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 چکیده

هاي شخصي، در اذهان مردم ، و دانایيهامهارتها، به دانشي اشاره دارد که در پي تجربهدانش ضمني یا دانش تلویحي  :مقدمه

هدف از این  .توضیح داد یا به دیگران انتقال داد راآنتوان آید، و فرموله کردن آن بسیار مشکل است و نميجوامع پدید مي

با  شناسيدانشایران: از دیدگاه متخصصان علم اطالعات و  هايدانشگاهپژوهش ارائه الگوي پارادایمي تسهیم دانش ضمني در 

 .باشدميرویکرد گراندد تئوري 

 پژوهش این آماري جامعه. است شده انجام تئوري گراندد روش با که است کیفي نوع از حاضر تحقیق رویکرد: شناسیروش

 (ايزنجیره )ارجاع برف گلوله روش به هستند خبره دانش مدیریت زمینه در که شناسيدانش و اطالعات علم متخصصان شامل

 .شد انجام مصاحبه نفر 12 از مطالعه این در. است باز و عمیق مصاحبه به صورت اطالعات آوريجمع روش. اندشده انتخاب

 کار در نفس به اعتماد افزایش، تیم استحکام و قوام، نوآوري و خالقیت بر تواندمي ضمني دانش تسهیم داد نشان: هایافته

 رقابتي مزیت کسب، سازمان و خود ضعف و قوت نقاط دقیق شناسایي، نگريآینده، تخصصي و فني هايمهارت کسب، کارکنان

 بر سازمان به وفاداري و گیريتصمیم در کیفیت، سازمان هاينیازمندي دقیق شناسایي، هزینه کاهش و وريبهره افزایش، پایدار

 .باشد مؤثر کارکنان

از اهمیت دانش در فرآیند کاري کارکنان  هادانشگاهتسهیم دانش ضمني، آگاهي مدیران  در ایجادعامل  ترینمهم: گیرینتیجه

شناسایي شده، الگوي  هايمؤلفهانگیزشي است با توجه به  هايمحرکو همچنین نهادینه نمودن فرهنگ تسهیم دانش با استفاده از 

به  تواندميقرار گرفت. الگوي ارائه شده  مدنظر هادانشگاهدر در تسهیم دانش  مؤثر هايمؤلفهنظري ارائه شد. در این الگو، کلیه 

 شود.در کشور استفاده  هادانشگاهعنوان راهنماي جامعي براي کلیه 
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 شناسيدانش و اطالعات علم متخصصان ،تئوري گراندد ،ضمني دانش: هاکلیدواژه

 

 مقدمه

 به با تا کوشندمي پایدار رقابتي برتري به دستیابي در دانش حیاتي نقش به اعتقاد با هاسازمان امروزه

 اهداف به دستیابي جهت در منظم طور به را خود دانشي هايدارایي ارزش، نوین هاينظام کارگیري

 ضمني دانش از. شوند مندبهره خود عملکرد سازيبهینه براي هادارایي این از و نموده مهار استراتژیک

 را ضمني دانش، 1نتاگر، ابتدایي تعریف یک در، اندمشابه هم با بیش و کم که شده ارائه متعددي تعاریف

 .(1397، )جالوند باشدپذیر نميامکان آن انتقال و شودمي آشکار استعمال طریق از فقط که داندمي دانشي

 ضمني دانش» آنها نظر به، است گرانت مشابه نیز (Morris, 2003 Miller &) میلر و موریس تعریف جوهره

 عمیقا   ماست تفکر ناپذیرجدایي جزء دانش این که آنجا از و دهیممي انجام یا گوییممي آنچه از است بخشي

 است ذهني الگوهاي معناي به بیشتر آنها تلقي در ضمني دانش بنابراین. «کندمي پیدا تجلي ما کار نحوه در

 آشکاري راه تنها مثابه به کاربرد به تصریح با فوق تعریف دو هر. کندمي منعکس عمل و گفتار در را خود که

 را ویژگي این. دارند اشاره ضمني دانش بودن ناخودآگاه هب تلویحا  تفکر از آن جداناپذیري و ضمني دانش

 و هاروش ،هاشیوه دانش را ضمني دانش وي. است کرده لحاظ خود تعریف در صراحت به روزنبرگ

 دلیل باشد قادر آنکهيب گیردمي کار به را آنها خود دلخواه نتایج به رسیدن ضمن فرد که داندمي هایيطرح

 جنبه به ضمني دانش از روزنبرگ برداشت .(1384 ،فرقوامي ، بیگ و)فتحیان کند بیان برایشان واضحي

 ادله با راآن بتوان آنکهيب، شودمي الهام حس یک همچون ضمني دانش. دارد توجه آن اشراقي و شهودي

 در مهم عاملي، است سازمان حیاتي منابع از یکي دانش. (1384، )میرزابیگي کرد استدالل و اثبات قوانین و

 و کاال تولید براي منابع سایر از توانندنمي هاسازمان آن که ايگونه به است؛ پایدار رقابتي مزیت ایجاد

 قالب در دانش مدیریت رونیا از .(Davenport, De Long & Beers, 1998) کنند استفاده خوبي به خدمات

 و ادراک، خلق، اشاعه، گذارياشتراک به فرآیند ارتقاي و سازيساده راستاي در هافعالیت از ايمجموعه

 به. (1389، زادهحسن) کندمي کمک اهدافشان به دستیابي مسیر در هاسازمان به دانش کارگیري به

 مدیریت ضروري عنصر، رونیا از و بوده اهمیت با اریبس محوردانش يهاسازمان در دانش گذارياشتراک

 دانش به آگاه بر کارکنان ویژه به، خود دانش مخزن از مؤثر استفاده براي سازمان هر. شودمي محسوب دانش

 ,Stenius) است پسندیده رفتار سازماني منظر از دانش گذارياشتراک به، دلیل همین به و است متکي سازمان
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Hankonen, Ravaja, & Haukkala, 2016) .ضمني دانش براي موجود متون در که مضامیني ترینعمده 

 دارد مهارت با مستقیم ارتباط دارد؛ سازماني مبناي قویا  است؛ فردي نوعا  ضمني دانش است: شده برشمرده

 عملي هوش و کاربردي یادگیري، عملي یادگیري بر تأکید با ضمني دانش این بر عالوه. است مدار زمینه و

 کسب بشري رقابت طبیعت به توجه با و باشد داشته گرایي تئوري ماهیت اینکه تا دارد بودن عملي به گرایش

 تجربه و تمرین در. آوردمي همراه به خود با را رقابتي مزیت که است قانوني محیطي پشتیباني به منوط آن

 اشکال انجام و مشاهده با کارآموزي و تلمذ وسیله به و شودمي بیان ماهرانه اجراي طریق از. دارد ریشه

 رقابلیغ از عیني به انتزاعي تکاملي سیر توانمي شده یاد تعاریف در. (1382، )سلطاني شودمي منتقل یادگیري

 از هدفمند پذیريانتقال به ناپذیري انتقال و کاربردي دانش و مهارت به ذهني الگوهاي و شهود، شناخت

 مفهوم که است آن گویاي امر این. کرد مالحظه را کارآموزي و یادگیري طریق از انتقال به انتقال غیرقابل

 باید آن کردن عملیاتي و مدیریت براي. است شناور عیني نسبتا   تا مطلق انتزاع از پیوستاري در ضمني دانش

 هايظرافت از پوشيچشم معناي به این. شود هدایت نسبي عینیت به کامل انتزاع از ضمني دانش کوشید

 و تسهیم تا شود فراهم آن شناخت براي مناسبي بستر که است آن هدف. نیست ضمني دانش ناملموس

 انتقال اصلي روش اغلب رو در رو تعامل. (1387موسوي و اماني، ، )خبازي نماید هموار راآن به دستیابي

 ضمني دانش انتقال با اطمینان عدم و ریسک سطوح (.Nonaka & Takeuchi, 1995) است ضمني دانش

 طور به سازمان یک کارکنان میان در دانش تسهیم .(Foos, Schum & Rothenberg, 2006هستند ) مرتبط

 ,Islam, Jasimuddin & Hasan) شودمي تلقي کار و کسب در حیاتي مؤلفه یک عنوان به ايگسترده

. هستند آموزشي هايهمایش یا رویدادها از ناشي که هستند رسمي ضمني دانش هايانتقال از برخي (.2015

 غیررسمي اجتماعي هايشبکه، سازماني بین ارتباطات از ناشي و هستند غیررسمي دیگر برخي حالي که در

 شامل است ممکن ضمني دانش اشتراک به. (Holste & Fields, 2010) باشدمي کارکنان تعامالت و

 leonard and) باشد همکاران به نسبت رقابتي مزیت دادن دست از جمله از، يفردمخاطرات 

Sensiper,1998). تعامل طریق از که هاستمهارت و تجربه، دانش تبادل فرآیند یک دانش اشتراک 

 دیدگاه دو ضمني دانش انتقال با رابطه در (.Teh and Sun, 2012) آیدمي به وجود سازمان یک در اجتماعي

 توانمي ضمني صورت به را فقط ضمني دانش است معتقد پوالني نظر مبناي بر اول دیدگاه. دارد وجود

 بر دیدگاه این لذا، ندارد وجود ضمني دانش رسمي و عیني انتقال براي روشي هیچ اساس این بر. آموخت

 بر دوم دیدگاه. کندمي تأکید ضمني دانش انتقال براي نزدیک روابط و اجتماعي ارتباطات، تعامل اهمیت

 به آن تبدیل به منوط را ضمني دانش کارآمد نتقالا (Nonaka & Takeuchiي )نوناکا و تاکاچ آراي مبناي
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 طریق از امر این که دارد را آشکار دانش به تبدیل قابلیت ضمني دانش اساس این بر. داندمي آشکار دانش

 ضمني دانش انتقال در تبدیلي مکانیسم توانمي که را فوق رویکرد دو. شودمي محقق سازيبیروني فرآیند

 .(1389پیردال،  نیري، خلج، و مهریزي، باقرزاده رضازاده) دهندمي تشکیل را ضمني دانش بحث اساس نامید

دانش اعم از کسب،  هايحوزهنقش بسیار مهمي در  شناسيدانشآنجایي که متخصصان علم اطالعات و  از

در جهت ارتقاء کمي و  تواندميآنان  هايدیدگاهدانش دارند استفاده از  گذارياشتراکسازماندهي و به 

در این مقوله به صورت کیفي،  ايمطالعهبه این ترتیب، نبود  باشد مؤثر هادانشگاهکارکنان  هايفعالیتکیفي 

 انجام این پژوهش را از لحاظ مناسب، به موقع بودن و جامعیت حائز اهمیت نموده است.

 

 پژوهش پیشینه

به بحث دانش ضمني توجه بسیار زیادي شده است. حجم باالي منابع منتشر شده در این  در دنیا

خاص به  هايجنبهمختلفي انجام شده که هر یک از  هايپژوهشحوزه، گواه بر این ادعاست. در این حوزه 

. در راستاي موضوع پژوهش حاضر، منابع مختلفي یافت شده است که هر اندنمودهمسئله دانش ضمني توجه 

یک آثار و نتایج دانش ضمني را مورد بررسي قرار دادند که در ادامه به معرفي برخي از این آثار پرداخته 

انجام شد  (1387) نتیطپاکتوسط  انساني منابع گروهي و فردي توانمندسازي سيبرر به پژوهشي .شودمي

 افزایش و انساني منابع کیفي ارتقاء سودمند ابزارهاي از یکي عنوان به توانمندسازي امروزه نتایج نشان داد

، امروزي کار و کسب تغییر حال در محیط در موفقیت کسب منظور به. گرددمي تلقي سازماني اثربخشي

، باال سطح مدیران تا مقدم خط کارکنان از اعم، کارکنان کلیه خالقیت و انرژي، نظرات، دانش به هاسازمان

 تا مقدم خط کارکنان از اعم، کارکنان توانمندسازي طریق از هاسازمان، امر این تحقیق جهت. نیازمندند

، هاسازمان گرایش علل، ضرورت، توانمندسازي تعریف از پس مقاله این در .نیازمندند، باال سطح مدیران

 و است گرفته قرار نظر امعان مورد کارکنان توانمندسازي موانع و هابرنامه، نیازهاپیش، مؤثر عوامل، اهداف

 توانمندسازي اجراي از حاصل نتایج انضمام به کارکنان توانمندسازي جهت عملي راهکارهایي، پایان در

 انتقال رابطهپژوهشي در  .است گردیده ارائه، مدل یک قالب در توانمندسازي اصلي عوامل ترسیم نیز و آنان

و زاده توسط قربان مازندران استان نور پیام هايدانشگاه در کارکنان توانمندي احساس با ضمني دانش

 بین که معني این به است پژوهشي متغیرهاي بین رابطه وجود بیانگر تحقیق نتایج شد( انجام 1388نیا )خالقي

 سوي از گیريتصمیم مسئولیت پذیرش، گیريتصمیم در کارکنان توانایي و سوکی از يمنض دانش انتقال

 پیامدهاي مسئولیت پذیرش، نهایت در و اجرا و گیريتصمیم با مرتبط ابزارهاي به کارکنان دسترسي، دیگر
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 اعتماد نقشپژوهشي با عنوان . وجود دارد داريمعني و مثبت رابطه، سو دیگر از کارکنان سوي از تصمیم

( 1391) ابراهیمي، محمدي فاتح و حاجي پورتوسط  مدرس تربیت دانشگاه کارکنان شغلي دانش تسهیم در

 بسیار، راهبردي دارایي یک عنوان به دانش مدیریت از استفاده، امروزه که است آن از حاکي نتایجانجام شد 

 هايپژوهش تمام. دارد خاصي اهمیت اندیشمندان از بسیاري نظر از دانش مدیریت، رونیا از. است شده باب

 از یکي هم پژوهش این. دهند ارتقاء را دانش مدیریت ايحلقه 4 چرخه دارند سعي، دانش مدیریت

 تأثیر بررسي به منظور این براي. است تهگرف هدف را دانش تسهیم یعني دانش مدیریت اصلي هايحلقه

 شده پرداخته مدرس تربیت دانشگاه در دانش گذاشتن اشتراک به در کارکنان تمایل بر سازماني اعتماد

 و است بوده تهران شهر در مستقر مدرس تربیت دانشگاه کارکنان کلیه، حاضر پژوهش آماري جامعه. است

 پژوهش این در استفاده مورد اصلي هايآزمون. است کارکنان این زا نفر 171 پژوهش این بررسي مورد نمونه

 نشان کارکنان بین از نامهپرسش گردآوري از حاصل نتایج. است پیرسون همبستگي آزمون و رگرسیون

 به اعتماد و سازمان انسجام به اعتماد، سازمان هايقابلیت به )اعتماد سازماني اعتماد گانهسه ابعاد که دهدمي

 این ضمني هايداللت. دارد دانش تسهیم در کارکنان تمایل بر مثبتي تأثیر کدام هر سازمان( خیرخواهي

. کرد گیريبهره آن نتایج از توانمي هم نظامي هايدانشگاه جمله از هادانشگاه سایر در که است این پژوهش

، نقشینه و توسط فدایي تهران دانشگاه در دانش مدیریت و سازماني فرهنگ بین رابطه بررسي به پژوهشي در

 و سازماني فرهنگ بین معناداري رابطه که داد نشان هاداده تحلیل و تجزیه نتایج شد.انجام  (1397) اندایش

 همچنین. دارد وجود دانش مدیریت با مأموریت(، پذیريانطباق، سازگاري، مشارکت به )تعهد آن عوامل

 براي معناداري هايبینپیش مأموریت و پذیريانطباق، سازگاري، مشارکت به تعهد که داد نشان نتایج

 تشویق را ضمني دانش انتقال استرالیا هايدانشگاه آیا که موضوع این اب پژوهشي در. باشندمي دانش مدیریت

 دانش انتقال عموما  استرالیا هايدانشگاه که داد نشان هایافتهانجام شد  (Chugh, 2015) چو توسط کنندمي

 بررسي. آید به وجود باید اعتماد، آزاد ارتباطات ضمني دانش انتقال بهبود براي کنندمي تشویق را ضمني

 هايواسط اثر، سازماني هايسیستم یادگیري زمینه در ضمني دانش گذارياشتراک به و کاریزماتیک رهبري

 نتایج. انجام شد (Shao, Feng & Wang, 2017)وانگ شائو، فنگ و  توسط دروني انگیزش و رواني جو

 افراد دروني برانگیزش مثبتي تأثیر خود نوبه به که دارد ایمني جو بر قوي تأثیري رهبري جذبه که داد نشان

 Rajendran, Narendran & Ping) تئوو پینگ  نارندران، راجندران .دارد آنها ضمني دانش تسهیم رفتار و

Teoh, 2017)  راهبردهاي مدیریت دانش ضمني اعم از ملموس و  تأثیردر پژوهش خود به بررسي و تعیین

 بر عملکردناملموس بر عملکرد سازماني پرداختند. نتایج نشان داد که مدیریت دانش ضمني اثر معناداري 
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و ترکیب، تنها  سازيبیروني، سازيدروني، سازياجتماعيسازماني دارد و از میان چهار بعد یعني 

 سازمان داشتند بر عملکردمعناداري از مدیریت دانش ضمني  یراتتأث، سازيدرونيو  سازياجتماعي

 عراق هايدانشگاه در ساختاري معادالت از استفاده با دانش اشتراک بر آمیز تحول رهبري تأثیر ارزیابي 

 هايمؤلفه که داد نشان نتایج: انجام شد (Al-Husseini & Elbeltagi, 2018) و البلتاجي توسط الحسیني

 نقش .است داشته دانش آوريجمع و تسهیم روي بر را تأثیر بیشترین فکري تحریک و آمیز تحول رهبري

 با تجربي مطالعه به صورت یک دانش بر اشتراک آن تأثیر و دانشگاهي تحقیق هايتیم در اجتماعي سرمایه

 De 2019ز )پرـ  و سادیاز ـ  ازید ،توسط گارسیا سانچز اسپانیا دانشگاه یک در دانشگاهي تحقیقاتي تیم 87

Saá-Pérez, & Díaz-Díaz Sánchez,) پیوندهاي اجتماعي سرمایه بعد دو هر که داد نشان نتایج. شد انجام( 

 رابطه ارزیابي پژوهشي در .دارند تحقیق هايتیم دانش بر اشتراک معناداري و مثبت تأثیر اعتماد( و دروني

 (Pangil & Nasurdin, 2019) نسوردین توسط پنجیل و کارکنان دانش اشتراک رفتار و سازماني تعهد بین

 ضمني دانش گذارياشتراک به در مهمي نقش هنجاري تعهد و احساسي تعهد که داد نشان هایافتهانجام شد 

اوالتوکان توسط آکاسیل و  نیجریه، بوون دانشگاه در دانشگاهیان بین در دانش اشتراک بر مؤثر عوامل .دارند

(Akosile & Olatokun, 2019)  سیاست تنها، سازماني عوامل بین در که داد نشان هایافتهانجام شد 

 اعتماد تنها فردي عوامل میان در که حالي در گذاردمي تأثیر دانش اشتراک بر توجهيقابل طور به دانشگاهي

، آموزش، شخصي اعتقادات، شخصي رضایت. دارد دانش بر اشتراک توجهيقابل تأثیر جنسیت. استمؤثر 

 .شدند شناسایي دانش گذارياشتراک به رفتار بر دیگري عوامل آگاهي

تعداد  رغمعليکه  دهدميمرور پیشینه پژوهش در خارج و داخل کشور، در زمینه تسهیم دانش ضمني، نشان 

در زمینه دانش ضمني کمتر از حد انتظار است. در خارج  هاپژوهشمقاالت در زمینه مدیریت دانش، تعداد 

. در اندشده متمرکز هامهارترفتاري و  موضوع دو تسهیم دانش ضمني بر حوزه يهاپژوهشاز کشور نیز، 

خارج از کشور روند رو به رشدي داشته و از کمیت مناسبي  هايپژوهشزمینه دانش ضمني، تحقیقات در 

ما اگر چه تحقیق در زمینه تسهیم دانش ضمني مورد توجه افراد قرار گرفته است. برخوردار است. در کشور 

اما تعداد این تحقیقات اندک بوده و همه تحقیقات انجام شده به روش کمي بوده است و تحقیقي جامع در 

 .خوردمياین زمینه کمتر به چشم 

 

 پژوهش سؤاالت

ساعتچي و عزیزپور ) يسازمانپژوهش حاضر، از پرسشنامه استاندارد رهبري  سؤاالتبراي تدوین 
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 پرسشنامه استفاده شده است. (1389اشان، زاده و محموديایران)فرهنگ سازماني دنیسون و ( 1384شویي، 

، خودارزیابي مستمر و بهبود گريمربيتوانمندسازي گروهي، تیم سازي،  هايمؤلفهرهبري سازماني شامل 

انسجام و هماهنگي، مشتري مداري، یادگیري  هايمؤلفهمستمر عملکرد و پرسشنامه فرهنگ سازماني شامل 

 .باشدمي اندازچشمسازماني، نیت و جهت استراتژیک و 

 .باشد مؤثر هادانشگاه کارکنان گروهي توانمندسازي در تواندمي چگونه ضمني دانش تسهیم .1

 .باشد داشته نقش هادانشگاه کارکنان سازي تیم در تواندمي چگونه ضمني دانش تسهیم .2

 .باشد مؤثر ريگمربی بر تواندمي چگونه ضمني دانش تسهیم .3

 .باشد مؤثر هادانشگاه کارکنان مستمر ارزیابي خود در تواندمي چگونه ضمني دانش تسهیم .4

 هادانشگاه کارکنان عملکرد مستمر بهبود در راهکارهایي چه ضمني دانش تسهیم اهمیت به توجه با .5

 .کنید بیان یدتوانمي

 .باشد مؤثر هادانشگاه در (مداري مشتري) مشتري جلب در تواندمي ضمني دانش تسهیم چگونه .6

 .باشد مؤثر (استراتژیک جهت و نیت) راهبردي ریزيبرنامه در تواندمي چگونه ضمني دانش تسهیم .7

 .باشد مؤثر هادانشگاه کارکنان هماهنگي و انسجام در تواندمي چگونه ضمني دانش تسهیم .8

 .دانیدمي چه هادانشگاه بر کارکنان سازماني یادگیري فرآیند در را ضمني دانش تسهیم نقش .9

 تفهیم هادانشگاه کارکنان به توانمي چگونه را دانشگاه اندازچشم ضمني دانش تسهیم اهمیت به توجه با .10

 .کرد نهادینه و

 

 پژوهش وشر

 کیفي پژوهش. است شده انجام 1تئوري گراندد روش با که است کیفي نوع از حاضر تحقیق رویکرد

 استقرایي استنباط روش به هاداده و بوده طوالني نسبتا  وقت صرف مستلزم آن انجام که است ايپیچیده فرآیند

 است کیفي پژوهش شیوه یک تئوري گراندد روش. (1383، فرد، الواني و عادل آذردانایي) شوندمي تحلیل

 سه به معموال  تئوري گراندد روش .یابدمي تکوین اينظریه، هاداده دسته یک از استفاده با آن وسیله به که

 سیستماتیک روش از تحقیق این در. 4سازاگرا شیوه و 3نوخاسته شیوه، 2سیستماتیک شیوه. شودمي اجرا شیوه

 
1. Grounded Theory 
2. Systematic 

3. Newcomer 

4. Compatible 
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 سیستماتیک روش. است شده استفاده هاداده تحلیل و تجزیه براي شودمي داده نسبت 1کوربین و استراوس به که

 .است انتخابي کدگذاري و محوري کدگذاري، باز کدگذاري اصلي مرحله سه به خود

 خبره دانش مدیریت زمینه در که شناسيدانش و اطالعات علم متخصصان شامل پژوهش این آماري جامعه

 .اندشده انتخاب 2(ايزنجیره )ارجاع برف لهگلو روش به هستند

 مصاحبه نفر 12 از مطالعه این در. باشدمينیمه ساختاریافته  مصاحبه به صورت اطالعات آوريجمع روش

پس از رسیدن به مرحله اشباع نظري  وبه صورت هدفمند و به روش گلوله برفي بوده  گیرينمونه .شد انجام

 MAXQDA 10 افزارنرمي حاصله از مصاحبه به صورت نوشتاري پیاده و در هادادهمصاحبه به اتمام رسید. 

 بارگذاري و کدگذاري باز انجام گردید.

 

 پژوهش نتایج
 هامصاحبه از نمونه یک اولیه کدگذاری. 1 جدول

 اولیه کدهای استخراج مصاحبه متن

 انگیزه و باال مهارت با کارکناني تربیت تواندمي ضمني دانش تسهیم»

 تخصصي و فني يهامهارت انتقال در همچنین. کند تسهیل را مناسب

 «نیست انتقال قابل دانشي هر که داندمي فرد و دارد را ايعمده نقش

 سازمان وريبهره افزایش براي مؤثر روشي و فرایند یک مستمر بهبود»

 تمامي در کیفیت بهبود و سازگار، ثابت رشد یک آن هدف که است

 احساس کارکنان». «باشدمي رسانيخدمت فرآیندهاي و هاسرویس

 بیشتر سازمان به شانوفاداري و کرد خواهند سازماني وحدت

 مزیت تقویت و نوآوري در کلیدي نقش سازماني یادگیري»«شودمي

 بگیرند یاد را جدید دانش باید کارکنان بودن نوآور براي لذا دارد رقابتي

 ترکیب و موجود دانش توزیع و کسب با یادگیري. کنند تسهیم راآن و

 «شودمي ایجاد کارکنان توسط آنها

 کارکنان براي مهارتي هايآموزش ضرورت
 کارکنان توانمندي افزایش
 کاربردي هايدانش انتقال فراگیري

 ضمني دانش تسهیم مناسب انگیزه ایجاد
 کارکنان فني و تخصصي هايمهارت انتقال زمینه

 سازمان وريبهره افزایش
 سازمان رشد زمینه

 رسانيخدمات یتکیف بهبود 
 يسازمان يفرآیندها کیفیت بهبود

 سازماني وحدت
 سازمان به وفاداري 

 کارکنان بودن نوآور بروز زمینه
 رقابتي مزیت تقویت
 کارکنان خالقیت بروز زمینه

 دانش کسب ضرورت
 دانش توزیع ضرورت
 دانش ترکیب

 
1. Strauss & Corbin 

2 .Snow Ball 
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 مشاهدات همراه به آنان نظرات و شده نگهداري و ضبط شوندگانمصاحبه نظرات شرح کلیه، مصاحبه انجام در

 توسط شده ارائه در نظرات اشباع نقطه به رسیدن از بعد. شد تبدیل متن به، آنان برداشت و پژوهشگران

 کدگذاري قاعده براساس سپس و تنظیم جداگانه جدول 10 قالب در کدگذاري اولیه يهاداده، شوندگانمصاحبه

 کدهاي به اولیه کدهاي، آنها سازيخالصه منظور به، شده تولید کدهاي زیاد تعداد به توجه با. گردید اقدام ثانویه

 در. است بوده یکدیگر به اولیه کدهاي معناي و مفهوم قرابت در اقدام این پایه و اساس که شدند تبدیل ثانویه

 شماره جدول در شوند مقوله یک به تبدیل مفهوم چند که است این بر تالش، ثانویه کدگذاري قسمت در نهایت

 .است گردیده ارائه مقوالت و مفاهیم به ثانویه کدهاي تبدیل چگونگي 2
 شده تولید طبقات و مقوالت، مفهومی کدهای، ثانویه کدهای. 2 جدول

 ثانویه کد مفهوم مقوله طبقات متغیر

تسهیم
 

ش
دان

 
ضمني
 و 

توانمندسازي
 

گروهي
 روحیه ایجاد 

 همفکري

 دانش ارتقاء

 کارکنان
 قدرت افزایش. رسمي اختیارات واگذاري کارکنان توانمندسازي

. کارکنان به بخشیدن قدرت. کارکنان قانوني

 نقاط شناسایي. کارکنان نفس به اعتماد تقویت

. جمعي اطالعات انتقال. تجربه انتقال. ضعف

. سازماني ارتقاء يهامشوق. مالي يهامشوق

 ضمني دانش مستندسازي. گروهي هايبحث

 گروهي تعامل. کارکنان

 سازماني تحرک
 دانش تسهیم

 سازماني
 اختیار تفویض

 کارکنان دانش مستندسازي اختیار تفویض تمرکززدایي

 گروهي دانش انتقال گروهي تعامل 

  سازماني تحرک 

تسهیم
 

ش
دان

 
ضمني
 و 

تیم
 

سازي
 

 مدیران حمایت

 مدیریت از ارشد

 دانش

 روحیه تقویت

 گروهي کار

 و هاقابلیت شناسایي

 فردي هايمهارت

. فردي تجربیات. فردي عالیق شناسایي

 هايبحث. فردي يهامهارت شناسایي

. تیمي کار بر نظارت. اندیشيهم. گروهي

 کار هايضعف شناسایي. تیمي کار تقویت

 مناسب انتخاب. هامسئولیت تعیین. تیمي

. از یکدیگر اعضاء قبلي شناخت. تیم اعضاء

. تیمي کار تقویت. تیمي کار انگیزه تقویت

 شناخت. تیم اعتمادسازي. تیم خالقیت

 قوام. تیم رفتار الگوهاي. فردي دانش خألهاي

 تیم استحکام و

 

 مهارت به توجه

 فردي خالقیت و

 شناسایي

 توانمندهاي

 کارکنان فردي

 هامسئولیت تعیین

 مشارکت

 محوري

 روحیه تقویت

 همکاري

 سازمانيدرون

 هماهنگي و همفکري

 تیم
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تسهیم
 

ش
دان

 
ضمني
 و 

مربي
گري

 
 فرهنگ ایجاد

 سازماني

 محوردانش

 به توجه

 يهامهارت

 ايحرفه

 هايدوره تشکیل

 هايمهارت انتقال. مهارت با کارکنان تربیت آموزشي

. آموزشي کارگاه برگزاري. تخصصي و فني

 هايآموزش. مربي جایگاه و نقش تعیین

. آموزشي تحول. بهتر آموزش کیفیت. عملي

 هايتجربه انتقال. ذهني هايتجربه انتقال

 از دعوت. مناسب انگیزه. زیستي

 شیوه به هامهارت انتقال. نظرانصاحب

 رفع. آشکار به ضمني دانش تبدیل. کاربردي

 حوزه با آشنایي. شکست از جلوگیري. نواقص

 بهینه تصمیمات اخذ. کاري مختلف

 روحیه تقویت

 یادگیري

 افراد به توجه

 دهندهارائه

 تجربه

 و فني هايتجربه انتقال

 مهارتي

 

 فرهنگ ایجاد

 و آموزش

 یادگیري

 از دانش آشکارسازي

 صریح به ضمني

  عملي آموزش 

تسهیم
 

ش
دان

 
ضمني
 و 

خودارزیابي
 

مستمر
 

 و نظارت

 ارزیابي

 دانش فرایندهاي

 ضمني

 تعیین

 هايشاخص

 کارکنان ارزیابي

 هايشاخص شناسایي

 ارزیابي

. ارزیابي فرآیند. ارزیابي هايشاخص انتخاب

. توانمندسازي سطح افزایش. کارکنان ارزیابي

. نگريآینده توانایي. توانمندي تطبیقي مقایسه

 بر نتایج نظارت. موفقیت مالک تعیین

 کاري انگیزه. نفس به اعتماد افزایش. عملکرد

 توانایي درک. بودن مفید احساس. بیشتر

. خدمت ضمن هايدوره برگزاري. سایرین

 افزایش. علمي سطح ارتقاء. دانش ارتقاء

 توان افزایش. ابهامات رفع. سازمان ارتقاء

 .پاسخگویي

 ارزشیابي

 تعیین

 هايشاخص

 عملکرد ارزیابي

 سازمان

 معیارهاي شناسایي

 توانمندسازي

 
 دانش ارزیابي

 زمان طول در
 

تسهیم
 

ش
دان

 
ضمني
 و 

بهبود
 

مستمر
 

عملکرد
  

 و مداوم ارزیابي

 ،مستمر
 سازمان عملکرد ارزیابي

. ارزیابي فرآیند. ارزیابي هايشاخص انتخاب

. توانمندسازي سطح افزایش. کارکنان ارزیابي

. نگريآینده توانایي. توانمندي تطبیقي مقایسه

 بر نتایج نظارت. موفقیت مالک تعیین

 کاري انگیزه. نفس به اعتماد افزایش. عملکرد

 توانایي درک. بودن مفید احساس. بیشتر

. خدمت ضمن هايدوره برگزاري. سایرین

 افزایش. علمي سطح ارتقاء. دانش ارتقاء

 توان افزایش. ابهامات رفع. سازمان ارتقاء

 هاشاخص تعیین

 معیارهاي و

 دانش مدیریت

 ضمني

 نیازهاي شناسایي

 آموزشي
 سازماني دانش ارتقاء

 یيعملکردگرا

 و فردي آموزش

 گروهي

 کارکنان

 کارکنان فردي ارتقاء
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 هايظرفیت افزایش

 دانش تسهیم

 .پاسخگویي

 گروهي دانش افزایيهم  

  
 و هابرنامه سازيشفاف

 اهداف

  
 تجربیات مستندسازي

 بازنشستگان

تسهیم
 

ش
دان

 
ضمني
 و 

مشتري
 

مداري
 

 و تعامل

 ارتباطات

 و سازماني

 فراسازماني

 ضرورت

 ارتباطات

 سازمانيبرون

 

 اجتماعي اعتماد افزایش
. مشتري دانش تحلیل و شناسایي

 کیفیت بهبود. مشتري دانش سازيیکپارچه

 بهبود. گیريتصمیم در سرعت بهبود. خدمات

. خصوصي و دولتي هايسازمان با ارتباط

 مراکز با ارتباط. صنعتي مراکز با ارتباط

 محیط توسعه. جامعه اعتماد اخذ. خدماتي

 ادامه. سازمان عملکرد بهبود. پایدار رقابتي

 ارائه. دانشجویان توانمندسازي. سازمان حیات

 تکریم. مشتري با تعامل. علمي یافته آخرین

 بهبود. عالیق کشف. مشتري حفظ. مشتري

. خدمت یا محصول بهبود. رقابتي مزیت

 اطالعات روزآمدي. مشتري دانش استخراج

 

 و شناسایي

 تحلیل

 هاينیازمندي

 مشتریان

 مشتري رضایت کسب

 
 با بهتر تعامل

 مشتریان
 خدمات کیفیت ارتقاء

 مزیت کسب

 پایدار رقابتي

 مزیت کسب

 رقابتي

 ارتباطات توسعه

 سازمانيبرون

 دانش يروزآمدساز  

 رقابتي مزیت کسب  

تسهیم
 

ش
دان

 
ضمني

و 
 

برنامه
ریزي
 

راهبردي
 

  
 اهداف تعیین

 استراتژیک

 بودن انهیگراواقع. اهداف بودن انهیگراواقع

. استراتژیک جهت تکمیل و تنظیم. هابرنامه

. سازمان اهداف با مشخص استراتژیک تدوین

 منویات آشکارسازي. هابرنامه شدن اجرایي

 شدن هدفمند و سوگیري. افراد دروني

 شدن تبدیل عمل به تئوري از. هابرنامه

 آموزش

 کارکنان

 دانش شناسایي

 سازمان
 سازمان دروني نیازسنجي
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 مستندسازي

 ضمني دانش

 مستندسازي

 دانش
 دانش مستندسازي

 تحلیل. سازمان هاينیازمندي تحلیل. هابرنامه

. کارکنان هاينیازمندي تحلیل. اطراف محیط

. سازمان دانش کنوني وضعیت شناسایي

 موفقیت تضمین. هابرنامه تدوین در همکاري

 سهیم. کارکنان جانبه همه همکاري. هابرنامه

 .ریزيبرنامه تدوین در شدن

 
 تحلیل و تجزیه

 محیطي

 تحلیل و تجزیه

 هانیازمندي

  
 دانش تحلیل

 سازمان

 
 گرایيعمل

 راهبردها

 يهابرنامه گرایيعمل

 راهبردي

 

 

 

تسهیم
 

ش
دان

 
ضمني
 و 

انسجام
 و 

هماهنگي
 

 وفاداري و اعتماد اعتمادسازي اعتماد کسب

 به احترام و وفاداري. اعتماد حس تقویت

 تقویت. وظایف انجام در هماهنگي. همکاران

 نیروي همفکري تقویت. ریزيبرنامه امور در

 احساس. کارکنان افکار توسعه. انساني

 وحدت. سازمان به وفاداري. سازماني وحدت

 و قوانین ترجمه. سازمان و پیشرفت

 با سازگاري و نامهآیین و هادستورالعمل

و  نامهآیین سازياجرایي. هاارزش

 هايارزش و عقاید تسهیم. هادستورالعمل

 کشف. سازماني ارتباطات استحکام. دروني

. هاقوت و هاضعف شناسایي. دانشي خألهاي

 ارتباط به تشویق و ترغیب

 اندیشيهم
 تعامالت افزایش

 علمي
 گروهي گفتمان

 

 به آگاهي

 و هانامهآیین

 مقررات

 موازي از جلوگیري

 کاري

 کسب

 هايمهارت

 فردي

 کردن نهادینه

 به آموخته

و  تمرین کمک

 کار در ممارست

 عملي آموزش

 

 کارگاه

 بازآموزي

 توانایي

 گروهي سازي گفتمان

 

 کنترل هاينظام

 یادگیري در

 افراد

 

تسهیم
 

ش
دان

 
ضمني
 

و
 

یادگیري
 

سازماني
  

 مشارکت سطح

 در پرسنل

 يهابرنامه

 اهداف تعیین

 استراتژیک

از  جلوگیري. رقابتي مزیت تقویت. نوآوري

 از جلوگیري. اندوزيتجربه. کاريدوباره

. سازي گفتمان فضاي. انرژي و وقت اتالف
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 برگزاري. مجازي هايدانشکده ایجاد راهبردي

 تبدیل. دانش انتقال در اعتمادسازي. هاهمایش

 .جمعي به فردي دانش

 

 روحیه ایجاد

 در مشارکت

 يهابرنامه

 راهبردي

 ساختن آگاه

 به پرسنل

 هايبرنامه

 راهبردي

 سازمان دروني نیازسنجي

 
 و وظایف تعیین

 هامسئولیت

 تحلیل و تجزیه

 سازمان هاينیازمندي

  
 تدوین در مشارکت

 هابرنامه

تسهیم
 

ش
دان

 
ضمني
 و 

چشم
انداز

 

 

 از وريبهره

 نیروي خالقیت

 انساني

 ابزارهاي از استفاده

 مجازي فضاي

مناسب  ایجاد بستر. اندیشيهم جلسات

. مجازي هايایجاد شبکه. (مجازي– فیزیکي)

 بیان سازمان به خاطر تعلق. اندازچشم اصالح

 انگیزش. انساني نیروي وريبهره. نظرات نقطه

. سخنراني برگزاري. آموزش ارائه. کارکنان

. آگاهي پوسترهاي. بروشور تدوین. سمینارها

. سازي گفتمان. دانش مدیرت هايدوره

. ايرشته درون و ايرشته میان ارتباطات

. علمي ارتباطات. مشترک هايپروژه اجراي

 از استفاده .سازماني ساختار. علمي کارگاه

. اجتماعي هايشبکه. اداري اتوماسیون

 .اعتمادسازي. آنالین گفتگوهاي

 افزایش

 نیروي وريبهره

 انساني

 و اعتمادسازي

 در منديعالقه

 اهداف به رسیدن

 ارتباطات تسهیل

 

 با اندیشيهم

 به در کارکنان

 رسیدن ثمر

 سازماني اهداف

 رویدادهاي برگزاري

 علمي

 

 برقراري مرحله این از هدف. است بیناد داده پردازينظریه در تحلیل و تجزیه دوم مرحله محوري کدگذاري

 که باشد داشته تحقق عنوان در پنج محوري طبقه با هاطبقه ریسا ارتباط. است شده تولید هايطبقه بین رابطه

 ،کوربین و استراوس) پیامدها و حاکم بستر، هاکنش و راهبردها، محوري پدیده، علي شرایط از عبارتند

1385). 
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 پارادایم مدل اساس بر محوری کدگذاری. 1 شکل

 

 (تحقیق 1اعتماد قابلیت) هاداده پایایی و روایی

 همان واقع در است بررسي حال در پژوهشگر که متغیري آیا که است سؤال این به پاسخ روایي

 و راهنما اساتید توسط پژوهش يهایافته روایي پژوهش این در. است سنجیدن حال در او که است چیزي

 پایایي. است شده بیان نهایي نظریه تغیر یا اصالح جهت مواردي و گرفته قرار بازبیني و مطالعه مورد مشاور

 فرآیند حسابرسي مطالعه از، حاضر پژوهش پایایي محاسبه براي دارد اشاره پژوهش يهایافته تکرارپذیري به

 رفته کار به تصمیم مسیر بتواند دیگري محقق که هستند حسابرسي قابل زماني هایافته. است شده استفاده

 تحقیق در دهد نشان را مطالعه سازگاري و کند پیگیري وضوح و روشني با را مصاحبه طول در محقق توسط

 
1.Trustworthiness 

 شرایط علی
کارکنانآموزش   

 تقویت روحیه یادگیري

هاي فرديکسب مهارت  

 بستر حاکم
سازي دانش ضمنيمستند  

 ایجاد فرهنگ سازماني دانش محور

 تحرک سازماني

 پیامد
 ایجاد روحیه همفکري

 تمرکززدایي

نیروي انساني وحدت رویه وريبهرهافزایش   

دانش سازيشفاف  

فراسازمانيتعامل و ارتباطات سازماني و   

 ریزيبرنامهایجاد روحیه مشارکت در 

 راهبردي

 راهبرد
نظارت و ارزیابي 

 فرآیندهاي دانش ضمني

 ارزشیابي

گرشرایط مداخله  
دانشحمایت مدیران ارشد از مدیریت   

 ها و خالقیت فرديتوجه به مهارت

 کارکنان

 مقوله اصلی
 

سطح مشارکت پرسنل در 

 تسهیم دانش ضمني

1.  
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 براي. است شده استفاده گرفته انجام يهامصاحبه پایایي محاسبه براي 1موضوعي درون توافق روش از کنوني

 علم مقطع التحصیلفارغ یک از )ارزیاب( کدگذار دو موضوعي درون توافق روش با مصاحبه پایایي محاسبه

 کند مشارکت پژوهش در )کدگذار( پژوهش همکار عنوان به تا شده درخواست شناسيدانش و اطالعات

 درون توافق درصد و کرده کدگذاري را مصاحبه سه تعداد پژوهش همکار این همراه به محقق سپس

 .شد محاسبه زیر فرمول از استفاده با رودمي کار به تحلیل پایایي شاخص عنوان به که موضوعي

 

∗  %100
تعداد کل کدها 

تعداد توافقات ∗2
 درون موضوعي درصد توافق= 

 

 .است آمده 3جدول  در کدگذاري این از حاصل نتایج
 کدگذار دو بین پایایی بررسی نتایج. 3 جدول

 کل تعداد مصاحبه عنوان ردیف

 هاداده

 تعداد

 توافقات

 عدم تعداد

 توافقات

 آزمون باز پایایی

 )درصد(

 68 9 31 90 اول 1

 74 12 39 105 دوم 2

 73 10 19 52 پنجم 3

 72 31 89 247 کل 4

 فرد و محقق) دو نفر توسط شده ثبت کدهاي کل تعداد، دهدمي نشان 3 جدول که طوريهمان

 کدها این بین توافقات عدم کل تعداد و، 89 کدها این بین توافقات کل تعداد، 247 برابر (کننده همکاري

 بوده باالتردرصد  60از  که استرصد د 72 ذکرشده فرمول از استفاده با کدگذار دو بین پایایي. است 31

 نتایج به اعتباربخشي (1387) بازرگان اینکه به توجه با .است تأیید مورد هاکدگذاري اعتماد قابلیت بنابراین

 به باز کدگذاري جریان در، مفهوم این از استفاده با. داندمي بنیاد داده تئوري پژوهش فرآیند از بخشي را

 شده پدیدار هايمقوله و اطالعات میان همگوني تطابق به تحقیق این در پژوهشگران پیوسته، ايمقایسه شیوه

 و پذیرفته صورت محوري کدگذاري مرحله در هامقوله به نسبت هاداده بازبیني از مشابهي فرآیند. پرداختند

 وقایع و رویدادها، شواهد و مرور را هاداده، آن از پس و کرده طرح هامقوله درباره هایيسؤال پژوهشگران

 موجود فرآیند با مقایسه طریق از را شده نمایان فرآیند پژوهشگران نظریه تکوین از پس .اندنموده جستجو را

 
1. Inter-Subject Agreement 
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 کدگذاري از آمده دست به هايطبقه از هرکدام 4جدول  در که اندنموده اعتباربخشي تحقیق نهیشیپ در

 .اندشده سنجي اعتبار پیشین علمي مستندات براساس، شده ارائه نظریه و محوري

 موضوع ادبیات با تحقیق از مدل عناصر مقایسه .4 جدول

مدل مفهومی متأثر از شرایط تسهیم دانش 

ضمنی
 ادبیات موضوع

 :علي شرایط

 کارکنان آموزش

 یادگیري روحیه تقویت

فردي يهامهارت کسب

 یادگیري زمینه در ضمني دانش گذارياشتراک و به یزماتیکرکا رهبري

  ( Shao, 2017) سازماني هايسیستم

 & Al-Husseini) دانش اشتراک بر و آمیز تحول رهبري تأثیر

Elbeltagi, 2018) 

 (Ozduran, 2017 Cem &) شهروندي بر رفتار سازماني مربیگري

 (محوري )طبقه اصلي پدیده

ضمني دانش تسهیم فرآیند در کارکنان مشارکت سطح

 (Chugh, 2015) کنندمي تشویق را ضمني دانش استرالیا هايدانشگاه آیا

 & Akosile) نیجریه بوون دانشگاه دانشگاهیان بین در دانش شتراکا

Olatokun, 2019) 

 :بستر حاکم

 ضمني دانش مستندسازي

 محوردانش سازماني فرهنگ ایجاد

سازماني تحرک

 & Akosile) نیجریه بوون دانشگاه دانشگاهیان بین در دانش اشتراک

Olatokun, 2019) 

 (Sánchez, 2019) آکادمیک هايتیم در اجتماعي سرمایه

 & Pangil) ضمني دانش گذارياشتراک رفتار و سازماني تعهد بین رابطه

Nasurdin, 2019) 

 (Chugh, 2015) کنندمي تشویق را ضمني دانش استرالیا هايدانشگاه آیا

 :گرمداخله شرایط

 دانش مدیریت از ارشد مدیران حمایت

 ها و خالقیت فردي کارکنانتوجه به مهارت

 & Al-Husseini) دانش اشتراک بر و آمیز تحول رهبري تأثیر

Elbeltagi, 2018) 

 یادگیري زمینه در ضمني دانش گذارياشتراک و به کیزماتیکار رهبري

 (Shao, 2017) سازماني هايسیستم

 :راهبردها

 نظارت و ارزیابي فرآیندهاي دانش ضمني

ارزشیابي

 Al-Nasser)رابطه بین مربیگري سازماني و رفتار غیرمولد در محیط کار 

& Behery, 2015) 

 (Chugh, 2015) کنندمي تشویق را ضمني دانش استرالیا هايدانشگاه آیا

 (Ozduran & Cem, 2017) شهروندي بر رفتار سازماني مربیگري

 ,Rajendran) سازماني بر عملکرد ضمني دانش مدیریت راهبردي تأثیر

Narendran & Ping Teoh, 2017)  
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 :پیامدها

 همفکري روحیه ایجاد 

 تمرکززدایي

 انساني نیروي وريبهره افزایش

 رویه وحدت

 دانش سازيشفاف

 سازماني فرا و سازماني ارتباطات و تعامل

 راهبردي ریزيبرنامه در مشارکت روحیه ایجاد

 (Sánchez, 2019) دانشگاهي هايتیم در اجتماعي سرمایه

 (Ozduran & Cem, 2017) شهروندي بر رفتار سازماني مربیگري

 ,Rajendran) يسازمان بر عملکرد ضمني دانش مدیریت راهبردي تأثیر

Narendran & Ping Teoh, 2017) 

 

 

 گیرینتیجه

رهبري سازمان و فرهنگ سازماني بر تسهیم  هايمؤلفه بر نقش تأکید تا با کندمياین تحقیق تالش 

 حاصل آمده، به دستپرداخته شود. نتایج  شناسيدانشدانش ضمني از دیدگاه متخصصان علم اطالعات و 

گویاي این مهم است که براي اجراي  هاطبقه و استخراجطي مراحل مختلف  هادادهاز کدگذاري 

به اهمیت آن در فرآیند کاري کارکنان پي برده و این  هادانشگاهتسهیم دانش باید ابتدا مدیران  آمیزموفقیت

فرهنگ را در حوزه مدیریت خویش از طریق ایجاد بسترهاي مناسب سازماني و استفاده از ابزارهاي فناوري 

مرحله بعدي ضمن مشخص نمودن هدف  در ي فراهم آورند،محوردانشي علمي و هادادهایگاه اطالعات و پ

 هايمحرکند با استفاده از توانمي رانیمد نهایي به تعیین و تبیین استراتژي الزم در این خصوص بپردازند.

موجبات افزایش تمایل و انگیزه و ایجاد روحیه و  هامشوقانگیزشي همچون سیستم پاداش و مزایا و دیگر 

 مؤثريهمکاري در کارکنان شده و با تسهیم دانش ضمني به افزایش احساس رضایتمندي و عالقه کمک 

ند براي رسیدن به توانمندي گروهي با واگذاري اختیارات رسمي ضمن اعطاي توانميکنند. همچنین مدیران 

 با و چشمگیر بردارند. مؤثرتسهیم دانش ضمني گامي  سازيو فراهمرفت قدرت قانوني به کارکنان در پیش

ند موجب تقویت اعتماد به نفس کارکنان شوند تا کارکنان احساس توانمياستفاده از تسهیم دانش ضمني 

علمي را چه  بینيو خودکمهمراهي و همکاري بهتر و بیشتري داشته و دیگر آن فاصله عمیق جایگاه اداري 

طي این فرایند بدل به نیروهاي وفادار  خودخودبهگذشته نداشته باشند و  مثل ماع و چه در محیط کار،در اجت

فرصتي مناسب براي  هادانشگاهدانش ضمني در  میتسه و معتمد با شایستگي علمي و اخالقي خواهند شد.

کارکنان  کارایيو خالقیت گروهي را فراهم نموده و موجب تقویت و بهبود عملکرد و  نوآوريایجاد 

 شد. مندبهرهافزایش کسب و توزیع دانش  از این اعتماد در جهت توانميایجاد فضاي مناسب  با خواهد شد،
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ماني و انگیزه ایجاد شاد عالوه بر توانميسازماني یکي از ارکان اصلي است و بر پایه آن است که  يریادگی

فني و تخصصي کارکنان ماهر به نیروهاي تازه نفس آینده آسوده خاطر  هايمهارتبه انتقال  بینيخوشبا 

و همواره سازمان در این  بردميبود. تسهیم دانش نگراني از کمبود نیروي مفید و توانمند و خالق را از بین 

دانشگاهي که تسهیم دانش ضمني نهادینه  در .پردازدميد و نگراني به تقویت بیشتر و بهتر خو دغدغهبيزمینه 

و در فرایند  دهندميانتقال  تجربهکمشود کارکنان با سابقه و ماهر توان و تخصص فني خود را به کارکنان 

شیوه  با خواهند داشت. مؤثرتريو مهارت انگیزه بیشتر و  هاتوانمنديآموزش دانش و تخصص و انتقال 

. کارکنان از گرددميموفقیت همواره نوین و به روز  هايمالکو تعیین  نگريآیندهتسهیم دانش توانایي 

دادن آن در فرایند خود ارزیابي به شناسایي نقاط قوت و ضعف خود  تسهیم دانش و قرار هايشاخصطریق 

 هايهزینهو کاهش  وريبهرهایش خواهند پرداخت و به بهبود مستمر عملکرد آنان کمک کرد تا زمینه افز

عالوه بر تجهیز و تقویت  کندميسازمان کمک  شیوه به نیا مربوطه کمک شایاني نمود. هاسازمانسازماني به 

و روحیه و توان علمي باال به پیرایش و آراستگي  زهیباانگو مجرب  دیدهآموزش منسجم، خود با نیروهاي

را به تدریج شناسایي و حذف کند تا توانمندي و قدرت خویش در همه  مؤثرخود بپردازد و عناصر غیر 

 هايدانشگاهبه کالبد  ايتازهروح  توانميعلم و دانش به نمایش بگذارد با اتکاي به تسهیم دانش  هايعرصه

 و شکوفایي علم و دانش با دخیل بودن همه ارکان مؤثرکشور را به سمت پویایي  هايدانشگاهکشور دمید و 

و اثرگذار در تولید دانش به نحوي که در نهایت به پیشرفت و توسعه  تغییر مهمآن شکل داد و  و عوامل

 هادانشگاهتسهیم دانش محقق نخواهد شد مگر اینکه مدیران  ندیفرا .انجامدميکشور با تکیه بر تسهیم دانش 

مناسب سازماني و  هايزیرساختنموده و با ایجاد و تقویت  گذاريسرمایهدانش  سازيذخیرهدر زمینه 

حوزه مشتري مداري )جلب مشتري( نیز با شناسایي و  در فناوري اطالعات و به روز شدن آن اقدام نمایند.

آنان پي برده و با استفاده از آن و همچنین شناخت دانش  مراجعان به عالیق هاينیازمنديتحلیل دقیق از 

سریع را فراهم و به سوي ارائه خدمات با کیفیت  گیريمیمتصکیفي آن موجبات  سازيیکپارچهمشتري و 

با دانش و روحیه  توأمبا تسلط و اعتماد به نفس  ندهیانداز آچشممناسب و بهتر گام بردارند و ضمن اصالح 

 .بنمایند مؤثريباال و انگیزه بیشتر به سازمان محل خدمت خویش و کشور کمک شایسته و 

 

 

 پیشنهادات پژوهش
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اطمینان نسبت به مفید بودن دانش در میان  جادیا دانش، گذارياشتراک به مؤثرعوامل  ترینمهمیکي از  .1

ایجاد اطمینان در میان همکاران مورد بررسي قرار  هايروش گرددميپیشنهاد  رونیا از همکاران است.

 گیرد.

دانش دستیابي به دانش به عنوان منبع عمومي و ارزشمند براي همه  گذارياشتراکدر به  آنجایي کهاز  .2

ند منافعي را در راستاي تشویق توانمي هادانشگاهایجاد انگیزه میان آنان مدیران  يبرا کارکنان میسر است.

 این امر در نظر گیرند. به

دانش مورد  گذارياشتراکبه نقش و موقعیت افراد بر اساس رتبه سازماني را در  تأثیر هادانشگاهمدیران  .3

 بررسي قرار دهند.

 شنهادیپ .باشدميفرهنگ سازماني مناسب  جادیا دانش، گذارياشتراکمعیارهاي به  ترینمهمیکي از  .4

نهادینه شود تا کارکنان با انگیزه بیشتري تجربیات خود را به  هادانشگاهفرهنگ تسهیم دانش در  شودمي

 اشتراک بگذارند.

دانش  گذارياشتراکترسیم گردد تا میزان به  هادانشگاهتسهیم دانش در  هايشاخص شودميپیشنهاد  .5

 .ردیقرار گمورد ارزیابي  هاشاخصتوسط کارکنان بر اساس این 

و عوامل دروني )نظیر پاداش و  (در پژوهشي عوامل بیروني )مانند ارتقاي سازماني و ... شودميپیشنهاد  .6

دانش توسط کارکنان نقش داشته باشد را شناسایي و مورد بررسي  گذارياشتراکدر به  تواندمي...( که 

 .قرار گیرد

دانش )جمعیت شناختي،  گذارياشتراکاعضاي تیم در به در پژوهشي نقش تنوع  شودميپیشنهاد  .7

 .ارزیابي قرار گیرد مورد (تیجنس و تحصیالت، سن نگرشي، هايتفاوت
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