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Abstract 
Given the importance of acquiring knowledge and applying it in 
empowerment and efficiency of human resources in organizations and given 
that a large part of the knowledge required by employees within the 
organization and with other employees or in organizational documents and 
procedures, the purpose of this research was to identify the factors and 
methods of knowledge sharing in schools; therefore, knowledge is provided 
to the staff and circulated by them in schools and causes their ability and 
school productivity. In this research, the qualitative research approach and the 
data method of the systematic foundation have been used. The statistical 
population of the study was professors of education and elite educational 
agents in the Ministry of Education and in Tehran schools. Theoretical 
sampling method was used and 16 people were interviewed to reach 
theoretical saturation. Open, axial and selective coding methods were used to 
analyze the interviews. The validity of the interview was assessed by experts 
and its reliability was confirmed by an intra-subject agreement between the 
two coders. Three factors of individual factors, organizational factors and 
human resources training have been identified and selected as selection codes 
and 13 factors have been identified as core codes. 

Keywords: Knowledge Management, Teacher Empowerment, 
Knowledge Sharing, Human Resource Training, School Productivity. 
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 دانش در مدارس  میتسه يهاروش
 یمنابع انسان يجهت توانمندساز

 حمید رحیمیان
ن، تهرا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یآموزش تیریو مد يزیرگروه برنامه اریدانش

 رانیا
 

 

 رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،یآموزش تیریمد يدکترا يدانشجو  نیزر درضایحم

 چکیده
 با و هامانساز در انسانی منابع کارآیی و توانمندسازي در آن کارگیري به و دانش کسب اهمیت به توجه با

 اسناد رد یا و کارکنان سایر نزد در و سازمان درون کارکنان نیاز مورد دانش از عظیمی بخش اینکه به توجه
 گذارياشتراك و تسهیم هايروش و عوامل شناسایی براي پژوهش این است، موجود سازمانی هايرویه و

 در آنان توسط و گرفته قرار کارکنان اختیار در دانش آن کمک به تا است گرفته صورت مدارس در دانش
 پژوهش درویکر از پژوهش این در گردد. مدارس وريبهره و آنان توانایی موجب و گردیده جاري مدارس

 کارگزاران و تربیت و تعلیم اساتید پژوهش آماري جامعه است. شده استفاده مندنظام بنیادداده روش و کیفی
 استفاده نظري گیرينمونه روش از اند.بوده تهران مدارس در و پرورش و آموزش وزارت در آموزشی نخبه
 از هاصاحبهم تحلیل و تجزیه براي ایم.رسیده رينظ اشباع به تا گرفته انجام مصاحبه نفر 16 تعداد با و شده

 و شد سنجیده خبرگان توسط مصاحبه روایی شد. استفاده انتخابی و محوري و باز کدگذاري روش
 عوامل عاملِ سه گرفت. قرار تأیید مورد کدگذار دو بین موضوعیدرون توافق بوسیله نیز آن اعتمادپذیري

 کدهاي عنوان به هم عامل 13 و انتخابی کدهاي عنوان به انسانی ينیرو تربیت و سازمانی عوامل فردي،
 اند.شده مشخص و شناسایی محوري

 تیریدممعلمان،  يتوانمندساز ،یمنابع انسان تیدانش، ترب میتسه ،مدارس يوربهره ها:کلیدواژه
 دانش
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 مقدمه
خود را  ها نتوانندسازمانی است که به سرعت در حال تغییر است و چنانچه یدنیاي امروز دنیا

با تغییرات بیرونی تطبیق دهند، بدلیل تغییر نیازهاي مشتریان و عدم تطابق خدمات و 
ا ناامید و ر هاآنمحصوالت ارائه شده با نیازهاي تغییر یافته و در حال تغییر مشتریان خود، 

اهند داد، لذا رویگردان کرده و جایگاه خود را در بازار کسب و کار و خدمات از دست خو
ناسایی کنند بینی و یا حداقل شتوانند پیشباید تالش کنند که اوالً تغییرات محیطی را اگر می

 و در قدم دوم خود را با این تغییرات هماهنگ نمایند.
و چنانچه  گردداین تغییرات منجر به تعریف نیازهاي جدید و متفاوت براي مشتریان می

ستفاده کند براي خود ایجاد فرصت کرده است و در غیر این یک سازمان از این تغییرات ا
صورت این تغییرات براي او تبدیل به یک تهدید خواهد شد. در این میان دانش یگانه ابزاري 

تواند براي یک سازمان به عنوان مزیت رقابتی در این عرصه قلمداد شده و به است که می
). بدین دلیل مدیریت 1994، سنگه( ی کمک کندسازمان در تطبیق خود با شرایط متغیر بیرون

دانش به معناي شناسایی دانش مورد نیاز و جذب و بکارگیري آن در سازمان از اهمیت 
هایی موفق خواهند بود که بتوانند اي برخوردار خواهد شد و در این عرصه سازمانالعادهفوق

ار دهند. بنابراین یک سازمان دانش مورد نیاز و ضروري را به سرعت در اختیار کارکنان قر
هاي بصورت پیوسته و متناسب با تغییرات محیط بیرونی و نیازهاي درونی باید توانایی

گیري و انجام امور ایجاد هاي جدیدي براي تصمیمکارکنان خود را توسعه داده و ظرفیت
نیاي ین دنماید تا بتواند خودش را با تغییرات محیطی وفق دهد و در غیر این صورت در ا

یزي رماندگی شده و نهایتاً حذف خواهد شد. انتشار دانش در واقع برنامهمتغیر، دچار عقب
براي در دسترس قرار دادن دانش مورد نیاز سازمان است تا در موقع نیاز در اختیار کارکنان 

شار دانش تهاي روزانه خود بتوانند بازدهی بیشتري داشته باشند. انقرار گیرد تا آنان در فعالیت
به معناي گردآوري تجارب موفق درون سازمان و ثبت و در اختیار گذاشتن آن است و در 

 هاي دانشی خود توجه داشته وواقع تضمینی براي این موضوع است که سازمان به اندوخته
کند که این اندوخته در زمان مناسب در اختیار فرد مناسب قرار ریزي میاي برنامهبه گونه
گذاري دانش، به معناي تدوین مراحلی است که یک مؤسسه به کمک آن اشتراكگیرد. 

کند و شامل شناسایی منابع دانش درون سازمان و مراحل، ذخائر دانشی خود را مدیریت می
 .)Patil, 2016(انتقال آن به دیگر کارکنان است 
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 بع انسانیمدارس نقطه شروع تحول در جامعه هستند. مدارس با تمرکز بر آموزش منا
باشند. به آموزان میمورد نیاز براي رشد و توسعه کشور، نیازمند توجه به رشد و تعالی دانش

ن آموزاهاي موجود در حل مشکالت دانشهمین دلیل مدارس نیازمند بکارگیري از تجربه
ند هستآموزانی مواجه جانبه آنان دارند. مدارس هر ساله با دانشو سعی بر رشد و تعالی همه

باري از تجربه براي معلمان و مربیان را در بردارد. آموزان کولهکه مواجهه با هر یک از دانش
عدم استفاده مطلوب از این دانش، منجر به تکرار تجربیات ناموفق و عدم استفاده مجدد از 

 .)Chu et al., 2011( هاي موفق خواهد شدتجربه
ت مردم نسبت به عملکرد آموزش و پرورش و با توجه به مطالب فوق و به دلیل حساسی

عدم رضایت آنان از وضعیت فعلی مدارس در کشور، ضرورت پرداختن به این پژوهش 
آموزان از اهمیت باالیی برخوردار گردد. شیوه عملکرد مدارس براي اولیاي دانشروشن می

راي آموزان باست از طرفی محیط به شدت در حال تغییر است و به تبع آن نیازهاي دانش
هاي تطبیق با این محیط متغیر هم در حال تغییر است، لذا مدارس، هم در محتوا و هم در شیوه

آموزشی باید بتوانند خودشان را با این دنیاي متغیر هماهنگ نمایند و دانش یگانه ابزار براي 
 هاي مدارس است.روز شدن و اثربخشی برنامهمدیریت این تغییر و به

اي دانش نظري آکادمیک بوده و همچنین تجارب گرانبهایی را در طول معلمان دار
ر هاي مؤثاند و از تلفیق دانش نظري و تجارب عملی، به روشهاي خدمت کسب کردهسال

هاي بهینه بصورت فردي اند که این روشهاي خود دست پیدا کردهو کارآمدي در فعالیت
ن درسه از این دانش انباشته محروم خواهد شد و ایقابل استفاده بوده و با بازنشستگی معلم، م

ها از جمله مدارس در مواجهه با دانش ضمنی همکاران است که بیماري مزمنِ همه سازمان
نتوانسته آن را از انحصار فرد به یک دانش عمومی سازمانی تبدیل کند. لذا مدارس از جنبه 

ان خود وضعیت مناسبی ندارند. هاي فردي کارکنگذاري دانشعدم مستندسازي و اشتراك
نداشته  هاست، وضعیت مطلوبیبه همین دلیل در دنیایی که دانش یگانه مزیت رقابتی سازمان

رسه به بست، تبدیل مدرفت از این بنوري قابل قبول برخوردار نیستند و راه برونو از بهره
انش در واقع تسهیم د باشد.دانش در مدرسه می تسهیمیک سازمان دانشی و استقرار فرآیند 

گذاري دانش میان کارکنان و در مدرسه است و استقرار این فرآیند در فرآیند اشتراك
وري مدرسه خواهد گردید بنابراین هدف این پژوهش یافتن مدرسه منجر به افزایش بهره
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در ادامه به بیان مبانی نظري پژوهش  گذاري دانش در مدارس است.هاي اشتراكروش
 پرداخته شده است.
رساند تا به یافت، انتخاب، ها یاري میفرآیندي است که به سازمان 1مدیریت دانش

ظیر حل هایی نها بپردازند که براي فعالیتسازماندهی، انتشار و انتقال اطالعات و تخصص
. )Patil, 2016( گیري ضروري استمیمریزي استراتژیک و تصمسئله، یادگیري پویا، برنامه

هاي مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یک فرد، گروه یا سازمان کلیه فعالیت 2انتشار دانش
 .)2011، نیلسن( شودبه فرد، گروه یا سازمان دیگر فرآیند انتشار یا تسهیم دانش نامیده می

تر ها، دانش و یا به تعبیر بهیگانه مزیت رقابتی و رمز موفقیت سازمان. محورشسازمان دان
). بنابراین دانش باید در سازمان و میان 1994، سنگهباشد (توانایی یادگیري زودتر از رقبا می

هاي شخصی خود را تقویت نمایند و سپس کارکنان جاري بوده و همه کارکنان اوالً قابلیت
افزایی اتفاق بیفتد یعنی کارکنان یاد بگیرند که چگونه با هم کار کنند تا از همفراگیري تیمی 

وري سازمان بیش از پیش افزایش یابد. براي اینکه سازمان ما ها، بهرهصورت گرفته در تیم
محور تبدیل شود ابتدا باید با مسائل مربوط به این موضوع در سازمان آشنا به سازمان دانش

 پردازیم:ها با آن مواجه هستند میا به برخی از مسائل دانشی که سازمانشویم. در اینج
داند و دانش مرتبط با ا ین دانیم پاسخ یک مشکل سازمانی را چه کسی میآیا می-

موضوع در نزد چه فرد یا افرادي است که با مراجعه به آنها بتوان راه حل مشکل را فرا 
 گرفت؟

ها، دانش نزد مشتریان، دانش نزد پیمانکاران و روشهآیا منابع دانش بیرونی مثل ب-
 هاي مرتبط دیگر شناسائی شده و در جایی نگهداري و به سهولت در دسترس هستند؟دانش
دانیم تا به حال چقدر هزینه خرید دانش تکراري که قبًال توسط خودمان تهیه و آیا می-

 تولید شده بود و یا خریداري کرده بودیم، شده است؟
دانیم چقدر دانش و سرمایه متناسب با آن با از دست رفتن هر یک از افراد آیا می-

 رود؟متخصص سازمان از بین می
دانیم آنها در آینده به چه دانشی دسترسی آیا از وضعیت دانشی رقباي خود آگاهیم و می-

 پیدا خواهند کرد؟
 و به چه دانشی نیاز داریم. دانیمدانیم که چه چیز را نمیاز همه مهمتر آیا اصالً می-

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. knowledge management 
2. disseminating knowledge 
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ه کند. حال وقتی گفتها و سؤاالت شبیه این، وضعیت دانشی سازمان را مشخص میاین
ها را محور است بدین معناست که به این سؤاالت توجه کرده و پاسخشود سازمانی دانشمی
هاي تا و فعالیداند و از طرف دیگر در رابطه با دانش سازمانی و استفاده از آن در فرآیندهمی

 توان به موارد زیر اشارهکند که از آن جمله میسازمانی به برخی نکات کلیدي توجه می
 کرد:
محوري به معناي استفاده از دانش در حل مسائل و مشکالت سازمانی است در دانش-

 محور، مبناي حل مسائل لزوماً استفاده از دانش سازمانی نیست.حالیکه در سازمان غیر دانش
محور بودن به معناي وجود یک فرهنگ باز و اشتراکی است که در آن براحتی دانش-

 دهند.افراد دانش خود را در اختیار همکاران قرار می
سرویسی دانشی در سازمان است محور بودن به معناي وجود یک فرهنگ سلفدانش-

 ر وي قرار دارد.که دانش و اطالعات مورد نیاز هر فرد براحتی و به اندازه در اختیا
محوري به معناي وجود یک رهبر دانشی در سازمان است. رهبري که دانش را به دانش-

 باشد.اي را قائل میعنوان یک ارزش و دارایی پذیرفته و براي آن جایگاه ویژه
 شود که اشتباه استمحوري در سازمان قلمداد میاز طرف دیگر برخی موارد به عنوان دانش

 توان به این موارد اشاره کرد:آنها میکه از جمله 
 محوري نیست.کورکورانه بدنبال دانش رفتن به معناي دانش-
 محوري نیست.داشتن تعداد زیادي گزارشات، کتاب و مستندات به معناي دانش-
 ود.شمحور نمیتحصیالت، مدرك و یا سواد باالتر لزوماً به معناي بروز رفتار دانش-

 در ادامه مورد بررسی قرار گرفته اند: دانشیهاي کارکنان ویژگی
هاي الزم براي انجام امور کارکنان دانشی کارکنانی هستند که از دانش و تجارب و مهارت

نمایند. از آنجا که دانش و یادگیري هاي خود از آن استفاده میبرخوردار بوده و در فعالیت
). لذا این کارکنان که دانش 1994، سنگه( سرمایه سازمانهاست نزودتر از رقبا مهمتری

ند چون باشسازمانی را در اختیار داشته و یادگیرنده هستند مهمترین سرمایه هر سازمانی می
د. بنابراین باشتجلی دانش به عنوان مزیت در فهم و استفاده از آن توسط کارکنان دانشی می

به  کارکنان دانشی نسبتشناخت کارکنان دانشی و نیازهاي آنان از اهمیت برخوردار است. 
ه نکات توان بکارکنان سنتی داراي نقاط متمایز فراوانی هستند که از جمله مهمترین آن می

 زیر اشاره کرد:
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تنها به کار در محیط فیزیکی سازمان بسنده نکرده و کار خود را از هر محیطی پیگیري  −
 را دارند.رسانند چون توان کار از خارج محیط سازمانی و به سرانجام می

به کار در ساعت مشخص سازمانی قائل نبوده و داراي انعطاف در ساعات کاري  −
 هستند.
 اي انجام داده و متکی به تجهیزات سازمانی نیستند.کار خود را با هر وسیله −
محور بوده و به جاي تمرکز صرف روي داده و ورودي به کسب نتایج قابل نتیجه −

 قبول توجه دارند.
خود را تعریف کرده و خود را محدود به نردبان رشد سازمانی  مسیر رشد شخصی −

 کنند.نمی
شده و قابل سازيمحدود به کارهاي از قبل تعریف شده نبوده و کارهاي شخصی −

 تعریف را انجام خواهند داد.
 اطالعات خود را مخفی نکرده و به راحتی در اختیار دیگران قرار خواهند داد. −
ز دانش داراي اعتماد به نفس بوده و کم سرو صدا نیستند و بدلیل توانایی استفاده ا −

 هاي مؤثر مانند کارشناس و مدیر و رهبر گروه قرار گیرند.توانند در نقشمی
 کند.هاي تعاملی استفاده میبه جاي تمرکز صرف بر اتوماسیون اداري، از فناوري −
 پردازد.ها تمرکز نکرده و به یادگیري میبر دانسته −
 پردازد.آموزشی سنتی سازمان بسنده نکرده و بدنبال منابع جدید دانش می به منابع −
 نقشه دانش سازمان −

هاي فکري و دانشی منظور از نقشه دانش سازمانی، یک نمایش تصویري از سرمایه
کند، می سازمان است. نقشه دانش عالوه بر این که به سازماندهی دانش سازمان کمک

د، ها کجا هستنها براي سازمان حیاتی هستند، این دانشدانش تواند نشان دهد که کداممی
 هایی است؟یابند، و شکاف دانش سازمان شما در چه حوزهچگونه جریان می

نقشه دانشی سازمان باید به دوازده سؤال کلیدي پاسخ گوئیم که پاسخ به براي ترسیم بوم
کند. این سؤاالت به شرح زیر نقشه کمک تواند به ما در ترسیم این بوماین سؤاالت می

 هستند:
 توان در سازمان به دانش مورد نیاز دسترسی پیدا کرد؟عرضه دانش: چگونه می −
 دانش مورد نیاز: دانستن چه دانشی مورد نیاز است؟ −
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سود مورد انتظار از دانش: هدف از این دانش چیست و براي چه چیزي مورد استفاده  −
 گیرد؟قرار می

 تواند دانش را درخواست کند؟کسی و چگونه میدرخواست دانش: چه  −
 مشتریان دانش: چه کسی و یا چه کسانی به این دانش نیاز دارند و چرا؟ −
 درجه دانش: چه بازخوردي براي این دانش ارائه شده است؟ −
 توان دانش را انتقال داد؟انتقال دانش: چگونه می −
 د؟دارنده دانش: چه کسی یا کسانی این دانش را دارا هستن −
گذاري این دانش چه سودي براي افراد خواهد گذاري دانش: به اشتراكاشتراك −

 داشت؟
 ترویج و تبلیغ دانش: چگونه دانش موجود را تبلیغ کنیم؟ چگونه دانش را پیدا کنیم؟ −
هاي دانشی هاي صریح موجود چه هستند؟ حوزهدانش موجود: مستندات و دانش −

 موجود چه هستند؟
بدست آوردن دانش چقدر است؟ چه منابع مالی و انسانی مورد هزینه دانش: هزینه  −

 ).1400نیاز است؟ (اسالمی، 
ها ارائه شده است که در اینجا به موردي که به بحث ما بنديدر مورد دانش، انواع طبقه

 بندي کرده است:) دانش را به دو نوع تقسیم1383شود. پوالنی (مربوط است اشاره می
توان آن را شنید، لمس کرد، به کار برد، در مورد آن گفتگو می. کار)الف) دانش صریح (آش

ها، کرد و از همه مهمتر قابل ثبت و نوشتن است. انواع اسناد سازمانی، قوانین، بخشنامه
ها و فیلم و عکس و مستندات سازمانی از این نوع دانش هستند که قابل ها، رویهنامهآئین

 ت.استفاده، انتقال و استناد اس
تجارب شخصی افراد است که در ذهنشان قرار داشته و براي . ضمنی (نهان) ) دانشب

دیگران مستتر است، این دانش وابستگی زیادي به احساسات و تعهدات و تجارب افراد دارد 
و در ذهن آنان نقش بسته و شکل گرفته و معموًال قابل استفاده توسط دیگران نیست مگر 

 تبدیل شود.اینکه به دانش صریح 
گذاري گیرد و سپس با اشتراكدر واقع ابتدا دانش بصورت نهان و در نزد افراد شکل می

همین  شود. سپسآن و گفتگو روي آن و پیرایش و پاالیش آن به دانش صریح تبدیل می
دانش صریح توسط افراد به کار گرفته شده و در پی آن تجارب جدید و دانش نهان جدیدي 
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توان گفت که دانش نهان و آشکار این چرخه همواره ادامه دارد. پس می گیرد وشکل می
 در یک چرخه ودر حال تکمیل یکدیگر هستند.

ها به بررسی استقرار مدیریت دانش هاي انجام شده، در اکثر پژوهشدر بررسی پژوهش
ر اها پرداخته شده و عوامل کلی مؤثر در این استقربه عنوان یک مفهوم کلی در سازمان

، ها و منابع، توسعه فناورياند که این عوامل به فرهنگ سازمانی، زیرساختشناسائی شده
هاي کارکنان و مدیریت و رهبري در سازمان وابسته هستند. اما بصورت تخصصی در مهارت

هاي آن کمتر پژوهشی انجام گرفته است که این نشان مورد اشتراك و انتشار دانش و روش
هاي با موضوعات تخصصی توجه بیشتري ه در آینده باید به پژوهشدهنده این است ک

 شود.صورت گیرد. در ادامه به دو پژوهش اشاره می
) در پژوهشی با عنوان ساختار سازمانی و انتشار دانش در 2014(میش لوپتون و بیه

 هاي چندملیتی؛ در چهار شرکت بزرگ در صنایع فناوري اطالعات، ارتباطات از راهشرکت
ه نتایج اند کگذاري رسمی و غیررسمی پرداختهافزار و هوافضا به بررسی اشتراكدور، نرم
دهند که سه شکل انتشار دانش عبارتند از متمرکز و توسط ستاد مرکزي، توسط نشان می

ی داد که ساختار رسمها نشان میواسطه و انتشار دانش در واحد بدون واسطه. همچنین یافته
 گردد.تگی موجب تسهیل انتقال دانش میبا ایجاد وابس

سازي و حفظ فرهنگ تسهیم دانش از طریق ) پژوهشی با عنوان: پیاده2013(تیلور 
هاي مدیریت دانش: رویکرد رهبري مشترك را انجام داده است. ایشان در این تحقیق به تیم

بتنی بر م بررسی تأثیر تیم مدیریت دانش بر بکارگیري رهبري اشتراکی و توسعه فرهنگ
گذاري دانش پرداخت. براي استقرار مدیریت دانش در سازمان باید تیم مدیریت اشتراك

به شرح ذیل است: استفاده از اصول رهبري  هاآنین ترمهمدانش وظایفی را بعهده بگیرد که 
اشتراکی، تسهیم وظایف مربوط به رهبري سازمان در میان اعضاي تیم مثل ایجاد فرهنگ 

گذاري دانش در درون سازمان، تشویق و ایجاد انگیزه در میان کارکنان براي اشتراك
سازي دانش ضمنی، افزایش همکاري گروهی میان اعضاي تیم همراهی با برنامه، مستند

هاي مدیریت دانش، ایجاد تعامل و همفکري میان رهبران تغییر در سازمان و تدوین استراتژي
 .باشدمدیریت دانش در سازمان می
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 روش
ویژه ه هاي کیفی ببراي این پژوهش از یک رویکرد پژوهش کیفی استفاده شد، زیرا روش

ند دهند بسیار مفید هستکنند میدر کشف معنایی که مردم به رویدادهایی که تجربه می
هاي اساتید مدیریت و بنیاد براي بررسی دیدگاه). این مطالعه از روش داده1998، اميمر(

 وپرورش (وزراء وهاي دولتی تهران و متخصصان وزارت آموزشتربیتی در دانشگاهعلوم 
معاونین وزیر) و نخبگان بخش خصوصی، در مورد طراحی الگوي استقرار مدیریت دانش 

بنیاد سیستماتیک در مدارس استفاده کرده است. در این پژوهش از روش نظریه داده
Strauss and Corbin )2007ها شود. در این روش، گردآوري و تحلیل داده) استفاده می

احبه شود و به مصشود. تحلیل با نخستین مصاحبه آغاز میبه صورت یک درمیان انجام می
یابد. دلیل آن هم این است که شود؛ و این روند تا رسیدن به اشباع ادامه میبعدي منجر می

 ل صورت گرفته، سؤاالت بهینههاي گردآوري شده و تحلیپس از هر مصاحبه بر اساس داده
اس آن شونده بعدي بر اسشده و در صورت نیاز تغییر کرده و مصاحبه بعدي و حتی مصاحبه

 شود.انتخاب می
نفر از استادان و متخصصان وزارت  16هاي عمیق با براي این مطالعه، مصاحبه

داد تا بتواند ار میطور مستمر مورد بررسی قررا به هاوپرورش انجام شد. محقق دادهآموزش
اده ها پیکنندگان درك درستی داشته باشد. در هر مرحله مصاحبههاي شرکتاز دیدگاه

تا  گشتکنندگان عرضه میشد و به شرکتشدند و مفاهیم موجود در آن استخراج میمی
مطمئن باشیم که برداشت ما منطبق بر منظور آنان بوده است. سپس بر اساس مطالب پیاده 

شد آوري شده مشخص میسؤاالت جدیدي مطرح شده ونقاط ضعف اطالعات جمع شده،
د کننده بعدي را بر حسب نیاز تحقیق انتخاب کنیم و بعکرد که شرکتو این به ما کمک می

 کردیم.از مصاحبه با وي همین مسیر را دوباره تکرار می
ذاري محوري و ها از طریق کدگذاري باز، کدگدر طرح پژوهش مذکور، تحلیل داده

یه در زنظراشود و به عرضه پارادایم منطقی یا تصویر تجسمی کدگذاري گزینشی انجام می
 پردازد.حال تکوین می

در ضمن در برخی از مدارسی که با مدیران و معلمان آنان مصاحبه انجام گرفت بصورت 
فاده در و استعملی فرآیندهاي مربوط به مدیریت دانش انجام گرفته بود که قابل مشاهده 
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رابطه وجود داشت که مورد هایی در اینها و دستورالعملنامهتحقیق بود. همچنین آیین
 بررسی قرار گرفت.

مدت با موضوع تحقیق، ارائه توضیحات مفصل و غنی محقق به کمک درگیري طوالنی
و داوري  ها، کنترل بیرونیکنندگان در مورد یافتهها، دریافت نظر شرکتشوندهبه مصاحبه

الی خود هاي احتمها و روشنگري محقق در مورد سوگیريدو نفر از نخبگان نسبت به یافته
 ش داد.کنند) را کاهتهدیدات مربوط به اعتبار (محققان از اصطالح روایی درونی استفاده می

شود)، در هاي کمی به آن پایایی گفته میبراي افزایش قابلیت اعتماد (که در پژوهش
برداري مفصل و دقیق، ارائه دستورالعمل هاي زیر استفاده شد: یادداشتیق از روشاین تحق

شوندگان، توصیف دقیق شرایط انجام پژوهش براي افزایش دقت پژوهش مصاحبه به مصاحبه
 ها.هاي پیاده شده از مصاحبهشوندگان نسبت به موارد و مقولهو دریافت نظر مصاحبه

 هایافته
به  ها بررسی گردیده است.شوندهشناختی مصاحبههاي جمعیتویژگی در این قسمت ابتدا

ها از تحصیالت دانشگاهی باالیی برخوردار بوده و اکثر شوندهجهت تحصیالت، مصاحبه
هاي آنان از میان استادان دانشگاه هستند. به جهت رشته تحصیلی هم تقریباً همگی در رشته

و تربیت،  ریزي درسی، فلسفه تعلیمآموزشی، برنامه مرتبط با تعلیم و تربیت مانند مدیریت
آموزش تطبیقی و مدیریت آموزش عالی تحصیل کرده بودند و تنها یک نفر دکتراي عمران 
داشت. به جهت سوابق کاري هم سعی شده بود از افراد با سابقه قابل قبول براي مصاحبه 

گین اشته باشند بطوري که میاندعوت شود تا تجربه و دانش کافی در موضوع مورد بحث را د
سال بود. به جهت شغلی هم ترکیبی از افراد مختلف شامل اساتید  20سابقه آنها بیش از 

دانشگاهی، کارگزاران وزارتخانه، مدیران آموزشی مدارس، معلمان مدارس، مدیران و 
دگان کنناساتید مؤسسات آموزشی و با تکیه بر مدارس انتخاب شدند بطوري که اکثر شرکت

 سابقه همکاري با مدارس را داشتند.
 کنندگان ارائه گردیده است.خالصه اطالعات آماري شرکت 1در جدول 
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 اطالعات آماري شرکت کنندگان .1جدول 
 درصد فراوانی مطلق گروه متغیر

 تحصیالت
 کارشناسی ارشد
 دانشجوي دکتري

 دکتري  
 رشته تحصیلی

 انسانی مرتبطعلوم 
 فنی مهندسی

 سن
 سال 40کمتر از 

 سال 50تا  40
 سال 50بیش از   

 سوابق فعالیت
 سال 15کمتر از  

 سال 25تا  15 
 سال 25بیش از   

 شغل

 تدریس در دانشگاه  
 تدریس در مدرسه

 همکاري با وزارتخانه 
 مدیر مدرسه و مجتمع آموزشی 
 کار در بخش مؤسسات آموزشی 

ل متنی تبدیل شده به فایکنندگان را از فایل ضبطهاي شرکتبعد از اینکه پژوهشگر پاسخ
م در گا هاي روایتی تبدیل کرد. این دومینها را به فایلکرد، با تصفیه این متون آن

بهتري  ها براي دركهاي کیفی است که شامل تغییر ساختار گزارش دادهوتحلیل دادهتجزیه
آوري شده است. پژوهشگر، براي به حداقل رساندن پیچیدگی اطالعات، هاي جمعاز داده

 هاي روایتیصورت فایلها را بهکنندگان را خالصه کرد و آنتوضیحات اولیه شرکت
 .نوشت

ن خط ها پس از خواندشده از مصاحبههاي کیفی، متون استخراجوتحلیل دادههبراي تجزی
ی معنادار هاي متنبه خط، کدگذاري شد. این کدگذاري با هدف تبدیل متن مصاحبه به بخش

هاي مربوط به یک موضوع یا ایده شود. در این فرآیند، محقق به دادهتر انجام میو کوچک
شد.  بنديها، طبقهد. سپس، این کدها بر اساس شباهت آنگذارمی» برچسب یا کد«خاص 

اده از ها) کدگذاري که با استفهاي (مقولهبندينویسی از طبقهدر این قسمت از مطالعه، پیش
اي خام حاصل هبندي دادهطور قیاسی براي طبقهآمده بود، تهیه شد و بهدستمطالعات قبلی به
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ده از شهاي تهیه بندي) جدید به کار رفت. طبقه(مقولههاي بندياز مصاحبه براي طبقه
مک کند. الزم ها با تحقیقات قبلی کهاي تحقیق و مقایسه آنتواند به یافتهتحقیقات قبلی می

پژوهش بصورت مستقل بررسی شده و  سؤالبه ذکر است که هر یک از کدها در پاسخ به 
 ته است.مورد توجه قرار گرف سؤالدر صورت ارتباط با آن 

 بینیم.ها و نظرات برخی از شرکت کنندگان را میهایی از مصاحبهدر زیر گزیده

ه در انتشار ترین نقطوارد انتقال داده شود. مهمسازمانی به مربیان تازهباید الگوي تربیتی و فرهنگ
مناسب دانش مدرسه در شروع همکاري است و در هنگام ورود فرد به سازمان در یک دوره زمانی 

تواند طوالنی هم باشد دانش انباشته مدرسه به ترتیب اولویت و با روش مناسب به این افراد که می
توان آن را نوعی تربیت نیروي انسانی برشمرد همچنین باید امکان مشاوره منتقل خواهد شد که می

هاي و دورهو راهنمایی بر اساس دانش موجود در مدرسه به کلیه مربیان فراهم شود. کارگاه 
 آموزشی، و جلسات گفتگو روي مبانی و رویکردها نیز از ابزار دیگر انتشار دانش در مدرسه هستند.

شرط الزم براي انتشار دانش آن است که همکاران دانش ایجاد شده را مفید و ضروري احساس 
انع انتشار خود م سازي دانشِ غیرکاربردي و غیر قابل استفاده براي همکاران،کنند بنابر این ذخیره

آن به معناي واقعی است لذا باید توجه داشت که در فرآیند ذخیره مواردي براي نگهداري و ورود 
شوند. به بانک اطالعاتی انتخاب شوند که از نگاه گروه داوري مورد استفاده و مفید تشخیص داده می

ورت خیره شده باید عاملی باشد تا بصالبته در مرحله بعد هم میزان رجوع و تأیید و استفاده از موارد ذ
هوشمند این موارد در دسترس جستجوگر قرار گیرند تا ضعف ممیزي اولیه جبران شده و کاربر 

 اي مواجه شده است.احساس کند که در مراجعه به بانک با موارد قابل استفاده

سترده و اثر ارتباط گمثابه شبکه باشد تا در در سازمان باید ارتباطات تسهیل شود و سازمان به 
جانبه دانش بتواند در مدرسه جریان یافته و در اختیار همه قرار گیرد. رقابت افراد درون سازمان همه

مانع توزیع و جذب دانش است لذا باید رقابت را از بین برد یا آن را مدیریت کرده و تبعات آن را 
نش، شرط اساسی انتشار دانش است. هاي نگهداري داکنترل نمود. امکان دسترسی ساده به محیط

شده از اهمیت باالیی برخوردار است. افراد باید از همچنین ایجاد انگیزه در استفاده از دانش ذخیره
آموزان و موفقیت مدرسه برخوردار باشند و بدانند که رسانی به دانشتعهد کافی براي خدمت
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مائی شود به راهنعاملی است که باعث میموفقیت مدرسه در گرو موفقیت همه همکاران است و این 
 دیگران و در اختیار قرار دادن دانش سازمانی به دیگران بپردازند.

هاي در جلسات باید مأموریت داده شود که بر اساس تجربیات مدرسه و مطالعه اسناد موجود، طرح
لبته این گیرد ا جدید ارائه شود تا دانش موجود در مدرسه بصورت سیستماتیک مورد استفاده قرار

موضوع نباید مانع خالقیت افراد گردد لکن توجه به تجارب گذشته امري ضروري است. سیستم 
شده در سایت طراحی شود تا خبرِ آخرین مطالب ذخیره شده به افراد رسان و ارسال دانش ثبتپیام

انش طرحی دگذاري بخشی و اشتراكمرتبط منتقل شود. همچنین فرآیندهاي مناسب براي کیفیت
آموزان، سؤاالت باید در یک قالب استاندارد شود به عنوان مثال در طراحی آزمون براي دانش

طراحی شده و سپس در گروه علمی به بحث گذاشته شوند که آن قابل استاندارد بر اساس تجارب 
ود و شمدرسه تهیه شده و در بحث هم تجارب مدرسه به اشتراك گذاشته شده و در عمل پیاده می

خود عامل انتشار و کاربرد دانش طراحی آزمون علمی و همچنین دانش این فرآیند ساده خودبه
 مربوط به محتواي آزمون در مدرسه خواهد بود.

هاي انتشار دانش در مدرسه است، لذا حضور بالینی کارشناس مدرسه در کنار معلم یکی از روش
ار لمان با تجربه و کارشناسان مقیم در مدرسه برقرباید ارتباط سیستماتیک بین معلمان جوان و مع

شود. انواع جلسات گفتگوي رسمی و غیررسمی در مدرسه تشکیل شود تا فرصتی براي نشر دانش 
هاي مختلف در و جشنواره TEDهاي ارائه تجربیات مانند در حین گفتگوها فراهم شود. فرصت

 معلمان در اختیار یکدیگر گذاشته شود. همچنینمدرسه ایجاد شود. و در نهایت مستندات و تولیدات 
 معلمان در کالس همدیگر حضور داشته باشند تا تجاربشان در اختیار هم قرار گیرد.

هاي هاي زنده در محیط واقعی کار استفاده کنید بنابراین مثالً ایجاد گروهبراي انتشار دانش از تعامل
کند و در کل انتشار چهره به چهره و کمک میدرسی و گفتگوي معلمان به نشر دانش در مدرسه 

در محیط واقعی و در محیط عمل مفیدتر است چون پاسخ به مشکل واقعی و برطرف کننده نیاز و 
علمی در کنار معلمان به جهت توانمندسازي باشد. همچنین حضور هیئتحل کننده مشکل معلم می

امعه در راستاي تقویت و اخذ بازخورد از جامعه ها به جآنان و تأسیس مرکز آموزش براي ارائه یافته
 باشد.آموزشی از ابزارهاي انتشار دانش ذخیره شده در مدرسه می
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توانند باشند و نباید همه چیز را به ساختارهاي سازمانی عامل مهمی در انتشار دانش سازمانی می
هستند. از جمله عوامل هاي فردي نسبت دهیم اگر چه آنها هم به جاي خود مهم عوامل و انگیزه

توان به مقررات داخلی سازمان اشاره کرد که مسیر انجام یک فعالیت ساختاري در انتشار دانش می
اي شما را درگیر استفاده از آن خواهد کرد. مثالً فرض را از درون دانش سازمانی گذرانده و به گونه

صورت مکتوب ذخیره کرده و در کنید که یک معلم باید تحلیل خد را از آزمون برگزار شده ب
طراحی آزمون سال بعد در گروه مربوطه به آن مراجعه شود که در این فرآیند ساده ذخیره و انتشار 

 افتد.و کاربرد دانش اتفاق می

نشریات داخلی و سایت داخلی مدرسه محل مناسبی براي ثبت و انتشار اطالعات و دانش مورد 
توان به تربیت منابع انسانی اشاره کرد مواردي مثل شار دانش میاستفاده است؛ از موارد دیگر انت

ها هاي جذب و انتشار دانش در سازمان است. عالوه بر اینشاگردي؛ کالً تربیت نیرو از روش-استاد
هاي تولید، جذب، کاربرد و انتشار دانش در سازمان است که در هاي آموزشی یکی از روشگروه

است در موضوع مورد بحث مستندات موجود در مدرسه مورد توجه واقع  مقوله انتشار دانش موظف
شود. مستندات بر حسب نیاز و اولویت به همکاران جدید ارائه شود تا با دانش موجود در مدرسه 

دید سازمانی به افراد جهایی براي همکاران جدید برگزار شود و فرهنگآشنا شوند همچنین کارگاه
ها بهتر کل راهنمایی همکاران خصوصاً همکاران جدید براي رشد علمی آن انتقال داده شود. و در

 از ارزیابی عملکرد و تذکر تنبیه است.

ین مطالب بیان شده که ارتباط مستقیم با بحث انتشار دانش داشتند و ترمهم 2در جدول 
 دهیم.کنندگان بیان شدند را ارائه میتوسط شرکت

 کدهاي باز -ها در رابطه با انتشار دانشحبهمطالب بیان شده در مصا .2جدول 
 شده در مصاحبهمفهوم بیان

 امکان دسترسی ساده شرط اساسی انتشار دانش است
 ایجاد انگیزه در استفاده از دانش ذخیره شده شرط اساسی انتشار دانش است

 شرط اساسی انتشار دانش بازیابی دانش است
 دانش استگذاري دانش الزمه انتشار اشتراك

 به جهت فنی براي انتشار دانش باید ابزار ذخیره دانش بتواند با ابزارهاي دیگر ذخیره دانش ارتباط برقرار کند
 در جنبه انسانی الزمه انتشار دانش روحیات اخالقی است
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 شده در مصاحبهمفهوم بیان
 ثبت تجارب در مجله رشد

 بدنه اجرائی مدرسه باید حس کند که این برنامه ضروري و مفید است
 علمی در کنار معلمان به جهت توانمندسازي آنانهیئتحضور 

 ها به جامعه در راستاي تقویت و اخذ بازخورد جامعهتأسیس مرکز آموزش براي ارائه یافته
 تولید انواع سندها در سازمان یک روش مهم در مدیریت دانش است.

 در سازمان است هاي تولید، جذب، کاربرد و انتشار دانشهاي آموزشی یکی از روشگروه
 ثبت تجارب همکاران و پاالیش و سازماندهی و انتشار آن

 تشکیل انواع جلسات گفتگوي رسمی و غیر رسمی در مدرسه
 در مدرسه TEDهاي ارائه تجربیات مانند ایجاد فرصت

 گذاري مستندات و تولیدات معلمان در اختیار یکدیگراشتراك
 تربیت نیرو عامل انتشار دانش

 اي بر حسب نیاز و مستندات مدرسه و مطالعه توسط همکاران جدیدتعریف سند رشد حرفه
 تعریف یک استاد راهنما براي همکاران جدید

 ارائه مستندات به همکاران جدید
 برگزاري کارگاه براي همکاران جدید
 انتقال فرهنگ سازمانی به افراد جدید

 تندسازيتولید کتاب کار براي ثبت تجربیات و مس
 تعریف هماهنگ کننده یا ناظر تعلیماتی براي انتقال دانش به مربیان و مشاوره به آنان

 ارائه مشاوره به مربیان

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل انتشار و تسهیم دانش در مدرسه بود و در زیر 
 ها ارائه شده است.کدهاي استخراج شده از مصاحبه

 مقاله آمده است تعریف انتشار دانش به شرح زیر است:همانطور که در ابتداي 
هاي مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یک فرد، گروه یا سازمان به فرد، کلیه فعالیت

 .)2011، نیلسنشود (گروه یا سازمان دیگر فرآیند انتشار یا تسهیم دانش نامیده می
هاي صورت گرفته در مورد انتشار دانش به موارد هاي پژوهش و کدگذاريبر اساس یافته

توان اشاره کرد. اولین و مهمترین عامل در انتشار دانش عامل فرهنگی است که به زیر می
مطلوبیت و عادي بودن انتشار دانش در سازمان است. در واقع مواردي همچون تسهیل معناي 

ارتباطات در سازمان و از بین بردن رقابت افراد درون سازمان، توسعه ارتباطات غیررسمی، 
ده، و در شتعادل بین ارتباطات رسمی و غیررسمی، ایجاد انگیزه در استفاده از دانش ذخیره
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 سازمانی به افراد جدید، و مانند آن درروحیات اخالقی، انتقال فرهنگ  جنبه انسانی تقویت
 گیرند.زمره عوامل فرهنگی قرار می

عامل دوم در انتشار دانش ایجاد بستري براي ارائه دانش ذخیره شده در مدرسه به دیگران 
ال قباشد. مواردي همچون برگزاري جشنواره الگوي برتر تدریس، طراحی رویدادهاي انتمی

تجربه و ایجاد شبکه اجتماعی خاص معلمان، فراهم ساختن بستر ارائه تجربیات و ایجاد 
اي معلمان، انتقال دانش از معلمان دیگر، ارائه نتایج مطالعات و دیدگاه جدید هاي حرفهگروه

رسال دانش رسان و ادر جلسات، ایجاد گروه مجازي تعاملی براي گفتگو، طراحی سیستم پیام
هاي درسی و فرآیندهاي مناسب براي ه در سایت و به افراد مرتبط، ایجاد گروهشدثبت

گذاري دانش درگروه درسی، نشریات داخلی، سایت داخلی و انتشار تجارب اشتراك
در مدرسه، ارائه مستندات و تولیدات  TEDهاي ارائه تجربیات مانند همکاران، ایجاد فرصت

 است. معلمان به سایر معلمان و مانند آن
شده به افراد جدید و یا افرادي که براي شغل و مأموریت عامل سوم انتقال دانش ذخیره

بریم. شوند که ما از آن به تربیت منابع انسانی نام میجدیدي در مدرسه به کار گرفته می
مواردي مانند استاد شاگردي و تربیت نیرو، ارائۀ مستندات به همکاران جدید، برگزاري 

اي همکاران جدید، تشکیل انواع جلسات گفتگوي رسمی و غیررسمی در مدرسه، کارگاه بر
ن سازمانی به مربیا حضور معلمان در کالس همدیگر، انتقال الگوي تربیتی و فرهنگ

هاي آموزشی، و جلسات گفتگو وارد، مشاوره دادن به مربیان، برگزاري کارگاه و دورهتازه
 و مانند آن.

شود که در انتشار دانش در مدرسه دو بازیگر اصلی مشخص میبا توجه به نکات فوق 
وجود دارد نخست کارکنان مدرسه هستند که دانش موجود در نزد خود را در اختیار دیگران 

 کند که دانشدهند و دوم مدرسه هست که بستري فراهم میقرار می و یا در اختیار مدرسه
 آوري شده در مدرسه منتشر شود.جمع

هاي پژوهش در قالب کدهاي انتخابی و محوري مرتب شده و ارائه زیر یافتهدر جدول 
 گردد:می

  



 139 | نیزرو  انیمیرح | یمنابع انسان يدانش در مدارس جهت توانمندساز میتسه يهاروش

 کدهاي انتخابی و محوري در رابطه با انتشار دانش. 3جدول 
 کد محوري کد انتخابی موضوع

انتشار و تسهیم 
 دانش

 عوامل فرهنگی

 نگاه اخالقی و انسانی
 تسهیل ارتباطات
 حذف رقابت

 برد-نگرش بردایجاد 
 هاي درونیتقویت انگیزه

 هاي بیرونی مبتنی بر پاداشانگیزه
 فرهنگ مبتنی بر یادگیري

 عوامل سازمانی

 فرآیندسازي
 هاو جشنواره TEDبستر ارائه مانند 

 پژوهیدرس
 استفاده از نشریات داخلی و سایت

 هاي اجتماعیایجاد شبکه
 هاتشکیل گروه

 هاي انسانیسازي سرمایهآماده

 سازياجتماعی
 انتقال دانش سازمانی)(کارگاه آموزشی 

 شدهارائه مستندات و دانش ذخیره
 ارائه مشاوره
 همکار همراه

 کارورزي
 استاد شاگردي
 جانشین پروري

 شده در انتشار دانش در مدرسه:تشریح عوامل شناسایی
شده به تبیین و توضیح مختصر عوامل هاي انجامکمک مصاحبه در این قسمت و به

 پردازیم:ها میشده از مصاحبهاستخراج
شود کارکنان دانش خود در مورد مهمترین عوامل فرهنگی که باعث می. عوامل فرهنگی

را در اختیار دیگران و مدرسه قرار دهند و یا از دانش دیگران استفاده نمایند که موجب انتشار 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:شود میانش در سازمان مید

باید انتشار دانش به عنوان یک امر ارزشی میان کارکنان مطرح شود . نگاه اخالقی و انسانی
و یک هنجار طبیعی در مدرسه باشد. در نگاه دینی هم به این موضوع توجه شده و آن را 
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در حدیثی آمده که همه چیز زکاتی دارد  یک امر ارزشی قلمداد کرده است به عنوان مثال
و زکات علم نشر و انتشار آن است که دقیقاً با این موضوع در ارتباط است. البته جدا از بحث 

ث تواند باعدینی، این موضوع یک موضوع انسانی هم هست چرا که کمک به همکاران می
 رشد و موفقیت آنان شود.

ان افراد، گذاري دانش میز فردي به فرد دیگر و اشتراكالزمه انتقال دانش ا. تسهیل ارتباطات
ایجاد ارتباط میان افراد است و چنانچه در فرهنگ سازمانی مدرسه این ارتباطات به عنوان 

تگو و هاي گفیک هنجار طراحی شده و از مطلوبیت برخوردار باشد عاملی براي ایجاد زمینه
دانش کمک خواهد کرد. لذا باید در مدرسه طرح مسئله میان همکاران گردیده و به انتشار 

 بسترهاي این گونه ارتباطات فراهم گردد.
 تواند منجر به تالش براي حذف رقبا و در نتیجهرقابت به معناي برنده شدن می. حذف رقابت

املی براي خود عکمک نکردن به آنان باشد. در واقع رقابت براي تعیین نفرات برتر خودبه
سازمانی باید به همکاري کاهش کارآیی خواهد بود. لذا رقابت درونایجاد فشار و 

سازمانی تبدیل شده و همگی با هم براي رسیدن به اهداف گروه و مدرسه تالش کنیم. درون
ه تواند مفید باشد ولی داخل مدرسهاي رقابت بیرونی میتوصیه به حضور معلمان در عرصه

 اي همکاري تبدیل کنیم.ههاي رقابت را حذف و به زمینهزمینه
متأسفانه در نزد برخی از کارکنان این تصور غلط شکل گرفته که . برد-ایجاد نگرش برد

دانش یک امر شخصی و ابزار قدرت است و چنانچه در اختیار دیگران قرار گیرد موجب 
ن یگردد و ابتدا باید این تصور غلط را از میان کارکنان از باش میتضعیف جایگاه سازمانی

بیریم تا انتشار دانش عملی گردد. کارکنان باید بدانند که انتشار دانش داراي منافع دوطرفه 
 گذارد هم منافع زیاديبراي هر دو نفر است. در واقع کسی که دانش خود را به اشتراك می

 توان به موارد زیر اشاره کرد:کند که از جمله آنها میرا نصیب خود می
معنا که با انتشار دانش زمینه نقد آن توسط دیگران فراهم شده و  سازي دانش؛ بدینغنی

شود و از طرف دیگر با دانش موجود نزد دیگران تکمیل نقاط ضعف احتمالی آن روشن می
 شود که نفع آن به هر دو طرف خواهد رسید.و یه یک دانش سطح باالتري تبدیل می

یشتري از هاي بدانش زمینه توفیق گروهوري مدرسه؛ از طرف دیگر با انتشار افزایش بهره
وري باالتري خواهد داشت که منافع آن به کلیه کارکنان همکاران فراهم شده و سازمان بهره
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مند برد است و براي همه طرفین فایده-خواهد رسید. بنابراین انتشار دانش یک امر برد
 باشد.می

نی بوده و هاي بیروو مؤثرتر از انگیزه هاي درونی پایدارترانگیزه. هاي درونیتقویت انگیزه
ده هاي درونی افراد توجه کراحتیاج به نظارت و تقویت کمتري دارند لذا باید به انگیزه

هاي درونی میل به هاي درونی آنان را در سازمان فراهم آوریم. از جمله این انگیزهوسائق
چه در باشد که چنانموفقیت مییادگیري، میل به رشد، تعهد به اهداف سازمانی و عالقه به 

د. لذا باشگذاري دانش میخود عامل پیشران در یادگیري و اشتراكافراد قوي باشد خودبه
مدرسه اوالً در گزینش کارکنان خود باید به وجود این عوامل در آنان توجه نماید و ثانیاً در 

در این تحقق، موجبات  صدد ارائه اهداف و میزان تحقق آن و نقش افراد و دانش و یادگیري
 رضایت شغلی کارکنان را فراهم نماید تا در مسیر مطلوب سازمان حرکت نمایند.

تواند یکی دیگر از عوامل انتشار دانش توسط افراد می. هاي بیرونی مبتنی بر پاداشانگیزه
ها کنندهشود که این تقویتهایی باشد که توسط مدیریت مدرسه طراحی میکنندهتقویت

جب افزایش انگیزه و به تبع آن افزایش انتشار دانش خواهند شد که از جمله این مو
ب هاي ارزیابی و پاداش، سیستم تعیین حقوق و دستمزد متناستوان به سیستمها میانگیزاننده

 بودن کارمند، سیستم ارتقاي شغلی و خدمات رفاهی اشاره کرد.با میزان دانشی
یافته و  تواند یکش و تجربیات افراد و معلمان در مدرسه میدان. فرهنگ مبتنی بر یادگیري

دارایی شخصی قلمداد شود که بواسطه درایت و زحماتی که فرد متحمل شده آن را بدست 
تواند عامل برتري وي بر دیگران باشد. بنابر این چنانچه آن را در اختیار آورده است و می

داده و شاید در ادامه وابستگی مدرسه به او  دیگران قرار دهد عامل برتري خود را از دست
مندي از مواهب شغلی کاهش زنی او در مدرسه کمتر و بهرهکاهش پیدا کرده و قدرت چانه

خی از هایی است که در ذهن برها تحلیلینا یافته و حتی موقعیت شغلی او به خطر بیفتد.
 باشد.گذاري تجارب میهمکاران رایج بوده و وعامل محکمی در ممانعت از به اشتراك

تجربه و جوانتر است که از اعتماد به نفس کافی برخوردار نکته دیگر در مورد معلمانِ کم
 دانند و یا برعکس از اعتماد به نفسگذاري نمیهاي خود را قابل به اشتراكنبوده و یافته

اخته و فرصتی به ردکاذبی برخوردار بوده و بیش از آنکه یادگیرنده باشند به ارائه تجربیات پ
تواند یادگیرنده نبودن افراد و عدم وجود اشتیاق یادگیري مانع دیگر می دیگران نخواهند داد.

خود  شوددر آنان باشد و یا احساس کامل بودن و عدم نیاز به تجارب دیگران که باعث می
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ن دیگر ای به دانش ذخیره شده در سازمان مراجعه نکرده و از آن استفاده نکنند و از طرف
 هایی از مشکالتیها تنها نمونهینا موضوع را یک امر فاقد ارزش در سازمان معرفی نمایند.

 است که بصورت فرهنگی در سازمان مانع انتشار درست دانش خواهد شد.
 تواند موارد زیر باشد:بست میرفت از این بنراه برون

شده همچنین استفاده از دانش ذخیرهگذاري تجربیات و دانش و ایجاد فرهنگ به اشتراك
قابل حصول است و در رابطه با تغییر  است که از طریق ایجاد نگرش صحیح در این رابطه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:نگرش می
توجه به این موضوع است که یادگیري عاملی براي پیشرفت فردي و شغلی و توانمندي 

بع بنابر این یادگیرنده بودن یک نیاز همگانی و به تبراي حضور مؤثرتر در عرصه شغلی است 
 آن یک ارزش سازمانی است.

گذاري دانش و شرکت در گفتگوها، دانش موضوع دیگر این است که در اشتراك
تگو شود و نغع آن به همه طرفین گفپیرایش شده و به یک دانش از مرتبه باالتر تبدیل می

 .برد است -گذاري دانش یک فرآیند بردكخواهد رسید و یا به تعبیر دیگر اشترا
و در آخر جنبه اخالقی و انسانی موضوع است که انتقال تجربیات به دیگران موجب رشد 

آموزان خواهد گردید و یک امر سایر همکاران و ارتقاي کلی مدرسه و وضعیت دانش
 پسندیده و ارزشی است.

دانش را در سازمان تسهیل کند به  تواند انتشاراز دیگر عواملی که می. عوامل سازمانی
 شود:توان اشاره کرد که در ذیل به برخی از آنها اشاره میمجموعه عوامل سازمانی می

طرحی فرآیندهاي سازمانی مناسب و تدوین قوانین و مقررات و . فرآیندسازي
هایی توسط مدرسه که بصورت خودکار دانش سازمانی را منتشر خواهد کرد. دستورالعمل

اي طراحی شوند که در کارکنان احساس سلب آزادي و کاهش ن فرآیندها باید به گونهای
توان توان از خود کارکنان کمک گرفت و البته میاختیار ایجاد نشود لذا در طراحی آن می

رعایت آنها را در برخی موارد بصورت توصیه و پیشنهاد قرار داد تا آثار منفی آن کاهش 
 و کارا باشند خودبخود با اقبال مواجه خواهند شد. یافته و چنانچه مفید

از دیگر عوامل سازمانی که توسط مدرسه . هاو جشنواره TEDبستر ارائه دانش از قبیل 
توان به طراحی بسترهایی براي ارائه دانش تولیدي توسط افراد پرداخت شود میطراحی می

که عالوه بر اینکه عاملی در انتشار دانش سازمانی است خود موجب افزایش انگیزه براي 



 143 | نیزرو  انیمیرح | یمنابع انسان يدانش در مدارس جهت توانمندساز میتسه يهاروش

 گونه موارد اوالً تولیدگردد چرا که الزمه شرکت در اینتولید و مستندسازي دانش هم می
 باشد.دسازي آن میسازي تجارب و ثانیاً مستنو مرتب

پژوهی الگوي عملی بازبینی مداوم الگوهاي ذهنی و بازاندیشی مشارکتی درس. پژوهیدرس
عمل کارگزاران آموزشی و الگویی مؤثر براي بهبود مستمر آموزش در مدرسه است (سرکار 

 ).1394آرانی، 
، آموزشهاي کوچک تحول در در این الگو به مثابه روش نوین پژوهش در عمل و هسته

د کند. به عالوه بر فرآیناي در مدرسه کمک میبه گسترش پژوهش و تولید دانش حرفه
یادگیري گروهی و بهبود مستمر مبتنی است و فرصتی براي سهیم شدن کارگزاران آموزشی 

 آورد.هاي یکدیگر را فراهم میدر تجربه
ی، فی، مشارکتاین مدل پژوهشی در کالس درس عمالً بر چرخه یادگیري گروهی، کی

و مداوم کارگزاران آموزشی شامل مراحل پنجگانه تبیین مسئله، طراحی، عمل، بازاندیشی و 
 ).2012، استیگلریادگیري استوار است (

 پژوهیمراحل درس .6شکل 

 

پژوهی اهمیت دارد مشاهده کالس است که حداقل دو خاصیت مهم را آنچه در درس
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دارد. اول ارائه بازخوردهاي الزم به معلم و دوم انتقال تجارب مثبت معلم در حین عمل در بر 
به دیگران است. این امر با حضور معلمان در کالس یکدیگر و گفتگوهاي بعد از آن میسر 
است. و همچنین با حضور کارشناس در کالس معلم و ارائه بازخورد از کالس پس از اتمام 

ز هر دو. البته براي آنکه حضور افراد بیرونی در کالس درس به طبیعی کالس و یا ترکیبی ا
ها اي وارد نکند در برخی از موارد از کالسآموزان لطمهبودن تدریس و تمرکز دانش

 نند.کبرداري شده و پس از کالس به اتفاق فیلم را مشاهده کرده و گفتگو میفیلم
هاي اطالعاتی مدرسه ذخیره شده و در بانکدانشی که  استفاده از نشریات داخلی و سایت

جیتال هاي نشر دیتواند از طریق نشریات مدرسه و محیطهمچنین دانشی که نزد افراد است می
مانند سایت و مانند آن منتشر شده و در اختیار سایر همکاران قرار گیرد. در این راستا الزم 

راجعه تواند به مشکالت مدرسه میبه توضیح است که ارائه جذاب و متناسب با مسائل و م
 بیشتر کارکنان به این نشریات منجر شود.

هاي اي خروجی دنیاي مبتنی بر فناوري است. گروهارتباطات شبکه. هاي ارتباطیایجاد شبکه
اند تهپرداخاي در طول تاریخ همواره وجود داشته و افراد در آن به بحث و تبادل نظر میحرفه

تر آشنائی و محدودیت استوار بوده است. اما فناوري دیجیتال بشر را قادر اما به نوعی بر بس
اي و با هر تعدادي حول اهداف مشترك کنار هم گرد سازد که اوالً افراد از هر نقطهمی

هاي مجازي ایجاد کرده و به بحث و اشتراك محتوا بپردازند و ثانیاً با اتصال آورده و گروه
یق اعضاي مشترك این محتوا در سطح وسیع قابل انتشار و از ابعاد و ها به هم از طراین گروه
انش گذاري دهاي مختلف قابل نقد و نظر بوده و این بر سرعت تولید و اشتراكتخصص

 افزوده است.
 آل براي انتشار دانش سازمانی استاي و تخصصی محل ایدههاي حرفهگروه. هاتشکیل گروه

ننده با کها به بحث گذاشته شده و اعضاي شرکتدر این گروهچرا که مسائل واقعی مدرسه 
کنند که بیان نظرات اعضاي جلسه هاي خود در بحث مشارکت میتوجه به تجارب و آگاهی

توان در یک مسئله واقعی به معناي کامل انتشار تجارب و دانش ضمنی نزد افراد است. البته می
بل از جلسه و متناسب با دستور جلسه دانش در این جلسات فرآیندي را طراحی کرد که ق

ش خود کیفیت جلسات را افزایشده سازمانی هم در اختیار اعضا قرار گیرد که خودبه ذخیره
کاري جلوگیري خواهد کرد و در این صورت هم دانش ذخیره شده منتشر داده و از دوباره
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هاي تشار جامعی از دانشکنند و بدین گونه انگردیده و هم اعضا تجارب خود را بیان می
 گیرد.مرتبط با یک موضوع صورت می

اگر این جلسات تخصصی مستندسازي خوبی داشته باشد چه بسا نتایج آن به عنوان یک 
هاي مربوطه ذخیره شده و در مراحل بعد به سازمان کمک خواهد دانش غنی شده در محیط

 کرد.
هاي اشتراك دانش به معناي انتقال دانش یکی دیگر از راه. هاي انسانیسازي سرمایهآماده

اي ادهالعباشد که از اهمیت فوقبه سایر افراد مدرسه، فرآیند تربیت نیرو در مدرسه می
شوند از دانش کافی اوالً معموالً افرادي که وارد کار معلمی میچرا که  برخوردار است

ورت ثانیاً حتی در ص .اندبرخوردار نبوده و تحصیالت آکادمیک مرتبط را سپري نکرده
تی اگر ثالثًا ح برخورداري از تحصیالت دانشگاهی از تجارب عملی الزم برخوردار نیستند.
 هاي بهینه تولیداز دانش و تجربه هم برخوردار باشند با فرهنگ و هنجارها و دانش و روش

 تدریسرابعاً ممکن است براي پست جدیدي مثالً  شده در مدرسه هدف آشنایی ندارند.
درس جدیدي دعوت به همکاري شوند که در رابطه با آن پست جدید احتیاج به آموزش و 

لذا در همه این موارد و موارد مشابه بحث تربیت یی با دانش موجود در مدرسه دارند؛ آشنا
پروري به عنوان یک فرآیند مهم مطرح است که ذات آن به انتقال دانش و نیرو و جانشین

از سازي آن توسط آنان بدر مدرسه به افراد جدید و کمک به فهم و پیادهتجربیات موجود 
 گردد.می

 هاي زیر در مدارس معمول است:در انتقال دانش و تجربیات در اینگونه موارد روش
و  صورت که طبق برنامه مشخصبه معناي آشنایی فرد با سازمان است بدین. سازياجتماعی

راد، ها، افورود بصورت سیستمی با اطالعات اولیه و محلشده، فرد جدیدالاز قبل طراحی
قوانین و مقررات مورد نیاز براي ورود به سازمان آشنا شده و آمادگی الزم براي کار در 

 کند.مدرسه را پیدا می
اي وجود دارد که افراد در مدرسه دانش انباشته. انتقال دانش سازمانی)( یآموزشکارگاه 

ز دارند تا در انجام وظایف خود از موفقیت قابل قبول برخوردار باشند جدیدالورود به آن نیا
هاي آموزشی الزم را براي افراد جدید و قبل از شروع به لذا شایسته است که مدرسه دوره

ه ها مقاومت نشان دهند ککار برگزار نماید. البته ممکن است افراد براي حضور در این دوره
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و فواید آن، این موضوع را باید بصورت یک استاندارد  ضمن توجیه آنان به علل حضور
 تر گردد.سازمانی و بصورت عمومی مطرح کرد تا پذیرش آن راحت

دانش انباشته سازمانی در مدرسه باید از حالت ضمنی . شدهارائه مستندات و دانش ذخیره
د. این دهاي استاندارد و مشخصی ذخیره گربصورت عینی و صریح درآمده و سپس در قالب

هاي و حصول اهداف مدرسه شده گنجینه مهم و مؤثري براي انجام بهتر فعالیتدانش ذخیره
است که باید در اختیار کلیه کارکنان خصوصاً افراد جدیدد قرار گیرد و استفاده از آن سهل 

 و دسترسی به آن همگانی باشد.
هاي خود وره در انجام فعالیتهمکاران باید از امکان استفاده از خدمات مشا. ارائه مشاوره

برخوردار باشند و بدانند که در صورت بروز مشکل و یا ابهام در انجام وظایف چگونه 
توانند این مسئله را طرح و پاسخ مناسب را دریافت کنند. چنانچه بستر این مشاوره فراهم می

دي را هاي زیانباشد و معلمان با سعی و خطا مشکالت خود را حل نمایند بدیهی است آسیب
 آموزان و مدرسه خواهند کرد.متوجه دانش

تعیین یک نفر به عنوان همکار همراه براي افراد جدیدالورود که مسائل . تعریف همکار همراه
و مشکالت و سؤاالت خود را از وي پرسیده و ایشان هم با ارجاع به بانک دانش ذخیره شده 

 به بانک دانش را ایجاد خواهد کرد.مدرسه و گفتگو پیرامون آن، فرهنگ مراجعه 
تا  تواند از چند هفته حتیتعریف دوره براي تربیت افراد جدید در مدرسه که می. کارورزي

شود که دانش خود را در عرصه عمل و ها باعث مییکی دو سال هم تعریف شود. این دوره
سازي کنند و همچنین با محیط عملی کار آشنا شوند تا زمینه پذیرش زیر نظر یک استاد پیاده

 ر آنان فراهم گردد.دمسئولیت 
گیرد تربیت نیرو بطوري که یک نفر چندین سال کنار فرد دیگري قرار می . استاد شاگردي

شود. برند و در این مدت فرد دوم به ظرایف کار مسلط میو کارها را بصورت تیمی پیش می
هاي تربیت نیروهاي متخصص بوده و در ش یکی از مؤثرترین و بهترین روشاین رو
وان توان به تربیت متخصصین پزشکی تحت عنشود که میهاي مختلفی استفاده میسازمان

 ها و زیر نظر پزشک متخصص اشاره کرد.رزیدنت در بیمارستان
باشد که نی در آینده میهاي سازمادر نظر گرفتن یک یا چند فرد براي پست. پروريجانشین

براي ایجاد آمادگی در آنان از طریق تربیت نیرو و آشنائی با تجارب و دانش پست مورد نظر 
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ها و وظایفی مشابه با پست مورد نظر هم او را آماده و هم و درگیر کردن فرد با مأموریت
 هاي او را ارزیابی خواهیم نمود.توانایی

ذاري دانش موجود در مدرسه با افرادي است که جدید گهایی از اشتراكها نمونهینا
 شوند.اند و یا براي کار جدید و یا پست جدیدي آماده و تربیت میآمده

 گیرينتیجه
هاي این پژوهش را ها، یافتهبندي آنشده و جمعهاي استخراجبر اساس مفاهیم و مقوله

ها توجه در مدارس، بایستی به آنتوان در قالب نکاتی مطرح نمود که براي انتشار دانش می
 گردد.شود که در ادامه، این نکات ارائه می

اي درونی و هها به دو بخش انگیزهباید به مسائل انگیزشی کارکنان توجه نمود. انگیزه
مسائل ) 1 موارد اشاره کرد:این توان به هاي درونی میشوند. از انگیزهبیرونی تقسیم می

کمک به همکاران و ) 2 بطه با نشر دانش و در اختیار گذاشتن آن؛اخالقی و انسانی در را
تعهد به ) 4 بحث عالقه به یادگیري و رشد شخصی؛) 3 ایجاد زمینه موفقیت و رشد آنان؛

احساس مفید بودن با کمک به همکاران ) 5 بخشی به خدمات؛اهداف و تالش براي کیفیت
 و مدرسه.

نموده و با توجه به روحیات هر یک از کارکنان،  لذا مدیران باید روي این مسائل توجه
هاي درونی پایدارتر بوده و احتیاج به انگیزه الزم را در وي ایجاد نمایند. به هر حال انگیزه

ناظر بیرونی ندارند ولی آنچه مهم است این است که مدیران عامل کاهش و یا از بین بردن 
برد هاي درونی افراد را از بین بتواند انگیزهه میهاي درونی افراد نباشند. عوامل مهم کانگیزه

 عدم تمایز بین افراد موفق و افراد ناتوان درون استفاده از افراد ناتوان درون مدرسه؛ عبارتند از
یت نظمی مدیرگی و بیبرنامهبی عدم ارائه اطالعات واقعی به کارکنان در مدرسه؛ مدرسه؛
 ).1998 کالینز،( مدرسه سبک مدیریت غیرمشارکتی مدیر مدرسه؛

هاي بیرونی هم توجه داشته باشند که از عوامل از طرف دیگر مدیران باید به انگیزه
 ي؛دیدن و به رخ کشیدن و تشویق فرد اشاره کرد: این مواردتوان به هاي بیرونی هم میانگیزه
ردهاي دستاونمایش و انتشار  ایجاد فرصت ارائه در جمع براي دیده شدن؛ هاي جمعی؛تشویق

 هاي ویژه مثلارائه فرصت هاي داخلی و بیرونی به نام خودشان؛دانشی همکاران در محیط
هاي بیرونی با هزینه و در ساعت فرصت مطالعاتی، ساعت کاري شناور، شرکت در دوره
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و  ی؛ارتقاء شغل هاي باالتر؛ارائه مسئولیت کاري، ارسال به بازدیدهاي آموزشی و مانند آن؛
 هاي مادي.تها پاداشدر ان

شده را مدرسه دانش ذخیره) 1توان گفت که و در رابطه با سایر نتایج حاصل از پژوهش می
در ) 2 دهد.در بسترهایی مانند نشریات داخلی و محیط وب در معرض دید دیگران قرار می

  شود.ها و جلسات متناسب با موضوع مورد بحث، سوابق و تجارب مرور میگروه
و  TEDها و شود مانند جشنوارهبسترهایی براي ارائه دانش و تجربیات به عموم ایجاد می) 3

 مانند آن.
همچنین آموزش و تربیت نیروي انسانی مسیري براي انتشار دانش ذخیره شدن در سازمان 

سازي و همچنین با تعیین همکار همراه، است. در مورد افراد جدیدالورود با فرآیند اجتماعی
گیرد. عالوه بر این مواردي همچون برگزاري ضروري سازمان در اختیار وي قرار می دانش
انی و انسپروري در تربیت سرمایهشاگردي و جانشین-ي، استادکارورز هاي آموزشی،دوره

 انتشار دانش در سازمان مؤثر است.
 :ندنمایگذاري دانش مراحل ذیل را طی گردد مدارس براي انتشار و اشتراكپیشنهاد می

 ها؛هاي الزم در این زمینه به مدیران مدارس و مسئولین مناطق و استانارائه آموزش −
 ه؛سازي و استقرار این مفاهیم در مدرستشکیل تیم مدیریت دانش در مدرسه براي پیاده −
انتصاب مدیر دانش در مدرسه در صورت نیاز براي مدیریت بر فرآیندهاي دانشی  −

 مدرسه؛
سازي و آشنایی با فوائد و هاي آموزشی جهت فرهنگو کارآگاه هابرگزاري دوره −

 مفاهیم تسهیم دانش در مدارس و براي کارکنان؛
هاي مدرسه در استقرار این مفاهیم توسط عوامل مدرسه با تدوین اهداف و برنامه −

 محوریت تیم فوق؛
 هاي انتشار دانش در مدرسه؛توسعه نظام مشوق −
اطالعات و ارتباطات جهت حمایت از یادگیري در هاي فناوري توسعه زیرساخت −

مدرسه و استقرار فرآیندهاي انتشار دانش بر بستر دیجیتال با توجه به نفوذ فناوري دیجیتال 
 در مدارس.

 منابع
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، در وزارت ورزش و جوانان دانش مدیریت تدوین الگوي توسعه). 1396اسماعیلی، محمدرضا .(
 رساله دکتري تخصصی، تهران: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

هاي آنها. ها بر مبناي ویژگی). ارائه مدلی براي تسهیم دانش در طرح1388مهدي.( شامی زنجانی،
 رساله دکتري، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.

، رساله دکتري در کسب و کار ورزشی دانش مدیریت طراحی مدل). 1398برارزاده، حمید .(
 تخصصی، بابلسر: دانشگاه مازندران. 

 در تربیت بدنی دانش مدیریت تبیین الگوي بهینه پیاده سازي). 1397جهاندیده، محمدعلی .(
 ، رساله دکتري تخصصی، بابلسر: دانشگاه مازندران. آموزش و پرورش کشور

). وضعیت مدیریت دانش و عوامل موثر بر 1394حسینی، امین؛ یوزباشی، علیرضا؛ سراجی، رویا .(
 ).8( 30، فصلنامه راهبرد فرهنگ استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران،

). میزان استقرار مدیریت دانش در 1389خدیوي، اسداهللا ؛ سلیمانی، محمدرضا ؛ ترابی نهاد، منیره .(
فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزش و پرورش منطقه مرند از دیدگاه مدیران مدارس، 

 ).1( 2، آموزشی
متوسطه استان لرستان، رساله  مدارس در دانش مدیریت ). طراحی مدل1390دارایی، مهري .(

 دکتري تخصصی، تهران: دانشگاه خوارزمی.
دانش، رساله  مدیریت سنجی و طراحی الگوي استقرار اثربخش). امکان1395دهقانی، مسعود .(

 دکتري تخصصی، زاهدان: دانشگاه سیستان و بلوچستان.
ر دانشگاه مازندران، رساله دکتري د دانش مدیریت ). ارائه الگوي استقرار1395رمضانی، ایوب .(

 تخصصی، مازندران: دانشگاه مازندران.
فصلنامه پژوهش در ).  استقرار مدیریت دانش در دانشگاه هاي ایران، 1397صدري، عباس .(

 ).12( 43، هاي آموزشینظام
 ). بررسی رابطۀ بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی1395نژاد، محدثه ؛ آذري، همایون .(قاسمی

فصلنامه مطالعات آموزشی و معلمان مدارس متوسطۀ اول دخترانۀ شهرستان سیرجان، 
 ). 2( 5، آموزشگاهی

انی بر عملکرد سازم دانش مدیریت هاي). بررسی تأثیر بکارگیري مولفه1392منش، امیر.(کچوئی
در مدارس کار و دانش آموزش و پرورش منطقه قرچک، رساله دکتري تخصصی، تهران: 

 ه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي.دانشگا
در دانشگاه پیام نور استان  دانش مدیریت طراحی و اعتباریابی الگوي). 1397کیانفر، فرهاد (

 ، رساله دکتري تخصصی، تهران: دانشگاه عالمه طباطبائی.خوزستان

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/41824a5433e482801a597df00a674172/search/b1e4b59f0472d2022b9b54f4f253780f
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ff83c54010889582aba87965fd0fd136/search/df8e9d03fbd29cc95440583e9bc7c280
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/90ad8934b557d124856ab783b58cef25/search/3f8ee3ba6203d80ca08504b8ea17c62e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/90ad8934b557d124856ab783b58cef25/search/3f8ee3ba6203d80ca08504b8ea17c62e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/40b024808b6d4f5538db9d350c29b37b/search/3f8ee3ba6203d80ca08504b8ea17c62e
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/40b024808b6d4f5538db9d350c29b37b/search/3f8ee3ba6203d80ca08504b8ea17c62e
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هاي مدیریت دانش براي ارتقا عملکرد الگوي هماهنگی استراتژي :)1387موسوي، سعید(
 نامه دکتري مدیریت بازرگانی، دانشگاه عالمه طباطبائی.ها، پایانپژوهشگاه

پور، عادل آذر، رحیم؛ علیپور، اسماعیل؛ سالمتمعمرحور، جمال؛ ستاري، صدرالدین؛ کاظم
). امکان سنجی استقرار سیستم مدیریت دانش در سازمان آموزش و پرورش استان 1392.(

 ). 3( 8، هاي مدیریت آموزشیفصلنامه نوآورياردبیل، 
. تهران، تهران: سازمان انتشارات جهاد مدیریت دانش چابک). 1394شامی زنجانی، مهدي.(

 دانشگاهی.
، )، تهران: انتشارات سمتمدیریت منابع انسانی(مفاهیم، تئوري ها و کاربردها). 3901پور، آرین.(قلی

 چاپ اول
هاي مدیران مدارس سازمان ): جایگاه مدیریت دانش در تصمیم گیري1389آریازند، علیرضا(

 .17، شماره فصلنامه مدیریت، سال هفتمآموزش و پرورش شهر تهران، 
) نظام مدیریت دانش وزارت صنایع و معادن اجراي برنامه پنجم توسعه 1388اشتریان، کیومرث (  

 صنعتی با رویکرد دانش بنیان، دومین  کنفرانس ملی مدیریت دانش.
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