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 با مدیریت دانش   ارتباط بین  ابعاد فرهنگ سازمانی
 ستادیار گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شرقصدیقه طوطیان اصفهانی ،ا

 )TOOTIAN_IR@YAHOO.COMنویسنده مسئول:)

 AKRAM_m_ir@yahoo.comانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزداکرم منصوری :

 

 :چکیده

  

گذارد. فرهنگ جزئی از زمینه آنهاست و سرانجام هم به فرهنگ در مدیریت دانش، فرآیندهای دانش و نتایج دانش تاثیر می

های مرتبط با د که در تعامل پیچیده همراه با فرآیندهای و خروجیآید. اما عوامل دیگری هم وجود دارنوسیله آنها به وجود می

لذا محقق این تحقیق  دانش، دخیل هستند. موانع فرهنگی اغلب مسئول نقائص در تسهیم و انتقال دانش در سازمان ها هستند.

نمود ،روش نمونه گیری  جمعیت هالل احمر انتخابدر  دانشفرهنگ سازمانی و مدیریت  ابعاد شناخت رابطه بین را با هدف

تصادفی ساده است. روش تحقیق نیز بر اساس هدف کاربردی و بر مبنای جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است 

با ذخیره و تجزیه و تحلیل دانش،  پایداریبین   روش جمع آوری دادهها کتابخانه ای میباشد. نتایج تحقیق نشان داد که

با کسب و شناسایی دانش ،بین کار تیمی با مدیریت دانش ،خطر  جاه طلبی و تهورطلبیشی دانش ، بین بكارگیری و اعتبار بخ

پذیری با تجزیه و تحلیل دانش، بكارگیری و اعتبار بخشی، شناسایی دانش و بین خالقیت با مدیریت دانش ارتباط معنی داری 

 وجود دارد .

(فرهنگ)،(مدیریت دانش)،(مدیریت )کلید واژه ها:
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مقدمهمقدمه--   11   

ها، اطالعات ای از تجربیات ساخت یافته، ارزشدانش به معنای جریان پیچیده(:»1991)1طبق تعریف داونپورت و پورساك

کند که از تفكر افراد نشات ای و بینش کارشناسی است که چارچوبی را برای ارزشیابی و تلفیق تجارب و اطالعات جدید فراهم میزمینه

توان ها دانش را نه تنها در اسناد و منابع بلكه در کارهای روزمره سازمانی، فرایندها، عملكرد و هنجارهای سازمان میاندر سازم«. گیردمی

هایی را برای شناسایی، ارزیابی، دانند که رویه( مدیریت دانش را نیز رویكردی ساخت یافته می1991یافت.داونپورت و پورساك)

دهند. مدیریت دانش شامل ارگیری دانش به منظور تامین نیازها و اهداف سازمانی در خود جای میسازماندهی، ذخیره سازی و به ک

ترکیب اطالعات داخلی و خارجی و تبدیل آنها به دانش فعال از طریق سكوی فناوری اطالعات است. بسیاری از مباحث مدیریت دانش 

های گردش و ارتباطات و غیره. رك، ذخیره آنها، تهیه دفاتر و اسناد، مكانیزمشباهت زیادی با مبانی مدیریت اطالعات دارد: جمع آوری مدا

کند.هدف ها و اطالعات متمایز میهای سنتی برخورد با دادهبا این حال مدیریت دانش چندین ویژگی اختصاصی دارد که آن را از شیوه

باشد، باید دانش موجود نزد افراد به اشتراك افزایی میریق همها ارزشمند نمودن دانش و خلق دانش جدید از طمدیریت دانش در سازمان

گذاشته شده و تسهیم شود و از دانش کسب شده در جهت رسیدن به اهداف عالیه سازمان و کسب مزیت رقابتی استفاده نمود. از طریق 

ندان اصلی یا به پایگاه دانش جهت استفاده ها به راحتی به نیازمتوان پلی ساخت تا اطالعات و دانش، تخصص و مهارتمدیریت دانش می

 11های مدیریت در قرن ترین چالشوری کارکنان دانش محور را یكی از بزرگدر آینده انتقال یابد. در این راستا پیتردراکر مدیریت بهره

آید این است که مدیریت دانش دست میها به ها با آن دست به گریبانند. اما آنچه از هزاران تجربه در سازمانتوصیف می کند، که سازمان

های زیادتری ندارد، بلكه نیازمند یك دید جدید برای به هم پیوستن اطالعات نیاز به ابزارهای بیشتری جهت گردآوری اطالعات و داده

برداری دانش نه تنها به بهرهبه عبارت دیگر، برای آفرینش و مدیریت  .بخشدها را سرعت میمجزایی است که بینش افراد را ارتقا و اقدام آن

ها نه تنها برای های سازمانی و سرمایه فكری موجود نیز ارتباط دارد. سازمانهر چه بیشتر از حافظه شرکت نیاز است بلكه به مهارت

فی نیست، بلكه پذیر ماندن که حتی برای نوآور شدن نیز به مدیریت نمودن دانش خود نیاز دارند. برای آنها تنها چابك بودن کارقابت

 (.Davenport & Prusak, 2000هایی باهوش باشند. )نیازمند آنند که سازمان

کند و دهد. او معتقد است که هر مكتب دیدگاه خاصی را دنبال میسه نوع مكتب مدیریت دانش را مورد بحث قرار می 1ایرل

 تب عبارتند از:مك 3هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد یكی از دیگری بهتر است. این 

های دانشی سازمان است. این مكتب به طور صریح به مكتب بر درآمد متمرکز است و هدف آن بهره برداری از دارایی مكتب اقتصادی:این

ه پردازد. این مكتب به دانش به مثابه یك دارایی توجهای دانشی یا فكری شرکت به منظور تولید درآمد میبرداری از داراییحفظ و بهره

برداری و دانش فنی، بنابراین این های دانشی یا فكری عبارتند از: حق انحصاری اختراعات، عالئم تجاری، حق انحصاری بهرهکند. داراییمی

 (.lee,2002برداری از دانش توجه دارد تا خلق آن)مكتب بیشتر به بهره

دهد. می سازی دانش مورد توجه قرارروابط را برای تسهیم یا دخیره هایمكتب سازمانی:این مكتب استفاده از ساختارهای سازمانی یا شبكه

های اجتماعی متشكل از افراد درون یا بین سازمانی با منابع، یا مساله شود. این گروههای تسهیم تجربه استفاده میدر این مكتب از گروه

دهد که افراد اغلب به صورت رایگان و تحقیقات نشان میشود.اند که با یك هدف سازمانی مشخص طراحی و تشكیل مییا تجربه مشترك

های ها را خلق و تقویت کنند. به عبارت روشن تر، گروهها باید این نوع محیطکنند. در نتیجه سازمانغیررسمی تجارب خود را تسهیم می

های دانش و در طی آن به توسعه قابلیت تسیم تجارب، متشكل از افرادی هستند که به طور غیررسمی در کنار یكدیگر به خلق و تبادل

 (. lee,2002)اندشوند متفاوتهای پروژه که اعضایشان توسط مدیریت تعیین میها با تیمپردازند. این گروهاعضای خود می

ب مدیریت گیرد. در حقیقت، در این مكتمكتب مدیریت دانش را به عنوان یك بعد استراتژی رقابتی در نظر می مكتب استراتژیك:این

شود. مكتب استراتژیك بر مزیت رقابتی تمرکز دارد که هدف در آن، شناسایی، دانش به عنوان جوهره استراتژیك شرکت در نظر گرفته می

 های دانشی است.برداری و خلق قابلیتبهره

تری نسبت به رقبایش داشته ش مناسبتواند پیروز نبرد رقابتی شود، تنها اگر دانطرفداران مكتب استراتژیك معتقدند که یك شرکت می

 (. lee,2002)باشد، به ویژه مهم این است که دانش مورد نظر، دانش تجاری باشد
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اما برخی از پژوهشگران فرهنگ را در مدیریت دانش دخیل دانسته اند، آنها معتقدند فرهنگ بر فرآیندهای دانش و نتایج دانش 

آید. اما عوامل دیگری هم وجود دارند که در تعامل هاست و سرانجام هم به وسیله آنها به وجود میگذارد. فرهنگ جزئی از زمینه آنتاثیر می

های مرتبط با دانش، دخیل هستند. موانع فرهنگی اغلب مسئول نقائص در تسهیم و انتقال دانش در پیچیده همراه با فرآیندهای و خروجی

دانش باید وظایف خطیری برای تغییر فرهنگ سازمانی انجام دهد تا به تسهیم دانش سازمان ها هستند.بارها گفته شده است که مدیریت 

های مختلف ولی به شكل هایی است که به روشوانتقال آن برای درك ارزش واقعی منابع دانش سازمانی نائل شود. اما فرهنگ یكی از واژه

فرهنگ باید تغییر کند تا مشكالت مدیریت دانش حل شود، به روشنی  شود،نه چندان دقیقی به کار می رود.بنابراین، زمانی که گفته می

دانیم که معنی واقعی آن چیست. پس فرهنگ، تنها بخش کوچكی از تمام موارد مرتبط با مدیریت دانش، فرآیندهای دانش یا هر نمی

ریت دانش یا تاثیر مدیریت دانش بر فرهنگ، خود گیری و تحلیل دقیق تاثیر آن بر مدیباشد. بنابراین اندازهفرآیند کسب و کار دیگر می

دانش نیست، چون خود به تنهایی یك موضوع و مساله های مدیریتآورد. فرهنگ، به خودی خود پاسخی به پیچیدگیمسائلی را پدید می

  li) ،20073) "یر دهیمفرهنگ را تغی"باشد.بنابراین، ما برای انجام مؤثر مدیریت دانش و پردازش بهتر دانش باید مورد بحث می

بررسی رابطه ی بین مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی در کارکنان مراکز بهداشت "(، در مطالعه ای با عنوان 1383کاووسی )

ده .جامعه آماری، کلیه کارکنان مراکز نامبردرآوردصورت مقطعی در دو مرکز بهداشتی والفجر و انقالب به اجرا  بهوالفجر و انقالب شیراز، 

نفر بود و به پرسشنامه ای که شامل سه بخش: اطالعات دموگرافیك، مدیریت دانایی و فرهنگ سازمانی بود،  111بودند که حجم نمونه 

پاسخ دادند. این مطالعه نشان دادکه کارکنان مراکز بهداشت در برداشت خود از مدیریت دانایی نمره متوسطی برای آن لحاظ کردند، 

ی دانایی بود.وضعیت فرهنگ سازمانی مراکز ولفه های مدیریت دانایی به ترتیب خلق دانایی، انتقال دانایی و حفظ و ذخیرهباالترین امتیاز م

مورد مطالعه نیز از سوی کارکنان متوسط ارزیابی شد، مولفه های فرهنگ سازمانی به ترتیب باالترین امتیازی که کسب نمودند، عبارت از: 

فردی، سبك رهبری، حمایت مدیریت و تحمل تعارض بود. رابطه ی معناداری بین مدیریت دانایی و فرهنگ تعلق سازمانی، خالقیت 

سازمانی وجود داشت. بیشترین هم بستگی به ترتیب بین حمایت مدیریت، تعلق سازمانی، خالقیت فردی، سبك رهبری و تحمل تعارض با 

  .( 1319)دانش فر ،مدیریت دانایی یافته شد

 دانش مدیریت بكارگیری با ارتباط در سازمانی ساختار و سازمانی فرهنگ وضعیت بررسی "ای با عنوان ، در مطالعه1311در سال نقی پور 

 علوم دانشگاههای مرکزی کتابخانه 19 مسئوالن و ، از مدیران"1311 سال در کشور پزشكی علوم های دانشگاه مرکزی های کتابخانه در

 برای سازمانی ساختار که داد نشان مطالعه این هایگردید. یافته استفاده پرسشنامه  از اطالعات ردآوریگ برای و بوده کشور پزشكی

قرار   سطح متوسط در دانش مدیریت سازمانی فرهنگ اما مطالعه در محدوده متوسط قرار دارد، مورد کتابخانه های در دانش مدیریت

 دارد. 

 به نیز سازمانی فرهنگ و سازمانی میباشد فرهنگ در تغییر مستلزم مدیریت دانش ستقرارا که داد نشان پژوهشی ( در1311) حسینی 

 کسب در قوی سازمانی دارای فرهنگ های سازمان همچنین .است بوده نش مطرح دا مدیریت اجرای برای قدرتمند یك  اهرم عنوان

 نند.ک می عمل تر موفق های پیچیدهموقعیت تحلیل و تجزیه و و  اطالعات دانش

انجام گرفته است به « رابطه ساختار و فرهنگ با مدیریت دانش در وزارت کار و امور اجتماعی»( در تحقیق تحت عنوان 1311عسگری )

نتایج زیر دست یافته است:در این تحقیق محقق به بررسی رابطه دو فاکتور ساختار و فرهنگ با فاکتورهای خلق و انتقال دانش در وزارت 

جتماعی پرداخته است. نتیجه بدست آمده نشان داده است که رابطه معناداری بین عوامل سازمانی مذکور )ساختار و فرهنگ( با کار و امور ا

آمیز مدیریت دانش باید به سازمان به عنوان یك سازی موفقیتمدیریت دانش در وزارت کار و امور اجتماعی وجود دارد بنابراین برای پیاده

 .( 1311)جورابچی،ل سازمانی را مورد توجه قرار دادکل نگاه کرد و عوام

چشم  و شها ارز و اهداف با دانش هماهنگی اهداف نیازمند جدید دانش ایجاد که است  کرده بیان اینگونه خود نتایج در 1311شیرانی 

به  کند قدردانی و حمایت جدید هایدهارائه ای و نوآوری قبال در سازمان اعضای از دانش پسند که مدیر یك باشد. وجود می انداز سازمان

 (. 1311کند)عباسی،می کمك دانش خلق

داری بین به نتیجه زیر دست یافت: ارتباط معنی« رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی»( در تحقیق تحت عنوان 1113هالو تزکی )

اند از مدیریت دانش استفاده کند که فرهنگ سازمان با وهای فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش وجود دارد و زمانی یك سازمان میتمؤلفه

 مدیریت دانش نداشته باشد.
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برای  که است مشترك آموزشی یك برنامه دانش اثربخش فرهنگ یك های کلیدی ویژگی مفاهیم از یكی ویلیامسون، و عقیده  گاروی به 

طور  به ولی دهد، قرار توجه مورد را دانش موجود که است ای برنامه یباشد، م دانش  ضروری ترش گس و یادگیری از کردن حمایت

 افراد  قادر که است زمانی دانش وری بهره سطوح باالی مرتبط، طور به .باشد پذیرا نیز جدید  را های چارچوب و دانش ها، ایده همزمان

 فرهنگ این  کار .نمایند اصالح و کرده روز به ار آن تغییر  داده، آزمون و گفتمان انتقادی، تفكر طریق فرایند از را موجود دانش تا هستند

 باشند نداشته را ، تحریم و مجازات از ترسی و داشته صورت آزادانه به را خود نظرات بیان توانایی در آن افراد که طلبد می را سازمانی

(lustra,2007.) 

 های مدیریتفناوری به آن درصد 11 و سازمانی  فرهنگ افراد، به دانش مدیریت درصد 11 که هستند معتقد (1111فاهی) و النگ دی

 است. حیاتی بسیار دانش موفقیت مدیریت در سازمان یك در موجود نوع فرهنگ رو این از .شود می مربوط دانش

 .د( نشان می دهد که فرهنگ سازمانی به چهار طریق می تواند مدیریت دانش را تحت تأثیر قرار ده1111« )فای»و« دی لونگ»تحقیقات 

 نقشی که فرهنگ سازمانی در مورد هویت دانش و اهمیت آن برای مدیریت در سازمان ایفا می کند .-

 نقشی که فرهنگ در ایجاد رابطه بین افراد و دانش سازمان ایفا می کند . -

 الگوهای فرهنگی که مشخص می کند دانش چگونه باید در موقعیت های خاص مورد استفاده قرار گیرد . -

 (. , 1111Daruch)ندهایی که توسط آنها دانش ایجاد می شود و مشروعیت می یابد و در سازمان پخش می شود فرای-

 روش شناسی تحقیق -1

 روش تحقیق:
تحقیق حاضر بر مبنای هدف کاربردی و بر اساس جمع آوری دادهها همبستگی از نوع توصیفی است. مطالعات توصیفی ازگستردگی زیادی 

 قیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند .برخوردارند. تح

 گیری و حجم نمونه جامعه آماری، روش نمونه
نفر می باشند و حجم  111جامعه مورد بررسی ما در این پژوهش، کلیه کارکنان ستادی جمعیت هالل احمر می باشد که  

مونه از روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیك کمك گرفته نفر تعیین شد. جهت انتخاب گروه ن 111نمونه بر اساس جدول مورگان 

نفر آزمودنی می باشد، در اولین گام بدون رعایت هر گونه نظم و قاعده  111شد. بدین ترتیب که از آن جا که گروه نمونه شامل  

چون ماقصد داریم از بین  خاصی لیست کامل تمام پرسنل شرکت تهیه شد. سپس تمامی افراد به طور تصادفی شماره گذاری شدند،  و

نفر را انتخاب کنیم، مشروط بر  3نفر باید  11نشان می دهد از هر   =111/111P= 31/1نفر را انتخاب کنیم، یعنی  111نفر  111

برای  نفر اول نفرات اول، سوم، پنجم، هفتم را انتخاب کنیم و 11اینكه در شماره گذاری افراد ترتیب خاصی رعایت نشده باشد. مثال از 

 انتخاب نفرات بعدی طبق فرمول و نظم محاسبه شده می توانیم گروه نمونه را انتخاب کنیم.

 آوری اطالعاتروش و ابزار جمع
 های زیر گردآوری گردید: جهت پاسخگویی به سواالت تحقیق، اطالعات به روش

 ای روش کتابخانه

ها، مقاالت و شینه تحقیق استفاده گردید و لذا با مطالعه کتابآوری اطالعات در زمینه ادبیات و پیاز این روش برای جمع

 آوری گردید. تحقیقات دیگر پژوهشگران و جستجو در اینترنت، اطالعات مورد نیاز جمع
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 روش میدانی 

در آن از  ست کها هاای از پرسشباشد. پرسشنامه مجموعهها، پرسشنامه میداده آورییكی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع

آوری اطالعات از روش میدانی و از ابزار شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نماید. در تحقیق حاضر برای جمعپاسخ دهنده خواسته می

 پردازیم.که به توضیح آن می پرسشنامه )پرسشنامه بسته( استفاده شده است

 ابزار پژوهش 

  فرهنگ سازمانیپرسشنامه  -الف

 ،1مخالف= کامالً و ،1= ، مخالف3= نظربی ،1= موافق ،1موافق= کامال های گزینه بر اساس که است گویه 11 حاوی پرسشنامه این          

، سواالت مربوط به سنجش خالقیت و نوآوریسوال است که این  11پرسشنامه فرهنگ سازمانی مشتمل بر  .شدمی داده ها پاسخآن به

سنجش ن، سواالت مربوط تاثیر نتایج تصمیمات بر کارکنا، سنجش توجه به اعضای سازمان، سنجش توجه به ره آورد، سنجش خطرپذیری

بر اساس مدل رابینز طراحی گردیده بود. پرسشنامه فرهنگ سازمانی در  سنجش پایداری، سنجش جاه طلبی و تهورطلبی، توجه به تیم

پرسشنامه ای که بر اساس مولفه های فرهنگ سازمانی رابینز طراحی شده استفاده  گردآوری داده های مربوط به فرهنگ سازمانی از

اجرا گردیده است. روایی این پرسشنامه توسط حاج ناصری محاسبه و اجرا گردیده است  1319گردیده که توسط حاج ناصری در سال 

روش روایی همزمان با پرسشنامه کیارش در خصوص فرهنگ بنابراین روایی به دست آمده توسط ایشان روایی باالیی دارد و روایی آن با 

 می باشد . 111/1سازمانی که در شرکت رجا بدست آورده دارای ضریب 

 پرسشنامه مدیریت دانش-ب  
 و ،1= ، مخالف3= نظربی ،1= موافق ،1موافق= کامال های گزینه بر اساس که است گویه 11 حاوی پرسشنامه محقق ساخته این          

پرسشنامه مدیریت دانش سواالت مربوط به ذخیره دانش، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها،  .شدمی داده ها پاسخآن به ،1مخالف= امالًک

انتقال و انتشار دانش، بكارگیری و اعتبار بخشی دانش، کسب دانش و شناسایی دانش را بر اساس مدل ساختمان مدیریت دانش می 

مدیریت دانش و  (91/1) فرهنگ سازمانی SPSSاز روش آلفای کرونباخ و نرم افزار پایایی در پژوهش حاضر  سنجد. به طور کلی مقدار

 .( بدست آمد11/1)

 ها و اطالعاتها و اطالعاتروش تجزیه و تحلیل دادهروش تجزیه و تحلیل داده-3

درج گردید سپس های مخصوص ها، ابتدا اطالعات به صورت کدهایی بر روی برگهآوری پرسشنامه و استخراج دادهپس از جمع            

آنالیز صورت گرفت. با استفاده از آمار توصیفی و  (SPSS)افزار آماری اطالعات کدگذاری شده به کامپیوتر داده شد. به کمك نرم

استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که در بخش آمار توصیفی بصورت نمودار، درصد، درصد فراوانی، میانگین و غیره ارائه شد و در 

 نمره اینجا درشد. های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش از آزمون اسپیرمن استفاده برای پی بردن ارتباط بین گویه ش آمار استنباطیبخ

و ازآزمون های ناپارامتری استفاده شده است. کلیه فرضیه ها در  است دست در آنها های رتبه ، اعداد بجای یعنی اند شده بندی رتبه ها

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 11/1سطح 

 پراکندگی شاخصهای و به مرکز گرایش شاخصهای از آن در که توصیفی آمار اول، بخش .است شده گزارش بخش دو در تحقیق نتایج

 شده تفادهاس نمودار جدول قالب در خدمت سابقة و سطح تحصیالت جنس، سن، مانند شناختی جمعیت های ویژگی نمایش و ارائه برای

 .است روز به و جدید موضوعات از دانش مدیریت مقولة و است حاضر عصر در قدرت سازمانی منبع مهمترین دانش که آنجا از .است

دوم  سازد. بخش می فراهم را سابقه و تحصیالت جنسیت، سن، ویژگی ویژه به دهندگان پاسخ از مختصری ها درك ویژگی این توصیف

  .است اسپیرمن همبستگی ضریب آزمون از استفاده با تحقیق های فرضیه زمونآ به مربوط ها، یافته

 آمارتوصیفی جمعیت شناختی
 زن درصد از افراد نمونهه 11/11و مرد  درصد از افراد نمونه 1/13 کهآمار توصیفی در بخش جنسیت افراد نمونه حاکی از این امر است  

 31/11کارشهناس مسهئول،    درصهد از افهراد نمونهه   11/13و  کارشهناس  درصد از افراد نمونه 11/11در ارتباط با سمت افراد نمونه . هستند

درصهد از   11/31 نوع همكاری با جمعیت هالل احمر افراد نمونهه   . درصد کاردان بودند 13/1درصد مدیر میانی و  11/1درصد مدیر پایه، 

سهن افهراد   . درصد قهراردادی بودنهد   11/1درصد ،  11/31می آزمایشی، پیمانی رس درصد از افراد نمونه 11/33 قطعی -رسمی  افراد نمونه

 13/11سهال و   31 -11درصهد  13.11سهال،  11-11 درصد از افراد نمونهه  31.11و  سال 11 -31بین  درصد از افراد نمونه 31.33نمونه 
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تها   11سال و کمترین فراوانی مربوط به افراد بهین   11تا  31همچنین بیشترین فراوانی مربوط به افراد بین  سال داشتند. 11 -11درصد  

 سال بود.  11

 آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق
بیشترین میانگین مربوط تاثیر خطر پذیری و کمترین میانگین مربوط خالقیت و نوآوری در جمعیت هالل احمر  1بر اساس جدول شماره 

 می باشد. 

 مربوط به فرهنگ سازمانی جمعیت هالل احمرخالصه آمار توصیفی  1جدول شماره 

 هاگویه تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

 خالقیت و نوآوری 111 1 1 31/1 1/1

 خطرپذیری 111 1 1 11/1 3/1

 کار تیمی 111 1 1 91/3 1/1

 جاه طلبی و تهورطلبی 111 1 1 11/3 1/1

 پایداری 111 1 1 31/3 1/1

 

 صه آمار توصیفی مربوط به مدیریت دانش در جمعیت هالل احمرخال 2جدول شماره 
 هاگویه تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

 ذخیره دانش 111 1 1 3/1 3/1

 تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها 111 1 1 3/3 1/1

 انتقال و انتشار دانش 111 1 1 99/1 1/1

 ی دانشبكارگیری و اعتبار بخش 111 1 1 1/3 3/1

 کسب دانش 111 1 1 13/1 3/1

 شناسایی دانش 111 1 1 11/3 1/1

11/1 ( 1/1  میانگین نمره کل مدیریت دانش (

، بیشترین میانگین مربوط کسب دانش و کمترین میانگین مربوط ذخیره دانش در جمعیت هالل احمر می باشد. 1بر اساس جدول شماره 

انتقال و انتشار دانش در جمعیت هالل احمر کمتر از حد متوسط است. و میانگین نمره کل  با توجه به نتایج میانگین ذخیره دانش،

 است.  3مدیریت دانش پایین تر از حد متوسط یعنی 

 آزمون های استنباطی

 آزمون فرضیات تحقیق  -
 رابطه وجود دارد. جمعیت هالل احمربین خالقیت و نوآوری و مدیریت دانش در فرضیه اول : 

0H  :  رابطه وجود ندارد. جمعیت هالل احمربین خالقیت و نوآوری و مدیریت دانش در 

1H  : رابطه وجود ندارد. جمعیت هالل احمربین خالقیت و نوآوری و مدیریت دانش در 

 مدیریت دانشبا خالقیت و نوآوری همبستگی بین ویژگی  -3جدول 
انتقال و  شناسایی کسب بكارگیری و اعتبار بخشی ت.ت.ت داده ها* ذخیره خالقیت

 انتشار

ضریب 

 همبستگی

311/1 311/1 111/1 311/1 119/1 311/1 

سطح معنی 

 داری

11/1 111/1 111/1 11/1 111/1 111/1 

  تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها 

  شود.پذیرفته می  1Hبین خالقیت با مدیریت دانش رابطه مثبت وجود دارد و فرض  -3با توجه به جدول شماره 

 رابطه وجود دارد.  جمعیت هالل احمربین خطرپذیری و مدیریت دانش در  : فرضیه دوم
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0H  :  رابطه وجود ندارد.  جمعیت هالل احمربین خطرپذیری و مدیریت دانش در 

.1H  : رابطه وجود دارد.  جمعیت هالل احمربین خطرپذیری و مدیریت دانش 

 دیریت دانشمبا  خطرپذیریهمبستگی بین ویژگی  -4جدول 
ت.ت.ت داده  ذخیره خطرپذیری

 ها*

انتقال و  شناسایی کسب بكارگیری و اعتبار بخشی

 انتشار

ضریب 

 همبستگی

111/1 131/1 131/1 111/1 111/1 111/1 

سطح معنی 

 داری

13/1 111/1 111/1 31/1 111/1 33/1 

  تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها 

 ه و تحلیل دانش، بكارگیری و اعتبار بخشی، شناسایی دانش ارتباط دارد. ، خطر پذیری با تجزی 1بر اساس جدول 

 رابطه وجود دارد.  جمعیت هالل احمربین کار تیمی و مدیریت دانش در   : فرضیه سوم

0H  :  رابطه وجود ندارد.  جمعیت هالل احمربین کار تیمی و مدیریت دانش در 

.1H  : رابطه وجود دارد.  ت هالل احمرجمعیبین کار تیمی و مدیریت دانش در 

 همبستگی بین کار تیمی با مدیریت دانش -5جدول 
بكارگیری و اعتبار  ت.ت.ت داده ها* ذخیره کار تیمی

 بخشی

 انتقال و انتشار شناسایی کسب

ضریب 

 همبستگی

111/1 111/1 311/1 111/1 113/1 113/1 

سطح معنی 

 داری

11/1 111/1 111/1 11/1 111/1 11/1 

 زیه و تحلیل و تفسیر داده هاتج 

 شود. پذیرفته می  1Hبا مدیریت دانش رابطه مثبت وجود دارد و فرض  کار تیمیبین  1با توجه به جدول شماره 

 رابطه وجود دارد.  جمعیت هالل احمربین جاه طلبی و تهورطلبی و مدیریت دانش در  :فرضیه چهارم

0H  : رابطه وجود ندارد.  جمعیت هالل احمرانش در بین جاه طلبی و تهورطلبی و مدیریت د 

.1H  : رابطه وجود دارد.  جمعیت هالل احمربین جاه طلبی و تهورطلبی و مدیریت دانش در 

 همبستگی بین جاه طلبی و تهورطلبی با مدیریت دانش -6جدول 
جاه طلبی و 

 تهورطلبی

نتقال و ا شناسایی کسب بكارگیری و اعتبار بخشی *ت.ت.ت داده ها ذخیره

 انتشار

ضریب 

 همبستگی

121/0 123/0 161/0 341/0 326/0 101/0 

سطح معنی 

 داری

23/0 25/0 345/0 00/0 000/0 45/0 

  تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها 

 با کسب و شناسایی دانش رابطه مثبت وجود دارد . جاه طلبی و تهورطلبیبین  -1با توجه به جدول شماره 

 رابطه وجود دارد.  جمعیت هالل احمریداری و مدیریت دانش در بین پا :فرضیه پنجم

0H  :  رابطه وجود ندارد.  جمعیت هالل احمربین پایداری و مدیریت دانش در 

.1H  : رابطه وجود دارد.  جمعیت هالل احمربین پایداری و مدیریت دانش در 

 همبستگی بین پایداری و تهورطلبی با مدیریت دانش -7جدول 
 انتقال و انتشار شناسایی کسب بكارگیری و اعتبار بخشی ت.ت.ت داده ها* ذخیره ریپایدا
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 111/1 111/1 131/1 111/1 111/1 191/1 ضریب همبستگی

 11/1 31/1 13/1 111/1 111/1 11/1 سطح معنی داری

  تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها 

 دانش رابطه مثبت وجود دارد . و تحلیل دانش، بكارگیری و اعتبار بخشی تجزیه با ذخیره و پایداریبین  1با توجه به جدول شماره 

  نتیجه گیری و پیشنهاداتنتیجه گیری و پیشنهادات -4

 بحث و نتیجه گیری 
جاه طلبی و با ذخیره و تجزیه و تحلیل دانش، بكارگیری و اعتبار بخشی دانش رابطه مثبت وجود دارد. بین  پایداریدر این مطالعه بین 

یی دانش رابطه مثبت وجود دارد. بین کار تیمی با مدیریت دانش رابطه مثبت وجود دارد. خطر پذیری با تجزیه با کسب و شناسا تهورطلبی

 و تحلیل دانش، بكارگیری و اعتبار بخشی، شناسایی دانش ارتباط دارد. بین خالقیت با مدیریت دانش رابطه مثبت وجود دارد. 

 نیز نشان گرفته صورت هایپژوهش .اندتأکید کرده آن اهمیت بر نظری مبانی هک است، دانش موفقیت مدیریت اساس سازمانی فرهنگ

فرهنگ سازمانی پویا و ارگانیك یكی از مهم ترین ابزارهای استقرار و می شود.  دانش مدیریت استقرار مانع سازمانی که فرهنگ دهدمی

در فرهنگ سازمانی به منظور استقرار مدیریت دانایی باید به  تغییر شود.اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانایی در سازمان ها محسوب می

 .(1311)جهانیان،نحوی باشد که مساله حمایت مدیریت، تعلق سازمانی و خالقیت فردی بیش از سایر مولفه ها مورد توجه قرار گیرد

فه های فرهنگ سازمانی نیز با مدیریت با توجه به نتایج مطالعه حاضر، بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه وجود داشت و مول

دانش به طور کلی رابطه داشتند، اگرچه در برخی موارد ، بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مولفه های مدیریت دانش رابطه ای وجود 

 ( همخوانی دارد. 11(، و دانش فرد)1113نداشت. نتایج این تحقیق با نتایج مطالعات هالوتزکی)

 به نسبت سازمانی فرهنگ .دانش دارد مدیریت بر معناداری و مثبت تأثیر سازمانی فرهنگ و راهبرد که داد نشان یقتحق بهر حال نتایج

 اساس و پایه فرهنگ که باشد دلیل این به است ممكن که است داشته مدیریت دانش بر تأثیرگذاری در بیشتری سهم موجود، عوامل دیگر

 .دهد می توضیح را دانش مدیریت ندفرای چگونگی و که چرایی است ارزشهایی

 با توجه به نتایج تحقیق میتوان پیشنهاداتی ارایه داد از جمله:        

با توجه به نتایج میانگین خالقیت  و نو آوری در جمعیت هالل احمر کمتر از حد متوسط است. و با توجه به رابطه موارد فوق با مولفه  

 ر جمعیت هالل احمر موارد زیر توسط مدیریت سازمان اعمال گردد: گردد دهای مدیریت دانش پیشنهاد می

 حداقل رساندن بروکراسی و سهولت ارائه پیشنهادها از طریق فرم های مخصوصبه 

 هاهای ارزیابی و تعیین پاداشسهولت روش 

 های پرداخت جوایزها و دستور العملنامهسهولت و ساده بودن آیین 

  هاشده توسط کارکنان در تمامی زمینهشمولیت پیشنهادهای ارایه 

 گیری پیشنهادهای ارایه شده به سمت پیشنهادهای گروهیسمت 

 کم بودن زمان ارزیابی و دادن جواب به پیشنهاددهنده 

 مشارکت پیشنهاددهندگان در اجرای پیشنهادها 

 ها، بهبود کیفیت جویی در هزینهنده صرفههم راستا بودن پیشنهاد با اهداف، وظایف و اختیارات سازمان و امور کاری پیشنهادده

 ها در اثر اجرای پیشنهادخدمات و یا بهبود سیستم

 و حفظ برای فرایندی منظور تدوین به گروهی کار با توجه به رابطه بین فرهنگ سازمانی و ذخیره دانش پیشنهاد می گردد تشكیل

 سازمان در شرف بازنشستگی در یا و کلیدی دانشمدار، افراد ری استضرو همچنین سازمان صورت گیرد در اطالعات داده ها و نگهداری

 شدن خارج از امكان حد و در دهد افزایش افراد گونه این در را تعلق سازمانی و وفاداری تا نماید اتخاذ ترتیبی مدیریت ارشد و شناسایی

  .آورد عمل به جلوگیری از سازمان افراد گونه این

 از را خطری کارکنان که ایبه گونه سازمان در اعتماد جو ایجاد پیشنهاد می گردد::انتقال دانش و سازمانی نگباتوجه به رابطه بین فره

 سایر به دانش منظور انتقال به مدار دانش افراد احساس نكنند،صورت گیرد، همچنین تشویق افراد سایر به خود شغلی انتقال دانش جانب

 گیرد، انجام گیرد.  قرار مورد بهره برداری نیز رقبا دانش آن براساس فرایندی که تعریف و افراد
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