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 چکیده 
به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران مدارس متوسطه)اول و دوم( پژوهش حاضر 

-نفر زن( می 69نفر مرد، 99نفر) 28دهد که تعداد آنها برابر با تشکیل می 69 -69شهرستان مریوان در سال تحصیلی 

ش انتخاب  نفر به عنوان نمونه پژوه 99یری تصادفی، گباشد و بر اساس جدول نمونه گیری مورگان و به روش نمونه

آوری اطالعات شامل یک نمونه پرسشنامه محقق ساخته مدیریت دانش است که روایی آن توسط شدند. ابزار جمع

 و بود. تجزیه28/0جمعی از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق فرمول آلفای کرانباخ برابر با 

-آزمون نیز و شامل میانگین و انحراف استاندارد توصیفی آمار هایاز شاخص شده با استفاده آوریجمع هایداده تحلیل

و با به  مستقل t آزمون آزمون تحلیل واریانس یک راهه و گروهی، تک t اسمیرنوف، آزمون -کولموگروف های آماری

ها نشان داد که توجه به مدیریت دانش در بین کلی یافتهانجام شده است. به طور  SPSS 19آماری  افزار کارگیری نرم

بیانگر آن بود که بین  نتایج مدیران مدارس باالتر از حد متوسط بوده است و در حد نسبتاً خوبی قرار دارد. همچنین

ت دیدگاه مدیران از لحاظ میزان توجه به مدیریت دانش بر اساس جنسیت، سابقه خدمت و نیز میزان تحصیالت تفاو

 سازمانی، فناوری فردی، عوامل و شخصی ها، چهار عامل کلی شامل: عواملوجود ندارد. در نهایت بر اساس یافته

 آموزشی در به کارگیری موثر مدیریت دانش در مدرسه نقش دارد. نظام به مربوط ارتباطات و عوامل و اطالعات
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 مقدمه

 و سااریع تغییاارات دچااار شاادن، جهااانی خاااطر بااه کااه کناای ماای زناادگی دنیااایی در مااا      

 از هاا ساازمان  ملماوس  و فیزیکاى  هاا  دارایى امروزه .(Ghorbani, 2009)است ناپذیریاجتناب

 انساانى  نیرو  بلکه شوند،نمى تلقى رقابتى ها مزیت عنوان به تجهیزات و ساختمان پول، قبیل

-مای  بااز   هاا ساازمان  رقابتى توان افزایش در ا کنندهتعیین نقش فکر  ها سرمایه و دانشى

 Hasanpour, Jahanshahi, Ahmadi Ghovaqi & Danesh payeh,2012 2012))کنااد

   زعا   باه  کاه  کارده  بااز  مادیریتی  در مباحا   را خاود  جاای  چناان  تادریج  به ،6دانش مدیریت

(Drucher,2009)  اسات  شاده  تبادیل  «86قرن در ها سازمان موفقیت راز»به(Rouhbakhsh; 

Hosseingholizadeh, & Javidi Kalateh Jafar Abadi,2016).  

بنابراین نیاز است که هر سازمانی برای تبدیل شدن به یک ساازمان یادگیرناده هماراه باا تماام      

نیروی انسانی آن به ویژه مدیران آن، از چیستی و چگونگی اجرا و به کارگیری مادیریت داناش،   

د. برای ارائه تعریفی از  مدیریت دانش نخست باید به تعریا  و  آگاهی الزم و کافی را داشته باشن

 به که شوندنمی متوجه دقیقاً مدیران تعریفی، چنین مشخص کردن مفهوم دانش پرداخت. بدون

 یاا  دارناد  مادیریت  بارای اعماال   دانشای  چناین  اصاوالً  آیاا  و هستند چه چیزی مدیریت دنبال

 مجموعاه » تاوان بناابراین داناش را مای   (. Taghizadeh, Soltani & Mehdi Levi,2010؟)خیر

 باه  نسابت  تجرباه  یا مشاهده تحقیق، مطالعه، خالل در که دانست شناختی یا هاادراکات،آگاهی

 & Azadi Ahmad Abadi, Azadi Ahmad Abadi «)شاود مای  ایجااد  فارد  در جهان بیرونی

Azadi Ahmad Abadi,2014 .)هاا سازمان به که تاس فرایندی دانش بر همین اساس مدیریت 

 اسات  تخصصای  و کنناد  منتشر و سازماندهی گزینش، بیابند، را مه  اطالعات رساند تامی یاری

 گیاری، تصامی   و راهباردی  ریازی برنامه پویا، آموختن مشکالت، حل چون هاییفعالیت برای که

 آن از کاه  فراینادی  :نمایاد مای  تعریا   چنین را دانش مدیریت(Coetze,2005) . است ضروری

 داناش  بار  مبتنای  دارایای  و اعضاا   اندیشاه  و فکار  از حاصال  سارمایه  ایجااد  باه  سازمان طریق

مدیریت دانش را فرآیند شناسایی، کسب، حفا   ( Singh, 2012) .(Ghorbani, 2009)پردازدمی
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دار دانش مفید و ارزشمند، برای هر فردی در هر مکان و هر زمانی که نیااز باشاد،   و انتقال معنی

 نظاام  یک رویکارد  عبارت است از دانش مدیریت (,Aria Zand 2010)6دانند. از دیدگاه بارونیم

 و مدون موجود های تخصص و تجارب شدن در سهی  و استفاده شناخت، جهت یکپارچه و یافته

مشارکت و ساه  افاراد در سااختن و     کیفیت بهبود  دانش مدیریت از هدف .سازمان در نامدون

 در آن قارار  ساازمان  کاه  شرایطی درک افراد از خود است که این کار به وسیله سازمان پیشرفت

-مای  یاد دانند،می که آنچه گذاری اشتراک به و همکاری پذیری آنها در سازمان،مسئولیت دارد،

-دیگران، صورت مای  از یادگیری و بح  و مذاکره کشند و نیزمی چالش به موثر طور به و گیرند

 .(Chu, Wang & Yuen,2011)گیرد

-سرمایه سلطه عصر از گذر. 6: اند دانسته مؤثر دانش مدیریت ظهور در را عمده عامل چهار

ذخیره  اطالعات، حج  در العاده خارق افزایش. 8 فکری، هایسرمایه سلطه به مادی های

دست  از خطر و جمعیت سنی هرم تغییر. 8 اطالعات، به دسترسی افزایش و آن الکترونیکی

-فعالیت شدن ترتخصصی. 4 کارکنان، بازنشستگی واسطه به سازمانی نشدا دادن

عوامل یاد شده ضرورت توجه به (. Rajabi, & Shah Mohammadi,2013؛Karimi,2006)ها

سازد. در حوزه تعلی  و تربیت نیز مدیریت دانش در هر سازمانی را بیش از پیش نمایان می

از این امر مستثنا  نبوده و نیازمند توجه اساسی به  مدرسه به عنوان یک سازمان و مدیریت آن،

 مدیریت دانش است.
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ها جهات داشاتن عملکارد و  مادیریت     امروزه مدیریت دانش در مدرسه همانند سایر سازمان

 داناش  مدیریت تالش تریناصلی بتوان کارآ و اثربخش، یک نیاز بسیار مه  و اساسی است. شاید

 ایجااد  و ساازمان  بقاای  بارای  کاربردن آنهاا  به و ناملموس و ویمعن های سرمایه کردن آشکار را

بناابراین مجموعاه    (.Rezvianian & Mutolian, 2006)دانست سازمانی رقابت عرصة در مزیت

گذاری و به کار دانش و مهارتهایی که در ذهن معلمان و مدیران است باید آشکار، حف ، اشتراک

هاای مختلا  پاداگو)یک)آیین    به موضاوعات و فرآیناد   گرفته شود. به عبارت دیگر دانش مربوط

تعلی  و تربیت( که حاصل تجارب ارزشمند معلماان و مادیران مادارس اسات، بایاد مادیریت و       

سازماندهی شود تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد. این دانش نه تنها در زمان حال بلکاه  

سات انادرکار   های دیگر برای سایرین کاه د ندر آینده و نه تنها در یک مکان خاص بلکه در مکا

 & Chu, Wang) .(Leung,2010)هستند نیز ارزشامند خواهاد باود   مدیریت و رهبری مدرسه 

Yuen,2011) و گاذاری اشاتراک  باه  اکتسااب،  تواناد مای  مدرسه در دانش مدیریت که معتقدند 

باه   و بهتار  یریتنمایاد کاه ایان امار موجاب ماد       را تسهیل مدرسه در معلمان دانش از استفاده

 و تجاارب  ای،حرفاه  داناش  ویاژه  باه  مدرساه  نامحساوس  و مجموعه دانش محساوس  کارگیری

شود. هر مدرسه به منظور بازطراحی و باه روز کاردن داناش و فعالیتهاای     معلمان می شایستگی

خود نیازمند مدیریت دانش است؛ چرا که مدیریت دانش به عناوان سارمایه اصالی در مادیریت     

ای در مدارس، به ویژه در عصر حاضر که عصر فناوری و انفجار ربخش و نیز توسعه حرفهکارآ و اث

آید. توجه به مدیریت دانش در مدیریت مدرسه موجب بهبود کیفیت اطالعات است، به شمار می

شاود. در  های درسی مای آمیز برنامهیادگیری و به طور کلی اجرای موفقیت -فرآیندهای یاددهی

 ,Tahir, Ozay)ساازد هاای تعیاین شاده را میسار مای     ی باه اهاداف و رساالت   نتیجاه دساتیاب  

Sumintono & Matzain,2013.)    یکی دیگر از نیازهای اساسی و مه  برای معلماان و مادیران

مدارس در عصر حاضر داشتن خالقیت و نوآوری اسات. خالقیات و ناوآوری در فرآیناد تعلای  و      

یابی به اهداف باشد. نده اثربخشی و موفقیت آن در دستکنتواند تضمینتربیت و مدیریت آن می

گذاری در فرآیناد یاادگیری و ارتقاا     تالش نوآورانه در یک سازمان همانند مدرسه نتیجه سرمایه

. نتاایج  (Rashmeh, Badrgha & Ahmadi,2007)مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش است

انش و خالقیت معلمان و مدیران مادارس رابطاه   ها نیز بیانگر آن است که بین مدیریت دپژوهش

بناابراین توجاه    (.Azeri, Barimani & Haji Gholkhani,2011)مثبت و معناداری وجود دارد

تواند از جمله دالیل اساسی نقش مدیریت دانش در بهبود رهباری و مادیریت   به این مه  نیز می

عات در مدیریت داناش در ارتبااط باا    ی مه  دیگر توجه به نقش فناوری اطالمدارس باشد. نکته
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 باه عناوان   اطالعاات  مدیریت اثربخش در یک سازمان یادگیرنده از جمله مدرسه اسات. فنااوری  

 باه طاور   را فرایناد  این اجرای زیاد، دقت و سرعت دانش با مدیریت فرایند توانمندساز مهمترین

ساازمان  (. Sobhani, Henry, Shahlayi & Ahmadi,2013)اسات  بخشایده  بهبود چشمگیری

-یادگیرنده با به کارگیری هوشمندانه و نوآورانه فناوری اطالعات در زمینه مادیریت داناش، مای   

های نو جهت حل مشکالت ساازمان دسات یاباد و از داناش موجاود و      ها و مسیرحلتواند به راه

تجربیااات ارزشاامند اعضااای سااازمان بااه نحااو احساان در جهاات پیشاابرد اهااداف خااود بهااره   

عالرغ  اهمیت و ضرورت توجه باه مادیریت    ,(.Rashmeh, Badrgha & Ahmadi,2007)گیرد

دهاد باه رغا     های صورت گرفته نشاان مای  دانش در مدیریت مدارس، در حوزه پژوهش بررسی

های وسیع حوزه مدیریت داناش در ایاران و جهاان، باه بررسای آن در حاوزه مادیریت        پژوهش

از دید و نظر پژوهشگران مغفول مانده اسات و تعاداد    مدرسه توجه بسیار اندکی صورت گرفته و

-اند انگشت شمارند. در ادامه به برخی از ایان پاژوهش  هایی که در این زمینه انجام شدهپژوهش

 ,Dolani, Gibraeli Mazrayeh Shadi)شاود.  های انجام شاده در ایاران و جهاان اشااره مای     

Rahimi, & Rashidi,2013) داناش از  مادیریت  چرخاه  بار  ماوثر  مال عوا و وضاعیت  با بررسی 

 ساازمانی،  فرهنا   عامال  ارومیاه نشاان دادناد کاه ساه      شهرستان دانشگاهی کتابداران دیدگاه

 .داناش هساتند   مادیریت  چرخاه  بار  عوامال  اثرگاذارترین  انساانی،  نیروی و اطالعات تکنولو)ی

(Mahmoudi,2013) بررسی نقاش مادیران مادارس در رفتارهاای     در پژوهش خود تحت عنوان

 به این نتیجه دسات یافات کاه وضاع     ،تسهی  دانش تدریس معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران

 قارار  مطلاوبی  ساط   در معلماان  تدریس دانش تسهی  رفتارهای و دانش تسهی  رهبری موجود

 Azeri, Barimani & Haji) ). دارد و ماادیران بااه ماادیریت دانااش توجااه دارنااد     

Gholkhani,2011مادارس  در دبیاران  خالقیات  بار  دانش مدیریت نقش در پژوهشی به بررسی 

 متوسطه پرداختند.

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/674074
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/674074
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/674074
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های مدیریت دانش شامل: کسب نتایج پژوهش آنها نشان داد که دبیران به هر یک از مولفه

اند. انش توجه داشتهدانش، پاالیش دانش، اشاعه دانش، سازماندهی دانش و کاربرد د

(Rashmeh, Badrgha & Ahmadi,2007)  با بررسی و مقایسه وضعیت مدیریت دانش و

یادگیری سازمانی در مدارس هوشمند و عادی شهر تهران به این نتیجه دست یافتند که به طور 

 کلی با در نظر گرفتن اختالفی در هر دو نوع مدارس تقریباٌ در حد متوسطی به مدیریت دانش

شود و این توجه در مدارس هوشمند بیشتر از مدارس عادی بوده است. نتایج پژوهش توجه می

(2010 Aria Zand,) مدارس مدیران هایگیریدر تصمی  دانش مدیریت با عنوان جایگاه 

های خود گیریشهر تهران، بیانگر آن بود که مدیران مدارس در تصمی  وپرورش سازمان آموزش

با ارزیابی نقش  (Bosieri, Kepha & Onguso,2013)کنند. استفاده می از مدیریت دانش

مدیریت دانش در عملکرد مدارس متوسطه منطقه کیکویو در کشور کنیا، به این نتیجه دست 

های دانش از جمله خلق دانش، یافتند که در این مدارس معلمان و مدیران به برخی از مؤلفه

 & Chu, Wang)هی  دانش توجه نسبتاً خوبی دارند. کسب دانش، به کارگیری دانش و تس

Yuen,2011)  با بررسی دیدگاه معلمان در ارتباط با اجرای مدیریت دانش در مدرسه، دریافتند

 Abdul)کنند. که معلمان اجرای آن را در مدرسه الزم و ضروری دانسته و از آن حمایت می

Hamid,2008)  مدیریت دانش در بین مدیران و معلمان در پژوهش خود که به بررسی توجه به

مدارس در مالزی پرداخت، نشان داد که مدیریت دانش در سط  مطلوبی قرار ندارد و توجه به 

با عنایت به آنچه ذکر شد در پژوهش حاضر، میزان توجه و اهتمام مدیران  آن ناکافی است.

دیریت دانش، مورد بررسی قرار مدارس به مدیریت دانش و نیز عوامل مؤثر بر توجه آنان به م

 دانش، خلق های کسبگرفته است. منظور از مدیریت دانش در این پژوهش توجه به مؤلفه

دانش است. کسب دانش به  ذخیره و دانش و ثبت نشر و دانش، انتقال کارگیری دانش، به

های مختل  ها و روشفرآیندی اشاره دارد که طی آن مدیران، دانش مورد نیاز خود را به شیوه

آورند. خلق دانش فرآیندی است که مدیران برای دستیابی به دانش مورد نیاز خود، به دست می

 طلبد. نیازمند خلق و ایجاد دانش نو هستند و در واقع قدرت خالقیت مدیران را می
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منظور از به کارگیری دانش این است که مدیران دانش کسب یا خلق شده را در جای 

 نشر و ب با موقعیت، جهت حل و رفع مشکالت، مورد استفاده قرار دهند. انتقالمناسب و متناس

دانش نیز به فرآیندی اشاره دارد که مدیران بر اساس آن دانش کسب یا خلق شده را به شیوه 

دهند تا آنها را نیز در حل مشکالت سهی  سازند. در نهایت هدف مؤثر در اختیار سایرین قرار می

دانش این است که مدیران چگونه دانش کسب یا خلق شده را به عنوان دانش  ذخیره و از ثبت

های آتی مورد استفاده خود و کنند تا در آینده و در موقعیتارزشمند، حف  و ذخیره می

سایرین قرار گیرد. با امعان نظر به مطالب بیان شده در این پژوهش سواالت زیر مورد بررسی 

 گیرد:قرار می

 دارس تا چه حد به مدیریت دانش توجه دارند؟مدیران م -6

 آیا بین مدیران زن و مرد از لحاظ میزان توجه به مدیریت دانش تفاوت وجود دارد؟ -8

آیا بین مدیران از لحاظ توجه به مدیریت دانش بر اساس سابقه خدمت تفاوت وجود  -8

 دارد؟

 حصیالت تفاوت وجود دارد؟آیا بین مدیران از لحاظ توجه به مدیریت دانش بر اساس ت -4

 به نظر شما عوامل موثر بر توجه به مدیریت دانش در مدرسه چیست؟ -9

 

 روش شناسی پژوهش

پژوهش حاضر توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه 

-تشکیل می 69 -69مدیران مدارس متوسطه)اول و دوم( شهرستان مریوان در سال تحصیلی 

باشد. از این تعداد بر اساس جدول نفر زن( می 69نفر مرد، 99نفر) 28هد که تعداد آنها برابر با د

گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش نفر به روش نمونه 99گیری مورگان، تعداد نمونه

 انتخاب شدند. 

 

ق ساخته مدیریت شامل یک نمونه پرسشنامه محق 4تا  6آوری اطالعات برای سواالت ابزار جمع

دانش است که متناسب با هدف پژوهش و بر اساس مبانی نظری پژوهش، در قالب طی  پنج 

گویی به سوال آخر پژوهش نیز  ک  تا خیلی زیاد تدوین شد. برای پاسخ ای لیکرت از خیلیدرجه

اد ای ضمیمه پرسشنامه اصلی شد و از افرسوال مورد نظر به صورت سوال باز پاسخ، در برگه

نفر از متخصصان مورد تأیید  9نمونه خواسته شد که به آن پاسخ دهند. روایی پرسشنامه توسط 
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قرار گرفت و پایایی آن نیز از طریق فرمول آلفای کرانباخ مورد آزمون قرار گرفت که آلفای 

 ایهداده تحلیل و دهد. برای تجزیهبود و پایایی مطلوبی را نشان می28/0محاسبه شده برابر با 

های آزمون نیز و شامل میانگین و انحراف استاندارد توصیفی آمار هایاز شاخص شده آوریجمع

 آزمون آزمون تحلیل واریانس یک راهه و گروهی، تک t ، آزمون6اسمیرنوف -کولموگروف آماری

t 19آماری  افزار استفاده شد. برای این کار نرم مستقل SPSS  .مورد استفاده قرار گرفت 

 

 هاتهیاف

 -ها از آزمون کولموگروفها، برای تعیین نرمال بودن توزیع دادهقبل از تجزیه و تحلیل داده

 ارائه شده است. 6اسمیرنوف استفاده شد. نتایج این آزمون در جدول شماره 

 
 هااسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن داده -: آزمون کولموگروف2جدول شماره 
 K-S داریسط  معنی انحراف استاندارد میانگین

44/28 89/2 80/0 26/0 

( در نتیجه آزمون معنی دار نیست و 80/0است) 09/0داری بزرگتر از از آنجا که سط  معنی

 های پارامتریک استفاده کرد.توان از آزمونها نرمال است. پس میتوزیع داده

 

 مدیران مدارس تا چه حد به مدیریت دانش توجه دارند؟ سوال اول:

های تک گروهی برای مقایسه دیدگاه مدیران بر اساس مؤلفه t : نتایج آزمون3جدول شماره 

 مدیریت دانش 

 t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد هامؤلفه
سط  معنی 

 داری

                                                           
1 - Kolmogorov–Smirnov test 
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 0006/0 88/99 99 98/0 42/8 99 کسب دانش

49/8 99 خلق دانش  96/0  99 96/94 0006/0 

به کارگیری 

 دانش
99 64/4  44/0  99 89/96 0006/0 

انتقال و نشر 

 دانش
99 99/8  49/0  99 09/98 0006/0 

ثبت و ذخیره 

 دانش
99 20/8  98/0  99 66/94 0006/0 

-گر آن است که در همه مؤلفهبیان 8تک گروهی در جدول شماره  t نتایج حاصل از آزمون

( دارد 8فرض)یعنی ی با میانگین پیشدارها، میانگین به دست آمده از نظر آماری اختالف معنی

باشد، این اختالف از نظر می 09/0داری کمتر از و بیشتر از آن است. از آنجا که سط  معنی

و  64/4با میانگین « به کارگیری دانش»ی دار است. بیشترین توجه مربوط به مؤلفهآماری معنی

توان است. در کل می 99/8با میانگین « انتقال و نشر دانش»ی کمترین توجه مربوط به مؤلفه

نتیجه گرفت که توجه به مدیریت دانش در بین مدیران مدارس باالتر از حد متوسط بوده است و 

 در حد نسبتاً خوبی قرار دارد.

 

آیا بین دیدگاه مدیران زن و مرد از لحاظ میزان توجه به مدیریت دانش تفاوت  سوال دوم:

 دارد؟ وجود

 مستقل در تعیین تفاوت بین دیدگاه مدیران مرد و زن t : نتایج آزمون4جدول شماره 

 سط  معنی داری t درجه آزادی انحراف استاندارد میانگین تعداد جنسیت

 40/0 26/8 98 مرد
99 868/0 89/0 

 88/0 44/8 64 زن
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داری بیشتر که سط  معنیدهد از آنجا نشان می 8مستقل در جدول شماره  t نتایج آزمون

توان نتیجه گرفت که از نظر آماری بین دیدگاه مدیران مرد و زن از (، می89/0است) 09/0از 

 لحاظ میزان توجه به به مدیریت دانش تفاوت وجود ندارد. 

 

آیا بین دیدگاه مدیران از لحاظ توجه به مدیریت دانش بر اساس سابقه خدمت  سوال سوم:

 تفاوت وجود دارد؟

 

: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در تعیین تفاوت دیدگاه مدیران بر اساس 5 شمارهجدول 

 سابقه خدمت

منبع 

 تغییرات
 درجه آزادی مربع مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 (pداری)سط  معنی (Fآماره آزمون)

 466. 929. 41.899 9 809.884 بین گروهی

درون 

 گروهی
4082.260 96 40.928   

    99 4889.464 وعمجم

با  92/0محاسبه شده یعنی  F، چون میزان 4با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول شماره 

است(،  09/0داری بزرگتر از معنی دار نیست)سط  معنی 09/0( در سط  9،94درجات آزادی)

بر  توان گفت بین دیدگاه مدیران از لحاظ توجه به مدیریت دانشدرصد می 69با اطمینان 

 دار وجود ندارد. اساس سابقه خدمت تفاوت معنی

 

: آیا بین دیدگاه مدیران از لحاظ توجه به مدیریت دانش بر اساس میزان سوال چهارم

 تحصیالت تفاوت وجود دارد؟
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: نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه در تعیین تفاوت دیدگاه مدیران بر اساس 6جدول شماره 

 میزان تحصیالت 

منبع 

 ییراتتغ
 درجه آزادی مربع مجذورات

میانگین 

 مجذورات
 (Fآماره آزمون)

-سط  معنی

 (pداری)

 648. 6.209 680.844 8 840.942 بین گروهی

درون 

 گروهی
8669.694 94 99.929   

    99 4889.464 مجموع

 209/6محاسبه شده یعنی  F، چون میزان 9با توجه به اطالعات ارائه شده در جدول شماره 

است(،  09/0داری بزرگتر از معنی دار نیست)سط  معنی 09/0( در سط  8،90درجات آزادی) با

توان گفت بین دیدگاه مدیران از لحاظ توجه به مدیریت دانش بر درصد می 69با اطمینان 

 دار وجود ندارد.اساس میزان تحصیالت تفاوت معنی

 

 دانش در مدرسه چیست؟ : به نظر شما عوامل موثر بر توجه به مدیریتسوال پنجم

افراد نمونه در پاسخ به این سوال پژوهش، عوامل مختلفی را بیان کردند که در جدول شماره 

 های آنها ارائه شده است.بندی شده همراه با ذکر مصادیقی از گفتهاین عوامل به صورت طبقه 9

 

 مدیران : عوامل موثر بر توجه به مدیریت دانش در مدرسه از دیدگاه7جدول شماره

 مصادیق هازیرمقوله مقوله کلی

 عوامل شخصی و فردی

 عالقه و انگیزه افراد -

 تحصیالت افراد -

میزان آگاهی و مهارت افراد در زمینه  -

 مدیریت دانش

 تجربه افراد -

به نظر من در درجه اول عالقه و انگیزه خود » -

فرد نقش مهمی در توجه به مدیریت دانش 

 س.م(.«)داره...

... خب یکی از عواملی که خیلی میتونه مؤثر » -

باشه، مهارت و دانش افراد در زمینه مدیریت 

 ج.ف(.«)دانش است
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 عوامل سازمانی

 مدیریت مدرسه -

 امکانات درون مدرسه -

 آموزش و توانمندسازی اعضا -

 همکاری اعضای درون مدرسه -

 فرهن  حاک  بر مدرسه -

زمینه خیلی به نظر من همکاری اعضا در این » -

مؤثره، نمیتوان کسی رو وادار به این کار 

 س.س(.«)کرد...

اعضا برای این که بتونن به مدیریت دانش »...  -

 ن.ر(.«)بپردازند، باید آموزش الزم رو ببینند...

فناوری اطالعات و 

 ارتباطات

 دسترسی به اینترنت -

 های اجتماعیعضویت در شبکه -

های ریمهارت در به کارگیری فناو -

 نوین مانند کامپیوتر و گوشی و ... 

های اجتماعی به نظر من عضویت در شبکه»  -

نقش خیلی مهمی در مدیریت دانش 

 س.ت(.«)داره...

مدیریت دانش نیازمند این است که » ...  -

مهارت کافی در زمینه کامپیوتر و گوشی داشته 

 م.ا(. «)باشی ...

عوامل مربوط به نظام 

 آموزشی

های درسی و اسناد باال ه برنامهتوج -

 دستی به مدیریت دانش

ها و سمینارهایی برگزاری کارگاه -

جهت آموزش مدیریت دانش و تشویق 

 به آن

 فراه  کردن شرایط و امکانات الزم -

به نظر من یکی از عومل موفقیت در اجرای »  -

درست مدیریت دانش حمایت نظام آموزشی و 

 ا.ن(.«)ستهای درسی از آن ابرنامه

آموزش و پرورش باید با برگزاری کارگاههاا  »...  -

و سمینارهایی در رابظه با مدیریت داناش انگیازه   

و آموزش الزم رو برای معلمان و مادیران فاراه    

 م.م(.«)کنه

 

کننده در پژوهش عوامل همانطور که در جدول فوق قابل مالحظه است، از دیدگاه افراد مشارکت

ی کلی و پانزده زیرمقولاه شاامل:   ری مدیریت دانش در مدرسه، به چهار مقولهمؤثر در به کارگی

فردی)عالقه و انگیازه افراد،تحصایالت افراد،میازان آگااهی و مهاارت افاراد در        و شخصی عوامل

مدرساه،   درون مدرساه، امکاناات   ساازمانی)مدیریت  زمینه مدیریت دانش و تجربه افراد(، عوامل
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 مدرسه(، فناوری بر حاک  مدرسه و فرهن  درون اعضای ا، همکاریاعض توانمندسازی و آموزش

 باه  در اجتمااعی و مهاارت   هاای شابکه  در عضاویت  اینترنات،  به ارتباطات)دسترسی و اطالعات

 آموزشای)توجه  نظاام  باه  مرباوط  گوشی( و عوامال  و کامپیوتر مانند نوین هایفناوری کارگیری

 جهات  سامینارهایی  و هاکارگاه دانش، برگزاری یریتمد به دستی باال اسناد و درسی هایبرنامه

 شود.  مییالزم( تقس امکانات و شرایط کردن آن، و فراه  به تشویق و دانش مدیریت آموزش

 

 بحث و نتیجه گیری

آوری شده در پژوهش حاضر به طور کلی نشان های جمعنتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده

بین مدیران مدارس باالتر از حد متوسط بوده است و در حد داد که توجه به مدیریت دانش در 

 ,Azeri) ،(Mahmoudi,2013)های نسبتاً خوبی قرار دارد. این یافته با نتایج پژوهش

Barimani & Haji Gholkhani, 2011) ((Rashmeh, Badrgha & Ahmadi,2007( ،Aria 

Zand,2013 ، )(Bosieri, Kepha & Onguso,2013) و(Chu, Wang  & Yuen,2011)  
نتایج پژوهش در  ناهمخوان است. (Abdul Hamid,2008)های همخوان و با نتایج پژوهش

زمینه سوال دوم نشان داد که از نظر آماری بین دیدگاه مدیران مرد و زن از لحاظ میزان توجه 

 Azeri, Barimani & Haji)به به مدیریت دانش تفاوت وجود ندارد.این یافته با نتایج پژوهش 

Gholkhani,2011) های سه و چهار، های پژوهش برای پرسشهمخوان است. همچنین یافته

بیانگر آن بود بین دیدگاه مدیران از لحاظ توجه به مدیریت دانش بر اساس میزان تحصیالت و 

های سوال چهار پژوهش نیز نشان دار وجود ندارد. همانطور که یافتهسابقه خدمت تفاوت معنی

رسد آنچه در اجرای اثربخش مدیریت دانش نقش مهمتری دارد، عالقه، هد به نظر میدمی

ی افراد جهت قدم تواند به عنوان موتور محرکهانگیزه و مهارت فرد است؛ زیرا این عوامل می

برداشتن در این راه باشد. اگرچه ممکن است افراد دارای تحصیالت تکمیلی و سط  باال و نیز 

 دمت زیادی نباشد.دارای سابقه خ

ی کلای و  در نهایت نتایج حاصل از پژوهش برای سوال آخر پژوهش نشان داد که چهار مقوله

فردی)عالقه و انگیزه افراد،تحصیالت افراد،میزان آگااهی   و شخصی پانزده زیرمقوله شامل: عوامل

 مدرسه، امکاناات  سازمانی)مدیریت و مهارت افراد در زمینه مدیریت دانش و تجربه افراد(، عوامل

 بار  حااک   مدرساه و فرهنا    درون اعضای اعضا، همکاری توانمندسازی و مدرسه، آموزش درون
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اجتمااعی و   هاای شابکه  در عضویت اینترنت، به ارتباطات)دسترسی و اطالعات مدرسه(، فناوری

 نظاام  باه  مرباوط  گوشای( و عوامال   و کاامپیوتر  مانناد  نوین هایفناوری کارگیری به در مهارت

 و هاا کارگااه  داناش، برگازاری   مادیریت  باه  دساتی  باال اسناد و درسی هایبرنامه موزشی)توجهآ

الزم(  امکانات و شرایط کردن آن، و فراه  به تشویق و دانش مدیریت آموزش جهت سمینارهایی

 & Dolani) پژوهشاین یافته با نتایج  .دارد نقش مدرسه در دانش مدیریت موثر کارگیری به در

et al,2013 ) .همخوان است 

 دانش انتشاردهندگان و تولیدکنندگان عنوان به مدارس جمله از آموزشی موسسات امروزه

 ساختارهایی نیازمند مدارس در آموزشی راهبران عنوان به مدیران و تربیتی و آموزشی ناب

 رییادگی و دانش مدیریت اصول یپایه بر دانش انتقال و ایجاد در اساسی طور به که هستند

 بهبود باع  تواندمی مختل  های زمینه در دانش مدیریت فرآیند .کند کمک آنها به سازمانی،

 Petrides and)(. Akbari Langhori,2013)شود مدیران و اداراکی انسانی فنی، هایمهارت

Guinness,2002)  معتقدند مدیران مدارس برای اجرای صحی  مدیریت دانش و به تبع آن

 ارزیابی( 6توانند چهار گام را مورد استفاده قرار دهند:کارآ و اثربخش، میداشتن مدیریت 

عمل ( 8 گیری، تصمی  از حمایت برای نیاز مورد اطالعات تعیین( 8 دسترس، اطالعات در

با توجه به  اطالعات ارزیابی( 4 و مدرسه، سازمانی فرایندهای انداز چش  و بستر کردن در

سه. مدیران نخست باید تعیین کنند در شرایط فعلی چه سیاست حاک  بر مدر و فرهن 

تواند به عنوان نقشه راه عمل کرده و چگونه در سازمان یا اطالعاتی در دسترس است که می

مدرسه جریان یابد. در مرحله بعد مدیران مدارس باید تعیین کنند که چه نوع اطالعات جدیدی 

های مدرسه نیاز است. سپس با توجه گیریتصمی ها، اهداف و ها، ماموریتبرای اجرای سیاست

به اهداف و رسالت مدرسه اعضای مدرسه به ساختار مدیریتی مدرسه به عنوان جامعه یادگیری 

و سازمان یادگیرنده کمک کنند. آنها باید اطالعات الزم را کسب و با یکدیگر به اشترک بگذارند. 

ت صحی  اطالعات با توجه به فرهن  و سیاست در نهایت مدیریت حاک  بر مدرسه باید به هدای

حاک  بر مدرسه بپردازد. اینکه چه اطالعاتی باید کسب و به اشتراک گذاشته شود و توسط چه 

کسانی؟ اطالعات چگونه فراه  و تفسیر شود؟ اطالعات چگونه باید برای حل مشکالت به کار 
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شوند؟ عات تشویق و پاداش داده میگذاری اطالگرفته شود؟ آیا اعضا برای تسهی  و به اشترک

 فرهن  حاک  بر مدرسه باید به ارزش و اهمیت موارد یاد شده توجه کافی و الزم را داشته باشد.

توان هایی روبرو بودند که از جمله آنها می پژوهشگران در انجام پژوهش حاضر با محدودیت

 وهشگران اشاره نمود. دشواری دسترسی به اعضای نمونه و عدم همکاری آنها با پژ به

های آموزش شود که با برگزاری دورهدر پایان بر اساس نتایج حاصل از پژوهش، پیشنهاد می

های آموزشی و نیز تشویق مدیران مدارس در جهت ارزش و ضمن خدمت، برگزاری کارگاه

یت اهمیت توجه به مدیریت دانش و اجرای آن در مدارس، انگیزه و دانش آنها در خصوص مدیر

 دانش بیشتر تقویت شود.
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