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 چکیده 

 

ی جمع آوری داده ها، توصیفی، تک متغیری و از حیث شیوهاین مطالعه از حیث هدف کاربردی و    

های ی مدیران مدارس و مدیران شاغل در ادارهاین تحقیق شامل کلیهی آماری جامعههمبستگی است. 

مشغول به کار هستند. از بین آنها، 6971-79که در سال تحصیلی نفر(044)آموزش و پرورش استان البرز 

ی های پژوهش از طریق پرسشنامهها پاسخ دادند. دادهدر دسترس به پرسشنامهی نفر به صورت نمونه 619

ی سبک تفکر هریسون و برامسون جمع آوری شده است و از ی مدیریت دانش و پرسشنامهمحقق ساخته

تک نمونه ای، فریدمن، مجذور کای، و همبستگی بنیادی مورد تجزیه و تحلیل قرار  tهای طریق آزمون

ی آماری مورد مطالعه بیانگر این است که وضعیت خلق و کاربرد دانش در حد ج پژوهش در جامعهگرفت. نتای

 97تا  07ی بین های سبک تفکر، نمرهی مؤلفهمتوسط و انتشار دانش باالتر از حد متوسط قرار دارد. در همه

 را کسب کرده اند. 
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 مقدمه
توان در رویکرد سیستمی به مدیریت دانش جستجو کرد. برای تحول در مدارس را می   

، معلمان باید به شناسایی و کمک به تعریف اندسازمانمدارسی که خواهان اثربخشی بیشتری در 

یق، موزشی در مدارس اقدام نمایند. معلمان نیازمند تشوآ و استانداردهای یزیربرنامهاهداف 

در . اگر بخواهیم  مدیریت دانش را اندیاحرفهحمایت و شناخت منابع کالسی مشترک و دانش 

دانش، را در مدارس  و کاربردشاهد باشیم، ناچار هستیم  ارکان آن : خلق، انتشار،  مدارس

عملیاتی کنیم و انگیزش افراد به تسهیم و تقسیم دانش و تبادل اطالعات خود با دیگران را 

ی مدرسه یا افزایش مبنای دانش مدرسه یش دهیم. هدف از تسهیم دانش، بهبود جامعهافزا

است. فرایند تحول در  یآموزشی جوانب سازمان و کاراتر در همه مؤثرتر گیرییمتصمبرای 

نماید که این متداول فرایند انتقال از باال به پایین را در ساختار سازمان طی می طوربهمدارس 

(. Sarmadi & Seyf, 2008:197)پذیرداقدامات مستقیم مدیران صورت می یواسطههبامر تنها 

خواهد داشت. یک مدیر با یک  یدر زمینه یریتأثمدیر چه  یفکرسبکناگفته پیداست که 

خلق، انتشار و کاربرد دانش باشد و مدیر دیگر با  یدفرادتواند تسهیل گر می یفکرسبک

تواند مانع جدی در این مراحل باشد. نیست بلکه می کنندهمکک تنهانهدیگر  یفکرسبک

 آن اثرحساســیت و اهمیت مدیریت و رهبری در مدارس ابتدایی به خاطر آغاز تعلیم و تربیت و 

 .ها بیشتر است.دوره ریسا دربر ادامه فرایند آموزش 

ک رهبری متمایزی سبک تفکرشان، سب برحسبنتایج مطالعات حاکی از آن است که مدیران    

 ، به نقل ازChang et, (2001); Solg & Atashpoor, (2005); Yildirima, (2008) اندداشته

(2014 (MahdaviShakib & Ahanchia, های فکری متفاوت مدیران و سبک عالوه بر این

فردی  تواند منجر به عملکردهای متفاوتی شود، زیرا سبک تفکرهای متفاوت، میافراد در سازمان

کردن،  یدهسازمان، هاتیموقع، ارتباط با دیگران، رویکردها، لیوتحلهیتجزبر چگونگی  شدتبه

 زبه نقل ا  Harrison & Bramson (1997گذارد. )می ریتأثحل مسائل، رهبری و مدیریت 

2014). ,Roshanfard  &Keshtkaran, Mohabati, Hedayati (  تفکر سبکآشنایی با 

 چگونه بفهمند و دهند تشخیص را خود توق و عفـض نقاط تا کند کمک فرادا به تواندیم

 تواند امرمی این. دهند سألهگسترشـم لـح و یریگمیتصم در را ودـخ یهایاستراتژ توانندیم

 ,Keshtkaran & et) به نقل از Zareei (2007) ودـش اشتباه صمیماتـت اهشـک سبب

all,2014) .امری الزم و  وپرورشآموزشمتغیرهای مرتبط با آن در  های تفکر وشناخت سبک

توان نسبت دادن به توانایی، می یجابهها در عملکرد افراد را ضروری است، زیرا بسیاری از تفاوت
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کند بهتر های تفکر به افراد کمک میهای تفکر نسبت داد. از سوی دیگر درک سبکبه سبک

 درواقعمناسب و برخی دیگر مناسب نیستند؛  هاآنای ها بردریابند که چرا بعضی از فعالیت

به نقل از  Sharifi & Ghavam, (2006)سبک تفکر دلیلی برای عملکرد متفاوت افراد باشند 

(Hoseyni & Danayifard, 2012. .( سبک تفکر، مدیران را نسبت به  ازآنجاکهبنابراین

درست را در مراحل گوناگون  یریگمیتصمامکان  هاآنکند و به می ترخودآگاههای توانایی

باشند. سبک تفکر یک های تفکر عامل مهمی در موفقیت مدیران میدهد، سبکزندگی می

کند که چرا استدالل خاص و استراتژی حل مسئله است که به روشن شدن این مطلب کمک می

سایر افراد به  های تحصیلی و شغلی، یا در تعامالت اجتماعی باافراد در مسائل مربوط به زمینه

 & Hoseyniبه نقل از  Morfi & Jang (2009) دهند.های متفاوت واکنش نشان میشیوه

(Danayifard, 2012 شود که سبک تفکر حال طبق آنچه از سبک تفکر بیان شد، مشخص می

درست برای خلق دانش در سازمان، چگونگی  یریگمیتصمدر  یامالحظهقابل ریتأثیک مدیر 

توسط افراد در سازمان و چگونگی  شدهخلقی دانش ساختن و توسعه ریپذدسترسفرآیند 

خود را در  ریتأثمستقیم  طوربهتفکر مدیر کاربرد این دانش در بین کارکنان خواهد داشت. 

سازد، ی برخورد با مسائل و شرایط گوناگون سازمان متجلی می، رفتارها، نحوههاطرح، هامیتصم

 ی تدوین و تنظیم تفکر مدیر را ردیابی نمود.ن نوع نتایج نحوهتوان از ایو می

رسد با به نظر می  (Keshtkaran & et, all, 2014)به نقل از  Zareei 2007)در پژوهش )

 بیشترارتقا و بهبود سبک تفکر مدیران بتوان مدیریت دانش در سازمان را بهبود بخشید و توجه 

و انگیزه و نیروهای نهفته و  استعداد ازبا استفاده  کنانکار شدمدیریت دانش موجب خواهد  به

ها بالقوه در کنار استراتژی دانایی در مسیر رشد و بالندگی گام بردارند. رشد و بالندگی سازمان

، جریان دانش و اطالعات در هاستآنتفکرات مدیران  درگرو خصوصاًو مراکز آموزشی  عموماً

موزگاران در سطوح خلق، انتشار و کاربرد دانش در آن مراکز معلمان و آ ویژهبهبین کارکنان 

ی مدیریت دانش در مراکز آموزشی ریشه در نهاد و تفکرات مدیران آموزشی است. موتور محرکه

کرد،  بینیپیشآموزشی است. اگر بتوان از طریق اعمال مدیریت دانش سطوح تفکر مدیران را 

کاربرد دانش تفکرات مدیران را هم افزایش داده و  امید است از طریق تقویت خلق، انتشار و

 های علمی و آموزشی هرچه بیشتر فراهم گردد.موجبات ارتقای محیط
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توان سبک شده بررسی شود که آیا می سعی حاضردر پژوهش  شدهگفتهبا توجه به مطالب       

 کرد ؟ بینیپیشی خلق، انتشار و کاربرد دانش تفکر مدیران را بر پایه

به  (MahdaviShakib & Ahanchian, 2014) به نقل از Stephen (2008) در این رابطه

 یآورفنهای چینی مبتنی بر ی سبک تفکر کارآفرینان با نوآوری در شرکتبررسی رابطه

 و ،ی مثبت و معنادار داردپرداخت. نتایج نشان داد تنها سبک تفکر آزادمنشانه با نوآوری رابطه

Lesh, Trocchio & Wolman (2010) Clark, های های تفکر با سبکرابطه میان سبک

به باال را بررسی کردند. نتایج نشان داد که سه  یسانسلفوقیادگیری و آموزش در دانشجویان 

های یادگیری سبک تفکر از تئوری خود حکومتی ذهنی استرنبرگ باالتر از متوسط با سبک

، اجرایی و جزئی با کارمحافظههای تفکر ن همبستگی داشتند. سبکتئوری فلدر و سیلورم

 kazimer, Lee & Loon)نتایج پژوهشهای یادگیری حسی و ترتیبی ارتباط داشتند. سبک

نشان داد که اعتماد بین همکاران با تعهد و  (Hoseyni & Danayifar, 2012)به نقل از  2012)

همکاران تشویق  ینرابکه اعتماد مبتنی بر عالقه  یسازمانفرهنگتسهیم دانش ارتباط دارد. 

نشان داد که هرچه  Bryant (2013)نماید. نتایج تحقیقکند، تسهیم دانش را تسهیل میمی

در تحقیق  .شودمی تریلتسهاز طریق همکاران افزایش یابد، خلق و تسهیم دانش نیز  ارشد بودن

های تفکر مدیران نقش سبک»عنوان  تحت  Mahdavishakib & Ahanchiyan (1993) خود

 رانیمدبه این نتیجه رسیدند که « های رهبری تحولی در انطباق رفتار آنان با شاخص یآموزش

وجود داشته  یرابطه معنادار گریکدیهای نوع اول، دوم و سوم با سبک نیب یموردبررس یآموزش

مشاهده  یرابطه معنادار یولتح یهای رهبرهای تفکر با شاخصاز سبک یکیچه نیاست؛ اما ب

بررسی تسهیم دانش » در پژوهشی با عنوان  Keshavrrzi, Safari, Hamidirad( 2015) .نشد

و  ینوآور، یریادگیدانش بر  می. نشان داد که تسه«بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی 

 یبر عملکرد مال یشتریب ریدانش آشکار تأث میتسه نیمثبت دارد؛ همچن ریتأث یعملکرد سازمان

 دارد. یاتیبر عملکرد عمل ترییقو ریدانش نهان تأث میو تسه

تحت عنوان  Kiya & Aminpour, Hosseini Sarkhosh, Akhavan (2015) ایدر مقاله

بررسی رفتار تسهیم دانش کارکنان در یک سازمان با فناوری پیشرفته مبتنی بر نظریه رفتار »

ک رد رفتاریدانش و کنترل  میاثر مثبت و معنادار قصد تسه زهش، اپژو جینتا« شدهیزیربرنامه

بررسی »با عنوان  Azizinejad  (2016)در پژوهشی کرد.  تیدانش حما میشده بر رفتار تسه

« اسالمی آزادمدیران در دانشگاه  یهامهارتی مغزی با چهارگانه یابخشهی سبک تفکر رابطه

 چهارمیک تحلیلی تفکر سبک تسلط بین داریمعنا ۀه رابطک دهدیم ننشا هایافته: گویدیم
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 قخال تفکر سبک تسلط بینج و  یمغز چهارمیک دیفر بین تفکر سبک تسلط، لفا یمغز

 هایبخش تفکر سبک چه هر کهیطوربهدارد،  دجوو انمدیر یهامهارتد و  یمغز چهارمیک

 با تفکر سبک بین لیو ؛یافت هداوخ دبهبو انمدیر یهامهارت، باشد غالبج و د ، لفا یمغز

 . اردند دجوو بطهرا انمدیر رتمهاب و  یمغز چهارمیک لیاتو

 
 مبانی نظری 

 6776. در سال گرددیبرمها بر روی یادگیری به اوایل دهۀ نود سابقۀ نظریۀ سبک سبک تفکر:

در حیطۀ  تفکر استرنبرگ یهاسبکشناختی و پس از چندی نظریۀ  یهاسبکنظریۀ 

 ترجیحاتی انسان، استرنبرگ نظریۀ خود حکومتی ذهنی بر اساسمطرح شد.  وپرورشموزشآ

در . شودیم گفته تفکر سبک آن به که دارد هاآن دربارة تفکر و پیرامونی امور با برخورد در

به نقل از  Sternberg 1992)سبک تفکر )-6رابطه با سبک تفکر نظریات زیر وجود دارد : 

Keshtkaran, et, all (2009) پنج در توصیف میکند که را سبک تفکر ده ین نظریه سیزا که

 سبک-2.. شوندیمیکدیگر متمایز از  هایشگراو  هاحوزهح، سطو، هاشکل، هادکرربعد شامل: کا

( که شامل (Qelichkhani & Rajabi, 2014به نقل از   Harrison & Bramson ( (2002تفکر

 است: شدهدادهدر مورد هر سبک توضیحاتی  اختصاربه 6شود. و در جدول سبک می 9
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 های هر سبکهای تفکر هریسون و برامسون و ویژگیسبک – 1جدول 

 
 

شش “با مفاهیمی که دی بونو در کتاب است.  6ای شش کاله تفکر ادوارد دی بونونظریه -9

های سفید با رنگ ای خیالیهتوانید با گذاشتن کالهمنتشر کرده است، شما می” کاله تفکر

ی )حقایق و تصاویر( ، قرمز )دیدگاه احساسی( ، سیاه )وکیل مدافع شیطان( ، زرد )جنبه

شش دیدگاه مختلف به یک مساله ی منفی( ، آبی )دیدگاه سازمانی( مثبت( ، سبز )جنبه

کنید کند که مسائل تان را خیلی ماهرانه بررسی داشته باشید. این روش به شما کمک می

رهایی یابید. شش کاله تفکر روش قدرتمند برای تیم هاست ، تا از سبک تفکر عادت کرده

های مختلف تفکر به مردم کمک تا از زوایای مختلف به مسئله نگاه کنند. استعاره کاله

 براساس خود ارزیابی پیرسون: -0. های متناوب و حتی رقابتی پیدا کنندکند تا دیدگاهمی

های تفکر عادات مثبتی هستند که برای تقویت تفکر انتقادی، ک، سب2پیرسونهای ارزیابی

. نیست دیگری از بهتر کسی تفکر سبک حالیکه در. دارند نقش گیری تصمیم حل مشکل و

. شد خواهد بهتر گیری تصمیم نتیجه آن که است مختلفهای سبک از تعادلی بلکه

و منطقی،  ، منظمروشن تفکر :3تحلیلی قائل است: تفکر را پیرسون نیز هفت رویکرد

                                                           
1. Edward De Bono 

2. Pearson 
3. analytical 

http://www.behinegi.com/%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%aa%da%98%db%8c%da%a9-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d8%b5%d9%85%db%8c%d9%85-%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c/
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محتاطانه، فروتن،  :2خردمندانه، جهان پیرامون کنجکاو، هوشیاروعالقمندبه :1کاوشگر

مند( سیستمی )نظاممنصف  و آزاد فکری نظر از :3آزاد اندیشاستراتژیک،  و بازتابی
 قتی، حقریپذ تی، به وقت : کارآمد، قابل اعتماد و مسئولیشهود و گرا مفهومی، فرایند :0

الگوی دو بعدی  -9مسائل و  به نسبت تردید و شک دارای و فکر مستقل، سختجو : 

های ی گرایش، تمرکز و ترکیب گرایش و تمرکز است و سبکتفکرکه دارای سه مرحله

 آورند. نشان داده شده را به وجود می 6تفکر که در شکل 

 

 
الگوی دو بعدی تفکر -1شکل   

 

نش سازمانی، موضوع جدیدی در دنیای علم است و ی خلق دانظریه خلق دانش:         

است. هدف این نظریه شناسایی  شدهمطرحشود که در علم مدیریت سالی می 69 یباًتقر

 Nonaka (1994) .نوآوری و یادگیری کند قادر بهشرایطی است که در آن خلق دانش را 

Takeushi (1995), Krogh Et,All (2000), Voelpel (2006 ،ازل به نق ((Qelichkhani & 

Rajabi, 2014 و   نشدا خلق بین ما. ااندگرفته آورینو دلمعا قیقد طوربهرا  نشدا خلق، برخی

از  یـیک شـندا قـخلدارد.  دجوو دییاز فاصلهآوری، نو یک قالبدر  نشآن دا یریکارگبه

 دموجو یهادانش بریهتک اـبآوری، وـنارد، مواز  ریبسیادر  که هرچند. ستا آورینو در تمقدما

نظریاتی که در رابطه با  ینترمهم. شودیم محققن، مازسااز  ونبیراز  نشدا بجذ یا  نمازسا

 است. C7ی تبادالت دانش و نظریه تچهار حال؛  SECIی خلق دانش وجود دارد نظریه

 
                                                           
1. researcher 

2. wisely 

3 .free thinker 

4 .systematic 
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 ,Elami, et, allبه نقل از) 6779 لسادر  Nonako & Takichi توسط  SECIینظریه       

در  هاکتاب ینترمطرحاز  یکی که، شد ئهارا فرینآ نشدا یهاشرکت وفمعر بکتادر  2014)

 نیشود. در امی آشکار خلقدانش پنهان و  نیب در تعامالت دانشست. انش دامدیریت  تبیااد

 یبرا دهد. چهار حالتتوسعه می تیفیو ک تیتعامالت، دانش پنهان و آشکار را ازلحاظ کم

 2کردن یرونی، بپنهان به پنهان( ) 6کردن یاجتماع از : اندعبارتت دانش وجود دارد که تبادال

 )آشکار به پنهان(.  0کردن یو درونآشکار به آشکار( ) 9کردن بی، ترک)پنهان به آشکار( 

است مدل  شدهمطرح: مدل مفهومی جدیدی که برای درک چگونگی خلق دانش C7مدل    

C7 دارد که هفت ن مدل بیان مینام دارد. ایC در زیر، نقش اساسی در خلق دانش  شدهارائه

از : ایجاد رابطه، تقارن زمانی، درک و فراگیری،  اندعبارتکند. این  مفاهیم سازمانی ایفا می

توان از طریق سطوح انتزاعی و را می  C7، مشارکت و هوش جمعی. مدل یسازمفهومارتباطات، 

فناوری، زبان و  (Haryoynas, 2006) ازبه نقل  Litnin (1987)ریف نمود. تلخیصی مختلفی تع

فناوری، سیستم اطالعاتی،  یینهدرزمزمینه و محتوی سازمانی را تعریف نموده است. 

 شکارآمدتر پرداز طوربهها کند که چطور دادههای هدف را به این دیدگاه محدود میسیستم

محتوی زبانی، سیستم اطالعاتی  رگردند. دشخص ذخیره میشوند و در یک حامل اطالعات ممی

ی سازمانی سیستم آورد و در حیطهوسیله و محیطی برای ادراک و ارتباط زبانی فراهم می

کند نمایند، آن را توانا ساخته، و در آن ایفای نقش میاطالعاتی از فرآیند سازمانی حمایت می

 . گیرییمتصمی است، مانند حوزهی تعامالت و همکاری بشر که دربرگیرنده

مبادله دانش، اطالعات و تجربه در  منظوربه، مندنظام یتیدانش، فعال انتشار : انتشار دانش

 موجود از دانش یبرداربهرهو  عیتوز، ییشناسا ندیآفر ایسازمان،  ایگروه  کی یاعضا انیم

، Yung & Wu  (2008ت. )گذشته اس مسائل موجود سازمان نسبت به ترحل مطلوب منظوربه

های مختلف بیترک قیاز طر دیدانش خلق دانش جد انتشارهدف  Vshavarzi, 2015)به نقل از )

به نقل از   Wanwoorcom & Sandres, 2010) است بهتر از آن یبرداربهره ایدانش موجود 

Vshavarzi, 2015).) آشکاروپنهان(  زیع  )دانشانتشار دانش یک ابزار بنیادی برای دریافت و تو

، به نقل How et,all (2009نوآوری و بهبود عملکرد است. ) منظوربه، از درون یا بیرون سازمان 

 میآشکار و نهان تقس انتشار دانش دودستهبه  انتشار دانشهای تیفعال  (Vshavarzi, 2015)از 

                                                           
1. socialization 

2. externalization 

3. combination 

4. internalization 
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دانش آشکار  در انتشار (Vshavarzi, 2015)به نقل از  Nonako & Takishi (1995. )شودمی

کنند و درانتشاردانش نهان از منابع مختلف را برای دیگران توزیع می آمدهدستبهراد اطالعات اف

پردازند. های خود به انتشار دانش نهان میی تجربهو تفکر درباره وگوگفتنیز کارکنان از طریق 

(Coacs (2006  به نقل از(Adel, 2010) 6از :  اندعبارتدانش  مؤثرشار عمده در انت چهارعنصر-

منبع انتشار -2ای که قرار است انتشار یابد. اطالعات یا فرآورده موردنظر کنندهاستفادهکاربر یا 

که عامل، سازمان یا فردی است که مسئول تولید اطالعات یا محصول و یا مسئول هدایت 

یعنی دانش و فراورده جدید و  شود،محتوی یا پیامی که منتشر می-9انتشار است.  هاییتفعال

هایی که ی انتشار که عبارت است از روشرسانه-0و  کنندهیبانیپشتهرگونه اطالعات یا مواد 

 یابد. و انتقال می یبندبسته، شدهیفتوصی  دانش یا فرآورده

ات ی کلیدی که در تبدیل اطالعات به دانش و به عبارت بهتر کاربردی شدن اطالعنکته       

در  طرفهیکی انتشار دانش است. در تعاریف اولیه، انتشار را در یک ساختار وجود دارد، مسئله

شود، سپس رسانه یا ناقلی آن را از منبع تولید به که ابتدا دانشی تولید می اندگرفتهنظر 

ه وارد گیرد. ایرادی که بر این نظریقرار می مورداستفادهدانش  یتدرنها و رسانندیمگیرندگان 

و مشخص تلقی شدن هر مرحله از مراحل هفتگانه از تولید تا  هر عاملگرفتن  در نظراست، جدا 

. با باشدیم( سازیینهنهاد، تدوین، انتشار، تطابق، اجرا، یاعتبار گذاردانش )تولید،  یریکارگبه

العات در آن اط که شودیمخطی در نظر گرفته  صورتبهی انتشار نیز این دیدگاه پدیده

باشد، گردد. اما انتقال دانش تعاملی میاز یک مکان به مکان دیگری منتقل می شدهیبندبسته

 .نه خطی. و ارتباط نزدیک و همکاری تنگاتنگ بین سه گره )تولید، رسانه و کاربرد( وجود دارد

دیریت دانش م هاییتفعالاستفاده از دانش، یکی از مراحل اصلی در بین : کاربرد دانش       

 یخاصی برا یندهایفرآقرار گیرد.  مورداستفادهاست، زیرا دانش زمانی مفید خواهد بود که 

( کسب، خلق و تولید 6 را در چهار دسته هاآن توانیماست که  شدهیمعرفدانش  تیریمد

 استفاده، کاربرد و( 0و عی( انتقال، اشتراک و توز9و انبار   ینگهدار یدهسازمان( 2، دانش

بر  یدتأک، خوردیمبه چشم  هامدلدر تمامی  یباًتقرای که کرد. اما نکته یبندطبقه یبرداربهره

الزم و  یبسترها جادیای در امقدمه مثابهبهمراحل،  گریدانش است و د یریکارگبهاستفاده و 

 ,Hashemzadeh, et (2013, دانش در جهت بهبود عملکرد هستند. یریکارگبه یمناسب برا

all) دانش،  تیریمد کردیرقابتی در صنعت با استفاده از رو تیدر مطالعه خود، راجع به کسب مز

خدمات و اقدامات سازمانی برای ایجاد و  کاالها یددر تول مشارکت دانش ندیرا فرآ انشکاربرد د

کاربرد دانش را در پاسخگویی به دانش مربوط به مشتری، پاسخگویی به دانش  و داندیمارزش 

داند. کاربرد دانش شامل کاربرد مربوط به رقبا و پاسخگویی به دانش مربوط به تکنولوژی می
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به خلق دانش  یتاًنهاتواند باشد و می، اقدام و حل مسئله میگیرییمتصمدانش برای حمایت از 

نیاز دارد تا کسب،  شدهخلق، زیرا که مدیریت دانش سیکلی پیوسته است. دانش منجر شود

دانش شامل  مؤثرچرخه ادامه داشته باشد. بنابراین کاربرد  یجهدرنتشود و  کاربردهبهو تسهیم 

استفاده از اشتباهات قبلی، استفاده از دانش برای حل مسائل جدید، انطباق منابع دانش برای 

برای بهبود اثربخشی، استفاده از دانش برای تنظیم مسیر  شدهیرهذخدانش  یریکارگبهمسائل، 

باشد. بیان داشته که کاربرد ساختن منابع دانش برای حل مسئله می دسترسقابلدی و راهبر

هایی که مزیت رقابتی متعلق به سازمان چراکهباشد، فرایند مدیریت دانش می ینترمهمدانش 

هایی است که به بهترین صورت از نیست، بلکه متعلق به سازمان رادارندبهترین دارایی دانش 

های سازمانی بر کنند. اگر دانش تبدیل به عمل نشود و فعالیتدانش خود در عمل استفاده می

خواهد  نتیجهیبها و فرآیندهای مدیریت دانش اساس دانش سازمان صورت نگیرد، همه فعالیت

ی مهم برد و حلقهین دانستن با عمل کردن را از بین میدانش شکاف ب یریکارگبهبود. زیرا 

  (.Adli, 2005) آیدبازخورد یادگیری با انجام دادن و کاربرد به وجود می

 

قرار گرفت چارچوب نظری به شرح  موردبحثنکاتی که در مبانی نظری و تجربی،  ییهبر پا 

 توان ارائه نمود:     زیر می
 

 

 
 

 

 
 

ی پژوهشچهارچوب نظر-0شکل   

 

 

 روش شناسی

ی جمع آوری داده ها، توصیفی، تک متغیری این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از حیث شیوه

 مدارسی مدیران شاغل دری آماری مورد مطالعه دراین پژوهش همهجامعهو همبستگی است. 

های در کلیه دوره 6971-79پرورش استان البرزدرسال تحصیلی های آموزش وومدیران اداره

خلق 

 دانش

 

 انتشار

 دانش

کاربرد 

 دانش

 مدیریت

 دانش

 سبک

 تفکر

 ترکیبی

 گراعمل

 گراتحلیل

 واقع گرا

 گراآرمان
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شود.. معموال اجرای پرسشنامه بر روی مدیران تحصیلی و ادارات آموزش و پرورش را شامل می

دشوار است، زیرا مدیران  پرمشغله هستند و پرسشنامه بعد از موافقت و تایید آنها خدمتشان 

تحویل داده شده است. بنابراین از روش نمونه برداری در دسترس استفاده شده است. از بین 

 ی در دسترس به پرسشنامه پاسخ داده اند. نفر به صورت نمونه 619نفر،  044د حدو

گویه شامل سه مولفه  62ی مدیریت دانش در ی محقق ساختهابزارسنجش پرسشنامه       

را اندازه گیری  انتشار دانش 62تا  7، کاربرد دانش 8تا  9، خلق دانش 0تا  6است. سواالت 

ای )همیشه، اغلب، گاهی، به ندرت( خود را به صورت طیفی چهاردرجهکند. که مدیران نظر می

( ساخته شده، 2442ی سبک تفکر که توسط هریسون و برامسون )دارند و پرسشنامهاعالم می

 9ای است و فرد براساس ترجیحات خود، آنها را از گزینه 9سوال   68ای از این بخش مجموعه

های کمترین شباهت را به فرد دارد. مجموع نمره 6رین و بیشت 9کند که رتبه بندی می 6به 

های سوال اول سنجد. مجموع نمرهسوال از  هر گزینه، یک سبک فکری را می 68ی کسب شده

، عمل گرا، سوال سوم سبک فکری آرمان گرا، سوال دوم سبک فکری ترکیبیسبک فکری 

ی سنجد. نمرهرا می اقع گراوو سوال پنجم سبک فکری  تحلیل گرسوال چهارم سبک فکری 

دارای توانایی انطباق سبک فکری با شرایط  07 – 97ی بین یا باالتر اوج سبک فکری، نمره 14

توان آن را نادیده گرفت، را نشان یا پایین تر سبک فکری نسبی که می 08ی  مختلف و نمره

 آورده شده است.  2دهد. تعاریف مربوط به هر سبک تفکر در جدول می

 ومحاسبه گردید  α =7629/4ی مدیریت دانش به مقدار برآورد نهایی اعتبار پرسشنامه          

( انتشار دانش، F2) =9998/4( خلق دانش، F1= ) 9849/4های آن به ترتیب اعتبار مؤلفه

8929/4 = (F3کاربرد دانش به دست آمد. اعتبا )شرح زیر برآورد  هی سبک تفکر بپرسشنامه ر

( تفکر عمل C= )9808/4گرا  ن( تفکر آرماB) =1688/4( تفکر ترکیبی، A) =4/ 899شد: 

( تفکر واقع گرا  است. الزم به ذکر است E) 8469/4=( تفکر تحلیل گرا، D= )8769، گرا

توان از فرمول برای برآورد پایایی آن نمی اهای تفکر تک بعدی است و لذی مؤلفهپرسش نامه

 ( استفاده گردید. 6707استفاده کرد و ناچار از فرمول فرگوسن )متداول آلفای کرونباخ 

 

 تجزیه و تحلیل داده ها

ی مورد های آن، در جامعهمؤلفهاز  کیو هر  رانیتفکر مدها برای سوال اول )در تحلیل داده

چون میانگین نظری برای سبک تفکر وجود نداشت، از فاصله ( است ؟ زانیمطالعه تا چه م

، تفکر 79/99و  49/96بین درصدی استفاده شد. معین شد که  تفکر ترکیبی   77اطمینان 
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( D، تفکر تحلیل گر )96/99و  99/90( بین C، تفکر عمل گرا )44/99و  97/92آرمان گرا بین 

 قرار دارند.  19/90و  99/96( بین E، و تفکر واقع گرا )77/99و  94/99بین 

ی مورد مطالعه تا چه میزان است کاربرد دانش در جامعهدر پرسش دوم )خلق، انتشار و          

ای که گروه نمونه از آن استخراج شده است، در جامعه . ای استفاده شده استتک نمونه t ؟( از 

  (F1( در حد متوسط، متغیرهای خلق دانش )Ftotمتغیرهای مدیریت دانش به مفهوم کلی )

( هم F3تر از حد متوسط و متغیر کاربرد دانش )( باالF2متغیر انتشار دانش )، در حد متوسط

 در حد متوسط برآورد شده است. 

ی مورد های تفکر مدیران در جامعهبرای پاسخ به پرسش سوم )طبقه بندی عامل      

های مدیریت دانش در مطالعه کدام است ؟( و پرسش چهارم )رتبه بندی هر یک از عامل

ی مدیران از مدل فریدمن استفاده شده است. در جامعه ی مورد مطالعه کدام است ؟(جامعه

ی متغیرهای تفکر مدیران، مدارس و مدیران شاغل در آموزش و پرورش استان البرز در مجموعه

( پایین ترین رتبه را دارا A( باالترین رتبه، تفکر ترکیبی با نماد )Cتفکر عمل گرا با نماد )

( در Bی دوم، تفکر آرمان گرا با نماد )( در رتبهD) تفکر تحلیل گرا با نماد رهستند. متغی

ی چهارم جای گرفتند. و در مجموعه متغیرهای ( در رتبهEی سوم، تفکر واقع گرا با نماد )رتبه

ی ی دوم و کاربرد دانش رتبهی اول، خلق دانش رتبهمدیریت دانش، متغیر انتشار دانش رتبه

ی نازل تری ی مورد مطالعه کاربرد علم در رتبهجامعه سوم را کسب کردند. و به این ترتیب در

 قرار گرفته است. 

های فردی مدیران رابطه دارد ؟( برای پاسخ به پرسش پنجم )آیا  تفکر مدیران با ویژگی         

های فردی مدیران رابطه دارد؟( از و سوال ششم )آیا خلق، انتشار و کاربرد دانش با ویژگی

های فردی مورد مطالعه در این پژوهش شود. ویژگیر پارامتری استفاده میهای آماری غیمدل

ی خدمتی، محل خدمتی و نوع مدرسه( در مقیاس اسمی )جنسیت، تحصیالت، سن، سابقه

ها به ای( است. بنابراین الزم است تا متغیرهای تفکر مدیران نیز از طریق تقسیم طبقه)مقوله

ی جنسیت با خلق دانش، نوع همخوانی مجذور کای رابطه مدل رای در آیند. دصورت مقوله

ای با های فردی رابطهویژگی رمدرسه با کاربرد دانش و  تفکر واقع گرا تایید شده است، و سای

 های مدیریت دانش و سبک تفکر نداشتند. مؤلفه

رابطه دارد؟(   برای پاسخ به پرسش آخر )آیا تفکر مدیران با خلق، انتشار، وکاربرد دانش         

شود. هدف کلی، تبیین هرچه بیشتر مجموعه متغیرهای ازمدل همبستگی بنیادی استفاده می

های فردی )سن تفکر مدیران از روی متغیرهای خلق دانش، انتشار دانش، کاربرد دانش و ویژگی
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با  عنوان درونداد اساسی خودتاحد ممکن است. تحلیل همبستگی بنیادی به، وتجربه خدمتی( 

توان یک معنای نظری داد سرو کار دارد. استراتژی ها میدو مجموعه متغیر، که به هریک از آن

ای که گونههایی از متغیرها بهاز: استنتاج یک ترکیب خطی از مجموعه اساسی آن عبارت است

با استفاده از آزمون  9در آخر در جدول  همبستگی بین دو ترکیب خطی بیشینه شود. تحلیل

های مدیریت دانش شامل خلق، ی بین سبک تفکر مدیران با مؤلفهمبستگی بنیادی رابطهه

 و کاربرد دانش نشان داده شده است.  رانتشا

 
های متوالیآزمون معنادار بودن رتبه 5جدول   

 

 
 22/6برابر 6λ= 6494/4متناظر با  Fمقدار ، استمشخص شده  7ول که درجدچنان         

ازلحاظ آماری معنادار نیست. به  2629/4درجه آزادی که درسطح  9×9=29است، که برای 

-6( )9-6= )61است و برای درجه آزادی  76/4نیز برابر  2λ=  4197/4با  Fهمین ترتیب مقدار 

نیزمعنادار  5λ، و 3λ ،4λمتناظر با    Fار نیست، مقدار ازلحاظ آماری معناد 9994/4( ، درسطح 9

نیست. لذا بر پایه این جدول خالصه، دو ماتریس از ضرایب استاندارد شده متغیرهای بنیادی 

دست آورد )برای هریک از دو مجموعه که درتحلیل واردشده است، یک ماتریس(. به نمی توان به

های متناظر با متغیرهای بنیادی که رباره ترکیب زوجعبارت دیگراین مقادیر اطالعات دقیقی د

دهد و می توان نتیجه گرفت دست نمیکند، بهرا تولید می 0-64های بنیادی جدول همبستگی

رد

 یف

مقدارویژه
λ 

ضریب 

همبستگی 

  CRبنیادی

مجذورهمب

ستگی بنیادی 
2

CR 

مقدار
F 

درجه 

 dfآزادی

سطح 

 معناداری

6 6494/4 949971/4 479987/4 22/6 
29=9

×9 

2629/

4 

2 4197/4 209468/4 414490/4 76/4 
61=0

×0 

9994/

4 

9 4227/4 607199/4 422979/4 92/4 
7=9×

9 

8199/

4 

0 4497/4 491094/4 449808/4 29/4 
0=2×

2 

7492/

4 

9 4449/4 426968/4 444092/4 48/4 
6=6×

6 

9892/

4 
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مجموعه تفکرات مدیر )تفکر ترکیبی، آرمان گرا، عمل گرا، تحلیل گرا، وواقع گرا( را نمی توان 

شار، و کاربرد دانش( پیش بینی نمود. به بیان دیگر برپایه مؤلفه های مدیریت دانش )خلق، انت

مجموعه تفکرات مدیران با مؤلفه های مدیریت دانش درسازمان های مورد مطالعه به حیطه های 

 متفاوتی تعلق داشته وکم وبیش مستقل از یکدیگر عمل می نمایند. 

 

 بحث و نتیجه گیری 
ی  خلق، انتشار و کاربرد دانش یهپیش بینی  سبک تفکر مدیران بر پا هپژوهش حاضر ب 

ی آماری مورد مطالعه در  ها آمده است مدیران در جامعهدر تحلیل هپرداخته است. همان طور ک

گرا  ل، در تفکر عم44/99و  97/92گرا بین  ن، در تفکر آرما79/99و  49/96تفکر ترکیبی بین 

گرا نمره  عدر آخر در تفکر واقو  77/99و  94/99، در تفکر تحلیل گرین 96/99و  99/90بین 

را کسب کردند. و این یعنی طبق تعریف و طبقه بندی هریسون و  19/90و  99/96بین 

که دارای توانایی انطباق سبک فکری خود با شرایط  07-97 نبرامسون آنها دارای سبک تفکر بی

تفکر به اوج  ی آماری در هیچ کدام از سطوحمختلف هستند. بنابراین مدیران در این جامعه

در یکی از  نسبک فکری نرسیدند و این برای افرادی که تصمیم گیرندگان و هدایت کنند گا

مهم ترین نهادهای  اجتماعی که با آینده سازان کشور در ارتباط مستقیم هستند، پسندیده 

 هشنیست و الزم است برای ارتقا سبک تفکر آنان فعالیتهای جدی انجام شود. این نتیجه با پژو

Keshtkaran & et, all (2014)    مطابقت ندارد و چون در این پژوهش سبک تفکر تحلیل

ی سبک فکری قرار دارند. همچنین در جامعه جدر او 19ی آماری آن با میانگین گرایی جامعه

آماری مورد مطالعه، انتشار دانش باالتر از حد متوسط و خلق، کاربرد و مدیریت دانش در حد 

ر دارد. این نتیجه یعنی مدیران در این جامعه بیشتر اشاعه دهنده هستند و خلق و متوسط قرا

ی دانش بدون کاربرد دانش در آنها در حد مطلوبی قرار ندارد. و این در حالی است که اشاعه

 شی دائم دانش کهنه و قدیمی تاثیری بر روی فرایند بهبود آموزکاربرد آن و همچنین اشاعه

 نخواهد داشت 

های تفکر مدیران و خلق، انتشار و های سوم و چهارم پژوهش )طبقه بندی عاملر سوالد

ی مورد مطالعه کدام است ؟( نتیجه گرفته شد که تفکر عمل گرا باالترین کاربرد دانش در جامعه

ی دوم، رتبه و تفکر ترکیبی پایین ترین رتبه را کسب کردند. و به ترتیب تفکر تحلیل گر رتبه

ی چهارم را به خود اختصاص دادند.  با توجه به نتایج ی سوم و واقع گرا رتبهرا رتبهآرمان گ

های بلند مدت و بزرگ ی مورد مطالعه مدیران دارای برنامهشود که در جامعهمشخص می
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نیستند و تمایل دارند متفکران عملی و کوتاه مدت بوده و رویکردی مرحله به مرحله داشته 

افتد ضوع با توجه به تغییرات دائمی که در نظام آموزش و پرورش ما اتفاق میاین مو هباشند. ک

دهد. همچنین ی برنامه ریزی بلند مدت به کسی را نمیمطابقت دارد و این تغییرات اجازه

مدیران از نظر پذیرش نظرات متضاد و مخالف خود و پذیرفتن اینکه هر انسانی دیدگاه و نقطه 

رسد این موضوع ها قرار دارند و به نظر میی پایین تری از سایر سبکهنظر خاصی دارد در رتب

ی محیط آموزش و پرورش که در این محیط فقط یک سری هم برمی گردد به سیستم بسته

عقاید خاص قابل قبول و پذیرفته است و افراد خارج از این عقاید اصال پذیرفته نخواهند بود. در 

ی دوم و کاربرد دانش در ی اول، خلق دانش در رتبهنش در رتبهمورد مدیریت دانش، انتشار دا

ی مورد مطالعه به کارکردن ی سوم قرار دارند. که این بیانگر این است که مدیران در جامعهرتبه

کنند تا روشهای جدید را در وظائف خود به کار ی سنتی تمایل دارند و کمتر سعی میبه شیوه

 حمد هاشمی و خلیلیان با نتایج پژوهش حاضر مطابقت دارد. تحقیق سید ا هبگیرند. نتیج

های در سوال پنجم و ششم پژوهش )آیا تفکر مدیران و خلق، انتشار و کاربرد دانش با ویژگی

فردی آنها رابطه دارد؟( مشخص شد که نوع مدرسه با سبک تفکر واقع گرایی و کاربرد دانش و 

 جنسیت با خلق دانش رابطه دارند.. 

ی خلق، انتشار و کاربرد دانش ر آخر برای پرسش هفتم  )آیا تفکر مدیران را بر پایهو د

های توان پیش بینی کرد و تفکر مدیران با مؤلفهتوان پیش بینی کرد؟( نتیجه این شد نمیمی

کنند. های متفاوتی تعلق داشته و کم و بیش مستقل از یکدیگر عمل میمدیریت دانش به حیطه

های سبک تفکر مدیران با مدیریت دانش بپردازد یافت مستقیما به بررسی مؤلفهپژوهشی که 

 نشد. 

 ازنظراستان البرز  پرورش و آموزشتوان گفت مدیران مدارس و مدیران ادارات می یتنها در

 وخود را ارتقا د هند یفکرسبکدر حد متوسط هستند و نیاز دارند تا با آموزش  یفکرسبک

 یهاآموزشانش و کاربرد دانش جدید نیز در حد متوسط هستند و باید خلق د ازنظرهمچنین 

 الزم در این زمینه را ببینند. 

 

 های پژوهشمحدودیت

مدیران مدارس بودند و مدیریت از کارهای  موردنظری آماری با توجه به اینکه جامعه .6

ه نمون یجهدرنتباشد، بسیاری از آنان حاضر به همکاری نبودند و پرمشغله می

 ی در دسترس استفاده شود. توانست تصادفی باشد و ناچار باید از نمونهنمی
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کل استان البرز، واحدهای پژوهش نواحی مختلف  وپرورشآموزشمجوز از  باوجود  .2

شد، پژوهشگر خود از آموزگاران و همکار محسوب می ینکهباوجوداآموزش و پروش 

ی زه را به وی بدهند تا در یک جلسهحاضر به همکاری با پژوهشگر نشدند که این اجا

با توجه به پراکندگی  یجهدرنتپرسشنامه کند.   پر کردنعمومی مدیران اقدام به 

نامه انجام مدارس و اینکه در هر مدرسه در صورت موافقت مدیر فقط یک پرسش

 . و با پیشرفت کمی بود گیرشد، کار بسیار وقتمی

 پیشنهادهای پژوهش

ی رای تقویت نتایج پژوهش حاضر، پژوهش در همین جامعهگردد بپیشنهاد می .6

تعداد بیشتری از مدیران  ییرندهدربرگی آماری که جامعه یاگونهبهآماری ولی 

های پژوهش را اثبات باشد انجام گیرد، تا شاید با این کار بتوان رابطه بین مؤلفه

 کرد. 

است. پیشنهاد  شدههاستفادی سبک تفکر هریسون در این پژوهش از پرسشنامه .2

« ی سبک تفکر استرنبرگپرسشنامه»شود برای تقویت نتایج پژوهش حاضر از می

مصاحبه و مشاهده  ازجملهکه عمومیت بیشتری دارد، و یا از دیگر ابزار سنجش 

 استفاده گردد. 

 پیشنهادهای کاربردی پژوهش

ران و اطالعات سبک تفکر مدی نهای ضمن خدمتی جهت باال بردها یا کالسکارگاه .6

 از انواع سبک تفکر تشکیل شود.  هاآنعمومی 

 قرار بگیرد.  موردسنجش هاآندر انتخاب مدیران سبک تفکر  .2

کاربرد دانش وجود دارد  مخصوصاًمدیریت دانش  سازییادهپموانعی که بر سر راه  .9

 بررسی شود. 

 نباال برد های آموزشی جهتهای ضمن خدمت یا کارگاهاز طریق کالس ییهاآموزش .0

 مدیریت دانش توسط مدیران، به مدیران، داده شود.  سازییادهپتوان 
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