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  مقدمه

و ختـه یآمشـدن درهـم   در قرن بیست و یکم، انفجار دانش و اطالعات با تندباد جهـانی 

ـ تغها و  ، چالشهایدگیچیپا عالی را ب و آموزش هاسازمان مـداوم مواجـه سـاخته     راتیی

دانش،  بـراي   تیریمدرینظهاي کارآمد،  از استراتژي يریگ بهرهدر چنین شرایطی . است

گوپتـا (ناپـذیر تبـدیل شـده اسـت     ، به یک ضرورت انکـار هاسازمانبقاء 
1
و همکـاران،   

2003.(  

گروهـی،   هـاي مهارت، به بهبود ها دانش در دانشگاه تیریمداز استراتژي  يریگ بهره

ـ نــدیفرآدر  انیدانشــجو، مشـارکت  یــیگرا جمــعاحسـاس   تیــموفقشیافــزا، يریادگی

الرنـس (همسان منجر خواهد شد يریادگیهاي  گروه لیتشکآنان و  یلیتحص
٢

 ،2002 .(

و  انیدانشـجو علمـی،   هیئـت ءدانـش توسـط اعضـا    میتسـه فرهنـگ   رشیپذهمچنین 

دانشـگاه را فـراهم    طیمحـ اثربخش در  يریادگیزش کارآمد و آمو جادیاکارکنان، امکان 

رشـته تخصصـی    شـتر یبسازي و شناخت  ، مفهوميساز هیفرضرا به  انیدانشجونموده و 

هـاوارد (پس از دانش آموختگی قادر ساخته است ازینمورد  هايمهارتخود و کسب 
3

 ،

2000.(  

عـالی نـاگزیر هسـتند     آمـوزش  هـاي مؤسسهو  هاسازمانبا توجه به اهمیت موضوع، 

هاي جدید و استفاده عملـی از آن   ها و ایده افراد سازمان، را به درك، فهم و ارائه دانسته

انجام چنین فعالیتی نیازمند این اسـت کـه   . ها در پیشبرد مقاصد سازمان تشویق کنند ایده

ر از که رفتـار کارکنـان متـأث    هاسازماندهندة شخصیت  تشکیل به عنوانفرهنگ سازمانی 

 ياجرااز طرف دیگر  .دانایی باشد هايفعالیتپرور و حامی  باشد، فرهنگی دانایی آن می

ارشـد، تعهـد و    رانیمـد تیحما، رندهیادگیطیمحایجاد  ازمندیندانش  تیریمداثربخش 

فرهنــگ ســازمانی مطلــوب و  جــادیا، انیدانشــجوعلمــی و  هیئــتءاعضــا مشــارکت

ـ بـه عنـوان  به آن تنها است و نباید  شرفتهیپيهايآور فن در  یکیتکنولـوژ انقـالب   کی

فرنچ(اطالعات نگاه کرد نهیزم
4

 ،2004 .(  
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چـه  در مورد اهمیت مدیریت دانش و ماهیت آن سخن بسیار گفته شده است اما آن

عالی مهـم   آموزش هايمؤسسهو  هاسازماندر مورد کاربرد و استقرار مدیریت دانش در 

فرهنگ سازمانی، شناسـایی ارزش دانـش نهفتـه در     ايهویژگیو اساسی است، بررسی 

سازي سازمان محسـوب  افراد یک سازمان، به منظور به يهاییتواناو  ها مهارتتجارب، 

استین(شودیم
١

چرا که مدیریت دانش براي آنکه قابل استفاده باشـد، نیازمنـد   ). 2004، 

انی، فرهنگ منحصـر بـه   زیرا در هر سازم. باشد هماهنگی با فرهنگ سازمانی موجود می

فرد آن سازمان وجود دارد که به افراد شیوه فهم و معنی بخشیدن به رویـدادها را نشـان   

دهـد کـه فرهنـگ     و اهمیـت فرهنـگ سـازمانی نشـان  مـی      تأثیرةمطالعه دربار. دهد می

شود که افراد در تالش براي نگاهداشـت پایگـاه قـدرت     سازمانی ضعیف مانع از آن می

کالسـز (هاي خود را تسهیم کـرده و منتشـر سـازند    یی خویش، دانستهشخصی و کارا
٢

 ،

  ). 11، ص 2000

به عنوان نمونه نتایج تحقیقات نشان داده است وجود یک فرهنگ سازمانی ضـعیف  

هـاي موجـود    شود که کارکنـان سـازمان بـه رویـه     و فاقد انعطاف در سازمان موجب می

هاي جدید نداشته باشـند   وآوري و خلق ایدهگونه تمایلی به ن سازمان عادت کنند و هیچ

هـا بـه    هـاي خـود بـا دیگـران و تبـدیل آن دانسـته       و از طرف دیگـر از تسـهیم دانسـته   

ی که بتواند در حل مشکالت سازمان مؤثر باشند تـرس دارنـد، در حـالی کـه     هایمهارت

ر یک فرهنگ پویا و منعطف که اعضاي سازمان نسبت به آن شناخت و اعتقـاد دارنـد د  

دهنـد و سـازمان را در مسـیر     برابر تغییرات سریع به خوبی از خود واکـنش نشـان مـی   

براي تسـهیل مشـارکت افـراد و ایجـاد دانـایی،      بنابراین؛ برند پیشرفت و ترقی پیش می

  .اي برخوردار است فرهنگ سازمانی از اهمیت  فوق العاده

هـل علـم و اندیشـه و    آن بر عملکرد سـازمانی بـر ا   تأثیراهمیت فرهنگ سازمانی و 

پویـا و زنـده جهـانی بـه      هـاي سـازمان از رهگذر این موضـوع،  . تحقیق پوشیده نیست

در کشور ما بـا وجـود فرهنـگ کهـن و مواریـث      . اند نظیري دست یافته هاي بی موقعیت

توانـد   فرهنـگ سـازمانی، مـی   . تاریخی، به این موضوع، اهمیت کافی داده نشـده اسـت  
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رشد سازمانی را تقویت کند، و یـک فـاکتور مهـم در اسـتراتژي     ارتباط اتخاذ فناوري و 

نقش حیاتی در موفقیت یا عدم موفقیت روابط بین سازمانی باشد  تواندیمتولید باشد و 

بالتازارد(
1

  ). 7، ص2004، 

وجود یک فرهنگ سازمانی منعطف که بتواند تغییرات را بـه خـوبی مـورد    بنابراین، 

ازمان را در مزیت رقابتی موفق نگهـدارد بـراي کاویـدن،    حمایت قرار دهد و همواره س

 بـه فهمیدن و خلق دانایی مورد نیاز سازمان و اشاعۀ آن میان کارکنان سـازمان ضـروري   

و عقایـد کارکنـان را    ها ارزشاي از  چرا که فرهنگ سازمانی بخش پیچیده. رسد نظر می

در محیط کاري مؤثر خواهـد   بر نحوة نگرش و رفتار افراد ها ارزششود و این  شامل می

هاي مختلفی در حـوزه مـدیریت دانـش در     پژوهش). 38، ص 1374زارعی متین، (بود 

در پـژوهش خـود بـه     ) 1386(بـراي مثـال، بابـازاده    . ها به انجام رسـیده اسـت   دانشگاه

عناصر سازمانی با مدیریت دانـش در دانشـگاه شـهید بهشـتی از دیـدگاه       ۀسنجش رابط

تناسب بنابراین؛ ی مبادرت نمود تا امکان کاربرد آن را مشخص نمایدعلم هیئتاعضاي 

بـه عنـوان مؤلفـه    (عناصر سازمانی ساختار، فناوري اطالعات، منابع انسـانی، و فرهنـگ   

بـه  (–تولیـد، سـازماندهی، نشـر، کـاربرد      –با فرایندهاي اصلی مدیریت دانش ) اصلی

بـراي کـاربرد مـدیریت دانـش      هـا  آنلیت به منظور شناسایی میزان قاب) عنوان زیر مؤلفه

در عنصر سـاختار سـازمانی بـراي    : نتایج حاصله نشان داد که. مورد بررسی قرار گرفت

قابلیت الزم وجود ندارد؛ در عنصر فرهنگ سـازمانی بـه اسـتثناي     ندهایفراهیچ کدام از 

ت بـه  نشر دانش براي فرایندهاي دیگر، شرایط مطلوب نیست؛ در عنصر فناوري اطالعا

استثناي سازماندهی، براي فراینـدهاي دیگـر قابلیـت الزم وجـود دارد و در نهایـت، در      

نـژاد   دري و طالـب . باشـد یمـ عنصر منابع انسانی شرایط براي تمامی فرایندها مطلـوب  

پاسخ به نیازهـاي  (ها را از دو بعد بیرونی  نیز ضرورت دانش آفرینی در دانشگاه) 1387(

...) ود کیفیت آموزش، ارتقاي جایگاه دانشـگاه، افـزایش درآمـد   بهبو(و درونی ) جامعه

هـا   مورد بررسی قرار داده و مدل مفهومی براي رشد و توسعه دانش آفرینی در دانشـگاه 

آفرینی تعیین و مـورد بررسـی   عامل راهبردي دانش 12در این پژوهش . طراحی نمودند
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بـه ترتیـب در عوامـل ارتبـاط بـا      قرار گرفته و نتایج نشان داد که بیشترین نقاط ضعف 

المللـی، تجهیـزات، امکانـات و    ارتباطات علمی در سـطح ملـی و بـین    دولت و جامعه،

فضــاي کالبــدي، ســاختار ســازمانی، مراکــز پژوهشــی و تحقیقــاتی، نظــام ارزشــیابی و 

هاي علمی، نظام جـذب نیـروي انسـانی و     ها و نمایشگاه ها، نشست دهی، همایشپاداش

یالت تکمیلی و بیشترین نقاط قوت به ترتیب در منابع فرهنگ سازمانی، هاي تحص دوره

نیـز در  ) 1384(الهیجانیـان  .نظام آموزش و توانمندسازي و شبکه دانش، شناسایی شدند

هاي اصلی مدیریت دانش، ارائه مـدل بـراي نظـام آمـوزش      پژوهش خود به تعیین مؤلفه

در . آموزش عالی کشور مبادرت نمودعالی کشور و تعیین درجه تناسب مدل براي نظام 

نهایت، مدل متناسب جهت کاربرد مدیریت دانش در نظام آموزش عالی ارائـه شـد کـه    

بـار  (، مبـانی نظـري   )740/0بـار عـاملی   (فلسفه و اهداف: گردد عناصر زیر را شامل می

، چـارچوب ادراکـی بیـنش    )601/0بار عاملی (، چارچوب ادراکی دانش )738/0عاملی 

، مراحـل اجـراي مـدل    )619/0بار عاملی (، چارچوب ادراکی مهارت)603/0املی بار ع(

گـل  ). 895/0بـار عـاملی   (و نظام ارزشیابی و مهندسی مجدد مـدل  ) 777/0بار عاملی (

دانـش   تیریمدیاصلهايمؤلفه ییشناسانیز به) 1389(رزقی شیرسوارو بابازاده مقري 

 تیریمـد هـاي مؤلفـه  نیتـر  مهم-1: نشان دادجینتا. اند مبادرت نمودهیعالدر آموزش 

دانـش   ۀو توسـع  يریکـارگ ه ب،لیتحص،صیتشخ: شامل یاسالمدانش در دانشگاه آزاد 

ـ مؤلفـه   کـاربرد -3. بـوده اسـت   یعـال دانش در حد  لیتحصمؤلفه  کاربرد-2. است ه ب

مؤلفـه توسـعه دانـش در     کاربرد-4. دانش در حد نه چندان خوب بوده است يریکارگ

.بوده اسـت  یقبولدانش در حد قابل  صیتشخمؤلفه  کاربرد-5. د مطلوب بوده استح

در رتبـه نخسـت و    رانیمـد دانـش توسـط    لیتحصمؤلفه  يریکارگ بهسطح  انیمنیادر 

هـاول و آنانسـینگ  . گرفـت دانش در رتبـه چهـارم قـرار     يریبکارگمؤلفه 
1

در ) 2013(

هاي خاصی،  رساندند، دریافتند که دانشگاههاي انگلیس به انجام  پژوهشی که در دانشگاه

اقدامات اساسی و تحول فرهنگی را از طریق تولیـد، اشـاعه و تسـهیم دانـش بـه انجـام       

بیلوسالوو و ناوسویک. رسانند می
2

، پس از مرور پیشینه، ابزار ممیزي مـدیریت  )2007(
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نـش، در یـک   دانش را تدوین نموده و به منظور ارزیابی جایگاه فراینـدهاي مـدیریت دا  

نتایج پژوهش نشـان داد کـه حتـی    . مؤسسه آموزش عالی آن را مورد استفاده قرار دادند

داشته و به وضوح موفق باشد، ایـن حقیقـت الزامـاً بـه     » دانشگاهی«اگر مؤسسه ماهیت 

 هـاي مؤسسـه از این نظر، . باشد شدن فرایندهاي مدیریت دانش در آن نمی معناي نهادینه

پـژوهش  . باشـند  مواجـه مـی   هـا سـازمان هایی مشـابه سـایر    ودیتآموزش عالی با محد

آدهیکاري
1

، نیز با هدف ارائه مفهوم دانش در بـین مـدیران دانشـگاهی و سـایر     )2010(

رهبران دانشگاهی نپال
2

ت مدیریت دانش براي تحقـق  ها را از اهمی صورت گرفت تا آن 

لکمن و کنديب. دمعیارهاي آموزش با کیفیت آگاه ساز
3

نیز بـا هـدف توصـیف    ) 2009(

کردن و مدیریت دانش در یک دانشگاه استرالیایی، پـژوهش خـود را بـه     رابطه بین اداره

نتایج پژوهش نشان داد که اداره کردن مؤثر دانشگاه و موفقیت راهبـردي  . انجام رساندند

. مناسب به کارگیري دانش بستگی دارند هايفعالیتآن به 

ن داده است یک فرهنـگ سـازمانی ایسـتا و غیرمنعطـف     چنانکه نتایج مطالعات نشا

تـوجهی بـه دانـایی،     گونـه کـه بـی    اي را بوجود آورد همان تواند اشتباهات نابودکننده می

بـا  . را از مزیت رقـابتی خـارج کنـد    هاسازمانتواند  جدیت و هدایت دانش سازمانی می

شـده دربـارة ارتبـاط     جایی که بیشتر تحقیقـات انجـام  توجه به نکات ذکر شده و از آن

تـاکنون  ؛ و هاي صنعتی صورت گرفته است فرهنگ سازمانی و مدیریت دانایی در محیط

هـاي کشـور صـورت گرفتـه     عالی و دانشگاه تحقیقات محدودي در این باره در آموزش

آموزشی نیـز بـه    هايسازمانرسد که چگونگی این ارتباط در  می به نظراست، ضروري 

اول تصـویر   ۀدر پژوهش حاضر هدف آن است کـه در وهلـ  . شودبوتۀ آزمایش گذاشته 

دانـش در میـان کارکنـان و     روشنی از وضعیت فرهنـگ سـازمانی و اسـتقرار مـدیریت    

بـا سـایر    هـا  آنعلمی دانشگاه تربیت مدرس به دست آید، سپس روابـط   هیئتاعضاي 

  .بررسی شود رهایمتغ

هـاي   در جنبـه  تأثیرگذارد که این  می تأثیرهاي سازمان  فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه

                                                                                                                              
1. Adhikari
2. Nepalese
3. Blackman & Kennedy
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هـا،   مشـی و دسـتورالعمل   گیري، تدوین خـط  رفتار فردي و عملکردي سازمانی، تصمیم

بـه وضـوح قابـل     هـا هـدف انگیزش و رضایت شغلی، خالقیت و نـوآوري، رسـالت و   

و سـاختارها،   هاياستراتژدر ادامه وي بیان کرده است که ایجاد تغییر در . شناسایی است

ه با حمایت فرهنگ سازمانی از این تغییـرات همـراه نباشـد معمـوالً بـا شکسـت       چنانچ

  .مواجه خواهند شد

را نگران کرده است تغییرات سـریع در محـیط    هاسازمانموضوع دیگري که امروزه 

شود که رقابت بین رقبا افزایش یابد و بنـا بـه    کار است و این امر به نوبه خود باعث می

کمک کنـد، اسـتفاده از دانـایی     هاسازمانتواند به  نها چیزي که مینظران تاعتقاد صاحب

  .موجود سازمان و هدایت این دانایی در جهت پیشبرد امور است

گـذاري و   سازي، انتشار، به اشـتراك  فرایند مدیریت دانش شامل خلق، کسب، ذخیره

و از  هاي جدید به درون سیسـتم  کارگیري دانش است که از یک طرف با جذب دانش به

عامل تغییـر یـک سـازمان باشـد     نیتر مهمتواند  ها می طرف دیگر با اداره مؤثر آن دانش

هال(
١

خالقانـه،   يریـ گ بهـره نـد یفرآتوانیمعالی را  دانش در آموزش تیریمد). 2004، 

ـ یبو  یدرونـ طیمحـ موجود در  يها دانشاطالعات و  یتماماز  کارآمداثربخش و   یرون

ـ یهاي اصـلی آن   ه رسالتب یابیدستدانشگاه، جهت  آمـوزش، پـژوهش و خـدمات     یعن

بات(نمود فیتعراجتماعی 
٢

 ،a2000 .( خـود،   یاتیـ عملدرشکلدانش  تیریمدبعالوه

بـا   کهاطالعات است  يفناورو  یسازمانافراد، فرهنگ  انیم، تعامالت يرهبراز  يا زهیآم

ـ قادر به ارائه  ییاتنهبه  کیچیهخاص این عناصر باهم در ارتباط بوده و  یدگیچیپ  کی

در ذیل ضمن تعاریف برخـی از  ). 2002بات،(باشندینمدانش  تیریمدبرنامه اثربخش 

اصطالحات مورد پژوهش، بـه نتـایج تحقیقـات انجـام شـده در ایـن خصـوص اشـاره         

  :شودیم

     حـاکم بـر    یارزشـ و  يهنجـار در تحقیق حاضر منظـور از فرهنـگ سـازمانی، جـو

ت کـه بـا اسـتفاده از یـک پرسشـنامه توسـط کارکنـان مـورد         دانشگاه تربیت مدرس اس

هاي، تعارض، حمایت مدیریت، تعلـق سـازمانی،    گیرد، که شامل مؤلفه قضاوت قرار می

                                                                                                                              
1. Hall
2. Bhat
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هـاي موجـود در ادبیـات     خالقیت فردي، سبک رهبري، است که بر اساس ترکیب مؤلفه

  .تحقیق بدست آمده است

آزادي عمل و اسـتقاللی کـه افـراد    عبارت است از میزان مسئولیت، : خالقیت فردي

  .دارند

اي کـه مـدیران بـا زیردسـتان خـود ارتبـاط برقـرار         میزان یا درجه: حمایت مدیریت

.دهند را یاد می ها آنکنند و  می

سـبک   کنـد یمطریقی که رهبر، از نفوذش براي کسب اهداف استفاده : سبک رهبري

.شود رهبري نامیده می

اي  و نه گروه خاص یـا رشـته  (اي که افراد کل سازمان  همیزان یا درج: تعلق سازمانی

.دانند را معرف خود می) که فرد در آن تخصص دارد

شـوند بـا تعـارض     اي که افـراد تشـویق مـی    میزان یا درجه: سازش با پدیدة تعارض

.بسازند و پذیراي انتقادهاي آشکار باشند

کشف دارایـی نهفتـه در    مدیریت دانایی عبارت است از تالش براي: مدیریت دانایی

ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی به طوري که مجموعـۀ وسـیعی از   

هاي سازمان دخیل هستند به ایـن ثـروت دسترسـی داشـته و      گیري افرادي که در تصمیم

داونپــورت(بتواننــد از آن اســتفاده کننــد 
1

در ایــن تحقیــق منظــور از ). 16ص،1998، 

یی، وضعیت سازمان مورد نظر از لحاظ توجه و گردآوري و حفظ و اشـاعۀ  مدیریت دانا

هاي نیاز به  باشد که با استفاده از یک پرسشنامه که شامل مؤلفه دانایی مورد نیاز خود می

برداري از دانایی، حفظ و ذخیرة دانـایی،   دانایی، توسعه و بهبود دانایی، نشر دانایی، بهره

باشـد، مـورد بررسـی     ا عملکرد اقتصادي و مهارت در تغییر مـی ارزیابی دانایی، ارتباط ب

  . گیرد قرار می

هـاي دانـایی سـازمان و بررسـی     عبـارت اسـت از تعیـین هـدف    : نیاز به دانایی -1

  .وضعیت موجود دانایی سازمان

دانـایی   ءهایی کـه بـه غنـا و ارتقـا    عبارت است از روش: توسعه و بهبود دانایی -2

                                                                                                                              
1. Davenport
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پژوهشـی،   هـاي مؤسسـه توانـد شـامل حمایـت سـازمان از      که می کند سازمان کمک می

  .توسعۀ منابع انسانی و استخدام افراد صاحب دانایی، گردد

  .عبارت است از انتقال دانایی در بین افراد در اثر تعامل و ارتباطات: نشر دانایی -3

اجرا و عبارت است از عینیت بخشیدن به دانایی به دست آمده و : کاربرد دانایی -4

  .دانایی در سازمان يسازپیاده 

و  هـا هـدف عبارت است از انتخاب دانـایی متناسـب بـا    : حفظ و ذخیرة دانایی -5

پروسـت و  (هـا  آنکـه قابـل دسترسـی باشـد و روزآمـدکردن       یبه صـورت ها آنذخیرة 

  ).2000همکاران، 

دانـایی کـه    گیري سطح عبارت است از فراهم شدن امکان اندازه: ارزیابی دانایی -6

  .گردد باعث ارتقاء دانایی می

جـویی در هزینـه کسـب     عبـارت اسـت از صـرفه   : ارتباط با عملکرد اقتصـادي  -7

ــتري     ــایت مش ــزایش رض ــد و اف ــه تولی ــان چرخ ــود در زم ــدي، بهب ــورت، (عای داونپ

  ). 17،ص1998

هـا و سـاختار    عبـارت اسـت از مهـارت مـدیر در تغییـر رویـه      : مهارت در تغییر -8

).1،2003دسوزا(با دانایی مورد نیاز  متناسب

دانـش   هیسـرما یینهاارزش . ندارد یارزشییتنها، دانش به هاییداراریسابر خالف 

ـ او  گـردد یمـ حاصل  یسازمانبه اهداف  یابیدستاز آن به منظور  يریگبهره قیطراز   نی

ـ لتوندیفرامدار در سازمان دانش. خلق سازمان دانش مدار است ازمندینامر   میتسـه و  دی

 ماتیتصـم رانیمد. ندینمایممشارکتفعال در آن  به طورکارکنانشده و یدروندانش، 

دانش را بـر   ۀسازمان، بسط و توسع یکلیمشدانش استوار ساخته و خط هیپاخود را بر 

دانسـت   ییهـا  دادهاز  يا افتهیسازمان  بیترکتوانیمدانش را ). b2000بات، (زدیانگیم

  .است دهیگردو تجارب حاصل  کارکردها، ندهایفراقیطراز  که

مدیریت دانش، اساساً فعالیتی معطوف به اتخاذ استراتژي و تدابیري بـراي مـدیریت   

محور است که تنها هدف آن کاربست دانـش موجـود بـه طـور     فکري انسان هايسرمایه

                                                                                                                              
1. Desuza 
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هـاي اساسـی   کامل و گنجاندن دانش در قالب کاالها و خدمات به منظور تقویت قابلیت

آفرینـی نیازمنـد برقـراري تعامـل     دانش).  1،2002چوي و لی(باشد  و برتري رقابتی می

باشد به نحوي که طی آن دانش ضمنی نهفته در اذهـان افـراد بـه صـورت      میان افراد می

  ). 1383حسین قلی زاده، (دانش آشکار متجلی گردد 

مـدیریت  « و» ازمانیفرهنـگ سـ  « سـت کـه بـین    ا بررسی پیشینه پژوهش بیانگر آن

وجود دارد، بعالوه فرهنگ سازمانی با ایجاد هماهنگی و انسـجام   يمعنادارۀرابط» دانش

هـاي  هاي مختلف سازمان، تشویق افراد به نوآوري و توسعه، گسترش دیدگاهمیان بخش

  . دهدیمافراد نسبت به محیط، فرایند مدیریت دانش را در سازمان مورد حمایت قرار 

و صـنایع در حـد متوسـط و     هاسازمانان وضعیت فرهنگ سازمانی را در پژوهشگر

، گـوتن )1381(اند زنجـانی  قوي ارزیابی کرده نسبتاً
2

، پاتریکیـا کوپـو  )1997(
3

)2001( ،

ــوزکی هولـ
4

ــی )2002( ــین )1383(، زبردســـت )1384(، کرمـ ــی متـ ، )1374(، زارعـ

متاکسیوتس
5

 تـأثیر فرهنگ سازمانی قوي،  که اند دادهو نشان ) 1377(، هاشمیان )2003(

بسزایی در تقویت ابعاد مدیریت کیفیت و رضـایت شـغلی کارکنـان داشـته اسـت و در      

با فرهنگ سازمانی قوي، اکثر افراد در قبال مشـکالت، احسـاس مسـئولیت     هايسازمان

  .اند داشتهبیشتري 

کـم پـژوهش کرمـی     ، دسـت هـا سازمانقرار مدیریت دانش در تدر زمینه وضعیت اس

مـورد مطالعـه آمـادگی الزم     هـاي سـازمان اند که  نشان داده) 1385(و بهامیریان) 1384(

اند به عبـارت دیگـر وضـع موجـود گـروه مـورد        قرار مدیریت دانش را نداشتهتبراي اس

  .اند مطالعه را از نظر میزان کاربرد مدیریت دانش رضایت بخش ارزیابی نکرده

ورد بررسـی قـرار گیـرد، سـازش بـا پدیـده       متغیر دیگري که در این پژوهش باید م

شـوند بـا    کـه افـراد تشـویق مـی    است اي  که منظور از آن میزان یا درجه. تعارض است

روابـط آن بـا    ةدربـار . تعارض موجود سازگار شده و پذیراي انتقادهـاي آشـکار باشـند   

                                                                                                                              
1. Choi and Lee
2. Gueteen
3. Patricia Cups
4. Holowzki
5. Metaxiotis
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یـن  داري میـان ا  منفی و معنـی  ۀدهد که رابط ها نشان می پژوهش ،قرار مدیریت دانشتاس

راسـتوگی « ، )2004، بالتازارد و کول، )1995داونپورت و همکارانش . (دو وجود دارد
1

 «

). 1384(، کرمی )2000(

در ) 1384(بین حمایت مدیریت با اسـتقرار مـدیریت دانـش، کرمـی      ۀرابط ۀدر زمین

مثبت و معناداري بین حمایت مدیریت و اسـتقرار مـدیریت دانـایی     ۀپژوهش خود رابط

و بیان داشته که مطابق تحقیقات هر اندازه مدیران به کارکنان اعتماد کرده و کشف کرده 

هـاي خـود بـا     حمایت کند، کارکنان تمایل بیشتري به کسـب و تسـهیم دانسـته    ها آناز 

. شـده اسـت   تأییـد نیـز  ) 2002(هولـوزوکی  که این بیانات در تحقیـق  . باشد دیگران می

دالنگ و فاي
2

حمایت مـدیریت از افـراد و تشـویق بـه موقـع       که اند دادهنشان ) 2000(

از سوي سلسله مراتب باالي سازمان، در رابطه بین افـراد و دانـایی سـازمان نقـش      ها آن

نشان داده است که وجـود یـک مـدیر    ) 1381(نتایج پژوهش ارباب شیرانی . مهمی دارد

ـ  هـاي پسند که از اعضاء سازمان در قبال نـوآوري و ارائـه ایـده    دانایی د حمایـت و  جدی

همچنـین در پژوهشـی کـه نوناکـا و     . قدردانی کند به خلق دانایی کمـک خواهـد کـرد   

همکاران
3

دالیل  نیتر مهمدر شرکت هوندا انجام دادند مشخص شد که یکی از ) 1996(

هاي مدیریت دانش این بوده است کـه مـدیران در    موفقیت این شرکت در اجراي پروژه

را مـورد   هـا  آنهاي جدید  جدي حمایت کردند و ایده طور بهها از کارکنان  انجام پروژه

نشان داد که سازمان موفق داراي یک فرهنـگ  ) 2001(پاتریکیا کوپو . تشویق قرار دادند

سازي توان کارکنان و نوآوري را مورد حمایت  سازمانی است که ابتکار، خالقیت، بیشینه

  .دهند قرار می

نـگ  هخالقیـت فـردي، سـبک رهبـري و فر     هنوز چهار متغیر دیگر تعلق سـازمانی، 

منظـور از  . قرار مدیریت دانش بررسی شودتسازمانی وجود دارد که باید روابط آن با اس

اي کـه   و نه گروه خاص یـا رشـته  (اي که افراد کل سازمان  تعلق سازمانی میزان یا درجه

 ۀیک رابطـ  ةدهندنتایج تحقیقات نشان. دانند ود میرا معرف خ) فرد در آن تخصص دارد

                                                                                                                              
1. Rastogi
2. Delong & Fahey
3. Nonaka et al
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توان گفت کـه افـراد بـا توجـه بـه       بهتر می به عبارتاست و  ها آندار بین مثبت و معنی

اینکه از عضویت در سازمان راضی هستند و تمایل بـه ادامـه همکـاري بـا آن دارنـد و      

هـاي جدیـد و    سعی در کسـب دانسـته   بنابراین؛دانندیمسازمان را اعتبار و معرف خود 

. تـر عمـل کنـد    تا سازمان موفق ندینمایمها در کل سازمان  دانستهتوسعه و گسترش این 

قرار تمثبت و معنـاداري بـین تعلـق سـازمانی و اسـ      ۀرابط) 1384(در همین راستا کرمی 

در ) 1996(در پژوهشی دیگـر کـه نوناکـا و همکـارانش     . دست آورده مدیریت دانایی ب

 به اینکاء و اعتماد افراد به سازمان شرکت هوندا انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ات

دانند و از این کـه عضـو سـازمان     معنی که تا چه حد خود را عضوي از این سازمان می

هاي مدیریت دانـایی در ایـن    نقش مهمی در اجراي پروژه. کنند هستند ابراز رضایت می

  .سازمان داشته است

ه افـراد هـر انـدازه بـه     به این نتیجـه رسـیدند کـ   ) 2000(» داالنگ و فاي« همچنین 

ـ هـاي هدفمند باشند و بین  سازمان خود و کار در آن سازمان عالقه  هـاي هـدف و  ناآن

هاي جدید و تسهیم  دانسته سازمان هماهنگی وجود داشته باشد به همان میزان به کسب

  . دهند هاي خود با دیگران عالقه نشان می دانسته

، گوپتـا ؛ 2000داالنـگ و فـاي،  ؛ 1384کرمـی، (خالقیت فـردي تحقیقـات   در زمینۀ

    .اند مثبت و معناداري بین خالقیت فردي و مدیریت دانش را گزارش کرده رابطۀ) 2003

در همـین راسـتا تحقیقـی کـه توسـط      . متغیر دیگر مورد مطالعه، سبک رهبري است

 ی کـه هـای سـازمان دارد  در دانشگاه ماري وود انجام شده بیان مـی ) 2001(پاتریکیا کوپو 

باشـند در کسـب دانـش و اطالعـات و      داراي رهبري موفق و فرهنگ سازمانی قوي می

  .کنند تر عمل می هاي پیچیده موفق تجزیه و تحلیل موقعیت

نیز در تحقیق خود به این نتیجه رسـیدند کـه رهبـري    ) 1998(» تاکه اوچی « و » نوناکا « 

  . دارد آنان نقشاید در مورد و عق ها دهیاسازمان نقش مهمی در تشویق افراد به ابراز 

هاي موفق مدیریت دانایی نیازمند یک قهرمان  دارد سیستم بیان می) 2002(هولوزکی 

) 2002(پاولین و ماسـون  . ریف هستندس سازمان جهت رهبري قوي و ظأیا رهبر در ر

را  هاسازمانهاي مدیریت دانش در داخل  در پذیرش برنامه مؤثریکی از موانع و عوامل 

  . دان رهبري قوي، و عدم آگاهی و بینش عمومی از مدیریت دانش دانسته استفق
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ـتقرار مـدیریت دانـش     نتایج تحقیقات انجام شده درباره ارتباط بین فرهنگ سازمانی و اس

مؤثر و قوي وجـود دارد   ۀبین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابط ست که،ا بیانگر آن

سـازي در قلمـرو    نشان داده اسـت کـه درونـی   ) 1383(زاده حسین قلی). 1384، کرمی(

سـازي و ترکیـب در مراتـب     شدن، بـرون مدیریت دانش، از باالترین جایگاه و اجتماعی

سازي و ترکیـب   سازي و برون همچنین، میان فرهنگ سازمانی و درون. بعدي قرار دارند

رایـی و  همچنین فرهنگ سازمانی، بـر تشـدید پدیـده فردگ   . رابطه معناداري وجود دارد

در تحقیقـی بـه ایـن    ) 1383(زبردست .گذار بوده استتأثیررقابتی بودن در بین مدیران 

دار  معنـی  ۀهاي فرهنگ سازمانی و عملکرد مدیران رابط نتیجه رسیده است که بین مؤلفه

.دهـد  قـرار مـی   تـأثیر و مثبت وجود دارد و فرهنگ سازمانی عملکرد مـدیران را تحـت   

نشان داده که فرهنگ سـازمانی بـر مـدیریت دانـش     ) 1996(ران مطالعات نوناکا و همکا

متحول نگـردد،   هاسازماناند که، تا فرهنگ سازمانی حاکم بر  بیان داشته ها آن. دارد تأثیر

  .هاي جدید به نتیجه نخواهد رسید ایجاد و هدایت دانایی

کـه  فهـم فرهنـگ سـازمانی بـراي کسـانی      نشـان داد کـه    )2004(مطالعات بالتازارد

چرا کـه فرهنـگ سـازمانی    . ضروري است ،کنند استراتژي مدیریت دانایی را طراحی می

هم بر جریان دانش الزم براي طراحی مدیریت دانـش و هـم همکـاري کامـل و تعهـد      

.دارد تأثیراعضاء نسبت به مدیریت دانایی 

گوپتااي در مطالعه
1

  :به نتایج ذیل دست یافتند) 2000(

پـذیر باشـد و    کند کـه انعطـاف   ف به مدیریت دانایی کمک میساختار سازمانی منعط

و دیگر موانع سـنتی   ها شغلاجازه گسترش دانایی را بدون توجه به نقش افراد، عملکرد 

.دهد می

اي باشد کـه نـه    هاي اطالعاتی سازمان براي حمایت مؤثر دانایی باید به گونه سیستم

کشـی دانـش    ی مانند بازگویی داستان، نقشهیهافعالیتتنها تکنولوژي را در  برگیرد بلکه 

.اي را نیز شامل شود هاي مصاحبه و تقسیم اطالعات به کمک تکنیک

هـا و   توانـد فعالیـت   ایجاد یک نقش جدید به عنـوان مـدیر دانـایی در سـازمان مـی     

                                                                                                                              
1. Gupta & Govindaragon
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.عملکردهاي فردي و جمعی مرتبط با مدیریت دانایی را ارتقاء ببخشد

الم و دقیـق در تشـویق افـراد بـراي کسـب، خلـق،       دهی س وجود یک سیستم پاداش

.تقسیم و انتشار دانایی نقش ضروري و غیر قابل انکاري دارد

مشـارکتی را   به صورتسازمان باید فرایندهایی به وجود آورد که امکان حل مسائل 

هاي اطالعـاتی کـه    بخشند و این امر به کمک سیستم کنند و اجرا را سرعت می ایجاد می

آورند، قابل دسترسـی   گیري و تقسیم دانایی را به صورت فرد به فرد فراهم میامکان یاد

.است

رکن اسـت و اگـر فرهنـگ سـازمانی      نیتر مهمجلب اعتماد افراد در مدیریت دانایی 

تواند نتیجـه مطلـوب را    مورد حمایت قرار ندهد، هیچ تکنولوژي نمیرا اعتماد و ارتباط 

  .داشته باشد

هاي تحلیل محتواي عوامل فرهنگی کـه مـدیریت   استراتژي) 2002(آنتونیا هولوزکی 

  : دهند به شرح ذیل توصیف نموده است دانایی را مورد حمایت قرار می

به همان اندازه که مدیریت دانایی در بدست آوردن مزیت رقابتی مهم است، فرهنگ 

.سازمانی نیز در تعریف و مشخص کردن استراتژي سازمان مهم است

گـردد کـه    مانی مختلط و چند بعدي است و شامل فاکتورهاي زیادي میفرهنگ ساز

.این فاکتورها باید در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند

هایی براي مدیریت دانایی نیستند بلکه  حل هاي پرهزینه بر مبناي تکنولوژي راه روش

ط بـراي ایجـاد و   تمرکز بر فرهنگ سازمانی و توانایی آن براي بوجود آوردن یـک محـی  

. تقسیم دانایی کلید اصلی در مدیریت دانایی است

هاي موفق مدیریت دانایی نیازمند یک قهرمان یا رهبر در رأس سازمان جهت  سیستم

.رهبري قوي و ظریف هستند

شـود جریـان دانـایی     هاي کاري و مشارکت در انجـام کارهـا موجـب مـی     ایجاد تیم

یابد، همچنین در خلق و کسب دانایی نیز نقش مهمـی  تر در کل سازمان گسترش  آزادانه

.کندیمایفا 

وجود یک سیستم پاداش که هم نیازهاي درونی و هـم نیازهـاي بیرونـی فـرد را در     

برگیرد و دستاوردهاي افراد را پاداش مناسب دهد موجب تشویق افراد به تسهیم دانـایی  



115  ...دانش تیریمدو استقرار  یسازمانمیان فرهنگ  ٔرابطه

.شود خود با دیگران و کسب و توسعه دانایی جدید می

عتماد به افراد سازمان، دادن آزادي عمل، تشـویق افـراد بـه نـوآوري و حمایـت از      ا

پذیري از طرف رییس سازمان موجب تـالش بیشـتر افـراد بـراي کسـب، خلـق،       ریسک

.گرددیمتوسعه و تسهیم دانایی در سازمان 

ـ   الگوهاي ارتباطی انعطاف اط پذیر و چندسویه که افراد بتوانند آزادانه با یکـدیگر ارتب

هاي خود را در اختیار یکدیگر بگذارند، براي اسـتمرار و موفقیـت    داشته باشند و دانسته

  .سیستم مدیریت دانایی در سازمان ضروري است

در پژوهشی که توسط دیر و مک دونگ 
1

هـاي   انجام شـده اسـت، چـالش   ) 2001(

  :اند اجراي مدیریت دانش به شرح زیر بیان شده

  کند؛ ، مدیریت دانش را ترویج نمیهاسازمانهاي رایج در فرهنگ.1

شناخت صحیح از مدیریت دانش و منابع آن وجود ندارد؛.2

در سنجش منافع مالی دانش توانایی الزم را ندارند؛ هاسازمان.3

اند؛ فرایندهاي سازمانی مورد نیاز براي مدیریت دانش طراحی نشده.4

و اطالعات الزم براي مدیریت دانش موجود نیست؛ ها افتهی.5

اند؛ بینی نشده هاي الزم پیش ها و پاداش انگیزه.6

فناوري الزم و مناسب وجود ندارد؛.7

  .مدیران تعهدات الزم را در اجراي مدیریت دانش ندارند.8

بـا  » راهبردهاي مدیریت دانش فردي و سازمانی«در پژوهشی با عنوان ) 2002(بات 

تولیدي دشـوار   هايفعالیتند دانش به مان هايفعالیتاذعان به اینکه کنترل و نظارت بر 

است و از سوي دیگر، بخشی از دانش به وسیله سازمان و بخشی دیگـر آن بـه وسـیله    

شود، معتقد است که این دوگـانگی بـین دانـش فـردي و      افراد درون سازمان درونی می

در ایـن  . باشـد  دانش سازمانی نیازمند مجموعه راهبردهاي متفاوتی از مدیریت دانش می

فـردي   هـاي مهـارت گیـري از دانـش و    شده که بهـره  تأکیدر این نکته اساسی پژوهش ب

بین دانش فـردي   ۀدر رابطبنابراین؛ بستگی به ماهیت وظایف و تعامالت بین افراد دارد

                                                                                                                              
1. Dyer & McDonough
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وظایف تکراري (و دانش سازمانی بر حسب دو متغیر ماهیت وظایف در محور عمودي 

یـت تعامـل در محـور افقـی     و ماه) و مشـخص ـ وظـایف غیـر تکـراري و نامشـخص      

  . گیرد مورد بررسی قرار می) تعامالت مستقل و وابسته(

هـاي مـدیریت دانـش و اثـرات آن بـر       سـبک «در پژوهشی پیرامـون  ) 2003(چویی و لی 

به این نتیجه دست یافتند که از میان چهار سبک مدیریت دانش شـامل پویـا،   » عملکرد سازمانی

بر مـدیریت دانـش ضـمنی و دانـش آشـکار       تأکیدک پویا با محور و ایستا، سب سیستمی، انسان

هاي انسـان محـور و سیسـتمی     همچنین سبک. را بر عملکرد سازمان داشته است تأثیربیشترین 

خاص بر دانش ضمنی و یا دانش آشکار هیچ تفاوتی در عملکرد سـازمان نشـان    تأکیدبا  صرفاً

. ز اثربخشی کمتـري برخـوردار بـوده اسـت    هاي دیگر ا ندادند و سبک ایستا در مقایسه با سبک

  .گذاري دانش سازمانی مؤثراند بنابراین دانش ضمنی و آشکار توأم در سرمایه

در پژوهشی به بررسی موانع و عوامـل مـؤثر در پـذیرش    ) 2002(پاولین و ماسون 

دهـد کـه    هاي حاصل از این پژوهش نشان می یافته. پردازد مدیریت دانش می هايبرنامه

ـ  فرهنـگ سـازمانی، رهبــري،   : نـد از ا  ع مـدیریت دانـش در داخـل ســازمان عبـارت    موان

از سـوي دیگـر،   . عملکردهاي مدیریت، عدم آگاهی و بینش عمومی از مـدیریت دانـش  

مدیریت دانش از سازمان بیرون هستند کـه بـر اسـاس     هايعوامل مؤثر در جذب برنامه

توانـد   تصور که مـدیریت دانـش مـی    رقابت، فشار رقبا و این: از اندعبارتاین پژوهش 

  .وري و مانع از دست رفتن اطالعات شود موجب باال رفتن بهره

مارش و جونز
1

هاي توسـعه مـدیریت دانـش در قالـب     در پژوهشی به راه) 2002( 

در بعـد  . چهار مقوله اساسی؛ فرهنگـی سـازمانی، فنـاوري و یـادگیري پرداختـه اسـت      

به عنوان یکی از موانع عمده بـر سـر اجـراي مـدیریت     فرهنگی، مقاومت در برابر تغییر 

در بعد ساختاري، توسعه راهبـرد اسـتخدام مبتنـی بـر تخصـص و      . دانش شناسایی شد

منـابع از خـارج، در    تـأمین پیامدهاي بلندمدت  ۀریزي شده و مطالع مهارت شغلی برنامه

ه مدیریت دانـش،  بعد یادگیري بر ارتقاء یادگیري غیررسمی به عنوان ابزاري براي توسع

هـا بـه نحـوي کـه      یـابی تخصـص   هایی بـراي مکـان   برنامه مشاوره و ایجاد سیستم ۀتهی

                                                                                                                              
1. Marsh & Jones
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در بعد فناوري، اسـتفاده از فنـاوري در بافـت    . شد تأکیدگر محیط یادگیري باشد  تسهیل

اي مـدیریت دانـش و نیـز ایجـاد      فرهنگی و فرایندهاي سازمانی به منظور اجراي برنامـه 

  .است شدهاي با اهداف روشن پیشنهاد  هاي مباحثهشنود و گروه هاي گفت و اتاقک

دهد که فرهنگ سازمانی بـه چهـار    نشان می) 2000(» فاي«و » دي النگ«تحقیقات 

  :قرار دهد تأثیرتواند مدیریت دانایی را تحت  طریق می

نقشی که فرهنگ سازمانی در مورد هویت دانایی و اهمیت آن براي مـدیریت در   -1

  .کند ن ایفا میسازما

  .کند بین افراد و دانایی سازمان ایفا می ۀنقشی که فرهنگ در ایجاد رابط -2

هاي خـاص   کند دانایی چگونه باید در موقعیت الگوهاي فرهنگی که مشخص می -3

  .مورد استفاده قرار گیرد

یابـد و در   شـود و مشـروعیت مـی    دانایی ایجـاد مـی   ها آنکه توسط  ییندهایفرا-4

  .شود پخش می سازمان

اي که رینولدز در مطالعه
1

 نتیجـه  در استرالیا و نیوزیلند انجـام داده، بـه ایـن   ) 2005(

زیـادي بـه فرهنـگ سـازمانی مدرسـه       ةرسیده است که تسهیم و اشتراك دانش تا انـداز 

  .دارد تأثیری دارد و ساختار سازمانی، نوع رهبري مدرسه روي این مسئله گبست

هایی که درباره ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مـدیریت   و یافتهها  با توجه به پژوهش

دانش و روابط آن با سایر متغیرها بیان گردیـد، پـژوهش حاضـر درصـدد اسـت بـراي       

  :هاي زیر پاسخ مناسبی بیابد سؤال

  وضعیت فرهنگ سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس چگونه است؟.1

مدرس چگونه است؟ وضعیت استقرار مدیریت دانایی در دانشگاه تربیت.2

آیا بین سازش با پدیدة تعـارض و اسـتقرار مـدیریت دانـایی در دانشـگاه تربیـت       .3

مدرس رابطۀ معناداري وجود دارد؟

آیا بین حمایت مدیریت و استقرار مـدیریت دانـایی در دانشـگاه تربیـت مـدرس      .4

رابطۀ معناداري وجود دارد؟

                                                                                                                              
1- Reynolds
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ر دانشگاه تربیت مـدرس رابطـۀ   آیا بین تعلق سازمانی و استقرار مدیریت دانایی د.5

معناداري وجود دارد؟

آیا بین خالقیت فردي و استقرار مدیریت دانایی در دانشگاه تربیت مدرس رابطـۀ  .6

معناداري وجود دارد؟

آیا بین سبک رهبري و استقرار مدیریت در دانشگاه تربیت مدرس رابطۀ معناداري .7

وجود دارد؟

 ۀیریت دانایی در دانشگاه تربیت مدرس رابطآیا بین فرهنگ سازمانی و استقرار مد.8

معناداري وجود دارد؟

روش

شی و از نـوع تحقیقـات همبسـتگی    هاي توصیفی پیمای پژوهش حاضر در زمره پژوهش

بـین متغیرهـاي فرهنـگ سـازمانی و اسـتقرار       ۀکه هدف از آن پی بردن بـه رابطـ   است

، یعلمهیئتو اعضاي  يستادجامعه مورد مطالعه را کلیه کارکنان . مدیریت دانش است

ایـن جمعیـت   . دهنـد  تشکیل می 1387-1388دانشگاه تربیت مدرس در سال تحصیلی 

 نفـر  950نفر کارکنان ستادي، و در مجمـوع   500علمی و  هیئتنفر اعضاي  450شامل

؛از آنجایی که جامعۀ مورد مطالعه از دو گـروه مختلـف تشـکیل شـده بـود     . استبوده 

اي متناسـب اسـتفاده شـد و بـراي      گیـري طبقـه   گیري از روش نمونه ونهبراي نم بنابراین

انتخاب افراد نمونه هر طبقه، به صورت تصادفی عمل شد که تعداد نمونه بدسـت آمـده   

نفر  68نفر و براي طبقه کارکنان ستادي تعداد  62علمی حدود  هیئتاعضاي  طبقهبراي 

  . نتخاب شدندنفر به عنوان نمونه ا 130بدست آمد و در مجموع 

ساخته شامل فرهنگ سـازمانی   گیري متغیرهاي تحقیق از پرسشنامه محقق براي اندازه

پرسشنامه فرهنگ سـازمانی بـه منظـور سـنجش فرهنـگ      . و مدیریت دانایی استفاده شد

بسیار کم، کم، متوسط، زیاد، (اي گویه پنج درجه 15حاکم بر دانشگاه تربیت مدرس در 

هاي تعارض، حمایت مـدیریت،   که مؤلفه یه شدته) 5الی  1ب نمرة یار زیاد و به ترتیبس

پرسشـنامه مـدیریت   . سـنجند  تعلق سازمانی، خالقیت فردي مؤلفه سبک رهبـري را مـی  

هـاي نیـاز بـه     که مؤلفه. ساخته شد) پنج درجه اي(گویه طیف لیکرت  24دانش نیز در 

و ذخیرة دانش، تشـخیص   دانش، توسعه و بهبود دانش، نشر دانش، کاربرد دانش، حفظ
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ضریب آلفـاي  . سنجند دانش، ارتباط با عملکرد اقتصادي، و مؤلفه مهارت در تغییر را می

و بـراي پرسشـنامه مـدیریت     82/0کرونباخ به ترتیب براي پرسشنامه فرهنگ سـازمانی  

  .باشد ها می به دست آمد که بیانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه 92/0دانش 

 62، يریـ گ نمونـه ضر با توجـه بـه تعـداد نمونـه مشـخص شـده در       در پژوهش حا

 يهـا  دانشکدهپرسشنامه در بین کارکنان ستادي  68و  یعلمهیئتءاعضا نیبپرسشنامه 

بـه  . اقدام شـد  ها آنآوري  و پس از تکمیل نسبت به جمع عیتوزدانشگاه تربیت مدرس 

ـ انجامبـه طـول  روز 25هـا  دادهيآور جمـع ، دیاساتاز  یبرخيهمکارعدم  لیدل در . دی

 4پرسشـنامه عـودت داده شـد کـه      126شـده   عیـ توزيهـا  پرسشنامهاز مجموع  تینها

 هـا  دانشـکده نبودن حـذف شـدند و تعـداد دیگـري از همـان       لیتکملیدلپرسشنامه به 

و جهـت   دیـ گردآوري شـده مرتـب    جمـع  يها دادهتینهادر . گردیدند ها آنجایگزین 

در  هـا  دادهلیـ تحلو  هیتجزحاصل از  جینتاکهشدSPSSافزار وارد نرم لیتحلو  هیتجز

 هـا  دادهها و تجزیه و تحلیـل   براي بیان توصیفی داده. آمده است لیتفصبه  ها افتهیبخش 

از روش آمار توصیفی شامل؛ فراونی، درصد، میانگین و به منظور بررسـی نرمـال بـودن    

به منظور بررسی معناداري رابطه بـین  اسمیرنوف و  -ها، از آزمون کولموگوروف  توزیع

هـاي همبسـتگی پیرسـون و اسـپیرمن بـه ترتیـب بـراي         متغیرهاي مورد نظر، از آزمـون 

  .هاي نرمال و غیر نرمال استفاده شد توزیع

  ها یافته

مدرس نمرات به دست آمده  تیتربدانشگاه  یسازمانفرهنگ  تیوضعیبررسبه منظور 

) 57ـ  77(يقـو و ) 36ـ   56(، متوسـط  )15ـ   35(فیضـع در سه سطح  اسیمقنیادر 

ـ تربدانشـگاه   یسازمانفرهنگ  تیوضع، 1در جدول . دندیگرديبند طبقه مـدرس را   تی

در محـدوده   یسازمانفرهنگ  اسیمقدر  ها آنکه نمرات  يافرادبراساس تعداد و درصد 

رصـد  ، د1در نمـودار  . اسـت  دهیـ گرد، مشخص ردیگیمگانه قرار هرکدام از طبقات سه

  .  نشان داده شده است يریتصوگانه به صورت  انتخاب هر کدام از طبقات سه
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  مدرس تیتربدر دانشگاه  یسازمانوضعیت فرهنگ  )1(جدول

  شاخصطبقه و           

  اسیمق

يقومتوسطفیضع

درصدیفراواندرصدیفراواندرصدفراوانی

285/211009/7625/1یسازمانفرهنگ 

  

1.5%

76.9%

21.5%

gavi

motavaset

zaif

  

  مدرس تیتربدر دانشگاه  یسازمانفرهنگ  تیوضع)1(نمودار

را در  یسـازمان فرهنـگ   تیوضعهایآزمودندرصد  9/76دهد که  ها نشان می بررسی

را  یسـازمان فرهنگ  هایآزمودندرصد از  5/21. اند مدرس متوسط دانسته تیتربدانشگاه 

وضـعیت فرهنـگ    هـا  نآدرصـد از   5/1قلمـداد کـرده و تنهـا     فیضـع دانشگاه  نیادر 

 جـه ینتتـوان یمـ یطـورکل به . اند نموده یابیارزيقومدرس را  تیتربدانشگاه  یسازمان

قـرار گرفتـه    یمتوسـط در دانشگاه تربیت مـدرس در سـطح    یسازمانگرفت که فرهنگ 

هاي متوسط به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی دانشگاه تربیت مدرس داراي ارزش. است

و تصـمیمات سـازمانی در حـد     دهـد یما تا حدود متوسطی شکل بوده و رفتار اعضاء ر

  .باشد هاي این فرهنگ می متوسطی ناشی از مفروضه

  مدرس تیتربدانش در دانشگاه  تیریمدوضعیت استقرار  )2(جدول

  شاخص طبقه و         

اسیمق

يقومتوسطفیضع

درصدیفراواندرصدیفراواندرصد  فراوانی

2620992/7658/3دانش تیریمد

متوسط

يقو

فیضع
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3.8%

76.2%

20.0%

  

  مدرس تیتربدانش در دانشگاه  تیریمداستقرار  تیوضع)2(نمودار 

مدرس نمـرات   تیتربدانش در دانشگاه  تیریمداستقرارتیوضعیبررسبه منظور 

و ) 57ـ   88(، متوسـط  )24ـ   56(فیضـع در سـه سـطح    اسیمقنیابه دست آمده در 

دانـش   تیریمـد اسـتقرار تیوضـع ، 2دول در ج. دندیگرديبند طبقه) 89-120(يقو

نـش در محـدوده   دا تیریمـد اسیمقدر  ها آنکه نمرات  يافرادبراساس تعداد و درصد 

درصـد  ، نیز 2در نمودار . ، مشخص گردیده استردیگیمگانه قرار هرکدام از طبقات سه

  .  نشان داده شده است يریتصوگانه به صورت انتخاب هر کدام از طبقات سه

دانـش را   تیریمـد استقرار  زانیمهایآزمودندرصد  2/76دهد که  نشان می هایبررس

 تیریمـد اسـتقرار   هایآزمودندرصد از  20. اند مدرس متوسط دانسته تیتربدر دانشگاه 

وضـعیت   هـا  آندرصـد از   8/3قلمداد کرده و تنهـا   فیضعدانش در دانشگاه مذکور را 

تـوان یمـ یطـورکل به . اند نموده یابیارزيوقمدرس را  تیتربدانشگاه  یسازمانفرهنگ 

 یمتوسـط دانش در دانشگاه تربیـت مـدرس در سـطح     تیریمدگرفت که استقرار  جهینت

  . قرار گرفته است

  

  

  

  

فیضع

متوسط

يقو
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  ـ کولموگروف رنفیاسمآزمون  جینتاجدول  )3(جدول 

عیتوزبودن  رنرمالیغ/ نرمال PمقدارK-Sمقدارnتعدادریمتغ

نرمال13058/088/0یسازمانفرهنگ 

نرمال13079/060/0دانش تیریمد

 دهیپدسازش با 

تعارض
نرمال ریغ13070/100/0

نرمال13026/108/0تیریمدتیحما

نرمال13035/105/0یسازمانتعلق 

نرمال ریغ13049/200/0يفردتیخالق

نرمال ریغ13073/100/0يرهبرسبک 

نمرات بـه   عیتوزنخست  يآماريمعناداراز نظر  قیحقتمفروضات  یبررسبه منظور 

از آزمـون   هـا  عیتوزنرمال بودن  یبررسيبرا. لحاظ نرمال بودن مورد آزمون قرار گرفت

ـ   رنفیاسـم آزمـون   جینتـا ، خالصـه  3جـدول  . ـ کولموگروف اسـتفاده شـد    رنفیاسم

و  یسازمانگ فرهن اسیمقهر دو  شودیمچنانکه مشاهده . دهدیمکولموگروف را نشان 

ـ مقاز سه خرده  ریغنرمال برخوردار بوده و به  عیتوزدانش از  تیریمد سـازش بـا    اسی

ـ توزهـا  اسیمقهمه خرده  يرهبرو سبک  يفردتیخالقتعارض،  بـا  .نرمـال دارنـد   عی

نرمـال اسـت و    ها اسیمقخرده و در اکثر اسیمقنمرات در هر دو  عیتوزنکهیاتوجه به 

ـ پارامترار آمـ  يهاروشاز  توانیم مفروضـات   یبررسـ در  نیبنـابرا . اسـتفاده نمـود   کی

يبراو  رسونیپیهمبستگند از روش نرمال دار عیتوزکه  ییها دادهيبراپژوهش حاضر 

  .استفاده نمودیم رمنیاسپیهمبستگنرمال برخورداند از روش  ریغعیازتوزکه  ییها داده

 ییدانـا تیریمـد و استقرار  ینسازمافرهنگ  نیبۀ، نتایج مربوط به رابط4در جدول 

نرمـال بـودن    لیـ دلالزم بـه ذکـر اسـت بـه     . مدرس ارائه شده است تیتربدر دانشگاه 

  .استفاده شده است رسونیپیهمبستگبیضراز آزمون   ها عیتوز

  دانش تیریمدبا  یسازمانبین فرهنگ  ۀرابط) 4(جدول 

Pمقداررسونیپrمقدارnرهایمتغ

یسازمانفرهنگ 
13056/0000/0

دانش تیریمد
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و  یسـازمان فرهنگ  نیبآن است که  يایگورسونیپیهمبستگبیضرنتایج محاسبه 

000/0و   r=56/0با شـدت    يمعنادارۀمدرس رابط تیتربدانش در دانشگاه  تیریمد

=p  وجود دارد.  

  دانش با تعارض تیریمدۀرابط )5(جدول 

Pمقدار رمنیاسپrs  مقدارnرهایمتغ

دانش تیریمد
130017/0845/0

تعارض

یبررسـ يبراها عیتوزبودن  رنرمالیغلیدل، آمده است به 5که در جدول  يا گونهبه 

اسـتفاده   رمنیاسـپ یهمبستگبیضردانش با تعارض از آزمون  تیریمدۀرابط يمعنادار

آن  يایـ گوp=845/0و rs  =017/0بـا   رمنیاسپیهمبستگبیضربررسی . شده است

ۀمدرس رابطـ  تیتربسازش با تعارض در دانشگاه  دهیپددانش و  تیریمدنیباست که 

  .وجود ندارد يمعنادار

  تیریمدتیحمادانش با  تیریمدۀرابط )6(جدول 

Pمقداررسونیپrمقدارnرهایمتغ

دانش تیریمد
13040/0000/0

تیریمدتیحما

، تیریمدتیحمادانش با  تیریمدۀرابط یبررسيبراشودیمهمانگونه که مشاهده 

کـه  چنـان . اسـتفاده شـد   رسونیپیهمبستگبیضراز آزمون  عیتوزنرمال بودن  لیدلبه 

ـ آن اسـت کـه    يایـ گورسـون یپیهمبستگبیضرمحاسبه  دهدیم، نشان 6جدول  نیب

بـا   يمعنـادار ۀمدرس رابطـ  تیتربدر دانشگاه  تیریمدتیحمازانیمدانش و  تیریمد

  .وجود دارد  p=000/0و   r=40/0شدت 

  یسازماندانش با تعلق  تیریمدۀابطر) 7(جدول

Pمقداررسونیپrمقدارnرهایمتغ

دانش تیریمد
13041/0000/0

یسازمانتعلق 
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 رسونیپیهمبستگبیضراز آزمون  ها عیتوزنرمال بودن  لیدلفرض فوق به  یبررس

، 7دانـش در جـدول    تیریمـد و اسـتقرار   یانسازمتعلق  نیبۀبررسی رابط. استفاده شد

ـ تربدر دانشـگاه   یسـازمان دانش و تعلق  تیریمدنیببیانگر آن است که محاسبه که   تی

  . وجود دارد  p=000/0و   r=41/0با شدت  يمعنادارۀمدرس رابط

  يفردتیخالقدانش با  تیریمدۀرابط )8(جدول 

Pمقداررمنیاسپrs  مقدارnرهایمتغ

دانش تیریمد
13059/0000/0

يفردتیخالق

 دهـد یمـ نشان  رمنیاسپیهمبستگبیضراست محاسبه  انینما، 8چنانکه در جدول

داري بـا  مدرس همبستگی معنی تیتربدر دانشگاه  يفردتیخالقبین مدیریت دانش و 

  .وجود دارد  p=000/0و rs  =59/0شدت

  يرهبردانش با سبک  تیریمدۀرابط )9(جدول 

Pمقداررمنیاسپrs  مقدارnرهایمتغ

  دانش تیریمد

130

  

58/0

  

000/0 يرهبرسبک 

يبـرا هـا  عیتوزبودن  رنرمالیغلیدلشود، به  ، مشاهده می9گونه که در جدول  همان

اسـتفاده شـده اسـت،     رمنیاسـپ یهمبستگبیضرفرض از آزمون  نیايمعناداریبررس

ـ از آن است که  یحاکنتایج  ـ تربدر دانشـگاه   يرهبـر دانـش و سـبک    تیریمـد نیب  تی

  .وجود دارد  p=000/0و rs  = 58/0داري با شدت  معنی ۀمدرس رابط

  يریگ جهینت

ـازمانی   ۀتر ذکر شد هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابط طور که پیش همان بین فرهنگ س

مشـخص   در ایـن مطالعـه  . دانش در دانشگاه تربیت مـدرس بـوده اسـت    تیریمدو استقرار 

ـازمانی در سـطح     قـرار گرفتـه    یمتوسـط گردید که دانشگاه تربیت مدرس از نظر فرهنـگ س

به عبارت دیگر دانشگاه تربیت مدرس از فرهنگی سازمانی برخوردار اسـت کـه داراي   . دارد

ـازمانی در حـد متوسـطی ناشـی از       ارزش هاي متوسط بوده و رفتار اعضـاء و تصـمیمات س

  . باشدهاي این فرهنگ می مفروضه
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پـژوهش بـا    هايدر زمینه وضعیت فرهنگ سازمانی در دانشگاه تربیت مدرس، یافته

ــان )1384(، کرمــی )1997(» گــوتن«، )1381(نتــایج محققــانی ماننــد زنجــانی ، بهامیری

نـاهمخوانی جزئـی نتـایج ایـن     . ، تا حدودي همسویی دارد)1383(، زبردست )1385(

لیل جامعه آماري متفاوت و نیز الگوهاي متفـاوتی  تواند به د تحقیق با تحقیقات قبلی می

  .که براي فرهنگ سازمانی در نظر گرفته شده باشد

دانش در دانشگاه مورد مطالعه نتایج نشـان داد کـه تـا     تیریمداز نظر میزان استقرار 

هاي الزم را فراهم آورند این نتیجـه   حد متوسط آمادگی الزم را دارند و باید زیر ساخت

تفـاوت چنـدانی بـین    ؛ و ، هماهنگ اسـت )1385(، بهامیریان )1384(هاي کرمی با یافته

هرچنـد کـه   . پژوهش حاضر و تحقیقـات مشـابه انجـام گرفتـه در ایـران وجـود نـدارد       

بهامیریان وضعیت کاربرد مدیریت دانش را نارضایت بخش دانسته، ذکر ایـن نکتـه نیـز    

انـد از   طبقـه ضـعیف را برگزیـده   الزم است که در پژوهش حاضر نیز میزان افرادي کـه  

  .اند بسیار بیشتر است افرادي که قوي را انتخاب کرده

داري بـین فرهنـگ سـازمانی و اسـتقرار      معنـی  ۀطور در پـژوهش اخیـر رابطـ    همین

تحقیقـات انجـام شـده در ایـن     . مدیریت دانایی در دانشگاه تربیت مدرس به دست آمد

. دهند قرار می تأییدپژوهشی را مورد  هايافتهحوزه نیز با نتایج پژوهشی همسو بوده و ی

اي قوي و مـؤثر   فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش را رابطه ۀرابط) 1384(کرمی 

دارند از آنجایی که دانش با کمک افرادي کـه   بیان می) 2000(» راستوگی« . دانسته است

فرهنگی و تعامـل انسـانی   کنند تولید شده است، ایجاد دانش به فاکتورهاي  باهم کار می

براي برقرار کردن یک سیسـتم مـدیریت دانـایی    ) 2002(از نظر هولوزکی . وابسته است

از دیـدگاه  . هاي فرهنگ سازمانی قرار دهیم موفق الزم است که آنرا بر اصول و مفروضه

هاي فرهنگ سازمان براي ایجـاد یـک    شناخت مشخصه) 1998(» تاکه اوچی«و » نوناکا«

  .ریت دانایی در سازمان ضروري و قطعی استسیستم مدی

هـاي موجـود در   چـالش  نیتـر  مهـم در پژوهشی، یکی از ) 2001(دیر و مک دونگ 

بیـان  ) 2000(گوپتـا  . اند دانسته هاسازمانهاي رایج در  اجراي مدیریت دانایی را، فرهنگ

مور فنـی  کردند که بحث مربوط به مدیریت دانایی بیش از آنکه مربوط به تکنولوژي و ا

رکـن   نیتـر  مهـم باشد یک بحث فرهنگی است و جلب اعتماد افراد در مدیریت دانایی 
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نشان داده که فرهنگ سازمانی نقش مـؤثري  ) 2000(دالنگ و فاي نتایج مطالعات. است

  . در برقراري سیستم مدیریت دانش دارد

چنین در این تحقیق مشـخص گردیـد کـه بـه ترتیـب بـین متغیرهـاي حمایـت         هم

یریت، تعلق سازمانی، خالقیت فردي، سبک رهبري، بـا اسـتقرار مـدیریت دانـش در     مد

هـاي  هـا در پـژوهش   فتـه ایـن یا .  داري وجـود دارد  عنـی م ۀدانشگاه تربیت مدرس رابط

اربـاب شـیرانی    ،)2000(، دالنگ و فاي)1384(، کرمی )1995( همکاران  داونپورت و

پـاولین   و )2001(پاتریکیا کوپو  ،)2002(ی هولوزک ،)1996(نوناکا و همکاران  ،)1381(

داري مثبت و معنی ۀرابط ها آنۀهم؛ و قرار گرفته است تأییدنیز مورد ) 2002(و ماسون 

نی، خالقیت فـردي و  هاي حمایت و تشویق مدیریت، احساس تعلق سازما لفهرا بین مؤ

  .اند با استقرار مدیریت دانش کشف کرده سبک رهبري

اي این تحقیق عدم وجود همبستگی بین سازش با پدیـدة تعـارض و   ه از دیگر یافته

که یک ناهمخوانی بـین نتیجـه   . استقرار مدیریت دانایی در دانشگاه تربیت مدرس است

در تبیین این نتـایج بایـد گفـت کـه تحقیقـات      . این تحقیق و تحقیقات قبلی وجود دارد

تواند ناشـی از   دلیل دیگر می؛ و ندا شده خود را بیان کرده تأییدهايمفروضهقبلی بیشتر 

  .  تفاوت جامعه آماري و عدم دقت پاسخ دهندگان در جواب به سؤاالت این مؤلفه باشد

هاي پژوهش حاکی از آن است که فرهنـگ سـازمانی    سرانجام با توجه به اینکه یافته

قوي و مؤثري با استقرار مـدیریت دانـایی دارد و از آنجـا کـه وضـعیت فرهنـگ        ۀرابط

دانشگاه باید در نظر داشته  نیامسئوالن  بنابراینسازمانی دانشگاه چندان مطلوب نیست 

تـر   باشند که براي استقرار مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی از تکنولوژي و امثال آن مهم

هاي فرهنگی مفیـد و مـؤثر بـر     است بنابراین با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی شاخصه

هایی که نامطلوب و غیـر مـؤثر بودنـد،     ویت گشته و شاخصهمدیریت دانایی حفظ و تق

  .تغییر یا اصالح شوند

در انجـام  ) علمی و کارکنان سـتادي  هیئتاعضاي (اعطاي آزادي عمل و استقالل به 

امور در تسریع نوآوري، کسب، خلق، توزیع و کاربرد دانایی در دانشگاه کمـک زیـادي   

گونه باشد کـه بـه افـراد تفـویض      به ایناه اگر سبک رهبري در دانشگ؛ و خواهند نمود

اختیار کرده و از آنان حمایت کند در این صـورت افـراد بـه کسـب و خلـق دانـایی در       
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هاي خود در کل سازمان میل و رغبـت بیشـتري پیـدا     ارتباط با کار خود و انتشار دانسته

ي پژوهشـی  هـا  یافتـه . بنابراین الزم است بسترهاي قانونی آن فراهم گـردد . خواهد کرد

؛ست که خالقیـت فـردي نقـش مهمـی در کسـب و توسـعه دانـایی دارد       ا حاکی از آن

ـ دانشگاه باید با دادن استقالل عمل به افراد و تشـویق بـه نـوآوري،     بنابراین را بـه  ان آن

  .کسب دانایی جدید و توسعه و اشاعه آن در سازمان ترغیب نماید

به سازمان دانسته و براي خود یا سـازمان  نتایج نشان داد که اگر افراد خود را متعلق 

پـس الزم   رودیمـ سازي کنند آمادگی سازمان براي استقرار مدیریت دانـایی بـاال    هویت

از عضـویت  ) علمـی و کارکنـان سـتادي    هیئت(است اقداماتی صورت گیرد تا کارکنان 

دانشگاه تربیت مدرس افتخار بیشتري کرده و براي این هویـت خـویش ارزش بیشـتري    

  .قایل شوند

و استانداردها و پاسخگویی مدیران در مقابل  انتظارهامطابق نتایج وضوح وظایف و 

. کنـد  هاي جدید تشویق میکارکنان افراد را براي کسب، خلق و تسهیم دانایی و نوآوري

توانـد نقـش    لذت سیستم رهبري دانشگاه با تفویض اختیار و مسئولیت بـه اعضـاء مـی   

  .ریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس داشته باشدبزرگی در استقرار مدی
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