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 :مقدمه

 منظور به استراتژي یك دانش مدیریت و (2112، 1قرن بیست و یکم، قرن دانش و اطالعات است. دانش قدرت است)یانگ لینا

(، معتقدند که 2112)3مارکز و سیمون (2112 ،2یامایر و سوگی  مه)باشد می دانش حیاتی منبع از پشتیبانی و دستیابی خلق،

 سازي چرخه مدیریت دانش در سازمان، یکی از عواملی که باید به آن توجه بسیاري نمود، فرهنگ سازمانی است. براي پیاده

 :شناسی روش

 را تحقیق این آماري جامعه. است گرفته انجام میدانی بصورت که باشد می همبستگی نوع از و توصیفی حاضر، تحقیق روش

 تصادفی گیري نمونه روش به افراد این از نفر 222 تعداد و دادند تشکیل نفر 642 تعداد به جوانان و ورزش وزارت کارکنان کلیه

 و( 2111)دنیسون سازمانی فرهنگ استاندارد پرسشنامه دو از ها، داده آوري جمع براي. شدند انتخاب تحقیق نمونه عنوان به

 نمودارها معیار، انحراف میانگین،)توصیفی آمار از ها داده تحلیل و تجزیه براي. شد. استفاده( 2116)حداد جوزف دانش مدیریت

 .شد استفاده( متغیره چند و ساده رگرسیون پیرسون، همبستگی و اسمیرنوف کلموگروف  آزمون)استنباطی آمار و( جداول و

 :ها یافته

 ي رابطه جوانان و ورزش وزارت کارکنان دانش مدیریت و سازمانی فرهنگ بین که داد نشان پیرسون همبستگی ضریب نتایج

 به قادر سازمانی فرهنگ هاي مؤلفه که داد نشان متغیره چند رگرسیون نتایج همچنین. دارد وجود داري معنی و مثبت

 باشند. می دانش مدیریت دار معنی بینی پیش

 :گیری نتیجه

 داشته مؤثري نقش کارکنان دانش مدیریت افزایش در تواند می سازمانی فرهنگ که گرفت نتیجه توان می نتایج، به توجه با

 . است ضروري سازمانی فرهنگ به ویژه توجه سازمان، این در دانش مدیریت چرخه سازي پیاده براي دیگر، بیان به. باشد
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