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Abstract: The general purpose of this study was to identify and rank the dimensions 

of knowledge management in the Education Office of Mazandaran province. In terms 

of purpose, this research was applied using a mixed methods approach (qualitative and 

quantitative) with an exploratory design. In the quantitative phase, a descriptive 

survey method was used. The statistical population in the qualitative phase included 

20 principals and education experts, and in the quantitative phase, it involved 2653 

directors, deputies, and heads of departments of the education office as well as 

principals and deputies of schools in Mazandaran province.  In the qualitative phase of 

the study, 10 participants were selected using purposeful sampling which continued 

until data saturation, and in the quantitative phase, based on Cochran's formula, 338 

participants were selected by cluster-stratified random sampling method. A researcher-

made questionnaire including 69 questions was used to collect the data. The face and 

content validities of the instrument were confirmed by experts, and their composite 

reliability and Cronbach's alpha were calculated to be above 0.7. Exploratory and 

confirmatory factor analysis tests were used to analyze the data. The results showed 

that knowledge management has the following 9 dimensions: knowledge 

commercialization, knowledge acquisition, knowledge production and creation, 

knowledge sharing, management and leadership, organizational technology, human 

resource development, organizational culture, and knowledge-based strategy. The 

dimension of knowledge production and creation with a factor load of 0.816 had the 

highest rank while the dimension of human resources development with the factor 

load of 0.482 had the lowest rank. 
Keywords: Knowledge management, Dimensions of management, Central 

knowledge. 
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 مقدمه

 و رقاببی  مزیت مهم منبع یک عنوانبه امروزه دانش     

 ضارور  بارا  سوها ه عنصار یک عنوانبه ارزش، ایجبد

 بارا  کنندهس یین عبمل یک عنوانبه طورکل ،به و پبیدار

 هزاره ابیدا  اهت. شده جهبن  شنبخیه آمبل بب هبهبزمبن

و  علام رشاد اثار در کاه و سحوالس  سغییر به سوجه بب هوم

 هاب هابزمبن روزافزون سالش آمده اهت، به وجود دانش

کاه یاک  اهات ایان وکبرکسا  و رقببت در دنیب  پیشرو

-جاب  سجرباه دانش و مدیریت جهت اهیراسژ  مشخص

در  داناش، لبا مادیریت ببشند، داشیه هرمبیه انسبن  هب 

 عنوانباه هب  آموزش در هبزمبن ویژهبه و امروز  جوامع

 آید.به شمبر م  یراسژیکاه نیبز یک

 ایجابد، و سوها ه کسا ، کشا،، فرایناد مدیریت داناش

 در منبها  کبرگیر  دانشبه و نگهدار ، ارزیبب  سسهیم،

 از کاه اهات هبزمبن در منبه  سوهط فرد منبه  زمبن

 و اطالعاب  فنابور  بین منببع انسبن ، پیوند ایجبد طریق

 باه یبب دهای بارا  هابخیبر  منبها  ایجبد و ارسببطب 

پابیرد ططابلع پساند و ما  هابزمبن  واور  هاب هاد 

دیریت دانش هب  دهیرها  (. م1395محمد  حسین  

شاود کاه در مجماو  هبی  ما مهبر و  دانش، به سجبر 

سشاویق  قدر  اجرای  عملیب  بیشایر، هب  جدید،سوانبی 

بهیار داناش موجاود  کبربردنباهشیوه  و نوآور ، خالقیت

(. در 1395طمرسضو  و منیریابن  کند ایجبد مرا هبزمبن 

 ایجبد و آن دانش در که ا  اهترشیه دانش مدیریت واقع

و  ناوآور  افازایش بارا  و شاودگباشایه ما  اشیراک به

 و طانادروا گیاردما  قارار هبزمبن  مورداهایابده عملکرد

همکابران  و و ببرو 2015همکبران  و ؛ هبجیر2011کیبنیو

2017.) 

-(، مدیریت دانش موج  ورفه2007طاز دیدگبه رادینگ 

هاب  جدیاد، سغییار و ناوآور ، هب، فروتهب، کبرای جوی 

، ساداوم در نادیفرا  بهیر منببع انسابن ، هارعت ریکبرگبه

-ان طب  ،گیر بهبود سصمیم، جلوگیر  از افت دانشکبر، 

-باه و سوه ه دانبی ، مزیت رقببی  ، ریپبانطببق پبیر  و

 بخش هارمبیه نیارو  انسابن    درگبارکبرگیر  هرمبیه

(. ایاان مااوارد همااه 1397پااور و قرباابن  شااود طقلاا ماا 

هاب از جملاه اهمیت مدیریت دانش در هبزمبن دهندهنشبن

 هب  آموزش  دارد.هبزمبن

 دلیال به آموزش  هب هبزمبن در دانش مدیریت ضرور 

 دارناد، دانش انیشبر و سولید در هباین هبزمبن که اهمیی 

همکابران  و کناد؛ رارا کاه راوما  خودنمابی  ساربایش

هاب  نظبم در دانش کبربرد مدیریت ببورند این ( بر2011ط

سادری  و عملکارد  فرایناد بهباود ببعث سواندآموزش  م 

بدیه  اهت  ؛ لبا(1395فراگیران شود طببعز  و همکبران 

ماادار و اقیصاابد در عصاار  کااه از آن بااه جبم ااه دانش

هبز  وحیح مادیریت داناش پیبده شود،مدار یبد م دانش

هاب  اقیصابد  نیسات، بلکاه هب و بنگبهمخیص به هبزمبن

وپرورش نیاز ویژه هبزمبن آماوزشهب  آموزش  بههبزمبن

سواناد از آن عنوان یک  از مراکز خلق و اشبعه دانش ما به

هب  آموزش  ببیاد بهره فراوان ببرد. از طر  دیگر، هبزمبن

هاب  کنند کاه اگار نیوانناد داناش به این نکیه مهم سوجه

نهایه افراد را مورد شنبهبی  قرار دهند و به دانش آشاکبر 

هاب را از دهات سبدیل کنند، در اثار فراموشا  ایان داناش

 دارعهاادهوپرورش کااه آمااوزش نی؛ بنااببراخواهنااد داد

ببشد ببید دانش موجود در هابزمبن را باه م  تیوسربمیس ل

بیواناد در محایط پررقببات  طور وحیح مدیریت نمبید ساب

-سارین هارمبیهدنیب  امروز، وبحببن دانبی  یب همابن مهم

 هب  هبزمبن را حاظ نمبید.

(، در پژوهشاا  بااب عنااوان 1398رونقاا  و همکاابران ط

 مدیریت هبز پیبده بر مؤثر عوامل بند نبهبی  و رسبهش»

 هنشبن دادند کاه؛ ها« اهیابده از روش فراسرکی  بب دانش

 ماهااوم هشاات( و زمبن ، فاارد  و محیطاا هاابط مقولااه

 فرایندهب  مادیریت داناش، هابخیبر هابزمبن ، فنابور ،ط

 ر( داجیمبع –مدیریی ، فرد ، اعیمبد، رقببی  و فرهنگ  

سرسیا  . و باه شنبهبی  گردیاد دانش هبز  مدیریتپیبده

راهایبی  هابزمبن، رهبار ، هام عوامل فرهنگا  به سوجه

نبور  اطالعب  و انگیازه ف راهبرد ، حمبیت مدیران ارشد،

بیشایرین  دارا  داناش هبز  مدیریتپیبده حوزه در افراد

(، در پژوهشا  باب 1396؛ رونق  و همکبران طاهت اهمیت
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 پبیاه بار هابزمبن در دانش مدیریت اب بد ارزیبب »عنوان 

 از نشابن دادناد کاه؛ اهایابده« گار  هب هیسیم نظریه

 و هابزمبن رهابخیب اطالعابس ، هاب هیسایم و فنابور 

 به مطلو  وض یت به نزدیکیر در شرایط  دانش دهیره 

 و موجاود بین وض یت نسب  برد. همچنبن فبولهم  هر

 و داناش انیقبل ی ن  دانش مدیریت از ب د دو در مطلو 

وجاود دارد؛ دهقابن  و  ماورد مطبل اه هبزمبن در کبرکنبن

 بین رابطه برره »(، در پژوهش  بب عنوان 1396قرببن  ط

کبرکنابن  بین در هبزمبن  بب یبدگیر  دانش مدیریت اب بد

 نشبن دادند که؛ بین مدیریت« رضو  خراهبن اهیبندار 

هبزمبن  رابطه مثبت و م نبدار  وجاود  بب یبدگیر  دانش

دارد. همچنین بین اب بد مدیریت دانش طاجیمبع  هابز ، 

برون  هبز ، سرکی  و درون  هبز ( بب یبدگیر  هابزمبن  

بطه مثبت و م نابدار  وجاود دارد؛ ن میا  و همکابران را

رابطااه اب اابد ماادیریت »(، در پژوهشاا  بااب عنااوان 1394ط

نشبن دادند « دانش بب عملکرد آموزش  اعضب  هیب  علم 

که؛ بین مدیریت دانش و اب ابد آن طخلاق داناش، سساهیم 

کبرگیر  دانش و ذخیره هبز  دانش( بب عملکرد دانش، به

رابطاه مثبات و م نابدار  وجاود دارد و  آموزش  اهابسید

(، در پژوهشا  بااب عنااوان 1393عبادالملک  و همکاابران ط

بند  عوامل ماؤثر بار اهایقرار هیسایم برره  و اولویت»

نشبن دادند که؛ « مدیریت دانش در وزار  ورزش و جوانبن

عوامل مؤثر بر مدیریت داناش، فنابور  اطالعاب ، در بین 

بزمبن  بار مادیریت داناش فرهنگ هبزمبن  و هابخیبر ها

دار داشیه و نقش اهیراسژ  بر مدیریت داناش، نقش م ن 

دار نبوده اهت. از میبن رهابر میغیار ماورد بررها ، م ن 

سارین عبمال سیثیرگابار بار مادیریت مهم فرهنگ هبزمبن 

سارین اهمیات را در مادیریت دانش و عبمل اهیراسژ  کام

 دانش دارند. 

 عنااوان بااب ، در پژوهشاا (2017ریااون لااو و همکاابران ط

هابزمبن  و فرهناگ  سوانمناد  در داناش مدیریت نقش»

دانش  مدیریت ب د دادند که؛ دو نشبن« هبزمبن  در مبلز 

 اثربخشا  باب داناش باه پبهاخگوی  و دانش انیشبر ی ن 

 همچناین فرهناگ. هبزمبن رابطه مثبت و م نبدار  دارند

 شا اثربخ و داناش مادیریت باین ارسبابط  های  هبزمبن

(، در پژوهش  بب 2017و مونین ط ندارد؛ بیوکوزنگ هبزمبن

 بر سیکید هبزمبن  بب عملکرد و دانش سیثیر مدیریت»عنوان 

 مادیریت نشبن دادند که؛ نوآور ، رابطه« نوآور  اهمیت

باه  را کاالن و خارد هب هبزمبن  شرکت و عملکرد دانش

کند. همچنین مدیریت داناش و میبنجیگر  م  کبمل طور

ب بد آن شبمل خلق دانش، انیشبر دانش و کبربرد دانش بر ا

دار  دارد؛ کاواک و عملکرد هبزمبن  سیثیر مثبت و م نا 

سااایثیر »(، در پژوهشااا  باااب عناااوان 2016پااابرک ط

هاب  داناش بار عملکارد گبار  شبکه در ف بلیاتاشیراک

نشابن دادناد کاه؛ « هب  اجیمابع شغل  در شرکت رهبنه

بااط میقببال اجیمابع  و هنجاابر داناش خودکبرآماد ، روا

گبار  گیر  و اشایراکمیقببل مثبت سحات سایثیر جهات

هب  اجیمبع  قرار دارد؛ ال هبکین و حسن دانش در رهبنه

 فراینادهب  میابن روابط»(، در پژوهش  بب عنوان 2012ط

 شارکت در هابزمبن  و عملکارد دانش، ناوآور  مدیریت

و  داناش تمادیری کاه دادناد نشبن« عراق هیبر مخببرا 

-بهاره و انیقابل ثبات، کسا ، شبمل خلق، آن هب مؤلاه

 واور به هام و مسایقیم شاکل به دانش، هم از بردار 

-م نا  و مثبت اثر هبزمبن ، نوآور  از طریق غیرمسیقیم

(، 2012دارند و زید و همکبران ط هبزمبن  عملکرد بر دار 

بررها  نقاش مادیریت داناش بار »در پژوهش  بب عنوان 

هب  نشابن دادناد کاه؛ سمابم  مؤلااه« هابزمبن  عملکرد

مدیریت دانش شبمل کس ، ذخیاره و نگهادار  و کابربرد 

-دانش دارا  رابطه مثبت و م نبدار  بب عملکارد هابزمبن

دیریت هب  دولی  و خصووا  در کشاور مصار بودناد. ما

-هبی  م مهبر و  دانش، دانش هب  دهیره  به سجبر 

قادر  اجرایا   جدیاد، هاب شود که در مجماو  سوانابی 

شاایوه  و نااوآور ، سشااویق خالقیاات عملیااب  بیشاایر،

 کنادایجابد ما را بهیر دانش موجاود هابزمبن  کبربردنبه

 و رابطه بب شنبهبی  در پژوهش  هب  خأل سوجه بب بنببراین

 باه سوجاه باب داناش، همچناین مادیریت اب ابد بند رسبه

طاه باب راب در پژوهش  ضرور  و اهمیت شده، ارائه مطبل 

. اهات مشاهود داناش مدیریت اب بد بند رسبه و شنبهبی 
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 اب ابد بناد رسبه و حبضار، شنبهابی  پژوهش از هد  لبا

 مبزندران بود. اهیبن وپرورشآموزش در دانش مدیریت

 روش کار

از نظار هاد ، کابربرد  اهات کاه باب  پژوهش حبضر     

. رویکرد آمیخیه طکیا  و کم ( بب طرح اکیشبف  انجبم شد

در بخش کم  از روش سوویا  از نو  پیمبیشا  اهایابده 

شد. جبم ه آمبر  مطبل ه حبضر از دو گروه سشاکیل شاد  

باه  وپرورشآماوزش خبرگابن و بخش کیا   مادیران -1

بخش کم   مدیران، م ابونین و رسهاب   -2نار  20س داد 

وپرورش و ماادیران و م اابونین هااب  ادارا  آمااوزشگااروه

ناار در بخاش  2653نادران باه س اداد مدارس اهیبن مبز

گیر  هدفمند و بب در نظار کیا  بب اهیابده از روش نمونه

ناار و در بخاش کما ، بار  10گرفین قبنون اشبب  س داد 

گیار  نار بب روش نمونه 338اهبس فرمول کوکران س داد 

عنوان نمونه آمبر  انیخاب  ا  بهطبقه -ا سصبدف  خوشه

 شدند.

هب، در بخش کیا  از دو ابزار فایش هآور  دادجهت جمع

اهیابده شد. فرایناد مصابحبه  بفیهیهبخیبرمهینو مصبحبه 

بااود کااه در هاار جلسااه مصاابحبه، مصاابحبه   یسرسنیابااه

شوندگبن بب اهدا  مصبحبه آشنب شدند. میبنگین زمبن هار 

دقیقه و نکب  کلیاد  هار مصابحبه سوهاط  30مصبحبه 

کابهش سایثیر  منظورباه  شاد. برداربدداشتگر یمصبحبه

هاب سوهاط اطالعب ، سمبم  مصبحبه ارائهنحوه مصبحبه در 

-شخص پژوهشگر انجبم پبیرفت. پ  از شنبهبی  شبخص

نبمه اولیه سهیاه هب از طریق مصبحبه بب میخصصبن، پرهش

و ط  هه مرحله س دیل و اوالحب  الزم در آن باه عمال 

ررها ، هاب ماورد بنبماه شابخصآمد. از طریق این پرهش

اوالح و سییید نهبی  قارار گرفیناد. نییجاه بخاش کیاا ، 

هاؤال  69خبرگابن مادیریت داناش باب  نبمهسولید پرهش

نبمه محقق هبخیه مدیریت در بخش کم  از پرهش. اهت

هبز  داناش، سساخیر سجبر »ب د  9هؤال و  69دانش بب 

دانش، سولیاد و خلاق داناش، سساهیم داناش، مادیریت و 

بزمبن، سوها ه مناببع انسابن ، فرهناگ رهبر ، فنبور  ه

اهایابده شاد کاه در « هبزمبن ، اهیراسژ  دانبی  محور 

ا  لیکر  طخیل  کم، کم، میوهاط، زیابد و گزینه 5طی، 

گبار  نمره 5سب  1خیل  زیبد( طراح  شده و به سرسی  از 

بااه سیییااد  ابزارهاابروایاا  وااور  و محیااوای  شااود. ماا 

آن نیاز باب اهایابده از  و روایا  همگارا میخصصبن رهاید

( محبهابه AVEضرای  میابنگین واریابن  اهایخراج  ط

 5/0از  ساربزرگهاب برا  کلیه مؤلاه AVEشد که مقبدیر 

نبماه از روایا  همگارا برخاوردار هسیند، بنببراین پرهاش

 آلااب  کرونبابو و   ازیجهت هنجش پبیباهت. همچنین 

 سمابم بارا  کرونببو که آلاب  سرکیب  اهیابده شد پبیبی 

 اهات و موردسیییاد که شد محبهبه 9/0ببال  مقبدیر اب بد،

محبهابه  7/0پبیبی  سرکیب  برا  سمبم اب بد، مقبدیر ببال  

 سییید اهت.  شد که مورد

هب  سحلیال عابمل  هب از آزمونسحلیل داده و جهت سجزیه

  افزارهبنرماکیشبف  و سحلیل عبمل  سییید  بب اهیابده از 

SPSS21 ماوازین پاژوهش ایان هیابده شده اهات. درا 

 حااریم سضاامین آگبهبنااه، رضاابیت اخااب شاابمل اخالقاا 

 سکمیال زمابن همچناین. شاد رعبیت رازدار  و خصوو 

 هاب، هاؤال سمابم  سکمیال باه سیکید ضمن هب پرهشنبمه

 و زمابن هر در پژوهش از خروج مورد در کنندگبن شرکت

 داده اطمینابن آنهاب به و بودند مخیبر فرد  اطالعب  ارائه

 کابمالً نیاز امار ایان و میمبناد محرمبناه اطالعب  که شد

 اخاااالق کاااد باااب حبضااار پاااژوهش. شاااد رعبیااات

IR.IAU.TMU.REC.1399.107 شد ثبت. 

 هایافته

 وپرورشداناش در آماوزش تیریاب ابد مادهؤال یک       

 کدامند؟ اهیبن مبزندران

  هاب بارا  اجارابرا  سشخیص کابیت و شرایط الزم داده

الکاین و -مابیر-هب  سنبه  کابیزرسحلیل عبمل ، از آزمون

بدهت امد و  kmo 898/0  که مقدار ببرسلت اهیابده شد

 شد. محبهبه Bartlett 000/0=sig آزمون نییجه

سار از بایش KMOمطببق نیبیج حبول رون مقدار آمبره 

نشبن  Bartlettمحبهبه شد، همچنین نییجه آزمون  7/0

محبهبه شاده  05/0سر از ار  کورکداده که هطح م نبد

ببشااند و هااب همبساایه ماا (، لاابا دادهSig<05/0اهاات ط
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 اکیشبف  را دارند. کابیاات و همبساایگ  الزم جهاات اجاارا  سحلیاال عاابمل  

 های تأثیرگذار در مدیریت دانش. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی جهت تعیین تعداد عامل1جدول 

Table 1. Results of exploratory factor analysis to determine the number of factors influencing knowledge 

management 

 عامل

 مقدار ویژه اولیه
مجموع مجذور بارهای استخراجی )قبل از 

 چرخش(

مجموع مجذور بارهای چرخش یافته )بعد از 

 چرخش(

 مقدار کل
درصد 

 واریانس

درصد 

 تراکمی
 مقدار کل

درصد 

 واریانس

درصد 

 راکمیت
 درصد تراکمی درصد واریانس مقدار کل

1 322/22 350/32 350/32 322/22 350/32 350/32 417/9 648/13 648/13 

2 309/7 592/10 942/42 309/7 592/10 942/42 843/6 918/9 565/23 

3 606/4 675/6 647/49 606/4 675/6 647/49 009/6 709/8 274/32 

4 284/4 209/6 826/55 284/4 209/6 826/55 347/5 750/7 024/40 

5 250/3 710/4 536/60 250/3 710/4 536/60 268/5 635/7 659/47 

6 785/2 036/4 572/64 785/2 036/4 572/64 989/4 230/7 889/54 

7 357/2 417/3 989/67 357/2 417/3 989/67 904/4 108/7 997/61 

8 145/2 109/3 098/71 145/2 109/3 098/71 395/4 370/6 367/68 

9 632/1 365/2 463/73 632/1 365/2 463/73 516/3 096/5 463/73 

شود، بب سوجاه باه مقابدیر مالحظه م 1رنبنچه در جدول 

هب دارا  عبمل اهیخراج شود؛ رون آن 9ویژه انیظبر داریم 

سر از یک هسیند. درود واریبن  سبیاین مقبدیر ویژه بزرگ

عبمل اهیخراج  9دهد که اگر شده در هیون آخر نشبن م 

% از سغییاارا  هااؤاال  سوهااط عواماال  463/73شااود، 

 2جادول شده قببل سبیین هسیند. در اداماه در اهیخراج 

برره  سحلیل عبمل  اکیشبف  و س یین میزان ببرعبمل  هر 

 یک از اب بد انجبم شد.

اهبس نیبیج مشخص شاد کاه؛ میغیار مادیریت داناش  بر

هبز  دانش، سسخیر داناش، سولیاد و سجبر »ب د  9 دارا 

خلق دانش، سساهیم داناش، مادیریت و رهبار ، فنابور  

زمبن، سوه ه منببع انسبن ، فرهنگ هبزمبن ، اهایراسژ  هب

 869/0سارین ببرعابمل  اهات کاه بایش« دانبی  محور 

مربوط باه  582/0سرین ببرعبمل  و کم 45مربوط به هؤال 

ببشد. ببرعبمل  اول مربوط باه ب اد طسولیاد و م  62هؤال 

ببشد، م  24سب  13هب  خلق دانش( اهت که شبمل هؤال

و  15هب  به هؤال 833/0سرین ببرعبمل  د بیشدر این ب 

-مربوط ما  23به هؤال  712/0سرین ببرعبمل  و کم 20

شود. ببرعبمل  دوم مربوط به ب د طفنبور  هابزمبن( اهات 

-ببشد، در این ب د بیشم  46سب  38هب  که شبمل هؤال

سارین ببرعابمل  و کام 45به هؤال  869/0سرین ببرعبمل  

شود. ببرعبمل  هوم مربوط مربوط م  46به هؤال  607/0

هاب  به ب د طسوه ه منببع انسبن ( اهت کاه شابمل هاؤال

ساارین ببرعاابمل  ببشااد، در ایاان ب ااد باایشماا  54ساب  47

به هاؤال  724/0سرین ببرعبمل  و کم 50به هؤال  829/0

شااود. ببرعاابمل  رهاابرم مربااوط بااه ب ااد مربااوط ماا  49

 63هاب  ه شبمل هاؤالطاهیراسژ  دانبی  محور ( اهت ک

باه  832/0سرین ببرعبمل  ببشد، در این ب د بیشم  69سب 

مربوط  68به هؤال  753/0سرین ببرعبمل  و کم 63هؤال 

شود. ببرعبمل  پنجم مربوط به ب د طفرهناگ هابزمبن ( م 

ببشد، در این ب اد م  62سب  55هب  اهت که شبمل هؤال

ساارین و کاام 59بااه هااؤال  800/0ساارین ببرعاابمل  باایش

شاود. ببرعابمل  مربوط ما  62به هؤال  582/0ببرعبمل  

هبز  دانش( اهت کاه شابمل ششم مربوط به ب د طسجبر 

سرین ببرعابمل  ببشد، در این ب د بیشم  7سب  1هب  هؤال

 2به هؤال  656/0سرین ببرعبمل  و کم 6به هؤال  789/0

ساهیم شود. ببرعبمل  هاایم مرباوط باه ب اد طسم  مربوط

ببشاد، در ما  31سب  25هب  دانش( اهت که شبمل هؤال

-و کام 30باه هاؤال  817/0سرین ببرعبمل  این ب د بیش

شااود. مرباوط ما  31باه هاؤال  593/0سارین ببرعابمل  
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ببرعبمل  هشیم مربوط به ب د طمادیریت و رهبار ( اهات 

-ببشد، در این ب د بیشم  37سب  32هب  که شبمل هؤال

سارین ببرعابمل  و کام 36به هؤال  777/0  سرین ببرعبمل

شود. ببرعبمل  نهم مرباوط مربوط م  37به هؤال  640/0

 12ساب  8هب  به ب د طسسخیر دانش( اهت که شبمل هؤال

به هاؤال  787/0سرین ببرعبمل  ببشد، در این ب د بیشم 

 شود.مربوط م  8به هؤال  701/0سرین ببرعبمل  و کم 9

ول از سحلیال عابمل  اکیشابف  میغیار بر اهبس نیبیج حب

هبز  دانش، سساخیر سجبر »ب د  9مدیریت دانش دارا  

دانش، سولیاد و خلاق داناش، سساهیم داناش، مادیریت و 

رهبر ، فنبور  هبزمبن، سوها ه مناببع انسابن ، فرهناگ 

 اهت.« هبزمبن ، اهیراسژ  دانبی  محور 

 و بناد  اب ابد مادیریت داناش در آماوزشهؤال دو  رسبه

 پرورش رگونه اهت؟

برحس  میزان ببرعبمل  هر  دانش تیریمدبند  اب بد رسبه

 .ببشد م  2جدول  یک از اب بد به شرح

 بندی ابعاد مدیریت دانش برحسب میزان بارعاملی. رتبه 2جدول 

Table 2. Ranking of knowledge management dimensions according to factor load 
 رتبه لیبار عام ابعاد

 2 798/0 سازی دانشتجاری

 6 656/0 تسخیر دانش

 1 816/0 تولید و خلق دانش

 5 682/0 تسهیم دانش

 3 748/0 مدیریت و رهبری

 4 691/0 فناوری سازمان

 9 482/0 توسعه منابع انسانی

 7 490/0 فرهنگ سازمانی

 8 485/0 استراتژی دانایی محوری

مشخص شد کاه سایثیر  2 جدولبر اهبس نیبیج حبول از 

گاردد. ب اد سولیاد و همه اب بد بر مدیریت دانش سییید م 

سار و ب اد دارا  رسبه بیش 816/0خلق دانش بب ببرعبمل  

سارین دارا  کام 482/0سوه ه منببع انسبن  باب ببرعابمل  

 رسبه اهت.

 گیری نتیجهبحث و 

 که هبهتروش و فنون از ا مجموعه دانش، مدیریت     

 باه کنناد وکماک ما  هبزمبن داخل در دانش ریبنبه ج

 و پیشارفت منا ات، کس  کلید  برا  عبمل یک منزله

بناببراین در  آیاد؛شمبر ما  به رقببی  هبزمبن حاظ مزیت

بند  اب بد مدیریت داناش در این پژوهش شنبهبی  و رسبه

 وپرورش اهیبن مبزندران مورد برره  قرار گرفت.آموزش

 9شبن داد که؛ مادیریت داناش دارا  نیبیج این پژوهش ن

هبز  داناش، سساخیر داناش، سولیاد و خلاق سجبر »ب د 

دانش، سسهیم دانش، مدیریت و رهبر ، فنابور  هابزمبن، 

سوه ه منببع انسبن ، فرهنگ هابزمبن ، اهایراسژ  دانابی  

هاب  رونقا  و اهت. این یبفیه بب نیابیج پاژوهش« محور 

(، ن می  1397ردار  طزاده و ه(، حبج 1398همکبران ط

(، 1393(، رضااابی  و همکاااابران ط1394و همکااابران ط

و مااونین  (، بیوکوزنااگ1393عباادالملک  و همکاابران ط

که به میغیرهابی   (2012هبکین و حسن ط-( و ال2017ط

کبرگیر  داناش، خلاق داناش و به و رون فنبور ، سسهیم

. در اند، در یک راهیب قرار داردفرهنگ هبزمبن  اشبره کرده

دهیرها  باه مناببع سوان گاات کاه؛ سبیین این یبفیه م 

موردنیبز، سولید علم مینبها  باب نیبزهاب  بابزار، اطالعبس  

سوها ه ، سوه ه و عرضه دانش به بابزار در قبلا  خادمب 

، هااب  اطالعاابس هااب  ارسباابط  و شاابهراهزیرهاابخت

، هب و سجربیب  هابزنده کبرکنابنوحیح ایده کردنمدیریت
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سشاویق فهم، قببالهابی  یبیج سحقیقب  باه فرماتسبدیل ن

هاب شنبهبی  نوآور ، به سببدل عقبید و دانش خود کبرکنبن

رهاام  کااردن دانااش موجااود در ، در هاابزمبن هاابو ایااده

امکبناب  الزم بارا  دهیرها  هماه  کردن، فراهمهبزمبن

، گسایرش ارسبابط هابزمبن باب کبرکنبن به دانش هابزمبن 

 آموزشا ، هاب دوره ، برگازار محبفل علم  برسر جهابن

بارا  کبرکنابن، سوجاه  هبهمبیش هب وکناران  همینبرهب،

هاب باه علام و هاب  سحقیقابس  و سبادیل آنویژه به پاروهه

هااب  ماابد  الزم جهاات سباابدل و فناابور ، وجااود مشااوق

اشیراک دانش، وجود امکبناب  جهات اشایراک داناش باب 

هابزمبن  از  هب  آموزش  دیگر، پشییببن  هابخیبرهبزمبن

سوزیع و نشر دانش، سمبیل کبرکنابن باه سبابدل و اشایراک 

دانااش، سوجااه بااه ماادیریت مشاابرکی  در هاابزمبن، مبنااب 

هاب  هابزمبن، گیار قراردادن علم و عقالنیت در سصامیم

 ذخیاره برا  سکنولوهیک  و ارسببط  هب زیرهبخت سوه ه

باه  ICTو  ITهاب  ناوین دانش، آموزش فنبور  سوزیع و

سبابدل و باه  جهات منبها  رکنابن، م رفا  الگاوی کب

گبار  دانش، سنبه  هیسیم اطالعبس  بب سساهیم اشیراک

هاب  فنبوراناه در هب و سوانبی دانش، سوه ه داخل  ظرفیت

هب  حال مساهله و خالقیات بارا  هبزمبن، آموزش روش

کبرکنبن، ارسقبء و سوه ه منببع انسبن  بر اهبس شبیسایگ  

هاابز  فرهنااگ سسااهیم دانااش در بدینهو دانااش آنهااب، نه

در  خالقیات ناوآور  و هابز  فرهناگهابزمبن، نهبدینه

هبزمبن، مشبرکت در سسهیم دانش، سوجاه باه یابدگیر  و 

هاب  سسهیم دانش در هبزمبن، سشویق کبرکنبن به ف بلیات

 اعیمابد و احیارام از حابک  جاو  سیم  و گروه ، ایجبد

دورنمب  هابزمبن از  محور بودندر هبزمبن و دانش میقببل

 سوانند بر مدیریت دانش مؤثر ببشند؛عوامل  هسیند که م 

هبز  دانش، سساخیر داناش، سولیاد و لبا شنبهبی  سجبر 

خلق دانش، سساهیم داناش، مادیریت و رهبار ، فنابور  

هبزمبن، سوه ه منببع انسبن ، فرهنگ هبزمبن  و اهیراسژ  

ناش در هابزمبن عنوان اب ابد مادیریت دادانبی  محور  به

 وپرورش منطق  اهت.آموزش

هب  پژوهش حبضر این اهت که؛ سایثیر ب اد از دیگر یبفیه

سر و ب د سوه ه مناببع سولید و خلق دانش دارا  رسبه بیش

-سرین رسبه اهت. در سبیین این یبفیه ما انسبن  دارا  کم

 و ایجابد برا  هبزمبن سوانبی  دانش، سوان گات که؛ خلق

 و سجلا  هبزمبن  هطوح سمبم  در جدید گسیرش دانش

اهات. خلاق داناش یکا  از  هابزمبن دهیبوردهب  در آن

هب هست ررا کاه سرین اب بد مدیریت دانش در هبزمبنمهم

اگر هبزمبن  نیواند دانش جدید و نوی  را خلق نمبید رو به 

 زوال و فرهودگ  خواهد رفت. 

ان و هاب  پاژوهش، باه مادیردر پبیبن بب سوجاه باه یبفیاه

شود که محیطا  را وپرورش پیشنهبد م مسهوالن آموزش

در هبزمبن فراهم نمبیناد کاه کبرکنابن باه سبابدل داناش 

سشااویق شااوند. همچنااین از دانااش و سجربیااب  کبرکناابن 

 ض ، نقبط جمله ببسجربه و یب ببزنشسیه اهیابده نمبیند. از

 اهایبن باه آمبر  جبم ه بودن محدود به سوان م  پژوهش

بب سوجاه باه خاأل هاب  پژوهشا  در . کرد ان اشبرهمبزندر

 کبربرد  بودن موضو  و جبمع رابطه بب موضو  و همچنین

سوان انیخب  منبه  موضاو  پاژوهش ی نا   م  پژوهش

 جمله نقبط را از دانش مدیریت اب بد بند رسبه و شنبهبی 

 .دانست پژوهش حبضر  قو 
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 وپرورشآماوزش در داناش مادیریت اب ابد بند رسبه و هد  کل  پژوهش حبضر، شنبهبی  چکیده:

یخیه طکیا  و کما ( باب مبزندران بود. این پژوهش از نظر هد ، کبربرد  اهت که بب رویکرد آم اهیبن

طرح اکیشبف  انجبم شد. در بخش کم  از روش سوویا  از نو  پیمبیش  اهیابده شد. جبم ه آمابر  

و در بخش کم ، مدیران،  نار 20 س داد به پرورش و آموزش خبرگبن و رانیمدآن را در بخش کیا ، 

ونین مدارس اهایبن مبزنادران باه پرورش و مدیران و م ب و هب  ادارا  آموزشم بونین و رسهب  گروه

گیر  هدفمناد و باب در نظار گارفین نار سشکیل دادند که در بخش کیا  از روش نمونه 2653س داد 

-نار باب روش نموناه 338نار و در بخش کم  بر اهبس فرمول کوکران، س داد  10قبنون اشبب  س داد 

-هاب از پرهاشآور  دادهد. جهت جمعنمونه انیخب  شدن عنوانبها  طبقه - ا گیر  سصبدف  خوشه

اهیابده شد. روای  واور  و محیاوای  ابازار باه سیییاد  هؤال 69نبمه محقق هبخیه مدیریت دانش بب 

محبهبه شد که موردسییید قرار  7/0هب نیز ببال  میخصصبن رهید و پبیبی  سرکیب  و آلاب  کرونببو آن

سحلیل عبمل  اکیشبف  و سییید  اهیابده شاد. نیابیج هب  هب از آزمونوسحلیل دادهگرفت. جهت سجزیه

هبز  دانش، سسخیر داناش، سولیاد و خلاق داناش، جبر س»ب د  9مدیریت دانش دارا   نشبن داد که

سسهیم دانش، مدیریت و رهبر ، فنبور  هبزمبن، سوه ه منببع انسبن ، فرهناگ هابزمبن ، اهایراسژ  

سار و ب اد سوها ه دارا  رسبه بیش 816/0نش بب ببرعبمل  اهت و ب د سولید و خلق دا« دانبی  محور 

 سرین رسبه اهت.دارا  کم 482/0منببع انسبن  بب ببرعبمل  
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