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 مقدمه

به کشااورزا  و  ثر ؤاي مخدمات مشاوره عرضة ،ترویجي -آموزشي هايبرنامهها و فعاليت زیربناي

خادمات  در واقا،،   .(76، ص9831، همکاارا  آذر و  رسولي)هاي مختلف است روستایيا  در زمينه

که  شود محسوب ميغيربازاري  عوامل بازاري و هاي هحوزحياتي در  ياي کشاورزي عنصرمشاوره

دهند و از ایا   انتقال ميکشاورزا   بهجدید را  دانش و کرده استفراهم  اطالعات را اصليجریا  

. (Anderson, 2007, p.2) شاوند مردم روستایي ماي  رفاه کشاورزا  و سایرسطح ث بهبود طریق باع

کاه نهادهاا و    داشات خواهناد  را کاارایي ززم  اي زماني اثربخشاي و  بدیهي است خدمات مشاوره

هااي  عنوا  منب، خلق، کسب، انتقاال و کااربرد داناش، مشخصاه     بهها  آ  کنندة عرضههاي سازما 

هااي  لفاه ؤو بتوانند باا شناساایي عوامال و م    داشته باشند هاي پویا و هوشمند عصر کنونيسازما 

در ای  . دکننرایندهاي مدیریت دانش را فراهم ثر فؤگذار، شرایط و بستر مناسب براي اجراي متأثير

فرهنگ سازماني،  مانندعوامل و متغيرهاي متعددي  تأکيد کردند( 9811) همکارا ، حيدري و زمينه

سازي، توانمندساازي کارکناا  و سانجش عملکارد، آماوز  و      حمایت مدیرا  ارشد از طریق تيم

سااختار داناش    ،اطالعااتي و در نهایات   هااي هاي سيستمدرگيري فکري افراد از طریق زیرساخت

کاه در   کنناد سازي سيستم مدیریت دانش در یک سازما  را تسری، و تساهيل  توانند فرایند پياده مي

زیربنااي مادیریت داناش محساوب      ،در واقا،  اسات و اساساي   يای  ميا ، فرهنگ سازماني عامل

نرارا ،   محققاا  و صااحب  ز ا طباق نرار بساياري   (. Balthazard & Cooke, 2004, p.239)شود  مي

، همکاارا  حيادري و  )ناپذیر بي  مدیریت دانش و فرهناگ ساازماني وجاود دارد     یيجدا اي رابطه

معتقدند موفقيت مدیریت دانش و اثربخشي سهم دانش در ( 1009)علوي و ليندنر (. 99، ص9811

اساس، فقط با بررساي  بر ای  . فرهنگ سازماني قرار دارد تأثيرتوجهي تحت  شایا طور  سازما ، به

تدریج الگوي روابط باي    توا  بهپذیر ميو تغيير فرهنگ و ایجاد فرهنگ سازماني مناسب و انعطاف

کشااورزي و  )رقابتي بهره گرفات   يافراد در سازما  را تغيير داد و از مدیریت دانش به عنوا  مزیت

 (. 17، ص9831رمضاني، 
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 لهئبيان مس

هاي حمایت از بخاش  که در کشورهاي مختلف در چارچوب سياست هایيتری  برنامه یکي از مهم

 انجاام گري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصاي  کشاورزي و با هدف اصلي کاهش تصدي

هاا در  که در ایرا  نيز تشکيل ایا  بنگااه   استهاي تجاري کشاورزي اندازي بنگاهگرفته است، راه

طاور رسامي از ساال     ي و مهندسي کشاورزي باه اي، فنهاي خصوصي خدمات مشاورهقالب شبکه

در ایا   (. Hashemi & Hedjazi, 2011, p.53)د شا با حمایت وزارت جهاد کشاورزي آغااز   9837

 ةهااي پيشارو در حاوز   جزء استا  ،کرمانشاه و همدا  مانندهایي ميا ، استا  زنجا  به همراه استا 

شرکت خادماتي در   76 وري که اکنو ط شود، بهاي کشاورزي محسوب ميخدمات مشاوره عرضة

هااي  بردارا  در زمينهخدمات به کشاورزا  و بهره عرضةسطح روستاهاي استا  در حال فعاليت و 

هااي خادمات   نتاایج ارزیاابي فعاليات شارکت    (. 118، ص9811، همکاارا  رضائي و ) اند مختلف

دليال مواجهاه باا موانا، و     هاا باه   که در عمل ای  شرکت دهد نشا  مياي در استا  زنجا  مشاوره

و ( Hashemi & Hedjazi, 2011, p.52) دارناد مشاکالت گونااگو ، اثربخشاي و کاارایي پاایيني      

 داد  یکي از کنشاگرا  اصالي نراام داناش و اطالعاات کشااورزي، در انجاام        ةاند به منزلنتوانسته

ساازما   ) شاوند موفاق   ویژه خلق، انتقال و کاربرد داناش  خود به ةرسالت و دستيابي به اهداف اولي

هاا در   کاه باراي نموناه، عملکارد آ      طاوري  باه  ،(13، ص9810جهاد کشااورزي اساتا  زنجاا ،    

هاي انتقال و کاربرد داناش ضاعيف   هاي آموزشي و ترویجي به عنوا  محور اصلي فعاليت شاخص

یت با توجه به اهميت مادیر به هر حال، (. 111، ص9819، همکارا رحيمي و )ارزیابي شده است 

فرهنگ ساازماني بار    تأثيرو اي هاي خدمات مشاورهشرکت مانندمحور  هاي دانشدانش در سازما 

انجاام  اي در ای  زميناه در ساطح اساتا  زنجاا      با درنررگرفت  اینکه تاکنو  مطالعه ،همچني  ،آ 

در  هاي فرهنگ سازماني بر مدیریت دانشمؤلفه تأثيرنگرفته است، هدف اصلي ای  تحقيق بررسي 

تا از ای  طریق بتوا   استاي، فني و مهندسي کشاورزي استا  زنجا  هاي خدمات مشاورهشرکت

ها و تحقق اهداف سازماني و پایدارساازي فعاليات   در راستاي بهبود مدیریت دانش در ای  شرکت

 . ها گام برداشت آ 
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 مبانی نظري تحقيق

 هاي آنمؤلفهمدیریت دانش و 

شده  بيا متعدد از سوي محققا  و دانشمندا  مختلف  هایي ریفدانش، تع مفهوم مدیریت زمينةدر 

مادیریت داناش را   ( 1002)به نقل از ریچاز  ( 9810) همکارا است؛ در ای  زمينه، امي  بيدختي و 

ها راهبرد، فرایند و فناوري به منرور کسب، انتخاب، سازماندهي، تصميم و کاربرد تخصص ةمطالع

وري ساازما  تعریاف   گيري و بهاره وکار جهت بهبود کيفيت تصميم ي کسبو اطالعات حياتي برا

فرایند کشف، توسعه، نگهداري، تسهيم، ارزیابي به عنوا  دیگر، مدیریت دانش  يدر تعریف. کنند مي

دانش مطلوب در زما  مناسب توسط یک فرد مطمئ  از طریق اتصال منااب، انسااني،    کارگيري بهو 

در نرار  مناسب براي رسيد  باه اهاداف ساازماني     يباطات و ایجاد ساختارفناوري اطالعات و ارت

ابعاد  بارةتعریف، در ةنرر از نحو صرف(. Mohamad Karimi et al., 2011, p.708) گرفته شده است

و محققا  مختلف، هار یاک از   مطرح شده است هاي گوناگوني هاي مدیریت دانش دیدگاهمؤلفهو 

ها و با توجه به تعدد ای  دیدگاه. (177، ص9810آغاز، ابطحي، )اند ستهخاص به آ  نگری اي زاویه

( 1009)بهاات   ةهاي مادیریت داناش نرریا   مؤلفهبا درنررگرفت  اینکه در ای  تحقيق براي بررسي 

( 1009)از نرار بهاات   . ایا  نرریاه تبياي  شاده اسات      فقطشده است، در ای  بخش  کار گرفته به

، زميناه در ایا   . اسات ت دانش خلق، کسب، ثبت، انتقال و کاربرد دانش هاي مدیریمؤلفهتری   مهم

. کناد  تأکياد ماي   ایجاد دانش رسمي بر و اردخلق دانش، با ایجاد دانش جدید در سازما  سروکار د

و در بسياري از صانای،   استخارجي  يآورد  دانش جدید از شرکا دست کسب دانش، به معناي به

هایي است کاه باه   مجموعه فعاليت ةيرندگثبت دانش، دربر. شود ب ميمحسورقابتي  ياهرم ةمثاب به

انتقاال  (. Nielsen, 2006, p.65) گيارد  انجام ميمنرور ثبت و مستندسازي دانش موجود در سازما  

افرادي که به آ  در هر زما  و  همةمفيد در دسترس  طور دانش به ددانش، به ای  معني است که بای

بارداري از آ  نياز   کااربرد داناش و بهاره   (. Ranjit, 2004, p.459)ار داده شود مکاني نياز دارند، قر

کاه   طوري به، استها  و توسعه و توليد مجدد آ  ،کارگيري دانش در محصوزت و خدمات شامل به

 (. Bhatt, 2001, p.73) شودهاي سازماني فراهم بيشتر قابليت کارگيري بهامکا  
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 ن هاي آمؤلفهفرهنگ سازمانی و 

استنباط مشترک اعضاي ساازما  نسابت باه    درک و سيستمي از فرهنگ سازماني را  (9831)رابينز 

دیگر بر اساس  يدر تعریف. شودهاي سازماني متجلي ميداند که در قالب ارز سازما  ميآ  ابعاد 

شاده،   هااي مسالم فار    اي از ارز مجموعاه  ، فرهناگ ساازماني  (1007) کاوئي  کامرو  و نرر 

از موفقيت است که در یک سازما  وجاود   هایي ریفجمعي، انترارات و تع ةاي عميق، حافرباوره

احساس هویت کارکنا  و ایدئولوژي رایجي است که افاراد یاک ساازما  در     ةدهند و انعکاس رددا

 .ذه  خود دارند

هااي فرهناگ ساازماني، الگوهاا و     مؤلفاه تبيي   زمينةمتخصصا  مختلف در  ،هاي اخيردر سال

که در ای  بخش با توجه به اینکه مبناي مدل ایا  پاژوهش مادل    اند  طراحي کردههاي زیادي مدل

هااي فرهناگ   مؤلفاه تاری    در ایا  مادل مهام   . تشریح شده است، ای  مدل است( 1000)دنيسو  

 (:Denison, 2000, p.122) استسازماني شامل موارد زیر 

 دارناد که کارکنا  نسبت به کار خود تعهاد  به ای  معناست  (:مشاركت)درگيرشدن در كار . 1

 د؛کنن و احساس مالکيت مي

 کناد کاه   ماي هاا و فراینادهاي ساازماني اشااره     به سيستم(: ثبات و يکپارچگي)سازگاري . 2

هااي   در چني  وضعيتي، رفتارهااي کارکناا  از ارز   . شوندترازي و کارایي ميموجب افزایش هم

هااي   زماني که مدیر و کارکنا  دیدگاه متقابل دارناد، فعاليات   گيرد و حتيبنيادي سازما  نشأت مي

 خوبي هماهنگ و پيوسته است؛ سازماني به

ظرفيت و توا  سازما  براي تغيير و واکانش در   ةدهندنشا  (:پذيريانعطاف)پذيري  انطباق. 3

 هاي بيروني است؛برابر موقعيت

زما  وجود دارد و در نهایت، به کجا باید آ  است که چرا سا کنندةبيا  (:مأموريت)رسالت . 4

 کندانداز و مسير حرکت خود ترسيم ، سازما  باید درک روشني از چشممؤلفهبر اساس ای  . برسد

 . کندو بر مبناي آ ، اهداف راهبردي مشخصي را تعریف 
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  تجربی ةپيشين

فرهناگ ساازماني و   بي   ةبررسي رابط»عنوا   باپژوهش خود  در( 9831)هوشيار حقيقت منفرد و 

هااي آ   مؤلفه همةنتيجه گرفتند بي  فرهنگ سازماني و  «مدیریت دانش در شرکت ملي نفت ایرا 

 ادارمثبات و معنا   ةپذیري، سازگاري و رسالت با ابعاد مدیریت داناش رابطا  شامل مشارکت، انطباق

 وش دانا  مدیریت ي بة رابط بررسيدر ( 9831)سالجقه پور و دیگر، نيک اي در مطالعه. وجود دارد

بي   کردند کهکرما  مشخص  پزشکي علوم علمي دانشگاه تئدیدگاه اعضاي هي از سازماني فرهنگ

ایا    هااي بار اسااس یافتاه   . وجود دارد ادارو معنمستقيم  ةمدیریت دانش و فرهنگ سازماني رابط

 .شته اسات ضریب و توليد دانش کمتری  ضریب همبستگي را دا يشتری بتحقيق، رسالت سازماني 

هااي  دریافتند که بي  فرایند مدیریت دانش و شااخص اي  در مطالعه( 9831)رمضاني رزي و کشاو

 همکاارا  در هماي  زميناه، اماي  بيادختي و     . دار وجاود دارد امثبت و معنا  ةفرهنگ سازماني رابط

وپارور    بي  فرهنگ ساازماني و مادیریت داناش در ساازما  آماوز       ةدر بررسي رابط( 9810)

دار وجاود  امستقيم و معنا  ةتا  سمنا  نشا  دادند بي  فرهنگ سازماني و مدیریت دانش رابطشهرس

. کنناد دانش را تبياي  ماي   درصد از تغييرات مدیریت 23حدود  ،هاي فرهنگ سازمانيمؤلفهدارد و 

فرهنگ سازماني بر مدیریت دانش در وزارت صانای، و   تأثيرنيز در بررسي ( 9810)آغاز ابطحي و 

بستري باراي   ةتواند به مثابو مي استگذار تأثير  دریافتند فرهنگ سازماني بر مدیریت دانش معاد

 . ظهور و تقویت آ  باشد

اي نقش فرهنگ سازماني در مدیریت دانش در دو شارکت  در مطالعه( 1007) همکارا ليدنر و 

بار اعضااي    تاأثير ز راه ، فرهنگ ساازماني ا آنا  بر اساس نتایج تحقيق. کردندالمللي را بررسي بي 

( 1001) جاونز . دهدقرار مي تأثيرابتکارات و انتقال دانش، مدیریت دانش را تحت  ةسازما ، توسع

مشاخص   «مریکاا آهاي توليدي شرکتفرهنگ سازماني و مدیریت دانش در »عنوا  با در پژوهشي 

وجاود  دار اقيم و معنا مست ةمدیریت دانش رابطابعاد مختلف انواع فرهنگ سازماني و  همةبي   کرد

در داناش  موفقيت فرهناگ ساازماني و مادیریت     بارةاي درمطالعهدر ( 1001) کووکفانگ و . دارد

دریافتند که مادیریت داناش و فرهناگ ساازماني در ارتبااط      سطوح سازماني واحدهاي پيمانکاري 
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تيلچاي   . دار دارندریت دانش تأثير معناابعاد فرهنگ سازماني بر ابعاد مختلف مدی همةو  اند نزدیک

مادیریت داناش    هايفعاليتفرهنگ سازماني و  ةرابط ةتحقيقي پيرامو  مطالعدر ( 1098) اساويو 

هاي فرهناگ  مؤلفهدار وجود دارد و امعن ةسازماني و مدیریت دانش رابطبي  فرهنگ نتيجه گرفتند 

 .کنند واریانس مدیریت دانش را تبيي  مي از درصد 71سازماني 

 ی پژوهشمدل مفهوم

 ،هاي پيشي  و در قالب هادف اصالي پاژوهش   در بخش شده بيا با توجه به مطالب در ای  بخش، 

مدل مفهومي پژوهش ترسيم شده هاي فرهنگ سازماني بر مدیریت دانش، مؤلفه تأثيرشامل بررسي 

ات مطالعا  ویژه به ،ذکر است براي تدوی  مدل مفهومي نتایج مطالعات متعدد شایا (. 9شکل )است 

 .شده است کار گرفته به (1001) جونزو  ،(1007) همکارا ليدنر و ، (9810)آغاز ابطحي و 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : به شرح زیر استهاي ای  تحقيق تری  فرضيه بر اساس مدل مفهومي پژوهش، مهم

اي، فني هاي خدمات مشاورهدرگيرشد  در کار بر مدیریت دانش در شرکت مؤلفة :فرضية اول

 .دار دارداي کشاورزي اثر مثبت و معنو مهندس

درگيرشدن در 
 کار

 رسالت

 

 پذيري انطباق

 

 سازگاري

 دانش مديريت

 کاربرد دانش

 انتقال دانش

 خلق دانش

 

 کسب دانش

 

 ثبت دانش

 

 هاي فرهنگ سازماني بر مديريت دانشمؤلفهثير أت: مدل مفهومي پژوهش. 1شکل 
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اي، فناي و  هااي خادمات مشااوره   سازگاري بر مدیریت داناش در شارکت   مؤلفة :فرضية دوم

 .دارد ادارمهندسي کشاورزي اثر مثبت و معن

اي، فناي و  شااوره هاي خدمات مپذیري بر مدیریت دانش در شرکتانطباق مؤلفة :فرضية سوم

 .دارد ادارمعناثر مثبت و  مهندسي کشاورزي

اي، فناي و  هااي خادمات مشااوره   رسالت بر مدیریت داناش در شارکت   مؤلفة :فرضية چهارم

 .دارد ادارمهندسي کشاورزي اثر مثبت و معن

 روش تحقيق

توصايفي و از ناوع    ،گاردآوري اطالعاات   ةنحاو و باه لحاا     کااربردي  ،هدفر حقيق از نرای  ت

آماري تحقياق را   ةجامع. استمعادزت ساختاري  سازي مدل طور مشخص مبتني برهمبستگي و به

اي، فني و مهندساي کشااورزي در اساتا  زنجاا      هاي خدمات مشاورهنفر از اعضاي شرکت 809

 اطميناا  با درنررگرفت  ساطح  ( 1009) همکارا و   که با توجه به جدول بارتلت هنددتشکيل مي

اي باا انتسااب    گياري طبقاه   رو  نموناه طریاق  از آناا  از   نفر 106، حدود t=23/1و مقدار  02/0

ها در ای  تحقيق پرسشنامه بود کاه   ابزار گردآوري داده. تحقيق انتخاب شدند اجرايمتناسب براي 

هااي مارتبط باا سانجش ابعااد      اي پاسخگویا  و پرساش  هاي فردي و حرفه از سه بخش مشخصه

، انتقاال  (KR)داناش  ، ثبات  (KA)، کساب داناش   (KC)مدیریت دانش شامل پنج بعد خلق دانش 

درگيرشد  در  مؤلفةهاي فرهنگ سازماني شامل چهار مؤلفهو  ، 1(KU)و کاربرد دانش ( KT)دانش 

(. 9جادول  ) اسات تشکيل شده   (CM)و رسالت ( CV)پذیري  ، انطباق(CC)، سازگاري (CE)کار 

هااي  فاه باراي سانجش مؤل  و  ،(1009)براي سنجش ابعاد مدیریت دانش مقياس اساتاندارد بهاات   

مقيااس سانجش هار دو    . شاد  کار گرفتاه  به( 1000)استاندارد دنيسو   ةفرهنگ سازماني پرسشنام

                                                           
1. Bartlett 

2. Creation (KC), Acquisition (KA), Recording (KR), Transfer (KT) and Using (KU)  

3. Engagement (CE), Compatibility (CC), Versatility (CV), Mission (CM) 
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براي ابعاد مادیریت داناش و از    2= تا خيلي زیاد 9= از خيلي کم اي گزینه پنجبخش، طيف ليکرت 

 .استهاي فرهنگ سازماني مؤلفهبراي  2= تا کامالً موافق 9= کامالً مخالف
 

 در پرسشنامهها  هاي مربوط به آنها و گويهزيربخش ،هاي اصليبخش. 1جدول ادامة 

 (نمادها)ها گويه زيربخش بخش

مدیریت 

 دانش 

خلق دانش 

(KC) 

؛ (KC1)د شوطور علني بحث قرار مي ها بهها و نگرانيمشکالت، شکستدربارة  در شرکت،

ززم باشد براي طراحي  اگرشود و  ميها و دانش جدید در شرکت استقبال ، بينشنررها از

اعضاي شرکت  ؛(KC2)شوند ميگرفته کار   هاي کاري شرکت بهمجدد فرایندها و رو 

در شرکت  ؛(KC3)گيرند نو پادا  مي کرد  نررهاي مطرحدانش جدید و  ةبراي توسع

تجارب کاري موفق  دربارةتوانند ، جایي که اعضا ميشودهاي یادگيري تشکيل ميگروه

هاي حلمهم، مشکالت و راه هاي در شرکت موضوع ؛(KC4)یکدیگر بحث کنند  خویش با

 .(KC5) شودجو و پایش ميو هاي گوناگو  جستها به شيوه مناسب آ 

 کسب دانش

(KA) 

آوري هاي مشتریا  را جم،طور فعازنه اطالعات مربوط به نيازها و خواسته شرکت به

ها  عات مورد نياز و مهم در شرکت، شرکت آ در صورت عدم وجود اطال ؛(KA1)کند  مي

در صورت نياز، شرکت اعضاي جدید را که اطالعات  ؛(KA2) کندرا براي اعضا فراهم مي

دانش و  ياعضاي شرکت براي ارتقا ؛(KA3)کند ، استخدام ميدارندمورد نياز شرکت را 

اعضا و  ؛(KA4)یابند يطور فعازنه حضور م هاي آموزشي بهها و برنامهآگاهي خود در دوره

 .(KA5)نگرند مدیرا  شرکت به رقبا به عنوا  یک منب، اطالعاتي دانش مي

 ثبت دانش

(KR) 

ها براي اقدامات  و از آ  شود ميطور مستمر ارزیابي  ها بهها و شکستدر شرکت موفقيت

ا قرار روز در اختيار اعض در شرکت مناب، اطالعاتي به ؛(KR1)شود آتي درس گرفته مي

 طور بهشرکت اعضاي خود را  ؛(KR2) کنندها استفاده  طور مداوم از آ  گيرد تا به مي

شرکت  ؛(KR3) کندشده از دانش جدید در بيرو  و داخل شرکت آگاه مي ریزي برنامه

اعضا، دانش جدید  ؛(KR4) کندهاي فردي اعضا را ثبت و مستند ميها و مهارتدانش

 .(KR5) کنندگام به گام تشریح و مکتوب مي طور ت را بهدر شرک شده کارگرفته به

 انتقال دانش

(KT) 

در جلسات دوستانه و )غيررسمي  طور در شرکت دانش و اطالعات بي  اعضا به

هاي در شرکت جلسات و مالقات ؛(KT1)شود توزی، و منتشر مي( هاي خودماني صحبت

تخصصي مورد بحث قرار گيرند  هاي ها موضوع شود تا در آ مداومي سازماندهي مي

(KT2)هاي موفق خود طور دائم یکدیگر را از تجارب مثبت و پروژه اعضاي شرکت به ؛

دربارة  ها اعضا شود که در آ جلساتي در شرکت ترتيب داده مي ؛(KT3) کنند مطل، مي

 .(KT4) کنند حث ميهاي کاري خویش را بشيوه
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 در پرسشنامهها  هاي مربوط به آنها و گويهزيربخش ،هاي اصليبخش. 1جدول ادامة 

 (نمادها)ها گويه زيربخش بخش

 کاربرد دانش

(KU) 

؛ (KU1)شود مي گرفتهکار  محصوزت و خدمات شرکت به ةاي توسعمشتریا  بر نررهاي

 شوند کار گرفته مي بهخالقانه براي کاربردهاي جدید  طور هاي اعضا بهدانش و مهارت

(KU2)اي هاي چندرشتهها یا گروههاي گوناگو  را در تيمها و مهارت، شرکت تخصص

عقاید بازدارنده و غيرخالقانه غلبه شود بر در شرکت تال  مي ؛(KU3)ه است کردترکيب 

 .(KU4)شود 

فرهنگ 

 سازماني

درگير شد  

 در کار 

(CE) 

در شرکت به  ؛(CE1) را دارند کار خود ةاعضا در شرکت، اختيار، ابتکار و توانایي براي ادار

 يشرکت ارزش ؛(CE2)شود کار گروهي در جهت نيل به اهداف مشترک، ارز  داده مي

 .(CE3)هاي اعضاي خود قائل است مداوم مهارت ةفراوا  براي توسع

 سازگاري

(CC) 

اعضا در شرکت به هنگام  ؛(CC1) دارندهاي جمعي یکساني اعضاي شرکت هویت و ارز 

در شرکت،  ؛(CC2)توانند براي رف، آ  به توافق دست یابند راحتي مي بروز اختالف، به

خوبي  راي رسيد  به اهداف مشترک بههاي مختلف با کارکردهاي متفاوت بواحدها و بخش

 .(CC3) کنند با یکدیگر کار مي

 پذیريانطباق

(CV) 

تواند به ای  تغييرات واکنش مناسب و مي استشرکت نسبت به تغييرات پيراموني حساس 

شناسد و به نيازهاي آنا  پاسخ خوبي مي شرکت مشتریا  خود را به ؛(CV1)نشا  دهد 

هایي را براي تشویق و فرصت استرکت همواره در حال توسعه ش ؛(CV2)دهد مطلوب مي

  .(CV3) کندهاي اعضاي خود فراهم ميحيتالدانش و ص ةخالقيت، توسع

 رسالت

(CM) 

شرکت افق دید مشخص و دیدگاه  ؛(CM1) داردگيري راهبردي مشخصي شرکت جهت

راهبرد و  منطبق بر و شرکت اهداف روش  ؛(CM2) داردمشترک از وضعيت آینده 

 .(CM3) داردانداز مشخص  چشم

شامل روایي همگرا، تشخيصي و )روایي صوري و روایي سازه  ،براي تعيي  روایي ابزار تحقيق

موضاوع پاژوهش    ةبا نرار متخصصاا  در زمينا   پرسشنامه روایي صوري . کار گرفته شد به( منطقي

معيار مختلف شاامل بارهااي عااملي     روایي سازه، براي ارزیابي روایي همگرا سه بارةدر. تأیيد شد

و  2/0مسااوي و بزرگتار از    ةشاد  ، مياانگي  واریاانس اساتخرا    2/0استاندارد مساوي و بزرگتر از 

همچناي ، باه   (. Hair et al., 2010, p.678) کار گرفته شاد  به 6/0پایایي ترکيبي مساوي و بزرگتر از 

هااي  شده و همبستگي عامال  استخرا  منرور تعيي  روایي تشخيصي، دو شاخص ميانگي  واریانس
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مرب، همبستگي بي  دو مکناو  از مياانگي    د که بای طوري مکنو  با یکدیگر مد نرر قرار گرفت، به

 داشاته باشاد  شده هر دو مکنو  کوچکتر باشد تا سازه روایي تشخيصي مناسابي   واریانس استخرا 

(Hair et al., 2010, p.679 .) روایي منطقاي، ضارایب همبساتگي باي      به همي  منوال، براي بررسي

 ,Paswan)دار باشند ا، که ای  ضرایب باید معنشود محاسبه ميگيري هاي مکنو  در مدل اندازهعامل

2009, p.48 .)به منرور بررسي پایایي ابازار تحقياق در قالاب    فزو  بر بررسي روایي ابزار تحقيقا ،

شد که مقادیر قابل قبول آ  براي هر یاک از   تهکار گرف بهگلداشتای   -پایایي ترکيبي ضریب دیلو 

باود  مادل و    جهات آزماو  درسات   (. Manuel et al., 2009, p.591) اسات یا بيشتر  6/0ها مکنو 

  )اسکوئر نسابي  کايشامل هاي مختلف براز  هاي ميداني، شاخصبراز  آ  با داده

  
، مياانگي   (

و ( CFI)، شااخص باراز  تطبيقاي    (IFI)ایناده  ، شااخص باراز  فز  (RMR)مانادها  مجذور پس

وتحليال   تجزیاه . کار گرفته شادند به( RMSEA)دوم برآورد واریانس خطاي تقریب  ةشاخص ریش

 . انجام گرفت AMOS20افزار ها با نرمداده

 هاي تحقيقیافته

  گيري تحقيقهاي اندازهمدل

هااي خادمات   نگ سازماني در شارکت گيري مدیریت دانش و فرههاي اندازهبه منرور برآورد مدل

از طریق تحليل   AMOS20افزارشده با نرم هاي گردآوريرزي، دادهاي، فني و مهندسي کشاومشاوره

بيا  شده است با توجه به نتایج،  8و  1هاي  هاي حاصل در جدولیافته. عاملي تأیيدي  بررسي شد

در ) KR5و ( در مکنو  خلق داناش ) KC4گيري مدیریت دانش به استثناي دو گویة در مدل اندازه

گيري کنار گذاشته شدند، از مدل اندازه 2/0که به دليل داشت  بار عاملي کمتر از ( مکنو  ثبت دانش

گياري فرهناگ   به هماي  مناوال، در مادل انادازه    . داشتند 2/0بار عاملي بزرگتر از  ي دیگرمتغيرها

بار عاملي بزرگتار از   بودند وایایي مناسبي برخوردار متغيرها از پ همةسازماني نيز با توجه به اینکه 

همچني ، نتایج مربوط به مقادیر ميانگي  واریانس . از فرایند تحليل حذف نشد اي گویه، داشتند 2/0

گياري  هاي مورد مطالعه در مدل انادازه مکنو  همةشده نشا  داد مقدار ای  شاخص براي  استخرا 

گيري فرهناگ ساازماني، بيشاتر از    و مدل اندازه( شده اشاره ةگویپس از حذف دو )مدیریت دانش 
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مقاادیر پایاایي ترکيباي     نشاا  داد افزو  بر ایا  دو شااخص، نتاایج تحقياق     (. 1جدول )بود  2/0

در مجموع، بار اسااس   (. 1جدول )بودند  6/0هاي مورد مطالعه، بزرگتر از شده براي مکنو  محاسبه

 . داردابزار تحقيق روایي همگراي مناسبي  کردوا  بيا  تشده، مي اشاره ةگان معيارهاي سه
 

  نتايج روايي سازه و پايايي ترکيبي ابزار تحقيق ةخالص. 2جدول 

هاي بخش

اصلي 

 پرسشنامه

 هامکنون

ضريب 

 -ديلون

 گلداشتاين

ميانگين 

واريانس 

 شده استخراج

 ها ضرایب همبستگي بي  مکنو 

خلق 

 دانش

كسب 

 دانش

ثبت 

 دانش

تقال ان

 دانش

كاربرد 

 دانش

مدیریت 

 دانش

 -- -- -- -- 9 798/0 371/0 خلق دانش

 -- -- -- 9 293/0*** 272/0 377/0 کسب دانش

 -- -- 9 783/0*** 126/0*** 229/0 381/0 ثبت دانش

 -- 9 129/0*** 813/0*** 703/0*** 280/0 397/0 انتقال دانش

 9 213/0*** 793/0*** 207/0*** 292/0*** 232/0 316/0 کاربرد دانش

فرهنگ 

 سازماني

 
درگيرشد  در 

 کار
 رسالت پذیري انطباق سازگاري

درگيرشد  در 

 کار
621/0 207/0 9 -- -- -- 

 -- -- 9 219/0*** 201/0 620/0 سازگاري

 -- 9 131/0*** 128/0*** 299/0 623/0 پذیريانطباق

 9 178/0*** 706/0*** 271/0***  711/0 362/0 رسالت

  009/0داري در سطح امعن ***

روایي تشخيصي، نتایج تحقيق نشا  داد مربا، ضاریب همبساتگي متغيرهااي مکناو        زمينةدر 

تاک متغيرهااي    شاده باراي تاک    دو کوچکتر از ميانگي  واریانس استخرا   بهدو طور مورد مطالعه به

به همي  منوال، با توجه به نتاایج  . دارد رو، ابزار تحقيق اعتبار تشخيصي مناسبي مکنو  بود؛ از ای 
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هااي  هااي ماورد مطالعاه در قالاب مادل     مکناو   همةضرایب همبستگي بي   ،1مندر  در جدول 

ابازار تحقياق روایاي منطقاي      ،در نتيجه .دار شداگيري مدیریت دانش و فرهنگ سازماني معن اندازه

هاي مختلاف  براي مکنو  شده محاسبهگلداشتای   -از آنجا که مقادیر ضریب دیلو  همچني ،. دارد

 (.1جدول ) داردبودند، بنابرای ، ابزار تحقيق پایایي مناسبي  6/0بازتر از 

گياري ماورد مطالعاه شاامل مادیریت داناش و فرهناگ        ، براز  دو مدل اندازهبر اساس نتایج

 (. 8جدول )سازماني در سطح قابل قبول بود 
 

 هاي برازش گيري با شاخصاندازه هاينتايج ميزان انطباق مدل. 3جدول 

  X2 سطح معناداري هاي برازششاخص
1

  
 IFI RMR CFI RMSEA 

 ≥ 03/0 10/0 ≥ ≥ 03/0 10/0 ≥ ≥8 ≥02/0 شدهمعيار پيشنهاد

 068/0 197/0 013/0 196/0 181/1 000/0 گيري مدیریت دانشمدل اندازه

 069/0 107/0 062/0 103/0 913/1 000/0 گيري فرهنگ سازمانيمدل اندازه
 

 مدل ساختاري تحقيق

بر اساس . شده است نشا  داده 1شکل ، و 2و 1هاي  ولساختاري تحقيق در جد بررسي مدلنتایج 

جادول  ) اسات ساختار مناسب  ،در نتيجه .دارد هاي تحقيق، مدل برآوردشده براز  قابل قبولیافته

1.) 
 هاي برازشي تحقيق با شاخصنتايج ميزان انطباق مدل ساختار. 4جدول 

2سطح معناداري  شاخص
X

  
1

  
 IFI RMR CFI RMSEA 

 ≥ 03/0 10/0 ≥ ≥ 03/0 10/0 ≥ ≥8 ≥02/0 معيار پيشنهادشده

 013/0 173/0 018/0 171/0 126/9 000/0 شدهمقدار گزار 

یریت داناش  درصد از واریانس ماد  19فرهنگ سازماني حدود  مؤلفةچهار  ،1شکل با توجه به 

  .کنندرا تبيي  ميمورد مطالعه هاي در شرکت
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 با ضرايب رگرسيوني استانداردشده تحقيق مدل ساختاري. 2شکل 

. شده اسات  بيا  2هاي تحقيق در جدول نتایج آزمو  فرضيه ةشده، خالص افزو  بر نتایج اشاره

  .تأیيد شدتحقيق  ةچهار فرضي بر مبناي نتایج،
 هاي اصلي تحقيقنتايج آزمون فرضيه. 5 جدول

 هاي تحقيقفرضيه
ضرايب رگرسيوني 

 استانداردشده 
 مقدار تي

سطح 
 معناداري 

 نتيجة آزمون

 یيد فرضيه أت 000/0 039/3 833/0 مدیریت دانش  --->درگيرشد  در کار 
 تأیيد فرضيه  000/0 311/7 111/0 مدیریت دانش --->سازگاري 

 تأیيد فرضيه   000/0 638/2 113/0 مدیریت دانش --->ري پذیانطباق
 تأیيد فرضيه   000/0 928/8 918/0 مدیریت دانش --->رسالت 

27/0 

79/0 

12/0 

17/0 

11/0 

21/0 

18/0 

11/0 

 

2/
0 

81/0 

19/0 

28/0 

26/0 
62/0 

68/0 

71/0 
 سازگاري

e4 CC1 
 

e5 CC2 
 

e

6 

CC3 
 

71/0 

11/0 

11/0 
77/0 

60/0 

63/0 
 پذیري انطباق

e

7 

CV1 
 

e

8 

CV2 
 

e

9 

CV3 
 

77/0 60/0 67/0 

درگيرشد  
 در کار

e2 

CE2 

 

00/0 

 e3 

CE3 

 

05/0 

 e1 

CE1 

 

3 /0 

 

30/0 33/0 31/0 

 رسالت

e11 

CM

2 

 66/0 
 e12 

CM

3 

 73/0 
 e10 

CM

1 

 78/0 
 

19/0 

Z 

 مدیریت
 دانش 

66/0 

61/0 

78/0 

61/0 

63/0 

81/0 

e 1 کاربرد دانش 

 

22/0 

e 1 انتقال دانش 

71/0 

e 0 ثبت دانش 

 

79/0 

 3e  دانشکسب 

 

70/0 

e   خلق دانش 

 



  677             ...    فنی و اي، هاي خدمات مشاورههاي فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در شرکتبررسی تأثير مؤلفه   

 

 

 گيري نتيجهبحث و 

تأیياد  هاي براز ، ساختار کلاي مادل تحقياق    هاي تحقيق نشا  داد بر اساس مقادیر شاخصیافته

یيد قارار  أتحقيق مورد ت ةشد چهار فرضيهمچني ، بر اساس نتایج مدل ساختاري مشخص . شود مي

پاذیري و رساالت اثار مثبات و      هاي درگيرشد  در کار، سازگاري، انطباقمؤلفهگرفته و هر یک از 

درصاد واریاانس مادیریت داناش در      19در مجماوع   طاوري کاه   به، دارنددار بر متغير وابسته امعن

در . دکردنا ا  زنجاا  را تبياي    اي، فني و مهندسي کشااورزي در اسات  هاي خدمات مشاورهشرکت

نتاایج   ةاز مقایسا درگيرشاد  در کاار بار مادیریت داناش،       مؤلفاة  تاأثير اول تحقيق یعناي   ةفرضي

هااي  باا یافتاه  ایا  بخاش از تحقياق     ةشاود نتيجا  هاي پيشي  با ای  تحقيق مشخص ماي  پژوهش

نشاا   ( 9811)  همکارانتایج تحقيق حيدري و هاي متعددي همسویي دارد؛ در ای  زمينه،  پژوهش

تخصاص   کارگيري بههاي سازما  و کارگيري و درگيرکرد  افراد متخصص و ماهر در فعاليت داد به

ساازي موفاق سيساتم مادیریت داناش در      در پيااده  اصليهاي مدیریت دانش، نقش ها در طرح آ 

 ةر رابطا کياد با  أضم  ت اي نيز در مطالعه( 9831)سالجقه پور و نيک. سازما  جهاد کشاورزي دارد

درگيرشد  در کار و مشاارکت ساازماني کارکناا  را     مؤلفةبي  فرهنگ سازماني و مدیریت دانش، 

در . اناد ها در نرر گرفتهشرط اساسي براي ایجاد و تقویت مدیریت مبتني بر دانش در دانشگاهپيش

در ساازما   محور کارکنا  دانشي  دریافتند که مشارکت دانش( 9810)زوه شافعي و دیگر،  يتحقيق

سازي سيستم مادیریت  تواند فرایند پيادهدانش و اطالعات تا حدود زیادي مي ةبراي انتقال و توسع

شود هاي پيشي  با ای  تحقيق مشخص مينتایج پژوهش ةاز مقایس. دانش در سازما  را تسهيل کند

هااي  باا یافتاه  ساازگاري بار مادیریت داناش،      مؤلفاة  تأثير بارةدوم تحقيق درة فرضي آزمو  ةنتيج

خود نشا  دادند اگر  ةدر مطالع( 9831)رمضاني کشاورزي و هاي متعددي همخواني دارد؛ پژوهش

و خود را متعلق به سازما  بدانند و براي خود یا ساازما    داشته باشندافراد حس وفاوداري و تعهد 

پاور و  نياک . دشاو  زیااد ماي  سازي کنند، آمادگي سازما  براي اجراي سيستم مدیریت دانش هویت

هاا،  گياري از طریق بهباود تصاميم  خود دریافتند سازگاري سازماني  ةنيز در مطالع( 9831)سالجقه 

هاي فکري و اجتمااعي سابب   افزایش سطح رضایت کارکنا  و خلق مزیت رقابتي مبتني بر دارایي
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و ( 9810)آغااز  به هماي  ترتياب، ابطحاي و    . شودتوسعه و تقویت مدیریت دانش در سازما  مي

 يدر مطالعات خود به ای  نتيجه دسات یافتناد کاه ایجااد فضاای     ( 9810) همکارا امي  بيدختي و 

 مؤلفاة مختلاف ساازما  در قالاب     واحادهاي حمایتي و دوستانه و تقویت تعامل و هماهنگي بي  

 . استسازي مدیریت دانش پيادهتری  متغيرهاي تأثيرگذار بر  ز مهمسازگاري فرهنگ سازماني، ا

پذیري انطباق مؤلفة تأثيریعني  ،سوم تحقيق ةفرضي با نتيجةهاي پيشي  نتایج پژوهش ةز مقایسا

هااي متعاددي    هااي پاژوهش  فتاه باا یا  آزماو  ایا  فرضايه    ةنتيج مشخص شدبر مدیریت دانش، 

نشاا  داده  ( 1001) همکاارا  و  9الدی  براي نمونه، در ای  زمينه نتایج تحقيق شرفهمسویي دارد؛ 

یااددهي و تحقياق و    -هاي یادگيريدر آموزه بيشتريپذیر انعطاف هاي پویا و انطباقازما س است

حقيقات منفارد و   . کنناد مناسب سيستم مدیریت داناش را اجارا    طور توانند بهمي و دارندپژوهش 

در تحقيق خود به ای  نتيجه رسيدند که به هر ميزا  ساازما  نسابت باه تغييارات     ( 9831)هوشيار 

هااي  مؤلفهها واکنش مناسب نشا  دهد، به هما  اندازه  و در برابر آ اشند ني بيشتر حساس بپيرامو

خاود باا    ةنيز در مطالع( 9810)زوه  و شافعي. داشتتري خواهند مدیریت دانش وضعيت مطلوب

به ها سازما  کنندسازي سيستم مدیریت دانش، بيا  ميپذیري در پيادهانطباق ةکيد بر اهميت مؤلفأت

تر در خلق و انتقال داناش ایفاا   فعال يکنند نقشتقویت ای  مؤلفه به کارکنا  خود کمک مي ةواسط

و  ،بر اساس نتایج تحقيق خاود، آماوز  و یاادگيري   ( 9811) همکارا در نهایت، حيدري و . کنند

هااي اطالعااتي را از عوامال حيااتي     هاي سيساتم زیرساخت ةدرگيري فکري افراد از طریق توسع

 ةتأثير مؤلفا  بارةچهارم تحقيق در ةفرضي در. اندسازي مدیریت دانش در نرر گرفتهوفقيت در پيادهم

هااي  با یافتاه  ای  تحقيقدهد نتيجه هاي پيشي  نشا  ميبر مدیریت دانش، بررسي پژوهشرسالت 

ر که در تحقيق خود با ( 9831)هوشيار  و حقيقت منفردو ( 9831)سالجقه  و پورنيک هايپژوهش

همخاواني   اناد،  ه کارده ویاژ  يکياد أرسالت سازماني در اجراي سيستم مدیریت دانش ت ةنقش مؤلف

گيري راهبردي و اهداف سازماني خود را باا  انداز، جهتهایي که چشمبر ای  اساس، سازما  .دارد

                                                           
1. Sharifuddin  
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، دکننا و تعيي  ماي  سازما  ترسيماصلي ارز  بنيادی  و دارایي  ةاهميت دانش به منزل گرفت درنرر

سازي سيساتم مادیریت داناش را فاراهم     تا حدود زیادي بستر و شرایط ززم براي استقرار و پياده

  .کنند مي

 هاپيشنهاد

درگيرشد  در کاار بار مادیریت داناش، پيشانهاد       مؤلفةمستقيم  تأثيربا توجه به نتایج تحقيق و  .9

 ةتوساع  مانناد ماواردي  مادیریت داناش    ةو در نتيجاه توساع   مؤلفاه شود به منرور تقویت ای   مي

هاي  هاي مشارکت و تعامل بيشتر اعضاي شرکت در قالب تيمزمينه کرد  هاي تيمي و فراهم فعاليت

هاي آموزشي، تشاویق   ریزي براي برگزاري دورهکاري، نيازسنجي آموزشي از اعضا به منرور برنامه

ر شارکت و تاال  باراي    ا و دانش جدید دنررههاي کاري، استقبال از اعضا به مشارکت در شبکه

ها و وليتئمس ةایجاد فرهنگ مبتني بر نوآوري، داد  استقالل عمل کافي به اعضاي شرکت در حيط

مراتب رسمي در شرکت به منرور ایجاد فضاي ززم براي  کيد کمتر بر سلسلهأها، ت وظایف کاري آ 

هاا باه منراور    تخالقيت، ابتکار و خلق دانش جدید از ساوي اعضاا، رعایات عادالت در پرداخا     

کاارگيري ابزارهااي    ههااي شارکت و با   برانگيخت  اعضا به درگيري و مشارکت بيشاتر در فعاليات  

 .مدار در شرکت، مورد توجه جدي مدیرا  قرار گيرندتشویقي براي اعضاي دانش

مادیریت داناش، پيشانهاد     ةسازگاري بر توسع مؤلفةمستقيم  تأثيرتوجه به نتایج تحقيق و با  .1

هااي  اي، فناي و مهندساي کشااورزي از طریاق شايوه     هاي خدمات مشاورهمدیرا  شرکت شودمي

هااي  مختلف مانند گستر  روابط غيررسمي بي  اعضاي شارکت، برگازاري بازدیادها و گارد     

هاا،   جمعي، تسهيل دسترسي یکسا  و سری، اعضاي شرکت باه اطالعاات مارتبط باا کاار آ       دسته

 هااي نشسات  و پراکني در شرکت، برگزاري جلساات ي و سخ سازجلوگيري از ایجاد جو شایعه

ویژه جلسات طوفا  مغزي با حضور مدیرا  و اعضااي شارکت،    به، یا ماهانه هفتگيطور  مستمر به

تسهيل و تسری، فرایندهاي خلق، کسب، انتقال و کاربرد دانش بي  اعضاي شرکت ززم براي  ةزمين

  .کنندفراهم را 

پاذیري در تقویات مادیریت داناش، پيشانهاد      انطبااق  مؤلفةحقيق و نقش با توجه به نتایج ت .8
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ها هاي فکر و خالقيت، تشویق اعضا به شرکت فعازنه در انجم تشکيل اتاق مانندشود مواردي  مي

 -هاي آموزشي، تقویت فضاي یادگيريها و دورهتخصصي، سمينارها، همایش -هاي علميو شبکه

هااي ززم باراي تساهيل انتقاال و کااربرد      ها و فنااوري زیرساخت کرد  یاددهي در شرکت، فراهم

شد  براي مشتریا  و افزایش وفاداري آنا  به شرکت و طراحي سيستم ارتباط باا   لئقا دانش، ارز 

مشتریا  به منرور اخذ بازخوردها و پيشنهادهاي آنا  در راستاي ارتقاي کيفيت خدمات، از ساوي  

 .توجه بيشتري شودمدیرا  
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یاک،   ة، ساال هيجادهم، شامار   دانشاگاه شااهد   ةدوماهناما  .«(وزارت صنای، و معااد  : مطالعه

 . 172 -167صفحات 
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