
رساني اطالع

در سال های اخير مديريت دانش به عنوان يکی از عبارت های شايع در 
سازمان ها مورد عنايت واقع شده است. اين سيستم بر اجتماعی سازی، 
بيرونی سازی، درونی سازی و ترکيب  دانش از مديران تأکيد دارد )اسکار 
و نيکوالی1، 2016(. اجتماعی ســازی  دانش، فرايند تســهيم دانش و 
تشــريک ايده ها، بيرونی ســازی دانش، تبديل ايده هــا به يک واقعيت 
عملی، درونی ســازی دانش، نهادينه کردن دانش کسب شــده، ترکيب 
دانش، ارائة عينی، قابليت تبادل، ســازمان دهی، مستند شدن و انتقال 
دانش برای حل مســائل از طريق گروه انجام می پذيرد. اساســی ترين 
مهارت برای مديران ســازمان های دانش محور، مديريت دانش اســت 
)ماســا2، 2009(. در کنار توجه به ســرمايه های نامشهود )دانش( در 
اکثر ســازمان های جهان، مديــران و رهبران ســازمانی در پی ارتقا و 
بهبود عملکرد ســازمان های خويش هستند. عملکرد سازمان، ترکيب 
گسترده ای از دريافتی های غيرملموس، همچون افزايش دانش سازمانی 
و دريافتی هــای عينی و ملموس، همچون نتايج مالی اســت )مارين و 
مايل3، 2016(. محيط آموزش و پرورش و سازمان های آموزشی، محيطی 
مطلوب و ويژه برای شــکوفايی توانمندی های سرمايه های انسانی يک 
جامعه است. از اين رو اصلی ترين نيروی محرکة توسعة همه جانبة کشور 
به حساب  می آيد. به عبارتی، کيفيت فعاليت ساير نهادهای اجتماعی 
تا اندازه ای به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد. همچنين 
انگيزش از مباحث اساســی ســازمان و مديريت و به ويژه مديريت در 

دكتر مسعود شکوهی 
بهاره رحمانيان کوشكکی
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آموزش وپرورش اســت. ميزان کوشش و فعاليت هر 
فرد در ســازمان به ميزان انگيزش او بســتگی دارد. 
يکی از وظايف مدير آموزشی به وجود آوردن محيطی 
سالم و مطلوب است و بايد موجبات تشويق ديگران و 
بروز اســتعداد را در آنان فراهم سازد و محيطی ايجاد 
کند که کارکنان و معلمان تمام کوشش خود را وقف 
آموزش و پرورش کنند. اکنون سازمان های آموزشی در 
برخورد با شرايط دشوار دنيای سازمان ها، از موقعيت  
پيچيده تــری برخوردارند و به همين ســبب می توان 
آن ها را ســازمان های موجود در خط مقدم برخورد با 
عوامل بحران زای سازمان ها معرفی کرد. سازمان های 
آموزشــی از يک ســو برای آنکه بقا و اثربخشی خود 
را تضمين کنند، بايد فعاليت های خود را متناســب با 
فشارهای محيطی موجود بررسی، تغيير و اصالح کنند 
و از ســوی ديگر با توجه به نقشــی که در جوامع به 
عنوان الگو و قالب ساير سازمان ها دارند، بايد در جهت 
بستر سازی مناسب برای اثربخشی سازمان های ديگر 
تالش به عمل آورند. با توجه به نياز ارتقای بهره  وری 
آموزش و پرورش و همچنين اهميت دبيران تربيت بدنی 
در ارتقای سالمت روحی و جســمانی دانش آ موزان، 
محقق بر آن است که نقش مديريت دانش بر انگيزه و 

عملکرد شغلی دبيران تربيت بدنی را بسنجد. 
متغير انگيزش شــغلی را می توان به عنوان ميانجی 
بيــن مديريت دانش و عملکرد شــغلی قــرار داد تا 
مدل جامعی برای پيش بينی  عملکرد شــغلی دبيران 
تربيت بدنی پيدا کرد. عملکرد شغلی دبيران تربيت بدنی 
با اســتفاده از مدل مورد نظر قابل پيش بينی اســت و 
عالوه بر تأثير مســتقيم متغيرهای مديريت دانش و 
انگيزش شغلی بر عملکرد شغلی، مديريت دانش دارای 
تأثير غيرمســتقيم بر عملکرد شغلی است. اين بدان 
معناست که مديريت دانش عالوه بر تأثير مستقيم بر 
عملکرد شغلی می تواند از طريق ايجاد کردن انگيزش 
شغلی در دبيران تربيت بدنی، عملکرد شغلی آن ها را 
نيز تحت تأثير قرار دهد، به صورتی که با وارد شــدن 
اثر غيرمســتقيم تأثير مديريت دانش به مدل، ميزان 
پيش بينی متغيرها برای عملکرد شغلی به 51 درصد 
افزايش خواهد يافــت، در صورتی که مديريت دانش 
به تنهايــی 45 درصد از تغييرات عملکرد شــغلی را 
پيش بينی می کند. لذا با توجه به تأثير غيرمســتقيم 
مديريت دانش بر عملکرد شــغلی، اکنون به اهميت 
بيشــتر مديريت دانش در بين دبيران تربيت بدنی پی 

برده می شود. 

پيشنهاد ها 
پيشــنهاد می شود به طراحی شــبکه ها و تيم هايی 
بــرای انتقال و مکتوب کــردن تجربيات و موضوعات 
آموخته  شــدة دبيران تربيت بدنی مدارس، همچنين 
به نقــش و جايگاه دانش دبيــران تربيت  بدنی، ايجاد 
فرصت ارتقای دانش شغلی، اعطای استقالل و آزادی 
شغلی به منظور غنای شغلی افراد، به کارگيری ابزارهای 
تشــويقی برای دبيرانی که عملکرد خوب و نوآوری و 
خطرپذيری دارند، اجرای برنامه ريزی راهبردی برای 
تسهيم و اجتماعی ســازی دانش و تعريف بسته های 

دانش برای دبيران، توجه ويژه شود.
با توجه بــه تأثير مثبت اجتماعی  ســازی دانش بر 
انگيزش شغلی دبيران تربيت بدنی و با توجه به مفهوم 
اجتماعی سازی دانش، پيشنهاد می شود جو اعتماد در 
بين دبيران تربيت بدنی به  وجــود آيد، به گونه ای که 
دبيران خطری را از جانب انتقال دانش شغلی خود به 

ديگر افراد احساس نکنند. 
همچنيــن فرايندی برای حفظ و نگهداری داده ها و 
اطالعات شغلی دبيران تدوين شود تا وفاداری و تعلق 
دبيران تربيت بدنی به شغلشان افزايش يابد و از خروج 

اين افراد از مدارس جلوگيری به عمل آيد. 
بــا توجه به اينکــه افزايش ترکيــب دانش موجب 
افزايش انگيزش شــغلی دبيران تربيت بدنی می شود 
و با توجه به مفهوم ترکيب دانش، پيشــنهاد می شود، 
کارگروهی به منظور حفظ، نگهداری و انتقال داده ها و 

اطالعات در مدارس تشکيل شود. 
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