغل مهن

كارشناس ارشد تجهيزات فني  -
  و اطالعات شنود 

كارشناس عالي مبارزه با جرائم  -
  رايانه اي

ــده   - ــد پروان ــناس ارش كارش
  هاي راهور

ــابي و   - ــناس ارزيــ كارشــ
  ساماندهي

كارشـــناس عـــالي فرهنـــگ  -
  ترافيك

ــا    - ــارزه ب ــالي مب ــناس ع كارش
  قاچاق منابع ملي و اقالم ممنوعه

مين أكارشناس برآورد و تـ  -  كارشناس حسابرسي -
  نيرو 

كارشـــناس عـــالي عمليـــات  -
  پيشگيري انتظامي

كارشــناس عــالي تحقيقــات    -
  جنايي

  مدير عالي مبارزه با قاچاق -  كارشناس حقوق كاركنان -

كارشناس عالي اطالعات امور  -
  موسسات غيرانتظامي 

كارشــناس عــالي حفاظــت از  --
  ها شخصيت

كارشـــناس امـــور فنـــي و  -
  ي نگهداريمهندس

مدير ارشد عمليات مبارزه  -
  با قاچاق

ــور  - ــالي در امـ كارشـــناس عـ
  نارضايت هاي اجتماعي

كارشناس قوانين و مقررات  -  كارشناس عالي امور مشموالن -
  استخدامي

مدير عالي عمليـات ويـژه    -
  مبارزه با قاچاق

كارشناس عالي امور اقتصادي  -
  و مراكز توليدي

هاي  معافيت امور عالي كارشناس -
  تحصيلي

مدير ارشد عمليـات ويـژه    -  كارشناس خريد -
  مبارزه با قاچاق

اطالعــات  كارشــناس عــالي  -
  جمعيتي و پالك محرمانه

هـاي   كارشناس عالي معافيـت  -
  پزشكي و خاص

كارشناس تعيين و تكليف و  -
  فروش

مـــدير ارشـــد نظـــارت و  -
  ارزيابي امور مبارزه با قاچاق

ــالي در  - ــور كارشـــناس عـ امـ
  دانشجويي و دانش آموزي

كارشناس ارشد امـور سـتادي    -
  مبارزه سرقت

مبــارزه  ارشــد امــور مــدير -  ها كارشناس بهبود روش -
ــاي  ــاالي اعضـ ــاق كـ باقاچـ

  انحصاري وگمركي

كارشناس ارشد امـور سـتادي    -  كارشناس عالي در امور هنري -
  مبارزه جرايم اقتصادي

ــ - ـــكارش ـــناس آم الم ـاد اق
  سرمايه اي

كارشناس ارشـد مبـارزه    -
ــا قاچــاق كــاالي اعضــاي  ب

  انحصاري وگمركي
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ــور  - ــالي در امـ كارشـــناس عـ
  سياسي و احزاب

كارشناس ارشد امور سـتادي   - 
  مبارزه جعل و كالهبرداري

كارشناس آماد و يكنواخـت   -
  سازي 

مدير ارشد امـور آبزيـان و    -
  منابع طبيعي

ــرل   - ــالي كنتـ ــناس عـ كارشـ
ترافيكـي  نامحسوس و عمليـات  

  بزرگرا

كارشناس ارشد تعميرات بـال   -
  ثابت و بالگرد 

مدير ارشد امور مبـارزه بـا    -  متخصص صافكاري -
 قاچــاق اســلحه و مهمــات و

  مواد ناريه

كارشناس عالي احراز اصـالت   -
  خودرو و صالحيت فني

ــي و    - ــد بازرس ــناس ارش كارش
  ايمني پرواز

كارشـــناس ارشـــد امـــور  -  متخصص ساختمان -
زه بــا قاچــاق اســلحه و مبــار

  مهمات ومواد ناريه

ــرل   - ــالي كنتـ ــناس عـ كارشـ
  اجتماعات

ــد    - ــد پدافنـ ــناس ارشـ كارشـ
  غيرعامل

كارشناس امور مبـارزه بـا    -  متخصص آسانسور -
قاچــاق اســلحه و مهمــات   

  ومواد ناريه

ــا   - ــارزه ب ــالي مب ــناس ع كارش
  ارتشاء اختالس، رشاء

كارشناس ارشـد جنـگ هـاي     -
  نوين 

مدير عالي امور مبـارزه بـا    -  ياطيمتخصص خ -
  قاچاق كاال و منابع مالي

كارشناس عالي احتكار، زمين  -
  خواري و جرائم مالياتي

كارشناس ارشـد طـرح هـاي     - 
  مقابله با حوادث و تهديدات

كارشـــناس ارشـــد امـــور  -  متخصص باغباني -
ــرش،    ــاق ف ــا قاچ ــارزه ب مب
ــوال   ــتي و امـ ــنايع دسـ صـ

  فرهنگي

خودكشـي و  كارشناس عـالي   -
  هاي مشكوك فوت

كارشــناس ارشــد ســرولوژي و  -
  مواد الياف

كارشـــناس ارشـــد امـــور  -  متخصص آشپزي -
  مبارزه با قاچاق ارز و طال 

كارشــناس عــالي فقــدان، آدم  -
  ربايي و گروگانگيري

كارشناس ارشد سموم و مـواد   -
  شيميايي

مــدير ارشــد امــور مبــارزه  -  سيساتأمتخصص ت -
ــال، ــاق ارز، طـ ــوال  قاچـ امـ
  فرهنگي و تاريخي

كارشـــناس عـــالي تخريـــب،  -
  تجاوزات جنسي

كارشناس ارشد انتظـامي و امـور   
  طرح هاي خدمات قضايي

متخصص تعمييـر دسـتگاه    -
  تهويه

كارشناس ارشد مبـارزه بـا    -
قاچــاق عتيقــه جــات و آثــار 

  تاريخي و موزه اي

هـاي   كارشناس عالي سـرقت  -
  مسلحانه

ي و كارشناس ارشد خدمات فن -
  مهندسي راهور

متخصص تعمير و نگهداري  -
  لباس شويي

ــاالي   - ــد ك ــناس ارش كارش
  مكشوفه

ــا   - ــارزه ب ــالي مب ــناس ع كارش
  قاچاق كاال و ارز

كارشــناس ارشــد تصــادفات و  -
  كنترل عبور و مرور

ــتادي   - ــد س ــناس ارش كارش
  مبارزه با جنايت

فرمانده ارشد تيم عمليات  -
ويژه مبارزه بـا موادمخـدر و   

  چاققا

كارشــــناس ارشــــد امــــور  -
  ها و آزمون راهور آموزشگاه

ــات و   -  متخصص تعمير خودرو -  ها كارشناس بهبود روش - ــد اطالع ــدير ارش م
عمليات ويژه مبارزه با مـواد  
مخـــدر و قاچـــاق منطقـــه 

  انتظامي

مدير اطالعات و عمليات ويژه  -
مبــارزه بــا موادمخــدر و قاچــاق 

رزه بـا قاچـاق   مدير عـالي مبـا   -
  ناحيه انتظامي

ــور   - ــد امـ ــناس ارشـ كارشـ
هاي انتظامي و مـواد   عمليات

مدير عالي امور هيأت هاي  -
  ورزشي و مسابقات
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  ناريه ناحيه انتظامي  منطقه انتظامي

گـان انتظـامي و   مدير عـالي ي  -
معــاون هواپيمــائي كشــوري ( 

  انتظامي)

مدير ارشـد مبـارزه بـا قاچـاق      -
  ناحيه انتظامي

مدير عالي امـور مشـترك    -  آموزش مدير ارشد ارزيابي -
  هاي ورزشي هيأت

فرمانـــده ارشـــد كالنتـــري /  -
  پاسگاه انتظامي فرودگاه 

مدير ارشد عمليات ويژه ناحيه  -
  انتظامي

ــابي   - ــد ارزي ــناس ارش كارش
  آموزش

كارشـــناس ارشـــد امـــور  -
  مشترك هيأت هاي ورزشي

ــگاه   - ــري / پاس ــده كالنت فرمان
  فرودگاه

الي گروه آمـوزش  ـدير عـم -  و مرور مدير عالي عبور  -
  هاي خارجي زبان

ــور مشــترك  - كارشــناس ام
  هيأت هاي ورزشي

ــات    - ــد عمليـ ــده ارشـ فرمانـ
كالنتـــري / پاســـگاه فرودگـــاه 

  )معاون و مسئول آموزش(

مدير عالي آموزش و تربيت  -  مدير ارشد عبور و مرور -
  بدني ناحيه انتظامي 

مدير ارشـد تربيـت بـدني     -
  امي ناحيه انتظ

 سر بازرسي و دفتر ارشد مدير -
ــازرس ــي  ب ــان  فن ــ يگ ات رتعمي
  شناور

ــين    - ــات ب ــالي اطالع ــدير ع م
  المللي عبور و مرور

مدير ارشد آموزش و تربيت  -
  بدني ناحيه انتظامي

ــت   - كارشــناس ارشــد تربي
  بدني ناحيه انتظامي 

مــدير ارشــد بــرآورد و توزيــع  -
  تجهيزات دريائي

ــا  - ــد اطالع ــدير ارش ــين م ت ب
  المللي عبور و مرور 

  مدير ارشد باشگاه ورزشي -  مدير ارشد ويراستاري -

كارشــناس ارشــد بــرآورد و    -
  توزيع تجهيزات دريائي 

  مدير باشگاه ورزشي -  كارشناس ارشد ويراستاري -  مدير عالي ايمني عبور ومرور -

ــع    - ــرآورد و توزي ــص ب متخص
  تجهيزات دريائي و مسئول آماد

مدير عـالي گـروه تربيـت     -  مدير عالي ترجمه  -  د ايمني عبور و مرورمدير ارش -
  بدني

ــه    - ــر بدن ــاه تعمي ــدير كارگ م
  شناورها

مــدير عــالي امــور اجرائيــات و  -
  اخذ جرايم

ــابقات و   -  مدير ارشد ترجمه  - ــد مس ــدير ارش م
  اردوهاي ورزشي

فرمانـده عـالي امـور تعميـر و      -
  نگهداري تجهيزات دريايي 

ــدير ار - ــور  م ــوزش و ام شــد آم
  فرهنگي عبور و مرور

مـــدير عـــالي آمـــوزش و  -  كارشناس ارشد ترجمه  -
  آزمون تربيت بدني

ــده عــالي مركــز تعميــر  - فرمان
  تجهيزات دريائي

هـا و   مدير عالي امور كالنتـري -
  هاي انتظامي پاسگاه

هـاي   مدير ارشـد آزمـون   -  كارشناس ترجمه  -
  ورزشي

فرمانــده ارشــد مركــز تعميــر  -
  تجهيزات دريائي

هـا   كارشناس ارشد تهيه طرح -
هـاي اسـكورت و    و دستورالعمل

  تشريفات و مراسم

ــتيباني   - ــالي پشـ ــدير عـ مـ
  آموزش

  فرمانده ارشد سواركاري -

فرمانده ارشد يگان تعميـرات   -
  شناورها

هاي  تهيه طرح كارشناس ارشد -
انتظـــامي مراســـم و تشـــريفات 

  ناحيه انتظامي

ــتيبا  - ــد پشـ ــدير ارشـ ني مـ
  موزشآ

متخصــص و بــازرس فنــي  -
مكانيــــك و جوشــــكاري  

  شناورها

ــرات   - ــان تعميـ ــده يگـ فرمانـ
  شناورها

هاي  كارشناس ارشد تهيه طرح -
ــات   ــرل اغتشاش ــامي و كنت انتظ

مدير كارگاه تعمير سيسـتم   -
  برق شناورها

مدير ارشد كارگـاه توليـد    -
  شناورهاي تندرو فايبرگالس
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  ناحيه انتظامي

ــاه  - ــدير كارگ ــور م ــر موت تعمي
  شناورها

ــأمين و     - ــور ت ــالي ام ــدير ع م
  عمليات ويژه

مدير كارگاه تعمير سيسـتم   -
  مخابرات و رادار شناورها

ــان    - ــالي يگـ ــده عـ فرمانـ
  انتظامي راه آهن ناحيه 

ــامي   - ــور انتظ ــد ام ــدير ارش م
  ناحيه انتظامي

مدير عالي امور انتظامي ناحيه  -
  انتظامي 

ــارت و   - مدير عالي آموزش دانشكده  - ــالي نظـ ــدير عـ مـ
  ارزيابي آموزش 

فرمانده ارشد يگـان انتظـامي    -
  راه آهن ناحيه

كارشناس ارشد برنامـه ريـزي    -
  ها آموزشي و اجراي آزمون

مدير عـالي آمـوزش مراكـز     -
  آموزشي 

هــاي  مــدير ارشــد بــورس -
  آموزشي

مدير عالي يگان انتظـامي راه   -
آهــن ( معــاون انتظــامي ناحيــه 

  )1درجه 

مدير ارشد آموزش و هماهنگ  -
  كننده هيأت هاي علمي

مدير ارشـد آمـوزش مركـز     -
  آموزش 

هاي  كارشناس ارشد بورس -
  آموزشي

مدير ارشد امـور انتظـامي راه    -
  آهن ناحيه

ــوزش و    - ــد آم ــناس ارش كارش
ــاي   ــأت ه ــده هي هماهنــگ كنن

  علمي

مدير ارشد آمـوزش ناحيـه    -
  انتظامي 

ــان   - ــد يگـ ــده ارشـ فرمانـ
و هواپيمــــائي   انتظــــامي 

  كشوري

نتظـامي  كارشناس ارشد امور ا -
  مداومتكار)راه آهن (

مدير عـالي امـور هيـأت هـاي      -
  علمي 

ــوزش   - ــد آم كارشــناس ارش
  ناحيه انتظامي 

فرمانده يگـان انتظـامي و    -
  هواپيمائي كشوري

فرمانده ارشد واحـد انتظـامي    -
  قطار 

مدير ارشد امـور هيـأت هـاي     -
  علمي

هاي  برنامه نظيمت مدير ارشد -
  تفصيلي ادوار آموزشي

 مــدير ارشــد برنامــه ريــزي،
  ها آموزشي و اجراي آزمون

هاي  هيأت كارشناس ارشد امور -  فرمانده واحد انتظامي قطار -
  علمي

ــيم    - ــد تنظ ــناس ارش كارش
ــيلي ادوار   ــاي تفص ــه ه برنام

  آموزشي

ــوزش    - ــالي آمـ ــدير عـ مـ
  دانشكده

ــزي   - ــه ريـ ــناس برنامـ كارشـ
  آموزشي

مـدير عــالي آمـوزش دانشــگاه    -
  علوم انتظامي

كارشناس ارشد موتورهـاي   -
  بنزيني و گازوئيلي شناورها

  

  

  : تفكيك مشاغل غيرتكراري براساس نتايج مصاحبه كانوني)7-3(جدول 

  مشاغل غيرتكراري  

هاي  كارشناس ارشد طرح -
  راهبردي

ريزي  كارشناس ارشد برنامه -
  آموزشي

كارشــــناس مطالعــــات و  -
  رنامه ريزي تربيت بدنيب

   فرمانده ارشد -

هاي  كارشناس ارشد طرح -
  راهبردي امنيتي

ــژوهش و   - ــالي پـ ــدير عـ مـ
  تأليفات ناجا 

كارشــناس تهيــه و تــدوين  -
  متون آموزشي

كارشناس ارشد پـژوهش و   -
  تأليفات اداري و مالي

ريزي  طرح ارشد كارشناس -
  انتظامي

مــدير ارشــد امــور خــدمات  -
  أليفاتپژوهشي و ت

كارشــناس تهيــه و اجــراي  -
  طرح هاي آموزشي

مــدير عــالي تربيــت بــدني  -
  ناجا

مدير ارشد طرح و آمـوزش   -مدير ارشد تمركز و ارزيابي  -ريزي  طرح ارشد كارشناس -
  ويژه مبارزه با قاچاق 

ــات و    - ــد مطالع ــدير ارش م
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  برنامه ريزي تربيت بدني  تأليفات  و تحليل عمليات

طـرح و  كارشناس ارشـد   -
  نظارت مبارزه با موادمخدر

ــژوهش و   - ــالي پـ ــدير عـ مـ
  تأليفات 

كارشناس ارشد مطالعات و  -
  برنامه ريزي تربيت بدني

  مدير ارشد بهبود روش ها -

  

  

  

  

  

  

مطالعه نوع تبديل دانش و الزم به منظور  هاي دادهآوري  در اين تحقيق به منظور جمع :روش ميداني -ج
  .سؤال بسته طراحي و تدوين شده است 120اي با  امهن پرسش، سبك مديريت دانش

 

   نامه هاي پرسش ويژگي 3-9

  دهندگان طرحي شده است. : در قالب پنج سؤال بسته از پاسخهاي جمعيت شناختي سؤال -الف

در رابطه با سـبك   سؤال بسته و 37 اساس مدل نونا كو : در رابطه با توليد دانش برسؤاالت تخصصي -ب
هـاي اصـلي مـدل پـژوهش را مـورد       سؤال بسته كه شـاخص  16هاي سازماني  فناوري و 67مديريت دانش 
اي  هاي مذكور از مقياس پنج گزينهيك از سؤال است. براي پاسخ به هر دهند، طراحي شده سنجش قرار مي

   ليكرت استفاده شده است.

  

  نامه  تعيين روايي (اعتبار) پرسش  3-10

سنجد  نامه اين است كه آيا ابـزار طراحي شده همان چيزي را مي وايي پرسشمنظور از تعيين اعتبار و يا ر
هاي  نامه خصيصه يا ويژگي ). به عبـارت ديگر سـؤاالت پرسش1373نظر تحقـيق است (دواس،  كه مـورد

 كند يا نه؟ بدون آگاهي از اعتبار ابزار گيري مي را اندازه ،كه اين ابزار براي سنجش آنها طراحي شده است
نامه سه روش اعتبار  توان به دقت حاصل از آن اطمينان داشت. براي تعيين اعتبار پرسش گيري نمي اندازه

محتوي، اعتبار معيار و مالك و اعتبار سازه وجود دارد كه در اين تحقيق از دو روش زير استفاده شده 
  . (Lunenburg &Irby,2008:181)است
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١٢٠ 
 

  روش اول: اعتبار محتوا  -
 20 و خبرگان (مجمـوع  نامه از نظرات اساتيد يق براي حصول اطمينان از اعتبار محتواي پرسشدر اين تحق

  نفر) استفاده گرديده و در نهايت با انجام اصالحات الزم، پرسش نامه مورد تأييد قرار گرفته است. 

  : روايي يا اعتبار سازه از طريق تحليل عاملي تأييدي روش دوم -
ـ   تحليل عاملي تأييدي صو آيـد (كاليـن،    دسـت مـي  ه رتي از اعتبار سازه است كه از طريق تحليـل عـاملي ب

هـاي مـورد نظـر را     نامه، شـاخص توان مشخص نمود كه آيا پرسش با استفاده از تحليل عـاملي مي .)1380
ها  نظر توسط داده مورد ةشود كه آيا ساز كند يا خير. در تحليل سازه به اين مطلب اشاره مي گيري مي اندازه

تأييد مي شود؟ آيا سؤاالت طراحي شده با شاخص ها هماهنگي دارد يـا نـه؟ بـراي ايـن منظـور از تحليـل       
  .(Saunders, 2000)عاملي تأييدي استفاده مي شود 

در واقع در تحليل عاملي تأييدي پيش فرض اساسي محقق آن است كه هر عاملي بـا زيرمجموعـه   
). عمليات آمـاري بررسـي روايـي هـر كـدام از عوامـل       192: 1387 خاصي از متغيرها ارتباط دارد (مومني،

صورت گرفته كه در فصل چهارم به تفصيل آمده  Lisrelگذار در متغير وابسته تحقيق از طريق نرم افزار تأثير
  است.

  

  تعيين پايايي پرسش نامه   3-11

يط يكسـان و مكـرر و در فاصـله    گيـري در شـرا   نامه اين است كه ابزار اندازه منظور از تعيين پايايي پرسش
دهد. براي محاسبه ضريب قابليـت   تا چه اندازه نتايج يكساني را به دست مي ،زماني كوتاه اگر به اجراء درآيد

  توان به:  شود از آن جمله مي هاي مختلفي به كار برده مي گيري شيوه اعتماد (پايايي) ابزار اندازه

   اجراي دوباره آزمون (روش باز آزمايي ) .1
  روش موازي (همتا) .2
 روش تنصيف (دو نيمه كردن) .3

 سون  روش كودر ريچارد .4

 ). 81: 1380روش آلفاي كرونباخ اشاره نمود (بازرگان، سرمد، حجازي،  .5

تـرين   ها مورد نظر بوده است؛ از آنجا كه معمول در اين تحقيق محاسبه پايايي سازگاري بين سؤال
قات چند مقياسي ـها يا طب ؤالـراي سـاخ است كه بـفاي كرونبـازگاري دروني، ضريب آلـايايي سـون پـآزم

ها  نامه )، براي سنجش اعتبار يا پايايي سازگاري دروني پرسش1383آذر،  الواني، فرد، (دانايي شود مي استفاده
  از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است.

رود. دامنه ضريب آلـفا از صفر  يگيري به كار م اين روش براي محاسبه هماهنگي دروني ابزار اندازه
گر پايايي بـاالتر ابـزار    بيان ،+ (ارتباط كامل) است. هر چه ميزان اين شاخص باالتر باشد1(عـدم ارتبـاط) تا 

باشـد (در ايـن تحقيـق     70/0گيري است. به عنوان يك قاعده كلي اين ضريب نبايد حداقل كمتـر از   اندازه
                        محاسبه شده است). spssز نرم افزار ضريب آلفاي كرونباخ با استفاده ا
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اي آزمايشـي   نامه به صورت آزمايشـي روي نمونـه   بنابراين ضروري است كه پس از طراحي پرسش      
 نامه به عمـل  اجرا گردد. نتايج اين اقدام به محقق كمك خواهد كرد تا اصالحات الزم را در خصوص پرسش

). بـه همـين   1382هاي تحقيق را بـرآورده نمايـد (خـاكي،     آورد. طوري كه بتواند اهداف، سؤاالت و فرضيه
نامه بين آنها توزيـع شـد و پايـايي آن بـا      تايي قبل از انجام آزمون اصلي انتخاب و پرسش 20منظور نمونه 
 85/0نامـه   كل سـؤاالت پرسـش   دست آمده برايه محاسبه گرديد، ضريب آلفاي ب spssافزار  استفاده از نرم

 ،تغييراتي كه در سؤاالت پس از انجام اصالحات الزم در سؤاالت بـه عمـل آمـد    اما با .درصد محاسبه گرديد
گـر ايـن اسـت كـه      محاسبه گرديد. ضريب حاصله نشـان  92/0ضريب آلفاي كرونباخ سؤاالت نهايي برابر با 

ميـزان   . ضـمناً باشد بارت ديگري از پايايي الزم برخوردار مينظر از قابليت اعتماد و يا به ع نامه مورد پرسش
  اين ضريب براي هركدام از مؤلفه به شرح ذيل مي باشد:

  

  
  

  جدول ذيل آمده است. : محاسبه ضرايب آلفاي كرونباخ به صورت جداگانه براي هر گروه از سؤاالت در)8-3(جدول 

 آلفاي كرونباخ نهايي خ مربوط به نمونه اوليهآلفاي كرونبا گروه سؤاالت  مربوط به متغيرها رديف

 74/0 /.70 )1-11االت (سؤاجتماعي سازي دانش 1

 87/0 85/0 )12-17 دروني سازي دانش (سؤاالت 2

 84/0 82/0 )18-27بيروني سازي دانش (سؤاالت  3

 88/0 66/0 )28-37 تركيب دانش (سؤاالت 4

 70/0 65/0 )  38-58(سؤاالت  سبك نظام گرا 5

 84/0 65/0 ) 58-73گرايي (سؤاالت  سبك انسان 6

 73/0 65/0 )74-94سبك پويا (سؤاالت  7

 82/0 68/0 )95-104سبك منفعل (سؤاالت  8

  72/0  67/0  )104-108(سؤاالت  مشاغل تكراري  9

  78/0  78/0  )108-112مشاغل مهندسي (سؤاالت   10

  76/0  69/0  )112-116مشاغل هنري (سؤاالت   11

  73/0  58/0  )112-120(سؤاالت  مشاغل غير تكراري  12

 87/0 0/ 65 )1-120كلي (سؤاالت
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  هاي آماري مورد استفاده در پژوهش روش  3-12 

هاي گردآوري شده از نمونه آماري استفاده شده اسـت،   هايي كه براي تجزيه و تحليل داده جا روش در اين 
 شود. به اختصار تشريح مي

  

  املي تأييديتحليل ع  1- 12- 3

در مطالعات علوم انساني بيشتر خصيصه ها به گونه دقيق و روشن تعريف نشده است. در نتيجه متغيرهـاي  
هاي جـانبي   پوشي و تداخل پيدا مي كند، به خصيصه كه با يكديگر هم مربوط به هر خصيصه، عالوه بر اين
هاي افـراد را دشـوار    و شناخت ويژگيپوشي و تداخل متغيرها، توصيف  ديگري نيز مربوط مي شود. اين هم

آيد، معرف خصيصه  هايي كه با استفاده از ابزار سنجش براي فرد به دست مي سازد؛ بدين معني كه نمره مي
هاي حاصل بايد تجزيه و تحليل شود و ساختار بنيـادي مشخصـي از    متمايز و روشني نيست. بنابراين، نمره

گـر   تري در دست داشته باشيم. پزوهش تر و ساده فرد صفات اساسي تا براي توصيف ،ميان آنها به دست آيد
پوشي بين آنها هر چه ممكـن اسـت    بايد به دنبال سازه يا خصيصه هاي ساده و روشني باشد كه ميزان هم

هاي متعدد و متنوعي  كمتر باشد و او را به دقت و قطعيت بيشتري برساند. براي رسيدن به اين هدف روش
يل عاملي است كه خود به شكل فرمول و روابط رياضـي بيـان   ـجمله اين روش ها، روش تحل وجود دارد. از

كند تا با به كارگيري اصول آماري، متغيرهـاي مـورد    گر كمك مي مي شود. روش تحليل عاملي به پژوهش
 هـومن، ( مطالعه را به دقت تعريف و معلوم كند كه هر متغير تا چه حد با متغيرهاي ديگر در ارتبـاط اسـت  

1381(.  
هـدف،   1در تحليل عاملي اكتشـافي  شود. تحليل عاملي به دو دسته اكتشافي و تأييدي تقسيم مي        

اكتشاف موضوع و كشف سازه ها يا ابعـاد عمـده آن موضـوع اسـت و زمـاني كـه داده هـا پيچيـده باشـد و          
عبارت ديگـر، تحليـل اكتشـافي    متغيرهاي بسيار مهمي در تشخيص مسأله نامعلوم باشد به كار مي رود. به 

بـاره تعـداد   تجربي بـراي تشـكيل فرضـيه در   گر شواهد كافي قبلي و پيش  وقتي به كار مي رود كه پژوهش
 هايي كه هم هاي زيربنايي داده ها نداشته و در حقيقت مايل باشد درباره تعيين تعداد يا ماهيت عامل عامل

ا بكاود. بنابراين، تحليل اكتشافي بيشتر به عنوان يـك روش  پوشي بين متغيرها را توجيه مي كند، داده ها ر
  ).1381؛ كالين، 1380(هومن،  تدوين و توليد نظريه، و نه يك روش آزمون نظريه در نظر گرفته مي شود

گر تحليل خود را بـا   تحليل عاملي تأييدي در واقع يك مدل آزمون نظريه است كه در آن پژوهش
كند  شالوده تجربي و نظري قوي است، مشخص مي يك بر كه مبتني مدل . اينكند آغاز مي يك فرضيه قبلي

ها همبسته مي شود. براي ارزشيابي روايي  ها با كدام عامل املـها و كدام ع املـكه كدام متغيرها با كدام ع
زي واند بـه گونـه بـار   ـق بتـ ـند تا از ايـن طريـ  ـك گر عرضه مي ابل اعتماد به پژوهشـازه نيز يك روش قـس

ها كه ناشي از يك مدل از پيش تعيـين شـده بـا تعـداد و تركيـب       هايي را درباره ساختار عاملي داده فرضيه

                                                            
1 -  Exploratory Factor Analysis 
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هـاي پـيش تجربـي، از طريـق      مشخصي از عامل هاست، بيازمايد. روش تأييدي بعد از مشخص كردن عامل
اهده شـده و نظـري را   تعيين برازندگي مدل عاملي از پيش تعيين شده، تطابق بهينه ساختارهاي عاملي مش

هـا و كاركردهـاي تحليـل عـاملي      ). با توجه به ويژگـي 1380كند (هومن،  براي مجموعه داده ها آزمون مي
  تأييدي، در اين پژوهش براي سنجش روايي سازه ابزار اندازه گيري، از اين روش استفاده شده است.

           

  مدل معادالت ساختاري  2- 12- 3

ادله ساختاري است كه روابط علي ممكن بين متغيرهـا را توصـيف   ـك مجموعه معتاري شامل يـمدل ساخ
كند. مدل يابي معادله ساختاري يك تكنيك نيرومند تحليل چند متغيري است. اين تكنيك كه تحليـل   مي

، يا مدل يابي علي و تحليل ساختار كواريانس نيز ناميـده شـده، يكـي از    1چند متغيري با متغيرهاي مكنون
هـاي همبسـتگي، آزمايشـي و     شناسي نويدبخش در علوم رفتاري است كه كـاربرد داده  فت هاي روشپيشر

خصوص امكـان پـذير   ه عه بـهاي نظري در يك جام مدل 2وجه بودنـزان مـايشي را براي تعيين ميـغيرآزم
  سازد.   مي

يل عاملي تحلو  نمودار مسيرگر آميزه اي از  در حقيقت بيان معادله ساختارييك مدل كامل 
است. چون مدل كامل معادله ساختاري شامل دو دسته متغيرهاي مشاهده شده و مشـاهده نشـده    تأييدي

هـاي متغيرهـاي مشـاهده شـده و      هـا و كواريـانس   پارامترهاي مدل بايد از طريق پيوند بين واريانس .است
آورد و ارزشـيابي  گر مشخص شـده اسـت بـرآورد شـود. بـراي بـر       كه توسط پژوهش پارامترهاي مدل چنان

هاي متعددي وجود دارد. اهم شاخص هايي كه براي سنجش برازش نيكويي الگوي مـورد   برازندگي مدل راه
  ):1381؛ كالين، 1380 (هومن، به شرح زير است ،مطالعه در اين پژوهش از آنها استفاده شده است

مدل صفر را به عنـوان مـدلي   . اين شاخص (NFI4): يا شاخص نرم شده برازندگي3بونت -شاخص بنتلر -1
 95/0تـا   90/0 چه مقدار اين شـاخص بـين   تعريف مي كند. چنان ،ها صفر است كه در آن همه همبستگي

    عالي است.    95/0باشد قابل قبول و مقادير باالتر از 

تـر از يـك باشـد،     . اگر اين شاخص بزرگ(NNFI6)يا شاخص نرم نشده برازندگي: 5لويز -شاخص تاكر -2
بونت تفسير مي شود. توجه داشته باشيد كـه مقـدار    -ابر با يك قرار داده مي شود و همانند شاخص بنتلربر

تر از يك نباشد) داللت بر برازش بهتـر مـدل    تا آنجا كه كوچك( كوچك نسبت مجذور كاي به درجه آزادي
  دارد.

                                                            
1 - Latent Variables 
2 - Plausibility 
3 - Bentler-Bonett 
4 - Normed Fit Index (NFI)  
5 - Tucker-Lewis  
6 - Non- Normed Fit Index (NNFI) 
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RMSEA) شاخص ريشه خطاي ميـانگين مجـذورات تقريـب    -3
بـر پـارامتر    : ايـن انـدازه مبتنـي   (1

آنهـا   RMSEAهايي كه  يا كمتر است. مدل 05/0غيرمركزي است. اين شاخص براي مدل هاي خوب برابر با 
  يا بيشتر باشد، برازش ضعيفي دارد. 1

: اين شاخص نسبت مجموع مجذور تفاوت ها به واريانس مشاهده شده (GFI2) شاخص نيكويي برازش -4
ي اين شاخص كه بين صفر و يك است وجـود نـدارد. البتـه هـر چـه      داري برا گونه آزمون معني است. هيچ
  تر باشد، بهتر خواهد بود. نزديك 1برازش به 

RMR) شاخص ريشه ميانگين مجذورات باقيمانده -5
هاي  : اين شاخص جذر ميانگين مجذور تفاضل(3

راي اين شـاخص  داري ب گونه آزمون معني جا هيچ هاي ضمني و مشاهده شده است. در اين بين همبستگي
  كه از صفر تا يك است، وجود ندارد و بايد تا حد امكان كوچك باشد. 

  

  معرفي جامعه آماري   3-13

خـود معطـوف و   ه برقراري نظم و امنيت و آسايش عمومي و فردي از مقوالتي هستند كه همواره اذهان را ب
اند. زيـرا تنهـا در    رقراري آن نمودهمردان هر كشور همواره تمام توان خود را صرف ب مشغول داشته و دولت

هاي مختلف اقدام و جامعه را از طراوت و نشاط  سايه امنيت و آسايش است كه مي توان به فعاليت در زمينه
الزم برخوردار ساخت. نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران كه سازماني مسلح و در تابعيت فرماندهي كل 

از ادغام سـه سـازمان ژانـدارمري جمهـوري اسـالمي ايـران (ژاجـا)،         ،شدقوا و وابسته به وزارت كشور مي با
 مي شكل گرفته است.شهرباني جمهوري اسالمي ايران (شاجا) و كميته انقالب اسال

نيروهـاي   قانون تشكيل نيروي انتظامي از تاريخ تصويب قانون تشكيل نيروي انتظامي، ؛1بصره مادهت برابر
سسـات  ؤها و نهادهـا و م  در ارتباط با قوه قضائيه، وزارتخانه ها و سازمان مسلحي كه در جهت امور انتظامي

گردند و از طريق وزارت كشور  در نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ادغام مي ،كنند مختلف فعاليت مي
  و نيروي انتظامي تحت امر آن واحد قرار خواهند گرفت.

وري اسـالمي ايـران سـازماني اسـت مسـلح در تابعيـت       نيروي انتظـامي جمهـ   « ؛2 طبق ماده قانون ناجا
  .» وابسته به وزارت كشور فرماندهي كل قوا و

گردد. اين ماده  منصوب مي : فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران از طرف فرمانده كل قواتبصره
وده زيـرا كـه تابعيـت و    ترين تعريف را براي نيروي انتظامي عنـوان نمـ   قانون تشكيل ناجا بهترين و ساده از

  وابستگي آن مشخص نموده است. 
قانون اساسي با مقام معظـم   110فرماندهي كل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران برابر اصل 

سا و مديران در تمام سلسله مراتب در حدود اختيـارات مصـوب   ؤرهبري (واليت فقيه) است و فرماندهان، ر
                                                            

1 - Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)   
2 - Goodness of Fit Index (GFI) 
3 - Root Mean Square Residual (RMR)  
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و تـابع   رياست و يا مديريت خواهند داشت. نيروي انتظامي تحت امـر  ،سازماني از طرف معظم له فرماندهي
هاي  موريتأحسب م دستورات فرماندهي معظم كل قوا بوده و داراي ستاد داخلي مربوط به خود بوده كه بر

اين راه با ستاد كل نيروهاي مسلح كه باالترين ستاد در نيروهاي مسـلح   نمايد و در خويش انجام وظيفه مي
هـاي   نمايد، حسب مـورد همـاهنگي   باشد و مقام رهبري را در اداره امور نيروهاي مسلح ياري مي ميكشور 

  نمايند.  الزم را به انجام رسانيده و دستورات الزم را دريافت مي
وظايف كلي مربوط به اين وزارتخانه از طريق وزارت كشور و وزير آن نسـبت بـه نيـروي انتظـامي     

حكم صادره از سوي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا نسبت به وزير كشور با اعمال مي گردد كه برابر 
گردد. در حقيقت نيـروي انتظـامي جمهـوري     عنوان جانشين فرماندهي كل قوا در نيروي انتظامي ابالغ مي

 اسالمي ايران از نظر ساختار تشكيالتي يك سازمان محسوب و چون اين سازمان مسلح بوده و در ارتباط بـا 
موريـت كـالن وزارت   أتحت تابعيت كل قوا بـوده و بـه دليـل م   ، نمايد امور دفاعي و امنيتي انجام وظيفه مي

وزارت كشور بـراي  بازوي اجرايي  كشور در ارتباط با امنيت داخلي به اين وزارتخانه وابستگي دارد. زيرا عمالً
  باشد.  اخلي، نيروي انتظامي ميبرقراريا منيت د

نصب تمـامي فرمانـدهان عـالي رتبـه      انون اساسي جمهوري اسالمي ايران عزل وق 110برابر اصل 
  ارتش، سپاه پاسداران و نيروي انتظامي از اختيارات فرماندهي كل قوا است. 

 
 هاي نيروي انتظامي جمهوري اسالمي  ايران تابعيت 3-13-1

  :ود داشته استطور كلي سه نوع تابعيت عمده در بافت تشكيالتي ناجا به شرح ذيل وجه ب
  
قانون تشكيل ناجا، نيروي انتظامي سازماني مسلح در تابعيـت فرمانـدهي    2برابر ماده : تابعيت سازماني  -

  بدان اشاره شد. باشد كه قبالً كل قوا و وابسته به وزارت كشور مي
  
ه قضائيه برعهـده  عنوان ضابط قوه قانون تشكيل ناجا وظايفي ب 4ماده  8با توجه به بند : تابعيت قضايي  -

نيروي انتظامي گذاشته شده كه اين نيرو را موظف به همكاري با قوه قضائيه و اجراي دستورات مقام قضايي 
در زمينه كشف جرم، جلوگيري از فرار افراد مجرم، دستگيري مجرم، ابالغ و اجراي احكام قضايي و ... نموده 

  است. 
  
علت دارا نبودن مقـررات  ه ي اسالمي ايران در بدو ادغام و بنيروي انتظامي جمهور: تابعيت استخدامي  -

از قانون استخدامي ارتش جمهوري اسالمي  12/7/1374استخدامي ويژه خود در زمينه اين مسائل تا مورخ 
ايران تبعيت مي نمود كه از اين تاريخ به بعد با ابالغ اولين قانون استخدام تصويبي خود به صورت آزمايشي 

مـالك   اين تابعيت از قانون آجا منتفي شد. البته در حال حاضـر  ن را به مورد اجرا گذارد و عمالًپنج ساله آ
باشـد كـه در خـرداد مـاه      مجلس شوراي اسالمي مي 7/11/1382عمل، قانون استخدام جديد ناجا مصوب 

   شد. به صورت مفصل بدان اشاره خواهد 6به مورد اجرا گذارده شده كه در تشريح ماده  1383سال 
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مين أهدف از تشكيل نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايـران، اسـتقرار نظـم و امنيـت، تـ      : «3 طبق ماده
آسايش عمومي و فردي و نگهباني و پاسداري از دستاوردهاي انقالب اسالمي در چهـارچوب ايـن قـانون در    

  ». قلمرو كشور جمهوري اسالمي ايران است
ترين اصول آن است. زيرا واضح و مبرهن است كه هـيچ   از مهم اين ماده از قانون تشكيل ناجا يكي

نيرو و سازماني بدون داشتن هدف، انگيزه اي براي بقا نداشته و محكوم به نابودي و فنا مي باشد و از طرفي 
يك سو نشان دهنده وظـايف و امـوري اسـت كـه بايسـتي       وجود آمده كه ازه مبناي هدفي ب هر سازمان بر

هاي آن با ديگر تشـكيالت   سوي ديگر تفكيك كننده وظايف و مسئوليت انجام پذيرد و از توسط آن سازمان
ها مي باشد. در اين راستا سه هدف بسيار مهم براي نيروي انتظامي پـيش بينـي شـده اسـت كـه       و سازمان

  عبارتند از:
  برقراري نظم و امنيت  الف)

  مين آسايش عمومي و فرديأت ب)
دستاوردهاي انقالب اسالمي ايران در چهـارچوب ايـن قـانون و در قلمـرو كشـور       زنگهباني و پاسداري ا ج)

  جمهوري اسالمي ايران.
اي از اعتبار و اهميـت خـاص    مين آسايش عمومي و فردي در هر جامعهأبرقراري نظم و امنيت و ت

ب و كـار  توانند بـا خيـال راحـت و آسـوده بـه كسـ       برخوردار است و در پرتو نعمت الهي است كه مردم مي
امنيـت و آسـايش    پرداخته و زندگي اجتماعي و فردي خود را با آرامش و طمانينه پشت سرگذارند و اصـوالً 

 ،عمومي از مقوالتي هستند كه اگـر كشـوري نتوانـد مشـكالت و معضـالت مربـوط بـه آنهـا را حـل نمايـد          
معه را به سوي هرج و دستخوش حوادث اجتماعي، سياسي و اقتصادي متعدد و حادي شده كه در نهايت جا

هم گسيختگي سوق خواهد داد و همين امر است كه جايگاه و موقعيت ويژه نيروي انتظـامي را در   مرج و از
ه دوش با ساير قواي مسلح و ب در كنار اين دو هدف مهم نيروي انتظامي هم .نمايد تثبيت امور مشخص مي

ردهاي انقالب اسالمي ايران نيز مشـغول اسـت كـه    عنوان يك حلقه امنيتي به نگهباني و پاسداري از دستاو
حاصل آن را با تقديم صدها شهيد گمنام در مرزهاي شرقي و غربي جمهوري اسالمي ايران و در مصـاف بـا   

  سوداگران مرگ و متجاوزين شاهد هستيم.
  

  موريتأرسته ها و رشته هاي شغلي در حوزه م  3-13-2

ي، برون شهري، حفاظت، عمليـات انتظـامي و عمليـات    هاي (درون شهر شامل رشتهرسته انتظامي:  -1
  شغل. 375عمومي) در قالب 

هاي (عمليات مرزي، عمليات رزمي، امور فني و حقوقي، عمومي مرزباني)  شامل رشتهرسته مرزباني:  -2
 شغل. 188در قالب 

 شغل. 28هاي (كنترل اغتشاشات، عمليات ويژه) در قالب  شامل رشته :عمليات ويژه رسته -3

هاي (اطالعات انتظامي، اطالعات رزمي، حفاظـت اطالعـات، گذرنامـه و     شامل رشته اطالعات: رسته -4
 شغل. 541امور اتباع خارجي، اماكن عمومي و اطالعات) در قالب 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



١٢٧ 
 

، مبـارزه بـا جنايـت، مبـارزه بـا      مخدرهاي (تشخيص هويت، مبارزه با مواد شامل رشته رسته آگاهي: - 5
 شغل. 434اجتماعي، مبارزه با سرقت و عمومي آگاهي) در قالب جرائم اقتصادي، مبارزه با جرائم 

مرور، مهندسي عبور و مرور، رسـيدگي   و هاي (كنترل عبور رشته شاملرسته راهنمايي و رانندگي:  -6
گذاري و معاينه و عمـومي راهنمـايي و راننـدگي) در     نامه، شماره به تصادفات، آزمايش و صدور گواهي

 شغل. 145قالب 

هاي (خلباني، فني هوايي، خدمات پروازي، كنترل هوايي، برق و الكترونيك  شامل رشته :رسته هوايي -7
 شغل. 161هوايي و عمومي هوايي) در قالب 

هاي (نـاوبري، انتظـامي دريـايي، پشـتيباني و خـدمات دريـايي و بـرق و         شامل رشته رسته دريايي: -8
 شغل. 71الكترونيك و مخابرات دريايي) در قالب 

  

  هاي شغلي در حوزه پشتيباني   ها و رشته تهرس  3-13-3

سيسات، مهندسي رزمي، خدمات فني و مهندسي، أهاي (عمران، ت شامل رشتهرسته فني و مهندسي:  -1
  شغل. 153امالك و مستغالت، عمومي فني و مهندسي) در قالب 

ونيـك، جنگـال،   هاي (ارتباطات، تعميـر و نگهـداري، الكتر   شامل رشته رسته مخابرات و الكترونيك: -2
   .شغل 320عمومي مخابرات و الكترونيك) در قالب 

هاي (نرم افزار، سخت افزار، شبكه، تجزيه و تحليل سيستم هـا و   شامل رشتهرسته رايانه و سيستم:  -3
  شغل. 126ها، سازماندهي و مديريت، تجزيه و تحليل آمار، عمومي رايانه و سيستم) در قالب  بهبود روش

هاي (پزشكي، دندان پزشكي، پرستاري و مامايي، پيراپزشـكي، داروسـازي،    شامل رشتهي: رسته بهدار -4
  شغل. 260مهندسي پزشكي، دامپزشكي، بهداشت و عمومي بهداري) در قالب 

هاي (تعمير و نگهداري وسائط نقليه، تعمير و نگهداري اسـلحه و   شامل رشتهرسته آماد و پشتيباني:  -5
  شغل. 274عمومي آماد و پشتيباني) در قالب  نترل اموال و خدمات عمومي،مهمات، آماد، ترابري، ك

هاي (امور اداري، امور كاركنان، برنامـه ريـزي و خـدمات آموزشـي، تربيـت       شامل رشتهرسته اداري:  -6
  شغل. 530بدني، توسعه منابع انساني، عمومي اداري) در قالب 

 124ر قضايي، بازرسـي و عمـومي حقـوق) در قالـب     هاي (امور حقوقي، امو شامل رشتهرسته حقوق:  -7
  شغل.

هاي (بودجه و اعتبارات، حسابداري، حسابرسي و عمومي دارايي) در قالـب   : شامل رشتهرسته دارايي -8
  شغل. 350
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هاي (الهيات و معارف اسـالمي، علـوم اجتمـاعي،     شامل رشتهرسته معارف اسالمي و علوم انساني:  -9
  شغل. 59و مددكاري اجتماعي، عمومي معارف اسالمي و علوم انساني) در قالب  علوم سياسي، روانشناسي

 هاي (هنرهاي تجسمي، عكاسي، هنرهاي نمايشي، تبليغات و روابـط عمـومي،   شامل رشتهرسته هنر:  -10
  .)75 ،1384 شغل (مجيدي و همكاران، 111موسيقي، خدمات چاپي و عمومي هنر) در قالب 

  

 
  

  

  

  خالصه فصل 3-14

فصل از پژوهش با مقدمات طراحي الگوي مفهومي تحقيق شروع شده كه در طي آن به بررسي ارتباط  ينا
فرايند تبديل دانش،فناوري سازماني وسبك مديرت دانش پرداخته است،سپس به ارائه الگوي مفهومي 

ي جامعه ،معرفتحقيق ،تشريح ابعادوالگوي عملياتي  تحقيق پرداخته است.در ادامه نوع وروش تحقيق 
ونمونه آماري ، تعيين اندازه وروش نمونه گيري،تشريح روش هاي جمع آوري داده ها با سه روش كتابخانه 
اي ،پيمايش وگروه كانوني ،نتايج حاصل از مصاحبه كانون در تفكيك مشاغل ناجا،سنجش اعتبار پرسشنامه 

 ماري معرفي شده است.و معرفي آزمون هاي آماري مورد استفاده آمده است. ودرآخر جامعه آ
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  فصل چهارم

  فته هاي پژوهشيا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
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 مقدمه  4-1

هاي  بندي نمود و جداول توزيع فراواني و نسبت پس از آن که محقق داده ها را گردآوري، استخراج و طبقه

ها معروف است،  توزيع را تهيه کرد، بايد مرحله جديدي از فرآيند تحقيق که به مرحله تجزيه و تحليل داده

ها و زحمات فراوان گذشته  الشـدهنده ت اهميت زيادي دارد؛ زيرا نشان اين مرحله در تحقيق. از شودـآغ

ها را در مسير هدف  در مرحله تجزيه و تحليل نکته مهم اين است که محقق بايد اطالعات و داده. باشد مي

هاي خود را جهت داده و مورد تجزيه و  ت تحقيق و نيز ارزيابي فرييهسؤااليا  سؤالتحقيق، پاسخگويي به 

 .حليل قرار دهدت

ها  نامه آمده از پرسش دست هاي به بندي داده محتواي فصل چهارم تحقيق، تجزيه و تحليل و جمع

به همين منظور براي باالبردن ميزان دقت و کاهش ميزان اشتباهاتي که ممکن است در محاسبات . باشد مي

استفاده گرديده که از  Lisrelو   SPSSاري افزارهاي آم دستي بروز نمايد، براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم

 . باشند ها برخوردار مي هاي بااليي در تجزيه و تحليل داده قابليت

هـاي جمعيـت    هاي آماري مربوط به نحوه توزيع پاسخ دهندگان به ويژگي براي آمار توصيفي، داده

چنـين از جـداول    بخـش هـم  در ايـن  . شود نامه، آورده مي هاي مورد نظر در پرسش شناختي و ساير ويژگي

در بخـش آمـار اسـتنباطي، روش مـورد     . شـود  توزيع فراواني و نمودارهاي آماري براي توصيف اسـتفاده مـي  

ييدي و تحليل مسير است که توسط نرم افزار ليزرل انجام گرفته و از اين طريق بـه  أاستفاده تحليل عاملي ت

هـاي آمـاري    بتدا آمار توصيفي و سپس نتـاي  آزمـون  در ادامه ا. شود آزمون فرييه هاي تحقيق پرداخته مي

 . مورد بررسي قرار مي گيرد

 جمعيت شناختي مشخصات  4-2

 مشخصات گروه کانوني( الف

 جنسيت . 1

 .مي باشند آمده است اعضاي گروه کانوني همگي داراي جنسيت مرد( 1-4)همانطور که در جدول 

 بر حسب جنسيت اعضای گروه کانونيتوزيع فراواني (: 1-4)جدول 

 درصد فراواني جنسيت

 111 11 مرد

 1 1 زن

 11101 11 جمع
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 ميزان تحصيالت . 2

-4)بقه بندي شدند همانطور که در جدول طاعضاي گروه کانوني برحسب ميزان تحصيالت به سه گروه 

داراي مدرک (نفر41)درصد41و کارشناس ارشد(نفر4)درصد41کارشناسي،(نفر2)درصد21آمده است(2

 دکتري مي باشندصيلي تح

 بر حسب ميزان تحصيالت اعضای گروه کانونيتوزيع فراواني (: 2-4)جدول 

 درصد فراواني تحصيالت

 21 2 کارشناسي

 41 4 کارشناسي ارشد

 41 4 دکتری

 111 11 جمع

 

 شغل  .3

آمده (3-4)اعضاي گروه کانوني برحسب نوع شغل به سه گروه طبقه بندي شدند همانطور که در جدول 

( نفر3)درصد31مديران ارشد سازماندهي و(نفر3)درصد31عضو هيأت علمي دانشگاه،(نفر 4)درصد 41:است

 .مي باشندکارشناس ارشد 

 بر حسب شغل اعضای گروه کانونيتوزيع فراواني (: 3-4)جدول  

 درصد فراواني شغل

 41 4 هيأت علمي

 31 3 مدير ارشد

 31 3 کارشناس ارشد

 111 11 جمع
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 نمونه آماریمشخصات ( الف

نامه مربوط به مشخصات فردي پاسخگويان شـامل جنسـيت، سـن، ميـزان تحصـيالت و       قسمت اول پرسش

هاي مربوط به مشخصات فردي پاسـخگويان در قالـب جـداول تشـري       يافته. باشد سابقه خدمتي مي درجه و

 .گردد مي

  جنسيت  .1

هاي اين سؤال،  داده. باشد به جنسيت پاسخگويان ميوط ـنامه مرب اولين سؤال مشخصات فردي پرسش

با .شود کند که فراواني آنها در جدول زير مشاهده مي بندي مي پاسخگويان را در دو سط   مختلف طبقه

 .باشند زن مي (نفر 42) درصد 1198رد و ـاز پاسخگويان م( نفر 385)درصد  5.98، (1-4)توجه به جدول 

 پاسخگويان بر حسب جنسيت توزيع فراواني: (4-4) جدول

 درصد فراواني جنسيت

 5.98 385 مرد

 1198 42 زن

 11101 411 جمع

 

 سن   .2

( نفر 1.)درصد  2391، (2-4)با توجه به جدول . اند بندي شده شش گروه طبقه در سن حسب پاسخگويان بر

 41( نفر 1.)درصد  2391سال،  41 تا 31( نفر 212)درصد  8395سال،  31تا  21از پاسخگويان داراي سن 

 .سال گزارش کرده اند 81تا 

 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب سن: (5-4) جدول

 درصد فراواني گروه سني

21-31 .1 2391 

31-41 212 8395 

41-51 .1 2391 

 11101 394 جمع
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 درجه. 3

 222)درصد  8.95، (2-4) جدولبا توجه به . اند بندي شده طبقه روهـگ ه در دوـپاسخگويان بر حسب درج

  .افسران ارشد بوده اند نيز( نفر 162)درصد  4292از پاسخگويان افسران ارشد، ( نفر

 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب درجه: (6-4)جدول 

 درصد فراواني گروه سني

 8.95 222 افسر ارشد

 4292 162 افسر جزء

 11101 384 جمع

 

 ميزان تحصيالت  . 4

( نفر 15)درصد  496، (2-4)با توجه به جدول . اند بندي شده بر حسب سن در شش گروه طبقهپاسخگويان 

( نفر 155)درصد  .4.9لم، ـوق ديپـف( نفر .6)درصد  1.98لم، ـخگويان داراي تحصيالت ديپـاز پاس

  .اند داراي تحصيالت دکترا بوده( نفر 8) درصد 193و  کارشناس ارشد(114)درصد.259،ليسانس

 

 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيالت: (7-4)ل جدو

 درصد فراواني تحصيالت

 496 15 ديپلم

 1.98 .6 فوق ديپلم

 .4.9 155 کارشناسي

 .259 114 کارشناسي ارشد

 193 8 دکتری

 11101 394 جمع
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 ميزان سابقه خدمتي  . 5

 .129، (2-4)با توجه به جدول . اند شده بندي پاسخگويان بر حسب سابقه خدمتي در شش گروه طبقه

درصد  3292سال،  21-11( نفر .21)درصد  8891سال،  11-1از پاسخگويان داراي سابقه ( نفر 81)درصد 

  .سال دارند 31-21نيز ميزان سابقه خود را( نفر .12)

 توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سابقه خدمتي: (8-4)جدول 

 درصد نيفراوا سابقه خدمتي

1-11 81 129. 

11-21 21. 8891 

21-31 12. 3292 

 11101 394 جمع

 

 تحليل استنباطي  4-3

بدين منظور ابتدا . گيرند در اين بخش مدل مفهومي مطرح شده در تحقيق مورد بررسي و تحليل قرار مي

گيرند، لذا بدين  قرار مينامه مورد بررسي  ت مطرح شده در پرسشسؤاال لفه ها، گويه ها وؤم ابعاد، روايي،

 .شود در ادامه نتاي  هر بخش بيان مي. ييدي استفاده شده استأمنظور از تحليل عاملي ت

 

 الگوی مفهوميمطرح شده در ی ها  ها، گويه لفهؤم ابعاد، روايي،بررسي   4-3-1

کور، شيوه ها مطرح شده در الگوي عملياتي تحقيق مذ هاي شاخص گويه به منظور بررسي روايي ابعاد،

ييدي يک مدل آزمون تئوري است، که أتحليل عاملي ت. ييدي مورد استفاده قرار گرفته استأتحليل عاملي ت

 . کند گر تحليل خود را با يک فرييه قبلي آغاز مي در آن پژوهش

کند که کدام متغيرها با  مشخص مي ،اين مدل که مبتني بر يک شالوده تجربي و نظري قوي است

هاي مربوط به هر  ادامه به بررسي عامل لذا در. ها همبستگي دارد ها و کدام عامل با کدام عامل کدام عامل

 .پردازيم يک از متغيرها مي
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 متغير تبديل دانش یها گويه وها بررسي روايي ابعاد، مؤلفه -الف

و واريانس  ر عامليباباشد که در جدول زير  بعد مي 4ذکر شد، اين مفهوم داراي  3همان طور که در فصل 

 :تبيين شده هر يک آمده است

 
 تبديل دانشابعاد مربوط به  تأييدینتايج تحليل عاملي : (9-4)جدول

 بار عاملي ابعاد
    واريانس

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 8964 1/.4 1/.6 اجتماعي کردن

 111/1 936. 41/1 64/1 بيروني سازی

 111/1 6951 24/1 1/.4 دروني سازی 

 111/1 89.5 16/1 41/1 ترکيب

 

توان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به  وجه به واريانس تبيين شده هر عامل ميـبا ت

شود،  اهده ميـمش( .-4)دول ـجطور که در  انـهم. گيري اين متغير پي برد دي براي اندازهـوان بعـعن

 .بت به ابعاد ديگر برخوردار استدرفرايندتبديل دانش از ويعيت بهتري نس«  اجتماعي کردن»

 

 اجتماعي کردن بعد -

باشد که در جدول زير  عامل تشکيل دهنده مي 6ذکر شد، اين بعد داراي  3طور که در فصل  همان

 :و واريانس تبيين شده هر يک آمده است بارعاملي

 اجتماعي کردن دانشهای مربوط به  شاخص تأييدینتايج تحليل عاملي : (11-4) جدول

 بار عاملي اخص هاش
   واريانس

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 14928 62/1 8/1.. اشتراک تجارب اوليه

 111/1 14931 62/1 1/.. الگوهای ذهني مشترک

 111/1 9.5. 81/1 2/1. تعامل چهره به چهره

 111/1 .1292 1/.4 1/1. آموزش استاد شاگردی

 111/1 11961 1/.3 63/1 مهارتهای فني

 111/1 935. 16/1 41/1 کت در سمينارها وکنفرانس هاشر
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وان عاملي ـتوان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به عن وجه به واريانس تبيين شده هر عامل ميـبا ت

اشتراک تجارب »شود،  مشاهده مي( 11-4)طور که در جدول  همان. گيري اين متغير پي برد براي اندازه

 . خوردار استازويعيت بهتري بر«  اوليه

 

 بيروني سازی بعد  -

باشد که در جدول زير  عامل تشکيل دهنده مي 6ذکر شد، اين متغير داراي  3طور که در فصل همان 

 :و واريانس تبيين شده هر يک آمده است بارعاملي

 سازی دانش بيرونيمربوط به  شاخص های تأييدینتايج تحليل عاملي : (11-4) جدول

 بار عاملي شاخص ها
   واريانس

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 12915 64/1 51/1 استعاره

 111/1 .1193 83/1 3/1. گفتگو تعامل مشترک

 111/1 11931 81/1 2/1. شبکه جديد مفاهيم

 111/1 11953 46/1 65/1 ارائه فرضيه های جديد از دانش ضمني

 111/1 .1191 1/.3 63/1 استدالل منطقي

 111/1 .693 35/1 62/1 نوشتن

 

توان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به عنوان  با توجه به واريانس تبيين شده هر عامل مي

«  استعاره» شود،  مشاهده مي( 11-4)طور که در جدول  همان. گيري اين متغير پي برد عاملي براي اندازه

 .ازويعيت بهتري برخوردار است

 دروني سازی بعد -

باشد که در جدول زير  عامل تشکيل دهنده مي 3ذکر شد، اين متغير داراي 3همان طور که در فصل

 :و واريانس تبيين شده هر يک آمده است بارعاملي

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دروني سازی دانشبه مربوط  های شاخصنتايج تحليل عاملي تأييدی : (12-4) جدول

 بار عاملي شاخص ها
  واريانس

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 29.3 65/1 53/1 رار گرفتندر جريان دانش جديد ق

 111/1 19.8 1/.1 1/.2 بيان دانش ازطريق اسناد

 111/1 ..19 16/1 13/1 يادگيری عملي

وان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به عنوان عاملي ـت با توجه به واريانس تبيين شده هر عامل مي

در جريان دانش  »شود،  مشاهده مي( 12-4)ل جدوطور که در  همان. گيري اين متغير پي برد براي اندازه

 .از ويعيت بهتري برخوردار است«  جديد قرار گرفتن

 دانش ترکيب بعد  - 

باشد که در جدول زير  عامل تشکيل دهنده مي 8ذکر شد، اين متغير داراي 3طور که در فصلهمان 

 :و واريانس تبيين شده هر يک آمده است بارعاملي

 ترکيب دانشبه مربوط  شاخص های تأييدیحليل عاملي نتايج ت: (13-4) جدول

 بار عاملي شاخص ها
    واريانس

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 ..89 62/1 1/.. پردازش اطالعات

 111/1 ..89 43/1 66/1 طبقه بندی دانش

 111/1 8918 21/1 46/1 آموزش رسمي

 111/1 8911 15/1 43/1 شبکه بندی دانش

 111/1 3911 12/1 38/1 ن مفاهيم در قالب سيستم دانشقاعده مند کرد

 

توان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به عنوان  وجه به واريانس تبيين شده هر عامل ميـبا ت

پردازش »اهده مي شود، ـمش( 13-4)جدول طور که در  همان. گيري اين متغير پي برد عاملي براي اندازه

 .وردار استاز ويعيت بهتري برخ « اطالعات

 مشاغل  مربوط به  یلفه هاؤم وابعاد رواييبررسي  -ب

و واريـانس   بارعـاملي بعد مي باشد که در جدول زيـر   4ذکر شد، اين مفهوم داراي  3طور که در فصل همان

 :تبيين شده هر يک آمده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 به مشاغل مربوط ابعاد تأييدینتايج تحليل عاملي : (14-4) جدول

 بار عاملي ابعاد
ريانس وا

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 984. ./46 1/.6 تکراری

 111/1 11985 ./31 88/1 هنری

 111/1 12914 ./26 81/1 مهندسي

 111/1 13956 ./14 22/1 غيرتکراری

 

ير ابعاد در مشاغل مشاهده مي شوددر ويع موجود بعد تکراري بيشتر از سا(14-4)همانطور که در جدول 

ديده مي سازماني نيز نسبت به ساير ابعاد کمتر در مشاغل  ايان گر است وبعد غير تکراريسازماني ناجا نم

 .شود

   مشاغل تکراری  -

و  بارعامليمي باشد که در جدول زير شاخص  4اين مفهوم داراي ذکر شد،  3همان طور که در فصل 

 :واريانس تبيين شده هر يک آمده است
 به مشاغل تکراریمربوط  های شاخص أييدیتنتايج تحليل عاملي : (15-4) جدول

 بار عاملي شاخص ها
  واريانس 

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 984. ./46 1/.6 رسميت باال

 111/1 2968 ./42 68/1 برنامه ريزی و قوانين خشک

 111/1 13956 ./14 22/1 تمرکز گرايي زياد

 111/1 12914 ./26 81/1 حيطه کنترل وسيع

توان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به عنوان  ه واريانس تبيين شده هر عامل ميبا توجه ب

شود،  مشاهده مي( 18-4)طور که در جدول  همان. گيري اين متغير پي برد عاملي بعدي براي اندازه

 .از ويعيت بهتري برخوردار است « رسميت باال»

   مشاغل غيرتکراری  -

و  بارعامليباشد که در جدول زير  شاخص مي 4اين مفهوم داراي ذکر شد،  3همان طور که در فصل 

 :واريانس تبيين شده هر يک آمده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مشاغل غيرتکراریمربوط به  شاخص های تأييدینتايج تحليل عاملي : (16-4) جدول

 بار عاملي شاخص ها
واريانس 

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 3922 ./42 68/1 تمرکز گرايي کم

ي و کنترل براساس هنجارهاای گروهاي و   هماهنگ

 جلسات
64/1 4/1. 2963 111/1 

 111/1 .496 ./.3 61/1 رسميت متوسط

 111/1 .298 ./.3 61/1 حيطه کنترل متوسط به پايين

 

توان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به عنوان  با توجه به واريانس تبيين شده هر عامل مي

شود،  مشاهده مي( 16-4)طور که در جدول  همان. متغير پي بردگيري اين  عاملي براي اندازه

 .از ويعيت بهتري برخوردار است « تمرکزگرايي کم»

   مشاغل مهندسي  -

و  بارعامليباشد که در جدول زير  مي شاخص 4اين مفهوم داراي ذکر شد،  3همان طور که در فصل 

 :واريانس تبيين شده هر يک آمده است
 مهندسي مشاغلمربوط به  های شاخص تأييدیيج تحليل عاملي نتا: (17-4) جدول

 بار عاملي شاخص ها
واريانس 

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 2982 ./3. 56/1 هماهنگي و کنترل بر اساس گزارشات

 111/1 2914 ./1. 54/1 حيطه کنترل متوسط

 111/1 2936 ./31 86/1 رسميت کم

 111/1 19.5 ./24 1/.4 تمرکزگرايي زياد 

 

توان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به عنوان  با توجه به واريانس تبيين شده هر عامل مي

هماهنگي »شود،  مشاهده مي( .1-4)طور که در جدول  همان. گيري اين متغير پي برد عاملي براي اندازه

 .از ويعيت بهتري برخوردار است « و کنترل بر اساس گزارشات

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 911 

   مهارتي ومشاغل هنری   -

و واريانس  بارعامليبعد مي باشد که در جدول زير  4اين مفهوم داراي ذکر شد،  3همان طور که در فصل 

 :تبيين شده هر يک آمده است
 مهارتي مشاغل هنری ومربوط به  شاخص های تأييدینتايج تحليل عاملي : (18-4) جدول

 بار عاملي شاخص ها
واريانس 

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 2954 1/.. ./62 ماهنگي و کنترل بر اساس کار آموزی وه

 111/1 39.2 1/.6 ./35   حيطه کنترل متوسط به باال

 111/1 .294 1/1. ./8 تمرکز گرايي کم

 111/1 2986 1/.2 ./15 رسميت متوسط

وان عـاملي  توان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شـده بـه عنـ    با توجه به واريانس تبيين شده هر عامل مي

همااهنگي و  »شـود،   مشـاهده مـي  ( 15-4)جـدول  طور که در  همان. گيري اين متغير پي برد براي اندازه

 .از ويعيت بهتري برخوردار است«  کنترل بر اساس کار آموزی

 دانش مديريتمتغير سبک  یمؤلفه ها وروايي ابعادبررسي  -ج

 بارعامليد تشکيل دهنده مي باشد که در جـدول  بع 4ذکر شد، اين متغير داراي  3طور که در فصل  همان
 :و واريانس تبيين شده هر يک آمده است

 های مديريت دانش سبکابعاد مربوط به  تأييدینتايج تحليل عاملي :  (19-4) جدول

 بار عاملي ابعاد 
   واريانس

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 1.9.6 1/1. 8/1. سبک پويا

 111/1 5966 1/.8 6/1.. سبک نظام گرا

 111/1 16914 1/.8 1/.. سبک انسان گرا

 111/1 5963 21/1 48/1 سبک انفعالي

 

مشاهده شده به عنوان  ابعادوان به اهميت نسبي ـت امل ميـانس تبيين شده هر عـوجه به واريـبا ت

« سبک پويا»، شود مشاهده مي( .1-4)طور که در جدول  همان. برد گيري اين متغير پي عاملي براي اندازه

 .وزن بيشتري درسنجش مفهوم سبک مديريت دانش دارد

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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   بعد نظام گرا  -

باشد که در جدول زير  تشکيل دهنده مي شاخص 4اين متغير داراي ذکر شد،  3همان طور که در فصل

 :و واريانس تبيين شده هر يک آمده است بارعاملي

 نظام گرامربوط به بعد های  شاخص تأييدینتايج تحليل عاملي : (21-4) جدول

 بار عاملي شاخص ها
   واريانس

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 4982 86/1 8/1. عدم تمرکز بر دانش ضمني

 111/1 3943 83/1 3/1. تمرکز بر دانش صريح

 111/1 29.8 62/1 28/1 توانائي سازماندهي و نظامند کردن دانش

 111/1 8986 25/1 1/.1 توجه به آموزش وتعليم

وان عاملي ـتوان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به عن وجه به واريانس تبيين شده هر عامل ميـبا ت

عدم تمرکز بر »شود،  مشاهده مي( 21-4جدول )طور که در  همان. گيري اين متغير پي برد براي اندازه

 .داردگرا بعد نظام وزن بيشتري درسنجش « ش ضمنيادان

   گرائي انسان بعد  -

باشد که در جدول زير  تشکيل دهنده مي شاخص .اين متغير داراي ذکر شد،  3همان طور که در فصل 

 :و واريانس تبيين شده هر يک آمده است بارعاملي
 گرائي انسانهای مربوط به بعد  شاخص تأييدینتايج تحليل عاملي : (21-4) جدول

 بار عاملي شاخص ها
   واريانس

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 149.6 1/.. 55/1 عدم توجه به دانش صريح

 111/1 13914 84/1 4/1. توجه به دانش فني و تحليلي

 111/1 13951 62/1 1/.. توانائي همکاری

 111/1 .92. 44/1 1/.6 تمرکز بر دانش ضمني

 111/1 11956 43/1 66/1 مربي گری وحمايت گری

 111/1 11965 34/1 1/.8 توانائي تفهيم چشم انداز

 111/1 .96. 25/1 83/1 انتقال فرهنگ

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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توان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به  وجه به واريانس تبيين شده هر عامل ميـبا ت

شود،  مشاهده مي( 21-4)طور که در جدول  همان. گيري اين متغير پي برد وان عاملي براي اندازهـعن

 دارد گرائي انسان عدب وزن بيشتري درسنجش «عدم توجه به دانش صريح»

   سبک پويا بعد  -

باشد که در جدول زير  تشکيل دهنده مي شاخص 6اين متغير داراي ذکر شد،  3همان طور که در فصل 

 :و واريانس تبيين شده هر يک آمده است بارعاملي
 

 سبک پوياهای مربوط به بعد  شاخص تأييدینتايج تحليل عاملي : (22-4) جدول

 يبار عامل شاخص ها
  واريانس 

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 986. 1/.. 55/1 تمرکز بر دانش صريح

 111/1 .296 42/1 68/1 مربي گری و حمايت گری

 111/1 5952 31/1 86/1 توانائي آموزش

 111/1 11942 23/1 45/1 توانائي سازماندهي و نظامند کردان دانش

 111/1 12916 12/1 36/1 تمرکز بر دانش ضمني

 111/1 11986 22/1 18/1 توانائي توزيع دانش

 

توان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به عنوان  وجه به واريانس تبيين شده هر عامل ميـبا ت

تمرکز بر »شود،  مشاهده مي( 22-4)جدول طور که در  همان. گيري اين متغير پي برد عاملي براي اندازه

 .دارد سبک پويا وزن بيشتري درسنجش بعد «دانش صريح
 

   سبک منفعل  -

باشد که در جدول زير  عامل تشکيل دهنده مي 3اين متغير داراي ذکر شد،  3همان طور که در فصل 

 :و واريانس تبيين شده هر يک آمده است بارعاملي

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سبک منفعلشاخص های مربوط به بعد  تأييدینتايج تحليل عاملي : (23-4) جدول

 بار عاملي شاخص ها
واريانس 

 تبيين شده
t-value sig 

 111/1 4983 41/1 64/1 عدم تمرکز بردانش صريح

 111/1 4933 1/.2 82/1 پذيرش وضع موجود

 111/1 3953 11/1 34/1 عدم تمرکز بر دانش ضمني

 

توان به اهميت نسبي شاخص مشاهده شده به  وجه به واريانس تبيين شده هر عامل ميـبا ت

شود،  مشاهده مي( 23-4)جدول همان طور که در . ين متغير پي بردگيري ا اندازه وان عاملي برايـعن

 .دارد سبک منفعل وزن بيشتري درسنجش بعد«  عدم تمرکز بردانش صريح»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ت تحقيقسؤاالپاسخ به   4-4

 ؟چگونه استناجا  در تکراري بافناوريفرآيند تبديل دانش در مشاغل  . 1-1

 :دست آمده استه نتاي  ذيل ب از آزمون تحليل واريانس استفاده نموده و سؤاله اين براي پاسخ ب

  تبديل دانش در مشاغل تکراریهای فرآيندآمارهای توصيفي  :(24-4)جدول 

 خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد توليد دانش هایفرآيند

 .1.8 8..191.. 8936 111 اجتماعي

 .1.8 .88.. 6938 111 دروني سازی

 .118 .1918 8911 111 بيروني سازی

 .115 1915 .891 111 ترکيب

 .315 1747 5047 411 کل

 

 فرآيند تبديل دانش در مشاغل تکرارینتايج آزمون تحليل واريانس پيرامون  :(25-4)جدول 

مجموع  

 مربعات

   درجه

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

        سطح  f عدد

 معني داری

 .111 86931 ..3.9 3 ..11.9 بين گروهيواريانس 

   .8. 3.6 ..91..2 واريانس درون گروهي

  

  

   399 3990191 کل  

 

هاي تبـديل  فرآينـد داري بين  نتاي  حاصل از آمون تحليل واريانس حاکي از آنست که تفاوت معني

دانـش در مشـاغل    سـازي  نـي درو فرآينـد به اين معنا که ميانگين  .دانش به لحاظ ماهيت مشاغل وجود دارد

دار گرديـده   اين تفاوت به لحاظ آماري نيز معني هاي تبديل دانش بوده است وفرآيندتکراري بيشتر از ساير 

به منظـور بررسـي دقيقتـر آزمـون       .بوده است 18/1داري به دست آمده نيز کمتر از  زيرا سط  معني .است

نتـاي  آن بـه شـرح     و غل  مختلـف ناجـا انجـام داده   مشـا  برايتوکي را بر حسب متغير دروني سازي دانش 

 .آمده است( 26-4)جدول

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دروني سازی دانش در مشاغل مختلفپيرامون  توکينتايج آزمون (: 26-4)جدول 

 α/.=18گروه هاي همگن            تعداد مشاغل سازماني

1 2 3 4 

    .495 111 غير تکراري

   8925  111 مهندسي

  89.5   111 هنري

 6938    111 تکراري

 

بين ميانگين مشاغل سازماني ناجا به  تفاوت معنا داري شودمشاهده مي (26-4)همانطور که در جدول 

يعني ميانگين مشاغل تکراری از نظر دروني سازی دانش لحاظ دروني سازی دانش وجود دارد 

.بيشتر از ساير مشاغل مي باشد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ؟چگونه استناجا در مهندسي  بافناوريل فرآيند تبديل دانش در مشاغ . 1-2 

 :دست آمده استه طي آن نتاي  ذيل ب از آزمون تحليل واريانس استفاده نموده و سؤالبراي پاسخ به اين 

 تبديل دانش در مشاغل مهندسي هایفرآيندآمارهای توصيفي : (27-4) جدول

 خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد های توليد دانشفرآيند

.124. 19241 892.3 111 اجتماعي  

.1.53 53.. .495 111 دروني سازی  

.114 1914 .8954 111 بيروني سازی   

..25 .295 69664 111 ترکيب   

 3298 19455 896.4 411 کل

 

 

  تبديل دانش در مشاغل مهندسي هایفرآيندنتايج آزمون تحليل واريانس پيرامون : (28-4) جدول 

  مجموع  

 مربعات

        درجه

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

       سطح   fعدد

 معني داری

 .111 169415 449861 3 1339652 واريانس بين گروهي

 29.16 3.8 .11.29.6 واريانس درون گروهي

  
  398 12160452 کل

 

تبـديل   هايفرآينـد داري بين  نتاي  حاصل از آمون تحليل واريانس حاکي از آنست که تفاوت معني

دانش در مشاغل مهندسي  ترکيب فرآيندبه اين معنا که ميانگين  .دانش به لحاظ ماهيت مشاغل وجود دارد

 .دار گرديـده اسـت   اين تفاوت به لحاظ آماري نيز معنـي  هاي تبديل دانش بوده است وفرآيندبيشتر از ساير 

ر بررسي دقيقتر آزمون تـوکي را  به منظو  . .بوده است 18/1داري به دست آمده نيز کمتر از  زيرا سط  معني

آمـده  ( .2-4)بر حسب متغير ترکيب دانش براي مشاغل  مختلف ناجا انجام داده و نتاي  آن به شرح جدول

 .است

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ترکيب دانش در مشاغل مختلفپيرامون  توکينتايج آزمون (: 29-4)جدول 

گروه هاي همگن            تعداد مشاغل سازماني

18=./α 

1 2 

  ..891 111 يتکرار

  89461 111 هنري

  8982 111 غيرتکراري

 69644  111 مهندسي

بين ميانگين مشاغل سازماني ناجا به  تفاوت معنا داري شودمشاهده مي  (.2-4)همانطور که در جدول 

دانش بيشتر از  ترکيباز نظر  مهندسيدانش وجود دارد يعني ميانگين مشاغل  ترکيبلحاظ 

ميانگين مشاغل تکراري ،هنري وغير تکراري به لحاظ ترکيب دانش با هم همگن .شدساير مشاغل مي با

 .بوده ودر يک دسته قرار مي گيرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 911 

؟چگونه استناجا در هنري وصنعتگرانه  بافناوريرآيند تبديل دانش در مشاغل ف . 1-3 1-1

 :دست آمده استه اي  ذيل بنت از آزمون تحليل واريانس استفاده نموده و سؤالبراي پاسخ به اين 

 

 مهارتي تبديل دانش در مشاغل هنری و هایفرآيندآمارهای توصيفي گويه  :(31-4)جدول 

 خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد های توليد دانشفرآيند

...5 69248 111 اجتماعي  1554.  

 ..15 89.51 89.51 111 دروني سازی

.611 1914 8965 111 بيروني سازی   

.566 8946 111 ترکيب   566..  

 1648. 10298 50522 411 کل

 

 هنری و مهارتيتبديل دانش در مشاغل  هایفرآيندنتايج آزمون تحليل واريانس پيرامون  :(31-4)جدول 

مجموع  

 مربعات

  درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

    سطح  f عدد

 معني داری

 .111 189683 239.14 3 19142. واريانس بين گروهي

 19818 3.6 9.24..8 واريانس درون گروهي

  

   399 6710166 کل

 

تبـديل   هايفرآينـد داري بين  نتاي  حاصل از آمون تحليل واريانس حاکي از آنست که تفاوت معني

در مشـاغل   اجتماعي سازي دانش فرآيندبه اين معنا که ميانگين  .دانش به لحاظ ماهيت مشاغل وجود دارد

دار  اين تفاوت به لحاظ آماري نيز معنـي  هاي تبديل دانش بوده است وفرآيندهارتي بيشتر از ساير م هنري و

بـه منظـور بررسـي دقيقتـر آزمـون       .بوده است 18/1داري به دست آمده نيز کمتر از  زيرا سط  معني .است

تـاي  آن بـه شـرح    توکي را بر حسب متغير اجتماعي کردن دانش براي مشاغل  مختلف ناجا انجـام داده و ن 

 :آمده است( 32-4)جدول

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 911 

 

 دانش در مشاغل مختلف اجتماعي کردنپيرامون  توکينتايج آزمون (: 32-4)جدول 

گروه هاي همگن            تعداد مشاغل سازماني

18=./α 

1 2 

  891.1 111 غيرتکراري 

  .892 111 مهندسي 

  8936 111 تکراري

 6924  111 هنري

مشاهده مي شود تفاوت معنا داري بين ميانگين مشاغل سازماني ناجا به ( 32-4)در جدول همانطور که 

دانش بيشتر از  اجتماعي کردناز نظر  هنري دانش وجود دارد يعني ميانگين مشاغلاجتماعي کردن لحاظ 

با هم دانش  اجتماعي کردن به لحاظومهندسي تکراري غير تکراري، ميانگين مشاغل .ساير مشاغل مي باشد

 .قرار مي گيرند گروههمگن بوده ودر يک 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ؟چگونه استناجا در غيرتکراري  بافناوريرآيند تبديل دانش در مشاغل ف .1-4

 :دست آمده استه نتاي  ذيل ب از آزمون تحليل واريانس استفاده نموده و سؤالبراي پاسخ به اين 

 غيرتکراری بديل دانش در مشاغل پيچيده وت هایفرآيندهای توصيفي گويه رآما :(33-4)جدول 

 خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد های توليد دانشفرآيند

..16 ..196 .891 111 اجتماعي  

.15. .8925 111 دروني سازی  1.5.  

.11. 694215 111 بيروني سازی   1.1.  

.32. .8965 111 ترکيب   1.32 

.9916 50522 411 کل  149.  

 

 تبديل دانش در مشاغل غيرتکراری هایفرآيندنتايج آزمون تحليل واريانس پيرامون  :(34-4)جدول 

مجموع  

 مربعات

    درجه

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

    سطح  fعدد

 معني داری

 .111 3.9121 .25961 3 58958 واريانس بين گروهي

.3..  3.4 314986 واريانس درون گروهي  

 
  

   397 391042 کل  

 

تبـديل   هايفرآينـد داري بين  نتاي  حاصل از آمون تحليل واريانس حاکي از آنست که تفاوت معني

در مشـاغل   سـازي دانـش   بيروني فرآيندبه اين معنا که ميانگين  .دانش به لحاظ ماهيت مشاغل وجود دارد

حـاظ آمـاري نيـز    اين تفـاوت بـه ل   هاي تبديل دانش بوده است وفرآيندپيچيده بيشتر از ساير  غيرتکراري و

به منظور بررسي دقيقتر آزمـون   .مي باشد 18/1داري به دست آمده کمتر از  زيرا سط  معني .دار است معني

دانش براي مشـاغل  مختلـف ناجـا انجـام داده و نتـاي  آن بـه شـرح        سازي  بيرونيتوکي را بر حسب متغير 

 .آمده است( 38-4)جدول

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دانش در مشاغل مختلفسازي  بيرونيامون پير توکينتايج آزمون (: 35-4)جدول 

گروه هاي همگن            تعداد مشاغل سازماني

18=./α 

1 2 3 

   8911 111 تکراري

  8965  111 هنري

  8954  111 مهندسي

 6942   111 غيرتکراري 

ي ناجا به مشاهده مي شود تفاوت معنا داري بين ميانگين مشاغل سازمان( 38-4)همانطور که در جدول 

دانش بيشتر از سازي  بيرونياز نظر  غيرتکراريدانش وجود دارد يعني ميانگين مشاغل سازي  بيرونيلحاظ 

دانش با هم همگن بوده ودر سازي  بيرونيومهندسي به لحاظ  هنريميانگين مشاغل .ساير مشاغل مي باشد

 .قرار مي گيرند گروهيک 

 ؟چگونه استناجا  در مختلف ناوري هايباف مشاغل هماهنگ بافرآيند تبديل دانش   -1
 های تبديل دانش به تفکيک مشاغل ناجافرآيندميانگين  : (36-4) جدول

 مشاغل

 های تبدل دانشفرآيند

 غيرتکراری هنری مهندسي تکراری

 .891 69248 892.3 8936 اجتماعي سازی دانش

 .8925 89.51 .495 6938 دروني سازی دانش

 694215 8965 .8954 8911 بيروني سازی دانش

 .8965 8946 69664 .891 ترکيب دانش

 50522 50762 50674 5047 کل

 

هاي تبديل دانش با توجه به ماهيت مشاغل متفاوت فرآيندميانگين  ،طور که در جدول باال آمده است همان

 مشـاغل و از سـاير   در مشـاغل هنـري بيشـتر    اجتماعي سازي دانش فرآيندطوري که ميانگين ه ب مي باشد،

 بيرونـي هاي فرآينـد چنـين   هـم  .اسـت  از ساير مشاغل تکراري بيشتر مشاغل در دانش سازي دروني ميانگين

مهندسـي دارا بيشـترين ميـانگين مـي      اغل غيرتکـراري و ـبه ترتيب در مشـ  شـترکيب دان و شـسازي دان

 .باشند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 کدام است؟ن ناجا دانش براي تبديل دانش يمني به دانش يمني در سازما مديريتسبک  . 2-1

 :دست آمده استه نتاي  ذيل ب از آزمون تحليل واريانس استفاده نموده و سؤالبراي پاسخ به اين 

 های مديريت دانش با توجه به اجتماعي سازی دانش آمارهای توصيفي سبک :(37-4)جدول 

 خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد های مديريت دانش سبک

 .131 1931 8933 111 نظام گرا

 .192 19126 8916 111 پويا

 .1912 19112 8916 111 منفعل

 1525. .525 69313 111 انسان گرا

 1516. 10132 5061 411 کل

 

 های مديريت دانش سازی دانش به تفکيک سبک نتايج آزمون تحليل واريانس پيرامون اجتماعي :(38-4)جدول 

مجموع  

 مربعات

    درجه

 آزادي

ن ميانگي

 مربعات

        سط   f عدد

 معني داري

 .111 339818 389.2 3 11.9161 واريانس بين گروهي

 19166 3.6 42298 واريانس درون گروهي

  

   399 5290211 کل

 

مديريت  هاي سبکداري بين  نتاي  حاصل از آمون تحليل واريانس حاکي از آنست که تفاوت معني

 سـاير  بيشـتر از  گـرا  انسـان به اين معنا که ميانگين سبک  .وجود داردنش اجتماعي سازي دادانش به لحاظ 

داري بـه دسـت آمـده     زيرا سط  معني .دار گرديده است اين تفاوت به لحاظ آماري نيز معني و هاست سبک

به منظور بررسي دقيقتر آزمون توکي را بر حسب متغيـر سـبک انسـان گرايـي      .بوده است 18/1نيز کمتر از 

 :بدست آمده است( .3-4)ر فرايند تبديل دانش  انجام داده و نتاي  آن به شرح جدولبراي چها

 

 

 

 سبک انسانگريي مديريت دانش در فرايند های مختلفپيرامون  توکينتايج آزمون (: 39-4)جدول 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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گروه هاي همگن            تعداد فرايند هاي تبديل دانش

18=./α 

1 2 

  89181 111 بيروني سازي 

  8913 111 رکيب دانشت

  89152 111 دروني سازي دانش

 6931  111 اجتماعي کردن دنش

به  فرايند هاي تبديل دانشمشاهده مي شود تفاوت معنا داري بين ميانگين ( .3-4)همانطور که در جدول 

ر بيشتر از ساي اجتماعي کردن دانشوجود دارد يعني ميانگين  سبک انسان گرايي مديريت دانشلحاظ 

فرايند هاي بيروني سازي دانش ،ترکيب دانش ودروني سازي ميانگين .مي باشد فرايند هاي تبديل دانش

 .قرار مي گيرند گروهبا هم همگن بوده ودر يک  مديريت دانش سبک انسان گرييبه لحاظ  دانش

 کدام است؟دانش براي تبديل دانش يمني به دانش صري  در سازمان ناجا  مديريتسبک  2-2

 :دست آمده استه نتاي  ذيل ب از آزمون تحليل واريانس استفاده نموده و سؤالاي پاسخ به اين بر

 سازی دانش بيروني فرآيندآمارهای توصيفي سبک های مديريت دانش با توجه به  :(41-4)جدول 

 خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد های مديريت دانش سبک

 .1.51 .51. 8915 111 نظام گرا

 .1.28 .82. 6918 111 پويا

 .166 .666 8913 111 منفعل

 .116 1916 8918 111 انسان گرا

 .1625 .791 5035 411 کل

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 های مديريت دانش نتايج آزمون تحليل واريانس پيرامون بيروني سازی دانش به تفکيک سبک :(41-4)جدول 

مجموع  

 مربعات

  درجه 

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

    سطح  f عدد

 معني داری

 .111 359313 469.41 3 1419221 واريانس بين گروهي

 19221 3.6 4539116 واريانس درون گروهي

  

   399 6230328 کل

 

مديريت  هاي سبکداري بين  نتاي  حاصل از آمون تحليل واريانس حاکي از آنست که تفاوت معني

سـازي   پويا بـراي بيرونـي  نا که ميانگين سبک ـبه اين مع .ود داردـوجش ـسازي دان بيروني حاظـبه لش ـدان

زيـرا سـط     .دار گرديـده اسـت   اري نيـز معنـي  ـحاظ آمـاوت به لـاين تف هاست و سبک ساير بيشتر از دانش

به منظور بررسي دقيقتر آزمون تـوکي را بـر حسـب     .بوده است  18/1داري به دست آمده نيز کمتر از  معني

-4)براي چهار فرايند تبديل دانش  انجام داده و نتاي  آن به شرح جـدول  ت دانشمديري پوياي متغير سبک

 .بدست آمده است( 42

 مديريت دانش در فرايند های مختلف پويایسبک پيرامون  توکينتايج آزمون (: 42-4)جدول 

 α/.=18گروه هاي همگن            تعداد فرايند هاي تبديل دانش

1 2 3 

   49841 111 بيروني سازي 

  89136  111 اجتماعي کردن دنش 

  8916  111 ترکيب دانش

 6918   111 دروني سازي دانش

به  فرايند هاي تبديل دانشمشاهده مي شود تفاوت معنا داري بين ميانگين ( 42-4)همانطور که در جدول 

فرايند هاي از ساير بيشتر  دانش دروني سازيوجود دارد يعني ميانگين  مديريت دانش پوياسبک لحاظ 

 پويايسبک به لحاظ  دانشاجتماعي کردن فرايند هاي ترکيب دانش وميانگين .مي باشد تبديل دانش

 .قرار مي گيرند گروهبا هم همگن بوده ودر يک  مديريت دانش

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 911 

 کدام است؟دانش براي تبديل دانش صري  به دانش صري  در سازمان ناجا  مديريتسبک  .2-3

 :دست آمده استه نتاي  ذيل ب از آزمون تحليل واريانس استفاده نموده و سؤالين براي پاسخ به ا

 ترکيب دانش فرآيندآمارهای توصيفي سبک های مديريت دانش با توجه به  :(43-4)جدول 

 خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد های مديريت دانش سبک

 .1.58 .58. 69336 111 نظام گرا

 .125 19252 4984 111 پويا

 .1641 .641 892.1 111 منفعل

 ..1.3 ..3. 89131 111 انسان گرا

 .1525 .851 5028 411 کل

 

 های مديريت دانش نتايج آزمون تحليل واريانس پيرامون ترکيب دانش به تفکيک سبک :(44-4) جدول

مجموع  

 مربعات

   درجه

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

   سطح  f عدد

 معني داری

 .111 2.9.5 2.9281 3 59.8. نس بين گروهيواريا

 .5.8 3.6 3469681 واريانس درون گروهي

  

   399 4250414 کل

 

مديريت  هاي سبکداري بين  نتاي  حاصل از آمون تحليل واريانس حاکي از آنست که تفاوت معني

گرا بـراي ترکيـب دانـش     نظامبه اين معنا که ميانگين سبک  .وجود داردترکيب دانش دانش  به لحاظدانش 

بـه   يدار زيرا سط  معني .دار گرديده است اين تفاوت به لحاظ آماري نيز معني هاست و سبک ساير بيشتر از

به منظور بررسي دقيقتر آزمون توکي را بـر حسـب متغيـر سـبک      .بوده است  18/1دست آمده نيز کمتر از 

( 48-4)انجـام داده و نتـاي  آن بـه شـرح جـدول      براي چهار فرايند تبديل دانش  نظام گراي مديريت دانش

 :بدست آمده است

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سبک نظام گرای مديريت دانش در فرايند های مختلفپيرامون  توکينتايج آزمون (: 45-4)جدول 

گروه هاي همگن            تعداد فرايند هاي تبديل دانش

18=./α 

1 2 3 

   8915 111 بيروني سازي 

  8933 8933 111 اجتماعي کردن دنش 

  8986 892.1 111 دروني سازي دانش

693   111 ترکيب دانش 

3 

به  فرايند هاي تبديل دانشمشاهده مي شود تفاوت معنا داري بين ميانگين ( 48-4)همانطور که در جدول 

فرايند هاي بيشتر از ساير  ترکيب دانشوجود دارد يعني ميانگين  سبک نظام گراي مديريت دانشلحاظ 

 اجتماعي کردن دانش ،دروني سازي و فرايند هاي بيروني سازي دانش وميانگين .مي باشد بديل دانشت

قرار مي  گروهبا هم همگن بوده ودر يک  سبک نظام گرا مديريت دانشبه لحاظ  اجتماعي کردن دانش

 .گيرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 کدام است؟مان ناجا دانش براي تبديل دانش صري   به دانش يمني در ساز مديريتسبک  . 2-4

 :دست آمده استه نتاي  ذيل ب از آزمون تحليل واريانس استفاده نموده و سؤالبراي پاسخ به اين 

 سازی دانش دروني فرآيندآمارهای توصيفي سبک های مديريت دانش با توجه به  :(46-4)جدول 

 خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد های مديريت دانش سبک

 ..1.8 ..8. 8986 111 رانظام گ

 .114 1914 8913 111 پويا

 ..18 .1918 ..691 111 منفعل

 .1118 1918 .8915 111 انسان گرا

 .1435 .962 5037 411 کل

 

 

  های مديريت دانش سازی دانش به تفکيک سبک نتايج آزمون تحليل واريانس پيرامون دروني :(47-4)جدول  

مجموع  

 مربعات

   درجه

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

   سطح  f عدد

 معني داری

 .111 33922 249.4 3 4923. واريانس بين گروهي

 .48.. 3.6 2.49.8 واريانس درون گروهي

  

   399 3960184 کل

 

مديريت  هاي سبکداري بين  نتاي  حاصل از آمون تحليل واريانس حاکي از آنست که تفاوت معني

سـازي   منفعل بـراي درونـي  به اين معنا که ميانگين سبک  .ود داردـوجش ـسازي دان دروني به لحاظش ـدان

زيـرا سـط     .دار گرديـده اسـت   اوت به لحاظ آماري نيز معنـي ـاين تف هاست و سبک ايرـس بيشتر ازش ـدان

به منظور بررسي دقيقتر آزمون تـوکي را بـر حسـب     .بوده است  18/1داري به دست آمده نيز کمتر از  معني

-4)براي چهار فرايند تبديل دانش  انجام داده و نتاي  آن به شرح جدول منفعل مديريت دانش متغير سبک

 :بدست آمده است( 45

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سبک منفعل مديريت دانش در فرايند های مختلفپيرامون  توکينتايج آزمون (: 48-4)جدول 

گروه هاي همگن            تعداد فرايند هاي تبديل دانش

18=./α 

1 2 

  8913 111 ني سازي بيرو

  89161 111 اجتماعي کردن دنش 

  892.1 111 ترکيب دانش

 .691  111 دروني سازي دانش

به  فرايند هاي تبديل دانشمشاهده مي شود تفاوت معنا داري بين ميانگين ( 45-4)همانطور که در جدول 

فرايند هاي بيشتر از ساير  نشدروني سازي داوجود دارد يعني ميانگين  سبک منفعل مديريت دانشلحاظ 

به  فرايند هاي بيروني سازي دانش ،ترکيب دانش واجتماعي کردن دانشميانگين .مي باشد تبديل دانش

 .قرار مي گيرند گروهبا هم همگن بوده ودر يک  سبک منفعل مديريت دانشلحاظ 

 کدام است؟ يندتبديل دانش انتظامي در سازمان ناجاافر هماهنگ با دانش مديريتسبک  .2 

 

 مختلف های تبديل دانش به تفکيک مشاغلفرآيندمقايسه ميانگين  : (49-4) جدول

 هافرآيند

 سبک های رهبری دانش

اجتماعي سازی 

 دانش

دروني سازی 

 دانش

بيروني سازی 

 دانش

 ترکيب دانش

 69336 8915 8986 8933 نظام گرا

 4984 6918 8913 8916 پويا

 892.1 8913 ..691 8916 منفعل

 89131 8918 .8915 69313 انسان گرا

 5028 5035 5037 5061 کل

تبـديل   هايفرآينـد طور که در جدول باال آمده است ميانگين سبک هاي مديريت دانش با توجـه بـه    همان

از سـاير   بيشـتر  ترکيـب دانـش   فرآينـد در  نظـام گـرا  طوري که ميانگين سبک ه ب دانش متفاوت مي باشد،

چنـين   هاسـت، هـم  فرآينداز سـاير   ش بيشـتر ـبيروني سازي دان فرآينددر ويا ـپين سبک انگـمي ها وفرآيند

درونـي سـازي و اجتمـاعي سـازي دانـش داراي       هايفرآينـد گـرا  بـه ترتيـب در     هاي منفعل و انسان سبک

 . بيشترين ميانگين مي باشند

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ست؟کدام اناجا  در تکراري بافناوري مشاغل هماهنگ بادانش  مديريت سبک . 3-1

 :دست آمده استه نتاي  ذيل ب از آزمون تحليل واريانس استفاده نموده و سؤالبراي پاسخ به اين 

  ناجا برای مشاغل تکراریآمارهای توصيفي سبک های مديريت دانش  :(51-4)جدول  

 خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد سبک مديريت دانش

 ..1.1 ...1. 8911 111 نظام گرا

 .1114 191126 8916 111 اپوي

 .1525 .525 6931 111 منفعل

 .1.81 .81. .892 111 انسان گرا

 .1471 .922 5051 411 کل

 

 ناجا برای مشاغل تکراریهای مديريت دانش  نتايج آزمون تحليل واريانس سبک :(51-4)جدول 

مجموع  

 مربعات

    درجه

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

       سطح  f عدد

 اریمعني د

 .111 .85915 3496.1 3 11491.2 واريانس بين گروهي

 ...8 3.6 23694.1 واريانس درون گروهي

  

   399 3410562 کل

 

 هـاي  سـبک نتاي  حاصل از آمون تحليل واريانس حـاکي از آنسـت کـه تفـاوت معنـي داري بـين       

بـراي مشـاغل   منفعـل  سـبک  به اين معنا کـه ميـانگين    .وجود داردماهيت مشاغل  به لحاظمديريت دانش 

زيـرا سـط     .اين تفاوت به لحاظ آماري نيـز معنـي دار گرديـده اسـت     سبک هاست و ساير تکراري بيشتر از

به منظور بررسي دقيقتر آزمون تـوکي را بـر حسـب     .بوده است 18/1معني داري به دست آمده نيز کمتر از 

( 82-4)جام داده و نتاي  آن به شرح جـدول متغير سبک منفعل مديريت دانش براي مشاغل  مختلف ناجا ان

 :آمده است

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دانش در مشاغل مختلفسبک منفعل مديريت پيرامون  توکينتايج آزمون (: 52-4)جدول 

گروه هاي همگن            تعداد مشاغل سازماني

18=./α 

1 2 3 

   49.2 111 هنري

  892.1  111 مهندسي 

  89815  111 غيرتکراري

 6931   111 تکراري 

مشاهده مي شود تفاوت معنا داري بين ميانگين مشاغل سازماني ناجا به ( 82-4)همانطور که در جدول 

سبک منفعل مديريت  نظراز تکراريوجود دارد يعني ميانگين مشاغل سبک منفعل مديريت دانش لحاظ 

سبک منفعل لحاظ  ميانگين مشاغل غير تکراري ومهندسي به.بيشتر از ساير مشاغل مي باشددانش 

 .قرار مي گيرند گروهبا هم همگن بوده ودر يک مديريت دانش 

 کدام است؟ ناجادر مهندسي  بافناوري مشاغل هماهنگ با دانش مديريتسبک  .3-2

 :دست آمده استه نتاي  ذيل ب از آزمون تحليل واريانس استفاده نموده و سؤالبراي پاسخ به اين 

 ناجا برای مشاغل مهندسيي سبک های مديريت دانش آمارهای توصيف :(53-4)جدول 

 خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد سبک مديريت دانش

 .1521 .5213 6925 111 نظام گرا

 .1112 191126 8935 111 پويا

 .185 .85 .892 111 منفعل

 .1641 .641 8913 111 انسان گرا

 .1475 .942 5061 411 کل

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ناجا برای مشاغل مهندسيهای مديريت دانش  نتايج آزمون تحليل واريانس سبک :(54-4)جدول 

مجموع  

 مربعات

  درجه

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

   سطح f عدد

 معني داری

 .111 42931 25965 3 569161 واريانس بين گروهي

 .6.5. 3.6 256982 واريانس درون گروهي

  

   399 3540587 کل

 

 هـاي  سـبک ون تحليل واريانس حـاکي از آنسـت کـه تفـاوت معنـي داري بـين       نتاي  حاصل از آم

بـراي مشـاغل    نظـام گـرا  به اين معنا که ميانگين سبک  .وجود داردماهيت مشاغل  به لحاظمديريت دانش 

زيـرا سـط     .اين تفاوت به لحاظ آماري نيز معني دار گرديـده اسـت   سبک هاست و ساير مهندسي بيشتر از

به منظور بررسي دقيقتر آزمون تـوکي را بـر حسـب     .بوده است 18/1ت آمده نيز کمتر از معني داري به دس

-4)مديريت دانش براي مشاغل  مختلف ناجا انجام داده و نتاي  آن به شرح جـدول  نظام گرايمتغير سبک 

 :آمده است( 88

 ختلفدانش در مشاغل ممديريت  نظام گرايسبک پيرامون  توکينتايج آزمون (: 55-4)جدول 

گروه هاي همگن            تعداد مشاغل سازماني

18=./α 

1 2 3 

   89116 111 تکراري

   89155 111 هنري

  .894  111 غيرتکراري

 6925   111  مهندسي

مشاهده مي شود تفاوت معنا داري بين ميانگين مشاغل سازماني ناجا به ( 88-4)نطور که در جدول  هما

نظام گراي سبک نظراز  مهندسيوجود دارد يعني ميانگين مشاغل مديريت دانش  نظام گرايسبک لحاظ 

 نظام گرايسبک به لحاظ  هنريميانگين مشاغل تکراري و.بيشتر از ساير مشاغل مي باشدمديريت دانش 

 .قرار مي گيرند گروهبا هم همگن بوده ودر يک مديريت دانش 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 912 

 

 کدام است؟ناجا در گرانه هنري وصنعت اوريبافن مشاغل هماهنگ بانش اد مديريتسبک  .3-3

 

 :دست آمده استه نتاي  ذيل ب از آزمون تحليل واريانس استفاده نموده و سؤالبراي پاسخ به اين 

 ناجا هنری و صنعتگرانهبرای مشاغل آمارهای توصيفي سبک های مديريت دانش  :(56-4)جدول 

 ميانگين خطای انحراف معيار ميانگين تعداد سبک مديريت دانش

 1.51. .51. 8915 111 نظام گرا

 .1831 .833 8914 111 پويا

 ..18 .8.4 49.2 111 منفعل

 ..15 ..53 69255 111 انسان گرا

 .155 655. 5047 411 کل

 

 ناجا هنری و صنعتگرانهبرای مشاغل های مديريت دانش  نتايج آزمون تحليل واريانس سبک :(57-4)جدول 

مجموع  

 مربعات

   هدرج

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

    سطح f عدد

 معني داری

 .111 3195.1 2.985 3 559.6 واريانس بين گروهي

 .85.. 3.6 9311..3 واريانس درون گروهي

  

   ..3 ..4651 کل

 

 هـاي  سـبک نتاي  حاصل از آمون تحليل واريانس حـاکي از آنسـت کـه تفـاوت معنـي داري بـين       

بـراي مشـاغل    نظـام گـرا  به اين معنا که ميانگين سبک  .وجود داردمشاغل  ماهيت به لحاظمديريت دانش 

زيـرا سـط     .اين تفاوت به لحاظ آماري نيز معني دار گرديـده اسـت   سبک هاست و ساير مهندسي بيشتر از

به منظور بررسي دقيقتر آزمون تـوکي را بـر حسـب     .بوده است 18/1معني داري به دست آمده نيز کمتر از 

-4)مديريت دانش براي مشاغل  مختلف ناجا انجام داده و نتاي  آن به شرح جدول انسان گراي متغير سبک

 :آمده است( 85

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 دانش در مشاغل مختلفمديريت انسان گراي سبک پيرامون  توکينتايج آزمون (: 58-4)جدول 

گروه هاي همگن            تعداد مشاغل سازماني

18=./α 

1 2 

  8913 111 مهندسي 

  ..891 111 غيرتکراري

  .892 111 تکراري

 6925  111 هنري 

مشاهده مي شود تفاوت معنا داري بين ميانگين مشاغل سازماني ناجا به ( 85-4)همانطور که در جدول 

 انسان گرايسبک نظراز  هنريوجود دارد يعني ميانگين مشاغل مديريت دانش  انسان گرايسبک لحاظ 

غير تکراري ومهندسي به لحاظ ،تکراري ميانگين مشاغل .ساير مشاغل مي باشدبيشتر از مديريت دانش 

 .قرار مي گيرند گروهبا هم همگن بوده ودر يک مديريت دانش  انسان گرايسبک 

 

 کدام است؟ناجا  در غيرتکراري بافناوريمشاغل  هماهنگ بادانش  مديريتسبک  3-4

 :دست آمده استه نتاي  ذيل ب استفاده نموده و از آزمون تحليل واريانس سؤالبراي پاسخ به اين 

 

 ناجا برای مشاغل غيرتکراریآمارهای توصيفي سبک های مديريت دانش  :(59-4)جدول 

 خطای ميانگين انحراف معيار ميانگين تعداد سبک مديريت دانش

 1.68. .68. .894 111 نظام گرا

 .1526 .526 ..692 111 پويا

 .1.65 .65. 8981 111 منفعل

 .118 1918 891.1 111 انسان گرا

 .145 655. 5065 411 کل

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 ناجا برای مشاغل غيرتکراریهای مديريت دانش  نتايج آزمون تحليل واريانس سبک :(61-4)جدول 

مجموع  

 مربعات

   درجه

 آزادی

ميانگين 

 مربعات

       سطح f عدد

 معني داری

 .111 3195.1 349538 3 1149814 واريانس بين گروهي

 .851. 3.6 22.9466 واريانس درون گروهي

  

   399 3410562 کل

 

 هـاي  سـبک نتاي  حاصل از آمون تحليل واريانس حـاکي از آنسـت کـه تفـاوت معنـي داري بـين       

بـراي مشـاغل    پويـا بـه ايـن معنـا کـه ميـانگين سـبک        .وجود داردماهيت مشاغل  به لحاظمديريت دانش 

زيـرا سـط     .اين تفاوت به لحاظ آماري نيز معني دار گرديده است ک هاست وسب ساير غيرتکراري بيشتر از

به منظور بررسي دقيقتر آزمون تـوکي را بـر حسـب     .بوده است 18/1معني داري به دست آمده نيز کمتر از 

( 61-4)  آن بـه شـرح جـدول   مديريت دانش براي مشاغل  مختلف ناجا انجام داده و نتـاي  پويامتغير سبک 

 تآمده اس

 دانش در مشاغل مختلفمديريت  پوياسبک پيرامون  توکينتايج آزمون (: 61-4)جدول 

گروه هاي همگن            تعداد مشاغل سازماني

18=./α 

1 2 3 

   8914 111 هنري

   8916 111 تکراري

  8935  111 مهندسي

 .692   111 غيرتکراري 

فاوت معنا داري بين ميانگين مشاغل سازماني ناجا به مشاهده مي شود ت( 61-4)همانطور که در جدول 

مديريت  پويايسبک نظراز  تکراريغيروجود دارد يعني ميانگين مشاغل مديريت دانش  پوياسبک لحاظ 

سبک منفعل مديريت دانش به لحاظ  هنريميانگين مشاغل تکراري و.بيشتر از ساير مشاغل مي باشددانش 

 .رار مي گيرندق گروهبا هم همگن بوده ودر يک 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 سبک مناسب مديريت دانش برای مشاغل  ناجا با توجه به ماهيت آنها کدام است؟  .1

 

 به تفکيک مشاغل ناجامديريت دانش های  ميانگين سبک: (62-4)جدول 

 هافرآيند

 سبک مديريت دانش

 غير تکراری هنری مهندسي  تکراری

 .894 8915 6925 8911 نظام گرا

 ..692 8914 8935 8916 پويا

 8981 49.2 .892 6931 منفعل

 891.1 69255 8913 .892 انسان گرا

 5065 5047 5061 5051 کل

 

طور که در جدول باال آمده است ميانگين سبک هاي مـديريت دانـش بـا توجـه بـه ماهيـت مشـاغل         همان

 بک هـا و از سـاير سـ   مهندسـي بيشـتر   مشـاغل  نظام گرا درطوري که ميانگين سبک ه ب متفاوت مي باشد،

چنـين سـبک هـاي منفعـل و      از ساير سبک هاست، هـم  تکراري بيشترر مشاغل غيردپويا انگين سبک ـمي

 . گرا به ترتيب در مشاغل تکراري و مشاغل هنري داراي بيشترين ميانگين مي باشند انسان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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ناجاا  ماهيت مشاغل در سازمان  های تبديل دانش وفرآيندسبک مديريت دانش متناسب با   .2

 کدام است؟

 

 های تبديل دانشفرآيند و به تفکيک مشاغل ناجامديريت دانش ميانگين سبک های : (63-4)جدول 

 هافرآيند

 

مديريت دانشسبک های 

 

سازی  اجتماعي

دانش

 

دروني سازی 

دانش

 

بيروني 

سازی دانش

 

ترکيب دانش

 

مشاغل ناجا

 

نظام گرا

8933 

892.3

8986 

495.

8915 

8954.

66933 

69664

 

مهندسي

 

پويا
8916 

891.

8913 

8925.

6918 

694215

4984 

8965.
غير تکراري

 

منفعل
8916 

8936

691.. 

6938

8913 

8911

892.1 

891.
تکراري

 

انسان گرا
69313 

69248

8915. 

89.51

8918 

8965

89131 

8946
هنري

 

ماهيـت   متناسـب بـا تبـديل دانـش و    مديريت دانـش  سبک ، طور که در جدول باال مشاهده مي شود نيهم

 :به شرح ذيل مشخص شده استمشاغل براي مشاغل مختلف ناجا با توجه به ميانگين ها 

 منفعل مديريت دانشسبک  مشاغل تکراري با دروني سازي دانش و -1

 پويا مديريت دانشسبک  مشاغل غيرتکراري با بيروني سازي دانش و -2

 گرا سبک مديريت دانش انسان عي سازي دانش ومهارتي با اجتما هنري و مشاغل -3

 گرا نظام مديريت دانشسبک  مهندسي با ترکيب دانش و مشاغل -4

 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 آزمون برازش الگوی مفهومي  4-5

. شاخص های اصلی برازندگی برای سنجش برازش الگوی مفهومی پژوهش اندازه گیری شده است (44-4)در جدول 

        

 ييدیأرازندگي تحليل عاملي تهای ب گويه: (64-4) جدول

 مقدار شاخص

 146/1 (RMSEA1) ريشه ميانگين مربعات خطاي برآوردي

 4/1. (GFI2) نيکوئي برازش شاخص

 1/1. (AGFI3)نيکوئي برازش تعديل شده  شاخص

 

نشان داده شـده انـد، بـه منظـور بررسـي برازنـدگي       ( 64-4)هاي برازندگي که در جدول  شاخص

 .با داده ها به کار مي رودمورد نظر  الگوي

 مـدل . يـا کمتـر اسـت    18/1ريشه خطاي ميانگين مجذورات تقريب براي مدل هاي خوب برابر با  شاخص -

براي ايـن گويـه مـي تـوان فاصـله اعتمـاد       . برازش يعيفي دارند ،يا بيشتر باشد 1/1هايي که اين گويه آنها 

تماد خيلي نزديـک بـه صـفر باشـد و حـد بـااليي آن       ايده آل آن است که حد پايين فاصله اع. محاسبه نمود

ايـن  ( RMSEA) ريشه ميانگين مربعات خطاي بـرآوردي  طور که مشاهده مي شود همان. خيلي بزرگ نباشد

 . است که مي توان گفت در ويعيت مناسبي قرار دارد 146/1مدل 

مدل  ،تر باشد يک نزديک به (AGFI)گويه نيکويي برازش تعديل شده و (GFI)نيکويي برازش شاخصهرچه  -

دهنـده   کـه نشـان   1/1.و  4/1.به ترتيب برابرند بـا   شاخصدر مدل اين دو . با داده ها برازش بهتري دارد

 .برازش خوب مدل است

 

 

 

 

                                                             
1
 - Root Mean Square Error of Approximation 

2
 - Goodness-of-Fit Index (GFI) 

3
 - Adjusted Goodness-of-Fit Index (AGFI) 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 هاي اصلي برازندگي براي سنجش برازش الگوي مفهومي پژوهش اندازه شاخص (1-4)در نگاره

 . گيري شده است

 
 نتيجه آزمون برازش الگوی مفهومي: (1-4)نگاره 

 بيروني سازی   

 

 

 اجتماعي سازی

 ترکيب دانش

46/0 

46/0 

64/0 

66/

0 

تبديل  فرآيند   

 دانش

 یدروني ساز 

 مهندسي

 غيرتکراری

 تکراری

 هنری
46/0 

66/0 

فناوری 

 سازماني

 (مشاغل ناجا)

 

    سبک

 مديريت دانش

 پويا

 

 نظام گرا

 انسان گرا

66/0 

774/0 

77/0 

77/0 

66/0 

64/0 

22/0 

76/0 

 انفعالي

66/ 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.94 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.90 

Normed Fit Index (NFI) = 0.92 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 

P-value = 0.33431 

Chi-Square/df = 1.07  

Standardized RMR = 0.049 

RMSEA = 0.46 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 :خالصه فصل 4-6
  

به بررسي مشخصات جمعيت شناختي بر اساس گروه کانوني و نمونه مورد پيمايش  در اين فصل ابتدا

پرداخته شد،سپس با استفاده از تحليل عاملي برحسب جنسيت،ميزان تحصيالت ،شغل ،سنوات و درجه 

در ادامه با . فتاد ،مؤلفه ها و گويه هاي الگوي مفهومي تحقيق مورد بررسي قرار گرروايي ابعتائيدي 

با  نيزاستفاده از آزمون هاي تحليل واريانس وتوکي به سؤاالت اصلي وفرعي تحقيق پاسخ داده شد ،در آخر

 .تحقيق بعمل آمد آزمون برازش الگوي مفهومياستفاده از آزمون تحليل عاملي تائيدي 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



  

  

  

  

  

  

  

  فصل پنجم

  نتيجه گيري و پيشنهادات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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 مقدمه 5-1

در این فصل  ابتدا خالصه ای از .درفصل گذشته،تجزیه وتحلیل داده ها وبرازش الگوی مفهومی تحقیق گزارش شد

ی تحقیق می یافته هاوبحث  سپس با توجه به نتایج بدست آمده به تشریح . می شود آوردهفصول گذشته تحقیق 

 .وهشگران آتی ارائه می شودژشنهادات کاربردی وپزوهشی را برای استفاده سازمان مربوطه وپپردازیم ،ودر ادامه پی

 خالصه تحقیق  5-2

به همیین منظیوردر فصیل    . هدف اصلی پژوهش اخیر ارائه الگوی مدیریت دانش انتظامی برای سازمان ناجا ست   

نظیری   وتعیاری   ت تحقییق سؤاالاهداف و ، تحقیقضرورت واهمیت ،بیان مساله  شامل اول  تحقیق کلیات تحقیق

مرور مباحیث نظیری و ادبییات  متناسی  بیا       در فصل دوم تحقیق به.شدوبررسی  وعملیاتی متغیر های تحقیق تشریح 

سیپس بیه   . پرداخته شید « ی و ساختاری مدیریت دانشفرایندقابلیت های »و « مدیریت دانش »بخش دوموضوع تحقیق در

بیا   الگوی مفهومی جدیدیابتدا  در فصل سوم تحقیق.شد اخیر انجام شده اشاره  هدر چند سالکه  تحقیقات مرتبطیپیشینه 

از اسیلو  هیای کمیی و     با  اسیتفاده سپس  .گردید تحقیقات گذشته  طراحیپیشینه  بهره گیری  از مبانی نظری تحقیق و

حقیق،جامعه ونمونه آماری تحقییق  از قبیل نوع وروش ت مباحث مربوط به روش شناسی پژوهش  .کیفی روش تحقیق علمی

 وآزمون هاو آهآمو  آههه،روش تعیین اندازه نمونه وروش نمونه گیری ،ابزار های جمع آوری داده ها ،روایی وپایایی پرسشینامه 

سیازمان نییروی انتظیامی جمهیوری      با استفاده از داده هیای مییدانی حاصیل از مطالعیه     در فصل چهارم در ادامه،. ارائه شد

تحلیل توصیفی واسیتنباطی  معادالت ساختاری  تحلیل واریانس و آماری از جمله  و بهره گیری از آزمون های  اسالمی ایران

  .برازش شدالگوی مفهومی پژوهش  بر روی داده ها انجام ودر آخر
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 بحث وبررسی یافته های تحقیق  5-3

 حاصل از مصاحبه گروهای کانونی بحث وبررسی یافته های 5-3-1

. ای از جریانهای معین است وش دستهوکانونی به نوعی بحث گروهی اطالق میشود که درصدد کاروش گروه 

شده و پژوهشگران  است که برای گروههای کوچک طراحی سبکی از مصاحبه( درمعنای عام)کانونی گروه مصاحبه

گروههای مختل  بحث های خودآگاه و نیمه خودآگاه روانی، اجتماعی و فرهنگی بین فراینددر آن از خصوصیات و 

 فناوریبه همین منظور برای تفکیک مشاغل سازمانی ناجا بر اساس مدل (.2991لنگوا و همکاران، )کنند می

های کانونی استفاده  از روش مصاحبه گروههای هر دسته از مشاغل  براساس شاخص مبتنی بر دانش چالزپرو

 یعنوان شغل105عنوان شغلی مطرح شده 524ز بین دست آمده حاکی از آن بود که اه که نتایج ب گردیده است

اغل یعنوان دارای ویژگیهای مش279عنوان دارای ویژگیهای مشاغل هنری،21ری،ایهای مشاغل تکرگدارای ویژ

شده در پرسشنامه تا  طرحیت مسؤاالباشند، البته  اغل غیرتکراری مییدر زمره مش وان شغلیعن29و مهندسی

در سال  دست آمده نیز با نتایج تحقیق بابائیانه نمود ونتایج ب می تأییداغل را حدود زیادی ویژگیهای این مش

همخوانی تا حدودی که با استفاده از پیمایش از هر دسته از مشاغل چند نمونه را تفکیک کرده بود  ،2111

 .طابقت داشتمو

 

 یق ت تحقاالسؤحاصل از  بحث وبررسی یافته های 2 -5-3

فرعی و اصلی تحقیق  تسؤاالبا توجه به را نتایج حاصل از اجرای تحقیق حقیق ابتدا به منظور تبیین اهداف ت

 .گیرد مورد بررسی وتحلیل قرار می

 ؟چگونه استناجا  در تکراری بافناوریفرآیند تبدیل دانش در مشاغل  1 -1سؤال 2-2

این آزمون بیا اطمینیان   حاصل ازاز آزمون تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توجه به نتایج  سؤالپاسخ به این برای 

زییرا سیطح   .های تبدیل دانش به لحاظ ماهیت مشاغل وجود داردفرایندتوان گفت تفاوت معناداری بین  می 94/0

بیشیتر   (5314)دانش در مشاغل تکیراری سازی  است،لذا با توجه به اینکه میانگین درونی04/0معناداری کوچکتر از

در مشیاغل تکیراری بیشیترین نیوع     که گرفت  نتیجه این چنینتوان  می ،شدهای تبدیل دانش میبافراینداز سایر 

واین نتیجیه بیا   سازی دانش یعنی تبدیل دانش صریح یا آشکار به دانش ضمنی یا پنهان است  ل دانش درونییتبد

ی کیه در مبیان   طیوری  همیان . دارد مطابقت همخوانی و، که در پیشینه تحقیق به آن اشاره شدنتیجه تحقیق وارپا 

تکیراری بیر تغییرپیذیری کیم و یفیه و       فنیاوری اصیلی مشیاغل بیا      ةمشخصی ،نظری فصل دوم بیه آن اشیاره شد  

واین بیدان معناسیت کیه در آن اسیتانائات     باشد  پذیری مسئله می تحلیلپذیری باالی و یفه یعنی تجزیه وتحلیل

گر و ای  تکیراری و روتیین   به عبارت دی .پذیراست کمی داشته وتشخیص وحل مسائل به سادگی وسهولت امکان

نسیبت بیه    دانش فنی را فرا گرفتیه وههنییات مشترکشیان   است وافراد با چند روز تجربه ومطالعه مستندات قبلی 

سیازی، افیراد بیا تکییه بیر       در درونیی  .شیوند  تبدیل می آنهاشکل گرفته و به بخشی از دانش ضمنی و یفه  انجام

 های علمی، دانش جدیدی ایجاد میی  عه متون علمی یا شنیدن دیدگاههای ههن و از طریق مطال توانایی و خالقیت

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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در (.2111الیوانی،  )یابید   اما در عملکرد آنان انعکیاس میی   ،کنند که گرچه به آسانی قابل انتقال به دیگران نیست

کارشناس ارشد تشیخیص موادمخدر،کارشیناس ارشید تشیخیص هوییت و      : ازقبیلبسیاری از مشاغل تکراری ناجا 

وکه، یوله و پی یصحنه جرم، کارشناس ارشد احراز اصالت وسایط نقلیه ،کارشناس ارشید بررسیی سیالح، گلی     بررسی

االی یدوم، کارشناس ارشد طرح و عملیات ترافیکی وکارشیناس کی  یورده و مصیکارشناس ارشد بررسی اجساد تیرخ

وارد یوی دیگیر می  ین اسیت واز سی  یوتیاده وریائل سیزیه وتحلیل مسیوجه به اینکه از یک سو  تجیبا ت،  ...و مکشوفه

از تجربیه  هایشیان   هیا وتوانمنیدی   کارکنان بیشترین دانش شغلی خود را با توجه به خالقییت ،استانائی نادر است

 .های عملی،مطالعه اسناد ومدارک و دسترسی به دانش جدید فرا می گیرند یادگیری حین انجام کار و

 

 ؟چگونه استناجا در مهندسی  فناوریبافرآیند تبدیل دانش در مشاغل  2-1سؤال

از آزمون تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توجه به نتایج حاصل ازاین آزمون بیا اطمینیان    سؤالبرای پاسخ به این 

زییرا سیطح   .های تبدیل دانش به لحاظ ماهیت مشاغل وجود داردفرایندتوان گفت تفاوت معناداری بین  می 94/0

بیشیتر از  ( 53555)است،لذا با توجه به اینکه میانگین ترکی  دانش در مشاغل مهندسیی 04/0معناداری کوچکتر از

بیشیترین نیوع    مهندسیی در مشیاغل  که نتیجه گرفت  این چنین توان می ،های تبدیل دانش می باشدفرایندسایر 

جه بیا نتیجیه   واین نتی تبدیل دانش ترکی  دانش یعنی تبدیل دانش صریح یا آشکار به دانش صریح یا آشکار است

کیه در مبیانی نظیری     طیوری  همان. دارد مطابقت همخوانی و، تحقیق وارپا که در پیشینه تحقیق به آن اشاره شد

تغییرپیذیری و تحلییل پیذیری    بیاالبودن   ،مهندسیی  فنیاوری اصلی مشاغل بیا   ةمشخص،فصل دوم به آن اشاره شد

کارهیای  یعنیی  .واصولی برای حل آنها وجیود دارد  ولی شیوه های نظامند.یعنی استانائات زیاد است  .استو یفه 

،ارائه فرضیه اما کارکنان در نتیجه گذراندن دوره های آموزش تخصصی و پیشرفته .بسیار گوناگون و متنوع هستند

که همگی اشاره به ترکیی  دانیش   های جدید،پردازش اطالعات و استفاده از شبیه سازی وباز مهندسی دانش الزم 

منید سیاختن    قاعیده  فرایندترکی  دانش،  .نمایندای برای حل این مشکالت کس   شده شناختهشیوه های ،دارند

اشکال مختل  دانش صیریح   ترکی این شیوه تبدیل دانش، مواردی همچون . مفاهیم در قال  سیستم دانش است

ه ارتباطیات رایانیه ای بیه    افراد می توانند با ابزاری نظیر اسناد، جلسات، مکالمات تلفنی یا شیبک . را در بر می گیرد

ظیم، جمیع آوری، تلفییق و   یطه تنی یوجود به واسیبا پیکربندی مجدد اطالعات م. تبادل دانش و تلفیق آن بپردازند

میی تیوان بیه دانیش     ( ای اعمال می شود های رایانه به همان روشی که در پایگاه داده)ش ضمنی یبندی دان طبقه

سازی تبدیل دانیش، اغلی  زمیانی محقیق میی شیود کیه         شیوه تلفیقدر بافت کس  و کار، . جدیدی دست یافت

های تولیدی را میورد بررسیی و ارزییابی قیرار داده و      مدیران میانی دیدگاههای مشترک، مفاهیم تجاری یا فرضیه

بندی دانش و اطالعات کدبندی شده، نقش سازندهای در  مدیریت میانی با شبکه. آورند سپس به مورد اجرا در می

های دادهای با مقییاس وسییع،    ای و پایگاه استفاده مؤثر از شبکه ارتباطات رایانه. کند ع مفاهیم جدید ایفا میابدا

کارشیناس  : در بسیاری از مشاغل سازمانی ناجااز قبییل .(2115افرازه، ) این شیوه از تبدیل دانش را میسر می سازد

، کارشیناس ارشید   ةه با قاچاق منابع ملی و اقالم ممنوعی های اجتماع، کارشناس عالی مبارز عالی در امور نارضایتی

امور ستادی مبارزه جرایم اقتصادی، کارشناس ارشد امور مبارزه با قاچاق فرش، صنایع دسیتی و امیوال فرهنگیی،    

 کیه در آنهیا تنیوع وتحلییل     عالی احتکار، زمین خواری و جرائم مالییاتی  کارشناس ارشد جنگهای نوین، کارشناس

وجه بیه گذرانیدن دورههیای    یکارکنیان بیشیترین دانیش شیغلی خیود را بیا تی       . طح بیاالیی قیراردارد  پذیری در س

 . گیرند را مییف، اطالعات یبند قهیبندی وطب ردازش،شبکهیوزشی،استفاده از پیآم
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 ؟چگونه استناجا در هنری وصنعتگرانه  بافناوریرآیند تبدیل دانش در مشاغل ف 3-1سؤال

ن بیا اطمینیان   از آزمون تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توجه به نتایج حاصل ازاین آزمو سؤالبرای پاسخ به این 

زیرا سیطح  .های تبدیل دانش به لحاظ ماهیت مشاغل وجود داردفرایندتفاوت معناداری بین  ،توان گفت می 94/0

( 53154)مشیاغل هنیری    سیازی دانیش در   است،لذا با توجه به اینکه میانگین اجتمیاعی 04/0معناداری کوچکتر از

توان این چنین نتیجه گرفت که در مشاغل هنیری بیشیترین    می .باشد های تبدیل دانش میفرایندبیشتر از سایر 

وایین  پنهان به دانش ضمنی یا پنهیان اسیت   سازی دانش یعنی تبدیل دانش ضمنی یا  نوع تبدیل دانش اجتماعی

کیه در   طوری همان. دارد مطابقت همخوانی و، به آن اشاره شد نتیجه با نتیجه تحقیق وارپا که در پیشینه تحقیق

هنیری و صینعتگرانه پیایین بیودن      فنیاوری اصیلی مشیاغل بیا     ةمشخصی ،مبانی نظری فصل دوم بیه آن اشیاره شد  

های استاندارد کاری با موارد استانائی معیدودی   پذیری و یفه است، یعنی کارکنان در رویه تغییرپذیری و تحلیل

 زیراشییوه . د، شیوه برخورد با آن مسائل باید ابداع شودنگرد د؛ اما زمانی که با استانائاتی مواجه مینوش مواجه می

امیور بیه صیورتی نسیبتاي پاییدار جرییان میی         .ای برای حل این مسئله وجود ندارد شده های تحلیل از قبل تعیین

بیرای انجیام دادن   . طور کامیل و دقییق درک کیرد   توان تجزیه و تحلیل یا آن را به  فرآیند تبدیل را نمی ولی یابند،

بر اساس تجربیه، دانیش و تواناییهیای شیهودی در برابیر عوامیل        وکارکنان کارها آموزش و تجربه زیادی الزم است

ش ضیمنی جدیید در چیارچو     یکیه در جرییان آن دانی   (.251 :2175دفیت،  )محسوس باید واکنش نشان دهنید  

افراد میتوانند بدون استفاده از ابزارهیای زبیانی دانیش بسییاری از     . ل گیردمدلهای ههنی و مهارتهای تکنیکی شک

نکتیه کلییدی در ایین فرآینید     . را از سایرین دریافت نمایندمهارتها را از طریق مشاهده استاد خود، تقلید و تمرین 

بیه شیمار    تجربه، عامل اساسی برای نیل به دانیش ضیمنی،  . (Nonaka &Takeuchi ,1995: 62-63)تجربه است 

فکیری فیرد دیگیر بسییار      فراینید د به قال اندیشه یک فریار  مشترک، انتیای تج گیری از پاره بدون بهره. رود می

متخصص تعقی  و مراقبت تییم عملییات مبیارزه بیا     : در بسیاری از مشاغل سازمانی ناجااز قبیل. دشوار خواهد بود

نگهیداری سیوابق متهمیین، متخصیص ارشید تحقییق و       موادمخدر وقاچاق،کارشناسی ارشد تحقییق و بیازجوئی و   

 کیه در آنهیا تغییرپیذیری و تحلییل    .. . بازجوئی مبارزه با موادمخدر و قاچاق،کارشناس ارشد تحقییق و بیازجوئی و  

 ،مشاهده، تقلید و تمرین،کارکنان بیشترین دانش شغلی خود را با آموزش ضمن خدمت. پذیری و یفه پایین است

اشتراک تجیار  و الگوهیای    ،ت اشتراک تجار  و افزایش اعتماد متقابل بین اعضای سازمانگفتگوهای سازنده جه

.آورندمی  دسته ب شرکت در سمینارها و کنفرانسها،تعامل چهره به چهره،افرادمشترک ههنی 

 

 ؟چگونه استناجا در غیرتکراری  بافناوریرآیند تبدیل دانش در مشاغل ف 4-1سؤال

از آزمون تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توجه به نتایج حاصل ازاین آزمون با اطمینان  سؤالبرای پاسخ به این 

زیرا سطح .های تبدیل دانش به لحاظ ماهیت مشاغل وجود داردفرایندتوان گفت تفاوت معناداری بین  می 94/0

( 535121)غیرتکراری شاغل سازی دانش در م بیرونیاست،لذا با توجه به اینکه میانگین 04/0معناداری کوچکتر از

غیرتکراری میتوان این چنین نتیجه گرفت که در مشاغل  ،باشد های تبدیل دانش میفرایندبیشتر از سایر 

 استدانش صریح یا آشکار سازی دانش یعنی تبدیل دانش ضمنی یا پنهان به  بیرونیبیشترین نوع تبدیل دانش 

همانطوریکه در . دارد مطابقت همخوانی و، ه تحقیق به آن اشاره شدواین نتیجه با نتیجه تحقیق وارپا که در پیشین

تغییرپذیری زیاد در و یفه و غیرتکراری  فناوریاصلی مشاغل با  ةمشخصمبانی نظری فصل دوم به آن اشاره شد 
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ائل و تا بتوانند مس ،باید تالش بسیار زیادی نمایند کارکنان  فناوریدراین .باشد پذیری کم در و یفه می تحلیل

و تحلیل دانش فنی استفاده کرد  برای انجام کارها و حل مسائل باید از تجزیه. فعالیتها را تجزیه و تحلیل کنند

در . ای است که قابل فهم توسط دیگران باشد این مرحله نیازمند بیان دانش ضمنی به گونه (.259 :2175دفت، )

از . و  و ههنی به دانش مکتو  و مدون تبدیل میشوددانش نهفته به دانش صریح و دانش غیرمکت فراینداین 

ی رونیب. توان گفت که دانشهای جدیدی حاصل شده است که برای همه افراد، قابل استفاده خواهد بود اینرو می

سازی، نمونه کاملی ی رونیب. شود ی است که طی آن دانش ضمنی، در قال  مفاهیم صریح بیان میفرایندسازی، 

آفرینی است که در آن دانش ضمنی در قالبهای مختلفی همچون استعاره، قیاس، مفاهیم، فرضیه  دانش فراینداز 

سازی یک فرضیه بپردازیم، عمدتاي  خواهیم به مفهوم وقتی که ما می. شود و یا الگو، تبدیل به دانش صریح می

امیگ، )یان تلقی می شود عمل نوشتن، تبدیل دانش ضمنی به دانش قابل ب. کنیم زبان بیان می باماهیت آن را

پردازی مورد سنجش قرار گرفته است که با  مفهوم فرایندسازی تبدیل دانش عمدتاي در ی رونیروش ب(. 2911

ای است  این مرحله نیازمند بیان دانش ضمنی به گونه.گردد ابزاری همچون گفتگو یا تعامل مشترک اعمال می

دانش نهفته به دانش صریح و دانش غیرمکتو  و ههنی به دانش  دفرایندر این . که قابل فهم توسط دیگران باشد

ه های جدیدی حاصل شده است که برای هم توان گفت که دانش از اینرو می. مکتو  و مدون تبدیل می شود

کارشناس ارشد طرح های راهبردی، : از قبیل در بسیاری از مشاغل سازمانی ناجا .افراد، قابل استفاده خواهد بود

ریزی و تحلیل عملیات،کارشناس ارشد طرح و  س ارشد طرحهای راهبردی،امنیتی کارشناس ارشد طرحکارشنا

تغییرپذیری در و یفه زیاد و که در آنها  ... ریزی انتظامی و نظارت مبارزه با موادمخدر،کارشناس ارشد طرح

وه ایجاد دانش تصوری از طریق شیکارکنان بیشترین دانش شغلی خود را . است پذیری در و یفه کم تحلیل

، گفتگو و  ،استفاده از استعاره یا قیاس، جهت بیان دانش ضمنی یا اطالعات غیرقابل انتقال(اندیشه مشترک)

دست می ه ب های جدید از دانش ضمنی استدالل منطقی ارائه فرضیهوپردازی  مفهوم فرایندتعامل مشترک، 

 .آورند

 

؟چگونه استناجا  در مختلف بافناوری های غلمشا هماهنگ بافرآیند تبدیل دانش   1سؤال

هر گروه از مشاغل سازمانی  ،بدیل دانش در مشاغل مختل  مشخص شدهای تفرایندبا توجه به مقایسه میانگین 

های فرایندالبته این به این معنی نیست از سایر .بیشترین استفاده را از نوع خاصی از تبدیل دانش را دارندناجا 

 .اده نمی کنندتبدیل دانش استف
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 تبدیل دانش به تفکیک مشاغل مختلففرایند(:1-5)جدول 

 مشاغل  

 های تبدل دانشفرایند

 غیرتکراری هنری مهندسی تکراری

 4329 53154 43191 4315 اجتماعی سازی دانش

 43117 43712 5319 5314 درونی سازی دانش

 535121 4351 43157 4322 بیرونی سازی دانش

 43519 4355 53555 4309 نشترکیب دا

 54522 54562 54654 5445 کل

 

های پرو از رابطه تکنولوژی ساختار  بینی باجدول پیشمی توان را دست آمده از جدول بااله نتایج ب

 .ژگیهای ساختاری ترکی  کردوجدول زیر را نتیجه گرفتیوی

 

 بدیل دانشتهای فرایندبا  رابطه تکنولوژی ساختار ویژگیهای ساختاری(:2-5)جدول 

 تبدیل دانشفرایند هماهنگی وکنترل حیطه کنترل تمرکزگرایی رسمی بودن تکنولوژی

 درونی سازی دانش برنامه ریزی وقوانینخشک وسیع زیاد زیاد تکراری

 ترکی  دانش گزارشها، جلسات متوسط زیاد کم مهندسی

هنری و 

 صنعتگرانه

 اجتماعی سازی دانش موزی و جلساتآکار متوسط به باال کم متوسط

متوسط به  کم کم غیرتکراری

 پائین

هنجارهای گروهی و 

 جلسات گروهی

 بیرونی سازی دانش

 

یردرویژگیهای ساختاری سازمان تغییر یتغبانیزهای تبدیل دانش فرایند،توان گفت با توجه به جدول باال می

 .کند می
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ی به دانش ضممنی در سمازمان ناجما    دانش برای تبدیل دانش ضمن مدیریتسبک مناسب  1-2 سؤال

 ؟؟کدام است

دست آمیده ازایین آزمیون بیا     ه از آزمون تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توجه به نتایج ب سؤالبرای پاسخ به این 

 تبدیل دانیش ضیمنی بیه   به لحاظ دانش  مدیریت های سبکتفاوت معناداری بین  ،توان گفت می 94/0اطمینان 

 سیبک  مییانگین اسیت،لذا بیا توجیه بیه اینکیه      04/0زییرا سیطح معنیاداری کیوچکتر از    .ددار  وجیود  ضمنی دانش

سازی دانش سیبک   برای اجتماعیچنین نتیجه گرفت که  میتوان این هاست، بیشتر ازسایرسبک (53121)انسانگرا

د اسیت  چون در این سبک بیشترین تمرکز بر روی دانش ضمنی افیرا .باشد ها می تر از سایر سبک انسانگرا مناس 

 ارچو  میدل یش ضمنی جدیید در چی  یکه در جریان آن دانداردفراوان  تأکید یتحلیلی افراد شینها ودا تجربهوبه 

تا با انگییزه بیشیتر بیه     ،کند گرا به کارکنان کمک می سبک انسان. های تکنیکی شکل گیرد های ههنی و مهارت

مشاهده، تقلیید   آموزش ضمن خدمت،تجار ، دنبال افزایش دانش خود از طریق گفتگوهای سازنده جهت اشتراک

تعامیل چهیره بیه    و افزایش اعتماد متقابل بین اعضای سازمان، اشیتراک تجیار  و الگوهیای ههنیی افراد،    و تمرین 

 .دست میآورنده ب ها شرکت در سمینارها و کنفرانس، چهره

 

ازمان ناجما  دانش برای تبدیل دانش ضمنی به دانش صمری  در سم   مدیریت سبک مناسب 2-2 سؤال

 ؟کدام است

دست آمیده ازایین آزمیون بیا     ه از آزمون تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توجه به نتایج ب سؤالبرای پاسخ به این 

تبیدیل دانیش ضیمنی بیه     به لحیاظ  دانش  مدیریت های سبکتفاوت معناداری بین  ،میتوان گفت 94/0اطمینان 

مییانگین  است،لذا با توجیه بیه اینکیه    04/0سطح معناداری کوچکتر اززیرا .وجود دارددانش صریح در سازمان ناجا 

سازی دانیش سیبک    چنین نتیجه گرفت که برای بیرونی میتوان این هاست، بیشتر ازسایرسبک (5324)پویاسبک 

بیه هیر دو نیوع دانیش      تبدیل دانش ضمنی بیه دانیش صیریح    چون در . باشد ها می تر از سایر سبک مناس  پویا

مناسی    آن بسییار  در حد باالیی نیاز وجود دارد، پس کاربرد سبک پویای میدیریت دانیش بیرای     ضمنی و صریح

را با استفاده از روشهای استعاره یا قیاس، جهت بیان دانش ضمنی ییا  دانش ضمنی سازی  رونیبی این سبک .است

های جدید از دانیش ضیمنی    یهارائه فرضپردازی و مفهوم فراینداطالعات غیرقابل انتقال، گفتگو و تعامل مشترک، 

کند وبه کمک آن دانیش نهفتیه بیه     را تسهیل می، ای که قابل فهم توسط دیگران باشد به گونه استدالل منطقیو

توان گفیت کیه    از اینرو می. دیل می شودیدون تبیتو  و میریح و دانش غیرمکتو  و ههنی به دانش مکیدانش ص

 . ه افراد، قابل استفاده خواهد بودهای جدیدی حاصل شده است که برای هم دانش

 

کدام دانش برای تبدیل دانش صری  به دانش صری  در سازمان ناجا  مدیریتسبک مناسب  3-2سؤال

 ؟است

دست آمده ازاین آزمون با ه از آزمون تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توجه به نتایج ب سؤالبرای پاسخ به این 

تبدیل دانش صریح به به لحاظ دانش  مدیریت های سبکوت معناداری بین تفا ،میتوان گفت 94/0اطمینان 

میانگین است،لذا با توجه به اینکه 04/0زیرا سطح معناداری کوچکتر از.وجود دارددانش صریح در سازمان ناجا 

توان این چنین نتیجه گرفت که برای ترکی  دانش سبک  می هاست بیشتر ازسایرسبک (53115)اگر نظامسبک 
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فراوان می شودواین سبک  تأکیدبر دانش صریح  فرایندچون در این .باشد مناسبتر از سایر سبکها می گرا امنظ

، تبادل و بندی دانش صریح و رده مند کردن مفاهیم در قال  یک نظام دانشی نظاممدیریت دانش ازطریق 

  های ارتباط رایانه لفنی و شبکههای ت ها، مکالمه هایی همچون اسناد، گردهمایی ترکی  دانش از طریق رسانه

صریح را به نحو مطلو  ترکی  وبه دانش اشکال گوناگون دانش انداز شرکت  ای،تجزیه و عملیاتی کردن چشم

 .جدیدی دست یافت

 

کدام  دانش برای تبدیل دانش صری  به دانش ضمنی در سازمان ناجا مدیریت سبک مناسب4-2سؤال

 ؟است

دست آمیده ازایین آزمیون بیا     ه زمون تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توجه به نتایج باز آ سؤالبرای پاسخ به این 

تبیدیل دانیش صیریح  بیه     به لحیاظ  دانش  مدیریت های سبکتفاوت معناداری بین  ،میتوان گفت 94/0اطمینان 

مییانگین  ینکیه  است،لذا با توجه بیه ا 04/0زیرا سطح معناداری کوچکتر از.وجود دارد دانش ضمنی در سازمان ناجا

سیازی دانیش    چنین نتیجه گرفت که بیرای درونیی   این توان می هاست بیشتر ازسایرسبک (53097)انفعالیسبک 

چون در این روش توجیه چنیدانی بیه دانیش ضیمنی ودانیش        .باشد ها می تر از سایر سبک مناس  انفعالیسبک 

دانش خود را از تجربه حین کیار ومطالعیه    بر پذیرش وضع موجود دارند وکارکنان تأکیدمدیران  شودو صریح نمی

 .دست می آورنده خصوص روش جاری انجام کار به اسناد ب

 

 ؟کدام استتبدیل دانش انتظامی در سازمان ناجا فراینددانش برای  مدیریتسبک مناسب 2سؤال

هیر کیدام از    اجاتبدیل دانش انتظامی در سازمان نهای فراینددر دانش  مدیریتسبک با توجه به مقایسه میانگین 

های سیبک البته این به این معنی نیسیت از سیایر   .خاصی تناس  بیشتری را دارند سبکهای تبدیل دانش با فرایند

 .کنند استفاده نمیدانش  مدیریت
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.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



071 
 

 تبدیل دانشفرایندبا دانش  مدیریت های سبک(:3-5)جدول 

 هافرایند

 سبک های رهبری دانش

اجتماعی سازی 

 دانش

ی سازی درون

 دانش

بیرونی سازی 

 دانش

 ترکیب دانش

 64336 4321 4345 4311 نظام گرا

 5345 6415 4301 4305 پویا

 43190 4301 640.5 4325 منفعل

 43212 4304 43217 64313 انسان گرا

 5425 5435 5435 5460 کل

 

 

 ؟استکدام ناجا  در تکراری بافناوری مشاغل هماهنگ بادانش  مدیریت سبک 1-3سؤال

دست آمیده ازایین آزمیون بیا     ه از آزمون تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توجه به نتایج ب سؤالبرای پاسخ به این 

وجیود  مشیاغل تکیراری   بیه لحیاظ   دانش  مدیریت های سبکتفاوت معناداری بین  ،توان گفت می 94/0اطمینان 

بیشیتر   (5312) انفعیالی مییانگین سیبک   اینکیه  ،لذا بیا توجیه بیه    اسیت  04/0زیرا سطح معناداری کیوچکتر از .دارد

 مناسبتر از سایر سبک انفعالیسبک  مشاغل تکراریبرای  که گرفت نتیجه چنین توان این میهاست، ازسایرسبک

برای مدیریت صحیح دانش مربوط به مشیاغلی مایل متخصیص اداری و پییک، متخصیص کتابیداری،       .باشد ها می

کیه در  کشیی   متخصیص سییم  متخصیص اداری و   ،، متخصص آسانسیور لیهکارشناس ارشد احراز اصالت وسایط نق

مدیریت  انفعالیقرار دارند و در آنها کمتر به دانش صریح وضمنی نیاز است، کاربرد سبک  تکراریمحدوده فناوری 

زییرا زمیانی کیه تمرکیز کمیی بیر        .خوانی داردرسد واین با نتیجه تحقیق لی وچوی هم تر به نظر می دانش مناس 

 .سبک انفعالی سبک مناسبی است ،وجود دارددانش ضمنی ودانش صریح 

 

 کدام است؟ ناجادر مهندسی  بافناوری مشاغل هماهنگ با دانش مدیریتسبک  2-3سؤال

ن آزمیون بیا   دست آمیده ازایی  ه از آزمون تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توجه به نتایج ب سؤالبرای پاسخ به این 

وجیود  مشیاغل مهندسیی   بیه لحیاظ   دانش  مدیریت های سبکتفاوت معناداری بین  ،میتوان گفت 94/0اطمینان 

بیشیتر   (5311) گیرا  نظیام مییانگین سیبک   است،لذا بیا توجیه بیه اینکیه     04/0زیرا سطح معناداری کوچکتر از.دارد

تیر از سیایر    مناسی   گرا نظامسبک  سیمهندمشاغل چنین نتیجه گرفت که برای  میتوان این هاست ازسایرسبک

مشاغلی مال کارشناس ارشد تجهیزات فنی و اطالعیات شینود، کارشیناس قیوانین و مقیررات       .باشد ها می سبک

کارشناس ارشد امور ستادی مبارزه  کارشناس بهبود روش ها،، مدیر ارشد عملیات ویژه مبارزه با قاچاق،استخدامی

نیوع   ... ه ای، کارشناس ارشد امور مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات ومواد ناریه وسرقت، کارشناس آماد اقالم سرمای

می شود، پس کاربرد سیبک   تأکیدشوند، چون در آنها بر دانش صریح در حد باالیی  محسو  می مهندسیفناوری 
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ییرا زمیانی کیه    ز .ی مدیریت دانش برای آنها مناس  است واین با نتیجه تحقیق لی وچوی همخوانی داردگرا نظام

 .سبک مناسبی است گرا نظامسبک  ،می شود تأکیدوبردانش صریح زیاد وجود داردتمرکز کمی بر دانش ضمنی 

 

 کدام است؟ناجا در گرانه هنری وصنعت بافناوری مشاغل هماهنگ بانش اد مدیریتسبک  3-3سؤال

دست آمیده ازایین آزمیون بیا     ه ه به نتایج باز آزمون تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توج سؤالبرای پاسخ به این 

مشاغل هنری وصنعتگرانه به لحاظ دانش  مدیریت های سبکتفاوت معناداری بین  ،می توان گفت 94/0اطمینان 

بیشتر  (53111)گرا  انسانمیانگین سبک است،لذا با توجه به اینکه 04/0زیرا سطح معناداری کوچکتر از.وجود دارد

گیرا مناسیبتر    سبک انسانمشاغل هنری وصنعتگرانه چنین نتیجه گرفت که برای  این میتوانهاست  ازسایرسبک

مشاغلی از قبیل متخصص ارشد تحقییق   .می شود تأکیدبردانش ضمنی وغیرمستند  چون.باشد از سایر سبکها می

میدیر  ن، و بازجوئی مبارزه با موادمخدر و قاچاق، کارشناسی ارشد تحقییق و بیازجوئی و نگهیداری سیوابق متهمیی     

پیذیری، درسیت در مقابیل مشیاغل      که از نظر مییزان تنیوع و تحلییل   مبارزه با موادمخدر و قاچاق منطقه انتظامی 

چیون در آنهیا بیر دانیش ضیمنی در حید        ،شوند می محسو  (هنری)فناوری مهارتی مهندسی قرار دارد، در زمره 

ی آنها مناس  است واین با نتیجیه تحقییق لیی    مدیریت دانش براگرای  انسانکید می شود، کاربرد سبک أباالیی ت

ی مدیریت دانش سیبک  گرا انسانزیرا زمانی که تمرکز بر دانش ضمنی زیاد می شود سبک  .وچوی همخوانی دارد

 . مناسبی است

 

 کدام است؟ناجا  در غیرتکراری بافناوریمشاغل  هماهنگ بادانش  مدیریتسبک  4-3سؤال

دست آمیده ازایین آزمیون بیا     ه تحلیل واریانس استفاده نموده وبا توجه به نتایج ب از آزمون سؤالبرای پاسخ به این 

 مشیاغل غیرتکیراری ناجیا   به لحاظ دانش  مدیریت های سبکتفاوت معناداری بین  ،توان گفت می 94/0اطمینان 

 یت دانیش ی میدیر پوییا مییانگین سیبک   است،لذا با توجه به اینکه 04/0زیرا سطح معناداری کوچکتر از.وجود دارد

 سبک پویا مناس مشاغل غیرتکراری میتوان این چنین نتیجه گرفت که برای  هاست بیشتر ازسایرسبک (53199)

زیرا برای انجام کارها و حل مسائل باید از تجزییه و تحلییل دانیش فنیی اسیتفاده کیرد       .باشد تر از سایر سبکها می

اس ارشید  کارشین  ، رشد طیرح هیای راهبردی،امنیتیی   زیرادر این با مشاغلی مال کارشناس ا. (259: 2175دفت، )

،کارشناس ارشد طیرح و نظیارت مبیارزه بیا موادمخیدر کیه ماهیتیاي از تنیوع بیشیتر و          طرح ریزی و تحلیل عملیات

 تأکیدبر دانش ضمنی وصریح ، شود می محسو  غیرتکراریفناوری پذیری کمتری برخوردار بوده و در زمره  تحلیل

زیرا زمانی که تمرکز بر دانش ضیمنی وصیریح زییاد میی      .تحقیق لی وچوی همخوانی داردواین با نتیجه  می شود

 . ی مدیریت دانش سبک مناسبی استپویاسبک  ،شود
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 کدام است؟ناجا  بافناوری های مختلف در مشاغل هماهنگ بادانش  مدیریتسبک  3سؤال

مشیاغل  هر کیدام از  ،مشخص می شیود  ناجا تل مخ دانش برای مشاغل مدیریتسبک با توجه به مقایسه میانگین 

هیای  سیبک  البته این به این معنی نیست از سیایر  .تناس  بیشتری را دارند دانش با سبک خاصی از مدیریتناجا 

 .استفاده نمی کننددانش  مدیریت

 به تفکیک مشاغل ناجامدیریت دانش مقایسه میانگین  سبک های  : (4-5)جدول 

 هافرایند

 ی دانشسبک های رهبر

 غیرتکراری هنری مهندسی  تکراری

 4359 4321 5311 4320 نظام گرا

 53199 4305 4311 4305 پویا

 4342 5391 4319 5312 منفعل

 43290 53111 4321 4319 انسان گرا

 5465 5445 5461 5451 کل

 

ابه شرح هیل ر(4-4)ترکی  کرد وجدول (1-4)را می توان با جدول (5-4)دست آمده از جدوله نتایج ب

 .نتیجه گرفت

 وسبک مدیریت دانش های نبدیل دانشفرایندرابطه تکنولوژی ساختار ویژگی های ساختاریبا (:5-5)جدول 

هماهنگی  حیطه کنترل تمرکزگرایی رسمی بودن تکنولوژی

 وکنترل

تبدیل فرایند

 دانش

سبک 

 دانش مدیریت

برنامهریزی و  وسیع زیاد زیاد تکراری

 قوانین خشک

 منفعل سازی دانشدرونی

 نظامگرا ترکی  دانش گزارشها، جلسات متوسط زیاد کم مهندسی

هنری و 

 صنعتگرانه

موزی و آکار متوسط به باال کم متوسط

 جلسات

اجتماعیسازی 

 دانش

 انسانگرا

متوسط به  کم کم غیرتکراری

 پائین

هنجارهای 

گروهی و جلسات 
 گروهی

بیرونیسازی 

 دانش

 پویا

 

ویژگیهیای  وهای تبیدیل دانیش   فرایند تغییر با نیزدانش  مدیریتسبک  باال میتوان گفتبا توجه به جدول 

 .کند ساختاری سازمان تغییر می
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 ف تحقیقاهدا5-4

 ها مدیریت دانش انتظامی لفهؤتدوین ابعاد،م5-4-1

 مدیریت دانش انتظامیتدوین ابعاد 1 -5-4-1

 

 مدیریت دانش انتظامی ابعاد:(6-5) جدول

 

 بارعاملی ها هلفؤم ابعاد
واریانس 

 تبیین شده
t-value sig 

 000/0 4355 57/0 59/0 اجتماعی کردن تبدیل دانش فرایند

 000/0 7315 50/0 55/0 بیرونیسازی

 000/0 5310 15/0 59/0 درونیسازی

 000/0 4391 25/0 52/0 ترکیب

 000/0 9345 .55 57/0 تکراری سازمانی فناوری

 000/0 22341 .10 44/0 هنری

 000/0 21325 .15 42/0 مهندسی

 000/0 21315 .05 11/0 غیرتکراری

 000/0 27375 90/0 94/0 سبک پویا سبک مدیریت دانش

 000/0 1355 49/0 775/0 سبک نظامگرا

 000/0 25305 49/0 77/0 سبک انسانگرا

 000/0 1351 10/0 54/0 سبک انفعالی
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 دیریت دانش انتظامیم های تدوین شاخص 5-4-1-2
 

 تبدیل دانش فرایند های شاخص: (5-5) جدول

 بارعاملی شاخص ها ها لفهؤم
واریانس تبیین 

 شده
t-value sig 

 

 

اجتماعی 

 سازی دانش

 000/0 25314 51/0 794/0 اشتراک تجارب اولیه

 000/0 25310 51/0 79/0 الگوهای ذهنی مشترک

 000/0 7371 42/0 71/0 تعامل چهره به چهره

 000/0 21317 59/0 70/0 آموزش استاد شاگردی

 000/0 22350 19/0 51/0 مهارتهای فنی

 000/0 7311 25/0 50/0 شرکت در سمینارها وکنفرانس ها

 

درونیسازی 

 دانش

 000/0 1371 51/0 11/0 در جریان دانش جدید قرار گرفتن

 000/0 2374 07/0 17/0 بیان دانش ازطریق اسناد

 000/0 2377 25/0 21/0 ادگیری عملیی

 

 

بیرونی 

 سازی دانش

 000/0 21301 55/0 10/0 استعاره

 000/0 22317 41/0 71/0 گفتگو تعامل مشترک

 000/0 22310 42/0 71/0 شبکه جدید مفاهیم

 000/0 20311 55/0 51/0 ارائه فرضیههای جدید از دانش ضمنی

 000/0 20329 19/0 51/0 استدالل منطقی

 000/0 5317 11/0 51/0 نوشتن

 

 

 ترکیب دانش

 000/0 4379 51/0 79/0 پردازش اطالعا ت

 000/0 4377 51/0 55/0 طبقه بندی دانش

 000/0 4324 12/0 55/0 آموزش رسمی

 000/0 4300 21/0 51/0 شبکه بندی دانش

قاعدهمند کردن مفاهیم در قالب سیستم 

 دانش
14/0 21/0 1320 000/0 
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 سازمانی فناوری شاخصهای (:5-5) جدول

 بارعاملی شاخص ها ها لفهؤم
واریانس 

 تبیین شده
t-value sig 

 

 تکراری فناوری

 000/0 9345 .55 57/0 رسمیت باال

 000/0 1354 .51 54/0 برنامه ریزی و قوانین خشک

 000/0 21315 .05 11/0 تمرکز گرایی زیاد

 000/0 21325 .15 42/0 حیطه کنترل وسیع

 

 

 فناوری

 مهندسی

 000/0 1341 .71 15/0 هماهنگی و کنترل بر اساس گزارشا ت

 000/0 1305 .70 15/0 حیطه کنترل متوسط

 000/0 1315 .12 45/0 رسمیت کم

 000/0 2391 .15 59/0 تمرکز گرایی زیاد 

 

 

هنری  فناوری

 ومهارتی

هماهنگی و کنترل بر اساس کار آموزی 

 جلسا تو
51. 79/0 1315 000/0 

 000/0 1371 59/0 .11 حیطه کنترل متوسط به باال

 000/0 1359 72/0 .4 تمرکز گرایی کم

 000/0 1345 19/0 .01 رسمیت متوسط

 

 

 فناوری

 غیرتکراری

 000/0 1311 .51 54/0 تمرکز گرایی کم

هماهنگی و کنترل بر اساس هنجار های 

 گروهی و جلسا ت
55/0 50. 1351 000/0 

 000/0 5359 .17 52/0 رسمیت متوسط

 000/0 1349 .17 52/0 حیطه کنترل متوسط به پایین
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 ک مدیریت دانشسب های شاخص: (.-5) جدول

 بارعاملی شاخص ها ها لفهؤم
واریانس 

 تبیین شده
t-value sig 

 

سبک نظام 

 گرا

 000/0 5341 45/0 74/0 عدم تمرکز بر دانش ضمنی

 000/0 1351 41/0 71/0 انش صری تمرکز بر د

 000/0 1374 51/0 14/0 توانائی سازماندهی و نظامند کردن دانش

 000/0 4345 11/0 27/0 توجه به آموزش وتعلیم

 

 

سبک انسان 

 گرا

 000/0 25395 77/0 11/0 عدم توجه به دانش صری 

 000/0 21305 45/0 75/0 توجه به دانش فنی و تحلیلی

 000/0 21310 51/0 79/0 مکاریتوانائی ه

 000/0 7319 55/0 57/0 تمرکز بر دانش ضمنی

 000/0 22315 51/0 55/0 مربیگری وحمایتگری

 000/0 20351 15/0 49/0 توانائی تفهیم چشم انداز

 000/0 9359 11/0 41/0 انتقال فرهنگ

 

 

 سبک پویا

 000/0 9345 77/0 11/0 تمرکز بر دانش صری 

 000/0 1359 51/0 54/0 ی و حمایتگریمربیگر

 000/0 1311 12/0 45/0 توانائی آموزش

 000/0 20351 11/0 51/0 توانائی سازماندهی و نظامندکردن دانش

 000/0 21305 21/0 15/0 تمرکز بر دانش ضمنی

 000/0 20345 11/0 24/0 توانائی توزیع دانش

 

 سبک منفعل
 000/0 5341 50/0 55/0 عدم تمرکز بردانش صری 

 000/0 5311 17/0 41/0 پذیرش وضع موجود

 000/0 1311 22/0 15/0 عدم تمرکز بر دانش ضمنی
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 مدیریت دانش انتظامی در سازمان ناجا پیشنهادیالگوی تأیید5-4-2

 

 
 

 

 مدیریت دانش انتظامی در سازمان ناجا الگوی(: 1-5)شکل 

 بیرونی سازی

 

 

 اجتماعی سازی

 ترکیب دانش

11/

1 

11/

1 

10/

1 

11/

1 

 فرایند

 تبدیل دانش

 درونی سازی 

 مهندسی

 غیر تکراری

 تکراری

 هنری

11/1 

11/

1 
 

)سازمانیفناوری

 (مشاغل ناجا

 

 

سبک مدیریت 

 دانش

 پویا

 

 نظامگرا

 انسانگرا

11/

1 
771/1 

77/1 

11/1 

11/1 

10/1 

11/1 

17/

1 

 انفعالی

11/ 

Goodness of Fit Index (GFI) = 0.94 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) = 0.90 

Normed Fit Index (NFI) = 0.92 

Non-Normed Fit Index (NNFI) = 0.99 

P-value = 0.33431 

Chi-Square/df = 1.07  

Standardized RMR = 0.049 

RMSEA = 0.46 
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مدل ساختاری انجام شده روی الگوی مفهومی پژوهش و شاخصهای آماری مورد محاسبه از قبیل آزمون 

، شاخص (NNFI)نشده برازندگی  ، شاخص نرم(NFI)شده برازندگی  ، شاخص نرم(GFI)شاخص نیکویی برازش 

سایر و ( RMR)، شاخص ریشه میانگین مجذورات باقیمانده (RMSEA)ریشه خطای میانگین مجذورات تقری  

شده از نمونه مورد مطالعه با الگوی مفهومی پژوهش سازگاری  شاخصها حاکی از این است که دادههای گردآوری

 .قرار می گیرد تأییدبنابراین، الگوی مفهومی پیشنهادی، مورد . و تناس  الزم را دارد

 

 تبدیل دانش وسبک مدیریت دانش فرایندسازمانی با  فناوری هماهنگی: (10-5) جدول

 

 

 سازمانی فناوری

 

 

 تکراری

 

 

 هنری

 

 

 مهندسی

 

 

 غیرتکراری

 

 

 تبدیل دانش فرایند

 

 
 درونی سازی دانش

 

 
 اجتماعی سازی دانش

 

 
 ترکی  دانش

 

 
 بیرونی سازی دانش

 

 

 سبک مدیریت دانش

 
 

 سبک انفعالی

 

 
 

 سبک انسان گرا

 
 

 سبک نظام گرا

 

 
 

 سبک پویا

 

 

 قیمحدودیتهای تحق 5-5

هایی، وجود داشته است که در در این مطالعه نیز، محدودیت. ه و پژوهشی، خالی از محدودیت نیستهیچ مطالع

 :شودادامه به برخی از آنها اشاره می

ترکی  مدل ها با یکدیگر کار بسیار  ریفی است ،یکی از نکات قابل تأمل در ترکی  مدل ها نوع مدل از لحاظ . 2

آن را تحقیق مدل تبدیل دانش یک مدل کامآل پویاست ،که ما برای آنکه بتوانیم ایستا و پویا بودن آنهاست دراین 

 .با مدل ایستا مشاغل تلفیق نماییم آن را ثابت فرض نمودیم

استفاده شد،با توجه به انجام آن در بستر گروهی،  های کانونی تفکیک مشاغل از مصاحبهدر این تحقیق برای . 2

 . ثیرگذار داشتندالعات حساس و تأکمتری به اقشای اطافراد عالقه 
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زیاد بودن تعداد متغیرها و روابط مییان  . متغیر اصلی مورد بررسی قرار گرفت 21در این پژوهش، هماهنگی بین .1

 تسهیل،فرهنگ سازمانیدر نتیجه، تأثیر متغیرهای بسیاری از جمله . سایر عوامل را منتفی کرد بررسیآنها، امکان 

 . در نظر گرفته نشدند... محیطی و  شرایط، ،سرمایه فکری کارکنانآفرینی کنندههای دانش

هیا بایید در اختییار افیراد شیاغل در       گیری دراین تحقیق هدفمند بود وپرسشنامه با توجه به اینکه روش نمونه. 1

 .افراد شاغل درآن مشاغل،شغل سازمانی دیگری دارند ،شد گرفت گاهآ مشاهده می شده قرار می مشاغل مشخص

که جامعة آماری پژوهش سازمان نییروی انتظیامی جمهیوری اسیالمی اییران میی باشید        با توجه به این .4

های مأموریتی خاص ومنابع سازمانی متفاوتی نسبت بیه سیایر سازمانهاسیت، لیذا     ةواین سازمان دارای حوز

 . ها و مؤسسات باید دقت واحتیاط کردهای این پژوهش به سایر سازماندر تعمیم یافته

قدرت تعامل بیا دیگیران درنحیوه تکمییل      روابط وجایگاه سازمانی،ویزگیهای شخصیتی ودانشی پژوهشگر مانند .5

 ایین  هیای بایید از محیدودیت  نیزایین اثیرات را    گذاراسیت، گویان در تحقیقات میدانی تأثیرپرسشنامه توسط پاسخ

 .تحقیق بر شمرد

 

 پیشنهادا ت تحقیق 6 -5

بیرای محققیین    اتو پیشینهاد  مبتنی بر پژوهش برای سازمان ناجا  اتپیشنهاد پیشنهادهای پژوهش در دو بخش

 .آینده بیان می شود

 

 برای سازمان ناجا های پژوهش پیشنهادا ت مبتنی بر یافته 1 -5-6

 انش وسبک انفعالی مدیریت دانشدهماهنگی مشاغل تکراری با درونی سازی 5-6-1-1

رندو به صورت روزمره وروتین می باشند بهترین شیوه یادگیری در مشاغلی که از استانائات کمی برخوردا -2

تجربه مستقیم است،بنابراین مدیران وفرماندهان باید به کارکنانشان اعتماد کنند واجازه دهند تا از طریق این نوع 

 .شان اندوخته کنند دانش موجود را در ههن ،یادگیری که ممکن است همراه با آزمون وخطا باشد
 

در سازمان ناجا برای دسترسی بیشتر کارکنان به پایگاههای ( Knowledge Portal)دانش  ارگاهکطراحی   -1

 .های ههنی آنهادر حوزه کاریشان افزوده گردد سب  میشود اندوخته،تخصصیدانشی در حوزه 
 

بدون  اطالعات در حجم زیاد،زمان اندک وبه منظورسهولت در دسترسی به  دیجیتالی های کتابخانهاندازی  راه -1

 .گیرندبسب  میگرددتا کارکنان ناجا همواره در جریان دانش روز قرار نیاز به مکان مشخص 
 

مربوط به موضوعات جدید کاری جهت ارتقا مهارتهای تخصصی ( WorkShop)برگزاری کارگاههای آموزشی  -5

های ههنی جدیدوارائه  الگو یگیر عالوه بر باالبردن دانش اجرایی کارکنان انتظامی، باعث شکل ،کارکنان ناجا

 .ایدههای جدید درکارکنان می شود
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 گرای مدیریت دانش  سازی دانش وسبک انسان هماهنگی مشاغل هنری با اجتماعی5-6-1-2

دانش ،در مشاغل سازمانی ناجا که با مسائل نسبتأ مشکل مواجه بوده واز استانائات محدودی برخوردارهستند -2

های آموزشی ضمن  استفاده از شیوه،آید دست میه بتفاده از زبان مرین بدون اسوتمشاهده،تقلید ضمنی از طریق 

 .سریع نمایدت انتقال تجار  رادر این سازمان تسهیل و فرایندتواند  خدمت واستاد شاگردی در محیط کار می

 منظوربه تعامالت کارکنان را بسترهای الزم را جهت افزایش ،ایجاد شبکه همکاری گروهی ا باسازمان ناج -1

 .فراهم نمایدرا یکدیگر  اشتراک تجار  وافزایش اعتمادمتقابل بین اعضا
 

ها کارکنان به همدیگر را فراهم  باید زمینه را برای انتقال تجار  و ایدههای چند تخصصی  تشکیل تیم ناجا با -1

 .نماید
 

وهای ههنی وتفکرات الگ سب  می شودافراد تخصصی در حوزه کار پلیسی،ی ها سمینارها وکنفرانس برگزاری -5

 .خودرابا دیگران به مشارکت گذارند(ضمنی دانش)
 

از درون ههن افراد نو ی ها واندیشه ها زایش ایدهرا برای باهمدیگر فضای  ناجا کارکنان تعامل چهره به چهره -4

 .نماید مهیا می
 

به  برای فرماندهان و مدیران ((Talk Roomsگفتگوو (Think Tank)فکرطراحی اتاقهای  لزوم -5

 افراد، شرایط انتقال تجار  و ایدهها را ازطریقکردن ا و چالشها با هدف ترویج و درگیرفرصتهمنظورشناسایی

    .فراهم می آوردانواع مختل  همایشها و کارگاههای آموزشی طراحی

 

 هماهنگی مشاغل مهندسی با ترکیب دانش وسبک نظام گرای مدیریت دانش 5-6-1-3

شخص وقابل تحلیلی مواجه مبا مسائل و و استانائات معتعددی برخوردارند ازکه  در مشاغل سازمانی ناجا -2

توانند از طریق آموزشهای رسمی به پیکربندی مجدد اطالعات موجود به واسطه  کارکنان ناجا میهستند

 . تنظیم،جمع آوری وطبقه بندی دانش ضمنی بپردازندوبه دانش جدید دست یابند
 

 را برای تلفیق اشکال مختل  دانشمناسبی محیط باید های اطالعاتی وارتباطی، اندازی شبکه راه ناجا با -1

 .را فراهم نمایدموجود در منابع دانشی 
 

های مختل  شناسایی وشکافهای دانشی رامشخص  باید دانش موجود را در حوزه نقشه دانشی طراحی ناجا با -1

 .ودرصدد رفع وآنها باشد
 

رای ترکی  دانش صریح تواند فضا را ب می باترسیم درخت دانشی نشی خودبه منظور شناخت دارائیهای داناجا -5

دانش دانشگاهی که بالندگی وتوسعه علم را به دنبال دارد به وجود  آماده ومهیا نمایدوبه واسطه آن سیستمی از

 .آورد
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استفاده  زمان به چند نوع پایگاه داده و چند نوع گزارش جهت دسترسی به دانش تخصصی برای دستیابی هم -4

 .برای ناجا امری ضروری می باشدافزاری پردازش تحلیلی متصل  از سیستم نرم
 

مند کردن مفاهیم در  قاعدهطراحی پایگاه اطالعاتی تخصصی برای دستیابی کارکنان به اطالعات به منظور   -5

 .دانش در سازمان ناجا ضروری است قال  سیستم

 سازی دانش وسبک پویای مدیریت دانش  هماهنگی مشاغل غیرتکراری با بیرونی5-6-1-4

باید در مشاغل سازمانی ناجا که با استانائات متعددی مواجه بوده وتجزیه وتحلیل مسأله نیز مشکل است  -2

 .دست آورده سازی ارائه فرضیه ومدلسازی ب مفهوم،عارهازطریق قیاس،استراحل مسأله دانش 
 

به منظور مستندسازی تجربیات کارکنان و ( Document Manageme)طراحی سیستم مدیریت مستندات  -1

 .مایدنحل مسأله را تسریع می  فراینده،ددسترسی آسان آنان به دانش کدگذاری ش
 

این رسیدن به  باشدو خوردار های پویایی بر توانمندیدانش محوری باید از حرکت به سمتسازمان ناجا برای  -1

موجود از منابع ی و ترکی  مجدد اطالعات،دانش و مهارتهاکارگیری، تلفیق ه شناسایی، کس  ، ب در ها توانمندی

مرزهای قدیمی دانش را طی نموده و با اکتسا  محتوای دانشی جدید، بتواند است تا از طریق آن سازمانوبالقوه 

 .دست آورده به حوزه جدیدی از دانش وارد شده و نگرش جدید از پلیس دانشی را ب
 

، در ارتباط با برای سازمانی همچون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران فهم و درک توانایی مهمترین جنبه -5

، ناجا با این دید سازمان ،سازمان است در های موجود دانش و قابلیت پویای خلق مداوم دانش جدید از توانمندی

عامل کارکنان روش تنحوه تعامالش با محیط ودرکند، باید  دانش خلق می خواهدطورمداوم ه به عنوان نهادی که ب

و را که دانش از طریق تعامل بین افراد یا تعامل با محیط پیرامون ایجاد چ.کندآن بازنگری (نشستهباز شاغل،)

 .توسعه می یابد
 

خصوص تفکیک جغرافیایی ه ب ی آنواحدهاوسیع با توجه به گستردگی و ای  وپیچیدگی  سازمان ناجادر -4

که امکان برقراری ارتباط و تعامل مناس  میان افراد و  یپذیر عطافطراحی ساختار سازمانی مناس  و ان ،گسترده

 رغم اینکه علی ساختارهای سنتی سلسله مراتبی چرا که،رسد ،ضروری به نظر میگروههای سازمانی را فراهم آورد

سازمان و  مانع از انتقال دانش در سطح افقی اما،آورند امکان انتقال دانش از طریق زنجیره فرماندهی را فراهم می

چنین ساختاری موج  افزایش رقابت و تعارض میان واحدهای مختل  . ای میگردند در بین واحدهای و یفه

 .های ارتباطی گردد فناوری شده و ممکن است به کندشدن روند به کارگیری
 

اعده ،سازمان ناجا نیز از این قسازمانهای موفق امری حیاتی است یشناسایی نیازهای دانشی امروزه برا -5

های  کاری،اساتید،نخبگان واندیشمندان در حوزه یعنی ناجا باید بامشارکت فرماندهان،گروههای.مستانی نیست

برای تحقق اهداف  براساس آنها اهداف دانشی سازمان را تعیین و و عمل آورده مختل  نیازسنجی دانشی ب

 .استراتژیهای دانشی تدوین نماید
 

ناپذیر استقرار مدیریت  پروری الزمه اجتنا  اعتماد، مشارکت و ایده بسترسازی فرهنگی و ایجاد فرهنگ -7

 برنامهود،اجرای بها داده ش درناجا بیشتر گردد به این موضوعات است، پیشنهاد میناجدر سازمان مطلو  دانش 

 .باشد رمؤث،که دربرگیرنده ارزشهای اساسی اعتماد و مشارکت باشد میتواندی فرهنگی و تدوین منشور سازمانی ها
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گیری  عنوان رهبران دانشی سازمان باید بسترهای الزم جهت شکله فرماندهان ومدیران ارشد سازمان ناجا ب -1

 .آورنداعتماد، مدلهای ههنی وزبان مشترک میان کارکنان ومدیران ارشد سازمان را فراهم 

 

 

 پیشنهاد به جامعه علمی و پژوهشگران آتی 5-6-2

اله، موارد زیر بیرای انجیام پژوهشیهای آتیی پیشینهاد      یطالعات انجام شده در این رسیمبا توجه به نتایج پژوهش و 

 :میشود

 .ی وساختاری مدیریت دانشفرایندهای  آفرینی باقابلیت طراحی الگوی هماهنگی استراتزیهای دانش -2

 .طراحی و تبیین الگوی مدیریت دانش در سازمانهای یادگیرنده -1

 .دانشیبردی در سازمانهای طراحی و تبیین الگوی مدیریت راه -1

 .دانش محورطراحی و تبیین الگوی رهبری در سازمانهای  -5

 .دانشیدر سازمانهای  دانش محورطراحی و تبیین الگوی مدیریت فرهنگ  -4

 .دانشیسازمانهای طراحی و تبیین الگوی تعیین ساختار متناس  با  -5

 .دانشیسازمانهای طراحی و تبیین الگوی مدیریت منابع انسانی در  -7

 .دانش با عملکرد سازمانیمدیریت هماهنگی طراحی و تبیین الگوی  -1

 .های دانشی درسازمان ارزیابی وسنجش سرمایه طراحی الگوی -9

 .آفرینی سازمانی طراحی الگوی دانش -20

 .طراحی الگوی هماهنگی استراتزی های دانشی واستراتزی های پاداش در سازمان -22

 یری مدیریت دانشبررسی اثرات عوامل جمعیت شناختی در شکل گ -21
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 خالصه فصل 5-5

به منظیور   در این فصل ابتدا  به بررسی وبحث پیرامون یافته های حاصل از مصاحبه کانونی پرداخته شد سپس

تبیین اهداف تحقیق نتایج حاصل از اجرای تحقیق را با توجه بیه سیؤاالت فرعیی و اصیلی تحقییق میورد بررسیی        

ادامه ابعاد ومؤلفه های مدیریت دانش ،با توجه به هر کدام از متغییر های میدل بیه همیراه     در.گرفت وتحلیل قرار 

پیشینهادهای پیژوهش در   اشاره شد ودر آخر نیزهمچنین به محدودیت های تحقیق . الگوی نهایی تحقیق ارائه شد

امع علمیی ومحققیین   دو بخش پیشنهادات مبتنی بر پژوهش برای سازمان ناجا  و پیشنهادات پژوهشی برای  مجی 

 .طرح شدآینده م
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 بنام خدا  

  همكارگرامي 

الگوي مديريت دانش انتظامي در "با سالم و ادب؛ اين پرسشنامه به منظور انجام پژوهشي در قالب رساله دكتري با عنوان
يافتن از نظرات سازنده ومفيد شماطراحي به راهنمايي استاد گرانقدر آقاي دكتر قرباني زاده، به هدف آگاهي  "سازمان ناجا

وتدوين شده ، بدون شك تامل و حوصله جنابعالي در پاسخ به سواالت اين پرسشنامه بر اعتبار اين پژوهش خواهد افزود و اميد 
ل آن مي رود كه نتايج اين پژوهش مورد استفاده مديران وكارشناسان محترم سازمان قرار گيرد. پيشاپيش از همكاري و بذ

  نمايم.   شما قدرداني مي توجه

  با تشكر يوسف محمدي مقدم

دانش : مخلوط سيالي از تجربيات، ارزش ها، اطالعات موجود و  نگرش هاي كارشناسي نظام يافته است كه چارچوبي براي 
مدارك و ذخاير دانش، ارزشيابي و بهره گيري از تجربيات و اطالعات جديد را به دست مي دهد. دانش در سازمان نه تنها در 

  هاي كاري، فرايندهاي سازماني، اعمال و هنجارها مجسم مي شودبلكه در رويه

مديريت دانش : فرايندي است كه سازمان از طريق آن اطالعات خود را به كار مي گيرد يا به عبارت ديگر فرايندي است كه به 
كدگذاري  دانش (بيروني كردن دانش)، توزيع و انتقال آن، واسطه آن سازمان در زمينه يادگيري ( دروني كردن دانش )، 

  مهارت هاي مورد نياز را كسب مي نمايد

توليد دانش : فرآيند ايجاد دانش جديد و يا جايگزيني و بهسازي دانش موجود در سازمان از طريق روابط اجتماعي و همكاري 
) اين فرآيند داراي مراحل و اجزاء مختلفي است كه در طي 2001هاي سازماني است با توجه به نظرات نوناكا و همكارانش (
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آن از طريق فرآيندهاي جامعه پذيري، دروني سازي، بروني سازي و تلفيق دانش جديد به صورت دانش صريح و يا ضمني خلق 
  مي شود

اين نوع دانش،  دانش صريح : دانشي كه عيني است و مي تواند به صورت رسمي و در قالب زبان سيستماتيك بيان شود .
  ها وجود دارد . مستقل از كاركنان بوده و در سامانه هاي اطالعات رايانه اي ، كتاب ها ، مستندات ، مدارك سازماني و نظاير اين

دانش  نهفته : دانشي انتزاعي است كه منابع و محتواي آن در ذهن نهفته است . دانش ضمني به آساني قابل دست يابي نيست 
  رمند است . اين نوع دانش ، دانش غير مكتوب سازمان است . و غير ساختا

  رهبري دانش : توانايي بكارگيري تركيبات متفاوت دانش صريح و نهفته توسط مديران سازمان با استفاده از قدرت نفوذ خود

موافقـت وگزينـه   كمتـرين   1راهنماي تكميل پرسشنامه: طيف پاسخگويي به اين پرسشنامه هفت گزينه اي مي باشد : گزينه 
  بيشترين موافقت شما را نشان مي دهد.7

)عنوان شغل سازماني: 1    :سئواالت جمعيت شناختي -اتف 
    .........................................................................................................................                                                                       

)   سن...............................                                                                4زن        )جنسيت : مرد 3.............................  )جايگاه سازماني:2
ليسانس    فوق ديپلم    ) ميزان تحصيالت: ديپلم  6درجه دار               ء افسر جز      ) درجه : افسر ارشد 5
         فوق ليسانس     دكتري 7  : سال 10تا   1) سابقه خدمت در ناجا      11-20  سال      

   سال  21-30  

  

  

  ب) سئواالت پرسشنامه:
بيانگر  1الزم به ياد آوري است كه عدد ميزان موافقت خود را درباره هريك از سؤاالت زير بيان كنيد .  ٰپاسخ گوي گرامي؛لطفا
  نشان دهنده موافقت خيلي زياد شما مي باشد. 7موافقت خيلي كم وعدد

  

  خيلي كم                                                       خيلي زياد                                                                                       

من و همكارانم براي انجام كارهايمان بيشتر ترجيح مي دهيم -1
 با همديگر و مشتريان تعامل چهره به چهره داشته باشيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم تجربيات خدمتي خود را در اختيار همديگر -2
 قرار مي دهيم

7 6 5 4 3 2 1 

  من و همكارانم مهارتهايمان را به يكديگر مي آموزيم-3
 

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم از شرايط موجود كاري برداشتهاي يكسان -4
 داريم

7 6 5 4 3 2 1 
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من و همكارانم برداشت هاي خود را نسبت به شرايط كاري -5
 در اختيار همديگر قرار مي دهيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم مهارتهاي خود را براي انجام كارها روي هم -6
 مي ريزيم 

7 6 5 4 3 2 1 

 7 6 5 4 3 2 1 مهارت هاي من و همكارانم تكميل كننده هم مي باشند -7
من و همكارانم بيشتر مهارتهايمان را از طريق آموزش حين -8

 كار بدست مي آوريم

7 6 5 4 3 2 1 

توانمندي هاي خود را از طريق آموزش حين من و همكارانم -9
 كار بدست مي آوريم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم در همايش ها و كنفرانس هاي مرتبط شركت  -10
 مي كنيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم عالقه زيادي به مشاركت در تيم هاي كاري  -11
 كه با حضور كاركنان خارجي تشكيل مي شود داريم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم تخصص هاي كاري مورد نياز را با استفاده از -12
 تجربه عملي و حين كار كسب مي كنيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم براي باال بردن دانش شغليمان اسناد و -13
  مدارك موجود در سازمان را مطالعه مي كنيم

 

7 6 5 4 3 2 1 

  دانش روز از طريق وسايل كمك آموزشي براي من و -14
 همكارانم ارائه مي شود

7 6 5 4 3 2 1 

  من و همكارانم از وقايع گذشته سازمان درس مي گيريم-15
 

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم دائما بدنبال كسب و يادگيري مطالب جديد و -16
 به روز و مرتبط با كارمان هستيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم بسياري از مشكالتمان را با الگو برداري و -17
 تقليد از ديگران حل مي كنيم

7 6 5 4 3 2 1 

تجربيات و دانش خود را  ،من و همكارانم هميشه مهارتها-18
 بصورت مكتوب و مستند در مي آوريم

7 6 5 4 3 2 1 

 من و همكارانم ايده هاي جديد  را كه در ذهنمان تداعي مي-19
 شود را ياداشت مي كنيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم شگرد هاي خاص رسيدگي به پرونده ها را -20
 بصورت خالصه در آورده و در آرشيو سازمان نگه    مي داريم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم تخصص ها و خاطرات كاري خود را براي -21
 همديگر بازگو مي كنيم 

7 6 5 4 3 2 1 

همكارانم بسياري از مشكالت كاري را با گفتگو و  من و-22
 مشورت حل مي نمائيم

7 6 5 4 3 2 1 
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من و همكارانم هميشه سعي مي كنيم با گفتگو و مفاهمه به -23
 فهم مشترك برسيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم معتقديم كه گفتگو و تعامالت مكرر باعث -24
 شودبوجود آمدن شبكه جديدي از مفاهيم مي 

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم با توجه به تجربيات و سوابق شغلي خود  -25
 براي هر مشكلي راهكار جديدي ارائه دهيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم هميشه سعي مي كنيم با استفاده از  -26
 الگوهاي ذهني كه داريم راهكارهاي جديد رائه دهيم

7 6 5 4 3 2 1 

هميشه سعي مي كنيم با استفاده از استعاره من و همكارانم -27
 هاي سازمان دانش شغلي خودمان را باال ببريم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم قبل از انجام هر كاري در ارتباط با انجام آن -28
 استدالل منطقي مي آوريم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم دانش شغلي خود را بصورت نظامند و -29
 كنيممشخص ثبت مي 

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم  هميشه سعي مي كنيم اطالعات موجود در -30
 سازمان را جمع آوري طبقه بندي و پردازش نمائيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم برنامه هاي كاري خود را با استفاده از  -31
اطالعات منتشر شده و كامپيوترهاي شبيه سازي با شگرد هاي 

 كنيمخاص تنظيم مي 

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم براي باال بردن معلوماتمان هميشه در دوره -32
 هاي آموزشي شركت مي كنيم

7 6 5 4 3 2 1 

بسياري از مشكالت با شركت در دوره هاي آموزشي براي -33
 ما قابل حل مي شود

7 6 5 4 3 2 1 

من وهمكارانم هميشه دانش كاري را درقالبهاي رسمي واز -34
 پيش تعيين شده دسته بندي وذخيره سازي مي كنيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم از حافظه سازماني بيشترين استفاده را در -35
 جهت باال بردن كيفيت خدمات مي كنيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم براي انجام وظايف خود از روش جاري و -36
 دستور العمل هاي سازماني استفاده مي كنيم

7 6 5 4 3 2 1 

من و همكارانم دانش مورد نياز خود را از درخت دانش -37
 سازمان كسب مي كنيم

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما هميشه دشتورات خود را بصورت كتبي ابالغ مي -38
 كند

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما هميشه به ما مي گويد برابر مقررات اقدام نمائيد-39
 

7 6 5 4 3 2 1 
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مدير ما انجام كارها بايد بر اساس دستور العمل ها و از نظر -40
 روش جاري باشد

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما در صورتي توضيحات ما را مي پذيرد كه مكتوب و -41
 مستند باشد

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما در انجام كارها فقط روش هائي را مي پذيرد كه از  -42
 منابع و مراجع رسمي گرفته شده باشد

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما مي گويد افراد طبق مسير هاي مشخص كارهايشان -43
 را انجام دهند

7 6 5 4 3 2 1 

 7 6 5 4 3 2 1 مدير ما  گزارشات شفاهي را كافي نمي داند-44
 7 6 5 4 3 2 1 مدير ما به تجربيات و مهارتهاي ما توجه نمي كند-45
 7 6 5 4 3 2 1 نداردمدير ما عالقه اي به خالقيت كاركنان -46
مدير ما انتخاب يك روش انجام كار بر مبناي تجربه شخصي -47

 و نقل قول از ديگران را نمي پذيرد

7 6 5 4 3 2 1 

مدير از ما انتظار دارد كه در كليه دوره هاي آموزشي -48
 شركت نمائيم

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما براي آشنايي ما با قوانين و مقررات و دانش -49
سازماني كالسهاي آموزشي حضوري و غير حضوري برگزار مي 

 كند

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما تاكيد مي كند كه جزوات آموزشي در اختيار -50
 كاركنان قرار گيرد

7 6 5 4 3 2 1 

روش هاي مورد استفاده مدير ما موجب شده است كه -51
نتايج آرشيو كاملي از اقدامات انجام شده، روش هاي انجام كار و 

 آن در اختيار كاركنان باشد

7 6 5 4 3 2 1 

روش هاي مدير ما موجب شده است كه آرشيو كاملي از -52
 قوانين و مقررات ، كتب و مقاالت در اختيار ما قرار گيرد

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما تاكيد دارد كه پايگاه هاي اطالعاتي و منابع دانشي -53
 در سازمان ما مشخص باشد

7 6 5 4 3 2 1 

 7 6 5 4 3 2 1 مدير ما خيلي به گزارشات شفاهي اهميت مي دهد-54
 7 6 5 4 3 2 1 مدير ما براي انجام كارها روش هاي جاري را كافي نمي داند-55
  مدير ما به تجربيات و مهارت هاي ما توجه مي كند-56
 

7 6 5 4 3 2 1 

  استمدير ما به بروز خالقيت توسط كاركنان عالقه مند -57
 

7 6 5 4 3 2 1 

 7 6 5 4 3 2 1 مدير ما توجه ويژه اي به كاركنان صاحب دانش دارد-58

 7 6 5 4 3 2 1  مدير ما عالقه به ابالغ دستورات بصورت كتبي ندارد-59
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مدير ما هميشه از كاركنان در انجام امورات نظر خواهي مي -60
 كند

7 6 5 4 3 2 1 

گزارشات خود را حضورا و به مدير ما دوست دارد افراد -61
 صورت كالمي ارائه دهند

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما به كاركنان در انجام كارها آزادي عمل مي دهد-62
 

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما به دانش و مهارت هاي فردي ما اهميت مي دهد-63
 

7 6 5 4 3 2 1 

افرادي كه از دانش فني و تخصص بااليي برخوردارند مورد -64
 توجه قرار مي گيرند

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما توجه ويژه به همكاري كاركنان با همديگر دارد-65
 

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما معتقد به ادامه همكاري افراد بازنشسته با سازمان -66
  است

 

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما به خوبي چشم انداز سازمان را براي ما تفهيم مي -67
  كند
 

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما با استفاده از تجربيات خود به راحتي سيماي آينده -68
 سازمان را براي ما ترسيم مي كند

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما تاثير زيادي بر جو حاكم بر محيط سازمان داشته -69
  است

 

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما به خوبي  راههاي مقابله با مقاومت كاركنان را مي -70
 داند

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما در مواردي كه نياز به كمك داريم، شخصا براي حل -71
  مسئله با ما همراهي مي كند

 

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما تمايل زيادي به ارتباط چهره به چهره به منظور -72
 انتقال دانش تجربي دارد

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما از ارائه دانش تجربي كاركنان حمايت مي كند-73
 

7 6 5 4 3 2 1 

 7 6 5 4 3 2 1 مدير ما به گزارشات كتبي اهميت مي دهد-74
مدير ما هميشه مي گويد بر طبق قوانين و مقررات جاري -75

 سازمان اقدام نمائيد

7 6 5 4 3 2 1 

 7 6 5 4 3 2 1مدير در صورتي به توضيحات ما توجه مي كند كه بصورت -76
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 كتبي و مستند باشد

 7 6 5 4 3 2 1 گزارشات شفاهي اهميت مي دهدمدير ما خيلي به -77
مدير ما در خيلي از مسائل از تجربه شخصي خود استفاده -78

 مي كند

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما در هنگام بروز حادثه از كاركنان و تجارب آنها -79
 استفاده مي كند

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما به مستند سازي تجربيات توسط كاركنان اعتقاد -80
  ندارد

 

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما در بسياري از موارد براي حل مشكالت خود مداخله -81
 مي كند

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما تمايل دارد هميشه بصورت حضوري به كاركنان -82
 كمك كند

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما در بسياري از موارد از كاركنان صاحب دانش -83
 حمايت مي كند

7 6 5 4 3 2 1 

 7 6 5 4 3 2 1 مدير ما هميشه بعنوان يك راهنما عمل مي كند-84
مدير ما اسناد و مدارك مورد نياز را به خودمان ارجاع مي -85
 دهد

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما اطالعات را بين واحد ها توزيع مي كند-86
 

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما كليه امكانات را جهت دسترسي افراد به پايگاه -87
 علمي فراهم مي كند هاي

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما هميشه دوره هاي ويژه آموزشي براي كاركنان -88
 طراحي و اجرا مي كند

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما هميشه بهترين تجهيزات كمك آموزشي را براي -89
 آموزش هرچه بهتر كاركنان فراهم مي كند

7 6 5 4 3 2 1 

بهترين اساتيد براي  مدير ما هميشه تاكيد دارد كه از-90
 آموزش استفاده شود

7 6 5 4 3 2 1 

سازمان ما داراي آرشيو كاملي از اقدامات انجام شده،روش -91
 هاي انجام كار و نتايج آنان است

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما بر تشكيل بانك ها اطالعات و علمي تاكيد دارد-92
  
 

7 6 5 4 3 2 1 

  سازماندهي مي شود در سازمان ما اطالعات و دانش-93
 

7 6 5 4 3 2 1 

 7 6 5 4 3 2 1مدير ما بر طراحي نقشه دانش و ترسيم درخت دانش تاكيد -94
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 دارد

مدير ما هميشه دستورات خود را بصورت شفاهي ابالغ مي -95
 كند

7 6 5 4 3 2 1 

مدير ما روش هاي جاري و دستورالعمل ها را براي انجام -96
 كارها كافي نمي داند

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما عاشق گزارشات حضوري و شفاهي است-97
 

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير به دانش هاي فردي ما اهميت مي دهد-98
 

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما به دانش فردي افراد توجه نمي كند-99
 

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما عالقه اي به خالقيت هاي فردي ندارد-100
 

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما با ارائه راهكارهاي جديد مخالفت مي كند-101
 

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما بر استفاده از روش هاي جديد تاكيد دارد-102
 

7 6 5 4 3 2 1 

  مدير ما مخالف نوآوري و خالقيت كاركنان است-103
 

7 6 5 4 3 2 1 

                

 7 6 5 4 3 2 1 مدير ما از وضع موجود سازمان رضايت دارد-104

  1  2  3  4  5  6  7  كار شما عادي و تكراري است؟-105

من وهمكارانم در اكثـر اوقـات كارهـاي مشـابهي انجـام      -106

  ميدهيم

              

  1  2  3  4  5  6  7  من وهمكارانم  دراين اداره كارهاي تكراري انجام ميدهيم -107ا

                ما كارهاي يكسان را با فنون مشابهي انجام مي دهيم-108

مسير انجام دادن كارهاي اصلي كه معموال من با آن روبـرو   -109

  مي شوم مشخص و معين است

7  6  5  4  3  2  1  

مراحلي كه براي انجام دادن كارها بايد طي نماييم مشـخص  -110

  هستند

7  6  5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  6  7  آن چه را كه من بايد انجام دهم مشخص هست.  -111
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انجام مي دهم مي توانم به رويـه هـا و    در رابطه با كاري كه-112

  روش هاي از پيش تعيين شده تكيه نمايم

7  6  5  4  3  2  1  

قوانين و مقررات روشني وجود داردكه طـي آن انتظـاراتي   -113

  كه از من مي رود به طور دقيق مشخص گردد.

7  6  5  4  3  2  1  

به من اجازه داده مي شودتا توانايي و استعدادهاي خـود را  -114

  بروز دهم.

7  6  5  4  3  2  1  

در اداره ما هر شخص بايد بداند كه چه كسـي سرپرسـت    -115

مستقيم اوست و خطوط سلسله مراتب گزارش دهـي بايـد بـه    

  روشني تعريف شود.

7  6  5  4  3  2  1  

  1  2  3  4  5  6  7 مشاغل ما به روشني تعريف شده اند. -116

شودو اغلب در اداره ما تشكيل  مي  گروههاي كاري موقت -117

  تغيير مي كنند.
7  6  5  4  3  2  1  

تمامي تصميمات به وسيله مديريت سـطوح بـاالتر مـورد    -118

  .اتخاذ مي شود

7  6  5  4  3  2  1  

فعاليتهاي استاندارد به وسيله رويه ها (كه به صـورت بـر   - 119

  جسته مشخص مي شوند) تحت پوشش قرار مي گيرند

7  6  5  4  3  2  1  

صورت عمودي و هم به صورت افقي ايجاد ارتباطات هم به  -120

  گردد

7  6  5  4  3  2  1  
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Abstract:  

In complex conditions of growing technology, global communication and information 
network, reliance on traditional approach and experience cannot guarantee future success 
in business. Organizations are forced to experience new organize era that are the most 
important enablers of sustainable competitive advantage. Whereas, knowledge is an 
important source of the knowledge-based organizations, the organizations that can use 
knowledge management (KM), with regard to their strategic planning, will become a core 
competence in the knowledge age.  

Aim of the KM model design in Police Force of Islamic Republic of Iran, this research 
(essay) is conducted with descriptive survey study. population are all security office staff 
of  NAJA. Using the cocharne statistical formula to determine sample size, a sample of 
٤٠٠ people are selected. 

This sample size was chosen on the results of interviews regarding the focus groups in 
separation of jobs according to Charles Peru Model, and at least ١٠٠ core-control studied 
are selected. Approved questionnaire was distributed among employee, and data collected 
were analyzed. with analysis of variance (ANOVA) and factor.  

Innovation research on the breakdown is based of jobs on two components of assessment 
and accountability. This model is according on knowledge-based technology (referring 
on Charles -Peru knowledge) to identify the knowledge creation process for each job on 
Nonako - Takeochi model, with focusing KMt on the two components of implicit  and 
explicit knowledge. basing on Choi model and explaining their relationship, this study 
introduce a model of integrated and coordinated of KM.  

Research consistently show a relationship between enterprise technology (or inner 
technology), KM processes and KM style. In other words, repetitive jobs with internal 
storage of knowledge and passive (or static) KM style, non-repetitive jobs with 
knowledge outer (or exterior) and dynamic KM style, artistic and skills jobs with social 
construction of knowledge and humanist KM style, and engineering jobs with knowledge 
combination and system-oriented KM style have fitness and coordination.  

Keywords: knowledge management (KM), knowledge conversion process, knowledge 
management style, organizational technology 

 

 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


	01
	2
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	09
	10



