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چکيده
هدف اصلي این تحقيق بررسي تأثير مؤلفههاي فرهنگ سازماني بر مدیریت دانش در شرکتهاي خدمات مشاارر اي ،فناي ر منندساي
کشاررزي بود .ررش تحقيق توصيفي -همبستگي است .جامعة آماري تحقيق را همة اعضااي شارکتهااي خادمات مشاارر اي ،فناي ر
منندسي کشاررزي در استان زنجان تشکيل دادند ( )N=193که با توجه به جدرل بارتلت ر همکاران ( ،)0993تعاداد  092نفار از آناان از
طریق ررش نمونهگيري طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند .براي گردآرري داد ها پرسشنامههاي استاندارد بهکار گرفته شد .ررایي
صوري پرسشنامه با نظر پانلي از متخصصان تأیيد شد ر ررایي ساز ر پایایي ترکيبي ابزار تحقيق نيز پا از انجاا دادن اصاحاات زز
تأیيد شد .نتایج تحقيق نشان داد چنار مؤلفة فرهنگ سازماني شامل درگيرشدن در کار ،سازگاري ،انطباقپذیري ر رسالت در مجموع43 ،
درصد از راریان مدیریت دانش در شرکتهاي خدمات مشارر اي ،فني ر منندسي کشاررزي استان زنجان را تبيين ميکنند .با توجه باه
یافتههاي پژرهش ،تقویت فرهنگ سازماني بهطور مستقيم به توسعة مدیریت دانش در شرکتهاي خدمات کشاررزي منجر ميشود.

کليدواژگان
شرکتهاي خدمات کشاررزي ،فرهنگ سازماني ،مدیریت دانش.

 نویسندة مسئول ،رایانامهr_rezaei@znu.ac.ir :
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مقدمه
زیربناي فعاليتها و برنامههاي آموزشي -ترویجي ،عرضة خدمات مشاورهاي مؤثر به کشااورزا و
روستایيا در زمينههاي مختلف است (رسوليآذر و همکاارا  ،9831 ،ص .)76در واقا ،،خادمات
مشاورهاي کشاورزي عنصري حياتي در حوزههاي عوامل بازاري و غيربازاري محسوب ميشود که
جریا اصلي اطالعات را فراهم کرده است و دانش جدید را به کشاورزا انتقال ميدهند و از ایا
طریق باعث بهبود سطح رفاه کشاورزا و سایر مردم روستایي مايشاوند (.)Anderson, 2007, p.2
بدیهي است خدمات مشاورهاي زماني اثربخشاي و کاارایي ززم را خواهناد داشات کاه نهادهاا و
سازما هاي عرضهکنندة آ ها به عنوا منب ،خلق ،کسب ،انتقاال و کااربرد داناش ،مشخصاههااي
سازما هاي پویا و هوشمند عصر کنوني داشته باشند و بتوانند باا شناساایي عوامال و مؤلفاههااي
تأثيرگذار ،شرایط و بستر مناسب براي اجراي مؤثر فرایندهاي مدیریت دانش را فراهم کنند .در ای
زمينه ،حيدري و همکارا ( )9811تأکيد کردند عوامل و متغيرهاي متعددي مانند فرهنگ سازماني،
حمایت مدیرا ارشد از طریق تيمسازي ،توانمندساازي کارکناا و سانجش عملکارد ،آماوز

و

درگيري فکري افراد از طریق زیرساختهاي سيستمهااي اطالعااتي و در نهایات ،سااختار داناش
ميتوانند فرایند پيادهسازي سيستم مدیریت دانش در یک سازما را تسری ،و تساهيل کنناد کاه در
ای ميا  ،فرهنگ سازماني عاملي اساساي اسات و در واقا ،،زیربنااي مادیریت داناش محساوب
ميشود ( .)Balthazard & Cooke, 2004, p.239طباق نرار بساياري از محققاا و صااحبنرارا ،
رابطهاي جدایيناپذیر بي مدیریت دانش و فرهناگ ساازماني وجاود دارد (حيادري و همکاارا ،
 ،9811ص .)99علوي و ليندنر ( )1009معتقدند موفقيت مدیریت دانش و اثربخشي سهم دانش در
سازما  ،بهطور شایا توجهي تحت تأثير فرهنگ سازماني قرار دارد .بر ای اساس ،فقط با بررساي
و تغيير فرهنگ و ایجاد فرهنگ سازماني مناسب و انعطافپذیر ميتوا بهتدریج الگوي روابط باي
افراد در سازما را تغيير داد و از مدیریت دانش به عنوا مزیتي رقابتي بهره گرفات (کشااورزي و
رمضاني ،9831 ،ص.)17
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بيان مسئله
یکي از مهمتری برنامههایي که در کشورهاي مختلف در چارچوب سياستهاي حمایت از بخاش
کشاورزي و با هدف اصلي کاهش تصديگري دولت و واگذاري امور به بخش خصوصاي انجاام
گرفته است ،راهاندازي بنگاههاي تجاري کشاورزي است که در ایرا نيز تشکيل ایا بنگااههاا در
قالب شبکههاي خصوصي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي باهطاور رسامي از ساال
 9837با حمایت وزارت جهاد کشاورزي آغااز شاد ( .)Hashemi & Hedjazi, 2011, p.53در ایا
ميا  ،استا زنجا به همراه استا هایي مانند کرمانشاه و همدا  ،جزء استا هااي پيشارو در حاوزة
عرضة خدمات مشاورهاي کشاورزي محسوب ميشود ،به طوري که اکنو  76شرکت خادماتي در
سطح روستاهاي استا در حال فعاليت و عرضة خدمات به کشاورزا و بهرهبردارا در زمينههااي
مختلفاند (رضائي و همکاارا  ،9811 ،ص .)118نتاایج ارزیاابي فعاليات شارکتهااي خادمات
مشاورهاي در استا زنجا نشا ميدهد که در عمل ای شرکتهاا باه دليال مواجهاه باا موانا ،و
مشاکالت گونااگو  ،اثربخشاي و کاارایي پاایيني دارناد

(& Hedjazi, 2011, p.52

 )Hashemiو

نتوانستهاند به منزلة یکي از کنشاگرا اصالي نراام داناش و اطالعاات کشااورزي ،در انجاامداد
رسالت و دستيابي به اهداف اولية خود بهویژه خلق ،انتقال و کاربرد داناش موفاق شاوند (ساازما
جهاد کشااورزي اساتا زنجاا  ،9810 ،ص ،)13باهطاوري کاه باراي نموناه ،عملکارد آ هاا در
شاخصهاي آموزشي و ترویجي به عنوا محور اصلي فعاليتهاي انتقال و کاربرد داناش ضاعيف
ارزیابي شده است (رحيمي و همکارا  ،9819 ،ص .)111به هر حال ،با توجه به اهميت مادیریت
دانش در سازما هاي دانشمحور مانند شرکتهاي خدمات مشاورهاي و تأثير فرهنگ ساازماني بار
آ  ،همچني  ،با درنررگرفت اینکه تاکنو مطالعهاي در ای زميناه در ساطح اساتا زنجاا انجاام
نگرفته است ،هدف اصلي ای تحقيق بررسي تأثير مؤلفههاي فرهنگ سازماني بر مدیریت دانش در
شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي استا زنجا است تا از ای طریق بتوا
در راستاي بهبود مدیریت دانش در ای شرکتها و تحقق اهداف سازماني و پایدارساازي فعاليات
آ ها گام برداشت.
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مبانی نظري تحقيق
مدیریت دانش و مؤلفههاي آن

در زمينة مفهوم مدیریت دانش ،تعریفهایي متعدد از سوي محققا و دانشمندا مختلف بيا شده
است؛ در ای زمينه ،امي بيدختي و همکارا ( )9810به نقل از ریچاز ( )1002مادیریت داناش را
مطالعة راهبرد ،فرایند و فناوري به منرور کسب ،انتخاب ،سازماندهي ،تصميم و کاربرد تخصصها
و اطالعات حياتي براي کسبوکار جهت بهبود کيفيت تصميمگيري و بهارهوري ساازما تعریاف
ميکنند .در تعریفي دیگر ،مدیریت دانش به عنوا فرایند کشف ،توسعه ،نگهداري ،تسهيم ،ارزیابي
و بهکارگيري دانش مطلوب در زما مناسب توسط یک فرد مطمئ از طریق اتصال منااب ،انسااني،
فناوري اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساختاري مناسب براي رسيد باه اهاداف ساازماني در نرار
گرفته شده است ( .)Mohamad Karimi et al., 2011, p.708صرفنرر از نحوة تعریف ،دربارة ابعاد
و مؤلفههاي مدیریت دانش دیدگاههاي گوناگوني مطرح شده است و محققا مختلف ،هار یاک از
زاویه اي خاص به آ نگریستهاند (ابطحي ،آغاز ،9810 ،ص .)177با توجه به تعدد ای دیدگاهها و
با درنررگرفت اینکه در ای تحقيق براي بررسي مؤلفههاي مادیریت داناش نرریاة بهاات ()1009
بهکار گرفته شده است ،در ای بخش فقط ایا نرریاه تبياي شاده اسات .از نرار بهاات ()1009
مهمتری مؤلفههاي مدیریت دانش خلق ،کسب ،ثبت ،انتقال و کاربرد دانش اسات .در ایا زميناه،
خلق دانش ،با ایجاد دانش جدید در سازما سروکار دارد و بر ایجاد دانش رسمي تأکياد مايکناد.
کسب دانش ،به معناي بهدستآورد دانش جدید از شرکاي خارجي است و در بسياري از صانای،
به مثابة اهرمي رقابتي محسوب ميشود .ثبت دانش ،دربرگيرندة مجموعه فعاليتهایي است کاه باه
منرور ثبت و مستندسازي دانش موجود در سازما انجام ميگيارد

(2006, p.65

 .)Nielsen,انتقاال

دانش ،به ای معني است که باید دانش بهطور مفيد در دسترس همة افرادي که به آ در هر زما و
مکاني نياز دارند ،قرار داده شود

(2004, p.459

 .)Ranjit,کااربرد داناش و بهارهبارداري از آ نياز

شامل بهکارگيري دانش در محصوزت و خدمات ،و توسعه و توليد مجدد آ ها است ،بهطوري کاه
امکا بهکارگيري بيشتر قابليتهاي سازماني فراهم شود (.)Bhatt, 2001, p.73
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فرهنگ سازمانی و مؤلفههاي آن

رابينز ( )9831فرهنگ سازماني را سيستمي از درک و استنباط مشترک اعضاي ساازما نسابت باه
ابعاد آ سازما ميداند که در قالب ارز هاي سازماني متجلي ميشود .در تعریفي دیگر بر اساس
نرر کامرو و کاوئي ( ،)1007فرهناگ ساازماني مجموعاهاي از ارز هااي مسالم فار

شاده،

باورهاي عميق ،حافرة جمعي ،انترارات و تعریفهایي از موفقيت است که در یک سازما وجاود
دارد و انعکاسدهندة احساس هویت کارکنا و ایدئولوژي رایجي است که افاراد یاک ساازما در
ذه خود دارند.
در سالهاي اخير ،متخصصا مختلف در زمينة تبيي مؤلفاههااي فرهناگ ساازماني ،الگوهاا و
مدلهاي زیادي طراحي کردهاند که در ای بخش با توجه به اینکه مبناي مدل ایا پاژوهش مادل
دنيسو ( )1000است ،ای مدل تشریح شده است .در ایا مادل مهامتاری مؤلفاههااي فرهناگ
سازماني شامل موارد زیر است (:)Denison, 2000, p.122
 .1درگيرشدن در كار (مشاركت) :به ای معناست که کارکنا نسبت به کار خود تعهاد دارناد
و احساس مالکيت ميکنند؛
 .2سازگاري (ثبات و يکپارچگي) :به سيستمهاا و فراینادهاي ساازماني اشااره مايکناد کاه
موجب افزایش همترازي و کارایي ميشوند .در چني وضعيتي ،رفتارهااي کارکناا از ارز هااي
بنيادي سازما نشأت ميگيرد و حتي زماني که مدیر و کارکنا دیدگاه متقابل دارناد ،فعالياتهااي
سازماني بهخوبي هماهنگ و پيوسته است؛
 .3انطباقپذيري (انعطافپذيري) :نشا دهندة ظرفيت و توا سازما براي تغيير و واکانش در
برابر موقعيتهاي بيروني است؛
 .4رسالت (مأموريت) :بيا کنندة آ است که چرا سازما وجود دارد و در نهایت ،به کجا باید
برسد .بر اساس ای مؤلفه ،سازما باید درک روشني از چشمانداز و مسير حرکت خود ترسيم کند
و بر مبناي آ  ،اهداف راهبردي مشخصي را تعریف کند.
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پيشينة تجربی
حقيقت منفرد و هوشيار ( )9831در پژوهش خود با عنوا «بررسي رابطة بي فرهناگ ساازماني و
مدیریت دانش در شرکت ملي نفت ایرا » نتيجه گرفتند بي فرهنگ سازماني و همة مؤلفههااي آ
شامل مشارکت ،انطباقپذیري ،سازگاري و رسالت با ابعاد مدیریت داناش رابطاة مثبات و معناادار
وجود دارد .در مطالعهاي دیگر ،نيکپور و سالجقه ( )9831در بررسي رابطة بي مدیریت داناش و
فرهنگ سازماني از دیدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه علوم پزشکي کرما مشخص کردند که بي
مدیریت دانش و فرهنگ سازماني رابطة مستقيم و معنادار وجود دارد .بار اسااس یافتاههااي ایا
تحقيق ،رسالت سازماني بيشتری ضریب و توليد دانش کمتری ضریب همبستگي را داشته اسات.
کشاورزي و رمضاني ( )9831در مطالعه اي دریافتند که بي فرایند مدیریت دانش و شااخصهااي
فرهنگ سازماني رابطة مثبت و معناادار وجاود دارد .در هماي زميناه ،اماي بيادختي و همکاارا
( )9810در بررسي رابطة بي فرهنگ ساازماني و مادیریت داناش در ساازما آماوز وپارور
شهرستا سمنا نشا دادند بي فرهنگ سازماني و مدیریت دانش رابطة مستقيم و معناادار وجاود
دارد و مؤلفههاي فرهنگ سازماني ،حدود  23درصد از تغييرات مدیریت دانش را تبياي مايکنناد.
ابطحي و آغاز ( )9810نيز در بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر مدیریت دانش در وزارت صانای ،و
معاد دریافتند فرهنگ سازماني بر مدیریت دانش تأثيرگذار است و ميتواند به مثابة بستري باراي
ظهور و تقویت آ باشد.
ليدنر و همکارا ( )1007در مطالعهاي نقش فرهنگ سازماني در مدیریت دانش در دو شارکت
بي المللي را بررسي کردند .بر اساس نتایج تحقيق آنا  ،فرهنگ ساازماني از راه تاأثير بار اعضااي
سازما  ،توسعة ابتکارات و انتقال دانش ،مدیریت دانش را تحت تأثير قرار ميدهد .جاونز ()1001
در پژوهشي با عنوا «فرهنگ سازماني و مدیریت دانش در شرکتهاي توليدي آمریکاا» مشاخص
کرد بي همة انواع فرهنگ سازماني و ابعاد مختلف مدیریت دانش رابطة مستقيم و معناادار وجاود
دارد .فانگ و کووک ( )1001در مطالعهاي دربارة موفقيت فرهناگ ساازماني و مادیریت داناش در
سطوح سازماني واحدهاي پيمانکاري دریافتند که مادیریت داناش و فرهناگ ساازماني در ارتبااط
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نزدیکاند و همة ابعاد فرهنگ سازماني بر ابعاد مختلف مدیریت دانش تأثير معنادار دارند .تيلچاي
و اساوي ( )1098در تحقيقي پيرامو مطالعة رابطة فرهنگ سازماني و فعاليتهاي مادیریت داناش
نتيجه گرفتند بي فرهنگ سازماني و مدیریت دانش رابطة معنادار وجود دارد و مؤلفههاي فرهناگ
سازماني  71درصد از واریانس مدیریت دانش را تبيي ميکنند.
مدل مفهومی پژوهش
در ای بخش ،با توجه به مطالب بيا شده در بخشهاي پيشي و در قالب هادف اصالي پاژوهش،
شامل بررسي تأثير مؤلفههاي فرهنگ سازماني بر مدیریت دانش ،مدل مفهومي پژوهش ترسيم شده
است (شکل  .)9شایا ذکر است براي تدوی مدل مفهومي نتایج مطالعات متعدد ،بهویژه مطالعاات
ابطحي و آغاز ( ،)9810ليدنر و همکارا ( ،)1007و جونز ( )1001بهکار گرفته شده است.
درگيرشدن در
کار

خلق دانش

سازگاري

کسب دانش
ثبت دانش

مديريت دانش
انطباقپذيري

انتقال دانش

کاربرد دانش

رسالت

شکل  .1مدل مفهومي پژوهش :تأثير مؤلفههاي فرهنگ سازماني بر مديريت دانش

بر اساس مدل مفهومي پژوهش ،مهمتری فرضيههاي ای تحقيق به شرح زیر است:
فرضية اول :مؤلفة درگيرشد در کار بر مدیریت دانش در شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني
و مهندسي کشاورزي اثر مثبت و معنادار دارد.
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فرضية دوم :مؤلفة سازگاري بر مدیریت داناش در شارکتهااي خادمات مشااورهاي ،فناي و
مهندسي کشاورزي اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضية سوم :مؤلفة انطباقپذیري بر مدیریت دانش در شرکتهاي خدمات مشااورهاي ،فناي و
مهندسي کشاورزي اثر مثبت و معنادار دارد.
فرضية چهارم :مؤلفة رسالت بر مدیریت داناش در شارکتهااي خادمات مشااورهاي ،فناي و
مهندسي کشاورزي اثر مثبت و معنادار دارد.
روش تحقيق
ای تحقيق از نرر هدف ،کااربردي و باه لحاا نحاوة گاردآوري اطالعاات ،توصايفي و از ناوع
همبستگي و بهطور مشخص مبتني بر مدلسازي معادزت ساختاري است .جامعة آماري تحقياق را
 809نفر از اعضاي شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندساي کشااورزي در اساتا زنجاا
تشکيل ميدهند که با توجه به جدول بارتلت و همکارا ( )1009با درنررگرفت ساطح اطميناا
 0/02و مقدار  ،t=1/23حدود  106نفر از آناا از طریاق رو

نموناهگياري طبقاهاي باا انتسااب

متناسب براي اجراي تحقيق انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها در ای تحقيق پرسشنامه بود کاه
از سه بخش مشخصههاي فردي و حرفهاي پاسخگویا و پرساشهااي مارتبط باا سانجش ابعااد
مدیریت دانش شامل پنج بعد خلق دانش ( ،)KCکساب داناش ( ،)KAثبات داناش ( ،)KRانتقاال
دانش ( )KTو کاربرد دانش ( ، 1)KUو مؤلفههاي فرهنگ سازماني شامل چهار مؤلفة درگيرشد در
کار ( ،)CEسازگاري ( ،)CCانطباقپذیري ( )CVو رسالت ( )CMتشکيل شده اسات (جادول .)9
براي سنجش ابعاد مدیریت دانش مقياس اساتاندارد بهاات ( ،)1009و باراي سانجش مؤلفاههااي
فرهنگ سازماني پرسشنامة استاندارد دنيسو ( )1000بهکار گرفتاه شاد .مقيااس سانجش هار دو
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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بخش ،طيف ليکرت پنجگزینهاي از خيلي کم=  9تا خيلي زیاد=  2براي ابعاد مادیریت داناش و از
کامالً مخالف=  9تا کامالً موافق=  2براي مؤلفههاي فرهنگ سازماني است.
ادامة جدول  .1بخشهاي اصلي ،زيربخشها و گويههاي مربوط به آنها در پرسشنامه

بخش

گويهها (نمادها)

زيربخش

در شرکت ،دربارة مشکالت ،شکستها و نگرانيها بهطور علني بحث قرار ميشود ()KC1؛
از نررها ،بينشها و دانش جدید در شرکت استقبال ميشود و اگر ززم باشد براي طراحي
خلق دانش
()KC

مجدد فرایندها و رو هاي کاري شرکت بهکار گرفته ميشوند ()KC2؛ اعضاي شرکت
براي توسعة دانش جدید و مطرحکرد نررهاي نو پادا

ميگيرند ()KC3؛ در شرکت

گروههاي یادگيري تشکيل ميشود ،جایي که اعضا ميتوانند دربارة تجارب کاري موفق
خویش با یکدیگر بحث کنند ()KC4؛ در شرکت موضوعهاي مهم ،مشکالت و راهحلهاي
مناسب آ ها به شيوههاي گوناگو جستوجو و پایش ميشود (.)KC5
شرکت بهطور فعازنه اطالعات مربوط به نيازها و خواستههاي مشتریا را جم،آوري
ميکند ()KA1؛ در صورت عدم وجود اطالعات مورد نياز و مهم در شرکت ،شرکت آ ها

کسب دانش را براي اعضا فراهم ميکند ()KA2؛ در صورت نياز ،شرکت اعضاي جدید را که اطالعات
()KA

مورد نياز شرکت را دارند ،استخدام ميکند ()KA3؛ اعضاي شرکت براي ارتقاي دانش و
آگاهي خود در دورهها و برنامههاي آموزشي بهطور فعازنه حضور ميیابند ()KA4؛ اعضا و

مدیریت

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

دانش

در شرکت موفقيتها و شکستها بهطور مستمر ارزیابي ميشود و از آ ها براي اقدامات
آتي درس گرفته ميشود ()KR1؛ در شرکت مناب ،اطالعاتي بهروز در اختيار اعضا قرار
ثبت دانش

ميگيرد تا بهطور مداوم از آ ها استفاده کنند ()KR2؛ شرکت اعضاي خود را بهطور

()KR

برنامهریزيشده از دانش جدید در بيرو و داخل شرکت آگاه ميکند ()KR3؛ شرکت
دانشها و مهارتهاي فردي اعضا را ثبت و مستند ميکند ()KR4؛ اعضا ،دانش جدید
بهکارگرفتهشده در شرکت را بهطور گام به گام تشریح و مکتوب ميکنند (.)KR5
در شرکت دانش و اطالعات بي

اعضا بهطور غيررسمي (در جلسات دوستانه و

صحبتهاي خودماني) توزی ،و منتشر ميشود ()KT1؛ در شرکت جلسات و مالقاتهاي
انتقال دانش مداومي سازماندهي ميشود تا در آ ها موضوعهاي تخصصي مورد بحث قرار گيرند
()KT

()KT2؛ اعضاي شرکت به طور دائم یکدیگر را از تجارب مثبت و پروژههاي موفق خود
مطل ،ميکنند ()KT3؛ جلساتي در شرکت ترتيب داده ميشود که در آ ها اعضا دربارة
شيوههاي کاري خویش را بحث ميکنند (.)KT4
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ادامة جدول  .1بخشهاي اصلي ،زيربخشها و گويههاي مربوط به آنها در پرسشنامه

بخش

گويهها (نمادها)

زيربخش

نررهاي مشتریا براي توسعة محصوزت و خدمات شرکت بهکار گرفته ميشود ()KU1؛
کاربرد دانش
()KU

دانش و مهارتهاي اعضا بهطور خالقانه براي کاربردهاي جدید بهکار گرفته ميشوند
( ،)KU2شرکت تخصصها و مهارتهاي گوناگو را در تيمها یا گروههاي چندرشتهاي
ترکيب کرده است ()KU3؛ در شرکت تال

ميشود بر عقاید بازدارنده و غيرخالقانه غلبه

شود (.)KU4
درگير شد

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

در کار

کار گروهي در جهت نيل به اهداف مشترک ،ارز

داده ميشود ()CE2؛ شرکت ارزشي

()CE

فراوا براي توسعة مداوم مهارتهاي اعضاي خود قائل است (.)CE3
اعضاي شرکت هویت و ارز هاي جمعي یکساني دارند ()CC1؛ اعضا در شرکت به هنگام

سازگاري

بروز اختالف ،بهراحتي ميتوانند براي رف ،آ به توافق دست یابند ()CC2؛ در شرکت،

()CC

واحدها و بخشهاي مختلف با کارکردهاي متفاوت براي رسيد به اهداف مشترک بهخوبي

فرهنگ

با یکدیگر کار ميکنند (.)CC3

سازماني

شرکت نسبت به تغييرات پيراموني حساس است و ميتواند به ای تغييرات واکنش مناسب
انطباقپذیري نشا دهد ()CV1؛ شرکت مشتریا خود را بهخوبي ميشناسد و به نيازهاي آنا پاسخ
()CV

مطلوب ميدهد ()CV2؛ شرکت همواره در حال توسعه است و فرصتهایي را براي تشویق
خالقيت ،توسعة دانش و صالحيتهاي اعضاي خود فراهم ميکند (.)CV3

رسالت
()CM

شرکت جهتگيري راهبردي مشخصي دارد ()CM1؛ شرکت افق دید مشخص و دیدگاه
مشترک از وضعيت آینده دارد ()CM2؛ شرکت اهداف روش

و منطبق بر راهبرد و

چشمانداز مشخص دارد (.)CM3

براي تعيي روایي ابزار تحقيق ،روایي صوري و روایي سازه (شامل روایي همگرا ،تشخيصي و
منطقي) بهکار گرفته شد .روایي صوري پرسشنامه با نرار متخصصاا در زميناة موضاوع پاژوهش
تأیيد شد .دربارة روایي سازه ،براي ارزیابي روایي همگرا سه معيار مختلف شاامل بارهااي عااملي
استاندارد مساوي و بزرگتر از  ،0/2مياانگي واریاانس اساتخرا شادة مسااوي و بزرگتار از  0/2و
پایایي ترکيبي مساوي و بزرگتر از  0/6بهکار گرفته شاد ( .)Hair et al., 2010, p.678همچناي  ،باه
منرور تعيي روایي تشخيصي ،دو شاخص ميانگي واریانس استخرا شده و همبستگي عامالهااي
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مکنو با یکدیگر مد نرر قرار گرفت ،بهطوري که باید مرب ،همبستگي بي دو مکناو از مياانگي
واریانس استخرا شده هر دو مکنو کوچکتر باشد تا سازه روایي تشخيصي مناسابي داشاته باشاد
( .)Hair et al., 2010, p.679به همي منوال ،براي بررسي روایي منطقاي ،ضارایب همبساتگي باي
عاملهاي مکنو در مدل اندازهگيري محاسبه ميشود ،که ای ضرایب
p.48

باید معنادار باشند ( Paswan,

 .)2009,افزو بر بررسي روایي ابزار تحقيق ،به منرور بررسي پایایي ابازار تحقياق در قالاب

پایایي ترکيبي ضریب دیلو  -گلداشتای بهکار گرفته شد که مقادیر قابل قبول آ براي هر یاک از
مکنو ها  0/6یا بيشتر اسات ( .)Manuel et al., 2009, p.591جهات آزماو درساتباود مادل و
براز

آ با دادههاي ميداني ،شاخصهاي مختلف براز

مجذور پسمانادها ( ،)RMRشااخص باراز

شامل کاياسکوئر نسابي ( ) ،مياانگي

فزایناده ( ،)IFIشااخص باراز

تطبيقاي ( )CFIو

شاخص ریشة دوم برآورد واریانس خطاي تقریب ( )RMSEAبهکار گرفته شادند .تجزیاهوتحليال
دادهها با نرمافزار  AMOS20انجام گرفت.
یافتههاي تحقيق
مدلهاي اندازهگيري تحقيق

به منرور برآورد مدلهاي اندازهگيري مدیریت دانش و فرهنگ سازماني در شارکتهااي خادمات
مشاورهاي ،فني و مهندسي کشاورزي ،دادههاي گردآوريشده با نرمافزار  AMOS20از طریق تحليل
عاملي تأیيدي بررسي شد .یافتههاي حاصل در جدولهاي  1و  8بيا شده است با توجه به نتایج،
در مدل اندازهگيري مدیریت دانش به استثناي دو گویة ( KC4در مکنو خلق داناش) و ( KR5در
مکنو ثبت دانش) که به دليل داشت بار عاملي کمتر از  0/2از مدل اندازهگيري کنار گذاشته شدند،
متغيرهاي دیگر بار عاملي بزرگتر از  0/2داشتند .به هماي مناوال ،در مادل انادازهگياري فرهناگ
سازماني نيز با توجه به اینکه همة متغيرها از پایایي مناسبي برخوردار بودند و بار عاملي بزرگتار از
 0/2داشتند ،گویهاي از فرایند تحليل حذف نشد .همچني  ،نتایج مربوط به مقادیر ميانگي واریانس
استخرا شده نشا داد مقدار ای شاخص براي همة مکنو هاي مورد مطالعه در مدل انادازهگياري
مدیریت دانش (پس از حذف دو گویة اشارهشده) و مدل اندازهگيري فرهناگ ساازماني ،بيشاتر از
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 0/2بود (جدول  .)1افزو بر ایا دو شااخص ،نتاایج تحقياق نشاا داد مقاادیر پایاایي ترکيباي
محاسبهشده براي مکنو هاي مورد مطالعه ،بزرگتر از  0/6بودند (جدول  .)1در مجموع ،بار اسااس
معيارهاي سهگانة اشارهشده ،ميتوا بيا کرد ابزار تحقيق روایي همگراي مناسبي دارد.
جدول  .2خالصة نتايج روايي سازه و پايايي ترکيبي ابزار تحقيق

بخشهاي
اصلي

مکنونها

دانش

ديلون-

واريانس

خلق

كسب

ثبت

انتقال

كاربرد

دانش

دانش

دانش

دانش

دانش

خلق دانش

0/371

0/798

9

--

--

--

--

کسب دانش

0/377

0/272

***0/293

9

--

--

--

ثبت دانش

0/381

0/229

***0/783*** 0/126

9

--

--

انتقال دانش

0/397

0/280

***

کاربرد دانش

0/316

0/232

***0/213*** 0/793*** 0/207*** 0/292

0/621

0/207
0/201

***

پرسشنامه

مدیریت

ضريب

ميانگين

ضرایب همبستگي بي مکنو ها

گلداشتاين استخراجشده

0/703

***

0/813

درگيرشد در
کار
درگيرشد در
فرهنگ

کار

سازماني

سازگاري

0/620

9
0/219

***

9

0/129

سازگاري انطباقپذیري
--

--

-9
رسالت
--

9

--

--

انطباقپذیري

0/623

0/299

***0/128

***0/131

9

--

رسالت

0/362

0/711

***0/271

***0/706

***0/178

9

*** معناداري در سطح 0/009

در زمينة روایي تشخيصي ،نتایج تحقيق نشا داد مربا ،ضاریب همبساتگي متغيرهااي مکناو
مورد مطالعه بهطور دوبهدو کوچکتر از ميانگي واریانس استخرا شاده باراي تاکتاک متغيرهااي
مکنو بود؛ از ای رو ،ابزار تحقيق اعتبار تشخيصي مناسبي دارد .به همي منوال ،با توجه به نتاایج
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مندر در جدول  ،1ضرایب همبستگي بي همة مکناو هااي ماورد مطالعاه در قالاب مادلهااي
اندازهگيري مدیریت دانش و فرهنگ سازماني معنادار شد .در نتيجه ،ابازار تحقياق روایاي منطقاي
دارد .همچني  ،از آنجا که مقادیر ضریب دیلو  -گلداشتای محاسبهشده براي مکنو هاي مختلاف
بازتر از  0/6بودند ،بنابرای  ،ابزار تحقيق پایایي مناسبي دارد (جدول .)1
دو مدل اندازه گياري ماورد مطالعاه شاامل مادیریت داناش و فرهناگ

بر اساس نتایج ،براز

سازماني در سطح قابل قبول بود (جدول .)8
جدول  .3نتايج ميزان انطباق مدلهاي اندازهگيري با شاخصهاي برازش

شاخصهاي برازش

1

معناداريX2

IFI

RMR

CFI

RMSEA

معيار پيشنهادشده

≤0/02

≤8

≤ 0/10

≤ 0/03

≤ 0/10

≤ 0/03

مدل اندازهگيري مدیریت دانش

0/000

1/181

0/196

0/013

0/197

0/068

مدل اندازهگيري فرهنگ سازماني

0/000

1/913

0/103

0/062

0/107

0/069

سطح

مدل ساختاري تحقيق

نتایج بررسي مدل ساختاري تحقيق در جدولهاي  1و ،2و شکل  1نشا داده شده است .بر اساس
قابل قبول دارد .در نتيجه ،ساختار مناسب اسات (جادول

یافتههاي تحقيق ،مدل برآوردشده براز
.)1

جدول  .4نتايج ميزان انطباق مدل ساختاري تحقيق با شاخصهاي برازش

شاخص

2

1

IFI

RMR

CFI

RMSEA

معيار پيشنهادشده

≤0/02

≤8

≤ 0/10

≤ 0/03

≤ 0/10

≤ 0/03

مقدار گزار شده

0/000

9/126

0/171

0/018

0/173

0/013

سطح معناداري

X

با توجه به شکل  ،1چهار مؤلفة فرهنگ سازماني حدود  19درصد از واریانس مادیریت داناش
در شرکتهاي مورد مطالعه را تبيي ميکنند.
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e2

e1

0/3

0/00

CE1

خلق دانش

e 3

کسب دانش

0/66

Z
0/63

0/71
e 0

ثبت دانش
0/22

e 1

انتقال دانش
0/81

e 1

0/67

0/60

درگيرشد
در کار

0/70

0/79

CE3

CE2
0/77

e

e3

0/05

0/61

0/21

0/26
0/62

0/12

0/81

0/68

سازگاري

0/19

0/71

0/11

مدیریت
دانش

0/11

0/27
0/18

0/61

انطباقپذیري

0/79

0/77
0/60

/2

0/78

0

کاربرد دانش

0/31

CM
3
0/73
e12

0/63

CC1
CC2
CC3
CV1
CV2
CV3

e4

0/28
e5

0/19

e
6

0/11
e
7 0/11
e
8 0 71
/

e
9

0/17

رسالت

0/30 0/33

CM
2
0/66
e11

CM
1
0/78
e10

شکل  .2مدل ساختاري تحقيق با ضرايب رگرسيوني استانداردشده

افزو بر نتایج اشارهشده ،خالصة نتایج آزمو فرضيههاي تحقيق در جدول  2بيا شده اسات.
بر مبناي نتایج ،چهار فرضية تحقيق تأیيد شد.
جدول  .5نتايج آزمون فرضيههاي اصلي تحقيق

فرضيههاي تحقيق
درگيرشد در کار  <---مدیریت دانش
سازگاري  <---مدیریت دانش
انطباقپذیري  <---مدیریت دانش
رسالت  <---مدیریت دانش

ضرايب رگرسيوني
استانداردشده
0/833
0/111
0/113
0/918

مقدار تي
3/039
7/311
2/638
8/928

سطح
معناداري
0/000
0/000
0/000
0/000

نتيجة آزمون
تأیيد فرضيه
تأیيد فرضيه
تأیيد فرضيه
تأیيد فرضيه
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بحث و نتيجهگيري
یافتههاي تحقيق نشا داد بر اساس مقادیر شاخصهاي براز  ،ساختار کلاي مادل تحقياق تأیياد
ميشود .همچني  ،بر اساس نتایج مدل ساختاري مشخص شد چهار فرضية تحقيق مورد تأیيد قارار
گرفته و هر یک از مؤلفههاي درگيرشد در کار ،سازگاري ،انطباقپاذیري و رساالت اثار مثبات و
معنادار بر متغير وابسته دارند ،بهطاوري کاه در مجماوع  19درصاد واریاانس مادیریت داناش در
شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فني و مهندسي کشااورزي در اساتا زنجاا را تبياي کردناد .در
فرضية اول تحقيق یعناي تاأثير مؤلفاة درگيرشاد در کاار بار مادیریت داناش ،از مقایساة نتاایج
پژوهشهاي پيشي با ای تحقيق مشخص مايشاود نتيجاة ایا بخاش از تحقياق باا یافتاههااي
پژوهشهاي متعددي همسویي دارد؛ در ای زمينه ،نتایج تحقيق حيدري و همکارا ( )9811نشاا
داد بهکارگيري و درگيرکرد افراد متخصص و ماهر در فعاليتهاي سازما و بهکارگيري تخصاص
آ ها در طرحهاي مدیریت دانش ،نقش اصلي در پياادهساازي موفاق سيساتم مادیریت داناش در
سازما جهاد کشاورزي دارد .نيکپور و سالجقه ( )9831نيز در مطالعهاي ضم تأکياد بار رابطاة
بي فرهنگ سازماني و مدیریت دانش ،مؤلفة درگيرشد در کار و مشاارکت ساازماني کارکناا را
پيششرط اساسي براي ایجاد و تقویت مدیریت مبتني بر دانش در دانشگاهها در نرر گرفتهاناد .در
تحقيقي دیگر ،شافعي و زوه ( )9810دریافتند که مشارکت دانشمحور کارکنا دانشي در ساازما
براي انتقال و توسعة دانش و اطالعات تا حدود زیادي ميتواند فرایند پيادهسازي سيستم مادیریت
دانش در سازما را تسهيل کند .از مقایسة نتایج پژوهشهاي پيشي با ای تحقيق مشخص ميشود
نتيجة آزمو فرضية دوم تحقيق دربارة تأثير مؤلفاة ساازگاري بار مادیریت داناش ،باا یافتاههااي
پژوهشهاي متعددي همخواني دارد؛ کشاورزي و رمضاني ( )9831در مطالعة خود نشا دادند اگر
افراد حس وفاوداري و تعهد داشته باشند و خود را متعلق به سازما بدانند و براي خود یا ساازما
هویتسازي کنند ،آمادگي سازما براي اجراي سيستم مدیریت دانش زیااد مايشاود .نياکپاور و
سالجقه ( )9831نيز در مطالعة خود دریافتند سازگاري سازماني از طریق بهباود تصاميمگياريهاا،
افزایش سطح رضایت کارکنا و خلق مزیت رقابتي مبتني بر دارایيهاي فکري و اجتمااعي سابب
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توسعه و تقویت مدیریت دانش در سازما ميشود .به هماي ترتياب ،ابطحاي و آغااز ( )9810و
امي بيدختي و همکارا ( )9810در مطالعات خود به ای نتيجه دسات یافتناد کاه ایجااد فضاایي
حمایتي و دوستانه و تقویت تعامل و هماهنگي بي واحادهاي مختلاف ساازما در قالاب مؤلفاة
سازگاري فرهنگ سازماني ،از مهمتری متغيرهاي تأثيرگذار بر پيادهسازي مدیریت دانش است.
از مقایسة نتایج پژوهشهاي پيشي با نتيجة فرضية سوم تحقيق ،یعني تأثير مؤلفة انطباقپذیري
بر مدیریت دانش ،مشخص شد نتيجة آزماو ایا فرضايه باا یافتاههااي پاژوهشهااي متعاددي
همسویي دارد؛ براي نمونه ،در ای زمينه نتایج تحقيق شرفالدی  9و همکاارا ( )1001نشاا داده
است سازما هاي پویا و انطباقپذیر انعطاف بيشتري در آموزههاي یادگيري -یااددهي و تحقياق و
پژوهش دارند و ميتوانند بهطور مناسب سيستم مدیریت داناش را اجارا کنناد .حقيقات منفارد و
هوشيار ( )9831در تحقيق خود به ای نتيجه رسيدند که به هر ميزا ساازما نسابت باه تغييارات
پيراموني بيشتر حساس باشند و در برابر آ ها واکنش مناسب نشا دهد ،به هما اندازه مؤلفههااي
مدیریت دانش وضعيت مطلوبتري خواهند داشت .شافعي و زوه ( )9810نيز در مطالعة خاود باا
تأکيد بر اهميت مؤلفة انطباقپذیري در پيادهسازي سيستم مدیریت دانش ،بيا ميکنند سازما ها به
واسطة تقویت ای مؤلفه به کارکنا خود کمک ميکنند نقشي فعالتر در خلق و انتقال داناش ایفاا
کنند .در نهایت ،حيدري و همکارا ( )9811بر اساس نتایج تحقيق خاود ،آماوز

و یاادگيري ،و

درگيري فکري افراد از طریق توسعة زیرساختهاي سيساتمهااي اطالعااتي را از عوامال حيااتي
موفقيت در پيادهسازي مدیریت دانش در نرر گرفتهاند .در فرضية چهارم تحقيق دربارة تأثير مؤلفاة
رسالت بر مدیریت دانش ،بررسي پژوهشهاي پيشي نشا ميدهد نتيجه ای تحقيق با یافتاههااي
پژوهشهاي نيکپور و سالجقه ( )9831و حقيقت منفرد و هوشيار ( )9831که در تحقيق خود بار
نقش مؤلفة رسالت سازماني در اجراي سيستم مدیریت دانش تأکيادي ویاژه کاردهاناد ،همخاواني
دارد .بر ای اساس ،سازما هایي که چشمانداز ،جهتگيري راهبردي و اهداف سازماني خود را باا
1. Sharifuddin
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بنيادی و دارایي اصلي سازما ترسيم و تعيي مايکنناد،

تا حدود زیادي بستر و شرایط ززم براي استقرار و پيادهسازي سيساتم مادیریت داناش را فاراهم
ميکنند.
پيشنهادها
 .9با توجه به نتایج تحقيق و تأثير مستقيم مؤلفة درگيرشد در کاار بار مادیریت داناش ،پيشانهاد
ميشود به منرور تقویت ای مؤلفاه و در نتيجاه توساعة مادیریت داناش ماواردي مانناد توساعة
فعاليتهاي تيمي و فراهمکرد زمينههاي مشارکت و تعامل بيشتر اعضاي شرکت در قالب تيمهاي
کاري ،نيازسنجي آموزشي از اعضا به منرور برنامهریزي براي برگزاري دورههاي آموزشي ،تشاویق
اعضا به مشارکت در شبکههاي کاري ،استقبال از نررها و دانش جدید در شارکت و تاال

باراي

ایجاد فرهنگ مبتني بر نوآوري ،داد استقالل عمل کافي به اعضاي شرکت در حيطة مسئوليتها و
وظایف کاري آ ها ،تأکيد کمتر بر سلسلهمراتب رسمي در شرکت به منرور ایجاد فضاي ززم براي
خالقيت ،ابتکار و خلق دانش جدید از ساوي اعضاا ،رعایات عادالت در پرداخاتهاا باه منراور
برانگيخت اعضا به درگيري و مشارکت بيشاتر در فعالياتهااي شارکت و باهکاارگيري ابزارهااي
تشویقي براي اعضاي دانشمدار در شرکت ،مورد توجه جدي مدیرا قرار گيرند.
 .1با توجه به نتایج تحقيق و تأثير مستقيم مؤلفة سازگاري بر توسعة مادیریت داناش ،پيشانهاد
ميشود مدیرا شرکتهاي خدمات مشاورهاي ،فناي و مهندساي کشااورزي از طریاق شايوههااي
مختلف مانند گستر

روابط غيررسمي بي اعضاي شارکت ،برگازاري بازدیادها و گارد هااي

دسته جمعي ،تسهيل دسترسي یکسا و سری ،اعضاي شرکت باه اطالعاات مارتبط باا کاار آ هاا،
جلوگيري از ایجاد جو شایعهسازي و سخ پراکني در شرکت ،برگزاري جلساات و نشساتهااي
مستمر بهطور هفتگي یا ماهانه ،بهویژه جلسات طوفا مغزي با حضور مدیرا و اعضااي شارکت،
زمينة ززم براي تسهيل و تسری ،فرایندهاي خلق ،کسب ،انتقال و کاربرد دانش بي اعضاي شرکت
را فراهم کنند.
 .8با توجه به نتایج تحقيق و نقش مؤلفة انطبااقپاذیري در تقویات مادیریت داناش ،پيشانهاد
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ميشود مواردي مانند تشکيل اتاقهاي فکر و خالقيت ،تشویق اعضا به شرکت فعازنه در انجم ها
و شبکههاي علمي -تخصصي ،سمينارها ،همایشها و دورههاي آموزشي ،تقویت فضاي یادگيري-
یاددهي در شرکت ،فراهمکرد زیرساختها و فنااوريهااي ززم باراي تساهيل انتقاال و کااربرد
دانش ،ارز قائلشد براي مشتریا و افزایش وفاداري آنا به شرکت و طراحي سيستم ارتباط باا
مشتریا به منرور اخذ بازخوردها و پيشنهادهاي آنا در راستاي ارتقاي کيفيت خدمات ،از ساوي
مدیرا توجه بيشتري شود.
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