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Aim: This paper aims to study the effect of organizational culture dimensions on
the development of knowledge management in ACECR as a necessity in research-based
organizations.
Methodology: The present study is a quantitative one with an applied purpose in terms of
descriptive-correlational data collection. The statistical population consisted of middle and basic
managers of ACECR and based on Morgan table, a sample of 148 people was selected by the
non-random-purpose sampling method. The data collection tool was a questionnaire and its
analysis was performed using a multivariate structural equation modeling method using SPSS
and AMOS software.
Findings: Each dimension of organizational culture in ACECR research-oriented organization
has a direct and high relationship with the development of knowledge management. The effect of
the adaptation dimension on the development of knowledge management is more than in other
dimensions.
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Conclusion: Considering that the factor loading is a positive value, there is a direct,
significant, and positive relationship between the dimensions of organizational culture
(involvement in work, adaptation, adaptability, and mission) and the development of knowledge
management. Therefore, by further supporting and developing the dimensions of organizational
culture and creating infrastructure in ACECR, better implementation of knowledge management
development can be achieved.

Keywords: Organizational Culture, Knowledge Management, Academic Center for
Education, Culture and Research (ACECR), Research-Oriented Organization.
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هدف :هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی به
عنوان یک ضرورت در سازمانهای پژوهشمحور میباشد.
روششناسی :پژوهش حاضر از نوع کمّی با هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها ،توصیفی -همبستگی
می باشد .جامعه آماری پژوهش مدیران میانی و پایه جهاد دانشگاهی بوده و بر اساس جدول مورگان ،نمونه  467نفری با
روش نمونهگیری غیر تصادفی -هدفمند انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن با روش
چند متغیره مدلسازی معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزارهای  SPSS24و  AMOSانجام شده است.
نتایج :هریک از ابعاد فرهنگ سازمانی در سازمان پژوهشمحور جهاد دانشگاهی ،با توسعه مدیریت دانش رابطه
مستقیم و باالیی دارند .تأثیر بُعد سازگاری با توسعه مدیریت دانش بیش از سایر ابعاد میباشد.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه بار عاملی مقداری مثبت است ،بین ابعاد فرهنگ سازمانی (درگیر شدن در کار ،سازگاری،
انطباقپذیری و مأموریت) و توسعه مدیریت دانش رابطه مستقیم ،معنادار و مثبتی وجود دارد .بنابراین ،با حمایت و توسعه بیشتر
ابعاد فرهنگ سازمانی و ایجاد زیرساختها در جهاد دانشگاهی میتوان به اجرای بهتر توسعه مدیریت دانش دست یافت.
کلیدواژهها :فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش ،جهاد دانشگاهی ،سازمان پژوهشمحور.

 .1پژوهش حاضر برگرفته از :رساله دکتری با عنوان «طراحی الگوی بومی مدیریت دانش برای سازمانهای پژوهشمحور :مورد مطالعه جهاد
دانشگاهی» است.
استناد به این مقاله :لطفیکیا ،ک ،.کابارانزاد قدیم ،م.ر ،.حقیقت منفرد ،ج ،.مرجانی ،ت .)1041( .تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش
در جهاد دانشگاهی .علوم و فنون مدیریت اطالعات ،)2(8 ،صDOI: 10.22091/stim.2022.7126.1614 .288-227
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علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،8شامره 1101 ،2

 .1مقدمه
امروزه سازمانها با اعتقاد به نقش حیاتی دانش در دستیابی به برتری رقابتی پایدار میکوشند
تا با بکارگیری سیستمهای نو ین ،ارزش داراییهای دانشی خود را به طور سیستماتیک در جهت
دستیابی به اهداف راهبردی مهار نموده و از این داراییها برای بهینهسازی عملکرد خود بهرهمند
شوند .از طرفی دانش نیز یک پدیده اجتماعی است ،رشد دانش خود به خود اتفاق نمیافتد ،بلکه

مستلزم وجود بسترهای مناسب است (رابینز .)7932 ،1در تضمین جریان بهینه دانش ،وجود یک
فرهنگ پشتیبان و متناسب عامل مهمی است .در واقع فرهنگ سازمانی زیربنای مدیریت دانش
ً
است (بالتزاد و کوک .)0220 ،2توسعه دانش یکی از مولفههای مدیریت دانش بوده و معموال در
اجتماعاتی اتفاق میافتد که افراد در یک کار پروژهای ،فعالیتهای مختلفی را با یکدیگر انجام
می دهند .یکی از اهداف اصلی توسعه دانش ،گردآوری و ادغام دادههای در دسترس در زمینه
موضوعی معین ،به شکلی ساده است .اشتراکگذاری و توسعه دانش منجر به گسترش دانش شده و
دانشگرایی را تسهیل میکند و کارکنان به خودشان به عنوان دانشکاران مینگرند .اگر آنها بتوانند
از منبع دانشی که توسط سازمان مدیریت میشود ،به دانش دست پیدا کنند ،قادر خواهند بود که
کارهای خود را به صورت مناسبتری تکمیل نمایند .تحقق این موضوع نیازمند یکپارچگی دانش
موجود در منابع مختلف به منظور بهبود عملکرد است (وانگ

3

.)0220 ،

پیادهسازی آن به یکباره انجام نمیشود .اجرا و کاربرد مؤثر مدیریت دانش به درکی دقیق و شفاف از

عواملی نیاز دارد که بر فرایند آن تأثیر میگذارند (یونگ یه 4و همکاران .)0221 ،چنانچه
سازمانها بخواهند به مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی بپردازند ،بایستی عوامل
زیرساختی مناسبی را فراهم آورند .فرهنگ سازمانی از مهمترین زیرساختهای مدیریت دانش
ّ
میباشد که بازتابی از عقاید ،هنجارها و محرکهایی است که رفتار سازمان را به عنوان یک کلیت
1. Robbins
2. Balthazard & Cook
3. Wong
4. Yeh & et al.
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دانش مربوط میشود (زاهدی و همکاران .)7930 ،مدیریت دانش فرایندی پیچیده است که
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هدایت میکنند (فرناندز و همکاران .)0220 ،1از آنجا که محیط فرهنگی سازمان پردامنهترین،
عمیقترین و بلندمدتترین تأثیر را بر رفتار اجتماعی اکثریت اعضای یک سازمان میگذارد،
فرهنگ حاکم در سازمانها با اهداف و راهبردهای مدیریت دانش ،بر انجام مؤثر پروژهها تأثیری
کلیدی دارد .بدون وجود این همراستایی ،تالشها و سرمایهگذاریهای بسیار زیادی که در این
زمینه انجام میشود ،به احتمال زیاد با شکست روبهرو خواهند شد یا دستکم از اثربخشی کافی
برخوردار نخواهند بود .وجود فرهنگ مناسب ،پیشنیازی اساسی برای اثربخشی مدیریت دانش
بهشمار میرود .اگر فرهنگ سازمانی آمادگی پذیرش تغییر را نداشته باشد ،بهترین برنامههای
مدیریت دانش نیز ممکن است در اجرا با شکست روبهرو شوند و هیچ میزانی از مهارتهای
تکنولوژ یکی یا مهارتهای مدیریت پروژه ،موجب موفقیت یك پروژه نخواهد شد (داونپورت و

پروساك.)7338 ،2
 .2بیان مسئله

شن اسایی دانش کلیدی و توسعه مدیریت دانش در سازمان جهاد دانشگاهی ،به عنوان یک
چالش اصلی سازمان مطرح است .پروژههای متنوعی توسط این نهاد علمی انجام میشود و
هرچند از لحاظ ماهیت کاری مشابه میباشند ،اما هر یک مانند سازمانی جدا رفتار میکند ،نتیجه
است .اعضای پروژه ها در جهاد دانشگاهی ،به دلیل آگاهی از فشار زمانی پروژهها ،به جای اینکه
ً
به تسهیم و توسعه دانش معطوف باشند ،عمدتا به تحویل کار و رضایت کارفرما توجه دارند .این
/http://stim.qom.ac.ir
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این استقالل در پروژه ها ،موجب دشوار شدن یادگیری و تسهیم و توسعه دانش در پروژهها شده

امر موجب جلوگیری از انتقال تجربیات موفق و توسعه دانش پروژهها میشود .بنابراین ،سازمان
جهاد دانشگاهی ملزم به ایجاد زیرساختهای مناسب فرایندهای مدیریت دانش است تا بتواند از
دانش ایجاد شده در پروژهها استفاده حداکثری را داشته باشد.
هدف پژوهش حاضر ،بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی در توسعه مدیریت دانش در سازمان
جهاد دانشگاهی است .از اینرو ،تحقیق پیشرو به دنبال پاسخگویی به این سوال است که تأثیر ابعاد
فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش ،در نهاد علمی -فرهنگی جهاد دانشگاهی چگونه است؟
1. Fernandez & et al.
2. Davenport & Prusak
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1

دانش ،قابلیتی اصلی برای سازمانها ست؛ بنابراین ،نیاز به مدیریت دارد (اسکایرم .)7333 ،
با مدیریت مناسب و صحیح دانش ،هر سازمانی میتواند پایدارتر ،منعطفتر ،هوشمندتر و

نوآورانه تر شود و در نتیجه ،اثربخشی و عملکرد خود را بهبود بخشد (هلم و همکاران.)0221 ،2
بیشتر سازمانها با سیل انبوهی از اطالعات مواجهاند که قادر به استفاده از همه اطالعاتی که
ً
ذخیره کردهاند ،نیستند ،این دقیقا همان وضعیتی است که مدیریت دانش درپی حل آن میباشد
(داونپورت و پروساک .)7338 ،با این وجود ،مدیریت دانش را نمیتوان تنها از این منظر مورد
توجه قرار داد .طیف وسیعی از تعاریف در ادبیات مربوط به این موضوع ارائه شده است ،زیرا

ریشههای مدیریت دانش به حوزههای مختلفی مربوط میشود (متازیوتیس و همکاران.)0220 ،3

مدیریت دانش مورد توجه سازمانهایی است که میخواهند منافعی را در این زمینه نوظهور کسب
کنند .با نگاهی به تعداد مقاالت منتشر شده در خصوص این موضوع ،به اهمیت آن پی میبریم .برای
مثال در پایگاه اطالعات مقاالت پروکووست 4در سال  ،7330حدود  00مقاله مرتبط با این موضوع

موجود بوده که این تعداد در سال  0221به حدود  8222مقاله افزایش یافته (گالیندز )0221 ،5و در

اواخر سال  0202تعداد مقاالت مرتبط به حدود  781700مورد 6رسیده است .مدیریت دانش شامل
حوزه های مختلف مانند دانش مشتریان ،دانش محصوالت و خدمات ،دانش کارکنان ،دانش

سازمانها بخواهند به مدیریت دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی بپردازند ،بایستی عوامل
زیرساختی مناسبی را فراهم آورند (حسنزاده .)7988 ،این عوامل که بر استقرار درست مدیریت
دانش اثرگذارند ،به عنوان زیرساختهای مدیریت دانش شناخته میشوند .در واقع این زیرساختها
نیروهای پیشبرنده برای استقرار مدیریت دانش در سازمان هستند که نهتنها کارکنان را به خلق
1. Skyrme
2. Holm & et al.
3. Metaxiotis & et al.
4. ProQuest
5. Galindez
6. https://www.proquest.com/resultsol/30614DE2F6CF4FABPQ/1
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اساس یا بنیان های الزم برای ایجاد یک نظام ،سازمان یا سازه را زیرساخت میگویند .چنانچه
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فرایندها ،حافظه سازمانی ،دانش ارتباطات و دانش داراییها میباشد (اسکایرم.)7333 ،
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دانش تشویق میکنند ،بلکه زمینه مناسبی را برای تسهیل در انتقال دانش و تجربیات اعضای
سازمان فراهم میآورند و اجازه میدهند دانش سازمانی به صورتی منظم و هماهنگ در سراسر
سازمان رشد کند .زیرساخت های مدیریت دانش سازوکارهایی هستند که سازمانها را قادر به

کسب ،خلق ،نگهداری ،تسهیم و بهکارگیری دانش در سازمان میکنند (یه و همکاران.)0221 ،1

امروزه قدرت دانش به منبع مهم سازمانها تبدیل شده است تا بتوانند تخصصها را توسعه
دهند ،مشکالت را حل کنند ،یادگیری سازمانی را افزایش دهند و موقعیتهای جدیدی برای فرد و

سازمان در حال حاضر و آینده ایجاد کنند (نسیر تهیر و همکاران.)0273 ،2

زیرساختهای مدیریت دانش به عنوان ستون فقرات مدیریت دانش مورد توجه قرار گرفتهاند و
ً
تقریبا همه سازمانهایی که مدیریت دانش را با موفقیت بهکار گرفتهاند ،به نیاز و اهمیت وجود
زیرساختی حمایتگر و آشکار برای پشتیبانی از نظام مدیریت دانش به خوبی واقف هستند .لذا،
این واقعیت که کارآیی و اثربخشی کاربرد مدیریت دانش در سازمان نیازمند وجود زیرساختهایی

قوی و مناسب است ،تأیید میشود (زعیم و همکاران .)0221 ،3بنابراین ،برای اینکه از موفقیت در

استقرار مدیریت دانش در سازمان مطمئن شویم ،بسیار مهم است که از وجود زیرساختهای
کلیدی مدیریت دانش در سازمان اطمینان حاصل کنیم تا بتوانیم عالوه بر استفاده اثربخش از منابع
محدود سازمانی ،استفاده از نیروی انسانی ،مواد و زمان را نیز کاهش دهیم و به اهداف مورد انتظار
دارایی فکری و دانش دستهجمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرآیندی است که به
/http://stim.qom.ac.ir
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سازمان دست یابیم (یه ،الیی و هو .)0221 ،مدیریت دانش قابلیت یک سازمان در استفاده از
شش مرحله تقسیم میشود :نیاز به دانش ،توسعه و بهبود ،توزیع و نشر دانش ،بهرهبرداری از دانش،
حفظ و ذخیره دانش و ارزیابی دانش است (زریباف و همکاران.)7980 ،
 .7نیاز به دانش :تشخیص نیازهای دانش سازمان در گرو تعیین دو عامل اصلی میباشد .در
مرحله اول اهداف دانش در سه سطح ارزشی ،راهبردی و برنامههای عملیاتی تعریف میشوند.
اهداف ارزشی ،فرصتهایی برای مدیریت سازمان فراهم میکند تا بتواند یک فرهنگ سازمانی
مناسب و عالقهمند به دانش را در سازمان خود ایجاد کرده و سیاستهای مناسبی را در راستای آن
1. Yeh & et al.
2. Nisara Tahir & et al.
3. Zaim & et al.
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اتخاذ کند .اهداف راهبردی دانش دو کارکرد مهم دارند .اگر این اهداف بر مبنای راهبردهای موجود
تدوین شوند ،این امکان را فراهم میکند تا امکانپذیری راهبردی از نقطهنظر نیازهای سازمان به

دانش ،مورد ارزیابی قرار گیرد (کیانتو و همکاران .)0278 ،1اما اگر اهداف راهبردی دانش ،جدای
از راهبردهای موجود تعیین شوند ،میتواند منجر به ایجاد گزینههای جدید راهبردی شوند .اهداف
عملیاتی دانش به نظارت و کنترل دانش در چارچوب طرحها و فرایندهای اجرایی میپردازد و باید

به طور واضح تدوین شده و در کل سازمان دنبال شود (پروبست و همکاران.)0220 ،2

 .0توسعه و بهبود دانش :توسعه و بهبود دانش در یک سازمان به روشهای مختلفی امکانپذیر
است .برخی از این روشها منجر به بهبود دانش از طریق منابع خارج از سازمان میشوند.
مستقیمترین و گاهی موثرترین راه برای کسب دانش بیرونی ،خرید آن است؛ یعنی استخدام فرد یا
افرادی که از دانش مورد نیاز برخوردارند .دانش مورد نیاز موجود در بیرون سازمان را نهتنها میتوان
خرید ،بلکه میتوان آن را اجاره کرد .روش رایج در اجاره دانش ،حمایت مالی شرکتها از
موسسههای پژوهشی یا دانشگاهها بهازای کسب حق استفاده از نتایج تحقیقات ،بالفاصله بعد از

بهدست آمدن آنها میباشد (داونپورت.)7338 ،3

 .9توزیع و نشر دانش :دانش کاال و یا خدمتی است که در اثر تعامل افراد و ارتباطات آنها قابل

ایفا میکنند (پیج.)7333 ،4

 .0بهرهبرداری از دانش :میتوان بهرهبرداری از دانش را معادل مرحله اجرا و پیادهسازی 5در

فرآیند مدیریت دانش دانست .البته موانعی نیز بر سر راه بکارگیری دانش وجود دارد .از جمله

مهمترین موانع بهرهبرداری از دانش ،کوری سازمانی 6است و وقتی اتفاق میافتد که رویههای
1. Kianto et al.
2. Probest & et al.
3. Davenprt & et al.
4. Page
5. Implementation phase
6. Organizational Blindness
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نباید توزیع شود .فناوری اطالعات ،ساختارها و ارتباطات غیررسمی در توزیع دانش نقش مهمی
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انتقال میباشد .در توزیع دانش باید به یک اصل عمومی توجه کرد ،که الزم نیست همه کس ،همه
چیز بداند .بنابراین ،برخی از دانشهای سازمان که محرمانه بوده و یا جزء اسرار تلقی میگردد،
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جاری سازمان در عمل با موفقیت همراه باشند .در آن صورت دانش افراد تثبیت میشود و آنگاه
نسبت به هر نوع دانش جدیدی که درصدد بهبود عملکرد با ارتقاء کارایی آنها باشد ،با دیده شک و
تردید نگاه میکنند (پروبست و همکاران.)0220 ،
 .0حفظ و ذخیرهسازی دانش :برخی از برنامههای سازمانی باعث خروج افرادی از سازمانها شده
است که دارای تجربیات و داناییهای با ارزشی هستند .چنین پدیدهای میتواند منجر به از دست
دادن دائمی و غیرقابل برگشت قسمتی از دانش این سازمانها شود .فرایند محافظت از دانش سازمانی

در سه مرحله انتخاب ،ذخیره و روزآمدسازی دانش انجام میشود (مایلز و همکاران.)7338 ،1

 .1ارزیابی دانش :از آن جهت اهمیت دارد که زمینه ارتقاء و توسعه دانش را فراهم میکند .در
این مرحله ،اولین اقدام فراهم شدن امکان اندازهگیری سطح دانش در سازمان است و چنانچه
سازمانها در این مرحله نتوانند سطح دانش خود را اندازه بگیرند و یا قادر نباشند که روشهای
تغییر در سطح دانش را ارزیابی کنند ،در آن صورت چرخه مدیریت دانش ناقص باقی خواهد ماند،
چون هیچ بازخوردی ایجاد نمی شود تا در صورت لزوم بتوان در مراحل مختلف مدیریت دانش از
جمله مرحله خلق و توسعه دانایی اصالحاتی انجام داد.
 .1فرهنگ سازمانی
تجربهای که در طول تاریخ سازمان ها ،توسعه یافته و تمایل دارد در ترتیبات عمده و رفتاری اعضاء
آشکار شود ،برمیگردد (هیل و همکاران .)0222 ،2فرهنگ سازمانی به عنوان الگویی از مفاهیمی
/http://stim.qom.ac.ir

/http://stim.qom.ac.ir

فرهنگ سازمانی به الگویی از ارزشها ،عقاید و رفتارهای یادگرفته شده از گذشته به همراه

است که از به هم پیوسته شدن مظاهر فرهنگی گوناگون مانند داستانها ،آداب و رسوم ،تجربیات

رسمی و غیررسمی بدست آمده است (مارتین.)0220 ،3
ً
اساسا فرهنگ سازمان ،شخصیت آن سازمان است .فرهنگ شامل مفروضات ،ارزشها،
قالبها و نشانههای آشکار اعضای سازمان و رفتارشان میباشد .اعضای یک سازمان ،فرهنگ
ویژه سازمانشان را درک میکنند (نامارا .)0220 ،4فرهنگ سازمانی مجموعهای از ارزشها و
1. Miles & et al.
2. Hill & et al.
3. Martin
4. Namara
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مفروضاتی است که از تعامل بین اعضای سازمان بدست آمده است (کیتون .)0220 ،1فرهنگ
سازمانی سیستمی از استنباط مشترکی است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و بیانگر
مشخصات مشترک و ثابتی است که موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر میشود .به عبارت

دیگر ،فرهنگ سازمانی ،هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص میکند (رابینز.)0222 ،2

فرهنگ سازمانی نتیجه سه منبع اصلی میباشد :باورها ،ارزشها و مفروضات بنیانگذاران سازمان.
تجربههای آموخته شده اعضای گروه در حین تکامل سازمانیشان و باورها ،مفروضات و ارزشهای

جدیدی هستند که به وسیله اعضاء و رهبران جدید به سازمان آورده میشوند (شاین.)0223 ،3

در خصوص تبیین اجزاء و ابعاد گوناگون فرهنگ سازمانی ،در سالهای اخیر الگوها و
مدلهای زیادی از سوی متخصصان مختلف طراحی شده است ،اما ابعاد مدل فرهنگ سازمانی

دنیسون )0222( 4دارای ابزار و شاخصهای قدرتمندی است که مدیران و تمام ذینفعان کلیدی
یک سازمان را قادر می سازد تا تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمان را بهتر درک نمایند .لذا،
با عنایت به گستردگی و عمق این مدل ،مبنای مدل مفهومی تحقیق حاضر بر اساس مدل فرهنگ
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شکل شماره  -1ابعاد فرهنگ سازمانی بر
اساس مدل دنیسون ()2111
1. Keyton
2. Robbins
3. Schein
4. Denison
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 .5ابعاد فرهنگ سازمانی مدل دنیسون
دنیسون بیان میدارد که فرهنگ سازمانی به آسانی قابل رویت و تماس نیست .اما به گونهای با
اهمیت ،افراد سازمان آن را به خوبی میشناسند و قانون فرهنگ ،از هر قانون دیگری قویتر است.
در بسیاری از سازمانها ،این مهم ترین پیام و برداشت از فرهنگ سازمانی است .در این مدل
ابعاد فره نگ سازمانی در چهار محور اصلی شامل درگیر شدن در کار ،سازگاری ،انطباقپذیری و
مأموریت تقسیم شده است.

1

الف) درگیرشدن در کار :سازمانهای اثربخش حول محور تیمها و گروههای کاری تشکیل ،و
قابلیتهای منابع انسانی خود را در همۀ سطوح توسعه میدهند .در چنین سازمانهایی ،اعضای
سازمان نسبت به کار و مسئولیتهای خود احساس تعهد جدی دارند و خود را بخشی از پیکره
سازمان میدانند .افراد در همه سطوح احساس میکنند که در تصمیمگیری نقش دارند و این
ً
تصمیمات است که بر کارشان مؤثر بوده و کار آنها مستقیما با اهداف سازمان پیوند دارد.
در این مدل این ویژگی با سه شاخص اندازهگیری میشود:

توانمندسازی 2:افراد اختیار ،ابتکار و توانایی برای اداره کردن کارشان دارند .این امر نوعی حس
مالکیت و مسؤلیت در سازمان ایجاد میکند.

تیمسازی 3:در سازمان به کار گروهی در جهت اهداف مشترك ،ارزش داده میشود؛ به طوری

برای انجام کارها به گروهها اتکاء میکنند.
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که کارکنان مانند مدیران احساس میکنند که در محل کار خود پاسخگو هستند .این سازمانها
توسعه قابلیتها 4:سازمان به منظور تأمین نیازها و باقیماندن در صحنه رقابت ،به طور مستمر

به توسعه مهارتهای کارکنان میپردازد.
ً
ب) سازگاری 5:سازمانهای اثربخش غالبا باثبات و یکپارچهاند .در این سازمانها رفتارهای
کارکنان از ارزشهای بنیادی در سازمان نشأت میگیرد ،حتی زمانی که مدیر و کارکنان ،دیدگاه
متقابل دارند ،فعالیتهای سازمانی به خوبی هماهنگ و پیوسته هستند .سازمانهایی با چنین
1. Ingagement
2. Empowerment
3. Team Orientation
4. Capability Development
5. Compatibility
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و یژگیها ،دارای فرهنگ قوی و متمایز بوده و به طور کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند .این و یژگی با
سه شاخص بررسی میشود:

ارزشهای بنیادین 1:اعضای سازمان در یك دسته از ارزشهایی که هو یت و انتظارات آنها را

تشکیل میدهند ،شریك هستند.

توافق 2:اعضاء سازمان قادر هستند در اختالفات مهم ،به توافق برسند .این توافق هم شامل

توافق در سطح زیرین و هم توانایی در ایجاد توافق در سطوح دیگر میباشد.

هماهنگی و پیوستگی 3:واحدهای سازمانی با کارکردهای متفاوت میتوانند برای رسیدن به

اهداف مشترك ،خیلی خوب با یکدیگر و در کنار هم کار کنند .مرزهای سازمانی با اینگونه کار
کردن به هم نمیریزد.

4

ج) انطباقپذیری :سازمانهای اثربخش علیرغم انعطافپذیری در برابر تغییرات بیرونی،
یکپارچهاند و به لحاظ اصول و ارزشهای سازمانی ،به سختی تغییر میکنند ،از اینرو ،یکپارچگی
درونی و انطباقپذیری بیرونی را میتوان از مهمترین مشخصههای چنین سازمانهایی برشمرد .این
سازمان ها از اشتباهات خود در طول زمان درس گرفته و ظرفیت ایجاد تغییر را دارند .آنها به طور
مستمر در حال بهبود توانایی سازمان در راستای ارزش قائل شدن برای مخاطبان خود میباشند.
این و یژگی با سه شاخص بررسی میشود:

جو یند.

مشتریگرایی 6:سازمان مشتریان را درك میکند ،به آنها پاسخ میدهد و پیشاپیش درصدد

تأمین آینده برمیآید .در واقع مشتریگرایی درجهای است که سازمانها در جهت رضایتمندی
مشتریان از خود نشان میدهند.
1. Core Values
2. Agreement
3. Coordination & Integration
4. Adaptability
5. Creating Change
6. Customer Focus
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پیرامون خود را به اعضاء بشناساند ،تا آنها به محركهای جاری پاسخ دهند و از تغییرات آتی پیشی
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ایجاد تغییر 5:سازمان قادر است راههایی برای تأمین نیازهای تغییر ایجاد کند و میتواند محیط

تاثری ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در...

011

یادگیری سازمانی 1:میزان عالئم محیطی را که سازمانها دریافت ،تفسیر و ترجمه میکنند و
فرصتهایی که برای تشو یق خالقیت ،سبك دانش و توسعه تواناییها ایجاد میکند ،اندازه
میگیرد.

2

د :مأموریت یا رسالت :بسیاری از صاحبنظران معتقدند که مهمترین مشخصه فرهنگ
سازمانی ،رسالت (مأموریت) آن است .سازمانهایی که نمیدانند به کجا میروند و وضعیت
ً
موجودشان چیست ،معموال به بیراهه میروند .برعکس ،سازمانهای موفق ،شناخت و درک
روشنی از چشمانداز و مسیر حرکت خود دارند و بر اساس آن ،اهداف سازمانی و راهبردی
مشخصی را تعریف میکنند .این و یژگی با سه شاخص بررسی میشود:

گرایش و جهتگیری راهبردی 3:گرایشهای راهبردی بهطور روشن جهت اهداف سازمانی را

نشان میدهد و هر شخص میتواند خود را در هر بخشی که مشغول به کار میباشد ،مشارکت
دهد.

اهداف و مقاصد 4:اهداف با راهبرد ،مأموریت و افق دید سازمان پیوند یافته و سمت و سوی

کار افراد را مشخص میکنند.

چشمانداز 5:سازمان یك دیدگاه مشترك از وضعیت آینده دارد .ارزش بنیادی را ابراز میکند،

 .6پیشینه پژوهش
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اندیشه و دل نیروی انسانی را با خود همراه ساخته و در همین زمان جهت را نیز مشخص میکند.
آشنایی با تعریف و پیشینه شکلگیری مفهوم توسعه مدیریت دانش ،نیازمند تحقیقات
گستردهای است .در اینجا به بخشی از این موضوعات پرداخته میشود تا بتوان نسبت به این مفهوم
و رابطه آن با مفهوم فرهنگ سازمانی دست یافت.
به باور بسیاری از اندیشمندان ،فرهنگ سازمانی تأثیر بسیار مهمی بر موفقیت پروژههای
مدیریت دانش دارد (داونپورت و پروساك .)7338 ،برای موفقیت مدیریت دانش ،سازمان باید
1. Organizational Learning
2. Mission
3. Strategic Direction & Intent
4. Goals & Objectives
5. Vision
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فرهنگ و محیط و یژهای را در خود توسعه دهد که از اهداف مدیریت دانش حمایت کنند؛ یعنی
باید افرادی باشند که دوست داشته باشند یاد بگیرند و تمایل داشته باشند که چیزهای جدید را
امتحان کنند .همچنین به سیستمهای جدیدی نیاز است که به رشد و توسعه مهارتهای جدید،
پاداش دهد (النگ و کولتمن.)0220 ،1

خلق و تسهیم دانش ،فعالیتهای ناملموسی هستند که نمیتوان آنها را به زور ایجاد کرد ،تنها
زمانی که فرهنگ اعتماد و گشودگی به وسیله اعضای سازمان احساس و ایجاد شود ،مدیریت
دانش میتواند موجب شایستگی ممتاز شود .از اینرو همکاری ،هماهنگی و تیمهای توانمند شده
کارکنان ،باید نگرشهای استاندارد در محیط مدیریت دانش شمرده شده و حمایت شوند (آشنا و
عسگری .)7930 ،فرهنگ دانشمحور مناسب باید گرایش مثبتی به تسهیم دانش و نوآوری داشته
باشد (داونپورت و پروساك .)7338 ،در جدول شماره ( )7به طور خالصه به برخی تحقیقات
انجام شده در خصوص رابطه و تأثیر فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش اشاره شده است.
جدول شماره  -1تحقیقات پیشین در خصوص تأثیر و رابطه
بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش

لیدنر و
همکاران
()4336

4

نقش فرهنگ در
مدیریت دانش

در این تحقیق رویکردهای مدیریت دانش با تمرکز بر اجتماعات سازمانی و
تمرکز بر فرایند ایجاد ،سهیم شدن و توزیع دانش در نظر گرفته شده است.
برخی فرهنگهای سازمانی ممکن است رویکرد اجتماع را بپذیرند ،در حالی که
برخی دیگر ممکن است به رویکرد فرایند نزدیکتر باشند .در این تحقیق با
استفاده از یک مطالعه موردی ،مقایسه و تقابل فرهنگها و رویکردهای مدیریت
دانش دو سازمان بررسی شد .این مطالعه ضمن بررسی تکامل تدریجی مدیریت
دانش ،موفقیت مدیریت دانش را مستلزم فرهنگ حمایت از آن دانسته و این
فرهنگ را در گرو درگیر شدن در کار افراد سازمان میداند.

1. Lange & Coltham
2. Leidner & et al.

/http://stim.qom.ac.ir

بررسی عوامل موثر نتایج بررسی نوع فرهنگ غالب در استانداری مازندران ،حکایت از آن دارد که در
سجادی و
سطح واحدها ،فرهنگ قبیلهای و در سطح سازمانی ،فرهنگ سلسله مراتبی،
بر پیادهسای
همکاران
مدیریت دانش در فرهنگ غالب است؛ ضمن آنکه قدرت خرده فرهنگها بیش از فرهنگ سازمانی
()4376
بخشهای دولتی است.
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پژوهشگر

عنوان تحقیق

خالصه نتایج

تاثری ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در...
پژوهشگر

عنوان تحقیق

014
خالصه نتایج
4

تیسانگ
()4339

4

همبستگی میان
فرهنگ سازمانی و
تبدیل دانش بر
عملکرد سازمان

رشیدعلیپور بررسی تأثیر اجرای
و همکاران مدیریت دانش بر
عملکرد سازمانی
()4397
بررسی رابطه بین
فرهنگ سازمانی و
امینبیدختی
مدیریت دانش در
و همکاران
سازمان آموزش و
()4393
پرورش شهرستان
سمنان

فرهنگ (تخصصی و موردی) ادهوکراسی قادر به تبدیل دانش است و عملکرد
سازمان را بیشتر از فرهنگهای دستهای و سلسله مراتبی بهبود میبخشد .اگر
سازمانی فرهنگ ادهوکراسی را توسعه و پرورش دهد ،محیط مناسبی برای
یادگیری کارکنان دانشی خود ایجاد نموده و این کار منجر به ارتقاء ارزش
سازمانی و بهبود عملکرد آن میشود.
هدف این تحقیق توسعه اساس و بنیان دانش و آزمون مبتنی بر تجربه رابطه
میان فرهنگ سازمانی و اقدامات مدیریت عملکرد میباشد .نتایج نشان داد که
درگیر شدن در کار ،به میزان باالیی با سازگاری و انطباقپذیری ،به عنوان ابعاد
فرهنگ سازمانی ،رابطه باالیی دارد.
فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین ابزارهای استقرار و اجرای موفقیتآمیز
مدیریت دانش در سازمانها محسوب میشود .تغییر در فرهنگ سازمانی به
منظور استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش باید به نحوی باشد
که بیشتر ،ارزشهای بنیادین اعضای آموزش پرورش ،توافق بر سر مسایل و
مشکالت ،علیرغم داشتن اختالف سلیقه در جهت ایجاد هماهنگی و
یکپارچگی ،مورد توجه قرار گیرد.

فرهنگ حاکم بر کتابخانهها ،فرهنگ سلسله مراتبی است؛ بین این نوع فرهنگ
بررسی رابطه
خادمیزاده فرهنگ سازمانی و با مدیریت دانش ،رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین فرهنگ قبیلهای یا
و همکاران مدیریت دانش در گروهی ،فرهنگ بازاری و فرهنگ وضعیتساالر با مدیریت دانش ،رابطه
معناداری هست .بنابراین ،سازمان باید محیط بیرونی خود را به طور مستمر
کتابخانههای
()4397
شناسایی و خود را منطبق بر شرایط محیطی سازد.
دانشگاهی
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فراتحلیل تأثیر فرهنگ سازمانی به عنوان اهرمی قدرتمند برای تقویت رفتار سازمانی عمل
میرحیدری فرهنگ سازمانی بر کرده ،باعث میشود که افراد در تالش برای نگهداشت پایگاه قدرت شخصی و
و همکاران استقرار مدیریت کارایی خویش ،دانستههای خود را تسهیم و منتشر کنند ،تا بر اساس آن بتوانند
به جلب رضایت و خواستههای مشتری پرداخته و همواره محیط بیرونی خود را
دانش در
()4394
سازمانهای ایران به طور مستمر شناسایی و خود را بر اساس تغییرات محیطی تطبیق دهند.

ابعاد فرهنگ سازمانی با اجرای مؤثر اقدامات مدیریت دانش شامل خلق دانش،
رابطه فرهنگ
رمضانیان
توسعه دانش ،نشر دانش ،بهکارگیری دانش ،ارزیابی دانش و ذخیره دانش ،رابطه
فهندری و سازمانی با اقدامات
مثبت و معنیداری دارد و این کار منجر به این میشود که سازمانها به طور
مدیریت دانش در
خطیبی
مستمر از تجربیات و اشتباهات خود در طول زمان درس گرفته و ظرفیت ایجاد
( )4399نظام قضایی کشور
تغییر را در خود به وجود آورند.

1. Chin-Tsang
2. Adhocracy
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 .7مدل مفهومی پژوهش
با بررسی مبانی نظری و تحقیقات انجام شده ،مدل مفهومی این تحقیق با هدف بررسی تاثیر
ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش ترسیم شده است .یکی از مهمترین کارکردهای
چارچوب نظری ،ارائه متغیرهای مرتبط با مسئله تحقیق است (خاکی ،1386 ،ص .)163شکل
شماره ( ،)0مبنای مدل مفهومی این تحقیق میباشد .در این تحقیق با استفاده از مدل دنیسون،
تأثیر هر یک از ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی
بررسی و نتایج آن تجزیه و تحلیل شده است.

شکل شماره  -2مدل مفهومی تحقیق  -تأثیر ابعاد فرهنگ سازمانی

فرضیه اصلی:

بین فرهنگ سازمانی و توسعه مدیریت دانش در سازمان پژوهشمحور جهاد دانشگاهی تأثیر
مثبت و معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی:
ُ .7بعد درگیر شدن در کار فرهنگ سازمانی ،بر توسعه مدیریت دانش جهاد دانشگاهی تأثیر

مثبت و معناداری میگذارد.
ُ .0بعد رسالت فرهنگ سازمانی ،بر توسعه مدیریت دانش جهاد دانشگاهی ،تأثیر مثبت و
معناداری میگذارد.
ُ .9بعد سازگاری فرهنگ سازمانی ،بر توسعه مدیریت دانش جهاد دانشگاهی ،تأثیر مثبت و
معناداری میگذارد.
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 .8فرضیههای تحقیق
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بر توسعه مدیریت دانش
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012

ُ .0بعد انطباقپذیری فرهنگ سازمانی ،بر توسعه مدیریت دانش جهاد دانشگاهی ،تأثیر مثبت و
معناداری میگذارد.
 .9روششناسی
این تحقیق به لحاظ هدف ،از نوع کاربردی بوده و برحسب روش و چگونگی گردآوری
دادههای مورد نیاز ،از نوع پژوهشهای ّ
کمی است .همچنین از لحاظ نحوه گردآوری دادهها،
توصیفی  -همبستگی و مبتنی بر مدلسازی معادالت ساختاری میباشد.
 .1-9جامعه آماری و روش نمونهگیری

جامعه آماری این تحقیق ،حدود  002نفر از روسای واحدهای سازمانی ،مدیران میانی و پایه

جهاد دانشگاهی بوده که بر اساس جدول مورگان ،1نمونهای به تعداد  708نفر از این جامعه
انتخاب شدند .روش نمونهگیری ،غیرتصادفی -هدفمند بوده است.
 .2-9ابزار و روش گردآوری دادهها

ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق شامل پرسشنامه محقق ساخته مدل مدیریت دانش
در جهاد دانشگاهی (لطفیکیا و همکاران )7022 ،و پرسشنامه دنیسون ( )0222میباشد.
استفاده شد .روایی محتوای ی پرسشنامه ،با نظر خبرگان حوزه موضوعی مورد بررسی ،تأیید شد .در
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برای بررسی روایی پرسشنامه ،از روایی محتوایی و روایی سازه (شامل روایی همگرا و منطقی)
بررسی روایی سازه ،برای ارزیابی روایی همگرا ،سه معیار مختلف شامل بارهای عاملی مساوی و
بزرگتر از  ،2/0میانگین واریانس بزرگتر و مساوی  2/0و پایایی ترکیبی مساوی و بزرگتر از 2/1
محاسبه شد .برای بررسی روایی منطقی نیز ضرایب همبستگی بین متغیرهای مکنون (توسعه
مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی) بررسی شد که معنادار بود.
پایایی ابزار تحقیق بوسیله پایایی ترکیبی یا آلفای کرونباخ بررسی شد که بزرگتر و مساوی 2/1
بود .برای برازش مدل مفهومی حاصل از دادههای میدانی ،از شاخصهای برازش استفاده میشود
که در جدول شماره ( )0نشان داده شده است.
1. Morgan

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،8شامره 1101 ،2
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جدول شماره  -2استاندارد شاخصهای برازش مدل
ردیف

4
4
3
6
5
6
8

نام آزمون

معیار اصلی

تفاوت فراوانی مشاهده شده و
X2
مورد انتظار
 RMR1واریانس باقیمانده و کوواریانس
ارزیابی مقدار نسبی واریانس و
GFI2
کوواریانس
میانگین مجذورات به جای
AGFI3
مجموع مجذورات در مدل باال
خطای مجموع مجذورات
RMSEA4
میانگین
مقایسه مدل مورد نظر با مدل
NFI5
بدون رابطههایش
مقایسه مدل مورد نظر با مدل
CFI6
بدون رابطههایش

چه زمانی مدل برازنده است؟

توضیحات

معنادار باشد (بزرگتر از
میزان جدول)
هرچه به صفر نزدیکتر باشد ریشه میانگین مربع باقی مانده
بین صفر و یک .باید برابر یا
شاخص نکویی برازش
بزرگتر از  3/9باشد
بین صفر و یک .باید برابر یا شاخص نکویی تناسب تعدیل
شده
بزرگتر از  3/9باشد
ریشه میانگین مربعات خطای
اگر کوچکتر از  3/4باشد
تقریب
حساس به حجم نمونه

باید بزرگتر از  3/9باشد

شاخص برازش هنجار شده

باید بزرگتر از  3/9باشد

شاخص برازش تطبیقی

 .10یافتههای تحقیق
 .1-10تحلیل عامل تأیید توسعه مدیریت دانش

قبل از ارزیابی مدل اندازهگیری ،باید تحلیل عامل تأییدی بهصورت مجزا برای همه متغیرهایی که

گویه در پرسشنامه انجام شده است .دو گویه از  3گویه ،به علت بارعاملی کوچکتر از  2.0و به
منظور افزایش شاخصهای برازش و افزایش بارهای عاملی مدل ،حذف و متغیر توسعه دانش با 1
گویه ،مورد سنجش قرار گرفت و بارهای عاملی برای همه  1گویه ،باالتر از  2.0میباشد که
نشاندهنده برازش این مدل و ارتباط مناسب بین گویهها و متغیر مکنون توسعه مدیریت دانش است.
1. Root Mean Square Residual
2. Goodness of fit index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
4. Root Mean Square Error of Approximation
5. Normed Fit Index
6. Comparative Fit Index
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حداکثر با سه گویه سنجیده شدهاند ،تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول ،برای متغیر توسعه دانش با 3
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بیش از  9آیتم برای اندازهگیری آنها در نظر گرفته شده ،انجام گیرد .از آنجا که همه متغیرهای پژوهش،
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جدول شماره  - 3بارعاملی گویههای متغیر توسعه مدیریت دانش
گویههای متغیر توسعه مدیریت دانش

 DKM1مساعدت مالی سازمان در زمینه تألیفات و نوآوری کارکنان

4/33

 DKM2توجه و حمایت سازمان در جهت ارتقای حرفهای و تحصیالت تکمیلی کارکنان

3/85

 DKM3توسعه سیستمهای مدیریت اطالعات و پشتیبانی علمی و حرفهای به همکاران

3/55

تاثیر مستندسازی فعالیتهای دانشی کارکنان (تألیف کتاب ،مقاله ،سایت و )...بر
DKM4
ارزشیابی عملکرد آنها

3/65

 DKM5اطالعرسانی ابتکارات ،نوآوریها و آثار کارکنان

3/67

 DKM6موظف کردن کارکنان به شرکت در دورههای کاربری رایانه و اینترنت

3/59

 DKM7تأثیر ساعات آموزش ضمن خدمت و گواهینامههای مهارت بر مزایای شغلی

3/53
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بار عاملی

شکل شماره -3تحلیل عاملی تأییدی توسعه مدیریت دانش

 .2-10شاخصهای برازش مدل توسعه مدیریت دانش
یکی از شاخص های اصلی نیکویی برازش در مدلیابی معادالت ساختاری ،شاخص RMR

1

یا واریانس باقیمانده و کوواریانس است .این شاخص در بیشتر تحلیلهای عاملی تاییدی و
مدلهای معادالت ساختاری ،استفاده میشود .مقدار این شاخص هرچه به صفر نزدیکتر باشد،
برازندگی مدل مطلوب است .مقدار این آماره در پژوهش حاضر مطابق جدول شماره ( ،)0با توجه
به امکان ایجاد مدل اشباع ،برابر با  2/290میباشد که نشاندهنده رابطه مطلوب است.
1. Root Mean Square Residual
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جدول شماره  -4شاخصهای برازش مدل توسعه مدیریت دانش
GFI

AGFI

(تعدیل یافته برازندگی) (شاخص برازندگی)

معیارهای

RMR

(واریانس باقیمانده و

شاخص
مدل

کوواریانس)

3/946

3/946

3/335

مدل توسعه مدیریت دانش

-

4/333

3/333

مدل اشباع

3/695

3/884

3/369

مدل استقالل

GFI

و  ،AGFIنشاندهنده اندازهای از مقدار نسبی واریانسها و کوواریانسها

میباشد که به وسیله مدل تبیین میشود .این معیارها بین صفر و یک متغیر هستند و هرچه به یک
نزدیکتر باشند ،نیکویی برازش مدل ،با دادههای مشاهده شده بیشتر است .در این تحقیق
معیارهای مذکور معادل  GFI = 0/914و  AGFI = 0/916گزارش شده است که نشان میدهد مدل
تحقیق از برازش خوبی برخوردار است.
 .3-10تحلیل عامل تأییدی مرتبه دوم ،متغیر فرهنگ سازمانی

مدلهای عاملی مرتبه دوم را به عنوان نوعی از مدلهای عاملی تعریف میکنند ،که در آن
عاملهای پنهانی ،که با استفاده از متغیرهای مشاهده شده ،اندازهگیری میشوند ،خود تحت تاثیر

مرتبه دوم قرار گرفت که در مراحل برازش مدل ،سه گویه از پرسشنامه که آلفای کرونباخ کمتری
داشتند ،به منظور بهبود شاخصهای برازش مدل و همچنین افزایش بارهای عاملی ،حذف شدند.
همان طور که در مدل فرهنگ سازمانی مشخص است ،بارهای عاملی بقیه گویهها ،بزرگتر و یا
مساوی  2.0میباشند و مدل مرتبه دو ،فرهنگ سازمانی برازش میشود.
جدول شماره  -5سوالهای مرتبط با ابعاد متغیر فرهنگ سازمانی
ابعاد فرهنگ سازمانی

سوالهای مرتبط

درگیر بودن کارکنان در کار
دسترسی و استفاده تمامی کارکنان از اطالعات شرکت
درگیر شدن در کار
اعتقاد شخص به وجود تأثیر مثبت در سازمان
عمل کردن کارکنان به عنوان عضو یک گروه
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سازگاری ( 9آیتم) ،انطباقپذیری ( 9آیتم) و رسالت یا مأموریت ( 9آیتم) ،مورد تحلیل تأییدی
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یک متغیر زیربناییتر و به عبارتی متغیر پنهان ،اما در یک سطح باالتر قرار دارند (قاسمی.)7983 ،
متغیر فرهنگ سازمانی با چهار ُبعد ،مطابق جدول شماره ( ،)1درگیر شدن در کار ( 0آیتم)،

تاثری ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در...
ابعاد فرهنگ سازمانی
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سوالهای مرتبط
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برخورداری سازمان از اهداف و مقاصد بلندمدت
مأموریت (رسالت) واضح بودن جهتگیری راهبردی سازمان برای کارکنان
تعیین اهداف بلند پروازانه و واقعگرایانه توسط مدیران
ایجاد شرایط برد  -برد در سازمان هنگام اختالفنظر
سهولت رسیدن به توافق عمومی
سازگاری
سهیم شدن کارکنان بخشهای مختلف در شکلگیری دیدگاههای سازمان
مقاومت کارکنان در برابر ایجاد تغییر در سازمان
هماهنگ و یکپارچه بودن بخشهای مختلف سازمان در برابر ایجاد تغییرات
انطباقپذیری
درک عمیق کارکنان از خواستهها و نیازهای مشتریان

شکل شماره  -4تحلیل عاملی تأییدی فرهنگ سازمانی
جدول شماره  -6شاخصهای برازش مدل فرهنگ سازمانی
CFI

NFI

AGFI

(شاخص برازش

(شاخص هنجار

(تعدیل یافته

تطبیقی)

شده)

برازندگی)

GFI
(شاخص برازندگی)

RMR
(واریانس باقیمانده
و کوواریانس)

مدل
شاخص

3.973

3.963

3.955

3.995

3.011

فرهنگ سازمانی

1.000

1.000

-

1.000

3.000

مدل اشباع

3.000

3.000

3.810

3.886

3.052

مدل استقالل

علوم و فنون مدیریت اطالعات ،دوره  ،8شامره 1101 ،2
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با توجه به شکل شماره ( )0و جدول شماره ( ،)1بار عاملی شاخصهای برازش ،در حد
استاندارد میباشد و مدل به خوبی برازش میشود .شاخصهای  GFIو  AGFIکه باید برابر یا
بزرگتر از  2/3باشد ،در این تحقیق معادل  GFI = 0/995و  AGFI = 0/955میباشد که از حداقل
خود باالتر است و شاخصهای  NFIو  CFIکه باید بزرگتر از  2/3باشند و در این تحقیق معادل
 NFI = 0/963و  CFI = 0/973هستند ،از حداقل خود بیشتر بوده و نشان میدهد که مدل فرهنگ
سازمانی این تحقیق از برازش خوبی برخوردار است.
 .1-10تجزیه و تحلیل مدل ساختاری

مدل ساختاری این پژوهش تأثیر متغیر فرهنگ سازمانی را بر توسعه مدیریت دانش که برگرفته
از مدل بومی مدیریت دانش در سازمانهای پژوهشمحور (لطفیکیا و همکاران )7022 ،است را

مطابق جدول شماره ( ،)1میزان شاخصهای برازش مدل در معیارهای

GFI

و

AGFI

که

میبایست بین صفر و یک متغیر باشند و هرچه به یک نزدیکتر باشند ،نیکویی برازش مدل با
دادههای مشاهده شده بیشتر است .در این تحقیق این معیارها معادل  GFI=0/902و AGFI=0/903

گزارش شده است که نشان میدهد مدل تحقیق از برازش خوبی برخوردار است.
همچنین شاخص  RMRیا واریانس باقیمانده و کوواریانس که هرچه به صفر نزدیکتر باشد،
برازندگی مدل خوب است؛ در مدل مفهومی این تحقیق مقدار این آماره مطابق جدول شماره ()1
برابر با  2/201میباشد و نشاندهنده رابطه مطلوب و برازش مدل مفهومی تحقیق است.
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شکل شماره  -5مدل مفهومی تحقیق
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مورد ارزیابی قرار داده و میزان بارعاملی یا ضریب رگرسیونی میزان  2/03را نشان میدهد.

تاثری ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در...
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جدول شماره  – 7شاخصهای برازش مدل مفهومی تحقیق
مدل

RMR
GFI
AGFI
(تعدیل یافته برازندگی) (شاخص برازندگی) (واریانس باقیمانده و کوواریانس) شاخص

3/933

3/934

047/0

مدل اندازهگیری

-

4/333

3/333

مدل اشباع

3/836

3/733

3/363

مدل استقالل

 .5-10بررسی فرضیههای پژوهش

با توجه به تجزیه و تحلیل دادهها و آزمونهای آماری انجام شده ،بررسی فرضیههای مطرح در
این تحقیق ،به شرح جدول شماره ( )8میباشد .در این جدول میزان تأثیر متغیرهای مستقل و
وابسته تحقیق ،نشان داده شده است.
جدول شماره  -8تحلیل مسیر متغیرهای تحقیق
متغیر مستقل

فرهنگ سازمانی



درگیری در کار



مأموریت



سازگاری



انطباقپذیری



توسعه
مدیریت
دانش

3/59

.....

3/59

3/335

.....

3/55

.....

3/55

3/336

.....

3/66

.....

3/66

3/335

.....

3/84

.....

3/84

3/34

.....

3/56

.....

3/56

3/36

.....

فرضیه اول:
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متغیر وابسته

اثر مستقیم

1

اثر غیرمستقیم

2

P
P
اثر کل
اثر مستقیم اثر غیرمستقیم

فرضیه صفر :درگیر شدن در کار ،بر توسعه مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری ندارد=0 .
فرضیه یک :درگیر شدن در کار ،بر توسعه مدیریت دانش ،تأثیر مثبت و معناداری دارد≠0 .

با توجه به نتایج تحلیل مسیر در جدول شماره (،)8

=2/00

و

p=2/220

بوده که تأثیر

معناداری را نشان میدهد .بنابراین ،در سطح اطمینان  33درصد ،فرضیه صفر رد شده و فرضیه یک
پذیرفته میشود؛ یعنی بین درگی ر شدن در کار و توسعه مدیریت دانش در سازمان جهاد دانشگاهی،
ارتباط وجود دارد .بر اساس نتایج بدست آمده ،اینگونه استنباط میشود که متغیر مستقل درگیر
شدن در کار ،به میزان  2.00درصد ،بر متغیر وابسته توسعه مدیریت دانش تأثیر دارد؛ یعنی این دو
1. Direct effect
2. Indirect effect
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متغیر تحقیق ،دارای رابطه مثبت و معناداری با هم هستند .بنابراین ،نتایج تحقیق نشاندهنده آن
است که تیمسازی ،توانمندسازی و توسعه قابلیتهای کارکنان جهاد دانشگاهی در توسعه مدیریت
دانش موثر است.
فرضیه دوم:
فرضیه صفر :رسالت بر توسعه مدیریت دانش ،تأثیر مثبت و معناداری ندارد=0 .
فرضیه یک :رسالت بر توسعه مدیریت دانش ،تأثیر مثبت و معناداری دارد≠0 .

با توجه به نتایج تحلیل مسیر در جدول شماره ( = 2/10 ،)8و  p=2/220بوده که تأثیر
معناداری را نشان میدهد بنابراین ،در سطح اطمینان  33درصد ،فرضیه صفر رد شده و فرضیه دو
پذیرفته میشود؛ یعنی بین رسالت (مأموریت) و توسعه مدیریت دانش در سازمان جهاد دانشگاهی
ارتباط وجود دارد .بر اساس نتایج بدست آمده ،اینگونه استنباط میشود که متغیر مستقل رسالت
(مأموریت) ،رابطهای به میزان  2.10درصد با متغیر وابسته توسعه مدیریت دانش داشته است؛ به
عبارت دیگر ،این دو متغیر تحقیق ،دارای رابطه مثبت و معناداری با هم میباشند .بنابراین ،یافتههای
پژوهش حاکی از آن است که گرایش و جهتگیری راهبردی ،اهداف ،مقاصد و چشمانداز جهاد
دانشگاهی ،در توسعه مدیریت دانش موثر میباشد.
فرضیه سوم:

با توجه به نتایج تحلیل مسیر در جدول شماره (2/17 ،)8

=

و

p=2/27

بوده که تأثیر

معناداری را نشان میدهد بنابراین ،در سطح اطمینان  33درصد ،فرضیه صفر رد شده و فرضیه سه
پذیرفته میشود .بین سازگاری و توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی ،ارتباط وجود دارد .بر
اساس نتایج بدست آمده ،اینگونه استنباط میشود که متغیر مستقل سازگاری ،رابطهای به میزان
 2/17درصد ،با متغیر وابسته توسعه مدیریت دانش داشته است .این متغیر در قیاس با سایر
متغیرهای مستقل ،بیشترین رابطه را با متغیر وابسته توسعه مدیریت دانش دارد؛ یعنی این دو متغیر
تحقیق ،دارای رابطه مثبت و معناداری با یکدیگر میباشند .بنابراین ،یافتههای پژوهش حاکی از آن
است که اشتراک بیشتر اعضای این نهاد ،در ارزشهای بنیادین آن ،توافق بیشتر کارکنان در
موضوعات حساس و هماهنگی و یکپارچگی واحدهای سازمانی تابعه با عملکرد و فعالیتهای
متفاوت در حوزههای مختلف کاری ،در توسعه مدیریت دانش موثر است.
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فرضیه یک :سازگاری ،بر توسعه مدیریت دانش ،تأثیر مثبت و معناداری دارد≠0 .
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فرضیه صفر :سازگاری ،بر توسعه مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری ندارد=0 .

تاثری ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در...
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فرضیه چهارم:
فرضیه صفر :سازگاری ،بر توسعه مدیریت دانش ،تأثیر مثبت و معناداری ندارد=0 .
فرضیه یک :سازگاری ،بر توسعه مدیریت دانش ،تأثیر مثبت و معناداری دارد≠0 .

با توجه به نتایج تحلیل مسیر در جدول شماره (2/00 ،)8

=

و

p=2/20

بوده که تأثیر

معناداری را نشان میدهد بنابراین ،در سطح اطمینان  33درصد ،فرضیه صفر رد شده و فرضیه چهار
پذیرفته میشود .بین انطباقپذیری و توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی ،ارتباط وجود دارد.
بر اساس نتایج بدست آمده ،اینگونه استنباط میشود که متغیر مستقل انطباقپذیری ،رابطهای به
میزان  2/00درصد ،با متغیر وابسته توسعه مدیریت دانش داشته است .این متغیر در قیاس با سایر
متغیرهای مستقل ،کمترین رابطه را با متغیر وابسته توسعه مدیریت دانش دارد؛ یعنی این دو متغیر
تحقیق ،دارای رابطه مثبت و معناداری با هم میباشند .بنابراین ،یافتههای پژوهش نشان داد که ایجاد
تغییر ،مشتریگرایی سازمان و یادگیری سازمانی ،در توسعه مدیریت دانش موثر هستند.
فرضیه اصلی:

طبق نتایج مندرج در جدول شماره ( ،)8استنباط میشود که متغیر مستقل فرهنگ سازمانی،
ً
تأثیر نسبتا باالیی به میزان  03درصد ،با متغیر وابسته توسعه مدیریت دانش دارد؛ یعنی این دو
متغیر تحقیق ،دارای رابطه مثبت و معناداری میباشند .بنابراین ،با توجه به یافتههای فوق ،فرضیه
جهاد دانشگاهی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد ،تأیید میشود.
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اصلی تحقیق مبنی بر اینکه بین فرهنگ سازمانی و توسعه مدیریت دانش در سازمان پژوهشمحور
 .11نتیجهگیری
امروزه فرهنگ حاکم در اغلب سازمانها ،تأثیر کلیدی بر موفقیت و تحقق اهداف و راهبردهای
مدیریت دانشی آنها دارد .وجود فرهنگ مناسب ،پیشنیازی اساسی برای اثربخشی مدیریت دانش
بهشمار میرود .این راهبرد ،برای بقاء انواع سازمانها که دارای مرز و زمینههای پویا هستند ،امری
ضروری و اجتنابناپذیر است.در این تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده ،به خصوص بارعاملی
یا ضرایب همبستگی که مقداری مثبت میباشد ،میتوان اظهار کرد که بین فرهنگ سازمانی و
توسعه مدیریت دانش ،رابطه مستقیم ،معنادار و مثبتی وجود دارد .همچنین ،بین چهار ُبعد فرهنگ
سازمانی یعنی درگیر شدن در کار ،سازگاری ،انطباقپذیری و مأموریت و توسعه مدیریت دانش،
رابطه مستقیم ،معنادار و مثبتی وجود دارد .در این بین و بر اساس یافتههای پژوهش ،تأثیر ُبعد
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سازگاری با توسعه مدیریت دانش ،نسبت به سایر ابعاد فرهنگ سازمانی ،بیشتر و قویتر است.
جدول شماره  -9نتایج آزمون فرضیهها و میزان تأثیر متغیرهای فرهنگ سازمانی
بر توسعه مدیریت دانش
فرضیه

مسیر علّی

فرضیه فرعی یک درگیری در کار

نتیجه

میزان اثر

3/55



فرضیه فرعی دو

مأموریت

3/66



فرضیه فرعی سه

سازگاری

3/84



3/56



فرضیه فرعی چهار انطباقپذیری

توسعه
مدیریت
دانش

تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه
تأیید فرضیه

در تفسیر یافتههای فوق میتوان گفت ،میزان تأثیر متغیر درگیری در کار ،به میزان 2/00
میباشد که این مطلب نشاندهنده آن است که  00درصد تغییرات متغیر توسعه مدیریت دانش در
نمونه مورد مطالعه ،تحت تأثیر متغیر درگیر شدن در کار میباشد .تحقیقات گذشته نیز به اهمیت
این عامل ،اشاره کردهاند؛ ازجمله ،تحقیق رشیدعلیپور و همکاران ( ،)7938درگیر شدن افراد در
سازمان را در راستای فرهنگ تسهیم دانش میداند و آن را به یک محیط زیست بومگرا تشبیه کرده و
معتقد است در این محیط با استفاده از تیمسازی ،توانمندسازی افراد و توسعه قابلیتهای آنان

این فرهنگ را در گرو درگیر شدن در کار افراد سازمان میداند.
همچنین بر اساس یافتههای این پژوهش و دادههای مندرج در جدول شماره ( )3میتوان
اینگونه تقسیر کرد که میزان تأثیر متغیر سازگاری بر توسعه مدیریت دانش ،به میزان  2/17میباشد
که این موضوع نشاندهنده آن است که  17درصد تغییرات متغیر توسعه مدیریت دانش در نمونه
مورد مطالعه ،تحت تأثیر متغیر سازگاری میباشد .بنابراین ،ارزشهای بنیادین اعضای یک
سازمان ،توافق بر سر مسایل و مشکالت ،علیرغم داشتن اختالف سلیقه ،منجر به یک نوع
هماهنگی و یکپارچگی در سازمان می شود که مسیر توسعه مدیریت دانش و اشاعه آن را میسر
میکند .تحقیقات گذشته نیز به اهمیت این عامل ،اشاره کردهاند؛ ازجمله ،امین بیدختی و
همکارن ( )7932در راستای مدل دنیسون و در تحقیقات قبلی به نقش سازگاری کارکنان یک
سازمان در اشاعه و توسعه مدیریت دانش در آن سازمان پرداختهاند.
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همکاران ( ) 0221معتقد بوده که موفقیت مدیریت دانش مستلزم فرهنگ حمایت از آن است .وی

/http://stim.qom.ac.ir

میتوانیم زمینه تسهیم دانش را مهیاء کرده و به توسعه مدیریت دانش کمک کنیم .همچنین لیندر و
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طبق یافتههای این پژوهش ،میزان تأثیر متغیر انطباقپذیری بر توسعه مدیریت دانش در سازمان
پژوهشمحور جهاد دانشگاهی ،معادل  2.00میباشد؛ یعنی  00درصد تغییرات متغیر توسعه
مدیریت دانش ،تحت تأثیر متغیر انطباق پذیری است .تحقیقات گذشته نیز به اهمیت این عامل،
اشاره کردهاند؛ ازجمله ،میرحیدری و همکاران ( ،)7937رمضانیان فهندری و همکاران ( )7933و
خادمیزاده و همکاران ( )7938معتقد هستند که به منظور توسعه مدیریت دانش در سازمان
میبایست سازمان یاد گرفته باشد که به منظور مشتریگرایی و جلب رضایت و خواستههای مشتری،
محیط بیرونی خود را به طور مستمر شناسایی و خود را بر اساس تغییرات محیطی تطبیق دهد.
ً
نهایتا در تفسیر یافتههای این تحقیق میتوان گفت ،میزان تأثیر متغیر رسالت یا همان
مأموریت ،به عنوان چهارمین ُبعد از فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در سازمان علمی-
فرهنگی جهاد دانشگاهی ،به میزان  2/10درصد میباشد .بنابراین 10 ،درصد تغییرات متغیر
توسعه مدیریت دانش در این پژوهش ،تحت تأثیر متغیر مأموریت است .برخی از تحقیقات گذشته
نیز به اهمیت این عامل ،اشاره کردهاند؛ ازجمله ،امین بیدختی ( ،)7932خادمیزاده و همکاران
( )7938و تیسانگ ( )0223همسو و همراستا بوده و تأثیر مثبت رسالت سازمان را بر توسعه
مدیریت دانش آن ضروری و مورد تأیید قرار دادهاند.
بنابراین ،نتایج حاصل از این پژوهش ،با نتایج برخی از پژوهشهای پیشین همسو و همراستا
جهاد دانشگاهی تأیید میکند.
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بوده و تأثیر مثبت ابعاد فرهنگ سازمانی را بر توسعه مدیریت دانش ،در سازمان پژوهشمحور
 .12پیشنهادها

طبق نتایج و تحلیل بارعاملی بین متغیرهای این پژوهش ،تأثیر ُبعد سازگاری فرهنگ سازمانی

بر توسعه مدیریت دانش ،در سازمان پژوهشمحور جهاد دانشگاهی ،بیش از سایر ابعاد فرهنگ
سازمانی میباشد .به منظور تقویت این ُبعد در جهاد دانشگاهی ،پیشنهاد میشود موارد زیر در
دستور کار این سازمان قرار گیرد:
ـ ایجاد فضای تعاملی و مشارکت اعضای این نهاد در ارزشهای بنیادین؛
ـ توافق بیشتر کارکنان در موضوعات حساس و هماهنگی و یکپارچگی واحدهای سازمانی
تـابعه؛
ـ تعامل با خبرگان بازنشسته و تشکیل انجمنها یا اتاق فکر با حضور آنها و ارزیابی مستمر
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دانش پژوهشگران این سازمان.
دومین ُبعد تاثیرگذار فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهیُ ،بعد
مأموریت یا رسالت میباشد .به منظور تقویت این ُبعد در این سازمان علمی ،پیشنهاد میشود
موارد زیر در دستور کار و اهداف این سازمان قرار گیرد:
ـ مشارکت اعضاء در تدوین اهداف و راهبردهای سازمان؛
ـ ایجاد دیدگاه مشترك بین اعضاء ،از وضعیت آینده سازمان؛
ـ ارتباط تنگاتنگ بین سمت و سوی کار اعضاء با اهداف ،راهبردها و مأموریتهای جهاد
دانشگاهی.

سومین ُبعد تاثیرگذار فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهیُ ،بعد درگیر
شدن در کار میباشد .به منظور تقویت این ُبعد در جهاد دانشگاهی ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
ـ تشو یق به نوآوری و خالقیت و در نظر گرفتن سیستم جبران خدمت و پاداش جهت افزایش
انگیزه؛
ـ ایجاد زیرساخت الزم جهت تسهیم و مبادله ایدهها ،دانش و اطالعات کارکنان؛
ـ توجه و حمایت سازمان به ارتقاء حرفهای و تحصیالت تکمیلی کارکنان؛
ـ ایجاد فرهنگ سازمانی مناسب و سودمند از طریق آموزش ،تشکیل گروههای کاری و

نظر گرفتن زمان و مکان مناسب برای گفتگو و ارائه گزارشها.
ُ
آخرین ُبعد تأثیرگذار فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در جهاد دانشگاهی ،بعد
انطباقپذیری است .به منظور انعطافپذیری در برابر تغییرات بیرونی و یکپارچگی درونی در جهاد
دانشگاهی ،موارد زیر پیشنهاد میشود:
ـ ارزشیابی عملکرد اعضاء بر اساس مشارکت ،توسعه و تسهیم دانش؛
ـ اطالعرسانی ابتکارات ،نوآوریها و آثار کارکنان؛
ـ تأثیر مستندسازی فعالیتهای دانشی کارکنان (تألیف کتاب ،مقاله و )...بر ارزشیابی عملکرد
آنها؛
ـ توسعه سیستمهای مدیریت اطالعات و پشتیبانی علمی و حرفهای از همکاران.
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ـ از بین بردن ترس و واهمه کارکنان در رابطه با تسهیم اطالعات و دانش تخصصی آنها و در
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چرخش کار اعضاء حامی مبادله ،انتقال و توسعه دانش بین سطوح مختلف سازمان؛

تاثری ابعاد فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش در...

 .13تقدیر و تشکر
موردی گزارش نشده است.
 .11تعارض منافع
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موردی گزارش نشده است.
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