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چکیده
هدف از این تحقیق ،تعیین رابطه و سهم مدیریت دانش و سرمایه فکری در یادگیری
معلمان بود .نوع تحقیق كاربردی و روش تحقیق توصیفي و از نوع همبستگي است.
جامعه آماری تحقیق معلمان آموزش و پرورش شهر تهران بود كه با استفاده از جدول
مورگان نمونه آماری برابر با  555نفر برآورد شده است .روش نمونهگیری تصادفي ساده
رضایيملک ،رادفر و رشادتجو ( )1931و پرسشنامه سرمایه فکری بختیاریان شهری و
فرجي( )1939بوده است .روایي و پایایي پرسشنامهها از طریق بررسي روایي محتوایي،
عاملي و محاسبه آلفای كرونباخ انجام شده است .مقدار  KMOبزرگتر از  5/6و برابر با
 5/595و مقدار ضریب آلفای كرونباخ نیز برابر با  5/395حاصل شد كه با توجه به
مطلوب بودن هر دو مقدار روایي و پایایي تائید گردید .به منظور تحلیل دادهها از روش
رگرسیون خطي استفاده شده است .یافتههای پژوهش نشان داد كه مدیریت دانش و
سرمایه فکری با یادگیری معلمان رابطة مثبت و معنادار دارد .بر اساس نتایج تحقیق ابعاد
متغیر سرمایه فکری شامل سرمایه ساختاری ،انساني و ارتباطي هر یک به ترتیب به میزان
 02 ،03و  05درصد و ابعاد مدیریت دانش شامل شناسایي و ایجاد ،به كارگیری،
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بود و ابزار تحقیق پرسشنامه سنجش میزان یادگیری جرزگومز ( ،)0555مدیریت دانش

هدفمندسازی و انتقال دانش هریک به میزان  93 ،05و  06درصد از متغیر مالک ،یادگیری
را پیشبیني ميكنند.
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Mo_samie@yahoo.com

 .0كارشناس ارشد علوم تربیتي ،گرایش برنامه ریزی آموزشي ،دانشکده روانشناسي و علوم تربیتي ،دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تهران جنوب ،تهران،
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مقدمه
قرن بیست و یکم ،قرن دانشي است .در این قرن عناوین دانشي چون داراییهای نامشهود،
سرمایه فکری و داراییهای دانش -محور اهمیتي چشمگیر و قابل مالحظه یافته و به منزلة عوامل
تولید ثروت در مقایسه با سایر داراییهای مشهود و فیزیکي ،ارجحیت بیشتری پیدا نموده است
(حبیبي ،جعفری فارساني و رشیدی .)1923 ،تا اواسط قرن بیستم عمدتاً تصور ميشد كه دلیل
عقبماندگي كشورهای در حال توسعه كمبود سرمایههای مالي و فیزیکي است .لذا كشورهای در
حال توسعه عمدتاً تالش ميكردند برای جبران عقب ماندگي خود از راههای گوناگون به كسب
سرمایههای مالي و فیزیکي بپردازند .اما امروزه ثابت شده كه تزریق این نوع از سرمایهها ،به خودی
خود موجب تسریع روند توسعه كشورهای در حال توسعه نميشود و آن دسته از كشورهایي كه
مالي و فیزیکي در روند رشد و توسعه خود به نحو صحیح استفاده كنند (كیانتو ،آندریوا و
پاولوف .)0519 1،در وضعیت امروز دنیا ،رشد و تولید ثروت عمدتاً از داراییهای نامشهود
سرچشمه ميگیرد و پیشرفت اقتصادی اكثر سازمانهای موفق نشان دهندة این امر است كه
ارزشافزایي بیشتر متکي به داراییهای نامشهود است تا داراییهای فیزیکي(شجاعي و باغبانیان،
 .)1922امروزه عملکرد سازمانها نیز فقط بر حسب موضوعات مالي ،ارزیابي و تفسیر نميشود بلکه
عوامل دیگری نیز وجود دارند كه بهبود عملکرد ،بقا و جاودانگي سازمانها را نیز تضمین ميكند.
سازمانها برای اینکه در دنیای تجارت ،حضور مستمر و پایدار داشته باشند باید حول محور علم و
دانش فعالیت نمایند (دهقان خاقاني و كاظمي .)1935 ،عليرغم اینکه دانش به مثابه یک منبع
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دارای ساختارهای دانشي قوی و نیروی انساني كارآمد و متخصص هستند ميتوانند از سرمایههای

اساسي در بقای سازمانها ضروری است و شرط موفقیت سازمانها دستیابي به دانش و فهم عمیق آن
در تمامي سطوح است ،اما به نظر مي رسد از توجه قابل قبولي در میان سازمانهای ایراني برخوردار
سازماني به منزلة یک فرهنگ سازماني و عامل مهم پرورش آن به شمار مي آید و موجب
یکپارچهسازی یادگیری فردی ،گروهي و سازماني ميشود .در این رویکرد ،سازمانها برای غافل
نشدن از چالشهای خارجي و بهرهگیری از فرصتهای مناسب ،نیازمند تواناییها و قابلیتهای دروني
هستند تا با توجه به سبکهای گوناگون یادگیری(ضمن دریافت ایدههای جدید از محیط سازماني)
همزمان آنها را به مثابه یک ارزش در درون خود نهادینه كنند(حبیبي و همکاران .)1923 ،قابلیت
1 Kianto, Andreeva & Pavlov
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نیست (خسروی تکابینه ،محمد و محمدخاني .)1930 ،از طرفي نیز در رویکردهای جدید ،یادگیری
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یادگیری بیانگر ظرفیت خلق و تعمیم ایده به طور موثر در برخورد با مرزهای متنوع سازماني ،از
طریق نوآوری ،ابتکارات و شیوههای مدیریتي ویژه است (چن و ای پي .)0511 ،1اهمیت ابتکار و
نوآوری در موفقیت سازمانها از جمله نهادهای آموزشي و مدارس ،كه پرورشدهنده منابع انساني
آینده هستند ،دارای اهمیت بسیار است .امروزه آموزش و پرورش در معرض تغییراتي چشمگیر
است ،لذا این نهادها برای سازگاری با محیط متغیر بیروني باید در هر زمان یادگیری خود را بهبود
بخشند و خود را با شرایط متغیر همراه سازند .این موضوع یادگیری مستمر را برای سازمانهای
آموزشي و پرورشي شرط ضروری ساخته است .بنابراین شناسایي عوامل تاثیرگذار بر یادگیری در
واحدهای آموزشي از اهمیت بسیار برخوردار است .در سالهای اخیر پیاده سازی مدیریت دانش در
حکم روشي موثر برای بهبود نوآوری و یادگیری شناخته شده است .در حقیقت دارایي مبتني بر
سازمانهای آموزشي و پرورشي برای دستیابي به هدف واالی خود (تعلیم وتربیت كودكان و
نوجوانان) باید در زمینه اشاعه ،نشر و انتقال دانش بیش از پیش تالش كنند .بهرهمندی از مدیریت
دانش نظم و هماهنگي درون مدارس را ارتقا ميدهد و روند فرآیندها را سرعت مي بخشد
(كنجکاو منفرد و اردكاني .)1939 ،در حقیقت مدیریت دانش در آموزش و پرورش مجموعهای از
فرآیندهای سازماني است كه از ایجاد و انتقال دانش در این نهاد حمایت ميكند و دستیابي به
اهداف آموزشي و پرورشي را ممکن ميسازد .یکي از مهمترین دالیل اعمال مدیریت دانش در
آموزش و پرورش كمک به این نهاد برای یکپارچهسازی و انسجام دانش جدید با دانش قبلي و
بهرهمندی از تجربیات پیشین و افزایش قابلیت یادگیری سازمان در راستای اهداف آینده است.
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دانش برای یادگیری یک سازمان حیاتي است(هوانگ و یوان ،)0515 ،0بنابراین مدارس به منزلة

دراین تحقیق كوشش شد سهم مدیریت دانش و سرمایه فکری و ابعاد آن در یادگیری معلمان
شناسایي و راهکارها و پیشنهادهایي برای توانمندسازی معلمان به منظور بهبود فرآیند یاددهي-
جدول  :1متغیرها و ابعاد سرمایه فکری و مدیریت دانش
متغیر
سرمایه
فکری

ابعاد

شاخص
روابط رسمي و غیررسمي دوستانه برقرار در سازمان ،ارتباط از طریق گروههای كاری مجازی در شبکههای

سرمایه ارتباطي

اجتماعي ،روحیه همکاری و تعاون ،رفتار كاركنان در ارتباط با مشتری ،اعتماد به همکار و تالش در جهت
پیشرفت دو سویه همکاران

1. Chen & lp
2. Huang & Yuan
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دانش و مهارت كاركنان ،تجربیات كاری خبرگان ،لیاقت شغلي افراد در پذیرش مسئولیتهای سازماني و
سرمایه انساني

تصمیمگیریها ،روحیه كاری و انعطاف پذیری كاركنان ،وفاداری و رضایتمندی ،عالقهمندی به یادگیری و
مشاركت در كالسهای آموزشي ،حمایت سازمان از طرحهای نو و خالقیت

سرمایه
ساختاری
شناسایي و
ایجاد دانش
مدیریت
دانش

فرآیندهای رسمي و غیررسمي در جهت انتقال اطالعات و دانش ،حق مالکیت اموال فکری ،استفاده از دانش
كدبندی شده ،حمایت از حق اختراعات و نوآوریها
شناسایي دانشهای دارای صالحیت باالی درون سازماني ،شناسایي منابع راهبردی دانش ،تعیین دامنه و پهنه
گسترش دانش ،شناسایي با ارزشترین دانش بر مبنای سیاستهای سازمان ،برقراری ارتباط بر مبنای دانش،
شناسایي دانشهایي با قابلیت اطمینان باال ،برطرف سازی دانشهای ناسازگار

به كارگیری

اولویت در بهرهگیری از دانش برای تصمیم گیری و حل مسئله ،پشتیباني كارآمد از اشتراک دانش ،ارائه

دانش

راهکارهایي برای تسهیم دانش

هدفمندسازی

بازیافت و بهرهگیری از دانش در تصمیمگیری و حل مسئله ،پشتیباني كارآمد در بهره گیری از دانش ،بهبود

و انتقال دانش

شغلهای درون سازماني

تعهد مدیریت

داشتن دید

شركت كاركنان و كارشناسان سازمان در فرآیند تصمیم ،سرمایهگذاری بلند مدت در زمینة یادگیری كاركنان،
عالقه كاركنان به شركت در كالسهای آموزشي ،برآورد كاركنان از تغییرات در جهت ایجاد یک محیط جدید
و مطلوب ،حمایت از ارائه ایدههای نوآورانه
اطالع از نحوه دستیابي به اهداف سازماني (واحدها ،بخشها ،تیمهای كاری و افراد) ،ارتباط دادن بخشهای

سیستمي

تشکیلدهنده سازمان به منظور هماهنگي ،دانش كلي در مورد اهداف

فضای باز و

یادگیری از طریق نظرات و تجربیات آزمایش شده و مفید منابع خارجي (مشاوران ،مشتریان ،سازمانهای

آزمایشگری در

آموزشي و غیره) ،آزمایش نوآورانه برای توسعه امور كاری ،آنالیز خطاها و شکستها و ریشهیابي در همة

سازمان

سطوح

حمایت از كار
تیمي

گفتگو با كاركنان در مورد عقاید ،ایدهها ،برنامهها ،كار تیمي ،یادگیری از طریق وسایل و ابزارهای محل كار

مبانی نظری تحقیق
یادگیری
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برای یادگیری

یادگیری

فرهنگ سازماني ،فلسفه مدیریتي مناسب برای بهكارگیری سرمایه فکری ،فرآیندها و عادات سازماني،

اخیراً موضوع یادگیری در حوزه رفتار سازماني و مدیریت استراتژیک توجهات بسیار را به
خود جلب كرده است (میركمالي و همکاران .)1935،ماركورات ( )1336معتقد است هشت عامل
عبارت اند از :جهاني شدن و اقتصاد جهاني ،فناوری ،تحول شدید دنیای كار ،نفوذ فزاینده مشتری،
مطرح شدن دانش و یادگیری به منزلة دارایي عمده سازماني ،نقشها و انتظارات در حال تغییر
كاركنان ،تنوع و تحرک نیروی كار ،تغییر و آشوبهای به سرعت در حال گسترش(محسني فرد،
رضائي و حسیني راد .)1930،یادگیری ابزاری برای تغییر سازمانها بر اساس تغییرات محیط
پویاست ،كه موقعیت كنوني سازمان را ارتقا ميبخشد و برای سازمان موقعیت رقابتي ایجاد و به آن
كمک ميكند تا با تغییرات موجود ،خود را منطبق سازد .بنابراین رهبران سازماني خودشان را در
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جهاني در حال تغییر ميبینند و معتقدند كه در این جهان یادگیری استراتژی مثبت و موثری در برابر
تغییر است .اگرچه تحقیق درباره یادگیری از سالها قبل شروع شده است اما محققان هنوز به
تعریفي واحد برای آن نرسیدهاند ولي نتایج مطالعات نشان ميدهد كه یادگیری بر مزیت رقابتي،
عملکرد و منافع مشاركتي ملموس و غیر ملموس و نوآوری اثر ميگذارد (رسته مقدم و عباس پور،
.)1935
سرمایه فکری
سرمایه فکری شامل دانش ،اطالعات ،دارایي فکری و تجربه است كه برای ثروت آفریني به كار
ميرود .سرمایه فکری عبارت از مجموعهای از تواناییهای ذهني جمعي یا دانش كلیدی
است(بختیاریان شهری و فرجي .)1939 ،بونتیس 1و همکاران ( )0555سرمایه فکری را تالش برای
فرآیندها و داراییهایي ميدانند كه اغلب در تراز نامه نشان داده نميشوند و شامل همه داراییهای
ناملموسي ميشوند (مثل مارک تجاری ،حق ثبت و بهرهبرداری محصوالت و نامهای تجاری) كه در
روشهای حسابداری پیشرفته به آن توجه ميشود(بونتیس و همکاران .)0555 ،هرچند تعاریف
سرمایه فکری یکسان نیستند ،اما همگرایي كلي در مفهوم آن دیده ميشود .به طور كلي اندیشمندان
حوزه سرمایه فکری روی سه سازه یا بعد اصلي اتفاق نظر دارند :سرمایه انساني ،سرمایه ساختاری
و سرمایه ارتباطي(حبیبي و همکاران.)1923 ،
سرمایه انسانی
كاركنان ،سرمایه فکری را از راه شایستگي ،نگرش و زیركي فکریشان خلق مينمایند .این

] [ Downloaded from qjfr.ir on 2023-01-07

بهرهگیری موثر از دانش در مقابل اطالعات و مواد خام تعریف ميكنند .آنها سرمایه فکری را همه

شایستگي شامل مهارتها و تحصیالت فرد ميشود(هوانگ و یوان .)0515 ،بروكینگ بر این باور
است كه سرمایه انساني مهارتها ،تخصص ،توانایي حل مسئله و سبکهای رهبری را در بر
سرمایه ساختاری
پوندت( )0555سرمایه ساختاری را دانش نهادینه شدة سازمان ميداند كه در پایگاه دادهها،
آییننامهها ،دستورالعملها و مواردی از این قبیل ذخیره ميشود .سرمایه ساختاری ،همه ذخایر
1. Bontis
2. Mohammad Zadeh Salteh & Mali

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1396.14.2.5.8

ميگیرد(محمدزاده سالته و مالي.)0519 ،0
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غیرانساني دانش را در سازمان در بر ميگیرد (برامهندكار و همکاران )0555 ،1و پایگاههای دادهها،
دستورالعملهای اجرایي ،فرآیندها ،استراتژیها ،برنامههای اجرایي و هر آنچه ارزش آن برای سازمان
بیش از ارزش مادیاش است را شامل ميشود(حیدری و محمدجاني.)1934،
سرمایه ارتباطی
استفاده از اطالعات بازار برای جذب مشتری و نگهداری مشتریان است .موضوع اصلي سرمایه
ارتباطي ،دانش موجود در كانالهای ارتباطي و روابط با مشتریان است .سرمایه ارتباطي نشاندهنده
توانایي بالقوه سازمان به دلیل عوامل نامشهود بیروني آن است .هرچند واژه سرمایه ارتباطي را ابتدا
هیوبرت ساینت بیان كرد ،تعاریف جدید مفهوم آن را با عنوان سرمایه رابطهای توسعه دادهاند و
دانش موجود در همه روابطي را در بر ميگیرد كه سازمان با مشتریان ،رقبا ،تامینكنندگان ،انجمنها
یادگیری به دو بخش اصلي عناصر وحدت بخش خلق ایده و عناصر یکپارچه ساز تعمیم ایده
مربوط ميشود .خلق ایده نخستین ركن یا عنصر ایجاد قابلیت یادگیری در سازمان به شمار ميرود
كه از سازوكارهایي چون چگونگي ،جست و جو ،كشف و ابداع نشأت ميگیرد .عناویني چون
ایجاد مركز بهترینها و نوآوریها ،خلق تولیدات جدید و راهاندازی حوزههای جدید ،همگي بازتابي
از خلق ایده هستند .دومین عنصر اصلي ایجاد قابلیت یادگیری ،تعمیم ایدههاست .تعمیم متضمن
انتشار ایده ها در سراسر مرزهای درون سازمان است .تازماني كه ایده در سراسر سازمان انتقال پیدا
نکند ،یادگیری امکان وقوع پیدا نخواهد كرد .به عبارت دیگر اگر توانایي تولید ایده را داشته باشیم
و قادر به تعمیم آن نباشیم ،نميتوانیم تحولي ایجاد كنیم(حبیبي و همکاران.)1923 ،

] [ Downloaded from qjfr.ir on 2023-01-07

یا دولت برقرار ميكند(نیکوكار و همکاران .)1939 ،به طور كلي مجموعه تواناییهای سازمان برای

مدیریت دانش
مدیریت دانش ،فرآیند تسهیل فعالیتهای مرتبط با دانش مانند خلق ،كسب ،تغییر شکل و استفاده
همتا ،همچنین پاسخهای نوآورانهای برای چالشهای جدید و اهرمي برای عمل و یک میانجي
است(هاشمي .)1939 ،هدف مدیریت دانش ،انسجام بخشیدن به دانش دروني و خارجي ،در همه
زمانها با هدف تطابق با تغییرات محیطي هم در داخل و هم در خارج از سازمان برای حل مسائل
موجود و ایجاد نوآوری برای توسعه است .از این رو سازمان یادگیرنده باید زمینه مناسب را برای
ارتقای منابع انساني فراهم كند كه شامل ایجاد فضا و محیط با كار چالشي ،تغییر الگوهای ادراک و
1. Bramhandkar et al.

] [ DOR: 20.1001.1.26766728.1396.14.2.5.8
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شناخت فعلي و تغییرعادات فکر كردن است .ایجاد كار چالشي شامل غني سازی ،توسعه شغل و
گردش شغلي ميشود .تغییر الگوهای ادراک موجود مستلزم انتقال مفاهیم دانش از طریق آموزش،
به اشتراکگذاری دانش و مطالعه شخصي است .روش تغییر عادات فکری تغییر مدلهای ذهني است
كه این نیز از طریق آموزش و به اشتراکگذاری دانش و مطالعه شخصي به دست مي آید (رضائي
ملک و رادفر .)1930 ،پیتر سنگه بر این باور است كه تنها منبع مزیت رقابتي در آینده دانش
سازماني ،توانایي كاركنان آن در یادگیری ،خواهد بود .با افزایش ارزش دانش ،منطقي به نظر
ميرسد كه با مدیریت و ذخیره مؤثر دانش بتوان فرصتي برای ایجاد مزیت رقابتي به وجود آورد.
سازمان دانشي به توانمندیهایي دست ميیابد كه قادر است از نیروی اندک ،قدرتي عظیم
بسازد(اعتضادپور و دوایي .)1934 ،تغییرهای مستمر دانش نیز وضعیت عدم تعادل جدید را برای
و این امر سازمانها را ملزم به تغییرهای مستمر ميكند(محسني فرد و همکاران .)1930،یک معماری
مدیریت دانش كارا ،با بهكارگرفتن دانش مناسب هنگام نیاز ،مزیت رقابتي به وجود ميآورد.
همچنین میزان تغییر و تحول در جذب كاركنان كاهش ميیابد ،زیرا بخش عظیمي از دانش و
تخصصي كه فرد كسب كرده است در پایگاه دانش نگهداری ميشود(رادفر و رضائي ملک.)0510 ،
امروزه ما به سوی دورهای حركت مي كنیم كه مزیت رقابتي نه فقط از طریق دستیابي به اطالعات،
بلکه مهمتر از آن از طریق ایجاد دانش جدید حاصل ميشود (بایراسناو.)0519 ،1
پیشینه تحقیق
مروری بر پیشینه تحقیق نشان ميدهد كه پژوهشهای بسیار در زمینه سرمایه فکری و مدیریت
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سازمانها به وجود آورده است .جریان بيپایان دانش ،بازارها را در حال تغییر مداوم قرار داده است

دانش صورت گرفته اما مطالعه این موضوع در مورد سازمانهای آموزشي و پرورشي كمتر انجام
شده است .نتایج برخي تحقیقات مرتبط عبارت است از:
سرمایه پرداخته اند ،یافتههای پژوهش آنها نشان داده است كه رابطه ای معنادار میان هوش فرهنگي
با سرمایه اجتماعي و سرمایه فکری و ابعاد آن وجود ندارد .لیکن میان سرمایه اجتماعي و سرمایه
فکری ( )5/55و ابعاد آن رابطه ای معنادار مشاهده شد .هاشمي ( )1939در مقالهای تحقیقي تحت
عنوان رابطة بین مدیریت دانش و بهرهوری با نقش واسطهگری فرهنگ سازماني در دانشگاه آزاد
1. Birasnav
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اسالمي واحد المرد ،نوشته است كه مدیریت دانش پیشبیني كننده مثبت و معنادار فرهنگ سازماني
و بهرهوری است و با نقش واسطهگری فرهنگ سازماني نیز ميتواند به نحوی مطلوب بهرهوری را
پیشبیني نماید.
یحیي زاده فر ،آقاجاني و یحیي تبار( )1939در مقاله خود به بررسي رابطه میان سرمایه فکری و
عملکرد مالي شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته و نتیجه گرفته اند كه بازده كل
سرمایهگذاری با هر سه متغیر سرمایه فکری یعني سرمایه ارتباطي ،سرمایه انساني و سرمایه
ساختاری ارتباط مستقیم دارد.
خدایيمتین( )1939در بررسي و مقایسه میزان آمادگي پیادهسازی مدیریت دانش در
دانشگاههای پیام نور و آزاد اسالمي واحد مشهد نتیجه گرفته است كه دانشگاه دولتي در ابعاد
مدیریت دانش در سطح آمادگي متوسطي قرار دارد .مدیتینوس 1و همکاران ( )0511از روش
بلکویي در محاسبه ضریب ارزش افزوده فکری استفاده نموده اند و در بررسي اثر سرمایه فکری بر
ارزش بازار سهام  36شركت در آتن در دستیابي به نتایج در زمینة تاثیر كارایي اجزای سرمایه
فکری بر عملکرد مالي و ارزش بازار تنها وجود رابطه معنادار میان كارایي سرمایه انساني و عملکرد
مالي را اثبات نموده اند.
اهداف تحقیق
 .1تعیین رابطه و سهم سرمایه فکری و ابعاد آن با یادگیری معلمان.
 .0تعیین رابطه و سهم مدیریت دانش و ابعاد آن با یادگیری معلمان.
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"فرهنگ و عوامل انساني""،زیرساخت فناوری اطالعات" و "ساختار و فرآیندها" ،برای پیادهسازی

سؤاال ت تحقیق
 .1رابطه و سهم سرمایه فکری و ابعاد آن در پیشبیني یادگیری معلمان چگونه است؟

1. Maditinos
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 .0رابطه و سهم مدیریت دانش و ابعاد آن در پیشبیني یادگیری معلمان چگونه است؟
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مدل مفهومی تحقیق

سرمایه ارتباطي
سرمایه

تعهد مدیریت برای یادگیری،

فکری

داشتن دید سیستمي،
فضای باز و آزمایشگری در سازمان،
انتقال و یکپارچهسازی دانش در
سازمان

سرمایه انساني
سرمایه ساختاری

یادگیری

شناسایي و ایجاد

سازماني

دانش
به كارگیری دانش

مدیریت
دانش

هدفمندسازی،انتقال
نمودار  :1مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
این تحقیق از نظر هدف ،كاربردی بوده و روش آن پیمایشي و از نوع همبستگي است .جامعه
آماری تحقیق معلمان اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران هستند .نمونه تحقیق با استفاده از
جدول مورگان برآورد و برابر با  555نفر حاصل شده و روش نمونه گیری تصادفي ساده بوده
است .ابزار این تحقیق پرسشنامه سنجش میزان یادگیری جرزگومز ،)0555( 1مدیریت دانش
رضائيملک ،رادفر و رشادتجو )1931( ،و پرسشنامه سرمایه فکری بختیاریان شهری و فرجي
( )1939بوده و قلمرو زماني مربوط به تحقیق مورد مطالعه مربوط به سال  1934-35است.
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دانش

بهمنظور تعیین پایایي آزمون از روش آلفای كرونباخ استفاده شده است (جدول .)0
جدول  :9مقدارآلفای کرونباخ پرسشنامه اولیه و نهایی
تعداد نمونه
95

44

5/310

555

44

5/395

به منظور تعیین روایي ،روایي محتوایي و عاملي به كار رفته است .روایي محتوایي پرسشنامه،
پس از تایید نظرات كارشناسان و افراد مجرب در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است و برای
اعتبار از تحلیل عامل(جدول  )9بهره گیری شده است.
1. Jerez-Gómez
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جدول  :5روایی عاملی و مقدار ضریب کایزرماینر اکلین تست
كایزر مایر اكلین تست

5/595
12516/524

خي0

543

درجه ازادی

5/555

ضریب معناداری

تست بارتلت

یافتههای تحقیق
برای بررسي سؤالهای تحقیق از آزمون رگرسیون خطي استفاده شده و ابتدا مفروضات
رگرسیون به شرح ذیل انجام شده است:
 .1پیوسته و نرمال بودن
 .0داشتن بیش از دو متغیر مستقل
 .9مستقل بودن مشاهدات انجام شده از آزمون دوربین واتسون
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ویژگیهای جامعه و نمونه آماری
به منظور بررسي آمار توصیفي چهار سؤال در زمینه جنسیت ،تجربه و سابقه كاری و تحصیالت
از نمونه آماری پرسیده شده و دادههای حاصل مورد بررسي قرار گرفته است .نمونه آماری 555نفر
بودند كه از این عده  %53/6پاسخگویان مرد و  %45/4زن بوده اند %92/0 .افراد دارای سابقة شش
تا ده سال % 94/0 ،دارای سابقة یازده تا پانزده سال % 01/2 ،افراد دارای سابقة شانزده تا بیست سال
و  %5/2دارای سابقة بیست و یک سال به باال بوده اند %2 .افراد دارای مدرک فوق دیپلم%43/9 ،
دارای مدرک كارشناسي % 95/2 ،دارای مدرک كارشناسي ارشد و  % 4/3دارای مدرک دكتری
بوده اند .از این رو ميتوان چنین گفت كه  %30پاسخگویان این تحقیق از تحصیالت كارشناسي و
باالتر برخوردار بودهاند كه نشان دهندة سطح قابل قبول علمي و كارشناسي نمونه آماری است و
این امر اطمینان به پاسخها را مورد توجه قرار مي دهد.

 .4وجود همبستگي خطي میان متغیرها
 .5هم واریانس بودن متغیر مستقل
جدول  :9توزیع دادههای تحقیق برای هریک از متغیرها
متغیر

مقدار کلموگروف اسمیرنوف

مقدار ضریب معناداری

سرمایه ارتباطي

1/615

5/561

سرمایه انساني

9/955

5/551

سرمایه ساختاری

4/653

5/553

شناسایي و ایجاد دانش

9/134

5/555

بهكارگیری دانش

4/962

5/552

هدفمندسازی و انتقال دانش

0/535

5/553
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به منظور بررسي توزیع دادهها از آزمون ( K-Sجدول  )4استفاده شده است.
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سؤال اول تحقیق :رابطه و سهم متغیر سرمایه فکری و ابعاد آن در پیشبینی یادگیری
معلمان چگونه است ؟
جدول  :3خالصه مدل سؤال اصلی اول تحقیق
ضریب معناداری

بتای استاندارد

مقدار خی9

آماره تی

5/555

5/901

5/533

5/556

جدول  :9خالصه مدل برای زیرمتغیرهای سرمایه فکری
زیرمتغیر

ضریب معناداری

بتای استاندارد

مقدار خی9

آماره تی

سرمایه ارتباطي

5/554

5/055

5/551

0/131

5/555

5/026

5/155

4/443

سرمایه انساني
سرمایه ساختاری

5/555

5/520

5/039

4/552

سؤال برقرار است .با توجه به اینکه مقدار ضریب sigدر جدول برازش مدل آنوا كوچکتر از
 5/55است ،مدل از برازش مناسبي برخوردار است(شرط دوم) و با توجه به اینکه مقدار بتای
استاندارد در جدول( )5عامل مشترک برابر با  5/901است ،بنابراین سؤال اصلي اول دربارة سهم
سرمایه فکری در پیشبیني یادگیری این گونه نتیجه ميدهد كه به ازای هر واحد تغییر در سهم
سرمایه فکری به میزان 5/901تغییر در جهت مثبت در یادگیری معلمان پیش بیني ميشود و سهم
ابعاد سرمایه فکری مطابق جدول مذكور در پیش بیني یادگیری معلمان بُعد ارتباطي برابر با 05
درصد ،بُعد انساني برابر با  02درصد و بُعد ساختاری برابر با  03درصد است.
سؤال دوم تحقیق :سهم متغیر مدیریت دانش و ابعاد آن در پیشبینی یادگیری معلمان
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مقدار آماره تي بزرگتر از  +1/36و در جهت مثبت است ،بنابراین شرط اول برای بررسي

چگونه است؟
جدول  :9خالصه مدل سؤال دوم تحقیق
5/555

5/952

5/531

4/295

جدول  :8خالصه مدل برای ابعاد متغیر مدیریت دانش
زیرمتغیر

ضریب معناداری

بتای استاندارد

مقدار خی9

آماره تی

شناسایي و ایجاد دانش

5/5550

5/055
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مقدار آماره تي بزرگتر از  +1/36و در جهت مثبت ،ضریب معناداری كوچکتر از  5/55و
بتای استاندارد برابر با  5/952است .در نتیجه در بررسي سؤال دوم تحقیق دربارة سهم مدیریت
دانش در پیشبیني یادگیری سازماني ميتوان نتیجه گرفت كه به ازای هر واحد تغییر در مدیریت
دانش به میزان  95درصد تغییر در جهت مثبت در یادگیری معلمان پیش بیني ميگردد .در زمینة
سهم ابعاد مدیریت دانش در پیشبیني تغییر در یادگیری سازماني مطابق جدول  2سهم بعد
شناسایي و ایجاد دانش برابر با  05درصد ،بعد هدفمندسازی و انتقال دانش  06درصد و سهم به
كارگیری دانش  93درصد پیش بیني ميشود.
بحث و نتیجهگیری
مرور پیشینه تحقیق نشان داد كه عامل مهم موفقیت و بهبود عملکرد سازمانها توجه به یادگیری
رقابتي موفق ميشوند كه میزان یادگیری خود را افزایش دهند .همانگونه كه در این مطالعه بررسي
شد ارتقای موفقیت سازمانها به دستیابي به یادگیری مستمر برای ارتقای سرمایه فکری و مدیریت
دانش بستگي دارد .نتایج تحلیل دادههای این مطالعه هم نشان داد كه متغیرهای سرمایه فکری و
مدیریت دانش با یادگیری معلمان رابطة مثبت و معنادار دارد .بر اساس نتایج حاصل به ازای هر
واحد تغییر در سرمایه فکری به میزان  90درصد تغییر در جهت مثبت در یادگیری معلمان پیشبیني
ميشود .همچنین بعد ارتباطي به میزان  05درصد ،بعد انساني به میزان  02درصد و بعد ساختاری
به میزان  03درصد در پیش بیني یادگیری معلمان دارای سهم اند .بنابراین باالترین اولویت در میان
عوامل سرمایه فکری به بعد ساختاری اختصاص ميیابد .نتایج به دست آمده از این سؤال با نتایج
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است .به نظر صاحبنظران یادگیری موجب نوآوری ميشود و امروزه تنها سازمانهایي در محیط

به دست آمده از تحقیق حبیبي و همکاران ( ،)1923كماث )0552( 1و پیری ،جاسمي و عبدی
( )0519همخواني دارد .در این راستا برای دستیابي به مدارس یادگیرنده ،مسووالن آموزش و
كنترل دستوری جلوگیری كنند و آیندهنگری و چشم انداز و رسالت اصلي مدارس را مورد توجه
قرار دهند و ارزشهای انساني را از طریق تغییر ساختارها و تصمیمات در همه بخشهای سازمان
آموزش و پرورش همسو سازند تا همواره معلمان به یادگیری تشویق شوند .همچنین به منظور
برقراری نظام شایسته ساالری و افزایش مهارتها و تواناییهای نیروی انساني خالق و نوآور برای
همه مدارس اهتمام ویژه به عمل آید و نیز به حفظ معلمان كارآمد ،دارای انگیزه و خالق و افزایش
1 Kamath
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سطح شایستگي آنان توجه شود .در ضمن به برگزاری آموزشهای مستمر و به صورت عملیاتي با
ساختارهای نوین فناوری و استقرار سیستمهای اطالعاتي آگاهي یابند تا بتوانند كاربرد منابع
اطالعاتي با كیفیت و تعامل نزدیک با مراجع و محافل علمي ،ترویج مراكز آموزشي ،یادگیری و
ارزش آفریني را محقق سازند و برای كسب نتایج مورد انتظار در كالس درس زمینه الزم را فراهم
كنند.
نتایج تحلیل دادهها درباره سؤال دوم تحقیق نیز نشان داد كه مدیریت دانش با یادگیری معلمان
رابطة مثبت و معنادار دارد و سهم آن به ازای هر واحد تغییر در مدیریت دانش به میزان  95درصد
تغییر در جهت مثبت در یادگیری است .در میان عوامل مدیریت دانش ،به كارگیری دانش با سهم
 93درصد بیشترین سهم را در پیشبیني یادگیری دارد .در رتبههای بعدی به ترتیب ،هدفمندسازی
استنباط كرد كه مهمترین بعد در مدیریت دانش در یادگیری معلمان به كارگیری دانش است ،زیرا
اگر دانش با حجم زیاد شناسایي و ایجاد شود اما به درستي به كار گرفته نشود ،توانایي تاثیر مثبت
بر یادگیری معلمان را نخواهد داشت .این نتیجه اهمیت به كارگیری و كاربست روشهای فعال و
نوآورانه در اداره مدارس و كالس درس را به خوبي نشان ميدهد .نتایج به دست آمده از این سؤال
با نتایج به دست آمده از تحقیق عالمه و شیخ ابومسعودی( ،)1934كماث ( )0552و مادیتینوس و
همکاران( )0511همخواني دارد .شایان ذكر است كه برپایي سمینارهای داخلي و گردهماییهایي
منظم با حضور دانشگاههای معتبر در مدارس فرصتي مناسب برای اندوختن دانش و اشاعه آن
فراهم مي آورد و فرهنگ اشتراک دانش را افزایش ميدهد .عالوه بر آن ایجاد طیفي گسترده و
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دانش با  06درصد و شناسایي و ایجاد دانش با سهم  05درصد قرار ميگیرد .بنابراین ميتوان چنین

متنوع از انواع فرصتهای تبادل دانش با بهرهگیری از فناوری اطالعات و ارتباطات(فاوا) و
پیادهسازی و توسعه سیستم مدیریت دانش در مدارس و ایجاد بانکهای اطالعاتي و شناسایي منابع
بهرهگیری از مدیریت دانش در سازمانها برای افزایش یادگیری از راههای گوناگون مانند امکان
دسترسي به پایگاه دانش ،تشویق تسهیم دانش در داخل سازمان ،تشویق تعامل و همکاری میان
كاركنان ،تسهیل همکاری اعضای سازمان با یکدیگر و با افراد خارج از سازمان با بهرهگیری از
فناوریهای نوین اطالعاتي توصیه شده است.
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و پایگاههای دانش در سطح مدارس ،سبب توسعه مدیریت دانش یادگیری ميشوند.
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پیشنهادها
 .1با توجه به اینکه بر اساس نتایج حاصل سرمایه فکری با یادگیری معلمان رابطه مثبت و
معنادار دارد ،پیشنهاد ميشود برای توسعه یادگیری در این بخش سرمایهگذاری الزم انجام
شود.
 .0با توجه به اینکه بر اساس نتایج حاصل مدیریت دانش با یادگیری معلمان ارتباط مثبت و
معنادار دارد ،پیشنهاد ميشود برای پیادهسازی و توسعه یادگیری معلمان در مدارس كشور
اقدامات الزم انجام شود.
 .9برپایي سمینارهای داخلي و گردهماییهایي منظم و ارتباط مستمر مدارس با مراكز علمي و
پژوهشي و دانشگاههای كشور در افزایش یادگیری معلمان مؤثر است.
سیستم مدیریت دانش ایجاد شود.
 . 5توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد بانکهای اطالعاتي و شناسایي منابع و
پایگاههای دانش در سطح آموزش و پرورش ،مدیران و معلمان را در حل مسائل و اتخاذ
روشهای تدریس بهتر یاری ميرساند.
 .6به منظور مشاركت ،خلق دانش جدید و ارائه نظریات سازنده برای پیشبرد اهداف یادگیری
معلمان مركز یادگیری و فضای مناسب در مدارس ایجاد شود.
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 .4طیفي گسترده و متنوع از انواع فرصتهای تبادل دانش با استفاده از پیادهسازی و توسعه
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