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Article Type 
Analytical Review 

 Purpose: The aim of this study was to design an appropriate 

model to educate and promote knowledge management and 

information literacy for school principals. 

Materials and Methods: This study was applied in terms of 

purpose, field implementation method and descriptive-survey 

research method. , Formed the sample size of this research. 

Which were selected by proportional random sampling 

(quota). To collect the data, a researcher-made questionnaire 

on training and promotion of knowledge management and 

information literacy of managers in the form of 5 

components and 56 items was used. smart pls3 was used. 

Findings: The findings indicate that the variable of 

information technology and education development with path 

coefficient (0.770), the variable of training and empowerment 

of managers with path coefficient (0.866), the variable of 

change in organizational and structural culture with path 

coefficient ( 0.865), the variable of formulating policies and 

strategies of knowledge management with path coefficient 

(0.884) and the variable of management support and 

leadership with path coefficient (0.861) showed a positive 

effect on promoting knowledge management and information 

literacy of managers. 

Conclusion: The results showed that the fit of the proposed 

model is appropriate and the model is approved. 
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       و همکاران            احسان محمدزاده  681

 8331زمستان ، 3دوره    فصلنامه سبک زندگی با محوریت سالمت

 ترویج و آموزش منظور به مناسب الگوی طراحی
 مدارس مدیران برای اطالعاتی سواد و دانش مدیریت

 
 6زاده محمد احسان

 دانشگاه زنجان، واحد ،آموزشی مدیریت گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران زنجان، اسالمی، آزاد

 *2میرزایی نورالدین
 آزاد دانشگاه زنجان، واحد آموزشی، مدیریت گروه استادیار،
 )نویسنده مسئول(ایران زنجان، اسالمی،

 3کمالی نقی
 آزاد دانشگاه زنجان، واحد آموزشی، مدیریت گروه استادیار،
 .ایران زنجان، اسالمی،

 
 چکیده
طراحی الگوی مناسب به منظور پژوهش حاضر با هدف  هدف: 

آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی برای مدیران 
 مدارس انجام شد.

از نظر هدف کاربردی، روش اجرا این پژوهش مواد و روش ها: 
پیمایشی بوده است.جامعه آماری  -میدانی و روش پژوهش توصیفی

پژوهش حاضر را مدیران مدارس استان البرز در سال تحصیلی 
نفراز  511نفر تشکیل دادند که  8451به تعداد  8331-8331

کیل دادند. که به مدیران مدارس، حجم نمونه این پژوهش را تش
ای( انتخاب شدند. برای روش نمونه گیری تصادفی نسبتی)سهمیه

ها از پرسشنامه محقق ساخته آموزش و ترویج گردآوری داده
 45مؤلفه و  4در قالب  مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران

گویه استفاده شد.و برای تجزیه و تحلیل از آزمون های تحلیل 
دالت ساختاری، با استفاده از نرم افزارهای عاملی تأییدی و معا

spss25   وsmart pls3 .استفاده شد  
متغیر توسعه فناوری یافته ها حاکی از آن است که یافته ها: 

(، متغیر آموزش و 111/1اطالعات و آموزش با ضریب مسیر )
(، متغیر تغییر در 155/1توانمندسازی مدیران با ضریب مسیر )

(، متغیر 154/1اختاری با ضریب مسیر )فرهنگ سازمانی و س
تدوین سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش با ضریب 

( و متغیر حمایت مدیریت و رهبری با ضریب مسیر 115/1مسیر)
( تأثیر مثبتی را بر ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی 158/1)

 نشان داد. مدیران 
میزان تناسب که  نتایج یافته ها نشان از آن داشتنتیجه گیری: 

 مدل پیشنهادی نیز مناسب بوده و مدل مورد تایید است.
 

 مدیران اطالعاتی، سواد دانش، مدیریت الگوی: ها دواژهیکل
 البرز استان مدارس،

 61/61/6338: دریافت تاریخ
 18/62/6338:  پذیرش تاریخ

 :نویسنده مسئولmirza683@gmail.com 
 

 مقدمه
 ا وهدرخواست ،شغلی و کاری نوین هایموقعیتامروزه، 

وارد  برکارگزاران کاری هایمحیط دررا  روزافزونی فشارهای
توان با نگاهی عمیق می. نمایدمی تهدید را ایشان سالمت و نموده

های پویا یک سلسله مسائل ناخواسته و  محیطدر  دریافت که،
که کنترل آنها توسط  آیدبه وجود میبینی نشده  های پیش موقعیت

. کارهای پیچیده در یک سازمان (8)فرد در سازمان دشوار است
ها، فنون و  گیرد بلکه تعامل بین فناوری توسط یک فرد انجام نمی

افراد است که یک سازمان را در انجام وظایف خطیر خود یاری 
کند. بنابراین یکی از وظایف دشوار مدیریت ایجاد همکاری بین  می

 ق تبادل و اشتراك اطالعات است.های مختلف دانش از طری بسته
سواد اطالعاتی به عنوان یک نیاز و ضرورت در عصر اطالعات با 

نیاز به اطالعات، تعیین نیاز  ،های تشخیصتجهیز افراد به توانمندی
اطالعاتی، جایابی، ارزیابی، و استفادة مؤثر و مسئوالنة اطالعات، 

-ی تضمین میبقا و کامیابی در این عصر را تا حد بسیار زیاد

یکی از این مفاهیم که بیش از سه دهه به دنیای  (.2نماید)
عالی راه یافته است مفهوم سواد اطالعاتی موسسات آموزش

محیط آموزشی تمامی عوامل و (؛ از سوی دیگر، 3است)
در تعیین موفقیت  السشود که در کرویدادهایی را شامل می

(. سواد اطالعاتی 5کند)ایفا می آموزان نقش بسیار قاطعی رادانش
کنندة آیندة اقتصاد به عنوان پیشنیاز مشارکت شهروندان، تضمین

نیازی موفق کشورها از طریق تولید دانش، و باالخره به عنوان پیش
رند، اگذ ها را به چالش میبرای طرح مسائل جهانی که بقای تمدن

با   (.4)آید می به حساب ترین عنصرترین و حیاتییکی از ضروری
های یادگیرنده و سواد اطالعاتی، این وجود، مرور ادبیات سازمان

های یادگیری در نشان دهنده آن است که این مفاهیم با تئوری
  (. و این در حالی است که،5اند)های آموزشی پیوند نخوردهمحیط

در یم توانهای موجود در آن، میمحیط آموزشی و چالش نشناختبا 
 با آن و متناسب تری داشته باشیمموثر تیریدم ،فرایند یادگیری

ها در سطح این توانمندی گسترشبرای . (1)ی را ایجاد کنیمتغییرات
جامعه، کتابداران، اساتید و مربیان، متخصصان فناوری، و برخی از 

های اطالعاتی در سیاستگذاران، نیاز برای تدریس و آموزش مهارت
و تاکید نموده اند اند  مودهکلیة سطوح و مقاطع آموزشی را مطرح ن

برای (. 1که افراد در طول عمر خود نیاز به یادگیری مداوم دارند)
پرداختن به دو مفهوم کلیدی این پژوهش یعنی مدیریت دانش و 

توان چنین بیان نمود که، مفهوم مدیریت دانش سواد اطالعاتی، می
است به مفاهیمی همچون دانش پنهان و دانش آشکار پیوند خورده 

ریزی نظریه یادگیری سازمانی طبقه که توسط نوناکا برای طرح
بندی شده است. وی معتقد است که تبدیل دانش فرآیندی است که 

(. در همین راستا، به 3به خلق دانش در سازمان منجر می شود )
مهارت و فنون الزم را برای استفاده گسترده از ابزارهای اطالعاتی 

های موجود در بهره برداری از راه حلو منابع ردیف اول جهت 
-منابع اطالعاتی به منظور حل مسایل، سواد اطالعاتی اطالق می

صورت ی پژوهش حاضردر زمینهمطالعات مختلفی (. 81گردد)
که سواد  ندنشان داد عصاره و همکاراناز آن جمله  پذیرفته است،

زمانی اطالعاتی اثر مستقیم و مثبت بر مدیریت دانش و یادگیری سا
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. همچنین مدیریت دانش نیز رابطه مستقیم و مثبت بر (88)دارد
 دریافتند که بایرامی اردی و همکارانیادگیری سازمانی دارد. 

 کیفیت بهبود به منظور دانش مدیریت مدل اصلی متغیرهای

 ساختار، و انسانی، فرهنگ سرمایه و مدیریت شامل یادگیری

 متغیرهای و بوده ادگیریی و آموزش و دانش مدیریت فرایندهای

 مدیریت دانش، نوآوری دانش، و رهبری مربیگری شامل فرعی

-اندازه یادگیرنده، سازمان و سازمانی یادگیری فکری، سرمایه

 سواد و تحصیالت آموزش، مجدد، مهندسی و گیری، ارزیابی

ارتقای  سیستم و پاداش انگیزشی، نظام کارکنان، اطالعاتی
 و کارکنان آگاهی و درك و تعهد ت،حمای اعتماد، کارکنان،

زنجیرچی و . (82است) دست این از مواردی و ارشد مدیران
یابی مدیریت دانش پیش از  عارضه نشان دادند که همکاران نیز

های این تحقیق،  اجرای آن در سازمان ضروری است. بر اساس یافته
اند.  عامل به عنوان عوامل شکست مدیریت دانش شناسایی شده 23

کافی نبودن "، "ضعف در ساختار پاداش و انگیزش"واملی چون ع
و  "سازی فقدان روش مناسب پیاده"، "فرهنگ سازمانی"، "بودجه

ترین عوامل بالقوه  به عنوان مهم "عدم آموزش مناسب کارمندان"
شکست و عدم موفقیت مدیریت دانش در سازمان آموزش و 

 نتیجه این ش بهحبیس ابوالو. (83)پرورش یزد معرفی شده است

 مثبت تأثیر اطالعاتی هایتیم و دانش مدیریت که اندیافتهدست

 عملکرد شودمی باعث و دارند توانمندسازی کارکنان روی

 متغیر هشت مرلو نشان داد که .(85شود) خوب بعداً کارکنان

 رهبر، همکار، ناظر، های دانش،تیم صریح، دانش( کننده بینیپیش

به  مدلی در )کاربر رضایتمندی و شده درك سودمندی محرك،
 نتیجه و کرده تحلیل را دانش در استفاده برای صورت مستقل

 صریح، دانش مربوط با امتیازهای عملی، صورتبه گیردمی

 صورتبه کاربر رضایتمندی و شده درك سودمندی رهبری،

 تحقیقی (. و در84دهند)می نتیجه را قوی بینی کننده بینش آماری

 شناسایی دانش مدیریت موانع اند هداد کانت، انجام و گسین که

 ارشد، مدیریت تعهد عدم :از اند عبارت موانع است: این شده

 نبود سازمانی، و ساختار فرهنگ فقدان فناوری، زیرساخت فقدان

 و سازمان از کارکنان خروج یا بازنشستگی پاداش، و انگیزش
 و دالنگ پژوهش اساس (. و بر85مناسب) وجود روش عدم

شده  بندی طبقه مقوله سه در دانش مدیریت فاهی، موانع
 خطرپذیری، شخصی، منافع درونی، مقاومت انسانی: .موانع8است:

-هدف ها،هزینه :سازمانی .موانع2اعتماد فقدان استثمار، از ترس

 موانع .3فاصله و  اختصاصی، دانش دانش، مورد در ضعیف گذاری

فناوری در  به دسترسی میزان ی،همکار هایسیستم  :فناورانه
طراحی الگوی مناسب به منظور نهایت، این پژوهش به دنبال 

آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی برای مدیران 
 (.81می باشد) مدارس
 روش هامواد و 

پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی، روش اجرا میدانی و روش 
ه آماری پژوهش حاضر پیمایشی بوده است.جامع -پژوهش توصیفی

به  8331-8331را مدیران مدارس استان البرز در سال تحصیلی 
نفراز مدیران مدارس،  511نفر تشکیل دادند که  8451تعداد 

حجم نمونه این پژوهش را تشکیل دادند. که به روش نمونه گیری 
ها از ای(   انتخاب شدند. برای گردآوری دادهتصادفی نسبتی)سهمیه

محقق ساخته آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد پرسشنامه 
گویه استفاده شد.و برای  45مؤلفه و  4در قالب  اطالعاتی مدیران

تجزیه و تحلیل از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و معادالت 
 smartو   spss25ساختاری،  با استفاده از نرم افزارهای 

pls3  .استفاده شد 
 سوال و یافته های پژوهش

توان برای آموزش و ترویج مدیریت دانش و چه الگویی را می.6
 سواد اطالعاتی مدیران مدارس ارائه نمود؟

برای بررسی مدل مناسب برای آموزش و ترویج مدیریت دانش و 
سواد اطالعاتی مدیران مدارس از روش معادالت ساختاری استفاده 

، بر اساس PLSشده است. روش حداقل مجذورات جزئی در 
ورد کمترین مجذورات با هدف اولیه بهینه ساختن تبیین برآ

های معادالت ساختاری است. های وابسته مدلواریانس در سازه
شامل دو مرحله  PLSمدل یابی معدالت ساختاری به روش 

باشد. آزمون گیری و آزمون مدل ساختاری میآزمون مدل اندازه
نی( و روایی گیری شامل بررسی پایایی)همسانی درومدل اندازه

 تشخیص مدل می باشد.
 

 آزمون مدل اندازه گیری
های گوناگونی وجود دارد که در این به منظور سنجش روایی روش

پژوهش با توجه به اینکه متغیرهای پژوهش از چند بُعد)مؤلفه( 
-اند، از آزمون تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شده تشکیل شده

 است. 
 8ت پرسشنامه تحقیق در جدول شماره تحلیل عاملی تائیدی سواال

منظور ارزیابی مدل، در این پژوهش از بارهای  ارائه شده است. به 
شده،  عاملی، بررسی پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراج 

ها با همبستگی شده سازه بررسی جذر میانگین واریانس استخراج
ه اعتبار همگرا و یابی بمنظور دست ها استفاده شده است. به سازه

های پایایی مرکب و میانگین واریانس میزان همبستگی، آزمون
  ارزیابی شد.

 
 برای پرسشنامه تحقیق AVE. مقادیر بارعاملی، آماره معناداری، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و 8جدول

  

 آلفای کرونباخ پایایی ترکیبی (AVEمیانگین واریانس) آماره معناداری بارعاملی گویه سازه 

 Q01 16158 436155 584/1 358/1 323/1 توسعه فناوری اطالعات

Q02 16158 556834 

Q03 16153 486131 
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Q04 16535 836255 

Q05 16125 216382 

Q06 16115 356348 

Q07 16154 516341 

Q08 16115 346115 

Q09 16531 256122 

Q10 16152 216538 

آموزش و توانمندسازی 
 مدیران

Q11 16151 316228 481/1 351/1 358/1 

Q12 16181 216311 

Q13 16155 246153 

Q14 16153 256814 

Q15 16125 226443 

Q16 16518 216143 

Q17 16541 216818 

Q18 16554 216511 

Q19 16553 216435 

Q20 16155 326158 

Q21 16551 286132 

Q22 16131 556321 

Q23 16184 246528 

Q24 16115 526331 

Q25 16553 286881 

Q26 16511 226241 

Q27 16185 246158 

تغییر در فرهنگ 
 سازمانی و ساختار

Q28 16554 216235 483/1 315/1 113/1 

Q29 16151 216353 

Q30 16555 816821 

Q31 16113 536148 

Q32 16141 316183 

Q33 16144 316242 

Q34 16131 216425 

Q35 16541 836514 

Q36 16111 286111 

تدوین سیاست ها و 
راهبردهای مدیریت 

 دانش

Q37 16131 216143 431/1 381/1 318/1 

Q38 16552 836184 

Q39 16133 246111 

Q40 16545 816543 

Q41 16133 316128 

Q42 16135 316211 

Q43 16185 216185 

Q44 16133 246481 

Q45 16143 336815 

Q46 16155 216132 

 Q47 16135 316525 432/1 381/1 311/1حمایت مدیریت و 
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 Q48 16434 856113 رهبری

Q49 16583 816355 

Q50 16532 236533 

Q51 16541 836384 

Q52 16113 256141 

Q53 16155 556151 

Q54 16151 246133 

Q55 16131 216213 

Q56 16115 246533 

 
همانطور که در جدول باال نشان داده شده است، بار عاملی هیچ 

ست. بنابراین هیچ سوالی از تحلیل حذف نی 4/1سوالی کمتر از 
از  پایایی ترکیبی وایی همگرا زمانی وجود دارد کهنخواهد شد. ر

باید  پایایی ترکیبی د. همچنیننبزرگتر باش 4/1از  AVEو  1/1
صورت شرط روایی همگرا وجود  بزرگتر باشد. در این AVE از

ار با توجه به جدول باال هر سه شرط فوق برقرخواهد داشت. 
 بوده، بنابراین پرسشنامه از روایی همگرا برخوردار است.

( برای AVEچنانچه جذر میانگین واریانس استخراج شده)
یک متغیر بزرگتر از همبستگی آن متغیر با سایر متغیرها باشد، 
روایی تشخیصی برای آن متغیر وجود دارد. در جدول زیر اعداد 

 باشند.ذر میانگین واریانس استخراج شده میروی قطر اصلی ج
 

 و همبستگی بین متغیرهای پرسشنامه تحقیق AVE. 2جدول 
 1 1 3 2 6 شاخص ردیف

         16183 آموزش و توانمندسازی مدیران 6

       16121 16553 تدوین سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش 2

     16128 16134 16125 تغییر در فرهنگ سازمانی و ساختاری 3

   16115 16451 16585 16531 توسعه فناوری اطالعات 1

 16123 16512 16518 16115 16128 حمایت مدیریت و رهبری 1

های جدول باال مشخص است، جذر میانگین همانطور که از داده
واریانس استخراج شده برای هر متغیر بیشتر از همبستگی آن متغیر 

ا است. بنابراین روایی تشخیصی پرسشنامه تحقیق با سایر متغیره
 مورد تایید است.

 مدل ساختاری پژوهش 
گیری، نوبت به بررسی و آزمون مدل پس از بررسی مدل اندازه

رسد. خروجی گرافیکی مدل پژوهش به ساختاری پژوهش می
 باشد.صورت زیر می

 پژوهش مفهومی مدل استاندارد مسیر ضرایب. 8 شکل

 
دهد. داد نوشته شده بر روی مسیرها ضرایب مسیر را نمایش میاع

برای آزمون معناداری ضرایب مسیر با استفاده از روش بوت 
استیودنت محاسبه شده است. مقادیر -مقادیر آزمون تی 8استراپ

باشد،  35/8استیودنت اگر مقداری مقداری بزرگتر از -آزمون تی
 معنادار است. 14/1ضریب مسیر در سطح 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضرایب معناداری بررسی برای استیودنت -تی آزمون نتایج. 2 شکل
 مسیر

_________________________________ 
1
  Bootstrapping 
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داری ضرایب مسیر بین ها و آزمون معنیبرای بررسی فرضیه
متغیرها از خروجی نرم افزار استفاده شده است. ضرایب مسیر و 

 نتایج مربوط به معناداری آنها در جدول زیر داده شده است.

 ساختاری مدل ارزیابی از حاصل نتایج.3 جدول

 (β) بار عاملی مسیر ردیف
 داریعدد معنی

(t-value) 

نتیجه 
 آزمون

رتبه 
 تاثیرگذاری

آموزش و ترویج مدیریت  توسعه فناوری اطالعات 8
 (4) تایید 145/35 111/1 دانش و سواد اطالعاتی مدیران 

آموزش و ترویج  آموزش و توانمندسازی مدیران 2
 مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران

 (2) تایید 212/11 155/1

3 
آموزش و ترویج  تغییر در فرهنگ سازمانی و ساختاری

 (3) تایید 824/54 154/1 مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران 

5 
آموزش  یریت دانشتدوین سیاست ها و راهبردهای مد

 (8) تایید 348/12 115/1 و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران

آموزش و ترویج مدیریت  حمایت مدیریت و رهبری 4
 (5) تایید 413/41 158/1 دانش و سواد اطالعاتی مدیران 

 
 توسعه فناوری اطالعات: 

داری بین متغیر توسعه فناوری ؛ آماره معنی 3مطابق با جدول 
اطالعات و آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی 

( است 35/8باشد که بزرگتر از مقدار )( می145/35مدیران برابر)
دهندة این است که ارتباط میان توسعه فناوری اطالعات و و نشان

آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران در سطح 
دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو %( معنی34اطمینان)

( است و میزان تاثیر مثبت توسعه فناوری 111/1متغیر برابر)
و سواد اطالعاتی  اطالعات بر آموزش و ترویج مدیریت دانش

دهد. این بدان معناست که توسعه فناوری مدیران را نشان می
اطالعات بر آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی 
مدیران تاثیر مثبت و مستقیم دارد. بنابراین فرضیه پژوهش تایید 

شود. همچنین با توجه به مقادیر ضرایب مسیر مشخص است که می
وری اطالعات از لحاظ تاثیرگذاری بر آموزش و متغیر توسعه فنا

ی سوم قرار ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران در رتبه
 دارد.

 آموزش و توانمندسازی مدیران: 
داری بین متغیر آموزش و ؛ آماره معنی 3مطابق با جدول 

توانمندسازی مدیران و آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد 
باشد که بزرگتر از مقدار ( می212/11ان برابر)اطالعاتی مدیر

دهندة این است که ارتباط میان آموزش و ( است و نشان35/8)
توانمندسازی مدیران و آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد 

دار است. همچنین %( معنی34اطالعاتی مدیران در سطح اطمینان)
و میزان تاثیر ( است 155/1ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر)

مثبت آموزش و توانمندسازی مدیران بر آموزش و ترویج مدیریت 
دهد. این بدان معناست دانش و سواد اطالعاتی مدیران را نشان می

که آموزش و توانمندسازی مدیران بر آموزش و ترویج مدیریت 
دانش و سواد اطالعاتی مدیران تاثیر مثبت و مستقیم دارد. بنابراین 

شود. همچنین با توجه به مقادیر ضرایب هش تایید میفرضیه پژو

مسیر مشخص است که متغیر آموزش و توانمندسازی مدیران از 
لحاظ تاثیرگذاری بر آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد 

 ی سوم قرار دارد.اطالعاتی مدیران در رتبه
 تغییر در فرهنگ سازمانی و ساختاری: 

داری بین متغیر تغییر در فرهنگ ی؛ آماره معن 3مطابق با جدول 
سازمانی و ساختاری و آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد 

باشد که بزرگتر از مقدار ( می824/54اطالعاتی مدیران برابر)
دهندة این است که ارتباط میان تغییر در ( است و نشان35/8)

فرهنگ سازمانی و ساختاری و آموزش و ترویج مدیریت دانش و 
دار است. %( معنی34اطالعاتی مدیران در سطح اطمینان) سواد

( است و 154/1همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر)
میزان تاثیر مثبت تغییر در فرهنگ سازمانی و ساختاری بر 
آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران را نشان 

گ سازمانی و دهد. این بدان معناست که تغییر در فرهنمی
ساختاری بر آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی 
مدیران تاثیر مثبت و مستقیم دارد. بنابراین فرضیه پژوهش تایید 

شود. همچنین با توجه به مقادیر ضرایب مسیر مشخص است که می
متغیر تغییر در فرهنگ سازمانی و ساختاری از لحاظ تاثیرگذاری 

مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران در بر آموزش و ترویج 
 ی سوم قرار دارد.رتبه

 
 

 تدوین سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش: 
داری بین متغیر تدوین سیاست ها و ؛ آماره معنی 3مطابق با جدول 

راهبردهای مدیریت دانش و آموزش و ترویج مدیریت دانش و 
شد که بزرگتر از با( می348/12سواد اطالعاتی مدیران برابر)

دهندة این است که ارتباط میان تدوین ( است و نشان35/8مقدار )
سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش و آموزش و ترویج 

%( 34مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران در سطح اطمینان)
دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو متغیر معنی
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ثیر مثبت تدوین سیاست ها و ( است و میزان تا115/1برابر)
راهبردهای مدیریت دانش بر آموزش و ترویج مدیریت دانش و 

دهد. این بدان معناست که سواد اطالعاتی مدیران را نشان می
تدوین سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش بر آموزش و ترویج 
مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران تاثیر مثبت و مستقیم دارد. 

شود. همچنین با توجه به مقادیر راین فرضیه پژوهش تایید میبناب
ضرایب مسیر مشخص است که متغیر تدوین سیاست ها و 
راهبردهای مدیریت دانش از لحاظ تاثیرگذاری بر آموزش و 

ی سوم قرار ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران در رتبه
 دارد.

 حمایت مدیریت و رهبری: 
داری بین متغیر حمایت مدیریت و ؛ آماره معنی 3 مطابق با جدول

رهبری و آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران 
-( است و نشان35/8باشد که بزرگتر از مقدار )( می413/41برابر)

دهندة این است که ارتباط میان حمایت مدیریت و رهبری و 
مدیران در سطح آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی 

دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو %( معنی34اطمینان)
( است و میزان تاثیر مثبت حمایت مدیریت و 158/1متغیر برابر)

رهبری بر آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران 
دهد. این بدان معناست که حمایت مدیریت و رهبری را نشان می

یج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران تاثیر بر آموزش و ترو
شود. مثبت و مستقیم دارد. بنابراین فرضیه پژوهش تایید می

همچنین با توجه به مقادیر ضرایب مسیر مشخص است که متغیر 
حمایت مدیریت و رهبری از لحاظ تاثیرگذاری بر آموزش و 

وم قرار ی سترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران در رتبه
 دارد.

: آیا الگوی آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی 2
 برای مدیران مدارس از اعتبار الزم برخوردار است؟

برای بررسی میزان تناسب مدل پیشنهادی و کفایت مدل از سه 
 معیار بررسی کفایت مدل به صورت زیر استفاده شده است.

Rالف( معیار  2 
 تحقیق متغیرهای R2 مقادیر. 5 جدول

R متغیر ردیف
2 

 148/1 آموزش و توانمندسازی مدیران 8
تدوین سیاست ها و راهبردهای  2

 مدیریت دانش
118/1 

 151/1 تغییر در فرهنگ سازمانی و ساختاری 3
 433/1 توسعه فناوری اطالعات 5
 158/1 حمایت مدیریت و رهبری 4
 
 
 
 
 
 
 

Qمعیار ب(  2

 
 تحقیق متغیرهای Q2 مقادیر. 4 جدول

Q متغیر ردیف
2 

 341/1 آموزش و توانمندسازی مدیران 8
 315/1 تدوین سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش 2
 352/1 تغییر در فرهنگ سازمانی و ساختاری 3
 332/1 توسعه فناوری اطالعات 5
 345/1 حمایت مدیریت و رهبری 4

 
 GOFعیار مج( 

 تحقیق متغیرهای   و cummunality میزان. 83-5 جدول
cummunality R متغیر

2
 

 مدیریت آموزش و ترویج
 دانش و سواد اطالعاتی

433/1 -- 

آموزش و توانمندسازی 
 مدیران

531/1 148/1 

تدوین سیاست ها و 
 راهبردهای مدیریت دانش

585/1 118/1 

فرهنگ  تغییر در
 سازمانی و ساختاری

331/1 151/1 

 433/1 415/1 توسعه فناوری اطالعات
حمایت مدیریت و 

 رهبری
583/1 158/1 

 123/1 551/1 میانگین

/ / /    GOF communality R 2 0460 0723 0592
محاسبه شده  432/1برای مدل پژوهش ، مقدار  GOFمقدار  

ب مدل است و نشان از توان مناس 3/1که باالتر از مقدار مالك 
زای مدل دارد. با توجه به موارد بینی متغیر مکنون دروندر پیش

شود که؛ میزان تناسب مدل پیشنهادی مطرح شده در باال نتیجه می
 مناسب بوده و مدل مورد تایید است.

 بحث و نتیجه گیری
-فناوری و دانش در شگرف تغییرات و تحوالت عصر نوین، دنیای

 به بخشیدن عمق ز ا آکنده آن ریفک ساختار که عصری بوده، ها

  گرادانش و خالق انسانی نیروی مشارکت به توجه و اطالعات

 دانش نام به ابزاری از استفاده و عملکردی انسانی نیروی جای به

 و موقعیت حفظ اطمینان، عدم عوامل با مقابله و رویارویی برای
 . است رقابتی عرصه گسترش منظور به نوآوری و خالقیت ایجاد

 دانشی هایسرمایهدر  اصلی و پایدار رقابتی مزیت عصر، این در

 منبع مهمترین و سودمند بخش یک عنوان به دانش و بوده نهفته

 هادغدغه از یکیلذا  .است مطرح جهانی اقتصاد محیط در کلیدی

)نقی است دانش مدیریت ها،سازمان وریبهره و بالندگی  عوامل و
 گردیده واقع حالی در شرایط این(.8333پور ایوکی و همکاران،

-چشم سند نیز و وپرورشآموزش بنیادین تحول سند در که است

 در گذاریسرمایه مورد در وضوح به کشور، سالهبیست انداز

 سازمان در آن فرایندهای کارگیری به و دانش انتقال و تسهیم
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پژوهش نتایج (. 2183پور، )نقیاست شده تأکید پرورش و آموزش
داری بین متغیر توسعه فناوری آماره معنیر نشان داد که حاض

اطالعات و آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی 
( است 35/8باشد که بزرگتر از مقدار )( می145/35مدیران برابر)

دهندة این است که ارتباط میان توسعه فناوری اطالعات و و نشان
اطالعاتی مدیران در سطح آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد 

دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو %( معنی34اطمینان)
داری بین متغیر آموزش و آماره معنی( است. 111/1متغیر برابر)

توانمندسازی مدیران و آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد 
باشد که بزرگتر از مقدار ( می212/11اطالعاتی مدیران برابر)

دهندة این است که ارتباط میان آموزش و است و نشان( 35/8)
توانمندسازی مدیران و آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد 

دار است. همچنین %( معنی34اطالعاتی مدیران در سطح اطمینان)
-آماره معنی ( است، 155/1ضریب مسیر مابین این دو متغیر برابر)

و ساختاری و آموزش و داری بین متغیر تغییر در فرهنگ سازمانی 
-( می824/54ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران برابر)

دهندة این است که ( است و نشان35/8باشد که بزرگتر از مقدار )
ارتباط میان تغییر در فرهنگ سازمانی و ساختاری و آموزش و 
ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران در سطح 

دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو ی%( معن34اطمینان)
داری بین متغیر تدوین آماره معنی ؛( است 154/1متغیر برابر)

سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش و آموزش و ترویج 
باشد ( می348/12مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران برابر)

ه دهندة این است ک( است و نشان35/8که بزرگتر از مقدار )
ارتباط میان تدوین سیاست ها و راهبردهای مدیریت دانش و 
آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد اطالعاتی مدیران در سطح 

دار است. همچنین ضریب مسیر مابین این دو %( معنی34اطمینان)
داری بین متغیر حمایت آماره معنی و( است 115/1متغیر برابر)

مدیریت دانش و سواد مدیریت و رهبری و آموزش و ترویج 
باشد که بزرگتر از مقدار ( می413/41اطالعاتی مدیران برابر)

دهندة این است که ارتباط میان حمایت ( است و نشان35/8)
مدیریت و رهبری و آموزش و ترویج مدیریت دانش و سواد 

دار است. همچنین %( معنی34اطالعاتی مدیران در سطح اطمینان)
( است. نتایج این 158/1دو متغیر برابر)ضریب مسیر مابین این 

عصاره و پژوهش با یافته های سایر پژوهشگرانی همچون 
زنجیرچی و ، (8333بایرامی اردی و همکاران) ،(8333همکاران)
 و سینگ(، 2185)مرلو (، 2181)حبیس ابوالوش، (8335همکاران)

همسو بوده و همخوانی (، 2111) فاهی و دالنگ (،2111کانت)
 دوینت الگوی هب ادننه با ارج ت بایس می وپرورش موزشآدارد. 

و سواد اطالعاتی برای  دانش تمدیریترویج آموزش  یدهش
 در پیشگامی تجه روری،ض ازنی یک عنوان هب را آن ،مدیران

 دار تاولوی ایههبرنام زمره در و هگرفت نظر در رقابتی هعرص

 آموزش انسازم در دجدی دانش خلق همچنین، .دده قرار خود
 و دانش بکس گروهی، ادگیریی هوسیل هب دبای وپرورش،

 .گیرد ورتص دانش ابیارزی و اتاطالع
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