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چکیده

این تحقیق با عنوان مقایسه میزان کاربست مدیریت دانش و با هدف تعیین میزان کاربست مدیریت دانش در

مدارس راهنمایی نواحی  1و  4آموزش و پرورش تبریز انجام شد .پژوهش حاضر از نوع توصیفی -زمینه یابی است.
جامعه آماری این پژوهش شامل  293نفر میباشد .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران و روش نمونهگیری طبقه

ای استفاده شد که نهایتا"  ٦٨مدیر و  852معلم انتخاب گردید .ابزار اندازهگیری ،پرسشنامه مدیریت دانش بوکوویتز و

ویلیامز میباشد .پایایی آن  0/ 89بهدست آمد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون  tو فریدمن استفاده گردید و نتایج

بهدست آمده نشان داد که :بین مدارس راهنمایی نواحی  1و  4تبریز در میزان کاربست مدیریت دانش(بهدست آوردن
دانش ،بهکاربردن دانش ،یادگیری از فرایند دانش ،تسهیم و مبادله دانش ،ارزیابی دانش ،ایجاد و تثبیت دانش و

استفاده بهینه از دانش) تفاوت معنیداری وجود ندارد .همچنین مؤلفههای استفاده بهینه از دانش ،بهکار بردن دانش،

ارزیابی دانش ،ایجاد و تثبیت دانش ،تسهیم و مبادله دانش ،بهدست آوردن دانش و یادگیری از فرایند دانش به ترتیب

بیشترین رتبه را در نواحی  1و  4داشتند.

کلید واژهها :مدیریت دانش ،خلق دانش ،یادگیری از دانش ،تسهیم دانش ،ارزیابی دانش ،کاربرد
دانش.

دریافت مقاله1392 /3/ 29 :

پذیرش مقاله1392 /6/ 19 :

 -1دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی ،تبریز ،ایران (نویسنده مسئول)
Zahrabarzeghar62@yahoo.com
 -2دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز ،استادیار گروه علوم تربیتی ،تبریز ،ایران
 -3دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ،استادیار گروه علوم تربیتی ،تبریز ،ایران
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مقدمه

زندگی در دنیای امروز توأم با تغییرات همیشگی است یکی از مواردی که جوامع و سازمانها

از دیرباز با آن مواجه بوده اند ظهور پدیدههای جدید و بحث تغییر و تحوالتی بود که رخداد آنها
تأثیر بسزایی در عملکرد جامعه و سازمان داشته است .رشد فناوریهای جدید بهویژه فناوری

اطال قر زا یشان یاهراشف و ندش یناهج ،یتاع ا طم هب رجنم تب رح یترورض ناونع هب شناد ندش

اساسی برای موفقیت سازمانها و جوامع امروزی گردیده است .امروزه سازمانهایی موفق خواهند
بود که استفاده از سرمایههای ناملموس و در رأس آنها دانش را در رأس کار خود قرار دهند.

امروزه دانش مهمترین دارایی سازمانها محسوب میشود .از این رو مدیریت دانش به منزله چالش

کشف داناییهای فردی و تبدیل آن به یک موضوع اطالعاتی است(طاهریهشی ،دارابی و دهقان،

 .) ١٣٨٩مدیریت دانش ،مدیریت سرمایههای پنهان سازمان است .این فرایند شامل خلق ،ذخیره،

انتقال و بهکارگیری دانش است(گلچین پور .) ١٣٨٦ ،بهعبارت علمیتر ،مدیریت دانش و آموزش

را میتوان از مبادی رشد جنبش نرم افزاری و تولید دانش در مدارس در قرن اطالعات به شمار

آورد ،مدیریتی که سازماندهی ،بازیابی ،انتقال و نشر دانش را از مدارس آغاز میکند ،سرمایه

عقال زیگنا داجیا اب ار نازومآ شناد ین هههای راهبردی بهکار میگیرد و به چرخه حیات دانش که

یادگیری سازمانی را بنیان مینهد ،در جامعه سرعت میبخشد (کرمیپور .) ١٣٨٢ ،پس سازمانها به

خصوص سازمانهای آموزشی باید به این نکته مهم توجه کنند که اگر نتوانند دانشهای نهفته

افراد را مورد شناسایی قرار دهند و به دانش آشکار تبدیل کنند ،در اثر فراموشی این دانشها را از

دست خواهند داد .لذا باید با اداره مناسب و بستر فرهنگ سازمانی مناسب ،زمینههای کاربرد

مؤثرتر دانش را فراهم آورد .بنابراین سازمانی همانند آموزش و پرورش که عهده دار تعلیم و

تربیت میباشد باید سعی در جهت استفاده از دانش موجود در سازمان داشته باشد تا بتواند در

محیط پررقابت دنیای امروز صاحبان دانایی یا همان مهمترین سرمایههای سازمان را حفظ

نماید(امین بیدختی ،مکوندحسینی و احسانی .) ١٣٩٠ ،امروزه دانش جزء الینفک موفقیت سازمان-

ها محسوب میشود .این مسئله در سازمانهای فرهنگی که سرمایه فکری و داراییهای نامشهود در

این نوع از سازمانها بسیار با اهمیت میباشد ،دانش نقش حیاتی میباشد .اگر روند تغییر و
تحوالت دانش در جامعه معاصر به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد ،این نتیجه مهم حاصل میشود
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که جامعه فراصنعتی امروز جامعه ای اطالعاتی است که در آن به تدریج فناوریهای نیروافزا جای

خود را به فناوریهای دانشافزا میدهند(ابونوری ،نیازی و طاهری دمنه .) ١٣٩٠ ،در دهههای اخیر،

کهای مدیریتی خویش بوده-
مؤسسات شاهد تغییرات اساسی در زمینههای ساختار ،کارکرد و سب 
اند .مؤسسات کنونی ،اهمیت زیادی جهت درک ،انطباقپذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون

خود قایل شده و در کسب و بهکارگیری دانش و اطالعات روزآمد بهمنظور بهبود عملیات و ارائه

خدمات و محصوالت مطلوبتر به مراجعان خود پیشی گرفتهاند .البته منظور از این مراجعان در
مؤسسات آموزشی ،دانش آموزان و والدین آنها و کلیه ذینفعان میباشند .پتریدس و

نودین )3002(4بیان میکنند که مدیریت دانش در آموزش میتواند به عنوان یک چارچوب یا

رویکرد مطرح شود که افراد یک سازمان را قادر میسازد تا مجموعه ای از اعمال را بهمنظور

جمعآوری اطالعات و به اشتراک گذاشتن آنچه دانش میدانند و بهبود خدمات و خروجیها،

توسعه دهند( قریشی و احمدی .) ١٣٩٠ ،بهعبارت دیگر مدیریت دانش رسیدن به اهداف سازمان با
استفاده بهینه از دانش و تواناییهای یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی (تجربه و دانش فردی

نزد هر فرد) و دانش دستهجمعی است(برکیز .) ٢٠٠٩ ،5مدیریت موفق دانش ،بسیاری از عناصر

سازمانی را به هم پیوند میدهد که شامل فناوری ،فعالیتهای منابع انسانی ،ساختار سازمانی و

فرهنگ است تا اطمینان ایجاد شود که دانش مناسب به افراد در سازمان رسیده است و در نهایت،

فعالیتهای آغازین مدیریت دانش را تسهیل کند(گلد .)2002 ،6عوامل بسیار زیادی وجود دارند

که موجب موفقیت سازمانها در بهکارگیری استراتژی مدیریت دانش میشود اما شاید یکی از
مهمترین عوامل مؤثر،گسترش زیرساخت مناسب فناوریهای اطالعاتی باشد استفاده از اینترنت،
پست الکترونیک ،کنفرانس تلویزیونی و کامپیوتری نمونههایی از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی
هستند که در سازمانهای دانشمحور مورد استفاده قرار میگیرند و از این لحاظ آنها را به

سازمانهای دانشمحور تبدیل میکند .استفاده از این فناوریها موجب میشود که سطوح سلسله
مراتبی دیگر نتواند ارتباطات سازمانی را محدود نماید(کشاورزی .) ١٣٨٦ ،از سوی دیگر تأثیر

4

.Petrides & Nodine
.Berkes
6
.Gold
5

62

فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی /سال هشتم  /شماره اول /بهار 1393

عوامل فرهنگی بر اثربخشی برنامههای مدیریت دانش انکارناپذیر است .يكي از موانع عمده

اشتراك دانش در سازمانها ،فرهنگ سازماني موجود است که مدیران مدیریت دانش بهمنظور
اجرای موفقیتآمیز برنامههای مدیریت دانش باید بهطور جدی این مسئله را مورد توجه قرار

دهند(امین بیدختی و همکاران .) ١٣٩٠ ،یک فرهنگ حامی مدیریت دانش آن است که به دانش

ارزش داده و تسهیم ،خلق و کاربرد آن را تشویق کند .بزرگترین چالش در تالشهای مدیریت

دانش در توسعه چنین فرهنگی واقع است(ونگ .) ٢٠٠٥ ،7همچنین مسئله و چالشی که در اینجا

وجود دارد این است که مدیریت دانش موضوعی سیستماتیک است ،مقوله ای که اجرای

موفقیتآمیز آن نیازمند نگرشی همه جانبه و فراگیر به عوامل مختلف سازمانی است(رضاییان
فردویی و قاضی نوری .) ١٣٨٩ ،از طرفی بهدلیل مطرح شدن مدلها و روشهای بسیار متعدد برای
بهکارگیری مدیریت دانش در سازمانها ،گاهی این مدلها موجب گیجشدن مدیرانی میشوند که

بهدنبال پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان خود هستند بنابراین پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت

دانش مستلزم این است که عوامل سازمانی مختلف موجود در یک سازمان از جمله فرهنگ

سازمانی ،تکنولوژی و منابع انسانی دارای ویژگیهای خاصی بوده و از انسجام و هماهنگی الزم
برخوردار باشند و وجود شکاف و ناهماهنگی در بین این عوامل مانع پیادهسازی موفقیتآمیز

مدیریت دانش خواهد شد(توالیی .) 1392 ،بررسی مطالعات انجام شده در کشور ما حاکی از این

واقعیت است که در سازمان آموزش و پرورش شرایط الزم و کافی برای مدیریت دانش آنچنان-

که باید مهیا نبوده است .بنابراین با توجه به نیاز آموزش و پرورش ،اجرای راهکارهایی در راستای
افزایش کاربست مدیریت دانش در این سازمان ضروری به نظر میرسد .مهمترین گام در این

مسیر ،شناخت عوامل مؤثر بر کاربست مدیریت دانش در مدارس میباشد که بایستی مطالعات و

تحقیقات وسیعتری در این زمینه صورت پذیرد ،تا بر اساس آن مسئوالن و مدیران این سازمان
بتوانند الگوی مدون و راهکار اساسی برای کاربست مدیریت دانش طراحی نمایند( ناظم ،کریم

زاده و قادری .) ١٣٨٩ ،همچنین در مقایسه با کشورهای توسعه یافته و سایر کشورهای در حال
توسعه ،کشور ایران مسیر طوالنی جهت مدیریت بهینه دانش در پیش دارد و چنانچه بخواهد در

.Wong
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عرصه بین المللی با سایر کشورها رقابت کند ،چاره ای جز اتخاذ روشهای نظاممند مدیریت

دانش و از میان برداشتن فاصله میان دانش موجود و دانش مورد نیاز خود نخواهد داشت(رحمان

سرشت و سیمار اصل .) ١٣٨٨ ،بر این اساس پژوهش حاضر به بررسی دیدگاه مدیران مدارس
راهنمایی نواحی 1و  4آموزش و پرورش تبریز در خصوص میزان کاربست مدیریت دانش درآن

سازمان میپردازد و سؤال اصلی این تحقیق عبارت است از اینکه کاربست مدیریت دانش در
مدارس راهنمایی نواحی 1و  4شهر تبریز چه میزان است؟

مدیریت دانش مفهوم جدیدی نیست بلکه قدمت آن به قدمت کار برمیگردد(ربیعی و

خواجوی .) ١٣٨٩ ،ویگ و پروساک )9002(8ادعا میکنند که اصل و ریشه مدیریت دانش به
 ٣٠٠٠سال قبل از میالد مسیح برمیگردد ،اگر چه به شکل تخصصی تحت این عنوان نبوده است.

بهدلیل پیچیدگی و گستردگی مفهوم مدیریت دانش و وجود رویکردهای مختلف در مورد

مدیریت دانش ،نگرش واحدی در خصوص مدیریت دانش شکل نگرفته است و صاحبنظران

مختلف از زوایای گوناگونی بهآن نگریستهاند و در مجموع تعریف واحدی از مدیریت دانش
وجود ندارد و تعاریف بسیار و متنوع از مدیریت دانش ارائه شده به عنوان مثال :جاشپارا 9مدیریت

دانش را در قالب یک فرایند چهار حلقهای اینگونه تعریف میکند :فرایندهای یادگیری اثربخش

که توأم با خلق ،سازماندهی ،تبادل دانش و بهکار بستن است و سبب ارتقای سرمایه عقالنی
سازمانی و بهبود عملکرد آن میشود( شریف زاده و بودالیی .) 1387 ،چو 10مدیریت دانش را

چارچوبی برای اعمال ساختارها و فرایندهایی در سطوح فردی ،گروهی و سازمانی در جهت این-

که سازمان بتواند از آنچه میداند یاد بگیرد و در صورت نیاز دانش جدید را کسب کند تا برای
مشتریان و ذی نفعانش ارزش خلق کند میداند .چنین چارچوب مدیریتی افراد ،فرایندها و فناوری

را در جهت توسعه پایدار عملکرد یکپارچه میکند(انصاری و قاسمی ) ١٣٨٨ ،و نیز استفاده از

تجربه و دانش فردي و جمعي از طريق فرايند توليد دانش ،تسهیم دانش و بهكارگيري آن به

كمك فناوري بهمنظور دستيابي به اهداف سازمان میباشد(بقایینيا .) ١٣٨٦ ،مديريت دانش يعني
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استفاده خالق ،مؤثر و كارآمد از كليه دانشها و اطالعات در دسترس سازمان بهنفع مشتري و در

نتيجه به سود سازمان(مکدانلد .)1 38 1 ،11به زعم ميير و ساجییاما )7002( 12مديريت دانش،
كي

استراتژي بهمنظور خلق ،دستيابي و پشتيباني از منبع حياتي دانش است .مديريت دانش ،فرايند

مديريت سرمايه فكري سازمان ميباشد .به طور کلی مديريت دانش فرايند ايجاد ،ثبت ،پااليش،
انتشار و كاربرد دانش است و براي كي

سازمان زمينه آموزش ،بازخورد و آموزش مجدد را

فراهم ميآورد .به دلیل وسعت و گستردگی فرایند مدیریت دانش هدف واحدی در مورد آن

وجود ندارد و صاحبنظران هر یک هدف متفاوتی را برای کاربرد آن بیان کردهاند .1 :هدف

مدیریت دانش شناسایی ،جمعآوری ،دستهبندی و سازماندهی ،ذخیره ،اشتراک ،اشاعه و در

دسترس قرار دادن دانش در سطح سازمان میباشد .همچنین هدف مدیریت دانش ،ایجاد یک

سازمان یادگیری و شراکت با ایجاد جریانی بین مخازن اطالعات ایجاد شده توسط افراد قسمت-
های مختلف سازمان و مرتبط کردن آنها بهیکدیگر است(کاوسی و سرفرازی) 1390 ،؛  .2هدف

مدیریت دانش کنترل هزینه نیست ،بلکه هدف آن بهعنوان یک فرایند ،بهبود توانایی سازمان برای
اجرای فرایندهای اصلی بهصورت کاراتر میباشد(شیرزادکبریا و خوشنظر ) 1388 ،و  .3هدف

مدیریت دانش ،ایجاد یکپارچگی مستمر بین دانش درونی و محیطی بهمنظور انطباق با تغییرات
درونی و بیرونی سازمان و بهمنظور حل مشکالت موجود و همچنین نوآوری در توسعه کسب و

کار است(یعقوبی ،جوادی و آقا رحیمی .) 1389 ،کاست ) 1383 (13معتقد است که مدیریت دانش

در مدارس چالشی است که باید به آن توجه کنیم؛ زیرا فرهنگ موجود در مدارس ،اگر چه یکه و

خاص نیست ،ولی در سطح باالیی فردی است .او هفت حیطه را بهعنوان مسائل قابل حل از طریق

مدیریت دانش در مدارس برشمرده است .1 :ویژگیهای تمرینات مدارس؛  .2تسخیر و بهدست

آوردن دانش؛  .3درک و فهم اطالعات؛  .4بازسازی اطالعات؛  .5حمایت مدیریت دانش به وسیله

زمان؛  .6ارزشیابی؛  .7ابزارهای مدیریت دانش .مديريت دانش ميتواند در تدوين خط مشي و
انجام عمليات مورد انتظار به مديريت آموزشي كمك نمايد .دانش كي

موضوع ثابت نيست بلكه
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فرايند پويا ميباشد .همچنين دانش بايد از اطالعات و دادهها تميز داده شود .دادهها حقيقت

يا حقيقتهاي فرض شده ميباشد .اطالعات بازتاب تجارب(گفته شده ،شنيده شده يا درك شده)

در تعامل با دادههاست .ضبط دادهها كي
تجارب حاصل از اطالعات كي

فرايند مكان يكي ميباشد در حاليكه ضبط اطالعات يا

فرايند شناختي است( رینولدز .)5002 ،14علیرغم احساس نیاز به

مدیریت صحیح منابع دانش ،دستیابی به درک و فهم انجام درست آن ،هنوز در اوان مرحله

کودکی است .بسیاری از سازمانها در تحقق مطلوب این امر متحیر و سرگردان هستند و در برخی
بخشها همانند آموزش و پرورش نیز توجه کمی به آن میشود .اگر هیچ مکانیزمی برای فراگیری

دانش وجود نداشته باشد ،سازمان نمیتواند به فعالیت خود ادامه دهد .مدیریت دانش مستلزم تعیین

فرصتها و تهدیدات فراروی سازمان است .پس از آنکه تعیین شکاف دانش سازمان که گواه بر

فاصله بین دانش موجود سازمانی و دانش مطلوب و مورد نیاز سازمان است ،خالء دانش سازمانی

را مشخص میکند(ترابی نهاد .) 1389 ،مدیریت دانش در مدارس عبارت است از :تصمیمگیری در

باره اینکه دانشی که باید تسهیم شود چیست؟ این دانش را باید چه کسانی تسهیم کنند؟ چگونه

باید آن را تسهیم و در نهایت چگونه از این دانش استفاده کنیم؟ تشویق و انگیزش افراد به تسهیم

دانستههای خود با دیگران ،هدف از تسهیم دانش ،بهبود جامعه مدرسه یا افزایش مبنای دانش

مدرسه برای تصمیمگیری مؤثرتر و کارآیی همه جانبه الزم است .این در حالی است که یکی از
راهکارهای اساسی مدیریت مدرسه محور ،ارزشیابی عملکرد و پاداش بر اساس میزان مشارکت
افراد در تصمیمگیری و تعامل مؤثر در انجمنها و تیمهای تصمیمگیرنده است(گلینی.) 1389 ،
بدون تردید آنچه که باعث صعود کیفیت یادگیری بروندادهای سازمان آموزشی میشود وجود

مدیری دانا ،آگاه و تأثیرگذار در سازمان است که عالوه بر سازگاری و هماهنگی با تغییرات ،خود
نیز باعث تغییر میشود .مدیران برای اینکه کارکنانی دانشمحور داشته باشند باید سعی کنند تا

خود را با آخرین دانشهای روز تطبیق دهند .از دیدگاه مدیریت دانش ،ارزشمندترین منابع
سازمان ،دانش کارکنان میباشد .در واقع به نوعی تأکید بر دانشمحوری کارکنان هر سازمانی

دارد .با توجه به اینکه سه عنصراصلی هر سازمان عبارت است از نیروی انسانی ،فرایندها و

. Reynolds
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فناوری ،مدیریت دانش از یک سو تأکید فراوانی بر نیروی انسانی و فرهنگ سازمانی بهمنظور

ایجاد روحیه تسهیم دانش و استفاده از آن و از سویی جهت کشف ،ایجاد و تسهیم دانش بر

روشها و فرایندها متمرکز میشود و در انتها بهمنظور ذخیرهسازی دانش و قابل استفاده کردن آن
به هنگام کار گروهی بر روی فناوری متمرکز میشود .نکته حائز اهمیت اینکه در مدیریت دانش

بین تمایل افراد و استفاده از دانش بهمنظور بهره برداری ابزاری رابطه مستقیمی وجود ندارد .مدیر

باید به تغییر از این دیدگاه که تغییر نوعی فرصت است ،توجه کند و آن را تحقق بخشد .مدیر از

طریق ایجاد تغییر و تحول در سازمان و حفظ این قلمرو ،به ابداع حوزههای تفکر علمی اثربخشتر

در آینده کمک میکند .همچنین از عناصر جلوبرنده مدیریت دانش ،فرهنگ سازمانی متکی بر

خالقیت و نوآوری است و برای توسعه مدیریت دانش در سازمان باید تغییراتی که منجر به تعامل
و یا بازسازی دانایی میگردند ،بهطور نظاممند تشویق و حمایت شوند(فرنچ و اچ بل.) 1382 ،15

معلمان نیز نمونههاي خوبي از مديران دانش هستند .اما آنچه اهميت آن براي مدرسه ،در حكم
كي

سازمان مطرح است ،فراهم آوردن زمينههاي بازخواني ،ايجاد ،پرورش ،تسهيم و تبادل،

ارتقا و بهويژه سازماندهي ،نگهداري و انتشار دانش در سطح مدرسه و در ارتباط متقابل با

عوامل ذينفع است .از اين ديدگاه ،مهمترين مسائل مديريت دانش در مدرسه را میتوان در

موارد زير خالصه كرد .1 :آگاه سازی معلمان (چرا نیازمند آنیم که دانش خود را با سایر مدارس

تسهیم کنیم؟)؛  .2آگاه سازی دانش آموزان (مدیریت دانش چیست و کارکردهای آن کدامند؟)؛

 .3آگاه سازی جامعه (آموزش تنها "سخن گفتن و کارکردن" در باره دانش نیست ،بلکه در باره
نحوه مدیریت و کاربرد آن نیز هست)؛  .4چگونگی عمل در آموزش مدیریت دانش؛  .5چگونگی

حفظ ،نگهداری و متبلور کردن دانش مدرسه(گلینی) 1389 ،؛  .6توسعه نگرشها بهمنظور

نوآوری؛  .7کاربرد تکنولوژی مناسب برای تعیین حد و مرز اینکه چگونه یاد بگیریم و  .8تجزیه

و تحلیل دانش برای ایجاد سرمایه انسانی و اجتماعی و استفاده از مدیریت دانش بهمنظور به

حداکثر رساندن یادگیری مؤثر(رینولدز .)5002 ،16اگرچه زمان بسيار زيادي از شناسا يي مفهوم

مديريت دانش به ابزار حياتي در سازمانها ميگذرد ،ل كي ن مديران آموزشي و معلمان اخيرًاًا شروع

.Ferench & Echbell
.Reynolds
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به شناسا يي روشهاي بهكارگيري سيستمهاي اطالعاتي بهمنظور ايجاد محيط يادگيري اثربخش

نموده اند .معلمان بهصورت انفرادي منابع مادي ،فعاليتهاي كالسي ،روشهاي تعليم و تربيت و
بينشهاي عملي يادگيري را تع يي ن مينمايند .اينها دانشهاي مفيدي هستند كه بالقوه قابل تقسیم و

استفاده مجدد ميباشند .گرچه تحقيقات بسياري در خصوص تكنولوژي اطالعات در بخشهاي

صنعتي صورت پذيرفته است ل كي ن اين نوع تحقيقات در محيطهاي يادگيري و آموزشي بسيار كم
انجام شده است .در سالهاي اخير بيشتر اقدامات انجام شده در سازمانها بهمنظور سازماندهي

ساختار سازماني بر اساس دانش و تطبيق استراتژي مديريت دانش براي به كار انداختن سرمايههاي

ذهني ميباشد .در حوزههاي آموزش ،مدارس نقطه اتكاء براي تغ يي رات اجتماعي و آموزشي مي-
باشد .در ايجاد مدارس يادگيرنده ،مأموريت بسيار مهم ،حركت در راستاي تغ يي رات سريع ميباشد.

خصوصيات سازمانهاي آموزشي متفاوت از شركتهاي صنعتي ميباشد ،اين تفاوتها ميتواند

در مواردي از قبيل :اهداف سازماني ،فرايندها ،فرهنگ و مشتريان باشد .مدلهاي مديريت دانش
بهكار گرفته شده توسط صنايع نميتوانند عينًاًا به مدارس انتقال يافته و مورد استفاده قرار گيرند،
بلكه بايد در خصوص هسته اصلي دانش در سازمانهاي آموزشي به تفكر جديد و مجزا

پرداخت(عباسیان و مزدارانی .) 1392 ،عليرغم توجه خاصي كه به موضوع يادگيري ميشود،

مدارس و نيروي انساني شاغل در محيطهاي آموزشي بهصورت خيلي ناچيز دانش خود را در ميان

افراد تقسيم مينمايند .داليل اين امر ميتواند ناشي از داليل ساختاري و يا داليل هنجاري باشد .از
لحاظ ساختاري ،معلمان زمان اند يك را به دورههاي روزانه براي يكي نمودن و به اشتراك

گذاشتن ايدهها و بازنگري تدريسشان اختصاص ميدهند .از لحاظ هنجاري ،اعطاء و دريافت

اطالعات در ميان معلمان نهادينه نشده است .شايد دليل اين امر فرهنگ دلسرد كننده برخي

مدارس باشد .بسياري از سازمانها سرمايهگذاريهاي هنگفتي در تكنولوژي و ارائه آموزشها

مينمايند ،در صورتيكه به هيچ وجه چنين سرمايهگذاري را در تسهيم و ايجاد دانش انجام نمي-
دهند .حتي زمانيكه در تالش بهمنظور تسهيم و بهكارگيري دانش هستند ،اين امر را بسيار مشكل

و ناشدني ميپندارند .اگر به محيط صنعتي و تجاري به دقت بنگريم اين سازمانها اشتراك دانش

86
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ارزش آشكار پذيرفتهاند و مكانيسمي براي تسهيم دانشهاي موجود طراحي

نمودهاند(فوالن .)3002 ،17بهسازي مدارس كي

نوآوري سيستمات كي

در مديريت دانش ميباشد.

براي افزايش اثربخشي مدارس ،معلمان بايد در تع يي ن استانداردها و اهداف برنامه درسي و امور
اجرا يي به مديران كمك نمايند .در اين راستا معلمان نيار به تشويق،حمايت و تفهيم در خصوص

اهميت انتشار دانش حرفه اي خود دارند .آنها نسبت به دانش آموزان ،معلمان ديگر و جامعه
بيرون از مدرسه متعهد و مسئول ميباشند .بهسازي مدارس برخي اوقات بهعنوان كي

تغ يي ر از باال

به پا يي ن در نظر گرفته ميشود كه اين تغ يي رات از طريق اقدامات مديريت ارشد صورت خواهد

پذيرفت .فعاليتهاي بهسازي مدارس ممكن است كي

رويا براي اداره بهتر و موثرتر كالسها و

استفاده از دانش بوده كه نتيجه آن تغ يي ر در الگوهاي تدريس و يادگيري باشد .متأسفانه اين

تحوالت در مدارس بهندرت بهدنبال تطبيق مدارس با دانشهاي جديد در حوزههاي تخصصي

آموزش و يادگيري و يا اثرات جنبي كه تسهيل كننده اين سازگاريها شوند ،خواهند بود .حتي در

اين زمينه ،انگيزه و مشوق رؤساي نواحی آموزش و پرورش براي سازگاري با نوآوريهای دانش

جديد ،بهعنوان كي

تهديد از جانب ساير دستاندركاران آموزش قلمداد شوند .برای مثال شايد

ارائه بخشنامهها در خصوص بهكارگيري الزامي استانداردهاي يادگيري مطابق با پيشرفتهاي روز

بهعنوان يكي از تهديدات جدی مورد توجه قرار گيرد .توجه بسيار زياد به نتايج كسب شده توسط

دانش آموزان و عالقه معلمان به ارائه اين نتايج بهصورت مثبت ،سازگاري با دانش متغير امروزي

را محدود و در پاره اي موارد غيرممكن ساخته است(عباسیان و مزدارانی .) 1392 ،در نتیجه با وجود
نمونههای بسیار در جهان کار ،تعداد کمی از مؤسسات آموزشی به چالش توسعه استراتژیها برای

مدیریت دانش پرداخته اند .این مؤسسات باید مدیریت دانش را بخشی از مأموریت و استراتژی-
های خویش قلمداد کنند .همچنانکه آنها در حال رشد و جهانی شدن هستند ،باید مکانیزمهایی

که در تقسیم میزان قابل توجهی از تخصص مشاوران خویش ،سهیم میسازد ،شناسایی کنند .چنین

استراتژیهایی هم مستلزم تقسیم دانش تلویحی و هم تصریحی و کاربرد تکنولوژی اطالعات

است .آنها محور استراتژی کار سازمانها و سیاستهای منابع انسانی در باره تکنولوژی هستند.

.Fullan
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استراتژی مدیریت دانش نباید جدا از سایر استراتژی سازمان باشد؛ بلکه باید در رأس موارد قابل

بحث ،نگه داشته شود و در فرایند توسعه تکنولوژی اطالعات و منابع انسانی هماهنگ گردد .دست
اندرکاران آموزش و پرورش عالقه دارند که کار خویش را مجزا از کار جهان ببینند .امروزه آنها

مجبورند بپذیرند که آموزش و پرورش موضوعی است که فشارهای یکسانی از طرف بازار به آن
وارد میشود و مؤسسات آموزشی نیاز دارند که آن را همانند هر سازمان دیگری انجام دهند(

رحیمی و نجفی.) 1386 ،

الحامد ،الفعوری و ابوحوسان ) 2012 (18تحقیقی با عنوان "به اشتراکگذاری دانش در دانشگاه

اردن" انجام دادند .نتایج نشان داد مؤلفه تسهیم دانش که مهمترین مؤلفه و به نوعی مرکز ثقل
برنامههای مدیریت دانش میباشد در وضعیت مناسبی قرار ندارد .بالکمن و کندی)9002(19

تحقیقی با عنوان "مدیریت دانش و حکومت مؤثر دانشگاه" انجام دادند .نتایج این تحقیق نشان داد

مؤلفه تسهیم دانش که مهمترین مؤلفه و به نوعی مرکز ثقل برنامههای مدیریت دانش میباشد و
همینطور مؤلفههای ایجاد و نگهداری دانش و ارزیابی دانش در وضعیت مناسبی قرار نداشت.

محیالدین و همکاران )7002(20به مطالعه تأثیر بهکارگیری مدیریت دانش را در افزایش کارایی 8

دانشگاه دولتی و خصوصی مالزی پرداختند .نتایج نشان داد حمایت زیرساختی ،فرهنگ اطالعاتی،

فراهمآوری ،تولید ،ذخیره و اشاعه دانش مؤلفههای اساسی در شکلدهی ابتکارات اولیه مدیریت

دانش هستند .لين )7002( 21به بررسی تسهيم دانش و عدم تسهيم دانش در تایوان توسط کارکنان
صنایع مختلف پرداخت .در این بررسي به مدلسازي تسهيم دانش با ايدئولوژي تبادل بهعنوان
كي

ميانجي اشاره دارد .لین در اين بررسي به مشخصههاي مهم تسهيم دانش شامل تناسب و

تجانس همكار ،استقالل درك شده از وظيفه ،تعهد سازماني و تصميمگيري مشاركتي رسید.

مك كارتي ،)6002( 22در تحقیقی باعنوان "مديريت دانش ،ارزيابي استراتژ كي

و فرايندهاي

استفاده از آن در آموزش عالي(دانشگاه جنوب نوا)" به این نتیجه رسید با كاربست مديريت

18

.Alhammad, Al Faori & Abu Husan
.Blackman & Kennedy
20
.Mohayidin & et al
21
.Lin
22
.McCorthy
19
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دانش در دانشگاهها ،امر تدريس و يادگيري بهبود مييابد و دانش بهراحتي ميان همة اعضاي
دانشگاه تسهيم ميشود(نقل از زمانی ،یارمحمدزاده و حسینی.) 1386 ،

رهنورد و صدر( ) 1388؛ در تحقیقی با عنوان "رابطه ادراك فرهنگ تسهيم دانش كاركنان با

عوامل سازماني در دستگاههاي دولتي" به این نتیجه رسیدند که تعهد مديريت به تسهيم دانش،
وجود تكنولوژي مناسب براي تسهيم دانش ،اعتماد ،اندازه سازمان ،فضاي تعامل اجتماعي،

ساختار پاداش و تفاوت در موقعيت ارتباط رابطه معنیداري با ادراك فرهنگ تسهيم دانش در

دستگاههاي دولتي داراي بودجه جاري استاني در استان قزوين دارند .شيرواني ،صفدريان و

علوي(  ) 1388به بررسی وضعيت مديريت دانش را در دانشگاه علوم پزش يك اصفهان پرداختند.
نتایج تحقیق آنها نشان داد در دانشگاه علوم پزش يك اصفهان ميزان حاكميت شش فرآيند مديريت

دانش(شناسايي ،كسب ،توسعه ،اشتراك و توزيع ،بهرهگيري ،ذخيره و نگهداري دانش) كمتر از

متوسط است .عطاپور(  ) 1388در تحقیق خود با عنوان "بررسی وضعیت چرخه مدیریت دانش در

کتابخانههای مرکزی دانشگاههای تهران و ارائه مدلی از عوامل مؤثر بر آن" به این نتیجه رسید که
مؤلفه تسهیم دانش که مهمترین مؤلفه و به نوعی مرکز ثقل برنامههای مدیریت دانش میباشد و
همینطور مؤلفه ایجاد و نگهداری دانش و ارزیابی دانش در وضعیت مناسبی قرار نداشت.

سرابی(  ) 1388به مطالعه مدیریت دانش و پیادهسازی آن در دانشگاه پیامنور آذربایجانشرقی

پرداخت .او به این نتیجه رسید که در حال حاضر سازوکاری که بتواند مدیریت بر دانش انجام

بدهد ،وجود ندارد و دستیابی به اطالعات الزم جهت انجام کارها و وظایف سازمانی سخت و

اغلب پس از زمان زیاد به دست میآید که اغلب دقیق و یا مرتبط نیستند .فرهنگ مستندسازی و
انتقال دانش و تجارب به دیگران وجود ندارد .محمدی فاتح ،سبحانی و محمدی(  ) 1387در تحقیق

خود با عنوان "شناسا يي

عوامل كليدي توفيق سيستم مديريت دانش در دانشكدهها و مراكز

آموزش عالي مديريت تهران" به این نتیجه رسیدند که هفت عامل زيرساختي و اساسي شناسا يي
شده كه عبارتند از :جهتگيري استراتژ كي

دانایيمحور ،فرهنگ مشاركتی ،ارزيابي و انتقال

دانش ،زير ساخت سيستمهاي اطالعاتي ،توسعه منابعانسانی ،الگوگيري ،درگيري افراد.
سواالت تحقیق

 -1وضعیت به دست آوردن دانش در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش تبریز چگونه است؟
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 -2وضعیت کاربست دانش در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش تبریز چگونه است؟

 -3وضعیت یادگیری از دانش در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش تبریز چگونه است؟

 -4وضعیت تسهیم و مبادله دانش در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش تبریز چگونه است؟
 -5وضعیت ارزیابی دانش در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش تبریز چگونه است؟

 -6وضعیت ایجاد و تثبیت دانش در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش تبریز چگونه است؟

 -7وضعیت استفاده بهینه از دانش در مدارس راهنمایی آموزش و پرورش تبریز چگونه است؟
رو ش

ازآنجا که در این پژوهش به توصیف وضع موجود پرداخته و از طریق مراجعه مستقیم

اطالعات مورد نیاز را گردآوری شده است ،لذاروش تحقیق توصیفی و از نوع زمینه یابی است.

برای گردآوری دادها از دو روش کتابخانهای و پژوهشهای میدانی استفاده شد .جامعه آماری

این پژوهش شامل مدیران و معلمان مدارس راهنمایی نواحی 1و  4آموزش و پرورش تبریز(دولتی

و غیر دولتی) میباشد .از بین جامعه آماری در نظر گرفته شده با استفاده از روش نمونهگیری طبقه-

ای و همچنین فرمول کوکران حجم نمونه برای ناحیه  1برابر با  184نفر و برای ناحیه  4برابرا با
 160نفر به دست آمد .در این تحقیق از پرسشنامه مدیریت دانش بوکوویتز و ویلیامز 23استفاده

گردید .این پرسشنامه شامل  99سؤال در طیف  ٥درجهای لیکرت(خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و

خیلی کم) میباشد .جهت سنجش میزان مدیریت دانش ،نمره مدیریت دانش در دامنه  99تا 594

مشخص شد که  99بیانگر کمترین میزان مدیریت دانش و  594بیانگر بیشترین میزان مدیریت

دانش میباشد .برای تعیین پایایی پرسشنامه ،آن را بین  ٣٠نفر از مدیران و معلمان مدارس راهنمایی

نواحی 1و  4آموزش و پرورش تبریز به صورت تصادفی اجرا و پایایی آن با استفاده از ضریب

آلفای کرونباخ  0/ 91به دست آمد .پرسشنامه استفاده شده توسط اساتید و کارشناسان مورد بررسی

قرار گرفته و روایی صوری و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است .برای تحلیلهای آماری و

آزمون فرضیههای پژوهش حاضر از نرمافزار  SPSSو در دو سطح توصیفی و تحلیلی از شاخص-
های مرکزی و پراکندگی نظیر جداول توزیع فراوانی ،میانگین و درصد و برای آزمون سؤاالت

تحقیق از آزمون تفاوت میانگینها ( Tبا دو گروه مستقل) استفاده شده است.

.Bukowitz & Williams

23
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یافتهها

جدول  .1آمارههای توصیفی مؤلفهها
مؤلفهها

ناحیه

تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

خطای معیار میانگین

بهدست آوردن دانش

1

184

59 / 66

5/ 92

0/ 43

4

160

59 / 40

6/ 46

0/ 51

1

184

54 / 61

6/ 27

0/ 46

4

160

53 / 20

6/44

0/ 50

1

184

60 / 93

4/ 02

0/ 29

4

160

60 / 25

3/ 62

0/ 28

1

184

59 /23

5/ 51

0/ 40

4

160

59 / 21

5/ 24

0/ 41

1

184

55/ 27

6/ 19

0/ 45

4

160

56 / 31

5/ 37

0/ 42

1

184

58 / 07

5/ 85

0/ 43

بهکاربردن دانش
یادگیری از دانش
تسهیم و مبادله دانش
ارزیابی دانش
ایجاد و تثبیت دانش
استفاده بهینه از دانش
مدیریت دانش

4

160

57 / 61

4/ 93

0/ 38

1

184

43 /23

4/77

0/ 35

4

160

42 / 63

4/ 62

0/ 36

1

184

193/ 21

22 / 95

1/ 69

4

160

388 / 63

20 / 60

1/ 62

جدول  .2نتایج آزمون لوین و آزمون  Tبه تفکیک سواالت پژوهش
سوالهای

فرض واریانسها

پژوهش

آزمون لوین برای برابری واریانسها
Sig.

F

Tبرای برابری میانگینها
df

t

سوال یکم

فرض برابری واریانسها

0/ 38

0/ 76

243

0/ 40

سوال دوم

فرض برابری واریانسها

0/ 89

0/ 01

243

2/ 067

سوال سوم

فرض برابری واریانسها

0/950

3/ 58

243

1/ 63

سوال چهارم

فرض برابری واریانسها

0/ 16

1/ 91

243

0/ 184

سوال پنجم

فرض برابری واریانسها

0/ 03

4/ 33

243

-1/ 66

سوال ششم

فرض برابری واریانسها

0/ 01

5/ 58

243

0/77

سوال هفتم

فرض برابری واریانسها

0/ 62

0/ 24

243

1/653

با توجه به نتایج آزمون  )0/ 40 ( Tو سطح معنیداری  α =0/ 38در سؤال یکم؛  )2/ 067 ( Tو

سطح معنیداری  α =0/ 89در سؤال دوم؛  )1/ 63 ( Tو سطح معنیداری  α =0/950در سؤال سوم؛

 )0/ 184 ( Tو سطح معنیداری  α =0/ 16در سؤال چهارم؛  )-1/ 66 ( Tو سطح معنیداری =0/ 03

 αدر سؤال پنجم؛  )0/77( Tو سطح معنیداری  α =0/ 01در سؤال ششم و  )1/ 365 ( Tو سطح

معنیداری  α =0/ 62در سؤال هفتم مالحظه میشود مدارس راهنمایی نواحی  1و  4تبریز در به-
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دست آوردن دانش ،بهکار بردن دانش ،تفاوت معنیداری ندارند و تقریبًاًا در هر دو ناحیه به یک

اندازه در بهدست آوردن دانش ،یادگیری از فرایند دانش ،تسهیم و مبادله دانش ،ایجاد و تثبیت

دانش و دراستفاده بهینه از دانش تالش میشود.

رتبهبندی مؤلفههای مدیریت دانش :به منظور رتبهبندی مولفههای مدیریت دانش از آزمون
فریدمن استفاده شد .در آزمون فریدمن هر چه قدر میانگین رتبهها کوچکتر باشد ،اهیمت آن متغیر

بیشتر است .نتایج آزمون فریدمن در جدول  3نشان داده شده است .بر طبق میانگین رتبههای به-

دست آمده از آزمون فریدمن اولویت مؤلفهها به ترتیب زیر میباشد :استفاده بهینه از دانش -به-

کاربردن دانش -ارزیابی دانش -ایجاد و تثبیت دانش -تسهیم و مبادله دانش -بهدست آوردن
دانش و یادگیری از فرایند دانش.

جدول .3نتیجه آزمون فریدمن برای رتبه بندی مؤلفههای مدیریت دانش
ناحیه 4

ناحیه 1

مؤلفهها

میانگین رتبهها

میانگین رتبهها

میانگین رتبهها

نواحی 1و 4

استفاده بهینه از دانش

1/ 13

1/ 13

1/ 13

بهکار بردن دانش

3/ 37

3/ 24

3/ 48

ارزیابی دانش

3/ 87

4/ 02

3/ 73

ایجاد و تثبیت دانش

4/ 20

4/ 19

4/ 21

تسهیم و مبادله دانش

4/ 76

4/ 81

4/ 71

بهدست آوردن دانش

4/99

5

4/ 98

یادگیری از فرایند دانش

5/ 68

5/ 61

5/ 75

بحث و نتیجهگیری

در ارتباط با تبیین سوال یکم میتوان گفت که فرهنگ تحصیل دانش بهصورت علمی میان

مدیران و معلمان ایجاد شده ،و کارکنان آموزش و پرورش به سودمندی تحصیل و اخذ دانش از
منابع داخلی(همکاران و نشریات تخصصی) و منابع خارجی(سازمانها و نشریات خارجی) اعتقاد

دارند و آموزشهای الزم و تخصصی را در این زمینه گرفتهاند و به اصول تحصیل دانش آشنا
هستند .همچنین بر طبق نتایج آزمون فریدمن مؤلفه بهدست آوردن دانش بر طبق اولویتبندی

انجام شده ششمین مؤلفه میباشد .این نتیجه همسو با نتایج تحقیق خدیوی و همکاران(  ) 1389و

عدلی(  ) 1387و ناهمسو با نتایج تحقیق محمدی استانی ،شعبانی و رجاییپور( ،)1 39 1تقیزاده

وهمکاران(  ،) 1389دانشفرد و شهابینیا(  ،) 1389امیری و همکاران (  ،) 1389هاشمی( ،) 1389
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کاظمینژاد و همکاران(  ،) 1389شیروانی و همکاران(  ،) 1388یوسفی و غالمی( ،) 1385
دییان( )2002و فهی ( )0002میباشد.

در ارتباط با تبیین سوال دوم میتوان گفت که آموزش و پرورش توانسته است بهکارگیری

مدیریت دانش را به صورت یک هدف یا دستورالعمل اجرایی در مدارس درآورد .احتما ًالًال این

موضوع ناشی از ضعیف نبودن روند برنامهریزی ،آگاهی از اهمیت و اهداف کاربرد مدیریت
دانش و همچنین عدم مقاومت مدیران و معلمان در برابر روشهای جدید است .بر طبق نتایج
آزمون فریدمن مؤلفه بهکار بردن دانش بر طبق اولویتبندی انجام شده دومین مؤلفه میباشد .این

نتیجه همسو با نتایج تحقیق دانشفرد و شهابینیا(  ،) 1389یعقوبی ،جوادی و آقا رحیمی( ،) 1389

شیرزادکبریا و خوشنظر(  ،) 1388و حاجیابراهیمی(  ) 1387و ناهمسو با نتایج تحقیق محمدی
استانی ،شعبانی و رجاییپور(  ،) 13 91دوالنی و همکاران (  ،) 1389تقیزاده و همکاران( ،) 1389

حسینزاده(  ،) 1389هاشمی(  ،) 1389همتی(  ،) 1389کاظمینژاد و همکاران(  ،) 1389باواخانی
(  ) 1388و فهی( )0002میباشد.

در ارتباط با تبیین سوال سوم پژوهش میتوان گفت که فرایند يادگيري در حد باال ميتواند

ناشي از تعامل سطح باال و كار گروهي زیاد در بین مدیران و معلمان در مدارس راهنمایی تبریز

باشد .در سازمان آموزش و پرورش نیز تلفیق مدیریت دانش و یادگیری منجر به ارتقای بهرهوری

سازمانی میشود .اگر محیط تغییر کند ،یادگیری قوانین و فناوریهای موجود میتواند باری

اضافی برای افراد و سازمان باشد .بر طبق نتایج آزمون فریدمن مؤلفه یادگیری از فرایند دانش بر

طبق اولویتبندی انجام شده هفتین و آخرین مؤلفه میباشد .این نتیجه همسو با نتایج تحقیق

عدلی(  ،) 1387اخوان و جعفری(  ) 1386و موسیخانی و همکاران(  ) 1389و ناهمسو با نتایج تحقیق

محمدی استانی ،شعبانی و رجاییپور( )1 39 1و جعفری (  ) 1383میباشد.

در ارتباط با تبیین سوال چهارم پژوهش میتوان گفت که آموزش و پرورش از فناورىهاى

روز بهخصوص اينترنت بهره كافى برده است و آن را براى تسهيل و تسريع ارتباط و تعامل

مدیران و معلمان بهخدمت گرفته است .بر طبق نتایج آزمون فریدمن مؤلفه تسهیم و مبادله دانش

بر طبق اولویتبندی انجام شده پنجمین مؤلفه میباشد .این نتیجه همسو با نتایج تحقیق شعبانی،

فروگذار و محمدی استانی( ،)1 39 1دانشفرد و شهابینیا(  ،) 1389شیرزادکبریا و خوشنظر( ،) 1388
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رهنورد و محمدی(  ،) 1388حاجیابراهیمی(  ،) 1387خاتمیانفر(  ،) 1386آصفزاده و فزون-

خواه(  ) 1384و بالکمن و کندی( )9002و ناهمسو با نتایج تحقیق دوالنی و همکاران( ،) 1392
محمدی استانی ،شعبانی و رجاییپور( ،)1 39 1امیری و همکاران (  ،) 1389تقیزاده و

همکاران(  ،) 1389حسینزاده(  ،) 1389هاشمی(  ،) 1389کاظمینژاد و همکاران(  ،) 1389شیروانی و

همکاران(  ،) 1388عطاپور(  ،) 1388باواخانی(  ،) 1388حسینی و همکاران(  ،) 1387الحامد و
همکاران(  ،) 2012بزبورا( )7002و فهی( )0002میباشد.

در ارتباط با تبیین سوال پنجم پژوهش میتوان گفت که ارزیابی موجب بهبود عملکرد و

توسعه سازمان شده و اساس بقای آن فراهم میشود .لذا وجود چارچوب مناسبي براي اندازهگيري
وضعيت سازمان از منظر مديريت دانش ضروري است .اين سنجش بايد در تمامي زمينههاي

مربوط به شناسا يي  ،جمعآوري ،سازماندهي ،ذخیرهسازي ،توزيع و اشتراك دانش در سازمان

انجام شود .بر طبق نتایج آزمون فریدمن مؤلفه ارزیابی دانش بر طبق اولویتبندی انجام شده

سومین مؤلفه میباشد .این نتیجه همسو با نتایج تحقیق حیدری و همکاران(  ،) 1392ساالری و
همکاران(  ،) 1390رهنورد و محمدی(  ،) 1388محمدی فاتح و همکاران(  ،) 1387صالحی( ،) 1380
والمحمدی(  ،) 2010بالکمن و کندی( ،)9002وانگ و اسپینوال( )5002و جنیکا و الفمن( )5002و

ناهمسو با نتایج تحقیق محمدی استانی ،شعبانی و رجاییپور( ،)1 39 1یعقوبی ،جوادی و

آقارحیمی(  ،) 1389کاظمینژاد و همکاران(  ،) 1389عطاپور(  ) 1388و ماپونیا ( )4002میباشد.

در ارتباط با تبیین سوال ششم پژوهش میتوان گفت که آموزش و پرورش در رصد كردن

مباحث نوين علمى ،نيازهاى دانشى سازمان و روزآمد كردن دانش خود بهتر عمل میكند .مهم-
ترین شاخصهای آموزش و پرورش در حال حاضر براى شناسايى دانش مورد نياز آن به ترتيب

نياز سازمان ،مباحث نوين علمى و تحوالت مح طي ى مىباشد .بعد از مؤلفه تسهیم دانش ،مؤلفه

ایجاد دانش از مؤلفههای مهم در برنامههای مدیریت دانش است که نیازمند تعامل بیشتر معلمان و

مدیران ،و مطالعه مباحث روز حوزه موضوعی خود جهت تولید دانش است .ایجاد دانش به
توانایی سازمانها در ایجاد ایدهها و راهحلهای نوین و مفید اشاره دارد .سازمانها با توسعه و

تجدید ساختار دانش قبلی و کنونی با روشهای مختلف به خلق واقعیتها و مفاهیم جدید می-
پردازند .ایجاد دانش فرایند مهمی است که در آن انگیزه ،تلقین ،تجربه و شانس نقش مهمی را ایفا
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میکند .معیار سنجش دانش نو ،نقش مؤثر آن در حل مسائل جاری و نوآوری در بازار است و به
فعالیتهایی میپردازد که به تغییر شکل و ترکیب مجدد تکههای موجود دانش ،کاهش کاستیها،

تقویت تحقیقات و توسعه قابلیتها ،پایش و کنترل محیطهای بیرونی و کاربرد فناوریهای بیرون
از سازمان میپردازد .خلق دانش حاصل تعامالت اجتماعی و همکاریهای سازمانی است.
نوناکا 4 ،24مدل خلق دانش را توصیف میکند که از تعامل بین دانش ضمنی و آشکار در سطوح

مختلف سازمانها به دست میآید :جامعهپذیری ،برونیسازی ،ترکیب و درونیسازی .بر طبق

نتایج آزمون فریدمن مؤلفه ایجاد و تثبیت دانش بر طبق اولویتبندی انجام شده چهارمین مؤلفه

میباشد .این نتیجه همسو با نتایج تحقیقی شعبانی ،فروگذار و محمدی استانی( ،)1 39 1ناظم و

همکاران(  ،) 1389شیرزادکبریا و خوشنظر(  ،) 1388افتخاری(  ،) 1387سلسله(  ،) 1385محیالدین و
همکاران( ،)7002راستوجی( )0002و حیدری و همکاران (  ) 1392رو ناهمسو با نتایج تحقیق

دوالنی و همکاران(  ،) 1392محمدی استانی ،شعبانی و رجاییپور( ،)1 39 1هاشمی ( ،) 1389

یعقوبی ،جوادی و آقارحیمی(  ،) 1389حسینزاده(  ،) 1389بالکمن و کندی( ،)9002ماپونیا(،)4002

فهی ( )0002و کاظمینژاد و همکاران(  ) 1389میباشد.

در ارتباط با تبیین سوال هفتم پژوهش میتوان گفت که باید قبل از استخدام نیروی انسانی

سعی شود تا دانش و مهارتهای موجود در سازمان برای استفاده از نیروی جدید بهکار گرفته

شود .در مقابل وقتی که مهارت و تخصص مورد نیاز سازمان از ملزومات اصلی و مرکزی سازمان

است ،ولی در سازمان موجود نیست .سازمان باید تخصصهای غیراصلی مورد نیازش را از بیرون
تأمین کند ،در این صورت ،از دانش استفاده بهینه میشود .در واقع بهره برداری از دانش موجود،

تنها در صورت ثابت ماندن شرایط محیطی میتواند مفید باشد .امروزه سازمانها به كاركنان

اثربخش و كارآمد نياز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه جانبه دست

يابند و بهطور كلي كارا يي و اثربخشي سازمانها به كارا يي و اثربخشي نيروي انساني و كاركنان

در آن سازمان بستگي دارد كه ايجاد دانش و يادگيري از مهمترين مؤلفههاي مؤثر بر عملكرد

كاركنان است از اين رو بايستي به دنبال روشهاي مؤثر بر افزايش اين مؤلفه پرداخت كه يكي

.Nonaka

24
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از آنها حركت به سمت سازمانهاي يادگيرنده است .بر طبق نتایج آزمون فریدمن مؤلفه استفاده

بهینه از دانش بر طبق اولویتبندی انجام شده اولین مؤلفه میباشد .این نتیجه همسو با نتایج تحقیقی

شیرزادکبریا و خوشنظر(  ،) 1388حاجیابراهیمی(  ،) 1387سلسله(  ) 1385و بالکمن و

کندی( )9002و ناهمسو با نتایج تحقیق دوالنی و همکاران(  ،) 1392محمدی استانی ،شعبانی و

رجاییپور( ،)1 39 1تقیزاده و همکاران(  ،) 1389یعقوبی ،جوادی و آقارحیمی(  ،) 1389حسین-
زاده(  ،) 1389عطاپور(  ،) 1388ماپونیا( )4002و فهی( )0002میباشد.

بهمنظور کاربست مدیریت دانش در مدارس راهنمایی نواحی 1و  4آمو رپ و شز ور زیربت ش    

پیشنهادهای زیر ارائه میگردد :آشنا ساختن مدیران و معلمان با مفاهیم مدیریت دانش و تشویق به
استفاده از این فرایند؛ استفاده از اصول توانمندسازی و ترغیبی برای کاربرد مدیریت دانش توسط

مدیران و معلمان؛ ایجاد پیوند محکم رط نیب ی ححححححح ه ریدم یا ی اب شناد ت

اجایتحا ،فادها ت و      

قابلیتهای حقیقی حال و آینده آموزش و پرورش؛ کاربرد تکنیکهای خودارزیابی برای انعکاس
قوتها و ضعفهای عملکرد خود توسط مدیران و معلمان؛ ايجاد مح يطي مبتنی ب هج دامتعا ر تتت تتتت
تسهيم دانش بين معلمان و مدیران؛ استقبال از تغییرات مطلوب و سازنده جهت ایج یگچراپکی دا

  

مستمر بین دانش درونی و بیرون زا هدافتسا ؛نامزاس ی ملع زکارم نیصصختم و نارگشهوژپ ییییییی یییییییی-
پژوهشی برای شناسایی دانش مورد نیاز؛ شناسایی معلمان و م قالع نارید هه هههمن  اب ،د ا  لاعف ،هزیگن و   

دانشمدار برای تشکیل تیمهای کاری جهت تولید دانش؛ خلق فرهنگی که نو ریگدای ،یروآ ی و 

سهیمسازی دانش را تشویق کند و بهدست آوردن دانش کلیدی یعن هراک یارب مزال شناد ی ا و    
عملیات حساس و مهم از درون و بیرون سازمان.
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