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 همدان ستانبررسي رابطه فرهنگ سازماني و مديريت دانش در آموزش و پرورش شهر

 طاهره گل محمدی 

 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

 فردين باتماني

  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

 

 

 چكيده

توصیفی و  صورت ستان همدان بهپژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهر

که با استفاده  ستان همدان این پژوهش شامل مدیران و معاونین آموزش و پرورش شهرپیمایشی انجام یافته است. جامعه آماری در 

رسشنامه ؛پگردآوری داده ها از دو پرسشنامه  نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.: برای 186ازروش نمونه گیری مورگان انجام شد 

های  تجزیه و تحلیل دادهاست. استفاده شده گویه 24ون و کویین با پرسشنامه فرهنگ سازمانی کامر وگویه  24مدیریت دانش الوسن با 

یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش رابطه مثبت  . استSpss 20این پژوهش از طریق نرم افزار 

و معنی داری وجود دارد .بین نماد فرهنگ وضعیت ساالر ، نماد فرهنگ خانواده ،نماد فرهنگ سلسله مراتب با مدیریت دانش رابطه مثبت 

 و معنی داری وجود دارد.

 ،مدیریت دانش ،آموزش و پرورش فرهنگ ، فرهنگ سازمانیواژگان کليدی :
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 : مقدمه

را فراهم می امکان این منافع مدیریت دانش دریک سازمان در سطح فردی و سازمانی دارد ،در سطح فردی مدیریت دانش به کارکنان 

ا به رشد حرفه ای که مهارت ها و تجربیات خود را از طریق همکاری با دیگران و سهیم شدن در دانش آنها و یادگیری ارتقا دهند ت کند

دست یابند.در سطح سازمانی ، مدیریت چهار منفعت عمده برای یک سازمان دارد ،ارتقای عملکرد سازمان از طریق کارایی،بهره وری 

-1387،38،کیفیت و نوآوری ،لذا سازمانها مدیریت دانش را به منزله یک راهبرد و امتیاز رقابتی به حساب می آورند )سیف الهی و داوری،

مدیریت . (1380،283سازمان دانشی به توانمندی هایی دست می یابد که قادر است از نیروی اندک قدرتی عظیم بسازد )الوانی ، .(36

دانش تالش نوین قرن موسوم به عصر دانایی،برای حفظ ،هدایت وافزایش هدفمند سرمایه ای دانشی سازمان هاست وبه این اشاره دارد که 

فرهنگ غالب یک سازمان می تواند مانع اصلی برای .(1386،3بهترین و بیشترین سود را به بار می آورد )عدلی ، سرمایه گذاری در علم

ایجاد و کاربرد سرمایه دانش باشد بنابراین به منظور افزایش و بهینه دانش وجود فرهنگی متناسب و پشتیبان حیاتی است .وجود یک 

هیچگونه تمایلی به نوآوری وخلق ایده های جدید نداشته و از سوی دیگر یک فرهنگ پویا و فرهنگ ضعیف و فاقد انعطاف در سازمان که 

منعطف که اعضای سازمان نسبت به آن شناخت و اعتقاد دارند دربرابر تغییرات ،سریع و به خوبی ازخود واکنش نشان می دهد وسازمان را 

 (1379،28ترجمه رحمان سرشت ،در مسیر پیشرفت و ترقی قرار می دهد )داونپورت و پروساک ،

از مدیریت دانش تعاریف زیادی شده است . مدیریت دانش را به عنوان مجموعه ای از فرآیندها تعریف کرد که ناظر بر خلق ،اشاعه و بهره 

نولوژی اطالعات گیری از دانش است . این تعریف مستلزم خلق ساختارهای سازمانی و حمایتی،تسهیل روابط اعضا،استفاده از ابزارهای تک

اگرچه دستیابی به سازمان دانش مدار مشکل است اما فناوری مانع آن نیست خرید .(2004،35در شبکه و توضیح دانش است )گاپتا،شارما،

ونصب فناوری فراوان آسانترین بخش کار است کار مشکل تر تغییر فرهنگ سازمان است تا بتوان رشد و به کارگیری مناسب دارایی های 

(در 2009میکائیل برند ).(1383،178را از باالترین سطح مدیران به پایین ترین سطح کارکنان مورد تشویق قرار داد )رادینگ، دانش

هشی به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در شرکت های تولیدی واقع درویرجینیا که یافته ها نشان می دهد که وپژ

ری الزم برسند نیاز به برنامه رسمی مدیریت دانش داشته وبرای اثر بخشی نیاز به هماهنگی با فرهنگ سازمان برای اینکه به بهره و

( در یافته های خود نشان دادند که دانش ضمنی به عنوان عامل مهم در فرآیند خالقیت 2008سازمانی موجود دارند.مونتانا وچارنوو)

 مل موفقیت است .آوری نقش مهمی را به عنوان منبع سازمانی و عاوون

نوآوری اثر مثبت معناداری بر اکتساب و  (در یافته های پژوهش نشان داد که فرهنگ حمایتی و به طور خاص فرهنگ2007چانگ ولی )

( پژوهشی به عنوان 2010انتشار دانش دارد .فرهنگ نوآوری نیز بر اکتساب دانش و توزیع دانش تاثیر مثبت معناداری دارد.چن وهمکاران)

ملی در انتقال دانش نشان داد که تفاوت منبع دانش وگیرنده در ابعاد فرهنگ هافستد موجب کاهش موفقیت انتقال دانش  یر فرهنگتاث

 می شود .

( در یافته های پژوهش خود نشان داد که مدیریت دانش و ساختار سازمانی می تواند نوآوری را تسهیل نموده و مدیریت 2011لیا او)

(در پژوهش خود نشان دادند که مدیریت دانش به طور کامل 2010و معنی داری بر نوآوری دارد .ژنگ و همکاران ) دانش تاثیر مثبت

افته های پژوهش خود نشان ی( در 2013تحت تاثیر فرهنگ بر اثربخشی سازمانی را به طور کامل میانجی می کند . وحید و همکاران )

 نگ سازمانی و تسهیم دانش است .دادند که رابطه مثبت و معناداری رابین فره

مدیریت دانش و آموزش را می توان ازمبادی رشد جنبش نرم افزاری و تولید دانش در مدارس در قرن اطالعات به شمار آورد،مدیریتی که 

ه های راهبردی به کار می سازماندهی،بازیابی،انتقال و نشر دانش را از مدارس آغاز می کند ، سرمایه عقالنی  دانش آموزان را با ایجاد انگیز

رساالت مادیریت   .(1382،49ی پور،ممی نهد، درجامعه سرعت می بخشد )کران ش که یادگیری سازمانی را بنیگیرد و به چرخه حیات دان

سازمان های  آموزش و پرورش بهره برداری از تجارب، استعدادها، توان فکری منابع انسانی به ویژه مدیران و معلمان خود است واین امار  

 خواسته ها،نیاز ها و انتظارات دانش ، توانایی ها و مهارت هاا در آن تناساب پیادا کارده یاا بطاور       گرمهم در قالب فرهنگ سازمانی غنی 
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محیط فرهنگی سازمان ، عمیق ترین ،پار دامناه تارین و    .(1382،24ی پور،مهماهنگ و همسو شده باشد،به آسانی دست یافتنی است)کر

بلند مدت ترین تاثیر را به رفتار اجتماعی اکثریت اعضای یک سازمان می گذارد ،از طرف دیگر دانش نیز یک پدیده اجتماعی است، رشاد  

فرهناگ ساازمانی از بحاا هاای دا  در     .(1385،85بلکه مستلزم وجود بستر های مناسب است )رابینز، می افتددانش خود به خود اتفاق 

( فرهنگ سازمانی را به عنوان مجموعه نسبتا یکنواخت از اعتقادات و ارزشها ،آداب 2001مدیریت رفتارسازمانی است هوکزینسکی و بوچا )

عضای سازمان انتقال می یابد این تعریف سودمند است ،زیرا ماهیت جمعی فرهنگ را مورد و رسوم ،سنتها وشیوه های پایداری که توسط ا

 .(1387،35توجه قرار می دهد و بیان می کند که فرهنگ در هر دوسطح عقاید و رفتارها وجود دارد )سیف اللهی و داوری ،

کل میگیرد .بعد فرهنگ تکاملی بیان می کند که فرهنگ از دیدگاه شولز ،فرهنگ سازمانی در امتدادسه بعد تکاملی ،داخلی و خارجی ش

سازمانی در طول زمان و در مراحلی تکامل پیدا می کند ، به طوری که اعضای سازمان با این چالش ها مواجه می شوندکه فرهنگ کنونی 

ی کند که فرهنگ سازمانی نتیجه خود را متوقف می کنند ویا آن را تغییر می دهند. از نظر بعد شکل گیری داخلی فرهنگ،شولزبیان م

شرایط داخلی است که سازمان در آن عمل می کند یعنی اگر یک سازمان از فرایندهای تولید استاندارد شده استفاده می کند، دارای 

گ فرهنگ فرایند گرا می باشد .بعد سومشکل گیری فرهنگ از دیدگاه شولز شکل گیری از نظر فرهنگ خارجی می باشد .دراین فرهن

 (1385،8محیط خارجی و واکنش اعضای سازمان به آن محیط تعیین کننده نوع فرهنگ شکل گرفته می باشد )ارجمندی ،

سازمان های آموزشی اگرتوانایی شناسایی دانشهای نهفته افراد را مورد شناسایی قرار می دهند وبه دانش آشکار تبدیل می کنند ،در اثر 

خواهند داد .آموزش و پرورش که عهده دار تعلیم وتربیت است باید سعی در جهت استفاده از دانش فراموشی این دانش ها را از دست 

 موجود در سازمان را داشته باشد تا بتوانند در عرصه حضور داشته باشد.

آنها وجوه مشترک  فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزش ها ،باورها،درک و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در

 .(1382،394دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیده درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می شود)دفت ،

به همین  .دراین پژوهش برای شناخت فرهنگ سازمانی،از مدل وپیمایش فرهنگ سازمانی کامرون وکویین استفاده شده است

 ل شش فرآیند متعامل بطورخالصه بیان می شود:مدیریت دانش شرون والوسون شاممنظور

سازمان هستنداستفاده  یرههایارزشمند سازمان که ذخ یاز همه اطالعات، دانشها، تجارب و تخصصها ای: آدانش رهيذخ

 (.6،1392)ازلی،شودیم

 جادیا یخارجو یداخل ازیمورد ن یاز دانش، دادهها، اطالعات و مهارتها یطرح کیاز سازمانها  یاریمورد بس نیدر ا دانش: ديتول

. نقشه دانش تخصصها و است ابزارها نقشه دانش نیاز ا یکیفعال باشد.  یو خارج یداخل یدر شفافساز دیدانش موثر با تیریکردهاند. مد

 (.107،1380و همکاران، یکوچک)کندیآنها در سازمان مشخص م یریافراد را با محل قرارگ ازیدانش مورد ن

 دیمورد تاک فرهنگ کیدانش در  عیدارد. اگر توز یبستگ یبه فرهنگ سازمان یادیتا حدود ز یاستراتژ نیموفق ا یاجرا انتشار دانش:

به سازمان، اعتماد و احترام  خاطر احساس تعلق زش،یدانش با شکست مواجه خواهد بود. فرهنگ انگ تیریمد یقرار نگرفته باشد تالشها

 در سازمان وجود داشته باشد. دیمتقابل با

در  دیبا یسازمان دانش یارزشمند خواهد بود که به کار گرفته شود. به طور کل ی. زمانستیخود ارزشمند ن یدانش به خود دانش: کاربرد

مناسب آن  یرا در جا دانش حیشکل صح ینتواند به راحت یو محصوالت سازمان به کار گرفته شود. اگر سازمان ندهایجهت خدمات، فرا

 (.1381،42وهوشیار، منفرد قتیحق)خود با مشکل مواجه شود یرقابت یتهایممکن است در حفظ مز دیمشخص نما
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سود دهی سازمان  توجه مدیریت دانش به این نکته است که دانش موجود در سازمان ها به کاربرده شودتا بتواند به بكارگيری دانش:

یف در ارتباط با مدیریت دانش ، حمایت مدیران عالی واستفاده از دانش برای رقابت و افزایش منجر شود. ترکیب وظایف روزانه با وظا

 (.1391،105کارایی موثر خواهد بود.)قیومی و حسن مرادی ، 

ضمنی ضبط شود و  یا دانش انسانکه عملی شود، جایی که بینش های  بگیرو: دانش جدید باید در زمینه ای قرار سازماندهي دانش

 با دانش صریح سازماندهی گردد . سازمانده ی دانش باعا دسترسی آسا ن وبخصوص بکارگیری سریع آن توسط افراد می شود. همرا

 الگوی فرهنگ سازماني کويين

 کویین چهار گونه فرهنگی را به طور خالصه اینطور بیان می کند: 

 می معین ها رویه .است یافته رسمیت و یافته ساختار بسیار که است این مراتب سلسله فرهنگ های ویژگی از :مراتبي سلسله فرهنگ

 سلسله یک حفظ .هستند وری بهره در تفکر های دهنده سازمان و ها کننده هماهنگ بهترین رهبران و بکنند باید کار چه افراد که کند

 ، وری بهره همراه به عملکرد و ثبات در سازمان بلندمدت هدف .دهد می پیوند یکدیگر به را سازمان اجزاء ، رسمی سیایتهای و قوانین

 (.127،1999.)کویین،است هموار عملیات

 و مفروضات اساس .شود می گردانده پولی مبادالت بخصوص و بازار اقتصادی های مکانیزم طریق از معموال بازار فرهنگ :بازار فرهنگ

 بتول جورج جنرال و یابد می سوق کارایی و سودآوری سوی به پرتکاپو استراتژی و روش اهداف پایه بر بازار فرهنگ بنیادی های ارزش

 نتیجه کار فرهنگ این در .کنند می مغلوب را رقبا ، اهداف در قدمی ثابت با رقبا موقعیت حفظ به تمایل بازار سازمانی فرهنگ است معتقد

 مفاهیم و پیروزی بر شود می تاکید شود می یکدیگر به اجزاء پیوند باعا که چیزی آن و هستند قدم ثابت و بادوام رهبران .باشد می مدار

و نفوذ در  راکت،ش ، فرهنگ این در موفقیت عبارت .است اهداف تحقق و موفقیت به دستیابی بر تاکید و رقابتی های عملیات ، مدت بلند

 (.2001،245است.)کویین، اسپیرزر،  بازار تعریف شده

 فرهنگ سازمانی فرهنگ قبیله ای نامیده می شود، به این علت که: سومین شکل ایده آل از فرهنگ قبيله ای

گروهی و توسعه  سازمان همانند یک خانواده است. مفروضات بنیادی فرهنگ قبیله ای بیان می کند که : الف( محیط از طریق فرهنگ

لی قدرت: دادن به کارکنان و کمک در جلب منابع انسانی بهتر اداره می شود. ب( مشتریان به مثابه شرکاء هستند. ج( وظیفه مدیریت عا

 (.2001،255مشارکت، تعهد و وفاداری کارکنان می باشد. )کویین،اسپیرزر، 

شکل از فرهنگ پدیدارگشت، نوآوری ابداع، ابتکار  چهارمین اطالعات عصر به صنعتی عصر از جهانی تغییر از بعد :ساالر وضعيت فرهنگ

آتی از طریق آن ها به موفقیت دست می یابند. فرهنگ  و پیشگامی مفروضاتی هستند که سازمان ها با تدارک خدمات و محصوالت جدید

و از نوآوری برای رسیدن به وضعیت ساالر یا ادهوکراسی وظیفه اصلی مدیریت راپرورش کارآفرینی، خالقیت و تاکید بر برتری می داند 

 سود آوری و منافع بهره میگیرد.

 های تحقيق:ضيه فر

 بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان همدان رابطه وجود دارد .-

 بین نماد فرهنگ خانوادگی و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان همدان رابطه وجود دارد .-

 بین نماد فرهنگ سلسله مراتب و مدیریت داش مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان همدان رابطه وجود دارد .-
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 بین نماد فرهنگ بازار و مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان همدان رابطه وجود دارد .-

 آموزش و پرورش شهرستان همدان رابطه وجود دارد .بین نماد فرهنگ و وضعیت ساالر و مدیریت دانش در سازمان -

 روش تحقيق :

این پژوهش به صورت کاربردی است نتایج پژوهش قابل استفاده برای سازمان های آموزشی و به صورت ویژه برای سازمان آموزش و 

نفر از کارکنان آموزش و پرورش استان همدان است . حجم نمونه آماری با روش  609پرورش است که جامعه آماری تحقیق حدودا شامل 

ت تصادفی انتخاب شده ایت .متغیر مورد بررسی در این پژوهش ، مدیریت دانش است که شامل شش بعد نفر به صور 186کوکران حدودا 

تولید دانش ،کسب دانش ،سازماندهی دانش ،ذخیره سازی دانش ،انتشار دانش و کاربرد دانش استفاده شده است .در این پژوهش برای 

ل ،پرسش نامه مدیریت دانش السول و پرسش نامه دوم از پرسش نامه فرهنگ جمع آوری داده ها از دو نوع پرسش نامه که پرسش نامه او

 استفاده شده است.spss20سازمانی کامرون و کوئین استفاده شده است .وبرای تجزیه و تحلیل  داده ها از نرم افزار 

 : ی تحقيقيافته ها

 ه شده است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمارهای تصیفی استنباطی استفاد

 آزمون فرضيات تحقيق

 تاييد يارد فرضيه سطح معني داری ضريب همبستگي مديريت دانش

  %79 فرهنگ سازماني

01% 

+ 

 + %01 %77 فرهنگ قبيله

 + %01 %64 فرهنگ وضعيت ساالر

 + %01 %70 فرهنگ بازار

 + %01 %49 فرهنگ سلسله مراتبي

  

 

 فرضيه :

 مدیریت دانش در سازمان آموزش وپرورش شهرستان همدان رابطه وجود دارد .بین فرهنگ سازمانی و 

درصد اطمینان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .در نتیجه بین  99با توجه به جدول فوق بین فرهنگ سازمانی ومدیریت دانش با

 دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. فرهنگ قبیله ،فرهنگ وضعیت ساالر ،فرهنگ بازار ،فرهنگ سلسله مراتبی با مدیریت
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 گرسيون مديريت دانش بر انواع فرهنگ سازمانيرنتايج تحليل 

 سطح معني داری t بتا سطح معني داری 2R متغير

 %0 705/11 %153 %0 %57 وضعيت ساالر

 %630 %16 %628 ساالر تيوضع

20% 

98/7 

45/3 

01% 

 لهيقب 16%

 

درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین می کند و با وارد شدن فرهنگ قبیله با وضعیت 57فرهنگ سازمانی (با فرهنگ ساالر )در 

درصد از تغییرات مدیریت دانش را تبیین می کند و سطح معنی داری هر دو متغیر مورد تایید است .ولی 620ساالر به طورهمزمان 

 داری نبودند ودر نتیجه از معادله دگرسیون کنار گذاشته شده است . باززار و سلسله مراتبی از فرهنگ سازمانی معنی

 

 نتيجه گيری :
با توجه به یافته های پژوهش بیانگر این نکته است که فرهنگ سازمانی موجود در سازمان آموزش و پرورش در محور دانش پروری 

ساالر،متغیر نماد فرهنگ خانوادگی و متغیر نماد  است .بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که بین متغیر نماد فرهنگ وضعیت

فرهنگسلسله مراتب مراتب همبستگی معناداری وجود دارد و هریک به ترتیب موافه های مدیریت دانش را پیش بینی وتبیین می کند 

ش های قربانی ولی نماد فرهنگ بازار پیش بینی کننده معناداری برای مدیریت دانش نبود . یافته های این پژوهش با پژوه

همسویی دارد که نشان می دهد که موفقیت مدیریت دانش در سازمان توجه به فرهنگ  2009،برندت2003،کرمی پور السیون 1386

 سازمانی است . در مجموع فرهنگ سازمانی در سازمان آموزش و پرورش در سطح مطلوبی قرار دارد .
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