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 بررسی رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد آموزشی دبیران شهرستان قم

 کبری علی زاده1

 کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات عرب

  

 چکیده

ی است. جامعه باشدروش تحقیق حاضر توصیفی همبستگهدف از این پژوهش بررسی رابطه  بین مدیریت دانش و عملکرد آموزشی دبیران شهرستان قم می 

طور نفر از دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه به  083باشد که از بین آنها آماری مورد نظر شامل همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرقم می

گویه  53است) سؤال استفاده شده52در این تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است است و در آن از  ای  انتخاب شدندتصادفی مرحله

-باشد که نشان دهنده پایایی قابل قبول آن میمی  97/3گویه جهت سنجش عملکرد آموزشی(. آلفای کرونباخ این پرسشنامه2جهت سنجش مدیریت دانش، 

ش) خلق مدیریت دان هایهمچنین بین مؤلفهباشد نتایج تحقیق نشان داد که بین مدیریت دانش و عملکرد آموزشی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد 

.دانش، انتقال دانش، ثبت دانش و کاربرد دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دارد  

های کلیدی: مدیریت دانش، عملکرد آموزشی، دبیران، شهرستان قمواژه  
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 مقدمه

توانید  کند و میی سازمان را پشتیبانی میمدیریت دانش به عنوان علمی است که ارتباط آسان، سریع، مبادله، انتقال اطالعات در 

 (.4081ها بویژه مدارس باشند)الهیجانیان،بیان کننده نوآوری، توانایی و کارایی در سازمان

هیا بیویژه میدارس و مؤسسیات آموزشیی بیه عنیوان فیراهم         عنوان ابزار کلیدی مدیریت قرن جدید، در سازمانمدیریت دانش به

د، پرورش، تسهیم و تبادل، ارتقاء سازماندهی، نگهداری و انتشار دانیش در سیطم مدرسیه بیه وییژه در      ی زمینه بازخوانی، ایجاکننده

های آموزش، استفاده مؤثر از دانش موجود، آمادگی بیرای  گیری رویکردی جدید شیوهسطم کالس درس خواهد توانست سبب شکل

فناوری هزاره سوم، بیا تیوان مقابلیه بیا تایییرات سیریع دنییای         دریافت و استفاده از اطالعات و دانش نوین در جهت توسعه دانش و

 (.4085اطراف شود)جعفری مقدم،

های خوبی از مدیران دانش هسیتند. از ایین   اند. در واقع معلمان، نمونهها قبل تا کنون در کار مدیریت دانش بودهمدارس از سال

 ر موارد زیر خالصه کرد:توان دترین مسائل مدیریت دانش در مدارس را میدیدگاه مهم

 آگاه سازی معلمان)چرا نیازمند آنیم که دانش خود را با سایر مدارس تسهیم کنیم؟( .4

 آگاه سازی دانش آموزان) مدیریت دانش چیست و کارکردهای آن کدامند؟( .5

 کاربرد آن نیز هست.(درباره دانش نیست، بلکه دباره نحوه مدیریت و  "سخن گفتن و کارکردن "آگاه سازی جامعه) آموزش تنها  .0

 چگونه دانش مدرسه را حفظ، نگهداری  و متبلور کنیم. .1

 

گیری دربیاره ایین کیه دانشیی کیه بایید تسیهیم شیود         به باور یکی از صاحبنظران، مدیریت دانش در مدارس عبارت است از تصمیم

چگونه ازاین  دانش اسیتفاده کنییم. پاسی      چیست؟ این دانش را باید چه کسانی تسهیم کنند؟ چگونه باید آن را تسهیم و در نهایت

های خود با دیگران: هدف از تسهیم دانیش،  شده اما در عمل پیچیده این پرسش چنین است. تشویق و انگیزه افراد به تسهیم دانسته

است کیه یکیی    گیری مؤثرتر و کارآیی همه جانبه است. این در حالبهبود جامعه مدرسه با افزایش مبنای دانش مدرسه برای تصمیم

گیری و تعامیل میؤثر   از راهکارهای اساسی مدیریت مدرسه محور، ارشیابی عملکرد و پاداش بر اساس میزان مشارکت افراد در تصمیم

 (.5337گیرنده است) مدیران متوسط،های تصمیمها و تیمدر انجمن

وری آمریکا نیز  آن را پذیرفتیه اسیت،   فیت و بهره( از مدیریت دانش که مرکز کی4085طبق تعریف بروکس)به نقل از جعفری مقدم، 

راهکارها و فرآیندهایی برای ایجاد، تعیین، تصیرف، سیازماندهی و اداره مهارتهیای حییاتی، اطالعیات      "مدیریت دانش عبارت است از 

حقیقیات گسیترده در کشیور    تا به بهترین نحوه افراد را در تحقق رسالت  سازمان  توانمند سازد. بنابراین الزم اسیت کیه بیا ت    "دانش

گیری از تحقیقات کشور دیگر در مورد روشهای نوین تدریس بکارگیری اصول مدیریت دانش سیعی در حیذف   خویش و شناخت بهره

شکاف دانش ) تفاوت میزان دانش موجود افراد با دانش مورد نیاز ( داشته باشیم تا با افزایش کیفیت و دانیش آفرینیی در مؤسسیات    

نیم فراگیران در کسب پذیرش دانش جهانی و خلق دانش به صورت ملی و بین المللی تشویق کنیم و به افزایش توانیایی  آموزشی بتوا

های آنان در استفاده از تکنولوژی جدید برای تسهیل در فرگیری و حفظ توسعه آن یاری نماییم تا بدین صورت خالقییت  ها و مهارت

گونگی یاد گرفتن در عصر اطالعات و ارتباطات بهبود یابد.پتحقق جامعه دانش محیور مسیتلزم    و نوآوری، تفکر نقادانه ، یادگیری و چ

هایی است که تمام فرآیندهای آن دانش آفرین باشد و کاربرد آن را سرلوحه کار خود قرار دهند. در این میان آمیوزش  -وجود سازمان
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هیا پیشیگام شیده و نقیش     های دیگیر سیازمان  ابلیت اصلی نسبت به بخشها باید در  استقرار ابتکار مدیریت دانش به عنوان قسازمان

 (4081رهبری را در این زمینه ایفاد کند)ذوالفقاری،

مسأله مهم این است تا کنون توجه چندانی به پرورش و نگهداری دبییران صیورت نگرفتیه اسیت. نییروی انسیانی بایید بتواننید،         

نت و شبکه جهانی به عنیوان ابزارهیای دسترسیی بیه اطالعیات و دانیش نیوین و بکیارگیری         روزآمد و با انگیزه باشد. استفاده از اینتر

سیستم آموزش رایانه محور، وسایل و اهداف آموزشی را دچار تحول کرده است و تاذیه علمی در اقصی نقاط جهیان را فیراهم آورده   

ین دگرگونی در ساختار آموزش را نگرش مدرن بیه  است و در مجموع شعار عدالت در آموزش را در جهان محقق ساخته است. غرب ا

(. لیذا در دنییای بیه    4081، به نقل از جهان آرا، 4788 5داند)نوبلآموزش دانسته و آن را از بزرگترین دستاوردهای عصر اطالعات می

 سرعت متایر امروز، انسانها باید توانایی همراهی با تاییرات روز را داشته باشند.

گیردد، سی س   ای آن استخراج میی باشد که اطالعات خام جمع آوری شده و عناصر دادهران به این شرح میمدیریت دانش در ای

های مشخص یا ترکیب جدید اطالعیاتی بیه صیورت آمیاری، اسیتخراج       گیرد تا گرایشاطالعات جمع آوری شده مورد تحلیل قرار می

 شود.

( چنیین آمیده اسیت: میدیریت دانیش فرآینید       4788دانیش)  درباره مفهوم میدیریت دانیش، در فرهنیص اصیطالحات میدیریت     

سیستماتیک جستجو، انتخاب، سازماندهی، پاالیش و نمایش اطالعات است. به طریقی که درک کارکنیان در زمینیه خیاه بهبیود و     

ری پوییا،  اصالح شود و سازمان بصیرت و درک بهتری از تجربیات خود کسب کند. فرآیندهای مدیریت دانش در حیل مسیأله، ییادگی   

پیذیری  کند و به انعطیاف گیری و محافظت دارایی هوشی از فرسودگی و تباهی، به سازمان کمک میبرنامه ریزی استراتژیکی، تصمیم

(. مسأ له اصلی این تحقیق پاس  به این سؤال است کیه میدیریت دانیش    4081شود)عدلی،فزاینده و افزایش هوش سازمانی منجر می

 بیران دوره متوسط مدارس دخترانه شهرستان قم دارد؟چه تأثیری بر عملکرد د

 

 مدیریت دانش

مدیریت دانش در سازمانها به دنبال آن است تا نحوه و چگونگی تبدیل اطالعات و دانسته های فردی و سازمانی را به مهارتهای 

عملکرد سازمانها می توان دریافت فردی و گروهی تبیین و روشن نماید. با بررسی و تحلیل اهیمت و ویژگی های دانش در حیطه 

که برخورداری از دانش و اطالعات روز آمد برای ادامه حیات سازمانها به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است. اغلب تعاریف، 

حتی اگر  مدیریت دانش را به مثابه یک جریان و فرآیند در نظر گرفته اند که این نشات گرفته از ماهیت سیال دانش است. در واقع

ما آگاهانه به اداره نمودن دانش اقدام ننمائیم، اما دانش وجود دارد، خلق می شود و به اشتراک گذارده می شود. بوسیله مدیریت بر 

 آن، به این رویه یک ساخت عملیاتی داده می شود تا فرآیند های دانش تحت کنترل و اداره ما قرار گیرند.

یی دارایی هوشمند و ایجاد فرهنص و زیر ساختهای اطالعاتی است که مشارکت و فراگیری را مدیریت دانش فرآیند شناسا      

ترغیب می نماید. این فرآیند به دنبال ایجاد سرمایه هوشمند به وسیله بدست آوردن، پرورش و استفاده از تمامی آن چیزی است 
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ی، زبان مشترکی است که ایده ها، مفاهیم و اطالعات جدید را که کارکنان می دانند. این سرمایه در سازمان های دانش محور امروز

را به وجود می آورد که با انتقال آن به محصوالت و خدمات جدید، ارزش افزوده ایجاد می کند. در  "دانش جمعی "بکار گرفته، 

توجه به این که ارزش می  حقیقت نکته اساسی در مدیریت دانش تعیین و استخراج گوهر دانش از دریای ژرف اطالعات است. با

(. این Hussi,5331تواند هم مادی و هم غیر مادی باشد مدیریت دانش را هنر ایجاد ارزش از دارایی های هوشمند دانسته اند )

مدیریت سرمایه های هوشمند و  فرصت هایی را برای افزایش کیفیت تصمیمات، خدمات و فرآورده ها از طریق افزودن آگاهی و 

اهم آوردن انعطاف پذیری جستجو نموده و با ممیزی از سرمایه های هوشمند، عملیاتی بحرانی و تنگناهای بالقوه ای که ارزش و فر

جریان دانش را از مسیر استفاده شده  منحرف می سازند، مشخص می نماید. به این ترتیب نیروی انسانی سازمان را قادر به مواجهه 

 (..(Wickramasinghe,5332 ی موثر و ساختن آینده می نماید با موقعیت های مطرح شده و پیش بین

 دقت در تعاریف مدیریت دانش مشخص می کند که: 

 مدیریت دانش یک فرآیند مستمر بوده و همیشه بودن آن در سازمان یک ضرورت است. الف(

 ( افراد به عنوان سرمایه های اصلی سازمان مورد توجه می باشند.ب

 وشی برای کسب و کشف ایده های جدید حائز اهمیت می باشد.فرصت طلبی و تیز هج(

 ارتباط مداوم و چند سویه با محیط نقش مهمی در فرآیند مدیریت مدیریت دانش دارد.د(

 

 عملکرد

 

چارچوبهای موضوع  عملکرد یکی از مباحث گسترده ای است که دامنه وسیعی از رشته ها و صاحب نظران بر آن اثرگذار بوده اند و مدل ها و 

یروی فراوان در این زمینه برخی مدل های مفهومی، محققان بیشترین اثر را بر شکل دهی این زمینه خاه داشته اند. سازمانها براین باورند که ن

اد انگیزه انسانی به عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است. درچنین شرایطی حفظ نیروی انسانی و ایج

  .درجهت افزایش روزافزون بهره وری درکار با استفاده از مکانیسم های مختلف از جمله پاداش از اهم وظایف هر سازمان است

 

  تعریف ارزیابی عملکرد

 

تنظیم فرآیندی است که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای ازپیش 

شدهارزیابی می کند و نتایج حاصله را ثبت می نمایدوآنها را به اطالع نیروی انسانی سازمان می رساند. )حاجی 

 (531،4098کریمی،رنگریز،
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که با مروری بر ادبیات موضوع می توان دالیل آن « فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات»ارزیابی عملکرد عبارت است از: 

  :روه اصلی زیر تقسیم کردرا به سه گ

 اهداف استراتژیک: که شامل مدیریت استراتژیک و تجدید نظر در استراتژی هاست؛ 4-

  .اهداف ارتباطی: که شامل کنترل موقعیت فعلی ، نشان دادن مسیر آینده ، ارائه بازخور و الگوبرداری از سازمانهای دیگر است5-

  .پاداش و همچنین تشویق بهبود و یادگیری استاهداف انگیزشی: که شامل تدوین سیستم  0-

  .فواید استفاده از ارزیابی عملکرد کارکنان

 

  ..تعیین افزایش مناسب دستمزد و مزایا براساس اندازه گیری عملکردی کارکنان4

  .شناسایی افرادی که باید انتقال یابند،یا جابجا شوند .5

  .داد تعیین افرادی که باید به خدمت آنها خاتمه .0

  .. شناسایی نیازهای آموزشی کارکنان1

 شناسایی افرادی که قابلیت ارتقا و بکارگیری در پست های مناسب را می توانند دارا باشند .2

شناخت قابلیت های کارکنان براساس مقررات و قوانین حکومتی و جبران کاهش توانایی های کارکنان تا رسیدن به استاندارد  .1

  .انینمورد نظر در قو

 (4084.شناخت ویژگی های رفتاری و بلوغ افراد جهت تنظیم ارتباط بهینه.)سیدجوادین،،9

 

ارزیابی عملکرد دارای اهداف گوناگونی است.اهداف ارزیابی عملکرد بهبود اثر بخشی سازمان ها بوسیله توسعه و ارتباط اطالعات 

  .حیاتی درباره منابع انسانی سازمانهاست

  :دند که توافق کلی درباره اهداف ارزیابی عملکرد وجود ندارد،ولی بر روی اهداف زیر اتفاق نظر وجود داردصاحبنظران معتق

 

 تشخیص نیازهای آموزشی نیروی انسانی  -

 ایجاد سیستم منطقی و عقالیی تشویق و تنبیه  -

 ایجاد سیستم منطقی و صحیم برنامه ریزی نیروی انسانی  -

  داخت حقوق و دستمزد)پاداش دهی نیروی انسانی(ایجاد سیستم منطقی پر -

 ایجاد سیستم برنامه ریزی مسیر شالی -
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 ایجاد سیستم منطقی ارتباط بین نیروی انسانی  -

 ایجاد سیستم منطقی و عقالیی انگیزش و بهسازی نیروی انسانی  -

 مرحله دوم( تجزیه وتحلیل شال 

 پیشینه پژوهش

تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران تهران پرداختند این پژوهش با هدف آشنایی با مفهوم مدیریت دانش  ( به بررسی4088جورابچی و خسروی)

های و تأثیر آن در موفقیت مدارس و استفاده از آن در عملکرد دبیران انجام شد نتایج تحقیق نشان داد هر چه میزان آشنایی دبیران با مؤلفه 

، بررسی رابطه بین مولفه های مدیریت دانش سازمانی و میزان خالقیت (1831رحیمی )دآنان بهتر خواهد بود.مدیریت دانش بیشتر باشد به عملکر

اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و میزان خالقیت اعضای هیات علمی دانشگاه 

ج نشان داد که بین ابعاد مدیریت دانش و میزان خالقیت همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. تفاوت بود.. نتای 81-82اصفهان در سال تحصیلی 

معناداری بین میانگین مدیریت دانش اعضا هیات علمی  برحسب سن، جنسیت و رشته تحصیلی و معناداری بین میانگین میزان خالقیت اعضای 

در مقاله  (:1831عاطفه سادت هاشمی )(.4088خدامی مشاهده نشد) دهقان نجم ،هیات علمی بر حسب سن، رشته تحصیلی و وضعیت است

زمینه بررسی مدیریت دانش در سازمانها اجتماعی به بررسی جایگاه مدیریت دانش در تئوریها پرداخت تا با نظریه ها و مدلهای ارائه شده در این 

تماعی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه، یک رکن اصلی در توسعه فناوری آشنایی بیشتری کسب شود و به این نتیجه رسید که نهادهایی اج

و اقتصادی به حساب می آیند که در حقیقت حلقه واط دانشگاه و صنعت هستند که به صورت نهادینه شده، ساختاری، رسالت انتقال علم از 

یاریگر (.4088به ثروت و رشد اقتصادی تبدیل می کنند) دهقان نجم ، آنها را به عهده دارند و به این وسیله علم و پژوهش را 0دانشگاه و تعامل

در مقاله ای تحت عنوان مدیریت دانش، سازمانهای دانش، کارکنان دانش دریافتند درک و استنباط صحیم از این سه واژه  (:1831روش ،حسن. )

امل حیاتی موفقیت سازمان خود اقدامات شایسته را به عمل آورند) می تواند کمک موثری را به مدیران امروزی ارائه نماید تا در جهت تدوین عو

 (. 4088دهقان نجم ،

 

 روش تحقیق

باشد روش تحقیق حاضر توصیفی همبستگی است. جامعه آماری مورد نظر شامل همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرقم می

ای  و با استفاده از جدول گرجی مورگان طور تصادفی مرحلهمتوسطه بهنفر از دانش آموزان دختر پایه دوم دوره   083که از بین آنها 

گویه  53سؤال استفاده شده است) 03در این تحقیق از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است است و در آن از انتخاب شدند. 

اند. بنده شدهای لیکرت درجه ینهگز 2ها بر اساس طیف گویه جهت سنجش عملکرد آموزشی(. گویه2جهت سنجش مدیریت دانش، 

گیرد.آلفای کرونباخ میی بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد بهرهدرجه 2ای است که بویژه از مقیاس لیکرت نوعی مقیاس فاصله

یی صوری و محتوایی مورد باشد. ضمناً هر دو پرسشنامه از نظر رواباشد که نشان دهنده پایایی قابل قبول آن میمی  97/3این پرسشنامه

ها در دو سطم توصیفی ) فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار(  و در دو تأیید استادان و متخصصان قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده

 صورت گرفت. spssافزار آماری مستقل با استفاده از نرم tسطم استنباطی) ضریب همبستگی، تحلیل واریانس و

                                                           
3 Interaction  
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 پژوهشهای فرضیه

 : بین مدیریت دانش و عملکرد آموزشی رابطه معنا داری وجود دارد.فرضیه کلی

 : های فرعیفرضیه

 خلق دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه تأثیرگذار است. .4

 انتقال دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه تأثیرگذار است. .5

 ثبت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه تأثیرگذار است. .0

 کاربرد دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه تأثیرگذار است. .1

 

 

 

 های تحقیقیافته

 است.پرداخته شده 2تا  4های پژوهش در جداول شمارهها بر اساس سؤالدر این قسمت به ارائه یافته

 مدیریت دانش و عملکردآموزشی دبیران رابطه بیننتایج  -1جدول 

 سطح معنا داری R فراوانی هامتغیر

 334/3 01/3 083 مدیریت دانش  و عملکرد آموزشی

 

معنی دار  p <32/3های تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی بین مدیریت دانش و عملکرد آموزشی دبیران در سطم خطای تجزیه و تحلیل مربوط به یافته

مستقیم بین دو متایر است بنابراین بین متایر بیان کننده همبستگی   =r 01/3بوده است. میزان رابطه بین دو متایر مدیریت دانش و عملکرد آموزشی 

 شود.مدیریت دانش و عملکرد آموزشی دبیران شهرستان قم رابطه وجود دارد و فرضیه کلی تحقیق تأیید می

 نتایج رابطه بین خلق دانش و عملکردآموزشی دبیران -2جدول 

 سطح معنا داری R فراوانی متغیرها

 334/3 10/3 083 عملکرد آموزشیخلق دانش  و 

 

معنی دار  p <32/3های تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی بین خلق دانش و عملکرد آموزشی دبیران در سطم خطای تجزیه و تحلیل مربوط به یافته

بیان کننده همبستگی مستقیم بین دو متایر است بنابراین بین متایر مدیریت دانش و عملکرد   =r 10/3بوده است. میزان رابطه بین دو متایر مذکور 

 شود.تحقیق تأیید می اولآموزشی دبیران شهرستان قم رابطه وجود دارد و فرضیه 
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 نتایج رابطه بین انتقال دانش و عملکردآموزشی دبیران -8جدول 

 سطح معنا داری R فراوانی متغیرها

 341/3 12/3 083 دانش  و عملکرد آموزشیانتقال 

 

معنی دار  p <32/3های تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی بین انتقال دانش و عملکرد آموزشی دبیران در سطم خطای تجزیه و تحلیل مربوط به یافته

 انتقالبیان کننده همبستگی مستقیم بین دو متایر است بنابراین بین متایر   =r 12/3بوده است. میزان رابطه بین دو متایرانتقال دانش و عملکرد آموزشی 

 شود.تحقیق تأیید می دومدانش و عملکرد آموزشی دبیران شهرستان قم رابطه وجود دارد و فرضیه 

 نتایج رابطه بین ثبت دانش و عملکردآموزشی دبیران -4جدول 

 سطح معنا داری R فراوانی متغیرها

 334/3 13/3 083 عملکرد آموزشی دانش  وثبت 

 

معنی دار  p <32/3دانش و عملکرد آموزشی دبیران در سطم خطای  ثبتهای تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی بین تجزیه و تحلیل مربوط به یافته

دانش و عملکرد آموزشی  ثبتبیان کننده همبستگی مستقیم بین دو متایر است بنابراین بین متایر   =r 13/3 مذکوربوده است. میزان رابطه بین دو متایر 

 شود.تحقیق تأیید می سومدبیران شهرستان قم رابطه وجود دارد و فرضیه 

 نتایج رابطه بین کاربرد دانش و عملکردآموزشی دبیران -5جدول 

 سطح معنا داری R فراوانی متغیرها

 334/3 03/3 083 دانش  و عملکرد آموزشی کاربرد

 

معنی دار  p <32/3دانش و عملکرد آموزشی دبیران در سطم خطای  کاربردهای تحقیق نشان داد که ضریب همبستگی بین تجزیه و تحلیل مربوط به یافته

دانش و عملکرد  کاربردبیان کننده همبستگی مستقیم بین دو متایر است بنابراین بین متایر  =r 03/3 ذکر شدهبوده است. میزان رابطه بین دو متایر 

 شود.تحقیق تأیید می چهارمآموزشی دبیران شهرستان قم رابطه وجود دارد و فرضیه 

 

 

گیرینتیجه  
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دهیمدر زیر هریک از نتایج عمده بدست آمده از این پژوهش را مورد مطالعه قرار می  

های نو و جدید ایجاد کنند دانش و عملکرد آموزشی دبیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هرچه دبیران در امر پژوهشی کوشا باشندو  دانشبین خلق 

 که هم به روز باشند و هم  متناسب با نیازهای دانش آموزان باشند عملکرد آموزشی آنان نیز بهتر خواهد شد.

شی دبیران رابطه معناداری وجود دارد، بدین صورت هر قدر از تجربیات قبلی خود برای ظبط، مستند سازی و ذخیره کردن بین ثبت دانش با عملکرد آموز

های مند خواهند شد.تحقیقی که توسط نوناکا و تاکوچی تحت عنوان مدلتری بهرهکنند از عملکرد درخشانتجربیات جدید در نزد دانش آموزان استفاده

 کنند.آموزش و با موضوع خلق دانش صورت گرفته است این نتیجه را حمایت میمدیریت دانش در 

ها ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد بنابراین هرچه دبیران از دانش کاربردی تری آنبین نحوه کاربرد و نحوه انتقال دانش توسط دبیران با عملکرد آموزشی 

ها مؤثرترند که این نتیجه با نتایج و ارتقاء عملکرد آنیا و قابل فهم به دانش آموزان انتقال دهند در بهبود های گودر تدریس خود استفاده کنند و به شیوه

 باشد.( همسو می4088تحقیقات جورابچی و خسروی )

ناپذیر از زندگی آموزشی در مدارس شود که استفاده از مدیریت دانش جزء جدایی رفته میهای تحقیق این نتیجه گبنابراین با توجه به مطالب فوق و یافته

گردد. بنابراین الزم است تا مدارس و مؤسسات آموزشی با خلق یک باشد و استفاده از آن موجب افزایش سطم دانش و اطالعات علمی دانش آموزان میمی

کاری و تسهیل دانش کیفیت آموزشی و فراگیری را های نوین در کشف، آزمایش و انجام عملیات به وسیه همسیستم مدیریت دانش با استفاده از تکنولوژی

 های سنتی بهبود بخشند.در مقایسه با روش
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