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 چكيده
گ سازماني و مديريت دانش در آموزش و پرورش شهر قيدار به صورت : پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه فرهنهدف

توصيفي و پيمايشي انجام يافته است. جامعه آماري در اين پژوهش شامل مديران و معاونين آموزش و پـرورش شـهر قيـدار    
نتخاب گرديـد.: بـراي   نفر به عنوان نمونه آماري ا 130نفر بود كه با استفاده ازروش نمونه گيري مورگان انجام شد  195كه 

گويـه داراي   24گردآوري داده ها در اين پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شدكه پايايي پرسشنامه مديريت دانش الوسن با 
درصـد پايـايي مـي     91گويـه داراي   24درصد پايايي مي باشد و پايايي پرسشنامه فرهنگ سازماني كامرون و كويين بـا   88

باخ نشان مي دهد كه پرسشنامه هاي به كار برده شده توسط مححق از پايايي بـااليي برخـوردار   باشدكه ضرايب (آلفا) كرون
در سـطح آمـار توصـيفي (ميـانگين و انحـراف        Spss20هاي اين پژوهش از طريق نرم افزارمي باشد. تجزيه و تحليل داده

پاسـخ  دهنـدگان وضـعيت     ام قـرار گرفـت.  استاندارد) و استنباطي (همبستگي پيرسون و رگرسيون گام به گـام) مـورد انجـ   
يافته هاي پـژوهش حـاكي از آن    و فرهنگ سازماني و مديريت دانش را در آموزش و پرورش قيدار قوي ارزيابي كرده اند

مولفه هاي مديريت دانش بـه   نماد فرهنگ سلسله مراتب با كه بين نماد فرهنگ وضعيت ساالر، نماد فرهنگ خانواده، است
درصدي ضريب  9/29از كل مقدار  همچنين براساس نتايج تحليل رگرسيون،. ستگي معناداري وجود داردكلي همب صورت

درگـام دوم   درصد، 23، 480/0ضريب بتاي  با نماد فرهنگ وضعيت ساالر تعيين مالك،درگام اول تحليل رگرسيون متغير
ضـريب   وم متغير نماد فرهنگ سلسله مراتب بـا درصد و در گام س 2/5، 239/0نماد فرهنگ خانوادگي با ضريب بتاي  متغير
 .درصد توانستند مولفه هاي مديريت دانش را پيش بيني و تبيين كنند 7/1، 142/0بتاي 

 .آموزش و پرورش مديريت دانش، فرهنگ، فرهنگ سازماني، واژگان كليدي:
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 مقدمه
ه، فرهنگ سازماني است. سـازمان هـا هـم    يكي از مفاهيمي كه طي دهه هاي اخير به شدت در تفكر مديريتي نفوذ داشت

 مجدد تحقيقات آغاز بايد را هشتاد دهةچون جوامع ، داراي فرهنگ مربوط به خود هستند كه باعث تمايز آن ها مي شود. 

 گرفتـه  نشـأت  سـازماني  فرهنگ روي بر بيشتر تحقيقات انجام براي شمارآورد. عالقه به سازماني فرهنگ مسئله روي بر

 شـدن  جهـاني  آغـاز  دهـة  هشـتاد،  دهـة  ، اوالً كـرد.  اشـاره  تـوان  مـي  مـوارد  اين به ازجمله باشد. مي اگونيگون ازعوامل
در  ثانيـاً،  بـود.  روز بحـث  هـا،  سازمان گونه اين كاركنان بين هماهنگي بحث لذا باشد؛ مي كارها و كسب و سازمان ها 

 دانسـت. ثالثـاً ،   مـرتبط  سـازمان  فرهنـگ  نـوع  بـه  تـوان  مي را سازمان مختلف عملكرد سطوح كه شد مشخص دهه اين

 راحتـي  فرهنگ به از برخي زيرا كند؛ عمل پايدار رقابتي مزيتهاي ايجاد براي عنوان منبعي به تواند مي سازماني فرهنگ

 رقيـب قابـل   يـك  مثابـة  بـه  ژاپن صنعتي و اقتصادي قدرت ظهوربه توان  مي هم چنين، و نيستند توسط رقبا تقليد قابلت

داننـد  فرهنگـي بـين دو كشـور مـي      هـاي  تفـاوت  آنـرا  عمـدة  داليل از يكي محققان كه كرد اشاره برابرآمريكا در توجه
). در بين رشته هاي علمي مختلف بر روي فرهنگ سازماني توافق نظري وجود نـدارد؛ بـا ايـن    16: 2006كويين و كامرون،(

حكم تعبير كرده اند كه موجبات پايداري سـازمان را فـراهم   وجود، از ديدگاه سازماني، فرهنگ را به عنوان يك زنجير مست
فرهنگ سازماني، بخاطر اثربخشي و تأثيرات چشم گيري كه بر سازمان هـا دارد،  ). 647: 2007مي كند (كورت و چرمك،

. از توجه زيادي را به خود اختصاص داده است. در سال هاي اخير اين توجه به سيستم هاي آموزشي نيز سرايت كرده است
ميان عناصر مختلف تشكيل دهنده ي سيستم هاي آموزشي در مدارس، معلمان به عنوان هسته ي مركزي و مجريان حقيقـي  
دستگاه تعليم وتربيت مطرح اند و تأثير رفتارهاي آنان بر جامعه به اندازه اي زياد است كه مي توان گفت سـعادت مملكـت   

وزه در عرصه هاي مختلف وجود دارد، زمينه توجه به فرهنـگ سـازماني را   در دست آن ها است. از طرفي تحوالتي كه امر
مطرح كرده است، زيرا فرهنگ سازماني بر جنبه هاي مختلف مديريت ازجمله مديريت دانش اثري پر رنگ دارد. مديريت 

ر به كسب دانـش  دانش مهم ترين فعاليت يك سازمان است. دانش باعث خلق مزيت رقابتي مي شود و سازمان هايي كه قاد
 كاري مورد نياز خود و استفاده درست از آن نباشند در عرصه رقابت محكوم بـه شكسـت هسـتند. يكـي از  ابزارهـايي كـه       

را در تأمين اين اهداف ياري كند، مديريت دانش است. اما اين به تنهايي كافي نيست، چرا كه موفقيت  سازمان هامي تواند 
از جمله مديريت دانـش تـا حـدود زيـادي بـه حمايـت و پشـتيباني فرهنـگ سـازماني از آن           سازمان در اجراي هر استراتژي

اولين قدم در اين راه اين است كه افراد و دارندگان اين دانـش آمـادة حمايـت از فراينـد هسـتند يـا        استراتژي بستگي دارد.
تقسـيم شـده باشـد. چـرا كـه فرهنـگ       ي متشـكل  سازمان هاخير؟ و اين نيازمند فرهنگ حمايت شده اي است كه بين تمام 

سازمان بخش پيچيده اي از ارزشها و عقايد كاركنان را شامل   مي شود؛ اين ارزشها بر نحوه ي نگرش و نهايتا رفتـار افـراد   
در محيط كاري مؤثر خواهد بود. تنها با بررسي تغيير  و ايجـاد يـك فرهنـگ سـازماني مناسـب و انعطـاف پـذير اسـت كـه          

ريج الگوي تعامل بين افراد را در سازمان تغيير داد و از مديريت دانايي به عنوان يك مزيت رقابتي بهره گرفت توان به تد مي
بايد محيطي براي اشتراك، انتقال و تقابل دانش در ميان اعضا به وجود آورنـد و افـراد را در جهـت بـا      سازمان هااز اين رو 

 ).123: 1995(نونكا، مفهوم كردن تعامالتشان آموزش دهند.
براي تبديل شدن به سازمان دانش محور در صورتي موفقيت آميز  خواهد بود كه ويژگي هاي  سازمان هاتالش  

وجود داشته باشد. دانش در صورتي مي تواند به طور موثر در  سازمان هافرهنگي مورد نياز براي اجراي مديريت دانش در 
گ سازمان قرار گيرد. همچنين از فرهنگ سازماني مي توان به عنوان يك سازمان خلق و تسهيم شود كه مورد حمايت فرهن
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شود كه افراد در تالش  اهرم قدرتمند براي تقويت رفتار  سازماني استفاده نمود. فرهنگ سازماني ضعيف مانع از آن مي
 ).45: 2005ند(وانگ،براي نگه داشت پايگاه قدرت شخصي و كارايي خويش دانسته هاي خود را تسهيم كرده و منتشر ساز

  شود؛ بلكه بـه  عنوان يك سرمايه محسوب مي  تنها به  دانش يك منبع كليدي در هر سازماني است. در دنياي امروز، دانش نه
شـود. لـذا در عصـر دانـايي كـه در آن دانـش بسـان مهمتـرين سـرمايه           تلقـي مـي   سازمان هاعنوان مهمترين سرمايه نيز براي 

نيازمند رويكرد مديريتي متفاوت نسبت به مسائل سازمان و كاركنان هستند. حفظ و نگهداري  هاسازمان شود،  محسوب مي
اي در موقعيت و كسب مزيت رقـابتي بـراي سـازمان     كننده  و پرورش ظرفيت يادگيري آنان نقش تعيين سازمان هاكاركنان 

يـد بخشـي از سياسـتهاي اسـتاندارد سـازمان باشـد       دارد. لذا همانند مديريت منابع فيزيكي مانند پول، مـديريت دانـش نيـز با   
به منظور استفاده از دانش بايد به سرعت در فعاليتهاي مربوط به مـديريت دانـش    سازمان ها). 89: 1391(ابراهيميان جلودار، 

هـا اسـت.    ي اي نيازمند ايجاد تغييرات در فرهنـگ سـازماني، فنـون و فنـاور     موازنه ايجاد كنند. عموما برقراري چنين موازنه 
هاي مهم و بهبود عملكردهاي مبتني بر دانش   تر در موضوع با تكيه بر دانش برتر امكان اتخاذ تصميم هاي معقول  سازمان ها

به دنبال آن است تا نحـوه   سازمان هايابد. از اينرو مديريت دانش مقوله مهمتر از خود دانش محسوب مي شود كه در   را مي
هاي فرد و سازمان را به دانش و مهارتهاي فردي و گروهي را تبيين و روشن كند. فقط با بررسي و   هتبديل اطالعات و دانست

فراد را در سازمان تغيير داد و از بين اتوان به تدريج الگوي روابط  پذير است كه مي تغيير فرهنگ سازماني مناسب و انعطاف
 ).49: 1389گودرزوند و ديگران، مديريت دانش به عنوان يك مزيت رقابتي بهره گرفت(

هدايت دانش فردي در راستاي اهداف سازماني مستلزم ايجاد محيطي است كه افرادسـازمان بايكـديگردرتعامل مـداوم    
يت  هرسازماني درتحقق مـديريت دانـش، مسـتلزم درگيرشـدن همـه      و حصول موفق. بوده ودردانش همديگر شريك باشند

. براين اساس،فرهنگ سازماني ايده آل مديريت دانش بايد بـه نحـوي   )124: 2001باهات، ( كاركنان دراجراي آن مي باشد
سـتن باشـند   تحول يابد كه افراد درون سازمان براي ارتقاء عملكرد خود به طور مـداوم بـه دنبـال يـادگيري، مشـاركت و دان     

ژانگ، (،آنچه را كه مي دانند درسراسر سازمان اشاعه دهند و درقالب خزانه هاي مربوط به مديريت دانش سازماندهي كنند 
، اطالعـات را  روزمـره دانش را در بطـن و مـتن خـود دارنـد و طـي رونـد        ي آموزشي،سازمان هانظر به اينكه  ). 34: 2005

راهبردها و تجارب ، مبناي تصـميم گيـري و اقـدامات آينـده      ها، با در آميختن ارزشپردازش و به دانش تبديل مي كنند و 
سـازمان آمـوزش و   . آگـاهي و دانـش آفرينـي آگاهانـه اسـت     . چه دراين فرآيند مهم اسـت  آن. سازمان را شكل مي دهند

ديـد از ديربـاز از مهمتـرين    ايجاد نوآوريها و در نتيجه خلق دانـش ج . پرورش عمده ترين مركز توليد و اشاعه دانش هستند
كاركردهاي مؤسسات آموزشي به شمار آمده و دراين راستا بيشـترين اهتمـام جامعـه آموزشـي در ارتقـاء دانـش و تقويـت        

اين منابع نه تنها شامل منابع اطالعاتي بلكه نيروهـاي فكـري و منـابع    . سرمايه هاي فكري با بهره مندي از منابع موجود است
شد كه الزم است با بكارگيري شيوه هاي صحيح مديريت ، شناسايي و به گونه اي سازمان يافته مـورد بهـره   انساني نيز مي با

با نظربه درك اهميت اين موضوع كه در عصر فناوري اطالعـات مؤسسـات آموزشـي بـه عنـوان مراكـز       . برداري قرارگيرد
دانش هستندالزم اسـت جايگـاه مـديريت دانـش در     توليد و اشاعه دانش بيش از هرسازمان ديگري نيازمند اجراي مديريت 

هاي  نظام آموزش و پرورش تصريح شده،آنگاه با نظربه مولفه هاي اصلي مديريت دانش، روندي را براي هماهنگي فعاليت
مربوط به فرايندهاي توليد تدبيركرد و بدين وسيله ارزش سرمايه هـاي فكـري را بـراي حضـوري فعـال و مسـتمردر جامعـه        

 ).341: 2000(راولي، تصوير كشيد بشري به
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كننده دانش هستند،  محور كه توليدكننده و مصرف  ي دانشسازمان هاعنوان  به سازمان آموزش و پرورش در اين ميان 
كنند.بـه همـين دليـل     عنوان يكي از منابع حياتي توسـعه و پيشـرفت اجتمـاعي ايفـا مـي      نقش مهمي در خلق و انتقال دانش به

اي مـؤثر مـديريت    هاي دانش بنيان بايد سازگار با رويكرد مديريت دانش باشد تـا بتـوان بـه شـيوه      سازمان سازماني  فرهنگ
ي آموزشي به كار گرفت. با توجه به اين كه اداره آمـوزش و پـرورش شـهر قيـدار از يـك      سازمان هاگونه  دانش را در اين

نـش برخـوردار نيسـت و كاكنـان ايـن اداره هـيچ گونـه        الگوي ثابت فرهنگي نامشخص براي ايفاي هر چه بهتر مـديريت دا 
انطباقي با دانش و فن آوري روز ندارند . و هيچ گونه تالشي در اين رابطه در بين كاركنـان اداره صـورت نگرفتـه اسـت و     
 دانش موجود در بين كاركنان مربوط به سالهاي دور مي باشد و همچنين نامناسب بـودن سـاختار و تركيـب نيـروي انسـاني     

موجود در اداره ي آموزش و پرورش شهر قيدار از نظر تحصيالت و فراواني كاركنان با مـدرك تحصـيلي غيـر دانشـگاهي     
مشغول كار در اين اداره مي باشند و ناتواني اداره ي آموزش و پروش شهر قيدار در جذب و نگهداري كاركنـان توانمنـد ،   

بررسـي رابطـه بـين فرهنـگ سـازماني بـا         ال رسيدن به پاسخ سـوال كارآمد ومتخصص باعث شده كه در اين پژوهش به دنب
مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر قيدار مي باشد و همچنين بطور خاص پاسخ به سوال آيا فرهنگـي كـه از   

 كند وجود دارد؟ و اين چه نوع فرهنگي است؟ موفقيت مديريت دانش در سازمان حمايت مي
) به بررسي چگونگي رابطه ميان ميزان موفقيت اشاعه سيستم هاي مـديريت دانـايي   1386زاده (پژوهش سلمان طاهر  در

با نوع فرهنگ سازماني پرداخته شده است. نتايج بدست آمده حاكي از اهميت بسيارزياد نوع فرهنگ سـازماني درموفقيـت   
دوستي در ارتبـاط بـين افـراد سـازمان ) و     اشاعه سيستمهاي مديريت دانايي در سازمان است . سطح جامعه پذيري ( كيفيت 

اتحاد سازماني ( توانايي پيگيري گروهي اهداف مشترك به طورموثر وكارا،بدون درنظرگرفتن عالقه هاي شخصي )كه بـه  
واسطه اين دو عامل فرهنگ سازماني ارزيابي مي شود. داراي تاثيرات قابل توجهي در موفقيت يـا شكسـت، پيـاده سـازي و     

ه مـديريت امـري الزم و   هـا بوسـيل   هاي مديرت دانايي در سازمان هستند كه در نظر گرفتن و آگـاهي از آن  مپذيرش سيست
ــت.  ــروري اس ــاد         ض ــراد، ايج ــه اف ــري روحي ــكل گي ــزه و ش ــوجهي را در انگي ــل ت ــوب قاب ــاثيرات مطل ــذيري ت ــه پ جامع

دارد.اتحـاد نيـز داراي تـاثيرات     خالقيت،كارگروهي، پذيرش ايده هاي جديد، بـه اشـتراك گـذاري اطالعـات در سـازمان     
مطلوب همچون خلق تفكر واحد نسبت به اهداف و رسالت سازمان،پاسخ سريع به تغييرات محيط بي ميلي نسبت به پذيرش 

 كارآمدي ضعيف و اطمينان افراد به اعمال منصفانه كارفرما هايشان مي باشد.
فرهنگ سازماني براساس مدل گلـوب ومـديريت دانـش    بررسي رابطه بين « ) تحت عنوان 1388در پژوهش شريف نيا (

به اين نتيجه رسيده است كه بـين فرهنـگ سـازماني و مـديريت دانـش در سـازمان بنـادر و        » در سازمان بنادر و دريانوردي 
دريانوردي رابطه معني دار و مثبتي وجود دارد يعني هرچه قدر در زمينه فرهنگ سازماني و متغييرهـاي آن تـالش بـه عمـل     

يـازده عامـل    1997 – 2005) از سـال  1386آيد،تاثير مثبتي بر مديريت دانش حاصل مي شود. همچنـين در تحقيـق دارمـي(   
) در 2009فرهنـگ اسـت. تحقيقـي كـه توسـط برنـد و جـانس (        آن هاموفقيت مديريت دانش را شناسايي كرد كه يكي از 

ام داده است. يافته هاي پژوهشي وي حاكي از ارتباط خصوص ارتباط بين مديريت دانش و فرهنگ سازماني درآمريكا انج
بسيار قوي بين مديريت دانش و فرهنگ سازماني است. يافته هاي اين پژوهش فرهنگ مناسب بـراي مـديريت دانـش را بـه     
اين صورت معرفي مي كند. الف) فرهنگ مناسب براي مديريت دانش، به دانش و صـاحبان آن بهـا مـي دهـد. ب) در ايـن      

 كاركنان انگيزه بيشتري براي كسب و انتقال دانش دارند. ج) با ايده هاي مختلف به نرمي برخورد مي شود.فرهنگ،
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انجام » بررسي نقش فرهنگ سازماني در اجراي موثر مديريت دانش « ) به منظور 2000» (النگ وفاهري « مطالعه اي توسط 
ا دانش را شروع و مديريت كرده بودند،تحت پوشش قـرار مـي   سازمان را كه پروژه هاي مرتبط ب 24شده است. اين مطالعه 

ي سـازمان هـا  با مديران دانش در قسـمتهاي مختلـف توليـد و خـدمات      آن هاداد. روش اين مطالعه مبتني بر مصاحبه بود و 
ديريت دانش مذكور مصاحبه كردند. نتايج اين مطالعه نشان دادكه: الف) ارتباط سازماني موثر در سازمان در اجرا و حفظ م

در سازمان نقش كليدي ايفا مي كند. ب) محتواي تقابل اجتماعي و رابطه افـراد در سـازمان بـا ايجـاد، تقسـيم و اسـتفاده از       
از طرف سلسله مراتب باالي سـازمان در رابطـه    آن هاج) حمايت از افراد و تشويق به موقع  مديريت دانش كمك مي كند.

يي كه كاركنان در آن به نوآوري و ايده هاي جديـد تشـويق مـي    سازمان هاد)  همي دارد.بين افراد و دانش سازمان نقش  م
ه) اين مطالعـه ايـن فـرض را كـه مـديريت       شوند. افراد ميل و رغبت بيشتري به تسهيم دانسته هاي خود با ديگران داشته اند.

 رار مي دهد.موثر دانش به طور مستقيم با فرهنگ سازمان در ارتباط است را مورد تاييد ق
 

 الگوي فرهنگ سازماني
در اين پژوهش براي شناخت فرهنگ سازماني، از مدل و پيمايش فرهنگ سازماني كـامرون و كـويين  كـه   بـه نسـبت      
جديدتر و كاملتر است، استفاده مي شود.حجم  وسيعي از پژوهش ها و پرسشنامه هايي وجود دارند كه مدعي اندازه گيـري  

بيشتر به  سواالتي در زمينه جو سازماني و اينكه  سـازمان چـه احساسـي درمـورد كاركنـان       آن هاامي فرهنگ هستند، اما تم
خود دارد، محدود مي شود. اما مدل فرهنگ سازماني كامرون و كوئين  به  جاي آنكه بـر روي جـو عـاطفي و كلـي محـل      

طـور مسـتقيم  بـر عملكـرد سـازماني تـاثير مـي         كارتمركز پيداكند، به مفروضات، ارزش ها و اعتقاداتي تكيـه دارد كـه بـه    
گذارند.  فرهنگ سازماني كامرون و كويين ابزار قدرتمندي  است  كه رهبران ، مديران، مشاوران ، پژوهشگران ،كاركنـان  

 آن ها و ذي نفعان  كليدي را  قادر مي سازد  تا  تاثيري  كه  فرهنگ سازماني بر عملكرد سازمان دارد را  دريافته و همچنين
(منوريـان   را قادر مي سازد تا نحو، هدايت  مجدد  فرهنگ سازمان به سوي اثربخشي و عملكرد باالي سازمان را ياد گيرنـد 

 گونه فرهنگي شامل موارد زير مي باشد. 4گونه فرهنگي را بيان مي كند. اين  4). كويين 50: 1387وديگران،
ه مراتب اين است كه بسيار ساختار يافته و رسميت يافته از ويژگي هاي فرهنگ سلسل فرهنگ سلسله مراتبي: •

است. رويه ها معين مي كند كه افراد چه كار بايد بكنند و رهبران بهترين هماهنگ كننده ها و  سازمان دهنده هاي تفكر 
. هدف بلند در بهره وري هستند. حفظ يك سلسله قوانين و سيايتهاي رسمي ، اجزاء سازمان را به يكديگر پيوند مي دهد

 ).127:  1999مدت سازمان در ثبات و عملكرد به همراه بهره وري ، عمليات هموار است(كويين ، 
فرهنگ بازار معموال از طريق مكانيزم هاي اقتصادي بازار و بخصوص مبادالت پولي گردانده مي  بازار: فرهنگ •

روش و استراتژي پرتكاپو به سوي سودآوري و  شود. اساس مفروضات و ارزش هاي بنيادي فرهنگ بازار بر پايه اهداف
كارايي سوق مي يابد و جنرال جورج بتول معتقد است فرهنگ سازماني بازار تمايل به حفظ موقعيت رقبا با ثابت قدمي 
در اهداف ، رقبا را مغلوب مي كنند. در اين فرهنگ كار نتيجه مدار مي باشد. رهبران بادوام و ثابت قدم هستند و آن 

ي كه باعث پيوند اجزاء به يكديگر مي شود تاكيد مي شود بر پيروزي و مفاهيم بلند مدت ، عمليات هاي رقابتي و چيز
تاكيد بر دستيابي به موفقيت و تحقق اهداف است. عبارت موفقيت در اين فرهنگ ، شراكت و نفوذ در بازار تعريف شده 

 )245: 2001است.(كويين، اسپيرزر، 
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ومين شكل ايده آل از فرهنگ سازماني فرهنگ قبيله اي ناميده مي شود، به اين علت كه س فرهنگ قبيله اي: •
سازمان همانند يك خانواده است. مفروضات بنيادي فرهنگ قبيله اي بيان مي كند كه : الف) محيط از طريق فرهنگ 

. ج) وظيفه مديريت عالي قدرت گروهي و توسعه منابع انساني بهتر اداره مي شود. ب) مشتريان به مثابه شركاء هستند
 ).255: 2001دادن به كاركنان و كمك در جلب مشاركت، تعهد و وفاداري كاركنان مي باشد. (كويين،اسپيرزر، 

بعد از تغيير جهاني از عصر صنعتي به عصر اطالعات چهارمين شكل از فرهنگ پديدار  فرهنگ وضعيت ساالر: •
فروضاتي هستند كه سازمان ها با تدارك خدمات و محصوالت جديد گشت، نوآوري ابداع، ابتكار و پيشگامي م

به موفقيت دست مي يابند. فرهنگ وضعيت ساالر يا ادهوكراسي وظيفه اصلي مديريت را  آن هاآتي از طريق 
پرورش كارآفريني، خالقيت و تاكيد بر برتري مي داند و از نوآوري براي رسيدن به سود آوري و منافع بهره مي 

  گيرد.
 الگوي مديريت دانش 

مدل مديريت دانش روشي كه مديريت دانش در يك سازمان عملي و اجرايي مي شود را توصيف و ترسيم مي كنـد و  
اين توصيف بايد به عنوان بخشي از برنامه مديريت دانش در نظر گرفته شود. مدل مـديريت دانـش بخـش اصـلي مـديريت      

). در اين تحقيق، براي بررسـي مـديريت دانـش    122: 2003مان است. (چاين،دانش در ايجاد فرهنگ مديريت دانش در ساز
در آموزش و پرورش شهر قيدار ، از مدل مديريت دانش شرون الوسون كه از تركيب و انطبـاق فازهـاي ويـگ ، پـاريخ و     

 ه شده است.هورويچ و آرماكوست به دست آمده كه از جامعيت و اينكه جزء مدل هاي معروف جريان دانش است استفاد
 شرون الوسون فرايندهاي مديريت دانش را به شرح زير بيان مي كند.

يك طراحي از دانش، داده ها، اطالعات و معماري هاي مورد نياز  سازمان هادر اين مورد بسياري از  دانش آفريني: •
 داخلي و خارجي ايجاد كرده اند. 

تواند توسعه بدهد را بخرد، به اين صورت كه با  سازمان مي تواند دانش جديدي را كه خود نمي جذب دانش: •
استخدام كارشناسان مي تواند از تخصص و دانش آن ها براي رسيدن به اهداف به اهداف سازمان كمك بگيرد. يكي 
از راه هاي ديگر بدست آوردن دانش جديد، همكاري و مشاركت با ساير رقبا در حيطه كاري سازمان است تا بتوانيم 

 كارات ساير سازمان ها و موسسات استفاده نماييم.از قوه ابت
دانش جديد بايد در زمينه اي قرار گيرد كه عملي شود، جايي كه بينش هاي بشر يا دانش  سازماندهي دانش: •

ضمني ضبط شود و همرا با دانش صريح سازماندهي گردد. كه اين سازماندهي دانش باعث دسترسي آسان و 
 سط افراد مي شود.بخصوص بكارگيري سريع آن تو

دانش سازماني كه يكي از مزيت هاي رقابتي سازمان است بايد به روز حفاظت و نگهداري شود.  ذخيره دانش: •
نگهداري اطالعات ، اسناد و تجارت، نيازمند مديريت است. كدگذاري عالوه بر اين كه در توسعه دانش اشتراك 

 شمار مي رود. گذاري موثر است يكي از راه هاي حفاظت از دانش به

در اين امر استفاده از زبان واضح و روشن براي انتقال دانش ، قرار دادن پاداش هايي براي به اشتراك  انتشار دانش: •
 گذاري دانش، حمايت فرهنگ سازماني از اشتراك و انتقال دانش مي تواند موثر باشد.
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توجه مديريت دانش به اين نكته است كه دانش موجود در سازمان ها به كاربرده شودتا بتواند به  بكارگيري دانش: •
سود دهي سازمان منجر شود. تركيب  وظايف روزانه با وظايف در ارتباط با مديريت دانش ، حمايت مديران عالي و 

 )105: 1391حسن مرادي ، استفاده از دانش براي رقابت و افزايش كارايي موثر خواهد بود.(قيومي و 
بررسي پيشينه  نظري و عملي پژوهش نشان مي دهد كه بين (فرهنـگ سـازماني) و (مـديريت دانـش) رابطـه معنـاداري       

قيـدار بـين   وجود دارد. در تحقيق حاضر محقق در صدد ان است تا ببيند كه آيا از لحاظ عملي در آموزش و پـرورش شـهر   
 داري وجود دارد يا خير ؟طه معناديريت دانش) رابم) و (فرهنگ سازمانيمتغيير هاي (

 را ارائه و مورد بررسي قرار  1پژوهش حاضر با توجه به ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق مدل مفهومي پژوهشي شكل 
 مي دهد.

 
 مدل كلي پژوهش:  1شكل شماره 

 
 اهداف پژوهش

 هدف كلي:
 ن آموزش و پرورش شهرقيدارتعيين رابطه فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازما

 اهداف جزئي: 
 شهرقيدار پرورش و آموزش سازمان در دانش مديريت نماد فرهنگ خانوادگي و تعيين رابطه )1
  پرورش شهر قيدار و آموزش سازمان در دانش مديريت نماد فرهنگ وضعيت ساالر و بين تعيين رابطه )2
 شهر قيدار پرورش و آموزش ازمانس در دانش نماد فرهنگ بازار و مديريت بين تعيين رابطه )3
 پرورش شهر قيدار و آموزش سازمان در دانش مديريت نماد فرهنگ سلسله مراتب و بين تعيين رابطه )4

 دانش بر اساس فرهنگ سازماني  پيش بيني مديريت )5
 

 فرضيه هاي پژوهش
 رد.رابطه وجودداشهر قيدار  بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش )1
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 وجوددارد. رابطه پرورش شهرقيدار و آموزش سازمان در دانش مديريت نماد فرهنگ خانوادگي(قبيله) و بين )2
 رابطه پرورش شهرقيدار و آموزش سازمان در دانش مديريت نماد فرهنگ وضعيت ساالر(ادهوكراسي) و بين )3

 .وجوددارد
 وجود دارد. رابطه ش شهر قيدارپرور و آموزش سازمان در دانش نماد فرهنگ بازار و مديريت بين )4
 رابطه پرورش شهر قيدار و آموزش سازمان در دانش مديريت نماد فرهنگ سلسله مراتب(بروكراتيك) و بين )5

 وجوددارد.

 .دانش را پيش بيني و تبيين مي كند فرهنگ سازماني، مديريت )6
 

   روش
 باشد. روش پژوهش حاضر توصيفي از نوع  همبستگي مي 

  روش نمونه گيري جامعه، نمونه و
جامعه آماري پژوهش را كليه مديران و معاونان مدارس دخترانه و پسـرانه در مقـاطع ابتـدائي،دوره متوسـطه اول، دوره     

نفـر مـي باشـد     196 آن هـا كـه جامعـه    1393 -1394متوسطه دوم و مركز آموزش كودكان استثنايي در شهر قيدار در سال 
با توجه به جـدول ذيـل   مشاهده مي كنيد.  1جامعه و نمونه مقاطع را در جدول شماره تشكيل مي دهد. جزئيات هر كدام از 

كرجسي نمونه گيري انجـام شـد سـپس     -در اين پژوهش روش نمونه گيري ابتدا با استفاده از جدول نمونه گيري مورگان 
رصد مقـاطع نمونـه گيـري نهـايي     درصد هركدام از مقاطع نسبت به تعداد جمعيت محاسبه شد و درنتيجه با در نظر گرفتن د

 انجام شد. 
 مقاطع  تفكيك به آماري نمونه توزيع : 1جدول شماره 

 درصد نمونه جامعه مقطع
 25/30 40 59 ابتدائي

 20/28 35 55 متوسطة دوره اول
 39 50 76 متوسطة دوره دوم

 50/3 5 5 اسثنايي
 100 130 195 مجموع

 
 ابزارپژوهش

مـديريت   پرسشنامه اول، پرسشنامه آوري داده ها ا از دو نوع پرسشنامه استفاده شده است. در اين پژوهش براي جمع
در راستاي پژوهشي جهت بررسي مديريت دانش تهيه شده است. كه بـه ايـن صـورت از دو بخـش تشـكيل يافتـه        دانش

ت مـي باشـد. بخـش    است. بخش اول اطالعات پاسخگو مي باشد كه شامل جنسيت، سن، سابقه خدمت، ميزان تحصـيال 
دوم هم شامل سواالت تخصصي درباره مديريت دانش است.براساس ديدگاه الوسن مديريت دانش شش بعد دارد: خلق 

 4دانش(دانش آفريني)، جذب دانش سازماندهي دانش، ذخيره دانش، انتشار دانش و بكـارگيري دانـش. بـراي هـر بعـد      
پرسش تهيـه شـده اسـت. الوسـن چهـار نـوع فرهنـگ را نيـز          24پرسش مطرح شده است و در مجموع يك پرسشنامه با 
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متناسب با اين ابعاد معرفي كرده اسـت. پرسشـنامه دوم، پرسشـنامه فرهنـگ سـازماني كـامرون و كـوئين مـي باشـد. ايـن           
پرسشنامه از دو بخش تشكيل شده است كه بخش اول شامل سواالت عمومي درباره سن، سـمت، سـابقه خـدمت، ميـزان     

باشد. بخش دوم پرسشنامه نيز شامل سواالت اصلي پرسشنامه مي باشد. هدف از اين بخش ارزيـابي شـش    تحصيالت مي
بعد كليدي براي فرهنگ سازماني مي باشد كه پاسخ دهندگان با توجه به سازمان خود به سواالت پاسخ مي دهند. ضريب 

 91/0اي پرسشنامه دوم يعني فرهنـگ سـازماني   درصد و بر 88/0آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه اول يعني مديريت دانش 
 .به دست آمد

 
 ها يافته

 فرضيه اول: بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجوددارد. 
 ) آمده است.2جهت بررسي اين فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديد كه در نتايج آن در جدول شماره (

 آزمون همبستگي پيرسون بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش : نتايج2ه جدول شمار
 سطح معناداري فرهنگ سازماني  متغير

 001/0 52/0 مديريت دانش

 001/0 46/0 دانش آفريني

 001/0 45/0 جذب دانش

 001/0 47/0 سازماندهي دانش

 001/0 53/0 ذخيره دانش

 001/0 55/0 انتشار دانش

 001/0 44/0 بكارگيري دانش

دانـش آفرينـي همبسـتگي مثبـت و معنـادار      نشان داد كه بين فرهنگ سازماني و زيـر مقيـاس هـاي      2يافته هاي جدول 
 ذخيره دانـش  ،)47/0همبستگي مثبت و معنادار ( سازماندهي دانش، )45/0همبستگي مثبت و معنادار ( جذب دانش)، 46/0(

همبسـتگي مثبـت و   ، بكـارگيري دانـش   )55/0همبستگي مثبـت و معنـادار (   نشانتشار دا ،)53/0همبستگي مثبت و معنادار (
وجـود دارد. نتـايج اشـاره دارنـد كـه       )52/0همبسـتگي مثبـت و معنـادار (   صورت كلـي   و مديريت دانش به) 44/0معنادار (

 ،دانـش  رهذخيـ  ،سـازماندهي دانـش  ، جذب دانـش دانش آفريني، افزايش سطح فرهنگ سازماني با افزايش مديريت دانش، 
 و بكارگيري دانش رابطه معناداري دارد. اين يافته ها فرضيه اول را تاييد مي كند. انتشار دانش

فرضيه دوم: بين نماد فرهنگ خانوادگي و مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش رابطه 
 وجوددارد. 

 آمده است. 3ج آن در جدول شمارهجهت بررسي اين فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديد كه در نتاي
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 آزمون همبستگي پيرسون بين نماد فرهنگ خانوادگي و مديريت دانش : نتايج3جدول شماره 
 سطح معناداري نماد فرهنگ خانوادگي متغير

 001/0 36/0 مديريت دانش

 001/0 34/0 دانش آفريني

 001/0 35/0 جذب دانش

 001/0 31/0 سازماندهي دانش

 001/0 33/0 ذخيره دانش

 001/0 43/0 انتشار دانش

 001/0 40/0 بكارگيري دانش

دانش آفريني همبستگي مثبت و معنـادار  نشان داد كه بين نماد فرهنگ خانوادگي و زير مقياس هاي  3يافته هاي جدول 
 ذخيره دانـش  ،)31/0همبستگي مثبت و معنادار ( سازماندهي دانش، )35/0همبستگي مثبت و معنادار ( جذب دانش)، 34/0(

همبسـتگي مثبـت و   ، بكـارگيري دانـش   )43/0همبستگي مثبـت و معنـادار (   انتشار دانش ،)33/0همبستگي مثبت و معنادار (
وجـود دارد. نتـايج اشـاره دارنـد كـه       )36/0همبسـتگي مثبـت و معنـادار (   صورت كلـي   و مديريت دانش به) 40/0معنادار (

ذخيـره   ،سـازماندهي دانـش  ، جـذب دانـش  دانش آفريني، افزايش مديريت دانش، افزايش سطح نماد فرهنگ خانوادگي با 
  و بكارگيري دانش رابطه معناداري دارد. اين يافته ها فرضيه دوم را تاييد مي كند. انتشار دانش ،دانش

فرضيه سوم: بين نماد فرهنگ وضعيت ساالر و مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش رابطه 
 وجوددارد.

 آمده است. 4بررسي اين فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديد كه در نتايج آن در جدول شماره جهت
 آزمون همبستگي پيرسون بين نماد فرهنگ وضعيت ساالر و مديريت دانش  : نتايج4جدول شماره 

 سطح معناداري نماد فرهنگ وضعيت ساالر متغير

 001/0 48/0 مديريت دانش

 001/0 52/0 دانش آفريني

 001/0 48/0 جذب دانش

 001/0 47/0 سازماندهي دانش

 001/0 44/0 ذخيره دانش

 001/0 51/0 انتشار دانش

 001/0 47/0 بكارگيري دانش



 فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهر خدابنده بررسي رابطه                   1395تابستان 

59 

دانـش آفرينـي همبسـتگي مثبـت و     نشان داد كه بين نماد فرهنگ وضعيت ساالر و زير مقياس هـاي   4يافته هاي جدول 
ذخيره  ،)47/0همبستگي مثبت و معنادار ( سازماندهي دانش، )48/0همبستگي مثبت و معنادار ( شجذب دان)، 52/0معنادار (

همبستگي مثبـت  ، بكارگيري دانش )51/0همبستگي مثبت و معنادار ( انتشار دانش ،)44/0همبستگي مثبت و معنادار ( دانش
وجـود دارد. نتـايج اشـاره دارنـد كـه       )48/0( همبستگي مثبت و معنـادار صورت كلي  و مديريت دانش به) 47/0و معنادار (

ذخيره  ،سازماندهي دانش، جذب دانشدانش آفريني، افزايش سطح نماد فرهنگ وضعيت ساالر با افزايش مديريت دانش، 
  و بكارگيري دانش رابطه معناداري دارد. اين يافته ها فرضيه سوم را تاييد مي كند. انتشار دانش ،دانش

 ماد فرهنگ بازار و مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش رابطه وجودندارد. فرضيه چهارم: بين ن
 آمده است. 5شماره آن در جدول  در نتايجاستفاده گرديد كه  همبستگي پيرسونجهت بررسي اين فرضيه از آزمون 

 آزمون همبستگي پيرسون بين نماد فرهنگ بازار و مديريت دانش : نتايج5جدول شماره 
 سطح معناداري بازارد فرهنگ نما متغير

 113/0 12/0 مديريت دانش

 102/0 13/0 دانش آفريني

 136/0 11/0 جذب دانش

 207/0 08/0 سازماندهي دانش

 129/0 13/0 ذخيره دانش

 143/0 10/0 انتشار دانش

 164/0 09/0 بكارگيري دانش

 جذب دانـش )، 13/0دانش آفريني همبستگي (س هاي نشان داد كه بين نماد فرهنگ بازار و زير مقيا 5يافته هاي جدول
، )10/0همبسـتگي (  انتشـار دانـش   ،)13/0همبستگي ( ذخيره دانش ،)08/0همبستگي ( سازماندهي دانش، )11/0همبستگي (

معناداري وجود دارد. نتـايج اشـاره    )12/0همبستگي (صورت كلي  و مديريت دانش به) 09/0همبستگي (بكارگيري دانش 
ذخيره  ،سازماندهي دانش، جذب دانشدانش آفريني، افزايش سطح نماد فرهنگ بازار با افزايش مديريت دانش، دارند كه 

  و بكارگيري دانش رابطه معناداري ندارد. اين يافته ها فرضيه چهارم را تاييد نمي كند. انتشار دانش ،دانش
ان آموزش و پرورش رابطه فرضيه پنجم: بين نماد فرهنگ سلسله مراتب و مديريت دانش در سازم

 وجوددارد. 
 آمده است. 6جهت بررسي اين فرضيه از آزمون همبستگي پيرسون استفاده گرديد كه در نتايج آن در جدول شماره 
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 آزمون همبستگي پيرسون بين نماد فرهنگ سلسله مراتب و مديريت دانش  : نتايج6جدول شماره
 يسطح معنادار نماد فرهنگ سلسله مراتب متغير

 001/0 30/0 مديريت دانش

 001/0 33/0 دانش آفريني

 001/0 31/0 جذب دانش

 001/0 32/0 سازماندهي دانش

 001/0 27/0 ذخيره دانش

 001/0 34/0 انتشار دانش

 001/0 29/0 بكارگيري دانش

مبسـتگي مثبـت و   دانـش آفرينـي ه  نشان داد كه بين نماد فرهنگ سلسله مراتب و زيـر مقيـاس هـاي     6يافته هاي جدول
ذخيره  ،)32/0همبستگي مثبت و معنادار ( سازماندهي دانش، )31/0همبستگي مثبت و معنادار ( جذب دانش)، 33/0معنادار (

همبستگي مثبـت  ، بكارگيري دانش )34/0همبستگي مثبت و معنادار ( انتشار دانش ،)27/0همبستگي مثبت و معنادار ( دانش
وجـود دارد. نتـايج اشـاره دارنـد كـه       )30/0همبستگي مثبت و معنـادار ( صورت كلي  نش بهو مديريت دا) 29/0و معنادار (

ذخيـره   ،سازماندهي دانـش ، جذب دانشدانش آفريني، افزايش سطح نماد فرهنگ سلسله مراتب با افزايش مديريت دانش، 
  م را تاييد مي كند.و بكارگيري دانش رابطه معناداري دارد. اين يافته ها فرضيه پنج انتشار دانش ،دانش

 فرضيه ششم: فرهنگ سازماني، مديريت دانش را پيش بيني و تبيين مي كند.
 آمده است. 8و 7جهت بررسي اين فرضيه از تحليل رگرسيون گام به گام استفاده گرديد كه نتايج آن در جدول 

رهنگ سازماني با ، تحليل واريانس و مشخصه هاي آماري نمادهاي فخالصه مدل رگرسيون: 7جدول شماره
 مديريت  دانش

 شاخص
 مدل

مجموع  
 مجذورات

درجه 
 آزادي

ميانگين 
 مجذورات

F  سطح
 معناداري

R  ضريب
 تبيين

ضريب 
 تغييرات

 230/0 230/0 480/0 001/0 33/57 64/5965 1 64/5965 رگرسيون 1

      39/141 192 34/19980 باقيمانده
 052/0 282/0 531/0 001/0 50/37 93/3657 2 87/7315 رگرسيون 2

      54/97 191 12/18630 باقيمانده
 017/0 299/0 547/0 001/0 01/27 47/2585 3 40/7756 رگرسيون 3

      74/95 190 59/18189 باقيمانده
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 :ضرايب رگرسيون استاندارد و غير استاندارد براي نمادهاي فرهنگ سازماني 8جدول شماره
 شاخص                                 

 مدل
سطح  B β tخطاي استاندارد  ضريب رگرسيون

 معناداري

نماد فرهنگ وضعيت  1
 ساالر

65/5 746/0 480/0 57/7 001/0  

نماد فرهنگ وضعيت  2
 ساالر

79/4 758/0 407/0 32/6 001/0  

001/0 72/3 239/0 753/0 80/2 نماد فرهنگ خانوادگي   

نماد فرهنگ وضعيت  
 ساالر

40/4 772/0 374/0 69/5 001/0  

001/0 10/3 204/0 771/0 39/2 نماد فرهنگ خانوادگي 3  

نماد فرهنگ سلسله  
 مراتب

77/1 826/0 142/0 15/2 001/0  

درصدي ضريب تبيين متغير مـالك،   9/29مشاهده شده معنادار است و از كل مقدار  Fبر اساس نتايج تحليل رگرسيون،
متغيير پيش بيني كننده نماد فرهنگ وضعيت ساالر وارد معادله شد و با ضريب بتـاي   1دل در گام اول تحليل رگرسيون و م

متغير نماد فرهنگ خـانوادگي بـه آن اضـافه     2درصد از تغييرات متغير مالك را تبيين كرد، در گام دوم و مدل  23، 480/0
متغيـر نمـاد فرهنـگ     3و در گام سوم و مـدل   درصد از تغييرات متغير مالك را تبيين كرد 2/5، 239/0شد و با ضريب بتاي 

نمـاد  درصد از تغييرات متغير مالك را تبيين كرد ضـمنا مولفـه    7/1، 142/0سلسله مراتب به آن اضافه شد و با ضريب بتاي 
بازاري پيش بيني كننده معناداري براي مديريت دانش نمي باشد. بقيه تغييرات متغيرمالك توسط متغيرهاي ديگري فرهنگ 

 .ه دراين پژوهش در نظرگرفته نشده اند و وارد مدل نشده اند تبيين ميشوندك
 

 گيري بحث و نتيجه
پژوهش حاضر با هدف تعيين معنـاداري ارتبـاط    سازمان هانظربه اهميت مديريت دانش و فرهنگ سازماني در موفقيت 

م شـد. بـدين منظـور نخسـت كليـات و      بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرقيدار انجـا 
طرح پژوهشي مورد نظر مشخص شد كه منجر به طرح مسئله پژوهشي و اهميت و ضرورت تحقيق و سـپس بيـان اهـداف و    

 فرضيات تحقيق شد.
، و حوضه آن هاو مرور تحقيقات انجام شده، بنيادهاي نظري هريك از متغيرها و مولفه هاي   با بررسي ادبيات تحقيق   

ايـي مشـخص شـدند كـه در جهـت شـفافيت و       ها  و اهداف تحقيق و ارتباط مفاهيم و متغيرها به نحو شايسته  عه فرضيهمطال
 مفهومي بودن مسئله تحقيق نقش بسزايي ايفا كردند.

در فصل سوم با اشاره به روش تحقيق و معرفي جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري و سپس ابزار هاي گـردآوري  
چهارم نتايج هريـك   در فصلآوري شده هاي جمعمشخص شدند. با تجزيه و تحليل داده آن هاا و دقت اندازه گيري هداده

وضعيت ساالر، متغيرنماد  براساس نتايج تحليل رگرسيون مشخص شد كه بين متغيرنماد فرهنگ از فرضيات مشخص شدند.
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 ترتيـب توانسـتند    معنـاداري وجـود دارد و هريـك بـه     فرهنگ خانوادگي و متغير نمـاد فرهنـگ سلسـله مراتـب همبسـتگي     
هاي مديريت دانش را پيش بيني و تبيين كنند و نماد فرهنگ بازار پيش بيني كننده معنـاداري بـراي مـديريت دانـش     مولفه 

ابـد و  رود مـديريت دانـش افـزايش ي   نبود. بنابراين با افزايش ميزان هريك از اين مولفه هـاي فرهنـگ سـازماني انتظـار مـي     
بلعكس. در پايان بايد گفت كه مديريت دانش و فرهنگ سازماني يكي از راه هاي بهبود بخشيدن به شرايط بقـا و موفقيـت   

 . سازمان است و هدايت نمودن دانش  موجود در سازمان يك  امر مهم است و تابعي از فرهنگ كاركنان سازمان  مي باشد

 
 

 منابع
 فارسي

، فصـلنامه مـديريت و   يادگيري الگويي،راهي بسوي توسـعه وبهبـود سـازمان    . )1383(سيدمهدي. الواني ،  •
 .16توسعه ، شماره 

بررسـي اثربخشـي   ). 1391ابراهيميان جلودار، ياسر، روح اهللا ابراهيميـان جلـودار و محمـود ابراهيميـان جلـودار. (      •
پليس، شمارة، صـص   توسعه سازماني مديريت دانش(بامروري بر توانمندي ها و فرايند مديريت دانش)،

104-89. 
 ،اي پـروژه  هـاي  سازمان در دانش مديريت موفقيت در موثر عوامل بررسي ).1386. (هـادي  دارمي، •

 .تهران دانشگاه مديريت دانشكدة نامة پايان
رابطـه بـين مـديريت دانـش و     ). 1389گودرزوند، مهـرداد، نجبـايي، سـيد صـدرا  و هاشـمي، سـيده سـعيده. (        •

 .132، ماهنامه اجنماعي، اقصادي، علمي و فرهنگي، شماره زمانيهاي فرهنگ سا شاخص
مجموعـه مقـاالت اولـين    فرهنگ سازماني و اشـاعه موفـق مـديرت دانـايي ،     ). 1386(سـلمان.  طاهر زاده ،  •

 .كنفرانس ملي مديرت دانش
در بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني براساس مدل گلوب و مديريت دانش ). 1388(رقيه. شريف نيا ،  •

 ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه پيام نور مركز تهران. سازمان بنادر و دريانوردي
، ماهنامـه تـدبير ،    مديريت دانش در سازمان). 1385(مسـلم.  صيف ، محمدحسن ؛ عالي نژاد ، وحيد ؛ صالحي ،  •

 .32شماره 
، فصـلنامه مشـاوره شـغلي     انيبررسـي انـواع فرهنـگ سـازم    ). 1391(نـرگس.  قيومي ، عباس ؛ حسن مرادي ،  •

 .12وسازماني ، شماره 
سـازمان  شناخت فرهنگ سازماني بر اسـاس مـدل دنيسـون در    ). 1385(امير. منوريان ، عباس ؛ بختايي ،  •

 ، چهارمين همايش مراكز تحقيق وتوسعه صنايع ومعادن. صنعتي مديريت
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