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چكيده:

پژوهش حاضر باهدف تعیین روابط علی بین مدیریت دانش و عوامل اثرگذار انجام پذیرفت .روش
پژوهش برحسب هدف ،کاربردی-بنیادی؛ برحسب نوع داده ،کمی؛ برحسب روش گرداوری دادهها و یا
ماهیت و روش پژوهش ،غیرآزمایشی  -همبستگی بود .جامعه آماری پژوهش شامل تماامی مادیرا
اداره کل آموزشوپرورش استا هرمزگا و مدیرا مدارس در سال  1397بودناد کاه باا اسات اده از
فرمول کوکرا  ،تعداد  642ن ر بهعنوا حجم نمونه انتخاب شادند .روش نموناهگیری ،چندمرحلاهای
بوده است .گرداوری دادهها با است اده از پرسشنامه محقا سااهته برگرفتاه از پرسشانامه حساینی و
همکارا ( ،)1394انجام پذیرفت .برای سنجش روایی ،از روایی صوری ،محتوا و سازه و برای سنجش
پایایی در بخش کمی از ضریب آل ای کرونباخ و پایایی ترکیبی است اده شد که مورد تائید قرار گرفتند.
تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش توصی ی (میانگین ،انحراف معیار ،چولگی و کشیدگی) و اساتنبا ی
(آزمو هایی نظیر همبستگی پیرسو ) ،مدلسازی معادالت ساهتاری (تحلیل عاملی تأییادی) انجاام
پذیرفت .نتایج تحلیل دادهها نشا داد که مؤل ههای تأثیرگذار بر مدیریت دانش شامل ،نیروی انسانی
( ،)0/99راهبردهای ساازمانی ( ،)0/99مادیریت توانمناد ( ،)0/44فرهنا دانشای ( ،)0/94فنااوری
ا العات ( ،)0/49ارزشیابی ( ،)0/44حمایت سازمانی ( ،)0/47فرایند سازمانی ( )0/44بودند کاه با
یافتههای پژوهش تأثیر معناداری بر مدیریت دانش داشتند.
واژگا کلیدی :مدیریت دانش ،آموزشوپرورش ،استا هرمزگا

 1گروه مدیریت آموزشی ،واحد بین المللی کیش ،دانشگاه آزاد اسالمی ،جزیره کیش ،ایرا
 6دانشیار گروه مدیریت دولتی ،واحد بندعباس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بندر عباس ،ایرا
 3دانشیار سازما پژوهش و برنامهریزی ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،تهرا  ،ایرا
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 -1مقدمه
رقابتپذیری سازمانی در اقتصاد جهانی ،امروزه به دانش وابسته اسات؛ و از رفای دیگار تمرکاز
دستگاههای ا العاتی در سازما ها ،نیز از مدیریت ا العات به مدیریت دانش تبدیل گردیاده اسات.
ازاینرو سازما هایی که بتوانند به صورت کارا دانش موجود در سازما هود را کسب کنناد و از آ در
راستای فرآیندهای کاری است اده نمایند ،از مزیت رقابتی هوبی نسبت به سایرین برهوردارند (ماساده و
همکارا  .)6019 ،1درواقع ،دانش ،یکی از عواملی که با توجه به ماهیتش بسیار سرنوشت سازما ها را
تحت تأثیر قرار میدهد و آ ها را به بالندگی 6و بهرهوری 3سوق میدهد ،مدیریت دانش 4است (پولین
و سوانسو .)74 :6019 ،9
بسته به اینکه دانش ازلحاظ فیزیکی در کجا قرار میگیرد ،میتوا آ را به دو نوع دانش آشکار و
دانش ضمنی تقسیمبندی کرد .پژوهشگرا  ،دانش آشکار رادانشای میدانناد کاه قابال رمزگاذاری و
کدگذاری بوده و درنتیجه میتوا آ را بهسادگی مخابره ،پردازش و منتقل و در پایگاه دادهها ذهیره
کرد .دانش ضمنی ،اما شخصی بوده و فرموله کرد آ بسیار مشکل است .این نوع از داناش کاه از
ری تسهیم تجربیات با مشاهده و تقلید اکتساب میشود ،ریشه در اعمال ،رویهها ،تعهدات ،ارزشها
و احساسات افراد داشته ،قابل کدگذاری نبوده و از ری یکزبا مخاابره نمیشاود .داناش ضامنی
بهصورت عنصری مجزا ،قابلانتقال یاا فاروش در باازار نیسات (مهادی و همکاارا .)369 :6019 ،2
امروزه ،توجه به هر دو نوع دانش در سازما ها ارزشمند تلقی میشاود و موفقیات ساازما ها تاا حاد
زیادی به توانایی تبدیل دانش ضمنی به دانش جدید ،تجلی پیدا میکند (وب.)6017 ،7
مدیریت دانش برای تولید موفقیتآمیز محصوالت جدید و نوآورانه سازما ها ضروری است (زارعی
همکارا  .)1399 ،در دو دهه اهیر ،با افزایش حجم ا العات و با افزایش دانش و سرمایههای فکری
در سازما ها و همچنین لزوم است اده مؤثر از آ ا العات در تصمیمات سازما  ،باعث ایجاد اصول و
مهارتهای مدیریتی نوینی شد تا بتوا با است اده از آ هاا چالشهاای محیطای را حال کارد .ایان
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راهبردها مدیریت دانش نام دارد (حجازی و همکارا  .)1399 ،شاناهت داناش باهعنوا یاک منباع
سازمانی و نظریههای رشد و نیز ظهور سازما های دانشبنیا  ،همگی کمک کردند تا حوزه جدیادی
از مدیریت دانش در نظامهای ا العاتی به وجود آید .این پیشرفتها نشاا مایدهاد کاه داناش در
شکلهای مختلف ،دارایی و سرمایهای انسانی اسات و سارمایهگاذاری در آ مساتقیماب باه کاالهاا و
هدمات یا فناوری باال منجر میشود (هیسالپ و همکارا  .)6014 ،1در کنار سایر عوامل تولید ،دانش
و قابلیت های ایجاد شده توسط آ نیز یکی از درآمدهای در حال افزایش سازما به شمار میرود .در
سازما ها علیرغم وجود حجم بسیار باالیی از ا العات و دانش و نیز بهکارگیری فناوریهای ناوین
ا العاتی و ارتبا ی ،ا العات الزم و کافی در اهتیار متقاضیا قرار نمیگیرد .مدیریت دانش یکی از
راهحلهای مناسب برای کسب سودمندی و کارایی در سازما ها به شمار میآید .ازاینرو ،با مشارکت
بخشهای مختلف در فرایندهای نوآوری و مدیریت دانش ،میتوا گامهای مؤثری در انتقال صحیح
و بهموقع دانش به محققا و مدیرا ازلحاظ توسعه تحقیقات برداشت (وب.)6017 ،6
درواقع ،مدیریت دانش فرایند ایجاد ،تأثیر ،ارائه ،توزیع و کاربرد دانش است کاه ایان پانج عامال
زمینه آموزش بازهورد و آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم میآورد؛ که معموالب بارای ایجااد،
نگهداری و احیا قابلیتهای سازمانی موردنظر است (بات64 :6004 ،3؛ باه نقال از تاوکلی تختمشالو،
 .)1393ازاینرو میتوا گ ت که مدیریت دانش مجموعه فعالیتها ،ابتکارها و راهکارهایی است کاه
سازما ها برای تولید ،ذهیره ،انتقال و بهکارگیری دانش جهت بهبود عملکرد سازمانی به کار میگیرند
(دونات و دیپابلو .)6019 ،حال ،میتوا گ ت که مدیریت دانش ،نقش محوری در پرورش نوآوریهای
سازمانی دارد.
توجه به مؤل هها و است اده از استراتژیهای مدیریت دانش در سازما به پیشبرد نوآوری سازمانی
کمک بسزایی میکند .یکی از این اساتراتژیهاا ،اساتراتژی انساا محور اسات کاه بار مبناای ایان
استراتژی ،باارزشترین دانش ،دانش ضمنی موجود در ذهن مردم بوده و ارتبا ات مستقیم فردبهفرد و
روابط اجتماعی نقش مهمی در آ ای ا میکند .همچنین ،میتوا به استراتژی دیگر مدیریت دانش به
نام استراتژی سیستم محور اشاره کرد .این استراتژی بر توانایی ایجااد ،ذهیاره ،باه اشاترا گذاری و
است اده از مستندات دانشی یک سازما تأکید دارد (فرهانی .)1344 ،استراتژی سوم مادیریت داناش،
استراتژی پویا است که ترکیبی از م اهیم استراتژیهای انسا محور و سیستم محور است که بر دانش
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صریح و ضمنی تمرکز دارد .ترکیب دانش ضمنی و صریح شامل به اشترا گذاری دانش نیز میشود.
به اشترا گذاری دانش ،دانش موجود را پربارتر ساهته و به ایجاد دانش جدید کمک میکند (جانسن
و اولسن6003 ،؛ به نقل از توکلی تختمشلو.)1393 ،
امروزه هر سازمانی نیازمند کسب ،هل  ،ذهیره و کاربرد دانش ،بهمثابه یکی از مهمتارین عوامال
تعیینکننده رشد و بالندگی است .عالوه بر این ،سازما ها به منظور تداوم حیات هاود ،نیازمناد تغییار
راهبردهای کسبوکار هود از رقابت مبتنی بر مقیاس به رقابت مبتنی بر سرعت ،با اسات اده از مزیات
رقابتی کاربرد دانش ،مهارت ،تخصص و فناوری هستند (آجیراپونگا و همکاارا  .)6010 ،1ساازما -
های آموزشی نیز از این امر مستثنا نیستند .آ ها ،هود متولی بهکارگیری و تولید دانش بارای جامعاه
هستند ،بنابراین ،انتظار میرود ،مادیریت داناش در ایان ساازما ها مانناد ساازما آماوزشوپرورش
به درستی انجام گردد و دانش درست در مکا و زما درست در اهتیار دانش آموزا و افراد آموزشای
قرار بگیرد تا بتوانند در مسیر پیشرفت از آ به نحو مقتضی است اده نمایند .نظام آماوزشوپرورش باا
ارکا مدیریت دانش درهمتنیده ،بهنحویکه یونسکو ،تولید دانش (پژوهش) ،انتقال دانش (آموزش) و
اشاعه و نشر دانش (هدمات) را بهعنوا سه کارکرد اصلی نظاام آماوزشوپرورش معرفای میکناد و
معتقد است که از میا سه کارکرد یادشده ،تولید دانش مهمترین کارکرد و مراکز تولید این محصول،
آموزشوپرورش است .مدار س با توجه به این کارکرد ،عامل تغییر در جوامع نیز هساتند؛ زیارا تولیاد
دانش ،فناوری جدید را ممکن میسازد و رشد و گسترش فناوریهای نوین ،چهره جوامع را روز به روز
از نو میآراید (وق ی و همکارا .)73 :1392 ،
آموزشوپرورش در هالل  60سال گذشته در سراسر دنیا ،تحت تأثیر تغییرات چشمگیر قرارگرفتاه
است و به دنبال چالشهای جدید و محیط در حال تغییر ،موضوع رهبری و مدیریت آموزشوپرورش را
پیش از پیش مورد تأکید قرار میگیرد .همگامی با این تغییرات مستلزم در پدیدههای تغییر ساریع،
رقابتپذیری ،عدم قطعیت و افزایش هطر زوال سازمانی اسات .در ایان زمیناه مایتاوا باه  9ناوع
دگرگونی اشاره نمود ،ازجمله ،آموزش به ور فزایندهای بهسوی جهانیشد به پیش میرود ،سیساتم
آموزش با ویژگیهای یک بازار توسعه مییابد ،هزینههای عمومی جوابگوی افزایش شمار دانشجویا
نیستند ،نگرانی در مورد کی یت در آموزش افزایشیافته است و برنامههای درسی به ور فزایندهای به
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سمت شغل محوری به پیش میرود (اندرس و چودهاری .)6019 ،1این چالشها ،توجاه باه مادیریت
دانش را در آموزشوپرورش بیشازپیش پررن میسازد.
عالوه بر توجه به مؤل ههای مدیریت دانش و راهکارهایی که میتوا به این مؤل اه دساتیافت،
نکات دیگری نیز در سازما آموزشوپرورش باید مدنظر قرار گیرد .سازما آموزشوپرورش یکنهااد
رسمی و عمومی است ،بنابراین با جامعه و سازما های دیگار در تعامال اسات .افارادی کاه در ایان
سازما نیز رفت وآمد دارند ،از دل همین جامعه هستند ،پس عوامل متعاددی در درو و بیارو ایان
نظام را تحت تأثیر هورد قرار میدهد .این عوامل میتوانند بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم بر مدیریت
دانش در این سازم ا مؤثر باشند .پژوهشگرا در مورد عوامل مؤثر بر مدیریت داناش ،پژوهشهاایی
انجام دادهاند که به ذکر چندی ،بسنده میشود .یکی از مؤل ههای تأثیرگذار که بسیار در این ساازما
مهم است و درواقع عامل اصلی بهکارگیری ،ح ظ و انتقال دانش در سازما آموزشوپرورش میباشد،
عامل نیروی انسانی است .پاپا و همکارا  ،)6014( 6بیا میکنند که نیروی انسانی تأثیر بسازایی بار
فرایندهای مدیریت دانش میگذارد .راهبردهای سازمانی ازجمله مؤل ههای دیگری است که میتواناد
مدیریت دانش در سازما آموزشوپرورش را تحت تأثیر قرار دهد .گاگنه )6014( 3به این نکته اشااره
میکند و عنوا میکند که مدیرت دانش ،تحت تأثیر استراتژیهای سازمانی تغییار میکناد .فنااوری
ا العات ،عامل دیگر تأثیرگذار است .فناوری ا العات ،عاملی اسات کاه در دنیاای اماروز بار تماام
فرایندهای سازمانی تأثیر میگذارد و موجب پیامدهای مختل ی در سازما ها میشاود .اماروزه بادو
است اده از فناوری ا العات سازما ها نمیتوانند به موفقیت دست یابند و الزمه کسب مزیات رقاابتی
در سازما ها است .کاسمپساپ )6014( 4به این نکته اشااره میکناد و عناوا مایدارد کاه فنااوری
ا العات فرایند هل دانش تا بهکارگیری آ را تسهیل میکند .برهی از پژوهشگرا نیز مانند جیوتی
و همکارا  ،)176 :6019( 9باه نقاش فرهن ساازمانی بار مادیریت و تساهیم داناش در ساازما ها
اشارهکردهاند.
در راستای موضوع پژوهش حاضر ،اردال و همکارا ( )1392به تدوین الگوی مناساب مادیریت
دانش پرداهتند و حوزههای دانش بازاریابی ،مدیریت ریسک ،مدیریت مشتری و منابع انسانی را ماورد
شناسایی قرار دادند .رضایی و همکارا ( ،)1392نیز در پژوهشی عنوا کردند کاه نیاروی انساانی و
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توجه به آموزش آ در فرایند مدیریت دانش بسیار حائز اهمیت است و همچنین عنوا کردند که بین
مدیریت دانش و نوآوری کارکنا رابطاه معنااداری وجاود دارد .عنباری و همکاارا ( )6019نیاز در
پژوهشی نشا داد سازما های آموزشی ابزار اصلی جامعه برای پیگیری مستمر دانش هساتند .نقاش
مدیریت دانش در مؤسسات آموزشی مهم است ،بنابراین میتوا گ ت کاه عملکارد اصالی ساازما
آموزشی ،مدیریت دانش است .از ری ت کر سیستماتیک کاربرد مدیریت دانش در سازما آموزشای
میتواند به ور جداگانه شناسایی شده و در بخشهای اداری ،تحقی  ،آموزش (فرآیندهای آماوزش و
یادگیری) ،هدمات دانشجویی و زیر دساتگاههای مناابع انساانی موردمطالعاه قارار گیارد .اسات اده از
دستگاههای مدیریت کی یت و اصول در مؤسسات آموزشی میتواند منجر به انعطافپذیری بیشاتر در
تصمیم گیری ،ارتقاء فرایندهای آموزشی و یادگیری ،دسترسی به منابع علمی ،ایجااد شابکه ارتباا ی
مؤثر و داهلی ،همکاری در دانش آموزا و دانشپژوهاا و بهباود در کی یات و کمیات فعالیتهاای
پژوهشاای در مؤسسااات آموزشاای شااود ،بااینحااال ،دسااتیابی مااؤثر و کارآمااد ماادیریت دانااش در
آموزشوپرورش ،با چالشهایی مواجه است .عالوه بر این ،ماریو پینتو )6014( 1در پژوهشی شیوههای
دانش و ابزار برای پیوند داد افراد (دانش آموزا  ،معلماا  ،محققاا  ،کارکناا دبیرهاناه ،نهادهاای
هارجی) و ترویج اشترا دانش در چندین فرایند کلیدی و هدمات در موسساه آماوزش عاالی مانناد
فرایندهای تحقی  ،فرایندهای یادگیری ،دانش آماوزا و فار التحصایال هادمات ،هادمات اداری و
فرایندها و برنامهریزی و مدیریت استراتژیک را در قالب چارچوبی جامع مطرح کردند.
در کشور ما ،برای اولین بار در برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور که بارای
سالهای  1349تا  1344راحیشده است ،توسعه مبتنی بر دانایی بهعنوا یک راهبرد اصلی جهات
رسید به توسعه پایدار در برنامه گنجاندهشده است ،بدین معنی که در سازمانی مانند آموزشوپرورش
که پرچمدار تولید و تسهیم دانش در کشور است باید داناایی محاوری و مادیریت داناش را باهعنوا
راهبرد اساسی هود مدنظر قرار دهد و بسترهای الزم را جهت هل  ،تسهیم ،انتقال و بهکارگیری دانش
در سازما  ،به کار بندد .این در حالی است که آنچه شاهد آ هستیم ،مت اوت باا راهبارد تعیینشاده
میباشد .آماوزشوپرورش ماا هناوز بهصاورت سانتی اداره مایشاوند ،نظاام فنااوری ا العاات در
آموزشوپرورش ما وضعیتی مناسب ندارد ،همه کاستیهای ذکرشده ضرورت تحاول همهجانباه را در
نظام علمی ،آموزشوپرورش کشور و حرکت آنا بهسوی دانایی مداری را ها رنشا میسازد ،ازاینرو
بررسی شرایط و ویژگیهای آموزشوپرورش بهمنظور هدایت آ ها بهسوی دانایی مداری اجتنابناپذیر
1 Mário Pinto
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میباشد (جباری و آسوده .)1399 ،از بین واحدهای آموزشوپرورش در استا های کشور ،واحد اساتا
هرمزگا  ،به دلیل محرومیت منطقه ،از توجه هاصی برهوردار است .این واحد ،باوجود تالشهایی که
کارکنا و مدیرا آموزشی استا در جهت دانشافزایی به کار میبندند ،باه نظار میرساد از عادالت
آموزشی فاصله گرفته است .این واحد سازمانی با چالشهای بسیاری در زمینه مدیریت داناش مواجاه
است .یکی از این چالشها ،عدم وجود امکانات اولیه مناسب برای دانش آموزا اسات .عادمحمایات
مدیرا  ،عدم وجود سرمایه اجتماعی باال در اکثر هانوادههاا نسابت باه داناش تولیادی در مادارس و
عدم حمایت والدین از این امر ،عدم توجه به راهبردهای موجود در سند تحول بنیاادین و ساند برناماه
درسی ملی ،باوجود تأکیداتی که در این اسناد نسبت به تولید و بهکارگیری داناش شاده اسات ،عادم
وجود جو دانشپرور در این استا و از همه مهمتر محرومیت داشتن نسبت به تجهیزات فناورانه نوین
و پویا ،این سازما را در فرایند مادیریت داناش باا مشاکل مواجاه کارده اسات .ازایانرو ،ساازما
آموزشوپرورش این استا نیازمند ،تغییر اساسی در فرایند مدیریت دانش است .این فرایناد میتواناد
پیامدهای مثبتی برای این سازما در واحدها و سطوح مختلف داشته باشد؛ بنابراین یک مدل کلنگر
که تمام موارد مانند مؤل ههای مدیریت دانش ،عوامل اثرگذار و علی و سازوکارها ،بساترها و مواناع را
مدنظر قرار دهد ،به نظار حیااتی اسات .در پاژوهش حاضار ،پژوهشاگر بهقصاد کماک باه سیساتم
آموزش وپرورش در جهت توسعه و بالندگی آموزش و رسید به وضعیت مطلوب بنا بر آنچاه در ساند
تحول بنیادین و سند چشمانداز بیستساله عنوا شده ،به این سؤال اساسی پاسخ میدهاد کاه رواباط
علی بین عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش و بعد مدیریت دانش چگونه است؟
 -6روششناسی پژوهش
روش پژوهش :ازآنجاکه پژوهش حاضر به دنبال تعیین روابط علی بین مادیریت داناش و عوامال
اثرگذار در اداره کل آموزشوپرورش میباشد ،روش پژوهش بر مبنای ماهیت دادهها کمای ،از حیاث
بعد محیط ،از نوع کتابخانهای -میدانی و از نظر هدف کاربردی ،از نظر زما مقطعای و از نظار روش
اجرای پژوهش توصی ی-همبستگی است.
جامعه آماری ،روش نمونهگیری و حجم نمونه
جامعۀ آماری این پژوهش ،شامل تمامی مادیرا اداره کال آماوزشوپرورش اساتا هرمزگاا و
مدیرا مدارس بود که با است اده از فرمول کوکرا  ،تعداد  642ن ار از مادیرا مادارس و مساؤولین
آموزشوپرورش استا هرمزگا بهعنوا حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند .البته جهت تعمیمپذیری
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بیشتر و اینکه در تحلیل عاملی هرچه حجم نمونه بیشتر باشد دقات نتاایج بااالتر اسات و همچناین
جلوگیری از ریزش حجم نمونه  640پرسشنامه بین آزمودنیها توزیع شد .الزم باه ذکار اسات کاه 4
پرسشنامه به دلیل ناقص بود کنار گذاشته شد و عملیات آماری بر روی  676آزمودنی انجام شد .در
این پژوهش برای انتخاب نمونههای آماری از روش نمونهگیری چندمرحلهای بهقرار زیر است ادهشاده
است.
مرحله اول :ابتدا از بین ادارات آموزشوپرورش نواحی ،منا و شهرستا های استا هرمزگا 7 ،
اداره به صورت تصادفی انتخاب شد که این ادارات شاامل اداره مادیریت آماوزشوپرورش شهرساتا
بندرلنگه؛ مدیریت آموزشوپرورش ناحیه دو بندر عباس؛ مدیریت آموزشوپرورش شهرستا جاساک؛
مدیریت آموزشوپرورش شهرستا قشم؛ اداره آموزشوپرورش منطقه کیش؛ مدیریت آموزشوپرورش
شهرستا میناب؛ اداره آموزشوپرورش منطقه هرمز بودند.
مرحله دوم :از هر اداره  39مسئول آموزشوپرورش بهصورت تصادفی انتخاب شد.
مرحله سوم :از هر اداره منتخب یک مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شد.
مرحله چهارم :از هر مدرسه منتخب مدیر آ مدرسه بهعنوا شرکتکننده در پاژوهش مشاارکت
کرد.
ابزار گرداوری دادهها و پایایی و روایی
در این پژوهش بهمنظور گردآوری دادهها از روش کتابخانهای و پرسشنامه محق ساهته اسات اده
شد.
در این پژوهش بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشانامهای محقا سااهته برگرفتاه از پرسشانامه
حسینی و همکارا ( )1394است اده شد کاه باا نظرسانجی از مادیرا اداره کال آماوزشوپرورش و
مدیرا مدارس استا هرمزگا  ،تکمیل شد .گویههای پرسشنامههای این پژوهش شامل دو قسامت
است:
الف) گویههای عمومی :در سؤالهای عمومی هدف کساب ا العاات کلای و جمعیات شاناهتی
پاسخگویا است .این قسمت شامل پنج سؤال است و مواردی مانند جنسیت ،وضاعیت تأهال ،سان،
تحصیالت ،سابقه کار و نوع شغل مطرحشدهاند.
ب) گویههای تخصصی (پرسشنامه محق ساهته):
پرسشنامه اول ،شامل  39گویه با یف پنج گزینهای لیکرت میباشد که با مرور مباانی نظاری و
عملی و نیز اقتباس از پرسشنامه محق ساهته حسینی و همکاارا ( ،)1394تدوینشاده اسات .ایان
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پرسشنامه شامل هشت مؤل ه نیروی انسانی ( 7گویه) ،راهبردهای سازمانی ( 7گویه) ،مدیریت توانمند
( 3گویه) ،ارزشیابی ( 3گویه) ،فرهن دانشی ( 9گویه) ،فرایندها ( 3گویه) ،فناوری ( 2گویه) و حمایت
سازمانی ( 9گویه) است .این گویهها از نوع بسته و از یف  9گزینهای لیکرت میباشد .الزم باه ذکار
است ،در زما توزیع پرسشنامه پژوهشگر در محل حضورداشته و بهصاورت شا اهی جهات روشان
شد مطلب و گویههای پرسشنامه به رفع ابهام برای آزمودنیها مبادرت ورزیده است.
در این پژوهش بهمنظور محاسبه روایی از روایی صوری ،محتاوایی و ساازه اسات اده شاد .روایای
ظاهری پرسشنامه نهایی بهدوراز ایرادات ویرایشی ،شکلی ،امالیی و  ...به کمک پژوهشگر ،چند ن ار
از اعضای نمونه ،استاد راهنما و مشاور تدوین گردید .برای بررسی روایی محتاوایی 1از نظار هبرگاا
است اده شد.
روایی سازه 6از دو قسمت روایی همگرا و واگرا تشکیلشده است.
تستهای روایی همگرا (تأییدی) :تستهایی که بارای سانجش روایای همگارا باه کاار مایرود
عبارتاند از .1 :همه بارهای عاملی معنادار باشد؛  .6بارهای عاملی باالی  ./9باشد و بهتر اینکه باالی
 ./7باشد؛ ( AVE .3میانگین واریانس استخراجشده )3بزرگتر از  ./9باشد؛  .4پایایی ترکیبی بزرگتر
از میانگین واریانس استخراجشده باشد که تمام موارد در این پژوهش تائید شد .در جادول  1ضارایب
میانگین واریانس استخراجشده ،آل ای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرها آورده شده است و میتوا این
دو ضریب را باهم مقایسه کرد:

1 Content Validity
6 Construct Validity
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جدول  -1ضریب میانگین واریانس استخراجشده و ضریب پایایی پرسشنامه محق ساهته
شاهص آل اااای
کرونباخ
متغیر
0/74
نیروی انسانی
راهبرد سازمانی 0/43
مدیریت توانمند 0/40
فرهن دانشی 0/44
فناوری ا العات 0/46
0/40
ارزشیابی
حمایت سازمانی 0/41
فرایند سازمانی 0/49

CR

0/44
0/44
0/49
0/42
0/49
0/46
0/44
0/44

1 ASV MSV AVE
0/23
0/99
0/23
0/99
0/29
0/23
0/99
0/92

0/46
0/39
0/37
0267
0231
0236
0234
0240

0/30
0/30
0/36
0269
0264
0230
0236
0269

6

0/72
0/40
0/46
0/90
0/40
0/43
0/32
0/31

3

ااااا اااا
 0/46اااا
0/79 0/39
0/91 0/42
0/39 0/36
0/46 0/32
0/34 0/39
0/93 0/.46

7

4

9

2

اااا
اااا
اااا
0/77
0/40
0/49
0/41
0/40

اااا
اااا
اااا
اااا
0/41
0/41
0/39
0/46

اااا اااا ---
اااا اااا ---
اااا اااا ---
اااا اااا ---
اااا اااا ---
 0/79اااا ---
--- 0/74 0/30
0/72 0/41 0/49

با توجه به جدول فوق میتوا گ ت :پایایی ابعاد مورد تائید است زیارا آل اای کرونبااخ و ضاریب
پایایی ترکیبی باالی  027است و همچنین  AVE>029است .روایی همگارا ماورد تائیاد اسات ،زیارا
1
CR>027؛ CR>AVE؛  AVE>029و همین ور روایی واگرا نیز مورد تائیاد اسات زیارا < MSV
 AVEو.6ASV < AVE
تست روایی واگرا (تشخیصی)
آزمو فورنل و الرکر :این شاهص از ترکیب جداول مقادیر همبساتگی باین متغیرهاای پنهاا و
متوسط واریانس استخراجشاده بهدساتآمده .در جادول زیار مقایساه ریشاه دوم میاانگین واریاانس
استخراجشده هر سازه با مقادیر ضرایب همبستگی بین سازهها آورده شده است.
پایایی :در این پژوهش برای محاسبه پایایی از ضریب آل ای کرونباخ و پایایی ترکیبی است اده شد.
هما ور که در جدول  1قابلمشاهده است میزا ضریب آل ای کرونباخ و ترکیبی برای همه مؤل ه-
های مدیرت دانش در سازما آموزشوپرورش هرمزگا باالتر از  027است .البته باید توجه داشت که
پیش تست آل ای کرونباخ بر روی  30آزمودنی جداگانه انجام شد و بعدازاینکاه دریاافتیم همبساتگی
درونی سؤاالت مناسب است پرسشنامه نهایی برای سایر آزمودنیها توزیع شد.

)1 Maximum Shared Squared Variance (MSV
)6 Average Shared Squared Variance (ASV

4
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روش تجزیهوتحلیل دادهها
برای تجزیهوتحلیل دادهها ،با توجه به سؤالهای پژوهش از روشهای آمار توصی ی و اساتنبا ی
است اده شد .در بخش توصی ی برای متغیرهای جمعیت شناهتی که دادههای آ از پرسشنامه به دست
آمد میانگین ،انحراف معیار ،جداول توزیع فراوانی و نمودار برای هریک از متغیرها ارائه شاد کاه ایان
فرآیند توسط نرمافزار  SPSSانجامشده است.
در بخش استنبا ی آزمو فرضیههای پژوهش باا اسات اده از نرمافزارهاای  SPSSو هامچناین
 Lisrelصورت پاذیرفت .نتاایج نرمافازار  Lisrelدر قالاب روش مادلساازی معاادالت سااهتاری1
مورداست اده قرار گرفت .همچنین از آزمو های آمار استنبا ی دیگر نظیر تحلیال عااملی اکتشاافی و
آزمو تی تک نمونهای نیز بهره گرفته شد.
 -3یافتههای پژوهش
در این بخش دادههای پژوهش با است اده از روشهای علمی در یک بخش مورد تحلیل و ارزیابی
قرار میگیرد؛ اما قبل از تجزیهوتحلیل دادهها پیشپردازش دادهها موردبررسی قرار گرفت.
نتایج نشا داد در برهی از گویهها گمشدگی ات اق افتاده است؛ بنابراین ،برای رفع این مشاکل از
روش میانه برای جایگذاری مقادیر آ ها است اده شد و تمام دادههای م قوده جایگزین شاد .باهمنظور
شناسایی دادههای پرت از گراف باکس پالت 6است اده شد که نتایج نشا داد هیچ داده پرتای وجاود
ندارد .عالوه بر اینها در نرمافزار اکسل برای حذف آزمودنیهای بیت اوت انحراف معیار هر آزماودنی
در پاسخ به یک پرسشنامه محاسبه شد که نتایج نشا داد انحراف معیار پاسخ هر یاک از آزمودنیهاا
به سؤالهای پژوهش کمتر از  023نیست و بنابراین هیچ آزمودنی حذف نشد.
تعیین روابط علی بین مدیریت داناش در اداره کال آماوزشوپرورش اساتا هرمزگاا و عوامال
تأثیرگذار بر آ .
قبل از ارائه الگو ،همبستگی بین مدیریت دانش با عوامل مؤثر بر آ موردبررسی قرارگرفته و نتایج
آ در جدول زیر آورده شده است.

1 Structural Equation Modelling
6 Boxplot
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جدول  :6همبستگی بین مدیریت دانش با عوامل مؤثر بر آ
مؤل ه نیروی انسانی
راهبردهای سازمانی
مدیریت توانمند
ارزشیابی
فرهن

دانشی

فرایندها
فناوری
حمایت سازمانی

همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری
همبستگی
سطح معناداری

مدیریت دانش
**02462
02000
**02444
02000
**02777
02000
**02779
02000
**02799
02000
**02722
02000
**02742
02000
**02749
02000

هما ور که از جدول فوق مشخص اسات ،عالمات ** نشاا دهندهی وجاود همبساتگی باین
متغیرهای پژوهش در سطح  0201را نشا میدهد؛ یعنی ،بین مدیریت دانش با عوامال ماؤثر بار آ
رابطه مستقیم وجود دارد .پس از رسم ساهتار ،اضافه نماود قیاود مادل و انتخااب روش ماکسایمم
درستنمایی ،مدل اجراشده و نمودار مسیر برازش شکلهای زیر به دست آمد .شاکلهای زیار نماودار
مسیر برازش شده به دادهها را نشا میدهد .هما گونه که شاهصهای هی-دو و  RMSEAنشاا
میدهند ،مدل بارازش مناسابتری را باه دادههاا ارائاه میکناد .هروجیهاای الگاو در جادول زیار
موردبررسی قرارگرفته است.
جدول  :3شاهصهای برازش تحلیل مسیر مدل
نام شاهص
Chi-square/df
( RMSEAریشه میانگین هطای برآورد)
( CFIبرازندگی تعدیلیافته)
( NFIبرازندگی نرم شده)
( GFIنیکویی برازش)
( AGFIنیکویی برازش تعدیلشده)

مقدار
6223
02099
0294
0292
0293
0291

شاهصهای برازش
حد مجاز
کمتر از 3
کمتر از 021
بزرگتر از 029
بزرگتر از 029
بزرگتر از 029
بزرگتر از 029

هما گونه که مشاهده میشود شاهصهای برازش الگو در وضعیت مطلوبی قرارگرفته است.
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شکل  :1مدل ساهتاری پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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شکل  :6مدل ساهتاری پژوهش در حالت معناداری ضرایب
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هما ور که در شکلهای باال نشا دادهشده است ،کلیهی مقادیر پارامترهای مربوط به مدل باه
همراه بارهای عاملی و ضرایب مسیر نشا دادهشده است که در جدول زیار بهصاورت هالصاه آورده
شده است.
جدول  :3برآوردهای مربوط به مدل
مسیر
مؤل ه نیروی انسانی
راهبردهای سازمانی
مدیریت توانمند
ارزشیابی
فرهن دانشی
فرایندها
فناوری
حمایت سازمانی










مدیریت دانش

ضریب مسیر
0299
0299
0244
0244
0294
0244
0249
0247

مقدار t
11247
11244
10241
11233
11244
11234
11290
10224

وضعیت
پذیرفته شد
پذیرفته شد
پذیرفته شد
پذیرفته شد
پذیرفته شد
پذیرفته شد
پذیرفته شد
پذیرفته شد

بنابراین ،با توجه به شکلهای باال چنین استنباط میشود که فرضیه تأثیرپذیری (مثبت) مادیریت
دانش از عوامل مؤثر بر آ (مؤل ه نیروی انسانی ،راهبردهای سازمانی ،مادیریت توانمناد ،ارزشایابی،
فرهن دانشی ،فرایندها ،فناوری و حمایت سازمانی) پذیرفته میشود.
 -4بحث و نتیجهگیری
بیشک ،در سازما های مدر مانند سازما های آموزشی ،نیاز باه تمرکاز بار ماادیریت دانااش
بیشازپیش حس میشود .چراکه دانش سازمانی که شامل دانش آشکار و ضمنی افراد درو ساازما
است ،بهعنوا یک دارایی محاسبه میشود .صاحبنظرا مختل ی در مورد مدیریت دانش نظر دادهاند
و همگی بهات اق ،آ را یکی از فرایندهای تأثیرگذار بر بهرهوری سازمانی عنوا کردهاند .در سازمانی
مانند آموزشوپرورش ،فرایند مدیریت دانش میتواند با ارائه ساازوکارهای الزم جهات بهباود اوضااع
دانشی به کمک فناوری ا العات ،مدیرا و کارکنا را بیشازپیش به تولیاد داناش و تساهیم آ در
سراسر سازما حساس کند .این حساسیت دانشی است که باعث تولیاد بیشاتر و هلا داناش جدیاد
می شود .در پژوهش حاضر به عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش و روابط علی بین این دو پرداهته شاد.
بر این اساس ،با یافتاههای پاژوهش عناوا شاد کاه  4عامال مهام بار مادیریت داناش اداره
آموزشوپرورش این استا تأثیرگذار هستند .اولین عامال شناساایی شاده فنااوری ا العاات اسات.
یافتههای پژوهش نشا دادند که این عامل ،از اولویت بیشتری نیز نسبت به سایر مؤل ههای برهوردار
اساات .فناااوری ا العااات در بااین همااه پدیاادههای نوظهااور کااه امااروزه سااازما آموزشاای ماننااد
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آموزشوپرورش استا هرمزگا را احا ه کردهاند ،تغییرات زیادی را در دو دهه اهیر در سیستمهاای
مدیریت دانش ایجاد کرده و شرایط را برای مدیرا  ،کارکنا  ،مصرفکنندگا و نیز ذین عا آساا تر
نموده و همچو رهبری ،ساهتار و فرهن منجر به توانمندسازی فرآیند مدیریت دانش شده است .در
آموزشوپرورش استا هرمزگا  ،نیز ،مدیریت دانش بهعنوا مجموعهای از فعالیاتهاای مارتبط باا
تولید ،تدوین و انتقال دانش مطرحشده اسات .هادف ابزارهاای مادیریت داناش ،کماک باه فرایناد
جمعآوری و تشکیل دانش گروهی بهمنظور در دسترس قرار داد آ بهصورت اشاتراکی در ساازما
است .این ابزارها میتوانند از ری ارتبا ات شبکهای ،انتقال فناورانه به یک مسیر و تبدیل دانش به
شناهت بر جریا دانش تأثیرگذار باشند .آموزشوپرورش میتواند از وجود فناوریهاا بارای مادیریت
سرمایههای فکری هود بهرهبرداری کند .نوآوریهای جدید در فناوری ا العات با در دساترس قارار
داد شبکههایی با سرعتباال ،امکا تولید و مدیریت مقادیر زیادی از ا العاات را متناساب باا نیااز
کاربرا و در راستای اهداف توسعه فراهم میآورند و نقش مهمی در انجام تحقیقات علمی و فنی ای ا
میکند .همچنین ،دسترسپذیری شبکه جهانی وب در تقویت انتقال و جابجایی مدیریت دانش بسیار
مؤثر است .تکنولوژیهای الکترونیکی اگر هوب به کار گرفته و اجرا شوند ،پایگاه جامعی از دانش را به
وجود میآورند که تعاملی و قابلدسترس سریعاند و ارزش فوری برای مدیرا سازما دارند .اینترنات
محیط مناسبی برای اشترا ا العات پویا و متصلبههم است .ساهتار فرا متنی شبکه ،مرور ا العات
را تسهیل میکند .با توجه باه اهمیات ایان مؤل اه در فرایناد مادیریت داناش ،فنااوری ا العاات و
استراتژیهای دانش ،نیاز به همکاری با همدیگر دارند .تمرکز اصلی باید بر دریافت ا العات صاحیح
از افراد مطمئن در زما مناسب باشد .مؤل ه دیگر تأثیرگاذار بار مادیریت داناش کاه از اولویات دوم
برهوردار است ،مؤل ه نیروی انساانی اسات .ایان مؤل اه در پیادهساازی مادیریت داناش در ساازما
آموزشوپرورش از اهمیت بسیاری برهوردار است .هما ور که از فرایند مدیریت داناش بار میآیاد،
مدیریت دانش یک استراتژی است که باید در سازما ایجاد شود تا ا مینا حاصل گردد کته داناش
به افراد مناسب در زما مناسب ارائه میشود و افراد آ دانش را تساهیم کارده و از ا العاات بارای
اصالح عملکرد است اده میکنند؛ اما باید به این نکتاه توجاه داشات کاه مناابع ساازمانی دانشهاای
نه تهای دارند که باید با سازوکار مدیریت دانش آشکارشده و در چرهه یادگیری سازمانی قرار گیرناد.
منابع انسانی توانمند و دانشی تأثیر شگرفی بر یادگیری دانش ،تولید آ و تساهیم آ دارناد .درواقاع،
منابع انسانی ،سرمایههای دانشی هستند که با مدیریت درست ،میتوانند بهعنوا مزیت رقاابتی یاک
سازما تبدیل شوند.
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مؤل ه سوم تأثیرگذار در مدیریت دانش در آموزشوپرورش استا هرمزگا  ،راهبردهای ساازمانی
است .راهبردهایی که به مدیریت دانش کمک میکند تا بتواند بهدرستی در سراسر سازما توزیع شود
و فعالیت کند .یکی از این راهبردهاا ،راهبارد مادیریت سارمایههای فکاری ساازما اسات؛ کاه بار
بهکارگیری و ارتقای سرمایه هایی که از قبل در سازما وجود دارند ،تأکید دارد .راهبرد مسئولیت برای
سرمایه دانش فردی که از کارکنا حمایت و آ ها را ترغیب میکناد تاا مهارتهاا و داناش هاود را
توسعه دهند و دانش هود را با یکدیگر در میا گذارند ،راهبارد دیگاری اسات کاه در مسایر فرایناد
مدیریت دانش کمککننده است .راهبرد دانش مشتری -محور نیاز کاه باهادف در ارباابرجوع و
نیازهای آ ها بکار گرفته میشود تا هواسته آ ها بهدقت فراهم شود ،نیز از راهبردهایی است کاه باه
فرایند درست مدیریت دانش در سازما آموزشوپرورش کماک میکناد؛ اماا عاالوه بار مؤل اههای
ذکرشده ،نباید از نقش فرهن دانشی در آموزشوپرورش غافل شد .فرهن دانشی ،فرهنگای اسات
که با هود ارزشها ،باورها ،هنجارها و آدابدانشی را به هماراه دارد و مادیرا را در مسایر تساهیم و
انتقال دانش به اعضای تازهوارد و سایر کارکنا یاری میرساند .فرهن دانشی بار انعطافپاذیری و
سازگاری در برابر دانش جدید و فناوریهای نوین ارتبا ی و ا العاتی تأکید دارد و سازما را در تمام
جهات توسعه میدهد .مدیرانی مجموعه آموزشوپرورش استا هرمزگا  ،اگر فرهن دانشی داشاته
باشند ،آ را بهعنوا یک قانو در سراسر سازما نهادیناه میساازند و شااهد پیامادهای مثبات آ
هواهند بود .فرهن دانشمحور به دست مدیرا پاسخگو و مسئولیتپذیر شکل میگیرد .مؤل ه دیگر
تأثیرگذار بر مدیریت دانش در آموزشوپرورش استا هرمزگا نیز مدیریت توانمند است .این مدیرا ،
با ایجاد سازوکار مناسب ،روند تولید و اشاعه دانش در سازما را تساریع میکنناد و معماوالب افارادی
چابک هستند که چابکی سازمانی در قالب مدیریت دانش را نیز برای سازما هود به ارمغا میآورند.
عالوه بر مدیریت توانمند که صالحیت حرفهای وی باعث بالندگی دانش در آموزشوپرورش میشود،
باید به فرایندهای سازمانی نیز توجه ویژه داشت .توجه به فراینادها ،درواقاع ،توجاه باه همسوساازی
سازمانی با نیازهای اربابرجوعا (والدین ،دانش آموزا  ،کارکناا و  )...اسات .ایان همسوساازی باا
ا العاتی که از مدیریت دانش به دست میآیند ،در هم میآمیازد و عملکارد نهاایی مثبتای را بارای
آموزشوپرورش و ذین عا آ به ارمغا میآورد .فراینادهای ساازمانی ،از روشهاای انجاام کاار در
آموزشوپرورش ،فعالیتهای کلیدی مدیریت و است اده از دانش و تجربه را نیاز در برمیگیارد .هماه
مطالب گ تهشده در فرایند مدیریت دانش ،بدو حمایت جدی مادیرا و مسائولین آماوزشوپرورش
امکا پذیر نخواهد بود .برای رسید به کارایی و اثربخشی در هر سازمانی ،حمایت مدیرا بسیار مهم
است .مدیرا با حمایتهای هود از روند توجه به دانش سازما  ،یادگیری سازمانی را تقویت کارده و
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انگیزه بیشتری برای افراد سازما در جهت یادگیری ایجاد میکنند؛ و اما عامل اثرگاذار دیگاری کاه
تقریباب در تمام فعالیتهای سازمانی نقش مهمی دارد ،بهویژه در مدیریت دانش ،عامل ارزشیابی است.
این عامل درواقع ،جستجوی نظامیافتهای است که در مورد اهمیت ،ارزش و کاربردی بود داناش در
سازما آموزشوپرورش قضاوت میکند .با ارزشیابی از اشتباهات گذشته در تولید و اشاعه دانش می-
توا جلوگیری کرد و پیامدهای آینده دانشی را پیشبینی نمود .نتایج حاصل از پژوهش حاضر با نتایج
به دست آمده توسط اردال و همکارا ( )1392که به تدوین الگوی مناسب مدیریت داناش پرداهتاه
بود ،رضایی و همکارا ( )1392که توجه به نیروی انسانی را در مدیریت دانش موردتوجه قرار داده بود
و هاکپور ( )6019و ماریو پینتو ( )6014همسو است .بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود که
به مدیرا و کارکنا با تجربه بهعنوا حافظههای فردی دانشای نگریساته شاود ،ازایانرو ،ساازما
میتواند هنگام بازنشستگی نیز بهعنوا مشاوره از مدیرا توانمند است اده نماید .همچناین ،ازآنجاکاه
یادگیری مولد هل دانش جدید است ،پیشنهاد میشود نسبت به یاادگیری ساازمانی اقادامات مثبتای
برداشته شود .بر این اساس میتوا از اساتید هبره دعوت کرد تا دانشمحوری و تبدیل دانش ضمنی
به آشکار را برای مدیرا توصیف کنند.
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