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Review   
Study and study of knowledge and 

knowledge management as well as the impact of 

training on human resources and its impact on 

employee empowerment and ultimately its 

transformation into social capital that can cause 

social capital on the quality of efficiency, 

coordination and acceleration of effectiveness 

and ultimately on individual performance A 

person is positively influenced and leads to 

interactions based on trust and desirable 

socialization. The meaning and concept of social 

capital in the curriculum of the educational 

system, which is also a component of 

educational planning, can lead to the 

development of the functions of the educational 

system, which is of particular importance as a 

hidden curriculum . 
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 چکیده

و اثرگرررارآ آب بررر  3منررابا اننررانیبررر  آموزش    تاثیرو همچنین    2و مدیریت دانش  1مطالعه و بررسی دانش  هدف:

ت فیکیتواند بر  می  سرمایه اجتماعیکه منبب    5اجتماعیسرمایه  کارکناب و در نهایت تبدیل آب به    4توانمندسازآ

تاثیر مطلوب گراشته و منجررر  فردآ و بین فردآ عملکردو در نهایت بر    7و تنریا در اثربخشی  ، هماهنگی6کارایی

 آدر برنامرره هررا  یاجتمرراع  هیو مفهرروس سرررما  یمعنباشد.    مطلوبی  8اجتماعی سازآ  تعامالت مبتنی بر اعتماد و  به

نظرراس  آکارکردهررا آتوانررد برره توسررعه   ید مرر اشرر ب  یم  زین  یآموزش  شیآما  آکه از مولفه ها  ینظاس آموزش  یرسد

 برخوردار باشد. آا   ژهیو  تیپنهاب، از اهم  یمهم به عنواب برنامه درس  نیمنجرشود که ا  یآموزش

 مرورآ-علمیمطالعه  نوع مقاله:  

 
1 Knowledge 
2 knowledge management 
3 Human resources 
4 Empowerment 
5 Social capital 
6 Efficiency 
7 Effectiveness 
8 Trust and socialization 
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اطالعررات  آگررردآور آابزارهاع تحقیق، توصیفی و از این مطالعه حنب هدف، کاربردآ و حنب نو  :شناسی روش

و حنب ماهیت داده ها از نوع کیفی و حنررب   ها(اسناد و مقاله  آ)جنتجو  1آاکتابخانه  تفاده از مطالعاتشامل اس

 می باشد. 2رویکرد خردگرایانهرویکرد،  

سرررمایه هماننررد، اعتمرراد و  :  یبعررد ارتبرراطآموزش در ابعاد چندگانرره نیررروآ اننررانی منجملرره    :قالهمهای  یافته

 نشیمشترک، ادراک همگن، زباب، ب  دگاهیوجود د  :یبعد شناخت،    (روابط  ندهکن  لیتعهدات مشترک تنهاجتماعی)

: شررامل آبعررد سرراختارو    سررازماب  یمشترک وجود اشتراک ناس در دروب شبکه اجتماع  آو کد ها  تیمشترک، روا

 ایرر  یشرربکه اجتمرراع ک یرر  در جررارآ و زنررده آونرردهایماب و پساز آو شدت ارتباطات اعضا  یفراوان  ب،یشکل، ترک

 و  3مشخصرره  صررفات  کررردیرودر ابعاد خالقیت و نوآورآ نیررز    و  تاثیر عمیقی بر توانمندسازآ کارکناب دارداب  سازم

 آ نیز نتیجه گیرآ شده است.ندیفرا  ای 4 آرفتار  کردیرو و  آفرد  آها  یژگیو

سرراخت جامعرره دانررش مرردار در مختصررات   می تواند برره  ن مطالعهکاربردآ و اجرایی ای  پژواک  پیامدهای عملی:

 ؛  ) منظورمرراب کارکنرراب در سررازماها هنررتند(  اننانها صورت پریرد  اجتماعی سازآِ  در مقیاس  و  رمایه اجتماعیس

 بطورآ که ارزیابی و ارزشیابی کارکناب همچنین مدیریت آنتروپی سازمانی در تعالی خود باشد.

معتبر علمی ) داخلی و بررین ن مطالعه از مطالب علمی با روش کتابخانه اآ و سایت هاآ  محتواآ ای  ارزش مقاله:

 است که ضمن مصاحبه با نخبگاب سازه مناسبی به نوشتار الهاس بخشیم.المللی( جما آورآ  و سعی شده 

 سرمایه اجتماعی،  مدیریت آموزش، آموزش  کلمات کلیدی:

  مقدمه:

 آنامگررراردانررش عصررر  معاصربرابر می شود. لرا زماب 2روز یکبار دانش    73  طبق تحقیقات محققین ارتباطات هر

محررور ها دانشواژه کارگراب و کارکنرراب شررده و برره تبررا آب سررازماب  نیگزیکه دانشگراب جا  آاشده است به گونه

ورت خدمات بود امررروزه دانررش شررده اسررت. برره صرر   ایسازماب در قالب کاال    آها  یاند.  اگر در گرشته خروجشده

آنها   ییایوسعت جغراف   ،یغن  اریبن  ینیرزمیو ز  یکیزیابا ف که از نظر من  افتیتواب کشورها و جواما را    یملموس م

. متقررابال جوامررا و شرروندی( قلمداد مقای)مانند قاره آفرریفق   آهنتند اما در زمره کشورها  یمعادب غن  آو دارا  ادیز

 
1 Library research 
2 Rationalistic approach 
3. Traitor or content approach 
4.prossess or behavioral approach 
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 تیظرف   آداراآب ها    عتیو طب  میمحدود، اقل  اریسعت آب ها بنو  ر،یفق   یکیزیهنتند که از نظر منابا ف   ییکشورها

از جنررخ خانمرراب   دهیرر د  بیآسرر   اد،یرر آب ها ز  ییایآنها با توجه به وسعت جغراف   تیتراکم جمع  ،یعیطب  آهابحراب

رفتررار آنهررا   ریتحت ترراث  ایخلق دانش، دن  قیاز طر  یبه مدد توسعه و بهبود منابا اننان  یسوز) مانند ژاپن( بوده  ول

 نیرر هنررتند. ا  ژهیرر و  گرراهیجا  آن ارتش دارارغم نداشتجهاب به    و  یاسیس  یو حت  آقرار دارد و در معادالت اقتصاد

 یمرر  یعامل آب منابا اننان نیتریبه توسعه خلق دانش که اصل شیاز پ شیرا ب  شمندابیو تحوالت توجه اند  رییتغ

دانش ظرراهر   قیبه توسعه از طر  یابیدست  آراب  یتیریخاص مد  آو الگوها  یباشد رهنموب نمود. متعاقب آب، طراح

 نیرر نمود. بررا ا ادیدانش  تیریو مد آفکر  آها  هیسرما  تیریمد  ،1یاننان  هیسرما  رینظ  ییهاآتئور  تواند  یم  هشد ک

 شود.  یداده م  حیدانش به اختصار توض  تیریدر ادامه مبحث مد  حیتوض

 و رسررمی صررورت برره اآ آینده شغلی است؛ بیشررترکه ترسیمی بر عالی آموزش نظاس در  درسی  هاآ  برنامه  کاربرد

ارتباطررات) کرره طبررق نظریرره هرراآ مکتررب   رسررمی،  درسرری  هرراآ  برنامه  ماهیت  دلیل  به  و  است  رگ  جلوه  متمرکز

 بررا دانشررجویاب و آمرروزاب دانررش و فراگیراب با اساتید و  بین معلماب  نئوکالسیک بعد مهم جلوه گرآ اننانی است(

 معلماب  با  خود  طفیعاو    اخالقی  علمی،  ارتباطات  پیش  از  بیش  فراگیراب  و  است  هشکا  حال  در  روز  به  روز  یکدیگر

دهند. لرا می تواب نتیجه گرفت که این فاصررله در ایررن  می دست از  را  دانشجویاب  و  آموزاب  دانش  دیگر  و  اساتید  و

 هررا  کتاب  به  را  خود  توجه  هک  این  حداکثر  و  مقطا زمانی می تواند در آینده کارآ نیز اتفتق افتد البته با عمق زیاد

 شوق  و  شور  اساتید،  از  پریرآ  تأثیر  و  الگویابی  با  دانشجویاب  و  آموزاب  دانش  رایناببن.  می کنند  معطوف  ها  نوشته  و

 دسررت از خررود تحصرریلی  عملکرد  سطح  جهت ارتقاء  دانش  مرزهاآ  و  ها  افق  گنترش  براآ  را  الزس  عاطفی  انرژآ  و

اننانی که همانررا   وابنتگی می تواند لطمه جبراب ناپریرآ را در سرمایه هاآ  اینگونه ریزش دلبنتگی و  .دهند  می

آموزش کرره  اجتماعی جنبة گرفتن نادیده از ناشی  بحراب  این  د وارد کند.توانمندآ و مهارتهاآ یک اننانی می باش

 نظرراس  رسمی  یدرس  برنامه هاآ  کنار  در  رسمی  غیر  درسی  هاآ  برنامه  در  خود از قوه محکه سرمایه اجتماعی است

 نظرراس درسرری هاآ برنامه در کیفیت تنزل باعث رسمی درسی هاآ مهبرنا بر  اندازه  از  بیش  تأکید  که  است  آموزشی

 .شود  می  کشور  آموزشی

در سررازمانها   آاحرفه  آو هنجارها  آارک  آمهارتها، تجارب، ارزش ها،  آنچه گفتیمبه موجب ارتباطات درهم تنیده  

ایررن امررر از شررریاب هرراآ  در سرمایه اجتماعی بوده که جارآ و زندهیق گردند که روح  ضرورتاً می باینت باهم تلف 

 (1399)اقتباس از جبلی،خودجوش)خودبخواهی نه خودخواهی( اننجاس بین کارکناب است؛    اصلی

 
1. human capital 
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 متدولوژی)روش شناسی تحقیق(

اطالعات شامل استفاده از   آگردآور  آو از ابزارها  یف یتوص  ق،یو حنب نوع تحق   آمطالعه حنب هدف، کاربرد  نیا

 کرررد،یو حنررب رو یفرر یداده هررا از نرروع ک تیرر ها( و حنررب ماهاسررناد و مقالرره آ)جنررتجو   آامطالعات کتابخانه

 باشد.  یم  انهیخردگرا

 از  خررار "  چیررزآ  واقعیررت  که  است  معتقد  میشود،  نامیده  گراهم  برداشت  یا  ساختارگرایاب1  تفسیری؛  پارادایم

 بازتولید  و  ایجاد  تمرین،  و  اتارتباط  طریق  از  دانش  و  واقعیت.  داد  توضیح  را  آب  روشنی  هب  تواب  می  و"  نینت  اینجا

  و  شوندمی

 دیررد زاویه از را دنیا کنندمی تالش  اینکه  بر  عالوه  تفنیرآ  پژوهشگراب.  آیدمی  دست  به  پژوهشگر  واسطه  به  دانش

 و اخالقرری و ارزشرری تصمیم یک  عنواب به نیز را خود کیفی شناسی روش انتخاب کنند، مشاهده  کنندگابمشارکت

 (1398)خنیفر،منلمی.  .دانندمی  اخالقی و  سیاسی  هاآواکنش از  مملو

 به  ،بلکه  شود  نمی  توجه  شود  کشف  باید  که  است  ملموس  واقعیت  یک   عنواب  به   انناب  فعالیت  به  پارادایم  این  در  

 بررا پژوهشررگراب. نمررود تحلیل و بازسازآ و تفنیر و خواند را آب توابمی که شودمی  گرفته  نظر  در  متن  یک   عنواب

 تحلیررل یررک  در شرررکت با و  نویننده  زمینه  و  هاانگیزه  تجربه،  تلقینی،  تصور  توسط  تفنیرآ،  علم  روش  از  استفاده

 بررسرری را مررتن یررا ،صررحبت شررودمی انجرراس متنرراوب صررورت برره جایگزین صحنه  و  ها  داده  متن  بین  که  اآدوره

 .کنندمی

  تحقیقت بیان ادبیا

کنررب و کررار، دانررش محررور شرردب   طیدر محرر   دیآب، رقابت شررد  آندهایفرآ  ژهیو به و  یسازمان  آساختارها  رییتغ

دانررش ضرررورت   تیریو مررد  آفکررر  آهررا  هیسرررما  تیریچرروب مررد  یمی، ظهررور مفرراهو مدیریت دانررش  هاسازماب

کرره اگررر  اندینما یم نیفوق چن آو پرورش استعدادها و مهارت ها را مضاعف کرده است. نشانگر ها  2آتوانمندساز

 مرررس سررازماب را انتظررار داشررت. دیرر با ترراًیگرفته نشررود شکنررت و نها آکارکناب جد آامر آموزش و توانمندساز

(Jevnaker,2022) 

 
1 Interprective paradigm 
2 Empowerment 

https://www.tandfonline.com/author/Jevnaker%2C+Birgit+Helene
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 نیرر کرره ا دیرر نما یم دییتا  آبعد  حاتیتوض  یول  دانندیاطالعات م  تیریمترادف مد  دانش را  تیریمد  یبرخ  هرچند

و مرتبه برراالتر از اطررالع قرررار  یف یکه سطح دانش از نظر ک دهدینشاب م ذیل. مدل سلنله مراتب نتندین  یکیدو  

 دارد:

 کرره برره یشررود و اطررالع هنگررام  یم  2به اطالع  لیتبد  شودیپردازش م  یخاس است که وقت  آهایهماب آگاه  1داده

و بالغ شده، باعث   افتهیو دانش پرورش    شودیم  3نشبه دا  لیتبد  آوردیعمل را فراهم م  رساختیز  ک یصورت تئور

 (1395)طبرسا،  .شودیم  4خرد  جادیا

 

 سلنله مراتب دانش  1-1نگاره 

ثبررت،   ،آجمررا آور  نرردیدانررش فرآ  تیریشررود. مررد  یدانش اشاره مرر   تیریمد  جیرا  فیتعار  یبه برخ  حیتوض  نیا  با

دانررش را  تیریمد آگریباشد. د یدانش در سازماب م  آساز  رهیو ذخ  یابیانتشار،  باز  ،آطبقه بند   د،یدازش، تولپر

شررده و  آکدگرررار آتجارب و تخصص ها رشدب د میشناخت، استفاده و سه آبرا کپارچهی  افتهینظاس    کردیرو  ک ی

هتمرراس برره آب مرری توانررد ناجیرراب دانررش و تفاوت بین واژه هاآ درونی دانش و ا  کند.  یم  فینشده در سازماب تعر

 با نگاهی شفاف به توانمندسازآ رهنمود سازد. آموزش در سازماب را

کرره   شرروندیم  گریکرردی  نیگزیمواقررا جررا  ی) پرررورش( گرراه6و رشد و  توسعه  5آموزش  هاآ  واژه  یاننان  اتیادب  در

 :ردیمد نظر قرار گ ریضرورت دارد تفاوت آنها به شرح ز

 
1. data 
2. Information 
3. knowldge 
4. wisdom 
5 training 
6 development 
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و 2 یبهبررود مهررارت ادراکرر  سررعهتو  ایرر در پرررورش    یو مررال1  یمهارت فنرر   آارتقا  شتریر آموزش بد  :تینظر ماه  از

 مد نظر است.  ندهیشناخته آ

 دهد.  یرا به خود اختصاص م  آرشد و توسعه زماب کمتر  آبا آموزش ها  نهیدر مقا  آ: کارآموزنظر زمان از

است اما در رشد و توسررعه محترروا چنررد   یلیخواص و تکم  ،آدر آموزش محتوا محدود، تک جنبه ا  نظر محتوا:  از

 دهد.  یمختلف را پوشش م  آه هااست و حوز  آجنبه ا

در پرررورش مهررارت  یانجاس کررار( ولرر   آ) تنلط بر فنوب و روشهایمهارت فن  جادیدر آموزش هدف ا  نظر هدف:  از

 تالش ها در جهت تحقق اهداف کالب( مد نظر است.  یکپارچگی)      یادراک

پرررورش  کررهید دارد درحالربرکررا یو صف  یسرپرست ،یاتیسطوح عمل  آآموزش عموماً برا  :ی اننظر سطوح سازم  از

 کاربرد دارد.  یو عال  یانیسطوح م آبرا

 

 آموزش  فیتعر

انرررد، فیلنررروفاب یونرررانی نخنرررتین اندیشرررمندانی کررره دربررراره آمررروزش و پررررورش داد سرررخن داده

 .انداند. در عصر حاضر نیز متفکراب غربی تعاریفی از آموزش و پرورش به دست دادهبوده افالطوب و سقراط مانند

آموزش و پرورش دوباره ساختن یا سازماب دادب تجربه است، به منظور اینکه معناآ تجربه گنررترش  :جاب دیویی

 .پیدا کند و براآ هدایت و کنترل تجربیات بعدآ، فرد را بهتر قادر سازد

آموزش و پرورش هنر یا فنرری اسررت کرره برره صررورت راهنمررایی یررا حمایررت نیروهرراآ طبیعرری و  :ژاب ژاک روسو

 .ریردپنین رشد طبیعی و با همکارآ خود او براآ زینتن تحقق میاستعدادهاآ فراگیر )متربی(، و با رعایت قوا

 میگروه است که از تجربه منررتق   ایدر رفتار فرد    داریننبتا پا  راتییتغ  آریادگی  و  آریادگی  ندیفرا  یبه معن  آموزش

 قطررراز  آریمعرفررت پررر ایرر  آریادگیرر . که می تواند در عملکرد وآ نافررر باشررد شود  یم  یفرد ناش  میرمنتق یغ  ای

. ردیگ  یصورت م  یعیطب  آها  دهیاز پد  آریو الگو گ  اسیاستقرا، ق   نش،یمشاهده، مصاحبه، دانش، ب  ریگوناگوب نظ

 یآب در حاال به شکل مقابل نشاب داده مرر   آدشوار  زابیو م  آریادگیاست. سطوح    یسطوح مختلف   آدارا  آریادگی

 :  (1396)احمدآ،صالحیشود

 
1 Technical skill 
2 Conceptual skill 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D8%A7%D9%86_%DA%98%D8%A7%DA%A9_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88


                                         
1400  زمستان (،2پیاپی) ،1، شماره 1دوره  ،یانسان هیمنابع و سرما یفصلنامه علم   

ISSN : 2783-3984 

 بانقش میانجی برنامه ریزی درسی  اجتماعی رابطه مدیریت دانش و سرمایه

   HRC-2203-1029دمقاله: ک

 
 

 

 

 

 مدیریت دانش 

اآ ؛ مجموعرره 2ریت آموزشرریهاآ مطالعاتی دانش مدیریت اسررت. علررم مرردییکی از حوزه 1شیرشته مدیریت آموز

مننجم از دانش حاصل از کاربرد روش علمی به منظور توصرریف خصوصرریات و تبیررین عناصررر سررازمانی و روابررط 

 .مابین آنها در سازمانهاآ آموزشی استفی

رشته مدیریت آموزشی در آب تاسیس شررد . در ایررن   1188دانشگاه میشیگاب نخنتین دانشگاهی بود که در سال  

دوره هاآ مدیریت آموزشی را براآ مدیراب طراحی و اجرا نمررود. اولررین دوره دکترررآ  3ویلیاس هارولد پیندانشگاه 

، توسط دانشگاه کلمبیا برگزار گردید و هشت نفر در این رشته درجه دکترررآ 19۰5مدیریت آموزشی نیز در سال  

 .دریافت کردند مدیریت آموزشی

ر دانشنراآ عالی تهررراب د 13۴6براآ اولین بار در ایراب در سال   دکتر محمد علی طوسی: رشته مدیریت آموزشی

 .هاآ کشور توسعه یافتتاسیس شد و به تدریج در سایر دانشگاه

 اسررت؛ بعررد 5و شخصرری 4سازماب آموزشی یک سینتم اجتماعی است. این سینررتم متشررکل از دو بعررد هنجررارآ

پرریش -و نیازها 5، شخصیت 4ز سه عنصر فردصی نیز او بعد شخ 3و انتظارات 2، نقش1هنجارآ از سه عنصر سازماب

 (1385) برگرب،. گرددتشکیل می  6آمادگی ها

 
1 Educational Administration 
2 Educational Management 
3 William H. Payne 
4 Nomothetic 
5 Ideographic 

درجه 

 دشواری

 سطوح تغییر 
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 8رابرت ویلبورب کالوس ضمن تشریح ماهیت کارآفرینی در مدیریت آموزشی، تئورآ نقررش :7آر. ویلبورب کالوس

 عیت اجتماعی تعیینتبیین نموده است. طبق این تئورآ، هنجارهایی که توسط موق در سازمانهاآ آموزشی را 

 

باشررند و پرراداش و دهند، انتظارات درونی و بیرونی متاثر از نقش اجتماعی میرا تحت تاثیر قرار میشود رفتار  می 

یرربن کررار تیمرری و بررسرری گیرد. تئورآ نقش به تبتنبیه اجتماعی براآ نفوذ بر رفتار نقش، مورد استفاده قرار می

حل تعارض نقررش،  از این تئورآ در سه زمینه در مدیریت آموزشی یعنی براآ  پردازد.عملکرد یادگیرآ گروهی می

هاآ اجتمرراعی و بررراآ بررسرری مبررانی روابررط بررین فررردآ برره کررار گرفترره شررده براآ تحلیررل رفتررار در سینررتم

 (1395)جبلی،سعیدآ.است

را مورد مطالعرره  (یریپذ )معرفت9یریادگیثرگرارآ اننانها بر افعال یکدیگر نظریه بدلیل سارآ بودب رفتارها و ا

نرروع  نیرر ا گریداند، به عبارت د یم  گرابید  آاز الگو قرار دادب رفتارها  یرا ناش  آریادگی  هینظر  نیا   قرار می دهیم.

 طیگرارنررد و محرر   یاثر م  طیشود. دست افراد بر مح  یحاصل م  گرابیتجربه د  قیاست که از طر  یبیتعق    آریادگی

شررود برره   یمنجررر مرر   آریادگیرر متقابل به    ریتأث  نیو ا  گراردیم  ریفتار افراد تأثر  و  شهیهم به نوبه خود بر نحوه اند

 یو تحرروالت اجتمرراع طیو فعررل و انفعرراالت محرر   یاز رفتررار اجتمرراع  یافراد ناش  آریادگی  یاز مبان  آاریبن  یعبارت

 (1385) حنینی.  است.

 قیرر از طر  آریادگیرر   نیرر شررود. ا  یمرر صررل  حا  آریادگیرر   آب،  ندادب  ایو الگو قرار دادب    ابگرید  آرهابا مشاهده رفتا

سنن، آداب و رسوس( و تمرکز و کنترررل بررر خررود در   فات،ی)اعم از مراسم، تشر  نینماد  آمشاهده، الگوها و رفتارها

اسررت کرره بررر  یبیتعق  آریادگی ینوع یاجتماع آریادگیکه  نی. خالصه اردیگ یصورت م یدرونقالب مرکز کنترل 

از آنجررا شررود.  یحاصل مرر   یاجتماع  طیو فعل و انفعاالت در مح  یشخص  آها  شناخت  قیاز طر  آریادگیاساس آب  

 که سازماب از اجتماعات خاص جامعه محور می باشد که در هزاره سوس استراتژآ هاآ نوین می طلبد تا با شرررایط

 
1 Institution 
2 Role 
3 Expectation 
4 Individual 
5 Personality 
6 Need-Disposition 
7 R. Wilburn Clouse 
8 .Role Theory 
9.Learn  
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ره اشررا 1ی اجتماع یریادگی هینظر در ماعی حائز اهمیت می باشررد.محیطی وفق پیدا کند لرا نظریه یادگیرآ اجت

 :(1382) راه چمنی،  ردیگ  یرفتار را فرا م  ریشود فرد در چهار مرحله به شرح ز  یم

 کند.  یمشاهده م  قاًیمورد نظر را دق  آتوجه: رفتار الگو •

 سپارد.  یمورد نظر را به خاطر م  آرفتار آحفظ: الگو •

 دهد. یرفتار مشابه الگو را از خود بروز م  ،یمقتض  طیها و شرا  تی: در موقعدیبازتول •

 کند.  یم  تیآب را تقو نیمناسب و با تکرار و تمر  آدر فرصتها  آریادگینمودب    نهینهاد قی:  از طرتیتقو •

 :شودیآموزش در قالب شکل بعد نشاب داده م  ندیفرا

 

ظررر انررد کرره بیشررتر آنهررا از نه فرایند مدیریت دانش ارایرره دادههایی را در زمینتاکنوب بنیارآ از نوینندگاب مدل

ها فرررض بررر ایررن زها با ترتیبات متفاوت هنتند. در این مرردلها و فامحتوایی تقریبامشابه یکدیگرند اما داراآ واژه

ها اغلب هم زماب گاهی اوقات پی در پی و به نرردرت در یررک ترتیررب خطرری هنررتند. در است که مراحل و فعالیت

شررود. در و اجمررالی در قالررب جرردولی ارایرره می  هاآ مطرح شده در این زمینه نخنت به صورت خالصهادامه مدل

هاآ مدیریت دانش به نوعی بر آنها تاکیررد شررده اسررت، و به عبارتی چند موضوع که در بیشتر مدل  مورد چند واژه

 .شودتوضیحاتی داده می

 
1 .Social learning 

 بازخور 

 سطح نظری 

سطح  

 عملی 
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 تنتا  و تفاسرریر در انگیررزه هررا، شخصرریت و برراطن دیگررراب اسررت ومبتنی بر اس  سرمایه اجتماعی بر مبناب دانش

مطرح می نماید؛ بررا توجرره برره ابعرراد   دانشهاآ جدیدآ را در روند تکاملی مدیریت  نگرش  مفروضات منابا اننانی

چند وجهی که به بیاب یک یا چند واقعیت به هم مرتبط، بررا اسررتفاده از نمرراد هرراآ مختلررف گفتررارآ، نوشررتارآ، 

 می دهد.توجه به مدلها نگاه مارا توسعه و فیزیکی اشاره می نماید  ترسیمی  

توماس کوهن ، » الگوها نمونه هاآ قابل قبول تمرینات علمی می باشند ، نمونه هایی که در خود ، قانوب ، تئورآ  ❑

 ، کاربرد و ابزار را دارا می باشند . «

است که با آب دنیا را تعبیر می کنیم و الگو دنیررا آداس اسمیت « الگو یک سرآ فرضیات مشترک است. الگو روشی   ❑

 هد .ما شرح می دهدو ما را در پیش گوئی عمل کرد آب یارآ می د را براآ

 مدل های مدیریت دانش

با توجرره برره مراحررل   آدیگر.که زمینه ساز مدل هاست    یاز نظر دیدگاه  ییک  :مدلها به دو گونه است  آدسته بند

 .استارایه شده   آمدل ها  آفرایند

ادبیررات مرردیریت مرررور  "ناسبا  آدانش در مقاله ا  آها  آبند  همکارانش با مرور ردهو    کاکابادسه  :مدلها    آرده بند

 (:1391)تقوآ پور،زیر ارائه کرده اند مدیریت دانش را در چهار گروه  آمدل ها  "دانش

  (Network Models) آ: شبکه ا  آمدل ها

 (Cognitive Modelsی)شناخت  آمدل ها

   (Community Models ی: )ارتباط  /یانجمن  آدل هام 

  (Philosophy Models ی: )فلنف   آمدل ها 

ارتباطررات، کنررب، تنررهیم و  آدر این نوع از مدلها، تمرکز بر رو (:Models Network) یشبکه ا یمدل ها

ه وسیله ابزار مختلف متشکل از افراد که ب  آمهم در شبکه ا  آاست. دانش ها  یانتقال به طریق تبادل اطالعات افق 

 ی، عرراملیرسررم آاز این بینش ها و اطالعات، خار  از گروه ها و ترریم هررا یپیوندند، نهفته است و آگاه  یبه هم م
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و قائل بودب روابط متقابررل، برره   ی، سرمایه اجتماعیرود. در این نگرش، ساختن روابط اجتماع  یبه شمار م  آکلید

 (Mazzetti at all, 2022).وجه قرار گرفته استدانش، مورد ت  یعنواب کار و فعالیت اصل

 یسازماب اسررت کرره نیرراز برره دسررت یرراب یدانش به مثابه دارای ( :Models Cognitive) ی ختشنا یمدل ها

بهترررین   یو انتشار کنترل شده دارد. ایجاد ارزش از طریق کاربرد متوال  آ، نگهدارآدقیق، بیاب، ذخیره، اندازه گیر

آموخترره  آسررهابررردب از در  و نیز بهررره  یشده و کتب  یناآشکار ریشه یاب  آرهیز از خطاهاحاصل و نیز پ  آروش ها

کرره  یقدیم  آو حرف روش ها  آاستفاده دوباره، تکثیر، استانداردساز  آآید. در این نگرش بر رو  یشده به دست م

 (Xinyu Li at all ,2022) .داده اند، تمرکز میشود  خود را از دستیکارآی

 آگررروه هررا آهررا یدر این مدل ها دربرراره ویژگرر  (:Models Community) ی ارتباط /ی انجمن یمدل ها 

 یحررث مرر باشررند، ب  یمنتمر و تبادالت غیررسم  آ، فراگیریچوب، خودسازمانده  یقابلیت های  آکه باید دارا  آکار

وجررود دارد،   یکرره زبرراب مشررترک  یکند؛ جررای  یردش مشود که در یک انجمن گ  یایجاد م  آشود. دانش در تفکر

 آنهفته به صورت خالقانرره برنامرره ریررز  آدهد، ممکن است آرایه ها  یاز مکاشفه ها را م  آاعتماد اجازه بهره بردار

  .شوند  یمنتشر م  آکار  آب داستانهابه وسیله بیا  یمتوال  آکار  آمهم و راه حل ها  آشود و نشانه ها

دو  آبر پایرره گفتگررو یداخل آدر این مدل ها بازارها و فرایندها :(Models Philosophy) ی فلسف یمدل ها

 یطرفه در یک زمینه استراتژیک، پرسش در مورد فرضیات و کند وکاو مداوس درباره رفتار رقبا، مورد توجه قرررار مرر 

دهررد.  یده قرررار مرر را مورد اسررتفا یکم آداند و تکنولوژ یرا مقدس بر کدکردب م  آساز  یگیرد. این دیدگاه، شخص

این کار، حفظ ارتباط آزاد )تبادل نظر(، تشویق، انعکاس نظرررات، کنکرراش   آبرا  یاصل  یفرهنگ  آهمچنین محرکها

در این مطالعه برنامه ریزآ درسی جایگاه ویژه اآ دارد از  (Edwards, 2022 ).خالقانه و اثبات عقیده و نظر است

آب جهت که از راهبردهاآ مدنظر به منظور کارسازآ سرمایه اجتماعی به عنواب یک آموخته و یک بنیرراد اخالقرری 

 قرار می دهیم:را مورد مطالعه    تاریخچه برنامه ریزی درسی است؛ لرا  

 الف(دوراب غیر رسمی

 قدمت اننابقدمت برنامه درسی    -1 

 پیش از قروب وسطی )محتوا جنبه مدنی وخانوادگی (  -2

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1474034621002639#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268401221001511#!
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 در قروب میانه )اعتقادات دینی (  -3

 بعد از رنناس )بر اساس نیاز هاآ فنی جامعه هاآ سنتی (-۴

نخنتین کترراب منررتقل برنامرره درسرری نوشررته  باز می گردد .که 1918ب( دوراب رسمی :تولد رسمی آب به سال 

 نتشار یافت .فرانکلین بوبیت ا

 الف (دوره غیر رسمی حوزه برنامه درسی

در این دوراب که با پیدایش انناب شروع شده ،و به موازات تمدب انناب هم قدمت یافته اسررت ،. پروفنررور ویلیرراس 

برنامه درسی غیر رسمی به زمانی برمرری گررردد کرره می نویند پیشینه   هنرآ شوبرت مولف کتابهاآ برنامه درسی

 جنتجوآ آموزش میراث گرشتگاب به جواناب بوده اند  اننانها در

 ب ( دوراب رسمی حوزه برنامه درسی

برنامه درسی در سطح تخصصی ، و به عنواب یک رشته منتقل ، مرزهاآ معین خود را در قرب بینتم پیدا کرررد و 

کتاب جدید و اساسرری   ، استاد دانشگاه شیکاگو( نخنتین  1918فرانکلین بوبیت )  رشد نمود ، کتاب برنامه درسی

تررا پایرراب   19۰۰پروفنور شوبرت آثار منتشر شده در دوراب رسمی برنامرره درسرری را از سررال    است .  برنامه درسی

 گردآورآ کرده و با عنواب کتابهاآ برنامه درسی :هشتاد سال نخنت انتشار داده است . 1979

را مررورد مطالعرره  ماهیت برنامه ریزی درسی لرررا    جه به اینکه برنامه ریزآ درسی از ابعاد مطالعه حاضر استباتو

چگونگی تدوین هدف هاآ آموزشی و مشخص کردب هدف هاآ برنامرره درسرری ،انتخرراب محتررواآ   قرار می دهیم

وینی درسی و تهیه متوب آموزشی برنامه ریزآ و مفاهیم اساسی ،انتخاب راهبرد هاآ یاددهی و یادگیرآ ،برنامه ن

 (9ص    76ه ،تجدید نظر و کنترل کیفیت برنامه درسی )مشایخ ،،سازماندهی و اجراآ برنام

 :می پردازیم  مفهوم برنامه درسی حال با توجه به شناخت ماهیت برنامه ریزی درسی به 

 برنامه درسی به عنواب مجموعه اآ از دروس یا برنامه اآ براآ مطالعه .

 (  امه درسی به عنواب فهرست رئوس مطالب درسی . )تعریف سنتیبرن  -

 برنامه درسی به عنواب یادگیرآ شیوه یادگیرآ

 برنامه درسی به عنواب برنامه زمانی براآ تدریس
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 برنامه درسی به عنواب محتواآ یک درس یا مجموعه اآ از دروس .  -

 یادگیرآ دروس .برنامه درسی به عنواب برنامه زمانی معین براآ تدریس و -

 هداف و مقاصد .برنامه درسی به عنواب مجموعه اآ از ا  -

 برنامه درسی به عنواب مجموعه اآ از تجارب و فعالیتهاآ یادگیرآ )غفلت از برنامه درسی پنهاب (   -

 برنامه درسی به عنواب یک طرح

 ارکان برنامه درسی 

 ر انتخاب اهداف1

 ر انتخاب محتوا2

 ر سازماندهی محتوا3

 ر انتخاب روشهاآ یادگیرآ ر یاددهی۴

 ر ارزشیابی5

 نامه ریزی درسی به هشت سوال زیر باید پاسخ دهدقع بردر وا

     چرا آموزش دهیم ؟

 چه کنی آموزش دهد ؟

 ؟چه کنی را آموزش دهیم  

 ؟چه چیزآ را آموزش دهیم

   چگونه آموزش دهیم ؟

   چه موقا آموزش دهیم ؟

 ؟وزش دهیم  کجا آم

 چگونه آموزش را ارزشیابی کنیم ؟

 و ایفای نقش برنامه ریزی درسی دانش تیریبا مد یاجتماع هیسرما رابطه

بر اعتمرراد   یمبتن  فضاآاست.    آضرور  آکارکناب امر  نیانتقال دانش در ب  آشد به وجود اعتماد متقابل برا  اشاره

از تعررامالت   آهماب شبکه ا  یاجتماع  هیسرما  آریبه تعب  و  یاجتماع  هیسرما  زابیمتقابل نشاب دهنده م  آو همکار
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 هیشررکل دهنررده سرررما یاسررت. عناصررر اصررل  زمابسا  ایجامعه    ک یاد و درک متقابل در  اعتمبر    یو ارتباطات مبتن

متقابل، برآورده شدب   یارتباط  آو الگوها  آمجار  ،یاخالق   آساخت ها  ریز   ،یاجتماع  آهماب و هنجارها  یاجتماع

از  یکرر یداشررتند اسررت.    تیرر کررردب و هو  یخود را با جما معنرر   یعنی  تیعهدات متقابل و احناس هوانتظارات و ت

اطالعررات خررود را   یاست تا افراد به راحترر   یاجتماع  هیسرما  تیو تقو  جادیدانش ا  تیریدر بحث مد  رابیمد  فیوظا

 تیرر گرارند احناس عدس امن  یم  گرابید  اریخود را در اخت  یاطالعات و آگاه  نکهیقرار داده و از ا  گریکدی  اریدر اخت

است   نییدر سطح پا  مادبر اعت  یو روابط مبتن  یاجتماع  هیسرما  زابیکه م  یسنت  آبه آنها دست ندهد. در سازمانها

  تیرر و تقو  لیدانررش همررزاد بررا تشررک  تیریمررد  نکررهیا  جررهیو نت  ردیگیصورت م  دیعمالً انتقال دانش با شک و ترد

شبکه   یباشد ول  افتهیتوسعه    اریانتقال دانش بن  آها و روش ها  تیاگر ظرف   که  آااست به گونه  1یاجتماع  هیسرما

 نررتمیتررواب س یباشررد نمرر  نییدر سازماب پا یاجتماع هیسرما زابیبر اعتماد متقابل در سطح کم و م  یروابط مبتن

 (2۰22) کیانی،نظرآ  دانش را در سازماب منتقر نمود.  تیریمد

ر می تواند در شخصیت سازآ، درک و انگیزه اننانها ننبت به داشتن  برنامه ریزآ درسی در نظاس آموزشی کشو

حس و ارتقا آب ننبت به منئولیت اجتماعی و تیدیل خود به سرمایه اجتماعی براآ انتفاع دیگراب باشد؛ چرا که  

 نقش هاآ حمایتی، هدایتی و مشارکتی در نظاس آموزش عالی می باینت در متوب آموزشی نشر و ترویج گردد. 

و   آاقتصرراد  ،یکیزیف   آها  هیدر کنار سرما  یاجتماع  اننانی وبه تبا آب سرمایه  هیتواب گفت وجود سرما  یم  نینچ

بخشررد. تجررارب   یمرر   مرردد  و توانمندسررازآ کارکنرراب  سازماب  آبه تحقق اهداف و راهبردها  آسازماب نظر  یاننان

در   یمنرراع  ک یو تشررر  یقت، همرردلبوده الک نوع حنن وفاق، صدا  یکیزیف   آها  هیموفق که فاقد سرما  آکشورها

 آفایتواب گفت ا  یدهد. م  یرشد و توسعه نشاب م  ندیرا در فرآ  یاجتماع  هیسرما  تیداشته اهم  دملت آب وجو  نیب

که از اواخر دهه   یاجتماع  تیدارد. منئول  یبنتگ  یاجتماع  هیسرما  زابیتوسط سازماب ها به م  یاجتماع  تیمنئول

نررد و در ( ندارآ) سودآورآتصاداق   تیکند که سازماب ها تنها منئول  یاشاره موارد شده    تیریمد  اتیدر ادب  196۰

در   یموجب گننت اجتمرراع  دیاقدامات آنها نبا  یعنیمنئول هنتند.    زین  یقبال فعل و انفعاالت و تحوالت اجتماع

 (2۰22) مهرورز،صررفوآ    اسررت.  افتررهی  رییرر تغ  یاجتمرراع  آبرره پاسررخگو  ریاخ  آموضوع در سالها  نیجامعه شود. ا

کرره هررر قرردر  آاجامعه اشرراره دارد برره گونرره  راتدر برابر فشارها و انتظا  ییبه قدرت پاسخگو  یاجتماع  ییپاسخگو

آب برراال   یاجتمرراع  ییباشررد تررواب پاسررخگو  شررتریسازماب در برابر فشارها و انتظارات جامعرره ب  ک یو تواب    تیظرف 

دهنررده آب  لیتشررک آهمرراب سررازه هررا  ایرر هادهررا  ضرورت دارد ن  یاجتماع  هیسرما  گاهیشود. نقش و جا  یم  یابیارز

 
1. social capital 
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طبقرره  ریرر به چهررار دسررته برره شرررح ز  یاجتماع  هیانجاس شده عوامل ساخت سرما  لعاتشناخته شود. بر اساس مطا

 شده است:  آبند

با شررهرها،   یگیهمنا  ،آنژاد  ،یقوم  آهایژگیجنگل، و  ا،یبوس، آب و هوا، در  نتیز  ا،یجغراف   م،ی: اقلیعیعوامل طب  -

 هنتند.  یاجتماع  هیادهنده سرم  لیتشک  یعیاز جمله عوامل طب  گرید آبا کشور ها آهم مرز و  هیهمنا

 آدر زمره عوامل نهرراد  شودیم  هانتمیس  آمقررات، عرف، رسوس و زباب که باعث هدفمند  ن،ی: قوانآعوامل نهاد  -

 .ردیگیقرار م

که با گرشررت  آوردیرا به وجود م  ییرهامواقا هنجا  یعوامل خودجوش: کنش ها و تعامالت آحاد جامعه در برخ  -

 شود.  یکارساز واقا م  یاجتماع  هیسرما  لیو تشک  ادجیآنها توافق ا آزماب بررو

کنب و کار، نظرراس داد و سررتد)(، مرررهب و نظرراس   آالگو  ،یخیفرهنخ، تجارب تار  آولوژیب  ن،ی: دیطیعوامل مح  -

کنند. از آنجررا  ینقش م آفایا  یاجتماع  هیسرما  لیکهنتند که در تش  آمشترک از جمله موارد  آهاباورها و ارزش

صورت گرفته است تررا  آهاشده است تالش  اردو  تیریسازماب و مد  اتیدر ادب  یبه تازگ  یاجتماع  هیکه مقوله سرما

طبقه   یارتباط  ،آساختار  یعنیبه سه دسته    یاجتماع  هیابعاد سرما  یکل  آطبقه بند  ک یابعاد آب شناخته شود. در  

 :شود  یقالب شکل مقابل نشاب داده مکه در    آبند

 

 

 

 

 

 مولفه های سرمایه اجتماعی                                        

 ک یرر جررارآ و زنررده در  آونرردهایسازماب و پ  آو شدت ارتباطات اعضا  یفراوان  ب،ی: شامل شکل، ترکآبعد ساختار

آورد   یبه منابا مثل دانش را فراهم م  یامکاب دسترس  یاعسازماب است. روابط) ارتباطات( اجتم  ای  یشبکه اجتماع

انتقال و   د،یثبت، پردازش، تول  ،آآور  جما  آها برا  نهیدر وقت و هز  ییروابط باعث صرفه جو  نیو منتحکم بودب ا

 شود.  یانتشار دانش م

 ساختاری 

 ارتباطی شناختی
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برقرررار   آورت قرروساختار برره صرر   ک یافراد واحد ها را در    نیساختار سازماب، روابط ب  نیتواب گفت چن  یم  اختصار

 شود.  یم  یابیباال ارز  یاجتماع هیسرما  لیدر تشک  آصورت بعد ساختار  نیکند تا دانش تبادل شود در ا

مشترک وجود اشتراک   آو کد ها  تیمشترک، روا  نشیمشترک، ادراک همگن، زباب، ب  دگاهی:وجود دیبعد شناخت 

شررود.   یمرر   آطبقرره بنررد  یاجتمرراع  هیسرررما  یشررناخت  آسازماب در زمره شاخص ها  یناس در دروب شبکه اجتماع

 یدهنررده بعررد شررناخت  ابسررازماب نشرر   ایرر جامعه    ک یدر    جیرا  آلمثلهاضرب ا  یمشترک و حت  تیاسطوره ها، حکا

 (.David at all,2022).است  یاجتماع  هیسرما

هنررتند   بر اعتماد متقابررل  یکننده روابط مبتن  لیهمانند، اعتماد و تعهدات مشترک تنه  آ: شاخه هایبعد ارتباط

 یشبکه اجتمرراع  ک ی( در  یارتباط  هیمولفه سرما  ک ی) به عنواب    اعتماد  ی. هنگامرندیگیقرار م  یدر زمره بعد ارتباط

)فرضعلی پور و همکاراب .  ابدی  یم  شیافزا  زین  یاجتماع  لو تعام  آبر همکار  یو سازماب باال باشد سطح روابط مبتن

 ریترراث  زیرر ن  یارتباطررات اجتمرراع  تیرر جامعه در تقو  ک یکم در  حا  آارزش ها  یهنجار به عنواب صورت عمل  (2۰22.

دادب منررافا   تیرر اولو  ،آسررازماب همرراب حنررابگر  ک ی( در  آعملکرد  آ) هنجار هایعمل  آارزش هادارد. مثالً اگر  

شرربکه  ایدر سازماب  گریکدیننبت به  یوجود حداکثر احناسات منف  یبه معن یگانگینگرش ب ایو   یبر جمع  آفرد

انتقررال آب برره   یگررونگندارد. انتظارات و چ  یخوب  تی( سازماب وضعی) ارتباطآصورت رابطه  نیدر اباشد    یاجتماع

دهررد. مررثالً چنانچرره انتظررارات   یقرررار مرر   ریرا تحت تاث  یارتباط  هیسرما  زابیم  زین  یشبکه اجتماع  ک یدر    گریکدی

دارد.  یارتبرراط  هیاز وجررود سرررما  تیرر سازماب( برآورده شود حکا  ای)  یشبکه اجتماع  ک یدر    گریکدیافراد از    بلمتقا

 دارد.  یارتباط هیسرما  تیحکا نتین  یاجتماع  آاعضا نیو سرنوشت مشترک ب تیوجود حس هو

 آآب منررتلزس توجرره متعررادل و همرره جانبرره برره مولفرره هررا  تیرر و تقو  یاجتماع  هیسرما  لیبه ذکر است تشک  الزس

 باشد.  یدر سازماب م  یو ارتباط  یشناخت  ،آساختار

  در سازمان  یدانش بنیادمدل مدیریت 

دهد. در این مدل که برره   یمدیریت دانش را نشاب م  آم هاسینت  یاصل  آمدیریت محتوا  یاین مدل، مراحل اصل 

دهد. همرراب  یتوضیح م یپردازد، این فرایند را در سه مرحله اصل  یسازماب م  آمدیریت دانش بنیاد  یبیاب چگونگ

حرروزه دانررش در سررازماب  آو آشکارسرراز یه اول این مدل، شناسررایگونه که در شکل نشاب داده خواهد شد، مرحل

 یسررازماب ارائرره مرر   آدانش مشخص شده و در مرحله سوس، ساختار دانش بنیرراد  آه دوس، پارامترهااست. در مرحل

  (.1391)کاظمی ،شود
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 مدل مدیریت دانش بنیادی در سازمان 

 1مرحله 

دانووش  حوووزه  شناسایی 

 حیاتی سازمان

 2مرحله

دن مشوووووخ  کووووور

 پارامترهای دانش

 3مرحله

 ایجاد ساختار دانش

.مشررخص کررردب کنررب و 1

صرررررلی سرررررازماب و کارا

 نیازمندیهاآ دانشی آب

.مشررخص کررردب قلمرررو 2

 دانش

.برررازنگرآ توانمنررردیهاآ 3

 دانش

 

.مشررخص کررردب دانررش ۴

 بنیادآ

.ایجررراد سیاسرررت دانرررش 5

 حیاتی سازماب

.ردیابی و مشرخص کرردب 6

 محل دانش

.سررراخت محرررل حفرررظ 7

 هدارآ دانشونگ

 دانش بنیادی سازمان

 

 یدانش است. ایررن مرردل مبتنرر  یدانش تأکید دارد که منطبق بر فلنفه کلدر مدیریت  یاین مدل بر عوامل مختلف 

.لرررا دانش آدانررش، ارتقررا و بررازنگر آدانررش، کاربردهررا ی: نفوذ و ترراثیرات دانررش، مبررانیاست بر چهار عنصر اصل

ات دانشی تاق دانش و تداوس آب در سازمانها به منظور استمرار بروب دادها و تولیدنوینندگاب این مقاله بر تشکیل ا

 اصرار دارند.
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 :نتیجه گیری  و اهداف

 رابیرر ا  ینظاس آموزشرر   یرسم  یدرس  آدر برنامه ها  یاجتماع  هیسرما  آ کردبمفهوس و کاربرد  سعی بر این است که

 نرردیآب در فرا  تیرر اهم  بررهی  پرر   یآموزش  متولیابو    یدرس  زیر  برنامهمنئولین  و    کارسازآ و مورد اهتماس قرار گیرد

در  گریکرردیو معلمرراب بررا  رابیرر فراگ ابیرر م یرسم ریناظر بر روابط غ  شتریمقوله ب  نیا  .  ش ببرندبیش از پیآموزش  

درآمیخته کررردب دانررش، مرردریت دانررش و موضوع    جهیاست، در نت  آریادگی  و  یاددهیمطلوب روند    تیف یجهت ک

 آشررکار از برراب کررامال  یتوانررد برره عنررواب برنامرره درسرر   یمرر   ینظاس آموزش  یدرس  آدر برنامه ها  یاجتماع  هیسرما

آمایشرریِ   آدر برنامرره هررا  یاجتماع  هیمفهوس سرما  حیصح  مطرح شود. توسعه و آموزش  منئولیت اجتماعیِ دانشی

ی قرر یو تلف  یمعمررو یدرسرر  آدر قالب برنامه هررا ،یرسم  ریو چه به صورت غ  یچه به صورت رسم  یو کالس  یدرس

و معلماب   رابیفراگ  نیب  ییدانش، تجربه و هم افزاتبادل    ،یمشارکت  آریادگی  ،یگروه  مشارکت  ،یتعهد اخالق   باعث

خصوصا در همه گیرآ بحراب کرونا مارا بیش از پیش به تفکر انداخت   سیتدر  نینو  آشود. روش ها  یم  گریکدیبا  

 آفعال و روشررها  آبه عنواب روشها  یو مشارکت  یش مباحثه گروهروتا برنامه ریزآ مبتنی بر بحراب داشته باشیم.  

آمرروزش،   تیرر ف یبهبررود ک  جهررت  دانش محررور در  آدر سازمانها  رابیفراگ  یاجتماع  هیو توسعه سرما  دجایمؤثر در ا

داشررته و در صررورت  یینقررش بنررزا  رابیرر فراگ  آپژوهشررگر  هیروح  شیو افزا  آانتقاد  ،یباالبردب قدرت تفکر منطق 

توسررعة   آز راههرراا  یکرر یبوجررود آورنررد.    آریادگیرر آموزش و    آندهایشگرف در فرا  یتحول  توانندی  م  قیدق   آاجرا

و معلمرراب  رابیفراگ زةیو انگ  یشناخت  توسعة دانش  یدر نظاس آموزشو راهبرآ مفاهیم آب    یاجتماع  هیکاربرد سرما

 قررتیاست. در حق   ینظاس آموزش  یدرس  آدر برنامه ها  تیقابل  نیا  یاجتماع  گاهیو جا  تیاهم  نییکار و تب  نیا  آبرا
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مقولرره و  نیرر نوع نگاه ما برره ا شود،یو معلماب م رابیفراگ نیر بد یاجتماع هیکاهش سطوح سرما موجب آب چه که

در  ینررتیوجررود با نیرر مورد توجه قرررار گرفترره بررا ا  کمتر  است که  یدر نظاس آموزش  یو اجتماع  یفرهنگ  آبنترها

 نظرراس یدرسرر  آرا در برنامرره هررا ینگرشرر  نیچنرر  رییرر تغ  آهررا  نهیزم  ،ینظاس آموزش  آکارکردها  آتوسعه    آراستا

و چه به صررورت   یعموم  آچه به صورت واحدها  یدرس  آمنأله در برنامه ها  تیبه اهم  یم کرده و پفراه  یآموزش

 برد.  یق یدروس تلف 

 اجتماعی  سرمایه قابلیت  آموزش  و تأمین برای  راهکارهایی 

 مدارس  راهنمایی و  ابتدایی  سدرو  در  ها  مهارت این آموزش  گنجاندب .1

 خانواده  در  جمعی  هاآ  فعالیت  با  مرتبط  مهارتهاآ  انتقال براآ مربیاب  و  اولیاء  هاآ  انجمن از  استفاده .2

 کشور آموزشی  مؤسنات  عالی آموزش هاآ  دوره  در  اجتماعی  فعالیتهاآ با  مرتبط  مهارتی واحدهاآ  افزودب .3

    ارتقرراآ محمررل ترین مهم عنواب به ها دانشگاه در هنرآ و فرهنگی اآه کانوب و ها انجمن هاآ فعالیت توسعه .۴

 .زمینه این  در  هاآ دانشجویاب  نمندآتوا

 اجتماعی و  اننانی  علوس حوزه  در ویژه به برتر روش  عنواب به آموزش  مشارکتی  هاآ روش  گنترش .5
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 منابع و ماخذ

 صالحی  علی.  ر احمدآعلی اکب  دیدکتر سی  :تالیف،مدیریت دانش-1

رجم: حررافظ کمررال هرردایت ومحمررد روشن،سررازماب پنجمین فرماب، خلق سازماب یادگیرنده، پیتررر سررنگه، مترر -2

 1382مدیریت صنعتی

مرردار برره مرردیریت دانررش، ماهنامرره مرردیریت، سررال (. نگاهی دانررش1385واعظی، رضا، متولی حبیبی، منلم )-3

 ، تهراب، ایراب. 11۴و  113هفدهم، شماره  

 اب مدیریت رفتارسازمانی با رویکرد منابا اننانی، امیر جبلی، انتشارات فوژ-۴

 توسررعه کنفرررانس اولین .سازمانی پایدار توسعه کلید :مدار انناب دانش مدیریت .( 1382 ) .احمد چمنی، راه-5

 .اننانی  منابا و ورآ بهره مطالعات مؤسنه انتشارات مقاالت، مجموعه اننانی منابا

 49-46 صص مرداد، ، 114 شماره تدبیر، چالشها، و عملکردها دانش؛ مدیریت .( 1380 ) .مهرداد ،آذرآ -6

 1399ر سازماب،امیر جبلی،مریم سعیدآ اوالنحقی،انتشارات فوژاب،ددانش و مدیریت دانش -7

 ، اسررتاک هللا روحدانررش  مرردیریت نقررش میررانجی بر تأکید با نوآورآ بر اجتماعی سرمایه تأثیر تبیین و بررسی -8

 1  20 صفحات 1131 زپایی ،1 شماره ،1 اجتماعی دوره سرمایه مدیریت عبدالملکی جمال
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