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  مقدمه
اي در ها شناخت و آگاهی فزایندهدر باب اهمیت دانش، به عنوان یک منبع مهم براي سازمان

اقتصاد جدید دانش محور، اهمیت بسیار ). 1،1999لئونارد(محیط کسب و کار به وجود آمده است
ها در اقتصاد جدید، افراد و سازمان. یل استبراي انتشار و کاربرد اطالعات و دانش و تولید آن قا

قابلیت یادگیري،. متعهد به حفظ و ارتقاي دانش به عنوان سرمایه در جهت نوآوري هستند
هاي دانش محور شده ها در اقتصادها و سازمانپذیري و تغییر، عامل اصلی براي بقاء شرکتوفق
ها، به خود حققان و مدیران اجرایی سازمانمدیریت دانش توجه بسیار زیاد دانشگاهیان و م. است

اي از  اي، شالوده رشته مدیریت دانش به عنوان مفهومی بین  .)1385جمشیدي،(جلب کرده است
رسانی، اقتصاد، کامپیوتر و نظایر  علوم کتابداري و اطالع هاي مدیریت، هاي مختلف از رشته توانایی

هاي  هاي مختلفی با دیدگاه در بازار نشر، کتاب به همین دلیل است که. گیرد آن را در بر می
ابعاد مختلفی  ).1387حسن زاده،(نظران مختلف به چاپ رسیده است صاحب مختلف و از سوي

توانند بر مولفه مدیریت دانش ها با توجه به شرایط بومی آن سازمان میدر هر یک از سازمان
حوزه مدیریت دانش، شرکت توانیر  هاي فعال دریکی از شرکت. کارکنان موثر واقع شوند

این شرکت همواره تالش نموده است تا در زمینه مدیریت دانش عملکرد مناسبی را از . باشدمی
غالب تحقیقات صورت گرفته در حوزه مدیریت دانش در این شرکت در بررسی . خود نشان دهند

این در حالیست . گرفته است هاي سازمانی مورد استفاده قرارتاثیر مدیریت دانش بر سایر مولفه
این در حالیست که با . هاي موثر بر مدیریت دانش کمتر مورد توجه قرار گرفته استکه زمینه

هاي توان ضمن شناسایی مولفههاي ایجاد، گسترش، توزیع و نگهداري دانش میبررسی زمینه
ها سطح مدیریت لفهزمینه ساز براي بهبود مدیریت دانش تالش شود تا با استفاده از این مو

در این تحقیق تالش داریم تا به بررسی ارتباط بین تعهد و فرهنگ . دانش سازمان را ارتقا بخشید
  .سازمانی با مدیریت دانش در شرکت توانیر بپردازیم

  
  ات و پیشینه تحقیقادبی

  ارتباط بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی
یکی از . ها براي بقا به دنبال ابزاري نوین باشندکند که سازماندنیاي متغیر امروز ایجاب می

. ها را در تامین این اهداف یاري کند، مدیریت دانش استتواند سازماناین ابزارهایی که می
کند تا اطالعات مهم را یافته، گزینش، ها کمک میمدیریت دانش فرآیندي است که به سازمان
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تحقیقات مختلف در حوزه مدیریت دانش، با . )1390شافعی و الوه،(سازماندهی و منتشر کنند
در اکثر این تحقیقات مدیریت . ابعاد مختلفی، به بررسی وضعیت این شاخص پرداخته است

دانش در قالب کسب دانش، خلق دانش، توزیع دانش، استفاده از دانش، نگهداري از دانش مورد 
ها فرآیند مدیریت دانش را انهنگامی که سازم). 1،2009فانگ و چویی(بررسی قرار گرفته است

).2006و همکاران، 2یه(گذارد مطلع باشندبایست از عواملی که بر آن تاثیر میکنند، میآغاز می
در برخی از این تحقیقات به بررسی ارتباط بین عوامل انسانی همچون تعهد سازمانی با مدیریت 

اسکاربرو و ). 4،2003سلوپ، به نقش از هی3،2001استوریس و کوینتاس(دانش پرداخته اند
تواند به مدیریت دانش هایی که مدیریت منابع انسانی می، مرور جامعی بر شیوه)2000(5کارتر

در این تحقیق تعهد سازمانی به عنوان یکی از ابعاد مدیریت منابع . مرتبط شود ارائه داده است
تواند گستره اي از  میمدیریت دانش .  انسانی، در ارتباط با مدیریت دانش مطرح شده است

تر بهبود ببخشد، اما  هاي عملکرد سازمانی را با قادر ساختن شرکت به عملکرد هوشمندانه  ویژگی
این به تنهایی کافی نیست، چرا که مدیریت دانش براي آن که قابل استفاده باشد، نیازمند به 

دانش را با جان و دل باشد، که فرآیند مدیریت شان میکارکنانی متعهد به سازمان و حرفه
در مطالعه ادبیات تحقیقاتی مرتبط در رابطه بین ). 1392بردبار،(بپذیرند و آن را اجرا کنند

براي مثال . مدیریت دانش و تعهد سازمانی بیشتر بر بعد تسهیم دانش تاکید شده است
اکید هاي مهم در زمینه تسهیم دانش بر بعد تعهد سازمانی تدر بررسی مشخصه) 2007(6لین

هاي تجربی و مفهومی مشخصی براي توسعه البته باید خاطر نشان نمود که پایه. نموده است
ولی، به هر حال باید بر . مطالب در حوزه رابطه بین تعهد سازمانی و مدیریت دانش وجود ندارد

آنها  به حفظ کارکنانشان از طریق حفظ تعهد کاري در هااین نکته نمود که در ابتدا، نیاز سازمان
خروج باالي کارکنان دانشی در سازمان به معنی از دست دادن هر دو دانش . باشدپذیر میامکان

 7روچا(شودباشد که به عنوان مزیت رقابتی بلقوه سازمان شناخته میضمنی و عینی سازمان می
بعد  در این میان در قالب تحقیقات صورت گرفته در زمینه تعهد سازمانی سه). 2008و همکاران،

  ).8،2007لبت مدین و همکاران(تهنجاري، تکلیفی و مستمر مورد بررسی قرار گرفته اس
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  ارتباط بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی
ها، هاي سازمانی شامل فرهنگ، سیاستدانش مفهوم چند وجهی است و در بسیاري از هویت

قدرت دانش نیازمند  اعمال).  1،2007بوزبورا(اسناد و اعضاي سازمان جاسازي شده است
اي است که در مقایسه با مدیریت اطالعات، عالوه بر زیرساخت فیزیکی، هزیرساخت گسترد
این زیرساخت شامل دو مؤلفه ). 1384عدلی،(اجتماعی را نیز دربرمی گیرد –زیرساخت انسانی 

ند کهاي جمعی که مسیر جریان و دسترسی به دانش را هدایت مییکی فرهنگ و ارزش. است
هر دو مستلزم کیفیت مطلوب منابع انسانی و سرمایه گذاري . و دیگري اعتماد) فرهنگ تسهیم(

ایجاد محیطی که اعضا حاضر به سهیم سازي دانش با یکدیگر باشند، محیطی بدون ترس . است
ر می رساند و نوآوري را ترویج و سرشار از اعتماد ایجاد می کند که زایش دانش را به حداکث

  ). 2،2004هویت(دهدمی
عوامل فرهنگی ) 2006(3در اهمیت نقش فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش اخوان و جعفري

ها را به را از عوامل شکست مدیریت دانش می دانند که می توان با رفع مشکالت، شکست
ها فرهنگ دانش محور را، فرهنگی معرفی کرده اند که براي دانش ارزش آن. موفقیت مبدل کرد

در حقیقت، فرهنگ سازمانی . است و خلق، تسهیم و به کارگیري آن را تشویق می کندقائل 
الیی و (تواند به عنوان مانعی اساسی بر سر راه کسب و به کار گیري دانش عمل کندمی
هاي هر نظام مدیریت از طرفی چون تغییر فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین جنبه). 4،2007لی

عیت فرهنگ سازمانی موجود و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش باشد، بررسی وضدانش می
دارند در همین راستا، برخی اندیشمندان اذعان می). 1389صادقی و همکاران،(اشدبضروري می

هاي مناسبی بپردازند که فرآیند مدیریت دانش را تسهیل بایست به ترویج ارزشکه مدیران می
یقت، فرهنگی که حامی نوآوري باشد، رابطه معناداري با در حق). 2007،الیی و لی(نمایدمی

و فرهنگی که از مدیریت دانش حمایت کند، یکی ) 2007و همکاران، 5چانگ(مدیریت دانش دارد
هاي دانشی است که البته ایجاد آن کار دشواري یکی از مهم ترین عوامل براي موفقیت فعالیت

در ). 6،2004لین و لی(وجود رهبري توانمند استها و ها و رفتاربوده و مستلزم تغییر در نگرش
هاي و مولفه) 2000(7این تحقیق ابعاد فرهنگ سازمانی در قالب مدل فرهنگ سازمانی کوئین
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هاي غالب، رهبري، مدیریت کارکنان، تاکید استراتژیک، مدیریت کارکنان و انسجام مورد ویژگی
.گیردبررسی قرار می

  
  روش تحقیق

حاظ نوع تحقیق کاربردي است و بر اساس چگونگی بدست آوردن این پژوهش  از ل
که هدف تحقیق توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آور و از آنجاییهاي مورد نظر میداده

با .شودباشد از نوع تحقیقات همبستگی استفاده میهاي تحقیق میبررسی رابطه بین متغیر
رو مکانی تحقیق را شرکت توانیر و کلیه کارمندان چنین قلم توجه به هدف اصلی تحقیق و هم
که بر اساس برآوردهاي صورت گرفته تعداد کل جامعه . دهندو مدیران این شرکت تشکیل می

هاي مختلف در در این تحقیق از آنجاییکه جامعه آماري به صورت. باشدنفر می 860مورد نظر 
مناسب براي کلیه کارکنان از روش نواحی مختلف تقسیم شده است به منظور ایجاد شانس 

تعداد نمونه مورد نظر نیز با استفاده از فرمول .شوداي ساده استفاده میگیري طبقهنمونه
  .شوداستفاده از فرمول زیر محاسبه می حجم نمونه با. شودیکوکران تعیین م

  
  

:N  ، حجم جامعه آماريn  : ،حجم نمونهZ  :دارد، که در سطح مقدار متغیر نرمال واحد استان
اگر در .مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است: Pباشد، می 1.96درصد برابر  95اطمینان 

قدار واریانس به حداکثر مقدار خود مدر این حالت . درنظر گرفت 0.5توان آن را اختیار نباشد می
.اشتباه مجاز مقدار d:، (q =1-p)درصد افرادي که فاقد آن صفت در جامعه هستند:  q.رسدمی

به موجب اطمینان .مورد معین گردید 267بنابر این تعداد نمونه آماري این تحقیق 
پرسشنامه  300بیشتر از رسیدن به این تعداد جواب و در نظر گرفتن شرایط مختلف تعداد 

ابزار جمع آوري اطالعات در  . بایست در مراکز مختلف توزیع گرددتهیه گردید که می
هاي تحقیق تهیه این پرسشنامه به منظور سنجش متغیر. رسشنامه می باشدتحقیق حاضر پ

در این . اي لیکرت بوده استگزینه 5طیف مورد استفاده در این پرسشنامه . گردیده است
، پرسشنامه )2000(1هاي استاندارد سنجش فرهنگ سازمانی کویینتحقیق از پرسشنامه

، و پرسشنامه ارزیابی اثربخشی فرآیندهاي )2007(2تعهد سازمانی لبت مدین و همکاران
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روایی پرسشنامه با استفاده از . استفاده شده است) 2009(1مدیریت دانش فانگ و چویی
همچنین به منظور آزمون پایایی تحقیق از آزمون ضریب . روش روایی محتوي تایید گردید

ه فرهنگ سازمانی پس از آزمون، ضریب آلفا در پرسشنام. آلفاي کرونباخ استفاده گردید
بدست آمد، که نشان   0.87و در بخش مدیریت دانش  0.97در بخش تعهد سازمانی  0.78

همچنین در این تحقیق از آمار استنباطی و . دهنده پایایی مناسب ابزار تحقیق بوده است
ها در خصوص نمونه را آمار توصیفی خالصه برخی اندازه گیري. توصیفی استفاده می شود

و آمار استنباطی به ما اجازه می دهد که درباره کل جمعیت آماري بر اساس ی دهدارائه م
در قسمت آمار استنباطی .نتایج حاصل از نمونه قضاوت کرده و به یک نتیجه کلی برسیم 

از روش تحلیل مسیر ) فرضیات اصلی و فرعی (هاي تحقیق براي بررسی رابطه بین متغیر
  .استفاده گردید  AMOS20سازي فنون آماري از نرم افزار براي پیاده . استفاده گردید 

  
  مدل مفهومی تحقیق

ارایه  1مدل مفهومی این تحقیق بر اساس سواالت و فرضیات تحقیق در شکل شماره 
در این مدل سه شاخص مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی به . شده است

  . هاي هر یک ارایه شده اندهمراه مولفه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل مفهومی تحقیق 1شکل شماره 
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  فرضیات تحقیق
.داري بین فرهنگ سازمانی و  مدیریت دانش وجود داردرابطه معنی-
  .داري بین تعهد سازمانی و مدیریت دانش وجود داردرابطه معنی-
  

  نتایج تحقیق
  آزمون برازش مدل

ارایه  2شماره طور که در شکل با توجه به آزمون برازش مدل مفهومی تحقیق همان
شده است رابطه ضعیفی بین مدیریت دانش با تعهد سازمانی و فرهنگ سازمانی با تعهد 

توان بیان نمود هاي مدیریت دانش میهمچنین در بخش متغیر. شودسازمانی مشاهده می
که با توجه به ضرایب تخمین نگهداري دانش بیشترین تاثیر را بر شاخص مدیریت دانش 

چنین در بخش تعهد سازمانی تعهد عاطفی تاثیر بیشتري بر متعهد نمودن هم. داشته است
هاي غالب باالترین تاثیر را در نهایت در بخش فرهنگ سازمانی نیز ویژگی. افراد داشته است

با توجه به ضریب باالي بدست آمده در رابطه . بر شاخص فرهنگ سازمانی داشته است
داري میان این دو مولفه وجود داشته بطه معنیرسد رافرهنگ و مدیریت دانش بنظر می

،  GFI=0.943، 74، درجه آزادي 157.90همچنین در این آزمون مقداري کاي دو . باشد
CFI=0.956 ،RMSEA=0.04 بدست آمده است که نشان از برازش مناسب مدل دارد.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  مدل مفهومی در حالت آزمون روابط:2شکل شماره 
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داري این نظور بررسی وجود ارتباط بین متغیرهاي تحقیق به بررسی معنیدر ادامه به م
:پردازیمارتباط می

  
  )دارينیآزمون مع(بررسی روابط بین متغیرهاي تحقیق

ه شده ئارا 1مدل مفهومی در جدول شماره  داري روابط در قالبدر این بخش بررسی معنی
  .است

  حقیقبررسی روابط بین متغیرهاي ت: 1جدول شماره 
  

ضریب 2متغیر 1متغیر 
تخمین

انحراف 
رد /تاییدداريمعنیtآمارهاستاندارد

رابطه
عدم رد***0.7020.1036.842فرهنگ سازمانی--->مدیریت دانش
-تعهد سازمانی--->مدیریت دانش

رد0.0260.106-0.250.803
1فرهنگ سازمانی--->هاي غالبویژگی

عدم رد***0.4570.0785.876فرهنگ سازمانی--->انرهبري سازم
عدم رد***0.720.116.532فرهنگ سازمانی--->مدیریت کارکنان
رد0.0550.0810.6740.5فرهنگ سازمانی--->تاکید استراتژیک
رد0.0850.0671.2710.204فرهنگ سازمانی--->معیارهاي موفقیت
عدم رد***0.4070.1063.836فرهنگ سازمانی--->انسجام سازمان
عدم رد1تعهد سازمانی--->تعهد هنجاري
عدم رد***0.9680.1247.795تعهد سازمانی--->تعهد مستمر

عدم رد***1.1410.1477.755تعهد سازمانی--->تعهد احساسی
عدم رد1مدیریت دانش--->نگهداري دانش

عدم رد***0.9940.1148.726مدیریت دانش--->دانشتوزیع 
عدم رد***0.7410.1027.255مدیریت دانش--->استفاده دانش

عدم رد***0.6660.0887.529مدیریت دانش--->خلق دانش
عدم رد***0.8540.1197.154مدیریت دانش--->کسب دانش

  
هاي تحقیق تنها رابطه ن بیان نمود که از میان شاخصتوامی 1با توجه به جدول شماره 

، )2004(، این و لی)2007(چانگ و همکاران. فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش تایید گردید
. هاي اصلی در مدیریت دانش معرفی نموده اندنیز فرهنگ سازمانی را به عنوان یکی از مولفه

روچا و . هد سازمانی وجود نداشته استداري بین مدیریت دانش با تعهمچنین رابطه معنی
در بررسی ارتباط بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی بیان نموده است که ) 2008(همکاران

هاي تجربی و مفهومی مشخصی براي توسعه مطالب در حوزه رابطه بین تعهد سازمانی و پایه
حققین مختلف مدیریت دانش وجود ندارد، بنابراین این رابطه به صورت مشخص توسط م
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) 2008(نتایج این تحقیق مطابق با این گفته روچا و همکاران. مورد تایید قرار نگرفته است
ها با شاخص مدیریت هاي مدیریت دانش رابطه بین تمامی مولفهدر بخش مولفه. باشدیم

داري بین هر سه نوع تعهد با تعهد در بخش تعهد نیز رابطه معنی. دانش تایید گردید
هاي تاکید در بخش فرهنگ سازمانی نیز رابطه بین مولفه. ی مشاهده گردیدسازمان

ها با فرهنگ استراتژیک و معیارهاي موفقیت با فرهنگ سازمانی رد و رابطه بین سایر مولفه
.سازمانی تایید گردید

  
  پیشنهادات تحقیق

هاي ذخیره سازي و نگهداري اطالعات و دانش ارایه و به روز رسانی سیستم- 1
تواند تاثیر بسزایی در ارکنان همچون بکارگیري فن تجربه نگاري در مدیریت دانش میک

.حفظ و نگهداري دانش در سازمان داشته باشد
استفاده از فنون مختلف ایده پردازي و تولید ایده همچون فنون بارش مغزي و - 2

.مان موثر واقع شودتواند در بهبود تولید دانش در سازهاي الزم میدلفی در کنار ارایه مشوق
تواند مشوق تعریف اهداف و ایجاد جو و فرهنگ دانش محور در سازمان می- 3

.کارکنان در جهت افزایش کارایی و اثر بخشی سیستم مدیریت دانش در سازمان گردد
استفاده از کارکنان دانشی و همچنین دقت در انتخاب کارکنان خالق براي سازمان - 4

.افزایش تولید دانش داشته باشدتواند تاثیر بسزایی در می
تواند نقش بسزایی در به کارگیري نظرات و پیشنهادات کارکنان در سازمان می- 5

.افزایش در افزایش روحیه تولید دانش در سازمان داشته باشد
شناسایی عوامل موثر بر افزایش عملکرد سیستم مدیریت دانش  همچنین دریافت - 6

همی در ارتقا و شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم تواند نقش مبازخوردهاي مناسب می
  .مدیریت دانش داشته باشد
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