
 97 -40، ص  7911، بهار 71پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663  

http://www.Joas.ir 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 چکيده

کارکنان آموزش و کاربست مدیریت دانش در بین  های روش شناساییوهش حاضر، پژ هدف

روش این تحقیق از نوع کیفی که در آن از رویکرد پدیدار شناسی باشد. میپرورش شهرستان اسکو 

 .انتخاب شدند دبیران آموزش و پرورش شهرستان اسکوشرکت کنندگان از میان  استفاده شد.

شرکت کننده انجام گرفت. روش اصلی جمع  71که با  می باشدمونه گیری مبتنی بر هدف روش ن

 7کالیزی . روش تجزیه و تحلیلمی باشدآوری داده ها مصاحبه های بدون ساختار و عمیق 

داده های بدست آمده از تجزیه و تحلیل . می باشدراهنمای فعالیت پژوهشگر در این مطالعه 

کاربست مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان اسکو در شش مولفه مصاحبه ها پیرامون 

و توسعه دانش جمع دانش ، بکارگیری دانش  ، انتقال دانش، تولیددانش ذخیرهدانش،  کسب

لعه، های این مطاا توجه به یافتهب گردید. آوری شد و  با استفاده از روش کالیزی تجزیه و تحلیل

و انتقال دانش در آموزش و پرورش شهرستان  دانش ذخیرهدانش،  کسبهای میزان کاربست مؤلفه

گیری دانش ، بکار تولیدهای میزان کاربست مؤلفه لیواسکو در حد مطلوب و قابل قبول می باشد 

طبق گفته های کارکنان در . و توسعه دانش در حد نامطلوب و غیرقابل قبول می باشددانش 

د و بکار گرفته نمی شود و هیچ وقت توسعه داده نمی شود آموزش و پرورش اسکو دانش اصال تولی

ضمنا در آموزش و پرورش اسکو دانش ذخیره، کسب و به دانش آموزان انتقال داده می شود. 

موزش و آدر بین کارکنان  و توسعه دانشدانش ، بکارگیری دانش  تولیدبنابراین تبیین اهمیت 

  .باشدضروری میپرورش شهرستان اسکو 

 .آموزش و پرورش ،های کاربست، مدیریت دانش روش :يديکل نواژگا
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 مقدمه
های ارتباطات و رایانه، الگوی رشد های برتر در جهان، به ویژه در زمینهمیالدی با پیشرفت سریع فناوری 7311از دهه 

ترین سرمایه جایگزین میالدی دانش به عنوان مهم 7331اقتصادی جهان به طور اساسی تغییر کرد و به دنبال آن، از دهه 

 (.2،2174،93)یو و همکاران های پولی و فیزیکی شدسرمایه

های فناوری و دانش و درصد یافته 11که در قرن بیستم،  ایگونهبه، رشد دانش بسیار سریع بوده، شدنجهانیدر عصر 

شود؛ این در حجم دانش دو برابر می درصد تمام دانش و اطالعات فنی در جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم 31نیز 

توسط آن، کمتر از چهار سال است. انطباق با تغییرات محیط رقابتی نیازمند اجرای اثربخش استراتژی محالی است که عمر 

این تحول، . شودیمدر محیط ناپایدار و پیچیده امروز، دانش به عنوان یک دارایی ارزشمند شناخته  مدیریت دانش هستند.

شده است. تغییر در عملکردهای مدیریت امری « مدیریت دانش»وکار با نام های جدیدی در مدیریت کسبایجاد نگرشباعث 

انطباق با تغییرات محیط رقابتی  نیز انواع موسسات به منظور بقا و توسعه خویش و . از این رواست ناپذیراجتنابضروری و 

د، کننبنابراین کسانی که مدیریت دانش را به عنوان مخاطره تلقی می د.ستننیازمند اجرای اثربخش استراتژی مدیریت دانش ه

های مبتنی بر دانش اشاره . دیدگاه(4392111،، 9)کینق و همکارانی آن را از دست خواهند دادریکارگبهمزایای حاصل از 

یاری شوند. بسو پایداری مزیت رقابتی می ها، منجر به نوآوریهای کلیدی سازماندارایی عنوانبهدارند که منابع ذهنی )فکری( 

از یک طرف  هاسازماندانند. بسیاری از از مدیران و متفکران علم مدیریت این دوره را شروع جدیدی برای مدیریت دانش می

ریت یهای دانش با تمرکز بر عملیات مدهای حاصل شده در مدیریت دانش، از داراییکنند که با استفاده از موفقیتتالش می

برداری نمایند. از طرف دیگر بومی کردن تحقیقات خارجی در زمینه گذاری زیاد در تکنولوژی اطالعات بهرهدانش و با سرمایه

موضوع مورد تحقیق و کاربردی سازی آن از جمله مواردی است که با توجه به اهمیت و ضرورت تحقیق از نظر صاحبنظران، 

 (.4،2175،74)بچینا و همکاراند.کنالزام انجام آن را دو چندان می

باشند. برخی از این های متعددی میها و دستیابی به اهداف خود دارای منابع و داراییها برای انجام مأموریتسازمان

ها بسیار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب مزیت رقابتی سازمان نقش محوری دارند. دانش برای تمام منابع و دارایی

نظران علم مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و ها است، به طوری که صاحبها از جمله این منابع و داراییسازمان

 (. 2179،57، 5)وانگ و همکاران دانندسرمایه پولی می

و  کار و سرمایهمعتقد است که در اقتصاد امروز دنیا، دانش منبعی همانند و در عرض سایر منابع تولید مانند  1پیتر دراکر

در واقع دانش تنها منبعی در سازمان است که در اثر استفاده،  .روددار عصر حاضر به شمار میزمین نیست، بلکه تنها منبع معنی

 ها، اقداماتها، دیدگاهها، دستورالعملاین دانش در رویه .شودنه تنها از ارزش آن کاسته نشده، بلکه بر ارزش آن نیز افزوده می

 یابد که به محصوالت و خدمات ارزشمندی تبدیل شود.می صمیمات سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر و ت

کار است. توانایی سازمان برای خلق  محور، پذیرش نوآوری به عنوان یک فرایند کسب وتنها روش خلق ارزش در اقتصاد دانش

 .(2172،44، 1آن بستگی دارد )کارل ویگ های فکری(ت منابع انسانی )داراییآوری، منابع فکری و خالقیارزش به فرایند نو

که سازمان از طریق آن به ایجاد سرمایه حاصل از فکر و اندیشه اعضا  داندیممدیریت دانش را فرایندی 1بوکویتز و ویلیام

یک استراتژی با استفاده از افراد، فرایندها و تکنولوژی در پی  عنوان بهپردازد. مدیریت دانش و دارایی مبتنی بر دانش می

 دیاب ی سازمانی را جهت رقابت و تولید ارزش ارتقا بخشد. از این روهاتیظرفتسخیر و سازمان دادن دانش است، به صورتی که 

مل عوا ریو سا یکار یهاانیها، جررفتار افراد، ندها،یبلکه در مورد فرا ست،ین یدانش صرفاً درباره فناور تیریکه مد میبدان

خصوص به فناوری اطالعات  نیا . درست است که درشوندینم فیتعر است که صرفاً بر حسب فناوری اطالعات یگرید
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، 3مالهوترا)انجام داد  توانیها مبرنامه نیا یاجرا قیدانش را صرفاً از طر تیریکه مد مییبگو میتوانیاما نم م،یازمندین

2111،719.) 

ی است که به سمت بدست آوردن دانش، گرایش دارند. عبارات بسیاری برای بیان فرآیند گردآوری و تولید دانش، فرآیند

این فرآیند به کار رفته است از جمله: کسب، جستجو، تولید، خلق، ذخیره سازی و بازیابی که همه این عبارات دارای یک ریشه 

ارگیری دانش موجود است، همچنین بهبود استفاده از دانش موجود و افزایش مشترك هستند. خلق دانش جدید حاصل به ک

های ذخیره سازی و بازیابی اثربخش، سازمان را برای تسریع اثربخشی کسب دانش جدید جنبه کلیدی این فرآیند است. مکانیزم

فرصتهایی را برای  کسب اطالعات از خارج از فروشگاه و کارکنان داخلی، سازند.و سادگی دسترسی به دانش، توانمند می

دانشی که جدیداً کسب شده است با دانش  ترکیب .سازدفراهم می شرکتها به منظور ترکیب مجدد دانش و خلق دانش جدید،

 (.2113،714ارتقا دهد)چن و هانق،می تواند انبار دانش سازمانی را  ،موجود

و برون قاید جمعی یا عادات اخالقی مربوط به توسعه ی آموزش در میان افراد و یا واحدهای درون تسهیم دانش به ع

ها، اطالعات ( معتقدند که تسهیم دانش، انتقال سازمانی و فناورانه داده7333. از سوی دیگر، ادل و گریسون)گرددمی سازمان بر

دانش، بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراك گذشتن قدرت است که گیرد. ظرفیت سازمان برای جابجایی و دانش را در بر می

باشد. از این رو، دانش باید به دقت و به سرعت در سراسر سازمان و یا حوزه های سازمانی توزیع ی موفقیت سازمان میالزمه

 شود)همان منبع(.

ه ملی دانش گرایش دارند. بطور کلی بهای مدیریت دانشی هستند که به سمت کاربرد عفرآیند بکارگیری دانش، فرآیند

(، بیان نمودند که کاربرد موثر دانش کمک 7331خروجی های بکارگیری اثربخش دانش، توجه کمی شده است. داونپورت )

 کرده است که شرکت ها کارایی خود را بهبود داده و هزینه های خود را کاهش دهند)همان منبع(.

. برخی از این باشندیمتعددی م یهاییدستیابی به اهداف خود دارای منابع و دارا و هاتیها برای انجام مأمورسازمان

بسیار ارزشمند و راهبردی هستند که برای کسب مزیت رقابتی سازمان نقش محوری دارند. دانش برای تمام  هاییمنابع و دارا

م مدیریت، دانش را جایگزین نهایی تولید، ثروت و که صاحبنظران عل یطوراست، به هاییاین منابع و دارا یها ازجملهسازمان

همچنین پیتر دراکر معتقد است که در اقتصاد امروز دنیا، دانش منبعی همانند و در عرض سایر منابع . دانندیسرمایه پولی م

ر دانش تنها منبعی د. در واقع رودیعصر حاضر به شمار م داریتولید مانند کار و سرمایه و زمین نیست، بلکه تنها منبع معن

، هاهیاین دانش در رو .شودیسازمان است که در اثر استفاده، نه تنها از ارزش آن کاسته نشده، بلکه بر ارزش آن نیز افزوده م

والت که به محص ابدیی، اقدامات و تصمیمات سازمانی مستقر و مستتر است و زمانی اهمیت بیشتر مهادگاهیها، ددستورالعمل

ار وکعنوان یک فرایند کسبمحور، پذیرش نوآوری بهتنها روش خلق ارزش در اقتصاد دانش ارزشمندی تبدیل شود.و خدمات 

ستگی آن ب فکری( یهایی، منابع فکری، و خالقیت منابع انسانی )دارایاست. توانایی سازمان برای خلق ارزش به فرایند نوآور

 (.2177،295، 71)چوی و همکاران .دارد

شوند. ایجاد دانش شامل توسعه دانش جدید یا و کسب دانش بوسیله سازمان شروع می تولیددانش با  یریتفرآیند مد

باشد. تمرکز این مرحله از مدیریت دانش روی دانش افراد درون سازمان جایگزینی دانش موجود در یک مفهوم جدید می

در مقایسه با ایجاد دانش، کسب دانش شامل جستجو، تشخیص و ترکیب دانش ارزشمند که اغلب بیرون  (2114)نوناکا،باشدمی

 یهای دانش باید دانش را به حافظهمکانیزم ،. بعد از اینکه دانش ایجاد یا کسب شد(2113،203)هابر،شوداز سازمان است، می

ها و هگیرد که بوسیله گروای الکترونیکی سازمان را در بر میی سازمانی دانش ذخیره شده در مخزنهسازمانی ببرند. حافظه

. برای اینکه (2111)امگا،آیدها از ارتباطاعات درون و برون سازمانی و مشاغل سازمانی، خدمات و محصوالت بدست میتیم

ش از تباط هدفمند داندانش بر روی سازمان تاثیرگذار باشد باید بین شرکتها و کارکنان تسهیم شود. تسهیم دانش شامل ار

شامل ارتباط هدفمند دانش از فرستنده به دریافت  در درون سازمان و توزیع دانشی شناخته شده فرستنده به دریافت کننده

شود، به منظور تسهیل و ایجاد دانشی که به دیگران تسهیم یا منتقل می. باشدمی در برون سازمانی شناخته شده کننده
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شود. در واقع بکارگیری دانش به عنوان فرایند یکپارچه سازی دانش در محصوالت و خدمات تعریف ه مینوآوری به کار گرفت

 (.2008،431تا برای سازمان مزیت رقابتی پایدار ایجاد شود)کینق، شود تا از طریق آن ارزش ایجاد شودمی

پایش  و وکار کسب فرایندهای به دانش مدیریت فرایندهای اتصال جهت مدلی ارائه»( در تحقیق با عنوان 7931مظفری )

نمایند،  استفاده دانش از مدیریت خود وکار کسب فرآیندهای بهبود جهت در که هایی بیان کردند که سازمان« دانش مدیریت

فرآیندهای  و وکار کسب استراتژیک اهداف بین ارتباط برقراری جهت وی همچنین در تحقیق خود مدلی.باشند می تر موفق

 در دانش سنجش مدیریت برای هایی شاخص به توان می آن از استفاده با نهایت در که است کرده تدوین دانش مدیریت

 پرداخت. آن موفقیت میزان و سازمان

« رقابتی مزیت کسب در فکری های سرمایه و دانش مدیریت نقش »( در تحقیق خود با عنوان 7935علیقلی و همکاران )

سرمایه های فکری در کسب مزیت رقابتی شرکت سایپا پرداختند و نتایج حاصله تاثیر مثبت  به بررسی نقش مدیریت دانش و

 و معنادار مدیریت دانش، سرمایه های فکری و ابعاد آن ها را بر کسب مزیت رقابتی نشان داد.

یر ،چشم انداز تغی( در تحقیقی درباره آمادگی برای مدیریت دانش،پشتیبانی و حمایت از تغییر 7934) سهرابی  و دارمی

 ،فرهنگ دانش ،ساختار و زیر ساخت را بعنوان عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش شناسایی کرده اند.

،به این نتیجه دست  "بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری کارکنان در سازمانها "( با هدف7939عالمه و زارع )

یم و معنی داری وجود دارد و هر دو بطور مستقیم و غیر مستقیم بر عملکرد یافتند که بین مدیریت دانش و نواوری رابطه مستق

 سازمانی تاثیر می گذارند.

( رابطه بین مدیریت دانش و بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی درمانی شهر زنجان را 7932ربیعی و همکاران)

ی شهر درمان –و بهبود عملکرد پرستاران در مراکز آموزشی مورد مطالعه قرار دادند.نتایج نشان داد بین وضعیت مدیریت دانش 

 زنجان رابطه معنی داری وجود دارد.

( تحقیقی با عنوان میزان کاربست مدیریت دانش در بین کارکنان کتابخانه های دانشگاهی 7937) حسین زاده و همکاران

ی از آنست ی تحقیق حاکهایافته انجام داده اند. و بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل هیسینق

 نشر متوسط، از ترپایین حد در 51/2 با دانش یذخیره متوسط، از باالتر 11/9 با دانش خلق هایمؤلفه کاربست میزان که

 .بود متوسط از باالتر حد در 72/9 با دانش کارگیری به و متوسط باالتر حد در 11/2 با دانش

نشان داد که بین مولفه سه گانه  "بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نواوری سازمانها"با هدف  (7937) رجبی دانالو

 مدیریت دانش و همچنین بین رویه ها و نواوری همبستگی مستقیم و معنی داری وجود دارد.

ین نتیجه رسید که ها به ا در مقاله ای تحت عنوان مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمان (7911) دهقان نجم

سازمان باید جوی را بوجود آورد که تبادل آشکار دانش و نوآوری در آن مورد تاکید قرار گیرد که کارکنان تمایل بیشتری برای 

 تبادل دانش نوین خود با یکدیگر و نیز کاربرد آن داشته باشند.

 "ازمانیکی در سژبررسی تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بر فرآیند نوآوری تکنولو "با عنوانتحقیقی  (7911بیگلری) -

ذارند. گنشان داد که قابلیت های مدیریت دانش تاثیر یکسانی بر نوآوری نمی تحقیقدر دانشگاه مازندران انجام شده است. نتایج 

 ما تاثیر معنادار تبدیل دانش بر نوآوری تایید نگردید.گرداوری و بکارگیری دانش تاثیر معناداری بر نوآوری دارند. ا همچنین

نشان دادند که "بررسی سیستم های مدیریت دانش و توسعه مزیت های پایدار  "به منظور (:2171آدامز و المونت )

 سیستمهای مدیریت دانش در توسعه نوآوری هایی که به مزیت پابدار منجر می شود،نقش دارند .

منظور بررسی مدیریت دانش منابع انسانی و نوآوری دریافت که بین مدیریت دانش و نواوری در  به (:2171اسکار بروگ)

 سازمان رابطه معنی داری وجود دارد و این دو با مسائل مربوط به مدیریت منابع انسانی هم پوشانی دارند.

ك عملکرد مدیریت دانش است، ارائه دانیم واقعا چه چیزی محرای را با عنوان آیا می( مقاله2175) 77همکارانو یو  -

دند. بررسی نمورا  مدیریت دانششان با عملکرد کردند. آنها هفت محرك اصلی عملکرد مدیریت دانش را معرفی کردند و روابط

وان های تیم مدیریت دانش به عن، پاداش و فعالیتمدیریت دانشها نشان داد که گرایش به یادگیری، کیفیت سیستم یافته
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نی دار با عملکرد مدیریت دانش سازمان، کیفیت دانش و رضایت کاربران دانش دارند. عارتباطی م ،های مدیریت دانشمحرك

های مدیریت دانش دارند. به عالوه همچنین فعالیت تیم مدیریت دانش و سیستم پاداش اثرات معنی داری بر دیگر محرك

 .بر فعالیت تیم مدیریت دانش داردظهور مدیریت دانش در سازمان اثر معنی دار و مثبتی 

نشان دادند که نوآوری سازمان بدون یکپارچگی "بررسی مدیریت اطالعات و تولید دانش "با هدف  (:2174) بادی و شریف

 دانش و یکپارچگی دانش بدون اتصال کامل و سازگاری و سپس پویایی نمایش اطالعات تجاری بدست نمی آید.

پژوهشی در دانشگاه سیتی هنگ کنگ و به منظور شناسایی عوامل کلیدی در موفقیت  در (:2179خلیفه و وانیسا )

 اوریفن سیستمهای مدیریت دانش به این نتیجه رسیدند که عوامل زیادی از جمله فرهنگ سازمانی ،زیر ساختهای سازمانی،

 های سازمانی و افراد از جمله عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش می باشد.

در تحقیق خود به منظور بررسی مدیریت دانش در چشم انداز ظرفیتهای سازمان نشان دادندکه  (:2177گلد و همکاران)

 .مدیریت دانش رویکردی است که دانش و مهارت سازمانی را به منظور ایجاد ارزش و ارتقای اثربخشی تقویت میکند

 یسازمان یدانش بر اثربخش تیریمد تیو قابل نانهیکارافر شیراگ راتیتاث یبه بررس یقی( در تحق2177)کلی و همکاران  -

 شیکه گرا افتندیدر قیتحق نی. آنها در ااندپرداخته یوانیسازمان تا 7111 نیدر ب یاجتماع هیسرما یکنندگ لیبا نقش تعد

ارد. و سازمان د یاثربخش یو در کل رو ندیفرا ودر محصول  یبر نوآور یر مثبتیدانش تاث تیریمد یتهایو قابل نانهیکارافر

 لیرا تعد یسازمان یدانش بر اثربخش تیریمد یها تیو قابل نانهیفرآکار شیگرا ریتاث یاجتماع هیکه سرما افتندیدر نیهمچن

 کند.   یم

ر د "یسازمان یدانش بر اثر بخش یریخلق و بکارگ یندهایفرآ ریتاث"با عنوان  یقیتحق (2171) دوگانوا و همکاران -

وده است. ب نیچهار کشور کانادا لبنان، سنگاپور و چ یبانکها ق،یتحق نیا یدانشگاه مونترال کانادا انجام شده است. جامعه آمار

 ریداشته است اما خلق دانش تاث ینوآور یبر اثر بخش یمعنادار ریدانش تاث یریبدست آمده نشان داده است که بکارگ جینتا

 نداشته است.  ینوآور یبر اثربخش یمعنادار

( در تحقیقی روابط بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد و فرآیند ایجاد دانش را در بین 2113)  یانگ هوی لی و همکاران -

کارآفرینان در تایوان را مورد بررسی قرار دادند.نتایج نشان داد که تاثیر مستقیم گرایش کارآفرینانه و عملکرد نسبت به زمانی 

ینانه از طریق فرآیند ایجاد دانش روی عملکرد تاثیر می گذارد کمتر است. در نتیجه گرایش کارآفرینانه به که گرایش کارآفر

 طور مثبتی با عملکرد ارتباط دارد و فرآیند ایجاد دانش نقش  واسطه ایی را ایفا می کند.  

ارس، بهبود کیفیت خدمات آموزشی مزایای بکارگیری فرایند مدیریت دانش در آموزش و پرورش، ارتقا دانش دبیران مد

با استفاده از مولفه های مدیریت دانش و انتقال دانش به دانش آموزان و افزایش رضایت دانش آموزان می باشد. دغدغه اصلی 

 اساییشن های کاربست مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان اسکو می باشد. هدف اصلی تحقیق محقق شناسایی روش

کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اسکو میباشد. پس بنابراین سوال اصلی پژوهش ت مدیریت دانش در بین کاربس روشهای

 های کاربست مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان اسکو کدامند؟ اینست: روش

. دهدیمارائه  اههیرومدیریت دانش بدین دلیل اهمیت دارد که روشی را برای درك روشن و جامع از ابتکارات مدیریت و 

دشواری  رغمیعلتوانند های دانشی میشوند، سرمایههای ملموس با شکست مواجه میدر بکارگیری سرمایه هاشرکتزمانی که 

-ها حیاتی باشند. متاسفانه امروزه توجه چندانی به سرمایهسازمان بلندمدتشدن، برای رشد، نوآوری، عملکرد و بقای در کمی

ها باعث کارکنان سازمان و مدیریت آن 72های فکریها نشده است. عدم توجه به سرمایهیادگیری و مدیریت آنهای انسانی، و 

(، که 7937)رضائیان، ها شده استعقب ماندن سازمان از دنیای رقابتی و عدم نوآوری، خالقیت، پیشرفت و ... در این سازمان

که آموزش و پرورش از متولیان و مجریان آموزش بوده و در با توجه به اینباشند. آموزش و پرورش نیز از این امر مستثنی نمی

لق ها و خسزایی دارند، ولی توجه چندانی به دانش و تجربیات کارکنان خود و یادگیری آنبهبود و پیشرفت آموزش نقش به

موزش آ در دانش مدیریت ه است. تأکیدها نداشته و این امر باعث عقب ماندن از دنیای رقابتی در بین سایر کشورها شدنوآوری

یران مدارس بین دب داخل دبیران مدارس، بین ترنزدیک ، توسعه و بکارگیری دانش جهت بهبود روابط تولید، ترویج و پرورش،
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 آموزشی در مدارس با استفاده از مولفه های کیفیت خدمات بهبود و دانش آموزان رضایت میزان افزایش یانگیزه با مدیران و

  .باشدمی مدیریت دانش

 ینب ترنزدیک ، توسعه و بکارگیری دانش جهت بهبود روابط تولید، ترویج آموزش و پرورش، در دانش مدیریت تأکید

 کیفیت خدمات بهبود و دانش آموزان رضایت میزان افزایش یانگیزه با مدیران مدارس بین دبیران و داخل دبیران مدارس،

 کاربست مدیریت های روش هدف اصلی تحقیق شناسایی. باشدمی اده از مولفه های مدیریت دانشدر مدارس با استف آموزشی

 کارکنان آموزش و پرورش شهرستان اسکو می باشد.دانش در بین 

 

 ابزار و روش تحقيق
ک ی شناسی، مناسب ترین روش برای شناخت عمیق تجربه و معنای رپدیدااین مطالعه با روش پدیدارشناسی انجام شد. 

رویکرد پدیدار شناسی با آشکار ساختن ماهیت معنی نهفته در تجربیات سر وکار دارد. هدف است.  مفهوم پیچیده و چند بعدی

پژوهشگر، درك معنی تجربه به همان صورتی که فرد تجربه کرده است، می باشد. درحقیقت پدیده شناسی، به روشن 

ر د.توصیف صحیح آن می پردازد و معنی وحدت پیداکردن منظور به پدیده، یک زنده ی تجربه ی جوهره یا ساختار کردن

 طالعه،م آید. ابزار می شمار به ابزار یک خود کیفی خاصی استفاده نمی شود. درواقع پژوهشگردر مطالعه مطالعات کیفی از ابزار

 .(7913،44)دانایی فرد و کاظمی، دومی ش مطرح مصاحبه جریان در که است سؤاالتی

 دبیران آموزش وشرکت کنندگان از میان  این تحقیق از نوع کیفی که در آن از رویکرد پدیدار شناسی استفاده شد. 

شرکت کننده انجام گرفت. روش  71که با  می باشدمونه گیری مبتنی بر هدف روش ن .انتخاب شدند پرورش شهرستان اسکو

مصاحبه های کیفی از انعطاف پذیری برخوردارند و  می باشد.ق اصلی جمع آوری داده ها مصاحبه های بدون ساختار و عمی

براساس داده های به دست آمده در جریان تحقیق تغییر می کنند. روایی و پایایی مطالعه حاضر ریشه در چهار محور ارزش 

 واقعی، کاربردی بودن، تداوم و مبتنی بر واقعیت بودن داشت. 

 

 روش تجزیه و تحليل اطالعات
ویکرد پدیدار شناسی توصیفی در ر .می باشدراهنمای فعالیت پژوهشگر در این مطالعه  79کالیزی تجزیه و تحلیلروش 

بارات مهم عیا  سپس بیانیه ها .کالیزی ابتدا توصیف شرکت کنندگان در مطالعه خوانده می شود تا درکی از کل به دست آید

تم ها ا ی معانی تدوین شده به صورت مضامین .دوین می شوندیا تم فرموله عبارات مهیا  معانی از بیانیه ها .استخراج می شوند

 .ودتدوین می شیا  ساختار اساسی پدیده فرموله .برای هر یک از تم ها توصیف مفصلی نوشته می شود .سازماندهی می شوند

است  فته های حاضر مشابه تجربیاتیآیا یا"سرانجام برای اعتبار بخشی، شرکت کنندگان نتایج آنالیز را ارزشیابی می نمایند 

 (.                                                                                      7913)دانایی فرد و کاظمی، "که آنان داشته اند؟

مام اطالعات، : مروری بر تمی باشدشامل هفت مرحله  "کالیزی "ها بر اساس مدل پیشنهادی روش تجزیه و تحلیل داده

قرار دادن معانی فرموله شده در داخل دسته ها و شکل دادن مضامین  ایجاد معانی فرموله شده، بیرون کشیدن جمالت مهم،

 ،ساعی ارسی) قابلیت پیگیریو  بازگشت به منظور تعیین اعتبار ،ایجاد یک توصیف روایتی مختصر در درون دسته های مختلف،

                                                    (.                                                                                                                           7935،مهدیزاده اقدم

 

 یافته ها 
نفر فارغ التحصیل مقطع کارشناسی  1دکتری و  نفر از آنها دانشجوی مقطع 2سال که  45میانگین سنی مشارکت کنندگان 

نفر فارغ التحصیل مقطع کارشناسی بودند. داده های بدست آمده از تجزیه و تحلیل مصاحبه ها پیرامون کاربست  1ارشد و 
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، دانش ، انتقال دانش، تولید دانش ذخیرهدانش  ،  مدیریت دانش در آموزش و پرورش شهرستان اسکو در شش مولفه کسب

 و توسعه دانش جمع آوری شد و  با استفاده از روش کالیزی تجزیه و تحلیل گردید.ارگیری دانش بک
  

 باز براساس بخشی از یك مصاحبه ريیك نمونه از کدگذا:   1جدول 
 

که در آن فضا و شرایط الزم برای انجام کار پژوهشی  است، مکانی دانشیبه نظرم مدرسه ای که دارای فرهنگ و جوسازمان 

و می  دهستننوآورانه . معلمان دارای آزادی عمل در انتخاب و تولید محتوای آموزشی دتوسط معلمان وجود دارو دانشی 

استفاده می  دانش نوین. معلمان و کارکنان جهت حل مسایل حرفه ای و کاری خود از دهای خود را بروز دهن دانش دنناتو

و حامی طرح ها و ایده های نا معمول در مدرسه است. او از نقد و انتقادهای . مدیر محیط مدرسه را عاری از ترس نموده دکنن

سازنده معلمان و کارکنان استقبال می کنه و نقد و انتقاد را وسیله ای برای رفع ضعف های خود و دستیابی به موفقیت 

. دت های حرفه ای آنان اعتماد دارو به قضاو د. او با سعه صدر به انتقادهای کارکنان گوش میدهاندمدرسه و کارکنان می د

برنامه عملیاتی و اجرایی مدرسه را پیش از تصویب نهایی و اجرایی کردن ،آن را در معرض نقد و اصالح قرار می دهد. او 

که معلمان و کارکنان احساس داشتن محیط کاری آرام و با نشاط را تجربه می  دفضا و محیطی را در مدرسه ایجاد می کن

. افراد در دمورد احترام هستن دانشیو افراد  محسوب می شود و نوآور بودن ارزش دانشمدرسه ای این چنین . در دکنن

 .بهتر می شوند دانشیهای  چنین محیطی تشویق به آزمایش کردن شیوه های جدید انجام کار به شیوه

 

 کد هاي باز استخراج شده در این نقل قول:  2جدول 
 

آزادی عمل معلمان در انتخاب و تولید محتوای آموزشی  -2؛ به شیوه دانشی برای انجام کار پژوهشیوجود شرایط الزم  -7

وجود محیط ایمن و عاری از ترس و محیط  -4برای حل مسائل کاری و حرفه ای؛  مدیریت دانشاستفاده از -3نوآورانه؛ 

اعتماد به قضاوت -1ای سازنده معلمان و کارکنان؛ استقبال از نقد و انتقاده-5مشوق طرح ایده های نوآورانه در مدرسه؛ 

نوین و  دانشی تشویق افراد به انجام شیوه های -1وجود محیط کاری با نشاط و آرام؛ -1های حرفه ای معلمان و کارکنان؛ 

 ...نوآورانه کار و

 

 و کد منتخب یا مقوله نهایی ري محوي کدگذار ريگي چگونگی شکل- ٣جدول 
 

 کد منتخب کد محور کد باز

 به وسیله معلمان و کارکنان؛ مدیریت دانشهای  کاربست یافته -

 جهت حل مسایل حرفه ای خود؛ مدیریت دانشاستفاده معلمان از تحقیق به ویژه -

 فراهم بودن فضا و شرایط الزم در مدرسه برای انجام پژوهش؛ -

 حرفه ای خود دانشبه انجام پژوهش جهت توسعه  دانشیترغیب معلمان و کارکنان  -

فرهنگ 

دانش 

 محوری

 فرهنگ دانشی

 سازمان دانشی

 

 مدرسه دانشیها و ابعاد فرهنگ و جو سازمان  مولفه– ٤جدول 
 

 کد منتخب کد محور کد باز

توسط معلمان و کارکنان؛ استفاده مدیریت دانشی کاربست یافته های  -

جهت حل مسایل حرفه ای خود؛  مدیریت دانش معلمان از پژوهش بویژه

فراهم بودن فضا و شرایط الزم در مدرسه برای انجام پژوهش؛ ترغیب 

 .حرفه ای خوددانش معلمان و کارکنان نوآور به انجام پژوهش جهت توسعه 

دانش رهنگ ف

 محوری

فرهنگ دانشی و جو 

سازمانی دانشی و  

 نوآورانه مدرسه
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آزادی عمل معلمان در انتخاب و تولید نوآورانه محتوای آموزشی؛ ارزش 

؛ وجود فرهنگ دانشیبودن نوآوری و احترام گذاشتن به معلمان و کارکنان 

اشتراك دانش، تجربه و ایده های خالقانه میان معلمان؛ ترغیب کار تیمی و 

 .اعتماد بین فردی در مدرسه

فرهنگ دانشی و  

 حامی نوآوری

 دانشیهای 

فرهنگ دانشی و جو 

سازمانی دانشی و 

 نوآورانه مدرسه

حساس آزادی نمودن معلمان و کارکنان در دریافت و ارایه داده ها در ا

مدرسه؛ احساس داشتن محیط کاری آرام با شوخ طبعی و نشاط؛ اعتماد 

داشتن معلمان و کارکنان به یکدیگر و گشودگی در روابط؛ دادن زمان الزم 

برای فکر کردن و شرح ایده های جدید؛ تجربه کردن لذت از کار و به افراد 

 معناداری آن در مدرسه

جو گشودگی و 

 اعتماد متقابل

فرهنگ دانشی و جو 

سازمانی دانشی و 

 نوآورانه مدرسه

دخالت دادن افراد در هدف گذاری و تصمیم گیری های نوآورانه مدرسه؛ 

احتمالی، خطا و اشتباه وجود جو ایمن در مدرسه برای پذیرش شکست 

کردن به عنوان فرصت های یادگیری؛فراهم بودن محیط بدون ترس و حامی 

های نامعمول در مدرسه؛ وجود ارتباطات شفاف در سرتاسر  طرح ایده

 مدرسه؛ترغیب افراد به آزمایش کردن شیوه های نوین انجام کار

جو خالق و 

 حامی نوآوری

 های دانشی

فرهنگ دانشی و جو 

نی دانشی و سازما

 نوآورانه مدرسه

 استقبال معلمان و کارکنان از نقد و انتقاد های سازنده؛ نقد و انتقاد را وسیله

ای برای رفع ضعف ها و دستیابی به موفقیت دانستن؛ در معرض نقد قرار 

دادن برنامه عملیاتی مدرسه پیش از تصویب نهایی توسط مدیر؛ اعتماد رهبر 

 .های حرفه ای و نقد همکاران از برنامه های خودآموزشی مدرسه به قضاوت 

فرهنگ نقد و 

نقد پذیری 

 دانشی

فرهنگ دانشی و جو 

سازمانی دانشی و 

 نوآورانه مدرسه

 

 ها محدودیت
مشارکت کنندگان در بیان تجارب مربوط به کاربست های مدیریت دانش احساس راحتی نمی کردند و با اینکه در این 

حین مصاحبه خاموش می شد، ولی باز هم در برخی شرکت کنندگان آثار نگرانی به چشم میخورد  مواقع ضبط دیجیتالی در

 که این امر ممکن است در پاسخ دهی آنان تاثیرگذار بوده باشد.

 

 نتيجه گيري
و انتقال دانش در آموزش و پرورش  دانش ذخیرهدانش،  کسبهای های این مطالعه، میزان کاربست مؤلفها توجه به یافتهب

توسعه  ودانش ، بکارگیری دانش  تولیدهای میزان کاربست مؤلفه لیوشهرستان اسکو در حد مطلوب و قابل قبول می باشد 

طبق گفته های کارکنان در آموزش و پرورش اسکو دانش اصال تولید و بکار . دانش در حد نامطلوب و غیرقابل قبول می باشد

ی شود و هیچ وقت توسعه داده نمی شود ضمنا در آموزش و پرورش اسکو دانش ذخیره، کسب و به دانش آموزان گرفته نم

پرورش  آموزش ودر بین کارکنان  و توسعه دانشدانش ، بکارگیری دانش  تولیدبنابراین تبیین اهمیت انتقال داده می شود. 

( در تحقیقی که با عنوان میزان کاربست مدیریت دانش در 7937حسین زاده و همکاران) .باشدضروری میشهرستان اسکو  

بین کارکنان کتابخانه های دانشگاهی و بیمارستانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر اساس مدل هیسینق انجام 

اربست میزان کدادند، بدین نتیجه رسیدند که میزان کاربست مولفه های خلق دانش، نشر دانش و بکارگیری دانش باال ولی  

( پیرامون کاربست 7937مولفه ذخیره دانش پائین می باشد. نتایج تحقیق حاضر با یافته های تحقیق حسین زاده و همکاران)

 مولفه های بکارگیری ، نشر و  تولید دانش و ذخیره دانش همسو نمی باشد.
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