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  مقدمه

ــازمان  اساســی ــه س ــرین مشخص ــاي  ت ه

ــرن  ــمند در ق ــش و  أت ،21هوش ــر دان ــد ب کی

ار قدرتمنـدي اسـت   دانش ابـز . اطالعات است

جهـان بـه وجـود     تواند تغییـرات را در  که می

محمـدي  ( ها را ممکـن سـازد   وريآورده و نوآ

  .)9،ص1387،فاتح وهمکاران

رفت شتابان دانـش و  امروزه در عصر پیش

فناوري که سیماي مدارس به کلـی در حـال   

، برخورداري مـدیران و معلمـان از   تغییر است

اصـول و راهبردهـاي    ،فنـون  ،، اطالعاتدانش

ــت  آ ــافی نیس ــایی ک ــه تنه ــی ب ــه موزش ، بلک

کـارگیري و اسـتفاده بهنگـام و     ، بهساماندهی

موزشی امـري  آهاي  طجا از اطالعات در محیب

ــزا  ــروري و الـ ــت مضـ ــی و . (آور اسـ رحیمـ

ــارت ) 18و20صصـــ،1386،نجفـــی بـــه عبـ

تـوان   تر، مدیریت دانش و آموزش را می علمی

افـزاري و تولیـد    از مبادي رشـد جنـبش نـرم   

دانش در مدارس در قرن اطالعـات بـه شـمار    

 آورد، مدیریتی که سازماندهی، بازیابی، انتقال

کنــد،  و نشــر دانــش را از مــدارس آغــاز مــی 

دانــش آمــوزان را بــا ایجــاد  ســرمایه عقالنــی

گیـرد و بـه    هاي راهبردي بـه کـار مـی    انگیزه

که یـادگیري سـازمانی را    حیات دانش چرخه

. بخشـد  ر جامعه سـرعت مـی  د ،نهد بنیان می

در مدیریت نگرش ) 49،ص1382، کرمی پور(

ــگ ســ  ــه   فرهن ــدازه ک ــان ان ــه هم ازمانی ب

تحت تأثیر قرار داده،  هاي بازرگانی را سازمان

ــازم ــاي آموزشــی یــ   اندر س ک سیســتم ه

هاي آموزشـی کـه    مکان. اجتماعی نیز هستند

دهند، فرهنگ  ها را تشکیل می اساس سازمان

اهمیت فرهنگ سـازمانی  . دارندخاص خود را 

هاي آموزشـی بـه حـدي اسـت کـه در       مکان

هاي اخیر محققان مـدیریت آموزشـی را    سال

داده  در این صحنه به انجام تحقیقـاتی سـوق  

هـاي آموزشـی    ه و بـازده سـازمان  ستاد. است

هـاي آموزشـی کـه     در سـازمان . انسان اسـت 

روابط انسـانی اهمیـت دارد؛ مفهـوم فرهنـگ     

مدیر . کند یت بیشتري کسب میسازمانی اهم

توانـد بـا یـک فرهنـگ سـازمانی       مدرسه مـی 

. مناسب مدرسه را از مدرسه دیگر متمایز کند

رتیب فرهنگ سازمانی خـاص مدرسـه   بدین ت

مظفـري و  (د اصالت خود را حفظ کند توان می

ــاران، ــالت مــدیریت  . )20،ص1387همک رس

بـرداري از   موزش و پرورش بهرهآهاي  سازمان

منابع انسـانی   ، توان فکري، استعدادهاتجارب

و این امر  به ویژه مدیران و معلمان خود است

الــب فرهنــگ ســازمانی غنــی کــه مهــم در ق

ها  وانایی، تنیازها و انتظارات دانش ،ها خواسته

ها در آن تناسب پیدا کرده یا به طور  و مهارت

دست  سانیآبه  ،هماهنگ و همسو شده باشد

در  .)24،ص1382،کرمـی پـور  (یافتنی اسـت  
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ــراي   ــع فرهنــگ ســازمانی یــک الزامــی ب واق

فرهنـگ معـرف   . اسـت  مدیریت موفق دانـش 

ها، هنجارها و آداب اجتماعی  اعتقادات، ارزش

ر افراد در سازمان نـاظر  بوده و بر رفتار و کردا

در کـل یـک فرهنـگ حـامی مـدیریت      . است

دانـش آن اســت کــه بــه دانــش ارزش داده و  

. تسهیم، خلـق و کـاربرد آن را تشـویق کنـد    

هـاي مـدیریت    تـرین چـالش در تـالش    بزرگ

 دانش در توسعه چنین فرهنگـی واقـع اسـت   

(Wong, 2005,p.67). 

، از آنجـا کـه محـیط فرهنگـی ســازمان     

تـرین   تـرین و بلندمـدت   ، پردامنـه ترین عمیق

تماعی اکثریت اعضاي یک تأثیر را بر رفتار اج

از طرف دیگـر دانـش نیـز     ،گذارد سازمان می

، رشد دانـش خـود   یک پدیده اجتماعی است

بلکـه مسـتلزم وجـود    . افتد به خود اتفاق نمی

ــت   ــترهاي مناســب اس ــز، ( بس  ،1385رابین

در تضمین جریان بهینه دانش وجود  .)85ص

ک فرهنگ پشتیبان و متناسب عامل مهمـی  ی

در واقـع فرهنـگ سـازمانی زیـر بنـاي      . است

اگــر ســازمان نتوانــد . مــدیریت دانــش اســت

 ،دهـد  که دانش خویش را تغییـر مـی   همچنان

، انطباقی نوین و مبتکرانه با محیط پیـدا کنـد  

 سیبی جـدي خواهـد دیـد   آفرهنگ سازمانی 

(Balthazard & Cook,2004,p.2) . چس نیز

ــید     ــه رس ــه ایــن نتیج ــی ب کــه  در تحقیق

هـاي دانـش    ترین مانع در خلق سازمان بزرگ

ــت   ــه اس ــازمانی نهفت ــگ س ــور در فرهن  .مح

(Chase, 1997,p.60) ــازمان ــد  سـ ــا بایـ هـ

فرایندهاي الزم جهت رشد و پرورش دانش را 

فراهم کنند و در غیر این صـورت احتمـال از   

هـا   پس سـازمان . ت دادن دانش زیاد استدس

هاي آموزشی باید به ایـن   وص سازمانبه خص

ــ ــه مه ــد   نکت ــر نتوانن ــه اگ ــد ک ــه کنن م توج

هاي نهفته افراد را مورد شناسـایی قـرار    دانش

، در اثـر  و به دانش آشکار تبدیل کننـد دهند 

. ها را از دست خواهند داد فراموشی این دانش

ــا اداره مناســب و  ــذا بایــد ب بســتر فرهنــگ ل

برد مـؤثرتر  هـاي کـار   سازمانی مناسب، زمینه

نی همانند بنابراین سازما. دانش را فراهم آورد

 دار تعلیم و تربیـت  آموزش و پرورش که عهده

باشد باید سعی در جهت استفاده از دانش  می

موجود در سازمان داشته باشـد تـا بتوانـد در    

محیط پر رقابت دنیاي امروز صاحبان دانـایی  

هـاي سـازمان را    تـرین سـرمایه   یا همان مهـم 

  . نماید حفظ

به طور کلـی ایـن مقالـه در جسـتجوي     

  :پاسخ به این سؤاالت است که

آیا فرهنگ سازمانی تـأثیر مثبـت در    -1

  اجراي مدیریت دانش دارد؟
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مـدیریت   آیا فرهنگی که از موفقیـت  -2

وجـود   ،کنـد  دانش در سـازمان حمایـت مـی   

  دارد؟ و این فرهنگ چه نوع فرهنگی است؟

  چارچوب نظري -1

ــ  ــگ س ــوعات  ازمفرهن ــی از موض انی یک

. م مدیریت رفتـار سـازمانی اسـت   جالب و مه

محققان و مراکز علمی براي تعریف، شـناخت  

و تأثیر آن بـر رفتـار کارکنـان بسـیار تـالش      

تــرین تعریــف دربــاره  یکــی از کامــل. کردنــد

ــف   ــه تعریـ ــوط بـ ــازمانی مربـ فرهنـــگ سـ

باشد کـه   می) 2001( هوکزینسکی و بوچانان

نسـبتاً  عنوان مجموعـه   فرهنگ سازمانی را به

آداب و  هــا و اعتقــادات،  یکنواخــت از ارزش

داند کـه   ایدار میهاي پ ها و شیوه رسوم، سنت

. یابد می)انتقال(ط اعضاي سازمان تسهیم توس

زیرا ماهیت جمعی  ،این تعریف سودمند است

و بیـان   دهـ د یمـ فرهنگ را مورد توجه قـرار  

کند که فرهنگ در هر دو سـطح عقایـد و    می

ســیف اللهــی و داوري، ( فتارهــا وجــود داردر

ــازمانی   .)35،ص1387 ــگ س ــین فرهن همچن

اي سازمانی، رفتـار  ه شچارچوبی است که ارز

هــاي مخـتص آن ســازمان را   افـراد و گـرایش  

هویـت  فرهنـگ سـازمانی    .نمایـد  تعریف مـی 

 نمایــد مشخصــی بــراي ســازمان تعیــین مــی

(Chouang et al., 2004,p.26)  کــامرون و

ــویین ن ــگ ســازمانی    ک ــز معتقدنــد فرهن ی

 ،شـده  هاي مسـلم فـرض   اي از ارزش مجموعه

باورهاي اساسی، حافظه گروهـی، انتظـارات و   

تعاریفی از موفقیت است که در یک سـازمان  

آن ایــدئولوژي رایجــی را    موجــود اســت و  

کند که افـراد در ذهـن خـود بـه      منعکس می

همراه دارند و بیانگر احساس هویت کارکنـان  

نوشــته و نــگ ســازمانی قــوانین نافره. اســت

ــه ــاً ناگفت ــه منظــور  رهنمودهــاي غالب اي را ب

کنـد و   ر سازمان فراهم میسازش با دیگران د

دهـد   ثبات سیستم اجتمـاعی را افـزایش مـی   

(Cameron & Quinn, 2006, p. 14). 

هـاي پیچیـدگی فرهنـگ     یکی از جنبـه 

ــه دو . ســازمانی نحــوه ایجــاد آن اســت چگون

بــران هــاي محیطــی و ره ســازمان بــا زمینــه

اي متفـاوت   مشابه در طـی سـالیان بـه گونـه    

 ،1377 ،شریف زاده و کاظمی( کنند عمل می

فرهنگ سازمانی در  ،از دیدگاه شولز .)32ص 

عـد تکـاملی، داخلـی و خـارجی     امتداد سـه ب 

بعـد فرهنـگ تکـاملی بیـان     . گیـرد  شکل می

زمـان و   کند که فرهنگ سازمانی در طول می

کـه   به طـوري  ،کند امل پیدا میدر مراحلی تک

ــا ایــن چــالش  هــا مواجــه  اعضــاي ســازمان ب

ونی خـود را متوقـف   شوند که فرهنگ کنـ  می

از نظـر بعـد   . ن را تغییر دهنـد کنند و یا آ می

ــان   شــکل ــی فرهنــگ، شــولز بی ــري داخل گی

کند که فرهنگ سـازمانی نتیجـه شـرایط     می
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. دکنـ  اخلی است که سازمان در آن عمل مید

هـاي تولیـد    ک سـازمان از فرآینـد  یعنی اگر ی

داراي فرهنگ  ،کند شده استفاده میاستاندارد

گیـري   بعـد سـوم شـکل   . باشـد  میفرآیندگرا 

گیـري از نظـر    فرهنگ از دیدگاه شولز شـکل 

در ایـن فرهنـگ    .باشـد  فرهنگ خـارجی مـی  

ش اعضاي سـازمان بـه   محیط خارجی و واکن

کننـــده نـــوع فرهنـــگ  آن محـــیط تعیـــین

 .)8،ص1385،ارجمندي( اشدب گرفته می شکل

هـاي سـازمان    فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه

طالعـات و تحقیقـات نشـان    م. گذارد تأثیر می

ــدوین اهــداف،   مــی ــر ت دهــد کــه فرهنــگ ب

اسـتراتژي، رفتـار فـردي، عملکـرد سـازمانی،      

، انگیزش و رضایت شغلی، خالقیت و نـوآوري 

و میزان مشارکت کارکنان  گیري نحوه تصمیم

ــور،  ــد در ام ــداکاري و تعه ــزان ف ســخت  ،می

زارعـی  (گذارنـد   کوشی و مانند آنها تأثیر مـی 

در باب اهمیت فرهنگ  .)58،ص1372متین، 

ــر معتقــد اســت فرهنــگ   ســازمانی، ریبــی ی

وري سازمان است؛  براي بهرهسازمانی اساسی 

کننده عملکرد اثربخش و غیر اثـربخش   تعیین

کننـده الگوهـایی بـراي روابــط     اسـت؛ تعیـین  

ی بین افراد است؛ انسجام و همـاهنگی را  درون

ــراهم  ــرادش ف ــازمان و اف ــراي س ــی ب ــد  م کن

(Ribiere, 2001,p.34).  

شــاخص  39کـامرون وکـویین براسـاس    

ش، با توجـه  همکاران اصلی اثربخشی کمپل و

ــد اساســی  ــه دو بع ــل  درون(ب ــی در مقاب گرای

ــرون ــل  گرا بـ ــات در مقابـ ــرل و ثبـ یی،کنتـ

گ سـازمانی را  چهار نوع فرهن) پذیري انعطاف

به اعتقاد کامرون و کـویین ایـن   . بیان کردند

دسته از معیارهاي اثربخشی سـازمان از ایـن   

هایی  دهنده ویژگی اهمیت دارند که نشاننظر 

صـوص عملکـرد   هستند که مردم آنها را در خ

کـامرون و  . داننـد  یک سازمان ارزشـمند مـی  

شــنهاد کردنــد کــه چــارچوپ     ین پییکــو 

 یتواند به منظـور بررسـ   یم یرقابت يها ارزش

 ي، باورهــایق فرهنــگ ســازمانیــســاختار عم

، يریـ گ می، تصـم يهـا، رهبـر   زهیـ انگ، یاساس

بـه   یر موارد سـازمان یها و سا ، ارزشیبخشاثر

از  یرقـابت  يهـا  ن چـارچوب ارزش یا. کار رود

اسـت کـه در   ل شده ینوع فرهنگ تشک چهار

فرهنـگ   :میپـرداز  یح آن  مـ یادامـه بـه توضـ   

 فرهنـگ قبیلـه،   فرهنگ بـازار،  تب،مرا سلسله

  . ساالر وضعیتفرهنگ 

مراتبی تمرکز بر ثبات  هدر فرهنگ سلسل

ســازمان . کنتــرل و موقعیــت درونــی اســت و

. یافتــه اســت بســیار ســاختاریافته و رســمیت

یـد  کنند که افراد چه کـار با  ها معین می رویه

هـا و   کننـده  بکنند و رهبران بهترین هماهنگ

. وري هسـتند  ي تفکر در بهرهها دهنده سازمان
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بازار تمرکز بـر ثبـات و کنتـرل و     در فرهنگ

نگـی بـر   چنـین فره  .موقعیت بیرونـی اسـت  

آن چیـزي   .کنـد  نظارت و پایداري تأکید مـی 

 ،شـود  ه باعث پیوند اجـزاء بـه یکـدیگر مـی    ک

ــدت،     ــاهیم بلندم ــروزي و مف ــر پی ــد ب تأکی

هاي رقابتی و تأکید بـر دسـتیابی بـه     عملیات

در سازمانی که . و تحقق اهداف استموفقیت 

، بـه  بر آن غالب است) گروهی(فرهنگ قبیله 

ــه  هــا و قــوانین سلســله جــاي رویــه مراتــب ب

تمرکـز  . گـرایش دارد  پایداري و نظارت کمتر

. پذیري و موقعیت درونـی اسـت   آن بر انعطاف

، هاي فرهنگ قبیله یعنی کـار گروهـی   ویژگی

ازمانی تعهد سـ  ،هاي مشارکت کارکنان برنامه

ــین فرهنگــی ســازمان از  . وجــود دارد ــا چن ب

عه منابع انسـانی  طریق فرهنگ گروهی و توس

 سـاالر  وضـعیت هنگ در فر. شود بهتر اداره می

ونـی  پـذیري و موقعیـت بیر   تمرکز بر انعطـاف 

هــاي  آنچــه موجــب اخــتالف ویژگــی . اســت

با سه فرهنـگ پیشـین    ساالر وضعیتفرهنگ 

عمل، ابتکـار و   ابداع، آزادي ،گردد؛ نوآوري می

ها بـا   یشگامی مفروضاتی هستند که سازمانپ

ی از طریق ه خدمات و محصوالت جدید آتئارا

 & Cameron) یابند آنها به موفقیت دست می

Quinn, 2006, p.34). 

  مفهوم دانش  -2

دانش معنا و مفهومی اسـت کـه از فکـر    

پدید آمده است و بـدون آن اطالعـات و داده   

ا  از طریـق ایـن مفهـوم     تنهـ . شـود  تلقی  می

است که اطالعات حیـات یافتـه و بـه دانـایی     

. (Riches, 2004, p.11) شــوند مــی تبــدیل

پاریخ
1
ش فقط از معتقد است که دان) 2001( 

 .ها قابـل درك اسـت   طریق ارتباط آن با داده

آوري شده  هاي خام جمع ها صرفاً واقعیت داده

هــاي ترکیبــی و  هســتند کــه بایــد در مــدل

ت تولید شـود ؛  د جاي گیرند تا اطالعاهدفمن

ــه وســیله مــدل  ایــن اطالعــات تولید شــده ب

رزیابی و تفسیر شده و دانـش  مفهومی ذهنی ا

  ).9، ص 1384،عدلی(آفریند  را می

ــاربردي    ــف ک ــی در تعری ــئله اساس مس

. مدیریت دانش مفهـوم زنجیـره دانـش اسـت    

زنجیره دانش ابتدا توسط کولوپولوس
2
تامز ،

3
 ،

اسپینلو
4

چهار رابطـه در زنجیـره    .طرح شدم  

ــا  ــه انســجام و بق ــر دانــش وجــود دارد ک ء ه

: نـد از ا آنها عبـارت . کند سازمانی را تعیین می

، پاسـخگویی درونـی   )داخلـی (آگاهی درونـی  

ــی( ــخ)داخل ــی ، پاس ــارجی(گویی بیرون  ،)خ

   )خارجی(آگاهی بیرونی 

                                       
1. Parikh.M 
2. Koulopoulos 
3. Toms 
4. Spinello. 
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به عبارت سـاده آگـاهی درونـی توانـایی     

هـا و   ریع مهـارت یک سـازمان در ارزیـابی سـ   

پاسخگویی  .دهد قابلیت اصلی آن را نشان می

ه بـرداري آگـاهی درونـی    درونی توانـایی بهـر  

این موضوع توجه گویی داخلی به پاسخ .است

سـرعت در   هـا بـه   کند که چگونه قابلیـت  می

گویی پاسـخ  .شـود  سازمان به عمل تبدیل می

گویی مـؤثر بـه   بیرونی به وسیله توانایی پاسخ

تمدیدهایی که بیـرون از سـازمان   ها و  فرصت

شـود،   به موقع پاسـخ داده مـی   بوده و با رفتار

ــانگر  .شــود ســنجیده مــی ــی بی آگــاهی بیرون

ــناخت و درك ایــ    ــازمان در ش ــایی س ن توان

هــاي  موضــوع اســت کــه چگونــه بــازار ارزش

ود در خـــدمات و محصـــوالت را درك موجـــ

ی هستند، ایـن  ، مشتریان او چه کسانکند می

، رقبـاي آنهـا   خواهند چیزي میمشتریان چه 

هـاي مـرتبط   و دیگـر نیرو  چه کسانی هستند

ــد   ــود دارن ــازمان وج ــرون از س ــه بی ــازار ک  ب

  ).41-43،صص1387اللهی و داوري، سیف(

تعریف زیـادي از مـدیریت دانـش ارائـه     

توان در یـک   مدیریت دانش را می. شده است

مـدیریت  : تعریف ساده چنـین معرفـی نمـود   

ــته  ــش رش ــیاي  دان ــ علم ــیوه  اس ــه ش ت ک

 ،جانبه را براي  ایجادبرخورداري از حمایت دو

اده از اطالعــات تصــرف، ســازماندهی و اســتف

 ,Haney, 2003).کنـد  تشـویق و تقویـت مـی   

p.174; Bir, 1999)    مدیریت دانـش مطالعـه

فرایند و فناوري به منظـور کسـب،    ،استراتژي

ســـازماندهی، تصـــمیم و کـــاربرد  انتخـــاب،

حیـاتی بـراي کسـب و     ها و اطالعات تخصص

گیــري و  کیفیــت تصــمیمکــار جهــت بهبــود 

به نقـل   ،2005 ،ریچ(وري  سازمان است  بهره

 ،2007 ،از کــاوي ویزولــت راکــول و چــن    

ر یک سطح کلی، مدیریت دانـش  د .)304ص

از فراینـدها  اي  توان به عنـوان مجموعـه   را می

ــر خلــق، اشــاعه و  تعریــف کــ ــاظر ب رد کــه ن

این تعریف مسـتلزم   .گیري از دانش است بهره

تسـهیل   ،خلق ساختارهاي سازمانی، حمایتی

روابط اعضا، اسـتفاده از ابزارهـاي تکنولـوژي    

اطالعــات در شــبکه و توضــیح دانــش اســت  

  .)35، ص 2004 ،گاپتا و شارما(

ــدیر ــراي   م ــادي ب ــافع زی ــش من یت دان

منافع مدیریت دانش در یـک  . ها دارد سازمان

 در دارد؛ )فردي و سازمانی(سازمان در سطح 

مدیریت دانش به کارکنان امکان سطح فردي 

هـا و تجربیـات خـود را از     دهد که مهارت می

طریق همکاري با دیگـران و سـهیم شـدن در    

دانش آنها و یادگیري ارتقاء دهند تا به رشـد  

در ســطح ســازمانی، . دســت یابنــداي  حرفــه

مدیریت دانش چهار منفعت عمده براي یـک  

ــاي  ــازمان دارد؛ ارتق ــازمان از  عمل س ــرد س ک

 وري، کیفیـت و نـوآوري،   طریق کارایی، بهـره 
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ها مدیریت دانش را به منزله یـک   لذا سازمان

آورنـد   مـی  راهبرد و امتیاز رقابتی بـه حسـاب  

  .)36- 38صص ،1387اللهی و داوري،  سیف(

چهار کاربرد اصـلی مـدیریت دانـش بـر     

اساس الگویی بنا نهاده شده اسـت کـه نقـش    

زي دانش در سا تسهیمدانش را  اولیه مدیریت

گـري،   میـانجی  .کنـد  سراسر سازمان تلقی می

  .شناخت درونی کردن کردن، برونی

عبـارت اسـت از برقـراري     گـري  میانجی 

ري یـک  گـ  میانجی .رتباط بین دانش و انسانا

گویی درونـی و  مرحله و گام اساسی در پاسـخ 

نقش آن ارتبـاط دادن جوینـده   . بیرونی است

ع مطلوب شخصی دانش براي آن دانش با مناب

برونـی کـردن عبـارت اسـت از     . جوینده است

برونـی کـردن دانـش     .ارتباط دانش با دانـش 

روي نظم بخشیدن به آگاهی بیرونی و درونی 

درونــی کــردن عبــارت اســت از . تمرکــز دارد

). الؤسـ (رابطه بین دانـش بـا تحقیـق کـردن    

بیرون کشیدن دانش از منبع برونی و پاالیش 

منظور ایجاد ارتباط شخصی با جوینـده  آن به 

شناخت، فرایند خلق یا بازنمـایی  . دانش است

در . بر اساس دانـش موجـود اسـت   تصمیمات 

کـارگیري   ترین شکل خود شناخت از به ساده

تـرین نتیجـه در    تجربه براي تعیـین مناسـب  

فرصـت و یـا    ،بـدیع مورد یک اتفاق جدیـد و  

 ،رياللهـی و داو  سیف( آید چالش به دست می

  .)44-46ص، ص1387

ــی  ــش را م ــدیریت دان ــوان از  اصــول م ت

نظـران   دیدگاه دو تن از مشـهورترین صـاحب  

داونپورت و دالنـگ   .مدیریت دانش بیان نمود

ــین   ا) 1998( ــش را چن ــدیریت دان ــول م ص

ت گرفتـه از افکـار   ئدانش نش :کنند مطرح می

تسـهیم  . افراد است و در افکار افراد جاي دارد

ري رفتارهاي فناو. تماد استدانش مستلزم اع

تسـهیم  . سـازد  پذیر می دانشی جدید را امکان

. دانش باید تشویق شـود و پـاداش داده شـود   

بــراي (حمایــت مــدیریت و تخصــیص منــابع 

هـاي   برنامـه . ضـروري اسـت   )مدیریت دانـش 

اي آزمایشی آغـاز   مدیریت دانش باید با برنامه

. (Davenport et al, 1998, pp.43-46) شـود 

هاي مختلف در مـورد دانـش،    ته به دیدگاهبس

اگر  .تمرکز مدیریت دانش متفاوت خواهد بود

دانش به عنوان یک هدف نگریسته شود، پس 

تمرکـز مــدیریت دانــش بـر جریــان دانــش و   

. فرایندهاي ایجاد، تسهیم و ایجاد دانش است

دانش بـه عنـوان یـک قابلیـت نگریسـته       اگر

ت اصـلی،   ایجاد قابلیـ  مدیریت دانش بر ،شود

نـی و ایجـاد   فهم مزیت اسـتراتژیک دانـش ف  

  کنــــد ســــرمایه هوشــــی تمرکــــز مــــی

(Alavi and Leidner, 2001, p. 111).  
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اســـویبی دو رویکـــرد مهـــم را  بـــراي 

مسیر تکنولـوژي   :مدیریت دانش در نظر دارد

اطالعات مدیریت دانـش کـه برابـر اسـت بـا      

در محققان و کارورزانی که : مدیریت اطالعات

کننـد، بـه مطالعـه و     سـیر فعالیـت مـی   این م

زمینه کـامپیوتر و علـم اطالعـات    تحصیل در 

هاي  آنها در ایجاد ساختار سیستم. زندپردا می

اطالعات با هوش مصنوعی، مهندسی مجـدد،  

مسـیر افـراد   . گروه افزار و غیره درگیر هستند

 :مدیریت دانش که برابر است با مدیریت افراد

، بــه مســیر پژوهشــگران وکــارورزان ایــن  

ــی،   ــه فلســفه، روانشناس تحصــیالتی در زمین

منـد   شناسی، مدیریت و تجـارب عالقـه   جامعه

، بهبود و اصـالح  آنها به ارزیابی تغییر. هستند

نهـا دانـش برابـر    بـراي آ . پردازند ها می مهارت

ــده  ــه پیچی ــدها، مجموع ــا فراین اي از  اســت ب

که به طور هاي پویا، دانش عملی است  مهارت

ــتقیم تغ ــی مس ــر م ــد  یی ــدلی(کنن  ،1384،ع

  .)40ص

هـا نیـز کمـک     مدیریت دانش به سازمان

کند تا از طریق یادگیري و تجدید حیـات   می

. ددانش به شکل مداوم با تغیرات برخورد کنن

مدار مشـکل   اگرچه دستیابی به سازمان دانش

خریـد و   .فنـاوري مـانع آن نیسـت    امـا است، 

تـرین بخـش کـار     نصب فناوري فراوان آسـان 

تـر تغییـر فرهنـگ سـازمان      کار مشکل. ستا

ن رشـد و بـه کـارگیري مناسـب     است تا بتوا

از باالترین سطح مـدیران  هاي دانش را  دارایی

ترین سـطح کارکنـان مـورد تشـویق      به پایین

، بـه نظـر   )178، ص 1383،رادینگ(قرار داد 

سـازي مـدیریت    رسد که در راستاي پیاده می

هـا   نش سه موضوع کلیـدي بـراي سـازما   دان

  .مطرح است

هاي استراتژیک  تدوین برنامه -الف 

هـاي   روش تـدوین برنامـه   :بر مبناي دانش

هاي  اتژیک بر مبناي دانش، همانند روشاستر

امـا بـا لحـاظ کـردن     ریـزي،   مرسوم در برنامه

ــه ســرمایه ــاي دانشــی و فکــري و  توجــه ب ه

. باشـد  هاي تکنولوژیکی دانشی می نگاري آینده

حضور تـیم دانـش در ایـن    یله این کار به وس

  .گردد ها ممکن می ریزي برنامه

: هـاي دانشـی   دهی گروه شکل -ب 

تـرین   مهـم  ،هـا  هاي دانشـی در سـازمان   گروه

. دیریت دانـش در سـازمان هسـتند   مجریان م

قرار است که به خلق، کسب،  هاي دانشی تیم

کـارگیري دانـش در    سازي، انتشار و به ذخیره

هـاي   لـی تـیم  به طـور ک . سازمان کمک کنند

ش در ســطوح مختلــف ســازمان تشــکیل دانــ

  . شوند می

دهـی و دسـتمزد    نظام پاداش -پ 

هاي جبران  بخشی از نظام :مبتنی بر پاداش

واند بر اساس دانش، توسـعه یـا   ت دستمزد می
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هـاي   سـازمان . هیم و تبادل آن شکل گیردتس

هایی  تها و چک لیس محور با ایجاد رویه دانش

مـذکور بـراي هریـک از    براي سنجش مقادیر 

سـازي   کنان، از اهرم انگیزش بـراي پیـاده  کار

 Tat and) نماینـد  مدیریت دانش استفاده می

Stewart, 2007, p.119).  

هایی دارد که  مدیریت دانش زیرمجموعه

. زنـدگی دانـش اسـت    ترین آنها چرخه از مهم

زندگی دانش اساس و پردازش دانـش   چرخه 

. کنـد  ایجاد مـی که یادگیري سازمانی را  است

توان از ابـزار یـادگیري دانسـت     آموزش را می

بخشـد،   دانش را تسهیل میکه گردش چرخه 

تکـار و خالقیـت را بـه آنـان     آموزش جرئت اب

دانش و  م مبتکر شیوه تفهیممعل. کند عطا می

گیري آمـوزش در   عامل چرخه ابتدایی تصمیم

صحنه کـالس اسـت کـه بـا طراحـی، عمـل،       

پیوسته، مدیریت دانـش را  نظارت و ارزشیابی 

اي خـود بـه کـار     از وظـایف حرفـه   در بخشی

 .Celep and Cetin, 2005, pp) گیـرد  مـی 

با توجه به اینکه هـدف مـدیریت    . (102-104

ثرگــذاري بــر کیفیــت اقـــدام در    دانــش، ا 

هاي اجتماعی از طریق کنترل کیفیت  سیستم

 تـوان  مـی . ئله استمنطق یادگیري و حل مس

ن مدیریت سرمایه  اجتمـاعی  آن را تحت عنوا

 در .)81،ص2003مکلـروي، ( گذاري نمـود  نام

ــکل  ــش ش ــن بخ ــرمایه    ای ــف س ــاي مختل ه

هـا   کهشـب  اعتمـاد،  اجتماعی مانند هنجارهـا، 

گیرد که هر کدام از اینهـا   مورد بحث قرار می

مطـابق دیـدگاه   . اشکالی از دانـش اسـت   جزو

توانند هم به شکل ذهنـی   کلمن، هنجارها می

هـا بـه    و هم به شکل عینی در گـزاره ر مغز د

 در ظـاهر، همـه  . عنوان دانـش تبیـین شـوند   

تواننـد بـه    هنجارها مانند احکام هنجاري، می

ــابی از همــدیگر   صــورت اظهــارات قابــل ارزی

 .)98،ص1387 ،اللهـی و داوري  سـیف (باشند 

اعتمـاد   در تضمین مدیریت اثـربخش دانـش  

تواند به عنوان عامل کلیـدي مـورد توجـه     می

بـه  . )259ص،2007،تاسی و چـن ( قرار گیرد

ماد پایین جریـان  هاي با اعت نحوي که فرهنگ

هـایی بـا    ، اما فرهنگکنند دانش را مختل می

هـا را بـه    د بـاال تمایـل کارکنـان و تـیم    اعتما

 تسهیم دانش و اطالعات افزایش خواهنـد داد 

(Goh, 2002, p.23).  

ــبکه ــاعی و فره  ش ــد اجتم ــا مول ــی ه نگ

ها در درون  شبکه ع مختلفی از زیرانوا .هستند

هاي اجتماعی وجود دارد که از اهمیـت   شبکه

هـــا،  ایـــن زیرشـــبکه. زیـــادي برخوردارنـــد

هاي اجتماعی هسـتند   هایی در سیستم شبکه

ور واقعـی دانـش اجتمـاعی  تولیـد     که به طـ 

بـاالخره  . (Mclroy, 2003, p. 82) کننـد  مـی 

ــش در سیســتم  ــت دان ــاعی  کیفی ــاي اجتم ه

، تابعی از این است که ما تا چه انـدازه   انسانی
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هاي نوآوري اجتماعی خود  ایم شبکه قادر بوده

 هـاي  را عملیاتی کنیم و اینکه آیا ما کـارویژه 

انــش قـوي بــراي مراقبـت از ایــن   مـدیریت د 

 Snyman and) هــا داریــم یــا خیــر شــبکه

Kruger, 2004, pp. 8-9). 

 80دي النگ و فاهی معتقد هستند کـه  

ــراد، فرهنــگ  یریدرصــد مــد ــه اف ــش ب ت دان

ــاور 20ســازمانی و  ــه فن ــا يدرصــد آن ب  يه

رو نـوع   نیـ از ا. شود یت دانش مربوط میریمد

ت یـ ک سـازمان در موفق یـ فرهنگ موجود در 

 Delong) اسـت  یاتیار حیت دانش بسیریمد

and Fahey,2000,p.114) .  فرهنگ سـازمانی

ــب   ــت و جوانـ ــترده اسـ ــوم گسـ داراي مفهـ

ــز دارد ــاگونی نی یــک جنبــه از فرهنــگ . گون

سازمانی که براي مدیریت دانش مهـم اسـت،   

  . همکاري است

ــاه  ــک   ) 2003(گ ــه ی ــت ک ــدعی اس م

اي انتقـال  فرهنگ همکاري شـرط مهمـی بـر   

دلیـل آن ایـن   . هاست دانش بین افراد و گروه

است که انتقال دانش مستلزم این اسـت کـه   

هـاي   ، دانـش و ایـده  افراد با هم تعامل داشته

 ,Wong, 2005) اشـتراك بگذارنـد   خود را به

pp. 67-68) .   ن یـ بنابراین نیـاز اسـت کـه در ا

 :شـود  یبخش دو موضوع مرتبط به هم بررس

توانـد   یم یکه در آن فرهنگ سازمان يا امنهد

ها نسبت به شـرکت در ابتکـارات    نگرش يرو

کــه  يا رگــذار باشــد و دوم دامنــهیدانــش تأث

ــت و مناســب از طر  فرهنــگ ــش مثب ــدان ق ی

مـک  . شـود  یجـاد مـ  یا یتیریمـد  يهـا  شتال

کننـد کـه    یاظهـار مـ  ) 2001( درموت واودل

 یشکست و ناکام یل اصلیدل یمسائل فرهنگ

. ه هسـتند یت دانش اولیریشتر ابتکارات مدیب

آنهـا   يده از مطالعه مـورد شواهد به دست آم

موفـق در   يهـا  دهـد کـه سـازمان    ینشان مـ 

ــد ــارات م ــش رویریابتک ــود را یت دان ــرد خ ک

ن بـدان  یـ ا .سب با فرهنگ انتخاب کردندمتنا

ر نسبت به هـ  یعلت است که فرهنگ سازمان

رتر بوده یپذ ت دانش انعطافیریابتکار عمل مد

 .Mcdermott and O'dell, 2001, pp) .است

در  یه اصـل گـر کـه دیـدگا   یدگاه دید (79-80

ن است کـه  یا ،باشد یت دانش میریات مدیادب

ـ   یم یسازمان يها فرهنگ د یـ تول يراتواننـد ب

ر ییـ مـرتبط بـا دانـش تغ    يها و رفتارها ارزش

کننـد   یان مـ یـ دگاه بین دیلگران ایتحل. دابنی

ت و یـ تقو يبـرا  يدیـ از اقـدامات کل  یکیکه 

ر ییت دانش تغیریت ابتکارات مدیت موفقیتثب

ها  است که نگرش یبه صورت ینگ سازمانفره

 دیـ ت نمایـ ق و حمایدانش را تشو يو رفتارها

(Garvey and Williamson, 2002, p.143) .

در پژوهشی به بررسی ) 2009(ت میکال برند

رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سـازمانی  

ــر ــدي  کتدر شـ ــاي تولیـ ــع در  U.Sهـ واقـ
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به اعتقاد میکائیـل برنـدت   . ویرجینیا پرداخت

 ،وري الزم برسند ها به بهره براي اینکه سازمان

، اما نیاز به برنامه رسمی مدیریت دانش دارند

هـا اثربخشـی الزم را    براي اینکـه ایـن برنامـه   

نیاز بـه همـاهنگی بـا فرهنـگ      ،داشته باشند

ــد  ــود دارن ــازمانی موج ــارنوو  . س ــا و چ مونتان

در پژوهشی به این نتیجـه رسـیدند   ) 2008(

مهـم در   یبه عنوان محرکـ  یدانش ضمنکه  

را بـه   ینقـش مهمـ   يت و نوآوریند خالقیفرا

ت در یـ و عامل موفق یک منبع سازمانیعنوان 

پژوهشـی توسـط زنـگ    . کنـد  می فایسازمان ا

نشان داد کـه اسـتراتژي، سـاختار و    ) 2005(

ر اثربخشـی  فرهنگ سازمانی به طور پیوسته ب

در میان ایـن  . گذارند مدیریت دانش تأثیر می

نی بیشـترین تـأثیر   سه عامل، فرهنگ سـازما 

. بخشـی مـدیریت دانـش دارد   مثبت را بـر اثر 

ــا  ــتراتژي س ــاختار   اس ــم و س ــأثیر ک زمانی ت

ــی    ــر بخش ــر اث ــأثیر را ب ــداقل ت ــازمانی ح س

ــد   ــش دارن ــدیریت دان ــوك  . م ــازارد و ک بالت

نیز معتقد است که دانستن فرهنـگ  ) 2004(

سازمانی براي کسانی که اسـتراتژي مـدیریت   

چـرا   ؛ضروري است ،کنند دانش را طراحی می

که فرهنگ سازمانی هم بر جریان دانش الزم 

مدیریت دانـش و هـم همکـاري     براي طراحی

کامل و تعهد اعضا نسبت به مـدیریت دانـش   

در ) 2002( پـــاولین و ماســـون. تـــأثیر دارد

پژوهش خود به این نتیجه رسـید کـه موانـع    

: ند ازا مدیریت دانش در داخل سازمان عبارت

ــگ ســازمانی، رهبــري، عملکردهــاي     فرهن

ــی از    ــنش علم ــاهی و بی ــدم آگ ــدیریت، ع م

طـــی ) 2000(ان کـــرو و. مـــدیریت دانـــش

هاي این پژوهش، فرهنگ مناسب بـراي   یافته

ــه ا یــن صــورت معرفــی مــدیریت دانــش را ب

دانـش  فرهنگ مناسب براي مدیریت : کند می

در ایـن  . دهـد  به دانش و صاحبان آن بها مـی 

سـب  فرهنگ کارکنان انگیزه بیشتري براي ک

هـاي مختلـف بـه     با ایده. و انتقال دانش دارند

هاي ارزشـیابی   سیستم. شود ینرمی برخورد م

عملکرد مبتنی بر میـزان مشـارکت افـراد در    

، به نقل از 2000وان کرو، (تولید دانش است 

 یعل ي ول الجوردیجل دیس .)1385صلواتی، 

هاي خـود بـه    در پژوهش) 1386(ی یخان بابا

 يهـا  وجـود مهـارت  این نتیجه رسـیدند کـه   

ـ   يز فضایمکمل و ن ن یفرهنگی مناسـب در ب

ن عوامـل در  یتر از مهم يکار يها میت ياعضا

اربـاب شـیرانی   . ت دانش بودندیریل مدیتسه

گونـه بیـان کـرده     در نتایج خود این) 1381(

هنگی است که ایجاد دانش جدید نیازمند هما

انـداز   ها و چشم اهداف دانش با اهداف و ارزش

پسـند   وجود یک مدیر دانش. باشد سازمان می

بال نوآوري و ارائـه  مان در قکه از اعضاي ساز

قـدردانی کنـد بـه     هاي جدید حمایـت و  ایده
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) 2006(حسـینی  . کنـد  خلق دانش کمک می

در پژوهشی نشان داد کـه اسـتقرار مـدیریت    

ســتلزم تغییــر در فرهنــگ ســازمانی دانـش م 

باشد و فرهنگ سازمانی نیز به عنوان یـک   می

نـش  اهرم قدرتمند بـراي اجـراي مـدیریت دا   

هاي داراي  نین سازمانهمچ. مطرح بوده است

فرهنــگ ســازمانی قــوي در کســب دانــش و  

هــاي  یــل موقعیــتتحل اطالعــات و تجزیــه و

 بـه عقیـده  . کننـد  تر عمـل مـی   پیچیده موفق

، یکی از مفاهیم کلیـدي  گاروي و ویلیامسون

هاي یک فرهنگ اثربخش دانـش یـک    ویژگی

ــراي   برنامــه آموزشــی مشــترك اســت کــه ب

ترش دانـش  ز یادگیري و گسـ حمایت کردن ا

دانـش   اي اسـت کـه   ، برنامـه باشد ضروري می

، ولی بـه طـور   دموجود را مورد توجه قرار ده

هاي جدیـد   ها، دانش و چارچوب همزمان ایده

بـه طـور مـرتبط،  سـطوح     . پذیرا باشد را نیز

وري دانش زمـانی اسـت کـه افـراد      باالي بهره

قـادر هســتند تـا دانــش موجـود را از طریــق    

دي، گفتمان و آزمون تغییـر  قافرایند تفکر انت

ایـن  . ، آن را به روز کرده و اصالح نمایندداده

طلبد که افـراد در   می کار فرهنگ سازمانی را

آن توانایی بیـان نظـرات خـود را بـه صـورت      

آزادانه داشته و ترسی از مجـازات و تحـریم را   

 ،2002 گـاروي و ویلیامسـون،  ( نداشته باشند

مفهومی  مدلبندي کلی  براي جمع. )125ص

تـوان   مـی  )1(شکل شماره پژوهش به صورت 

  .ارائه کرد

  مدل مفهومی پژوهش –) 1(شکل شماره 

  هاي پژوهش فرضیه -3

بین فرهنـگ سـازمانی و    :فرضیه اصلی

مـوزش و پـرورش   آمدیریت دانش در سازمان 

  .شهرستان سمنان رابطه وجود دارد

  هاي فرعی فرضیه

بین فرهنگ قبیله و مـدیریت دانـش در   

موزش و پرورش شهرسـتان سـمنان   آازمان س

  .رابطه وجود دارد

و مـدیریت   سـاالر  وضـعیت بین فرهنـگ  

موزش و پرورش شهرستان آدانش در سازمان 

  .سمنان رابطه وجود دارد
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مراتبـی و مـدیریت    بین فرهنگ سلسـله 

ــازمان   ــش در  سـ ــرورش  آدانـ ــوزش و پـ مـ

  .شهرستان سمنان رابطه وجود دارد

ریت دانـش در  بین فرهنگ بـازار و مـدی  

موزش و پرورش شهرسـتان سـمنان   آسازمان 

  . رابطه وجود دارد

  روش -4

پـژوهش حاضــر از لحـاظ هــدف از نــوع   

ــات    ــوع تحقیق ــر روش از ن ــاربردي و از نظ ک

  .همبستگی است

  ها آزمودنی -5

جامعه آماري پژوهش را کلیه مـدیران و  

معاونان مدارس دخترانه و پسـرانه در مقـاطع   

ی، دبیرســـــتان و  تـــــدایی، راهنمـــــای اب

دانشگاهی در سـطح دولتـی شهرسـتان     پیش

کــه  1388-1389ســمنان ســمنان در ســال 

. دهد باشد، تشکیل می می نفر 186آنها  تعداد

نفـر مـدیر و    150نمونه مورد مطالعه شـامل  

-مورگـان معاون است که بـر اسـاس جـدول    

گیري تصادفی  از روش نمونه) 1970(کرجسی

  .اند اي انتخاب شده طبقه

: پرسشنامه فرهنـگ سـازمانی   -1: ابزار

ــازمانی از     ــگ س ــنجش فرهن ــور س ــه منظ ب

در یـک  ) 2006(ن وکـویین  پرسشنامه کامرو

بسـیار  (اي از طیـف لیکـرت    درجه مقیاس پنج

اسـتفاده  ) خیلی کـم  کم، متوسط، زیاد، زیاد،

این پرسشنامه به بررسـی چهـار نـوع     .گردید

و  ، بـازار ساالر وضعیتیله، فرهنگ سازمانی قب

مراتبـــی در قالـــب شـــش مؤلفـــه   سلســـله

مـدیریت   رهبري سازمانی، هاي حاکم، ویژگی

کارکنان، همبستگی سازمانی، تأکید راهبردي 

ــه اســت  ــن . و معیارهــاي موفقیــت پرداخت ای

ضـریب  . ستسؤال ا 24پرسشنامه متشکل از 

شــده پرسشـنامه بــر اســاس   پایـایی محاســبه 

آلفاي کرنباخ در پژوهش کامرون وکویین بـه  

ــه    ــگ قبیلـ ــب فرهنـ ــگ  ،/.76ترتیـ فرهنـ

ــعیت ــازار  ،/.97 ســاالر وض و سلســله /. 71ب

به دست آمد؛ پژوهشگر نیز براي /. 73مراتبی 

پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی از ضـریب  

پایایی  براساس آلفاي کرنبـاخ اسـتفاده کـرد    

فرهنـگ سـازمانی   : که به صـورت زیـر اسـت   

فرهنـــــگ  ،/.95فرهنـــــگ قبیلـــــه  ،/.92

 ،/.78فرهنــگ بــازار   ،/.83 ســاالر  وضــعیت

  ./.66مراتبی  فرهنگ سلسله

به منظـور  : پرسشنامه مدیریت دانش -2

سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه مدیریت 

. دانش شـرون الوسـون اسـتفاده شـده اسـت     

ه مــدیریت دانــش بــه بررســی     پرسشــنام 

، ، ذخیـره ، سازماندهی، جذبهاي ایجاد مؤلفه

هر مؤلفـه را  . ازدپرد انتشار و کاربرد دانش می

اي  سـؤال در طـول مقیـاس پـنج درجـه      4با 

خیلـی   کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد،(لیکرت

 24 متشـکل از  این پرسشنامه .سنجد می) کم

روایی پرسشنامه مدیریت دانـش   .است الؤس
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هاي  ؤلفهاز طریق همبستگی بین هر یک از م

ــده     ــات ش ــون اثب ــط الوس ــنامه توس پرسش

ضـریب پایـایی   ) 52،ص2003الوسـون، .(است

پرسشنامه الوسون براساس آلفاي کرنبـاخ بـه   

جـذب دانـش    ،84/0ترتیب براي ایجاد دانش 

ذخیره دانـش   ،86/0سازماندهی دانش  ،89/0

ــش   ،88/0 ــار دان ــش   ،89/0انتش ــاربرد دان ک

محقــق بــراي پایــایی  .بــه دســت آمــد ،80/0

پرسشنامه مدیریت دانش نیز از ضریب پایایی 

باخ اسـتفاده کـرد کـه بـه     براساس آلفاي کرن

مـدیریت دانـش   : صورت زیر بـه دسـت آمـد   

 ،/.86جـذب دانـش    ،/.85ایجاد دانـش   ،/.89

 ،/.73ذخیـره دانـش    ،/.72سازماندهی دانش 

بـه  /. 71و کـاربرد دانـش    ،/.69انتشار دانـش  

                                                                     .دست آمد

ــیوه ت -6 ــل دادهش ــا حلی ــراي : ه ب

ــه ــل دادهو تجزی ــا، از روش تحلی ــار  ه ــاي آم ه

توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده اسـت  

که در روش آمار توصیفی از میانگین، انحراف 

استاندارد، واریـانس و خطـاي اسـتاندارد و در    

روش آمــــار اســــتنباطی از روش ضــــریب 

همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، تحلیل 

  .استفاده شد  tزمونواریانس و آ

  آزمون فرضیات پژوهش -7

بین فرهنگ سـازمانی و  : فرضیه اصلی

مدیریت دانش در سازمان آمـوزش و پـرورش   

  .شهرستان سمنان رابطه وجود دارد

همبستگی بین فرهنگ  -)1(جدول شماره 

  سازمانی و مدیریت دانش

  تعداد  متغیرها
ضریب 

  همبستگی

سطح معنی 

  داري

/ فرهنگ سازمانی

  ریت دانشمدی
150  699/0  001/0  

نشان ) 1(طور که در جدول شماره  همان

بـین فرهنـگ سـازمانی و مـدیریت      ،دهـد  می

ــا  ــان  99دانــش ب ) p= 001/0(درصــد اطمین

  . داري وجود دارد رابطه مثبت و معنی

بین فرهنگ قبیله و : فرضیه فرعی اول

مدیریت دانش در سازمان آمـوزش و پـرورش   

  .وجود داردشهرستان سمنان رابطه 

همبستگی بین فرهنگ  - )2(جدول شماره 

  قبیله و مدیریت دانش

  تعداد  متغیرها
ضریب 

  همبستگی

سطح معنی 

  داري

/ فرهنگ قبیله

  مدیریت دانش
150  652/0  001/0  

نشـان  ) 2(طور که جـدول شـماره    همان

بین فرهنگ قبیله و مدیریت دانـش   ،دهد می

ــا  ــان   99ب ــد اطمین ــه  )p=001/0(درص رابط

  . داري وجود دارد بت و معنیمث

ــی دوم ــیه فرع ــگ : فرض ــین فرهن ب

و مـدیریت دانـش در سـازمان     سـاالر  وضعیت

آموزش و پـرورش شهرسـتان سـمنان رابطـه     

  .وجود دارد
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همبستگی بین فرهنگ  -)3(جدول شماره 

  و مدیریت دانش ساالر وضعیت

  تعداد  متغیرها
ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معنی داري

 ساالر وضعیتفرهنگ 

  مدیریت دانش/ 
150  763/0  001/0  

نشـان  ) 3(طورکـه جـدول شـماره     همان

و مدیریت  ساالر وضعیتبین فرهنگ  ،دهد می

ــا  ــش ب ــان  99دان ــد اطمین  )p=001/0(درص

  . داري وجود دارد رابطه مثبت و معنی

بـین فرهنـگ   : فرضیه فرعـی سـوم  

مراتبی و مـدیریت دانـش در سـازمان     سلسله

ان رابطـه  آموزش و پـرورش شهرسـتان سـمن   

  .وجود دارد

همبستگی بین فرهنگ  -)4(جدول شماره 

  سلسله مراتبی و مدیریت دانش

  تعداد  متغیرها
ضریب 

  همبستگی

سطح 

  معنی داري

فرهنگ سلسله مراتبی 

  مدیریت دانش/
150  299/0  001/0  

نشـان  ) 4(طور که جـدول شـماره    همان

ــی ــد م ــله ده ــگ سلس ــین فرهن ــی و  ، ب مراتب

ــدیریت دانــش بــا    رصــد اطمینــان  د 99م

)001/0=p ( داري وجـود   رابطه مثبت و معنی

  . دارد

بـین فرهنـگ   : فرضیه فرعی چهـارم 

بازار و مدیریت دانـش در سـازمان آمـوزش و    

  .پرورش شهرستان سمنان رابطه وجود دارد

همبستگی بین فرهنگ  -)5(جدول شماره 

  بازار و مدیریت دانش

  تعداد  متغیرها
ضریب 

  همبستگی

سطح معنی 

  داري

مدیریت / فرهنگ بازار 

  دانش
150  489/0  001/0  

نشـان   )5(طور که جـدول شـماره    همان

بین فرهنگ بازار و مدیریت دانش با  ،دهد می

رابطه مثبـت   )p=001/0(درصد اطمینان  99

  . داري وجود دارد و معنی

نتایج تحلیل رگرسیون  - )6(جدول شماره 

  مدیریت دانش بر انواع فرهنگ سازمانی

  
ــدول  ــماره جـ ــل   )6(شـ ــایج تحلیـ نتـ

اع فرهنـگ  رگرسیون مدیریت دانـش بـر انـو   

دهد و بـه منظـور انجـام     سازمانی را نشان می

تحلیل رگرسیون از مدل گام به گام اسـتفاده  

وارد  سـاالر  وضـعیت در گام اول فرهنـگ  . شد

درصـد از   58معادله شده اسـت، ایـن متغیـر    

در . کنـد  تغییرات مدیریت دانش را تبیین می

دوم  فرهنگ قبیله وارد معادله رگرسیون گام 

و قبیلـه بـه    ساالر وضعیتشده است، فرهنگ 

تغییرات درصد از  60طور همزمان نزدیک به 

ســطح . کننــد مــدیریت دانــش را تبیــین مــی

اسـت   05/0گام کمتر از  داري در هر دو معنی

دار  معنـی R2 دهـد تغییـرات در    و نشـان مـی  
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ــین فر. اســت ــازار همچن ــازمانی ب ــگ س و  هن

هـاي   بینی کننـده  مراتبی پیش فرهنگ سلسله

ــوده معنــی ــه   داري نب ــابراین از معادل ــد و بن ان

  .رگرسیون کنار گذاشته شدند

  فرجام

جزیه و تحلیل فرضـیه  نتایج حاصل از ت 

دهـد کـه فرهنـگ سـازمانی      اصلی نشان مـی 

ــرورش   ــوزش و پـ ــازمان آمـ ــود در سـ موجـ

توانـد   درصد مـی  70هرستان سمنان تقریباً ش

ایـن  . گـذار باشـد  وي مدیریت دانش تأثیربر ر

نتیجه بیانگر این است که فرهنـگ سـازمانی   

، فرهنگی موجود در سازمان آموزش و پرورش

. هاي دانـش اسـت   پرور و حامی فعالیت دانش

نـگ سـازمان   در چنین سازمانی محتواي فره

توانـد توسـط افـراد،     به عنوان منبع دانش می

هــاي  هــا، روش کــار و دســتگاه دســتورالعمل

اي سـازمان تقویـت شـود و در سـازمان      رایانه

یادگیري، رشد فـردي و سـازمانی بـه عنـوان     

تـوان   میدر این صورت . یک ارزش تلقی شود

محـور در   فرهنـگ دانـش  با حضور یـک  گفت 

ایــی مناســب بــراي موفقیــت  ســازمان زمینــه

  . مدیریت دانش ایجاد شده است

بنــابراین فرهنــگ ســازمانی موجــود بــه 

ــوان شخ ســازمان نقــش   صــیت و شــالودهعن

ــش دارد و   ــدیریت دان ــراري م مــؤثري در برق

سازمان آموزش و پرورش براي اینکـه بتوانـد   

به طـور مـؤثري دانـش را اسـتقرار و در کـل      

ابتـدا بایـد بـه فرهنـگ      ،سازمان اشاعه دهـد 

سازمان آموزش و پرورش . سازمانی توجه کند

تـري از   براي اینکـه بتوانـد بـه نحـو مطلـوب     

هاي اسـتقرار مـدیریت دانـش اسـتفاده      مهبرنا

ــد و ــدیریت دا کن ــا   م ــازمان ب ــش را در س ن

نیاز به این دارد کـه   ،سازي کند موفقیت پیاده

انی خــود را  در درجــه اول فرهنــگ ســازم   

هاي مدیریت دانـش را   شناسایی کند و برنامه

. سازمانی موجود اجرا کند متناسب با فرهنگ

فرهنـگ   توان گفت موانع در اینجاست که می

سازمانی یکی از موانع اصلی است که مـدیران  

آمیـز   یریت دانش به منظور اجراي موفقیتمد

هاي مدیریت دانش باید به طور جـدي   برنامه

نتایج این . له را مورد توجه قرار دهندئاین مس

ت هـاي برنـد   فرضیه اصلی با نتـایج پـژوهش  

) 2003(الوســون   ،)2005(، کنگــز  )2009(

همچنـین بـا    .سویی داردهم) 1385(صلواتی 

نیـز همسـویی   ) 1386(نتایج تحقیـق قربـانی  

دهد بین فرهنگ سازمانی و  دارد که نشان می

هاي آن شامل حمایت مـدیریت، تعلـق    مؤلفه

سازمانی، خالقیت فردي و سـبک رهبـري بـا    

ــت و     ــه مثب ــایی رابط ــدیریت دان ــتقرار م اس

هـاي   بر این، یافته  عالوه. معناداري وجود دارد

) 1382(پور با نتایج تحقیق کرمیوهش این پژ

نیز همسویی دارد که نشان داده است کـه در  
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ــرورش بهــره ــرداري از  ســازمان آمــوزش و پ ب

تجارب، استعدادها، توان فکري منابع انسـانی  

قالـب فرهنـگ    به ویژه مدیران و معاونـان در 

گیرد در صورتی کـه   سازمانی غنی صورت می

انـش در آن  هـا، نیازهـا و انتظـارات د    خواسته

تناسب پیدا کرده و یا به طور کلی هماهنـگ  

  .و همسو شده باشد

نتـایج حاصـل از   هاي باال،  عالوه بر یافته

یه فرعـی اول نشـان داد   ضتجزیه و تحلیل فر

که بین فرهنگ قبیلـه و مـدیریت دانـش در    

شهرسـتان سـمنان   سازمان آموزش و پرورش 

 652/0(داري وجود دارد  رابطه مثبت و معنی

r =( .دهـد کـه محـیط     هـا نشـان مـی    بررسی

فرهنگـــی در ســـازمان آمـــوزش و پـــرورش 

ــ ــراهم   محیط ــان ف ــراي کارکن ــتانه ب ی دوس

 سازد و به تشویق، توافق نظر، مشـارکت و  می

هاي آموزشی  در سازمان. پردازند میتیمی  کار

در واقـع  . روابط انسـانی اهمیـت خاصـی دارد   

توانـد بـا چنـین فرهنگـی      مدیر مدرسـه مـی  

ت کاري و انگیـزش معلمـان را افـزایش    رضای

د و به توسعه و رشد مدیریت دانش کمک ده

فرهنگ قبیلـه بـراي تسـهیل مشـارکت     . کند

 زش و افــراد و ایجــاد دانــش در ســازمان آمــو

با توجه به این نتایج . حائز اهیت استپرورش 

سازمان آموزش و پـرورش توانسـته اسـت بـا     

را  توجه به فرهنگ قبیله همکـاري و اعتمـاد  

بین کارکنان خود ایجاد کند و ایـن عامـل    در

ارتباط مـؤثري را بـا مـدیریت دانـش برقـرار      

بـا هـم تعامـل     در چنین محیطی افراد. سازد

هاي خـود را بـه اشـتراك     دارند، دانش و ایده

بتنـی بـر   گذارند و با ایجـاد یـک رابطـه م    می

ا فراینـد تسـهیم   هـ  اعتماد بین افـراد و گـروه  

کنند و بـه نحـو مطلـوبی     دانش را تسهیل می

ش در بین کارکنان سازمان صـورت  انتقال دان

هـاي مـدیریت    در این صورت برنامه. گیرد می

دانش در سازمان آموزش و پرورش بـا توجـه   

  . به فرهنگ حاکم اثربخشی الزم را دارد

هاي پیشـین بـا    از مقایسه نتایج پژوهش

ج ایـن فرضـیه   آید که نتـای  می این پژوهش بر

ر به آنها یزهایی که در  تایج پژوهشفرعی با ن

نتایج پـژوهش  . همسویی دارد ،شود اشاره می

نشـان داد کـه بـه    ) 2000(دي النگ وفـاهی  

هـا   ور موفقیت مدیریت دانش در سازمانمنظ

حضور یـک فرهنـگ دانـش دوسـتانه الزامـی      

است، فرهنگی کـه بـه حمایـت از اسـتراتژي     

و  نتـایج پـژوهش بالتـازارد   . مورد نظر بپردازد

سـازمانی   نشان داد که فرهنگ) 2004(کول 

توانـد   یکنـد کـه مـ    یجاد مـ یقبیله رفتاري  ا

ش یا گروه افـزا یم یک تیرا در  يسطح همکار

در  .دهد و منجـر بـه تعـامالت سـازنده شـود     

نهایت نقـش مهـم و بـه سـزایی را در تبـادل      

نتــایج . ت دانــش داردیریمــد دانــش و نهایتــاً
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دت ، برنــــ)2003(هــــاي گــــاه  پــــژوهش

ــز ،)2009( ــون  ،)2005(کنگـ ) 2003(الوسـ

دهد که بین فرهنگ سازمانی قبیلـه   نشان می

و مدیریت دانـش رابطـه مثبـت و معنـاداري     

ــود دارد ــه . وج ــازمانی قبیل ــگ س ــر فرهن ، ب

دانـش  هاي مسـتمر مـدیریت    ها و طرح برنامه

نیز نشان ) 2007(نتایج سوپو . گذارد تأثیر می

هی احساس دهد که فرهنگ سازمانی گرو می

کنـد   یت را به کارکنان منتقل میاعتماد و امن

هـاي مـدیریت    و ضمن توجه به تحقق برنامـه 

سازمان بـه عالیـق کارکنـان توجـه     دانش در 

هـاي   يگیـر  شود و کارکنان را در تصـمیم  می

  .دهند سازمان مشارکت می

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیـل فرضـیه   

ــین فرهنــگ      ــان داد کــه ب ــی دوم نش فرع

و مـدیریت دانـش در سـازمان     سـاالر  وضعیت

شهرسـتان سـمنان رابطـه    آموزش و پـرورش  

 .)= r 763/0(داري وجـود دارد   مثبت و معنی

 ســاالر وضــعیتضــریب همبســتگی فرهنــگ 

ــگ    ــواع فرهن ــین ان ــدار را در ب بیشــترین مق

 سـاالر  وضعیتدر واقع فرهنگ . سازمانی دارد

ین و پویـا  فردر سازمان محیطی خـالق، کـارآ  

تعهــد بــه . ســازد ارکنــان فــراهم مــیبــراي ک

ربه علمی سازمان را منسجم نگه نوآوري و تج

طـی کارکنـان آزادانـه    در چنین محی. دارد می

هـاي جدیـد خودشـان را بیـان      نظرات و ایده

سازي کارکنان آنها فرصت با توانمند. کنند می

ــا،   ــتجوي رویکرده ــتري در جس و آزادي بیش

ــد داشــت  ــد خواهن ــات جدی ــابراین. ممکن  بن

توانـد   ه در سازمان مـی پرورش فرهنگ نوآوران

، کارکنان را به طـور پیوسـته در تولیـد ایـده    

اي جدید تشویق کند و براي ه حل دانش و راه

ئله، یادگیري پویا، حل مس ندنماهایی  فعالیت

ــه ــمیم  برنام ــتراتژیک و تص ــزي اس ــري  ری گی

  . ضروري است

به طـور کلـی در فرهنـگ قـومی بـراي      

 هـاي  اي پیچیده و محـیط ه مدیران در محیط

باشـند،   متغیر که داراي تغییـرات سـریع مـی   

امـا بـا فرهنـگ     ،سـاز باشـد   تواند مشـکل  می

ســازمان در مقایــل  ســاالر وضــعیتســازمانی 

هاي جدید و استفاده از منـابع   تغییرات با ایده

. دهـد  دانش جدید واکنش مناسب نشان مـی 

با وجود رابطه مثبت و قوي که بـین فرهنـگ   

 ،و مـدیریت دانـش وجـود دارد    االرس وضعیت

بهترین زمینه فرهنگی مناسب را در سـازمان  

به طـوري کـه کارکنـان را بـه      ؛کند ایجاد می

هاي جدیـد   ها و ایده ارائه دانسته درك، فهم و

هــا در پیشــبرد  و اســتفاده عملــی از آن ایــده

از مقایسـه  . کنـد  مقاصد سازمان تشویق  مـی 

پـژوهش بـر    هاي پیشین با این نتایج پژوهش

این فرضـیه فرعـی بـا نتـایج      آید که نتایج می

 ،شود ر به آنها اشاره مییهایی که در ز پژوهش
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نتــایج تحقیــق پروســت و   . همســویی دارد

ــاران  ــا   ) 1385(همک ــا ب ــه تنه ــان داد ک نش

یک فرهنـگ سـازمانی   بررسی، تغییر و ایجاد 

تـوان بـه    پذیر است کـه مـی   مناسب و انعطاف

ین افـراد را در سـازمان   تدریج الگوي تعامل ب

تغییر داد و از مدیریت دانش بـه عنـوان یـک    

نتــایج تحقیــق . مزیــت رقــابتی بهــره گرفــت

 ساالر وضعیتاد فرهنگ نشان د) 2001(ادگار

مینـه را از  گذار و مهمی است که ز عامل تأثیر

ــت  ــوآوري و خالقی ــق ن ــودکنترلی و ،طری  خ

 ســازي خودکارآمــدي بــراي اثربخشــی پیــاده

ـ  . آورد ش در سـازمان فـراهم مـی   مدیریت دان

نشان داد کـه یـک   )  2003(نتایج چین لوي 

فرهنگ سـازمانی متناسـب بـه ویـژه از نـوع      

جهت موفقیت مـدیریت دانـش    ساالر وضعیت

ت نتایج تحقیق میکایل برند. هم استبسیار م

نشان داد که از بـین انـواع فرهنـگ    ) 2009(

رابطـه قابـل    سـاالر  وضعیتسازمانی، فرهنگ 

ــه  ــويتوج ــدیریت دا  و ق ــا م ــري ب ــش در ت ن

نتایج تحقیق کنگـز  . هاي تولیدي دارد شرکت

دهــد کــه بــین فرهنــگ  نشــان مــی) 2005(

و مدیریت دانش رابطه  ساالر وضعیتسازمانی 

فرهنـــگ . مثبــت و معنـــاداري وجــود دارد  

هاي  ها و طرح بر برنامه ساالر وضعیتسازمانی 

  .گذارد مستمر مدیریت دانش تأثیر می

اصل از تجزیـه وتحلیـل فرضـیه    نتایج ح

ــی  ــگ   فرع ــین فرهن ــه ب ــان داد ک ــوم نش س

مراتبی و مـدیریت دانـش در سـازمان     سلسله

شهرسـتان سـمنان رابطـه    آموزش و پـرورش  

. )= r 299/0. (داري وجود دارد مثبت و معنی

مراتبی کمترین همبستگی  اما فرهنگ سلسله

را بــا مــدیریت دانــش در ســازمان آمــوزش و 

ــتان  ــرورش شهرس ــمنان دارد پ ــابراین . س بن

توان نتیجه گرفت کـه سـازمان آمـوزش و     می

هرســتان ســمنان از نظــر فرهنــگ پــرورش ش

مراتبی در سطح پـایینی قـرار دارنـد و     سلسله

ــا  ــه آم ــرفت  زمین ــد و پیش ــراي رش دگی را ب

مدیریت دانش در سـازمان فـراهم    هاي برنامه

یري پذ مراتبی انعطاف فرهنگ سلسله. آورد می

بنابراین بـه   .کند سازمان ایجاد نمی الزم را در

ــب  ــه   موج ــازمان ب ــان س ــل کارکن ــن عام ای

کننـد و   مـی  وجود سازمانی عـادت هاي م رویه

هـاي   ونه تمایلی به نوآوري و خلق ایـده گ هیچ

ــ ــد ندارن ــهیم  جدی ــر از تس ــرف دیگ د و از ط

ــا دیگــران و تبــدیل آن هــاي  دانســته خــود ب

 هایی کـه بتوانـد در حـل    ها به مهارت دانسته

ــد ،مســایل ســازمان مــؤثر باشــد . تــرس دارن

ـ  ا توجـه بـه شـرایطی کـه فرهنـگ      بنابراین ب

ــله ــاد   سلس ــی در محــیط آموزشــی ایج مراتب

داري  کننده معنی بینی تواند پیش ، نمیکند می

  . در مدیریت دانش باشد
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هاي پیشـین بـا    مقایسه نتایج پژوهشاز 

ج ایـن فرضـیه   آید که نتـای  این پژوهش برمی

آنها به  ریزهایی که در  ج پژوهشفرعی با نتای

ــی ــاره م ــود اش ــویی دارد ،ش ــان . همس محقق

ــا    ــون گاپتـ ــیاري چـ ، کنگـــز )2004(بسـ

) 1998(، داونپـورت )2003(،الوسون )2005(

ــد کــه  هــاي خــود  نشــان داده در پــژوهش ان

هـاي   ها و طرح مراتبی از برنامه فرهنگ سلسله

نتایج تحقیق . کند مدیریت دانش حمایت نمی

نشان داد طـی نتـایج   ) 2009(ندت میشال بر

ــین ا   ــیون از ب ــل رگرس ــگ  تحلی ــواع فرهن ن

اتـب در رابطـه بـا    مر سازمانی، فرهنگ سلسله

داري  کننـده معنـی   بینـی  مدیریت دانش پیش

  . نبوده است

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیـل فرضـیه   

فرعی چهارم نشان داد که بین فرهنگ بازار و 

پـرورش  مدیریت دانش در سازمان آمـوزش و  

داري  ثبـت و معنـی  شهرستان سمنان رابطه م

رهنـــگ بـــازار ف .)= r 489/0(وجـــود دارد 

مدار براي کار فـراهم   محیطی رقابتی و نتیجه

پـذیري   در چنین محیطی به انعطاف. سازد می

و موقعیت درونی سازمان یعنی توسعه منـابع  

نابراین این نـوع  ب. شود نمی انسانی توجه الزم

هاي آموزشی که سـتاده و   فرهنگ در سازمان

ــ ــت بـ ــان اسـ ــا انسـ ــی ،ازده آنهـ ــد  نمـ توانـ

یت داري بـراي مـدیر   کننـده معنـی   بینی پیش

هاي آموزشـی   در واقع در سازمان. دانش باشد

بنابراین . میت به سزایی دارندروابط انسانی اه

توان چنین نتیجه گرفـت کـه بسـیاري از     می

تـوجهی   ابتکارات مدیریت دانش به دلیـل بـی  

  . ان با شکست همراه بوده استبه انس

هاي پیشـین بـا    ایج پژوهشمقایسه نتاز 

ج ایـن فرضـیه   آید که نتـای  این پژوهش بر می

ر به آنها یزهایی که در  فرعی با نتایج پژوهش

نتایج پـژوهش  . همسویی دارد ،شود اشاره می

نشـان  ) 1385(حسـینی   ،)2003(چین لوي 

میز آ رهنگ بازار منجر به اجراي موفقیتداد ف

ــی  ــش نم ــدیریت دان ــردد م ــین در . گ همچن

وع فرهنـگ سـازمانی بـا    خصوص نتایج این ن

ر بـه آنهـا اشـاره    یزهایی که در  نتایج پژوهش

و ) 2005(کنگــز . ناهمسـویی دارد  ،شــود مـی 

 هاي خـود نشـان   در پژوهش) 2003(الوسون 

هاي  ها و طرح دادند که فرهنگ بازار بر برنامه

   .گذارد مستمر مدیریت دانش تأثیر می

دهـد   در مجموع نتایج پژوهش نشان می

که فرهنگ سازمانی در سازمان مورد مطالعـه  

در سطح مطلوبی قرار داشته و ایـن پتانسـیل   

تواند مدیریت دانـش را در ایـن مجموعـه     می

بـر ایـن، نتـایج مطالعـه     عـالوه  . بهبود بخشد

نشان داد که فرهنگ قبیله، به شـکل مـؤثري   

همچنـین  . بـت دارد بر مدیریت دانش اثـر مث 

بر مـدیریت   ساالر وضعیتتأثیر مثبت فرهنگ 
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در عـین حـال، نتـایج    . دانش نشان داده شـد 

ــازمانی     ــگ س ــه فرهن ــان داد ک ــق نش تحقی

مراتبی نیـز بـر مـدیریت دانـش تـأثیر       سلسله

در نهایت اینکه . اي دارد کننده مثبت و تقویت

تأثیر مثبت فرهنگ بازار بـر مـدیریت دانـش    

شـود   در پایان خاطرنشان مـی  .نشان داده شد

که تمامی نتایج و دستاوردهاي ایـن پـژوهش   

مانند هر پژوهش دیگري تحت تـأثیر برخـی   

هـا بـه    این محدودیت. ها بوده است محدودیت

  :اند از طور خالصه عبارت

راد هـاي شخصـی افـ    تأثیر سوءگیري -1

  نمونه در پاسخگویی به سؤاالت؛

ونـه  نمعدم همکاري تعدادي از افراد  -2

  ها؛ در تکمیل کردن پرسشنامه

آوري  ار جمـــعمحـــدود بـــودن ابـــز -3

  اطالعات به پرسشنامه؛

ــدیران و     -4 ــی از م ــودن برخ ــنا نب آش

 .معاونین با مفهوم مدیریت دانش

  پیشنهادهاي کاربردي

با توجه به نتـایج تحلیـل رگرسـیون     -1

شود که به منظور بهبـود وضـعیت    می توصیه

وزش و پـرورش  مدیریت دانش در سازمان آمـ 

مسئوالن سازمان در راستاي استقرار فرهنـگ  

و نیـز فرهنـگ قبیلـه     ساالر وضعیتسازمانی 

  .تالش کنند

بــا توجــه بــه رابطــه قــوي، مثبــت و  -2

در مـدیریت   سـاالر  وضـعیت دار فرهنگ  معنی

هـاي مختلـف    شود کـه دوره  دانش توصیه می

کارآفرینی را براي مدیران و معاونان مـدارس  

ي علم و فناوري به منظور افزایش ها در پارك

  . نوآوري و کارآفرینی دایر کنند

ــت  -3 ــور اســتقرار موفقی ــه منظ ــز  ب آمی

مدیریت دانش در سازمان، نیاز به جلب نظـر  

مدیران و نیز آموزش مفاهیم مربوط به آن در 

بنــابراین الزم اســت . دارد ســطح کارشناســی

ی مشارکتی در جهت جلب هاي آموزش کارگاه

سازي تخصصـی اعضـاي سـازمان    نانظر و آش

 از. سـازي شـود   دانش پیاده نسبت به مدیریت

هـا بایسـتی    جمله مواردي که در این کارگـاه 

مفاهیم مدیریت دانش : ند ازا عبارت ،ذکر شود

، فرهنـگ  IT در سـازمان، مـدیریت دانـش و    

هـا و بایـدها،    سازمانی تسهیم دانـش، هسـت  

، یمچگونه سطح دانشی سازمان را افزایش ده

ــازمان، راه   ــی س ــکالت دانش هــاي  حــل مش

هـاي   سازي مـدیریت دانـش در سـازمان    پیاده

  .مشابه

همچنین به طـور کلـی پیشـنهاداتی     -4

سازمانی به منظور در رابطه با تقویت فرهنگ 

آمیز مدیریت دانش در زمینه  استقرار موفقیت

، )تسـهیم دانـش  (ق دانـش، انتقـال دانـش   خل
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عـالم  ر ایـ زحفظ و ذخیـره دانـش بـه شـرح     

  :گردد می

فرهنـگ سـازمانی و خلـق     -) الف

تغییــر نگــرش و دیــدگاه مســئولین  :دانــش

نسبت به نقش و جایگاه دانش، ایجاد فرصـت  

ارتقاي دانش شغلی، اعطاي استقالل و آزادي 

ــه   ــغلی ب ــراد،   ش ــغلی اف ــاي ش ــور اغتن منظ

انی گیري ابزارهاي تشویقی براي کارکنـ کار به

یري کــه عملکــرد خــوب، نــوآوري و خطرپــذ

ریـزي اسـتراتژیک بـراي     اجراي برنامـه . دارند

  .مدیریت دانش

فرهنــگ ســازمانی و انتقــال  -) ب

ــه  ایجــاد جــو :دانــش اعتمــاد در ســازمان ب

اي که کارکنان خطري را از جانب انتقال  گونه

دانش شـغلی خـود بـه سـایر افـراد احسـاس       

نکنند، تشویق افـراد دانـش مـدار بـه منظـور      

فراد و تعریف فراینـدي  انتقال دانش به سایر ا

ــز     ــا نی ــش رقب ــاس آن دان ــه براس ــورد ک م

  .برداري قرار گیرد بهره

فرهنـگ سـازمانی و حفـظ و     -) پ

ور تشکیل کار گـروه بـه منظـ    :ذخیره دانش

ها  تدوین فرایندي براي حفظ و نگهداري داده

ــازم ــات در س ــروري . انو اطالع ــین ض همچن

مدار، کلیـدي و یـا در شـرف     است افراد دانش

نشستگی در سازمان شناسـایی و مـدیریت   باز

ارشد ترتیبی اتخاذ نماید تا وفـاداري و تعلـق   

سازمانی را در این گونه افراد افـزایش دهـد و   

در حد امکان از خارج شدن این گونه افـراد از  

  .سازمان جلوگیري به عمل آورد
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