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چكيده
پژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثير فرهنگسازماني بر فرآيند مديريت دانش در سازمان
آموزشوپرورش شهر تهران است .اين تحقيق ازنظر هدف كاربردي است .همچنين پژوهش حاضر
ازلحاظ گردآوري داده در زمره تحقيقات توصيفي قرار ميگيرد .جامعه آماري در اين پژوهش
شامل  199نفر از كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران ميباشند كه حجم نمونه براساس
جدول مورگان بهصورت تصادفي  999نفر انتخاب شدند .در پژوهش حاضر براي جمعآوري دادهها
از روش كتابخانهاي و پرسشنامه استاندارد استفاده گرديد .براي تجزيهوتحليل دادهها از
نرمافزارهاي  SPSSو  PLSاستفاده شد .در اين پژوهش از مدل يابي معادالت ساختاري و روش
حداقل مربعات جزئي ( )PLSجهت آزمون فرضيات و برازندگي مدل و براي اندازهگيري روايي
واگرا در تحليلهاي  PLSو براي بررسي روايي همگرا از معيار  AVEاستفاده شد .نتايج
تجزيهوتحليل دادهها حاكي از آن داشت كه تمامي فرضيات تحقيق تأثير معناداري دارد.
واژگان کليدی :فرهنگسازماني ،مديريت دانش ،تبادل دانش ،كاربرد دانش ،خلق دانش،
انتشار دانش.
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مقدمه
مديريت دانش كه يکي از راههاي بهبود بخشيدن به شرايط بقاي سازمان است ،زماني بهطور
موفقيتآميز در سازمان اجرا ميشود كه از قبل زمينه فرهنگي مناسب با اين نظام بسترسازي
شده باشد .در طول چند دهه گذشته ،موضوع دانش توجه زيادي در تحقيقات مديريت به خود
اختصاص داده است .توسعه مديريت دانش عوامل مهمي در راستاي موفقيت سازمانها هستند
(يانگ و همکاران9999،؛ ميريام9995،؛ سونگ و همکاران .)9999،امروزه سازمانها متوجه
اهميت مديريت دانش بهطور مؤثر در محيط كسبوكار رقابتي شدهاند .دانش به يك ابزار مهم
براي باال بردن كيفيت تمام فرايندها در بسياري از سازمانها تبديلشده است و در سراسر دنيا،
دانش يك نيروي محركه است كه در جهت توسعه تحوالت فرهنگي ،اقتصادي و تکنولوژيکي در
نظر گرفته ميشود .در اختيار داشتن دانش موردنياز در يك سازمان ،بهطور مؤثر ،مبنايي براي
مديران در جهت تصميمگيري دقيق و بهموقع را فراهم ميكند و درنتيجه ،به بهبود بهرهوري
داخلي در فرآيندهاي ارائهشده سازمان ميانجامد و سازمان را در پاسخ به تهديدها و فرصتها
انعطافپذيرتر نموده و ترويج تعهد در ميان كاركنان سازمان را فراهم ميكند (اديانت و
عبدالفتاح .)9991،9مطالعات نشان ميدهد سازمانهايي كه مديريت دانش ،پايه و اساس اصول
سازماني آنها را تشکيل ميدهد ،بيشترين موارد بهرهگيري آنها از فرهنگ به اشتراکگذاري
دانش بوده است (ميرحيدري و همکاران .)9919،پروساک ( ،)9118در تعريف مديريت دانش
اينگونه بيان ميكند كه ،مديريت دانش تالشي براي آشکار كردن دارايي پنهان در ذهن اعضاء
و تبديل كردن اين دارايي به دارايي سازماني است تا همه كاركنان سازمان به آن دسترسي
داشته باشند .همچنين داونپورت ( )9118معتقد است كه ،مديريت دانش عمليات كشف،
سازماندهي و خالصه كردن دارايي اطالعات است .به شکلي كه معلومات كاركنان را بهبود
بخشد .شانون ( ،)9999مديريت دانش قصد دارد تا دسترسي به دانشي كه پيوسته در حال
تغيير است ،دانش عيني و دانش ضمني يا دانش نهفته در اذهان افراد را فراهم كند و با ايجاد
“خرد” توانايي در نوآوري و قدرت مقابله با بحرانها را افزايش دهد .افتخار ( ،)9919مديريت
دانش ميتواند به كاركنان كمك كند تا خروجيهايي توليد كنند كه در حوزه مهارتها،
استعدادها ،افکار و نظراتشان باشد و تصميمگيري در مسائل استراتژيك ،رقبا ،مشتريان ،كانال
هاي توزيع ،محصوالت و خدمات را بهبود بخشد (قاسمي .)9915،مديريت دانش يکي از
راهحلهاي مناسب براي كسب سودمندي و كارايي در سازمانها به شمار ميآيد .ازاينرو ،با
مشاركت بخشهاي مختلف در فرايندهاي نوآوري و مديريت دانش ،ميتوان گامهاي مؤثري در
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Adeinat & Abdulfatah
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انتقال صحيح و بهموقع دانش به محققان و مديران ازلحاظ توسعه تحقيقات برداشت
(فراهاني .)9988،از سوي ديگر فرهنگسازماني نيز ميتواند مديريت دانش را تحت تأثير قرار
دهد .فرهنگسازماني موضوعي است كه بهتازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازماني
راهيافته است .به دنبال نظريات و تحقيقات جديد در مديريت ،فرهنگسازماني داراي اهميت
روزافزوني شده و يکي از مباحث اصلي و كانوني مديريت را تشکيل داده است .شناسايي نقش و
اهميت آن نظريهها و تحقيقات زيادي را به وجود آورده و در حل مسائل و مشکالت مديريت به
كار گرفتهاند (پيرس .)9991،درواقع فرهنگسازماني يك الزامي براي مديريت موفق دانش
است .فرهنگ معرف اعتقادات ،ارزشها ،هنجارها و آداب اجتماعي بوده و بر رفتار و كردار افراد
در سازمان ناظر است .در كل يك فرهنگ حامي مديريت دانش آن است كه به دانش ارزش
داده و تسهيم ،خلق و كاربرد آن را تشويق كند .بزرگترين چالش در تالشهاي مديريت دانش
در توسعه چنين فرهنگي واقع است (وونگ .)9995،ازآنجاكه مراكز علمي همچون دانشگاه و
آموزشوپرورش در آغاز راه استقرار مديريت دانش قرار دارند مسئله اصلي توجه به پيششرطها
و سازوكارهاي الزم جهت استقرار موفق مديريت دانش است .بديهي است تا زماني كه
زمينههاي الزم جهت استفاده از دانش وجود نداشته باشد نميتوان از دانش انتظار كارآيي و
اثربخشي الزم را داشت و از مزاياي بيشمار مديريت دانش بهرهمند شد .زيرا عدم توجه به هر
يك از آنها بيشك كار اداره دانش را به چالش خواهد كشاند و منجر به عدم كاميابي در
استقرار مديريت دانش موفق خواهد گرديد (لي و چويي .)9999،در برخي سازمانها هيچ
مکانيزمي براي تسهيم و اشتراکگذاري مفاهيم تئوري دانش و تجربيات كاري پرسنل با
يکديگر وجود ندارد ،اين عدم اشتراکگذاري دانش و تجربيات منجر به كند شدن برخي از
فرايندهاي عملياتي و ناكارآمدي بخشهايي از سازمان و نيز نارضايتي اربابرجوع خواهد شد .از
آن گذشته عدم وجود چنين سازوكاري در آموزشوپرورش موجب برگزاري مکرر دورههاي
آموزشي براي پرسنل و تحميل هزينههاي اضافي به سازمان شده است .با توجه به مطالب
گفتهشده ميتوان مسئله موردپژوهش را اينگونه بيان كرد كه آيا فرهنگسازماني بر فرآيند
مديريت دانش در كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران تأثيرگذار است؟

مبانی نظری متغيرهای تحقيق
فرهنگسازمانی
فرهنگسازماني به عمق و ژرفاي سازمان ميپردازد و ميتواند علت به وجود آمدن شرايطي
باشد كه در سازمان اتفاق ميافتد .فرهنگسازماني بر تمام جوانب سازمان ،وظايف مديريت و
چگونگي هدايت و پرورش كاركنان تأثيرگذار است؛ بنابراين اينگونه ميتوان گفت در مديريت
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چيزي جداي از فرهنگ نيست .مقصود از فرهنگسازماني ،سيستمي از استنباط مشترک است
كه اعضا نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفکيك دو سازمان از يکديگر
ميشود (معظم زاده و صالحي اميري .)9916،دادزيه و همکاران )9999( 9فرهنگسازماني از
اجزاي حياتي و اصلي پيکره هر سازماني به شمار ميرود كه براساس تعامالت بيهمتاي اعضاي
سازمان شکل ميگيرد .ازاينرو ،دانشمندان مديريت معتقدند كه فرهنگسازماني ،اهرم مناسبي
براي تقويت رفتار سازماني و افزايش كارايي سازمان محسوب ميشود (رمضاني نژاد و
همکاران .)9911،در چند دهه گذشته ،فرهنگسازماني بهطور گستردهاي در زمينههاي مختلف
پژوهشها مورداستفاده قرارگرفته و بهعنوان يك عامل حياتي است كه در تدوين اجراي
استراتژي سازماني نقش مهمي دارد (شائو .)9991،9دونگو همکاران ( )9999معتقدند كه
فرهنگسازماني براي موفقيت مديريت دانش بسيار حائز اهميت بوده و تأثير چشمگيري بر
تبادل دانش ،تعامل تركيبي و ارزش ادراکشده اعضاي سازمان دارد .درواقع ،يك فرهنگ پويا و
منعطف در برابر تغييرات به شکل مناسب از خود واكنش نشان داده و سازمان را در مسير
پيشرفت هدايت ميكند .ترويج فرهنگ تسهيم ،همکاري ،اعتماد و يادگيري در سازمان نقش به
سزايي در تسهيل ،خلق و انتقال دانش در سازمان دارد .اگر در سازمان فرهنگ تسهيم دانش
وجود داشته باشد ،افراد بهطور طبيعي و داوطلبانه ايدهها و نظرات خود را در اختيار ديگران
ميگذارند ،بدون اينکه آنها را مجبور به اين كاركرده باشند (وظيفه و توكلي.)9911،

خلق دانش
بات ( ،)9999ايجاد و خلق دانش به توانايي سازمان بهمنظور ايجاد و خلق راهحلها و ايدههاي
كارآمد و جديد اشاره داشته و از اين طريق با شکلدهي و تركيب مجدد دانش جديد بادانش
گذشته ،سازمان قادر خواهد بود ،مفاهيم و واقعيتهاي جديدي را خلق نمايد .همچنين ابطحي
( )9986بيان ميكند كه ايجاد دانش فرايند نوپايي است كه در آن انگيزش ،تجربه و شانس ناب،
نقش مهمي را ايفا ميكنند و معيار سنجش دانش نو ،نقش مؤثر آن در حل مسائل بهصورت
اثربخش و كارا يا منتهي شدن آن به توسعه منابع انساني است (الفت پور .)9911،دانش
ايجادشده فرمتهاي مختلفي مانند كشف مطالب جديد و يا بازآموزي دانش پيشين و يا
پسزمينه مطالب موجود در هر نوع دانش متعلق به سازمان را در برميگيرد .فوگات و همکاران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Dadzie et al
2 Shao
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( )9991معتقدند كه هنگاميكه كاركنان دانش جديد را كسب ميكنند ،احساس ميكنند كه
بايد اين دانش را با ساير كاركنان به اشتراک بگذارند (اديانت و عبدالفتاح.)9991،

انتشار دانش
انتشار و تسهيم دانش و تجربه بهمثابه اساسيترين كاركرد مديريت دانش است .هدف تسهيم
دانش ميتواند خلق دانش جديد از طريق تركيبهاي مختلف دانش موجود يا بهرهبرداري بهتر از
آن باشد .بهمنظور ايجاد يك فرايند تسهيم دانش اثربخش ،افراد بايد از تمايل و توانايي سطح
بااليي برخوردار باشند (الفت پور .)9911،انتشار و به اشتراکگذاري دانش به سيستم مديريت
دانش و فناوري اطالعات و ارتباطات مورداستفاده در سازمان بستگي داشته كه به جمعآوري
دادهها و اطالعات كمك مينمايد .فوگات و همکاران ( ،)9991به اشتراکگذاري بهموقع دانش
كمك ميكند تا دانش را درزماني كه ديگران در سازمان موردنياز دارند ،قابلدسترس باشد.
(اديانت و عبدالفتاح .)9991،مکانيزم دانش بهطور عمده درباره راههاي انتقال دانش ميان
اعضاي تيم است و بهوسيله آنها سازمانها فعاليتهاي انتقال دانش را هدايت و كنترل
ميكنند .گوه ( )9999بيان ميكند كه انتقال دانش ،به رضايت گروه يا افرادي كه براي
دستيابي به سود مشترک دانش را به اشتراک ميگذارند ،نياز دارد .بدون به اشتراکگذاري
دانش ،انتقال آن به فردي ديگر غيرممکن است و اين نشان ميدهد انتقال دانش در سازمانها
انجام نميگيرد ،مگر اينکه كارمندان سطح بااليي از رفتارهاي تعاوني و مشاركتي را از خود
نشان دهند (رنگريز و شيداني.)9916،
تبادل دانش
تبادل دانش در سازمان ،پلي ميان دانش افراد و دانش سازمان است كه ميتواند ظرفيت جذب
و نوآوري را باال ببرد و بدين ترتيب منجر به ايجاد مزيت رقابتي شود (ناتاليکويو و
همکاران .)9991،9به عبارتي ،تبادل دانش به انتقال تخصص و دانش از يك فردبهفرد ديگر در
درون بخشهاي مختلف عملکردي سازمان و يا بين سازمانها است و به رفتاري اشاره ميكند
كه يك فرد بهصورت داوطلبانه دانش و تجربيات منحصربهفرد خود را در اختيار ديگر افراد
داخل يا بيرون سازمان قرار ميدهد (بيکن و همکاران .)9991،9مطالعات مديريت دانش نشان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Natalicchio et al
2 Bican et al
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ميدهد كه تبادل دانش ممکن است تحت تأثير ويژگيهاي روابط بين سازمانها قرار گيرد.
ازاينرو ،تالش ميشود با بررسي ويژگيهاي روابط بين سازماني ،درک خود را از تبادل دانش
افزايش داده و بهطور خاص ،از يکپارچگي سيستمهاي اطالعاتي بين سازماني بهعنوان راهي
براي تبادل دانش ،تداوم روابط و اعتماد بهعنوان عوامل موردنياز براي تبادل دانش ،استفاده
شود (ريو و كيم.)9995،
کاربرد دانش
كاربرد دانش مرحله نهايي حل مشکل است .كاربرد دانش در برابر نيازهاي مشتريان ،ميزان
كاربرد و پاسخگويي دانش و تجارب شركت در برابر تغييرات تکنولوژي ،ميزان كاربرد و
پاسخگويي دانش شركت در برابر تغييرات رقبا ،ميزان استفاده از تجارب براي اهداف مشخص و
تصميمگيريها ،ميزان موفقيت در اجرا و كاربرد دانش و استفاده مجدد از دانش و تجارب
بازاريابي موفق ...،است (احمدي زاد و همکاران .)9919،عملکرد شركت بهطور عمده بستگي به
اين دارد كه چگونه از دانش موجود در اقدامات بخصوص ميتوان استفاده كرد .همچنين از
داليل موانع استفاده از دانش بر افراد در فرايند كاربرد دانش تأثيرگذار است كه ميتوان در
سطح فردي ،گروهي و سازماني يافت مي شوكه اين در ريشه فرهنگسازماني دارد (هامن و
باستن.)9998،

پيشينه پژوهش
سيد عباس زاده و همکاران ( )9911در پژوهشي با عنوان توسعه منابع انساني پايدار :اثرات
كانال مديريت دانش و عوامل سازماني را مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج نشان دادند كه عوامل
سازماني بر فرآيند مديريت دانش تأثير مثبت ،مستقيم و معنادار؛ فرآيند مديريت دانش بر
توسعه منابع انساني تأثير مثبت ،مستقيم و معنادار؛ عوامل سازماني بر توسعه منابع انساني اثر
مثبت ،مستقيم و معنادار؛ و عوامل سازماني بهواسطه فرآيند مديريت دانش بر توسعه منابع
انساني تأثير غيرمستقيم ،مثبت و معناداري دارد .عيدي ( )9911در پژوهشي با عنوان بررسي
تأثير مديريت دانش بر بهرهوري نيروي انساني با توجه به نقش واسطهاي تعهد سازماني به اين
نتيجه رسيدند كه مديريت دانش بر تعهد سازماني مؤثر است و تعهد سازماني بر بهرهوري
نيروي انساني تأثيرگذار است .پورقاسم ( )9916در پژوهشي با عنوان رابطه بين مديريت دانش
و فرهنگسازماني با كارآفريني سازماني به اين نتيجه دست يافت كه اثر مستقيم مديريت دانش
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بر فرهنگسازماني تأثير مثبت و معناداري دارد .همچنين تأثير مستقيم مديريت دانش بر
كارآفريني سازماني مورد تأييد واقع شد و اثر غيرمستقيم مديريت دانش بر كارآفريني سازماني
با ميانجيگري فرهنگسازماني تأييد گرديد .همچنين در پژوهشي ديگري كه توسط محمودي
( )9916با عنوان نقش واسطهاي مديريت دانش در تعيين رابطهي بين فرهنگسازماني و
عملکرد شغلي كاركنان شركت نفت گچساران مورد بررسي قرار گرفت .نتايج اين مطالعه نشان
داد كه بين فرهنگسازماني و مديريت دانش با عملکرد شغلي رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.
بين فرهنگسازماني و مديريت دانش رابطه معنادار و مثبت وجود دارد .رضائي ()9915
پژوهشي تحت عنوان مطالعه ارتباط بين فرهنگسازماني و مديريت دانش از ديدگاه كاركنان
معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي مورد مطالعه قرار داد .نتايج
اين مطالعه نشان داد كه بين ابعاد فرهنگسازماني و ابعاد مديريت دانش تأثير مثبت و
معناداري وجود دارد .همچنين با توجه به نتايج بهدستآمده بين مؤلفههاي فرهنگسازماني و
هويت سازماني و خالقيت تأثير مثبت و معناداري وجود دارد .همچنين مؤلفههاي مديريت
دانش بر بهرهبرداري از دانش ،حفظ و ذخيره دانش مورد تأييد قرار گرفت .ماركز و همکاران
( )9991در پژوهشي با هدف بررسي تأثير بين تعهد سازماني بر انتقال دانش و بلوغ مديريت
دانش مورد مطالعه قرار دادند .نتايج اين نشان داد كه بين تعهد سازماني بر انتقال دانش و در
نتيجه بلوغ مديريت دانش رابطه معنيداري وجود دارد .اما تعهد عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد
هنجاري بر بلوغ دانش و انتقال دانش مورد تأييد قرار نگرفت .اديانات و عبدالفتاح ( )9991در
پژوهشي با عنوان تأثير فرهنگسازماني بر فرآيند مديريت دانش را مورد مطالعه قرار دادند.
نتايج نشان داد كه فرهنگسازماني ادغام آن در سازمان با تأكيد بر ابتکار فرد و توانمندسازي
كاركنان مشخص ميشود ،لزوماً بهطوركلي بر تمام فرايندهاي مديريت دانش تأثير نميگذارد.
همچنين ،فرهنگ سازمان بهطور عمده بر روند ايجاد دانش و تبادل دانش ،در يك محيط
دانشگاهي تأثير ميگذارد .كو و تساي ( )9991در پژوهشي با عنوان تأثير فرهنگسازماني بر
عملکرد سازماني اثر تعديل گر بلوغ مديريت دانش مورد مطالعه قرار گرفت .نتايج نشان داد كه
بلوغ مديريت ،ارتباط بين فرهنگ نوآورانه و عملکرد سازماني را كاهش ميدهد؛ بهاينترتيب،
كاركناني كه سطح باالتري از بلوغ مديريت را از تيم مديريت خود درک ميكنند ،عملکرد
كاركنان آن مثبت ميشود .اسالم و همکاران ( )9999پژوهشي با عنوان بررسي نقش واسطه
رفتار شهروندي سازماني بين فرهنگ يادگيري سازماني و تسهيم دانش را مورد مطالعه قرار
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دادند .نتايج نشان داد كه فرهنگ يادگيري سازماني ارتباط مثبتي رفتارهاي شهروندي سازماني
و تسهيم دانش داشته است .همچنين مشخص شد كه رفتارهاي شهروندي سازماني ،نقش
واسطه را بين فرهنگ يادگيري سازماني و تسهيم دانش ايفا ميكند.

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومي ارائهشده ،برگرفته از اديانات و عبدالفتاح ( )9991است .در اين تحقيق متغير
فرهنگسازماني بهعنوان متغير مستقل تحقيق و مؤلفههاي مديريت دانش كه شامل (خلق
دانش ،انتشار دانش ،تبادل دانش ،كاربرد دانش) بهعنوان متغير وابسته ميباشند كه تأثيرپذير از
متغير مستقل تحقيق فرهنگسازماني هستند.

شكل  .1مدل مفهومی تحقيق؛ مدل اديانات و عبدالفتاح ()2115

فرضيه اصلی
فرهنگسازماني بر فرآيند مديريت دانش در ميان كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران
تأثير معناداري دارد.
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فرضيات فرعی
فرهنگسازماني بر خلق دانش در ميان كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران تأثير
معناداري دارد.
فرهنگسازماني بر انتشار دانش در ميان كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران تأثير
معناداري دارد.
فرهنگسازماني بر تبادل دانش در ميان كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران تأثير
معناداري دارد.
فرهنگسازماني بر كاربرد دانش در ميان كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران تأثير
معناداري دارد.
خلق دانش بر انتشار دانش در ميان كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران تأثير
معناداري دارد.
انتشار دانش بر تبادل دانش در ميان كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران تأثير
معناداري دارد.
تبادل دانش بر كاربرد دانش در ميان كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران تأثير
معناداري دارد.

روش تحقيق
پژوهش حاضر ازلحاظ گردآوري داده در زمره تحقيقات توصيفي قرار ميگيرد .تحقيق حاضر
ازنظر هدف كاربردي و از نوع علي ،ازنظر روش گردآوري دادهها پيمايشي و ازنظر زماني مقطعي
است .جامعه آماري اين پژوهش كليه كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران ميباشند
كه تعداد آنها  199نفر برآورد شده است .حجم نمونه براساس جدول مورگان  999نفر انتخاب
شدند و شيوه نمونهگيري در دسترس است ..براي سنجش روايي سؤاالت از روش روايي محتوا و
براي پايايي از آزمون كرونباخ استفاده شده است و براي تجزيهوتحليل آماري از نرمافزارهاي اس
پي اس اس و پي آل اس استفاده شده است .همانطور كه در جدول  9مالحظه ميشود تمامي
مقادير ) (CRبيش از  9/6است ،بنابراين مدل اندازهگيري از پايايي تركيبي مناسبي نيز
برخوردار است.
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جدول ( ،)1ابعاد ،سؤاالت و ضرايب مربوط به مقياس سنجش متغيرها
متغير

فرآيند مديريت دانش

پايايی ترکيبی

ابعاد

تعداد گويهها

خلق دانش

گويههاي  9تا 1

9/191

انتشار دانش

گويههاي  5تا 8

9/199

تبادل دانش

گويههاي  1تا 99

9/199

كاربرد دانش

گويههاي  91تا 98

9/885

گويههاي  91تا 99

9/198

فرهنگسازماني

منبع

)(CR

اديانات و عبدالفتاح
()9991

9

9

براي بررسي روايي همگرا در مدل  PLSمعيار ميانگين واريانس استخراج شده )(AVE

مورد تحليل قرار ميگيرد .اين شاخص نشان دهنده ميزان واريانسي است كه يك سازه از
نشانگرهايش به دست ميآورد .مقدار مالک براي سطح پـذيرش  AVEرقـم  9/1اسـت.
همانگونه كه در جدول  9مشخص است ،تمامي مقادير  AVEمربوط به سازهها مقداري بـيش
از  9/1را نشان ميدهند و اين مطلب گوياي حد قابلقبول براي روايـي همگـراي پرسشنامه
پژوهش است.
جدول  .2روايی همگرايی سازههای متغيرهای تحقيق
متغير
روايیهمگرا
ميانگين واريانس استخراج شده
)(AVE

فرهنگ

خلق

انتشار

تبادل

كاربرد

سازماني

دانش

دانش

دانش

دانش

9/119

9/891

9/116

9/561

9/119

همچنين سنجش پايايي هر يك از نشانگرهاي متغير مکنون در مدل  PLSتوسط ميزان
بارهاي عاملي نشانگر مشخص ميشود .ارزش هريك از بارهاي عاملي نشانگرهاي متغير مکنون
مربوطه ميبايست بزرگتر يا مساوي  9/5باشد .همانطور كه در شکلهاي  9و  9مشاهده
ميشود تمامي مقادير سنجههاي مرتبط با متغير مکنون باالتر از  9/5است .بنابراين ميتوان
گفت مدل اندازهگيري از پايايي كافي در زمينه نشانگرهاي متغيرهاي مکنون برخوردار است .در
شکلهاي  9و  9مقادير  t-valueنيز براي نشانگرها نشان داده شده است .اين مقادير معموالً
بهعنوان پارامترهاي روايي مرتبط با تحليل عاملي تأييدي معرفي ميشوند چراكه روابط بين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Convergent validity
2 Average variance extracted
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نشانگرها و متغيرهاي مکنون از قبل مشخصشدهاند .همانطور كه مشاهده ميشود ،تمامي
مقادير خارج از بازه ( )-9/16 ،9/16است و ابزار پژوهش از روايي مناسب برخوردار است.

يافتههای پژوهش
در اين پژوهش از مدل يابي معدالت ساختاري 9و روش حداقل مربعات جزئي 9جهت آزمون
فرضيات و برازندگي مدل استفاده شده است .نتايج حاصل از تحليل دادهها با استفاده از شکل
 9و  9و جدول  9آمده است .همانطور كه در جدول  9قابل مشاهده است ،همه فرضيهها تأييد
شدند .بهاينترتيب كه با توجه به ضريب مسير ،اگر مقدار احتمال ) (p-valueاز سطح
معنيداري  9/95كمتر باشد و عدد معنيداري از  9/16بزرگتر باشد ،ميتوان نتيجه گرفت كه
اين ضريب مسير در سطح  9/95معنيدار است ،در غير اين صورت فرضيه رد ميشود.

شكل  .2مدل تحقيق در حالت تخمين استاندارد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1 Structural Equation Modeling (SEM
)2 Partial least Squares (PLS
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شكل  .3مدل تحقيق در حالت معناداری پارامترها
جدول  .3خالصه نتايج روابط بين متغيرها
نتيجه
آزمون
9
9
9
1
5
6
1

تأييد
فرضيه
تأييد
فرضيه
تأييد
فرضيه
تأييد
فرضيه
تأييد
فرضيه
تأييد
فرضيه
تأييد
فرضيه

P-Value

T-Value

β

فرضيات
فرهنگ

./999

99219

./88

خلق دانش

→

./999

1219

./95

انتشار دانش

→

./999

82995

./591

تبادل دانش

→

./995

1211

./91

كاربرد دانش

→

./999

8295

./91

انتشار دانش

→

خلق دانش

./999

1299

./59

تبادل دانش

→

انتشار دانش

./999

8218

./99

كاربرد دانش

→

تبادل دانش

سازماني
فرهنگ
سازماني
فرهنگ
سازماني
فرهنگ
سازماني
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بحث و نتيجهگيری
دانش بهعنوان مهمترين عامل رقابت شناخته شده است .شركتها ميتوانند دانش موجود در
محيط سازماني را جذب كنند و با دانش موجود در سازمانها نمايند .آنچه در اين پژوهش ارائه
شده است بحث در مورد بررسي اقدامات فرهنگ سازماني بر فرآيند مديريت دانش در ميان
كاركنان آموزشوپرورش منطقه  1شهر تهران است .آنچه در اين پژوهش پيشنهاد ميشود،
حاصل مطالعات محقق است .با توجه به نتايج بهدستآمده از پژوهش حاضر پيشنهاداتي ارائه
ميشود .اين پژوهش شامل هفت فرضيه است كه در ادامه ضمن بيان فرضيهها ،براساس
يافتههاي تحقيق ،هر فرضيه بهصورت مجزا مورد بررسي قرار ميگيرد و نتايج مربوطه ارائه
ميشود .بر اين اساس در سطح اطمينان  19درصد 15 ،درصد و  11درصد اين مقدار به ترتيب
با حداقل آماره تي  9216 ،9261و  9258مقايسه ميشود .همچنين ضريب مسير براي ميزان
شدت تأثير بين متغيرها را اندازهگيري ميشود ،كمتر از  ./9ضعيف ،بين  ./9تا  ./6خوب ،باالي
 ./6قوي مقايسه ميشود .ازآنجاييكه ضرايب معناداري ميان متغيرها در سطح اطمينان ./15
است بايد ضرايب معناداري آماره تي باالتر از قدر مطلق مثبت منفي  9216باشد .در اين صورت
ميتوان فرضيه صفر مبني بر عدم تأثيرگذاري را مردود دانست ،و فرضيه يك را مبني بر
تأثيرگذاري بين دو متغير را تأييد كرد با توجه به توضيحاتي كه داده شد ،تكتك فرضيات را
مورد بررسي قرار ميدهيم.
براساس نتايج حاصل از تجزيهوتحليل انجام شده در فرضيه اول ،مقدار آماره  tكه 99219
ارائه شده مشخص است كه اين مقدار از  9216بزرگتر است و همچنين سطح معناداري برابر با
 92999است .ازاينرو ميتوان نتيجه گرفت كه فرضيه با سطح اطمينان  15درصد تأييد
ميشود .بهعبارتديگر ميتوان گفت كه بين فرهنگ سازماني و خلق دانش رابطه معناداري
وجود دارد .همچنين ميزان اين رابطه نيز برابر با  ./88است .ازاينرو ميتوان گفت با افزايش
يك واحد فرهنگ سازماني ./88 ،خلق دانش نيز افزايش مييابد و تأثيرگذار است .با توجه به
نتايج به دست آمده از فرضيه اول كه بررسي فرهنگ سازماني بر خلق دانش است كه رابطه
بسيار خوبي در بين آنها حاكم است ،يعني اينکه كارمندان توانمند انگيزهي بااليي براي
دريافت اطالعات بازار در مورد مشتريان ،رقبا ،طراحي محصول ،طراحي فرايند ،تغييرات بازار،
فنون بازاريابي طرح /تکنولوژي ،كاركردها و سيستم مديريت دارند .در مجموع به مديران
پيشنهاد ميشود ،با ايجاد انگيزه در ميان كاركنان و توانايي مشاركت ميتواند توانايي در
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فرايندهاي اجراي دانش را افزايش دهند .هرچقدر ميزان آگاهي كاركنان از اطالعات ورودي
سازمان بيشتر باشد ،به همان ميزان اثربخشي و كارايي سازمان مؤثرتر خواهد بود.
براساس نتايج حاصل از تجزيهوتحليل انجام شده در فرضيه دوم ،مقدار آماره  tكه 1219
ارائه شده مشخص است كه اين مقدار از  9216بزرگتر است و همچنين سطح معناداري برابر با
 92999است .ازاينرو ميتوان نتيجه گرفت كه فرضيه با سطح اطمينان  15درصد تأييد
ميشود .بهعبارتديگر ميتوان گفت كه بين فرهنگ سازماني و انتشار دانش رابطه معناداري
وجود دارد .همچنين ميزان اين رابطه نيز برابر با  ./95است .ازاينرو ميتوان گفت با افزايش
يك واحد فرهنگ سازماني  ./95انتشار دانش نيز افزايش مييابد و تأثيرگذار است.
براساس نتايج حاصل از تجزيهوتحليل انجام شده در فرضيه سوم ،مقدار آماره  tكه 82995
ارائه شده مشخص است كه اين مقدار از  9216بزرگتر است و همچنين سطح معناداري برابر با
 92999است .ازاينرو ميتوان نتيجه گرفت كه فرضيه با سطح اطمينان  ./15درصد تأييد
ميشود .بهعبارتديگر ميتوان گفت كه بين فرهنگ سازماني و تبادل دانش رابطه معناداري
وجود دارد .همچنين ميزان اين رابطه نيز برابر با  ./591است .ازاينرو ميتوان گفت با افزايش
يك واحد فرهنگ سازماني  ./591تبادل دانش نيز افزايش مييابد و تأثيرگذار است.
براساس نتايج حاصل از تجزيهوتحليل انجام شده در فرضيه چهارم ،مقدار آماره  tكه 1211
ارائه شده مشخص است كه اين مقدار از  9216بزرگتر است و همچنين سطح معناداري برابر با
 92995است .ازاينرو ميتوان نتيجه گرفت كه فرضيه با سطح اطمينان  15درصد تأييد
ميشود .بهعبارتديگر ميتوان گفت كه بين فرهنگ سازماني و كاربرد دانش رابطه معناداري
وجود دارد .همچنين ميزان اين رابطه نيز برابر با  ./91است .ازاينرو ميتوان گفت با افزايش
يك واحد فرهنگ سازماني  ./91كاربرد دانش نيز افزايش مييابد و تأثيرگذار است.
با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه دوم و سوم و چهارم كه هر سه از رابطهاي نسبتاً
خوبي در بين آنها حاكم است ،مديران سازمانها به هنگام تدوين ،اجرا و ارزيابي استراتژي
بايد نقش بسيار مهم فرهنگ سازماني را در موفقيت و بهبود عملکرد سازمان را در نظر بگيرند.
ارزيابي عملکرد كاركنان توجه به فرهنگ سازماني است .ازآنجاكه فرهنگ سازماني ،بهعنوان
محور تمام فعاليتهاي سازمان ازجمله فعاليتهاي مديريت دانش محسوب ميشود ،عدم توجه
به اين اصل در فرهنگ انتشار دانش بين كاركنان شركت ،سازمان را در تحقق اهدافش دچار
مشکل خواهد كرد .در اختيار داشتن كاركناني با فرهنگ بااليي سازماني يکي از مهمترين
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عوامل موفقيت سازمان در دستيابي به اهداف است .همچنين كاركنان اثربخش در انتقال دانش
به سازمان نقش مؤثرتري نسبت به ساير كاركنان خواهند داشت ،به مديران اين توصيه ميتوان
نمود كه كاركناني كه با فرهنگ سازماني باالتري را دارند در بخشهاي تحقيق و توسعه گمارده
شوند ،انتشار دانش سازماني يکي از بهترين شيوهها براي اثربخشي و كارايي بيشتر سازمانها به
شمار ميآيد كه توجه ويژه مديران سازمانها را ميطلبد.
براساس نتايج حاصل از تجزيهوتحليل انجام شده در فرضيه پنجم ،مقدار آماره  tكه 8295
ارائه شده مشخص است كه اين مقدار از  9216بزرگتر است و همچنين سطح معناداري برابر با
 92999است .ازاينرو ميتوان نتيجه گرفت كه فرضيه با سطح اطمينان  15درصد تأييد
ميشود .بهعبارتديگر ميتوان گفت كه بين خلق دانش و انتشار دانش رابطه معناداري وجود
دارد .همچنين ميزان اين رابطه نيز برابر با  ./91است .از اينرو ميتوان گفت با افزايش يك
واحد خلق دانش  ./91انتشار دانش نيز افزايش مييابد و تأثيرگذار است .با توجه به نتايج به
دست آمده از فرضيه پنجم كه خلق دانش و انتشار دانش است كه رابطه نسبتاً ضعيفي در بين
آنها حاكم است ،خلق دانش يك امر ضروري است ،زيرا اطالعات الزم را جهت كاركنان فراهم
ميآورد و نگرشها را گسترش ميدهد ،خلق دانش قادر به پيشبيني توانمندسازي كاركنان
است .يعني درصورتيكه سازمان داراي اطالعات شفاف و همه كاركنان بدون هيچگونه
محدوديتي با مسئوالن باالدستي ارتباط داشته و در جريان گردش اطالعات بوده و ميتوانند در
اهداف و سياستگذاري سازمان سهيم باشند كه اين كار ميتواند كه كاركنان را براي جذب
دانشهاي مورد نياز سازمان كمك كند ،بر اين اساس به مديران پيشنهاد ميشود كه اطالعاتي
مورد نياز را در سازمانها بيشتر و شفافتر كنند تا كاركنان در جريان اطالعاتي دانشهاي
سازمان قرار بگيرند .كه اين امر به رشد ايدههاي خالق كاركنان و توسعه سازمان منجر خواهد
شد.
براساس نتايج حاصل از تجزيهوتحليل انجام شده در فرضيه ششم ،مقدار آماره  tكه 1299
ارائه شده مشخص است كه اين مقدار از  9216بزرگتر است و همچنين سطح معناداري برابر با
 92999است .ازاينرو ميتوان نتيجه گرفت كه فرضيه با سطح اطمينان  15درصد تأييد
ميشود .بهعبارتديگر ميتوان گفت كه بين انتشار دانش و تبادل دانش رابطه معناداري وجود
دارد .همچنين ميزان اين رابطه نيز برابر با  ./99است .ازاينرو ميتوان گفت با افزايش يك واحد
انتشار دانش ./99 ،تبادل دانش نيز افزايش مييابد و تأثيرگذار است.
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براساس نتايج حاصل از تجزيهوتحليل انجام شده در فرضيه هفتم ،مقدار آماره  tكه 8218
ارائه شده مشخص است كه اين مقدار از  9216بزرگتر است و همچنين سطح معناداري برابر با
 92999است .ازاينرو ميتوان نتيجه گرفت كه فرضيه با سطح اطمينان  15درصد تأييد
ميشود .بهعبارتديگر ميتوان گفت كه بين تبادل دانش و كاربرد دانش رابطه معناداري وجود
دارد .همچنين ميزان اين رابطه نيز برابر با  ./99است .ازاينرو ميتوان گفت با افزايش يك واحد
تبادل دانش ./99 ،كاربرد دانش نيز افزايش مييابد و تأثيرگذار است.
با توجه به نتايج به دست آمده از فرضيه ششم و هفتم ،كه هر دو از رابطهاي نسبتاً خوبي
در بين آنها حاكم است .يکي از شيوههاي مرسوم بهرهبرداري از دانش است .بهرهوري مبتني
بر دانش ،مهارتها و تواناييهاي انسان داللت دارد .مديريت دانش با ابزار دانش و كاربردي
كردن آن و استفاده از منابع و ذخاير پنهان و آشکار دانش در سازمان و ايجاد فرهنگ مبتني بر
دانش در سازمان ،ميتواند ابزار و شيوه موفق در جهت هرچه كارآمدتر نمودن آنها به شمار
رود .بهرهوري دانش و بالطبع اجراي دانش كه كامالً با هم در ارتباط بوده و همديگر را تکميل
كرده و خاصيت همافزايي دارند و هر دو آنها موجب افزايش توانمندي منابع انساني و افزايش
قدرت رقابت سازمانها ميگردند .بنابراين ،مديران نميتوانند بدون توجه به هر يك از آنها
انتظار موفقيت در سازمان و تحقق مطلوب اهداف سازماني را داشته باشند .به همين دليل
توصيه ميشود كه مديران درک خود را از اين مفاهيم افزايش داده و در عمل نيز براي عملياتي
شدن آنها اقدامات الزم را انجام دهند .بنابراين شركتهايي كه دنبال انتشار و تبادل دانش
هستند كه به ارتقاي شغلي و افزايش مسؤوليت كاركنان و بهطوركلي به انگيزش كاركنان خود
بها ميدهند .همچنين دانش فني ،فروش و بازاريابي ،روشهاي انجام كارها و تکنولوژي را در
ميان واحدهاي خود انتقال ميدهند و در نتيجه عملکرد بهتري در زمينه سودآوري ،رشد فروش
و رشد سهم بازار تجربه خواهند كرد .براساس يافتههاي اين تحقيق براي باالبردن سطح اجراي
تبادل دانش در ميان كاركنان ،بايد به بنا نهادن انتشار دانش و ترغيب به افزايش توانايي
مشاركت ميان كاركنان سازمانها مبادرت شود .اين امر شامل گسترش اعتماد ميان كاركنان و
مديران ميشود ،بهويژه در انتقال دانش كاركنان ميتواند اجراي تبادل دانش را بهبود بخشد.
همچنين ،همانندسازي و سازگاري ميتوانند بر توانايي مشاركت كاركنان اثرگذار باشند.
بنابراين ،بايد مديران در تصميمگيري به سازوكارهاي تبادل دانش توجه كرده و تعيين كنند كه
از ميان روشهاي متفاوت با انتشار دانش به كاركنان و اجراي آن توسط آنها ،به بهبود عملکرد
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سازمانها كمك كند .همچنين توانايي مشاركت را با افزايش مراودات و سازش ميان تعامالت
كاري و افزايش اعتماد در روابط ميان كاركنان و مديران را سهولت بخشيد و موجبات اجراي
تبادل دانش بيشتر را فراهم كرد.
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مرودشت ،دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي
 محمودي ،ظفر .)9916( .نقش واسطهاي مديريت دانش در تعيين رابطهي بين فرهنگسازماني و
عملکرد شغلي كاركنان شركت نفت گچساران .پاياننامه كارشناسي ارشد .دانشکده علوم تربيتي و
روانشناسي .دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرودشت.
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 بررسي رابطه بين فرهنگسازماني و.)9916( . سيد رضا، صالحي اميري. عبدالخليل، معظم زاده
 فصلنامه راهبرد.مديريت دانش در ميان كاركنان مركز اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسالمي ايران
199- 191  صص.16  زمستان. شماره بيست و پنجم. سال ششم.اجتماعي فرهنگي
 فراتحليل تأثير.)9919( . علي، سيادت. رضا، هويدا. احمد، عابدي. اشرف، ميرحيدري
) تفاوتهاي9989-9919( فرهنگسازماني بر استقرار مديريت دانش در سازمانهاي ايران
.16-11 2)9(1 ، رويکردهاي نوين آموزشي. نمونهگيري و تحليل، ابزار،تحقيقات در روش
 بررسي رابطه مؤلفههاي فرهنگسازماني و مديريت دانش در.)9911( . فرشيد، توكلي. زهرا، وظيفه
); از59 (مسلسل9  شماره291  دوره29911  تابستان: بيمارستان.درماني-سازمانهاي آموزشي
916  تا صفحه991 صفحه
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