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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ارزشهای سازمانی و تعهد سازمانی با مدیریت دانش کارکنان در شهرداری مریوان
است .از طریق سرشماری  195نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .روش تحقیق توصیفی -پیمایشی است .برای جمعآوری
مبانی نظری تحقیق از روش کتابخانهای و برای گردآوری دادههای پژوهش از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه
استفاده شد .روایی پرسشنامه با استفاده از نظر خبرگان به طریق محتوایی و پایایی آنها از طرق آزمون آماری کرونباخ
تأیید شد .برای تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار  SPSSو روش آماری رگرسیون خطی استفاده شد .نتایج
پژوهش نشان داد که ارزشهای سازمانی رابطه معنیداری با متغیر مدیریت دانش دارد ولی متغیر تعهد سازمانی دارای
رابطه معنیداری با متغیر مدیریت دانش نیست .همچنین نتایج نشان داد متغیرهای ارزشهای انسانی و اخالقی ،ارزشهای
روابط انسانی و مشترک ،ارزشهای معطوف به کیفیت مشتریان ،ارزشهای اجتماعی برون سازمانی و ارزشهای
حمایتی اقتصادی ،هیچکدام رابطه معنیداری با متغیر مدیریت دانش ندارند .به عالوه تعهد عاطفی رابطه معنیداری با
متغیر مدیریت دانش دارد و متغیرهای تعهد مستمر و هنجاری دارای رابطه معنیداری با متغیر مدیریت دانش نبودند .در
انتها مشخص شد که تعهد عاطفی و مستمر رابطه معنیداری با متغیر ارزشهای سازمانی دارند ولی متغیر تهد هنجاری
دارای رابطه معنیداری با متغیر ارزشهای سازمانی نیست.
واژگان کلیدی :ارزشهای سازمانی ،تعهد سازمانی ،مدیریت دانش ،شهرداری.

51

 .1مقدمه
اساسی ترین مشخصه سازمان های هوشمند در قرن  ،21تأکید بر دانش و اطالعات است .دانش ابزاری قدرتمندی است
که می تواند تغییرات را در جهان به وجود آورد و نوآوری ها را ممکن سازد (محمدی فاتح و همکاران .)1387 ،سازمان
ها برای اینکه بتوانند در فضای پر رقابت و پویای کنونی به حیات خود ادامه دهند و رشد کنند بیش از گذشته نیاز دارند
که ظرفیت یادگیری خود را ارتقاء دهند .با وجود کمبود فزاینده مهارت ها ،دوبرابر شدن دانش در هر دو تا سه سال؛
رقابت جهانی با قدرتمند ترین سازمان های دنیا ،طراحی و بازسازی مجدد سازمان ها ،پیشرفت فراگیر نوین و فناوری
پیشرفته و پیچیده شدن نیاز سازمان ها برای انطباق اشاره کرد (جمال زاده و همکاران .)1388 ،مدیریت دانش فرآیندی
است که به سازمانها یاری میدهد تا اطالعات مهم را یافته ،گزینش ،سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که
برای فعالیتهایی چون حل مشکالت ،آموختن پویا و تصمیمگیری ضروری است .مدیریت دانش باعث بهبود شایستگی
و صالحیت کارکنان ،انتقال دانش به درون سازمان و یادگیری مستمر سازمانی می باشد (پترو و داسکالوپولو.)2013 ،
مدیریت دانش میتواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن شرکت به عملکرد هوشمندانهتر
بهبود ببخشد ،اما این به تنهایی کافی نیست ،چرا که مدیریت دانش برای آن که قابل استفاده باشد ،نیازمند به کارکنانی
متعهد به سازمان و حرفه شان می باشد ،که فرآیند مدیریت دانش را با جان و دل بپذیرند و آن را اجرا کنند (سید
جوادین و همکارن.)1389 ،
تعهد سازمانی یکی ازمسائل مهم انگیزشی است که بر اساس آن فرد به شدت هویت خود را در سازمان می گیرد ،در
سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می برد .تعهد سازمانی یعنی درجه همانند سازی
روان شناختی و یا چسبیدگی به سازمانی که ما برای آن کار می کنیم .تعهد سازمانی دارای اجزاء زیر است :قبول ارزش
ها و اهداف سازمان ،تمایل تالش برای سازمان و دارا بودن میل قوی برای پیوسته ماندن به سازمان (مودی و همکاران،
.)1982
بوکانان ( ) 1974تعهد را اینگونه تعریف کرده است :تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزشها و اهداف یك
سازمان میباشد .وابس تگی به نقش فرد در رابطه با ارزشها و اهداف نسبت به سازمان به خاطر خود سازمان جدای از
ارزشهای ابزاری آن (موالیی .)1378 ،ولی به راستی اگر به همراه تعهد سازمانی ارزش های سازمانی نیز همراه میشد
میتوانست تأثیر بیشتری بر مدیریت دانش سازمان داشته باشد؟ ارزشها ،افکار و احساساتی هستند که ما برای آنها ،بها،
اهمیت و مطلوبیت بیشتری قایل هستیم .ارزش ها غالباً به ایده هایی اطالق می شوند که انسان ها درباره ی خوب و بد،
مطلوب و نامطلوب دارند .در فرهنگ فلسفی «الالند» چهار معنای متفاوت از ارزش ارائه شده است؛ اول بازگو کنندهی
آن چیزی است که فرد یا گروهی به آن عالقه دارد .دوم آن چیزی را شامل می شود که کم و بیش درمیان عده ای مورد
توجه واحترام است .سوم وقتی است که فرد یا گروهی در رسیدن به هدف خود ،ارضا می شود و چهارم ،ارزش متکی بر
جنبهی اقتصادی است (محسنی .)1386 ،وقتی سازمانی تصویری واضح از رسالت و ارزش هایش داشته باشد ،دارای
اساس محکمی برای تعالی بخشیدن به مدیریت خود و قرین ساختن آن با رسالت و ارزش های واقعی است (بالنچارد و
اوکانر.)1382 ،
مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها یاری میدهد تا اطالعات مهم را یافته ،گزینش ،سازماندهی و منتشر کنند
و تخصصی است که برای فعالیتهایی چون حل مشکالت ،آموختن پویا و تصمیمگیری ضروری است .مدیریت دانش
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میتواند گستره ای از ویژگیهای عملکرد سازمانی را با قادر ساختن شرکت به عملکرد هوشمندانهتر بهبود ببخشد ،اما
این به تنهایی کافی نیست ،چرا که مدیریت دانش برای آن که قابل استفاده باشد ،نیازمند به کارکنانی متعهد به سازمان و
حرفهاشان می باشد ،که فرآیند مدیریت دانش را با جان و دل بپذیرند و بر مبنای ارزش های سازمان حرکت و آن را
اجرا کنند .شهرداری یکی از ارگان های حساس در کشور است لذا داشتن کارکنانی با دانش و توانایی باالی اطالعات
دانشی و نیز وجود انبوه اطالعات و داده در سازمان مربوطه و تبدیل این اطالعات به دانش لزوم برقراری مدیرت دانش
مناسب را بیش از بیش در این سازمان مهم ضروری می کند .بنابرین برای پیاده سازی و اجرای دقیق مدیریت دانش لزوم
داشتن کارکنانی متعهد و عالقمند مطا بق ارزش های سازمانی ضرورت میابد .بنابرین هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه
و تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت دانش از طریق ارزش های سازمانی و تعهد سازمانی درکارکنان شهرداری مریوان است.
.2پیشینه پژوهش
قرنجیك و ایری ( )1391پژوهشی با عنوان «بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تمایل کارکنان به تسهیم دانش سازمانی در
بین کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد استان گلستان» انجام دادند .نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون
نشان داد که تعهد سازمانی رابطه مثبتی با تمایل به تسهیم دانش سازمانی دارد و همچنین از بین ابعاد تعهد سازمانی ،تعهد
عاطفی و هنجاری رابطه مثبتی با تمایل به تسهیم دانش دارد اما تعهد مستمر هیچ رابطه ای با تمایل به تسهیم دانش ندارد.
سعیدی و حقیقت ( ،)1394در مقاله ای به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداری آموزشگاه-
های مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان گنبد کاووس پرداخت ،نتایج نشان داد که :میزان همبستگی بین مدیریت
دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداری از دیدگاه آماری معنی دار است .میزان هم بستگی بین خلق دانش و تعهد سازمانی
کارکنان اداری از دیدگاه آماری معنی دار است .میزان هم بستگی بین سطح دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداری از
دیدگاه آماری معنی دار است .میزان هم بستگی بین استقرار دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداری از دیدگاه آماری
معنی دار است .میزان هم مزه گوی بین مشارکت دانش و تعهد سازمانی کارکنان اداری از دیدگاه آماری و بیدار است.
میزان هم بستگی بین دانش کارکنان و تعهد سازمانی مردان و زنان تفاوت معنی داری وجود ندارد .میزان هم بستگی بین
سطح تحصیالت کارکنان با تعهد سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود ندارد .نهایتاً آنکه میزان هم بستگی بین دانش
و سطح تحصیالت کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
یوسفی و همکاران ( )1389پژوهشی با عنوان« نقش تعهد سازمانی کارکنان در تسهیم دانش» انجام دادند .مطالعات
مختلفی نشان داده اند که سطوح تعهدی که کارکنان نسبت به سازمانشان دارند ،با نگرش ها و رفتارهای مخالف آن ها
از جمله تسهیم دانش ارتباط دارد .نتیجه نشان داد که سطوح باالی تعهد سازمانی با نگرش های مثبت کارکنان به تسهیم
دانش مرتبط است .کارکنانی که تعهد بیشتری به سازمان خود دارند مشارکت بیشتر و فعال تری در فعالیت های تسهیم
دانش انجام می دهند.
عبدی و صفایی ( )1393در مقالهای با عنوان "ارائه الگویی برای ایجاد و استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان امور
مالیاتی کشور" در نهایت به ارائه مدلی از مدیرت دانش با تأکید بر رویکردی یکپارچه به آماده سازی پیش نیاز ها،
فرهنگ سازی ،اجرا و در نهایت ارزیابی ممیزی دانش پرداختند.
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گل پرور و همکاران ( ،)1388در مقاله با عنوان "رابطه ارزش های سازمانی با استرس شغلی ،فرسودگی هیجانی و رفتار
های انحرافی سازمانی در کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن" نشان داد که برای استرس شغلی ،ارزش های معطوف به
کیفیت مشتریان و ارزش های سازمانی معطوف یه روابط انسانی و مشارکت برای فرسودگی هیجانی ،ارزش های رشد
انسانی و اخالقی و ارزش های حمایتی اقتصادی دارای توان پیش بین معنا دار هستند.
بیگی نیا و همکاران ( ،)1392در مقاله ای با عنوان "رابطه ارزش های فردی و سازمانی سازمانی با تعهد سازمانی
کارکنان :شرکت المنیوم المهدی استان هرمزگان" ضمن بررسی انواع ارزش های سازمانی و فردی به این نتیجه رسید
بین آن و مولفه های تعهد سازمانی رابطه ای معنا داری وجود دارد.
بیلسکی و جن ( )2002در مطالعه ای با استفاده از مقیاس بندی چند بعدی غیر متریك بخوبی نشان داده اندد کده فرهندگ
سازمانی در ترکیب با ارزشهای فردی ،شکل کلی گرایشات فرهنگی و ارزشی را در درون سدازمان تعیدین مدی نمایندد .از
طرف دیگر سبکهای رهبری و مدیریت در درون سدازمان بده طدور جددی در شدکل دهدی ارزشدهای معطدوف بده کدار و
تعامالت و ارتباطات درون و برون سازمانی مؤثر هستند.
شوابروک ،الم و چا ( )2007در پژوهش خود نشان داده اند که رهبران تحول گدرا بدا الهدامبخشدی ارزشدی بده کارکندان،
موجب توجه و تعالی ادراکات آنها نسبت به خود و محدودیتهایشان می شدوند .ایدن توجده در نهایدت موجدب افدزایش
اثربخشی کارکنان در دنبال کردن اهداف جمعی و گروهی می شوند .دیگر سبکهای رهبری که تا انداز ة قابل توجهی بدا
سبك رهبری تحول گرا مرتبط هستند ،رهبری اخالقی و رهبری فره مندانه است.
 .3فرضیات پژوهش
 بین ارزشهای سازمانی و مدیریت دانش با در نظر گرفتن تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
 بین ارزش های سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.
 بین تعهد سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.
 بین ارزش های سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

 .4روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی و از نظر جمعآوری دادهها از نوع پدژوهش مقطعدی میباشدد.
قلمرو زمانی تحقیق در مرداد  1397و قلمرو مکانی تحقیق استان کردستان ،میباشد .جامعه آماری تحقیق ،کلیه کارکندان
شهرداری مریوان می باشد .تعداد  195نفر به عنوان نمونه آماری پژوهش از طریق سرشماری انتخاب شدند .جهت جمدع
آوری داده های پژوهش از پرسشنامه اسدتفاده شدد -1.ارزش هدای سدازمانی بده وسدیله پرسشدنامه کده دارای  40گویده و
جوابهای  5گزینه ای (از بسیار مخالفم تا بسیار موافقم) بر اساس طیف لیکرت که به ترتیب نمدره  5-4-3-2-1بده آنهدا
تعلق می گیرد می باشد .این پرسشنامه با توجه به عنوان و فرضیات مطرح شده و با الهام از پرسشدنامه اسدتفاده شدده مقالده
گلپرور و همکاران ( )1388مبنی بر رابطة ارزشهای سازمانی با اسدترس شدغلی ،فرسدودگی هیجدانی و رفتارهدای انحرافدی
سازمانی انجام ،کده دارای  5خدرده مقیداس بدا عنداوین ارزشدهای رشددی انسدانی و اخالقدی ،ارزشدهای روابدط انسدانی و

54

مشارکت ،ارزشهای معطوف به کیفیت و مشتریان ،ارزشهای اجتماعی برون سازمانی و ارزشهای حمدایتی د اقتصداد مدی-
باشد.
 -2مدیریت دانش به وسیله پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مددل نوناکدا و تداکوچی (  ) 1995توسدط محققدین سداخته
شده است .این پرسشنامه دارای  22سؤال به صورت بسته پاسخ با طیف پنج گزینه ای لیکرت (خیلی کدم تدا خیلدی زیداد)
بوده که به ترتیب نمره  5-4-3-2-1به آنها تعلق می گیرد .این پرسشدنامه ،مددیریت داندش را در چهدار مؤلفده اجتمداعی
شدن دانش ،برونی سازی دانش ،ترکیب سازی دانش و درونی سازی دانش مورد سنجش قرار می دهد.
 -3پرسشنامه تعهد سازمانی که توسط آلن و مایر طراحی شده و حاوی  24سوال می باشد و سه خرده مقیاس را که شامل
خرده مقیاس های عاطفی ،مستمر و هنجاری می باشد ،در بر می گیرد .هر یك از این خرده مقیاس ها ،هشت سوال مجزا
را پوشش می دهند .طیف مورد استفاده در این پرسشنامه طیف  7درجه ای از کامال مخالفم تا کامال موافقم می باشد.
جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظر گروه خبرگان استفاده شد (سواالت پرسشنامه عدالوه بدر تأییدد اسداتید دانشدگاهی بده
چند تن از مدیران سازمان ارسال شد) .برای تعیین پایایی پرسشنامه ها از آزمون آماری آلفای کرونباخ استفاده شد .نتدایج
نشان داد برای پرسشنامه مدیریت داندش ()0.698؛ پرسشدنامه تعهدد سدازمانی ( )0.775و پرسشدنامه ارزش هدای سدازمانی
( )0.776بدست آمد (چون مقدار بدست آمده بیشتر از  0.70است؛ پایایی ابزار اندازه گیری قابدل قبدول تلقدی مدیگدردد
(کالنتری .))1387،برای تجزیده و تحلیدل داده هدای پدژوهش از ندرم افدزار  SPSSنسدخه  17اصدلی و رگرسدیون خطدی
استفاده شد.
 .5یافتههای پژوهش
 .1.5آمار توصیفی
جدول  1نشان می دهد که  2.6درصد از پاسخگویان مدیر ارشد 28.7 ،درصد مدیر میانی و  68.7درصد از آنها کارمند
می باشند که بیانگر این است کمترین فراوانی متعلق به مدیر ارشد و بیشترین فراوانی شغلی مرتبط با کارمند می باشد.
همچنین  76.4درصد از پاسخگویان دارای جنسیت مرد و  23.6درصد زن می باشد که تعداد پاسخگویان با جنسیت مرد
از زن بیشتر است.
جدول  .1فراوانی پاسخگویان
سطوح مدیریتی

فراوانی

درصد فراوانی

مقداردرصد فراوانی

فراوانی تجمعی

مدیر ارشد

5

2.6

2.6

2.6

مدیرمیانی

56

28.7

28.7

31.3

کارمند

134

68.7

68.7

100.0

جمع کل

195

100.0

100.0

جنسیت

فراوانی

درصد فراوانی

مقداردرصد فراوانی

فراوانی تجمعی

مرد

149

76.4

76.4

76.4

زن

46

23.6

23.6

100.0

جمع کل

195

100.0

100.0
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شغل

مرد

زن

جمع کل

فراوانی تجمعی

مدیر ارشد

5

0

5

5

مدیرمیانی

55

1

56

61

کارمند

89

45

134

195

جمع کل

149

46

195

جدول  .2بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن دادههای پژوهش (آزمون )K-S
ارزش های

متغیر های آماری

مدیریت دانش

تعهد سازمانی

تعداد نمونه

195

195

195

میانگین

115.95

107.34

58.58

انحراف استاندارد

11.418

12.416

6.852

قدر مطلق بیشترین اختالف

.227

.197

.215

بیشترین اختالف مثبت

.227

.164

.137

بیشترین اختالف منفی

-.110

-.197

-.215

مقدار آماره کلموگراف اسمینور

1.998

1.164

1.112

سطح معنی داری

.098

.265

.588

شاخص های نرمال

بیشترین مقدار اختالفات

سازمانی

همچنان با توجه به جدول  2مشاهده می شود که مقدار آماره  K-Sبرای ارزش های سازمانی ،برابر  ،1/112برای تعهد
سازمانی 1.164و برای مدیریت دانش  1.998است و چون سطح معنی داری از میزان خطای آزمون  0.05بیشتر است
بنابراین نمرات دارای توزیع نرمال هستند.
 .2.5نتایج آزمون فرضیات
فرضیه اول
 بین ارزشهای سازمانی و مدیریت دانش با در نظر گرفتن تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی یا تأیید یا رد این فرضیه و بررسی عوامل مؤثر بر متغیر ها از روش رگرسیون خطی استفاده کردیم تا تأثیر
متغیر مستقل بر وابسته را مشخص کردیم.
جدول  .3تحلیل واریانس و رگرسیون فرضیه اصلی اول
مقادیر آماری

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار آماره F

سطح معنی داری

عامل رگرسیونی

491.375

2

245.687

5.475

.005

باقی مانده

8615.979

192

44.875

جمع کل

9107.354

194
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مدل

ضریب همبستگی

1

.232

توان دوم ضریب

ضریب همستگی

انحراف استاندارد

همبستگی

تعدیل یافته

برآورد

.054

.44

6.699

ضرایب استاندارد شده

مقدار آماره t

ضرایب استاندارد نشده
متغیرها
ثابت معادله
رگرسیونی
تعهد سازمانی
ارزشهای
سازمانی

ضریب

انحراف

سطح معنی داری

ضریب

استاندارد

47.050

7.418

-.015

.044

-.025

.124

.040

.225

6.342

.000

-.351

.726

3.097

.002

مدل رگرسیونی فرضیه اول
ارزشهای سازمانی  + 124.0تعهدسازمانی  = 47.05 – 0.015مدیریت دانش

در جدول  3متغیر مدیریت دانش به عنوان متغیر مالک و متغیرهای تعهدسازمانی و ارزشهای سازمانی به عنوان
متغیرهای پیش بینی کننده مدل رگرسیونی در نظر گرفته شده اند که با توجه به جدول تحلیل واریانس مدل رگرسیونی
مشاهده میشود مقدار آماره فیشر  f=5.475و سطح معنی داری برابر  0.005میباشد که با مقایسه سطح معنی داری با
میزان خطای آزمون  0.05مالحظه می گردد میزان سطح معنی داری از میزان خطای آزمون کمتر است بنابراین نتیجه
میشود که بین متغیرهای پیش بینی کننده تفاوت معنی داری وجود دارد .به عالوه در جدول فوق مشاهده می شود که
مقدار  r=0.232با توجه به اینکه این مقدار از  0.50کمتر است نشان می دهد که افزایش متغیرهای پیش بینی کننده مدل
باعث بهبود پیش بینی و همبستگی بین متغیرهای پیش بینی و متغیر مالک نخواهد شد .همچنان با توجه به جدول فوق
مشاهده می شود که مقدار ضریب رگرسیون متغیر تعهدسازمانی برابر  -0.015و ضریب رگرسیونی متغیر ارزشهای
سازمانی برابر  0.124می باشد که با توجه به مقدار سطح معنی داری هر یك از متغیرها مشاهده میشود سطح معنی داری
متغیر تعهدسازمانی برابر 0.726و بیشتر از میزان خطای آزمون  0.05میباشد و سطح معنی داری متغیر ارزشهای سازمانی
برابر  0.002و کمتر از میزان خطای آزمون  0.05میباشد .بنابراین نتیجه می گیریم دراین مدل رگرسیونی متغیرپیشبینی
کننده ارزشهای سازمان ی رابطه معنی داری با متغیر مالک مدیریت دانش دارد ولی متغیر تعهدسازمانی دارای رابطه
معنی داری با متغیر مدیریت دانش نیست.
فرضیه دوم
 بین ارزش های سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی یا تأیید یا رد این فرضیه و بررسی عوامل مؤثر بر متغیر ها از روش رگرسیون خطی استفاده کردیم تا تأثیر
متغیر مستقل بر وابسته را مشخص کردیم.
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جدول  .4تحلیل واریانس و رگرسیون فرضیه اصلی دوم
مجموع

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار آماره F

عامل رگرسیونی

569.972

5

113.994

2.524

باقی مانده

8537.382

189

45.171

جمع کل

9107.354

194

مقادیر آماری

مدل
1
متغیر ها
مقدار ثابت
ارزشهای رشدی انسانی و
اخالقی
ارزشهای روابط انسانی و
مشترک
ارزشهای معطوف به
کیفیت مشتریان
ارزشهای اجتماعی برون
سازمانی
ارزشهای حمایتی
اقتصادی

مربعات

ضریب

توان دوم ضریب

ضریب همستگی

انحراف استاندارد

همبستگی

همبستگی

تعدیل یافته

برآورد

.250

.063

.038

6.721

ضرایب استاندارد

ضرایب استاندارد نشده

شده

ضریب

انحراف استاندارد

45.090

5.241

مقدار آماره t

سطح معنی
داری
.031

سطح معنی
داری

ضریب
8.603

.000

-.021

.365

-.018

-.056

.955

.252

.268

.115

.939

.349

.296

.473

.140

.625

.533

-.115

.501

-.028

-.230

.818

.638

.498

.117

1.282

.201

مدل رگرسیونی فرضیه دوم
+ارزشهای روابط انسانی و مشترک  +0.252ارزشهای رشدی انسانی و اخالقی  = 45.09 – 0.021مدیریت دانش
ارزشهای حمایتی اقتصادی +0.638ارزشهای اجتماعی برون سازمانی -0.115ارزشهای معطوف به کیفیت مشتریان0.296

با توجه به جدول فوق مشاهده می شود که  r=0.250با توجه به اینکه این مقدار از  0.50کمتر است نشان می دهد که
افزایش متغیرهای پیش بینی کننده مدل باعث بهبود پیش بینی و همبستگی بین متغیرهای پیش بینی و متغیر مالک نخواهد
شد .با توجه به جدول تحلیل واریانس مشاهده می شود که مقدار آماره فیشر برابر  f = 2.524و سطح معنی داری برابر
 0.031می باشد بنابراین با مقایسه سطح معنی داری با میزان خطای آزمون مشاهده میشود که سطح معنی داری از میزان
خطا کمتر است .بنابراین نتیجه میشود بین متغیرهای پیش بینی کننده تفاوت معنی داری وجود دارد .با توجه به جدول
مدل رگرسیونی مشاهده می شود که در این مدل متغیر مدیریت دانش به عنوان متغیر مالک و متغیرهای ارزشهای انسانی
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و اخالقی ،ارزشهای روابط انسانی و مشترک ،ارزش های معطوف به کیفیت مشتریان ،ارزشهای اجتماعی برون
سازمانی و ارزشهای حمایتی اقتصادی به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده در نظر گرفته شده اند که به ترتیب دارای
ضرایب  -0 .115 ،0.296 ،0.252 ، -0. 021و  638.0به دست آمده است که مالحظه می گردد همگی دارای سطح
بیشتر از میزان خطای آزمون  0.05میباشند بنابراین هیچکدام از متغیرهای پیشبینی کننده رابطه معنی داری با متغیر
مالک ندارند.
فرضیه سوم
 بین تعهد سازمانی با مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی یا تأیید یا رد این فرضیه و بررسی عوامل مؤثر بر متغیر ها از روش رگرسیون خطی استفاده کردیم تا تأثیر
متغیر مستقل بر وابسته را مشخص کردیم.
جدول  .5تحلیل واریانس و رگرسیون فرضیه اصلی سوم
مقادیر آماری

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار آماره F

سطح معنی داری

عامل رگرسیونی

407.716

3

135.905

2.984

(a) .032

باقی مانده

8699.638

191

45.548

جمع کل

91.7.354

194

مدل

ضریب همبستگی

1

.212

توان دوم ضریب

ضریب همستگی

انحراف استاندارد

همبستگی

تعدیل یافته

برآورد

.045

.030

6.749

ضرایب استاندارد شده

مقدار آماره t

ضرایب استاندارد نشده
متغیر ها
مقدار ثابت

ضریب

انحراف

ضریب

استاندارد

64.478

5.022

عاطفی

-.306

.103

-.242

مستمر

.178

124

.129

1.442

هنجاری

.014

.151

.08

.091

رگرسیونی

سطح معنی داری

12.839

.000

-2.959

.003
.151
.927

مدل رگرسیونی فرضیه سوم
هنجاری  + 0.014مستمر + 0.178عاطفی  = 64.478 -0.306مدیریت دانش

با توجه به جدول  5مشاهده می شود که  r=0.212با توجه به اینکه این مقدار از 0.50کمتر است نشان می دهد که
افزایش متغیرهای پیش بینی کننده مدل باعث بهبود پیش بینی و همبستگی بین متغیرهای پیش بینی و متغیر مالک نخواهد
شد .همچنین با توجه به جدول مشاهده میشود که مقدار آماره فیشر  f= 2.984و سطح معنی داری برابر  0.032و کمتر
از میزان خطای  0.05میباشد بنابراین نتیجه میشود بین متغیرهای پیشبینی کننده مدل تفاوت معنی داری وجود دارد .به
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عالوه در مدل رگرسیونی فوق متغیر مالک مدیریت دانش و متغیر های پیشبینی کننده عوامل عاطفی ،مستمر و هنجاری
هستند که مشاهده میشود ضریب هر یك از متغیرها به ترتیب برابر  0.178 ، -0.306و  0.014میباشند همچنین مشاهده
میشود که مقدار سطح معنی داری متغیر پیشبینی کننده عاطفی برابر  0.003و کمتر از میزان خطای آزمون میباشد.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت متغیرپیش بینی کننده عاطفی رابطه معنی داری با متغیر مدیریت دانش دارد و متغیرهای
مستمر و هنجاری دارای رابطه معنی داری با متغیر مدیریت دانش نمیباشند.
فرضیه چهارم
 بین ارزش های سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
برای بررسی یا تأیید یا رد این فرضیه و بررسی عوامل مؤثر بر متغیر ها از روش رگرسیون خطی استفاده کردیم تا تأثیر
متغیر مستقل بر وابسته را مشخص کردیم.
جدول  .6تحلیل واریانس و رگرسیون فرضیه اصلی
مجموع

درجه آزادی

میانگین مربعات

مقدار آماره F

عامل رگرسیونی

101.809

2

50.904

55.143

باقی مانده

176.320

191

..923

جمع کل

278.129

193

مقادیر آماری

مدل
1
متغیر ها
مقدار ثابت

مربعات

ضریب

توان دوم ضریب

ضریب همستگی تعدیل

انحراف استاندارد

همبستگی

همبستگی

یافته

برآورد

.605

.366

.359

.961

ضرایب استاندارد شده

مقدار آماره t

ضرایب استاندارد نشده
ضریب

انحراف استاندارد

2.085

.456

سطح معنی
داری
.000

سطح معنی
داری

ضریب
4.576

.000

عاطفی

.566

.060

.574

9.480

.000

مستمر

.096

.069

.084

1.383

.168

رگرسیونی

مدل رگرسیونی فرضیه چهارم
مستمر +.096عاطفی  = 2.085 +0.566ارزش های سازمانی

با توجه به جدول  6مشاهده می شود که  r=0.605با توجه بده اینکده ایدن مقددار از 0.50بیشدتر اسدت نشدان مدی دهدد کده
افزایش متغیرهای پیش بینی کننده مدل باعث بهبود پیش بینی و همبستگی بین متغیرهای پیش بینی و متغیر مالک خواهدد
شد .همچنین با توجه به جدول مشاهده میشود که مقدار آماره فیشر  f= 55.143و سطح معنی داری برابر  0.000و کمتدر
از میزان خطای  0.05میباشد بنابراین نتیجه میشود بین متغیرهای پیشبینی کننده مدل تفاوت معنی داری وجود دارد .بده
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عالوه در مدل رگرسیونی فوق متغیر مالک ارزش های سازمانی و متغیدر هدای پیشبیندی کنندده عوامدل عداطفی  ،مسدتمر
هستند که با توجه به جدول فوق مشاهده میشود ضریب هدر یدك از متغیرهدا بده ترتیدب برابدر  .0.096 ، 0.566میباشدند
همچنین مشاهده میشود که مقدار سطح معنی داری متغیر پیشبینی کننده عاطفی و مستمر برابر  0.000و کمتدر از میدزان
خطای آزمون میباشد .بنابراین میتوان نتیجه گرفت متغیرپیشبینی کنندده عداطفی و مسدتمر رابطده معندی داری بدا متغیدر
ارزش های سازمانی دارد و متغیر هنجاری دارای رابطه معنی داری با متغیر ارزش های سازمانی نمیباشند.
 .6نتیجهگیری
نتایج حاصل از فرضیه اول با استفاده از مدل رگرسیونی پژوهش نشان داد که متغیرپیشبینی کننده ارزشهای سازمانی
رابطه معنی داری با متغیر مالک مدیریت دانش دارد ولی متغیر تعهدسازمانی دارای رابطه معنی داری با متغیر مدیریت
دانش نمیباشد .در فرضیه دوم متغیر مدیریت دانش به عنوان متغیر مالک و متغیرهای ارزشهای انسانی و اخالقی،
ارزش های روابط انسانی و مشترک ،ارزش های معطوف به کیفیت مشتریان ،ارزشهای اجتماعی برون سازمانی و
ارزشهای حمایتی اقتصادی به عنوان متغیرهای پیشبینی کننده در نظر گرفته شدند؛ نتایج نشان نشان داد که هیچکدام از
متغیرهای پیشبینی کننده رابطه معنی داری با متغیر مالک ندارند .فرضیه سوم پژوهش به بررسی مدل رگرسیونی متغیر
مالک مدیریت دانش ،و متغیر های پیشبینی کننده تعهد سازمانی که شامل :تعهد عاطفی ،مستمر و هنجاری است،
پرداخت .نتایج بیانگر آن بود که متغیرپیشبینی کننده تعهد عاطفی رابطه معنی داری با متغیر مدیریت دانش دارد و
متغیره ای مستمر و هنجاری دارای رابطه معنی داری با متغیر مدیریت دانش نمیباشند .فرضیه چهارم تحقیق متغیر مالک
ارزش های سازمانی و متغیر های پیشبینی کننده تعهد عاطفی  ،مستمر و هنجاری هستند .نتایج حاکی از آن بود که تعهد
عاطفی و مستمر رابطه معنی داری با متغیر ارزش ها ی سازمانی دارد و متغیر هنجاری دارای رابطه معنی داری با متغیر
ارزش های سازمانی نمیباشند .با توجه به نتیجه گیری فوق ،پیشنهادات زیر مطرح می شود.
 به شخصیت وجودی و شأن و منزلت کارمندان از طریق ایجاد فضای مناسب برای بروز خالقیتها و استعدادهای
آنان ارج نهاده شود.
 توسط مدیران ارشد ارتباط میان کارکنان و سازمان و ایجاد حس اعتماد متقابل و همچنین افزایش انگیزش در
کارکنان ،تشویق روحیه کاری و افزایش قابلیت حل مسأله به وسیله کارگاه های آموزشی مهارت های ارتباطی و
غیره تقویت شود.
 باالبردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیرکردن بیشتر آنها با اهداف سازمان
 مشارکت بیشتر کارکنان غیر مدیر در تصمیم گیری
 تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی وحذف موانع کاری
 حذف تبعیضها و روابط نامناسب افراد در محیط کار
 محول کردن سطح باالتری از مسئولیت به افراد با تحصیالت باال برای انجام شغل
 به مدیران توصیه می شود حس همکاری و کمك به همدیگر را در سازمان برای انجام امور تشویق کند و هر چند
وقت یك بار جلسات گروهی را با کارکنان برگزار کند تا از مشکالت رفتاری و کاری کارکنان آگاهی یابد.
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 برای تسهیم دانش در سازمان تبادالت و ارتباطات در میان مدیران بایکدیگر و بین مدیران و کارکنان به صورت
جلسات توجیهی و پرسش و پاسخ در سازمان ایجاد شود.
 مباحث مهم را می توان با فرهنگ سازی برای کارکنان جدید الورود پایه گذاری کرد.
 برقراری ارتباط های باز و شفاف و فراهم کردن بستری پایدار و آزاد در ارتباطات گروهی.
 آموزش تکنیك های ارتباطی و فنون مذاکرات میان کارکنان.
 ایجاد اعتماد با نشان دادن تعهد به مشارکت و برخورد عادالنه و مساوی با همه.
 ایجاد کمیته های مشورتی و برگزاری نشستهای آموزشی مشارکتی میان کارکنان و مدیران در سازمان.
 اعتماد بین کارکنان برای ایجاد دانش در شرایط ابهام و عدم اطمینان امری ضروری است ،بنابرین با ایجاد برنامه
های کاری و تشویق مشارکت و مداخله کارکنان در تصمیم گیری های شرکت زمینه ایجاد تعهد و اعتماد را فراهم
سازند.
 مدیر ،دانش موجود در سازمان را شناسایی و سازماندهی کند و به منظور قابلیت دست یابی و استخراج بهتر باید با
ایجاد زمینه گسترش تعامالت انسانی و روابط بین شبکه ها ،دانش ضمنی موجود در الیه های پنهان ذهن
دانشگران را کشف و استخراج نماید.
 مدیر باید قوانین و مقررات دست و پا گیر ،روش های کاری زاید و سلسله مراتب طوالنی و پیچیده را حذف
نماید تا سطح دیوان ساالری زاید در سازمان کاهش یابد.
 اطمینان دادن به کارکنان سازمان از اینکه پیشنهادات آنها در سازمان در برنامه های شرکت اعمال می شود.
 در مواردی که تصمیمات در باره کارکنان گرفته می شود از کارکنان نظر سنجی کنید یا از طریق نمایندگان
کارکنان آنها را در تصمیمات سازمان مشارکت دهید و از نظر آنها اطالع پیدا کنید.
 سعی شود افراد براساس ارزش های خاص خود به شغل های مختلف در یك سازمان گمارده شوند.
 در هنگام انتخاب کارکنان و مدیران به ارزش های آنها توجه شود و کارکنان با ارزش های مناسب درونی شده برای
هر شغل انتخاب شوند.
 آموزش عملی اخالق توسط مدرسانی که خود متصف به صفات و رفتارهای اخالقی باشند و قانون را رعایت کنند،
میتواند یك راهکار دیگر باشد.
 فهرست ارزشهای سازمانی تأیید شده ،مبتنی بر فرهنگ سازمانی تعریف و بازآفرینی شود.
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