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چکیده
این تحقیق با هدف مطالعه و بررس شناد تیریدم رارقتسا یگنوگچ هطبار ی

با ینامزاس تمالس 

دا رد ا هر

لک          

آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در سال تحصیلی  89 31- 90انجام شد .روش تحقیق از نظ رگ ر د یروآ   
شهای آموزشی،
دادهها توصی یف و از نوع همبس یگت است .جامعه آماری(  434نفر) کلیه کار نک ان رس یم شاغل در بخ 
اداری و پژوه یش در ادارت مناطق  19گانه بودند .ح مج نمونه براس اگروم لودج سا ننن نننن  181نفررر تعی شور .دش نی   
نمونه گیری به خوشهای و سپس تصادفی میباشد داد یروآدرگ رازبا  .ههه ههههها ا پرس ارقتسا همانش ر اب شناد تیریدم 
ضریب پای یا ی یی  0/ 87و پرس مزاس تمالس همانش ا اب ین اپ بیرض ی ییا       

   

 0/ 80ب  تهج .دو ت داد لیلحت و هیرج هههه هههههها ا از

روشهای آمار توصی یف  ،ضریب همبس یگت اسپیرمن رو ،آزمون  ،Tتحلیل واریانس ،آزمون دانکن و رگرسیون تک
متغیره و چند متغیره اس فت اده شد .نتایج تحقیق نشان میدهد ارقتسا یگنوگچ نیب هک رر ررررررر مد تمالس اب شناد تیری     
سازمانی همبس یگت ناقص و مستقیم وجود دارد.
کلید واژهها :مدیریت دانش ،سالمت سازمانی ،استقرار مدیریت دانش
دریافت مقاله4931/6/2 :

پذیرش مقاله5931/2/ 27 :

 - 1دان جش وی د تک ری مدیریت آموزشی ،دان کش ده مدیریت و حسابداری ،دان گش اه خوارزمی تهران(نویسنده مسئول)
tqm1000@gmail.com
 - 2د تک ری مدیریت آموزشی ،استادیار و عضو هیات عل یم دان گش اه افسری امام علی(ع)

Dr.naserabaszadeh@yahoo.com
 - 3د تک ری مدیریت آموزشی ،دانشیار و عضو هیات عل یم دان گش اه خوارزمی تهران hzeinabadi@yahoo.com
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مقدمه

دانش 1ی یک از عوامل مهم توانایی سازمانها برای رقابت در بازار جدید ناهج  ییییی اس نیاربانب .ت   
سازمانها باید آن را یک منبع دنمشزرا و  یارب نآ زا و دننادب اهبنارگ د و یهاگآ هب یبایتس       
مهارت مج عی به منظور ایجاد پایگاه دانش سازمانی بزرگ تر ،اس فت اده برند .از یک سو مدیریت
دانش 2سالهای زیادی است که وجود دارد ،از سوی دیگر فقط در چند سال اخیر ب هجوت نآ ه   

چ گمش یری شده است .امروزه گ تف ه میشود که ارزش افزوده در بی تش ر حرفهها ،ب شناد لکش ه    
بروز میکند .صنعت فناوری اطالعات بر این باور اشاره دارد که مدیریت دانش نه تنها هزینهههها ا
را کاهش و انعطافپذیری راهبردی را افزایش میدهد ،بلکه تولید و کاربرد دانش را به ویژه در
شرکت هادی که در محیطهای فعال به رقابت می پردازند ،سهل و آسان میکند (ی ،زوریف نیم   
 .) 97 : 82 31مفهوم مدیریت دانش پاسخ نظری و عملی به نیازها و الزامات عصر دان راجفنا و ش   
اطالعات است .همچنین باید دانش را عامل پیش برنده و کلیدی در موفقی  هب نامزاس ت ششش ش شششششمار
آورد .محیط کار قرن بیست و ی مک با سدهی پیش از آن تفاوت زیادی دارد .این وضع در آینده
و در جهتهای غیر قابل پیشبی ین به سرعت تغییر خواهد یافت .تنه دهاوخ یعطق هک یزیچ ا      
  

ماند ،روی دادن تغییر است .از مج له اصولی که زندگی ن آ رب ینامزاس نیو ننن ننننها اس ،تسا راوت

عبارتند از :ضرورت پاسخ سریع به ایدهها و مدلهای جدید بازرگانی ،نرخ رشد فزاینده و مس مت ر
تغییرات فناوری ،نوآوری سریع در ارائه محص زا هک تامدخ و تالو د یاوتحم ا یرتشیب شن       
برخوردارند ،چالش انگی یز مسائل مدیریت و راهب زا شیب هک یر

پ شیپ ی  هلأسم و هدیچ س زا   

    

میشوند ،سرعت روند تغییری که سازمانها را در مقابل منسوخ یا کهنه شدن مبنای دان وخ ش د   
شآفری شم و ین ا راک یورین تکر     
آسیب پذیر تر میک نن د ،ضرورت یادگیری مادام العمر ،دانش ش
(آهنچیان و قلی زاده .)51 : 87 31 ،شواهد حا یک از آن اس نیازف لیامت هک ت ددد ددددددهای ب راکب یار   
گیری مدیرت دانش در سازمانها پدید آمده است و عواملی مانند جهانی شدن ،شهروند مداری،
مشارکت و دانش محوری ضرورت این امر را در سازمانهای دول یت افزایش داده است (ابطحی
و صلواتی .) 85 31 ،چنانچه مدیریت دانش در سازمان به طور ص گ راک هب حیح ر دوش هتف

راک

    

کردن با لذت و همراه با رضای نمت دی و خودشکوفائی از یک سو و پیشرفت امور و شکوفائی کار
1. Knowledge
2. Knowledge Management
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و سالمت سازمانی 1از سوی دیگر است .سالمت سازمانی ،مفهوم بی نظیری است که به ما اجازه
می هد تصویر بزرگی از سالمت سازمان داشته باشیم .در سازمانهای س و دهعتم نادنمراک ،ملا
وظیفه شناس و سودمند هس نت د و از روحیه و عملکرد ب مزاس .دنرادروخرب یدالا ا یئاج ملاس ن      
است که افراد با عالقه به محل کارشان می ایند و به کار کردن در این محل افتخار م یییک نن د رد .
حقیقت سالمت سازمانی از لحاظ فیزی یک  ،روانی ،امنیت ،تعلق ،شایسته ساالری و ارزش گذاری
به دانائی ،تخصص ،شخصیت ذی نفعان و رشد دادن به قابلیتهای آنها و انجام وظایف مح لو
شده از سوی فرا سیس مت های خود در اثز بخ یش رفتار هر سیس مت تأثیر بسزایی دارد (جاهد:4831 ،
 .) 16ماتیو مایلز ) 1996 ( 2یک سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف میکند اهنت هن هک  رد

  

محیط خود دوام می آورد ،بلکه در یک برهه زمانی طوالنی نیز ب و هدرک شزاس یفاک روط ه    
توانائی بقا و سازش خود را به طور مداوم توسعه و گس شرت

م یییدهد و یوه( 

،لکسیم     ، 1987

تر مج ه سید عباس زاده .) 82 31 ،بیل ویلکرسون ) 2007 (3رییس فنک رانس اقتص یور یراک ،یدا   

سالمت ذه ین کار نک ان انجام داده است .مطابق این تحقق یک سازمان ،ه گن امی س ملا هک تسا    
مدیران و تک تک کارمندان در یک فرایند م تش رک به یکد ب ار یتیلؤسم ات دندنویپب رگی رای      
ایجاد مکان کاری پویا ،بپذیرند که وف و یرتشم یرادا

دوس د الاب ار کرتشم یه وخ ا درب ده ........ .......

براساس پژوهشهای انجام شده در زمینه شناسایی عوام ینچمه و شناد تیریدم تیقفوم ل ن    
مطالعات موردی مدیریت دانش در جهان ،عوامل اص م تیقفوم یارب هک ار یل د شناد تیری

     

یتوان در سه گروه طبقهبندی کرد.
حیاتی است م 

شکل  .1عناصرمهم در چارچوب مدیریت دانش

به طور کلی هرگونه تغییر در یک سازمانی ناظر بر سه حوزه مرتبط ب سا رگیدکی ا تتت تتتت .ای هس ن   
حوزه شامل ساختار ،فناوری و انسان می گردد .تغییر در سازمان ،بر ساختارها اثرات اصالحی یا
1. Organizational Health
2. Mathew Miles
3. Bill Wilkerson
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ایجادی یا حذفی می گذارد (ساختار) یا باعث ایجاد ،تغییر و ی یروانف فذح یتح ا      م یییش ششود
(فناوری اطالعات و ارتباطات) و نگرش درباره انسان را به عنوان عنصر اص امزاس یل نن ننن ،متح لو
می سازد (منابع انسانی) .یک تحول زمانی خواهد توانست تحولی پایدار و موثر باشد ره رد هک   

سه حوزه به بهترین ش یمالسا(دیامن شقن یافیا لک  .) 88 31،،،،، ،،،،مد ناد تیری شش شش
ش(1اف ،هزار ) 86 31

عبارت است از فرآیند خلق دانش ،کسب دانش ،ذخیرهسازی دانش ،ان شت ار و به اشتراک گذاری
و بکارگیری دانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان ،که از طریق پیوند میان
منابع انسانی ،فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناس بایتسد یارب ب ی به فادها      

سازمانی صورت می پذیرد .چگون یگ استقرار مدیریت دانش ،2اشاره دارد به چیس یت و ش یطیار

که در آن کار نک ان ستادی مدیریت دانش در سازمان درک جامع ،فرصت کافی ،تعهد و یراک
مطلوبیت اتگیزشی باالیی در اجرا داشته باش و یوه .دن

تسیروف ((( ((((  ) 1986س نامزاس تمال ییییی  3را

توانایی سازمان برای بقاء و نیز داشتن رشد و توسعه در برخورد با عوام طیحم نوگانوگ ل ی هب     
منظور کسب هدفهای اصلی خود دانسته و م کشت ل از هفت بعد نفوذ در مافوق ،س ،یهد تخا   

مراعات ،حمایت منابع ،تاکید عل یم  ،روحیه و یگان یگ نهادی بیان میکند .ماتیلو م لیا ززز ) 1969 ( 4
یک سازمان سالم را به عنوان سازمانی تعریف میکند که نه تنها در محیط خ ماود دو دروآ یم   
بلکه در یک برهه زمانی طوالنی نیز به طور کافی سازش کرده و تواناییهای بقا و س وخ شزا د   
را به طور مداوم توسعه و گسترش میدهد .سازمان سالم با نیروهای مانع بیرونی به طور موفقیت
آمی یز برخورد کرده ،نیروی آن را به طور اثربخش در جهت اهد نامزاس یلصا دصاقم و فا     
هدایت میکند(.هوی و میسکل، 1987 ،تر مج ه سید عباس زاده .) 138 2،اب ناخ و یدروجال با یی    
در سال  86 31پژوه یش با عنوان بررسی عوامل تسهیل ننک ده مدیریت دانش در تیمهای کاری را
در دان گش اه شهید به یتش انجام دادند که ،هدف اصلی این تحقیق شناسایی و بررسی ویژگیها ای
مهای کاری در تسهیل مدیریت دانش بود .برای ت زج یه و تحلیل دادهها از رگرسیون خطی چند
تی 
منظوره متغیره و تحلیل عامل اس فت اده شده و برای آزمون فرضیهها ،دادهها در دو فاز خل زاف و ق   
انتقال و ی پک ارچ یگ دانش ،ت زج یه و تحلیل شده اند دوجو :زا دنترابع قیقحت جیاتن زا یخرب       .
1. knowledge management
2. How to deploy knowledge management
3. Organization Health
4. seliM wehtaM
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مهای کاری از مه تم رین عوامل در تسهیل
تهای م مک ل و نیز فضای اع مت اد در بین اعضای تی 
مهار 
مدیریت دانش (در هر دو ف یدازآ و لالقتسا و یتیریدم دوخ یگژیو ،نکیل.دندوب )زا لمع   

    

اعضا به عنوان عوامل موثر فقط در فاز خلق دانش شناخته شدند .در سال  88 31لباف پژوه یش را

با عنوان " بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش بر طبق الگوی کوان یو وانگ در دان گش اههای

آزاد اسالمی منطقه  01در دان گش اه آزاد اسالمی واحد گرمسار انجام داد .برای این منظور در این
پژوهش از تحلیل فریدمن اس فت اده شد .ابزار س جن ش ،پرس نش امه  72سوالی ب و هیزجت زا سپ .دو
تحلیل مشخص شد که مولفه حمایت مدیریت ارشد ،چه در بین واحدهای دان و یهاگش چ رد ه
کهای انگیزشی و مدیریت
بین حوزههای مختلف منطقه  01از باالترین رتبه میانگین و مولفه مک 
منابع انسابی نسبت به سایر مولفهها از تمک رین امتیاز برخوردار بوده اند لاس رد .

 86 31تحقیقی

توسط آقاسی کرمانی در دان گش اه آزاد اسالمی واحد گرمسار با هدف مطالعه و بررس ییی س تمال
سازمانی ادارات مناطق  19گانه آموزش و پرورش شهر ته ه یوگلا قبط رب نار وی نمدلیف و       
انجام شد .نتایج تحقیق نشان داد که بین سالمت سازمانی ادارت مناطق  19گان رادانعم توافت ه    
وجود ندارد .سالمت سازمانی ادارات از بعد ف ین و اداری ب یگنایم دح زا رتالا ن  هدوب  و  زا  بببب بببببعد
نهادی پایین تر از حد میانگین قرار دارد .منطقه فج رافیایی ،مدرک تحصیلی ،نج سیت آزمودنیها
در نمره سالمت سازمانی موثر بوده و سابقه خدمت آنها بی تاثیر بوده است .همچنین بین سالمت
س و ینامزا

دیکات ،هیحور داعبا ملع ی عبانم تیامح و ریدم ذوفن ،یهد تخاس ،تاعارم        ،

       

    

همبس یگت مثبت وجود دارد اما بین سالمت سازمانی و بعد یگان یگ نهدی همبس یگت مثبت وجود
ندارد .پژوه یش دیگر در سال تحصیلی  86 31- 87توسط سلیمانی با هدف بررسی میزان س تمال
سازمانی مدارس شهرستانهای استان تهران بر اساس الگوی هوی و فیلدمن انجام شد .نتایج این
پژوهش نشان داد مدارس دخترانه نسبت به مدارس پسرانه از سالمت سازمانی باالتری برخوردار
هس چمه .دنت ن  یعافتناریغ سرادم نی ن هب تبس یتلود سرادم تمالس زا

ینامزاس یرتشیب    

                  

برخوردار هس نت د .این برتری در تمامی ابعاد سالمت سازمانی ب زج بعد ساخت دهی مشهود اس .ت
شایان ذکر است این پژوهش نشان داد که س املعم لیصحت حط ن رد  ار بایز ی تیعضو زا نانآ        
سالمت سازمانی تاثیر گذار است .این تاثیر گذاری در تمامی ابعاد ب زج بعد یگان یگ نهادی خ دو
را نشان داده است .همچنبن در سال  86 31تحقیقی توس نیسحالم ط ی گشناد رد ا  دازآ ه ا یمالس     
واحد کرمان با هدف بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سالمت سازمانی در سازمانهای دول یت
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شهر کرمان انجام شد .فرضیههای این تحقیق عبارتند از )1:بین خلق دانش با سالمت سازمانی در
سازمانهای دول یت شهر کرمان رابطه معناداری وجود دارد)2 .بین انتقال دانش با سالمت سازمانی
در سازمانهای دواتی ش هطبار نامرک ره     معن یییداری و ب هجوت اب .دراد دوج ه و قیقحت جیاتن     
براساس فرضیهها مشخص شد که بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی در س امزا نننها ای دول یت
شهر کرمان رابطه معناداری وجود دارد .پژوه یش با عنوان «مدیریت دانش و سازمانهای دولت ییی »

در سال  1999توسط میکالوپولس و سایکوجیس 1در سازمانهای دول یت یون نیا .دش ماجنا نا     

یتوان بین سازمانهای دول یت و مدیریت
یشود که « چگونه م 
پژوهش با این سوال اصلی شروع م 
دانش تناسب ایجاد کرد؟» .یافتههای این پژوهش حا یک از اهمیت فرآیند و شزومآ 

یریگدای    

سازمانی و همچنین اهمیت نقش مدیران در موفقیت مدیریت دانش در سازمانهای دول یت اس .ت
در این پژوهش ،مدیران در سطوح سه گانه سازمانی(عالی ،میانی و عملیاتی) از نظر اث یراذگ ر   
بر مدیریت دانش در سازمانهای دول یت مورد بررسی ق تفای .دنا هتفرگ رار هههه هههههها ای ای شهوژپ ن   
گویای اهمیت بی تش ر مدیران میانی در این خصوص است .از نظر این پژوه گش ران ،مدیران می ینا
به علت ایفای نقش رابط بین سطوح عالی و عملیاتی ،اثر گذاری بی تش ری ب ریدم ر ی  شناد ت در   
سازمانهای دول یت دارند .از این رو توجه بی تش ری به اهمی رد حطس نیا ت

مانرب تیقفوم ههههه ههههههها ای

مدیری یت دانش در سازمانهای دول یت را پی نش هاد نموده اند( .يد کالوپلوس.)1- 31 : 2000 :
استقرار مدیریت دانش :بر اساس مدلی برگرفته از داونپورت ،فرایند استقرار مدیریت دانش
شامل :ا تک ساب دانش ،ایجاد دانش ،ذخیره کردن دانش،توزیع دانش و نگهداری دانش میش ششود
(رمضانی.) 83 31،

2

اکتساب دانش  :شامل اس نت باط ،عمج آوری ،ت زج یه و تحلیل ،مدلسازی و اعتبار س یجن دانش
میباشد(زارعی .) 87 31 ،ی یک از راههای به دست آوردن دانش جدید ،ه کم اری و م اب تکراش   
بخشهای دیگر صنعت و رقبا در حیطه کاری سازمان اس زا میناوتب ات ت کتبا هوق ا رگید تار
س امزا نننها ا اس ،یناضمر(مینک هدافت     .) 83 31ای سیس شرگن نتشاد :لماش هلحرم ن

     

تتتتتتتتتتتتت یم توسط  

کار نک ان ،شناخت م کش الت و قدرت تنظیم گزارش تحلیل ییانشآ ،یداتس نانکراک طسوت ی

   

- Michalopulos & Psychogios
-Knowledge Acquisition

1
2
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کار نک ان با جدول(چارت) سازمانی و گردآوری اطالعات در مورد جریان کار(چگون یگ جریان
یشود.
کار در سازمان) م 

ایجاد دانش :1سازمانها با توسعه و تجديد ساختار دانش قبلي و كنوني با روشهاي مختلف به

خلق واقعيتها و مفاه مي جديد ميپردازند.ا جي اد دانش فرآ ني د هك تسا يمهم 
تلقين ،تجربه ،و شانس ،نقش مه م افيا يم ييي ييييك نن د و نيل( 

،هزيگنا نآ رد      

،نارگيد      ، 1996ب  زا لقن ه ز ،یعرا    

 .) 87 31معيار س جن ش دانش نو ،نقش مؤثر آن در حل مس و يراج لئا

ا رازاب سسسس س سسسسسست

رد يروآون

(زارعی .) 87 31:این مرحله در ارتباط با مهندسی مجدد سازمان ،سازمان دهی جدید و مورد نی زا
سازمان ،آشنایی با فنون ت زج یه و تحلیل سیس مت ها ،ایجاد برنامهریزی الزم ب و تاروما ماجنا یار
یباشد.
کارس یجن م 

2

ذخیره ک ناد ندر ششششش  :عب یهم زا تسا ترا ااا ااااس زا ییی ش سایس ،طیار تت تتتها ا ،س و اهراک و زا
فناوریهای مناسب برای تسهیم دانش در سازمان ،که بر ترکی بنج ب هه هههها ای فره یروانف و گن   
سازمان تاکید دارد(جعفری و کالنتر .) 82 31 ،این مرحله شامل بررسی و لرتنک

رف مممممها ا ،بررسی

یشود.
محل کار و روشهای بایگانی ،و ایجاد و گسترش سیس مت های اطالعاتی م 

توزیع دانش :3توز عي دانش ،فرايند اشتراك گذاشتن و گسترش دادن دانش اس نونكا هك ت    
در درون سازمانها اجرا مي شود براي ا كني ه دانش ب وش شزرا ا د اب دياب  وش ميسقت نارگيد د

    

انتقال و اشتراك مي تواند فعال يا م فن عل باشد .دانش را مي توان با اس فت اده از ابزاره تيريدم يا   
دانش (نظامهاي اطالعاتي) در كتابخانهها يا مراكز اطالع رساني يا از طريق تعامل شخصي انتق لا
داد (زارعی .) 87 31 ،از کاربردهای فناوری در انتقال دان زا یرایسب هک تسا نیا دوهشمان ش    

  

سازمانها ،خاطرهها ،تجربیات و داستانهای مربوط به مدیران ارشد خود را قبل از ترک سازمان،
  

روی فیلمهای ویدئویی و یا صفحهها ای ف طبض یرون هدرش     م یییک نن د ،کاسورپ و تروپنواد(
 1379به نقل از جعفری مقدم.) 189 : 85 31 ،
نگهدا ناد یر ششششش

 :4نگهد هب و ددجم هدافتسا ،عقوم هب یسرتسد ،تظفاحم شناد یرا     

ه اگن ممم سزا ییی مدنیمضت ار نامزاس شناد موا         م ییی کندو یرفعج(

    

    

،رتنالک       .) 82 31در ض ،نم   
1. Creating knowledge
2. Lay knowledge
3. Distribution of knowledge
4. Knowledge Store
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روشهای گوناگونی برای پیادهسازی مدیریت دانش خلق شده است که ت آ تواف نننها ا ناش زا ی
اختالف نظرهای زج ئی در مورد مدیریت دانش و نیز گوناگونی سازمانها و نیازهایشان است.

شکل  .2چرخه استقرار مدیریت دانش

سالمت سازمانی :تالكوت پارسونز پ دنك يم داهنشي هك

    س امزا نننها اي رس ،هسردم لثم يم    

مسئوليت و ك تن رل اين نيازها را در سه سطح م فت اوت از خود ب كينكت حوطس :دنهد يم زور ييييي يييييي

1

(فني) ،اداري 2و نهادي.3

الف) سطح فني :این سطح ش :تسا دعب ود لما      -1روح يمطا زا ترابع :هي ن ،يدردمه ،نا     
اع مت اد و احساس انجام كار است كه هيئت آموزشي را فرا گرفته است-2 .تأكيد علمي :از طرف
د گي ر عبارت از تأكيد سازمان بر ارتقاء سطح تخص راهم و ص تتتتته و يوه( .نانكراك ينف يا   
ميسكل 450 : 1989 ،و .)154
ب) سطح اداري :این سطح شامل چهار بعد است -1 :مراعات :عبارت از رفتار مد تسا يري   
كه باز ،دوستانه و حما تي ي مي باشد -2 .ساخت ده هك تسا يراتفر :ي

مد او روط هب ري ضضضضضضض ض ضضضضضضضضضح

انتظارات كار ،استانداردهاي عملكرد و رويهها را صراحتًاًا تع يي ن ميكند-3 .نفوذ مدير :عبارت از
قهاست -4 .حمايت به وسيله منابع :عبارت است از م زي ان
توانايي وي به تأثير در تص ميم ات مافو 
تهيه مواد و وسايل الزم و ضروري و مورد درخواست كاركنان.

1. Technical
2. Managerial
3. Institutional
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ج) سطح نهادي (يگانگي نهادي) :عبارت از توانايي مدرسه براي تطابق با محيط و سازش با
روشهايي است كه سالمت برنامه آموزشي را حفظ كند .مدارسي ك نتسه يگناگي ياراد ه د زا    
تقاضاهاي غير معقول والدين و محل در امان مي باشند.
روحیه
سطح فنی

تأکید علمی
مراعات

سالمت سازمانی

ساخت دهی

سطح اداری

نفوذ مدیر
حمایت بوسیله منابع

سطح نهادی

یگانگی نهادی

شکل .3سطوح و ابعاد سالمت سازمانی

مدیران حرفهای دانش ،به خاطر رشد ان جف اری دانش ،طول عمر کوتاه آن و ماهیت روز افزون و
دانش محور همه فرایندهای مدیری یت  ،با تقاضاهای فوق العاده مواجه اند .س امزا نننها ا ب و اقب یار

رقابت در جامعه دانش ،بایس یت مدیریت دارایی فکری خویش را بیاموزند .چارلز هندی،) 990 1(1
  

معتقد است ارزش سرمایه ف ارب نیدنچ نامزاس یرک بر اد  ر یا ییی ی یییییییها ای م ،تربلیگ(تسا نآ یدا

تر مج ه حسی ین خواه .) 13 : 85 31،پیادهسازی مدیریت دانش در سطح سازمان اگرچه م کم ن است
هزینه بر باشد ،اما در عوض سرمایههای دان س ریاس نآ بقاعتم و یش ر یام هههه هههههها ا را بخص رد صو
مراحل ابتدایی به سرعت افزایش میدهد .انسان بازیگر اصلی در خلق ،ذخیرهسازی ،ان هب و راشت   
یگراک ر د .تسا شناد ی ا  شند وپورات رد د ،نامزاس  ر و نیناوق رد ،نامزاس گنهرف 

                       

دستورالعملهای کاری و در سیس مت ها و ت نک ول ژو یییها ای ب  راک ه ر  هتف در .تسا هتفهن نامزاس      
دانش ،نه فقط در افراد م زج ا ،بلکه در گروههای انسانی ،در ا متج اعات و ب نیب طباور رد هرخالا    
سازمانها نه تف ه است .مفهوم سالم یت مثبت در یک سازمان توجه را به شرایطی جلب میکند هک
رشد و توسعه سازمان را تسهیل کرده و یا موجب پویاییها ای س ینامزا م یییش ششود .پ هکنآ زا س   
Charles Handy

-

1
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جایگاه مدیریت دانش در سازمان مشخص شد و استراتژیهای سازمان بر این اساس نقش بست
    

آنگاه باید به دنبال آن باشیم تا مراجعان با این سازمان هم حطس شناد تیریدم بوچراچ رد

عل یم و فره یگن و توانایی خود را افزوده تا بتوانند از خدمات سازمان بدون م لامک رد و لکش
آرامش و رضایت اس تتت فاده نمایند و نالؤسم یتقو یفرط زا .

  

نکراک ا شرورپ و شزومآ ن رد     

یتوانند وظایف خود را انجام دهند و در نهایت
محیطی سالم مشغول به کار شوند به نحو بهتری م 
نتیجه کار چنین سازمانی این است که جامعه را در زمینههای مختلف عل یم  ،فره یگن  ،ا متج اعی،
یدهند .به رغم تشخیص ض ریدم ترور ی عبانم هتسیاش ت    
سیاسی و ...از عقب ماندگی نجات م 
یتوان دانش را به نحو مطلوب به کار گرفت ،هنوز در
دانش ،درباره درک این ن تک ه که چگونه م 
آغاز راهیم .بسیاری از سازمانها در زمینه چگون یگ تحقق مدیریت دانش به به راچد وحن نیرت    
سرگ یگتش شده اند و ح یت در برخی موسسات ،از مج له آموزش و پرورش تالشششها ای ن یزیچا
برای تصاحب آن صورت گرفته است .گرچه بی تش ر رهبران سازمان از دان د رتتسم ینامزاس ش ر   
اذهان کار نک ان خود آگاهی دارند ،اما قادر ب آ جارختسا ه نن نننها ا نیستن ینامز رما نیا تیمها .د      
آشکار میشود که منابع انسانی کلیدی سازمان را ترک میکند .چناچه س یبسانم یاهراک و زا    
برای بهره گیری از دانش کار نک ان وجود نداشته باشد ،وق یت آنها از س جراخ نامزا    م یییش ششوند،
دان یش که دارند نیز همراه با آنها خارج میشود .دانش از دست رف مزاس یارب هت ا ایز ن نننن نننننها ای
جدی به بار می آورد .بر این اساس برآورد میشود که به ط هجیتن رد ینامزاس ره طسوتم رو      
یدهد (آهنچیان و
جابجائی منابع انسانی اش هر پنج سال نی یم از سرمایه دانش خود را از دست م 
قلی زاده .)22 : 87 31 ،ی یک از نتایج بکار گیری مدیریت دانش با توجه به تأیید فرضیات سالمت
سازمانی میباشد .یک سازمان همواره برای بقای خ م اب دو ششششششش کالت مو اب طابترا رد هچ ،دوج    
محیط و چه در درون سازمان باید مبارزه نک د .الزمه مب تخانش ،تالکشم اب هزرا و تالکشم    
ابعاد مختلف آن میباشد .سازمان سالم ،سازمانی است که برای ادامه حیات خود ق هب تسا ردا    
فها ایش ب هجاوم نآ ا   
اهداف و مقاصد انسانی خود دست یابد .موانعی که در دس  هب یبایت هد ففف ففف
میشود ب نش اسد و این موانع را از پیش پای خود بردارد .سازمان سالم سازمانی اس هرابرد هک ت    
خود و موقعی یت که در آن قرار گرفته است واقع بین باشد و قابلیت انعطاف داش و دشاب هت

یارب    

مقابله با هر م ،یچتعاس( دریگ راک هب ار دوخ عبانم نیرتهب یلکش           .)25 : 1377ب هب یهاگن ا    
پژوهشهای انجام شده در ایران متوجه میشویم که رابطهی چگون یگ استقرار مدیریت دانش و
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متغیر سالمت سازمانی مغفول واقع شده است .این در حالی است که اگر مدیریت دانش ب وحن ه   
مطلوب در سازمان آموزش و پرورش مستقر شود ،سالمت س وخرب یرتهب عضو زا ینامزا رد اااا ااااار
خواهد بود .با توجه به مسالهی مذکور ،اهداف و سوا تال تحقیق بدین صورت مطرح شد :دنا ه   
هدف اين پژوهش از يک سو ارزيابي وضع موجود اس ریدم رارقت ی  شناد ت ووو وووو از س گيد يو رر ررر
ارزیابی وضع موجود سالمت سازمانی به منظور بررسي معناداري رابطهی مستق مي و غيررر مس ميقت
بین آن دو متغیر مي باشد .براي تحقق اين اهداف سؤا تال

پژوهشي ذيل مطرح مي گردد:

 -1وضعیت موجود مراحل استقرار مدیریت دانش در ادارات مناطق  19گانه آم ورپ و شزو رش   
شهرستانهای استان تهران چگونه است؟
 -2ارزیابی وضعیت موجود ابعاد سالمت سازمانی در ادارات مناطق  19گانه آم ورپ و شزو ر شش ششش
شهرستانهای استان تهران چگونه است؟
 -3آیا ب تمالس و شناد تیریدم رارقتسا یگنوگچ نی س زا م  رد ینا ا تاراد نم ا قط

    

 19گانه

آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران رابطه معناداری وجود دارد؟
روش شناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصی یف از نوع همبس یگت است .جامعه
مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کار نک ان ستادی شاغل در حوزههای آموزشی ،پژوه یش
و اداری میباشد .این کار نک ان عبارتند از :معاونان آموزشی ،مسئوالن مقاطع ابتدائی ،راه من ائی و
متوسطه و کارشناسان مربوطه ،معاونت پرورشی و تربیت بدنی ،گروههای آموزشی و کارشناسان
مربوطه ،امتحانات ،امور تربی یت  ،فناوری اطالعات و امور اداری (کارگزی ین ) .کار نک ان مورد نظر
در پژوهش شاغل در ادارات مناطق  19گانه ی اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان
یباشند که در سال تحص یلی
تهران م 

 89 31 - 90ب  ماجنا هب تقو مامت روط ه خخخخخخ خ خخخخخخخخدمت م لوغش

میباشند .ادارات مناطق  19گانه آموزش و پرورش شهرستانهای اس چ هب نارهت نات ه هزوح را      
جغرافیائی نج وب ،شرق ،غرب و مر قبط زک هه هههبند ییی شد ادعت  .د  لغاش یمسر نانکراک  د نآ ر      
ادارات که در بخشهای آموزش ،پژوه دندوب تمدخ لوغشم یرادا و یش     

 434ن وب رف د هک     

جامعه آماری پژوهش را ت کش یل میدهند .ح مج نمونه بر اساس جدول مورگ نا

 181ن یعت رف ین   

شد .از هر حوزه دو منطقه به صورت طبقهای انتخاب شد و پرس نش امهها ا ب نیب یقافتا تروص ه     
آزمودنیها توزیع شد .در پژوهش حاضر با توجه به گامهای اساس ارقتسا ی ر و شناد تیریدم    
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پرس نش امههای موجود در زمی ریدم هن ی  و هدش یحارط تالاوس ،شناد ت د د ر و مر هلح میظنت

گردیدند :در مرحله اول در ابتدا با یک مطالعه ا شتک افی و طرح  6سوال باز پاسخ میزان تمای و ل
موافقت برخی از کار نک ان موثر در ادارات آموزش و پرورش در زمی شناد تیریدم یارجا هن     
بررسی گردید .ب) در مرحله دوم از دو پرس نش امه اس فت اده شد .الف -پرس نش امه استقرار مدیریت
دانش  :این پرس نش امه پس از بررسی سوا تال مرحله اول و مطالعه متون مرتبط با سالمت سازمانی
و ت زج یه و تحلیل سیس مت ها و همچنین با مک ک استادان راه من ا و مشاور م نت اسب با اهداف تحقیق
برای عمج آوری دادهها با  28سوال تنظیم گردید .به منظور ارزی رارقتسا هناگ جنپ لحارم یبا      
مدیریت دانش با توجه به ای کن ه هریک از این مراحل دارای تعدادی سوال میباشد سایقم زا    
درجهای لیکرت اس فت اده شد .تسا ه
س شجن

   ب -پرس مزاس تمالس همانش ا رد :ین یارب شهوژپ نیا

زاس تمالس نازیم م رادا ینا ا و شزومآ ت

ورپ رررررررررر ررررش از اب تمالس یریگ هزادنا راز

5
     

      

سازمانی( )IHOفهرست اصالح شده توسط هوی و فیلدمن( ( ) 1996توسعه و اص همانشسرپ حال   
سالمت سازمانی( )IHOاز طریق ت نک یک عاملی) اس فت اده به عمل آموده است .شایان دکر است

این پرس نش امه در مقالهای در سال  1378توسط عالقه بند به صورت تر مج ه در فص ریدم همانل یت   
در آموزش و پرورش ارائه شده است .این پرس نش امه به صورت بسته پاسخ با  35گویه تنظیم شد.
گویههای پرس نش امه با توجه به ابعاد هفت گانه سالمت سازمانی ه هدیدرگ میطنت نمدلیف و یو     
است.
یافتهها

سوال اول :وضعیت موجود مراحل استقرار مدیریت دانش در ادارات مناطق  19گان شزومآ ه   
و پرورش شهرستانهای استان تهران چگونه است؟
جدول  .1آماره Tبرای مقایسه نمره استقرار مدیریت دانش با میانگین نظری
آزمون تی با عدد ثابت
Test Value =3
فاصله اطمینان
حد باال

حد پائین

میانگین اختالفات

Sig

fd

T

0.3254

1 0.190

0.25775

0. 000

80 1

7.515

مدیریت دانش

0.2035

0.0395

155 2 0.1

0.004

80 1

2.925

ا تک ساب دانش

70 93 0.

0.2513

413 2 0.3

0.000

80 1

8.777

ایجاد دانش

0.3043

0.1333

0.21878

0.000

80 1

5.049

ذخیره کردن دانش

845 3 0.

0.2158

0.30018

0.000

80 1

7.023

توزیع دانش

0.4248

35 22 0.

413 2 0.3

0.000

80 1

6.355

نگهداری دانش
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با توجه به جدول فوق و سطح مع ین داری تمک ر از  . 05فرض صفر در تمامی ابعاددد رد م یییش ششود و
یباشد و با توجه به ای کن ه تمامی فواصل اطمینان دارای
این بدین مع ین است میانگین مخالف سه م 
حد پائین و حد با یال مثبت هس نت د میانگین تمامی ابعاد از  3بزرگتر بوده و در حد رارق یبولطم     
دارند.
سوال دوم :ارزیابی وضعیت موجود ابعاد سالمت سازمانی در ادارات مناطق  19گانه آموزش و
پرورش شهرستانهای استان تهران در چگونه است؟
جدول  .2آزمون Tبرای مقایسه نمره سالمت سازمانی با میانگین نظری
آزمون تی با عدد ثابت
فاصله اطمینان

Test Value = 2.5
میانگین اختالفات

حد باال

حد پائین

Sig

fd

T

0.2825

0.1967

0.23964

0.000

80 1

11.023

سالمت سازمانی

0.2570

0.1233

9015 1 0.

0.000

80 1

5.610

یگان یگ نهادی

1 0.337

0.2002

0.26865

0.000

80 1

7.745

مراعات

1 0.587

48 14 0.

0 .50276

0.000

80 1

11.672

ساخت دهی

0.3076

0.1288

0.21823

0.000

80 1

4.818

حمایت از منابع

1 0.375

0.2485

1 0.3118

0.000

80 1

9.715

روحیه

0.1386

0.0030

0.7079

1 0.04

80 1

2.061

تاکید عل یم

0.1919

0.0383

1510 1 0.

0.004

80 1

2.959

نفوذ مدیر در مافوق

با توجه به جدول فوق و سطح مع ین داری تمک ر از  . 05فرض صفر در تمامی ابع در دا م یییش ششود و
این بدین مع ین است میانگین مخالف  5.2میباشد و ب هکنیا هب هجوت ا نانیمطا لصاوف یمامت        
دارای حد پائین و حد با یال مثب دنتسه ت یگنایم ن  یمامت  ا زا داعب        5.2بزرگ وب رت د و ه دح رد    
مطلوبی قرار دارند.
سوال سوم :آیا بین چگون یگ اس ریدم رارقت ی ادا رد ینامزاس تمالس و شناد ت ر نم تا ا قط     
 19گانه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران رابطه معناداری وجود دارد؟ برای پاسخ به
سوال فوق با توجه به ای  یریگ هرادنا سایقم هکن د دا هههه هههههها ا رتب ببهای م یییباشد بیرض نومزآ زا     
همبس یگت اسپیرمن رو اس فت اده شده است.
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جدول  .3همبستگی اسپیرمن رو بین نمره استقرار مدیریت دانش و سالمت سازمانی
ضریب همبس یگت
سالمت سازمانی
0.634

**

0.000
181
.000 1
0
181

مدیریت دانش
.000 1

مقدار ضریب همبس یگت

0

سطح مع ین داری (دوطزفه)
181
0.634

**

مدیریت دانش

تعداد

ضریب همبس یگت

مقدار ضریب همبس یگت

0.000

سطح مع ین داری (دوطزفه)

181

تعداد

سالمت سازمانی

با توجه به ای کن ه مقدار سطح معن یییداری بدس زا رتمک هدمآ ت     0/ 05م یییباشد در رفص ضرف    
میشود یع ین بین چگون یگ استقرار مدیریت دانش و سالمت سازمانی همبس یگت مس یقت ممم و دوج
دارد و مقدار آن برابر  0/ 643است به عبارت دیگر با افزایش یک واحد متغیر مدیریت دانش به
اندازه  0/ 643واحد به متغیر سالمت سازمانی افزوده میش ششود.از آن هک اج    در آزم يگتسبمه نو   
الزاما روابط علت و معلولي شناسائي نميشود و فقط رابط انعم ه دا كي نايم ير ريغتم و ريغتم       
د گي ر را مشخص ميكند .لذا بيان رابطه علت و معلولي وق هك تسا رسيم يت

همه ،قيقحت رد

    

متغيرها تحت ك تن رل شديد و دقيق باشند .براي اين منظور از تحليل رگرسيون اس فت اده نمودیم كه
هدف پيش ب ني ي تغ يي رات متغير وابسته با توجه به تغ يي رات متغيرهاي مس سا لقت تت تتت .در رگرس نوی
یک متغیره انجام شده متغیر مدیریت دانش متغیر مستقل و متغیر سالمت سازمانی به ع ریغتم ناون   
وابسته در نظر گرفته شده است.
جدول .4تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی
سطح مع ین داری= 0.000

853 . 124 =F

آزمون انالیز واریانس

سطح مع ین داری= 0.0 00

1.835 1 =0T

Tآزمون

سطح مع ین داری= 0.000

4 1.17 1 =1T

Tآزمون

1.416 =0Β

مدل رگرسیون

= 1 0.41

0.406 =1β

با توجه به آزمون آنالیز واریانس و سطح مع ین داری بدست آمده (سطح مع ین داری=  ) 0.000هک
تمک ر از  / 05است فرض خطی بودن رابطه بین این دو متغیر تایید می گردد و همچنین با توجه به
سطح مع ین داری بدست آمده از آزمون ( tسطح مع ین داری=  ) 0.000ف ندوب رفص فلاخم ضر     
ضریب ،مقدار عرض از مبدا و متغیر مستقل پذیرفته میشود و مدل بدست آمده به ص ریز ترو   
خواهد بود:
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(مدیریت دانش)  = 1. 416 + 4.0 06سالمت سازمانی
بدین مع ین که با افزایش یک واحد متغیر مدیریت دانش به میزان  4.0 06واحد به متغیر س تمال
یشود.
سازمانی افزوده م 

نمودار  .1تحلیل واریانس و رگرسیون چند متغیره بین مدیریت دانش و سالمت سازمانی

بحث و نتیجه گیری

یافتههای این تحقیق نشان م یییدهد ارقتسا  ر شزومآ رد ینامزاس تمالس و شناد تیریدم  و      
پرورش شهرستانهای استان تهران در حد مطلوبی و راد دوج ددد ،ام دنیآرف لحارم رد ا مد تیری     
دانش و نیز در ابعاد مختلف سالمت سازمانی میانگین کسب شده در حوزههای جغرافیایی با هم
م فت اوت است .به تبع تبدیل دانش به منبع استراتژیک برای رقابت و بقای سازمانها و جوامع ،نیاز
به مدیریت و اشراف بر روشهای خلق ،کسببب ،ذخیرههس یزا  ، ،ان ریگراکب و راشت ی یتایح نآ     
است .پیادهسازی مدیریت دانش مسیر پ داهن ماگ هک دراد یشلاچ ر ن د زلتسم نآ ر م ش  ن تخا

      

شها و راهکارهای ا تیریدم زیمآ تیقفوم یارج     
مفهوم دانش و مدیریت دانش ،آشنائی با رو 
دانش و موانعی است که در مقابل سازمانهای مختلف وجود دارد .باید توجه داشت درجه بلوغ
سازمان برای پذیرش سیس مت مدیریت دانش ب دننام ییاهرایعم ا نامزاس گنهرف ییییییییییی  ،س یاهراتخا
موجود و فناوری در سازمان س جن یده میشود .در س نیا رانک ههه هههه ،عام مانرب یلام نیمات ل هههه هههههها ای
مدیریت دانش نیز بایس یت مورد توجه قرار گیرد .البته باید دانست که یک بهترین سیس مت وجو د   
ندارد و در استقرار مدیریت دانش میبایست بر اساس شرایط س مزاس یگنهرف و یراتخا ا ننن نننن ،به
صورت اقتضائی عمل نمود .بررسی و مطالعه نشان میدهد شناد تیریدم متسیس یارجا هک 

     

نیازمند حمایت جدی مدیران است و هر سازمانی باید چ مش انداز و استراتژیهای دان یش خود را
تعریف کرده و در مورد افراد و زمان انجام آن تعهد داشته باشد تا مدیریت دانش بتواند اجرایی
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شود .بر خالف شرایط س یتن که در آن حفظ دانش و تسلط و نگهداری دان وب تردق ش ددددددد ،در
فضای مدیریت دانش ،تبادل دانش مهم است .یک سازمان باید دب  ااند و تاعالطا یروانف هک    
ارتباطات برای مدیرت دانش یک وسیله است و نقش تواناسازی فرایندها و روشهای مد تیری
دانش را ایفا میکند .مدیریت دانش هم در سطح ف م ینامزاس حطس رد مه و یدر ن عف تتتتت تتتتتتها ای
عمدهای برای سازمان فراهم می آورد .در سطح فردی مدیریت دانش به کار نک ان این ام ار ناک
تها و تجربیات خود را از طریق ه کم اری با دیگران و سهیم شدن در دانش آنها
یدهد تا مهار 
م 
و یادگیری از یکد دنهد ءاقترا رگی هب و دشر رح ففففف ف فففففففهای دس نبای ت ددددد .در س ین ینامزاس حط ززززززز ،
سازمانهایی که دانش خود را مدیریت میک نن د ،سطح باالیی از بهرهوری را بدست م روآ ی نن ننند.
سازمانها با داشتن دسترسی بی تش ر به دانش کار نک ان خود ،تصمیمها ای به ذاختا یرت    م یییک نن ددد،
یدهند تا تکرار کارها را مک
فرایندهای خود را شکل م 

ننک د ،نوآوری را افزایش م یییدهند هب و    

ی پک ارچ یگ و ه کم اری باالئی دست م یقحت.دنبای ی قی لاس رد      2 00 2توس  دلگ ط د گشناد ر اه    
نیویورک ان ماج بسک رد ییاناوت نوچ یلماوع قیقحت نیا رد .دش د بت ،شنا د ،شناد لی     

      
    

بکارگیری و نگهداری دانش بعنوان عوامل کلید .دش ییاسانش شناد تیریدم تیقفوم رد ی

همچنین کانگ و پاندیا در سال  2003نیز عناصری نظیر تعیین و شناسایی دانش و مهارت ،کسب
هب    

دانش انتخاب ،ذخیره دانش ،توزیع دانش ،بکارگیری و س جن ش پی ریدم تفرش ی ار شناد ت

عنوان عناصر موثر برای چارچوب مدیریت دانش در سازمانهای دول یت ارائ .دندرک ه    م یییت تتوان
گفت که یافتههای این تحقیق در بحث استقرار مدیریت دانش با یافتههای تحقیق گلد ،کانگ و
پاندیا نزدیک است .در بحث سالمت سازمانی با توجه به تحلیل دادهها سالمت س تارادا ینامزا
مناطق  19گانه آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران در حد مطلوبی میباشد نیا لیلد     .
امر وجود استانداردهای عملکردی و رفتاری ،شفاف بودن قوانین و مقررات و روشها و رویهها ا
در سازمان میباشد .اما تعویض مدیریتها ا و ب ببه تبع یغت نآ ی ژتارتسا ر یییییییها ا بص و یلاوتم ترو
همچنین فشار آسیبهای محیطی(گ ور هههها ای ب و یجراخ ذوفنا

گها ا در
نهرف حطس فالتخا گگگگگ گگگگگ

مناطق) اختالف و تبعیض بین سطوح سلسله مراتب سازمانی و مس و دزمتسد(یقوقح لئا یازم ا)    
مبندی ادارات مناطق 19
یدهد .با توجه به تقسی 
میزان سالمت سازمانی را در برخی ابعاد کاهش م 
گانه به حوزههای شرق ،غرب ،مر زک و رمن هسیاقم یارب سنایراو لیلحت و بونج ه تمالس
سازمانی حوزهها ،نشان میدهد که منطقه جغرافیایی در ن مزاس تمالس هرم ا اما .تسا رثوم ین

     
    

17 1

بررسی رابطه چگون یگ استقرار مدیریت دانش  /...کچوئی و ه کم اران

برای مشخص شدن این ت کناد نومزآ زا تواف ن ش هدفتسا  د .ومزآ نیا ن ناشن          م یییدهد رد 
حوزههای شرق ،غرب و مر زک نمره سالمت سازمانی تقریبا یکسان ب بونج هزوح رد یلو هدو    
    

نمره سالمت سازمانی در سطح ب ارق یرتالا ر یبونج هزوح قطانم ،ققحم هدهاشم ربانب .دراد 

آموزش و پرورش به دلیل دارا بودن اعتقادات مذهبی جو سالم تری را دارند .یافتههای محقق با ا
مفروضات و تعمیمهای نظری تئوریها ای س و ینامزاس تمال

 ییوسمه شناد تیریدم د .درا      

یکند.
باکال (  ) 2007رمز موفقیت و سالمت سازمانها را در بررسی منابع سالمت سازمانی بین م 
از دیدگاه وی منابع سالمت س :زا دنترابع ینامزا    )1تمای جیا هب دارفا ل اد بترا ا و راک رد تاط     
فعالیت)2 .منابع یادگیری مدیریت دانش که شامل ت کف ر سیس ای و یمت د ریگ ی و یمتسیس رکفت    
استقرار یک نظام یادگیری مس مت ر در سازمانها(سازمان یادگیرنده) .تمایل سازمانها ب وبهب ه د و 
   

ارزیابی سیس مت های مدیریت بصورت س اکشآ و هدا ر ریدم( ی  ت ت جم یحارط لماش هک)رییغ دد

سیس مت ها و تغییر شکل و بهبود و سالمسازی با ت کش یل جلسات شورای س ره رد ینامزاس تمال    
سازمانی میباشد.ت کش یل این جلسات میتواند انجام مراح ار راک دنیآرف و ل و هدومن یریگیپ    
موفقیت و اثربخ یش سازمان را تحت تنک رل و نفوذ خود قرار دهد.
منابع
آقاسی کرمانی ،زه  ار (( .) 86 31مطالعه و بررسی میزان سالمت سازمانی ادارات مناطق  19گانه آم شزو
و پرورش شهر تهران بر طبق الگوی هوی و فیلدمن .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دان گش اه آزاد اسالمی
واحد گرمسار.
ابطحی ،سید حسین ،و صلواتی ،عادل .) 85 31( .مدیریت دانش در سازمانهای دول یت  .مجل ملع ه یی ییی -پژوهشی
اقتصاد و مدیریت.

اژدری ،علیرضا.) 89 31( .مدیریت دانش در سازمانهای دولتی .سایت پایگاه مقا تال عل یم مدیریت.
اسالمی ،وحید   .) 88 31(( .گامهای پیادهسازی مدیریت دانش و موانع استقرار آن در سازمانها ا .مقاله
ارائه شده در دومین فنک رانس ملی مدیریت دانش ،تهران.
ی) .ته شتنا :نار ارات   
افرازه ،عباس .) 87 31( .مدیریت دانش(مفاهیم ،مدلها ،اندازه گیری و پیادهههسازی ی
دان گش اه صنع یت امیرکبیر.
افرازه ،عب  .سا (( .) 88 31مدیریت دانش(آشکار -ض تاعالطا یروانف و )ینم  .... ...مق تیریدم بختنم تالا    
دانش .تهران :ان شت ارات موسسه تحقیقاتی مدیریت دانش دانا.
اوماسکارن .) 89 31( .روشهای تحقیق در مدیریت(تر م :نارهت ).یزاریش دومحم ،یبئاص دمحم همج ر زک
چاپ و نشر موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی.
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برگرون ،برایان .) 87 31( .اصول مدیریت دانش(تر مج ه منوچهر انصاری) .تهران :ان شت ارات موسسه تک اب مهربان
ن ش ر.
بالنچ کنوا ،نک ،درا ا اتسمز( .لکیام ،ر نننننننن ننن .) 13 38م رید ی هشزرا هار زا ت اااا(تر از کوترف اضردیمح همجد ).ه       
ان شت ارات فرا(مدیریت فردا).) 2001 (.
پروست ،گیلبرت ،و وب ،اس فت ان .) 85 31(.مدیریت دانش(تر مج ه علی حسی ین خواه) .تهران :نشر یسطرون.
جاهد ،حسینعلی .)4831( .سالمت سازمانی .ماهنامه تدبیر .شماره . 159
))))) .رشن :جرک   

جعفری مقدم ،سعیید .) 85 31(.مستندسازی تجربیات م شناد تیریدم هاگدید زا(نارید ))))
بوستان.

ت(چ زکرم تاراشتنا :نارهت ).لوا پا     
ساعتچی ،محمود .) 1377 ( .روانشناس مزاس ،راک رد ی ا یریدم و ن تتتت تتتت
آموزش مدیریت دول یت .
سالیز ،ادوارد ،و جونز ،گری .) 87 31( .مدیریت دانش در سازمانهای آموزشی(ترجمه محمد رضا آهنچی نا
و رضوان حسین قلی زاده) .تهران :ان شت ارات پژوه گش اه مطالعات آموزش و پرورش.
سلیمانی ،نادر .) 85 31( .مدیریت تعارض در مدرسه .تهران :ان شت ارات آرمان رشد.
نهاای اس رهت نات ا سارب ن اس    
سلیمانی ،ن ردا (( .) 87 31بررسی میزان سالمت سازمانی مدارس شهرستا 
الگوی هوی و فیلدمن .سایت :آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران.
صباغ مالحسی ین  ،ایمان .) 86 31( .بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سالمت سا رد ینامز

سا امز نننها ای

دولتی شهر کرمان .پایان نامه کارشناسی ارشد ،دان گش اه آزاد اسالمی واحد کرمان.
عباس زاده ،میرمحمد .) 1369 ( .حرفه معل یم و رضایت شغلی .فصلنامه تعلیم و تربیت .شماره .1
عالقه بند ،علی .) 1378 ( .سالمت سازمانی مدرسه .فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش .شماره . 21
لباف ،مرضیه .) 88 31( .بررسی وضعیت موجود مدیریت دانش بر طبق الگوی "کوان ی ناو و گگگگگ " در
دانشگاه آزاد اسالمی منطقه  .01پایان نامه کارشناسی ارشد ،دان گش اه آزاد اسالمی گرمسار.
ه .لکسیم و یو

(( ((( .) 82 31تئ و یرو

یقحت ق م رد لمع و  د شزومآ تیری ییییییییییی (تر ز سابع دمحمریم همج ا :هیمورا ).هد       

ان شت ارات بندر انزلی.) 1989 (.
یمین فیروز ،موسی .) 82 31( .دانش و مدیریت دانش در سازمانها .فصلنامه کتاب .شماره . 53
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