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 مقدمه
دانش سرمايۀ اصلی عصر حاضر است. سازمان ها و مدارس قرن 21 در اين انديشه اند که از اطالعات 
و دانش به منظور ايجاد ارزش افزودۀ مستمر بـرای ذی نفعـان خـود به نحو مـؤثر و کـارآمدی بهره گیرند. 
مديريت مؤثر دانش برای هر سازمانی، برای بقا و شکوفايی در محیط های آشفتۀ عصر مدرن، بسیار مهم 
است )پِلِگرينی1 و همکاران، 2020(. مديريِت دانش علمی است که ارتباط آسان و سريع و مبادله و انتقال 
اطالعات را در سازمان پشتیبانی می کند و می تواند بیان کنندۀ نوآوری، توانايی و کارايی در سازمان ها 
به ويژه مدارس باشد. مديريت دانش راهبرد و فرايندی است که دانش را متناسب با نیازهای سازمان و 
انتظارات مشتريان در سازمان ايجاد و جاری می کند )نوناکا و تايوما2، 2005(. فرايندهای مديريت دانش 
متنوع است و عبارت اند از: ايجاد، جذب، ساماندهی، ذخیره، انتشار و کاربرد دانش. کاربرد مستقیم از 
 آن ها در تصمیم گیری و انجام وظايف مستقیم به عملکرد سازمانی منجر می شود )عبدالحمید3، 2015(.

توانايی يک سازمان برای استفاده از سرمايه های فکری خود، به ويژه سرمايه های انسانی آن، به شکل گیری 
اين رو، فرايندهای مديريت دانش سهم مهمی در ايجاد ارزش و کمک  ارزش در آن سازمان کمک می کند. از
به عملکرد سازمان ازنظر سوددهی داراست )جانگ4، 2017(. سازمان ها با استقرار و توسعۀ نظام مديريت 
دانش امکان تبديل دانش را به قدرت سازمانی خواهند داشت )مارکوارت5، 2015(. درواقع مديريت دانش 
ايجاد فرايندهايی در مدرسه است که به ايجاد و اشتراک و کاربرد دانش در مدارس می انجامد و به کمک 
فناوری و با اصالح ساختار سازمانی و به کمک افراد درون مدرسه محیط مناسب و اثربخشی را برای 
يادگیری فراهم می کند. نظام به اشتراک گذارِی دانْش حمايت از روندی است که ازطريق آن دانش صريح 
اين رو، بدون اشتراک دانش در آموزش وپرورش اخذ  يا ضمنی باعث برقراری ارتباط میان افراد می شود. از
 تصمیمات مؤثر نیز امکان پذير نخواهد بود. درنتیجه، در آينده شاهد آموزش وپرورشی با نظام ناکارآمد
در تصمیم گیری خواهیم بود )جو6، 2016(. مديريت دانش پیش نیازی برای بهره وری و انعطاف پذيری 
باالتر در هر دو بخش خصوصی و بخش دولتی در نظر گرفته شده است؛ لذا سازمان ها نظام های مديريت 
دانش را با فرض اينکه نتیجۀ آن افزايش اثربخشی، بهره وری و رقابت سازمانی است به اجرا درمی آورند 
)تاپیو7 و همکاران، 2015(. مـدارس نـقطۀ شـروع تحـول در جامعه انـد. الزم است در مدارس، با تمرکز 
بر آموزِش منابع انسانی موردنیاز برای رشد و توسعۀ کشور، به رشد و تعالی دانش آموزان توجه شود. 
 به همین علت ضروری است در مدارس از تجربه های موجود در حل مشکالت دانش آموزان بهره گرفته شود
و سعی بر رشد و تعالی همه جانبۀ آنان باشد. در مـدارس هرسـاله با دانـش آمـوزانی روبه رويیم که حضور 
نگرفتن مطلوب از اين دانش   هريک از آن ها کـوله باری از تـجربه بـرای معلمـان و مربـیان دربردارد. بهره 
 به تکرار تجـارب ناموفق و عدم استفاده مجـدد از تـجربـه های مـوفق منجر خـواهد شـد )جو، 2016(. 
درصورتی که نظام آموزشی با در اختیار داشتن نیروی انسانی )دانشی( فراوان نتواند از مديريت دانش و 
به کارگیری فناوری های جديد در تولید، تسخیر، تسهیم و به کارگیری دانش به منظور مديريت کیفیِت 

س
ش در مدار
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بررسی عوامل مؤثر در استقرار مدیری
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جامع، يادگیـری سازمـانی و مهنـدسی مجدد فرايندهای سازمان استفادۀ مؤثر داشتـه باشـد، نمی تواند 
سازمانی موفق باشد. با استقرار و توسعۀ نظام مديريت دانش در سـازمان هـا سـبب می شـود که دانش 
به قدرت سـازمانی تبـديل شـود )مارکوارت، 2015(. مـديريت دانـش در مدرسه برای داشتِن عملکرد 
و مديريت کارا و اثربخش نیازی بسیار مهم و اساسی است. شايد بتوان اصلی ترين تالش مديريت دانش 
 را آشکـارکردن سرمايه هـای معنوی و ناملموس و به کاربردن آن ها بـرای بقای سـازمان و ايجـاد مـزيت
در عرصۀ رقابت سازمانی دانست. بنابراين مجمـوعۀ داـنش و مهـارت هـايی که در ذهن معلمان و مديران 
است بايد آشکار، حفظ، اشتراک گذاری و به کار گرفته شود. به عبارت ديگر، دانِش مربوط به موضوعات و 
فرايندهای گوناگون که حاصل تجارب ارزشمند معلمان و مديران مدارس است بايد مديريت و سازماندهی 
شود تا در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد. اين دانش نه تنها در زمان حال، بلکه در آينده و نه تنها 
در مکانی خاص، بلکه در مکان های ديگر برای سايرين که متصدی مديريت مدرسه اند و رهبری آن  را 
 به عهده دارند نیز ارزشمند خواهد بود )وينگ8، 2016(. مديريت دانش در مدرسه می تواند اکتساب،
به اشتراک گذاری و استفاده از دانش معلمان را در مدرسه تسهیل کند که اين امر موجب مديريت بهتر و 
به کارگیری مجموعۀ دانش محسوس و نامحسوس در مدرسه، به ويژه دانش حرفه ای، تجارب و شايستگی 
معلمان، می شود )جو و يوئن9، 2011(. هر مدرسه به منظور بازطراحی و به روزکردن دانش و فعالیت های 
 خود نیازمند مديريت دانش است؛ چراکه مديـريت دانـش به منـزلۀ سرمـايۀ اصلی در مديريت کارا و 
 اثربخش و نیز توسعۀ حرفه ای در مدارس، به ويژه در عـصر حاضر که عصر فناوری و انفجار اطالعات است،
به شمار می آيد. توجه به مديريت دانش در مديريت مدرسه موجب بهبود کیفیت فرايندهای ياددهی و 
 يادگیری و درکل اجرای موفقیت آمیز برنامه هـای درسی می شـود. درنتیجه، دستیـابی بـه اهـداف و 
رسالت های تعیین شده را میسر می سازد و رهبری عنصری مرکزی برای فرايندهای ايجاد، کسب، استفاده و 
ادغام دانش است )پلگرينی، 2020(. در دوران مدرن، در سازمان ها درک شده است که کسب دانش و استفادۀ 
 مؤثر از آن تنها راه برای داشتن مزيت رقابتی پايدار اسـت. اين بدان معنی اسـت که منـابع يک سازمان

بايد شامل دانش باشد، بنـابراين همیشـه بايد از آن مراقبت کرد و رو به توسعه باشد )مهدی و همکاران، 
2019(. مديريت دانش به منزلۀ مديريت فرايندهای ايجاد، ذخیره سازی، دسترسی و انتشار منابع فکری 
يک سازمان شناخته می شود. سازمان ها بايد هدف اصلی کارکنان را افزايش ظرفیت آنان و افزايش دهندۀ 
دانش سازمانی بدانند. مديران بايد توجه ويژه ای به مديريت دانش عمومی مرتبط با زمینۀ سازمان داشته 
 باشند، زيرا از معرفی انواع گوناگون نـوآوری پشتیبـانی می کنـد )آنتونس و پینهیرو10، 2020(. بنابراين
توجه به اين مهم نیز می تواند ازجمله داليل اساسی نقش مديريت دانش در بهبود رهـبری و مديريت 
مدارس باشد. پس از توجه به مفهوم و اهمیت مديريت دانش، به بررسی تحقیقات داخـلی و خارجی 
صورت گرفته در ارتباط با اين موضوع، به خصوص در محیط های آموزشی، می پردازيم. خالصۀ تحقیقات 

در جدول 1 آمده است.
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 جدول 1.   پژوهش های انجام گرفته در مورد عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش                                                                 

نتایج )عوامل مؤثر(عنوان پژوهش )هدف(سالپژوهشگر)ان(

عوامل مؤثر در میزان به کارگیری 1398اداک و اداک 
مديران مدارس از مديريت دانش

عوامل شخصی و فردی، عوامل ســازمانی، فناوری اطالعات و ارتباطات، 
عوامل مربوط به نظام آموزشی

 برارزاده 
و همکاران

ســاختار ســازمانی، مديريت و رهبری ويژگی کارکنــان، عوامل منابع طراحی الگوی مديريت دانش 1398
و تجهیزات، زيرســاخت ها، دسترسی به امکانات، چشــم انداز، حمايت 
سازمانی، سیاست گذاری و خط مشــی،غیرخطی بودن سازمان، توجه به 
دانش، مشــارکت گروهی، ارتباطات، سرعت پاســخگويی و به روزبودن، 
عوامل توسعۀ سازمانی، طراحی برنامه های آموزشی، توجه به سرمايه های 

اجتماعی، توجه به مديريت کیفیت، فرايندمحوری 

طراحــی و اعتباريابــی الگوی 1397کیانفر
مديريت دانش 

 شرايط زمینه ای )زيرساخت شناختی، آموزش، انگیزش، فرهنگ سازی، 
تعهد(، زيرســاخت فناورانه )ابزار فناوری اطالعات، تحصیل، به کارگیری، 
يادگیری، سهیم ساختن، ارزيابی، نگه داری و حذف( و زيرساخت اجرايی 
)ســنجش و ارزيابی، تدوين راهبرد، اجرا و نظارت(، شــرايط میانجی يا 
مداخله گر )طراحی مجدد فرايندهای ســازمانی، پشــتیبانی و حمايت 
مديران ارشد ســازمان، فرهنگ يادگیری در سازمان(، راهبردها )اعتبار، 
احترام و تشريک مساعی عدالت و انصاف افتخار و انگاره دانشگاه مراقبت و 

حمايت از ديگران حفظ نیروی دانشی(

بررسی وضعیت استقرار مديريت 1397صدری
دانــش در دانشــگاه های ايران 

)موانع و عوامل(

موانع عدم وجود فرهنگ ســازمانی مناســب، عدم وجود نیروی انسانی 
آموزش ديده، ضعف های مديريتی و عدم وجود زيرساخت های مناسب ـ 
سه مؤلفۀ اصلی در استقرار مديريت دانش شناسايی شد: مديريت، فرهنگ 

سازمانی و زيرساخت )منابع انسانی و تجهیزاتی( 

 جهاندیده 
و همکاران

پیاده سازی 2018 الزامات  شناســايی 
مديريت دانش 

ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، نیروی انسانی، رهبری و مديريت، فنی 
و تخصصی و فناوری اطالعات

سطح مشارکت کارکنان در برنامه های دانشی و فرهنگ سازمانی دانش مدار الگوی توسعۀ مديريت دانش 1396اسماعیلی
که تحت تأثیر شرايط گوناگونی مانند ارادۀ سازمانی، تدوين برنامۀ راهبردی 
مديريت دانش، تشويق و انگیزش کارکنان، عوامل فردی، عوامل سازمانی، 

بسترهای اجرايی و بسترهای نرم افزاری قرار دارد

 طراحی الگوی اثربخش مديريت 1395دهقانی
دانش 

منابع انســانی )شــامِل رويکرد دانش محوری در جــذب و به کارگیری، 
توانمندســازی با رويکرد دانش بنیان، محرک های انگیزانندۀ دانشی، کار 
گروهی، فرهنگ دانشــی(، عوامل ساختاری )شــامِل ارتباطات سازمانی 
پشــتیبان دانش، ساختار دانشی ســازمان، فرايندهای مديريت دانش(، 
عوامل زيرســاختی )شامِل سخت افزار، نرم افزار، شــبکه، مخازن دانش، 

خط مشی امنیت در مديريت دانش( و عوامل راهبردی 



11

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

حمید رحیمیان     عباس عباس پور     حمیدرضا زرین

 ë 84 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 زمستان 

نتایج )عوامل مؤثر(عنوان پژوهش )هدف(سالپژوهشگر)ان(

تأثیر رهبری دانش در مديريت 2021کازاک۱۱
دانش

 تشويق کارکنان به مشارکت در پذيرش مديريت دانش به عنوان بخشی از 
فرهنگ سازمانی، انتخاب زيرساخت و فناوری مناسب، 

 حسینی 
و همکاران 

وضعیت مديريت دانش و عوامل 1394
مؤثر در استقرار آن در دانشگاه 

علوم پزشکی تهران 

فرهنگ سازمانی، عوامل مديريتی، زيرساخت فناوری اطالعات، ساختار 
سازمانی و مشارکت کارکنان

طراحی الگوی مديريت دانش در 1390دارایی
مدارس متوسطۀ استان لرستان 

رهبری، ساختار، قوانین و مقررات، نگرش مديران، تأمین منابع، فناوری 
اطالعات و برنامه محوری

 قاسمی نژاد 
و آذری

رابطــه بین مديريــت دانش با 1395
عملکرد شغلی معلمان مدارس 
متوسطۀ اول دخترانۀ شهرستان 

سیرجان

تحصیالت معلمان 

 خدیوی 
و همکاران

اســتقرار مديريــت دانــش در 1389
آموزش وپرورش منطقۀ مرند

نظام پاداش و تشويق مديريت دانش

 رضایی 
و همکاران

آنچه فراينــد مديريت دانش را 2020
در محیطی بین فرهنگی هدايت 

می کند: تأثیر سرمايۀ اجتماعی

سرمايۀ اجتماعی 

رابطــه بین مديريــت دانش و 2020پلگرینی
رهبری: نقشــه برداری زمینه و 

ارائه راه های تحقیقاتی آينده

عوامل انسانی و رابطه ای، عوامل نظام مند و عملکردی، عوامل زمینه ای و 
احتمالی و عوامل فرهنگی و يادگیری

 آدی نت۱2 
و عبدالفتاح 

فرهنگ ســازمانی و فرايندهای 2019
مديريت دانش

فرهنگ يک ســازمان در اساس در فرايند ايجاد دانش و در پی آن تبادل 
دانش تأثیر می گذارد

 گوپ 
و پاسیانت۱3

منابع 2018 مديريت  شیوه های  تأثیر 
انســانی در ظرفیــت مديريت 
در  تطبیقی  مطالعــۀ  دانــش: 

صنعت فناوری اطالعات هند

وجود مديريت منابع انسانی با عملکرد باال با هدف افزايش يادگیری فردی، 
انگیزه و حفظ کارکنان برای کســب دانش و به اشتراک گذاری دانش، در 

ديدگاه راهبردی، برای بهبود عملکرد سازمانی است

 جعفریان 
و جعفریان

همبســتگی ذهنیت فلسفی و 2020
مديريــت دانــش در مديران و 

معلمان مدارس ابتدايی

معلمان و مديرانی که دارای تفکر فلسفی بودند، به ويژه در حوزۀ مديريت 
و ايجاد دانش، عملکرد قابل توجهی نشان دادند

دارایی و 
نوه ابراهیم

مديريــت دانــش در مــدارس 2021
با  الگويــی مفهومی  راهنمايی: 

رويکرد نظريۀ زمینه ای

فرهنگ مبتنی بر دانش، عامل انسانی، حمايت فنی و عوامل مديريتی

 جدول ۱.   )ادامه( 
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با توجه به تحقیقاِت انجام شده، مهم ترين عوامل مؤثر در استقرار مديريت دانش که در اکثر تحقیقات 
به آن توجه شده شامل مواردی همچون فرهنگ و ساختار سازمانی، تقويت سرمايۀ اجتماعی، فعالیت های 
مديريت و رهبری ازجمله برنامه ريزی راهبردی، افزايش آگاهی کارکنان، توانمندسازی کارکنان، جلب 

مشارکت آنان و تأمین امکانات و زيرساخت ها شامل فناوری اطالعات، منابع و تجهیزات است.
اين رو  مديريت دانش در پی ايجاد تغییرات برای ايجاد هماهنگی با محیط بیرون سازمان است، از
آموزش وپرورش بدون مديريت دانش صحیح برای سازگاری بهتر با تغییرات بیرونی آماده نخواهد شد 
و فرصت ها و سرمايه های فکری را از دست خواهد داد. محیط به شدت در حال تغییر است و به تبع آن 
نیازهای دانش آموزان برای تطبیق با اين محیط متغیر هم در حال تغییر است، لذا مدارس هم در محتوا 
و هم در شیوه های آموزشی بايد با اين دنیای متغیر هماهنگ شوند و مديريِت دانش ابزار اين هماهنگی 
با دنیای نوين آموزش است. باوجوداينکه نقش حیاتی مديريت دانش در سازمان ها شناخته شده است، 
مديران آموزش وپرورش در سال های اخیر فقط به اين فکر کرده اند که چگونه می توانند از نظام های دانش 
در ايجاد محیط های يادگیری مؤثر استفاده کنند. تأثیر استفاده از داده ها و دانش در نظام های آموزشی 
کنونی ازطريق مديريت دانش تحول در مدارس را ممکن می سازد. رهبران آموزش وپرورش بايد بتوانند 
تالش های مديريت دانش مبتنی بر اطالعات را مديريت کنند. برای اينکه بتوانیم مدارس مان را پیوسته 
بازسازی کنیم و درنتیجه تغییراِت محیطی دانش و فناوری های جديد را به دانش آموزان منتقل کنیم، 
بازسازی مدارس در راستای رويکرد مديريت دانش بسیار مهم است )کايا14، 2020(. هدف از انجام دادن 
اين تحقیق شناسايی عوامل مؤثر در استقرار مديريت دانش در مدرسه است. لذا سؤال اصلی اين پژوهش 

اين است:
عوامل مؤثر در استقرار مديريت دانش در مدارس چیست؟ 

 روش پژوهش  
اين پژوهش از نوع پژوهش کیفی بود و از روش داده بنیاِد نظام مند استفاده شد. در اين پژوهش 
از روش نظريۀ داده بنیاِد نظام منِد استراوس و کوربین بهره گرفته شد. برای گردآوری داده ها از روش 
به  و  آغاز می شود  با نخستین مصاحبه  اين روش تحلیل  استفاده شد. در  نیمه ساختاريافته  مصاحبۀ 
مصاحبۀ بعدی منجر می شود. و اين روند تا رسیدن به اشباع ادامه می يابد. علت آن هم اين است که 
پس از هر مصاحبه بر اساس داده های گردآوری شده و تحلیِل صورت گرفته سؤاالت بهینه می شود و در 

صورت نیاز تغییر می کند و مصاحبۀ بعدی و حتی مصاحبه شوندۀ بعدی بر اساس آن انتخاب می شود. 
در طرح پژوهش مذکور، تحلیل داده ها ازطريق کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی 

انجام می شود و به شناسايی عوامل مؤثر می انجامد. 
برای جمع آوری داده ها پژوهشگر با 16 نفر از استادان حوزۀ مديريت و علوم تربیتی در دانشگاه های 
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دولتی تهران و متخصصان وزارت آموزش وپرورش و نخبگان بخش خصوصی مصاحبه کرد. برای انتخاب 
مشارکت کنندگان از روش نمونه گیری نظری به شیوۀ هدفمند و با نمونه گیری از موارد شناخته شده 
استفاده شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه يافت. برای بررسی روايی داده ها از روش بازبینی 
ازطريِق مشارکت کنندگان استفاده شد، به طوری که نتايج حاصل از مصاحبه ها در اختیار آنان قرار گرفت 
و تأيید شد. پايايی داده ها با روش مرور ازطريِق خبرگانی انجام شد که در پژوهش شرکت نداشتند. در 
اين راستا استادان حوزۀ علوم تربیتی و خبرگان آموزشی که در اين پژوهش مشارکت نداشتند، کدها 
را بررسی کردند و توافق همه جانبه انجام گرفت. در جدول زير خالصۀ اطالعات آماری شرکت کنندگان 

آمده است.

 جدول 2.   اطالعات آماری شرکت کنندگان                                                                                                                     

درصدفراوانی مطلقگروهمتغیر

تحصیالت

16/25کارشناسی ارشد

531/25دانشجوی دکتری

1062/50دکتری

رشتۀ تحصیلی
1593/75علوم انسانی مرتبط

16/25فنی مهندسی

سن

16/25کمتر از 40 سال

40531/25 تا 50 سال

1062/50بیش از 50 سال

سوابق فعالیت

212/50کمتر از 15 سال

15212/50 تا 25 سال

1275/00بیش از 25 سال

شغل

1062/50تدريس در دانشگاه

1168/75تدريس در مدرسه

637/50همکاری با وزارتخانه

637/50مدير مدرسه و مجتمع آموزشی

212/50کار در بخش مؤسسات آموزشی
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برای پاسخ به سؤال پژوهش دربارۀ شناسايی عوامل مؤثر در استقرار مديريت دانش در مدارس 
مصاحبه هايی با 16 نفر از نخبگان انجام گرفت. در ادامه برای نمونه بخش هايی از برخی مصاحبه ها آورده 

شده است.

 جدول 3.   بخش هایی از مصاحبه ها                                                                                                                                

در مدرســه بايد فرهنگ دوستدار دانش وجود داشته باشد. همچنین بايد فرهنگ گفت وگو و اشتراک گذاری مصاحبۀ شمارة ۵:
دانش ايجاد شود، چراکه اين يکی از مشکالت و موانع اصلی برنامۀ مديريت دانش در مدارس است که معلمان دانش 

را ابزار قدرت دانسته و از اشتراک گذاری آن خودداری می نمايند.

برای معلمان محیط يادگیرنده ايجاد شــود و مدرسه يک مدرسۀ يادگیرنده باشد، به طوری که هر فرد پیوسته مصاحبۀ شمارة 9:
در حال يادگیری و توســعۀ توانمندی های خود باشد و اين همان مفهوم مدرسۀ يادگیرنده است. برای يادگیری 

کارکنان انگیزه ايجاد شود و سیاست گذاری مناسب صورت گیرد و برای اين موضوع بودجه تخصیص داده شود.

بر ضرورت تخصیص بودجه و منابع الزم برای يادگیری معلمان و استفاده از فناوری و تجهیز مدرسه به امکانات مصاحبۀ شمارة 7:
برای استقرار مديريت دانش اشاره داشت. وی باور داشت که برنامۀ مديريت دانش برنامه ای حیاتی و ضروری برای 
مدرسه است که باعث به روزشدن معلمان و افزايش کیفیت خدمات مدرسه خواهد شد؛ لذا هزينه کردن برای آن 

توجیه دارد و بايد منابع الزم اختصاص داده شود.

رمز موفقیت برنامۀ استقرار مديريت دانش حضور مدير مدرسه در کنار برنامه و اعتقاد او به اين موضوع است. مصاحبۀ شمارة ۱2:
می دانیم که مدير مدرســه معموالً کارها را به ديگران می ســپارد و خود به امر نظارت و هدايت مشغول است. اما 
برنامه های مهم معموالً با نظارت مستقیم مدير و مشارکت او جاری می شوند و برنامۀ استقرار مديريت دانش هم 

بايد يکی از همین برنامه های مهم مدرسه باشد که مدير در راس آن مشارکت دارد.

البته مدير مدرسه می تواند با ايجاد نگرش مثبت نسبت به اين برنامه انگیزه های آنان را تقويت کند و مشارکت مصاحبۀ شمارة 3:
آنان را جلب کند. اما انگیزه های درونی افراد قوی تر و ماندگارتر اســت و احتیاج به حضور و نظارت ديگران برای 

اين افراد وجود ندارد. 

از طرف ديگر بايد فرهنگ يادگیری ايجاد شود و يادگیرِی پیوسته و مادام العمر و يادگیری از ديگران، حتی از مصاحبۀ شمارة ۱۱:
دانش آموزان، ارزش و هنجاری سازمانی قلمداد شود. بايد به معلمان دانشی توجه شود و نظام رتبه بندی معلمان و 

شأن هیئت علمی متناسب با مديريت دانش انجام شود.

 یافته ها
مصاحبه ها پیاده سازی شدند و با استفاده از روش های تحلیلی پیشنهادشدۀ استراوس و کوربین15 
)1393/2008( مفهوم پردازی و مقوله بندی شدند. سپس بر اساس مشابهِت مفاهیم، ارتباطات مفهومی 
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و ويژگی های مشترک میان کدهاِی باز طبقۀ مفاهیم تعیین و مشخص شد. البته با توجه به زيادبودن 
مفاهیم و کدهای باز، طی هر مرحله، داده ها مجدد بررسی شد. سپس مفاهیم تکراری حذف  شدند يا 
مفاهیم مشابه در هم ادغام شدند. اين کار تا رسیدن به اشباع منطقی داده ها انجام گرفت. درنهايت 85 
مفهوم در قالب کدهای باز شناسايی و مشخص شدند که اين مفاهیم در 17 کد محوری دسته بندی 
شدند. درنهايت، 4 عامل مؤثر در استقرار مديريت دانش در مدارس، در قالب کد انتخابی، به صورت 
فرهنگ سازمانی، ويژگی های کارکنان، مديريت منابع انسانی و برنامه محوری با نگرش نظام مند تعیین 

شدند. در جدول زير اين کدهای باز، محوری و انتخابی ارائه شده است.

 جدول 4.   کدهای باز، محوری و انتخابی در رابطه با عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش                                                  

کدهای باز کدهای محوری 
)مؤلفه ها(

 کدهای انتخابی 
)عوامل مؤثر(

ايجاد نگرش در ارکان مدرسه نسبت به نیاز و اهمیت دانش

  اهمیت دانش
و یادگیری

نی
زما

سا
گ 

هن
فر

 ايجاد فرهنگ دوستدار دانش در مدرسه

 توجه به اهمیت يادگیری

ايجاد انگیزش در کارکنان برای يادگیرنده بودن

توجه به يادگیری سازمانی در مديريت مدرسه

بهره مندی همگانی از دانش در مدرسه

ايجاد فرهنگ يادگیری مستمر

ايجاد فرهنگ گفت وگو و اشتراک گذاری دانش

  اهمیت
تسهیم دانش

تسهیم دانش موجب رشد اشتراک گذارندۀ دانش می شود

اشتراک گذاری دانش عامل کیفیت بخشی به دانش موجود

تسهیم دانش به منزلۀ امری اخالقی

توجه به رشد همکاران ازطريق ارائۀ دانش در اختیار و راهنمايی آنان

آسیب شناسی برای مشخص شدن ضرورت مديريت دانش

  اهمیت استقرار
مدیریت دانش

توجه به همه ابعاد مديريت دانش در مدرسه الزمۀ موفقیت است

توجه به کاربرد دانش کسب شده

توجه به نگه داری و مستندسازی تجارب و دانش تولیدی در مدرسه
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کدهای باز کدهای محوری 
)مؤلفه ها(

 کدهای انتخابی 
)عوامل مؤثر(

ايجاد ارتباطات صمیمی در میان همکاران برای ايجاد بستر همکاری دانشی

  فرهنگ کمک
و همکاری

ه( 
دام
ی )ا

مان
ساز

گ 
هن
فر

افزايش اعتماد سازمانی میان کارکنان و کارکنان با مدرسه

توسعۀ شبکه های ارتباطی کارکنان در بستر فناوری

حضور مديران در جمع کارکنان برای تقويت و توسعۀ روابط

اخذ مشورت و توجه به نظر همکاران توسط مديران

در جذب به دانش و مهارت های افراد توجه شود

دانش و توانمندی

ان
کن
کار

ی 
ها
گی 

یژ
و

استفاده از همکاران کم تجربه برای تسهیل در تغییرپذيری

 توجه مديريت مدرسه به تحصیالت مرتبط کارکنان در گزينش

توسعۀ کارکنان قبل از واگذاری مسئولیت به آنان

در گزينش به انگیزه و اشتیاق افراد به يادگیری توجه شود
 هدفمندی و داشتن

انگیزة رشد
آرمان گرايی و داشتن اهداف شخصی توسط همکاران

 استفاده از افرادی که عالقه مند به اين شغل اند

اهل مطالعه و تحقیق بودن

 پذیرش و
یادگیرنده بودن

دنبال راه حل های جديدرفتن

پذيرش و استقبال از نظرهای ديگران

 اهل سؤال و اهل مشورت کردن با ديگران

الزمۀ فعالیِت دانشی توانايی کار گروهی است

مهارت
کار گروهی 

گروه های علمی میان معلمان بستر تولید و انتقال دانش است

شوراهای مدارس محل نقد عملکرد و توسعۀ تجارب است

ايده های جديد در گروه ها پخته و عملیاتی می شوند

توانايی مستندسازی مطالعات و تحقیقات برای حفظ و در اشتراک گذاری

 مهارت نقادی، تحلیل
و مستندسازی

توانايی تولید و ارائۀ گزارش مکتوب

اهل تحلیل شرايط و بررسی وضعیت برای طراحی مسیر

استقبال از نقد عملکرد برای اصالح و تقويت

 جدول 4.   )ادامه( 
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کدهای باز کدهای محوری 
)مؤلفه ها(

 کدهای انتخابی 
)عوامل مؤثر(

آگاهی بخشی و ارائۀ اطالعات الزم از برنامه به همکاران

  نگرش و
انگیزش کارکنان

نی
سا

ع ان
ناب
ت م

ری
دی
م

تغییر نگرش در معلمان ازطريق توجه به اهمیت و کارکرد اين برنامه

توجه به کارکنان با انگیزۀ باالتر

ايجاد و تقويت انگیزۀ يادگیری در مربیان

استفاده از مديران با قدرت انگیزه بخشی و هوش ارتباطی باال در مدارس

 پرهیز از رويه های دستوری و ابالغی

  جلب
مشارکت کارکنان

توجه به اهمیت مشارکت همۀ عوامل درگیر 

تفويض اختیار به کارکنان، به خصوص کارکنان دانشی و تصمیم گیری توسط آنان

تصمیم گیری مشارکتی

کاهش تمرکز سازمانی و افزايش اختیارات افراد و واحدها

تدوين راهنمای برنامۀ مديريت دانش برای مشارکت بیشتر

توسعۀ فردی افراد مدنظر باشد

  توجه به توسعه
  و منافع کارکنان

متناسب با نیاز آنان

ايجاد محیط يادگیرنده برای معلمان

اهمیت آموزش مبانی در کنار آموزش مهارت

راهنمايی همکاران برای رشد علمی آن ها بهتر از ارزيابی و تذکر است

در طول همکاری زمینۀ تحصیالت همکاران فراهم شود 

در رشد همکاران به نیازهای آنان و مدرسه توجه شود

در برنامه های آموزشِی همکاران به سالئق و خواست آنان توجه شود

تالش برای حفظ و کاهش جابه جايی کارکنان

ایجاد امنیت شغلی

ايجاد بستر گفت وگو و تعامل در مدرسه توسط مديريت

حفظ نیرو از اهمیت برخوردار است

خطرپذيری نزد مديريت مدرسه

اجازۀ انجام کارهای نو و پژوهشی در مدرسه

 جدول 4.   )ادامه( 
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کدهای باز کدهای محوری 
)مؤلفه ها(

 کدهای انتخابی 
)عوامل مؤثر(

طراحی برنامۀ عملیاتی شامل اهداف و اقدامات مشخص

  برنامه ریزی و حضور
و حمایت از برنامه

ند
م م
ظا
ش ن

گر
با ن
ی 
ور
مح
مۀ 

رنا
ب

تخصیص بودجه برای مديريت دانش

برنامه ريزی برای تبديل دانش ضمنی افراد به دانش عینی

توجه به مديريت دانش در اسناد و اهداف مدرسه

حضور مستقیم مدير مدرسه در برنامۀ استقرار مديريت دانش

توجه به استقرار هم زمان همۀ عناصر مديريت دانش

طراحی نظام مند
و فرایندمحوری

تدوين استانداردها و آيین نامه ها و فهرست ها )چک لیست ها( و تطبیق فرايندها با آن ها

 طراحی فرايندهای نظارت و راهنمايی

يکپارچگی مديريت دانش با ساير فعالیت های مدرسه

طراحی فرايندهای کاری مبتنی بر مديريت دانش

مسطح کردن سازمان و پرهیز از رويه های دستوری و ابالغی

  ساختار و
 مؤلفه های سازمانی

ايجاد گروه مطالعه و تحقیق در مدرسه

ايجاد گروه های درسی و تخصصی

تربیت استادان و هیئت علمی بومی مدرسه

طراحی تجمع ها و نشست ها و برنامه های دانشی در طول سال

ايجاد کارگروه های و شوراهای کاری تخصصی

ايجاد گروه مديريت دانش و انتصاب مدير ارشد مديريت دانش و کارمندان موردنیاز

تناسب ساختار فیزيکی محیط کار متناسب با برنامه های دانشی

 زیرساخت و امکانات
فناورانه

مستندسازی ديجیتال تجارب و دانش سازمانی

ايجاد سامانه های برخط )آنالين( مديريت دانش

استفاده از بستر فناوری برای ذخیره و اشتراک گذاری دانش

تسهیل تعامالت و ارتباطات به کمک فناوری

 جدول 4.   )ادامه( 



19

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی
ی

لم
 ع

یة
شر

ن

حمید رحیمیان     عباس عباس پور     حمیدرضا زرین

 ë 84 شمارة
 ë سال بیست ویکم
ë 1401 زمستان 

بر اساس يافته های حـاصل از مصاحبـه ها در مـراحل کـدگذاری های بـاز، محـوری و انتخـابی الگوی 
مفهومی عوامل مؤثر در استقرار مديريت دانش در مدارس مطابق نمودار 1 ارائه شد.

فرهنگ سازمانی
ان
رکن

ی کا

ی ها
ویژگ

انسانی
نابع 

ت م
یری
مد

نگرش نظام مند

برنامۀ محوری با
 عوامل مؤثر بر 

 استقرار مدیریت دانش 
در مدارس زیرساخت و امکانات فناورانه

ساختار و مؤلفه های سازمانی

طراحی نظام مند و فرایندمحوری

ت 
برنامه ریزی و حضور و  حمای

از برنامه
لی

شغ
ت 

منی
اد ا

یج
ا

ان 
رکن
ع کا

ناف
 و م
سعه

ه تو
جه ب

تو

نان
از آ

ا نی
ب ب

ناس
کنانمت

ت کار
شارک

لب م
ج

نگرش و انگیزش کارکنان

مهارت نقادی، تحلیل و 
مستندسازی

مهارت کارگروهیپذیرش و یادگیرنده بودن

هدفمندی و داشتن انگیزة رشد

ش و توانمندی
دان ری

کا
هم
ک و 

 کم
گ

رهن
ف

ش
ت دان

دیری
ار م
تقر

ت اس
همی

ا

م دانش
سهی

یت ت
اهم

ش و یادگیری
اهمیت دان

 نمودار ۱.    مراحل کدگذاری های بـاز، محوری و انتخابی الگوی مفهومی عوامل مؤثر در استقرار مدیریت دانش در مدارس                                                  

 نتیجه گیری 
اين پژوهش برای شناســايی عوامل مؤثر در استقرار مديريت دانش در مدارس 
صورت گرفت. بر اين اساس با 16 نفر از استادان و نخبگان تعلیم وتربیت مصاحبه هايی 
صورت گرفت و پس از کدگذاری انتخابِی مؤلفه ها، عوامل مؤثر شناســايی شدند که 
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به ترتیب عبارت اند از:
۱.  فرهنگ سازمانی حاکم در مدرسه؛

2.  ويژگی ها و مهارت های کارکنان و معلمان مدرسه؛
3. مديريت و رهبری منابع انسانی و کارکنان مدرسه؛ 

4. برنامۀ محوری با توجه به نگاه نظام مند و يکپارچگی گام های اســتقرار 
مديريت دانش در مدرسه.

اولین عامل مؤثر در اين پژوهش با عنوان فرهنگ سازمانی در مدرسه مورد تأکید 
قرار گرفت. اين مؤلفه اشــاره دارد به اينکه چنانچه ارزش ها و نگرش های کارکنان از 
يک سو و هنجارهای حاکم در محیط مدرسه ازسوی ديگر حامی و پشتیبان يادگیری 
و اســتفاده از دانش در انجام دادن امور مدرســه نباشد، اســتقرار مديريت دانش در 
مدرســه با مشکل جدی مواجه خواهد شد و توفیق چندانی نخواهد داشت. بنابراين 
معلمان و کارکنان مدرسه بايد در حوزۀ نگرشی و ارزشی به اهمیت دانش و يادگیری 
و همچنین ارزش تســهیم دانش برای توســعۀ علم و کمک به پیشرفت همکاران و 
دانش آموزان باور داشــته باشند و اســتقرار مديريت دانش را امری الزم و ضروری 
بدانند. همچنین کمک به همکاران و همکاری با آن ها به منزلۀ هنجاری پذيرفته شده 

در مدرسه مورد توجه و حمايت همه قرار گیرد.
در اين مورد، برای نمونه، مشــارکت کنندۀ شمارۀ 11 می گويد: »بايد در ارکان 
مدرســه نسبت به نیاز و اهمیِت دانش نگرش مثبت ايجاد شود و اين نگرِش مثبت 
عامــل همراهی با اين برنامه خواهد بود. بايد بدانیم که تغییر نگرش و ايجاد نگرش 
مثبت دستوری نیست و با ايجاد آگاهی اتفاق می افتد. لذا مدير بايد به صورت مرتب و 
مستمر با معلمان گفت وگو داشته و موارد مهمی ازجمله موارد نگرشی و يا برنامه های 
پیــِش رو را مطرح و به بحث بگذارد تا آگاهی و به ســبب آن همراهی افراد را زياد 
کند.« همچنین مشارکت کنندۀ شــمارۀ 1 گفت: »معلمان بايد از روحیۀ کار تیمی 
و کمک به همديگر برخوردار باشــند، چون الزمۀ تســهیم و اشتراک گذاری دانش، 
وجود حس نوع دوســتی و کمک به ديگران ازيک طرف و همچنین ايجاد نگرشی در 
همکاران اســت که درک کنند که تسهیم دانش به کیفیت بخشی به دانش و ارتقای 

آن و همچنین به کیفیت بخشی به برنامه های مدرسه کمک می کند.«
عامل اصلی دوم ويژگی های کارکنان مدرســه اســت و نشان می دهد که برای 
استقرار مديريت دانش بايد به کارکنان و ويژگی های آنان اعم از نگرش ها و مهارت ها 
توجه ويژه داشت؛ چراکه بدون توجه به اين ويژگی های ضروری و بدون تالش برای 
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آماده سازی بستر مناسب در میان کارکنان اين برنامه با موفقیت مواجه نخواهد شد.
مدير مدرســه در گزينش معلمان و کارکنان و نیز در راستای آماده سازی آنان 
بــه احراز اين ويژگی ها در آنان توجــه دارد و آن را مدنظر قرار می دهد. از مهم ترين 
ويژگی هايی که بايستی به احراز آن در کارکنان و معلمان مدرسه توجه داشت ابتدا 
دانش و توانايی قابل قبول برای اجرای وظايف محول است. عالوه برآن شايسته است 
معلمان مدرسه افرادی هدفمند و تعالی جو باشند تا برای رشد و يادگیری در حصول 
به اهداف انگیزه های درونی داشته باشند، چون بزرگ تريِن انگیزه ها انگیزه های درونی 
است که از شــکاف میان وضع موجود و اهداف موردنظر ايجاد می شود. سپس بايد 
به يادگیرندگی معلمان و میزان پذيرش آنان توجه شــود، چون معلماِن ســنتی که 
درصدد يادگیری روش های نو و نوآوری نیســتند بــا تغییر مخالفت خواهند کرد و 
مانع رشــد و تعالی مدرسه خواهند شــد. عالوه برآن بايد به مهارت های کارگروهی 
برای تولید و انتقال دانش توجه شــود. درنهايت مهارت های مستندسازی برای ثبت 
و يادداشــت برداری مطالب، که موجب حفظ و انتقال آن به ديگران خواهد شــد، و 
مهارت تحلیــل، نقادی، توان گفت وگو و مباحثه برای تولید دانش بســیار ضروری 
اســت. مديران به برخی از اين ويژگی ها در بــدو ورود و گزينش بايد توجه کنند و 
همکارانشــان را با دقت انتخاب کنند، مانند هدفمندی و آرمان جويی، عالقه به کار 
معلمی، يادگیرنده بودن، توانايی تعامل و ارتباط ســازی و انتقادپذيری. و برخی ديگر 
قابِل تقويت اســت، مانند مهارت های کار گروهی و مستندســازی و کار پژوهشی. 
برای نمونه، مشارکت کنندۀ شمارۀ 13 می گويد: »بايد مهارت های الزم برای همراهی 
کارکنان با اين برنامه را ايجاد کنیم؛ چراکه انگیزه به تنهايی نمی تواند عامل مشارکت 
و همراهی باشد و شــرط الزم بوده، ولی کافی نیست و کنار آن و برای حضور مؤثر 
کارکنان نیاز به توانايی مشــارکت مؤثر اســت و ازجمله ايــن مهارت ها می توان به 
مهارت های پژوهشــی برای تولید دانش از تجارب داخل مدرسه و همچنین مهارت 

کار تیمی اشاره کرد.«
عامل مؤثر ســوم در اســتقرار مديريت دانش به مديريت منابع انسانِی مدرسه 
بازمی گردد؛ چراکه کارکنان و معلمان مدرســه هم به منزلۀ مجری و هم کاربر نهايی 
در اين برنامه درگیر خواهند بود و برنامه بدون همکاری مؤثر آنان به سرانجام نخواهد 
رسید. لذا مديريت مدرسه بايد بتواند به نحو مناسب از توانايی موجود میان کارکنان 
بهره گیرد و به کمک آنان مديريت دانش را در مدرســه مستقر کند. مديريت دانش 
برنامه ای از باال به پايین نیست که ازطريق گروه معدودی اجرا و محقق شود و سپس 
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معلمان دعوت به اســتفاده از نتايج آن شــوند، بلکه در همۀ گام های برنامه از توجه 
به ضرورت اين برنامه که عاملی در پذيرش آن توســط کارکنان است تا نیازسنجی 
و تولید علم، مستندســازی و کاربرد دانش همه مواردی هستند که بايد مستقیم و 
توســط همه کارکنان به انجام برسند و لذا جلب مشارکت آنان از اهمیت برخوردار 
بوده و رمز موفقیت اين برنامه است. بنابراين مدير مدرسه در مديريت منابع انسانی 
ابتدا بايد به ايجاد نگرش مثبت به اين برنامه و ضرورت آن در کارکنان توجه کند و 
سپس به افزايش انگیزه های آنان اعم از بیرونی و درونی توجه داشته باشد. مدير بايد 
بداند که مشــارکت کارکنان عامل اصلی موفقیت اين برنامه است، لذا بايد بتواند با 
تدابیر مناسب آنان را با اين برنامه درگیر کند و در اين راستا توجه به منافع کارکنان 
و توسعۀ فردی آنان می تواند عاملی تسهیلگر در افزايش مشارکتشان باشد. درنهايت، 
برای بروز خالقیت  و نوآوری در مدرســه مدير می بايست هزينۀ اشتباهات احتمالی 
را بپذيرد و به نوعی در اين زمینه امنیت شــغلی را برای معلمان فراهم کند. در اين 
باره می توان به صحبت های مشــارکت کنندۀ شمارۀ 7 اشاره کرد: »برای رشد علمِی 
همکاران راهنمايی آن ها بهتر از ارزيابی و تذکر اســت، لذا به جای ارزيابی مســتمر 
و تذکر و تغییرات گســتردۀ معلمــان ابتدا به آن ها کمک کنیــم و امکانات الزم و 
آموزش های الزم را ارائه دهیم تا در کار خود موفق باشند.« همچنین شرکت کنندۀ 
شــمارۀ 12 می گويد: »منابع انسانی مهم ترين رکن در اجرای اين برنامه اند، لذا بايد 
تمام تالش به کار گرفته شــود تا به نحو مناسب مديريت شوند و با برنامه همراهی 
کنند. در اين راســتا توجه بــه انگیزه های آنان و تقويت آن برای جلب مشــارکت 

حداکثری آنان از اهمیت ويژه ای برخوردار است.«
عامل مؤثر چهارم در اســتقرار مديريت دانش در مدرسه پس از فرهنگ سازی، 
گزينــش و آماده ســازی کارکنان و مديريت مؤثر آنان بــرای همراهی در برنامه، به 
برنامه ريزی و فراهم ســازی امکانات و زيرســاخت ها و تجهیزات مناسب در مدرسه 
بازمی گردد. بايد توجه داشت که اين عامل به عنوان عامل چهارم و بعد از ساير عوامل 
مطرح می شود و بدين معناست که استقرار مديريت دانش با خريد تجهیزات شروع 
نمی شــود، بلکه با ايجاد فرهنگ مناسب آغاز می شود و بايد به ترتیب عوامل توجه 
شود. بنابراين برای استقرار مديريت دانش در مدرسه برنامه ای جامع است که نگاهی 
يکپارچه و نظام مند داشــته باشد تا با توجه به استقرار همۀ گام های مديريِت دانش 
کل برنامه عملیاتی شــود. مثاًل اگر دانش ذخیره شود، ولی به کار گرفته نشود، فقط 
بخشی از مسیر طی شده است. درواقع اين ها گام های مرتبط به يکديگرند که با هم 
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معنا پیدا می کنند و بايد يک يکپارچگی در اين برنامه حاکم باشد که به برنامه ريزی 
و مهــارت و نگرش مدير بازمی گردد. از طرف ديگر، بايد طراحی فرايندها به گونه ای 
صورت گیرد که برنامه به صورت نظام مند پیش رود و کمتر قائل به افراد و نظارت ها 
و تذکرات باشــد. مثاًل، چنانچه فرايند طراحی اردو بدين صورت باشــد که بايستی 
از گزارش و نتايج ارزيابی اردوی مشــابه در دو ســال قبل استفاده شود خودبه خود 
دانش در برنامه های مدرسه مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراين در طراحی ساختار 
مدرسه و تدوين مقررات و آيین نامه ها بايد به اين موضوع توجه ويژه شود و درنهايت 
وجود تجهیزات و زيرساخت های الزم به خصوص استفاده از فناوری موجب تسهیل و 
تسريع در اين برنامه خواهد شد. برای  مثال، می توان به بخشی از مصاحبۀ نفر شمارۀ 
8 اشاره کرد: »استانداردها و آيین نامه ها و چک لیست ها تدوين و با فرايندها تطبیق 
داده شــود تا به صورت نظام مند برنامۀ مديريت دانش در مدرسه جاری گردد و اين 
از مهم ترين وظايف مديريت اســت. بايد فرايندهای نظارت و راهنمايی طراحی شود 
تا اين اتفاق به يک امر موردی و تصادفی تبديل نشــود.« يا مصاحبه کنندۀ شمارۀ 7 
می گويد: »تخصیص بودجه و منابع الزم برای يادگیری معلمان و استفاده از فناوری 
و تجهیز مدرســه به امکانات برای استقرار مديريت دانش ضروری است.« همچنین 
وی يادآور شد که »مديريت مدرسه عالوه بر اختصاص منابع الزم برای اجرای برنامۀ 
مديريت دانش در مدرســه خود شخصاً بايد بر اين برنامه نظارت داشته و مستقیماً 
گزارشات اجرای برنامه را دريافت نمايد و از طرفی با گفت وگو با معلمان انگیزۀ الزم 
را در آنان برای همراهی با اين برنامه ايجاد نمايد؛ چراکه بدون همراهی و مشارکت 

آنان برنامه اجرا نخواهد شد«.
با توجه به پژوهش های انجام شــده در اين زمینه، که در جدول 1 مرتب و آورده 

شده اند، می توان به نتايج زير اشاره کرد:
درزمینۀ عامل اول با عنوان فرهنگ سازمانی می توان گفت که مطالعات اداک و 
اداک )1398( در ابعاد توجه به عوامل فردی و عوامل ســازمانی، برارزاده و همکاران 
)1398( در بعد توجه به دانش، کیانفر )1397( در ابعاد فرهنگ سازمانی مناسب و 
افزايش آگاهی از مديريت دانش، صدری )1397( در بعد توجه به حذف موانع عدم 
وجود فرهنگ سازمانی مناسب، اسماعیلی )1396( و دارايی و نوه ابراهیم)2021( در 
بعد فرهنگ سازمانی دانش مدار و همچنین جهانديده و همکاران )2018(، پلگرينی 
)2020(، ادی نت و عبدالفتاح )2019( و حســینی و همکاران )1394( در بعد توجه 
به عوامل فرهنگی، دارايی )1390( در توجه به نگرش مديران به منزلۀ عامل فرهنگی 
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و گوپ و پاسیانت )2018( در بعد اشتراک گذاری دانش با اين بعد همخوانی دارد.
درزمینۀ عامــل دوم، يعنی ويژگی های کارکنان، می تــوان گفت که برارزاده و 
همــکاران )1398( در توجه به ويژگی کارکنــان، کیانفر )1397( در بعد يادگیری، 
صــدری )1397( و جهانديده و همکاران)2018( در بعد توجه به نیروی انســانی و 
حضور کارمنــدان متخصص و توانمند و آموزش ديده، اســماعیلی )1396( در بعد 
انگیزش کارکنــان، دهقانــی )1395( و کازاک )2021( در بعد انگیزش کارکنان، 
قاسمی نژاد و آذری )1395( در بعد توجه به تحصیالت معلمان، جعفريان و جعفريان 
)2020( در حضور معلمان با تفکر فلسفی، کیانفر )1397( در بعد يادگیری و دارايی 

و نوه ابراهیم)2021( در بعد توجه به عوامل انسانی مطابقت دارد.
درزمینۀ عامل ســوم، يعنی مديريت منابع انسانی، می توان گفت که برارزاده و 
همــکاران )1398( و جهانديده و همکاران )2018( در توجه به مديريت و رهبری، 
کیانفر )1397( در بعد تشريک مساعی و حفظ نیروهای دانشی، اسماعیلی )1396( 
در بعد ايجاد انگیزش در کارکنان، دهقانی )1395( در بعد اســتفاده از محرک های 
انگیزانندۀ دانشی، کازاک )2021( در بعد تشويق کارکنان در پذيرش مديرت دانش، 
حســینی و همکاران )1394( در بعد جلب مشارکت کارکنان، خديوی و همکاران 
)1389( در طراحی نظام پاداش و تشويق دانشی، رضايی و همکاران )2020( در بعد 
سرمايه اجتماعی، گوپ و پاسیانت )2018( در ابعاد مديريت منابع انسانی با عملکرد 
بــاال با هدف افزايش يادگیــری فردی، انگیزه و حفظ کارکنان برای کســب دانش 
و به اشــتراک گذاری دانش و دارايــی و نوه ابراهیم)2021( توجه به عوامل مديريتی 

همخوانی دارد.
درزمینــۀ عامــل چهارم، يعنــی برنامه محوری بــا نگرش نظام منــد، می توان 
گفت کــه اداک و اداک )1398( و جهانديده و همــکاران )2018( در بعد فناوری 
اطالعات، برارزاده و همکاران )1398( در ابعاد ســاختار سازمانی، منابع و تجهیزات، 
زيرســاخت ها، دسترســی به امکانات، حمايت سازمانی و سیاســت گذاری، کیانفر 
)1397( در بعد زيرساخت فناورانه و ابزار فناوری اطالعات، طراحی مجدد فرايندهای 
ســازمانی، پشتیبانی و حمايت مديران ارشد سازمان، صدری )1397( در بعد وجود 
زيرساخت های مناسب، اسماعیلی )1396( در ابعاد تدوين برنامۀ راهبردی مديريت 
دانــش و تأمین بســترهای نرم افزاری، دهقانی )1395( در ابعاد عوامل ســاختاری 
)شــامِل ارتباطات سازمانی پشــتیبان دانش، ساختار دانشی ســازمان، فرايندهای 
مديريت دانش(، عوامل زيرساختی )شامِل سخت افزار، نرم افزار، شبکه، مخازن دانش، 
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خط مشــی امنیت در مديريت دانش( و عوامل راهبردی )شــامِل اجتماعی ســازی، 
برونی سازی، ترکیب، درونی سازی(، کازاک )2021( در انتخاب زيرساخت و فناوری 
مناسب، حسینی و همکاران )1394( در ابعاد زيرساخت فناوری اطالعات و ساختار 
ســازمانی، دارايی )1390( در ابعاد تأمین منابع، فناوری اطالعات و برنامۀ محوری و 

پلگرينی )2020( در بعد عوامل نظام مند همخوانی دارد.
از مطالب باال می توان نتیجه گرفت که برای استقرار مديريت دانش در مدارس، 
عالوه بر توجه به ايجاد فرهنگ سازمانی مناسب که به اهمیت مديريت دانش و تعامل 
و اشــتراک گذاری دانش می پردازد و توجه به طراحی فرايندهای مناســب و تأمین 
زيرساخت های الزم در مدرسه، دو عامِل اصلی در اين برنامه دخیل اند که عبارت اند از: 
اول( نگاه يکپارچه و دوم( کارکنان و معلمان مدرسه؛ لذا بايد به نحو مناسب انتخاب و 
آماده شوند و در فرايند استقرار مديريت دانش با مديريت مناسب از تالش و مشارکت 

آنان در محقق شدن و بهره مندی از نتايج اين برنامه موفق عمل کنند.
آنچه در اين پژوهش بیش از پژوهش های مشــابه به آن توجه شد توجه به نگاه 
نظام مند و يکپارچه به اســتقرار مديريت دانش و همچنین توجه به منابع انســانی 
مدرســه بهمنزلۀ مهم ترين عامل در استقرار مديريت دانش است. بنابراين مهم ترين 

پیشنهادهای پژوهشگر برای استقرار مديريت دانش در مدرسه به قرار زير است:

  در عامل فرهنگ سازمانی:
توجیه کارکنان و معلمان نســبت به اهمیت دانش و يادگیری و همچنین 

اهمیت همکاری و تسهیم دانش؛
توجیه کارکنان و معلمان نســبت به اهمیت مديريت دانش و نقش آن در 

موفقیت و توسعۀ کارکنان و نیل به اهداف مدرسه؛

  در عامل ویژگی های کارکنان: 
توجــه به هدفمندی و انگیزش و يادگیرندگی و پذيرش کارکنان در هنگام 

جذب؛
آماده سازی همکاران ازطريق توانمندسازی و ارائۀ آموزش های الزم به آنان، 

به خصوص در زمینه های تفکر نقاد، مستندسازی و فناوری؛

  در عامل مدیریت منابع انسانی: 
تعیین اهداف حاصل از استقرار مديريت دانش به کمک همکاران؛
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برنامه ريزی برای اســتقرار مديريت دانش در مدرسه به کمک و با همراهی 
همکاران؛

تبیین انتظارات و وظايف برای پیشــبرد برنامه و ايســتادگی برای حصول 
نتايج مطلوب و مورد انتظار.

تشــکیل گروه های علمی و شوراها و تشکل های همکاران برای ايجاد بستر 
گفت وگو و تبادل نظر برای انتقال دانش و تجارب و تولید دانش بومی؛

خطرپذيری و تفويض اختیار مناســب و گسترده به همکاران و صف برای 
بروز خالقیت و پیاده سازی ايده های جديد؛

ايجاد امنیت شغلی برای همکاران.

  در عامل برنامۀ محوری با نگرش نظام مند: 
تأمین زيرساخت ها و امکانات و منابع موردنیاز؛

استخدام نیروی انسانی موردنیاز؛
طراحی يکپارچه و نظام مند مراحل و فرايندها؛

طراحی ساختار ســازمانی مناسب و تدوين مقررات و دستورالعمل ها برای 
اجرای کامل برنامه؛

حضور و حمايت مستقیم مدير مدرسه.
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