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 چکيده
 میان دانش مدیریت با سازمانی یادگیری و سازمانی فرهنگ بین رابطه بررسی پژوهش این انجام از هدف

 روش به بررسی است. این بوده 97-96تحصیلی  درسال ایالم واحد علمی دانشگاه ازاد ایالمی هیأت اعضای

 علمی هیأت اعضاء کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه .است گرفته صورت نوع همبستگی از توصیفی

 روش از نمونه حجم تعیین برای اند، بوده نفر 160 تعداد به ایالم های دانشگاه ازاد اسالمی  واحد دانشکده

 به توجه با اما بوده نفر 125 ابتدا در مطالعه مورد حجم  نمونه شد، استفاده ای طبقه تصادفی گیری نمونه

 آوری جمع یافت . جهت نفرتقلیل 74به  هدفمند، روش به )دکتری دانشجوی و ریدکت( تحصیلی مدرك

پایایی  با دانش مدیریت  /87پایایی  با سازمانی یادگیری /82پایایی  با سازمانی فرهنگ پرسشنامه از ها داده

 گام و به گام شیوه به متغیره چند رگرسیون از ها داده تحلیل و تجزیه برای .است شده گرفته بهره /93

 یادگیری و سازمانی فرهنگ بین : که داد نشان حاصله است نتایج شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب

 رابطه دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ ابعاد بین .دارد وجود معناداری رابطه دانش با  مدیریت سازمانی

 .دارد وجود معناداری بطهرا دانش مدیریت و سازمانی ابعاد یادگیری بین . دارد وجود معناداری

 .علمی هیأت اعضاء دانش، مدیریت سازمانی، یادگیری سازمانی، فرهنگ :يديکل واژگان
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 4 سيد محمود حسينی ، 3 محمد جواد فتاحی ، 2 فرانک صحرایی ، 1 حامد شيخی

 دانش آموخته  ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران 1
 ی دانشگاه تهراندانش آموخته  ارشد ترویج و آموزش کشاورز   2
 دانش آموخته ارشد  ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران 3
 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران 4
 

 نام نویسنده مسئول:
 محمدجواد فتاحی

بررسی ارتباط بين مولفه هاي فرهنگ سازمانی و یادگيري سازمانی با 

 ممدیریت دانش اعضاي هيئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایال
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 مقدمه
 را بر دانش مبتنی عملکردهای وبهبود مهم درموضوعات تر معقول تصمیمات اتخاذ امکان برتر بردانش تکیه با باید ها سازمان مدیریت

 اطالعات تبدیل چگونگی است تا آن دنبال به ها درسازمان که میشود محسوب دانش خود از مهمتر ای مقوله دانش یریتمد رو این از کنند پیدا

 مدیریت اجرای سوم هزاره در این . بنابر[22]نماید روشن و تبیین گروهی و فردی های مهارت و دانش به را سازمانی و فردی های ودانسته

 انتقال ، اشتراك برای محیطی باید ها سازمان رو، این .از[10]کننده اقدام آن ، اجرای برای ریزی برنامه با باید موسسات و شده ضروری دانش

 سرعت و پیچیدگی افزایش به توجه با .دهند آموزش تعامالتشان کردن مفهومی را درجهت افراد و آورند به وجود اعضا میان در دانش تبادل و

 به یادگیری فردی تبدیل و سازمانی یادگیری برقراری وهمچنین سازمان در مشترك وبینش سیستمی تفکر ایجاد ها، سازمان تغییرات محیطی

 با را انسانی منابع و ، ، فرایندها راهبردها ، ها روش ساختارها، قبیل از عناصر از هایی مجموعه اگر بتوان رو این از شود، می احساس سازمانی

 بررسی با تنها.داد نشان واکنش خود از های سازمانی رقابت درمقابل توان می ،بهتر داد سازگاری و تطابق سازمانی یادگیری مطلوب الگوی

 وبرآورده یادگیری نیازهای تشخیص یادگیری، مناسب محیط کردن یک فراهم با پذیر، انعطاف و مناسب سازمانی فرهنگ یک ایجاد و تغییرات

 .[21]گرفت بهره رقابتی مزیت یک عنوان به دانش مدیریت از و داد تغییر را درسازمان افراد بین تعامل الگوی تدریج به میتوان نیازها آن کردن

 دارد قرار وضعیتی در جهان که هستند اعتقاد براین دهند، می انجام را یکم و بیست قرن مطالعات که گروههایی ، بیشتر دیگر طرف از

 بیشتر و در جهان نقاط بیشتر در ای فزاینده نرخ با بوده ثابت ها سال که پیش سالهای به نسبت تغییرات .است نبوده بشر تاریخ در هیچ گاه که

 این از .است تغییر خود در آن ثبات با عامل تنها که دنیایی ، است تغییر دنیای فردا و امروز دنیای بنابراین .گیرد می صورت زندگی های زمینه

 وجود به تازه های نگرش و جدید مهارتهای برآید و تحول تغییرو این ی عهده از باید گردد، سازگار تغییر حال در دنیای با اینکه برای سازمان رو

 .[1]است آن ی الزمه سازمانی یادگیری و آورد

 متمرکز دانش اشاعه و دهی سازمان برگردآوری، دانش مدیریت که حالی در دارد، تأکید دانش برتولید یادگیرنده، مفهوم سازمان بنابراین

 این که بتواند سازمانی فرهنگ یک وجود بنابراین .دهد پوشش را دانش تولید و یادگیرنده سازمان تا است یافته گسترش دانش مدیریت است ،

 سازمان اعضای میان آن و اشاعه سازمان نیاز مورد دانش خلق و دادن یاد و فهمیدن ، کاویدن برای و دهد قرار حمایت مورد خوبی به را تغییرات

 .[2]رود می شمار سازمان به آن شخصیت و هویت سازمان درهر سازمانی فرهنگ که چرا رسند، می نظر به روریض

 

 بيان مساله
 در را ها سازمان می تواند که ابزارهایی از یکی. باشند نوین ابزاری دنبال به برای بقاء ها سازمان که کند می ایجاب امروز متغیر دنیای

 بیابند، گزینش، را مهم اطالعات کند می کمک ها به سازمان که است فرایندی دانش مدیریت. است دانش د، مدیریتکن یاری هدف این تأمین

 مدیریت. [3]است ضروری گیری و تصمیم پویا آموختن مشکالت، حل چون هایی فعالیت که برای است تخصصی و کنند منتشر و سازماندهی

 اطالعات انقالب از باشد. قبل می سازمانها از بسیاری برای تجاری ویک جنبه جدید از مدیریت کامالً وظیفه یک به شدن تبدیل حال در دانش

 رفتار از جدید یک الگوی حاضر حال در ما .شد می محدود شده تولید کاالهای فیزیکی به اصوالً انسانی ارزش ، دانش مدیریت وجود آمدن به و

 سازد که می قادر را ما اطالعات سریع تسهیم و پست الکترونیکی ها، شبکه ، مدیریت العاتیاط های ورود سیستم و ظهور .کنیم می تجربه را

 های ویژگی از ای گستره تواند می دانش دهد. مدیریت می تشکیل را سازمان یک از فعالیتهای اساسی عنصری آن، تسهیم و دانش بدانیم

 دانش مدیریت که چرا ، [27] نیست کافی تنهایی به این بخشد اما دانه تر بهبودهوشمن عملکرد به سازمان ساختن قادر با را عملکرد سازمانی

 سازمان آن به فرد منحصر فرهنگ سازمانی هر در زیرا باشد، می موجود سازمانی فرهنگ با هماهنگی نیازمند باشد، قابل استفاده آنکه برای

 قدرتمند اهرم یک عنوان به توان می فرهنگ سازمانی از بنابراین .دهد می نشان ار رویدادها به معنا بخشیدن و فهم شیوه افراد به که دارد وجود

 شخصی قدرت پایگاه برای نگاهداشت تالش در افراد که شود می آن از مانع سازمانی ضعیف رهنگ ف .نمود استفاده سازمانی رفتار برای تقویت

 حائز سازمانی فرهنگ ایجاد دانش، و افراد مشارکت تسهیل برای بنابراین[18]سازند منتشر و کرده تسهیم را خود دانستههای خویش، کارایی و

با  سازمانی یادگیری و سازمانی فرهنگ ارتباط ی درباره شده انجام تحقیقات بیشتر که آنجایی از و شده ذکر نکات به توجه است.با اهمیت

 به نیز آموزشی سازمان های در ارتباط این چگونگی که رسد می نظر به ضروری بنابراین گرفته، صورت صنعتی های محیط در دانش مدیریت

 بر تکیه با هستند ناچار ها سازمان تغییر است، رقابتی، جهان ویژگی مهمترین امروزه اینکه به توجه با دیگر طرف از.شود گذاشته آزمایش بوته

 در ها ایده آن از علمی استفاده و جدید های ایده و دانسته ها ائهار و فهم و درك رابه آنها سازمان سرمایه مهمترین عنوان به سازمانی افراد

 و باشد می انسانی منابع قابلیت و شایستگی افزایش و یادگیرنده ساختن محیطی نیازمند فعالیت آن و [7]کنند تشویق سازمان مقاصد پیشبرد

 های فعالیت وپشتیبان پرور دانش فرهنگی باشد، می آن از رمتأث کارکنان رفتار که ها شخصیت سازمان دهنده شکل عنوان به سازمان فرهنگ
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 هیئت اعضاء بین در دانش مدیریت با سازمانی یادگیری و سازمانی فرهنگ بین رابطه بررسی هدف پژوهش با این بنابراین [16] .باشد دانش

 .است شده انجام های دانشگاه ازاد اسالمی واحد ایالم دانشکده علمی

 

 اهداف تحقيق
 کلی هدف

های های فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی بر مدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشکدههدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مولفه 

 باشد. دانشگاه آزاد ایالم می

 

 اختصاصی اهداف

 انشگاه ازاد ایالمهای دمدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشکده با  فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی  رابطه یبررس -1

 های دانشگاه ازاد ایالممدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشکده با فرهنگ سازمانی رابطه  یبررس -2

  های دانشگاه ازاد ایالممدیریت دانش اعضای هیات علمی دانشکده با یادگیری سازمانی رابطه  یبررس -3

 

 تدوین چارچوب نظري :
 مسائل به نسبت مدیریتی متفاوت رویکرد نیازمند شود، می محسوب سازمانها مهمترین سرمایه بسان دانش، آن در که محور دانایی عصر

 در سازمانها دانش مدیریت کاربرد افزون روز یافتن اهمیت دانشی موجب کارهای به سازمانها فعالیتهای ماهیت تغییر. کارکنان است و سازمان

 روشهای مختلف، وسیله به را خود بین کارکنان در بکارگیری و تبادل نشر، تولید، میزان ستمریشکل م به موفق سازمانهای اینرو از. است شده

 کنند. کسب را سازمانی اهداف به نیل بتوانند راهکارهای طریق این از تا دهند می قرار ارزیابی و مورد گیری اندازه

 

 فرهنگ سازمانی
ریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات فرهنگ سازمانی موضوعی است که به تازگی در دانش مدی

فرهنگ از دیرباز جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکیل داده است. 

ه آن، سخن بسیار به کار رفته است، ولی درباره فرهنگ سازمانی و یا آنچه که برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کار برده می شد و دربار

» . به طور کلی، از ترکیب دو واژه یا مفهوم[9]خمیرمایه کار و رفتار مردمان در سازمان است، تا این سال ها، سخن اندك و کوتاه گفته شده است

یک از آن دو واژه این اندیشه، به تنهایی ره در برندارد. سازمان یک استعاره برای  اندیشه تازه ای پدید آمده است که هیچ« سازمان» و « فرهنگ

نظم و ترتیب است، در حالی که عناصر فرهنگی به ضرورت منظم هستند و با نظم پدید نمی آیند. در نتیجه فرهنگ در مقابل با سازمان بینش 

فرهنگ سازمانی، موضوعی .[5]خود را در درون نظم و ترتیب سازمان باز می کندها، کارمایه ها و سرزندگی هایی پدید می آورد که گاه جای 

ند. بسیار جالب در میان افراد مختلف و همین طور در ادبیات مدیریت است و محققان زیادی کوشیده اند تا تعاریفی از فرهنگ سازمانی ارائه ده

تار، عملکرد و بهره وری سازمان تأثیر می گذارد. این مجموعه عوامل شامل وجه مشترك بیش تر آن ها تالش در تشریح عواملی است که بر ساخ

عقاید و انتظارهای است که در بین اعضاء سازمان مشترك است و هنجارهایی را ایجاد کرده است که رفتار سازمانی را شکل می دهد. این 

زمانی در سیستم اعتقادی سازمان آشکار شده و به طور متناوب از رفتارهای سازمانی در برگیرنده فرهنگ سازمانی هستند. در واقع، فرهنگ سا

ه طریق زبان، نمادها، آداب و رسوم که منعکس کننده رفتار ناشی از سیستم اعتقادی است، بیان می گردد. فرهنگ سازمان از یک سو پیوند دهند

یف فرهنگ سازمانی عموماً به تشریح نحوه رفتار یا روش تفکر .تعار[15]اجزای داخل سازمان و از سوی دیگر، عامل تفکیک کننده سازمان هاست

جه مردم تمایل دارد. در تالش برای دست یابی به تعریفی مفید و کاربردی، برخی نویسندگان از جمله شاین و ترنر بر ابعاد فرهنگ سازمانی تو

ا مدنظر داشته وجمعی دیگر همچون باور و گانزالز، به ارائه نموده اند و عده ای دیگر همچون گریوز، والتر و دابسن نیز عملکردهای فرهنگ ر

تعریف مختصری از آن قناعت کرده اند. بنابراین، با توجه به اهمیت و ضرورت ارائه تعریفی مشخص از فرهنگ سازمانی، به برخی تعاریف که 

ی تشبیه نموده که قسمت عمده آن از نظر پنهان و فرهنگ سازمانی را به کوه یخ[24].ازسوی صاحب نظران عنوان شده است اشاره می کنیم 

( فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه 1990در زیرآب قرار دارد و تنها بخش کوچکی از آن پیدا و در معرض دید است. به عقیده ال دفت)

وجوه مشترك دارند و همان چیزی است که  ای از ارزش ها، باورها، درك و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضاء سازمان در آن ها

 .[11] به عنوان یک پدیده درست به اعضاء تازه وارد سازمان آموزش داده می شود
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 فرهنگ سازمانی مدل دنيسون
 پروفسور دنیسون فرهنگ سازمانی را شامل چهار ویژگی اصلی می داند که هر ویژگی، خود به چند عامل تقسیم می شود که عبارتند از : 

 کردن وتوسعه قابلیت های کارمندان است .درگیرشدن درکار)مشارکت(:که شامل اختیاردادن به کارمندان)توانمندسازی(، کارتیمی  -1

 همانندی )سازگاری یا یکپارچگی(: که شامل ارزش های محوری، موافقت کارکنان و هماهنگی و یکپارچگی می باشد.  -2

 ییر، مشتری مداری و یادگیری سازمانی است .انطباق پذیری: که شامل ایجاد تغ  -3

 .[13]رسالت یا مأموریت: که شامل رهبری راهبردی )جهت گیری راهبردی(، اهداف، مقاصد و دیدگاه )چشم انداز( می باشد   -4

 :شود می آنهااشاره از برخی به که دارد زیادی کارکردهای سازمانی فرهنگ 

 .[19]است شده شغلی مشاهده رضایت با و رهبری اثربخشی و شخصی اثربخشی با سازمانی فرهنگ بین قوی ارتباط -1

 .[6]کند می فراهم ا ر سازمان داخل در ادغام و سازمان از خارج در سازگاری ایجاد موجبات سازمانی فرهنگ -2

 ها مأموریت ها، سیاست با خویش  انطباق و سازی هماهنگ در گروه اعضای به هویت، این که سازد می گروهی هویت یک فرهنگ -3

 .[4] کند می کمک سازمان های هدف و

 .[17]آورد می فراهم را گروهی تعهد موجبات سازمانی فرهنگ -4

 .[8] کند می عمل های غالب ارزش و مشخص رفتارهای تقویت جهت اجتماعی کنندة کنترل یک عنوان به سازمانی فرهنگ -5

 اثرگذار انیسازم تعامالت تمام روی بر سازمانی فرهنگ-6

 سازمان برای را فرهنگ ابعاد مدل  خود در وی . است داده انجام سازمان در تغییر و سازمان فرهنگ زمینۀ در را تحقیقاتی دنیسون دانیل

 خصشا سه با ابعاد این از هریک که گیرد می نظر در رسالت و پذیری ، انطباق سازگاری ، کار در شدن درگیر شامل اصلی محور چهار در ها

 .[25] دنیسون و همکاران شوند می گیری اندازه

 های سازمان .شود می گیری ها اندازه قابلیت توسعۀ و ، سازی تیم توانمندسازی، شاخص سه با یها ویژگ این :کار در شدن درگیر -1

 سطوح همۀ در را انسانی منابع ایه قابلیت و دهند می کاری تشکیل های تیم محور بر را سازمان سازند، می توانمند را افرادشان اثربخش

 همۀ در افراد .کنند می احساس سازمان پیکرة از ای پاره عنوان به را خود و یابد می سازمان افزایش افراد بین در تعهد . دهند می توسعه

 سازمان اهداف با تقیماًآنها مس کار و است مؤثر کارشان بر که است تصمیمات این و دارند نقش گیری تصمیم در که کنند احساس می سطوح

 .دارد پیوند

 است داده نشان تحقیقات .شود گیری می اندازه انسجام و هماهنگی و توافق بنیادی، های ارزش شاخص سه با ویژگی این :سازگاری -2

 پیروان و رهبران . است تهگرف نشأت بنیادین های ارزش از کارکنان و رفتار وده ب یکپارچه و ثبات با هستند اثربخش اغلب که هایی سازمان که

 شده و پیوسته هماهنگ خوبی به سازمانی های فعالیت دارندو را یکدیگر مخالف دیدگاه که زمانی حتی اند مهارت یافته توافق به رسیدن در

 .دارند نفوذ کارکنان بر رفتار کافی طور به و متمایزند و قوی فرهنگ دارای هایی، ویژگی چنین با هایی سازمان .است

 که هایی سازمان .شوند می گیری سازمانی اندازه یادگیری و گرایی مشتری ، تغییر ایجاد شاخص سه با ویژگی این :پذیری انطباق -3

 حساب به سازمان برتری و مزیت توان می را بیرونی پذیری انطباق و یکپارچگی درونی ا لذ . یابند می تغییر سختی به هستند منسجم خوبی به

 تجربۀ ایجاد و ظرفیت و گیرند می پند خود اشتباه از هستند، پذیر ریسک شوند، می هدایت مشتریان وسیلۀ سازگار به ی ها سازمان .آورد

 رشد معموالً ها سازمان این .هستند برای مشتریان شدن قائل ارزش جهت در سازمان توانایی بهبود حال در مستمر طور به آنها .دارند را تغییر

 .کنند می تجربه را بازار سهم در افزایش و فروش

 بتوان شاید .شوند می گیری اندازه انداز و چشم مقاصد و اهداف ، استراتژیک گیری جهت و گرایش شاخص سه با ویژگی این :رسالت -4

 چیست دشانموجو وضعیت ، روند می کجا به دانند نمی که هایی سازمان .است مأموریت آن و رسالت انی سازم فرهنگ ویژگی مهمترین گفت

 را استراتژیک و اهداف سازمانی اهداف که طوری به دارند، خود جهت و اهداف از روشنی درك موفق های سازمان .روند بیراهه می به معموال ،

 اتژی،استر در تغییر دهد، تغییر را خود رسالت است مجبور یک سازمان وقتی . کنند می ترسیم روشنی به را سازمان انداز چشم و کرده تعریف

این  که کند می خلق را فرهنگ یک و کند می مشخص را سازمان انداز چشم قوی رهبر وضعیت این در . است الزامی رفتار و فرهنگ ساختار،

 .کند می پشتیبانی را انداز چشم

 

 یادگيري سازمانی
پیتر سنگه معتقد است که تنها  .جا بماندخواهد در دنیای جدید اقتصادی پا بر یادگیری، عامل کلیدی مورد نیاز سازمانی است که می

یرسازمانهای منبع مزیت رقابتی پایداردر بلند مدت برای سازمانها، یادگیری سریعتر نسبت به رقبا است و چنانچه سازمان به این امر نائل گردد، از سا
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ه اطالعات، جمع آوری و به منظور تولید وگسترش افتد کیادگیری ازدیدگاه سازمانی زمانی اتفاق می .رقیب اثر بخش تر و کاراتر خواهد شد

ل حقایق جدید، تجزیه و تحلیل شوند، دیدگاه جدیدی را خلق کرده وآن را از طریق ارتباط، تدریس وگفتگو وتعامل به تمام سطوح سازمانی منتق

نظریه یادگیری سازمانی از جمله  .پردازدو به عبارتی، یادگیری سازمانی به چگونگی وقوع یادگیری یا عنصر دانش در یک سازمان می .کند

رهیافتهای سیستمی و اقتضایی به مدیریت محسوب می گردد و سازمان را به مثابه یک سیستم باز صاحب اندیشه و زنده در نظر می گیرد. با 

ریافت بازخورند؛ سازمانها درست مانند تأکید بر این نکته که سازمانها نیز مانند ذهن انسانها برای تطبیق با شرایط محیطی متحول، متکی به د

حیوانات باهوش تر و انسانها از تجربه درس می گیرند و درگیر فراگردهای ذهنی پیچیده ای مانند پیش بینی، شناسایی، تعریف، طراحی و حل 

االت یادگیری سازمانی، به طور منظم ایجاد دو نفر از نظریه پردازان سازمان بر این باورند که در بسیاری از سازمانها، برخی از ح .مسئله می شوند

ردی؛ و می شوند نظیر سه فراگرد متداول یادگیری سازمانی که عبارتند از: فعالیتهای بهبود و توسعه منابع انسانی؛ فعالیتهای برنامه ریزی راهب

گیرند. حاصل اد و توان یادگیری خود را به کار نمیبه کارگیری و تسلط بر فناوریهای جدید در سازمان. به هر حال، سازمانها معموالً همه استعد

یادگیری سازمان، پیش از حاصل یادگیری انفرادی مجموعه اجزای آن است؛ یعنی حاصل یادگیری کل سازمان، از جمع یادگیریهای انفرادی و 

نیروی انسانی، فراهم آوردن پایگاههای  مجزای بخشهای تشکیل دهنده آن بیشتر است. یادگیریهای منفرد حاصل از آموزش و توسعه مهارتهای

ها و  علمی، و آشنایی با نظریه ها و چهرچوبهای جدید، فقط هنگامی به یادگیری سازمانی منجر می شود که بر اقدامهای مدیریتی، خط مشی

 .[26]راهبردهای طراحی سازمانی اثر بگذارد

 

 سازمانی یادگيري ابعاد
 کسب، که نماید ایجاد سازمان در را فرهنگی و کرده درك را یادگیری اهمیت باید مدیریتنی :سازما یادگیری برای مدیریت تعهد -1

 زیرا کند بیان را یادگیری بودن راهبردی صراحت با مدیریت .شود گرفته نظر در سازمان در بنیانی ارزش یک عنوان به دانش انتقال و خلق

 [20] .است مدت بلند یجنتا به رسیدن برای ارزشمند ابزاری سازمانی یادگیری

 چگونه که بدانند و باشند داشته سازمان اهداف به نسبت واضحی دید باید سازمان نواحی و ها بخش مختلف، افرادسیستمی : دید  -2

 .کرد کمک اهداف آن توسعه به توان می

 داخل جدید نظرات نقطه و ها ایده به و ستا باز فضای نیازمند دوم، حلقه یادگیری همان یا خالق یادگیریآزمایشگری : و باز فضای -3

 .یابد بهبود و گسترش شده، نوسازی همواره فردی دانش ،می شود باعث یادگیری نوع این همچنین .دهد می اهمیت بیرونی یا سازمان

 که می گردد بر داخلی دانش یکپارچگی و انتقال هم به مرتبط کامالً فرایند دو به قابلیت چهارمیندانش : سازی یکپارچه و انتقال  -4

 که جذب ظرفیت .گردد می بر جذب ظرفیت قبلی وجود به فرایند دو این کارایی .می افتداتفاق همزمان صورت به بودن پی در پی جای به

 .[12]در درون سازمان حذف نمایند را دانش داخلی موانع که می تواند است دانش بکارگیری و هضم کسب، شناخت، توانایی

شده  بررسی تغییر برای آمادگی روی بر است شده بیان مارسیک و واتکینز که توسط یادگیرنده سازمان گانه 7 دیگر ابعاد.از طرفی 

 :[14]است

 و کنند تغییر که بخواهند کارکنان که است این مستمر مستلزم یادگیری مستمر، یادگیری فرصتهای ایجاد  -1از عبارتند بعد هفت این

 از راحتی به افراد که بدین صورت وگو، گفت و تحقیق توسعه -2 .کنند اتخاذ کار با مرتبط تصمیمات و رشد باشند و اقانطب به دنبال همچنین

و  همکاری 3 .میگیرند بازخورد سطوح تمامی در و میکنند بحث باهمدیگر موضوعات جدید و مسائل با ارتباط در و میکنند سؤال همدیگر

 یادگیری اصلی هسته عنوان به نیز تیمی یادگیری اتفاق بیافتد، سازمانی سطح در یادگیری از قبل باید دیفر یادگیری اگرچه تیمی، یادگیری

 برای سیستمهایی و اجرای طراحی -4 میکنند پیدا ارتباط هم با سازمانی یادگیری و فردی یادگیری آن طریق از که است مطرح سازمانی

داخل  در باید بلکه میکنند، مهیا یادگیری از حمایت برای یکپارچهای محیط نه تنها موفق ندهیادگیر سازمانهای یادگیری، در افراد مشارکت

 ایجاد معنی به جمعی، بینش یک به رسیدن برای توانمندسازی کارکنان -5دهند انتقال و توزیع و بازیافت جمعآوری، را جدید دانش سازمان

 و تعیین در اعضا به کمک و رشد، یادگیری به مربوط عادات از حمایت و تشویق ،گوناگون های وضعیت در و کنترل احاطه برای فرصتهایی

 سریع شدن جهانی وضعیت که امروزه خود، محیط با سازمان دادن ارتباط -6به موفقیت ها پاداش و نیاز، مورد منابع تأمین اهداف، به دستیابی

 رهبری کردن . فراهم7 .کنند تصور مشترك بازار یک محیط و کار نیروی یک با شرکت یک عنوان به را خودشان که بیاموزند باید است، سازمانها

 باهمدیگر بتواند سازمان کل که به سویی مشترك چشمانداز ایجاد جهت در افراد به یادگیرنده سازمان در رهبران منظور یادگیری، به استراتژیک

 .میکنند کمک کند کار

 مربوط فکری سرمایه یعنی سازمانی ارزشمند سرمایه مهمترین به زیرا است مهمی وعموض دانش، مدیریت طرفی از: مدیریت دانش

 ایجاد - مدیریت تضمین و ایجاد  سازمان برای یافته سازمان فکری یهای دارای به انسانی ههای سرمای تبدیل با دانش مدیریت [23]میشود

 درازمدت، در موفقیت برای . دارد سازمانی شهای نق و تکنولوژی دانش، نواعا اهداف، به توجه به نیاز سازمان یک در دانش [12] .میکند ارزش
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 پاالیش، ثبت، ایجاد، فرایند دانش مدیریت  تحول و رشد عنوان به بلکه اطالعاتی تکنولوژی انقالب عنوان به نه را دانش مدیریت باید نها سازما

 یآورد م فراهم را مجدد آموزش بازخورد، آموزش، زمینه سازمان یک برای انشد مدیریت حوزه در عامل پنج این .است دانش کاربرد و انتشار

 فرایندهای دهندة نشان زیرکه مراحل .یگیرد م قرار استفاده مورد سازمان تهای قابلی احیاء و انتشار پاالیش، ثبت، ایجاد، برای معموالً که

 است شده بیان بس توسط است دانش مدیریت

 یا کارها انجام جدید ههای شیو کردن مشخص با افراد توسط دانش .یشود م ناشی کارکنان تهای مهار و جربیاتت از دانش :دانش ایجاد

 قالب در نها سازما همۀ .یشود م سازمان وارد بیرونی دانش باشد نداشته وجود سازمانی در دانش چنانچه اوقات گاهی.یشود م خلق علم، توسعه

 نوین لهای ح راه و ها ایده بسط در ها سازمان توانایی به دانش ایجاد .یکنند م استفاده آن از و خلق را دانش سازمانی، تهای فعالی و عملکردها

 م جدید معناهای و واقعیت خلق به مختلف شهای رو طریق از فعلی و قبلی دانش ساختار تجدید و توسعه با سازمانی هر .دارد اشاره مفید و

 .یپردازد

 مختلف انواع از ها سازمان از بسیاری .شود ذخیره اطالعاتی های پایگاه در اش اولیه شکل به باید شده جادای که دانشی :دانش ثبت

 .یکند م استفاده دانش نگهداری و ضبط جهت منابع،

 ههمرا و شود ضبط ضمنی دانش یا بشر بینش های  که جایی شود، عملی که گیرد قرار های زمین در باید جدید دانش :دانش پاالیش

 .گردد اصالح صریح دانش با

 .دهد قرار استفاده مورد را آن دارد نیاز که مکانی و زمان هر در تا گیرد قرار سازمان در کسی هر دسترس در باید دانش :دانش انتشار

 :است دوگام برداشتن ممستلز دانش، انتشار .کند می کمک دانش انتشار به ها فناوری دیگر و اینترنت، گروهی، کارهای مانند جدید فناوریهای

 کارها انجام در نها سازما توانایی افزایش دانش، انتشار از منظور .شخص توسط آن جذب و بالقوه ای گیرنده به دانش عرضه یا فرستادن ارسال،

 .باشد دانش مؤثر انتقال گویای می تواند رفتار در تغییر ایجاد فقط .آنهاست ارزش باالبردن نهایت در و

 به نتواند سازمانی اگر .شود گرفته کار به سازمان فرایند و خدمات محصوالت، درجهت باید سازمانی دانش کلی طور به :شدان کاربرد

 وخالقیت نوآوری که زمانی .شد خواهد مواجه مشکل با رقابتی ههای درعرص نماید مشخص آن مناسب جای در را دانش صحیح شکل راحتی

 دانش منابع از هگیری بهر در نها سازما .گیرد کار به خود مناسب درجای را مناسب دانش بتواند باید زمانسا امروزاست، جهان در پیروزی راه

 به .یکنند م استفاده کار و کسب فرایندهای دانشدر از که است تهایی فعالی شامل دانش کارگیری به .دارند رو پیش مختلفی های راه خود

 گرفت نظر در دانش مدیریت برای را جایگاهی سازمان، رسمی سازمانی ساختار در توان می دولتی یهها مجموع در دانش کاربرد توسعه منظور

 می اصالح زمینه این در را افراد عقیدتی و فکری ههای پای و کرده رهبری را دانش از استفاده و تسهیم فعالیت تخصصی، کامالً صورت به که

 .[27]کند

 

 پيشينه تحقيق
 پرداخته فردوسی مشهد دانشگاه در دانش مدیریت فرایند با سازمانی فرهنگ میان نسبت بررسی به پژوهشی در (1351) زاده قلی حسین

 سازمانی فرهنگ ،میان آمده به دست نتایج اساس بر .است شده استفاده سازمانی وفرهنگ دانش مدیریت پرسشنامه دو از پژوهش این در ، است

 سازمانی فرهنگ. نیست دار معنی شدن اجتماعی رابطه با این که حالی ،در دارد وجود داری معنا رابطه ترکیب و سازی برونی ، سازی درونی با

 .است انجامیده مدیران بین در بودن رقابتی و گرایی پدیشده فرد تشدید به گذار، اثر متغیرهای از یکی عنوان به فردوسی دانشگاه در

ان بررسی بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در شرکت توزیع برق معاونت ( در تحقیقی با عنو1388دانش فرد و شهابی نیا)

اجرایی شمال شرق تهران، به این نتیجه رسیدند که وضعیت تیم سازی، مذاکره و گفتگو، ارتباطات، حمایت مدیریت عالی و یادگیری در شرکت 

 دانش در سازمان را مهیا نمی کند. فوق الذکر به گونه ای است که زمینه الزم برای استقرار مدیریت

( در تحقیقی به بررسی فرهنگ سازمانی و نقش آن در استقرار مدیریت دانش پرداختند. نتایج حاکی 1393احمدی باالدهی و همکاران)

ری و فرهنگ با فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن )فرهنگ مشارکتی، فرهنگ سازگاری، فرهنگ انطباق پذی دانشمدیریت  نشان داد که بین

مأموریتی( رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که فرهنگ سازگاری دارای باالترین ضریب و فرهنگ 

 مأموریتی کم ترین ضریب هم بستگی را داشته اند.

 دگیری سازمانی کارکنان در دانشگاه لرستانخالقیت و یا بررسی رابطه بین ساختار سازمانی،(در پژوهشی به 1392غالمی و همکاران)

یافته های به دست آمده از پژوهش نشان داد که بین ابعاد ساختارسازمانی سازمانی با خالقیت و یادگیری سازمانی رابطه معنی داری  پرداختند.

 .وجود دارد

http://www.joas.ir/


 83 -98، ص 1396، زمستان  8پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

نقش مؤثری در برقراری سیستم مدیریت دانش  نشان داده است که فرهنگ سازمانی OCI( در مرکز 2004نتایج مطاله بالتازارد و کوك)

برخی دارد. آن ها در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که فرهنگ سازمانی انتظارات و رفتار افراد را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار می دهد. و 

 شوداز آن ها می تواند به جدال غیرسازنده منجر شده و مانع از ایجاد و تبادل شبکه مدیریت دانش 

( در پژوهشی نشان داد که راهبرد، ساختار و فرهنگ سازمانی به طور پیوسته بر اثربخشی مدیریت دانش تأثیر می گذارد. در 2005زنگ)

 میان این سه عامل، فرهنگ سازمانی بیش ترین تأثیر مثبت را بر اثربخشی مدیریت دانش دارند. راهبرد سازمانی تأثیر کم و ساختار سازمانی

 از اهم سازمانی فرهنگ با ساختار نوع تناسب می کنند که  بیان (2002) دیگران و أثیر را بر اثربخشی مدیریت دانش دارند. پارکسحداقل ت

 متقابل رابطه دارای دیگر یک با دو این و است نگه داشته زنده را ساختار است که سازمانی فرهنگ حقیقت در  .است سازمان موفقیت شرایط

 گردید. ارائه تحقیق فوق برای مدل کاربردی مباحث نظری، به توجه هستند. با

 دارد. وجود سازمانی یادگیری با فکری سرمایه داری بین معنی و مثبت ارتباط که داد نشان 1392و همکاران فرسانی پژوهش نتایج 

 است وسپس پرداخته موتور بهمن درمرکز دانش مدیریت استقرار و سازمانی فرهنگ بین رابطه بررسی به پژوهشی در 1387کرمی

 دادن و فردی خود مختاری که میدهد نشان وی تحقیق نتایج . است کرده بررسی را موتور بهمن درمرکز موجود سازمانی فرهنگ وضعیت

 که انجایی از و دارد دانش مدیریت قوی با و موثر رابطه سازمانی فرهنگ و دارد دانش توسعه و درکسب مهمی نقش افراد، به عمل استقالل

 های شاخصه سازمانی فرهنگ تغییر مدیریت با که شده است توصیه لذا باشد، می خوب نسبتا موتور بهمن درمرکز سازمانی فرهنگ وضعیت

 .شوند اصالح یا تغییر ، بودند موثر وغیر که نامطلوب هایی شاخصه و حفظ دانش مدیریت بر موثر و مفید فرهنگی

 اسالمی دانششگاه آزاد مشدیریت دانشکده در دانش مدیریت استقرار با سازمانی فرهنگ بین رابطه ررسیب به پژوهشی در 1387 پژوهان

 . اند بوده مرکز تهران مدیریت واحد دانشکده علمی هیات اعضا و ستادی کارکنان کلیه پژوهش این آماری جامعه .است پرداخته تهران واحد

 . وجود دارد معناداری رابطه آن های مولفه و سازمانی فرهنگ بین که است آن از حاکی تحقیق نتایج

 نتیجه این دانشگاهها به در رهبری های سبک با سازمانی فرهنگ رابطه بررسی عنوان تحت پژوهشی در 1388 همکاران و مظفری امین

 کار فضایى در که باورند بر این ىعلم هیئت اعضاى .دارد وجود فاصله علمى هیئت اعضاى آرمانى و موجود سازمانى فرهنگ میان که رسیدند

 و محوری هدف کارایى، و هماهنگی سیاستگذاریهای رسمی، و قانونها پایدارى، به گرایش :است فرهنگى ویژگیهاى این داراى که کنند می

 انعطاف شامل آنها آرمانى سازمانى فرهنگ که شد آشکار ها به پرسشنامه علمى هیئت اعضاى پاسخهاى بررسى با حال، این با .پیامدها بر تأکید

 . است ای حرفه مهارتهای و دانش کسب و ای حرفه رشد پذیری، خطر آفرینش، و انسانی، نوآوری منابع رشد همکارى، عمل، آزادی پذیری،

 تهاى مهار و رهبرى سبک و سازمانى فرهنگ نوع بین که باالست زمانى مدیریتى مهارتهاى اثربخشى که آشکار ساخت ها داده تحلیل همچنین،

 .باشد داشته وجود مدیریتى همنوایى

 تحلیل پژوهش این روش . است پرداخته اورگون دانشگاه در دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ بررسی به پژوهشی در 2004 هولوزکی

 مورد 2003 تا 2000 فاصله سالهای در دانش ومدیریت سازمانی فرهنگ زمینه در شده انجام مطالعات تمام که صورت بدین ، است محتوا

 مطالعات این از دهند می قرار حمایت را مورد دانش مدیریت که فرهنگی عوامل محتوای تحلیل های استراتژی وسپس اند گرفته قرار بررسی

 سازمانی فرهنگ است، مهم رقابتی مزیت آوردن بدست در مدیریت دانش که اندازه همان به: که داد نشان پژوهش این نتایج اند شده استخراج

 این که گردد می زیادی عوامل وشامل است بعدی وچند مختلط سازمانی فرهنگ .است مهم سازمان استراتژی کردن ومشخص تعریف در نیز

 ،بلکه نیستند دانش مدیریت برای هایی حل راه تکنولوژی مبنای بر پرهزینه های روش.گیرند توجه قرار مورد یکدیگر با ارتباط در باید عوامل

 .است دانش مدیریت در اصلی ،کلید دانش وتقسیم ایجاد برای محیط یک آوردن وجود به برای آن سازمانی وتوانایی فرهنگ به زتمرک

 مرکز فرهنگ در عنشوان تحت دانش ومدیریت سازمانی فرهنگ با ارتباط در ودقیق عمیق بسیار مطالعه به ) 1997 ( وکوك بالتازارد 

 میلیون سه توسط تحقیق تقریبا اطالعاتی لیست. است پرداخته OCI 3 اجرایی – پیوستار رفتاری ارزیابی: دانش مدیریت وموفقیت سازمانی

 .است شده ترجمه ) ،دانمشارکی وسوئدی ،ایسشلندی ،ژاپنی ،آلمانی فرانسوی (زبان به که است شده کامل دنیا سراسر در پاسخگو نفر

 : که است داده نشان تحقیق این از حاصل نتایج

 دارد نقش دانش مدیریت موفقیت عدم یا موفقیت در سازمان پایه بلند وارزش های سازمان فلسفه . 

 و فرایندهای سازمانی یادگیری برای رغبت میزان تواند می کاری تیم های وتشکیل ومنعطف مشخص وساختارهای ها رویه وجود 

 .دهد افزایش را تالش مدیریت

 غیر سازنده جدال به تواند می آنها از برخی دهد می قرار تاثیر تحت زیادی حد تا را افرادی رفتارهای و انتظارات سازمانی فرهنگ 

 .گردد دانش مدیریت شبکه تبادل ایجادو از ومانع گردد منجر

 هم کشه فرهنگ سازمانی چرا است ضروری . کنند می طراحی را دانش مدیریت استراتژی که کسانی برای سازمانی فرهنگ دانستن 

 .تاثیر دارد دانش مدیریت به نسبت اعضاء وتعهد کامل همکاری وهم دانش مدیریت طراحی به الزم دانش یانجر بر
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 تحقيق فرضيات

 دارد وجود معناداری رابطه دانش مدیریت با سازمانی یادگیری و سازمانی فرهنگ بین  -1

 .دارد وجود داری معنا رابطه دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ ابعاد بین  -2

 .دارد وجود داری معنا رابطه دانش مدیریت و سازمانی یادگیری ابعاد بین  -3

 

 پژوهش شناسی روش
ها پیمایشی است. اطالعات الزم برای انجام این پژوهش، از طریق آوری دادهی جمعاین پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر نحوه

 کمک کاربردی تصمیمات انتخاب و موجود شرایط بهبود به تواند می پژوهش نتایج که آنجا . ازتوزیع پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری گردید

 به بررسی که آنجا از و » سازمانی فرهنگ « و » سازمانی یادگیری « و » دانش مدیریت « نوع از پردازد کاربردی می تحقیقات نوع از کند

 ازاد اسالمی واحد ایالم  های دانشکده علمی هیأت اعضاء شامل پژوهش نای آماری جامعه .باشد می همبستگی متغیر تحقیقات سه بین رابطه

 ابتدا در مطالعه مورد نمونه حجم شد، استفاده ای طبقه تصادفی گیری نمونه روش از نمونه حجم تعیین انشد، برای بوده نفر 160 تعداد به

 یافت. نفرتقلیل 74 به هدفمند، روش به )دکتری دانشجوی و دکتری( تحصیلی مدرك به توجه اما با بوده نفر 125

 

 اطالعات گردآوري ابزار

 سازمانی فرهنگ پرسشنامه )الف

 می سوال 28 شامل که.شده است طراحی شاین ادگار توسط 1997 سال در پژوهش این در شده استفاده سازمانی فرهنگ پرسشنامه

 وعبارتند است شده لیکرت استفاده ای گزینه پنج مقیاس از پاسخگویی رایب پرسشنامه این در . است داده قرار بررسی مورد را بعد  7  و باشد

 .زیاد زیاد، ،نسبتا متوسط کمی، بندرت، : از

 

  سازمانی یادگيري پرسشنامه )ب
 انجمن توسط که باشد می  LearningAssessment map عنوان تحت پژوهش این در شده استفاده سازمانی یادگیری پرسشنامه

ASTD باشد می بعد 5 شامل و است سوال 22 دارای و است دهش طراحی. 

 

  دانش مدیریت پرسشنامه )ج

 قبال توسط که ساخته محقق پرسشنامه از کافی منابع نبودن دسترس در دلیل به پژوهش این در شده استفاده دانش مدیریت پرسشنامه

 از اقتباس با خودرا مذکور پرسشنامه محقق . است گردیده استفاده ت،اس شده ارائه مرکز ازاد اسالمی واحد ایالم  دانشگاه در (1387پژوهان)

 .دهد می قرار بررسی مورد را بعد 8 و باشد می سوال 40 شامل پرسشنامه این.است کرده طراحی (2004) الونس از دانش مدیریت پرسشنامه

 .زیاد بسیار زیاد، ، متوسط ، کم،کم بسیار :زا که عبارتند است شده استفاده لیکرت ای گزینه 5 مقیاس از پاسخگویی روش برای

 

  ابزار روایی و پایایی

 آلفای و ضریب روش از دانش مدیریت و سازمانی یادگیری سازمانی، فرهنگ های، پرسشنامه پایایی آوردن بدست برای پژوهش دراین

 0/93دانش مدیریت پرسشنامه و  ترتیب به که گردید اسبهمح spss9 افزار نرم از استفاده با کروبناخ آلفای ضریب .است شده استفاده کروبناخ

 برای .باشد می پرسشنامه درونی همسانی و ثبات بیانگر که 82/0 سازمانی فرهنگ پرسشنامه برای 87/0 سازمانی یادگیری پرسشنامه برای و

دانشگاه ازاد  های روانشناسی  دانشکده و تربیتی ومعل اساتید های راهنمایی و نظرات از گیری بهره با پژوهش این در آزمون روایی آوردن بدست

 .باشد می آزمون قبول قابل  محتوایی روایی بیانگر این که برطرف گردید آن ابهامات و گرفت قرار بررسی مورد آزمون و سؤاالت ایالم،
 

 هاي مختلف پرسشنامهيزان آلفاي کرونباخ براي بخشم 1جدول
 

 ضریب آلفا هاتعداد گویه گروه

 82/0 28 فرهنگ سازمانی

 87/0 22 یادگیری سازمانی

 93/0 40 مدیریت دانش
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 پژوهش هاي یافته
و آمار تحلیلی در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی ارائه  آوری شدههای جمعمنظور تجزیه و تحلیل دادهدر این مرحله از تحقیق، به

استنباطی  ای پاسخ حاصل آمده، در ادامه نیز در بخش آمارهای فردی و حرفهاختی از ویژگیگردیده است. در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شن

 های همبستگی و مقایسه میانگین و رگرسیون به بحث و بررسی متغیرهای تحقیق پرداخته شده است.با استفاده از آزمون

 

 آمار توصيفی

 تيجنس -1
 درصد( زن بودند. 1/35نفر ) 26 درصد( مرد و 9/64نفر ) 48نفر پاسخگو،  74از کل 

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسيت -2جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر 

 اعضای هیئت علمی

 1/35 26 زن

 9/64 48 مرد

 100 74 جمع کل

 

 وضعيت تأهل  -2

درصد( متأهل  81/60نفر ) 45درصد( مجرد و  1/39نفر ) 29 ،نفر پاسخگو 74دهد،. همچنین، از بین نشان می 3جدول که  طورهمان 

 بودند.
 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس وضعيت تاهل -3جدول 
 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر تأهلوضعیت 

 اعضای هیئت علمی

 1/39 29 مجرد

 81/60 45 متأهل

 100 74 جمع کل

 

 یت بندي مولفه هاي فرهنگ سازمانیاولو-3
 

 .دهد می مطالعه نشان مورد نمونه در را سازمانی فرهنگ اصلی هاي امتيازات مولفه نميانگي -4 جدول

 

 
 

 انحراف معیار میانگین مولفه های فرهنگ سازمانی ردیف

 68/0 7/2 ساختار 1

 69/0 5/2 استاندارد 2

 71/0 6/2 مسئولیت 3

 72/0 9/2 بین گروهی تعامل 4

 75/0 6/2 قدردانی 5

 77/0 3/2 حمایت 6

 79/0 5/2 تعهد 7
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 لویت بندي مولفه هاي مدیریت دانشاو-4
 

 آن هاي مولفه و دانش مدیریت وضعيت :5جدول

 

 مدیري هاي مولفه
 امار استنباطی

 .دارد وجود رابطه دانش مدیریت با سازمانی یادگیری و سازمانی فرهنگ بین :پژوهش اول فرضیه

 متغیرها رابطه بین آیا اینکه تعیین جهت ابتدا در گردید استفاده گام به گام شیوه به متغیره چند رگرسیون از فرضیه این بررسی برای

 :است شده زیر آورده شکل به همبستگی ماتریس قالب در آن نتیجه که است شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب از خیر یا اردد وجود
 

 ، یادگيري سازمانی و مدیریت دانش فرهنگ سازمانی ماتریس همبستگی بين -6جدول

 

 معنا دار هستند. 001/0سطح  در آماری لحاظ از فوق همبستگی ضرایب تمامی

 را )مدیریت دانش( مالك متغیر )سازمانی یادگیری و سازمانی فرهنگ(بین پیش متغیرهای از یکی حداقل اینکه تعیین منظور به حال

 . آمده است زیر جدول در آن نتیجه که است گردیده استفاده تعیین ضریب و واریانس تحلیل از کنند، بینی پیش میتوانند
 

 رگرسيون آماري هاي مشخصه و واریانس تحليل جدول  -7 جدول
 

R R F DF1 DF2 سطح معنا داری 

39/0 16/0 37/11 1 75 001/0 

 

 چون و معنادارگردیده 001/0سطح    در 1،75آزادی درجات با مقدار نای که گردیده37/11با  برابر Fمقدار  میشود مشاهده که همانگونه

 پیش را مالك متغیر میتوانند پیش بین متغیرهای از یک حداقل که میگیریم نتیجه بنابراین ، میباشد 05/0از کمتر معناداری قبول قابل سطح

 تغییرات از درصد16توانند می رفته هم روی پیش بین های متغیر که معنا این به گردیده16/0با برابر آن مجذور مقدار طرفی از .کنند بینی

 را مالك متغیر توانند می اندازه چه تا بین پیش های متغیر یک از هر اینکه تعیین منظور به حال .کنند بینی پیش را دانش مدیریت متغیر

 .است امده جدول زیر در آن نتیجه که شده استفاده بتا ضریب از کنند بینی پیش

 

 قادر فرهنگ سازمانی متغیر و باشد می 05/0از کمتر سازمانی یادگیری متغیر بتای مقدار معناداری سطح شود می مشاهده که همانگونه

   .نوشت شرح این به را رگرسیون طخ معادله توان می بنابراین .باشد نمی دانش مدیریت بینی پیش به

Y (0/39)X1 

 انحراف معیار میانگین دانش مدیریت مولفه های  ردیف

 63/0 5/3 دانش ایجاد 1

 65/0 2/3 دانش ثبت 2

 69/0 6/3 دانش پاالیش 3

 72/0 1/3 دانش انتشار 4

 75/0 7/3 دانش کاربرد 5

 دانش مدیریت سازمانی یادگیری سازمانی فرهنگ متغییرها

   1 سازمانی فرهنگ

  1 /32 سازمانی یادگیری

 1 /36 /65 دانش مدیریت

 سطح معنا داری تی بتا B تغییر پیش بینم

 001/0 43/3 39/0 98/0 یادگیری سازمانی
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 .دارد وجود معنا داری رابطه خوزستان واحد کشاورزی های دانشکده در دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ ابعاد بین پژوهش: دوم فرضیه

 متغیرها رابطه بین آیا اینکه نتعیی جهت ابتدا در گردید استفاده گام به گام شیوه به متغیره چند رگرسیون از فرضیه این بررسی برای

 .است شده زیر آورده شکل به همبستگی ماتریس قالب در آن نتیجه که است شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب از خیر یا دارد وجود
 

 دانش مدیریت و یسازمان فرهنگ ابعاد بين همبستگی ماتریس -8 جدول

 

 متغیرهای از یکی حداقل اینکه تعیین منظور به .هستند معنادار 001/0از  کمتر سطح در آماری لحاظ از فوق همبستگی ضرایب تمامی

 دیدهگر استفاده تعیین ضریب و واریانس تحلیل از . کنند بینی میتوانند پیش را )دانش مدیریت( مالك متغیر )سازمانی فرهنگ ابعاد(بین پیش

 . است آمده زیر جدول در آن نتیجه که است
 

 رگرسيون آماري هاي مشخصه و واریانس تحليل جدول -9جدول
 

R R مجذور F DF1 DF2 سطح معنا داری 

74/0 63/0 02/35 3 73 001/0 

 

 معنادار  گردیده 001/0سطح  ( در73و3آزادی ) درجات با مقدار این که گردیده  35/02با  برابر   Fمقدار  میشود مشاهده که همانگونه

 مالك متغیر میتوانند پیش بین متغیرهای از یکی حداقل که میگیریم نتیجه بنابراین ، میباشد 05/0از  کمتر معناداری قبول قابل سطح چون و

 از درصد 63توانند  می رفته هم روی پیش بین های متغیر که معنا این به گردیده 63/0با  برابر آر مجذور مقدار طرفی از .کنند بینی پیش را

 متغیر توانند می اندازه چه تا بین پیش های متغیر یک از هر اینکه تعیین منظور به حال .کنند بینی پیش را دانش مدیریت متغیر تغییرات

 است:  امده زیر جدول   در آن نتیجه که شده استفاده بتا ضریب از کنند بینی پیش را مالك

 

 سایر و باشد می 05/0از  کمتر قدردانی و توانمند سازی ساختار، های مولفه بتای مقدار معناداری سطح شود می مشاهده که همانگونه

  .نوشت زیر شرح به را خط رگرسیون معادله توان می بنابراین .باشد دانش نمی مدیریت بینی پیش به قادر مانیساز فرهنگ متغیر های مولفه

Y (0/ 39)X10/ 32X2 0/ 26X3 

 .دارد وجود دار معنا رابطه دانش مدیریت و سازمانی یادگیری ابعاد بین :پژوهش سوم رضیهف

 از یا خیر دارد وجود رابطه متغیرها بین آیا اینکه تعیین جهت ابتدا در گردید استفاده یرهمتغ چند رگرسیون از فرضیه این بررسی برای

 :است شده آورده زیر شکل به همیستگی ماتریس قالب در آن نتیجه که است شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب

 

 مدیریت دانش توافق هماهنگی قدردانی توانمندسازی مسئولیت استاندارد  ساختار متغییرها 

        1 ساختار

       1 /58 رداستاندا

      1 /36 /41 مسئولیت

     1 /36 /43 /59 توانمندسازی

    1 /46 /42 /37 /26 قدردانی

   1 /33 /46 /39 /53 /48 هماهنگی

  1 /36 /32 /37 /33 /39 /43 توافق

 1 /31 /28 /29 /42 /35 /42 /68 مدیریت دانش

 سطح معنا داری تی ابت B متغییر پیش بین

 001/0 9/3 39/0 23/5 ساختار

 001/0 6/3 32/0 5/4 توانمندسازی

 001/0 45/2 26/0 63/2 قدردانی
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 دانش مدیریت و سازمانی یادگيري ابعاد بين همبستگی ماتریس -10 جدول

 

  .هستند معنادار 001/0از کمتر سطح در آماری لحاظ از فوق همبستگی ضرایب تمامی

 بینی میتوانند پیش را )دانش مدیریت( مالك متغیر )سازمانی یادگیری ابعاد(بین پیش متغیرهای از یکی حداقل اینکه تعیین منظور به

 . است آمده زیر جدول در آن نتیجه که است ردیدهگ استفاده تعیین ضریب و واریانس تحلیل از کنند
 

 رگرسيون آماري هاي مشخصه و واریانس تحليل جدول -11 جدول
 

R Rمجذور F DF1 DF2 سطح معنا داری 

47/0 23/0 17/9 2 74 001/0 

 

 و معنادار گردیده 001/0ح سط ( در74و2آزادی ) درجات با مقدار این که گردیده 17/9با   برابر Fمقدار  میشود مشاهده که همانگونه

 مالك متغیر میتوانند پیش بین متغیرهای از یک حداقل که میگیریم نتیجه بنابراین ، میباشد 05/0از  کمتر معناداری قبول قابل سطح چون

از  درصد 23توانند  می رفته هم روی پیش بین های متغیر که معنا این به گردیده  23/0با  برابر آن مجذور مقدار طرفی از .کنند بینی پیش را

 متغیر توانند می اندازه چه تا بین پیش های متغیر یک  از هر اینکه تعیین منظور به حال .کنند بینی پیش را دانش مدیریت متغیر تغییرات

 .است آمده جدول زیر در آن نتیجه که شده استفاده بتا ضریب از کنند بینی پیش را مالك
 

 ها ان ناداريمع سطح و بتا ضرایب -12 جدول

 

 و باشد می 05/0از  کمتر سازمان بر مدیریت تاثیر و رفتار، نقش های مولفه بتای مقدار معناداری سطح شود می مشاهده که همانگونه

 به نیاز که رسند می ای به مرحله ها پژوهش نهایت در .باشد نمی دانش مدیریت بینی پیش به قادر سازمانی یادگیری یرمتغ های مولفه سایر

 . گردد می احساس آنها در پیشنهاد ارائه و بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گروه عملکرد رفتار نقش عملکرد بر ساختار تاثیر مدیریت تاثیر ها ارزش حفظ متغییرها

      1 ها ارزش حفظ

     1 /41 مدیریت تاثیر

    1 /46 /63 عملکرد بر ساختار تاثیر

   1 /61 /43 /39 رفتار نقش

  1 /48 /52 /55 /76 گروه عملکرد

 1 /22 /37 /29 /39 /28 دانش مدیریت

 سطح معنا داری تی بتا B متغییر پیش بین

 001/0 61/2 28/0 53/2 رفتار نقش

 02/0 05/2 25/0 37/4 مدیریت تاثیر
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  گيري نتيجه و بحث

 به نحوی باید دانش مدیریت برای ال ایده سازمان فرهنگ . است آن اجرای در کارکنان همه شدن درگیر مستلزم سازمان هر موفقیت

 اشاعه سازمان سراسر ودر .باشند دانستن و ومشارکت یادگیری دنبال به مداوم طور به خود عملکرد ارتقاء برای سازمان درون افراد که یابد تحول

 پیرامون پژوهش این های یافته به نگرش کلی با . کنند سازماندهی دانش ومدیریت سازمانی یادگیری به مربوط های خزانه قالب ودر دهند

 توان می چنین دانشگاه ازاد اسالمی واحد ایالم دانشکده های در سازمانی یادگیری و سازمانی فرهنگ با آن ورابطه دانش مدیریت جایگاه

 به قادر گروهی بین تعاملو وساختار قدردانی مولفه دو اما . وجود دارد معناداری رابطه دانش ومدیریت سازمانی فرهنگ میان که نمود استنباط

 اتحاد میزان بودن پایین بیانگر دانشگاه در علمی هیات اعضاء میان تعامل ویکپارچگی میزان بودن پایین . باشند نمی دانش مدیریت بینی پیش

 برقرار تعامل حداقل عضاا بین که سازمانی در است تعامل سازمانی دانش های سازه مهمترین یکی از واقع در .است آنان بین وهمسویی توافق ،

 مهم وظایف از یکی بنابراین . ماند می باقی افراد کنترل و انحصار در یابد اشاعه سازمان سراسر در اینکه به جای دانش اعظم بخش . باشد

 . باشد می علمی هیات اعضای میان گروهی بین تعامل فرایند تسهیل دانشکده بر حاکم سازمانی فرهنگ ساختار به با توجه مدیریت

 یادگیری مولفه های و دارد وجود دار معنی رابطه دانش ومدیریت سازمانی یادگیری ابعاد بین آمده دست به نتایج اساس بر همچنین

 ازسطح عملکرد بر ساختار ، تاثیر ارزشها حفظ ، گروه عملکرد اولویت ترتیب به ها رابطه این دارند، رابطه یکدیگر با دانش ومدیریت سازمانی

 پیش به وقادر بودند برخوردار کمتری داری سطح معنا از افراد رفتار ونقش مدیریت تاثیر ، دیگر مولفه دو و بودند برخوردار باالیی ناداریمع

 سازمانی فرهنگ عنوان تحت دانش ومدیریت سازمانی با فرهنگ ارتباط در ودقیق عمیق بسیار مطالعه در . باشند نمی دانش مدیریت بینی

 نتیجه این . گرفت صورت OCIمرکز  در 2004سال  در کوك بالتازاردو توسط اجرایی که – رفتاری پیوستار ارزیابی : دانش مدیریت وموفقیت

 منجر سازنده غیر جدال به تواند می آنها از برخی دهد می قرار تاثیر تحت زیادی حد تا را رفتار و سازمانی انتشارات فرهنگ که آمده دست به

 با سازمانی ویادگیری سازمانی فرهنگ بین که گردید مشخص اطالعات و ها داده تحلیل از .گردد دانش مدیریت وتبادل ز ایجادا ومانع گردد

 دانش مدیریت با سازمانی فرهنگ بین دار معنی رابطه وجود خصوص در حاضر تحقیق در آمده دست به ، نتایج دارد وجود رابطه دانش مدیریت

  .دارد ( همخوانی1383زاده ) قلی ( حسین1387ان )پژوه نتایج تحقیقات با

 دانشگاه سازمانی در یادگیری نوع و مناسب سازمانی فرهنگ ایجاد در دانش مدیریت که ، کرد بیان توان می فوق های یافته تحلیل در

 اینکه یعنی آید وجود به )اساتید( کنانکار سوی از تعلق احساس باید سازمانی فرهنگ ی وسیله به . دارد بسزایی نقش یادگیرنده سازمان با و

 است موثر علمی هیات اعضای و اساتید به جامعه نسبت نگرش در سازمان توفیق که دریابد چنین این و بداند خود آن از را مجموعه فردی هر

 آموزش کلی طور باشد.به حاکم دافرا بین در سازمانی غرور به عبارتی و نماید غرور احساس مجموعه در بودن شاغل از فردی هر اینکه یعنی

 ، اهداف ، سازمانی مجموعه با آموزش کارکنان ، ،زیرا میگردد )اساتید( کارکنان سوی از ها برنامه و اهداف مقبولیت و سازمانی توسعه باعث

 توانایی نیز فرد هر اینکه منض . شد خواهد نیز بیشتر آنها مشارکت میزان صورت این در و .میگردند آشنا بیشتر ...و ها برنامه ، ها شیوه

 تمایل نیز اساتید ...و رفاهی نظاممند، و علمی های سیستم طریق تثبیت از سازمانی فرهنگ تنظیم با و میکند پیدا مشارکت برای بیشتری

 . نمایند می پیدا خود علمی های داشته نشر به بیشتری

 تحقیقات نتایج دانش با ومدیریت سازمانی فرهنگ بین دار معنی طهراب وجود خصوص در حاضر تحقیق در آمده دست به نتایج همچنین

 می قرار تایید مورد را پزوهش های بوده ویافته (همسو2002) هولوزکی ، ( 2004وکول) بالتازارد (،1383) زاده قلی (، حسین1387) پژوهان

 در دانش برقراری مدیریت در اساسی نقش دانشگاه زمانیسا فرهنگی های مولفه که کرد بیان چنین توان می فوق های یافته تحلیل دهند در

 معناداری سطح بودن پایین . می گردد توأم بیشتری توفیق با نیز دانش مدیریت ، باشد قوی سازمانی فرهنگ اندازه هر و دارد ها دانشکده این

 ایده کردن آشکار ، دیگر تعبیر به آشکار دانش با دانش ضمنی تبادل به کمتری تمایل علمی هیئت اعضا ، که است آن مبین گروهی بین تعامل

 دانش تشریک و گروهی بحثهای در شدن درگیر به افراد تمایل دانش مستلزم مدیریت . دهند می نشان خود فردی های دانسته و تجارب ، ها

 بهره دیگران از جدید قابلیتهای رشد وبرای هندد یاری را یکدیگر باشند داشته افراد تمایل که افتد می اتفاق زمانی واین . باشد می دیگران با

 ها آموخته و دانش آن اساس بر که شوند تعریف هایی ساختار باید ، یادگیرنده های سازمان میان اعضای همبستگی عدم جبران برای .بگیرند

 به شخص یک مسئولیت همچنین  دباش کننده کمک تواند می سازمانی فرهنگ رابطه این در. شود گذاشته به اشتراك سازمان کل سطح در

 در آمده دست به نتایج .دارد ومنسجم موفق سازمانی ایجاد در سازمان آن کارکنان حمایت و تعهد میزان در اساسی نقش سازمان عنوان مدیر

 های یافته و بوده (همسو1388) توکلی نتایج تحقیق با دانش ومدیریت سازمانی یادگیری بین دار معنی رابطه وجود خصوص در حاضر تحقیق

 ارزشها حفظ شامل که سازمانی یادگیری های مولفه که کرد چنین بیان توان می فوق های یافته تحلیل در. دهند می قرار تایید مورد را پژوهش

 رابطه دانش مدیریت با مستقیم طور به باشند می سازمان بر مدیریت وتاثیر نقش رفتار ، افراد عملکرد بر سیستم ساختار تاثیر ، گروه عملکرد ،

 یادگیری بایستی مدیریت که است آن مبین سازمان در افراد رفتار ونقش سازمان بر مدیریت معناداری تاثیر سطح بودن پایین طرفی از . دارد

 دانش مدیریت ینهزم این در . دارد افراد عملکرد بر وعمیق ژرف تاثیر مدیریت تصمیمات زیرا دهد قرار مورد حمایت بیشتر را افراد وپیشرفت
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 ای طی دوره وبتوان باشد شده کشف ناگهان که نیست چیزی واین . است مدیریتی روشهای دیگر مکمل واقع در مدیریتی نوین عنوان روش به

 به سازمان آموزشی و ، فرهنگی اجتماعی محیط در که است فرایندی سازمانی ویادگیری دانش مدیریت مستقیم رابطه . شود پیاده سازمان در

 دیگران با خود دانش تسهیم به )اساتید کارکنان تشویق و دانش وتوزیع سازمانی حافظه در دانش سازی وذخیره سازماندهی ، تولید امر

 .پردازد می خود به اهداف سازمان دستیابی تسهیل منظور به آن نمودن روز وبه موجود دانش وبکارگیری

 

 پيشنهادات
  :دهند می ارایه زیر شرح به فعلی پیشنهاداتی وضعیت بیشتر چه هر بودبه منظور به محققین نهایت در

 دانش و انتقال کسب مناسب بستر ایجاد منظور به مناظره و مباحثه جلسات قالب در یادگیری های گپ و مذاکره فضاهای ایجاد. 

 و باشند سازمان و ملموس حیاتی ازهاینی براساس که عملی و کارگاهی صورت به آموزشی های برنامه و ها دوره طراحی و برگزاری 

 شود داده آموزش کارکنان به کار جدید انجام شهای رو و ابزار کاربردهای و ها تکنیک ها، باید روش تنها نه ها برنامه و ها دوره این در

 .نماید ایجاد کارکنان در محیط کار و کار به نسبت تری عمیق بینش بتواند باید ها و دروه هها برنام این بلکه

 در سطح آن به مربوط مفاهیم آموزش نیز و نظر مدیران جلب به نیاز سازمان، در دانش آمیز مدیریت موفقیت استقرار منظور به 

 .دارد کارشناسی

 

 آتی تحقيقات براي هادهاپيشن

 شود استفاده نیز یکیف از روشهای دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ بین ارتباط  سنجش برای بعدی تحقیقات در شود می پیشنهاد. 

 شود انجام کشور های دانشگاه سایر در نیز دیگری تحقیقات زمینه این در شود می پیشنهاد. 

 گیرند قرار مطالعه آماری مورد جامعه جزء دانشگاه، اعضای مهمترین عنوان نیز به دانشجویان بعدی تحقیقات در شود می پیشنهاد 
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