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   2.0شموفقیت در پیاده سازی مدیریت دانعوامل کلیدی 

 در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران

 

 2، نبي اله یوسفي گرجي1 روح اله توالئي

 دانشگاه شهید بهشتي  استادیار دانشکده مدیریت و حسابداري (1

 (دانشجوي دکتري مدیریت فناوري اطالعات دانشگاه آزاد همدان2 

 

 :چکیده

در اداره کل آموزش و   2بررسي و شناسایي عوامل کلیدي موفقیت پیاده سازي مدیریت دانش ،هدف از مطالعه حاضر

سازماني است که به لحاظ ساختاري بسیار گسترده و داراي نقشي  و پرورش،آموزش باشد.  مي پرورش استان مازندران

نیروي انساني  عمومي جوامع مختلف و کانون اصلي تربیت حولمحور توسعه و تتعیین کننده درجامعه بوده وازسویي 

 جامعه دانش توسعه اصلياز الزامات اساسي و ابزار مي تواندحوزه  تحقق مدیریت دانش در این ،بنابراین است؛کشور 

عه آن گذاري  دانش و توس اشتراک سوي دیگر با  . ازشودانداز کالن کشور محسوب  محور به عنوان یکي از ارکان چشم

مرتبط با آن که از نظر تعداد، گستره عظیمي را در بر مي  هاي گوناگون و سیستمني سازمان و همچنین بین سازماون در

جامع  گاه. لذا ایجاد یک دیدمي توان به تصمیم گیري هاي حساسي که در آن واقع مي شود نیز کمک شایاني نمود گیرد،

 هاي آن در و شناخت مناسب تسهیل کننده دانش گذاري به اشتراکدر خصوص عوامل کلیدي موفقیت پیاده سازي 

 کشور ضروري عموميبه عنوان پیش نیازي در رسیدن به اهداف مدیریت دانش در حوزه آموزش  آموزش و پرورش

گذاري  دانش در  کلیدي در فرایند به اشتراکپرسش  26و عامل  17این مقاله با شناسایي  ،نماید. در این راستا مي

تعیین   مدیریت، بهحوزه فرهنگ سازماني، سیستم و فناوري و راهبردهاي سه در قالب  بندي آنها ها و دسته ازمانس

 .است پرداخته اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران حیطههر یک از عوامل مذکور در اهمیت  اولویت

 .آموزش و پرورش، مازندران  ،2مدیریت دانش ،پیاده سازي ،موفقیت  ،عوامل کلیدي کلمات کلیدی:
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 . مقدمه1

هایي که در  بلکه ضرورتي است براي سازمان ؛یک انتخاب نیست حرکت به سوي سازمان یادگیرندهدر عصر حاضر، 

هاي تنومندي همچون آموزش  ؛ خاصه سازمانکنند شرایط پر تغییر محیطي، براي بقا و توسعه خود دست و پنجه نرم مي

دار  سالگي( را عهده 1۸تا  ۵معموالً ) آموزشي کودکان و نوجوانان ولیت اموروش و پرورش مسآموزوزارت . و پرورش

 همه رایگان آموزش و وظیفهمنتزع گردید  وزارت فرهنگ که از 1۳۴۳خانه از سال است. در کشور ایران این وزارت 

   (.1۳۸9 ،غالمي) ددوم را به عهده دار دوره متوسطه واول  دوره متوسطه ،دبستان مقاطع در را افراد

گذرد،  ها در عصر جدید مي از مطرح شدن تئوري سازمان یادگیرنده به عنوان راهکار بقاي سازمان زمان زیاديبا اینکه 

شاید این خود به دلیل  میان متخصصان وجود ندارد. فراگیر ، توافق نظرسازي آن دنِ پیادهولي هنوز بر سر عملیاتي کر

طبیعي است که مسیري یکسان و مشخص براي رسیدن به آن پیش روي  بوده؛ از این روماهیت مفهوم سازمان یادگیرنده 

هاي  یستي مسیري با توجه به ویژگيها نباشد. به عبارت دیگر براي هر سازماني در جهت یادگیرنده شدن، با سازمان

 وانواري رستمي )مدیریت دانش با یکدیگر ارتباط تنگاتنگي دارند سازمان یادگیرنده ومنحصر به فرد آن طي گردد.

به عنوان سبقه هایي که  به طور کلي، منظور از سازمان یادگیرنده، سازماني است که با توجه به قابلیت .(1۳۸۸شهایي 

پذیري و توان مقابله با هر نوع تغییرات محیطي را دارا بوده و به صورت یک  در خود ایجاد کرده است، انعطافدانشي 

ذبیحي )هاي جدید حل نماید نموده و یا مسایل  قدیمي را با روش تواند مسایل  جدید را کشف و حل کلِ یکپارچه، مي

 .(1۳9۳حسیني,  و

مدیریت مطرح گردیده هاي بسیاري در خصوص اجرایي نمودن سازمان یادگیرنده، توسط متفکرین و متخصصین  نظریه

برخي بر اهمیت ؛ بر تغییرات ساختاري سازمان دیگر است که. برخي بیشتر بر رویکردهاي مدیریت دانش و برخي

بیشتر  ،ورزند. حال اینکه عوامل محدود کننده یادگیري در سازمان و برخي بر فرهنگ سازماني تاکید مي مدیریت ارشد

بحث فرهنگ مقاوم در برابر تغییر و یا نبود تعهد و ،یا ... اختار سازمانيِ سنتيضعف ابزار و تکنولوژي مناسب است یا س

سیمار  ورحمان سرشت )بسته به شرایط و وضعیت هر سازمان متفاوت خواهد بود کهمدیریت بر اجرایي نمودن آن 

 . (1۳۸۸اصل, 

گیرد، بحث آشکارسازي و اشتراک دانش افراد و به  که در سازمان یادگیرنده مورد توجه قرار مي يیکي از مسایل  مهم

گذرد، ابزارها و  هایي که از عمر مدیریت دانش مي در طول سال .گیري از خرد جمعي سازمان است  طور کلي بهره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87&action=edit&redlink=1
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 .(1۳۸6شفیع زاده, )اجرا گردیده است یي نیزها رویکردهاي گوناگوني براي عملیاتي کردن آن پیشنهاد شده و در سازمان

جهت   2پیشرفت ابزار تکنولوژیکي نظیر وبو  (2مدیریت دانش)جدید مدیریت دانش نسلبا توجه به مطرح شدن  امروزه

ها به این نتیجه  یابي مدیریت دانش، سازمان بررسي مطالعات موردي عارضهتسهیل عملیاتي سازي اشتراک گذاري آن، 

و باید نقاط ضعف و قوت روش  افراد در تسهیم دانش نیستابزارها، تضمیني بر مشارکت این سازي  اند که پیاده رسیده

 ها، شناسایي و مورد پیگیري قرار گیرد.

تصدیق کننده این واقعیت است که ابزار،  دانش، هاي مدیریت سیستم انواع سازي پیاده ازي حاصل در کشور ما نیز، تجارب

سازمان را، چه در خصوص بحث سازمان یادگیرنده تواند مشکالت  هیچ یک به تنهایي نمي و ... اصالح ساختار ،آموزش

ها اجرا  سازمان در مشکالتاین و اثربخش براي حل  "راهکاري جامع"و بایستي  ها حل نماید و چه در سایر زمینه

 .گردد

 

 ادبیات پژوهش . 2

کسب و  پدیده اي نو ظهور است که به منظور تولید دانش در سازمان ها، اطالعات را شناسایي، ،مدیریت دانش

 ي موثر از آن ها در لزوم استفاده افزایش حجم اطالعات در سازمان ها و. نماید سازماندهي مي

 دانش مورد نیاز . مدیریت دانش شامل شناسایي و تجزیه و تحلیلاستظهور مدیریت دانش  دلیلسازماني،  اتتصمیم

 .(1۳9۳قبادي پور, )استدرجهت دستیابي به اهداف سازماني آن برنامه ریزي و کنترل عملیات براي توسعه  وموجود 

کسب  ،فرآیندي است که بدان وسیله سازمان از منابع مبتني بر دانش ،مدیریت دانش(، 1999)از نظر بوک وایتز و ویلیام

که به سازمان درجهت یافتن، مي دانندمدیریت دانش را فرآیندي (2000)گوپتا و دیگران  ،از سوي دیگر. سود مي کند

ریزي  برنامه پویا،له، یادگیري اانتخاب، توزیع و انتقال اطالعات و تخصص مورد نیاز براي فعالیت هایي از قبیل حل مس

 ،واسطه ي آنه مدیریت دانش، فرآیندي است که ب( 2002یحیي و گو). از دید راهبردي و تصمیم گیري کمک مي کند  

و توزیع و انتقال دانش،  (بیروني کردن دانش)، کدگذاري دانش(دروني کردن دانش)سازمان ها در زمینه ي یادگیري

 .مهارت هایي را کسب مي کنند

هدف مدیریت دانش، خلق، گردآوري و تغییر دانش فردي به دانش سازماني است. مدیریت دانش به  ،سادهطور ه ب

کمک خواهد کرد که به واسطه ي استفاده از دانش )خصوصاً به سازمان هاي بزرگي مثل آموزش و پروش( سازمان ها
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معتقد است که ( 200۴)داقفوس. شوندتر رقابتي ،جدید، در کاهش هزینه و افزایش سرعت و برآوردن نیاز مشتریان

و هدف  بودهکدگذاري، اشاعه و اعمال قدرت در سازمان  خالقیت، فرآیندهاي اداره، کنترل، مدیریت دانش ترکیب

یابد به گونه اي که بدانش مورد نیازخود در سازمان دسترسي  هاصلي آن اطمینان از این است که شخص نیازمند، ب

 .(200۴،داقفوس )براي او ممکن مي شود ، براساس تجربیات گذشتهقع و درستتوانایي تصمیم گیري به مو

 

 گذاری دانش اشتراک. 3

توزیع آن به رشد  یابد و تسهیم و افزایش ميشوند  سهیم مي شناخته شده است که وقتي دیگران در آن ارایيددانش تنها 

گسترش سریعتر  است چرا که مي تواند  سبب گذاري  دانش عاملي کلیدي درموفقیت سازمان اشتراک. کند يمآن کمک 

 گذاري  دانش باعث به اشتراک شود. اشتراک برداري از آن هستند، هایي ازسازمان که قادر به بهره بخش  دانش به 

 تأثیر را به همراه دارند که به جاي اینکه تنها . ایده ها  زماني بیشترین(1۳۸۸شفیع زاده,  وتقوي )ها مي شود ایده ريگذا

هاي  و کارهایي از جمله گزارش استفاده باشند. سازگسترده در همه جا مورد  در اختیار تعداد کمي قرار گیرند، به طور

 تربیتي و برنامه هاي آموزشي و هاي چرخشي، برنامه برنامه هاي اعزامي، عیني، بازدید محلي و فعالیت کتبي، شفاهي،

بل منافع آموزشي و یادگیري قا هاي سازمان، مي تواند  بین افراد و بخشمشترک دانش  هاي استانداردسازي به پیشبرد

بقاي سازمان نیز کمک  به بوده کهوري سازمان  بهبود بهره و ساز و کار قدرتمندي براي کرده سازمان ایجاد توجهي براي

راستاي رسیدن به منافع دو  ر دانش دراشتناها در سازمان به  افراد و گروه مستلزم تمایل ،گذاري  دانش اشتراک .کندمي 

سطح باالیي از  هاي کاري سازمان، نخواهد داد مگراینکه کارکنان و گروهگذاري  رخ  اشتراکاین  جانبه است و

 .  (1۳۸۵نعمتي, )داشته باشند رفتارهاي مشارکت جویانه

نیازهاي شخصي که اطالعات  و فردي که دانش خود را تسهیم مي کند  بایداز هدف دانش، موارد استفاده آن و الزامات

نیازي به آن ندارد  ممکن است دانش به فردي منتقل شود که در غیر این صورت ؛داشته باشد آگاهيکند،  مي را دریافت

 .  و مورد استفاده قرار نگیرد
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 2. مديريت دانش3.1

هایي که از عمر مدیریت  هاي اصلي مدیریت دانش بوده و در طول سال آشکارسازي و اشتراک دانش افراد از دغدغه

پیشنهاد و اجرا شده است. براي پاسخگویي به   گذرد، ابزارها و رویکردهاي گوناگوني براي عملیاتي کردن آن دانش مي

مدیریت ، 2آن نظیر وب هاي تکنولوژیکي مسایل  موجود در پیاده سازي مدیریت دانش و البته با پیشرفت زیرساخت

تري  مدیریت دانش معرفي گردید تا در پي پاسخ مناسب ي ازبه عنوان نسل جدید ارگانیک،یا مدیریت دانش  2دانش

  .است، باشد " تبدیل سرمایه ي دانشي سازمان به ارزشِ ملموس" که همان  آنبراي دغدغه ي اصلي 

تماعي است و به این هاي اج کارگیري شبکهه تنها راه نجات مدیریت دانش، انطباق و سازگاري آن با روند رو به رشد ب 

کاربرد  که در این بین اهمیت داردچیزي  واقع در  ساختند.بر را   2مدیریت دانش مفهوم ،ترتیب محققان و متخصصان

 .هاي جدید به منظور برآورده کردن اهداف مدیریت دانش است زیرساختابزارها و 

ایجاد شده است و تمرکز آن  2 2سازمان و1 2وب شود مبتني بر مفاهیم یاد مي  2مدیریت دانش چه از آن به عنوان آن

  سازي اجتماعي است. بیشتر بر شبکه

را با توجه به چهار بعد اصلي )دانش، افراد،  2مدیریت دانش و 1مدیریت دانش هاي اصلي بین تفاوت ،1جدول شماره 

 . (1۳92, يخسروان)داده استفرآیند و فناوري( مورد بررسي قرار 

 

 2مديريت دانش با ه مديريت دانش سنتی سمقاي .1جدول 

 2.0مديريت دانش  1.0مديريت دانش  

رويکرد 

 کلی
 محور-ربهجمحور/ ت-فرد محور-دانش

 دانش

 

 شناسي عمل معرفت کیتلشناسي ما معرفت

کارشناسان و صین،متخص) متکي به هوش فردي 

 (مدیران
 )نقش محوري همه افراد سازمان(هوش جمعي

هستند  کننده دانشق به عنوان همکاران خل)افراد کننده کننده دانش و مشارکتق خل )تمایز تولیدکننده با مصرف کننده دانش(کاربر دانش

                                                           
1  Web2 : ها یا خدمات اینترنتي که  هاي اینترنتي رایج شده است. معموال سایت که در نحوه استفاده از فناوري و طراحي سایت اي است در واقع پدیده2وب

 . شوند تلقي مي " 2وب  "دهند،  کنند، یا به آنها اجازه تولید یا دستکاري در اطالعات را مي امکان تبادل اطالعات را بین کاربران فراهم مي
2  Enterprise 2و فناوري هاي اجتماعي معني ندارد. به عبارتي  فناوري اطالعات لي از سازمان هاست که بدون: نسEnterprise 2 = SOA +Social 

BPM + Social Technology + SaaS + KM2 
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 2.0مديريت دانش  1.0مديريت دانش  

 و نه مصرف کننده صرف(

 افراد

 

افراد و  نازي بیجاتصال م بر تمرکز)يلهاي کانا شبکه

 (نقل و انتقال دانش جهتسازمان ها 

که اعضاي آن نیازمند یک  هستندبه عنوان جوامعي  ) افرادهاي اجتماعي شبکه

 اند(مشترک  فهویت مشترک بر مبناي اهدا

خیر ست قل و انتقال دانش ضمني)ندهنده دانش  انتقال

 (افراد پراکنده نشده بی

یادگیري  چنینه اشتراک گذاري دانش فردي و هم)بربیاتجت ياشتراک گذار

 (شبکه هاي اجتماعي قربیات جدید از طریجت

کانال هاي  قبه طور معمول از طریدانش )روال رسمي 

شده در  سیسیره هاي تأجزن سارتباطي رسمي، بر اسا

 (زماني به اشتراک گذاشته مي شودانمودار س

ات وراحد ارزش، فرآیندهاي غیر رسمي همانند مجااصلي ای عمنب)رسمي روال غیر

رسمي . افراد به طور داوطلبانه در فرآیندهاي غیر است رودر رو و طوفان مغزي

نمي  مشمول ساختارها و روال هاي از پیش تعریف شده نبنابرای ؛مشغول مي شوند

 (سیال و پویا خواهد بود ،و به اشتراک گذاري دانش قفرآیند خل وگردند 

 فرايند

ارتباطات دانشي اغلب به ) ینایپ بهال رویکرد از با

یدکننده و لمتخصصان تو نصورت جریان عمودي بی

ه دانش شکل گرفته و امکان عبور از مدیران تأییدکنند

 (مرزهاي سازماني را ندارد

ه تعامل افراد صورت جیتي است که در نتیلفعا ،دانش قخلال)با به  نرویکرد از پایی

بیشتر به پرورش فرآیندهاي مشارکتي مي پردازد که مرزهاي کارکردي و  و مي گیرد

 (مي کند عله مراتبي سازمان را قطسسل

تحت  شدیداً) KMSیا  مدیریت دانشهاي  تمسسی

واحد پشتیباني فناوري  بوده وکنترل مدیر سامانه 

نرم افزار را کنترل مي  یاري از بخش هايسب ،عاتاطال

  (کند

نمایند، به  ضنقش کاربر دانشي را تفوی طبه جاي اینکه فق 2,0ابزارهاي وب ) 2,0وب 

تقیما ً با همکاران خود سنموده و آن ها را م قخل يب جدیدلاشخاص امکان مي دهند که مطا

امکان ویرایش گروهي را فراهم کرده و به  ،به اشتراک گذارند. ابزارهایي از قبیل ویکي ها

هم زمان بر روي یک سند به بازتاب عقاید  صورت گروه هاي پراکنده اجازه مي دهند به

که کاربران را قادر مي سازد نه  پذیرتر بوده به گونه اي فدازند. شفات تر و انعطاپرخود ب

یدات دانشي خود را مشاهده نمایند، بلکه ماهیت واقعي فرآیندهاي دست لتنها خروجي تو

 (اندرکار را نیز درک نمایند

و معموال کارکنان  تعداد کمي از افراد طتوس)کنترل 

 فناوري اطالعات(

تعریف شده خودداري له مراتب از پیش ساد ساختارها و سلجز ای)اتوانمندسازي

تم را به صورت دسته سمحتواي سی ،کرده و به جاي آن اجازه مي دهد تا کاربران

ترتیب ساختار، خودبه خود و بدون محدودیت  نجمعي سازمان دهي نموده و بدی

 (شکل مي گیرد

بر مبناي ساختارهاي از پیش طراحي )شده  ساختار تحمیل

کمي از افراد طراحي  تعداد طکه توسبوده تحمیل شده و شده 

 قو خل ي، مشارکتيماهیت پویاي تعامل و و انتخاب مي گردد

که تنها افراد و گروه بنا شده است  دانش را مختل مي نماید

 کردن به آن را دارند( ویرایش یا اضافه قهاي خاصي ح

و  ۳بلاندن توابعي از قبیل ارتباط و اتصال میان مطاجگن)با ساختار برآمده از تعامل

 يکننده فرآیند سازي شکل مي گیرد که منعکجسازمان میک  ،۴نب زدسرچب

 (مشارکتي در کل سازمان است

                                                           
3 Hyper text 
4 Tagging 
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 در آموزش و پرورش 2. مديريت دانش3.2

ها مي گذرد ، اما اخیراً مدیران  اگرچه زمان نسبتاً  زیادي از شناسایي مفهوم مدیریت دانش به عنوان ابزار حیاتي در سازمان

معلمان با توسعه فناوري اطالعات ، خصوصاً با شعار هوشمندسازي مدارس و کالس ها که در آموزش و پرورش در آموزشي و 

یادگیري -هاي اطالعاتي به منظور ایجاد محیط یاددهي حال اجرایي شدن است، شروع به شناسایي روش هاي بکارگیري سیستم

دي، فعالیت هاي کالسي، روش هاي تعلیم و تربیت و بینش ها و روش اثربخش نموده اند. کارکنان آموزشي و اداري،  منابع ما

هاي عملي یادگیري را تعیین مي نمایند. این ها دانش هاي مفیدي هستند که بالقوه قابل تسهیم و استفاده مجدد مي باشند و از این 

 . (1۳۸9میرترابي, )یاد شد 2تسهیم دانش قبالً تحت نام مدیریت دانش

در تدوین خط مشي و انجام عملیات مورد انتظار به مدیریت آموزش و پرورش کمک نماید. دانش،   مدیریت دانش مي تواند 

فرض شده مي باشد؛ حال آن که فرایندي پویا است که باید از اطالعات و داده ها تمیز داده شود. داده ها حقیقت یا حقیقت هاي 

شنیده شده یا درک شده( در تعامل با داده ها است. ضبط داده ها یک فرایند مکانیکي مي  اطالعات، بازتاب تجارب ) گفته شده، 

 .(1۳92مرادي,  وعالیپور )باشد در حالي که ضبط اطالعات یا تجارب حاصل از اطالعات یک فرایند شناختي است

ها به منظور سازماندهي ساختار سازماني بر اساس دانش و تطبیق  در سال هاي اخیر، بیشتر اقدامات انجام شده در سازمان

استراتژي مدیریت دانش براي به کار انداختن سرمایه هاي ذهني مي باشد.. در ایجاد سازمان یادگیرنده، ماموریت بسیار مهم ، 

رکت در راستاي تغییرات سریع مي باشد. مدارس، مهمترین نقطه اتکاء براي تغییرات اجتماعي و آموزشي مي باشد و چون ح

هاي آموزشي متفاوت از شرکت هاي صنعتي است و این تفاوت ها مي تواند در مواردي از قبیل: اهداف  خصوصیات سازمان

، مدل هاي مدیریت دانش به کار گرفته شده توسط صنایع نمي توانند عیناً به فرهنگ و مشتریان باشد؛ لذا سازماني ، فرایندها، 

هاي آموزشي به  آموزش و پرورش انتقال یافته و مورد استفاده قرار گیرند، بلکه باید در خصوص هسته اصلي دانش در سازمان

 تفکر جدید و مجزا پرداخت.

رس و نیروي انساني شاغل در آموزش و پرورش، به صورت ناچیزي مدا علي رغم توجه خاصي که به موضوع یادگیري مي شود، 

نوروزي چگیني, حسنلي, )دانش خود تسهیم مي نمایند. دالیل این امر مي تواند ناشي از دالیل ساختاري و یا دالیل هنجاري باشد

 . (1۳9۳مفتاحي,  و

در صورتیکه چنین سرمایه   سرمایه گذاري هاي هنگفتي در تکنولوژي و ارایه  انواع آموزش ها شده ،  در آموزش و پرورش ما 

 )که هدف آن، ایجاد ۵تسهیم و ایجاد دانشآن چنان مشهود نیست. شکل گیري پورتال جامع مدارس به نام سامانه همگامگذاري در 

 طوریکهه است ببوده سیستمي جهت دسترسي سریع به اطالعات براي کلیه کاربران در کلیه سطوح 

                                                           
5 http://hamgam.medu.ir/ 
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( مي تواند به عنوان یک کار بنیادین و ن استفاده کندتواند از آبنیاز به تخصص خاصي نداشته و هر شخصي با هر درجه از توانایي 

  .یا همان   اشتراک گذاري دانش باشد 2ارزشمند  براي تحقق مدیریت دانش

 

 گذاری دانش های موجود از عوامل مؤثر براشتراک مدل. 3.3

گذاري  دانش  دلي را از اشتراکم ،و هر یک از محققان گذاري  دانش انجام شده است اشتراک در گذشته تحقیقات زیادي در زمینه

در  در پژوهشي که غفوري و همکارانش .پردازیم از آنها مي به بررسي هر یک منطقيبا هدف ارایه  مدلي  ارایه  کردند که در ادامه

بالقوه  موانعگذاري  دانش را در سه بعد:  اشتراک ها، انجام داده بودند، موانع دانش در سازمان گذاري  جهت شناسایي موانع اشتراک

 . (1۳92 ،سلطاني علي آبادي و پورسراجیان, اولیاء)بالقوه فناورانه شناسایي کردند فردي، موانع بالقوه سازماني و موانع

 

 فرهنگ سازمانی

 تلفیق عوامل دروناز انطباق با محیط و  معیني است که ضمن برخورد با مسایل  ناشي الگویي از مفروضات اساسي گروه ،فرهنگ

به افراد جدید به عنوان روش صحیح  خوب عمل کرده که معتبر شناخته شده و سازماني، ابداع، کشف یا ایجاد شده و آنقدر

  .(1۳۸7حامد,  واله, زهرا  ;200۴و لي، لین)آموزش داده مي شود اندیشیدن و احساس در ارتباط با آن مسایل  ادراک،

 

 سیستم و فناوری

 گردد که باعث مياطالعات هستند و این امر  ساز و کارهایي قدرتمند )توانمند( در انتقال هاي اطالعاتي و ارتباطي ذاتاً فناوري

صورت ساختاریافته در کل سازمان انتشار  کمک کنند تا دانش موجود در سازمان به هاي پست الکترونیک و سایر ابزارها سیستم

 هراسبیان بیشتر و بدون  ایده هاي خود را با آزادي به وسیله ابزارهاي الکترونیکي ، کارکنان آموزشي و ادارياز سوي دیگر .یابد

 . (1۳۸۸خدایي, وپورسراجیان  ;1999هنریک و همکاران،)مدیریتي ارایه  نمایند هاي از واکنش

 

  راهبردهای مديريت منابع انسانی

 آنها موجب مشارکت بیشتر کارکنان در مبادله سازمان در نظر گرفته شده که مدیریت بهینه منابع انساني به عنوان دارایي مهمي در 

و پرورش نیروهاي انساني به منظور  انتخاب، استخدام، تربیتشناسایي، شامل انساني  دانش در سازمان مي شود. مدیریت منابع

 مدل مفهومي حاصل از انجام این پژوهش. (1392 پورسراجیان ;1999هنریک، ;2001بونتیس،)اهداف سازمان مي باشد نیل به

ارایه  شده  1 استخراج و به صورت شکل گذاري  دانش از ادبیات تحقیق و اشتراک دار بین عوامل پس از آزمون وجود رابطه معني
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 SPSSافزار   است با استفاده از نرم با تسهیم دانش که فرضیات پژوهش بوده روابط بین عوامل با یکدیگر و نیز بین عوامل .است

 .باشد دار بین آنها مي رابطه معني ها و وجود حاصل از آن حاکي از تأیید فرضیه همبستگي اسپیرمن آزمون شده که نتایج و ضریب

 
 گذاري دانش اشتراک عوامل کلیدي موفقیت مدل .1شکل 

 

 . روش تحقیق4

در اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران کاربردي است که به شیوه پیمایشي در -تحقیق حاضر یک موردکاوي  توصیفي

که به طور  این تحقیق با استفاده از یک گروه آزمودنياجرا گردید.  2جهت شناسایي موثرترین عوامل توسعه مدیریت دانش

به اشتراک استقرار  راهکارهاي مهم، به تدوین چارچوبي به منظور تبیین کميبا به کارگیري روش تحقیق تصادفي انتخاب شده اند 

 و بهره گیري از قابلیت هاي نرم افزار وتحلیل با استفاده از آمار استنباطى تجزیهدرادامه نیز به کمک  .دانش پرداخته است گذاري

SPSSن، تعیین و همچنین وضعیت نرمال بودن نمونه با استفاده از آزمون ، همبستگي عوامل مدل با تعیین ضریب اسپیرم

في شده، ربه بندي معیارهاي سه گانه مدل معاسمیرنوف بررسي شده و با استفاده از آزمون ناپارامتري فریدمن نیز رت-کولموگروف

 صورت گرفت.
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 . جامعه آماری 4.1

هزار شاغل و بازنشسته دارد که جامعه آماري این مقاله مجموعه  70مدرسه و  ۴000اداره تابعه، قریب  ۳2این اداره کل، 

نفري از کارکنان شاغل رسمي و پیماني شاغل در مجموعه مرکزي اداره کل، مستقر در شهرستان ساري مي  ۳00حدود 

 مورد مي باشد که رعایت شده است 169باشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و جدول مورگان،دست کم 

خالصه  2جدول  در تحقیق از پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه اي استفاده شده است.و  (2000دانلوپ و تامهان،)

 وضعیت و پراکندگي جامعه و نمونه را نشان مي دهد.

 

 نمونه های آماریاطالعات جمعیت شناختی . 2جدول 

 نمونه)درصد( جامعه)درصد( عنوان

 تعداد کل

 171 300 تعداد

 جنسیت

 10,۵۸ 9,7۸ زن 

 ۸9,۴2 90,22 مرد

 مدرک تحصیلی قطعی 

 ۴7,12 ۴2,۳۳ کارشناسي

 ۵0,96 ۴0,00 کارشناسي ارشد

 1,92 17,67 سایر

 سطح

 6۸,27 ۵۸,67 کارشناس

 20,19 19,۳۳ کارشناس مسوول

 11,۵۴ 22,00 سایر
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 یيپايا. روايی و 4.2

، اصطالحي است که به هدفي که آزمون براي تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره مي کند. به عبارتي دیگر، 6روایي

نظر است مناسب باشد. روایي آزمون، عبارت است از میزان کارایي آن آزموني داراي روایي است که براي اندازه گیري آنچه مورد 

 . (1۳90, یفس)براي اندازه گیري خصیصه اي که به منظور اندازه گیري آن خصیصه ساخته شده است

مهمترین عاملي که در ارزشیابي آزمون باید به آن توجه کرد روایي آزمون است. مقصود از روایي آزمون مناسب بودن، با معنا بودن 

استنباط هاي خاصي است که از روي نمره هاي آزمون به عمل مي آید. براي تائید این گونه استنباط ها الزم است و مفید بودن 

. براي گرداوري شواهد (1۳7۵, یدرعليح)گفته مي شود« رواسازي آزمون »شواهدي جمع آوري شود که در فرهنگ روان سنجي 

صوري، روایي مالکي )پیش بین و روایي ابزار پژوهش، راههاي مختلفي وجود دارد که عبارتند از: روایي محتوایي، روایي 

همزمان( و روایي سازه )شواهد همگرا، واگرا و همساني دروني و روایي عاملي( و تمایز سني ، تغییرهاي تحولي، تفاوت هاي 

گروهي. دراین تحقیق ازروایي صوري بهره گرفته شده است که در آن به جاي توجه به آزمون به ویژگي هاي ظاهري آزمون توجه 

د و هنگامي برقرار مي شود که فردي آزمون را بررسي کند و نتیجه بگیرد که آین آزمون صفت مورد نظر را اندازه گیري مي شو

مي کند. این فرد ممکن است یک آزمودني یا یک متخصص باشد. اگرچه این نوع از روایي ضامن اندازه گیري دقیق نیست، ولي 

 . (1۳90, یفس)مرات حاصل از آزمون تاثیر داردبا انگیزش آزمودني به پاسخگویي بر روایي ن

در  .در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکساني را به دست مي دهد عبارتست از اینکه ابزار اندازه گیري ، پایایي یا قابلیت اعتماد

به عبارت دیگر همبستگي دروني سواالت به یکدیگر به  .واقع مي خواهیم ببینیم تا چه حد برداشت از سواالت یکسان بوده است

 )پذیري و یا پایائي پرسش نامه هاست ضریب آلفاي کرونباخ یکي ازمتداولترین روشهاي اندازه گیري اعتماد .چه میزان است

مورد تایید بوده و هر قدر  0,7بیشتر از شاخص آلفاي کرونباخ عددي بین صفر تا یک است که معموالً . (2009دانلوپ و تامهان،

 .سواالت بیشتر و در نتیجه پرسشها همگن ترخواهند بود نزدیکترباشد، همبستگي دروني بین1به عدد 

ه تا سواالت کامالً مستند بود و همچنین مورد مشاهده مي شود جهت روایي محتواي پرسشنامه سعي شد ۳همانطور که در جدول 

 بازبیني خبرگان امر قرار گیرد. 

 شرح شاخص ها و منابع تهیه آن در پرسشنامه .3جدول 

 منبع شرح شاخص شاخص ها عوامل

ي 
نگ

ره
ل ف

وام
ع

 

 ۵ شودرقابت باالیي بین معلمین وجود داردکه منجر به محدود شدن اشتراک گذاري دانش بین آنها مي  .1 رقابت

 ارتباطات فردي

 

 1،2 ارتباط کافي بین افراد دارنده دانش و افراد نیازمند دانش وجود ندارد .2

 جوي دوستانه و خوشایند در  محیط کار حاکم نیست .۳ ۵و

                                                           
6 validity 
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 منبع شرح شاخص شاخص ها عوامل

 حمایت
پشتیباني کافي فرهنگ سازماني از فعالیت هاي اشتراک گذاري دانش نظیر فعالیت هاي تحقیقاتي یا نوشتن  .۴

 علمي ... وجود نداردمقاله 
۵ 

 ۴ انجام فعالیت هاي گروهي در اداره براي تولید دانش مشخص یا تسهیم آن چشمگیر نیست .۵ همکاري

 ۴ اعتقاد کافي به   مهارت هاي افراد و ثبت و ضبط تجارب آنها در محیط کار وجود ندارد .6 اعتماد

 2و1 موثر و سریع)توسط تیم هاي کاري( وجود نداردتوانایي کافي در پیگیري اهداف تقسیم شده بصورت  .7 انسجام

 2 وجود القائات فکري نادرست)جو منفي( نسبت به اشتراک گذاري دانش  .۸ جو سازماني

مشوق هاي 

  یادگیري محور

توجه ناکافي به مشوق هاي یادگیري شامل پاداش مادي که در ارتقاي یادگیري و اشتراک گذاري دانش   .9

 مهم است
۴ 

ل 
وام

ع
ي

ور
فنا

و 
م 

ست
سی

 

ناسازگاري و عدم 

 تطابق

 

 ۵ ناسازگاري سیستم هاي فناوري اطالعات با فرایند هاي موجود  .10

 ۵ ناسازگاري سیستم هاي فناوري اطالعات با نیازهاي کارمندان .11

 ۵ اطالعاتپشتیباني فني نامناسب ازتجهیزات اداره و عدم انجام فوري تعمیرات سیستم هاي فناوري  .12 پشتیباني فني

 ۵ انتظارات غیر منطقي کارکنان از سیستم هاي فناوري اطالعات .1۳ انتظارات

 آموزش
 کمبود آموزش براي کارکنان با  سیستم ها و فرایندهاي جدید .1۴

 ۵و1
 آشنایي ناکافي کارکنان به فواید سیستم هاي جدید فناوري اطالعات در مقایسه با سیستم هاي موجود   .1۵

و میزان دسترسي 

 استفاده

 دسترسي به سیستم هاي فناوري اطالعات یا داده هاي موجود در آموزش و پرورش بسیار سخت است .16

تمایل ناکافي افراد در بکارگیري سیستم هاي فناوري اطالعات و یا  استفاده کاربردي از داده هاي موجود  .17 ۵و1،۳

 کار با این سیستم هادر آموزش و پرورش به دلیل آشنایي نامناسب و نداشتن تجربه 

ت
یری

مد
 

 مدیریت 

یک مسوول )یا پست سازماني( جهت بیان فواید و ارزش هاي اشتراک گذاري دانش و پیگیري آن وجود  .1۸

 ندارد

 توانایي ناکافي در جذب کارکنان توانا در محیط اداري .19 ۵و2

کارایي کارمندان با فعالیت  تخصیص نا مناسب منابع انساني و ناکارآمدي سیستم ارزیابي و عدم تناسب .20

 هاي مورد انتظار

 آموزش 
عدم برنامه ریزي براي آموزش کارمندان جهت حفظ انعطاف پذیري و در نظر گرفتن زماني خاص براي  .21

 یادگیري ویاددهي
 ۵و2

 حمایت مادي

 ناکافي بودن منابع آموزش و پرورش براي ایجاد فرصت هاي مناسب و تسهیل فعالیت هاي اشتراک .22

 ۵و1،2 گذاري دانش

 استفاده ناکافي از پاداش هاي مادي به عنوان ابزار مهم انگیزشي براي اشتراک گذاري دانش .2۳

 ۵و2 توانایي ناکافي در نگهداشت کارکنان برجسته و خبره با ارایه خدمات مطلوب به آنها .2۴ حمایت معنوي 
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 منبع شرح شاخص شاخص ها عوامل

 پرورش صورت نگرفته استفرهنگ سازي کافي از اشتراک گذاري دانش در آموزش و  .2۵

حمایت ناکافي از انجام فعالیت هاي تحقیقاتي به منظور اشتراک گذاري دانش جهت تشویق و ترغیب  .26

 افراد به انجام آن

 ماخذ مدل پرسشنامه

 (2004لین و لی، )  -1

 (2001بونتیس، )  -2

 (1388خدايی. )  -3

 (1999هنريکس،)  -4

 (1387وهمکاران،اله ) -5

 

به دست آمده نشانگر پایایي آن مي  0,۸9۸روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است که عدد از سویي براي پایایي پرسشنامه نیز از 

 . (2000دانلوپ و تامهان،)باشد

 

 میزان تاثیر هر سوال در پايايی کل پرسشنامهتعیین  3.4

در این مرحله سعي بر این است که تعیین شود آیا با حذف سوال مشخصي، ضریب آلفاي کرونباخ افزایش چشمگیري خواهد 

سواالت،   روي داده هاي مورد نظر، مشاهده شد که با حذف SPSSداشت یا خیر. پس از اعمال شرایط به کمک نرم افزار 

تغییر مي کند؛ بدین معني که حذف هیچ سوالي تاثیر مشهودي در این ضریب   0,۸99تا   0,۸90آلفاي کرونباخ بین ضریب 

 نخواهد داشت.

 

 تعیین وضعیت نرمال بودن نمونه 4.4

 حاصل اطمینان گیرد مي قرار آزمون مورد که متغیري آماري توزیع از باید ابتدا ،ها براي انتخاب آزمون درست براي تحلیل فرضیه

هاي پارامتري،  توان گفت که آزمون متغیرهاست. به طور کلي مي بودن توزیع آماري نرمال ،پارامتري هاي آزمون ،مثال براي. کرد

و باید از  توان استنباط درست از نتایج داشت عموما بر میانگین و انحراف معیار استوارند. حال اگر توزیع جامعه نرمال نباشد، نمي

هاي  آزمون ها به کنند. این آزمون هایي استفاده مي براي بررسي توزیع آماري متغیرها از آزمون .هاي ناپارامتري استفاده نمودآزمون 

   . (19۵6سایجل،)معروفند برازش-نیکویي
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. مي کند مشخصها را  نرمال بودن توزیع داده است که برازش -نیکویي هاي مهمترین آزمون جزواسمیرنوف -آزمون کولموگروف

ها داراي توزیع  کند. اگر داده یعني اینکه توزیع یک صفت در یک نمونه را با توزیعي که براي جامعه مفروض است مقایسه مي

دانلوپ و ) پارمتریک وجود دارد و در غیر این صورت باید از آزمون ناپارمتریک استفاده کنیمنرمال باشند امکان استفاده از آزمون 

 (.2000تامهان،

ع نرمال یتوز است؛ از این رو 0,0۵، کمتر از "مدیریت"ارزش عامل -اسمیرنوف، پي –آزمون کولموگروف  خروجي پس از تحلیل

 نیست و باید از آزمون ناپارمتریک استفاده کنیم. 

 

 تحلیل همبستگی 4.5

مهمترین یکي از  .است )معلولي-عليرابطه لزوماً  نه(تحلیل همبستگي به منظور شناسایي رابطه میان دو متغیر مستقل و وابسته 

 .(1۴۵ص ،1۳۸۳ بهبودیان،) است اسپیرمن، ضریب همبستگي داده هاي ناپارامتري آماري براي تحلیل همبستگي هاي روش

هاي  اي براي داده طرز محاسبة ضریب همبستگي رتبه  که همبستگي وجود ندارد.  اعالم مي دارد ، فرض صفر در این آزمون 

دهیم و همین کار را نیز  ها برحسب مقادیرشان رتبه ميxبدین صورت است: ابتدا به تمام  i=1,2,…,kبراي  (xi,yi)زوجي 

 dکنیم. در مرحله بعد توان دوم  دهیم حساب مي نشان مي diهاي هر زوج را که با  دهیم، سپس تفاضل بین رتبه ها انجام ميyبراي 

 (270، ص1۳79کنیم. )آذر،  اي را حساب مي مبستگي رتبهضریب ه زیر ها را محاسبه کرده، در نهایت با استفاده از فرمول

 
همبستگي با هم نداشته و بصورت تصادفي این زوجها جور شده  yو  xبراي آزمون فرض صفر، فرضي که مدعي است متغیرهاي 

 اند، نیازي به فرض خاصي در مورد جامعه مورد نمونه گیري نیست.

  0,۵99، مدیریت و فناوري 0,۴۴۸،  فرهنگ و مدیریت 0,۵۳۵بین عوامل فرهنگ وفناوري  اسپیرمنپس از انجام آزمون، ضریب 

 0,01 7در سطح معني داري دوسویهبه دست آمده که همگي نشان از همبستگي مثبت بین هرزوج از عوامل سه گانه تحقیق را 

 شخص مي کند.م
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 آزمون فريدمن. 4.6

معادل آنالیز واریانس با اندازه هاي تکراري )درون گروهي است( که از آن براي مقایسه آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتري، 

نفر در  10نمونه شامل . فرض کنید مي خواهیم از یک (19۵6سایجل،)شودمتغیر )گروه( استفاده مي  k میانگین رتبه ها در بین

سپس میانگین امتیازات  -یعني از آن ها بخواهیم که به هر یک از کاالها از نظر کیفیت امتیاز بدهند-کاال نظر خواهي کنیم ۵مورد 

کدام که اگر اختالف امتیازات کاالها معني دار است کدام کاال بیشترین امتیاز و  ؛ بدین معنيکاالها را باهم مقایسه و بررسي کنیم

متغیر روبرو هستید که این متغیر ها از لحاظ آماري به هم وابسته  ۵کاال کمترین امتیاز را کسب کرده است. در چنین حالتي با 

مبتني بر یکسان بودن میانگین   H0  زیرا اندازه هایي هستند که توسط هر نمونه تکرار شده اند. در آزمون فریدمن فرض؛هستند

هاست. رد شدن فرض صفر به این معني است که در بین گروه ها حداقل دو گروه با هم اختالف معنا داري رتبه ها در بین گروه 

 (.19۵6؛ سایجل،2000)دانلوپ و تامهان،دارند

را در اداره کل آموزش و پرورش  2در پرسشنامه از سوال شوندگان خواسته شده تا موانع تحقق پیاده سازي مدیریت دانش

بوده، لذا رتبه ي کمتر نشان  2یند. چون هدف تحقیق تعیین عوامل کلیدي موفقیت پیاده سازي مدیریت دانشمازندران معین نما

 دهنده لزوم توجه بیشتر یا کلیدي تر بودن آن عامل خواهد بود.

 

 . يافته های تحقیق5

درجه آزادي و همچنین سطح معني داري  170مقدار آماره مربع کي را با  در خروجي آزمون فریدمن نمونه مورد نظر این تحقیق،

؛ بدین معني که تفاوت هاي حاصله بین دارد  H0 که نشان از رد شدن فرض شده استبا مقدار صفر مشاهده  ۸ارزش-پي آزمون

هر  تفاوت هاي موجود بین ابراز نظرهاي اعالم شده براي. با توجه به خروجي هاي باال نتیجه نهایي اینکه رتبه ها معني دار است

، رتبه هاي هر یک از سواالت، شاخص ها و عوامل را 2، شکل است. بر این اساسبوده  متفاوت سوال شوندگاناز نظر  پرسش

در این اداره کل، به ترتیب  2نشان مي دهد. بررسي ها نشان داده است که کلیدي ترین عوامل در پیاده سازي مدیریت دانش 

 ل مدیریتي مي باشد)رتبه کمتر نشان دهنده کلیدي تر بودن عامل است(.عوامل فرهنگي، عوامل فناورانه و عوام

 

                                                           
8
 P-Value  
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رتبه های هر يک از سواالت، شاخص ها و عوامل. 2شکل 

همچنین، نتایج آشکار مي سازد  که پرسش شوندگان عقیده دارند که کارکنان انتظارات غیر منطقي از سیستم هاي فناوري 

اغلب، جوي دوستانه و خوشایند در  محیط کار ایشان حاکم است و رقابتي چشمگیر که منجر به محدود شدن  اطالعات نداشته و

اشتراک گذاري دانش شود بین آنها وجود ندارد و القائات فکري نادرستي که از آن به جو منفي تعبیر مي شود نسبت به اشتراک 

ه سیستم هاي فناوري اطالعات یا داده هاي موجود در آموزش و پرورش گذاري دانش کمترحاکم بوده و با وجود اینکه دسترسي ب

 آنچنان هم مشکل نیست موارد ذیل باید تقویت شود تا :

 ایجاد راهکارهایي جهت نگهداشت کارکنان برجسته و خبره با ارایه خدمات مطلوب به آنها .1

 ذاري دانشایجاد انگیزش هاي الزم با استفاده از پاداش هاي مادي براي اشتراک گ .2

 ارایه راهکارهایي در جهت جذب کارکنان توانا در محیط اداري .۳

 برگزاري دوره هاي آموزشي موثر براي کارکنان در رابطه با  سیستم ها و فرایندهاي جدید .۴

 فرهنگ سازي کافي جهت مزایاي اشتراک گذاري دانش در آموزش و پرورش   .۵

 

 گیری تیجه. ن6

گذاري دانش و  به اشتراک کلیدي موفقیتعوامل  ایجاد یک دید جامع در خصوص از این مقاله،همان طور که بیان گردید، هدف 

در ابتدا با استفاده از پیشینه  است. بوده آموزش و پرورش استان مازندران اداره کل هاي آن در مناسب تسهیل کننده شناخت

. مدیریتيراهبردهاي  فناوري و، فرهنگحوزه  تعیین شد:  ۳ماره ش جدولبر اساس پژوهش و نظر اساتید فن، یک مدل سه عاملي 

پایایي جهت طرح گردید.  دانش گذاري مؤثر در فرایند به اشتراک اساسي  زیرگروه 17در قالب ،شاخص)گویه( کلیدي 26 سپس، 

بازبیني و  ضمنو روایي آن هم  (0,۸9۸)بوده قابل قبوليدر حد  استانداردهاي موجود، طبق  آزمون آلفاي کرونباخ پرسشنامه طبق

2.61:مدیریت  

  1.78: فناوری 

1.61:فرهنگ   
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. به علت غیر نرمال بودن نمونه، از آزمون قرار گرفتو نهایتاً تایید مورد سنجش ارشناسي صاحبنظران نظر کالزم طي تصحیحات 

 :براي تعیین میزان همبستگي عوامل استفاده شده که نتیجه در شکل آمده است ناپارامتري اسپیرمن

 

 
بین عوامل)تعیین شده با آزمون اسپیرمن(ضرایب همبستگي . 3شکل   

 

مدیریت و فناوري به هم بیشتر از میزان وابستگي مابین  شدت وابستگي دو متغیرهمانطور که در این شکل مشاهده مي شود، 

در هر سه  باشد.مي  0,۴۴۸و مدیریتي، و در نهایت، این وابستگي در مورد عوامل فرهنگي  متغیرهاي فرهنگ و فناوري مي باشد

بوده و بیانگر این نکته در است که رابطه، مقدار این همبستگي مثبت است که نشان دهنده رابطه مستقیم عوامل با یکدیگر 

 فناوري در اداره کل آموزش و پرورش مازندران نسبتاً قوي مي باشد.-مدیریت و فرهنگ-همبستگي بین عوامل فناوري

مطرح  گانهسه هاي  فرعي مذکور در حوزه عوامل اصلي و وزن )اولویت( هر یک از عوامل بررسي صحت روابط بین همچنینو  

عوامل  وسیستم و فناوري  عوامل فرهنگي ، راهبردهاي ،که به ترتیب دهد نشان مياداره آموزش و پرورش مازندران، در  ،شده

  .گذاري دانش دارند اشتراک بیشترین تأثیر را بر مدیریتي

در هر یک از سه گروه فرهنگي، سیستم و  گذاري دانش ها براي اشتراک تأثیرترین شاخصپر ، اساس این تحقیقهمچنین بر 

فناوري و راهبرد مدیریتي به ترتیب عبارت از تقویت ارتباطات و رقابت بین سازماني، حذف انتظارات غیر منطقي از فناوري و 

عالوه بر این در هر  باشند. ميت پیاده سازي اشتراک دانش در اداره ایجاد پست سازماني مستقل جهت هماهنگي هاي الزم جه

 از بعد سیستم و فناوري فرهنگي، شاخص آموزشاز بعد راهبردهاي  محور-مشوق هاي یادگیريشاخص  هاي فوق، یک از حوزه

 گذاري دانش اشتراک موفق فرایندپیاده سازي  تاثیر را بررین نهایتاً حمایت هاي مادي و معنوي از حیث مدیریتي، به نسبت، کمت و

افزار  استفاده از نرم از طریق آزمون فریدمن و بااي روا و پایا،  پرسشنامه هاي نتایج مذکور، حاصل تحلیل داده خواهند گذاشت . 

SPSS باشد مي. 
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ادارات آموزش و پرورش مجموعه طریق انجام چنین تحقیقي در  در پایان الزم به ذکر است که توسعه مفاهیم و نتایج حاصل از 

. باید در نظر داشت که آموزش و پرورش ارگان گردد پیشنهاد ميمجموعه مدارس استان و در سطوح کشوري  استان مازندران،

 بسیار عظیمي مي باشد و نتایج تحقیقي در بسترهاي آموزشي با اداري مي تواند متفاوت باشد. 
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