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هــدف کلی پژوهش حاضــر، ارائة مدل نقش ذی نفعان آموزشــی برای اســتقرار مدیریت دانش در 
آموزش وپرورش اســت. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشــی و جامعة آماری آن را رؤسا، معاونان و 
کارشناسان ادارات و مدیران مدارس آموزش وپرورش استان مازندران به تعداد 2653 نفر تشکیل می دادند 
که با اســتفاده از روش نمونه گیری تصادفی - خوشه ای و بر اساس فرمول کوکران، تعداد 336 نفر به عنوان 
نمونة آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه های محقق ساختة ذی نفعان آموزشی و 
اســتقرار مدیریت دانش استفاده شد که روایی آن ها به تأیید متخصصان رسید و پایایی آن ها با استفاده از 

آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/91 و 0/87 محاسبه شد.
نتایج تحلیل عاملی اکتشــافی نشان داد که: متغیر نقش ذی نفعان آموزشــی دارای سه بعد »فردی«، 
»سازمانی« و »فرایندی« است. بعد فردی دارای هفت مؤلفه )انگیزة شخصی، آگاهی، مهارت، تجربه، تمایل، 
مشارکت جویی و آموزش پذیری(، بعد سازمانی دارای شش مؤلفه )فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری 
سازمان، منابع انسانی، مدیریت و رهبری، محیط سازمان(، و بعد فرایندی دارای شش مؤلفه )ایجاد فرایند 
دانش محور، فراهم آوردن زیرساخت های فنی، فرایند خلق دانش، فرایند کسب دانش، فرایند تبدیل دانش، 
فرایند به کارگیری دانش( است. همچنین بین ابعاد نقش ذی نفعان آموزشی، بعد فردی دارای بیشترین تأثیر و 

بعد فرایندی دارای کمترین تأثیر در استقرار مدیریت دانش است.
نتایج آزمون معادالت ساختاری نیز نشان داد که بین متغیر نقش ذی نفعان آموزشی با استقرار مدیریت 
دانش در آموزش وپرورش استان مازندران رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای 
برازش مناسب است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که ذی نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش نقش 
دارند و مدیران و مســئوالن آموزش وپرورش می توانند با مشــارکت ذی نفعان آموزشی - اعم از معلمان و 
مدیران، والدین، رســانه ها و سازمان های غیردولتی - با استقرار صحیح مدیریت دانش در آموزش وپرورش 

موجب افزایش کارایی سازمان شوند.
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مقدمه
تغییرات و مخاطرات پیش رو در هزارة سوم چنان پرحجم، عمیق و فراگیر است که عمر اطالعات 
و دانش انســان ها را بســیار کوتاه کرده است. بدين معنی که تجربه ها و راه حل های گذشته برای مسائل 
جاری و آيندة ســازمان ها ديگر کارگشــا نیستند و بايد به شیوه ای ديگر انديشید و به دنبال راهکارهای 
جديد ســازمانی با ساختارهای نوين بود تا بتوان کاال و خدمات را با حداقل هزينه و با کیفیت برتر، با 
نیازهای مشتری تطبیق داد. »مديريت دانش1«  تالشی نظام مند )سیستماتیک( برای پويايی روند رو به 
رشــد اطالعات در جهت ارزش گذاری ســازمان اســت )اودل و هوبرت2، 2011(. لذا با توجه به رشد 
سريع تغییرات و افزايش رقابت، مديريت صحیح دانش در سازمان ها از اهمیت بااليی برخوردار است 

)فونگ و کوک3، 2009(.
مديريت دانش فرايندی اســت که به سازمان ها در شناسايی، انتخاب، سازمان دهی، انتشار و انتقال 
اطالعات مهم و مهارت هايی که بخشــی از سابقة سازمان هســتند و عمومًا به صورت ساختارنیافته در 
سازمان وجود دارند، ياری می رساند )حسینیان، 1393(. همچنین تخصصی است که برای فعالیت هايی 
چون حل مشکالت، آموختن پويا، برنامه ريزی راهبردی و تصمیم گیری برای سازمان ها ضروری است 
)دانش فرد و شهابی نیا، 1389(. چراکه مديريت دانش، خط مشی ها و راهبردهايی است که با بهینه سازی، 
بهبود کارايی، نوآوری و همکاری مشــترک بین کارکنان از رقابت سازمانی پشتیبانی می کند )نیازآذری، 

تقوايی يزدی و نیازآذری، 1393(.
بررسی ادبیات پژوهشی در زمینة مديريت دانش نشان می دهد که تعاريف مختلفی از مديريت دانش 
شده است. هیلبارد4 )2008( مديريت دانش را فرآيند به دست آوردن تخصص گروهی در يک سازمان 
يا شرکت می داند که باالترين درآمد و ارزش را به وجود می آورد. به نظر وی، اين تخصص می تواند در 
پايگاه داده، اســناد و مغز افراد وجود داشته باشد و مبادله شود. بات5 )2008( مديريت دانش را فرايند 
ايجــاد، تأثیر، ارائه، توزيع و کاربرد دانش می داند که اين پنــج عامل زمینة آموزش بازخورد و آموزش 
مجــدد و يا حذف آمــوزش را فراهم می آورند و معمواًل برای ايجاد، نگهــداری و احیای قابلیت های 
ســازمانی مورد نظر اســت. رادينگ )1382/2003( مديريت دانش را شیوة شناسايی، در اختیار گرفتن، 
ســازمان دهی و پردازش اطالعات برای خلق دانش می داند که پس از آن توزيع می شــود و در دسترس 
ديگران قرار می گیرد تا برای خلق دانش بیشــتر استفاده شود. پت ريش6  تعريف جامع و قابل قبول تری 
از مديريت دانش ارائه داده اســت. وی مديريت دانش را کســب دانش درست برای افراد مناسب، در 
زمان صحیح و مکان مناسب می داند، به گونه ای که آنان بتوانند برای دست يابی به اهداف سازمان بهترين 

استفاده را از دانش ببرند )زعفريان، اسماعیل زاده و شاهی ، 1387(.
اســتقرار و پیاده ســازی مديريت دانش از موضوعاتی بوده که توسط محققان مختلفی مورد بررسی 
قرار گرفته است. پالی )1394(، در پژوهشی با عنوان »ارائة مدل مناسب برای پیاده سازی مديريت دانش 
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در دانشــگاه های آزاد اسالمی استان مازندران« نشــان داد که: آموزش، مشارکت، کار تیمی، توانمندی 
در اســتفاده از زيرساخت ها، فرهنگ ســازمانی، الگوسازی، وضوح اهداف سازمانی، منابع مالی، تعهد 
مديران عالی، سنجش عملکرد و توانمندی اعضای هیئت علمی، از ابعاد استقرار مديريت دانش هستند. 
عبدالملکی، میرزازاده و علیدوســت قهفرخی )1394(،  در پژوهشی با عنوان »بررسی و اولويت بندی 
عوامل مؤثر بر استقرار سیستم مديريت دانش در وزارت ورزش و جوانان« نشان دادند: از بین عوامل 
مؤثر بر مديريت دانش، فناوری اطالعات، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی بر مديريت دانش نقش 

معنی داری داشته و نقش راهبردی بر مديريت دانش، معنی دار نبوده است.
عبدی و صفايی )1393(، در پژوهشی با عنوان »ارائة الگويی برای ايجاد و استقرار نظام مديريت 
دانش در سازمان امور مالیاتی کشور« نشان دادند: عوامل رهبری، فرهنگ، فناوری، فرايندها، آموزش، 
منابع انســانی و زيرساخت های ســازمانی، عوامل مؤثر بر خلق دانش در ســازمان امور مالیاتی کشور 
هســتند. بزرگی )1392(، در پژوهشــی با عنوان »مطالعه و بررســی انواع مدل هــای مديريت دانش« 
نشــان داد: فرهنگ ســازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن به عنوان عنصری اساسی در مديريت دانش تأثیر 
می گذارند. ملکی پور، شائی و ملکی پور )1392(، در پژوهشی با عنوان »بررسی موانع استقرار مديريت 
دانش در سازمان آموزش وپرورش شهرستان ايالم« نشان دادند: بین عوامل ساختاری سازمانی، فرهنگی 
سازمانی، فناورانة )تکنولوژيکی( سازمانی، انسانی سازمانی و موانع پیاده سازی مديريت دانش سازمان 

رابطة معناداری وجود دارد.
حیدری، مقیمی و خنیفر )1392( در پژوهشی با عنوان »بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیاده سازی 
مديريت دانش« نشــان دادند: 10 عامل اساسی، يعنی فرهنگ سازمانی، تعهد مديران ارشد، مشارکت، 
آموزش، کار تیمی، توانمندسازی، سیستم های اطالعاتی، سنجش عملکرد، الگوسازی و ساختار دانش 
به پیاده ســازی مديريت دانش سازمان جهاد کشاورزی منجر شــدند. خديوی و ترابی نهاد )1389(، در 
پژوهشــی با عنوان »بررسی میزان اســتقرار مديريت دانش در آموزش وپرورش منطقة مرند از ديدگاه 
مديران مدارس« نشان دادند: بین مؤلفه های شش گانة مديريت دانش، »سیاست ها و راهبردهای مديريت 

دانش«، از بیشترين، و »نظام پاداش و تشويق مديريت دانش« از کمترين میزان برخوردار هستند.
ربیعي، حسینی و خواجوی )1388(، در پژوهشی با عنوان »طراحی مدل پیاده سازی نظام مديريت 
دانش در ســازمان های دولتی )مطالعة موردی شهرداری تهران(«، وضعیت رهبری در شهرداری تهران 
را برای استقرار مديريت دانش مناسب ارزيابی کردند و شاخص های منابع انسانی، ساختار، فرايندهای 
دانشی، فناوری و فرهنگ را در اولويت های بعدی قرار دارند. اخوان و جعفری )2006(، در پژوهشی 
با عنوان »عوامل مهم برای اجرای مديريت دانش در ســطح ملی«، 16 عامل را به اين شــرح به عنوان 
عامل های کلیدی موفقیت مديريت دانش معرفی کردند: راهبرد دانش، معماری دانش، شــبکة خبرگان، 
برنامه های آموزشــی، شــفافیت اشتراک دانش، پشــتیبانی و تعهد، فرهنگ ســازمانی، اعتماد، ساختار 
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سازمانی، مهندسی مجدد فرايندهای کسب وکار، پايلوت، تشخیص دانش، تسخیر دانش، ذخیره دانش، 
ممیزی و بازبینی دانش.

در مجموع، پژوهش های انجام شده در داخل کشور نشان می دهند که عوامل مختلفی از قبیل فناوری 
اطالعات، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی، کار تیمی، توانمندی در استفاده از زيرساخت ها و غیره 

در استقرار مديريت دانش مؤثرند.
در بررسی پیشینة پژوهش های خارج از کشور روشن شد، مطالعات متعددی در زمینة مديريت دانش 
انجام شــده اند. آيودل و آلیس7 )2015(، در پژوهشــی با عنوان »مديريت دانش و فرهنگ« نشان دادند 
که بین مديريت دانش کارکنان با فرهنگ حاکم بر سازمان رابطة معناداری وجود دارد. همچنین، رابطة 
مثبت و مستقیمی بین مديريت دانش با مؤلفه های فرهنگ سازمانی )مشارکت، سازگاری، انطباق پذيری 
و رســالت( وجود دارد. گارســیا آلوارز8  )2015(، در پژوهشی با عنوان »تجزيه وتحلیل اثرات فناوری 
اطالعات و ارتباطات در مديريت دانش و نوآوری« نشان داد: در شرکت نساجی زارا، فناوری اطالعات 
و ارتباطات در مديريت دانش تأثیر معناداری دارد. رودريگز، میالن، سالگوئیرو و گوتیرز9 )2013(، در 
پژوهشی با عنوان »مديريت دانش و تأثیربخشی خروجی های نوآوری: نقش موانع فرهنگی«، با اتخاذ 
ديدگاه منبع محور نتیجه گرفتند: دانش ضمنی و صريح، نقش بنیادی در نوآوری سازمانی دارد. همچنین، 
اطالعــات مديريــت دانش، محوريت دانش و موانع فرهنگی، بر ارتباط بیــن راهبرد مديريت دانش و 

کارايی فرايند نوآوری تأثیر معناداری دارند.
کوآن، هســین، تون لی و لی 10 )2012(، در پژوهشی با عنوان »رابطة بین شیوه های مديريت دانش 
و نــوآوری فناورانه«، با ايجاد چارچوبی مفهومی، ابعاد مختلف مديريت دانش )تملک دانش، انتشــار 
دانــش و کاربرد دانش( را با عملکرد نوآوری خصوصًا با تمرکز بر نوآوری فناورانه )محصول و فرايند 
نوآوری( مرتبط ســاختند و نتیجه گرفتند که اســتفادة مؤثر از شیوه های مديريت دانش، راهکاری برای 
حل مشــکل فناوری نوآوری يک شــرکت اســت. يانگ، چن و وانگ11 )2012(، در پژوهشی با عنوان 
»بررســی تأثیر کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت پروژه ها با تأکید بر مديريت دانش«، 
نشــان دادند: کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات با مديريت دانش به طور معناداری در ارتباط است. 
کروگر و جانسون12 )2011(، در پژوهشی با عنوان »رابطة بین بلوغ مديريت دانش و کارايی سازمانی« 

نشان دادند: میان بلوغ مديريت دانش و کارايی سازمانی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
لیدنر و والد13 )2010(، در پژوهشــی با عنوان »تأثیر عامل های فرايندمحور، ساختاری، فرهنگی و 
ســازمانی بر موفقیت مديريت دانش در ســازمان پروژه محور« نشان دادند: در کنار عامل های پشتیبانی 
فناوری اطالعات، عامل های فرهنگی در سازمان تأثیر بسزايی در موفقیت مديريت دانش دارند. همچنین 
عامل های فرهنگی، فقدان رويه های معمول ســازمانی و حافظة ســازمانی را پوشش می دهند و جبران 
می کنند. کاراباگ14 )2010(، در پژوهشــی با عنوان »موانع انتقادی و عوامل موفقیت برای پیاده ســازی 
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مديريت دانش در سازمان ها«، نشان داد: فقدان سازمان فرهنگی دانش، نبود اعتماد در شفافیت فرهنگی 
و باز نبودن فرهنگ دانش سازمانی، از مهم ترين عوامل عدم موفقیت پیاده سازی مديريت دانش هستند. 
سرانجام، محی الدين، آذيراوانی، کامار الدين و مارگونو15 )2007( در پژوهشی با عنوان »نقش مديريت 
دانش در افزايش کارايی دانشــگاه های مالزی« نشــان دادند: حمايت زيرســاختی، فرهنگ اطالعاتی، 
فراهم آوری، تولید، ذخیره و اشــاعة دانش، مؤلفه های اساســی در شــکل دهی ابتکارات اولیة مديريت 

دانش هستند.
در مجموع،  پژوهش های انجام شــده در خارج از کشور نشان می دهند: عوامل ساختاری، فرهنگی 
و سازمانی بر موفقیت مديريت دانش مؤثرند. با توجه به پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از 

کشور، هیچ پژوهشی نقش ذی نفعان آموزشی را بر استقرار مديريت دانش بررسی نکرده است.
بــا وجود پژوهش های متعدد دربارة مديريت دانش، يکی از ضروری ترين مالحظات در اســتقرار 
صحیح مديريت دانش، يعنی نقش آفرينی ذی نفعان، مورد توجه و کنکاش قرار نگرفته اســت. مشــکل 
امروزه اين نیست که چگونه دانش ايجاد می شود، بلکه چگونگی مديريت و کنترل دانش مطرح است. 
نحوه و میزان اســتفادة بهینه از »دانش ذی نفعان16 دارای نیروی ذهنی توانا« حائز اهمیت اســت. آنچه 
بايد فراتر از تولید، سازمان دهی و ذخیره سازی دانش مورد توجه قرار گیرد، کاربرد و نشر دانش است. 
به عالوه، ازآنجاکه اکثر پژوهش ها دربارة مديريت دانش در بخش خصوصی انجام شده اند، مدل های آن 
در بخش دولتی از جامعیت کافی برخوردار نیستند. بعضی از صاحب نظران، از جمله بوين17 )2002(، 
معتقدند که اختالفات بین ســازمان های دولتی و ســازمان های خصوصی آن قدر زيادند که سازمان های 
دولتــی نمی توانند از تکنیک های بخش خصوصی اســتفاده کنند. ســازمان های دولتی در موضوع هايی 
مثل مديريت منابع انســانی، يا خط مشــی گذاری و مديريت موضوعات اخالقی، از سازمان های بخش 
خصوصی متمايز می شوند. لذا مدل های موجود مديريت دانش نمی توانند مبنای کار قرار گیرند و بايد 

به دنبال مدل های منحصربه فرد برای بخش دولتی رفت.
 فرايندهای مديريت دانش در ســازمان های دولتی به دلیل گســتردگی حوزة کاری بايد از پیچیدگی 
و جامعیت بیشــتری برخوردار باشــند، زيرا ســازمان های دولتی به »ذی نفعان«، و سازمان های بخش 
خصوصی به »سهام داران« وابسته هستند. ازآنجاکه پژوهش در اين زمینه در سازمان های دولتی ايران به 
سطح مطلوبی نرسیده است، نگارنده با انجام اين پژوهش در آموزش وپرورش که يک سازمان گستردة 
دولتی محســوب می شــود، در پی ارائة مدلی مناسب اســت. برای ارائة چنین مدلی، به درک بهتری از 
پیش شــرط ها و نقش آفرينی ذی نفعان در اســتقرار صحیح مديريت دانش نیاز اســت. زيرا اگر میزان و 
چگونگی ايفای نقش ذی نفعان مشخص و معین نباشد، آموزش وپرورش برای برقراری روابط درست 
و منســجم با آنان، و بهره مندی حداکثری از ظرفیت هايشــان در تحقق رسالت و اهداف خود، موفقیت 

چشمگیری نخواهد داشت.
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بنابراين با توجه به اهمیت نقش آفرينی ذی نفعان، پرداختن به موضوع نقش ذی نفعان آموزشــی در 
اســتقرار مديريت دانش، در کوتاه مدت به بهبود وضعیت مديريت و نظام مندشدن چگونگی انجام کار 
منجر می شود و در بلندمدت موجبات بهبود وضعیت تعلیم وتربیت را فراهم می آورد. اما به نظر می رسد 
که در اين سازمان سازوکار مديريت دانش و استفادة حداکثری از ظرفیت ذی نفعان آموزشی آن چنان که 
بايد و شايد جايگاه واقعی خود را نیافته است. لذا هدف از پژوهش حاضر، ارائة مدل نقش ذی نفعان 

آموزشی در استقرار مديريت دانش در آموزش وپرورش، با اين سؤال اصلی است:
 نقش ذی نفعان آموزشی در استقرار مديريت دانش در آموزش وپرورش مازندران چیست؟

روشپژوهش
اين پژوهش از نظر هدف، کاربردی اســت که با رويکرد آمیخته از نوع متوالی- اکتشــافی از کیفی 
به کمی، انجام شــد. در بخش کمی، از روش توصیفی از نوع پیمايشی استفاده شد. جامعة آماری مورد 

مطالعه شامل دو گروه بود:
پس از شناسايی 20 نفر از استادان دانشگاه و متخصصان و کارشناسان آموزش وپرورش استان   .1
مازندران، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع، حجم نمونه 

10 نفر انتخاب شد و در بخش کیفی از نظرات آنان استفاده شد.
رؤســا، معاونان و کارشناســان ادارات آموزش وپرورش و مديران مــدارس آموزش وپرورش   .2
اســتان مازندران به تعداد 2653 نفر که در بخش کمی از نظرات آنان بهره گیری شــد. در اين 
بخش، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی – خوشه ای و بر اساس فرمول کوکران در سطح 
اطمینان 95% و خطای اندازه گیری α = %5، تعداد 336 نفر به عنوان نمونة آماری انتخاب شدند 

)جدول 1(.

جدول1.تعدادجامعهونمونةآماریبهتفکیکشهرستان

جمعغربمرکزیشرقخوشه
کل

9رامسرتنکابننوشهرآملبابلقائمشهرساریبهشهرگلوگاهشهرستان

63161415268433372112169772070جامعه

0/030/0780/20/130/210/180/0540/0810/0371نسبت

102667447060182813336نمونه

10317459336جمع

ابزار گردآوری داده ها
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الف( بخش کیفی: در قسمت کیفی برای گردآوری داده ها از دو ابزار استفاده شد:
1. فیش برداری )شــامل مطالعة ادبیات پژوهش، فیش برداری اولیه، دســته بندی و جدول بندی 

مقدماتی(.
2. مصاحبــة نیمه ســاختاريافته با متخصصان که از طريق آن، مؤلفه هــای نهايی نقش ذی نفعان 
آموزشــی در اســتقرار مديريت دانش در آموزش وپرورش شناســايی و تعیین شدند. فرايند 
مصاحبه به اين ترتیب بود که در هر جلســة مصاحبه، مصاحبه شــوندگان با اهداف مصاحبه 
آشنا شدند. میانگین زمان هر مصاحبه 30 دقیقه و نکات کلیدی هر مصاحبه توسط مصاحبه گر 
يادداشت برداری شد. به منظور کاهش تأثیر نحوة مصاحبه در ارائة اطالعات، تمامی مصاحبه ها 

توسط شخص پژوهشگر انجام پذيرفتند.
پس از شناسايی ابعاد و مؤلفه ها از طريق مطالعة مبانی نظری و مصاحبه با متخصصان، پرسش نامة 
اولیه تهیه و طی ســه مرحله تعديل شــد و اصالحات الزم در آن به عمل آمد. از طريق اين پرسش نامه، 
مؤلفه ها و شاخص ها مورد بررسی، اصالح و تأيید نهايی قرار گرفتند. حاصل بخش کیفی، تولید پرسش نامة 
خبــرگان با 90 ســؤال و 19 مؤلفه )انگیزة شــخصی، آگاهی، مهارت، تجربه، تمايل، مشــارکت جويی، 
آموزش پذيری، فرهنگ ســازمانی، ساختار سازمانی، فناوری سازمان، منابع انسانی، مديريت و رهبری، 
محیط ســازمان، ايجاد فرايند دانش محور، فراهم آوردن زيرساخت های فنی، فرايند خلق دانش، فرايند 
کســب دانش، فرايند تبديل دانش، و فرايند به کارگیری دانش( اســت که در طیف پنج گزينه ای لیکرت 
)کاماًل موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاماًل مخالفم( طراحی و تنظیم شده است و به ترتیب از 

5 تا 1 نمره گذاری می شود.
ب( بخش کمی: در بخش کمی از دو ابزار استفاده شده است:

1. پرسش نامة محقق ساختة ذی نفعان آموزشی: اين پرسش نامه که در مرحلة کیفی با مطالعة مبانی 
نظری و مصاحبه با استادان و خبرگان دانشگاه و آموزش وپرورش و نظر نهايی استادان راهنما 
و مشاور تدوين شد. پس از اصالحات نهايی دارای 65 سؤال و سه بعد »فردی«، »سازمانی« 
و »فرايندی« و 19 مؤلفه )انگیزة شــخصی، آگاهی، مهارت، تجربه، تمايل، مشارکت جويی، 
آموزش پذيری، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری سازمان، منابع انسانی، مديريت 
و رهبری، محیط سازمان، ايجاد فرايند دانش محور، فراهم آوردن زيرساخت های فنی، فرايند 
خلق دانش، فرايند کســب دانش، فرايند تبديل دانش، و فرايند به کارگیری دانش( اســت که 
در طیــف پنج گزينه ای لیکرت )کاماًل موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاماًل مخالفم( 

طراحی شده است.
2. پرسش نامة محقق ساختة استقرار مديريت دانش: اين پرسش نامه 32 سؤال دارد و در هشت 
مؤلفة »چشــم انداز، جست وجو و تجزيه وتحلیل، دسترســی، خلق، پااليش، اشتراک گذاری 
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يافته ها، ذخیره ســازی و پايش« در طیف پنج گزينه ای لیکرت )کاماًل موافقم، موافقم، نظری 
ندارم، مخالفم و کاماًل مخالفم( طراحی شده است.

 روايی صوری و محتوايی ابزارها به تأيید متخصصان و خبرگان امر رسید و روايی سازه با استفاده 
از مدل های اندازه گیری معادالت ســاختاری محاسبه شــد که میزان بار عاملی تمامی سؤال های باالی 
0/45 و عدد معناداری نیز بیشتر از 1/96 است. همچنین مقدار کای دو به درجة آزادی »2/73«، شاخص 
جذر برآورد واريانس خطای تقريب »0/69« و ضرايب نیکويی برازش »0/92« دارای مقادير مناسب 
هستند که نشــان می دهند، تحلیل عاملی تأيیدی سازه های پرسش نامه ها دارای برازش مناسب است و 
ســازه های پرســش نامه ها به خوبی متغیرهای مربوطه را نشــان می دهند. پايايی ابزارها نیز با استفاده از 
آزمون ضريب آلفای کرونباخ18 روی 30 نفر از آزمودنی ها برای پرســش نامة ذی نفعان آموزشی 0/91 و 

پرسش نامة استقرار مديريت دانش 0/87 محاسبه شد که از لحاظ آماری معنادار و مورد تأيید هستند.
برای تجزيه وتحلیل داده ها از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و معادالت ساختاری و نرم افزارهای 

SPSS21 و LISREL8.5 استفاده شد.

یافتههایپژوهش
چه  در  آموزش وپرورش  در  دانش  مدیریت  استقرار  برای  آموزشی  ذی نفعان   .1 سؤال 

مؤلفه هایی نقش ایفا می کنند؟
در بخش کیفی، ابتدا مصاحبه با 10 نفر از خبرگان آغاز شــد. نکات کلیدی مربوط به هر مصاحبة 
نیمه ســاختاريافته، از طريق گوش دادن به مصاحبه های ضبط شده و مطالعة يادداشت برداری های حین 
مصاحبه به صورت مکتوب عالمت گذاری شدند. سپس نکته های کلیدی و اساسی از داخل هر مصاحبه 

استخراج شدند. نمونه هايی از سؤال های مصاحبه عبارت اند از:
می توانم برداشت شما از استقرار مديريت دانش را بدانم؟

برای بهبود کیفیت استقرار مديريت دانش به چه عواملی بايد توجه کرد؟
چه گروه هايی ذی نفعان اصلی در آموزش وپرورش هستند؟

اگر شما از برنامه ريزان آموزش وپرورش باشید، به نظر شما ذی نفعان آموزشی چه نقشی در استقرار 
مديريت دانش می توانند ايفا کنند؟

وجه تمايز استقرار مديريت دانش در سازمان های دولتی و خصوصی چیست؟
بعد از مصاحبة هشــتم، هر مؤلفه حداقل چهار بار توســط خبرگان مورد اشاره و تأکید قرار گرفت، 
ولی محقق فرايند مصاحبه را تا نفر دهم ادامه داد تا اينکه با اشباع داده ها مواجه شد. در ادامه، با استفاده 
از دســته بندی نکات کلیدی در قالب اصطالحات حرفه ای، برچسب گذاری الزم انجام پذيرفت. سپس 
اصطالحات برچسب گذاری شــدة هر مصاحبه شونده در قالب جدول سازمان دهی و بر اساس ارتباط و 
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تناسبی که با هم داشتند، در قالب مؤلفه ها دسته بندی شدند.
برای هر فرد مصاحبه شونده که از خبرگان در حیطة موضوع بودند، جدولی تهیه شد و تمامی نکات 
کلیدی اشاره شــده توســط آن فرد در آن جدول خالصه سازی و دسته بندی شدند. در ادامه در جدول 2 

خالصه سازی مؤلفه های مستخرجه از مصاحبه شوندگان ارائه شده است.

جدول2.خالصهسازیمؤلفههایاستخراجشدهازمصاحبهشوندگان
شاخصمؤلفهمصاحبهشونده

شی
موز

تآ
یری

مد
ی

صص
تخ
ی

ترا
دک
ل

ةاو
وند

هش
حب

صا
م

پیگیریروندفعالیتهاباانگیزةشخصیمطلوب،واهرمهایانگیزشیمناسببرایانگیزةشخصی
برانگیختنافراد

مهارتهایحرفهایوتخصصیمهارت

تالشبرایکسبتجربهتجربه

میلبهاستفادهازفناوریاطالعاتبرایخلقدانشتمایل

عالقهبهشرکتدردورههایآموزشیآموزشپذیری

نهادینهسازیفرهنگسازمانییادگیرندهفرهنگسازمانی

ارتباطبامحیطبیرونازسازمانساختارسازمانی

اجرایسیستمهایاطالعاتیمدیریتفناوریسازمان

آموزشمنابعانسانیمنابعانسانی

مدیریتمشارکتیمدیریتورهبری

استفادهازتغییراتمحیطیبهعنوانفرصتهایراهبردیمحیطسازمان

مستندسازیآموختهها،تجربیاتوفرایندهایانجامکارفرایندخلقدانش

تبادلنظربامشتریانوسایرذینفعانفرایندکسبدانش
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اشتیاقالزمبرایارتقایآگاهیآگاهی

کسبتجربیاتجدیدتجربه

توجهبهمشارکتوروحیةکارجمعیتمشارکتجویی

برخورداریساختارسازمانازانعطافوپویاییالزمساختارسازمانی

اشتراکگذاریدانشافراددرتصمیمگیریهاوحلمسائلمنابعانسانی

تأثیرخواستههاونیازهایمشتریانبرعملکردسازمانمحیطسازمان

شناساییموانعفرارویایجادفراینددانشمحورایجادفراینددانشمحور

شبکههایارتباطیالزمبرایتعاملدانشواطالعاتدرونسازمانیفراهمساختنزیرساختهایفنی

تألیفکتابوتولیدمقالهدرزمینههایتخصصیفرایندخلقدانش

اعزامکارکنانبهدورههایآموزشیوکارگاههایتخصصیفرایندکسبدانش

تبدیلدانشتخصصیکارکنانبهدانشکاربردیفرایندتبدیلدانش
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انگیزهدرزمینةکسب،توزیعوبهکارگیریدانشانگیزةشخصی

برخورداریذینفعانآموزشیازآگاهیالزمآگاهی

بهادادندبهافرادماهروکاردانمهارت

ضرورتیادگیریفردیوکسبتجربهتجربه

تمایلبرایسازگاریباموقعیتهایآموزشیتمایل

همکاری،اعتمادمتقابلوتبادلاطالعاتمشارکتجویی

شرکتدرکارگاههایآموزشیآموزشپذیری

تالشدرایجادفرهنگاعتمادمحورفرهنگسازمانی

تفویضاختیارساختارسازمانی

برگزاریبرنامههایآموزشیبراساسنیازمنابعانسانیمنابعانسانی

توسعةرهبریومدیریتمدیریتورهبری

اطالعاتالزمبرایایجادفراینددانشمحورایجادفراینددانشمحور

انجامپروژههایتحقیقاتیفرایندخلقدانش

شرکتدرجشنوارههاوکنفرانسهایملیوبینالمللیفرایندکسبدانش

اعمالنظریاتونیازمندیهایمشتریاندرطرحهافرایندبهکارگیریدانش
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تآ
یری

مد
ی
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ی
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دک
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چه
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انگیزهدرزمینةبهکارگیریدانشانگیزةشخصی

عالقهبرایافزایشآگاهیآگاهی

کسباطالعاتومعلوماتتجربه

عالقهبهغنیسازیدانشتمایل

مشورتوهمکاریدرانجامامورمشارکتجویی

پذیرشکسبدانشبهعنوانیکمزیترقابتیبینافرادآموزشپذیری

تشویقایدههایخالقبهطورعملیفرهنگسازمانی

ایجادشبکههایارتباطیدرونسازمانیوبرونسازمانیفناوریسازمان

جذبکارکنانباتوجهبهتخصصودانشفنیآنانمنابعانسانی

مدیریتچرخةحیاتدانشمدیریتورهبری

شناساییودستیابیبهدانششهروندانمحیطسازمان

فراهمآوردنشرایطبرایایجاددانشایجادفراینددانشمحور

بسترهایالزمبرایشناساییودستیابیبهدانشهاینهفتهدرونسازمانیفراهمساختنزیرساختهایفنی

همکاریهایدرونسازمانیبینکارکنانفرایندخلقدانش

شرکتدرهمایشهافرایندکسبدانش

بومیکردندانشهایاکتسابیازخارجسازمانفرایندتبدیلدانش

جلساتبحثوتبادلنظردرخصوصاجرایطرحهافرایندبهکارگیریدانش
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انگیزهدرزمینةکسبوتوزیعدانشانگیزةشخصی

ارتقایآگاهیذینفعانآگاهی

رشدویادگیریدرسطحفردیمهارت

تالشبرایبهدستآوردنتجربهتجربه

یادگیرندهبودنویاددهندهبودنارزشاستآموزشپذیری

وجودپستهاییبرایادارةفعالیتهایمربوطبهمدیریتدانشدرساختاررسمیساختارسازمانی

بهروزرسانیفناوریاطالعاتوارتباطاتفناوریسازمان

شناساییتغییراتسیاسیکهبرعملکردسازمانتأثیرگذارندمحیطسازمان

رفعموانعفرارویایجادفراینددانشمحورایجادفراینددانشمحور

خریداریدانشفنی،تعاملباسایرسازمانهافرایندکسبدانش
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موز
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یری
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ی
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ارتقایآگاهیذینفعانآگاهی

توجهبهافرادماهروباتجربهمهارت

تمایلبهاستفادهازفناوریاطالعاتتمایل

عالقهبهانجامکارگروهیودستهجمعیمشارکتجویی

شرکتدردورههایآموزشیبهمنظورکسبدانشآموزشپذیری

نهادینهسازیفرهنگسازمانییادگیرنده،ارزشتلقیشدنهمراهیوهمگامیباتغییراتفرهنگسازمانی

استفادهازاستانداردهاورویههایسازمانیساختارسازمانی

جذبکارکنانمتخصصمنابعانسانی

انتشاروعرضةاطالعاتبهشهروندانمحیطسازمان

شناساییاولویتهایموردنیازبرایایجاددانشایجادفراینددانشمحور

فراهمآوردنمخازننگهداریدانشواطالعاتفراهمساختنزیرساختهایفنی

تبادلدانشباذینفعانومشتریانفرایندخلقدانش

برگزاریجلساتتبادلنظرباذینفعانفرایندکسبدانش

تبدیلنتایجتحقیقاتبهفرمتهاییقابلفهمفرایندتبدیلدانش

استفادهازدانشسازمانیفرایندبهکارگیریدانش



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

نقشذینفعانآموزشیدراستقرارمدیریتدانشدرآموزشوپرورش

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

ë شمارة 75
ë سال نوزدهم 
ë پاییز 1399

104

ت
ربی

موت
علی

یت
صص

تخ
ای

کتر
مد

هفت
دة

شون
به
اح
مص

برانگیختنافرادباانگیزههایمناسب،انگیزةمناسبدرزمینةکسبدانشانگیزهشخصی

بهدستآوردنتجربههایجدیدتجربه

عالقهبهسازگاریباموقعیتهایمختلفآموزشیتمایل

ارزشداشتنآموزشپذیریآموزشپذیری

حمایتازروشهاینویندرانجامکارفرهنگسازمانی

سوادبهکارگیریفناوریاطالعاتوارتباطاتفناوریسازمان

استفادهازدانشافرادمتخصصوکاردانمنابعانسانی

ثباتنسبیمدیریت،توجهبهمدیریتمشارکتیمدیریتورهبری

اولویتداشتندانشهایآشکاربرونسازمانیمحیطسازمان

فراهمشدنزمینههایالزمبرایایجادفراینددانشمحورایجادفراینددانشمحور

شناساییبسترهایالزمبرایدستیابیبهدانشنهفتةدرونسازمانفراهمساختنزیرساختهایفنی

تعاملوهمکاریباسازمانهایآموزشیدیگر،خریددانشفنیفرایندکسبدانش

تصحیحواصالحدانشهایموجود،یکپارچهسازیدانشداخلیوخارجیفرایندتبدیلدانش
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برخورداریذینفعانازانگیزةمناسبانگیزةشخصی

اهمیتدادنبهدورههایآموزشیآگاهیبخشیآگاهی

تالشوکوششبرایکسبتجربهتجربه

عالقهبهشناسایینقاطقوت،وغنیسازیدانشتمایل

توجهبههمکاریوتبادلاطالعاتمشارکتجویی

حمایتازایدههاینووتشویقآنهافرهنگسازمانی

توجهبهآموزشنیرویانسانیمنابعانسانی

حمایتازتوسعةرهبریومدیریتمدیریتورهبری

پاسخبهنوآوریهایمحیطیمحیطسازمان

ایجادبسترهاینگهداریدانشفراهمساختنزیرساختهایفنی

استقرارفرایندهاییبرایتبادلدانشبامشتریانفرایندخلقدانش

تلفیقدانشکارکنانبایکدیگرفرایندتبدیلدانش

آزمونطرحهایابداعیازسویسازمانفرایندبهکارگیریدانش
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اهرمهایانگیزشیمناسبانگیزةشخصی

برخورداریذینفعانازآگاهیهایالزمومناسبآگاهی

لزوممهارتهایتخصصیمهارت

عالقهبهاستفادهازفناوریهاینوینتمایل

توجهبهکارگروهیومشورتکردندرانجامکارهامشارکتجویی

رغبتبهشرکتدردورههایآموزشیآموزشپذیری

تالشدرایجادفرهنگاعتمادمحورفرهنگسازمانی

توجهبهسلسلهمراتباختیاروتفویضاختیارساختارسازمانی

ارزشیابیعملکردبراساسمیزاناستفادهازفناوری،اجرایسیستمهایاطالعاتیمدیریتفناوریسازمان
)MIS(

استفادهازدانشوتجاربذینفعاندرحلمسائلسازمانیمحیطسازمان

رفموانعپیشرویایجادفراینددانشمحورایجادفراینددانشمحور

بسترهایالزمبرایشناساییدانشهاینهفتةسازمانیفراهمساختنزیرساختهایفنی

بررسیمستنداتوگزارشهایموجودازپروژههایقبلیمرتبطباپروژةجدید،استفادهازفرایندبهکارگیریدانش
دانشسازمانیبرایتعیینچشماندازمطلوب
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توجهبهافرادماهرومتخصصمهارت

ضروریبودنکسبتجربهتجربه

تبادلاطالعاتودانشمشارکتجویی

کسبدانشواطالعاتبینافرادپذیرفتهشدهاستآموزشپذیری

نهادینهسازیفرهنگسازمانیدانشمحوروتشویقایدههایخالقفرهنگسازمانی

وجودمکانهاییبرایتبادلنظروگفتوگوساختارسازمانی

بهروزرساندنفناوریسازمانفناوریسازمان

توجهبهآموزشنیرویانسانیوبرگزاریدورههایآموزشیبراساسنیازهاینیرویانسانیمنابعانسانی

توجهبهمدیریتمشارکتیوحمایتازتوسعةمدیریتمشارکتیمدیریتورهبری

فراهمآوردناطالعاتبرایایجادفراینددانشمحورایجادفراینددانشمحور

فراهمآوردنزیرساختهایالزمبرایدستیابیبهدانشآشکارونهفتةدرونسازمانیفراهمساختنزیرساختهایفنی

تألیفکتابومقاالتتخصصی،انجامپروژههایتخصصیفرایندخلقدانش

فرستادنکارکنانبرایشرکتدردورههایآموزشیفرایندکسبدانش

انجاماصالحدانش،بومیسازیدانشسازمانیکسبشدهازخارجسازمانفرایندتبدیلدانش

اعمالنظریاتذینفعاندرطرحهایسازمانی،برگزاریجلساتتوفانمغزیدرطولهرفرایندبهکارگیریدانش
پروژه

در نهايت تلفیق مصاحبه ها انجام گرفت و نتايج در قالب جدول 3 ارائه شدند.
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جدول3.خالصهسازیمؤلفههایاستخراجشدهازخبرگان
مصاحبهشوندهمؤلفهردیف

1
مصاحبهشونده

2
مصاحبهشونده

3
مصاحبهشونده

4
مصاحبهشونده

5
مصاحبهشونده

6
مصاحبهشونده

7
مصاحبهشونده

8
مصاحبهشونده

9
مصاحبهشونده

10

-+++-+++-+انگیزةشخصی1

-++-+++++-آگاهی2

++--++-+-+مهارت3

+-++-+++++تجربه4

-++++-++-+تمایل5

+++-+-+++-مشارکتجویی6

++-+++++-+آموزشپذیری7

فرهنگ8
سازمانی

+-++-+++++

++--++-+++ساختارسازمانی9

++-+-++--+فناوریسازمان10

+-+++-++++منابعانسانی11

مدیریتو12
رهبری

+-++--++-+

-++++++-++محیطسازمان13

ایجادفرایند14
دانشمحور

-++++++-++

فراهمساختن15
زیرساختهای

فنی

-+-+-+++++

فرایندخلق16
دانش

++++-+-+-+

فرایندکسب17
دانش

+++++++--+

فرایندتبدیل18
دانش

-+-+-+++-+

فرایند19
بهکارگیری

دانش

--++-+-+++

نتايج حاصل از جدول 3 نشــان دادند که در اين پژوهش بر اساس اطالعات به دست آمده از طريق 
مصاحبه از خبرگان، 19 مؤلفة اساسی )انگیزة شخصی، آگاهی، مهارت، تجربه، تمايل، مشارکت جويی، 
آموزش پذيری، فرهنگ ســازمانی، ساختار سازمانی، فناوری سازمان، منابع انسانی، مديريت و رهبری، 
محیط سازمان، ايجاد فرايند دانش محور، فراهم ساختن زيرساخت های فنی، فرايند خلق دانش، فرايند 
کسب دانش، فرايند تبديل دانش، فرايند به کارگیری دانش( شناسايی و دسته بندی شدند. هر مؤلفه توسط 

مصاحبه شوندگان حداقل شش بار و حداکثر تا هشت بار مورد اشاره و تأکید قرار گرفتند.

سؤال 2. ابعاد اصلی نقش ذی نفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزش وپرورش 
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کدم اند؟
برای تشخیص کفايت و شرايط الزم داده ها برای اجرای تحلیل عاملی، از آزمون های KMO 19 و 

بارتلت20 استفاده شد. نتايج در جدول 4 ارائه شده اند.
Bartlettو KMOجدول4.نتایجآزمون

آمارةKMOوابعاد
Bartlett

نامعاملبهدستآمدهبهترتیبنتیجةآزمون
اهمیتدرصدواریانس

درصدواریانس
تبیینشده

دی
فر

عد
ب

KMO=0/773
sig=0/000

تأییدکفایتو
همبستگیدادهها

190/03-تمایل
2-مشارکتجویی

3-مهارت
4-آگاهی
5-انگیزه
6-تجربه

7-آموزشپذیری

نی
زما

سا
عد

ب

KMO=0/747
sig=0/000

تأییدکفایتو
همبستگیدادهها

186/49-محیطسازمان
2-فناوریسازمانی
3-فرهنگسازمانی
4-ساختارسازمانی

5-منابعانسانی
6-مدیریتورهبری

دی
راین

دف
بع

KMO=0/716
sig=0/000

تأییدکفایتو
همبستگیدادهها

1-فرایندخلقدانش
2-فراهمآوردنزیرساختهای

فنی
3-فرایندتبدیلدانش

4-فرایندبهکارگیریدانش
5-فرایندکسبدانش

683/42-ایجادفراینددانشمحور

بر اســاس نتايج حاصل از جدول 4، چون مقدار KMO برای همة ابعاد بیش از 0/7 محاسبه شد 
و همچنین نتیجة آزمون بارتلت نشان داده که سطح معناداری برای همة متغیرها Sig>0/05 است، لذا 
داده ها کفايت و هم بستگی الزم را برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی دارند. درصد واريانس تبیین شده 
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در ستون آخر نشان می دهد که در بعد فردی، 90/03 درصد از تغییرات سؤال ها، در بعد سازمانی 86/49 
از تغییرات سؤال ها، و در بعد فرايندی 83/42 از تغییرات سؤال ها توسط مؤلفه های استخراج شده قابل 
تبیین هستند. در جدول های 5، 6 و 7 بررسی تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی هر يک از 

ابعاد و مؤلفه های آن انجام شده اند.

جدول5.نتایجآزمونتحلیلعاملیاکتشافیوتعیینمیزانبارعاملیبرایمؤلفههایبعدفردی

شمارة
سؤال

نسبت
اشتراک

بارعاملی
اول

بارعاملی
دوم

بارعاملی
سوم

بارعاملی
چهارم

بارعاملی
پنجم

بارعاملی
ششم

بارعاملی
هفتم

10/9120/916
20/8980/922
30/8670/898
40/9320/880
50/8390/871
60/9340/884
70/9520/937
80/9660/960
90/9440/944

100/8790/844
110/6980/809
120/8640/877
130/8600/856
140/9630/952
150/9630/947
160/9710/965
170/9710/970
180/9460/950
190/8550/812
200/8710/894
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210/8220/703
بر اساس نتايج حاصل از جدول 5 مشخص شد که بعد فردی دارای هفت مؤلفه )انگیزة شخصی، 
آگاهی، مهارت، تجربه، تمايل، مشارکت جويی، آموزش پذيری( شامل سؤال های 1 تا 21 است. بیشترين 

بار عاملی 0/970 مربوط به سؤال 17 و کمترين بار عاملی 0/703 مربوط به سؤال 21 است.
جدول6.نتایجآزمونتحلیلعاملیاکتشافیوتعیینمیزانبارعاملیبرایمؤلفههایبعدسازمانی

شمارة
سؤال

نسبت
اشتراک

بارعاملی
اول

بارعاملی
دوم

بارعاملی
سوم

بارعاملی
چهارم

بارعاملی
پنجم

بارعاملی
ششم

220/7320/792
230/8160/871
240/9480/946
250/9660/960
260/8380/894
270/7090/793
280/8880/915
290/9400/916
300/9430/926
310/8340/850
320/9650/948
330/9470/914
340/7830/826
350/7780/868
360/8720/915
370/9220/932
380/8820/900
390/8710/907
400/7870/836
410/8600/912
420/9280/954
430/9470/960
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440/9120/948
450/7990/861
460/8140/878
470/8030/883

بر اســاس نتايج حاصل از جدول 6 مشــخص شــد که بعد سازمانی دارای شــش مؤلفه )فرهنگ 
ســازمانی، ساختار سازمانی، فناوری ســازمان، منابع انسانی، مديريت و رهبری، محیط سازمان( شامل 
ســؤال های 22 تا 47 اســت. بیشترين بار عاملی 0/960 مربوط به سؤال های شمارة 25 و 43 و کمترين 

بار عاملی 0/792 مربوط به سؤال 22 است.

جدول7.نتایجآزمونتحلیلعاملیاکتشافیوتعیینمیزانبارعاملیبرایمؤلفههایبعدفرایندی

شمارة
سؤال

نسبت
اشتراک

بارعاملی
اول

بارعاملی
دوم

بارعاملی
سوم

بارعاملی
چهارم

بارعاملی
پنجم

بارعاملی
ششم

480/6990/579
490/8910/881
500/8910/883
510/9690/954
520/9410/935
530/8430/862
540/8990/936
550/9150/930
560/9730/967
570/6250/559
580/6890/786
590/7580/731
600/7010/741
610/8160/842
620/8630/843
630/9250/947
640/8230/680
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650/7970/831

بر اســاس نتايج حاصل از جدول 7 مشخص شد که بعد فرايندی دارای شش مؤلفه )ايجاد فرايند 
دانش محور، فراهم آوردن زيرســاخت های فنی، فرايند خلق دانش، فرايند کســب دانش، فرايند تبديل 
دانش، فرايند به کارگیری دانش( شامل سؤال های 48 تا 65 است. بیشترين بار عاملی 0/967 مربوط به 

سؤال 56، و کمترين بار عاملی 0/559 مربوط به سؤال 57 است.
بنابراين بر اساس نتايج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، متغیر نقش ذی نفعان آموزشی دارای سه 
بعد »فردی«، »سازمانی« و »فرايندی« است. بعد فردی هفت مؤلفه )انگیزه شخصی، آگاهی، مهارت، 
تجربه، تمايل، مشارکت جويی و آموزش پذيری(، بعد سازمانی شش مؤلفه )فرهنگ سازمانی، ساختار 
سازمانی، فناوری سازمان، منابع انسانی، مديريت و رهبری، محیط سازمان( و بعد فرايندی شش مؤلفه 
)ايجاد فرايند دانش محور، فراهم آوردن زيرســاخت های فنی، فرايند خلق دانش، فرايند کسب دانش، 

فرايند تبديل دانش، فرايند به کارگیری دانش( دارد.

در  دانش  استقرار مدیریت  در  آموزشی  نقش ذی نفعان  ابعاد  از  سؤال 3. سهم هر یک 
آموزش وپرورش به چه میزان است؟

میزان اثرگذاری ابعاد و مؤلفه های نقش ذی نفعان آموزشی به همراه ارائة الگوی يکپارچه و متعادل 
بر اســاس روابط بین متغیرها با اســتفاده از »نرم افزار لیزرل« برای هر يک از ابعاد محاســبه شــد. در 
نمودارهای 1 و 2 و جدول 8 روابط بین مؤلفه ها با ابعاد و ابعاد با متغیر نقش ذی نفعان آموزشــی ارائه 

شد:

نمودار1.برآوردضرایباستاندارددرمدلنقشذینفعانآموزشیدراستقرارمدیریتدانش
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نمودار2.برآوردضرایبآزمونtدرمدلنقشذینفعانآموزشیدراستقرارمدیریتدانش

جدول8.نتایجحاصلازیافتههایتحلیلعاملیتأییدیدرسطحمعناداری0/05

ضریباستانداردآمارهtمتغیرهاردیف

14/310/89بعدفردی1
13/470/83بعدسازمانی2
12/000/76بعدفرایندی3

نمودارهای 1 و 2 و نتايج تحلیل عاملی تأيیدی مندرج در جدول 8 نشــان می دهند که بر اســاس 
ضرايب اســتاندارد بین متغیر نقش ذی نفعان آموزشی با بعد فردی بار عاملی 0/89، با بعد سازمانی بار 
عاملی 0/83 و با بعد فرايندی بار عاملی 0/76 برقرار اســت. همچنین در ســطح اطمینان 95 درصد و 
 >1t/96 خطای اندازه گیری 0/05=) با درجة آزادی 152 برای هر ســه بعد فردی، ســازمانی و فرايندی
محاســبه شد. لذا بین متغیر نقش ذی نفعان آموزشــی با ابعاد فردی، سازمانی و فرايندی رابطة مثبت و 
معناداری وجود دارد. بر اســاس نتايج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأيیدی، متغیر 

نقش ذی نفعان آموزشی دارای سه بعد »فردی«، »سازمان« و »فرايندی« است.
بعد فردی دارای هفت مؤلفه )انگیزه شــخصی، آگاهی، مهارت، تجربه، تمايل، مشــارکت جويی و 
آموزش پذيری(، بعد سازمانی دارای شش مؤلفه )فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری سازمان، 
منابع انســانی، مديريت و رهبری، محیط ســازمان( و بعد فرايندی دارای شــش مؤلفــه )ايجاد فرايند 
دانش محور، فراهم آوردن زيرســاخت های فنی، فرايند خلق دانش، فرايند کســب دانش، فرايند تبديل 
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دانش، فرايند به کارگیری دانش( است.
جدول9.سهمبندیابعادومؤلفههاینقشذینفعانآموزشیبرحسبضریباستاندارد

ضریبمؤلفههاکدگذاریابعاد
استاندارد

ضریبرتبه
استاندارد

رتبه

0/6920/891انگیزةشخصیF11فردی

F120/683آگاهی

F130/701مهارت

F140/617تجربه

F150/646تمایل

F160/674مشارکتجویی

F170/665آموزشپذیری

0/7010/832فرهنگسازمانیF21سازمانی

F220/692ساختارسازمانی

F230/665فناوریسازمان

F240/636منابعانسانی

F25مدیریتو
رهبری

0/683

F260/674محیطسازمان
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ایجادفرایندF31فرایندی
دانشمحور

0/7010/763

F32فراهمساختن
زیرساختهای

فنی

0/616

F33فرایندخلق
دانش

0/634

F34فرایندکسب
دانش

0/672

F35فرایندتبدیل
دانش

0/663

F36فرایند
بهکارگیری

دانش

0/625

بر اساس نتايج حاصل از جدول 9 مشخص شد که همة ابعاد و مؤلفه های نقش ذی نفعان آموزشی 
دارای ضريب استاندارد بیشتر از 0/5 هستند. لذا تأثیر همة ابعاد و مؤلفه ها بر نقش ذی نفعان آموزشی 
تأيید می شــود. بین ابعاد نقش ذی نفعان آموزشــی، بعد فردی با ضريب استاندارد 0/89 دارای بیشترين 
تأثیر و بعد فرايندی با ضريب استاندارد 0/76 دارای کمترين تأثیر است. همچنین در بعد فردی، مؤلفة 
مهارت با ضريب استاندارد 0/70 دارای بیشترين تأثیر و مؤلفة تجربه با ضريب استاندارد 0/61، دارای 
کمترين تأثیر است. در بعد سازمانی، مؤلفة فرهنگ سازمانی با ضريب استاندارد 0/70 دارای بیشترين 
تأثیر و مؤلفة منابع انســانی با ضريب اســتاندارد 0/63 دارای کمترين تأثیر اســت. در بعد فرايندی نیز، 
مؤلفة ايجاد فرايند دانش محور با ضريب اســتاندارد 0/70 دارای بیشــترين تأثیر و مؤلفة فراهم ساختن 

زيرساخت های فنی با ضريب استاندارد 0/61 دارای کمترين تأثیر است.
سؤال 4. مدل نقش ذی نفعان آموزشی در استقرار مديريت دانش در آموزش وپرورش چگونه است؟

برای بررســی اين ســؤال از آزمون معادالت ســاختاری استفاده شــد. میزان اثرگذاری متغیر نقش 
ذی نفعان آموزشی در استقرار مديريت دانش به همراه ارائة الگوی يکپارچه و متعادل بر اساس روابط 
بین متغیرها با اســتفاده از نرم افزار لیزرل محاســبه شد که در نمودارهای 3 و 4 و جدول 10 ارائه شده 

است.
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نمودار3.برآوردضرایباستاندارددرمدل

نمودار4.برآوردضرایبآزمونtدرمدل
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جدول10.نتایجحاصلازیافتههایتحلیلمسیردرسطحمعناداری0/05

ضریباستانداردآمارهtمتغیرها

نقشذینفعانآموزشیدراستقرار
مدیریتدانش

8/810/89

نمودارهای 3 و 4 و نتايج تحلیل مســیر مندرج در جدول 10 نشــان می دهند که بر اساس ضرايب 
استاندارد بین متغیر مکنون برون زا )نقش ذی نفعان آموزشی( با متغیر مکنون درون زا )استقرار مديريت 
دانش( بار عاملی 0/89 برقرار است. همچنین در سطح اطمینان 95 درصد و خطای اندازه گیری 0/05=)با 
درجة آزادی 1t/96 ،43< محاسبه شد. لذا بین متغیر نقش ذی نفعان آموزشی با استقرار مديريت دانش 

در آموزش وپرورش استان مازندران رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
معادالت ساختاری پژوهش به شرح زيرند:

0/79 = ضريب تعیین، 0/21 = خطای واريانس، نقش ذی نفعان آموزشی*0/89 = استقرار مديريت دانش
)0/10(                                                  )0/080(                     
8/81                                                     2/59                       

مدل معادالت ساختاری فوق حاکی از آن است که: متغیر مکنون درون زا )استقرار مديريت دانش( 
از متغیر مکنون برون زا )نقش ذی نفعان آموزشی( با ضريب تأثیر 0/89، خطای کوواريانس 0/10، 8/81 

=t، خطای واريانس 0/21 و t= 2/59 تأثیر مستقیم و معناداری می پذيرد.
درجة تناســب مدل نقش ذی نفعان آموزشــی در اســتقرار مديريت دانش در آموزش وپرورش در 

جدول 11 مورد بررسی قرار گرفت است.

جدول11.نتایجحاصلازیافتههایمدلاندازهگیریدرسطحمعناداری0/05

نتیجةآزمون مقدارمحاسبهشده مقدارمطلوب شاخص

تأیید 2/40 3/00>
برآوردنسبتخیدوبردرجةآزادی21

)X2/DF(

تأیید 0/079 0/08>
ریشةمیانگینمربعخطایبرآورد22

)RMSEA(

تأیید 0/046 0/05>
ریشةمیانگینمربعباقیمانده23

)RMR(

تأیید 0/94 0/90>
شاخصنیکوییبرازش24

)GFI(

تأیید 0/93 0/90> )NFI(شاخصبرازشمدل
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تأیید 0/93 0/90>
شاخصبرازندگیتطبیقی26

)CFI(

تأیید 0/91 0/90>
شاخصنیکوییبرازشتعدیلشده27

)AGFI(

تأیید 0/94 0/90>
شاخصبرازندگیافزایشی28

)IFI(

تأیید 0/93 0/90>
شاخصبرازندگینسبت29

)RFI(

نتايج آزمون در جدول 11 نشــان می دهد که نســبت خی دو بر درجة آزادی برابر با 2/404 اســت. 
چون در اين شــاخص مقدار کمتر از 3 نشــان دهندة مناســب بودن مدل است، بنابراين مدل مورد نظر، 
برازش مناســبی را نشان می دهد. همچنین تقريب ريشــة میانگین مربع خطای برآورد 0/079 است که 
در اين شــاخص، مقادير کمتر از 0/08 بیانگر مناســب بودن مدل است و شاخص ريشة میانگین مربع 
باقی مانده 0/046 است. در اين شاخص مقادير کمتر از 0/05 نشان دهندة مناسب بودن مدل است. ساير 
شاخص های خوب بودن مدل عبارت اند از: شاخص نیکويی برازش 0/94؛ شاخص برازش مدل 0/93؛ 
شــاخص برازش تطبیقی 0/93؛ شاخص نیکويی برازش تعديل شده 0/83؛ شاخص برازندگی افزايشی 
0/94؛ شاخص برازش نسبی 0/93. در همة شاخص های ذکرشده، مقادير باالی 0/9 نشان دهندة برازش 
مناســب مدل هســتند. بنابراين، مدل ارائه شده مناســب و ارتباط بین متغیر اصلی با ابعاد و مؤلفه ها با 

يکديگر، مثبت و معنادار است.

بحثونتيجهگيری
برای آنکه مديريت دانش بتواند اثربخش باشد، به حمايت و مشارکت ذی نفعان نیاز 
دارد. اگر زمینة مشــارکت در پروژه های مديريت دانش فراهم نباشد، نه مقدار فناوری، 
نه محتوای دانش و نه داشتن يک مدير پروژة خوب، نمی توانند به موفقیت پروژه های 
مديريت دانش منجر شــوند؛ چراکه عامل اصلی همان ايفای نقش مؤثر و سازندة همة 
عوامل ســهیم و اثرگذار اســت که به عنوان عامل تســهیل کننده در اجــرای برنامه های 
مديريــت دانش عمل کنند. ازآنجاکه نظــام آموزش وپرورش در خأل عمل نمی کند و با 
افراد، نهادها و نظام های اجتماعی روابط و کنش متقابل دارد، برقراری روابط صحیح و 
اصولی با عوامل مؤثر و سهیم در جريان تربیت، از اولويت و اهمیت بااليی برخوردار 
است. به سخن ديگر، نظام آموزش وپرورش برای تحقق رسالت و اهداف خود بايد از 

ظرفیت های ذی نفعان آموزشی حداکثر استفاده را ببرد.
 پژوهش حاضر به منظور بررســی نقش ذی نفعان آموزشــی در اســتقرار مديريت 
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دانش در آموزش وپرورش انجام شد. نتايج حاصل نشان دادند که متغیر نقش ذی نفعان 
آموزشی دارای سه بعد »فردی«، »سازمانی« و »فرايند« است. بعد فردی هفت مؤلفه 
)انگیزة شــخصی، آگاهی، مهارت، تجربه، تمايل، مشــارکت جويی و آموزش پذيری(، 
بعد سازمانی شــش مؤلفه )فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، فناوری سازمان، منابع 
انسانی، مديريت و رهبری، و محیط سازمان( و بعد فرايندی شش مؤلفه )ايجاد فرايند 
دانش محور، فراهم آوردن زير ساخت های فنی، فرايند خلق دانش، فرايند کسب دانش، 
فراينــد تبديل دانش، و فرايند به کارگیری دانــش( دارد. يافته های اين پژوهش با نتايج 
مطالعــات پالی )1394(، عبدالملکی و همکارانش )1393(، بزرگی )1392(، حیدری و 
همکارانش )1392(، اخوان و جعفری )2006(، گارسیا آلوارز )2015(، و لیدنر و والد 

)2010( هم سوست.
يکــی ديگــر از يافته های پژوهش حاضر اين اســت که بین ابعــاد نقش ذی نفعان 
آموزشی، بعد فردی دارای بیشترين تأثیر، و بعد فرايندی دارای کمترين تأثیر در استقرار 
مديريت دانش است. همچنین اين پژوهش نشان داد در بعد فردی، مؤلفة مهارت دارای 
بیشترين تأثیر و مؤلفة تجربه دارای کمترين تأثیر است. در بعد سازمانی، مؤلفة فرهنگ 
ســازمانی دارای بیشترين تأثیر و مؤلفة منابع انسانی دارای کمترين تأثیر است. در بعد 
فرايندی نیز، مؤلفة ايجاد فرايند دانش محور دارای بیشترين تأثیر و مؤلفة فراهم ساختن 
زيرســاخت های فنی دارای کمترين تأثیر اســت. در تبیین و تفســیر اين يافته می توان 
گفت: انگیزة شــخصی، آگاهی، مهارت و تجربة ذی نفعان عواملی هســتند که بیشتر در 
مشارکت آنان برای ارتقای کارايی سازمان تأثیر دارند. لذا تأثیر بیشتر بعد فردی بر نقش 
ذی نفعان آموزشــی در اســتقرار مديريت دانش منطقی به نظر می رسد. به عالوه، نتايج 
آزمون معادالت ســاختاری نیز نشــان داد که بین متغیر نقش ذی نفعان آموزشی با ابعاد 
فردی، سازمانی و فرايندی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مدل ارائه شده 

از نظر متخصصان دارای برازش مناسب است.
شــايان ذکر اســت که يافته های اين پژوهش با فلســفة تربیت رســمی و عمومی 
آموزش وپرورش جمهوری اسالمی ايران بخش 1-4، بند 5 )وزارت آموزش وپرورش، 
1390( راهبردهای کالن ســند تحــول بنیادين آموزش وپرورش، بند 6 سیاســت های 
ابالغــی ايجاد تحول در آموزش وپرورش از ســوی مقام معظم رهبری مبنی بر تقويت 
و نهادينه ســازی مشــارکت اثربخش همة عوامل ســهیم و مؤثر در نظام تعلیم وتربیت 
رســمی )وزارت آموزش وپــرورش، 1390(، و بند 4 راهبردهای کالن توســعة علم و 
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فناوری در نقشة جامع علمی کشور، مبنی بر نهادينه کردن مديريت دانش )عالی انقالب 
فرهنگی، 1390(، در يک راســتا قرار دارد. لذا پیشــنهاد می شود که مديران و مسئوالن 
آموزش وپرورش با برنامه ريزی های علمی و منســجم نســبت به مشــارکت ذی نفعان 
آموزشــی _ اعم از عوامل اجرايی و آموزشــی، اولیا، رســانه و سازمان های غیردولتی 
_ در اســتقرار صحیح مديريت دانش در آموزش وپــرورش همت گمارند و موجبات 

افزايش کارايی سازمان را فراهم آورند.
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