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     بر ارتباط ميان دانش و فرهنگ بررسي  

 مدل معادالت ساختاری ابعاد اساس

 یمورد یمطالعه

 

 زاده طبریاصرعلي يداله، ن *پورمرتضي ولي اله   

 
 تخصصي مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل ادانشجوی دکتری   

 ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابلأعضو هي

 

دهد؛ مديريتي مدرن را در خود جای ميپُستديدگاهي در عصر کنوني که : چكيده

درک  آسانيو انتقال دانش برای  کارگيریبه ، سازماندهي، دهيشکلهنر  محوردانش

ثير بسزايي در أتواند تيت دانش به صورت صحيح ميشناسايي ابعاد مدير است. هاموقعيت

ها سازمانمحور، . ديدگاه دانشايفا نمايد و ... توسعه اقتصادی، فرهنگي، اجتماعي، سياسي

. لذا نمايدرا تسهيل مي آنکاربرد  دانش و مديريت کنددانش مجسم مي منابعرا به عنوان 

سسات، مراکز تحقيقاتي و افرادی هستند که با ؤها، مسازمان تماميوران اين پژوهش بهره

پژوهشگر  .نمايندرا حفظ  يهای رقابتتيمزتوانند ميشان در سازمانپويا  يايجاد محيط

را مورد مطالعه قرار  و رابطه آن با فرهنگ سازمان يسازمانمند است مديريت دانش عالقه

نموده ها نامهاقدام به سنجش متغيرها با استفاده از پرسش محققدر اين پژوهش،  .دهد

معادله ساختاری از . باشدمي 75برابر با  در مجموع تحقيقن يی اتعداد نمونه. است

به  ه است.داده شد صيپژوهش مناسب تشخ نيهای اداده ليهای مختلف برای تحلجنبه

در نهايت  .شودمياستفاده  Lisrel v8.8ارزيابي مدل و تحليل عاملي از نرم افزار  منظور

 دالت ساختاری نمايان شد.ابا توجه به ابعاد مدل مع ارتباط ميان دانش و فرهنگ

 وری.مديريت دانش، فرهنگ سازماني، بهره کليدواژه:

 

 مقدمه

يا فهمي از درک يك مفهوم دارد بيان مي( 1997-0212) 1اسالتریبه نقل از حوزه تعليم و تربيت های انديشمندان ديدگاه

و تصرف  ، تفسير، شناختتبييندانش از پيش موجود و جهان شمول نيست، بلکه به معني  کشفبه معني يك نماد 

قادر به دارد ما ميشل کريکتون بيان مي .سازنداحتماالت حرکتي است که خود را به اشکال متفاوت و اغلب مبهم آشکار مي

)ولي اله پور،  منطقي در ساختار هستي نخواهيم بود. با اين حال تغييرات وجود دارند درک ناگهاني تغييرات نژادی و غير

محور، اریو بهبود اثربخشي فرايندهای تج بازدهيافزايش  برای کنونيهای به چالشتوجه زيادی  مديريت دانش(. 1191

                                                           
 ياضيآمار، داشگاه مازندران دانشکده علوم ر یرشته يکارشناس يليمقطع تحص یآموختهدانش *

1 Slattery, 0212 
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مهم تلقي بسيار دانش در دسترسي به مزيت رقابتي پايدار عنصری . حال تکامل است سرعت دربه و  داردهمراه با نوآوری 

، همکارانو  1گراور)گيرد سرچشمه مي يواقعيت چنيناز رشد ادراک جامعه تجاری  مطابق با نياز به مديريت دانشو شود مي

فرايند که شامل چگونگي است های دانش خود ييدارااداره ي برای ی سازمانهاروش تمامي(. مديريت دانش، شامل 0221

 های امروزی مديريت دانشسازماندر  (.0225، همکارانو  0نيلمينيدانش است ) خلقو  استفاده، منتقل کردن، سازیذخيره

(. مديريت 0222و ديگران،  1)والترز است هاو دليل آن افزايش اهميت دانش در سازمان مطرح شدهمهم به عنوان يك مبحث 

ها در زمينه يادگيری )دروني کردن دانش(، کدگذاری دانش )بيروني کردن دانش، فرآيندی است که به واسطه آن سازمان

معتقد است اگر مديريت دانش  4(. داو1187، همکارانکنند )ابطحي و هايي را کسب ميدانش(، توزيع و انتقال دانش، مهارت

توانند به صورت يك عامل بازدارنده عمل کنند و اثربخشي مديريت دانش از در حال تعادل نباشند، مي و انعطاف سازماني

حالي که برخي پژوهشگران، دانش و  در؛ 7و همکاران ژانگپذيری سازماني يا بالعکس امکانپذير نخواهد بود، طريق انعطاف

مفهوم  (.1191قنبری و همکاران، اند )موفقيت مؤسسات دانستهپذيری و های محوری در تحرکمداری را يکي از قابليتدانش

تواند شامل اجزای مختلف کار، توزيع و توسعه مديريت دانش تعيين کننده ابزاری برای انجام و پيشرفت کاری است که مي

 (.0210، همکارانو  2یاراوهو بهبود مستمر را داشته باشد )المحصوالت و خدمات باشد و توانايي اجرای فعاالنه برای توسعه 

العملي عکس. مديريت دانش به عنوان استمديريت دانش  5پاولاز ديدگاه ترين مباحث مديريت يکي از جديدترين و کليدی

رويکردها به مديريت دانش در  تفاوت گردد.کنوني محسوب مي هایسازمانمون فزاينده محيط پيرا هایدگرگوني در برابر

باشد.  بنيانطالعاتا و بنيانفرهنگ ،بنيانتکنولوژی اندازهایچشممطابق با متعدد مديريتي  اندازهایچشمناشي از تواند مي

به  اندازها بستگيو چشمرويکردها  هر يكانتخاب . وابسته استبنيان انداز فرهنگچشمبه اشاعه دانش به  توجه بيشتر

 يابداهميت ميبنيان رويکرد فرهنگدانش در سازمان   کارکنان ميليبيهنگام رويارويي با . داردها سازمان هایموقعيت

ريزی گردد که سبب افزايش تعلق کارکنان را نسبت به ای طراحي و برنامهفرهنگ سازماني بايد به گونه  (.0227 ،8)گاتشالك

آشنايي بيشتری دارند، تر باشد، در نتيجه بيشتر کارکنان، از هدفهای سازماني سازمان فراهم کند. هر چه فرهنگ قوی

کنند. در چنين وضعيتي رضايت ها احساس مسئوليت و تعهد ميارزشهای فرهنگي سازمان را قبول دارند و نسبت به آن

کارکنان با وجود مديريت قوی به بهبود روحيه و انگيزش و عالقه کارکنان منجر شده، در عملکرد سازماني و اثربخشي آن 

 (.1181همکاران، گذارد )احمدی و تاثير مي

 مفاهيم، شواهد، سوابق تحقيق

ها روز به روز جايگزين انواع جديدتر در تحقيقي بيان داشت بازارها مرتباً دستخوش تغييرات هستند، فناوری 9نوناکا

هايي موفق گردند، سازمانيابند، محصوالت دچار تحوالت بنيادين ميگردند، رقبا در تنوع و تعدد روز به روز فزوني ميمي

سازی ها قبل از پيادهپردازند. در تحقيق ديگری نشان داده شد که سازمانهستند که به طور مستمر به توليد دانش جديد مي 

ها اصالح نمايند. بدين صورت برای های مديريت دانش، بايد فرهنگ سازماني خود را برای استقرار اين سيستمسيستم
                                                           

1 Grover et al., 0221 
0 Nilmini, 0222 
3 Walers et al., 0222  
4 Dove, 1111 
5 Zhang et al., 8272 
6 Alhawari et al., 8278 
2 Powell, 1111 
8 Gottschalk, 0222 
1 Nonaka, 1111 
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توسعه مديريت دانش،  هدفمند نمودن استفاده از دانش به عنوان يك مزيت رقابتي و راهبردی و نيز سازماندهي مراحل

گيری يك سازمان برای به کارگيری و شناخت وضعيت موجود سازمان در زمينه مديريت دانش و تعيين عوامل موثر بر تصميم

(. اشاره دارد به شناسايي عوامل موثر سازماني و شناخت 1189بهبود مديريت دانش امری ضروری است )عيسايي و همکاران، 

مختلف ضروری است. ات فرهنگ يك سازمان، مطالعمديريت دانش و ارتباط آن با برای شناسايي ش. صحيح ابعاد مديريت دان

  اند.هايي را ارائه نمودهنظران برای تشخيص نوع فرهنگ شاخصرو صاحباز اين

بقای دانش، مبنای آن خلق دانش،  که برمدل عمومي جريان دانش را در يك سازمان ترسيم نمودند  الگوی 1نيومن و کنراد

 های عملکردی هر يك نيز تعيينروابط حوزه مشخص تعريف و طوره ان بـيری از دانش در سازمگرهـانتقال دانش و به

سو ارتباط ميان نيازهای محيطي و تأکيد استراتژيك سازمان و از يك الگويي را ارائه کرده که از  0دنيل دنيسون .شودمي

بعدی تشکيل شده که  از يك ماتريس دو ونالگوی دنيس .دهدها را نشان ميسازگار با آنسوی ديگر نوع فرهنگ سازماني 

دهد. از برخورد يك بعد آن درجه تغيير و يا ثبات محيط و بعد ديگر نوع تأکيد استراتژيك )دروني يا بيروني( را نشان مي

گيرد که هريك با نوع تأکيد استراتژيك و ينيازهای محيطي و تأکيد استراتژيك سازمان چهار نوع فرهنگ سازمان شکل م

پذيری زيادی برخوردار است اين نوع فرهنگ که از انعطاف ؛فرهنگ سازگاری درجه ثبات محيطي مرتبط با آن سازگاری دارد.

محيط ها به در اين نوع سازمان ؛روني است. فرهنگ رسالتييگيرد که تأکيد استراتژيك سازمان بر محيط بدر حالي شکل مي

تأکيد نخستين اين فرهنگ دخالت دادن و  ؛رو نيست. فرهنگ مشارکتي در اما به تغييرهای شتابنده رو ،شودروني توجه مييب

هدف سازمان در اين  .مشارکت کارکنان در کارها با توجه به انتظارهای در حال تغيير و شتابنده محيط برون سازماني است

سازماني در رابطه با تأکيد اين فرهنگ بر محيط درون ؛يش بازدهي است. فرهنگ تداومحالت پاسخگويي تند به محيط و افزا

 فرهنگکند. بيني شده در ادارۀ کسب و کار پشتيباني ميثبات نسبي محيط است. فرهنگ تداوم از روندهای منظم و پيش

فرهنگ سازماني يريت دانش، يافتن های مدحث پژوهش. يکي از مهمترين مبااست دانش تيريمد یها جنبه از يکي يسازمان

مناسبي است که به بهترين وجه برای مديريت دانش مفيد است. در سازماني که گروه تيمي، درگيری در انجام وظايف و 

ای آزاد از دانش از طريق اند، اين عوامل منجر به شاخهاعتماد داشتن به يکديگر به عنوان عوامل فرهنگي شناخته شده

توان نتيجه گرفت که آزادی شود. همچنين ميند. اين امر سرانجام منجر به خلق، اکتساب و انتشار دانش ميگردسازمان مي

ها در انجام وظايف و موفقيت بيشتر سازمان در خلق، توسعه و عمل بيشتر به کارمندان سازمان منجر به همکاری بيشتر آن

 (. 0212 ،4؛ سيگانك0229، 1نزوبردای دانش خواهد شد )جبهره

 کاربرد و ، انتقالميتسه خلق، جهت در رفتارها بر فرهنگ، هاآن قيطر از که کننديم يمعرف را راه چهار 7يفه و النگيد

 تيريمد ارزش يدانش چه و شود يم تيريمد يدانش چه که نيا مربوط مفروضات فرهنگ، نکه،يا اول. گذارد يم ريتاث دانش

 چه از کند يم مشخص کرده، فريتع را يسازمان و یفرد دانش نيب ارتباطات فرهنگ، که نيا دوم .دهديم شکل را دارد

 گسترش را آن تواند يم يکس چه و کند ميتسه را آن ديبا يکس چه کرده، کنترل را يخاص دانش تا روديم انتظار يکس

 خاص طيشرا كي در دانش چگونه کند،يم مشخص که کنديم جاديا ياجتماع تعامالت یبرا را یانهيزم فرهنگ، سوم،. دهد

 در و دهيگرد دييتا شده، جاديا د،يجد دانش هاآن قيطر از که را ييهانيقرا فرهنگ، که، نيا چهارم. شوديم استفاده

                                                           
1 Newman, Conrad, 0222 
0 Denison, 0222 
3 Jones, 0221  
4 Ciganek, 0212 
2 Delong & Fahey, 0222 
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تواند به صورت با توجه به ادبيات پژوهش حاضر مدل کاربردی پژوهش مي .دهديم شکل کند رايم دايپ گسترش هاسازمان

 ذيل ترسيم گردد.

 
 تحقيق بر اساس ادبيات پژوهشمدل کاربردی  .1شکل 

  پژوهش سؤال

های گوناگون ارائه شده ها در مدلشود اما به دليل به کارگيری فرضيهبندی ميبه آساني فرضيه 1، شکل مدل مفهومي

هايي، پژوهشگر اقدام به طرح محققان و تکرار بيش از پيش چنين مدلمديريت دانش و ارتباط آن با ساير ابعاد توسط برای 

سوال نموده است به عبارتي در اين تحقيق محقق قصد دارد به سوال پژوهش پاسخ دهد و بر اساس پرسش طرح شده تنها 

 پوشي نمايد.های آسان چشمساختار مدل را بررسي و از ارائه فرضيه

  ؟نمايدتبيين ميبا توجه به ابعاد ارائه شده  را ميان دانش و فرهنگمدل مفهومي پژوهش ارتباط آيا 

 نوآوری

، توسعه تواند تاثير بسزايي در کيفيت خدماتهای گوناگون مديريت دانش به صورت صحيح ميشناسايي ابعاد و جنبه

محور، ه باشد. ديدگاه دانشو نوآوری سازماني و غير سازماني داشت پيشرفتو همچنين  اقتصادی، فرهنگي، اجتماعي، سياسي

نمايد و مديريت آن يکپارچگي توسعه و کاربرد دانش را تسهيل ها را به عنوان مخازن دانش و شايستگي مجسم ميسازمان

ها، موسسات، مراکز تحقيقاتي و افرادی هستند که با ايجاد يك محيط کاری وران اين پژوهش کليه سازمانکند. لذا بهرهمي

 شان را حفظ نمايند.های رقابتيتوانند پيشرفتده ميپويا و آموزن

 

 

 فرهنگ دانش

 ماموريت

 پذيریانعطاف

 پذيریتطابق

 درگيری در کار

 استفاده از دانش

 

 انتقال دانش

 

 ابقای دانش

 

 خلق دانش
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 روش پژوهش، جامعه و نمونه آماری

 و رابطه آن با فرهنگ سازماني را مورد مطالعه قرار دهد بنابراين سازمانمديريت دانش در  مند استچون پژوهشگر عالقه

ی نظريات و الگوهای موجود، به منظور اجرای پژوهش، عالوه بر مطالعه باشد.روش پژوهش توصيفي از نوع پيمايشي مي

جامعه آماری عبارت است از تعدادی عناصر  .نموده استها نامهپژوهشگر اقدام به سنجش متغيرها با استفاده از پرسش

ي است که بين صفت مشخصه، صفت. (1191)آذر و همکاران،  مطلوب مورد نظر که حداقل دارای يك صفت مشخصه باشند

-نمونه. (1185، و همکاران دانايي فردهمه عناصر جامعه آماری مشترک و متمايز کننده جامعه آماری از ساير جوامع باشد )

جامعه آماری پژوهش دانشجويان (. 1192برداری، فرايند گزينش و انتخاب تعداد محدودی از اعضای جامعه است )سکاران، 

ای به نمونه ،(آسانسهل و گيری از طريق نمونه) گيریدر اين تحقيق برای نمونه باشند.بابل مينور شهرستان دانشگاه پيام

االت ؤس نام جهت سنجش و ارزيابيآوری اطالعات شامل يك پرسشنامه بيابزار جمع صورت کامالً تصادفي، انتخاب گرديد.

 ن پژوهشيتعداد نمونه ابرگشت داده شد. به عبارتي  پرسشنامه 75پرسشنامه توزيع شد که در نهايت  52باشد. تحقيق مي

است.  آوری اطالعات مورد نياز از روش ميداني استفاده شدهدر اين پژوهش جهت جمع. باشدمي 75برابر با  در مجموع

 .باشدمي %485.برابر با مقدار  1ضريب آلفای کرونباخهمچنين 

 هاروش تجزيه و تحليل داده

و  هايژگيارائه و یبرا يفيآمار توص قيتحق نياستفاده شده است. در ا SPSSافزار آماری ها از نرمداده توصيفي ليجهت تحل

 ليتحل یبه کار گرفته شده است. برا قيتحق یهاافتهي حيو توض ليتحل یبرا يجامعه مورد مطالعه و آمار استنباط اتيخصوص

 ليو تشک رهايپژوهشگر به دنبال کاهش حجم متغ تر،ياتيحال عمل نيو در ع تر، عينيتريعلم يجيبه نتا دنيها و رسداده

 يسع يعامل ليتحل گر،ياستفاده کرد. به عبارت د توانيم يعامل ليکار از تحل نيا یباشند. برايها مآن یبرا یديساختار جد

 ،يمنؤ)م مشاهده شده دارد یرهايمتغ نيب يهمبستگ یالگو نييها به منظور تبعامل اي ياساس یرهايمتغ ييدر شناسا

 ،ي)کارشک نموداستفاده ليزرل  از نرم افزارتوان ميو تحليل عاملي معادالت ساختاری (. به منظور ارزيابي مدل 1189 ،يمؤيق

مدل  ه است.داده شد صيپژوهش مناسب تشخ نيهای اداده ليهای مختلف برای تحلمعادله ساختاری از جنبه (.1191

نيز موسوم است.  0تحليل مسيرشود و به معادالت ساختاری برای مقايسه يك توزيع نظری با توزيع مشاهده شده استفاده مي

کند که برای اساس روابط متغيرها ترسيم  که پژوهشگر يك مدل نظری را بر به عبارتي تحليل مسير به منظور آن است

افزارهايي های نرمبا توجه به توانمندی گيرد.ميبهره  χ²دو يا  -زمون خيآاز تعيين نيکويي برازش )برازش مناسب مدل( 

 توان از آن به سهولت استفاده کرد.مي و ... Lisrel ، Smart PLS، Amosهمانند

  های تحقيقفتهاي
 

  3آمار توصيفي
 

گيرد آن را آمار توصيفي های آماری با استفاده از سرشماری تمامي عناصر آن انجام ميچنانچه محاسبه مقادير و شاخص

 (.1191، همکاران)آذر و گويند 

                                                           
1 Cronbach's Alpha 
0 Path Analysis 
3 Descriptive Statistics 
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آمار توصيفي .1جدول   

 تحصيالت  سن  جنسيت
 درصد فراواني  درصد فراواني  درصد فراواني 

 82.5 42 ليسانس 22.5 18 سال 02زير  40.1 04 مرد

 19.1 11 غير از ليسانس 11.1 19 سال 02باالی  75.9 11 زن

 122 75 کل 122 75 کل 122 75 کل

درصد  75.9و  جنسيت مذکردرصد پاسخگويان،  40.1دهد نشان مي های پژوهش بر حسب جنسيتتحليل يافته وه تجزي

باالی  درصد 11.1سال و  02درصد زير  22.5که دهد نشان ميسن بر حسب  هايافته .اندداشتهنث ؤمجنسيت دانشجويان 

 اند.بودهدرصد در مقطعي غير از ليسانس  19.1درصد در مقطع تحصيلي ليسانس و  82.5همچنين  .باشندسال مي 02
 

 1استنباطي آمار
 

ها با استفاده از نرمال بودن دادهاستفاده شده است. قبل از بررسي مدل يابي لمد ریماآ تکنيكاز در تحقيق استنباطي 

پژوهش پاسخ دهد بررسي  ؤالاسميرنوف تعيين شد. در اين تحقيق از آنجا که محقق تنها قصد دارد به س -آزمون کلوگروف

 ساختار مدل مناسب است.
 

 مدل ساختاری )تحليل مسير(بررسي 
 

 مورد نظر بصورت ذيل ترسيم شده است. افزار ليزرل بر اساس نمونهمفهومي تحقيق با کمك نرم مدل

 
 . مدل معادالت ساختاری در حالت تخمين استاندارد0شکل 

در مدل فوق حاصل عدد  (.1191)هومن، باشد  1اسکور تقسيم بر در جه آزادی کوچکتر از  -بهتر آن است که نسبت کای

 دانش و فرهنگمناسب  . بنابراين مدل ساختاری(1)که نشان از برازش مناسب مدل دارد 1کوچکتر از  19بخش بر  41.00
  در نمودار فوق نمايان است. ها و متغيرهاثر از شاخصأمت

 

                                                           
1 Inferential statistics 
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 ، پيشنهاداتنتايج

فرهنگ کنيم. ي، احساس و عمل متفکر يمتفاوتهای روشبه که در صورتي نمائيم کنترلرا  ايدن كيبا هم  توانيمميچگونه 

. شودميبه کار گرفته موسسات  گريد ايو ها که توسط سازمان ميان فردی است يذهن نگرشتفاوت در  يبه معن يسازمان

فرهنگ مشخص شد يابي معادالت ساختاری بر اساس مدلدر اين تحقيق است و  قيعم هاارگانفرهنگ بر روی  ريثأت

تنها در  های زماني و اجرايي،دليل محدوديت به داشت که تحقيق حاضر بايد توجه. دهديقرار م ريثأت دانش را تحتسازماني 

است. بنابراين در تعميم نتايج حاصل از اين پژوهش بايد جانب احتياط را  گرفتهانجام ای از دانشجويان دانشگاه بين نمونه

، نشان از پژوهشثير عوامل مدل در نتايج حاصل از اين أساختاری و مشخص شدن تمعادالت ترسيم مدل  حفظ نمود.

 به توجه لذا تر هر يك از اين عوامل دارد.و واکاوی عميق تحقيقمفهومي اهميت هر چه بيشتر ابعاد مطرح شده مدل 

 .يابددر اين خصوص اهميتي دوچندان مي نگرانهندهيآ مطالعات

 زير است:پژوهش حاضر به صورت  پيشنهادات

 ای که از نظر جغرافيايي مناطق وسيعي را  پوشش دهدبه گونهتر اجرای پژوهش در سطحي گسترده. 

  به  هاهايي بر اساس ابعاد مدل کاربردی پژوهش و استنتاج نتايج حاصل از فرضيهبا ايجاد فرضيهاجرای پژوهش

 .آشکار سازدرا  سازمان های رقابتيپيشرفتای که گونه

 فرهنگ اصيل ايراني اسالميابعاد  ای کهبه گونهمحور مديريت دانش اسالمهای شاخصبر اساس  اجرای پژوهش 

 .نمايان گردد
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 نوشتپي

حاسبه م 2.28، اين شاخص کمتر از 1های ديگری نيز برای برازش مدل وجود دارد. از جمله شاخص خطای مجموع مجذورات ميانگين. شاخص1

-و شاخص بنتلر 1های نيکويي برازشنزديك به صفر و شاخص 0هاشد که نشان از برازش مناسب مدل دارد. همچنين ريشه ميانگين مجذور باقيمانده

 محاسبه شد. 2.9بزرگتر از  4بونت و مشابه آن
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