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Abstract: The purpose of this study was to present an appropriate model of knowledge 

management deployment in the executive agencies of Azarbaijan province. Research 

method in terms of purpose, applied; depending on the data type, the causal-qualitative; 

therefore, the data theory approach of the foundation was used. The experts of the 

executive-academic bodies formed the statistical sample of the research. Due to the 

adequacy of sampling and theoretical saturation, 19 people were selected by purposeful 

sampling. Next, data were collected by semi-structured interview method and also 

continuous comparative method in three stages (open coding, axial coding and selective 

coding) was used to analyze the data. The results showed that the following sub-categories 

in different area were confirmed in the qualitative model consisted; three sub-categories in 

the causal conditions of knowledge management deployment (necessity for change, 

knowledge service promotion and business strategy); three sub-categories in the context of 

knowledge management deployment (leader, cultural and structural factors); and three sub-

categories in Interventional conditions of knowledge management deployment (IT 

infrastructure, human resources and organizational features); and three sub-categories in 

knowledge management deployment strategies (knowledge incentives, knowledge 

mapping and training and empowerment); and three sub-categories in The implications of 

knowledge management deployment (productivity, organizational learning, and 

organizational innovation), respectively. 
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 مقدمه

کلیده   عامل پیش برندهه و یک عنوان به امروزه دانش      

 اسد  تحقیقدات  رشته برا  سازمان ها تبهیل گردیهه و یک

اسد    شدهه پذیرفتده مهیری  ادبیات و علم  جامعه در که

سازمان هدا  تهاوم و موفقی  برا  تعیین کننهه دانش عامل 

 راهبدرد  فنداور   کده اسد  سدازمان در اس  و تنها دارای 

 و پیچیدهه محدی  در کنده تکمیدل مد  را سداتتار و فراینه

 چندین در  سازمانهاسد  برا  منبع مهمترین دانش آشفته 

 موقعیتشدان بهبود برا  تود دانش از بایه سازمانها محیط  

 ( 2018کننه )هارونگ  استفاده

مندابع ییدات  سدازمانها  مهمتدرین از یکد  داندش  مهیری 

این باورنه سازمان  بر بسیار  که طور  به شود محسوب م 

 اجدرا سدریعتر و کدرده دریافد  را داندش تواننهم  که های 

بدود )شداکریان و  تواهنده تدر موفد  رقدابت  بازار در کننه 

رویکرد منظم  یک دانش  به عنوان  (  مهیری 1395دهنو  

 گدذار   اشدترا  بده تل   آوردن  دس  به و با برنامه برا 

 داندش به کدارگیر  و انتشار گذار   سرمایه  توسعه ذتیره 

 راهبدرد  مدثرر اسد  سازمان برا  بهبود کیفی  تهمات در

 از واقعد  و شدهه ریدی  برنامده همداهنی  داندش  مهیری 

 طدور بده کده اس  زمان در یادگیر  و سازمان اصل  اههاف

-کنده  و شدیوههماهنگ م  محی  با را دانش  منابع مهاوم

 و داندش ایجداد بدر سدازمانها در مدثرر داندش مدهیری  ها 

 (  2017)بارو و همکاران  متمرکینه دانش انتقال ها  فعالی 

طرایدد  مددهل »بددا عنددوان   (2018در پددهوهش الوسددیم  )

نتایج نشدان «مهیری  دانش برا  ارتقا  و یمای  از آموزش

داد که مهل انهازه گیر  پیشنهاد  و مهل ساتتار  شرای  

کننه  بنابراین  چهار فرضیه بدرا  رده م مناسب الزم را برآو

بررس  مسئله تحقی  مدورد آزمدایش قدرار گرفتنده  شدواهه 

تجرب  تأییه م  کنه که این مهل در زمینه آموزش  عملد  

اس   یافته ها یاک  از این اس  که قابلی  مدهیری  داندش 

ها  زیربندای  یک ساتتار چنه بُعه  اس  که شامل قابلی 

-قابلی  فراینه مهیری  دانش اس   قابلی  مهیری  دانش و

-ها  اجتماع  مهیری  دانش به وسیله سه بُعه تعیین مد 

-شونه: فرهنگ سازمان   ساتتار سازمان  و افراد )یا مهدارت

(  پهوهشد  بدا 2018شکل(  رادلیونین و همکداران ) Tها  

داندش در دانشدیاه  مدهیری  فراینده طراید  مدهل»عنوان 

 پهوهش  ههف این انجام دادنه « لیتوان ویلنیوسیهیمیناس 

 دانددش توانمندده  مددهیری  بددرا  ا رویدده رویکددرد بررسدد 

 تشدیی  را اصدل  دانش مهیری  فراینهها  سازمان بود تا

 داندش مدهیری  فراینده مدهل ایدن تحقید   اساس دهه  بر

 شدامل و یافتده بهبدود یکپارچه دانش مهیری  مهل براساس

 توزیدع  توسعه  تریه  ناسای  ش دانش  اههاف: فراینه هش 

 مهل  در گام اصل  ترین  گیر  اس  انهازه و استفاده یفظ 

 و گیدر شدکل هدا اسد  کده جنبده دانش راهبرد انتیاب

 پوشدش را داندش مهیری  در راهبرد  گیر تصمیم انتیاب

 از آن اجدرا  به دانش  مناسب راهبرد یک انتیاب  دهه م 

 کسدب از متشدکل داندش مدهیری  چرته فراینه یک طری 

 مد  آن کداربرد و یفدظ توسدعه  گذار   اشترا  به دانش 

 راهبدرد اجدرا  ارزیاب  با دانش مهیری  فراینه مهل  انجامه

( نیدیدر 1397شود  یسن پور و همکداران ) م  کامل دانش

ه  عوامل مثرر بر اسدتقرار بنشناسای  و اولوی »تحقیق  به 

سیستم مهیری  دانش راهبرد  در دانشیاه پیدام ندور بدرب 

پرداتتندده  نتددایج یاصددل از آزمددون « AHPکشددور بددا روش 

Expert افیارسثاالت توس  نرم  Choi ce  نشان داد که  از

گانده  )فنداور  اطاعدات( دارا  بیشدترین تدأریر و 9عوامل 

تأریر بدر مدهیری  داندش  )فراینهها  دانش( دارا  کمترین

افیاید  و مدهیری  آن در  لدذا فراینده داندشراهبرد  اس   

هدای  جهد  ارتقدا  آن  هدا و مدهل سازمانها و ارائده روش

اسدتقرار  .کنده عندوان یدک نیداز تودنمدای  مد  همواره به

منظدور بهبدود عملکدرد  مهیری  دانش فرصد  مناسدب  بده

 ها قرار مد  ازمانکارکنان و ایجاد میی  رقابت  در اتتیار س

امروزه  چالش اصل  سازمانها  در  مدهیری  داندش و   دهه

ساز  آن اس  و بیرگتدرین آرزو  آنهدا نیدی  چیونی  پیاده

 یدک با آن ادارهتعریف یک سیستم مهیری  دانش مناسب و 

  از آنجدا کده بیدش مهمد  از داندش باشدهم   موف  روش

بده صدورت موجود در دستیاهها  اجرای  ناملموس بدوده و 

سرمایه فکر  در ذهن افراد پنهان اس   با تروج این افراد از 

دستیاهها  اجرای  )به دلیدل بازنشسدتی   انتقدال  تعدهیل 

ها نیی از این دستیاهها  اجرای  تدارج و   (  عماً این دانش

م  شونه   بر همین اساس تحقی  یاضر  به دنبدال طراید  

http://iase-jrn.ir/article-1-392-fa.pdf
http://iase-jrn.ir/article-1-392-fa.pdf
http://iase-jrn.ir/article-1-392-fa.pdf
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در دسدتیاه هدا   یک مهل مطلوب استقرار مدهیری  داندش

 اجرای  استان آذربایجان شرق  اس  

 روش کار

پهوهش یاضر از نظدر هدهف کداربرد  و  از نظدر روش      

 شده  داده بنیاد اسدتفاده روش از پهوهش این کیف  بود  در

هدا  دسدتیاه تبرگان کلیه شامل پهوهش این جامعه آمار 

 .اس  بوده مهیری  دانش موضوع به آشنا دانشیاه  -اجرای 

 دسدتیاه هدا  اجراید  و کارشناسان و مهیران تبرگان این

رشته  در مهار  تحصیل  دارا  دانشیاه علم  هیئ  اعضا 

 در توجه قابل تجربه و سابقه دارا  و مهیری  با مرتب  ها 

مدهیری   تصوص به و انسان  به منابع مربوط مبایث زمینه

 به واستهنظر  و نوت طور به کیف  پهوهشیران .بودنه دانش

 شهنه افراد  انتیاب که معن  بهین پردازنه م  نمونه گیر 

 آن با سازمان در و داشته آشنای  مهیری  دانش بحث با که

 و معاوندان مدهیران از نفر 19 از پهوهش این .انهبوده درگیر

 و داشتنه  کامل  آشنای  مهیری  دانش بحث با که هابیش

 شه  مهمترین انجام بودنه  درگیر سازمان کارکنان و افراد با

بده ایدن  بدود  مصدایبه از اسدتفاده اطاعات گردآور  روش

 برنامه مصایبه  روش انتیاب و موضوع تعیین از ترتیب پس

 مریلده  ایدن ابتدها  شه  در ها طرای مصایبه انجام کل 

 واژگدان  و شدهه مشدی  تفصدیل  طدور بده تحقی  تمرکی

 تحقید  بدا کده ات موضدوع و سدثاالت ها  مفداهیم  عبارت

از  دریدافت  اطاعدات همچندین شدهنه  تعیدین مرتبطنده

 مصدایبه گدر توسد  مصایبه جلسه در مصایبه شونهگان 

 پهوهش  این شه  در بردار  یادداش  یال عین در و ضب 

 از ها مصایبه از آمهه به دس  ها داده تحلیل و تجییه برا 

 شده  تفادهاسد بنیداد داده در نظریه پرداز  کهگذار  روش

 قدرار اسدتفاده مدورد مقبولید  معیدار یافته ها  تأییه برا 

 و تجییده منظور گرفته شه  پس از گردآور  داده ها نیی  به

 سده فراینه از مصایبه ها  از آمهه دس  به ها داده تحلیل

 فراینده با مطاب  انتیاب  و محور  باز  مریله ا  کهگذار 

وظیفده شناسد  و  .شده اسدتفاده داده بنیداد نظریه پدرداز 

مسئولی  پذیر   سودمنه  و آسیب نرسانهن  توجه به رفاه 

دییران و ارائه اطاعات کاف  دربداره چیدونی  پدهوهش بده 

تمام  آزمودن  ها  شرک  کننهه  کسب رضای  نامه کتب  

جهد  رعاید   به منظور شرک  در پدهوهش رعاید  شدهنه 

Iاتاق پهوهش   که اتداق  R.USWR.REC.1398.112  در

 کمیته   اتاق دانشیاه رب  شه 

 یافته ها

هدا  همانیونده کده به منظور تجییه و تحلیدل داده              

مطرح شه از روش داده بنیداد اسدتفاده شده  نتدایج تحلیدل 

-ها ط  سه مریله کهگذار  باز )تل  مفاهیم و مقولدهداده

ها(  کهگذار  محدور  )شناسدای  مقولده محدور   شدرای  

گر  شرای  بستر  راهبردها و پیامدهها( و    شرای  مهاتلهعل

شدود  در نهای  طب  کهگذار  انتیاب  به هم پیونه داده م 

هددا  از روش در ایددن پددهوهش بددا توجدده بدده مددتن مصددایبه

کهگذار  نکات کلیه  استفاده شه   بهین منظور ابتها نکات 

و  کلیه  موجود در متن مصایبه تبهیل به کهها  باز شدهه

در مریله دوم بر اساس کهها  باز به دسد  آمدهه  مفداهیم 

مرتب  با موضوع تحقی  به رشته تحریر در آمه  الزم به ذکر 

هدا اس  که در این تحقید  از ندوزدهمین فدرد در مصدایبه

استفاده گردیهه اس ؛ با این توضیح که مهل تحقی  در نفدر 

بیشدتر  شانیدهم به اشباع نظر  رسیهه  ول  برا  اطمیندان

به منظور جلوگیر  ها تا نفر نوزدهم ادامه پیها کرد  مصایبه

ها  باز مربدوط از تکرار جهاول  نتایج مربوط به مفاهیم و که

ها بده صدورت به هر مفهوم به منظور کشف و استیراج مقوله

نشان داده شه  این جهول نشان دهندهه  1تاصه در جهول 

 باشه شونهگان م یبهمفاهیم و کهها  هر یک از مصا

 

 باز مربوط به هر مفهوم یو کدها یممفاه .1 جدول

Table 1. Concepts and open-source codes related to each concept 
 کدهای باز مفاهیم

 P0203, P0506, P0807, P1019, P1703 تغییر جاذبه

  ,P0204, P0507, P0601, P1147 پاسخ و نیاز ناهمخوانی

  ,P0207, P0208, P0509, P0808, P1146, P1414 در سبک مدیریتتغییر 

  ,P0205, P0206, P0508, P0602, P0603, P0901, P1217 آوریارتقای سطح فن
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 P0101, P0210, P0511,P1021, P1145,  P1902, P1903 دانشی شدن خدمات

  ,P0105, P0403, P0604, P0824, P1413 بهبود فرایند

  ,P0209, P0510, P1144, P1301 زمانیتصحیح دانش سا

 P0213, P0514, P0607, P0823, P1042, P1101, P1906 نیازهای دانشی سازمان

 P0102, P0103, P0321, P0515, P1018 رقابت برون سازمانی

 P0215, P0216, P0516, P0609, P1141, P1517 اهداف دانشی سازمان

 P0217, P0313, P0519, P1017, P1216, P1907 چشم انداز مدیریت دانش

 P0221, P0536, P0804, P0822, P1016, P1140 توانمندی مدیریتی

 P0222, P0319, P0614,P1041, P1105, P1213, P1909 فرهنک تسهیم دانش

 P0122, P0615, P0821, P1023, P1139, P1303, P1910 گرایش به کار تیمی

 P0117, P0118, P0320, P0414, P1106 فرهنگ دانش دوست

 P0232, P0527, P0618, P0818, P1040, P1135 های ارتباطیکانال

 P0127, P0234, P0314, P0425, P0619, P1511, P1913 پایگاه داده

 P0276, P0533, P0815, P1028, P1151, P1920 کدگذاری دانش

  ,P0309, P0310, P0518, P1114 تخصیص

  ,P0303, P0304, P0417, P0914, P1126 تفکر انتقادی

   ,P0237, P0238, P0534, P0703, P1036, P1115, P1205 غنی سازی شغلی

  ,P0305, P0418, P1030, P1503 بازخورد

  ,P0142, P0201, P0251, P0702, P0915, P1116 اثربخشی

 ,P0150, P0202, P0260, P0503, P0504, P0702, P0811 انطباق محیطی

   ,P0258, P0259, P0522, P0814, P1031, P1118 بازنگری

 P0144, P0145, P0268, P0432, P1033, P1803 کسب دانش

 ,P0146, P0269, P0549, P0919, P1120 ذخیره سازی دانش

   ,P0316, P0521, P0809, P1034, P1404, P1604 انتقال و اشتراک دانش

  ,P0270, P0548, P0701, P0920, P1121, P1506 کاربرد دانش

کهگذار  محور   فراینه ارتبداط دادن  کهگذار  محور :

هدا ها  فرع  و پیونه دادن مقولهها  اصل  به مقولهمقوله

در سطح مفاهیم اس   این کهگذار  به عل  اینکه یدول 

شدود  یابه  محور  نامیهه مد محور یک مقوله تحقی  م 

یاصدل از ها و مفاهیم در مریله کهگذار  محور   مقوله

گیرد تا کهگذار  باز  تهوین شهه و سر جا  تود قرار م 

  2جدهولا  در مدورد روابد  ایجداد گدردد  دانش فیاینهه

ها  فرع  و بنه  کل  یعن  مقولهتبهیل مفاهیم به دسته

 .دههاصل  نشان م 

 مجموعه هر کدام یرز یمو مفاه یو فرع یاصل های . مقوله2جدول 

Table 2. Main and subcategories and sub-concepts of each 
 های اصلیمقوله های فرعیمقوله مفاهیم نماد ردیف

1 CC11 تغییر جاذبه 

 لزوم ایجاد تغییر

شرایط علی استقرار و نهادینه 

 سازی مدیریت دانش

2 CC12 پاسخ و نیاز ناهمخوانی 

3 CC13 تغییر در سبک مدیریت 

4 CC14 آوریافزایش سطح فن 

5 CC21 دانشی شدن خدمات 

 ارتقای خدمات دانش
6 CC22 بهبود فرایند 

7 CC23 تصحیح دانش سازمانی 

8 CC24 )تبدیل)دانش ضمنی به دانش آشکار 

16 CO11 تعهد مدیریت ارشد سازمان 

 رهبر

بستر و زمینه استقرار و زمینه 

 سازی مدیریت دانش

17 CO12 توانمندی مدیریتی 

18 CO13 مدیریت ارشد دانش 

19 CO14 مدیریت دانش محور در سازمان 

20 CO21 فرهنک تسهیم دانش 

 گرایش به کار تیمی CO22 21 عوامل فرهنگی

22 CO23 فرهنگ دانش دوست 
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23 CO24 فرهنگ سازمانی باز 

24 CO25 حس تعلق و وفاداری 

33 IC11 های توزیع منابع اطالعاتشبکه 

 ساخت فناوری اطالعات زیر

گر استقرار و شرایط مداخله

 سازی مدیریت دانشنهادینه

34 IC12 مستند سازی دیجیتال 

35 IC13 پایگاه داده 

36 IC14 پذیری فناوری اطالعاتانعطاف 

37 IC21 تجربه و مهارت کارکنان 

 تحصیالت کارکنان IC22 38 منابع انسانی

39 IC23 نانانگیزه کارک 

46 ST11 ها و اشتراک دانش(پاداش)برای ایده 

 های دانشمشوق
 

 

-های استقرار و نهادینهراهبرد

 سازی مدیریت دانش

47 ST12 ادراک سودمندی 

48 ST13 تشویق به مستند سازی 

49 ST21 شناسایی فرایند 

 تدوین نقشه دانش
50 ST22 آنتولوژی)گونه شناسی( دانش 

51 ST23 گذاری دانشکد 

52 ST24 تخصیص 

57 CN11 کارایی 

 بهره وری

-پیامدهای استقرار و نهادینه

 سازی مدیریت دانش

58 CN12 اثربخشی 

59 CN13 عملکرد سازمان 

60 CN21 مهارت افزایی 

 انطباق محیطی CN22 61 یادگیری سازمانی

62 CN23 بازنگری 

63 CN31 نوآوری در خدمات 

 خالقیت فردی و گروهی CN32 64 سازمانی نوآوری

65 CN33 کیفیت خدمات 

66 KM11 کسب دانش 

 مدیریت دانش
-مقوله محوری استقرار و نهادینه

 سازی مدیریت دانش

67 KM12 ذخیره سازی دانش 

68 KM13 انتقال و اشتراک دانش 

69 KM14 کاربرد دانش 
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سومین مریله کهگذار  در روش داده کهگذار  انتیاب : 

بنیاد کهگذار  انتیاب  اسد   ایدن روش عبدارت اسد  از 

 مدرتب  و  مرکدی مقولده  بدرا مقوله  کی انتیاب فراینه

 ههیا  اس   مرکی مقوله آن به یرید مقوالت تمام ساتتن

 ییدچ همه که اس  داستان  اصل ت  گسترش آن   اصل

 مفهوم نیا که دارد ودوج باور نیا  ردیگ م شکل آن یول

  کهگدذار تداص  طدور بده  دارد وجدود شدهیهم  مرکی

 طدور بده  مرکدی و  اصدل مقولده انتیاب رونه به  انتیاب

 بده هنیبیش اعتبار ها  مقوله ریسا با دادن ارتباط و منظم

 بده ازیدن کده  مقدوالت بدا  تال  ها جاه پرکردن و رواب 

س از ارائده پد  پدردازد  مد دارنه  شتریب گسترش و اصاح

گر  شش دسته مقوله عل   محور   بستر و زمینه  مهاتله

)کدده در پیوسدد  مدد   1راهبردهددا و پیامددهها  شددکل 

 دهه  ها  میتلف را نشان م ارتباط بین مقولهباشه(

بنیاد  تولیده نظریده بدوده و نده توصدیف ههف نظریه داده

هدا بده ها به نظریه طبقدهصرف پهیهه  برا  تبهیل تحلیل

 انتیاب   کهگذار شونه  ر منظم به یکهییر مربوط م طو

 بدا فراینه این  س ها مقوله بهبود و ساز  یکپارچه فراینه

 کنده  مد  متصدل هم به را ها مقوله داستان  ت  نیارش

 پرداز  نظریه مریله ترین مهم انتیاب   کهگذار  واقعدر

 و داده ارتباط هییریک با را ها مقوله آن  در محق  که بوده

 ا  نظریده یا تصویر کنه م  سع  ارتباطات این اساس بر

 .کنه تل  موضوع مورد در

 بحث و نتیجه گیری

-استقرار مهیری  دانش به تصدوص در دسدتیاه بحث    

هدا و هدا در برداشد ها  اجرای  به دلیل تضادها و تفاوت

موضوع  پیچیهه بوده که بایست  در بسدتر پرداز   مفهوم

و شرای  یاکم سازمان مورد تحلیل قرار گیدرد  لدذا نیداه 

ها  ارائده شدهه در ایدن ها و چارچوبمحق  به سایر مهل

نمایه  در مهل پدارادایم  رو م ه یوزه را با محهودی  روب

-شرای  عل  استقرار مهیری  دانش در دستیاهارائه شهه  

کسدب و کدار  ارتقدا   راهبدردسده منظدر  اجراید  از ها 

تهمات دانش  و لیوم ایجاد تغییر مورد توجه قدرار گرفتده 

هدا  ها عنوان گردیه که محدر اس   بر اساس این مقوله

شدرق  اصل  گرایش دستیاهها  اجرای  استان آذربایجان

به استقرار مهیری  دانش بر اساس ایدن سده مقولده قابدل 

و کار بر اساس الیامات  هماننه کسب  راهبردتوضیح اس   

داندش  تطبید   راهبدردکسب و کار با  راهبردهمراستای  

راهبردها  دانش در سازمان  نیازهدا  دانشد  سدازمان و 

کسدب و  راهبدردرقاب  از جمله الیمات  اس  که در یوزه 

شود  کار باعث توجه سازمان به استقرار مهیری  دانش م 

یش با نتایج کارها  طالب  و دس  آمهه در این به نتایج ب

(  رزین  و سدینا 1391(  طالب  و سلیم  )1394) نیس 

( و فرزین و همکداران 1394کرم  و همکاران )(  1398)

همیوان  داشته اس   هر یک از این محققان در  (1393)

ها  بر استقرار مهیری  دانش در سازمان مثررتبیین عوامل 

ک  از عوامل اصل  توجه کسب و کار به عنوان ی راهبردبه 

انده کده انه  این محققان در مطالعات تود نشان دادهنموده

بدر  مدثررهدا  راهبرد مناسب کسب وکدار یکد  از مقولده

گردد  مقوله فرع  دوم استقرار مهیری  دانش محسوب م 

ارتقا  تهمات دانش  بوده اس  که بر اساس تغییر شرای  

ر بده اسدتقرار مدهیری  ها را وادامحیط  و فناور  سازمان

  فرایندهدانش کرده اس   دانشد  شدهن تدهمات  بهبدود 

تصحیح دانش سازمان  و تبهیل داندش ضدمن  بده داندش 

-آشکار از جمله مفاهیم ارتقا  تهمات دانش  محسوب م 

(  طدالب  و 1391گردد  نتدایج مطالعدات ربد  و مالد  )

(  سددولومون و اسددپونر 1392(  رییمدد  )1391سددلیم )

(  نشددان دهنددهه 1394( و رییمد  و همکدداران ) 2011)

این مسئله هس  که ارتقا  تهمات دانش  به عنوان یکد  

گدردد  بر استقرار مهیری  دانش تلقد  مد  مثرراز عوامل 

لیوم تغییر سازمان   آترین مقوله فرعد  بدوده کده نشدان 

 دهنهه ایساس نیاز سازمان به تغییر شرای  سازمان اس   

پهوهش دس  آمهه در ه در بحث عوامل ساتتار   نتایج ب

(  1392هاشددم  و همکدداران )  با نتددایج تحقیقدداتیاضددر

در (1398( و رزین  و سینا )1393محمود  و همکاران )

(  2008داتل کشور و مطالعات وانگ دانپدورت و پیدرس )

در تدارج   (2007ینوال )آسدپ(  2005یا )گادامفورکهل  

داش   عاوه بر ایدن بدهون یدک بسدتر  از کشور همیوان 
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هدا  تدوان از اجدرا  موفد  برنامدهفرهنی  مناسب نمد 

سازمان  اطمینان یاف   عوامل  از قبیدل فرهندگ تسدهیم 

دوسد   کدارتیم   تعلد  سدازمان   دانش  فرهنگ داندش

تعهه سازمان   فرهنگ سازمان  باز و مشارک  سدازمان  از 

ها  اجراید  اسدتان ستیاهانه که در دجمله مفاهیم  بوده

ساز  مهیری  دانش ضدرورت دارد  برا  استقرار و نهادینه

ها  پهوهش در این بیدش بدا نتدایج مطالعدات نتایج یافته

(  رزیند  و 1391(  ابوالقاسم  و همکداران )1390زارع ) 

(  در داتل کشور و مطالعات لد  و چدوی  11398سینا ) 

(  وان 2009یده  )یم(  2006(  گان و همکاران )2004)

 ( در تارج از کشور همیوان  داش   2006)

گر اسد   بدا منابع انسان  مقوله دییر  در شرای  مهاتله

توجه به اهمی  منابع انسان  در سازمان  تجربه و مهدارت 

توانه بدرا  اسدتقرار و کارکنان  تحصیات و انیییه آنها م 

دسد  ه   نتدایج بدکنه ساز  مهیری  دانش کمکنهادینه

آمهه برا  این مقوله با نتایج تحقیقات منیریان و همکاران 

در   (1398(  رزیندد  و سددینا )1397(  صددالح  )1385)

(  2011داتل کشور و نتایج تحقیقدات بداکر و همکداران )

(  در تددارج از کشددور همیددوان  2006هددو و همکدداران )

داش   در نهای  زیرسات  فناور  اطاعات سازمان اس  

هدا  هدا  ایجداد شدهه در فنداور اس پیشدرف که بر اس

اطاعات   وجود زیرسات  فناور  اطاعات مناسدب یکد  

سداز  مدهیری  از ضروریات در یدوزه اسدتقرار و نهادینده

گدردد  نتدایج ها  اجرای  محسدوب مد دانش در دستیاه

(  معینددد  و 1388معدددال ) و مطالعدددات ربیعددد 

سدددینا (  رزینددد  و 1397(  صدددالح  )1389همکددداران)

در داتدل کشددور و مطالعددات هنددگ و همکدداران   (1397)

و همکداران  بسدنان(  2006(  اتوان و همکداران )2005)

(  2011) (  لیندهلر و والده2019  )چو(  چانگ و 2005)

سدات   دهنهه نقش زیر(  نشان 1394کرم  و همکاران )

ساز  مهیری  دانش فناور  اطاعات در استقرار و نهادینه

ها بوده اس   در نهای  بدرا  اینکده بتدوان بده در سازمان

استقرار مناسب مهیری  داندش در سدازمان دسد  یافد   

راهبردهددا  نیدداز اسدد  تددا راهبردهددای  تددهوین نمددود  

سداز  مدهیری  دانددش در اسدتقرار و نهادیندهپیشدنهاد  

تدوان شدرق  مد هدا  اجراید  اسدتان آذربایجداندستیاه

آمددوزش و   انددشهددا  دانشدد   تددهوین نقشدده دوقمشدد

ها  دانش  برا  تسهیم دانش  توانمنهساز  نامیه  مشوق

رب  و یفظ دانش و ادرا  سودمنه  داندش بده منظدور 

تبادل جریان دانش در سازمان ضرور  بدوده و بده عندوان 

 گردد  یک راهبرد تشویق  در سطح فرد  محسوب م 
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آذربایجان  پهوهش یاضر با ههف ارائه مهل مناسب استقرار مهیری  دانش در دستیاهها  اجرای  استان چکیده:

 رویکرد علّ  بود لذا از نوع از( کیف )  آمییته داده  نوع بریسب کاربرد ؛ ههف  بریسب پهوهش انجام شه  روش

 پهوهش را آمار  نمونه دانشیاه  ها  اجرای دستیاه تبرگان آمار  پهوهش  جامعه شه  استفاده بنیاد داده نظریه

 هاداده شهنه  انتیاب ههفمنه گیر نمونه روش به نفر 19 نظر  اشباع و گیر نمونه به کفای  توجه دادنه  با تشکیل

 سه مهاوم در ا مقایسه از روش هاداده تحلیل و تجییه جه  و شه آور جمع نیمه ساتتاریافته مصایبه روش به

لّ  استقرار ع شرای  در مقوله فرع  شه  سه کهگذار  انتیاب ( استفاده و محور  کهگذار  باز  مریله )کهگذار 

بستر و زمینه  در فرع  مقوله راهبرد کسب و کار(  و سه )لیوم ایجاد تغییر  ارتقا  تهمات دانش و مهیری  دانش

گر استقرار شرای  مهاتله در فرع  مقوله عوامل ساتتار  (  و سه استقرار مهیری  دانش )رهبر  عوامل فرهنی  و

راهبردها   در فرع  مقوله ها  سازمان (  و سهویهگ  ابع انسان  وزیر سات  فناور  اطاعات  من(مهیری  دانش 

 در فرع  مقوله آموزش و توانمنهساز (  و سه ها  دانش  تهوین نقشه دانش ومشوق(استقرار مهیری  دانش 

رار نوآور  سازمان (  در مهل کیف  مورد تأییه ق بهره ور   یادگیر  سازمان  و(پیامهها  استقرار مهیری  دانش 
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  ذتیره ساز  دانش  انتقال و اشترا  دانش  کاربرد دانش مهیری  دانش اژگان کلیدی: و
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های اجرایی استان آذربایجاندانش در دستگاه مدیریت ی انتخابی مدل استقرار. کد گذار1شکل  

figure 1. Selective coding of knowledge management deployment model in the executive bodies of 

East Azerbaijan province 
 


