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 چکيده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اموزش و پرورش 

شهرستان پرورش آموزش و  کارکنان کلیهپژوهش حاضر  آماریجامعه .باشدیمشهرستان بجنورد 

مورگان براساس روش نفر با توجه به جدول  551باشند که از این میان نفر می 511بجنورد بالغ بر 

نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا 

ی ازمانباشد. ابزار پژوهش از دو پرسشنامه، فرهنگ سپیمایشی از نوع همبستگی می-توصیفی

استفاده شده است. روایی محتوای (4112)تاالیو تایرو پرسشنامه مدیریت دانش  (5891)دنیسون

 ه ترتیببپرسشنامه ها بوسیله اساتید حوزه مدیریت تایید و پایایی انها با استفاده از روش بازآزمایی 

ها از ضریب باشند.جهت تجزیه و تحلیل دادهمی91/1و   67/1و به روش تصنیف  81/1و  95/1

 دهدفیشر و رگرسیون گام به گام استفاده گردید.نتایج نشان می t   ,fهمبستگی پیرسون , آزمون

از بین ( و P ≤15/1)رابطه معنادار و مستقیم مشاهده گردیدفرهنگ سازمانی و مدیریت دانش بین 

ریت اتیک با مدیفرهنگ سازمانی تنها رابطه مولفه های فرهنگ مشارکتی و فرهنگ بروکرمولفه های 

( و رابطه مولفه های فرهنگ انعطاف پذیری و فرهنگ ماموریتی با P ≤15/1دانش معنادار بوده )

رگرسیون نیزحاکی از آن بود که از (.نتایج تحلیل P ≥15/1مدیریت دانش غیرمعنادار بوده است)

( β=  44/1ک )فرهنگ بروکراتیو ( β= 48/1بین ابعاد فرهنگ سازمانی دو بعد فرهنگ مشارکتی)

را به صورت نسبتا خوبی دارند.طبق آزمون  درصد( 41دانش)در حدود  مدیریت توانایی پیش بینی 

t  کارکنان مرد از مدیریت دانش بهتری نسبت به کارکنان زن برخوردار می باشند)در نمونه تحقیق(و

ر کلی بطودر متغیر رشته تحصیلی وسابقه خدمت تفاوت معناداری بین کارکنان مشاهده نگردید.

های فرهنگی سازمانی در آموزش و پرورش)نمونه(مناسب و ولی میزان میزان متغیر مولفه   میزان

ولفه مو  فرهنگ مشارکتیرگرسیون نیزحاکی از آن بود که و نتایج تحلیل  مدیریت دانش بسیار کم

 ا هستند.به صورت کلی دار کارکنان راتوانایی پیش بینی خالقیت کارکنانرا  فرهنگ بروکراتیکهای 

فرهنگ انعطاف  ماموریتی،فرهنگ مشارکتی، فرهنگ فرهنگ سازمانی، اژگان کليدي:و

 مدیریت دانش فرهنگ بوروکراتیک، پذیر،
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 2، مریم قلی پور  1 افراسيابی رویا
 .ایران بجنورد، گروه علوم تربیتی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد،استادیار 5
باشگاه پژوهشگران جوان و  ،دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد 4

 ایران بجنورد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحدبجنورد، ،نخبگان

 
  نام نویسنده مسئول:

 مریم قلی پور

ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش  بررسی رابطه بين

 در اداره اموزش و پرورش شهرستان بجنورد
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 مقدمه
ضرورت توجه به فرهنگ سازمانی تا جایی است که صاحب نظران بر این باورند،اگر قرار است در یک سازمان تغییرات موثر و پایدار به 

نگ آن جستجو نمود.لذا وجود آید فرهنگ آن سازمان باید دستخوش تغییر شود.به عبارت دیگر موفقیت و شکست سازمانها را باید در فره

مدیران با دست یازیدن به فرهنگ و بهره گرفتن از آن می توانند خود را از بند راه حل های گذشته رها ساخته و را حل های جدیدی برای 

 (.5187سازمان و پیشرفت آن فراهم آورند)قاسمی،
(فرهنگ را به عنوان سیستمی از مفاهیم و 4111بینز)تعاریف متعددی برای فرهنگ سازمانی از دیدگاههای مختلف ارائه شده است.را

عقاید مشترک بین اعضای سازمان که تعیین کننده رفتار آنها نسبت به یکدیگر و افراد خارج از سازمان می باشد،تعریف می 

نقش پایه ای را برای  ( اشاره می کند که فرهنگ سازمانی همان ارزش های اساسی،باورها و اصول اخالقی می باشند که4111کند.دنیسون)

( فرهنگ سازمانی نیروی محرکه مهم در جنبش سازمانها می باشد.به عبارت 5897یک سیستم مدیریت سازمانی ایفا می کند.از نظر بارنی)

نش یک عامل کلیدی در موفقیت مدیریت دا "مجموعه ارزش ها؛باورها و اعتقادات مشترک اعضای سازمان"دیگر ،فرهنگ سازمانی،به عنوان 

(.فرهنگ سازمان،مینیاتوری از فرایندهای کالن 5184است  و می تواند برروی فرایندهای مدیریت دانش تاثیر بگذارد)شفیع زاده و دیگران،

فرهنگی محیط سازمان است که با ظهور مقوله هایی مانند فناوری اطالعات و ارتباطات،پدیده جهانی شدن و چگونگی برخورد باآن،دگرگونی 

ت شناختی،آموزش مداوم،انفجار دانش،بحران های اخالقی،سازمان یادگیرنده و رشد فزاینده دانش،توجه به کیفیت و اثربخشی در های جمعی

(.موضوع 5184سازمانها،ضرورت بسترسازی مناسب در فرهنگ سازمانی خالق را درهمه سطوح سازمانی ایجاد می نماید.)شوقی و دیگران،

بوط به نگرش ها و باورهایی است که تضمین کننده دوام و حیات سازمان می باشد)بونو مورد بحث درفرهنگ سازمانی مر

(.فرهنگ سازمانی نشان دهنده درک عمیق از مفروضات اساسی،مفاهیم فردی و بیانگر دیدگاههای داخل سازمانی می 4111وجودگ،

 (.5181باشد)قادری سیاه بیدی و دیگران،

دانش به موضوع بحث محافل علمی و عرصه های علمی تبدیل شده است.دانش باعث خلق مزیت درسالهای اخیر بحث دانش و مدیریت 

رقابتی می شود و سازمانهایی که قادر به کسب دانش کاری مورد نیاز خود و استفاده درست از آن نباشند در عرصه رقابت محکوم به شکست 

(.اما این به تنهایی کافی 5196این اهداف یاری کند،مدیریت دانش است)سرلک،هستند.یکی از ابزارهایی که می تواند سازمانها را در تامین 

نیست،چراکه موفقیت سازمان در اجرای هر استراتژی از جمله مدیریت دانش تا حدود زیادی به حمایت و پشتیبانی فرهنگ سازمانی از آن 

ر در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که ویژگی های فرهنگی استراتژی بستگی دارد.تالش سازمانها برای تبدیل شدن به سازمان دانش محو

مورد نیاز برای اجرای مدیریت دانش در سازمان وچود داشته باشد.دانش در صورتی می تواند به طور موثر در سازمان خلق و تسهیم شود که 

رم قدرتمند برای تقویت رفتار سازمانی استفاده مورد حمایت فرهنگ سازمان قرار گیرد.همچنین از فرهنگ سازمانی می توان به عنوان یک اه

نمود.فرهنگ سازمانی ضعیف مانع از آن می شود که افراد در تالش برای نگهداشت پایگاه قدرت شخصی و کارایی خویش،دانسته های خود را 

زمانها را قادر به (. از طرفی،مدیریت دانش فرایندی است  که سا5198تسهیم کرده و منتشر سازند)حقیقت منفرد و هوشیار،

شناسایی،انتخاب،سازمان دهی،توزیع و انتقال تجربه ها و اطالعات حیاتی که ممکن است در فعالیت هایی همچون حل مساله،یادگیری 

پویا،برنامه ریزی استراتژیک و تصمیم گیری به کار رود،می سازد.یک فرهنگ دانش محور عبارت است از ارزش ها و هنجارهایی که سبب 

و پرورش دانش سازمانی و یادگیری پیوسته می شود.فرهنگ سازمانی برای موفقیت مدیریت دانش بسیار حائز اهمیت است و تاثیر  کاوش

شایانی بر تبادل دانش،تعامل ترکیبی و ارزش ادراک شده اعضای سازمان دارد .در واقع،یک فرهنگ پویا و منعطف در برابر  تغییرات به شکل 

نشان داده و سازمان را در مسیر پیشرفت قرار می دهد.ترویج فرهنگ تسهیم،همکاری،اعتماد و یادگیری در سازمان   مناسب از خود واکنش

نقش بسزایی  در تسهیل،خلق و انتقال دانش در سازمان دارد.اگر در سازمان فرهنگ تسهیم دانش موجود،وجود داشته باشد،افراد به طور 

( 4112ت خد را در اختیار دیگران می گذارند،بدون اینکه آنها را مجبور به این کار کرده باشند.هندریکز)طبیعی و دادوطلبانه ایده ها و نظرا

د نبیان داشت که فرهنگ سازمانی نه تنها بر فرایند اشتراک دانش تاثیر می گذارد بلکه برراههایی که کارکنان به ایجاد دانش جدید می پرداز

اجرای اثربخش مدیریت دانش عدم وجود فرهنگ تسهیم دانش و عدم درک مزایای بی شمار مدیریت دانش  نیز تاثیر می گذارد.مهم ترین مانع

(. تنها با بررسی،تغییر و ایجاد یک فرهنگ سازمانی مناسب وانعطاف پذیر است که می توان به 5182در میان کارکنان است)وظیفه و توکلی،

یر داد و از مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بهره گرفت.از این رو سازمانها باید محیطی تدریج الگوی تعامل بین افراد را در سازمان تغی

برای اشتراک،انتقال و تقابل دانش در میان اعضا به وجود اورند  و افراد را در جهت بامفهوم کردن تعامالتشان ،آموزش دهند)صادقی و 

 (.5181دیگران،

اهمیت فرهنگ سازمانی برای موفقیت مدیریت دانش به این دلیل است که هرتغییر سازمانی هنگامی موفقیت آمیز خواهدبود که کل 

سازمان و همه اعضای آن به این فرایند تغییر متعهد باشند و همگی برای موفقیت آن تالش کنند.اجرای موثر اقدامات مدیریت دانش نیز،به 
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همگانی از آن نیاز دارد و الزم است رفتارها و نگرش های خاصی در میان اعضای سازمان وجود داشته باشد)آشنا و وجود پذیرش و حمایت 

 (.5184دیگران،

(؛اغلب شرکتها و سازمانها گامهای نخستین را در پیاده سازی سیستم های مدیریت دانش 4111بر اساس مطالعات داونپورت و پروساک)

آنها از نتایج آن بهره مند نمی شوند و مدت زمان زیادی در وضعیت ثابت باقی می مانند.با توجه به اینکه اغلب  برمی دارند،اما بسیاری از

ه بتحقیقات انجام گرفته در داخل کشور درباره پیاده سازی مدیریت دانش بوده اند و نشان داده اند که به دالیلی از قبیل بی توجهی مدیران 

وری سازمان،فقدان زیرساخت های مناسب برای ایجاد دانش سازمانی،عدم تبادل اطالعات در بین افراد سازمان نقش دانش سازمانی در بهره 

جهت حفظ موقعیت شغلی و ممانعت از پذیرش دانش و اطالعات زیردستان خود،وضعیت مدیریت دانش در اکثر سازمانهای مورد مطالعه 

خشی سیستم های مدیریت دانش و بررسی تاثیراتی که احتماال فرهنگ سازمانی اینگونه ضعیف گزارش شده است،از این رو،ضرورت بررسی اثرب

 (.5185سازمانها بر آن دارد،کامال احساس می شود)امیدی و دیگران،

اطالع از وضعیت فرهنگ سازمانی و میزان به کارگیری مدیریت دانش توسط کارکنان آموزش و پرورش حائز اهمیت است،لذا نتایج این 

،با رتحقیق می تواند اثرات مثبتی در اذهان مدیران و کارکنان آموزش و پرورش،جهت افزایش کارایی و اثربخشی آنها به جا گذارد و از این رهگذ

 به کارگیری روشهای آموزشی علمی کارکنان اداره آموزش و پرورش،سطح توانایی آنها را در زمینه مدیریت دانش باال برده و دیدگاه آنها را

 نسبت به فرهنگ سازمانی و اهمیت آن تغییر داده و در نهایت آنها را به استفاده از مدیریت دانش ترغیب کند.

تالش سازمان ها برای تبدیل شدن به سازمان دانش محور در صورتی موفقیت آمیز خواهد بود که ویژگی های فرهنگی مورد نیاز برای 

باشد.دانش در صورتی می تواند به طور موثر در سازمان خلق و تسهیم شود که مورد حمایت  اجرای مدیریت دانش در سازمانها وجود داشته

 فرهنگ سازمان قرار گیرد.

در این میان سازمان آموزش و پرورش به عنوان سازمان های دانش محور که تولیدکننده و مصرف کننده دانش هستند،نقش مهمی در 

ع حیاتی توسعه و پیشرفت اجتماعی ایفا می کنند.به همین دلیل فرهنگ سازمانی سازمان های خلق و انتقال دانش به عنوان یکی از مناب

 دانش بنیان باید سازگار با رویکرد مدیریت دانش باشد تا بتوان به شیوه ای موثر مدیریت دانش را در این گونه سازمانهای آموزشی به کار

ابعاد فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره اموزش و پرورش  را بیابیم : آیا بین گرفت. لذا دراین پژوهش ، برآنیم که پاسخ سئوال زیر

 شهرستان بجنورد رابطه ای وجود دارد ؟

( در پژوهشی باعنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان میامی در سال 5184صانعی)

د که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان میامی رابطه معناداری وجود به این نتیجه رسی  84-85تحصیلی 

 دارد.

(، در پژوهشی تحت عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش 5181یافته های پژوهش قادری سیاه بیدی و دیگران)

فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد.همچنین بین مولفه  در کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه نشان می دهد بین

 های مشارکت،سازگاری،ماموریت و یکپارچگی و مدیریت دانش رابطه معنی داری وجود دارد.

ستقرار (در پژوهشی که  تحت عنوان بررسی فرهنگ سازمانی)مدل کویین( با امکان پذیری ا5185کوچکی سیاه خاله سر و دیگران )

مدیریت دانش در شرکت انتقال گاز ایران انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین فرهنگ سازمانی و امکان پذیری استقرار مدیریت دانش 

 رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.  

یندهای مدیریت دانش در معاونت (در پژوهش: تاثیر عوامل فرهنگ سازمانی بر استقرار فرا5181نتایج پژوهش رحیمیان و شامی زنجانی)

 فناوری و برنامه ریزی سازمان امور مالیاتی کشور ،نشان داد میان فرهنگ سازمانی با استقرار فرایندهای مدیریت دانش،رابطه مثبت و معنی

مثبت و معنی داری  /. وجود داشت.همچنین،میان هریک از مولفه های هفتگانه فرهنگ سازمانی با فرایندهای مدیریت دانش رابطه61دار 

 وجود داشت.

(، در پژوهش:رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت 5181اکثر افراد تحت بررسی در مطالعه امیر اسماعیلی و دیگران)

( 4/8ذیری)پ دانش:مطالعه موردی دانشگاه علوم پزشکی کرمان،وضعیت فرهنگ سازمانی را مناسب ارزیابی کردند.بیشترین امتیاز در بعد انطباق

-p)( حاصل شد. در نهایت رابطه آماری معناداری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به دست آمد)4/7و کمترین امتیاز در بعد مشارکتی)

value=./… 

 (،رابطه آماری معناداری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش با ضریب همبستگی5182در پژوهش صورت گرفته پورطاهری و دیگران )

17./ r=  به دست آمد. 

( در  پژوهش:بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در 5198نتایج حاصل از پژوهش سید جوادین و دیگران)

بیمارستان آموزشی درمانی افضلی پور شهر کرمان نشان می دهند بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی پاالیش و پخش 
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ی نفتی ایران رابطه معنی داری وجود دارد.بین تعهد به مشارکت و مدیریت دانش در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های فرآورده ها

نفتی ایران رابطه معنی داری وجود دارد.بین سازگاری و مدیریت دانش در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده ای نفتی ایران رابطه وجود 

یریت دانش در شرکت ملی پاالیش و  فرآورده های نفتی ایران رابطه معنی داری وجود دارد.بین ماموریت سازمانی دارد.بین انطباق پذیری و مد

 و مدیریت دانش در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران رابطه معنی داری وجود دارد. 

ش بینی مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی در منتخبی (،در پژوهشی تحت عنوان پی5181نتایج مختاری دینانی و نظریان مادوانی)

 از سازمانهای ورزشی،بیان می کند مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی رابطه معناداری دارد.       

(،نشان می دهد که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاههای شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.بین 5198نتایج وحید)

گ مشارکتی و مدیریت دانش در دانشگاه های شهرستان بجنورد رابطه ای یافت نشد.بین فرهنگ ماموریتی و مدیریت دانش در فرهن

دانشگاههای شهرستان بجنورد رابطه ای یافت نشد.بین فرهنگ انعطاف پذیر و مدیریت دانش در دانشگاههای شهرستان بجنورد رابطه وجود 

 مدیریت دانش در دانشگاههای شهرستان بجنورد رابطه وجود دارد.دارد.بین فرهنگ بوروکراتیک و 

(، در پژوهش:بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه 5198نتایج کشاورزی  و رمضانی)

 ری مشهد،رابطه معناداری وجوددارد.    رابینز.نشان داد که بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی در سازمان مرکزی شهردا

(، تحت عنوان :رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش )مورد 5181نتایج حاصل از پژوهش صادقی و دیگران)

/. value=111/.  با α=15 ، رابطه آماری معناداری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سطحمطالعه:بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران

-p  61و./ r= .به دست آمد 

(، (.در پژوهش:بررسی رابطه انواع فرهنگ سازمانی بااستقرار مدیریت دانش در 5184نتایج ضریب همبستگی عسکریان و دیگران)

 صندوق تامین اجتماعی نشان داد که فرهنگ سازمانی رابطه مثبت،مستقیم،قوی و معناداری با مدیریت دانش دارد .

درمانی -(،در پژوهش: بررسی رابطه مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی5182وظیفه و توکلی)نتایج 

 حاکی از آن بود که بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود داشت.

،حاکی از وجود گ و تعهد سازمانی با مدیریت دانش (در پژوهش: بررسی ارتباط بین فرهن5184نتایج تحقیق تقوی فرد و دیگران)

 ارتباط مستقیم و معنی دار بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی بوده است.

(، در پژوهش:رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشکده علوم اطالعات و دانش شناسی 5182یافته های  فدایی و اندایش )

 میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش  رابطه مستقیم و معنی داری داشت. می دهند:  دانشگاه تهران نشان

Karami (4117 در پژوهش خود به بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود در مرکز خودروسازی بهمن و رابطه بین فرهنگ ،)

 با مدیریت دانش دارد. سازمانی و مدیریت دانش پرداخت.نتایج تحقیق وی نشان داد که فرهنگ سازمانی رابطه موثر و قوی

Hosseini(4116 در پژوهشی نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه تربیت مدرس رابطه معناداری،)

 وجود دارد.

Moharamzadeh (4151رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانش در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ر،)ا 

مورد پژوهش قرار دادند،نتایج یافته ها حاکی از آن است که بین فرهنگ سازمانی  با استقرار مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود 

 دارد.

Nikpoor & Salajeghe (4155 در تحقیقی رابطه بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی را از دیدگاه اعضاء هیات علمی دانشگاه،)

رمان بررسی نمودند.یافته های تحقیق نشان داد که بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری علوم پزشکی ک

 وجود دارد.

Rastegar(2010)  در تحقیقی به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش در شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی،

 اس نتایج بین چهار مولفه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش ارتباط معناداری وجود دارد.ایران می پردازد و بر اس
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 مدل مفهومی پژوهش

 اهداف پژوهش
 هدف اصلی-1

 بجنورد. شهرستان پرورش و اموزش تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره-

 

 اهداف جزئی-2

 بجنورد  رابطه وجود دارد. شهرستان پرورش و اموزش مشارکتی و مدیریت دانش در ادارهتبیین رابطه فرهنگ -

 بجنورد  رابطه وجود دارد. شهرستان پرورش و اموزش تبیین رابطه بین فرهنگ ماموریتی و مدیریت دانش در اداره-

 بجنورد  رابطه وجود دارد. ستانشهر پرورش و اموزش تبیین رابطه بین فرهنگ انعطاف پذیری و مدیریت دانش در اداره-

 بجنورد  رابطه وجود دارد. شهرستان پرورش و اموزش تبیین رابطه بین فرهنگ بروکراتیک و مدیریت دانش در اداره-

 

 فرضيات پژوهش

 فرضيه اصلی-1
 بجنورد  رابطه وجود دارد. شهرستان پرورش و اموزش بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره

 

 هاي فرعی فرضيه-2
 بجنورد  رابطه وجود دارد. شهرستان پرورش و اموزش بین فرهنگ مشارکتی و مدیریت دانش در اداره-

 رابطه وجود دارد.  بجنورد شهرستان پرورش و بین فرهنگ ماموریتی و مدیریت دانش در اموزش-

 رابطه وجود دارد.  بجنورد شهرستان پرورش و بین فرهنگ انعطاف پذیری و مدیریت دانش در اموزش-

 رابطه وجود دارد  بجنورد شهرستان پرورش و بین فرهنگ بوروکراتیک و مدیریت دانش در اموزش-

 

 متغيرهاي پژوهش
متغیر مستقل:در این پژوهش،متغیر مستقل عبارت است از فرهنگ سازمانی که بر مدل دنیسون دارای چهار شاخص -الف

 ریتی می باشد.:مشارکتی،بوروکراتیک،انعطاف پذیری مامو

 متغیر وابسته:در این پژوهش مدیریت دانش )دانش،بینش،نوآوری(به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.-ب

 

 پژوهش  روش
ان کارکن؛جامعه هدف در این تحقیق تمامی شودهمبستگی محسوب می هایپژوهش کاربردی و توصیفی است ،و از نوع حاضر،  تحقیق

صورت شده که بهعنوان نمونه آماری تعیین نفر به 551باشد که براساس جدول مورگان نفر می 511اداره آموزش و پرورش بجنورد به تعداد 

مولفه های فرهنگ سازمانی توسط پرسشنامه تصادفی ساده انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسشنامه استفاده گردید که 

-51و هدف آن ارزیابی چهار بعداصلی فرهنگ مشارکتی)سواالت گویه است 19 یدارا تهیه شده است.این پرسشنامه (5891)دنیسون

پرسشنامه( فرهنگ ماموریتی)سواالت  48-41پرسشنامه( فرهنگ انعطاف پذیری)سواالت  55-58پرسشنامه( فرهنگ بروکراتیک)سواالت 5

)خیلی زیاد( قرار دارد. در این پرسشنامه برای  1)خیلی کم( تا  5ای از نمره 1یک طیف گذاری بر روی (سنجیده می شود. شیوه نمره19-11

نگ دهنده فرهتک سؤاالت آن بعد را باهم محاسبه و نمرات باالتر نشانبه دست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات مربوط به تک

فرهنگ سازمانی

فرهنگ بوروکراتیک
فرهنگ انعطاف  

پذیری 
فرهنگ ماموریتی فرهنگ مشارکتی

مدیریت 

 دانش 
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جدول زیر ابعاد و نیز شماره سؤال مربوط به هر بعد و  به روش بازآزمایی و روش تصنیف سازمانی باالتر در سازمان خواهد بود و برعکس. در 

 ارائه گردیده است: 

 

ها مؤلفه

)ابعاد(فرهنگ 

 سازمانی

 روش تصنيف روش بازآزمایی سواالت مولفه ها

 95/1 98/1 51الی    5 فرهنگ مشارکتی

 62/1 99/1 58الی    55 فرهنگ بروکراتیک

 91/1 81/1 48الی    41 انعطاف پذیریفرهنگ 

 97/1 81/1 19الی   11 فرهنگ ماموریتی

 91/1 81/1 19تا  5 کل پرسشنامه

 

 هیگو 47 که  (4112)تاالیو تایپرسشنامه استاندارد ر ای است که پاسخ دهندگان به سواالتپرسشنامه مدیریت دانش نیز میانگین نمره

و حداکثر  47که حداقل نمره آن  ی( داده اند،و گروه یفرد یریادگی ندیاز فرا تیو حما یریادگی یتیجو حما ،یریادگی به شیگرا)و سه بعد

دهنده مدیریت دانش باالتر است. در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سؤال مربوط به هر بعد و  به روش باالتر نشان نمرات خواهد بود. 511آن 

 بازآزمایی و روش تصنیف ارائه گردیده است: 

 

ها مؤلفه

)ابعاد(مدیریت 

 دانش

 روش تصنيف روش بازآزمایی سواالت مولفه ها

 69/1 91/1 6الی    5 یریادگی به شیگرا

 64/1 66/1 58الی    9 یریادگی یتیجو حما

 62/1 68/1 47الی    41 یریادگیندیاز فرا تیحما

 67/1 95/1 47تا  5 کل پرسشنامه

 

استفاده از ضریب آمار توصیفی  شامل ) میانگین ها ,جداول, انحرف استاندار و.....( و آمار استنباطی شامل) برای تحلیل داده ها از  

  fبرای مقایسه دو گروه مستقل و تحلیل واریانس t یمحاسبه رابطه هر یک از عوامل، آزمون ت یپیرسون )ماتریس همبستگی( براهمبستگی 

 یصورت علمبه های هر یک از عوامل و همچنین رگرسیون سلسه مراتبی برای ارزش هر عاملبرای پی بردن به تفاوت بین میانگین فیشر

 مورد استفاده قرار رفت. 41نسخه  spss نرم افزار توسط

 هایافته

 ارائه شده است  5های توصیفی سابقه خدمت, جنسیت,تحصیالت و میزان آشنایی با فناوری اطالعات نمونه در جدولویژگی

 متغيرهاي اسمی -1جدول 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متغيرهاي اسمی تعداد درصد تعداد کل

111 

 سال 1زیر  2 7/1

 سال 51 یال 1 28 12/22 سابقه خدمت

 سال 51 یال 51 15 59/49

  سال 41 یال 51 47 71/41 

111 
 مرد 61 17/77

 جنسیت
 زن 16 71/11

111 
 حوزه علوم انسانی 12 18/28

 تحصیالت
64/14 

64/54 

21/1 

17 

52 

7 

 حوزه علوم تجربی

 حوزه ریاضیات

 حرفه ای–فنی
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( %17/77سال و ) 51 یال 1( سابقه خدمت بین %12/22درصد بیشتری) که دهدنشان می 5جدولشده در های توصیفی ارائهشاخص

 باشند.میو بیشتر در حوزه علوم انسانی  تحصیالت ( نمونه آماری دارای%18/28کارکنان سازمان مرد و )

 آمده است. 4ای( در جدولاستاندارد متغیرهای پژوهش )متغیرهای فاصلههای توصیفی شامل میانگین و انحراف در اینجا شاخص

 اي(فاصله)یپژوهشهاي توصيفی متغيرهاي شاخص -2جدول 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

است( و  به معنای میزان متوسط 1نمره است)( در بین حجم نمونه بسیار ضعیف 18/4)مدیریت دانش دهد میزاننشان می4جدول

 .باشد( میزان این متغیر در بین حجم نمونه مناسب می74/1) همچنین با توجه به نمره فرهنگ سازمانی

آمار پارامتریک,عالوه بر فاصله ای های آزمون آمار پارامتریک مورد بررسی قرار گرفت.برای انجام آزمونهای مفروضه از انجام تحلیلقبل

 تبودن مقیاس اندازه گیری متغیرها,وجود شرایط بهنجار بودن توزیع متغیرها و نرمال بودن ضروری است. در ادامه به توضیح هر یک از مفروضا

 پرداخته شده است:

عه بهنجار بوده است. به عبارت دیگر زمانی می بهنجار بودن توزیع متغیرها: این مفروضه بدین معناست که توزیع متغیرها دراین جام   

ه تتوان آزمون پارامتریک را بکار برد که دلیلی برای این اعتقاد وجود داشته باشد که توزیع های جامعه,تفاوت زیادی با توزیع بهنجار نداش

اسمیرنوف تک بعدی استفاده شد.  -موگروف(جهت بررسی بهنجار بودن توزیع جامعه از آزمون ناپارامتریک کال4114باشند)فرگوسن و تاکانه,

این آزمون ناپارامتری یکی از آزمونهای نیکویی برازش است. در این آزمون دو مقدار فراوانی مشاهده شده و مورد انتظار وجود دارد. جهت 

ون توجه شود. اگر این مقدار این آزم Zتفسیر نتایج حاصل از این آزمون می توان به دو صورت عمل کرد:روش اول این است که به مقدار 

تقسیم می شود اگر مقدار بدست آمده بیشتر  4باشد توزیع جامعه نا بهنجار خواهد بود. در روش دوم سطح معناداری آزمون بر  ±  87/5بین

 باشد بهنجار بودن توزیع برداشت می شود. 025./ از 

 بودن توزیع متغيرهااسميرنف براي بررسی نرمال  -. نتایج آزمون کولموگروف3جدول

 سطح معناداری اسمیرنف -مقدار آماره کولموگروف متغیرها

 241/1 968/1 مدیریت دانش -5

 15/1 87/1 فرهنگ سازمانی -4

 

اسمیرنف بیانگر این است که  -شود، سطوح معناداری به دست آمده از آزمون کولموگروفهمانطوری که در جدول باال مشاهده می

وجود ندارد؛ از طرفی مفروضه نرمال بودن آزمونها, سطح  "نمونه مورد نظر از توزیع نرمال به دست آمده است"فرضیه که  دلیلی بر ضد این

 به دست آمد. بنابراین مفروضه نرمال بودن برقرار است. 11/1معناداری آزمون لوین)طبق جدول ذیل( به عبارتی برای متغیرها بیشتر از میزان 

 

 .F Sig متغیرهای اصلی

 37. 1.22 مدیریت دانش

 24. 1.53 فرهنگ سازمانی

 

 – ت دانشمدیری) برای پی بردن به نوع ارتباطات بین دو متغیر اصلی پژوهشی با یکدیگرماتریس همبستگی همه متغیرهای پژوهشی 

همبستگی در میان متغیرهای پژوهشی از  دهد بیشترین میزاننتایج جدول ذیل نشان میشده است. ( محاسبه  فرهنگ سازمانیمولفه های 

همبستگی مثبت(بدین معنا باشد)( می14/1به میزان) درصد معنادار است 81در سطح اطمینان آن مدیریت دانش با مولفه فرهنگ مشارکتی 
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 3/62 09/2 ميانگين

 1/70 13/1 انحراف استاندارد

http://www.rassjournal.ir/


 221 -232  ، ص2316 ، زمستان21رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماعی، شماره 
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
 (P، 14/1=P<11/1)یابد و بالعکسها نیز افزایش میفرهنگ مشارکتی آنیزان مولفه ، مهای کارکنانکه با افزایش مدیریت دانش در فعالیت

 ،P<15/1باشد)می درصد معنادار است 88در سطح اطمینان ( 48/1همبستگی مدیریت دانش با فرهنگ سازمانی به میزان ) میزان همچنین

48/1=P) های  فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش  غیرمعنادار بوده فرهنگ انعطاف پذیری و ماموریتی از مولفه از طرفی رابطه مولفه های  ؛

 (.P ≥15/1است)

 ماتریس همبستگی متغيرهاي پژوهشی- 4جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یون بینی کند از رگرسها را پیشآن توانند مدیریت دانشجهت پاسخگویی به این موضوع که زیر بعدهای فرهنگ سازمانی کارکنان می

 نتایج آن در جدول ذیل آمده است. گام استفاده شد کهبهگام
 

 بر مبناي زیر بعدهاي فرهنگ سازمانی هاي آماري رگرسيون مدیریت دانشهاي رگرسيون، تحليل واریانس و مشخصهخالصه مدل -5جدول

 

 B SEB β t sig F R R2 Adj R2 متغیر مدل

1 
      12.34 .30 .15 .16 

     000. 6.14 31. 12. 42. فرهنگ مشارکتی

2       11.67 .48 .31 .23 

 
     000. 4.33 29. 17. 39. فرهنگ مشارکتی

     000. 3.05 22. 53. 35. فرهنگ بوراتیک

 معنادار هستند. P=11/1در سطح  F** تمامی مقادیر 

 

ن مدل بینی است. در بهتریقابل پیش فرهنگ بوراتیکو  فرهنگ مشارکتیوسیله به دهد که مدیریت دانشنتایج جدول باال نشان می

 درصد از واریانس مدیریت دانش 23توانند ( میβ= 22/1) فرهنگ بوراتیک( و β=  29/1)فرهنگ مشارکتیاز  بینی مدیریت دانشیش( پ4)

 مبنای زیر بعدهایبر  قسمتی از فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر بررسی قدرت پیش بین مدیریت دانش بینی نمایند. بر این اساس را پیش

 قابل تأیید است. فرهنگ بوراتیک(و  )فرهنگ مشارکتی فرهنگ سازمانی

  fو  tجنسیت ,رشته تحصیلی و سابقه خذمت نیز مطابق جدول ذیل از آزمونهای  جهت بررسی تفاوتهای مدیریت دانش بر اساس

 استفاده گردید:

 مدیریت دانش با توجه به جنس -6جدول 

 سطح معناداری درجات آزادی شدهمشاهده t انحراف استاندارد میانگین گروه هاشاخص

 جنس
 /.15 518 1,46 11.23 69.09 مرد

  15.58 60.22 زن
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تفاوت معناداری میان دو گروه کارکنان )زن و  (t ،15/1 =P= 1,46جنس )دهد که در متغیر و نتایج جدول باالنشان می tطبق آزمون 

 دانش وجود دارد و کارکنان مرد از مدیریت دانش بهتری نسبت به کارکنان زن برخوردار می باشند)در نمونه تحقیق(.مرد( نسبت به مدیریت 
 

 نتایج تحليل واریانس یکراهه )مدیریت دانش( -7جدول 
 

 سطح معناداری Fنسبت  میانگین مجذورات درجات آزادی مجموع مجذورات  

 سابقه خدمت

 18/1 1.61 329.82 3 1308.48 بین گروهی

   1181.24 516 83045.72 گروهیدرون

    551 86983.20 کل

 رشته تحصیلی

 23/1 1.52 365.03 3 1189.65 بین گروهی

   243.93 516 85236.09 گروهیدرون

    551 86982.20 کل

 

آلفا )(f ،23/1 =P =1/52) یدنگردهمچنان که از جدول باال مشخص است در متغیر رشته تحصیلی کارکنان مقادیر معناداری مشاهده 

 ( تفاوت معنادار نبوده است.f ،09/1= P= 1/61های متغیر سابقه خدمت )گروههمچنین بین  (؛1%
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 بحث و نتيجه گيري
دانش فرایند خلق ارزش از دارایی های ناملموس سازمان می باشد.مدیریت دانش شامل یک دسته عملکرد ،فراساختاری و مدیریت 

تکنیکی و ابزارهای مدیریتی،طراحی برای ایجاد موقعیت،مشارکت،طرز به کارگیری دانش و دانش مربوطه در سرتاسر همه سازمان ها می 

ا منوط به بعضی پیش نیازها است،یکی از مهم ترین پیش نیازها برای مدیریت دانش فرهنگ سازمانی باشد.کاربرد مدیریت دانش در سازمانه

 موجود است.

تحقیق تایید شد می توان نتیجه گرفت چون جهت این رابطه مثبت است،مؤید آن است که در صورت  فرضیه اصلیبا توجه به اینکه 

یاه بیدی قادری س ان نیز ارتقاء خواهد یافت که یافته های این پژوهش با نتایج تحقیقات:توجه به فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش کارکنان آن

(،پورطاهری و دیگران 5181(،صادقی و دیگران)5184(،عسکریان و دیگران)5181(، رحیمیان و شامی زنجانی)5198(، وحید)5181و دیگران)

(،بیدختی 5181(،امیر اسماعیلی و دیگران)5198(،نیک پور و سالجقه)5198(،سید جوادین و دیگران)5198(، کشاورزی  و رمضانی)5182)

((،تقوی فرد و 5198( ، کشاورزی  و رمضانی)5198)  (،حقیقت منفرد و هوشیار5185کوچکی سیاه خاله سر و دیگران )(،5181) و دیگران

 Moharamzadeh (4151،) (،5182و توکلی) (،وظیفه5181(، مختاری دینانی و نظریان مادوانی)5182(،فدایی و اندایش)5184دیگران)

Karami (4117 ،)Hosseini(4116،) همخوانی و مطابقت دارد. بنابراین،با توجه به نتایج پژوهش های ذکرشده و هچنین با توجه به نتایج

هراندازه فرهنگ سازمانی قوی این پژوهش می توان گفت که فرهنگ سازمانی نقش اساسی در برقراری مدیریت دانش در یک سازمان دارد و 

هبود ب باشد پیاده سازی مدیریت دانش نیزبا موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.بنابراین،برای اینکه سازمان ها بتوانند به طور موثر نظام دانش را

 باید به فرهنگ سازمانی توجه ویژه ای نماید. بخشند

 

نتایج درج  بجنورد  رابطه وجود دارد. شهرستان پرورش و اموزش در ادارهبین فرهنگ مشارکتی و مدیریت دانش : فرضيه فرعی اول

رابطه مثبت و معناداری فرهنگ مشارکتی و مدیریت دانش که میان   دهدیمنشان  ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهشی-4جدول  شده در 

فدایی و  ، (5181(، قادری سیاه بیدی و دیگران.)5198دیگران)سید جوادین و وجود دارد.که یافته های این پژوهش با نتایج تحقیقات 

(، پژوهش 5198وحید) (،5181ولی با نتایج امیراسماعیلی و دیگران.)  هماهنگی دارد.همخوانی و Rastegar(2010)(، 5182اندایش)

 (،مطابقت ندارد.5181رحیمیان و شامی زنجانی)

مشارکت در کارکنان،توسعه خالقیت در مدیریت دانش،حرکت اعضای سازمان به سمت فرهنگ سازمانی از طریق ایجاد تفکر همکاری و 

دانش و قرار دادن مدیریت دانش به عنوان بخشی از فرهنگ سازمان،می تواند اثرمثبتی در ایجاد مدیریت دانش داشته باشد.مشارکت و 

شارکت درسازمانی که مشارکت سازمانی وجود دارد اعضای سازمان همکاری بیشتر کارکنان سبب ایجاد روابط بهتر،انتقال دانش آنها می شود.م

در مقابل تغییر مقاومت کمتری نشان می دهند اما در مقابل سازمانی که فاقد مشارکت باشد کارکنان تمایلی به پذیرش تغییر،نوآوری و خلق 

 ایده های جدید و اشتراک و انتقال دانش ندارند.

گروهی،افراد را به کسب و خلق دانش در ارتباط با کار خود و انتشار دانسته های خود،سازمان را ترغیب بنابراین مشارکت در کار و کار 

 می کند و این به استقرار  یک سیستم مدیریت دانش در سازمان کمک می کند.

 

دارد. طبق نتایج رابطه وجود   بجنورد شهرستان پرورش و : بین فرهنگ ماموریتی و مدیریت دانش در اموزشفرضيه فرعی دوم

ی رابطه وجود ندارد. یعن  بجنورد شهرستان پرورش و تحقیق،این فرضیه رد می شود یعنی بین فرهنگ ماموریتی و مدیریت دانش در اموزش

هرچه به رسالت )ماموریت( سازمانی کمترتوجه شود،سطح مدیریت دانش کمتر ارتقا خواهد یافت . و بالعکس،هرچه گرایش و جهت 

که یافته های این پژوهش با نتایج ،اهداف و مقاصد و چشم انداز فراگیرتر باشد،باعث ارتقای وضعیت مدیریت دانش می شود. استراتژیک

(،قادری سیاه 5198سید جوادین و دیگران)ولی با نتایج یافته های  پژوهش (، مطابقت دارد.5198نتایج حاصل از پژوهش وحید)تحقیقات 

 مطابقت ندارد.،Nikpoor & Salajeghe (4155،) Rastegar(2010) (،5181یان و شامی زنجانی)(، رحیم5181بیدی و دیگران.)

 

رابطه وجود دارد. که طبق   بجنورد شهرستان پرورش و بین فرهنگ انعطاف پذیری و مدیریت دانش در اموزش- فرضيه فرعی سوم

ه وجود رابط  بجنورد شهرستان پرورش و مدیریت دانش در اموزشنتایج تحقیق،این فرضیه رد می شود یعنی بین فرهنگ انعطاف پذیری و 

 ندارد.

باتوجه به ویژگی های فرهنگ انعطاف پذیر که سازمان باید در برابر طرح های چدید و اصل به سرعت از خود واکنش نشان داده و در 

وان این را داشته باشد که تجدید ساختار نماید و برای راه ایجاد تغییرات به صورت فعال عمل کند و به خالقیت و خطرپذیری ارج گذاشته و ت
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انجام یک کار جدید،مجموعه رفتارهای جدیدی را در پیش گیرد.بنابراین به فرصتهایی برای تقویت نوآوری و به دست آوردن دانش و توسعه 

قادری  (،5181(، رحیمیان و شامی زنجانی)5198کشاورزی  و رمضانی)که یافته های این پژوهش با نتایج تحقیقات: قابلیت ها تبدیل می شود.

 Nikpoor & Salajeghe (4155،) (،5198سید جوادین و دیگران)پژوهش  (،5198(، وحید)5181سیاه بیدی و دیگران.)

Rastegar(2010).مطابقت ندارد، 

 

رابطه وجود دارد.با توجه به   بجنورد شهرستان پرورش و بین فرهنگ بوروکراتیک و مدیریت دانش در اموزش- فرضيه فرعی چهارم

جدول  نتایج،  فرضیه چهارم تایید می شود. یعنی می توان گفت رابطه مستقیم است یعنی هرچه میزان فرهنگ بوروکراتیک بیشتر باشد 

(، 5198کشاورزی  و رمضانی)که یافته های این پژوهش با نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط: میزان مدیریت دانش بیشتر خواهد شد.

 & Nikpoor (،5181(، قادری سیاه بیدی و دیگران.)5198(، سید جوادین و دیگران)5198(، وحید)5181رحیمیان و شامی زنجانی)

Salajeghe (4155،) Rastegar(2010).مطابقت دارد 
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 مراجعمنابع و 
.شماره 1(.نقش فرهنگ سازمانی در تسهیل اقدامات مدیریت دانش.مدیریت فناوری اطالعات.دوره 5184آشنا و دیگران.)  [5]

2 . 

(.ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمانهای 5185امیدی و دیگران.) [4]

 رفتار حرکتی.سال دوم)دهم پیاپی(.ورزشی ایران.دوفصلنامه پژوهش در مدیریت ورزشی و 

(.رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش:مطالعه موردی دانشگاه علوم 5181امیراسماعیلی و دیگران.)  [1]

 پزشکی کرمان.مدیریت اطالعات سالمت.دوره یازدهم.شماره ششم.

ازمانی و مدیریت دانش)مطالعه موردی:شرکت (.بررسی رابطه بین فرهنگ س5198حقیقت منفرد، جالل . هوشیار، آیلر.)  [2]

 .  .55ملی نفت ایران(.فصلنامه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت.سال چهارم.شماره 

.اثر میانجی فرهنگ سازمانی بر رابطه بین سبک رهبری مدیران و خالقیت کارکنان )مورد 5184شوقی و دیگران. [1]

 .47یت بهره وری.سال هفتم.شماره مطالعه:بیمارستان مدرس شهرستان ساوه(.مدیر

(.بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش)مطالعه موردی دانشگاه سمنان(.مجله 5184شفیع زاده و دیگران.)  [7]

 مدیریت فرهنگی.سال هفتم.شماره بیست و یکم.

لعه:بیمارستان شهید (.رابطه بین مولفه های فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش )مورد مطا5181صادقی و دیگران.)  [6]

 .16.شماره مسلسل 4هاشمی نژاد تهران(.فصلنامه بیمارستان.سال دهم.شماره 

(.رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری و 5181رضایی کالنتری و دیگران.) [9]

 . 5پنجم.شماره  تعیین سهم هریک از مولفه ها.فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.سال

(. بررسی تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش در بیمارستان آموزشی درمانی 5182پورطاهری و دیگران.)  [8]

 .28افضلی پور شهر کرمان.دوماهنامه دانشکده بهداشت یزد.سال چهارم.شماره اول.شماره مسلسل

عهد سازمانی با مدیریت دانش.مطالعات مدیریت فناوری (.بررسی ارتباط بین فرهنگ و ت5184تقوی فرد و دیگران.) [51]

 .2اطالعات.سال اول.شماره 

(.بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش)مطالعه موردی:شرکت ملی پاالیش 5198سید جوادین و دیگران.)  [55]
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فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان میامی در (.بررسی رابطه بین 5184صانعی،مهدی.) [51]
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 شناسی دانشگاه تهران.مطالعات دانش شناسی.سال اول.شاره دو.

(.بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کتابخانه های عمومی شهر 5181قادری سیاه بیدی و دیگران.) [56]

 . شماره44رمانشاه.تحقیقات اطالع رسانی و کتابخانه های عمومی.دوره ک

پژوهشی و اطالع رسانی مدیریت)ویژه نامه -قاسمی،مجید.رهبری مبتنی بر فرهنگ سازمانی توسعه گرا.نشریه علمی [59]

 .5187کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی.
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