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Abstract 

Introduction: Organizational culture is considered of outmost importance in bringing change 

into an organization. It has a special influence on knowledge organization and 

organizational behavior. It helps organizations in enhancing integrated services, 

resource sharing, organizational learning and organizational creativity. Thus, this study 

aims at analyzing the status of the organizational culture from the knowledge sharing 

perspective among university staff and faculty members as an important capital. 
Methodology: This study is categorized as an applied study which has been carried out using 

two questionnaires. One of these questionnaires dealt with organizational culture and 

the other dealt with the barriers to knowledge sharing. These questionnaires were 

distributed among 63 staff and faculty members of the Faculty of Education and 

Psychology at Ferdowsi University of Mashhad. Descriptive and inferential statistics 

were conducted in analyzing data. 

Findings: The results show that there is a significant difference among subcultures of the 

population. It is also evident that bureaucratic, corporate, and flexibility are dominant 

among the population, respectively. Furthermore, human factors and the leadership 

are considered among the most important barriers of knowledge sharing. 

Conclusion: Since the bureaucratic subculture is predominant among the population and 

according to the relationships identified between faculty members' subcultures and 

different barriers to the knowledge sharing, it is imperative to rely more often on 

leadership potentials and executive agents. 
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 رساخت ی ز یو موانع اشتراک دانش با هدف طراح یسنجش فرهنگ سازمان

 یمطالعه مورد   کی دانش:  اشتراک
 

 3،  زهرا محمدیان2،  مجتبی کفاشان کاخکی 1ارسطوپورشعله 

          17/7/1400تاریخ پذیرش:               6/10/98تاریخ دریافت: 
 

 چکیده 
مباحث مرتبط با  در    ای از جایگاه ویژه شمار آمده و  بههای تغییر و تحول در سازمان  ترین زمینهفرهنگ سازمانی از اساسی مقدمه:

 گسترش جهت هاسازمان برای مهم و حیاتی عنصری عنواندانش نیز به اشتراك  برخوردار است.و رفتار سازمانی  دانش  مدیریت  

، رونیااز  است.   شده  مطرح نوآوری و خالقیت سازمانی، یادگیری ارتقاء جهت تالش در منابع، اشتراك یکپارچه، خدمات

عنوان  علمی و کارکنان بهکند تا چگونگی وضعیت فرهنگ سازمانی و اشتراك دانش در بین اعضای هیئتمطالعه حاضر تالش می

 .مشخص سازد راآنمهمترین نیروی انسانی در دانشگاه را بررسی و موانع 

مورد    جامعه  تحلیلی است.ـپژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و نوع تحقیق بر حسب فرآیند عملیات، پیمایشی  شناسی:روش

شناسی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل  تربیتی و رواندانشکده علوم  علمی و کارکناننفر از اعضای هیئت  63را    پژوهش  نیمطالعه ا

یافته فرهنگ سازمانی و موانع اشتراك دانش استفاده  های مورد نیاز این پژوهش از دو پرسشنامه ساختآوری داده داد. برای جمع

 همچنین، از آمارهای مناسب توصیفی و تحلیلی برای گزارش نتایج استفاده شد. گردید. 

های سازمانی در جامعه مورد مطالعه تفاوت معناداری باهم داشته و به ترتیب سه فرهنگ  نتایج نشان داد که خرده فرهنگها:  ته یاف

ها  های فرهنگ بروکراتیک نسبت به سایر خرده فرهنگهمچنین مؤلفه  پذیر در آن حاکم است.بروکراتیک، مشارکتی و انطباق

نشان   نتایجافزون بر این،  .  بین موانع اشتراك دانش در جامعه مورد بررسی تفاوت وجود داشتاز رتبه باالتری برخوردار بوده و  

 ی موانع اشتراك دانش در جامعه پژوهش بودند. هاگروه عوامل انسانی و راهبردهای رهبری مهمترین  داد که

در    رسدمیی پژوهش به نظر  هایافتهتوجه به  با   ها و با در نظر گرفتن غلبه خرده فرهنگ بروکراتیک بر سایر خرده فرهنگ:  نتیجه 

اندازی زیرساختی مناسب اشتراك دانش در جامعه مورد مطالعه الزم است تا نگاهی ویژه  صورت تمایل برای اشتراك دانش و راه 

 به جایگاه عامل سوم یا همان حامیان اجرایی داشت.
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   مقدمه

دهند و برای تحقق بخشیدن به  تغیر به حیات سازمانی خود ادامه میم  یها در محیطامروزه سازمان

رای تنظیم مؤثر  . بمحیطی نیازمندند  ملزوماتسازی ساختار و فرآیندهای خود با  مأموریت خویش، به همگون

 نیز  ها و تحول در سطوح فردی، گروهی و سازمانی وبینش   نیاز به اصالح تغییر، قبل از هر چیز    این و آگاهانه  

  .نمایند فرهنگ سازمانی خود را شناسایی و بررسی    است و در این راستا بایستی شیوه زندگی حاکم بر سازمان  

های مشترك بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر ای از باورها و ارزشعنوان مجموعه فرهنگ سازمانی به

شمار یا مانعی در راه پیشرفت به   توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی وو می (  1380)مشبکی،  گذارد  می

از جایگاه شمار آمده و بههای تغییر و تحول در سازمان ترین زمینهفرهنگ سازمانی از اساسی همچنین،  .آید

باشد. از آنجا که دانش منبع مهم  برخوردار میو رفتار سازمانی  دانش  مدیریت  مباحث مرتبط با  در    ایویژه 

شود  شمار آمده و مدیریت آن در سازمان منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار میها به سازمانراهبردی برای  

(Ferreira & Merigó, 2019Ortiz, -Alavi & Leidner, 2001; Peris؛ بنابراین اشتراك)  عنوان  دانش نیز به

 جهت ش درتال منابع، اشتراك یکپارچه، خدمات گسترش جهت هاسازمان برای مهم و حیاتی عنصری

شک (. چنین شرایطی بی1386فر،  است )خاتمیان شده  مطرح نوآوری و خالقیت سازمانی، یادگیری ارتقاء

؛ 1390رحیمیان و شامی زنجانی،  )  نیازمند حاکمیت فرهنگ مطلوب اشتراك دانش در سطح سازمان است

محور، تبدیل شدن به سازمانی دانشها برای  عبارت بهتر تالش سازمان  (. به 139۵سلیمی، مرادی و وفایی،  

های فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در سازمان  آمیز خواهد بود که ویژگیدر صورتی موفقیت 

 .(1396و مقدسی،  اخوان خرازیانوجود داشته باشد )

ای  هاز گروه هایی است که یک گروه را ها، رفتارها و نگرشای از ارزشفرهنگ سازمانی مجموعه

های  (. به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی نظامی از استنباطBusiness Dictionary, 2017)  کنددیگر متمایز می

شود )جعفری،  مشترك اعضا نسبت به سازمان است که موجب تفکیک و تمایز دو سازمان از یکدیگر می

ها و اهداف، تعیین راهبردها،  ت های سازمان، از جمله رسال( این فرهنگ بر تمام جنبه 1388یزدی و حسینیان،  

ارتباطات، نگرش انگیزشساختار سازمانی،  رفتار،  تأثیر می، عملکرد و  افراد  نوآورانه  )نعامی، های  گذارد 

بسیار  داردبه نیازهای کارکنان توجه    عملکرد مبتنی بر فرهنگ سازمان از آنجا که(.  1390پور،  نیسی و تقی 

ها نیز نظامی از فرهنگ سازمانی دانشگاه در این میان،  .  (Auernhammer & Hall, 2013بخش است )نتیجه 

هایی است که بین اعضای آن اعم از دانشجویان، اساتید و سایر کارکنان مشترك  هنجارها، معانی و ارزش

 .(1391است )قالوندی، امانی ساری بگلو و بابایی سنگلجی، 
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گردد ویژه فرهنگ سازمانی ایجاد میبستر فرهنگ و به ی است که، تغییر در سازمان در  در حالاین  

حسینکرایی  پور،)حسین و  نصیری  پدیده Ostroff, Kinicki, & Muhamad, 2013؛1397  پور،،  این   .)

ای که اعضاء به درك و تفسیر واقعیت  ها، هنجارها و نمادهای آن، شیوه پیچیده از طریق مفروضات، ارزش

 ,Janićijevićکند )پردازند را تعیین میو همچنین رفتار آنها در واقعیت میدر داخل و خارج سازمان خود  

اند نیز پدیده دار تغییر و تحول بوده ها و مؤسسات آموزش عالی که همیشه پرچمدانشگاه (. بنابراین در 2012

قرار گرفته    تاکنون مورد توجه بسیاری از پژوهشگران  80عنوان وجه غالب زندگی سازمانی، از دهه  تغییر به

 (.  ;Altmann & Ebersberger, 2013Dupuv, 2002است )

کننده است. بنابراین، پذیرش  یینتعای  در فرایند پذیرش تغییر، نقش فرهنگ حاکم بر سازمان پدیده 

های اجتماعی و باورهای پذیرفته شده کارکنان سازمان است تغییر منوط به همسویی و هماهنگی با ارزش

(Daft, 2015.)  مبنا است که پژوهش بر ارزشبر همین  هایی که  های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش، 

 ,Alavi, Kayworth & Leidnerاند )شوند، تمرکز نموده باعث تشویق و ترغیب خلق یا اشتراك دانش می

ها این تجربیات و مهارت یریکارگها در فراگیری دانش، کسب تجربه کارکنان و بهپویایی سازمان (.2006

تسهیم دانش و برقراری ارتباطات درون و برون سازمانی   ها و تعامل درها، فعالیت در اجرای وظایف، نقش 

از توزیع دانش میان کارکنان تا  اشتراك  (. Mcinerney & Koening, 2011)  است گذاری دانش عبارت 

ها گذاری دانش مستلزم تمایل افراد و گروه اشتراك  نقاط فعالیت و حتی فراتر از آن به بیرون سازمان است.

گذاری دانش رخ نخواهد داد  در سازمان به نشر دانش در راستای رسیدن به منافع دو جانبه است و اشتراك

گروه  و  کارکنان  اینکه  مشارکت مگر  رفتارهای  از  باالیی  سطح  سازمان،  کاری  باشند  های  داشته  جویانه 

عنوان  ( بین فرهنگ سازمانی به 2003)   1به باور لی و چوی (.  1392  ،آبادیعلی   یلطانو س  اءیاول   ان،یپورسراج)

ها شامل همکاری، اعتماد و یادگیری و بهبود فرآیند اشتراك دانش رابطه مثبتی وجود  ای از ارزشمجموعه

اشتراك دانش ضروری است. در صورتی که   بر فرایند  تأثیرگذاری آن  دارد و سنجش مستمر چگونگی 

اشتراك به  این  فرهنگ  پذیرش  از  علمی حاصل  تعامل  شود،  پذیرفته  دانشگاهی  محیط  دانش در  گذاری 

علمی و کارکنان امکان ایجاد آموزش کارآمد و یادگیری اثربخش را در محیط  فرهنگ توسط اعضاء هیئت 

ت گرفته است  گذاری دانش صورهایی در زمینه عوامل موانع به اشتراكپژوهش  نماید.دانشگاه فراهم می

در پژوهش خود، عوامل فردی و سازمانی و عامل منابع را که رفتارهای   (201۵)  2و ادلر   یمنمونه ک عنوان  به 

 
1. Lee & Choi 

2. Kim & Adler 
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است تا موانع و مشکالت مربوط    لذا ضروری  نموده است.دهند، بررسی  داده را تحت تأثیر قرار می  اشتراك

مسئله اصلی، پژوهش حاضر تالش دارد که    رون یااز . گذاری دانش شناسایی و رفع گردداشتراك  به فرایند 

بین اعضای هیئت  اشتراك دانش در  علمی و کارکنان دانشگاه که  چگونگی وضعیت فرهنگ سازمانی و 

موانع   و  بررسی  را  هستند  سازمان  این  در  انسانی  نیروی  یافته   .مشخص سازد  راآن مهمترین  و  های  شواهد 

طرف  هایی در راستای بر تالش   اگرچهدهـد کـه  کشـور نشـان مـی پژوهشی و مطالعات آموزش عـالی در  

علمی و کارکنان آن برداشته شده است؛ لیکن هنوز بستر کردن موانع اشتراك دانش در بین اعضای هیئت 

سازی فرایند اشتراك دانش با مشکالت مهمی از قبیل عدم هماهنگی ساختار یا فرهنگ بهینه و مطلوب پیاده 

نیافتگی (. نبود توجه جدی بـه ایـن مهم، بـه رشـد و توسعهKorhan, 2017گریبان است )به سازمانی دست

ها نقش به سزایی در ها منجر خواهد شد. افزون بر این، سرمایه انسانی شاغل در دانشگاه علمی در دانشگاه 

تماعی و فرهنگی داشته  های علمی، اقتصادی، اجهای مختلف دانشی از جمله سرمایهتولید و بازتولید سرمایه

پایدار دانشگاه و می بین همکاران خود زمینه توسعه  اشتراك آن در  با  ها را فراهم نمایند. همچنین،  توانند 

سازند که  متصدیان آتی مشاغل سازمانی شرایطی را مهیا میعنوان  به واسطه اثرگذاری آنها بر دانشجویان  به 

بتوانند در فرایند اشتراك دانش هم بر این اساس، ضرورت مطالعه و  کاری و مشارکت داشته باشند.  افراد 

هایی منظور طراحی زیرساخت اشتراك دانش در محیط فرهنگ سازمانی و موانع اشتراك دانش به سنجش  

 .گرددازپیش تبیین میاز این نوع بیش 

 

 مروری بر پیشینه پژوهش

ساز و بازدارنده اشتراك دانش صورت گرفته و به مسائل های متعددی در زمینه عوامل زمینهپژوهش

های مختلف در داخل و چه در خارج از ایران پرداخته است با توجه به تعدد این  مرتبط در سطح سازمان

-ه و صرفاً اشاره ساله اخیر پرداخت مطالعات، در این نوشتار به مطالعات داخلی و خارجی صورت گرفته در پنج 

 ای به برخی از مطالعات مهم پیش از آن صورت گرفته است.

( سیادت  و  هویدا  عابدی،  فرهنگ  (  1391میرحیدری،  تأثیر  بررسی  جهت  در  خود  پژوهش  در 

عنوان  ها، تأثیر فرهنگ سازمانی بر استقرار مدیریت دانش را به سازمانی بر استقرار مدیریت دانش در سازمان

قدرتمن )اهرمی  چراغی  دیگر  پژوهشی  در  نمودند.  عنوان  سازمانی  رفتار  تقویت  برای  داد  (  1394د  نشان 

راستا با این مطالعه، وکیلی و  های عملکرد شغلی هستند. همکننده بینیفرهنگ سازمانی و تغییرپذیری، پیش

ل قرار دادند.  وتحلیدر پژوهشی رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی را مورد تجزیه (  139۵صارمی )
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دارد. همچنین، رابطه وجود  کارکنان  سازمانی  یادگیری  و  سازمانی  فرهنگ  بین  داد  نشان  های  یافته   نتایج 

بینی آمادگی پذیرش تغییر کارکنان دانشگاه از روی  با عنوان پیش (  1397پور و همکاران )پژوهش حسین 

سازمانی با آمادگی پذیرش تغییر کارکنان    های فرهنگنشان داد که بین مؤلفه سازمانی  های فرهنگ  مؤلفه 

های مشارکت، ثبات و یکپارچگی، داری وجود دارد. افزون بر این، بین مؤلفهی مثبت و معنادانشگاه رابطه

معناانعطاف و  مثبت  رابطه  مورد مطالعه  نمونه  در  تغییر  پذیرش  آمادگی  با  مأموریت  و  مشاهده پذیری  دار 

شناختی کارکنان یک تواند بر توانمندسازی روانو شناسایی فرهنگ سازمانی می  تقویت گردید. بر این مبنا،  

مجموعه مؤثر بوده و با حمایت از خالقیت و نوآوری سازمانی، توانمندسازی روانشناختی آنان را توسعه دهد  

 (.1397و شیخی،  سالجقه)کاوه، 

فرهنگ سازمانی با فرایند مدیریت    به بررسی نسبت بین(  1383زاده )قلیپیش از این مطالعات، حسین 

 در رهبری و سازمانی فرهنگ و کارکرد به بررسی نقش(  138۵دانش در دانشگاه فردوسی مشهد، پریرخ )

دانش و یزدانی،  اشتراك بازدارنده  و مشوق عوامل وضعیت، به بررسی (1386فر )دانش، خاتمیان  اشتراك

شناسی اشتراك دانش  آسیب  دانش و اشتراك موانع به شناسایی(  1386، آراستی و عیسایی ) ارباب شیرانی

در بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی ( نیز  1388پرداختچی، قهرمانی و ابوالقاسمی )پور،  اند. خاك پرداخته

هیئت  اعضاء  بین  در  دانش  مدیریت  مشاو  سازمانی  فرهنگ  که  دریافتند  دانشگاهی  جهاد  رکتی، علمی 

بین اعضای هیئت انعطاف اشتراك دانش در  با  مثبتی  یافته،  پذیر و رسالتی، رابطه  این  با  علمی دارد. همسو 

نیز نشان داد که فرهنگ سازمانی یکی (  1390)  دست آمده از مطالعه امین بیدختی، حسینی و احسانینتایج به 

 باشد. ها میو اشتراك دانش در سازمانآمیز مدیریت ترین ابزارهای استقرار و اجرای موفقیت از مهم

ای  در این حوزه در خارج از کشور نیز مطالعات متعددی انجام شده است که در اینجا تنها به بیان پاره 

  ی مورد  مطالعه   ش:دان  ت یریمد  یندهایو فرآ  یفرهنگ سازمان  پژوهش  درنها اکتفا شده است.  از مهمترین آ

 یعال   آموزش  مؤسسات  در  دانش  تیریمد  متقابل  روابط  یبررس مقاله  نی هدف ا که  یدولت  دانشگاه   کی  در

 ج ی و نتا  باشد می  کاربرد  و   تبادل   انتشار،  خلق، :  دانش  تیریمد  ی ندهایفرآ  بر  دانشگاه   فرهنگ  تأثیر  یابیارز  و

  ی توانمندساز  و  یفرد  عمل  ابتکار  بر  تأکید  با  سازمان  کیگرا، که در آن  توسعه  ینشان داد که فرهنگ سازمان

 ،خاص طوربه .  نگذاردت دانش تأثیر  یریمد ی ندهایفرآ هیکل بر  لزوماً است ممکن شود،یم شناخته کارکنان

  دانش   تبادل  آن  دنبالبه   و   دانش  خلق  روند  بر  سازمان  کی  فرهنگ  عمدتاً  یدولت  یدانشگاه  طیمح  کیدر  

تأثیر   (2014)  1سوتیروفسکی(.  Adeinat & Abdulfatah, 2019)  گذاردمی   تأثیر عنوان  با  پژوهشی  در 

 
1. Sotirofski 
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نفر از آنها دریافت که فرهنگ   46علمی پس از مصاحبه با  فرهنگ بر توانمندسازی روانشناختی اعضای هیئت 

باشد،  عنوان فرهنگ سازمانی مناسب در جامعه آماری پژوهش میسازمانی متناسب با ساختار سلسله مراتبی به 

قوی که  حالی  قبیلهپیش  تریندر  فرهنگ  روانشناختی،  توانمندسازی  ارتقاء  برای  بستر بینی  که  بود  ای 

هیئت مناسب اعضای  بین  در  دانش  اشتراك  توسعه  راستای  در  را  تری  جوهانسونمی  فراهمعلمی  ،  سازد. 

ر  نیز در بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مقاومت د  (2014)  1استروم آستروم، کافلتا، هلدینک و کارل

محیط  در  تغییرات  پیشبرابر  سازمانی  فرهنگ  که  دادند  نشان  دانشگاهی  انسانی   کننده بینیهای  ارتباط 

ونگ و    .تواند مقاومت در برابر تغییر را کاهش دهدپذیری، انسجام، وابستگی و اعتماد( بوده و می)انعطاف 

دانش، تمرکز   قبلی در بحث تسهیم  در تحقیق خود به این مطلب اشاره داشتند که در مطالعات  (2014)  2هو 

 پرداخته شده است.  عمدتاً بر روی انگیزه از نظر مقدار یا سطح بوده، اما در این پژوهش به کیفیت انگیزه 

دامبرا  و  پـیش (2012)  3قبادی  بـرای  بتـوان  آن  در  کـه  کردنـد  ارائـه  را  مـدلی  خـود  پـژوهش  بینـی در 

های پروژه از رفتار متقابل کارکردی استفاده کرد. آنها سه بعـد را در این  رفتارهای اشتراك دانش در گروه 

بود. این پژوهش    مدل در نظر گرفتند که شامل کار تعاونی، ارتباطات تعاونی و روابط همکاری بین فـردی

اثری مثبت بر اشتراك برای منابع مشهود  برای نشان داد که رقابت  ت  منابع نامشهود )رقاب  گذاری دانش و 

ی است که پیش از این، مطالعات در حالاین  سیاسی( اثـری منفـی بـر ارتباطـات و وظیفـة همکـاری دارد.  

 از رایانه  استفاده  و سازمانی ارتباطات سازمانی، تعهد  ( به بررسی تأثیر2003)  4ریدر  و هوف، ویجوردن ون

 6لی  یو و کیم محور،فناوری  هایسازمان در دانش اشتراك به وضعیت  (200۵) ۵دانش، کوتز  اشتراك بر

 و سندهو  لینگ، و اشتراك دانش  هایتوانایی بر اطالعات فناوری  و سازمانی بافت  ( به بررسی تأثیر 2006)

 دانش پرداختند. اشتراك درباره  اجرایی مدیران دیدگاه  به بررسی( 2009) 7جین

 

 استنتاج از پیشینه پژوهش

دانش    فرهنگ سازمانی، اشتراكهای صورت گرفته پیرامون  پیشینه پژوهشطبق مرور مبانی نظری و  

ها و  هایی در حوزه فرهنگ سازمانی صورت گرفته اما نارساییپژوهش  اگرچه نظران  صاحب   آراءو بررسی  

 
1. Johansson, Åström, Kauffeldta, Helldinc, & Carlströmd 
2. Wang & Hou 

3. Ghobadi & D’ambra 

4. Van den Hoof, Vijvers & Ridder 
5. Kautz 

6. Kim, Yu & Lee 

7. Ling, Sandhu and Jain 
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های گوناگون  ها و شرکتهای اخیر سازمانها وجود دارد. از سوی دیگر، در سال نواقصی در این پژوهش 

گیری مفاهیم جدیدی چون دانش سازمانی نشان از  پیوستن به روند مدیریت دانش را آغاز نموده و شکل 

  سازی و اصالح فرایندهای گردآوری و تجمیع مدیریت دانش سازمان با ساده دهد.  شدت یافتن این روند می

کند و  مختلف کمک می  های روزرسانی و کاربرد دانش، به اثربخشی و کارایی سازمان در زمینهدانش و به 

را  فرهنگ به    فرهنگیاز    سازمان  مراتبی  و سلسله  انعطافبوروکراتیک  وفرهنگی  و    پذیر  دانش  بر  مبتنی 

شمار آمده و مدیریت آن در ها به از آنجا که دانش منبع مهم راهبردی برای سازمان  .کندتبدیل می  ی نوآور

 & Alavi & Leidner, 2001; Peris-Ortiz, Ferreira)شود  سازمان منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار می

, 2019)Merigó .   گسترش جهت هاسازمان برای مهم و  حیاتی عنصر  یک عنوانبه  دانش بنابراین اشتراك 

 مطرح نوآوری و خالقیت و سازمانی یادگیری ارتقاء جهت تالش در و  منابع اشتراك یکپارچه، خدمات

 (. 1386فر، است )خاتمیان شده 

فرایندها،   و ساختار،  سازمانی  بر معیارهایی مانند رهبری، فرهنگ  هاپژوهش اکثر این    ،طور کلیبه 

زیرساخت    عوامل اشتراك دانش و یاانسان، محتوا، دانش آشکار، دانش پنهان، مراکز دانش،  های  انگیزه 

های  صورت کلی پژوهش به اند. اما  داده هر کدام تنها چند معیار را مورد بررسی قرار    وهستند    متمرکز  فناورانه

های دانشگاهی مختلف چه در ساز و بازدارنده اشتراك دانش در سطح سازماناندکی در زمینه عوامل زمینه 

 داخل و چه در خارج از ایران صورت گرفته است. 
 

 پژوهش  هایاهداف و پرسش

با هد بهپژوهش حاضر  دانش  اشتراك  احتمالی  موانع  و  فرهنگ سازمانی  بررسی  ویژه  ف  صورت 

تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد تنظیم و اجرا گردید. برای حصول به این هدف،  دانشکده علوم 

 های زیر مطرح شد:پرسش

اشتراك دانش  ی  براشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از روانو  تربیتی علوم فرهنگ سازمانی دانشکده  -1

علمی و کارکنان در خصوص فرهنگ حاکم بر  تفاوتی بین دیدگاه اعضای هیئت   چهچگونه است و  

 این دانشکده وجود دارد؟ 

شناسی روان تربیتی و  دانش در دانشکده علوم   اشتراك مهمترین عناصر فرهنگ سازمانی در بحث    -2

 دانشگاه فردوسی مشهد کدامند؟ 

شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  روانو  تربیتی  علوم اشتراك دانش در دانشکده    یاحتمال  موانع مهمترین    -3

 کدامند؟ 
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 شناسی پژوهشروش

ها توصیفی از نوع پیمایشی پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده 

  ن یمورد مطالعه ا  جامعهتحلیلی است.  ـت، پیمایشی است. به عبارت دیگر، نوع تحقیق بر حسب فرآیند عملیا

شناسی دانشگاه فردوسی و روان تربیتی  علوم دانشکده    علمی و کارکناننفر از اعضای هیئت   63را    پژوهش

درصد این جامعه پژوهش اقدام    60گیری صورت نگرفت و حدود  مشهد تشکیل داد. در این پژوهش نمونه 

آوری  ی از مهمترین مراحل پژوهش، گردآوری اطالعات است. برای جمعبه تکمیل پرسشنامه نمودند. یک

یافته فرهنگ سازمانی و موانع اشتراك دانش استفاده ساخت های مورد نیاز این پژوهش از دو پرسشنامه داده 

( 1393یافته فرهنگ سازمانی در این پژوهش بر اساس پرسشنامه کفاشان کاخکی )گردید. پرسشنامه ساخت

پرسشنامه محققکه روای این  قرار گرفت.  استفاده  بود، مورد  تأیید گردیده  پایایی آن  و  بر ی  مبتنی  ساخته 

( روایی پرسشنامه 1393)طراحی شده است. کفاشان کاخکی  (199۵) 1سؤالی دنیسون و میشرا 60پرسشنامه 

دلیل طوالنی بودن این پرسشنامه،  نهایی را بر اساس نظر اساتید و متخصصین مورد بررسی قرار داده و سپس به 

گویه طراحی و پس از تأیید روایی آن ضریب پایایی آن    21ای با  شده یلتعدبا نظر متخصصان پرسشنامه  

 درصد برآورد گردید.  79۵/0

موانع  پرسشنامه  گویه  برای  از  دانش  پوراشتراك  پژوهش  در  شده  مطرح  عوامل  و  و  ها  سراجیان 

( این گویه   (1392همکاران  فرهنگی، عوامل استفاده شد.  انسانی، عوامل  از جمله عوامل  ها در چند دسته 

منظور اعتبارسنجی و روایی پرسشنامه  بندی گردیدند. به ساختاری، عوامل فناوری و راهبردهای رهبری دسته 

علمی و متخصصین حوزه مدیریت دانش قرار گرفت. پس از انطباق پرسشنامه  نفر از اعضا هیئت  ۵اختیار در 

دهندگان ها و اطمینان از روان و قابل فهم بودن جمالت برای پاسخ ی در برخی از عبارتجزئو ایجاد تغییرات  

 محاسبه شد. درصد  ۵/82از این پرسشنامه استفاده گردید. ضریب پایایی این پرسشنامه 

 

 ها یافته

نفر زن بوده و از نظر    9نفر مرد و    26کننده در این مطالعه،  نفر افراد شرکت  3۵صورت کلی از بین  به 

های  های پرسشنامهگرفتند. داده نفر در زمره کارکنان قرار می  14علمی و  نفر عضو هیئت   21زمینه فعالیتی  

 پرسش پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. توزیع شده در بین این افراد برای پاسخ به سه 

  بعد   از  مشهد  فردوسی  دانشگاه   شناسیروان   تربیتی وعلوم   دانشکده   سازمانی  فرهنگ:  اول  پرسش •

 
1. Denison & Mishra 
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 فرهنگ  خصوص  در  کارکنان  و  علمیهیئت   بین دیدگاه اعضای   تفاوتی  آیا  و  است  چگونه  دانش  اشتراك 

 دارد؟  وجود  دانشکده  این بر حاکم

و روانشناسی تربیتی  علوم برای پاسخ به این پرسش و شناسایی نوع فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشکده  

های بروکراتیک، مأموریتی، بندی هریک از خرده فرهنگاز آزمون فریدمن استفاده شد. این آزمون با رتبه 

انطباق این خرده فرهنگمشارکتی و  از  از دیدگاه پاسخگویان    ها راپذیر در واقع میزان حاکمیت هریک 

 (. 1سازد )جدول مشخص می
 شناسی دانشگاه فردوسی مشهدروانتربیتی و های دانشکده علومبندی خرده فرهنگ. رتبه ۱جدول 

 سطح معناداری  آماره خی دو  رتبه میانگین  هاخرده فرهنگ

89/2 بوروکراتیک   

 

24/12  

  

 

00/0  

  

88/1 مأموریتی  

7۵/2 مشارکتی   

48/2 پذیر انطباق  

دست آمده برای این آزمون کمتر دهد سطح معناداری به نشان می   ( 1)   طور که اطالعات جدول همان 

های سازمانی در دانشکده تفاوت معناداری باهم  توان گفت که خرده فرهنگ است. بر این اساس می   0۵/0از  

رسد در دانشکده فرهنگ بروکراتیک، فرهنگ  های محاسبه شده به نظر می دارند و با توجه به رتبه میانگین 

پذیر و فرهنگ مأموریتی به ترتیب بیشترین سهم اثرگذاری را بر اشتراك دانش در  فرهنگ انطباق مشارکتی،  

  ف طبق آزمون کولموگوروتر از آنجایی که منظور بررسی دقیق حال به جامعه مورد مطالعه دارا هستند. در عین 

های  ریانس بین خرده فرهنگ و وا   نرمال تشخیص داده شد یر  متغ های مربوط به این  ( داده =0sig/ 61) اسمیرنوف  

 (. 2مورد بررسی نیز همگون نبود، از آزمون تحلیل واریانس تعقیبی دانت استفاده شد )جدول  

 
شناسی دانشگاه  روانتربیتی و های حاکم در دانشکده علوم. نتایج آزمون دانت بر خرده فرهنگ۲ جدول

 ( sig=05/0فردوسی مشهد )

 حد باال حد پایین  معناداری میانگیناختالف  هاخرده فرهنگ

 بوروکراتیک 

8۵/2 مأموریتی  00/0  34/1  37/4  

12/1 مشارکتی  73/0  23/1 -  48/3  

۵2/1 پذیرانطباق  39/0  82/0 -  8۵/3  
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 مأموریتی

- 8۵/2 بروکراتیک  00/0  37/4 -  34/1 -  

- 73/1 مشارکتی  1۵3 /0  83/3 -  36/0  

- 33/1 پذیرانطباق  402 /0  42/3 -  7۵/0  

 مشارکتی

- 12/1 بروکراتیک  731 /0  48/3 -  23/1  

73/1 مأموریتی  1۵3 /0  36/0 -  83/3  

40/0 پذیرانطباق  99/0  33/2 -  13/3  

 پذیرانطباق

- ۵2/1 بروکراتیک  398 /0  8۵/3 -  81/0  

33/1 مأموریتی  402 /0  7۵/0 -  42/3  

- 40/0 مشارکتی  999 /0  13/3 -  33/2  

های تعقیبی هرگاه حد باال و پایین هم عالمت باشند )یعنی هر دو  تحلیل واریانس با توجه به آنکه در  

بین دو گروه معنی تفاوت  باشند(  منفی  یا هردو  و  است، میمثبت  تفاوت دار  نتیجه رسید که  این  به  توان 

یک ( در اصل حاصل از تفاوت بین دو خرده فرهنگ بروکرات1ها در جدول )محاسبه شده میان خرده فرهنگ

خرده   بین  معناداری  تفاوت  آنکه  به  توجه  با  است.  مأموریتی  و  هافرهنگو  مشارکتی  بروکراتیک،  ی 

توان به این نتیجه رسید که به ترتیب سه فرهنگ بروکراتیک، مشارکتی و  شود میپذیر مشاهده نمی انطباق

با وجود این یافته،    و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد حاکمتربیتی  علوم پذیر در دانشکده  انطباق است. 

اهداف   با وظایف و  افراد  از  بستر مؤسسات آموزش عالی دو طیف متفاوت  نبایستی فراموش کرد که در 

علمی. اگرچه هر دو گروه در نهایت در نظام آموزش یی هستند؛ کارکنان و اعضای هیئت شناساقابل متفاوت  

اما در واقعی یک هدف نهایی حرکت میسوبه عالی   چارچوب عملکردی متفاوتی دارند. بنابراین،    کنند 

علمی و کارکنان در برای حصول نتیجه قطعی در این خصوص الزم بود تفاوت بین دیدگاه اعضای هیئت 

این متغیر   هایداده   با توجه به آنکه خصوص فرهنگ سازمانی حاکم بر این جامعه نیز مورد بررسی قرار گیرد.  

نرمال تشخیص داده شد، برای آزمون این فرضیه، از  (  =97/0sig)  اسمیرنوف  فطبق آزمون کولموگورو

با توجه به ضریب معناداری   t آزمون نتیجه آن  استفاده شد که  تفاوت   ۵۵/0مستقل  از عدم وجود  حاکی 

توان  بر این پایه، می علمی و کارکنان درباره فرهنگ سازمانی حاکم بود.  معنادار بین دیدگاه اعضای هیئت 

های بروکراتیک، مشارکتی علمی در خصوص حاکمیت فرهنگنتیجه گرفت که کارکنان و اعضای هیئت 

 دارند.  نظراتفاقپذیر به ترتیب و انطباق

تربیتی و  اشتراك دانش در دانشکده علوم مهمترین عناصر فرهنگ سازمانی در بحث  پرسش دوم:  •

 شهد کدامند؟ شناسی دانشگاه فردوسی مروان 

کننده فرهنگ سازمانی  یینتعترین عوامل در تکمیل پاسخ به پرسش اول و برای مشخص کردن مهم
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های مختلف در ایجاد فرهنگ سازمانی یرگذاری مؤلفه تأثحاکم در جامعه مورد مطالعه الزم بود تا از میزان  

ی شده برای نیل به این هدف پرسش  آور جمعهای  ای بودن داده رو با توجه به رتبه ین ااطالع حاصل شود. از  

رتبه  فریدمن و  از آزمون  به آن  پاسخ  برای  و  تعریف  ) دوم  استفاده شد. در جدول  از آن  (  4بندی حاصل 

ها آورده شده است. الزم به توضیح است نتیجه آزمون فریدمن با ضریب  اطالعات مربوط به هر یک از مؤلفه 

دست آمد که حاکی از معناداری تفاوت میان به   994/110ر کای  و مقدار مجذو  000/0معناداری به میزان  

با نگاهی به رتبه میانگین ها بود. بنابراین، می مؤلفه  به توان  دست آمده برای هر مؤلفه میزان اثرگذاری  های 

( دو خرده فرهنگ بروکراتیک و مشارکتی 1های جدول )تخمین زد. با توجه به آنکه براساس داده   راآن

( جهت  3دهند. در جدول )ن رتبه را از منظر حاکمیت در جامعه مورد بررسی به خود اختصاص میباالتری

 های این دو خرده فرهنگ و رتبه آنها گزارش شده است. جلوگیری از طوالنی شدن مبحث صرفاً مؤلفه 
 

بروکراتیک و مشارکتی در  ها از آزمون فریدمن برای دو خرده فرهنگ بندی مؤلفه . نتایج رتبه ۳ جدول

 شناسی دانشگاه فردوسی مشهدروانتربیتی و دانشکده علوم

خرده نظام  

 فرهنگی 
 ها مؤلفه 

بندی  رتبه 

 رهایمتغ

ک 
راتی

وک
ور

گ ب
رهن

ف
 

 61/17 شود. ها توسط افرادی که بیشترین قدرت را دارند، گرفته میتصمیم

 در هرکس بنابراین ندارد، قرار همه اختیار در وسیعی طوربه اطالعات الزم برای انجام کار

 . یابد دست آن به  تواند نمی نیاز موقع
66/14 

 80/12 . تأکید بر کار فردی است همکاری و همیاری   بر تأکید  یجابه کارها  انجام برای

مبنای دستورالعمل بر  فعالیتها و روشکارکنان  انجام  های موجود،  را  های روزمره خود 

 دهند. می
34/1۵ 

 72/12 وجود ندارد. ها پذیری در شیوه پیشبرد کارانعطاف

تی
رک

شا
گ م

رهن
ف

 

 ۵8/12 . باشد داشته  مثبتی  اثر تواندمی که است باور این برهر فرد ها و وظایف، در پیشبرد فعالیت 

 72/10 . است ریزی سهیمبرنامه فرآیند  در ایه انداز  تا  هر فرد

 73/10 .گیردقرار می تقدیر مورد امور مختلف  در همکاری 

 0۵/11 .آیدگروه کاری بشمار می یک هر فرد، عضوی از

 80/8 .است آسان مشکل، مسائل روی  بر توافق به رسیدن

 9۵/8 . ندارند مشترکیانداز چشم و دیدگاه  مختلف های واحد افراد

 

های فرهنگ بروکراتیک نسبت به سایر خرده مؤلفه (، الزم به توضیح است که 3در پیوند با جدول )

اینکه، از نظر رتبه بعد از فرهنگ بروکراتیک فرهنگ به  با توجه  ها از رتبه باالتری برخوردارند. از طرفی 
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می قرار  دوم  جایگاه  در  مشارکتی  میفرهنگ  بینگیرد،  در  که  نمود  مشاهده  خرده مؤلفه   توان  این  های 

ها ایفای نقش نمایند. این  توانند در پیشبرد اهداف و فعالیت دهندگان بر این باور هستند که میفرهنگ، پاسخ

گر مهم در فرایند اشتراك دانش  عنوان یک تسهیلتواند به گذارد که می یافته ویژگی مثبتی را به نمایش می 

پذیر نیز درجاتی ر دور داشت که فرهنگ مأموریتی و فرهنگ انطباق عمل نماید. با این وجود، نبایستی از نظ

توان دریافت  های مرتبط با این دو خرده فرهنگ میاند. با دقت بیشتر در یافته از ظهور را در سازمان نشان داده 

ه از  ها و اهداف دانشکد وجود هماهنگی در فعالیت های فرهنگ مأموریتی با عنوان توجه به که یکی از مؤلفه 

رسد رغم غالب نبودن فرهنگ مأموریتی، به نظر میرتبه به نسبت خوبی برخوردار است. بدین معنا که علی

تواند نویدبخش حرکت  ای خود می اند. چنین یافتهاندرکاران دانشکده در توجه به این مؤلفه موفق بوده دست

ی است  در حالی دانشکده باشد. این  سمت رسیدن به اهداف تعریف شده براهای حاکم به کلی خرده فرهنگ

بین مؤلفه  انطباقکه در  به ترتیب استقبال  پذیر به های فرهنگ  عنوان خرده فرهنگ سوم غالب بر دانشکده 

ها و پیشنهادهای همکاران خود  ها و پیشنهادهای افراد و استقبال همکاران از توصیه مدیران دانشکده از توصیه 

توان از نظر دور داشت که این دانشکده دهندگان داشته است. با وجود این، نمی باالترین رتبه را از نظر پاسخ

انعطاف نظر  شیوه از  فعالیت پذیری  انجام  فعالیت های  هماهنگی  همچنین  و  روزمره  بخش های  در  های  ها 

حدهای  هایی را دارا است. این یافته با توجه به رتبه پایین مؤلفه رسیدن به توافق نظر میان وامختلف نقص

مختلف در خرده فرهنگ مشارکتی تأییدکننده عدم وجود احتمالی دیدگاه مشترك بین مسئوالن واحدهای  

( عدم وجود چنین دیدگاهی چندان از  4های جدول )مختلف در دانشکده است؛ در حالی که براساس داده 

 دهندگان مورد تأکید قرار نگرفته است.نظر پاسخ

اشت • موانع  مهمترین  سوم:  علوم پرسش  دانشکده  در  دانش  و  راك  دانشگاه روان تربیتی  شناسی 

 اند؟ فردوسی مشهد کدام 

به اشتراك الزم به توضیح است در این مطالعه به  گذاری دانش،  منظور داشتن شمایی بهتر از بستر 

ن  موانعی که ممکن است بر اشتراك دانش تأثیرگذار باشد نیز مورد بررسی قرار گرفت. اما پیش از پرداخت 

علمی و کارکنان نسبت به این موانع مورد بررسی قرار های اعضای هیئت به این موانع، الزم بود تا دیدگاه 

گیرد تا در نهایت هنگام پاسخ به پرسش چهارم مشخص باشد از دیدگاه کدام گروه، کدام موانع اهمیت  

پیاده  با موانع  های  سازی فرایند اشتراك دانش دارند. داده بیشتری در جلوگیری از  گردآوری شده مرتبط 

از آزمون   استفاده  با  ابتدا  دانش  نظر  اسمیرنوف  ف کولموگورواشتراك  قرار نرمال    از  بررسی  بودن مورد 

مستقل فراهم گردید. نتایج  t  ها، امکان استفاده از آزمونگرفت. با توجه به تأیید فرض نرمال بودن این داده 
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باشد و به همین دلیل فرض وجود تفاوت می  0۵/0بیشتر از   sigدار  حاکی از آن بود که مقانجام این آزمون  

توان به این نتیجه رسید که در نهایت  بنابراین، میعلمی قابل تأیید نیست.  بین دیدگاه کارکنان و اعضای هیئت

ر عنوان موانع اشتراك دانش اشتراك نظر دارند. با د علمی و کارکنان بر موانع اعالم شده به اعضای هیئت 

تری به پرسش چهارم این پژوهش پاسخ داد و موانع اشتراك  صورت دقیق توان به این یافته می  نظر گرفتن

 دانش در سطح دانشکده مورد مطالعه را بررسی نمود. 

های شناسایی شده توسط پورسراجیان گفته، برای سنجش موانع اشتراك دانش از گویهبر مبنای پیش 

استفاده شد و در نهایت کلیه موانع اشتراك دانش در پنج گروه عواملی انسانی، عوامل (  1392و همکاران )

برای پاسخ به    بندی شدفرهنگی، عوامل ساختاری، عوامل فناوری و عوامل مرتبط با راهبردهای رهبری دسته 

نتیجه  براساس  که  آنجایی  از  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  عوامل  از  گروه  پنج  این  حاضر  ون  آزم  پرسش 

نبود، برای بررسی تفاوت بین  نرمال  ها  های مربوط به این گروه (، داده =03/0sig)اسمیرنوف    فکولموگورو

ناپارامتریک تحلیل واریانس است؛ استفاده شد   موانع اشتراك دانش از آزمون کروسال والیس که معادل 

 (. 4)جدول 
 . نتایج آزمون کروسکال والیس برای موانع اشتراک دانش 4 جدول

 داری سطح معنی آماره خی دو  رتبه میانگین  موانع اشتراک دانش 

۵9/136 عوامل انسانی   

88/121  000 /0  

0۵/34 عوامل فرهنگی   

1۵/40 عوامل ساختاری   

24/78 عوامل فناوری   

48/118 راهبردهای رهبری   

 

بود. بر مبنای این    0۵/0  دست آمده کمتر از مقداربه   sigشود  ( مشاهده می4طور که در جدول )همان

. بین موانع اشتراك دانش در جامعه مورد بررسی تفاوت وجود دارددرصد    9۵با اطمینان  رسد  یافته به نظر می

های مشکالت عوامل انسانی و راهبردهای رهبری مهمترین گروه  آن است که دهنده نشان   همچنین  نتایجاین 

تر این یافته و مشخص کردن  منظور بررسی دقیق اشتراك دانش در جامعه پژوهش هستند. افزون بر این، به 

های موانع  ترین موانع اشتراك دانش الزم بود تا از میزان تأثیرگذاری موانع مختلف در هر یک از دسته مهم

ها برای تعیین مهمترین موانع از ای بودن داده رو، با توجه به رتبه ین اش نیز اطالع حاصل شود. از اشتراك دان

با میزان مجذور کای   نتیجه این آزمون  استفاده شد.  از    000/0برابر    sigو    9۵3/342آزمون فریدمن  نشان 

 وجود تفاوت بین موانع مختلف داشت.
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از مهمترین موانع شناسایی شدخالصه  تا  از عوامل )سه عامل دارای رتبه   هر گروه ه در  ای  اول  های 

 ( ارائه شده است.۵سوم( در جدول )
 بر موانع اشتراک دانش   نتایج آزمون فریدمن. 5جدول 

موانع  

اشتراک  

 دانش 

 رتبه ها مؤلفه  متغیر

نی 
سا

ل ان
وام

ع
 

 محیط 

یک از  دانش  به  نیازمندان  یا  دانش  صاحبان  شناسایی  برای  برای  و  سو 

 اشتراك دانش با همکاران خود زمان کافی ندارم. 
84/22 

تمایل به اشتراك دانش با افراد را   های مادی و یا معنوی دانشکدهحمایت

 دهد. در من کاهش می
82/1۵ 

 تفاوت
تفاوت در سطح تجربه و دانش صاحبان دانش و گیرندگان دانش در این  

 دانشکده مانع اشتراك دانش است. 
۵2/16 

گی 
رهن

ل ف
وام

ع
 

 88/21 شود. های تیم محور در دانشکده تشویق نشده و یا انجام نمیفعالیت  همکاری 

 اعتماد
ی افراد در جهت اهداف دانشکده و دانشگاه  هامهارتبه نیات، رفتار و  

 آگاهی و شناخت وجود ندارد. 
34/20 

 88/16 را ندارند. های کاری دانشکده توانایی پیگیری اهداف تقسیم شده تیم انسجام 

ی 
تار

اخ
 س

مل
عوا

 

 ساختار دانشی

نداشتن مدیریت ارشد دانش، عدم وجود این پست در دانشگاه و در نتیجه  

 ین است. آفرمشکلدر دانشکده برای فرایند اشتراك دانش 
۵۵/19 

در دانشکده تعیین نشده و   های دانشی جهت تسهیل اشتراك دانشکانون

 وجود ندارند. 
93/23 

 پذیریانعطاف
پذیری الزم را نداشته و تمرکز صرف بر سلسله  فرایندهای کاری انعطاف

 است. ساز مشکلمراتب و مقررات داخلی در فرایند اشتراك دانش 
30/21 

ی 
ور

فنا
 و 

تم
یس

 س
مل

عوا
 

 آموزش

برای آشنا کردن اعضای هیئت علمی و کارکنان در  نبود آموزش کافی 

های جدید در فرایند اشتراك دانش  کاربرد سیستم مورد نحوه استفاده و  

 کند. خلل ایجاد می
21/23 

اعضای   برای  دانش  اشتراك  در  اطالعات  فناوری  کارایی  تبیین  عدم 

 89/21 آفرین است. علمی و کارکنان مشکلهیئت

میزان 

دسترسی و  

 استفاده 

سیستم از  استفاده  به  تمایل  عدم  یا  تجربه  را  عدم  مشکالتی  به  ها  در 

 79/22 کند. گذاری دانش بین افراد ایجاد میاشتراك
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ی 
هبر

ی ر
دها

هبر
را

 

مدیریت و 

 رهبری 

و   تالش  برای  ربرنامهعدم  طریق    وجودبهیزی  از  مشترك  زبانی  آوردن 

ها و چرخش کاری و ...  هایی از قبیل آموزش، مباحثه، تشکیل گروه روش

 آفرین است. مشکلدر دانشکده برای فرایند اشتراك دانش 
41/2۵ 

حمایت 

 معنوی 

علمی و کارکنان برجسته دانشکده و  عدم توانایی در حفظ اعضای هیئت

 آفرین است.مشکل درازمدتاستفاده از دانش آنها در 
63/2۵ 

توجهی به احترام قائل شدن انفرادی برای هر فرد صاحب دانش انگیزه  یب

 برد.یمگذاری دانش بین افراد را از بین به اشتراك
21/27 

(، در تدوین و طراحی یک الگوی مناسب اشتراك دانش  ۵( و )4های )های جدول با توجه به یافته 

 ها توجه ویژه گردد. مشکالت و چالش در این جامعه الزم است که به این ابعاد از 

 

 نتیجه

اگرچه در متون مختلف بین فرهنگ سازمانی و روند اشتراك دانش روابطی فرض شده و فرهنگ  

سنجی آن و به طریق اولی برای بررسی گذاری دانش و امکانمنظور بررسی شرایط به اشتراك سازمانی به

رسد برای هر مورد  گیرد، اما به نظر میرد توجه قرار میسازی مدیریت دانش در یک سازمان موامکان پیاده 

سازی روند اشتراك دانش، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی خاص الزم است تا برای ارائه الگوی پیاده 

سازی( بر اشتراك دانش نیز مورد بررسی گر و چه موانع پیاده های اثرگذار )چه عوامل تسهیل حاکم و مؤلفه 

با میزان    اسمیرنوف  فکولموگوروها از طریق آزمون  این منظور، ابتدا وضعیت نرمال بودن داده قرار گیرد. به  

97/0sig=  های دو مفهوم استفاده شد که تأیید شد. پس از آن از آزمون پیرسون برای بررسی رابطه بین مؤلفه

 ( ارائه شده است.6اطالعات مربوط به آن در جدول ) 

 
 بین موانع اشتراک دانش و فرهنگ سازمانی  . نتایج آزمون پیرسون6جدول 

 عوامل و ضرایب 
فرهنگ  

 پذیر انطباق

فرهنگ  

 بروکراتیک 

فرهنگ  

 مأموریتی 
 فرهنگ مشارکتی 

 عوامل انسانی 
 0/ 0۵۵ 0/ 277 - 0/ 123 0/ 176 ضریب پیرسون

 0/ 768 0/ 124 0/ ۵04 0/ 334 ضریب معناداری

 عوامل فرهنگی 
 - 0/ 660 - 0/ 078 0/ ۵63 - 0/ 670 ضریب پیرسون

 0/ 000 0/ 676 0/ 001 0/ 000 ضریب معناداری

 - 0/ 30۵ 0/ 022 0/ 228 - 0/ 406 ضریب پیرسون عوامل ساختاری 



 203  ...و موانع اشتراك دانش با یسنجش فرهنگ سازمان                                         1400 و زمستان زییپا، 2، شماره  11سال 

 
 0/ 090 0/ 903 0/ 210 0/ 019 ضریب معناداری

 عوامل فناوری 
 - 0/ 016 0/ 186 - 0/ 041 - 0/ 0۵1 ضریب پیرسون

 0/ 931 0/ 292 0/ 826 0/ 77۵ ضریب معناداری

 راهبردهای رهبری 
 - 0/ 331 - 0/ 011 0/ 18۵ - 0/ 362 ضریب پیرسون

 0/ 064 0/ 9۵3 0/ 311 0/ 093 ضریب معناداری

 

بین کلیه    که حاکی از آن است  آزمون همبستگی پیرسون  آید، نتایج  ( برمی6طور که از جدول )همان

فرهنگ مأموریتی و گروه موانع فرهنگی اشتراك دانش   جزبه های حاکم در جامعه مورد نظر خرده فرهنگ

توان به این نتیجه رسید که از این بین، همبستگی بین  ها میهمبستگی وجود دارد. با دقت بیشتر در این یافته 

پذیر و مشارکتی های انطباق ه بین فرهنگخرده فرهنگ بروکراتیک و مشکالت فرهنگی موجود مثبت و رابط

توان گفت موانع و مشکالت فرهنگی موجود در جامعه مورد مطالعه رابطه  مستقیم و منفی است. بنابراین، می

مستقیمی با فرهنگ بروکراتیک حاکم بر آن دارد. این یافته با توجه به معکوس بودن رابطه بین سایر خرده 

وجود حاکی از آن است که به احتمال با کاهش این موانع به رشد و حاکمیت  ها با موانع فرهنگی مفرهنگ

(، افزون  6های جدول )کمک خواهد شد. این در حالی است که بر اساس داده   هاهرچه بیشتر سایر فرهنگ

شود.  پذیر رابطه مستقیم و منفی مشاهده میبر مشکالت فرهنگی، بین مشکالت ساختاری با فرهنگ انطباق 

پذیر هر چه از مشکالت ساختاری کاسته شود، زمینه رشد فرهنگ انطباق  تواند بدین معنا باشد که افته میاین ی

( بیانگر آن است که مشکالت انسانی، مشکالت مرتبط با  6تر خواهد بود. همچنین، اطالعات جدول )فراهم

 م بر آن ندارند. فناوری و یا راهبردهای رهبری در این مطالعه رابطه مستقیمی با فرهنگ حاک 

توان نتیجه گرفت که در این جامعه خرده فرهنگ بروکراتیک بر سایر خرده ها می براساس این یافته 

رسد مشکالت فرهنگی شناسایی شده در جهت اشتراك  این در حالی است که به نظر می  ها غلبه دارد.فرهنگ

(. فرهنگ بورورکراتیک 1396نیا،  زند )غفاری و رستممی  وجود چنین فرهنگی دامندانش در این نهاد نیز به 

به    هایی است که در پی ایجاد ثبات داخلی و حفظ محیط کاری خود هستند. صورت کلی مناسب سازمانبه 

های با قدمت فعالیت باال و توان عملکردی نسبتاً مناسب در همین دلیل غالب بودن این فرهنگ در سازمان

  توجـه   و  دارنـد  تأکید  مقررات  و  قوانین  تقویت  بر  هاییسازمان  شود. چنینعمل باعث اعتالی سازمان نمی

  هـای رویـه   از   اسـتفاده   سلسله مراتبی،  سازمان  ماهیت.  است  استوار   پذیریپیشبینی   و   ثبات   بر   آنها   بلندمـدت 

  به نسبت   سـازمانی  واحـدهای  سـازمانی  چنـین  در.  کندمی   ضروری  را  اقدامات  بهترین  و   استاندارد  عملیاتی

دارد )آشـنا، عسکری، مرادی    وجـود  ایچندگانـه   سـازمانی  هـایالیه   و  کنندمی  عمل  یکدیگر  از  مستقل
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 (.1392 صالح و غفوری، 

های ساختاردهی به فرایند اشتراك  سازد یکی از روش( نیز مطرح می2003)  1که تسای   گونه همان

دانش، استفاده از ساختارهای سلسله مراتبی و یا همان بوروکراتیک است. در چنین ساختاری ارتباطات در 

اتب سازمان است.  قالب روابط کاری شکل گرفته و ساختار آن مشخصاً مبتنی بر جایگاه فرد در سلسله مر

فعالیت  تبیین  طریق  از  استانداردسازی  روال بنابراین،  و  عملکرد ها  در  هماهنگی  و  قوانین  عملکردی،  های 

شدت های به ها برای ایجاد فرهنگ اشتراك دانش است. با وجود این، حتی در سازمانسازمان مهمترین گام 

رند. در این پژوهش مشخص گردید که این  های اجتماعی شکل گرفته و حضور دابوروکراتیک نیز شبکه 

صورت کلی، فارغ از فرهنگ، حمایت مدیران تأثیر به  توجهی برخوردارند. به ها از جایگاه نسبتاً قابلشبکه 

. بدیهی است در محیطی (Korhan, 2017)هایی از این دست دارد  سزایی بر فرایند اشتراك دانش در سازمان

کند. همانگونه که بینز ای پیدا میوم دیدن سازوکار مناسب اهمیت ویژه با فرهنگ غالب بوروکراتیک، لز

می2003)  2شارف مطرح  اجرایی (  حامیان  از  برخورداری  روند   3سازد،  کلیت  به  شایانی  کمک  آنها  در 

رسد در صورت تمایل های پژوهش به نظر میرو، با توجه به یافته ین اکند. از  اشتراك دانش در سازمان می

تربیتی و روانشناسی الزم است تا نگاهی اندازی چنین زیرساختی در دانشکده علوم اشتراك دانش و راه برای  

به  تا  یا همان حامیان اجرایی داشت  به جایگاه عامل سوم  از سطوح مدیریتی، در ویژه  عنوان کنشگر فعال 

گر فرایندها، عنوان تسهیل مرحله اول حمایت مدیریت از فعالیت انجام شده را به نمایش گذاشت و سپس به 

انعطاف خود  ساختاری  جایگاه  به  توجه  رویه با  در  الزم  امکان پذیری  را  سازمانی  بوروکراتیک  پذیر های 

یافته  ساختارانداز مشترك و  ( ایجاد چشم2003رسد براساس نمودار بینز شارف )ساخت. بر این پایه، به نظر می

های رهبری گام بعدی  گر سو راهکار آغازین و تشکیل کمیته ها و جلسات از دیسو و تشکیل نشست از یک 

 گذاری دانش در سازمان مورد مطالعه خواهد بود.در تحقق آرمان به اشتراك 

 

 های پژوهشپیشنهاد 

الل  داست  یو اعطا  یدانش شغل  یارتقافرصت    جادیا  ،یش و جایگاه داناینق  به   مسئوالن  دیدگاه   رییتغ •

 کارکنانبه  یشغل ی و آزاد

به   جادیا • اعتماد  کارکنان خطرگونه جو  که  دانش    یای  انتقال  جانب  از    گران ید  به  خود  یشغلرا 

 
1. Tsai 

2. Binz-Scharf 

3. Executive sponsors 
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 کارکنان ریسا به  دانش  انتقال به  مداردانش  افراد  قیتشو و  نکنند احساس

 اهداف  به  دن یو رس مسائل حلراه ام با یکدیگر در جو انس یبه هماهنگ کارکنانواحدها و  بیترغ •

دانش در    ی گذاراشتراك  و   خلق   به   کارکنان  ب یترغ  و   خالق   و   نوآور   افراد   به  ارتقا پاداش و    یاعطا •

 شتریب ایمزا پرداخت یشغل سطح یارتقا مانند یزش یانگ یهابرنامه  قیطر ازسازمان 

 ی ریگمیتصم در یو کار گروه یمشارکت تیریمد وه یو استفاده از ش یسلسله مراتب سازمان کاهش •

 ها فعالیت  و

جهت    ییندهایفرا  استقرار  قیسازمان از طر  یو عمود  یدانش در سطوح افق  یگذاراشتراك  به   ل یتسه •

 حیبه کارکنان به دانش صر یدانش ضمن لیتبد

 

 منابع 

- فرد  تناسب  تأثیر  بررسی(.  1389شناس، اصغر؛ انصاری، محمداسماعیل )ابزری، مهدی؛ عباسی، عباس؛ حق 

  دانشگاه   موردی:  )مطالعه  هادانشگاه   علمیهیئت   اعضای  سازمانی رفتار  بر  سازمانی  فرهنگ  و  ازمانس

  1400  آبان  29  در  شده   بازیابی  .22–1  (،2)14  ،ایران  در  مدیریت  هایپژوهش   .کرمان(  باهنر  شهید 

 https://www.sid.ir/FileServer/JF/27713896601.pdf از

بر تسهیم دانش و طراحی مدل    (.1396)  فایزه ،  مقدسی؛  مریم،  اخوان خرازیان توانمندسازی  تأثیر  بررسی 

  ، مدیریت فرهنگ سازمانی.  چندسطحی برای تبیین تأثیر فرهنگ سازمانی مشارکتی بر تسهیم دانش

پانزدهم در  (.  43)  1  ، سال  شده  از    1400ن  آبا  29بازیابی 
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4003013960110.pdf 

بیدختی، علی بین فرهنگ سازمانی و مدیریت  1390اکبر؛ حسینی، شاهرخ و احسانی، زهرا )امین  (. رابطه 

راهبردفوپرورش سمنان،  دانش در سازمان آموزش بازیابی شده در  216  -191،  صلنامه  آبان    29. 

 https://www.sid.ir/FileServer/JF/25013905907.pdfاز  1400

(. بررسی 1387امین مظفری، فاروق؛ پرداختچی، محمدحسن؛ یمنی دوزی سرخابی، محمد؛ ذکائی، محمد )

ریزی در فصلنامه پژوهش و برنامه های ایران.  های رهبری در دانشگاه رابطه فرهنگ سازمانی و سبک
عالی در  1۵8-134،  47.  آموزش  شده  بازیابی  از    1400آبان    29. 

https://www.sid.ir/FileServer/JF/64813874706.pdf 
نقش فرهنگ سازمانی در (.  1392آشنا، مصطفی؛ عسکری، ناصر؛ مرادی صالح، علیرضا؛ غفوری، داوود )

 29شده در  بازیابی   .22  –  1(،  4)  ۵، جلد  مدیریت فناوری اطالعات.  تسهیل اقدامات مدیریت دانش

http://mri.modares.ac.ir/article-19-10315-fa.pdf
http://mri.modares.ac.ir/article-19-10315-fa.pdf
http://mri.modares.ac.ir/article-19-10315-fa.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/27713896601.pdf
http://ensani.ir/fa/article/author/176725
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41714/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-43-
http://ensani.ir/fa/article/journal-number/41714/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1-1396-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%BE%DB%8C-43-
https://www.sid.ir/FileServer/JF/4003013960110.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/25013905907.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/64813874706.pdf
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 https://www.sid.ir/FileServer/JF/45513920408.pdfاز  1400آبان 

(. نقش و کارکرد فرهنگ سازمانی و عامل رهبری در توسعه اشتراك دانش از نظر 138۵پریرخ، مهری )

  - 10۵(،  1)7،  مطالعات تربیتی و روانشناسیهای دانشگاهی: مطالعه موردی.  کتابداران مرجع کتابخانه

 https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/203317.pdfاز  1400آبان  29. بازیابی شده در 127

بندی موانع  (. تعیین و اولویت 1392آبادی، مژگان )ی علیپورسراجیان، داریوش؛ اولیاء، محمدصالح؛ سلطان

ها و مراکز آموزش عالی مطالعه موردی موسسه آموزش عالی  گذاری دانش در دانشگاه به اشتراك 

بازیابی شده در  43-34(،  34)  9،  فصلنامه تخصصی رشد فناوریمام جواد ع.  ا از   1400آبان    29. 
https://www.sid.ir/FileServer/JF/43013923405.pdf 

کنندگی فرهنگ سازمانی و  بینی(. قابلیت پیش1388جعفری، صدیقه؛ یزدی، سیده منوره؛ حسینیان، سیمین )

شغلی.   روانی  رفتاریفشار  علوم  در  338  –  331(،  4)3.  مجله  شده  بازیابی    از   1400آبان    29. 
https://www.sid.ir/FileServer/JF/79413880411.pdf 

امیر آزاد  پیش(.  1394)  چراغی،  دانشگاه  در  سازمانی  فرهنگ  و  تغییرپذیری  روی  از  شغلی  عملکرد  بینی 
اهواز پایان اسالمی  ارشد  .  و  نامه کارشناسی  واحد علوم  اسالمی  دانشگاه آزاد  مدیریت آموزشی.، 

 تحقیقات خوزستان.

بررسی جایگاه مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس نظریه    (.1383حسین قلی زاده، رضوان )
 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه فردوسی مشهد.. پایاننوناکا و رابطه آن با فرهنگ سازمانی

بینی آمادگی پذیرش تغییر پیش(.  1397)   معصومه  ر،پوحسین ؛  نصیری، ماریا؛  رایی، امینک   محمد؛  پور،حسین

مؤلفه  از روی  دانشگاه  واحد  کارکنان  اسالمی  آزاد  دانشگاه  مطالعه:  )مورد  سازمانی  فرهنگ  های 

سازمانی.  اهواز( و  شغلی  مشاوره  در    .90  - 71(،  37)،  فصلنامه  شده  از    1400آبان    29بازیابی 
https://jcoc.sbu.ac.ir/article_99902_3124d0ba990173bb36204f9be623d1fb.pdf 

ها، کتابخانهها و عوامل مؤثر بر اشتراك دانش در سازمان  بررسی وضعیت، شیوه (.  1386فر، پریسا )انیخاتم
 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد. . پایانها و مراکز آستان قدس رضویموزه 

)خاك محمود  ابوالقاسمی،  محمد؛  قهرمانی،  محمدحسن؛  پرداختچی،  عباس؛  رابطه    (.1388پور،  بررسى 

- 91پنجم:    ، شماره راهبرد فرهنگعلمی.  هیئت فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در بین اعضاى  

در  106 شده  بازیابی  از   1400آبان    29. 
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/594656 / 

شام  میدح  ان،یمیرح  )زنجان  یو  هانیه  سازمان(1390ی،  فرهنگ  عوامل  تأثیر  فرا  یبرا  ی.    ی ندها یاستقرار 

پژوهشنامه پردازش و  کشور.    یاتیسازمان امور مال  یزیرو برنامه   ی دانش در معاونت فناور  تیریمد

https://www.sid.ir/FileServer/JF/45513920408.pdf
https://profdoc.um.ac.ir/articles/a/203317.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/43013923405.pdf
https://www.sid.ir/FileServer/JF/79413880411.pdf
https://jcoc.sbu.ac.ir/article_99902_3124d0ba990173bb36204f9be623d1fb.pdf
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/594656/
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/594656/
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/594656/
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)ویژه  اطالعات  بازیابی شده در  1007-989،  (4)  26  سنجی(،نامه علم مدیریت  از    1400آبان    29. 
fa.html-1531-1-https://jipm.irandoc.ac.ir/article 

)  یی،وفا  و   جالل   ،مرادی  ؛اکبر  ،سلیمی بررس139۵رضا  سازمان  ی(.  فرهنگ  مد  یرابطه  در   یریتو  دانش 

. 64  -49(،  3)  11،  یآموزش  یریت مد  هاینوآوری  یدار(.  وپرورش شهر خدابنده )قسازمان آموزش

 https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1195009از   1400آبان   29بازیابی شده در 

رحمان )  غفاری،  یحیی  نیا،  رستم  فرهنگ 1396و  کژکارکردهای  اجتماعی:  تنبلی  و  سازمانی  اینرسی   .)

از    1400آبان    29. بازیابی شده در  332  -307(،  2)  9، جلد  مدیریت دولتیسازمانی بوروکراتیک.  
JF/45213960206.pdfhttps://www.sid.ir/FileServer/ 

 ( بابایی سنگلجی، محسن  بگلو، جواد؛  (. تحلیل کانونی رابطه فرهنگ 1391قالوندی، حسن؛ امانی ساری 

. 9-28(،  4)  8.  های نوین تربیتی. اندیشهآموزانهای روانشناختی اساسی در میان دانشمدرسه با نیاز

در   شده  از   1400آبان    29بازیابی 
https://jontoe.alzahra.ac.ir/article_325_d85e0bcc2542cbbc30afc247f9ed85b5.pdf 

تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی و رابطه آن با توانمندسازی  (. 1397شیخی، ایوب ) کاوه، داود؛ سالجقه، سنجر؛

  ، دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالیروانشناختی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد.  

urnal.nkums.ac.ir/articlehttp://jo-1-1597-از    1400آبان    29. بازیابی شده در  100-93(،  3)  10

fa.pdf 
( مجتبی  کاخکی،  نظام (.  1393کفاشان  زیر  و  دانش  مدیریت  راهبردهای  هماهنگی  در سنجش  آن  های 

.  سازی مدیریت دانشها و نقش آن در پیاده ی دانشگاه با راهبردها  های مرکزی دانشگاهی کتابخانه

 دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد.  رساله

  ، ترمه   نشر  :انتهر  .نسانیا  راـفتارزش از ر  ،یدبرراـک   تحلیل  :مانی زرفتارسا  مدیریت(.  1380اصـغر )  مشبکی،
 . دوم پچا

فراتحلیل تأثیر فرهنگ سازمانی بر (.  1391عابدی، احمد؛ هویدا، رضا؛ سیادت، علی )میرحیدری، اشرف؛  

های تحقیقات در روش، ابزار،  تفاوت   (1380-1391)  های ایراناستقرار مدیریت دانش در سازمان

تحلیلنمونه  و  آموزشی.  گیری  نوین  در  96-77،  رویکردهای  شده  بازیابی  از    1400آبان    29. 
https://nea.ui.ac.ir/article_19082.html 

عبدالزهرا؛ آذین؛    نعامی،  پور،  )تقی  عبدالکاظم  شغلی، 1390نیسی،  انگیزش  با  سازمانی  فرهنگ  رابطه   .)

.  مجله علوم رفتاریشناختی.  گری توانمندسازی روان اشتیاق شغلی و رفتارهای نوآورانه با میانجی

در  334  –  32۵(،  4)۵ شده  بازیابی  از   1400آبان    29. 
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/916831 

https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-1531-fa.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1195009
https://www.sid.ir/FileServer/JF/45213960206.pdf
https://jontoe.alzahra.ac.ir/article_325_d85e0bcc2542cbbc30afc247f9ed85b5.pdf
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1597-fa.pdf
http://journal.nkums.ac.ir/article-1-1597-fa.pdf
https://nea.ui.ac.ir/article_19082.html
https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/916831
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:  از    1400آبان    29در  
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