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  چکیده 
 رود و براي حفظ به شمار می ها از یکدیگرنسازما تمایزدهنده در عصر دانایی محوري، دانش تنها منبع

هاي سازمان رقابتی سازمان ضروري است. از این رو، مدیریت دانش به یکی از وظایف کلیديمزیت 
و توانمندسازهاي  ها زیرساخت موفق امروزي تبدیل شده است. اجراي مؤثر مدیریت دانش در سازمان به

 ثیرپژوهش بررسی تأ ها است. هدف ایننگوناگونی نیاز دارد که فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین آ
این پژوهش از  .استفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش شرکت آب و فاضالب مشهد  معیارهاي

جمع آوري اطالعات پرسشنامه  ابزار تحلیلی می باشد.-منظر ماهیت کاربردي و از منظر روش توصیفی
 ها وده. به منظور تحلیل داپرسشنامه تکمیل شد 228بوده که براساس فرمول کوکران درنهایت تعداد 

استفاده شده  آموسمدل سازي معادالت ساختاري با بهره گیري از نرم افزار ارزیابی مدل پژوهش نیز از 
 فرهنگ سازمانی بامعیارهاي همکاري، اعتماد و یادگیري  دهد، بین پژوهش نشان می هاياست. یافته

تأثیر مثبت و  لق دانشنی سازي فرایند خوفعالیت هاي اجتماعی سازي، بیرونی سازي، ترکیب و در
  .معناداري وجود دارد

  

  آب و فاضالب مشهد.خلق دانش سازمانی،  شرکت فرایند فرهنگ سازمانی، : واژگان کلیدي
 

                                                   
  این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد. 1
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  مقدمه:
ی هستند که محل تعامل افراد سازمان بعنوان نیروي انسانی یها هاي دولتی مکان سازمان

این  آنجا که  از .باشند می و در کل ذینفعان سازمان و مراجعین به سازمان بعنوان ارباب رجوع
، یریتمد نحوه به یندهها در آآن ي، بقادارندوجود ) یبخش خصوص(ها در کنار بازار سازمان

نامشهود آنها در  يها دانش و اندوختهها، اطالعات،  دادهتحت کنترل و دراختیار درآوردن 
دانش  کارآمد اشاعه و آوري فراهم به دولتی هاي سازمان عملکرد واقع در .دارد یدرازمدت بستگ

به  یدولت يها مند سازمان و نظام یشترتوجه ب ینبنابرا ).1389(پورآزاد و همکاران،وابسته است
  . الزم و ضروري است دانش یریتهمچون مد یریتیمد یننو يالگوها

هاي آب و فاضالب که تامین وتوزیع آب شرب سالم وجمع آوري و دفع  شرکت
و از  کنند یم یفاشهرها ا یمهم در توسعه، عمران و آبادان یاربس یرا بر عهده دارند، نقش فاضالب

دانش در  یریتهمچون مد یریتیمد یننو يالگوها سازي یادههستند که لزوم پ ییها جمله سازمان
هاي انجام شده و مصاحبه با مدیران و کارشناسان فنی  بررسی براساس  .یستن یدهپوش یآن، بر کس

هاي پیمانکار و مهندسان مشاور مشخص گردید  شرکت و همچنین ذینفعان کلیدي از جمله شرکت
هایی که تجربیات و دانش تخصصی آنها  ها و پروژه که موارد بسیاري وجود دارد که فعالیت

منابع  هدررفتباعث  و این مساله رسند خطا به انجام میاند،  دوباره و با روش سعی و  بدست آمده
مند دانش فنی و  هاي ملی شده است. به همین دلیل ثبت مستمر و نظام قابل توجهی از سرمایه

هاي بعدي از اهمیت باالیی  ها در پروژهها و استفاده مطلوب از آن تجربیات کسب شده در پروژه
 نتایج سازي مستند عدم دالیلی چون به که اداري هايموازي کاري در واقع. برخورداراست

 قرار اختیار در دانشی و منابع نبود فرهنگ مشارکت در سازمان، پراکندگی شده، انجام هاي پروژه
خود و  ذهن یا شخصی هاي فایل در دانش نگهداري به ها، عدم تمایل کارکنان موقع آن نگرفتن به

انجام می شود باعث بروز اختالالت و مشکالت  واحدها بین دانش نگرفتن مناسب تبادل صورت
ساز ارائه خدمات نامناسب از  توانند زمینه می عدیده اي در این شرکت شده است و این مسائل

جبران ناپذیري بر  لطمات گردند و نهایتا این عدم کفایت در برآورده کردن نیازها، شرکتسوي 
دراین میان . اختالل خواهد کرد ي سازمان را دچاروارد کرده و اجراي فرایندها سازمان پیکره

تواند به عنوان رویکرد سیستماتیک خلق، دریافت، سازماندهی و استفاده از  مدیریت دانش می
صورت گرفته،  مطالعات ).  براساس2010ها توانایی سازمان را بهبود بخشد (دیال،  دانش و آموخته
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 جمله از که است بسیاري هاي مزیت داراي ها سازماندر  مدیریت دانش کارگیري به سازي و پیاده

 نوآوري، بهبود و خالقیت مزیت رقابتی، افزایش عملکرد، حفظ به بهبود توان می ها آن ترین مهم

 خدمت خدمات، آموزش ضمن کیفیت کارکنان، افزایش بین در دانش انتقال انگیزش، افزایش

 دانشی اشاره هاي شناسایی دارایی واناییسازمان، وت براي فرصت خلق بهترکارکنان، افزایش

  ). 1392 کرد(عارفی و همکاران،
بر این اساس لزوم بکارگیري دانش و مدیریت دانش در سازمان ها(خصوصی و دولتی) 

ها شناسایی  اثبات می گردد و اولین گام جهت بکارگیري و پیاده سازي مدیریت دانش در سازمان
هاي دانش، ساز و کارهایی  باشد.  توانمندسازها و زیر ساختتوانمندسازهاي مدیریت دانش می

هاي متفاوت آن، دانش  کند و  افراد در بخش هستند که سازمان از طریق آن دانش را مدیریت می
کنند، به طوریکه اعضا بتوانند ازآن دانش به طور کامال  خود را از طریق این زیر ساخت تسهیم می

شوند، فرایندهاي  هاي مدیریت دانش باعث می ندسازها و زیرساختاثر بخش استفاده کنند. توانم
ها اعم از سخت افزار و نرم افزار  ضروري دانش با حداکثر کارایی صورت گیرند، از فناوري

کارآمدتر استفاده شود و خلق، تسهیم و بکارگیري دانش انجام پذیرد. هدف اصلی این 
فرایندهاي کاري سازمان هاي  دادن دانش در رگ ها، چیزي جز جریان توانمندسازها و زیرساخت

  ). 1392نیست(جهاندیده، 
به طور  دهند دانش سازمانی  هاي الزم اجازه می با ایجاد بستر و زیر ساخت توانمندسازها

نیازهاي ضروري مدیریت  تعیین پیش). 2006ن، و همکارا1مند رشد کند(یه  همزمان و بطور نظام
ها درجهت  ها و مدیران آن ند گام موثري درآشنایی هر چه بیشتر سازمانتوا ها می دانش در سازمان

 ها باشد. ازین رو افزایش کیفیت فرایندها و عملیات ودر نهایت قدرت رقابت پذیري این سازمان
براي  -عامل توانمندسازهاي مدیریت دانش -نیازهاي ضروري مدیریت دانش  تا پیش است الزم

  فرایند خلق بر ها مدیریت دانش بررسی و تاثیرآن سازي  ابطه با پیادهآمادگی وضعیت سازمان در ر
گردد. بر این اساس پژوهش حاضر به این مهم پرداخته است و  ارزیابی هادانش در سازمان

  سواالت تحقیق نیز به شرح ذیل می باشد:
  آیا فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش تاثیر دارد؟-1

                                                   
1 Yeh & et. 
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  فرایند خلق دانش تاثیر دارد؟آیا بعد همکاري بر -2
  آیا بعد اعتماد بر فرایند خلق دانش تاثیر دارد؟ -3
  آیا بعد یادگیري بر فرایند خلق دانش تاثیر دارد؟ -4

مباحث  یگفت مانند تمام توان یدانش م یریتاز مد یفدر خصوص ارائه تعر مدیریت دانش:
از  یفیتخصص و رشته خود به تعر ي،یدئولوژمختلف با توجه به زمان، ا ینمتخصص یعلوم انسان

کرد. در  یداپ توان یباب نم ینرا در ا یجامع یفاند و در مجموع تعر دانش اشاره نموده یریتمد
نظران براساس تجارب  مشخص از مدیریت دانش موجب شده تا صاحب عریفواقع سختی ارائه ت

از منظر  یفابتدا تعاربدین منظور  هاي مختلف، تعاریف گوناگونی را بیان کنند خود و دیدگاه
   شود یم یمتخصصان مختلف ارائه و بررس

که  باشد یم ینوناکا و تاکوچ یفتعر ینهزم ینقابل ارائه در ا یفتعار یناز اول     
 يفکر یهسرما یاثروت از دانش  یدآن سازمان به تول یکه ط دانند یم ینديدانش را فرآ یریتمد

 یددانش صرفا تول یریتهدف مد یفتعر ین). براساس ا1995 ی،اکوچ(نوناکا و تپردازد یخود م
  ثروت است.

که  باشد یم یندفرآ یک يدانش دارا یریتمد ینوناکا و تاکوچ یفبراساس تعر     
خود ارائه نموده است؛ از منظر او مدیریت  یفرا در تعر یندفرآ ینداونپورت چند سال بعد مراحل ا

آوري، توزیع و استفاده کارا از منابع دانش تعریف کرد بعنوان جمع توان یدانش را م
مکان  یاکه دانش را خلق کرده و  داند یم ینديدانش را فرآ یریتمد یز). داروچ  ن1383ینگ،(راد

 یم یریتانتشار و استفاده از دانش را در سازمان مد یم،تسه یتاو نها کند یم ناساییآن را ش
و  یاتیاز دانش ح یحنظام مند و صر یریتدانش را مد یریتمد یزن یرم). اسکا2003کند(داروچ، 

 ياشاعه، استفاده و بهره بردار زماندهی،سا ي،مرتبط با آن از جمله خلق، جمع آور یندهايفرآ
است که به طور گسترده در  یبه دانش سازمان یدانش شخص یلتبد یازمنددانش ن یریت. مدداند یم

  ).2008شود(رالف ، یه طور مناسب به کار گرفته مسرتاسر سازمان به اشتراك گذاشته و ب
  توانمندسازهاي مدیریت دانش:

هاي غیرقابل چشم پوشی در  پیش نیازهاي سازمانی ضروري، مربوط به زیرساخت 
تواند موفقیت  ها ممکن نبوده و می شوند که آغاز مدیریت دانش بدون آن مدیریت دانش می

توانمندسازهاي مدیریت دانش  ).1385و همکاران ،مدیریت دانش را غیرممکن سازد(پروست 
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هایی هستند که دانش سازمان را توسعه داده و بسترهایی مناسب براي خلق، تسهیم و  مکانیزم
  ایچیجو ؛2001وهمکاران، گلد ؛2003، لی و چوي(آورند می  وجود کارگیري دانش درسازمان به به

ایجاد کننده  نشندسازهاي مدیریت داتوانم حقیقت در). 1390کیارزم، ؛1998وهمکاران،
هاي الزم در سازمان جهت افزایش کارایی فرآیندهاي مدیریت دانش  زیرساخت

تواند شامل فرهنگ، رهبري،  مجموعه توانمندسازهاي مدیریت دانش می. (Sarvary,1999)هستند
یت و رهبري هاي مدیریت دانش و منابع دانش، هدا تکنولوژي، ساختار سازمانی، ارزیابی فعالیت

 ,Holsapple& Joshiهاي دانش و یا منابع دانش، انگیزش کارکنان و عوامل بیرونی باشد( فعالیت

2000.( 

  فرهنگ سازمانی:
و  یمعان ها، یهها، فرض از اعتقادات، ارزش يسر یکشامل  یفرهنگ سازمان ین،شا یفبنا به تعر 

که نگرش حل مسائل و انطباق  باشد یگروه مشخص م یاسازمان  یک يانتظارات مشترك اعضا
اي است ازباورها،  ). فرهنگ، مجموعه1394یرازي،(شکند یم یتداده و هدا را شکل یطبا مح يساز
ها وجوه مشترك دارند و  هاي تفکر یا اندیشیدن که اعضاي سازمان در آن واستنباط و شیوه اكادر

شود  د آموزش داده میهمان چیزي است که به عنوان یک پدیده درست به اعضاي تازه وار
)Davenport, 1997یطمستمر، مح یادگیريو درك کارکنان،  یريهمچون درگ ی). عوامل 

 یمنابع سازمان یریتکارکنان و مد يبرا يارزشگذار ي،و همکار اطاتارتب پذیر، یسکر یسازمان
 . فرهنگ سازمانی)Ho,2009(قابل گنجاندن است یپرسنل در مقوله فرهنگ سازمان یزشو انگ

تواند به عنوان یک عامل اولیه در ایجاد انگیزش و همکاري در کارکنان نقش ایفا کند. در  قوي می
اساسی سازمان با یکدیگر به اشتراك گذاشته  هاي یک فرهنگ پویا و قوي، ارزش

 یارهايعنوان مع در پژوهش حاضر از همکاري، اعتماد و یادگیري به ).Mobley, 1997شود( می
 محققین توسط کرات¬مذکور به یارهاياستفاده شده است. مع یگ سازمانسنجش فرهن یاصل

 ,Lee & Lee, 2007; Lin,2007 ; Choi & Lee,2003; Choi et al)شده است یمختلف معرف

2008, Ichijo,1998; Eppler& Sukowski, 2000(   
  :همکاري

 & Hurleyاست(همکاري، میزان تالش جمعی افراد در کارهاي گروهی و تیمی تعریف شده  

Hult, 1998.(  فرهنگ همکاري به واسطه افزایش تبادالت دانش در سازمان منجر به خلق دانش
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گردد. فرهنگ همکاري به عنوان شرط الزم خلق دانش باعث کاهش ترس اعضاء سازمان و  می
گردد. بدون وجود درك مشترك میان اعضاي سازمان دانش یا تولید  افزایش آزادي کارکنان می

). فرهنگ همکاري 1998گیرد(فاهی و پروساك ، گردد و یا خلق آن به کندي صورت می مین
شود، چون در این فرهنگ افراد با هم تعامل داشته و دانش و ایده خود را  زیرساختی مهم تلقی می

  گذارند. به اشتراك می
  اعتماد:

 یکدیگر سازمان به اعضاي متقابل اعتقاد حفظ ) اعتماد،1992(1از نظر کریتنر و کینیکی

 دانش اشتراك از اینکه به است کارکنان باور از میزانی است. اعتماد شده تعریف نیات اساس بر

، 3است(دیسترر دانش انتقال براي الزم شرط و کلید یک معنا به و )2005، 2شوند(ریج بهرمند
اعتماد  گردد. وقتی می سازمان اعضاء بین دانش تبادل و شکوفایی باعث ذاتاً ). اعتماد2001
  .دانش دارند تبادل در داشتن سهم براي بیشتري تمایل افراد دارد، وجود افراد روابط در باالیی

  یادگیري:
هاي جدید در فرهنگ علوم سازمانی، یادگیري سازمانی است. بحث یادگیري در  یکی از واژه     

هاست. از این  سازمان، واکنشی به رقابت شدید در بازار و اهمیت تغییر و نوآوري در سازمان
شود، لذا هدف  که پایدارترین مزیت رقابتی است می يدیدگاه، یادگیري منجر به تغییر و نوآور

مدیریت باید ایجاد فرهنگی باشد که یادگیري مستمر را در همه کارکنان تشویق  لیاص
توان میزان پرورش فرد در سازمان تعریف کرد. فرهنگ  ). یادگیري را می1394 یرازي،کند(ش می

دهد.  یادگیري مستمر توانایی سازمان در خلق دانش جدید، حفظ،انتقال و تسهیم آن را افزایش می
تري در خلق دانش ایفا  کنند نقش فعال تاکید بر یادگیري به کارکنانشان کمک می اها ب سازمان

ها نیاز به یک محیط با فرهنگ یادگیري مستمر دارند تا پیاده سازي مدیریت دانش  کنند. سازمان
  ).2001موفقیت آمیز باشد(دي ال و تویت،

  فرایند خلق دانش:

                                                   
1  Kreitner, R., & Kinicki 
2  Riege 
3  Disterer 
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 تبدیل دانش به اطالعات تا گیرد می صورت که است یو انفعاالت فعل دانش فرایند از منظور     

هایی اشاره دارد که مدیریت دانش را از تئوري به  فعالیت دانش به شود و در واقع فرآیند مدیریت
 که شود اطالق می چیزي آن دانش به تمام . به عبارتی دیگر، فرآیند مدیریتکند عمل تبدیل می

 از اشکال مختلف تواند به و می )،1،2000(جانسون داد انجام توان می دانش بوسیله سازمان در

در ). 2001لیدنر، و (علوي دانش مطرح شود کاربرد و انتقال بازیابی، سازي، ذخیره خلق، جمله
دلیل که امروزه خلق دانش یک سالح این به ، ”خلق دانش“هاي مربوط به  میان این فرایندها فعالیت

 هایی فعالیت دانش لقخاهمیت زیادي برخوردار شده است.  از، استراتژیک در بازار جهانی است
ها،  هاي موجود دانش، کاهش کاستی که به تغییر شکل و ترکیب مجدد تکه گیرد دربرمی را

هاي  هاي بیرونی و کاربرد فناوري ها، پایش و کنترل محیط ها و توسعه قابلیت تقویت پژوهش
کا و تاکوچی انون  سکیمدل از حاضر ). در پژوهش 1388پردازد(شامی، بیرونی از سازمان می

نخست  توان بیان نمود که در بیان علت انتخاب این مدل می ،است بهره گرفته شده) 1995(
هاي تحقیقاتی  اي توسط سایر محققان پذیرفته شده است و در حوزه طورگسترده به SECI2مدل

گذاري مشترك، توسعه محصوالت جدید و فناوري  زیادي از قبیل یادگیري سازمانی، سرمایه
؛ 2011؛ حسینی،2003؛ چوي و لی،3،1998(اسکاتاطالعات مورد استفاده قرار گرفته است

؛ تساي و 2007و همکاران، 6؛ چاتی2015؛ رازي و همکاران،5،2013؛ ساین و کلکار4،2003گلوب
باشد  تنها شامل خلق دانش می ، مدل مذکور نهاینکه دوم .)8،2008، اسشولز و هوگل7،2007لی

وجود و خلق دانش جدید بسیار مهم گیرد. انتقال دانش م انتقال دانش را نیز دربرمیتبدیل و بلکه 
. )2000کروق، (گرند و ونبوده و هر دوي این عوامل باید در مدیریت دانش در نظر گرفته شوند

                                                   
1  Johannsen 
2  Socialization, Externalization, Combination, Internalization 
3  Scott  
4  Ngulube 
5  Sian & Kelkar 
6  Chatti 
7  Tsai & Li 
8  Schulze & Hoegl 
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از طریق تبدیل دانش صریح و ضمنی به یکدیگر، خلق دانش را مورد تجزیه و تحلیل  SECIمدل
سازي،  ؛ اجتماعیباشد یمچهار فعالیت  شامل دهد. در این مدل فرایند تبدیل دانش قرار می

دانش با معیارهاي  مدیریت بعد فرایندهاي دراین تحقیق سازي. سازي، ترکیب و درونی برونی
  شود. گیري می سازي برآورد و اندازه درونی و ترکیب سازي، برونی سازي، اجتماعی 

  ارتباط فرهنگ سازمانی و فرایند خلق دانش:
هاي اساسی سازمان در یادگیري سریع  فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مولفه     

هاي مدیریت دانش و به طور  باشد که روي مولفه سازي سامانه مدیریت دانش می سازمانی و پیاده
). خلق دانش صرفاً 1389خاص روي خلق و اشتراك دانش تاثیر مستقیم دارد(اخوان و باقري،

العات نیست. خلق دانش متضمن کاربرد هوش، دانش ضمنی و اطالعات پردازش داده و اط
). خلق دانش جدید فرایندي تولیدي است که به کمک باال بردن شهود، 2009است(تامینا،

محیط کاري مشارکتی  ).2005شود(تیوانا و دیگران،  انگیزش، تخصص و بینش افراد ایجاد می
شود(لی و  رگیري دانش در سازمان میسازي و بکاموجب تسهیل خلق، تسهیم، ذخیره

باشد که فرهنگ  سازي مدیریت دانش در صورتی اثر بخش می عالوه پیاده ). به2003چوي،
سازمانی آن را تقویت نماید و چنین فرهنگی بایستی اعتماد، همکاري و یادگیري را دربین 

  ). 2001کارکنان سازمان تشویق نماید(گلد و همکاران، 
 سازمان اعضاء میان افکار و آراء تضارب آن طریق از که است اینديفر دانش خلق    

 دانش اینرو، خلق از. گیرد می شکل سازمان در جدید دانش و ها ایده فرایند این در و شده تسهیل
 و پنهان دانش که بنحوي است، شده گذاري پایه دهند، می انجام هایی فعالیت که افرادي روي

 لذا شود، می ترکیب و تسهیم دانش جدید توسعه و هایشان فعالیت پاالیش براي موجودشان آشکار
). فرهنگ 1393واحدهاست(رهنورد و جواهري، و افراد میان همکاري مستلزم دانش خلق

 گردد. فرهنگ می دانش خلق به منجر سازمان در دانش تبادالت افزایش واسطه همکاري به

 آزادي افزایش و سازمان اعضاء ترس کاهش باعث الزم خلق دانش شرط به عنوان همکاري

 یا و گردد نمی تولید یا دانش اعضاي سازمان میان وجود درك مشترك گردد. بدون می کارکنان
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 گذاشتن با اشتراك سازي ). اجتماعی1998گیرد(فاهی و پروساك، صورت می کندي به آن خلق

 واسطۀ به ضمنی دانشکه  کند می تأکید داشته و و کار سر افراد بین در ضمنی دانش

 انتقال کردن زندگی محیط یک در و بودن هم همکاري، با هاي مشترك مانند فعالیت

  گیرد. سازي صورت نمی ). به عبارتی اگر همکاري نباشد اجتماعی1387یابد(زارع،  می
گردد. ترویج  می سازمان اعضاء بین دانش تبادل و شکوفایی باعث ذاتاً اعتماد     

و احساس تعلق افراد به سازمان و ایجاد حس اعتماد میان آنان و فراهم سازي  فرهنگ یگانگی
محیط توام با اشتراك، انتقال و تقابل دانش، عالوه بر اینکه مقاومت در برابر تغییر کارکنان را به 

). 1996حداقل می رساند، از سرمایه مشارکت و هم فکري آنان نیز سود می برد(زوالنسکی، 
 افراد یافته و افزایش سازمان اعضاء بین متقابل اعتماد و روابط شود می باعث اعتماد فرهنگ

 بیرونی درونی و مرزهاي افراد دانش داشته باشند و تبادل در داشتن سهم براي بیشتري تمایل

). به بیانی دیگر 1387کنند(زارع،  گسترش داده و شروع به بیان نظرات و عقاید خود می را خود
که کارکنان در محیط کار به سطح   سازي رخ نخواهد داد. تا زمانی نباشد برونی چنانچه اعتماد

اعتماد کافی نسبت به سایر همکاران دست نیابند حاضر نخواهند بود دانش ضمنی خود را مکتوب 
توان در ترس از به خطر افتادن موقعیت شغلی  نموده و در اختیار سایرین قرار دهند. دلیل آن را می

که فرد به اطالعات دریافتی اعتماد کافی داشته باشد، فرایند  ن نمود. همچنین زمانیفرد تبیی
  ).1394تر صورت خواهد داد(میرغفوري، سازي را بهتر و قوي درونی

است(دي ال و  دانش مدیریت سازي پیاده الزامات از یکی پرورش فرهنگ یادگیري     
 به و دارند نقش سازمان آفرینی درفرایند دانشپیوسته  به طور آن افراد در که )1،2001تویت

 تشویق وجو بپردازند و پرس به خصوص اقدامات سازمان شود در داده می اجازه سازمان کارکنان

). فرهنگ یادگیري توانایی سازمان در خلق دانش جدید، 1376شوند(نجف بیگی ، یادگیري به
با تاکید بر یادگیري به کارکنانشان کمک  ها دهد. سازمان حفظ،انتقال و تسهیم آن را افزایش می

                                                   
1  Ndlela & Du Toit 
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 به ها سازمان که شود می باعث یادگیري تري در خلق دانش ایفا کنند. اهمیت کنند نقش فعال می

 در اي ریشه و را عمیق یادگیري باشد و براي موفقیت در خلق دانش، فرهنگ دانش نو دنبال

آورند(گوپتا و  فراهم سازمان اعضاء براي یادگیري را و ابزارهاي داده سازمان توسعه
موجب  کردن تمرین و دیدن دادن، آموزش انجام از طریق ). یادگیري2000گاوینداراجان، 

) که 1394دستیابی داشته باشند(میرغفوري، سازمان تمام و دانش گروه قلمرو به افراد که شود می
) و به بیانی 1387، یا درونی سازي است(زارع تجسم دانش صریح در دانش ضمنیبه نحوي همان 

  معنا خواهد بود.  سازي بی دیگر اگر یادگیري نباشد فرایند درونی
سازمانی و فرایند دانش مورد بررسی   در تحقیقات گوناگون، رابطه فرهنگ     
؛ 2008؛ چوي و همکاران،2009وي و همکاران، ؛ چین2010و عبدالکریم،  است(رازي گرفته قرار

Allameh et al, 2011 ؛ 2001؛ گلد و همکاران، 2003چوي،  و لی  ؛ 2007؛ لی و لی،2007لین،؛
  ).1997؛ داونپورت، 1390؛ کیارزم و همکاران،1393و همکاران، نثاري

  :مدل مفهومی تحقیق

و اینکه در تحقیقات گوناگون،  مرور ادبیات موضوعی مربوطو  با توجه به پیشینه تحقیق
فرایندها مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین با استناد به  به طور همزمان رابطه توانمندسازها و

و   ها تاثیرگذاري فرهنگ سازمانی بر فرایند مدیریت دانش(رازي تحقیقاتی که در آن
؛  ;Migdadi, 2005؛ 1394و همکاران، یرغفوري؛ مAllameh et al, 2011؛ 2010عبدالکریم،
تحلیل و تایید )2009وي و همکاران، چین ؛ ;Choi & Lee,2003 ،الدین و همکاران عمرشریف

  .اند، مدل مفهومی تحقیق حاضر ارائه شده است گردیده

  

  

  

 فرهنگ سازمانی

 

 همکاري

 اعتماد

 یادگیري

 فرایند خلق دانش

 اجتماعی سازي

 برونی سازي

 ترکیب

 درونی سازي
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  روش تحقیق:

توان در  تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردي است، به این دلیل که نتایج مورد انتظار آن را می
جهت بهبود تصمیمات مدیران شرکت آب و فاضالب مشهد و ارائه راهکارهاي عملی به منظور 

پیاده سازي سیستم مدیریت دانش در این سازمان به کار برد.  فرهنگ سازمانی برايآماده سازي 
جامعه همچنین از لحاظ روش، این تحقیق ازجمله تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. 

مختلف شرکت آب و فاضالب  يها شاغل در حوزه یکارکنان رسم یهحاضر، کل یقتحق يآمار
از جامعه  یريگ نمونه یشاستفاده شد. ابتدا پساده  یتصادف یريگ روش نمونه. از باشد یمشهد م

بدست آمد. با توجه  638/0نمونه مقدار  یشپ ینا یارنفر انجام شد و انحراف مع 30به تعداد  يآمار
جامعه معلوم جهت  يکوکران برا مولکارمند) از فر 400(یقتحق ینا يبه محدود بودن جامعه آمار

کوکران،  یتصادف یريگ در فرمول نمونه گذاري يحداقل حجم نمونه استفاده شد. با جا یینتع
از  يعدم بازگشت تعداد ینیب یشعدد مشخص شد. با توجه به پ 225حداقل حجم نمونه به تعداد 

و بازگردانده  یلپرسشنامه تکم 228 ینب ینکه از ا یدگرد یعپرسشنامه توز250ها، تعداد  پرسشنامه
پرسشنامه  يمحتوا و صور ییروا ها از پرسش نامه استفاده شده است. داده يآور جمع يبرا .شد
 يها استخراج شده از پژوهش يها مشخص شدن سواالت با توجه به مولفه یقحاضر از طر یقتحق

و  یدانشگاه فردوس یریترشته مد یداز اسات يقضاوت تعداد یقاز طر ینمعتبر گذشته و همچن
 قرار گرفت. ییدو تا یشرکت آب و فاضالب مشهد مورد بررس متخصصان و کارشناسان شاغل در

 یندر ا .باشد یم 0,7باالتر از  یرهاکرونباخ متغ ينشان داد که آلفا یاییحاصل از پا هاي یافته
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از نرم افزار آموس  جهت  یینما و روش حداکثر درست يمعادالت ساختار یابی پژوهش از مدل
  ده شده است.مدل استفا یو برازندگ یاتآزمون فرض

  ها:یافته
هاي جمعیت شناختی پاسخ دهندگان  در تجزیه و تحلیل توصیفی اطالعات، ابتدا ویژگی

  .میزان تحصیالت به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است و اعم از وضعیت جنسیت، سن
 22درصد پاسخ دهندگان مرد و  78دهد که  دهندگان نشان می اطالعات مربوط به جنسیت پاسخ

پاسخ دهندگان از نظر سنی در چهار بازه پراکنده همچنین  دهندگان زن هستند. درصد پاسخ
گو در این  درصد از افراد پاسخ 2/41سال است که 30-40اند که بیشترین بازه مربوط به بازه   شده

درصد  6/23درصد کارشناسی،    6/66دهندگان فوق دیپلم،  درصد پاسخ 4/7 بازه سنی قرار دارند.
  گو داراي مدرك تحصیلی دکتري هستند. درصد از افراد پاسخ 4/2ارشناسی ارشد و ک

ها، ابتدا باید از توزیع آماري متغیري که مورد  براي انتخاب آزمون درست براي تحلیل فرضیه
گیرد اطمینان حاصل کرد. براي آزمون نرمال بودن متغیرها، از آزمون  آزمون قرار می

  05/0توجه به سطح معناداري آزمون که باالتر از با فاده شد که اسمیرنوف است-کولموگروف
ها، باید برازش مدل معادالت  قبل از آزمون فرضیه ها مورد تایید است. است فرض نرمال بودن داده

آوري شده تا چه حد اندازه مدل  هاي جمع ساختاري را مورد بررسی قرار داد تا مشخص شود داده
با توجه شد. هاي کمی برازش استفاده  دهند. بدین منظور از شاخص نظري را مورد حمایت قرار می

توان نتیجه گرفت که مدل نظري مربوط به مدل  کمی برازش میهاي  و شاخص 1جدول نتایج به 
توان به روابط درون مدل و مقادیر ضرایب رگرسیونی  نظري تحقیق قابل قبول است. پس حال می

استفاده شده  )P-VALUEبین متغیرهاي پنهان پرداخت. براي آزمون فرضیه از شاخص جزئی(
شاخص براي رابطه مورد نظر کم تر  است و شرط معنادار بودن یک رابطه این است که مقادیر این

  باشد. 05/0از 
  هاي برازش مدل نظري تحقیق اخصش1لجدو
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  مقدار مطلوب  نام شاخص
مقادیر بدست آمده براي مدل 

  ساختاري

  0,066  0,05بیشتر از   2سطح معناداري براي 

  0,840  0,8بیش تر از  GFIنیکویی برازش

ریشه میانگین مربعات باقی مانده 
RMR 

  0,880  0,9از کمتر 

  0,923  1نزدیک به  CFI شاخص برازش تطبیقی

ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد 
RMSEA 

  0,068  0,08کمتر از 

  
  :هاي تحقیق بررسی فرضیه 

  دارد. تاثیرمثبتی فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش :1فرضیه 

  مقدار برآورد شده است. 418/0ضریب رگرسیونی اثر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش، 

کمتر  05/0واز سطح معناداري آزمون یعنی 000/0با توجه به اینکه سطح معناداري براي این رابطه 
فرهنگ  معنادار است، یعنی 95/0توان نتیجه گرفت که اثر این متغیر در سطح اطمینان  است، می

  سازمانی بر فرایند خلق دانش اثر معنادار و مثبتی دارد.

  دارد. تاثیرمثبتی : همکاري بر فرایند خلق دانش1-1فرضیه 

شود،  بر فرایند خلق دانش، همانطور که مشاهده می دانش مدیریت سازهاي در بررسی تاثیر توانمند
) که P-VALUEبرآورد شده است. با توجه به مقدار شاخص جزئی(281/0ضریب مسیر

توان نتیجه گرفت که این  شد، میبا کمتر می  05/0شده است و در سطح معناداري  000/0برابر
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بر فرایند  دانش مدیریت سازهاي معنادار است. یعنی توانمند 05/0ضریب مسیر در سطح خطاي 
  خلق دانش تاثیرمعنادار و مثبتی دارد. 

  دارد. تاثیرمثبتی : اعتماد بر فرایند خلق دانش2-1فرضیه 

اد بر فرایند خلق دانش برابر با شود، ضریب اثر اعتم مشاهده می 16-4همانگونه که در جدول 
شده  000/0) که برابرP-VALUEبر آورد شده است. با توجه به مقدار شاخص جزئی( 390/0

توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح  باشد، می کمتر می05/0است و در سطح معناداري 
  ر و مثبتی دارد. معنادار است. یعنی اعتماد بر فرایند خلق دانش تاثیرمعنادا 05/0خطاي 

  دارد. تاثیرمثبتی : یادگیري بر فرایند خلق دانش3-1فرضیه 

 220/0شود، ضریب مسیر در بررسی تاثیر یادگیري بر فرایند خلق دانش، همانطور که مشاهده می
شده است و در  002/0) که برابرP-VALUEبرآورد شده است. با توجه به مقدار شاخص جزئی(

توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطاي  باشد، می می کمتر05/0سطح معناداري 
  معنادار است. یعنی یادگیري بر فرایند خلق دانش تاثیرمعنادار و مثبتی دارد.  05/0

  دهد. ها را نشان می جدول زیر خالصه نتایج آزمون فرضیه

  ها خالصه نتایج آزمون فرضیه 2جدول 

  نتیجه  P-VALUE  ضریب مسیر  مسیر مستقیم  شماره فرضیه

 تایید  0,000  0,418  دانش خلق فرایند سازمانی       فرهنگ  1

 تایید  0,000  0,281  همکاري               فرایند خلق دانش  1-1

  تایید  0,000  0,390  اعتماد                  فرایند خلق دانش  1-2
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  تایید  0,002  0,220  یادگیري               فرایند خلق دانش  1-3

  

  

  گیري: یجهبحث و نت

 فرایند خلقبر  توانمندساز فرهنگ سازمانی  دف اصلی این پژوهش بررسی مولفهه
 همکاري، اعتماد و یادگیريدانش در شرکت آب و فاضالب مشهد بود. درنهایت تاثیر فرهنگ، 

در ادامه نتایج  .بر فرایند خلق دانش جهت سنجش آمادگی شرکت آب و فاضالب بررسی شد
حاصل از آزمون فرضیات به تفکیک ارائه و میزان همسویی یا عدم همسویی آن با ادبیات موجود 

  گردد. میو پیشینه تحقیق در این زمینه، بررسی 

  .دارد تاثیرمثبتی فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: 1فرضیه 
تاثیرمثبت و معناداري  آزمون این فرضیه نشان داد که فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش     

) و نیازآذري و 1387تحقیقات زارع( تحقیق تایید گردید. نتایج 1دارد. در نتیجه فرضیه 
همچنین اثرگذاري فرهنگ بر خلق  .است حاضر تحقیق از یافته این راستاي در )1386عمویی(

الدین و  ) وعمرشریفMigdadi, 2005با نتایج تحقیق انجام شده توسط مقدادي( دانش همسو
افراد و واحدها، محیط کاري مشارکتی، احساس تعلق  یانم يهمکار) است. 2004همکارانش(

افراد به سازمان و ایجاد حس اعتماد میان آنان وپرورش فرهنگ یادگیري مستمر موجب تسهیل 
اعتماد  ي،که همکار یشود. فرهنگ کارگیري دانش در سازمان میخلق، تسهیم، ذخیره سازي و ب

دانش  یریتمد يساز یادهپ یباعث اثر بخش یدنما ویقکارکنان سازمان تش ینرادرب یادگیريو
  .خواهد شد

  دارد. تاثیرمثبتی همکاري بر فرایند خلق دانش :1-1فرضیه 
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هدف از انجام این فرضیه، بررسی تاثیر همکاري بر فرایند خلق دانش است. پس از انجام       
تاثیر مثبتی دارد.  آزمون، این فرضیه پذیرفته شد و معلوم گردید که همکاري بر فرایند خلق دانش

)، 2011)، واتانابه و همکاران،2013جنگ و دانک ( محققان راستاي مطالعات در این فرضیه نتایج
حاضر تحقیقات  پژوهش از حاصل هاي یافته تایید دارد. در قرار )Migdadi, 2005(مقدادي

 فرایند خلق دانش بر همکاري که دهد می نشان )2011) و زارع و همکاران(1394میرغفوري (

هاي فردي بین اعضاي سازمان را مشخص کرده و به  فرهنگ همکاري تفاوت .دارد موثري نقش
اي که  شود به گونه کند و باعث تقویت ارتباطات در محیط سازمان می میدرك مشترك کمک 

افتد. فرهنگ  بدون یک درك مشترك بین افراد سازمان فعالیت خلق دانش خیلی کم اتفاق می
خلق دانش  یندهايفرا یاندر م. گردد سازمان می همکاري و پشتیبانی باعث افزایش اثربخشی

کند که  در بین افراد سر و کار داشته و تأکید می ضمنیدانش با اشتراك گذاشتن  ياجتماعی ساز
با هم بودن و در یک محیط زندگی  ي،هاي مشترك مانند همکار دانش ضمنی به واسطۀ فعالیت

  یابد.  کردن انتقال می
  دارد.  تاثیرمثبتی اعتماد بر فرایند خلق دانش :2-1فرضیه 

مشخص گردید که اثر به لحاظ آماري معنادار است  در بررسی اثر اعتماد بر فرایند خلق دانش     
)، چوي و Migdadi, 2005)، مقدادي(1394تایید شد. مطالعات میرغفوري( 2-1و فرضیه 

اند. آنها ثابت نمودند که اعتماد بر فرایند خلق  ) نیز رابطه بین این دو متغیر را تایید نموده2003لی(
شود روابط و اعتماد متقابل بین اعضاء سازمان  ث میفرهنگ اعتماد باعدارد.  تاثیر مثبتی دانش

سازي مدیریت دانش داشته باشند. فرهنگ اعتماد باعث  افزایش یابد و افراد تمایل بیشتري به پیاده
و افراد تمایل بیشتري براي سهم  یافتهشود روابط و اعتماد متقابل بین اعضاء سازمان افزایش  می

ان یند و مرزهاي درونی و بیرونی خود را گسترش داده و شروع به بداشتن در تبادل دانش داشته باش
  .شود یم سازي یبرون یندفرا یجاداعتماد باعث ا یگرد یانیکنند. به ب خود  یدنظرات و عقا

  دارد. تاثیرمثبتی یادگیري بر فرایند خلق دانش :3-1فرضیه 
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دارد که یادگیري بر فرایند خلق دانش اثرگذار است. آزمون  تحقیق بیان می 3-1آزمون فرضیه      
تاثیرمثبت و معناداري دارد. به این ترتیب  این فرضیه نشان داد که یادگیري بر فرایند خلق دانش

) Soon& Zainol,2011تحقیق به اثبات رسید. این یافته با مطالعات سووون و زینول( 3-1فرضیه 
 ,Migdadi) و  مقدادي(2003(  لی )، چوي و 2008)، چوي و همکاران(2009همکاران(وي و  چین

 ) مطابقت دارد. آنها در پژوهش خود ثابت کردند که یادگیري بر فرایند خلق دانش2005

) و 1394اي از محققان همچون میرغفوري( دارد. در میان مطالعات داخلی نیز عده تاثیرمثبتی
 ) در نتایج خود نشان دادند که یادگیري بر فرایند خلق دانش1388کیاکجوري و حسین زاده(

  تاثیرگذار است.
توانند با تقویت فرایندهاي مدیریت  دوم، مدیران سازمانی می یهفرض ییدبا وجود تا     

دانش بواسطه تقویت روحیه همکاري و تشویق مشارکت کارکنان در کار گروهی جهت تبادل 
انش ضمنی به عینی و به تبع آن تحریک فرایند دانش در سازمان دانش در سازمان و تبدیل د

موجب خلق دانش جدید، تسهیم دانش و درنهایت کاربرد این دانش در فرایندهاي کاري شده و 
شرکت آب و فاضالب مشهد در انتقال و  یراندرنتیجه موجب توانمند شدن کارکنان شوند. مد

هاي همکاري از طریق تشویق فرهنگ کار  نیزمخلق دانش باید توجه بیشتري به طراحی مکا
بین کارکنان داشته و درصدد  ستیگروهی، پرورش و ترویج تفکر مشارکتی و ایجاد فضاي دو

  تقویت آن باشند.

و آموزش و  یقاتخلق دانش به بخش تحق یندبر فرا یاگیري یرتاث ییدتا يدر راستا          
اي  هاي فنی و حرفه ارتقا مهارت يکه در راستا شود یم یشنهاددانش پ یریتمد ياجرا یتهکم

هاي اطالعاتی و همچنین آشنایی بیشتر آنها با کاربردها و مزایاي این  کارکنان در استفاده ازسیستم
ها و سمینارهاي آموزشی اقدامات الزم را انجام  ها، کارگاه ها از طریق برگزاري کالس سیستم

سیستم, نظر کارکنان جلب شده، سمینارهاي آموزشی متعدد  دهند. باید قبل از هرگونه پیاده سازي
برگزار شود و ضرورت و اهمیت موضوع مورد بحث قرار گیرد. باید کارکنان احساس کنند که 
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تغییرات در راه است و در صورتی که خود را مجهز به ابزار مناسب نکنند؛ چه بسا که در  انطوف
هاي ارائه  شناسی ستفاده از فنون مدیریت تغییر و روشآینده نزدیک شغل خود را از دست بدهند. ا

و  تضاییاق یزيروش برنامه ر یقاز طر تواند یامر م ینتواند مفید واقع شود. ا شده در این زمینه، می
درك،  ییرات،مهم تغ هاي یگنالس یصتشخ ید،درك به موقع اطالعات جد يبرا يکه ابزار یوسنار

  .یردسازمان هستنند صورت پذ يبرا ییراتتغ ینمفهوم و مضمون ا

  

  :منابع    

 آمادگی بر مؤثر عوامل بررسی). 1389( و مرتضوي، س. ؛شیرازي، ع ؛ن پورآزاد،
پایان نامه کارشناسی ارشد  ،مشهد شهرداري: مطالعه دانش مورد مدیریت براي کارکنان

   دانشگاه فردوسی مشهد. مدیریت بازرگانی،

 يمدل معادالت ساختار یین). تب1388زاده اطاقسرا، س.ع.ا. ( ین, د؛ و حسیاکجوريک
کوچک و متوسط استان مازندران،  ي: شرکتها یدانش شاهد تجرب یریتمد يتوانمندسازها

شده از  یابی. بازیاناآر یتهران، گروه پژوهش یریت،مد یالملل ینکنفرانس ب ینهفتم
http://www.civilica.com/Paper-IRIMC07-IRIMC07_079.html 

بررسی تاثیر توانمندسازهاي مدیریت ). 1390زارع، ح؛ قاسمی، ي.( میرغفوري،س.ح؛
). هاي تعاونی منتخب استان یزد دانش بر فرایند خلق دانش (مورد مطالعه: شرکت

 .136-165).13(7.پژوهش نامه مدیریت تحول

دانش در بررسی تاثیر توانمندسازها بر فرایندهاي مدیریت ). 1387زارع، س. م. (
. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت بازرگانی. شرکت پاالیش نفت تهران

  دانشگاه اصفهان.
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). عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در 1386نیازآذري، ك؛ عمویی، ف.(
. 14. فصلنامه دانش و پژوهش در علوم تربیتیهاي آزاد اسالمی استان مازندران.  دانشگاه

106-93.  

 سنجی امکان مطالعه). 1393( و خوراکیان، ع.ر. ؛لگزیان، م ش؛ ،اشک زري نثاري
، مشهد فردوسی دانشگاه: مطالعه ،مورد عالی آموزش مراکز در دانش مدیریت استقرار

 پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه فردوسی مشهد.

). بررسی تاثیر قابلیت هاي زیر ساختی دانش سازمان 1390کیارزم،آ؛ مرتضوي،س؛ و لگزیان، م. (
   ریت صنعتی، دانشگاه فردوسی مشهدبر فرایند مدیریت دانش. پایان نامه کارشناسی ارشد مدی

 زیرساختی الگوي ). طراحی1390طاهري، م.( ونجف بیگی، ر؛ صرافی زاده، اصغر؛

 .تحول مدیریت نامه پژوهشدانش در سازمان.  مدیریت سازي پیاده منظور به نیاز مورد

3)5.(148-180.  

. تهران: مدیریت دانشتاثیر عوامل سازمانی بر ). 1392جهاندیده، ع.ا؛ روهنده، ن .(
  انتشارات نظري.

 ارزیابی معیارهاي شناسایی  ).1392( ر. م. و آهنچیان، ر؛ زاده، حسین قلی ش؛ عارفی،
 دانش سازمانهاي براي ضرورتی :دانش معیارهاي مدیریت مبناي بر کارکنان عملکرد

 هاي کار و کسب محوریت بازرگانی با مدیریت ملی همایش . ارائه شده به اولینبنیان
 بازیابی شده از. بنیان. دانش اقتصاد و کارآفرینانه

-BABEBKBE01-http://www.civilica.com/Paper
BABEBKBE01_165.html  

بر اطالعات(ترجمه م. حسین  یمبتن یدر اقتصاد جهان یت). مدیریت دانش: موفق1383رادینگ، آ. (
  لطیفی).تهران: سمت. 
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(ترجمه ع. حسینی  مدیریت دانش ).1385ك. ( و رومهارت، ا؛ روب، گ؛ پروست،
  خواه). تهران: سیطرون.

   و کاربرد. مشهد : ارسالن. یقتحق ي،: تئوری). رفتار سازمان1394شیرازي، ع.(
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