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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The present study was conducted with the aim of providing a 

knowledge management model for primary school principals in secondary 

education. 

Materials and Methods: The research method in terms of applied 

objectives and in terms of data, exploratory mix (qualitative-quantitative) 

and in terms of nature and type of study in qualitative dimension, the 

foundation data is of its kind and in quantitative dimension is a cross-

sectional survey. The statistical population consisted of the qualitative 

section of all experts and specialists in this field. In the quantitative section, 

all the principals of the first year of secondary education in Tehran, who 

have a master's degree and higher in humanities, formed 200 people (80 

women and 120 men). Gives. The method of purposeful conscious 

snowball sampling was selected by 18 experts. In expertise number 15, we 

reached theoretical saturation. In the quantitative part, 127 people were 

selected based on Morgan's volume determination formula. It was prepared 

in the form of a form and sent to the experts for selective coding. It should 

be noted that during this process, interview, Delphi technique and 

brainstorming were used. From the qualitative stage, a seven-point Weber 

conversion questionnaire was administered to a randomly selected sample 

group. The validity of the measurement tool was assessed by CVR and its 

validity was validated by Cronbach's alpha. Data analysis in quantitative 

section in descriptive statistics section (Drawing tables, statistical 

characteristics and graphs) and inferential statistics (confirmatory factor 

analysis, t-test, one-way analysis of variance as well as KS test were used 

to ensure the normality of the research community). 

Findings: The results of the research in the qualitative section showed that 

the model consisting of 5 dimensions and 19 components of 122 indicators 

in the qualitative dimension for the knowledge management model for 

primary school principals was finalized. 

Conclusion: In the quantitative part, AGFA, GFI, RMSEA and other 

indicators both indicate that the dimensions identified in a homogeneous 

structure support the structures of a concept model called the knowledge 

management model for primary school principals. 
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  و همکاران                 یشبستر یلیجم درضایحم  351

 0011 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مدارس دوره  رانیمد یبرا ییدانا تیریمد یارائه الگو

 (ختهیآم کردیاول متوسطه آموزش و پرورش)بارو

 3یشبستر یلیجم درضایحم
  ،ی، واحد تهران مرکز یآموزش تیری، گروه مد یدکتر یدانشجو

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه آزاد اسالم
 

 *2 یدیعباس خورش
، واحد اسالمشهر ، دانشگاه آزاد  یآموزش تیریاستاد گروه مد

 .مسئول( سندهی) نو رانیاسالمشهر ، ا ،یاسالم
 

 1کبریا رزادیش بهارک
، واحد تهران یو آموزش عال یآموزش تیری، گروه مداریاستاد
 .رانی، اتهران  ،یدانشگاه آزاد اسالم ،یمرکز

 
 4 یاله عباس لطف
واحد تهران  ،یآموزشی و  آموزش عال تیری، گروه مداریاستاد
 .رانیتهران، ا ،ی، دانشگاه آزاد اسالم یمرکز

 
  دهیچک

 یبرا ییدانا تیریمد یهدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو
مدارس دوره اول متوسطه آموزش و پرورش انجام شده  رانیمد

 است.
واز نظر    یو روش ها : روش پژوهش از لحاظ اهداف کاربرد مواد

 و نوع تی( واز نظر ماهیکم-یفی)کیاکتشاف ختهینظر دادها ، آم
از نوع خود ظهور است و در بعد  ادیداده بن ،یفیمطالعه در بعد ک

 هیکل یفیبخش ک یت. جامعه آماراس یمقطع یشیمایپ  ،یکم
 هیکل یدادند.در بخش کم لیحوزه تشک نیخبرگان ومتخصصان ا

 یدوره اول متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران که دارا رانیمد
 هستند یعلوم انسان یارشد و باالتر در رشته ها یمدرک کارشناس

دهد. روش نمونه  یم لیمرد( تشک 021زن و  01نفر )  211به تعداد 
نفر خبره  00تعداد یآگاهانه هدفمند از نوع گلوله برف  یریگ
.در  میدیرس یبه اشباع نظر 05شدند.که در خبره شماره خابانت

حجم  نییحجم نمونه بر اساس فرمول تع یبخش کم
 ینفرانتخاب شدند.در پژوهش حاضر پس از کدگذار021مورگان

 میفرم تنظ کیقالب  ابزار سنجش حاصل شده، در یباز ومحور
 .الزم به ذکردیارسال گرد یانتخاب یخبرگان جهت کدگذار یوبرا

ستفاده ا یوبارش فکر یاز مصاحبه،فن دلف ندیفرا نیا یاست که در ط
 دادن وزن قیفرم اشباع شده توسط خبرگان از طر یشد.در بعد کم

 ،یفیاستخراج شده از مرحله ک یارهایبه شاخصها براساس مع
ت گروه نمونه که بصور یوبر رو لیتبد یوستاریپرسشنامه هفت پ

) قیابزار سنجش از طر یی.روادیگردانتخاب شده بودند اجرا یتصادف
(CVR  کرونباخ مورد سنجش قرارگرفت  یآلفا لهیواعتبار آن بوس

در بخش آمار  یداده ها در بخش کم لیوتحل هیشد.تجز دییوتا
و نمودارها( وآمار  یمارآ ی)رسم جداول،مشخصه هایفیتوص

 کراههی انسیوار زی،آنال T،آزمونیدییتا یعامل لی)تحل یاستنباط
از نرمال بودن جامعه  نانیاطم یبرا K-Sآزمون  نیچنوهم

 پژوهش(استفاده شد.
 ینشان داد که الگو یفیحاصل از پژوهش در بخش ک جیها: نتا افتهی

 یبرا یفیشاخص در بعد ک022مولفه 01بعد و 5مزبور مرکب از 
مدارس دوره اول متوسطه  رانیمد یبرا ییدانا تیریمد یالگو

 شد. ییآموزش و پرورش نها

  یشاخص ها زین ی: در بخش کمیریگ جهینت
AGFA,GFI,RMSEAهستند  نیا انگریب یدو همگ یوخ

 یالگو یساختار متجانس ،سازه ها کیشده در  ییکه ابعاد شناسا
مدارس  رانیمد یبرا ییدانا تیریمد یمفهوم تحت عنوان الگو کی

 کنند. یم تیدوره اول متوسطه آموزش و پرورش را حما
 

 ،یانسان هیسرما ،سازمان لیدانش، تحل تیریمد :یدیکل یهاواژه
 مدرسه ارکان ،یوفن آور دانش ت،یریمد
 

 35/31/3433: افتیدر خیتار
 23/30/3433:  رشیپذ خیتار
  :نویسنده مسئولa_khorshidi40@yahoo.com 

 
 مقدمه

تجارب مدیریتی ، از عصر شکار ، کشاورزی ، صنعتی ، فراصنعتی به 
عصر حکمت یعنی دانایی بعنوان ابزار قدرت متحول شده است . به 
بیان دیگر امروزه عصر حکمت است یعنی دانایی محور و بستر و 

 (0اساس مدیریت است.)
 گیری،بکار اشتراک، کسب توسعه، مدیریت دانایی فرایند شناسایی،

نگهداری و ارزیابی منبع استراتژیک دانش در یک سازمان برای 
افزایش و توسعه قابلیتها و توانایی های سازمان جهت بهسازی و 

 ( 2بالندگی سازمانی در یک محیط  متغیر و پویا است. )
بدین ترتیب مدیریت دانایی بعنوان منبع راه بردی یا عاملی که 

مایه و پایه همه تحوالت و تضمین کننده ادامه حیاط سازمان خمیر
است در نظر گرفته می شود.که راهبران در سازمانها مسئول 
شناسایی،تولید و بکارگیری آن هستند. به بیان دیگر مدیریت دانایی 
بعنوان یک عامل اقتدار در نظر گرفته می شود که منجر به 

سازی سازمان و تغییرات مثبت بهسازی،بالندگی و در نهایت توانمند
آن جهت انطباق یا تغییرات،مقابل با عوامل هجوم آورده و ناخواسته 

 (3محیطی و رقابت در همه زمینه ها است.)
سازمان های پایبند به مدیریت دانایی با ایجاد انگیزه ، تمایل به دانش 
اندوزی دارند،کارکنان را فراهم می کنند و در نتیجه در چنین 

ن ها یی یادگیری مداوم و به روز، امری حیاتی محسوب می سازما
شود. در واقع در سازمان های دانایی محور امکان تبدیل خرد و دانایی 
فردی به دانایی جمعی، پاسخگویی به تحوالت و تغییرات شتابان 
محیطی ،نوع آوری ها و ارائه خدمات بهتر،بهره گیری از دارائی 

ادگیری و ارتقاء مهارت افراد ، ارتقاء های ذهنی کارکنان ،تسریع ی
بهروری در سازمان ها ،تسهیل در تصمیم گیری و رویارویی با چالش 
های فراروی سازمان و محیط ،کامیابی در ایجاد فرهنگ دانایی 
سازمانی و به حداکثر رساندن ارزش دانش دانایی و غیره فراهم می 

 (0شود .)
ور آحاد منابع انسانی بعنوان به طور کلی در سازمان های دانایی مح

سرمایه های اصلی سازمان تلقی می شوند.در واقع سازمان بدون افراد 
معنا ندارد .منظور از افراد ، هوش،استعداد،افکار،اندیشه ،تخصص 
،مهارت ،تجربه و دانش آن ها است.به بیان دیگر الزمه 
ماندگاری،دوام و بقای سازمان در عرصه تحوالت پرشتاب کنونی 
همانا کاربست مدیریت دانایی است. بدین ترتیب مدیران و راهبران 
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 354... مدارس دوره رانیمد یبرا ییدانا تیریمد یارائه الگو        

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 2, Summer 2021 

سازمانی باید عادت ها و رویه ها را محک مجدد بزنند و با دیده ی 
 (5نقادی به راهیابی بهتر در همه زمینه ها بپردازد.)

مدارس بویژه ،مدارس دوره اول متوسطه که در واقع مختص        
ر دوره ی گذار قرار دارند بسیار دانش آموزان نوجوان است که د

حساس و مهم است و از دیدگاه علماء تعلیم و تربیت یک نهاد 
استراتژیک ، آرمانی هستند .زیرا اگر بچه ها از این دوره بسالمت 
عبور کنند سالمت روانی ،عاطفی و ... آنها حتمی است .لذا مدیران 

وند نقش آموزشی که امروزه بعنوان رهبران آموزشی محسوب می ش
 حیاتی در گذار از دوران کودکی به جوانی دارند .

بیانگر آن است که اگر در مدارس مدیریت دانایی  0یافته های اریک
که در واقع همان حکمت است توسط مدیران و سلسله مراتب آن 
ها پیاده شود این گزار به سالمتی طی خواهد شد .در غیر این صورت 

 دچار مشکالت حیاتی خواهند بود .در آینده فراگیران این مقطع 

با توجه به آنچه گفته شد و سایر موارد پژوهشگر قصد دارد در 
خصوص مدیریت دانایی مطالعه و این مهم را برای مدیران دوره اول 
متوسطه در وزارت آموزش و پرورش تبیین نماید . در واقع 
پژوهشگر درصدد پاسخگویی به این سوال است که    الگوی 

 ت دانایی برای مدیران دوره اول متوسطه کدام است؟  مدیری
پاسخگویی به این سوال می تواند بعنوان یک قطب نما ،سمت و سوی 
حرکت آینده نظام آموزش و پرورش را برای حاکمیت دانایی در 

 پهن دشت مدارس ایران اسالمی میسور بگرداند .
 سواالت پژوهش:
 الف:سوال اصلی 

دوره اول متوسطه  مدارس برای مدیرانالگوی مدیریت دانایی 
 کدام است؟آموزش و پرورش 

 ب(سوال های فرعی پژوهش:
الگوی مدیریت دانایی برای ابعاد ،مولفه ها ،و شاخص های -0

به ترتیب دوره اول متوسطه آموزش و پرورش  مدارس مدیران
 اولویت  کدامند؟

 الگوی مزبور از دیدگاه کاربران چگونه است؟  برازش -2

 

 مبانی نظری پژوهش :
مطالعات ملی و جهانی الگوی مدیریت دانایی برای مدیران  در زمینة

 ها بیان شده است:انجام گرفته است که در ادامه، برخی از آن

 یراهبرد یالگو یطراح ( پژوهشی باعنوان6رحیمی وهمکاران)
هدف  ی  انجام دادند.تیو ترب یدانش در اداره امور فرهنگ تیریمد

دانش در  تیریمد یعوامل اساس ییپژوهش شناسا نیاز انجام ا
 یمناسب الگو یاستان تهران بوده که بر طراح یسازمان زندان ها

 یاثر م یتیو ترب یدانش در اداره امور فرهنگ تیریمد یراهبرد
و اشاعه  نییمؤلفه شامل تب 21ها نشان داده است که  افتهی .گذارد

دانش محور،  یها استیو س یژاسترات ،یفرهنگ سازمان
مناسب  رساختیز ،یمنابع انسان تیاهم ،ینقش رهبر ،یالگوبردار

 ،یساختار سازمان ،دانش یابیارز یندهایو اطالعات، فرآ یفناور
 ،یآموزش یشبکه خبرگان، اختصاص پاداش و مشوق ها، برنامه ها

_________________________________ 
1.  Eric 

 تیریمد یبه دانش، معمار یسهولت در دسترس ،یمیو کار ت یهمکار
 عان،نفیاعتماد، ارتباط نظام مند با ذ ت،یمجدد، شفاف یدانش، مهندس

 ییدانش شناسا یو مستند ساز رهیثبت، ذخ تیدانش، اهم یراهبردها
 است هشد

 یارائه مدل کاربرد ( پژوهشی باعنوان ا1رضایی وهمکاران)
پژوهش  نیا نجام  دادند.اکارکنان  یدانش با هدف بهساز تیریمد

 یدانش در بهساز تیریکاربرد مد لیبا هدف ارائه مدل وتحل
 یشافاکت ختهیو با روش آم یفیکارکنان انجام شد.  پژوهش از نوع ک

پژوهش نشان داد چرخه دانش کارکنان در  جینتا پبود. یلیتحل
 منتقل و اغلب یبه شکل سنت یو دانش فن فیسطوح مختلف ضع

درک  رانیشود. مد یخارج م ستمیهمراه کارکنان بازنشسته از س
و  یسازمان بهبوددانش در  تیریکاربرد مد یایو مزا ریاز تاث یکامل

 یدانش و مدل سه بعد یهرم رهبر انیکارکنان ندارند. در پا یبهساز
 داده شد. شنهادیساخته بودند، پدانش که هر دو محقق تیریمد

 تیریمدل بلوغ مد یطراح( پژوهشی باعنوان 0کاشف وهمکاران)
 هدف پژوهش انجام دادند. وکارکسب یهایبر استراتژ یدانش مبتن

 یهایبر استراتژ یدانش مبتن تیریمدل بلوغ مد یحاضر طراح
 ییپژوهش کارکردگرا کردی. روباشدیم رانیوکار در ورزش اکسب

و توسعه، و به لحاظ  قیو از نوع تحق یاست، براساس هدف، کاربرد
 تیرینشان داد، درصد بلوغ مد جینتا . است یشیمایپ یفیتوص ت،یماه

. باشدیدرصد م 03/61 کاروکسب یهایدانش همراستا با استراتژ
در کسب و کار  ییمحتوا -یو فن یانسان-یسازمان ،یبعد راهبرد

هدفمند کردن استفاده از دانش،  یبرا رو،نیدارد. از ا یداریمعن ریتأث
موجود  تیآن، شناخت وضع یمراحل و سطوح توسعه یدهسازمان

ه ب ،یریگمیعوامل مؤثر بر تصم نییدانش و تع تیریمد یدر حوزه
ار وکدانش همراستا با کسب تیریو بهبود مد یریکارگمنظور به

 است. یالزام
دانش  تیریمد یالگو یطراح( پژوهشی باعنوان 1مسیبی وهمکاران)

 انجام دادند .ی باز در مراکز دانشگاه ینوآور کردیبر رو یمبتن
بر  یدانش مبتن تیریمد یالگو یطراح یعنی قیهدف تحق یدرراستا

 قیاستفاده از روش تحق ،بایمراکز دانشگاه یباز برا ینوآور کردیرو
با چهارده نفر از  افتهیساختار  مهین ی، اطالعات مصاحبه ها یفیک

 جیموضوع و نتا اتیاز ادب یو با بهره مند لیحوزه تحل نیخبرگان ا
 تیریمد یدیکل یهااطالعات،ابعاد و مؤلفه لیتحله دست آمده از ب

مشتمل بر چهار  یباز در مراکز دانشگاه ینوآور کردیدانش با رو
و کار ،  یانسان هیو ساختار، فرهنگ ، سرما ندیفرآ ،یبعد فناور

 یو با برقرار دهیدوازده مولفه و چهل وچهار شاخص احصاء گرد
 د.مشخص ش قیتحق یالگو ،هاابعاد و مؤلفه نیا انیم یارتباط منطق

پژوهشی باعنوان شناسایی عوامل کلیدی موفقیت  2مارتین وماریون
ها و مراکز آموزش عالی انجام سیستم مدیریت دانش در دانشکده

نتایج تحقیق نشان داد که عوامل کلیدی موفقیت سیستم  دادند.
مدیریت دانش در دانشکده ها و موسسات آموزش عالی تهران 

جهت گیری استراتژیک دانایی  عبارتند از: توسعه منابع انسانی،

2 . -Martin  &.Marion   
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های اطالعاتی، فرهنگ مشارکتی، ¬محور، زیر ساخت سیستم
 د می باشد.الگوگیری، ارزیابی و انتقال دانش، و درگیری افرا

نقش میانجی کاربرد دانش پژوهشی باعنوان  0ایجینتینا وراجنتیران
 انجام دادند. در رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری شرکت

ین مطالعه به طور تجربی رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و ا
نوآوری شرکت های خدماتی در کشورهای در حال توسعه را 

پژوهش همچنین نقش میانجی کاربرد دانش را بررسی می کند. این 
در رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری شرکت بررسی می 

نتایج نشان می دهد که تولید ، ذخیره و کاربرد دانش تأثیر  کند.
معنادار و مثبتی بر نوآوری شرکت دارد. یافته ها همچنین نشان می 

ین تولید ، انتشار و دهد که کاربرد دانش نقش میانجی در رابطه ب
ذخیره سازی دانش و نوآوری شرکت دارد. این یافته ها حاکی از آن 
است که اقدامات مدیریت دانش به عنوان یک سلسله مراتب به 
نوآوری کمک می کنند ، و این رابطه از طریق کاربرد دانش بیشترین 

 .تأثیر را در نوآوری شرکت دارد
 ادهیجهت  پ یارائه مدل ها( پژوهشی باعنوان 01)2آتیه و الدین

انجام  یپروژه محور در سطح مل یدانش در شرکتها تیریمد یساز
هومی منطبق بر سازمانهای پروژه محور فو در پایان مدل م دادند.

در این الگو ابعادی مانند:زیر ساخت های .ارائه  گردید
د مدیریت از سازمانی،نیروی انسانی،وضعیت دانش در سازمان وبع

مهمترین ابعادی که می تواند در رسیدن به اهداف سازمان در 
 مدیریت دانش کمک کند.

( پژوهشی باعنوان بررسی وضعیت  موجود مدیریت 00)3رویکر
پژوهش حاضر با هدف بررسی  دانش در مراکزآموزشی  انجام داد.

به روش مراکز اموزشی وضعیت موجود سطح مدیریت دانش 
توصیفی و از نوع مطالعات پیمایشی انجام شده است. یافته ها نشان 

مدیریت دانش در ابعاد دانش پنهان فردی،  مراکزآموزشی داد که در 
فرایند برون سازی دانش، فرایند ترکیب، فرایند درون سازی، دانش 
پنهان جمعی از سطح اجتماعی سازی دانش، فرایند اجتماعی سازی 

 .عیت باالتر از حد متوسط قرار دارنددانش در وض
الگوهای تدوین شده است که مدیریت دانش  تا به حال در خصوص 

 ها اشاره شده است.به برخی از آن 0در جدول 
 

 مدیریت دانش الگوهای .0جدول 
 نتایج پژوهش نام الگو

الگوی مدیریت 
دانش برای اداره 
آموزش وپرورش 

 هرمزگان

به طراحی الگوی ( 02نقی پور وهمکاران)
مدیریت دانش در سازمان آموزش 
وپرورش استان هرمزگان پرداختند . 

 مولفه که داد نشان ها داده تحلیل نتایج

 دانش مدیریت دهنده تشکیل ی ها

دانش،حفظ ونگهداری  خلق شامل،
دانش،انتقال دانش وبکارگیری دانش می 

 باشد

_________________________________ 
1 . Egena & Rajenthyran 
2 . Attia& Eldin, 

الگوی ممیزی 
 مدیریت دانش 

 

  

( با انجام 03و همکاران ) یگودرز
 برای یبا موضوع ارائه چارچوب یپژوهش

های فکری در ییاممیزی مدیریت دار
با شناسایی وضع ، های دانش بنیانشرکت

این های فکری در موجود مدیریت دارایی
و مشخص نمودن نقاط ضعف و  هاشرکت

قوت موجود در ساختار اجرا ییشان، 
دیریت راهکارهایی برای ارتقاء سطح م

های دانش های فکری در شرکتدارایی
نمود. نتایج نشان بنیان این حوزه، ارائه 

داد،ابعادی مانند شناسایی دارایی های 
فکری،مدیریت،رهبری وحمایت 
سازمانی،حفاظت از دارایی های فکری 
وارزیابی از مهمترین ابعاد تشکیل دهنده 

 الگوی حاضر می باشند.
 

الگوی مدیریت 
 دانش شارما

 وسینگ
 

در پژوهشی با  (00) 0شارما و سینگ
عنوان ارزشیابی ممیزی اطالعات و 
ممیزی مدیریت دانش به روش کیفی به 
بررسی رابطه بین ممیزی دانش و ممیزی 
مدیریت دانش پرداخته و سپس  مدل 

ای  ممیزی اطالعات را هفت مرحله
کنند. ایشان هریک از مراحل  معرفی می

چگونگی کمک به مدل را در مسیر 
فرایند و البته نتیجه حاصله توضیح می
دهند. در پایان اینگونه نتیجه گرفته می
شود که بررسی مزایای بالقوه استفاده از 
ممیزی اطالعات به عنوانیک امر بنیادنین 

تواند استراتژی  ممیزی تردید میو مهم، بی
مدیریت دانش را نیز ارتقاء دهد. این 

تصمیم -0د از:هفت مرحله عبارتن
تجزیه -3جمع آوری اطالعات-2گیری

ارزشیابی -0وتحلیل اطالعات
-1پاده سازی-6پیشنهاد -5اطالعات

 ممیزی اطالعات

الگوی مدیریت 
-دانش در سازمان

 محور های پروژه

( با انجام پژوهشی با موضوع 05نویدی )
ارائه مدل نظری و عملیاتی ممیزی دانش 

های پروژه محور با بررسی تیم  در سازمان
کنترل پروژه و مدیریت دانش چهار 

محـور شـامل  پژوهشگاه پـروژه
پژوهشـگاه ارتباطـات و فناوری 
اطالعات، پژوهشگاه صنعت نفت، 

3 .Roiker 
4. Sharma & Singh 
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 پژوهشگاه نیرو و پژوهشگاه فضایی ایران
در یک تحقیق آمیخته اکتشافی موفق به 

پنج مؤلفه ممیزی دانش شامل استخراج 
نیاز دانش، تحلیل موجودی دانش،  تحلیل
گذاری دانش، تحلیل جریان دانش  ارزش

به عنوان عناصر  و تحلیل کاربست دانش
اصلی سازنده سازه ممیزی مدیریت دانش 

 ها گردیددر این سازمان

الگوی استقرار 
اثربخش مدیریت 

 دانش

( به طراحی این 06دهقانی وهمکاران)
الگو پرداختند. در این الگو  عوامل جهت 

 توسعه شامل استقرار مدیریت دانش : 

 عوامل دانش؛معرفی مدیریت مفهوم

 دانش رویکرد( انسانی منابع با مرتبط

 بکارگیری، و جذب در محوری

 بنیان، دانش بارویکرد توانمندسازی

 تیمی، رکا دانشی، انگیزاننده محرکهای

 عوامل ،)دانشی فرهنگ

 پشتیبان سازمانی ارتباطات(ساختاری

 سازمان، دانشی ساختار دانش،

عوامل  ،)دانش مدیریت فرآیندهای
 شبکه، نرمافزار، سختافزار،( زیرساختی

 در امنیت خطمشی دانش، مخازن

 عوامل استراتژی و )دانش مدیریت

 ترکیب، سازی، برونی سازی، اجتماعی(

 میباشد )سازی درونی

الگوی استقرار 
مدیریت دانش 

 دانشگاه مازندران

 

( به ارائه الگوی 01رمضانی وهمکاران)
مدیریت دانش در دانشگاه مازندران 

نتایج فراترکیب منجر به  پرداختند.
شاخص  00زیرشاخص )کد(،  10شناسایی 

-2نیروی انسانی-0)بعد اصلی 3و 
در استقرار مدیریت  فناوری(-3فرایند

دانش شد که با نظر خبرگان دانشگاهی و 
مشاورین فرآیند های سازمانی و استفاده 
از روش دلفی به بومی سازی و غربال گری 
آن ها پرداخته شد و با استفاده از آن ها 
سطح بلوغ مدیریت دانش دانشگاه 

 مازندران اندازه گیری شد
 

( تشکیل می 00)0نوناگاچارچوب نظری پژوهش حاضر را الگوی 
دهد این الگو بیانگر آن است که مدیریت دانش چهار مؤلفه ؛ برون 
سازی ، جامع پذیری، ترکیب و درون سازی دارد وبه شرح شکل 

نوناگا در مطالعه ای بازنمون مفهومی سطح باال  زیر      می باشد .
 از مدیریت دانایی را نشان میدهد و مدیریت دانایی را به عنوان
 فرآیند خلق دانش تلقی می کند که در شکل زیر نشان داده شده است.

 
 

 

 

_________________________________ 
1 Nonaka & takeochi 
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 :الگوی  نوناگا 0شکل

براساس  این    مدل    دانش از    عناصر   عینی  و ضمنی تشکیل  
دانشی   غیر    0شده  است .  دانش  ضمنی  بر اساس   تعریف  پوالنی 

لفظی   ،  ذاتی و بیان  نشده است ،  دانش عینی دانش اظهار شده  از 
طریق نوشته ها ،طرح ها ، نقاشی ها ، برنامه های   کامپیوتری و ...... 
است .  در این مدل فرض شده    که  دانش  ضمنی  می تواند از خالل 

 تقل  شده   وفرآیند  جامعه نگری     به دانش ضمنی فرد دیگری من
در فرآیند   برون سازی   به دانش عینی    تبدیل شود.همچنین بر 
اساس این مدل دانش عینی می تواند از طریق فرایند درونی سازی به 
دانش ضمنی تبدیل شود و از طریق ترکیب شدن و انتشار میتواند به 

    زدانش عینی دیگری تبدیل شود.البته  انتقال دانش بسیار پیچیده تر ا
ماتریکس ساده پیشنهادی نوناکا است و به راحتی قابل تفسیر در 
پارادایم جدید مدیریت دانایی نمی باشد بر اساس این مدل چهار سطح 
مختلف از حاملین یا عاملین دانش در سازمان ها وجود دارد.)محور 

هستی شناسی(که شامل  افراد ،گروه های کوچک درون سازمان یا   
 )مشتریان اصلی،تهیه کنندگان،رقبا و ...( می باشد.بیرون سازمان 

 
 

 مواد و روش ها
روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر داده ها از نوع 
آمیخته اکتشافی)کیفی و کمی(، و از نظر ماهیت و نوع مطالعه در 
بعد کیفی داده بنیاد خودظهور است و در بعد کمی پیمایشی مقطعی 

 است.
بخش  -جامعه آماری پژوهش حاضر مشتمل بر دو بخش است. الف

 در این بخش کمی: -ب کلیه خبرگان حوزه مربوطه است.کیفی: 
دوره اول متوسطه بعد جامعه آماری مورد پژوهش را کلیه مدیران 

آموزش و پرورش شهر تهران که دارای مدرک کارشناسی ارشد و 
مرد 021زن و 01نفر ) 211ادباالتر در رشته های علوم انسانی به تعد

 تشکیل داده است.( 
ابزار سنجش  در بخش کیفی: ابزار بخش کیفی را یک فرم مصاحبه  

نیمه ساختاریافته تشکیل می دهد که به مدد کدگذاری باز، محوری 
و انتخابی به دست آمده است. و در  بخش کمی: پس از اشباع نظری 

رم مذکور از طریق خبرگان در مورد فرم مصاحبه بخش کیفی، ف
دادن پیوست به شاخص ها به پرسشنامه تبدیل و بر روی گروه نمونه 

  اعتبار و رواییکه به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا شد.. 
بخش کیفی: اعتبار و روایی  -ابزار سنجش در دو بخش انجام شد: الف

، ابزار سنجش در بخش کیفی به مدد اجماع سه سویه)اجماع داده ها
اجماع پژوهشگران و اجتماع تئوری ها و روش شناسی(به دست 

بخش کمی: در بخش کمی اعتبار با آلفای کرونباخ  -آمده است. ب
. روش های گردآوری می باشد 11/1محاسبه و مقدار کل آن برابر با 

ابتدا  -0بخش کیفی: مشتمل بر مراحل زیر است:  -اطالعات 
مدل ها و یافته های تحقیقات پژوهشگر کلیه تئوری ها، الگوها، 

شاخص های مرحله  -2اعم از ملی و جهانی را مطالعه نموده است. 
_________________________________ 

1 .Polanyi 

سپس شاخص های  -3را به مدد کدگذاری باز احصاء نموده است.  0
احصا شده را به مدد کدگذاری محوری در قالب ابعاد، مؤلفه ها و 

در این مرحله شاخص های  -0بندی نموده است. شاخص ها دسته
قوله بندی شده در قالب یک فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته تنظیم م

و در اختیار خبرگان فن دلفی و بارش مغزی قرار گرفت و این روند 
ابعاد،مولفه ها وشاخص -5 تا رسیدن به اشباع نظری استمرار یافت.

های نهایی اولویت بندی شده ودر قالب یک الگو ترسیم ودر پایان 
 ودر  بخش کمی: این بخش مشتمل بر توسط خبرگان اعتبار یابی شد.

فرم مصاحبه اشباع شده در مورد خبرگان از  -0مراحل زیر است: 
پرسشنامه مذکور بر  -2طریق وزن دهی به شاخص ها تدوین شد. 

ی گروه نمونه که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا شد. رو
پاسخ آزمودنی ها به صورت دستی محاسبه  و سپس در بسته نرم  -3

افزاری لیزرل به مدد آزمون تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه و 
به این ترتیب ابتدا، مؤلفه ها و شاخص ها  -0تحلیل قرار گرفت. 

سپس به  -5سنجش قرار گرفت. توسط مدیران آموزشی مورد 
روش تجزیه وتحلیل داده  مقایسه مرحله کمی و کیفی پرداخته شد.

در بخش کیفی داده ها به مدد  -الفها در دو بخش انجام شد: 
کدگذاری باز، محوری و انتخابی)مصاحبه، فن دلفی و بارش مغزی 

بخش کمی:  -با خبرگان( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   ب
توصیف داده ها: در این بخش از  -0بر سه روش زیر است:  مشتمل

روش های مرسوم آمار توصیفی مانند رسم جداول توصیفی، رسم 
تحلیل داده  -2مشخصه های آماری و رسم نمودارها، استفاده گردید. 

ها: در این بخش از آزمون های موسوم به تحلیل عاملی تأییدی بهره 
: در این بخش از آزمون های آماری یافته های جانبی -3گرفته شد. 

T  مستقل و آنالیز واریانس یک راهه برای بررسی اطالعات
 دموگرافیک استفاده شد

 

 تجزیه وتحلیل داده ها 
 تجزیه وتحلیل داده های پژوهش حاضر دو دو بخش انجام شد:

 مرحله کیفی -0

 ها در بخش کیفی طی چهار مرحله انجام گرفت:تحلیل داده
شاخص از طریق مطالعات  11کدگذاری باز: در این مرحله الف( 

 ملی و جهانی، و مصاحبه با خبرگان احصا شد.
شاخص  11مؤلفه و  03بعد،  0ب(کدگذاری محوری: در این مرحله 

از طریق مصاحبه با خبرگان احصا شد. شایان ذکر است به منظور 
ز های باشدن متن مقاله از بیان جدول کدگذاریجلوگیری از طوالنی

 و محوری خودداری شد.
ج( کدگذاری انتخابی: در این مرحله که توسط خبرگان انجام 

 مدارس الگوی مدیریت دانایی برای مدیرانگرفت. در مجموع، برای 
 01بعد،  5به ترتیب اولویت دوره اول متوسطه آموزش و پرورش 

 بیان شده است. 2که در جدول شاخص  022مؤلفه و 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 21

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1111-fa.html


  و همکاران                 یشبستر یلیجم درضایحم  351

 0011 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 

 دوره اول متوسطه آموزش و پرورش مدارس . الگوی مدیریت دانایی برای مدیران2جدول 
 تعداد شاخص ها مولفه ها ابعاد

 تحلیل سازمان مدرسه

 6 تحلیل وضعیت
 6 تحلیل شبکه اجتماعی

 6 زیر ساخت
 0 فرهنگ سازمانی

 سرمایه انسانی
 5 کارگروهیتاکید بر 

 0 مشارکت ذی نفعان
 0 توانمند سازی کارکنان

 مدیریت
 0 مدیریت مالی وبودجه

 01 مدیریت اجرایی

 دانش وفن آوری

 0 خلق دانش
 03 تحلیل دانش
 1 تسهیم دانش

 00 کاربست دانش
 6 بازخوردگیری مداوم

 ارکان مدرسه

 5 مدیر مدرسه
 6 شورای مدرسه

 0 انجمن اولیا
 6 شورای معلمان

 5 شورای دانش آموزی

 
ای هها و شاخصد: اعتباریابی نظری الگو: در این مرحله ابعاد، مؤلفه

دوره اول متوسطه  مدارس الگوی مدیریت دانایی برای مدیران
در قالب یک الگو تنظیم وتوسط خبرگان  آموزش و پرورش

 اعتباریابی شد.
 

 بخش کمی: این خود مشتمل بر دو مرحله زیر است:-2
توصیف داده ها : که در قالب رسم جداول مشخصه آماری و -الف

 رسم نمودارها انجام شد.
 
 

 

 ( =n 021) ( مشخص های آماری نمرات ابعاد ومولفه ها به تفکیک اولویت 3جدول)

 کشیدگی کجی انحراف معیار واریانس میانگین مل هاعا

 1.659 1.270- 79033. 625. 5.8568 تحلیل وضعیت
 769. 1.156- 73933. 547. 5.8932 تحلیل شبکه اجتماعی

 833. 1.257- 85461. 730. 6.0427 زیر ساخت
 1.539 1.406- 81359. 662. 5.8898 فرهنگ سازمانی

 2.487 1.325- 87471. 765. 5.8661 تاکید بر کارگروهی
 761. 1.156- 73939. 541. 5.8937 مشارکت ذی نفعان

 2.516 1.201- 88065. 776. 5.9370 توانمند سازی کارکنان
 2.208 1.348- 83140. 691. 5.8858 مدیریت مالی وبودجه

 1.135 1.155- 93956. 883. 5.8819 مدیریت اجرایی
 1.861 1.367- 80737. 652. 5.8933 خلق دانش

 869. 1.088- 84021. 706. 5.8553 تحلیل دانش
 1.693 1.678- 1.03753 1.076 6.3635 تسهیم دانش
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 1.400 1.266- 79212. 627. 5.8941 کاربست دانش
 876. 1.128- 90930. 827. 5.9003 بازخوردگیری مداوم

 460. 919.- 72237. 522. 5.9528 مدیر مدرسه
 527. 1.003- 87561. 767. 5.9134 شورای مدرسه

 2.397 1.707- 1.09188 1.192 6.3102 انجمن اولیا
 1.260 1.513- 91306. 834. 6.1496 شورای معلمان

 1.137 1.159- 93951. 887. 5.882 شورای دانش آموزی
 1.130 1.139- 81511. 664. 5.8739 تحلیل سازمان مدرسه

 1.561 1.410- 75205. 566. 5.8768 سرمایه انسانی
 950. 1.146- 73137. 535. 5.9536 مدیریت

 1.537 1.347- 83188. 692. 5.8465 دانش و فناوری
 1.186 1.241- 74245. 551. 5.9948 ارکان مدرسه

 از ارقام جداول باال می توان موارد زیر را استنتاج کرد:

دیدگاه گروه های نمونه به  مقایسه میانگین های  پنج گانه از-0
  از: گونه کلی نشان می دهد که به ترتیب ؛

-0اند:مشتمل بر پنج بعد که عبارت یادشده یالگو ةابعاد سازند
دانش وفن -0مدیریت-3سرمایه انسانی-2تحلیل سازمان مدرسه

الگوی مدیریت در تدوین  ارکان مدرسه می باشند. که -5آوری
 دوره اول متوسطه آموزش و پرورش مدارس دانایی برای مدیران

 موثر اند.
گانه از دیدگاه گروه های نمونه به گونه 01مقایسه میانگین های -2

 :کلی نشان می دهد که به ترتیب مولفه ؛
-0ساخت ریز-3یشبکه اجتماع لیتحل-2تیوضع لیتحل -0:

-1نفعان یذ مشارکت-6یبر کارگروه دیتاک-5یسازمان فرهنگ
 تیریمد-1وبودجه یمال تیریمد-0کارکنان یساز توانمند

-03دانش میتسه-02دانش لیتحل-00دانش خلق-01ییاجرا
-06مدرسه ریمد-05مداوم یریبازخوردگ-00دانش کاربست

دانش  یشورا-01معلمان یشورا-00ایاول انجمن-01مدرسه یشورا
 الگوی مدیریت دانایی برای مدیراندر تدوین  که  ی می باشند.آموز

 موثر اند. دوره اول متوسطه آموزش و پرورش مدارس
چولگی مثبت بیانگر آن است که چولگی توزیع نسبت به توزیع -3

نرمال به راست وکشیدگی مثبت دهنده آن است که توزیع نرمال 
 بلندتر است.

 
تحلیل داده ها : به منظور تایید توصیف داده ها وتعمیم نتایج -ب

آن استخراج شده است از تحلیل پژوهش به جامعه ای که نمونه از 
عامل تاییدی استفاده شده است که نتایج این آزمون به ترتیب در 

 جدول زیر آورده شده است.
 ( =n 021) (نیکویی برازش ابعاد به ترتیب اولویت.5جدول )

شاخص نیکویی 
برازش تعدیل 

 یافته

شاخص نیکویی 
 برازش

مقدار جذر 
میانگین 

مجذورات 
 خطای تقریب

نسبت خی دو به 
 درجه آزادی

 
 سطح معناداری

 

  خی دو

 ابعاد
 

 شاخص برازندگی
میزان 
بدست 

 امده

دامنه 
قابل 
 پذیرش

میزان 
بدست 

 امده

دامنه 
قابل 
 پذیرش

میزان 
بدست 

 امده

دامنه 
قابل 
 پذیرش

میزان 
بدست 

 امده

دامنه 
قابل 
 پذیرش

میزان 
بدست 

 امده

دامنه 
قابل 
 پذیرش

میزان 
بدست 

 امده

دامنه 
قابل 
 پذیرش

12/1 
 بزرگتر

 1/1از 
10/1 

 بزرگتر
 1از ./

13/1 

کمتر 
از 
10/1 

10/2 
کمتر 

 3از 
110/1 

کمتر 
از 
15/1 

65/0 
تفاوت 

feوfo 

 تحلیل سازمان

 
 

12/1 
 بزرگتر

 1/1از 
13/1 

 بزرگتر
 1/1از 

16/1 

کمتر 
از 
10/1 

61/2 
کمتر 

 3از 
110/1 

کمتر 
از 
15/1 

65/2 
تفاوت 

feوfo 
 سرمایه انسانی

13/1 
 بزرگتر

 1/1از 
10/1 

 بزرگتر
 1/1از 

15/1 

کمتر 
از 
10/1 

00/2 
کمتر 

 3از 
110/1 

کمتر 
از 
15/1 

20/0 
تفاوت 

feوfo 

 مدیریت
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10/1 
 بزرگتر

 1/1از 
13/1 

 بزرگتر
 1/1از 

15/1 

کمتر 
از 
10/1 

6/2 
کمتر 

 3از 
110/1 

کمتر 
از 
15/1 

01/2 
تفاوت 

feوfo 
 دانش وفن آوری

10/1 
 بزرگتر

 1/1از 
13/1 

 بزرگتر
 1/1از 

10/1 

کمتر 
از 
10/1 

6/2 
کمتر 

 3از 
10/1 

کمتر 
از 
15/1 

01/2 

 

 

 

تفاوت 
feوfo 

 ارکان مدرسه

در مجموع جدول باال بیانگر آن است که داده های کمی با داده های 
ذکر است که برای جلوگیری از الزم به  کیفی همسو می باشند.

 اطناب متن مقاله  از ذکر نمودارها خوداری شده است.

 

 
 گیرینتیجه

دوره  مدارس الگوی مدیریت دانایی برای مدیراندر نتیجة پژوهش 
 است. 2به شرح شکل  اول متوسطه آموزش و پرورش

 
 مدیران مدارس دوره اول متوسطه الگوی مدیریت دانایی برای .2شکل 

 

 شاخص تشکیل شده است. 022ی یادشده از الگو ،2بر اساس شکل 
 یهاپژوهش ریبا سا ییهمسو ثیاز ح پژوهش هایافتهی زمینةدر 

 هم خوانی های گذشتهپژوهش یهاافتهیگفت با  توانیشده، مانجام
 دارد.

مشتمل بر پنج بعد که  یادشده یالگو ةسازندابعاد همچنین، 
-0مدیریت-3سرمایه انسانی-2تحلیل سازمان مدرسه-0اند:عبارت

 ارکان مدرسه می باشند.-5دانش وفن آوری
د انمؤلفه برای الگوی یادشده به دست آمد، که عبارت 01همچنین،  

-0ساخت ریز-3یشبکه اجتماع لیتحل-2تیوضع لیتحل -0از:
-1نفعان یذ مشارکت-6یبر کارگروه دیتاک-5یسازمان فرهنگ

 تیریمد-1وبودجه یمال تیریمد-0کارکنان یساز توانمند
-03دانش میتسه-02دانش لیتحل-00دانش خلق-01ییاجرا

-06مدرسه ریمد-05مداوم یریبازخوردگ-00دانش کاربست
دانش  یشورا-01معلمان یشورا-00ایاول انجمن-01مدرسه یشورا
 ی می باشند. آموز

های های پژوهش حاضر نشان داد هر یک از مؤلفهنهایت، یافتهدر 
اند که در مجموع، پاسخ های تشکیل شدهبه دست آمده، از شاخص

 بیان شده است. 3این پرسش در قالب جدول 
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 به ترتیب اولویت ی مدیران مدارس دوره اول متوسطههای الگوی مدیریت دانایی براها و شاخص. جدول نهایی ابعاد، مؤلفه3جدول 
 ابعاد مولفه ها شاخص ها

موجود دانش در  تیوضع نییتع
 سازمان)مدرسه(

 

 

 
 
 

 تحلیل وضعیت

 
 
 
 

 تحلیل سازمان مدرسه

 

 

مطلوب دانش در  تیوضع نییتع
 سازمان)مدرسه(

 
 

 یوتالش برا دهایتهد ییشناسا
 آنها به فرصت لیتبد

 

 

 یاحسن از از فرصت ها استفاده
 موجود

 

 

 

خالءموجود در  لیتحل
 سازمان)مدرسه(

 

 

فاصله خالء موجود در  لیتحل
 سازمان)مدرسه(

 

افراد و  نیارتباط ب لیتحل
 سازمان)مدرسه(

 

 
 
 
 
 
 

 تحلیل شبکه اجتماعی
 
 
 

 

افراد و  نیتعامالت ب لیتحل
 سازمان)مدرسه(

 
در  یگروه نیروابط ب لیتحل

 سازمان)مدرسه(

 

 

 یدانش یسخت افزارها لیتحل
 سازمان)مدرسه(

 
 یدانش ینرم افزارها لیتحل

 سازمان)مدرسه(
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 تیریمد یها یموجود ریسا لیتحل
 سازمان)مدرسه( یدانش

 
کوتاه مدت  یدوره ها یاجرا

 یها یبا تکنولوز ییجهت آشنا
 عملکرد شیباهدف افزا  نیبرتر نو

 در کارکنان  ومعلمان

 

 
 
 
 
 
 
 

 زیر ساخت ها

 

 

در مقابل  یتوسعه ساختار دانش .
 یدانش ریساختار غ

 
 

- 

 هیکل یدسترس امکان
 یکارکنان،معلمان  به فناور

 اطالعات در سازمان)مدرسه(

 

 

 

نرم افزار باسامانه  وجود
 اتیثبت تجرب یبرا یکیالکترون

 ودانش

 

 

- 

گفتمان   )ساز  یتاالرها جادیا
 (یمجاز یبحث گروه یوکارها

 

 

 

دانش  تیریمد یها ندیفرآ شناخت
 ،یساز رهیشامل کسب، ذخ

 دانش میو تسه یسازمانده

 

نگرش مثبت  افراد یا تمایل نسبت 
 دانش به خلق 

 
 
 
 
 
 

مشترک در  یباور ها جادیا
 نیدانش  در ب تیریخصوص مد

 یمنابع انسان
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 سازمان
 

مشترک در  یارزشها جادیا
 نیدانش  در ب تیریخصوص مد
 سازمان)مدرسه( یمنابع انسان

 

 
 

 فرهنگ سازمانی

 

دانش  در  تیریبه مد یارزش نگاه
 یآحاد منابع انسان نیب

 سازمان)مدرسه(
 
 

 تیرینمونه مد یالگوها یمعرف
 یآحاد منابع انسان نیدانش  در ب

 سازمان)مدرسه(
 

 یشغل تیفرهنگ ثبات و امن جادیا
 کارکنان  نیدر ب

عمل در  یآزاد وجود
 سازمان)مدرسه(

 
مختلف در  یبرنامه ها یاجرا

 یراستا
 یبر برنامه  تیو اهم دیتاک

 دانش  در سازمان)مدرسه( تیریمد
 تیدانش حما جادیا یها میاز ت

 شودیم
. 

 تاکید برکار گروهی

 سرمایه انسانی

 

 یکار یها میدانش و تجربه ت از
 شودیم تیحما

. 
 

 میت یو کارائ یهمکار ،یهماهنگ
 .شودیم یابیارز

 

 
 یتوانمندساز یبرا یتعهد سازمان .

 کارکنان وجود دارد
. 

 

ز استفاده ا یکنترل کارکنان برا .
 .شودیداده م شیمنابع افزا

در  ذی نفعان فعاالنه از مشارکت 
 شود یم تیحما  ماتیتصم
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  مشارکت ذی نفعان

به مشارکت در  ذی نفعان  .
 قیکارها تشو یابیو ارز یزیربرنامه

 شوندیم
. 

 
 دانش میدر تسه دیبا ذی نفعان تمام 

 کی جادیا یمشارکت کنند و برا
 .دانش مسؤل باشند میتسه طیمح

 

 

 یمناسب برا یها و ابزارها هیرو .
 .آموزش وجود دارد

 
 

 توانمند سازی کارکنان
 
 
 

 

و  یخودآموز طیمح .
 .باشدیفراهم م یریادگیخود

. 

از مشارکت کارکنان در آموزش 
 .شودیم تیحما یو خارج یداخل

. 

و  یاز آموزش دهندگان حرفه ا
 .شودیاستفاده م ژهیو یدپارتمان ها

 

 

 اجرا و یبرا یبودجه کاف صیتخص
 دانش تیریبرنامه مد یساز ادهیپ

 

 

 
 
 
 
 
 

 مدیریت مالی وبودجه

 
 
 
 
 

 مدیریت

 

 آموزش یبرا یبودجه کاف صیتخص
 تیریمد یالزم جهت اجرا یها

 دانش درسازمان) مدرسه (

 
 

 

 یجهت اجرا رانیمد یمال تعهد
 دانش در سازمان)مدرسه( تیریمد
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 یبرا یکردن بودجه کاف فراهم
درسازمان)  یامکانات فناور

 مدرسه(

 

 

ارشد در  رانیمد قیو تشو تیحما
 یبرنامه  یو اجرا یساز ادهیپ

 دانش  در سازمان تیریمد

 

 
 

 مدیریت اجرایی

 تیریمد یبه اجرا  رانیمد تعهد
 دانش

 

 

 یساز ادهیمستمر  موانع پ یابیارز
 ارشد ریدانش توسط مد تیریمد

 
 

رفع موانع موجود جهت  یبرا تالش
دانش توسط  تیریمد یساز ادهیپ

 رانیمد

 
 

 مورد انتظار راتییتغ ینیب شیپ

 

 

 رییتغ طیکامل شرا شناخت

 

 
 

 رییکامل عوامل تغ شناخت

 

 

 وضع موجود دنیچالش کش به

 

 

قبل از انجام هر  یزیبرنامه ر انجام
 کار

 آن یدر طول و پس از اجرا

 یمنابع برا قیو تلف یسازمانده
مقابله با مشکالت و استفاده موثر 

 از فرصتها

 
دانش موجود در  نییتع

 دانش وفن آوری خلق دانش سازمان)مدرسه(
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دانش در سطح  استخراج
 مؤسسه)مدرسه( و خارج آن؛

 
 

مرتبط با  یشنهادهایاز پ تیحما
 خلق دانش در سازمان)مدرسه(

 

 

نفعها در  یذ یکردن تمام ریدرگ
 خلق دانش

 یسازمان یدانش ضمنتحلیل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تحلیل دانش
 
 
 

 

 یآشکار سازمان ل دانشیتحل
 
 

موجود در  یفرد دانشتحلیل 
 مدرسه
 

 

موجود در  یگروه دانشتحلیل 
 مدرسه
 

 

موجود در  یسازمان دانشتحلیل 
 مدرسه
 

 

موجود در  یساختار دانشتحلیل 
 مدرسه
 

 

موجود در  یندیفرآ دانشتحلیل 
 مدرسه
 

 

موجود در  یمنابع انسان دانشتحلیل 
 مدرسه
 

موجود در  یپروژه ا دانشتحلیل 
 مدرسه
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 موجود یکیتکنولوژ دانشتحلیل 
 مدرسهدر 

 

و کنترل  تیهدا دانشتحلیل 
 مدرسهموجود در 
 

موجود در  یاستراتژ دانشتحلیل 
 مدرسه

 

موجود  یپژوه ندهیآ دانشتحلیل 
 مدرسهدر 

 توسط مشاهده یبررس

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 تسهیم دانش

 توسط مصاحبه یبررس

 
 توسط پرسشنامه یبررس

 
 یتوسط برون فکن یبررس

 
 یتوسط تمرکز گروه یبررس

 
 یتوسط مشاهده مشارکت یبررس

 
 یبیتوسط روش ترک یبررس

 
موجود  یدانش یها انیجر یبررس

 مدرسهدر 
دانش  تیرینقشه و مدل مد یبررس

 مدرسه
کارکنان به استفاده از دانش  قیتشو

 موجود در سازمان)مدرسه(

 

 کاربست دانش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دسترس بودن دانش در  در
 سازمان)مدرسه(

 
 یریجهت بکارگ یاسیمق جادیا

 دانش در سازمان)مدرسه(
 

 
 کارکنان انیدانش در م  عیتوز

 سازمان)مدرسه(
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نقشه های دانش؛ خروجیها و  ایجاد
فرایندهای کلیدی، مستندسازی 

شده، گزارش داده شده و با دیگران 
 تسهیم میشود

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بازخوردگیری مداوم

 مدرسهدر  ینقشه دانش یفراهم ساز

 
در  یدانش انیجر یساز فراهم

 مدرسه

 
دانش در  میتسه یفراهم ساز

 مدرسه

در  یدانش یها ندیفرآ یساز فراهم
 مدرسه

ها و   ندیفرآ  یو بازنگر شیرایو
 موجود دانش در مدرسه یمدل ها

 یزیو بهبود مستمر نظام مم توسعه
 دانش در مدرسه تیریمد

 
ارزیابی وبررسی پیشرفت کار در 

 زمینه اهداف

ارزیابی وبررسی پیشرفت کار در 
 زمینه نحوه اجرا

وبررسی پیشرفت کار در ارزیابی 
 زمینه زمان بندی

 
ارزیابی وبررسی پیشرفت کار در 

 زمینه بودجه بندی
 

ارزیابی وبررسی پیشرفت کار در 
 زمینه منابع انسانی

 

ارزیابی وبررسی پیشرفت کار در 
 زمینه منابع بهینه

 
   

 
 

 ارکان مدرسه
 
 

ز ا یروشن عی)توزیمشارکت یرهبر
  (فیوظا

 
استفاده بهینه از منابع موجود بابهره  مدیر مدرسه

 گیری از مشارکت های مردمی
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پیگیری اجرای درست مصوبات 
 شورای مدرسه

 

 

رعایت  اخالق حرفه ای در محیط 
 مدرسه

انجام شرح وظایف موصب برای 
 هریک از کارکنان مربوط

رعایت اصل شایسته ساالری در 
 برابر آیین نامه ها

 استفاده از تجارب معلمان ومربیان
 

 
 
 
 
 
 

 شورای مدرسه

 تالش برای بهبود فرایند آموزشی
 تالش برای بهبود فرایند پرورشی

 
انتخاب افراد شایسته به عنوان 

 نماینده شورا
بررسی برنامه سالیانه بر اساس 

 مصوبات و دستور العمل ها

برنامه ریزی استاندارد جهت 
تعامل مدرسه بامحیط برقراری 

 محلی و ملی

تقویت همکاری ومشارکت اولیا 
جهت ارتقای کیفیت آموزشی 

 وپرورشی مدرسه

 
 
 

 انجمن اولیا

تالش جهت تقویت همکاری 
 مدرسه باکانون خانواده

برنامه ریزی جهت مشارکت اولیا 
 در تصمیم گیری های مدرسه

استفاده از تجارب کارساز خانواده 
 پیشبرد اهداف مدرسهها در 

تامین مشارکت معلمان در امور 
 فرهنگی،اجتماعی مدرسه

 
 
 
 
 
 

 شورای معلمان

تامین مشارکت معلمان در امور 
 آموزشی وپرورشی مدرسه

 

مشارکت فعال وکارآمد در برنامه 
 ریزی  های مدرسه

مشارکت فعال جهت نظارت بر 
 اجرای اهداف مصوب مربوط
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وتبادل نظر پیرامون بررسی 
چگونگی افزایش اثربخشی روش 

 های تدریس

بودجه بندی برنامه درسی بارعایت 
 مقررات مربوط

مشارکت فعال دانش آموزان در 
 مسائل مربوط به آموزش وپرورش

 
 
 
 

 شورای دانش آموزی
 
 

 

تالش برای ایجاد ارتباط صحیح بین 
 دانش آموزان ومدرسه

مسابقات  همکاری در برگزاری
علمی،فرهنگی،ورزشی و... در 

 مدرسه
همکاری در تشکیل و اداره تعاونی 

 دانش آموزان در مدرسه
 

همکاری در تنظیم امور بهداشتی 
 وانتظامی مدرسه

های پژوهش یهاافتهیگفت با  توانیمیافته های به دست آمده 
(، 0(، کاشف وهمکاران)1(،رضایی وهمکاران)6وهمکاران)رحیمی 

( همخوانی 00(، رویکر )01آتیه و الدین ) (،1مسیبی وهمکاران)
عوامل مهم مدیریت به توان می الگو نیاست به مدد ا یهیبد دارد.

 دانایی مدیران مدارس متوسطه پی برد.
 

یت مدیریافته بعدی  پژوهش حاضر؛ مبنی بر اینکه برازش الگوی 
دانایی برای مدیران مدارس دوره اول متوسطه از دیدگاه کاربران  

های بدست آمده در بخش چگونه است؟  بیانگر آن است که یافته
شناسایی شد که اولویت قرار  022مولفه و 01بعد، 5کیفی شامل 

گرفتن آنها بر اساس اولویت هر مولفه تنظیم شده است و بار عاملی 
وده، آن شاخص اولویت باالتری را به خود هر شاخص باالتر ب

 توانضرایب بدست آمده، می اساس اختصاص داده است. بنابراین بر

گیری در اندازه و معناداری ها نقش مهمکه تمامی شاخص کرد عنوان
های الگوی مدیریت دانایی برای مدیران مدارس دوره مولفه ابعاد و

زیربنایی را در  مجموعاً یک عاملباشند که اول متوسطه را دارا می
قالب الگوی مدیریت دانایی برای مدیران مدارس دوره اول متوسطه 

های پژوهشگرانی اند. یافته های بدست آمده با یافتهارائه داده
 همچون؛

(، 1(، مسیبی وهمکاران)0(، کاشف وهمکاران)1رضایی وهمکاران)
 (، هم خوانی دارد.01آتیه و الدین )

اطالعات تأثیر اعجاب آور و بی سابقه ای بر فرهنگ ظهور عصر 
جوامع و جهت دهی آن داشته و تأکید بر دانایی ، بیش از هر زمان 

جامعه مبتنی بر دانش به  .دیگر جنبه حیاتی به خود گرفته است
همراه خود واقعیت های مجازی را نهادینه ساخته است که بر بستر 

تعامل می پردازد . مفهوم مکان آن، جریان های نمادین اطالعاتی به 
و زمان دچار تحول مفهومی گشته است و معنا نسبت به کارکرد 
برجسته تر شده است . صنعت گرایی به اطالعات گرایی ، کار سنتی 
به کار مبتنی بر دانش و مشاغل یدی به مشاغل با بار اطالعاتی و 

 تغییراتمفهوم آموزش و پرورش نیز بر اثر  .دانشی تحول یافته است
ری کار فک ساختاری ، عمیقاً دگرگون شده است .کار یدی در برابر

، بیش از پیش کم ارزش شده و مفاهمی همچون مدیریت دانش و 
کارمند دانش به میان آمده است و آموزش و پرورش نیز از الگوی 

و جامعه یادگیرنده برخوردار گشته اند هر یک  سازمان یادگیرنده
نه تنها باید در زمینه شغلی خود ، بلکه در  از مدیران و معلمان

ارتباط با فعالیت های مدیریت و فرایندهای آموزشی و محیط 
پیرامون ، بصورت مداوم اطالعات بروزی کسب نموده تا قادر 
گردند در عرصه های علمی و کاری ، حضوری اثر بخش داشته باشد 

م سازی . فرآیندهای آموزشی و مدرسه ای به بازآموزی و بهنگا
آگاهی ها و مهارت ها به صورت روز آمد مبتنی گردیده اند و 
معلمان و دانش آموزان بر اساس میزان نمادپردازی ، فعالیت های 
فکری ، کیفی و خالق و به جریان انداختن و خلق دانش و فن آوری 

 ، مورد ارزیابی قرار می گیرند .

اهش فاصله بین در واقع دانش در عصر جدید ابزاری برای حذف یا ک
کشورهای پیشرفته و در حال توسعه است ، برای دستیابی به توسعه 
مبتنی بر دانش ، مدارس می توانند مهمترین نقش دانش آفرینی و 
مشروعیت بخشی به توسعه پایدار در جامعه جهانی ، ملی و محلی 
را بر عهده بگیرند . مدیریت دانش رویکردی نوین است که مدارس 

اضر در جهت توسعه توانایی های خود به آن توجه موفق قرن ح
گردآوری دانش و قابلیت های عقالنی  "دارند که عبارت است از 
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و تجربیات افراد و ایجاد قابلیت های بازیابی آنها به عنوان مهمترین 
 سرمایه انسانی و سازمانی

بنابراین بر اساس مباحث مطروحه اجرای موفقیت آمیز مدیریت 
رس ، آنها را قادر می سازد تا رسالت ها ، آرمان ها ، دانش در مدا

اهداف بلند مدت و کوتاه مدت را نمایان سازد . مطالعات متعددی 
نشان می دهد که بزرگ ترین چالش فراروی مدیریت دانش یک 

ولوژی تکن»مساله فنی نیست ، زیرا می توان آنرا از طریق سیستم های 
مشکل اصلی ، مسأله دانایی  حل نمود ، بلکه چالش و« اطالعات 

است . وظیفه مشکل تفوق بر موانع آموزشی و پرورشی است که 
  بیان می دارد اطالعات با ارزش تر از آن است تسهیم شود

الزم به نظر می رسد که مدارس برای بهبود فرآیندهای یاددهی و 
یادگیری و تدریس شان به مدیریت دانش به عنوان یک راهبرد و 

در جهت درک بهتر راهکارها توجه نمایند . متأسفانه نقشه کلی 
در کشور ما هر چند واحدهای فناوری اطالعات در آموزش و 
پرورش و سازمان های آموزشی وجود دارد که به ظاهر عهده دار 
نقش مدیریت دانش هستند اما شامل همه عناصر و مولفه های 

ارس ندارند مدیریت دانش نمی شوند و نقش و جایگاهی موثر در مد
. به دلیل اینکه مدارس درحال گذار از پارادایم رشد و جهانی شدن 
هستند ، باید مدیریت دانش را بخشی از مأموریت و استراتژی های 
خود قلمداد کنند ، زیرا مدیریت دانش از یک طرف با جذب دانش 
های جدید به درون سیستم و از طرف دیگر با اداره موثر آن دانش 

مهمترین عامل در ایجاد و توسعه مدارس دانایی محور می تواند 
های در اجرا داشت که به در مجموع، پژوهش محدودیت . باشد

 شرح زیرند:
برای مدیران  مدارس مقطع متوسطه دوره اول    حاضر پژوهش -

قاطع م شامل تریوسیع سطح در توانستمی بنابراین، ،انجام شده است
 پذیری بیشتریاین صورت قابلیت تعمیمدیگری اجرا شود، که در 

 داشت.
دسترسی سخت به خبرگان این حوزه به دلیل شرایط بهداشتی  -

 های کرونایی. کشور و اعمال محدودیت
 شود:در پایان، بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهادها زیر ارائه می

یز پذیری نتایج نتر، تا قابلیت تعمیماجرای پژوهش در سطح وسیع -
تر که مورد استفادة افزایش یابد. از راه مقیاس استاندارد و جامع

 گسترده باشد.

های کالن را ها و برنامههایی که بتواندآثار سیاستانجام پژوهش -
 شده بررسی کنند.های شناساییبر تقویت ابعاد و مؤلفه

شناسیِ پیاده سازی مدیریت هایی با موضوع آسیبانجام پژوهش -
شده در الگوی به دست دارس  مبتنی بر ابعاد شناساییدانش در م

 آمده. 
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