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 ارائة مدل فرهنگ سازمانی و موفقیت مدیریت دانش در دانشکده های تربیت بدنی

    دانشگاه آزاد اسالمی 

  

 44د جمالی گلهد جمالی گلهمحمومحمو  ––  33سهیال نوروزیان قهفرخیسهیال نوروزیان قهفرخی  ––  22محمدرضا مرادی محمدرضا مرادی   --  1جواد مرادی چالشتریجواد مرادی چالشتری

. استادیار، گروه تربیت بدنی، 2کارشناس ارشد تربیت بدنی ، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شهر کرد، شهر کرد، ایران، .4و3و1
 دانشگاه شهر کرد، شهرکرد، ایران

 (1394/  02 / 20، تاریخ تصویب :   1393/ 11/  07)تاریخ دریافت :  

 

 

 
 چکیده

 های آزاد اسالمی از منظر های تربیت بدنی دانشگاه سازی مدیریت دانش در دانشکده ی موفق در پیادههدف از این تحقیق ارائة مدل

  ی است.اسالم آزاد یها دانشگاه یبدن تیترب یها دانشکده یعلم أتیه یاعضا فرهنگ سازمانی است. جامعة آماری تحقیق شامل

 آلفای کرونباخآماری روش ، با استفاده از تعیین پایایی آزمونرگان و پرسشنامة تحقیق پس از اخذ روایی از سوی چهارده نفر از خب

 و ها داده تحلیل و برای استنباطی و توصیفی آمار های روش از ها داده تحلیل آوری شد. برای در بین جامعة آماری توزیع و جمع 6/76

 مدل از مکنون و یها متغیر برای شناخت تأییدی ملیعا تحلیل ای استفاده شد. از نمونه تکt آماری آزمون  یها روش از فرض آزمون

 ها نشان داد فرهنگ شد. یافته فرضیات استفاده آزمون برای LISRELو  SPSSآماری  افزارهای نرم از ساختاری با استفاده معادالت

 ته باشند که برای اجرای مؤثررو مسئوالن باید در نظر داش بسیار اثرگذار است. ازاین دانش مدیریت سازی پیاده موفقیت در سازمانی

 های نامطلوب و غیرمؤثر را بایست با مدیریت تغییر فرهنگ سازمانی شاخصه مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی بسیار اثرگذار است و می

 تغییر دهند یا اصالح کنند.

 

 

  های کلیدی واژه

 دانش. دانشکدة تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسالمی، فرهنگ سازمانی، مدل، مدیریت
 

                                                           

  - : 038-3349300نویسنده مسئول : تلفنEmail: javadmoradi.ch@gmail.com                                                                                 

 رانیواحد شهرکرد، شهرکرد، ا ،یسما، دانشگاه آزاد اسالم یا و حرفه یفن ةآموزشکد یعلم أتیعضو ه       
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 مقدمه

برخوردار  خاصي يها ويژگي از امروز جهان ترديد بي

 قدرت، رقابت در شديد جايي جابه پرشتاب، تغييرات ست؛ا

 از و فناوري علمي سريع يها روزافزون و پيشرفت

 آيد. در اقتصادهاي مي شمار به آن بارز يها يژگيو

 موفقيت و است قدرت منبع اصلي دانش امروز، محور دانش

 سرمايه فيزيكي، منابع ارزش به آنكه بيش از سازماني هر

 به منوط باشد، وابسته آن عيني و ملموس هاي و دارايي

 تنها چنين شرايطي است. در سازمان فكري يها سرمايه

 داشته آميزي عملكرد موفقيت توانند مي هايي سازمان

 مزيت و قدرت عامل عنوان به دانش از بتوانند كه باشند

 عامل دانش كه عصري در بهره گيرند. پايدار و رقابتي

 و جوامع ثروت و قدرت به كنندۀ دسترسي تعيين

 ترين دانش مهم مديريت شود، محسوب مي ها سازمان

يادگيرنده  يها سازمان به كه است ييها وظيفۀ سازمان

 به كه است فرايندي دانش مديريت (.25اند ) معروف

و  انتشار اندهي،سازم انتخاب، شناسايي، در ها سازمان

 سابقۀ از بخشي كه ييها و مهارت مهم اطالعات انتقال

 سازمان در ساختارنيافته صورت به اغلب و هستند سازمان

 حل دانش، ساختاردهي رساند. اين دارند، ياري مي وجود

 ريزي برنامه پويا، يادگيري كارامد مشكالت، و اثربخش

سازد.  مي رپذي ن امكا را بهتر گيري تصميم و راهبردي

 شناسايي، روي مديريت دانش يها بر اين پروژه عالوه

 تمركز دانش، از مجدد استفادۀ هاي  ارزش و تفسير

 (.26كنند ) مي

 شده ارائه دانش مديريت از مختلفي تاكنون تعاريف

 ستا عبارت شندا ديريتــم ،شيزموآ تامؤسس است. در

 رتشانو ا تۀ خلقياف نمازساو  سيستماتيك يندافراز: 

 ضمنيو  صريح نشدادن دا شگستر و باـنتخا ت،اـطالعا

 مؤثرترين دـناتو مي كه دفر به منحصر شيارز ديجاا ايبر

 شناخته و يگيردشاخص در فرايند آموزش، تدريس و يا

 طور كلي در بيشتر تعاريف (. به19،13) شود دهستفاا

 سازي و استفاده از هاي تجاري دانشگاهي، به فعاليت

 ي فكري دانشگاه در راستاي كسب منافع مالي وها دارايي

 تجاري اشاره شده است. دستيابي به مديريت دانش مؤثر

 ها اغلب در هر سازماني مشكل است. در حقيقت سازمان

 كنند و در برابر يادگيري مفاهيم جديد مقاومت مي

  هاي آموزشي نيز از اين قاعده مستثنا نيستند. سازمان

 زشي به چگونگي استفاده از دانشموفقيت هر سازمان آمو

افراد براي خلق دانش جديد بستگي دارد. مؤسسات 

آموزشي قبل از اينكه قادر به ادارۀ دانش موجود و ايجاد و 

 خلق عقايد جديد باشند، به شناخت و آگاهي از دانش و

 هاي موجود خود نياز دارند. اين امر نيازمند دانسته

   (.22 بندي دانش است ) هاي طبقه نظام

 ها سازمان بيشتر كه است كارامد روشي دانش مديريت

 در ها سازمان اين تمامي آيا اما اند، آورده روي آن به

 خواهند موفق دانش مديريت سازي و پياده كارگيري به

ر ه از آميز موفقيت تغييرات كه دانند مي مديران اغلب بود؟

 و چشمگير تغيير، براي مقاومت است، چراكه مشكل نوع

 در فرايند گام اولين در دليل همين به است. درنگ بي

 گسترده طور به بايد مديران دانش مديريت كارگيري به

 كارگيري مديريت به براي را سازمانشان زيربنايي آمادگي

 نبود دليل به اغلب متأسفانه (. اما5ارزيابي كنند ) دانش

 چنين از استفاده ضروري، نيازهاي اي از پيش  مجموعه

 ارمغان به ها سازمان براي را سودي اينكه جاي به راينديف

  (.1كرد ) خواهد اضافي هزينۀ پرداخت دچار را آورد، آنها

ر د تغييرات به دانش مديريت يها فرايند از سويي پذيرش

 نياز دارد كه اين سازمان اعضاي رفتار و سازماني ساختار

ن  رهبرا شك بي (.24روست ) هايي روبه  امر نيز با مقاومت

 فرايندهاي پذيرش براي هايشان سازمان ارزيابي آمادگي به

 رهبران و اند شده تشويق تغييرات انجام و دانش مديريت

 آمادگي ميزان و شروع نقطۀ از آگاهي دنبال سازمان به
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 و بدون آمادگي ها سازمان اگر هستند. چراكه سازمان

 كارگيري به به اقدام ضروري، نيازهاي پيش نداشتن

 فرايندي ممكن چنين از استفاده كنند، دانش مديريت

 آورد، ارمغان به سازمان براي سودي اينكه جاي به است

 (. سنجش15كند ) اضافي هزينۀ پرداخت دچار نيز را آنها

 مديران و رهبران براي راهنمايي تواند مي سازماني آمادگي

 قسمت كه باشد ريزي برنامه مسئوالن همچنين و سازمان

 مديريت نيازهاي پيش تعيين شامل سنجش اين عمدۀ

 مناسب معيارهاي و تعيين مورد نياز ابزار زمينۀ در دانش

 براي توان نتيجه گرفت مدلي بر اين اساس مي .(10است )

 در است. ضروري امري مديريت دانش موفقيت و پذيرش

 (، نشان دادند2009) و همكاران 1الدين اين خصوص جالل

 است يت دانش ضروريريمد يساز ادهيكه قبل از پ

آميز مديريت دانش در هر  منظور اجراي موفقيت به

 ينان حاصل شود كه تواناسازهاياطمسازماني، ابتدا 

در درون سازمان  يكاف ۀت دانش آماده و به اندازيريمد

ن تواناسازها يا ترين يا نه. وي يكي از مهم اند افتهيتوسعه 

 منظور بهن ي. بنابرا(16) است دانسته اطالعات را فناوري

د ييك سازمان با يت دانش برايريز مديآم تيموفق ياجرا

و  ننددا كيتوسعه پ يكافي دخيل به اندازۀ رهايمتغ

(، در مطالعۀ 1390سعيدا و كنجكاو منفرد ) .شوندت يحما

خود ضمن بررسي عوامل مؤثر بر موفقيت استقرار مديريت 

خود كه شامل  دانش در دانشگاه يزد، در جامعۀ آماري

اعضاي هيأت علمي اين دانشگاه بود، شش عامل فرهنگ، 

فناوري، انگيزه، توانايي، هماهنگي و شناخت را عوامل 

بر اين،  مؤثر بر استقرار مديريت دانش معرفي كردند. عالوه

ترتيب  نتايج حاصل از روش تاپسيس فازي نشان داد كه به

ول تا سوم را به هاي ا عوامل فرهنگ، فناوري و انگيزه رتبه

اند و عوامل شناخت، توانايي و  خود اختصاص داده

(. ربيعي و 5هاي بعدي قرار دارند ) هماهنگي در رتبه

                                                           

1.Jalaldeen 

منظور  ( در تحقيق خود نشان دادند به1391معالي )

استقرار مديريت دانش عوامل متعددي مؤثرند كه عامل 

اد هاي دولتي، آز ترين آنها در دانشگاه فرهنگي يكي از مهم

 (.4و غيرانتفاعي است )

بسياري از مقاالت منتشرشده و متخصصان در اين 

اي بر  زمينه معتقدند كه فرهنگ سازماني تأثير عمده

گذاري دانش دارد. فرهنگ  مديريت دانش يا به اشتراک

طور رسمي توافق شده و آنچه واقعاً  عنوان چيزي كه به به

د استفاده براي شود. اصول مور اتفاق افتاده است، بيان مي

فرهنگ براي مديريت دانش نيز قابل استفاده است، زيرا 

تواند يك فرهنگ دانشي داشته باشد. فرهنگ  سازمان مي

محور افراد را در تمام سازمان براي پخش دانش به  دانش

سازماني را  گ(. محققان زيادي فرهن12كشاند ) چالش مي

ن يك از عوامل ضروري براي اجراي مديريت دانش درو

(. رسيدن به فرهنگ 27،16،12اند ) سازمان در نظر گرفته

دانش مستلزم توجه مديريتي در سه ناحيه است: 

هاي دانشي و  سازي سازمان، مديريت دارايي آماده

فرهنگ  ركارگيري دانش براي مزيت رقابتي. تغيي به

گير و مشكل بوده و شانس موفقيت خيلي كم است،   وقت

گ درک و توسط كارمندان پذيرفته ولي وقتي تغيير فرهن

(. نتايج پژوهش پاولين و 27شود ) شود، تسهيل مي

ترين مانع در  دهد كه مهم (، نشان مي2002)2ماسون

ها، عوامل فرهنگي  اجراي فرايند مديريت دانش در سازمان

( در تحقيقي به 1387(. پژوهان )21و مديريتي است )

قرار مديريت بررسي رابطۀ بين فرهنگ سازماني با است

دانش از ديدگاه كليۀ كاركنان ستادي و اعضاي هيأت 

علمي دانشكدۀ مديريت دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 

مركز پرداخت. نتايج تحقيق وي نشان داد بين فرهنگ 

هاي آن با استقرار مديريت دانش رابطۀ  سازماني و مؤلفه

(. در آموزش عالي فرايند 2معناداري وجود دارد )

                                                           

2.Pauleen and Mason 
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گيري خالقانه، اثربخش و كارامد از تمامي اطالعات و  رهبه

هاي موجود در محيط دروني و بيروني دانشگاه،  دانش

هاي اساسي آن يعني آموزش، پژوهش  دستيابي به رسالت

كند و دانشگاه را در  و خدمات اجتماعي را تسهيل مي

عنوان  ايفاي دو نقش سنتي خود يعني خلق دانش به

منزلۀ وسيلۀ  دانش و توزيع دانش به وسيلۀ اصلي توليد

(. در اين 10رساند ) اصلي انتقال و انتشار دانش ياري مي

 سازي مديريت دانش در هر سازماني همواره با  بين پياده

 هاي خاطرات جدي مواجه بوده است و يكي از چالش

 منظور دستيابي به كارگيري آن به ساسي، نحوه و مدل بها

 كارگيري مديريت دانش در ر بهموفقيت بيشتر سازمان د

 هاي مختلف آن است. با توجه به اهميت موضوع، بخش

 سازي محقق بر آن شد تا به ارائۀ مدلي موفق در پياده

 هاي هاي تربيت بدني دانشگاه مديريت دانش در دانشكده

 آزاد اسالمي از منظر فرهنگ سازماني بپردازد.

 

 روش تحقیق

 است. جامعۀ علّي نوع كاربردي و از حاضر پژوهش

 يها دانشكده يعلم أتيه ياعضا آماري تحقيق شامل

 است. از 160ي برابر آزاد اسالم يها دانشگاه يبدن تيترب

 اعضاي هيأت علمي تحقيق، اين آماري جامعۀ كه آنجا

 هاي آزاد اسالمي است، هاي تربيت بدني دانشگاه دانشكده

 عه در نظرنمونه برابر جام رو است، ازاين محدود  جامعه

 گرفته شد. بنابراين پرسشنامه بين تمامي آنها توزيع و

 84/0(، 134آوري شد. نرخ برگشت پرسشنامه برابر ) جمع

 درصد بود كه در نهايت همين تعداد پرسشنامه

 گيري منظور اخذ روايي ابزار اندازه وتحليل شد. به تجزيه

 وها  تحقيق ابتدا به مطالعۀ مقدماتي شامل مطالعۀ كتاب

 مقاالت در زمينۀ تحقيق و تعيين اقالم اطالعات الزم،

 ها و تعيين نقاط هاي مقاالت و تحقيق مطالعۀ پرسشنامه

 قوت و ضعف آنها پرداخته شد. سپس با توزيع پرسشنامه

 بين چهارده نفر از خبرگان و اعمال نظرهاي اصالحي آنان

 شمنظور تعيين پايايي آزمون از رو به روايي الزم اخذ شد.

 (6/76) آلفاي كرونباخ ضريب د.شآلفاي كرونباخ استفاده 

 براي .است برخوردار الزم پايايي از ابزار اين نشان داد كه

 استنباطي آمار و توصيفي آمار هاي از روش ها داده تحليل

 آماري يها روش از فرض آزمون و ها داده تحليل و براي

 تأييدي مليعا تحليل اي استفاده شد. از نمونه تك tآزمون 

 در نهايت و شد استفاده مكنون يها متغير براي شناخت

 1 ساختاري معادالت مدل از آزمون فرضيات، براي

 افزارهاي نرم از ها تحليل اين شد. براي انجام استفاده

 استفاده شد.  LISRELو  SPSSآماري 

 

 ی تحقیقها نتایج و یافته

 گاندهند آمار توصيفي تحقيق نشان داد از كل پاسخ

 درصد 28درصد زن بود.  43درصد مرد و  57

 درصد داراي 72دهندگان داراي تحصيالت دكتري و  پاسخ

 ارشد بودند. سابقۀ خدمت افراد نشان تحصيالت كارشناسي

 درصد افراد 47سال،  1-5درصد افراد سابقه  29داد كه 

 سال 10درصد افراد سابقۀ 24سال و  6-10سابقۀ خدمت 

 تحليل از مكنون متغيرهاي شناخت منظور هب به باال دارند.

 براي اساساً 1عاملي تحليل .شد استفاده عاملي اكتشافي

 از هدف رود. مي كار به ساختار شناسايي يا ها داده كاهش

 و ها داده فايل از اضافي متغيرهاي حذف 2ها داده كاهش

3ساختار شناسايي از هدف
 بين پنهان روابط بررسي 

 عاملي تحليل صورت دو به امليع متغيرهاست. تحليل

 اين اجراست. در تأييدي قابل عاملي تحليل و اكتشافي

 از اطمينان و مكنون متغيرهاي شناسايي منظور به تحقيق،

 و اكتشافي عاملي تحليل از گيري اندازه يها مدل صحت

 حاصل اكتشافي عاملي تحليل نتايج شد. تأييدي استفاده

                                                           

1. Factor Analysis 

2. Data Reduction 

3. Structure Detection 
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 LISREL افزار نرم از صلتأييدي حا وSPSS افزار نرم از

 كاهش منظور به كه است ذكر است. شايان شده ارائه

 مكنون، متغير يك عنوان به آنها گرفتن نظر در و متغيرها

 اين در باشد، كه 3/0آمده بايد بيشتر از  دست به عاملي بار

 قرار مدنظر و شناسايي 5/0از  باالتر عاملي بارهاي تحقيق

 .(11گرفتند )

  بارتلت آزمون و KMOشاخص 

 عاملي تحليل براي ها داده بودن مناسب ابتدا در

 وجود كار اين براي مختلفي هاي شود: روش مي بررسي

KMOآزمون  به توان مي جمله از كه دارد
 كه اشاره كرد 1

 كه درصورتي است. نوسان در 1 تا 0 بين همواره مقدار آن

 تحليل براي ها داده باشد، 50/0از  كمتر KMOمقدار 

 تا 50/0آن بين  مقدار اگر و بود نخواهد مناسب عاملي

 عاملي تحليل به بيشتر احتياط با توان مي باشد 69/0

 70/0 از تر بزرگ آن مقدار كه درصورتي ولي پرداخت،

 تحليل براي ها داده بين در موجود يها همبستگي باشد،

 بود.  خواهد مناسب عاملي

 گفرهن اول مرتبة اکتشافی عاملی تحلیل

 سازمانی 

2اندازۀ كفايت نمونه
(KMO) آزمون همچنين و 

3بارتلت نمونۀ كرويت معناداري
(Bartlett) تحليل در نيز 

 و 773/0برابر  ترتيب به SPSS عاملي اكتشافي توسط 

 حدود مجموع در عامل شش اين بودند. همچنين 000/0

 رو ازاين كنند. ها را تبيين مي درصد واريانس نمره 56/72

 عاملي تحليل براي ها داده كه گرفت نتيجه انتو مي

 است.  مناسب

 

 

                                                           

1. Kaiser-Meyer-Olkin 

2. Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 

3. Bartlett's Test of Sphericity Sig. 

   مدل برازش نیکویی

 LISREL افزار نرم شود مشاهده مي طوركه همان

 مدل برازش نيكويي سنجش براي يي راها اخصش

 يها شاخص كليۀ ادامه در دهد. مي ارائه شده تدوين

 .شوند مي بررسي ذكرشده

 كاي آمارۀ ميزان دهندۀ نشان (كهχ2 دو) كاي شاخص

 مدل شاخص اختالف بين اين واقع است. در مدل براي دو

 مدل بودن بد براي معياري و دهد مي نشان را ها داده و

 از باشد، حاكي كمتر آن مقدار هرچه رو است. ازاين

 نمونۀ كوواريانس-واريانس ماتريس بين كمتر اختالف

 لمد از كوواريانس حاصل-واريانس ماتريس و اتخاذشده

 است. اتخاذشده

 را مدل آزادي درجۀ شاخص (: اينdfآزادي) درجۀ

 باشد. صفر از تر كوچك نبايد و دهد مي نشان

 ديگر معياري نيز شاخص اينP-Value: شاخص 

 ميزان مورد در است. اما مدل بودن مناسب سنجش براي

  .ندارد وجود نظري اجماع شاخص، اين بودن قبول قابل

 بايد مقدار آن كه معتقدند آماري حوزۀ انديشمندان برخي

 اين بودن بيشتر بر برخي كه درحالي باشد، 05/0 از كمتر

 .دارند تأكيد مقدار

 (RMSEA):مدل خطاهاي مجذور ميانگين شاخص

 همانند و شده ساخته مدل خطاهاي براساس شاخص اين

 برخي است. مدل بودن بد براي معياري دو، كاي شاخص

 از بايد كمتر شاخص اين كه اند هعقيد اين بر انديشمندان

 را08/0 از كمتر مقدار ديگر، برخي همچنين باشد،05/0

 .دانند مي مناسب

 شاخص، اين Goodness-of-Fit (GFI):شاخص 

 و است مدل بودن خوب ميزان سنجش براي معياري

 مدل بودن مناسب دهندۀ نشان ،9/0 از بيشتر ميزاني

 .ستها داده به توجه با شده استخراج
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 شاخص، اين Adjusted GFI (AGFI): شاخص

 نظر در با GFI شاخص شدۀ داده تطبيق حالت واقع در

 ديگري معيار و است (df)آزادي  درجۀ گرفتن ميزان

 شاخص اين ميزان چنانچه است. مدل بودن خوب براي

 مدل بودن مناسب از حاكي باشد، 09/0 از بيشتر

 .ستها داده به توجه با استخراجي

 شاخص اين Normed Fit Index (NFI):شاخص 

 خوب ميزان سنجش براي ها شاخص از ديگر يكي نيز

 ست. چنانچهها داده به توجه با آمده دست به مدل بودن

 مناسب از حاكي باشد، 09/0 از بيشتر شاخص اين مقدار

 است. مدل بودن

 فرهنگ اول مرتبة تأییدی عاملی تحلیل

 سازمانی

 متغير گيري اندازه استاندارد مدل تخمين نتايج

 نسبي بودن مناسب از حاكي فرهنگ سازماني

 ست. ها شاخص

 

 

  استاندارد تخمین حالت در سازمانی فرهنگ اول مرتبة عاملی . تحلیل1شکل 

 

 

 معناداری ضرایب حالت در سازمانی فرهنگ اول مرتبة عاملی . تحلیل2شکل 
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 شده محاسبه χ  2مقدار ليزرل خروجي به توجه با

 413 آزادي درجۀ به نسبت كه است 52/911با  برابر

 شاخص اين بودن ميزان پايين است. 3 عدد از كمتر

 يها داده با مفهومي مدل ميان اندک تفاوت دهندۀ نشان

 و حد 060/0با  است. مقدار برابر شدۀ تحقيق  مشاهده

، GFI ، هاي است. شاخص ARMSE ،08/0 مجاز 

AGFI   وNFI 92/0و  90/0، 89/0با  برابر ترتيب به 

 دهندۀ برازش نسبتاً بااليي هستند. خروجي است كه نشان

 و ضرايب معناداري معناداري( حالت در بعدي )مدل

 ارتباطي يري محرکگ اندازۀ آمدۀ مدل دست به پارامترهاي

 معنادار آمده دست به ضرايب تمامي كه دهد مي نشان را

 يا 96/1 از تر بزرگمعناداري  آزمون مقدار زيرا اند، شده

 روابط بودن معناداري ۀدهند نشان -96/1 از تر كوچك

 تخمين حالت در ليزرل )مدل افزار نرم خروجي دو است.

 ادامه معناداري( در ضرايب حالت در مدل و استاندارد

 (.2و  1هاي  است )شكل شده داده نشان

 سازمانی فرهنگ دوم تأییدی مرتبة عاملی تحلیل

 به پرسشنامه سؤاالت از اول مرتبۀ يعامل تحليل در

 اشتباهات، از يادگيري جوباز، همكاري، ابعاد )اعتماد،

 تحليل در رسيديم. دانش( تسهيم و نوآوري و خالقيت

 مفهوم )فرهنگ به ها عامل از نيز دوم مرتبۀ عاملي

 فرهنگ ابعاد بين در .كنيم مي پيدا دست سازماني(

 فرهنگ سازماني مفهوم بر بيشتري تأثير اعتماد سازماني،

 83/0فرهنگ سازماني  بر اعتماد بار عاملي مقدار .دارد

 واريانس فرهنگ از درصد 69 حدود ديگر عبارت است. به

 برازش يها شاخص همچنين كند. مي تبيين را سازماني

 گيري است. مقدار  اندازه مدل بودن مناسب از حاكي مدل

RMSEA  اينكه كمتر است و با توجه به 063/0برابر با 

 دهد ميانگين مجذور خطاهاي است، نشان مي 08/0از 

 درجۀ به دو كاي مقدار مدل مناسب است. همچنين

 AGFI ،GFI ي ها شاخص ميزان است. 3 از كمتر آزادي

 است. در 87/0و  90/0،  87/0 برابر ترتيب به نيز NFIو 

 به مربوط دوم مرتبۀ و اول تأييدي مرتبۀ عاملي تحليل

 تخمين حالت در چنانچه گفت بايد سازماني فرهنگ

 باالتر سؤاالت تحقيق به مربوط عاملي بارهاي استاندارد

 سازه روايي از پرسشنامه سؤاالت باشد 50/0 يا 30/0از

 حالت در اعداد توجه به است. با برخوردار همگرا( )روايي

 خالقيت، بعد دو معناداري ضرايب و استاندارد تخمين

 كمتر ،96/1 و 3/0 از (KS) دانش سهيمتو  (CI) نوآوري

 شوند. مي حذف و بوده

 سازمانی فرهنگ دوم تأییدی مرتبة عاملی تحلیل

 به پرسشنامه سؤاالت از اول مرتبۀ عاملي تحليل در

 اشتباهات، از يادگيري جوباز، همكاري، ابعاد )اعتماد،

 تحليل در رسيديم. دانش( تسهيم و نوآوري و خالقيت

 مفهوم )فرهنگ به ها عامل از نيز ومد مرتبۀ عاملي

 فرهنگ ابعاد بين در .كنيم مي پيدا دست سازماني(

 فرهنگ سازماني مفهوم بر بيشتري تأثير اعتماد سازماني،

 83/0فرهنگ سازماني  بر اعتماد بار عاملي ميزان دارد.

 واريانس فرهنگ از درصد 69 حدود ديگر عبارت است؛ به

 برازش يها شاخص همچنين كند. مي تبيين را سازماني

 گيري است. اندازه مدل بودن مناسب از حاكي مدل

 است و با توجه به 063/0برابر با  RMSEA مقدار 

 است، ميانگين مجذور خطاهاي مدل 08/0اينكه كمتر از 

 آزادي درجۀ به دو كاي مقدار مناسب است. همچنين

 و AGFI ،GFI ي ها شاخص مقدار است. 3 از كمتر

NFI است. در 87/0و  90/0،  87/0برابر  ترتيب به نيز 

 حالت در دوم مرتبۀ و اول تأييدي مرتبۀ عاملي تحليل

 سؤاالت تحقيق به مربوط عاملي بارهاي استاندارد تخمين

 از پرسشنامه سؤاالت است. بنابراين 50/0 يا 30/0 از باالتر

 توجه به با است. برخوردار همگرا( سازه )روايي روايي

 دو معناداري ضرايب و استاندارد تخمين حالت رد اعداد

 3/0 از  (KS)دانش و تسهيم (CI)نوآوري خالقيت، بعد
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 از سؤاالت شوند. بقيۀ مي حذف و بوده كمتر ،96/1 و

 عاملي از طريق تحليل كه است روايي نوعي همگرا روايي

 (.4و  3هاي  شود )شكل مي تأييدي محاسبه

 

 

 استاندارد تخمین حالت در سازمانی فرهنگ دوم مرتبة عاملی . تحلیل3شکل 

 

  معناداری ضرایب حالت در سازمانی فرهنگ دوم مرتبة عاملی تحلیل .4شکل 
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   مراتبی سلسله  الگوسازی رویکرد
 براي الگوسازي وجود نيازهايي چندسطحي پيش مطالعات در

 و كند. تغيير دقيقي را طلب مي و حساس شرايط ودارد 

 صورت شود. در مي تلقي تحقيق و مطالعه قلب واريانس

 بررسي نيست. قابل اي پديده تغيير، عدم

 بين توافق شاخص و يكطرفه واريانس تحليل نتايج

 قالب تحقيق در اين واحد سطح متغيرهاي براي گروهي

 پنج هر مذكور جدول است. براساس شده ارائه 1جدول 

 برخوردارند اه واحد بين در معنادار ميانگين تفاوت از متغير

 همگرايي متغير گروهي درون توافق شاخص براساس همچنين و

 هستند. آزمون قابل متغيرها نتيجه تمامي در دارند و مناسبي

 اين رعايت تجميع و تفكيك رويكرد در اينكه توجه با

 ها فرضيه رويكرد كليۀ دو آن در نيست، الزم شرط پيش

 سلسله ارتباط ترعاي عدم دليل به اما هستند، آزمون قابل

 مراتبي سلسله به رويكرد نسبت كمتري دقت مراتبي

 .دارند

 گروهی و توافق درون ANOVA . نتایج 1جدول 

  ANOVA متغیر

 78/0 902/3 اعتماد

 77/0 716/3 جوباز

 76/0 621/3 از اشتباهات رييادگي

 72/0 102/3 همكاري

 71/0 956/2 و نوآوري تيخالق

 70/0 856/2 دانش تسهيم

 

 

 چندسطحی تحلیل نتایج

 ثابت اعداد صرفاً الگوی

 در واريانس تحليل الگوي در سطحي سه تحليل نتايج

 دست آمد. اين قسمت به

 و مقدار شود، مشاهده مي 2در جدول  كه گونه همان

 ميانگين نمرۀ كه است اين بيانگر معناداري سطح

  است. هاي مختلف، متفاوت دانشكده بين در موفقيت

 تغييرات دهد كه مي نشان نيز اي طبقه درون همبستگي

 بين تفاوت به دانش مديريت سازي پياده موفقيت

 هاي مختلف وابسته است. دانشكده

 است الزم مانده باقي مقادير و جملۀ خطا بررسي براي

 كرد. در توجه تصادفي اثر براي دو كاي آزمون به تا

 دهد مي نشان يتصادف اثر ثابت، عدد صرفاً الگوي داراي

 بين در دانش مديريت سازي پياده موفقيت نمرۀ آيا كه

 با يكديگر بررسي مختلف( مورد واحدهاي )مناطق

 خير؟ يا است متفاوت

 

 ثابت( ثابت )اثر عدد دارای صرفاً . الگوی2جدول 

 P_Value درجة آزادی tمقدار  S.E ضریب اثر ثابت

G000 96/3 245/0 528/73 13 000/0 
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 از كمتر  ROكه  داد نشان تصادفي اثر آزمون يجۀنت

 سازي پياده موفقيت نمرۀ ميانگين است، بنابراين 05/0

 بررسي مورد هاي مختلف دانشكده بين در مديريت دانش

 .(3است )جدول  متفاوت يكديگر با

 

 ثابت( ثابت )اثر عدد دارای صرفاً . الگوی3جدول 

 Chi-square P_Value ادیدرجة آز سهم واریانس S.D اثر تصادفی

RO 239/0 128/0 13 695/49 000/0 

E 678/0 591/0 - - - 

 

 اينكه احتمال داد نشان تصادفي اثر آزمون نتيجۀ

U00  بنابراين است. 05/0 از بيش باشد، برابر صفر با 

 بين در دانش مديريت سازي پياده موفقيت نمرۀ ميانگين

 برابر تواند مي يكديگربا  بررسي ي مختلف موردها دانشكده

 .(4باشد )جدول

 

 ثابت( ثابت )اثر عدد دارای صرفاً . الگوی4جدول 

 Chi-square P_Value درجة آزادی سهم واریانس S.D اثر تصادفی

RO 0198/0 126/0 13 947/12 5/0 

 

 تصادفی ضرایب الگوی

 الگو همكاري به يها فناوري متغير مرحله، اين در

 آيا كه دهد مي نشان مرحله اين جيشود. خرو مي وارد

 مديريت سازي پياده موفقيت بر اول متغيرهاي سطح

 رگرسيون معادالت شيب آيا اينكه و است؟ مؤثر دانش

 يا دارد معنادار تفاوت ها دانشكده بين نياز در دو اين

 دوم مرحلۀ در الگو آزمون براي رگرسيون معادالت خير؟

 زير است: شرح به

 

 ثابت( تصادفی )اثرات ضرایب یالگو .5جدول 

 P_Value درجة آزادی  tمقدار  S.E ضریب اثر ثابت

G000 65/3 258/0 129/89 13 000/0 

G100 967/1- 097/0 812/3- 13 208/0 

 

 اعتماد در ميانگين كه داد نشان نتايج مرحله اين در

 بر موفقيت مثبتي اثرسوم(  ها )سطح سطح دانشكده

 اثر ميزان ( دارد وG011دانش )سطر  مديريت سازي پياده

t  (29/3 )و مقدار 7آزادي  درجۀ با 856/0كل  در آن

ت موفقي بر منفي اثر است. ميانگين يادگيري از اشتباهات

 دانش دارد. ميانگين جو باز اثر مثبت مديريت سازي پياده

 ، -56/0دانش )ضريب= مديريت سازي پياده موفقيت بر

t=81/2-  ،412/0  =p_Value دارد. ميانگين همكاري ) 

 دانش )سطر مديريت سازي پياده موفقيت بر مثبت اثر

G013دارد. معناداري )G100  ،G110 دهندۀ يك   نشان 

 مدل جاي به تصادفي مدل عرض از مبدأ با تأثير

  معناداري به توجه با .است ثابت ضرايب با رگرسيوني

(05/0 P_Value > )U01،U10،U11 به دسترسي 

 ( موفقيت345/0بيشترين واريانس ) شبكهساخت  زير

 نيز دسترسي آن از پس كند. مي تبيين را دانش مديريت

 به واريانس مربوط ( بيشترين278/0) افزارها به نرم

 .(5كند )جدول  مي تبيين را دانش مديريت موفقيت
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 گیری بحث و نتیجه

 موفقيت در كه فرهنگ سازماني داد ها نشان يافته

 بسيار اثرگذار است و ميانگين دانش مديريت يساز پياده

 سازي پياده موفقيت مثبتي بر اثر سازماني فرهنگ

 دارد. نتايجي كه ديگر محققان نيز به آن دانش مديريت

 ( نشان1391(. كوچكي )18،15،8،7،4اند ) اشاره داشته

 پذيري استقرار مديريت داد بين فرهنگ سازماني و امكان

 (. كشاورزي و7عناداري وجود دارد )دانش رابطۀ مثبت و م

 (، نشان دادند فرهنگ سازماني نقش1389رمضاني )

 اساسي در اجراي فرايند مديريت دانش در اين سازمان

 دارد و هر اندازه فرهنگ سازماني قوي باشد، مديريت

  (2005) (. اليكوک6دانش نيز با موفقيت اجرا خواهد شد )

 رهنگي و تعامل انسانينشان داد ايجاد دانش به عوامل ف

 وابسته است و به همان اندازه كه مديريت دانش در

 دست آوردن مزيت رقابتي مهم است، فرهنگ سازماني به

 نيز در تعريف و مشخص كردن راهبرد سازمان اهميت

 دارد و براي برقرار كردن سيستم مديريت دانش موفق

 هاي فرهنگ الزم است كه آن را بر اصول و مفروضه

  (2009الدين و همكاران ) (. جالل18اني قرار دهيم )سازم

 فرهنگ سازماني را شالوده و شخصيت اساسي سازمان در

 برقراري مديريت دانش دانستند و بيان داشتند براي اينكه

 طور مؤثري دانش را در خود نظم ببخشد و در سازمان به

 سازمان اشاعه دهد، ابتدا بايد به فرهنگ سازماني توجه

  (،2002)1(. داونپورت و الورنس15داشته باشد )ويژه 

 معتقدند كه موفقيت مديريت دانش مستلزم ايجاد فرهنگ

(. 12سازماني قوي است تا از مديريت دانش حمايت كند )

 عنوان زيرساخت ( فرهنگ سازماني را به1385زاده ) حسن

 هاي كنند، اما پژوهش مهم مديريت دانش مطرح مي

 دهد كه فرهنگ مينه نشان ميگرفته در اين ز صورت

 سازماني موجود مانعي براي استقرار مديريت دانش در

                                                           

1. Davenport and Lawrence 

  (. پژوهش پاولين و ماسون3شود ) سازمان تلقي مي

 ترين مانع در اجراي دهد كه مهم ( نشان مي2002)

 (. مارچ21مديريت دانش، فرهنگ سازماني موجود است )

 يدند(، در پژوهش خود به اين نتيجه رس2002)2و جونز

 ها فرهنگ سازماني موجود عامل كه در اغلب سازمان

 هاي اين كننده از مديريت دانش نيست. يافته حمايت

 دهد كه فرهنگ حاكم بر دانشگاه با پژوهش نيز نشان مي

 فرهنگ متناسب مديريت دانش مغاير است. چنين

 شود. به عقيدۀ برخي فرهنگي موجب احتكار دانش مي

 اي، ديوانساالري و نگ غيررابطهنويسندگان اين نوع فره

 اي است. بديهي است چنين فرهنگي سنخيتي با وظيفه

 مديريت دانش كه نيازمند فرهنگ مشاركتي با ارتباطات

 چندگانه و حمايتي است، ندارد. بنابراين براي اينكه

 را مستقر كنيم، نيازمند تحول فرهنگي مديريت دانش

 شود كه از احتكارهستيم و بايد فرهنگي بر سازمان حاكم 

 دانش اجتناب ورزد و فضاي توأم با صميميت و اعتماد

 اشتراک كند مي عنوان (2005(. اليكوک )20خلق كند )

 كه گيرد مي انجام صورتي در تنها ها سازمان در دانش

 از كه سازماني (.18كند ) حمايت از آن سازمان فرهنگ

 تحماي اعضايش ميان در دانش و خلق اطالعات اشتراک

 كارامدي را و مؤثر فرايندهاي تواند بيشتر مي كند، مي

 كند. فرهنگ سازماني مناسب، مديريت دانش اتخاذ

 فرهنگي است كه در آن خالقيت و نوآوري ارزش محسوب

 شود؛ به كاركنان اجازۀ سعي و خطا، تجربه و يادگيري مي

 اي است كه گونه شود؛ فضاي حاكم بر سازمان به داده مي

 د با شور و شوق تمام در پي يادگيري و انتقالتمام افرا

 هايشان به ديگران هستند و براساس سهمي كه در آموخته

  شوند. اند، ارزيابي و تشويق مي رشد دانش و سازمان داشته

 چنين فرهنگي موجب اشاعۀ عادالنۀ دانش در سازمان

                                                           

2. March and Jones 
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 موفق يها مدل در (2006) 1آلفمن و (. جنكس9شود ) مي

 و تبادل از كه دانشي فرهنگ به دانش، مديريت

 تخصيص شامل ارشد مديران حمايت و كارگيري دانش به

  اند كرده اشاره كند، پشتيباني آموزش و رهبري منابع،

 (، بيان كردند كه بحث مربوط2004)2(. گوپتا و شارما17)

 به مديريت دانش بيش از آنكه مربوط به فناوري و امور

 جلب اعتماد افراد درفني باشد، بحث فرهنگي است و 

 ترين ركن است و اگر فرهنگ سازماني مديريت دانش مهم

 اي اعتماد و ارتباط را مورد حمايت قرار ندهد، هيچ فناوري

 (. 14تواند نتيجۀ مطلوب داشته باشد ) نمي

 و وفاداري تعهد ( نشان داد مشاركت،1391كوچكي )

 فرادا محيطي چنين كند. در مي را تسهيل كارها كاركنان،

 اشتراک به را خود هاي و ايده دانش دارند؛ تعامل هم با

 و افراد بين اعتماد بر  مبتني رابطۀ ايجاد با و گذارند مي

 نحو به و كنند مي تسهيل را دانش تسهيم ها فرايند گروه

 سازمان صورت كاركنان بين در دانش انتقال مطلوبي

 توجه اب دانش مديريت هاي برنامه صورت اين در گيرد. مي

 گروهي فرهنگ دارد. را الزم اثربخشي گروهي به فرهنگ

 ايجاد سطوح سازماني تمام در و كاركنان در را باور اين

 و رشد منظور به را خود اطالعات و دانش بايد كه كند مي

 تفكر اين و بگذارند اشتراک يكديگر به با سازمان موفقيت

 شان دادنتايج ن .(7شود ) مي حمايت و تشويق سازمان در

 كه حاكميت تفكر خالق و انتقادي در دانشگاه ضعيف

 ها طور كلي تبادل اطالعات و تجارب در دانشگاه است و به

 ها هيچ شود. همچنين در سازمان يك ارزش محسوب نمي

 هاي مادي و معنوي برنامه و سيستمي در زمينۀ پاداش

بيني نشده است.  كنندۀ دانش پيش براي افراد تسهيم

 ماري معتقدند تفاوتي بين افراد ساعي در تسهيمجامعۀ آ

 هاي آموزشي وجود ندارد. به دانش و ديگران در محيط

 بر پايين بودن حاكميت خالق، فرهنگ نظر آنها عالوه
                                                           

1. Jennex and Olfman 

2. Gupta and Sharma 

 دهندۀ خالقيت رسمي اين مراكز نيز كمتر مشوق و پرورش

 گرفته در كليۀ مراكز هاي انجام و نوآوري است. بررسي

 نگ مناسب و مشوق تبادل و نشر دانشحاكي از نبود فره

 است. موانع فرهنگي ديگر مراكز آموزش عالي شامل

 فقدان فرهنگ اعتماد و وجود روحيۀ احتكار دانش، نبود

 از جريان آزاد اطالعات و فقدان نظام پاداش است. بسياري

 كه معتقدند زمينه اين در و متخصصان منتشرشده مقاالت

 يا دانش مديريت بر اي عمده تأثير سازماني فرهنگ

 تنها نه سازماني دارد. فرهنگ دانش گذاري اشتراک به

 ايجاد يها مزيت و كند مي تعريف دانش را يها ارزش

 آثار تمايل دهد، بلكه مي توضيح را سازمان در دانش

 نيز را سازمان در گذاردن اشتراک به براي كارمندان

 نشدا براي مديريت چالش ترين بزرگ كند. مي بررسي

 براي دانش به دسترسي توسعه فرهنگ براي واقعي تالش

 است. دانش مديريت اجراي فرايند طول مديريت در

 آن دانش مديريت از حمايت فرهنگ يك بنابراين، 

 و گذاري اشتراک به آن، ايجاد و دانش ارزش كه است

 براي ضروري جنبۀ فرهنگي . كند مي تشويق را آن كاربرد

 عنوان به است. فرهنگ همكاري ضروري، دانش مديريت

 اتفاق واقعاً آنچه و شده توافق رسمي طور به كه چيزي

 شود.  مي بيان است افتاده

 دانش مديريت براي فرهنگ براي اصول مورد استفاده

 فرهنگ يك تواند سازمان مي قابل استفاده است، زيرا نيز

 تمام در را افراد محور  دانش فرهنگ باشد. داشته دانشي

  (.12كشاند ) مي چالش دانش به پخش براي مانساز

 هاي تربيت بدني، از فرهنگ بنابراين الزم است در دانشكده

 بين بيشتر اعتماد آموزش، ايجاد حس طريق دانشي از

 تفويض طريق از مشاركت آنها فراهم آوردن زمينه و افراد

 اينكه به نظر شود. استفاده مشاركتي، رهبري و اختيار

 دانش سوي به دانش فردي هدايت دنبال به دانش مديريت

 بنابراين است، اين جريان كردن نهادينه و سازماني
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 به و برداري بهره در طراحي سازماني و ساختار فرهنگ،

 تأثير يها دانشكده در دانش موفق مديريت درآوردن اجرا

 دانش اشتراک سازماني فرهنگ كه از آنجا دارد. بسزايي

 هاي آزاد اسالمي در بدني دانشگاه هاي تربيت در دانشكده

 و در ساختار نظر تجديد ندارد، قرار مناسبي وضعيت

 ميزان با كاهش ارگانيك ساختار ايجاد و سازماني طراحي

 تواند مي ي دانشگاهيها كتابخانه در تمركز و رسميت

 اين در دانش موفق مديريت اجراي براي را الزم زمينۀ

 ( بيان1390و كنجكاو ) سعيدا .سازد ها فراهم دانشكده

 انجام درستي به هايي در سازمان دانش انتقال كنند مي

 طور به و دارند تكيه الگوهاي درستي بر كه گيرد مي

 عنوان همچنين شوند؛ مي سازمان استفاده در اي  گسترده

 نباشند، با مناسب موجود فرهنگي الگوهاي كنند اگر مي

 دانشي دانش، اکاشتر براي افراد خير نيت و وجود تالش

  (. گودرزي5بود ) خواهد ناچيز بسيار يابد مي كه انتقال

 ( نشان داد كه ايجاد و تقويت فرهنگ تسهيم در1388)

 روز آنها زمينۀ دانش و تجارب در ميان مديران، آموزش به

 عنوان در توليد و انتقال دانش در وزارت ورزش و جوانان به

 نهايت به اين نتيجهمتولي ورزش كشور مؤثر است. وي در 

 رسيد  كه اجراي مديريت دانش مستلزم آن است كه

 عوامل سازماني به هم مرتبط باشد. بر همين اساس بايد

 دانش و اطالعات بدون محدوديت در اختيار كاركنان قرار

 توان فرايند مديريت دانش را گيرد و بدين ترتيب مي

 به اًماهيت سازمان عنوان سيستم در نظر گرفت. اگر به

 دانش پخش ساختن توانمند دارد، تمايل دانش پخش

 ذخيرۀ فرهنگ يك سازمان اگر شود. مي تر آسان نسبتاً

 پخش دانش منفي پيامدهاي بايد دهد مي پرورش را دانش

 به را دانش خود خواهند مي (. مردم8شود ) دور سازمان از

 دانشي ديگران از توانايي خواهند مي آنها بگذارند؛ اشتراک

 نشر محيط و وسايل افراد، براي بايد پس آگاه باشند، آنها

 از پشتيباني براي كنيم و فراهم كنند، پخش دانش را

 ايجاد ييها رويه در سازمان دانش خلق و پخش هاي تالش

 تالش بايد هاي تربيت بدني  دانشكده شود. بنابراين رؤساي

 سازمان دانش در مديريت قوانين و ها رويه تا كنند

 درآيد. فرهنگي هنجارهاي صورت به

 به الزم اختيارات دادن نشان داد با  (1391وچكي )ك

 سازمان در آنان مالكيت و مسئوليت حس كاركنان،

 ها گيري تصميم در كاركنان دادن دخالت يابد و مي افزايش

 در فكر اين طرز ايجاد سبب آنها، تجربيات از استفاده و

 يك در سازماني و فردي اهداف كه شد خواهد كاركنان

 براي اي زمينه آنها هر يك از پيشرفت و راستاست

 را سازمان كاركنان نتيجه در بود. خواهد ديگري پيشرفت

 تالش نهايت آن اهداف جهت در و دانند خود مي به متعلق

 تفويض با سازمان رهبري رو گيرند. ازاين مي كار به را خود

 در بزرگي نقش تواند مي اعضا به مسئوليت و اختيار

 ارتباطات هرچه .باشد داشته دانش مديريت استقرار

 امكان بالطبع باشد، بيشتر سازمان كاركنان بين غيررسمي

 فراهم آن سالم و آزاد گردش و به اطالعات دسترسي

 اطالعات و دانش تعامل، و تبادل فرايند اين در و آيد مي

 وردم در نو و خالق هاي  ايده نتيجه در و شده بيشتر جديد

 و بروز امكان كاربرد دانش و دانش كسب دانش، خلق

 مديريت فرايندهاي اجراي زمينۀ نتيجه در يابد و مي ظهور

  .(7شود ) مي فراهم در شركت دانش

 نشان داد فرهنگ سازماني انتظارات هاي پژوهش يافته

 دهد و و رفتار افراد را تا حد زيادي تحت تأثير قرار مي

 د به جدال غيرسازنده بينجامد و مانعتوان برخي از آنها مي

 از ايجاد و تبادل شبكۀ مديريت دانش شود و از طرف

 ديگر دانستن فرهنگ سازماني براي كساني كه راهبرد

 كنند ضروري است، چراكه مديريت دانش را طراحي مي

 فرهنگ سازماني هم بر جريان دانش الزم براي طراحي

 عضا نسبت بهمديريت دانش و همكاري كامل و تعهد ا

 سازماني، فرهنگ مورد مديريت دانش تأثير دارد. در
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 براي مشاركتي رهبري و تشويقات مشاركت، اعتماد،

 از سازماني اهداف سازماني مطرح هستند. فرهنگ توسعۀ

 و فرايند افراد، مرتبط راهبرد، هم به اجزاي طريق

 شود.  مي تقويت و تشكيل ساختارها

رهنگ سازماني قوي در داد كه ف ( نشان2007)1شنگ

دانش موفق به تعامل و ارتباط سريع  اجراي مؤثر مديريت

ها و  سازمان، حمايت از نوآوري و بدون دردسر افراد

گيري در  اختيار و قدرت تصميم هاي افراد، تفويض ايده

ها فقط در فرهنگ  اين مفروضه مواقع لزوم، بستگي دارد و

 (. 23)  سازماني قوي موجود است

 تر فرايند مديريت دانش پيشنهاد ظور اجراي قويمن به

 شود، فضا و بستر فرهنگي مناسبي در نظر گرفته شود مي

 برداري، تا اعضاي سازمان به خلق، توسعه و بهبود، بهره

نشر، حفظ و ذخيره و ارزيابي دانش جديدي تشويق شوند. 

 رو مسئوالن بايد در نظر داشته باشند كه براي اجراي ازاين

 مديريت دانش، فرهنگ سازماني بسيار اثرگذار استمؤثر 

 بايست با مديريت تغيير فرهنگ سازماني و مي

 هاي نامطلوب و غيرمؤثر  را تغيير دهند يا اصالح شاخصه

 كنند. 

 

                                                           

1. Sheng 
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