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 مقدمه

 اید  امدر  ده   . هدا اادت   امروزه مدیریت دانش از جمله مباحث مورد توجه مدیران ارشدد ادازمان  

در . شده ااتمنجر ها  اازی مدیریت دانش در اازمان های متعددی در زمینۀ پیاده پروژه دادن انجام

 های نوی  ارتبدایی و  فناوری کارگیری ریت دانش صرفاً  ا  هاازی مدی اجرا و پیاده رخی مطالعات 

های حداک  ادازمانی    فرهنگ توجه  ه وضعیت تبادل و انتقال دانش، فرهنگ و خرده ی ، و ایالعاتی

اینکه دانش اازمانی و کارکنان ماهری که فرهنگ اازمانی کارآمدی در تولید   ا. مد نظر  وده اات

در  یشدتر مطالعدات  ده یکدی از      ،آیندد  ه منا ع راهبردی  ه شمار مدی ، از جملدارندو تسهی  دانش 

الزامات اااای در ایجاد، تواعه، و ااتمرار مدیریت داندش، یعندی فرهندگ همراهدی و همکداری      

 . ویژه کارکنان دانشی اازمان، کمتر توجه شده اات  ه ،کارکنان

 انجدام رهنگ داندش و عوامدآ آن   ای  رای شناخت ف دقیق و  رجسته ۀکنون مطالع از آنجا که تا

هدا و عوامدآ    فرهنگ دانش، تعامالت  دی  آن  ةدهند نگرفته اات، در ای  مقاله اجزا و ا عاد تشکیآ

اپس مدل مفهدومی تبیدی  تدأثیر فرهندگ داندش  در        شنااایی شده،آن ( در تأثیرگذار) ةایجادکنند

 دا  ) تدر  گسدترده  ۀلعده در جامعد  ای  مطالعه  خشی از مطا. شده اات  یانفرایندهای مدیریت دانش 

شدود کده پدس از یراحدی مددل مفهدومی و        محسدو  مدی  ( ماهیت آموزشی، تحقیقاتی و خدماتی

ماهده یراحدی و در    نده تر، در  دازة زمدانی    کوچک ۀاعتبارانجی ا زار و متغیرهای آن در یک جامع

 .داتور اجرا قرار گرفته اات

 لهئبیان مس

ها ایالعات را دریافدت، خخیدره و    در اازمان و نیز روشی که آنفرهنگ  ر رفتار و ارتبایات افراد 

فرهندگ نقشدی مهد  در فراینددهای     (. Akgun et al., 2007)گذارد   سزایی میکنند، تأثیر  تفسیر می

گدری   تواندد تسدهیآ   فرهنگ اازمانی مدی (. Delong, 1997; Goldet al., 2001)دارد  مدیریت دانش

اهمیدت  . (Alavi & Leidner, 2001)شدود   د و تسهی  دانش محسو  مه ، یا مانعی عمده  رای تولی

عندوان فرهندگ داندش، فرهندگ       ا رخی نویسندگان  نقش فرهنگ در مدیریت دانش، در مطالعات
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ای  مفاهی   ه اهمیت و لزوم وجود  در همۀ. مطرح شده اات جز آنمحور و  تسهی ، فرهنگ دانش

، خبرگدی و  هدا  ر ده و تج شدود  میر آن یادگیری قدردانی و فضایی قا آ اعتماد که د فرهنگی شفاف

  درای  را اازمان  اید محیطدی مناادب  . شود میتر اات، اشاره  مراتب اازمانی مه  دانش از السله

 ۀمدیر ارشد اازمان مسئولیت ایجداد و توادع  . دهد تسهی  و یادگیری دانش گسترشهمکاری در 

شنااایی فرهندگ داندش ادازمان و    . عهده دارده چنی  محیطی را از یریق فرهنگ دانشی منااب  

ارتباط افدراد و   کرده، وتسریع  را دانش  اازی مدیریت دهد که پیاده امکان می  ه اازمانآن  ۀتواع

ی هدا  ای  امر موفقیت اازمان را در عرصۀ رقا ت  ا ادازمان  .را تسهیآ کندها  اشتراک دانش  ی  آن

ر مدیریت دانش در اازمان، دانش تولیدشدده توادا افدراد    لذا  ا اجرای مؤث. کند تضمی  می دیگر

 ا توجده  ده   - و  ا خروج کارکنان از اازمان، دانش تولیدشده ماند می رای همیشه در اازمان  اقی 

ادازمانی کده در آن   . شدود  از اازمان خارج نمدی  -ای که اازمان صرف تولید آن کرده اات هزینه

قدادر  ده    ،یدور فعدال دنبدال نکندد     های مدیریت دانش را  ه یا فعالیت کرده،ارزش دانش را درک ن

 تعبیدر داونپدورت و پوراداک     ده  .Stieger et al., 2014)) امروزی نخواهد شدد  ۀموفقیت در جامع

 را یچارچو  که اات یخبرگ و یضمن ایالعات ها، ارزش ها، تجر ه از الیا یبیترک دانش( 8991)

 نشدأت  دانشدگران  خهد   از دانش. کند می فراه  دیجد عاتایال و ها تجر ه بیترک و یا یارز ی را

هدا، فراینددها و امدور     ،  لکه در هنجارها، فعالیدت ها اازمان در ااناد و مخازن تنها نه و اات گرفته

، داندش  تیریمدد  (0229) اادا  تعریدج جدنکس    یرفی  ر از. اازمانی قرار گرفته اات ةروزمر

مددیریت داندش    ،در واقدع  .ر زمان مناادب اادت  کسب و داترای دانش درات  ه فرد منااب د

نقشی کده   کنند و زندگی میثیر دیدگاه یکایک دانشکاران نسبت  ه جامعۀ دانشی که در آن أتحت ت

ادازمانی کده اعضدای خدود در قبدال کارکردهدای         نا رای ،.  اید در آن جامعه ایفا کنند، قرار دارد

 مدیریت. را یکپارچه کنندآمیزی مدیریت دانش  قیتتواند  ه شیوة موف ، میدارنددانشی تعهد رااخ 

  ه ای  ترتیدب، . ن ااتاکار رۀ ها و اصول دانشی تواا جامع دانش نیازمند پذیرش گستردة ارزش

جامعۀ یادشده  ه دنبال آفرینش فرهنگ دانشی اات که در آن هدر فدرد تسدهی  داندش را رفتداری      

 ه عبارتی، فرهنگ داندش نگدرش و رفتدار    (. Debowsky, 2006, p.20)پذیرد  میداند و  می مطلو 
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کارگیری دانش در اطح و عمق ادازمان را شدامآ    در ارتباط  ا  ه یکایک اعضا و مجموعۀ اازمان

 .شود می

ها و نیز عوامآ ایجادکننددة     آنفرهنگ دانش و تعامالت  ی ةدهند ای  مقاله اجزا و ا عاد تشکیآ

 ددی   . کندد  را  ررادی و شناادایی مدی   ثر خشی مدیریت دانش ها و ا در اازمان آن( در تأثیرگذار)

 مدلی  رای انجش تأثیر فرهنگ دانش  ر اثر خشی فرایندهای مدیریت یراحیترتیب هدف اصلی 

متدون  مرور و کلیات،  ها و ریجتع یان پس از  ادامهدر  .های تحقیق و تواعه اات دانش در اازمان

 .شود می  یانها و انجش آن  تشکیآ اازه ةحوو نیراحی شده مدل مفهومی ، تحقیق نظری

 مباني نظری پژوهش

 فرهنگ دانش

فرهندگ چدارچو ی از مفروضدات     (8999) شای   ه تعبیر .فرهنگ  سیار پیچیده اات ةتعریج واژ

ائدتالف  از راه  لهئهای حآ مس اعضای اازمان از یریق فعالیت همۀ نیادی  مشترک اات که تواا 

اید  فرهندگ  ده     .دکنند فعالیدت  یور شایسته  اعضا  هشود تا  گرفته میافر ییا انطباق خارج ،داخلی

هدای گونداگون حدآ     کارکنان جدید  ه عنوان روش درات  رای تفکر و نیز مشدارکت در فعالیدت  

های کارمنددان   کنندة ادراک جمعی، اصول و ارزش فرهنگ اازمانی توصیج .شود آموخته می لهئمس

 ،آموزندد  ز نخست اشتغال خود در محآ کار، فرهنگ اازمانی را مدی افراد از رو. در محآ کار اات

و پیامددهای دادت اولدی را تجر ده      آثار ینند و  شنوند، رویدادها و نتایجی را می هایی را می دااتان

تعبیر کنند که  توانند در آن شرایا  یوریکند محیا کار را  ها کمک می ها  ه آن ای  تجر ه. کنند می

های آشدکار یدا ضدمنی     همچنی ، فرهنگ کار را  ر مبنای نشانه. و عمآ کنند فعالیتکارآمد  یور  ه

همچنی ، فرهنگ تأثیر شگرفی  ر اازمان و ا تکدارات مددیریت   . کنند محآ کار تعبیر میموجود در 

 & Smith)دهدد   اوی رفتارهای تسدهی  داندش ادوق مدی     گذارد و کارکنان را  ه دانش اازمان می 

McKeen, 2002.) 

از آنجا که در  رخی متون . ه ااتشد ه فرهنگ دانش اشاره صراحت   همتون اندکی  تاکنون در
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مطدرح  کده در ماهیدت تعریدج مشدترکی را      اادت  شده  یانهای مختلفی  ای  اصطالح  ه صورت

 .اات فرهنگ دانش مطرح شده های ریج رخی از تع 8در جدول  .کنند می
 

 فرهنگ دانش های ریفتع. 1جدول 

 تعریف

 کند دانش را  ی  کارکنان اازمان ترویج می ۀتنی  ر دانش، فرهنگی اات که اشاعفرهنگ مب

(Leonard-Barton, 1995, p.10.) 

تسهی  ها  ه اقدامات مؤثر مدیریت، در فرهنگ  ها و نیز نیاز اازمان رشد ارمایۀ فکری در اازمان  ه دلیآ اهمیت رو ه

 (.Gupta & Govindarajan, 2000, p.71)دانش، اعتقاد  ر ای  اات که تسهی  دانش خاتاً خو  اات 

 تواند افراد را  ه تولید و تسهی  دانش تشویق کند  فرهنگ دانش، فرهنگی منااب در اازمان اات که می

(Holsapple & Singh, 2001.) 

شود که ابب  ع انسانی، فنون، فرایندها و عملیات همسو را شامآ میهای منا  محور، نظامی از ایاات فرهنگ دانش

 رای رایدن  ه نتایج ( از یریق فرایندهای کسب، تولید، تسهی ، کار رد)ایمینان از گردش منااب دانش اازمانی 

 (.English & Baker, 2006, p.57)شود  منااب  ه عنوان مزیت پایدار می

کارگیری دانش  رای کسب منافع و  انی اات که افراد را  ه تولید، تسهی  و  هفرهنگ دانش یک روش زندگی اازم

 (.Oliver & Kandadi, 2006, p.6) کند مند می موفقیت پایدار اازمانی قادر و انگیزه

کارگیری دانش در اطح و عمق  فرهنگ دانش، نگرش و رفتار یکایک اعضا و مجموعۀ اازمان در ارتباط  ا  ه

 .((Debowsky, 2006, p.20شود  مآ میاازمان را شا

شود که در نهایت،  گیری فرهنگ دانشی منجر می مشارکت مثبت رهبران و کار رد منااب فناوری ایالعات  ه شکآ

 (.Wu et al., 2011, p.4389)شود  تواند ابب راهنمایی و هدایت اازمان  ای  فرهنگ می

فرهنگ اازمانی، از دانش  ه عنوان ارمایه و منبع  اارزش حمایت را که  ای فرهنگ مبتنی  ر دانش، میزان و درجه

 .((Chang & Chuang, p.2009کند  کند، توصیج می می

های اازمانی، گروهی و فردی  رای تسهیآ  فرهنگ دانش شکلی از فرهنگ اازمانی اات که از ترکیب فرهنگ

 (Travica, 2013, p.95).مدیریت  ر کآ فرایندهای مدیریت دانش اات 

 گرفته انجاممرور مطالعات 

نیز اشاره شد،  ه منظور شنااایی عوامدآ و عناصدر مدرتبا  دا فرهندگ داندش و        یور که قبالً همان

 ده اختادار    0در جددول  . گرفتده مدرور شدد    انجاممطالعات  ،ااتخراج عناصر مدل مفهومی تحقیق

 . شده ااتمعرفی  ها  رخی از ای  تحقیق
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 حقیقات گذشته در حوزۀ فرهنگ دانشمرور ت. 2جدول ادامة 

 ها مهمترین یافته متغیرهای مورد بررسی نام محقق

 (8819)عباای 

های  فرهنگ اازمانی کتا خانه

ها و تأثیر آن  ر  مرکزی دانشگاه

 میزان اجرای مدیریت دانش

دانش و الگوهای متفاوت فرهنگ اازمانی،    ی  میزان اجرای مدیریت

 ی  جنسیت و اا قۀ کار و نوع . نداردتفاوت معناداری وجود 

 .الگوهای فرهنگی مورد پذیرش را طۀ معناداری وجود ندارد

پهلوانی و 

 (8819)همکاران 

 ررای نقش عوامآ اااای موجود 

در فرهنگ اازمانی در موفقیت 

گذاری دانش در  اشتراک فرایند  ه

 مراکز تحقیق و تواعۀ پتروشیمی

های ایالعاتی،  رتبایات کارکنان، ایست اعتماد متقا آ میان افراد، ا

ایست  پاداش و ااختار اازمانی نقش مهمی را در از میان  رداشت  

 .کنند گذاری دانش ایفا می اشتراک موانع  ه

پور و  ا راهی 

 (8892)همکاران 

های شغلی و رفتار  را طۀ ویژگی

شهروندی اازمانی در مرکز 

آموزش صداوایما  ا تأکید  ر مدل 

   و الدهامهاکم

های شغلی   ی  ا عاد اصلی شغآ  ا رفتار شهروندی اازمانی و ویژگی

های   ا ترکیب مؤلفه( تنوع مهارت، ماهیت وظیفه، ااتقالل،  ازخور)

احسا  داشت  کار مه ، مسئولیت در قبال )اصلی و حاالت روانی 

رتقای )و نتایج فردی و کاری ( دادن کار و آگاهی از نتایج کار انجام

مندی از کار و  نگیزش درونی از ارتقای عملکرد کیفی کار، رضایتا

 ا رفتار شهروندی اازمانی را طۀ مثبت و ( کاهش ترک خدمت

 .معناداری وجود دارد

محمدی مقدم 

(8898) 

آفرینی   ررای الگوی جامع دانش

های پلیسی  ا هدف  در اازمان

یراحی الگوی تولید دانش در 

هوری اازمان نیروی انتظامی جم

 ااالمی

 ی  فناوری توانمنداازها، فرایندهای مدیریت دانش و 

های مدیریت دانش  ا تولید دانش نو را طۀ معنادار و  کننده تسهیآ

 .مستقیمی وجود دارد

ا راهیمیان 

 جلودار و

 (8898)همکاران 

اثر خشی مدیریت دانش  ا مرور  ر 

ها و فرایندهای مدیریت  توانمندی

 دانش

ها  ه تعهد کامآ   خشی مدیریت دانش در اازمانموفقیت و اثر

ها و کارکنان  ه پنج اصآ مدیریت دانش و توجه  ه معیارهای  اازمان

مدار  ستگی  توانمندی مدیریت دانش در فرایندهای مدیریت دانش

 .دارد

عسگری و 

 (8890)همکاران 

شناختی  تأثیر توانمنداازی روان

کارکنان  ر تواعۀ ظرفیت خلق 

شرکت ملی پخش  دانش در

 های نفتی فراورده

احسا  شایستگی، )شناختی  همۀ ا عاد توانمنداازی روان

معنادار ودن،  رخورداری از اختیار، تأثیرگذار ودن، و اعتماد  ه 

 ر ظرفیت خلق دانش در اازمان تأثیری معنادار و مثبت ( دیگران

 .دارند

نوناکا و تاکوچی 

(8991) 

 81 دانش در های مدیریت فعالیت

ژاپنی در زمینۀ دانش   شرکت

 اازمانی  ه عنوان مزیت رقا تی

های  داری میان تعامالت انسانی و ویژگیاها، را طۀ معن  ه نظر آن

 .فرهنگی وجود دارد
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 حقیقات گذشته در حوزۀ فرهنگ دانشمرور ت. 2جدول ادامة 

 ها مهمترین یافته متغیرهای مورد بررسی نام محقق

داونپورت و 

 (0222)پروااک 

انش،    ررای تواعۀ مدیریت

های  ارتباط آن  ا ااتراتژی

وکار، فرایندهای کاری،  کسب

 فرهنگ و رفتار

نظری مدیریت دانش را  ا کار رد   همیت ارتباط چارچو ا

 .های مدیریت دانش نشان دادند نوآوری

 گوپتا و وی جی

(0222) 

 ررای خأل میان معانی مدیریت 

دانش و روش مدیریت دانش در 

 ها اازمان

دانش  های مدیریت عامآ فرهنگی مؤثر  ر فعالیتشنااایی شش 

ایست  پاداش،  ختار اازمانی،اا، های ایالعاتی ایست )اازمانی 

 (.افراد و رهبری فرایندها،

جانسون و 

گواتاواون 

(0220) 

 ررای نقش ابک رهبری و 

های دانشی در زمینۀ  فرهنگ

 شناای، جنگلداری و جز آن  وم

های دانش در آینده و  تری  حوزه های تفکر، مه  درک اختالف ابک

 های کسب دانش در کشور اوئد روش

هولوتسکی 

(0220) 

های   ررای ااناد منتشره  ی  اال

در ارة حوزة  0220تا  8991

 مدیریت دانش و فرهنگ اازمانی

های ایالعاتی، ااختار اازمانی،  شش عامآ فرهنگی تأثیرگذار ایست 

 .های پاداش، افراد و رهبری شنااایی شد ایست 

هیور لی و گری  

(0221) 

ها و اعتبار اازة   ررای ویژگی

 ت دانشفرهنگ مدیری

های ااختاری، کار، فناوری  مدل فرهنگ دانش از یریق حمایت

 .ایالعات و افراد را یراحی کردند

کوتوا و ایگنتیوا 

(0221) 

های  ی   ها و تفاوت  ررای تشا ه

 فرهنگی  ا رویکرد مدیریت دانش

ها و رویکردهای کشورهای  انداز های چش  ت اهمیت توجه  ه تفاو

های  دانش، و تدوی  و تواعه ااتراتژی مختلج نسبت  ه مدیریت

 دانشی  رای آینده

 (0221)کانگا  
ارزیا ی فرهنگ اازمانی و ااتمرار 

 های مدیریت دانش فعالیت

های  لندمدت اازمانی و داتیا ی  ه  مدیریت دانش در کسب موفقیت

 .ارزش و مزیت رقا تی مؤثر اات

العلوی و 

 (0222)همکاران 

دل گوپتا و تأثیر عناصر فرهنگی م

 ر مدیریت  (0222)گوینداراجان 

 های  حری  دانش در اازمان

های اازمانی، اعتماد، ارتبایات و ایست   ااختار اازمانی، ایست 

 .گذارد  پاداش  ر مدیریت دانش تأثیر  سزایی می

 ااتول و موهنا

(0221) 

 ررای مدیریت دانش و مدیریت 

 ااتراتژیک

های  ااا  تمرکز  ر اه داته از پیشینهمدلی را  رای تسهی  دانش  ر 

ها و اازوکارهای فرهنگی، شناختی و نظارتی  روال  القوه شامآ

 .یراحی کردند

 کریستوفیان

(0221) 

نقش فرهنگ اازمانی  ه عنوان 

های  عامآ میانجی در ایست 

 مدیریت دانش صنایع دفاعی

هنگ رنگی در زمینۀ چگونگی اثرات فر دهندة را طۀ ک  نتایج نشان

 .دانش اات اازمانی  ر مدیریت 
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 حقیقات گذشته در حوزۀ فرهنگ دانشمرور ت. 2جدول ادامة 

 ها مهمترین یافته متغیرهای مورد بررسی نام محقق

 (0221)میفیلد 
 ررای فرایندهای مدیریت دانش 

 در صنعت تولید  رق

های  دانش پشتبیان شامآ آموزش، انجم  های مدیریت  ااتراتژی

های پاداش، حمایت مدیر  کارکردی، ایست  های میان ای، تی  حرفه

ت و فرهنگ ریزی موفقی راانی و ارتبایات،  رنامه ارشد، آگاهی

 .اازمانی تیمی مشخص شد

 (0229)جونز 

 ررای آثار فرهنگ دانش و 

های  فرهنگ اازمانی در کارخانه

 تولیدی ایاالت متحده

دارتری  های تولید  ا فرهنگ ادهوکراای را طۀ مثبت معنا کارخانه

مراتبی و  ازار  ا  ای، السله های اازمانی قبیله نسبت  ه فرهنگ

دانش در  های آموزشی و مدیریت  وجود  رنامه. ددانش داشتن  مدیریت

 .دانش دارد  محآ اازمان را طۀ معناداری  ا موفقیت مدیریت

عالمه و همکاران 

(0288) 

تأثیر توانمنداازهای مدیریت دانش 

  ر فرایندهای مدیریت دانش

. داری  ا فرایندهای مدیریت دانش داردافرهنگ و فناوری را طۀ معن

داری  ا فرایندهای مدیریت دانش  فرهنگ را طۀ معنامتغیر فناوری و 

اما متغیر ااختار را طۀ معناداری  ا فرایندهای مدیریت دانش . دارد

 .ندارد

وو و همکاران 

(0288) 

 ررای عوامآ مؤثر  ر تسهی  دانش 

المللی  اازمانی در مؤاسۀ  ی 

 انرژی

عوامآ  تسهی  دانش را طۀ مثبت  ا عوامآ انسانی و را طۀ منفی  ا

در ضم  را طۀ مثبتی  ی  تسهی  دانش و فرهنگ . ااختاری دارد

حمایتی و خالقانه، و را طۀ منفی  ی  تسهی  دانش و فرهنگ 

 . وروکراتیک و عوامآ ااختاری وجود دارد

ا یلی و همکاران 

(0288) 

های مدیریت دانش و  نقش پیشران

 عملکرد مدیریت دانش

با  ا مدیریت دانش ابب  هبود های ایالعاتی مرت کار رد ایست 

مشارکت مؤثر رهبران و ایجاد . گردد عملکرد مدیریت دانش می

فرهنگ مدیریت دانش از عوامآ مه   رای عملکرد  هینه مدیریت 

کارگیری منااب فناوری  از یرف دیگر  ه. دانش در اازمان اات

 .کند ایالعات  ه تشکیآ فرهنگ مدیریت دانش کمک می

 (0280) زایید

های   ررای چارچو  قا لیت

مدیریت دانش  رای ارزیا ی 

 عملکرد اازمانی در حوزة فناوری

های مدیریت دانش و عملکرد اازمانی وجود  را طۀ مثبت  ی  ظرفیت

های زیرااختی  وی اجزای مدیریت دانش را  ه اه داتۀ قا لیت. دارد

ت های فرایندی مدیری مدیریتی دانش از جمله فرهنگ دانش، قا لیت

 .دانش و وظایج مدیریت دانش تقسی  کرد

 (0288)تراویکا 
تعیی  چارچو ی  رای فرهنگ 

 دانش
  ررای و تدوی  چارچو ی فرهنگ دانش اازمانی

داندش   های مددیریت   ررای مطالعات نشان داد عوامآ متعددی در ایجاد، ااتقرار و تواعۀ نظام



  093                                                                                  طراحي مدل مفهومي برای سنجش فرهنگ دانش سازماني  

 

 

دانشی   دانش یا فرهنگ  کنندة مدیریت حمایتاز جمله ای  عوامآ فرهنگ . ها مؤثر اات در اازمان

داندش  ده دنبدال راهنمدایی افدراد  ده        فرهندگ  . دانشی ه  هدف و ه  محرک اات فرهنگ. اات

ای را  ده تسدهی  و یدادگیری گروهدی      جوامع حرفده ای  فرهنگ  .عملیات دانشی اات همکاری و

 . هد داددانشی اوق خوا های مدیریت ها را  ه نوآوری کند و آن تشویق می

 روش پژوهش

یعندی   ، ا توجه  ده هددف پدژوهش   . شده اات کار گرفته  ههای کیفی و کمی  در ای  تحقیق روش

 دا روش  ا تدا  فرهنگ دانش  ا اثر خشی فرایندهای مدیریت دانش، ۀتبیی  را ط مدلی  رای یراحی

هدا و   لفده ؤم ،ادپس  .شدد موجود، مبانی نظری تددوی    متون نظریای و اانادی و  ا مرور  کتا خانه

از یریق  ررادی مطالعدات و نظرادنجی    . دش یراحی مدل اولیه ااتخراج   رایهای اصلی  شاخص

مددل مفهدومی اولیده تحقیدق     ( در داخآ کشدور و خدارج از کشدور   )دانش  مدیریت  ةخبرگان حوز

 یها لفهؤم انجش ی را. یراحی شد 8 شکآ  ا مطا ق یمفهوم مدل ت،ینها در. شدو تأیید   ررای

 فرهندگ   در  مدؤثر  یا نده یزم  عد چهار آن، ا عاد و دانش فرهنگ شامآ پراشنامه ا زار یمفهوم مدل

( داندش  تیریمد یاثر خش عوامآ و( کارکنان و جیوظا ،یاازمان ااختار ایالعات، یفناور) دانش

 یهدا  روش پراشدنامه،  یدی روا ادنجش  ی درا  .شد کار گرفته  ه یا نهیگز پنج کرتیل جیی قالب در

 مشدا ه،  تحقیقات های پراش و هاپراشنامه ۀمطالع  ا. شد کار گرفته  ه یعامل اعتبار و محتوا تباراع

 پراشدنامه  هدای  پرادش  و هدا لفده ؤم دانش فرهنگ موضوع زمینۀ در متعدد کتب و مقاالت ۀمطالع

 رد، پراشدنامه  8مددیریت داندش   ۀزمین در نظر صاحب افراد و تاداناا  ا مااحبه  ا و شد ااتخراج

پدس از  . شدد و رگشت تأیید  ارانجام پس از چند مرحله رفت .شدچند مرحله  ررای و  ازنگری 

                                                           

در زمیندۀ مددیریت داندش کده     ( اه نفدر )و خارج از کشور ( نه نفر)   منظور جمعی از متخااان و محققان داخآ  ه ای. 8

ادپس، پراشدنامه و مددل در    . مقدور  ود، انتخا  شدد ( یور حضوری یا پست الکترونیک  ه) ها  داترای  ه آنامکان 

 .ها قرار گرفت اختیار آن



   093                                                                      1315تابستان ، 2، شمارة 14دورة ، يت فرهنگ سازمانيريمد 

 

پراشنامه  ی  کارکندان   82مدل و اجزای آن، در مرحلۀ  عد  رای انجش و آزمون ا زار  ۀتأیید اولی

 آتکمی ۀپراشنام 00شده،  های توزیع از مجموع پراشنامه. شدشاغآ در یک مرکز تحقیقاتی توزیع 

 . رای انجش انتخا  شد 

 های مورد بررسي  لفهؤمتغیرها و م

و شناادایی عوامدآ مدؤثر و تأثیرگدذار  در       ،در مطالعدات پیشدی   گرفته  های انجام  ر ااا   ررای

و تأکید نویسندگان  ر عوامآ  کارگیری  ه ه دلیآ کثرت . شدفرهنگ دانش، متغیرهای زیر ااتخراج 

 .دشو  ، اشاره میگرفته ااتنادهای انجامزیر، در اینجا صرفاً  ه  رخی 

های شغلی اشداره شدده    در مطالعات  سیاری  ر ویژگی :های شغلی های متغیر ویژگی مؤلفه. 1

 & Sims et al., 1976; Hackman & Oldham, 1976; Delong) ها در تحقیقات تری  آن اات که مه 

Fahey,2000; Venkatesh, & Morris, 2000; Debowsky, 2006; Foss et al., 2009 )   و نیدز در

، همکداران عالمده و   ؛8892، همکداران و  پدور  ا راهی )تحقیقات داخآ کشور نیز  ررای شده اات 

هدای مددل    لفده ؤاز  دی  م ( 0229)همکداران  هدای فدو  و    ااا  یافتده  در ای  مطالعه  ر .(0288

متغیرهدای  تسدهی  داندش یعندی    کارکنان  ده اشدتراک و    ةهای شغلی اه متغیر مؤثر  ر انگیز ویژگی

 .هویت کار انتخا  شدند و خودمختاری، ااتقالل

ااختار یک ایست  ارتبایی، ایستمی  رای اختیدارات و   :های متغیر ساختار سازمانی مؤلفه. 2

در تحقیقات  سیاری  ده عوامدآ اداختاری اشداره شدده      . جریان کار در اازمان تعریج شده اات

 & Delong & Fahey, 2000;, Gupta & Govindarajan, 2000; Gold et al., 2001; Hurley)اادت  

Green, 2005, 2011; Allameh, 2011; Abili, 2011 .)یای  تحقیدق نیدز تمرکززدایدی کده عدامل      در 

شدود  دا دو دادته از     مدی  دیگدر  ااختاری اات و  اعث تسهیآ تسهی  دانش صدریح  ده کارکندان   

 .شد کار گرفته  هرکززدایی های معنوی و تم متغیرهای اصلی پاداش

رود که  دا داترادی    ها انتظار می در اازمان: فناوری اطالعات و ارتباطات ریمتغ یها مؤلفه. 3

، توزیع اطح وایعی از کند آن را ترغیب می کارگیری  ه ه فناوری ایالعات و ایاات اازمانی که 
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فنداوری   کارگیری  هارهای ترغیب معی  نا رای ، .فعالیت مدیریت دانش در اطح اازمان تحقق یا د

 & Venkatesh) اشدند  فنداوری  درای مددیریت داندش داشدته       کدارگیری   ه ر  بتیتواند تأثیر مث می

Morris, 2000; Taylor & Todd, 1995 in Foss et al., 2009; Hurley & Green, 2005, 2011.) 

فناوری  کارگیری ،  هایالعاتمتغیرهای مورد  ررای در ای  مطالعه شامآ داترای  ه فناوری  

 .ااتفناوری ایالعات  کارگیری  ههنجار  مورد نیاز، و ایالعات

در اید   ( 0221) مطالعات هیورلی و گری   ا مطا ق :(افراد)های متغیر نیروی انسانی  مؤلفه. 4

ندش  های مدیریت دا در ایجاد انگیزه در فعالیتدرونی که  /های روحی مطالعه از دو داته از پاداش

 . شدد و انتقال دانش و نیز عوامآ فرهنگ دانش  ررای یهای تول یعنی پاداش .مه  دارد ینقش

های مددیریت داندش را    زیت یک فرهنگ که فعالیتم دون : فرهنگ دانش متغیرهای  مؤلفه. 5

در ای  تحقیق، فرهنگ داندش  . شدهای مدیریت دانش اجرا نخواهند  ترغیب و تشویق کند، فعالیت

 (0288) که توادا هیدورلی و گدری    ( 8912)معیارهای خهنی آیزن و فیشبی   های پراشاز یریق 

وو  های مدل  ا مطا قای  مدل . شدانجش   ود، گرفته شدهکار  شان  ه در ویرایش جدید پراشنامه

و ا عداد فرهندگ داندش     ،(0220) وو و ون و ،(0282)همکاران ، آرانیجوی و (0288) همکارانو 

 . دگیری دانش، تسهی  دانش، و همکاری دانش ااتتولید دانش، یا شامآ

فرایندهای مدیریت دانش مر وط  ده  : های متغیر اثربخشی فرایندهای مدیریت دانش مؤلفه. 6

 هدا اادت و ایجداد اثر خشدی مددیریت داندش مدرتبا  دا اهدداف و          دانش در ادازمان  کارگیری  ه

هدای    ا توجه  ده  ررادی و تحلیدآ   ( 0282)و همکاران آجیراپونگپ  . های اازمانی اات اتراتژیا

 اشدد  ایدد  دا     ا ه ای  نتیجه رایدند که  رای اینکه مدیریت دانش مؤثر و کار متون نظری گسترده

شدامآ  ) هدای مبتندی  در مندا ع     اازمان  ه  ررای و ارتقای ظرفیدت   نا رای ،. اثر خشی همراه  اشد

شدامآ تجر ده، یدادگیری و    )ر داندش  هدای مبتندی  د    و ظرفیت( فرهنگ اازمانی و فناوری، ااختار

 دا توجده  ده تندوع     . شدود های کمی و کیفی توجده   ظرفیت ه  اید  ، ه عبارتی. نیاز دارد( ایالعات

مددیریت   ۀموجدود در زمیند  مبانی نظدری  ااا  مرور   رهای فرایندهای مدیریت دانش،   ندی داته

هدای متفداوتی در    دیددگاه ( 0226) فریدز  و (0228)همکداران  گولد و  ،(8999) زکجمله دانش از 
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 ۀها را در چهدار دادت   توان آن  ا ای  حال می . ندی فرایندهای مدیریت دانش وجود دارد داته ۀزمین

 .قرار داد کسب، تولید، خخیره و کار رد دانششامآ  اصلی
 

 ها ای ارزیابی سازهه متغیرها و مالک. 3 جدول

 تعداد سؤاالت ابعاد ها سازه

 های شغلی ویژگی
 (ظیفهو)

 8 ااتقالل
 8  ازخورد

 8 هویت کار

 ااختار اازمانی
 2 های  یرونی پاداش

 1 عدم تمرکز

 فناوری

 8 داترای  ه فناوری ایالعات
 8 های مورد نیاز فناوری کارگیری  ه

 4 فناوری ایالعات کارگیری  همعیارهای 

 (افراد) نیروی انسانی
 4 های درونی پاداش
 1 دانش (مدیریت)فرهنگ 

 9 یندهای مدیریت دانشافر یندهای مدیریت دانشااثر خشی فر

 ا عاد فرهنگ دانش

 1 یادگیری دانش

 4 اشتراک دانش

 4 تولید دانش

 8 همکاری دانش

 طراحي مدل مفهومي

تحلیدآ  . گذارد میهای مدیریت دانش تأثیر  سزایی  در موفقیت  رنامه اوجود یک فرهنگ دانش کار

یقات نشان داد فرهنگ دانش از یریق ااختارهای اازمانی پشتیبان موجود و مشخادات  نتایج تحق

و نیروی انسانی ( افزار افزار و اخت نرم)منااب فناوری ایالعات  کارگیری  ه وظیفه اجرای مؤثر و

 ندا رای ،  . که  ه تولید و تسهی  دانش  ا اایر همکداران ترغیدب شدده اادت، تولیدد خواهدد شدد       

های مددیریت   ها و  رنامه یک فرهنگ پشتیبان فعالیت ۀتحقیق  ر ای   اورند که  ه وااطنویسندگان 

 .دانش موفق خواهد  ود

 متدون نظدری  شدده در   در یراحی مدل مفهومی تحقیق ا تدا  ررای و شناادایی عوامدآ مطدرح   

ای فرهندگ داندش، ا عداد فرهندگ داندش و نیدز عوامدآ         عوامآ زمینده  ةمدیریت دانش در اه حوز
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عامدآ اداختار، نیدروی انسدانی،      ، چهاراپس. گرفت انجامأثیرگذار  ر فرایندهای مدیریت دانش ت

هیورلی  ۀیافت و نیز  عدها در مدل تواعه( 8961)فناوری و وظیفه که در مدل تغییر اازمانی لیویت 

 ده   یادشدده در مددل  . دشد  ه عنوان عوامآ فرهنگ دانش مطرح شده  ود، اقتبا  ( 0221) و گری 

کید شده و  ه أکارآمد ت یترازی وظیفه، ااختار، نیروی انسانی و فناوری در داشت  تغییر همیت ه ا

چگونگی قرارگیری ای  اجزا  دا یکددیگر  دا      رای ان نیادی  رای مدیران و محقق یعنوان چارچو 

اید   ( 8شدکآ  )در مددل مفهدومی   . شده اات کار گرفته  ه هدف رایدن  ه  هتری  مدیریت دانش

 . ای مطرح شده اات امآ  ه عنوان عوامآ زمینهعو

در تحقیدق وو و    ه منظور شنااایی ا عاد و اجزای فرهندگ داندش،  دا مدرور مطالعدات صدرفاً      

تسدهی ، یدادگیری   ، تولید)ا عاد فرهنگ دانش ( 0282) همکارانارانیجیوی و  و ،(0288) همکاران

امآ  ه عنوان ا عاد فرهنگ دانش اقتبدا   مطرح شده  ود که در مدل اولیه ای  عو( وهمکاری دانش

 شده حکه عوامآ مطر( 0226)عوامآ مر وط  ه مدل اثر خشی مدیریت دانش اامیت در ادامه، . دش

  .شده اات کار گرفته  همانند مطالعات اایر محققان اات، در آن 

تغییدر   اازی مدیریت داندش در ادازمان نیازمندد    شود، اثر خشی پیاده یور که مشاهده می همان

زیرایست  وظیفه، ااختار، نیروی انسدانی و   چهارهماهنگی و تعامآ  ی   داتاوردفرهنگی و  ةعمد

از یریق  داحتکار دانش اات که  ای ۀلئاز جمله موانع فرهنگی در مدیریت دانش مس. فناوری اات

 . شودترویج و تشویق فرهنگی  ه اشتراک و تسهی  دانش جایگزی  
 

 

 

 

 

 

 
 

 مفهومی تحقیق مدل .1کل ش

 اثر خشی
فرایندهای مدیریت 

 دانش

 اجزای فرهنگ دانش

 تولید دانش

 یادگیری دانش

دانش تسهی     

نشدا همکاری  

 ای مؤثر بر فرهنگ دانش عوامل زمینه

ااختار 
 اازمانی

 کارکنانویژگی 

 های شغآ ویژگی

 

فناوری 
 ایالعات
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هدا از نظدر تعدداد و      دودن داده  محتوا، پراشنامه  رای ایمینان از مناادب اعتبار پس از  ررای 

 رای ایمیندان از   KMO  ه ای  منظور آزمون ضریب روایی .انسجام  رای تحلیآ عاملی  ررای شد

 اجدرا  لیآ عداملی ها  رای تح  ودن داده کفایت حج  نمونه و آزمون  ارتلت  رای ایمینان از منااب

 ا توجده  تحلیآ عاملی کافی  وده و  دادن  رای انجام( حج  نمونه)ها  نتایج نشان داد تعداد داده .شد

توان انتظار داشت  ا  آزمون  ارتلت، فرض صفر مبنی  ر ااتقالل عوامآ رد شد و می ة ه مقدار آمار

  .تحلیآ عاملی  ه ترکیبی منااب از عوامآ دات یافت
 

 KMOمون بارتلت و آز. 4جدول

 555/0 مقیاس کفایت نمونهKMO آزمون 

 آزمون کرویت  ارتلت

 291/6104 کای ااکوئر

 2211 آزادیۀ درج

 222/2 اطح معناداری

 
 

 ها مؤلفه توسط انسیوار نییتب درصد. 5 جدولادامة 

 درصد تجمعی واریانس  درصد واریانس مربوط به هر مؤلفه مقادیر ویژه مؤلفه

 611/02 611/02 926/82 مدیریت دانش فرایندهای   خشیاثر 

 190/84 982/6 129/4 یادگیری دانش 

 166/81 024/4 221/0 همکاری دانش 

 628/40 282/8 409/0 فرهنگ دانش 

 101/41 001/8 292/0 پاداش درونی

 902/41 290/8 282/0 ااتقالل

 192/18 922/0 981/8 تسهی  دانش

 469/14 120/0 620/8  ازخورد

 988/16 440/0 112/8 های  یرونی پاداش

 822/19 819/0 118/8 هویت کار

 IT 488/8 828/0 422/68کارگیری  هنجار  ه
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 ها مؤلفه توسط انسیوار نییتب درصد. 5 جدولادامة 

 درصد تجمعی واریانس  درصد واریانس مربوط به هر مؤلفه مقادیر ویژه مؤلفه

 148/68 228/0 482/8 عدم تمرکز 

 IT 049/8 900/8 461/61داترای  ه 

 049/62 211/8 862/8 تولید دانش 

 928/61 614/8 221/8 کارگیری فناوری مورد نیاز  ه

یدور   همدان . شده اات  یانپراشنامه  های پراشدهندة  لفۀ اصلی تشکیآؤم پانزده 1در جدول 

درصد از کآ واریانس مر وط  ه متغیرهای تحقیق را تبیی   88اول تقریباً  ۀلفؤشود م مشاهده میکه 

، IT ده  ، داترادی  IT کدارگیری   ده ، هنجارهای IT کارگیری  ه)لفه ؤم 81ای   ،کند و در مجموع می

های  یرونی، عدم تمرکز، ااتقالل،  ازخورد، هویت کار، پاداش درونی، فرهنگ دانش، تولید  پاداش

حدود  (دانش، یادگیری دانش، همکاری دانش، تسهی  دانش و اثر خشی فرایندهای مدیریت دانش

ها  گوناگونی آن ا توجه  ه تعداد زیاد متغیرها و تنوع و . کنند تبیی  میدرصد از واریانس کآ را  22

 .ای  نسبت، نسبت قا آ قبولی در تحلیآ عاملی اات

گیری  ا دو معیار همسازی درونی ا عداد پراشدنامه و معیدار آلفدای کرونبدا        پایایی ا زار اندازه

 . ه ااتشد   یاننتایج  6جدول که در  شد ررای 

و مدیریت داندش   اثر خشی فرایندهای ی   ۀمیزان را ط ررای ضریب همبستگی پیراون  رای 

 ه عنوان متغیدر   اثر خشی مدیریت دانش ۀنتایج نشان داد مؤلف .شد محاابهتک ا عاد پراشنامه  تک

فناوری ایالعدات، اداختار، وظیفده، افدراد، تولیدد      های وا سته  ه آن شامآ  تک مؤلفه وا سته  ا تک

عالوه  ر ای   ی  . نددارهمبستگی معناداری  دانش، یادگیری دانش، همکاری دانش و تسهی  دانش

معناداری وجود دارد که حداکی از همسدازی دروندی  داالی ا عداد       ۀهای مستقآ را ط تک مؤلفه تک

 . پراشنامه اات

 مقدار قا آ قبول ضریب آلفدا . شد محاابهآلفای کرونبا   رای  ررای پایایی پراشنامه ضریب 

شدده  درای    فدای کرونبدا  محاادبه   شدود ضدریب آل   مشاهده می ، ا توجه  ه نتایج .اات 2/2 االی 

 .شدپایایی ا زار تأیید   نا رای ،. اات 2/2تک ا عاد  زرگتر از  تک
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 شده برای ابعاد پرسشنامه فای کرونباخ محاسبهآلمقادیر ضریب . 6 جدول

 ابعاد 
تعداد 

 ها پرسش

 ضریب آلفا

 (کل نمونه)مرحلة نهایی  آزمون مرحلة پیش

 222/2 249/2 9 فناوری ایالعات

 224/2 122/2 82 ااختار

 184/2 160/2 9 وظیفه

 926/2 191/2 80 افراد

 119/2 984/2 86 فرهنگ دانش

 114/2 981/2 82 اثر خشی دانش

  نتیجه

. کدرد های مورد نظر تأیید  لفهؤیور که مالحظه شد، نتایج مطالعه اعتبار ا زار را  رای انجش م همان

هدای   الؤتنهدا یدک مدورد از اد    . کدرد تری آزمون  گسترده ۀرای نمونتوان ای  مدل را   می نا رای ، 

 دا توجده  ده    . شدد در ای  جامعه خاص حذف  ،تحقیق که مر وط  ه عامآ فناوری ایالعات اات

تک ا عاد پراشدنامه  زرگتدر    شده  رای تک شود که ضریب آلفای کرونبا  محاابه نتایج مشاهده می

 .پژوهش تأیید شد پایایی ا زار نا رای ، . اات 2/2از 

وجود یدک   اند، یادشدهااا  تأیید عوامآ مورد  ررای در مدل که منطبق  ا نتایج تحقیقات   ر

هدای   های شغلی، ااتقرار و کار رد فناوری فرهنگ دانش از یریق ااختار اازمانی حمایتی، ویژگی

تسدهی  داندش  دا    و نیدز افدرادی کده  درای تولیدد و      ( افدزاری  افزار و نرم اخت) ایالعاتی منااب

مددل مفهدومی  ده عندوان     اید    .هسدتند، ضدروری اادت   ( انگیزش افدراد )مند  شان انگیزه همکاران

تدری در یدک    گسترده ۀفرهنگ دانش در مطالع ةها و اعتبار ااز چارچو  تحقیق،  ه تشریح ویژگی

یدا  دا    گرفت کار  ههای آینده  توان  رای پژوهش میرا ای  مدل . پردازد اازمان تحقیق و تواعه می

از جمله نوع ااختار اازمانی، اطوح مدیریت یا اایر عوامآ متغیرهای ، گسترش پارامترهای دیگر

 .را  یشتر  ررای کرد مرتبا
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