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  چکیده 

تکنولوژیکی و انسانی است؛ موضـوعی کـه از    ،فرهنگی ،نیازهاي مختلف ساختاريمستلزم پیش ،ورود موفق به عصر دانایی
پژوهش حاضر به شناسایی ابعاد فرهنگی مـورد نیـاز در راسـتاي     ،بر این اساس .دیدگاه بسیاري مورد غفلت واقع شده است

سوال اساسی پژوهش عبارتست است از اینکه ابعاد فرهنگی مورد نیاز در راستاي موفقیت  .پردازد موفقیت مدیریت دانش می
گفته چگونه است و چه  هاي فرهنگی پیشیت دانش کدام است؟ وضعیت جامعه آماري مورد بررسی از نگاه ابعاد و مولفهمدیر
هاي نفتی  جامعه آماري پژوهش کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده .گفته و مدیریت دانش وجود دارد اي بین ابعاد پیش رابطه

ابزار گردآوري  .شده تعیین شده استبندي گیري تصادفی طبقهاز روش نمونه ایران است؛ نمونه آماري پژوهش نیز با استفاده
هاي  کارگیري روشنتایج حاصل از به .شده است هنامه حضوري بوده و از روش تحقیق توصیفی ـ میدانی استفاد ها پرسشداده

هـاي   عنـوان مولفـه   پرور به دانش تسهیم دانش و رهبري ،اعتماد ،یادگیري ،هاي مشارکتآماري حاکی از آن است که مولفه
ها  چنین این مولفه داري وجود دارد و هم گفته تفاوت معنا هاي پیشبین وضعیت موجود و مطلوب مولفه ،فرهنگی دانشی هستند

ه پیشنهادهایی به جامعه علمی و سازمانی ارایه شد ،هاي پژوهش در پایان با توجه به یافته .بر مدیریت دانش تأثیر مثبت دارند
  ..است

  واژگان کلیدي 
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  مقدمه 

 .هاي شگفت انگیزي همراه بوده است دوره کنونی حیات بشري با تحوالت و دگرگونی

امـروزه   .اسـت  ي اطالعاتی خود مواجه شـده ها سیستمتقریباً هر سازمانی با نوعی تغییر در 

اسـت   اي گونه هاي ارتباطی به ي اطالعاتی از لحاظ سرعت و تنوع جریانها سیستموضعیت 

کرافورد(ستیکه قابل مقایسه با ده سال گذشته ن
1
هـاي   این پدیده از نشـانه  .)6ص  ،2005 ،

تـرین منبـع    عنـوان مهـم   بـه افتن روزافـزون آن  یـ ت یـ اسـت و اهم  یوقوع انقالب اطالعـات 

ایسـالم (سازماناستراتژیک 
2

 اقتصـاد  يریـ گ لکموجـب شـ   ،)5900ص  ،2011 ،و دیگـران  

معتقد است در قـرن حاضـر   ) 1991(نوناکا  .)3ص  ،1383 ،انیمنور(محور شده است دانش

یگانه منبع مطمـئن   ،ی با پدیده عدم قطعیت استدایممواجه  ،حتمیتنها موضوع در آن که 

ها باید خود را بـر   شرکت بر این اساس .بود خواهد دانش ،جهت کسب مزیت رقابتی پایدار

هاي اساسـی خـود    وده و مدیریت دانش را از اولویتدانند از بقیه متمایز نم اساس آنچه می

   .قرار دهند

نوعی مد و سبک مدیریتی تبدیل شده است و به فرآیند  به ،1990مدیریت دانش از دهه 

 ،خلـق  ،سـازمان شـامل کسـب   هـاي گسـترده    سـازي فعالیـت   و منسجم هماهنـگ  مند نظام

هـا جهـت تحقـق اهـداف      وسیله افراد و گروه هانتشار و کاربرد دانش ب ،تسهیم ،سازي ذخیره

روستوگی(سازمانی اشاره دارد
3
هـاي مـدیریت دانـش بـر      پروژه تأثیر .)49-39ص  ،2000 ،

 اینکـه چگونـه و چـه    ،با این حـال  .اي تایید شده است طور گسترده موفقیت کلی سازمان به

کسب نتایج مـورد   .اي است هاي گسترده مستلزم بررسی ،شود می هاآن  عواملی سبب موفقیت

پتانسـیل کارکنـان دانشـی مسـتلزم      ،ظرفیت ،ها تواناییندي از م و بهره در اقتصاد دانشینظر 

   .متفاوت است یاقتصاد سنت يا نهیجهات با عوامل زم ياریبستر عمل خاصی است که از بس

زیرسـاخت و   یایجـاد نـوع   يموارد زیر بـرا  ،هاي مختلف کسب و کار از میان سیاست

ي مـدیریت  هـا  بستر مناسب جهت حمایت از فرآیند مدیریت دانش موثر هسـتند؛ سیاسـت  

                                                        
1. Crawford 
2. Islam 
3. Rastogi 
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نـوعی فرهنـگ سـازمانی کـه      ،منابع انسانی که بر جذب و حفظ استعدادها متمرکـز اسـت  

ابزارهـاي فنـی کـه از قابلیـت      ،نمایـد  ي جدید بوده و یادگیري را ترویج مـی ها پذیراي ایده

رویکردي استراتژیک نسبت بـه دانـش و سـرانجام     ،آوري و انتشار دانش برخوردارند جمع

   .نماید نوعی ساختار سازمانی که ارتباطات و تعامالت میان فردي را تسهیل می

اقتصاد دانش محور کـه بسـتر    یاساس هاي ت و چالشیبا توجه به اهم ،در مقاله حاضر 

بـه   ،از میان عوامل سازمانی گوناگون موثر بـر مـدیریت دانـش    ،ستها سازمانغالب کنونی 

 سازي مـوثر مـدیریت دانـش   هاي فرهنگ سازمانی مناسب براي پیادهنقش و ویژگی مطالعه

فرهنـگ   .شـوند و الزامات فرهنگی موفقیت مـدیریت دانـش تشـریح مـی    شود پرداخته می

هـاي کارکنـان و از طـرف دیگـر     فعالیتگذاران و  بنیانخود مخلوق  ،از یک طرف سازمانی

نتـایج مـورد    ،این بسـتر فراهم نبودن در صورت  و نددهتشکیل میهاي آنها را بستر فعالیت

کارگیري فرآیند مدیریت دانش در سازمان حاصل نخواهـد شـد و برخـورداري از    هنظر از ب

بـر ایـن اسـاس     .اهد داشتبهره چندانی نخو ،هاي هنگفتگذاري بهترین کارکنان و سرمایه

کـه ابعـاد فرهنگـی متناسـب بـا رویکـرد        ال اساسی پژوهش حاضر عبارت است از ایـن ؤس

از نگـاه ابعـاد و    مـورد نظـر  وضعیت جامعـه آمـاري   . مدیریت دانش در سازمان کدام است

محور با موفقیت  هاي فرهنگ دانش مولفه اي بین رابطهچه چگونه است و  تحقیقهاي  لفهؤم

   .دارد وجوددانش مدیریت 

 مبانی نظري

  گذرا یت دانش؛ نگاهیریمد

دهـه   1980دهـه   ،شـود  می ارایهنظران کسب و کار  اي که از سوي صاحب بندي در دسته

دهـه مـدیریت دانـش لقـب      ،2000و دهـه   دهه مهندسی مجـدد  1990دهه  ،جنبش کیفیت

ـ ا یمعرفـ  ياصـطالح مشـهور بـرا    .)27 ص ،1382 ،جعفري و کالنتر(گرفته است ن دوره ی

دهیاقتصاد ا
1

ـ نامحـدود بـراي رشـد و موفق    یلیده اغلب بـه پتانسـ  یاقتصاد ا .است  ي هـا  تی

                                                        
1. Economics of idea 
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ـ یـ د و تولیـ جد هـاي  يه بـر اسـاس آن نـوآور   کاشاره دارد  ياقتصاد بـر دانـش    یدات مبتن

ش یه محدود بودن افـزا ک یسنت ياقتصاد هاي جنبه تر بیشبا ند ین فرآیا .گردد میپذیر  امکان

 ره تصـور یه و غیسرما ،ار موجودک يروین ،یکیزیرا بر اساس اصل ندرت منابع ف ها فرصت

   .)149ص  ،1996 ،1یلک(است متمایز  ،ندک می

 هـاي  طیار مهـم دانـش در محـ   یبه نقـش بسـ   ها سازمانج افراد و یتدر هدر حال حاضر ب

ـ گـاه خـود را   یجا یوتاهکده در مدت زمان نسبتاً ین پدیو ا اند برده یپ یرقابت ر ین سـا یدر ب

بر همین اساس بسیاري معتقدند کـه مـدیریت دانـش     .ت نموده استید ثروت تثبیمنابع تول

کــاربرده  هي تخصصــی بــهــا طــور مــوثري در شــرایط کنــونی بــراي فعالیــت توانــد بــه مــی

نوردین(شود
2

و  هـا  روشفاقـد   هـا  سـازمان اغلـب   ،با این وجود .)8ص  ،2009 ،و دیگران 

راولـی (انـد   مدیریت دانش بـوده یی براي ها استراتژي
3
مـدیریت دانـش    .) 417ص  ،1999 ،

کـافی   طـور  بـه هنوز هم در طفولیت خود در صنایع قرار دارد و سـاختار و فرآینـدهاي آن   

پاتریکس(توسعه نیافته است
4
   .)113ص  ،2009 ،همکارانو  

ی زیرا حوزه وسـیع  ،تعریف مدیریت دانش اغلب آسان نیست ،ها برخالف دیگر تکنیک

مـدیریت   .دارد همـراه  بـه و اقـدامات را بـا خـود     ها تکنولوژي ،وظایف مدیریتی ،از مفاهیم

کارگیري منبـع اسـتراتژیک دانـش در سـازمان      از فرآیندها براي فهم و به اي مجموعه ،دانش

ارزیـابی   ،یی را براي شناساییها مدیریت دانش رویکردي ساخت یافته است که رویه .است

تـامین نیازهـا و اهـداف سـازمان برقـرار       منظور بهگیري دانش کار بهذخیره و  ،و سازماندهی

ت دانش عبارت است از چـالش  یریمدولتز کاز نظر اس .)1382 ،جعفري و کالنتر( سازد می

ه بتـوان آن را  ک نحوي به است یموضوع اطالعات یکل آن به یو تبد يفرد هاي ییشف داناک

روزمـره   يارهـا کنـد  یگران مبادلـه نمـود و در فرا  یبا د ،ردکره یذخ یاطالعات يها گاهیدر پا

ه کـ اسـت   یراهـ ت دانـش  یریمـد  ،ی دیگـر فیدر تعر .)4ص  ،1381 ،يزاهد( گرفت کار به

                                                        
1. Kelly 
2. Nordin 
3. Rowley 
4. Patrix 
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دو هـدف   .ننـد ک یمـ  م و منتشـر یتسـه  ،اصالح  ،يبند طبقه ،سبک ،جادیدانش را ا ها سازمان

ـ توان بـدین صـورت بیـان نمـود؛ هوشـمندانه نمـودن عمـل         میت دانش را یریعمده مد ا ی

 یدانشـ  هـاي  یـی ن دارایو فهـم ارزش بهتـر   كدر ،تیـ موفق ،موسسه جهت بقا يها تیفعال

گ وچرمنیو(ي انسانیها یعنی سرمایه ،سازمان
1
  .)8ص  ،1997 ،

  یفرهنگ سازمان

در آن  .گـردد  برمـی  1930ي هـا  سـال مطالعات اولیه در زمینه فرهنگ سازمانی به اوایـل  

ي گـروه کـاري در شـرکت    هـا  زمان التون مایو با کمک وارنر مشاهداتی را در زمینه فرهنگ

ــد   ــام دادن ــک انج ــترن الکتری ــارك(وس ــاران 2پ ــه .)106ص  ،2004 ،و همک ــال آن ب  ،دنب

شناسان به بررسـی رفتارهـایی نظیـر ادراکـات اعضـاي       شناسان و انسان روان ،شناسان جامعه

دو کتـاب   ،1980در اوایل دهـه   .مشترك و یادگیري سازمانی پرداختندي ها نگرش ،سازمان

این حوزه عملی و مطالعـاتی را احیـا    Zپر فروش در جستجوي تعالی و موفقیت و تئوري 

   .نمودند

کارکردهــاي فرهنــگ ســازمانی را در دو مــورد انســجام درونــی و  3مــارتینز و تــربالنچ

پـذیر نمـودن اعضـاي     عنوان جامعـه  توان به می انسجام درونی را .کنند هماهنگی خالصه می

ایجاد مرزهاي سازمان و احساس هویت میان کارکنان و تعهد به سـازمان   ،جدید در سازمان

بـا مفهـوم سـاختن     ،به ایجاد نوعی مزیـت رقـابتی  نیز  کارکردهاي هماهنگی .توصیف نمود

 ،مـارتینز و تـربالنچ  ( محیط بر حسب رفتار قابل قبول و ثبات سیستم اجتماعی اشـاره دارد 

   .)67ص  ،2003

فرهنگ دانش محور افراد را در جهـت تسـهیم دانـش در سراسـر سـازمان بـه چـالش        

دي النگ و فاهی) 2000 ،4داونپورت و پروساك( دارد وامی
5

ی یچهار روش جامع را شناسا 

                                                        
1. Wiig and Chairman 
2. Park 
3. Martins & Terblanche 
4. Davenport and Prusak 
5. De Long & Fahey 
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الزم و تسـهیم و اسـتفاده از دانـش     ،کنند که در آنها فرهنگ بر رفتارهایی که براي ایجاد می

  .)113ص  ،2000 ،دي النگ و فاهی(گذارد می تأثیر ،ضروري هستند

دهد کـه چـه نـوعی از دانـش ارزش      فرهنگ مفروضاتی را در این خصوص شکل می ـ

   .اداره کردن را دارد

کنـد از   که تعیـین مـی   ،کند فرهنگ رابطه بین دانش شخصی و سازمانی را تعریف می ـ

عـالوه چـه کسـی بایسـتی آنـرا       هخاصی را کنترل کند و ب رود که دانش چه کسی انتظار می

   .تسهیم کند

کند چگونـه دانـش    کند که تعیین می فرهنگ بستري را براي تعامل اجتماعی ایجاد می ـ

   .هاي خاص تسهیم خواهد شد در موقعیت

ـ      هدهد که ب فرهنگ فرآیندهایی را شکل میـ  همـراه عـدم    هوسـیله آنهـا دانـش جدیـد ب

   .شود توزیع می ها سازمانیابد و در  مشروعیت می ،شود با آن ایجاد میام وقطعیت ت

براي تشویق کاربرد و ایجاد دانش درون سازمان نوعی فرهنگ اطمینان و اعتمـاد الزم و  

مارتین .)237ص  ،2003 ،1مافت( شود ضروري می
2
کند که نـوعی   خاطر نشان می) 2000( 

گرایـی   ازه زیـادي بـه یـادگیري و تجربـه    انـد  بهجو اعتماد و گشودگی در محیطی که در آن 

هـاي کلیـدي یـک     مؤلفه ،شود شود و از آنها قدردانی و حمایت می ی ارزش گذارده میدایم

ین عامل موفقیت مـدیریت دانـش   تر مهمفرهنگ سازمانی  ،در نتیجه .فرهنگ دانشی هستند

   .)2000 ،؛ مارتین2003 ،4؛ لی و چویی2001 ،و همکاران 3گلد(است

  فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش 

 يهـا  يت نـوآور یـ عمده در موفق یعامل عنوان به یدر مطالعات متعدد از فرهنگ سازمان

پـارك و  (بر اساس پژوهشی کـه در مـرور مـدیریت دانـش     .اده شده استیت دانش یریمد

دو چـالش مهـم در زمینـه ابتکـارات مـدیریت       ،به چاپ رسید) 107ص  ،2004 ،همکاران

                                                        
1. Moffett 
2. Martin 
3. Gold 
4. Lee and Choi 
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اقتباس و اتخاذ فرهنگ مدیریت دانش دانش شامل
1

و تشویق افراد به تسهیم 
2

 .دانش بودند 

تسـهیم و اسـتفاده از    ،فرهنگ دانشی نوعی روش زندگی سازمانی است که افراد را به خلق

ی سازمان برانگیخته و آنهـا را بـه ایـن کـار قـادر      دایمدانش براي کسب منفعت و موفقیت 

انتقال  ،خلق ،کند خاطر نشان می) 1999(بوکمن  .)8ص  ،2006 ،همکارانو  3الیور( سازد می

آورد و  دسـت  بهتوان آنها را با زور  هاي غیر ملموسی هستند که نمی فعالیت ،و تسهیم دانش

 ،اعضاي سازمان ایجاد و احساس شـود  وسیله بهصرفاً زمانی که فرهنگ اعتماد و گشودگی 

بر ایـن اسـاس همـواره ایـن سـؤال       .گرددتواند موجب شایستگی ممتاز  مدیریت دانش می

تسهیم و انتقـال و   ،حفظ ،مطرح است که کدام ویژگی فرهنگی رابطه مثبت یا منفی با خلق

ــد  ــش دارن ــتفاده از دان ــال   .اس ــارانش در س ــارك و همک ــوان   2004پ ــا عن ــی ب در پژوهش

بـه   ،"دهنـد  هاي فرهنگ سازمانی که موفقیت اجراي مدیریت دانـش را ارتقـاء مـی    ویژگی"

یکـی از فرضـیات پژوهشـی وي     .بررسی برخی از عوامل موفقیت مدیریت دانش پرداختند

آمیـز مـدیریت دانـش و خصوصـیات      عبارت بود از آنکه رابطه مثبتی بین اجـراي موفقیـت  

در  هـا  کار کردن نزدیک با دیگران یا ایجاد دوستی ،تسهیم آزادانه اطالعات ،اعتماد(فرهنگی

هاي فرهنگ سازمانی وي و  براي تعیین رابطه بین ویژگی .براي آن سازمان وجود دارد) کار

 26آنان این مطالعـه را در   .ویژگی فرهنگ سازمانی هارپر استفاده نمودند 44همکارانش از 

 .آموزشـی و تولیـدي انجـام دادنـد     ،مخـابراتی  ،مالی ،افزاري نرم ،اي مشاوره ،سازمان دولتی

هاي فرهنگی رابطه متوسط تا  غیر پارامتریک نشان داد که تعدادي از ویژگی اي ابطهتحلیل ر

 ،ها عبارتند از تسـهیم آزادانـه اطالعـات    این ویژگی .با موفقیت مدیریت دانش دارند ییباال

نتـایج تحقیـق    .کـار  بـه انصاف و اشتیاق  ،اعتماد ،کار تیم محور ،کار کردن نزدیک با دیگران

پـارك و  (د آنهـا بـود  ییابطه مثبتی بین متغیرهاي مفروض در فرضیات و تاحاکی از وجود ر

 یدر پرتو ابعاد فرهنگـ  محور ي دانشها سازمانبراي ایجاد  .)109-12ص  ،2004 ،همکاران

   .شود میح آنها پرداخته یه به تشرکهستیم  ها از مولفه يا ازمند مجموعهین

                                                        
1. Encouraging cultural adoption of KM  
2. Encouraging people to share  
3. Oliver 
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  فرهنگ اعتماد

 ،مورمان کار با و شد آغاز يفرد روابط بر دیتاک با 1980 دهه اواسط از یتیریمد قاتیتحق

 شیافزا تیریمد در اعتماد مفهوم به توجه ستریآل مک و هانت و مورگان ،زالتمن و دشپانده

به زعم پیترسن و پاول فلـت فرهنـگ اعتمـاد از عناصـر      .)982ص  ،2007 ،1آرنوت( افتی

 ،اگر جو اعتماد بر سازمان حاکم نباشـد آنها معتقدند که  .مهم موفقیت مدیریت دانش است

از نظـر داونپـورت و پروسـاك     .کارکنان دانش خود را در اختیار دیگران نخواهند گذاشـت 

 ،2011 ،2لینـگ (اقدامات مدیریت دانش بدون وجود عنصر دانش محکوم به شکست است 

محـور   دانش هاي سازمان ینظران در خصوص عوامل فرهنگ صاحب يبررسی آرا .)330ص

دهد که عنصر اعتماد در اکثر متون نادیده گرفته شده است یا آنکـه امـري بـدیهی     نشان می

کند که توزیع دانش در سطوح  بات استدالل می .)71ص  ،2002 ،3بات( پنداشته شده است

 تـأثیر  ،داونپورت و پروساك معتقدند که اعتماد .وجود اعتماد است مختلف سازمان منوط به

  .اعتماد باید گسترش یابد تا بازار دانش رونق بگیرد .در سازمان دارد بر رونق دانش یمثبت

 کارمنـدان  آن در کـه  شـود  مـی  نتیجـه  اجتمـاعی  مبادله فرآیند یک از مدیریت در اعتماد

 را آن متقابـل  عمـل  و کنند می تفسیر »سازمانی اعمال اولیه رسان آذوقه« عنوان بهمدیریت را 

 ارایـه دلیـل   خلق دانش؛ به بر قوي اثري کار اعتماد در .)10ص ،2006 ،4رنزل(دهند می انجام

ایجـاد جـوي دوسـتانه و     دلیـل  بـه حفظ و نگهداري دانش ضمنی؛  ،ي متنوعها افکار و ایده

 اطمینان افراد به یکدیگر و نیـز بـر کـاربرد دانـش دارد     دلیل بهدانش؛  تسهیم ،بخش رضایت

   .)50ص ،2007 ،و همکاران 5کازیر(

  گیري مشارکت و مداخله افراد در تصمیمفرهنگ 

 .شـود  تـالش مشـترك و مالکیـت مشـترك نتـایج مربـوط مـی        ،مشترك کار بهمشارکت 

                                                        
1. Arnott 
2. Ling 
3. Bhatt 
4. Renzel 
5. Kazier 
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مـؤثر   طـور  بـه توانند  پردازد که چگونه همه کارکنان می مشارکت کارکنان به این موضوع می

کیفـی  فشارهاي اقتصادي براي خـدمات و کاالهـاي    .در تحقق اهداف سازمان کمک نمایند

مزایـاي   واسـطه  بـه است که کارکنـان بایـد در کارهایشـان     معنامحور بدین  در اقتصاد دانش

کنند که هر  خاطر نشان می) 1999(ابرین و کرایس  .حاصل از دانش مشترك درگیرتر شوند

مـدیریت   ،باشـند  هـا  تر به تشریک و تسهیم ایـده  مند گراتر و عالقه تیم ،تر چه کارکنان خالق

در مطالعاتشان دریافتند که کارکنان دانشی ) 1996(بیرز و همکاران  .تر است خشدانش اثر ب

 .)57ص  ،1999 ،1سولیسـ (شـوند  در ارزیابی و طراحی شغل خودشان مشـارکت داده مـی  

ي منفـی  هـا  نگـرش معتقدند مشارکت براي غلبـه بـر رفتارهـا و    ) 1999(هاپتمن و هیرجی 

و  انتقال و تسـهیم  ،حفظ ،همکاري و خلقگرایی و حمایت از  حاصل از تفکیک و تخصص

   .ورانه تعارض الزم و ضروري است کاربرد دانش و حل بهره

  يریادگیفرهنگ 

حفظ و انتقال و تسـهیم   ،دیسازمان در خلق دانش جد ییتوانا ،مستمر يریادگیفرهنگ 

ـ با تا ها سازمان .دهد یش میگیري آنرا افزاکار بهو   کمـ کنانشـان  کارک بـه   ،يریادگیـ د بـر  کی

 ،شـود  یم يریادگیه صرف ک یمدت زمان .ندیفا نمایدر خلق دانش ا يتر نقش فعال ،نندک یم

نینگهام و ایلزکا. زان دانش داردیبا م یمیرابطه مستق
2
معتقدنـد یـادگیري سـازمانی    ) 2002( 

فرآیند و رفتارهاي داخلـی و خـارجی را    ،دهد که همه اعضاي سازمان روابط زمانی رخ می

گیرند و  ي گذشته درس میها و شکست ها از موفقیت ،کنند یک مبناي مستمر بررسی میبر 

آلن  بوز .شود از دانش و مهارت مشترك تمام افراد جهت تعقیب اهداف مشترك استفاده می

 ،کنـد  ایجاد نوعی محیط که یادگیري و تسهیم دانش را تشویق مـی  رز بر نیاز بین و هامیلتون

   .نمایند تاکید می

  رهنگ تسهیم دانشف

 .دارد تـأثیر مستقیم بر فرآینـد مـدیریت دانـش     طور بهتسهیم دانش از عواملی است که 

                                                        
1. Silos 
2. Cunningham & Iles 
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گروه و یـا سـازمان    ،انتقال و اشاعه دانش از یک فرد منظور بهتسهیم دانش عاملی است که 

ه معتقد است تعداد افرادي کـ ) 1999(نوناکا  .گیرد گروه و یا سازمان دیگر انجام می ،به فرد

زیاد  ،با دیگران تسهیم کنند ،نظر از دانش تخصصی و مورد نیاز صرف ،آزادانه دانش خود را

عمده در این زمینه عبارتست از اینکه آمادگی کارکنان براي تسهیم دانـش   مسألهدو  .نیستند

تواننـد بـر مقاومـت در مقابـل تغییـر و       خودشان چگونه است و اینکه به چه آسانی آنها می

در یـک  ) 2001(عقیده مک درموت و اُُدل  به .ندیتسهیم دانش خودشان در سازمان غلبه نما

 ،کننـد  ي خود را با دیگران تسهیم میها و بینش ها راد ایدهاف ،سازمان با فرهنگ تسهیم دانش

تصور غلط  بینند و این طبیعی می يرا فرآیند آن ،جاي اینکه مجبور به این کار باشند زیرا به

بیـان  ) 2002(گـوه   .وجـود نـدارد   ،"را از دسـت داد  قدرت است پس نبایـد آن  ،دانش"که 

اهرم نفوذ و یا ضمانت اسـتمرار   ،منبع قدرت انعنو بهدانش کلیدي را  ،کند اغلب مدیران می

کارمندان بخش عمـومی نیـز    .پندارند و تمایلی به تسهیم آن با دیگران ندارند شغل خود می

ایجـاد   .دارنـد  کنند و آن را نزد خودشـان نگـه مـی    یک دارایی نگاه می عنوان بهبه اطالعات 

مستلزم انجام کارهـایی بـیش    ،کند جاي احتکار آن ترویج می هفرهنگی که تسهیم دانش را ب

   .)54ص  ،1386 ،برگرون(از مواردي نظیر تعبیه نوعی صندوق پیشنهادات است

  پرور دانشرهبري 

ي اجتماعی است که بحـث و بررسـی زیـادي در خصـوص آن     ها رهبري یکی از پدیده

رهبري فعالیتی جهـانی اسـت کـه بـراي عملکـرد اجتمـاعی و سـازمانی         .انجام شده است

زعـم آنتونـاکیس و همکـارانش     بـه  .)19ص  ،1990 ،1بـاس (الزم و ضروري است ،اثربخش

فرآینـد نفـوذ در پیـروان و     عنوان بهتوان  اکثر پژوهشگران معتقدند که رهبري را می) 2004(

   .تعریف نمود ،افتد نتایج حاصل از آن که بین رهبر و پیروانش اتفاق می

آن رهبري تبادلی است که با مبادالت تر  نوع رایج .کند برنز دو مدل رهبري را مطرح می

 ها و پاداش ها سري از روابط قراردادي و مبادله محرك روزانه بین رهبران و زیردستان و یک

میان رهبران و پیروان سروکار دارد و براي دسـتیابی بـه عملکردهـاي عـادي مـورد توافـق       

                                                        
1. Bass 
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 .)380ص  ،2006 ،انو همکــار 1اسکریشــیم( شــود رهبــران و زیردســتان اعمــال مــی   

ي رهبـري کاریزماتیـک کـه رهبـر را     هـا  از نظریـه  ،ي رهبريها ي اخیر در نظریهها پیشرفت

دانسـت بـه سـمت     کرد و پیروان را وابسته به رهبـري مـی   موجودي غیر معمولی فرض می

پیروان جهت سازي  ي نئوکاریزماتیک و رهبري تحول آفرین که به توسعه و توانمندها نظریه

   .گرایش یافته است ،کنند مستقل توجه میعملکرد 

ر نفوذ آرمانییی نظهای گرا با مولفه تئوري رهبري تحول
2
انگیزش الهام بخش ،

3
ترغیـب   ،

ذهنی
4

و مالحظه شخصـی  
5
 ،1997 ،6سوسـیک ( بـا مـدیریت دانـش دارد    ارتبـاط مناسـبی   

و تسـهیم   ،حفـظ  ،کند که موجـب خلـق دانـش    گرا محیطی ایجاد می رهبر تحول .)465ص

تحریـک ذهنـی و توجـه     ،زا با اسـتفاده از کاریزمـا   رهبران تحول .شود برداري از آن می بهره

اي از  رهبـران دانشـی مجموعـه    .انگیزنـد  را به خلق و تسهیم دانش برمی ،کارکنان ،شخصی

هاي هماهنگی  افراد دانشی را در سازمان گردآوري نموده و به بهترین وجه اعمال و فعالیت

   .)5903ص  ،2011 ،اسالم و دیگران( بینند بین آنها تدارك میو انسجام را 

ی شیوه مناسب رهبري جهت کسـب دانـش   یتحقیقاتی را براي شناسا) 2001(پولیتیس 

ي خود شیوه مدیریت مشارکتی و خود مدیریتی را مشوق ها وي بر مبناي بررسی .انجام داد

عوامـل   عنـوان  بـه هـاي زیـر    دانـد و از ویژگـی   کسب و خلق دانش در سازمان مـی  ،تسهیم

تشویق کارکنان . 2تشویق ارتباطات سازمانی . 1 کند؛ گر فرآیند مدیریت دانش یاد می تسهیل

تشـویق کارکنـان بـه تعامـل در      .4تشویق کارکنان به تسـهیم دانـش    .3به مذاکره و گفتگو 

ز ي و کسب دانش واطالعات مـورد نیـا  آور جمعترغیب اعضا تیم به  .5جهت کسب دانش 

تـوان   فوق می مواردبا توجه به  )358ص  ،2001 ،7پولیتیس( جهت نظارت بر عملکرد خود

                                                        
1. Schriesheirm 
2. Idealised Influence 
3. Inspirational Motivation 
4. Intellectual Stimulation 
5. Indivdiual Consideration  
6. Sosik 
7. Politis 
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محـور دربردارنـده عناصـر     ي دانـش هـا  سـازمان بیان نمود که ابعاد فرهنگی مورد نیاز براي 

از متناسب بـا رویکـرد مـدیریت دانـش را      فرهنگی ابعاد مختلف یکجدول  .خاصی است

   .نماید می ارایه نظران دیدگاه صاحب

  )نویسندگان مختلف(ي دانشی با ذکر نام محققان ها سازماني فرهنگی متناسب با ها مولفه: 1جدول 

  محققان  مولفه  بعد

ی
نگ

ره
ف

  

فرهنگ 

 مشارکت

ریبري و سیترا  ،)2003(لیندن  ،)2000(چویی  ،)1992(کافمن ،)2001(گریفین و مور هید

)2003(.  

فرهنگ اعتماد 

 محوري

 ،)2006(رنزل  ،)2001(آدلر  ،)1990(میشرا و موریساي  ،)2007(همکاران ال علوي و 

  .)2003(ریبري و سیترا 

 فرهنگ یادگیري
چویی  ،)2005(میگدادي  ،)2003(ریبري و سیترا  ،)1998(تراسلر  ،)1997(دن یرم و آمکیاس

  .)1990(باس  ،)2005(اران کچانگ هونگ و هم ،)2000(

فرهنگ تسهیم 

 دانش

سید  ،)2007( ،میلن ،)2004(پارك و همکاران  ،)1999(تز یبوویل ،)1997(دنیرم و آمکیاس

گوه  ،2002(اسکوارتز  ،)2000(کراس  ،)1999(نوناکو ،)2001(لی  ،)2004(ایخسان و رولند 

  .)1386(برگرون  ،)2002(

رهبري 

 پرور دانش

 ،)2005(اران کهمچانگ هونگ و  ،)2003( روویفه و الیخل ،)1997(دن یرم و آمکیاس

 ،)2000(چویی  ،)1998(داونپورت و پروساك  ،)2006(الیور و کاندادي  ،)1385( یصلوات

 ،)1992(پیکرینگ و ماتسون  ،)1990(باس  ،)2001(هلسینگ  ،)2003(ریبري و سیترا 

پولیتیس  ،)2002(گوه  ،)2004(سید ایخسان و رولند ،)2005(میگدادي  ،)2003(بریانت 

)2001(.  

  نوع تحقیق و ابزار مطالعه 

 ،زمـانی  جنبـه از  ؛کاربردي ،نوع استفاده گاهاز ن ؛توصیفی ،هدف نگاهپژوهش حاضر از 

 نامـه  پرسـش ابزار اصلی در این پژوهش  .پژوهشی کمی است ،هانوع داده گاهمقطعی و از ن

بـا   نامه پرسشاعتبار  .هاي اندیشمندان مختلف طراحی شده استاست که با استناد به سنجه

نیـز بـا اسـتفاده از     نامـه  پرسـش و روایـی   استاستفاده از آزمون آلفاي کرونباخ نود و یک 

   .روایی محتوا مورد بررسی و تأیید قرار گرفت

ي هـا  مدیران و کارشناسان ستاد شرکت ملی پخش فـرآورده  همهپژوهش  يجامعۀ آمار

تعـداد   ،نفر کل جامعـه آمـاري   844ن در این پژوهش از میا .استاستان تهران  -نفتی ایران 

 افـزون  ،چنـین  هم .شده انتخاب شدندگیري تصادفی طبقهنفر با استفاده از روش نمونه 256
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   .نفر از نخبگان نیز استفاده شده است 30جامعه آماري از نظرات  هاي ایندیدگاهبر 

  ها روش تجزیه و تحلیل داده

آزمـون   ،یفیاز فنـون آمـار توصـ    ل اطالعـات یـ در پژوهش حاضر جهت تجزیـه و تحل 

آزمـون تـی اسـتیودنت     ،اسمرینوف و کولموگروف براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

به مدل و آزمون تی استیودنت زوجی بـراي بررسـی    ها تک متغیره براي بررسی ورود مولفه

وجود تفاوت معنادار میانگین در حالت موجود و مطلـوب و ضـریب همبسـتگی پیرسـون     

   .ي بررسی رابطه عوامل فرهنگی و موفقیت مدیریت دانش استفاده شده استبرا

  فرضیات پژوهش 

از  پـرور  دانـش تسهیم دانـش و رهبـري    ،یادگیري ،اعتماد محوري ،فرهنگ مشارکت .1

   .هستندعوامل فرهنگی موثر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان 

  وجود دارد؟رابطه  یت دانشو موفقیت مدیر گفته پیش هاي فرهنگی بین مولفه .2

ر جامعـه آمـاري تفـاوت    د گفته پیش هاي فرهنگی بین وضع موجود و مطلوب مولفه .3

  ؟داري وجود دارد معنا

   ؟یکسان نیستهاي فرهنگی براي انجام اقدامات اصالحی  اولویت مولفه .4

  نتایج تحقیق

  ي تحقیقها بررسی نرمال بودن مولفه

سـمیرنوف  ـ ا  ي تحقیـق از آزمـون کولمـوگروف   هـا  بررسی نرمال بودن مولفه منظور به 

   .شده است ارایهشرح جدول  نتایج حاصل از آزمون به .استفاده شده است
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  ها اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن دادهف ـ نتایج حاصل از آزمون کولموگرو :2جدول

 ها مولفه
ولموگروف کآماره 

 نوفوریاسم
 يدار معناعدد 

 0.0421 0.879 ت وضع موجودکفرهنگ مشار

 0.32 0.913 ت وضع مطلوبکفرهنگ مشار

 0.133 0.763 وضع موجود يفرهنگ اعتماد محور

 0.261 0.825 وضع مطلوب يفرهنگ اعتماد محور

 0.081 0.924 وضع موجود يریادگیفرهنگ 

 0.623 0.897 وضع مطلوب يریادگیفرهنگ 

 0.082 0.755 موجودم دانش وضع یفرهنگ تسه

 0.91 0.906 م دانش وضع مطلوبیفرهنگ تسه

 0.41 0.889 دانش پرور وضع موجود يرهبر

 0.06 0.943 دانش پرور وضع مطلوب يرهبر

  

داري  معنـا کدام از اعداد  که هیچ از آنجایی ،گردد طور که در جدول فوق مشاهده می همان

بنابراین فرض صفر مبنی بر نرمال بودن  ،یستدرصد ن 5از سطح خطاي  تر کمدست آمده  به

   .ها داراي توزیع نرمال است توان گفت که تمامی مولفه بنابراین می .گردد رد نمی ها داده

  فرضیه اول پژوهش

بـراي   ،اسـمیرنوف  -ها بر اسـاس آزمـون کولمـوگروف    نرمال بودن توزیع مولفه دلیل به

تی اسـتیودنت تـک متغیـره اسـتفاده شـده       بررسی ورود متغیرهاي مستقل به مدل از آزمون

ـ پژوهشـی فـوق    فرضـیه اول  هـا  براي تمام مولفـه فرض صفر و مخالف  .است صـورت ه ب

3  3وباشد می.   
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   .براي بررسی ورود متغیرهاي مستقل از دیدگاه کارکنان و خبرگان يا نمونه کت یج آزمون تینتا: 3جدول 

عدد  نتیجه آزمون

 معناداري

درجه 

 آزادي

انحراف  آماره تی

 معیار

جامعه  فراوانی میانگین

  آماري

هاي  مولفه

 پژوهش

 مشارکت کارکنان 264 43/4 31/1  744/17 263 000/0 رد فرضیه صفر

 خبرگان 30 32/4 49/0  516/14 29 000/0 رد فرضیه صفر

 اعتماد محوري کارکنان 264 31/4 49/0  515/43 263 000/0 رد فرضیه صفر

 خبرگان 30 21/4 50/0  286/13 29 000/0 رد فرضیه صفر

 یادگیري کارکنان 264 35/4 42/0 433/51 263 000/0 رد فرضیه صفر

 خبرگان 30 30/4 42/0 755/16 29 000/0 رد فرضیه صفر

 تسهیم دانش کارکنان 264 31/4 41/0 916/50 263 000/0 رد فرضیه صفر

 خبرگان 30 32/4 32/0 580/22 29 000/0 فرضیه صفررد 

رهبري  کارکنان 264 33/4 38/0 713/55 263 000/0 رد فرضیه صفر

 خبرگان 30 30/4 25/0 372/28 29 000/0 رد فرضیه صفر پرور دانش

  

مشـاهده شـده بـراي     يدار معنـا مقدار عدد  ،گردد مشاهده می 3طور که در جدول  همان

 تـر  کـم ) 05/0(اسـتاندارد   يدارمعناه از سطح کتمامی فرضیات تقریباً برابر صفر بوده است 

د قـرار  ییـ ات مـورد تا یدرصد براي تمامی فرض 95نان یدر سطح اطم H0 اتیلذا فرض .است

ن حـد متوسـط   یانگیـ شده به تمامی فرضـیات از م  ارایه يها ه پاسخک معنان یبه ا .ردیگ ینم

)3= (هـا از عوامـل    توان نتیجه گرفت کـه تمـامی مولفـه    ن مییبنابرا ،باشد یبرخوردار نم

   .شود موثر در موفقیت فرآیند مدیریت دانش محسوب می

  فرضیه دوم پژوهش

محور و موفقیت مـدیریت   هاي فرهنگ دانش داري مولفه معنادر گام بعد به آزمون رابطه 

بـین   ،عبارتنـد از  هـاي پـژوهش   تمـامی مولفـه   فرضیه پژهشی براي .شود می دانش پرداخته

 .داري وجود دارد معناهاي فرهنگ دانش محور و موفقیت مدیریت دانش رابطه  تمامی مولفه

   .باشد می 0rو  0rصورت  هفرض صفر و مخالف آن ب
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  محور و موفقیت مدیریت دانش براي بررسی رابطه فرهنگ دانشآزمون ضریب همبستگی : 4جدول

  يدارمعناعدد   يدرجه آزاد ضریب همبستگی  یفراوان فرضیات پژوهشی

 047. 0  263 638. 0  264 مشارکت

 030. 0  263 848. 0  264 اعتماد محوري

 027. 0  263 771. 0  264 یادگیري

  017. 0  263 328. 0  264 تسهیم دانش

  0. 0  263 192. 0  264 پرور دانشرهبري 

هـاي فرهنگـی و موفقیـت مـدیریت دانـش و عـدد        با توجه ضرایب همبستگی بـین مولفـه  

 ،عبـارتی دیگـر   بـه  .شود دایر بر عدم همبستگی رد می H0فرضیات  ،از پنج صدم تر کمداري  معنا

را تبیـین  هـاي فرهنگـی واریـانس تغییـرات مـدیریت دانـش        مولفـه  ،اندازه ضریب همبستگی به

   .موفقیت مدیریت دانش ارتقاء یابد ،در سازمان تر بیشهاي فرهنگی  ولذا با مولفه کنند می

  سوم پژوهش فرضیه

ها در وضع موجـود و مطلـوب پرداختـه     در گام بعد در پژوهش حاضر به مقایسه مولفه

داري میـان عوامـل مـذکور در وضـع موجـود و      معنـا که آیا تفـاوت   معناشده است؛ بدین 

بین وضعیت  ؛فرضیه پژهشی عبارتند از ،پس. شود یا خیر مطلوب جامعه آماري مشاهده می

عبارتی دیگر فـرض صـفر    به .داري وجود دارد معناها تفاوت  موجود و مطلوب تمامی مولفه

21صورت ه و مخالف آن ب    21و   باشد می.   

   .در موجود و مطلوب ها در خصوص وضعیت مولفه یزوجاي  دونمونه یآزمون تج حاصل از ینتا: 5جدول

عدد 

  يدارمعنا

درجه 

  يآزاد
  مولفه  یفراوان نیانگیم یآماره ت

فرضیات 

 پژوهشی

000/0  263  378/22- 
  مشارکت اعضاء در وضع موجود  264 42/2

 مشارکت
  مشارکت اعضاء در وضع مطلوب  264  43/4

000/0  263  992/31- 
اعتماد   در وضع موجود ياعتماد محور  264 47/2

  در وضع مطلوب ياعتماد محور  264  31/4 محوري

000/0  263  393/34- 
  در وضع موجود يریادگی  264 27/2

 یادگیري
  در وضع مطلوب يریادگی  264  35/4

000/0  263  267/51- 
سهیم ت  م دانش در وضع موجودیتسه  264 04/2

  م دانش در وضع مطلوبیتسه  264  31/4 دانش

000/0  263  151/50- 
رهبري   دانش پرور در وضع موجود يرهبر  264 19/2

  دانش پرور در وضع مطلوب يرهبر  264  33/4 دانش پرور
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با برابر با صـفر بـوده اسـت    یمشاهده شده تقر يدار معنامقدار عدد  ،5با توجه به جدول 

 95نـان  یفرض صـفر در سـطح اطم   لذا .است تر کم) 05/0(استاندارد  يدارمعناه از سطح ک

ن امر بدان معناست که بین دیـدگاه پاسـخ دهنـدگان در    یا .ردیگ مید قرار نییدرصد مورد تا

   .داري وجود داردمعنادر وضع موجود و وضع مطلوب تفاوت  ها خصوص تمامی مولفه

  فرضیه چهارم پژوهش

ـ از آزمـون تحل  فرهنگیامل وهاي عمولفه يبندمنظور رتبهبه نهاییدر گام  انس یـ ل واری

ـ مربـوط بـه آزمـون تجز    يدارمعنـا عـدد   6بر اساس جدول  .دمن استفاده شده استیفر  هی

=05/0(ه از سـطح خطـا   کاست بوده برابر با صفر  یتقریبطور بهدمن یانس فریل واریوتحل

α (مولفـه  يهـا ن رتبهیانگیان میه تفاوت مکجه گرفت یتوان نت یم ،نیبنابرا .است تر کم-

ها براي انجام اقدامات اصالحی در جـدول  اولویت مولفه .استدار معنا فرهنگیهاي عامل 

ن رتبـه و مولفـه   یبـاالتر  اعتمادمحوريمولفه  ،شود دیده میه کطور همان .شده است ارایه 7

   .را دارندن رتبه یترنییپا تسهیم دانش

  هاي عامل فرهنگی دمن مربوط به مولفهیانس فریل واریجه حاصل از آزمون تحلینت :6جدول 

  يدار معناعدد  يدرجه آزاد آماره آزمون

436/106 4 000/0  

  هاي عامل فرهنگی مولفه يبند تیها و اولو ن رتبهیانگیم :7جدول 

 عوامل
ن یانگیم

 ها رتبه
 تیاولو

 اول  57/3 اعتماد محوري

 دوم 36/3 مشارکت

 سوم 98/2 یادگیري

  چهارم  77/2  رهبري دانش پرور

  پنجم   32/2  تسهیم دانش

  نتیجه

ردهـا  کارکاز  ياریبس .جاد کرده استیا ها سازمان يرا برا یالزامات خاص یاقتصاد دانش

 یصاد دانشـ تدر اق ،هستند یسنت يصادهاتدر اق ها سازمانت یه موجب موفقک ییها یژگیو و
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ـ یبقا و موفق يبرا ها سازمان .اند اربرد خود را از دست دادهکت و یاهم  یطین شـرا یت در چن

ت یـ موفق يبـرا  .انـد  ردهکـ جاد یخود ا يندهایدر ساختار و فرآ ینیادیالت گسترده و بنیتعد

و  یفرهنـگ سـازمان   ،یاز جمله ساختار سازمان ینه همه عوامل سازمانین زمیدر ا ها سازمان

 .و انسـجام برخـوردار باشـند    یبوده و از هماهنگ یخاص يها یژگیو يد دارایبا ينولوژکت

شناسایی عوامل فرهنگی در راستاي موفقیت مدیریت دانش هدف اساسی پـژوهش حاضـر   

هاي فرهنگـی بـه بررسـی     ین مولفهتر مهمدر این مقاله ضمن شناسایی  ،بر این اساس .است

توانـد   هاي تحقیـق مـی   اساس یافتهزیر بر  موارد .وضعیت آنها در جامعه آماري پرداخته شد

   .گشاي سازمان براي ایجاد نوعی فضاي دانشی متناسب با رویکرد مدیریت دانش باشد راه

عنـوان یکـی از    هـا بـه   گیـري  در مقاله حاضـر مشـارکت و مداخلـه افـراد در تصـمیم      -

هاي فرهنگی مورد نیاز در راستاي موفقیت مـدیریت دانـش در شـرکت ملـی پخـش       مولفه

 ،)2001(گـریفین و مورهـد   اي که در تحقیقـات  مولفه .شناسایی شد نفتی ایران هاي فرآورده

نیز تأثیر آن تایید شـده   )2003(ریبري و سیترا ،)2003(لیندن ،)2000(چویی ،)1992(کافمن

اهتمام مدیریت سـازمان  تواند مطمح نظر قرار گیرد؛  بر این اساس پیشنهادات زیر می .است

هاي رسـمی و مکتـوب در مـورد نحـوه انجـام       قوانین و مقررات و رویه در راستاي کاهش

مبتنی نکردن صرف نحوه برقراري ارتباطات و روابط درون  ،هاي سازمانی وظایف و فعالیت

تـدارك شـرایطی بـراي اداره برخـی      ،شـده  هاي رسـمی و از پـیش تعیـین    سازمانی بر رویه

افزایش روابط و تعامالت  ،رسمی میان افرادها و انجام امور بر اساس توافقات غیر  موقعیت

 ،کنان در مورد نحـوه انجـام وظایفشـان   کار بهافزایش تفویض اختیار  ،غیر رسمی در سازمان

تسهیل جریان  ،کارکنان در مورد کارشانگیري  افزایش میزان استقالل عمل و قدرت تصمیم

مات در هر سطحی کـه  افزایش امکان اخذ تصمی ،ارتباطات میان واحدهاي مختلف سازمان

تبـادل اطالعـات بـین     منظـور  بهتشکیل جلسات منظم  ،به بهترین اطالعات دسترسی دارند

 ن و کارکنان و افزایش امکان دسترسی کارکنان به اطالعات و اسناد و مدارك مـورد والؤمس

   .نظر

شـناخته  هاي فرهنگی  عنوان یکی دیگر از مولفه ـ بر اساس نتایج آماري تسهیم دانش به

پـارك و همکـاران    ،)1999(تز یبـوو یل ،)1997(دنیرم و آمکیاس این مهم با نتایج .شده است
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کـراس   ،)1999(نوناکو ،)2001(لی  ،)2004(سید ایخسان و رولند  ،)2007( ،میلن ،)2004(

 ،بـر ایـن اسـاس    .سازگاري دارد) 1386(برگرون  ،)2002(گوه  ،2002(اسکوارتز  ،)2000(

اي فراهم سازند که کارکنان دانش و تجربیات خـود را در اختیـار    باید زمینه مدیران سازمان

موقعیت شـغلی آنـان    ،دیگران قرار دهند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که با این کار

اي است رفتـار مـدیران سـازمان     العاده ز اهمیت فوقیآنچه در این بین حا .شود تضعیف نمی

اعتقـاد   ،بنـدي  وقتـی مـدیران پـاي    .ساز فرهنگی استالگو است که همواره و در همه حال

داشـته و بـه آن    "است نـه احتکـار آن   توزیع دانش قدرت"راسخ و تاکید سازمان بر شعار 

 در ایـن راسـتا انجـام    .زمینه تسهیم دانش بـیش از پـیش فـراهم خواهـد شـد      ،عامل باشند

 ،دانش و تجربیاتشان بـا یکـدیگر   تشویق کارکنان به تبادل: تواند مفید باشد اقدامات ذیل می

ایجـاد جـو دوسـتانه و قابـل اعتمـاد بـین        ،هـا  تبادل ایـده  منظور بهتشکیل جلسات گروهی 

افزایش تعامـل   ،در موارد خاصگیري  تصمیم منظور بهبحث گروهی  ،ها تهیه بولتن ،کارکنان

افـزایش   ،انشـ کار بـه تسهیل دسترسی کارکنان به اطالعات مربوط  ،ن و کارکنانوالؤبین مس

مـورد اخیـر خـود از عوامـل      .باشـد  تعامالت میان کارکنانی که کارشان در ارتباط با هم می

   .شود ایجاد اعتماد میان کارکنان محسوب می

انتقـال و   ،موجـب افـزایش خلـق   که تشویق و ارتقا فرهنگ یادگیري مستمر یادگیري  ـ

هـاي فرهنگـی در    دیگر از مولفهیکی  ،شود یادگیرنده می یحرکت سازمان به سمت سازمان

رم و کیاسـ  اي کـه در مطالعـات   نتیجـه  .راستاي موفقیت مدیریت دانش شناسایی شده است

ــآم ــلر  ،)1997(دن ی ــیترا   ،)1998(تراس ــري و س ــدادي  ،)2003(ریب ــویی  ،)2005(میگ چ

اقـدامات زیـر    .شـود  نیز دیده می) 1990(باس  ،)2005(اران کهونگ و هم چانگ ،)2000(

تشـویق   ،تشـویق افـراد خـالق و مبتکـر     ؛شـوند  قویت فرهنگ یادگیري پیشنهاد میجهت ت

اسـتفاده از حـداکثر تـوان کارکنـان در      ،کارکنان به یادگیري از دیگـران و آمـوزش بـه آنهـا    

تشکیل بانک اطالعاتی جهت شناسـایی   ،شدن براي یادگیري و دانش قایلاهمیت  ،سازمان

یی براي آنها در رابطـه بـا توسـعه ظرفیـت     ها برنامه اساتید صاحب نظر دانشگاهی و تدوین

ریـزي فرهنـگ    طرح ،مند هاي نظام مدیران و کارکنان از طریق برگزاري سمینارها و کنفرانس

ي یادگیري و پرهیز از حرکت به سوي فرهنگی با ویژگـی  ها سازمانی جدید مبتنی بر ارزش
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   .دهی صرف مادي پاداش

بـر   .برخی عنصر اصلی تسـهیم دانـش بـین فـردي اسـت     اعتماد بین فردي از دیدگاه  ـ

اساس نتایج آماري در مقاله حاضر این مولفه نقش مهمی در موفقیت مـدیریت دانـش ایفـا    

 ،)1990(میشـرا و موریسـاي    ،)2007(ال علـوي و همکـاران   نماید که با نتایج مطالعات  می

در این راستا موارد زیـر   .راستاست هم) 2003(ریبري و سیترا  ،)2006(رنزل  ،)2001(آدلر 

تدارك شرایطی بـراي شـناخت کـافی و قابـل قبـول اعضـا       تواند مورد توجه قرار گیرد؛  می

گشودگی و پـذیرش در تعـامالت میـان     ،درك متقابل ،تاکید بر شفافیت ،سازمان از یکدیگر

بنـدي بـه    پـاي  ،در سـازمان  د جـو همکـاري و همـدلی متقابـل اعضـا     ایجا ،سازمان ياعضا

یکسـان   ،کارکنـان  انیـ مرعایـت عـدالت    ،ها در سـازمان  ها و ارزش مبادله دیدگاه ،تصداق

ي دینـی و  هـا  و اسـتفاده از آمـوزه  تبـادل اطالعـات    تسـهیل و تشـویق   ،ودن ادعا و عملمن

  .اعتقادي براي ایجاد بستر مناسب اعتماد میان اعضاي سازمان

فزآینده رهبـران سـازمانی بـر     بر اساس ادبیات موجود بسیاري از اندیشمندان بر نقش ـ

 ،دنیـ رم و آمکیاسـ ایـن تأکیـد در کارهـاي    . موفقیت مدیریت دانش در سازمان تاکید دارند

الیـور و   ؛1385 ،یصـلوات  ؛2005 ،ارانکـ هونگ و هم چانگ ؛2003 ،روویفه و الیخل؛ 1997

ــدادي ــورت و پروســاك ؛2006 ،کان  ؛2003 ،ریبــري و ســیترا ؛2000 ،چــویی ؛1998 ،داونپ

سـید   ؛2005 ،میگـدادي  ؛2003 ،بریانت ؛1992 ،پیکرینگ و ماتسون  ،باس ؛2001 ،هلسینگ

بـا توجـه بـه نقـش      .شـود  دیـده مـی   2001 ،پولیتیس ؛2002 ،گوه؛ 2004 ،ایخسان و رولند

مـوارد زیـر    و تایید این نقش در پژوهش حاضر حساس رهبران در موفقیت مدیریت دانش

نظر قرار داد؛ ایجـاد مراکـز توسـعه و مطالعـات      دیران مطمحبراي ارتقا ظرفیت م توان می را

انسانی و فنـی جهـت آگـاهی از     ،هاي ادراکی راهبردي پرورش مدیران براي تقویت مهارت

منـد جهـت    تشکیل بانک اطالعاتی نظام ،ي یادگیريها هاي محیطی و افزایش قابلیت چالش

یی بـراي  هـا  تنظـیم برنامـه   ،کتشناسایی استعدادهاي بالقوه مدیریتی و پرسـنلی درون شـر  

تنظیم قوانین و  ،هاي ویژه در عرصه تخصصی خود سمینارها و کنفرانس ارایهمدیران جهت 

ق یتشـو  ،مقررات مناسب جهت ارتقا و ترقی شغلی مـدیران بـر اسـاس معیارهـاي دانشـی     

اهتمـام   ،ي مدیریت دانشها تقویت کننده فعالیت عامل عنوان بهالگوي رهبري تحول آفرین 
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باید توجه نمود که  .سازمانیسازي  عاملی براي فرهنگ عنوان بهمدیران بر یادگیري شخصی 

نظران ایـن نـوع    زعم بسیاري از صاحب اي هستند و به کارکنان دانشی داراي تخصص حرفه

 ،ین آنتـر  مهـم هـایی دارد کـه    ابزار کنترل این افراد با دیگران تفـاوت  .تخصص تعهدزاست

سازمان بایستی بر این امر صحه گذاشـته و در ایـن راه    .بر کنترل درونی است تر بیشتاکید 

   .اهتمام ورزد
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