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 مقدمه
و سازمان ها در صدد كسب مزيـت رقـابتي پايـدار هسـتند ، جوامع در ايـن راسـتا. در دنياي امروز

را توسـعه دهنـد، مديريت دانش ابزار سودمندي بـراي سـازمان هـا اسـت تـا سـرمايه هوشـي خـود 

و عملكرد مطلوب را به حداكثر برسانند . نوآوري را تشويق كنند

، انتقال اطالعـات در سـازمان ، مبادله ، سريع مديريت دانش به عنوان علمي است كه ارتباط آسان

و كارايي در سازمانها به ويژه مـدارس  ، توانايي و مي تواند بيان كننده نوآوري را پشتيباني مي كند

،(باشند  ص 1384الهيجانيان ،20. (

و مؤسسـات مديريت دانش به عنوان ابزار كليدي مديريت قرن جديد، در سازمانها بـويژه مـدارس

و تبــادل، ارتقــاء آموزشــي بــه عنــوان فــراهم كننــده ي زمينــه بــازخواني، ايجــاد، پــرورش، تســهيم

و انتشار دانـش در سـطح مدرسـه بـه ويـژه در سـطح كـالس درس خواهـد سازماندهي، نگهداري

هـاي آمـوزش، اسـتفاده مـؤثر از دانـش موجـود، گيري رويكردي جديد شيوه توانست سبب شكل

و فناوري هـزارة  و دانش نوين در جهت توسعه دانش و استفاده از اطالعات آمادگي براي دريافت

ص 1382جعفري مقدم،(سوم، با توان مقابله با تغييرات سريع دنياي اطراف شود  ،12.(

، نمونه هـاي خـوبي. مدارس از سال ها قبل تاكنون در كار مديريت دانش بوده اند در واقع معلمان

در. از مديران دانش هستند از اين ديدگاه مهم ترين مسايل مديريت دانش در مدرسـه را مـي تـوان

:موارد زير خالصه كرد 

)ر مدارس تسهيم كنيم؟چرا نيازمند آنيم كه دانش خود را با ساي(آگاه سازي معلمان•

و كاركردهاي آن كدام اند؟(آگاه سازي دانش آموزان• )مديريت دانش چيست

و كاركردن«آموزش تنها(آگاه سازي جامعه• در» سخن گفتن ، بلكه درباره دانش نيست

و كاربرد آن نيز هست .)باره نحوه مديريت

و متبلور كنيم• ، نگهداري .چگونه دانش مدرسه را حفظ

، مديريت دانش در مدارس عبارت است از به با تصميم گيري در باره ايـن«ور يكي از صاحبنظران

؟ اين دانش را بايد چه كساني تسهيم كنند؟ چگونه بايـد آن  كه دانشي كه بايد تسهيم شود چيست

و در نهايت چگونه از اين دانش استفاده كنيم پاسخ شده اما در عمل پيچيده اين پرسـش. را تسهيم

.ين استچن



137 تأثير مديريت دانش بر عملكرد دبيران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران

و انگيزش افرا ، بهبـود جامعـه:به تسهيم دانسته هاي خود با ديگراندتشويق هدف از تسهيم دانش

و كارآيي همه جانبه است در. مدرسه يا افزايش مبناي دانش مدرسه براي تصميم گيري مؤثرتر اين

و پـ  اداش حالي است كه يكي از راهكارهاي اساسي مـديريت مدرسـه محـور، ارزشـيابي عملكـرد

و تـيم هـاي تصـميم  و تعامـل مـوثر در انجمـن هـا براساس ميزان مشاركت افراد در تصميم گيـري

(گيرنده است )2009مديران متوسط.

ص 1382به نقل از جعفري مقدم،(طبق تعريف بروكس از مديريت دانش كه مركز كيفيـت)11،

از وري آمريكا نيز آن را پذيرفته است، مديريت دانش عبارتو بهره و فرايندهايي«است راهكارها

و دانش و اداره مهارتهاي حياتي، اطالعات ، تصرف، سازماندهي تا بـه بهتـرين» براي ايجاد، تعيين

در. نحو افراد را در تحقق رسالت سازمان توانمند سازد بنابراين الزم است كه با تحقيقات گسـترده

و بهـره گيـري از تحقيقـات كشـوره  و شـناخت اي ديگـر در مـورد روشـهاي نـوين كشور خويش

و بكارگيري اصول مديريت دانش سعي در حذف شـكاف دانـش  تفـاوت ميـزان دانـش(تدريس

در) موجود افراد با دانش مـورد نيـاز آنهـا  و دانـش آفرينـي ، تـا بـا افـزايش كيفيـت داشـته باشـيم

و خلق دان و پذيرش دانش جهاني ش بصورت ملي موسسات آموزشي بتوانيم فراگيران را در كسب

و مهارتهاي آنانبهو تشويق كنيمو بين المللي استفاده از تكنولـوژي جديـددرافزايش توانايي ها

و حفظ توسعه آن ياري  تابراي تسهيل در فراگيري ، تفكر نماييم و نوآوري بدين صورت خالقيت

و چگونگي ياد گرفتن نقادانه و ارتباطات بهبوددر، يادگيري .يابد عصر اطالعات

تحقق جامعه دانش محور مستلزم وجود سازمان هايي است كه تمـام فراينـدهاي آن دانـش آفـرين

و كاربرد آن را سرلوحه كار خود قرار دهند در اين ميان آموزش سازمان ها بايد در اسـتقرار. باشد

و شـده هاي ديگر سازمان هـا پيشـگام ابتكار مديريت دانش به عنوان قابليت اصلي نسبت به بخش

كن نقش (درهبري را در اين زمينه ايفاد .، ص 1386ذوالفقاري ،16(

و نگهـداري دبيـران صـورت نگرفتـه اسـت نيـروي انسـاني بايـد. تاكنون توجه چنداني به پـرورش

و با انگيزه باشد و شبكه جهاني به عنوان ابزارهاي دسترسـي بـه. بتوانند، روزآمد استفاده از اينترنت

و دا و اهـداف آموزشـي را اطالعات و بكارگيري سيستم آموزش رايانـه محـور، وسـايل نش نوين

و در مجمـوع شـعار  و تغذيه علمي در اقصي نقاط جهـان را فـراهم آورده اسـت دچار تحول كرده

را. را در جهان محقق ساخته است» عدالت در آموزش« غرب اين دگرگوني در سـاختار آمـوزش

مي دانسته» نگرش مدرن به آموزش« ،1نوبل(داندو آن را از بزرگترين دستاوردهاي عصر اطالعات

1-Nobel 
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ص 1384، به نقل از جهان آرا، 1998 لذا در دنياي به سرعت متغير امروز، انسانها بايد توانايي).4،

.همراهي با تغييرات روز را داشته باشند

و اين شرح مي باشد كه اطالعات خام جمع آوري مديريت دانش در ايران به ايعن شده اصر داده

اطالعات جمع آوري شده مورد تحليل قرار مي گيرد تا گرايش آن استخراج مي گردد، سپس

ب ، استخراج شوده هاي مشخص يا تركيب جديد اطالعاتي .صورت آماري

، در فرهنگ اصطالحات مديريت دانش : چنين آمده است) 1998(درباره مفهوم مديريت دانش

و نمايش اطالعات مديريت دانش فرآين د سيستماتيك جستجو، انتخاب، سازماندهي، پااليش

و درك. است و سازمان بصيرت و اصالح شود به طريقي كه درك كاركنان در زمينه خاص بهبود

،. بهتري از تجربيات خود كسب كند ، يادگيري پويا فرآيندهاي مديريت دانش در حل مسأله

، تصميم گي و تباهي، به برنامه ريزي استراتژيكي و محافظت دارايي هوشي از فرسودگي ري

و افزايش هوش سازماني  و به انعطاف پذيري فزاينده .مي شود منجرسازمان كمك مي كند

ص 1384عدلي،( ،44(

دانش ارائه داده انـد در ادامه مي توان به تعاريف متعددي كه صاحبنظران در زمينه مفهوم مديريت

:اشاره كرد

امديريت دانش ،ز فعاليت ها گفتهبه مجموعه اي ، نمـايش ، خلـق مي شود كه در زمينه شناسـايي

و شيوه ها استفاده مي شود و توانمندسازي بينش ها و شـيوه هـا موجـب توليـد. توزيع اين بينش ها

و فرآيندهاي سازماني ظهور مي يابد . دانش مي شود كه يا در افراد متجلي مي شود يا در فعاليت ها

)2009پديا ويكي(

، شامليمديريت دانش فرآيند و: است سيستماتيك ، انتخـاب كـردن، سـازماندهي كـردن يافتن

يك. ارائه اطالعات است كه يادگيري يك موضوع را براي فرد بهبود مي بخشد مديريت دانش به

.برســـاندو مهارتهـــاي خـــود را بـــه منصـــة ظهـــور ســـازمان كمـــك مـــي كنـــد كـــه تجـــارب 

(msternewmedio-2009 (
و درك چگونگي 1،1998كارل ويك اعتقاد دارد كه مديريت دانش عبارت است از دانش بينش

و استفاده از تكنولوژي با آميخته اي از دانش مدرن است، عمل دانش . به كار بستن دانش

1- Karl wiig 
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را مديريت دانش موتور جديدي است كه مي تواند شكاف): 2000(1از نظر اسپكتر و فاصله ها ها

و دانش خود را به درجه بر ، غناي علمي دارد، مؤسسات آموزشي بهره ور از مديريت دانش

و كارايي مي رسانند . باالتري از كيفيت، ابداع

و مك دو نييل و توانايي خلق: مديريت دانش داراي دو بعد است ): 2002(2گوپتا ادارة دانش

م. دانش جديد  ، اطالعات ورد نياز را براي فرد نيازمند در زماني كه در مورد اول مديريت دانش

، فراهم مي كند . نياز دارد

: 2003(3اسكيم با) و آشكار دانش كه مديريت دانش عبارت است از مديريت سيستماتيك

و كاربرد دانش پيوند دارد ، اشاعه ، سازماندهي در مديريت دانش. فرآيندهاي خلق، جمع آوري

ج . معي اهميت دارد تا بطور گسترده اي در سرتاسر زمان بكار رود تبديل دانش شخصي به دانش

و نوآوري: در كاربرد دانش دو نكته مهم است . سهيم سازي دانش

و فزايندة بين فراي) 2004(4جفري و پاگير ندهاي توليد دانش در پژوهشي به بررسي تعامالت دست

درو پردازش تجاري، و پردازش دانش در اين مطالعه. آموزش عالي پرداخت مطالعه كالن رهبري

و پيچيدة آموزش بررسي شد تـا مشـخص گـردد كـه چگونـه رهبـري يـك  نقش رهبري نو ظهور

از طريـق مصـاحبه بـا. كند كه تقاضاهاي يك سازمان دانش محور را در برگيـرد محيط را قادر مي

و روشرهبران اجرايي در چندين مؤسسه آموزش عالي ماهيت مديريت دانش ارزشياب هـاييي شد

ش و مجدداً حل شده بودند، شناسايكه به وسيلة آن شكافهاي معرفتي كشف اين سؤال.ي گرديدده

و برنامه كه چگونه رفتارها، سياست هـاي پـردازش اطالعـات هاي رهبري قادرند يا مـانع فعاليـت ها

و از چهار چوب بين المللي كنسرسيوم مـديريت دانـش، نظريـة. هستند، تحليل شد مـارك ارلـوي

:در ادامه چهار قضيه اعتباريابي شدند. چرخة عمر دانش به عنوان مدل نظري اين بحث استفاده شد

و مداوم است)1 و توليد دانش، بدون مانع، به هم پيوسته .تعامل اثر بخشي بين پردازش تجاري

پ)2 اي پيچيده شبكه هاييايين به باالست كه به وسيلة پويايپردازش دانش يك فرايند اجتماعي

. شود تقويت مي

.اي ثبت شده است هاي شبكهيازش دانش، بيش از رهبران در پويايكنترل در پرد)3

و اعتباريـابي)3 چشم انداز سازماني ادعاي دانشي است كه بايد بـه طـور جمعـي خلـق، آزمـون

 
1- Specter 
2- Atul Gupta & Jason McDoniel 
3- David J. Skyme 
4- Jeffery 
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. شود

يين خطـوط كلـي نتايج اين تحقيق نشان داد كه چرخة عمر دانش يك چهار چوب اثر بخش در تع

عب جفري نقش. يادگيري سازماني است ي كننـده ارت از پردازش كننده دانش، شناسايهاي رهبر را

مي شكاف و اهميت دادن به مديريت دانش پيشنهاد . كند هاي دانش

و ديانـه: پژوهشهاي فراوانـي مـديريت دانـش را بررسـي كـرده انـد بـراي مثـال در) 2002(1سـمل

و استراتژي«پژوهشي با عنوان هـاي پژوهشـي ايالـت هاي بكار گرفتـه شـده در دانشـگاه فرايندها

و استراتژي، مطالعه» متحده آمريكا هاي آن بـود كـه اي را با هدف ارزيابي كاربرد مديريت دانش

و كارايي استراتژي. هاي پژوهشي انجام دادند در دانشگاه ها همچنين بررسي ارتباطات بين كاربرد

م و در ادامه تدوين يك مدل طبقه بندي شده براي اثر بخشـي مـديريتو اثر بخشي ديريت دانش

و تعيين عوامل كليدي موفقيـت مـديريت دانـش اثـر بخـش در دانشـگاهها مـي  بـراي. باشـد دانش

و اهميـت(مورد پژوهشـي43سنجش  و فراينـدها در دو بعـد كـاربرد از ابـزار) نسـبت اسـتراتژيها

شدترازيابي  و بهرهكه استفاده و مركز كيفيت روي آمريكـا اسـتخراج شـده توسط آرتوراندرسون

3بين( دانشگاهها يك سطح باالي ميانگين اول،. تة كليدي در اين مطالعه كشف شدندپنج ياف. بود

و يك سطح زير ميانگين از فرايند را نشان دادند) در مقياس ليكرت5تا دوم،.از كاربرد استراتژيها

هاي سوم، تفاوت. رين استراتژي اجرا شده بوده ولي كمترين مقدار را نشان داده استت فناوري مهم

و فرايند انتقال بوده قابل توجه بين دانشگاه و دولتي از نظر كاربرد استراتژي رهبري هاي خصوصي

بندي مؤسسات از طريق تعيين سطح اثر بخشي مديريت دانش چهارم، مدل مميزي براي طبقه. است

ترين عوامل كليدي موفقيت مـديريت دانـش در پايان، عمده. درصد پيشنهاد شده است46 با دقت

و فناوري متمركز شدند مؤثر بررسي شد كه بر استراتژيهاي اندازه در تاكتيك. گيري هـاي موجـود

كنـد تـا اثـر بخشـيي شـدند كـه رهبـران را قـادر مـي ها نيز شناساي از اين استراتژي درون هر يك

(نش را افزايش دهند مديريت دا )1386نادي،.

اين. در مقاله اي به نقش منابع هوشمند در مديريت دانش پرداخته است) 2003(2آلبرتو كارنيرو

درارائه نمايدمقاله سعي دارد تا بينش عميقي  با كه خصوص فهم بستر مديريت دانش در ارتباط

و مي باشدي به سطوح باالتر عملكردآنچه كه مربوط به قادر ساختن سازمان ها بر اين دستياب

.همچنين تجربه كردن راه حل هاي متعدد در قبال مشكالت رقابت است

1- Semmel & Dianne   2- Alberto Karniro 
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به تحقيقي با عنوان طراحي سيستم هاي مديريت دانش براي) 2005(3، لرن2، تري1مورالي

اصلي يك همكاري گروهي ابزارهاي (WIKI). پرداخته اند4(WIKI)و يادگيري با تكنولوژي 

از. نرم افزاري در تكنولوژي وب مي باشد براي تسهيل مديريت (WIKI)در اين مقاله استفاده

.دانش در موقعيت آكادميك آزمايش شده است

و فزايندة بين فراي) 2004(5جفري و پاگير ندهاي توليد دانش در پژوهشي به بررسي تعامالت دست

و پردازو پردازش تجاري، در اين مطالعه.ش دانش در آموزش عالي پرداختمطالعه كالن رهبري

و پيچيدة آموزش بررسي شد تا مشخص گردد كه چگونه رهبري يك  نقش رهبري نو ظهور

.كند كه تقاضاهاي يك سازمان دانش محور را در برگيرد محيط را قادر مي

ط كلي نتايج اين تحقيق نشان داد كه چرخة عمر دانش يك چهار چوب اثر بخش در تعيين خطو

عب جفري نقش. يادگيري سازماني است ي كننده ارت از پردازش كننده دانش، شناسايهاي رهبر را

مي شكاف و اهميت دادن به مديريت دانش پيشنهاد .كند هاي دانش

و مرتضوي: پژوهشهاي ديگري نيز توسط ، شعباني وركي اكرم الملوك–) 1384(قلي زاده

و جان–) 2004(6ادوارد–) 1382(ري مقدم سعيد جعف–) 1384(الهيجانيان  استوارت فرگوسن

در زمينه مديريت دانش صورت گرفته كه همگي تاكيد بر ...و) 2004(جفري-) 2005(7كرت 

.اهميت اين موضوع دارند

هاي جديد در كشورهاي توسعه يافته از مدتها قبل آغاز شده با توجه به اينكه آموزش با تكنولوژي

ح ميو در و مطالعـات نسـبتاً ال جاگزيني با آموزش سنتي جـامعي باشد، الزم است كه با تحقيقات

و  كه در زمينه مـديريت دانـش صـورت گرفتـه، در توسـعه سـازمانها، بـاالخص سـازمان آمـوزش

مي پرورش كه ركن اصلي آن مدارس مي و عناصر اصلي مدارس را دبيران تشكيل دهند اقدام باشد

ك. نمود ميه دبيران نمونهاز آنجا و ارتقـايبا هاي خوبي از مديران دانش ، براي يادگيري بهتر  شند

فن علمي دانش و و روزافزون علم و نيز رشد شخصيت آنان متناسب با تغييرات سريع آوري آموزان

بدين منظور با توجـه بـه مسـايل ذكـر. باشد توجه به علمكرد دبيران از اهميت خاصي برخوردار مي

اهميت آن بر هيچ كس پوشيده نيست، شايسته است كـه دبيـران بـا مـديريت دانـش آشـنا شده كه

 
1- Marali Ruman    2- Terry Ryan 
 

3- Lorne Olfmen 
6-WiKi كلمه اي است با ريشه زبان هاوايي wiki- wiki از آن به عنوان سهم، .واكنش تبادل آن ياد مي شوددر نوآوري دانش، ذخيره سازي آن

4- Jeffery 
5- Edvard 
6- Ferguson, S & Y.weckert 



سا فصلنامه انديشه 1388پنجم، شماره اول، زمستانل هاي تازه در علوم تربيتي،  142

و عملكردشـان و بدانند كه بكارگيري آنها به ميزان قابل توجهي بازدهي كارشان را باال برده شوند

.را بهبود مي بخشد

كرد دبيران آيا مديريت دانش بر عمل«: اين پژوهش در پي يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه

»تأثير دارد؟

 روش
. روش پژوهش حاضر توصيفي، از نوع پس رويدادي است

و روش نمونه گيري آماريمعهجا ، روش
.دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران تشكيل مي دهند جامعه آماري اين پژوهش را همه

طه تشكيل مي دهند كه با نفر از دانش آموزان دختر پاية دوم دوره متوس 381نمونه آماري را

.استفاده از جدول مورگان به روش نمونه گيري مرحله اي تصادفي انتخاب شدند

 پژوهش ابزار
و داده هاي مورد نياز ايـن پـژوهش از پرسشـنامه پژوهشـگر سـاخته به منظور جمع آوري اطالعات

و پاسخهاي آن بصورت  تا4استفاده شده و داراي طيف بسيار زياد . بسيار كم مي باشد گزينه اي

و و اسـتاد راهنمـا محاسـبه شـد روايي محتوايي پرسشنامه با استفاده از نظر چنـد تـن از متخصصـان

جهت محاسبه پايايي پرسشنامه از روش آلفاي كرانباخ استفاده شد كه ضريب محاسـبه شـده بـراي 

و خلـق دانـش96/0كل پرسشنامه  كت در دانـش، مشـار846/0و براي خرده مقياس هاي كشف

.محاسبه گرديد908/0، ارزيابي دانش796/0، كاربرد دانش868/0، سازماندهي دانش892/0

 يافته ها
و دستيابي به پاسخ سؤاالت، ابتدا هر سؤال را به منظور تحليل داده هاي بدست آمده از پژوهش

و بعد آن را مورد بررسي قرار مي دهيم .طرح نموده
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و عملكرد آنها رابطه وجود دارد؟آيا بي)سؤال اول و خلق دانش توسط دبيران ن كشف

و عملكرد:1جدول  مشخصه هاي توصيفي بين مؤلفه كشفو خلق دانش

شاخص ها

 متغيرها

ميانگينانحراف استانداردتعداد

عملكرد

و خلق دانش  كشف

381

381 

89/0

74/0

44/18

94/2

 بطه بين مؤلفه كشفو خلق دانشو عملكردرا:2جدول

سطح معني داريجهت همبستگيضريب همبستگينوع همبستگي

00/0مثبت426/0پيرسون

و خلق دانش با عملكرد در سطح مشاهده مي شود2همانطور كه در جدول ، بين مؤلفه كشف

كه جهت تبيين. است426/0بر با برا)r(كه مقدار اين رابطه. رابطه معنا دار وجود دارد)01/0(

، در تبيين واريانس عملكرد دبيران از فرمول ضريب تبي .ن استفاده شده استيسهم اين مولفه

18�=100 ×2)426/0= (100 ×2)r= (R

01/0≤p،381 =n،426/0=r

و خلق درصد واريانس عملكرد دبير18كه اين درصد بيانگر آن است كه ان از طريق مؤلفه كشف

.دانش تبيين مي شود

و جهت مثبت همبستگي بدست آمده مشخص مي كند كه هر چه ميزان استفاده دبيران از كشف

، عملكرد آنها باالتر است .خلق دانش بيشتر باشد
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و عملكرد آنها رابطه وجود دارد؟) سؤال دوم  آيا بين مشاركت در دانش توسط دبيران

 مشخصه هاي توصيفي بين مؤلفه مشاركت در دانشو عملكرد:3ل جدو

شاخص ها

 متغيرها

انحرافتعداد

 استاندارد

ميانگين

عملكرد

 مشاركت در دانش

381

381 

89/0

79/0

44/18

97/2

 رابطه بين مؤلفه مشاركت در دانشو عملكرد:4جدول

سطح معني داريجهت همبستگيضريب همبستگينوع همبستگي

00/0مثبت375/0پيرسون

ك مشاهده مي شود، بين مؤلفه مشاركت در دانش با عملكرد در سطح4ه در جدول همانطور

با)r(كه مقدار اين رابطه. رابطه معنادار وجود دارد)01/0( .است375/0برابر

، در تبيين عملكرد واريانس دبيران از فرمول ضريب تبيين استفاده كه جهت تببين سهم اين مؤلفه

.شده است

14�=100 ×2)375/0= (100 ×2)r= (R

در14كه اين درصد بيانگر آن است كه درصد واريانس عملكرد دبيران از طريق مؤلفه مشاركت

.دانش تبيين مي شود

)01/0≤p،381 =n،375/0=r(

جهت مثبت همبستگي بدست آمده مشخص مي كند كه هر چه ميزان مشاركت در دانش توسط

، عملكرد آنها باالتر است .دبيران بيشتر باشد
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و عملكرد آنها رابطه وجود دارد؟)سوال سوم  آيا بين سازماندهي دانش توسط دبيران

 يفي بين مؤلفه سازماندهي دانشو عملكردمشخصه هاي توص:5جدول

شاخص ها

 متغيرها

انحرافتعداد

 استاندارد

ميانگين

عملكرد

 سازماندهي دانش

381

381 

89/0

75/0

44/18

97/2

 رابطه بين مؤلفه سازماندهي دانشو عملكرد:6جدول

ح معني داريسطجهت همبستگيضريب همبستگينوع همبستگي

00/0مثبت370/0پيرسون

)01/0(مشاهده مي شود، بين مؤلفه سازماندهي دانش با عملكرد در سطح6همانطور كه در جدول

با)r(كه مقدار اين رابطه. رابطه معنادار وجود دارد .است370/0برابر

ف رمول ضريب تبيين استفاده كه جهت تببين سهم اين مؤلفه، در تبيين عملكرد واريانس دبيران از

.شده است

134�=100 ×2)370/0= (100 ×2)r= (R

درصد واريانس عملكرد دبيران از طريق مؤلفه سازماندهي13كه اين درصد بيانگر آن است كه

.دانش تبيين مي شود

)01/0≤p،381 =n،370/0=r(

مشخص مي كند كه هر چه ميزان سازماندهي دانش توسط جهت مثبت همبستگي بدست آمده

، عملكرد آنها باالتر است .دبيران بيشتر باشد
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و عملكرد آنها رابطه وجود دارد؟)سوال چهارم  آيا بين كاربرد دانش توسط دبيران

 مشخصه هاي توصيفي بين مؤلفه كاربرد دانشو عملكرد:7جدول

شاخص ها

 متغيرها

ميانگينانحراف استانداردعدادت

عملكرد

 كاربرد دانش

381

381 

89/0

71/0

44/18

63/2

 رابطه بين كاربرد دانشو عملكرد:8جدول

سطح معني داريجهت همبستگيضريب همبستگينوع همبستگي

00/0مثبت278/0پيرسون

)01/0(رد دانش با عملكرد در سطح مشاهده مي شود، بين مؤلفه كارب8همانطور كه در جدول

با)r(كه مقدار اين رابطه. رابطه معنادار وجود دارد .است278/0برابر

كه جهت تببين سهم اين مؤلفه، در تبيين عملكرد واريانس دبيران از فرمول ضريب تبيين استفاده

.شده است

7�=100 ×2)278/0= (100 ×2)r= (R

درصد واريانس عملكرد دبيران از طريق مؤلفه كاربرد دانش7آن است كه كه اين درصد بيانگر

.تبيين مي شود

)01/0≤p،381 =n،278/0=r(

جهت مثبت همبستگي بدست آمده مشخص مي كند كه هر چه استفاده از تكنولوژي توسط دبيران

، عملكرد آنها باالتر است .بيشتر باشد
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پ و عملكرد آنها رابطه وجود دارد؟)نجم سوال  آيا بين ارزيابي دانش توسط دبيران

 مشخصه هاي توصيفي بين مؤلفه ارزيابي عملكرد دانشو عملكرد:9جدول

شاخص ها

 متغيرها

انحرافتعداد

 استاندارد

ميانگين

عملكرد

 ارزيابي عملكرد دانش

381

381 

89/0

80/0

44/18

76/2

 رابطه بين مؤلفه ارزيابي دانشو عملكرد:10جدول

سطح معني داريجهت همبستگيضريب همبستگينوع همبستگي

00/0مثبت326/0پيرسون

مشاهده مي شود، بين مؤلفه ارزيابي عملكرد دانش با عملكرد در سطح10همانطور كه در جدول

با)r(اين رابطه كه مقدار. رابطه معنادار وجود دارد)01/0( .است326/0برابر

كه جهت تببين سهم اين مؤلفه، در تبيين عملكرد واريانس دبيران از فرمول ضريب تبيين استفاده

.شده است

11�=100 ×2)326/0= (100 ×2)r= (R

ش درصد واريانس عملكرد دبيران از طريق مؤلفه عملكرد دان11كه اين درصد بيانگر آن است كه

.تبيين مي شود

)01/0≤p،381 =n،326/0=r(

جهت مثبت همبستگي بدست آمده مشخص مي كند كه هر چه ارزيابي دانش توسط دبيران بيشتر

، عملكرد آنها باالتر است .باشد
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و عملكرد دبيران رابطه وجود دارد؟) سوال ششم  آيا بين مديريت دانش

و عملكرد:11جدول )ميانگين(مشخصه هاي توصيفي بين مؤلفه هاي پرسشنامه مديريت دانش

شاخص ها

 متغيرها

انحرافتعداد

 استاندارد

ميانگين

عملكرد

 عملكرد دانش

381

381 

89/0

67/0

44/18

75/2

ع:12جدول و )ميانگين(ملكرد رابطه بين مؤلفه هاي پرسشنامه مديريت دانش

سطح معني داريجهت همبستگيضريب همبستگينوع همبستگي

00/0مثبت39/0پيرسون

رابطه)01/0(دانش با عملكرد در سطح مشاهده مي شود، بين مديريت12همانطور كه در جدول

با)r(كه مقدار اين رابطه. معنادار وجود دارد .است39/0برابر

م اين مؤلفه، در تبيين عملكرد واريانس دبيران از فرمول ضريب تبيين استفاده كه جهت تببين سه

.شده است

15�=100 ×2)39/0= (100 ×2)r= (R

درصد واريانس عملكرد دبيران از طريق مؤلفه مديريت15كه اين درصد بيانگر آن است كه

.دانش تبيين مي شود

)01/0≤p،381 =n،39/0=r(

جهت مثبت همبستگي بدست آمده مشخص مي كند كه هر چه ميزان استفاده دبيران از مديريت

، عملكرد آنها باالتر خواهد بود .دانش بيشتر باشد
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:با توجه به يافته هاي بدست آمده از اين پژوهش پيشنهادهاي زير توصيه مي گردد

با-1 و خلق دانش آشنايي عملكرد دبيران رابطه وجود دارد، چون مشخص شد كه بين كشف

دبيران با عوامل مؤثر در مديريت كالس درس از جمله الگوهاي نوين تدريس به منظور هر چه 

و استفاده  و خلق دانش كه باعث افزايش عملكرد دبيران مي شود به منظور اجرا بيشتر كردن كشف

.بهينه از اصول مديريت دانش

،معني دار بين مشاركت در دانش با عملكر با توجه به ارتباط-2 بستريد دبيران در تحقيق حاضر

و مبادله ايدهايجاد شود  و اطالعات ارزشمند تلقي گردد كه در آن تسهيم فرهنگ. ها، دانش

و انتقال دانش بين سطوح مختلف سازمان باشد، بطوري  و سودمند كه حامي مبادله سازماني مناسب

و واهمهكه افراد بدون هيچگو و دانش خود را در اختيار همكاران خود قرار نه ترس اي اطالعات

ب و اين مسأله را عنوان يك نقطه ضعف تلقي ننمايند، در بسياري از متون، مديريت دانشه دهند

و از الزامات اجراي آن به شمار مي از. رود مورد توجه قرار گرفته متأسفانه در كشور ما در بسياري

فرهنگ.د از اينكه دانش ضمني خود را به دانش صريح تبديل نمايند، واهمه دارندمؤسسات افرا

از تسهيم دانش مي و در نتيجه سازمان را و سازماني معنوي در برداشته باشد تواند نتايج فردي

مي. مند سازد مزاياي مديريت دانش بهره و سمينارهاي آموز تواند با ايجاد دوره بنابراين شي در ها

و دعوت از استادان مجرب در اين زمينه برايسطح  ازرا ها، دبيران تدريس در اين دوره مدارس

و اطالعات آگاه ساخت ضمن اينكه مديران مدارس هم بايد ديدگاه حمايتي. مزاياي تبادل دانش

از خود را نسبت به مديريت دانش حفظ نمايد كه در غيراينصورت اين مسأله مي تواند بعنوان يكي

تا. انع فرهنگي مهم به حساب آيدمو لذا بر مديران مدارس الزم است بستر مناسبي را ايجاد نمايد

و اجراي آن امكانپذير گردد .فرهنگ اجراي مديريت دانش در مدرسه نهادينه شده

و عملكرد دبيران رابطه وجود دارد بايد طراحي فضاي-3 از آنجا كه بين سازماندهي دانش

و دانش كالس به گونه اي و يادگيري مشاركتي گردد آموزان باشد كه موجب تسهيل تفكر، تعقل

.اجازه يابند نه تنها ياد بگيرند بلكه در توانايي يادگيري براي يادگيري شريك شوند

و عملكرد دبيرانبا توجه به ارتباط معني دار-4 به،بين كاربرد دانش و بيشتري توجه دائمي

و ارت و ارتباطات بعنوان فناوري اطالعات و زيرساختارهاي آن، زيرا تكنولوژي اطالعات باطات

در سالهاي كنوني. گيرد يكي از ابزارهاي قوي در فرايند مديريت دانش مورد استفاده قرار مي

مي اطالعاتي كه در اختيار سازمان و كيفيت، افزايش چشمگيري داشته ها قرار گيرد از نظر كميت

و. است مي ارزيابي فرصت براي شناسايي و تهديداتي كه متوجه سازمان مي ها و از شود توان
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و درحافظه نگهداشتن آنها، دستگاههاي تكنولوژي پيشرفته كامپيوتري، گردآوري داده ها

و همچنين دوره هاي اينترنت، نرم دورنگار، شبكه و افزارها هاي آموزشي مرتبط با فناوري اطالعات

ميش. ارتباطات استفاده كرد را بكه اينترنت به عنوان شاهراه اطالعاتي تواند موفقيت سازمان

ضمن اينكه وجود يك شبكه كامپيوتري داخلي درون هر سازمان كه به نحو كارا. تضمين كند

بخش عمل كند، مي .هاي مختلف را به هم برقرار كند تواند ارتباط

ر–5 و عملكرد دبيران ابطه وجود دارد، در ارزشيابي چون مشخص شد كه بين ارزيابي دانش

.عملكرد دبيران به ميزان استفاده آنها از مديريت دانش در آموزش توجه شود

به-6 ، توجه و عملكرد دبيران در تحقيق حاضر با توجه به ارتباط معني دار بين مديريت دانش

و منابع انساني كارآمد، توانمن و يادگيري نيروي انساني در جهت توسعه و مسلح به دانش آموزش د

و موفقيت و اساس مي روز، پايه و هر فعاليت را فراهم از هاي هر سازمان آورده مديريت دانش هم

و مباني مديريت دانش. باشد اين امر مستنثي نمي و همراهي آنان با اصول و پيشرفت دبيران رشد

و توان باالي نيروي انساني شاغ. تضمين كننده موفقيت آن است ل در هر سازماني به آن كارآمدي

و سازمان اين امكان را خواهد داد كه نسبت به تغييرات محيطي انعطاف پذيري الزم را نشان داده

.اي دست يابند هاي عمده با پيشرو بودن به توانايي

و نتيجه گيري  بحث
.در زير هر يك از نتايج عمده بدست آمده از اين پژوهش را مورد بحث قرار مي دهيم

از–1 بين كشف دانش با عملكرد دبيران رابطه معنادار وجود دارد، بدين صورت هر قدر

و ذخيره كردن تجربيات جديد در نزد دانش  ، مستند سازي تجربيات قبلي خود براي ضبط

، از عملكرد درخشان تري بهره مند خواهند شد .آموزان استفاده كنند

هم) 1382(تحقيقي كه توسط جعفري مقدم تحت2و تاكوچي1چنين تحقيقي كه توسط نوناكاو

و با موضوع خلق دانش صورت گرفته است اين» مدل هاي مديريت دانش در آموزش« عنوان 

.نتيجه را حمايت مي كند

استفاده دبيران از كار گروهي در كالس موجب افزايش عملكرد آنها در مقايسه با روشهاي–2

. سنتي شده است

1- Nonanka 
2- Takeuchi 
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ت1مونتگمري حقيق خود نشان داد كـه روشـهاي سـنتي آمـوزش بـا سـبكهاي يـادگيري دانـش در

و روش آموزش متني روش مؤثري بشمار نمي آيد زيرا فراگيـري بـيش از  آموزان همخواني ندارد

و مـتن در آمـوزش آنـان موفـق نخواهـد بـود% 69 و كـالم دانـش%67. يادگيران تصويري اسـت

و با سيستم درصـد57. آموزش چنـد رسـانه اي خـوب فـرا مـي گيرنـد آموزان نيز به صورت فعال

و آزمون هـاي واقعـي اسـت  و تجربه و بهترين يادگيري، كار عملي . يادگيرندگان حسي مي باشند

را. براي اين دسته كارساز مي باشد ممكن استنرم افزارهاي تعاملي اين تحقيق نتيجه بدست آمده

.پشتيباني مي كند

و اشتراك آن است كه منظور تبديل دانش به شكلي سازماندهي دانش بين-3  كه تقسيم

هر چه به اشتراك گذاشتن دانش توسط. امكان پذير مي باشد، با عملكرد دبيران رابطه وجود دارد

.دبيران بيشتر باشد، موجب افزايش عملكرد دبيران مي شود

، شعباني وركي ش) 1384(و مرتضوي تحقيقي كه توسط قلي زاده همچنين برنامه ده،انجام

و ارتباطات در مدارس استراليا  كه بوسيله وزارت) 2002(مطالعاتي توسعه كاربرد فناوري اطالعات

و پشتيباني مي كند و پرورش تدوين شده است از نتيجه اين پژوهش حمايت .آموزش

و موجب–4 افزايش استفاده از تكنولوژي آميخته با دانش مدرن بر عملكرد دبيران مؤثر بوده

،. عملكرد آنها مي شود .مي باشد IT،ICTتكنولوژي مدرن شامل اينترنت

و كاربرد باال بودن ميانگين كاربرد دانش حاكي از آن است كه مديريت دانش با تاكيد بر اشاعه

و استفاده از مفاهيم آموزشي در دانش و فرضيه سازي ، شاگردان را به سمت پيشگويي

و به كارگيري فن آوري موقعيت هاي جديد و اشاعه و با تاكيد بر حفظ هدايت نموده است

و ارتباطي به  و كاركردهاي آن در يادگيري نظير كاركرد آموزشي، اكتشافي، ابزاري اطالعات

و استفاده از منابع جديد به منظور شكستن مرزهاي دانش  توسعه فرهنگ تغيير در شيوه آموزش

و به مشترك با تأكيد بر انسجام ، پذيرش تغييرات سريع دانش از محيط ثابت يكپارچگي دانش

.شرايط در حال تغيير كمك نموده است

و لرن نتايج حاصل از تحقيق مورالي، حاكي از آن است كه سيستم هاي مديريت) 2005(تري

و امكان بدست wikiدانش با استفاده از تكنولوژي  و يادگيري مؤثر بوده است در فرايند تدريس

و  و آموزش دقيق براي اجرا آوردن چنين موفقيتي وابسته به آشنايي با تكنولوژي، برنامه ريزي

و انگيزة دانش آموزان در بكارگيري يادگيري اكتشافي مي باشد نتايج. استفاده، اندازة كالس

 
1- Montgomeri 
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و همچنين برنامه مطالعاتي كه در  انجام شده) 2002(مدارس استراليا بدست آمده از اين تحقيق

.، مؤيد نتيجه اين پژوهش مي باشداست

هرچه ارزيابي دبيران از دانش آموزان در طي سال تحصيلي بيشتر باشد عملكرد دبيران افزايش–5

مي يابد، پس مناسب تر است كه دبيران در طي سال تحصيلي نسبت به ارزيابي مستمر اقدامات 

.جدي به عمل آورند

آر(در بررسي هاي داخلي ، اين نكته ذكر شده است كه به دليـل مقـررات)1384اي، منطقي وشهر

و و قوانين ديكتـه شـده از بـاال بـه پـايين نظـام آموزشـي و پرورش انعطاف ناپذير سازمان آموزش

و نـوآوري هـاي آموزشـي معلمـان خـويش در اداره  وجود مانع بزرگ كنكور، جامعه از خالقيت

و بهينه كالس هايشان بي بهره مي ماند  اين تفاوت نشان مي دهد كه در صورتي كه شرايط.مناسب

و الگـو بـرداري از الگوهـاي  الزم براي تحول آفريني وجود داشته باشد آنها مي توانند با مشـاهده

و يادگيري نظير استفاده  و استفاده از شيوه هاي نوين تدريس و عملي نوآوري هاي آموزشي عيني

و  و سيسـتم مـديريت دانـش از هـدر رفـتن از تكنولوژي هاي نـوين فنـاوري اطالعـات ارتباطـات

و راهكارهاي مناسب پيشگيري كنند و همچنـين. زحمات خويش به دليل نداشتن الگو اين تحقيـق

.صورت گرفته حامي نتيجه اين پژوهش مي باشد) 1382(تحقيقي كه توسط جعفري مقدم 

فه هاي مديريت دانش بيشتر باشد تحقيق حاضر نشان داد كه هر چه ميزان آشنايي دبيران به مؤل–6

به عبارت ديگر محاسبه ضريب. ميزان دستيابي آنها به اين مؤلفه ها در تدريس بيشتر است

و ميزان دستيابي آنها به  همبستگي بين دو متغير ميزان آشنايي دبيران با مؤلفه هاي مديريت دانش

و مع .ني داري وجود دارداين مؤلفه ها در تدريس حاكي از آن است كه رابطه مثبت

شد)2004(و جفري) 2003( تحقيقي كه توسط آلبرتو كارنيرو پشتيبان نتيجه اين پژوهش انجام

.مي باشد

و يافته هاي اين پژوهش از، اين نتيجه گرفته مي شـود بنابراين با توجه به مطالب فوق كـه اسـتفاده

آن. مـي باشـد مديريت دانش جـزء جـدايي ناپـذير از زنـدگي آموزشـي در مـدارس  و اسـتفاده از

و اطالعات علمـي دانـش آمـوزان مـي گـردد بنـابراين الزم اسـت تـا. موجب افزايش سطح دانش

و مؤسسات آموزشي با خلق يك سيستم مديريت دانش با استفاده از تكنولوژيهاي نوين در  مدارس

د  و تسـهيم و تسـهيل در خلـق و انجام عمليات به وسيله همكـاري ، آزمايش كيفيـت،انـش كشف

و فراگيري  .در مقايسه با روشهاي سنتي بهبود بخشندرا آموزشي
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، (م نادي ، رساله).1386. و مديريت كيفيت فراگير در سازمان يادگيرنده نقش مديريت دانش

،د و تحقيقات كتري، رشته مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي .واحد علوم

 منابع انگليسي
Carneiro, A. (2001). the role of Intelligent Resources in Knowledge 

management. Journal of knowledge management , vol .5, No.4 
Murali R, & Terry R, Lorne Olfman .(2005). Designing Knowledge 

management system for teaching and learning with WIKI 
Technology. Journal of Information system Education. West 
Lafayette. Vol.96,ISS.3 

Nonaka, I,& Takeuchi .(2003). The Knowledge – Creationg company, 
Oxford Univesity press. 

Sepector, J.M & Anderson T.M. (2000) . Intergrated and holistic 
domains, Dordrecht : Kluwer Academic. 

 



سا فصلنامه انديشه 1388پنجم، شماره اول، زمستانل هاي تازه در علوم تربيتي،  154

Wagner,C.(2004). WIKI: A Technology for conversational 
Knowledge Managemet and Grup Collaboration, 
Communications of the Associationa for Information system, 
Vol.13 

http://en.wikipedia.org/wiki/knowledge management 
http ://www.modiranmotevaste.ir/modriatanesh.htm 
http://www.masternewmedia.org/knowledge-managment 

 


