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Abstract  

The purpose of this research was to identify the effective factors in the 

establishment and implementation of knowledge management in Tehran 

education. The research methodology was applied in terms of purpose and 

qualitative and quantitative (mixed) in terms of information gathering. The 

statistical population of the study consisted of two parts including the experts and 

all teachers working in Tehran education during the academic year 2017-2018 

(45525 teachers). The sample of the research was 25 experts who were 

purposefully selected and 380 teachers (134 women and 246 men) who were 

selected based on the Cochran’s formula by simple random multi-stage cluster 

sampling. In order to collect data, a semi-structured interview and a researcher-

made questionnaire were used based on the 5-point Likert scale. In addition, the 

validity of the questionnaire was confirmed by the experts; all components were 

calculated to range from 0.69 to 0.78 by using of factor analysis, which showed 

the validity of the tool. The reliability coefficient of the questionnaire was 

calculated 0.89 based on Cronbach's alpha. In order to analyze the data, NVivo 

software was used for coding (open, axial and selective coding) and SPSS, Lisrel 

and Smart-PLS software for t test, exploratory and confirmatory factor analysis 

Test. The main results of the research showed that the effective factors in 

establishment and implementation of knowledge management in Tehran 

education were respectively: "Cultural", "Organizational", "Human", 

"Economic", "Political" and "Technological" factors. 

Keywords: Education, Establishment of Knowledge Management, 

Implementation of Knowledge Management, Knowledge Management.
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سازی و استقرار مدیریت دانش در  شناسایی عوامل مؤثر بر پیاده

 وپرورش شهر تهرانآموزش
 

 

 

 چکیده

وپرورش  دانش در سازمان آموزش   یریتو استقرار مد   سازییاده عوامل مؤثر در پ  ییپژوهش شناسا  ینهدف از ا

( یخته)آم یو کم یفیاطالعات ک یآورجمع  یوهو از نظر ش یشهر تهران بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربرد

آمار جامعه  آموزش   یبود.  حوزه  صاحبنظران  شامل  بخش  دو  در  در  معلم  یهکلو وپرورش  پژوهش  شاغل  ان 

پژوهش در بخش    ینفر بود. نمونه آمار  45525به تعداد    1397-1396  یلیتحصوپرورش شهر تهران در سال آموزش 

زن    134)  نفر   380براساس فرمول کوکران    ینفر بودند که بطور هدفمند انتخاب شدند و در بخش کم   25  یفیک

نمونه   246و   روش  به  که  بودند  تصادف   یاچندمرحله  یاخوشه   یریگمرد(  منظور    یو  به  شدند.  انتخاب  ساده 

استفاده    ایینه پنج گز   یکرتل  یف ط  یساخته بر مبناو پرسشنامه محقق   ساختاریافتهیمهها از مصاحبه نداده   یگردآور

با استفاده از    ییدپرسشنامه توسط ده نفر از متخصصان تأ   ییو محتوا   یصور  ییروا   کهین . عالوه بر ا یدگرد  شد؛ 

  یباال ییقرار دارند که نشان از روا 78/0تا  69/0ها در بازه مؤلفه  یکه تمام یدمحاسبه گرد یزن یهگو  یعامل حلیلت

  یه . به منظور تجز یدمحاسبه گرد  89/0کرونباخ    یپرسشنامه بر اساس آلفا  ینا  یاییپا   یبضر   ینابزار داشت. همچن

  ی اکتشاف  یعامل  یل( و از آزمون تحلینشیو گز  یمحور  از،)ب  یکدگذار  یبرا   NVivoافزار  ها از نرمداده   یلو تحل

  پژوهش  یجنتا  ینتراستفاده شد. عمده   Smart-PLSو    SPSS  ،Lisrel  یاز نرم افزارها  یریگبا بهره   ییدیأو ت

عوامل  تر از حد متوسط است. همچنین  وپرورش شهر تهران پایین وضعیت مدیریت دانش در آموزش نشان داد که 

پ در  مد   سازی یاده مؤثر  استقرار  آموزش   یریت و  در  ترتدانش  به  تهران  شهر  عواعبارت   یبوپرورش  از:    امل ند 

»فناور  «یاسی»س  ،«ی»اقتصاد  ،«ی»انسان  ،«ی»سازمان   ،«ی»فرهنگ بنابرا «یو  در    یریتمد  یزمان   ین،.  دانش 

 . یرند که عوامل مذکور بطور همزمان مورد توجه قرار گ یابدی وپرورش استقرار م آموزش 

سازی مدیریت دانش، دانش، مدیریت  وپرورش، استقرار مدیریت دانش، پیادهآموزشواژگان کلیدی:  

 دانش
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 مقدمه

  ، یو معال  ی عی رب ) استی  امروز  یها سازمان  یژگیو  نیاز بارزتر  یک ی  یمحوردانش و دانش 

گیر بوده است.  « در جهت رسیدن به رشد و توسعه همواره چشم1نقش »دانشچراکه    ؛(1391

سازمان در  موجود  دانش  مهمامروزه  از  سرمایهها  آنترین  میهای  تلقی  و    نقوی) شودها 

به    هامحوری، دانش تنها منبع متمایزکننده سازمان همچنین در عصر دانایی.  (1388زاده،  شفیع

ها امری ضروری است. مزیت رقابتی مبتنی بر دانش،  رود و برای مزیت رقابتی آنشمار می 

می افزایش  آن  یادگیری  قدرت  بداند،  بیشتر  سازمانی  چه  هر  چون  است؛  یابد. پایدار 

هایی  های یادگیری برای سازمانی که دارای مزیت دانشی است در مقایسه با سازمانفرصت

 ,Zack) یادگیری را دارند اما فاقد آن دانش هستند، بسیار ارزشمندتر استکه همان فرصت  

جاری بودن تمایل به کسب دانش و یادگیری در زندگی انسان موجب شده است  (.  2000

که مفید بوده دریغ نکند، اما با گذشت   که حتی در قرون ابتدایی نیز از آموختن چیزهایی

د اهمیت  روزافزون  افزایش  شاهد  سیستمزمان،  در  یادگیری  و  هستیم.  انش  اجتماعی  های 

ها  به سازمان  3ای در مجله فورچون طی مقاله  1994در سال    2بیهوده نیست که تام استوارت 

دانش را   4و دراکر « دانند بیش از آنچه دارند اهمیت بدهندبه آنچه می»کند که یادآوری می

 (.  1394کند« )الهیاری، یهای رقابت در جامعه مدرن معرفی مبه عنوان »پایه

ها مرتباً به دنبال  در دنیای پرتالطم و به سرعت در حال تغییر امروز، افراد و مدیران سازمان

ترین عوامل محرک برای دستیابی به  کسب دانش جدیدند؛ چون بدون تردید، یکی از مهم

« به یکی  5انش اهداف استراتژیک در هر سازمانی، داشتن دانش است. از این رو، »مدیریت د

  (.1392)آشنا و همکاران،   های موفق امروزی تبدیل شده استاز وظایف کلیدی سازمان

دو   که  چرا  است؛  گرفته  قرار  توجه  مورد  بیستم  قرن  آخر  دهه  از  دانش  مدیریت  عبارت 

شود. تعاریف بسیار متعددی  اصطالح »مدیریت« و »دانش« در متون مختلف به وفور دیده می

انش وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود مناسب است. برای مثال، داونپورت  از مدیریت د

گذاری  تا به امروز مدیریت دانش را به عنوان »فرایند جذب، توسعه، به اشتراک  1994از سال  

 
1. knowledge 
2. Tom Stewart   
3. Fortune 
4. Drucker   
5. knowledge management 
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است نموده  مطرح  سازمانی«  دانش  از  موثر  استفاده  اولین    (.Breznik, 2018) و  از  یکی 

ارائه شد. وی دانش را به دو دسته    1توسط پوالنی  1948دانش در سال  ها در مورد  بندی تقسیم

دانشی است که  تقسیم  3و دانش ضمنی   2دانش آشکار  یا آشکار  نمود. دانش صریح  بندی 

توان آن را به صورت مکتوب و مستند بیان نمود. دانش صریح قابلیت کدگذاری دارد و می 

ها و قواعد کار  به شکل خصوصیات، دستورالعملتوان به شکل کلمات و اعداد و نیز  را می

بودالیی،  )شریف تبدیل کرد به    .(1387زاده و  اما دانش ضمنی، دانشی شخصی است که 

توان آن را مستند و کدگذاری نمود. به همین دلیل انتقال آن بسیار مشکل است.  سختی می

 (. 1394ان است )اللهیاری،  های کارکن این نوع از دانش بیشتر ناشی از تجارب زیسته و مهارت

به نقل از جزیری،    1996)پوالنی،   دانش آشکار و ضمنی دو دسته از دانش انسانی هستند

شود. اگر سازمانی بتواند دانش  به افراد مربوط می   (؛ زیرا دانش  آشکار و ضمنی اساسا2018ً

ا در اختیار  طوری که آن رضمنی مجموعه کارکنان خود را به دانش آشکار تبدیل کند، به

ها هم بتوانند در راستای اهداف سازمان از آن دانش  همه کارکنان سازمان قرار دهد و آن

تواند  استفاده کنند، در حقیقت سازمان به مدیریت دانش دست پیدا کرده است. سازمان می

ها و عملیات اجرایی مشترک به خوبی بهره ببرد. از  گیریاز چنین مدیریت دانشی در تصمیم

انسانی عجین شده است، چهار عنصر کلیدی  آ منابع  با مدیریت  نجایی که مدیریت دانش 

»یادگیری سازمانی«   »مدیریت دانش« و  انسانی«،  منابع  »مدیریت  »مدیریت سرمایه فکری«، 

بدین ترتیب، مدیریت دانش  (.  Bain & Swan, 2011)اند  به هم مرتبط  وجود دارد که معموالً

وپرورش نه تنها با  بدیلی را ایفا نماید؛ چرا که آموزشتواند نقش بیوپرورش میآموزشدر  

های فکری آتی جامعه  »دانش و یادگیری« و »مدیریت« آن سروکار دارد، بلکه باید سرمایه

به گونه  پیشرفت و توسعه همهرا  بتوانند در جهت  تربیت کند که  های  جانبه کشور گام ای 

 مؤثری بردارند. 

وپرورش امری دغدغه پژوهشگران از آنجایی شروع شد که مدیریت دانش در آموزش

وپرورش نیازمند آن است تا نسبت به ایجاد خالقیت و انتقال  حیاتی است؛ چرا که آموزش

های آموزشی  همچنین سازمان (.Songsangyos, 2012)دانش به افراد جامعه پاسخگو باشد 

 
1. Polanyi 
2. explicit knowledge 
3. tactit knowledge 
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نیازمند   خود،   با تغییرات محیط رقابتی پیرامون  سازگاریتوسعه و    ،بقا  منظور ه  ب  و غیرآموزشی

مدیریت دانش  (؛ چرا که  1395)امیری،    اثربخش مدیریت دانش هستند  راهبردهایاجرای  

چالش  به  و  است  تکامل  حال  در  سرعت  به  که  است  اخیر  رویکردی  در  های  مدیریت 

  زیادی   توجه  مستمر،  نوآوری  با   همراه  ها، آن  اثربخشی  بهبود   و  کارایی   افزایش برایها  سازمان

 (. Davenport & Grover, 2001) را به خود جلب کرده است

د مدیریت  و  میدانش  ایفا  سازمان  در  کلیدی  نقش  با انش  جدانشدنی  ارتباط  و  کنند 

کنند. بنابراین، تدوین راهبرد سازمانی باید مدیریت راهبردی و راهبردهای سازمانی برقرار می

های فکری و دانش سازمانی صورت گیرد تا مزیت رقابتی پایدار به وجود  با توجه به سرمایه 

هایی است که بیش  وپرورش از جمله سازمان(. آموزش1387بودالیی، زاده و )شریف آورد

های فکری و منابع انسانی سروکار دارد؛ چرا که  از هر سازمانی با دانش، یادگیری، سرمایه

وپرورش بهره نبرد. لذا مدیریت دانش توان یافت که از بروندادهای آموزشسازمانی را نمی

ای توسعه،  اتی است؛ زیرا آرزوی دیرینه هر جامعهوپرورش امری ضروری و حی در آموزش

بدیهی   و  است  ارزشمند  و  فرهیخته  داشتن شهروندانی  و  آن جامعه  افراد  تعالی  و  پیشرفت 

زمینه در  پیشرفتی  و  توسعه  هر  اجتماعی،  است،  اقتصادی،  فرهنگی،  از جمله  مختلف  های 

صمیمات صحیح اتخاذ نمایند سیاسی مستلزم داشتن افرادی مبتکر و خالق است که بتوانند ت 

 وپرورش فعال و پویاهای آموزشریزی صحیحی داشته باشند که این منوط به نظامو برنامه

 (.  1387)فردانش،  ستا

ها  از آنجایی که در دنیای رقابتی امروز، دانش به عنوان منبع راهبردی بسیاری از سازمان 

اجرپیاده  (.Bareny, 1991)  گرددمحسوب می تواند  ای اصول مدیریت دانش میسازی و 

گر در ثبات  عنوان تسهیلتواند بهمنجر به افزایش کارایی و اثربخشی سازمان گردد و حتی می

و پایداری سازمان به خدمت گرفته شود. به همین منظور، بسیاری از نویسندگان به تسهیم  

؛  Alavi & Leidner, 2001) کید دارندأفرد تدانش برای خلق یک مزیت رقابتی منحصربه

Boer & Van Baalen, 2011  ؛Kita, 2008  ؛Bahrs, 2010  ؛Rohde & Sundaram, 

 طور که باید و شاید به مقصود نرسیده استهای مدیریت دانش آناما بیشتر پروژه  (.2011

(Miklosik & Zak, 2012.)    دانش استقرار  مدیریت  به  که  است  کاربردی  رشته  یک 

دستهفرآیندهای   و  تلخیص  سازماندهی،  انتخاب،  برای شناسایی،  ضروری  اطالعات  بندی 
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ای که عملکرد کارکنان و مزیت رقابتی سازمان را  پردازد، به گونه کسب و کار سازمان می

دسته و  ببخشد. حفاظت  حیاتی  بهبود  بسیار  امروزی  دنیای  در  ویژه  به  سازمان  دانش  بندی 

آمیز در اقتصاد امروز، مجبورند با دانش همچون سایر  تها برای رقابت موفقی است. سازمان

گونهسرمایه به  جایگزین،  غیرقابل  و  راهبردی  شایستگی های  به  که  کنند  برخورد  های  ای 

 (.  1397)حسنلو و گلرد،  شان کمک کنندمحوری

 با زیرا  رود؛می بشمار جامعه  در تغییر و توسعه هرگونه زیربنای و اساس مدرسهاز طرفی 

استعدادها، و تربیت   آموزان دانش  در مسئله حل قدرت و خالق تفکر خالقیت، شکوفایی 

 ,Change) شودمی  رهنمون توسعه و بالندگی سمت شکوفایی، به تدریج به جامعهاست که 

از آنجایی که مدیریت دانش روشی را برای  (.  1397؛ به نقل از صفری و همکاران،  2011

سازی  دهد، و پیادهها در سازمان ارائه میابتکارات مدیریت و رویهدرک روشن و جامع از  

کارکنان خالقیت  افزایش  به  منجر  سازمان  در  دانش  مدیریت  استقرار   & Sigalaa) و 

Chalkitib, 2015  ،)افزایش نوآور (Mardani et al, 2018  ،)و بکارگیری    افزاریتوسعه نرم

سازی  در عوامل مؤثر بر پیادهردد و از طرفی،  گ( میRicardo et al, 2018) درست فناوری

این  و استقرار مدیریت دانش در آموزش مهم و    پژوهشوپرورش ابهام وجود دارد، انجام 

تواند تصویر روشنی از وضعیت موجود مدیریت می  پژوهش ضروری است؛ چراکه نتایج این  

استقرار مدیریت دانش  سازی و  وپرورش ارائه دهد و عوامل موثر بر پیادهدانش در آموزش

برنامهدر آموزش و  برای سیاستگذاران  منشور راهنمایی  ریزان  وپرورش را شناسایی کند و 

بهره با  بتوانند  تا  کند  فراهم  کشور  آموزشی  در  نظام  را  دانش  مدیریت  آن  از  گیری 

نمایند.  آموزش نهادینه  و  ساخته  مستقر  کشور  به  وپرورش  پاسخ  دنبال  به  پژوهشگران 

   زیر بودند: هایپرسش 

وپرورش شهر تهران  دانش در سازمان آموزش  تیریمد  سازیادهی عومل مؤثر در پالف(  

 ند؟ اکدام

رورش شهر تهران با توجه به  وپدانش در آموزش  تیریاستقرار مد  یکنون   تی وضعب(  

 عوامل استخراج شده چگونه است؟

هایی که در این زمینه انجام تحقیق به پژوهش  های پرسش منظور پاسخ به  در همین راستا به

 شود.  شده، پرداخته می
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و رحیم فرسانی  مطالعه1399) پوربابایی  در  »بررسی(  با هدف  بر    ینوآور  ری تأث   ای  باز 

باز    ینوآور« دریافتند که  دانش   تیریمد  یندهایدر نظر گرفتن فرآ  با  دانش   تیریمد  یاجرا

فرآ(  56/0) ری تأث  ن یشتری ب بر  ودانش    تیریمد  یندهای را  بر  (  25/0) ری تأث  ن یکمتر  دارد  را 

    دارد.دانش  تیریمد یاجرا

همکاران و  »1399) استرکی  هدف  با  پژوهشی  در   ت یریمد  یسازادهی پ  یسنج امکان( 

س در  که  اطالعات   یهاازماندانش  رسیدند  نتیجه  این  به  رتبهی«  و    هارساختیز  یبنددر 

اول  دانش در سازمان، هدف  تیریمد  یسازادهی پ  یهاملزوم  مرتبه  در  راهبرد سازمان  و  ها 

قرار    تی اهم   ،یدر مراتب بعد  زی ن   یساختار سازمان  و  یفّناور ،یبوده و فرهنگ سازمان  ت ی اهم

دریافتند که  دارند.   بهمچنین  سازمان،  موضوعات   شتری در  به  مد  ری نظ  یافراد  از   رانیاستفاده 

 یبرا  رانیمد  ب ی و ترغ   قیتشو  ، یقاتی تحق  یدر سازمان، تعامل با مراکز علم  متعهدمتخصص و  

دانش    تیریسازمان نسبت به مد  یسطح باال  رانینگاه مد  رییدانش، تغ  تیریمد  یری کارگ به

  اند.روز اشاره کردهو به شرفتهی پ زاتی و استفاده از تجه

دانش   یریتعوامل استقرار مد  یبررس( در پژوهشی با هدف »1399) بهلولی و همکاران

انتقال  ی« دریافتند که  کاوداده  هاییکوپرورش شهرستان دورود با استفاده از تکندر آموزش

سزا  هکارکنان، نقش ب  یشنهاداتاز نظرات و پ  یرانو استفاده مددانشگر  دانش، حفظ کارکنان  

عمده  مد  یاو  استقرار  آموزش  یریتدر  در  ادانش  چراکه  یم  یفاوپرورش  حفظ  نمایند؛ 

دانش  مکارکنان  باعث  تجرب  گرددیگر  امهارت  یات،که  در  نهفته  دانش  و  از    ینها  افراد 

کارکنان سبب   یرافراد و سا  ین که استفاده از دانش و نظرات اآن یگرنرود و د یرونسازمان ب

 .گرددمیانتقال دانش در سازمان و به دنبال آن باعث  ظهور دانش در سازمان

»  پژوهشی( در  1399) طرحانی با هدف  پ  یلعوامل دخ  ییشناساکه  نظام    سازییادهدر 

ند  ااثرگذار عبارتعوامل    ینترمهمی« انجام داد دریافت که  دفاع  یعدانش در صنا  یریتمد

سازمان »  از: یامدها«.  پ»و    « راهبرد»  ی«،فناور »،  « کارکنان »  یندها«،فرآ»  ی«،رهبر»  ی«،ساختار 

کهبه سازمان  طوری  پ  یتاهم  ترینیش ب  یساختار  د  یتاهم   ین کمتر  یامدهاو  از    یدگاه را 

  دانش داشته است.  یریتمد سازییادهخبرگان در پ 

همکاران  پوریعل دی رش   تیریمد  یاجرا  ری تأث   یررس ب»  با هدف  پژوهشیدر    (1398) و 

های آن  لفهؤی« دریافتند که اجرای مدیریت دانش و هر یک از مدانش بر عملکرد سازمان
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سزایی در عملکرد سازمانی کارکنان دارد که در این میان استراتژی مدیریت دانش  ثیر بهأت

   بیشترین همبستگی را با عملکرد سازمانی کارکنان دارد. 

دانش با استفاده    یریتبلوغ مد  یابیارزخود با هدف »  پژوهش ( در  1398) عفتی و سرمدی

در استقرار مدیریت   یازامت   ترینیین و پا  ین ترباال دریافتند که    یایی«آس  یوراز مدل سازمان بهره 

  است.   ی«دانش  یندفرا»و    « اطالعات  یفناور یارهای »مربوط به مع   یببه ترتدانش در سازمان  

ز  تمرکز دانش  یندهایفرایربر  دانش    یمتسه   ی،نگهدار  یری،کارگ به  یرنظ  ی،چرخه  خلق  و 

با  یحاک سازمان  که  بود  آن  وضع  یبرا  یستیاز  پموجود  یتبهبود  به  نسبت    سازی یاده، 

ا  ییراهکارها برا  یک   یجادهمچون  مشخص  و    یتدانش)حما  یریتمد  یراهبر  یساختار 

  یق دانش( از طر  یری و بکارگ  یمتوسعه فرهنگ به تسه   ش،دان  یریتمد  یندهای از فرآ  یبانی پشت 

مد  ی،خبرگ  یهاانجمن   یل تشک جار  یریتتوسعه  پروژه،    یر نظ   ییابزارها  سازی یدانش 

 . یددانش و... اقدام نما ی هاتجارب خبرگان، کافه  یمستندساز

 تیریمد  یسازاده ی عوامل مؤثر بر پای با هدف »( در مطالعه1398) الدینی و همکارانقطب

و روش تعامل    طیبا مح  شانی هادر نحوة تعامل  ست یبایکارکنان می« دریافتند که  دانش سازمان

  ، ی فرهنگ  ی هابستر الزم در خصوص تعامل  جادیبا ا  انجام دهند و  یخودشان بازنگر  ن یدر ب

  ی افراد دانش   ن یب  یو ارتباط   یاطالعات   یهاشبکه  یاندازو روابط متقابل کارکنان و راه  یاجتماع 

کارکنان را    یاشکال مختلف دانش موجود در منابع دانش  قیتلف  یبرا  ی مناسب   طیسازمان، مح

  ی ساز ادهی عامل مؤثر بر پ  ن یترها و روابط متقابل کارکنان« مهم»تعامل  همچنین . نمایندفراهم  

فرد  است و  ی دانش سازمان  تیریمد م  تیاهم  نیکارکنان« کمتر  ی»تعهد    ی تمام  انی را در 

   است. دهعوامل موجود به خود اختصاص دا

  یوردانش و بهره   یریترابطه مد  یبررسخود با هدف »  پژوهش ( در  1397) حسنلو و گلرد

  ینب« دریافتند که  در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان  ی نوآور  یاسازمان با نقش واسطه 

رابطه معنادار وجود دارد.    4/0با اثر کل باالتر از    یسازمان  یوربهره  یش دانش و افزا  یریتمد

افزا  یقابل قبول  یانقش واسطه  71/0ی  همبستگ   یببا ضر  یمولفه نوآور  ی،از طرف   یش در 

 اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان دارد.   یوربهره

شناسایی و تبیین پیشایندهای توانمندسازی منابع انسانی  ( در مطالعه خود با هدف »1397) فالح

را شناسایی    سازی« »عوامل فرهنگی« و »ظرفیت« دو عامل مهم از قبیل  با رویکرد مدیریت دانش
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نمودند که نقش مهمی در توانمندسازی کارکنان در جهت مدیریت دانش در سازمان بازی  

 کنند. می

سازی و استقرار مدیریت دانش  شناسایی موانع پیاده ( در مطالعه خود با هدف »1394) اللهیاری 

ر مدیریت دانش  « نه عامل را شناسایی کرد که مانع از استقراای نوینهای داده در شرکت پایانه

ند  اگردد که به ترتیب میزان نقشی که داشتند، عبارتای نوین میهای دادهدر شرکت پایانه 

و   »حقوق  فرهنگی«،  »عوامل  سازمانی«،  »عوامل  تشویق«،  و  »حمایت  »توانمندسازی«،  از: 

انسانی«، »اعتماد«، »عوامل تکنولوژیکی« و »دانش  می مزایا«، »عوامل  این  ان  محوری« که در 

سازی و استقرار  محوری کمترین نقش را در پیادهعامل توانمندسازی بیشترین نقش و دانش 

 نمودند.  مدیریت دانش در شرکت مذکور ایفا می

شناسایی و تبیین نقش عوامل  ( در مطالعه خود با هدف »1393) کریمی بروجنی و همکاران

های  لفه ؤدریافتند که عوامل سازمانی و زیرم«  فرهنگی مؤثر بر اجرای مدیریت دانش در سازمان

در   سزایی  به  نقش  دانش  تسهیم  فرهنگ  اعتماد،  فرهنگ  یادگیری،  فرهنگ  قبیل  از  آن 

 کنند.  مدیریت دانش سازمان بازی می 

 یریت مد  سازییاده موانع پ  ییشناساای با هدف »( در مطالعه1392) زاده و ادهم هاشمیقلی

مدیریت کلیدی    موانعبه عنوان    را  هشت عامل اصلی ،  کارکنان  از دیدگاه«  دانش در دانشگاه 

دانشگاه   در  که  هب.  کردندشناسایی  دانش  مهمطوری  بر  ناظر  که  عوامل  موانع  این  ترین 

به  هستندفرهنگی، شناختی، ساختاری و فنی در اجرای موفق مدیریت دانش در دانشگاه    ،

کارمند، ماهیت وظایف، تعامل  -طه مدیرند از سیستم پاداش، راباعبارت  شانترتیب اولویت 

اجتماعی، آموزش و یادگیری، اعتماد و صداقت، آشنایی با مدیریت دانش و پشتیبانی فنی.  

- که بین سیستم پاداش با ماهیت وظایف و آموزش و یادگیری، رابطه مدیر  دریافتندهمچنین،  

داری وجود  تگی معنیکارمند با اعتماد و ماهیت وظایف با آشنایی با مدیریت دانش همبس

  دارد.

بررسی رابطه بین عوامل کلیدی سازمانی ( در مطالعه خود با هدف »1392) حبیبی و بصیری

»فناوری اطالعات«، »فرهنگ سازمانی«،  های نظامی و مدیریت دانش در سازمان « چهار عامل 

انش سازمان  »ساختار سازمانی« و »آموزش منابع انسانی« را شناسایی کردند که در مدیریت د

 نقش دارند. 
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( در مطالعه خود با هدف »تبیین ارتباط بین مدیریت دانش با  2018) مردانی و همکاران

و  دانش  مدیریت  بین  معناداری  و  مثبت  رابطه  که  دریافتند  سازمانی«  عملکرد  و  نوآوری 

وبه  عملکرد سازمانی وجود دارد که نه تنها بر نوآوری در سازمان اثرگذار است، بلکه به ن

سازمانی   عملکرد  به  می  نیزخود  مطالعه  کمک  نتایج  همچنین  و  که    هاآنکند.  داد  نشان 

طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق افزایش قابلیت نوآوری، بر نوآوری و  همدیریت دانش، ب

مشخص شد که ایجاد دانش، ادغام دانش    ثیرگذار است. و از طرفی کاماًلأعملکرد سازمانی ت 

کند؛ چرا که ایجاد دانش اثرات  های دانشی، نوآوری و عملکرد سازمانی را تسهیل میو برنامه

مهمی بر سرعت، کیفیت و میزان نوآوری دارد، در حالی که کیفیت نوآوری، ایجاد دانش  

 توجهی بر عملکرد دارد.  ثیر قابلأو ادغام دانش ت

  یوند از آغاز آن تا پ:  دانش   یریتمد( در مطالعه خود با هدف بررسی »2018) برنزیک 

ی« دریافت که رابطه مثبت و معناداری بین مدیریت دانش و نوآوری در سازمان وجود  نوآور

به و  دارد.  رشد  جهت  در  و  شود  تبدیل  آشکار  دانش  به  ضمنی  دانش  چه  هر  که  طوری 

دان مدیریت  گیرد،  قرار  کارکنان  سازمان  توانمندسازی  در  بیشتری  نوآوری  به  منجر  ش 

 گردد.  می

دانش   یریتمدای  ( در مطالعه خود با هدف »بررسی مقایسه2018)1ریکاردو و همکاران 

های درست مدیریت ی« دریافتند که عالوه بر ابزارها، شیوه ما   یانگدر چ   ی در آموزش عال

نقش به سزایی دارند؛ چرا که  افزاری در سازمان  سازی و استقرار توسعه نرمدانش در پیاده

افزاری و گسترش مدیریت دانش سنگ بنایی برای ایجاد یکپارچگی مداوم بین توسعه نرم

 های صحیح و ابزارهای جامع عملیاتی شود. عملیاتی آن است که باید از طریق روش

دانش  یریتمد یموانع اجراکه با هدف »بررسی  پژوهشی( در  2015) و همکاران 2فِیجو 

دریافتند که پورتال کارکنان فرصتی برای توسعه و ارتقای    ؛« انجام دادند کارمندان  پورتال   در

موانع توسعه و اجرای مدیریت دانش در سازمان را از    هاآنمدیریت دانش در سازمان است. 

»ویژگی منظر  »ویژگیچهار  نوآوری«،  »ویژگیهای  های شغلی« و »عوامل  های کارکنان«، 

اجرای   و  طراحی  در  »نقص  مانع  چهار  نهایت  در  که  دادند  قرار  بررسی  مورد  سازمانی« 

 
1. Songsangyos 
2. Feijoo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812054122#!
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نوآوری«، »مقاومت کارکنان در برابر تغییر«، »فرایند دشوار استفاده از تکنولوژی در پورتال  

 ضمن خدمت« و »مدیریت غیراثربخش دولت« را شناسایی نمودند. 

  ثیر أتحذف    ی برایچارچوب( در مطالعه خود با هدف »ارائه 1520) 1میکلوسیک و زاک 

اجرا میکلوسیکدانش مدیریت    یموانع  توسط  که  موانعی  رفع  برای  را  مدلی   ،» (2014 )

شناسایی شده بود، ارائه کردند و برای هر یک از موانع راهکاری هم ارائه نمودند؛ برای مثال؛  

یت دانش در استراتژی سازمان مورد پذیرش قرار  برای رفع موانع استراتژی، ابتدا باید مدیر

گیرد و سپس اثرات آن بخوبی در استراتژی سازمان منعکس گردد. همچنین برای برطرف 

نمودن موانع کنترل سازمانی، سازمان باید از مدیران و اعضای سازمان بخوبی حمایت کند. 

مان باید مجموعه خود  گذاری اطالعات، سازهای فرهنگ به اشتراکو برای رفع محدودیت

دانش،   ارائه  موانع  رفع  برای  و  آگاه سازد.  و سازمان  در کار  دانش  مدیریت  اهمیت  از  را 

اشتراک به  فرهنگ  کردن  نهادینه  از  پس  کارکنان  سازمان  و  مدیران  باید  دانش،  گذاری 

دیل  را هدایت نماید تا دانش ضمنی خود را به دانش آشکار تب   هاآنسازمان را برانگیزاند و  

و برای برطرف نمودن موانع ساختار سازمانی، مدیران سازمان باید با برگزاری جلسات    نمایند

مستمر و ارتباط نزدیک با هم همکاری کنند و نسبت به تحقق اهداف سازمان پاسخگو باشند.  

و بطور مرتب به استراتژی خود متعهد باشند و همچنین برای رفع موانع کنترل اداری، سازمان  

ها مشارکت دهند. و در آخر، برای رفع موانع بازگشت  گیرید افراد سازمان را در تصمیمبای

هم با جان و دل در    ها آناقتصادی، سازمان باید رضایت نسبی کارکنان را به دست آورد تا  

 های مناسب تالش نمایند.  تولید باکیفیت و ایجاد فرصت 

سازی  ها و موانع پیادهیی محدودیت( در مطالعه خود با هدف »شناسا2014) میکلوسیک

و   تجارت  »استراتژی  از:  بودند  عبارت  که  کرد  شناسایی  را  موانعی  دانش«  مدیریت 

گذاری اطالعات«، »ساختار سازمان« و  تکنولوژی«، »کنترل سازمانی«، »فرهنگ به اشتراک

 یید کرد. أ»کنترل و مدیریت اداری« که نتایج مطالعه مالهوترا را ت

در 2012)2لومو ریکاردوکو دانش  مدیریت  سطح  »مقایسه  هدف  با  خود  مطالعه  در   )

های  های دولتی و غیردولتی« دریافت که بین سطح مدیریت دانش در آموزشگاهآموزشگاه

 
1. Miklosik, & Zak 
2. Ricardo Colomo 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115012630#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567115012630#!
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در   دانش  سطح  مدیریت  که  چرا  دارد؛  وجود  معناداری  تفاوت  غیردولتی  و  دولتی 

های  یریت دانش در آموزشگاه های دولتی در حد متوسط بود، در حالی که مدآموزشگاه

 غیردولتی در سطح باالیی قرار داشت.  

»بررسی دالیل شکست سیستم2004)1مالهوترا  با هدف  مطالعه خود  های مدیریت ( در 

سازی و  ها در پیاده هایی که در سازماندانش« دریافت که به دلیل وجود موانع و محدودیت

شوند، بطوری که او هفت  ها با شکست مواجه میسازماناجرای مدیریت دانش وجود دارد،  

اشتراک به  »فرهنگ  سازمانی«،  »کنترل  تکنولوژی«،  و  تجارت  »استراتژی  گذاری  عامل 

اطالعات«، »ارائه دانش«، »ساختار سازمان«، »کنترل و مدیریت اداری« و »بازگشت اقتصادی«  

 گردد.مدیریت دانش می ها در اجرایرا شناسایی نمود که منجر به شکست سازمان

ها به اهمیت و  نتایج مطالعات انجام شده حاکی از آن است که رهبران و مدیران سازمان

سازمانبهره در  دانش  مدیریت  پیگیری  خود  دریافتهبردههای  و  و  اند  حیات  ادامه  که  اند 

پیاده نیازمند  سازمان  مسی توسعه  این  در  که  هستند  دانش  مدیریت  استقرار  و  با  سازی  ر 

پیادهچالش  در  اثرگذار  عوامل  و  موانع  قبیل  از  در  هایی  دانش  مدیریت  استقرار  و  سازی 

 رو هستند که مستلزم پژوهش در این زمینه است.   ها روبهسازمان

 شناسی پژوهش روش 
 آوری اطالعات کیفی و کمیروش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع

جامعه   بود.  بخش )آمیخته(  دو  شامل  پژوهش  صاحب آماری  حوزه  )الف:  نظران 

-1396تحصیلی    وپرورش شهر تهران در سالوپرورش و ب: کلیه معلمان آموزشآموزش

پیاده  45525( به تعداد  1397 بود. از آنجایی که هدف شناسایی عوامل موثر در  سازی  نفر 

نفر از    25اول شامل    مدیریت دانش در سازمان مذکور بود، نمونه آماری پژوهش در بخش

طوری در حوزه مدیریت دانش دارای سابقه  به  ؛خبرگان بودند که بطور هدفمند انتخاب شدند

مدیریت   سابقه  یا  و  کتاب  تدوین  یا  مقاله  قبیل  از  ررا    پژوهشی  وزارت  أدر  س 

 134) نفر   380وپرورش داشتند. همچنین در بخش دیگر بر اساس فرمول کوکران  آموزش

و   آموزشم  246زن  در  شاغل  معلمان  از  روش  رد(  به  که  بودند  تهران  شهر  وپرورش 

 
1. Malhotra 
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خوشهنمونه مرحلهگیری  چند  براساس  ای  تهران  شهر  منظور  بدین  که  شدند  انتخاب  ای 

موقعیت جغرافیایی به پنج بخش شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی تقسیم شد که از  

، از بخش  8و از بخش شرقی منطقه  16و  15و از بخش جنوبی منطقه  1بخش شمالی منطقه 

منطقه   منطقه    5غربی  مرکزی  بخش  از  به همین  12و  و  انتخاب شدند  ساده  بطور تصادفی 

نهایت  در  و  گردیده  انتخاب  ساده  تصادفی  بطور  هم  مناطق  از  یک  هر  مدارس  ترتیب 

محقق  سپس  پرسشنامه  و  توزیع  شده  انتخاب  مدارس  از  یک  هر  معلمان  میان  در  ساخته 

دادهجمع گردآوری  منظور  به  گردید.  نیمهآوری  مصاحبه  از  سه   ساختاریافتهها  طرح  )با 

: به نظر  بوپرورش چگونه است؟ : وضعیت مدیریت دانش در آموزشالفاساسی  پرسش 

: جند؟  اوپرورش کدامسازی و استقرار مدیریت دانش در آموزششما عوامل مؤثر بر پیاده

وپرورش شهر تهران با توجه به عوامل استخراج  دانش در آموزش  یریتمد  یکنون   یتوضع

است؟ چگونه  پیادهد  شده  برای  را  راهکارهایی  چه  در  :  دانش  مدیریت  استقرار  و  سازی 

ها تا اشباع نظری ادامه یافت. همچنین پرسشنامه  کنید؟( مصاحبهوپرورش پیشنهاد می آموزش

م ایگویه   30ساخته  محقق هر  گزینهگ  5لفه  ؤ)برای  پنج  لیکرت  طیف  اساس  بر  ای  ویه( 

استفاده گردید. روایی پرسشنامه عالوه بر اینکه مورد تأیید متخصصان قرار گرفت، با استفاده  

نیز محاسبه گردید که تمامی مؤلفه  بازه  از تحلیل گویه   و  شدمحاسبه    78/0تا    69/0ها در 

ا پایایی  ضریب  همچنین  داشت.  ابزار  باالی  روایی  از  آلفای  نشان  اساس  بر  پرسشنامه  ین 

)باز،   برای کدگذاری  NVivoافزار  ها از نرمبود. به منظور تجزیه و تحلیل داده  89/0کرونباخ  

گیری  ای، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی با بهرهنمونهتک  tاز آزمون    و  محوری و گزینشی(

یت راهکارهای مناسب هم  استفاده شد. در نها  Smart-PLSو    SPSS  ،Lisrel  افزارهای از نرم

 ارائه گردید. 

 های پژوهش یافته
وپرورش شهر  سازی مدیریت دانش در سازمان آموزشاول: عومل مؤثر در پیاده  پرسش 

 ند؟اتهران کدام

مورد مطالعه قرار گرفت،    پژوهش ابتدا مبانی نظری و پیشینه    پرسش برای پاسخ به این  

وپرورش مصاحبه نیمه  نظران حوزه مدیریت آموزشی و آموزشنفر از صاحب  25سپس با  
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باز، محوری و گزینشی به شرح ذیل  در سه مرحله    هایکدگذار  ساختاریافته انجام شد. سپس 

 گردید: انجام

شده مجدداً  مشخص  هایمقوله شناسایی شد. سپس مقوله  253ابتدا در کدگذاری اولیه   

بازب   یر و غ  یتکرار  هایمقولهو حذف    یصقرار گرفتند که پس از تلخ  ترییقدق  ینیمورد 

سپس در مرحله کدگذاری محوری  .  یافتکاهش    مقوله  71به  های مشابه  و ادغام مقوله  مرتبط

مقوله    یاکد    یک  یلذ  یه چند تا کد اول  هرو    ها بادقت بسیار زیادی بازنگری شدندتمامی مقوله

انتزاع  یکل بهه شدقرار داد  تریو  انتزاع  یمقوله کـل  یک  کهیطور،    ی در رأس تعـداد  ی و 

باز قرار  یه)اول مقـوله  نهایت(  در  و  اصل   12  گرفت  مرحله  مقوله  در  گردید.  مشخص  ی 

 شناسایی شدند. 1لفه یا عامل اصلی مطابق جدول شماره ؤکدگذاری گزینشی شش م

 NVivo افزاربا نرم  هایاز کدگذار  یانمونه :1جدول 

کدگذاری   کدگذاری محوری  نمونه کدگذاری باز )اولیه( 

 گزینشی

 گذاری دانش، تجربه، کسب دانش و .... . اشتراک1

 گرایی، اعتمادسازی و ... . فرهنگ کار گروهی، جمع2

. توسعه فرهنگ  1

 مشترک

 . ارتقای فرهنگ 2

 عامل فرهنگی 

 گر و ...   . قوانین توانمندساز، قوانین و مقررات تسهیل1

 . انتخاب مدیران، انتخاب معلمان، انتخاب کارکنان و ... 2

 . ساختار توانمندساز 1

 . گزینش مناسب 2

 عامل سازمانی

 . صداقت، امانتداری، سخاوت و .... 1

 . رهبری، همکاری، همدلی و .... 2

 های اخالقی . ویژگی1

 ای های حرفهویژگی. 2

 عامل انسانی

 . تخصیص بودجه آمورشی، بودجه پژوهشی و ...  1

 . حقوق مکفی، امکانات رفاهی و ...   2

 گذاری . سرمایه1

 . رفاه معلم 2

 عامل اقتصادی 

 ساالری و ...   بندی، شایسته. توجه به آ.پ، رتبه1

 . تدوین قوانین حمایتی، حمایت مجلس و ...   2

 بخشی . اولویت1

 گذاری . قانون2

 عامل سیاسی

 افزارهای جدید و ... ین، نرمنو  های یاز فناور گیریبهره  .1

 بوک، اینترنت های مجازی تلگرام، اینستاگرام، فیس. شبکه2

 . فناوری نوین 1

 . نشر مجازی 2

 عامل فناوری 

 گانه مقادیر ارزش ویژه، درصد واریانس تراکمی عوامل شش: 2جدول  

 

 عامل

مقادیر ویژه بعد از چرخش   مقادیر ویژه بعد از استخراج  مقادیر ویژه 

 واریماکس

درصد   جمع

 واریانس

درصد  

 تراکمی

درصد   جمع

 واریانس

درصد  

 تراکمی

درصد   جمع

 واریانس

درصد  

 تراکمی
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1 049 /30 189 /44 189 /44 653 /25 725 /37 725 /37 050 /9 309 /13 309 /13 

2 241 /3 766 /4 956 /48 033 /2 990 /2 715 /40 369 /5 896 /7 205 /21 

3 887 /2 259 /2 892 /60 844 /1 712 /2 923 /47 871 /3 692 /5 582 /47 

4 240 /2 956 /1 009 /65 491 /2 663 /3 175 /57 040 /2 000 /3 828 /54 

5 425 /1 394 /1 530 /74 159 /1 705 /1 049 /69 445 /1 125 /2 195 /69 

6 003 /1 167 /1 202 /78 975 /1 434 /1 127 /75 078 /1 078 /1 127 /75 

نفر   380نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی را بر روی    2همانطور که جدول شماره  

سازی و استقرار مدیریت دانش  ثر در پیادهؤعامل به عنوان عوامل م  6دهد،  از معلمان نشان می

درصد از کل واریانس    75/ 127اند که  وپرورش شهر تهران شناسایی شدهسازمان آموزشدر  

 ند از:اشود. این عوامل عبارتتوسط این شش عامل تبیین می

 عوامل »فرهنگی«، »سازمانی«، »انسانی«، »اقتصادی«،  »سیاسی« و »فناوری«. 

 »مدیریت دانش« سازی عوامل مؤثر در پیاده tبار عاملی و مقادیر   :3جدول 

 نتیجه   P-Value سطح قابل قبول tمقدار  بار عاملی   عوامل مؤثر 

 عالی t 05/0>p >96/1 12/ 896 0/ 754 فرهنگی 

 عالی t 05/0>p >96/1 13/ 979 0/ 738 سازمانی

 عالی t 05/0>p >96/1 21/ 271 0/ 841 انسانی

 عالی t 05/0>p >96/1 9/ 448 0/ 687 اقتصادی 

 عالی t 05/0>p >96/1 22/ 436 0/ 860 سیاسی

 عالی t 05/0>p >96/1 21/ 591 0/ 814 فناوری 

به دست آمده در    tنشان داده شده است، مقادیر آماره    3طور که در جدول شماره  همان

داری بین هر یک  باشد؛ بنابراین، ارتباط معنیمی  96/1ها بزرگتر از  در تمام گویه  05/0سطح  

وپرورش شهر  سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزشپیادهاز عوامل اثرگذار در 

توانیم دریابیم که شش عامل شناسایی شده در  تهران به عنوان مدل کلی وجود دارد. لذا می 

وپرورش شهر تهران نقش به سزایی  سازی و استقرار مدیریت دانش در سازمان آموزشپیاده

ییدی مدل أکنند. بنابراین، با توجه به تحلیل عاملی تیوپرورش شهر تهران ایفا م را در آموزش

 (.1)شکل  گرددزیر ارائه می
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وپرورش شهر تهران سازی و استقرار مدیریت دانش در آموزش عوامل موثر بر پیاده :1شکل 
 

 

که شکل  همان می  1طور  اقتصادی،  نشان  انسانی،  سازمانی،  فرهنگی،  عامل  دهد شش 

وپرورش شهر تهران سازی و استقرار مدیریت دانش در آموزشسیاسی و فناوری در پیاده

دیگر که در تعیین واریانس    %  25نمایند و  از کل واریانس را تبیین می  %  75اثرگذارند و  

در این مدل ارائه    پژوهش گردد که با توجه به نتایج این  موثرند به سایر عوامل مربوط می

 نشده است.

با    وپرورش شهر تهراناستقرار مدیریت دانش در آموزش  یکنون  یتوضعدوم:    پرسش 

 ؟ توجه به عوامل استخراج شده چگونه است

یت موجود مدیریت دانش با توجه به عوامل  وضع یبررس ی برا یاتک نمونه  tخالصه آزمون   :4جدول 

 وپرورش شهر تهران استخراج شده در آموزش 

 3میانگین مورد انتظار = 

مشاهده  یانگین م یرها متغ

 شده

انحراف  

 استاندارد 

تفاوت  

 یانگین م

درجه  t آماره 

 یآزاد

سطح  

 دارییمعن

 000. 0 379 - 49/ 015 - 70/0 28/0 30/2 عامل فرهنگی 
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 000. 0 379 - 46/ 212 - 62/0 32/0 38/2 عامل سازمانی

 000. 0 379 - 42/ 123 - 75/0 34/0 25/2 عامل انسانی

 000. 0 379 - 38/ 085 - 80/0 38/0 20/2 عامل اقتصادی 

 000. 0 379 - 36/ 321 - 82/0 41/0 18/2 عامل سیاسی

 000. 0 379 - 32/ 352 - 88/0 44/0 12/2 عامل فناوری 

 000. 0 379 - 31/ 775 - 65/0 45/0 35/2 مدیریت دانش

د همان فوق  در جدول  که  م  شود،ی م  یدهگونه  بر    یانگین تفاوت  موثر  مدیریت  عوامل 

 05/0ها از  آن  یداریسطح معن   یرا( ، زp<05/0مورد انتظار آن معنادار است)  یانگین با م  دانش 

  مدیریت دانشثر بر  ؤاز عوامل م  یکمشاهده شده هر    یانگین که م  ترتیب ین کمتر است. بد

مطلب بدان    یناست(. ا  یمنف  ها یانگین ( کوچکتر است)تفاوت م3مورد انتظار)نمره    یانگیناز م

  تر یین پا  مدیریت دانش بر  ثر  ؤمموجود عوامل    یتوضع  معلمان شهر تهران،معناست که از نظر  

   .از حد متوسط و نامطلوب است

 گیری نتیجه
پیاده  هدف بر  مؤثر  عوامل  شناسایی  مطالعه،  این  در  از  دانش  مدیریت  استقرار  و  سازی 

»فرهنگی«،  آموزش عامل  شش  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتایج  بود.  تهران  شهر  وپرورش 

سازی و استقرار  »سازمانی«، »انسانی«، »اقتصادی«، »سیاسی« و »فناوری« نقش به سزایی در پیاده

 نمایند. وپرورش شهر تهران ایفا میشمدیریت دانش در آموز

گردد  لفه شناسایی شده به عامل »فرهنگی« حاکم بر نظام آموزشی کشور برمیؤاولین م

 بروجنی و همکاران(، کریمی1394) (، اللهیاری1398) که با نتایج مطالعات عفتی و سرمدی

میکلوسیلک1393) مالهوترا2014) (،  و  همسو  2004) (  چراکه  است(  بر  فرهنگ  ؛  حاکم 

مهمسازمان   از  جنبه یکی  پیاده  ها سازمانهای  ترین  در  در  دانش  مدیریت  استقرار  و  سازی 

گذاری  هاست که مستلزم ایجاد فرهنگ یادگیری مستمر، تسهیم دانش و به اشتراکسازمان

می آن  نسبت  مثبت  باور  ایجاد  و  بهدانش  تشویق این دلیلباشد؛  قوی  فرهنگ  وجود    که 

می افزایش  جدید  دانش  خلق  در  را  سازمان  توانایی  سازمان،  در  همچنین  یادگیری  دهد. 

، شایسته  هاآنسازمان از طریق ایجاد باورهای مثبت و تغییر نگرش در افراد سازمان و تشویق  
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است زمینه توسعه فرهنگ یادگیری مستمر، فرهنگ اعتماد، فرهنگ خلق و تسهیم دانش، و  

 های اجتماعی ایجاد شده فراهم نماید. آن را با توجه به سرمایه  فرهنگ کاربرد درست

به عامل »سازمانی« برمیؤدومین م نتایج مطالعه طرحانیلفه شناسایی شده  با   گردد که 

 (، میکلوسیلک2015) (، فیجو و همکاران1393) (، حبیبی و بصیری1397) (، فالح1399)

مالهوترا2014) و  می2004) (  همسو  زی(  و    هاآنرا  باشد؛  سازمانی  کنترل  که  دریافتند  هم 

طوری که اگر کنند، بهآفرینی میساختار سازمانی در اجرای مدیریت دانش در سازمان نقش 

توانند منجر به ایجاد و  گر باشند میقوانین و مقررات و ساختار سازمانی توانمندساز و تسهیل

 حفظ مدیریت دانش در سازمان گردند.  

نتایج  لفه شن ؤسومین م با  »انسانی« اشاره دارد که  به عامل   طرحانی  پژوهش اسایی شده 

های اخیر،  ( همسو بود. همچنین مطالعات انجام شده حاکی از آن است که طی سال1399)

نیروی سازمان به  پیشرو و موفق بخش عظیمی از زمان و سرمایه خود را صرف توجه  های 

ساز مدیریت دانش است؛ زیرا نیروی سانی زمینه اند؛ چون مدیریت منابع انانسانی خود کرده

سال  در طی  مجموعهانسانی  سازمان،  در یک  فعالیت  متمادی  اندیشه های  از  افکار،  ای  ها، 

هایی، دانش  کند. مجموعه چنین اندوخته ها و علوم کاربردی را کسب میها، تجربه مهارت 

ها باید به درستی  لذا این اندوختهشود.  هر فرد است که به مرور زمان در ذهن فرد ثبت می 

مدیریت شوند و به نحوی در دسترس دیگران قرار گیرند. در انجام این امر نقش مدیر و رهبر  

تواند با درایت، ارتباط  بسیار پررنگ خواهد بود؛ چون مدیر یا رهبر آموزشی می  1آموزشی 

اد متقابل در مدیریت دانش  منطقی و حمایت و پشتیبانی از کارکنان خود در سایه ایجاد اعتم

وپرورش  سازی و استقرار مدیریت دانش در آموزشنقش به سزایی را ایفا نماید و بستر پیاده

 شهر تهران را فراهم نمایند.

م میؤچهارمین  اشاره  »اقتصادی«  عامل  به  شده  شناسایی  مطالعه  لفه  مؤید  که  کند 

مالهوترا2014) میکلوسیلک و  زیرا  ( می2004) (  برگشت سرمایه   هاآن باشد؛  دریافتند که 

سازد. از طرفی، مدیریت  یکی از عواملی است که مدیریت دانش در سازمان را ضروری می

سرمایه نیازمند  سازمان  در  تقویت  دانش  بودجه جهت  تخصیص  طریق  از  تا  است  گذاری 

 

1. instructional leader   
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سبی  های نوین به سازمان، رضایت نحقوق و مزایای کارکنان، آموزش افراد، ورود فناوری

افراد سازمان فراهم شود تا انگیزه بیشتری برای یادگیری مستمر و تسهیم دانش و بکارگیری  

آموزش در  هزینه  این،  بر  عالوه  کنند.  پیدا  سرمایهآن  که  وپرورش،  چرا  است؛  گذاری 

گردد، بلکه به  وپرورش نه تنها باعث توسعه دانش در سازمان میگذاری در آموزشسرمایه

به سطح  بزهکاری،  ارتقای  کاهش  خانواده،  بنیان  تقویت  جامعه،  روانی  و  جسمی  داشت 

 . کندکمک میها و ... ها و دادگاهخلوت شدن کالنتری

م بؤپنجمین  »سیاسی«  عامل  به  شده  شناسایی  پیادهمیازلفه  بستر  چون  و گردد؛  سازی 

راهم نمود.  های حاکم بر سازمان فتوان بدون توجه به سیاستاستقرار هیچ فرهنگی را نمی

سیاست این  به  توجه  پیادهپس  جهت  در  در ها  دانش  مدیریت  استقرار  و  سازی 

اجتنابآموزش امری  آموزشی کشور که سیستم  وپرورش  نظام  در  از طرفی،  است.  ناپذیر 

گیرد. همچنین  ها صورت میگذاری آموزشی هم توسط دولتمتمرکز حاکم است، سیاست

بهدر سطح کال اتخاذ شده    هایسیاست  تأثیر  ن  آموزشی  نظام  بر  غیرمسقیم  و  مستقیم  طور 

پیادهمی در  مهمی  نقش  عامل سیاسی  بنابراین  در  گذارند.  دانش  مدیریت  استقرار  و  سازی 

 وپرورش دارد. آموزش

پردازد که با نتایج  لفه شناسایی شده به عامل »فناوری اطالعات و ارتباطات« میؤششمین م

( و وانگ و 1394) (، موسیوند و فرازیانی1398) (، عفتی و سرمدی1399) مطالعات طرحانی

هم به نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در مدیریت   ها آن( همسوست؛ زیرا  2007) همکاران 

تواند بیشترین نقش را ایفا  گذاری دانش فناوری میبردند؛ چون در عصر به اشتراکدانش پی

  ی و مبتن  یفکر یهایی با استفاده از دارا ،ثروت و ارزش یدولت  یندچراکه دانش که فرانماید؛ 

  ی اثربخش   ؛ زیراکند  یبانی را پشت  یندفرا  ین است که بتواند ا  یستمیس   یازمندن   ،بر دانش است

  ی و انسان   یفرهنگ  ی،فن  هاییرساختز  یمنطق   یسازیکپارچهو    یقدانش مستلزم تلف   یریتمد

دانش با سرعت و    یریتمد یند فرا  یتوانمندساز ن یترمهم  اناطالعات به عنو  ی فناور ، واست

 .است یدهبهبود بخش یریرا بطور چشمگ  یندفرا ین ا یاجرا یاد،دقت ز

نشان داد که وضعیت موجود هر یک از عوامل استخراج شده موثر   پژوهش دیگر یافته  

تر از حد  وپرورش از نظر معلمان همچون دیدگاه خبرگان پایین بر مدیریت دانش در آموزش

ها باید بیش از  لفهؤمتوسط و در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. لذا توجه به هر یک از این م
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وپرورش سازی و استقرار مدیریت دانش در آموزشپیش مد نظر قرار گیرند تا زمینه پیاده

 شهر تهران فراهم گردد.    

آفرینی کند؛ در  تواند نقش وپرورش بدون فناوری اطالعات و ارتباطات نمیلذا آموزش

پیاده بر  موثر  عوامل  همراه  به  مدلی  در  نهایت،  دانش  مدیریت  استقرار  و  سازی 

ریزان و سیاستگذاران  شور راهنمایی برای برنامهتواند من وپرورش ارائه گردید که میآموزش

به   توجه  با  ادامه  در  باشد.  آموزشی  نظام  در  دانش  مدیریت  برقراری  منظور  به  آموزشی 

  گردد:  های پژوهش پیشنهادهای زیر مطرح مییافته

از آنجایی که یکی از عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش عامل »فرهنگی« است، سازمان  

هنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش را مورد تشویق قرار دهد و زمینه الزم را  بهتر است فر

گذاری دانش را مورد توجه قرار دهد و از آن حمایت کند. برای اشاعه فرهنگ به اشتراک

که دومین عامل اثرگذار عامل »سازمانی« است، سازمان الزم است کارکنان را  با توجه به این 

دهند تا تدوین قوانین و مقررات سازمانی نقش داشته باشند و    ها مشارکتگیریدر تصمیم

متعهدتر گردند. همچنین بر اساس سومین عامل »انسانی«، سازمان به »مدیریت   هاآننسبت به  

بخشی و توانمندسازی کارکنان را در دستور کار قرار دهد، و بجای  تغییر« بپردازد و آگاهی

و با پیشرفت گروه همه اعضای گروه مورد تشویق    کار فردی بر کار گروهی تأکید نماید

گذاری دانش به حداقل ممکن برسد. با توجه  در به اشتراک  هاآنسازی  قرار گیرند تا پنهان

وپرورش بکوشد تا دولت و مجلس را  گردد که وزیر آموزشبه عامل »اقتصادی«، توصیه می

گرو  گونهبه در  جامعه  توسعه  و  رشد  که  سازد  متقاعد  سرمایهای  و  در  توسعه  گذاری 

پیشنهاد  آموزش »سیاسی«،  عامل  براساس  است.  سیاست  گرددمیوپرورش  و  که  گذاران 

نگری و  هایی مبتنی بر آیندهوپرورش را در اولویت قرار دهند و سیاستریزان آموزشبرنامه

ط مسیر  وپرورش مستلزم داشتن اتاق فکری است که فق پژوهی اتخاذ نمایند. لذا آموزشآینده

آموزش بهآینده  نماید،  روشن  را  درسی،  وپرورش  برنامه  محتوای  در  مسیر  این  که  طوری 

ها و ... به وضوح مخاطبان را با خود درگیر کند. در سایه  بازیهای تلویزیونی، اسباببرنامه

انتظار می »فناوری«،  بهرهعامل  با  و سرمایهرود سازمان  گذاری گیری کار کارشناسی شده 

های الزم را در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات فراهم نماید و توانایی ب زیرساختمناس

گیری از فناوری اطالعات و ارتباطات به منظور رشد های کارکنان را در جهت بهرهو مهارت 
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شود که  های الزم را مهیا سازد. در نهایت، پیشنهاد میشان زمینه آموزشای و توسعه حرفه

مطالعات آتی در دیگر مناطق آموزش و پرورش کشور و آموزش عالی انجام شود و نتایج  

 با این مطالعه مورد مقایسه قرار گیرد.     هاآن
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 یالمللن ی کنفرانس ب  نیدوم  دانش در سازمان.  تیریمد  یمؤثر بر اجرا  ینقش عوامل فرهنگ

 ها و راهکارها. چالش تیریمد

پ   ییشناسا(.  1394).  ماین  ، یاریالله استقرار مد  یسازاده یموانع  پا  ت یریو    ی هاانه یدانش در شرکت 
واحد    ،یدانشگاه آزاد اسالم  ،یارشد. دانشکده علوم انسان  یکارشناس  نامهان ی. پانینو  یاداده 

 شاهرود.  قاتی علوم و تحق

،  (18)5  ،یرشد فناور  .(. اصول و مبانی مدیریت دانش1388).  دیحم  زاده،ع یشفی و  مصطف  ،ینقو

48-88  . 
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