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چكيده

هـاي مـديريت دانـش در آمـوزش و پـرورش      هدف از اين پژوهش تعيين ميزان استقرار مؤلفـه  

جامعـه  . ر گـردآوري اطالعـات پرسـشنامه بـوده اسـت          روش تحقيق پيمايشي و ابزا    . منطقه مرند است  

 نفر بـه روش  190آماري شامل كليه مديران مدارس ابتدايي، راهنمايي، و متوسطه منطقه مرند است كه          

گانـه مـديريت   هاي ششها نشان داد در بين مؤلفهيافته. تصادفي به عنوان نمونه انتخاب شدند     -ايطبقه

» نظام پـاداش و تـشويق مـديريت دانـش    « بيشترين و »يريت دانشها و راهبردهاي مدسياست«دانش، 

همچنين تفـاوتي بـين     . باشد مي 3/3ميانگين استقرار مديريت دانش     . اندكمترين ميزان استقرار را داشته    

ديدگاه مديران بر اساس جنسيت، سن، سابقه خدمت، نوع مدرسه، و شهري و روستايي در خـصوص                  

كه ميزان استقرار مديريت دانش از نظـر مـديران   در حالي. جود نداشتميزان استقرار مديريت دانش و

.داراي مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر بيشتر بوده است

ردهـا، نظـام رهبـري، نظـام     هـا و راهب  آموزش و پـرورش، سياسـت   مديريت دانش،  :واژه هاي كليدي  

نظام آموزش ارتباطي، 

مقدمه 

هاي معاصر سبب شده اسـت تـا    ارزش براي سازماناهميت دانش به عنوان يك دارايي با   

هاي ها و چالش  برداري، اداره صحيح و ارتقاي آن به يكي از مسئوليت         نحوه كسب، توسعه، بهره   

محـور بـه جـاي      هاي دانـش  امروزه با تأكيد فزاينده بر سازمان     . ها تبديل شود  اصلي اين سازمان  

مين، سرمايه و نيروي كار به عنوان عوامل توليد         محور، دانش از عواملي مثل ز     هاي توليد سازمان

 هـدف ادارة  .ايي براي اداره كردن مؤثر آن استهجوي راهوپيشي گرفته و مديريت در جست

 تبريزاستاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد*

استاديار دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند**

دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز***
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هاي فيزيكي و مـادي اسـت كـه امـري عـادي تلقـي               ها همانند ادارة دارايي   اين جنبه از سازمان   

يك منبع قدرت و نفوذ ذخيره شده است       در هر سازماني دانش به عنوان       ). 1384متقي،(شود  مي

.آيـد و قدرت دانش در ارتباطات و كاربرد به عنوان يك نيروي مثبـت و خـالق بـه شـمار مـي      

. بلكـه چگونـه مـديريت كـردن آن اسـت       ،امروزه مشكل، چگـونگي كـسب اطالعـات نيـست         

. يابنـد يوري دسـت مـ     به سطح بااليي از بهـره      ،كنندهايي كه دانش خود را مديريت مي      سازمان

تواننـد تـصميمات بهتـري اتخـاذ كننـد،      ها با دسترسي بيشتر به دانش كاركنان خود مـي         سازمان

نهايـت، يـك  فزاينـد و در ها بير كارها كاسته و بر نوآوريسازي كنند و از تكرا   فرايندها را بهينه  

آمـوزش و پـرورش بـه عنـوان يكـي از           . پارچگي و همكاري درون سازماني را ارتقاء بخـشند        

ترين نهادهاي اجتماعي رسمي بايد در استقرار مديريت دانش به عنـوان قابليـت اصـلي               گسترده

هـاي  همچنين در نقش سازمان. دام بوده و نقش رهبري را ايفا كنها پيشگنسبت به ساير سازمان  

 مطالعـات   .هاي اصلي خود را معطوف به يادگيري، خلق و اشـاعة دانـش نمايـد              دانشي فعاليت 

 در داخل و خارج كاربرد مديريت دانش در اين سـازمان را از ابعـاد مختلفـي مـورد                انجام شده 

. اندبررسي قرار داده

 تحـت عنـوان ديـدگاه دبيـران زن اصـفهان در مـورد ميـزان           )1385(نتايج تحقيق غالمي    

 نـشان داد كـه ميـزان        استقرار عوامل مديريت دانش سازمان آموزش و پـرورش شـهر اصـفهان            

همچنـين تفـاوت   . ش مؤلفه مـديريت دانـش كمتـر از حـد متوسـط بـوده اسـت          استقرار هر ش  

دهندگان از نظر سابقه خدمت در خصوص ميزان استقرار مـديريت           داري بين ديدگاه پاسخ   معني

.دانش وجود داشت

 تحت عنوان بررسي رابطه بين كـاربرد مـديريت دانـش توسـط              )1386(نتايج تحقيق نير    

كه بين كـاربرد مـديريت دانـش توسـط دبيـران بـا               نشان داد   آنان دبيران شهر شيراز با خالقيت    

خالقيت آنان همچنين بين مولفه هاي افراد و فرهنـگ در مـديريت دانـش رابطـه معنـي داري                    

اما بين كاربرد مؤلفه فرآيند و فن آوري در مديريت دانش رابطه معني داري وجـود      . وجود دارد 

توسط دبيران با خالقيت آنان با توجه به جنـسيت در     همچنين بين كاربرد مديريت دانش      . ندارد

 همچنين. اما در مورد دبيران زن رابطه معني داري وجود ندارد ،مورد دبيران مرد رابطه معني دار     

. با توجه به سابقه خدمت رابطه معني داري وجود ندارد
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ديـد  تحت عنوان بررسي مؤلفه هـاي مـديريت دانـش از            ) 1386(نتايج تحقيق كاظم زاده   

ترين مؤلفه هاي مديريت دانش از ديـد      نشان داد كه مهم   مديران دبيرستان هاي شهرستان المرد      

.مديران مدارس شهرستان المرد به ترتيب فرهنگ، فن آوري، سرمايه انساني، ساختار مي باشد

ساز مـديريت دانـش در      تحت عنوان بررسي عوامل زمينه      ) 1388(هاي آزاد شهركي    يافته

سـاز اسـتقرار   نـشان داد كـه رابطـه بـين عوامـل زمينـه      پرورش استان بوشهر   زش و سازمان آمو 

دهندگان فرايندهاي دانش و    همچنين از ديدگاه پاسخ   . باشددار مي دانش در سطح معني   مديريت  

 دانش در سازمان  فرهنگ سازماني، نسبت به فناوري اطالعات تاثير بيشتري در استقرار مديريت          

.دارند

تحت عنـوان مطالعـه مـديريت دانـش و پيـاده سـازي آن در             ) 1388(ق سرابي نتايج تحقي 

نشان داد كه در حال حاضر ساز و كاري كه بتوانـد مـديريت         دانشگاه پيام نور آذربايجان شرقي      

 وجود ندارد و دستيابي به اطالعات الزم جهـت انجـام كارهـا و وظـايف                ،بر دانش انجام بدهد   

. آيد كه اغلب دقيق و يـا مـرتبط نيـستند          ن زياد به دست مي    سازماني سخت و اغلب پس از زما      

. سازي و انتقال دانش و تجارب به ديگران وجود نداردفرهنگ مستند

نشان داد كه تعهد و رهبري مديريت ارشـد و كـاهش            ) 2000 (1هاي پژوهش چويي  يافته

 بيـشتر   در ضـمن  . دانـش بـسيار حيـاتي هـستند       هاي سازماني در موفقيت مـديريت       محدوديت

بودنـد   دانش مالحظه كرده بودند و به شدت معتقـد شان را مشوق مديريتگويان سازمانپاسخ

.كه جهت مديريت اثربخش دانش نيازي به مدير ارشد دانش يا مشاور بيروني نيست

، ...)اينترنـت، پـست الكترونيكـي و        (، فنـاوري    )2002(2هاي تحقيق دييان  بر اساس يافته  

ي كسب و تبادل دانـش، تـشكيل جلـسات و شـوراهاي كاركنـان، رهبـري و               ايجاد انگيزش برا  

ترين عواملي هستند كه باعـث افـزايش سـودمندي و كارآمـدي مـديريت دانـش                 مديريت مهم 

 بـه  ،هايي كـه بـه نحـوي اجراكننـدة مـديريت دانـش هـستند       شوند، اما هيچ كدام از سازمانمي

.اند نكردهصورت مؤثر و تاثير گذار از اين عوامل استفاده

1 - Choi 2- Dianne
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نشان داد كه يك رهبري و هدايت قوي بـا اطالعـات در مـورد     ) 2009 (1نتايج تحقيق لي  

ارزش دانش و منابع بشري داخلي همچنين وجـود يـك فرهنـگ سـازماندهي كـه همكـاري و         

هـاي پژوهـشي    يادگيري را تسهيل نمايد و نيز زير ساختارهاي فنـي كـه از تـدريس و فعاليـت                 

تـرين عوامـل مـؤثر در كـاربرد         ار يك مكانيزم ارزيابي منظم و اصولي مهـم         در كن  .حمايت كند 

.باشندمديريت دانش مي

، پژوهشي تحت عنوان چارچوب اصلي مديريت دانـش در مـدارس            )2009(2ثاني خليل 

رسد كه اگر چارچوب مدارس بر اساس نياز         در اين پژوهش به اين نتيجه مي       .در هند انجام داد   

 كه منجر به يـك جهـش در   بابد و كيفيت دانش نيز بهبود مي      مان افزايش يافته   راند ،جامعه باشد 

مديريت دانش در مدارس هند شده است و براي هماهنگ شدن با اسـتانداردهاي جهـاني نيـاز                 

 از آناليز ابزارهاي مديريت دانش در مراحل        يبراي تقويت چارچوب اساس   . به يك راهنما است   

. شودمديريتي استفاده مي

ف اين پژوهش تعيين ميزان استقرار مديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرنـد       هد

از ديدگاه مديران مدارس است كه جهت دستيابي به ايـن هـدف بـه سـؤاالت زيـر پاسـخ داده                  

:شودمي

ها و راهبردهاي مديريت دانش در آمـوزش و پـرورش منطقـه مرنـد               ميزان استقرار سياست  -1

چقدر است؟

تقرار نظام پاداش و تشويق مديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند چقدر             ميزان اس -2

است؟

ميزان استقرار نظام اخذ و تحصيل مديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند چقـدر                -3

است؟

ميزان استقرار نظام آموزش مديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند چقدر است؟-4

ام رهبري مديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند چقدر است؟ميزان استقرار نظ-5

 ميزان استقرار نظام ارتباطي مديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند چقدر است؟-6

1 - Lee 2-sanni khalil
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روش

با توجه به هدف و سؤاالت پژوهش، براي انجام تحقيق از روش پيمايشي استفاده شد كه          

هاي مديريت دانـش در آمـوزش و         استقرار مؤلفه  ميزاندهندگان در خصوص    طي ديدگاه پاسخ  

اي طيـف ليكـرت    درجـه 5 از طريق پرسـشنامه بـا مقيـاس    اطالعات. پرورش مرند اخذ گرديد 

. مورد تأييد قرار گرفتα= 97/0اعتبار پرسشنامه با استفاده از آزمون كرانباخ .  شدآوريگرد

هنمـايي، و دبيرسـتان منطقـه    كليه مديران مدارس مدارس ابتـدائي، را       شامل   آماريجامعه

ايطبقـه تفاده از فرمول تعيين حجم كـوكران و بـه روش            ها با اس   نفر از آن   190ند است كه    مر

هاي پژوهش در دو سطح توصيفي و تحليلي مـورد          داده. شدندخاب به عنوان نمونه انت    تصادفي

ميـانگين، و   وانـي،    فرا در سطح آمار توصـيفي از جـدول توزيـع         . اندتجزيه و تحليل قرار گرفته    

هـا بـا دو   هـاي تفـاوت ميـانگين     اما در سطح آمار استنباطي از آزمون       درصد استفاده شده است؛   

. و تجزيه و تحليل واريانس استفاده شده است(t)گروه مستقل 

يافته هاي پژوهش

 مقايسه ميزان استقرار عوامل شش گانه مديريت دانش از ديدگاه پاسخگويان.1ل وجد

انحراف معيارميانگينيريت دانشعوامل مد

6/39959/0سياست ها و راهبردهاي مديريت دانش

58/396455/0نظام رهبري مديريت دانش

32/313031/1نظام ارتباطي مديريت دانش

15/334059/1نظام آموزش مديريت دانش

13/307513/1نظام اخذ و تحصيل مديريت دانش

95/21520775/1يت دانشنظام پاداش و تشويق مدير

هاي دهندگان را در خصوص ميزان استقرار هر يك از مؤلفه          ديدگاه پاسخ  1جدول شماره   

نتــايج حاصــل از تحقيــق نــشان داد از ديــدگاه . دهــدگانــه مــديريت دانــش نــشان مــيشــش

هـا و راهبردهـاي     سياست«گانه مديريت دانش، به ترتيب      هاي شش دهندگان در بين مؤلفه   پاسخ

نظـام پـاداش و تـشويق مـديريت         « بيشترين و    »نظام رهبري مديريت دانش   « و   »ديريت دانش م
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ميانگين كلـي  . اند كمترين ميزان استقرار را داشته  »نظام اخذ و تحصيل مديريت دانش     « و   »دانش

.باشد مي3/3استقرار مديريت دانش 

ريت دانـش تفـاوت      زن و مرد در خصوص ميـزان اسـتقرار مـدي            مديران بين ديدگاه . 1فرضيه  

.وجود دارد

بر حسب جنسيت پاسخ دهندگان» ميزان استقرار عوامل مديريت دانش«آزموين تفاوت ميانگين . 2جدول 

مردزن عوامل شش گانه 

انحراف ميانگينمديريت دانش

معيار

انحراف ميانگين

معيار

سطع معني tمقدار

داري

سياست ها و راهبردهاي 

مديريت دانش

6144/380311/0595/375668/0172/0569/0

نظام رهبري مديريت 

دانش

6075/375577/05541/379976/0473/0626/0

نظام پاداش و تشويق 

مديريت دانش

9677/20608/09304/295248/0255/0243/0

نظام اخذ و تحصيل 

مديريت دانش

2079/393627/0055/389582/015/1437/0

ديريت نظام آموزش م

دانش

1957/386275/01134/38271/0671/0538/0

نظام ارتباطي مديريت 

دانش

3441/300536/13041/399362/0897/0276/0

3557/376218/02977/372185/0538/0604/0مديريت دانش

با توجه به نرمال بودن توزيع و از آنجايي كه جنسيت در مقياس اسمي دو حالته و ميـزان        

 براي مقايسه ديدگاه مـديران زن و مـرد از    ، گيرداستقرار در مقياس كمي مورد سنجش قرار مي       

داري يا مقدار   از آنجا كه در هر شش مؤلفه سطح معني         2بر اساس جدول    .  استفاده شد  tآزمون  

sig    دار بـين   تحقيـق مبنـي بـر وجـود تفـاوت معنـي      يكم بوده است، لذا فرضيه 05/0 بيشتر از

مـوزش و پـرورش      ميزان اسـتقرار مـديريت دانـش در آ         مديران زن و مرد در خصوص     ديدگاه  

. شودمنطقه مرند رد مي
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هاي مختلف سني در خصوص ميزان استقرار مديريت دانش   بين ديدگاه مديران گروه   . 2فرضيه  

.در آموزش و پرورش منطقه مرند تفاوت وجود دارد

از نظر مديران گروه هاي » زان استقرار عوامل مديريت دانشمي« تحليل واريانس يك طرفه ميانگين .3جدول 

مختلف سني

عوامل شش  سال50باالي  سال50 تا 41 سال40كمتر از 
گانه مديريت 

دانش
انحراف ميانگين

معيار
انحراف ميانگين

معيار
انحراف ميانگين

معيار

سطح Fمقدار 
معني 
داري

سياسـت هــا و  
ــاي  راهبردهــ
مديريت دانش

4615/385619/06856/37118/07778/36667/0090/2127/0

نظــام رهبــري 
مديريت دانش

4904/381925/06287/374466/06944/381756/0804/0449/0

نظام پـاداش و    
ــشويق  تــــــ
مديريت دانش

8109/20321/19975/298011/03611/391097/0617/1201/0

ــام اخــذ و   نظ
ــصيل  تحـــــ
مديريت دانش

0897/396501/01221/391253/05185/350308/0878/0417/0

نظــام آمــوزش 
مديريت دانش

0462/385215/0196/385369/05111/361734/0564/1212/0

نظام ارتبـاطي   
مديريت دانش

2308/303413/13267/39758/09444/380795091/2126/0

2159/37797/03719/3716/06267/358856/0801/1168/0مديريت دانش

هاي سني در مقياس اسمي چند حالتـه  با توجه به نرمال بودن توزيع و از آنجايي كه گروه     

گيـرد، بـراي مقايـسه ديـدگاه مـديران          و ميزان استقرار در مقياس كمي مورد سنجش قـرار مـي           

 از آنجـا    3بر اساس جـدول   .  استفاده شد  fهاي مختلف سني از آزمون تحليل واريانس يا         گروه

 بوده است، لـذا فرضـيه دوم   05/0 بيشتر از sigداري يا مقدار    كه در هر شش مؤلفه سطح معني      

هاي مختلف سني در خـصوص دار بين ديدگاه مديران گروهتحقيق مبني بر وجود تفاوت معني   

. شودموزش و پرورش منطقه مرند رد ميميزان استقرار مديريت دانش در آ
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كـاري مختلـف در خـصوص ميـزان اسـتقرار           يدگاه مديران داراي سـابقه    بين د . 3فرضيه  

.مديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند تفاوت وجود دارد

سال20بيشتر از سال20 تا 11 سال10كمتر از  عوامل شش 
گانه مديريت 

دانش
انحراف ميانگين

معيار
انحراف ميانگين

معيار
انحراف نميانگي

معيار

سطح Fمقدار 
معني 
داري

سياســت هــا و 
راهبردهـــــاي 
مديريت دانش

0179/360819/05284/389331/06876/368262/0301/3039/0

ــري  نظــام رهب
مديريت دانش

25/353452/05/384984/06589/373843/0658/1193/0

نظام پـاداش و    
تـــــــــشويق 
مديريت دانش

8438/203456/18219/206269/10421/396732/008/1342/0

نظــام اخــذ و  
تحــــــــصيل 
مديريت دانش

625/298229/01598/392147/01495/391026/0274/1282/0

نظــام آمــوزش 
مديريت دانش

7/28685/01342/390986/01963/37981/0304/1274/0

نظام ارتبـاطي   
مديريت دانش

4375/286344/02877/300664/14019/39796/061/3029/0

87/268544/02685/381042/0394/368884/0199/2114/0مديريت دانش

با توجه به نرمال بودن توزيع و از آنجايي كه سابقه خدمت در مقياس اسمي چنـد حالتـه           

گيـرد، بـراي مقايـسه ديـدگاه مـديران          و ميزان استقرار در مقياس كمي مورد سنجش قـرار مـي           

بـر اسـاس    .  اسـتفاده شـد    fتلف از آزمون تحليل واريانس يا       هاي داراي سابقه خدمت مخ    گروه

ها و راهبردهاي دانـش و نظـام ارتبـاطي مـديريت دانـش در       به غير ازسياست  4جدول شماره   

ها و  بوده اما چون در مؤلفه سياست   05/0 بيشتر از    sigداري يا مقدار    ها سطح معني  ساير مؤلفه 

لـذا ديـدگاه    ؛   اسـت  05/0داري كمتـر از     سطح معني راهبردهاي و نظام ارتباطي مديريت دانش       

امـا در   . پاسخگويان داراي سابقه خدمت مختلف در خـصوص ايـن دو مؤلفـه متفـاوت اسـت                

دار بين ديدگاه مديران داراي سـابقه مجموع، فرضيه سوم تحقيق نيز مبني بر وجود تفاوت معني        

و پرورش منطقه مرند رد موزش  ميزان استقرار مديريت دانش در آخدمت مختلف در خصوص  

. شودمي
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بين ديدگاه مـديران داراي مـدرك تحـصيلي مختلـف در خـصوص ميـزان اسـتقرار                  . 4فرضيه  

. مديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند تفاوت وجود دارد

 بين ديدگاه مديران داراي مدرك تحصيلي مختلف در خصوص ميزان استقرار مديريت دانش در آموزش .5جدول 

. پرورش منطقه مرند تفاوت وجود داردو

فوق ليسانس و باالترليسانسفوق ديپلم عوامل شش 
گانه مديريت 

دانش
انحراف ميانگين

معيار
انحراف ميانگين

معيار
انحراف ميانگين

معيار

سطح Fمقدار 
معني 
داري

سياســت هــا و 
راهبردهـــــاي 
مديريت دانش

9401/360696/05589/379407/01571/367495/0999/4008/0

ــري  نظــام رهب
مديريت دانش

1532/461127/04797/375902/025/376376/0734/11000/0

نظام پـاداش و    
تـــــــــشويق 
مديريت دانش

5161/376058/08716/202788/1275/250621/0183/8000/0

نظــام اخــذ و  
تحــــــــصيل 
مديريت دانش

5914/372882/00473/394602/08667/254885/0141/5007/0

نظــام آمــوزش 
مديريت دانش

5161/385911/01122/383925/06/236515/0418/5005/0

نظام ارتبـاطي   
مديريت دانش

9194/387652/02095/398805/01/390676/0179/7001/0

7781/362198/02576/374258/088/242037/0896/8000/0مديريت دانش

به نرمال بودن توزيع و از آنجايي كه مـدرك تحـصيلي در مقيـاس اسـمي چنـد                   با توجه   

گيرد، براي مقايسه ديدگاه مـديران      حالته و ميزان استقرار در مقياس كمي مورد سنجش قرار مي          

اسـاس  بر. اسـتفاده شـد   fهاي داراي مدرك تحصيلي مختلف از آزمون تحليل واريانس يا      گروه

 فرضيه ؛ لذا بوده05/0 كمتر از sigداري يا مقدار  سطح معنيفه در هر شش مؤل  5جدول شماره   

دار بين ديدگاه مديران داراي مدرك تحصيلي مختلف     چهارم تحقيق مبني بر وجود تفاوت معني      

.شوددر خصوص ميزان استقرار مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش مرند تأييد مي
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از نظر پاسخگويان بر حسب مدرك تحصيلي» امل مديريت دانشميزان استقرارعو« آزمون توكي.6جدول 

سطح معني داريواريانستفاوت ميانگينمدرك تحصيلي

 ليسانس-2 فوق ديپلم                    -1

 فوق ليسانس-3

012/13

451/22

515/3

472/6

001/0

002/0

 فوق ديپلم-1 ليسانس             -2

 فوق ليسانس و باالتر-3

012/13-

439/9

515/3

814/5

001/0

238/0

 فوق ديپلم-1 فوق ليسانس و باالتر    -3

 ليسانس–2

451/22-

439/9-

472/6

814/5

002/0

238/0

، بـراي  باشـد دار مـي  و معنـي 05/0 داري كمتـر از  يا سطح معنـي sig كه با توجه به اين

) Tukey (از آزمون تـوكي   ها داراي مدرك تحصيلي مختلف      روهگسنجش تفاوت ميانگين بين     

 افرادي كه داراي مدرك تحـصيلي فـوق   6بر اساس جدول شماره  . يا تعقيبي استفاده شده است    

يلي ليسانس يا ديپلم هستند، بـا     نسبت به افرادي كه داراي مدرك تحص       ،ليسانس و باالتر هستند   

. ميزان استقرارمديريت دانش را نسبت به بقيه مقاطع كمتر برآورد كردند8/2ميانگين 
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بين ديدگاه مديران مدارس ابتدايي، راهنمايي و دبيرستان در خصوص ميزان اسـتقرار      . 5فرضيه  

.ردمديريت دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند تفاوت وجود دا

از نظر پاسخگويان بر حسب نوع »ميزان استقرار عوامل مديريت دانش«تحليل واريانس يكطرفه ميانگين .7جدول 

مدرسه

دبيرستانمدرسه راهنماييمدرسه ابتدايي عوامل شش 
گانه مديريت 

دانش
انحراف ميانگين

معيار
انحراف ميانگين

معيار
انحراف ميانگين

رمعيا

سطح Fمقدار 
معني 
داري

سياست هـا و    
ــاي  راهبردهــ
مديريت دانش

6864/368714/05665/385963/05282/3818/0753/0472/0

نظــام رهبــري 
مديريت دانش

6322/378303/0556/377664/05349/377839/0288/075/0

نظام پاداش و   
ــشويق  تــــــ
مديريت دانش

9971/295957/08879/207623/19477/202434/1203/0816/0

ــذ و   ــام اخ نظ
ــصيل  تحـــــ
مديريت دانش

1648/390915/01207/389551/01085/395873/007/0933/0

نظام آمـوزش   
مديريت دانش

2138/386685/01897/38853/09907/274827/0066/1346/0

نظام ارتبـاطي   
مديريت دانش

4425/398661/03534/399564/0093/395902/0833/1163/0

3908/371771/03103/378746/02437/371967/0605/0547/0يريت دانشمد

با توجه به نرمال بودن توزيع و از آنجايي كه نوع مدرسه در مقياس اسمي چنـد حالتـه و           

گيـرد، بـراي مقايـسه ديـدگاه مـديران          ميزان استقرار در مقياس كمي مـورد سـنجش قـرار مـي            

در هر شـش    .  استفاده شد  fاز آزمون تحليل واريانس يا      هاي داراي سابقه خدمت مختلف      گروه

 بوده و لذا فرضـيه پـنجم تحقيـق مبنـي بـر              05/0 بيشتر از    sigداري يا مقدار    مؤلفه سطح معني  

دار بين ديدگاه مديران مدارس مختلف در خصوص ميزان استقرار مـديريت           وجود تفاوت معني  

.شوددانش در آموزش و پرورش مرند رد مي
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بين ديدگاه مديران مدارس شهري و روستايي در خصوص ميـزان اسـتقرار مـديريت    . 6يه  فرض

.دانش در آموزش و پرورش منطقه مرند تفاوت وجود دارد

بر حسب محل خدمت پاسخ دهندگان» ميزان استقرار عوامل مديريت دانش« آزمون تفاوت ميانگين .8جدول 

روستاشهر عوامل شش گانه 
انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينمديريت دانش

سطح معني tمقدار
داري

سياســـــت هـــــا و 
راهبردهاي مـديريت   

دانش

7085/374492/05382/379402/0477/1187/0

نظام رهبري مديريت   
دانش

7466/370528/04741/380446/0386/2212/0

نظام پاداش و تشويق   
مديريت دانش

027/393319/08987/204828/1858/0173/0

نظام اخذ و تحـصيل     
مديريت دانش

2342/38684/00632/394375/0256/1406/0

نظام آموزش مديريت 
دانش

1595/377352/015/388853/0075/0182/0

نظــــام ارتبــــاطي  
مديريت دانش

4527/369219/02414/3014/1429/1519/0

4184/367325/02672/377743/0375/1152/0مديريت دانش

با توجه به نرمال بودن توزيع و از آنجايي كه محل خدمت در مقياس اسـمي دو حالتـه و            

 براي مقايسه ديدگاه مديران شهري و       ،گيردميزان استقرار در مقياس كمي مورد سنجش قرار مي        

 سـطح    از آنجـا كـه در هـر شـش مؤلفـه            8بر اساس جـدول     .  استفاده شد  tروستايي از آزمون    

 تحقيق مبني بـر وجـود تفـاوت    6 بوده است، لذا فرضيه 05/0 بيشتر از   sigداري يا مقدار    معني

دار بين ديدگاه مديران شهري و روستايي  در خصوص ميزان استقرار مـديريت دانـش در                 معني

. شودآموزش و پرورش منطقه مرند رد مي
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و نتيجه گيريبحث 

گانه مديريت دانـش ميـزان اسـتقرار مؤلفـه          بين عوامل شش  هاي تحقيق از    بر اساس يافته  

. هـا قـرار دارد     در سطح باالتري نسبت به ساير مؤلفـه        »ها و راهبردهاي مديريت دانش    سياست«

 هماننـد   .، كمتر از حد متوسط بوده است      )1387(، غالمي )1388(اين مسأله در تحقيقات سرابي    

اسـتقرار نظـام رهبـري نيـز نـسبت بـه سـاير              ، ميزان   )2009(، لي )2000(نتايج تحقيقات چويي  

، ميـزان اسـتقرار ايـن       )2002(هر چند كه در تحقيقات دييان     . ها در سطح بااليي قرار دارد     مؤلفه

گويان در  ، از ديدگاه پاسخ   )2002(همانند پژوهش دييان  . مؤلفه كمتر از سطح متوسط بوده است      

. تري قرار دارديق در سطح پايينگانه، ميزان استقرار نظام پاداش و تشوميان عوامل شش

هاي پژوهش حاضر نشان داد ميزان اسـتقرار نظـام اخـذ و تحـصيل دانـش در حـد                    يافته

هماننـد پـژوهش   . همخـواني دارد  ) 2002(، دييـان  اين امر با نتايج پـژوهش     . متوسطي قرار دارد  

سـطح متوسـط   ، ميزان استقرار نظام آموزش و نظام ارتباطي  مـديريت دانـش در    )1388(سرابي

داري بين ديدگاه مديران زن و مـرد،    نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه تفاوت معني        . قرار دارد 

ونيز مديران مدارس شهري و روسـتايي       ) ابتدايي، راهنمايي، و متوسطه   (گانه  مديران مدارس سه  

هــر چنــد كــه در پــژوهش آزاد. در خــصوص ميــزان اســتقرار مــديريت دانــش وجــود نــدارد

.شودداري بين ديدگاه زنان و مردان مشاهده مي، تفاوت معني)1388(شهركي

 نتيجه  ،)1386(، نير )1388(و آزاد شهركي  ) 1385(هاي غالمي هاي پژوهش بر خالف يافته  

هاي سني دار بين ديدگاه گروه   آزمون تحليل واريانس در اين تحقيق، حاكي از نبود تفاوت معني          

ي مختلـف در خـصوص ميـزان اسـتقرار مـديريت دانـش در       هاي داراي سابقه كـار   و نيز گروه  

نـشان  ) 1385(هاي تحقيق حاضر نيز همانند پژوهش غالمي    يافته. آموزش و پرورش مرند است    

داري بين ديدگاه مديران داراي مدرك تحصيلي مختلف در خصوص ميزان           داد كه تفاوت معني   

.استقرار مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش وجود دارد



89898989  پاييز  پاييز  پاييز  پاييز– شماره پنجم  شماره پنجم  شماره پنجم  شماره پنجم ----مديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيمديريت آموزشيتحقيقات تحقيقات تحقيقات تحقيقات  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي  پژوهشي ----فصلنامة علميفصلنامة علميفصلنامة علميفصلنامة علمي 58

پيشنهادهاي تحقيق 

پيشنهادهاي اجرايي

پيشنهاد مي شود برقراري ارتباط مناسب و همكاري بـا مراكـز علمـي از جملـه مؤسـسات                   -1

.ريزان اين سازمان باشدهاي كاري برنامهآموزش عالي در اولويت

دانـش  ينه اخذ و تـسهيم      بهتر است عالوه بر پاداش هاي غير مادي براي كاركناني كه در زم            -2

.هاي مادي نيز در نظر گرفته شودپاداش،ند فعال هست

تخصيص منابع و تجهيزات كافي از جمله رايانه و امكان دسترسي بـه اينترنـت و نـشريات                  -3

.منابع برون سازماني ضروري استعلمي براي جستجو و كسب 

خانـه مجهـز و     شود، امكان دسترسي كاركنـان را بـه منـابع اطالعـاتي نظيـر كتاب              پيشنهاد مي -4

ها و مطالعات انجـام شـده در زمينـه تعلـيم و             اينترنت به وجود آوريم تا از اين طريق به يافته         

.تربيت دسترسي داشته باشند

 و ريزي مناسب امكان ادامه تحصيل كاركنان خود را فـراهم نمـوده  تواند با برنامه  سازمان مي -5

.در تسهيم آن را ايجاد كنمشاركت دي و نيز افزاياز اين طريق انگيزه دانش

بهتر است عملكرد كاركنان در زمينه مديريت دانش به طور ساالنه و با معيارهـاي صـريح و            -6

. روشن مورد ارزيابي قرار گيرد

ريزي در خصوص ايجاد فرهنگ كار گروهي در بين كاركنان و فراهم نمـودن امكـان                برنامه-7

اي بسيار مفيـد خواهـد      رشتههاي گروهي و بين   شهاي تيمي از جمله پژوه    مشاركت در فعاليت  

.بود

هـاي  بينـي دوره  براي تبادل، تسهيم و مبادله دانش ميان كاركنان، آشـنايي بـا اينترنـت پـيش               -8

.تواند بسيار مفيد باشدآموزشي مناسب در اين خصوص مي
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منابع 

 در سازمان آموزش وساز مديريت دانش  بررسي عوامل زمينه  .)1388(. آزاد شهركي، زهره  -

.نامه كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد بوشهر، پايانپرورش استان بوشهر

سازي آن در دانـشگاه پيـام نـور     مطالعه مديريت دانش و پياده   .)1388(. سرابي، امير علي  -

.رساله دكتري دانشگاه پيام نور تبريزآذربايجان شرقي 

ان در مورد ميـزان اسـتقرار عوامـل        ــران زن اصفه  ــاه دبي ديدگ.)1385(. غالمي، بهـاره  -

ـ        مديريت دانش  ، 84-85ان در سـال تحـصيلي       ـسازمان آموزش و پـرورش شـهر اصفه

ي واحـد   ــــ ي، دانـشگاه آزاد اسالم    ـــ د دانـشكده علـوم تربيت     ـه كارشناسـي ارشـ    ـــ نامپايان

.خوراسگان 

ــد مــديران بررســي مؤلفــه هــاي مــدي.)1386(. ،شــهربانوكــاظم زاده- ريت دانــش از دي

نامـه كارشناسـي ارشـد       پايـان   ، 86-87در سـال تحـصيلي      المـرد   هاي شهرستان دبيرستان

.دانشكده علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز 

هـاي  داري سـرمايه  مـديريت دانـش خاسـتگاه ايجـاد و نگـه          .)1384(. متقي، محمد حسين  -

.جلد هفتمنگره بين المللي  مجموعه مقاالت نخستين ك،هوشمند

بررسي رابطه بين كاربرد مديريت دانش توسط دبيران شهر شيراز بـا            .)1386(.فاطمه،نير-

نامه كارشناسي ارشد دانشكده علوم تربيتي، دانـشگاه آزاد اسـالمي واحـد           پايان خالقيت آنان، 

.شيراز 
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