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 مقدمه

هواب  توانند برتربدانش می باقدرتها جوامع علمی و تبارب هر دو بر اين باورند اه انسان

هاب رقابتی حفظ انند. ن ش مديريت دانش در تولیود و توسوعه   خود را در عرصه بلندمدت

 دسوترس قابو  ز اطالعات بردارب بهینه ادانش، ارائه راهکار براب جستبوهاب هوشمند، بهره

ب اارانان بسیار حیاتی هامهارت گسترشها در راستاب سازمانسطح اطالعاتی  باال بردنو 

است اوه از طريو    « داده»از  ابيافتهسازمان(. دانش ترایب 3117زنبیرچی و ربانی، )دارد 

و بودون  قوانین، فرآيندها، عملکردها و تبربه حاص  آمده است. دانش از فکر پديود آموده   

حیوات  « اطالعوات »شود. تنها از طري  اين مفهوم است اه تل ی می« داده»يا « اطالعات»آن، 

 شود.تبدي  می« دانش»يافته و به 

 يوادگیرب، درونوی   در زمینوه  هاسازمان آن واسطههب اه است فرايندب دانش، مديريت

 يیهوا مهارت نش،دا انت ال و دانش و توزيع اردن دانش، بیرونی دانش، ادگذارب اردن

اسوت: متتووا،    راون  چهوار  بور  مبتنوی  دانوش  موديريت  ،3هواين   ازنظور انند. می را اسب

 .(14ص ، 3111ابطتی و صلواتی، ) دهیسازمانمهارت، فرهنگ، 

 و تورين پردامنوه  ترين،سازمان، عمی  فرهنگی متیط (،3111ص  ،171) 1به گفته رابینز

 دانوش و  گوذارد موی  يک سازمان اعضاب ااثريت یاجتماع رفتار بر را ترين تأثیرتدبلندم

وجود  مستلزم بلکه ،افتدنمی اتفاق خودخودبه دانش رشد  است اجتماعی پديده يک خود

 است. مناسب بسترهاب

 و شناسوايی  بوراب  الزم ايبواد فراينودهاب   يعنوی  دانش، مديريت ،1ويگ اارلبه باور 

 و انت وال  بیرونوی  و درونوی  متویط  از نسازما موردنیاز هابو دانش اطالعات داده، جذب

 (.3111افراد )ادب و شفیع خانی،  و سازمان هاباقدام وها ی تصم به هاآن

و موديريت دانوش    سوازمانی فرهنوگ به ارتبوا    سازمانیفرهنگهاب بسیارب به پژوهش

ص  ،1111در اريسوتوپین،  ن و   ،1111) 1و هاچکوت  (1111) 4لیدنر و ديگوران اند. پرداخته

                                                 
1. Haines 

2 .Stephen P. Robbins 

3. wig, karl 

4. Leidner et al 

5. Hackett 
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 ح ی وت  در. اننود مطور  موی   دانوش  موديريت  را در موف یوت  سوازمانی فرهنگن ش  (11

 يوک  را واوار اسوب  فرهنگ (3111 شهرای، در آزاد   ن ،3991) پروساک و دانپورت

 اه انندمی پیشنهادو  دانندمی دانش مديريت عم  براب ابتکار سازمانی انندهتعیین عام 

 سوازمان  فرهنوگ  جديود،  دانوش  موديريت  بریارگاهباز  قب  بايد ارشد رهبران و مديران

 دانوش  موديريت  بهانظام است بهتر اه اندمی بیان (3997) 3برانچ انند. ارزيابی را خود

 (.1،1111اريستوپین) شود طراحی مختلف بهابافرهنگ افراد توسط

 نسبتاً يکنواخت ابمبموعه سازمانیفرهنگدر ( 1113) 1بوچانان و هوازينسکی ازنظر

 اعضاب اه توسط است پايدار هابهشیو و هاسنت ،ورسومآداب اعت ادات، و هاارزش از

امرون و او (. 11ص  ،3117)ن و  در سویف اللهوی و داورب،   يابد یمتسهی  و انت ال  سازمان

 فور   مسول   بهاشارز از ابعهمبمو سازمانیفرهنگ معت دند (13ص  ،1111) 4اويین

 يوک  در اه است موف یت از و تعاريفی انتظارات ی،گروه حافظه اساسی، شده، باورهاب

 خوود  ذهون  در افراد اه ندایم را منعک  رايبی ايدئولوژب آن و است سازمان موجود

-ارزش معورف اعت وادات،   اارانان است. فرهنگ هويت احساس بیانگر و دارند به همراه

 نوارر اسوت   مانسواز  در افوراد  اوردار  و رفتوار  بور  و اجتمواعی بووده   آداب و هنبارها ها،

 اوار،  در شودن  درگیور  (1111) 1دنیسوون در مدل  فرهنگی ويژگیچهار . (1،1111ونگ)

 اه ( معت دند1119) 7آرت و ماراو( هستند. رسالت) يتمأمور و پذيربانطباقسازگارب، 

 ساختار و است فرهنگ سازمان در خاصی ساختار وجود مستلزم دانش مؤثر انت ال و خل 

 ،ن   در نیوک پوور و سوالج ه   باشد )دانش  مديريت مانع يا مشوق واندتمی سازمان درونی

 .(1ص 

 سازمانیفرهنگ تأثیر بررسی در (91ص  ن   در ابطتی و صلواتی،همکاران ) نونااا و

 سوازمان  بور  حواا   سوازمانی فرهنوگ  تا فتندرگ نتیبه هوندا شرات در مديريت دانايی بر

                                                 
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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 3ی چبر پايه پژوهش داد.  نخواهد نتیبه جديد هابیداناي هدايت و ايباد نگردد، متتول

 اسوت.  نهفته سازمانیفرهنگ در متوردانش هابسازمان خل  در مانع ترينبزرگ (3997)

اثربخشوی   بور  پیوسوته  طوربه سازمانیفرهنگو  ساختار استراتژب،د، دا ( نشان1111) 1زنگ

 بور  را توأثیر مثبوت   بیشترين سازمانیفرهنگ اين میان ذارند و درگمی تأثیر دانش مديريت

 دانسوتن  دنود، معت  ( نیوز 1114اوووک ) و دارد. بالتووازارد دانووش مووديريت اثربخشوی 

نتیبوه پوژوهش    ت.اسو  ضورورب  ،موديريت دانوش   استراتژب طراحان براب سازمانیفرهنگ

 داخو   در دانوش  تورين موانوع موديريت   يکوی از مهو   نشوان داد،   (1111) 1ماسون و پاولین

 است. ازمانیسفرهنگسازمان، 

بر است رار و دستیابی بوه اهوداف موديريت دانوش، ايون       سازمانیفرهنگثیر أتبا توجه به 

بوا موديريت دانوش در دانشوکده علووم       سازمانیفرهنگمیان بررسی رابطه  درصددپژوهش 

تووا بووا شناسووايی آن دسووته از عواموو     اسووت اطالعووات و دانووش شناسووی دانشووگاه تهووران  

شدن فرايند مديريت  بهترچهاب براب هر بر مديريت دانش، زمینهر ثیرگذاأت سازمانیفرهنگ

 .فراه  آورد سازمانیفرهنگمزبور از طري  اصال  و ارت اب  سازماندانش در 

و موديريت دانوش در    سوازمانی فرهنوگ  فرضیه اصلی ايون پوژوهش آن اسوت اوه میوان     

میوزان  و در ايون راسوتا    ددارب وجود داررابطه معنی شناسیدانشکده علوم اطالعات و دانش

 بسووازگارپووذيرب سووازمانی،  رسووالت سووازمانی، انطبوواق رابطووه چهووار عاموو     بدارمعنووی

درگیور شودن در اوار( را بوا موديريت دانوش بوه بوتوه         مشوارات ) يکپارچگی( سازمانی و )

 گذاردآزمايش می

و اوه در دو دهوه گذشوته توسوط دانشومندان       سازمانیفرهنگبا نگاهی به تمام تعاريف 

 از: اندعبارت شدهیانب، وجوه مشترک تمام تعاريف شدهمطر نظران عل  مديريت صاحب

هوا و باورهوا و   از ارزش بامبموعه، مند بودن آنسیستمی يا نظام، الگوب رفتارب غالب

توسوط اعضواب    هوا ارزشاين هنبارها و  شدنواقع يتموردحمامشترک بودن و ، اعت ادات

                                                 
1. Chase 

2. Zheng 

3. Pauleen & Mason 
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)نیک پور و سالج ه،  .شودیماز يکديگر  هاسازمانموجب تمايز  سازمانیفرهنگ، سازمان

3119). 

هوايی اسوت اوه از آن طريو  دانوش بوه اعضواب        ارائه دانش حاای از شویوه : ارائه دانش

تواننود رونودهاب مختلفوی در جهوت ايبواد      ها موی سازمان یطورالبهشود. سازمان ارائه می

 شوده يوزب ربرناموه اسوتانداردهاب   تواندسازمان می خود اتخاذ نمايند. بنابراين يک يهپادانش

« دانوش »و « اطالعوات »، «داده»يکسانی را ايباد نمايد و يا از الگوهواب يکسوانی بوراب ارائوه     

 (.3119قشالجوقی و صفوب، اجلی خانی،  )موسی بهره گیرد

توزيوع   تواند اثر مست ی  بور هاب سازمان، فنون و افراد میتعام  بین فناورب: توزيع دانش

هواب از  هوا و ن وش  دانش داشته باشد. در ساختارهاب سازمانی سنتی، با توجه به شک  انترل

هوا، فنوون و افوراد اواهش     هاب توزيع دانوش و تعامو  بوین فنواورب    ، فرصتشدهيفتعرقب  

درهاب بواز، جريوان    هاباما در ساختارهاب نوين )اف ی( سازمانی، ت ويت و سیاست  يابدمی

 .(3119، همانبخشد )ها و افراد سرعت میمیان بخش دانش را در

دانووش سووازمانی بايوود در جهووت متصوووالت، خوودمات و   یطووورالبووه: اوواربرد دانووش

هودايت دانوش فوردب در جهوت      منظوربهها فرآيندهاب سازمانی به اار گرفته شود. سازمان

ن اعضوا بوه وجوود    اهداف سازمانی، بايد متیطی براب اشتراک، انت ال و ت اب  دانش در میوا 

اوردن تعامالتشوان آمووزش     مفهوم( و افراد را در جهت با 3991آورند )نونااا و تااوچی، 

بايد هر فعالیتی را در راستاب توسعه و تعامو  منط وی بوین    « دانش مبموعه»دهند. براب بسط 

 (.3119قشالجوقی و صفوب، اجلی  خانی، موسینمود )ااراردها هدايت 

آن در مورد اوارايی سوازمان در    هابیمشخطو  سازمانیفرهنگز انت ادات زيادب اه ا

زيادب وجود دارد اوه   نشدهح نشانگر آن است اه مشکالت  شودیمم االت علمی انبام 

 سوازمانی فرهنوگ و بدون داشتن  گذاردیمرو امر مديريت دانش تأثیر  یرمست ی غمست ی  يا 

 یدرسو فت و همه امور به ن طه اور خواهنود  از مديريت دانش گر ابیبهنت توانینممناسب، 

 (.3111نژاد قادب، جفر)

، سوازمانی فرهنوگ شوناخت   مختلوف  بهوا مودل در اين پژوهش پ  از بررسی و مطالعه 

مدل نظرب پژوهش انتخاب شد. مدل فرهنگی دنیسون نسبت  عنوانبه(، 1111) یسوندنمدل 
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رفتار گروهی را متوک   بی شخصیت،ارزيا بجابههاب زير را دارد: يتمزب ديگر هامدلبه 

تموام سوطو  يوک سوازمان      در دهود  یمو ترين سطو  انبوام  يینپازند  اندازب گیرب تا یم

گرفته در مدل جامع افراد و مانع اغیار هستند. اين مدل دربرگیرنوده   ااربر دارد  ابعاد به اار

 .(1111، دنیسون) استشاخص  31با  سازمانیفرهنگچهار ويژگی اصلی 

 پژوهش شناسیروش

 میوواندر پووی سوونبش رابطووه   اووهيووناو بووا توجووه بووه   اسووتاوواربردب  پووژوهش از نووو  

. استهمبستگی -توصیفی پژوهشیماهیت،  ازنظر هستی ،و مديريت دانش  سازمانیفرهنگ

دانشوکده   موديران و اارانوان و دانشوبويان   نفر از  111 تعداد جامعه آمارب اين پژوهش را

 (n) موردمطالعهحب  نمونه  و دهدتشکی  میدانشگاه تهران  شناسیعلوم اطالعات و دانش

تصادفی ساده به روش  اه شد نفر برآورد 311، 11/1و دقت برآورد  %91در سطح اطمینان 

 انتخاب گرديده است.

پرسشوونامه مووديريت دانووش  :هووا شووام  دو پرسشوونامه بسووته اسووتهآورب دادگووردابووزار 

KMAT (1995،)  شام  ( 1111) یسوندن سازمانیفرهنگ پرسشنامه و لسؤا 14از  متشک

بوا   دهی به هر دو پرسشنامه طیف لیکرت اسوت. . مبناب پاسخبعد اصلی 4در قالب  سؤال 11

قورار گرفتوه اسوت،     مورداسوتفاده  ببسویار  هواب پوژوهش پرسشونامه در  هر دو توجه به اينکه 

از  پرسشونامه ايون  ابلیوت اعتمواد   تعیوین پايوايی و ق   منظوور بوه  اسوت.  يیدتأ، مورد هاآنروايی 

و موديريت   911/1 سوازمانی فرهنوگ  براب پرسشنامهشد اه ضريب آلفاب ارونباخ استفاده 

 آمد. به دست 914/1دانش 

 پژوهش هاییافته

پارامترهاب مراوزب و   پژوهش،روشن شدن وضعیت توزيع متغیرهاب  منظوربه، 3در جدول 

 است:ده مآپرااندگی متغیرها 

 پژوهشآمار توصیفی متغیرهای  .1جدول 
 متغیر واريان  انتراف معیار میانگین بیشینه امینه فراوانی

 سازمانیفرهنگ 391/1 41911/1 1117/1 41/4 71/1 311

 مديريت دانش 111/1 71114/1 1117/1 19/4 11/3 311
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 است. 1117/1و میانگین مديريت دانش  1117/1 سازمانیفرهنگمیانگین  ،3جدول  بر پايه

پذيرب سازمانی، رسالت سازمانی، انطباق) سازمانیفرهنگهاب مربو  به شاخص، 1جدول 

 و مشارات( است. یسازمان بسازگار

 سازمانیفرهنگهای آمار توصیفی شاخص .2جدول 

 متغیر واريان  انتراف معیار میانگین بیشینه امینه فراوانی

 ه مشاراتتعهد ب 111/1 11713/1 1147/1 47/4 41/1 311

 سازگارب 111/1 11719/1 1111/1 11/4 17/1 311

 پذيربانطباق 133/1 41941/1 4411/1 47/4 11/1 311

 مأموريت 171/1 11417/1 7147/1 11/4 71/1 311

تعهد بوه مشوارات    هاآنو امترين  7/1 باشاخص مأموريت  بیشترين میانگین 1طب  جدول 

 بوده است. 1/1با 

 میووانمبنووی بوور بررسووی وجووود ارتبووا     پووژوهش هووابفرضوویهررسووی ب ، بووه1در جوودول 

 .شده استو مديريت دانش پرداخته  سازمانیفرهنگ
 یهمبستگضرایب  .3جدول 

 فراوانی داربسطح معنی ضريب همبستگی متغیرها

 311 * 111/1 111/1 مديريت دانش سازمانیفرهنگ

 311 1/ 111* 131/1 مديريت دانش رسالت(مأموريت )

 311 1/ 111* 117/1 مديريت دانش پذيربنطباقا

 311 111/1* 191/1 مديريت دانش يکپارچگی(سازگارب )

 311 1/ 111* 731/1 مديريت دانش درگیر شدن در اار(مشارات )تعهد به 

استفاده شده است. با توجه به نتايج  آزمون همبستگی پیرسون از هایهفرضبررسی  براب

 است، 13/1دارب امتر از سطح معنی هاب مربو ،ه شاخصدر هم ازآنبااه 4 جدول

 %99شود و اين بدان معناست اه در سطح اطمینان فر  صفر رد و فر  م اب  پذيرفته می

-دانشکده علوم اطالعات و دانشو مديريت دانش در  سازمانیفرهنگ میانتوان گفت می

 دارب وجود دارد.رابطه معنی شناسی
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 گیرینتیجهبحث و 

و ابعاد چهارگانه آن بر اساس مدل  سازمانیفرهنگمتغیرهاب  یانگینم ،دهدها نشان میفتهيا

و  يوت مأمورو میوانگین متغیور    11/1 سوازمانی فرهنگ. میانگین متغیر است 1دنیسون بیش از 

. همچنوین  هاسوت آن بخوش رضوايت  "نسبتاً دهد از وضعیت نشان می 71/1رسالت سازمانی 

و  44/1بوا میوانگین    يربپوذ انطبواق ، 11/1د به مشوارات بوا میوانگین    وضعیت متغیرهاب تعه

میوزان  . اسوت توا حود قابو  قبوولی مطلووب       11/1( با میانگین يکپارچگیو ثبات ) بسازگار

چنودان   اسوت، تور  از حود متوسوط پوايین   اوه  متغیر موديريت دانوش    به مربو  11/1میانگین 

يت دانوش در عصور اطالعوات ضورورب     با توجه به اهمیت مدير   ورسدنمی به نظرمطلوب 

 انديشیده شود. آنبهبود سطح  براب يیسازواارهااست تا 

 میوان  %99دهود اوه در سوطح اطمینوان     نشوان موی   پوژوهش فرضیه اصولی   وتتلی يهتبز

دارب معنوی  رابطوه مسوت ی  و   111/1و مديريت دانش با ضريب همبسوتگی   سازمانیفرهنگ

بهتور باشود سوطح موديريت      سازمانیفرهنگوضعیت  وجود دارد و بدان معناست اه هر چه

 هوا آناز  يوک بوا اموک بوه افوزايش هور       یبوه درنت. دانش نیز باالتر خواهد بوود و بوالعک   

 هواب پوژوهش بوا   پژوهشفراه  ساخت در اين راستا نتايج  ب راتوان زمینه افزايش ديگرمی

 :استهمسو  ي ذ

همکوواران و  لینوودنر ،(1131همکوواران )ژنووگ و  ،(1111نووگ )و  (3111) بقووادنووژاد فوور 

اووه بیووان شوود بسوویارب از مت  ووان،     طووورهمووان .(1133همکوواران )عالمووه و  ،(1111)

آمیوز  موف یوت  سوازب عامو  اصولی و حیواتی پیواده     عنوانبهرا  دوستدانش سازمانیفرهنگ

يکی از آشکارترين عوام  موف یت يک طر   متوردانشفرهنگ  دانند.مديريت دانش می

شر  براب موف یت يک طر  دانش از آغاز توا اجوراب    نيترمشک ست. همین عام  شايد ا

  آيد. سازمان بايود در فرهنوگ خوود گورايش مثبتوی بوه دانوش داشوته باشود         آن به شمار می

و همچنین بوا توجوه بوه نتوايج ايون پوژوهش        ذارشدههاب بنابراين، با توجه به نتايج پژوهش

در برقرارب مديريت دانش در يک سوازمان   ین ش اساس نیسازمافرهنگتوان گفت اه می

قوب باشد است رار مديريت دانش نیوز بوا موف یوت بیشوترب      سازمانیفرهنگ هراندازهدارد و 

شناسوی بوراب اينکوه بتوانود     دانشوکده علووم اطالعوات و دانوش     بنوابراين   انبام خواهد شود 
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ببخشود و در تموام سوازمان اشواعه     مؤثر دانش فردب، گروهی و سوازمانی را نظو     باگونهبه

 توجه داشته باشد. سازمانیفرهنگدهد ابتدا بايد به 

( سوازمانی و موديريت دانوش    يوت رسوالت )مأمور  میوان  دارمست ی  و معنوی وجود رابطه 

( سوازمانی بیشوتر   يوت رسوالت )مأمور دهد اه هر چه به نشان می (131/1 یهمبستگ)ضريب 

در ايون راسوتا نتوايج     ارت ا خواهد يافوت و بوالعک .   سطح مديريت دانش بیشتر ،توجه شود

 .استحاضر همسو  پژوهشزير با  هابپژوهش

 پوژوهش  ها وپژوهشاين ها با توجه به يافته (.1111)اريستوپین و  (1114همکاران )ژ و پلو

مدل دانی  دنیسون شوام  گورايش    بر اساسی سازمان مأموريت بهااسیم حاضر اه در آن 

 ،(1جودول  اسوت )  شوده گرفتوه در نظور   اندازچش ژيک، اهداف و م اصد و و جهت استرات

انداز و چش  م اصد ونتیبه گرفت اه هر چه گرايش و جهت استراتژيک، اهداف  توانمی

 بو فراگیرتور باشود، باعور ارت وا     تور واضوح  دانشکده علووم اطالعوات و دانوش شناسوی    در 

 وضعیت مديريت دانش خواهد شد.

 ضريب همبستگیبا )پذيرب سازمانی و مديريت دانش انطباق دار میانوجود رابطه معنی

وضعیت مديريت  پذيرب سازمانی بیشتر باشد،بدان معناست اه هر چه میزان انطباق (117/1

هواب زيور بوا پوژوهش حاضور      در اين مورد نتايج پوژوهش  دانش بهتر خواهد شد و بالعک .

 .استهمسو 

هور   .(1111)اريسوتوپین  و ( 3119) یوا ن شوهابی فورد و   دانش ،(3111همکاران )گودرزب و 

نیاز دارد اه خود را با متیط پیرامونش تطبیو    بازه باشد،  آل يدهای حتی اگر بسیار سازمان

براب حفظ وضع خود ناچارنود   هاسازمانافتند و میدهد. تغییرات متیطی بسیار سريع اتفاق 

پوذيرب  انطبواق  بهااسیم  پژوهشدر اين  وضعیت خود را با متیط اطرافشان منطب  سازند.

ی در نظر گرفته شوده  سازمانو يادگیرب  بمدار بمشتربرابر مدل دنیسون شام  ايباد تغییر، 

 بمشوتر چوه میوزان تغییرپوذيرب،     هور  ،توان نتیبه گرفتمیها بنابراين با توجه به يافته  است

بیشتر باشود، باعور    ش شناسیدانشکده علوم اطالعات و دانی در سازمانو يادگیرب  بمدار

 ارت ا وضعیت مديريت دانش خواهد شد.
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ضريب با )يکپارچگی( سازمانی و مديريت دانش ) بسازگار دار میانوجود رابطه معنی

، است اه هور چوه ثبوات و يکپوارچگی در سوازمان بیشوتر باشود        آنمبین  (191/1 همبستگی

پو  بوا اموک بوه افوزايش       .و بوالعک   يافوت خواهود  موف یت در مديريت دانش افوزايش  

سوازب موفو  موديريت    توان زمینوه را بوراب افوزايش و پیواده    میارب در دانشگاه تهران سازگ

حاضور   پوژوهش ( با 1111آنتونیا هولوزای ) پژوهشدانش فراه  آورد. در اين راستا نتايج 

 .ستا سوناه ( 3111حسینی ) پژوهشنتیبه  با اما همسو

  درگیور شودن   مشوارات )  دار میانطه مست ی  و معنیوجود راب 1با توجه به جدول

بدان معناست اه هرچه میزان تعهود و   (731/1 یهمبستگ)ضريب در اار( و مديريت دانش 

تور عمو    تماي  به مشارات اارانان در سازمان بیشتر باشد، فراينود موديريت دانوش موفو     

انشوکده علووم   تعهود بوه مشوارات در د    پ  بوا اموک بوه افوزايش     خواهد ارد و بالعک .

در  موف  موديريت دانوش   سازبیادهپتوان زمینه را براب افزايش شناسی میاطالعات و دانش

هاب زيور بوا پوژوهش حاضور همسوو      دانشکده مزبور فراه  ارد. در اين راستا نتايج پژوهش

 .است

 گونوه نيو ا هوا پوژوهش  از نتوايج  .(1119) یپوونن لو  (1114همکواران ) ژ و پلوو  ،(3117مراد )

، اارانانش را در اار مربو  به خوود درگیور نمايود،    سازمان هرچ دراه  شوندمیتنبا  اس

، تسوهی  و اواربرد دانوش    اسوب  را اار خود بدانند، تولید، سازماناه افراد، اار  باگونهبه

يابود. مشوارات در اوار و اوار تیموی، قودرت دريافوت را ت ويوت         موی افوزايش   سازماندر 

دانوش را   دارهودف ، تبوادل  شوندمی، باعر جذب دانش شوندمی، منبر به نوآورب اندمی

 .اندیم امکو به اعمال قدرت دانش متخصصان  اندمیتسهی  

، افوراد را بوه اسوب و خلو  دانوش در ارتبوا        گروهوی بنابراين مشارات در اار و اار 

يک سیسوت   و اين به است رار  اندمیرا ترغیب  سازمان ،هاب خودخود و انتشار دانسته بااار

 .اندمیامک  سازمانمديريت دانش در 

تعهود بوه    بهوا اسیو م حاضر اوه در آن   پژوهشباال و  هابپژوهش هابيافتهبا توجه به 

، بتوانمندسواز توسوط دانیو  دنیسوون شوام       شدهگرفتهمشارات برابر مدل دنیسون به اار 

ین نتیبه گرفت اوه هور   توان چنمیدر نظر گرفته شده است،  هاتیقابلسازب و توسعه  گروه
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 خوود اارانوان  بیشتر به سومت توانمنود اوردن     دانشکده علوم اطالعات و دانش شناسیچه 

 انبوام  گروهوی  صوورت بوه بیشوتر   اارهوا را توسعه دهد و  هاآن بهامهارتحرات ارده و 

 خواهد شد. دانششود، باعر ارت ا وضعیت مديريت 

 های تحقیقپیشنهاد

بوین   داریمعنو از تت یو  مبنوی بور وجوود رابطوه مسوت ی  و        موده آدسوت بوه با توجه بوه نتوايج   

و مديريت دانش، پیشنهادهاب زير جهت ارت اب سوطح موديريت دانوش از     سازمانیفرهنگ

 :گرددیمارائه  سازمانیفرهنگطري  بهبود 

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

  و آزادب شغلی به اارانان و اعطاب است الل

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

 اارانان  به انت ال دانش به ساير مداردانشخود به ديگران احساس نکنند و تشوي  افراد 

 و اطالعوات در   هوا دادهحفوظ و نگهودارب    کی  اارگروهی براب تدوين فرايندتش

  سازمان

 و  مسوائ   ح راهدر  با يکديگر انسبام و هماهنگی بهو اارانان  رغیب واحدهات

  اهداف به رسیدن

 براب ايباد يکپوارچگی   سازمان اندازهابچش  وراهبرد  زا اارانان ساختن آگاه

  در راه رسیدن به اهداف هاآنو همسو اردن 

  و هوا یوت قابل افوزايش  بوراب  خودمت  ضومن  آموزشوی  بهوا برناموه  برگوزارب 

 بخش دائموی  عنوانبهفرهنگ  و هاايدئولوژب ،هاارزش قرار دادن و اارانانهاب مهارت

  آموزش

 ترغیوب اارانوان بوه خلو  و     و  خوالق  و نووآور  افوراد  بوه  ارت وا  و پاداش اعطاب

هاب انگیزشوی ماننود ارت واب سوطح شوغلی        برنامهيگذارب دانش در سازمان از طراشتراک

  پرداخت مزاياب بیشتر

 اوار  و مشواراتی  موديريت  یوهشو  از اسوتفاده  و سوازمانی  مراتوب سلسوله  ااهش 

 و هافعالیت و گیربتصمی  درگروهی 
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  گوذارب دانوش در سوطو  اف وی و عموودب سوازمان از طريو         تسهی  به اشوتراک

 است رار فرايندهايی جهت تبدي  دانش ضمنی اارانان به دانش صريح

 منابع

 سوازمان  در دانوش  موديريت  سواز ینوه زم امو  عو بررسوی  (.3111) زهوره  شوهرای،  آزاد

 اارشناسوی  ناموه يوان پا .3117-11در سال تتصویلی   بوشهر استان وپرورشآموزش

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بوشهر، بوشهر.ارشد، 

 .تهران: پیوند نو .مديريت دانش در سازمان (.3111عادل )صلواتی،   ابطتی، سید حسین

ماهناموه   .نی  به سرآمدب با ابزار موديريت دانوش   .(3111متمد )، شفیع خانی  ادب، حسین

 .14-31(، 311)31. تدبیر

 در مديريت دانوش  است رار و سازمانیفرهنگ بین رابطه بررسی (.3111) يع وب حسینی،

 مدرس، تهران. تربیت دانشگاه اارشناسی ارشد، نامهپايان .مدرس دانشگاه تربیت

 و سوازمانی فرهنوگ  بوین  رابطوه  بررسوی  (.3119) دسوعی  نیوا،  شوهابی  اهلل  اورم  فرد، دانش

 اجرايی معاونت برق نیروب توزيع شرات موردب مطالعه ( دانش است رار مديريت

 .31-3(،37)7 .مديريت(پژوهشگر ) فصلنامه. ) تهران شرق شمال

مترجموان(.   اعرابوی،  متمود  و پارسوائیان  علوی . )سازمانی رفتار .(3111) یپ استیفن رابینز،

 .فرهنگی بهاپژوهش و موسسه مطالعات :تهران

. ماهنامووه توودبیر .ينوویآفردانووش(. رويکووردب بووه 3117) مووژده،   ربووانیزنبیرچووی، متمووود

39(391،)44-41. 

: تهوران  .هوا سوازمان  در دانوش  موديريت  .(3117متمدرضوا ) ، داورب  ناصور  اللهی، سیف 

 .آراد انتشارات

 و فرهنوگ  ،سواختار  (سوازمانی  مو  عوا توأثیر  بررسوی (. 3111) موژده  قوادب،  نوژاد  فورج 
 صونعتی  دانشوگاه  مکانیوک  مهندسوی  دانشوکده  در دانوش  بر موديريت )تکنولوژب

 تهران. ،مديريت دانشکده تهران، دانشگاه ارشد، اارشناسی نامهپايان .یرابیرام
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(. 3111) ، مبتبی  دستی گردب، مهدب  دستی گوردب، اوار   یابو تراب  دگودرزب، متمو

 نشريه .بدنییتتربسازمان  ستادب مديران دانش مديريت با انیسازمفرهنگ ارتبا 

 .134-113(، 1)3.ورزشی مديريت

 شورات  در دانش مديريت موف یت و سازمانیفرهنگ رابطه بررسی(. 3117پروانه ) مراد،

 ق ، ق . پردي  تهران، دانشگاه ارشد، اارشناسی نامهپايان. شهر ره

 .(3119) ی رحو  یدسو  ،صوفوب میرمتلوه    مهودب  ،اجلی قشالجوقی  موسی خانی متمدرضا

در زمینووه مووديريت دانووش  هوواسووازمانموودلی بووراب سوونبش میووزان آمووادگی   ارائووه
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