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چكيده

هدف این پژوهش ،بررسی تأثیر فرهنگسازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران بود .روش تحقیق،
توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع معادالت ساختاری بود .جامعه آماری کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران شامل
 1981نفر و نمونه آماری  318نفر بر اساس فرمول کوکران محاسبه شد .روش نمونهگیری به صورت تصادفی طبقهای تناسب با حجم هر یک از واحدهای
دانشگاهی انتخاب شد .ابزار اصلی گردآوری دادهها پرسشنامه بوده است .پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (بر اساس ابعاد زیرساختی و فرایندی)
بوکویتز و ویلیامز ( )2002و فرهنگ سازمانی دنیسون و میشرا ( )1661محقق ساخته چابکی سازمانی بود .روایی پرسشنامهها به صورت صوری تأیید
شد و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش  ،0/88پرسشنامه فرهنگ سازمانی  0/83و چابکی سازمانی  0/82به دست آمد .دادههای تحقیق پس از جمعآوری
با روشهای آماری و معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزارهای آماری  SPSS20و  LISREL8.5تحلیل شدند .نتایج تحقیق تأثیر مستقیم مدیریت
دانش و فرهنگسازمانی را بر مدیریت دانش نشان داد ،همچنین نقش مدیریت دانش بهعنوان میانجی فرهنگسازمانی و چابکی سازمانی مورد حمایت
قرار گرفت .یافته های این پژوهش ایجاد یک فرهنگ مؤثر سازمانی از طریق فراهم کردن محیطی مناسب برای مبادله دانش و حمایت فعالیتهای
دانشمحور را مورد تأکید قرار میدهد.
کليد واژه گان :فرهنگسازمانی ،مدیریت دانش ،چابکی سازمانی دانشگاهی

مقدمه
با گذر از دوره تولید انبوه و حرکت به سمت دوره

بهبود کیفیت ،ایجاد نوآوری و به طور کلی انعطافپذیری

مشتریگرایی ،پاسخگویی به نیاز مشتریان ،مهمترین دغدغه

بیشتر سازمانی در پاسخ به نیازهای محیطی هستند.

سازمانها است .در دنیای کسب و کار امروز برآوردسازی

بهرهگیری از تغییرات به عنوان فرصتهای ذاتی نهفته در

نیازهای متنوع مشتریان در زمان مورد انتظار آنها مهمترین

محیطهای آشفته ،ابزاری است تا سازمانها از بافت

مزیت رقابتی سازمانها است .سازمانها به دنبال

مدیریتی سنتی خود عبور کرده و با استفاده از آن جایگاه

توانمندیهایی برای عرضه انواع گوناگونی از خدمات ،با

رقابتی سازمان خود را بهبود بخشند .از این رو در بسیاری

توجه به نیاز مشتریان ،در کوتاهترین زمان و کمترین هزینه،

از سازمانها همگام با مشخص شدن نارساییهای پارادایم
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سنتی ،ویژگیهای چابکی سازمانی رشد گرفت

در این مدلها تصریحشده است که چابکی سازمانی زمانی

(اگوستینهو.)2011 ،1به زعم اسپیگلر ،)2011( 2چابکی

به دست میآید که مدیریت دانش و توانایی پاسخگویی،

سازمانی ،مجموعهای از قابلیتهای سازمانی برای پاسخ به

در تالشهای سازمانی ،حالتی متعادل داشته باشند (بکر،1

تهدیدهای بیرونی و کسب حداکثری مزیت و سود از

.)2001

تغییرات و خواستهها بهعنوان فرصتهای رشد و پیشرفت

از نظر شین )2001( 9مدیریت دانش فرآیندی است که

است .در واقع سازمان چابک به سازمانی گفته میشود که

این امکان را به سازمان میدهد که دانایی جدید را به شکل

دارای ویژگیهایی از جمله نوآوری ،انعطاف پذیری و

ایجاد ،اعتبار و پخش و کاربرد به خدمت گیرد و بدین

آمادگی واکنش نسبت به تغییرات بوده و نسبت به مشکالت

ترتیب گسترهای از ویژگیهای سازمانی را با قادر ساختن

و کاستیها ،بسیار مقاوم و پایدار است .در این نوع

سازمان به عملکرد هوشمندانهتر بهبود بخشد .این در حالی

سازمانها با صرف کمترین هزینه و انرژی به انتظارات

است که در دهههای گذشته در کشورهای مختلف از جمله

مشتریان و متقاضیان پاسخ میدهد .از این رو ،در قرن

کشورهایی که در حال توسعه ،موسسات آموزش عالی

حاضر سازمانها پیوسته به دنبال چابکسازی خود هستند

بودهاند به کارگیری روشهای برای ایجاد مدیریت دانش و

و با بهرهگیری از مدلهای مطرح در این خصوص تالش

پیادهسازی آن به منظور تحقق اهداف آموزشی و دستیابی

میکنند تا با اجرای چابکی در مقابل تغییرات به موقع و

به حداکثر منافع ضروری است (هو.)2011 ،8

سریع واکنش نشان دهند (شری های2008 ،3؛ کین و
نمبهارد.)2011 ،1

مدیریت دانش در دانشگاهها مجموعهای از فرایندهای
سازمانی است که از ایجاد و انتقال دانش در این سازمانها

دانشگاهها و مراکز آموزش عالی نیز نشان دادند که

حمایت میکند و دستیابی به اهداف سازمانی در دانشگاهها

نمیتوانند با بکار بردن تاکنیکها و شیوههای سنتی

را ممکن میسازد .در واقع مدیریت دانش در دانشگاهها

پاسخگوی نیازهای فزاینده و دائما متغیر متقاضیان از

فرایند سازمانمند و سازمانیافته خلق و انتشار اطالعات،

آموزش عالی باشند؛ به سخن دیگر انگارهها و

انتخاب ،خالصسازی و گسترش دانش صریح (آشکار) و

استراتژیهایی که در خالل دهههای گذشته در آموزش

ضمنی برای ایجاد ارزشی منحصربهفرد با توجه به ابعاد

عالی به کارگیری میشد ،برای برآورده کردن انتظارات

ساختاری و فرایندی است که میتواند برای مستحکم کردن

اقتصادی ،علمی و اجتماعی منحصر به فرد آموزش عالی

محیط یادگیری و تدریس مورد استفاده قرار گیرد (داروچ

این عصر مناسب نیست .به اعتقاد پژوهشگران توجه به

و مک ناقتون.)2002 ،8

عوامل تاثیرگذار در ارتقای چابکی سازمانی دانشگاهها

استین ،)2001( 6مدیریت دانش را راهی برای مقابله با

میتوانند مدیران دانشگاهی را برای عبور از مشکالت و

چالش و تطبیق با محیط بهمنظور ایجاد روشی برای

مسایل متوجه دانشگاه عبور دهند (باقری کراچی و عباس

پاسخگویی هوشمندانه و دستیابی به اهداف مؤسسات

پور1362 ،؛ فارسیجانی1362 ،؛ نقوی ،آذر و اسعدی،

آموزشی دانسته است .به زعم آدینه و هاشم پور ()1360

.)1361

در فضای رقابتی حاکم بر دانشگاهها و تالشهایی که

در طراحی مدلهای تببین کننده چابکی سازمانها ،به

دانشگاهها برای تولید علم و کسب رتبه بهتر از این حیث

تأثیر مدیریت دانش و مولفههای آن بسیار توجه شده است.

میکنند ،مدیریت دانش راهبردی مناسب برای بهرهبرداری
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بهینه از دانش و نیروهای فکری افراد در دانشگاهها را ارائه

فرهنگسازمانی ،زیرساختهای اطالعاتی ،مشارکت و

میدهد .امروزه سه کارکرد اصلی آموزش عالی که یونسکو

آموزش افراد ،رهبری و تعهد مدیریت ارشد ،محیطهای

نیز بر آن تأکید دارد پژوهش ،انتقال دانش و نشر دانش

مساعد یادگیری و ارزیابی آموزشهای حرفهای و کار تیمی

معرفی شده است .پژوهش یا تولید دانش ،مهمترین کارکرد

دانستهاند .بویکویتز و ویلیامز )1666( 1عملیاتی کردن

در مجموعة آموزش عالی است و مراکز این تولید،

مدیریت دانش در سازمانها را منوط به ایجاد زیر ساختهای
و فرایندهای دانشمحور میداند .از سوی دیگر

دانشگاهها هستند.

داو9

پژوهش ،کنشی عقالنی و فرآیندی خردمندانه است که

( )1666کارایی تغییر و مدیریت دانش را دو بازوی اصلی

به بازنگری ،نقد و پاالیش یا تولید و خلق اندیشه منجر

یک سیستم چابک میداند وی مسئولیت مدیر دانش در

میشود .دومین کارکرد اصلی دانشگاه ،انتقال دانش تولید

یک سازمان چابک را ایجاد دانش صحیح در مکان صحیح

شده به نسلهای جوان به منظور تربیت دانش آموختگان

و در زمان صحیح میداند .دانش صحیح یعنی دانشی که

فرهیخته و نیروی انسانی متخصص برای جامعه است.

بتواند به پیشبینی نیازهای آینده ،تأمین نیازهای جاری و

سومین کارکرد اصلی دانشگاه ،اشاعه و نشر دانش تولید

حذف نیازهای کهنه در سازمان کمک کند .داشتن دانش

شده است .با توجه به تعاریف صورت گرفته از مدیریت

در مکان صحیح یعنی داشتن دانش در ذهن افراد خاص و

دانش ،پیادهسازی مدیریت دانش در دانشگاه میتواند

نه در ذهن هر فردی و داشتن دانش در زمان صحیح یعنی

موجب ارتقای این سه کارکرد شود .به نظر میرسد که

فراهم آوردن دانش کافی قبل از اجرای آن .بنابراین ،سازمان

دانشگاهها با به کارگیری صحیح مدیریت دانش و استفاده

جهت دستیابی بهچابکی باید دانش صحیح را بهاندازه

از امکانات آن ،در تسریع و تسهیل دستیابی به اطالعات،

کافی ،در زمان صحیح و از افراد مناسبی کسب نمایند،

بتوانند قابلیتهای دانشپروری خود را افزایش داده و به

مطالعات باومن ( )2002و قنبری و دیگران ( )1360نیز اثر

مزیت رقابتی در مقایسه با سایر دانشگاهها و مراکز رقیب

معیارهای مدیریت دانش بر چابکی سازمانی را تأیید کرده

دست یابند .در مورد شناسایی عوامل تأثیرگذار در مدیریت

است.
از سوی دیگر نقش فرهنگ سازمانی و تاثیر آن در

دانش سازمانی نیز تحقیقات گوناگونی انجام شده است.
اسکریوم و آمیدن )1668( 1الزام شدید به کسبوکار،

مدیریت دانش در دانشگاهها بسیار مورد توجه بوده است

وجود معماری سازمانی ،رهبری دانش ،فرهنگ تسهیم و

(امین بیدختی .)2010 ،مارکو و آرت 8به نقل از نیک پور و

خلق دانش ،یادگیری مستمر ،زیرساختهای فناوری

سالجقه ( )2010معتقدند که خلق و انتقال مؤثر دانش

توسعهیافته و فرایندهای دانش سازمانی را عاملهای ایجاد

مستلزم وجود ساختار خاصی در سازمان است .این ساختار

مدیریت دانش سازمانی برشمردهاند .یافتههای ژنگ 2و

میتواند مشوق یا مانع مدیریت دانش باشد .انتقال و خلق

دیگران ( ،)2006از رابطه مثبت و معنادار فرهنگ سازمانی

دانش مستلزم وجود فرهنگ سازمانی است که در آن افراد

مدیریت دانش حکایت دارد .هلسپل و جوشی،)2000( 3

و گروهها تمایل داشته باشند با یکدیگر همکاری نموده ،در

سه بعد مدیریتی ،منابع و محیطی را ابعاد مدیریت دانش

راستای منافع متقابلی که دارند دانش خود را با یکدیگر

سازمانی بر شمردهاند .در پژوهشی که هونگ 1و دیگران

همراستا کنند .به زعم لویس ،)2002( 8فرهنگسازمانی

( ،)2001انجام دادند عوامل تأثیرگذار در بهکارگیری سیستم

مجموعهای از ارزشها و باورهای مشترک است که در بین

مدیریت دانش را شامل ساختار سازمانی دانشمحور،

کارکنان یک سازمان وجود دارد و رفتارهای آنان را هدایت
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و کنترل میکند فرهنگ سازمانی دو نقش مهم را در سازمان

مطالعات قربانیزاده و دیگران ( )1360نیز نشان داد که

ایفا میکند؛ اول اینکه با یکپارچه کردن رفتار افراد ،به آنان

فرهنگ یادگیری تأثیر مثبت و معناداری بر چابکی سازمانی

میآموزد که چگونه با یکدیگر ارتباط برقرار نمایند و دوم

و مدیریت دانش دارد .جوهانسون ( )2001به نقش مهم

اینکه به سازمان در انطباق با محیط بیرونی یاری میرساند.

فرهنگ سازمانی در ایجاد سازمانهای چابک پرداختهاند.

گونهشناسی مختلفی از فرهنگ سازمانی ذکر شده است؛

در این تحقیق بر اساس ادبیات و پیشینه تحقیق دو پیش

کامرون و کویین )2009( 1به نقل از کوچکی و دیگران

فرض تاثیرگذاری مدیریت دانش بر چابکی سازمانی و تاثیر

( ،)1361بر فرهنگ ادهوکراسی ،باشگاهی ،بازاری و سلسله

فرهنگ سازمانی بر چابکی سازمانی مورد بررسی قرار

مراتبی تأکید دارد .هندی )1661( 2به چهار نوع فرهنگ

میگیرد .در صورت تأیید پیشفرضهای تأثیرگذاری

باشگاهی ،ایفای نقش وظیفه گرایی و اصالت را مورد توجه

مدیریت دانش و فرهنگسازمانی بر چابکی سازمانی،

قرار داده است .دیل و کندی )1668( 3به نقل از فرهی و

مدیران دانشگاهی ،با شناسایی عوامل فرهنگی مؤثر بر

دیگران ( )1362فرهنگ کار و بازی ،فرهنگ شرط بر

مدیریت دانش و چابکی و با کاهش هزینههای ایجاد ،به

سازمان ،فرهنگ فرایندی و فرهنگ ماکو (فرهنگ ریسک

اشتراکگذاری و توزیع دانش ،میتوانند با سرعت بیشتری

پذیری زیاد ،عکس العمل سریع نسبت به محیط ،تأکید بر

به سمت ایجاد یک سازمان چابک دانشگاهی حرکت کنند.

ارتقای توانایی فردی) را مورد توجه قرار داده است.

با توجه به مطالب باال هدف اصلی پژوهش ارائه مدل

یکی از این مدلها که بین محققان از محبوبیت باالیی

ساختاری چابکی سازمانی در دانشگاه با توجه به

برخوردار است ،مدل دنیسون و میشرا  ،)1661( 1هست.

فرهنگسازمانی و نقش میانجی مدیریت دانش است .مدل

به اعتقاد این پژوهشگران ،فرهنگسازمانی از چهار بعد

نظری پژوهش بهصورت شکل  1پیشنهاد میگردد.

اصلی تشکیلشده است که عبارت از انطباقپذیری،

فرضیههای پژوهش به صورت زیر میباشد:

سازگاری ،درگیر شدن و مأموریت میباشند .انطباقپذیری

 )1مدیریت دانش بر چابکی سازمانی تاثیر معناداری دارد.

به میزان قابلیت سازمان اشاره دارد که بر اساس آن سازمان

 )2فرهنگ سازمانی بر چابکی سازمانی تاثیر معناداری دارد.

میتواند .رفتار ،ساختار و سیستم خود را برای بقا در
تغییرات محیطی تغییر دهد .سازگاری به میزانی اشاره دارد
که ارزشها ،عقاید و انتظارات دائماً توسط افراد نگهداشته
میشود .درگیر شدن در کار به میزان مشارکت اعضای یک

 )3فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش تاثیر معناداری دارد.
 )1مدیریت دانش در ارتباط فرهنگ سازمانی با چابکی
سازمانی به عنوان نقش میانجی ایفا میکند.

سازمان در تصمیمگیری اشاره دارد و مأموریت به وجود
یک تعریف مشترک از هدف سازمانی اشاره دارد .داو
( )1666فرهنگ سازمانی را ازجمله عوامل زیربنایی مهم
در نظر میگیرد که تأثیر مستقیمی بر چابکی سازمانی دارد.
یوسف 1و دیگران ( )1666فرهنگسازمانی را که طی آن
بهبود مستمر ،یادگیری سازمانی ،نگاه مثبت به تغییر و

شکل  .1مدل تحقیق

مسئولیتپذیری تغییر ،موردحمایت قرار میگیرد؛ بهعنوان
عاملی مهم در تسهیل شکلگیری چابکی سازمانی میدانند.
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روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهشی

دانشگاه شامل  9سؤال ،همکاری متقابل دانشگاهی شامل 1

همبستگی است .جامعه آماری شامل کلیه اعضای

سؤال ،سرعت شامل  8سؤال ،انعطافپذیری شامل  8سؤال،

هیأتعلمی واحدهای دانشگاههای آزاد اسالمی استان

پاسخگویی شامل  1سؤال و فرهنگ تغییر شامل  1سؤال را

مازندران به تعداد  1981نفر میباشد و با استفاده از

مورد سنجش قرار میدهد .روایی پرسشنامهها بهصورت

نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم هر یک از

صوری و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس

واحدهای دانشگاهی  318نفر بهعنوان نمونه آماری پژوهش

همبستگی درونی (آلفای کرونباخ  ،)0/88پرسشنامه فرهنگ

انتخاب شدند .برای تعیین حجم نمونه مورد نظر با توجه

سازمانی  0/83و چابکی سازمانی (آلفای کرونباخ )0/82

به حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شد .ابزار

است .روشهای تجزیه تحلیل پژوهش بر اساس آمار

اصلی گردآوری دادهها پرسشنامه بوده است .پرسشنامه

توصیفی (بررسی میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و

استاندارد مدیریت دانش (بر اساس ابعاد زیرساختی و

کشیدگی) و تحلیل معادالت ساختاری با کمک نرمافزار

فرایندی) بوکویتز و ویلیامز ( )2002و فرهنگ سازمانی

لیزرل  8/1صورت گرفت ضمن آنکه مدل بر اساس

دنینسون و میشرا ( )1661و پرسشنامه چابکی سازمانی

شاخصهای نیکویی برازش تایید شد.

خاوری ( )1369بوده است .پرسشنامهها بر اساس طیف
لیکرت و متشکل از  1گزینه کامالً مخالفم تا کامالً موافقم

یافتهها

تنظیم گردید .پرسشنامه مدیریت دانش  26سؤالی است که

یافتههای تحقیق حاکی از آن است که بیشترین فراوانی

 13سؤال بعد زیرساختی و  19سؤال بعد فرایندی را مورد

مرتبه اعضای هیأتعلمی شرکتکننده در این پژوهش

ارزیابی قرار گرفت .همچنین پرسشنامه فرهنگ سازمانی 12

استادیاری ،معدل سابقهی کاری اعضای هیأت علمی 13/1

سؤالی است که  3سؤال بعد انطباقپذیری 3،سؤال بعد

سال و میزان آشنایی اعضای هیأت علمی از موضوعات

سازگاری 3،سؤال بعد مأموریت و  3سؤال بعد درگیر شدن

مدیریت دانش و چابکی سازمانی و فرهنگ سازمانی خوب

را موردسنجش قرار میدهد .همچنین پرسشنامه  33سؤالی

گزارششده است .همچنین شاخصهای توصیفی متغیرهای

چابکی سازمانی دانشگاهها ابعاد یکپارچگی و پیچیدگی در

پژوهش (میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی)
در جدول  1مشخص شده است.

جدول  .6شاخصهای توصيفي متغيرهای پژوهش
ابعاد
فرهنگسازمانی

مدیریت دانش
(ابعاد زیرساختی و
فرایندی)

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

شاخص
انطباقپذیری

3/21

0/83

-0/08

0/33

سازگاری

3/11

0/81

0/03

0/31

درگیر شدن

1/21

0/93

0/011

0/31

مأموریت سازمانی

1/91

0/91

-0/011

0/18

ماهیت و هویت سازمان

3/81

0/86

-0/06

0/91

فناوری اطالعات و ارتباطات

3/13

0/83

0/09

0/13

رهبری و مدیریت

3/26

0/93

-0/12

-0/12

ساختار فیزیکی محیط دانشگاهی و

1/23

0/81

-0/28

-0/28

برنامههای آموزش
ایجاد و کسب دانش

1/30

0/86

0/11

-0/33

تسهیل اقدامات مربوط به دانش

3/36

0/98

0/91

0/19

نگهداری ،انتقال و بهکارگیری دانش

1/23

0/81

0/06

0/08
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ابعاد چابکی
سازمانی

هماهنگسازی دانش

3/31

0/89

0/1

0/31

یکپارچگی دانشگاهی

3/11

0/83

0/28

-0/3

همکاری متقابل دانشگاهی

1/23

0/89

0/08

-0/30

سرعت

3/03

0/99

-0/21

0/18

انعطافپذیری

3/69

0/88

-0/03

0/11

پاسخگویی

3/06

0/89

0/38

0/18

فرهنگ تغییر

3/22

0/83

-0/23

0/98

جدول ( )1حاکی از آن است که میانگین شاخصهای

میانگین مولفهها از آن ایجاد و کسب دانش در دانشگاه و

مشخصشده در تمامی ابعاد از ( 3میزان متوسط) باالتر

کمترین میانگین مربوط به رهبری و مدیریت است.

است ،در بعد فرهنگ سازمانی بیشترین میانگین مولفهها از

همچنین قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها کمتر از عدد

آن انجام ماموریت سازمانی و کمترین آن مربوط به میزان

 1هست که داللت بر رعایت پیشفرض برای استفاده از

انطباقپذیری با محیط است .در بعد مدیریت دانش بیشترین

معادالت ساختاری هست.

جدول  .1ماتریس همبستگي متغيرهای مدیریت دانش و فرهنگسازماني با چابكي سازماني
چابکی سازمانی

متغیرهای پژوهش
ماهیت و هویت سازمان

**0/389

فناوری اطالعات و ارتباطات

**0/169

رهبری و مدیریت

**0/269

ساختار فیزیکی محیط دانشگاهی و برنامههای آموزش

**0/386

ایجاد و کسب دانش

**0/286

تسهیل اقدامات مربوط به دانش

**0/269

نگهداری ،انتقال و بهکارگیری دانش

**0/291

هماهنگسازی دانش

**0/391

انطباقپذیری

**0/393

سازگاری

**0/21

درگیر شدن

**0/26

مأموریت سازمانی

**0/31

جدول ( )2به بررسی ماتریس همبستگی متغیرهای
پژوهش با چابکی سازمانی را نشان میدهد .میزان
همبستگی متغیرهای پژوهش نشان از همبستگی معنادار

مؤلفههای مدیریت دانش ،فرهنگسازمانی و چابکی
سازمانی در دانشگاه در سطح احتمال  61درصد دارد.

شكل  .1مدل ساختاری چابكي سازماني در دانشگاهها با تأکيد بر فرهنگسازماني و مدیریت دانش

در بررسی مدل ساختاری تأیید شده (شکل  )2تأثیر

احتمال  61درصد معنادار است .ضمن آنکه تأثیر فرهنگ

مدیریت دانش بر چابکی سازمانی و همین طور فرهنگ

سازمانی نیز بر چابکی سازمانی  0/21است .آماره  tمتناظر

سازمانی بر چابکی سازمانی حمایت شد .ضمن آن که تأثیر

با این عدد برابر  2/83است .یافتههای پژوهش نشان میدهد

فرهنگ سازمانی نیز با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش

تأثیر غیرمستقیم فرهنگ سازمانی از طریق مدیریت دانش

نیز مورد حمایت قرار گرفت .یافتههای پژوهش نشان

 0/11و اثر کل آن  0/31است .به منظور پذیرش مدل نظری

میدهد اثر مستقیم مدیریت دانش بر چابکی سازمانی 0/19

تدوینشده از شاخصهای برازش مدل استفاده شد.

است .آماره  tاین عدد را  1/38نشان میدهد که در سطح
جدول  .9شاخص های نكویي برازش الگوی آزمون شده پژوهش
نام شاخص

X2/df

G.f.I

A.G.f.I

R.M.S.E.A

S.R.M.R

میزان عددی

1/16

0/63

0/61

0/012

0/011

جدول ( )3شاخصهای نیکویی برازش مدل پس از

 A.G.f.Iبه میزان  0/61در نظر گرفتهشده است .هویل

اصالح بر اساس ادبیات تحقیق و روابط پیشنهادی نرمافزار

( ،)2011مقدار باالی  0/61را مناسب در نظر گرفته است؛

را نشان میدهد .در این مدل شاخص نسبت کای اسکوئر

بنابراین مدل از این نظر نیز خوب گزارش میگردد.

به درجه آزادی  1/16مشخصشده است ،کلین،)2011( 1

همچنین شاخص ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

بهترین نسبت برای این شاخص را  1تا  3معرفی کرده است.

 0/012 R.M.S.E.Aاست ،هویل ( ،)2011دامنه این

بر اساس این شاخص  1/16حکایت از برازش خوبی است.

شاخص را برای یک مدل خوب ،بین صفر تا  0/09گزارش

همچنین شاخص  F.I.Gکه بیانگر نسبت واریانس بازتولید

کرده است که میزان خوبی است .شاخص ریشه میانگین

شده است  0/63است .هوپر 2و دیگران ( ،)2008دامنه

مربعات باقیمانده استاندارد شده  S.R.M.Rبر اساس

پذیرش این شاخص را باالی  0/6پیشنهاد کرده است؛

مطالعات هوپر ،زیر  0/08تعیینشده است؛ که شاخص در

بنابراین مدل ارائهشده بر اساس این شاخص نیز خوب

مدل برآورد شده برابر  0/011مناسب ارزیابی میگردد.

گزارش میگردد .شاخص نیکویی برازش اصالحشده
Kline

1

Hooper
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بحث و نتيجهگيری
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ

میکنند ،بدین ترتیب دانش ،مهارت و توانمندیهای هر

سازمانی و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در

یک از کارکنان بیشتر میشود .از سوی دیگر ،وجود داشتن

دانشگاههای آزاد اسالمی استان مازندران بود .در دهههای

محیط همکاری ،فرصتهایی را برای تسهیم دانش و

گذشته موسسات آموزش عالی در یک محیط نسبتاً ثابت و

اجرای موفق برنامههای مدیریت دانش فراهم میکند.

به دور از فشار رقابتی مشغول به کار بودند ،اما امروزه محیط

همکاری ،موضوعی اساسی در خلق ،تسهیم و انتقال دانش

جهانی تغییر یافته است .این موسسات چالشهای فراوانی

است.

از جمله تغییرات سریع فناوری ،تقاضای متنوع جامعه،

همچنین یافتههای تحقیق نشان داد که مؤلفههای

افزایش هزینههای آموزشی و نیاز به تطبیق با عصر دانش و

فنآوری ،بیشترین تأثیر را در ایجاد مدیریت دانش دارد.

اطالعات مواجهند .بنابراین نیاز به چابکی سازمانی دارند تا

فناوری در دانشگاهها به جریان و خلق دانش جدید کمک

ضمن حفظ موقعیت خود ،حداکثر منفعت را از این تکانهها

میکند که این امر خود چابکی سازمانی دانشگاهی را به

کسب نموده و پیشرفت کنند .بنابراین شناسایی و میزان تاثیر

دنبال خواهد داشت .تشویق کارکنان به مشارکت در

عواملی که به ایجاد چابکی منجر میگردد ،اهمیت زیادی

شبکههای کاری موجب میشود دانش کارکنان و

دارد .از این رو در این تحقیق تأثیر همزمان فرهنگسازمانی

ارزشافزوده از راه خلق دانش جدید ارتقا یابد .تاثیر

و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی دانشگاهها ازنظر

مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با یافتههای پژوهشی داو

اعضای هیأتعلمی واحدهای دانشگاهی مورد مطالعه

( )1666و باومن ( )2002همسو میباشد.

بررسی قرار گرفت.

همچنین یافتههای تحقیق نشان داد ،فرهنگ سازمانی به

یافتههای توصیفی تحقیق نشان داد ،میانگین مولفههای

میزان  0/21در چابکی سازمانی تاثیر دارد .اینکه فرهنگ

ابعاد زیر ساختی و فرایندی مدیریت دانش ،فرهنگ

سازمانی از طریق مشارکت و انطباقپذیری همه گروهها

سازمانی و چابکی سازمانی در واحدهای دانشگاههای آزاد

دخیل در سازمان با تغییر و رسیدن به موفقیت و چابکی

اسالمی استان مازندران از سطح متوسط باالتر است و در

سازمانی رابطه دارد مورد تأکید بسیاری از محققین ازجمله

بعضی از مولفهها خوب گزارش شده است .همینطور در

جوهانسن ( ،)2001قربانیزاده و دیگران ( ،)1360بوده

این تحقیق همبستگی بین مولفههای ابعاد مدیریت دانش و

است .همین طور در این تحقیق نقش میانجیگری مدیریت

فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی واحدهای دانشگاهی

دانش در ارتباط فرهنگ سازمانی با چابکی سازمانی تایید

معنادار گزارش شده است .تاثیر مولفههای ابعاد زیر ساختی

شد .این بدان معنا است ایجاد یک فرهنگ مؤثر سازمانی از

و فرایندی مدیریت دانش به میزان  0/19مورد تایید قرار

طریق فراهم کردن محیطی مناسب برای مبادله دانش و

گرفت؛ که اوال نشان دهنده این است که رابطه معناداری

حمایت فعالیتهای دانش محور میتواند نقش مهم و

بین عناصر مدیریت دانش و چابکی سازمانی است و ثانیا

مؤثری را ایفا کند .بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش

این تاثیر از نظر مقداری مورد توجه است .اساسا مدیریت

پیشنهاد میگردد برنامهریزی برای تدوین استراتژیها به

دانش تنها در صورتی در سازمان عملی میگردد که فرهنگ

منظور بهسازی زیرساختها و فرایندهای مدیریت دانش

سازمان از آن حمایت کند .سرمایههای ناملموس مدیریت

اعمال گردد و همینطور سیاست گذاران سازو کارهای

دانش و فرهنگ مستتر در سازمان بر هم تأثیر گذارند و

نهادینهسازی فرهنگ سازمانی متناسب با کارکردهای

میتوانند یکدیگر را تقویت کنند .سازمانهای دارای

دانشگاهی در دانشگاهها را در دستور کار خود قرار دهند.

فرهنگ مترقی رفتارهای دانش گرایان سازمانی را تشویق
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Abstract
This research aimed to investigate the effect of organizational culture and knowledge management on
organizational agility of Mazandaran Islamic University. The adopted research approach was descriptive, and the
correlation research design was based on Structural Equation Modeling. The statistical population chosen included
1684 faculty in Mazandaran Islamic Azad Universities. The sample included 270 persons who were selected based
on Cochran formula. In addition, stratified random sampling was employed in accordance with the size of each
University branch under study. The collected data was analyzed by Structural Equations Modeling using SPSS20
and LISREL 8.5. The result showed that knowledge management and organizational culture directly influence
knowledge management. Moreover, it is confirmed that knowledge management plays the mediating role between
organizational culture and organizational agility. The result of this research puts a great emphasis on creating a
proper and effective organizational culture by providing a suitable environment conducive to knowledge sharing
and support of knowledge-centered activities.
Keywords: Organizational Culture, Knowledge Management, University Organizational Agility
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