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  چكيده

ن کارکنان يت دانش در بيريو مد ين فرهنگ سازمانيرابطه ب ين مقاله بررسي: هدف از امقدمه و هدف پژوهش

  باشد.  مي دانشگاه سمنان

  است. ياز نوع همبستگ يفيها، توص داده يآور جمع از نظرو  ياز نظر هدف کاربرد ن پژوهشي: اروش پژوهش

 يابيف ارزيدگاه کارکنان دانشگاه ضعياز د يت دانش و فرهنگ سازمانيريق نشان داد سطح مديج تحقي: نتاها يافته

مثبت وجود دارد، اما  يت دانش همبستگيريبا مد يفرهنگ سازمانهاي  ه مؤلفهين کلي، بنيبر اشده است. عالوه 

  متفاوت است.ها  ن مؤلفهيدر ب ين همبستگيشدت ا

ت دانش استفاده کند يرياستقرار مدهاي  از برنامه يتر مطلوبنکه بتواند به نحو يا ي: دانشگاه سمنان براگيري نتيجه

خود را  يفرهنگ سازمانن دارد که در درجه اول ياز به ايکند ن يساز ادهيپت يت دانش را در سازمان با موفقيريو مد

  موجود اجرا کند. يت دانش را متناسب با فرهنگ سازمانيريمدهاي  کند و برنامه ييشناسا

  ت دانش و دانشگاه سمنانيري، دانش، مديفرهنگ، فرهنگ سازمان: ها دواژهيکل
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  مقدمه

دارا بودن سرمايه دانش   توانمندي امروز در گرو،

هاي ذهني خالق  مجموعه ظرفيت يريکارگ بهبوده و 

مؤثري توسعه و پيشرفت را ممكن  به طوراست كه 

سازد. اين گفته كه ثروت حاصل دانش است،  مي

امروزه بيش از هر زمان ديگري مصداق عيني يافته 

است و براستي هر كه داناست تواناست. در چنين 

اي  العاده موقعيتي مديريت بر دانش از اهميت فوق

برخوردار است و كشور ما نيز همچون ساير 

اند بايد در  واهان توسعه و پيشرفتكشورهايي كه خ

هاي استواري بر دارد و غفلت  زمينه مديريت دانش گام

و توسعه نيافتگي بداند.  ماندگي عقبمترادف  آن رااز 

 به عنوانساليان مديدي سازمان از جهات گوناگون 

شد كه از طريق هماهنگي و  مي عقالني تلقي يا لهيوس

). سازمان با ۲۰۰۶ ١(اولتراگردد  مي كنترل گروهي ميسر

هاي  توجه به ساختار سلسله مراتبي با سطوح و رده

 مختلف و روابط اختيار و غيره مورد مطالعه قرار

ساختاري  يها يژگيوفراتر از  ها سازمانگرفت ولي  مي

مثل افراد داراي  ها آنديگري دارند،  يها يژگيو

ممكن است سختگير يا  ها آنشخصيت اند، 

، حمايتگر يا غير دوستانه، نوآور يا ريپذ انعطاف

  باشند.  کار محافظه

 يدر مورد فرهنگ سازمان يمختلف يها دگاهيدگرچه 

ن يمحقق ين مهم از سويوجود دارد اما لزوم توجه به ا

ک يفرهنگ سازمان را  يبرخ .د بوده استيمورد تاک

ک سازمان ي ين اعضايدانند که ب مي ينظام اعتقاد

 يها ارزشاز  يا سلسلهآن را  يمشترک است، برخ

 يم نماديکه با مفاه دانند مي مشترک مسلط همبسته

 منتقل ها کالم هيو تکها  ، اسطورهها داستانچون 

از  يين فرهنگ را الگويشا مانند ادگار يشود. برخ مي

دانند که بر اثر اندوختن از  مي نياديمفروضات بن

از  يدرون يکپارچگيو  يرونيب يسازگار يها يدشوار

پرورده شده  ايو کشف  ،دهيآفر ،نيمع يگروه يسو

گر معتقدند، فرهنگ تنها راه منحصر به يد ياست. برخ

ت خود را ياست که سازمان بر اساس آن فعال يفرد

نکه ي). با توجه به ا٢٠٠٥ ٢دهد (سارمنتو مي انجام

انسان محور  يها سازمانمورد مطالعه  يها سازمان

زان يدر م يينقش بسزا يهستند، فرهنگ سازمان

ت و يتقو يخواهد داشت. برا ها سازمانن يت ايموفق

ست فرهنگ يبا مي موجود ابتدا يفرهنگ سازمان يارتقا

ن يو شناخت قرار داد تا از ا يحاکم را مورد بررس

نه يشده و زم ييشناسا يق نقاط قابل بهبود فرهنگيطر

 بر همگان). ٢٠٠٥ ٣د (وانگيفراهم آ يفرهنگ يارتقا

ت دانش يريمد يامروز يروشن است در دهکده جهان

مهم  يبقا هر سازمان امر يبرا يت رقابتيدگاه مزياز د

مشخصه  نيتر ياساسشود.  مي يتلق يو ضرور

د بر دانش و ي، تأک٢١هوشمند در قرن ي ها سازمان

 است که ياطالعات است. دانش ابزار قدرتمند

آورده و رات را در جهان به وجود ييتواند تغ مي

  ).٢٠٠٣ ٤سازد (الوسان مي را ممکنها  ينوآور

  

  ان مسئلهيب

 يشرفت شتابان دانش و فناوريامروزه در عصر پ

ر است، ييدر حال تغ يبه کل ها دانشگاه يمايکه س

اطالعات، فنون، اصول و  کارکنان از دانش، يبرخوردار

 ست بلکهين يکاف ييبه تنها يآموزش يراهبردها

و بجا از  به هنگامو استفاده  يريکارگ به، يسامانده

و  يضرور يامر يآموزشهاي  طياطالعات در مح

 ي). به عبارت علم۲۰۰۳ ٥ياست (مک الرو آور الزام

رشد  يتوان از مباد مي ت دانش و آموزش رايريتر، مد

در قرن  ها دانشگاهد دانش در يو تول يافزار نرمجنبش 

، يده سازمانکه  يتيرياطالعات به شمار آورد، مد

 ،کند مي انتقال و نشر دانش را از دانشگاه آغاز ،يابيباز

هاي  زهيجاد انگيان را با ايدانشجو يه عقالنيسرما

ات دانش که يرد و به چرخه حيگ مي به کار يراهبرد

 نهد، در جامعه سرعت مي انيرا بن يسازمان يريادگي
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 يت فرهنگ سازماني). اهم۱۳۸۲پور  يبخشد (کرم مي

ر ياخهاي  است که در سال يبه حد يآموزشهاي  مکان

ن صحنه به انجام يرا در ا يت آموزشيريمحققان مد

ي ها سازمانسوق داده است. ستاده و بازده  يقاتيتحق

که  يآموزشي ها سازمانانسان است. در  يآموزش

 يت دارد، مفهوم فرهنگ سازمانياهم يروابط انسان

تواند  مي گاهدانش . رئيسکند مي کسب يشتريت بياهم

مناسب، دانشگاه را از دانشگاه  يک فرهنگ سازمانيبا 

 يبردار بهره ها دانشگاه يز کند. رسالت رؤسايگر متمايد

ژه يبه و يمنابع انسان ياز تجارب، استعدادها، توان فکر

ن امر مهم در قالب يران خود است و ايکارمندان و مد

انتظارات ازها و ي، نها خواستهکه  يغن يفرهنگ سازمان

ا يدا کرده يدر آن تناسب پها  و مهارتها  ييدانش، توانا

 يو همسو شده باشد، به آسان به طور هماهنگ

) در واقع ۲۰۰۸ ٦ز و هارتمنياست. (آلو يافتني دست

موفق  يفرهنگ سازمان يبرا يک الزاميت دانش يريمد

، هنجارها و ها ارزشفرهنگ معرف اعتقادات،  .است

بوده و بر رفتار و کردار افراد در سازمان  يآداب اجتماع

ت دانش آن يريمد يک فرهنگ حاميناظر است. در کل 

خلق و کاربرد  ،مياست که به دانش ارزش داده و تسه

هاي  چالش در تالش نيتر بزرگق کند. يآن را تشو

واقع است  ين فرهنگيت دانش در توسعه چنيريمد

سازمان،  يط فرهنگيمح آنجا که). از ۲۰۰۵(وانگ، 

را بر  ريتأثن يتر بلندمدتو  نيتر پردامنه، نيتر قيعم

گذارد.  مي ک سازماني يت اعضاياکثر يرفتار اجتماع

است،  يده اجتماعيک پديز يگر دانش نياز طرف د

افتد. بلکه مستلزم  نمي رشد دانش خود به خود اتفاق

ن ي) در تضم۱۳۸۵نز يمناسب است (راب يوجود بسترها

بان و يک فرهنگ پشتينه دانش وجود يان بهيجر

 ياست. در واقع فرهنگ سازمان يمتناسب عامل مهم

اگر سازمان نتواند  .ت دانش استيريمد يربنايز

 يدهد، انطباق مي رييش را تغيهمچنان که دانش خو

 يفرهنگ سازمان ،دا کنديط پين و مبتکرانه با محينو

). ۲۰۰۴ ٧د (بالتازارد و کاکيخواهد د يب جديآس

د که يجه رسين نتيبه ا يا مقالهز در ي) ن۱۹۹۷( ٨چس

در  محور دانشي ها سازمانمانع در خلق  نيتر بزرگ

  نهفته است.  يفرهنگ سازمان

الزم جهت رشد و  يندهايد فرايبا ها دانشگاه

ن صورت ير ايپرورش دانش را فراهم کنند و در غ

 ها سازماناد است. پس يز احتمال از دست دادن دانش

ن نکته مهم يد به ايبا يآموزش يها سازمانبه خصوص 

نهفته افراد را مورد هاي  توجه کنند که اگر نتوانند دانش

ل کنند، در يقرار دهند و به دانش آشکار تبد ييشناسا

را از دست خواهند داد. لذا ها  ن دانشيا ياثر فراموش

، مناسب يد با اداره مناسب و بستر فرهنگ سازمانيبا

ن يکاربرد مؤثرتر دانش را فراهم آورد. بنابراهاي  نهيزم

ت و يم و تربيتعل دار عهدههمانند دانشگاه که  يسازمان

در جهت استفاده از  يد سعيباشد با مي د علميز تولين

ط يدانش موجود در سازمان داشته باشد تا بتواند در مح

 نيتر مهما همان ي ييامروز صاحبان دانا يايپر رقابت دن

د. الگوي مديريت يسازمان را حفظ نماهاي  هيسرما

دانش براي سازمان هر كشوري متأثر از عوامل نهفته 

بسياري همچون فرهنگ، سياست و ... در آن كشور 

باشد و ارزيابي آن نيز با فرهنگ ارتباط تنگاتنگ  مي

ضرورت دارد الگوي بومي و قابل  رو نيادارد. از 

ي ها سازمانرزيابي آن در استفاده از مديريت دانش و ا

  ايران ارائه گردد. يها دانشگاهو  يدولت

  

  نه پژوهشيشيات و پيادب

 مديريت مهمهاي  جنبه از يكي سازماني فرهنگ

 با مرتبط فرهنگي كه نوع يافتن همواره .است دانش

 ادبيات در مهم موضوعات از يكي باشد دانش مديريت

 سازماني ) در۲۰۰۹ ٩است (کانگس بوده دانش مديريت

 و كارها انجام در مشاركت كاري،هاي  تيم ايجاد كه

 شناخته آن فرهنگي عوامل به عنوان كاركنان بين اعتماد

 تا شد خواهند موجب فرهنگي عوامل اين شود مي
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 و يابد گسترش سازمان كل در تر آزادانه جريان دانش

 نيز انتشار دانش و كسب و خلق در عوامل اين همچنين

 گفت چنين توان مي لذا .نمود خواهند ايفا را مهمي نقش

 بيشتر عمل آزادي افراد اندازه به هر ها سازمان در كه

 بيشتري مشاركت هم با كارها انجام در افراد و شود داده

 خلق، كسب، در سازمان اندازه همان باشند. به داشته

نمود  خواهد عمل تر موفق دانش و کاربرد توسعه

  ). ۲۰۱۰ ١٠ني(کامرون و کوئ

 و بوده قوي نسبتاً يها ارزش داراي سازمان فرهنگ

 تصميمات و دهد مي شكل تا حدودي را اعضاء رفتار

 گرفته فرهنگ اينهاي  مفروضه به توجه با سازمان

 عنوان به سازماني، فرهنگ ديگر، عبارت شود. به مي

 اعضاي مشترك اعتقادات باورها و ها، ارزش مجموعه«

 دانش مديريت موفقيت در كليدي عامل يك »سازمان

 ريتأث دانش مديريت روي فرآيندهاي بر تواند مي و است

 در طور موثر به تواند مي صورتي در دانش بگذارد.

 فرهنگ حمايت مورد كه شود، تسهيم و خلق سازمان

 همكاري، تسهيم، فرهنگ ترويج .گيرد قرار سازمان

 تسهيل، در بسزايي نقش سازمان در يادگيري و اعتماد

  ). ۱۳۷۷ يدارند (زال سازمان در انتقال دانش و خلق

% ۸۰) معتقد هستند که ۲۰۰۰( ١١يالنگ و فاه يد

% آن به ۲۰و  يت دانش به افراد و فرهنگ سازمانيريمد

ن رو يشود. از ا مي ت دانش مربوطيريمد يها يفناور

ت يک سازمان در موفقينوع فرهنگ موجود در 

 ياست. فرهنگ سازمان ياتيار حيت دانش بسيريمد

ز ين يمفهوم گسترده است و جوانب گوناگون يدارا

ت يريمد يکه برا يک جنبه از فرهنگ سازمانيدارد. 

 ي) مدع۲۰۰۳( ١٢است. گاه يدانش مهم است، همکار

انتقال  يبرا يشرط مهم يک فرهنگ همکارياست که 

ن است که يل آن اي. دلهاست گروهن افراد و يدانش ب

ن است که افراد باهم تعامل يمستلزم اانتقال دانش 

خود را به اشتراک بگذارند. هاي  دهيدانش و ا ،داشته

ن بخش دو موضوع مرتبط ياز است که در اين نيبنابرا

 يکه در آن فرهنگ سازمان يا دامنه :شود يبه هم بررس

نسبت به شرکت در ابتکارات ها  نگرش يتواند رو مي

که فرهنگ دانش  يا نهدامرگذار باشد و دوم يدانش، تأث

 جاديا يتيريمدهاي  ق تالشيمثبت و مناسب از طر

کنند  مي ) اظهار۲۰۰۱( ١٣شود. مک درموت و اودل مي

شتر يب يشکست و ناکام يل اصليدل يکه مسائل فرهنگ

آمده  ت دانش هستند. شواهد به دستيريابتکارات مد

ي ها سازماندهد که  مي نشان ها آن ياز مطالعه مورد

کرد خود را يت دانش رويريدر ابتکارات مدموفق 

ن بدان علت است يمتناسب با فرهنگ انتخاب کردند. ا

ت يرينسبت به هر ابتکار عمل مد يکه فرهنگ سازمان

گر که يدگاه ديبوده است. د رتريپذ انعطافدانش 

ن يباشد، ا مي ت دانشيريات مديدر ادب يدگاه اصليد

د يتول يبرا توانند مي يسازمانهاي  است که فرهنگ

ابند. ير ييمرتبط با دانش تغ يو رفتارها ها ارزش

از اقدامات  يکيکنند که  مي انيدگاه بين ديلگران ايتحل

ت دانش يريت ابتکارات مديت و تثبيتقو يبرا يديکل

و ها  است که نگرش يبه صورت ير فرهنگ سازمانييتغ

و  يد (گارويت نمايق و حمايدانش را تشو يرفتارها

  ). ۲۰۰۲ ١٤نامسويليو

ن يرابطه ب يبه بررس ي) در پژوهش۲۰۰۹(١٥برندت

هاي  در شرکت يت دانش و فرهنگ سازمانيريمد

ق نشان يج تحقيا پرداخت. نتاينيرجيواقع در و يديتول

با فرهنگ  يت دانش رابطه معناداريريداد که مد

، فرهنگ ين انواع فرهنگ سازمانيدارد. از ب يسازمان

ت يريبا مد يتوجه و قو ت ساالر ارتباط قابليوضع

 ون نشانيل رگرسيج تحلين نتايهمچن .دانش دارد

، فرهنگ ين انواع فرهنگ سازمانيدهد که از ب مي

 ينيب شيپت دانش يريسلسله مراتب در رابطه با مد

انگر يپژوهش بهاي  افتهينبوده است.  يدار يمعنکننده 

از  يستيبا ها سازمانران در ين مطلب است که مديا

ت دانش استفاده کنند. البته يريمد يرسمهاي  برنامه
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بر  يستيموفق اجرا شود باها  ن برنامهينکه ايا يبرا

  .آن باشد يو فرهنگ سازمان ياستراتژ اساس

) نشان داد که ۲۰۰۵( ١٦توسط زنگ يپژوهش

وسته بر يبه طور پ ي، ساختار و فرهنگ سازمانياستراتژ

ن يان ايمگذارند. در  مي ريتأثت دانش يريمد ياثربخش

مثبت را بر  ريتأث نيتر شيب يسه عامل، فرهنگ سازمان

 ريتأث يسازمان يت دانش دارد. استراتژيريمد ياثربخش

 يرا بر اثربخش ريتأثحداقل  يو ساختار سازمان کم

ز ين )۲۰۰۴ت دانش دارند. بالتازارد و کاک (يريمد

که  يکسان يبرا يمعتقد هستند دانستن فرهنگ سازمان

 يکنند، ضرور مي يت دانش را طراحيريمد ياستراتژ

ان دانش يهم بر جر ياست، چرا که فرهنگ سازمان

کامل  يت دانش و هم همکاريريمد يطراح يالزم برا

ن يدارد. پاول ريتأثت دانش يريو تعهد اعضا نسبت به مد

جه ين نتي) در پژوهش خود به ا۲۰۰۲( ١٧و ماوسون

ت دانش در داخل سازمان يريد که موانع مديرس

 ي، عملکردهاي، رهبرياز: فرهنگ سازمان اند عبارت

  ت دانش. يرياز مد ينش علميو ب يت، عدم آگاهيريمد

ت ين وضعييبه منظور تع ي) پژوهش۱۳۸۶( يقربان

ت يريموجود در رابطه با استقرار مد يفرهنگ سازمان

 يران انجام داده است. برايا يمه مرکزيدانش در ب

ن پژوهش از دو پرسشنامه محقق يدر اها  داده يگردآور

از آن  يق حاکيج تحقينتا .ساخته استفاده شده است

آن شامل هاي  و مؤلفه ين فرهنگ سازمانياست که ب

و  يت فردي، خالقيت تعلق سازمانيريت مديحما

 يمه مرکزيت دانش بيريبا استقرار مد يسبک رهبر

ه و سازش با وجود داشت يران رابطه مثبت و معناداريا

 يمه مرکزيت دانش در بيريده تعارض با استقرار مديپد

با  ي) پژوهش۱۳۸۴( يندارد. کرم يران رابطه معناداريا

و استقرار  ين فرهنگ سازمانيرابطه ب يبررس«عنوان 

بهمن  يت دانش در مرکز گروه خودروسازيريمد

ن يدر ا يفرهنگ سازمانهاي  انجام داد. مؤلفه» موتور

، يفرد يخودمختاراز:  اند عبارتپژوهش 

ت، يريت مدي، حمايکپارچگي، انسجام و يريپذ سکير

م يو هنجارها، ت ها ارزش، ساختار، يارتباط يالگوها

مرتبط با تخصص،  ي، توسعه کارهايو همکار ييگرا

ج پژوهش نشان يو نظام پاداش. نتا يريگ ميتصمنظام 

ن ي، بيارتباط يداد که به استثناء نظام پاداش و الگوها

ت دانش و فرهنگ يرياستقرار مدهاي  هر کدام از مؤلفه

 يدر مرکز بهمن موتور رابطه مثبت و معنادار يسازمان

نشان داد که  ي) در پژوهش۱۳۸۴( ينيوجود دارد. حس

ت يدر دانشگاه ترب يت دانش و فرهنگ سازمانيريمد

ن دو ين ايبرخوردارند و ب يت متوسطيمدرس از وضع

ت يريبطه معنادار وجود داشته است. استقرار مدر رايمتغ

باشد و  مي ير در فرهنگ سازمانييدانش مستلزم تغ

 يک اهرم قدرتمند برايز به عنوان ين يفرهنگ سازمان

ن يت دانش مطرح بوده است. همچنيريمد ياجرا

در کسب  يقو يفرهنگ سازمان يداراي ها سازمان

هاي  تيل موقعيه و تحليدانش و اطالعات و تجز

) ۱۳۸۳زاده ( يکنند. قل مي ده موفق تر عمليچيپ

ل دانش يند تبديان فراينسبت م«تحت عنوان  يپژوهش

مشهد انجام  يدر دانشگاه فردوس» يو فرهنگ سازمان

ن پژوهش يت دانش در ايريداده است. چارچوب مد

بود.  ينوناکا و تاکه اوچ ينيبر اساس مدل دانش آفر

و  يان فرهنگ سازمانيق نشان داد که ميج تحقينتا

 يب رابطه معناداريو ترک يساز ي، برونيساز يدرون

 يريپذ جامعهن رابطه با يا که يحالوجود دارد، در 

ت يريدر قلمرو مد يساز يند درونيست. فراين دار يمعن

گاه ين جايمشهد از باالتر يدانش در دانشگاه فردوس

به  ي) در پژوهش۱۳۸۳ان (يجانيبرخوردار است. اله

پرداخته است.  ها دانشگاهت دانش در يريمطالعه مد

کار  يمناسب برا ين پژوهش ارائه مدليا يافته اصلي

کشور  يت دانش در نظام آموزش عاليرينسبت به مد

فلسفه و اهداف، فرهنگ  رندهيدربرگبوده است که 

دانش،  ي، چارچوب ادراکينظر يمناسب، مبان يسازمان

مهارت،  يچارچوب ادراکنش، يب يچارچوب ادراک
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مجدد  يو مهندس يابيمدل، نظام ارزش يمراحل اجرا

  مدل است. 

 
  ت پژوهشيهدف و اهم

 از يفرهنگ سازمان نقش دانش، تيريمد فرايند در

 ها دانشگاه ميان اين در. است برخوردار بااليي اهميت

 مورد پيش از بيش علم توليد مراكز نيتر مهم به عنوان

 ياقتصاد ساختار توسعه و رشد. اند گرفته قرار توجه

 دانش، بر يمبتن جوامع که آيد مي به وجود يزمان تنها

به . کنند جاديا را کارکرد موثرتر يها راه و يافته شيافزا

 داشتن يبرا و بوده علم گاهيجا ها دانشگاه يسنت طور

 يزير برنامه چنين امروزه اقتصاد، در يمهم نقش

 شود ديتول ها دانشگاه در ديجد دانش تنها نه كه شود مي

 جامعه به ها دانشگاه از شده توليد فرهنگ دانش بلکه

 گردش به را صنعت چرخ يشتريب نيروي با و منتقل

هدف مقاله حاضر  ،يتين اهميبه چن با توجهدرآورد. 

ت دانش در يريو مد ين فرهنگ سازمانيرابطه ب يبررس

ن راستا يدر همباشد.  مي ن کارکنان دانشگاه سمنانيب

  ر مطرح شده است:يز سؤاالت

دگاه کارکنان دانشگاه يت دانش از ديريت مديوضع )١

 سمنان چگونه است؟

ــع )٢ ــازمانيوض ــگ س ــاز د يت فرهن ــان ي دگاه کارکن

  دانشگاه سمنان چگونه است؟

 يفرهنگ سازمانهاي  ت دانش و مؤلفهيرين مديب )٣

  وجود دارد؟ يا رابطهچه 

را  يفرهنگ سازمانهاي  توان مؤلفه مي يبا چه مدل )٤

ت دانش در دانشگاه سمنان يريق مدياز طر

  کرد؟ ينيب شيپ

  

  روش پژوهش

 از نظرو  ين پژوهش از نظر هدف کاربرديا

است.  ياز نوع همبستگ يفي، توصها داده يآور جمع

است که در  يقاتيه تحقيشامل کل يقات همبستگيتحق

مختلف با  يرهاين متغيشود رابطه ب مي يسع ها آن

ن شود. ييا تعيکشف  يب همبستگياستفاده از ضر

ه کارکنان ين پژوهش عبارت است از کليا يجامعه آمار

 يليدانشگاه سمنان در سال تحص يا قراردادي يرسم

 نيدر اباشد.  مي نفر ۲۵۰که تعداد  ۱۳۹۰-۱۳۹۱

استفاده شده و  يتصادف يريگ نمونهپژوهش از روش 

 ۲۰۷و مورگان،  يحجم نمونه بر اساس جدول کرجس

آوري  ن شد. ابزار اصلي تحقيق براي جمعيينفر تع

اطالعات، دو پرسشنامه محقق ساخته بوده است. 

و هر بخش  ت دانش در شش بخشيريپرسشنامه مد

گيري يك مؤلفه مديريت دانش طراحي شد  براي اندازه

پارامترهاي بيان  اساس بربراي مؤلفه تشخيص دانش 

سؤال و  ۶سؤال و براي مؤلفه تحصيل دانش نيز  ۵شده 

و براي مؤلفه  سؤال ۴دانش  يريکارگ بهبراي مؤلفه 

 ۴سؤال و براي مؤلفه توسعه دانش  ۴اشتراك دانش 

سؤال  ۴سؤال و در نهايت براي مؤلفه نگاهداري دانش 

سؤال را  ۲۵در نظر گرفته شده است كه در مجموع 

 هشت شامل يفرهنگ سازمان شود. پرسشنامه مل ميشا

و  انسجام پذيري، ريسك فردي،  خالقيت و ابتكار مؤلفه

 مستقيم، سرپرستي مديريت، حمايت يكپارچگي،

 مورد ۲۸ كه باشد مي ارتباطات و تعارض هويت،

 بر و است شده طراحي ها مؤلفه به توجه با سئوال

 داده امتياز ۵ تا ۱ از يا نهيگز پنج ليكرت مقياس اساس

با استفاده از روش ها  روايي پرسشنامه .است شده

نظر در حوزه  و با نظر چندين صاحب ١٨محتواروايي 

قرار  دييتأمديريت پس از اعمال اصالحات مورد 

تحقيق هاي  پرسشنامه ١٩گرفت. براي حصول از پايايي

نيز از آزمون آلفاي كرانباخ بهره گرفته شد كه ضريب 

ت دانش برابر يريپرسشنامه مد ياخ براآلفاي كرونب

به  ۹۲/۰، يپرسشنامه فرهنگ سازمان يو برا ۸۱/۰

و در  دييتأدست آمد و بدين گونه دو ابزار تحقيق 

اختيار پاسخگويان قرار داده شد. پس از گردآوري و 

، از آزمون SPSSافزار  ها به رايانه با كمك نرم ورود داده
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t ون براي يو رگرس رسونيپ ياي، همبستگ تك نمونه

  ها استفاده شد. تحليل داده

  

  پژوهشهاي  افتهي

 اي کيپارامتر( مناسب آزمون نوع انتخاب يبرا

) اسميرنف كالموگروف( K-S آزمون ابتدا) کيناپارامتر

 نرمال صورت در تا شد اجرا برازندگي خوبي براي

 در و پارامتريكهاي  آزمون از نمرات توزيع بودن

هاي  آزمون از نمرات توزيع نبودن نرمال صورت

 داد نشان آزمون نيا جينتا. ميينما استفاده ناپارامتريك

 به يت دانش و فرهنگ سازمانيرير مديمتغ دو Z نمره

هاي  يدار يمعن سطح. است) ۴۱۵/۱( و) ۹۶۴/۰ترتيب (

 اطمينان با پس. باشند مي ۰۵/۰ از بزرگتر آمده دست به

 بودن نرمال ويژگي از ها داده که گفت توان مي ۹۵%

هاي  آزمون از توان مي نيبنابرا. كنند مي تبعيت

  .نمود استفادهها  داده ليتحل يبرا پارامتريك

 اي تك نمونه tاول از آزمون  سؤالپاسخ به  يبرا

 ين نظريانگياستفاده شد تا نمره به دست آمده با م

  سه شود.يمقا

75:

75:

1

0




H

H 
  

  

دگاه کارکنان يدانش از دت يريت مديوضعاول:  سؤال

 دانشگاه سمنان چگونه است؟

توان مالحظه نمـود ميـزان    ها مي با مقايسه ميانگين

) کمتر از ميانگين نظري ۳۱/۷۲آمده ( به دستميانگين 

=  -۳۲۶/۲محاسـبه شـده (   tباشد. با توجه به  مي )۷۵(

t(   و درجـه آزادي  ۹۵در سطح اطمينـان %)۲۰۶ =df (

بنابراين سطح مديريت دانش در اين دانشگاه از ديدگاه 

  کارکنان ضعيف ارزيابي شده است. 

 
ــؤال ــدگاه  دوم:  س وضــعيت فرهنــگ ســازماني از دي

  کارکنان دانشگاه سمنان چگونه است؟

 اي تك نمونه tدوم از آزمون  سؤالبراي پاسخ به 

استفاده شد تا نمره به دست آمده با ميانگين نظري 

  شود.مقايسه 

84:
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توان مالحظه نمود که  ها مي با مقايسه ميانگين

) کمتر از ميانگين ۲۶/۸۱آمده ( به دستميزان ميانگين 

محاسبه شده  tباشد. با توجه به  مي )۸۴نظري (

)۳۷۴/۲-  =t و درجه آزادي ۹۵) در سطح اطمينان %

)۲۰۵  =df( بنابراين سطح فرهنگ سازماني در اين ،

  دانشگاه از ديدگاه کارکنان ضعيف ارزيابي شده است. 

  

هـاي فرهنـگ    بين مديريت دانش و مؤلفـه سؤال سوم: 

  وجود دارد؟ يا رابطهسازماني چه 

سوم از ضريب همبستگي  سؤالبراي پاسخ به 

پيرسون استفاده شد که نتايج آن در جدول زير نشان 

  داده شده است.

  

  

  

 ت دانشيريت مديوضع يبررس ياي برا تك نمونه tآزمون  :۱دول ج

 يسطح معنادار يدرجه آزاد tمقدار   نيانگياختالف م  ين تجربيانگيم  ين نظريانگيم ريمتغ

 ۰,۰۲۱ ۲۰۶ - ۲,۳۲۶ - ۲,۶۹۱  ۷۲,۳۱  ۷۵ ت دانشيريمد

  

 يت فرهنگ سازمانيوضع يبررس ياي برا تك نمونه tآزمون  :۲دول ج

 يسطح معنادار يدرجه آزاد tمقدار   نيانگياختالف م  ين تجربيانگيم  ين نظريانگيم ريمتغ

 ۰,۰۱۹ ۲۰۶ - ۲,۳۷۴ - ۲,۷۳۸  ۸۱,۲۶  ۸۴ يفرهنگ سازمان

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  بهار هيسمو  رسواريش يرزق يهاد ، زاده عيشف ديحم 
  

 
 ۱۳۹۲پاييز / هفتم/ شماره بيستم و يکممجله مديريت فرهنگي/ سال 70

 يفرهنگ سازمانهاي  ت دانش و مؤلفهيرين مديب يهمبستگ :۳جدول 

ت يريمد  

 دانش

ابتکار و 

 تيخالق

سک ير

 يريپذ

انسجام و 

 يکپارچگي

ت يحما

 تيريمد

 يسرپرست

  تيهو ميمستق

سازش با 

  ارتباطات تعارض

ت يريمد

 دانش

 **547. **211. **504. **475. **684. **469. **509. **655. 1 يفرد يهمبستگ

Sig. (2-tailed)  .000.000.000.000 .000 .000 .002 .000 

 207 207 207 207 207 207 206 207 207 تعداد

ابتکار و 

 تيخالق

 **560. **179. **374. **506. **661. **422. **434. 1 **655. يفرد يهمبستگ

Sig. (2-tailed) .000 .000.000.000 .000 .000 .010 .000 

 207 207 207 207 207 207 206 207 207 تعداد

سک ير

 يريپذ

 **474. 117. **394. **304. **447. **472. 1 **434. **509. يفرد يهمبستگ

Sig. (2-tailed) .000.000 .000.000 .000 .000 .093 .000 

 206 206 206 206 206 206 206 206 206 تعداد

انسجام و 

يکپارچگي

 **460. 042. **473. **404. **432. 1 **472. **422. **469. يفرد يهمبستگ

Sig. (2-tailed) .000.000.000 .000 .000 .000 .544 .000 

 207 207 207 207 207 207 206 207 207 تعداد

ت يحما

 تيريمد

 **653. **225. **434. **541. 1 **432. **447. **661. **684. يفرد يهمبستگ

Sig. (2-tailed) .000.000.000.000 .000 .000 .001 .000 

 207 207 207 207 207 207 206 207 207 تعداد

 يسرپرست

 ميمستق

 **474. **200. **389. 1 **541. **404. **304. **506. **475. يفرد يهمبستگ

Sig. (2-tailed) .000.000.000.000.000  .000 .004 .000 

 207 207 207 207 207 207 206 207 207 تعداد

 تيهو

 **553. **288. 1 **389. **434. **473. **394. **374. **504. يفرد يهمبستگ

Sig. (2-tailed) .000.000.000.000.000 .000  .000 .000 

 207 207 207 207 207 207 206 207 207 تعداد

سازش با 

 تعارض

 **294. 1 **288. **200. **225. 042. 117. **179. **211. يفرد يهمبستگ

Sig. (2-tailed) .002.010.093.544.001 .004 .000  .000 

 207 207 207 207 207 207 206 207 207 تعداد

 ارتباطات

 1 **294. **553. **474. **653. **460. **474. **560. **547. يفرد يهمبستگ

Sig. (2-tailed) .000.000.000.000.000 .000 .000 .000  

 207 207 207 207 207 207 206 207 207 تعداد

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

  

) α> ۵/۰آمده ( به دست دار يمعنبا توجه به سطح 

ت دانش يريبا مد يفرهنگ سازمانهاي  ه مؤلفهين کليب

 ين همبستگيمثبت وجود دارد، اما شدت ا يهمبستگ

به  ين همبستگيشتريمتفاوت است. بها  ن مؤلفهيدر ب

ت يريت مديت دانش و حمايريان مديب ميترت

ت يت دانش و ابتکار و خالقيرين مدي)، ب۶۸۴/۰(

ن ي)، ب۵۴۷/۰ت دانش و ارتباطات (يرين مدي)، ب۶۵۵/۰(

  ت يرين مدي)، ب۵۰۹/۰( يريپذسک يت دانش و ريريمد
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  فرهنگ سازماني از طريق مديريت دانش با استفاده از مدل رگرسيونيهاي  مدل مؤلفه :۴جدول 

 روش وارد شده متغيرهاي مدل

۱ 
پذيري, ارتباطات, سازش با تعارض, انسجام و يکپارچگي, ابتکار و خالقيت, حمايت مديريت, ريسک 

 سرپرستي مستقيم, هويت
 اينتر

  

كلي تحليلي متغيرها بر اساس آزمون رگرسيون چند متغيرههاي  شاخص :۵جدول 

 مدل
R  

R2  R2 استاندارد برآورد يخطا  تعديل شده 

1 .989.979.978 11.059 

 

مديريت دانش و  ، بين)۵۰۴/۰هويت (دانش و 

)، بين مديريت دانش و ۴۷۵/۰مستقيم (سرپرستي 

) و بين مديريت دانش و ۴۶۹/۰يکپارچگي (انسجام و 

  ) اختصاص دارد.۲۱۱/۰سازش با تعارض (

  

هاي فرهنگ  توان مؤلفه با چه مدلي ميسؤال چهارم: 

سازماني را از طريق مديريت دانش در دانشگاه سمنان 

  کرد؟ ينيب شيپ

چهارم از مدل رگرسيوني استفاده  سؤالبراي پاسخ به 

  شد که نتايج آن در جدول زير نشان داده شده است.

ک به يدهد که نزد مي نشان ۵شماره ج جدول ينتا

 يفرهنگ سازمان يها مؤلفهدرصد از واريانس  ۹۸

  شود.  مي نييت دانش تبيريتوسط مد

 کيهر گذاري ريتأثميزان  ۶شماره در جدول 

بر مديريت دانش مورد بررسي قرار گرفته  ها مؤلفه

دهد با توجه به  مي نشان ۶شماره است نتايج جدول 

 ۵/۰مولفه سرپرستي و هويت که باالتر  يمعنادارسطح 

 از نظرها  نشد، اما مابقي مؤلفه دييتأ ريتأثبوده و ميزان 

قرار گرفت. با توجه به نمره  دييتأمورد  ريتأثميزان 

 ها مؤلفه ريتأثبتاي به دست آمده، باالترين ميزان 

)، ابتکار و β=۲۹۸/۰مديريت (از: حمايت  اند عبارت

، )۲۷۱/۰سازش با تعارض ( )،β=  ۲۹۲/۰خالقيت (

 ) وβ=  ۲۵۲/۰انسجام و يکپارچگي و ارتباطات (

  باشد. مي )β= ۱۸۵/۰ريسک پذيري (

  

 ت دانشيريمد يبر رو يفرهنگ سازمانها  از مؤلفه کيهر  يرگذاري. تأث۶جدول 

 استاندارد شده يبتا انحراف استاندارد بتا يفرهنگ سازمان يها مؤلفه
t

  يدار يمعنسطح 

1  

 000. 4.310 292. 299. 1.291 تيابتکار و خالق

 000. 3.854 185.  280. 1.080 يريسک پذير

 000. 4.220 252. 346. 1.460 يکپارچگيانسجام و 

 000. 4.312 298. 316. 1.363 تيريت مديحما

 053. 1.948 0023. 426. 830. ميمستق يسرپرست

 183. 1.336 061. 340. 455. تيهو

 019. 2.897 271. 306. 1.480 سازش با تعارض

 000. 4.002 252. 428. 1.429 ارتباطات
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ه آن 

ي و 

 قول 

عنوان 

هنگ 

 تمام 

براي 

آيد.  ي

دگاه 

مورد 

نگي 

و هر 

هنگ 

 ريتأث 

د به 

  

مناسب و توسعه

 فرهنگ سازماني

ان است كه به 

 سازماني به عن

 دگرگوني فره

 سازماني بر 

ب يا سرچشمه 

مي فت به شمار

سازماني از ديد

موضوع م نير

يك پديده فرهن

عددي دارند و

هستند. فره ي

 ابعاد سازمان 

تواند مي درتش

 ۱۳۹۲پاييز / کم

فرهنگ م يها ش

دانند. اهميت  ي

، آن چناها ازمان

بالندگي» ٢٠ين

شده با يزير

شد. فرهنگ

نفوذ دارد و 

ي در راه پيشرف

وزه فرهنگ س

تر مهم به عنوان 

 گفت سازمان ي

متعهاي  فرهنگ

ييها فرهنگ  رده

ست كه بر تمام

ه به ميزان قد

 شماره بيستم و يک

  ژوهش

ارزشن را وضع 

مي طح سازمان

ساآن در تحول 

 و هورن اشتاي

ر برنامه فرا گرد

با مي ني برابر

سازماني اي 

ت پويا و يا مانعي

مين دليل امرو

ندان مديريت 

توان  مي  است.

ف ،ها سازمان و 

خر نيز داراي 

است يا دهيپدني 

ارد و با توجه

هفتم/ هنگي/ سال 

پژ يينهامدل  :

گوي 

 اين 

عني، 

نش، 

انش 

صيات 

تبع   

حقيق 

ضيل 

ي و 

عرفي 

روي 

ت و 

ندان 

بري 

سازمان

در سط

نقش آ

برگ«

فيك 

سازماني

ها جنبه

حركت

به هم

دانشمن

توجه 

است 

كدام 

سازماني

گذا مي

  بهار هيسمو  ر

مجله مديريت فره

۱ شکل

توان الگ شده مي

ش را تبيين كرد

يريت دانش يع

دان يريکارگ به 

 نگاهداري دا

صي داراي خصو

د به دانش و به

ك كنند. در تح

به تفض ها خصه

ن براي ارزيابي

ابداع و معر ييها

هنگ سازماني ر

اشته و اهميت

 امروزه دانشمن

وظايف رهب ن

رسواريش يرزق ي

م

تحقيق انجام ش

 مديريت دانش

لفه اصلي مدي

حصيل دانش،

سعه دانش و

بايد هر کدامو 

ي باشند تا بتوانند

 در سازمان كمك

و مشخصيات 

شدند و همچنين

ه روشمذكور ي 

توان كه فره يم

د ريتأثزماني 

حدي است كه

نيتر مهمسازمان 

يهاد ، زاده عيشف

 
72

   يريگ

كنون در پايان ت

 شده در مورد

 در شش مؤل

ص دانش، تح

ك دانش، توس

شوند و ندي مي

هاي معيني خصه

 مديريت دانش

 اين خصوص

يي و تعيين ش

هاي گيري مؤلفه

م  به طور كلي

سازهاي   جنبه

آن به ح يذار

مديريت و سا

ش ديحم 
  

گ جهينت

اك

ساخته

عوامل

تشخيص

اشتراك

بن دسته

و مشخ

آن بر 

حاضر

شناساي

گ اندازه

شدند.

تمامي

رگذيتأث

علم م
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 ريتأثيا تغيير نگرش و رفتار كاركنان  يريگ شکل

  سازنده يا مخرب بر جاي گذارد. 

نکه بتواند به نحو يا يدانشگاه سمنان برا

ت دانش يرياستقرار مداي ه از برنامه يتر مطلوب

ت يت دانش را در سازمان با موفقيرياستفاده کند و مد

ن دارد که در درجه اول ياز به ايکند ن يساز ادهيپ

هاي  کند و برنامه ييخود را شناسا يفرهنگ سازمان

موجود  يت دانش را متناسب با فرهنگ سازمانيريمد

نکه يا يم برايديجه رسين نتيبه ا ياجرا کند. به عبارت

اجرا شود  يت دانش در سازمان به نحو مؤثريريمد

موجود داشته  يالزم را با فرهنگ سازمان يهماهنگ

جه ين نتيز به اي) ن۲۰۰۰( يالنگ و فاه يباشد. د

ت دانش به افراد، فرهنگ يري% مد۸۰که  دنديرس

ت دانش يريمدهاي  ي% آن به فناور۲۰و  يسازمان

ک ين رو نوع فرهنگ موجود در يشود. از ا مي مربوط

  است. ياتيار حيت دانش بسيريت مديسازمان در موفق

 نشان سؤاالتل يه و تحليج حاصل از تجزينتا

ت يريمد يتواند بر رو مي يدهد که فرهنگ سازمان مي

ن است که يانگر ايجه بينت . اينرگذار باشديدانش تأث

 يفرهنگ سازمان يت دانش در دانشگاه حاميريمد

فرهنگ  يمحتوا ين سازمانيپرور است. در چندانش 

 ،تواند توسط افراد مي سازمان به عنوان منبع دانش

 يا انهيرا يها دستگاه، روش کار و ها دستورالعمل

 ي، رشد فرديريادگيت شود و در سازمان يسازمان تقو

ن يشود. در ا يک ارزش تلقيبه عنوان  يو سازمان

ک فرهنگ يتوان گفت با حضور  مي صورت

ت يموفق يمناسب برا يا نهيدر سازمان زم محور دانش

  جاد شده است. يت دانش ايريمد

ن يب يدار يمعنم و ينکه رابطه مستقيبا توجه به ا

 هيوجود دارد توص يت دانش و فرهنگ سازمانيريمد

ت يرينه مديدر زم يشود که قبل از انجام هر اقدام مي

خود را مورد مطالعه  يفرهنگ سازمان ها سازماندانش، 

ت دانش يريکه از مد يقرار دهند و فرهنگ سازمان

کند را شناخته و بر اساس آن فرهنگ  مي تيشتر حمايب

از خود را انتخاب يت دانش مورد نيريمدل مد ،يسازمان

 زيآم تيموفق، به منظور استقرار نيبر اکنند. عالوه 

و ران ياز به جلب نظر مديت دانش در سازمان، نيريمد

 يم مربوط به آن در سطح کارشناسيز آموزش مفاهين

 يمشارکت يآموزش يها کارگاهن الزم است يدارد. بنابرا

 ياعضا يتخصص يدر جهت جلب نظر و آشنا ساز

شود. از  يساز ادهيپت دانش يريسازمان نسبت به مد

ذکر شود  يستيبا ها کارگاهن يکه در ا يجمله موارد

دانش در سازمان،  تيريم مدياز: مفاه اند عبارت

م دانش، يتسه يفرهنگ سازمان ،ITت دانش و يريمد

سازمان را  يسطح دانش يچگونگ ،دهايو باها  هست

هاي  سازمان ما، راه حل يم، مشکالت دانشيش دهيافزا

  مشابه. يها سازمانت دانش در يريمد يساز ادهيپ

ت يح اهميو تشر سازي شفافنکه ينکته آخر ا

ن اقدامات انجام شده ييو تب يسازمانفرهنگ هاي  مؤلفه

نفع در دانشگاه يذ يها گروه همه يو در دست اقدام برا

ران و مسئوالن يان، مدياز جمله کارکنان و دانشجو

  است.  ريناپذ اجتناب يضرورت يبرون دانشگاه

  

  و مآخذمنابع 

، يرفتار سازمان). ۱۳۸۵، پي. (فنينز، استيراب )۱

، تهران: ياعرابان و محمد يپارسائ يترجمه عل

، چاپ يفرهنگهاي  موسسه مطالعات و پژوهش

 .هفتم

و ها  ش چالشيدايپ). ۱۳۷۷. (محمدرضا ،يزال )۲

هاي  هيآنها بر نظر ريد و تأثيجدهاي  روش

  .۱۸ ، شمارهيه تحول اداري، نشرتيريسازمان مد

ت فرهنگ ين وضعييتع). ۱۳۸۶. (معصومه ،يقربان )۳

ت يريموجود و رابطه آن با استقرار مد يسازمان

 يکارشناس نامه انيپا، رانيا يمه مرکزيدانش در ب

 .ييدانشگاه عالمه طباطبا ارشد،
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ند يان فراينسبت م). ۱۳۸۳. (نيزاده، حس يقل )۴

در دانشگاه  يل دانش و فرهنگ سازمانيتبد

ارشد،  يکارشناس نامه انيپا ،مشهد يفردوس

 .مشهد يدانشگاه فردوس

ت يريمد معلم،). ۱۳۸۲. (محمدرضا پور، يکرم )۵

شماره  ت،يريمجله توسعه مد ،دانش و آموزش

۴۹.  

رابطه فرهنگ  يبررس). ۱۳۸۴. (مقداد ،يکرم )۶

ت دانش در گروه يريبا استقرار مد يسازمان

 نامه انيپا ،موتور بهمن مرکز  ،بهمن يخودروساز

 .ارشد، دانشگاه تهران يکارشناس

به منظور  ييارائه الگو). ۱۳۸۳. (رضا ان،يجانياله )۷

ت دانش در نظام آموزش يرياستفاده مناسب از مد

و  يردولتيو غ يدولت يها دانشگاهکشور در  يعال

 نامه انيپا ،کشور يمؤسسات و مراکز آموزش عال

 واحد تهران شمال. ارشد، دانشگاه آزاد يکارشناس
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