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چکیده
این پژوهش به تحلیل مولفههای فرهنگ سازمانی دانش محور به منظور نیل به اثربخشی عملکرد با
استفاده از شبکه عصبی مصنوعی میپردازد.پژوهش حاضر ازنظر نوع استفاده كاربردی است كه با روش
آمیخته اكتشافی انجامشده است .در تدوین ادبیات پژوهش با استفاده از روش بررسی اسنادی و نتایج
حاصل از آن ،مصاحبههای عمیق حضوری در چندین نوبت با  02نفر از خبرگان دانشگاهی به عمل آمد.
پس از ثبت مصاحبهها ،دادهها به روش تحلیل محتوا مورد تحلیل كیفی قرار گرفت .جامعه آماری در
بخش كمی شامل  02نفر از خبرگان اجرایی مرتبط كه با روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند .جهت
اندازهگیری اثربخشی هر یک از مولفه ها و تحلیل حساسیت آنها از شبکه عصبی مصنوعی چندالیه
پیشخور با الگوریتم انتشار بازگشتی خطا استفادهشده است.یافتههای پژوهش نشان داد كه میزان
حساسیت اثربخشی عملکرد نسبت به فرهنگ سازمانی دانش محور  93.4درصد است .همچنین  ،فرهنگ
سازمانی دانش محور با پنج مؤلفه مشخص گردید و در بین مؤلفههای آن دو مؤلفه رهبری دانشپرور و
فرهنگ اعتماد بهعنوان مؤلفههایی شناسایی شدند كه اثربخشی عملکرد بیشترین حساسیت را نسبت به
آنها دارد
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مقدمه
افزایش مستمر سرمایهگذاری در استفاده از مدیریت دانش در سازمانها نشان میدهد كه این موضوع
تا چه اندازه برای سازمانها حیاتی و دارای اهمیت است ( جکسون و دیگران .)0202،دانش بهعنوان
منبعی برای بقای سازمان ضروری است و شرط موفقیت سازمان در دستیابی به دانش ،فهم عمیق آن در
تمامی سطوح است(طبرسا ،نظر پوری .)1.4.،سازمان دانشمحور سازمانی است كه دانش و منابع انسانی
اصلیترین و مهمترین داراییهای آن هستند و توانمندی اصلی این نوع از سازمانها نیز ایجاد و نشر
دانش است .بنابراین همانطور كه از نام این سازمان پیداست ،دانش كلیدیترین عنصر نهفته در فلسفهی
وجودی آن است (شبیلو ،اسکندری.)1.4. ،
دولت جمهوری اسالمی ایران نیز توسعه مبتنی بر دانایی را یکی از محورهای اساسی برنامه چهارم و
پنجم توسعه كشور قرار داده بود و در برنامه ششم توسعه نیز جهتگیری كلی كشور و سازمانهای
مختلف دولتیوخصوصی درراستای تقویت شركتهای دانشبنیانواستقرار مدیریت دانش قرارگرفته است.
موفقیت سازمان در اجرای هر استراتژی از جمله مدیریت دانش ،تا حدود زیادی به حمایت و پشتیبانی
فرهنگ سازمانی از آن استراتژی بستگی دارد .تالش سازمانها برای تبدیل شدن به سازمان دانش محور
در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود كه ویژگیهای فرهنگی مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در
سازمان وجود داشته باشد .دانش در صورتی میتواند به طور مؤثر در سازمان خلق و تسهیم شود ،كه
مورد حمایت فرهنگ سازمان قرار گیرد (وانگ و احمد.)022.،
با توجه به اهمیت روزافزون فرهنگ سازمانی دانشمحور و فقدان پژوهش های انجام شده  ،مسئله
اصلی تحقیق حاضر این است كه فرهنگ سازمانی دانشمحور چه اجزایی دارد و این اجزا باهم چه روابطی
دارند؟ هدف اصلی این تحقیق تحلیل مولفه های فرهنگ سازمانی دانشمحور بهمنظور نیل به اثربخشی
عملکرد با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تعیین روابط بین آنها است.
یافتن ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل یک مسئله  ،در شرایطی كه تخمین میزان وابستگی
عالوه بر تعدد متغیرهای اثرگذار دارای روابط غیرخطی باشند با استفاده از روشهای كالسیک مانند
رگرسیونهای چندجملهای همراه با دقت پائین است .ازاینرو در این تحقیق با فرض اینکه اثربخشی
عملکرد یک سازمان  ،وابسته به عوامل فرهنگی با مؤلفههای متعدد در هر عامل و مجموع باالیی از آنها
است ،لذا یافتن ارتباط بین این تعداد با فرض ارتباطات غیرخطی با تخمین زنندههای آماری ،كاری سخت
و همراه با خطا است .ازاینرو در این تحقیق با استفاده از ابزار بهروز و توانمند شبکه عصبی به یافتن این
ارتباط پرداخته شد  .برای این منظور ابتدا از  02خبره  .2خبره بهعنوان یاد دهنده شبکه انتخاب و
120

تحلیل مولفههای فرهنگ سازمانی دانش محور…/حسینزاده ،مجیبی ،الوانی و رضائیان
نظرات آنها در پرسشنامهای با طیف لیکرت جمعآوری و بهعنوان ورودی به شبکه وارد شدند و نتیجه
آنهم كه میزان اثربخشی عملکرد سازمان بود  ،بهعنوان خروجی به شبکه وارد شد تا شبکه با استفاده از
دادهها ی آموزشی روابط بین متغیرها را تقریب بزند و درنهایت جهت اعتبارسنجی شبکه دادههای 02
خبره دیگر وارد شبکه و خروجی شبکه با شبکه واقعی مقایسه شدند.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ثروت و قدرت در قرن بیست و یکم از منابع فکری نامشهود ایجاد میشود و این منبع نامشهود،
سرمایه دانش است .بنابراین ،انتقال این منبع به جوامع بر اساس یک فرآیند جامع و عمیق و تغییر در
اجزای فعالیتهای جوامع همراه است .در چنین شرایطی تعدادی از سازمانها و نهادها عالقهمند به
مفهوم دانشمحوری و حركت به سمت این دارایی جدید شدهاند .بهعبارتدیگر این تغییرات نیازمند
مدیریت و سازمان دانشمحور است(توكان .)0210،سازمان دانشمحور 1سازمانی است كه رویکرد مبتنی
بر دانش دارد .در این رویکرد ،سازمان بهعنوان ابزاری برای توسعه ،ادغام ،حفاظت ،به اشتراکگذاری و
استفاده از دانش در نظر گرفته میشود .سازمان مبتنی بر دانش منابعی را به داراییهای نامشهود
تخصیص میدهد؛ تا در محیط بسیار رقابتی و قابلتغییر كسبوكار بتواند مزیت رقابتی به دست
آورد(مارتینا و سایرین.)0210،
فرهنگ فرآیندهایی را شکل میدهد كه بهوسیله آنها دانش جدید به همراه عدم قطعیت توأم با آن
ایجاد میشود ،مشروعیت مییابد و در سازمانها توزیع میشود (خیراندیش ،ابطحی.)1.42،برخی
نویسندگان بر اهمیت فرهنگ اشتراک دانش تأكید نمودهاند (مجیبی و سایرین .)0212،درواقع فرهنگ
اشتراک دانش بهعنوان عامل مهم تأثیرگذار مدیریت دانش است(بیلوسالو .) 0212،اشتراک دانش موانع
ارتباطی را كم میكند و تأثیر مثبتی بر تقویت كار تیمی دارد (چانگ و سایرین 3)0212،بهطور خالصه
فرهنگسازمانی برای اینکه به مسیر خودش ادامه دهد و اثر مثبتی داشته باشد نیاز به نظارت و تقویت
دارد ( جکسون و دیگران .)0202،برای اجرای موفق استراتژی مدیریت دانش  ،حمایت مدیران سطح باال
از اهمیت زیادی برخوردار است  .حمایت از باال به پایین توسط موقعیتهای مدیریتی رسمی و غیررسمی
فراهم میشود (وینگ چو .)0212،برای اجرای موفق مدیریت دانش ،كیفیت رهبری قوی موردنیاز
است(دانیلوا )0212،چراكه در غیاب آن مدیریت دانش بهصورت كامل و درستی اجرا نخواهد شد.
خوراكیان و سایرین( )1.4.با تأكید بر نقش فرهنگسازمانی در تسهیل مدیریت دانش ،به ترویج
ارزشهایی همچون فرهنگ یادگیری ،اشتراک دانش و اعتمادمحوری در سازمان اشاره دارند .آنها
معتقدند بهواسطه وجود فرهنگ یادگیری در سازمان ،اعضا نقش فعالتری در خلق دانش ایفا میكنند
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كه موجب افزایش توانایی سازمان در خلق دانش میشود .همچنین از طریق اشتراک دانش ،كاركنان
ایدهها و دانش خود را با سازمان به اشتراک میگذارند .زمانی كه میان اعضای سازمان روابط مبتنی بر
اعتماد وجود داشته باشد اعضای سازمان تمایل بیشتری به تبادل دانش دارند و افزایش تبادل دانش در
اثر اعتماد متقابل ،نیز موجب خلق دانش میشود.
با توجه به تنوع و گستردگی مطالعات انجامشده در حوزه مدیریت دانش و مدلهای ارائهشده در
ارتباط با این موضوع در حوزههای بینالمللی میتوان به پژوهش افکر و سایرین ( )0212اشاره نمود كه
با بررسی مدلهای مدیریت دانش و تنوع كاربردهای آن به طراحی مدلی برای اندازهگیری عملکرد
مدیریت دانش پرداختهاند كه الزامات سنجش عملکرد را برآورده میكند .این پژوهش به دو بحث
میپردازد :نخست ،طراحی یک مدل جامع با تأكید بر ارزیابی كیفیت كه میتواند گامی مهم بهسوی
استانداردسازی مدلهای موجود باشد و دوم ،پر كردن شکاف ادبیات مربوط به سنجش عملکرد و پیشنهاد
مدلی كه میتواند تمامی مدلهای مدیریت دانش را ارزیابی كند.
مک كراكن و ادواردز ()0212در تحقیقشان نشان دادندكه مدیریت دانش در پزشکی منجر به رضایت
بیماران شده است .پرز و دیگران ( )0212نظامهای مدیریت دانش را اساسیترین عامل حل مسائل
سازمانی خود توصیف نمودند  .سکیب و سایرین ( )0212بابیان اینکه هدف هر سازمانی توانایی رشد و
پیشرفت مستمر و اطمینان از بازگشت سرمایه برای ذینفعان آن كسبوكار است ،شرط رسیدن به این
هدف را عملکرد سازمانی برتر و پایدار میدانند .این پژوهشگران مدیریت دانش را یکی از مهمترین عوامل
تعیینكننده در عملکرد سازمانی در شرایط اقتصادی امروزی دانستهاند.
مهرابی و سایرین ( )1.42امکانسنجی استقرار سیستم مدیریت دانش را موردبررسی قراردادند .آنها
از میان عوامل زیرساختی متعدد در حوزه مدیریت دانش سه عامل منابع انسانی ،ساختار سازمانی و
فنّاوری را مورد ارزیابی قراردادند  .حسینیان و فراهانی ( )1.40با اسـتفاده از مدل سهشاخگی (ابعاد
ساختاری ،محتوایی و محیطی) عوامـل مؤثر بر پیادهسازی موفـق مدیریـت دانش در دیـوان محاسـبات
كشـور را موردبررسی قرار دادهاند .نتایج این پژوهش بیانگـر ایـن بـود كه هر سـه متغیر بـر پیادهسازی
موفق مدیریـت دانش تأثیرگذار هسـتند.خرازیان و صالحی ( ، )1.40چهار عامل فرهنگ سازمان ،ساختار
سازمانی ،زیرساخت فناوری اطالعات و مدیریت منابع انسانی را بهعنوان عوامل مؤثر بر آمادگی جهت
پذیرش مدیریت دانش مورد شناسایی قراردادند.
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روششناسی پژوهش
این پژوهش از نوع كاربردی است كه با روش تحقیق آمیخته – اكتشافی انجامشده است و از روشهای
كمی و كیفی جهت تجزیهوتحلیل اطالعات بهرهگیری شده است .برای تجزیهوتحلیل دادها در بخش
كیفی و در تدوین ادبیات تحقیق ،از روش بررسی اسنادی و سپس تحلیل محتوای كیفی با ابزار مصاحبه
استفادهشده است .در بخش كمی نیز برای تجزیهوتحلیل دادهها از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی با كمک
نرمافزار  MATLABكه درنتیجه دادهها به اطالعات سودمند و هدفمندی در راستای پاسخ به سؤاالت
اصلی پژوهش تبدیل میشوند بهرهگیری شده است .شبکههای عصبی جز نظامهای دینامیکی هستند كه
با پردازش بر دادههای تجربی ،قانون موجود بر روی دادهها را به ساختار شبکه منتقل میكنند به همین
خاطر به این نظامها هوشمند گویند .چراكه بر اساس محاسبات روی دادههای عددی یا مثالها  ،قوانین
كلی را فرامیگیرند.
امروزه پیچیدگی ارتباط ساختاری بین عوامل سازمانی و عملکرد سازمانی ،استفاده از ابزارهای تحلیلی
بر پایه هوش مصنوعی را در سازمانهای توسعهیافته بهعنوان یک ضرورت پركاربرد نموده است .ازجمله
این كاربردها در سازمانهای دانشمحور به ارتباط غیرخطی مؤلفههای اینگونه سازمانها میتوان
پرداخت .ازاینرو در این پژوهش یک شبکه  Feed forwardچندالیه 0با الگوریتم انتشار بازگشتی خطا
.است .شبکه  Feed forwardچندالیه ) (MLFیک نوع از شبکه پیش نگر (پیشخور )9است .در شبکه
پیش نگر (پیشخور) ،نورونها در الیههای متوالی قرارگرفتهاند و ارتباط آنها یکطرفه است ،یعنی
وقتیكه دادههای ورودی به شبکه اعمال میشود ،اولین الیه مقادیر خروجیاش را محاسبه كرده و در
اختیار الیه بعدی قرار میدهد .الیه بعدی این مقادیر را بهعنوان ورودی دریافت میكند و مقادیر
خروجیاش را به الیه بعدی منتقل میكند .شبکه انتشار بازگشتی خطا برای تحلیل مسائل غیرخطی و
پیشبینی به كار میرود .در الگوریتم انتشار بازگشتی خطا ( ،)BPخروجی شبکه و مقدار واقعی یا هدف
با یکدیگر مقایسه میشوند ،خطای ناشی از هر تکرار آموزش محاسبه میشود و به شبکه برگشت داده
میشود تا وزنها تعدیل شود و پارامترهای شبکه طوری تنظیم شود كه با الگوهای ورودی مشابه بعدی،
خروجی صحیحتری ارائه دهد و درنتیجه خطای شبکه (از نوع میانگین مجذور خطاها )0كاهش یابد و
مینیمم شود .خروجی هر الیه  ،ورودی الیه بعدی است.هر الیه دارای تعداد نورونهای متفاوتی نسبت
به الیههای دیگر است .برای نشان دادن تعداد نورونها در هر الیه شبکه عصبی ،از خالصهنویسی بهصورت
زیر استفاده میشود  R_S1_S2_S3 :كه در آن تعداد ورودیها و به دنبال آن تعداد نورونها در هر الیه
آمده است .باالنویس حروف  Sشماره الیه را نشان میدهد.رابطهای كه ارتباط بین الیهها را بیان میكند،
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بهصورت زیر است:
و am+1 = f m+1 (w m+1 am + bm+1 ) for m = 0,1, … M − 1
 Mتعداد الیههای شبکه عصبی است.نورونهای الیه اول ورودیهای خارجی را دریافت میكنند.
a0 = p
كه رابطه فوق نقطه شروع محاسبات است .خروجی نورونهای الیه آخر بهعنوان خروجی اصلی شبکه
عصبی هستند كه مربع خطای مورد انتظار با مربع خطا در kامین تکرار جایگزین شده است.الگوریتم
تندترین شیب برای تقریب میانگین مربعات خطا بهصورت زیر است:
∂F

bm (k + 1) = bm
i (k) − α ∂bm
i

∂F
∂Wm
ij

m
=)wij(k+1
wm

ij(k)−α

كه در آن  αنرخ یادگیری است.

شکل  : 9شبکه چندالیه از نوع انتشار بازگشتی خطا

دادههای گردآوریشده در این تحقیق در بخش كیفی ،شامل گروه خبرگان و صاحبنظران مرتبط با
موضوع تحقیق با ویژگیهای (استادان مـدیریت كـه دارای سابقه و تجربه طوالنی و نیز تألیفات و مقـاالت
متعـدد در رشته مــدیریت بودند) است .این خبرگان به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب و تعداد آنان
 02نفر بوده است .جامعه آماری در بخش كمی نیز شامل خبرگان اجرایی مرتبط با موضوع تحقیق با
ویژگیهای ( دارای حداقل مدرک كارشناسی ارشد ،حداقل  10سال سابقه خدمت و آشنایی كامل با
مقوله دانشمحوری) است .تعداد این صاحبنظران نیز كه با روش نمونهگیری هدفمند انتخابشده بودند
 02نفر است .برای باال بردن روایی و پایایی مصاحبه ،با بهرهگیری ازنظرت خبرگان دانشگاهی ،پرسشهای
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مصاحبه تنظیم و مصاحبهها بهصورت حضوری و در زمانهای مختلف با مصاحبهشوندگان اجرا گردید.
در خصوص سنجش روایی محتوایی و صوری پرسشنامه نیز ،با كسب نظر  .2نفر از خبرگان ،نسبت به
اصالح یا حذف سؤاالتی كه از اعتبار كمی برخوردار بودند اقدام گردید.
جدول  : 9استخراج مؤلفههای فرهنگ سازمانی دانش محور در منابع نظری

حسنی ()1.4.
خیراندیش ()1.22

رهنورد ()1.22
وانگ و احمد ()022.

خوراكیان)1.4. ،

طبرسی)1.22( ،

زاهدی)1.22 ،

رمضان پور)1.49( ،

منوریان)1.22( ،

قربانی زاده و همکاران)1.42( ،

 

خیراندیش و ابطحی)1.42( ،

9

رهبری دانشپرور











حیدری و همکاران)1.41( ،

.

فرهنگ اعتماد

  

صلواتی)1.22( ،

0

شور و مشورت





( جکسون و دیگران)0202،

1

باورهای ارزشمندی دانش







































 0فرهنگ ارج نهادن به شایستگی



ادامه جدول  : 9استخراج مؤلفههای فرهنگ سازمانی دانش محور در منابع نظری

لین و لی)0229( ،

آل علوی)0222( ،

صمدی و همکاران)1.22( ،

حسنی)1.41( ،

راجان و همکاران)1444( ،

كاتوزیان)1.29( ،

گراوین144.( ،
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بند .و9و 12سیاستهای كلی نظام
اداریتوسعه
برنامه سوم

0

فرهنگ ارج نهادن به شایستگی



بند  11سیاستهای كلی نظام اداری

9

رهبری دانشپرور



بند  1سیاستهای كلی نظام اداری

.

فرهنگ اعتماد





جمالی و شیدایی)0222( ،

0

شور و مشورت

برنامه چهارم توسعه

1

سریع القلم1.22( ،



باورهای ارزشمندی دانش



نصر اصفهانی)1.24( ،

مؤلفههای فرهنگ سازمانی دانش
ردیف
محور موجود در منابع نظری






خطیبیان)0212( ،

ردیف مؤلفههای فرهنگ سازمانی
دانش محور موجود در منابع
نظری
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ادامه جدول  : 9استخراج مؤلفههای فرهنگ سازمانی دانش محور در منابع نظری

شکرانی)1.4.( ،
پیتر سنگه)1444( ،

الوانی)1.22( ،

سوره فاطر ،آیههای  02و 02

سوره آلعمران( ،آیه )12

سوره زمر( ،آیه )4

سوره بقره( ،آیه )092

گلكار و ناصحی فر)1.21( ،

0

فرهنگ ارج نهادن به شایستگی

بحاراالنوار ،ج 1

9

رهبری دانشپرور

نهجالبالغه

.

فرهنگ اعتماد

باغبان و همکاران)1.41( ،

0

شور و مشورت


اصول كافی ،ج 1

1

باورهای ارزشمندی دانش













میزان الحکمه
پارک و همکاران)0229( ،

ردیف

مؤلفههای فرهنگ سازمانی
دانش محور موجود در منابع
نظری










مقدار ضریب پایایی نیز به روش آلفای كرون باخ سنجیده شد كه برای هر یک از پرسشنامه ها به
ترتیب برای فرهنگ سازمانی دانش محور و اثربخشی عملکرد مقادیر  2/200و  2/402به دست آمد كه
این مقادیر نشان از پایایی پرسشنامه دارد.برای تعیین روایی و پایایی تحقیق در الیههای كیفی ،از روش
لینکولن و گوبا استفادهشده است .بدین منظور ،سه معیار باورپذیری ،انتقالپذیری و اطمینانپذیری در
نظر گرفته شد و برای دستیابی به هر یک از معیارها اقداماتی به شرح زیر انجام یافت
باورپذیری :صرف زمان كافی برای تحقیق ،تائید دادههای مصاحبه ،توسط مصاحبهشونده پس از
پیادهسازی مصاحبه ،تائید فرایند تحقیق توسط چندین محقق دیگر ،اطمینان از یکسانی دیدگاه كدگذاران
با استفاده از دو كدگذار دیگر برای چند نمونه مصاحبه.
انتقالپذیری :كسب نظر و اخذ تائید چند محقق برتر ،در مورد یافتههای تحقیق.
اطمینانپذیری :ثبت و ضبط تمامی جزئیات تحقیق و یادداشتبرداری در كلیه مراحل تحقیق.
یافتههای پژوهش
در راستای رسیدن به اهداف تحقیق و مقولهبندی مفاهیم فرهنگ سازمانی دانش محور  ،با تعدادی
از خبرگان دانشگاهی ،مصاحبههای عمیق و حضوری در چندین نوبت به عمل آمد .طی مصاحبههای
متعددی كه به عمل آمد ،مبانی نظری تحقیق و نتایج حاصل از بررسیهای بهعملآمده در جدول ( )1به
خبرگان ارائه و نظرات آنان اخذ و متون مستخرجِ از مصاحبهها به روش تحلیل محتوا مورد تحلیل قرار
گرفت و سپس بهمنظور تحلیل مصاحبهها گامهای ذیل برداشته شد :مرور مکرر متون پیادهسازی شده و
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استخراج جمالت كلیدی ،بررسی جمالت كلیدی و استخراج مفاهیم مستتر در آنها و دستهبندی مفاهیم
بهدستآمده در قالب مقولههای فرعی (مؤلفهها).جدول ( )0نتایج حاصل از مصاحبهها در قالب كدهای
باز موردنظر خبرگان را نشان میدهد.
جدول  : 2کدهای باز فرهنگ سازمانی دانش محور موردنظر خبرگان

خبره چهارم




خبره اول





خبره دوم







خبره سوم

خبره پنجم

خبره ششم















1

باورهای ارزشمندی دانش

0

شور و مشورت



.

فرهنگ اعتماد





9

رهبری دانشپرور







 0فرهنگ ارج نهادن به شایستگی 





خبره هفتم

خبره هشتم

خبره نهم

























خبره دهم

مؤلفههای فرهنگ سازمانی دانش
ردیف
محور موجود در منابع نظری





ادامه جدول . 2کدهای باز فرهنگ سازمانی دانش محور موردنظر خبرگان

خبره یازدهم

خبره دوازدهم

چهاردهم
سیزدهم
خبره

خبره

خبره پانزدهم

خبره شانزدهم

خبره هفدهم

خبره هجدهم

خبره نوزدهم

0

شور و مشورت







خبره بیستم

1

باورهای ارزشمندی دانش





مؤلفههای فرهنگ سازمانی
ردیف دانش محور موجود در منابع
نظری









.

فرهنگ اعتماد













9

رهبری دانشپرور













 0فرهنگ ارج نهادن به شایستگی 





























بهمنظور مقولهبندی مفاهیم فرهنگ سازمانی دانش محور موردنظر خبرگان بر اساس نتایج
بهدستآمده جدول 0و با توجه به معنای آنها و نیز ارتباط آنها با یکدیگر مشخص شد و مقولههای
فرعی كه در تحقیق حاضر ،مؤلفههای فرهنگ سازمانی دانش محور میباشند ،شناسایی گردیدند.
بعدازاین كه مقولههای فرعی به دست آمد این مقولهها با نظر خبرگان و مفاهیم مرتبط ،درگروه های
همراستا گروهبندی شدند .یافتههای حاصل از مصاحبههای حضوری با خبرگان در مرحله مقولهبندی
مفاهیم فرهنگ سازمانی دانش محور موردنظر خبرگان ،بر اساس تحلیل محتوا در جدول  .مشخصشده
است.
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جدول  : 9مقولهبندی مفاهیم دانشمحوری موردنظر خبرگان
مفاهیم

مقوله فرعی (مؤلفهها)

باورهای ارزشمندی دانش
عوامل فرهنگی

فرهنگ سازمانی دانش
محور

شور و مشورت
فرهنگ اعتماد
رهبری دانشپرور
فرهنگ ارج نهادن به شایستگی

با توجه به اطالعات بهدستآمده و به دلیل تعداد زیاد شاخصها بهمنظور شناسایی و حذف عواملی
كه دارای اهمیت كمتری بودند و یا دارای معانی مشابه بودند از نرمافزار  SPSSاستفاده شد .بنابراین ،با
توجه به اطالعات بهدستآمده پرسشنامهای در طیف پنجدرجهای لیکرت 2با رتبههای خیلی زیاد ،زیاد،
متوسط ،كم و خیلی كم با نمرات به ترتیب ( )1،0،.،9،0طراحی گردید .سپس با استفاده از آمارههای
تحلیل توصیفی یعنی توزیع فراوانیها و شاخصهای توصیف دادهها جهت بررسی شاخصها  ،میانگین
همه عوامل با میانگین مطلوب  .سنجیده شد و برخی از عوامل به دلیل عدم كسب میانگین  .نمره از
مجموع نظرات خبرگان حذف شدند و درنهایت مدل مفهومی فرهنگ سازمانی دانش محور به شرح شکل
 0نشان دادهشده است.
متغیر مستقل

عوامل فرهنگی

باورهای ارزشمندی دانش
شور و مشورت
فرهنگ اعتماد
رهبری دانشپرور
فرهنگ ارج نهادن به شایستگی

متغیر وابسته
اثربخشی عملکرد سازمانی

شکل  : 2مدل مفهومی تحقیق

پس از طراحی مدل برای مشخص شدن روابط منطقی بین متغیرها بهتمامی مؤلفهها یکبار مقدار 1
و یکبار مقدار  5را اختصاص داده و شبکه عصبی به شکل زیر اجرا میگردد.
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شکل  : 9طراحی شبکه

نتایج حاصل از خروجی شبکه عصبی حاكی از آن است كه میانگین نمرات حاصل از اثربخشی عملکرد
سازمانی مقدار  .32.292است .در مرحله اول بهتمامی مؤلفهها مقدار  1را اختصاص میدهیم خروجی
شبکه عصبی نشان میدهد میانگین نمرات حاصل از اثربخشی عملکرد سازمانی  1300129میشود یعنی
اثربخشی عملکرد سازمانی از مقدار .32.292به مقدار 1300129كاهشیافته است .در مرحله بعدی
بهتمامی مؤلفهها مقدار  0را اختصاص میدهیم خروجی شبکه عصبی نشان میدهد زمانی كه به همه
مؤلفه مقدار  0را اختصاص میدهیم میانگین نمرات حاصل از اثربخشی عملکرد سازمانی 93..922
میشود یعنی اثربخشی عملکرد سازمانی از مقدار .32.292به مقدار 93..922افزایشیافته است .نتایج
بهدستآمده كه در نمودار شماره ( )1نمایش دادهشده است نشاندهنده روابط منطقی بین متغیرها است.
جدول  : 8تغییر مقادیر مؤلفههای موردمطالعه
5
89...4
19.1.1
19...4
19.51.
5
8911804

خروجی شبکه عصبی
1
89...4
4
8
1
19.0.1
8
498.5.
5
5
جمع
1941484

1
490018
191441
19041.
495.15
1
19551.8

5

اثربخشی عملکرد
0
5

1

نمودار  :9تغییر مقادیر مؤلفههای موردمطالعه
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نتایج پژوهش
بر اساس نتایج جدول  9اثربخشی عملکرد بیشترین حساسیت را به ترتیب نسبت به فرهنگ اعتماد
و رهبری دانشپرور از خود نشان میدهد .خروجی شبکه عصبی نشان میدهد كه اثربخشی عملکرد
سازمان قبل از تغییرات مقدار  1329040است .نتایج حاصل از تغییر مقادیر مؤلفههای فرهنگ سازمان
دانشمحور و میزان حساسیت اثربخشی عملکرد سازمانی نسبت به این مؤلفهها در جدول شماره ()9
نشان دادهشده است .نتایج حاصل از تغییر مقادیر مؤلفههای موردمطالعه و میزان حساسیت اثربخشی
عملکرد نسبت به آنها در نمودار  0نمایش دادهشده است
3
اثرب 2.5
خشی2

باورهای ارزشمندی دانش
شور و مشورت

1.5

فرهنگ اعتماد

1

رهبری دانش پرور

0.5

ارج نهادن به شایستگی

0
100%

75%

25%

50%

نمودار  : 2حساسیت عملکرد سازمانی نسبت به مؤلفههای بعد فرهنگی
جدول  : 8مقادیر مؤلفههای عوامل سازمانی و حساسیت اثربخشی عملکرد نسبت به مؤلفههای
فرهنگ سازمان دانشمحور
اثربخشی
اثربخشی
اثربخشی
مؤلفههای فرهنگ نمرات اثربخشی قبل اثربخشی
از تغییر عملکرد بعد از عملکرد بعد از عملکرد بعد از عملکرد بعد از
سازمان دانشمحور اولیه
مؤلفهها مقادیر تغییر مؤلفه به تغییر مؤلفه به تغییر مؤلفه به تغییر مؤلفه به
میزان  %20میزان %122
میزان  %00میزان %02
مؤلفهها
ارزشمندی دانش

0

1329040

1329020

1329020

1329122

1329202

شور و مشورت

0

1329040

1320222

1322..

1322242

1322122

اعتماد

.

1329040

1322222

13421.2

0329429

0329429

رهبری دانش

.

1329040

132422

032022

039.1.

039.1.

ارج به شایستگی

0

1329040

1329202

1322142

132401

132909

1329040

0302229

9314002

93.42

93.4090

بعد فرهنگی
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بر اساس نتایج حاصل از تغییر مقادیر مؤلفههای مورد مطالعه سازمانها ضمن توجه به مؤلفههای
فرهنگ سازمان دانشمحوربهمنظور بهبود اثربخشی عملکرد سازمانی باید بر مؤلفه های یادشده كه
اثربخشی عملکرد نسبت به آنها حساسیت بیشتری دارد تمركز نمایند .با توجه به نتایج بهدستآمده
مدل پیشنهادی سازمان دانشمحور بهمنظور نیل به اثربخشی عملکرد در شکل  9نشان دادهشده است.
متغیر مستقل

متغیر وابسته

تغییر مقادیر مؤلفههای

اثربخشی عملکرد بعد از تغییر مقادیر مؤلفهها

رهبری دانشپرور – تغییر از  .به 0
بعد فرهنگی
فرهنگ اعتماد – تغییر از  .به 0

اثربخشی عملکرد
سازمانی قبل از
تغییر مقادیر مؤلفهها
()19.84.4

اثربخشی عملکرد ناشی از تغییر
رهبری دانشپرور – 1911044
اثربخشی عملکرد ناشی از
فرهنگ اعتماد – 1911044

شکل  .8مدل فرهنگ سازمان دانشمحوربهمنظور نیل به اثربخشی عملکرد ناشی از تغییر مقادیر
مؤلفههای سازمانی

بحث و نتیجهگیری
محققین در این مقاله سعی داشتند ابعاد و مؤلفههای فرهنگ سازمان دانشمحوررا تبیین نمایند .به
همین منظور ،مؤلفهها و شاخصهای فرهنگ سازمانی دانشمحور و مدل موردنظر ارائه گردید و حساسیت
و تأثیر هر یک از مؤلفهها با استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی شناسایی گردید.
فرهنگ سازمان دانشمحوربا پنج مؤلفه مشخص گردید و در بین مؤلفههای آن دو مؤلفه رهبری
دانشپرور و فرهنگ اعتماد بهعنوان مؤلفههایی شناسایی شدند كه اثربخشی عملکرد بیشترین حساسیت
را نسبت به آنها دارد .این مؤلفهها در مطالعات پیشین نیز مورد تأكید قرارگرفته است كه با یافتههای
این پژوهش مطابقت دارد .با عنایت به نتایج بهدستآمده و مدل ارائهشده در این مقاله پیشنهاد میگردد:
مدیران با ایجاد سازوكارهای الزم فرهنگ اشتراک دانش و بهكارگیری فرهنگ مشاركتی را بهعنوان
اجزاء كلیدی جریان دانش و اطالعات همواره بر پایه اعتماد ایجاد نمایند  .زیرا قدرت و نفوذ فرهنگ،
همواره نقشی پررنگتر از فنّاوریهای ارتباطی در توسعه اشتراک دانش داشته است.
با عنایت به اهمیت مؤلفههای رهبری دانشپرور و فرهنگ اعتماد  ،مدیران میتوانند به ایجاد مراكز
توسعه و مطالعات راهبردی پرورش مدیران برای تقویت مهارتهای ادراكی ،انسانی و فنی جهت آگاهی
از چالشهای محیطی و افزایش قابلیتهای یادگیری مبادرت نمایند .همچنین با تدوین سیاستها و
خطمشیهایی برای درگیر كردن مدیران سطوح میانی در سیاست گزاری و تقویت احساس مسئولیت
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در آنها ،تنظیم قوانین و مقررات مناسب جهت ارتقا و ترقی شغلی مدیران بر اساس معیارهای دانشی،
التزام مدیران به سیستم شایستگی بهعنوان عامل ایجاد انگیزه و حفظ و ماندگاری كاركنان ،تأكید بر
شفافیت ،درک متقابل ،تسهیل و تشویق تبادل اطالعات و استفاده از آموزههای دینی و اعتقادی برای
ایجاد بستر مناسب اعتماد میان اعضای سازمان در جهت ایجاد سازمان دانشمحور گام بردارند.
در این تحقیق با توجه به اطالعات معین از محیط فازی اجتناب شد .به همین منظور شبکه عصبی
مصنوعی فازی برای تحقیقات آتی پیشنهاد می گردد .همچنین  ،این تحقیق به ارائه مدل و بررسی
حساسیت مؤلفهها ی فرهنگ سازمانی دانش محور محدود بود .بر این اساس پیشنهاد میگردد در
تحقیقات آتی به بررسی تأثیر هر یک از ابعاد و مؤلفههای موثر بر اثربخشی عملکرد در سازمانهای
دانشمحور پرداخته شود.
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