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 عوامل مؤثر بر  بالندگی فرهنگ دانایی

  
  2)مونا. کلهر( .1 *)اله فرج. رهنورد(

  ، تهران، ایرانریزي ی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهدانشیار موسسه عال - 1
  ، تهران، ایرانکارشناسی ارشد مدیریت دولتی -2 

  )18/11/1392 :تاریخ پذیرش  -12/09/1392 :دریافتتاریخ (
  

  چکیده
هایی است که در میان آنها فرهنگ مستلزم تأمین زیرساخت دانش اثربخش و کارامد مدیریت سازيهپیاد

ها و موسسات آموزشی عالی نیازمند بنابراین، دانشگاه. از جایگاه خاصی برخوردار هستندسازمانی مناسب 
ها ارزش مبینفرهنگ دانایی . فرهنگ دانایی هستند که در خلق و تسهیم دانش به آنان کمک کندنوعی 

این مقاله  .کنند یل و تشویق میهاي مدیریت دانش را در یک سازمان تسهو باورهایی است که فعالیت
پژوهش را  جامعه آماري این. در بالندگی آن است مؤثرعوامل کلیدي فرهنگ دانایی و  سنجشدنبال به

هاي آماري با پژوهش از داده. دهددو شهر تهران و قزوین تشکیل میواحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی در 
دهد که فرهنگ دانایی در دانشگاه هاي پژوهش نشان مییافته. نامه گردآوري شده استپرسش طریق

حد از  تر پایین ،هران جنوبآزاد واحد علوم و تحقیقات، واحد تهران مرکز، واحد تهران شمال، واحد ت
گر آن است در ضمن،  نتایج پژوهش نشان. متوسط و در دانشگاه آزاد واحد قزوین در حد متوسط است

و  رهبري، تبلیغ، اجتماعات کاري، استخدام از؛ دکه عوامل کلیدي مؤثر در بالندگی فرهنگ دانایی عبارتن
  .محیط فیزیکی

  کاربرد دانش و دانش، تسهیم دانشفرهنگ دانایی، خلق بالندگی  :واژگان کلیدي

  مقدمه -1
رقابتی جهت کسب مزیت مهم عنوان یک منبع محور، به شناسایی دانش بهظهور اقتصاد دانش

هاي مدیریت دانش در سطح نوبه خود مستلزم اجراي برنامه این امر به. ناپذیر منجر شده است زوال
ین فرهنگ سازمانی را یکی از آشکارترپروساك  مانند دانپورت ومحققین بسیاري . سازمان است

باید در فرهنگ سازمانی  ،اولیور و کاندادياز دیدگاه . ]5[دانندارکان موفقیت یک طرح دانشی می
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هاي مدیریت دانش فعالیتاز بدون وجود فرهنگی که  .]23[هاي مدیریت دانش قرارگیردکانون برنامه
انتظار هاي مدیریت دانش از فعالیتتوان  نمیداش دهد، عملکرد مناسبی ، تشویق و پاحمایت کند

  .داشت
فراد اندکی سهم کلیدي در مدیریت دانش و بهبود پایدار سازمانی دارد، اما ا ،هرچند فرهنگ سازمانی
فرهنگ دانایی را مورد بحث قرار ) 2007(و شنگ و سان  ، سابريمانند جونز و همکاران

جدیدي از فرهنگ سازمانی، فرهنگ دانایی از چنان اهمیتی   نوععنوان به. ]32و30و15و6[اند داده
توانند با تغییرات عصر ها و موسسات آموزش عالی برخوردار است که بدون آن نمیبراي دانشگاه

وسسات آموزش عالی، دانش ها و دیگر مکسب و کار دانشگاه ،در حقیقت. مدیریت دانش مقابله کنند
رو، توسعه  از این. تحت فشار نیروهاي بازار هستند ،ها، همانند دیگر صنایعاین سازمان .]11[است

براي  راهبرديهاي مدیریت دانش مانند فرهنگ دانایی نه یک گزینه بلکه یک ضرورت زیرساخت
در توسعه فرهنگ  مؤثرشناخت عوامل  ،هدف این مقاله بر این اساس .موسسات آموزش عالی است

  .باشدمیها و موسسات آموزش عالی ر دانشگاهدانایی د

  مروري بر مبانی نظري -2
  فرهنگ داناییسنجش   -1-2

منظور هدایت دانش فردي در جهت اهداف سازمانی، باید معتقدند سازمان به) 1996(وچینوناکا و تاک
عبارت دیگر، مدیریت دانش به. ]22[ایجاد نمایدمحیطی براي اشتراك، انتقال و تقابل دانش در میان 

رو، فرهنگ سازمانی  از این]. 2[اشتراك دانش تاکید دارد در راستايبه تغییر فرهنگ سازمانی 
گران شناسایی شده است  از پژوهش بسیاريدر موفقیت مدیریت دانش از سوي  مؤثرعنوان عامل  به
]29 .[ 

رفتار سـازمانی   که هاي مشتركگرایش ها، باورها، وش، ارزاتضوفرهنگ سازمانی الگویی است از مفر
هـا،   فرهنگ سازمانی در سه الیه مصنوعات، ارزش ،مطابق نظر شاین ].31[دهندرا تحت تاثیر قرار می

آورد  حسـاب  بـه  فرهنگ سازمانیاز اي گونهتوان فرهنگ دانایی را می. بنیادین وجود داردمفروضات و 
سـهیم، کـاربرد و   اکتسـاب، ت  /ازمان از طریـق خلـق  که موجب کسب مزیت رقابتی و بهبود پایدار سـ 

تنهـا افـراد،    اسـت کـه نـه    ی از فرهنگگونه خاص مبینفرهنگ دانایی،  ].32[شود ارزشیابی دانش می
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تا با خلـق، تسـهیم و    دانند، بلکه در تالش هستندتسهیم دانش را در چنین فرهنگی عمل طبیعی می
گام بوده و از طریق خالقیت و نـوآوري در فضـاي   نی پیشهاي سازماکارگیري آن در زمینه  فعالیتهب

  . باشند رو پیشرقابتی 
از فرهنگ سازمانی مورد توجه اندیشمندان واقع شده  ايعنوان گونهامروزه، سنجش فرهنگ دانایی به

، 1هاي سنجش فرهنگ دانایی باتوجه به فرآیند خلق، تسهیم و کـاربرد دانـش در جـدول    سازه. است
  .است خالصه شده

  هاي سنجش فرهنگ داناییشاخص - 1جدول 

  تعریف  ها سازه  لفه فرهنگ داناییمؤ

  خلق دانش
  ]5[نسبت به دانش افراد مثبت باورها و گرایش  دیدگاه فردي

  ]14و 8[سطح انگیزش افراد براي خلق دانش  انگیزش
  ]1[فضاي باز براي اکتشاف و دسترسی به اطالعات  فضاي باز

  تسهیم دانش

  ]14و8[سطح انگیزش افراد براي تسهیم دانش  انگیزش

  اعتماد
سطح اعتماد میان  واحدهاي فرعی و کارکنان 

  ]34و24[سازمان

  تعامالت اجتماعی
تعامالت هوشیارانه افراد در سازمان و تالش جمعی افراد 

  ]35[براي رشد و بهبود مستمر
  ]20[افراد به تسهیم دانش سطح باالي تعهد  تعهد
  ]19[قدرت است توسعه، تسهیم دانشباور به اینکه   قدرت

  کاربرد دانش

  ]14و8[سطح انگیزش افراد براي کاربرد دانش  انگیزش

  آزادي عمل
کارگیري دانش در انجام هآزادي عمل افراد براي ب

  ]35[وظایف

  حمایت مدیریت
هاي کاربرد پشتیبانی مدیریت ارشد از تمامی فعالیت

  ]4[دانش
  ]20[افراد به کاربرد دانش سطح باالي تعهد  تعهد
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  در بالندگی فرهنگ دانایی مؤثرعوامل کلیدي  -2-2
اي زمینه طور قابل مالحظهفرهنگ دانایی عواملی هستند که بهدر بالندگی  مؤثرعوامل کلیدي 

عوامل مک درموت و اودل زعم به. آورندفراهم میهاي دانشی فرهنگی مناسبی را براي اجراي پروژه
ب و سین تسهیم دانش و اهداف کارتباط روشن بایجاد ) 1 ؛از مؤثر بر توسعه فرهنگ دانایی عبارتند

تسهیم دهی باطارت )3شرایط سازمانی؛ متناسب با  هاي تسهیم دانشفعالیت سازيبومی) 2؛ کار
 توانمندسازي )4 ان هستند؛طور گسترده مورد پذیرش افراد سازمههاي اصلی که بدانش با ارزش

هرچند عوامل فوق در بالندگی فرهنگ سازمانی مؤثر هستند، اما .  ]19[در سازمانهاي انسانی شبکه
هایی که براي  از میان تالش. دار نیستندي تبیین توسعه فرهنگ دانایی برخوراز جامعیت الزم برا

، مدل اولیور و کاندادي است شناسایی عوامل کلیدي در بالندگی فرهنگ دانایی صورت گرفته
  .دهدپوشش می 2را مطابق جدول  مؤثرعامل ده اي برخوردار است که از جایگاه ویژه) 2006(

  ]23[الندگی فرهنگ داناییدر ب مؤثرعوامل  - 2جدول
  تعریف عملیاتی  عامل  ردیف

  ]28و8و4و3[و رهبري مدیریت دانش در تمامی سطوح مدیریت توانمندسازي کارکنان  رهبري  1
  ]26و23و12و5[هاي مدیریت دانشساختار پیوندي با وظایف و نقش  ساختار سازمانی   2
  ]23[رسانی و تبلیغ مدیریت دانشبرقراري ارتباطات براي اطالع  تبلیغ  3

  زیرساخت  4
هاي اطالعات و عنوان زیرساخت اینترانت و اکسترانت بهایجاد درگاه دانش در اشکال 

  ]33و7[سازمانارتباطات در 

  تخصیص زمان  5
و تسهیم دانش در میان  کافی براي یادگیري، همکاري، خلق تخصیص زمان و فرصت

  ]16[کارکنان
  ]10[تسهیل جریان دانش از طریق درهاي باز، فضاهاي مشترك و جلسات گروهی  محیط فیزیکی  6

  استخدام دانشگران  7
تسهیم دانش و کارتیمی گرایش مثبت گر که به کارگیري افراد دانشهارزیابی و ب

  ]13[دارند
  ]32و18و5[شناخت و استقرار سیستم پاداش مناسب براي ترغیب تسهیم دانش  سیستم پاداش  8
  ]27و21[محور سازي فرایندهاي دانشبهینه  مدیریت فرایند  9

  کارياجتماعات   10
در زمینه   هایی براي اقدام عملیهاي همکاري و تشکیل کارگروهتأمین زیرساخت

  ]36و25و17[مدیریت دانش
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  روش تحقیق -3
زیرا نتایج آن در بهبود و توسعه فرهنگ  نوع استفاده، تحقیقی کاربردي استاین پژوهش از نظر 

از نوع همبستگی  پیمایشی -توصیفی یپژوهش شناختی نیز از نظر روش. د داردقابلیت کاربر ،دانایی
دانشکده  44ت علمی و کارشناسان در ران، اعضاي هیأاین پژوهش شامل مدیجامعه آماري . است

از که باشند  ر مینف 3956واحدهاي دانشگاه آزاد اسالمی شهرهاي تهران و قزوین است که جمعاً 
نفر انتخاب و به نسبت تعداد افراد در میان  905 تعدادمیان آنها با استفاده از فرمول کوکران به 

 يهابراي گردآوري داده. شهرهاي تهران و قزوین توزیع شده است گانه دانشگاه آزاد در پنجواحدهاي 
روایی   . استفاده شده است 2و1مبانی نظري جداول  ساخته مبتنی بر نامه محققاز پرسش پژوهش
نیز با استفاده از روش آلفاي کرونباخ  آنو اعتبار  بررسیدر مرحله مطالعه مقدماتی  پرسشنامهصوري 

  .گر اعتبار نسبتاً باالي پرسشنامه استگردید که نشانمحاسبه  8/0به تعداد 
هاي پژوهش  بر توسعه آن، پرسش مؤثرباتوجه به ادبیات مرتبط با سنجش فرهنگ دانایی و عوامل 

  ؛تدوین شوندزیر شرح به
  فرهنگ دانایی در واحدهاي دانشگاه آزاد تهران و قزوین در چه سطحی است؟. 1
  ؟دارند کاندادي بر بالندگی فرهنگ دانایی تأثیرآیا عوامل مدل اولیور و . 2

  هاي پژوهش یافته -4
هاي پژوهش مستلزم تعیین سطح فرهنگ دانایی، تعیین سهم و نقش عوامل دهی به پرسشپاسخ

  .شوداشاره می در ادامه به آنهامؤثر بر توسعه فرهنگ دانایی است که 

  سنجش سطح فرهنگ دانایی -1-4
هاي هریک از آنها برحسب سازه) خلق، تسهیم، و کاربرد(هاي فرهنگ دانایی آمارهاي توصیفی مولفه

دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین بیشترین شود،  طور که دیده میهمان. است ارائه شده 3در جدول 
و بقیه  باشدارا میهاي فرهنگ دانایی دهار دانشگاه دیگر در زمینه مولفهمیانگین را در مقایسه با چ

و تسهیم دانش در کلیه  زیر حد متوسط قرار دارند ها در رابطه با سه مولفه فرهنگ داناییگاهدانش
  .حد متوسط قرار دارد تر پایینواحدهاي دانشگاهی 
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 تهران و قزوین واحدهاي دانشگاه آزاد مقایسه فرهنگ دانایی -3جدول شماره 
  فرهنگ                

  واحد دانشگاهی
  فرهنگ

  خلق دانش
فرهنگ 

  تسهیم دانش
فرهنگ کاربرد 

  دانش
  فرهنگ دانایی

  74/2  83/2  67/2  70/2  علوم  و تحقیقات
  59/2  58/2  54/2  64/2  تهران مرکز
  55/2  51/2  54/2  55/2  تهران شمال
  75/2  82/2  71/2  71/2  تهران جنوب

  03/3  23/3  86/2  3  قزوین

 tبراي پاسخ به این پرسش که فرهنگ دانایی در چه سطحی است، فرضیه آماري زیر مطرح و آزمون 
  .  منعکس شده است 4کار گرفته شد که نتایج آن در جدول شماره هها ب اي براي تحلیل دادهتک نمونه

  
   H0:   3  .     فرهنگ دانایی دانشگاه کمتر یا مساوي حد متوسط است

  H1:   3              .باالتر از حد متوسط است فرهنگ دانایی دانشگاه                                
      

است اما  05/0هرچند سطح معناداري مشاهده شده کوچکتر از  شودطور که در جدول دیده می همان
گر آن است که در فاصله در رابطه با واحدهاي دانشگاه آزاد در تهران، نشان tمنفی بودن مقدار 

دست آماده ت که میانگین بهالبته باید در نظر داش. توان رد کردرا نمیفرضیه صفر % 95اطمینان 
حد تر از  پایینبراي واحدهاي دانشگاه آزاد گویاي آن است که در مجموع سطح فرهنگ دانایی 

مثبت است اما سطح معناداري  tرغم اینکه در دانشگاه آزاد واحد قزوین نیز علی. متوسط است
به سخن دیگر در فاصله . توان فرضیه صفر را رد کرداست، پس نمی 05/0مشاهده شده بزرگتر از 

توان در مجموع می. فرهنگ دانایی در دانشگاه آزاد واحد قزوین در حد متوسط است% 95اطمینان 
دانشگاه آزاد در شهرهاي واحدهاي  نش درگفت که زیرساخت فرهنگی براي استقرار مدیریت دا

  . تهران و قزوین در حد مطلوب نیست
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  آزمون سطح فرهنگ دانایی در واحدهاي دانشگاه آزاد تهران و قزوین  - 4جدول

  میانگین  واحد دانشگاهی
انحراف 

  معیار

  3= ارزش آزمون

t 
درجه 
  آزادي

سطح 
  معناداري

  %95فاصله اطمینان 
  کرانه باال  کرانه پایین

  -15/0  - 36/0  000/0  131  - 034/5  59/0  74/2  واحد علوم تحقیقات
  -25/0  - 56/0 000/0  87  - 140/5  74/0  59/2  واحد تهران مرکز
  - 26/0  - 62/0 000/0  53  - 007/5  64/0  55/2  واحد تهران شمال
  -09/0  -39/0  002/0  36  - 348/3  45/0  75/2  واحد تهران جنوب

  18/0  -11/0  645/0  28  466/0  41/0  035/3  واحد قزوین

  بر بالندگی فرهنگ دانایی مؤثرعوامل تعیین میزان تأثیر هر یک از  -2-4
 رگرسیون خطیتحلیل ) بر  توسعه  فرهنگ دانایی مؤثرعوامل تعیین ( آخربراي پاسخ به پرسش 

 دست آمدههنتایج ب. منعکس شده است 5کار گرفته شد که نتایج آن در جدول  به گام به روش گام به
عامل در معادله رگرسیونی  5دهد که از ده عامل مطرح شده در مدل اولیور و کاندادي تنها می نشان

) 4گران؛ استخدام دانش) 3تبلیغ؛  راهبرد) 2رهبري؛ ) 1 ؛از این عوامل عبارتند. ]23[شوندوارد می
  .محیط فیزیکی) 5؛ و کارياجتماعات 

  فرهنگ دانایی بالندگینتایج تحلیل رگرسیونی  - 5جدول 

  مدل
   ضرایب استاندارد  ضرایب غیر استاندارد

t 
 

سطح 
  )Beta( بتا  خطاي معیار B  معناداري

  C(  02/1  068/0    19/15  000/0(مقدار ثابت 
  000/0  94/5  32/0  040/0  24/0  رهبري

  000/0  44/4  26/0  041/0  18/0  تبلیغ مدیریت دانش
  006/0  74/2  13/0  030/0  08/0  استخدام دانشگران
  010/0  59/2  12/0  031/0  08/0  اجتماعات عملی
 017/0 38/2 11/0 029/0 07/0 محیط فیزیکی

Dependent Variableفرهنگ داناییبالندگی   ؛ , F= 142/11, P<.000, R2= .68 
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درصد از  68 گانه در مجموعپنجشود، متغیرهاي مستقل دیده می) 5(جدولطور که در همان
بنابراین، عوامل تأثیرگذار . کنندرا تبیین می) بالندگی فرهنگ دانایی(تغییرپذیري در متغیر وابسته 

ابط بین بالندگی فرهنگ توان رودر مجموع می. انددیگري هستند که در این پژوهش شناخته نشده
  .یر نشان دادزشرح معادله عنوان متغیر وابسته و متغیرهاي مستقل را بهدانایی به

استخدام  13/0+ تبلیغ براي مدیریت دانش  26/0+ رهبري  32/0= بالندگی فرهنگ دانایی
   02/1+ هاي محیط فیزیکی ویژگی 11/0+ اجتماعات کاري  12/0+ گران  دانش

  و پیشنهاد گیرينتیجه -5
 نوعیهاي مدیریت دانش توسعه سازي برنامهات پژوهش اشاره شد،  الزمه پیادهطور که در ادبیهمان

پنج دانشگاه آزاد اسالمی شهرهاي در را فرهنگ دانایی این پژوهش سطح . محور استفرهنگ دانایی
 سطح فرهنگ دانایی گر آن است کههاي پژوهشی نشانیافته. داد قرار مورد سنجش تهران و قزوین

گ دانایی به اید براي توسعه فرهناین امر گویاي آن است که ب. حد متوسط است تر ازپایینآنها 
بر توسعه فرهنگ  مؤثررو، درجه تاثیرگذاري عوامل از این. ذار همت گماشتشناسایی عوامل تأثیرگ

گام مورد بررسی بهروش گامدانایی بر مبناي مدل اولیور و کاندادي با استفاده از رگرسیون خطی و به
متغییر . عامل وارد مدل شدند پنجتنها  پژوهشدر مدل  موجودعامل  10از میان . ]23[قرار گرفت

تبلیغ مدیریت "عامل . گذار شناخته شدمهمترین عامل تأثیر 32/0گرسیونی با ضریب ر "رهبري"
،  "گردانشاستخدام افراد "عوامل . رار گرفتدر جایگاه دوم ق 26/0با ضریب رگرسیونی  "دانش

هاي در مرتبه 11/0و  12/0، 13/0ایب رگرسیونی با ضر "یمحیط فیزیک"، و "کارياجتماعات "
  .بعدي از نظر تاثیرگذاري قرار گرفتند

پذیري در از تغییر% 68گانه، پنجدر ضمن، بررسی برازش مدل رگرسیونی نشان داد که عوامل 
از % 32عبارت دیگر، به. ند که مدل نسبتاً مناسبی استکنبالندگی فرهنگ دانایی را تبیین می

ه در این پژوهش ري در بالندگی فرهنگ دانایی توسط عوامل دیگر قابل تبیین است کپذیتغییر
گانه مدل اولیور و  10توان تمامی عوامل عالوه، این پژوهش نشان داد که نمیبه. شناخته نشدند

  . عنوان عوامل مؤثر در توسعه فرهنگ دانایی قلمداد کردبهجامعه مورد مطالعه را در ) 2006(دي کاندا
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شـهرهاي   باید در نظر داشت که این پژوهش تنها یک مطالعه مـوردي در واحـدهاي دانشـگاه آزاد در   
. هاي کشـور قابـل تعمـیم نیسـت    دانشگاههاي آن به دیگر شود، لذا یافتهتهران و قزوین محسوب می

بـا کمـی اغمـاض     دهاي دانشـگاه آزاد در سراسـر کشـور و   هاي محیطی واحـ البته، باتوجه به شباهت
هرحـال،  به. خواهد بودهاي این پژوهش در دیگر واحدهاي دانشگاه آزاد نیز معتبر توان گفت یافته می

اقدامات زیر براي توسعه فرهنگ دانـایی   ودشپیشنهاد می ،مؤثرعامل کلیدي  باتوجه به شناسایی پنج
رهبـري مـدیریت دانـش در    ) 2توانمندسـازي کارکنـان؛   ) 1 پذیرد؛در واحدهاي دانشگاه آزاد صورت 

گـزینش و  ) 4رسانی و تبلیغ مدیریت دانش؛ برقراري ارتباطات براي اطالع) 3 تمامی سطوح مدیریت؛
ارتقـاي کیفیـت   ) 6و  هاي همکـاري در دانشـگاه  تأمین زیرساخت) 5؛ مناسب گراستخدام افراد دانش
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