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چکیده
هدف :پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه فرهنگسازمانی و مديريت دانش در دانشکده علوم اطالعات و
دانش شناسی دانشگاه تهران بود .روش :روش پژوهش از نوو اواربردب بوود .بوراب سونبش رابطوه میوان
فرهنگسازمانی و مديريت دانش از روش توصیفی-همبستگی استفاده شود و از طريو پرسشونامه نظور 311
نفر از مديران ،اارانان و دانشبويان دانشکده علوم اطالعات و دانششناسی دانشوگاه تهوران پیموايش شود.
پرسشنامهها بر اساس مدل فرهنگسوازمانی دنیسوون ( )1111و موديريت دانوش  )1995( KMATطراحوی
شد .يافتهها :میان فرهنگسازمانی و مديريت دانوش رابطوه مسوت ی و معنویدارب وجوود داشوت رسوالت
سازمانی ،انطباقپذيرب سازمانی ،سازگارب سازمانی و مشارات سازمانی با مديريت دانش رابطوه مسوت ی و
معنیدارب داشت .نتیجهگیری :فرهنگسازمانی در اين دانشکده رضايتبخش بود اما وضوعیت موديريت
دانش چندان رضايتبخش ارزيابی نشد.

واژگان کلیدی :دانشکده علوم اطالعات و دانش شناسی ،دانشگاه تهران ،فرهنگسازمانی،
مدیریت دانش.
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مقدمه
جوامع علمی و تبارب هر دو بر اين باورند اه انسانها باقدرت دانش میتوانند برتربهواب
بلندمدت خود را در عرصه هاب رقابتی حفظ انند .ن ش مديريت دانش در تولیود و توسوعه
دانش ،ارائه راهکار براب جستبوهاب هوشمند ،بهرهبردارب بهینه از اطالعات قابو دسوترس
و باال بردن سطح اطالعاتی سازمانها در راستاب گسترش مهارتهاب اارانان بسیار حیاتی
دارد (زنبیرچی و ربانی .)3117 ،دانش ترایب سازمانيافتهاب از «داده» است اوه از طريو
قوانین ،فرآيندها ،عملکردها و تبربه حاص آمده است .دانش از فکر پديود آموده و بودون
آن« ،اطالعات» يا «داده» تل ی میشود .تنها از طري اين مفهوم است اه «اطالعوات» حیوات
يافته و به «دانش» تبدي میشود.
مديريت دانش ،فرايندب است اه بهواسطه آن سازمانها در زمینوه يوادگیرب ،درونوی
اردن دانش ،ادگذارب دانش ،بیرونی اردن دانش و توزيع و انت ال دانش ،مهارتهوايی
را اسب میانند .ازنظور هواين  ،3موديريت دانوش مبتنوی بور چهوار راون اسوت :متتووا،
مهارت ،فرهنگ ،سازماندهی (ابطتی و صلواتی ،3111 ،ص .)14
به گفته رابینز ،171( 1ص  ،)3111متیط فرهنگی سازمان ،عمی ترين ،پردامنوهتورين و
بلندمدتترين تأثیر را بر رفتار اجتماعی ااثريت اعضاب يک سازمان مویگوذارد و دانوش
خود يک پديده اجتماعی است رشد دانش خودبهخود اتفاق نمیافتد ،بلکه مستلزم وجود
بسترهاب مناسب است.
به باور اارل ويگ ،1مديريت دانش ،يعنوی ايبواد فراينودهاب الزم بوراب شناسوايی و
جذب داده ،اطالعات و دانشهاب موردنیاز سازمان از متویط درونوی و بیرونوی و انت وال
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آنها به تصمی ها و اقدامهاب سازمان و افراد (ادب و شفیع خانی.)3111 ،
پژوهشهاب بسیارب به فرهنگسازمانی به ارتبوا فرهنوگسوازمانی و موديريت دانوش
پرداختهاند .لیدنر و ديگوران )1111( 4و هاچکوت ،1111( 1ن و در اريسوتوپین ،1111،ص
1. Haines
2 .Stephen P. Robbins
3. wig, karl
4. Leidner et al
5. Hackett
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 )11ن ش فرهنگسوازمانی را در موف یوت موديريت دانوش مطور مویاننود .در ح ی وت
دانپورت و پروساک ( ،3991ن

در آزاد شهرای )3111 ،فرهنگ اسوبواوار را يوک

عام تعییناننده سازمانی براب ابتکار عم مديريت دانش میدانند و پیشنهاد میانند اه
مديران و رهبران ارشد بايد قب از بهاارگیرب موديريت دانوش جديود ،فرهنوگ سوازمان
خود را ارزيابی انند .برانچ )3997( 3بیان میاند اه بهتر است نظامهاب موديريت دانوش
توسط افراد بافرهنگهاب مختلف طراحی شود (اريستوپین.)1111،1
ازنظر هوازينسکی و بوچانان )1113( 1در فرهنگسازمانی مبموعهاب نسبتاً يکنواخت
از ارزشها و اعت ادات ،آدابورسوم ،سنتها و شیوههاب پايدار است اه توسط اعضاب
سازمان تسهی و انت ال میيابد (ن و در سویف اللهوی و داورب ،3117،ص  .)11اوامرون و
اويین ،1111( 4ص  )13معت دند فرهنگسازمانی مبموعهاب از ارزشهاب مسول فور
شده ،باورهاب اساسی ،حافظه گروهی ،انتظارات و تعاريفی از موف یت است اه در يوک
سازمان موجود است و آن ايدئولوژب رايبی را منعک

میاند اه افراد در ذهون خوود

به همراه دارند و بیانگر احساس هويت اارانان است .فرهنگ معورف اعت وادات ،ارزش-
ها ،هنبارها و آداب اجتمواعی بووده و بور رفتوار و اوردار افوراد در سوازمان نوارر اسوت
(ونگ .)1111،1چهار ويژگی فرهنگی در مدل دنیسوون )1111( 1درگیور شودن در اوار،
سازگارب ،انطباقپذيرب و مأموريت (رسالت) هستند .ماراو و آرت )1119( 7معت دند اه
خل و انت ال مؤثر دانش مستلزم وجود ساختار خاصی در فرهنگ سازمان است و ساختار
درونی سازمان میتواند مشوق يا مانع مديريت دانش باشد (ن

در نیوک پوور و سوالج ه،

ص .)1
نونااا و همکاران (ن

در ابطتی و صلواتی ،ص  )91در بررسی تأثیر فرهنگسازمانی

1. Branch
2. Christopian
3. Huczynski & Buchanan
4. Cameron,K.S. & Quinn,R.E
5. Wong, K. Y
6 .Denison
7. Marco, D& Art, E
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متتول نگردد ،ايباد و هدايت دانايیهاب جديد نتیبه نخواهد داد .بر پايه پژوهش چی
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( )3997بزرگترين مانع در خل سازمانهاب دانشمتور در فرهنگسازمانی نهفته اسوت.
زنگ )1111( 1نشان داد ،استراتژب ،ساختار و فرهنگسازمانی بهطور پیوسوته بور اثربخشوی
مديريت دانش تأثیر میگذارند و در اين میان فرهنگسازمانی بیشترين توأثیر مثبوت را بور
اثربخشوی مووديريت دانووش دارد .بالتووازارد و اوووک ( )1114نیوز معت دنود ،دانسوتن
فرهنگسازمانی براب طراحان استراتژب موديريت دانوش ،ضورورب اسوت .نتیبوه پوژوهش
پاولین و ماسون )1111( 1نشوان داد ،يکوی از مهو تورين موانوع موديريت دانوش در داخو
سازمان ،فرهنگسازمانی است.
با توجه به تأثیر فرهنگسازمانی بر است رار و دستیابی بوه اهوداف موديريت دانوش ،ايون
پژوهش درصدد بررسی رابطه میان فرهنگسازمانی بوا موديريت دانوش در دانشوکده علووم
اطالعووات و دانووش شناسووی دانشووگاه تهووران اسووت تووا بووا شناسووايی آن دسووته از عواموو
فرهنگسازمانی تأثیرگذار بر مديريت دانش ،زمینهاب براب هر چهبهتر شدن فرايند مديريت
دانش در سازمان مزبور از طري اصال و ارت اب فرهنگسازمانی فراه آورد.
فرضیه اصلی ايون پوژوهش آن اسوت اوه میوان فرهنوگسوازمانی و موديريت دانوش در
دانشکده علوم اطالعات و دانششناسی رابطه معنیدارب وجود دارد و در ايون راسوتا میوزان
معنوویدارب رابطووه چهووار عاموو رسووالت سووازمانی ،انطبوواقپووذيرب سووازمانی ،سووازگارب
(يکپارچگی) سازمانی و مشوارات ( درگیور شودن در اوار) را بوا موديريت دانوش بوه بوتوه
آزمايش میگذارد
با نگاهی به تمام تعاريف فرهنگسازمانی اوه در دو دهوه گذشوته توسوط دانشومندان و
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صاحبنظران عل مديريت مطر شده ،وجوه مشترک تمام تعاريف بیانشده عبارتاند از:
الگوب رفتارب غالب ،سیستمی يا نظاممند بودن آن ،مبموعهاب از ارزشهوا و باورهوا و
اعت ادات ،مشترک بودن و موردحمايت واقعشدن اين هنبارها و ارزشهوا توسوط اعضواب

1. Chase
2. Zheng
3. Pauleen & Mason
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سازمان ،فرهنگسازمانی موجب تمايز سازمانها از يکديگر میشود( .نیک پور و سالج ه،
.)3119
ارائه دانش :ارائه دانش حاای از شویوه هوايی اسوت اوه از آن طريو دانوش بوه اعضواب
سازمان ارائه میشود .بهطورالی سازمانها مویتواننود رونودهاب مختلفوی در جهوت ايبواد
دانشپايه خود اتخاذ نمايند .بنابراين يک سازمان میتواند اسوتانداردهاب برناموهريوزبشوده
يکسانی را ايباد نمايد و يا از الگوهواب يکسوانی بوراب ارائوه «داده»« ،اطالعوات» و «دانوش»
بهره گیرد (موسی خانی ،اجلی قشالجوقی و صفوب.)3119 ،
توزيع دانش :تعام بین فناوربهاب سازمان ،فنون و افراد میتواند اثر مست ی بور توزيوع
دانش داشته باشد .در ساختارهاب سازمانی سنتی ،با توجه به شک انترلهوا و ن وشهواب از
قب تعريفشده ،فرصتهاب توزيع دانوش و تعامو بوین فنواوربهوا ،فنوون و افوراد اواهش
میيابد اما در ساختارهاب نوين (اف ی) سازمانی ،ت ويت و سیاستهاب درهاب بواز ،جريوان
دانش را در میان بخشها و افراد سرعت میبخشد (همان.)3119 ،

اوواربرد دانووش :بووهطووورالی دانووش سووازمانی بايوود در جهووت متصوووالت ،خوودمات و
فرآيندهاب سازمانی به اار گرفته شود .سازمانها بهمنظور هودايت دانوش فوردب در جهوت
اهداف سازمانی ،بايد متیطی براب اشتراک ،انت ال و ت اب دانش در میوان اعضوا بوه وجوود
آورند (نونااا و تااوچی )3991 ،و افراد را در جهت با مفهوم اوردن تعامالتشوان آمووزش
دهند .براب بسط «دانش مبموعه» بايد هر فعالیتی را در راستاب توسعه و تعامو منط وی بوین
ااراردها هدايت نمود (موسی خانی ،اجلی قشالجوقی و صفوب.)3119 ،
انت ادات زيادب اه از فرهنگسازمانی و خطمشیهاب آن در مورد اوارايی سوازمان در
م االت علمی انبام میشود نشانگر آن است اه مشکالت ح نشده زيادب وجود دارد اوه
مناسب ،نمیتوان نتیبهاب از مديريت دانش گرفت و همه امور به ن طه اور خواهنود رسوید
(فرج نژاد قادب.)3111،
در اين پژوهش پ

از بررسی و مطالعه مودلهواب مختلوف شوناخت فرهنوگسوازمانی،

سال اول شماره دو ،بهار49
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مدل دنیسون ( ،)1111بهعنوان مدل نظرب پژوهش انتخاب شد .مدل فرهنگی دنیسون نسبت
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به مدلهاب ديگر مزيتهاب زير را دارد :بهجاب ارزيابی شخصیت ،رفتار گروهی را متوک
میزند اندازب گیرب تا پايینترين سطو انبوام مویدهود در تموام سوطو يوک سوازمان
ااربر دارد ابعاد به اار گرفته در مدل جامع افراد و مانع اغیار هستند .اين مدل دربرگیرنوده
چهار ويژگی اصلی فرهنگسازمانی با  31شاخص است (دنیسون.)1111 ،

روششناسی پژوهش
پووژوهش از نووو اوواربردب اسووت و بووا توجووه بووه ايووناووه در پووی سوونبش رابطووه میووان
فرهنگسازمانی و مديريت دانش هستی  ،ازنظر ماهیت ،پژوهشی توصیفی-همبستگی است.
جامعه آمارب اين پژوهش را تعداد  111نفر از موديران و اارانوان و دانشوبويان دانشوکده
علوم اطالعات و دانششناسی دانشگاه تهران تشکی میدهد و حب نمونه موردمطالعه )(n

در سطح اطمینان  %91و دقت برآورد  311 ،1/11نفر برآورد شد اه به روش تصادفی ساده
انتخاب گرديده است.
ابووزار گووردآورب دادههووا شووام دو پرسشوونامه بسووته اسووت :پرسشوونامه مووديريت دانووش
 ،)1995( KMATمتشک از  14سؤال و پرسشنامه فرهنگسازمانی دنیسون ( )1111شام
 11سؤال در قالب  4بعد اصلی .مبناب پاسخدهی به هر دو پرسشنامه طیف لیکرت اسوت .بوا
توجه به اينکه هر دو پرسشونامه در پوژوهشهواب بسویارب مورداسوتفاده قورار گرفتوه اسوت،
روايی آنها ،مورد تأيید اسوت .بوهمنظوور تعیوین پايوايی و قابلیوت اعتمواد ايون پرسشونامه از
ضريب آلفاب ارونباخ استفاده شد اه براب پرسشنامه فرهنوگسوازمانی  1/911و موديريت
دانش  1/914به دست آمد.

یافتههای پژوهش
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در جدول  ،3بهمنظور روشن شدن وضعیت توزيع متغیرهاب پژوهش ،پارامترهاب مراوزب و
پرااندگی متغیرها آمده است:
جدول  .1آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
انتراف معیار

میانگین

بیشینه

امینه

فراوانی

متغیر

واريان

فرهنگسازمانی

1/391

1/41911

1/1117

4/41

1/71

311

مديريت دانش

1/111

1/71114

1/1117

4/19

3/11

311
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بر پايه جدول  ،3میانگین فرهنگسازمانی  1/1117و میانگین مديريت دانش  1/1117است.
جدول  ،1مربو به شاخصهاب فرهنگسازمانی (رسالت سازمانی ،انطباقپذيرب سازمانی،
سازگارب سازمانی و مشارات) است.
جدول  .2آمار توصیفی شاخصهای فرهنگسازمانی
انتراف معیار

میانگین

بیشینه

امینه

فراوانی

واريان

متغیر
تعهد به مشارات

1/111

1/11713

1/1147

4/47

1/41

311

سازگارب

1/111

1/11719

1/1111

4/11

1/17

311

انطباقپذيرب

1/133

1/41941

1/4411

4/47

1/11

311

مأموريت

1/171

1/11417

1/7147

4/11

1/71

311

طب جدول  1بیشترين میانگین شاخص مأموريت با  1/7و امترين آنها تعهد بوه مشوارات
با  1/1بوده است.
در جوودول  ،1بووه بررسووی فرضوویههوواب پووژوهش مبنووی بوور بررسووی وجووود ارتبووا میووان
فرهنگسازمانی و مديريت دانش پرداخته شده است.
جدول  .3ضرایب همبستگی
ضريب همبستگی

سطح معنیدارب

فراوانی

متغیرها
فرهنگسازمانی

مديريت دانش

1/111

* 1/111

311

مأموريت (رسالت)

مديريت دانش

1/131

*1/ 111

311

انطباقپذيرب

مديريت دانش

1/117

*1/ 111

311

سازگارب (يکپارچگی)

مديريت دانش

1/191

*1/111

311

تعهد به مشارات (درگیر شدن در اار)

مديريت دانش

1/731

*1/ 111

311

جدول  4ازآنبااه در همه شاخصهاب مربو  ،سطح معنیدارب امتر از  1/13است،
فر

صفر رد و فر

م اب پذيرفته میشود و اين بدان معناست اه در سطح اطمینان %99

میتوان گفت میان فرهنگسازمانی و مديريت دانش در دانشکده علوم اطالعات و دانش-
شناسی رابطه معنیدارب وجود دارد.
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بحث و نتیجهگیری
يافتهها نشان میدهد ،میانگین متغیرهاب فرهنگسازمانی و ابعاد چهارگانه آن بر اساس مدل
دنیسون بیش از  1است .میانگین متغیر فرهنگسوازمانی  1/11و میوانگین متغیور مأموريوت و
رسالت سازمانی  1/71نشان میدهد از وضعیت نسبتاً " رضوايتبخوش آنهاسوت .همچنوین
وضعیت متغیرهاب تعهد به مشوارات بوا میوانگین  ،1/11انطبواقپوذيرب بوا میوانگین  1/44و
سازگارب (ثبات و يکپارچگی) با میانگین  1/11توا حود قابو قبوولی مطلووب اسوت .میوزان
میانگین  1/11مربو به متغیر موديريت دانوش اوه از حود متوسوط پوايینتور اسوت ،چنودان
مطلوب به نظر نمیرسد و با توجه به اهمیت مديريت دانوش در عصور اطالعوات ضورورب
است تا سازواارهايی براب بهبود سطح آن انديشیده شود.
تبزيهوتتلی فرضیه اصولی پوژوهش نشوان مویدهود اوه در سوطح اطمینوان  %99میوان
فرهنگسازمانی و مديريت دانش با ضريب همبسوتگی  1/111رابطوه مسوت ی و معنویدارب
وجود دارد و بدان معناست اه هر چه وضعیت فرهنگسازمانی بهتور باشود سوطح موديريت
دانش نیز باالتر خواهد بوود و بوالعک  .درنتیبوه بوا اموک بوه افوزايش هور يوک از آنهوا
میتوان زمینه افزايش ديگرب را فراه ساخت در اين راستا نتايج پژوهش بوا پوژوهشهواب
ذي همسو است:
فوور نووژاد قووادب ( )3111و نووگ ( ،)1111ژنووگ و همکوواران ( ،)1131لینوودنر و همکوواران
( ،)1111عالمووه و همکوواران ( .)1133همووانطووور اووه بیووان شوود بسوویارب از مت ووان،
فرهنگسازمانی دانشدوست را بهعنوان عامو اصولی و حیواتی پیوادهسوازب موف یوتآمیوز
مديريت دانش میدانند .فرهنگ دانشمتور يکی از آشکارترين عوام موف یت يک طر
سال اول شماره دو ،بهار49
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است .همین عام شايد مشک ترين شر براب موف یت يک طر دانش از آغاز توا اجوراب
آن به شمار می آيد .سازمان بايود در فرهنوگ خوود گورايش مثبتوی بوه دانوش داشوته باشود
بنابراين ،با توجه به نتايج پژوهشهاب ذارشده و همچنین بوا توجوه بوه نتوايج ايون پوژوهش
میتوان گفت اه فرهنگسازمانی ن ش اساسی در برقرارب مديريت دانش در يک سوازمان
دارد و هراندازه فرهنگسازمانی قوب باشد است رار مديريت دانش نیوز بوا موف یوت بیشوترب
انبام خواهد شود بنوابراين دانشوکده علووم اطالعوات و دانوششناسوی بوراب اينکوه بتوانود

رابطه فرهنگسازمانی و مدیریت دانش در دانشکده...

بهگونهاب مؤثر دانش فردب ،گروهی و سوازمانی را نظو ببخشود و در تموام سوازمان اشواعه
دهد ابتدا بايد به فرهنگسازمانی توجه داشته باشد.
وجود رابطه مست ی و معنویدار میوان رسوالت (مأموريوت) سوازمانی و موديريت دانوش
(ضريب همبستگی  )1/131نشان میدهد اه هر چه به رسوالت (مأموريوت) سوازمانی بیشوتر
توجه شود ،سطح مديريت دانش بیشتر ارت ا خواهد يافوت و بوالعک  .در ايون راسوتا نتوايج
پژوهشهاب زير با پژوهش حاضر همسو است.
لوپژ و همکاران ( )1114و اريستوپین ( .)1111با توجه به يافتهها اين پژوهشها و پوژوهش
حاضر اه در آن م یاسهاب مأموريت سازمانی بر اساس مدل دانی دنیسون شوام گورايش
و جهت استراتژيک ،اهداف و م اصد و چش انداز در نظور گرفتوهشوده اسوت (جودول ،)1
میتوان نتیبه گرفت اه هر چه گرايش و جهت استراتژيک ،اهداف و م اصد و چش انداز
در دانشکده علووم اطالعوات و دانوش شناسوی واضوحتور و فراگیرتور باشود ،باعور ارت واب
وضعیت مديريت دانش خواهد شد.
وجود رابطه معنیدار میان انطباقپذيرب سازمانی و مديريت دانش (با ضريب همبستگی
 )1/117بدان معناست اه هر چه میزان انطباقپذيرب سازمانی بیشتر باشد ،وضعیت مديريت
دانش بهتر خواهد شد و بالعک  .در اين مورد نتايج پوژوهشهواب زيور بوا پوژوهش حاضور
همسو است.
گودرزب و همکاران ( ،)3111دانش فورد و شوهابی نیوا ( )3119و اريسوتوپین ( .)1111هور
سازمانی حتی اگر بسیار ايده آل باشد ،بازه نیاز دارد اه خود را با متیط پیرامونش تطبیو
دهد .تغییرات متیطی بسیار سريع اتفاق میافتند و سازمانها براب حفظ وضع خود ناچارنود
وضعیت خود را با متیط اطرافشان منطب سازند .در اين پژوهش م یاسهاب انطبواقپوذيرب
است بنابراين با توجه به يافتهها میتوان نتیبه گرفت ،هور چوه میوزان تغییرپوذيرب ،مشوترب
مدارب و يادگیرب سازمانی در دانشکده علوم اطالعات و دانش شناسی بیشتر باشود ،باعور
ارت ا وضعیت مديريت دانش خواهد شد.

سال اول شماره دو ،بهار49
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وجود رابطه معنیدار میان سازگارب (يکپارچگی) سازمانی و مديريت دانش (با ضريب
همبستگی  )1/191مبین آن است اه هور چوه ثبوات و يکپوارچگی در سوازمان بیشوتر باشود،
موف یت در مديريت دانش افوزايش خواهود يافوت و بوالعک  .پو

بوا اموک بوه افوزايش

سازگارب در دانشگاه تهران میتوان زمینوه را بوراب افوزايش و پیوادهسوازب موفو موديريت
دانش فراه آورد .در اين راستا نتايج پژوهش آنتونیا هولوزای ( )1111با پوژوهش حاضور
همسو اما با نتیبه پژوهش حسینی ( )3111ناه سو است.


با توجه به جدول  1وجود رابطه مست ی و معنیدار میان مشوارات (درگیور شودن

در اار) و مديريت دانش (ضريب همبستگی  )1/731بدان معناست اه هرچه میزان تعهود و
تماي به مشارات اارانان در سازمان بیشتر باشد ،فراينود موديريت دانوش موفو تور عمو
خواهد ارد و بالعک  .پ

بوا اموک بوه افوزايش تعهود بوه مشوارات در دانشوکده علووم

اطالعات و دانششناسی میتوان زمینه را براب افزايش پیادهسازب موف موديريت دانوش در
دانشکده مزبور فراه ارد .در اين راستا نتايج پژوهشهاب زيور بوا پوژوهش حاضور همسوو
است.
مراد ( ،)3117لووپژ و همکواران ( )1114و لیپوونن ( .)1119از نتوايج پوژوهشهوا ايونگونوه
استنبا میشوند اه هرچ در سازمان ،اارانانش را در اار مربو به خوود درگیور نمايود،
بهگونهاب اه افراد ،اار سازمان را اار خود بدانند ،تولید ،اسوب ،تسوهی و اواربرد دانوش
در سازمان افوزايش موی يابود .مشوارات در اوار و اوار تیموی ،قودرت دريافوت را ت ويوت
میاند ،منبر به نوآورب میشوند ،باعر جذب دانش میشوند ،تبوادل هودفدار دانوش را
تسهی میاند و به اعمال قدرت دانش متخصصان امک میاند.
سال اول شماره دو ،بهار49
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بنابراين مشارات در اار و اار گروهوی ،افوراد را بوه اسوب و خلو دانوش در ارتبوا
بااار خود و انتشار دانستههاب خود ،سازمان را ترغیب میاند و اين به است رار يک سیسوت
مديريت دانش در سازمان امک میاند.
با توجه به يافتههاب پژوهشهاب باال و پژوهش حاضر اوه در آن م یواسهواب تعهود بوه
مشارات برابر مدل دنیسون به اار گرفتهشده توسوط دانیو دنیسوون شوام توانمندسوازب،
گروه سازب و توسعه قابلیتها در نظر گرفته شده است ،میتوان چنین نتیبه گرفت اوه هور

رابطه فرهنگسازمانی و مدیریت دانش در دانشکده...

چه دانشکده علوم اطالعات و دانش شناسی بیشتر به سومت توانمنود اوردن اارانوان خوود
حرات ارده و مهارتهاب آنها را توسعه دهد و اارهوا بیشوتر بوهصوورت گروهوی انبوام
شود ،باعر ارت ا وضعیت مديريت دانش خواهد شد.

پیشنهادهای تحقیق
با توجه بوه نتوايج بوهدسوتآموده از تت یو مبنوی بور وجوود رابطوه مسوت ی و معنویدار بوین
فرهنگسازمانی و مديريت دانش ،پیشنهادهاب زير جهت ارت اب سوطح موديريت دانوش از
طري بهبود فرهنگسازمانی ارائه میگردد:


تغییر ديدگاه مسئوالن به ن ش و جايگاه دانايی ،ايباد فرصت ارت اب دانش شغلی

و اعطاب است الل و آزادب شغلی به اارانان


ايباد جو اعتماد بهگونهاب اه اارانان خطورب را از جانوب انت وال دانوش شوغلی

خود به ديگران احساس نکنند و تشوي افراد دانشمدار به انت ال دانش به ساير اارانان
 تشکی اارگروهی براب تدوين فرايند حفوظ و نگهودارب دادههوا و اطالعوات در
سازمان
 ترغیب واحدها و اارانان به هماهنگی و انسبام با يکديگر در راهح مسوائ و
رسیدن به اهداف


آگاه ساختن اارانان از راهبرد و چش اندازهاب سازمان براب ايباد يکپوارچگی

و همسو اردن آنها در راه رسیدن به اهداف


برگوزارب برناموههواب آموزشوی ضومن خودمت بوراب افوزايش قابلیوتهوا و

مهارتهاب اارانان و قرار دادن ارزشها ،ايدئولوژبها و فرهنگ بهعنوان بخش دائموی
 اعطاب پاداش و ارت وا بوه افوراد نووآور و خوالق و ترغیوب اارانوان بوه خلو و
اشتراکگذارب دانش در سازمان از طري برنامههاب انگیزشوی ماننود ارت واب سوطح شوغلی
پرداخت مزاياب بیشتر
 ااهش سلسولهمراتوب سوازمانی و اسوتفاده از شویوه موديريت مشواراتی و اوار
گروهی در تصمی گیرب و فعالیتها و
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تسهی به اشوتراک گوذارب دانوش در سوطو اف وی و عموودب سوازمان از طريو

است رار فرايندهايی جهت تبدي دانش ضمنی اارانان به دانش صريح
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