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چکيده
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه انتقال دانش و فناوری اطالعات با قابلیتهای استراتژیک مدیران مدارس متوسطه
ناحیه (یک) شهر بندرعباس به انجام شده است .این تحقیق به لحاظ هدف؛ کاربردی و روش بررسی آن توصیفی و از نوع
تحقیقات همبستگی است .جامعه آماری آن را کلیه مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس تشکیل دادهاند.
از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی ،از لحاظ نوع روش ،توصیفی و همبستگی میباشد .نمونه آماری با استفاده از
جدول مورگان؛  79نفر تعیین شد ،که به روش نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای انتخاب شدند .ابزار اندازهگیری
پرسشنامه انتقال دانش دی کاسترو و همکاران ( ،)8002پرسشنامه فناوری اطالعات محمودی ( )2978و پرسشنامه
قابلیتهای استراتژیک کارکنان ساخته محقق بوده است .به منﻈور تعیین پایایی پرسشنامهها ،از روش آلفای کرونباخ
استفاده شد ،که مقدار آلفای آن برای همه پرسشنامه ها بیش از  0/9بدست آمده است .در سطح استنباطی برای تحلیل
فرضیه ها نیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرمافزار  Spssنسخه  88استفاده شده
است .نتایج نشان میدهد بین انتقال دانش و ابعاد سه گانه آن (اجتماعیسازی ،تلفیق و درونیسازی) با قابلیتهای
استراتژیک مدیران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .بین فناوری اطالعات و ابعاد هفتگانه آن (ویژگیهای فردی ،عوامل
نگرشی ،عوامل آموزشی ،عوامل فنی ،عوامل اقتصادی ،عوامل محیطی و عوامل انسانی) با قابلیتهای استراتژیک مدیران
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتا یج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که مولفه های انتقال دانش (اجتماعی-
سازی و تلفیق) در مجموع حدود  0/29درصد و مؤلفههای فناوری اطالعات (عوامل آموزشی ،ویژگیهای فردی و عوامل
انسانی) در مجموع حدود  0/99درصد از واریانس متغیر قابلیتهای استراتژیک مدیران را تبیین مینمایند.

واژگان کليدي :انتقال دانش ،فناوری اطالعات ،قابلیتهای استراتژیک.
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مقدمه
منابع انسانی می تواند و باید نقش استراتژیک و کلیدی در طراحی و اجرای استراتژیهای تحول و انتقال سازمانی ایفا کند .بخش
منابع انسانی میتواند به تجزیهوتحلیل ،شناسایی مسائل مربوط به کارکنان کمک کند و آن دسته از مسائل مربوط به کارکنان را
که نقشی قابل توجه در موفقیت استراتژی دارند مشخص و برجسته سازد .بخش منابع انسانی میتواند در خصوص مسائلی چون
جذب نیرو برنامهریزی و اجرای آموزشهای اساسی ،پاداش ارتباطات و جلب تعهدد کارکندان ،توصدیههدای مناسدب ارائده دهدد،
مشکالت کارکنان را پیشبینی کند و قبل از اینکه جدی بشوند به آنها بپردازد .اگر در برنامه مذکور ،طراحی مجددد سداختار و
کوچکسازی نیز پیشبینی شده است ،بخش منابع انسانی میتواند سازمان را در خصوص نحوه انجام صحیح و انسانی این کارها،
با حداقل آسیب به خانوادهها و زندگی کارکنان متأثر از این اقدامات ،راهنمایی کند(آرمسترانگ.)2970 ،
از مهمترین سازمانهایی که در زمینة ارائه خدمات فعالیت نموده و نقش و اهمیت آنها در توسعه کشور بدر هدی کدس پوشدیده
نیست ،آموزش و پرورش میباشد و به نﻈر می رسد کشف رابطه بین دو مفهوم رابطه انتقال دانش و فناوری اطالعات بدا قابلیدت-
های استراتژیک مدیران میتواند در ارتقاء و بهبود سطح خدمات ارائهشده از جانب مدارس از یک سدو و کسدب رضدایتمنددی
بیشتر معلمان و خود مدیران مدارس از سوی دیگر تأثیرگدذار باشدد .از طرفدی قابلیدت اسدتراتژیک کارکندان را چندین تعریدف
می کنند :قابلیت استراتژیک کارکنان ،مفهومی است که به توان کارکنان در طراحی و اجرای استراتژیهای که برای شرکت مزیت
رقابتی پایدار ایجاد میکند ،مربوط میشود .در بیشتر متون مدیریتی قابلیتهای استراتژیک کارکنان را از دو بعد سنجیدهاند-2 .
ارزش استراتژیک  -8منحصربهفردی (اولری و لیک.)8022،
ارزش استراتژیک عبارت است از نسبت مزایای استراتژیک ناشی از تخصص فرد که برای مشتریان ایجادشده است ،بده کلیده
هزینههایی که سازمان بابت آن فرد متحمل میشود .ارزش استراتژیک کارکنان به توانایی بالقوه آنها جهت دستیابی به مزایدای
رقابتی یا قابلیتهای هستهای برای شدرکت وابسدته اسدت (اولدری و لیدک .)8022،اهمیت استراتژیک مددیران و کارکنان تا حد
زیادی وابسته به خلق تمایز رقابتی است و منحصربهفردی کارکنان بهطور مستقیم بر قابلیت آنهدا برای آنکه منبع مزیت رقابتی
در نﻈر گرفته شوند ،تأثیر میگذارد (کلیس و مونتگومری .)8029 ،منحصربهفردی کارکنان را بهعندوان حدی که تخصص آنهدا
غیرقابل جایگزین بوده ،نمیتواند توسﻂ رقبای بالقوه و بالفعل تقلید و شبیهسازی شود ،تعریف میکنیم.
دستگاه تعلیم و تربیت نه تنها در ایران ،بلکه در سایر ممالک جهان وظیفة سنگینی را بدر عهدده دارد .سدرمایهگدذاری بدرای
تربیت نیروی انسانی کارآمد که در بخشهای مختلف جامعه مشغول به کار خواهند شد  .فناوریهای ارتبداطی سدرعت سداختار
اجتماعی و شیوه های زندگی مردم ر ا در جهان تغییر میدهند و به سوی ایجاد «جامعه اطالعاتی» یا «جامعه دانایی محور» که
در آن تولید اطالعات و دانش علمی هدف است ،رو به گسترش اند .از جمله مهمترین ارکان هر جامعهای نﻈام آموزش و پدرورش
آن جامعه است که باید هم گام و همسو با تغییرات پیش رود .آنچه امروز با آن سروکار داریم فروپاشی و از هم گسیختگی سریع
پایهها و زمینه های تعلیم و تربیتی است که بر محور الفاظ و عبارات آرام و مکتوب استوار است و همزمان و بدا همدان سدرعت بدا
ظهور نﻈام تعلیم و تربیتی مواجه هستیم که بر شالوده های تصاویری الکترونیکی مبتنی است که به گونه ای برق آسا در حرکت
اند و لحﻈه به لحﻈه تحول مییابند(پستمن.)8020 ،
یادگیری الکترونیکی از پیامدهای نوین به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در امر آموزش بوده است .این مفاهیم ما را
وا می دارد تا با الگوهای نوین ،کارا و مؤثر مناسب در آموزش و پرورش برای برخورد با پیچیدگیها و نیازهای روزافزون دنیای
کنونی روی آوریم (معافی .) 2978 ،در بسیاری از کشورهای جهان ،گسترش فناوری ارتباطی در آموزش و پرورش مورد توجه
قرار گرفته است .با بررسی آمار و اطالعات موجود در مورد میزان گسترش فناوری ارتباطی در آموزش و پرورش کشورهای
جهان ،درمی یابیم که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ،برای تجهیز مدارس با امکانات
گوناگونی همچون رایانه و اینترنت ،برنامههای جامعی مدون شده است .ابداع روشهای جدید آموزشی ،بهرهگیری از رایانه در
کالسهای درسی بهرهگیری از نرم افزارهای آموزشی و چند رسانهایها ،بهره گیری از اینترنت و پست الکترونیکی ،گسترش
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شبکه های آموزشی ،ظهور آموزش جامعه ای که هدف آن پیشرفت براساس دانش و فناوری است ،باید ابتدا آموزش و پرورش
خود را متحول کند(رستگارپور.)2922 ،
از سوی دیگر متغیر انتقال دانش یکی از مؤلفههای مدیریت دانش میباشد .مدیریت دانش در برخی از حوزههای پیشرفته
تجاری چون مدیریت کیفیت فراگیر باز مهندسی فرآیند تجاری ،نﻈامهای اطالعاتی و مدیریت منابع انسانی ریشه دارد .بر اساس
پژوهشهای (مشبکی و زارعی .)2978،مدیریت دانش از سالها ،خیلی پیش از  2770وارد مباحث سازمانی گردید ،اگر چه در
اوایل دهه  2770به طور جدیتر در کسب و کار مطرح شده است .از نﻈر تاریخی ،میتوان دو نسل از مدیریت دانش را از
یکدیگر متمایز کرد .دوره  2771تا 2770به عنوان نخستین نسل مدیریت دانش شناخته شده است .در طی این نسل ،بسیاری از
اقدامات بر تعریف مدیریت دانش ،بررسی فواید بالقوه مدیریت دانش برای تجارت و طراحی پروژههای تخصصی مدیریت دانش
مبتنی بود .عالوه بر آن ،پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی بر تحقیقات مدیریت دانش به خصوص در هدایت ،باز نمودن و ذخیره
دانش تأثیر گذاشت.
نسل دوم مدیریت دانش در سال  2771پدیدار شد .به این شکل که بسیاری از سازمانها پستهای جدید سازمانی برای
مدیریت دانش در نﻈر گرفتند از جمله مدیر ارشد دانش ،منابع متفاوت مدیریت دانش با یکدیگر ترکیب شده و به سرعت در
مباحث روزانه سازمانی به کارگرفته شدند .در طی این نسل ،در تحقیقات مدیریت دانش تعاریف متفاوت از دانش همچون
فلسفههای تجاری ،نﻈامها ،الگوها ،شیوهها ،فعالیتها و فناوریهای پیشرفته وجود داشتند .نسل دوم مدیریت دانش بر این نکته
تأکید میکند که مدیریت دانش درباره تغییر نﻈاممند سازمانی است ،جایی که شیوههای مدیریتی ،نﻈامهای سنجش ،ابزارها و
مدیریت محتوا نیاز به گسترش مشترك دارد(لطفی منش.)297 ،
باتوجه به مطالب فوق آنچه هدف اصلی تحقیق را به خود اختصاص می دهد پاسخگویی به این سؤال است که آیا بین انتقال
دانش و فناوری اطالعات با قابلیتهای استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس رابطه وجود دارد؟

پيشينه تحقيق
فهیمی و حسین زاده( )2971در پژوهشی با نام بررسی تأثیر رابطه ابعداد فنداوری اطالعدات بدر چدابکی سدازمان (مدورد مطالعده
کارکنان سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی)؛ به بررسی رابطه فناوری اطالعات بر چابکی سازمان در کارکنان سازمان جهداد
کشاورزی خراسان رضوی پرداخته اند تا از نتایج حاصل آن بتوان به منﻈور برنامدهریدزی جهدت چابدک سداختن سدازمان جهداد
کشاورزی استفاده نمود .یافتههای این تحقیق نشان میدهد که متغیرهای فناوری اطالعات و ابعاد آن بر چابکی سازمان کارکنان
جهاد کشاورزی خراسان رضوی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.
منصوری بروجنی و همکاران( )2971پژوهشی با نام ارتباط بین مددیریت داندش بدا اثربخشدی سدازمانی در کارکندان وزارت
ورزش و جوانان انجام دادهاند .نتایج تحلیل داده ها نشان داد مدیریت دانش با اثربخشی رابطه معناداری دارد .به عدالوه ،مددیریت
دانش قابلیت پیش بینی اثربخشی سازمانی را داشت .همچنین ،بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون چندگانده ،تمدامی
ابعاد مدیریت دانش در معادله رگرسیون وارد شده و در مجموع قادر به تبیین  91درصد از واریانس اثربخشدی سدازمانی بودندد و
در بین این ابعاد ،دو مؤلفه بکارگیری دانش و ثبت و ضبﻂ دانش ،به ترتیب بیشترین تدوان پدیش بیندی معندادار بدرای اثربخشدی
سازمانی را داشتند .با در نﻈر گرفتن نتایج بدست آمده ،توجه به نحوه مدیریت دانش کارکندان در سدازمان مدیتواندد بده عندوان
مؤلفهای تاثیرگذار بر ارتقاء اثربخشی سازمانی مدنﻈر مدیران تمامی سازمانها و از جمله سازمانهای ورزشی قرار گیرد.
سپاهیان( )2971در تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه یادگیری سازمانی با انعطافپدذیری ،اسدتراتژی رقدابتی و عملکدرد سدازمان
(مطالعه موردی :شرکت مخابرات شهر زاهدان)" به بررسی رابطه یادگیری سازمانی با انعطافپذیری ،استراتژی رقابتی و عملکدرد
سازمان در شرکت مخابرات شهر زاهدان پرداخت .نتایج بدست آمده روابﻂ یادگیری سازمانی با استراتژی رقابتی و انعطافپذیری
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استراتژیک ،انعطافپذیری استراتژیک با استراتژی رقابتی و عملکرد سازمان و رابطه استراتژی رقابتی با عملکرد سازمان را معنادار
برآورد کرده ،و تمامی فرضیههای پژوهش تأیید شد.
حداد اسکویی( )2971تحقیقی را تحت عنوان تعیین رابطه بین انتقال داندش بدا فنداوری اطالعدات و ارتباطدات و توانمندسدازی
کارکنان و نمایندگان بیمه ایران استان اردبیدل انجدام داده اسدت .نتدایج پدژوهش حداکی از آن اسدت کده؛ مؤلفدههدای انتقدال
دانش(اجتماعیسازی ،تلفیق و درونیسازی) با فناوری اطالعات و ارتباطات و توانمندسازی کارکندان رابطده مثبدت و معندیداری
دارد.
گرین ( )8029در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که نگرش اعضای هیأت علمی که خود یک عامل مهم در استفاده از فناوری
اطالعات و ارتباطات است تحت تأثیر عواملی مانند ویژگیهای شخصیتی و جمعیتشناختی آنها است .او به ایدن نتیجده دسدت
یافت که اعضای هیأت علمی جوانتر نسبت به کاربرد رایانه و اینتر نت و نوآوریهایی از این دست در فعالیتهای پژوهشی خدود
راغبتر هستند .همچنین این پژوهشگر در پژوهش خود به این نتیجه رسید که کمک نهادهای آموزشی به اعضای هیدأت علمدی
برای تشویق استفاده از فناوری اطالعات در تدریس کمک به دغدغههای امنیتی که در این زمینه برای آموزشگران وجدود دارد و
اختصاص بودجه برای فراهم ساختن زیر ساختهای مورد نیاز در دانشگاه میتواندد اسدتفاده از ایدن ندوع فنداوری در دانشدگاه را
توسعه دهد.
کینددددگ وی و همکددددارانش ( )8022در پژوهشددددی در رابطدددده بددددا پددددذیرش و کدددداربرد فندددداوری اطالعددددات و
ارتباطددات از سددوی اعضددای هیددأت علمددی در آمددوزش عددالی بدده ایددن نتیجدده دسددت یافتنددد کدده حمایددت سددازمانی
رهبدددددددری آمدددددددوزش و توسدددددددعه مندددددددابع انسدددددددانی و مندددددددابع در دسدددددددترس بددددددده عندددددددوان
مهددمتددرین متغیرهددای تاثیرگددذار بددر پددذیرش و کدداربرد فندداوری اطالعددات و ارتباطددات در آمددوزش عددالی بدده شددمار
میروند.
اونیل و آدیا ( )8029طی تحقیقی با عنوان رابطه بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان با ظرفیت خلق دانش به ایدن
نتیجه رسیدند که بین مؤلفههای احساس معنادار بدودن مشداغل ،احسداس برخدورداری از اختیدار ،احسداس تأثیرگدذار بدودن و
احساس وجود اعتماد در سازمان با ظرفیت خلق دانش رابطه معنیداری وجود دارد.

روش تحقيق
از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی ،از لحاظ نوع روش ،توصیفی و همبستگی میباشد .جمدعآوری اطالعدات مدورد نیداز
تحقیق ،به صورت میدانی و با مراجعه پرسشگران به محل مدارس افراد مورد مطالعه با پر کدردن پرسدشنامده هدای مربوطده در
جامعه آماری انجام گرفت .جامعه آماری :جامعه آماری این تحقیق شامل همه مدیران مدارس متوسطه شهر بندرعباس میباشدد،
که با استعالم از مدیریت آموزش و پرورش بندرعباس در سال تحصیلی 2971-71؛ تعداد آنهدا  299نفدر مشدخص شدد .حجدم
نمونه و روش برآورد حجم نمونه :نمونه آماری نیز مطابق جدول مورگان؛  79نفر تعیین شد .روش مدورد اسدتفاده بدرای نمونده-
گیری نیز روش خوشهای چند مرحلهای بوده است .به منﻈور گردآوری دادههای مورد نیاز ،از سه پرسشنامه استفاده شده است:
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پرسشنامه انتقال دانش :برای سنجش این متغیر از پرسدشنامده اسدتاندارد انتقدال داندش دی کاسدترو و همکداران()8002
استفاده شده است .این پرسشنامه شامل  22پرسش میباشد و دارای مقیداس لیکدرت بده صدورت پدنج گزیندة (کدامال مدوافقم،
موافقم ،نﻈری ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم) میباشد .این پرسشنامه شامل سه مؤلفه :اجتماعیسازی( 1گویه) ،تلفیق( 1گویده)
و درونیسازی( 2گویه) میباشد .در پژوهش اسکویی( )2971تحت عنوان تعیین رابطه بین انتقال دانش بدا فنداوری اطالعدات و
ارتباطات و توانمندسازی کارکنان و نمایندگان بیمه ایران استان اردبیل؛ به منﻈور رواسازی این پرسشدنامه ،از روایدی محتدوائی
استفاده شد و ضریب پایایی آن نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ؛ برابر  0/92گزارش شده است.
پرسشنامه فناوري اطالعات :برای سنجش این متغیر از پرسشنامه استاندارد فناوری اطالعدات محمدودی( )2978اسدتفاده
شده است .این پرسشنامه شامل  11پرسش میباشد و دارای مقیاس لیکرت به صورت پنج گزینة (کامال موافقم ،موافقم ،نﻈری
ندددارم ،مخددالفم و کددامال مخددالفم) مددیباشددد .ایددن پرسددشنامدده شددامل هفددت مؤلفدده :ویژگددیهددای فددردی(22گویدده) ،عوامددل
نگرشی(22گویه) ،عوامل آموزشی( 7گویه) ،عوامل فنی( 2گویه) ،عوامل اقتصادی( 9گویه) ،عوامدل محیطدی( 7گویده) و عوامدل
انسانی( 2گویه) میباشد .روایی پرسشنامه در پژوهش محمودی ( )2978با نام بررسی رابطده بدین ویژگدیهدای دانشدجویان و
فناوری اطالعات و ارتباطات مورد تائید واقع شد و همچنین ضریب پایایی پرسشنامه  0/28گزارش شده است.
پرسشنامه قابليتهاي استراتژیک کارکنان :برای سنجش قابلیتهای استراتژیک کارکنان از پرسدشنامده محقدق سداخته
استفاده شده است .این پرسشنامه شامل  2پرسش میباشد و دارای مقیاس لیکرت به صورت پنج گزینة (کامال موافقم ،موافقم،
نﻈری ندارم ،مخالفم و کامال مخالفم) میباشد .این پرسشنامه شامل دو مؤلفه :منحصر به فردی(2گویه) و ارزش اسدتراتژیک(2
گویه) میباشد .پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر با استفاده از روش آلفای کرونباخ 0/91حاصل شده است.
به منﻈور تجزیه و تحلیل دادههای بدست آمده از پرسشنامههای جمع آوری شده از روشهدای آمداری توصدیفی و اسدتنباطی
استفاده شد .بدین ترتیب که برای توصیف پاسخهای داده شده به سؤاالت پرسشنامه تحقیق از جداول توزیع فراواندی و درصدد
پاسخ های مربوط به هر یک از سؤاالت استفاده شد و در سطح استنباطی برای تحلیل فرضیه ها نیز از آزمون ضریب همبسدتگی
پیرسون و رگرسیون چندگانه به کمک نرم افزار  Spssنسخه  88استفاده شده است.

آزمون فرضيههاي تحقيق
در این بخش به بررسی فرضیات تحقیق می پردازیم .در ابتدا هر یک از فرضیات تحقیق را مطرح کرده و آمارههای مدورد لدزوم
بررسی خواهد شد.
فرضيه اصلی :بین انتقال دانش با قابلیتهای استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه(یک) شهر بندرعباس رابطه معناداری
وجود دارد.
جدول شماره :2بررسی رابطه بین انتقال دانش و قابلیتهای استراتژیک مدیران
متغير

انتقال دانش

قابليتهاي
استراتژیک

انتقال دانش
قابلیتهای
استراتژیک

Pearson Correlation
Sig
N
Pearson Correlation
Sig
N

2
79
0/999
0/0002
79

0/999
0/0002
79
2
79
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سطح معناداری( )Sigآزمون نشان میدهد که بین دو متغیر انتقال دانش و قابلیتهای استراتژیک مددیران رابطده معنداداری در
سطح  71درصد اطمینان وجود دارد .به بیان دیگر میتوان گفت که؛ انتقال داندش بدر میدزان قابلیدتهدای اسدتراتژیک مددیران
مدارس تأثیر داشته است .ضریب همبستگی برای این دو متغیر برابر با ( )0/999میباشد .این عدد نشان دهنده همبستگی مثبت
و مستقیم بین دو متغیر است .بدین معنی که هر چه میزان انتقال دانش از سوی مدیران مدارس افزایش یابد ،میزان قابلیتهدای
استراتژیک آنها نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت و بالعکس که هر چه میزان انتقال داندش از سدوی مددیران مددارس کداهش
یابد ،میزان قابلیتهای استراتژیک آنها نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت .بنا بر نتایج به دست آمده؛ فرضیه فوق تأیید میشود.
فرضيه اصلی :بین فناوری اطالعات با قابلیتهای استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه(یک) شهر بندرعباس رابطه
معناداری وجود دارد.
جدول شماره  :8بررسی رابطه بین فناوری اطالعات و قابلیتهای استراتژیک مدیران
فناوري اطالعات

متغير

قابليتهاي
استراتژیک

Pearson Correlation
فناوری اطالعات

قابلیتهای
استراتژیک

2

Sig

0/112
0/0002

N

79

79

Pearson Correlation

0/112

2

Sig

0/0002

N

79

79

سطح معناداری( )Sigآزمون نشان میدهد که بین دو متغیر فناوری اطالعات و قابلیتهای استراتژیک مدیران رابطده معنداداری
در سطح  71درصد اطمینان وجود دارد .به بیان دیگر میتوان گفت که؛ فناوری اطالعات بر میزان قابلیتهای استراتژیک مدیران
مدارس تأثیر داشته است .ضریب همبستگی برای این دو متغیر برابر با ( )0/112میباشد .این عدد نشاندهنده همبستگی مثبدت
و مستقیم بین دو متغیر است .بدین معنی که هر چه میزان استفاه از فناوری اطالعات توسﻂ مدیران مدارس افزایش یابد ،میزان
قابلیتهای استراتژیک آنها نیز به تبع آن افزایش خواهد یافت و بالعکس که هر چه میزان استفاده از فنداوری اطالعدات توسدﻂ
مدیران مدارس کاهش یابد ،میزان قابلیتهای استراتژیک آنها نیز به تبع آن کاهش خواهد یافت .بنا بر نتدایج بده دسدت آمدده؛
فرضیه فوق تأیید میشود.
فرضيه فرعی اول :بین مؤلفههای انتقال دانش (اجتماعیسازی ،تلفیق و درونیسازی) با قابلیتهای استراتژیک مدیران مددارس
متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس رابطه معناداری وجود دارد.
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جدول شماره  :9بررسی رابطه بین مولفه های انتقال دانش و قابلیتهای استراتژیک مدیران
Variables

N

Pearson
Correlation

Sig

اجتماعی سازی

79

0/920

0/008

تلفیق

79

0/900

0/009

درونی سازی

79

0/828

0/001

سطح معناداری( )Sigآزمون نشان میدهد که بین ابعاد سهگانه متغیر انتقال دانش(اجتماعیسازی ،تلفیق و درونیسازی) و
میزان
قابلیتهای استراتژیک مدیران رابطه معناداری وجود دارد .به بیان دیگر میتوان گفت که؛ هر یک از مؤلفههای سه گانه انتقال
دانش بر میزان قابلیتهای استراتژیک مدیران تأثیر داشته است .ضریب همبستگی پیرسون برای کلیه شاخصهای تحقیق مثبت
میباشد .این اعداد نشاندهنده همبستگی مستقیم بین ابعاد انتقال دانش با متغیر قابلیتهای استراتژیک مدیران است .بدین
صورت که هر چه سطح انواع مؤلفههای انتقال دانش(اجتماعیسازی ،تلفیق و درونیسازی) در بین مدیران افزایش یابد ،میزان
قابلیتهای استراتژیک آنها نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس که هر چه سطح انواع مؤلفههای انتقال دانش در بین مدیران
کاهش یابد ،میزان قابلیتهای استراتژیک آنها نیز کاهش خواهد یافت .بنا بر نتایج به دست آمده از آزمون پیرسون؛ فرضیه
فرعی اول تأیید میشود.
فرضيه فرعی دوم :بین مؤلفههای فناوری اطالعات(ویژگیهای فردی ،عوامل نگرشی ،عوامل آموزشی ،عوامل فنی ،عوامل
اقتصادی ،عوامل محیطی و عوامل انسانی) با قابلیتهای استراتژیک مدیران مدارس متوسطه ناحیه (یک) شهر بندرعباس رابطه
معناداری وجود دارد.

جدول شماره  :2بررسی رابطه بین مولفه های فناوری اطالعات و قابلیتهای استراتژیک مدیران
Variables

N

ویژگیهای فردی
عوامل نگرشی
عوامل آموزشی
عوامل فنی
عوامل اقتصادی
عوامل محیطی
عوامل انسانی

79
79
79
79
79
79
79

Pearson
Correlation
0/222
0/928
0/229
0/971
0/228
0/982
0/229

Sig
0/0002
0/002
0/0002
0/0002
0/0002
0/002
0/0002

سطح معناداری( )Sigآزمون نشان میدهد که بین ابعاد هفتگانه متغیر فناوری اطالعدات(ویژگیهدای فدردی ،عوامدل نگرشدی،
عوامل آموزشی ،عوامل فنی ،عوامل اقتصادی ،عوامل محیطی و عوامل انسانی) و میزان قابلیدتهدای اسدتراتژیک مددیران رابطده
معناداری وجود دارد .به بیان دیگر میتوان گفت که؛ هر یک از مؤلفههای هفت گانده فنداوری اطالعدات بدر میدزان قابلیدتهدای
استراتژیک مدیران تأثیر داشته است .ضریب همبستگی پیرسون برای کلیه شاخصهای تحقیق مثبت میباشد.
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این اعداد نشاندهنده همبستگی مستقیم بین ابعاد فناوری اطالعات با متغیر قابلیتهای استراتژیک مدیران است .بددین صدورت
که هر چه سطح انواع مولفه های فناوری اطالعات در بین مدیران افزایش یابد ،میزان قابلیتهای استراتژیک آنهدا نیدز افدزایش
خواهد یافت و بالعکس که هر چه سطح انواع مؤلفههدای فنداوری اطالعدات در بدین مددیران کداهش یابدد ،میدزان قابلیدتهدای
استراتژیک آنها نیز کاهش خواهد یافت .بنابر نتایج به دست آمده؛ فرضیه فرعی دوم تأیید میشود.

جدول شماره  :1خالصه مدل رگرسیون بین ابعاد انتقال دانش و قابلیت های استراتژیک
R

R2

Adjusted R2

0/990

0/299

0/222

طبق نتایج جدول؛ ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد انتقال دانش و قابلیتهای استراتژیک برابر  0/990است و ضریب تعیین
نیز برابر  0/299است .این مقدار نشانگر این است که حددود  0/29درصدد از واریدانس متغیدر قابلیدتهدای اسدتراتژیک ،توسدﻂ
متغیرهای پیش بین موجود در معادله رگرسیونی تبیین میگردد.
جدول شماره  : 1نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره بین ابعاد انتقال دانش و قابلیت های استراتژیک

Variables

Unstandardized
Coefficients

اجتماعی سازی
تلفیق

SE
0/221
0/212

B
0/227
0/921

standardized
Coefficient
Beta
0/898
0/821

T

8/81
8/20

Sig

0/081
0/092

برای تعیین تأثیر هر یک از ابعاد انتقال دانش؛ به عنوان متغیرهای پیشبین و قابلیتهای استراتژیک به عنوان متغیدر مدالك ،بدا
تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تحلیل شدند .همانطور که در جدول  21-2مشاهده میشود  Sigمشاهده شده در
هر دو متغیر وارد شده به معادله رگرسیونی ،معنی دار است و نتایج نشان می دهد کده مقددار بتدا بده دسدت آمدده بدرای متغیدر
اجتماعی سازی ( )0/898و تلفیق ( )0/821می باشد .بنابراین متغیر اجتماعی سازی با ضریب بتای برابر  0/898بیشدترین تداثیر
را بر قابلیتهای استراتژیک دارد.
جدول شماره  :9خالصه مدل رگرسیون بین ابعاد فناوری اطالعات و قابلیت های استراتژیک
R

R2

Adjusted R2

0/192

0/987

0/902

طبق نتایج جدول؛ ضریب همبستگی چندگانه بین ابعاد فناوری اطالعات و قابلیتهای اسدتراتژیک برابدر  0/192اسدت و ضدریب
تعیین نیز برابر  0/987است .این مقدار نشانگر این است که حدود  0/99درصد از واریانس متغیر قابلیتهای استراتژیک ،توسدﻂ
متغیرهای پیشبین موجود در معادله رگرسیونی تبیین میگردد.
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جدول شماره  : 2نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره بین ابعاد فناوری اطالعات و قابلیتهای استراتژیک

Variables

Unstandardized
Coefficients

عوامل آموزشی
عوامل فردی
عوامل انسانی

SE
0/097
0/012
0/201

B
0/221
0/889
0/812

standardized
Coefficient
Beta
0/899
0/879
0/821

T

8/91
9/89
8/12

Sig

0/082
0/002
0/022

برای تعیین تاثیر هر یک از ابعاد فناوری اطالعات؛ به عنوان متغیرهای پیش بین و قابلیتهای استراتژیک به عنوان متغیر مالك،
با تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تحلیل شددند .همدانطور کده در جددول  22-2مشداهده مدیشدود میدزان Sig
مشاهده شده در هر سه متغیر وارد شده به معادله رگرسیونی معنی دار است و نتایج نشان میدهد که مقدار بتا بده دسدت آمدده
برای متغیر عوامل آموزشی ( ،)0/899عوامل فردی ( )0/879و عوامل انسانی ( )0/821می باشد .بنابراین متغیر عوامل فدردی بدا
ضریب بتای برابر  0/879بیشترین تأثیر را بر قابلیتهای استراتژیک دارد.
نتيجهگيري
پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه انتقدال داندش و فنداوری اطالعدات بدا قابلیدتهدای اسدتراتژیک مددیران مددارس متوسدطه
ناحیه(یک) شهر بندرعباس انجام گرفته است .تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسدشنامده مدورد اسدتفاده در تحقیدق در دو
بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی ارائه شده است .در بخش آمار توصیفی خصوصیات و ویژگیهای پاسخگویان را با توجده بده
سوالهای مطرح شده در پرسشنامه بیان نموده و در بخش آمار استنباطی هم ابتدا فرضیههای تحقیق را بیدان نمدوده و سدپس
آمارهها و آزمونهای مختلف آماری را برای هر فرضیه انجام شده است.
نتدددایج حاصدددل از ایدددن پدددژوهش نشدددان داد کددده :بدددین انتقدددال داندددش و ابعددداد سدددهگانددده آن (اجتمددداعیسدددازی،
تلفیددق و دروندددیسدددازی) بدددا قابلیدددتهدددای اسدددتراتژیک مددددیران مددددارس متوسدددطه ناحیددده (یدددک) شدددهر بنددددرعباس
رابطدده مثبددت و معندددادار وجددود دارد .بددین فنددداوری اطالعددات و ابعدداد هفدددتگاندده آن(ویژگددیهدددای فددردی ،عوامدددل
نگرشدددی ،عوامدددل آموزشدددی ،عوامدددل فندددی ،عوامدددل اقتصدددادی ،عوامدددل محیطدددی و عوامدددل انسدددانی) بدددا قابلیدددتهدددای
اسدددتراتژیک مددددیران مددددارس متوسدددطه ناحیددده (یدددک) شدددهر بنددددرعباس رابطددده مثبدددت و معندددادار وجدددود دارد.
نتددایج تحلیددل رگرسددیون چندگاندده نیددز نشددان داد کدده مولفدده هددای انتقددال دانددش (اجتمدداعیسددازی و تلفیددق) در
مجمدددوع حددددود  0/29درصدددد و مؤلفدددههدددای فنددداوری اطالعدددات (عوامدددل آموزشدددی ،ویژگدددیهدددای فدددردی و عوامدددل
انسدددانی) در مجمدددوع حددددود  0/99درصدددد از واریدددانس متغیدددر قابلیدددتهدددای اسدددتراتژیک مددددیران را تبیدددین
می نمایند.

پيشنهادهاي کاربردي
همانگونه که نتایج تحلیل فرضیات این تحقیق نشان میدهد .بین ابعاد انتقال دانش(اجتماعیسازی ،تلفیق و درونیسازی) و ابعاد
فناوری اطالعات(ویژگیهای فردی ،عوامل نگرشی ،عوامل آموزشی ،عوامل فنی ،عوامل اقتصادی ،عوامل محیطی و عوامل انسانی)
با قابلیتهای استراتژیک کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد .طبق نتایج بدست آمده پیشنهادات زیر ارائه می گردد:
 پیشنهاد میگردد جلساتی برای آگاهی دادن مدیران در خصوص چشم اندداز سدازمان برگدزار و در ایدن جلسدات ،مأموریدت ورسالت سازمان به طور روشن ،بیان و چگونگی دستیابی به اهداف سازمان مشخص گردد .پس از بیان چشم انداز سدازمان ،مددیر
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باید فعالیت های کارکنان را در راستای رسیدن به این چشم انداز هماهنگ کند .یکی از راه های احتمالی در این زمینه مشارکت
دادن مدیران در هدف گذاری های سازمانی است.
 پیشنهاد میگردد سازمان آموزش و پرورش مدیران خود را بر اساس سطح مدیریت و انتقال دانش ،فنداوریهدای اطالعداتی وقابلیتهای استراتژیک طبقهبندی کنند و این طبقهبندی را به طور مستمر و دوره ای متناسب با استراتژیهدای سدازمان مدورد
بازبینی قرار داده و متناسب با طبقههای مختلف ،سبکهای مناسب مدیریت منابع انسانی جهدت حفد و ارتقدای قابلیدتهدای
استراتژیک مدیران اتخاذ گردد.
 پیشنهاد میگردد که سازمان آموزش و پرورش شهر بندرعباس میبایست به مقوله ارتقاء شغلی مدیران و استفاده از تجربه آن-ها اهمیت بدهد و برنامهریزی منﻈمی جهت ارتقاء سطح آموزشی مدیران بر اساس مقولههای همچون مدیریت و انتقال دانش و
استفاده از فناوریهای اطالعاتی داشته باشد.
 پیشنهاد میگردد که سازمان آموزش و پرورش شهر بندرعباس می بایست نسبت به تشکیل کالسهای زبان انگلیسی ،اینترنتو رایانه برای مدیران و دیگر کارکنان سازمان اهتمام بیشتری بورزد و همچنین کار کردن با رایانه ،بهدرهمنددی از متدون علمدی-
تربیتی مؤلفان خارجی و آخرین دستاوردهای آموزشی و پرورشی و پژوهشی را به آنها بیاموزد.
 برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت و مهارت های آموزشی در زمینده آشدنایی بدا اینترندت و رایانده و دیگدر فنداوری هدایاطالعاتی و ارتباطی و نحوه استفاده از منابع موجود بر روی آن برای مدیران.
 برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت ویژهی مدیران مدارس و ایجاد سطح مطلوبی از آگاهی در این افراد نسدبت بده مؤلفدههای فناوری های اطالعاتی برای کاربرد عملی و علمی این مؤلفهها در سطح مدارس جهت ایجداد فضدای علمدی و آموزشدی بدا
درصد باال.
 پیشنهاد میگردد که به عنوان پیش نیاز استخدام در سازمان آموزش و پرورش؛ کارمندانی که از سطح یدادگیری فنداوریهدایاطالعاتی باالتری برخودار باشند را جذب نمایند؛ چرا که بین میزان استفاده از این نوع فناوریها و قابلیتهای استراتژیکی آنهدا
و در نهایت موفقیت مدارس و سازمان ارتباط وجود دارد.
 تدوین آئین نامه های ارتقاء توسﻂ سازمان آموزش و پرورش بر مبنای خلق و نشر دانش ،ایجاد مکانهایی برای گفتگو و تبدادلدانش بین مدیران و معلمان(اتاق گفتگو ،اتاق چت و  ،)...استفاده از پاداشهای مالی جهت تشویق مددیران و کارکندان آمدوزش و
پرورش به مبادله دانش ،شرکت دادن مدیران در کارگاه ها و سمینارهای آموزشی و علمی.

پيشنهادهاي پژوهشی
 بررسی نقش فناوری اطالعات و انتقال دانش در قابلیتهای استراتژیک مددیران مددارس مقداطع مختلدف در شهرسدتانهدایمختلف جهت مقایسة وضعیت مدارس آن شهرها با یکدیگر.
 هر یک از ابعاد سه گانه متغیر انتقال دانش (اجتماعیسازی ،تلفیق و درونیسازی) به طور مستقل موضوع تحقیقات آتدی قدرارگیرد.
 بررسی نقش و ارتباط سایر متغیرهای تأثیرگذار بر قابلیتهای استراتژیک مدیران و تالش در جهت تولید ابزار کارآمد و دقیقدر مورد آن.
 -بررسی موانع و مشکالت موجود در مسیر پیاده سازی فناوری های اطالعاتی متناسب با ویژگیهای کارایی در مدارس.
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