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 چکیده                 

. باشدآموزش و پرورش استان اردبیل می اداره سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش درامکان، هدف از انجام پژوهش حاضر
شی توصیفی از نوع پیمای تحقیق، هاردي و از لحاظ نحوه گردآوري دادهتحقیق کارب، روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف

که در بوده آموزش و پرورش استان اردبیل  کلیه کارکنان اداري، جامعه آماري مورد مطالعه در این پژوهش. باشدمقطعی می
نفر به عنوان گروه  240تعداد ، ايگیري تصادفی طبقهجامعه آماري به روش نمونهاز ، مشغول خدمت بودند 90- 91سال 

روایی ابزار مورد استفاده با استفاده . آوري گردیدمحقق ساخته جمع پرسش نامهسیله ه وهاي مورد نیاز بادهنمونه انتخاب و د
به دست  هايداده. دست آمده استه ب صدم 80وش ضریب آلفاي کرونباخ برابر و پایابی ابزار نیز با ر، از نظر متخصصین
هاي نتایج تحلیل داده. تجزیه و تحلیل شدند SPSSبا نرم افزار  و ) Tآزمون ( بمناسآماري  هايآزمونآمده با استفاده از 

فرهنگ سازمانی باالتر از حد ، منابع انسانی، هاي یادگیري سازمانیکه استقرار مؤلفه آوري شده حاکی از آن استجمع
 تر ازهبري پایینهاي تکنولوژي اطالعات و رو مؤلفه، ها و راهبردهاي مدیریت دانش در حد متوسطسیاست مؤلفه، متوسط

 . هاي آموزشی استفاده کردتوان در طراحی سیستم مدیریت دانش در سازماناز نتایج این تحقیق می. حد متوسط قرار دارند

 یادگیري سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوري اطالعات، مدیریت دانش: کلید واژه
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  مقدمه

هاي پویا هاي جهانی و محیطدر رویارویی با رقابت. ردیده استامروزه دانش به یک منبع کلیدي اقتصاد تبدیل گ یفرا صنعتجامعه ر د
افرادي با استعدادهاي هاي مهارت هاي نوین از تخصص وشود که براي دسترسی به بازارهاي جدید و فناوريها توصیه میبه سازمان

گسترده هاي فناوري کی و زیرساختهاي سلسله مراتبی بزرگی که زمانی به لحاظ تسهیالت فیزیسازمان. گیري کنندمتنوع بهره
از حیث ارائه سریع کاالها و ، شوند امروزه در پاسخ به بازارهاي ناپایدار و نیز برآوردن نیازهاي مشتریانخویش رسوخ ناپذیر تلقی می

ها از چابکی و زمانهاي پیچیده و پویا ضروري است که سابراي بقا در محیط، بنابر نظر مدیران. اندبا مشکل مواجه گردیده، خدمات
اکثر مدیران در درك جنبه هاي عملی ، هذا مع. پذیري الزم برخوردار باشند و نیز در اداره دانش به صورت کارا عمل کنندانعطاف

قبل از توضیح مفهوم دانش، الزم است .  )13ص ، 1997، 1پروساكورت و نپودا(تند رو هسه ب هاي زیادي رومدیریت دانش با چالش
  .ي مفهوم دانش هستند، تفاوت قائل شویم کننده ءکه کم و بیش القا» 3اطالعات«و » 2داده« که بین

خود تولید  ها که به خوديدهند و عبارتند از ارقام، اعداد، نمودارها و نظایر اینسطح از مدیریت دانش را تشکیل می ها اولینداده :داده
  ).100،ص1991، 4بارنی( کنندمعنی نمی
هستند که به  هاي پردازش شده و حقایقی با مفهوماطالعات داده. دهدمدیریت دانش را اطالعات تشکیل میومین سطح د: اطالعات

، 5کیدول( شودر یک زمینه یا محیط خاص ایجاد میها داطالعات از قرار گرفتن داده .پردازندها میتوصیف و تعریف داده
  ).29،ص2000
شده از طریق تجربه و تمرین  ها و عملیات، آموختهکه با مجموعه اي از قواعد، رویه هاستاز دادهه دانش ترکیبی سازمان یافت: دانش
تحقیق، مشاهده و تجربه به ، دانش را درك، آگاهی یا شناختی که در طول زمان از طریق مطالعه، بنابر این. سازي شده استدرون

ها و اطالعات بر پایه تجربیات، مهارت عات است و در واقع تفسیري فردي ازدانش تلفیق تفکر با اطال. اندآید، تعریف کردهدست می
  ).21،ص1384داورپناه،( هاي شخصی استتوانمندي

و  ها در پایین ترین سطح،داده با توجه به تعاریف و مفاهیم یاد شده، می توان هرم دانش را ترسیم کرد، به این ترتیب که: 6هرم دانش
ممکن . ه مراتبی نیستاما باید توجه نمود که روابط بین داده، اطالعات و دانش مطلق نبوده و سلسل. ی گیرندخرد در رأس هرم قرار م

یعنی با تغییر مکان از یک سیستم . اي دیگر به مثابه داده در نظر گرفته شودش تولید شود و آن دانش براي رشتهاي داناست در رشته
         . )1384نوروزیان،( ر یابدبه سیستمی دیگر معنی و مفهوم آن تغیی

  
                                                                    

 
 

                                            
  

  )1384نوروزیان،(هرم دانش  - 1شکل
  

ختلف دانش داراي کاربردهاي گوناگونی در بحث بر روي طبقه بندي انواع دانش بسیار حائز اهمیت است، زیرا انواع م :انواع دانش
یکی از معروفترین طبقه بندي . باشندانش میهاي بخصوص در مدیریت دو همچنین مستلزم به کارگیري مدل مدیریت دانش هستند
  :در این طبقه بندي دو نوع دانش معرفی می کند که عبارتند از. انجام گرفته است 7از دانش توسط نوناکا

                                                             
1. Davenport, & Prusak 
2. Data 
3. Information 
4.  Barney  
5. Kidwell  
6. Knowledge Pyramid 
7.Nonaka 
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 نوناکا معتقد است که این نوع دانش. دانشی که عینی بوده و می تواند بصورت رسمی و زبان سیستماتیک بیان شود :1دانش آشکار
دانش عینی می تواند . ها وجود داردها، مستندات سازمانی و نظایر اینر سیستم اطالعات کامپیوتري، کتابمستقل از کارکنان بوده و د

  .رون سازمان باشدیدرون سازمان یا ب
این دانش، . گذاري شده نیستي و تجربه عملی کسب می گردد و کددانشی که غیر رسمی است و از طریق یادگیر :2دانش ضمنی

  ).15،ص1385،و صلواتی ابطحی( یزان تجربه و مهارت کارکنان استدانش نانوشته سازمان است که بیانگر م
  :اشاره کرده اند در طبقه بندي دانش به چهار نوع دانش) 2000(3لیندر و علوي
 .در زمینه اقدامات و تجارب افراد می باشد و تشکیل دهنده مدل هاي ذهنی افراد است: دانش ضمنی
 .که در مقایسه با دانش ضمنی عمومیت بیشتري دارد و به راحتی قابل انتقال است: دانش صریح
 . که در وجود فرد نهفته است و ریشه در اقدامات فردي دارد: دانش فردي

  ).115،ص2000لیندر و علوي، ( هاي اجتماعی و فرهنگی یک سازمان نهفته استدانشی است که در سیستم: نش گروهیاد
، شوده خصوص نامشهود سازمان شناخته میهاي دانشی مشهود و بک روش براي کنترل و هدایت دارائیمدیریت دانش به عنوان ی

، 4ونرام( دنوآوري و بهبود را در سازمان تسهیل نمای، آفرینیارزش، تولید دانش، نبه نحوي که با بکارگیري دانش داخل و خارج سازما
  . )16 ص، 1389، به نقل از اخوان و باقري، 2000، 4ونرام(

، کار دانشی: مانند، و مفاهیم جدیدي اند کردهپیوستن به روند دانش را آغاز ، هاي مختلفها و شرکتسازمان، هاي اخیردر سال
با به کارگیري این ، 5پیتر دراکر. دهندخبر از شدت یافتن این روند می، هاي دانشیو سازمان، مدیریت دانش، )دانشگر(ر دانشکا
، بر اساس این نظریه. قدرت ذهن حاکمیت دارد، که در آنجا به جاي قدرت بازو دهد یمها خبر از ایجاد نوع جدیدي از سازمان، واژگان

یب برخورداري از به این ترت. عه و پیشرفت را داشته باشند که از دانش بیشتري برخوردار باشندتوانند انتظار توسدر آینده جوامعی می
قدرتی ، از نیروي اندكیابد که قادر است هایی دست میسازمان دانشی به توانمندي. مهم باشد، تواند به اندازه دانشمنابع طبیعی نمی

هاي کند تا اطالعات و دانشفرایندي است که به سازمان کمک میدانش  مدیریت. )3ص ، 1385، ابطحی و صلواتی(د عظیم بساز
این . و منتشر نمایند، سازماندهی، انتخاب، شناسایی، مهمی را که در سازمان به طور معمول به صورت سازماندهی نشده وجود دارند

و  6گوپتا(د سازبه صورت کارا و اثربخش قادر میا ریزي راهبردي و تصمیم گیري پویبرنامه، امر سازمان را براي حل مسائل یادگیري
  . )17ص ، 2000، همکاران

در  ترین عاملهاي دانش به عنوان مهمي اساسی است و جریانکند که در آن دانش یک کاالرا تجربه می يعصر امروزي جهان 
هاي نامحسوس جاد ارزش از طریق داراییمدیریت دانش در پی ای. )31ص ، 1387، حمیدي زاده(د اناقتصاد مورد توجه قرار گرفته

هاي مبتنی بر رایانه گذاري و ادغام دانش به طراحی سیستمها براي تسهیل در فرایند به اشتراكبسیاري از سازمان .سازمان می باشد
، کاربران فی نمی باشداي در مدیریت دانش کاهاي رایانهباید توجه داشت که براي این کار تنها استفاده از تکنولوژي. پردازندمی

سیستم مدیریت دانش می دانند که کارکنان و فرهنگ کار، دیگر عوامل تعیین کننده در موفقیت یا شکست اجراي سیستم مدیریت 
هاي عملکرد نوآوري براي توضیح مناسب خروجی ،خالقیت، تعهد ،انگیزه ،هایی چون توجهتوجه به ورودي .شونددانش محسوب می

شریف زاده (رو هستند ه ب اما اغلب مدیران در فهم جنبه هاي عملی مدیریت دانش با چالش هاي مختلفی رو. ي استسازمان ضرور
  .)271،ص1387بودالیی،و 
 عموماًٌ .هاي مربوط به مدیریت دانش موازنه ایجاد کننداز دانش باید به سرعت در فعالیت ها به منظور استفادهامروزه سازمان 

ها به همچنین سازمان. ستي سازمان اهافنون و فناوري، اي نیازمند ایجاد تغییرات در فرهنگ سازمانازنهبرقراري چنین مو
انتقال و تبادل دانش در میان اعضاء به وجود ، منظور هدایت دانش فردي در جهت اهداف سازمانی باید محیطی براي اشتراك

                                                             
1. Explicit Knowledge 
2.Tacit Knowledge 
3. Alavi & Leidner 
4.Wunram  
5.Drucker 
6. Gubta, Iyer, & Aronson  
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در کشورهاي . )38 ص، 1998، 1نوناکا و تاکیوچی( داینکردها هدایت نمآورند و افراد را در جهت توسعه تعاملی منطقی بین کار
 ي ینهزمهاي ما در که سازمان دهد یمشواهد نشان . اي برخوردار استالعادهستقرار مدیریت دانش از اهمیت فوقا، توسعه یافته

د و وضعیت مطلوب به چشم در واقع شکاف عمیقی بین وضعیت موجو، برند ینممدیریت دانش در وضعیت مطلوبی به سر 
هاي استواري مدیریت دانش گام ي ینهزمدر  ،خواهان توسعه و پیشرفت يز باید همچون سایر کشورهایکشور ما ن .خورد یم

، 1385، الهیجانیان ن وقورچیا(د خواهد ش یافتگین  توسعهماندگی و  شته باشد که غفلت از آن موجب عقببردارد و باید آگاهی دا
که در عنصر ساختار سازمانی براي هیچ کدام از نیز  حاکی از آن است ) 1386(یج تحقیق بابازاده نتا .)14ص

سازمانی به در عنصر فرهنگ . قابلیت الزم وجود ندارد) کاربرد، نشر، سازماندهی، تولید(دانش مدیریت هاي فرآیند
 ،سازماندهی ناوري اطالعات به استثناءر عنصر فد. شرایط مطلوب نیست، نشر دانش براي فرآیندهاي دیگر استثناء
 .باشد میدر عنصر منابع انسانی شرایط براي تمامی فرآیندها مطلوب . فرایندهاي دیگر قابلیت الزم وجود داردبراي 

مثبت  تأثیرلندگی سازمانی با روي برداده است که خالقیت و مدیریت دانش  نشاننیز ) 1388( هنتایج تحقیق تقی زاد
ندگی سازمانی مدیریت دانش بر بال تأثیردهد که ه دست آمده نشان میچنین رابطه خطی ب هم. دارند داريو معنی

یت دانش در ساز مدیربررسی عوامل زمینه «نپژوهشی تحت عنوا، )1388( یشهرک آزاد. باشدبیشتر از خالقیت می
حس  حمایت مدیریت،: هايمؤلفهینه نتایج به دست آمده در زم .ه استانجام داد» بوشهرسازمان آموزش و پرورش 

مدیریت ، هاي اطالعاتیسیستم ، تسهیم دانش،انتقال دانش ، پردازش،گیريمشارکت در تصمیم، تعلق سازمانی
ت دانش که رابطه بین این عوامل و استقرار مدیری نشان داد، سازندهاي کسب اطالعات و عوامل زمینهفرای ،فناوري

از دیدگاه کل کارکنان سازمان مورد ، دهدهاي تحقیق نشان میهمچنین یافته. باشدمعنی دار می 001/0در سطح 
بیشتري را در استقرار مدیریت دانش  تأثیرنسبت به فناوري اطالعات ، فرآیندهاي دانش و فرهنگ سازمانی، مطالعه

استراتژي (ش ختارهاي مدیریت دانبررسی زیر سا «ن با عنوا را پژوهشی) 1388(ن خجسته فر و همکارا. در آن سازمان دارند
و مراکز اطالع رسانی دانشگاه شیراز از  ها کتابخانهدر  )منابع انسانی و بودجه، فرهنگ، فناوري اطالعات ،فرایند سازمانی، مدیریت

یریت دانش ي اجراي مددهد که اگرچه استراتژنشان می ي این تحقیقهایافته .داده است انجام »ها آندیدگاه کارکنان و مدیران 
هاي مذکور بسیار ضعیف هت تحقق این امر مهم در کتابخانههاي الزم جاما زیرساخت، هاي دانشگاه شیراز وجود دارددر کتابخانه

دیدگاه مدیران مدارس مرند در خصوص میزان  «ن تحت عنوارا پژوهشی ) 1389(د نهاترابی. ندارد وجود بوده و یا بطور کلی
ه دهد کنشان می نتایج به دست آمده از این تحقیق. داده است انجام» در آموزش و پرورش منطقه مرنداستقرار مدیریت دانش 

نظام پاداش "بیشترین و  "و راهبردهاي مدیریت دانش و نظام رهبري ها یاستس"به ترتیب  گانه مدیریت دانشهاي ششمؤلفه
که میانگین میزان استقرار مدیریت دانش به صورت  در حالی. اند داشتهو تشویق و نظام اخذ و تحصیل کمترین میزان استقرار را 

در  ،دیدگاه مدیران آموزشی و اجرایی حاکی از آن است که از نیز )1388( يپژوهش عسگر نتایج. باشد یم 5از  3/3کلی 
و  دانش را فراهم کرده استتکنولوژي اطالعاتی موجود امکان استقرار مدیریت  مؤلفه ،هاي آزاد اسالمی استان مازندراندانشگاه

یادگیري سازمانی موجود بر استقرار سیستم  تأثیر. باشددانش موثر میاستقرار سیستم مدیریت  فرهنگ سازمانی موجود بر مؤلفه
ه مورد تایید قرار گرفت نیز نقش منابع انسانی موجود در امکان استقرار سیستم مدیریت دانش؛ و مدیریت دانش تأیید شده است

بررسی نقش فرهنگ سازمانی در اجراي موثر مدیریت «ندر پژوهشی تحت عنوا) 2000( 2دي النگ و فاهی .است
مدیریت دانش نقش کلیدي دارد و این ارتباط به  يارتباط سازمانی در حفظ و اجرا اند کهبه این نتیجه رسیده» دانش

از طرف  ها آناز افراد و تشویق به موقع  کند همچنین حمایتو استفاده از مدیریت دانش کمک میتولید و تقسیم 
به  ها آندر  هایی کهسازمان. مراتب باالي سازمان در رابطه بین افراد و دانش سازمانی نقش مهمی داردسلسله 

هاي خود با دیگران ل و رغبت بیشتري به تسهیم دانستهمیکارکنان شوند هاي جدید تشویق میه ایدهنوآوري و ارای
  . اندداشته

                                                             
1. Nonaka & Takeuchi 
2 . De Long & Fahy 
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امل گیرد که از میان عونتیجه می» یریت دانشهاي مدفرایندها و استراتژي«در پژوهشی با عنوان ) 2002( 1ییاند
ایجاد انگیزش میان کارکنان ، )پست الکترونیکی، اینترنت( يها عواملی مانند فناوراساسی مدیریت دانش در سازمان

املی وع ترین  مهمرهبري و مدیریت ، هان سازمانجلسات و شوراهاي کارکنا تشکیل، براي کسب و تبادل دانش
 « نتحت عنوارا پژوهشی ) 2003( 2چین لوي. شودودمندي و کارآمدي مدیریت دانش میکه باعث افزایش س ندسته

نتایج تحقیق نشان داد . انجام داده استدر ایاالت متحده » فرهنگ سازمانی بر موفقیت مدیریت دانش تأثیرارزیابی 
مدیریت دانش و  دانش به طور قوي با مزایاي سازمانی ارتباط دارد و فرهنگ سازمانی بر رابطه بینکه مدیریت 

پژوهشی تحت عنوان چارچوب اصلی مدیریت دانش در  رد) 2009( 3ثانی خلیل .میانجی ندارد تأثیرمزایاي سازمانی 
یافته یاز جامعه باشد راندمان افزایش ن اساس برکه اگر چارچوب مدارس  رسد میهند به این نتیجه کشور مدارس در 

سازمان  عملکردنشان داد رابطه مثبتی بین مدیریت دانش و ) 2005( 4چونتایج تحقیق در. یابدو کیفیت دانش نیز بهبود می
ستقیم مي غیرتأثیر لیندارد و تأثیرخود به طور مستقیم بر عملکرد سازمان ، کند که اکتساب دانشوي چنین بیان می. وجود دارد

بدین معنی که . دهد که یادگیري سازمانی یک مکانیزم همراه مدیریت دانش استنشان مینیز ) 2009( 5نتایج تحقیق لیو. دارد
 6نتایج تحقیق زاك. کندسازمانی عمل می عملکردریت دانش و به عنوان یک واسطه در رابطه مثبت بین مدی ییادگیري سازمان

یریت دانش با چنین مد و هم .دار و مثبت داردانش با عملکرد سازمان رابطه معنیریت داکی از آن است که مدیح )2009(
یت دانش به طیف مطالعات انجام شده در حوزه مدیر. گري عملکرد سازمان با عملکرد مالی سازمان نیز مرتبط استواسطه

محققین و دانشگاهیان هر کدام دیدگاه متفاوتی  .انداشاره کرده، هاي مدیریت دانشگذار بر موفقیت طرحتأثیروسیعی از عوامل 
د اناز دستورات عملی را ارائه نموده ايهاي فناوري تا مجموعهاي از راه حلتخاذ کرده و گسترهدر خصوص مدیریت دانش ا

،  12اکیسو ارگز به نقل از متگزیوتیس، 2003 11مایر و ریمیوز، 2002، 10وبر ،2001 9مونتانا، 1998 8بکمن، 2001 7پاستور(
مدیریت دانش  هاي مربوط بهدیدگاهساخت مدیریت دانش که اکثر محققین بر روي آن اجماع دارند و در اکثر شش زیر. )2005

این . مورد بررسی قرار گرفته استدر این پژوهش به عنوان متغیرهاي تشکیل دهنده مدیریت دانش ، اشاره شده است ها آنبه 
 ؛16فناوري اطالعات ؛15منابع انسانی ؛14رهبري سازمانی؛ 13و راهبردهاي مدیریت دانش ها یاستس :عبارتند از ها یرساختز

ترین نهادهاي اجتماعی رسمی که آموزش و پرورش یکی از گسترده نبا توجه به ای .18فرهنگ سازمانی ؛17یادگیري سازمانی
ها پیشگام باشند و نقش رهبري را ایفا کنند و نقابلیت اصلی نسبت به سایر سازماباید در استقرار مدیریت دانش به عنوان ، هست

امروزه اغلب صاحب . و اشاعه دانش نمایند، خلق، هاي اصلی خود را معطوف به یادگیريهاي دانشی فعالیتدر نقش سازمان
مقابله با  به منظور یادگیري در جامعه –نهاد یاددهی  ترین یاصل به عنوان نظران تعلیم و تربیت معتقدند که آموزش و پرورش

از راهبرد ایجاد فرهنگ تسهیم دانش و بهره گیري ، دگردیسی به جوامع یادگیريناگزیر از انتقال و ، هاي هزاره جدیدچالش
  . )28ص ، 1385، نعمتی(د باشکارآمد مدیریت دانش می

در آمـوزش و پـرورش اسـتان     امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانشمساله اصلی این پژوهش ، الذکر فوقبا توجه به مطالب 
  : ت زیر مد نظر قرار گرفته استسؤاال، بوده که در راستاي این هدف کلی اردبیل

                                                             
1 . Dianne 
2 .Chine Loy 
3. Sanni khalil  
4. Darroch  
5. Liao  
6. Zack  
7. Pasture  
8. Bekman  
9. Montana  
10. Weber   
11. Myer & Rymiuz  
12. Metxiotis & Ergazakis 
13 . knowledge management 
14. Organizational Leadership  
15 . Sources of Human 
16. Information Technology 
17. Organizational Learning  
18 .Organizational Culture 
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 ها وسیاست، منابع انسانی، یادگیري سازمانی، فرهنگ سازمانی، اطالعاتی ناوريف(ش هاي مدیریت دانلفهؤم تا چه میزان -1
  مدیریت دانش را فراهم کرده است؟ امکان استقرار سیستم )و رهبري، راهبردهاي سازمانی

  کدام یک از متغیرها بیشترین تأثیر را در استقرار سیستم مدیریت دانش دارد؟ -2
  تحقیق روش

هدف  )2 روش گردآوري داده هاي تحقیق) 1: اند کردهرا بر اساس دو مالك تقسیم بندي  در علوم رفتاري هاي تحقیقروش 
تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی ، هابر اساس مالك نحوه گردآوري داده قیق حاضرتح. )1386، سرمد و همکاران(ق تحقی

. باشد یمزمانی نیز تحقیق حاضر حال نگر  قلمرو از نظر .باشدمیاز نوع تحقیق کاربردي ، ؛ بر اساس مالك هدف تحقیقمقطعی
  .باشدت آموزش و پرورش استان اردبیل میقلمرو مکانی تحقیق ادارا

  نمونه و روش نمونه گیري ،جامعه آماري
 در بیست منطقه آموزشی 90نفر در  1076 شاملجامعه آماري این پژوهش کلیه کارکنان اداري آموزش و پرورش استان اردبیل 

فرمول نمونه  اساس براز کل جامعه آماري به روش نمونه گیري تصادفی طبقه اي و  .مشغول به خدمت بودند 1390در سال 
  . انتخاب گردید نفر 283نه اي به تعداد نمو، گیري کوکران

  ابزارپژوهش
با مقیاس فاصله اي اي پنج گزینهمحقق ساخته که بر اساس طیف لیکرت  پرسش نامهبا استفاده از ، پس از انتخاب گروه نمونه

 ؛تهیه گردید سؤال 42در قالب  پرسش نامه توضیح اینکه(. اطالعات و داده هاي مورد نیاز گردآوري گردید، تهیه شده بود 1 -5
 پرسش نامه 240 در نهایت و شد گذاشته کناربه دلیل ناقص بودن  پرسش نامه 60و  در بین کارکنان توزیع پرسش نامه 300 و

و پایایی آن نیز به ، با استفاده از نظر متخصصان پرسش نامهروایی محتوایی و صوري  .)مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت
به دست آمد که حاکی از همسانی درونی صدم  80برابر و محاسبه  SPSSنرم افزار آماري  به وسیلهاي کرونباخ روش ضریب آلف

، میانگین(با آماره هاي توصیفی ، ت تحقیقسؤاالهاي جمع آوري شده نیز با توجه به داده. باشد میباالي ابزار مورد استفاده 
  . تجزیه و تحلیل گردید) انحراف استاندارد، درصد

  تحقیق یافته هاي
  اطالعاتی موجود امکان استقرار سیستم مدیریت دانش را فراهم کرده است؟ فناوري تا چه میزان :سؤال یک

  اطالعاتی فناوري لفهمؤ دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص امکان استقرار  -1شماره  جدول

سطح معنی 
  اطالعات تکنولوژي گویه هاي میانگین انحراف استاندارد tمقدار   داري

 انتقال دانش مورد نظر توسط تکنولوژي اطالعاتی - 1 2 95/0  -19/16  000/0
  دسترسی سریع به دانش ذخیره شده - 2 7/3 34/1  08/8  000/0
  هاي تکنولوژي اطالعاتیاستفاده از ابزار - 3 23/3 08/1  27/3  001/0
  سرمایه گذاري جهت گسترش فناوري اطالعاتی - 4 89/3 1  - 74/1  08/0
  توجه به استقرار و کاربرد گسترده تکنولوژي اطالعاتی - 5 75/2 93/0  - 18/4  000/0
  نگهداري دانش مورد نظر توسط رایانه - 6 39/2 92/0  - 3/10  000/0
  نوسازي پایگاه دانش سازمان - 7 92/2 90/0  - 29/0  16/0
  ايهاي رایانهنتقال دانش توسط شبکها - 8 67/2 98/0  -2/5  000/0
  میانگین کل 82/2 38/1  - 32/3  001/0

گویه مؤلفه فناوري اطالعاتی را بررسی کرده و با توجه به این  8در این پژوهش  شود یممالحظه شماره یک با توجه به جدول 
ه ها قرار گرفتبه عنوان معیار براي استقرار مؤلفه) 3گزینه (ها اي بوده، حد وسط آنها پنج گزینهگیري گویهکه مقیاس اندازه

با میانگین رمایه گذاري جهت گسترش فناوري اطالعاتی س« گویه دهد کهو نتیجه مؤلفه فناوري اطالعات نشان می. است
داراي  »انتقال دانش مورد نظر توسط تکنولوژي اطالعاتی«و گویه  ها یهگوداراي بیشترین استقرار نسبت به سایر » 89/3
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-باشد نتیجه میمی )3عدد (ط کمتر از حد متوس میانگین کل با توجه به این که. داردها قرار کمترین استقرار نسبت به سایر گویه
دار نیز معنی یتک گروه Tو نتیجه آزمون  .استقرار نیافته استگیریم مؤلفه فناوري اطالعات در آموزش و پرورش استان اردبیل 

  .است
  را فراهم کرده است؟ قرار سیستم مدیریت دانشاست امکانیادگیري سازمانی موجود  مؤلفه تا چه میزان: سؤال دوم

  یادگیري سازمانی لفهؤم دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص امکان استقرار  -2شماره  جدول

  یادگیري سازمانی گویه هاي میانگین استاندارد انحراف tمقدار   سطح معنی داري
 خویش مشارکت در تصمیمات مربوط به حوزه فعالیت - 1 55/3 20/1  16/7  000/0

000/0  85/4  29/ 40/3 
هاي شکست و اشتباه کارکنان در فعالیتقابل تحمل بودن  - 2

  نوآورانه
  منظور کاربرد دانشه هاي انگیزشی مناسب باستفاده از سیستم - 3 48/3 22/1  11/6  000/0
  منظور تسهیم دانشه هاي انگیزشی مناسب باستفاده از سیستم - 4 53/3 20/1  85/6  000/0
  پذیرتشویق افراد صاحب ایده و ریسک - 5 37/3 19/1  85/4  000/0
  و نوآوري یتخالقتوجه به ایجاد انگیزه و تعهد براي  - 6 53/3 18/1  99/6  000/0
  ترویج و تشویق فرهنگ حمایت از دانش - 7 92/2 04/1  - 18/1  239/0
  یق کندتوجه به خلق فرهنگی که نوآوري و یادگیري را تشو - 8 3 01/1  127/0  899/0
  میانگین کل 35/3 16/1  06/6  000/0

از ترویج و تشویق فرهنگ حمایت ( 7ها به جزء گویه شماره که میانگین همه گویه شودمالحظه می شماره دوبا توجه به جدول 
میانگین فرضی  ر ازباالت 35/3با میانگین  نیز یادگیري سازمانی مؤلفه میانگین کل. قرار دارند )3( یفرض باالتر از میانگین) دانش

آموزش و پرورش استان اردبیل  از دیدگاه کارکنان سازمان بنابر این .دار استنیز معنی یگروهتک  Tنتیجه آزمون  .قرار دارد
  .را فراهم کرده استمدیریت دانش  یستمسامکان استقرار  مؤلفه یادگیري سازمانی

  ؟کان استقرار سیستم مدیریت دانش را فراهم کرده استام، فرهنگ سازمانی موجود مؤلفه تا چه میزان: سؤال سوم
  فرهنگ سازمانی مؤلفه دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص امکان استقرار  -3شماره  جدول

مقدار   سطح معنی داري
t 

  فرهنگ سازمانی گویه هاي میانگین انحراف استاندارد
 سازمان هاي فردي درها و مهارتتشویق قابلیت - 1 69/3 09/1  84/9  000/0
  هاي جدید براي مسائل جدیدحلاي کاري براي یافتن راهه هتشکیل گرو - 2 47/3 11/2  46/3  001/0
  به کار بستن دانش کسب شده در رفتار اعضاي سازمان - 3 22/3 09/1  07/3  002/0
  هاي سازمان براي کارکناندرك مشترك از مأموریت - 4 94/2 17/1  - 72/0  475/0
  سازي و کارگروهی جهت فرایند یادگیريتیم - 5 09/3 15/1  24/1  217/0
  انتشار اطالعات در بین سطوح مختلف سازمانی براي فرایند یادگیري - 6 22/3 20/1  79/2  006/0
  هاي آموزشی براي یادگیرندگانطراحی دوره - 7 90/2 04/1  - 48/1  140/0
  میانگین کل 21/3 26/1  98/4  000/0

 گویه که. گویه مؤلفه فرهنگ سازمانی را در این پژوهش سنجیده است 7 شودمالحظه می اره سهشمبر اساس اطالعات جدول 
 ها یهگوبیشترین امکان استقرار را نسبت به سایر ) 69/3(با میانگین  فردي در سازمان يها مهارتو  ها یتقابلتشویق ( 1شماره 

کمترین امکان ) 90/2(با میانگین  وزشی براي یادگیرندگانطراحی دوره هاي آم( 7شماره  گویهفرهنگ سازمانی و  مؤلفهدر 
فرهنگ  مؤلفهنتیجه گرفت که  توان یم ،که باالتر از حد متوسط قرار گرفته) 21/3(ل با توجه به میانگین ک. دارداستقرار را 

را فراهم کرده یریت دانش سازمانی از دیدگاه کارکنان سازمانی آموزش و پرورش استان اردبیل امکان استقرار را در سیستم مد
  .است
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  را فراهم کرده است؟امکان استقرار سیستم مدیریت دانش ، تا چه میزان منابع انسانی موجود: سؤال چهارم
  منابع انسانی در مدیریت دانش مؤلفه دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص امکان استقرار  -4شماره  جدول

  منابع انسانی گویه هاي انگینمی انحراف استاندارد tمقدار   ح معنی داريسط
 توانایی تصمیم گیري صحیح با برخورداري از دانش سازمانی - 1 19/3 18/1  56/2  011/0
  دانش کار بستآموزش دوره هاي خلق، تسهیم، و  - 2 19/3 06/1  79/2  006/0
  تسهیل درك دنیاي واقعی کار براي اعضاي سازمان - 3 38/3 09/1  47/5  000/0
  تفسیر دانش و اطالعات موجود توسط کارکنان باخلق دانش جدید  - 4 34/3 14/1  68/4  000/0
  در اختیار گذاشتن تجارب افراد باسابقه و توانا به دیگر کارکنان - 5 12/3 24/1  45/1  147/0
  ینظم ده برخورداري از توانایی خود کنترلی و خود - 6 11/3 16/1  49/1  137/0
  ه توسعه منابع انسانی توانمندتوجه ب - 7 09/3 23/1  10/1  273/0
  میانگین کل 20/3 16/1  45/4  000/0

 ي مربوط بههاگویههاي میانگین همه که گویه مؤلفه منابع انسانی را سنجیده 7 شودمالحظه می شماره چهاربا توجه به جدول 
توان نتیجه گرفت می ،یتک گروه Tآزمون  نتیجه و  )20/3(با توجه به میانگین کل ؛ و باالتر از حد متوسط قرار دارد مؤلفه این
امکان استقرار در سیستم مدیریت دانش آموزش و پرورش استان اردبیل ، منابع انسانی از دیدگاه کارکنان سازمانی مؤلفهکه 

  . فراهم کرده است
  را فراهم کرده است؟ امکان استقرار سیستم مدیریت دانش، راهبردهاي سازمانی موجود و ها یاستستا چه میزان : سؤال پنجم

  ها و راهبردهاي مدیریت دانشگان در خصوص امکان استقرار سیاستدیدگاه پاسخ دهند  -5 شماره جدول

سطح معنی 
  داري

مقدار 
t 

  ها و راهبردهاي مدیریت دانشسیاست گویه هاي میانگین انحراف استاندارد

 مکتوب در خصوص خلق دانشهاي ها و سیاستوجود دستورالعمل - 1 04/3 20/1  537/0  592/0
-مکتوب در خصوص توزیع و به اشتراكهاي ها و سیاستوجود دستورالعمل - 2 3 19/1  08/3  002/0

  گذاري دانش
  هاي مکتوب در خصوص ذخیره دانشها و سیاستدستورالعمل - 3 97/2 20/1  -322/0  748/0
  در بین کارکنان ییافزافرهنگ و نظام ارزشی براي دانش  - 4 22/3 61/2  33/1  184/0
  وجود فرهنگ و نظام ارزشی براي توزیع دانش در بین کارکنان - 5 97/2 14/1  -396/0  692/0
  هاي مدون براي حفظ کارکنان ارزشمندها و برنامهسیاست - 6 96/2 14/1  - 51/0  611/0
  و دانش جدید هاي سازمانی براي خلق و کسب اطالعاتها و ائتالفهمکاري - 7 01/3 05/1  184/0  854/0
  میانگین کل 02/3 19/1  49/0  626/0

 22/3با میانگین  »در بین کارکنان ییافزافرهنگ و نظام ارزشی براي دانش « 4شماره  گویه، پنجشماره با توجه به جدول 
کمترین  96/2 نیانگیمبا  »و برنامه هاي مدون براي حفظ کارکنان ارزشمند ها یاستس« 6شماره  گویه بیشترین امکان استقرار و

تک  Tو معنی دار نبودن نتیجه آزمون ) 02/3(با توجه به میانگین کل و  فراهم کرده ها مؤلفهایر امکان استقرار را نسبت به س
نتیجه گرفت که مؤلفه منابع انسانی از دیدگاه کارکنان سازمانی، امکان استقرار در سیستم مدیریت دانش  توان یم، یگروه

  .ان اردبیل را نداردآموزش و پرورش است
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  را فراهم کرده است؟امکان استقرار سیستم مدیریت دانش ، موجود) مدیریت( يتا چه میزان رهبر: سؤال ششم
  رهبري در مدیریت دانش مؤلفه دیدگاه پاسخ دهندگان در خصوص امکان استقرار  - 6شماره جدول

سطح معنی 
  رهبري در مدیریت دانش گویه هاي میانگین انحراف استاندارد tمقدار   داري

 برخورداري کارکنان از نفوذ رهبري در کارشان -1 78/2 99/1  - 68/1  094/0
  مورد احترام بودن رهبري نزد کارکنان -2 38/2 08/1  - 84/8  000/0
  نقش اساسی رهبري در حل مشکالت کارکنان  -3 37/2 97/0  - 06/10  000/0
  ي در انتقال اطالعات به اعضاي سازماننقش اساسی رهبر -4 40/2 01/1  - 10/9  000/0
  معیارهاي صریح و روشن براي ارزیابی عملکرد کارکنان توسط رهبري -5 30/2 05/1  - 35/10  000/0
  میانگین کل 45/2  21/1  - 06/10  000/0

دبیل را گویه استقرار مؤلفه رهبري در مدیریت دانش آموزش و پرورش استان ار 5 شود یممالحظه  ششبا توجه به جدول 
 5شماره  گویهبیشترین استقرار و  78/2با میانگین  )ي کارکنان از نفوذ رهبري در کاربرخوردار( 1شماره  گویه که سنجیده

رهبري  مؤلفهکمترین استقرار را در  30/2 یانگینمبا  )يمعیارهاي صریح و روشن براي ارزیابی عملکرد کارکنان توسط رهبر(
نتیجه گرفت که مؤلفه رهبري هنوز امکان  توان یم، یگروهتک  Tو و نتیجه آزمون ) 45/2(کل  با توجه به میانگین؛ و دارد

  .زش و پرورش استان اردبیل را فراهم نکرده استدانش آمو یریتمداستقرار در سیستم 
  ها بیشترین تأثیر را در امکان استقرار سیستم مدیریت دانش دارد؟مؤلفهکدام یک از : سؤال هفتم

  تعیین تأثیرگذارترین متغیرها با استفاده از آزمون فریدمن  -7اره شمجدول 

  240  تعداد  هارتبه  ها مؤلفه
  

  مربع کاي  11/1  یادگیري سازمانی
  

40/545  
  45/3  فرهنگ سازمانی  

  5  درجه آزادي
  79/3  منابع انسانی

سیاست هاو راهبردهاي مدیریت 
  دانش

92/3  
  سطح معنی داري

  
000/0  

  98/3  فناوري اطالعات  
  76/4  رهبري

  
با  فرهنگ سازمانی مؤلفه، داراي بیشترین تأثیر) 11/1(ه با رتب یادگیري سازمانی مؤلفهکه  گفت توان یم هفتبا توجه به جدول 

فناوري  مؤلفه ،)92/3(ه با رتبو راهبردهاي مدیریت دانش  ها یاستس مؤلفه، )79/3(ه با رتبمنابع انسانی  مؤلفه، )45/3(ه رتب
ها در امکان مؤلفهتأثیرگذارترین  یادگیري سازمانی مؤلفهرهبري سازمانی به ترتیب بعد از  مؤلفهو ) 98/3(ه با رتب اطالعات

در آزمون فریدمن هر متغیري که رتبۀ آن کم باشد (د نباشر آموزش و پرورش استان اردبیل میاستقرار سیستم مدیریت دانش د
  . )گیردگري در ردیف اول قرار میدی یرمتغنسبت به 

  گیري نتیجه وبحث 
-رهنگی در سازمان در نظر گرفته میاجتماعی و ف، مدیریت دانش به عنوان فرایندي فنی، بر مبناي چهارچوب نظري پژوهش

مدار از انشیادگیري و آموزش کارکنان د، هاي سازمانی و فنیزیر ساخت، معتقدند که فرهنگ )1997( كداونپورت و پروسا .شود
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منابع ، فرهنگی، معتقد است که عوامل فیزیکی) 1384( یعدل .باشند میسازي مدیریت دانش در سازمان عوامل تأثیرگذار بر پیاده
گذاري مناسب جهت گسترش هر روند و باید سرمایههاي مهم دانش به شمار میی به عنوان زیرساختانسانی و یادگیري سازمان
طراحی و اجراي اثربخش مدیریت دانش در ، هاي حاصل از مطالعات مختلفبر اساس یافته .ت گیردیک از این عوامل صور

  . افراد و یادگیري سازمانی است، فناوري، سازمان منوط به عواملی نظیر فرهنگ سازمانی
 دو انحراف استاندار) 82/2( نؤلفه فناوري اطالعات با میانگیحاکی از آن است که امکان استقرار م ال یک تحقیقؤنتایج س

 نتیجه این. دهدمعنی بودن این تفاوت را نشان می نیز گروهیتک  Tو نتیجه آزمون  قرار دارد) 3( طاز حد متوس تر پایین) 38/1(
و عسگري ) 1386( هولی با پژوهش بابازاد، خوانی دارد هم) 1387( رف خجسته و) 1388( یهش آزاد شهرکپژو نتیجه اپژوهش ب

ناشی از اختصاص نیافتن بودجه  تواند می در جامعه مورد مطالعه مؤلفهیین بودن امکان استقرار این پا. خوانی ندارد هم) 1388(
بر . گذاري دولت در عدم توجه به فناوري اطالعاتی در بخش آموزش و پرورش باشدافی به آموزش و پرورش و یا سیاستک

در ، دارد ها زمینهر عصري که تکنولوژي پیشرفت چشمگیري در تمامی هاي تحقیق مؤلفه تکنولوژي اطالعات داساس یافته
- امه ریزان و تصمیمبرن شود میپیشنهاد  لذا ؛از دیدگاه کارکنان در سطح پایینی قرار دارد، سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل

آسان به اینترنت و نشریات علمی داخلی و منابع و تجهیزات نوینی از جمله رایانه و امکان دسترسی سریع و ، گیرندگان سازمانی
. خلق و اشاعه دانش فراهم نمایند و کارکنان را براي استفاده صحیح از ابزارهاي تکنولوژي آموزش دهند، خارجی را براي کسب

ن خدمت هاي ضمدوره ،گردد براي آشنایی بیشتر مدیران با فناوري اطالعات و ضرورت توجه به این مقولهنهاد میچنین پیش هم
 . نان کلیدي آموزش و پرورش برگزار گرددکبیشتري براي مدیران و کار

 )15/1(د و انحراف استاندار) 35/3(ن نی با میانگییادگیري سازما مؤلفهاز آن است که امکان استقرار ال دو تحقیق حاکی ؤنتایج س
 1نتیجه این تحقیق با نتایج پژوهش میکالوپولس .ستنیز معنی دار ا گروهی تک Tنتیجه آزمون  و از حد متوسط قرار دارد باالتر

برگزاري بیشتر  ناشی از تواند یماین امر . همخوانی ندارد) 2002(ن و دییا) 1386(ه ولی با نتایج بابازاد، مخوانی دارده) 1999(
بودن کارکنان به  کارکنان به تولید دانش و واقف يمند عالقه، ه هاي تخصصیابرگزاري بیشتر کارگ، دوره هاي ضمن خدمت

براي ارتقاي وضع موجود در  گردد یمبا توجه به نتایج این تحقیق پیشنهاد . دولتی باشد يها سازماناهمیت مدیریت دانش در 
. در کنار یادگیري فردي توجه بیشتري صورت گیرد، هاي سازمانیسبت به آموزش و پرورش به یادگیريگذاري کالن نسیاست

هاي فکر براي کارکنان و مدیران آموزش و پرورش زمینه را براي هاي کاري تخصصی و اتاقجاد گروهبا ای توان یمهمچنین 
  . یادگیري سازمانی کارکنان و مدیران فراهم نمود

، )26/1(د و انحراف استاندار) 21/3(ن فرهنگ سازمانی با میانگی استقرار امکانحاکی از آن است که  ال سه تحقیقؤنتایج س
 ينتیجه این تحقیق با نتایج تحقیق عسگر. نیز معنی دار است گروهیتک  Tنتیجه آزمون  و حد متوسط قرار دارد باالتر از

 مه) 1388(ر ف خجسته، )1388( یسراب، )1386(ه بابازاد يها پژوهشخوانی دارد ولی با نتایج  هم) 1388( یآزاد شهرک، )1388(
حس تعلق ، ناشی از مدیریت صحیح تواند یمها مؤلفهسازمانی نسبت به سایر  فرهنگباال بودن میزان استقرار . خوانی ندارد

- هکه برنام به طوري. گیري صحیح و غیره باشدتصمیم، انجام گروهی کارها، کارکنان و همکاري دوستانه کارکنان با همدیگر
ار سیستم مدیریت دانش به صورت اجرایی فرهنگ سازمانی را در استقر یريکارگ بهاند گیران تا حدودي توانستهریزان و تصمیم

  . در آورند
د و انحراف استاندار) 20/3(ن با میانگی» منابع انسانی«ه مؤلفحاکی از آن است که امکان استقرار  چهار تحقیق سؤالنتایج 

ا نتایج تحقیق نتیجه این تحقیق ب. نیز معنی دار است گروهی تک Tنتیجه آزمون  و باالتر از حد متوسط قرار دارد، )26/1(
 .خوانی ندارد هم )1388(ر و پژوهش خجسته ف، )1387( يخوانی دارد ولی با پژوهش خوانساري و حر هم) 1388( يعسگر

رار این مؤلفه نسبت به باال بودن میزان استق. در حد متوسط گزارش شده است) 1390( یدر پژوهش حسین مؤلفهاین  همچنین
خصوص سازمان آموزش و ه ها و باز اهمیت نیروي انسانی در سازمانمدیریت صحیح و آگاهی ناشی از  تواند یمها مؤلفهسایر 

مقاومت نکردن نیروي انسانی در به ، هاي منابع انسانیجدید مدیریت و استفاده از نظریه هايو روي آوري به روش، پرورش

                                                             
1 . Michalopulos 
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منابع انسانی را  مؤلفهامکان استقرار ، پرورش استانبه طوري که کارکنان سازمان آموزش و . اشتراك گذاشتن دانش و غیره باشد
اند در این زمینه استقرار مدیریت دانش را در آموزش و پرورش فراهم مدیران تا حدودي توانسته؛ و اند کردهدر حد باالیی گزارش 

  . کنند
در حد ) 19/1(د و انحراف استاندار )02/3(ن و راهبردها با میانگی ها یاستس مؤلفهال پنج تحقیق حاکی از آن است که ؤنتایج س

 Tنتیجه آزمون  و متوسطی امکان استقرار در سیستم مدیریت دانش آموزش و پرورش استان اردبیل را از دیدگاه کارکنان دارد
 هو قلی زاد، )1386(ه بابازاد، )1385( یغالم، )1388( یهاي سرابپژوهشنتیجه این تحقیق با . دار نیستنیز معنی گروهی تک

ها و استقرار حد متوسط سیاست. باالتر از حد متوسط بوده است) 1389(د کمتر از حد متوسط و در پژوهش ترابی نها) 1383(
افراد با ، ها که با طرح بازنشستگی بیش از موعد کارکناناشی از ضعیف بودن برنامه ریزين تواند یمراهبردهاي مدیریت دانش 

ها و اي کاربرد مدیریت دانش در سازمانتجربه و عدم آگاهی از اهمیت و مزایزینی نیروهاي بیو جایگ، تجربه و با سابقه سازمان
ی هنگ و نظام ارزشی براي دانش افزایوجود فر« يهاه به مقولهبا توجه به این یافته تحقیق بهتر است سازمان توج. غیره باشد

ریزان این هاي کاري برنامهدر اولویت را» کنان توانا و ارزشمندو برنامه هاي مدون براي حفظ کار ها یاستسدر بین کارکنان و 
  . دقرار دهسازمان 
-پایین) 21/1(د و انحراف استاندار) 45/2(ن رهبري با میانگی مؤلفه ال شش تحقیق حاکی از آن است که امکان استقرارؤنتایج س

دار نیز معنی گروهی تک Tنتیجه آزمون  و استحد متوسط در سیستم مدیریت دانش آموزش و پرورش استان اردبیل  تر از
ها نیز نشان داده که میزان استقرار هاي این تحقیقیافته. خوانی دارد هم) 2002(ن دییا نتیجه این تحقیق با نتیجه تحقیق. است
مندي مدیران سازمان به از عدم عالقه ناشی تواند یماین مسأله . در سطح پایینی قرار دارد ها مؤلفهرهبري نسبت به سایر  مؤلفه
عدم  ،ساختار سلسله مراتبی و غیر منعطف در آموزش و پرورش، ی کارکنان و واقف نبودن به اهمیت مدیریت دانشیافزادانش
میزان استقرار  هر چند. دباشهاي نامناسب رهبري و سبک ،هاي مدیریت دانشها و برنامهد و حمایت مدیران عالی از فعالیتاعتما
، )2009( 3یل ،)2000( 2یچوی، )1999( 1میکاپولیس و سایکوجیس، )1389(د ترابی نها، )1385( یدر تحقیقات حسین فهمؤلاین 

فقدان معیارهاي صریح و روشن براي ارزیابی عملکرد کارکنان و عدم حل مشکالت سازمانی . است گزارش در سطح باالیی
نظام رهبري مدیریت دانش توسط پاسخ دهندگان مطرح  مؤلفهوص مشکالتی است که در خص ینتر مهم، کارکنان توسط رهبري

 ها آنی و توزیع دانش و عدم ارزشیابی افزایبه ویژه در زمینه دانش، توجهی به عملکرد کارکناناز آنجایی که بی. شده است
دیریت دانش به طور ساالنه و با لذا بهتر است عملکرد کارکنان در زمینه م، را در این خصوص از بین ببرد ها آنانگیزه  تواند یم

 . معیارهاي صریح و روشن مورد ارزیابی قرار گیرد
 مؤلفهداراي بیشترین تأثیر، ) 11/1(ه یادگیري سازمانی با رتب مؤلفه استقرار حاکی از آن است که امکان ال هفت تحقیقؤنتایج س

، )92/3(ه و راهبردهاي مدیریت دانش با رتب ها یاستس مؤلفه، )79/3(ه منابع انسانی با رتب مؤلفه، )45/3(ه فرهنگ سازمانی با رتب
ها مؤلفهیادگیري سازمانی تأثیرگذارترین  مؤلفهرهبري سازمانی به ترتیب بعد از  مؤلفهو ) 98/3(ه فناوري اطالعات با رتب مؤلفه

) 2004( 4كهش بالتازارد و کودر پژو. باشددر امکان استقرار سیستم مدیریت دانش در آموزش و پرورش استان اردبیل می
عواملی مانند  گیرد یمنتیجه ) 2002(ن دییا. دهدا تا حد زیادي تحت تأثیر قرار میفرهنگ سازمانی انتظارات و رفتارهاي افراد ر

به این نتیجه دست  در تحقیق خود) 2000( 5رگروب. شودودمندي و کارآمدي مدیریت دانش میفناوري اطالعات باعث افزایش س
که  ر پژوهش خود نتیجه گرفتهد) 1388( یشهرک آزاد. گذارد یمکه فرهنگ سازمانی بر سیستم مدیریت دانش تأثیر فته یا

 يعسگر. فرایندهاي دانش و فرهنگ سازمانی نسبت به فناوري اطالعات تأثیر بیشتري در استقرار سیستم مدیریت دانش دارد
یادگیري سازمانی و منابع انسانی در استقرار سیستم مدیریت ، سازمانیفرهنگ  نیز در تحقیق خود گزارش کرده که) 1388(

  . دانش تأثیر دارد

                                                             
1 . psychologies 
2 . Choi 
3 . Lee 
4 . Balthazard & Cook 
5 . Graber 
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ر آموزش و پرورش استان مدیریت دانش د بر امکان استقرار با نگرش کلی بر یافته هاي این پژوهش پیرامون عوامل تأثیرگذار
ی و منابع انسانی باالتر از حد متوسط امکان استقرار در فرهنگ سازمان، توان چنین نتیجه گرفت که یادگیري سازمانیاردبیل می

ولی تکنولوژي اطالعات ، و راهبردهاي مدیریت دانش در حد متوسط ها سیاستسازمان آموزش و پرورش استان اردبیل را دارد و 
و تأثیرگذارترین  ترین همیتااز نظر با  و ؛و رهبري سازمانی کمتر از حد متوسط امکان استقرار در آموزش و پرورش استان را دارد

برگزاري دوره هاي مربوط  .کم تأثیرگذارترین متغیر شناخته شد رهبريتأثیرگذارترین و مؤلفه یادگیري سازمانی مؤلفه ، متغیرها
خصوص سازمان آموزش و پرورش جهت آشنایی مدیران و کارکنان با ه دولتی و ب هاي سازمانبه استقرار مدیریت دانش در 

الزم  ها دورهدر کنار برگزاري این . فراهم سازد تواند می، زمینه را براي استقرار مدیریت دانش تا حدي ریت دانشسیستم مدی
ها که تأثیر این دوره آموزشی تدوین گردد؛ چرا هاي سازماناست ساختار قانونی و اداري مناسب با سیستم مدیریت دانش در 

  .تم مدیریت دانش تدوین گرددسیسکه ساختار مناسبی براي  شود میدیده  زمانی
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