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 چکیده

مدیریت دانش میان نقش میانجی  با فرهنگی و مسئولیت اجتماعی یهاارزش رابطۀ بینبررسی  هدف حاضر با پژوهش

مشغول به خدمت  علمیهیئت اعضای شامل آماری  ۀجامعصورت گرفت.  دانشگاه سراسری ارومیه علمیهیئت اعضای 

نسبتی  یاطبقه یریگ نمونهبا روش  هنمون عنوانبهنفر  196تعداد  بود؛نفر  392تعداد به دانشگاه سراسری ارومیهدر 

 صورتبه  هادادهگردآوری    ۀو ینظر ش  از  کاربردی وصورت  بههدف    نظر  از  حاضر  پژوهشحجم انتخاب شدند.    متناسب با

برای  .مورد استفاده قرار گرفت معادالت ساختاری  یابیمدلهمبستگی از نوع  است کههمبستگی  از نوع یفیتوص

 مسئولیت اجتماعیو فرهنگی  یهاارزش دانش،  ساختۀ مدیریت محقق استاندارد و  یهاپرسشنامهاز  هادادهگردآوری 

و جهت بررسی پایایی از آلفای   یدییتأجهت بررسی روایی پرسشنامه از روایی سازه و تحلیل عاملی استفاده شد. 

معادالت ساختاری   یابیمدلنتایج  .  استفاده شد  جهت اثبات پایایی متغیرهای پژوهش  هاپرسشنامهبرای هریک از    کرونباخ

 میان متغیرهایهمچنین  .وجود دارد یمثبت و معنادار ۀرابط ،فرهنگی و مدیریت دانش یهاارزش میانکه  ندنشان داد

 مدیریت دانش   یگریانجیمبا    حالنیدرع.  دارد  یمعناداروجود  مثبت و    ۀرابط  ،فرهنگی و مسئولیت اجتماعی  یهاارزش

نتایج پژوهش  وجود دارد.مثبت و معناداری  ۀرابط ،علمیهیئت فرهنگی با مسئولیت اجتماعی اعضای  یهاارزش میان

درنهایت  .است  دانشگاهدر  علمیهیئت اجتماعی اعضای  توسعۀ مسئولیت فرهنگی در  یهاارزش نقش و جایگاه دیمؤ 

وجود مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی  ،یسازمانفرهنگ  میان ای با جهت مثبت رابطه نمود کهتوان چنین مطرح می

و مدیریت دانش  یعلمئت یهی در میان اعضای سازمانمناسب جو و فرهنگ  کردنبا بسترسازی و نهادینه دارد؛ لذا

بیشتری  اجتماعی یریپذت یمسئولگویی و پاسخ ،بروز یهانهیزم ینوآورو  یریپذانعطافهدف  با سازوکاری عنوانبه

 شد.خواهدمحقق  یعلمئت یهمیان اعضای 

 یعلمئتیهاعضای  های فرهنگی، مسئولیت اجتماعی،مدیریت دانش، ارزش واژگان کلیدی:
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 مقدمه

داشته  یاندهیفزااخیر رشد    یهاسالاخالقی در طی    وکارکسب دستورالعملی برای    عنوانبه  هاسازمانمسئولیت اجتماعی  

فعال در این زمینه  یهاسازمانو  هاکنفرانس از تعداد کثیر انتشارات، توانی موسعت این مفهوم و حرکت آن را  ست.ا

در طی  هاسازماناجتماعی  مسئولیت کلی موضوع و مفهوم  طوربه (.2022فرنچ،  و المس؛ ای2005 )دوون، دریافت 

 یهایآگاه، افزایش هاسازماناعتراضی علیه قدرت  یهاجنبشغیردولتی،  یهاسازمانتوجه به رشد  اخیر بای هاسال

بزرگ تبدیل به پارادایم مسلط و غالب در  یهاشرکت مالی و اخالقی  یهاییرسوابازارهای سرمایه،  ۀاجتماعی، توسع

 نیفتادهبرنده جا_برنده  دگاهید  هادر جوامعی که در آن  ژهیوبهاست. در این راستا افکار عمومی  شده  هاسازمان  ۀفضای ادار

شکل بدین  ؛کنندیمکه برای سود بیشتر به ضرر جامعه عمل    پندارندیمرا کسانی    دارانهیسرمااقتصادی و    یهابنگاهاست،  

. مسئلۀ شودیم فزودهبزرگ بر زندگی بشری اعتراض دارند، ا یهاشرکت نظارت و کنترل به بر تعداد کسانی که  هرروز

سیاتل،  مانند ییهااجالسصنعتی در  یکشورهایا رهبران  هاشرکت سران  یهاییگردهمادر  کهاست  ینحو به مذکور

مدیریت مانند وارن بنیس، چالز هندی، فیلیپ کاتلر،  ۀ. محققان برجستمیابودهاعتراضی  یهاجنبش یینماقدرتشاهد 

مانند برکلی، بوستون، هاروارد،  ییهادانشگاه. همچنین اندداشتهمیچل پورتر و پیتر سنگه همگی بر این موضوع تمرکز 

و مراکز آموزش   هادانشگاه. بسیاری از  اندکردهایجاد    وکارکسب صی در راستای اخالق  آکسفورد و استنفورد مراکز اختصا

آموزشی و درسی  یهابرنامهبا  دنتوانیمکه  اندکردهو جامعه ایجاد  وکارکسب  ۀدربار یاتوسعهدرحال یهاروشعالی 

مدیریت آموزش   ۀزمین  2که در    باشد  ق دانشجویانئو عالتغییر، مربوط به موضوعات    ۀنشان  نیتربزرگادغام شوند. شاید  

 (.2009 به نقل از گالواس، 2006 )نایت، ، خواستار بهبود اجتماعی هستندوکارکسب و 

 .ندپدیدار شد هادانشگاه متفاوت یهابخشدر ی گذشته هادههدر  ایاجتماعی گسترده و تغییرات اقتصادی، سیاسی

را  هاآنکه باید  کردندمواجه  شانیاصل یهات یفعالجدید اجتماعی در  یهاچالشدانشگاهی را با  یهانظام رونیازا

بدون پیوند  توانندینمیک سیستم اجتماعی باز  عنوانبه هادانشگاه. لیکن (2010سازند )واسیلیسکا و همکاران، برآورده

نیروهای   عنوانبه  ینوآوردانش و    علت است که. این مسئله بدینباشندزیست داشته  ،اجتماعی  یهانهیزممستقیم با سایر  

 هادانشگاه درواقع (.2022؛ هانگ، 2014 راتو، و )جیفری دنشو یممحسوب توسعۀ اجتماعی  و محرک رشد اقتصادی

. کنندیمایفا    گذاراناست یسنقش مهمی را در جامعه با توجه به پرورش رهبران آینده و    ،متفاوت  یهاگذرگاههستند که از  

 یهاژهیکارونظام دانشگاهی در حال حاضر نیاز به ادغام اصول مسئولیت اجتماعی در دهندۀ آن است که این امر نشان

(. 2014 ؛ رالف و استوب،2013 ،د )گاردی و همکاراناجتماعی دار یهات یمسئولاصلی خود یعنی آموزش، پژوهش و 

به   ،مربوط به پایداری یهااست یس گرفتنش یپآموزش عالی در سراسر جهان با در مؤسساتو  هادانشگاهبر این اساس 

 ؛ زیرا(2022زمان و همکاران، ) اندپرداختهنقشان بیرونی نفعان و ذیروابط با ذی ارتقاءاخالقی و  یهاارزش ۀتوسع

اقتصاد  یریگ جهت با توجه به  هابومست یزسرمایه انسانی برای  ۀتولید و توسع ،نیتأمدر  یاکنندهنییتعنقش  هادانشگاه

اجتماعی  برابریدر ایجاد  هادانشگاهفراتر از این به نقش  نیز هادولت دارند.  محورییداناو  محوردانشبه سمت اقتصاد 

 ، توجه دارند )سیماکو و همکاران،کنندیمدر میان اقشار ضعیف جامعه ایجاد  هادانشگاهاز طریق تحرک اجتماعی که 

2019.) 

 



 1402(، بهار 70)مسلسل  2، شماره 18های مدیریت آموزشی، دوره فصلنامه نوآوری 

3 

(. 2004 )گلوت و تریزیوسکس، شودیمفرایندی جهت کسب مزیت رقابتی قلمداد  عنوانبه «مدیریت دانش»امروزه 

 یهاتالشیکی از عوامل اصلی شکست تمامی  ،سازمانمدیریت دانش در درون مرزهای  یهاتالشامروزه تمرکز بر 

از طریق  اندتوانسته ،انددادهگسترش  سازماندانش خود را به بیرون از  یکه قلمرو ییهاسازماناست.  دانش ت یریمد

به تولیدات و خدمات خود ۀ مهمی دربار یهانشیبنفعان خود، ذی گریو د، سهامداران رجوعارباببا  رودرروتعامل 

از بزرگترین   (.1393  به نقل از صلواتی و همکاران،  1996آورند و خدمات جدیدی را تولید و ایجاد نمایند )پاول،    دست 

)رادفر  اشاره نمود هانهیهزو کاهش  هااشتباه، تکرار مجدد هایکاردوبارهجلوگیری از  توان بهمی اهداف مدیریت دانش

،   اقتصادی و تجارت  یهاعرصه مدیریت دانش در  افتنیت یعمومبا وجود  هادانشگاههنوز در  (.1393و همکاران، 

یک  عنوانبهاتی پژوهشبا داشتن مراکز  هادانشگاه کهیدرحال اند؛دانش جایگاه خود را کسب نکردهو تسهیم مدیریت 

مدیریت دانش در جامعه باشند. همچنین ایجاد مدیریت  یریکارگبه یو باید پیشرو ندیآیمشمار منبع تولید دانش به

جهت ایجاد و نگهداری  انیبندانش یهاسازمانکلی تمامی  طوربهآموزش عالی و  مؤسسات، هادانشگاهدانش در 

، ، یادگیری، یاددهیآموزشدر امر    یبرداربهرهدانش جهت    یریکارگ بهچهارچوبی که تمام اعضا با استفاده از امن قادر به  

 هاسازمانو هوشمندشدن  هایفناور ۀبا توجه به توسع و دستیابی به اطالعات مورد نیاز در هر زمان و مکان پژوهش

 سازمانمانع اجرا یا اثربخشی مدیریت دانش در  نیترمهماز  راستا نیادر  (.1389و سالجقه،  پورکین) باشدیمالزامی 

مدیریت دانش در میان کارکنان   شماریبدرک مزایای  دانش و عدمو تبادل    تسهیم  ،مناسب   یسازفقدان فرهنگ  توان بهمی

با ایجاد تحوالتی در رویکرد مشارکتی   یستیبایمدانشگاه    ؛ لذا(2022؛ کارسیکاس،  2002  )پائولین و ماسون،  اشاره نمود

 یریگ م یتصمبا تکیه بر الگوی نوین  د. همچنینبرخوردار باش یآموزشعلمی و  یهات یفعالاز آزادی کافی برای اجرای 

اجماع عمومی بر این . سازدرا فراهم  علمیهیئت اعضای  ازجملهمشارکت برای همگان  ۀ، زمین(یو فراشناخت)شناختی 

ارتقاء جهت  هاسازمانروشی برای مدیریت  باشد کهمیمدیریتی  ۀنوعی فلسف «یسازمانفرهنگ »وجود دارد که  مسئله

یک ابزار قوی   عنوانبهی  سازمانفرهنگ    ،. همچنین در محیط رقابتی معاصردینمایمایجاد    هاآناثربخشی کلی    عملکرد و

، هانگرشبر  تواندیمی سازمانکه فرهنگ  انددادهنشان  هاپژوهش .رودیمشمار ی بهسازمانسنجیدن کارکردهای  جهت 

ی سازمانوسیعی از مسائل فردی و  ۀبر دامن باشد. همچنین گذارریتأث سازماناحساسات، تعامالت و عملکرد اعضای 

 (.1391،و همکاران)راشدی  گذارد ریتأثی، وفاداری و رضایت شغلی سازمانمانند تعهد 

توجه مدیران به مسئولیت عدم  زیرا  ؛در مدیریت جدید است   باارزشبسیار مهم و    یموضوع  «،اجتماعی  یریپذت یمسئول»

اهمیت کلیدی مسئولیت اجتماعی در خواهدشد.    سازمانبه جامعه و توسعه و اعتبار   هاآن  اجتماعی مانع از خدمت موثر

 هستند نوآورانهو  مراکز ذکاوت، دانش و فعالیت خالق هادانشگاهکه  شودیمنیز از این واقعیت ناشی  هادانشگاهمورد 

و مراکز  هادانشگاهاینکه  مخصوصاًد. نعلمی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه دار ۀو نقش کلیدی در توسع

دهند. این انه و هنرمندانه را حفظ و توسعه نوآور یهات یفعالعلم، پژوهش  ،شدهکسب دانش  توانندمی آموزش عالی

 دارای. عالوه بر این نهادهای آموزشی باشندیماجتماعی و اخالقی جامعه  یهابحث نقش مهمی در  ها دارایسازمان

طور کلی بهی عمومی و خصوصی و هاسازمانخدمات مربوط به انتقال دانش به افراد،  باشند ومینقش ویژه در جامعه 

دنیای مدرن   ۀ(. عمومیت و گسترش آموزش عالی که ویژگی برجست2009،  همکارانگوروا و  )  سازندیمرا فراهم    جامعه

یکی از عوامل توجه به مسئولیت ؛ (1383صالحی،اند )افتهیو مؤسسات آموزش عالی سرتاسر دنیا توسعه  باشدیم

ی نوآور،  محوردانش  ۀ، جامعشدنیجهانعواملی مانند    (2010)  واسیلسکو و همکاران  . از نظرباشدیم  هاسازماناجتماعی  

 هادانشگاهدر توجه بیشتر به مسئولیت اجتماعی    دنتوانیم  بازار کارعوامل مؤثر بر  روی  فزاینده    دیتأک فناوری و    ۀو توسع
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و مراکز آموزش عالی  هادانشگاهکه  معتقد است . در این راستا گیبونز نمایندو مراکز آموزش عالی نقش اساسی ایفا 

دانش تأثیر ی و اقتصاد نوآور، شدنیجهانافکار سیاسی،  بر توانندیم که اندشدهواقعتأثیر بافت جدیدی تحت  ۀلیوسهب

 (.2010)گیبونز، به نقل از واسیلسکو و همکاران، بگذارند

نوع   4نمود.  ترکیب    یکدیگر  یک مدل با  ۀارائ  منظوربهرا    «مسئولیت اجتماعی»از    متفاوتبخش    4،  1979کارول در سال  

از مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخالقی و  اندعبارت در این مدل هاسازماناجتماعی  تیمسئول

آن  سمت که در یک  هستندیک زنجیر  ۀمثاببهو  باشندیجدانماز یکدیگر  کامالً ها. آنمسئولیت بشردوستانه )اختیاری(

 ۀکه تمایل به ارائ ییهاسازمان وی استدالل نمود. انداجتماعی نهفته یهادغدغهدیگر  سمت اقتصادی و در  یهادغدغه

درک درستی از موضوعات مربوط به  ،سازمانتعریف اساسی از مسئولیت اجتماعی  مسئولیت اجتماعی دارند نیاز به

 سازمانگویی به موضوعات مربوط به مسئولیت اجتماعی پاسخ ۀکردن فلسفمشخص و هاسازمانمسئولیت اجتماعی 

اساسی فراروی آموزش عالی در  یهاچالش( در بررسی 1998) 3وبر(. 2007 میرشاک، ؛ جمالی و1979 کارول،)دارند 

سازد که خاطرنشان می ،هاهای دانشگاهیکی از رسالت  عنوانبه یریپذت یمسئولگویی و پاسخ بر دیتأک سوم با ۀ هزار

های جامعه توجه نمایند و در برابر این نیازها حساسیت بیشتری نشان دهند ها باید با دقت بیشتری به دیدگاهدانشگاه

آموزش و انجام پژوهش را بر   ۀمسئولیت عرض تنهانه هادانشگاهین اساس ا بر .(1386 )حسین قلی زاده و همکاران،

واضح است   (.2005)ساتز،    اندمسئولنیز    مسائلو حل    اقتصادی جامعه  ۀو توسع   در قبال رشدبلکه مستقیماً   ؛عهده دارند

و سازوکارهای   هاستمیساز    یریگبهرهو منسجمی است که با    مندنظام  یگذاراست یسیابی به این هدف مستلزم  دست که  

این   سازد؛ لذاتبدیل  زاارزشفکری  یهاییدارارا مهار و به  هادانشگاهدر  دشدهیتولفکری  یهاییدارامناسب، قابلیت 

دانشی موجود و  یهاییدارا مؤثردانشی در دانشگاه به کاربست  یهات یفعال ۀتوان با مدیریت بهینیمنکته که چگونه 

. مروری است  پاسخیبی است که هنوز در ادبیات مدیریت دانش آموزش عالی امسئله، افت یدست  افزودهارزشایجاد 

دارد که با موضوع بررسی  یشمارانگشت بسیار معدود و  سرآمد حکایت از وجود مطالعات ،بر ادبیات کاربست دانش

زاده و لیق)حسین اندصورت گرفته هادانشگاهو در سطح آموزش عالی  ۀدر حوز ژهیوبهی کاربست دانش هامدل 

 (.1386 همکاران،

دانش، ساختار  یریکارگ به، توانایی هایفناورمنابع انسانی،  ازجملهعواملی  های پیشینپژوهشبراساس ارزیابی از نتایج 

مدیریت دانش همبسته هستند. شناسایی این عوامل، اهمیت  ۀی با موفقیت و گسترش برنامسازمانی و فرهنگ سازمان

و  هاارزشفرهنگ ) یسازآماده(. 2022؛ گلدباخ و همکاران، 2006چوی،دارد )دانشگاه  ازجمله هاسازماندر  یابالقوه

زیرا موفقیت مدیریت دانش به انگیزه،  ؛چالش است  نیترمشکلو  نیترمهم ،برای مدیریت دانش سازمان کی( رفتارها

 گذاری دانش و استفاده از دانش دیگران متکی است.توان افراد برای به اشترک تمایل و
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به   توانیم  اندصورت گرفته  یاجتماع  ت یدانش و مسئول  ت یری، مدهاارزش  نیارتباط ب در زمینۀکه    ییهاپژوهش  انیدر م

 موارد ذیل اشاره نمود:

صورت که با روش کیفی    «آموزشی  یهاگروهمسئولیت اجتماعی    ۀمطالع»  ( در پژوهشی با عنوان1398)  همکارانکیخا و  

مسئولیت اخالقی،  مسئولیت  مسئولیت اجتماعی، هایهمؤلفبا واکاوی ادبیات پژوهش به این نتیجه رسیدند که گرفت، 

  مشارکت اجتماعی و اقتصادی بیشترین فراوانی را از دیدگاه خبرگان داشتند. ،یطیمحست یز مسئولیت ، قانونی

مدیریت منابع انسانی از طریق  یهاوهیش ریتأثبررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و »( در پژوهشی به 1396رئیسیان )

میان مسئولیت اجتماعی با  معناداری ۀ که رابط ندنشان داد مذکور پرداخت. نتایج پژوهش « مدل سیستمی مدیریت دانش

 داشت. جود  وارزیابی عملکرد(    و  مدیریت منابع انسانی )یادگیری و توسعه، طراحی شغل، ارتباطات، مشارکت   یهاوهیش

 داشت.وجود  یدارامعن ۀرابطهمبستگی مثبت و  ،منابع انسانی یهاوهیشمدیریت دانش و  همچنین میان

 یت اجتماعیت موجود دانشگاه تهران در رابطه با مسئولیوضع ۀ»مطالع ا عنوانبپژوهشی در ( 1396)شفایی و همکاران 

در   یت اجتماعیت مسئولیه وضعک به این نتایج رسیدند  س«  یواال  یبر الگو   یمبتن  یعلمئت یه  یدگاه اعضاید  براساسآن  

 4دانشگاه در  یت اجتماعیمسئولت یه وضعکنی. با توجه به اباشدینم بخشت یرضادانشگاه تهران چندان مطلوب و 

ت یری، مدیو شهروند یاحرفه ۀ، آموزش معتبر و مسئوالنیطیمحست یزو  یبه لحاظ اجتماع مسئولدانشگاه  ۀحوز

 یاز اعضا یج نظرسنجینتا مورد بررسی قرار گرفت؛دار یپا ۀت از توسعیو حما یت اجتماعک دانش و مشار یاجتماع

 بخشت یرضافوق، چندان    ۀحوز  4ت موجود دانشگاه در هر  یه وضعک   ندبودن مطلب  یا  دیمؤ دانشگاه تهران    یعلمئت یه

ر یسا  یهادانشگاهاز تجارب    یو الگوبردار  هادادهل  یتحل  براساس  ن منظوریو مستلزم بهبود است. بد  باشدینمو مطلوب  

ه ک  ندارائه شد ییارهاکفوق، راه ۀحوز 4دانشگاه تهران در قالب  یت اجتماعیت مسئولیشورها جهت بهبود وضعک 

ر مطلوب درون و یجاد تصو یا هادانشگاهسته است یشا. دنریز قرار گ یشور نک یهادانشگاهر یاستفاده سا مورد دنتوانیم

شبرد امور مربوط به یپ منظوربهواحد مستقل  یک دهند. همچنینتوجه قرار  مورد شیازپشیبخود را  یسازمان برون

جاد یو ا یدانشگاه یت اجتماعیمسئول یالمللنیب یهاشبکهوستن به یند. پینما سیتأس یدانشگاه یت اجتماعیمسئول

 .بود یاربردک  یشنهادهایپاز اهم  نیز هاآن یهادانشکدهدر دانشگاه و  یت اجتماعیمسئول یهاپژوهشز ک مر

 یاجتماع ت یمسئول یهامؤلفه ییشناسا یبررس»به  یفاز یدلف کی( با استفاده از تکن1393) محمدلو و همکاران یعل

ت آموزش یشامل مسئول  یاجتماع  ت یمسئول  یهامؤلفهکه    ندنشان داد  مذکور  پژوهش  یهاافتهیپرداختند.    «رازیدانشگاه ش

  بودند. یطیمحست یز ت یو مسئول یاخالق ت یمسئول ،یقانون ت یو پژوهش، مسئول

 یهاسازماناجتماعی )مورد مطالعه:    یریپذت یمسئولمدیریت دانش و  »( در پژوهشی با عنوان  1393صلواتی و همکاران )

مثبت   ۀرابطدارای  اجتماعی   یریپذت یمسئولمدیریت دانش و ابعاد آن با  که  نشان دادند    «بخش انرژی شهرستان سنندج(

ابعاد مدیریت  نیترمهم ،انتقال دانش و مسئولیت اخالقی جینتا. همچنین بودمورد مطالعه  یهاسازماندر  معناداریو 

  بودند.اجتماعی  یریپذت یمسئولدانش و 
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و مراکز  هادانشگاهدر  یسازمان یاجتماع یریپذت یمسئول ت یوضع یبررس»به  ی( در پژوهش1392) و همکاران یشافع

و  یاقتصاد یهات یحمادر بحث  هادانشگاهکه در  نداز آن بود یحاک  جیپرداختند. نتا «غرب کشور یآموزش عال

  زان یمورد مطالعه در م یهادانشگاه گری؛ به عبارت ددننموددر سطح اهمال کسب  یازیامت ۀاز جامع یطیمحست یز

  داشتند. معناداریتفاوت  ایبرتر دن یهادانشگاه رینسبت به سا یاجتماع یریپذت یمسئول

 نیبه ا  «هاسازمان  یاجتماع  ت یو مسئول  یسازمانفرهنگ    ۀرابط  یبررس»  عنوانا  ب  ی( در پژوهش1389)همکاران  و    یمشبک

بودند  ییمثبت و باال یهمبستگدارای  سازمان یاجتماع یریپذت یمسئولو  یسازمانفرهنگ  یهامؤلفهکه  دندیرس جهینت

(05 /0>Pهمچنینی .) بود. سازمان یاجتماع پذیریمسئولیت بر  مؤثر ۀمؤلف نیتریاصلکارکنان،  یمدل ذهن  

« دانشمدیریت    یهاستمیسنقش اخالق در موفقیت    یابیمدل »  با عنوان( در پژوهشی  1389)  همکارانرضاییان فردویی و  

  بود.و ابعاد کارکردی فرایند مدیریت دانش، معنادار  یاخالق یهاشاخص رابطۀ بینبه این نتیجه رسیدند که 

 هاآن   یاجتماع  ت ینقش مسئول  یفایو ا  رانیمد  یارزش  دگاهید  ۀرابط»  با عنوان  ی( در پژوهش1388)  ینژاد و اکبریمیابراه

 ،یو اعتقاد یاسیس یاجتماع ،یشناختییبایز ،ینظر یهاارزش نیب که دند یسر جهینت نیبه ا «یدولت یهاسازماندر 

 یارزش اقتصاد  نیپژوهش ب  نیدر ا  داشت.وجود    یمعنادار   ۀرابط  هاآن  یاجتماع  ت ینقش مسئول  یفایا  و  رانیمد  یمذهب

  .امدین به دست  یمعنادار ۀرابط ،هاآن یاجتماع ت ینقش مسئول یفایو ا رانیمد

ی در سازمانبررسی نسبت میان فرایند مدیریت دانش و فرهنگ »( در پژوهشی به 1386و همکاران ) زادهیقلنیحس

در قلمرو مدیریت دانش در دانشگاه فردوسی مشهد   یسازیدرونکه    ندنتایج نشان داد  ند.پرداخت  د«دانشگاه فردوسی مشه

. گرفتندو ترکیب در مراتب بعدی قرار  یسازیبرون، شدنیاجتماعترتیب سپس به بود.از باالترین جایگاه برخوردار 

 .داشت وجود  معناداریمثبت و  ۀرابط ،مدیریت دانش متفاوتی و ابعاد سازمانهمچنین میان فرهنگ 

اخالق و  ۀخچیتار ۀبا ارائ «رانیمد یاجتماع ت یاخالق و مسئولبا عنوان » یپژوهش ( در1384) و همکاران یقربان

 تیاخالق و مسئول رابطۀ بین ،گوناگون یهادگاهید و  فیعارت انیب ،یفعل ۀدر جامع هاآن ت یاهم ،یاجتماع ت یمسئول

در جهت اهداف خود و  هاشرکت پایدار به این نتیجه رسیدند که حرکت  ۀارتباط آن با توسع یبررس با یاجتماع

اهداف را  . البته  دنباشی مرسیدن به این اهداف    ۀکنندنیتضماخالق و مسئولیت اجتماعی    .باشدیمکسب سود    بخصوص

اجتماعی خود در جامعه  یهات یمسئولآنکه مدیران نیز به اخالق و  شرطبه ،نمودخواهند نیتضممتمادی  هایدر سال

  واقف باشند. امالک 

  انجام دادند. «یسازماناتصال فرهنگ و یادگیری  ۀحلق مدیریت دانش،»عنوان  با( پژوهشی 2004) لوپز و همکاران

ی و سازمانی چگونه بر مدیریت دانش، یادگیری سازمانکه فرهنگ  صورت بودمذکور بدیناصلی پژوهش  پرسش

ی را ترغیب سازمانیادگیری  ۀتوسع ،فرهنگ مشارکتید که دننتایج نشان دا .؟گذارندیم ریتأثسرانجام عملکرد کارکنان 

 .دیآینمشمار  مزیت رقابتی به  خودیخودبهفرهنگ مشارکتی    .عملکرد کارکنان دارد  مهم بر  یریتأثخود    ۀنوببهکه    کندیم

 را اصالح نماید. سازمانراهنمای  و خطوط هامنش ،رقابتیعملکرد  ارتقاءفرهنگ باید با تکیه بر آموزش و با هدف 

بررسی مجدد فرهنگ   .ردیگ ی ماجتماعی است که یادگیری در آن صورت  ریتأثاثربخشی ابتکارات مدیریت دانش تحت 

  ضروری است. ،دارد سازمانیادگیری  یهارساخت یزدر پرتو نقشی که در مدیریت 
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نتیجه   «ی بر مدیریت دانش در شرکت هونداسازمانفرهنگ    ریتأثبررسی  »( در پژوهشی با عنوان  2005همکاران )نوناکا و  

  ندارند.خوبی  ۀجدید نتیج یهاییدانامتحول نگردد، ایجاد و هدایت  سازمانی حاکم بر سازمانتا فرهنگ  گرفتند که

جدید مدیریت اخالقی و هوشمند برای  ۀمسئولیت اجتماعی دانشگاه: فلسف»( در پژوهشی با عنوان 2008واالیس )

 را و عادات زندگی روزمره ست یزطیمحمرتبط با کار،  یهاجنبهی که سازمانبه این نتیجه رسیدند که اثرات  «هادانشگاه

 رندیگ یمکه عمدی یا غیرعمدی مورد حمایت قرار    دنشو یم  یهاارزش و منجر به    دندهیمدانشگاه پیوند    یهاس یپرددر  

مربوط به فرایندهای یادگیری تمام موارد شامل  است که؛ اثرات آموزشی گذارندیم ریتأث هاآن یهاخانوادهو بر افراد و 

 ،یشناختنیدو  شناسانهمعرفت شناختی اشاره به گرایشات  راتیتأث باشد. همچنینمییاددهی و ساختار برنامه درسی 

 شود ومی مدیریت دانش ۀ، فرایندهای تولید و انتشار دانش است که منجر به شیو پژوهشرویکردهای نظری، خطوط 

 . باشدیماجتماعی  راتیتأث

 ۀجامع یهاچالشاجتماعی دانشگاهی: مدلی برای  توسعۀ مسئولیتپژوهشی با عنوان » (2010واسیلسکو و همکاران )

ارائه  شدنیجهانمدلی عمومی برای مسئولیت اجتماعی دانشگاهی در بستر  پژوهش مذکور. « انجام دادندمدنی نوین

سیستم آموزش عالی در   یهاچالشو  هات یواقعمدل مسئولیت اجتماعی دانشگاهی را با در نظر گرفتن  مچنین. هنمود

  .رومانی، بسط و توسعه داد

آموزش  مؤسساتیادگیرنده و مسئولیت اجتماعی در  سازمانپژوهشی با عنوان »( 2014)کلودیالنوتاروس و همکاران 

 یهانقشکارکنان با    و  دانشجویان  ؛نفعان داخلی را مطالعه نمودندگروه ذی  3بدین منظور رابطه    انجام دادند.  «عالی رومانی

ابعاد ها نتیجه گرفتند که . آنآموزشی یهابرنامهکارکنان درگیر در توسعه  . همچنینرهبری، نظارت، ارزیابی و کنترل

 . نداز ارتباط با مسئولیت اجتماعی دانشگاه را ارائه نمود اوتیفمتیادگیرنده، درجات  سازمان متفاوت

چهارچوبی برای مسئولیت اجتماعی و پایداری دانشگاه: مورد مطالعه »  ( در پژوهشی با عنوان2015)  نیالدتگ  یمحمدعل

ق حفظ انجام داد. چهارچوب پیشنهادی، مسئولیت اجتماعی را با مدیریت استراتژیک از طری «دانشگاه سوث ولی مصر

مدیریتی، تحلیل مسائل سیاسی، ممانعت از اقدامات،  یهاستمیسو  هات یمأمور، هاارزش، اهداف، اندازچشمو پایداری 

 نمود.تلفیق  ست یزطیمحجامعه و  ۀنفعان برای رفع نیازهای حال و آینداجتماعی با ذی یهاشرفت یپارزیابی خدمات و 

لحاظ نموده  دخو استراتژیک  یهابرنامهکه دانشگاه، مسئولیت و پایداری اجتماعی را در  ندنتایج این پژوهش نشان داد

مناسب است که در این راستا  یبندبودجهفاقد ساختار و  لیکناست؛  ییهات یفعالو  هایمشخطو در این زمینه دارای 

 شدند. پیشنهادهای جهت بهبود عرضه 

 هادانشگاه  ۀدانشگاه، تعهدات داوطلبانوجودیت  خود به این نتیجه رسیدند که    در پژوهش(  2017الرن جورج و همکاران )

زش، پژوهش، اجتماعی، کاری اخالقی و اجتماعی است که با توجه به کارکردهای اصلی )آمو  یهانگرشدر ارتباط با 

  .دنریگیمشکل  یهات یفعالمحیطی( از محیط خارج و  و عواملمدیریت 

مسئولیت اجتماعی دانشجویان در آموزش  یریگ جهت بر  مؤثرعوامل »( در پژوهشی با عنوان 2019و همکاران ) گالو 

داوطلبانه و مسئولیت اخالقی  یهات یفعالقانونی،  مسئولیت اقتصادی، مسئولیت  ۀمؤلف 5که  نددیرسبه این نتیجه  «عالی

 داشتند.بیشترین فراوانی را 
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  توانیمگرفتن مفروضاتی    نظر  البته با در.  اندسر گذراندهایران پشت  کشور  دانشگاهی را در    متفاوت  یهانسل  ،هادانشگاه

 رود؛ در این راستامیعالوه بر تولید مدرک و تولید علم  ،جامعه مسائلانتظار حل  هادانشگاهکه امروزه از  نمودمطرح 

 یهاحوزهدانشجو در    ت یوتربتعلیم  ۀوظیف  مسئولیت اجتماعیعالوه بر    کشورنهادهای    نیترمهمیکی از    عنوانبه  دانشگاه

مسئولیت اجتماعی   ۀ در حوزمطالعات متعددی که    رغمیعل  را بر عهده دارد.  یدوستو نوع، اخالقی  محیطیزیست قانونی،  

مسئولیت  ارتقاءبر  مؤثرو عوامل  یسازمفهوم ،یسازیبومبرای  یدانشگاه ۀدر حوزمطالعات کمی  اند،هصورت گرفت

 یهاارزش نیب ۀرابط  متغیر مفهومی مهم و 2 یبررسپژوهش حاضر به دنبال  ؛ لذااندگرفتهصورت  تاکنوناجتماعی 

 دانشگاه سراسری ارومیه یعلمئت یهدر بین اعضای  مدیریت دانش میانجی با نقشمسئولیت اجتماعی  فرهنگی و

مسئولیت اجتماعی، بررسی  مدیریت دانش با  ۀرابط  یبررسی با مدیریت دانش،  سازمانفرهنگ    رابطۀ بین  یبررس.  باشدمی

ی و مسئولیت اجتماعی با نقش سازمانمیان فرهنگ  ۀبررسی رابطی با مسئولیت اجتماعی و سازمانفرهنگ  رابطۀ بین

شرح ذیل های پژوهش حاضر بهفرضیه. نمودتلقی  حاضر جز اهداف فرعی پژوهش توانیممیانجی مدیریت دانش را 

 باشند: می

 دارد. یمعنادار ۀفرهنگ سازمانی با مدیریت دانش رابط (1

 .دارد یمعنادار ۀفرهنگ سازمانی با مسئولیت اجتماعی رابط (2

 رابطۀ معناداری دارد.مدیریت دانش با مسئولیت اجتماعی  (3

 رابطۀ معناداری دارد.فرهنگ سازمانی بر مسئولیت اجتماعی از طریق مدیریت دانش  (4

 گردد:ذیل ارائه میچهارچوب مفهومی  ،حاضر با توجه به ادبیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۀ پژوهش حاضر چهارچوب مفهومی اولی: 1نمودار 

 

 

های ارزش

 فرهنگی 

 )مدل هافتسد(

مسئولیت  

 اجتماعی

(کارول)مدل   

 مدیریت دانش

(نوناکا)مدل   
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 شناسیروش

 طوربههمبستگی و _توصیفیصورت به هادادهگردآوری ۀ کاربردی، از نظر نحو  صورتبه حاضر از نظر هدف پژوهش

است   هاییپژوهشتحلیل    یاین روش بهترین ابزار برا  ؛( است SEM4سازی معادالت ساختاری )مشخص مبتنی بر مدل

 . باشدمیروابط بین متغیرها پیچیده  هاآنکه در 

اولین گام در . ای از افراد یا واحدها که حداقل دارای یک صفت مشترک باشندعبارت است از مجموعه جامعۀ آماری

 جامعۀ آماریتعمیم دهد.  هاآنپژوهش را به  یهاافتهیاست  مندعالقهانجام پژوهش، شناسایی جامعه است که محقق 

که طبق   باشدیم  1396_1395در سال تحصیلی    دانشگاه سراسری ارومیه  علمیهیئت اعضای    ۀدر این پژوهش شامل کلی

 یریگنمونهپس از تعیین حجم نمونه، از روش  نفر محاسبه شد. 392 آمار کارگزینی پرسنلی دانشگاهها طبق تعداد آن

   .انتخاب شدند نمونۀ آماری عنوانبهنفر  196 و متناسب با حجم استفاده شد یاطبقه

از  در د. همچنینبو ساختهمحققرایج و  استاندارد ۀ، پرسشنامپژوهشبراساس متغیرهای  هادادهابزار اصلی گردآوری 

 :دیاستفاده گرد ذیل یابزارها

تاکه  مدل نوناکا و مبتنی بر دانش پرسشنامۀ مدیریت مدیریت دانش از  یریگ اندازهبرای : 5دانش پرسشنامۀ مدیریت  (1

، 8یسازیدرون، 7شدنیاجتماعبعد  4که دارای  باشدیم گویه 24استفاده شد. این پرسشنامه دارای  6اوچی

 .باشدیم( 1386) و همکاران زادهیقلنیحس راستایهم پژوهشبرگرفته از   10بیو ترک  9یسازیبرون

با ابعاد فرهنگی هافستد  ۀی از پرسشنامسازمانبرای سنجش ابعاد فرهنگ : هافستد 11فرهنگی یهاارزش ۀپرسشنام (2

مردساالری،   و  یساالرزن  بعد  4که دارای    باشدیم  سؤال  25دارای    . این پرسشنامهلیکرت استفاده شد  یانهیگز  5  فیط

( 2010برگرفته از پرسشنامه و پژوهش هافتسد )بلندمدت    و  مدتکوتاهنگرش    اطمینان و، عدمییگراجمع/ فردگرایی

 .باشدیم

برگرفته   ۀشدلیتعد  (،2010گالبریت )  ۀبرای سنجش مسئولیت اجتماعی از پرسشنام:  12اجتماعی  ت یمسئول  ۀپرسشنام (3

 .باشدیم سؤال 14که دارای  استفاده شد (1979کارول )از مدل 

 گردد. ارائه می یریگ اندازهبررسی روایی و پایایی ابزار جهت  ذیل اولجد

 

 

 

 
4 Structural equation modeling 
5 .Knowledge Managment 
6 Nonaka and Takeuchi 
7 Socialization 
8 Internalization 
9 Externalization 
10 Combination 
11 Cultural Values 
12 Social Responsibility 
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 های پیشیناز پژوهش ۀ مستخرجپرسشنام یهاهی گو( برای CFA)  نتایج تحلیل عاملی تأییدی :1جدول  

 سطح معناداری وزن رگرسیونی  ه یگو بعد متغیر سطح معناداری وزن رگرسیونی  ه یگو بعد متغیر

زن
ساالر

/ی
مردساالری 

 

_
 

1 679/0 000/0 

ش 
ت دان

مدیری
 

اجتماعی
شدن 

 

1 580/0 000/0 

2 823/0 000/0 2 546/0 000/0 

3 734/0 000/0 3 774/0 000/0 

4 666/0 000/0 4 586/0 000/0 

5 715/0 000/0 5 641/0 000/0 

6 800/0 000/0 6 687/0 000/0 

7 708/0 000/0 

برون
ی

ساز
 ی

7 709/0 000/0 

8 524/0 000/0 8 699/0 000/0 

فردگرایی/
جمع

گرا
یی

 

_
 

9 547/0 000/0 9 572/0 000/0 

10 730/0 000/0 10 764/0 000/0 

11 787/0 000/0 11 589/0 000/0 

12 693/0 000/0 
ب 
ترکی

 
12 679/0 000/0 

13 651/0 000/0 13 696/0 000/0 

14 568/0 000/0 14 702/0 000/0 

 
عدم

اطمینان و تحمل ابهام
 

  

عدم
اطمینان و تحمل ابهام

 

  _ 

15 746/0 000/0 15 682/0 000/0 

16 784/0 000/0 

درونی
ی
ساز

 

16 811/0 000/0 

17 884/0 000/0 17 657/0 000/0 

18 848/0 000/0 18 487/0 000/0 

19 131/0 250/0 19 554/0 000/0 

ت 
فاصله قدر

 

_
 

20 613/0 000/0 20 599/0 000/0 

21 686/0 000/0 21 622/0 000/0 

22 618/0 000/0 22 765/0 000/0 

23 792/0 000/0 23 627/0 000/0 

24 709/0 000/0 24 581/0 000/0 

_ _ _ _ _ 25 796/0 000/0 

_ _ _ _ _ 26 635/0 000/0 
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 ساختهۀ محققپرسشنام یهاهی گو( برای CFA)  نتایج تحلیل عاملی تأییدی :2جدول  

 معناداریسطح  وزن رگرسیونی  گویه  متغیر سطح معناداری وزن رگرسیونی  ه یگو متغیر

ارتقاء
 

ت اجتماعی 
مسئولی

 

1 532/0 000/0 

ارتقاء
 

ت اجتماعی 
مسئولی

 

8 535/0 000/0 

2 499/0 000/0 9 472/0 000/0 

3 530/0 000/0 10 479/0 000/0 

4 567/0 000/0 11 561/0 000/0 

5 521/0 000/0 12 614/0 000/0 

6 625/0 000/0 13 501/0 000/0 

7 527/0 000/0 14 411/0    000/0 

 

 های برازش مدل تحلیل عاملی تأییدیشاخص : 3جدول  

 یریگاندازه یهامدلبرای  آمدهدستبه مقادیر  مقدار مطلوب نام شاخص

 203 _ ( df)آزادی  ۀدرج

 323/559 _ ( χ2کای اسکوئر )

 77/0 05/0از  بیشتر ( χ2سطح معناداری برای )

 755/2 کمتر  3از  ( χ2/ df) شدهنه یبهکای اسکوئر 

 816/0 به باال  GFI 8/0))  نیکوئی برازش

 082/0 09/0زیر  ((RMR ماندهی باقمیانگین مربعات  ۀشی ر

 9/0 977/0 (CFI) شاخص برازش تطبیقی

 042/0 08/0زیر  ((RMSEAمیانگین مربعات خطای برآورد   ۀشی ر

 

 یبرا آمدهدست بهب ین قسمت مقدار ضریرد. در ایگ یرونباخ صورت مک  یب آلفایبا استفاده از ضر ییایپا یبررس

این    رهایمتغبا توجه به اینکه برای تمام    گردد.( ارائه می4شماره )به شرح جدول    ،از انجام روایی  پس  پژوهش  یرهایمتغ

 توان گفت که ابزار از پایایی مناسب برخوردار است.می ،باشدمی 0/ 7 ترمقدار باال

 

 پایایی متغیرهای پژوهش  :4جدول  

 آلفای کرونباخ مقدار  هاتعداد گویه  متغیرنام 

 0/ 887 23 یسازمانفرهنگ 

 830/0 26 مدیریت دانش 

 705/0 14 مسئولیت اجتماعی
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 هاافتهی

مدل . حاصل شد ی، مدل معادالت ساختارپرسشنامه یهال دادهیبا تحل پژوهشاز اطمینان از روایی و پایایی ابزار پس 

پرداخته   شزبرا  یهامفروضهدر ادامه به بررسی  باشد.  مشاهده می( قابل2شماره )  نموداردر    خرجمعادالت ساختاری مست

 شود.می

 

 حاضر  پژوهشهای برازش مدل نظری شاخص : 5جدول  

 در مدل واقعی آمدهدستبه مقدار  مقدار مطلوب نام شاخص

 82 _ ( dfآزادی )ۀ درج

 031/125 _ ( 2χکای اسکوئر )

 061/0 05/0از  بیشتر ( 2χسطح معناداری برای )

 524/1 کمتر  3از  ( 2χ،df) شدهنه یبهکای اسکوئر 

 9/0 به باال  GFI 8/0))نیکوئی برازش  

 056/0 09/0زیر  ((RMR ماندهی باقمیانگین مربعات  ۀریش

 CFI 9/0 97/0) شاخص برازش تطبیقی

میانگین مربعات خطای برآورد   ۀشی ر

(RMSEA) 

 065/0 08/0زیر 

 

. شاخص کای اسکوئر یکی از دهندیمرا نشان  حاضر پژوهش یبرازش مدل نظر یهاشاخص (5شماره )جدول نتایج 

 تربخشت یرضاگر  شتوسط پژوه  شدهنیتدومدل    ،باشد  کوچکترهرچه مقدار کای اسکوئر مدل    .های مطلق است شاخص

طور که در جدول همچنین همان.  باشدیم  بخشت یرضامقدار کای اسکوئر  ت؛ براساس اطالعات جدول فوق  و بهتر اس

 0/ 9 برابر GFIاست.  قبولقابلاست که مقداری مناسب و  1/ 524 برابر شود این مقدار برای مدل مورد نظرمشاهده می

که مقداری   0/ 056  برابربرای    RMSRیا    ماندهیباقدوم میانگین مربعات    ۀشیراست که نشان از برازش خوب مدل دارد.  

بسیار  هادادهگفت که  توانیم ،باشدیمبیشتر  0/ 95که با توجه به اینکه از است  0/ 97 برابر CFIاست. مقدار  مطلوب

شود. مقدار شاخص یا به عبارت دیگر مدل از مدل استقالل، فاصله و یک مدل اشباع نزدیک می  ؛اندافتهیمناسب برازش  

RMSEA های و شاخصفوق باشد. با توجه به مطالب بودن مدل می قبولقابلگر که نشان آمدهدست به 0/ 065 برابر

توان می  ؛ لذااست   قبولقابلمدلی  حاضر،    پژوهشنتیجه گرفت که مدل نظری مربوط به مدل نظری    توانیمکمی برازش  

ن فرضیه از شاخص جزئی و مقادیر ضریب رگرسیونی بین متغیرهای پنهان پرداخت. برای آزمو  به روابط درون مدل

(p_value) از  کمترمورد نظر  ۀشرط معناداربودن یک رابطه این است که مقدار این شاخص برای رابط .استفاده شد

 باشد. 0/ 05
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 حاضر پژوهشۀ شدبرازش نهایی مدل  :2نمودار 

 

 رابطۀ معناداری دارد.ی با مدیریت دانش سازمانفرهنگ  :1 ۀیفرض

 

 مدیریت دانش و یسازمانفرهنگ  ۀرابط  ضریب رگرسیونی و معناداری :6جدول  

 جهینت p_value ب رگرسیونییضر میر مستقیمس هیفرض

 معنادار 000/0 85/0 مدیریت دانش               یسازمانفرهنگ  1

 

 مشاهدهقابل  دانش  مدیریت   بر  سازمانی  فرهنگ  اثرات  بررسی  در(  6)  شماره  جدول  و(  2)شماره    نمودار  در  که  طورهمان

 سطح  از  و  است   000/0  برابر  که(  p_value)  جزئی  شاخص  مقدار  به  توجه  با.  شد  برآورد  0/ 85  برابر  مسیر  ضریب  است،

 معنابدین است؛ معنادار 0/ 05 خطای سطح در مسیر ضریب  این که گرفت  نتیجه توانمی ،باشدمی کمتر 0/ 05 معناداری

 .دارد مثبتی و معنادار رابطۀ دانش مدیریت  با سازمانی فرهنگ که

 

 رابطۀ معناداری دارد.ی با مسئولیت اجتماعی سازمانفرهنگ  :2ۀ یفرض

 

 مسئولیت اجتماعی وی سازماناثر فرهنگ  ضریب رگرسیونی و معناداری :7جدول  

 جهینت p_value ب رگرسیونییضر میر مستقیمس هیفرض

 معنادار 000/0 64/0 مسئولیت اجتماعی   ارتقاء              یسازمانفرهنگ  2
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مشاهده است، قابل فرهنگ سازمانی بر مسئولیت اجتماعی ( در بررسی اثرات متغیر7) شماره که در جدول طورهمان

است و از سطح معناداری  0/ 000به مقدار شاخص جزئی که برابر با  با توجه. شد برآورد 0/ 64 برابرضریب رگرسیونی 

فرهنگ   معنا کهبدینمعنادار است،    0/ 05توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطای  می؛  باشدیم  کمتر  0/ 05

 سازمانی بر مسئولیت اجتماعی اثر معنادار و مثبتی دارد.

 

 رابطۀ معناداری دارد. اجتماعی: مدیریت دانش با مسئولیت 3 ۀیفرض

 

 مسئولیت اجتماعیو مدیریت دانش  ۀضریب رگرسیونی و معناداری رابط : 8جدول  

 جهینت p_value ب رگرسیونییضر میر مستقیمس هیفرض

 معنادار 05/0 31/0 مسئولیت اجتماعی              مدیریت دانش 3

 

ضریب   مشاهده است،قابلدر بررسی اثرات متغیر مدیریت دانش بر مسئولیت اجتماعی  (8شماره )که در جدول    طورهمان

کمتر   0/ 05و از سطح معناداری    است   0/ 005برآورد شد. با توجه به مقدار شاخص جزئی که برابر    0/ 31  برابر  رگرسیونی

مدیریت دانش  معنا که؛ بدینمعنادار است  0/ 05توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر نیز در سطح خطای می ،باشدیم

 و مثبتی دارد. رابطۀ معناداربا مسئولیت اجتماعی 

 

 رابطۀ معناداری دارد.ی بر مسئولیت اجتماعی از طریق مدیریت دانش سازمانگ فرهن :4ۀ فرضی

 

 ی و مسئولیت اجتماعی سازمانفرهنگ  میان رابطۀگری متغیر مدیریت دانش در  نتایج تحلیل میانجی :9جدول  

 B β R 2R Sig متغیر وابسته  متغیر مستقل گام

 000/0 439/0 663/0 663/0 680/0 مسئولیت اجتماعی یسازمانفرهنگ  1

 000/0 458/0 680/0 680/0 771/0 مدیریت دانش  یسازمانفرهنگ  2

 000/0 592/0 769/0 769/0 749/0 مسئولیت اجتماعی مدیریت دانش  3

4 
 یسازمانفرهنگ 

 مدیریت دانش 
 مسئولیت اجتماعی

267/0 

577/0 

260/0 

593/0 
793/0 628/0 

000/0 

000/0 

 

متغیر مستقل )فرهنگ سازمانی( و وابسته )مسئولیت  میان مدیریت دانش یگریانجیماین فرضیه به بررسی نقش 

. برای بررسی اثرات غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته، از آزمون بارون و پردازدمیاجتماعی( پژوهش 

 رابطۀشرط اول این است که متغیر مستقل با متغیر وابسته    ؛ضروری است   ذیل  کنی استفاده شد که در آن برقراری شروط

نیز تأیید   بین متغیرهای مستقل و واسط تأیید شود. شرط سوم  رابطۀباشد. شرط دوم این است که معناداری  معنادار داشته

گر وارد معادالت انجیباشد. شرط چهارم این است که وقتی متغیر میبین متغیر واسط و وابسته می رابطۀمعناداری 

گر کامل در این حالت متغیر مورد نظر، میانجی ؛بین متغیر مستقل و وابسته غیرمعنادار شود رابطۀشود، رگرسیونی می

همچنان معنادار باقی بماند که در   باشد و  0/ 10حداقل  و  گر کاهش یابد  است یا اینکه این رابطه در حضور متغیر میانجی
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برازش مدل  مشاهده است،( قابل9شماره )که در جدول  طورهمانگر، جزئی خواهدبود. میانجیاین حالت نقش متغیر 

نتایج مبین این  ،گریعنی ورود متغیر میانجی 4باشد. در گام نخست می گام 3در شده مطرححاکی از معناداری روابط 

به  0/ 66سازمانی و مسئولیت اجتماعی از بین فرهنگ  رابطۀمدیریت دانش، بتای استاندارد برای  که در حضور هستند

چهارم   ۀیفرضگری جزئی است و  ؛ لذا نقش متغیر مدیریت دانش، میانجیهماند  یباقدار  کماکان معنی  و  افتهیکاهش  0/ 26

 د.نساختاری سازگاری کامل دار معادلۀیابی های مدلگیرد. این نتایج با یافتهمورد تأیید قرار میحاضر پژوهش 

 

 گیرینتیجهبحث و 

فرهنگی، مدیریت دانش و مسئولیت  یهاارزش روابط میان متغیرهای کمی و ساختاری بررسی دنبالبه حاضر پژوهش

مشخص  فرضیۀ اولبه  طمربو  یهاافتهیبا توجه به بود.  دانشگاه سراسری ارومیه یعلمئت یهاجتماعی میان اعضای 

توافق عمومی در ادبیات  ۀیبر پای و مدیریت دانش وجود دارد. سازمانفرهنگ  میان معناداریرابطۀ مثبت و گردید که 

و حالت است. عوامل  نیتردئال یاپژوهش، ترکیب رویکردهای فنی و اجتماعی برای مدیریت و تسهیم دانش 

و  هاسازماندر  دانش تبادلو  تسهیم یهات یفعال ۀبرندشعوامل بازدارنده یا پی نیترمهم توانندیمفرهنگی سازوکارهای 

 و روش تسهیم آن در بررسی تسهیم دانش باید مورد توجه قرار  شودیمباشند. نوع دانشی که تسهیم    نهادهای دانشگاهی

دانش ضمنی و  کنند؛ لیکنبر تسهیم دانش عینی کمک  دنتوانیمنتایج و اقدامات مدیریتی و ساختاری  اگرچهگیرد. 

دانش ضمنی و تجربه  ،شودیمتلقی  باارزش غالباًآن چیزی که  هستند. عوامل فرهنگی  ریتأثتحت  شدتبه ،تجربیات

است. موافق با نتایج این پژوهش و برخی مطالعات تجربی  ریپذانعطافاست که نیازمند محیطی با فرهنگ مشارکتی و 

برای تسهیم دانش و در تسهیل و تداوم به  یسازنهیزمی در بسترسازی و سازماننتیجه گرفت که فرهنگ  توانیمدیگر 

و  (2004)لوپز و همکاران  ،(2005) نوناکا و همکارانهای پژوهشباشد.  رگذاریتأث تواندیمدانش  یگذاراشتراک 

به عبارت دیگر بر مبنای نتایج برخی مطالعات .  دنباشیمموافق و همسو با این نتیجه  (  1386)  و همکاران  زادهیقلنیحس

 صورتبهحاضر    پژوهشکه در    شودیمساختار یا نوع دانش تعدیل    ۀلیوسبهعوامل فرهنگی بر تسهیم دانش    ریتأث  تجربی

 هاسازمان، بسیاری از  شدهانجام حاضر و مطالعات    پژوهشقرار گرفت. با توجه به نتایج    دییتأمورد    فرضیۀ اولتلویحی در  

دانش حمایت از تحقق مدیریت و تسهیم  منظوربه یسازفرهنگو  ی خودسازمانناگزیر به تغییرات اساسی در فرهنگ 

. هر مدلی برای دهدی مقرار  ریتأثفکری را تحت  ۀست که تسهیم دانش و سرمایاعاملی  نیترمهم ،زیرا فرهنگ هستند؛

نتیجه گرفت که  توانیم ؛ لذای و فرهنگ ملی با شکست مواجه خواهدشدسازمانتسهیم دانش بدون توجه به فرهنگ 

 عنوانبهی سازماناجرای مدیریت دانش نیز با موفقیت انجام خواهدشد. فرهنگ  ،ی قوی باشدسازمانفرهنگ  هراندازه

برای اینکه بتواند نیز  سازمان .ر برقراری سیستم مدیریت دانش داردد یمؤثرنقش  سازماناساسی  ۀشخصیت و شالود

 .ی توجه کندسازمانابتدا باید به فرهنگ  ،اشاعه دهد سازمانرا نظم بخشیده و در کل  سازماندانش  یمؤثر طوربه

رابطۀ معناداری  یعلمئت یهی با مسئولیت اجتماعی اعضای سازمانفرهنگ مشخص گردید که  فرضیۀ دومبه  با توجه

این  ۀدهندنشان یعلمئت یهمسئولیت اجتماعی اعضای  ارتقاءی بر سازمانفرهنگ  ریتأثمربوط به  آزمونبررسی  دارد.

در ایجاد مسئولیت اجتماعی   کنندهنییتعنقشی  دارای  ذهنی و فرهنگی اساتید    یهامدل   درواقعاست که عوامل فرهنگی و  

 شدهنهینهادفرهنگ    ریتأثمطالعات متعدد دیگری نیز    ،پژوهشۀ  این فرضی  یهاافتهی  دییتأدر راستای    باشند.میبین اساتید  

 همچنین .اندکرده د ییتأبررسی کرده و آن را  سازمانرا بر عملکرد و مسئولیت اجتماعی فرهنگی  یاجتماع یهاارزشو 



 با نقش میانجی مدیریت دانش  مسئولیت اجتماعیو  ی فرهنگیهاارزش وابط میان مدل ساختاری ر
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بیش از  ،سازمانی غنی و رهبری فرهمند و کارمندنگر بر مسئولیت اجتماعی کارکنان و سازمانفرهنگ  کنندیمبیان 

کمتر  سازمانبر مسئولیت اجتماعی  رگذاریتأث یهامؤلفهآن و  یرگذاریتأثچگونگی  ؛ لیکندارد ریتأثرهبری کارمحوری 

ی سازمانفرهنگ  یهامؤلفه یرگذاریتأثمیزان  بررسی سعی بر شناخت و در این پژوهشکه  اندمورد مطالعه قرار گرفته

و  ییایرؤ  ،(1389همکاران )مشبکی و  هایپژوهشایرانی بود.  یهاسازماندر فرهنگ  سازمانبر مسئولیت اجتماعی 

 .دنباشیمبا این نتیجه همسو  (1384) و همکارانو قربانی  (1388همکاران )

 رابطۀ معناداری دارد.  یعلمئت یهمشخص گردید که مدیریت دانش با مسئولیت اجتماعی اعضای    فرضیۀ سومبه    با توجه

دانش  و تبادل مدیریت  ساختارهای دانشگاهی در فرایندهای خود بهکه هرچه  کندیممشخص ه جهت مثبت این فرضی

نسبت به مسئولیت اجتماعی بهتر خواهدبود. با توجه به  علمیهیئت اعضای نگرش  عملکرد و ،باشندتوجه داشته بیشتر

ایجاد شود که در آن تسهیم و   یبستر باید ،آمدهدست بهکه بین مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی  معناداریارتباط 

دانش بین  و انتقالمناسب و سودمند که حامی مبادله ازی سفرهنگ ؛، دانش و اطالعات ارزشمند تلقی شودهادهیا تبادل

در اختیار  ااطالعات و دانش خود ر یاواهمهترس و  گونهچیهکه افراد بدون  طوریهباشد، ب سازمان متفاوتسطوح 

در بسیاری از متون، مدیریت دانش مورد   .تلقی ننمایند  ضعفنقطهیک    عنوانبهرا    مسئلههمکاران خود قرار دهند و این  

بحث مدیریت دانش با جدیت  هادانشگاهالزم است که در . رودیمشمار توجه قرار گرفته و از الزامات اجرای آن به

الزم جهت اجرای کامل مدیریت  یهارساخت یز و کارکنان و مدیران دنبال شود، علمیهیئت بیشتری از سوی اعضای 

اجرای  زیرا ؛ی نشان دهدسازمانخود را بر عملکرد  توجهو قابلتا مدیریت دانش اثرگذاری ملموس دانش فراهم گردد 

فرهنگ تسهیم دانش گردد.  سازمانفکری  یهاهیسرمادهی و افزایش سازمانباعث حفظ،  تواندیمموفق مدیریت دانش 

سازد.  مندبهرهرا از مزایای مدیریت دانش  سازمان جهیدرنت ؛باشدی معنوی در بر داشتهسازماننتایج فردی و  تواندیم

 .دنباشیمهمسو با این نتیجه ( 1396) رئیسیان( و 1393صلواتی و همکاران ) یهاپژوهش

از طریق مدیریت   یعلمئت یهی با مسئولیت اجتماعی اعضای  سازمانفرهنگ    مشخص گردید که  فرضیۀ چهارمبه    با توجه

نقش میانجی را   ،مربوط به این فرضیه حاکی از آن است که مدیریت دانش یهاافتهیبررسی  دارد.رابطۀ معناداری دانش 

عوامل فرهنگی شد که مطرح فرضیۀ اول دییتأدر  .کندیمی و مسئولیت اجتماعی را ایفا سازماندر ارتباط بین فرهنگ 

و روش  شودیمنوع دانشی که تسهیم تسهیم دانش باشند.  یهات یفعال ۀبرندعوامل بازدارنده یا پیش نیترمهم توانندیم

بر  دنتوانیمنتایج و اقدامات مدیریتی و ساختاری  اگرچهتسهیم آن در بررسی تسهیم دانش باید مورد توجه قرار گیرد. 

که  عوامل فرهنگی  هستند. آن چیزی ریتأثتحت  شدتبه تسهیم دانش عینی کمک کنند؛ لیکن دانش ضمنی و تجربیات، 

 ؛ لذااست  ریپذانعطاف، دانش ضمنی و تجربه است که نیازمند محیطی با فرهنگ مشارکتی و شودیمتلقی  باارزش غالباً

 سازمانی در سازماننتیجه گرفت که برای اجرای مناسب فرهنگ مدیریت دانش باید بستر مناسبی از فرهنگ  توانیم

زایش مسئولیت اجتماعی و آگاهی فمنجر به ا متعاقباًی و سازمانسیستم  باعث بهبود عملکرد و امر که این اجرا شود

وضعیت  پژوهش حاضر نشان دادند کهنتایج  .شودیمنسبت به مسئولیت خطیرشان در دانشگاه  یعلمئت یهاعضای 

میل به مردگرایی،  تعادل فرهنگی با د؛توصیف نمو  گونهنیا توانیممورد پژوهش را  بر سازمانفرهنگی حاکم 

که اعضای   هستندمبین این  هاافتهیمتعادل. این  نسبتاًو توزیع قدرت  ییگراجمعپایین، وجود فرهنگ  یریپذسکیر

معتقدند    . همچنیندانندیم  دهندهپرورشی این دانشگاه را حمایتی و  سازمان، فرهنگ  دانشگاه سراسری ارومیه  یعلمئت یه

 دارد. یعدالتیباجتماعی، گرایش به پرهیز از  یهات یمسئولشدن به که این دانشگاه عالوه بر اهمیت قائل
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ای با جهت مثبت میان فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و مسئولیت اجتماعی توان مطرح نمود که رابطهدرنهایت چنین می

ی و فرایند مدیریت و علمئت یهمناسب جو و فرهنگ سازمانی میان اعضای    کردنوجود دارد؛ لذا با بسترسازی و نهادینه

ی علمئت یهپیش در میان اعضای  ازپذیری را بیشی بروز رفتار مسئولیت هانهیزمتوان  تسهیم دانش نشأت گرفته از آن، می

 محقق ساخت.

ی آموزشی در سطح نارهایو سم هادورهی مانند ایجاد استیو سی کاربردی هاهیتوصبا  توانیمبا توجه به مطالب مذکور 

ی، تنظیم گذاراست یس، نگاه هادورهیی، دعوت از اساتید مجرب در این زمینه برای تدریس در این افزادانش، هادانشگاه

علمی، اساتید را از مزایای ۀ ارتقاء اعضای هیئت نامنییآو قوانین مناسب و در نظر گرفتن این موضوع مهم در    هانامهنییآ

تشکیل جلسات و سمینارهایی برای بحث درمورد تجارب موفق و تشویق تعامالت   تبادل دانش و اطالعات آگاه ساخت.

حوزه  نیدر ادانشجویان و استفاده از افراد متخصص و  کارکنان علمی، مدیران،رسمی و غیررسمی بین اعضای هیئت 

محوری و ارتقاء مسئولیت در دانشگاه، دانایی مؤثربه انتقال دانش  تواندیمها استفاده از دانش و تجربه آن  منظوربه

ت ی نیز باید دیدگاه حمایتی خود را نسبت به مدیریعلمئت یهکمک نماید. ضمن اینکه اعضای  هادانشگاهاجتماعی 

آید؛ لذا بر  حساببهعنوان یکی از موانع فرهنگی مهم به تواندیمدانش حفظ نمایند که در غیر این صورت این مسئله 

و اجرای   شدهنهینهادالزم است بستر مناسبی ایجاد نمایید تا فرهنگ اجرای مدیریت دانش در دانشگاه    هادانشگاهمسئولین  

ی رابطۀ علمئت یهدر این پژوهش میان تسهیم دانش و عملکرد اعضای    آمدهدست به  گردد. با توجه به نتایج  ریپذامکان آن  

 ی و ذخیرۀ تجربیات جدید درمستندسازاز تجربیات قبلی خود برای ضبط،  هرقدرکه  صورتنیبدمعنادار وجود دارد؛ 

مقدم  که توسط جعفری  هاییخواهندشد. پژوهش مندبهرهتری استفاده شود، اساتید از عملکرد درخشان هادانشگاه

 .ندنک یم( صورت گرفتند، این نتایج را حمایت 2005( و نوناکا و تاکوچی )1382)

 

 فهرست منابع فارسی

ی آموزشی )نمونه موردی: گروه مدیریت و هاگروه(. مطالعه مسئولیت اجتماعی 1398کیخا، احمد؛ ابیلی، خدایار ) -

 .عالی ایران، سال دوازدهم، شماره اول آموزشی دانشگاه تهران(، فصلنامه آموزشی زیربرنامه

 .1(. مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، سال دوم، شماره 1396رئیسیان، محراب ) -

(. مطالعه شناخت وضعیت موجود مسئولیت اجتماعی 1396شفایی یامچلو، طاهره؛ ابیلی، خدایار؛ قراملکی، احد ) -

 .102_79(، 4) 8علمی. مجله آموزش عالی. دانشگاه مبتنی بر الگوی واالیس براساس دیدگاه اعضای هیئت 

 سازمان(. ارزیابی میزان بهبود عملگرهای مالی 1393)محمدرضا و رضایی ملک،  رگس؛ رضایی ملک، نضار رادفر، -

 .46_33(، 21)7حسابداری مدیریت،پژوهشی _سیستم مدیریت دانش. فصلنامه علمی یسازادهیپبا 

ی اجتماعی سازمانی )مورد مطالعه: ریپذت یمسئول(. مدیریت دانش و 1393، افروز )مقامشکوهصلواتی، عادل؛  -

ی دانشگاه هاشیهمای مدیریت دانش، مرکز المللنیبی بخش انرژی شهرستان سنندج(، اولین کنفرانس هاسازمان

 .شهید بهشتی تهران
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ها با دانشگاه  یاجتماع  تیمسئول  یهامؤلفه  ی( شناسائ1393پور، الهام )  انیبنفشه؛ مهدو ،یمحمدلو، مسلم؛ اکبر  یعل -

 .سال ششم، شماره سوم  ران،یا  یفصلنامه انجمن آموزش عال  راز،ی: دانشگاه شیمطالعه مورد  یفاز  کیاستفاده از تکن

ها و مراکز شگاهدر دان یسازمان یپذیری اجتماعمسئولیت  ت ی(، مطالعه وضع1392اهلل )نعمت  ی،زیرضا؛ عز ،یشافع -

 .شماره دوم ،وپرورش، سال اولدر آموزش یسازمان غرب کشور، فصلنامه رفتار یآموزش عال

ی دانشگاه علوم پزشکی همدان براساس سازمان(. فرهنگ 1391)لی ع حیدری، ؛ فرص ؛ شمس واال،حیدو ،راشدی -

 .91 زمستان ،2 شماره ،11 دوره پژوهشی پژوهان،_مجله علمی ،یعلمئت یهمدل هافستد: دیدگاه اعضای 

مدیریت دانش،   یهاستمیسنقش اخالق در موفقیت    یابیمدل(.  1389)  سپهر  ؛ قاضی نوری،دیقهص  رضاییان فردویی، -

 .2 شماره سیاست علم و فناوری، سال سوم، فصلنامه

(« CRS) یسازمان(. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی 1389) یشجاع؛ خلیلی ا ،مشبکی -

 .59_37 صص چهارم، شماره ،40 یاپیپ، شماره کمیو ی کاربردی، سال بیست شناسجامعه

ی دانشگاه علوم علمئت یه(. رابطۀ بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی از دیدگاه اعضای  1389وسالجقه )نیک پور   -

 .18_7صص فراسوی مدیریت، سال چهارم  مجله پزشکی کرمان،

 و فرهنگنسبت میان فرایند تبدیل دانش    (.1386حسین قلی زاده، رضوان؛ شعبانی ورکی، بختیار؛ مرتضوی، سعید ) -

 .دانشگاه فردوسی مشهد نشریه مطالعات تربیتی و روانشناسی، سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد،

 فصلنامه اخالق و مسئولیت اجتماعی مدیران«. (.1384رضا ) حصاری، ؛حمد مهدیم زرندی،  ؛حمدم ،قربانی -

 .92_79. 11شماره  سوم، سال و پژوهشی مدیریت فردا، یآموزش ،یرساناطالع
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