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:چکیده
به منظور بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمـران و            

انتخـاب  ي آن با فرهنـگ سـازمانی دانـشگاه، بـا    روابط ساده و چندگانه
ــصادفی و مــشارکت  نفــر از 119نفــر از اعــضاي هیــأت علمــی و 188ت

هاي مدیریت دانـش و فرهنـگ       پرسشنامه کارشناسان دانشگاه در تکمیل   
نتـایج تحقیـق داللـت    .  تحلیلی انجام شـد    -سازمانی، تحقیقی توصیفی    

تر دارند که مطلوبیت مدیریت دانش در سطح دانشگاه شهید چمران پایین          
ها با شاخص مطلـوب  از حد متوسط است و تفاوت میانگین نمرات آزمودنی      

بـین مـدیریت دانـش و فرهنـگ         .  مفروض در این پژوهش، معنادار است     
بر .  ي معنادار و مثبتی مشاهده گردید     هاي آنها رابطه  سازمانی و اکثر مؤلفه   

هـاي  اساس تحلیل رگرسیون گام به گام مشخص شـد کـه از بـین مؤلفـه       
فرهنگ سازمانی، پنج مؤلفه، شامل حمایـت مـدیریت، هویـت، کنتـرل،             

ار بـر مـدیریت دانـش       پذیري داراي تأثیر معناد   سازش با تعارض و ریسک    
درصـد از واریـانس مـدیریت    36هستند و این پنج مؤلفه روي هم قادرند      

توانـد بـه    سازي می ي درونی طبق نتایج، مؤلفه  .  بینی نمایند دانش را پیش  
.بینی نمایددرصد از فرهنگ سازمانی دانشگاه را پیش25تنهایی 

سازي، حمایت مدیریت، دانشگاه ه، درونیمدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، دانشگا:کلیديمفاهیم
شهید چمران
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و بیان مسألهمقدمه
امـا عمـالً از زمـانی کـه     ،هر چند مدیریت دانش، اصـطالحی نـسبتاً نـو و تـازه اسـت     

اي خـود را بـه فرزنـدان و شـاگردان     صنعتگران و صاحبان مشاغل مختلـف، تجـارب حرفـه       
گیري صحیح  ها نیازمند بهره  سازمان يههم .اند، وجود داشته است   نمودهخویش منتقل می  

شناسـایی نـوع و   .افزون دانش و اطالعـات هـستند  تغییرات سریع و رشد روز    و به موقع از   
آوري و ي کــسب و جمــعمیــزان دانــش و اطالعــات مفیــد و مــؤثر بــراي ســازمان، نحــوه 

ز آن، در بـرداري صـحیح ا  دهی، چگونگی پردازش و در نهایت چگونگی توزیع و بهره    سازمان
ي خـود   هاي هر سازمانی است که امروزه نه تنها براي بقاء، بلکه بـراي توسـعه              رأس اولویت 

.خالصه کـرد   1نام مدیریت دانش  توان در مفهومی به   ها را می  این فعالیت  يکوشد و همه  می
هـا در پـی شناسـایی عوامـل تأثیرگـذار و بـسترساز ایجـاد        به همین دلیل است که سازمان    

بـرداري  موقع از منابع دانشی خـود و محـیط پیرامـون بهـره            اند تا به  دانش برآمده مدیریت  
اي از دانـش سـازمان را   هاي مدیران بخـش قابـل مالحظـه   دانش، تجربیات و مهارت   . کنند

رو شناخت و تجزیه و تحلیل اجزاء و محتواي این تجربیـات، بـدون              از این . دهدتشکیل می 
هـاي  ضـرورت دارد روش    .اخت و تحلیلی ناقص خواهد بـود      فهم فرایند مدیریت دانش، شن    

شـناخته شـود  مـؤثر تـسهیم و انتقـال دانـش درون سـازمان و مـدیریت دانـش سـازمان        
دانش چیزي : عقیده دارد که،)1993(3در این راستا، دراکر). 38-45: 2،1382مارتنسون(

يارزش و مهـم در جامعـه  تنهـا منبـع اقتـصادي بـا          يمنزلـه فراتر از سرمایه یا کـار و بـه        
شـعبانی ورکـی و      زاده،قلـی حـسین ازنقـل   بـه   ؛  2000،  4راولـی (محور مطـرح اسـت      دانش

، مشوق تأمل و کنکـاش بیـشتر در ایـن    تأکید بر این ارزشمندي   ). 5-27: 1384مرتضوي،
.زمینه است

گـذاري  آیا ایـن دانـایی و سـرمایه        .ها باید متکی به دانایی برتر باشند      مدیریت سازمان 
ي ارزشمند خواهـد    هامدیریت دانش منجر به مدیریت بهینه و سرمایه        يهدفمند در زمینه  

حیـات   يکه اهمیت مدیریت دانش در رسیدن به موفقیت سازمانی و ادامه          شد؟ با وجود این   
شود، هنوز درك بسیار کمـی از  آن امري بدیهی است و دانایی به مثابه توانایی برشمرده می          

زاده، حـسن (و هدایت دانش در جهت تحقق اهـداف سـازمانی وجـود دارد         چگونگی تسهیم 
کـه قـدر مـرد بـه        ***** مرا به تجربه معلوم شد در آخر عمر         « :گویدشاعر می  ).1386

توان گفت وجه تمایز بشریت و آنچه موجـب         به این بهانه می   . »علم است و قدر علم به مال      
قدر است که   ست و البته دانشی ارزشمند و گران      شود، دانش ا  برتري، سلطه و سعادت او می     

1 knowledge management
2 Martenson
3 Drucker
4 Rowley
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تر، دانشی است که قابلیت تبدیل بـه   ه بیان دیگر دانش برتر و ارزشمند      ب. به ثروت بیانجامد  
. ثروت و سرمایه را داشته باشد و البته چنین دانشی نیازمند مدیریت شدن است

، توانـایی   هاآوريفن سانی،بر اساس ارزیابی از نتایج تحقیقات، عواملی از جمله منابع ان          
يکارگیري دانش، ساختار سـازمانی و فرهنـگ سـازمانی، بـا موفقیـت و گـسترش برنامـه                  ب

هـا از   اي در سـازمان   شناسایی این عوامل، اهمیـت بـالقوه      . مدیریت دانش همبسته هستند   
عنـوان دلیـل اصـلی نـوآوري در     فرهنـگ سـازمانی ب  ). 1،2006چـوي (دارد جمله دانشگاه

یت دانش شناخته شده است؛ و لذا فقدان فرهنگ سازمانی براي خلـق و نـشر تـسهیم       مدیر
سازي فرهنـگ   آماده ). 2006،  2پیالنیا(ها است جویی بین سازمان  دانش، دلیل اصلی رقابت   

ترین چـالش اسـت؛   ترین و مشکلیک سازمان براي مدیریت دانش مهم) ها و رفتارها ارزش(
گـذاري دانـش و   انگیزه، تمایل و توان افراد براي به اشـتراك       زیرا موفقیت مدیریت دانش به    

عنـوان عامـل   تواننـد بـه  افراد در سازمان، همیشه می   . استفاده از دانش دیگران متکی است     
افراد ممکـن اسـت      . آوري براي مدیریت دانش تلقی شوند     توانمندساز و یا مانع فرایند و فن      

بـه تـسهیم     ،دوسـتی هرت و منزلت یا گاه نـوع      دالیل مختلفی مانند عمل متقابل، کسب ش      ب
ها امري اجتناب   گذاري دانش در سازمان   اشتراك ،اما با وجود موانع مختلف     .دانش بپردازند 

اما براي تغییر دیدگاه و رفتار افراد و کاسـتن از موانـع، بایـستی فرهنـگ بـه                    و ناپذیر است 
).1386زاده، حسن(اشتراك گذاشتن دانش ایجاد شود 

هاي آموزشی، دانش را در بطن و متن خود دارند، اما آنچه در این فراینـد       ه سازمان کلی
هـاي دانـش،    هـا در نقـش سـازمان      دانشگاه .آفرینی آگاهانه است  مهم است، آگاهی و دانش    

.نماینـد هاي اصلی خـود را معطـوف بـه یـادگیري، خلـق و نـشر دانـش مـی                   عمدتاً فعالیت 
بنابراین الزم اسـت     دهد؛ي مربوط به دانش را انجام می      هاتدانشگاه، بخش عظیمی از فعالی    

زاده و  قلـی حـسین (آموزشـی شـناخته و تـصریح شـود          جایگاه مدیریت دانش در این نظام       
).5-27: 1384همکاران، 

از جمله   .مدیریت دانش ارائه شده است     يهاي مختلفی در زمینه   نظریه،  در این راستا  
بـه  ،4شـدن اجتماعی: ي تولید و تبدیل دانش سازمانی شامل      لفهؤکه چهار م  3نوناکاي  هنظری

، بـه   5شـدن ها و مفاهیم ذهنـی؛ برونـی      معناي فرایند ایجاد دانش نهفته جدید، نظیر مهارت       
، به معنـاي فراینـد تبـدیل        6معناي فرایند بیان دانش نهفته به صورت دانش صریح؛ ترکیب         
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ی تبدیل دانش صریح به دانـش نهفتـه در          ، یعن 1سازيدرونی ودانش صریح به دانش صریح      
صـدد  با استناد به نکات فوق، تحقیق حاضـر در    .گیردمیبر مند را در  نظام يقالب مجموعه 

جستجوي پاسخی براي این سؤاالت است که وضعیت مـدیریت دانـش در دانـشگاه شـهید                 
ین دانشگاه  چمران چگونه است؟ و تا چه اندازه وضعیت مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی ا             

رابطه دارد؟

دانش سازمانی
مطرح شد، بـر ماهیـت فعـال و    ) 1385(ي خلق دانش سازمانی که توسط نوناکا     نظریه

این نظریه که کارکرد اصلی   . ذهنی دانش و اصالح باورها و جلب مشارکت مردم تأکید دارد          
عنوان بخـشی از    افراد و متبلور ساختن آن ب      يوسیلهمان را در تقویت دانش خلق شده ب       ساز

متبلـور  ) 1385(2داند، بعداً در مدل مشهور نوناکا و تاکی اوچی        دانشی سازمان می   يشبکه
.دهـد دانش نهان و دانش عیان و فرایندهاي انتقال آنها، اساس این مدل را تشکیل می    . شد

:براي تبدیل دو نوع دانش مذکور چهار فرایند تبدیل دانش وجود دارد که عبارت است از
عنـوان فراینـد    سـازي، ب  ي اجتمـاعی  شیوه :)از ضمنی به ضمنی   (شدناجتماعی-1

هـاي فنـی    اشتراك تجارب و در پی آن خلق دانش ضمنی از قبیل الگوهاي ذهنی و مهارت              
با دانش ضمنی، همان چیـزي اسـت         )نهفته(تعامل دانش ضمنی  .شودمشترك تعریف می  

هاي مشترکی دارنـد، اتفـاق      بین همکارانی که ایده    هاي کارآمد و یا   که در خالل پویایی تیم    
.)1385، و همکاراننوناکا(افتد می

د، دانـش ضـمنی در قالـب        فراینـ در ایـن     :)از ضمنی به آشـکار    (سازيبرونی-2
هـا،  هاستفاده از اسـتعار    .شوندها به واقعیت عملی تبدیل می     ایده مفاهیم صریح بیان شده و    

، باشـد هاي بارز تعامل این نوع دانش آشکار با ضـمنی مـی  نمونهز اهامثلالها و ضرب  تمثیل
و تجـسم   ) ها، عقاید و غیره   تجارب، ایده (دانش ضمنی    به آشکار شدن   در یک جو تیمی    که

، و همکـاران   نوناکـا (کنـد   کمـک مـی   هاي دیگـران    تصویري روشن و شفاف از ایده      ذهنی و 
.)2007، 3؛ سارابیا1385
ترکیب، تلفیق اشکال مختلف دانش     يمرحلهدر   :)به آشکار آشکار  از(ترکیبی  -3

هاي گوناگونی از دانش   ، دانش آشکار در قالب مجموعه     در این فرایند  . گرددصریح میسر می  
هـا و جلـسات گروهـی       اند و یا در طول نشست     که پیش از آن مبادله، منتشر و مستند شده        

بنـدي  نظور خلق دانـش جدیـد، دسـته       مه  باند، پردازش شده، سپس   مورد بحث قرار گرفته   

1 enternalization
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کـرد،  تـوان آن را بیـان     راحتی مـی  بدر این حالت که دانش، عینی و آشکار است،         ؛شوندمی
).1387، 1سالیز و جونز؛ نقل در 1385نوناکا، (و یا انتقال داد نمودمستند

در این فرایند دانـش صـریح در قالـب ضـمنی،             ):از آشکار به ضمنی   (سازيدرونی
د از مسائلی کـه نیازمنـد حـل و فـصل            فرتصورات ذهنی    بیاناین شیوه به     .یابدتجسم می 

هـاي خـوب را مبنـاي       ایدهکنند تا میسعی ءبر این اساس، اعضا   . کندکمک می باشند،  می
یـک فرهنـگ     يها در ایجاد تفاهم و توسـعه      کردن این ایده  درونی.عمل خویش قرار دهند   

این امر مستلزم تصریح دانـش ضـمنی آشـکار           .ثر است ؤم )یادگیري از راه عمل   (یادگیري  
و نوناکـا (باشـد هـاي موفـق در سـازمان مـی    ها و حکایـت   شده در قالب اسناد، دستورالعمل    

سازمان . شودآفرینی سازمانی تلقی می   دانش ضمنی افراد، اساس دانش    .)1385،  همکاران
تبـدیل  سـازي و ترکیـب      برونـی  ،زيسادرونی ،ي اجتماعی شدن  باید دانش را با چهار شیوه     

آفرینی سازمانی یک فرایند مـارپیچی      بنابراین دانش  سازي کند؛ توسعه دهد و نهادینه    ،کرده
در ایـن  .یابـد است که از سطح فـردي شـروع و در سـطح گـروه و سـازمان گـسترش مـی          

افتد که فرایندها، تبدیل دانش از ضمنی به آشکار و همچنین از انفرادي به جمعی اتفاق می          
). 1385نوناکا و همکاران (انجامد در نهایت به خلق دانش خاص سازمانی می

فرهنگ در ادبیات مدیریت دانش
فرهنگ تبادل "مفهوم فرهنگ در ادبیات مدیریت دانش در قالب مفاهیمی همچون 

با این وجود به منابع . گر شده استو یا مفاهیمی مشابه، جلوه"فرهنگ دانشی"، "دانش
و یا "جو سازمانی"، "فرهنگ سازمانی"خوریم که در آنها عناوینبسیار زیادي برمی

). 2004، 2و لوپز2005بوك، ؛2006آردیچولی، (مطرح شده است "فرهنگ ملی"
فرهنگ دانشی که یکی از انواع خاص فرهنگ سازمانی است، مبین یک روش زندگی 

نفع و استفاده از دانش خود و دیگران بهسازمانی است که افراد را در جهت خلق، تبادل 
، 3الیور و کاندادي(سازد سازمان و در راستاي موفقیت پایدار آن برانگیخته و توانمند می

2006.(
ها، واحدهاي باور بر این است که فرهنگ بر رفتارهاي مرتبط با دانش، افراد، گروه

مهمی بر تعیین این موضوع دارد فرهنگ، تأثیر. باشدسازمانی و کل سازمان تأثیرگذار می
از فرهنگ ).2007، 4کینگ(زمانی و با چه کسی تبادل کردکه چه دانشی را باید در چه

ترین عامل تأثیرگذار بر مدیریت دانش و یادگیري سازمانی یاد شده عنوان مهمسازمانی ب

1 Sallis and Jones
2 Ardichvili, Bock and Lopez
3 Oliver and Kandid
4 King
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ي مدیریت هانظام،)2003(2السنيعقیدهبه ).2003، 1جینز و پراسام پانیچ(است 
هاي جدید در دانش چیزي فراتر از تکنولوژي را شامل شده و فرهنگ سازمانی که نقش

مروري بر ادبیات .نمایدآفرینی ایفا میشود، نقش اساسی در دانشمتن آن تعریف می
دهد که حضور یک نوع فرهنگ هاي عصر حاضر نشان میمدار در سازمانهاي دانشفرهنگ

در متون مختلف تأکید . ر مدیریت دانش در سازمان ضروري استخاص براي اجراي مؤث
شده است که اجراي موفق فرایندهاي مدیریت دانش مستلزم فرهنگی است که بر تبادل 

؛ نقل 1388ریاضی و درویشی، (کند دانش، اعتماد باز عمل کردن و خالقیت پافشاري می
). 1388زاده و همکاران، در حسن

واند هم باعث سهولت و هم مانع بزرگی براي قبول سیستم تفرهنگ سازمانی می
هاي فردي و گروهی ممکن است نقش اصلی را در مدیریت دانش باشد و به دلیل ویژگی

بر). 3،2008سیگانک، نیکولز و سرایت(دانش بازي کند قبول یا رد سیستم مدیریت
بین افراد و دانش گريهواسط،با باورسازيفرهنگ،)2000(4فاهیاساس نظر دي النگ و

و دانش در شرایط خاص گی استفاده ازتعامالت اجتماعی و چگونيزمینه، ایجاد سازمانی
در.گذارد، بر مدیریت دانش تأثیر میخلق و پذیرش دانش جدیددهیهمچنین شکل

فرهنگ ويرابطه، )2004؛  نقل در با، 1998(5کویینهاي کامرون و نظریات و تئوري
یک فرهنگ به تنهایی و شود که تشریح میگونه دادهاي سازمانی با مدیریت دانش اینبرون

بین فرهنگ و شرایط محیطی ؛نیستشرایط محیطی پاسخگو يبه بهترین وجه در همه
الزم براي پذیرش عملکردهاي ابفرهنگ سازمانی مستقیماً.باید انطباق وجود داشته باشد

.مرتبط استسازمان بقاي
هاي قدیمی سازمان رساختایندها وافريآگاهانهحذفتغییر فرهنگ سازمان نیازمند 

رسمی ساختن این يایده.استیندها و ساختارهاي جدیداو همچنین رسمی کردن فر
سازمانی که نقش بسیار مهمی يطور واضحی به حافظهیندها و ساختارهاي سازمانی بهافر

.گرددمیش دارد، بازیندهاي مدیریت دانادر هدایت فر
هاي حاصل از پردازش دانش در فرهنگ رسوخ و رسوب همچنان که مفروضات و یافته

مفروضات و .تواند بر مدیریت دانش تأثیر بگذاردکند، فرهنگ سازمانی نیز میمی
توانند به رفتارها و نتایج مناسب و یا نامناسب مدیریت دانش هاي خاص سازمانی میارزش

ي کافی جهت تبادل دانش، ي مثبت و انگیزهعنوان مثال وجود روحیهب.دمنجر شون

1 Jans & Prasampanich
2 Lawson
3 Ciganek, Nicholls & Srite
4 De Long & Fahey
5 Cameron & Quinn
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حاکمیت فضاي باز در سازمان، و یا وجود اعتماد متقابل بین کارکنان یک سازمان، همگی 
هایی چون رقابت مخرب بین افراد؛ یا تمایل تأثیر مثبت بر مدیریت دانش گذاشته و ارزش

دیریت خود با دیگر اعضاي سازمان، اثر نامطلوبی بر مبه توقف و اجتناب از تبادل دانش 
).2009، 1هورلندو2004با، (دانش خواهد داشت 

مقبولیت نسبتاً عامی وجود دارد که فرهنگ سازمانی به نظام مفاهیمی اشاره دارد که 
.کندها متمایز میعموم اعضاي سازمانی مشترك بوده و آن سازمان را از دیگر سازمانبین 

با یکدیگر درآمیخته و مرتبط وقتی، ده عنصر فرهنگ سازمانی)1374(نظر رابینز به
به لحاظ جامعیت و این ده مؤلفه.دنسازمیماهیت فرهنگی سازمانی را نمایان،شوندمی

:شوندرار گرفته و به شرح ذیل تعریف میوجوه اشتراك آنها با دیگر الگوها، مبناي مطالعه ق
. میزان مسئولیت، آزادي عمل و استقاللی که افراد دارند: تابتکار و خالقی-1
ها و عملکردهاي مورد انتظار از سوي مشخص شدن هدف: دهی و هدایتجهت-2
.سازمان
عملکرد مطلوب ارشدیت، وفاداري و (دهیتعیین سیستم پاداش: سیستم پاداش-3

.(...
هاي یکسان و عمل با شیوهتمایل واحدهاي درون سازمان به : یکپارچگی و وحدت-4

.هماهنگ
میزان محدود شدن ارتباط سازمانی به سلسله مراتب اختیارات : الگوي ارتباطات-5
.رسمی
.میزان تشویق افراد به سازش با تعاض و انتقادپذیري: سازش با تعارض- 6
قررات میزان و نوع مراقبت و نظارت بر افراد سازمان و رفتار آنها از طریق م: کنترل-7
.اداري

میزان حمایت و برقراري ارتباط از سوي مدیران با زیردستان : حمایت مدیریت-8
.خود

نسبت دادن هویت به شغل یا سازمان و معرفی خود از طریق شغل و : هویت-9
.ءسازمان توسط اعضا

.میزان تشویق افراد به ابتکار عمل و قبول خطر در کارها: پذیريریسک-10
قرار گرفته که داراي حداقل و حداکثر يیاد شده بر محوريصفات ویژههر یک از 

ه صفت ویژه، تصویري مرکب از فرهنگ داساس این ها برسازمانپس از ارزیابی.است
.سازمانی در ذهن نقش خواهد بست

1 Horland
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پیشینه پژوهش
ها افزون سازمانل روزبامورد توجه و استقمدیریت دانش هاي اخیر چه طی دههاگر

يکنند که اصل و ریشهادعا می1کسب و کار قرار گرفته، اما ویگ و پروساكيدر عرصه
،پدر مدیریت نوین،پیتر دراکر.گرددمیآن به سه هزار سال قبل از میالد مسیح بر

عموم را به این موضوع جلب کرد و يسال قبل توجه25نخستین کسی بود که بیش از 
اشاره کرد و از آن زمان تا "محوراقتصاد دانش"و "دانش محور"ينخستین بار به دو واژه

زاده، مهرعلی(اندهها در این زمینه گام برداشتکنون سایر متفکران امور مدیریتی و شرکت
ترین در آمریکا از معروف2سنگهاستراسمن و پیتر،دراکرپیترکسانی چون .)1387

رو به رشد اهمیت رو استراسمن باکردر.دهستنمدیریت دانش يدر حوزهپیشگامان 
بر بعد فرهنگی دانشسنگهنموده وعنوان منابع سازمانی تأکیداطالعات و دانش صریح ب

يز مدرسها3نبارتلت و بارتو،جریسرآ.تمرکز کرده است» سازمان یادگیرنده«یعنی
4ثورکیفعالیت .اندهآزمون برديوارد حقایق مختلفی از دانش را به بوتهبازرگانی هار

به درك اینکه دانش چگونه در ،گرددبرمیهفتاديبه اواخر دههکه در استانفورد ،)1970(
عبارت 80يدر دهه.کمک کرده است،گیردمیها تولید شده و مورد استفاده قرارسازمان

، تعدديهاي مشرکت1990تا سال شده وکسب و کار يمدیریت دانش وارد جامعه
سبحانی و محمدي،، محمدي فاتح(دکردنو نهادینه هاي مدیریت دانش را شروع برنامه
هاي صنعتی انجام گرفته دهد این موضوع بیشتر در سازماناما تحقیقات نشان می؛)1387

،کاي ورثعلوي،نتایج تحقیق . و در مؤسسات آموزشی کمتر مورد توجه قرار گرفته است
دهد که مدیریت دانش نشان می) 2004(6رنوون تو ، الزارو هندزیج، )2006(5لیدنر

پژوهشدر ،)2005(7زنگ.امی فرهنگ سازمانی شودغهاي ادتواند تبدیل به جنبهمی
ساختار و راهبردهاي سازمانی بر کارآیی مدیریت ی،تأثیر عوامل فرهنگبررسی خود با 

سازمان داراي که فرهنگی بردپ،و سپس تأثیر این کارآیی بر کارآیی سازمانی؛دانش
راهبرد سازمانی داراي تأثیر کمتر و ساختار سازمانی داراي کمترین تأثیر و بیشترین تأثیر 

راهبردهاي وبر کارآیی مدیریت دانش است و کارآیی مدیریت دانش نیز به همراه فرهنگ
.سازمانی بر کارآیی سازمان اثرگذار است

1 wiig and Prusak
2 Strassman and P. Senge
3 Argyris, Bartlett and Barton
4 K. Rajerz
5 Alavi, Kaywort and Leidner
6 Handzic, Lazaro and Van Toorn
7 Zheng
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) 1386زاده، ؛ نقل در حسن2003(اقتصادي يعهدر پژوهش سازمان همکاري و توس
هاي محیط متحول، میزان کشور عضو، چالش30وزارتخانه و سازمان در 132با مشارکت 

مدیران ارشد به مدیریت دانش، میزان بازتاب توجه به مدیریت دانش در يتوجه
وهش در طبق این پژ. کارگیري مدیریت دانش، بررسی شدهاي بها و شاخصاستراتژي

مدت هاي درازها، مدیریت دانش جزء پنج اولویت اول در استراتژيدرصد از سازمان8/44
ریت دانش، توجه به در این پژوهش، تحرك کارکنان، اتخاذ تدابیر مربوط به مدی.بود
سازمانی راهبرد دولت سازمانی و برونبراي تسهیم دانش درون(آوري اطالعات فن

عنوان اقدامات مربوط به مدیریت دانش ببودجه اختصاص یافته برايو افزایش ) الکترونیکی
.هاي گرایش و تمایل به مدیریت دانش در نظر گرفته شده بودنشانه

شرکت ژاپنی نیز بر این موضوع تمرکز 15، در )1385(در تحقیق نوناکا و تاکی اوچی
نگ سازمانی در تولید پردازند و فرهها به خلق و تولید دانش میشد که چگونه سازمان
مستقیم صورت غیرآنها به دلیل تبادل دانش نهان بهيبه عقیده. دانش چه اهمیتی دارد

و از طریق تعامالت انسانی، فرهنگ سازمانی، عاملی مؤثر در تبادل یا عدم تبادل دانش 
ر ی دتحقیقاتدر کشور ما نیز،دانشو مدیریت فرایند خلق اهمیت به دلیل. نهان است

.کننده است اما کافی نیستکه هر چند خوشحالصورت گرفته استبارهاین
وزارتخانه و 21در "هاي مدیریت دانشبررسی زیرساخت"با ،)1385(زاده حسن

که وضعیت زیرساختی مدیریت دانش در دادنشان ،ریزيسازمان مدیریت و برنامه
هاي این پژوهش یافته.ر مناسب نیستریزي کشوها و سازمان مدیریت و برنامهوزارتخانه

ها و بین سطح نشان داده است که بین فرهنگ سازمانی و سطح مدیریت دانش در سازمان
مثبت وجود يرابطه،تحصیالت کارکنان و سطح مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش

و طی پژوهشی، جایگاه مدیریت دانشنیز ،)1384(و همکاران زاده حسین قلی.دارد
نفر از مدیران 73با مشارکترادانشگاه فردوسی مشهد آن با فرهنگ سازمانی دريرابطه

.اندبررسی کردهاجرایی دانشگاهوعالی، میانی
از 20/34با میانگینسازيدرونیهاي مدیریت دانش،در این پِژوهش از مجموع مؤلفه

، 67/19با میانگین شدنتماعیاج،به ترتیب،سپس. باالترین جایگاه برخوردار است
. اند، در مراتب بعدي قرار گرفته58/13با میانگین و ترکیب39/16با میانگین سازيرونیب

با حمایت مدیریت، 28/23ابتکار فردي با میانگین فرهنگ سازمانی هاي از بین مؤلفه
یکپارچگی و ، بیشترین میانگین و 75/16، الگوي ارتباطات با میانگین 86/20میانگین 

با میانگین سازش با تعارضو 71/12با میانگین پذیريریسک، 92/12با میانگین وحدت
تایج این تحقیق طبق ن.اندخود اختصاص داده، به ترتیب کمترین میانگین را به22/10

، داشتهداري یمعني سازي و ترکیب رابطهبرونیسازي،درونیهاي فرهنگ سازمانی با مؤلفه
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در این تحقیق مشخص شد که فرهنگ .دار استمعنیيفاقد رابطهشدناجتماعیابولی 
اثرگذار، پدیده فردگرایی و عنوان یکی از متغیرهايازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد بس

.کندمیرا تشدیدرقابتی بودن در بین مدیران 

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها
دانند که را فرایندي میمدیریت دانش،)1385(وچی نوناکا و تاکی ا:مدیریت دانش
در پژوهش .پردازدي فکري خود میتولید ثروت از دانش و یا سرمایهطی آن سازمان به

خرده مقیاس از پرسشنامه مدیریت دانش برگرفته شده 4حاضر، مدیریت دانش بر اساس 
يشود و میانگین نمرهسنجیده می،)1384(زاده و همکاران ي حسین قلیاز پرسشنامه

ي نظریهيدهندهي اصلی تشکیلها بر اساس چهار مؤلفهافراد در هر یک از خرده مقیاس
که هر کدام معرف یکی از ) سازيسازي، ترکیب و درونیشدن، برونیاجتماعی(نوناکا 
.شودمدیریت دانش است، سنجیده میيهاي چهارگانهمؤلفه

. کندم امور در سازمان را براي کارکنان مشخص میانجايشیوه: فرهنگ سازمانی
اعضاء سازمان مشاهده يفرهنگ سازمانی، ادراکی یکسان از سازمان است که در همه

هاي دیگر ن را از سازمانشود و بیانگر مشخصات مشترك و ثابتی است که اعضاي سازمامی
تماعی هر سازمان را مشخص عبارت دیگر، فرهنگ سازمانی، هویت اجبه.سازدمیمتمایز

هاي اي از ویژگیدر تحقیق حاضر، فرهنگ سازمانی مجموعه).1374، 1رابینز(کند می
؛ نقل در عباسی، 1996(ي فرهنگ سازمانی رابینز سازمانی است که توسط پرسشنامه

.شودسنجیده می) 1377
مران اهواز بر این تحقیق با هدف شناسایی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چ

فرضیات زیر ،ي آن با فرهنگ سازمانی موجود در این دانشگاهي نوناکا و رابطهاساس نظریه
. کندرا دنبال می

هاي پژوهشفرضیه
.مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران اهواز در وضعیت مطلوب قرار دارد-1
د چمران اهواز بین وضعیت مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه شهی-2

.رابطه وجود دارد
شدن، اجتماعی(نوناکا يهاي مدیریت دانش بر اساس نظریهبین مؤلفه-3
، 2ابتکار و خالقیت(هاي فرهنگ سازمانی با مؤلفه) سازيسازي، ترکیب و درونیبرونی

1 Robinz
2 initiative & creative
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، سازش با 4، الگوي ارتباطات3، یکپارچکی و وحدت2، سیستم پاداش1دهی و هدایتجهت
.ي چندگانه وجود داردرابطه) 9پذیريو ریسک8، هویت7، حمایت مدیریت6، کنترل5تعارض

پژوهششناسیروش
آماري پژوهش حاضر شامل دو گروه، اعضاي هیأت علمی دانشگاه شهید يجامعه

و کارشناسان امور آموزشی، امور پژوهشی، اداري و مالی و خدمات ) نفر534(چمران اهواز 
بندي تصادفی از گیري طبقهلذا با استفاده از روش نمونهباشد؛ می) نفر307(این دانشگاه

ي علوم انسانی شامل ادبیات، علوم تربیتی و دانشکده3هاي این دانشگاه، مجموع دانشکده
مهندسی، کشاورزي و علوم، انتخاب؛ و از بین وي دیگر شامل فنیدانشکده3اقتصاد و 

130نفر و از مجموع کارشناسان این دانشگاه نیز 220انشکده د6اعضاي هیأت علمی این 
ينمونه1در جدول . ي تصادفی برگزیده شده و مورد پرسش قرار گرفتندنفر به شیوه

.تحقیق به تفکیک سمت بیان شده استيکنندهآماري شرکت

آماري تحقیق به تفکیک سمتيتوزیع نمونه:1جدول 
تعدادسمت

188هیأت علمی
119کارشناسان

307جمع

ابزار پژوهش
سازي، اجتماعی(این پرسشنامه شامل چهار مؤلفه : مدیریت دانشيپرسشنامه-1
اي گذاري آن با مقیاس پنج درجهي نمرهاست که شیوه) سازيسازي، ترکیب و درونیبرونی

يدهندهلی تشکیلي اصباشد و با نظر به چهار مؤلفهمی) خیلی کم تا خیلی زیاد(لیکرت 
سازي، توسط حسین سازي و درونیشدن، ترکیب، برونیي نوناکا یعنی اجتماعینظریه

.تدوین شده است)1384(زاده و همکارانقلی

1 direction & guidence
2 reward system
3 integration & unity
4 pattern of communication
5 agreement whit conflit
6 control
7 management support
8 identity
9 risk tolerance
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؛ نقل 1996(این پرسشنامه اقتباس شده از رابینز : فرهنگ سازمانیيپرسشنامه-2
دهی و هدایت، سیستم جهتو شامل ده مؤلفه، ابتکار و خالقیت،) 1377در عباسی، 

پاداش، یکپارچگی و وحدت، الگوي ارتباطات، سازش با تعارض، کنترل، حمایت مدیریت، 
کامالً موافق، موافق تا (اي لیکرت پذیري است که با مقیاس طیف پنج درجههویت و ریسک

. گذاري شده است، نمره)کامالً مخالف
استفاده از ضرایب آلفاي کرونباخ محاسبه در تحقیق حاضر پایایی هر دو پرسشنامه با 

.اندذکر شده2نتایج به دست آمده، در جدول .شد

هاي فرعی آنهاي تحقیق به تفکیک مقیاسپایایی پرسشنامه:2جدول 
فرهنگ سازمانیمدیریت دانش

85/0پذیريریسک64/0الگوي ارتباطات91/0کل92/0کل
55/0سازش با تعارض58/0القیتابتکار و خ72/0سازياجتماعی
40/0کنترل56/0دهی و هدایتجهت72/0سازيبرونی

82/0حمایت مدیریت33/0سیستم پاداش66/0ترکیب
54/0هویت48/0یکپارچگی و وحدت86/0سازيدرونی

ارائه و تحلیل نتایج
یت مدیریت دانـش در     نخست تحقیق مبنی بر این که بین وضع        يبراي بررسی فرضیه  

از آزمون تی یک    : دار وجود دارد  دانشگاه شهید چمران اهواز با شاخص مطلوب تفاوت معنی        
. اسـتفاده شـد  ) T-value=5/3(گروهی و دو گروهی با شـاخص مطلـوب مفـروض تحقیـق            

.ارائه شده است4و 3اطالعات حاصل از آزمون این فرضیه در جداول
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هاي مدیریت دانش در دانشگاهی یک گروهی براي بررسی مطلوبیت مؤلفهتآزمون:3جدول

درجه میانگینتعدادنمونههامؤلفه
tآزادي

شاخص 
مطلوب

سطح
داريمعنی

18883/218791/145/305/0هیأت علمی
1198/211804/105/305/0کارشناسان سازياجتماعی

5/305/0-30779/230675/12کل
18852/318765/05/351/0هیأت علمی
11917/311827/55/305/0کارشناسان سازيبرونی

/30739/330685/25/3005کل
18822/318763/55/305/0هیأت علمی
11909/311876/55/305/0کارشناسان ترکیب

30717/330602/85/305/0کل
18896/218745/125/305/0هیأت علمی
11997/211822/75/305/0کارشناسان سازيدرونی

30797/230681/135/305/0کل
18808/31875/105/305/0هیأت علمی
11999/211816/445/305/0کارشناسان

ش
 دان

یت
دیر

م

جمع
30704/330698/125/305/0کل

هاي مدیریت مؤلفهيها، میانگین نمرات اعضاي هیأت علمی در همهمطابق یافته
سازي کمتر از مقدار شاخص مطلوب است و این تفاوت در ي برونیدانش به استثناي مؤلفه

سازي، ي برونیهر چند در مؤلفه.باشددار میمعنی) >05/0P(هر سه مؤلفه در سطح 
باشد از سطح شاخص مطلوب میمیانگین نمرات اعضاي هیأت علمی کمی بیشتر 

)52/3=x (میانگین نمرات کارشناسان نیز در هر چهار .دار نیستاما این تفاوت معنی
)>05/0P(سطح مقیاس کمتر از شاخص مطلوب است و این تفاوت در هر چهار مؤلفه در

سازي ي برونیي کارشناسان نیز مربوط به مؤلفهبیشترین میانگین نمره.باشددار میمعنی
)17/3=x(سازي در هر ي اجتماعیمؤلفه.است که با وجود این کمتر از حد مطلوب است

کمترین میانگین نمره را دارا ) x=8/2(و کارشناسان ) x=38/2(دو گروه، هیأت علمی 
.باشدمی

اعضاي يهاي مستقل نسبت به مقایسهتر با کمک آزمون تی گروهبراي بررسی دقیق
نشان داده شده 4نتایج این محاسبات در جدول .کارشناسان اقدام شدهیأت علمی و 

.است
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هاي مدیریت دانش در دانشگاههاي مستقل براي بررسی مطلوبیت مؤلفهآزمون تی گروه:4جدول 
داريمعنیسطحtdfمیانگینتعدادنمونههامؤلفه

18883/2هیأت علمی
305006/0-1198/232/0کارشناسانسازياجتماعی

18817/3هیأت علمی
سازيبرونی

11952/3کارشناسان
73/4-305488/0

18809/3هیأت علمی /.305475-11922/355/1کارشناسانترکیب

18897/2هیأت علمی 11996/2169/0305002/0کارشناسانسازيدرونی

18899/2علمیهیأت

ش
 دان

یت
دیر

م

305008/0-11908/323/1کارشناسانجمع

هاي مدیریت دانش کمتر از مقدار      مؤلفه يمیانگین نمرات اعضاي هیأت علمی در همه      
سـازي در سـطح   سـازي و درونـی  هاي اجتماعیشاخص مطلوب است و این تفاوت در مؤلفه     

05/0P< هـا بـه جـز    ي مؤلفـه نیـز در همـه  میانگین نمرات کارشناسان    .باشددار می معنی
سـازي در  ي اجتمـاعی مؤلفه. کمتر از شاخص مطلوب است) x=52/3(سازي ي برونی مؤلفه

کمتـرین میـانگین نمـره را دارا    )x=8/2(و کارشناسـان  ) x=83/2(هر دو گروه هیأت علمی     
خص مطلوب  تر از مقدار شا   میانگین نمرات کمی پایین   در مجموع در این دانشگاه      .باشدمی

>05/0Pباشد ولی این تفاوت در سطح       می 09/0ها در مجموع برابر با      است تفاوت میانگین  

.باشددار میمعنی
دوم تحقیق، بین وضعیت مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه            يطبق فرضیه 

ن براي آزمون این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسو      .شهید چمران اهواز رابطه وجود دارد     
.شودمشاهده می5استفاده شده و نتایج این آزمون در جدول 
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هاي مدیریت دانشضریب همبستگی بین فرهنگ سازمانی با مؤلفه:5جدول 
فرهنگ سازمانی داريسطح معنیrnنمونههامؤلفه

32/018805/0هیأت علمی
66/011905/0کارشناسان سازياجتماعی

39/030705/0کل
22/0188002/0هیأت علمی
61/011905/0کارشناسان سازيبرونی

29/030705/0کل
28/018805/0هیآت علمی
68/011905/0کارشناسان ترکیب

4/030705/0کل
38/018805/0هیأت علمی
72/011905/0کارشناسان سازيدرونی

5/030705/0کل
36/018805/0هیأت علمی
74/011905/0کارشناسان کل

48/030705/0کل

طبق نتایج بیشترین همبستگی با فرهنـگ سـازمانی در بـین اعـضاي هیـأت علمـی،                   
سـازي  ي برونـی  و کمترین آن مربـوط بـه مؤلفـه        ) r=38/0(سازي  ي درونی مربوط به مؤلفه  

)22/0=r (اما هر دو در سطح     ؛است)05/0<p (در بین کارشناسان نیـز  .باشندیدار ممعنی
و کمترین آن نیز مربوط بـه       ) r=72/0(سازي  ي درونی بیشترین همبستگی مربوط به مؤلفه    

دار معنـی ) p>05/0(است که این دو ضریب نیـز در سـطح           ) r=61/0(سازي  ي برونی مؤلفه
ی؛ و سازي، بیـشترین همبـستگ  ي درونیشود در مجموع مؤلفه  چنانچه مشاهده می   ؛هستند
بـه . باشـد را با فرهنگ سازمانی دارا مـی   ) r=5/0(سازي، کمترین همبستگی    ي برونی مؤلفه

دار بین مدیریت دانش با فرهنـگ سـازمانی         طور کلی نتایج بیانگر همبستگی مثبت و معنی       
.تر خواهد شداست؛ یعنی با باال رفتن سطح فرهنگ در دانشگاه، مدیریت دانش اثربخش

مدیریت دانـش  يهاي چهارگانهسوم مبنی بر این که بین مؤلفهيهبراي بررسی فرضی 
ي چندگانـه وجـود دارد؛ از تحلیـل رگرسـیون چنـد             ي فرهنگ رابطـه   هاي دهگانه با مؤلفه 

.ارائه شده است6گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جدول يمتغیره به شیوه
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سازمانی با مدیریت دانشهاي فرهنگمؤلفهيچندگانهيرابطه:6جدول 
داريسطح معنی2RRTβمتغیرمرحله

>21/046/044/1346/00001/0Pحمایت مدیریت1

35/00001/0P< حمایت مدیریت2
>26/051/0472/626/00001/0Pهویت

28/00001/0P<

23/00001/0P< 3
حمایت مدیریت

هویت
کنترل

3/054/0554/4
20/00001/0P<

31/00001/0P<

23/00001/0P<

26/00001/0P<
4

حمایت مدیریت
هویت
کنترل

سازش با تعارض

31/056/005/5

16/0-005/0P<

28/00001/0P<

21/00001/0P<

20/0001/0P<

27/0-0001/0P<

5

حمایت مدیریت
هویت
کنترل

سازش با تعارض
پذیريریسک

35/059/086/4

26/00001/0P<

25/00001/0P<

20/00001/0P<

18/0002/0P<

30/0-0001/0P<

24/00001/0P<

6

حمایت مدیریت
هویت
کنترل

سازش با تعارض
پذیريریسک

دهی و هدایتجهت

36/060/058/4

13/0034/0P<

یکپارچگی و وحـدت، ابتکـار و خالقیـت،         (هاي  اصله نشان داد که به جز مؤلفه      نتایج ح 
ها تأثیر معناداري روي مدیریت دانش دارنـد        ، سایر مؤلفه  )سیستم پاداش و الگوي ارتباطات    

بینـی  درصد از واریانس مدیریت دانش را پـیش        36و این شش مؤلفه روي هم قادر هستند         
ضریب بتا بیانگر آن اسـت کـه        .شود، از این تأثیرکاسته می    با ورود پنج عامل دیگر    . نمایند
درصـد از واریـانس مـدیریت دانـش را           46ي حمایت مدیریت به تنهایی قـادر اسـت          مؤلفه
30ي تعارض بر مدیریت دانش منفـی اسـت و ایـن مؤلفـه تـا                 تأثیر مؤلفه  .بینی کند پیش

یعنی با افزایش تعـارض  ؛)β=-30/0(کند بینی میدرصد از واریانس مدیریت دانش را پیش     
یابـد و تـضعیف     ي بروز و اجراي موفق مدیریت دانش کاهش می        در فرهنگ سازمانی، زمینه   

هـا بـه   ي حمایت مدیریت بر مدیریت دانش با اضافه شدن سایر مؤلفـه  تأثیر مؤلفه  .شودمی
اثـر همراهـی    ي تعارض بر مدیریت دانـش در        تأثیر مؤلفه  .یابدکاهش می ) β=25/0(میزان  
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ي دیگـر  هاي چهارگانهمؤلفه. یابدي کنترل تغییر چشمگیري پیدا کرده و افزایش می    مؤلفه
.اندداري بر روي مدیریت دانش نداشتهاند، اثر معنیکه در جدول نیامده

منظـور بررسـی   تحقیـق بـه  يبه همین دلیل در ادامه  ،دار نیست سوم جهت  يفرضیه
هاي مدیریت دانـش    تحلیل رگرسیون گام به گام، تأثیر مؤلفه       يشیوهتر، با استفاده از     دقیق

نتـایج  .ي آن نیز مورد بررسی قرار گرفتهاي دهگانهبر فرهنگ سازمانی و هر یک از مؤلفه       
.آمده است7این بررسی در جدول 

هاي آنهاي مدیریت دانش بر فرهنگ سازمانی و هر یک از مؤلفهتأثیر مؤلفه:7جدول 
متغیر وابستهداريسطح معنی2RRβTمتغیرهمرحل
فرهنگ سازمانی>25/05/05/0725/170001/0Pسازيدرونی1
ابتکار و خالقیت>18/043/043/096/120001/0Pسازيدرونی1
دهی و هدایتجهت>16/040/040/085/110001/0Pسازيدرونی1
>08/028/028/095/90001/0Pسازيدرونی1

سازيدرونی2
09/030/038/0سازيبرونی

15/0-2/50001/0P<

05/0P<

سیستم پاداش

یکپارچگی و وحدت>11/033/033/016/13001/0Pسازيدرونی1
الگوي ارتباطات>P 19/043/043/088/11001/0سازيدرونی1
>02/015/015/011/12001/0Pسازيدرونی1

سازيدرونی2
05/021/028/0سازيبرونی

20/0-79/3001/0P<
سازش با تعارض

کنترل>14/037/037/039/120001/0Pسازيدرونی1
حمایت مدیریت>21/046/046/091/90001/0Pسازيدرونی1
>14/037/037/045/170001/0Pسازيدرونی1

سازيدرونی2
16/040/023/0يسازبرونی

21/034/301/0P<
هویت

>14/038/038/027/100001/0Pسازيدرونی1

سازيدرونی2
15/039/047/0سازيبرونی

16/0-75/6001/0P<
پذیريریسک

داري روي فرهنـگ    سازي و ترکیـب اثـر معنـی       ي اجتماعی مطابق با جدول فوق مؤلفه    
25سـازي قـادر اسـت بـه میـزان      ي درونـی فقط مؤلفه  اند؛هاي آن نداشته  زمانی و مؤلفه  سا

ضریب تأثیر . بینی کند درصد از واریانس فرهنگ سازمانی را در دانشگاه شهید چمران پیش          
)5/0=β (   تأثیر سایر .ي تأثیر بسیار قوي آن بر فرهنگ سازمانی است     براي این مؤلفه، نشانه

ي فقـط مؤلفـه    ه اسـت؛  دار نبـود  یهـاي مـدیریت دانـش بـر فرهنـگ سـازمانی معنـ             مؤلفه
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ي ابتکـار و خالقیـت را       درصـد از واریـانس مؤلفـه       18سازي قـادر اسـت بـه میـزان          درونی
ي شـود کـه مؤلفـه   مالحظـه مـی  )β=43/0(بینـی نمایـد و بـا توجـه بـه ضـریب بتـا                پیش

و کارشناسـان  ي ابتکار و خالقیـت اعـضاي هیـأت علمـی     سازي تأثیر زیادي بر مؤلفه درونی
ي ابتکـار و خالقیـت      داري بـر مؤلفـه    ها تأثیر معنی  سایر مؤلفه  .دانشگاه شهید چمران دارد   

دار معنـی ي ابتکار و خالقیت، منفی، اما غیر      سازي و ترکیب بر مؤلفه    تأثیر برونی .اندنداشته
.است

هـی و   دي جهـت  داري بـر مؤلفـه    اي که توانسته است تأثیر مثبـت و معنـی         تنها مؤلفه 
درصد واریانس   16که قادر است     )β=40/0(است   سازيي درونی هدایت داشته باشد، مؤلفه   

سـازي بـر    سـازي و اجتمـاعی    تأثیر برونی . بینی نماید دهی و هدایت را به تنهایی پیش      جهت
ي درصد از واریـانس مؤلفـه  8. دار استدهی و هدایت، منفی، اما غیر معنی      هاي جهت مؤلفه

. بینی اسـت قابل پیش ) β=28/0(سازي با ضریب تأثیر     درونی يتوسط مؤلفه سیستم پاداش   
افزاید؛ اما به دلیل تـأثیر      بینی می یک درصد به این قدرت پیش      ،سازيهمراهی متغیر برونی  

سازي بر این متغیـر     شود قدرت درونی  سیستم پاداش، باعث می   منفی و معنادارش بر متغیر      
سازي بر متغیر سیستم پـاداش منفـی، امـا          ترکیب و اجتماعی   هايتأثیر مؤلفه . افزایش یابد 

ي بـر اسـاس نتـایج، متغیـر وحـدت و یکپـارچگی فقـط بـا مؤلفـه                  . باشـد دار مـی  معنیغیر
سـازي  ضریب تأثیر درونـی   ). درصد از واریانس   11تا حد   (بینی است   سازي قابل پیش  درونی

تـأثیر سـایر    . رسـد نظر مـی  توجه به  است که قابل  ) β=33/0(بر متغیر وحدت و یکپارچگی      
سـازي بـر    سـازي و برونـی    اجتمـاعی . دار نیست ها بر متغیر وحدت و یکپارچگی معنی      مؤلفه

دار گونه کـه ذکـر شـد ایـن تـأثیرات معنـی         وحدت و یکپارچگی تأثیر منفی دارند اما همان       
. نیستند

توانـد بـا   مـی سـازي اسـت کـه      ي درونـی  شود فقط مؤلفه  در نتایج تحقیق مشاهده می    
درصـد از واریـانس متغیـر الگـوي ارتباطـات فرهنـگ       19تـا  )β=43/0(ضریب تأثیر قـوي   

داري بـر متغیـر الگـوي       اند تـأثیر معنـی    ها نتوانسته سایر مؤلفه . بینی نماید سازمانی را پیش  
2به میزان    )β=15/0(سازي قادر است با ضریب تأثیر       متغیر درونی  .ارتباطات داشته باشند  

ي دوم همـراه بـا متغیـر        اما در مرحله   ؛بینی کند د از واریانس سازش با تعارض را پیش       درص
قـادر خواهنـد     )β=-20/0(ي تعـارض دارد     داري بر مؤلفه  سازي که تأثیر منفی معنی    برونی

هـر چنـد ایـن قـدرت       . بینـی نماینـد   درصد از واریانس سازش با تعارض را پـیش         5بود که   
تـأثیر  . سازي قابل توجه اسـت دار برونی جه به تأثیر منفی و معنی     بینی کم است اما تو    پیش

.باشددار نمیي سازش با تعارض معنیسازي و ترکیب بر مؤلفهاجتماعی
ي کنتـرل را    درصـد از واریـانس مؤلفـه       14سازي همچنین قادر اسـت      ي درونی مؤلفه

بـا توجـه بـه عـدم     ،)β=37/0(ي کنتـرل  ضریب تأثیر این مؤلفه بر مؤلفه      .بینی نماید پیش
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سـازي و  سـازي، برونـی  اجتماعی(ي مدیریت دانش گانههاي سه سایر مؤلفه  يدارتأثیر معنی 
ي سازي بر مؤلفه  سازي و برونی  تأثیر اجتماعی . رسدنظر می ، ضریب قابل توجهی به    )ترکیب

ي متغیـر   واسـطه ي حمایت مدیریت نیز فقـط بـه       مؤلفه .دار است معنیکنترل، منفی و غیر   
ضریب تأثیر این مؤلفه بر حمایـت مـدیریت    . )2R=21/0(بینی است   سازي قابل پیش  درونی

)46/0=β(     اند تأثیر  هاي مدیریت دانش نتوانسته   اما سایر مؤلفه   ؛در حد قابل توجهی باالست
. داري بر متغیر حمایت مدیریت داشته باشندمعنی

بینـی واریـانس متغیـر هویـت را پـیش        درصـد از     14سازي به تنهـایی     ي درونی مؤلفه
، تـأثیر   )β=21/0(سازي نیز با ضریب تـأثیر       متغیر برونی . کند و ضریب تأثیر آن باالست     می

توانــد درصــد از واریـانس متغیـر هویــت را مـی   21ي هویـت دارد و  داري بـر مؤلفــه معنـی 
سازي نیز کاهش   ري درونی بینی کند و با توجه به تفاوت این دو مؤلفه، قدرت تأثیرگذا           پیش

. انـد ي هویت نداشتهداري بر مؤلفهسازي، تأثیر معنیهاي ترکیب و اجتماعی مؤلفه .دهدمی
پـذیري را   ریسک درصد از واریانس   14سازي به تنهایی    متغیر درونی همچنین مشخص شد    

دن متغیـر  ي دوم بـا افـزوده شـ   در مرحله.داري بر آن داردکند و تأثیر معنی   بینی می پیش
بینـی  ، قدرت پیش)β=-15/0(پذیري دارد داري بر ریسکسازي که تأثیر منفی معنی برونی

؛ اما بـه    )درصد 1(یابد  پذیري از سوي این دو متغیر کمی افزایش می        واریانس متغیر ریسک  
.شودپذیري تقویت میسازي بر متغیر ریسکسازي، تأثیر درونیدلیل تأثیر منفی برونی

گیرينتیجهبحث و 
: بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید چمران اهـواز بیـانگر ایـن اسـت کـه                 

سازي در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه شـهید چمـران اهـواز از بـاالترین جایگـاه                  برونی
سازي در مراتب   سازي و درونی  هاي اجتماعی و مؤلفه  ترکیب يسپس مؤلفه  برخوردار است، 

هاي میانگین نظر کارشناسان در مورد تمامی مؤلفه      ،  در این پژوهش  .گیرندمیتر قرار   پایین
هـاي مـدیریت    مدیریت دانش و میانگین نظرات اعضاي هیأت علمی در مورد تمامی مؤلفـه            

باشـد و در    کمتر از شاخص مطلوب تعیـین شـده مـی         ) سازيبرونی(دانش به جز یک مورد      
در مـورد   .باشـد دار مـی  شاخص مطلـوب معنـی     تمامی موارد تفاوت بین میانگین حاصله و      

داري بـا  معنـی اعضاي هیـأت علمـی تفـاوت انـدك و غیـر         يسازي نیز میانگین نمره   برونی
دنخـست ایـن پـژوهش ر   يا، فرضـیه هـ بنابراین به استناد این یافتـه      ؛شاخص مطلوب دارد  

.شودمی
. داردري وجـود  داثبـت و معنـی    م يرابطـه  ،بین مدیریت دانـش و فرهنـگ سـازمانی        

بـه  ،و کارشناسـان بیشترین همبستگی با فرهنگ سـازمانی در بـین اعـضاي هیـأت علمـی      
و سازي اسـت  برونیيبه مؤلفه مربوطسازي و کمترین آن   درونی يبه مؤلفه مربوطترتیب  
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فرهنـگ سـازمانی داراي   ومـدیریت دانـش  هـاي مجموعـه مؤلفـه  .دار هستنددو معنی  هر
در میان خـرده  .وجود دارددارو معنیمثبتيرابطهو بین آنها)r=47/0(همبستگی بوده 

دو مجموع هر ترین همبستگی در بین اعضاي هیأت علمی، کارشناسان و در         بیشها،مقیاس
بنابراین  شود؛ي دوم تحقیق تأیید می    فرضیه لذا؛سازي است درونیيگروه، مربوط به مؤلفه   

بکـارگیري  بـراي ردکـه دانـشگاه شـهید چمـران اهـواز         باید گفت ضرورت اکیدي وجـود دا      
را از طریـق    میـان کارکنـان   دانـش ایجـاد فرهنـگ اشـتراك      لـزوم بایستی  مدیریت دانش 

بـسیاري از مؤسـسات    .  درك نمایـد   "دانـش مدیریتسازيفرهنگ"فرایندي تحت عنوان    
مفـاهیم آن  ند کـه امدیریت دانش موفق نبودهدر اجراي اثربخش   آموزش عالی به این دلیل    

و فرهنـگ  داردباید بدانیم دانش، مفهـومی انتزاعـی  .اندرا به شکلی مطلوب معرفی ننموده     
. اند، وابسته اسـت این فرهنگ را ایجاد نمودهدر دانشگاه به نگرش افرادي کهاشتراك دانش 

با دیگر اعضاء سـازمان نداشـته باشـند، بـسیار           دانش خویش کارکنان تمایلی به تقسیم    اگر
. که فرهنگ اشتراك دانش را میان آنان گسترش دادبودشکل خواهدم

،تحلیل رگرسـیون گـام بـه گـام         يدست آمده با کمک شیوه    هاي به یافته ،در مجموع 
ایـن  . قـرار گرفـت   هاي مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی مورد تأیید         روابط چندگانه مؤلفه  
اي آن دو جانبـه اسـت       هنی و تمام مؤلفه   سازي با فرهنگ سازما   درونیرابطه در مورد مؤلفه   

بـر همـدیگر تـأثیر    ) اي فرهنـگ سـازمانی  هـ مؤلفـه ـ سازيدرونیيمؤلفه(یعنی دو مقوله 
حمایت مـدیریت، ابتکـار و   ياین تأثیر متقابل در مورد پنج مؤلفه .دار دارند متقابل و معنی  

دیگر يورد پنج مؤلفهپذیري صادق است و در م  ریسکخالقیت، کنترل، سازش با تعارض و     
سـویه از  دار یکسازي به سمت آنهاست و تأثیر معنیفرهنگ سازمانی جهت رابطه از درونی     

سـازي نیـز تـأثیر متقابـل و         در مـورد متغیـر برونـی      . شـود سازي بر آنها مشاهده می    درونی
سازي رونیتأثیر ب  .هاي تعارض و هویت وجود دارد     مؤلفهدو طرفه بین این مؤلفه و     يرابطه

یرهـاي کنتـرل و حمایـت       غطرفه است و همچنین مت    پذیري یک بر سیستم پاداش و ریسک    
اي تعارض، حمایت مدیریت، کنترل،    همؤلفه .سازي دارند داري بر برونی  مدیریت تأثیر معنی  

و ؛دهنـد مـی هاي بارز و تأثیرگذار فرهنگ سازمانی را تـشکیل  جنبه ،پذیريهویت و ریسک  
تأثیرگذارتر مـدیریت دانـش   سازي دو مؤلفهسازي و تا حدي برونی    درونیيهمچنین مؤلفه 
تـوان گفـت    هاي پژوهش در این بخـش مـی       با استناد به مجموع یافته    .دهندرا تشکیل می  

.گیردمورد تأیید قرار میسوم پژوهش يفرضیه
؛ 1384زاده و همکـاران،     حسین قلـی  (در همراهی با این پژوهش، مطالعات انجام شده         

سـازي  بر روي موارد موفق از پیـاده      ) 1386فر و پریرخ،    ؛ خاتمیان 1386اورمزدي و طبرسا،    
سـازي مـدیریت دانـش، عوامـل        ترین عامـل در پیـاده     دهد که مهم  مدیریت دانش نشان می   

میـزان  : این عوامل که در ارتباط مستقیم با کارکنان هستند؛ عبارتند از           .باشندفرهنگی می 
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درك کارکنان از مدیریت دانش و فرایندهاي آن، میزان همکاري و مـشارکت              مندي و عالقه
طور خالصه وجود   گذاري دانش و به   گذاري دانش، وجود اعتماد در به اشتراك      در به اشتراك  
مداري در دانشگاه، که دانشگاه مورد نظـر را بـه یـک سـازمان دانـش تبـدیل         فرهنگ دانش 

در فرایند تبدیل دانش ضمنی به دانش آشـکار مـشارکت            ها تمایل دارند  آزمودنی.سازدمی
و ؛هـاي دیگـران را در ذهـن مجـسم کننـد     کنند تا تصویري روشن و شفاف از دانش و ایده      

. شـان کننـد   همچنین تمایل دارند یکدیگر را ترغیب به تبادل افکار و عقاید مربوط به حرفه             
ران را سبب از دسـت دادن دانـش و          ها تشریک دانش با دیگ    به این مفهوم که اکثر آزمودنی     

هـاي موجـود    رسد در دانشگاه شهید چمران فرصت     نظر می اما به  ؛دانندمانع ارتقاء خود نمی   
ي ایـن پـژوهش بـا نتـایج برخـی از      یافتـه .کنندها را، مساعد ارزیابی نمی   براي این فعالیت  

) 1386ورمـزدي،  طبرسـا و ا ؛1386و پریـرخ،   فـر خاتمیـان ؛  1385،زادهحـسن (ها  پژوهش
داده کـه بـین فرهنـگ سـازمانی و سـطح            نـشان   ها نیـز  پژوهشنتایج این   .همخوانی دارد 

مورد پژوهش رابطه وجـود      يو سطح مدیریت دانش در جامعه      هانمدیریت دانش در سازما   
کنند که فرهنگ سـازمانی در دانـشگاه        اشاره می ) 1384(زاده و همکاران    حسین قلی  .دارد

ي دار، ولـی بـا مولفـه   ي معنـی سازي رابطهسازي، ترکیب و برونیي درونیؤلفهفردوسی با م  
.باشددار نمیشدن معنیاجتماعی

توان گفت دانـشگاه شـهید چمـران بـراي بکـارگیري            در تبیین و تحلیل این یافته می      
مدیریت دانش، بایستی ضرورت ایجاد فرهنگ اشتراك دانـش میـان کارکنـان را از طریـق                  

بایـد بـدانیم دانـش،       .درك نمایـد   "سـازي مـدیریت دانـش     فرهنگ"تحت عنوان   فرایندي  
مفهومی انتزاعی دارد و فرهنگ اشتراك دانش در دانشگاه به نگرش افرادي که این فرهنگ               

اگر کارکنان تمایلی به تقسیم دانش خویش با دیگر اعـضاء       . اند، وابسته است  را ایجاد نموده  
مشکل خواهد بود که فرهنـگ اشـتراك دانـش را میـان آنـان      سازمان نداشته باشند، بسیار   

جـویی باشـد،    در صورتی که جو حاکم در دانشگاه، حاکی از رقابـت و رقابـت              .گسترش داد 
باعث عدم فرهنگ یادگیري خواهد شد؛ چرا که همبستگی بین مـدیریت دانـش و فرهنـگ       

اگر افـراد  . رقابتی باشندیرپیوندد که داراي فرهنگ مشارکتی و غ  وقوع می سازمانی زمانی به  
مسائل مهم در میان بگذارند، مشارکت آنها، فرهنگ یادگیري را بـه            يهایشان را درباره  ایده

. وجود خواهد آورد
گر از دیـدگاه    دهد که یک فرهنگ سازمانی حمایت     تحلیل ضریب همبستگی نشان می    

اي در آن حاکم باشد و      هاعضاي هیأت علمی، آن است که الگوي ارتباطات مناسب و دوستان          
امکان ایجاد ارتباط با افراد ذیربط براي حل مشکالت کاري در حـد بـاالیی فـراهم باشـد و                    

در .نتیجه نباشـد براي برقراري ارتباط نیاز به صرف انرژي و وقت بیش از حد و دوندگی بی      
به سرپرسـتی  شود و اتکاء کارکنان  چنین صورتی به افراد فرصت الزم براي نوآوري داده می         
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کاهش یافته، ضریب نوگرایی ارتقاء یافته و براي رفع اشتباهات و اصالح امور، نتایج کارها با                
.نمایدشود و بهبود و توسعه دانشگاه را تسریع میدیگران در میان گذاشته می

فـر و  ؛ خاتمیـان 1385زاده، حـسن (هاي این پژوهش بـا نتـایج تحقیقـاتی ماننـد       یافته
، هنـدزیج،  1384زاده و همکـاران،  ؛ حـسین قلـی  1386طبرسا و اورمـزدي،     ؛1386پریرخ،  

ــورن،  ــگ، 2004الزارو و ون ت ــروخ،  2005؛ زن ــالر و ریتنب ــن، ک ــورت و 2000؛ لم ؛ داونپ
ي موجود بـین فرهنـگ   در تأیید رابطه) 1386؛ نقل در طبرسا و اورمزدي،    2000پروساك،  

و کانـدولوال و    ) 2008(عبـداهللا    .داردسازمانی و تـأثیر آن بـر مـدیریت دانـش همخـوانی              
در تحقیقات خود بر تـأثیر پـاداش و تـشویق بـر             ) 2002(و هولوتسکی   ) 2003(گوشچاك  

نیز بر نیازمندي جـدي مـدیریت دانـش بـه     ) 2000(راولی .اندمدیریت دانش تأکید داشته  
دهـی در  اشي پاد اما در تحقیق حاضر، مؤلفه     .دهی تأکید کرده است   تقویت سیستم پاداش  

سـازي  ي آن با برونـی    هاي آن نقشی نداشته است و رابطه      بینی مدیریت دانش و مؤلفه    پیش
ي آماري پژوهش بیشترین میـانگین را داشـته اسـت منفـی و البتـه غیـر                 که در بین نمونه   

بنـابراین   ؛سازي و ترکیب کمترین همبستگی را داشته است       باشد و با اجتماعی   دار می معنی
از .باشـد هاي این تحقیق در این بخش با تحقیقات یاد شده ناهمسو می     ت یافته توان گف می

دهـی  آنجایی که دانش باید تشویق و پاداش داده شود بایستی جوایز رسمی و نظـام پـاداش   
خاطر به  کارکنان باید نه تنها به     .گذاري دانش در نظر گرفته شود     مناسبی براي به اشتراك   

خاطر تمایل به استفاده از دانش دیگران نیز مورد تقـدیر قـرار     به گذاري دانش بلکه  اشتراك
:هاي زیر قابل انجام استاین کار با شیوه. گیرند

.گذاري دانشکارگیري افرادي با توانمندي به اشتراكب) الف
قـدردانی از خالقـان      وي کـاري    عنوان یـک وظیفـه    گذاري دانش ب  الزام به اشتراك  ) ب

.هاي آنهاکردن آن در ارزیابی سالیانه و پرداختیاندیشه و دانش و لحاظ
خـصوص اعـضاي هیـأت علمـی، ضـمن          کنندگان در پـژوهش، ب    رسد شرکت مینظر  به

دهـی و  گر در سازمان، نقش حمـایتی را در قالـب جهـت          اعتقاد به ضرورت مدیریت حمایت    
ان در هدایت ندیده و بیشتر بر ضرورت داشـتن نقـش بیـشتر و تأثیرگـذارتر اعـضاي سـازم            

.کنندتعیین اهداف، انتظارات و عملکردهاي دانشگاه تأکید می
، )2006(علوي، کاي ورث و لیـدنر    ،  )2002(هولوتسکی  همچنین در تأیید نتایج فوق،      

مدیریت دانـش بـدون در نظـر گـرفتن           به این نتیجه رسیدند که    ) 1386(زمانی و حسینی    
دهـد کـه    نـشان مـی    ي آنهـا  هـا یافتـه .دتواند مؤثر واقع شـو    عوامل فرهنگی تأثیرگذار نمی   

مـوارد  هاي ادغـامی فرهنـگ سـازمانی شـود و      تواند تبدیل به جنبه   می مدیریت دانش واقعاً  
وري اطالعات در این رشـد      آنقش فن بسیاري در مورد چگونگی درگیري فرهنگ سازمانی و       

طوح مختلـف  فرهنگ احترام متقابل بـین افـراد در سـ        .مانده است که باید کشف شود     باقی



183...بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید 

گذاري افراد بر اساس نقش آنها در ارتقاي علمی و فرهنگی دانشگاه، جایگـاه              دانشگاه، ارزش 
ي موفقیـت مـدیریت     و پست سازمانی آنان، اشتراك، همکاري، اعتمـاد و یـادگیري، الزمـه            

هـا در حـد متوسـط و        درصد اعضاء معتقدند وظـایف و مـسئولیت        70بیش از   . دانش است 
ي اطالعات بـراي انجـام وظـایف را    درصد آنها ارائه75ح دارند و نزدیک به  کمتر از آن وضو   

مندي از مزایاي محـدودي کـه دانـشگاه در نظـر          شاید رقابتی بودن بهره    .دانندموقع نمی به
گیرد، بیش از آنچه به تعامالت مثبت بین کارکنان در تشریک و تسهیم دانش بیانجامد،               می

این رویه باعث شده است ادراکات اعضاء در وجه غالـب نیـز آن               انجامد و سازي می به درونی 
ي هـدایت و    تأثیر انـدکی کـه مؤلفـه       .تر است دهی در سازمان قوي   باشد که فرهنگ جهت   

هایی چون هویت، سازش با تعارض، کنتـرل، حمایـت          دهی، البته در همراهی با مؤلفه     جهت
هـاي  و و قدرت قابـل توجـه مؤلفـه        سپذیري بر مدیریت دانش دارد از یک      مدیریت و ریسک  

ي دهـی و هـدایت کـه بـه شـیوه          ي جهـت  بینی مؤلفه مدیریت دانش در مجموع براي پیش     
سـازي بـر ایـن متغیـر        ي درونـی  ؛ و تأثیر مؤلفـه    )2R=40/0(رگرسیون همزمان حاصل شد     

)40/0=β(دهد که تحلیل فوق دال بر باور دانشگاهیان به خود مدیریتی، صـحیح             نشان می  ؛
؛ نقل در الجوردي و خانبابـایی،       2006(هاي تحقیق زارگا و پرز      ت و از این جهت با یافته      اس

.همخوانی دارد) 1386
سازي دانش، بر این    رغم میل نسبی به درونی    رسد که کارکنان، علی   نظر می در واقع به  

شـود و سیـستم پـاداش    اعتقاد هستند که در دانشگاه به عملکرد مطلوب، پاداش داده نمـی         
ي رقـابتی   موجود دانشگاه، مشوق عامل و اشتراك دانش نیست، و به همـین دلیـل روحیـه               

پـردازي  درست است که افراد قبول دارند کـه قـادر بـه نـوآوري و ایـده                . تر شده است  قوي
هستند و این باور متکی به دانش ضمنی است که در وجـود خـود سـراغ دارنـد؛ امـا چـون               

کنند، گرایش کمتري به تبـدیل      و یا منصفانه ادراك نمی    سیستم پاداش دانشگاه را مطلوب      
ي تعـامالت اجتمـاعی بـا سـایر     دانش ضمنی خود به آشکار و یا تبادل اندیـشه بـه واسـطه            

بازنگري در سیستم پاداش، ارزیـابی مبتنـی بـر عملکـرد،             .دهندکارکنان از خود نشان می    
انش و ضرتاً تغییرات در سـاختار       هاي توزیع و نشراطالعات و د     تقویت بستر پژوهش و کانال    

آوري ارتباطات و اطالعـات از پیـشنهاداتی اسـت کـه     و شرح وظایف همراه با نوآوري در فن 
.هاي این پژوهش به مسئولین دانشگاه شهید چمران ارائه نمودتوان بر اساس یافتهمی



93پاییز ، 1، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 184

:فهرست منابع
ر دولـت جمهـوري اسـالمی       ساخت مدیریت دانش د   بررسی زیر ). 1385(زاده، محمد   حسن
يدانشگاه فردوسـی، دانـشکده  : مشهد، رسانیي دکتري علوم کتابداري و اطالعرساله ،ایران

.شناسیعلوم تربیتی و روان
.کتابدار: تهران،هاساختمفاهیم و زیر: مدیریت دانش). 1386(ـــــــــــــــــ

مـدیریت دانـش و     ). 1388(میـد   زاده، محمد؛ عمرانی، سید ابراهیم و فاطمی، سـید ا         حسن
.کتابدار: تهران،هاپیوندها و برهم کنش: علوم اطالعات

نـسبت میـان    "). 1384(زاده، رضوان؛ شعبانی ورکی، بختیار و مرتضوي، سـعید          قلیحسین
مطالعـات تربیتـی و      يمجلـه  ،"فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی در دانشگاه فردوسی        

.اوليشمارهششم،يشناسی، دورهروان
علی پارسائیان و سید محمد يترجمه،مدیریت رفتار سازمانی). 1991(رابینز، پی استیفن 

.چاپ اول، جلد سوم،هاي بازرگانیموسسه مطالعات و پژوهش: تهران). 1374(اعرابی 
يترجمـه  ،هـاي آموزشـی   مـدیریت دانـش در سـازمان      ). 1961(سالیز، ادوار و جونز، گري      

پژوهشگاه مطالعات آمـوزش و  : تهران). 1387(زاده قلینچیان و رضوان حسینمحمدرضا آه 
.پرورش

هـایی بـا سـاختار     فرهنگ سازمانی در سـازمان     يمطالعه و مقایسه  ). 1377(عباسی، خسرو   
.کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتیينامهپایان،مکانیکی و ارگانیکی تهران

يمجلـه  ،عنوان ابـزار مـدیریتی    مدیریت دانش ب   ينقادانهبررسی  ). 2002(مارتنسون، ماریا   
.110ي، شماره11يدوره). 1382(منصور مجدم يترجمه،مدیریت دانش

مـدیریت دانـش،   ). 1387(محمدي فاتح، اصغر؛ سبحانی، محمدصادق و محمدي، داریـوش    
.پیام پویا: تهران،رویکردي جامع

: اهـواز ،مباحـث نظـري و عملـی   : نـوین مـدیریت   هـاي نظریـه ). 1387(زاده، یداهللا   مهرعلی
.دانشگاه شهید چمران

آفـرین،  هاي دانش مدیریت دانش شرکت  ). 1995(نوناکا، ایکوجیرو و تاکی اوچی، هیرو تاکا        
سـماء  : انتـشارات  ،)1385(علی عطافر؛ جبار اسالمی؛ آناهیتا کاوه و سعید انالویی           يترجمه

.قلم

Alavi, M. kayworth, T.R. & Leidner, D.E. (2006). “The role of
culture in knowledge management: A case study of two global
firms”, International Journal of e-Collaboration. Vol, 2(1): 17-40.

Ardichvili, A. (2006). “Cultural influences on knowledge
sharing through online communites of practice”, Journal of
knowledge management. vol, 10(1): 49-107.



185...بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه شهید 

Ba, L. (2004). Knowledge Management and Organization
Culture: A Social Action Perspective. Phd diss, the george
Washington university.

Bock, G. (2005). “Behavioral intention formation in knowledge
sharing: examining the roles of extrinsic motivators”, social
psychological forces, and organizational climate. MIS Quarterly.
vol, 29(1): 87-111.

Choy, C.S. (2006). “Critical success factor for implementing:
A Holistic Approach”, journal of faculty of Business and low. vol,
3(105): 132-140.

Ciganek, A.P. Nicholls, E.M. & Srite, M. (2008).
“Organizational culture for knowledge management systems: A
Study of Corporate Users”, International journal of Knowledge
Management. vol, 4(1): 1-16.

De Long. D.W. & Fahey, L. (2000). “Diagnosing cultural
barrierst to knowledge management”, Academy of management
Executive. vol, 14(4), 113-127.

Handzic, M. Lazaro, O. & van Toorn C. (2004). Enabling
Knowledge Sharing: Culture Versus Technology. 5th European
Conference on Organizational Knowledge.

Hjorland, B. (2009). “Organization Knowledge. An
Introduction to Managing Access to Information”, Book Review,
journal of Documentation. vol, 65(1): 166-169.

Janz, B. & Prasamphanich, p. (2003). “Understanding the
antecedents of effective knowledge management: the importance
of a knowledge-centerwd culture”, Decision Sciences. vol, 34(2):
351-383.

King, W.R. (2007). “A reaserch agenda for the relationships
between culture and knowledge management”, Knowledge and
process management. vol, 14 (3): 226-236.

Lopez, S.P. (2004). “Managing knowledge: the link between
culture and organizational learning”, Journal of Knowledge
Management. vol, 8(6): 93-104.

Oliver, S. & Kandadi, K.R. (2006). “How to develop
knowledge culture in organization? A multiple case study of large
distributed organizations”, Journal of knowledge management. vol,
10(4): 6-24.

Pillania, R.K. (2006). “State of organizational culture of for
knowledge management in Indion in dustry”, Global Business
Review. Vol, 1(1): 119-135.



93پاییز ، 1، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 186

Sarabia, M. (2007). “Knowledge leadership cycles: an
approach from Nonaka's viewpoint”, Journal of management. Vol,
11(3): 1-6.

Zheng, w. (2005). The impact of organizational culture,
structure, strategy on knowledge management effectiveness and
organizational effectiveness. PhD, university of Minnesota.


