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چكيده:
هدف کلی پژوهش حاضر ،ارائة مدل نقش ذینفعان آموزشی برای استقرار مدیریت دانش در آموزش و
پرورش است .روش پژوهش ،توصیفی از نوع پیمایشی و جامعة آماری آن را رؤسا ،معاونان و کارشناسان
ادارات و مدیران مدارس آموزش و پرورش اســتان مازندران به تعداد  2653نفر تشکیل میدادند که با
اســتفاده از روش نمونهگیری تصادفی  -خوشهای و بر اســاس فرمول کوکران ،تعداد  336نفر بهعنوان
نمونة آماری انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامههای محقق ساختة ذینفعان آموزشی
و استقرار مدیریت دانش استفاده شد که روایی آنها به تأیید متخصصان رسید و پایایی آنها با استفاده
از آزمون ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  0/91و  0/87محاسبه شد.
نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشــان داد که :متغیر نقش ذینفعان آموزشی دارای سه بعد «فردی»،
«سازمانی» و «فرایندی» است .بعد فردی دارای هفت مؤلفه (انگیزة شخصی ،آگاهی ،مهارت ،تجربه ،تمایل،
مشارکتجویی و آموزشپذیری) ،بعد ســازمانی دارای شش مؤلفه (فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی،
فناوری سازمان ،منابع انسانی ،مدیریت و رهبری ،محیط سازمان) ،و بعد فرایندی دارای شش مؤلفه (ایجاد
فرایند دانشمحور ،فراهمآوردن زیرســاختهای فنی ،فرایند خلق دانش ،فرایند کســب دانش ،فرایند
تبدیل دانش ،فرایند بهکارگیری دانش) است .همچنین بین ابعاد نقش ذینفعان 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 ذینفعان آموزشی با استقرار مدیریت
دانش در آموزش و پرورش اســتان مازندران رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین مدل ارائهشده
دارای برازش مناسب است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش
نقش دارند و مدیران و مســئوالن آموزش و پرورش میتوانند با مشــارکت ذینفعان آموزشی  -اعم از
معلمان و مدیران ،والدین ،رسانهها و سازمانهای غیردولتی  -با استقرار صحیح مدیریت دانش در آموزش
و پرورش موجب افزایش کارایی سازمان شوند.
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مقدمه

تغییرات و مخاطرات پیشرو در هزارة سوم چنان پرحجم ،عمیق و فراگیر است که عمر اطالعات
و دانش انســانها را بســیار کوتاه کرده است .بدین معنی که تجربهها و راهحلهای گذشته برای مسائل
جاری و آیندة ســازمانها دیگر کارگشــا نیستند و باید به شیوهای دیگر اندیشید و به دنبال راهکارهای
جدید ســازمانی با ساختارهای نوین بود تا بتوان کاال و خدمات را با حداقل هزینه و با کیفیت برتر ،با
نیازهای مشتری تطبیق داد« .مدیریت دانش »1تالشی نظاممند (سیستماتیک) برای پویایی روند رو به
رشــد اطالعات در جهت ارزشگذاری ســازمان اســت (اودل و هوبرت .)2011 ،2لذا با توجه به رشد
سریع تغییرات و افزایش رقابت ،مدیریت صحیح دانش در سازمانها از اهمیت باالیی برخوردار است
(فونگ و کوک.)2009 ،3
مدیریت دانش فرایندی اســت که به سازمانها در شناسایی ،انتخاب ،سازماندهی ،انتشار و انتقال
اطالعات مهم و مهارتهایی که بخشــی از سابقة سازمان هســتند و عموم ًا بهصورت ساختارنیافته در
سازمان وجود دارند ،یاری میرساند (حسینیان .)1393 ،همچنین تخصصی است که برای فعالیتهایی
چون حل مشکالت ،آموختن پویا ،برنامهریزی راهبردی و تصمیمگیری برای سازمانها ضروری است
(دانش فرد و شهابینیا .)1389 ،چراکه مدیریت دانش ،خطمشیها و راهبردهایی است که با بهینهسازی،
بهبود کارایی ،نوآوری و همکاری مشــترک بین کارکنان از رقابت سازمانی پشتیبانی میکند (نیازآذری،
تقوایی یزدی و نیازآذری.)1393 ،
بررسی ادبیات پژوهشی در زمینة مدیریت دانش نشان میدهد که تعاریف مختلفی از مدیریت دانش
شده است .هیلبارد )2008( 4مدیریت دانش را فرآیند به دست آوردن تخصص گروهی در یک سازمان
یا شرکت میداند که باالترین درآمد و ارزش را به وجود میآورد .به نظر وی ،این تخصص میتواند در
پایگاه داده ،اســناد و مغز افراد وجود داشته باشد و مبادله شود .بات )2008( 5مدیریت دانش را فرایند
ایجــاد ،تأثیر ،ارائه ،توزیع و کاربرد دانش میداند که این پنــج عامل زمینة آموزش بازخورد و آموزش
مجــدد و یا حذف آمــوزش را فراهم میآورند و معمو ًال برای ایجاد ،نگهــداری و احیای قابلیتهای
ســازمانی مورد نظر اســت .رادینگ ( )1382/2003مدیریت دانش را شیوة شناسایی ،در اختیار گرفتن،
ســازماندهی و پردازش اطالعات برای خلق دانش میداند که پس از آن توزیع میشــود و در دسترس
دیگران قرار می گیرد تا برای خلق دانش بیشتر استفاده شود .پتریش 6تعریف جامع و قابلقبولتری
از مدیریت دانش ارائه داده اســت .وی مدیریت دانش را کســب دانش درست برای افراد مناسب ،در
زمان صحیح و مکان مناسب میداند ،بهگونهای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان بهترین
استفاده را از دانش ببرند (زعفریان ،اسماعیلزاده و شاهی .)1387 ،
اســتقرار و پیادهســازی مدیریت دانش از موضوعاتی بوده که توسط محققان مختلفی مورد بررسی
قرار گرفته است .پالی ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «ارائة مدل مناسب برای پیادهسازی مدیریت دانش
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در دانشــگاههای آزاد اسالمی استان مازندران» نشــان داد که :آموزش ،مشارکت ،کار تیمی ،توانمندی
در اســتفاده از زیرساختها ،فرهنگ ســازمانی ،الگوسازی ،وضوح اهداف سازمانی ،منابع مالی ،تعهد
مدیران عالی ،سنجش عملکرد و توانمندی اعضای هیئتعلمی ،از ابعاد استقرار مدیریت دانش هستند.
عبدالملکی ،میرزازاده و علیدوســت قهفرخی ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «بررسی و اولویتبندی
عوامل مؤثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان» نشان دادند :از بین عوامل
مؤثر بر مدیریت دانش ،فناوری اطالعات ،فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی بر مدیریت دانش نقش
معنیداری داشته و نقش راهبردی بر مدیریت دانش ،معنیدار نبوده است.
عبدی و صفایی ( ،)1393در پژوهشی با عنوان «ارائة الگویی برای ایجاد و استقرار نظام مدیریت
دانش در سازمان امور مالیاتی کشور» نشان دادند :عوامل رهبری ،فرهنگ ،فناوری ،فرایندها ،آموزش،
منابع انســانی و زیرساختهای ســازمانی ،عوامل مؤثر بر خلق دانش در ســازمان امور مالیاتی کشور
هســتند .بزرگی ( ،)1392در پژوهشــی با عنوان «مطالعه و بررســی انواع مدلهــای مدیریت دانش»
نشــان داد :فرهنگ ســازمانی و عوامل تأثیرگذار بر آن بهعنوان عنصری اساسی در مدیریت دانش تأثیر
میگذارند .ملکیپور ،شائی و ملکیپور ( ،)1392در پژوهشی با عنوان «بررسی موانع استقرار مدیریت
دانش در ســازمان آموزش و پرورش شهرســتان ایالم» نشــان دادند :بین عوامل ســاختاری سازمانی،
فرهنگی سازمانی ،فناورانة (تکنولوژیکی) سازمانی ،انسانی سازمانی و موانع پیادهسازی مدیریت دانش
سازمان رابطة معناداری وجود دارد.
حیدری ،مقیمی و خنیفر ( )1392در پژوهشی با عنوان «بررسی عوامل حیاتی موفقیت در پیادهسازی
مدیریت دانش» نشــان دادند ۱۰ :عامل اساسی ،یعنی فرهنگ سازمانی ،تعهد مدیران ارشد ،مشارکت،
آموزش ،کار تیمی ،توانمندسازی ،سیستمهای اطالعاتی ،سنجش عملکرد ،الگوسازی و ساختار دانش
به پیادهســازی مدیریت دانش سازمان جهاد کشاورزی منجر شــدند .خدیوی و ترابینهاد ( ،)1389در
پژوهشــی با عنوان «بررســی میزان استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش منطقة مرند از دیدگاه
مدیران مدارس» نشان دادند :بین مؤلفههای ششگانة مدیریت دانش« ،سیاستها و راهبردهای مدیریت
دانش» ،از بیشترین ،و «نظام پاداش و تشویق مدیریت دانش» از کمترین میزان برخوردار هستند.
ربيعي ،حسینی و خواجوی ( ،)1388در پژوهشی با عنوان «طراحی مدل پیادهسازی نظام مدیریت
دانش در ســازمانهای دولتی (مطالعة موردی شهرداری تهران)» ،وضعیت رهبری در شهرداری تهران
را برای استقرار مدیریت دانش مناسب ارزیابی کردند و شاخصهای منابع انسانی ،ساختار ،فرایندهای
دانشی ،فناوری و فرهنگ را در اولویتهای بعدی قرار دارند .اخوان و جعفری ( ،)2006در پژوهشی
با عنوان «عوامل مهم برای اجرای مدیریت دانش در ســطح ملی» 16 ،عامل را به این شــرح بهعنوان
عاملهای کلیدی موفقیت مدیریت دانش معرفی کردند :راهبرد دانش ،معماری دانش ،شــبکة خبرگان،
برنامههای آموزشــی ،شــفافیت اشتراک دانش ،پشــتیبانی و تعهد ،فرهنگ ســازمانی ،اعتماد ،ساختار
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سازمانی ،مهندسی مجدد فرایندهای کسبوکار ،پایلوت ،تشخیص دانش ،تسخیر دانش ،ذخیره دانش،
ممیزی و بازبینی دانش.
در مجموع ،پژوهشهای انجامشده در داخل کشور نشان میدهند که عوامل مختلفی از قبیل فناوری
اطالعات ،فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی ،کار تیمی ،توانمندی در استفاده از زیرساختها و غیره
در استقرار مدیریت دانش مؤثرند.
در بررسی پیشینة پژوهشهای خارج از کشور روشن شد ،مطالعات متعددی در زمینة مدیریت دانش
انجام شــدهاند .آیودل و آلیس ،)2015( 7در پژوهشــی با عنوان «مدیریت دانش و فرهنگ» نشان دادند
که بین مدیریت دانش کارکنان با فرهنگ حاکم بر سازمان رابطة معناداری وجود دارد .همچنین ،رابطة
مثبت و مستقیمی بین مدیریت دانش با مؤلفههای فرهنگ سازمانی (مشارکت ،سازگاری ،انطباقپذیری
و رســالت) وجود دارد .گارســیا آلوارز ،)2015( 8در پژوهشی با عنوان «تجزیهوتحلیل اثرات فناوری
اطالعات و ارتباطات در مدیریت دانش و نوآوری» نشان داد :در شرکت نساجی زارا ،فناوری اطالعات
و ارتباطات در مدیریت دانش تأثیر معناداری دارد .رودریگز ،میالن ،سالگوئیرو و گوتیرز ،)2013( 9در
پژوهشی با عنوان «مدیریت دانش و تأثیربخشی خروجیهای نوآوری :نقش موانع فرهنگی» ،با اتخاذ
دیدگاه منبعمحور نتیجه گرفتند :دانش ضمنی و صریح ،نقش بنیادی در نوآوری سازمانی دارد .همچنین،
اطالعــات مدیریــت دانش ،محوریت دانش و موانع فرهنگی ،بر ارتباط بیــن راهبرد مدیریت دانش و
کارایی فرایند نوآوری تأثیر معناداری دارند.
کوآن ،هســین ،تون لی و لی  ،)2012( 10در پژوهشی با عنوان «رابطة بین شیوههای مدیریت دانش
و نــوآوری فناورانه» ،با ایجاد چارچوبی مفهومی ،ابعاد مختلف مدیریت دانش (تملک دانش ،انتشــار
دانــش و کاربرد دانش) را با عملکرد نوآوری خصوص ًا با تمرکز بر نوآوری فناورانه (محصول و فرایند
نوآوری) مرتبط ســاختند و نتیجه گرفتند که اســتفادة مؤثر از شیوههای مدیریت دانش ،راهکاری برای
حل مشــکل فناوری نوآوری یک شــرکت اســت .یانگ ،چن و وانگ ،)2012( 11در پژوهشی با عنوان
«بررســی تأثیر کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات بر موفقیت پروژهها با تأکید بر مدیریت دانش»،
نشــان دادند :کاربری فناوری اطالعات و ارتباطات با مدیریت دانش بهطور معناداری در ارتباط است.
کروگر و جانسون ،)2011( 12در پژوهشی با عنوان «رابطة بین بلوغ مدیریت دانش و کارایی سازمانی»
نشان دادند :میان بلوغ مدیریت دانش و کارایی سازمانی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
لیدنر و والد ،)2010( 13در پژوهشــی با عنوان «تأثیر عاملهای فرایندمحور ،ساختاری ،فرهنگی و
ســازمانی بر موفقیت مدیریت دانش در ســازمان پروژهمحور» نشان دادند :در کنار عاملهای پشتیبانی
فناوری اطالعات ،عاملهای فرهنگی در سازمان تأثیر بسزایی در موفقیت مدیریت دانش دارند .همچنین
عاملهای فرهنگی ،فقدان رویههای معمول ســازمانی و حافظة ســازمانی را پوشش میدهند و جبران
میکنند .کاراباگ ،)2010( 14در پژوهشــی با عنوان «موانع انتقادی و عوامل موفقیت برای پیادهســازی
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مدیریت دانش در سازمانها» ،نشان داد :فقدان سازمان فرهنگی دانش ،نبود اعتماد در شفافیت فرهنگی
و باز نبودن فرهنگ دانش سازمانی ،از مهمترین عوامل عدم موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش هستند.
سرانجام ،محیالدین ،آذیراوانی ،کامار الدین و مارگونو )2007( 15در پژوهشی با عنوان «نقش مدیریت
دانش در افزایش کارایی دانشــگاههای مالزی» نشــان دادند :حمایت زیرســاختی ،فرهنگ اطالعاتی،
فراهمآوری ،تولید ،ذخیره و اشــاعة دانش ،مؤلفههای اساســی در شــکلدهی ابتکارات اولیة مدیریت
دانش هستند.
در مجموع ،پژوهشهای انجام شــده در خارج از کشور نشان میدهند :عوامل ساختاری ،فرهنگی
و سازمانی بر موفقیت مدیریت دانش مؤثرند .با توجه به پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از
کشور ،هیچ پژوهشی نقش ذینفعان آموزشی را بر استقرار مدیریت دانش بررسی نکرده است.
بــا وجود پژوهشهای متعدد دربارة مدیریت دانش ،یکی از ضروریترین مالحظات در اســتقرار
صحیح مدیریت دانش ،یعنی نقشآفرینی ذینفعان ،مورد توجه و کنکاش قرار نگرفته اســت .مشــکل
امروزه این نیست که چگونه دانش ایجاد میشود ،بلکه چگونگی مدیریت و کنترل دانش مطرح است.
نحوه و میزان اســتفادة بهینه از «دانش ذینفعان 16دارای نیروی ذهنی توانا» حائز اهمیت اســت .آنچه
باید فراتر از تولید ،سازماندهی و ذخیرهسازی دانش مورد توجه قرار گیرد ،کاربرد و نشر دانش است.
بهعالوه ،ازآنجاکه اکثر پژوهشها دربارة مدیریت دانش در بخش خصوصی انجام شدهاند ،مدلهای آن
در بخش دولتی از جامعیت کافی برخوردار نیستند .بعضی از صاحبنظران ،از جمله بوین،)2002( 17
معتقدند که اختالفات بین ســازمانهای دولتی و ســازمانهای خصوصی آنقدر زیادند که سازمانهای
دولتــی نمیتوانند از تکنیکهای بخش خصوصی اســتفاده کنند .ســازمانهای دولتی در موضوعهایی
مثل مدیریت منابع انســانی ،یا خطمشــیگذاری و مدیریت موضوعات ّ
اخلقی ،از سازمانهای بخش
خصوصی متمایز میشوند .لذا مدلهای موجود مدیریت دانش نمیتوانند مبنای کار قرار گیرند و باید
به دنبال مدلهای منحصربهفرد برای بخش دولتی رفت.
فرایندهای مدیریت دانش در ســازمانهای دولتی به دلیل گســتردگی حوزة کاری باید از پیچیدگی
و جامعیت بیشــتری برخوردار باشــند ،زیرا ســازمانهای دولتی به «ذینفعان» ،و سازمانهای بخش
خصوصی به «ســهامداران» وابسته هستند .ازآنجاکه پژوهش در این زمینه در سازمانهای دولتی ایران
به ســطح مطلوبی نرســیده اســت ،نگارنده با انجام این پژوهش در آموزش و پرورش که یک سازمان
گستردة دولتی محسوب میشود ،در پی ارائة مدلی مناسب است .برای ارائة چنین مدلی ،به درک بهتری
از پیششــرطها و نقشآفرینی ذینفعان در استقرار صحیح مدیریت دانش نیاز است .زیرا اگر میزان و
چگونگی ایفای نقش ذینفعان مشخص و معین نباشد ،آموزش و پرورش برای برقراری روابط درست
و منســجم با آنان ،و بهرهمندی حداکثری از ظرفیتهایشــان در تحقق رسالت و اهداف خود ،موفقیت
چشمگیری نخواهد داشت.
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بنابراین با توجه به اهمیت نقشآفرینی ذینفعان ،پرداختن به موضوع نقش ذینفعان آموزشــی در
اســتقرار مدیریت دانش ،در کوتاهمدت به بهبود وضعیت مدیریت و نظاممندشدن چگونگی انجام کار
منجر میشود و در بلندمدت موجبات بهبود وضعیت تعلیم و تربیت را فراهم میآورد .اما به نظر میرسد
که در این سازمان سازوکار مدیریت دانش و استفادة حداکثری از ظرفیت ذینفعان آموزشی آنچنانکه
باید و شاید جایگاه واقعی خود را نیافته است .لذا هدف از پژوهش حاضر ،ارائة مدل نقش ذینفعان
آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش ،با این سؤال اصلی است:
نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش مازندران چیست؟

روش پژوهش

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی اســت که با رویکرد آمیخته از نوع متوالی -اکتشــافی از کیفی
به کمی ،انجام شــد .در بخش کمی ،از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد .جامعة آماری مورد
مطالعه شامل دو گروه بود:

 .1پس از شناسایی  20نفر از استادان دانشگاه و متخصصان و کارشناسان آموزش و پرورش استان
مازندران ،با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع ،حجم نمونه 10
نفر انتخاب شد و در بخش کیفی از نظرات آنان استفاده شد.

 .2رؤســا ،معاونان و کارشناســان ادارات آموزش و پرورش و مدیران مدارس آموزش و پرورش
استان مازندران به تعداد  2653نفر که در بخش کمی از نظرات آنان بهرهگیری شد .در این بخش،
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی  -خوشهای و بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان
 %95و خطای اندازهگیری  ،α =%5تعداد  336نفر بهعنوان نمونة آماری انتخاب شدند
جدول  .1تعداد جامعه و نمونة آماری به تفکیک شهرستان
خوشه

شرق

غرب

شهرستان

گلوگاه

بهشهر

ساری

قائمشهر

بابل

آمل

نوشهر

تنکابن

رامسر

9

جامعه

63

161

415

268

433

372

112

169

77

2070

نسبت

0/03

0/078

0/2

0/13

0/21

0/18

0/054

0/081

0/037

1

نمونه

10

26

67

44

70

60

18

28

13

336

جمع
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ابزار گردآوری دادهها
الف) بخش کیفی :در قسمت کیفی برای گردآوری دادهها از دو ابزار استفاده شد:

 .۱فیشبــرداری (شــامل مطالعــة ادبیات پژوهش ،فیشبــرداری اولیه ،دســتهبندی و جدولبندی
مقدماتی).

 .۲مصاحبة نیمهساختاریافته با متخصصان که از طریق آن ،مؤلفههای نهایی نقش ذینفعان آموزشی
در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش شناسایی و تعیین شدند .فرایند مصاحبه به این
ترتیب بود که در هر جلســة مصاحبه ،مصاحبهشــوندگان با اهداف مصاحبه آشنا شدند .میانگین
زمان هر مصاحبه  30دقیقه و نکات کلیدی هر مصاحبه توسط مصاحبهگر یادداشتبرداری شد.
بهمنظور کاهش تأثیر نحوة مصاحبه در ارائة اطالعات ،تمامی مصاحبهها توسط شخص پژوهشگر
انجام پذیرفتند.
پس از شناسایی ابعاد و مؤلفهها از طریق مطالعة مبانی نظری و مصاحبه با متخصصان ،پرسشنامة
اولیه تهیه و طی ســه مرحله تعدیل شــد و اصالحات الزم در آن به عمل آمد .از طریق این پرسشنامه،
مؤلفهها و شاخصها مورد بررسی ،اصالح و تأیید نهایی قرار گرفتند .حاصل بخش کیفی ،تولید پرسشنامة
خبــرگان با  90ســؤال و  19مؤلفه (انگیزة شــخصی ،آگاهی ،مهارت ،تجربه ،تمایل ،مشــارکتجویی،
آموزشپذیری ،فرهنگ ســازمانی ،ساختار سازمانی ،فناوری سازمان ،منابع انسانی ،مدیریت و رهبری،
محیط ســازمان ،ایجاد فرایند دانشمحور ،فراهم آوردن زیرساختهای فنی ،فرایند خلق دانش ،فرایند
کســب دانش ،فرایند تبدیل دانش ،و فرایند بهکارگیری دانش) اســت که در طیف پنج گزینهای لیکرت
ال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم و کام ً
(کام ً
ال مخالفم) طراحی و تنظیم شده است و به ترتیب از
 5تا  1نمرهگذاری میشود.
ب) بخش کمی :در بخش کمی از دو ابزار استفاده شده است:

 .۱پرسشنامة محققساختة ذینفعان آموزشی :این پرسشنامه که در مرحلة کیفی با مطالعة مبانی
نظری و مصاحبه با استادان و خبرگان دانشگاه و آموزش و پرورش و نظر نهایی استادان راهنما
و مشاور تدوین شد .پس از اصالحات نهایی دارای  65سؤال و سه بعد «فردی»« ،سازمانی»
و «فراینــدی» و  19مؤلفه (انگیزة شــخصی ،آگاهی ،مهارت ،تجربه ،تمایل ،مشــارکتجویی،
آموزش پذیری ،فرهنگ ســازمانی ،ساختار ســازمانی ،فناوری سازمان ،منابع انسانی ،مدیریت
و رهبری ،محیط ســازمان ،ایجاد فرایند دانشمحور ،فراهمآوردن زیرساختهای فنی ،فرایند
خلق دانش ،فرایند کســب دانش ،فراینــد تبدیل دانش ،و فرایند بهکارگیری دانش) اســت که
ال موافقم ،موافقم ،نظری نــدارم ،مخالفم و کام ً
در طیــف پنج گزینهای لیکرت (کام ً
ال مخالفم)
طراحی شده است.
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 .2پرســشنامة محقق ساختة استقرار مدیریت دانش :این پرســشنامه  32سؤال دارد و در هشت
مؤلفة «چشمانداز ،جستوجو و تجزیهوتحلیل ،دسترسی ،خلق ،پاالیش ،اشتراکگذاری یافتهها،
ذخیرهسازی و پایش» در طیف پنج گزینهای لیکرت (کام ً
ال موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم
و کام ً
ال مخالفم) طراحی شده است.

روایی صوری و محتوایی ابزارها به تأیید متخصصان و خبرگان امر رسید و روایی سازه با استفاده
از مدلهای اندازهگیری معادالت ســاختاری محاسبه شــد که میزان بار عاملی تمامی سؤالهای باالی
 0/45و عدد معناداری نیز بیشتر از  1/96است .همچنین مقدار کای دو به درجة آزادی « ،»2/73شاخص
جذر برآورد واریانس خطای تقریب « »0/69و ضرایب نیکویی برازش « »0/92دارای مقادیر مناسب
هستند که نشــان میدهند ،تحلیل عاملی تأییدی سازههای پرسشنامهها دارای برازش مناسب است و
ســازههای پرســشنامهها بهخوبی متغیرهای مربوطه را نشــان میدهند .پایایی ابزارها نیز با استفاده از
آزمون ضریب آلفای کرونباخ 18روی  30نفر از آزمودنیها برای پرســشنامة ذینفعان آموزشی  0/91و
پرسشنامة استقرار مدیریت دانش  0/87محاسبه شد که از لحاظ آماری معنادار و مورد تأیید هستند.
برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمونهای تحلیل عاملی اکتشافی و معادالت ساختاری و نرمافزارهای
 SPSS21و  LISREL8.5استفاده شد.

یافتههای پژوهش



سؤال  .۱ذینفعان آموزشی برای استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش در چه
مؤلفههایی نقش ایفا میکنند؟
در بخش کیفی ،ابتدا مصاحبه با  ۱۰نفر از خبرگان آغاز شد .نکات کلیدی مربوط به هر مصاحبة
نیمهساختاریافته ،از طریق گوش دادن به مصاحبههای ضبطشده و مطالعة یادداشتبرداریهای
حین مصاحبه بهصورت مکتوب عالمتگذاری شدند .سپس نکتههای کلیدی و اساسی از داخل
هر مصاحبه استخراج شدند .نمونههایی از سؤالهای مصاحبه عبارتاند از:
 éمیتوانم برداشت شما از استقرار مدیریت دانش را بدانم؟

 éبرای بهبود کیفیت استقرار مدیریت دانش به چه عواملی باید توجه کرد؟

 éچه گروههایی ذینفعان اصلی در آموزش و پرورش هستند؟

 éاگر شما از برنامهریزان آموزش و پرورش باشید ،به نظر شما ذینفعان آموزشی چه نقشی
در استقرار مدیریت دانش میتوانند ایفا کنند؟
 éوجه تمایز استقرار مدیریت دانش در سازمانهای دولتی و خصوصی چیست؟
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بعد از مصاحبة هشــتم ،هر مؤلفه حداقل چهار بار توســط خبرگان مورد اشاره و تأکید قرار گرفت،
ولی محقق فرایند مصاحبه را تا نفر دهم ادامه داد تا اینکه با اشباع دادهها مواجه شد .در ادامه ،با استفاده
از دســتهبندی نکات کلیدی در قالب اصطالحات حرفهای ،برچسبگذاری الزم انجام پذیرفت .سپس
اصطالحات برچسبگذاریشــدة هر مصاحبهشونده در قالب جدول سازماندهی و بر اساس ارتباط و
تناسبی که با هم داشتند ،در قالب مؤلفهها دستهبندی شدند.
برای هر فرد مصاحبهشونده که از خبرگان در حیطة موضوع بودند ،جدولی تهیه شد و تمامی نکات
کلیدی اشارهشــده توســط آن فرد در آن جدول خالصهسازی و دستهبندی شدند .در ادامه در جدول 2
خالصهسازی مؤلفههای مستخرجه از مصاحبهشوندگان ارائه شده است.
جدول  .2خالصهسازی مؤلفههای استخراجشده از مصاحبهشوندگان
مؤلفه

مصاحبهشونده

شاخص

مصاحبهشوندة اول دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

انگیزة شخصی

پیگیری روند فعالیتها با انگیزة شخصی مطلوب ،و اهرمهای انگیزشی مناسب
برای برانگیختن افراد

مهارت

مهارتهای حرفهای و تخصصی

تجربه

تالش برای کسب تجربه

تمایل

میل به استفاده از فناوری اطالعات برای خلق دانش

آموزش پذیری

عالقه به شرکت در دورههای آموزشی

فرهنگ سازمانی

نهادینهسازی فرهنگ سازمانی یادگیرنده

ساختار سازمانی

ارتباط با محیط بیرون از سازمان

فناوری سازمان

اجرای سیستمهای اطالعاتی مدیریت

منابع انسانی

آموزش منابع انسانی

مدیریت و رهبری

مدیریت مشارکتی

محیط سازمان

استفاده از تغییرات محیطی بهعنوان فرصتهای راهبردی

فرایند خلق دانش

مستندسازی آموختهها ،تجربیات و فرایندهای انجام کار

فرایند کسب دانش

تبادلنظر با مشتریان و سایر ذینفعان
شمارة ë 75
سال نوزدهم ë
ë 1399
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جدول ( .2ادامه)
مؤلفه

مصاحبهشونده

مصاحبهشوندة دومدکترای تخصصی برنامهریزی آموزشی
مصاحبهشوندة سوم دکترای تخصصی مدیریت دولتی
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 ëشمارة 75
 ëسال نوزدهم
 ëپاییز 1399

شاخص

آگاهی

اشتیاق الزم برای ارتقای آگاهی

تجربه

کسب تجربیات جدید

مشارکتجویی

توجه به مشارکت و روحیة کار جمعیت

ساختار سازمانی

برخورداری ساختار سازمان از انعطاف و پویایی الزم

منابع انسانی

اشتراکگذاری دانش افراد در تصمیمگیریها و حل مسائل

محیط سازمان

تأثیر خواستهها و نیازهای مشتریان بر عملکرد سازمان

ایجاد فرایند دانشمحور

شناسایی موانع فرا روی ایجاد فرایند دانشمحور

فراهمساختن زیرساختهای
فنی

شبکههای ارتباطی الزم برای تعامل دانش و اطالعات درونسازمانی

فرایند خلق دانش

تألیف کتاب و تولید مقاله در زمینههای تخصصی

فرایند کسب دانش

اعزام کارکنان به دورههای آموزشی و کارگاههای تخصصی

فرایند تبدیل دانش

تبدیل دانش تخصصی کارکنان به دانش کاربردی

انگیزة شخصی

انگیزه در زمینة کسب ،توزیع و بهکارگیری دانش

آگاهی

برخورداری ذینفعان آموزشی از آگاهی الزم

مهارت

بها دادند به افراد ماهر و کاردان

تجربه

ضرورت یادگیری فردی و کسب تجربه

تمایل

تمایل برای سازگاری با موقعیتهای آموزشی

مشارکتجویی

همکاری ،اعتماد متقابل و تبادل اطالعات

آموزشپذیری

شرکت در کارگاههای آموزشی

فرهنگ سازمانی

تالش در ایجاد فرهنگ اعتمادمحور

ساختار سازمانی

تفویض اختیار

منابع انسانی

برگزاری برنامههای آموزشی بر اساس نیاز منابع انسانی

مدیریت و رهبری

توسعة رهبری و مدیریت

ایجاد فرایند دانشمحور

اطالعات الزم برای ایجاد فرایند دانشمحور

فرایند خلق دانش

انجام پروژههای تحقیقاتی

فرایند کسب دانش

شرکت در جشنوارهها و کنفرانسهای ملی و بینالمللی

فرایند بهکارگیری دانش

اعمال نظریات و نیازمندیهای مشتریان در طرحها
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جدول ( .2ادامه)
مؤلفه

مصاحبهشونده

شاخص

مصاحبهشوندة چهارم دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
مصاحبهشوندة پنجم دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

انگیزة شخصی

انگیزه در زمینة بهکارگیری دانش

آگاهی

عالقه برای افزایش آگاهی

تجربه

کسب اطالعات و معلومات

تمایل

عالقه به غنیسازی دانش

مشارکتجویی

مشورت و همکاری در انجام امور

آموزش پذیری

پذیرش کسب دانش بهعنوان یک مزیت رقابتی بین افراد

فرهنگ سازمانی

تشویق ایدههای ّ
خلق بهطور عملی

فناوری سازمان

ایجاد شبکههای ارتباطی درونسازمانی و برونسازمانی

منابع انسانی

جذب کارکنان با توجه به تخصص و دانش فنی آنان

مدیریت و رهبری

مدیریت چرخة حیات دانش

محیط سازمان

شناسایی و دستیابی به دانش شهروندان

ایجاد فرایند دانشمحور

فراهمآوردن شرایط برای ایجاد دانش

فراهمساختن زیرساختهای
فنی

بسترهای الزم برای شناسایی و دستیابی به دانشهای نهفته درونسازمانی

فرایند خلق دانش

همکاریهای درونسازمانی بین کارکنان

فرایند کسب دانش

شرکت در همایشها

فرایند تبدیل دانش

بومیکردن دانشهای اکتسابی از خارج سازمان

فرایند بهکارگیری دانش

جلسات بحث و تبادلنظر در خصوص اجرای طرحها

انگیزة شخصی

انگیزه در زمینة کسب و توزیع دانش

آگاهی

ارتقای آگاهی ذینفعان

مهارت

رشد و یادگیری در سطح فردی

تجربه

تالش برای به دستآوردن تجربه

آموزشپذیری

یادگیرندهبودن و یاددهندهبودن ارزش است

ساختار سازمانی

وجود پستهایی برای ادارة فعالیتهای مربوط به مدیریت دانش در ساختار
رسمی

فناوری سازمان

بهروزرسانی فناوری اطالعات و ارتباطات

محیط سازمان

شناسایی تغییرات سیاسی که بر عملکرد سازمان تأثیرگذارند

ایجاد فرایند دانشمحور

رفع موانع فرا روی ایجاد فرایند دانشمحور

فرایند کسب دانش

خریداری دانش فنی ،تعامل با سایر سازمانها
شمارة ë 75
سال نوزدهم ë
ë 1399
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جدول ( .2ادامه)
مؤلفه

مصاحبهشونده

مصاحبهشوندة ششم دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
مصاحبهشوندة هفتم دکترای تخصصی تعلیم و تربیت
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 ëشمارة 75
 ëسال نوزدهم
 ëپاییز 1399

شاخص

آگاهی

ارتقای آگاهی ذینفعان

مهارت

توجه به افراد ماهر و باتجربه

تمایل

تمایل به استفاده از فناوری اطالعات

مشارکتجویی

عالقه به انجام کار گروهی و دستهجمعی

آموزشپذیری

شرکت در دورههای آموزشی بهمنظور کسب دانش

فرهنگ سازمانی

نهادینهسازی فرهنگ سازمانی یادگیرنده ،ارزش تلقیشدن همراهی و همگامی
با تغییرات

ساختار سازمانی

استفاده از استانداردها و رویههای سازمانی

منابع انسانی

جذب کارکنان متخصص

محیط سازمان

انتشار و عرضة اطالعات به شهروندان

ایجاد فرایند دانشمحور

شناسایی اولویتهای مورد نیاز برای ایجاد دانش

فراهمساختن زیرساختهای
فنی

فراهمآوردن مخازن نگهداری دانش و اطالعات

فرایند خلق دانش

تبادل دانش با ذینفعان و مشتریان

فرایند کسب دانش

برگزاری جلسات تبادلنظر با ذینفعان

فرایند تبدیل دانش

تبدیل نتایج تحقیقات به فرمتهایی قابلفهم

فرایند بهکارگیری دانش

استفاده از دانش سازمانی

انگیزه شخصی

برانگیختن افراد با انگیزههای مناسب ،انگیزة مناسب در زمینة کسب دانش

تجربه

به دست آوردن تجربههای جدید

تمایل

عالقه به سازگاری با موقعیتهای مختلف آموزشی

آموزشپذیری

ارزشداشتن آموزشپذیری

فرهنگ سازمانی

حمایت از روشهای نوین در انجام کار

فناوری سازمان

سواد بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات

منابع انسانی

استفاده از دانش افراد متخصص و کاردان

مدیریت و رهبری

ثبات نسبی مدیریت ،توجه به مدیریت مشارکتی

محیط سازمان

اولویتداشتن دانشهای آشکار برونسازمانی

ایجاد فرایند دانشمحور

فراهمشدن زمینههای الزم برای ایجاد فرایند دانشمحور

فراهمساختن زیرساختهای
فنی

شناسایی بسترهای الزم برای دستیابی به دانش نهفتة درون سازمان

فرایند کسب دانش

تعامل و همکاری با سازمانهای آموزشی دیگر ،خرید دانش فنی

فرایند تبدیل دانش

تصحیح و اصالح دانشهای موجود ،یکپارچهسازی دانش داخلی و خارجی
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جدول ( .2ادامه)
مؤلفه

مصاحبهشونده

شاخص

مصاحبهشوندة هشتم دکترای تخصصی مدیریت آموزشی
مصاحبهشوندة نهم دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

انگیزة شخصی

برخورداری ذینفعان از انگیزة مناسب

آگاهی

اهمیتدادن به دورههای آموزشی آگاهیبخشی

تجربه

تالش و کوشش برای کسب تجربه

تمایل

عالقه به شناسایی نقاط قوت ،و غنیسازی دانش

مشارکتجویی

توجه به همکاری و تبادل اطالعات

فرهنگ سازمانی

حمایت از ایدههای نو و تشویق آنها

منابع انسانی

توجه به آموزش نیروی انسانی

مدیریت و رهبری

حمایت از توسعة رهبری و مدیریت

محیط سازمان

پاسخ به نوآوریهای محیطی

فراهمساختن زیرساختهای
فنی

ایجاد بسترهای نگهداری دانش

فرایند خلق دانش

استقرار فرایندهایی برای تبادل دانش با مشتریان

فرایند تبدیل دانش

تلفیق دانش کارکنان با یکدیگر

فرایند بهکارگیری دانش

آزمون طرحهای ابداعی از سوی سازمان

انگیزة شخصی

اهرمهای انگیزشی مناسب

آگاهی

برخورداری ذینفعان از آگاهیهای الزم و مناسب

مهارت

لزوم مهارتهای تخصصی

تمایل

عالقه به استفاده از فناوریهای نوین

مشارکتجویی

توجه به کار گروهی و مشورتکردن در انجام کارها

آموزشپذیری

رغبت به شرکت در دورههای آموزشی

فرهنگ سازمانی

تالش در ایجاد فرهنگ اعتمادمحور

ساختار سازمانی

توجه به سلسلهمراتب اختیار و تفویض اختیار

فناوری سازمان

ارزشیابی عملکرد بر اساس میزان استفاده از فناوری ،اجرای سیستمهای
اطالعاتی مدیریت ()MIS

محیط سازمان

استفاده از دانش و تجارب ذینفعان در حل مسائل سازمانی

ایجاد فرایند دانشمحور

رف موانع پیش روی ایجاد فرایند دانشمحور

فراهم ساختن زیرساختهای
فنی

بسترهای الزم برای شناسایی دانشهای نهفتة سازمانی

فرایند بهکارگیری دانش

بررسی مستندات و گزارشهای موجود از پروژههای قبلی مرتبط با پروژة جدید،
استفاده از دانش سازمانی برای تعیین چشمانداز مطلوب
شمارة ë 75
سال نوزدهم ë
ë 1399
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جدول ( .2ادامه)
مؤلفه

مصاحبهشونده

شاخص

مصاحبهشوندة دهم دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

مهارت

توجه به افراد ماهر و متخصص

تجربه

ضروریبودن کسب تجربه

مشارکتجویی

تبادل اطالعات و دانش

آموزشپذیری

کسب دانش و اطالعات بین افراد پذیرفته شده است

فرهنگ سازمانی

نهادینهسازی فرهنگ سازمانی دانشمحور و تشویق ایدههای ّ
خلق

ساختار سازمانی

وجود مکانهایی برای تبادلنظر و گفتوگو

فناوری سازمان

به روزرساندن فناوری سازمان

منابع انسانی

توجه به آموزش نیروی انسانی و برگزاری دورههای آموزشی بر اساس نیازهای
نیروی انسانی

مدیریت و رهبری

توجه به مدیریت مشارکتی و حمایت از توسعة مدیریت مشارکتی

ایجاد فرایند دانشمحور

فراهم آوردن اطالعات برای ایجاد فرایند دانشمحور

فراهمساختن زیرساختهای
فنی

فراهمآوردن زیرساختهای الزم برای دستیابی به دانش آشکار و نهفتة
درونسازمانی

فرایند خلق دانش

تألیف کتاب و مقاالت تخصصی ،انجام پروژههای تخصصی

فرایند کسب دانش

فرستادن کارکنان برای شرکت در دورههای آموزشی

فرایند تبدیل دانش

انجام اصالح دانش ،بومیسازی دانش سازمانی کسبشده از خارج سازمان

فرایند بهکارگیری دانش

اعمال نظریات ذینفعان در طرحهای سازمانی ،برگزاری جلسات توفان مغزی در
طول هر پروژه

در نهایت تلفیق مصاحبهها انجام گرفت و نتایج در قالب جدول  3ارائه شدند.
نتایج حاصل از جدول  3نشــان دادند که در این پژوهش بر اساس اطالعات بهدستآمده از طریق
مصاحبه از خبرگان ۱۹ ،مؤلفة اساسی (انگیزة شخصی ،آگاهی ،مهارت ،تجربه ،تمایل ،مشارکتجویی،
آموزشپذیری ،فرهنگ ســازمانی ،ساختار سازمانی ،فناوری سازمان ،منابع انسانی ،مدیریت و رهبری،
محیط سازمان ،ایجاد فرایند دانشمحور ،فراهمساختن زیرساختهای فنی ،فرایند خلق دانش ،فرایند
کسب دانش ،فرایند تبدیل دانش ،فرایند بهکارگیری دانش) شناسایی و دستهبندی شدند .هر مؤلفه توسط
مصاحبهشوندگان حداقل شش بار و حداکثر تا هشت بار مورد اشاره و تأکید قرار گرفتند.
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جدول  .3خالصهسازی مؤلفههای استخراجشده از خبرگان

2

آگاهی

-

+

+

+

+

+

-

+

+

-

3

مهارت

+

-

+

-

+

+

-

-

+

+

4

تجربه

+

+

+

+

+

-

+

+

-

+

5

تمایل

+

-

+

+

-

+

+

+

+

-

6

مشارکتجویی

-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

7

آموزشپذیری

+

-

+

+

+

+

+

-

+

+

8

فرهنگ سازمانی

+

-

+

+

-

+

+

+

+

+

9

ساختار سازمانی

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

10

فناوری سازمان

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+

11

منابع انسانی

+

+

+

+

-

+

+

+

-

+

12

مدیریت و رهبری

+

-

+

+

-

-

+

+

-

+

13

محیط سازمان

+

+

-

+

+

+

+

+

+

-

14

ایجاد فرایند دانشمحور

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

15

فراهمساختنزیرساختهایفنی

-

+

-

+

-

+

+

+

+

+

16

فرایند خلق دانش

+

+

+

+

-

+

-

+

-

+

17

فرایند کسب دانش

+

+

+

+

+

+

+

-

-

+

18

فرایند تبدیل دانش

-

+

-

+

-

+

+

+

-

+

19

فرایند بهکارگیری دانش

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

ردیف

مصاحبهشونده 1

مصاحبهشونده 2

مصاحبهشونده 3

مصاحبهشونده 4

مصاحبهشونده 5

مصاحبهشونده 6

مصاحبهشونده 7

مصاحبهشونده 8

مصاحبهشونده 9

مصاحبهشونده 10

1

انگیزة شخصی

+

-

+

+

+

-

+

+

+

-

مؤلفه

شمارة ë 75
سال نوزدهم ë
ë 1399

107
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نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش



ابعاد اصلی نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش
کداماند؟
برای تشخیص کفایت و شرایط الزم دادهها برای اجرای تحلیل عاملی ،از آزمونهای
 19KMOو بارتلت 20استفاده شد .نتایج در جدول  4ارائه شدهاند.

جدول  .4نتایج آزمون  KMOو Bartlett
ابعاد

نتیجة آزمون

بعد فردی

   KMO =0/773
sig=0/000

بعد سازمانی

       KMO =0/747تأیید کفایت و همبستگی
دادهها
sig=0/000

é
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آمارة

 KMOو Bartlett

     KMO =0/716
sig=0/000

 ëشمارة 75
 ëسال نوزدهم
 ëپاییز 1399

نام عامل بهدستآمده
به ترتیب اهمیت درصد واریانس

تأیید کفایت
و همبستگی دادهها

تأیید کفایت و
همبستگی دادهها

1

تمایل

2

مشارکتجویی

3

مهارت

4

آگاهی

5

انگیزه

6

تجربه

7

آموزشپذیری

1

محیط سازمان

2

فناوری سازمانی

3

فرهنگ سازمانی

4

ساختار سازمانی

5

منابع انسانی

6

مدیریت و رهبری

1

فرایند خلق دانش

2

فراهمآوردن زیرساختهای فنی

3

فرایند تبدیل دانش

4

فرایند بهکارگیری دانش

5

فرایند کسب دانش

6

ایجاد فرایند دانشمحور

درصد واریانس
تبیین شده

90/03

86/49

83/42

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش

بر اســاس نتایج حاصل از جدول  ،4چون مقدار  KMOبرای همة ابعاد بیش از  0/7محاســبه شد
و همچنین نتیجة آزمون بارتلت نشان داده که سطح معناداری برای همة متغیرها  Sig>0/05است ،لذا
دادهها کفایت و همبستگی الزم را برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی دارند .درصد واریانس تبیین شده
در ستون آخر نشان میدهد که در بعد فردی 90/03 ،درصد از تغییرات سؤالها ،در بعد سازمانی 86/49
از تغییرات سؤالها ،و در بعد فرایندی  83/42از تغییرات سؤالها توسط مؤلفههای استخراجشده قابل
تبیین هستند .در جدولهای  6 ،5و  7بررسی تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی هر یک از
ابعاد و مؤلفههای آن انجام شدهاند.
جدول  .5نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی برای مؤلفههای بعد فردی
بار عاملی
اول

بار عاملی
دوم

بار عاملی
سوم

بار عاملی
چهارم

بار عاملی
پنجم

شمارة
سؤال

نسبت
اشتراک

1

0/912

0/916

2

0/898

0/922

3

0/867

0/898

4

0/932

0/880

5

0/839

0/871

6

0/934

0/884

7

0/952

0/937

8

0/966

0/960

9

0/944

0/944

بار عاملی
ششم

بار عاملی
هفتم

10

0/879

0/844

11

0/698

0/809

12

0/864

0/877

13

0/860

0/856

14

0/963

0/952

15

0/963

0/947

16

0/971

0/965

17

0/971

0/970

18

0/946

0/950

19

0/855

0/812

20

0/871

0/894

21

0/822

0/703
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نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش

بر اساس نتایج حاصل از جدول  5مشخص شد که بعد فردی دارای هفت مؤلفه (انگیزة شخصی،
آگاهی ،مهارت ،تجربه ،تمایل ،مشارکتجویی ،آموزش پذیری) شامل سؤالهای  1تا  21است .بیشترین
بار عاملی  0/970مربوط به سؤال  17و کمترین بار عاملی  0/703مربوط به سؤال  21است.
جدول  .6نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی برای مؤلفههای بعد سازمانی

110

شمارة
سؤال

نسبت
اشتراک

22

0/732

0/792

23

0/816

0/871

24

0/948

0/946

25

0/966

0/960

26

0/838

0/894

27

0/709

0/793

28

0/888

0/915

29

0/940

0/916

30

0/943

0/926

31

0/834

0/850

32

0/965

0/948

33

0/947

0/914

34

0/783

0/826

35

0/778

0/868

36

0/872

0/915

37

0/922

0/932

38

0/882

0/900

39

0/871

0/907

40

0/787

0/836

41

0/860

0/912

42

0/928

0/954

43

0/947

0/960

44

0/912

0/948

45

0/799

0/861

46

0/814

0/878

47

0/803

0/883
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بار عاملی اول

بار عاملی دوم

بار عاملی
سوم

بار عاملی
چهارم

بار عاملی
پنجم

بار عاملی
ششم

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش

بر اســاس نتایج حاصل از جدول  6مشــخص شــد که بعد سازمانی دارای شــش مؤلفه (فرهنگ
ســازمانی ،ساختار سازمانی ،فناوری ســازمان ،منابع انسانی ،مدیریت و رهبری ،محیط سازمان) شامل
ســؤالهای  22تا  47اســت .بیشترین بار عاملی  0/960مربوط به سؤالهای شمارة  25و  43و کمترین
بار عاملی  0/792مربوط به سؤال  22است.
جدول  .7نتایج آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و تعیین میزان بار عاملی برای مؤلفههای بعد فرایندی
بار عاملی
اول

بار عاملی
دوم

بار عاملی
سوم

بار عاملی
چهارم

بار عاملی
پنجم

بار عاملی
ششم

شمارة
سؤال

نسبت
اشتراک

48

0/699

0/579

49

0/891

0/881

50

0/891

0/883

51

0/969

0/954

52

0/941

0/935

53

0/843

0/862

54

0/899

0/936

55

0/915

0/930

56

0/973

0/967

57

0/625

0/559

58

0/689

0/786

59

0/758

0/731

60

0/701

0/741

61

0/816

0/842

62

0/863

0/843

63

0/925

0/947

64

0/823

0/680

65

0/797

0/831

بر اســاس نتایج حاصل از جدول  7مشخص شد که بعد فرایندی دارای شش مؤلفه (ایجاد فرایند
دانشمحور ،فراهم آوردن زیرســاختهای فنی ،فرایند خلق دانش ،فرایند کســب دانش ،فرایند تبدیل
دانش ،فرایند بهکارگیری دانش) شامل سؤالهای  48تا  65است .بیشترین بار عاملی  0/967مربوط به
سؤال  ،56و کمترین بار عاملی  0/559مربوط به سؤال  57است.
بنابراین بر اساس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی ،متغیر نقش ذینفعان آموزشی دارای سه
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نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش

بعد «فردی»« ،سازمانی» و «فرایندی» است .بعد فردی هفت مؤلفه (انگیزه شخصی ،آگاهی ،مهارت،
تجربه ،تمایل ،مشارکتجویی و آموزش پذیری) ،بعد سازمانی شش مؤلفه (فرهنگ سازمانی ،ساختار
سازمانی ،فناوری سازمان ،منابع انسانی ،مدیریت و رهبری ،محیط سازمان) و بعد فرایندی شش مؤلفه
(ایجاد فرایند دانشمحور ،فراهم آوردن زیرســاختهای فنی ،فرایند خلق دانش ،فرایند کسب دانش،
فرایند تبدیل دانش ،فرایند بهکارگیری دانش) دارد.

0/52

0/51

0/63

0/59

0/55

0/57
0/51
0/52
0/57

0/60

0/53

0/55
0/51

0/63
0/60

0/55
0/57
0/62

F 32
F 33
F 34
F 35
F 36
RMSEA=0/065

0/6
7 0/6
9

0/53

F 11
F 12
F 13
F 14
F 15
F 16
F 17
F 21
F 22
F 23
F 24
F 25
F 26
F 31

0
0/7
1
0/6 64
0/
0/67
0/66

بعد فردی

0/70 9
0/6
0/66
0/63
0/68
0/6
7
0/70
0/61
0/6
0/6 3
7
0/6
6

9
0/8

بعد سازمانی

0/83

نقش ذی نفعان
آموزشی

0/7
6

بعد فرآیندی

2
0/6



سؤال  .۳سهم هر یک از ابعاد نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در
آموزش و پرورش به چه میزان است؟
میزان اثرگذاری ابعاد و مؤلفههای نقش ذینفعان آموزشی به همراه ارائة الگوی یکپارچه
و متعادل بر اســاس روابط بین متغیرها با اســتفاده از «نرمافزار لیزرل» برای هر یک از ابعاد
محاسبه شد .در نمودارهای  1و  2و جدول  8روابط بین مؤلفهها با ابعاد و ابعاد با متغیر نقش
ذینفعان آموزشی ارائه شد:

P-Value= 0/00000

df=152

Chi-square=365/46

نمودار  .1برآورد ضرایب استاندارد در مدل نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش
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1/0 0

11/79
12/19

12/35
12/25

12/21

12/14

12/16

12/30
12/17
12/14

12/25
12/46

12/44

12/38

12/26
12/26

12/42

F 32
F 33
F 34
F 35
F 36

84
114/
8
19/11/12
11/58
11/77

11/
79

12/19

12/06
11/47
12/02
12/13
11/7
1

9/59
9/8
10/ 9
30
10/
31

بعد فردی

31
14/
بعد سازمانی

13/47

نقش ذی نفعان
آموزشی

12/
00

0/00

بعد فرآیندی

8
9/6

12/17

F 11
F 12
F 13
F 14
F 15
F 16
F 17
F 21
F 22
F 23
F 24
F 25
F 26
F 31
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نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش

P-Value= 0/00000

RMSEA=0/065

df=152

Chi-square=365/46

نمودار  .2برآورد ضرایب آزمون  tدر مدل نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش
جدول  .8نتایج حاصل از یافتههای تحلیل عاملی تأییدی در سطح معناداری 0/05
ردیف

متغیرها

آماره t

ضریب استاندارد

1

بعد فردی

14/31

0/89

2

بعد سازمانی

13/47

0/83

3

بعد فرایندی

12/00

0/76

نمودارهای  1و  2و نتایج تحلیل عاملی تأییدی مندرج در جدول  8نشــان میدهند که بر اســاس
ضرایب اســتاندارد بین متغیر نقش ذینفعان آموزشی با بعد فردی بار عاملی  ،0/89با بعد سازمانی بار
عاملی  0/83و با بعد فرایندی بار عاملی  0/76برقرار اســت .همچنین در ســطح اطمینان  95درصد و
خطای اندازهگیری ( =0/05با درجة آزادی  152برای هر سه بعد فردی ،سازمانی و فرایندی 1 >t/96
محاســبه شد .لذا بین متغیر نقش ذینفعان آموزشــی با ابعاد فردی ،سازمانی و فرایندی رابطة مثبت و
معناداری وجود دارد .بر اســاس نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تأییدی ،متغیر
نقش ذینفعان آموزشی دارای سه بعد «فردی»« ،سازمان» و «فرایندی» است.
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بعد فردی دارای هفت مؤلفه (انگیزه شــخصی ،آگاهی ،مهارت ،تجربه ،تمایل ،مشــارکتجویی و
آموزشپذیری) ،بعد سازمانی دارای شش مؤلفه (فرهنگ سازمانی ،ساختار سازمانی ،فناوری سازمان،
منابع انســانی ،مدیریت و رهبری ،محیط ســازمان) و بعد فرایندی دارای شــش مؤلفــه (ایجاد فرایند
دانشمحور ،فراهم آوردن زیرســاختهای فنی ،فرایند خلق دانش ،فرایند کســب دانش ،فرایند تبدیل
دانش ،فرایند بهکارگیری دانش) است.
جدول  .9سهمبندی ابعاد و مؤلفههای نقش ذینفعان آموزشی برحسب ضریب استاندارد
ابعاد

فردی

سازمانی

فرایندی
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ضریب
استاندارد

رتبه

ضریب
استاندارد

رتبه

F11

انگیزة شخصی

0/69

2

0/89

1

F12

آگاهی

0/68

3

F13

مهارت

0/70

1

F14

تجربه

0/61

7

F15

تمایل

0/64

6

F16

مشارکتجویی

0/67

4

F17

آموزشپذیری

0/66

5

F21

فرهنگ سازمانی

0/70

1

F22

ساختار سازمانی

0/69

2

F23

فناوری سازمان

0/66

5

F24

منابع انسانی

0/63

6

F25

مدیریت و رهبری

0/68

3

F26

محیط سازمان

0/67

4

F31

ایجاد فرایند دانشمحور

0/70

1

F32

فراهم ساختن
زیرساختهای فنی

0/61

6

F33

فرایند خلق دانش

0/63

4

F34

فرایند کسب دانش

0/67

2

F35

فرایند تبدیل دانش

0/66

3

F36

فرایند بهکارگیری دانش

0/62

5

مؤلفهها

کدگذاری

0/83

0/76

2

3
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بر اساس نتایج حاصل از جدول  9مشخص شد که همة ابعاد و مؤلفههای نقش ذینفعان آموزشی
دارای ضریب استاندارد بیشتر از  0/5هستند .لذا تأثیر همة ابعاد و مؤلفهها بر نقش ذینفعان آموزشی
تأیید میشــود .بین ابعاد نقش ذینفعان آموزشــی ،بعد فردی با ضریب استاندارد  0/89دارای بیشترین
تأثیر و بعد فرایندی با ضریب استاندارد  0/76دارای کمترین تأثیر است .همچنین در بعد فردی ،مؤلفة
مهارت با ضریب استاندارد  0/70دارای بیشترین تأثیر و مؤلفة تجربه با ضریب استاندارد  ،0/61دارای
کمترین تأثیر است .در بعد سازمانی ،مؤلفة فرهنگ سازمانی با ضریب استاندارد  0/70دارای بیشترین
تأثیر و مؤلفة منابع انســانی با ضریب اســتاندارد  0/63دارای کمترین تأثیر اســت .در بعد فرایندی نیز،
مؤلفة ایجاد فرایند دانشمحور با ضریب اســتاندارد  0/70دارای بیشــترین تأثیر و مؤلفة فراهمساختن
زیرساختهای فنی با ضریب استاندارد  0/61دارای کمترین تأثیر است.

0/62

دسترسی

0/81

خلق

0/50

پاالیش

0/59

اشتراکگذاری
یافتهها

0/63

ذخیرهسازی

0/58

پایش

بعد فردی

0/6 0/53
4

0/59

جستوجو
و تجزیه و تحلیل

1
0/6

0/44

0/71

0/45

0/7
4
استقرار
مدیریت دانش

0/89

نقش ذی نفعان
آموزشی

0/6
4

0/68

بعد سازمانی

0/54

0
0/6

بعد فرآیندی

5
0/6

0/72

چشم انداز

1
0/6



سؤال  .۴مدل نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش
چگونه است؟
برای بررســی این سؤال از آزمون معادالت ساختاری استفاده شد .میزان اثرگذاری متغیر
نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش به همراه ارائة الگوی یکپارچه و متعادل بر
اساس روابط بین متغیرها با استفاده از نرمافزار لیزرل محاسبه شد که در نمودارهای  3و  4و
جدول  10ارائه شده است.

RMSEA=0/065

P-Value= 0/00000

df=152

0/64

Chi-square=365/46

نمودار  .3برآورد ضرایب استاندارد در مدل
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df=152

10/72

Chi-square=365/46

نمودار  .4برآورد ضرایب آزمون  tدر مدل
جدول  .10نتایج حاصل از یافتههای تحلیل مسیر در سطح معناداری 0/05
متغیرها

آماره t

ضریب استاندارد

نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش

8/81

0/89

نمودارهای  3و  4و نتایج تحلیل مسیر مندرج در جدول  10نشان میدهند که بر اساس ضرایب استاندارد
بین متغیر مکنون برونزا (نقش ذینفعان آموزشــی) با متغیر مکنون درونزا (اســتقرار مدیریت دانش)
بار عاملی  0/89برقرار است .همچنین در سطح اطمینان  95درصد و خطای اندازهگیری (با درجة آزادی ،43
 1 >t/96 =0/05محاســبه شــد .لذا بین متغیر نقش ذینفعان آموزشی با اســتقرار مدیریت دانش در
آموزش و پرورش استان مازندران رابطة مثبت و معناداری وجود دارد.
معادالت ساختاری پژوهش به شرح زیرند:
 = 0/79ضریب تعیین = 0/21 ،خطای واریانس ،نقش ذینفعان آموزشی*  = 0/89استقرار مدیریت دانش
()0/10( )0/080
8/81 2/59

مدل معادالت ساختاری فوق حاکی از آن است که :متغیر مکنون درونزا (استقرار مدیریت دانش)
از متغیر مکنون برونزا (نقش ذینفعان آموزشی) با ضریب تأثیر  ،0/89خطای کوواریانس ،t= 8/81 ،0/10
خطای واریانس  0/21و  t = 2/59تأثیر مستقیم و معناداری میپذیرد.
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درجة تناســب مدل نقش ذینفعان آموزشــی در اســتقرار مدیریت دانش در آموزش و پرورش در
جدول  11مورد بررسی قرار گرفت است.
جدول  .11نتایج حاصل از یافتههای مدل اندازهگیری در سطح معناداری 0/05
شاخص
برآورد نسبت خیدو بر درجة آزادی

مقدار مطلوب

مقدار محاسبهشده

نتیجة آزمون

>3/00

2/40

تأیید

>0/08

0/079

تأیید

21

)(X2/DF
ریشة میانگین مربع خطای برآورد

22

)(RMSEA
ریشة میانگین مربع باقیمانده

23

>0/05

)(RMR
شاخص نیکویی برازش

0/046

تأیید

24

)(GFI
شاخص برازش مدل
)(NFI
شاخص برازندگی تطبیقی

<0/90

0/94

تأیید

<0/90

0/93

تأیید

26

<0/90

)(CFI
شاخص نیکویی برازش تعدیلشده

0/93

تأیید

27

)(AGFI
شاخص برازندگی افزایشی

<0/90

0/91

تأیید

<0/90

0/94

تأیید

<0/90

0/93

تأیید

28

)(IFI
شاخص برازندگی نسبت

29

)(RFI

شمارة ë 75
سال نوزدهم ë
ë 1399

117

نشریة علمی

فصلنامه نوآوریهای آمـوزشـی

نقش ذینفعان آموزشی در استقرار مدیریت دانش در آموزشوپرورش

نتایج آزمون در جدول  11نشــان میدهد که نسبت خیدو بر درجة آزادی برابر با  2/404است.
چون در این شاخص مقدار کمتر از  3نشاندهندة مناسب بودن مدل است ،بنابراین مدل مورد نظر،
برازش مناسبی را نشان میدهد .همچنین تقریب ریشة میانگین مربع خطای برآورد  0/079است که
در این شاخص ،مقادیر کمتر از  0/08بیانگر مناسب بودن مدل است و شاخص ریشة میانگین مربع
باقیمانده  0/046اســت .در این شاخص مقادیر کمتر از  0/05نشاندهندة مناسب بودن مدل است.
ســایر شــاخصهای خوب بودن مدل عبارتاند از :شاخص نیکویی برازش 0/94؛ شاخص برازش
مدل 0/93؛ شــاخص برازش تطبیقی 0/93؛ شــاخص نیکویی برازش تعدیلشــده 0/83؛ شــاخص
برازندگی افزایشــی 0/94؛ شاخص برازش نسبی  .0/93در همة شاخصهای ذکرشده ،مقادیر باالی
 0/9نشــاندهندة برازش مناســب مدل هستند .بنابراین ،مدل ارائه شــده مناسب و ارتباط بین متغیر
اصلی با ابعاد و مؤلفهها با یکدیگر ،مثبت و معنادار است.

بحث و نتیجهگیری
بـرای آنکـه مدیریـت دانـش بتوانـد اثربخـش باشـد ،بـه حمایـت و
مشـارکت ذینفعـان نیـاز دارد .اگـر زمینـة مشـارکت در پروژههـای مدیریـت
دانـش فراهـم نباشـد ،نـه مقـدار فناوری ،نـه محتـوای دانش و نه داشـتن یک
مدیـر پـروژة خـوب ،نمیتوانند بـه موفقیـت پروژههای مدیریـت دانش منجر
شـوند؛ چراکـه عامـل اصلـی همـان ایفـای نقـش مؤثر و سـازندة همـة عوامل
سـهیم و اثرگـذار اسـت که بهعنـوان عامل تسـهیلکننده در اجـرای برنامههای
مدیریـت دانـش عمـل کننـد .ازآنجاکـه نظام آمـوزش و پـرورش در خأل عمل
نمیکنـد و بـا افـراد ،نهادهـا و نظامهـای اجتماعـی روابـط و کنـش متقابـل
دارد ،برقـراری روابـط صحیـح و اصولـی بـا عوامـل مؤثـر و سـهیم در جریان
تربیـت ،از اولویـت و اهمیـت باالیـی برخوردار اسـت .به سـخن دیگـر ،نظام
آمـوزش و پـرورش بـرای تحقق رسـالت و اهـداف خود بایـد از ظرفیتهای
ذینفعـان آموزشـی حداکثـر اسـتفاده را ببرد.
پژوهـش حاضـر بهمنظـور بررسـی نقـش ذینفعان آموزشـی در اسـتقرار
مدیریـت دانـش در آمـوزش و پـرورش انجام شـد .نتایج حاصل نشـان دادند
کـه متغیـر نقـش ذینفعـان آموزشـی دارای سـه بعد «فـردی»« ،سـازمانی» و
«فراینـد» اسـت .بعـد فردی هفـت مؤلفـه (انگیزة شـخصی ،آگاهـی ،مهارت،
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تجربـه ،تمایـل ،مشـارکتجویی و آموزشپذیـری) ،بعـد سـازمانی شـش
مؤلفه (فرهنگ سـازمانی ،سـاختار سـازمانی ،فناوری سـازمان ،منابع انسـانی،
مدیریـت و رهبـری ،و محیـط سـازمان) و بعـد فراینـدی شـش مؤلفـه (ایجاد
فراینـد دانشمحـور ،فراهـمآوردن زیـر سـاختهای فنی ،فراینـد خلق دانش،
فراینـد کسـب دانـش ،فراینـد تبدیـل دانـش ،و فراینـد بهکارگیـری دانـش)
دارد .یافتههـای ایـن پژوهـش بـا نتایـج مطالعـات پالـی ( ،)1394عبدالملکـی
و همکارانـش ( ،)1393بزرگـی ( ،)1392حیـدری و همکارانـش (،)1392
اخـوان و جعفـری ( ،)2006گارسـیا آلـوارز ( ،)2015و لیدنـر و والـد ()2010
همسوسـت.
یکـی دیگـر از یافتههـای پژوهـش حاضـر ایـن اسـت کـه بین ابعـاد نقش
ذینفعـان آموزشـی ،بعـد فردی دارای بیشـترین تأثیـر ،و بعد فراینـدی دارای
کمتریـن تأثیـر در اسـتقرار مدیریـت دانـش اسـت .همچنیـن ایـن پژوهـش
نشـان داد در بعـد فـردی ،مؤلفـة مهارت دارای بیشـترین تأثیـر و مؤلفة تجربه
دارای کمتریـن تأثیـر اسـت .در بعـد سـازمانی ،مؤلفة فرهنگ سـازمانی دارای
بیشـترین تأثیـر و مؤلفـة منابـع انسـانی دارای کمتریـن تأثیـر اسـت .در بعـد
فراینـدی نیـز ،مؤلفـة ایجاد فراینـد دانشمحور دارای بیشـترین تأثیـر و مؤلفة
فراهمسـاختن زیرسـاختهای فنـی دارای کمتریـن تأثیـر اسـت .در تبییـن و
تفسـیر ایـن یافتـه میتـوان گفـت :انگیـزة شـخصی ،آگاهـی ،مهـارت و تجربة
ذینفعـان عواملـی هسـتند کـه بیشـتر در مشـارکت آنان بـرای ارتقـای کارایی
سـازمان تأثیـر دارنـد .لـذا تأثیر بیشـتر بعـد فردی بـر نقش ذینفعان آموزشـی
در اسـتقرار مدیریـت دانـش منطقـی بـه نظر میرسـد .بهعلاوه ،نتایـج آزمون
معـادالت سـاختاری نیـز نشـان داد کـه بیـن متغیـر نقـش ذینفعـان آموزشـی
بـا ابعـاد فـردی ،سـازمانی و فراینـدی رابطـة مثبـت و معنـاداری وجـود دارد.
همچنیـن مـدل ارائـه شـده از نظـر متخصصـان دارای برازش مناسـب اسـت.
شـایانذکر اسـت کـه یافتههـای ایـن پژوهـش بـا فلسـفة تربیـت رسـمی
و عمومـی آمـوزش و پـرورش جمهـوری اسلامی ایـران بخـش  ،4-1بنـد 5
(وزارت آمـوزش و پـرورش )1390 ،راهبردهـای کالن سـند تحـول بنیادیـن
آمـوزش و پـرورش ،بنـد  6سیاسـتهای ابالغـی ایجـاد تحـول در آمـوزش
و پـرورش از سـوی مقـام معظـم رهبـری مبنـی بـر تقویـت و نهادینهسـازی
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مشـارکت اثربخش همة عوامل سـهیم و مؤثر در نظام تعلیم و تربیت رسـمی
(وزارت آمـوزش و پـرورش ،)1390 ،و بنـد  4راهبردهـای کالن توسـعة علم
و فنـاوری در نقشـة جامـع علمـی کشـور ،مبنـی بـر نهادینهکـردن مدیریـت
دانـش (عالـی انقلاب فرهنگی ،)1390 ،در یک راسـتا قرار دارد .لذا پیشـنهاد
میشـود کـه مدیـران و مسـئوالن آمـوزش و پـرورش بـا برنامهریزیهـای
علمـی و منسـجم نسـبت بـه مشـارکت ذینفعـان آموزشـی -اعـم از عوامـل
اجرایـی و آموزشـی ،اولیـا ،رسـانه و سـازمانهای غیردولتـی -در اسـتقرار
صحیـح مدیریـت دانـش در آمـوزش و پـرورش همـت گمارنـد و موجبـات
افزایـش کارایـی سـازمان را فراهـم آورنـد.
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