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 :چكيده

اثرگذار انجام پذیرفت. روش  عوامل و دانش مدیریت بین علی روابط پژوهش حاضر باهدف تعیین
ها و یا بنیادی؛ برحسب نوع داده، کمی؛ برحسب روش گرداوری داده-پژوهش برحسب هدف، کاربردی

همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تماامی مادیرا   -ماهیت و روش پژوهش، غیرآزمایشی 
بودناد کاه باا اسات اده از  1397وپرورش استا  هرمزگا  و مدیرا  مدارس در سال اداره کل آموزش

ای حلاهگیری، چندمرعنوا  حجم نمونه انتخاب شادند. روش نموناهن ر به 642فرمول کوکرا ، تعداد 
ها با است اده از پرسشنامه محقا  سااهته برگرفتاه از پرسشانامه حساینی و بوده است. گرداوری داده

(، انجام پذیرفت. برای سنجش روایی، از روایی صوری، محتوا و سازه و برای سنجش 1394همکارا  )
تائید قرار گرفتند.  پایایی در بخش کمی از ضریب آل ای کرونباخ و پایایی ترکیبی است اده شد که مورد

 یاساتنبا میانگین، انحراف معیار، چولگی و کشیدگی( و ) ی یتوصها در دو بخش وتحلیل دادهتجزیه
)تحلیل عاملی تأییادی( انجاام  سازی معادالت ساهتاریهایی نظیر همبستگی پیرسو (، مدلآزمو )

 یانسانهای تأثیرگذار بر مدیریت دانش شامل، نیروی ها نشا  داد که مؤل هپذیرفت. نتایج تحلیل داده
(، فنااوری 94/0) یدانشا(، فرهنا  44/0(، مادیریت توانمناد )99/0) یساازمان(، راهبردهای 99/0)

( بودند کاه  با  44/0) یسازمان(، فرایند 47/0) یسازمان(، حمایت 44/0) یابیارزش(، 49/0ا العات )
 های پژوهش تأثیر معناداری بر مدیریت دانش داشتند.یافته
 

 وپرورش، استا  هرمزگا واژگا  کلیدی: مدیریت دانش، آموزش
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 مقدمه -1
از  رفای دیگار تمرکاز  و جهانی، امروزه به دانش وابسته اسات؛سازمانی در اقتصاد  پذیریرقابت
به مدیریت دانش تبدیل گردیاده اسات.  ا العاتنیز از مدیریت  ها، العاتی در سازما اهای دستگاه
صورت کارا دانش موجود در سازما  هود را کسب کنناد و از آ  در بههایی که بتوانند رو سازما ازاین

اساده و م) از مزیت رقابتی هوبی نسبت به سایرین برهوردارنداست اده نمایند،  کاریراستای فرآیندهای 
ها را (. درواقع، دانش، یکی از عواملی که با توجه به ماهیتش بسیار سرنوشت سازما 6019، 1همکارا 

است )پولین  4دهد، مدیریت دانشسوق می 3وریو بهره 6ها را به بالندگیدهد و آ تحت تأثیر قرار می
 (.74: 6019، 9و سوانسو 

توا  آ  را به دو نوع دانش آشکار و گیرد، میقرار میبسته به اینکه دانش ازلحاظ فیزیکی در کجا 
دانناد کاه قابال رمزگاذاری و دانش آشکار رادانشای می. پژوهشگرا ، بندی کرددانش ضمنی تقسیم

ها ذهیره سادگی مخابره، پردازش و منتقل و در پایگاه دادهتوا  آ  را بهکدگذاری بوده و درنتیجه می
شخصی بوده و فرموله کرد  آ  بسیار مشکل است. این نوع از داناش کاه از  ، امادانش ضمنی .کرد

ها ها، تعهدات، ارزششود، ریشه در اعمال، رویه ری  تسهیم تجربیات با مشاهده و تقلید اکتساب می
شاود. داناش ضامنی زبا  مخاابره نمیو احساسات افراد داشته، قابل کدگذاری نبوده و از  ری  یک

(. 369: 6019، 2)مهادی و همکاارا  انتقال یاا فاروش در باازار نیساتی مجزا، قابلصورت عنصربه
ها تاا حاد شاود و موفقیات ساازما ها ارزشمند تلقی میامروزه، توجه به هر دو نوع دانش در سازما 

 (.6017، 7وب) کندزیادی به توانایی تبدیل دانش ضمنی به دانش جدید، تجلی پیدا می

 است )زارعی ها ضروریآمیز محصوالت جدید و نوآورانه سازما ولید موفقیتمدیریت دانش برای ت
های فکری و با افزایش دانش و سرمایه (. در دو دهه اهیر، با افزایش حجم ا العات1399همکارا ، 
ها و همچنین لزوم است اده مؤثر از آ  ا العات در تصمیمات سازما ، باعث ایجاد اصول و در سازما 
هاای محیطای را حال کارد. ایان هاا چالشی مدیریتی نوینی شد تا بتوا  با است اده از آ هامهارت
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عنوا  یاک منباع (. شاناهت داناش باه1399راهبردها مدیریت دانش نام دارد )حجازی و همکارا ، 
بنیا ، همگی کمک کردند تا حوزه جدیادی های دانشهای رشد و نیز ظهور سازما و نظریه سازمانی
در  دهاد کاه داناشها نشاا  مایهای ا العاتی به وجود آید. این پیشرفتت دانش در نظاماز مدیری
گاذاری در آ  مساتقیماب باه کاالهاا و ای انسانی اسات و سارمایههای مختلف، دارایی و سرمایهشکل

 (. در کنار سایر عوامل تولید، دانش6014، 1شود )هیسالپ و همکارا هدمات یا فناوری باال منجر می
در  .رودهای ایجاد شده توسط آ  نیز یکی از درآمدهای در حال افزایش سازما  به شمار میو قابلیت
های ناوین کارگیری فناوریرغم وجود حجم بسیار باالیی از ا العات و دانش و نیز بهها علیسازما 

مدیریت دانش یکی از  گیرد.ا العاتی و ارتبا ی، ا العات الزم و کافی در اهتیار متقاضیا  قرار نمی
رو، با مشارکت آید. ازاینها به شمار میهای مناسب برای کسب سودمندی و کارایی در سازما حلراه

های مؤثری در انتقال صحیح توا  گامهای مختلف در فرایندهای نوآوری و مدیریت دانش، میبخش
 .(6017، 6وب) اشتموقع دانش به محققا  و مدیرا  ازلحاظ توسعه تحقیقات بردو به

درواقع، مدیریت دانش فرایند ایجاد، تأثیر، ارائه، توزیع و کاربرد دانش است کاه ایان پانج عامال  
که معموالب بارای ایجااد،  آورد؛زمینه آموزش بازهورد و آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم می

؛ باه نقال از تاوکلی تختمشالو، 64: 6004، 3های سازمانی موردنظر است )باتنگهداری و احیا قابلیت
ها، ابتکارها و راهکارهایی است کاه توا  گ ت که مدیریت دانش مجموعه فعالیترو می(. ازاین1393
گیرند کارگیری دانش جهت بهبود عملکرد سازمانی به کار میها برای تولید، ذهیره، انتقال و بهسازما 

های مدیریت دانش، نقش محوری در پرورش نوآوری توا  گ ت که(. حال، می6019)دونات و دیپابلو، 
 سازمانی دارد.

های مدیریت دانش در سازما  به پیشبرد نوآوری سازمانی ها و است اده از استراتژیتوجه به مؤل ه 
محور اسات کاه بار مبناای ایان هاا، اساتراتژی انساا کند. یکی از این اساتراتژیکمک بسزایی می
فرد و نش، دانش ضمنی موجود در ذهن مردم بوده و ارتبا ات مستقیم فردبهترین دااستراتژی، باارزش

توا  به استراتژی دیگر مدیریت دانش به کند. همچنین، میروابط اجتماعی نقش مهمی در آ  ای ا می
گذاری و باه اشاترا  نام استراتژی سیستم محور اشاره کرد. این استراتژی بر توانایی ایجااد، ذهیاره،

(. استراتژی سوم مادیریت داناش، 1344از مستندات دانشی یک سازما  تأکید دارد )فرهانی، است اده 
محور و سیستم محور است که بر دانش های انسا استراتژی پویا است که ترکیبی از م اهیم استراتژی
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شود. گذاری دانش نیز میصریح و ضمنی تمرکز دارد. ترکیب دانش ضمنی و صریح شامل به اشترا 
کند )جانسن گذاری دانش، دانش موجود را پربارتر ساهته و به ایجاد دانش جدید کمک میه اشترا ب

 (.1393؛ به نقل از توکلی تختمشلو، 6003و اولسن، 
 عوامال تارینمهم از یکی مثابهبه کاربرد دانش، و ذهیره هل ، کسب، نیازمند سازمانی هر امروزه

 تغییار نیازمناد هاود، حیات تداوم به منظور هاسازما  این، بر وهاست. عال بالندگی و رشد کنندهتعیین

 مزیات از اسات اده سرعت، با بر مبتنی رقابت به مقیاس بر مبتنی رقابت از هود وکارکسب راهبردهای

-(. ساازما 6010، 1هستند )آجیراپونگا  و همکاارا  و فناوری تخصص مهارت، دانش، کاربرد رقابتی

کارگیری و تولید دانش بارای جامعاه ها، هود متولی بهاین امر مستثنا نیستند. آ های آموزشی نیز از 
وپرورش ها مانناد ساازما  آماوزشرود، مادیریت داناش در ایان ساازما هستند، بنابراین، انتظار می

درستی انجام گردد و دانش درست در مکا  و زما  درست در اهتیار دانش آموزا  و افراد آموزشای به
وپرورش باا بگیرد تا بتوانند در مسیر پیشرفت از آ  به نحو مقتضی است اده نمایند. نظام آماوزشقرار 

 انتقال دانش )آموزش( و تولید دانش )پژوهش(، که یونسکو،نحویتنیده، بهارکا  مدیریت دانش درهم
کناد و یوپرورش معرفای معنوا  سه کارکرد اصلی نظاام آماوزشاشاعه و نشر دانش )هدمات( را به

ترین کارکرد و مراکز تولید این محصول، معتقد است که از میا  سه کارکرد یادشده، تولید دانش مهم
است. مدار س با توجه به این کارکرد، عامل تغییر در جوامع نیز هساتند؛ زیارا تولیاد  وپرورشآموزش

ره جوامع را روز به روز های نوین، چهسازد و رشد و گسترش فناوریدانش، فناوری جدید را ممکن می
 (.73: 1392آراید )وق ی و همکارا ، از نو می

 قرارگرفتاه چشمگیر تغییرات تأثیر تحت دنیا، سراسر در گذشته سال 60 هالل در وپرورشآموزش

 را وپرورشآموزش و مدیریت رهبری موضوع تغییر، حال در و محیط جدید هایچالش و به دنبال است
 ساریع، تغییر هایپدیده در  مستلزم تغییرات این با همگامی گیرد.می قرار تأکیدمورد  پیش از پیش

 ناوع 9 باه تاوا مای زمیناه ایان در اسات. سازمانی زوال هطر قطعیت و افزایش عدم پذیری،رقابت

 رود، سیساتممی پیش به شد جهانی سویبه ایفزاینده  وربه نمود، ازجمله، آموزش اشاره دگرگونی

 دانشجویا  شمار افزایش جوابگوی عمومی هاییابد، هزینهمی توسعه بازار یک هایویژگی با آموزش

 به ایفزاینده  وربه درسی هایاست و برنامه یافتهافزایش آموزش در کی یت مورد در نیستند، نگرانی
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مادیریت ها، توجاه باه (. این چالش6019، 1اندرس و چودهاری) رودمی پیش به محوری شغل سمت
 سازد.ازپیش پررن  میوپرورش بیشدانش را در آموزش

یافت، توا  به این مؤل اه دساتهای مدیریت دانش و راهکارهایی که میعالوه بر توجه به مؤل ه
نهااد وپرورش یکوپرورش باید مدنظر قرار گیرد. سازما  آموزشنکات دیگری نیز در سازما  آموزش

های دیگار در تعامال اسات. افارادی کاه در ایان با جامعه و سازما  رسمی و عمومی است، بنابراین
وآمد دارند، از دل همین جامعه هستند، پس عوامل متعاددی در درو  و بیارو  ایان سازما  نیز رفت

صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر مدیریت توانند بهدهد. این عوامل مینظام را تحت تأثیر هورد قرار می
هاایی ا  مؤثر باشند. پژوهشگرا  در مورد عوامل مؤثر بر مدیریت داناش، پژوهشدانش در این سازم

های تأثیرگذار که بسیار در این ساازما  شود. یکی از مؤل هاند که به ذکر چندی، بسنده میانجام داده
باشد، وپرورش میکارگیری، ح ظ و انتقال دانش در سازما  آموزشمهم است و درواقع عامل اصلی به

کنند که نیروی انسانی تأثیر بسازایی بار (، بیا  می6014) 6امل نیروی انسانی است. پاپا و همکارا ع
تواناد های دیگری است که میگذارد. راهبردهای سازمانی ازجمله مؤل هفرایندهای مدیریت دانش می

ین نکته اشااره ( به ا6014) 3وپرورش را تحت تأثیر قرار دهد. گاگنهمدیریت دانش در سازما  آموزش
کناد. فنااوری های سازمانی تغییار میکند که مدیرت دانش، تحت تأثیر استراتژیکند و عنوا  میمی

ا العات، عامل دیگر تأثیرگذار است. فناوری ا العات، عاملی اسات کاه در دنیاای اماروز بار تماام 
شاود. اماروزه بادو  ا میهگذارد و موجب پیامدهای مختل ی در سازما فرایندهای سازمانی تأثیر می

توانند به موفقیت دست یابند و الزمه کسب مزیات رقاابتی ها نمیاست اده از فناوری ا العات سازما 
دارد کاه فنااوری کناد و عناوا  مای( به این نکته اشااره می6014) 4ها است. کاسمپساپدر سازما 

برهی از پژوهشگرا  نیز مانند جیوتی  کند.کارگیری آ  را تسهیل میا العات فرایند هل  دانش تا به
ها ساازمانی بار مادیریت و تساهیم داناش در ساازما (، باه نقاش فرهن 176: 6019) 9و همکارا 

 اند.کردهاشاره
( به تدوین الگوی مناساب مادیریت 1392در راستای موضوع پژوهش حاضر، اردال  و همکارا  )

ریت ریسک، مدیریت مشتری و منابع انسانی را ماورد های دانش بازاریابی، مدیحوزه دانش پرداهتند و
(، نیز در پژوهشی عنوا  کردند کاه نیاروی انساانی و 1392شناسایی قرار دادند. رضایی و همکارا  )
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 بین توجه به آموزش آ  در فرایند مدیریت دانش بسیار حائز اهمیت است و همچنین عنوا  کردند که

( نیاز در 6019معنااداری وجاود دارد. عنباری و همکاارا  ) رابطاه کارکنا  و نوآوری دانش مدیریت
نقاش  های آموزشی ابزار اصلی جامعه برای پیگیری مستمر دانش هساتند.پژوهشی نشا  داد سازما 

توا  گ ت کاه عملکارد اصالی ساازما  بنابراین می مهم است، مدیریت دانش در مؤسسات آموزشی
یستماتیک کاربرد مدیریت دانش در سازما  آموزشای آموزشی، مدیریت دانش است. از  ری  ت کر س

های اداری، تحقی ، آموزش )فرآیندهای آماوزش و  ور جداگانه شناسایی شده و در بخشتواند بهمی
های مناابع انساانی موردمطالعاه قارار گیارد. اسات اده از یادگیری(، هدمات دانشجویی و زیر دساتگاه

پذیری بیشاتر در تواند منجر به انعطافؤسسات آموزشی میهای مدیریت کی یت و اصول در مدستگاه
گیری، ارتقاء فرایندهای آموزشی و یادگیری، دسترسی به منابع علمی، ایجااد شابکه ارتباا ی تصمیم

هاای پژوهاا  و بهباود در کی یات و کمیات فعالیتمؤثر و داهلی، همکاری در دانش آموزا  و دانش
حااال، دسااتیابی مااؤثر و کارآمااد ماادیریت دانااش در اینشااود، با پژوهشاای در مؤسسااات آموزشاای

های ( در پژوهشی شیوه6014) 1هایی مواجه است. عالوه بر این، ماریو پینتووپرورش، با چالشآموزش
دانش و ابزار برای پیوند داد  افراد )دانش آموزا ، معلماا ، محققاا ، کارکناا  دبیرهاناه، نهادهاای 

ر چندین فرایند کلیدی و هدمات در موسساه آماوزش عاالی مانناد هارجی( و ترویج اشترا  دانش د
التحصایال  هادمات، هادمات اداری و فرایندهای تحقی ، فرایندهای یادگیری، دانش آماوزا  و فار 

 ریزی و مدیریت استراتژیک را در قالب چارچوبی جامع مطرح کردند.و برنامه فرایندها
 بارای که کشور و فرهنگی اجتماعی اقتصادی توسعه چهارم برنامه در بار اولین برای ما، کشور در

 جهات اصلی راهبرد یک عنوا به دانایی بر مبتنی توسعه است، شده راحی 1344 تا 1349های سال

وپرورش بدین معنی که در سازمانی مانند آموزش است، شدهگنجانده برنامه در توسعه پایدار به رسید 
عنوا  دانش در کشور است باید داناایی محاوری و مادیریت داناش را باهدار تولید و تسهیم که پرچم

کارگیری دانش راهبرد اساسی هود مدنظر قرار دهد و بسترهای الزم را جهت هل ، تسهیم، انتقال و به
شاده این در حالی است که آنچه شاهد آ  هستیم، مت اوت باا راهبارد تعیین در سازما ، به کار بندد.

 در ا العاات نظاام فنااوری شاوند،مای اداره سانتی صاورتبه هناوز ماا وپرورشآماوزش باشد.می

 در را جانباههمه تحاول ضرورت ذکرشده هایکاستی همه ندارد، مناسب وضعیتی ما وپرورشآموزش

 روازاین سازد،می ها رنشا  را مداری دانایی سویبه آنا  و حرکت وپرورش کشورعلمی، آموزش نظام

 ناپذیراجتناب مداری دانایی سویبه هاآ  هدایت منظوربه وپرورشآموزش هایویژگیو  شرایط بررسی

                                                 
1 Mário Pinto 
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های کشور، واحد اساتا  وپرورش در استا از بین واحدهای آموزش (.1399باشد )جباری و آسوده، می
هایی که هرمزگا ، به دلیل محرومیت منطقه، از توجه هاصی برهوردار است. این واحد، باوجود تالش

رساد از عادالت بندند، باه نظار میافزایی به کار میکارکنا  و مدیرا  آموزشی استا  در جهت دانش
های بسیاری در زمینه مدیریت داناش مواجاه آموزشی فاصله گرفته است. این واحد سازمانی با چالش

حمایات ها، عدم وجود امکانات اولیه مناسب برای دانش آموزا  اسات. عادماست. یکی از این چالش
هاا نسابت باه داناش تولیادی در مادارس و مدیرا ، عدم وجود سرمایه اجتماعی باال در اکثر هانواده

حمایت والدین از این امر، عدم توجه به راهبردهای موجود در سند تحول بنیاادین و ساند برناماه عدم
شاده اسات، عادم  کارگیری داناشدرسی ملی، باوجود تأکیداتی که در این اسناد نسبت به تولید و به

تر محرومیت داشتن نسبت به تجهیزات فناورانه نوین پرور در این استا  و از همه مهموجود جو دانش
رو، ساازما  و پویا، این سازما  را در فرایند مادیریت داناش باا مشاکل مواجاه کارده اسات. ازایان

تواناد است. این فرایناد میوپرورش این استا  نیازمند، تغییر اساسی در فرایند مدیریت دانش آموزش
نگر بنابراین یک مدل کل پیامدهای مثبتی برای این سازما  در واحدها و سطوح مختلف داشته باشد؛

های مدیریت دانش، عوامل اثرگذار و علی و سازوکارها، بساترها و مواناع را که تمام موارد مانند مؤل ه
قصاد کماک باه سیساتم پژوهشاگر به مدنظر قرار دهد، به نظار حیااتی اسات. در پاژوهش حاضار،

وپرورش در جهت توسعه و بالندگی آموزش و رسید  به وضعیت مطلوب بنا بر آنچاه در ساند آموزش
دهاد کاه رواباط شده، به این سؤال اساسی پاسخ میساله عنوا انداز بیستتحول بنیادین و سند چشم

 چگونه است؟ علی بین عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش و بعد مدیریت دانش
 
 شناسی پژوهشروش -6

 عوامال و داناش مادیریت بین علی روابط روش پژوهش: ازآنجاکه پژوهش حاضر به دنبال تعیین
از حیاث  کمای، هادادهباشد، روش پژوهش بر مبنای ماهیت می وپرورشآموزش کل اداره اثرگذار در

، از نظر زما  مقطعای و از نظار روش میدانی و از نظر هدف کاربردی -ایبعد محیط، از نوع کتابخانه
 همبستگی است.-اجرای پژوهش توصی ی

 

 گیری و حجم نمونهجامعه آماری، روش نمونه
وپرورش اساتا  هرمزگاا  و تمامی مادیرا  اداره کال آماوزشجامعۀ آماری این پژوهش، شامل 

ن ار از مادیرا  مادارس و مساؤولین  642مدیرا  مدارس بود که با است اده از فرمول کوکرا ، تعداد 
پذیری عنوا  حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. البته جهت تعمیموپرورش استا  هرمزگا  بهآموزش
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رچه حجم نمونه بیشتر باشد دقات نتاایج بااالتر اسات و همچناین بیشتر و اینکه در تحلیل عاملی ه
 4ها توزیع شد. الزم باه ذکار اسات کاه پرسشنامه بین آزمودنی 640جلوگیری از ریزش حجم نمونه 

آزمودنی انجام شد. در  676پرسشنامه به دلیل ناقص بود  کنار گذاشته شد و عملیات آماری بر روی 
شاده قرار زیر است ادهای بهگیری چندمرحلههای آماری از روش نمونهاین پژوهش برای انتخاب نمونه

 است.
 7های استا  هرمزگا ، وپرورش نواحی، منا   و شهرستا مرحله اول: ابتدا از بین ادارات آموزش

وپرورش شهرساتا  صورت تصادفی انتخاب شد که این ادارات شاامل اداره مادیریت آماوزشاداره به
وپرورش شهرستا  جاساک؛ ؛ مدیریت آموزشوپرورش ناحیه دو بندر عباسمدیریت آموزشبندرلنگه؛ 

وپرورش مدیریت آموزش وپرورش منطقه کیش؛وزشداره آما وپرورش شهرستا  قشم؛مدیریت آموزش
 بودند. وپرورش منطقه هرمزاداره آموزش؛ شهرستا  میناب

 ب شد.صورت تصادفی انتخاوپرورش بهمسئول آموزش 39مرحله دوم: از هر اداره 
 صورت تصادفی انتخاب شد.مرحله سوم: از هر اداره منتخب یک مدرسه به

کننده در پاژوهش مشاارکت عنوا  شرکتمرحله چهارم: از هر مدرسه منتخب مدیر آ  مدرسه به
 کرد.

 

 ها و پایایی و رواییابزار گرداوری داده
رسشنامه محق  ساهته اسات اده ای و پاز روش کتابخانه هاداده یگردآور منظوربه پژوهش نیا در
 شد.

ای محقا  سااهته برگرفتاه از پرسشانامه پرسشانامه از هاداده یگردآور منظوربه پژوهش نیا در
وپرورش و ( است اده شد کاه باا نظرسانجی از مادیرا  اداره کال آماوزش1394حسینی و همکارا  )

این پژوهش شامل دو قسامت  هایهای پرسشنامهمدیرا  مدارس استا  هرمزگا ، تکمیل شد. گویه
 است:

عمومی هدف کساب ا العاات کلای و جمعیات شاناهتی  هایالؤسعمومی: در  هایالف( گویه
پاسخگویا  است. این قسمت شامل پنج سؤال است و مواردی مانند جنسیت، وضاعیت تأهال، سان، 

 اند.شدهسابقه کار و نوع شغل مطرح تحصیالت،
 حق  ساهته(:م تخصصی )پرسشنامه هایب( گویه

باشد که با مرور مباانی نظاری و ای لیکرت میگویه با  یف پنج گزینه 39پرسشنامه اول، شامل 
شاده اسات. ایان (، تدوین1394عملی و نیز اقتباس از پرسشنامه محق  ساهته حسینی و همکاارا  )

http://nahiye2.hormozgan.medu.ir/
http://qeshm.hormozgan.medu.ir/
http://kish.hormozgan.medu.ir/
http://kish.hormozgan.medu.ir/
http://minab.hormozgan.medu.ir/
http://hormoz.hormozgan.medu.ir/
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مدیریت توانمند گویه(،  7گویه(، راهبردهای سازمانی ) 7پرسشنامه شامل هشت مؤل ه نیروی انسانی )
گویه( و حمایت  2گویه(، فناوری ) 3گویه(، فرایندها ) 9گویه(، فرهن  دانشی ) 3گویه(، ارزشیابی ) 3)

باشد. الزم باه ذکار ای لیکرت میگزینه 9ها از نوع بسته و از  یف گویه( است. این گویه 9سازمانی )
صاورت شا اهی جهات روشان هبو گر در محل حضورداشته پژوهشدر زما  توزیع پرسشنامه است، 

 ها مبادرت ورزیده است.برای آزمودنیرفع ابهام  بههای پرسشنامه شد  مطلب و گویه
منظور محاسبه روایی از روایی صوری، محتاوایی و ساازه اسات اده شاد. روایای در این پژوهش به

گر، چند ن ار ک پژوهشبه کم ...دوراز ایرادات ویرایشی، شکلی، امالیی و ظاهری پرسشنامه نهایی به
از نظار هبرگاا   1از اعضای نمونه، استاد راهنما و مشاور تدوین گردید. برای بررسی روایی محتاوایی

 است اده شد.
 شده است.از دو قسمت روایی همگرا و واگرا تشکیل 6روایی سازه

د روهایی که بارای سانجش روایای همگارا باه کاار مایتأییدی(: تست) های روایی همگراتست
که باالی /. باشد و بهتر این9. بارهای عاملی باالی 6. همه بارهای عاملی معنادار باشد؛ 1اند از: عبارت

تر . پایایی ترکیبی بزرگ4/. باشد؛ 9تر از ( بزرگ3شده)میانگین واریانس استخراج AVE. 3/. باشد؛ 7
ضارایب  1پژوهش تائید شد. در جادول شده باشد که تمام موارد در این از میانگین واریانس استخراج
توا  این شده، آل ای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها آورده شده است و میمیانگین واریانس استخراج

 دو ضریب را باهم مقایسه کرد:
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Content Validity 

6 Construct Validity 
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 شده و ضریب پایایی پرسشنامه محق  ساهتهضریب میانگین واریانس استخراج -1جدول 
 شاهص 
 متغیر

آل اااای 
 کرونباخ

CR AVE MSV ASV 1 6 3 4 9 2 7 4 

 --- اااا اااا اااا اااا اااا ااااا 72/0 30/0 46/0 23/0 44/0 74/0 نیروی انسانی

 --- اااا اااا اااا اااا اااا 46/0 40/0 30/0 39/0 99/0 44/0 43/0 راهبرد سازمانی

 --- اااا اااا اااا اااا 79/0 39/0 46/0 36/0 37/0 23/0 49/0 40/0 مدیریت توانمند

 --- اااا اااا اااا 77/0 91/0 42/0 90/0 0269 0267 99/0 42/0 44/0 فرهن  دانشی

 --- اااا اااا 41/0 40/0 39/0 36/0 40/0 0264 0231 29/0 49/0 46/0 فناوری ا العات

 --- اااا 79/0 41/0 49/0 46/0 32/0 43/0 0230 0236 23/0 46/0 40/0 ارزشیابی

 --- 74/0 30/0 39/0 41/0 34/0 39/0 32/0 0236 0234 99/0 44/0 41/0 حمایت سازمانی

 72/0 41/0 49/0 46/0 40/0 93/0 0./46 31/0 0269 0240 92/0 44/0 49/0 فرایند سازمانی

 
توا  گ ت: پایایی ابعاد مورد تائید است زیارا آل اای کرونبااخ و ضاریب با توجه به جدول فوق می

است. روایی همگارا ماورد تائیاد اسات، زیارا  AVE>029و همچنین  است 027ترکیبی باالی پایایی 
027CR> ؛ CR>AVE 029؛AVE> ور روایی واگرا نیز مورد تائیاد اسات زیاراو همین MSV < 1

 AVE وASV < AVE6. 
 تست روایی واگرا )تشخیصی(

باین متغیرهاای پنهاا  و  آزمو  فورنل و الرکر: این شاهص از ترکیب جداول مقادیر همبساتگی
آمده. در جادول زیار مقایساه ریشاه دوم میاانگین واریاانس دساتشاده بهمتوسط واریانس استخراج

 ها آورده شده است.شده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهاستخراج
ت اده شد. پایایی: در این پژوهش برای محاسبه پایایی از ضریب آل ای کرونباخ و پایایی ترکیبی اس

-مشاهده است میزا  ضریب آل ای کرونباخ و ترکیبی برای همه مؤل هقابل 1 ور که در جدول هما 

است. البته باید توجه داشت که  027وپرورش هرمزگا  باالتر از های مدیرت دانش در سازما  آموزش
دریاافتیم همبساتگی آزمودنی جداگانه انجام شد و بعدازاینکاه  30پیش تست آل ای کرونباخ بر روی 

 ها توزیع شد.درونی سؤاالت مناسب است پرسشنامه نهایی برای سایر آزمودنی
 

                                                 
1 Maximum Shared Squared Variance (MSV) 

6 Average Shared Squared Variance (ASV) 
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 هاوتحلیل دادهروش تجزیه
های آمار توصی ی و اساتنبا ی های پژوهش از روشها، با توجه به سؤالوتحلیل دادهبرای تجزیه

های آ  از پرسشنامه به دست دادهاست اده شد. در بخش توصی ی برای متغیرهای جمعیت شناهتی که 
آمد میانگین، انحراف معیار، جداول توزیع فراوانی و نمودار برای هریک از متغیرها ارائه شاد کاه ایان 

 شده است.انجام SPSSافزار فرآیند توسط نرم
چناین و هام SPSSافزارهاای های پژوهش باا اسات اده از نرمدر بخش استنبا ی آزمو  فرضیه

Lisrel افازار ت پاذیرفت. نتاایج نرمصورLisrel 1ساازی معاادالت سااهتاریدر قالاب روش مادل 
های آمار استنبا ی دیگر نظیر تحلیال عااملی اکتشاافی و چنین از آزمو مورداست اده قرار گرفت. هم

 ای نیز بهره گرفته شد.آزمو  تی تک نمونه
 

 های پژوهشیافته -3
ارزیابی تحلیل و مورد در یک بخش  های علمیه از روشبا است اد ی پژوهشهااین بخش داده در
 ها موردبررسی قرار گرفت.پردازش دادهها پیشوتحلیل داده؛ اما قبل از تجزیهگیردیقرار م

شدگی ات اق افتاده است؛ بنابراین، برای رفع این مشاکل از ها گمنتایج نشا  داد در برهی از گویه
منظور های م قوده جایگزین شاد. باهها است اده شد و تمام دادهآ  روش میانه برای جایگذاری مقادیر

است اده شد که نتایج نشا  داد هیچ داده پرتای وجاود  6های پرت از گراف باکس پالتشناسایی داده
ت اوت انحراف معیار هر آزماودنی های بیافزار اکسل برای حذف آزمودنیها در نرمندارد. عالوه بر این

هاا یک پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشا  داد انحراف معیار پاسخ هر یاک از آزمودنیدر پاسخ به 
 نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد. 023های پژوهش کمتر از به سؤال

وپرورش اساتا  هرمزگاا  و عوامال تعیین روابط علی بین مدیریت داناش در اداره کال آماوزش
 تأثیرگذار بر آ .

گو، همبستگی بین مدیریت دانش با عوامل مؤثر بر آ  موردبررسی قرارگرفته و نتایج قبل از ارائه ال
 آ  در جدول زیر آورده شده است.

 
 
 

                                                 
1 Structural Equation Modelling 

6 Boxplot 
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 همبستگی بین مدیریت دانش با عوامل مؤثر بر آ  :6جدول 

 مدیریت دانش 

 مؤل ه نیروی انسانی
 **02462 همبستگی

 02000 سطح معناداری

 راهبردهای سازمانی
 **02444 همبستگی

 02000 سطح معناداری

 مدیریت توانمند
 **02777 همبستگی

 02000 سطح معناداری

 ارزشیابی
 **02779 همبستگی

 02000 سطح معناداری

 فرهن  دانشی
 **02799 همبستگی

 02000 سطح معناداری

 فرایندها
 **02722 همبستگی

 02000 سطح معناداری

 فناوری
 **02742 همبستگی

 02000 سطح معناداری

 حمایت سازمانی
 **02749 همبستگی

 02000 سطح معناداری

ی وجاود همبساتگی باین دهندهاسات، عالمات ** نشاا   ور که از جدول فوق مشخصهما 
یعنی، بین مدیریت دانش با عوامال ماؤثر بار آ   دهد؛را نشا  می 0201متغیرهای پژوهش در سطح 

رابطه مستقیم وجود دارد. پس از رسم ساهتار، اضافه نماود  قیاود مادل و انتخااب روش ماکسایمم 
های زیار نماودار های زیر به دست آمد. شاکلدرستنمایی، مدل اجراشده و نمودار مسیر برازش شکل

نشاا   RMSEAدو و -های هیگونه که شاهصا دهد. همها را نشا  میمسیر برازش شده به داده
هاای الگاو در جادول زیار کناد. هروجیهاا ارائاه میتری را باه دادهدهند، مدل بارازش مناسابمی

 موردبررسی قرارگرفته است.
 های برازش تحلیل مسیر مدل: شاهص3جدول 
 های برازششاهص نام شاهص

 حد مجاز مقدار

Chi-square/df 6223  3کمتر از 

RMSEA )021کمتر از  02099 )ریشه میانگین هطای برآورد 

CFI 029تر از بزرگ 0294 یافته()برازندگی تعدیل 

NFI )029تر از بزرگ 0292 )برازندگی نرم شده 

GFI )029تر از بزرگ 0293 )نیکویی برازش 

AGFI 029تر از بزرگ 0291 شده()نیکویی برازش تعدیل 

 های برازش الگو در وضعیت مطلوبی قرارگرفته است.شود شاهصمیگونه که مشاهده هما 
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 : مدل ساهتاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد1شکل 
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 : مدل ساهتاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب6شکل 
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ی مقادیر پارامترهای مربوط به مدل باه شده است، کلیههای باال نشا  داده ور که در شکلهما 
صاورت هالصاه آورده شده است که در جدول زیار بهاه بارهای عاملی و ضرایب مسیر نشا  دادههمر

 شده است.
 : برآوردهای مربوط به مدل3جدول 

 وضعیت tمقدار  ضریب مسیر مسیر

  مؤل ه نیروی انسانی

 مدیریت دانش

 پذیرفته شد 11247 0299

 پذیرفته شد  0299 11244 راهبردهای سازمانی

 پذیرفته شد  0244 10241 مدیریت توانمند

 پذیرفته شد  0244 11233 ارزشیابی

 پذیرفته شد  0294 11244 فرهن  دانشی

 پذیرفته شد  0244 11234 فرایندها

 پذیرفته شد  0249 11290 فناوری

 پذیرفته شد  0247 10224 حمایت سازمانی

شود که فرضیه تأثیرپذیری )مثبت( مادیریت چنین استنباط میهای باال بنابراین، با توجه به شکل
دانش از عوامل مؤثر بر آ  )مؤل ه نیروی انسانی، راهبردهای سازمانی، مادیریت توانمناد، ارزشایابی، 

 شود.فرهن  دانشی، فرایندها، فناوری و حمایت سازمانی( پذیرفته می
 

 گیریبحث و نتیجه -4
های آموزشی، نیاز باه تمرکاز بار ماادیریت دانااش مانند سازما های مدر  شک، در سازما بی
شود. چراکه دانش سازمانی که شامل دانش آشکار و ضمنی افراد درو  ساازما  ازپیش حس میبیش

اند نظرا  مختل ی در مورد مدیریت دانش نظر دادهشود. صاحبعنوا  یک دارایی محاسبه میاست، به
اند. در سازمانی وری سازمانی عنوا  کردهاز فرایندهای تأثیرگذار بر بهره ات اق، آ  را یکیو همگی به
تواند با ارائه ساازوکارهای الزم جهات بهباود اوضااع وپرورش، فرایند مدیریت دانش میمانند آموزش

ازپیش به تولیاد داناش و تساهیم آ  در دانشی به کمک فناوری ا العات، مدیرا  و کارکنا  را بیش
ما  حساس کند. این حساسیت دانشی است که باعث تولیاد بیشاتر و هلا  داناش جدیاد سراسر ساز

شود. در پژوهش حاضر به عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش و روابط علی بین این دو پرداهته شاد. می
عامال مهام بار مادیریت داناش اداره  4های پاژوهش عناوا  شاد کاه بر این اساس،  با  یافتاه

تا  تأثیرگذار هستند. اولین عامال شناساایی شاده فنااوری ا العاات اسات. وپرورش این اسآموزش
های برهوردار های پژوهش نشا  دادند که این عامل، از اولویت بیشتری نیز نسبت به سایر مؤل هیافته

های نوظهااور کااه امااروزه سااازما  آموزشاای ماننااد در بااین همااه پدیااده اساات. فناااوری ا العااات
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هاای اند، تغییرات زیادی را در دو دهه اهیر در سیستممزگا  را احا ه کردهوپرورش استا  هرآموزش
تر کنندگا  و نیز ذین عا  آساا مدیریت دانش ایجاد کرده و شرایط را برای مدیرا ، کارکنا ، مصرف

در  .نموده و همچو  رهبری، ساهتار و فرهن  منجر به توانمندسازی فرآیند مدیریت دانش شده است
هاای مارتبط باا ای از فعالیاتعنوا  مجموعهوپرورش استا  هرمزگا ، نیز، مدیریت دانش بهآموزش

شده اسات. هادف ابزارهاای مادیریت داناش، کماک باه فرایناد تولید، تدوین و انتقال دانش مطرح
 صورت اشاتراکی در ساازما منظور در دسترس قرار داد  آ  بهآوری و تشکیل دانش گروهی بهجمع

ای، انتقال فناورانه به یک مسیر و تبدیل دانش به توانند از  ری  ارتبا ات شبکهاست. این ابزارها می
هاا بارای مادیریت تواند از وجود فناوریوپرورش میآموزش .شناهت بر جریا  دانش تأثیرگذار باشند

با در دساترس قارار  های جدید در فناوری ا العاتنوآوری .برداری کندهای فکری هود بهرهسرمایه
باال، امکا  تولید و مدیریت مقادیر زیادی از ا العاات را متناساب باا نیااز هایی با سرعتداد  شبکه

آورند و نقش مهمی در انجام تحقیقات علمی و فنی ای ا کاربرا  و در راستای اهداف توسعه فراهم می
قال و جابجایی مدیریت دانش بسیار پذیری شبکه جهانی وب در تقویت انتهمچنین، دسترس .کندمی

های الکترونیکی اگر هوب به کار گرفته و اجرا شوند، پایگاه جامعی از دانش را به مؤثر است. تکنولوژی
اند و ارزش فوری برای مدیرا  سازما  دارند. اینترنات دسترس سریعآورند که تعاملی و قابلوجود می

هم است. ساهتار فرا متنی شبکه، مرور ا العات بهو متصلمحیط مناسبی برای اشترا  ا العات پویا 
با توجه باه اهمیات ایان مؤل اه در فرایناد مادیریت داناش، فنااوری ا العاات و  .کندرا تسهیل می
تمرکز اصلی باید بر دریافت ا العات صاحیح  .های دانش، نیاز به همکاری با همدیگر دارنداستراتژی

باشد. مؤل ه دیگر تأثیرگاذار بار مادیریت داناش کاه از اولویات دوم  از افراد مطمئن در زما  مناسب
ساازی مادیریت داناش در ساازما  برهوردار است، مؤل ه نیروی انساانی اسات. ایان مؤل اه در پیاده

آیاد،  ور که از فرایند مدیریت داناش بار میوپرورش از اهمیت بسیاری برهوردار است. هما آموزش
است که باید در سازما  ایجاد شود تا ا مینا  حاصل گردد کته داناش مدیریت دانش یک استراتژی 

شود و افراد آ  دانش را تساهیم کارده و از ا العاات بارای به افراد مناسب در زما  مناسب ارائه می
هاای اما باید به این نکتاه توجاه داشات کاه مناابع ساازمانی دانش؛ کننداصالح عملکرد است اده می

باید با سازوکار مدیریت دانش آشکارشده و در چرهه یادگیری سازمانی قرار گیرناد.  ای دارند کهنه ته
منابع انسانی توانمند و دانشی تأثیر شگرفی بر یادگیری دانش، تولید آ  و تساهیم آ  دارناد. درواقاع، 

یاک عنوا  مزیت رقاابتی توانند بههای دانشی هستند که با مدیریت درست، میمنابع انسانی، سرمایه
 سازما  تبدیل شوند.
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وپرورش استا  هرمزگا ، راهبردهای ساازمانی مؤل ه سوم تأثیرگذار در مدیریت دانش در آموزش
درستی در سراسر سازما  توزیع شود کند تا بتواند بهاست. راهبردهایی که به مدیریت دانش کمک می

بار  ؛ کاهفکاری ساازما  اساتهای و فعالیت کند. یکی از این راهبردهاا، راهبارد مادیریت سارمایه
هایی که از قبل در سازما  وجود دارند، تأکید دارد. راهبرد مسئولیت برای کارگیری و ارتقای سرمایهبه

هاا و داناش هاود را کناد تاا مهارتها را ترغیب میسرمایه دانش فردی که از کارکنا  حمایت و آ 
راهبارد دیگاری اسات کاه در مسایر فرایناد  توسعه دهند و دانش هود را با یکدیگر در میا  گذارند،

رجوع و محور نیاز کاه باهادف در  اربااب -کننده است. راهبرد دانش مشتریمدیریت دانش کمک
دقت فراهم شود، نیز از راهبردهایی است کاه باه ها بهشود تا هواسته آ ها بکار گرفته مینیازهای آ 

های اماا عاالوه بار مؤل اه؛ کنادش کماک میوپرورفرایند درست مدیریت دانش در سازما  آموزش
وپرورش غافل شد. فرهن  دانشی، فرهنگای اسات ذکرشده، نباید از نقش فرهن  دانشی در آموزش

دانشی را به هماراه دارد و مادیرا  را در مسایر تساهیم و ها، باورها، هنجارها و آدابکه با هود ارزش
پاذیری و رساند. فرهن  دانشی بار انعطاف  یاری میوارد و سایر کارکناانتقال دانش به اعضای تازه

های نوین ارتبا ی و ا العاتی تأکید دارد و سازما  را در تمام سازگاری در برابر دانش جدید و فناوری
وپرورش استا  هرمزگا ، اگر فرهن  دانشی داشاته دهد. مدیرانی مجموعه آموزشجهات توسعه می
ساازند و شااهد پیامادهای مثبات آ  در سراسر سازما  نهادیناه می عنوا  یک قانو باشند، آ  را به

گیرد. مؤل ه دیگر پذیر شکل میمحور به دست مدیرا  پاسخگو و مسئولیتهواهند بود. فرهن  دانش
وپرورش استا  هرمزگا  نیز مدیریت توانمند است. این مدیرا ، تأثیرگذار بر مدیریت دانش در آموزش

کنناد و معماوالب افارادی اسب، روند تولید و اشاعه دانش در سازما  را تساریع میبا ایجاد سازوکار من
آورند. چابک هستند که چابکی سازمانی در قالب مدیریت دانش را نیز برای سازما  هود به ارمغا  می

شود، وپرورش میای وی باعث بالندگی دانش در آموزشعالوه بر مدیریت توانمند که صالحیت حرفه
ی همسوساازبه فراینادها، درواقاع، توجاه باه  توجهبه فرایندهای سازمانی نیز توجه ویژه داشت. باید 

ی باا همسوساازایان  رجوعا  )والدین، دانش آموزا ، کارکناا  و ...( اسات.سازمانی با نیازهای ارباب
بارای آمیازد و عملکارد نهاایی مثبتای را آیند، در هم مییما العاتی که از مدیریت دانش به دست 

هاای انجاام کاار در آورد. فراینادهای ساازمانی، از روشوپرورش و ذین عا  آ  به ارمغا  میآموزش
گیارد. هماه های کلیدی مدیریت و است اده از دانش و تجربه را نیاز در برمیوپرورش، فعالیتآموزش

وپرورش ششده در فرایند مدیریت دانش، بدو  حمایت جدی مادیرا  و مسائولین آماوزمطالب گ ته
پذیر نخواهد بود. برای رسید  به کارایی و اثربخشی در هر سازمانی، حمایت مدیرا  بسیار مهم امکا 

های هود از روند توجه به دانش سازما ، یادگیری سازمانی را تقویت کارده و است. مدیرا  با حمایت
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ما عامل اثرگاذار دیگاری کاه ا ؛ وکنندانگیزه بیشتری برای افراد سازما  در جهت یادگیری ایجاد می
ویژه در مدیریت دانش، عامل ارزشیابی است. دارد، به های سازمانی نقش مهمیتقریباب در تمام فعالیت

ای است که در مورد اهمیت، ارزش و کاربردی بود  داناش در یافتهاین عامل درواقع، جستجوی نظام
-اشتباهات گذشته در تولید و اشاعه دانش میکند. با ارزشیابی از وپرورش قضاوت میسازما  آموزش

بینی نمود. نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج توا  جلوگیری کرد و پیامدهای آینده دانشی را پیش
پرداهتاه  داناش مدیریت مناسب الگوی تدوین که به( 1392) همکارا  و به دست آمده توسط اردال 

انسانی را در مدیریت دانش موردتوجه قرار داده بود  نیرویکه توجه به ( 1392) همکارا  و رضایی بود،
شود که های پژوهش پیشنهاد میهمسو است. بر اساس یافته (6014) پینتو و ماریو( 6019) هاکپور و
 ساازما  رو،ازایان نگریساته شاود، دانشای فردی هایحافظه عنوا به تجربه با کارکنا  و مدیرا  به
همچناین، ازآنجاکاه  .نماید است اده توانمند مدیرا  از مشاوره عنوا به نیز بازنشستگی هنگام تواندمی

شود نسبت به یاادگیری ساازمانی اقادامات مثبتای یادگیری مولد هل  دانش جدید است، پیشنهاد می
محوری و تبدیل دانش ضمنی توا  از اساتید هبره دعوت کرد تا دانشبرداشته شود. بر این اساس می

 برای مدیرا  توصیف کنند. به آشکار را
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 منابع
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