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چکیده

پیمایشی، بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و فرآیند -هدف کلی این تحقیق توصیفی
مدیریت دانش در اعضا هیأت علمی دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعی دولتی غرب 

هاي کشاورزي غرب کشور کشور بود. جامعه آماري تحقیق را اعضاي هیأت علمی دانشکده
(N=157) براي انتخاب نمونه هااند. در این پژوهش، از روش تمام شماريداده، تشکیل

پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بودند. ابزار تحقیق، 138تعداد در نهایتاستفاده گردید که
یج و اي بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضاي هیأت علمی گروه تروپرسشنامه

آموزش کشاورزي دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوطه تأیید گردید و براي تعیین میزان پایایی 
ها با استفاده ). داده91/0تا 89/0هاي مختلف، از ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید (بخش
هاي آمارهها از ، تجزیه و تحلیل شدند. جهت تجزیه و تحلیل دادهSPSS:win18افزاراز نرم

توصیفی و استنباطی نظیر میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات، تحلیل همبستگی و تحلیل 
رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهاي 

داري وجود مشارکت، پایداري، سازگاري و ماموریت با مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی
و هاي سازگاري، ماموریتل رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مولفهدارد. نتایج تحلی

کنند.درصد از تغییرات مربوط به متغیر وابسته مدیریت دانش را تبیین می9/49مشارکت 

هاي فرهنگ سازمانی، اعضاي هیئت علمی، مدیریت دانش، دانشکدهکلیدي:هاي هواژ
کشاورزي.

مقدمه
زایش حجم اطالعات و به دنبال طی دو دهه اخیر، اف

و هاهاي فکري در دانشگاهآن افزایش دانش و سرمایه
و لزوم استفاده موثر از آن در مراکز آموزش عالی

موجب پیدایش اصول و مهارت هاي سازمانی، تصمیم
ها و به منظور مقابله با چالشنوینی هاي مدیریتی 

که گردیده است هاي محیط پیرامون خویش،پیچیدگی
، مدیریت دانش است. بدیهی هاترین آناز جمله مهم

است در عصري که دانش به عنوان مهم ترین عامل 
ها به شمار ایجاد کننده ارزش و مزیت رقابتی سازمان

هاي ترین کارکردمی آید، مدیریت دانش نیز از ضروري
ها امروزه سازمان). Bergeron, 2003(مدیریت نوین است 
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ریافته اند که هیچ چیز به اندازه دانش ها دو دانشگاه
ها را در دستیابی به جایگاهی مطلوب در تواند آننمی

دنیاي رقابتی یاري دهد. لذا بیش از هر چیز کارکنان 
ترین سرمایه سازمان به عنوان صاحبان دانش و مهم

اند و مدیریت دانش به سازمان مورد توجه قرار گرفته
دانش موجود را گردآوري و تواند عنوان ابزاري که می

نظم و پویایی بخشیده و در کل سازمان اشاعه دهد 
اهمیت یافته است. از اینرو مدیریت دانش مقوله مهمتر 
از خود دانش محسوب می شود و به دنبال آن است تا 
نحوه تبدیل اطالعات و دانسته هاي فردي و سازمانی را 

و روشن به دانش  و مهارت هاي فردي و گروهی، تبیین 
ها که از نوع در دانشگاه).Probst,2000(نماید  

باشند، دانش یک منبع مهم بنیان میهاي دانشسازمان
هاي بسیاري در شود و دانشگاهو استراتژیک محسوب می

اند و از منافع گرفته کارسطح جهان، مدیریت دانش را به
باحث هاي ایران ماند. در دانشگاهمند شده آن نیز بهره

نظري و مقاالت متعددي در زمینه مدیریت دانش منتشر 
هاي کاربردي و اقدامات علمی شده است، ولی پژوهش

هاي معدودي را در این زمینه ناچیز بوده و دانشگاه
طور علمی مدیریت دانش را به توان یافت که بهمی
ها به عنوان گرفته باشند. این در حالیست که دانشگاهکار

تولید و اشاعه دانش، بیش از هر سازمان دیگري مراکز 
کارگیري مدیریت دانش هستند. در محیط پر نیازمند به

ها براي جذب بهترین دانشجویان رقابت کنونی، دانشگاه
و در این میان، و اساتید در حال رقابت با یکدیگرند

شود ترین فاکتور رقابتی مطرح میدانش به عنوان مهم
)Fathollahi et al. 2010.(

هاي یندآراهبرد مدیریت دانش قادر است کیفیت فر
آموزش و یادگیري، تعامالت آزاد علمی و تلفیق دانش و 
تجربه میان دانشجویان و سطح دانش تخصصی و 

اي اعضا هیئت علمی را به نحو چشمگیري ارتقا حرفه
را واجد مزیت رقابتی پایدار سازد ها دانشگاهبخشد و 

)Nemati, 2007(.استقرار موجبعاملیچهاینکه
پرسششود،میهاسازماندردانشمدیریتآمیزموفقیت

-داشتهمشغولخودبهراکه پژوهشگراناستمهمی
سازمانی،ساختارقبیلازموارديمطالعهبههاآناست.

خارجیمحیطباسازمانیارتباطو اطالعات،فناوري
بدانتحقیقاتازبعضیدرکهمهمیاند اما عاملپرداخته

فرهنگزیراباشد؛میسازمانیفرهنگاستشدهپرداخته
بهمشتركهايارزشواعتقاداتاساسسازمانی بر

سازمانیهايجنبهتمامبروبخشدمیقدرتهاسازمان
سطحوشغلیرضایتوانگیزهفردي،رفتارنگرش،نظیر 
سازمانی،هاينظاموساختارطراحیانسانی،نیرويتعهد
...وهااستراتژيها،مشیخطاجرايوتدوینگذاري،هدف

یکایجادوتغییربررسی،تنها بابنابراین.گذاردمیتأثیر
توانمیکهاستپذیرانعطافومناسبسازمانیفرهنگ

ودادتغییردر سازمانراافرادبینتعاملالگويتدریجبه
گرفتبهرهرقابتیزیتمیکعنوانبهدانشمدیریتاز

.(Bhatt, 2002)

مهم،یک ضرورتعنوانبهفرهنگ سازمانیشناخت
چوندارد،قرارهاسازمانمدیرانهايفعالیتاولویتدر
باآشناییوفرهنگایندقیقودرستشناختبا

مدت،کوتاههايبرنامهتواندمیمدیریتآن،هايویژگی
برايراخودودادهمانساراخودبلندمدتومدتمیان

وکردهآمادهرقابتوتحولازسرشاربازاربارویارویی
افزایشرابازاردرماندگاريضریبوموفقیتاحتمال

فرهنگ سازمانی ). Greenberg & Baron, 2000(دهد 
باشد؛ هاي یادگیري سازمانی میترین مؤلفهیکی از مهم

ان یک اهرم توان به عنولذا از فرهنگ سازمانی می
قدرتمند براي تقویت رفتار سازمانی استفاده نمود 

)Hosseini, 2007.(فرهنگازمتعدديبسیارتعاریف
مفروضات ازالگوییرافرهنگبرخیاست؛ شدهسازمانی
دشواریهايازاندوختناثربرکهدانندمیبنیادین

گروهیسويازدرونییکپارچگیوبیرونیسازگاري
است شدهپروردهیاوکشفده،آفریمعین،

)Schein,1992.(هاي دنیسون معتقد است که ارزش
اساسی، باورها و مفروضاتی که در سازمان وجود دارند، 

هاي مشترك ناشی الگوهاي رفتاري که از بین این ارزش
هایی که مبین پیوند بین مفروضات و شود و نمادمی

گ سازمانی اند، فرهنها و رفتار اعضاي سازمانارزش
سازمانیفرهنگ.)(Denison, 2000شوندنامیده می
توسطمشترکی است کهادراکاتوهاارزشاعتقادات،

کلیبطور).Gray, 2007(گردد میحفظسازماناعضاي
ازکهدیگريتعاریفوتعاریفاینهمهمشتركوجه

سلسلهیکوجودپذیرفته،صورتسازمانیفرهنگ
یکاعضايبینمشتركهايارزشواعتقاداتها،باور
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صاحب نظران مختلف براي طبقه بندي است. سازمان
ها و تشخیص نوع فرهنگ سازمان فرهنگ سازمان

هاي مختلفی را ارائه کرده اند که در اینجا به شاخص
گردد : ها اشاره میترین آنمهم

گانه ذیل، ویژگی هاي موضوعات دهاز دیدگاه رابینز
سازد: ها را از هم متمایز میه فرهنگکلیدي است ک

نوآوري فردي، تحمل مخاطره، جهت دهی، یکپارچگی و 
وحدت، روابط مدیریت، کنترل، هویت، سیستم پاداش، 

. ،(Robbins,2005)تحمل تعارض و الگوهاي ارتباطات 
هندي ، از خدایان اساطیر یونان به عنوان نمادهایی براي 

هاي مرتبط یت فرهنگمعرفی چهارنوع سازمان  و مدیر
. کمرون و )Handy, 1990(با هر یک استفاده کرده است

برند: فرهنگ کوئین ، چهار نوع فرهنگ را نام می
گروهی، فرهنگ ادهوکراسی (ویژه ساالري)، فرهنگ بازار 

. )Quinn & Cameron, 1999(و  فرهنگ سلسله مراتبی
درهاسازمانبرايرافرهنگابعادخودمدلدردنیسون 

و سازگاريپایداري،مشارکت ،شاملاصلیمحورچهار
سهباابعاداینازهریککهگیردمینظردرماموریت
.شوندمیگیرياندازهشاخص

سازي، توسعه ن بعد به توانمندیتعهد به مشارکت: ا
م سازي اشاره دارد.یهاي انسانی و تتیها و ظرفتیقابل

ادین سازمان، یي بنهان بعد به ارزشیداري: ایپا
هاي مختلف وستگی در بخشیتوافق و هماهنگی و پ

سازمان اشاره دارد.
ن بعد از فرهنگ سازمانی به انعکاس یسازگاري: ا

رونی و ارباب رجوعان به سازمان یط بیهاي محخواسته
اشاره دارد.
ر و چشم انداز یک مسیف ین بعد به تعریت: ایمامور

اهداف و مقاصد اشاره داردن ییدار و تعبلند مدت معنی
)Denison et al. 2000(.

در این تحقیق از مدل فرهنگ سازمانی دنیسون به
عمده این دالیلنظري استفاده گردیده کهمدلعنوان

رفتارشخصیت،ارزیابیجايبه- :ازعبارتندانتخاب
.زندمیمحکراگروهی

امانجسازمانسطوحترینپایینتاراگیرياندازه-
راسازمانیسطوحتمامدراستفادهدهد و قابلیتمی

.دارد

استواراساسینکتهاینبهمدلایناصلیمبناي-
تأثیرعملکردرويبرسازمانیفرهنگچگونهکهاست
.گذاردمی

کاربههاسازماندرتغییرمدیریتجهتمدلاین-
تغییرنیازمندکهسازمانیفرهنگازهاییمولفهورودمی

بازنگرياولویتدرتاکندمیمشخصخوبیبهراهستند
.گیرندقرار

هايمدلبیندرجدیدچارچوبیمدلاین-
هايشاخصنظرنماید و ازمیارائهسازمانیفرهنگ

کاملمدلیسازمانیفرهنگابعادسنجشوگیرياندازه
.آیدمیحساببه

واسطهبههاسازمانکهدانش فرایندي استمدیریت
رادانشبهاطالعاتواطالعاتبهدادهتبدیلتواناییآن

شدهکسبدانشبودخواهندقادرهمچنینوکردهپیدا
گیرندکاربهخودهايتصمیمدرمؤثرايگونهبهرا
)Hales, 2001.(مدیریتازاستعبارتدانشمدیریت

خلق،هايبا فرایندکهدانشآشکارومندنظام
آندرکهداردپیونددانشکاربردواشاعهآوري،جمع

- میکاربهجمعیدانشبهشخصیدانشتبدیل
هاي برخی از مهمترین مدل).Skyrme, 2003(رود

مدیریت دانش عبارتند از: مدل عمومی مدیریت دانش 
که از چهار فعالیت اصلی تشکیل شده است: خلق دانش، 

دانش و حفظ و نگهداري دانش، تبدیل و انتقال
مدل ).Newman & Conard, 1999(بکارگیري دانش 

-هاي ساختمان مدیریت دانش  مدیریت دانش را بهپایه
بینند که در چرخش دائم صورت سیکلی دینامیکی می

شش بعد مدیریت ن. الوسو)Probst et al., 2000است(
در - خلق دانشدهد: دانش را مورد ارزیابی قرار می

سازي ذخیره-سازماندهی دانش-اختیار گرفتن دانش
. )Lawson, 2003(انتشار دانش و کاربرد دانش - دانش
دانشمدیریتکردنعملیاتیبرايصاحبنظرانازبرخی

آنان،از دیدگاهزیراکنند،میاستفادهفرایندمفهوماز
حضوروداشتهوجودسازماندرمستمراًدانشمدیریت

نتیجهبلکهداد؛خواهدناينتیجهکوتاهمقطعیکدرآن
دراساسیرکنبه عنوانآنمستمرحضوردرآن

گردد. فرآیند مدیریت دانش شامل میروشنهاسازمان
خلق دانش، کسب دانش، ذخیره سازي دانش، انتشار 
دانش، به اشتراك گذاري دانش و  به کارگیري دانش 



1395، 4، شماره47-2دوره مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران828

است. یک سازمان و دانشگاه موفق باید دانش مورد نیاز 
را شناسایی کرده و آن را کسب و ذخیره سازي خود 

نماید تا بتواند آن را در موارد مورد نیاز به کار گیرد 
)Kalseth,2000.(

مدیریت دانش قادر است با برقراري ارتباط مناسب 
ها، ها با سایر مراکز از جمله پژوهشکدهبین دانشگاه

زش ه ایجاد اربها، مراکز صنعتی و تجاري و غیره دانشگاه
هاي دانشگاهی منتهی شود و در افزوده درتمامی واحد

هاي تحقیقاتی بخش پژوهش به اجراي موفق پروژه
اي هاي میان رشتهو طرحهاي گروهیبزرگ، پژوهش

بیانجامد و کاربرد نتایج حاصل را فزونی بخشد. از سوي 
هاي بازار کار و دیگر ایجاد هماهنگی بیشتر بین نیاز

نشجو و برقراري تبادالت علمی و هاي جذب داسیاست
فنی از جمله تبادل استاد و دانشجو از مهمترین 

تواند در بخش آوردهاي اقدامات مذکور است که میره
مدیریتآموزش کامال سازنده واقع گردد. لذا، ایجاد

عالی کشاورزي آموزشمؤسساتوهادانشگاهدردانش
ح مدیریت باشد؛ با اجراي موثر وصحیمیضروريامري 

همهکهگرددمیچهارچوبی ایجادهادانش در دانشگاه
ازاستفادهواشتراكبهآناستفاده ازبادانشگاهاعضاي
یاددهی، -هاي یادگیريفرآینددروريبهرهبرايدانش

بهتاسازدمیقادرراآناننیزبپردازند وتحقیقوآموزش
هردرخودنیازمورداطالعاتبهبتوانندهمزمانوراحتی
). Mahini, 2002(یابند دستمکانوزمان

مطالعات مختلفی در داخل و خارج از کشور به 
فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بررسی ارتباط بین 

توان به موارد زیر اشاره اند که از آن جمله میپرداخته
در پژوهش خود به بررسی )،Karami)2006کرد: 

وجود در مرکز خودروسازي وضعیت فرهنگ سازمانی م
بهمن و رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش 

نتایج تحقیق وي نشان داد که فرهنگ سازمانی .پرداخت
Hosseiniرابطه موثر و قوي با مدیریت دانش دارد.

که بین فرهنگ سازمانی و دادنشانپژوهشیدر)،2007(
رابطه استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس 

درمؤثرعوامل)،Tafavogh)2008معناداري وجود دارد. 
- دانشفرهنگ سازمانیایجادرادانشمدیریتموفقیت

داند.میآنازارشدمدیرانحمایتومحور
Moharamzadeh et al)2010 ،(فرهنگبینرابطه

بدنیتربیتاداراتدردانشمدیریتاستقراروسازمانی
بی را مورد پژوهش قرار دادند؛ نتایجغراستان آذربایجان

بافرهنگ سازمانیبینکهاستآنازحاکیهایافته
وجودمعناداريومثبتهرابطدانشمدیریتاستقرار

رابطه به بررسی ، در تحقیقی )Rastegar)2010دارد.
فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در شرکت ملی 

ی پردازد و پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران م
فرهنگ سازمانی و براساس نتایج بین چهار مولفه

Mjidian etمدیریت دانش ارتباط معناداري وجود دارد.

al.)2010،( بررسی رابطه بین مولفه هاي فرهنگ به
سازمانی با مدیریت دانش در شرکت ایران خودرو 

نتایج به دست آمده نشان داد که بین .پرداختند
ار شدن وانطباق پذیري با مدیریت ویژگیهاي درگیر ک

& Nikpoorدانش بیشترین رابطه وجود دارد.

Salajeghe)2011،(دانشمدیریتبیندر تحقیقی رابطه
دانشگاهعلمیاعضا هیاتدیدگاهازرا سازمانیفرهنگو

تحقیقهايیافته.کرمان بررسی نمودندپزشکیعلوم
مدیریتوانیسازمفرهنگهايمؤلفهبینکهدادنشان
Aminدارد.وجودمعناداريومثبترابطهدانش

bidokhti et al)2011،(بینرابطهبررسیاي بهدر مقاله
وآموزشسازماندردانشمدیریتوسازمانیفرهنگ
پرداختند. سمنانشهرستانپرورش

Wolf)1995 ،(فرهنگدر پژوهشی نشان داد که بین
& Delongدارد.وجودرتباطادانشمدیریتباسازمانی

Fahey)2000،(مؤثراجرايدرفرهنگیموانعبررسیبه
در پژوهشی )،Rowley)2000پرداختند. دانشمدیریت

با عنوان آیا آموزش عالی براي اجراي مدیریت دانش 
آماده است؟، به بررسی قابلیت کاربرد مفاهیم مدیریت 

ت و در پایان هاي کانادا پرداخته اسدانش در دانشگاه
نتیجه گرفته که اجراي مدیریت دانش موثر در 

ها ممکن است نیازمند تغییر در فرهنگ سازمانی دانشگاه
دهی باشد.ها، ساختار سازمانی و سیستم پاداشو ارزش

ازبرخیبه)،Dyer & Donough)2001پژوهشدر
دانش از جمله مدیریتاجرايدرموجودهايچالش

.استپرداخته شدههاسازماندررایجهايفرهنگ

Mcdermott & O,Dell)2001،(کهکنندمیاظهار
بیشترناکامیوشکستاصلیدلیلفرهنگیمسائل

بر اساس نتایج حاصل از .هستنددانشمدیریتابتکارات
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انگلستان توسطهايدانشگاهانجام شده درمطالعه
McManus & Loughridge)2002،(سازمانیفرهنگ

مدیریت دانشهايبرنامهاجرايدرعاملاثرگذارترین
عنوانتحتپژوهشیدر)،Holowzki)2002باشد.می

عواملسازمانی،فرهنگودانشمدیریتبینرابطه
بررسیرادانشجریان مدیریتکنندهحمایتفرهنگی

)،Edward et al. 2003; in Hislop, 2005(است.کرده
فرهنگکهرسیدندنتیجهنایکیفی بهپژوهشیدر

اجرايدربایدهاسازمانکهاستايمسئلهمهمترین
در )،Lawson)2003کنند.توجهآنبهدانشمدیریت

پژوهش خود نتیجه گرفت که فرهنگ سازمانی اثر 
مثبتی بر اجراي موفقیت آمیز مدیریت دانش دارد.

Chin-Loy)2003،(مختلفهاي به بررسی ارتباط مدل
مدیریتاجرايمیزانباآنارتباطوسازمانینگفره

در تحقیقی )،Ba)2004پرداخت. وريبهرهودانش
الزمه استقرار مدیریت دانش را یک فرهنگ سازمانی 

نیز)، Balthazard & Cook)2004قوي تشخیص داد.
کهکسانیبرايفرهنگ سازمانیشناختمعتقدندکه

ضروريکنندیمطراحیرادانشمدیریتاستراتژي
کهدادنشان)، Zheng)2005توسط پژوهشیاست.

برموثريطوربهسازمانیفرهنگوساختاراستراتژي،
عامل،سهاینمیانگذارند و درمیتأثیرمدیریت دانش

اثربخشیبررامثبتتأثیربیشترینسازمانیفرهنگ
اي در مقاله)،Leidner et al.)2006دارد.دانشمدیریت

با عنوان نقش فرهنگ در مدیریت دانش به بررسی 
هاي مدیریت چگونگی اثر فرهنگ سازمانی بر رویکرد

رابطهايدرمطالعه)،Lai & Lee)2007دانش پرداختند. 
.کردندبررسیرادانشیهايفعالیتباسازمانیفرهنگ

Mohayidin et al.)(2007،کارگیري مدیریت ه تاثیر ب
کارایی هشت دانشگاه دولتی و دانش را در افزایش

خصوصی مالزي بررسی کرده است. نتایج حاکی از آن 
بوده که تغییر در فرهنگ و عوامل انسانی بسیار مشکل 
است ولی این تغییرات تاثیر چشمگیري در موفقیت 

D Mayfieldهاي مدیریت دانش داشته است. پروژه

تحقیقی با عنوان فرهنگ سازمانی و مدیریت)، 2008(
دانش در صنعت تولید برق انجام داد و فرهنگ سازمانی 

ترین عوامل در زمینه کسب، را به عنوان یکی از اصلی
(2009)انتقال و کاربرد دانش دانسته است.  Brandt،در

فرهنگودانشمدیریتبینرابطهبررسیبهپژوهشی
در ویرجینیاواقعتولیديهايشرکتدرسازمانی

پرداخت. 
ها یکی که گفته شد فرهنگ درون سازمانهمانطور

و هاي پیش روي هر سازمان استترین چالشاز مهم
رمز اجراي موفقیت آمیز مدیریت دانش، ایجاد و 
گسترش فرهنگ تسهیم دانش و پذیرش تغییرات در 

,Nemati(میان اعضا هیئت علمی و دانشجویان است

یکی از طبق تحقیقات انجام شدهو همچنین)2007
ها و موانع عمده استقرار مدیریت دانش در سازمان

باشد و تغییر فرهنگ ، فرهنگ سازمانی میهادانشگاه
هاي هر نظام مدیریت ترین جنبهسازمانی یکی از مهم

& Delong & Fahey, 2000; Dyer)باشد دانش می
Donough2001; Paulen & Mason, 2002;

Mcdermott,& O,Dell, 2001 )(بررسی رابطه رو، از این
فرهنگ سازمانی موجود و تاثیر آن بر مدیریت دانش 

کشاورزي نیز هاي دانشکدهدر رسد.ضروري به نظر می
در باشند،میمحورانسانهاياز جمله سازمانکه 
هایی در زمینه سازمان یادگیرنده، هاي اخیر بررسیسال

و یادگیري سازمانی و مدیریت دانش صورت گرفته است
به عنوان یکی از سی رابطه فرهنگ سازمانیبرر

فرایند رابطه آن باوهاي مهم یادگیري سازمانیمولفه
بر این اساس، رسد.مینیز ضروري به نظر مدیریت دانش

بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی هدف کلی تحقیق حاضر 
و فرآیند مدیریت دانش در دانشکده هاي کشاورزي و 

اهداف اختصاصی ور است.منابع طبیعی دولتی غرب کش
عبارت است از:تحقیق 

و اولویت بندي فرهنگ سازمانیيهامؤلفهبررسی-
اعضا هیئت علمیها از دیدگاهآن

و اولویت بندي هاي مدیریت دانشمؤلفهبررسی-
از دیدگاه هیئت علمیهاآن

هاي فرهنگ سازمانی با رابطه بین مؤلفهبررسی-
مدیریت دانش
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- ١نگا

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي، از لحاظ 

ها از نوع تحقیقات میزان نظارت و درجه کنترل متغیر
ها و قابلیت تعمیم میدانی و از لحاظ نحوه گردآوري داده

همبستگی است و از بین -هاي توصیفیاز نوع پژوهش
پیمایشی هاي پژوهش توصیفی نیز از روش روش

تحقیق حاضر شاملآماريعهجاماستفاده شده است.
هاي کشاورزي و منابع دانشکدههیئت علمیاعضاي

هاي ایالم، کردستان و طبیعی دولتی غرب کشور (استان
نفر اعضاي هیئت 157شاملکهباشدمیکرمانشاه)

در تحقیق حاضر از روش تمام شماري .استعلمی
138کل افراد جامعه آماري و ازاستفاده گردیده است

پژوهش به منظور این. درها پاسخ دادندنفر به پرسشنامه
اي شامل سه بخش گردآوري اطالعات از پرسشنامه

هاي بخش اول سواالت مربوط به ویژگیاستفاده گردید:
فردي جامعه مورد بررسی، بخش دوم سواالت مربوط به 

فرهنگمدلازباشد که با اقتباسفرهنگ سازمانی می
پرسشنامه..استشدهطراحی)،2000(دنیسونسازمانی
و عالوهاستعلمیهايافتهیوهاهینظربرمبتنیمذکور 

درقاتیتحقریساکا،یامردرشدهانجامقاتیتحقبر
وپشتیبانیراآننیزوانیتاوهیروس،نیچکشورهاي

فییکعواملاختصاصیسؤاالتیمیکنند و با طرحتأیید
لیتبدکرتیلفیطازاستفادهباکمیریمقادبهرا

مشارکتی،فرهنگمؤلفه10تا1سؤاالتکند.می

تا19داري، سؤاالت یپافرهنگمؤلفه18تا11سؤاالت
مؤلفه36تا29سؤاالتسازگاري وفرهنگمؤلفه28

در .دهندمیقرارسنجشموردمأموریتی رافرهنگ
مدیریت دانشهپرسشنامازبخش سوم نیز

پرسشنامهنیااست.شده)، استفاده2003الوسون(
درهیگوچهاربامؤلفههراست وسؤال24از متشکل

ت یریده شده است و شش مولفه مدیکرت سنجیلاسیمق
اعتبار محتوایی باشند.اي میدانش از نوع فاصله

پرسشنامه با نظرخواهی از اساتید گروه ترویج و آموزش 
انشگاه تهران و صاحبنظران مجرب تایید شد کشاورزي د

پایایی از آلفاي کرونباخ استفاده شد که وبراي تعیین
پایاییو=89/0αسازمانیفرهنگمهناپرسشپایایی

.آمددستبه=91/0αدانش مدیریتمهناپرسش

نسخه SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده
ی ایهآمارهآمار توصیفی ازخشدر بانجام شده است.18

انحرافمیانگین،،یتجمعوانیفرافراوانی،درصدمانند
و ضریب تغییرات و در قسمت آمار استنباطی نیزمعیار

) و تحلیل پیرسونهاي تحلیل همبستگی (از روش
.رگرسیونی استفاده گردید

هایافته
بر اي پاسخگویان: هاي فردي و حرفهویژگی

درصد از اعضا 5/93حاصل از تحقیق؛ اساس نتایج
هاي کشاورزي و منابع طبیعی هیئت علمی دانشکده

درصد زن بودند. میانگین سن 5/6غرب کشور مرد و 
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هاي کشاورزي و منابع اعضاي هیئت علمی دانشکده
) سال بود و 38/41( 41طبیعی مورد مطالعه حدود 

ال س31-40درصد ) در گروه سنی 1/47ها (اکثریت آن
قرار داشتند و کمترین فراوانی مربوط به سن کمتر از 

میانگین سابقه کار اعضاي درصد) بود. 1/5سال (30
هاي کشاورزي و منابع طبیعی هیئت علمی دانشکده

باشد. ) سال می35/12(12مورد مطالعه در حدود 
) 43/30(11-15بیشترین فراوانی مربوط به گروه بین 

ین فراوانی مربوط به گروه سال سابقه تدریس و کمتر
نفر 16)  است. 14/10سال سابقه تدریس (20بیشتر از 

درصد) از اعضاي هیئت علمی داراي مدرك 6/11(
درصد) داراي مدرك 4/88نفر (122کارشناسی ارشد و 

درصد) از اعضاي هیئت 9/10نفر (15دکتري بودند.
علمی مورد مطالعه داراي مرتبه علمی مربی، اکثریت 

درصد) داراي 6/69نفر (96جامعه مورد مطالعه یعنی 

درصد) دانشیار و 8/18نفر (26مرتبه علمی استادیار، 
/. درصد) استاد بودند.7یک نفر (

هاي مدیریت دانش در بین اعضاي بندي مولفهرتبه
کشاورزي و منابع طبیعی هايهیئت علمی دانشکده

غرب کشور
1ر جدول بر اساس نتایج حاصل از تحقیق د

هاي مدیریت دانش، مشخص گردید که که از میان مولفه
هاي اول و رتبهانتشار دانش و کاربرد دانش به ترتیب در

دوم قرار دارند؛ در اختیار گرفتن دانش اولویت سوم؛ 
هاي سازماندهی چهارم، و مولفهرتبهخلق دانش در 

هاي آخر رتبهدانش و ذخیره سازي دانش به ترتیب در 
هاي مدیریت دانش از دیدگاه ت به سایر مولفهنسب

میانگین کلی اعضاي هیئت علمی قرار دارند. همچنین 
دهنده باشد که نشانمی87/2مدیریت دانشهاي مولفه

سطح نسبتاً متوسط مدیریت دانش در جامعه آماري 
مورد بررسی است.

هاي کشاورزي و منابع طبیعی غرب کشورئت علمی دانشکدهبندي مولفه هاي مدیریت دانش در بین اعضاي هیرتبه-1جدول 
رتبهتغییرات          ضریب معیار  انحرافانحراف معیار                                              میانگینمؤلفه

خلق دانش
در اختیار گرفتن دانش

سازماندهی دانش
ذخیره سازي دانش

انتشار دانش
شکاربرد دان

89/2
73/2
84/2
83/2
28/3
68/2

61/0
57/0
62/0
66/0
55/0
48/0

211/0
208/0
218/0
233/0
167/0
177/0

4
3
5
6
1
2

بندي ابعاد فرهنگ سازمانی در بین اعضاي هیئت رتبه
علمی دانشکده کشاورزي و منابع طبیعی غرب کشور

2بر اساس نتایج حاصل از تحقیق در جدول 
از میان ابعاد چهارگانه فرهنگ مشخص گردید که

هاي اول رتبهسازمانی ، مشارکت و پایداري به ترتیب در 
رتبهسوم و ماموریت در رتبهو دوم قرار دارند؛ سازگاري 

چهارم از دیدگاه اعضاي هیئت علمی قرار دارند و 
باشد می87/2فرهنگ سازمانیهاي میانگین کلی مولفه

وسط فرهنگ سازمانی در دهنده سطح نسبتاً متکه نشان
جامعه آماري مورد بررسی است.

بندي ابعاد فرهنگ سازمانی در بین اعضاي رتبه-2جدول
هاي کشاورزي و منابع طبیعی غرب هیئت علمی دانشکده

کشور
انحراف معیارمیانگینبعد انحراف 

معیار      
ضریب 

یرات          تغی
رتبه

مشارکت
پایداري
سازگاري
ماموریت

96/2
84/2
81/2
97/2

36/0
49/0
50/0
53/0

122/0
172/0
177/0
178/0

1
2
3
4
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هاي فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مولفهرابطه بین 
در اعضا هیئت علمی دانشکده هاي کشاورزي و منابع 

طبیعی غرب کشور

٣يپ
١سطح 

به 

مولفه

يابد.

هاي فرهنگ سازمانی و  مدیریت رابطه بین مولفه-3جدول 
دانش 

ضریب پیرسونمتغیر مورد مطالعه
/.494**کتتعهد به مشار
/.490**پایداري

/.646**سازگاري 
/.588**ماموریت 

/.672**فرهنگ سازمانی 
000/0سطح معنی داري

هاي فرهنگ میزان اثرگذاري مولفهرگرسیون تحلیل 
سازمانی بر مدیریت دانش اعضاي هیئت علمی 

دانشکده هاي کشاورزي و منابع طبیعی غرب کشور
هاي فرهنگ سازمانی بر یین اثر مولفهبه منظور تع

-میزان مدیریت دانش در بین اعضاي هیات علمی مورد
مطالعه از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد و 
معادله تا سه گام پیش رفت: در اولین گام مولفه 

درصد تغییرات 7/41سازگاري وارد معادله گردید و
به تنهایی متغیر وابسته مدیریت دانش را این متغیر

نماید. در گام دوم تحلیل، مولفه ماموریت وارد تبیین می
درصد از تغییرات مدیریت دانش 7/4معادله گردید که 

گردد. مولفه توسط این متغیر (ماموریت) تبیین می
مشارکت به عنوان سومین عامل تاثیرگذار بر فرایند 

درصد از 5/3مدیریت دانش وارد معادله گردید و 
مدیریت دانش پاسخگویان را تبیین مینماید. تغییرات

توان بنابراین، با توجه به نتایج رگرسیون چندگانه می
) از 2R=499/0درصد ( 50بیان کرد که حدود 

هاي فرهنگ تغییرات فرایند مدیریت دانش به مولفه
و مشارکت مربوط سازمانی شامل؛ سازگاري، ماموریت

ه عوامل دیگري مربوط مانده بدرصد باقی50شود و می
اند. شود که در معادله رگرسیون وارد نشدهمی

هاي کشاورزي و اعضاي هیئت علمی دانشکدههاي فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانشبررسی وضعیت اثرگذاري مولفه-4جدول 
منابع طبیعی غرب کشور

هامولفهگام
ضریب
)Rهمبستگی(

ضریب تعیینضریب تعیین
)2R    (شدهتعدیل

/.412/.417/.646سازگاري1
/.456/.          464/.681ماموریت2
/.488/.499/.707مشارکت3

هاي کشاورزي و منابع اعضاي هیئت علمی دانشکدهبر مدیریت دانش هاي تاثیرگذار فرهنگ سازمانیمقدار تاثیر مولفه-5جدول 
طبیعی غرب کشور

هامولفه
ضریب استاندارد

)Bنشده (
ضریب استاندارد

Beta(tsigشده (

/.947/2004-/.657ضریب ثابت-
/.350/4000/.372/.309سازگاري-

002./ 173/3/.259/.205ماموریت-
/.075/3003/.215/.251تمشارک-
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)، 5با توجه به توضیحات باال و نتایج جدول شماره (
باشد:معادله خطی حاصل از رگرسیون به شکل زیر می

Y= ./657+ ./309X1+ ./205X2.+/251X3

Y  مدیریت دانش = X1  سازگاري = X2 ماموریت =
X3تعهد به مشارکت =

tقدار شود که م، مشاهده می5بر اساس جدول 

درصد معنادار 1درصد و 5ضرایب رگرسیون در سطح 
هاي فرهنگ دهنده آن است که مولفهاست. این نشان

سازمانی تاثیر قوي در پیشگویی مدیریت دانش اعضاي 
هاي کشاورزي و منابع طبیعی هیات علمی دانشکده
tو Fهاي دار بودن آزمونمعنیغرب کشور دارند.  

بر باشد. دن معادله رگرسیون میدار بوحاکی از معنی
اساس نتایج حاصل از ضرایب بتا، مشاهده میشود که 

تري در مقایسه سهم بیش) =372/0Rمولفه سازگاري (
. داردبا سایر متغیرها در پیشگویی متغیر وابسته تحقیق
شود تا زیرا یک واحد تغییر در انحراف معیار آن باعث می

یق (مدیریت دانش) به انحراف معیار متغیر وابسته تحق
تغییر کند. بر این اساس، سایر متغیرها به 372/0اندازه 

ترتیب اهمیت تاثیرگذاري بر متغیر وابسته تحقیق
و مشارکت 259/0نوآوري) شامل: ماموریت با مقدار بتا (

باشند.می215/0با مقدار بتا 
هاگیري و  پیشنهادنتیجه

ي مدیریت دانش در هابندي مولفهرتبهدر ارتباط با
و منابع کشاورزي بین اعضاي هیئت علمی دانشکده

هاي انتشار دانش، مولفهطبیعی دولتی غرب کشور 
کاربرد دانش، در اختیار گرفتن دانش، خلق دانش، 
سازماندهی دانش و ذخیره سازي دانش به ترتیب در 

تشکیل کار گروه به هاي اول تا ششم قرار دارند. رتبه
ها و ین فرآیندي براي حفظ و نگهداري دادهمنظور تدو

سازي اطالعات در سازمان موجب تقویت مولفه ذخیره
مدار، کلیدي و یا افراد دانشگردد و همچنین،دانش می

در شرف بازنشستگی در سازمان شناسایی و مدیریت 
سازمانی را در این تعهد ترتیبی اتخاذ نماید تا ها دانشگاه

ش دهد و در حد امکان از خارج شدن گونه افراد افزای
این گونه افراد از سازمان جلوگیري به عمل آورد دائمی 

وضعیتنیز، .Moharamzadeh et al(2010)در تحقیق 
ارزیابیمتوسطجامعه مورد مطالعهمدیریت دانش را در

.که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی داردگردید.

د فرهنگ سازمانی در بین بندي ابعارتبهدر ارتباط با
و منابع هاي کشاورزي اعضاي هیئت علمی دانشکده

غرب کشور از میان ابعاد چهارگانه فرهنگ طبیعی دولتی
هاي رتبهسازمانی ، مشارکت و پایداري به ترتیب در 

هاي رتبهاول و دوم قرار دارند و سازگاري و ماموریت در 
(2008)سوم و چهارم قرار دارند که در تحقیق

Monavarian& Bakhtaee،اول و رتبهمشارکت در نیز
Barati etدر تحقیق چهارم قرا گرفت.رتبهماموریت در 

al.)2011( وArdalan et al.)2009 ( نیز مشارکت در
)،Gillespie et al.)2008اول قرار گرفت. در تحقیقرتبه

دبعدرامتیازکمترینومشارکتدرامتیازنیز بیشترین
ضعیفسازگارياست که فرهنگآمدهدستبهسازگاري

پایینسازماندریکپارچگیوثباتکهمعناستبدین
پیوستهوهماهنگخوبیبهسازمانهايفعالیتوبوده

کارکردهايباسازمانیواحدهاينتیجهدراست.نشده
اهدافبهرسیدنبرايخوبیبهتوانندنمیمتفاوت
براي بهبود مولفه ماموریت ند.کنکارهمبامشترك

گیري روشن و واضحی براي شود جهتپیشنهاد می
اي درخصوص دانشگاه وضع شود و توافق همه جانبه

اهداف بلند مدت و آنچه دانشگاه در آینده باید داشته 
باشد صورت گیرد و اعضاي هیئت علمی از اهداف بلند 

ه مدت دانشگاه مطلع و توجیه شده باشند. همچنین ب
هاي مرتبط با اهداف کنترل شود و طور مداوم پیشرفت

هایی که رسیدن به اهداف بلند اعضا در جریان فعالیت
بخشد، قرار گیرند. غالب بودن مولفه مدت را تحقق می

اینمطالعهموردهاينمونهدردهدمینشانمشارکت نیز
- میدادهدخالتبیشترهاریزيبرنامهدرافرادمحققین،

بهبودطریقازآنانکردنتوانمندجهتدروشوند
است و گرفتهصورتبیشتريتالشارتباطاتوهامهارت
وشدهتشکیلکاريهايگروهمحوربرمذکورسازمان
- میتوسعهسطوحهمهدرراانسانیمنابعهايقابلیت

متعهدکارشانبهسازماناعضايسازمانیچنیندهد. در
احساسسازمانپیکرهازبخشینعنوابهراخودوشده
درکهکنندمیاحساسسطوحهمهدرکنند و افرادمی

اهدافبامستقیماًهاآنکارو دارندنقشگیريتصمیم
نیازهاتأمینمنظوربهسازمانیدارد. چنینپیوندسازمان

توسعهبهمستمرطوربهرقابتصحنهدرحضورو
سطحفرهنگیینپردازد. چنمیکارکنانهايمهارت
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اینودهد؛میافزایشراسازماندرکارکنانرضایت
پژوهشدرYilmaz & Ergan (2008)کهاستاينتیجه
محققان،اینهايیافتهیافتند. طبقدستآنبهخود

دارد.قرارمشارکتیفرهنگتأثیرتحتکارکنانرضایت
اعضا در فرهنگ  سازمانیهاي میانگین کلی مولفه

و منابع طبیعی هاي کشاورزي علمی دانشکدههیئت 
دهنده سطح نسبتاً باشد که نشانمی87/2مورد مطالعه

متوسط فرهنگ سازمانی در جامعه آماري مورد بررسی 
نتایجدرنیز ،Monavarian& Bakhtaee (2008)است. 
جامعه مورد کهدادندنشانپژوهش خودازحاصل
انطباقکار،درنشددرگیربعدچهارهردرمطالعه
ازباالترومتوسطحددررسالتوسازگاريپذیري،
Moharamzadeh et(2010)در تحقیق دارد.قرارمتوسط

al.جامعه مورد سازمانی را درفرهنگوضعیت،  نیز
کردند.ارزیابیمتوسطمطالعه

نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین فرهنگ 
است که بین این دو و مدیریت دانش بیانگر آنسازمانی

داري وجود درصد رابطه مثبت و معنی1متغیر در سطح 
توان گفت که می99/0دارد. بنابراین، با اطمینان 

هاي اعضا هیئت علمی دانشکدهدر مدیریت دانش 
غرب کشور وابسته به و منابع طبیعی دولتیکشاورزي 

)،Karami, 2006(ها است. تحقیقات آنفرهنگ سازمانی
)Asgari, 2006) ،(Hosseini, 2007) ،(Tafavogh,

2008،()Hsanzadeh, 2008) ،(Moharamzadeh et al.

2010) ،(Daneshfard & Shahabinia, 2011 ،()Amin

bidokhti et al. 2011() ،2001،()Holowzki, 2002،(
)Lawson, 2003،()Balthazard & Cook, 2004(،)Ba,

2004،(،)Lopez et al, 2004،()Zheng, 2005،(
)Kangas, 2005،()Leidner et al. 2006،()Lai & Lee,

2007(،)Mayfield, 2008(  و)Brandt, 2009،(ین یافته ا
نمایند. از تحقیق را تایید می

توان بیان با توجه به نتایج رگرسیون چندگانه می
) از تغییرات فرایند 2R=499/0درصد ( 50کرد که حدود 

هاي اعضاي هیئت علمی دانشکدهریت دانش در مدی
کشاورزي و منابع طبیعی ایالم، کردستان و رازي 

هاي فرهنگ سازمانی شامل؛ سازگاري، به مولفهکرمانشاه
درصد 50شود و و مشارکت مربوط میماموریت

شود که در معادله مانده به عوامل دیگري مربوط میباقی
ه سازگاري اند و مولفرگرسیون وارد نشده

 )372/0R=(ها بر نگرش اعضا هیئت بیش از سایر مولفه
گذارد. علمی به مدیریت دانش تاثیر می

برايدهدمینشانآمدهدستبهنتایجکلی،طوربه
فرهنگبهبایددانشمدیریتآمیزموفقیتاجراي

تحلیلوشناساییراآنوضعیتوداشتتوجهسازمانی
هاارزشازايپیچیدهبخشازمانیسفرهنگچراکهکرد،

نحوةبرهاارزشاینوشودمیرا شاملکارکنانعقایدو
خواهندمؤثرکاريمحیطدرافرادرفتارنهایتاًونگرش

فاقدوضعیففرهنگیکوجودبه طوري کهبود،
بهسازمانکارکنانشودمیموجبسازماندرانعطاف

بهتمایلیهیچونندکعادتسازمانیموجودهايرویه
طرفباشند و ازنداشتهجدیدهايایدهخلقونوآوري
آنتبدیلودیگرانباخودهايدانستهتسهیمازدیگر،

مشکالتحلدربتواندکههاییمهارتبههادانسته
باحالی کهدرداشته باشند،ترسباشدمؤثرسازمان
آنبهنسبتسازماناعضايکهمنعطفوپویافرهنگی
بهتغییراتبرابردرافرادباشند،داشتهاعتقادوشناخت

درراسازمانودهندمینشانواکنشخودازخوبی
پژوهشبررسی.دهندمیقرارترقیوپیشرفتمسیر
-مینشاندانش نیزمدیریتحوزهدرگرفتهصورتهاي
سازيپیادهدرهاسازمانشکستعلتتریناصلیکهدهد

واجتماعیعواملبههاآنتوجهعدمدانش،مدیریت
ازبرخیبهراستا هیسالپ؛همیندر. استبودهفرهنگی

Quoted in Hislopهايپژوهشازجملهها،این پژوهش

2005, 42)(Ruggles 1998; Pauleen and Mason
هاي خودپژوهشدرهاآناست.کردهاشاره,2002

دانش تغییردیریتماجراياساسیمشکلکهدریافتند
فرهنگنیزدانشانتقالترین مانعبزرگورفتار،الگوي

,Delong and Fahey).استحاکمنامناسبسازمانی

کهدادندنشانخودمروريبررسیدرنیز(2000
نفوذوخلقبرايمانعمهمتریننامناسب،فرهنگ
.باشدمیدانشسرمایۀ

فرهنگتقویتبارابطهدرهاییپیشنهاددر ادامه 
دانشمدیریتآمیزموفقیتاستقرارمنظوربهسازمانی

ودانش، حفظتسهیمدانشانتقالدانش،خلقزمینهدر
:گرددمیارائهزیرشرحبهدانشذخیره

مولفه مشارکت، مدیران براي ایجاد يبراي ارتقا
زمینه توانمندسازي اعضا هیئت علمی اطالعات سازمانی 
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ام وظایف را در اختیار آنان قرار دهند، به الزم براي انج
اعضا هیئت علمی جهت انجام وظایف خود و برخی از 

ها اختیار الزم را تفویض نمایند. واگذاري گیريتصمیم
قدرت و اختیار موجب ایجاد انگیزه در اعضا هیئت علمی 

توانند موثر واقع شوند و کنند میشود و احساس میمی
گردد. اگر از ارائه اي میرفهدر نهایت موجب رشد ح

دیدگاه و نظرات توسط اعضا هیئت علمی استقبال شود 
موجب ایجاد جو مشارکتی، خالقیت و نوآوري در 

هاي کاري و گردد. همچنین استفاده از تیمدانشگاه می
هاي آموزشی موجب توانمندسازي و توسعه برگزاري دوره

شود. هاي اعضا هیئت علمی میقابلیت
منظور بهبود مولفه پایداري، مجموعه روشنی از به 
ها و قوانین ایجاد گردد تا موجب یکپارچگی و ارزش

انسجام در محیط دانشگاه گردد و نیز از طریق برگزاري 
جلسات بحث و تبادل نظر برداشت یکسانی از اهداف در 
تمام سطوح بوجود آورد و موجب هماهنگی بیشتر در 

ب به اعضا هیئت علمی سازمان گردید و بطور مرت
هایشان را ارائه نمود تا از نقاط قوت و بازخورد فعالیت

ضعف خود آگاه شده و درصدد اصالح و بهبود آن عمل 
کنند .

-براي بهبود مولفه سازگاري، اعضا هیئت علمی می
هاي جدید باشند تا بتوانند بایست داراي راهکارها و ایده

کنش نشان دهند نسبت به تغییرات به شکلی مناسب وا
دانشارتقايفرصتایجادافزایی،و یادگیري و دانش

اغتنايمنظوربهشغلیآزاديواستقاللاعطايشغلی،
انتقالمنظوربهمداردانشافرادافراد و تشویقشغلی
از تشویقیابزارهايکارگیريه ب،افرادسایربهدانش

کهکارکنانیبرايقبیل اختصاص پاداش، مرخصی، ...
اجرايودارندخطرپذیريونوآوريخوب،عملکرد

دانش از مهمترین مدیریتبراياستراتژیکریزيبرنامه
افراداستضروريهاي دانشگاه باشد. همچنینهدف

دانشگاهدربازنشستگیشرفدریاوکلیديدانش مدار،
وفاداريتانمایداتخاذترتیبیارشدمدیریتوشناسایی

حدتاودهدافزایشافرادگونهایندررامانیتعلق سازو
جلوگیريدانشگاهازافرادگونهاینشدنخارجازامکان

آورد و از تجارب و دانش آنان در راستاي تحقق عملبه
اهداف دانشگاه بهره گیرد.

هدفوگیريبراي بهبود مولفه ماموریت جهت
- ریزيامهبرنبتوانندشود وتهیهدانشگاهبرايبلندمدتی

اختیاردروکننداعمالسازمانبرايرابلندمدتیهاي
بطوربگیرد، مدیرانقرارکارمندانواعضا هیئت علمی

پیگیريراشدهتعییناهدافجهتدرپیشرفتمداوم
کارهايازروشنیدركبایداعضا هیئت علمیوکنند
باشند وداشتهسازمانبلندمدتموفقیتبراينیازمورد

اعضا هیئت برايکافیانگیزهسازمان،اندازچشممسیردر
.شودپذیرامکانآنتحققتاشودفراهمعلمی

به پیشنهادهاییز یندیریت دانشارتقا مبه منظور 
گردد:ل ارائه مییشرح ذ
آگاهی و اطالع کارکنان از تغییرات و مزایاي حاصل -

از استقرار دانش افزایش یابد. 
اده از نیروهایی که تمایل به استخدام و استف-

و نیز یادگیري، خلق و تبادل دانش را دارند 
گذاري بر روي کارکنان در راستاي ایجاد سازمانی سرمایه
.خالق

مشارکت کارکنان بر اساس فرایند در خصوص -
تبادل و استفاده از دانش ارزیابی صورت گیرد. 

هاي آموزشی بر اساس ایجاد انگیزه سیستم-
ها در محیط کار و تر و بکارگیري آموختهري عمیقیادگی

.انتقال به همکاران طراحی شود

دهی مادي بر اساس تشویق و تقدیر سیستم پاداش-
از کسانی باشد که زمینه انتقال دانش و ایجاد مشارکت 

بین افراد را ایجاد کرده اند. 
هاي علمی براي انتقال تجارب برگزاري همایش-

و بازنشسته به سایر نیروها نیز در استقرار نیروهاي موفق
.باشدثرها میتواند مودانشگاهدر	مدیریت دانش

و تحقیق فرهنگ مدیریت مشارکتی و مطالعه -
نهادینه گردد.دانشگاه 

ها مستمراً بازنگري ها و دستور العملها، رویهفرایند-
گردد و نقایص رفع گردد. 

به چگونگی توسعه انداز روشن نسبتداشتن چشم-
.دانش بین افراد

آوري دانش از جوانب مختلف و حفظ و جمع-
ها و تکنولوژي از سیستمآن با استفادهنگهداري اثربخش

.جدید
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