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Abstract  Article Info 

Introduction: This research was conducted with the aim of designing a knowledge 

management model in the General Directorate of Education in Hormozgan province, 

Iran.  
Methods: The research method was qualitative-quantitative. The statistical population 

of the research in the qualitative part was 18 people. The second group of statistical 

population of this study included all administrators of Hormozgan provincial education 

administration. By using the Cochran formula, 246 people were selected as sample size. 

To assess the narrative in the qualitative section, the valuable ideas of the professors 

familiar with this field and the specialists and educators of the Hormozgan province and 

the university officials who were well-known in this field were used. In order to 

measure the reliability of the qualitative section, the reliability of the interviews was 

used to test the reliability of the test and the method of the agreement within the subject. 

Validity in the quantitative section was used using face, quantitative section. 
Results: The results of the data analysis showed that the components of knowledge 

management consisted of knowledge creation (3.32), knowledge preservation (3.29), 

knowledge transfer (3.22), and application of knowledge (3.27). 
Conclusions: The model, exacerbated the mechanisms, facilitators and barriers to 

knowledge management in the education organization and itwas getting round and 

fitted well . 
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 استان هرمزگانوپرورش  آموزش  کل اداره در  دانش الگوی مدیریت  طراحی
 

 3 احقر قدسی، 2 باقری مهدی ،1 ایوکی پور نقی سمانه
 

 ایران  کیش، جزیره  اسالمی، آزاد دانشگاه  کیش،  المللیینب  واحد  آموزشی،  مدیریت  گروه1

 یران ا،  بندرعباسگروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی استان هرمزگان، 2

 ایران  تهران، ،وپرورشآموزش مطالعات پژوهشگاه یزی،ر برنامه و پژوهش سازمان3

 
 

 
 mbagheri.sbu@gmail.com ایمیل: .رانیاستان هرمزگان، بندرعباس، ا یدانشگاه آزاد اسالم ت، یری گروه مد ، یباقر ی، مهد :مسوول نویسنده*

 ده کی چ

 . رفتیدانش در اداره کل آموزش و پرورش استان هرمزگان انجام پذ تیریمد یو الگو  یحاضر با هدف طراح پژوهش  :مقدمه

آموزش    نیشامل مسؤل  یو آموزش  ی شامل خبرگان دانشگاه  یفیپژوهش در بخش ک  یبود. جامعه آمار  ی(کم-یفی)ک  خته یپژوهش آم  روش  :روش کار

اداره کل آموزش و پرورش    ران یمد  ه یکل  ،ینفر انتخاب شدند. در بخش کم  18، تعداد  و روش دلفی  هدفمند   صورتو پرورش استان هرمزگان بود که به  

نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب    246که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد    دبودن  1397در سال    نفر  1000به تعداد    مدارس   رانیاستان هرمزگان و مد

  ه ی . تجزرفتیو پرسشنامه محقق ساخته انجام پذ  افته یساختار    مهیداده ها با استفاده از مصاحبه ن  یبود. گرداور  یچند مرحله ا  ،یریشدند. روش نمونه گ

انجام  ی  و استنباطی  فیدر دو بخش توص  ،یداده بنیاد بود. در بخش کم  یپردازهیاز روش نظر  تهداده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرف  لیو تحل

 . رفتیپذ

  دانش (، انتقال 29/3)   دانش(، حفظ  32/3)   دانشدانش شامل، خلق    تیریدهنده مد لیتشک  ی داده ها نشان داد که مولفه ها  ل یتحل  جینتا  یافته ها:  

 ( بودند.  27/3) دانش  یری( و بکارگ22/3)

و از    ردیگ  یدر بر م  زیرا ن  رورش دانش در سازمان آموزش و پ  تیری مد  یرو   ش یو موانع پ  لگرهای، تسهمطالعه نیمدل ارائه شده در ا  :نتیجه گیری 

 . استبرخوردار  یمناسب و اعتبار  برازش

 

 انتقال دانش، حفظ و نگهداری دانش، بکارگیری دانش، آموزش و پروشمدیریت دانش، خلق دانش،  : کلیدی واژگان
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 مقدمه 
   و   دانش  در  شگرف  تغییرات  و  تحوالت  عصر  نوین،  دنیای
  عمق   از   آکنده  آن  فکری  ساختار  که  عصری  بوده،  هافناوری
  و خالق انسانی نیروی مشارکت به توجه و اطالعات به بخشیدن
  به ابزاری از استفاده و عملکردی انسانی نیروی جایبه  گرا دانش
  حفظ   اطمینان،  عدم  عوامل  با  مقابله   و  رویارویی  برای   دانش   نام

 عرصه   گسترش  منظوربه   نوآوری  و  خالقیت  ایجاد  و  موقعیت
  در   اصلی  و  پایدار  رقابتی  مزیت  عصر،   این  در  است.  رقابتی
  بخش   یک  عنوان به   دانش   و   بوده  نهفته   دانشی  هایسرمایه
 مطرح   جهانی  اقتصاد  محیط  در  کلیدی  منبع  ترینمهم  و  سودمند
 ها،سازمان  وریبهره  و  بالندگی  عوامل  و  هادغدغه   از  یکی   لذا   است.

  گردآوری، ابزار  مثابهبه   دانش مدیریت  [.1،2] است دانش  مدیریت
  تبدیل   نحوه  تا  است  آن  درصدد  [3]  دانش  ترویج  و  بخشینظم

  و   علمی  معرفت  به  را  سازمانی  و  فردی  هایدانسته   و  اطالعات
  ایوسیله  عبارتی،  به  [.4]  نماید  تبیین  گروهی،  و  فردی  هایمهارت
  برای   آن  کردن  دسترسقابل  و  مدیران  دانش  ذخیره  و  کسب  برای

  داده  سنتز و  پردازش  توانایی  و   [5]  بوده  سازمان داخل  در  دیگران
  به   ضمنی  دانش  تبدیل  فرایند  یا  دانش   به  اطالعات  و   اطالعات  به

 دانش   مدیریت  دیپابلو  و  دونات  لذا  [.6]نماید  فراهم  را  صریح  دانش
 هاسازمان  که  اند دانسته  راهکارهایی  و  ابتکارها  ها،فعالیت  مجموعه
  عملکرد  بهبود  جهت  دانش   کارگیری به   و  انتقال  ذخیره،  تولید،   برای

  جامعه   به  آن  از  که  عصری  در  لیکن،  .[7]  گیرندمی   کار  به  سازمانی
  دانش  مدیریت  صحیح  سازیپیاده  شود،می  یاد  مداردانش  اقتصاد  و

 )طراحی   نیست  اقتصادی  هایبنگاه  و  هاسازمان  به  مختص  تنها
  مبارکه   فوالد  نظیر  صنعتی  های شرکت  در  دانش  مدیریت  الگوی
  های سازمان   بلکه   ،   [(9]  ورزشی  هایسازمان   یا   [8]  سپاهان
  خلق  مراکز  از  یکی  عنوانبه  نیز  وپرورشآموزش  ویژهبه   آموزشی

 سیستم  و  [10]  برده  فراوان  بهره  آن  از   تواندمی   دانش   اشاعه   و
  [.11]  دهد   ارتقاء  بازار  یک  هایویژگی  با   متناظر   را  خود  آموزشی
  که  محوردانش   سازمان  یک  عنوانبه   وپرورشآموزش  سازمان

 و   خلق  در  مهمی  نقش  است،  دانش  کنندهمصرف  و  تولیدکننده
  پیشرفت  و  توسعه  حیاتی  منابع   از   یکی  عنوانبه   دانش  انتقال

  حیات   تداوم  منظوربه   حال،بااین  [.12]  است   نموده  ایفا  اجتماعی
 بر   مبتنی  رقابت  از  خود  وکارکسب  راهبردهای  تغییر  نیازمند  خود،

  کاربرد  رقابتی  سود  از  استفاده  با  سرعت،   بر  مبتنی  رقابت  به   مقیاس
  عبارتی،   به  [13]  باشدمی  فناوری  و  تخصص  مهارت،  دانش،
 تربیت   و  تعلیم  دارعهده  که  پرورش  و  آموزش  همانند  سازمانی
  محیط   در  بتواند  که  گیرد  بهره  موجود  دانش  از  نحوی  به  باید  است،

 ترین مهم  همان  یا  دانایی  صاحبان  امروز،  دنیای  پررقابت
  انسانی   نیروی  چراکه   ،[14]  نماید  حفظ   را   سازمان  هایسرمایه
 [15]  بوده  سازمان  در  دانش  انتقال  و  حفظ  کارگیری،به  اصلی  عامل

 فرایندهای  بر  بسزایی  تأثیر  سازمانی  استراتژی  و  راهبردها  کنار  در  و
  نشان  شواهد  وجود،بااین  [. 16]  دارد  گذاشته  دانش  مدیریت

  با   هرمزگان،  استان  وپرورشآموزش  واحدهای   که  دهندمی
  سوی به   حرکت  و   دانش   مدیریت  حوزه  در  بسیاری  هایچالش
  محرومیت   به  توانمی  جمله  آن  از   که  هستند  مواجه  محوری  دانایی

  سرمایه   فقدان  مدیران،  حمایتعدم   آموزشی،  اولیه  امکانات  از
  دانش  به نسبت هاخانواده اکثریت در مقتضی فرهنگی -اجتماعی
 تحول   سند  در  موجود  راهبردهای  به  توجهیبی  مدارس،  در  تولیدی
  تجهیزات   از   ماندن  محروم  ملی،  درسی  برنامه  سند  و  بنیادین
  حالی  در  شرایط  این  .[17]  نمود  اشاره  غیره،  و  پویا  و   نوین  فناورانه
  نیز  و  وپرورشآموزش  بنیادین  تحول  سند  در   که  است  گردیده  واقع
  گذاری سرمایه  مورد  در  وضوحبه  کشور،  سالهبیست  اندازچشم  سند
 سازمان   در  آن  فرایندهای  کارگیریبه   و  دانش  انتقال  و  تسهیم  در

  دیگر،   سوی  از  [.18]  است  شده  تأکید  پرورش  و  آموزش
 در  دانش  مدیریت  متعددِ  غیربومی  هایروش  و  هامدل  شدنمطرح
  آموزش  سازمان  فضای  برای  ناهمساز  داخلی  هایمدل  نیز   و   ایران
 آموزش   هایعرصه  در  همکاران  و  عزتی  که  مدلی  نظیر  پروش  و

  محیط   و   فرهنگ  اهداف،   و  استراتژی   سطوح  در  هادانشگاه   و  عالی
  منابع  مدیریت،   و   رهبری  فکری،   هایسرمایه   ساختار،  بیرونی، 
  الگوی   پیرامون  همکاران  و  حجتی  یا  [19]  فناوری  و  آموزش  مالی،

  تولید،  ابعاد  در  [20]  هادانشگاه  کارکنان  دانش  مدیریت
  موجب   اند، داده  ارائه   دانش  بازتولید  و  کارگیریبه   دهی،سازمان

  بهینه   الگوی  سازیپیاده  دنبال  به   که   است   شده   مدیرانی   سرگردانی 
  سمت   به  حرکت  لذا،  .هستند  پروش   و   آموزش  در   دانش  مدیریت
  طراحی پرورش،  و  آموزش حوزه  در ویژهبه   بنیاندانش  جامعه یک
  که  کشور  در  دانش   مدیریت  جامع  و   بومی   الگوی  سازیپیاده  و

 قرار  مدنظر  را  اثرگذار  عوامل  و  دانش  مدیریت  هایمؤلفه  تمامی
  الگویی   چنین  به   دسترسی  با  است.   یافته  دوچندانی  ضرورت  دهد،
 ملی  فکری  هایسرمایه  از  برداریبهره  که  داشت  انتظار  توانمی

  سطح   در   دانش   و   فکری  هایسرمایه   هدررفت   و  گردیده  کاراتر
  الگوی  طراحی  پژوهش،  این  از  هدف  مبنا،  این  بر  یابد.  کاهش  ملی

  در   هرمزگان  استان  وپرورشآموزش  کل  اداره  در  دانش  مدیریت
  معرفتی   بنیادین  حوزه  این  علمی   توسعه  و  بالندگی  افزایش  جهت
 است. 

 ها روش
 از ترکیبی روش بر مبتنی و  کاربردی هدف، ازنظر حاضر پژوهش

  اجرا  1398  سال  زمانی  بازه  در  که  است  بوده  کیفی  و  کمی  نوع
 کل  اداره   مدیران  کلیه  پژوهش  این  آماری  جامعه   است.  گردیده
  دانشگاهی   خبرگان  و  نفر(  1000)  هرمزگان  استان  وپرورشآموزش

  280  کوکران   فرمول  اساس  بر  نمونه  حجم  است.   بوده  آموزشی   و
  شامل  کمی  مرحله  در  گیرینمونه   روش   و   شده  محاسبه  نفر 

  ادارات   بین  از  اول  مرحله  در)  ایچندمرحله  گیرینمونه 
  انتخاب  تصادفی  صورتبه   اداره  7  هرمزگان   استان   وپرورشآموزش
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 مرحله   در  و  مسئول  39  شدهانتخاب  اداره  هر  از  دوم  مرحله  در  و  شد
  منتخب  مدرسه  هر  از  آخر  مرحله  در  و  مدرسه  یک  اداره  هر  از  سوم
 هدفمند   صورتبه   کیفی  بخش  در  و  کرد(  مشارکت  مدرسه  آن  مدیر
  شدهاستفاده  نفر  18  تعداد  به  اشباع  اصل  به  توجه  با  و  دلفی  روش  از

  نیمه   مصاحبه  ای،کتابخانه   روش   از  هاداده  گردآوری  جهت  است. 
  تحلیل  از   پرسشنامه  اعتبار  بررسی  برای   و   پرسشنامه  و  ساختاریافته

 با  کیفی  بخش  در  هاداده  است.  شده  استفاده  تأییدی  عاملی
 آمار   از  استفاده  با  کمی  بخش  در  و  محتوا  تحلیل  از  گیریبهره

  بخش  در  اند.گرفته  قرار  وتحلیلتجزیه   مورد  استنباطی  و  توصیفی
  ازنظر  کمی  بخش  در  و  سازه  و  محتوای  ظاهری،  روایی  از  کمی

 منظوربه   و  شده  استفاده  وپرورشآموزش  مسئولین  و  متخصصان
  توافق  روش  و   کمی(  )بخش  کرونباخ  آلفای  روش  از  پایایی  تعیین
   است. شده گرفته بهره کیفی( )بخش  موضوعی درون
 پژوهش  اجرای  مراحل

  نخست  مرحله  در   که  است   گونهاین   به   حاضر  پژوهش   انجام   مراحل
  در  پژوهش  پیشینه  و  نظری  مبانی  ای، کتابخانه  مطالعه  روش  با

  هایشاخص  و   گرفت  قرار  موردبررسی   خارجی  و  داخلی  مطالعات
 نیمه  هایمصاحبه  از  استفاده  با  سپس   آمد.  دست   به  دانش  مدیریت

  در  شدند.   شناسایی  عوامل  این  نظر،صاحب   افراد  با  ساختاریافته
 پیشینه  و   ادبیات  اساس  بر  کمی  بخش  برای  گیریاندازه  ابزار  ادامه،
  الگوی   شد.  تدوین  پژوهش  کیفی  بخش  تعدیالت  و  موجود

  و   شد  ارائه  تئوری  گراندد  مدل  مبنای  بر  پژوهش  این  پیشنهادی
 گردید. مشخص  الگو تناسب درجه درنهایت

 نتایج 
 اسههتهان  وپرورشآموزش  کهل  اداره  در  دانش  مهدیریهت  ههای مؤلفهه  الف.

  هرمزگان

  کل   اداره  در  دانش  مدیریت  هایمؤلفه  شناسایی  منظور  به
  بر   زمینه  این  در  خبره  18  با  هرمزگان،   استان  وپرورشآموزش
 1  شماره  جدول  طبق  سؤال،  5  با  ساختاریافته  نیمه  مصاحبه  اساس
 شد. مصاحبه
 محتوا تحلیل از  پس  مذکور هایپرسخش  به  شخدهارائه  هایپاسخ 
 لیستچک  عنوانبه  آمار،  متخصصین  از  نفر  دو  و  پژوهشگر  توسط
 قرار مدنظر  دانش مدیریت دهندهتشخخخکیل ابعاد پیرامون اصخخخلی
 کخد   12  تخا  7  بین  مؤلفخه  هر  برای  2  جخدول  مطخابق  اسخخخت.  گرفتخه
 شد. استخراج مقوله

 کیفی  بخش در مصاحبه های ال ؤس .1 جدول

 سؤال  ردیف 

 اند؟کدام  هرمزگان استان وپرورشآموزش کل اداره در دانش  مدیریت دهندهتشکیل عوامل شما،  دیدگاه از 1

 دارد؟  تأثیر هرمزگان  استان وپرورشآموزش کل اداره  در دانش مدیریت بر عواملی  چه شما،  نظر به 2

 است؟  مواردی چه شامل هرمزگان استان وپرورشآموزش کل اداره  در دانش مدیریت سازیپیاده هایکنندهتسهیل شما،  نظر به 3

 است؟   مواردی چه شامل  هرمزگان استان وپرورشآموزش کل  اداره در  دانش مدیریت سازیپیاده موانع شما،  نظر به 4

 کرد؟  سازیپیاده هرمزگان استان وپرورشآموزش کل اداره  در را  دانش تیریمد توانمی اجرایی سازوکارهای چه با شما،  نظر به 5

 دانش  مدیریت دهندهتشکیل ابعاد مورد در مصاحبه محتوای  تحلیل نتایج  به مربوط لیستچک .2 جدول

 مقولهکد استخراجی مفاهیم مؤلفه 

 دانش  خلق

 A1 دارند؟  آشنایی اینترنت در پیشرفته و تخصصی جستجوی و هاروش با مدارس و وپرورشآموزش مدیران آیا

 A2 هستند؟  آشنا نوآوری و خالقیت هایروش و هافن با مدارس و وپرورشآموزش مدیران آیا

 A3 شود؟ می رصد مدارس و وپرورشآموزش مدیران توسط مرتب طوربه وپرورش، آموزش بیرون در تولیدشده مرتبط دانش آیا

 وپرورشآموزش سازمانی دانش مستندسازی و استخراج  جهت هایدستورالعمل و هارویه  فرایندها،  وپرورش، آموزش در آیا
 است؟  شدهتدوین 

A4 

 A5 دهند؟ می توسعه را  خود دانش مرتب طوربه مدارس و وپرورشآموزش مدیران وپرورش، آموزش در آیا

 A6 دارد؟  اطالع  خود مدیران هاییتوانمند  و هاتخصص و مهارت از وپرورشآموزش آیا

 A7 شود؟ می منتشر باشد،   مدارس و مدیران دانش و تجربیات  کنندهمنعکس که  داخلی نشریه وپرورش، آموزش در آیا

 A8 کنند؟ می حمایت خود اعضای جدید هایدانش و هاایده  از مدارس و وپرورشآموزش مدیران آیا

 A9 گیرد؟ می صورت مدارس و وپرورشآموزش مدیران طرف از جدید دانش توسعه و نو هایایده برای پاداش آیا

 A10 شود؟می انجام مدارس و وپرورشآموزش مدیران دانش ارتقاء  جهت  در سمینارها و آموزشی هایدوره آیا

 A11 گیرد؟ می صورت وپرورشآموزش مدیران دیگر به خالقانه پیشنهادی داشتن علت به ارشد  مدیران طرف از تشویق آیا

 و حفظ
 نگهداری
 دانش

 نگهداری و ثبت وپرورشآموزش اطالعاتی هایپایگاه در مرتب،  طوربه وپرورش، آموزش خارج محیط در موجود دانش آیا
 شود؟ می

B1 

  اطالعاتی هایپایگاه در مدارس،  و وپرورشآموزش مدیران تخصص و  هاتوانمندی ها، مهارت به مربوط اطالعات آیا
 شود؟ می نگهداری و ذخیره وپرورشآموزش

B2 

 B3 شود؟می ارزشمند دانش رفتن دست از جلوی مناسب،  سازیذخیره با وپرورش، آموزش در آیا

 B4 گردد؟ می بازیابی قابل و دسترسیقابل همیشه برای شدهذخیره و کسب دانش وپرورش، آموزش در آیا
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  ترک حال در یا بازنشستگی حال در مدارس و وپرورشآموزش مدیران تجربیات و دانش وپرورش، آموزش در آیا
 گردد؟ می انتقال جانشین مدیران به وپرورشآموزش

B5 

 B6 گردد؟ می بازیابی قابل و دسترسیقابل همیشه برای شدهذخیره و کسب دانش وپرورش، آموزش در آیا

 و ذخیره وپرورش، آموزش اطالعاتی هایپایگاه در است،   وپرورشآموزش سازمانی مستندات شامل که سازمانی حافظه آیا
 شود؟ می نگهداری

B7 

 B8 شود؟ می ایجاد  الکترونیکی آرشیو از اسناد نگهداری برای اطالعاتی پایگاه آیا

 B9 گیرد؟ می صورت مدارس و وپرورشآموزش در هاداده پایگاه و  کتابخانه ایجاد جهت بودجه و وقت صرف آیا

  نگهداری و ذخیره اطالعاتی هایپایگاه در مدارس و وپرورشآموزش مدیران تخصص  و هاتوانمندی  به مربوط اطالعات آیا
 شود؟ می

B10 

 B11 شود؟می نگهداری و ذخیره هاداده پایگاه در وپرورشآموزش مدیران پژوهشی مستندات آیا

 B12 گردد؟ می ثبت مدارس و وپرورشآموزش در رسمی و مستند صورتبه شدهانجام تحقیقات نتایج  آیا

 انتقال
 دانش

  گذاشته اشتراک سمینارها جلسات،  طریق از مدارس و وپرورشآموزش مدیران تجربیات و دانش وپرورشآموزش در آیا
 شود؟ می

C1 

  داشته دسترسی سرعتبه خود،  کاری حوزه  به مربوط اطالعات و دانش به توانندمی مدیران مدارس،  و وپرورشآموزش در آیا
 باشند؟

C2 

 C3 گیرد؟می قرار مدارس و وپرورشآموزش مدیران  اختیار در راحتیبه الزم دانش و اطالعات آیا

 C4 بگذارند؟  اشتراک به سایرین استفاده  برای را  خود تجربیات و دانش که هستند  مشتاق مدارس و وپرورشآموزش مدیران آیا

 C5 گذارند؟ می اشتراک به را  خود دانش سمینارها و جلسات طریق  از مدارس و وپرورشآموزش مدیران آیا

 C6 یابد؟می انتقال مدیران سایر به بازنشسته حال در مدارس و وپرورشآموزش مدیران دانش آیا

 C7 است؟   مستمر جریانی صورتبه وپرورشآموزش در دانش تبادل وجود آیا

 C8 گیرد؟ می صورت یکدیگر به مدارس و وپرورشآموزش مدیران تجربه و دانش انتقال آیا

 C9 دهند؟ می انجام را  واردتازه  و تجربهکم مدیران به خود ایحرفه دانش انتقال به مدارس و وپرورشآموزش مدیران آیا

 کارگیریبه
 دانش

 D1 کنند؟ می استفاده موجود دانش از سازمانی گیریتصمیم در مدارس و وپرورشآموزش مدیران آیا

 D2 کند؟می تغییر جدید هایدانش به توجه با وپرورش،آموزش در کار فرایندهای و رویه آیا

 D3 کنند؟می  استفاده  وپرورشآموزش منافع جهت در خود دانش  از مدارس و وپرورشآموزش مدیران آیا

 D4 شود؟ می استفاده مدارس  و وپرورشآموزش مدیران دانش توزیع و اشتراک برای ارتباطات و اطالعات فناوری از آیا

  ارائه بیشتر درک برای دیگر،  مدیران به فنی و کارشناسی چارچوب طریق از را  خود اداره مدارس و وپرورشآموزش مدیران آیا
 دهند؟ می

D5 

 D6 کنند؟ می استفاده بیشتر درک برای جدید مفاهیم با خود شخصی تجربیات  از مدارس و وپرورشآموزش مدیران آیا

 D7 شود؟ می استفاده  وپرورشآموزش مدیران دانش انتقال و جذب  برای وپرورشآموزش را  مناسبی سازوکار آیا

 ارزیخخابی و کیفخخی بخخخش از حاصخخل نتخخایج اسخخاس بخخر سخخپس،
 ذیخخل مؤلفخخه چهخخار مخخذکور، شخخاخص 39 محتخخوای اعتبخخار

 تجریخخی و نظخخری ادبیخخات اسخخاس بخخر و گردیخخده اسخختخراج
 و حفخخظ شخخاخص(، 11) دانخخش خلخخق عنخخاوین بخخا تحقیخخق،
 و شخخاخص( 9) دانخخش انتقخخال شخخاخص(، 12) دانخخش نگهخخداری

  شدند. گذاری نام (7) دانش کارگیریبه
 وپرورشآموزش  کهل  اداره  در  دانش  مهدیریهت  الگوی  ب. 

  هرمزگان استان

 الگوی  برازش  معیارهای مدل، اجرای  و  سخخاختار ترسخخیم  از پس
 آمد. دست به 3 جدول و 1 شکل با برابر دانش مدیریت

 
 پرورش  و آموزش سازمان در  دانش مدیریت الگوی  .1 شکل
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 پرورش و آموزش سازمان در دانش مدیریت الگوی  برازش معیارهای . 3 جدول

 شدهحاصل مقدار قبول قابل مقدار اختصاری  عالئم مدل برازش معیارهای 

 χ2/df 3> 63/2 آزادی  درجه به دو کای نسبت

 GFI 0.90< 93/0 برازش نیکویی  معیار

 AGFI 0.90< 91/0   برازش نیکویی شدهیلتعد  معیار

 NFI 0.90< 96/0 شده  هنجار  برازش  معیار

 CFI 0.90< 98/0 تطبیقی  برازش  معیار

 RMSEA 0.08> 059/0 تقریب خطای مربعات  میانگین ریشه

 سخخازمان در دانش مدیریت  الگوی  برازش  هایشخخاخص  ارزیابی
 درجه   به دو خی نسخخبت  که،  اسخخت این  بیانگر پرورش  و آموزش
 از حاکی 3 از کمتر df/2x وجود  ،است 63/2  شدهمحاسبه آزادی
 تقریب  مجذورات میانگین خطای ریشخه دارد.  الگو  مناسخب  برازش

(RMSEA)  از  کمتر  آن  مطلوب  حخد  کخه  بوده  059/0  برابر  نیز 
 است. 08/0
 مناسخخخبی  برازش و قبولقابل  وضخخخعیت از  نیز  شخخخاخص این لذا

 حد و  برازش  نیکویی  معیارهای قبولقابل  مقدار  اسخخخت.  برخوردار
 هنجارشخخده   برازش  معیار  (،& GFI AGFI) آن  شخخدهتعدیل

(NFI)  تطبیقی و  (CFI)  که   باشخد 90/0  از بیشختر بایسختمی نیز 
 و  96/0  ،91/0  ،93/0  برابر  ترتیخب  بخه  آمخدهدسخخختبخه  الگوی  در
 است. 98/0
 انطبخاق  دانش مخدیریخت  الگوی بخا نسخخخبتخاً  هخاداده  اسخخخاس، این  بر 

 سخازمان  ارزیابی منظوربه  مطلوبی مدل  آمدهدسختبه  مدل  و  داشخته
 در  .اسخخخت دانش  مخدیریخت  وضخخخعیخت  ازلحخا   پرورش  و  آموزش
 تسخهیل عوامل نیز  و فوق  شخدهشخناسخایی  عوامل  مبنای  بر نهایت،
 نهخایی  مفهومی مخدل گر،مخداخلخه  عوامخل و  موانع و راهبردهخا  کننخده،
گردید. صورتبندی زیر 2 شکل قراربه دانش مدیریت

 

 
 دانش مدیریت نهایی مدل .2 شکل

 

 پیشخخنهادی الگوی تناسخخب درجه تعیین برای  الگو، رسخخم  از پس
 حوزه این متخصخصخان از نظرخواهی  به نهایی،  الگوی  ارائه جهت
 منظور این برای  .شخد پرداخته  الگو  سخنجش  پرسخشخنامه  واسخطهبه

 درجه با  آمدهدسختبه مقادیر که داد  نشخان که  شخد  محاسخبه  t  آماره
 . هسخخختنخد  بحرانی  t  مقخدار  از  تربزرگ  01/0  آلفخای  و  29  آزادی
  اسخمیرنوف  -کولموگروف  آزمون از اسختفاده  با  هاداده  بودن نرمال

 روایی  برای  تخأییخدی  عخاملی  تحلیخل  از و  گرفخت  قرار موردبررسخخخی
 معخادالت  از  مخدل  برازش  برای  و  مسخخخیر  تحلیخل  نتخایج  سخخخازه،

 شخاخص  از  هاداده اعتبار و  بررسخی  برای و  شخد اسختفاده سخاختاری
kmo  مخاتریس  چگونگی  و  بررسخخخی  برای  بخارتلخت  آزمون  در 

 ریشخخه   برازندگی  شخخاخص از  و  اسخخت  شخخدهاسخختفاده همبسخختگی
 هخایمخدل  برازنخدگی  برای  و  خطخا  تقریخب  مجخذورات  میخانگین
 منظوربخه  و  اسخخخت  شخخخدهگرفتخه  کخار  بخه  سخخخاختخاری  معخادالت
-Lisrel  و  Spss-21  افزارهخاینرم  از  هخاداده  وتحلیخلتجزیخه

v8 و  Smart-plsv2 الگوی  یجه،درنت  اسخخت.  شخخدهاسخختفاده 
 اطمینان با و  اسخت باالیی  اعتبار دارای  متخصخصخین  ازنظر پژوهش

  راهبرد

 آگاهی افزایش ،سازمانی یادگیری و پذیری فرهنگ جمله از دانشی محیط تقویت ، آن توزیع و دانش به دستیابی بهبود و تسهیل
 هایپست در دانشگران از استفاده دیگران(، به )یاددهی دانش توزیع فرهنگ و دانش اهمیت به نسبت مدیران و کارکنان
 سازمان. در شده توزیع و شده تولید دانش محتوای کامل ارزیابی سازمان؛ در دانش مدیریت رقابتی مزیت کسب برای مدیریتی

  گرمداخله عوامل و موانع 

 کاهش به رو روند بر اثرگذار عاملی عنوان به فردی های ویژگی به توجه عدم سازمان، در ضمنی دانش تسهیم به توجه عدم
 دانش، مدیریت های برنامه از عالی مدیران حمایت عدم منعطف، و محور دانش مناسب ساختار وجود عدم دانش، مدیریت اجرای

 دانش. مدیریت فرایندهای از مدیران نگری جزیی و نگری کوتاه
 و سازمان در تکراری و مبهم مشاغل وجود دانش، تسهیم در کارکنان انگیزه به توجه عدم رهبری، نامناسب سبکهای از استفاده

 سازمان در مشارکتی فرهنگ به توجه عدم شغلی، تعارض ایجاد

 دانش خلق
(3.32) 

 نگهداری و حفظ
 (3.29) دانش

 دانش انتقال
(3.22) 

 دانش بکارگیری
(3.27) 

 کنندها تسهیل

 از ناشی رقابت گذاریها، مشی خط و ها گیری تصمیم سازمانی، فعالیتهای در اثربخش منبع مهمترین عنوان به دانش به توجه
 دانشی های سرمایه که تجربه با مدیران ندادن دست از .است داده افزایش را مهارت و دانش کسب به نیاز که شدن جهانی
 در دانش مدیریت از مداوم ارزشیابی و است سازمان برای دانشی ارزش با منبع که شهروندان دانش افزایش اند، بوده سازمان

 سازمان.
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 است. قرارگرفته تائید مورد درصد 99

 بحث
 و  دانش  مخدیریخت  الگوی  تخدوین  و  بررسخخخی  بخه  پژوهش،  این  در

 این بر  اسخت.  شخدهپرداخته آن دهندهتشخکیل هایمؤلفه شخناسخایی
 دانش خلق کخه دادنخد  نشخخخان  پژوهش  یهخاداده تحلیخل  اسخخخاس،

 کخارگیریبخه  و  (22/3)  دانش  انتقخال  (،29/3)  دانش  حفظ  (،32/3)
 مدیریت   الگوی دهندهتشخکیل  هایمؤلفه ترینمهم  (27/3)  دانش
 های شخاخص همچنین،  بودند. پروش و  آموزش سخازمان در  دانش
 آن  مطلوبیخت  و  برازش  از  حخاکی  فوق،  الگوی  اعتبخار  و  برازش
 پژوهش  این  نتایج  که  دادند  نشان  هابررسی  زمینه،  این  در  داشتند.

 و تفسخخخیر ابعاد در  همکاران و  اشخخخکین علی  تحقیق هاییافته با
  و  براگخا  خوزه  هخاییخافتخه  بخا  دانش،  کخاربرد  گخذاریاشخخختراک

 و اشختراک  انتقال، کاربرد،  تصخرف، ایجاد، ابعاد در  اسخکونسخلوس
 در همکاران و  پروبسخخت الگوی  هاییافته  با نیز  و  دانش  توسخخعه
 نگهداری و ذخیره  تسخهیم،  توسخعه، کسخب، شخناسخایی، هایمؤلفه
 با همکاران  و زادهشخریف همچنین،  [.20]  باشخدمی همسخو  دانش
 بر  آن  نقش  و  دانش  مخدیریخت  مخدل  مسخخخیر  تحلیخل  و  ارزیخابی
 خلق،  ابعخاد  در  را  دانش مخدیریخت  علمی،هیئخت  اعضخخخای  خالقیخت
 یافته این اند.دانسته  مطلوبی  برازش  واجد دانش کاربرد  و اشختراک
 های سخخخازمان حوزه  در  پژوهش این  اکتشخخخافی  ابعخاد با  همسخخخو
 [.21است] پرورش و آموزش ویژهبه آموزشی

 همکاران و  حجتی  تحقیق  هاییافته و  شخخخواهد  دیگر،  سخخخوی از
 کخارکنخان  دانش مخدیریخت الگوی اعتبخارسخخخنجی و طراحی پیرامون
  منطبق  دانش  کارگیریبه  و  دهیسازمان  تولید،  ابعاد  در هادانشگاه

 و حراقی دیگر پژوهشخی در [.20]  باشخدمی پژوهش این  نتایج با
 پذیریانعطاف و  دانش مدیریت  سخخاختاری مدل  ارائه با  همکاران
 ایجاد، کسخب، ابعاد واجد  دانش مدیریت که دادند  نشخان سخازمانی
 این نتایج با مسخخئله این که بوده  دانش ذخیره و  گذاریاشخختراک
 پژوهشخی طی همکاران و  سخلطانی [.22]  اسخت منطبق پژوهش
 از  یکی  برای  دانش  مخدیریخت  منخاسخخخب  مخدل  انتخخاب  پیرامون

  دانش  مخدیریخت  ابعخاد  بسخخخط بخه  نظخامی  تحقیقخاتی  هخایسخخخازمخان
 کاربرد، کسب،  شناسایی، ابعاد در  آن  استخراجی نتایج  که پرداخته
 این نتایج با همسخو  دانش تبدیل  و خلق ذخیره، تسخهیم، و  توسخعه
 مخدیریخت  مخدل  ارزیخابی بخا  زاهخدی  همچنین، [.23اسخخخت]  پژوهش
  مخدیریخت   ابعخاد  ارائخه  بخه  راهبردی  نظخارتی  هخایمعخاونخت  در  دانش
  و خلق  سخازی،ذخیره دهی،سخازمان  تسخهیم، عناوین  تحت  دانش

 در  پژوهش  این  نتخایج  حیخ   این  از  کخه  پرداختخه  دانش  توسخخخعخه
 نتایج همچنین، [.24]  اسخخت حاضخخر پژوهش هاییافته با  تطابق
 در  صخخخفخایی  و  عبخدی  تحقیق  هخاییخافتخه  بخا  مطخابق  پژوهش  این

  اسخخت.  دانش مدیریت نظام  اسخختقرار  و  ایجاد  برای  الگویی تدوین
  ارائخه  دانش  مخدیریخت  از  بهینخه  مخدلی  پژوهش  این  در  محققخان
 شخخامل  اجتماعی -فنی هایتوانمندسخخازی مرحله در که اندکرده

  )پاالیش،   تسهیم  و انتشار  دانش(،  توسعه  و  تجسخم  )خلق،  اکتشخاف
 اجرا و کارگیریبه  و گذاری(اشختراک  به و آموزش  سخازی،یکپارچه

 پژوهشخی طی  همکاران و  ناظمی .25صخفایی[  و ]عبدی  باشخدمی
 ابعخاد   تخأمین،  زنجیره  بسخخختر  در  دانش  مخدیریخت  الگوی  تخدوین  بخا

  شکل  به  محور چهار در  بات  الگوی  از اقتباس  با  را  دانش مدیریت
 و  توزیع  رمزگخذاری،  خلق،  شخخخامخل  کخه  نمودنخد  طراحی  پیوسخخختخه

 این نتایج با همسخخخو لحا  این از و  باشخخخدمی  دانش کارگیریبه
 با بایسختمی وپرورشآموزش سخازمان  لذا، [.26]  اسخت پژوهش

  عنوانبخه  را آن  دانش، مخدیریخت شخخخدهتخدوین الگوی  بخه نهخادن ارج
  نظر در رقابتی  عرصخخخه در گامیپیش  جهخت ضخخخروری، نیخاز یک

 همچنین،  دهخد.  قرار  خود  داراولویخت  هخایبرنخامخه  زمره  در  و  گرفتخه
 وسخخخیلخهبخه  بخایخد وپرورش،آموزش  سخخخازمخان  در  جخدیخد دانش  خلق

 دانش  ارزیخابی  و  اطالعخات  و  دانش  کسخخخب  گروهی،  یخادگیری
  سخخخازمخان  در  کخه  اسخخخت  چنخدی  موضخخخوع  این  گیرد.  صخخخورت
 فراینخدهخای  از  و  قرارگرفتخه  موردتوجخه  هرمزگخان  وپرورشآموزش
 شخخده اسخختفاده جدید  دانش خلق برای  تیمی و  گروهی  یادگیری
 دانش  که  دارد  آن  در  ریشه  سازمان  این  موجود چالش  لیکن  است،

 دانش مدیریت فرایند  ادامه حی ،  این از و  شخودمی رها تولیدشخده،
 ین،نو  دانش خلق که  اسخت درسخت  [.11] شخودمی  مواجه خلل با

 محسخخوب ابتدایی گام و  اسخخت دانش مدیریت در جدید فرایندی
 دانش  بتواند باید هرمزگان  اسخختان پرورش و  آموزش اما شخخودمی

 است هاییفعالیت  دانش،  نگهداری  و  حفظ کند.  حفظ را  تولیدشده
 [.7] سازد ماندگار سازمان در را دانش که

  گیرییجهنت

 سخخهم کخخه بخخود خواهنخخد موفق هاییسازمان  کنونی، عخخصر در
 مدیریت با و دهند اختصاص خخخخود  بخخخه  را  دانخخخش از بیخخخشتری
  تحقق  کارا  و مخخخخؤثر  طوربه را  سازمانی اهداف  بتوانند آن صحیح
 پس  دانش، مدیریت فرایند  بررسخی  به حاضخر پژوهش در  .بخشخند

 جهت پیشخنهادی الگوی تناسخب درجه تعیین  برای  الگو،  رسخم از
 حوزه   این  متخصخخخصخخخان  از  نظرخواهی  بخه  نهخایی،  الگوی  ارائخه
 منظور این برای  .شخد پرداخته  الگو  سخنجش  پرسخشخنامه  واسخطهبه

 درجه با  آمدهدسختبه مقادیر که داد  نشخان که  شخد  محاسخبه  t  آماره
 . هسخخختنخد  بحرانی  t  مقخدار  از  تربزرگ  01/0  آلفخای  و  29  آزادی

 باالیی اعتبار دارای متخصخصخین نظر از  پژوهش الگوی  درنتیجه،
 ج ینتا  اسخخت. قرارگرفته  تائید مورد درصخخد 99  اطمینان با  و  اسخخت
 ت یریمد دهندهتشخخخکیل هایمؤلفه که داد  نشخخخان  هاداده لیتحل

 کارگیریبه و  دانش انتقال  دانش،  حفظ  ،دانش خلق شخامل،  دانش
 اعتبار  و   برازش  هایشاخص  شد  بیان  که  گونههمان  بودند.  دانش
 کخهدرصخخخورتی لخذا  اسخخخت. قرارگرفتخه  مطلوبی وضخخخعیخت  در  الگو

 وضخخعیت تواندمی  نماید، توجه  الگو این  طرح  به وپرورشآموزش
 دانش مدیریت اجرای  شخخرایط  و ببخشخخد بهبود را  دانش مدیریت

 بر  شخخخود.  انجام  خوبیبه هرمزگان  اسخخختان پرورش  و آموزش در
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 در دانش مدیریت  سخخاالنه پایش  روند پژوهش  هاییافته  اسخخاس
  منظر،  این  از  بوده؛  ضخخخروری  امری  هرمزگخان  اسخخختخان  مخدارس
  متوسخخط  سخخطح از تریینپا هاآن نزد  دانش مدیریت که  مدیرانی
 ینارها، سخخم  آموزشخخی،  یهاکارگاه در  مشخخارکت نیازمند  اسخخت،
 هستند. الگوها این فراگیری و آموزش تخصصی  هاینشست

 ی سپاسگزار
  و آموزش کل اداره و وپرورشآموزش  نیمسخخئول  از وسخخیلهبدین
 اریبسخخ پژوهش این در شخخرکت جهت هرمزگان  اسخختان پروش
 کنیم.می یقدردان و تشکر

 یاخالق مالحظات
  از  پس  کخه  بوده  دکتری  نخامخهپخایخان  از  اقتبخاس  حخاضخخخر  پژوهش
 این با  اسخخخالمی آزاد  دانشخخخگاه  پژوهشخخخی  معاونت در  بررسخخخی

  است. گردیده ثبت 61921212962006کد

 منافع تضاد
 ندارد. وجود یمنافع تعارض گونههیچ سندگان،ینو نیب

 یمال منابع
 شخخخدهتأمین نیمحقق خود  توسخخخط پژوهش، نیا یمال منبع تمام
.است
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