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 مقدمه و بيان مسأله
 افزایش روز،به اطالعات داشتن کارایی، افزایش کار، کیفیت بهبود در دانش مدیریت

 ،1و همکارانپرز لوپز ) است مؤثر گیریتصمیم بهبود و مشتری مندیاثربخشی، رضایت

 2سازمانی فرهنگ با هماهنگی نیازمند باشد، استفاده قابل آنکه برای دانش مدیریت اما ؛(2004

 ،افراد به که دارد وجود سازمان آن فرد به منحصر فرهنگ سازمانی هر زیرا در .باشدمی موجود

 (.2006 ،5و ریان 4، کالین3جان) دهدمی نشان را به رویدادها بخشیدنمعنی و فهم یشیوه

 منبع یک عنوانبه همچنین و دانش مدیریت در اصلی آفریننقش یک عنوانبه سازمانی فرهنگ

 لذا (.1999 ،6کابرا و بوناچ) باشدمی اهدافشان به هاسازمان دستیابی برای رقابتی عمده مزیت

 پژوهش این ر. داست اهمیت حائز سازمانی فرهنگ ایجاد دانایی، و افراد مشارکت تسهیل برای

 پرداخته دانشگاه تهران در دانش مدیریت با سازمانی فرهنگ رابطه بررسی هب تا استشدهسعی

 .شود

 دهد قرار ریتأثتحت مختلف طرق از را دانش مدیریت تواندمی سازمانی فرهنگ

 وجود به را هاییدانش روش ریتمدی (.2009 ،7، هریس، آرمناکیس و شوکگریگوری)

 در را و آن بندیطبقه جذب، را خارجی و داخلی جدید اطالعات آن از استفاده با که آوردیم

هنجارهای  و هاارزش عنوانبه سازمانی فرهنگ بین این در .کندمی یکپارچه سازمان حافظه

 دوگانه نقش (.2005 ،8ژنگ) است اثرگذار اطالعات این به دادن معنا و انتخاب بر رفتاری،

 دانش، مدیریت اجرای در وانمندسازیت عامل هم و اصلی مانع عنوانبه هم سازمانی، فرهنگ

(. 2006 ،9)اخوان و جعفری استکردهمضاعف دانش کارآمدی مدیریت در را عامل این اهمیت

 آن توسعه و از آموزش و پژوهش حمایت اصلی متولی که سازمانی عنوانبه نیز دانشگاه تهران

 عملکرد سطح دائم بهبود و ارتقا کند بامی تالش ،است فنی و یعلم هایپژوهش انجام طریق از

                                                           
1. Susana & et al 

2. organizational culture 

3. Jones  

4. Cline  

5. Ryan  

6. Cabrera & Bonache 

7. Gregory, Harris, Armenakis, & Shook 

8. Zheng 

9. Akhavan & Jafari 
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 که هاییاستراتژی نیترمهماز  یکی .بردارد گام خود اهداف به نیل در مؤثرتری نحوبه خود

 ایجاد است. مدیریت دانش باشد، داشته زمینه این در سزاییهب ریتأث کنونی شرایط در تواندمی

 که است یاقداماولین  ب،مناس سازمانی فرهنگ جمله از مناسب سازمانی یهاشرطپیش و زمینه

 به دنبال حاضر پژوهش بنابراین .شود انجام استراتژی این آمیزموفقیت سازیدهپیا برای باید

ارتباط  دانشگاه تهران در دانش مدیریت با سازمانی فرهنگ بین که آیا است سؤال به این پاسخ

 دارد؟ وجود

 دهد، قرار حمایت مورد خوبیبه را تغییرات بتواند که منعطف سازمانی فرهنگ یک وجود

 سازمان کارکنان میان آن اشاعهو  سازمان نیاز مورد دانایی خلق و فهمیدن کاویدن، برای

 سازمان آن و شخصیت هویت سازمان، یک سازمانی فرهنگ که چرا .رسدمی نظربه ضروری

 باز حرکت زا یا راند جلو به را سازمان تواندمی سازمانی فرهنگ. (1385 حسینی،) باشدمی

 توانمی که است پذیرانعطاف و سازمانی مناسب فرهنگ یک ایجاد و تغییر بررسی، با تنها دارد.

 مزیت یک عنوانبه دانش از مدیریت و داد تغییر سازمان در را افراد بین تعامل الگوی تدریج به

 و انتقال تراک،برای اش محیطی باید هاسازمان رواین (. از1388 )رحیمی، گرفتبهره رقابتی

 آموزش تعامالتشان کردنمفهوم با جهت در را افراد و آورند وجود به اعضا میان در دانش تقابل

دانش اقتصادهای به دولت تأکید به توجه با و شده ذکر نکات به توجه با (.1،2003)بیچدهند

 موفقیت لعوام بهتر شناخت و دانش مدیریت مزایای و همچنین کشور،ی توسعه افق در محور

 آموزشی، هایسازمان در ارتباط این چگونگی که رسدمی نظربه سازمانی، فرهنگ ویژهبه آن

 چنین صورت گیرد.نیز پژوهشی این دانشگاه تهران نظیر پژوهشی و یعلم

 مروري بر ادبيات و پيشينه موضوع
 فرهنگ سازمانی

ای از فرهنگ مجموعه» نمادین/ تفسیری معتقد است: پردازانهینظر( از 2002) 2کابر

در « باورها، رسوم و الگوهای رفتاری مشترک و اختصاصی یک گروه معین است.، هاارزش

حفظ انسجام و هویت  سازوکاری که در انطباق با محیط بیرونی، عنوانبهافراد فرهنگ را  اصل،

                                                           
1 . Myrtle Beach 

2 . Kubr 



 1397 تابستان، 2، شماره دهممطالعات كتابداري و علم اطالعات. سال                             106

 (2000) 1دنیسون .آورندیمبه وجود ، کندیمکمک  هاآنبه  هاگروهدر تعامل با سایر  هاآن

که همچون  شودیمی اساسی، باورها و اصولی ارجاع هاارزشعقیده دارد فرهنگ سازمانی به 

و باورها و هم  هاارزش، هم آن بر. عالوه کنندیمای محکم به نظام مدیریت خدمت شالوده

ت . وی معتقد است که پیام و برداشگردندیمنظام مدیریتی، باعث تقویت آن اصول اولیه 

بسیار زیادی بر  ریتأثی سازمانی مرتبط هستند و هایاستراتژطور نزدیکی با ی بهفرهنگ سازمان

ی قابل رؤیت و ، فرهنگ به آسانداردیم، دارند. دنیسون بیان کنندیمافرادی که در سازمان کار 

فرهنگ از  و قانون شناسدیمخوبی آن را به ای با اهمیت، افراد سازمانگونهتماس نیست، اما به

پیام و برداشت از  نیترمهم ، اینهااست. در بسیاری از سازمان تریقوهر قانون دیگری 

 4( و مارتین1992) 3(، شاین1996(،  دنیسون )2002) 2هاناگان (.2000)دنیسون،  فرهنگ است

ی چهار عنصر اصل هاآناز میان  توانیمکه  دانندیم(، فرهنگ سازمان را شامل عناصری 1992)

 :(1387بانی، شریفی، قر، منوریاننقل در  کرد )( استخراج 1)شکل را به شرح زیر

های فرهنگی، مفروضات ناخودآگاه و مسلم ترین سطح آگاهیدر عمیق مفروضات اساسی:

گویند که چگونه به امور بنگرند می به اعضا باشند کهمیدرباره چگونگی حل مسائل سازمانی 

 ها را احساس نمایند. ه و آنها فکر کردو درباره آن

ها مهم است. از آنجا که گویند که چه چیزی در سازمانمی به اعضا هاارزش ها:ارزش

ها توجه به مشتری است، اعضاء توجه زیادی به این دارند که های برخی از سازمانارزش

 چگونه با ارباب رجوع رفتار نمایند.

نجارها قرار دارند که اعضاء را در اینکه چگونه ها، هدر سطحی باالتر از ارزشهنجارها: 

 کنند.های خاص عمل نمایند، راهنمایی میباید در موقعیت

های فرهنگی، سنت و تشریفات قرار دارند که در باالترین سطح آگاهی سنت و تشريفات:

ها شامل رفتارهای مشهود و همین طور آشکارتر از سایر سطوح عناصر فرهنگی هستند. این

  ها، قوانین و ابعاد فیزیکی سازمان هست.ختارها، رویهسا

                                                           
1  . Denison 

2. Hanagan  

3. Schein 

4.Martin 
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 عناصر اصلی فرهنگ سازمان. 1شكل

( استفاده شده است که مبتنی بر 2)شکل در این پژوهش از مدل فرهنگ سازمانی دنیسون

هنگ سازمانی با های علمی است. این مدل دربرگیرنده چهار ویژگی اصلی فرو یافته هایهنظر

 :(2000، 2007دنیسون، ) آیدیمباشد که در ذیل یمشاخص  12

 درگیر شدنِی که ویژگی آن )فرهنگ سازمان )درگير شدن در كار(: 1مشاركت به تعهد .1

های مختلف سازمان یتفعالطور قوی مشارکت کارکنان را در باالی کارکنان در کار( باشد، به

آورد که یم به وجود هاآنحس مالکیت، تعهد و مسئولیت را در  دهد ویممورد تشویق قرار 

 باشد.می 4هایتقابلتوسعه  و 3گراییتیم، 2سازیتوانمندشامل 

 بارز سازگاری باشد، در سازمانی که دارای ویژگی :يكپارچگی( و ثبات) 5سازگاري .2

دارای مهارت باالیی  هانآی مرکزی دارد و پیرامون هاارزشای از رفتار اعضا ریشه در مجموعه

و  7، توافق6حتی بر سر مسائل پیچیده هستند که هماهنگی و انسجام ،یابی به توافقبرای دست

 گیرد.را در بر می 8ی بنیادینهاارزش

                                                           
1. Involvement 

2  . Empowerment 

3  . Team Orientation 

4. Capability Development 

5. Consistency 

6  . Coordination  and  Integration 

7  . Saffold 

8. Agreement 
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و  هایتفعالپذیری عبارت است از توجه به الزامات محیط کار در انطباق: 1پذيريانطباق. 3

 است. 4و یادگیری سازمانی 3ریمدامشتری، 2ایجاد تغییر شامل

اهداف، معانی و  یدهندهارائه یک سازمان تیمأموررسالت یا  )رسالت(: 5أموريتم. 4

 تعریف نقش اجتماعی و تعریف اهداف بیرونی سازمان لهیبه وسمفاهیمی از سازمان است که 

را  8ندازاو چشم 7، اهداف و مقاصد راهبردی6نیت و جهت استراتژیکآمده است و دستبه

 شود.شامل می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (2000) مدل فرهنگ سازمانی دنيسون .2شكل

                                                           
1. Adaptation 

2  . Block   

3  . Customer Focus 

4  . Organizational Learning 

5. Mission 

6  . Goal Directed 

7  . Strategic Direction and Intent 

8  . Vision 

 مشاركت

(شدن كار)درگير    

يپذيرانطباق ريتمأمو   

 سازگاري

 
 عقاید

 و
 مفروضات

ظرفیتتوسعه   

 گرایش تیمی

 توانمند
 سازی

 

 ایجاد تغییر

 مشتری
مداری   

 یادگیری 
 سازمانی

 جهت گیری 
 استراتژیک

 اهداف

 چشم انداز

 

 هماهنگی و
ییکپارچگ  

 توافق

توسعه  هاارزش
 ظرفیت
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 مديريت دانش

 نش،یگز افته،ی را مهم اطالعات کندمی کمک هاسازمان به که است یندیرادانش ف مدیریت

 آموختنِ مشکالت، حل چون ییهاتیفعال یبرا که است یتخصص و ؛کنند منتشر و یسازمانده

 تواندیم دانش مدیریت. (1998 ،1داونپورت و پروساک) است یضرور یریگجهینت و ایپو

 "ترهوشمندانه عملکرد" به سازمان ساختن قادر با را سازمانی عملکرد یهایژگیو از ایگستره

 در یرقابت تیمز به دنیرس یبرا یاتیح یاستراتژ عنوانبه دانش تیریمد. بخشد بهبود

 تیریمد گوناگون ابعاد بر پژوهشگران .(2010 ،2یانگ) است هشد گرفته نظر در ریاخ یهاسال

 از یمتعدد فیتعار. اندنموده فیتعر متفاوت یهادگاهید از را آن و کرده تمرکز دانش

 بهبود دانش تیریمد از یاساس هدف که است نیا درک مهم اما دارد وجود دانش تیریمد

 ساختارها ها،ستمیس ندها،یفرا ،یسازادهیپ یابزارها ح،یصر یطراح لهیوس به یسازمان عملکرد

میتصم یبرا یضرور دانش از... و استفاده و یگذاراشتراک به خلق، بهبود یبرا فرهنگ و

 و کسب یدرباره دانش تیریمد (.2007 ،3، بارتزاک، کالرک و ترنت)هولت است یریگ

 است سازمان کی اخلد در گرانید به دانش کردنیدسترس قابل و کارکنان دانش کردنرهیذخ

 (.1995 ،4)نوناکا

برداری از دانش گذاری و بهرهکخلق، اکتساب، به اشترا عنوانبهتواند مدیریت دانش می

دیلیک و  ؛2009 ،6ون ؛5،2010رحمان و همکاران) برای ارتقای عملکرد سازمانی استفاده شود

روشی که بتواند ورزد، بهمی کیدأو ارائه آن ت مدیریت دانش بر شناسایی دانش .(2008 ،7وکوآ

از  شود و در نتیجه دوباره مورد استفاده قرار گیرد. بسیاریشتهگذااشتراکبه یرسمصورت به

 اطالعات سپس و به اطالعات داده تغییر از است عبارت دانش مدیریت ند،امعتقد پژوهشگران

مربوط به  تعریف نیتربمناس(. 2007 ،9گوتشالک ؛2010 ،8، پارنت و ولوسو)وواکارو دانش به

                                                           
1. Davenport & Prusak 

2. Yang 

3. Holt, Bartczak, Clark, & Trent 

4. Nonaka 

5. Rehman et al 

6. Wen 

7. Dilek & Ülkü 

8. Vaccaro. Parente & Veloso 

9. Gottschalk 
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مرتبط در زمان مقتضی  قراردادن دانشِاست که مدیریت دانش را در دسترس 1سازمان ناسا

 تیریمد (2007 ،2، فشارکی و اخوانجعفری) اندنمودهآن دانش تعریف  بهبرای نیازمندان 

 ،یجهان نینو اقتصاد یفضا در که دارند دیکأت تیواقع نیا بر آن به مربوط یهاطهیح و دانش

 حیصح استفاده و توسعه در سازمان ییتوانا و تیظرف گرو در داریپا یرقابت تیمز به یابیدست

 افزاارزش کیاستراتژ یهاتالش دانش تیریمد واقع در. است سازمان دانش بر یمبتن منابع از

 ،3جو و لی) است یاجتماع طیمح و وکارکسب طیمح راتییتغ در سازمان یاثربخش بهبود یبرا

انجام جای به است درست کارهای انجام دانش مدیریت کندمی ( بیان5200) 4مالهوترا (.2009

 جدیدی شیوه دانش مدیریت همچنین کارایی؛ تا دارد اثربخشیبر  کیدأت که کار، درستِ  دادن

 ی،وربهره جهت ایشیوه و سازمان خالقانه و فکری منابع و تسهیم سازمان مورد در تفکر

 سازمانی دانش سازیبهینه و (2004 ،5و روالن سانحسیدا) هانهیهز کاهش و ملکردع بهبود

 (.2007 ،6)وو و لی است متفاوت یهاکیتکن و هاروش طریق از عملکرد افزایش برای

 دانش مديريت در 7نيومن مدل

 چهار در دانش مدل، این در که است کرده ارائه را دانش یعموم مدل 1999 سال در نیومن

 و دانش، سازیذخیره و سازماندهی. 3 دانش، تسهیم. 2 دانش، اکتساب و خلق. 1شامل  ینهزم

 سوی از دانش مدیریت زمینه در متعددی یهامدل اگرچه .شودمی بررسی دانش کاربرد. 4

 هایمؤلفه اشتراک از قبولی قابل مدل تواندنیومن می مدلولی  است، شده ارائه اندیشمندان

. (1386 صفت،کاظمی و شیرازی )اکبرپور شامل گردد هامدل سایر میان در را دانش مدیریت

  .است برده کار به پژوهش این در دانش مدیریت منتخب مدل عنوانبه را آنپژوهشگر  لذا

 :از عبارتند نیومن مدل در دانش مدیریت هایمؤلفه
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 سازمان داخل از چه جدید دانش کسب فرایند دانش، اکتساب .1دانش اكتساب و خلق. 1

 افزایش که حالی در باشد،می سازمان درون در دانش خلق حدودی، تا. آن است از خارج چه و

 رخ افراد میان که است اجتماعی فرایندی دانش اکتساب. است از سازمان خارج منابع از دانش

 یهاحل راه و هادهیا ایجاد جهت در سازمان توانایی به دانش ایجاد (.1388 )خامدا، دهدمی

 وسیله به و تعامالت از مختلفی هایمجموعه طریق سازمان از. دارد اشاره سودمند و جدید

 و مفاهیم تواندمی ایزمینهپس ی وانهیزم پیش دانش مجدد ترکیب و ساختار تجدید

 (.1388 )خامدا، نماید خلق را جدیدی یهاتیواقع

 است دانش مدیریت کارکرد ترینیاساس مثابه به تجربه و دانش تسهیم .تسهيم دانش. 2

 مختلف یهابیترک طریق از جدید دانش خلق تواندمی تسهیم دانش هدف (.1388 )خامدا،

 اثربخش دانش تسهیم فرایند یک ایجاد منظوربه .آن  باشد از بهتر برداریبهره یا موجود دانش

 صفت،کاظمی و شیرازی وربرخوردار باشند )اکبرپ باالیی سطح توانایی و تمایل از باید افراد

1386.) 

 بازیابی قابلیت دانش، ذخیره و سازماندهی از هدف .سازي دانشسازماندهی و ذخيره. 3

 تدوین، مستندسازی، نظیر فرایندهایی شامل و باشدمی آن از استفاده افراد جهت دسترسی و

 .(1388)خامدا،  است دانش رسانی روز به و بندی ترجمه، طبقه برونسازی،

 از اما. است دانش مدیریت فرایند آخرین دانش قدرت اعمال یا کاربرد .كاربرد دانش .4

 مزیت رقابتی نیترمهم کنندمی بیان هاآن. باشدمی هم فرایند نیترمهم اکثر پژوهشگران دیدگاه

 است هاییسازمان به متعلق بلکه نیست؛ دارند را دانش دارایی بهترین که هاییسازمان به متعلق

  (.1386 قهفرخی، )ستاری کنندمی استفاده عمل در خود دانش از صورت بهترین به که

 دانش و مدیریت سازمانی فرهنگ بین ذیرجداناپ یروابط، دانش مدیریت محققان نظر طبق

 دانش سهم اثربخشی و دانش مدیریت موفقیت که معتقدند( 2006) 2لیدنر و علوی. دارد وجود

 فرهنگ( 1998) پروساک و داونپورت دارند. ارتباط سازمانی فرهنگ اب عمدتاً هادر سازمان

 هاآن دانند،می دانش مدیریت عمل برای ابتکار سازمانی کنندهتعیین عامل یک را وکارکسب

 جدید، دانش مدیریت یریکارگبهاز  قبل باید ارشد رهبران و مدیران که کنندمی پیشنهاد

                                                           
1 . knowledge Acquisition 

2 . Alavi & Leidner 
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 یهاستمیس است بهتر که کندمی پیشنهاد (1997) 1برانچ. ندکن ارزیابی را خود سازمان فرهنگ

 (.2008 ،2داگالسنقل در ) شود طراحی مختلف یهافرهنگ با افراد توسط دانش مدیریت

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت مدیریت دانش در »( طی پژوهشی به 1387) مراد

( و 1999) 3کوئین و کمرونمانی نامه فرهنگ سازپرداخته است. از پرسش «شهرشرکت ره

 جهت ارزیابی وضعیت مدیریت دانش استفاده و (،2003) 4نامه مدیریت دانش الوسونپرسش

از ) نتایج نشان دادند که فرهنگ سازمانی از نوع گروهی در رابطه بین مدیریت دانش و رشد

های دانش و مؤلفه ی دارد. همچنین رابطه بین مدیریتکنندهاثر تعدیل( های اثر بخشیمؤلفه

 (1388) گردیدستیو  گردیابوترابی، دستیگودرزی، . بخشی سازمان مثبت ارزیابی شده استاثر

 سازمان مدیران ستادی دانش مدیریت با سازمانی فرهنگ ارتباط" عنوانتحت پژوهشی در

ولی  .دندار وجود دانش خلق و تسهیم فرهنگ بین معناداری نشان دادند که رابطه" بدنی تربیت

 با مستمر یادگیری همچنین بین و دانش انتقال با تسهیم فرهنگ نیب یمیمستق و معنادار رابطه

 (،1389) علوی سادات وجود دارد. دانش انتقال و دانش تولید نیز بین و دانش انتقال و خلق

های علوم دانشکده بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در»طی پژوهشی به 

های دهد که تمام دانشکدهنتایج پژوهش نشان می تماعی و رفتاری دانشگاه تهران پرداخته واج

وضعیت مدیریت  علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران از لحاظ فرهنگ سازمانی و از نظر

اجتماعی و رفتاری دانشگاه  های علومبین دانشکده. دانش در سطح نسبتاً مطلوبی قرار دارند

بین . شوداوت معناداری از لحاظ فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش مشاهده نمیتف تهران،

همچنین . دار و مثبتی وجود داشته استی و مدیریت دانش رابطه معناهای فرهنگ سازمانمؤلفه

 ( در2005) داری بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش وجود داشته است. ژنگمعناهمبستگی 

 اثربخشی مدیریت بر استراتژی و ساختار سازمانی، فرهنگ ریتأث" عنوان با خود دکترای رساله

 صورت به استراتژی و ساختار فرهنگ سازمانی، که دهدمی ، نشان"سازمانی اثربخشی و دانش

 ایمقاله ( در2006) 5، علوی و کیوورثگذارند. لیدنرمی اثر دانش مدیریت اثربخشی بر ترکیبی

                                                           
1 . Branch 

2 . Douglass 

3 . Cameron & Quinn 

4 . Lowson 

5 . Leidner, Alavi & Keyworth 
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 تکامل سیر بر سازمانی نشان دادند که فرهنگ نتایج" دانش مدیریت در فرهنگ نقش" عنوان با

گذارد و می اثر دانش انتقال بر سازمانی فرهنگ گذارد ومی اثر دانش مدیریت ابتکارات

 در( 2007) 1منوریان و کسائی. شود سازمانی فرهنگ از بخشی تواندمی دانش مدیریت

 "کار ایران وزارت مطالعه: دولتی ادارات برای دانش مدیریت مدل" عنوان تحت خود پژوهش

 که، فرهنگ گیردمی نتیجه و کندمی بررسی را دانش مدیریت عملکرد و سازمانی عناصر ریتأث

( 2008) داگالس. گذارند ریتأث دانش مدیریت بر آموزش و انسانی منابع تکنولوژی، سازمانی،

 یهاستمیسکننده تعدیل عامل عنوانبه سازمانی فرهنگ بررسی"خود به  دکترای رساله در

 و نشان داد که رهبران جینتا وپرداخت  "آمریکا هوافضای و دفاع صنایع در دانش مدیریت

صورت  به دارند، دانش هایسازه به گراعینیت رویکرد که فضا هوا هایسازمان مدیران

بر  مبتنی اصوالً که ساالریدیدگاه فن از استفاده با را دانش مدیریت نوین ابتکارات یمؤثرتر

 و سازمانی فرهنگ" عنوان با پژوهشی در (2008) 2فیلد .کنندمی اجرا است، تکنولوژی

 و دانش کمبود را برق صنعت بزرگ چالش "برق قدرت تولید صنعت در دانش مدیریت

 و انتقال کسب، زمینه در عوامل نیتریاصلاز  یکی عنوانبه را سازمانی فرهنگ و دانسته مهارت

 ارتباط" عنوان با خود پژوهش ( در2010) 3لین، یانگ و مکژنگ است. دانسته شدان کاربرد

 فرهنگ، سازمانی عوامل بین از ،"سازمانی با اثربخشی سازمانی استراتژی و ساختار فرهنگ،

 دانند،می دانش مدیریت موفقیت برای یترمهمعامل  را سازمانی فرهنگ استراتژی، و ساختار

شد.  مشاهده دانش مدیریت موفقیت در موثر عامل یک عنوانبه رکزغیرمتم ساختار همچنین

ارتباط میان فرهنگ سازمان و تبدیل دانش بر » اقدام به پژوهشی با عنوان (،2010شوی تسنگ )

دهند که فرهنگ سازمانی و تبدیل دانش اثر مثبت بر نتایج نشان می ها نمود وعملکرد شرکت

: رویه مدیریت دانش» ای با عنواندر مقاله (،2010) همکاران و عالمه. ها دارندعملکرد شرکت

نتایج . اندبه بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش پرداخته «نقش فرهنگ سازمان

همکاری و رسمیت سهم قابل  اعتماد، دهند که برای خلق دانش توسط ابعاد فرهنگی،نشان می

، . عالمهدهددگیری تأثیر قابل توجهی را نشان نمیکه یادر حالی توجهی در خلق دانش دارند،

                                                           
1 . Monavvarian & Kasaei 

2. Field 

3 . Zheng, Yang & McLean 
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 تمدیری با سازمانی فرهنگ بین ارتباط" عنوان تحت پژوهشی در (2011) 1زمانی و داوودی

 سازمانی فرهنگ ابعاد بین که رسیدند نتیجه این به ،گرفت انجام اصفهان در دانشگاه که "دانش

 د.دار وجود معناداری رابطه دانش مدیریت ابعاد با

 شناسی پژوهشروش
پژوهش جهتو  گرایی()اثبات لییپژوهش حاضر مبتنی است بر پارادایم اصالت تحص

میدانی و  هایپژوهشدر زمره  وقیاسی  -ایای دارد. در قالب رویکرد فرضیهگیری توسعه

میانجام  هافرضیهقصد آزمون  حاضر به پژوهش، از منظر هدف رود.شمار میای بهکتابخانه

-دانایی) باشداستفاده در این پژوهش پیمایش و همبستگی می مورد کّمیِهای استراتژی رد.گی

 (.1387،  فرد، الوانی، آذر

ی پژوهش و رهایمتغ آن(، ابزاری تحلیلی است که به کمک 3)شکل پژوهش یمفهوممدل 

 است یمفهومبیشتر مطالعات پژوهشی، مبتنی بر مدل  شود.ها مشخص میروابط میان آن

از مدل سازمانی  فرهنگ یبررساین مدل برای  در (.1379، تامس، فلد و کیولی ،ادواردز)

 .شودیماستفاده  «مدل نیومن»و برای برسی مدیریت دانش از « سازمانی دنیسونفرهنگ »

های آموزشی دانشگاه ت علمی گروهأی اعضای هیجامعه آماری این پژوهش شامل کلیه

. ساده استفاده شده استگیری تصادفی نمونه یهاز شیو تخاب نمونهبرای انباشد. تهران می

یژگیو شامل که سازمانی فرهنگ از است عبارت مستقل ریمتغ باشد.نفر می 325 حجم نمونه

 مدیریت وابسته ریمتغ و باشدمی مأموریت و پذیریسازگاری، انطباق مشارکت، به تعهد یها

 سازیذخیره و سازماندهی دانش، تسهیم دانش، کتسابا و خلق یرهایمتغ شامل که است دانش

 سه از باشد کهنامه میپژوهش پرسش این در استفاده مورد ابزار باشد.می دانش کاربرد و دانش

و  خدمت سابقه جنسیت، مرتبه علمی، سن، نظیر شناختیی جمعیتهایژگیو شامل بخش

رحمتی کاری از ریالگوگ با که ستا سازمانی فرهنگ نامهو پرسش ؛باشدسابقه مدیریت می

 ( ساخته شد.1390)سجادی و  گودرزی اصل،

 

                                                           
1 . Allameh, Zamani & Davoodi 
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 هايشانهاي مستقل و وابسته و مؤلفه ريمتغ يبرا  پژوهش یمفهوم. مدل 3شكل 

 به مربوط سوم بخش .است ارزشی لیکرتپنج مقیاس در گویه 29 شامل نامهپرسش این

 سجادیو  گودرزی اصل،رحمتیکار  از یریالگوگ با که است دانش مدیریت نامهپرسش

 لیکرت ارزشیپنج مقیاس در گویه 19 شامل نامهاین پرسش. است شد ( ساخته1390)

شده و مراحل تنظیم نامه تنظیمپرسشساخته، محققنامه پرسشجهت بررسی روایی  .باشدمی

پس از اخذ نقطهین تحقیق رسیده و نظران در حوزه اآن را به رؤیت و تأیید تعدادی از صاحب

نامه نهایی تنظیم گردیده است و بر نظرات آنان نسبت به اصالح آن اقدام و در نهایت پرسش

در  حاصل شده است. یصور گیری به طریق محتوایی یا رواییوسیله اندازه این اساس رواییِ

استفاده از ضریب پایایی آلفای کرونباخ پژوهش های نامهی پرسشیاین تحقیق برای آزمون پایا

 915/0برابر با نامه فرهنگ سازمانی االت پرسشبرای کل سؤ که مقدار این ضریب شده است

نامه سنجش مدیریت باشد و برای پرسشکه حاکی از پایایی باالی ابزار سنجش می آمددستبه

 (اسمیرنوف آزمون کلموگروف) استنباطی آمار هایروشحاصل گردید.  892/0دانش برابر با 

 همبستگی ضریب و از های پژوهش(ریمتغ یآمار)توزیع  هاداده بودننرمال تشخیص ظورمنبه
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 از  6 فرضیه در دانش مدیریت یهانیبپیش معناداری بررسی برای و استفاده شد، پیرسون

 نرم از هاهیفرض تحلیل و تجزیه جهت پژوهش این در استفاده شد. چندگانه خطی رگرسیون

 .شد استفاده  Excel2010زارو نرم اف SPPS20 افزار

 هاي پژوهشيافته
درصد زن  4/12مرد و  ت علمیدرصد از اعضای هیأ 6/87آمده  دستهبر اساس نتایج ب

درصد(  8/41) سال 50تا 40ها در رده سنی همچنین نتایج نشان داد که بیشتر آزمودنی باشد.می

سال،  60 تا 50 درصد در رده سنی 2/33 سال، 40 تا 30 درصد در رده سنی 8/21قرار داشتند. 

سال فردی وجود  30 تا 20 سال قرار داشتند و در رده سنی 60 رده سنی باالی درصد در 3

 تا 5 نفر بین 95 سال سابقه خدمت و 5 تا 1 نفر بین 2 نفر نمونه تحت بررسی 325 نداشت. از

سال  20 نفر باالی 90 سال و 20 تا 15 نفر بین 128 سال و 15 تا 10 نفر بین 10 سال و 10

درصد دارای مرتبه  48نفر  156 نفر نمونه تحت بررسی، 325 از دارای سابقه خدمت بودند.

درصد دارای  24نفر یعنی  78دانشیار و  درصد دارای مرتبه علمی 28نفر  91استادیار و  علمی

نمونه تحت  دهندگان مربی نبوده است. با توجه بهباشد و در بین پاسخاستاد می مرتبه علمی

درصد بین  6/24 نفر  80 سال سابقه مدیریت و تعداد 5 تا 1 درصد بین 3/68 نفر 222 بررسی

 15درصد دارای سابقه مدیریت باالی  1/7نفر یعنی  23 سال سابقه مدیریت و تعداد 10 تا 5

 تند. همان)کامالً موافق( قرار داش 5)کامالً مخالف(، تا  1ها بین باشند. پراکندگی نمرهسال می

میانگین مربوط به تعهد به مشارکت و  ترینبیششده است  نشان داده 1 طور که در جدول

 باشد.می میانگین مربوط به مدیریت دانش ترینکم

 . میانگین متغیرها1جدول 

 ميانگين عوامل

 52/3 مدیریت دانش

 639/3 فرهنگ سازمانی

 67/3 تعهد به مشارکت

 65/3 سازگاری

 58/3 یذیرپانطباق

 633/3 )رسالت( مأموریت
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به صورت  هاآنهای زیر مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و نتایج فرضیه پژوهشدر این 

 آمد:دستهذیل ب

بين فرهنگ سازمانی با مديريت دانش در دانشگاه تهران ارتباط معناداري وجود  .1

 دارد.

داری بین فرهنگ سازمانی با و معنانشان داد که ارتباط مثبت  نتایج حاصل از آزمون فرضیه

 (.=883/0rو P =000/0) مدیریت دانش در دانشگاه تهران وجود دارد

داري وجود نش در دانشگاه تهران ارتباط معنابين تعهد به مشاركت با مديريت دا .2

 دارد.

نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معنا داری بین تعهد به مشارکت با مدیریت دانش در 

 .( =818/0rو P =000/0) تهران وجود دارد دانشگاه

 داري وجود دارد. نش در دانشگاه تهران ارتباط معنابين سازگاري و مديريت دا .3

داری بین سازگاری با مدیریت دانش در دانشگاه نشان داد که ارتباط مثبت و معنا نتایج

 .( =827/0rو P =000/0) تهران وجود دارد

 داري وجود دارد. تهران ارتباط معناش در دانشگاهپذيري و مديريت دانبين انطباق .4

پذیری با مدیریت دانش در دانشگاه داد که ارتباط مثبت و معناداری بین انطباقنشان نتایج

 .( =r 855/0و P =000/0) تهران وجود دارد

 داري وجود دارد. نش در دانشگاه تهران ارتباط معنابين مأموريت و مديريت دا .5

داری بین مأموریت با مدیریت دانش در دانشگاه که ارتباط مثبت و معنانشان داد  نتایج

 .( =737/0rو P =000/0)تهران وجود دارد 

پذيري و مأموريت(، تعهد به مشاركت، سازگاري، انطباقابعاد فرهنگ سازمانی ) .6

 باشند.داري براي مديريت دانش میمعنا يهانيبپيش

 نشان داد که فاکتور تعهد به مشارکتپژوهش های یافته، 3و  2 هایبا توجه به جدول

(000/0= P 217/4و t=سازگاری ،) (007/0P=  273/2وt= ،)017/0پذیری )انطباقP= و 

396/2t=و مأموریت ) (000/0= P 193/6وt= )داری برای مدیریت دانش معنا یهانیبپیش

 بودند.
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 انی با مدیریت دانشهای فرهنگ سازمبین زیر مجموعه چندگانههمبستگی  .2 جدول

 R R Square عامل

(R2) 

Adjust 

RSquare (R2) F P 

 000/0 400/285 778/0 781/0 884/0 فرهنگ سازمانی

 نتایج ضریب رگرسیون بین عوامل فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش. 3 جدول

 B Std. Error Beta T P كنندهبينیهاي پيشريمتغ
 009/0 622/2 - 113/0 296/0 مقدار ثابت

 000/0 217/4 255/0 064/0 270/0 تعهد به مشاركت

 007/0 273/2 223/0 068/0 185/0 سازگاري

 017/0 396/2 253/0 090/0 217/0 يپذيرانطباق

 000/0 193/6 233/0 035/0 215/0 مأموريت

ی های فرهنگ سازمانبرای تعیین معناداری فاکتور از رگرسیون چندگانه روش همزمان

طور که در جدول نشان داده شده است، بین مدیریت دانش استفاده شد. همانپیش نعنوابه

400/285F= 2=781/0 باشد. ضریب تعیینمی دارنابرای معادله رگرسیون معR  نشان داد که

پذیری و مأموریت(، و تعهد به مشارکت، سازگاری، انطباق) عوامل فرهنگ سازمانی

(778/0= 2Adjust Rاز واریانس م )تک کنند. برای توضیح تکدیریت دانش را تبیین می

دست ه( بB/SE) که از تقسیم ضریب رگرسیون بر خطای استاندارد  tها از ارزشبینپیش

 برای سازگاری ( و =217/4tو  = 000/0P) آید، استفاده شده که برای تعهد به مشارکتمی

(007/0P= 273/2وt= )پذیریو برای انطباق (017/0P = 396/2وt= و برای مأموریت ) 

(000/0P =  193/6وt=  )اساس ارزش  عالوه برهب باشد.می دارمعناβ اهمیت نسبی این ،

( β =223/0) ( و برای سازگاریβ =255/0برای وضعیت تعهد به مشارکت ) هاکنندهبینیپیش

 طورهب آید.دست میه( بβ =233/0) ( و برای مأموریتβ =253/0) پذیریانطباقو برای 

ای برای های قویبین، پیشپذیری و مأموریتتعهد به مشارکت، سازگاری، انطباقخالصه 

 :صورت زیر خواهد بود معادله رگرسیون به 3 جدولپس با توجه به باشند. مدیریت دانش می
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1X ،2= تعهد به مشارکتX ،3= سازگاریX4پذیری، = انطباقX ،مأموریت=Yمدیریت دانش = 

Y = 296/0 + 270/0 X1 + 185/0 X2 + 217/0 X3+ 215/0 X4 

 گيريبحث و نتيجه

حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با مدیریت  پژوهشبا توجه به اینکه هدف اصلی 

ه در مطرح گردید کپژوهشگران دانش در دانشگاه تهران بود، در این راستا شش فرضیه توسط 

 پردازیم وهای مشابه میآن با پژوهشنیز مقایسه  حاصل از این پژوهش وذیل به بررسی نتایج 

 های خود را ارائه خواهیم کرد.، پیشنهادآمدهدستبهدر ادامه با توجه به نتایج 

بدین  جود دارد.نش در دانشگاه تهران ارتباط معناداری وبین فرهنگ سازمانی با مدیریت دا

گاه تهران همبسته  معنا که سطح باالی فرهنگ سازمانی با سطح باالی مدیریت دانش در دانش

توان زمینه افزایش مؤلفه دیگر فراهم باشد، پس با کمک به افزایش هر کدام از دو مؤلفه میمی

سازی موفق توان زمینه برای پیادهفرهنگ سازمانی می تیتقو وساخت و در واقع با افزایش 

(، 1384) کرمیهای پژوهشپژوهش با این در این راستا نتایج  مدیریت دانش را فراهم ساخت.

، هوآنگ و نگا(، ه2003) 2(، الوسون2000) 1فهی و النگوید، ، دی(1388) نژاد قادیفرح

 ، علوی و کیوورثدنر(، لی2006) (، اخوان و جعفری2010) لینژنگ، یانگ و مک(، 2005)

سو هم (1390) سجادیو  گودرزی اصل،رحمتی(، 2011) ، زمانی و داوودی(، عالمه2006)

این  هاییافتههای ذکر شده و همچنین با توجه به بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش ؛باشدیم

توان گفت که فرهنگ سازمانی نقش اساسی در برقراری مدیریت دانش در یک پژوهش می

باشد استقرار مدیریت دانش نیز با موفقیت تر ی قویسازمان دارد  و هر اندازه فرهنگ سازمان

 ای مؤثر دانشِ تهران برای اینکه بتواند به گونهام خواهد شد. در نتیجه دانشگاه بیشتری انج

فردی، گروهی و سازمانی را نظم ببخشد و در تمام سازمان اشاعه دهد ابتدا باید به فرهنگ 

 سازمانی توجه داشته باشد.

                                                           
1 . David, Long & Fahey 

2 . Lawson 

3 . Hung, Huang & Lin 
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 ارد.داری وجود دنش در دانشگاه تهران ارتباط معنابین تعهد به مشارکت با مدیریت دا

معنا که سطح باالی تعهد به مشارکت با سطح باالی مدیریت دانش در دانشگاه تهران همبدین

تهران  دانشگاه یعلمبسته بود. پس با کمک به افزایش  تعهد به مشارکت در بین اعضای هیئت 

د. در دانشگاه تهران را فراهم کرسازی موفق مدیریت دانش توان زمینه را برای افزایش پیادهمی

 و (2005) ، هوآنگ و لین، هانگ(1387) (، مراد1384) های کرمیدر این راستا نتایج پژوهش

ذکر های های پژوهشبا توجه به یافته .استسو با پژوهش حاضر هم( 2005) 1لین و تیسنگ

کار گرفتهی تعهد به مشارکت برابر مدل دنیسون بههااسیمقشده و پژوهش حاضر که در آن 

 ؛استشدهدر نظر گرفته هاتیقابلسازی و توسعه سازی، تیمنیسون شامل توانمندشده توسط د

کردن اعضای شگاه تهران بیشتر به سمت توانمندتوان چنین نتیجه گرفت که هر چه دانمی

 صورت بهبیشتر  کارهارا توسعه دهد و  هاآنی هامهارتحرکت کرده و  خود یعلمهیأت 

 وضعیت مدیریت دانش خواهد شد. یشود، باعث ارتقا انجام یمیت

داری وجود دارد. بدین معنا نش در دانشگاه تهران ارتباط معنابین سازگاری با مدیریت دا

باشد. پس بسته میکه سطح باالی سازگاری با سطح باالی مدیریت دانش در دانشگاه تهران هم

سازی افزایش و پیادهان زمینه را برای توی در دانشگاه تهران میسازگاربا کمک به افزایش 

کار گرفتهی سازگاری برابر مدل بههااسیمقدر این پژوهش مدیریت دانش فراهم آورد.  موفق

ی بنیادین، توافق و هماهنگی و پیوستگی در نظر گرفته شده هاارزششده توسط دنیسون شامل 

تهران  در  دانشگاه یعلمهیأت توان چنین نتیجه گرفت که هر چه اعضای است. بنابراین می

حل مسائل  ند، قادر به حصول توافق در زمینهی بنیادین اشتراک بیشتری داشته باشهاارزش

 در دانشگاه تهران خواهد شد. ی مدیریت دانشحساس باشند، باعث ارتقا

معنا بدینداری وجود دارد. نش در دانشگاه تهران ارتباط معناپذیری با مدیریت دابین انطباق

. باشدبسته میدر دانشگاه تهران همی با سطح باالی مدیریت دانش پذیرباقکه سطح باالی انط

ان زمینه را برای افزایش و پیادهتوپذیری در دانشگاه تهران میپس با کمک به افزایش انطباق

های گودرزی و آمیز مدیریت دانش فراهم نمود. در این مورد نتایج پژوهشسازی موفقیت

                                                           
1 . Lin & Tseng 
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سو با پژوهش حاضر هم (2008) و  داگالس (1389) نیارد و تنهاییفدانش(، 1388) همکاران

 . باشدمی

دنیسون شامل ایجاد  کار رفته توسطهپذیری برابر مدل بانطباق یهااسیمقدر این پژوهش 

های است. بنابراین با توجه به یافته مداری و یادگیری سازمانی در نظر گرفته شدهتغییر، مشتری

مداری و یادگیری سازمانی یجه گرفت که هر چه میزان تغییرپذیری، مشترینتتوان پژوهش می

 وضعیت مدیریت دانش خواهد شد. یدر دانشگاه تهران بیشتر باشد، باعث ارتقا

معنا که بدینداری وجود دارد. با مدیریت دانش در دانشگاه تهران ارتباط معنا بین مأموریت

باشد. پس با بسته میدانش در دانشگاه تهران هم سطح باالی مأموریت با سطح باالی مدیریت

 سازی موفقان زمینه را برای افزایش و پیادهتوکمک به افزایش مأموریت در این دانشگاه می

( و 2004) 1س و آلفمنکجن هایراستا نتایج پژوهشمدیریت دانش فراهم نمود. در این

 پژوهش وهای باال پژوهش به . با توجهباشدسو میبا پژوهش حاضر هم (2005) داگالس

ی مأموریت سازمانی برابر مدل به کار گرفته شده توسط دانیل هااسیمقحاضر که در آن 

انداز در نظر گرفته شده استراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم دنیسون شامل گرایش و جهت

و  دمقاص وتوان چنین نتیجه گرفت که هر چه گرایش و جهت استراتژیک، اهداف است، می

وضعیت مدیریت دانش  یتر باشد، باعث ارتقاو فراگیر ترواضحانداز در دانشگاه تهران چشم

 خواهد شد.

 طوربهباشند یی قوی، برای مدیریت دانش میهانیبپیشهای فرهنگ سازمانی فاکتور

ی برای ایقوی هانیب، پیشپذیری و مأموریتنطباقخالصه تعهد به مشارکت، سازگاری، ا

تعهد به مشارکت، سازگاری، دانش در دانشگاه تهران بودند. پس با کمک به افزایش  مدیریت

سازی موفق ان زمینه را برای افزایش و پیادهتوپذیری و مأموریت در این دانشگاه میانطباق

توان مدیریت دانش فراهم نمود. به عبارت دیگر با افزایش عوامل فوق در دانشگاه تهران می

های راستا نتایج پژوهشدر اینبینی کرد. ر این دانشگاه را پیشا مدیریت دانش دموفقیت و ارتق

و  گودرزی اصل،رحمتی(، 2008(، داگالس )2008) (، فیلد2000) النگ و فهیوید، دی

 .باشندبا پژوهش حاضر همسو می (1390) سجادی

                                                           
1 . Jennex & Olfman 
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ها بسیاری از سازمانشده در این حوزه، با توجه به نتایج این پژوهش و سایر کارهای انجام

ناگزیر به تغییرات در فرهنگ سازمانی جهت حمایت از تحقق مدیریت دانش هستند و هر 

رو خواهد شد و همدلی برای مدیرت دانش بدون توجه به فرهنگ سازمانی با شکست روب

 نیهمچن وهای ذکر شده با توجه به نتایج پژوهش ،بنابراین ؛تری استنیازمند تحقیقات جامع

تعهد به مشارکت، سازگاری، ) های فرهنگ سازمانیتوان گفت که فاکتورین پژوهش میا

بینی مدیریت دانش در دانشگاه تهران دارند و (، نقش اساسی در پیشپذیری و مأموریتانطباق

جهت  انداز وجمله هماهنگی، یادگیری، چشماز  هاآن شاخص وهر اندازه عوامل فوق 

و توافق در دانشگاه تهران قوی باشند، استقرار مدیریت دانش نیز با استراتژیک، ایجاد تغییر 

 موفقیت بیشتری انجام خواهد شد.

 هاي پژوهشپيشنهاد
کسب و  در یمهمحاکی از آن است که فرهنگ سازمانی نقش  پژوهشهای یافته .1

 و یعلمهیأت توسعه دانایی دارد، لذا دانشگاه تهران باید با دادن استقالل عمل به اعضای 

را به کسب دانش جدید و توسعه و اشاعه آن در سازمان  هاآنبه نوآوری،  هاآن قیتشو

 ترغیب نماید.

و با توجه به اینکه  ،تعهد به مشارکت با مدیریت دانش با توجه به ارتباط مثبت بین .2

دانشگاه  شود که مدیرانباشد، پیشنهاد میهای تعهد به مشارکت میز مؤلفهسازی یکی اتیم

تهران، از  دانشگاه یعلمهیأت ریزی صحیح در امور زندگی شغلی اعضای هران با برنامهت

راه کار گروهی، تا از اینآموزش و تشویق به تفویض اختیار، ی کاری،هامیتطریق تشکیل 

های داده و شاهد موفقیت بیشتر برنامهبتوان تسهیم و کاربرد دانش را در این دانشگاه افزایش 

 ش بود.مدیریت دان

 یعلمهیأت و افکار اعضای  هاشهیاندشود مدیران دانشگاه تهران از پیشنهاد می .3

 ی سازمانی درگیر نمایند. هاتیفعالرا در  هاآناستفاده کنند و  هابرنامهدر امور و  دانشگاه

زیرا یکی از ی کاری تشکیل دهند. هامیتسنتی،  مراتبِسلسلهمدیران باید به جای  .4

 های شغلی است.توانمندسازی، تشکیل تیم یا گروهارکان اساسی 



 123   اه تهرانبررسی رابطه بين فرهنگ سازمانی و مديريت دانش در دانشگ

مثبت بین مأموریت سازمانی با مدیریت دانش در دانشگاه تهران،  یبا توجه به رابطه .5

ای تعریف گونهو احراز شغل را به  هاشغلشود که مدیران دانشگاه تهران شرح پیشنهاد می

ی هاهدفها و میان استراتژیتهران بتوانند رابطه  دانشگاه یعلمهیأت کنند که اعضای 

طور روشن درک کنند تا بتوانند با رسیدن به آن اهداف، به در راشان سازمانی و اهمیت شغل

 انگیزه باال به سازمان یاری رسانند.

با توجه به میانگین مدیریت دانش در دانشگاه تهران که در سطح متوسط بوده  .6

که در کارشان فعال  دانشگاه یعلم هیأتی شود مدیریت دانشگاه تهران، اعضاپیشنهاد می

ی الزم را به معنو وبوده و اثر مثبت در سازمان دارند، مورد تشویق قرار دهد و پاداش مادی 

 آنان جهت حفظ و یا افزایش انگیزه برای ادامه چنین کارهایی داده شود.

ی و شغلی دانشهای های آموزشی اثربخش بر اساس نیازاحی و اجرای دورهطر .7

 تهران. دانشگاه یعلمهیأت عضای ا

 راری اتاق گفتگو و مباحثه.برق .8

های تهران به ارائه راهکارهای نوین و ایده دانشگاه یعلم هیأتتشویق اعضای  .9

 خالقانه.
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