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 بین کارکنان راه و شهرسازیدر  فرهنگ سازمانیتسهیم دانش با برسی رابطه
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 چکیده

پژوهش توصیفی . هدف از این پژوهش بررسی رابطه تسهیم دانش با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان راه و شهر سازی ارومیه بود

نفر به صورت در دسترس انتخاب و  011همبستگی و جامعه آماری کلیه کارکنان راه و شهر سازی ارومیه بود که از بین آنها از نوع 

 .های بدست آمده با ضریب همبستگی تحلیل شددر پایان داده. های فرهنگ سازمانی و تسهیم دانش را تکمیل نمودندپرسشنامه

تسهیم )های تسهیم دانش پذیر و رسالتی رابطه مثبتی با خرده مقیاسرکتی، انعطافنتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی مشا

و تسهیم دانش کلی دارد ولی فرهنگ مبتنی بر ثبات ( های کارینوشتاری، ارتباطات سازمانی، تعامالت فردی و ارتباطات تیم

 .های آن نداردای با تسهیم دانش کلی و خرده مقیاسرابطه

 فرهنگ رسالتی،  هیم نوشتاری،ارتباطات سازمانی،تس :واژگان کلیدی

 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه

ی پایدار و کلید مزیت رقابتی ی کلیدی و یک دارایی ارزشمند شناخته شده است که اساس توسعهامروزه، دانش به عنوان مشخصه

دانش و توانایی ترکیب دانش  مدار به سازمان، بر ضروری بودننگرش دانش (.1101و همکاران،  0عالمه)است دائمی یک سازمان 

معتقد   کایرماس (.1101، 1لیندنر و والد)کنند  مزیت رقابتی توجهی انجام وظایف متداول سازمانی به منظور خلق فردی در زمینه

 10در قرن . توانند دانش و اطالعات را مدیریت کنندها از طریق آن بهتر میاست که مدیریت دانش ابزار علمی است که سازمان
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باشد که ها میایجاد مزیت رقابتی استراتژیک نیازمند نوع جدیدی از سازمان. باشندها ذاتاً رقابتی، ثابت قدم و پیشگام میسازمان

 (.1110اسکایرم، )باشند قابلیت ایجاد دانش برای حداکثر سازی رقابت و موفقیت استراتژیک را داشته 

سازی و انتقال اطالعات و دانش مناسب به منظور تلخیص، سازماندهی و ذخیرهمدیریت دانش عبارت است از شناسایی، کسب، 

(.  3 0نیکوکار، سلطانی، پاشایی هوالسو، ) بهبود و تغییر ادراکات و عملکرد کارکنان سطح مختلف سازمان در زمان مناسب

. سازمان برای کسب مزیت رقابتی استآوری، پردازش و انتقال دانش از درون مدیریت دانش فرایندی ضروری برای تولید، جمع

آورند، برای کسب ارزش دانش به طور های کاری به دست میها منافع محدودی از دانش ایزوله شده درون افراد یا بین گروهسازمان

بخشی هدف نهایی مدیریت دانش پشتیبانی پویا از یادگیری و اثر. آوری و منتقل کردکامل، باید آن را از درون سازمان جمع

امروزه تسهیم دانش به عنوان یکی از اجزای فرایند مدیریت دانش در بالندگی  (.31 0خانی و نادری، موسی)سازمانی است 

تسهیم دانش عبارت است از فرهنگ تعامالت اجتماعی که شامل تبادل دانش ضمنی  .ای داردسازمانهای دولتی نقش تعیین کننده

جهت تأثیرگذاری بیشتر، دانش سازمانی . باشدان بین واحد سازمانی و یا در کل سازمان میهای کارکنو صریح، تجارب و مهارت

انتقال شامل تبادل اطالعات به صورت متمرکز و هدفمند از یک ارسال کننده به یک دریافت کننده . باید به اشتراک گذارده شود

گروهی انجام شده و مشکالت از طریق تشریک مساعی رفع  شود تا نوآوری تسهیل شده، آموزش بصورتاین فرایند باعث می. است

 (.11 0فروزنده و همکاران، )شوند 

های در تعریف دیگری تسهیم دانش را به عنوان یک فرهنگ اجتماعی متقابل، که شامل تبادل دانش کارکنان، تجربیات و مهارت

تسهیم دانش شامل یک مجموعه از مفاهیم تسهیم شده (. 1112، 0لین)کنند بخشهای سازمان تعریف میآنها از طریق تمامی 

 (. 111و دیگران،  1هوگل)ها است های دانش در سازمانمرتبط و قابل دترس برای کارکنان برای استفاده و ساختن شبکه

 :کندحالت تسهیم دانش را بیان می نه( 1110)وبیای اس

انتقال دانش از . 4انتقال دانش از ساختار بیرونی به افراد، .  ساختار بیرونی، انتقال دانش از افراد به . 1انتقال دانش بین افراد، . 0

. 2انتقال دانش به درون ساختار بیرونی، . 6انتقال دانش از ساختار درونی به شایستگی فردی، . 5شایستگی به ساختار درونی، 

انتقال دانش در درون . 3تار درونی به ساختار بیرونی، انتقال دانش از ساخ. 1انتقال دانش از ساختار بیرونی به ساختار درونی، 

 .ساختار درونی سازمان

برای فهم توجه و . باشدهای غیر ملموس سازمان میکند که مدیریت دانش فرایند خلق ارزش از داراییبیان می( 1110)  لیبوتز

. بایست بر روی تسهیم دانش متمرکز شودهای مدیریت دانش میکند که فعالیتتمرکز مدیریت دانش، هندرینک پیشنهاد می

آمیز منجر به تسهیم زیرا تسهیم دانش موفقیت. آیدهای پیشرفته امروزی به شمار میتسهیم دانش فرایند مهمی در سازمان

ود شتنها هنگامی که دانش فردی و گروهی به دانش سازمانی تبدیل می. شودهای فکری و افزایش منابع مهم سازمان میسرمایه

 (.1114هوف و همکاران، دنون)ست سازمان قادر به مدیریت موثر این منابع با ارزش ا

چس، )های دانش محور در فرهنگ سازمانی نهفته است ترین مانع در خلق سازماندر تحقیقی به این نتیجه رسید که بزرگ 4چس

هنجارهای رفتاری نمود پیدا کرده و روش زندگی های مشترک است که در نظامی از باورها و ارزش»فرهنگ سازمانی  (.0322

تسهیم دانش در تمامی سطوح آن از تعامالت فردی چهره به چهره گرفته (. 0312، 5کوبرگ و چاسمیر)« کندسازمانی را تعیین می

تسهیم فرایند . شودهای مجازی به شدت توسط عوامل فرهنگی تعدیل میتا تسهیم دانش گروهی و حتی تسهیم دانش در تیم

گیرد که دانش به ویژه تسهیم دانش ضمنی، مستلزم تعامالت اجتماعی است و تعامالت اجتماعی در زمینه و بستری شکل می
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فرهنگ سازمانی و به  0به زعم دی النگ و فاهی. کندها و باورهایی است که الگوهای رفتاری و هنجارها را مشخص میحاوی ارزش

فرهنگ . 0: دهنده طور معناداری فرایندهای مرتبط با دانش را به چهار طریق تحت تأثیر قرار میهای سازمانی بویژه خرده فرهنگ

.  . کندفرهنگ رابطه بین افراد و دانش سازمانی را تعدیل می. 1. دهدمفروضاتی را در مورد اینکه کدام دانش مفید است شکل می

دی النگ و فاهی، )دهد فرهنگ خلق و سازگاری دانش جدید را شکل می. 4. کندای برای تعامل اجتماعی ایجاد میفرهنگ زمینه

کیز موانع تسهیم دانش را در ادبیات موضوع به سه . تواند یاری گر یا مانع تسهیم دانش شودفرهنگ یا جو سازمانی می(. 1111

آوری پشتیبانی فن.  مانی و فرهنگ ساز. 1. زمینه فرهنگی همچون قومیت، سن و سطح تحصیلیپیش. 0: کنددسته تقسیم می

کند در حالی که یک فرهنگ سازمانی که مشوق اکتشاف و نوآوری است به تسهیم دانش کمک می(. 1111، 1کیز)اطالعات 

دهد به سازمانی که به کار جمعی پاداش می. شوددهد، مانع تسهیم دانش میفرهنگ سازمانی که فقط نبوغ فردی را پرورش می

. افتدبدون یک فرهنگ پذیرای تسهیم دانش، تبادالت دانش به صورت اثربخش اتفاق نمی. تماد کمک خواهد کردایجاد جوی از اع

کنند؛ زیرا به جای ها و پیشنهادهای خود را با دیگران تسهیم میدر سازمانی که از فرهنگ تسهیم دانش برخوردار است افراد ایده

بنابراین باید در بین اعضاء سازمان این انگیزه را به وجود آورد که . دانندیند طبیعی میاینکه مجبور به این کار باشند آن را یک فرا

 (. 111،  کاترین و پرویز)بدون ترس از دست دادن موقعیت خود به تسهیم دانش در سازمان بپردازند 

انها دریافتند که فرهنگ . شودت میتقوی( در اتحادیه حمل و نقل استرالیا)های جامع سویبی و سیمون های ریگ با یافتهیافته

های حمایتی، فقدان امنیت شغلی و رقابت کارکنان برای تسهیم سازمان مورد مطالعه به دالیل فقدان آموز و تحصیالتف نبود نظام

 نتایج مطالعه چانگ و لی نشان داد که فرهنگ حمایتی و به طور ویژه فرهنگ(. 1111، 4سویبی و سیمون)دانش مساعد نیست 

ضرایب به دست آمده با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که . نوآورانه اثر مثبت معناداری بر اکتساب و انتشار دانش دارد

ضرایب بدست آمده با استفاده از رگرسیون چندگانه نشان داد که فرهنگ حمایتی . فرهنگ حمایتی بر اکتساب و انتشار دانش دارد

انباشت دانش، انتخاب دانش و )های مدیریت دانش تأثیر مثبت دارد،  ولی تأثیر معناداری بر سایر فعالیتبر اکتساب و انتشار دانش 

با  (.1112، 5چانگ و لی)فرهنگ نوآورانه نیز بر اکتساب دانش و توزیع دانش تأثیر مثبت معناداری داشت . ندارد( ساختار دانش

ها دارد اما تحقق آن با ها و سازمانهیم دانش مزایای زیادی برای افراد، گروهتوان گفت که تسهای انجام شده میتوجه به پژوهش

گذارد را بشناسم در این پژوهش در پی آن هستیم تا لذا باید عواملی که بر فرایند تسهیم دانش اثر می. موانع زیادی روبروست

 .ررسی کنیمرابطه تسهیم دانش با فرهنگ سازمانی را در بین کارکنان راه و شهرسازی ب

 
 
 
 

 روش پژوهش

جامعه آماری کلیه کارکنان اداره راه و شهرسازی استان ارومیه است که از این . روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است

ی تسهیم دانش و پرسشنامه فرهنگ سازمانی را تکمیل نمودند سپس نفر به صورت دردسترس انتخاب شدند و پرسشنامه 011بین 

 .و روش آماری ضریب همبستگی تحلیل شد SPSS23ها با استفاده از داده
 ابزار پژوهش
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 4و دارای  سوال 11تسهیم دانش الوسون با  در ایت پژوهش برای سنجش تسهیم دانش پرسشنامه :پرسشنامه تسهیم دانش. 0

ان و محققان خارجی و داخلی است و روایی محتوایی پرسشنامه مورد تأیید متخصص. طراحی شده است( سوال 5هر متغیر )متغیر 

، تعامالت (165/1)، ارتباطات سازمانی (213/1)تسهیم نوشتاری : های آن به تفکیک عبارت است ازمیزان ضریب پایایی مولفه

 (.11 0خاکپور و همکاران، )(. 213/1)های کاری و ارتباطات تیم( 211/1)فردی 

روایی و پایایی این . فرهنگ سازمانی از پرسشنامه دنیسون استفاده شده استبه منظور سنجش  :پرسشنامه فرهنگ سازمانی. 1

سوال در طیف لیکرت است و در آن هر ویژگی  61این پرسشنامه شامل . باشدپرسشنامه مورد تأیید صاحب نظران مدیریت می

فرهنگ ا و میزان پایایی پرسشنامه در جدول زیر متغیرها، تعداد گویه ه.گیردگویه مورد سنجش قرار می 5فرهنگ سازمانی با 

 (.11 0خاکپور و همکاران، )سازمانی نشان داده شده است 
 های پرسشنامه فرهنگ سازمانیتعداد و میزان پایایی گویه: 0جدول 

 آلفا کرونباخ تعداد گویه هاشاخص

 فرهنگ مشارکتی

 11/1 5 ایجاد ظرفیت

 13/1 5 کار گروهی

 10/1 5 توانمندسازی

 فرهنگ مبتنی بر ثبات

 10/1 5 هاتأکید بر ارزش

 1/ 2 5 توافق

 12/1 5 یکپارچگی

 پذیریفرهنگ انعطاف

 1/ 1 5 زمینه سازی تغییر

 12/1 5 مشتری محوری

 11/1 5 یادگیری سازمانی

 فرهنگ رسالتی

 31/1 5 گیری راهبردیجهت

 31/1 5 تأکید بر اهداف

 15/1 5 چشم انداز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هایافته
 .شودمتغیرهای پژوهش ارائه می( میانگین و انحراف استاندارد)های توصیفی یافته 1ابتدا در جدول 

 میانگین و احراف استاندارد متغیرهای تسیهم دانش و فرهنگ سازمانی: 1جدول 

 تعداد انحراف استاندارد میانگین متغیر
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 011  /13 11/05 تسهیم نوشتاری

 011 43/4 02/04 سازمانیارتباطات 

 011  /61 02/ 5 تعامالت فردی

 011  /13 13/06 ارتباطات تیم کاری

 011 46/6 43/   فرهنگ مشارکتی

 011 20/2 24/41 فرهنگ مبتنی بر ثبات

 011 00/6 40/51 پذیریانعطاف

 011 55/5 10/41 رسالتی

 011  0/ 6  12/6 تسهیم دانش کلی

   011 

 

 ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش:  جدول 

 3 1 2 6 5 4   1 0 متغیر

         0 تسهیم نوشتاری

        0 **1/ 31 ارتباطات سازمانی

       0 **231/1 **1/ 11 تعامالت فردی

      0 **112/1 **113/1 **142/1 ارتباطات تیم کاری

     0 **314/1 **301/1 **350/1 **351/1 دانشکلی  تسهیم

    0 **636/1 **633/1 **1/ 53 **1/1 6 **631/1 فرهنگ مشارکتی

   0 1/ 02 143/1 1/ 11 -113/1 165/1 141/1 فرهنگ مبتنی بر ثبات

  0 *1/ 11 **461/1 **411/1 **540/1 **411/1 **1/1   **56/1  پذیریانعطاف

 0 **1/ 1  1/1 1 **441/1 **14/1  **10/1  **161/1 *150/1 **11/1  رسالتی

 درصد33در سطح اطمینان ** 

 درصد 35در سطح معناداری * 

 

های پذیر و رسالتی رابطه مثبتی با خرده مقیاسفرهنگ سازمانی مشارکتی، انعطافتوان گفت که با توجه به نتایج جدول می

ها و نمره کلی تسهیم دانش مقیاسای با خرده تسهیم دانش و همچنین تسهیم دانش کلی دارد و فرهنگ مبتنی بر ثبات رابطه

 .ندارد

 
 
 
 
 
 

 گیرینتیجه

  .است حالت ترین آلدانش ایده تسهیم مدیریت و براى اجتماعى و فنى رویکردهاى ترکیب پژوهش، ادبیات در عمومى توافق برپایه

 و شودمى تسهیم که دانشى نوع. باشند دانش تسهیم هاىفعالیت یا پیشبرنده بازدارنده عوامل مهمترین توانندمی فرهنگى عوامل

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 برتسهیم تواندساختارى مى و مدیریتى اقدامات و نتایج اگرچه. قرارگیرد توجه مورد دانش باید تسهیم بررسى آن در روش تسهیم

-مى تلقى ارزش اب غالبا که چیزى آن. است فرهنگى تأثیر عوامل تحت شدت به تجربیات و دانش ضمنى اما کند، کمک دانش عینى

 برخى و پژوهش این بانتایج موافق. است پذیرانعطاف و مشارکتى فرهنگ با محیطى نیازمند که است تجربه و ضمنى دانش شود

 تسهیل در هم و دانش تسهیم براى سازىزمینه و بسترسازى در هم سازمانى فرهنگ که گرفت نتیجه توانمى دیگر تجربى مطالعات

 مشارکتى سازمانى فرهنگ( 1111)و همکاران  0موافق با نتایج تحقیق چو. باشد تأثیرگذار تواندمى دانش گذارىاشتراک به تداوم و

 تداوم و گیرىحال شکل درعین. آوردمى وجود دانش به تسهیم براى را بسترالزم دارد، تأکید توانمندسازى ظرفیت و برایجاد که

پذیری، عدم نیازمند انعطاف( 1112)و چانگ و لی ( 1111)همکارانش  و1اردیچویلى تحقیق بانتایج موافق دانش، تسهیم فرایندهاى

-نیازمند اهداف و رسالت( 1111) های دیر و نوبوکا و همچنین موافق با یافته( پذیرفرهنگ انعطاف)پذیری ترس از انتقاد و ریسک

 معین را رفتارى الگوى نوع چهار در واقع و توصیف را سزمانى فرهنگ مثبت هاىویژگى دنیسون الگوى این باوجود. های روشناست

 به دانش تسهیم فرهنگى عوامل کامل تبیین در آنها دنیسون، الگوى فرهنگىِ  هاىویژگى مهم بسیار نقش وجود با  .کندمى

 فقدان دانش، به  ابزارى و مالکانه نگاه اعتمادى،بى. دارند محدودیت( کارکردهاىمنفىفرهنگ) بازدارنده فرهنگى عوامل خصوص

 .گذارندمى تأثیر دانش تسهیم بر به شدت که هستند عواملى از برخى نقدناپذیر و بسته جو و عدالتىبى قدردانى، جو
 و ابهام از ناشى که گرددمى بر "مدیریت دانش"دانش به مفهوم تسهیم دانش یا مدیریت به مربوط تحقیقات در عمده مشکالت از یکى

-تقسیم چند هر. ندارد وجود واژه این سر بر عمومى توافق هنوز. است "دانش" واژه مفهوم یعنى این تعریف قسمت دوم در توافق عدم

 نوع به توجه شده، انجام مطالعات سایر و  تحقیق این بانتایج موافق. کندکمک مى ما به حدودى تا عینى و دانش ضمنى بندى دانش به

 هم از شودمى تسهیم که دانشى انواع است الزم زمینه این در . کندکمک مى تفسیر نتایج و گیرىنتیجه به شودمى تسهیم که دانشى

 برخى و تحقیق نتایج با موافق. یک مشخص شود هر اهمیت و وزن ثانیا و مشخص شود کامالً آن پیشبرنده و بازدارنده عوامل تفکیک و

. دارند نقش بیشترى( شودمى تلقى تراهمیت با غالبا که) تجربه و دانش ضمنىتسهیم  بینىپیش در فرهنگى عوامل شده، انجام تحقیقات

به نقل از   111 ؛موفتن وهمکاران، 0333 ؛تانین، 0331 ؛گرکو، 0331 داونپورت،) تجربى مطالعات برخى نتایج مبنای دیگر بر بارتع به

 که شودمى دانش تعدیل انوع وسیله ساختاری دانش به برتسهیم فرهنگى عوامل تأثیر(  1101 وچنوهمکاران، 11 0خاکپور و همکاران، 

 شده، انجام مطالعات و حاضر تحقیق نتایج به توجه با. است گرفته قرار تأیید سوم مورد فرضیه در تلویحى صورت به نیز حاضر تحقیق در

 زیرا اند،دانش تسهیم مدیریت و حمایت از تحقق منظور به خود فرهنگ سازمانى در اساسى تغییرات به ناگزیر هااز سازمان بسیارى

 به توجه دانش بدون تسهیم براى مدلى هر. دهدمى قرار تأثیر را تحت فکرى سرمایه دانش و تسهیم که است عاملى مهمترین فرهنگ

 بر تسهیم دانش مبتنى مدل ارائه فرهنگ، پیچیدگى به توجه با این وجود با. شد خواهد مواجه شکست با فرهنگ ملى و سازمانى فرهنگ

مدیریت  و فرهنگ سازمانى مفهوم پیچیدگى به از یک طرف امر این. است ترىجامع تحقیقات نیازمند و پیچیده بسیار سازمانى فرهنگ

 بررسى روابط براى شده ارائه فرهنگ سازمانى الگوهاى. گرددمى بر سنجش آنها و کردن مشکالت عملیاتى به دیگر طرف از دانش و

-پیش الگوها این در شده ارائه سازمانى هاى فرهنگویژگى چه اگر. نیست کافى دانش تسهیم و مدیریت فرآیندهاى و سازمانى فرهنگ

 اما انددانش تسهیم و«  محوردانش» هم و پردازىنظریه نیازمند هم که است مدیریت مفهومى فرایندهاى از معتبرى هاىکننده بینى

 دانش تسهیم و مدیریت مناسب براى فرهنگى مدل یک ارائه و زمینه این در بررسى و تحقیق و است بیشتر تجربى فرهنگ مطالعات

  .شود تلقیمی علمى حوزه این پژوهشى نیازهاى از همچنان
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