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 چكيده  

سازمانی و مدیریت دانش  در میشاک راررنشاک      بررسی رابطه بین فرهنگ ،هدف اصلی این مقاله
است. پژوه  حاضر به لحاظ روش، از نشو    اسالمی ایراکجمهوری مررز اسناد و رتابخانه ملی 

تحقیقشا  بشر اسشا      ر طبقه بنشدی هتوصیفی و به دلیل میدانی بودک )پهنانگر( آک پیمایشی و د

. روایی پرسشنامه با استفاده از روش روایی محتوا و بشا  است  راربردی  های هدف، از نو  پژوه 
مشورد تیییشد اشرار ترفشت. بشرای سشنا  پایشایی        نظشر ببشره    چند صشاح  و نظر اساتید راهنما 

هشای   برای متغیرهای مورد مطالعه بشا توجشه بشه تویشه    و ها آلفای ررونباخ استفاده شد  پرسشنامه

تیشری تحقیشا اسشت.     نشاک از پایایی ابزار انشدازه است  70/0ره باالی  87/0درنظر ترفته شده 
بخانه ملی ضعیف ارزیابی ششده اسشت.   ها حاری از آک است ره سطح مدیریت دان  در رتا یافته

های استقرار مدیریت دان  استفاده  تری از برنامه رتابخانه ملی برای اینکه بتواند به نحو مطلوب

سازی رنشد نیشاز دارد در درجشه اور فرهنشگ      رند و مدیریت دان  را در سازماک با موفقیت پیاده
متناس  با فرهنگ سازمانی موجود اجرا  های مدیریت دان  را سازمانی بود را شناسایی و برنامه

همشاهنگی   ، بایشد برای اینکه مدیریت دان  در سازماک به نحو مؤثری اجرا شود ،رند. به عبارتی

 داشته باشد. را الزم با فرهنگ سازمانی موجود 
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 مقدمه

قوانگد م گت بمگ،هری اا یگرای ی      میپردااد ح  فرهنگ الهامهنی به ممق ح ژرفهی الهامهن می
فرهنگ الهامهنی بر قمهت جوانب الهامهنو  وزید. به طور ک ی حجود می بهید که در الهامهن به

گگاارد. بنگهبراید در    مگی  قگأی،ر حظهیف مگدیریت ح گگگونگی هگدایت ح پگرحرر کهرکنگهن      
ر م هلعگهي برجمگته اجتمگهمی ح الگهامهنی د     .مدیریت گ،زی جدای اا فرهنگ حجود ندارد

 وههی اجتمهمی کگه همهنگه فرهنگگ االگت     که رحح  هکم بر پدید نشهن دادند ههی اخ،ر  اله 
قرید مهمل پ،شرفتو دحات ح گمترر ح یه در متهبگل افگو  ح قضگع،ف زن     ح االهالی قرید مهم
هگهی بشگریو مرکزیگت     . بهید در نظر دایت کگه  گوا  فرهنگگ در جوامگس ح الگهامهن     االت

دارای مبهنی انمهنی ح  هصل خیق،ت ح نگوزحری بشگر االگت.    فرهنگ  وانمهنی دارد. در حاقس
فرهنگگ  اندیشی در  وا  اندیشه ح فکر االت که دالتهحردی به نگهت   همچن،د اا طریق دحبهر 

گس در قات،تی به ایگد نت،جگه رالگ،د     .(85 :1385یهبد )راب،نزو  ید  ح معنی می خ ق الهامهنی
 .نهفتگه االگت   فرهنگگ الگهامهنی  ر در ماگو  هگهی دانگ    قرید مهنس در خ ق الگهامهن  که بزرگ

مگدیریت  نظگهت  ههی هنگفتی جهت االتترار  گااری ههو الرمهیه هه ح یرکت بم،هری اا الهامهن
نت،جگه   .انگد  ههی خود انجهت دادند که در فرایند ممل به یکمت مواجه یگد   دان  در الهامهن

یرکت نشگهن داد   پنجه قات،تهي دی النگ ح فههی در مورد پ،گ،ری پرحژ  مدیریت دان  
همچنگ،د ایگد    .مم،تهً مهنس اص ی ایجهد ح نفوذ الرمهیه دان  بود  االگت  فرهنگ الهامهنیکه 

قگوجهی بگه    هگهی مگدیریت دانگ  بگی     قات،ق نشهن داد یکی اا موامگل مهگم یکمگت برنهمگه    
قواند مگهنعی اصگ ی ایجگهد ح کگهربرد      الهامهنی االت. فرهنگ غهلب یک یرکت می  فرهنگ

الحالون در قات،تهي خود نشگهن داد    .(Delong , & Fahey, 2000: 113د )الرمهیه دان  بهی
یگود کگه    االت که حجگود یگک فرهنگگ فگع،ف ح فهقگد انع گها در الگهامهن موجگب مگی         

گونگه قمگهی ی بگه     ههی موجگود الگهامهنی مگهدي کننگد ح هگ،       هه به رحیه کهرکنهن در الهامهن
هگهی خگود بگه     اا قمه،م دانمگته  ویگرههی جدید ندایته بهید. اا طرا د نوزحری ح خ ق اید 

بهیگد   مگثیر ههیی که بتواند در  ل مشکیي الهامهن  هه به مههري دیگران ح قبدیل زن دانمته
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کگه یگک فرهنگگ پویگه ح منع گف کگه امضگهی الگهامهن نمگبت بگه زن            در هلی .قرس دارند
ح  دهگد  مگی خوبی اا خود حاکگن  نشگهن    دارند در برابر قغ،،رايو الریس ح به ینهخت ح امتتهد

 . 1(25: 2003)الحالونو  دهد میقرار الهامهن را در مم،ر پ،شرفت ح قرقی 
حجگود یگک فرهنگگ پشگت،بهن ح متنهالگب مهمگل مهمگی         ودر قضم،د جریهن به،نه دان 

ایربنهی مدیریت دان  االت. اگر الهامهن نتوانگد همچنگهن    فرهنگ الهامهنی واالت. در حاقس
ان بهقی نوید ح مبتکرانه به ما،ط پ،دا کندو فرهنگگ زالگ،بی   و دهد میکه دان  خود را قغ،،ر 

الهامهنی یک الزات برای مگدیریت    فرهنگ 2.(2 :2004ید )بهلتهااردح کوکو جدی خواهد د
ههو هنجهرهه ح زداب اجتمهمی بود  ح بگر   موفق دان  االت. فرهنگ معرا امتتهدايو ارار
بگه دانگ     ونگگ  گهمی مگدیریت دانگ     رفتهر ح کردار افراد در الهامهن نهظر االت. یک فره

هگهی   قگرید گگهل  در قگیر    ارار داد  ح قمه،م خ ق ح کهربرد زن را قشویق کند. بگزرگ 
 . 3(67 :2005نگی حاقس االت )حانگو مدیریت دان  در قوالعه گن،د فره

مدیریت فکری خوی  را ب،همواند. دان  قنهگه   دهه برای بته در جهمعه دان  بهی الهامهن
 منظگور  یهبد. در نههیت منجر به یهدگ،ری ممگتمر بگه   کهرگ،ری افزای  می به به منبعی االت که

هگه بگه    هه که الامه رالگ،دن م گت   گردد. رید ح قوالعه الهامهن حکهر می مم کرد بهتر ح کمب
یهفتگه در   جهنبه اجتمهمی ح اقتصگهدی االگتو خگود ممگت زت حجگود افگرادی قوالگعه        قوالعه همه

هگهی انمگهنی خگودو بگه قوجگه بگه دانگ و یهیمگتگی ح          مهیههه بگه الگر   ههالت ح الهامهن الهامهن
مگدیریت دانگ  فعگهل،تی     ومنوان یک مزیت رقهبتی نظر دارنگد. در حاقگس   ههو به ههی زن قهب ،ت

ینهالگهییو ایجگهدو ارا گه ح قوایگس دانگ  جهگت االگتفهد         به هدا هه  االت که قوالط الهامهن
(. هگر الگهامهنی کگه بگه     11: 2007یود )گ ،گکو   مجددو کمب زگههی ح یهدگ،ری انجهت می

ههیی که در ام،نه خگدمهي   خصوص الهامهن به واندیشد ههی رقهبتی در دن،هی امرحا می مزیت
الگهامهنی    الات االت برای کهربردی کردن مدیریت دان  در الهامهن فرهنگ وفعهل،ت دارند

ر هگهی دانشگی د   مگدیریت دانگ  بگه یگنهختد یگکها      والهای کننگد. در حاقگس   منهالبی را پ،هد 
پردااد ح به فگراهم کگردن یگرایط     الهامهن در ام،نه موفومهي مخت ف به قجزیه ح قا ،ل می

الات برای قکهمل افراد ح قبهد  قجرب،گهي در ممگ،ر منهالگب اا هگدر رفگتد حقگت ج گوگ،ری        
 کند.   می

                                                                                                                                        
1. Lawson, Sheron. (2003) 
2. Balthazard , Pieer. A , & Cook, Robert. A. (2004)  
3. Wong , K. Y, (2005) 
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که دان  الهامهن را افزای  ح کگهرایی ح  رحند  میهه به المتی  که اغ ب الهامهن در هلی
بگه  قگرید ن،گها را    ههی خدمهقی بگ،   رالد الهامهن به نظر می ودهندارقتهء را ایربخشی خوی  

هگهی   ن،ها به پرحرر فرهنگ نوزحرانه در الهامهن ودارد. در حاقسخود افزای  دان  الهامهنی 
یوندو   ل قشویق می که در زن کهرکنهن به طور پ،والته در قول،د اید و دان  ح را  وخدمهقی

یهن  مدیران بهید بدانند که فرهنگ گگونه بر قوانهیی الهامهن فرحری االت. اا طرا دیگرو
قواننگگد  گگگاارد. قنهگگه در ایگگد صگگوري زنهگگه مگگی   مگگی قگگأی،رهگگهی دانگگ   ح کگگهربرد دارایگگی

فرهنگ موجگود ح یگه    ههیی طرا ی کنند که به الهاگهری اهداا مدیریت دان  به االتراقژی
 ,Delong, & Faheyا بپگردااد ) قغ،،ر یکل فرهنگ موجود در راالتهی  مهیت اا اید اهدا

2000 .) 
ههی خدمهقی انجهت یگود.   پژحهشی در اید خصوص در  وا  الهامهناالت بنهبراید ن،ها 

را بگر رفتگهر    قأی،رقرید  قرید ح ب ندمدي قریدو پردامنه ما،ط فرهنگی الهامهنو مم،ققردید  بی
،گز یگک پدیگد     دانگ  ن  وگاارد. اا طگرا دیگگر   اجتمهمی اکثریت امضهی یک الهامهن می

افتد ب که ممت زت حجگود بمگترههی منهالگب     خود اقفهق نمی اجتمهمی االت. رید دان  خودبه
ح در غ،گر  الگهاند  هه بهید فرایندههی الات جهت رید ح پرحرر دان  را فراهم  االت. الهامهن

هگهی   خصوص الهامهن به وهه اید صوري ا تمه  اا دالت دادن دان  ایهد االت. پس الهامهن
ههی نهفته افراد را مگورد ینهالگهیی    د به اید نکته قوجه کنند که اگر نتوانند دان خدمهقی بهی

هگه را اا دالگت خواهنگد     در ایر فرامویی اید دان  وقرار داد  ح به دان  زیکهر قبدیل کنند
قر مثیرههی کهربرد  الهامهنی منهالبو ام،نه  بمتر فرهنگایجهد داد. لاا بهید به ادار  منهالب ح 

خصگوص الگهامهن    بگه  و. بنهبراید نوع فرهنگ موجود در یگک الگهامهن  الهانداهم دان  را فر
 فرهنگگ الگهامهنی  خدمهقی در موفت،ت مدیران دان  بم،هر  ،هقی االت. امه اینکه کدات نوع 

ههیی دارد که زن الهامهن به زن رحبگه رح االگت.    بمتگی به گهل  ومنهالب یک الهامهن االت
ح مدیریت دان  در ب،د کهرکنهن  فرهنگ الهامهنی،د بنهبراید اید پژحه  به بررالی راب ه ب

پردااد ح در جمتجوی پهالخ  ارا ه الگوی راهبردی می منظور الهامهن االنهد ح کتهبخهنه م ی به
ای ب،د فرهنگ الهامهنی به مدیریت دانگ  در بگ،د کهرکنگهن     به اید الثا  االت که گه راب ه
 ؟حجود داردالهامهن االنهد ح کتهبخهنه م ی 

 الثاالي فرمی:اا جم ه 

ههی مدیریت دان  در ب،د کهرکنگهن الگهامهن االگنهد ح کتهبخهنگه م گی       حفع،ت مثلفه .1
 گگونه االت؟
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ههی فرهنگ الهامهنی در ب،د کهرکنهن الهامهن االگنهد ح کتهبخهنگه م گی     مثلفهحفع،ت  .2
 گگونه االت؟

الگهامهن االگنهد ح   ههی مدیریت دان  ح فرهنگ الهامهنی در بگ،د کهرکنگهن    مثلفهب،د  .3
 ای حجود دارد؟ گه راب ه کتهبخهنه م ی

 مبانی نظری.1

 فرهنگ سازمانی

قوانگد م گت بمگ،هری اا یگرای ی      پردااد ح می فرهنگ الهامهنی به ممق ح ژرفهی الهامهن می
فرهنگ الهامهنی بر قمهت جوانب الهامهنو  وزید. به طور ک ی حجود می بهید که در الهامهن به

گگاارد. بنگهبراید در    مگی  قگأی،ر رر کهرکنگهن  حظهیف مگدیریت ح گگگونگی هگدایت ح پگرح    
متصود اا فرهنگ الگهامهنیو ال،مگتمی اا االگتنبه      ن،مت.مدیریت گ،زی جدای اا فرهنگ 

مشترک االت که امضهء نمبت به یک الهامهن دارند ح همگ،د حیژگگی موجگب قفک،گک دح     
د ح خوانگ  یود. کریس زرجریسو فرهنگ الهامهنی را نظهمی اند  می الهامهن اا یکدیگر می

الگهاندو راهگی کگه بگر زن پهیگه       زن را در قهلب رفتهری که مردت در ممل اا خود زیکهر مگی 
کننگد   طور حاقعی به هم رفتهر می ای که به کنند ح ی،و  اندیشند ح ا مهس می طور حاقعی می به

قوافق دارند کگه  اند  کرد قوان گفت همه افرادی که در اید ام،نه م هلعه  کند. می قعریف می
   :گفرهن
 ک ی االت که اا مجموع اجزای زن ب،شتر االت   .1
 کند  قهریخچه الهامهن را منعکس می .2
 یود   ینهالی مهنند رالوت ح نههدهه مربو  می به م هلعه انمهن .3
 اند یکل گرفته االت   قوالط گرحهی اا افراد که یک الهامهن را قشک،ل داد  .4
  رکت زن کند ح الخت االت   .5
 گ،رد.  قغ،،ر زن به الختی صوري می .6
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 . تعاریف فرهنگ سازماني1جدول 

 تعریف منبع

 ( Gordonجرج توردوک )
طور تسترده رعایت و به الگوهای  های مشتر  در یک سازماک ره به نظام فرضیا  و ارزش

 شود.  رفتاری باص منار می

ویلیام دابسوک و والتر 
(Dobson & walter ) 

در بین اعضای یک سازماک  رفتار ره عموماًها و الگوهای اساسی  اعتقادا  نسبتا ثابت، ارزش
 مشتر  هستند. 

 ( Smiricichاسمیر سیچ )
های رلیدی و باورهای راهنما و تفاهماتی است ره در بین اعضای یک  ای از ارزش ماموعه

 سازماک مشتر  هستند. 

 ( OReilyچالز اورایلی )
های اوی  بر نظار  رسمی ارار دارد )ارزشایک نظام نظار  اجتماعی بالقوه است ره در بر

 مشتر ( 

 ( Davisاستانلی دیویس )
بخشد و  های مشتر  است ره به اعضای یک سازماک معنی و مفهوم می الگویی از ارزش

 آورد.  هایی فراهم می برای رفتار آناک در سازماک راهنمایی

 ( Watermanپیترزو واترمن )
ها،  ای ره با مفاهیم نمادین چوک داستاک لط و همبستههای مشتر  مس یک سلسله از ارزش

 شود.  ها منتقل می ها و ضرب المثل ها، اسطوره تکیه رالم

 دیل و رندی 
(Deal & kennedy ) 

 های اساسی حارم ها اناام رارها در سازماک براسا  ارزش روش

 ( Robbinsاستیفن رابینز )
های دیگر  وسیله اعضا حفظ و موج  تمایز سازماک از سازماک نظام معنایی مشتر  ره به

 شود.  می

رالگ،م کگه قتریبگهً قمگهمی پژحهشگگران اا       بگه ایگد نت،جگه مگی     ویگد   به قوجه به قعریف منوان 
هگهو بهحرهگهو متهیگدو فرفگ،هي ح هنجهرهگهی       ای اا ارار منوان مجمومگه  فرهنگ الهامهنی به

فرهنگگ الگهامهنی همگهن گ،گزی االگت کگه        وکنند. در حاقس مشترک  هکم بر الهامهن یهد می
یگود ح بخگ  نهنویگته ح     مگی  حارد زمگوار داد   منوان یک پدید  درالت به امضهی قگها   به

 ماموس الهامهن االت.  

  مدیریت دانش

الهامهن دادن برای دانمتد االگت. کویشگی االگت همههنگگ بگرای قصگرا        ومدیریت دان 
کگردن در هفظگه جمعگی     دان   ،هقی الهامهنو ایتراک دان  م،هن یک الگهامهن ح برجمگته  

مگدیریت دانگ  یگهمل    حری ح نگوزحری.   گ،گریو افگزای  بهگر     الهامهنی برای بهبود قصگم،م 
کردن بهایهبی دحبگهر    قصرا دان و خردو قجرب،هي به ارار افزحد  کهرکنهن الهامهنو زالهن

منوان دارایی الهامهنی االت. مدیریت دان و کویشی برای قبگدیل دانگ     ح نگهداری زن به
کهرکنهن )الرمهیه انمهنی( به دارایگی مشگترک الگهامهنی )الگرمهیه فکگری الگهختهری( االگت.        

ندیونگو اا رهبران مدیریت دان  درحن الهامهنیو ا تمهالً بهترید قعریف دان  را ارنمت ا
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. «زنچه افراد جهت انجهت مشهغل خوی  بگدان ن،گها دارنگد   »کند که مبهري االت اا:  ارا ه می
گ،ری ح یراکت به ایجهد جریگهنی بگ،د مخگهان     هدا مدیریت دان و ایجهد یک الهامهن یهد

هگهی مخت گف یگرکت )مگهلیو مم کگرد ح هگور        راد قمگمت اطیمهي ایجهد ید  قوالط افگ 
 رقهبتی( ح مرقبط کردن زنهه به یکدیگر االت. 

هگهی مم کگرد الگهامهنی را بگه      ای اا حیژگگی  قوانگد گمگتر    مدیریت دان  یگرکت مگی  
(. ایگد بگه خگودی    Weick, 1993بهبود بخشد )« قر مم کرد هویمندانه»قهدرالهختد یرکت به 

هه برای مههر منهبس ح فراینگدههی درحنگی    گراکه کوی  الهامهنای ن،متو  خود  رکت قها 
هگهی   هگهی گونگهگونی مهننگد مگدیریت ک،ف،گت فراگ،گرو نظگهت        ههو به جنب  خود درگار اله 

هگهی اصگ ی ح    متخصص مهندالی مجگدد فراینگدههی قجگهریو الگهامهن یهدگ،رنگد و قوانگهیی      
صگوري اقفگهقی ح مگوردی اا     هگه بگه   قمرکز راهبرد انجهم،د  االت. مدیران خوب در الگهامهن 

انگد ح اا فراینگدههو بگرای مگدیریت مگثیر       ای کگه االگتخدات کگرد     دان  افراد مههر ح به قجربه
ای رالمی ح نظگهت منگد بگه     گونه هه به اند. امه قنهه مدي کوقههی االت که الهامهن االتفهد  کرد 

هگه را   و الگهامهن اند. دان و مهم ی بن،هدی االت که کهربرد موفگق زن  اید موفوع متمهیل ید 
ینهالگیو م گوت اجتمگهمی ح     کند قه خدمهي حکهالههیی بدیس ارا ه دهند. در یگنهخت  یهری می

یگود. بگه ایگد  گه و      یهفت مگی « دانمتد»ح « دان »ینهالیو منهبس فراحانی پ،رامون معنهی  رحان
قگر االگت. داحنپگوري ح پرحالگهکو دانگ  را گنگ،د قعریگف         حجه قجهری دان  بم،هر مم گی 

هه ح ب،ن  قخصصی که گهرگوبی  ههی کمب ید و ارار قرک،ب ال،هلی اا قجربه: »کنند می
)پرحالگهک ح داحنپگوريو   « زحرد هه ح اطیمهي قگها  فگراهم مگی    برای ارایهبی ح کمب قجربه

دارد که دان و  حری حک،ف،ت اظههر می (. دکترکهرا احد و ر ،س مرکز زمریکهیی بهر 1384
 ید. اطیمهقی االت که دارای ارار به

گ،رنگد: افگزای     کگهر مگی   هه مدیریت دانگ  را بگه دالیگل ایگر بگه      ب،شتر افراد ح الهامهن
ح صگرفهً قاویگل   بگهال  حریو قشویق ح امکهن نوزحریو غ به بر اطیمهي  همکهریو بهبود بهر 

کننگدگهن   کننگدگهن بگه دریهفگت    زنچه مورد ن،ها االتو قمه،ل جریهن دان  منهالب اا قگأم،د 
ن ح فضهو قمه،ل ایگتراک دانگ  م،گهن کهرمنگدان ح بهادایگتد زنگهن اا       بدحن مادحدیت امه

اختراع دحبهر  گرخ به کرايو قصرا ح یبت دان  کهرکنهن قبل اا اینکگه زنگهن یگرکت را    
رحدو  هنگهت قرک کهرمند اا دالت نمگی  و اطم،نهن یهفتد اا اینکه دان  به ارار بهکنندقرک 

جگو بگهقی    الگبتت قگه  هه  الهامهنو کمک به یرکتههی دان   افزای  زگههی الهامهنی اا خأل
یگهن ح   ههو ماصوالي ح بهترید کهرکردههی رق،بهن افزای  زگههی زنهن اا االتراقژی وبمهنند
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ای اا فراینگگدهه بگگرای فهگگم ح  مگگدیریت دانگگ و مجمومگگههمچنگگ،د بهبگگود خگگدمهي مشگگتری. 
ردی االگت  کهرگ،ری منبس االگتراقژیک دانگ  در الگهامهن االگت. مگدیریت دانگ و رحیکگ        به

کگهرگ،ری   ههیی را برای ینهالهییو ارایگهبی ح الگهامهندهیو ذخ،گر  ح بگه     یهفته که رحیه الهخت
: 1386ااد  ح معتمگدیو   منظورقأم،د ن،هاهه ح اهداا الهامهن برقرارمی الگهاد )بهگرات   دان  به

23 .) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  . اجزا و عناصر فرعي مدیریت دانش1شکل 

Sorce: (Bhatt, 2000)  

 چهارچوب نظری. 2

ااموفومهي جهلب ح مهم مدیریت رفتهر الهامهنی االت. ماتتهن ح مراکز  وفرهنگ الهامهنی
کردنگد. یکگی اا   بمگ،هری  زن بر رفتگهر کهرکنگهن قگیر     قأی،رم می برای قعریفو ینهخت ح 

کگه  االگت  ( 2001هوکزینمکی ح بوگهنگهن ) اا هه دربهر  فرهنگ الهامهنی  قرید قعریف کهمل
هگه ح امتتگهدايو زداب ح    یکنواخگت اا ارار  منگوان مجمومگه نمگبتهً    فرهنگ الگهامهنی را بگه  

یهبد.  ند که قوالط امضهی الهامهن قمه،م )انتته ( میندا ههی پهیدار می هه ح ی،و  رالوتو النت
ح ب،گهن   دهگد  مگی اید قعریف الودمند االتو ایرا مهه،ت جمعی فرهنگ را مورد قوجگه قگرار   

 .(35: ال هی ح داحری ال،فکند که فرهنگ در هر دح ال ح متهید ح رفتهرهه حجود دارد ) می

 شکل داده،شبکه، اینترنت،
 سازی و تازیه و تحلیل  ذبیره

 های  ها، ابزار داده
 تصمیم تیری،
 های استاندارد

 اتوماسیوک اداری

 
طرح مدیریت دان ، 

 های راری، جریاک
یکپارچگی، الگوتیری، 

های هوش رس  و  استاندارد
 رار

  سازی،   ها، تسهیم دیدتاه
رار تیمی،  ها، نوآوری، مهار     

  انگیزش،سازماندهی،
 دیدتاه اهداف،
 های  استاندارد
 ارتباطی 

 تکنولوژي منابع انساني

10% 

70% 

20% 
N% های  فعالیت

 مورد نیاز

 فرایند

 یادگيري
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هگگهی الگگهامهنیو رفتگگهر افگگراد ح    همچنگگ،د فرهنگگگ الگگهامهنی گگگهرگوبی االگگت کگگه ارار   
. فرهنگ الهامهنی هویت مشخصگی بگرای   کند میههی مختص زن الهامهن را قعریف  گرای 

 نمهید.  الهامهن قع،،د می
م هگهی ممگ    ای اا ارار فرهنگگ الگهامهنی مجمومگه   »کهمرحن ح کگوی،د ن،گز معتتدنگد:    

ید و بهحرههی االهالیو  هفظه گرحهیو انتظهراي ح قعگهریفی اا موفت،گت االگت کگه در      فرض
کند که افراد در ذهد خود  یک الهامهن موجود االت حزن اید ولوژی رایجی را منعکس می

به همرا  دارند ح ب،هنگر ا مهس هویت کهرکنهن االت. فرهنگگ الگهامهنی قگوان،د نهنویگته ح     
کنگد ح یبگهي    الهار به دیگران درالگهامهن فگراهم مگی    منظور ای را به رهنمودههی غهلبهً نهگفته

 (. Cameron & Quinn, 2006: 14) دهد میاجتمهمی را افزای  نظهت 
ناو  ایجهد زن االت. گگونه دح الگهامهن   وههی پ،چ،دگی فرهنگ الهامهنی یکی اا جنبه

کنگگد  متفگگهحي ممگگل مگگیای  گونگگه هگگهی ما، گگی ح رهبگگران مشگگهبه درطگگی الگگهل،هن بگگه ام،نگگه بگگه
اا دیدگه  یگولزو فرهنگگ الگهامهنی در امتگداد الگه بعگد        .(32: 1377ااد  ح کهظمیو  )یریف

کنگد کگه فرهنگگ     گ،رد. بعد فرهنگگ قکگهم ی ب،گهن مگی     قکهم یو داخ ی ح خهرجی یکل می
کند؛ به طوری که امضهی الهامهن به ایگد   الهامهنی در طو  امهن ح در مرا  ی قکهمل پ،دا می

کنند ح یگه زن را قغ،،گر دهنگد.     یوند که فرهنگ کنونی خود را متوقف می هه مواجه می گهل 
کند که فرهنگ الهامهنی نت،جه یرایط داخ ی االت که الگهامهن   و یولز ب،هن میدر بعد داخ ی

کنگد. یعنگی اگگر یگک الگهامهن اا فرزینگدههی قول،گد االتهنداردیگد  االگتفهد            در زن ممل می
 وگ،گری فرهنگگ اا دیگدگه  یگولز     . بعگد الگوت یگکل   االتیندگرا کندو دارای فرهنگ فرز می

ما،ط خهرجی ح حاکن  امضگهی   و. در اید فرهنگاالتگ،ری اا نظر فرهنگ خهرجی  یکل
 (.  8: 1385)ارجمندیو االت گرفته  کنند  نوع فرهنگ یکل الهامهن به زن ما،ط قع،،د

عهي ح قات،تگهي نشگهن   گاارد. م هل می قأی،رههی الهامهن  فرهنگ الهامهنی بر قمهت جنبه
که فرهنگ بر قدحید اهدااو االتراقژیو رفتهر فردیو مم کرد الهامهنیو انگ،گزر ح   دهد می

گ،گری ح م،گزان مشگهرکت کهرکنگهن در      رفهیت یغ یو خیق،ت ح نگوزحریو ناگو  قصگم،م   
گاارنگد )اارمگی متگ،دو     مگی  قگأی،ر کویی ح مهنند زنهگه   امورو م،زان فداکهری ح قعهدو الخت

فرهنگ الگهامهنی االهالگی   »در بهب اهم،ت فرهنگ الهامهنیو ریب،،ر معتتد االت:  .(58: 1379
 وکننگگد  مم کگگرد ایگگربخ  ح غ،رایگگربخ  االگگت  قع،گگ،د وحری الگگهامهن االگگت بگگرای بهگگرح 

انمگجهت ح همگههنگی را بگرای     و حکنند  الگوههیی برای رحابط درحنی بگ،د افگراد االگت    قع،،د
 (. Ribiere, 2001: 34) «کند افرادر فراهم می الهامهن ح
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یهخص اص ی ایربخشی کمپل ح همکهران و به قوجه بگه   39کهمرحن حکوی،د بر االهس 
پگایری(   گراییو کنتر  ح یبهي درمتهبل انع گها  گرایی در متهبل برحن دح بعد االهالی )درحن

ایگد دالگته اا    ونگد. بگه امتتگهد کگهمرحن حکگوی،د     ا  گههر نوع فرهنگگ الگهامهنی را ب،گهن کگرد    
ههیی همگتند کگه    دهند  حیژگی مع،هرههی ایربخشی الهامهن اا اید نظر اهم،ت دارند که نشهن
دانند. کهمرحن ح کوی،د پ،شگنههد   مردت زنهه را درخصوص مم کرد یک الهامهن ارایمند می

بررالگی الگهختهر مم،گق فرهنگگ      منظگور  قوانگد بگه   ههی رقهبتی می کردند که گهرگوپ ارار
هگه ح الگهیر    گ،گریو ایربخشگیو ارار   هگهو رهبگریو قصگم،م    هحرههی االهالیو انگ،ز الهامهنیو ب

ههی رقگهبتی اا گهگهر نگوع فرهنگگ قشگک،ل       کهر رحد. اید گهرگوب ارار موارد الهامهنی به
مراقگبو فرهنگگ بگهاارو     پگرداایم: فرهنگگ ال مگ ه    ید  االت که در ادامه به قوف،ح زن مگی 

قمرکز بر یبگهي ح کنتگر  ح    ومراقبی فرهنگ ال م هالهالر. در  فرهنگ قب، هو فرهنگ حفع،ت
کننگد   هه مع،د می موقع،ت درحنی االت. الهامهن بم،هر الهختهریهفته ح رالم،ت یهفته االت. رحیه

ههی قفکر در  دهند  هه ح الهامهن کنند  که افراد گه کهر بهید بکنند ح رهبران بهترید همههنگ
 .حری همتند بهر 

 روش شناسی. 3

)بهبگهییو  همتند که اا مصهدیق موفوع منوان پژحه  االت جمومه افرادی مو جهمعه زمهری
ک ،ه کهرکنهن التهدی حاجرایی مرکز االنهد ح اید پژحه و (. جهمعه مورد م هلعه 103: 1382

یگمهری   ک ،ه کهرکنهن اا طریق همه و. به دل،ل مادحد بودن جهمعه زمهریاالتکتهبخهنه م ی 
 . یدنددر نظر گرفته ح بررالی  منوان نمونه زمهری یه الریمهری به

 روش گردآوری اطالعات. 4

جهت قکم،گل بخگ     وای میح  بر بررالی کتهبخهنه وهه اید پژحه  برای گردزحری داد  در
زحری نظگراي کهرکنگهن الگهامهن االگنهد ح کتهبخهنگه م گی دحپرالشگنهمه         پ،ش،نهو به منظورجمس
 االتفهد  خواهد ید. 

 ( 1384، پرسشنامه مدیریت دانش )شاهقليان

گ،ری یک مثلفه مدیریت دان   پرالشنهمه مورد نظر در ی  بخ و ح هر بخ  برای انداا 
بگرای مثلفگه    والثا  5برای مثلفه قشخ،ص دان  بر االهس پهرامترههی ب،هن ید   .طرا ی ید
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 4برای مثلفه ایتراک دان   والثا  4کهرگ،ری دان   برای مثلفه به والثا  6قاص،ل دان  
الگثا  در   4الثا  ح در نههیت برای مثلفه نگههداری دان  4برای مثلفه قوالعه دان   والثا 

 یود.   الثا  را یهمل می 25نظر گرفته ید که در مجموع 
هگهی خ، گی    ای طرا ی یگد کگه یگهمل گزینگه     درجه5پرالشنهمه مزبور بر االهس مت،هس 
هگه   بندی انواع پرالشنهمه . اید پرالشنهمه اا نظر طبتهاالتکمو کمو متوالطو ایهد ح خ، ی ایهد 

 گ،رد.  هه به الثاالي بمته قرار می در امر  پرالشنهمه

 (1385پرسشنامه فرهنگ سازمانی )همتپور، 

پرالشنهمه به اینصوري طرا ی ید  االت که یگهمل هشگت مثلفگه فرهنگگ الگهامهنی یگهمل       
پایریو انمجهت ح یکپهرگگیو  مهیت مدیریتو الرپرالگتی   فردیو ریمک  ابتکهر ح خیق،ت

هگه   مگورد الگثا  بگه قوجگه بگه مثلفگه      28کگه  االت ممتت،مو هویتو پدید  قعهرض ح ارقبهطهي 
امت،گها داد  یگد  االگت. قعگداد      5قگه   1ای اا  زینگه طرا ی ح بر االهس مت،هس ل،کگري پگنگ گ  

 ومورد 4پایری  ریمک مثلفهقعداد الثاالي  ومورد 4الثاالي مثلفه ابتکهر ح خیق،ت فردی 
 4 مهیت مگدیریت  مثلفهقعداد الثاالي  ومورد 3قعداد الثاالي مثلفه انمجهت ح یکپهرگگی 

 ومگورد  4الثاالي مثلفه هویت  قعداد ومورد 3قعداد الثاالي مثلفه الرپرالتی ممتت،م  ومورد
مگورد   3قعگداد الگثاالي مثلفگه ارقبهطگهي      ح مگورد  3قعداد الثاالي مثلفگه پدیگد  قعگهرض    

 االت.  طرا ی ید  

 تعاریف. 5

 فرهنگ سازمانی

یگد و بهحرهگهی االهالگیو  هفظگه      هگهی ممگ م فگرض    ای اا ارار مجمومگه  والهامهنی  فرهنگ
در یگگک الگگهامهن حجگگود دارد حزن   جمعگگیو انتظگگهراي ح قعگگهریف اا موفت،گگت االگگت کگگه  

کنگد کگه افگراد در ذهگد خگود بگه همگرا  دارنگد ح ب،گهنگر           اید ولوژی رایجی را منعکس مگی 
قگگوان،د نهنویگگته ح رهنمودهگگهی غهلبگگهً  وفرهنگگگ الگگهامهنیا مگگهس هویگگت کهرکنگگهن االگگت. 

کند ح یبهي اجتمهمی را افگزای    الهار به دیگران در الهامهن فراهم می منظور ای را به نهگفته
به لاهظ اجتمهمی بودن انمهن امهنی که گرحهگی اا   .(25: 2006)کهمرحن ح کوی،دو  دهد می

هگهو هنجهرهگه بگ،د زنهگه      ههو بهحرههو ارار ای اا کن  و مجمومهیوند میافراد گرد هم قجمس 
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ای را فرهنگ  گهکم   گاارد. گن،د مجمومه می قأی،رزنهه  زید که بر گگونگی رفتهر پدید می
اطگیق   فرهنگگ الگهامهنی  ای  نهمنگد ح در ماگ،ط الگهامهن بگه گنگ،د مجمومگه       بر زن جمس می

هگهی هگر    نظگران ریگته مگدیریت ام،نگه موفت،گت ح یکمگت       . اندیشگمندان ح صگه ب  یود می
 فرهنگ الگهامهنی  کنند ح اید امر فرحري ح ینهخت الهامهنی را در فرهنگ زن جمتجو می

 کند.  را قب،،د می

 فرهنگ سازمانیتعریف عملياتی 

دن،مگون   فرهنگگ الگهامهنی  ای االگت کگه اا طریگق پرالشگنهمه      اید متغ،ر در اید قات،ق نمگر  
مثلفگگه  12بگگه بررالگگی در قهلگگب  فرهنگگگ الگگهامهنیزیگگد. پرالشگگنهمه ارایگگهبی  دالگگت مگگی بگگه

هی بن،هدیدو قوافقو انمگجهت ح همگههنگیو   ه ههو ارار گراییو قوالعه قهب ،ت قوانمندالهایو ق،م
مداریو یهدگ،ری الهامهنیو ن،ت ح جهت االتراقژیکو اهگداا ح متهصگد    ایجهد قغ،،رو مشتری

 پردااد.  انداا می ح گشم

 تعریف مفهومی مدیریت دانش

کند که یگهمل   ههی دان  خود را ادار  می ههیی دانمت که الهامهنو دارایی یهمل همه رحر
الهای ح ایجگهد دانگ  االگت     کهرگ،ریو به رحا الهایو انتته و به ریو ذخ،ر زح گگونگی جمس

(Wickramasinghe & Rubitz, 2007 .) 

 تعریف عملياتی مدیریت دانش

خ گق دانگ و کمگب دانگ و      مثلفگه  5اید قات،ق برای بررالی حفع،ت مدیریت دانگ و   در
 گ،رند.  الهامهندهی دان و ذخ،ر  دان و انتته  دان  حکهربرد دان  مورد بررالی قرار می

 های توصيفی یافته

نفگر انو قرک،گب   132نفگر مگرد ح    152نفگر  جگم نمونگه پهالگخگویهنو     284اا قعداد  .1
نمونگه زمگهری را مگردان ح     درصگد 53/0دهنگد کگه    جنم،تی اید قات،ق را قشک،ل می

 دهند.   درصد را انهن قشک،ل می46/0
نفگگر  147نفگگر فگگوق ل،مگگهنسو  92نفگگر دکتگگرا ح  5اا کگگل  جگگم نمونگگهو قاصگگ،یي  .2

 . االتنفر دیپ می  8نفرو فوق دیپ م ح 32ینهالیو رکه
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قگه   10نفگر   75اله و الهبته خگدمت   20قه15نفر  76اا کل  جم نمونهو الهبته خدمت  .3
الگه    20اا  نفگر بگ،    74الهبته خدمت اله و  10قه  5نفر  25اله و الهبته خدمت  15

 اله  االت.  5نفر ایر  34االت ح الهبته خدمت 
دهنگدگهن   نفگر اا پهالگخ   103 ح رالگمی  ودهندگهن نفر اا پهالخ 181حفع،ت االتخدات  .4

 غ،ررالمی االت.  
 .  االتهل أنفر مت249نفر مجرد ح 35حفع،ت  واا کل  جم نمونه .5

 های استنباطی یافته

 ههی االتنبهطی قات،ق  هفر نشهن داد:  یهفته
حجگود دارد.   داری معنگی هه ح مگدیریت دانگ  در کتهبخهنگه م گی راب گه       ب،د قوانمندالهای .1

 40کننگد    هگه قع،گ،د   متغ،ر قوانمندالهای دهد میاالت که نشهن  40/0فریب قع،،د برابر به 
بگه دانمگتد متگگهدیر    و. بگه مبگهري دیگگر   االگگتدرصگد اا حاریگهنس متغ،گر مگدیریت دانگ       

 متغ،ر مدیریت دان  را کهه  داد.  ب،نی پ، درصد خ هی  40هه م،توان قه  قوانمندالهای
حجود دارد. فگریب   داری معنیگرایی ح مدیریت دان  در کتهبخهنه م ی راب ه  ب،د ق،م .2

درصگد اا   39کننگد    گرایگی قع،گ،د   متغ،ر ق،م دهد میاالت که نشهن  39/0قع،،د برابر به 
گرایگی   بگه دانمگتد متگهدیر قگ،م     و. به مبگهري دیگگر  االتنس متغ،ر مدیریت دان  حاریه

 متغ،ر مدیریت دان  را کهه  داد. ب،نی  پ، درصد خ هی  39م،توان قه 
حجگود دارد.   داری معنگی هه ح مگدیریت دانگ  در کتهبخهنگه م گی راب گه       ب،د قوالعه قهب ،ت .3

 37کننگد    هگه قع،گ،د   ،ر قوالعه قهب ،تمتغ دهد میاالت که نشهن  37/0فریب قع،،د برابر به 
به دانمگتد متگهدیر قوالگعه     و. به مبهري دیگراالتدرصد اا حاریهنس متغ،ر مدیریت دان  

 متغ،ر مدیریت دان  را کهه  داد.   ب،نی پ، درصد خ هی  37هه م،توان قه  قهب ،ت
حجگود دارد.   داری معنگی ههی بن،هدید ح مگدیریت دانگ  در کتهبخهنگه م گی راب گه       ب،د ارار .4

 42کننگد    ههی بن،گهدید قع،گ،د   متغ،ر ارار دهد میاالت که نشهن  42/0فریب قع،،د برابر به 
هگهی   به دانمتد متهدیر ارار و. به مبهري دیگراالتدرصد اا حاریهنس متغ،ر مدیریت دان  

 متغ،ر مدیریت دان  را کهه  داد.   ب،نی پ، درصد خ هی  42بن،هدید م،توان قه 
حجگود دارد. فگریب    داری معنگی ح مدیریت دان  در کتهبخهنگه م گی راب گه    ب،د قوافق  .5

درصگد اا   37کننگد    متغ،گر قوافگق قع،گ،د    دهگد  مگی االت کگه نشگهن    37/0قع،،د برابر به 
به دانمتد متهدیر قوافق م،توان قگه   و. به مبهري دیگراالتحاریهنس متغ،ر مدیریت دان  
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 متغ،ر مدیریت دان  را کهه  داد.  ب،نی پ، درصد خ هی  37
حجگود   داری معنگی ب،د انمجهت ح همههنگی ح مدیریت دانگ  در کتهبخهنگه م گی راب گه      .6

متغ،گر انمگجهت ح همگههنگی     دهگد  مگی االت کگه نشگهن    47/0دارد. فریب قع،،د برابر به 
بگه   و. بگه مبگهري دیگگر   االگت درصد اا حاریهنس متغ،ر مگدیریت دانگ     47کنند   قع،،د

متغ،ر مگدیریت   ب،نی پ، درصد خ هی  47متهدیر انمجهت ح همههنگی م،توان قه  دانمتد
 دان  را کهه  داد. 

حجگود دارد.   داری معنگی ب،د ایجگهد قغ،،گر ح مگدیریت دانگ  در کتهبخهنگه م گی راب گه         .7
 51کننگد    متغ،گر ایجگهد قغ،،گر قع،گ،د     دهد میاالت که نشهن  51/0فریب قع،،د برابر به 
به دانمتد متهدیر ایجهد  و. به مبهري دیگراالتتغ،ر مدیریت دان  درصد اا حاریهنس م

 متغ،ر مدیریت دان  را کهه  داد.  ب،نی پ،  درصد خ هی 51قغ،،ر م،توان قه 
حجگود دارد.   داری معنگی مداری ح مدیریت دان  در کتهبخهنگه م گی راب گه     ب،د مشتری .8

 27کننگد    مگداری قع،گ،د   متغ،ر مشگتری االت االت که نشهن  27/0فریب قع،،د برابر به 
بگه دانمگتد متگهدیر     و. بگه مبگهري دیگگر   االگت درصد اا حاریهنس متغ،ر مدیریت دانگ   

 متغ،ر را کهه  داد. اید  ب،نی پ،  درصد خ هی 27مشتری مداری م،توان قه 
حجگود دارد.   داری معنگی ب،د یهدگ،ری الهامهنی ح مدیریت دان  در کتهبخهنگه م گی راب گه     .9

 49کننگد    متغ،ر یهدگ،ری الهامهنی قع،گ،د  دهد میاالت که نشهن  49/0 فریب قع،،د برابر به
به دانمتد متهدیر یگهدگ،ری   و. به مبهري دیگراالتدرصد اا حاریهنس متغ،ر مدیریت دان  

 متغ،ر مدیریت دان  را کهه  داد.   ب،نی پ، درصد خ هی  49الهامهنی م،توان قه 
 داری معنگی ب،د یبت ح جهت االگتراقژیک ح مگدیریت دانگ  در کتهبخهنگه م گی راب گه        .10

متغ،گر یبگت ح جهگت     دهگد  مگی االت که نشگهن   42/0حجود دارد. فریب قع،،د برابر به 
مبگهري   . بگه االگت درصد اا حاریهنس متغ،ر مدیریت دانگ    42کنند   االتراقژیک قع،،د

 ب،نگی  پ، درصد خ هی  42م،توان قه  به دانمتد متهدیر یبت ح جهت االتراقژیک ودیگر
 متغ،ر مدیریت دان  را کهه  داد.  

حجگود دارد.   داری معنگی ب،د اهداا ح متهصد ح مدیریت دان  در کتهبخهنه م ی راب ه  .11
کننگد    متغ،ر اهداا ح متهصد قع،گ،د  دهد میاالت که نشهن  56/0فریب قع،،د برابر به 

بگه دانمگتد متگهدیر     و. به مبهري دیگراالتدرصد اا حاریهنس متغ،ر مدیریت دان   56
 متغ،ر را کهه  داد. اید  ب،نی پ، درصد خ هی  56اهداا ح متهصد م،توان قه 

حجود دارد. فریب  داری معنیانداا ح مدیریت دان  در کتهبخهنه م ی راب ه  ب،د گشم .12



 425     ... سازماني و مدیریت دانش در ميان كاركنان مركز اسناد و  بررسي رابطه بين فرهنگ

ا درصگد ا  53کننگد    انگداا قع،گ،د   متغ،ر گشم دهد میاالت که نشهن  53/0قع،،د برابر به 
انگداا   بگه دانمگتد متگهدیر گشگم     و. به مبگهري دیگگر  االتحاریهنس متغ،ر مدیریت دان  

 متغ،ر مدیریت دان  را کهه  داد.  ب،نی پ، درصد خ هی  53م،توان قه 
حجگود دارد.   داری معنگی ب،د فرهنگ الهامهنی ح مدیریت دان  در کتهبخهنه م ی راب ه  .13

کننگد    متغ،ر فرهنگ الهامهنی قع،گ،د  دهد میاالت که نشهن  64/0فریب قع،،د برابر به 
بگه دانمگتد متگهدیر     و. به مبهري دیگراالتدرصد اا حاریهنس متغ،ر مدیریت دان   64

 متغ،ر را کهه  داد. اید  ب،نی پ، درصد خ هی  64فرهنگ الهامهنی م،توان قه 
 نتهیگ قا ،ل رگرالگ،ون نشگهن داد متغ،گر ایجگهد قغ،،گر بگه متغ،گر مگدیریت دانگ  دارای          .14

درصد اا حاریهنس متغ،ر مگدیریت دانگ     56( االت. اید متغ،ر 745/0همبمتگی قوی )
متغ،ر اهداا ح متهصگد حارد معهدلگه رگرالگ،ون یگد       وکند. در مر  ه دحت را قب،،د می

االت. اید متغ،ر به همرا  متغ،ر ایجهد قغ،،گر دارای همبمگتگی گندگهنگه بمگ،هر قگوی بگه       
درصگگد اا  65ایگد دح متغ،گگر رحی هگم  گگدحد   (. 807/0)االگگت متغ،گر مگگدیریت دانگ    

هگه   متغ،ر قوانمندالهای وکنند. در مر  ه الوت حاریهنس متغ،ر مدیریت دان  را قب،،د می
حارد معهدله رگرالگ،ون یگد  االگت. ایگد متغ،گر بگه همگرا  متغ،رهگهی قب گی همبمگتگی           

م (. ایگد الگه متغ،گر رحی هگ    826/0)دارد گندگهنه بم،هر قوی به متغ،گر مگدیریت دانگ     
 وکنند. در مر  ه گههرت درصد اا حاریهنس متغ،ر مدیریت دان  را قب،،د می 68 دحد 

هگگهی بن،گگهدید حارد معهدلگگه رگرالگگ،ون یگگد  االگگت. ایگگد متغ،گگر بگگه همگگرا    متغ،گگر ارار
(. 832/0متغ،رههی قب ی همبمتگی گندگهنه بم،هر قوی به متغ،ر مدیریت دان  همگتند ) 

رصد اا حاریهنس متغ،گر مگدیریت دانگ  را قب،گ،د     د 69اید گههر متغ،ر رحی هم  دحد 
انداا حارد معهدله رگرال،ون ید  االت. اید متغ،گر   متغ،ر گشم وکنند. در مر  ه پنجم می

به همرا  متغ،رههی قب ی همبمتگی گندگهنه بم،هر قوی به متغ،ر مدیریت دانگ  همگتند   
مدیریت دان  را  درصد اا حاریهنس متغ،ر 70(. اید پنگ متغ،ر رحی هم  دحد 834/0)

انگد. بگه مبگهري     ههی فرهنگ الهامهنی اا معهدله  اا یگد   کنند. الهیر مثلفه قب،،د می
انگگد  یگگد  بگگه حجگگود متغ،رهگگهیی کگگه در معهدلگگه حارد یگگد    متغ،رهگگهی  گگاا ودیگگگر

 قب،،نکنندگی ب،شتری ندارند. 
 قر اا  د متوالط االت.   حفع،ت فرهنگ الهامهنی در کتهبخهنه م ی پهی،د .15
 قر اا  د متوالط االت.  مدیریت دان  در کتهبخهنه م ی پهی،دحفع،ت  .16
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 گيری نتيجهبندی و  جمع

هگهی   کهرگ،ری مجمومگه ظرف،گت   هقوانمندی امرحا در گرح دارا بودن الرمهیه دان  بود  ح ب
الگهاد. ایگد گفتگه کگه      طور مثیری قوالگعه ح پ،شگرفت را ممکگد مگی     ذهنی خیق االت که به

بگ،  اا هگر امگهن دیگگری مصگداق م،نگی یهفتگه االگت ح          یرحي  هصل دان  االتو امرحا 
مگگدیریت بگگر دانگگ  اا اهم،گگت  وراالگگتی هگگر کگگه دانهالگگت قوانهالگگت. در گنگگ،د مگگوقع،تی  هبگگ

ای برخوردار االت ح کشور مه ن،ز همچون الهیر کشورههیی که خواهگهن قوالگعه ح    العهد  فوق
را  ح غف گت اا زن  هگهی االگتواری بگر دارد    انگد بهیگد در ام،نگه مگدیریت دانگ  گگهت       پ،شرفت

الگهامهن اا جهگهي گونگهگون    ایگهدی  ن،هفتگی بدانگد. الگهل،هن    مهندگی ح قوالعه  مترادا متب
امتگداد ممگ،ر   ید که اا طریق همههنگی ح کنتر  گرحهگی   ای متینی ق تی می منوان حال، ه به

هگهی   (. الگهامهن بگه قوجگه بگه الگهختهر ال مگ ه مراقبگی بگه الگ وح ح رد          2006)احلتراو کرد  می
ههی  هه فراقر اا حیژگی گرفت حلی الهامهن مورد م هلعه قرار می ...مخت ف ح رحابط اخت،هر ح 

انگدو ممکگد االگت     زنهگه مثگل افگراد دارای یخصگ،ت     ؛ههی دیگگری دارنگد   الهختهری حیژگی
هگهی   کگهر بهیگند. یهفتگه    تگر یه غ،ردحالتهنهو نگوزحر یگه ماهفظگه   پایرو  مهی الختگ،ر یه انع ها

 ادب،هي قات،ق نشهن داد: 
رالهند قه بگه یهفگتو انتخگهبو     هه یهری می مدیریت دان  فرایندی االت که به الهامهن .1

هگهیی نظ،گر    الهامهندهیو انتشهر ح انتته  اطیمهي قخصصی بپردااند که برای فعهل،گت 
 گ،ری فرحری االت.   ریزی االتراقژیک ح قصم،م یهدگ،ری پویه برنهمه مم  ه ل 

هگهی ممگ م فگرض یگد و بهحرهگهی االهالگیو        ای اا ارار فرهنگ الهامهنی مجمومگه  .2
 هفظه جمعیو انتظهراي ح قعهریف اا موفت،ت االت که در یک الهامهن حجگود دارد  

همرا  دارنگد ح  کند که افراد در ذهد خود به  ح زن اید ولوای رایجی را منعکس می
ب،هنگر ا مهس هویت کهرکنهن االت. فرهنگ الهامهنی قوان،د نهنویته ح رهنمودههی 

کنگد حیبگهي    الگهار بگه دیگگران در الگهامهن فگراهم مگی       منظگور  ای را بگه  غهلبهً نهگفتگه 
 .  دهد میاجتمهمی را افزای  

خصگوص   بگه  واندیشگد  هگهی رقگهبتی در دن،گهی امگرحا مگی      هر الهامهنی کگه بگه مزیگت    .3
الات االگت بگرای کگهربردی کگردن      وههیی که در ام،نه خدمهي فعهل،ت دارند مهنالها

 الهای کنند.   فرهنگ الهامهنی منهالبی را پ،هد  ومدیریت دان 
بهمگ   ح  کند فرهنگ الهامهنیو نومی ا مهس هویت را به امضهی الهامهن ام هء می .4
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 ید. زحجود  یود در افرادو قعهّداقی فراقر اا منهفس ح مییق یخصی به می
هگه م،تواننگد اا طریگق فرهنگگ الگهامهنی )قگوی(و بگه قگوان،د نهنویگتهو           مدیران الهامهن .5

هگهی نهیگی اا زنو اممگه  ح رفتگهر یگغ ی ح       حال، ه هنجهرهگهی گرحهگی ح مراقبگت    به
 اجتمهمی کهرکنهن را کنتر  کنند.  

هدا هرالهامهنی اید االت که هرکهری که درالهامهن انجگهت   ومدیریت دان  امر در .6
هگهی کهرکنگهن دایگته     مثبتی بررحی فعهل،گت قأی،رای مدیریت یودکه  گونه دو بهیو می

به ال،متم اند  حپویهکمک کند قه  قواند ارار زن ایبهي یودو می بهید. دانشی که ح
 کهرگ،رد.   قوالعه داد  حدرپویهیی الهامهن به ههی  را ههی ذهنی حزموخته پایرفته

 را کگه ن،گرحی بگهلتو  افگراد    دهد مگی هه  به مدیران الهامهن مدیریت دان  اید اجها  را .7
قوجگه بگه    به د. درنت،جه هرکدات اازنههنقرحکهرزمدقر الها را فعه افراد ح  ندر،گ کهر به

 د. نبهی مف،د ح قواند کهرامد قخصص حقجربه خود درال ح فردی حالهامهنی می
منوان  به کهرکنهن راههی ذهنی حمعنوی  داردکه دارایی مدیریت دان  اید قوانهیی را .8

 ارایهبی قراردهد.  ههی یک الهامهن ینهالهیی حمورد ارایمندقرید دارایی
زمگوارو بگهاخوردو زمگوار مجگدد ح یگه       همدیریت دان  برای یک الگهامهن ام،نگ   .9

زحرد کگگه معمگگوالً بگگرای ایجگگهدو نگهگگداری ح ا ،گگهی   گگاا زمگگوار را فگگراهم مگگی
 ههی الهامهن مورد ن،ها االت.   قهب ،ت

ههی دانشی در الهامهن در موفگومهي مخت گف بگه     دان  به ینهختد یکها مدیریت .10
یرایط الات بگرای قکهمگل افگراد ح قبگهد      الهای پردااد ح به فراهم  قجزیه ح قا ،ل می

 کند.  قجرب،هي در مم،ر منهالب اا هدر رفتد حقت ج وگ،ری می
الگهای ح انتتگه  دانگ  منهالگب      هدا مدیریت دانگ  کمگبو الگهامهندهیو ذخ،گر      .11

ادراکهي ح مم کرد کهرکنهن ال وح مخت ف الهامهن در امهن  بهبود ح قغ،،ر منظور هب
قواند فمد پشت،بهنی ح کمگک بگه الگهامهن در  گل      اا اید طریق میاالت که منهالب 

هگهی فکگری ح ذهنگی     گ،ری منهالبو اا خرحج دارایی مم  هو یهدگ،ری پویه ح قصم،م
 . کندالهامهن به هنگهت قرک مهمین دان  ج وگ،ری 

مثهبه ک ،دی برای دالت یهبی به موفت،ت ح بتهی الهامهنی در ماگ،ط   مدیریت دان  ن،ز به .12
 ب،نی مصر  هفرقوجه ایهدی را به خود ج ب کرد  االت.   پر رقهبت ح غ،رقهبل پ، 

مدیریت دان  رحیکرد ال،متمهق،ک خ قو دریهفتو الهامهندهیو دالت،هبی ح االگتفهد    .13
 ههالت.   هه در الهامهن اا دان  ح زموخته
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پگایری   گ،گریو انع گها   هگه بگه بهبگود قصگم،م     هه ح یرکت مدیریت دان  در الهامهن .14
هگهی جدیگد    حریو ایجهد فرصگت  ب،شترو افزای  الودو کهه  بهرکهریو افزای  بهر 

و کگهه  هزینگهو الگهم بگهاار ب،شگتر ح بهبگود انگ،گز  کهرکنگهن کمگک          کمب ح کگهر 
هگهی مگهدیو من تگیو پ،چ،گد  ح      قگوان بگرای فعهل،گت    کند. مدیریت دانگ  را مگی   می

 کهر گرفت.  غ،رمنتظر  به
مدیریت دان  یکی اا دالتهحردههی مصگر اطیمگهي ح دانگ  االگت ح بگه قوجگه بگه         .15

منگدی اا زن   یدي ا مهس ن،ها به بهگر   ههی موفق به ههی زنو امرحا  الهامهن حیژگی
ههی هر نظهت مدیریت  جنبه قرید مهمگون قغ،،ر فرهنگ الهامهنی اا  ودارند. اا طرفی

زن بگگر االگگتترار  قگگأی،رو بررالگگی حفگگع،ت فرهنگگگ الگگهامهنی موجگگود ح االگگتدانگگ  
 .  االتمدیریت دان  فرحری 

 ح در نههیت:  

  در کتهبخهنه م ی فع،ف ارایهبی دالت زمد  نشهن داد ال ح مدیریت دان ههی به یهفته
ههی االتترار مدیریت  قری اا برنهمه ید  االت. کتهبخهنه م ی برای اینکه بتواند به ناو م  وب

ن،ها دارد در درجه  والهای کند دان  االتفهد  ح مدیریت دان  را در الهامهن به موفت،ت پ،هد 
نگ  را متنهالگب بگه فرهنگگ     ههی مگدیریت دا  اح  فرهنگ الهامهنی خود را ینهالهیی ح برنهمه

برای اینکه مدیریت دان  در الهامهن به ناگو مگثیری    والهامهنی موجود اجرا کند. به مبهرقی
همههنگی الات را به فرهنگ الهامهنی موجود دایته بهید. دی النگ ح فگههی   و بهیداجرا یود

امهنی ح مدیریت دان  به افرادو فرهنگگ الگه   درصد 80( ن،ز به اید نت،جه رال،دند که 2000)
. اا اید رح نوع فرهنگ موجود در االتههی مدیریت دان  مربو   زن به فنهحری درصد 20

 یک الهامهن در موفت،ت مدیریت دان  بم،هر  ،هقی االت. 
ال ح فرهنگگ الگهامهنی در کتهبخهنگه م گی فگع،ف ارایگهبی یگد  االگت.         گفته ید که 

 قند اا: ههی متعددی دارد که مبهر فرهنگ الهامهنی در یک الهامهن نت 
بخشگگد: زنچگگه کگگه  فرهنگگگ الگگهامهنی بگگه کهرکنگگهن الگگهامهنی هگگویتی الگگهامهنی مگگی   .1

قوانگهیی زنهگه در    والگهاد  ههی موفق را برجمته ح زنهه را اا دیگران متمهیز مگی  الهامهن
جابو پرحرر ح نگهداری کهرکنهن به االگتعداد ح خگیق االگت ح کهرکنگهن ن،گز بگه       

 خود حابمتگی مم،تی نمبت به الهامهن پ،دا خواهند کرد.  هنوب
هگهیی کگه دارای    الگهامهن کهرکنهن الهاد:  فرهنگ الهامهنی قعهد گرحهی را زالهن می .2

هه ح اهداا الهامهنی ا مهس قعهگد ح   فرهنگی قوی ح قوانمند همتند نمبت به ارار
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 کنند.   مم ول،ت می
هگهی قوانمنگد    کنگد: الگهامهن   فرهنگ الگهامهنی یبگهي نظگهت اجتمگهمی را قرغ،گب مگی       .3

 .  همتندههی دق،ق  کهری ح کنتر  معرحا به دایتد مع،هرههی الخت
بگه   یهگه  کنگد: الگهامهن   فرهنگ الهامهنی بگه یگکل دادن رفتگهر کهرکنگهن کمگک مگی       .4

فرهنگ قوی به کمک نمودن به امضهی خود برای پگی بگردن بگه ماگ،ط کگهر خگود       
 دهند.   رفتهر زنهن را یکل می

گگاارد: فرهنگگ    مگی  قگأی،ر مم کرد ح مگدیریت    بر حظهیف ح ناوفرهنگ الهامهنی  .5
کند که مدیریت گه کگهری   ههیی برای مدیریت ب،هن می الهامهنی به ایجهد مادحدیت

قواند انجهت دهد. هر ممل مدیر بهید مورد قأی،د فرهنگگ   قواند ح گه کهری را نمی می
واهگد بگود ح اا الگوی    هگه نخ  صوري م گهبق بگه ارار   الهامهنی قرار گ،رد در غ،ر اید

 نخواهد گرفت. قرار اکثریت امضهی الهامهن مورد قأی،د 
قگر بهیگد در    هرگه فرهنگ الهامهنی پویهقر ح منع ف وید  ههی انجهت به قوجه به بررالی

ح الهامهن را در مم،ر پ،شرفت ح قرقی قرار  دهد میبرابر قغ،،راي الریس اا خود حاکن  نشهن 
قوانگد قغ،،گراي را    نگگ الگهامهنی منع گف در الگهامهن مگی     . بنهبراید حجود یگک فره دهد می
خوبی مورد  مهیت قرار دهد ح هموار  الهامهن را در مزیت رقهبتی موفق نگگه دارد. بگرای    به

فرهنگگ  کهحیدنو فهم،دن ح خ ق دان  مورد ن،گها الگهامهن ح ایگهمه زن در م،گهن کهرکنگهن      
 رالد.  فرحری به نظر می یالهامهن

( بگ،د ک ،گه   α<% 5دالگت زمگد  )   بگه  یدار به قوجه به ال ح معنیهه نشهن داد که  بررالی
هگگهی فرهنگگگ الگگهامهنی بگگه مگگدیریت دانگگ  همبمگگتگی حجگگود داردو امگگه یگگدي ایگگد  مثلفگگه

 هه متفهحي االت.   همبمتگی در ب،د مثلفه

 پيشنهادهای کاربردی

داری ب،د مدیریت دانگ  ح فرهنگگ الگهامهنی     به قوجه به اینکه راب ه ممتت،م ح معنی .1
یگود قبگل اا انجگهت هگر اقگدامی در ام،نگه مگدیریت دانگ و          قوصگ،ه مگی   وود داردحج

هه فرهنگ الهامهنی خود را مورد م هلعه قرار دهند ح فرهنگ الهامهنی کگه اا   الهامهن
مد  مدیریت دانگ    وکند را ینهخته ح بر االهس زن مدیریت دان  ب،شتر  مهیت می
 مورد ن،ها خود را انتخهب کنند.  

زم،ز مدیریت دان  در الهامهنو ن،ها به ج ب نظر مدیران ح  ترار موفت،تبه منظور االت .2
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. بنگهبراید الات االگت   االگت ن،ز زموار مفهه،م مربگو  بگه زن در الگ ح کهرینهالگی     
الهای قخصصگی امضگهی    ههی زموایی مشهرکتی در جهت ج ب نظر ح زینه کهرگه 

 الهای یود.   الهامهن نمبت به مدیریت دان  پ،هد 
ذکگر یگود مبهرقنگد اا: مفگهه،م مگدیریت       دهه بهی که در اید کهرگه  اا جم ه مواردی .3

هگه ح   و فرهنگ الهامهنی قمه،م دانگ و همگت  ITدان  در الهامهنو مدیریت دان  ح 
بهیدههو گگونگی ال ح دانشی الهامهن را افزای  ده،مو مشکیي دانشی الهامهن مهو 

 ههی مشهبه.  الهای مدیریت دان  در الهامهن ههی پ،هد  را   ل
هگگهی فرهنگگگ الگگهامهنی ح قب،گگ،د اقگگدامهي   الگگهای ح قشگگریح اهم،گگت مثلفگگه  یگگفها .4

 نفس در کتهبخهنه م ی.  ههی ذی گرح  هید  ح در دالت اقدات برای هم انجهت
ی ب،شگتر بگه   الهازینهبه هدا ههی زموایی برای کهرکنهن ح مدیران  برگزاری کیس .5

 مفهوت مدیریت دان  ح فرهنگ الهامهنی.  

 پيشنهادات  

 ههی دیگر پژحه  در فرهنگ الهامهنی ح مدیریت دان .  د  اا مثلفهاالتفه .1
 االتفهد  اا رحر مشههد  برای ینهالهیی فرهنگ موجود در ما،ط مورد پژحه .  .2
مگدیریت دانگ  بگر     قگأی،ر ههی دیگر فرهنگ الهامهنی در داخل الهامهن ح  بررالی جنبه .3

 رحی زن. 
مخت ف م رح در مگدیریت دانگ    گااری مفهه،م قأی،رانجهت پژحه  پ،رامون راب ه یه  .4

هگهی مخت فگی گگون هگور الگهامهنیو قوانمندالگهایو جوالگهامهنیو مم کگرد          به متولگه 
 الیمت الهامهنی.  ح الهامهنی

 ههیی به کهرکردههی مشهبه کتهبخهنه م ی.  انجهت پژحهشی به هم،د منوان برای الهامهن .5
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دحمگ،د کنفگرانس    وفرایند ک،ف،ت فراگ،ر در رحیهرحیی به مصر دانهیی(. 1382واد )نژادو ج بهقری. 11
 .دانشگه  یزد وم ی مهندالی صنهیس

انتشگهراي   :گهر انصگهریو قهگران  اصو  مگدیریت دانگ و قرجمگه منگو     .(1387برگرحنو برایهن ). 12
  .مثالمه کتهب مهربهن نشر

نگگوزحری در مگگدیریت دانگگ  ح ارا گگه  (. 1386) معتمگگدی مج،گگد ح م گگی ااد و  مگگ،د بهگگرات. 13
 .مج ه مدیریت وراهکهرههیی برای قوالعه

مدیریت دان و قرجمه  م،د مهمگهن الریگتو    (.1384)داحنپوري  قهمسپرحالهکو الرنس ح . 14
 .انتشهراي المتقهران: 

 ب.بهاقه نشر :قهران نویمیو نهمه پهیهن به رحیکردی به قات،ق رحر(. 1387) غیمرفه خهکیو. 15

 الگهختد  برای قاو  به همههنگ مدیریت قعهم یو ریزی برنهمه(. 1382الهراب ) یورینیو خ ، ی. 16
 .(مرکز نشر به حابمته) مهد کتهب :قهران الهامهنو زیند 
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مدیریت دان و قرجمه  م،د ر مهن الریگتو   (.1389)پرحالهک الرنس داحنپوريو قهمس ح . 17
 .انتشهراي الهپکو :قهران

 .انتشهراي رید :مبهنی نظری ح مم ی پژحه  در م وت انمهنیو قهران .(1380) دالحرو م ی. 18
 :مبهنی رفتهر الهامهنیو قرجمه م ی پهراله ،هن ح ال،دمامد امرابیو قهگران  .(1378) راب،نزو االت،فد .19

 .فرهنگی یهه انتشهراي دفتر پژحه 
دمامد ،هن ح الگ ی،پهرالگه ی م  ۀج د الوتو قرجم یوریت رفتهر الهامهنیمد (.1384) فد،االت نزو،راب. 20

 ی.بهارگهن یهه م هلعهي ح پژحه  ۀمثالم :و گهپ اح و قهرانیامراب

 یومامگگگد امرابگ  ال،درفتهر الهامهنیو قرجمگه م گگگی پهرالگگگه ،هن ح    (.1385. )راب،نزو االت،فد پی. 21
 م هلعهي ح پژحه . المهثم

 :گگرانو قهگران  یدحاران ح د،گ فرااد امقرجمه و یت رفتهر الهامهنیریمد (.1385ی.)فد پ،نزو االت،راب. 22
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 مدیریت دان : موفت،ت در اقتصهد جههنی مبتنی بگر اطیمگهيو قرجمگه    .(1383رادینگو زلد ). 23
 .انتشهراي المت:ل ،فیو قهران ،دمامد م

 .انتشهراي المت: ل ،فیو قهران ،دمدیریت دان و قرجمه مامد م (.1387) رادینگو زلد. 24
 .المت انتشهرايقهرن:  یول ،ف مامد م،د قرجمه دان و مدیریت(. 1383.)زلد رادینگو. 25

انگ  ح قع،گ،د   ح دزنهگه   یگهدگ،ری قع،،د منهصگر الات برای خ ق (. 1388) ربهب ی،رانیو بهگرحا. 26
مهندالی در الهامهنو رالهله دکتریو دانشکد  صنهیسو دانشگه  قرب،ت مدرس  یهه رحر انداا 

 .قهران
مون ،بر االهس مد  دن یالهامهن  ابعهد فرهنگ یبررال(. 1388) زاد ،م  ممعودح  و فریبراه،ن م،ر . 27

دانشگگه    یتگی ح رحانشنهالگ  ،مشهدو م هلعگهي قرب  یدانشگه  فردحال م می ، تاا نظر امضهی ه
 .1یمهر  دحر  دهمو  یفردحال

انتشگهراي و قهران: دان  در الهامهن مواییزمدیریت (. 1386) نجفگی مامدر ،میو  م،د ح . 28
 .جهحدانه

 .المتانتشهراي  :تو قهرانیریالهامهن ح مد یمبهن (.1379)ی و م ی،هنرفه. 29

هگهی ایگران بگر االگهس       هگهی نمگخ خ گی در کتهبخهنگه     حفع،ت بخگ  (. 1392) رح ی د و الهه. 30
 .2و یمهر  24دحر   فص نهمه م هلعهي دان  ینهختیو ههی مدیریت دان و  مثلفه

انتشگهراي   :و قهگران ییکگرد اقتضگه  یت رحیریالگهامهن ح مگد   یمبگهن  (.1379) دو  مگد ،مت یاارم. 31
 .دانشگه  قهران

 .23 فرهنگگ ح مم کگرد الهامهنو مج ه دان  مدیریتو یمهر (. 1382) اارمی مت،دو  مد. 32
رالگهله   واالگیمی  یهه بر االهس ارار یالهامهن قب،،د الگوی فرهنگ .(1374اارمی مت،دو  مد). 33

 .دکتریو دانشگه  قرب،ت مدرس
 هگهی  یگه هگه بگر نظر   جدیگد ح قگأی،ر زن   یهگه  هه ح رحر پ،دای  گهل  .(1377االیو مامدرفه ). 34

 .18الهامهن ح مدیریتو نشریه قاو  اداریو یمهر  
قگهنون االهالگنهمه الگهامهن االگنهد ح      (.1386) الهامهن االنهد ح کتهبخهنگه جمهگوری االگیمی ایگران    . 35

 .مهوری االیمی ایرانالهامهن االنهد ح کتهبخهنه ج :قهران وکتهبخهنه جمهوری االیمی ایران
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منگگوان یگگک الگگرمهیه  مگگدیریت دانگگ  بگگه (.1386) معمگگهرااد و غیمرفگگه ح الگگرفراایو مهگگرااد. 36
هگهی مگدیریت ح اقتصگهدو دانشگگه  زااد      ههی پویهو احل،د همگهی  قگها    االتراقژیک در الهامهن
 .االیمی حا د زالتهرا

 و قهگران: هگه  مدیریت دانگ  در الگهامهن  احری (. د1387فه،می ) مامدرفهنهصگر ح  وال هی ،فال. 37
 .انتشگهراي زراد

ههی صگنعتی   در الهامهن دان  مدیریت طرا ی الگوی ارایهبی ال ح (.1385) و ک،وان،هنق  یه . 38
 ي.قات،ته ح م وت و دانشگه  زااد االیمیو حا دیدکتر نهمه ایرانو پهیهن

رجمه دکتر براح فرهی بوانجهنی ح ح رهبریو ق یالهامهن مدیریت فرهنگ (.1382) یهیدو ادگهر. 39
 .ال،مهی جوان :الدید نوری نجفیو قهران یمس

 .نشر قوسیو قهران: الهامهن مدیریت فرهنگ (.1387م وی کهظمی ) مهدیو فتهح ح ااد  یفیر. 40
م هلعگه:   مگورد )ح مدیریت دانگ    یالهامهن راب ه ب،د فرهنگ (.1390) و ا مد ح دیگرانیصهدق. 41

 .(نژاد قهران ههیمیب،مهرالتهن یه،د 

مگدیریت دانگ  در    ،ریکگهرگ  فگرحري بگه   (.1387)صگهلای اب،هنگه    الگه،ی صگهدقیو فریگته ح   . 42
 .11یمهر  ههو مههنهمه صنعت برقو  الهامهن

 .7یمهر   الهامهنیو دان  مدیریت دان و مدیریت اصو (. 1384) مهد  ص واقیو. 43

 .مرکز زموار مدیریت دحلتی :قهرانگهپ اح و و یالهامهن فرهنگ (.1372) طوالیو مامدم ی. 44

مدلی برای مدیریت  ی دحلتی؛هه مگگدیریت دانگگگ  در الهامهن(. 1384م ،رفه )مهد  ص واقیو . 45
 .رالهله دکتریو دانشگگه  میمگه طبهطبهییو دان 

ی انتشگهراي فرایگنهخت   : رکت به فگراالوی دان و قهران؛ مدیریت دان  (.1383) فریبه مدلیو. 46
 .اندیشه

 رحیکگردی  منگوان  بگه  دانگهیی  مدیریت(. 1386) ینهحر بهزادح  قهدری االمهم،ل ومرقضی فرجیو. 47
 زااد دانشگگه   مگدیریتو  ریگته  وجگوان  بهیگگه   همگهی   الهامهنیو کهرزفرینی قوالعه در نوید

 .ف،رحاکو  حا د االیمی

قگدب،رو   دانشگرو مههنهمه ن،رحههیمدیریت:  ح راهبری(. 1380) یوالفیل،ی ح م ،رفه  فریدحن،هنو. 48
 .119یمهر 

و االگتترار مگدیریت دانگ     ح یالهامهن  بررالی راب ه ب،د موامل فرهنگ (.1391) کهظمیو الع،د. 49
کهرینهالگگی اریگگدو  نهمگگه یگگهنو په(المگگه غ،رانتفگگهمی الگگهامهن مگگدیریت صگگنعتیثموردکگگهحی م)

 .کهرالمه زموار مهلی غ،رانتفهمی ثم ودانشکد  م وت انمهنی ح پهیه
صگدیته   مگدیریت دانگ  اا دیگدگه  یگک االگتراقژی قجگهریو قرجمگه        .(1383) کهلمتو کهر . 50

 .18و یمهر  یرالهن ا مدی فص،حو فص نهمه م وت اطیع
  بگه االگتترار مگدیریت دانگهیی در گگرح      یالگهامهن   بررالی راب ه فرهنگگ  .(1384کرمیو متداد ). 51

نشگد و دانشگگه     گگهپ  وکهرینهالگی اریگد   هنهمگ  یهنبهمد: مرکز بهمد خودرحو په یخودرحالها
 .دانشکد  رحانشنهالی ح م وت قرب،تی :قهران

 .49 مدیریت دان و مج ه قوالعه مدیریتو یمهر  (.1389) مامدرفه وپورکرمی . 52
 .4یمهر   م میو ارقبه  مههنهمه امرحاو ههی الهامهن ن،ها دان و مدیریت(. 1385) ندا کریمیو. 53
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ح مگگدیریت دانگگ  در  یالگگهامهن بررالگگی راب گگه بگگ،د فرهنگگگ(. 1391) و  مگگدااد  حرای گ گگی. 54
کهرینهالی اریدو دانشگکد  رحانشنهالگی ح م گوت     نهمه یهنههی ممتتر در یهر قهرانو په کتهبخهنه

 .دانشگه  میمه طبهطبهیی وقرب،تی

م گی   مگدیریت دانگ و قرجمگه    (.1382)رحمهگهردي   کگهی رحب ح االگتفهن   وگ، بريو پرحالگت . 55
 .نشر یم رحن :خوا و قهران  م،نی

مدیریت دان  در  کنند  ،لبررالی موامل قمه(.1386بهبهیی )خهن  یم الجوردیو ال،دج ،گل ح . 56
دانشگگه  یگه،د   مدیریت ح  مگهبداریو   کهرینهالی اریدو دانشگکد  نهمه یهنکهریو په ههی ،مق

 .بهشتی قهران
م هلعه )ح مدیریت دان  در الهامهن  یالهامهن بررالی راب ه فرهنگ (.1388) اکبر و م یمج،دیهن. 57

دانشگگه    وکهرینهالی اریدو دانشگکد  م گوت انمگهنی    نهمه یهنپه (وخودرح یرانموردی: یرکت ا
 .پ،هت نور االتهن قهران

قهگران:  رحیکردی جهمسو ؛ مدیریت دان (. 1387الباهنی ) مامدصهدقح  مامدی فهقحو اصغر. 58
 .پ،هت پویهانتشهراي 

رهبگری در   یهگه  ح الگبک  یالگهامهن   بررالگی راب گه فرهنگگ   (. 1387همکهران )ام،د ح  مظفریو. 59
 .ر زموار مهلید یزیر دانشگه  ایرانو فص نهمه پژحه  ح برنهمه

 .25و فص نهمه مدیریت دحلتیو یمهر  یالهامهن  مدیریت فرهنگ (.1373) ااد و جعفر ممی. 60

فرهنگگگ الگگهامهن ح مگگدیریت دانگگ و  یهگگه بررالگگی راب گگه مثلفگگه (.1390) و زراحنع،مگگی مجگگد. 61
 .دانشگه  پ،هت نور االتهن قهران وکهرینهالی اریدو دانشکد  م وت انمهنی نهمه یهنپه

الهای مدیریت دان  در یرکت زب ح قوالگعه ن،گرحی ایگرانو     نتهیگ پ،هد  (.1385) حااري ن،رح. 62
 .نشر حااري ن،رح

گگرح    وح مدیریت دان  بگر گگهبکی الگهامهن    یالهامهن  فرهنگ ،ریقأ(. 1390) و فهطمههورمن . 63
 .کهرینهالی اریدو دانشگه  میمه طبهطبهیی نهمه یهنبهمد خودرحو په

منگهبس   یگزی ر ینهالهیی ح قدحید موامل مثیر بر گرخه ممر نظگهت برنهمگه  (. 1382و م ی )پور یا،ی. 64
الگهامهن   وکهرینهالگی اریگد   نهمگه  یگهن مگدیریت اجرایگیو په   ح بنگه  به رحیکرد مدیریت دانگهیی 

 .مدیریت صنعتی

مگگدیریت دانگگ  در  الگگهای ینگگهرهبگگران الگگهامهنی در نههد نتگگ  ح قگگأی،ر (.1384) .تاچ. ایگگوو . 65
 .مج ه الکترحن،کی مرکز اطیمهي ح مدارک م می ایران وههی کنونی الهامهن
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