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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. 
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 چکیده
 ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی بر گرایش به اشتراک دانش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز است. تأثیرتعیین هدف پژوهش  :هدف

ها، با  ختلف آماری برای آزمون فرضیههای م پژوهش از نوع کاربردی است و به دنبال استفاده از اطالعات واقعی و روش پژوهش: روش

نفر بودند که با استفاده از جدول تعیین  083جامعه پژوهش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به تعداد  روش پیمایشی تحلیل انجام شد. 
های پژوهش با توزیع  . دادهردیدانتخاب گ گیری تصادفی سادهوش نمونهنفر به ر 181حجم نمونه کرجسی و مورگان حجم نمونه به تعداد 

و ویک،  6312( و هاوسمن، ویلیامز، هاردی و شوبرت، 6310(، چو )6332ران )دیگی بر اساس مطالعه چو و پرسش 55پرسشنامه محقق ساخته 
ک دانش بین شترا( برای گرایش به ا1081( و همتی )6335( برای فرهنگ اطالعاتی سازمانی و لی، لی و کانگ )6315ناگانو و پاپادیوک )

مورد تجزیه و تحلیل و شد  SPSS  61افزار نسخه ها وارد نرم( گردآوری شد. سپس دادهα=1/3ید روایی و پایایی )اعضای نمونه، پس از تأی
 قرار گرفت.

ی کمتر از حد متوسط ها و هنجارهای اطالعاتکه وضعیت دو بعد مدیریت اطالعات و ارزش نشان دادای آزمون تی تک نمونهنتایج  :ها یافته

 باالتر از حد متوسط و در سطح نسبتاً ،و بر اساس طیف نانلی )سنجش مطلوبیت( وضعیت نامطلوبی دارد. این در حالی است که سایر ابعاداست 
که فرهنگ مطلوبی قرار داشتند. همچنین نتیجه آزمون فرضیه با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد 

( بر گرایش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به اشتراک P-Value < 35/3و  r=  223داری ) یمثبت و معن تأثیراطالعاتی سازمانی 
 دانش دارد. 

زها و رفتارهای ها، هنجارها، نیاشای حاکم بر فضای اطالعاتی سازمان و دربرگیرنده ارزانگاره ،فرهنگ اطالعاتی سازمانی: گیری نتیجه

 بین گرایش کارکنان به اشتراک دانش را دارد.درصد توانایی پیش 6/20های پژوهش اطالعاتی است که بر اساس یافته
 

 .ها و هنجارهای اطالعاتی، رفتارهای اطالعاتیفرهنگ اطالعاتی سازمانی، اشتراک دانش، مدیریت اطالعات، ارزشها: کلیدواژه

 نوع مقاله: پژوهشی
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 مقدمه

 هاتجربه ها،مهارت ار،افک ها،اندیشه از ايمجموعه یک سازمان، در فعالیت متمادي هايسال طی انسانی نیروي

 ذهن در زمان مرور به که است فرد هر هایی دانشاندوخته چنین مجموعه. کندمی کسب را کاربردي و علوم

( دانش 6132) 3اوالی، میري و بوزگوئیندا (. به اعتقاد3131فرد، شود )نعمتی انارکی و نوشینثبت می او

و بینش خاص است که چارچوبی براي ارزیابی و تفسیر  ها، اطالعات بافتاريترکیبی از تجربیات، ارزش

 ارزشمند محسوب ايسرمایه سازمان، براي افراد با دانش کند. براي همین، داشتنتجربیات جدید فراهم می

قلی زاده و بگذارند )حسین اشتراك به سازمان از بیرون و درون اعضاي با خود را دانش توانندمی شود کهمی

 و یادگیري آموزشی منافع تواندمی سازمان، هايبخش و افراد بین دانش گذارياشتراك .(3133میرکمالی، 

دانش  اشتراك. است سازمان بقاء و وريبهره بهبود براي قدرتمند سازوکاري و کند ایجاد توجهی قابل

 کارایی افزایش و کندمی ایجاد نیازها کردن براي برآورده سازمان توان رساندن حداکثر به براي را هایی فرصت

با توجه به این که  (.3131زاده، نماید )حمیدي می نیز فراهم را رقابتی مزیت به رسیدن و مسائل براي حل

در این ارتباط  مسئلهاشتراك دانش مستلزم برخورداري سازمان از کارکنان و اعضاي دانشی است، مهمترین 

گردد؛ که بالقوه شرایط سرمایه و دارایی ناملموس برمیبه نگاه سازمان در خصوص نیروي انسانی به عنوان یک 

 براي منبع مهمترین هاسازمان انسانی نیرويکند. ها و ایجاد زمینه نوآوري را فراهم میاز دارائی 6ارزش آفرینی

توان گفت که (. در این رابطه می6113، 1باشد )دراکرعملکرد سازمان می بهبود و رقابتی مزیت کسب

 کند،می تأکید نوآوري اهمیت بر که راهبردي بینش یک ایجاد با دارند زیادي نوآوري توانایی که ییها سازمان

، 4، جانسن و لیلسویجککنند )ونمی نهادینه در سازمان دانش تسهیم هايفعالیت طریق از را نوآوري

ها است، لیکن سازمانهرچند اشتراك دانش مفهومی مهم و با پشتوانه علمی براي ایجاد ارزش براي (. 6113

ساز و متعامل به دلیل ماهیت انسانی و مبتنی بر فرد بودن، استفاده از مزایاي آن مستلزم توجه به عوامل زمینه

 باشد. از جمله این عوامل فرهنگ اطالعاتی سازمانی است.با آن می

اطالعات الگویی از در مطالعات سازمانی و حوزه فرهنگ سازمانی دارد.  شهیرمفهوم فرهنگ اطالعاتی 

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 

سوب شود و در نتیجه باید به اعضاي جدید عملکردي در حد کفایت داشته باشد تا مفهومی قابل قبول مح
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، 3331، 3سازمان به عنوان راهی صحیح براي درك، تفکر و احساس در مورد آن مشکالت آموخته شود )شاین

اي چندوجهی، نیازمند ارتباط لفهؤهاي سازمانی و م(؛ در این صورت اطالعات به عنوان هسته فعالیت333 .ص

فرهنگ اطالعاتی  (3333) 6نی بر فرهنگ خاصی خواهد بود. به اعتقاد گینمانها و مبتو تعامل با سایر سازه

هاي ناملموس( در امتداد تحول منابع سازمانی محیط و شرایطی است که در آن تحول منابع فکري )دارائی

. منابع اصلی براي این نوع تحول انواع مختلف دانش و اطالعات شود یمهاي مشهود( حفظ فیزیکی )دارائی

ي فیزیکی، داشتن عملکرد ها تیفعالي است که براي ا شدههاي فکري پردازش ستند و خروجی حاصل یافتهه

کند که فرهنگ کید میأ( ت6131) 1و پیشرفت مثبت ضروري است. در ارتباط با فرهنگ اطالعاتی داگالس

ه که مسیرشان ب این ؛ مشروط بردهد یممزیت رقابتی  ها سازماناطالعاتی سازمانی جنبه مهمی است که به 

 ي تجاري قرار گرفته باشد.ها ياستراتژدرستی در راستاي 

سازمانی فرهنگی است که در آن ارزش و کاربرد  ،(  فرهنگ اطالعات6111) 4به اعتقاد کوري و مور

؛ جایی است که اطالعات زمینه شود یماطالعات در دستیابی به موفقیت عملیاتی و استراتژیک شناخته 

مندساز براي و فناوري اطالعات به راحتی به عنوان عامل توان آورد یموجود ه ري سازمان را بگیتصمیم

( نیز فرهنگ اطالعاتی سازمان را آگاهی از ارزش 3333) 5لیدنر .شود یماستفاده  مؤثري اطالعاتی ها ستمیس

اي بر کنندهتعیین أثیرتها فرهنگ اطالعاتی در سازمان دانش ضمنی براي فرد و سازمان تعریف کرده است.

به همین ترتیب چو، برگرون، دتلور (. 6132، 2نحوه مدیریت محصوالت اطالعاتی )منابع و خدمات( دارد )اورنا

و فرهنگ اطالعات نقش الینفکی در تعریف چگونگی  ها ارزشکنند که کید میأ( ت6113)2و هیتون

گذاري و پردازش اطالعات براي آنجا که یافتن، اشتراك. از کنند یمگذاري و استفاده از اطالعات ایفا  اشتراك

یی در ها ارزشهایی از الگوهاي رفتاري و عملیات سازمان حیاتی است؛ لذا فرهنگ اطالعات در چنین سازمان

ها  . آنابندی یمطور جمعی انتقال ه کند که بارتباط با اهمیت و استفاده از اطالعات در یک سازمان پیروي می

سازمان به  بر حاکم اطالعاتی فرهنگ الگوي شناخت دانند که قابل استفاده باشد.ا چیزي میاطالعات ر

کند. بر این اساس چو کمک شایانی می سازمان در اطالعات با مرتبط هايفعالیت و هابرنامه در انجام مدیران

و  31گرا، نتیجه3ر، فرهنگ ریسک پذی3چهار نوع الگوي فرهنگ اطالعاتی شامل: فرهنگ مبتنی بر رابطه
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 این انواع از هر یک از را رفتارها و هنجارها از ايدرجه سازمانی هر کند که،  را معرفی می3گرافرهنگ قانون

  .(6131است )چو،  غالب فرهنگ سازمان آن در هانوع فرهنگ این از یکی دارد، اما فرهنگ نوع چهار

 مدیریت اصلی هدف ،ویژگی پنج از ايوعهمجم توسط اطالعات فرهنگ شناسی چو،مطابق با گونه

 و اطالعات جستجوي اطالعاتی، نیازهاي اطالعاتی متناسب با رفتار اطالعاتی، هنجارهاي و هاارزش اطالعات،

تحلیل وضعیت فرهنگ اطالعاتی سازمانی قابل  براي راهنما عنوان شود که بهاطالعات شناخته می از استفاده

ثر اطالعات در سرتاسر چرخه استفاده از مؤیت اطالعات قابلیتی براي مدیریت استفاده است. فعالیت مدیر

 و ها(. ارزش6112، دیگرانباشد )چو و اطالعات و مشتمل بر درك، گردآوري، پردازش و نگهداري اطالعات می

ي مرتبط با هاهاي مرتبط با اطالعات است که باید و نبایدنگرش و هااطالعاتی بازتاب دهنده ارزش هنجارهاي

        (. 6111، 6و جارونپا و استاپلز 3332کند )داونپورث، پردازش، انتشار و ارتباطات اطالعات را مشخص می

چرا که اگر هنجارهاي اطالعاتی در یک سازمان مشوق جریان باز اطالعات باشد، آن وقت از کارکنان انتظار 

اطالعاتی  اطات رسمی و غیررسمی استفاده نمایند. رفتاررود براي تحقق آن از ابزارهاي فناورانه و ارتبمی

شود ها اطالعات ارزشمند می هاست که به واسطه آناي از فعالیتاطالعاتی مجموعه نیازهاي متناسب با

(. سودمندي یا ارزش اطالعات نه تنها 6115، 5کچینو فیشر، اردلز و مک 6132، 4، ماي3333، 1)تایلور

وجو است؛ بلکه شامل الزامات، هنجارها و  باق مناسب آن با یک موضوع و یا پرسمرتبط با موضوع و انط

اطالعات نیز  (. جستجوي6112، دیگرانشود )چو و انتظارات ناشی از کار و بافت سازمانی کارکنان نیز می

ه از ( و ناظر بر استفاد3333، 2نقل در لین 3325، 2دهد )بنت و هارلفعالیتی است که ریسک را کاهش می

ابزارها و سازوکارهاي موجود در سازمان براي جستجوي اطالعات )جستجوي اطالعات در کل سازمان و از 

(. استفاده 6111کند )جارونپا و استاپلز، منابع خارج از سازمان( در بخشی است که فرد در آن انجام وظیفه می

به تغییر  مسئلهکند و این پردازش میدهد که فرد اطالعات را انتخاب و از اطالعات نیز زمانی روي می

این استفاده از بنابر ؛(6112، دیگرانشود )چو و بخشی و یا اقدام ختم می یهاي فردي براي معن قابلیت

، مسئلهها، حل اطالعات به طور خاص، درگیر انتخاب و پردازش اطالعات براي پاسخگویی به پرسش

(. استفاده اطالعات ممکن 6112درك موقعیت است )چو،  گیري، راهبري و هدایت یک شرایط و یا تصمیم
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، شخصی یا 2، انگیزشی2بینی، پیش5یديأی، ت4یابی، حقیقت1، ابزاري6مسئله، درك 3است براي روشنگري

( و یا ایفاي 3333و بر مبناي نیاز اطالعاتی ادراك شده کاربران در یک موقعیت خاص  )تایلور،  3سیاسی

 ( باشد.6112، دیگران)چو و  33راقبت اجتماعیو م31، خودکارآمدي3وظیفه

دانشگاه سازمانی این مطالعه به لحاظ محیط پژوهش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز انجام شد. 

اي از نیروهاي متخصص و استفاده از گیري مجموعهبه کارآموزشی، فرهنگی و پژوهشی است که با 

هاي ر تولید دانش و تربیت نیروي انسانی کارآمد براي فعالیتبدیلی دهاي اطالعاتی مختلف، نقش بی سیستم

استفاده از نیروهاي متخصص در  با وجودباشد. اجتماعی دارد و در این زمینه به دنبال بهبود شرایط نیز می

مجموعه دانشگاه تحت عنوان اعضاي هیئت علمی و کارکنان، تجربه فعالیت چندین ساله محقق در بدنه 

افتد شود. این در حالی اتفاق میاز از آن است که خطاها و اشتباهات در کارها بارها  تکرار میاجرایی حاکی 

هاي آموزشی مختلف به گرفته شده و دوره به کارکه از یک سو به لحاظ زیرساختی سیستم اطالعاتی مناسبی 

ان خبره و شاخصی وجود شود. از سوي دیگر، کارکنصورت ضمن خدمت و مبتنی بر نیاز به تناوب برگزار می

تواند به رفع ها می دارند که حامل دانش و تجربیات ارزشمندي هستند که انتقال صحیح و مناسب تجربیات آن

اشتراك دانش و شرایط  مؤلفهدغدغه موجود کمک کند. از جمله مسائلی که نیازمند مطالعه و بررسی است، 

ی ناملموس فراهم شود. از این رو، هدف کلی این یز داراتا شرایط بهتر براي استفاده ا استساز آن زمینه

گرایش به اشتراك دانش کارکنان دانشگاه آزاد پژوهش تعیین وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی و 

گرایش به اشتراك  ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی بر تأثیراسالمی واحد اهواز و آزمون فرض محقق مبنی بر 

 شود:و فرضیه پژوهش به این شکل طرح می پرسشبراي این منظور  دانش کارکنان بود.

 ( وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز چگونه است؟3

 ( وضعیت گرایش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز نسبت به اشتراك دانش چگونه است؟6

یش به اشتراك دانش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز ( ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی بر گرا1

 دارد. تأثیر

 
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

هاي بسیاري بوده است، لیکن در هرچند گرایش به اشتراك دانش در طی سالیان اخیر مورد توجه پژوهش

رتبط با گرایش به هاي مارتباط با متغیر فرهنگ اطالعاتی سازمانی فقر پژوهشی وجود دارد. نتایج مرور پیشینه

بین گرایش به اشتراك دانش مورد دهد که عوامل مختلفی به عنوان متغیرهاي پیشاشتراك دانش نشان می

(، کسب دانش، ایجاد 3133فر، توجه بوده است که عوامل فردي، عوامل سازمانی و عوامل فناوري )خاتمیان

فر و کارکنان و اعتماد سازمانی )خاتمیانارتباط و کسب وجهه اجتماعی، احساس مسئولیت، اعتماد بین 

هاي اطالعاتی، سیستم پاداش و ساختار (، اعتماد متقابل میان افراد، ارتباطات کارکنان، سیستم3133پریرخ، 

(، روابط متقابل مورد انتظار، درك خودکارآمدي، 3133سازمانی )پهلوانی، پیرایش، علیپور و باشکوه، 

ار، جو سازمانی و نگرش نسبت به اشتراك دانش )توکلی، ملکیان و نوربخش، هاي بیرونی مورد انتظ پاداش

گذاري دانش، ساختار و روابط هاي نیروي انسانی، نگرش و حمایت مدیران، راهبرد به اشتراك(، ویژگی3133

عاتی و هاي سازمانی و ارزیابی، راهبرد سازمانی و کاربرد فناوري اطالسازمانی، فرهنگ و جو سازمانی، پاداش

(، حمایت مدیریت سازمان، راهبردهاي سازمان )نعمتی 3136آبادي، ارتباطاتی )رفوا، تاجداران و رضایی شریف

(، هنجارهاي تبادل دانش، اعتماد بین فردي، خودکارآمدي اشتراك دانش، مزایاي 3131فرد، انارکی و نوشین

(، فرهنگ مبتنی بر 3131ي مطلق، ادراك شده و سودمندي ادراك شده )کاظمی، وحیدي مطلق و وحید

(، فرهنگ سازمانی، راهبردها، رهبري و ساختار 3134راد، دانش و گرایش به اعتماد )شیرازي و همایونی

(، نگرش، هنجارهاي 3135لی و حاتمی، (، سرمایه اجتماعی )احمدي طاهري، قلیج3134)نعمتی انارکی، 

(، نوآوري 3135زاده، نجی و رجبی، ان کاخکی، کمالذهنی، باورهاي رفتاري و باورهاي هنجاري )کفاش

گویی، گیري دانش، ارتباطات در سازمان، سرعت پاسخبه کار(، 3132سازمانی )میرکمالی، لطفی و بابائی، 

هاي مدیریت اطالعات )برارزاده، رضوي، مشارکت گروهی در سازمان، استفاده از تکنولوژي و استفاده از سیستم

اند و به خوبی اند که در مطالعات داخلی بررسی شده( از آن جمله3133و محمدي،  سجادي، امیرنژاد،

کند که فرهنگ اطالعاتی و ابعاد آن مورد مطالعه قرار نگرفته است و در این زمینه خالء مطالعاتی مشخص می

 وجود دارد.

تري هستند. در مل بیشأهاي خارجی از حیث تنوع متغیرها درخور تموضوع اشتراك دانش در پیشینه

، 3عوامل مختلفی از قبیل ابزارهاي الکترونیکی و بین فردي )بوردیا، ایرمر و ابوشاه تأثیربخشی از این مطالعات 

، 3هاي شخصی )کابریرا، کولینز و سالگادو(، ویژگی6114، 6(، فرهنگ و جو سازمانی )تیلور و رایت6112

 
1. Bordia, Irmer & Abusah 

2. Taylor & Wright 
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( بر اشتراك 6133، 4(، فرهنگ یادگیري )عید و نوح6115، 1و واسکو و فرج 6112، 6ها )شاه(، مشوق6112

کند که نیازمند اي پیروي مینتیجه آن که رفتار اشتراك دانش از یک نظام پیچیده .انددانش بررسی شده

( 6113) 2(. به اعتقاد آردیشویلی6112، 5گري است )کولکارنی، راویندران و فریزمدیریت پشتیبانی و تسهیل

نوان ابزاري پشتیبان براي کاهش موانع اشتراك دانش و ارتقاء کارآیی توانمندسازان جوامع مجازي به ع

گیري رفتارهاي اشتراك باشند تا به شکلگر مانند فرهنگ و اعتماد میاشتراك دانش نیازمند عوامل تسهیل

 دانش کمک کنند.

م و معتبر بودن دانش ( فرهنگ به چهار روش از جمله ادراك سودمند، مه6131) 2به اعتقاد کمیلچکی

دهی به خلق و سازگاري گري بین سطوح دانش، ایجاد گفتمان تعامل اجتماعی و شکلدر سازمان، واسطه

( اشتراك دانش در بین اعضاي 6134) 3گذارد. به اعتقاد مولرمی تأثیردانش جدید بر رفتارهاي اشتراك دانش 

گرایی و شفافیت است مختلف مانند زمان، ساختار، نتیجههاي فرهنگی هاي پروژه نیازمند توجه به زمینهگروه

( نیز نشان داد که 6134، 3دالهونتی-مثبتی بر اشتراك دانش دارند. نتایج )آبراهامسون و گودمن تأثیرکه 

باشند؛ لیکن این عوامل از سازمانی به سازمان دیگر ساختار و فرهنگ مهمترین موانع براي اشتراك دانش می

( نیز نشان داد که جستجوي دانش توسط 6134) 31به همین ترتیب، نتایج مطالعه کلیولندمتفاوت است. 

نیا، ابویی کند. نتایج دیلمقانی، فهیمها را تبیین می( رفتار توزیع دانش آنᵦ=3/1هاي دانش )کاربران انباره

( و r=533/1شی )( نیز نشان داد که بین عوامل ساختاري و ابعاد فرهنگ دان6135) 33اردکان و نقشینه

 ؛داري وجود دارد( رابطه مثبت و معنیr=255/1همچنین بین ابعاد فرهنگ دانشی و اثربخشی مدیریت دانش )

(  r=233/1) هاي شغلی(  و ویژگیr=426/1) ( ، فناوري اطالعاتr=633/1) هاي کارکنانضمن این که، ویژگی

 داري با ابعاد فرهنگ  دانش دارند. رابطه مثبت و معنی

ها و هنجارهاي اطالعاتی جسارت افراد را براي ابتکار ( ارزش6135)36به اعتقاد ویک، ناگانو و پاپادیوك

گرا به منظور ارزیابی عملکرد و دستیابی بخشد و در فرهنگ اطالعاتی نتیجهعمل در اشتراك دانش ارتقاء می

                                                                                                                                               
1. Cabrera, Collins & Salgado 

2. Shah 

3. Wasko & Faraj 

4. Eid & Nuhu 

5. Kulkarni, Ravindran & Freeze 

6. Ardichvili 

7. Chmielecki 

8. Mueller 

9. Abrahamson & Goodman-Delahunty  

10. Cleveland 

11. Dilmaghani, Fahimnia, Aboyee Ardakan & Naghshineh 

12. Vick, Nagani & Popadiuk 
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که اعضاي بیشتري دارند، نیازمند وجود هایی شوند. ضمن این که اشتراك دانش در گروهبه اهداف استفاده می

 یک فرهنگ مبتنی بر روابط است. 

 تأثیرگرا و مبتنی بر شغل ( نیز در مطالعه خود دریافتند که فرهنگ نتیجه6135) 3چانگ و لین

داري بر قصد کارکنان در فرایندهاي مدیریت دانش )خلق، ذخیره، انتقال و کاربرد( دارد؛ این در حالی  معنی

 منفی دارد.  تأثیرکنترل شده  فرهنگ کامالً است که

داري بر اشتراك دانش مثبت و معنی تأثیرکید دارند که فرهنگ سازمانی أ( نیز ت6133) 6الیاسا و راملی

(15/1=α   ،16/2 T count=( و تعهد شغلی  )15/1=α   ،43/2 T count= ،دارد. همچنین، بلوزي، عثمان )

 P-value≤113/1هاي فردي )ه پژوهش خود دریافتند که قابلیت( در نتیج6132) 1فیضل و عیسی

( ᵦ=31/1وP-value ≤15/1هاي شخصی )( و ارزشᵦ=34/0و  P-value ≤15/1(، پیشرفت شغلی )ᵦ=13/1و

( نشان داد 6132) 4هاي رازماریتا، کریچنر و نیلسندارند. یافته تأثیرداري بر رفتار اشتراك دانش به طور معنی

Chi= 113/1)ت از کمک به دیگران که احساس لذ
2
Sig.، 583/0 =V) 088/0)، پاداش مالی =Chi

2
Sig. ،

922/0 =V)  009/0)و حمایت مدیر =Chi
2
Sig.، 538/0 =V)  سبب تغییر رفتار و بازشناسی اشتراك دانش

 شود و تغییر رفتار، فقدان اعتماد و کمبود زمان مهمترین موانع اشتراك دانش هستند.می

هاي ارزشمندي است که از طریق یادگیري غیررسمی ها و تخصصاي از اطالعات، مهارتموعهمج ،دانش

قابلیت دستیابی براي همه ارکان که شود و اشتراك آن در سازمان به نحوي فراگیر در محل کار حاصل می

گ واحد و فرهن (.6132 5هاي فرهنگی است )کاروسو،داشته باشد، نیازمند و وابسته به سازهرا سازمان 

کند و در موریت آن زمینه خلق دانش، توزیع و مدیریت دانش را فراهم میأیکپارچگی بین افراد سازمان و م

کنند گیري، ترغیب و تداوم فرهنگ دانشی سازمان ایفا میاین خصوص مدیران سازمان نقش اساسی در شکل

 (. 6132، 2)سرمدي، نوري، زندي و غالمعلی لواسانی

( نشان داد که نه تنها بین اعتماد و فرهنگ مشارکتی رابطه قوي وجود دارد، 6132)2کانتایج کوچارس

 داري بر اشتراك دانش ضمنی دارند.معنی تأثیرها  آن يبلکه هر دو

( نیز نشان داد که نوع فرهنگ اشتراك دانش بر سرمایه فکري 6133) 3نتایج عطار، کانگ و شعیب

(33/6 t-value= و فرایند اشتراك )( 63/5دانش بر عملکرد سازمان T=( در سطح خطاي کمتر از )15/1 )

 
1. Chang & Lin 

2. Ilyasa & Ramly 

3. Balozi, Othman, Faizal & Isa 

4. Razmerita, Kirchner & Nielsen 

5. Caruso 

6. Sarmadi, Nouri, Zandi, Gholamali Lavasani 

7. Kucharska 
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( و کیفیت r=513/1( دریافتند که کمیت )6133) 6ینگ، ژانگ و النگدارد. به همین ترتیب، لی تأثیر

داري دارند. نتایج مطالعه مثبت و معنی تأثیر( بر اشتراك دانش r=554/1) 1گرهاي پنهان دانشتسهیل

( نیز نشان داد که ابعاد سیستم اطالعاتی مانند کیفیت خدمات، کیفیت سیستم و 6133) 4میرزائی و غفاري

R= 53/1فناوري بر اشتراك دانش بین کارکنان سازمان )
هاي مطالعه رحمان، مونیسار، حسین (  دارند. یافته2

هنگ سازمانی بر اعتماد، ارتباط بین کارکنان، پاداش، رهبري به عنوان اجزاي فر تأثیر( 6133)5و اسالم

، .Sig≤113/1یید کرد. همچنین نتایج مطالعه دیگري نشان داد که اعتماد )أاشتراك دانش کارکنان را ت

425/1=ᵦ( رهبري ،)145/1≥Sig. ،351/1=ᵦ( و زمان )113/1≥Sig. ،442/1=ᵦ عوامل کلیدي در گرایش )

( نیز 6133) 2و، نیاگا، چن و ناکپودیا(. نتایج اویمومی، لی6133، 2افراد به اشتراك دانش هستند )السعدي

اي بین ابعاد فرهنگی و برایندهاي دانشی وجود دارد و تعامل بین ابعاد نشان داد که رابطه علی پیچیده

 دهد.قرار می تأثیررا تحت  3 (Cr=3/1فرهنگی و دانشی عملکرد کارکنان )

 

 شناسی پژوهش روش

اربردي است. از آنجا که محقق در پی یافتن رابطه علی بین هاي کپژوهش حاضر از نظر هدف در زمزه پژوهش

متغیرهاي تحقیق و تبیین حدود تغییرات متغیر وابسته با توجه به حدود تغییرات متغیرهاي مستقل بود، از 

انجام گرفت. جامعه پژوهش،  3133روش پیمایشی تحلیلی با رویکرد علی استفاده شد. تحقیق در بازه زمانی 

نفر بود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه  131شگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به تعداد کارکنان دان

ابزار گردآوري  نفر به عنوان نمونه )با روش تصادفی ساده( انتخاب گردید. 333کرجسی و مورگان تعداد 

دو پرسشنامه فرهنگ  ها ازگیري متغیراطالعات در این پژوهش پرسشنامه بود. در این پژوهش براي اندازه

 33، هاردي31، ویلیامز3( و هاوسمن6131(، چو )6112) دیگراناطالعاتی سازمانی بر اساس ابعاد مطالعه چو و 

( 6115) 31( و گرایش به اشتراك دانش لی، لی و کانگ6135و و ویک، ناگانو و پاپادیوك ) 6134، 36و شوبرت

                                                                                                                                               
1. Attar, Kang & Sohaib 

2. Li-Ying, Zhang & Long 
3. Hidden Knowledge Facilitators (HKFs) 

4. Mirzaee & Ghaffari 

5. Rahman, Moonesar, Hossain & Islam 

6. Alsaadi 

7. Oyemomi Liu, Neaga Chen & Nakpodia 

8. Consistency rate 

9. Hausmann 

10. Williams 

11. Hardy 

12. Schubert 

13. Lee, Lee & Kang 
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نفر از خبرگان قرار گرفت و روایی آن  31در اختیار  ( استفاده شد. پرسشنامه پس از تدوین،3133و همتی )

یید أ( مورد ت3/1یید شد. سپس پایایی آن با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ در مقدار )أبه روش محتوایی ت

ها با توزیع پرسشنامه در بین ها نیز از روش میدانی استفاده شد و دادهآوري دادهقرار گرفت. براي جمع

شماره   131آوري گردید. براي این منظور به کارکنان از یک تاگاه آزاد اسالمی واحد اهواز جمعکارکنان دانش

تابع داده شد و سپس بر اساس کدهاي داده شده و از طریق اعداد تصادفی برگرفته از 

(380==RANDBETWEEN 1)  ها در اختیار فقره دنبال و پرسشنامه 333در اکسل تعداد اعداد تولید شده تا 

ها با درصد( دریافت گردید. در نهایت، داده 32=پرسشنامه )نرخ بازگشت 352ها قرار گرفت و تعداد  آن

 تجزیه و تحلیل شد. 63نسخه  SPSSافزار هاي آماري پارامتریک و با نرماستفاده از آزمون

 

 های پژوهش یافته
 

 و پیش بین( پژوهش نتایج سنجش وضعیت به هنجار و نرمال بودن متغیرهای )مالک .0جدول 

 Zآماره P. Value خطای استاندارد میانگین تعداد متغیر
 402/3 255/3 208/3 8/6 152 مدیریت اطالعات

 816/3 562/3 216/3 8/6 152 ها و هنجارهای اطالعاتی ارزش

 216/1 541/3 282/3 0/0 152 رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز

 102/1 511/3 582/3 1/0 152 جستجوی اطالعات

 425/1 561/3 254/3 8/0 152 استفاده از اطالعات

 104/1 151/3 206/3 6/0 152 فرهنگ اطالعاتی سازمانی

 511/3 153/3 481/3 6/6 152 گرایش به اشتراک دانش

 

اسمیرنوف در همهه متغیرهها بها میهزان     -( میزان آماره کولموگروف3بر اساس اطالعات موجود در جدول )

دار در سهطوح   یدهنده عدم وجود تفهاوت معنه   اند، که نشان محاسبه شده 15/1تر از حد استاندارد خطایی بیش

تهوان نتیجهه گرفهت کهه همهه      پهس مهی   ؛ددارههاي مربوطهه    همه متغیرها بوده و نشان از به هنجار بودن داده

ههاي   وان از آزمهون ته  و بنهابراین مهی   اسهت متغیرهاي مورد استفاده در مطالعه داراي توزیهع نرمهال و بهنجهار    

 پارامتریک استفاده نمود.

هاي ابعاد فرهنگ اطالعاتی و گرایش کارکنهان  مؤلفهپژوهش با هدف تعیین وضعیت  هاي پرسشدر ادامه 

 اي تجزیه و تحلیل شدند:تک نمونهتی به اشتراك دانش، به شکل زیر مطرح و با استفاده از آزمون

 نی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز چگونه است؟( وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازما3

 ( وضعیت گرایش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز نسبت به اشتراك دانش چگونه است؟6
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به منظور تعیین وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز، از 

ها و هنجارهاي اطالعاتی، ( گویه ارزش36اطالعات، )( گویه مدیریت 33دهندگان خواسته شد که به ) پاسخ

( 2( گویه استفاده از اطالعات و )2( گویه جستجوي اطالعات، )2( گویه رفتار اطالعاتی متناسب با نیازها، )31)

، 3 =اي لیکرت )کامال مخالفمها در طیف پنج درجهگویه گرایش به اشتراك دانش با انتخاب یکی از پاسخ

 ( پاسخ دهند. 5 =موافقم و کامالً 4 =، موافقم1 =ظري ندارم، ن6 =مخالفم

 

ای وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی و گرایش به اشتراک نمونهآماره مربوط به آزمون تی تک .2جدول 

 دانش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز

 خطای میانگین استاندارد انحراف معیار میانگین تعداد متغیر
 351/3 208/3 8/6 152 دیریت اطالعاتم

 321/3 216/3 8/6 152 ها و هنجارهای اطالعاتی ارزش

 308/3 282/3 0/0 152 رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز

 324/3 582/3 1/0 152 جستجوی اطالعات

 350/3 254/3 8/0 152 استفاده از اطالعات

 305/3 206/3 6/0 152 فرهنگ اطالعاتی سازمانی

 320/3 481/3 6/6 152 گرایش به اشتراک دانش

 

(، 3/6ها و هنجارهاي اطالعاتی ) (، ارزش3/6( میانگین مدیریت اطالعات )6هاي جدول )با توجه به داده

( و متغیر اصلی 3/1(، استفاده از اطالعات )3/1(، جستجوي اطالعات )1/1رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیاز )

دهد که میانگین گرایش کارکنان به اشتراك دانش  . همچنین، نشان میاست( 6/1زمانی )فرهنگ اطالعاتی سا

 .استکمتر از حد متوسط  و 6/6در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز 

 

 ای وضعیت فرهنگ اطالعاتی سازمانینمونه نتایج آزمون تی تک .3جدول 

 3میانگین نظری = 

 مقدار تی متغیر
درجه 

 آزادی
 اداریسطح معن
Sig. 

اختالف 

 میانگین

 % 11فاصله اطمینان 

 کرانه باال کرانه پائین
 - 113/3 - 016/3 - 611/3 331/3 155 - 10/2 مدیریت اطالعات

 - 344/3 - 643/3 - 142/3 331/3 155 - 52/0 ها و هنجارهای اطالعاتی ارزش

 004/3 180/3 651/3 331/3 155 24/2 رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز

 36/1 802/3 162/3 331/3 155 46/11 جستجوی اطالعات

 816/3 285/3 488/3 331/3 155 18/12 استفاده از اطالعات

 114/3 321/3 103/3 331/3 155 46/0 فرهنگ اطالعاتی سازمانی

 -216/3 -126/3 -814/3 331/3 155 164/16 گرایش به اشتراک دانش
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( در خصوص وضعیت ابعاد مختلف فرهنگ اطالعاتی سازمانی 1اي در جدول )هتک نموننتایج آزمون تی

ها و هنجارهاي اطالعاتی  ، ارزش- 31/4هاي مدیریت اطالعات مؤلفهدهد که مقدار تی مربوط به نشان می

 ،33/34، استفاده از اطالعات 26/33، جستجوي اطالعات 22/2، رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیازها - 54/1

( 1باشد که از مقدار تی جدول )دار می( معنیP<13/1در سطح  ) 26/1فرهنگ اطالعاتی سازمانی 

( کمتر است، نشان 15/1داري مشاهده شده از سطح خطاي استاندارد )تراست و از آنجا که سطح معنی بزرگ

توان نتیجه گرفت که می بنابراین هاي مربوطه و میانگین نظري تفاوت وجود دارد.مؤلفهدهد بین میانگین می

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 

 6/6متوسط قرار دارد. ضمن این که، با توجه به مقدار میانگین ها و هنجارهاي اطالعاتی کمتر از حد  ارزش

 توان گفت که وضعیت گرایش کارکنان به اشتراك دانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز نسبتاًمی

فرض حاکم بر دهد که پیشنامطلوب است. وضعیت نامطلوب گرایش کارکنان به اشتراك دانش نشان می

 مبتنی بر تجربه و برداشت محقق از شرایط حاکم بود، درست بوده است. چالشی تحقیق که  پرسش

در ادامه براي تحلیل میزان مطلوبیت وضعیت فرهنگ اطالعاتی سازمانی و گرایش به اشتراك دانش، از 

هاي پرسشنامه از( استفاده شد که براي بیان میزان مطلوبیت نمرات ارزیابی شده 3322طیف چهارتایی نانلی )

توان گفت که هاي مختلف، میمؤلفهد. با توجه به مقادیر میانگین استفاده گردیارزشی طیف لیکرت پنج 

ها و  وضعیت ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز براي مدیریت اطالعات و ارزش

، جستجوي اطالعات و استفاده زیانامطلوب و براي رفتارهاي اطالعاتی متناسب با ن هنجارهاي اطالعاتی نسبتاً

مطلوب و براي گرایش به اشتراك دانش نیز  از اطالعات و شاخصه کالن فرهنگ اطالعاتی سازمانی نسبتاً

  (.4نامطلوب است )جدول  نسبتاً

 

 (0111سنجش مطلوبیت میانگین ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی بر اساس طیف نانلی ) .0جدول 

 مطلوب مطلوب نسبتاً نامطلوب نسبتاً نامطلوب توصیف
 5تا  2 11/0تا  0 11/6تا  6 11/1تا  1 مقادیر

 ----- ---- 8/6 ----- مدیریت اطالعات

 ----- ----- 8/6 ----- ها و هنجارهای اطالعاتی ارزش

 ----- 0/0 ----- ----- رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز

 ----- 1/0 ----- ----- جستجوی اطالعات

 ----- 8/0 ----- ----- استفاده از اطالعات

 ----- 6/0 ----- ----- فرهنگ اطالعاتی سازمانی

 ----- ----- 6/6 ------ گرایش به اشتراک دانش
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ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی بر گرایش به اشتراك دانش  تأثیربراي تحلیل فرضیه پژوهش مبنی بر 

پذیري متغیر وابسته از متغیر مستقل تأثیراهواز  و تبیین چگونگی و مقدار کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 از رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد.

 خالصه مدل .1جدول 

 Rضریب  مدل
ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

خطای تخمین 

 استاندارد

 432/3 635/3 613/3 251/3* مدیریت اطالعات

 ها و هنجارهای اطالعاتی ارزش
*501/3 686/3 644/3 241/3 

 طالعاتیارفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز 
*268/3 180/3 148/3 4153 

 جستجوی اطالعات
*211/3 613/3 118/3 416/3 

 استفاده از اطالعات
*511/3 611/3 630/3 480/3 

 فرهنگ اطالعاتی سازمانی
*223/3 202/3 206/3 512/3 

ها و هنجارهای اطالعاتی، رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیاز اطالعاتی،  ارزش، مدیریت اطالعاتمتغیر مستقل: 

 جستجوی اطالعات، استفاده از اطالعات و فرهنگ اطالعاتی سازمانی.

 متغیر وابسته: گرایش به اشتراک دانش.

 

Rو  R( مقادیر 5نتایج جدول )
ریت دهد که براي مدیها را نشان می، شدت همبستگی بین متغیر  2

رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیاز اطالعاتی  (،r=513/1ها و هنجارهاي اطالعاتی ) ارزش(، r=453/1اطالعات )

(463/1=r( جستجوي اطالعات ،)433/1=r( استفاده از اطالعات ،)533/1=rو فرهنگ اطالعاتی سازمانی )  

(221/1=r ) استدر حد متوسط  اشتراك دانش گرایش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بهبا .

Rمقدار
گرایش کارکنان دهد که چه مقدار از تغییرات رفتار متغیر وابسته یعنی )ضریب تعیین( نیز نشان می  2

فرهنگ اطالعاتی  تواند توسط متغیر مستقل یعنی ، میدانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به اشتراك دانش

، است 416/1. ضریب تعیین تعدیل شده نیز که استدرصد  2/41دار تبیین شود که این مق (2/41سازمانی )

درصد مشخص شده است.  6/41ات واقعی متغیر مستقل بر وابسته است که این مقدار نیز تأثیردهنده  نشان

ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده براي ابعاد فرهنگ اطالعاتی نیز در جدول آمده است. از این نظر، 

r=636/1جارهاي اطالعاتی با ضریب تعیین )ها و هنارزش
( بیش از 622/1( و ضریب تعیین تعدیل شده )2

 سایر متغیرها در تبیین گرایش کارکنان به اشتراك دانش نقش دارد.
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 داری مدل رگرسیون یآنوا جهت بررسی معن .1جدول 

 مدل
مجموع 

 مربعات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربع
 Fمقدار 

سطح 

 .Sigمعناداری 

 دیریت اطالعاتم

 021/63 1 021/63 رگرسیون

 212/3 152 012/42 باقیمانده 333/3 324/21

  155 252/12 مجموع

 ها و هنجارهای اطالعاتی ارزش

 650/64 1 650/64 رگرسیون

242/23  
*331/3  251/3 152 231/21 باقیمانده 

  155 252/12 مجموع

ز رفتارهای اطالعاتی متناسب با نیا

 اطالعاتی

 

 414/14 1 414/14 رگرسیون

522/02  
*331/3  510/3 152 104/48 باقیمانده 

  155 252/12 مجموع

 جستجوی اطالعات

 06/63 1 06/63 رگرسیون

2/23  
*330/3  268/3 152 00/42 باقیمانده 

  155 252/12 مجموع

 استفاده از اطالعات

 

 4/11 1 4/11 رگرسیون

5/01  
*336/3  541/3 152 152/42 باقیمانده 

  155 252/12 مجموع

 فرهنگ اطالعاتی سازمانی

 102/26 1 102/26 رگرسیون

362/111  
*331/3  052/3 152 518/52 باقیمانده 

  155 252/12 مجموع

با نیاز اطالعاتی، جستجوی اطالعات، ها و هنجارهای اطالعاتی، رفتارهای اطالعاتی متناسب  ارزشمدیریت اطالعات، *متغیر مستقل: 

 استفاده از اطالعات و فرهنگ اطالعاتی سازمانی.

 ** متغیر وابسته: گرایش به اشتراک دانش.

 

داري )و مناسبی( تغییرات یتواند به طور معن دهد که آیا مدل رگرسیون می( نشان می2هاي جدول )داده

داري  یآمده است که معن (.sig)داري در ستون آخر جدول  یبینی کند. سطح معن متغیر وابسته را پیش

، است 15/1داري به دست آمده کمتر از  یدهد. از آنجا که سطح معنآماري مدل رگرسیون را نشان می

گرایش کارکنان کننده خوبی براي متغیر وابسته یعنی  بینی توان نتیجه گرفت که مدل به کار رفته، پیش می

 دار است. یاست و مدل رگرسیونی معن واحد اهواز به اشتراك دانشدانشگاه آزاد اسالمی 
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 تغییرات متغیر وابسته *بینیضریب پیش .1جدول 

داری سطح معنی
Sig. 

 tمقدار 

ضریب 

 استاندارد شده
 ضریب غیر استاندارد

 مدل

 Betaضریب 
خطای 

 استاندارد
B 

311/3 046/6 
251/3 

 ثابت 231/3 650/3
1 

 مدیریت اطالعات   234/2 333/3

335/3 124/3 
501/3 

 ثابت 622/3 655/3
6 

 ها و هنجارهای اطالعاتیارزش 285/3 388/3 442/4 331/3

338/3 615/3- 

268/3 

 ثابت -382/3 013/3

رفتارهای اطالعاتی متناسب با  215/3 118/3 841/5 331/3 0

 نیاز اطالعاتی

331/3 126/5 
211/3 

 ثابت 612/3 201/3
2 

 جستجوی اطالعات 482/3 188/3 342/3 332/3

331/3 343/2 
511/3 

 ثابت 214/1 028/3
5 

 استفاده از اطالعات 505/3 312/3 811/1 335/3

331/3 521/2- 
223/3 

 ثابت -512/1 021/3
2 

 فرهنگ اطالعاتی سازمانی   113/13 331/3

 * متغیر وابسته: گرایش به اشتراک دانش

شود هم مقادیر ثابت و دهد. چنانچه مشاهده میبین ارائه می( اطالعاتی را در مورد متغیر پیش2جدول )

                  (. ضمن این که ضریب رگرسیونی >.15/1Sigاند )دار شده یهم مقادیر متغیر هر دو در مدل معن

 ها و هنجارهاي اطالعاتی(، ارزش) 513/1)مدیریت اطالعات(،  453/1شده یا مقدار بتا برابر است با   استاندارد

)استفاده از  533/1جستجوي اطالعات( و ) 433/1(،رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیاز اطالعاتی) 463/1

ضمن  ( است.گرایش کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به اشتراك دانشبر متغیر وابسته ) اطالعات(

( >.15/1Sig)که در سطح  است 221/1هنگ اطالعاتی سازمانی نیز برابر با این که مقدار بتا براي متغیر فر

 دار است. یمعن

 گیری و پیشنهادها بحث، نتیجه

تواند به عنوان یک عامل توجهی و یا کم توجهی به آن میگرایش به اشتراك دانش مقوله مهمی است که بی

هاي شی خود در راستاي توانمندسازي و ایجاد زمینهسبب شود سازمان نتواند از سرمایه ارزشمند دان، بازدارنده
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در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز  مؤلفهپیشرفت استفاده کند. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که وضعیت این 

ها طی دو دهه گذشته . با توجه به این که بسیاري از سازماناستنامطلوب  در سطح کمتر از متوسط و نسبتاً

اند، وضعیت نامطلوب این مقوله در سازمان مورد هاي مدیریت دانش را آغاز کردهبر روي پروژه گذاريسرمایه

دهد که هنوز دیدگاه منسجمی درباره دانش افراد سازمان شکل نگرفته است. همچنین در مطالعه نشان می

شش بعد مدیریت این پژوهش فرهنگ اطالعاتی سازمانی به عنوان مقیاس کالن و متغیر مستقل، به واسطه 

ها و هنجارهاي اطالعاتی، رفتار اطالعاتی متناسب با نیازهاي اطالعاتی، جستجوي اطالعات و اطالعات، ارزش

استفاده از اطالعات مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که وضعیت دو بعد 

و بر اساس طیف نانلی )سنجش  استز حد متوسط ها و هنجارهاي اطالعاتی کمتر امدیریت اطالعات و ارزش

 مطلوبیت( وضعیت نامطلوبی دارد. این در حالی است که سایر ابعاد باالتر از حد متوسط و در سطح نسبتاً

توان گفت که دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز داراي یک راهبرد مطلوبی قرار داشتند. بر اساس نتایج می

اي مدیریت اطالعات که بتواند همانند چتري تمامی فرایندهاي مرتبط با اطالعات مناسب و استراتژي جامع بر

ها . همچنین، ارزش، نیستسازي، بازیابی، اشاعه و توزیع و استفاده از اطالعات را دربرگیردشامل تولید، ذخیره

 مسئلهده است. این و هنجارهاي مرتبط با اطالعات در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به خوبی نهادینه نش

قرار دهد. با توجه به این که دانشگاه سازمانی  تأثیرهاي دیگر مرتبط با اطالعات را تحت تواند فعالیتمی

ها و هنجارهاي اطالعاتی در توجهی به ارزشآموزشی و پژوهشی است، نبود راهبردهاي مدیریت اطالعات و بی

گیري موثر و کارآ به کارتوانی در کنترل حجم زیاد اطالعات، آینده ممکن است پیامدهاي ناخوشایندي مانند نا

هاي اطالعاتی داشته باشد. نتایج این مطالعه با قسمتی از نتایج مطالعات هاي اطالعاتی و یا همکارياز سیستم

( و 6131(، کمیلچکی )6113(، آردیشویلی )3133) دیگران(، برارزاده و 3131) دیگرانقبلی مانند کاظمی و 

 ( همسوست.6135) دیگرانو  ویک

ها و در سطح کلی در قالب فرهنگ اطالعاتی سازمانی هم در سطح خرده مقیاس تأثیردر این مطالعه 

ها مطرح و مورد آزمون قرار گرفت. در این زمینه، نتایج آزمون فرضیه با استفاده از آزمون همبستگی فرضیه

(، P-Value < 15/1و  r = 453/1ریت اطالعات )پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که مدی

(، رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیازهاي P-Value < 15/1و  r = 513/1ها و هنجارهاي اطالعاتی ) ارزش

(، استفاده P-Value < 15/1و  r = 433/1(، جستجوي اطالعات )P-Value < 15/1و  r = 463/1اطالعاتی )

-P < 15/1و  r = 221( و در نهایت فرهنگ اطالعاتی سازمانی )P-Value < 15/1و  r = 533/1از اطالعات )

Value )تر از دیدگاه داري بر گرایش کارکنان دانشگاه به اشتراك دانش دارد. به بیان ساده یمثبت و معن تأثیر

 مسئلهي کارکنان مدیریت اطالعات و مسائل مرتبط با آن مانند داشتن هدف، برنامه و راهبردهاي منسجم برا
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و  تأثیرها، هنجارها و باورهاي رایج در سازمان در خصوص اهمیت اطالعات، اطالعات، دیدگاه کارکنان ارزش

هاي مربوطه، دیدگاه کارکنان از نظر داشتن رفتار اطالعاتی مناسب و متناسب نقش مهم آن در انجام فعالیت

هاي فردي کارکنان در جستجوي ، قابلیتجهت رفع نیازهاي اطالعاتی مرتبط با وظایف شغلی و سازمانی

اطالعات به تبع نیازهاي اطالعاتی پیش آمده، توانائی کارکنان در استفاده از اطالعات به منظور انجام وظایف 

شود که گرایش به اشتراك دانش افزایش یابد. در این زمینه هاي سازمانی محوله سبب میموریتأشغلی و م

درصد تغییرات مربوط به گرایش کارکنان دانشگاه به اشتراك  61د که بالغ بر مقادیر ضریب تعیین نشان دا

 ها و هنجارهاي اطالعاتی، بالغ بر درصد آن توسط ارزش 62دانش توسط تغییرات مدیریت اطالعات، بالغ بر 

درصد توسط جستجوي  33درصد توسط رفتارهاي اطالعاتی متناسب با نیازهاي اطالعاتی، بالغ بر  32

درصد تغییرات  41درصد تغییرات به واسطه استفاده از اطالعات و در نهایت، بالغ بر  61عات، بالغ بر اطال

دهد که هنجارهاي شود. نگاهی به نتایج مطالعات گذشته نشان میتوسط فرهنگ اطالعاتی سازمانی تبیین می

و هنجارهاي اطالعاتی، استفاده ها تبادل دانش، هنجارهاي ذهنی، باورهاي رفتاري و باورهاي هنجاري، ارزش

گیري ابعاد فرهنگ دانشی و داشتن فرهنگ مبتنی بر دانش نتایج این به کاراز سیستم مدیریت اطالعات، 

دارند. از  تأثیرها و هنجارهاي اطالعاتی بر اشتراك دانش و مدیریت دانش باورها، ارزش تأثیرمطالعه از حیث 

 دیگران(، کفاشان کاخکی و 3131) دیگرانهاي کاظمی و خشی از یافتههاي مطالعه حاضر با باین رو، یافته

 دیگران(، بلوزي و 6135(، ویک، ناگانو و پاپادیوگ )6131(، کمیلچکی )3133) دیگران(، برارزاده و 3135)

 ( همسوست. 6133) دیگران( و اویومی و 6132)

ویژه ابعاد مرتبط با فرهنگ اطالعاتی تا چه کید دارند که ابعاد فرهنگی در سازمان و به أها، تاین یافته

سازند. از آنجا گیري در خصوص مدیریت دانش سازمانی موجه میاندازه مهم هستند و شرایط را براي تصمیم

هاي دانشی خود آفرینی از دارائی خود را بیش از پیش به ارزشهاي گذشته توجه ها در طی دههکه، سازمان

د. به ویژه این وش گر در این خصوص حائز اهمیت دوچندان میهاي تسهیلمؤلفهه اند، توجه بمعطوف ساخته

ه ب بدیل، منحصرهاي بیهاي فکري به جهت ویژگیهاي دانشی، مدیریت سرمایه انسانی و دارائیدر سازمان که

مانی و ابعاد آن متوجه ابعاد انسانی شده است و فرهنگ اطالعاتی ساز ،فرد، غیرقابل تقلید و غیرقابل جایگزینی

رسد مسئولین . لذا به نظر میستهاي انسان دارد و انسان محورنیز به طور کامل، توجه بر مسائل و قابلیت

هاي دانشگاه دانشگاه بایستی نسبت به تدوین برنامه جامع براي مدیریت اطالعات و تسري آن بر تمام بخش

هاي دانشگاه را نند که وجود اطالعات براي فعالیتنین، دیدگاهی را در دانشگاه حاکم کچاقدام کنند. هم

ها و وظایف روزانه به عنوان یک گیري ضروري دانسته و برخورداري از اطالعات و استفاده از آن در تصمیم

هنجار تلقی شده و تشویق شود. مدیران دانشگاه الزم است شرایط مناسب براي آموزش رفتار اطالعاتی 
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ازمانی را فراهم سازند تا کارکنان بتوانند در صورت نیاز به اطالعات، سریع و به س -متناسب با شرایط شغلی

از یک سو بر میزان استفاده کارکنان از اطالعات در  مسئلهشکل و روشی مناسب آن را در اختیار گیرند. این 

گذار خواهد أثیرتهایشان انجام وظایف شغلی و از سوي دیگر بر میزان مشارکت آنان در فضاي اشتراك دانسته

 بود.  

جستجوي اطالعات به عنوان یکی از ابعاد فرهنگ اطالعاتی، موضوعی است که از یک سو به  مسئله

هاي مرتبط است که فرد بتواند پس از عنوان یک رفتار هدفمند مطرح است و از دیگر سو، نیازمند مهارت

ت را از منبع جستجو، استخراج و استفاده کند. گیرد تا اطالعابه کارتشخیص محل اطالعات، ابزارهاي الزم را 

سازي یک رویکرد جامع هم یکی از منابع اطالعاتی مهم در هر سازمانی افراد و کارکنان سازمان هستند، پیاده

هاي کارکنان را در جستجوي اطالعات از سایر منابع اطالعاتی غیرانسانی توسعه خواهد داد و هم توجه  مهارت

ن یرا به عنوان یک منبع داراي اطالعات ارزشمند ارتقاء خواهد داد. به هم دیگرانبه ویژه به منابع انسانی 

ترتیب، استفاده از اطالعات را شاید بتوان نقطه پایانی یک فرایند اطالعاتی نامید. در یک سازمان افراد روزانه 

ها نتیجه تجربیات و  آنکنند که شاید برخی از تحت شرایط مختلف به اطالعات متنوعی احساس نیاز می

ها باشد؛ اما احتمال دارد که اطالعات خاصی نیاز باشد و فرد در آن زمینه تخصصی نداشته  هاي آنآموخته

نیاز خواهد داشت آن اطالعات را به اشکال مختلف به دست آورد و براي انجام وظایف مورد  ، بنابراینباشد

هاي طالعات را به عنوان یک الگو در انجام وظایف و فعالیتاستفاده قرار دهد. اگر کارکنان استفاده از ا

 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 

شود. به عبارتی، مسائل  زیادي بر مباحث مرتبط با فرهنگ سازمانی و فرهنگ اطالعاتی می کیدأگرفته است، ت

ها و تصمیمات گذار بر نتایج فعالیتتأثیرهاي مهم و مؤلفهها به عنوان یکی از فرهنگی همواره در سازمان

. باشدها در پی داشته  ناخوشایندي را براي سازمان يشناخته شده است و اي بسا غفلت از این مقوله پیامدها

اي وارداتی نیست؛ بلکه سازمان بایستی آن را فرهنگ اطالعاتی در سازمان به عنوان یک محصول و پدیده

شود که از دیدگاه کارکنان داشتن فرهنگ اطالعاتی سازمانی، سبب می ،پرورش و توسعه دهد. به این ترتیب

هاي حاصل از آزمون ایج پژوهش که در قالب یافتهگرایش به اشتراك دانش افزایش یابد. با توجه به نت

ها مطرح شد، تدوین برنامه جامع مدیریت اطالعات و نقشه راه آن با توجه به ماهیت و فرضیهها  پرسش

ها و هنجارهاي اطالعاتی براي کارکنان به نحوي  مند ارزشهاي دانشی سازمان، تعریف نظاماطالعات و دارائی

اد مدیریت اطالعات، کسب، اشاعه و اشتراك اطالعات در سازمان مورد تشویق قرار که تالش در زمینه ابع

هاي هاي ضمن خدمت در خصوص روشها و دوره هاي الزم براي کارکنان در قالب کارگاهگیرد، ارائه آموزش
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کید بر اهمیت اطالعات در أثر اطالعات، تؤتشخیص نیازهاي اطالعاتی، جستجو و استفاده کارآمد و م

هاي الزم براي جستجوي هاي تخصصی اطالعاتی، تهیه امکانات و زیرساختها، آموزش مهارتگیري تصمیم

هاي متناسب با آن در سازمان طبق  اطالعات، نگاه ویژه به ابعاد فرهنگ اطالعاتی سازمانی مانند باورها و ارزش

تدوین نقشه دانشی سازمان در یک برنامه جامع و فراگیر، تشویق و ترغیب کارکنان به اشتراك دانش، 

پی درهاي مختلف و اجراي سیستم مدیریت دانش جهت حفظ دانش ارزشمند سازمان و به روزرسانی پی حوزه

 شوند. آن  به عنوان پیشنهادات پژوهش ارائه می

 سپاسگزاری

 نظرات رخاط به محترم داوران ارکان مجله و از دانندمی فرض خود بر مقاله نویسندگان وسیله بدین

 .نمایند و قدردانی که به غناي محتوایی مقاله انجامید، تشکر ارزشمندشان
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گرایش به نوآوری سازمانی در دانشگاه (. رابطه بین اشتراک دانش و 1014بابائی، محمدمهدی ) ؛لطفی، علی ؛میرکمالی، محمد

 .18 -80، (12)2، شناسیمطالعات دانش ،های نوین آملتخصصی فناوری

 .60 -13 ،(1)1، رسانی پزشکی نوینمجله اطالع ،سازمانی: ارائه الگویی جامع(. اشتراک دانش برون1012نعمتی انارکی، لیال )

، ت علمیئثر بر اشتراک دانش از دیدگاه اعضای هیؤبررسی عوامل سازمانی م (.1010فرد، فاطمه )نوشین ؛نعمتی انارکی، لیال

 .41 -25 ،(52)14، مدیریت اطالعات سالمت

اولین کنفرانس  ،های پردیس فنی تهرانهای مدیریت دانش در دانشکدهمؤلفهگیری به کار(. ارزیابی میزان 1081همتی، محمد )

 ، تهران.ملی مدیریت دانش
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