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Abstract
Objective: Knowledge is a combination of experiences, values, contextual information and
specific insights that provide a framework for evaluating and interpreting new experiences.
Therefore, having knowledgeable people for the organization is a valuable and shared asset that
creates significant educational and learning benefits and is a powerful mechanism for improving
organizational productivity and survival. Knowledge sharing creates opportunities to maximize
the organization's ability to meet needs and increase efficiency to solve problems and achieve
competitive advantage. The aim of this study was to determine the effect of organizational
information culture dimensions on the tendency to share the knowledge of the staff of the
Islamic Azad University of Ahvaz Branch. This study was conducted in terms of research
environment in Islamic Azad University of Ahvaz Branch. University is an educational, cultural
and research organization that uses a set of specialized forces and uses different information
systems has an irreplaceable role in producing knowledge and training efficient human
resources for social activities and in this regard seeks to improve their situation. Therefore, it is
important to study the component of knowledge sharing and its underlying conditions in order
to provide better conditions for the use of this intangible asset.
Methodology: This research is of applied type and because it sought to use real information and
different statistical methods to test the hypotheses, it was done by analytical survey method. The
research population was the staff of the Islamic Azad University of Ahvaz Branch, numbered
380 people, which was selected using the Krejcie and Morgan’s sample size determination table
and the sample size of 181 people was selected by simple random sampling method. The
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research data were distributed by distributing a 55-item researcher-made questionnaire based on
a study by Choo, et al. (2006), Choo (2013) and Hausmann, Williams, Hardy and Schubert
(2014) and Vick, Nagano & Popadiuk (2015) for organizational information culture and Lee,
Lee & Kang (2005) and Hemati (2010) for the tendency to share knowledge after confirming
the validity and reliability (α = 0.9). Then, the data were entered into SPSS version 21 software
and analyzed.
Findings: The results showed that the status of the two dimensions of information management
and information values and norms are below average and have an unfavorable situation based
on the Nunnally sale spectrum (measurement of desirability). However, other dimensions were
above average and at a relatively good level. Also, the result of the hypothesis test using
Pearson’s correlation coefficient and hierarchical regression showed that organizational
information culture has a positive and significant effect (r = 660 and P-Value> 0.05) on the
tendency of employees to share knowledge.
Conclusion: Based on the findings, organizational information culture has the ability to predict
the tendency of employees to share knowledge. Since most of the problems of organizations
regarding knowledge sharing are related to cultural and process issues, paying attention to the
dimensions of organizational information culture can help managers identify barriers, change,
and improve conditions as a facilitator.
Keywords: Organizational Information Knowledge, Knowledge Sharing, Information
Management, Information Value and Norms, Information Behaviors.
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چکیده
هدف :هدف پژوهش تعیین تأثیر ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی بر گرایش به اشتراک دانش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز است.
روش پژوهش :پژوهش از نوع کاربردی است و به دنبال استفاده از اطالعات واقعی و روشهای مختلف آماری برای آزمون فرضیهها ،با
روش پیمایشی تحلیل انجام شد .جامعه پژوهش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به تعداد  083نفر بودند که با استفاده از جدول تعیین
حجم نمونه کرجسی و مورگان حجم نمونه به تعداد  181نفر به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب گردید .دادههای پژوهش با توزیع
پرسشنامه محقق ساخته  55پرسشی بر اساس مطالعه چو و دیگران ( ،)6332چو ( )6310و هاوسمن ،ویلیامز ،هاردی و شوبرت 6312 ،و ویک،
ناگانو و پاپادیوک ( )6315برای فرهنگ اطالعاتی سازمانی و لی ،لی و کانگ ( )6335و همتی ( )1081برای گرایش به اشتراک دانش بین
اعضای نمونه ،پس از تأیید روایی و پایایی ( )α=3/1گردآوری شد .سپس دادهها وارد نرمافزار نسخه  SPSS 61شد و مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفت.
یافتهها :نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان داد که وضعیت دو بعد مدیریت اطالعات و ارزشها و هنجارهای اطالعاتی کمتر از حد متوسط
است و بر اساس طیف نانلی (سنجش مطلوبیت) وضعیت نامطلوبی دارد .این در حالی است که سایر ابعاد ،باالتر از حد متوسط و در سطح نسبتاً
مطلوبی قرار داشتند .همچنین نتیجه آزمون فرضیه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که فرهنگ
اطالعاتی سازمانی تأثیر مثبت و معنیداری ( r = 223و  )P-Value > 3/35بر گرایش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به اشتراک
دانش دارد.
نتیجهگیری :فرهنگ اطالعاتی سازمانی ،انگارهای حاکم بر فضای اطالعاتی سازمان و دربرگیرنده ارزشها ،هنجارها ،نیازها و رفتارهای
اطالعاتی است که بر اساس یافتههای پژوهش  20/6درصد توانایی پیشبین گرایش کارکنان به اشتراک دانش را دارد.
کلیدواژهها :فرهنگ اطالعاتی سازمانی ،اشتراک دانش ،مدیریت اطالعات ،ارزشها و هنجارهای اطالعاتی ،رفتارهای اطالعاتی.
نوع مقاله :پژوهشی
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مقدمه

نیروي انسانی طی سالهاي متمادي فعالیت در یک سازمان ،مجموعهاي از اندیشهها ،افکار ،مهارتها ،تجربهها
و علوم کاربردي را کسب میکند .مجموعه چنین اندوختههایی دانش هر فرد است که به مرور زمان در ذهن
او ثبت میشود (نعمتی انارکی و نوشینفرد .)3131 ،به اعتقاد اوالی ،میري و بوزگوئیندا )6132( 3دانش
ترکیبی از تجربیات ،ارزشها ،اطالعات بافتاري و بینش خاص است که چارچوبی براي ارزیابی و تفسیر
تجربیات جدید فراهم میکند .براي همین ،داشتن افراد با دانش براي سازمان ،سرمایهاي ارزشمند محسوب
میشود که میتوانند دانش خود را با اعضاي درون و بیرون از سازمان به اشتراك بگذارند (حسینقلی زاده و
میرکمالی .)3133 ،اشتراكگذاري دانش بین افراد و بخشهاي سازمان ،میتواند منافع آموزشی و یادگیري
قابل توجهی ایجاد کند و سازوکاري قدرتمند براي بهبود بهرهوري و بقاء سازمان است .اشتراك دانش
فرصتهایی را براي به حداکثر رساندن توان سازمان براي برآورده کردن نیازها ایجاد میکند و افزایش کارایی
براي حل مسائل و رسیدن به مزیت رقابتی را نیز فراهم مینماید (حمیديزاده .)3131 ،با توجه به این که
اشتراك دانش مستلزم برخورداري سازمان از کارکنان و اعضاي دانشی است ،مهمترین مسئله در این ارتباط
به نگاه سازمان در خصوص نیروي انسانی به عنوان یک سرمایه و دارایی ناملموس برمیگردد؛ که بالقوه شرایط
ارزش آفرینی 6از دارائیها و ایجاد زمینه نوآوري را فراهم میکند .نیروي انسانی سازمانها مهمترین منبع براي
کسب مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان میباشد (دراکر .)6113 ،1در این رابطه میتوان گفت که
سازمانهایی که توانایی نوآوري زیادي دارند با ایجاد یک بینش راهبردي که بر اهمیت نوآوري تأکید میکند،
نوآوري را از طریق فعالیتهاي تسهیم دانش در سازمان نهادینه میکنند (ونویجک ،جانسن و لیلس،4
 .)6113هرچند اشتراك دانش مفهومی مهم و با پشتوانه علمی براي ایجاد ارزش براي سازمانها است ،لیکن
به دلیل ماهیت انسانی و مبتنی بر فرد بودن ،استفاده از مزایاي آن مستلزم توجه به عوامل زمینهساز و متعامل
با آن میباشد .از جمله این عوامل فرهنگ اطالعاتی سازمانی است.
مفهوم فرهنگ اطالعاتی ریشه در مطالعات سازمانی و حوزه فرهنگ سازمانی دارد .اطالعات الگویی از
فرضیات پایه است ،که توسط گروهی خاص ابداع ،کشف یا ساخته شده است تا شرایطی را فراهم کند که فرد
و سازمان بتواند از عهده مشکالت مرتبط با سازگاري بیرونی و یکپارچگی داخلی برآید .اطالعات باید
عملکردي در حد کفایت داشته باشد تا مفهومی قابل قبول محسوب شود و در نتیجه باید به اعضاي جدید
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سازمان به عنوان راهی صحیح براي درك ،تفکر و احساس در مورد آن مشکالت آموخته شود (شاین،3331 ،3
ص)333 .؛ در این صورت اطالعات به عنوان هسته فعالیتهاي سازمانی و مؤلفهاي چندوجهی ،نیازمند ارتباط
و تعامل با سایر سازهها و مبت نی بر فرهنگ خاصی خواهد بود .به اعتقاد گینمان )3333( 6فرهنگ اطالعاتی
سازمانی محیط و شرایطی است که در آن تحول منابع فکري (دارائیهاي ناملموس) در امتداد تحول منابع
فیزیکی (دارائیهاي مشهود) حفظ میشود  .منابع اصلی براي این نوع تحول انواع مختلف دانش و اطالعات
هستند و خروجی حاصل یافتههاي فکري پردازش شدهاي است که براي فعالیتهاي فیزیکی ،داشتن عملکرد
و پیشرفت مثبت ضروري است .در ارتباط با فرهنگ اطالعاتی داگالس )6131( 1تأکید میکند که فرهنگ
اطالعاتی سازمانی جنبه مهمی است که به سازمانها مزیت رقابتی میدهد؛ مشروط بر این که مسیرشان به
درستی در راستاي استراتژيهاي تجاري قرار گرفته باشد.
به اعتقاد کوري و مور )6111( 4فرهنگ اطالعات ،سازمانی فرهنگی است که در آن ارزش و کاربرد
اطالعات در دستیابی به موفقیت عملیاتی و استراتژیک شناخته میشود؛ جایی است که اطالعات زمینه
تصمیمگیري سازمان را به وجود میآورد و فناوري اطالعات به راحتی به عنوان عامل توانمندساز براي
سیستمهاي اطالعاتی مؤثر استفاده میشود .لیدنر )3333( 5نیز فرهنگ اطالعاتی سازمان را آگاهی از ارزش
دانش ضمنی براي فرد و سازمان تعریف کرده است .فرهنگ اطالعاتی در سازمانها تأثیر تعیینکنندهاي بر
نحوه مدیریت محصوالت اطالعاتی (منابع و خدمات) دارد (اورنا .)6132 ،2به همین ترتیب چو ،برگرون ،دتلور
و هیتون )6113(2تأکید میکنند که ارزشها و فرهنگ اطالعات نقش الینفکی در تعریف چگونگی
اشتراكگذاري و استفاده از اطالعات ایفا میکنند .از آنجا که یافتن ،اشتراكگذاري و پردازش اطالعات براي
عملیات سازمان حیاتی است؛ لذا فرهنگ اطالعات در چنین سازمانهایی از الگوهاي رفتاري و ارزشهایی در
ارتباط با اهمیت و استفاده از اطالعات در یک سازمان پیروي میکند که به طور جمعی انتقال مییابند .آنها
اطالعات را چیزي میدانند که قابل استفاده باشد .شناخت الگوي فرهنگ اطالعاتی حاکم بر سازمان به
مدیران در انجام برنامهها و فعالیتهاي مرتبط با اطالعات در سازمان کمک شایانی میکند .بر این اساس چو
چهار نوع الگوي فرهنگ اطالعاتی شامل :فرهنگ مبتنی بر رابطه ،3فرهنگ ریسک پذیر ،3نتیجهگرا
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فرهنگ قانونگرا ،3را معرفی میکند که هر سازمانی درجهاي از هنجارها و رفتارها را از هر یک از انواع این
چهار نوع فرهنگ دارد ،اما یکی از این نوع فرهنگها در آن سازمان فرهنگ غالب است (چو.)6131 ،
مطابق با گونهشناسی چو ،فرهنگ اطالعات توسط مجموعهاي از پنج ویژگی ،هدف اصلی مدیریت
اطالعات ،ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی ،رفتار اطالعاتی متناسب با نیازهاي اطالعاتی ،جستجوي اطالعات و
استفاده از اطالعات شناخته میشود که به عنوان راهنما براي تحلیل وضعیت فرهنگ اطالعاتی سازمانی قابل
استفاده است .فعالیت مدیریت اطالعات قابلیتی براي مدیریت مؤثر اطالعات در سرتاسر چرخه استفاده از
اطالعات و مشتمل بر درك ،گردآوري ،پردازش و نگهداري اطالعات میباشد (چو و دیگران .)6112 ،ارزشها و
هنجارهاي اطالعاتی بازتاب دهنده ارزشها و نگرشهاي مرتبط با اطالعات است که باید و نبایدهاي مرتبط با
پردازش ،انتشار و ارتباطات اطالعات را مشخص میکند (داونپورث 3332 ،و جارونپا و استاپلز.)6111 ،6
چرا که اگر هنجارهاي اطالعاتی در یک سازمان مشوق جریان باز اطالعات باشد ،آن وقت از کارکنان انتظار
میرود براي تحقق آن از ابزارهاي فناورانه و ارتباطات رسمی و غیررسمی استفاده نمایند .رفتار اطالعاتی
متناسب با نیازهاي اطالعاتی مجموعهاي از فعالیتهاست که به واسطه آنها اطالعات ارزشمند میشود
(تایلور ،3333 ،1ماي 6132 ،4و فیشر ،اردلز و مککچین .)6115 ،5سودمندي یا ارزش اطالعات نه تنها
مرتبط با موضوع و انطباق مناسب آن با یک موضوع و یا پرسوجو است؛ بلکه شامل الزامات ،هنجارها و
انتظارات ناشی از کار و بافت سازمانی کارکنان نیز میشود (چو و دیگران .)6112 ،جستجوي اطالعات نیز
فعالیتی است که ریسک را کاهش میدهد (بنت و هارل 3325 ،2نقل در لین )3333 ،2و ناظر بر استفاده از
ابزارها و سازوکارهاي موجود در سازمان براي جستجوي اطالعات (جستجوي اطالعات در کل سازمان و از
منابع خارج از سازمان) در بخشی است که فرد در آن انجام وظیفه میکند (جارونپا و استاپلز .)6111 ،استفاده
از اطالعات نیز زمانی روي میدهد که فرد اطالعات را انتخاب و پردازش میکند و این مسئله به تغییر
قابلیتهاي فردي براي معنیبخشی و یا اقدام ختم میشود (چو و دیگران)6112 ،؛ بنابراین استفاده از
اطالعات به طور خاص ،درگیر انتخاب و پردازش اطالعات براي پاسخگویی به پرسشها ،حل مسئله،
تصمیمگیري ،راهبري و هدایت یک شرایط و یا درك موقعیت است (چو .)6112 ،استفاده اطالعات ممکن

1. Rule-Following Culture
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است براي روشنگري ،3درك مسئله ،6ابزاري ،1حقیقتیابی ،4تأییدي ،5پیشبینی ،2انگیزشی ،2شخصی یا
سیاسی 3و بر مبناي نیاز اطالعاتی ادراك شده کاربران در یک موقعیت خاص (تایلور )3333 ،و یا ایفاي
وظیفه ،3خودکارآمدي31و مراقبت اجتماعی( 33چو و دیگران )6112 ،باشد.
این مطالعه به لحاظ محیط پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز انجام شد .دانشگاه سازمانی
آموزشی ،فرهنگی و پژوهشی است که با به کارگیري مجموعهاي از نیروهاي متخصص و استفاده از
سیستمهاي اطالعاتی مختلف ،نقش بیبدیلی در تولید دانش و تربیت نیروي انسانی کارآمد براي فعالیتهاي
اجتماعی دارد و در این زمینه به دنبال بهبود شرایط نیز میباشد .با وجود استفاده از نیروهاي متخصص در
مجموعه دانشگاه تحت عنوان اعضاي هیئت علمی و کارکنان ،تجربه فعالیت چندین ساله محقق در بدنه
اجرایی حاکی از از آن است که خطاها و اشتباهات در کارها بارها تکرار میشود .این در حالی اتفاق میافتد
که از یک سو به لحاظ زیرساختی سیستم اطالعاتی مناسبی به کار گرفته شده و دورههاي آموزشی مختلف به
صورت ضمن خدمت و مبتنی بر نیاز به تناوب برگزار میشود .از سوي دیگر ،کارکنان خبره و شاخصی وجود
دارند که حامل دانش و تجربیات ارزشمندي هستند که انتقال صحیح و مناسب تجربیات آنها میتواند به رفع
دغدغه موجود کمک کند .از جمله مسائلی که نیازمند مطالعه و بررسی است ،مؤلفه اشتراك دانش و شرایط
زمینهساز آن است تا شرایط بهتر براي استفاده از دارای ی ناملموس فراهم شود .از این رو ،هدف کلی این
پژوهش تعیین وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی و گرایش به اشتراك دانش کارکنان دانشگاه آزاد
اسالمی واحد اهواز و آزمون فرض محقق مبنی بر تأثیر ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی بر گرایش به اشتراك
دانش کارکنان بود .براي این منظور پرسش و فرضیه پژوهش به این شکل طرح میشود:
 )3وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز چگونه است؟
 )6وضعیت گرایش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز نسبت به اشتراك دانش چگونه است؟
 )1ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی بر گرایش به اشتراك دانش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
تأثیر دارد.

1. Enlightment
2. Problem understanding
3. Instrumental
4. Factual
5. Confirmational
6. Prijective
7. Motivational
8. Personal/Political
9. Task performance
10. Self-efficacy
11. Social maintenance
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پیشینه پژوهش

هرچند گرایش به اشتراك دانش در طی سالیان اخیر مورد توجه پژوهشهاي بسیاري بوده است ،لیکن در
ارتباط با متغیر فرهنگ اطالعاتی سازمانی فقر پژوهشی وجود دارد .نتایج مرور پیشینههاي مرتبط با گرایش به
اشتراك دانش نشان میدهد که عوامل مختلفی به عنوان متغیرهاي پیشبین گرایش به اشتراك دانش مورد
توجه بوده است که عوامل فردي ،عوامل سازمانی و عوامل فناوري (خاتمیانفر ،)3133 ،کسب دانش ،ایجاد
ارتباط و کسب وجهه اجتماعی ،احساس مسئولیت ،اعتماد بین کارکنان و اعتماد سازمانی (خاتمیانفر و
پریرخ ،)3133 ،اعتماد متقابل میان افراد ،ارتباطات کارکنان ،سیستمهاي اطالعاتی ،سیستم پاداش و ساختار
سازمانی (پهلوانی ،پیرایش ،علیپور و باشکوه ،)3133 ،روابط متقابل مورد انتظار ،درك خودکارآمدي،
پاداشهاي بیرونی مورد انتظ ار ،جو سازمانی و نگرش نسبت به اشتراك دانش (توکلی ،ملکیان و نوربخش،
 ،)3133ویژگیهاي نیروي انسانی ،نگرش و حمایت مدیران ،راهبرد به اشتراكگذاري دانش ،ساختار و روابط
سازمانی ،فرهنگ و جو سازمانی ،پاداشهاي سازمانی و ارزیابی ،راهبرد سازمانی و کاربرد فناوري اطالعاتی و
ارتباطاتی (رفوا ،تاجداران و رضایی شریفآبادي ،)3136 ،حمایت مدیریت سازمان ،راهبردهاي سازمان (نعمتی
انارکی و نوشینفرد ،)3131 ،هنجارهاي تبادل دانش ،اعتماد بین فردي ،خودکارآمدي اشتراك دانش ،مزایاي
ادراك شده و سودمندي ادراك شده (کاظمی ،وحیدي مطلق و وحیدي مطلق ،)3131 ،فرهنگ مبتنی بر
دانش و گرایش به اعتماد (شیرازي و همایونیراد ،)3134 ،فرهنگ سازمانی ،راهبردها ،رهبري و ساختار
(نعمتی انارکی ،)3134 ،سرمایه اجتماعی (احمدي طاهري ،قلیجلی و حاتمی ،)3135 ،نگرش ،هنجارهاي
ذهنی ،باورهاي رفتاري و باورهاي هنجاري (کفاشان کاخکی ،کمالزاده ،نجی و رجبی ،)3135 ،نوآوري
سازمانی (میرکمالی ،لطفی و بابائی ،)3132 ،به کارگیري دانش ،ارتباطات در سازمان ،سرعت پاسخگویی،
مشارکت گروهی در سازمان ،استفاده از تکنولوژي و استفاده از سیستمهاي مدیریت اطالعات (برارزاده ،رضوي،
سجادي ،امیرنژاد ،و محمدي )3133 ،از آن جملهاند که در مطالعات داخلی بررسی شدهاند و به خوبی
مشخص می کند که فرهنگ اطالعاتی و ابعاد آن مورد مطالعه قرار نگرفته است و در این زمینه خالء مطالعاتی
وجود دارد.
موضوع اشتراك دانش در پیشینههاي خارجی از حیث تنوع متغیرها درخور تأمل بیشتري هستند .در
بخشی از این مطالعات تأثیر عوامل مختلفی از قبیل ابزارهاي الکترونیکی و بین فردي (بوردیا ،ایرمر و ابوشاه،3
 ،)6112فرهنگ و جو سازمانی (تیلور و رایت ،)6114 ،6ویژگیهاي شخصی (کابریرا ،کولینز و سالگادو،3

1. Bordia, Irmer & Abusah
2. Taylor & Wright

موردپژوهی تأثیر ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی بر گرایش به اشتراک دانش کارکنان

031

 ،)6112مشوقها (شاه 6112 ،6و واسکو و فرج ،)6115 ،1فرهنگ یادگیري (عید و نوح )6133 ،4بر اشتراك
دانش بررسی شدهاند .نتیجه آن که رفتار اشتراك دانش از یک نظام پیچیدهاي پیروي میکند که نیازمند
مدیریت پشتیبانی و تسهیلگري است (کولکارنی ،راویندران و فریز .)6112 ،5به اعتقاد آردیشویلی)6113( 2
جوامع مجازي به ع نوان ابزاري پشتیبان براي کاهش موانع اشتراك دانش و ارتقاء کارآیی توانمندسازان
اشتراك دانش نیازمند عوامل تسهیلگر مانند فرهنگ و اعتماد میباشند تا به شکلگیري رفتارهاي اشتراك
دانش کمک کنند.
به اعتقاد کمیلچکی )6131( 2فرهنگ به چهار روش از جمله ادراك سودمند ،مهم و معتبر بودن دانش
در سازمان ،واسطهگري بین سطوح دانش ،ایجاد گفتمان تعامل اجتماعی و شکلدهی به خلق و سازگاري
دانش جدید بر رفتارهاي اشتراك دانش تأثیر میگذارد .به اعتقاد مولر )6134( 3اشتراك دانش در بین اعضاي
گروههاي پروژه نیازمند توجه به زمینههاي فرهنگی مختلف مانند زمان ،ساختار ،نتیجهگرایی و شفافیت است
که تأثیر مثبتی بر اشتراك دانش دارند .نتایج (آبراهامسون و گودمن-دالهونتی )6134 ،3نیز نشان داد که
ساختار و فرهنگ مهمترین موانع براي اشتراك دانش میباشند؛ لیکن این عوامل از سازمانی به سازمان دیگر
متفاوت است .به همین ترتیب ،نتایج مطالعه کلیولند )6134( 31نیز نشان داد که جستجوي دانش توسط
کاربران انبارههاي دانش ( )ᵦ=1/3رفتار توزیع دانش آنها را تبیین میکند .نتایج دیلمقانی ،فهیمنیا ،ابویی
اردکان و نقشینه )6135( 33نیز نشان داد که بین عوامل ساختاري و ابعاد فرهنگ دانشی ( )r=1/533و
همچنین بین ابعاد فرهنگ دانشی و اثربخشی مدیریت دانش ( )r=1/255رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد؛
ضمن این که ،ویژگیهاي کارکنان ( ، )r=1/633فناوري اطالعات ( )r=1/426و ویژگیهاي شغلی ()r=1/233
رابطه مثبت و معنیداري با ابعاد فرهنگ دانش دارند.
به اعتقاد ویک ،ناگانو و پاپادیوك )6135(36ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی جسارت افراد را براي ابتکار
عمل در اشتراك دانش ارتقاء میبخشد و در فرهنگ اطالعاتی نتیجهگرا به منظور ارزیابی عملکرد و دستیابی
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به اهداف استفاده میشوند .ضمن این که اشتراك دانش در گروههایی که اعضاي بیشتري دارند ،نیازمند وجود
یک فرهنگ مبتنی بر روابط است.
چانگ و لین )6135( 3نیز در مطالعه خود دریافتند که فرهنگ نتیجهگرا و مبتنی بر شغل تأثیر
معنی داري بر قصد کارکنان در فرایندهاي مدیریت دانش (خلق ،ذخیره ،انتقال و کاربرد) دارد؛ این در حالی
است که فرهنگ کامالً کنترل شده تأثیر منفی دارد.
الیاسا و راملی )6133( 6نیز تأکید دارند که فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معنیداري بر اشتراك دانش
(2/16 ، α=1/15

=count

 )Tو تعهد شغلی (2/43 ، α=1/15

=count

 )Tدارد .همچنین ،بلوزي ،عثمان،

1

فیضل و عیسی ( )6132در نتیجه پژوهش خود دریافتند که قابلیتهاي فردي (P-value≥1/113

و ،)ᵦ=1/13پیشرفت شغلی ( P-value≥1/15و  )ᵦ=0/34و ارزشهاي شخصی ( P-value≥1/15و)ᵦ=1/31
به طور معنیداري بر رفتار اشتراك دانش تأثیر دارند .یافتههاي رازماریتا ،کریچنر و نیلسن )6132( 4نشان داد
که احساس لذت از کمک به دیگران ( ،)V =0/583 ،Chi2Sig. =1/113پاداش مالی (،Chi2Sig. =0/088

 )V =0/922و حمایت مدیر ( )V =0/538 ،Chi2Sig. =0/009سبب تغییر رفتار و بازشناسی اشتراك دانش
میشود و تغییر رفتار ،فقدان اعتماد و کمبود زمان مهمترین موانع اشتراك دانش هستند.
دانش ،مجموعهاي از اطالعات ،مهارتها و تخصصهاي ارزشمندي است که از طریق یادگیري غیررسمی
در محل کار حاصل میشود و اشتراك آن در سازمان به نحوي فراگیر که قابلیت دستیابی براي همه ارکان
سازمان را داشته باشد ،نیازمند و وابسته به سازههاي فرهنگی است (کاروسو .)6132 5،فرهنگ واحد و
یکپارچگی بین افراد سازمان و مأموریت آن زمینه خلق دانش ،توزیع و مدیریت دانش را فراهم میکند و در
این خصوص مدیران سازمان نقش اساسی در شکلگیري ،ترغیب و تداوم فرهنگ دانشی سازمان ایفا میکنند
(سرمدي ،نوري ،زندي و غالمعلی لواسانی.)6132 ،2
نتایج کوچارسکا ) 6132(2نشان داد که نه تنها بین اعتماد و فرهنگ مشارکتی رابطه قوي وجود دارد،
بلکه هر دوي آنها تأثیر معنیداري بر اشتراك دانش ضمنی دارند.
نتایج عطار ،کانگ و شعیب ) 6133( 3نیز نشان داد که نوع فرهنگ اشتراك دانش بر سرمایه فکري
( )t-value= 6/33و فرایند اشتراك دانش بر عملکرد سازمان ( )T= 5/63در سطح خطاي کمتر از ()1/15
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تأثیر دارد .به همین ترتیب ،لیینگ ،ژانگ و النگ )6133( 6دریافتند که کمیت ( )r=1/513و کیفیت
تسهیلگرهاي پنهان دانش )r=1/554( 1بر اشتراك دانش تأثیر مثبت و معنیداري دارند .نتایج مطالعه
میرزائی و غفاري ) 6133( 4نیز نشان داد که ابعاد سیستم اطالعاتی مانند کیفیت خدمات ،کیفیت سیستم و
فناوري بر اشتراك دانش بین کارکنان سازمان ( )R2= 1/53دارند .یافتههاي مطالعه رحمان ،مونیسار ،حسین
و اسالم )6133(5تأثیر اعتماد ،ارتباط بین کارکنان ،پاداش ،رهبري به عنوان اجزاي فرهنگ سازمانی بر
اشتراك دانش کارکنان را تأیید کرد .همچنین نتایج مطالعه دیگري نشان داد که اعتماد (،Sig.≥1/113
 ،)ᵦ=1/425رهبري ( )ᵦ=1/351 ،Sig.≥1/145و زمان ( )ᵦ=1/442 ،Sig.≥1/113عوامل کلیدي در گرایش
افراد به اشتراك دانش هستند (السعدي .)6133 ،2نتایج اویمومی ،لیو ،نیاگا ،چن و ناکپودیا )6133( 2نیز
نشان داد که رابطه علی پیچیدهاي بین ابعاد فرهنگی و برایندهاي دانشی وجود دارد و تعامل بین ابعاد
فرهنگی و دانشی عملکرد کارکنان ( 3)Cr=1/3را تحت تأثیر قرار میدهد.

روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف در زمزه پژوهشهاي ک اربردي است .از آنجا که محقق در پی یافتن رابطه علی بین
متغیرهاي تحقیق و تبیین حدود تغییرات متغیر وابسته با توجه به حدود تغییرات متغیرهاي مستقل بود ،از
روش پیمایشی تحلیلی با رویکرد علی استفاده شد .تحقیق در بازه زمانی  3133انجام گرفت .جامعه پژوهش،
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به تعداد  131نفر بود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه
کرجسی و مورگان تعداد  333نفر به عنوان نمونه (با روش تصادفی ساده) انتخاب گردید .ابزار گردآوري
اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بود .در این پژوهش براي اندازهگیري متغیرها از دو پرسشنامه فرهنگ
اطالعاتی سازمانی بر اساس ابعاد مطالعه چو و دیگران ( ،)6112چو ( )6131و هاوسمن ،3ویلیامز ،31هاردي

33

و شوبرت 6134 ،36و و ویک ،ناگانو و پاپادیوك ( )6135و گرایش به اشتراك دانش لی ،لی و کانگ)6115( 31
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و همتی ( )3133استفاده شد .پرسشنامه پس از تدوین ،در اختیار  31نفر از خبرگان قرار گرفت و روایی آن
به روش محتوایی تأ یید شد .سپس پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ در مقدار ( )1/3مورد تأیید
قرار گرفت .براي جمعآوري دادهها نیز از روش میدانی استفاده شد و دادهها با توزیع پرسشنامه در بین
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز جمعآوري گردید .براي این منظور به کارکنان از یک تا 131شماره
داده شد و سپس بر اساس کدهاي داده شده و از طریق اعداد تصادفی برگرفته از تابع
( )=RANDBETWEEN 1=380در اکسل تعداد اعداد تولید شده تا  333فقره دنبال و پرسشنامهها در اختیار
آنها قرار گرفت و تعداد  352پرسشنامه (نرخ بازگشت= 32درصد) دریافت گردید .در نهایت ،دادهها با
استفاده از آزمونهاي آماري پارامتریک و با نرمافزار  SPSSنسخه  63تجزیه و تحلیل شد.

یافتههای پژوهش
جدول  .0نتایج سنجش وضعیت به هنجار و نرمال بودن متغیرهای (مالک و پیش بین) پژوهش
متغیر
مدیریت اطالعات
ارزشها و هنجارهای اطالعاتی
رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز
جستجوی اطالعات
استفاده از اطالعات
فرهنگ اطالعاتی سازمانی
گرایش به اشتراک دانش

تعداد میانگین خطای استاندارد  P. ValueآمارهZ
152
152
152
152
152
152
152

6/8
6/8
0/0
0/1
0/8
0/6
6/6

3/208
3/216
3/282
3/582
3/254
3/206
3/481

3/255
3/562
3/541
3/511
3/561
3/151
3/153

3/402
3/816
1/216
1/102
1/425
1/104
3/511

بر اساس اطالعات موجود در جدول ( )3میزان آماره کولموگروف-اسمیرنوف در همهه متغیرهها بها میهزان
خطایی بیشتر از حد استاندارد  1/15محاسبه شدهاند ،که نشاندهنده عدم وجود تفهاوت معنهیدار در سهطوح
همه متغیرها بوده و نشان از به هنجار بودن دادهههاي مربوطهه دارد؛ پهس مهیتهوان نتیجهه گرفهت کهه همهه
متغیرهاي مورد استفاده در مطالعه داراي توزیهع نرمهال و بهنجهار اسهت و بنهابراین مهیتهوان از آزمهونههاي
پارامتریک استفاده نمود.
در ادامه پرسشهاي پژوهش با هدف تعیین وضعیت مؤلفههاي ابعاد فرهنگ اطالعاتی و گرایش کارکنهان
به اشتراك دانش ،به شکل زیر مطرح و با استفاده از آزمون تیتک نمونهاي تجزیه و تحلیل شدند:
 )3وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز چگونه است؟
 )6وضعیت گرایش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز نسبت به اشتراك دانش چگونه است؟
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به منظور تعیین وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ،از
پاسخدهندگان خواسته شد که به ( )33گویه مدیریت اطالعات )36( ،گویه ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی،
( )31گویه رفتار اطالعاتی متناسب با نیازها )2( ،گویه جستجوي اطالعات )2( ،گویه استفاده از اطالعات و ()2
گویه گرایش به اشتراك دانش با انتخاب یکی از پاسخها در طیف پنج درجهاي لیکرت (کامال مخالفم= ،3
مخالفم=  ،6نظري ندارم=  ،1موافقم=  4و کامالً موافقم=  )5پاسخ دهند.
جدول  .2آماره مربوط به آزمون تی تکنمونهای وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی و گرایش به اشتراک
دانش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
متغیر
مدیریت اطالعات
ارزشها و هنجارهای اطالعاتی
رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز
جستجوی اطالعات
استفاده از اطالعات
فرهنگ اطالعاتی سازمانی
گرایش به اشتراک دانش

تعداد
152
152
152
152
152
152
152

میانگین
6/8
6/8
0/0
0/1
0/8
0/6
6/6

انحراف معیار
3/208
3/216
3/282
3/582
3/254
3/206
3/481

خطای میانگین استاندارد
3/351
3/321
3/308
3/324
3/350
3/305
3/320

با توجه به دادههاي جدول ( )6میانگین مدیریت اطالعات ( ،)6/3ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی (،)6/3
رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیاز ( ،)1/1جستجوي اطالعات ( ،)1/3استفاده از اطالعات ( )1/3و متغیر اصلی
فرهنگ اطالعاتی سازمانی ( )1/6است .همچنین ،نشان میدهد که میانگین گرایش کارکنان به اشتراك دانش
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  6/6و کمتر از حد متوسط است.
جدول  .3نتایج آزمون تی تک نمونهای وضعیت فرهنگ اطالعاتی سازمانی
میانگین نظری = 3
متغیر
مدیریت اطالعات
ارزشها و هنجارهای اطالعاتی
رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز
جستجوی اطالعات
استفاده از اطالعات
فرهنگ اطالعاتی سازمانی
گرایش به اشتراک دانش

مقدار تی
- 2/10
- 0/52
2/24
11/46
12/18
0/46
16/164

درجه
آزادی
155
155
155
155
155
155
155

سطح معناداری
Sig.
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331
3/331

اختالف
میانگین
- 3/611
- 3/142
3/651
3/162
3/488
3/103
-3/814

فاصله اطمینان % 11
کرانه پائین
- 3/016
- 3/643
3/180
3/802
3/285
3/321
-3/126

کرانه باال
- 3/113
- 3/344
3/004
1/36
3/816
3/114
-3/216
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نتایج آزمون تیتک نمونهاي در جدول ( ) 1در خصوص وضعیت ابعاد مختلف فرهنگ اطالعاتی سازمانی
نشان میدهد که مقدار تی مربوط به مؤلفههاي مدیریت اطالعات  ،- 4/31ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی
 ،- 1/54رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیازها  ،2/22جستجوي اطالعات  ،33/26استفاده از اطالعات ،34/33
فرهنگ اطالعاتی سازمانی  1/26در سطح ( )P>1/13معنیدار میباشد که از مقدار تی جدول ()1
بزرگتراست و از آنجا که سطح معنیداري مشاهده شده از سطح خطاي استاندارد ( )1/15کمتر است ،نشان
میدهد بین میانگین مؤلفههاي مربوطه و میانگین نظري تفاوت وجود دارد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
وضعیت فرهنگ اطالعاتی سازمانی و ابعاد آن شامل رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیازها ،جستجوي اطالعات
و استفاده از اطالعات در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز باالتر از حد متوسط و براي مدیریت اطالعات و
ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی کمتر از حد متوسط قرار دارد .ضمن این که ،با توجه به مقدار میانگین 6/6
می توان گفت که وضعیت گرایش کارکنان به اشتراك دانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز نسبتاً
نامطلوب است .وضعیت نامطلوب گرایش کارکنان به اشتراك دانش نشان میدهد که پیشفرض حاکم بر
پرسش چالشی تحقیق که مبتنی بر تجربه و برداشت محقق از شرایط حاکم بود ،درست بوده است.
در ادامه براي تحلیل میزان مطلوبیت وضعیت فرهنگ اطالعاتی سازمانی و گرایش به اشتراك دانش ،از
طیف چهارتایی نانلی ( ) 3322استفاده شد که براي بیان میزان مطلوبیت نمرات ارزیابی شده از پرسشنامههاي
پنج ارزشی طیف لیکرت استفاده گردید .با توجه به مقادیر میانگین مؤلفههاي مختلف ،میتوان گفت که
وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز براي مدیریت اطالعات و ارزشها و
هنجارهاي اطالعاتی نسبتاً نامطلوب و براي رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیاز ،جستجوي اطالعات و استفاده
از اطالعات و شاخصه کالن فرهنگ اطالعاتی سازمانی نسبتاً مطلوب و براي گرایش به اشتراك دانش نیز
نسبتاً نامطلوب است (جدول .)4
جدول  .0سنجش مطلوبیت میانگین ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی بر اساس طیف نانلی ()0111
توصیف
مقادیر
مدیریت اطالعات
ارزشها و هنجارهای اطالعاتی
رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز
جستجوی اطالعات
استفاده از اطالعات
فرهنگ اطالعاتی سازمانی
گرایش به اشتراک دانش

نامطلوب
 1تا 1/11
------------------------------

نسبتاً نامطلوب
 6تا 6/11
6/8
6/8
----------------6/6

نسبتاً مطلوب
 0تا 0/11
-------0/0
0/1
0/8
0/6
-----

مطلوب
 2تا 5
-----------------------------
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براي تحلیل فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی بر گرایش به اشتراك دانش
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز و تبیین چگونگی و مقدار تأثیرپذیري متغیر وابسته از متغیر مستقل
از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.
جدول  .1خالصه مدل
ضریب

ضریب تعیین

خطای تخمین

تعیین

تعدیل شده

استاندارد

مدیریت اطالعات

*3/251

3/613

3/635

3/432

ارزشها و هنجارهای اطالعاتی

*3/501

3/686

3/644

3/241

رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز اطالعاتی

*3/268

3/180

3/148

4153

جستجوی اطالعات

*

مدل

ضریب R

3/211

3/613

3/118

3/416

استفاده از اطالعات

*3/511

3/611

3/630

3/480

فرهنگ اطالعاتی سازمانی

*3/223

3/202

3/206

3/512

متغیر مستقل :مدیریت اطالعات ،ارزشها و هنجارهای اطالعاتی ،رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز اطالعاتی،
جستجوی اطالعات ،استفاده از اطالعات و فرهنگ اطالعاتی سازمانی.
متغیر وابسته :گرایش به اشتراک دانش.

نتایج جدول ( )5مقادیر  Rو  ،R2شدت همبستگی بین متغیرها را نشان میدهد که براي مدیریت
اطالعات ( ،)r=1/453ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی ( ،)r=1/513رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیاز اطالعاتی
( ،)r=1/463جستجوي اطالعات ( ،)r=1/433استفاده از اطالعات ( )r=1/533و فرهنگ اطالعاتی سازمانی
( )r=1/221با گرایش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به اشتراك دانش در حد متوسط است.
مقدار ( R2ضریب تعیین) نیز نشان میدهد که چه مقدار از تغییرات رفتار متغیر وابسته یعنی گرایش کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به اشتراك دانش ،میتواند توسط متغیر مستقل یعنی فرهنگ اطالعاتی
سازمانی ( )41/2تبیین شود که این مقدار  41/2درصد است .ضریب تعیین تعدیل شده نیز که  1/416است،
نشاندهنده تأثیرات واقعی متغیر مستقل بر وابسته است که این مقدار نیز  41/6درصد مشخص شده است.
ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده براي ابعاد فرهنگ اطالعاتی نیز در جدول آمده است .از این نظر،
ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی با ضریب تعیین ( )r2=1/636و ضریب تعیین تعدیل شده ( )1/622بیش از
سایر متغیرها در تبیین گرایش کارکنان به اشتراك دانش نقش دارد.
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جدول  .1آنوا جهت بررسی معنیداری مدل رگرسیون
مجموع

درجه

میانگین

مربعات

آزادی

مربع

رگرسیون

63/021

1

63/021

باقیمانده

42/012

152

3/212

مجموع

12/252

155

رگرسیون

64/650

1

64/650

باقیمانده

21/231

152

3/251

مجموع

12/252

155

رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز

رگرسیون

14/414

1

14/414

اطالعاتی

باقیمانده

48/104

152

3/510

مجموع

12/252

155

رگرسیون

63/06

1

63/06

باقیمانده

42/00

152

3/268

مجموع

12/252

155

رگرسیون

11/4

1

11/4

باقیمانده

42/152

152

3/541

مجموع

12/252

155

رگرسیون

26/102

1

26/102

باقیمانده

52/518

152

3/052

مجموع

12/252

155

مدل

مدیریت اطالعات

ارزشها و هنجارهای اطالعاتی

جستجوی اطالعات

استفاده از اطالعات

فرهنگ اطالعاتی سازمانی

مقدار F

21/324

23/242

02/522

23/2

01/5

111/362

سطح
معناداری Sig.
3/333

*3/331

*

3/331

*3/330

*

3/336

*3/331

*متغیر مستقل :مدیریت اطالعات ،ارزشها و هنجارهای اطالعاتی ،رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز اطالعاتی ،جستجوی اطالعات،
استفاده از اطالعات و فرهنگ اطالعاتی سازمانی.
** متغیر وابسته :گرایش به اشتراک دانش.

دادههاي جدول ( )2نشان میدهد که آیا مدل رگرسیون میتواند به طور معنیداري (و مناسبی) تغییرات
متغیر وابسته را پیشبینی کند .سطح معنیداري در ستون آخر جدول ) (sig.آمده است که معنیداري
آماري مدل رگرسیون را نشان میدهد .از آنجا که سطح معنیداري به دست آمده کمتر از  1/15است،
میتوان نتیجه گرفت که مدل به کار رفته ،پیشبینیکننده خوبی براي متغیر وابسته یعنی گرایش کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به اشتراك دانش است و مدل رگرسیونی معنیدار است.
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جدول  .1ضریب پیشبینی* تغییرات متغیر وابسته
ضریب غیر استاندارد
مدل
B

1
6

0

ثابت

3/231

خطای
استاندارد
3/650

مدیریت اطالعات
ثابت

3/622

3/655

ارزشها و هنجارهای اطالعاتی

3/285

3/388

ثابت

3/013 -3/382

رفتارهای اطالعاتی متناسب با

3/215

3/118

ضریب
استاندارد شده

مقدار t

ضریب Beta
3/251
3/501

3/268

سطح معنیداری
Sig.

6/046

3/311

2/234

3/333

3/124

3/335

4/442

3/331

-3/615

3/338

5/841

3/331

نیاز اطالعاتی
2
5
2

ثابت

3/612

3/201

جستجوی اطالعات

3/482

3/188

ثابت

1/214

3/028

استفاده از اطالعات

3/505

3/312

ثابت

3/021 -1/512

فرهنگ اطالعاتی سازمانی

3/211
3/511
3/223

5/126

3/331

3/342

3/332

2/343

3/331

1/811

3/335

-2/521

3/331

13/113

3/331

* متغیر وابسته :گرایش به اشتراک دانش

جدول ( )2اطالعاتی را در مورد متغیر پیشبین ارائه میدهد .چنانچه مشاهده میشود هم مقادیر ثابت و
هم مقادیر متغیر هر دو در مدل معنیدار شدهاند ( .)Sig.<1/15ضمن این که ضریب رگرسیونی
استاندارد شده یا مقدار بتا برابر است با ( 1/453مدیریت اطالعات)( 1/513 ،ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی)،
( 1/463رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیاز اطالعاتی)( 1/433،جستجوي اطالعات) و ( 1/533استفاده از
اطالعات) بر متغیر وابسته (گرایش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به اشتراك دانش) است .ضمن
این که مقدار بتا براي متغیر فرهنگ اطالعاتی سازمانی نیز برابر با  1/221است که در سطح ()Sig.<1/15
معنیدار است.
بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها

گرایش به اشتراك دانش مقوله مهمی است که بیتوجهی و یا کم توجهی به آن میتواند به عنوان یک عامل
بازدارنده ،سبب شود سازمان نتواند از سرمایه ارزشمند دانشی خود در راستاي توانمندسازي و ایجاد زمینههاي
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پیشرفت استفاده کند .نتایج مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت این مؤلفه در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
در سطح کمتر از متوسط و نسبتاً نامطلوب است .با توجه به این که بسیاري از سازمانها طی دو دهه گذشته
سرمایهگذاري بر روي پروژههاي مدیریت دانش را آغاز کردهاند ،وضعیت نامطلوب این مقوله در سازمان مورد
مطالعه نشان می دهد که هنوز دیدگاه منسجمی درباره دانش افراد سازمان شکل نگرفته است .همچنین در
این پژوهش فرهنگ اطالعاتی سازمانی به عنوان مقیاس کالن و متغیر مستقل ،به واسطه شش بعد مدیریت
اطالعات ،ارزش ها و هنجارهاي اطالعاتی ،رفتار اطالعاتی متناسب با نیازهاي اطالعاتی ،جستجوي اطالعات و
استفاده از اطالعات مورد مطالعه قرار گرفت .نتایج تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که وضعیت دو بعد
مدیریت اطالعات و ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی کمتر از حد متوسط است و بر اساس طیف نانلی (سنجش
مطلوبیت) وضعیت نامطلوبی دارد .این در حالی است که سایر ابعاد باالتر از حد متوسط و در سطح نسبتاً
مطلوبی قرار داشتند .بر اساس نتایج می توان گفت که دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز داراي یک راهبرد
مناسب و استراتژي جامع بر اي مدیریت اطالعات که بتواند همانند چتري تمامی فرایندهاي مرتبط با اطالعات
شامل تولید ،ذخیرهسازي ،بازیابی ،اشاعه و توزیع و استفاده از اطالعات را دربرگیرد ،نیست .همچنین ،ارزشها
و هنجارهاي مرتبط با اطالعات در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به خوبی نهادینه نشده است .این مسئله
میتواند فعالیتهاي دیگر مرتبط با اطالعات را تحت تأثیر قرار دهد .با توجه به این که دانشگاه سازمانی
آموزشی و پژوهشی است ،نبود راهبردهاي مدیریت اطالعات و بیتوجهی به ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی در
آینده ممکن است پیامدهاي ناخوشایندي مانند ناتوانی در کنترل حجم زیاد اطالعات ،به کارگیري موثر و کارآ
از سیستمهاي اطالعاتی و یا همکاري هاي اطالعاتی داشته باشد .نتایج این مطالعه با قسمتی از نتایج مطالعات
قبلی مانند کاظمی و دیگران ( ،)3131برارزاده و دیگران ( ،)3133آردیشویلی ( ،)6113کمیلچکی ( )6131و
ویک و دیگران ( )6135همسوست.
در این مطالعه تأثیر فرهنگ اطالعاتی سازمانی هم در سطح خرده مقیاسها و در سطح کلی در قالب
فرضیه ها مطرح و مورد آزمون قرار گرفت .در این زمینه ،نتایج آزمون فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی
پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مدیریت اطالعات ( r = 1/453و ،)P-Value > 1/15
ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی ( r = 1/513و  ،)P-Value > 1/15رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیازهاي
اطالعاتی ( r = 1/463و  ،)P-Value > 1/15جستجوي اطالعات ( r = 1/433و  ،)P-Value > 1/15استفاده
از اطالعات ( r = 1/533و  )P-Value > 1/15و در نهایت فرهنگ اطالعاتی سازمانی ( r = 221و P- > 1/15

 )Valueتأثیر مثبت و معنی داري بر گرایش کارکنان دانشگاه به اشتراك دانش دارد .به بیان سادهتر از دیدگاه
کارکنان مدیریت اطالعات و مسائل مرتبط با آن مانند داشتن هدف ،برنامه و راهبردهاي منسجم براي مسئله
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اطالعات ،دیدگاه کارکنان ارزش ها ،هنجارها و باورهاي رایج در سازمان در خصوص اهمیت اطالعات ،تأثیر و
نقش مهم آن در انجام فعالیت هاي مربوطه ،دیدگاه کارکنان از نظر داشتن رفتار اطالعاتی مناسب و متناسب
جهت رفع نیازهاي اطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی و سازمانی ،قابلیتهاي فردي کارکنان در جستجوي
اطالعات به تبع نیازهاي اطالعاتی پیش آمده ،توانائی کارکنان در استفاده از اطالعات به منظور انجام وظایف
شغلی و مأموریتهاي سازمانی محوله سبب می شود که گرایش به اشتراك دانش افزایش یابد .در این زمینه
مقادیر ضریب تعیین نشان داد که بالغ بر  61درصد تغییرات مربوط به گرایش کارکنان دانشگاه به اشتراك
دانش توسط تغییرات مدیریت اطالعات ،بالغ بر  62درصد آن توسط ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی ،بالغ بر
 32درصد توسط رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیازهاي اطالعاتی ،بالغ بر  33درصد توسط جستجوي
اطالعات ،بالغ بر  61درصد تغییرات به واسطه استفاده از اطالعات و در نهایت ،بالغ بر  41درصد تغییرات
توسط فرهنگ اطالعاتی سازمانی تبیین میشود .نگاهی به نتایج مطالعات گذشته نشان میدهد که هنجارهاي
تبادل دانش ،هنجارهاي ذهنی ،باورهاي رفتاري و باورهاي هنجاري ،ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی ،استفاده
از سیستم مدیریت اطالعات ،به کارگیري ابعاد فرهنگ دانشی و داشتن فرهنگ مبتنی بر دانش نتایج این
مطالعه از حیث تأثیر باورها ،ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی بر اشتراك دانش و مدیریت دانش تأثیر دارند .از
این رو ،یافتههاي مطالعه حاضر با بخشی از یافتههاي کاظمی و دیگران ( ،)3131کفاشان کاخکی و دیگران
( ،)3135برارزاده و دیگران ( ،)3133کمیلچکی ( ،)6131ویک ،ناگانو و پاپادیوگ ( ،)6135بلوزي و دیگران
( )6132و اویومی و دیگران ( )6133همسوست.
این یافتهها ،تأکید دارند که ابعاد فرهنگی در سازمان و به ویژه ابعاد مرتبط با فرهنگ اطالعاتی تا چه
اندازه مهم هستند و شرایط را براي تصمیمگیري در خصوص مدیریت دانش سازمانی موجه میسازند .از آنجا
که ،سازمانها در طی دهههاي گذشته توجه خود را بیش از پیش به ارزشآفرینی از دارائیهاي دانشی خود
معطوف ساختهاند ،توجه به مؤلفههاي تسهیلگر در این خصوص حائز اهمیت دوچندان میشود .به ویژه این
که در سازمانهاي دانشی ،مدیریت سرمایه انسانی و دارائیهاي فکري به جهت ویژگیهاي بیبدیل ،منحصر به
فرد ،غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزینی ،متوجه ابعاد انسانی شده است و فرهنگ اطالعاتی سازمانی و ابعاد آن
نیز به طور کامل ،توجه بر مسائل و قابلیتهاي انسان دارد و انسان محورست .لذا به نظر میرسد مسئولین
دانشگاه بایستی نسبت به تدوین برنامه جامع براي مدیریت اطالعات و تسري آن بر تمام بخشهاي دانشگاه
اقدام کنند .همچنین ،دیدگاهی را در دانشگاه حاکم کنند که وجود اطالعات براي فعالیتهاي دانشگاه را
ضروري دانسته و برخورداري از اطالعات و استفاده از آن در تصمیمگیريها و وظایف روزانه به عنوان یک
هنجار تلقی شده و تشویق شود .مدیران دانشگاه الزم است شرایط مناسب براي آموزش رفتار اطالعاتی
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متناسب با شرایط شغلی -س ازمانی را فراهم سازند تا کارکنان بتوانند در صورت نیاز به اطالعات ،سریع و به
شکل و روشی مناسب آن را در اختیار گیرند .این مسئله از یک سو بر میزان استفاده کارکنان از اطالعات در
انجام وظایف شغلی و از سوي دیگر بر میزان مشارکت آنان در فضاي اشتراك دانستههایشان تأثیرگذار خواهد
بود.
مسئله جستجوي اطالعات به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ اطالعاتی ،موضوعی است که از یک سو به
عنوان یک رفتار هدفمند مطرح است و از دیگر سو ،نیازمند مهارتهاي مرتبط است که فرد بتواند پس از
تشخیص محل اطالعات ،ابزارهاي الزم را به کارگیرد تا اطالعات را از منبع جستجو ،استخراج و استفاده کند.
یکی از منابع اطالعاتی مهم در هر سازمانی افراد و کارکنان سازمان هستند ،پیادهسازي یک رویکرد جامع هم
مهارت هاي کارکنان را در جستجوي اطالعات از سایر منابع اطالعاتی غیرانسانی توسعه خواهد داد و هم توجه
به منابع انسانی به ویژه دیگران را به عنوان یک منبع داراي اطالعات ارزشمند ارتقاء خواهد داد .به همین
ترتیب ،استفاده از اطالعات را شاید بتوان نقطه پایانی یک فرایند اطالعاتی نامید .در یک سازمان افراد روزانه
تحت شرایط مختلف به اطالعات متنوعی احساس نیاز میکنند که شاید برخی از آنها نتیجه تجربیات و
آموختههاي آن ها باشد؛ اما احتمال دارد که اطالعات خاصی نیاز باشد و فرد در آن زمینه تخصصی نداشته
باشد ،بنابراین نیاز خواهد داشت آن اطالعات را به اشکال مختلف به دست آورد و براي انجام وظایف مورد
استفاده قرار دهد .اگر کارکنان استفاده از ا طالعات را به عنوان یک الگو در انجام وظایف و فعالیتهاي
سازمانی بپذیرند ،تمایل بیشتري به اشتراك دانش با سایر کارکنان در سازمان از خود نشان خواهند داد.
نتیجه این که ،در مطالعات مختلف حوزه مدیریت که در خصوص مدیریت دانش و ابعاد مختلف آن انجام
گرفته است ،تأکید زیادي بر مباحث مرتبط با فرهنگ سازمانی و فرهنگ اطالعاتی میشود .به عبارتی ،مسائل
فرهنگی همواره در سازمانها به عنوان یکی از مؤلفههاي مهم و تأثیرگذار بر نتایج فعالیتها و تصمیمات
شناخته شده است و اي بسا غفلت از این مقوله پیامدهاي ناخوشایندي را براي سازمانها در پی داشته باشد.
فرهنگ اطالعاتی در سازمان به عنوان یک محصول و پدیدهاي وارداتی نیست؛ بلکه سازمان بایستی آن را
پرورش و توسعه دهد .به این ترتیب ،از دیدگاه کارکنان داشتن فرهنگ اطالعاتی سازمانی ،سبب میشود که
گرایش به اشتراك دانش افزایش یابد .با توجه به نتایج پژوهش که در قالب یافتههاي حاصل از آزمون
پرسشها و فرضیه ها مطرح شد ،تدوین برنامه جامع مدیریت اطالعات و نقشه راه آن با توجه به ماهیت
اطالعات و دارائیهاي دانشی سازمان ،تعریف نظاممند ارزشها و هنجارهاي اطالعاتی براي کارکنان به نحوي
که تالش در زمینه ابع اد مدیریت اطالعات ،کسب ،اشاعه و اشتراك اطالعات در سازمان مورد تشویق قرار
گیرد ،ارائه آموزشهاي الزم براي کارکنان در قالب کارگاهها و دورههاي ضمن خدمت در خصوص روشهاي
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تشخیص نیازهاي اطالعاتی ،جستجو و استفاده کارآمد و مؤثر اطالعات ،تأکید بر اهمیت اطالعات در
تصمیمگیريها ،آموزش مهارتهاي تخصصی اطالعاتی ،تهیه امکانات و زیرساختهاي الزم براي جستجوي
اطالعات ،نگاه ویژه به ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی مانند باورها و ارزشهاي متناسب با آن در سازمان طبق
یک برنامه جامع و فراگیر ،تشویق و ترغیب کارکنان به اشتراك دانش ،تدوین نقشه دانشی سازمان در
حوزه هاي مختلف و اجراي سیستم مدیریت دانش جهت حفظ دانش ارزشمند سازمان و به روزرسانی پیدرپی
آن به عنوان پیشنهادات پژوهش ارائه میشوند.
سپاسگزاری

بدین وسیله نویسندگان مقاله بر خود فرض میدانند از ارکان مجله و داوران محترم به خاطر نظرات
ارزشمندشان که به غناي محتوایی مقاله انجامید ،تشکر و قدردانی نمایند.
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.18 -80 ،)12(2 ، مطالعات دانششناسی،تخصصی فناوریهای نوین آمل
.60 -13 ،)1(1 ، مجله اطالعرسانی پزشکی نوین، ارائه الگویی جامع: اشتراک دانش برونسازمانی.)1012(  لیال،نعمتی انارکی
، بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیئت علمی.)1010(  فاطمه، لیال؛ نوشینفرد،نعمتی انارکی
.41 -25 ،)52(14 ،مدیریت اطالعات سالمت

 اولین کنفرانس، ارزیابی میزان به کارگیری مؤلفههای مدیریت دانش در دانشکدههای پردیس فنی تهران.)1081(  محمد،همتی
. تهران،ملی مدیریت دانش
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