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 چکیده

سازمان ها با محيط های کسب و کار تازه ای با ویژگی رقابت شدید رو به رو هستند. در چنين محيطی،  در عصر دانشی حاضر

نها برای ادامه بقاء و رشد، و دستيابی به اهداف خویش باید قادر به خلق، تسهيم و بکارگيری اثربخش دانش با استفاده از سازما

فرایندهای نظام مند مدیریت دانش باشند. هرگونه تغيير و دگرگونی در سازمان بدون توجه به فرهنگ سازمانی، مؤثر واقع نمی 

ی شده جدیدی مانند مدیریت دانش، نيز سازگاری آن با فرهنگ سازمانی را به عنوان یک فرآیند برنامه ریزهر  شود. اجرای

 الزام می طلبد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بين فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش انجام پذیرفته است. پژوهش

نفر کارکنان ستادی وزارت امور اقتصادی و  1311جامعه آماری  .شده است انجام پيمایشی روش به و بوده کاربردی نوع از

 ای گزینه بسته پنج از پرسشنامه نفرکارکنان ستادی( می باشد. برای جمع آوری داده ها، 437مدیر و  378دارایی )شامل: 

 دهش طبقه بندی تصادفی گيری از نمونه استفاده با که است مدیران و کارشناسان از نفر 342 نمونه شده است. حجم استفاده

استنباطی )آزمون ضریب  و فراوانی( آمار توصيفی )جدول از آمده، دست به اطالعات تحليل و تجزیه برای شدند. انتخاب

شد. نتایج پژوهش نشان داد که بين مؤلفه های مدیریت دانش )سيستم های اطالعات، ساختار  استفاده همبستگی پيرسون(

با استقرار مدیریت دانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی  کارکنان و رهبری( سازمانی، سيستم های پاداش، فرآیندها، اعتماد

  رابطه معناداری وجود دارد.

 

 فرهنگ سازمانی، استقرار مدیریت دانش، وزارت امور اقتصادی و داراییهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه  -1

و  مدیریت دانش ترین عوامل موفقيت پروژهمهم محيط سازمان باید محيطی دانشی با مدیران طرفدار دانش باشد؛ زیرا از

های عملی  های اخير موضوع دانش به بحث محافل علمی و عرصه است.در سال فرهنگ سازمانی ترین عامل برای ایجاد،سخت

کاری مورد  هایی که قادر به کسب دانش شود و سازمان رقابتی می(. دانش باعث خلق مزیت 1344تبدیل شده است )عباسپور، 

تواند  (. یکی از ابزارهایی که می1944نياز خود و استفاده از آن نباشند، در عرصه رقابت محکوم به شکست هستند )حقانی، 

یرا موفقيت سازمان در اجرای کند، مدیریت دانش است. اما این به تنهایی کافی نيست، ز ها را در تامين این هدف یاری سازمان

هر استراتژی از جمله مدیریت دانش تا اندازه زیادی به حمایت و پشتيبانی فرهنگ سازمانی از آن استراتژی بستگی دارد. تالش 

های فرهنگی مورد نياز برای  آميز خواهد بود که ویژگی ها برای تبدیل شدن به سازمان دانش محور در صورتی موفقيت سازمان

لذا موضوعی که امروزه سازمان ها را نگران کرده است  (.1344ی مدیریت دانش در سازمان وجود داشته باشد )رحيمی، اجرا

تغييرات سریع در محيط کار است و این امر به نوبه خود باعث می شود که رقابت بين سازمانها افزایش یابد و بنا به اعتقاد 

مانها کمک کند، استفاده از دانش موجود سازمان و هدایت این دانش در جهت صاحب نظران تنها چيزی که می تواند به ساز

(. 1944پيشبرد امور است مدیریت دانش که یکی از راه های بهبود بخشيدن به شرایط بقاء سازمان است )قاسمی و همکاران، 

نگی متناسب با این نظام بسترسازی اجرا می گردد که از قبل زمينه فره مدیریت دانش زمانی به طور موفقيت آميز در سازمان

سازمان یک امر انسانی است و به طور کامل مربوط به منابع انسانی می شود  شده باشد؛ چرا که هدایت نمودن دانش موجود در

(. در یک بررسی نظام مند، عوامل موثر بـر مدیریت دانش 2421 و همکاران،1می باشد )الم  و تابعی از فرهنگ کارکنان سازمان

در سازمانها را مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که سازمان هـای پـيش رو توجه ویژه ای بر دانش پنهان افراد قائل هستند. 

اهميت مدیریت دانش بـه حدی است که بسياری از سازمانها دانش خود را به منزله سرمایه فکری و شاخصی برای رتبه بندی 

به طور کلی برای اجرای موفقيت آميز مدیریت دانش باید به فرهنگ سازمانی  (.2422، 2اویخـود قلمداد ميکنند )صالحا و البد

توجه داشت و وضعيت آن را شناسایی و تحليل کرد، چراکه فرهنگ سازمانی بخش پيچيده ای از ارزشها و عقاید کارکنان را 

کاری مؤثر خواهند بود، به طوری که وجود یک فرهنگ شامل ميشود و این ارزشها بر نحوة نگرش و نهایتاً رفتار افراد در محيط 

ضعيف و فاقد انعطاف در سازمان موجب ميشود کارکنان سازمان به رویه های موجود سازمانی عادت کنند و هيچ تمایلی به 

نسته ها به نوآوری و خلق ایده های جدید نداشته باشند و از طرف دیگر، از تسهيم دانسته های خود با دیگران و تبدیل آن دا

مهارت هایی که بتواند در حل مشکالت سازمان مؤثر باشد ترس داشته باشند، در حالی که با فرهنگی پویا و منعطف که اعضای 

سازمان نسبت به آن شناخت و اعتقاد داشته باشند، افراد در برابر تغييرات به خوبی از خود واکنش نشان ميدهند و سازمان را 

مدیریت دانش، عدم توجه آنها به  سازیی قرار ميدهند. اصلی ترین علت شکست سازمانها در پياده در مسير پيشرفت و ترق

 (.2421، 3عوامل اجتماعی و فرهنگی بوده است )جوکانویچ

یک  .عمل نمایند بنابراین سازمان ها باید برای اجرای موفق مدیریت دانش، فرهنگ متناسب با آن را ایجاد نموده و براساس آن

ان باید دانش مورد نياز خود را شناسایی کرده، آن را کسب نماید و ذخيره سازی کند تا بتواند آنرا در موارد مورد نياز به سازم

کار گيرد.پس مدیریت دانش شامل فرآیندهای ایجاد و خلق دانش، اعتبار بخشيدن به دانش، شکل بخشيدن به آن، توزیع 

د.از طرفی فرهنگ سامانی بر تمام جنبه های سازمانی تأثير می گذارد و بر اساس دانش و کاربرد علمی آن در سازمان می باش

اعتقادات و ارزش های مشترک به سازمانها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی، انگيزه، رضایت شغلی و سطح تعهد نيروی 

تأثير می  …ا و اجرای استراتژی ها و انسانی، طراحی ساختار و نظام های سازمانی، هدف گذاری، تدوین و اجرای خط مشی ه

مهمترین مانع ایجاد اثربخش مدیریت دانش در سازمان، فقدان فرهنگ، تسهيم دانش و عدم درک مزایای بيشمار  .گذارد

 (.2422، 9مدیریت دانش در ميان کارکنان می باشد )پال
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https://civilica.com/search/paper/k-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-o-Title-ot-desc/
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ون سازمانی مؤثر بر پذیرش سيستم های به همين جهت تمرکز بر فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مهمترین عوامل در

مدیریت دانش در سازمان، از اهميت باالیی برخوردار است و بر این اساس در این مقاله تالش شده است تا رابطه بين فرهنگ 

 سازمانی و استقرار مدیریت دانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد بررسی قرار گيرد.

 

 یقادبیات نظري و پیشینه تحق-2

 5ادبیات نظري فرهنگ سازمانی-2-1

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

تحقيقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهميت روزافزونی شده و یکی از مباحث اصلی و کانونی مدیریت را تشکيل 

شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث  شناسان و اخيراً روان شناسان، جامعه (. جمعيت1944ه است )مهاجر، داد

وجود آورده و در حل  ها و تحقيقات زیادی را به نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهميت آن نظریه

. با بررسی که توسط گروهی از اندیشمندان علم مدیریت به عمل آمده فرهنگ اند مسائل و مشکالت مدیریت به کار گرفته

 (.1944عنوان یکی از مؤثرترین عوامل پيشرفت و توسعه کشورها شناخته شده است )لطفی کيا و همکاران،  سازمانی به

ی می دانند که بين اعضای تعاریف متعددی از فرهنگ سازمانی به عمل آمده است . برخی فرهنگ سازمان را یک نظام اعتقاد

یک سازمان مشترک است، برخی آن را سلسله ای از ارزش های مشترک مسلط همبسته می دانند، که با مفاهيم نمادی چون 

داستانها، اسطوره ها وتکيه کالم ها منتقل می شود.برخی مانند ادگارشاین فرهنگ را الگویی از مفروضات بنيادین می دانند که 

ن از دشواری های سازگاری بيرونی ویکپارچگی درونی از سوی گروهی معين، آفریده، کشف ویا پرورده شده است بر اثر اندوخت

برخی دیگر معتقدند، فرهنگ تنها راه منحصر به فردی است که سازمان بر اساس آن فعاليت خود  (.1344)جنوی و همکاران، 

وجود ابتدا می بایست فرهنگ حاکم را مورد بررسی وشناخت قرار داد را انجام می دهد..برای تقویت وارتقای فرهنگ سازمانی م

فرهنگ سازمانی  (.1344تا از این طریق نقاط قابل بهبود فرهنگی شناسایی شده وزمينه ارتقای فرهنگی فراهم آید )رحيمی، 

ـی سـازمان را بـه سمت فلسـفه ای کـه خـط مش»یـا « ارزش های غالب که به وسيله یک سازمان حمایت ميشود »به عنوان 

توصيف شده است؛ به طوری که فرهنگ سازمانی اثـر نمایانی بـر بهـره وری و مزیت « کارکنان و مشتریان هدایت ميکند

رقابتی سازمان دارد. به تعبير برخـی از محققـين، فرهنگ سازمانی تنها عامل موفقيت یا شکست سازمان محسوب ميشود 

 (.1944)عابدینی و افضلی، 

شناخت فرهنگ سازمانی به عنوان یک ضرورت مهم، در اولویت فعاليت های مدیران سازمان ها قرار دارد، چون با شناخت 

درست و دقيق این فرهنگ و آشنایی با ویژگی های آن، مدیریت ميتواند برنامه های کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت خود را 

زار سرشار از تحول و رقابت آماده کرده و احتمال موفقيت و ضریب ماندگاری در بازار را سامان داده و خود را برای رویارویی با با

(. دنيسون معتقد است که ارزش های اساسی، باورها و مفروضاتی که در سازمان وجود 2424و همکاران،  6افزایش دهد )افشاری

مادهایی که مبين پيوند بين مفروضات و ارزش ها و دارند، الگوهای رفتاری که از بين این ارزش های مشترک ناشی ميشود و ن

 (.2421، 7رفتار اعضای سازمان اند، فرهنگ سازمانی ناميده ميشوند )ليو و هانگ

اهميت فرهنگ سازمانی و تأثير آن بر حيات و عملکرد سازمان بر اهل علم و اندیشه و تحقيق پوشيده نيست. مدیران و رهبران 

یجاد ارزش های فرهنگی مؤثر که متعهدانه از طرف اعضاء دنبال می شود کوشش کنند. بنابراین سازمان می توانند در جهت ا

مدیران فقط از فرهنگ پيروی نمی کنند بلکه یکی از نقش های مدیران سازمان وضع ارزشهای فرهنگی مناسب است. این 

مترین نقش های رهبران سازمان است )حميد و نقش امروزه با توجه به اهميت انسانها در رویارویی با تغييرات محيط از مه

 (.2421، 8دورماز
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 ادبیات نظري مدیریت دانش-2-2

امروزه دانش به عنوان دارایی رقابتی کليدی و ارزشمندی شناخته شده که مبنای رشد پایدار و رمز حفظ مزیت رقابتی ماندگار 

ع عمده و هم به عنوان عامل توانمند ساز تالش های یک سازمان به شمار می رود. نقش دو گانه فرهنگ هم به عنوان مان

مدیریت دانش اهميت این عامل را در مدیریت موثر بر فرایندهای مدیریت دانش ضاعف می سازد.دنيای متغير امروز ایجاب می 

تأمين این هدف یاری  کند که سازمان ها برای بقاء به دنبال ابزاری نوین باشند. یکی از ابزارهایی که می تواند سازمان ها را در

(. مدیریت دانش فرایندی است که به مدیریت دانش سازمان ها کمک می 1344کند، مدیریت دانش است )الياسی و همکاران، 

کند اطالعات مهم را بيابند، گزینش، سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعاليت هایی چون حـل مشکالت، 

ضروری است. درک نقش و جایگاه واقعی دانش در سازمانها به یافتن پاسخی برای این سوال که  آموختن پویـا و تصميم گيری

چرا برخی سازمانها همواره موفق هستند، کمک می کند. درک این مسأله که چه عواملی زمينه ساز تداومی می شود که امکان 

یی مفهوم دانش و نحوه کاربرد و استفاده از آن در سازمان در بقایی پر نشاط را برای سازمانها به وجود آورد بطور نزدیکی با آشنا

 (.1344ارتباط می باشد )رحيمی، 

جدید را به شکل ایجاد، اعتبار بخشی و  در محيط پویا و پيچيده امروزی برای انسانها ضروری است که به طور مداوم دانش

نها باید با تکيه بر دانش برتر امکان اتخاذ تصميمات معقول در محصوالت و خدمات به کار گيرند.بنابراین مدیریت سازما کاربرد

 تر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پيدا کنند . 

از این رو سازمانها باید محيطی برای اشتراک، انتقال و تقابل دانش در ميان اعضا به وجود آورند و افراد را در جهت با مفهوم 

(. تنها با بررسی، تغيير و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب 1944موزش دهند )محمدحسينی و همکاران، کردن معامالتشان آ

و انعطاف پذیر است که می توان به تدریج الگوی تعاملی بين افراد را در سازمان تغيير داد و از مدیریت دانش به عنوان یک 

 (.2414، 4مزیت رقابتی بهره گرفت )آدینات و عبدالفتاح

دیریت دانش، کامالً یک روش جدید مدیریت را معرفی می کند. این مفهوم بر تبدیل موهبت های عقالنی کارکنان و م

عمل می کند. مدیریت دانش بر پيوند  -نيروی رقابت و ارزش جدید –سازماندهی نيروهای سودمند درونی اعضاء کارکنان 

برای تحقق اشتراک دانش )از قبيل دانش ضمنی و دانش صریح(  -با فرد ها و اطالعات اطالعات با اطالعات، اطالعات با فعاليت

 (.2424توجه دارد. و با مدیریت اطالعات کامالً متفاوت است )سيف، 

(نيز معتقدنـد مدیریت دانش تـا حدود زیـادی مبتنی بر شایستگی های افراد و ویژگی های گروه ها 2414کيگانک و اسریت )

فرهنگ سازمانی بـه عنوان یک عامل مهم، نقش کليدی در رد یا پذیرش دانش ایفا می کند.  در فرهنگ سازمانی است و

مدیریت دانـش زمانی به طور موفقيت آميزدر سازمان اجرا ميگردد که از قبل زمينه فرهنگی مناسب با آن بسترسازی شده 

و  14از فرهنگ کارکنان سازمان ميباشد )گودباشد. چرا که هدایت نمودن دانش موجود در سـازمان یک امر مردمی و تابعی 

(. تالش سازمان ها برای تبدیل شدن به سازمان دانش محور زمانی موفقيت آميز خواهد بود که ویژگی های 2422همکاران، 

فرهنگی مورد نياز برای اجرای مدیریت دانش در سازمان وجود داشته باشد و دانش در صورتی که مورد حمایت فرهنگ 

ـرار گيـرد، به طور موثر در سازمان خلق و تسهيم ميشود. بنابراین، سازمانها باید محيطی برای اشتراک، انتقال و سازمان ق

 (2422)صالحا و البداوی،  |تبادل دانش در ميان اعضاء به وجود آورند

ر بر پـذیرش برنامه هـای که در پژوهشی در زالندنو به بررسی موانع و عوامل موث 2442یافته های پاولين و ماسون در سال 

مدیریت دانش پرداختند، نشان دادند که یکی از موانع اصلی استقرار مدیریت دانـش، فرهنگ سازمانی ضعيف ميباشد. فرهنگ 

سازمانی و مدیریت دانش از مهمترین عوامل تاثيرگذار برعملکرد و بقای سازمانها هستند که ميتوانند تاثير متقابل بـر یکدیگر 

اشند . بـدون وجـود یک فرهنگ سازمانی اثربخش و مدیریت دانش در عصر کنونی، بدست آوردن یک عملکرد بهينه، داشته ب

(. به منظور مدیریت صحيح و موفقيت آميز دانش، شناسایی و تحليل فرهنگ 1344دور از انتظار است )عالئی و همکاران، 

                                                           
9 Adeinat & Abdulfatah 
10 Good 
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انی بخـش پيچيده ای از ارزشها و عقاید کارکنان را تشکيل ميدهد و سازمانی بایـد مورد توجه قرار گيرد، چراکه فرهنگ سازم

این ارزشها بر نحوه نگـرش و در نهایت بر رفتار آنها در محيط کار تأثير مـيگذارد. با وجود یک فرهنگ ضعيف، کارکنان سازمان 

رند و حتی دانسته های خود را با به رویه های موجود سازمانی عادت کرده و تمایلی به نوآوری و خلق ایده های جدید ندا

دیگران بـه اشتراک نمی گذارند و بـه تغييرات واکنش مناسبی نشان نمی دهند. این شرایط باعث می شود که بقای سازمان به 

 (.1944خطر بيفتد )احمدی، 

 

 پیشینه تحقیق-2-3

 پیشینه داخلی -2-3-1

 انجام شده می توان به تحقيقات زیر اشاره نمود:از جمله تحقيقات داخلی که نزدیک به عنوان تحقيق حاضر 

 (، به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با استقرار فرایندهای مدیریت دانش و خالقيت پرداخت.1944حقانی )

نتایج نشان داد که بين عوامل هفتگانه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد.همچنين بين 

نگ سازمانی با خالقيت کارکنان همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین با توجه به اهميت فرهنگ سازمانی عوامل فره

در استقرار فرایندهای مدیریت دانش و خالقيت کارکنان الزم است مسئولين آموزش و پرورش با بستر فرهنگ سازمانی 

 .مناسب، زمينه های کاربرد موثرتر دانش را فراهم آورند

(، به بررسی فرهنگ سازمانی )مدل کویين( با امکان پذیری استقرار مدیریت دانش در سروش رسانه 1944قاسمی و همکاران )

پرداختند. نتایج نشان داد که اخالق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در سازمان مورد بررسی از حد متوسط باالتر بوده و در بررسی 

ه خدمت، ميزان تحصيالت( ميزان اخالق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در بين کارکنان متغير های دموگرافيک )جنسيت، سابق

زن بيشتر از مرد می باشد. اما ميزان اخالق حرفه ای و فرهنگ سازمانی در سایر متغير های دموگرافيکی یکسان می باشد. 

ای و مولفه های آن، چون شایستگی  نتيجه گيری: هم چنين نتيجه گرفته شد که با افزایش فرهنگ سازمانی، اخالق حرفه

 تخصصی کارکنان، شایستگی پداگوژی، رشد و توسعه مدیریت دانش در سازمان نيز افزایش می یابد.

(، به بررسی تاثير فرهنگ سازمانی بر توسعه مدیریت دانش )مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی( 1944لطفی کيا و همکاران )

ملی یا ضرایب همبستگی تحقيق، مقدار مثبتی می باشد، بنابرین بين فرهنگ سازمانی و پرداختند.نتایج نشان داد که بارعا

توسعه مدیریت دانش رابطه ی مستقيم، معنادار و مثبتی وجود دارد. هم چنين، بين چهار بعد فرهنگ سازمانی )درگير شدن 

يم، معنادار و مثبتی وجود دارد، ولی رابطه و در کار، سازگاری، انطباق پذیری و مأموریت( و توسعه مدیریت دانش رابطه مستق

تأثير ویژگی سازگاری با توسعه مدیریت دانش قوی تر است. نتيجه گيری: فرهنگ سازمانی عاملی موثر در استقرار سيستم 

 مدیریت دانش بوده و تقویت ابعاد فرهنگ سازمانی به توسعه مدیریت دانش در سازمان جهاد دانشگاهی کمک می کند.

(، به مطالعه ارتباط بين مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه کارکنان معاونت تحقيقات و 1344و همکاران ) جنوی

آميز دانش، تایج نشان داد که به منظور مدیریت صحيح و موفقيت نفناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداختند. 

رهنگ سازمانی و ابعاد مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان رابطه معناداری وجود باید به فرهنگ سازمان توجه کرد. بين ابعاد ف

دارد. همچنين آزمون فریدمن مشخص کرد که هویت سازمانی برای ارتقاء نظام فرهنگ سازمانی در سازمان اولویت داشته و 

های مدیریت   از دانش را در بين مولفهخالقيت دارای پایين ترین رتبه است. ميانگين رتبه ها بهترین وضعيت در بهره برداری 

دانش نشان می دهد و متغير حفظ و ذخيره دانش پایين ترین رتبه را دارد، یعنی برای ارتقای نظام مدیریت دانش در معاونت 

 تحقيقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی این متغير باید تقویت شود. 

سازمانی در استقرار مدیریت دانش سازمان بيمه سالمت ایران پرداخت.نتایج نشان  (، به بررسی نقش فرهنگ1344رحيمی )

/، 114/، فرهنگ سلسله مراتبی 114ای /، فرهنگ قبيله741/، فرهنگ وضعيت ساالر741داد که به ترتيب: فرهنگ بازار

درصد بر استقرار مدیریت  84نیبيشترین رابطه با استقرار مدیریت دانش در سازمان داشته اند که مشخص شد فرهنگ سازما
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دانش در این سازمان تاثيرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که فرهنگ غالب در سازمان بيمه سالمت، فرهنگ بازار است. 

 /( دنبال کسب دانش هستند.71کارکنان سازمان بيمه سالمت ایالم در زمينه کسب دانش با درصد باالیی )

 

 پیشینه خارجی -2-3-2

 نين از جمله تحقيقات خارجی که نزدیک به عنوان تحقيق حاضر انجام شده می توان به تحقيقات زیر اشاره نمود:همچ

(، به بررسی مطالعه موردی مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در پروژه تيم توسعه نرم افزار در مقطع کارشناسی 2422پال )

ساسی در موفقيت مدیریت دانش است زیرا بر نحوه یادگيری و اشتراک پرداخت.نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی یک عامل ا

 دانش اعضای تيم تأثير می گذارد.

(، به بررسی فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه قدس پرداختند. نتایج نشان داد که کاربرد 2422صالحا و البداوی )

امی عناصر نظام آموزشی داشته باشد که عبارتند از: ورودی های مدیریت دانش در دانشگاه قدس ممکن است تأثير مثبتی بر تم

آن توسط دانشجویان، اعضای هيأت علمی ارائه می شود. و فرهنگ حمایتی برای توليد و به اشتراک گذاری دانش، ایجاد محيط 

جاد فرهنگ سازمانی حامی سازمانی مبتنی بر اشتراک دانش و تجربيات شخصی، ایجاد شبکه های موثر در روابط بين افراد و ای

 مشارکت، اشتراک و تبادل دانش.

(، به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و قابليت نوآوری: پيامدهای آن برای نوآوری باز 2421الم و همکاران )

و معنادار بين  پرداختند. نتایج نشان داد که مدیریت دانش به شدت با قابليت نوآوری همبستگی دارد. همچنين رابطه مثبت

دهند که فرهنگ نوآوری باز سازمانی که در آن  ها نشان می فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش تایيد شد. به طور کلی، یافته

های مدیریت دانش را  شود، احتماالً کارایی شيوه اعتماد متقابل، همکاری و یادگيری توسط رهبران حامی و مشارکتی ترویج می

 شرکت می شود.  نوآوریراین، در نهایت منجر به افزایش قابليت دهد. بناب افزایش می

(، به بررسی تأثير فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش پرداخت.نتایج نشان داد که فرهنگ سازمانی یکی از 2421جوکانویچ )

اعضای سازمان با  عوامل مهم مدیریت دانش در نظر گرفته می شود، زیرا بر نحوه یادگيری، کسب و به اشتراک گذاری دانش

یکدیگر تأثير می گذارد.بنابراین، فرهنگ سازمانی به عنوان یک کاتاليزور اصلی، یا به طور متناوب یک مانع اصلی برای ایجاد و 

 اشتراک دانش شناخته شده است.

نتایج نشان  (، به بررسی تأثير فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و عملکرد مدیریتی بخش دولتی دبی پرداخت.2424سيف )

 داد که تأثير فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و عملکرد مدیریتی بخش دولتی دبی مثبت و معنادار است.

 

 نشدامدیریت در فرهنگ نقش  -4

باشد. ن مازسادر نش داسيستم مدیریت ن مانی باید پشتيبازسار ساختاو فرهنگ برای نيل به موفقيت در مدیریت دانش،  

ست. انش دامدیریت ه پيش برندد بعااز ایکی د، می شوب محسوارزش یک  "آورینوو خالقيت "در آن که مانی زاـفرهنگ س

فرهنگ ای هند. محتودتشکيل می را نش دامنابع فرهنگی ، ییاجری اشهاو رونانوشته رات مقرل و صون، امازسای شهاارز

د. تقویت شون مازساای یانهی راهاستگاهر و دکا، روش انجام هالعملراستواد، دفراند توسط انش میتودامنبع ان به عنونی، مازسا

ح و در سطون در همه مازسان کنارکاد. در سازمان دانشی، تلقی شوارزش مانی باید یک زسادی و شد فری و رگيردیا، ینابنابر

ین تفکر تسهيم کنند، و ایگر با یکدن، مازموفقيت ساو شد رجهت د را، خوت طالعاو انش داند که باید ورین باابر ، هر موقعيتی

چنين فرهنگ د. در میشوی داده گيردیاو تجربه ، و خطاو سعی زه جان اکناربه کاد؛ حمایت می شوو تشویق ن مازسادر 

ن جریادر آن ست که ای ابه گونه ن مازحاکم بر سای فضادد. بلکه تشویق هم میگرد، قت تلقی نمیشوف وتال، اتفکر، مانیزسا

رد مو، نداشته ن دامازنش ساداشد در رسهمی که س ساابرن مازسااد فراست. تمامی ار اها برقره یدو اش نت، داطالعاآزاد ا

ن و متخصصان دسترسی داشنه باشند و از دانش آنها بهره نند به خبرگااگی می تودبه سااد فرامیگيرند. ار تشویق قرو یابی ارز

، در یتودمحدون بدان و یگرای دحمت برامزد یجاون انند بدامیتواد رفاست که ای ابه گونه ری کای فضار و ساختامند شوند. 
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و که هرگز یک نفر بر جلسه حاکم نيست د مدیریت می شوای به گونه ت ند. جلسادازگفت گو بپرو سمی به بحث رغيری فضا

ن مازیک سا، شخصه هاین مابا ط تباارطریق ، از ینابنابرد دارد. جونی، وکت همگاربا مشا، چند جانبهی آزاد و گووگفت 

 (.1386)منصوریان و کریمی، کند ا پيدد را نش خوداند منابع امیتو

یا وه و گرد، به فرن، مازیا ساوه و گرد، یک فراز نش داشاعه ل و انتقار است که به منظواقداماتی ا"نش داتسهيم ر از منظو

ت و دانش طالعااست که این ر امحو -نشن دامازاسدر توجه رد مهمترین مباحث مواز . یکی "دمیگيرم نجاایگر ن، دمازسا

از ست که باید قبل املی امهمترین عواز نش یکی دامانی تسهيم میشوند. فرهنگ تسهيم زمختلف سای حدهان واميادر چگونه 

نش تنها داتسهيم ( معتقد است که 2441) 11ارتستود. اگيرار توجه قررد مور محو -نشی داهانمازسای در جدیدهر راهبرد 

 دخو دنز را نشدا غلبا ادفرا که معتقدند محققين از بعضی حمایت کند . ن از آن مازکه فرهنگ ساد میگيرم نجااتی رصودر 

 تسهيم را خود نشدا ،نباشند رداربرخو یقو شخصی هنگيزا از ادفرا گرا. نمیکنند تسهيم حتیرا به را آن و نددارمی نگه

آورد، هند اخوبه دست یا داد و هند است خوی را از دنش چه چيزداه به خاطر تسهيم ینکا از نیانگر ونبد غلبا و دکر هندانخو

 (.1386داد )منوریان، هند انخوم نجاری را اچنين کا

 ( ارائه شده است.1با توجه به مطالب ذکر شده یک جمع بندی کلی از موضوع مدل مفهومی تحقيق به شرح شکل شماره )

 
 : مدل مفهومی تحقیق(1کل )ش

 هفت فرضيه که در این تحقيق آزمون شده اند به شرح زیر می باشند:

1H: .بين سيستم های اطالعات و استقرار مدیریت دانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه وجود دارد 

2H: مدیریت دانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه وجود دارد. بين ساختار سازمانی و استقرار 

3H.بين سيستم پاداش و استقرار مدیریت دانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه وجود دارد : 

4Hدارایی رابطه وجود دارد. : بين فرآیند ها و استقرار مدیریت دانش در وزارت امور اقتصادی و 

5H: .بين اعتماد کارکنان و استقرار مدیریت دانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه وجود دارد 

6H: رهبری و استقرار مدیریت دانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه وجود دارد. بين 

                                                           
11. Stewart 

سيستم پاداش -3 مدیریت دانش  

 

ساختار سازمانی -2  

 

اطالعات سيستم های  -1

 اطالعات

 

فرایندها -9  

 

اعتماد کارکنان  -1  

 

زمانیفرهنگ سا  

 

رهبری -6  
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7H بين فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی رابطه وجود دارد )توضيح اینکه فرضيه :

 هفتم، فرضيه اصلی این تحقيق می باشد(. 

 

 روش تحقیق -5

يرآزمایشی( و از شاخه تحقيق حاضر از حيث هدف کاربردی، و از حيث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقيقات توصيفی )غ

و از آنجایی که در این تحقيق محقق به دنبال مشخص کردن و بررسی رابطه بين مؤلفه های مطالعات ميدانی به شمار می آید 

فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در وزارت امور اقتصادی و دارایی می باش،د این تحقيق بر اساس روش تحقيق از نوع 

روش انجام آن به صورت پيمایشی بوده که مهمترین مزیت آن قابليت تعميم نتایج به دست آمده و  تحقيقات همبستگی است

 می باشد. 

 فرهنگ سازمانی به عنوان متغير پيش بينی و استقرار مدیریت دانش به عنوان متغير مالک می باشند. متغیرها:

نفر  378تادی وزارت امور اقتصادی و دارایی )شامل: نفر کارکنان س 1311شامل  جامعه آماری تحقيق جامعه و نمونه آماري: 

نفرکارکنان ستادی( می باشد. جهت تعيين حداقل حجم نمونه الزم، از فرمول کوکران برای جامعه محدود  437مدیران و 

نامه، نفر محاسبه شد؛ که برای اطمينان بيشتر از برگشت تعداد کافی پرسش 248استفاده گردید، و حداقل حجم نمونه الزم 

نفر کارشناسان( در نظر گرفته شد. از آنجا که جامعه مورد مطالعه از  239نفر از مدیران و  46) 334تعداد نمونه در این تحقيق 

دو گروه مدیران و کارکنان تشکيل شده است، لذا برای نمونه گيری از روش نمونه گيری طبقه ای استفاده شده و برای انتخاب 

( می 1جدول شماره )ه صورت تصادفی عمل شد. ویژگی های جمعيت شناختی پاسخ دهندگان به شرح افراد نمونه هر طبقه ب

 :باشد

 (: ویژگی هاي پاسخ دهندگان1جدول )

 ویژگی های

پاسخ دهندگان   

 سابقه کار وضعيت سنی نوع استخدام شغل تحصيالت تأهل جنس
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 گردآوري داده ها:

هفته به صورت حضوری  3پرسشنامه صورت گرفته است. این پرسشنامه ها در طول  334گرد آوری داده ها با توزیع تعداد  

مع آوری شد. به پاسخ دهندگان اطمينان داده شد که اطالعات آنها کامالً محرمانه خواهد ماند. از بين اعضای نمونه توزیع و ج

 % برگشت داده شد که در تحليل مورد استفاده قرار گرفته است.41پرسشنامه با نرخ بازگشت  342پرسشنامه توزیع شده  334
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  مقیاس اندازه گیري و روایی و پایایی:

سؤال  22( استخراج گردیده که شامل 2442مانی که بر اساس عوامل معرفی شده در تحقيق هولوزوکی )پرسشنامه فرهنگ ساز

بسته برای سنجش شش بعد فرهنگ سازمانی بوده و پرسشنامه مدیریت دانش که قبالً در پایان نامه کارشناسی ارشد آقای 

رگرفته است که روایی آن بر اساس روایی محتوایی و در دانشگاه تربيت مدرس مورد استفاده قرا 1381یعقوب حسينی در سال 

% به دست آمده است که بيانگر ثبات و همسانی درونی پرسشنامه می باشد. این 42پایایی آن بر مبنای ضریب آلفای کرونباخ 

سيارکم، بعد مدیریت دانش بوده و هر سؤال در برگيرنده پنج گزینه )شامل ب 6سؤال بسته برای سنجش  18پرسشنامه شامل 

 دهنده از ميان آنان یکی را انتخاب نماید.می باشد تا پاسخ (کم، متوسط، زیاد، و بسيار زیاد

 

  یافته ها و تحلیل

 ( درج شده است.2نتایج تحليل آماری داده های تحقيق در جدول شماره )

 (: یافته هاي تحقیق2جدول )

 استقرار مدیریت دانش

 متغیرها
 عدد معناداري گیضریب همبست سطح معناداري

P-Value 
 نتیجه آزمون

 سيستم های اطالعات معنادار است 444/4 988/4 41/4

 ساختار سازمانی معنادار است 444/4 118/4 41/4

 سيستم های پاداش معنادار است 444/4 914/4 41/4

 فرآیند ها معنادار است 444/4 941/4 41/4

 ناناعتمادکارک معنادار است 444/4 944/4 41/4

 رهبری معنادار است 444/4 612/4 41/4

 فرهنگ سازمان معنادار است 444/4 641/4 41/4

 

 یافته هاي مربوط به فرضیه اول تحقیق:

باشد. مقدار  می 988/4(، ضریب همبستگی پيرسون بين این دو متغير 2مندرج در جدول شماره ) SPSSبا توجه به خروجی 

( کمتر است. لذا فرض صفر 41/4داری استاندارد ) بوده است که از سطح معنی 444/4برابر  مشاهده شده (sig)داری  عدد معنی

شود. به عبارت دیگر، فرضيه فرعی اول تحقيق مورد تأیيد قرار می گيرد. یعنی بين سيستم  % تأیيد نمی41در سطح اطمينان 

من با توجه ضریب همبستگی به دست آمده می توان داری وجود دارد. در ض های اطالعات و استقرار مدیریت دانش رابطه معنی

گفت این رابطه از نوع مستقيم و متوسط می باشد، یعنی اگر ميزان استفاده از سيستم های اطالعات وزارتخانه افزایش یابد 

 امکان استقرار مدیریت دانش نيز افزایش می یابد و بالعکس.

 

 یافته هاي مربوط به فرضیه دوم تحقیق:

 118/4( نشان می دهد، ضریب همبستگی پيرسون بين این دو متغير 2مندرج در جدول شماره ) SPSSه خروجی همانطور ک

( کمتر 41/4داری استاندارد ) بوده است که از سطح معنی 444/4مشاهده شده برابر  (sig)داری  باشد و مقدار عدد معنی می

د. یعنی اینکه بين ساختار سازمانی و استقرار مدیریت دانش شو % تأیيد نمی41است. در نتيجه فرض صفر در سطح اطمينان 

داری وجود دارد. به عبارت دیگر، فرضيه فرعی دوم تحقيق مورد تأیيد قرار می گيرد. همچنين با توجه ضریب  رابطه معنی
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تار سازمانی همبستگی می توان گفت این رابطه از نوع مستقيم و متوسط می باشد، یعنی اگر ميزان توجه به ابعاد ساخ

 وزارتخانه افزایش یابد امکان استقرار مدیریت دانش نيز افزایش می یابد و بالعکس.

 

 یافته هاي مربوط به فرضیه سوم تحقیق:

و مقدار  914/4( نشان می دهد که ضریب همبستگی پيرسون بين این دو متغير 2مندرج در جدول شماره ) SPSSخروجی 

( کمتر است. بنابراین فرض 41/4داری استاندارد ) بوده است که از سطح معنی 444/4ه برابر مشاهده شد (sig)داری  عدد معنی

داری وجود  شود. یعنی بين سيستم های پاداش و استقرار مدیریت دانش رابطه معنی % تأیيد نمی41صفر در سطح اطمينان 

. همچنين ضریب همبستگی به دست آمده نشان دارد که نتيجه می گيریم فرضيه فرعی سوم تحقيق مورد تأیيد قرار می گيرد

می دهد که این رابطه از نوع مستقيم و متوسط می باشد، یعنی اگر ميزان استفاده از سيستم های پاداش در وزارتخانه افزایش 

 یابد امکان استقرار مدیریت دانش نيز افزایش می یابد و بالعکس.

 

 یافته هاي مربوط به فرضیه چهارم تحقیق:

باشد و مقدار  می 941/4(، 2مندرج در جدول شماره ) SPSSهمبستگی پيرسون بين این دو متغير با توجه به خروجی ضریب 

( کمتر است. پس فرض 41/4داری استاندارد ) بوده است که از سطح معنی 444/4مشاهده شده برابر  (sig)داری  عدد معنی

داری وجود دارد که می  آیندها و استقرار مدیریت دانش رابطه معنیشود. یعنی بين فر % تأیيد نمی41صفر در سطح اطمينان 

توان نتيجه گرفت، فرضيه فرعی چهارم تحقيق مورد تأیيد قرار می گيرد. عالوه بر این، ضریب همبستگی به دست آمده بيانگر 

تخانه افزایش یابد امکان استقرار رابطه از نوع مستقيم و متوسط می باشد، یعنی اگر انجام فرآیندی فعاليت های مختلف در وزار

 مدیریت دانش نيز افزایش می یابد و بالعکس

 

 یافته هاي مربوط به فرضیه پنجم تحقیق:

و مقدار  944/4( توجه کنيم، ضریب همبستگی پيرسون بين این دو متغير 2مندرج در جدول شماره ) SPSSاگر به خروجی 

( کمتر است. لذا 41/4داری استاندارد ) را نشان می دهد که از سطح معنی 444/4مشاهده شده برابر  (sig)داری  عدد معنی

داری وجود دارد که  شود. یعنی بين کارکنان و استقرار مدیریت دانش رابطه معنی % تأیيد نمی41فرض صفر در سطح اطمينان 

ه به ضریب همبستگی به دست می توان نتيجه گرفت فرضيه فرعی پنجم تحقيق مورد تأیيد قرار می گيرد. در ضمن با توج

آمده می توان گفت این رابطه از نوع مستقيم و متوسط می باشد، یعنی اگر ميزان ارتباط و اعتماد بين کارکنان وزارتخانه 

 افزایش یابد امکان استقرار مدیریت دانش نيز افزایش می یابد و بالعکس.

 

 یافته هاي مربوط به فرضیه ششم تحقیق:

و مقدار عدد  612/4(، ضریب همبستگی پيرسون بين این دو متغير 2مندرج در جدول شماره ) SPSS با توجه به خروجی

( کمتر است. در نتيجه فرض 41/4داری استاندارد ) بوده است که از سطح معنی 444/4مشاهده شده برابر  (sig)داری  معنی

داری وجود دارد یا به  مدیریت دانش رابطه معنی شود. یعنی بين رهبری و استقرار % تأیيد نمی41صفر در سطح اطمينان 

عبارتی، فرضيه فرعی ششم تحقيق مورد تأیيد قرار می گيرد. همچنين با توجه ضریب همبستگی می توان گفت این رابطه از 

دانش نيز نوع مستقيم و نسبتاً قوی می باشد، یعنی اگر هنر رهبری افراد در وزارتخانه افزایش یابد امکان استقرار مدیریت 

 افزایش می یابد و بالعکس.
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 یافته هاي مربوط به فرضیه هفتم تحقیق:

و مقدار عدد  641/4( نشان می دهد، ضریب همبستگی پيرسون بين این دو متغير را 2همان طور که جدول شماره )

متر است. لذا فرض صفر در ( ک41/4داری استاندارد ) می باشد که از سطح معنی 444/4مشاهده شده برابر  (sig)داری  معنی

داری وجود دارد. به عبارتی، فرضيه  شود. یعنی بين رهبری و استقرار مدیریت دانش رابطه معنی % تأیيد نمی41سطح اطمينان 

اصلی تحقيق مورد تأیيد قرار می گيرد. که با توجه ضریب همبستگی به این رابطه از نوع مستقيم و قوی می باشد، یعنی 

وزارت امور اقتصادی و دارایی نقش اساسی در برقراری مدیریت دانش در این وزارتخانه دارد و هر اندازه  فرهنگ سازمانی

 فرهنگ سازمانی قوی باشد استقرار مدیریت دانش با موفقيت انجام خواهد شد و بالعکس.

 

 بحث و نتیجه گیري -7

زمانی و استقرار مدیریت دانش، را به شرح زیر جمع نتایج بدست آمده از این پژوهش پيرامون بررسی رابطه بين فرهنگ سا

 بندی می نمایيم:

های قسمت استنباطی تحقيق،  با توجه به اهميتی که فرهنگ سازمانی در استقرار مدیریت دانش دارد و از آن جا که داده

به ارتقای فرهنگ سازمانی ارتباط مستقيم و قوی بين این دو متغير را بيان می کند، لذا ضرورت دارد که سازمان ها نسبت 

مدیریت دانش از طریق پاداش دهی و راهکارهای اداری نظير آن اقدام کنند. همچنين یافته های این پژوهش، مدل جامعی را 

در خصوص ارتباط بين فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش نشان می دهد که در تحقيقات پيشين تنها برخی از آنها مورد 

بعد  2( ساختار سازمانی و رهبری را مورد تأکيد قرارداده اند که 1447ته بود. به عنوان مثال، نوناکا و تاکيوچی )توجه قرار گرف

( درخصوص کليدی بودن عامل های ساختار 2444بعد تحقيق را پوشش می دهند. این تحقيق با یافته های راولی ) 6از 

( عواملی نظير سيستم های اطالعاتی، ساختار سازمانی، 2442وزوکی )سازمانی و سيستم پاداش همخوانی دارد. در تحقيق هول

سيستم های پاداش، فرآیندها، کارکنان و رهبری از عوامل کليدی شناخته شده است که با یافته های این پژوهش کامالً 

ست که می توان آن را به سازگاری دارد. بنابراین، در مقایسه با تحقيقات پيشين، این پژوهش مدل جامعی را شناسایی کرده ا

 عنوان مدل نظری فراگير در طراحی و استقرار مدیریت دانش در محيط های اداری در نظر گرفت.

 

 پیشنهادات: -8

 بر مبنای نتيجه گيری های فوق، پيشنهادات زیر به سازمان ها توصيه می شود:

رتخانه مورد بررسی ایجاد شود تا مشخص کند کداميک ایجاد سامانه نقشه دانش، بدین معنی که بانک های اطالعاتی در وزا -1

از کارکنان در چه موضوعی و در چه بخشی از وزارتخانه دانش خاصی را دارا می باشند تا در صورت نياز بتوان بصورت برخط به 

 آنها دسترسی داشت و از آنها در جهت حل مشکالت وزارتخانه، بهترین استفاده ممکن را نمود.

اره ساختار سازمانی وزارتخانه بر مبنای کاهش تمرکز و افزایش تمرکز زدایی انجام شود، زیرا برای تسهيل طراحی دوب -2

 تسهيم دانش می تواند مفيد باشد.

تعریف ابزارها و سيستم های انگيزشی قوی مانند پرداخت پاداش های ریالی مطابق با سطح ایده و حضور در طرحها و ایده  -3

ر همایشها و برنامه های تخصصی و .... جهت تبدیل محيط وزارتخانه به محيط خالق و نوآور در بين های نوآور، شرکت د

 کارکنان.

ای( مورد بازنگری و بهبود قرار گيرند؛ به نحوی  ها و دستورالعملهای جاری وزارتخانه به طور مستقيم )دوره فرآیندها، رویه -9

 نياز برای انجام کار داشته باشند.های مورد  که کارکنان، دسترسی آسان به دانش

محوری توصيه می شود که کارکنان دانشگر در ميان واحدهای مختلف -در راستای توسعه و عمل به فرهنگ دانش -1

وزارتخانه گردش داده شوند. این فرآیند سبب انتقال دانش و همچنين فرهنگ سازی و ایجاد بستری مناسب جهت فراگير 
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آن در همه ابعاد وزارتخانه خواهد شد، زیرا برای موفقيت بيشتر در حوزه مدیریت دانش در وزارتخانه  شدن دانش و استفاده از

 توسعه مرحله ای آن یکی از بهترین اقدامات خواهد بود.

در مقابل نوآوری کارکنان انعطاف پذیرتر عمل نموده و سعی در فراهم نمودن شرایط و محيط الزم برای خلق نوآوری داشته  -6

 باشند.
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