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Abstract

چکیده

The purpose of this study was to investigate the
impact
of
knowledge
management
on
organizational performance of physical education
teachers with the mediating role of Shahin Shahr
school principals’ decision making style. This is a
descriptive-survey research. The statistical
population of the study consisted of all physical
education teachers in Shahin Shahr in 1398. Due
to the adequacy of the population, the sample size
was 150 persons and sampling was done by
census method. Data were collected using
standard Newman and Conrad Knowledge
Management Questionnaire, Hershey and
Goldsmith
Organizational
Performance
Questionnaire, and Scott and Bruce Decision
Making Styles Questionnaire. Using Cronbach's
alpha for knowledge management (0.83),
organizational performance (0.87) and general
decision making styles (0.91) were obtained.
Descriptive and inferential statistics were used for
data analysis using Spss version 22 and Amos
software. Descriptive statistics (e. g. frequency,
percentage, mean and standard deviation) and
inferential statistics, i.e. Kolmogorov-Smirnov
test, regression coefficient and structural
modeling, were used. The results showed that
knowledge management had an impact on the
organizational performance of male physical
education teachers with the mediating role of
Shahin Shahr school principals’ decision making
style. Knowledge creation, knowledge utilization,
knowledge transfer and knowledge retention also
influenced the organizational performance of
physical education teachers. Knowledge creation,
knowledge utilization, knowledge transfer and
knowledge retention influenced managers'
decision making style. As a result, it can be said
that with better implementation of knowledge
management
by
school
principals
and
improvement of decision making styles by
principals, the organizational performance of
physical education teachers improves.
Keywords:
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Styles, Physical Education Teachers

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد
سازمانی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی سبک
 این.تصمیمگیری مدیران مدارس شاهینشهر انجام شده است
 جامعه آماری پژوهش. پیمایشی است-پژوهش از نوع توصیفی
شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهر شاهینشهر در سال
 تعداد حجم نمونه، به دلیل کفایت جامعه. میباشد8931
 نفر در نظر گرفته شده و نمونهگیری به روش سرشماری851
 پرسشنامه استاندارد، ابزار جمعآوری دادهها.انجام شده است
 پرسشنامه عملکرد سازمانی،مدیریت دانش نیومن و کنراد
هرسی و گلداسمیت و پرسشنامه سبکهای عمومی
تصمیمگیری اسکات و بروس بوده که روایی آنها به تأیید
اساتید مدیریت ورزشی رسیده و پایایی پرسشنامهها با استفاده
 عملکرد،1/19 از روش آلفای کرونباخ برای مدیریت دانش
 به1/38  و سبکهای عمومی تصمیمگیری1/18 سازمانی
 تجزیه و تحلیل دادهها با روش ضریب.دست آمده است
رگرسیون و مدلسازی ساختاری با استفاده از نرم افزار
 نتایج یافتههای پژوهش. انجام شده استAmos  وSPSS22
نشان میدهد مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی معلمان مرد
تربیت بدنی با نقش میانجی سبک تصمیمگیری مدیران
، همچنین خلق دانش.مدارس شاهینشهر تأثیرگذار است
 بر عملکرد، انتقال دانش و نگهداری دانش،بهکارگیری دانش
، عالوه بر آن.سازمانی معلمان تربیت بدنی تأثیرگذار است
 انتقال دانش و نگهداری دانش، بهکارگیری دانش،خلق دانش
 در نتیجه.بر سبک تصمیمگیری مدیران تأثیرگذار است
میتوان گفت که با اجرای هر چه بهتر مدیریت دانش و نیز
 عملکرد سازمانی،بهبود سبکهای تصمیمگیری توسط مدیران
.معلمان تربیت بدنی بهبود مییابد
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مقدمه
در اقتصاد جدید افراد و سازمانها بر نگهداری و ارتقای سرمایه دانش خویش ،جهت ابتکار و نوآوری،
تأکید بسیاری دارند .امروزه سازمانها دریافتهاند که هیچ چیز بهه انهدازه مهدیریت دانهش و عملکهرد
کارکنههان در سههازمان ،نمههیتوانههد آنههها را در دنیههای رقههابتی مملههو امههروزی قههرار دهههد آلگههر و
چیوا .)4111،8امروزه ،برخورداری از اطالعات و دانش روزآمد به موقعیتی استوار بهرای ادامهه حیهات
فردی ،اجتماعی و سازمانی تبدیل شده است تا حدی که دانش و تبادل و بههکهارگیری دانهش ،جهزءِ
اساسی سرمایه سازمانها تلقی میشود پاتریک ،فونگ ،سونیا و چو .)881:4113 ،4کویی ،گریفیهت
و کاووسگیل )4115 9معتقدند که مدیریت دانش با توجه به قابلیتهای سازمانی شامل سه فرآینهد:
کسب دانش ،تبدیل دانش و بهکارگیری دانش مرتبط است .یکی از مهمترین دالیهل سهرمایهگهذاری
سازمان ها در زمینه مدیریت دانش ،ایجاد نوعی توانمندی علمی اسهت کهه مهدیریت مهوثر و جریهان
اطالعات و دانش در داخل سازمان را تسهیل مینماید؛ لذا بها توجهه بهه ماهیهت انسهانی -اجتمهاعی،
اقدامات مدیریت دانش میتواند بر بخشهای مختلف سازمان ،از جمله عملکرد کارکنان تأثیر بسزایی
داشته باشد شریفزاده و کاظمی.)8934 ،
عملکرد سازمانی شامل تمامی اهداف رقابتپذیری و تعالی سهازمانی بهوده و بهه انعمهافپهذیری،
هزینه ،سرعت ،قابلیت اعتماد یا کیفیت مربوط میشود .در واقع ،عملکرد سهازمانی بهه مثابهه چتهری
است که همه مفاهیم مرتبط با موفقیهت و فعالیهتههای کهل سهازمان را دربرمهیگیهرد لیهاو ،فهی و
لیو .)4181،2در خصوص ارزیابی و سنجش عملکرد ،شیوهها و مدلهای مختلفی ارائه شده است کهه
یکی از مهمترین و جامعترین آنها مدل اچیو است که توسط هرسی وگلد اسمیت 5ارائه شده است و
با توجه به ویژگیهایی که این مدل به لحها قابلیهت کهاربرد و امکهانپهذیری دریافهت اطالعهات در
برداشت و نیز ظرفیتی که از نظر ریشهیابی مشکالت و تعیین راهبرد برای رفع آنها ایجاد مینمهود،
به شکل گستردهای از سوی محققان مورد توجه قرار گرفته و در ممالعهات مختلهف بههکهاربرده شهد.
درخصوص تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی ،پژوهشهای متعدد صورت گرفته است ،ازجمله،
تحقیقات فتحی و نثاری  ،)8935رسولی ،الفتپور و قربانی  ،)8935آقاداوود و بنیطالبی ،)8935
ها ،لو و وانگ  )4185 6و کروسان و باپوجی )4111 8حاکی از اثر مستقیم مدیریت دانش بر بهبهود
عملکرد میباشد؛ لذا اگر کیفیت دانش سازمانی خهو باشهد مهیتهوان انتظهار داشهت کهه عملکهرد
مههدیریت و سههازمان بههه میههزان قابههل تههوجهی افههزایش یابههد .در همههین راسههتا شههم مورکههانی و
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صادقی  ) 8934در بررسی تأثیر استراتژی مهدیریت دانهش بهر عملکهرد سهازمانی نشهان دادنهد کهه
شرکتها از طریق بهکارگیری استراتژیهای برونگرا یا درونگرا ،از مدیریت دانهش بههره مهیبرنهد.
حمیدی زاده و خیرخواه  )8938در بررسی تأثیر قابلیتهای مدیریت دانهش بازاریهابی بهر عملکهرد
سازمان در صنعت پتروشیمی ایران ،نشان دادنهد کهه ارتبهاط مثبهت معنهاداری میهان قابلیهتههای
مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد کل سازمان عملکرد بازار ،عملکرد مشتری و عملکرد مالی) وجود
دارد .حاجی کریمی و منصوریان  )8938در بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش در بهبود عملکهرد
سازمانی نشان دادند که توسعه بر بهبهود عملکهرد سهازمانی تهأثیر مهیگهذارد .راجنهدار )4181 8در
بررسی تأثیر مدیریت دانش ضمنی بر عملکرد سازمانی نشان داد که مهدیریت دانهش ضهمنی ،تهأثیر
قابلتوجهی بر عملکرد سازمانی دارد.
برای بسیاری از سازمان ها دستیابی به عملکرد بهینه نه تنها به آرایش و گسترش موفقیهتآمیهز
داراییهای ملموس و منابع طبیعی و مدیریت دانهش بسهتگی دارد ،بلکهه بهه سهبک تصهمیمگیهری
مدیران نیز وابسته میباشد .به اعتقهاد بسهیاری از صهاحبنظهران ،تصهمیمگیهری ،اسهاس و جهوهره
مدیریت بوده و تصمیمگیری مناسب ،نتایج معقولی را به دنبهال خواههد داشهت کشهکر ،قاسهمی و
موالنی .)8939 ،تصمیمگیری در سازمانهای آموزشی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا چنهین
سازمانهایی با انسانها سروکار دارند و در مورد آموزش و پرورش تصمیماتی میگیرند کهه چنانچهه
این تصمیمات درست اتخاذ نشوند زیانهای جبرانناپذیری برای افهراد جامعهه بهه بهار خواههد آورد.
تصمیمگیری از اجزای جداییناپذیر مدیریت بهشمار میآید .به طور کلی ،سبک تصمیمگیری یکی از
چالش های مدیران در طول زمان است؛ زیهرا آنهان در طهول مأموریهت سهازمانی خهود بها مسهائل و
موقعیتهایی روبهرو میشوند که نیازمنهد تصهمیمگیهری اسهت سهرفرازی ،معمهارزاده و واحهدپور،
 .)815 ،8912تصمیمگیری یکی از محوریترین فرآیندها در سهازمان محسهو شهده و بهه عنهوان
وظیفه اصلی مدیران تمامی سموح ممرح است کارین .)4119 ،4سبک تصمیم گیری افراد بها انهواع
شهودی ،عقالنی ،وابستگی آنی و اجتنابی شناخته میشود که هر یک بیانگر الگوی عادتی اسهت کهه
آنها در هنگام تصمیمگیری مورد استفاده قرار میدهند .به عبارت دیگر ،سبک تصمیمگیری هر فرد
رویکرد شخصیتی او در درک و واکنش به وظیفه تصمیمگیری خود است کاچر .)4181،9به همهین
دلیل ،رشد ،موفقیت و شکست سهازمانهها نتیجهه تصهمیمات مهدیران آن سهازمانهاسهت .در یهک
سازمان ،مدیران ،تصمیمگیرنده هستند و کیفیت ایهن تصهمیمات ،تبیهینکننهده موفقیهت سهازمان،
ج هت دستیابی به اهداف سازمانی است؛ اگرچه تصمیمات استراتژیک بهرای سهازمان سرنوشهتسهاز
است ،اما مدیران باید در مورد دیگر ابعاد سازمان ،مانند ساختار ،سیستمههای کنتهرل ،عکه العمهل
نسبت به تغییرات محیمی و تخصیص منابع انسانی نیز به تصهمیمگیهری برردازنهد .سهازمان بهدون
1. Rajendar
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وجود مکانیسم تصمیمگیری ،فرو ریخته و به صورت مجموعهای از افراد که هدفهای خاص خهود را
دنبال میکنند در میآید سرفرازی ،معمارزاده و واحدپور .)815 :8912 ،موفقیت هر سازمان در گرو
عملکرد کارکنان است اما سبک تصمیمگیری مدیران میتواند از طریق آثار منفهی همچهون اسهترس،
افسردگی ،نارضایتی و نیز کاهش تعهد ،خالقیت و نوآوری ،باعث کاهش کارایی و عملکرد کارکنان در
سازمان گردد رضازاده )81:4181 ،و از طرف دیگر ،تصمیمگیری سازمانی ،مهیتوانهد باعهث کهاهش
کیفیت مدیریت دانش شود مورا ،لتییری ،رادالی و اسریلر .)494:4189، 8در همین راستا تهوالیی و
کریمی  ) 8938در بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی سازمان ،با اثر میانجی سبک
تصمیم گیری ،به این نتیجه رسید که خلق دانش ،تأثیر مثبت و معناداری بهر روی عملکهرد سهازمان
دارد .همچنین به نظر میرسد که سبک تصمیمگیری به عنوان متغیر تعدیلکننده ،مهیتوانهد نقهش
خود را به درستی در ارتباط بین خلق دانش و عملکرد سازمان ایفا نماید .به عبارت دیگر ،در سهبک
تصهمیم گیهری عقالنههی ،شهدت ارتبهاط بههین خلهق دانهش و عملکههرد سهازمان نیهز ارتقهها مهییابههد.
ابوبکرا )4183 4در پژوهشی به بررسی مهدیریت دانهش ،سهبک تصهمیمگیهری و عملکهرد سهازمانی
پرداخته است .این پژوهش نشان داد که سبک تصمیم گیری به عنهوان مثهال ،بصهری یها منمقهی)
روابط بین روند ایجاد دانش و عملکرد سازمانی را تعدیل میکند .پهلوانلهو  )8938در پژوهشهی بهه
این نتیجه رسید که بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان با نقش میانجیگر ساختار سازمان ،رابمهه
معناداری وجود دارد ،همچنین مدیریت دانش با عملکرد سازمان و ساختار سازمانی ،رابمه معناداری
دارد .عالوه برآن ،بین ساختار سازمان و عملکرد سازمان ،رابمه معناداری وجود دارد .طالبی )8936
در بررسی تأثیر سبکهای تصمیمگیری مدیران بر عملکرد مدارس ،نشان داد که سبک تصمیمگیری
عقالیی و سبک تصمیم گیری شهودی مدیران بهر عملکهرد مهدارس تهأثیر مثبهت و معنهاداری دارد.
هالن )4188 9در بررسی رابمه مدیریت دانش ،سبک تصمیمگیری و عملکرد سازمانی به این نتیجهه
رسیده که مدیریت دانش و استراتژیهای تصمیمگیری ،عوامل مهمی بهرای سهازمانهها مهیباشهند؛
همچنین رابمه مثبتی بین عوامل توانمند مدیریت دانش و عملکرد سهازمانی وجهود دارد؛ همچنهین
سبک تصمیمگیری بصری یا منمقی) روابط مابین فرایند ایجاد دانش و عملکرد سازمانی را تعهدیل
میکند .مرزوقی  )8938در بررسی و مقایسه سبکهای عمومی تصمیمگیری در مدیران دانشهگاه،
نشان داد که سبک غالب تصمیمگیری مدیران دانشگاه شیراز ،سبک تصمیمگیری آنی اسهت و بهین
سبکهای تصمیمگیری عقالنی و وابستگی ،آنی و شهودی و اجتنابی و وابسهتگی ،رابمهه معنهاداری
وجود دارد.
با توجه به مبانی نظری و تحقیقات به عمل آمهده مهیتهوان گفهت مهدیریت دانهش بهر عملکهرد
سازمانی تأثیرگذار است .نتایج تحقیقات در داخل و خارج کشور نشان میدهد که در واقع ،نظریهه و
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عمل مدیریت دانش امروزی ،بخشی از یک جنبش فراگیر و فراتر از این فرضیات است و آن این است
که مدیریت ،مغز سازمان است و ایجاد یک هوشمندی جمعی ،میان کلیه اعضای سهازمان نهه فقهط
مدیران) وظیفه اصلی مدیریت میباشد .مدیریت دانش ،چنین فرض میکند که فقط مدیران نیستند
که میتوانند دارای ایدههای مفید در سازمان باشند؛ به همین دلیل ،مدیران باید با ایجهاد فراینهدهای
عملکرد سازمانی ،به بهبود عملکرد در سازمان کمک کنند .بنابراین امروزه مدیران نمیتوانند از طریق
اقتدار رسمی خود رهبری کنند ،بلکه باید با استفاده از سبکهای تصمیمگیهری متعهدد ،در سهازمان
خود به اعمال رهبری برردازند .در نتایج تحقیقات داخلی و خارجی ،همچنین مشاهده مهیشهود کهه
مدیریت دانش ،تأثیر باالیی بر عملکرد سازمانی دارد؛ همچنین سازمانهایی که مدیران از سبکهای
تصمیمگیری بهره بردند نسبت به سایر سازمانها از مدیریت مملو تری برخوردار بودهاند؛ کهه ایهن
امر به نوبه خود سبب پویایی سازمان می شود .اکثر تحقیقات از این فرضیه که ،بین مدیریت دانش و
عملکرد سازمانی ارتباط وجود دارد ،حمایت کرده اند و معتقدند کهه مهدیریتِ مبتنهی بهر دانهش بهر
توسعه عملکرد سازمانی سهم بسزایی دارد .در بسهیاری از مواقهع ،نهوع نگهاه کارشناسهان و مهدیران،
تعیین کننده کارکرد بخشهای مختلهف در کهل سهازمان اسهت .راز موفقیهت سهازمانههای پیشهرو
بینالمللی ،تمرکز بر نرم افزارهای سازمانی؛ مانند :عملکرد سهازمانی ،دانهش محورسهازی سهازمانی و
سبکهای تصمیم گیری مدیران است و این همان جایی است که نقمهه قهوت سهازمانههای پیشهرو
محسو میشود کما اینکه به نظر میرسد ما سالها به بخش عملکرد سازمانهای خود بهه منظهور
ارزیابی ظاهری ،عقیدتی و رفتاری کارکنان و مدیران ،توجه کردهایم؛ در حالیکه عملکرد سازمانی از
مهمترین مقولههای اثرگذار بر توفیق سازمانی است و این در پژوهشهای مختلف تأیید شهده اسهت؛
ولی این مسئله کمتر در بین معلمان تربیت بدنی مورد بحث قرار گرفته است؛ یا در بخش پهژوهش،
پژوهشهای نیازمحور ،کمتر در مدارس مد نظر قرار گرفته و یا اینکه یافتهها و پیشنهادات آن ،آنقدر
کم کاربرد بوده که مورد استفاده قرار نگرفته است .لذا تغییر الگهوی نگرشهی بهه مهدیریت دانهش در
سموح مختلف آموزش و پرورش بخصوص در بین معلمان تربیت بدنی ،با رویکرد بهکارگیری و ثبهت
و ضبط دانش ،ضروری به نظر میرسد و الزم است بخشهای مرتبط در ساختار سهازمانی آمهوزش و
پرورش با عملکرد آگاهانه تر در زمینه مدیریت دانش موجود ،سازمان را راهبری نمایند .لهذا بهه نظهر
می رسد انجام این پژوهش در بین معلمان که یکی از مهمترین ارکان در امور ورزش کشور محسهو
میشوند نتایج ارزشمندی را در پی داشته باشد .با توجه به ممالب گفته شده آمهوزش و پهرورش بهه
عنوان یک سازمان ،نقش مهمی در برنامهریزی و توسهعه ورزش دارد و مفههوم سهبک تصهمیمگیهری
مدیران و رابمه آن با مدیریت دانش و عملکرد سهازمانی در بهین کارکنهان ایهن سهازمان ،از اهمیهت
قابلتوجهی برخوردار است؛ اگرچه درخصوص رابمه این سه متغیر ،پژوهشهای زیادی انجهام نشهده
است .بنابراین ،توجه جدی مدیران مدارس را میطلبد .این پژوهش درصدد است تا بهه ایهن پرسهش
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برردازد که باتوجه به نقش سبک تصمیمگیری مدیران مدارس شاهینشهر ،آیها مهدیریت دانهش بهر
عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی ،تأثیرگذار است؟
فرضیههای پژوهش
 -8مدیریت دانش بهر عملکهرد سهازمانی معلمهان مهرد تربیهت بهدنی بها نقهش میهانجی سهبک
تصمیمگیری مدیران مدارس شاهینشهر تأثیر دارد.
 -4خلق دانش ،بهکارگیری دانش ،انتقال دانش و نگهداری دانش بهر عملکهرد سهازمانی معلمهان
مرد تربیت بدنی تأثیر دارد.
-9خلق دانش ،به کارگیری دانش ،انتقال دانش و نگهداری دانش بر سبک تصمیمگیری مدیران
مدارس شاهینشهر تأثیر دارد.
روششناسی
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری و تحلیل اطالعات ،توصیفی-همبستگی
است .جامعة آماری در این پژوهش شامل معلمان مرد تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان
شاهینشهر در سال تحصیلی  8938-31است که طبق آمار اداره آموزش و پرورش ،تعداد آنها
 851نفر است .در این تحقیق ،به دلیل کفایت جامعه تعداد حجم نمونه  851نفر در نظر گرفته شده
است و روش نمونهگیری ،روش نمونهگیری سرشماری میباشد .به منظور سنجش و اندازهگیری
متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد شامل پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و
کنراد  ،)4118پرسشنامه عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت  )4119و پرسشنامه سبکهای
عمومی تصمیمگیری اسکات و بروس  )8335است .پرسشنامه مدیریت دانش نیومن و
کنراد  )4118شامل  48گویه است که در آن برای سنجش مدیریت دانش از چهار مولفه خلق
دانش ،بهکارگیری دانش ،انتقال دانش و نگهداری دانش استفاده میشود .سمح اندازهگیری
پرسشنامه فاصلهای و بر اساس مقیاس پنج درجهای لیکرت کامالً موافق ،موافق ،بینظر ،تاحدودی
موافق ،مخالف ،کامالً مخالف) میباشد.
پرسشنامه عملکرد سازمانی مبتنی بر مدل اچیو هرسی و گلداسمیت  )4119دارای  24سوال و
بر اساس مقیاس لیکرت است و پرسشنامه سبکهای عمومی تصمیمگیری اسکات و بروس )8335
مشتمل بر  45سوال با طیف لیکرت میباشد .به منظور سنجش هر یک از سبکهای تصمیمگیری
در این پرسشنامه  5سوال اختصاص داده شده است.
روایی محتوایی تمامی پرسشنامه ها در این پژوهش با استفاده از نظرات استاد راهنما و  1نفر از
متخصصان مدیریت ورزشی یررسی و تایید شد .همچنین پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ
محاسیه و مقدار آن برای پرسشنامه مدیریت دانش  ،1/19عملکرد سازمانی  1/18و سبکهای
عمومی تصمیمگیری  1/38گزارش شده است.

تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی …
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تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار آماری  SPSS23و
Amoseدر دو سمح آمار توصیفی فراوانی ،میانگین ،واریان ) و استنباطی تحلیل رگرسیون و
مدلسازی ساختاری) انجام شد.
یافتهها
نتایج حاصل از بررسی توصیفی شرکتکنندگان در پژوهش نشان داد  25/9درصد افراد  58سال و
باالتر و  24درصد افراد بین  28تا  51سال و  84/6درصد نیز کمتر از  21سال بودهاند .همچنین
میزان تحصیالت  63/9درصد از افراد لیسان بوده است و مابقی افراد دارای تحصیالت فوق
لیسان  ،دیرلم یا فوق دیرلم بودهاند 56 .درصد از افراد شرکتکننده بین  86تا  41سال سابقه
خدمت در آموزش و پرورش داشتهاند و  41درصد از آنها بین  88تا  85سال سابقه داشتهاند و بقیه
افراد دارای سابقه کمتر از  85سال بودهاند.
نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش با استفاده از آماره کولمونگروف-اسمیرنف نشان
داد از آنجا که سمح معناداری آزمون ،بیشتر از  1/15و مقدار آمار آزمون کمتر از  8/36است؛
بنابراین میتوان گفت توزیع دادههای متغیرهای پژوهش نرمال میباشند .بنابراین ،برای آزمون
فرضیههای تحقیق ،پیش فرض نرمال بودن ،برقرار است.
 -8مدیریت دانش بهر عملکهرد سهازمانی معلمهان مهرد تربیهت بهدنی بها نقهش میهانجی سهبک
تصمیمگیری مدیران مدارس شاهینشهر تأثیر دارد.

شکل( )1مدل اندازهگیر ی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با میانجیگری سبک تصمیمگیری
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جدول ( )1ضرایب مسیر و معناداری بارهای عاملی در مدل اندازه گیری

سمح
معناداری

مقدار
بحرانی

خمای
معیار

برآورد
استاندارد

1/111

8/383

1/55

1/299

مدیریت دانش

 <---سبک تصمیمگیری

1/111

1/242

1/51

1/216

مدیریت دانش

 <---عملکردسازمانی

1/111

84/882

1/842

1/582

1/111

83/121

1/156

8/168

سبک تصمیمگیری
عملکرد سازمانی

 <--عملکردسازمانی <---ارزیابی

1/111

88/141

1/194

1/569

عملکرد سازمانی

<---

1/111

81/116

1/195

1/641

عملکرد سازمانی

 <---کمک

8

عملکرد سازمانی

<---

1/111

89/182

1/131

8/886

عملکرد سازمانی

 <---توانایی

1/111

3/158

1/888

1/551

مدیریت دانش

 <---بهکارگیری دانش

1/111

88/641

1/484

1/836

مدیریت دانش

<---

8

مدیریت دانش

 <---خلق دانش

1/111

86/151

1/129

1/888

عملکرد سازمانی

 <---اعتبار

1/111

88/818

1/191

1/626

عملکردسازمانی

 <---محیط

1/111

81/569

1/448

1/233

مدیریت دانش

 <---ذخیره دانش

1/111

/82/841

1/814

1/236

سبک تصمیمگیری

<---

سبک عقالنی

1/111
1/111
1/111
1/114

9/882

1/853

84/125
9/823

1/918
1/252

1/538
8
1/918
1/252

سبک تصمیمگیری
سبک تصمیمگیری
سبک تصمیمگیری
سبک تصمیمگیری

<---

سبک شهودی
سبک وابسنگی
سبک اجتنابی
سبک آنی

1/111

1/111

<--<--<---

مشوق
وضوح

انتقال دانش

با توجه به شهکل  )8و جهدول  ،)8مهیتهوان گفهت همهه آیهتمههای مهدیریت دانهش ،سهبک
تصههمیمگیههری و عملکههرد سههازمانی در سههمح  )1/15دارای تفههاوت معنههاداری هسههتند .بارهههای
عاملی وزنهای رگرسیون استاندارد شده) نیز در همه این شاخصها مناسب است .در نتیجه ،برازش
قابل قبول مدل اندازهگیری با دادهها ،تأییدکننده چند بعدی بودن مدل اندازهگیری میباشهد .طبهق
مدل برازشی ،میزان تأثیر مدیریت دانش به طور مستقیم بر عملکرد  23درصد ،میزان تأثیر مدیریت
دانش بر سبک تصمیمگیری  29درصد و میزان تهأثیر سهبک تصهمیمگیهری بهر عملکهرد سهازمانی
58درصد است.

تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی …
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جدول ( )2شاخص برازش مدل اندازه گیری

مقدار استاندارد
شاخص

مقدار شاخص در
مدل مورد نظر

نتیجه گیری

 2 /df

بیشتر از 1/15

1/62
1/118

برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

GFI

بیشتر از 1/3

1/38

برازش مدل مناسب است

AGFI

بیشتر از 1/3

1/39

برازش مدل مناسب است

NFI

بیشتر از 1/3

1/39

برازش مدل مناسب است

CFI

بیشتر از 1/3

1/38

برازش مدل مناسب است

RMSEA

کمتر از 1/8

1/11

برازش مدل مناسب است

نام شاخص

P

شاخصهای کلی برازش الگوی اندازهگیری مربوط به فرضیه اصلی در جهدول  )4ارائهه گردیهده
است که بیانگر آن است که الگوی اندازهگیری از برازش خوبی برخوردار بوده و به عبارتی ،شاخصها،
این مورد را تأیید میکنند که دادهها به خوبی از الگو حمایت میکنند.
 -4خلق دانش ،بهکارگیری دانش ،انتقال دانش و نگهداری دانش بهر عملکهرد سهازمانی معلمهان
مرد تربیت بدنی تأثیر دارد.
جدول ( )0ضریب رگرسیونی اثر خلق دانش ،بهکارگیری دانش ،انتقال دانش و نگهداری دانش بر عملکرد
سازمانی

مدل
رگرسیون

B

خمای
استاندارد

ثابت
خلق دانش 1/655

1/155

ثابت

1/61

1/488

بهکارگیری
دانش

1/61

1/164

4/818

1/942

1/496

1/185

1/291

1/861

1/883

1/193

1/686

ثابت
انتقال
دانش
ثابت
نگهداری
دانش

β

1/42
1/63

1/66

1/25

1/19

t

معنی داری
ضریب

4/56

1/18

88/159

1/1118

4/49

1/14

81/32

1/1118

81/48

1/1118

82/95

1/1118

4/563

1/18

81/696

1/1118

R

1/63

1/66

1/25

1/19

R2

F

821/23 1/21

883/883 1/22

1/69

3/315

928/915 1/81

معنی داری
مدل
1/1118

1/1118

1/114

1/1118
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یافتههای جدول  )9نشان میدهد ضریب رگرسیونی اثر خلق دانش ،بهکارگیری دانش ،انتقال
دانش و نگهداری دانش بر عملکرد معلمان مرد تربیت بدنی ،معنادار است؛ زیرا سمح معناداری
کوچکتر از  1/15است .ممابق مدل برازشی ،ضریب تأثیر خلق دانش بر عملکرد معلمان مرد تربیت
بدنی 63 ،درصد ،ضریب تأثیر بهکارگیری دانش بر عملکرد معلمان مرد تربیت بدنی 66 ،درصد،
ضریب تأثیر انتقال دانش بر عملکرد معلمان مرد تربیت بدنی 25 ،درصد و ضریب تأثیر نگهداری
دانش بر عملکرد سازمانی معلمان مرد تربیت بدنی 19 ،درصد است.
 -9خلق دانش ،بهکارگیری دانش ،انتقال دانش و نگهداری دانش بر سبک تصمیمگیری مدیران
مدارس شاهینشهر تأثیر دارد.
جدول ( )4ضریب رگرسیونی اثر خلق دانش ،بهکارگیری دانش ،انتقال دانش و نگهداری دانش بر سبک
تصمیمگیری
B

خمای
استاندارد

مدل
رگرسیون

1/826

1/226

8/682

1/691

1/816

6/149 1/22

1/1118

ثابت

8/143

1/511

4/151

1/1118

بهکارگیری
دانش

1/536

1/883

5/184 1/91

1/1118

9/54

1/88

83/38

1/1118

1/111

1/114

9/83

1/1118

1/511

1/915

8/512

1/895

1/633

1/134

8/691 1/59

1/1118

ثابت
خلق
دانش

ثابت
انتقال
دانش
ثابت
نگهداری
دانش

β

1/43

t

معناداری
ضریب
1/1118

R

R2

1/83 1/22

F

96/41

45/881 1/82 1/91

1/11 1/43

1/41 1/59

82/21

51/44

معناداری
مدل
1/1118

1/1118

1/1118
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یافتههای جدول  )2نشان میدهد ضریب رگرسیونی تأثیر خلق دانش ،بهکارگیری دانش،
انتقال دانش و نگهداری دانش بر سبک تصمیمگیری مدیران ،معنادار است؛ زیرا سمح معناداری
کوچکتر از  1/15است و ممابق مدل برازشی ضریب تأثیر خلق دانش بر سبک تصمیمگیری مدیران،
 22درصد ،ضریب تأثیر بهکارگیری دانش بر سبک تصمیمگیری مدیران 91 ،درصد ،ضریب تأثیر
انتقال دانش بر سبک تصمیمگیری مدیران 1/43 ،درصد و ضریب تأثیر نگهداری دانش بر سبک
تصمیمگیری مدیران  59 ،درصد است.

تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی معلمان تربیت بدنی با نقش میانجی …

58

نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشان داد هریک از گویههای سوالی ،بهخوبی از مولفه خود حمایهت کهرده و همهه
آیتمهای مدیریت دانش ،سبک تصمیمگیری و عملکرد سازمانی دارای تفاوت معناداری هستند.
یافتههای این تحقیق با ممالعات ابوبکرا  ،)4183ههالن  ،)4188تهوالیی و کریمهی  )8938و
پهلوانلو  )8938همسو است .هالن  )4188نشان داد رابمه مثبتهی بهین عوامهل توانمنهد مهدیریت
دانش و عملکرد سازمانی وجود دارد .البته با این بخش از نتایج که ،سبک تصمیمگیری روابط ما بین
فرایند ایجاد دانش و عملکرد سازمانی را تعدیل میکند ،ناهمسهو اسهت .ابهوبکرا  )4183در بررسهی
مدیریت دانش ،سبک تصمیمگیری و عملکرد سازمانی دریافت که سبک تصهمیمگیهری روابهط بهین
روند ایجاد دانش و عملکرد سازمانی را تعدیل میکنهد .تهوالیی و کریمهی  )8938در بررسهی تهأثیر
مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی سازمان با اثر میانجی سبک تصهمیمگیهری کهه خلهق دانهش
تأثیر مثبت و معناداری بر روی عملکرد سازمان دارد .پهلوانلو  )8938نیز نشهان داد کهه در بررسهی
رابمه بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان با نقش میانجیگر ساختار سازمان ،بین مدیریت دانش و
عملکرد سازمان با نقش میانجیگر ساختار سازمان رابمه معناداری وجود دارد.
در تبیین این یافته میتوان گفت پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان آمهوزش وپهرورش سهبب
میشود تا معلمان تربیت بدنی به واسمه شبکهسازی و تبهادل دانهش و تجاربشهان ،قهدرت انمبهاق و
انعمافپذیری بیشتری پیدا نموده و تغییرات مرتبط با بهبود سازمانی برای افزایش عملکرد را به شکل
راحتتری قبول کرده و یا آمادگی بیشتری برای واکنش به ایهن تغییهرات داشهته باشهند .در فراینهد
مدیریت دانش ،وقتی معلمان احساس نمایند که دانش آنها از سوی همکاران و مدیران مهورد توجهه
قرار گرفته و ارزشمند برشمرده میشود ،نسبت به کار خهود رضهایت و تعههد بیشهتری پیهدا کهرده و
سختتر کار میکنند که این امر به معنای بهبود عملکرد سازمانی است .همچنین ،همبستگی بیشتر
اعضای سازمان آموزش وپرورش و مبادله فعال اطالعات و ایدههها در محیمهی بهاز و قابهل اطمینهان،
ضمن جلوگیری از فرسودگی و زوال داراییهای ذهنی در سازمان مهورد ممالعهه ،ایهن توانهایی را بهه
معلمان تربیت بدنی در سموح مختلف میدهد تا اهداف و فعالیتهای خود را بهتر درک کنند و ایهن
احساس را به آنها القا میکند که کار آنها به عنوان بخشی از یک هدف بزرگتر معنهادار اسهت .ایهن
موضوع نیز در نهایت منجر به بهبود رضایت شغلی و انگیزه بیشتر معلمان تربیهت بهدنی بهرای انجهام
بهتر وظایف شغلیشان و بهرهوری مناسبتر از منابع انسانی برای افزایش عملکرد سازمان میشود .از
سویی با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت ویژگیهای آن در حیمة تصمیمگیری مدیران در آموزش و
پرورش ،می توان دریافت که برخورداری از دانهش و اطالعهات روزآمهد بهرای ادامهه حیهات آن ،یهک
ضرورت است؛ بنابراین ،مدیریت سازمانها بخصوص سازمان آموزش وپرورش باید با تکیه بر مدیریت
دانش ،امکان اتخاذ تصمیمات معقولتر در موضوعات مهم و بهبود عملکردهای مبتنهی بهر دانهش را
پیدا کند .از اینرو مدیریت دانش ،مقولهای مهمتر از خود دانش محسو میشود؛ چرا کهه مهدیریت
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دانش میتواند تصمیمگیری هوشمندانه تر را در بین مدیران بهبود بخشد .باید توجه داشت که دانش
به عنوان اهرم استراتژیک تصمیمگیری مدیران نیز به شمار میآید و در عصر حاضر بیشتر سازمانها
به اهمیت دانش و مدیریت آن برای بهبود عملکرد و کسب تصهمیمگیهری مناسهب در سهازمان پهی
بردهاند .مدیریت دانش ،تضمینکنندة برتریهای بلندمدت برای سازمانها و جوامهع و میهزان بههره-
گیری آنها از سرمایههای انسانی ،فکری و اطالعاتی است .صاحبنظران مدیریت ،معتقدند که فوایهد
به کارگیری مدیریت دانش ،شامل افزایش یادگیری سازمانی ،بهبود سبکهای تصمیمگیری مهدیران،
افزایش کارآمدی و اثربخشی عملکردها است.
از دیگر نتایج این پژوهش این بود که خلق دانش ،بهکارگیری دانش ،انتقهال دانهش و نگههداری
دانش بر عملکرد معلمان تربیت بدنی تاثیر دارد.
یافته این پژوهش مبنی بر تاثیر خلق دانش بر عملکرد معلمهان بها ممالعهات راجنهدار ،)4181
شم مورکانی و صادقی  ،)8934حمیدی زاده و خیرخهواه  )8938ههم سهو اسهت کهه نشهان داد
مدیریت دانش ضمنی ،تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانی دارد .همچنهین بها یافتههههای شهم
مورکانی و صادقی  )8934و همسو است .راجندار  )4181نشان داد استراتژیهای مهدیریت دانهش
بر روی عملکرد ،تأثیرگذار است .حمیدیزاده و خیرخهواه  )8938نشهان دادنهد کهه ارتبهاط مثبهت
معناداری میان قابلیتهای مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد کل سازمان وجود دارد .در تبیین ایهن
یافته باید گفت به زودی و در آیندهای نه چندان دور ،هیچ سازمانی نخواهیم یافت کهه بهدون منهابع
انسانی خو بتواند لحظهای دوام داشته باشد .آینده متعلق به سازمانهایی خواهد بود که بتوانند بهه
بهترین نحو ،عملکرد کارکنانشان را بهبود بخشند؛ زیرا دنیا در حال تغییر و دگرگونی پرشتابی اسهت
و هیچ نیرویی قادر نیست مانع این تغییر و تحول شود و سازمانی شان مانهدگاری دارد کهه بتوانهد
خود را پیوسته با تغییرات محیمی پیرامون خود وفق دهد .از این رو ،یکی از راههای اساسهی بهبهود
عملکرد ،خلق دانش در آموزش و پرورش است .مدیریت دانش با آسانسازی فرایند ایجهاد و تسههیم
دانش توأم با فراهم آوردن محیطهای کاری مثبت و سیستم پاداشههای اثهر بخهش بهرای معلمهان
تربیت بدنی ،عملکرد سازمانی را سرعت میبخشد و به مدیران مدارس کمهک مهیکنهد بهه بهتهرین
کارآیی دست یابند.
یافته این پژوهش مبنی بر تاثیر بهکارگیری دانش بر عملکرد معلمان با یافتههای ابوبکرا )4183
هم سو است که نشان داد بین عوامل توانمندسازی دانش و عملکرد سهازمانی و تهأثیر میهانجی رونهد
ایجاد دانش رابمه معنادار وجود دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت اگر دانش مناسهب در زمهان
مناسب توسط افراد مناسب ،بهکارگرفته شود و این دانش از طریق ایجاد پیونهد بهین منهابع انسهانی،
فن آوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سهازمانی ،صهورت -
پذیرد ،به بهبود عملکرد معلمان تربیت بهدنی منجهر مهیشهود؛ از ایهن رو ،مهدیریت دانهش بایهد بها
ازبینبردن محدودیتهای سازمانی و افزایش ارتباطات و مشارکت و بهکارگیری دانش مناسب ،دانش
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محلی را به دانش سازمانی تبدیل کند تا معلمان تربیت بدنی با بهکارگیری دانش جدید در مهدارس،
با عملکرد بهتری به فعالیت خود برردازند و مدیریت دانش با ثبت و انتشار دانهش در درون و بیهرون
سازمان ،ظرفیت های الزم را برای سازمان مورد ممالعه ،جهت سازگاری و بقا در محیط متغیر و ابهام
آمیز رقابتی ،در فرآیند جهانی شدن به وجود آورد.
یافته این پژوهش مبنی بر تاثیر انتقال دانش بر عملکرد معلمان بها ممالعهات راجنهدار  )4181و
حاجیکریمی و منصوریان  )8938همسو است .حاجیکریمی و منصوریان  )8938نشان دادند کهه
توسعه ،بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر میگهذارد .راجنهدار  )4181نشهان داد کهه مهدیریت دانهش
ضمنی ،تأثیر قابل توجهی بر عملکرد سازمانی دارد .در تبیهین ایهن یافتهه مهیتهوان گفهت مهدیریت
دانش ،شامل سلسلهای از استراتژیها و راهکارها بهرای شناسهایی ،ایجهاد ،انتقهال ،پخهش و تمبیهق
بینش ها و تجار در سازمان است؛ به عبارت دیگر ،مدیریت دانش ،فرآیند سیستماتیک و نظهاممنهد
کشف ،انتخا  ،سازماندهی ،تلخیص و ارائه اطالعات است؛ بهگونه ای که شهناخت افهراد را در حهوزه
مورد عالقه بهبود می بخشد .از این رو ،انتقال دانش به مدیران مدارس کمک مهیکنهد تها از تجهار
خود ،شناخت و بینش بهدست آورند و فعالیت خود را بر کسب ،ذخیرهسازی و انتقال دانش ،متمرکز
کنند تا در بهبود عملکرد معلمان تربیت بدنی موثر افتد.
یافته این پژوهش مبنی بر تهاثیر نگههداری دانهش بهر عملکهرد معلمهان بها ممالعهات تهوالیی و
کریمی  )8938هم سو است که نشان داد مدیریت دانش بهر عملکردههای غیرمهالی سهازمان بها اثهر
میانجی سبک تصمیمگیری مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد .در تبیین این یافته میتوان
گفت حفظ و نگهداری دانش به ذخیرهسهازی و جاسهازی دانهش کسهب یها تولیهد شهده در حافظهه
سازمانی و در عین حال روزآمدسازی آن ،اشاره دارد .آموزش و پرورش باید این واقعیت را برذیرد که
دانش سازمانی بر عملکرد معلمان تربیت بدنی تأثیرگذار است .چالش امروز سهازمانهها گهردآوری و
محافظت از این دانش است .نظام حافظه سازمانی ،دانش سازمانی را در سهازمان آمهوزش و پهرورش
گردآوری و در قالب مناسب ،ذخیره میکند به نحوی که این سهازمان بتوانهد در مواقهع مهورد نیهاز،
دانش یاد شده را بازیابی نموده و مورد استفاده مجدد قرار دهد .حفظ و نگهداری دانش میتوانهد بهه
بهبود عملکرد معلمان تربیت بدنی کمک کند.
همچنین نتایج نشان داد تأثیر خلق دانش ،بهکارگیری دانش ،انتقال دانش و نگهداری دانهش بهر
سبک تصمیمگیری مدیران معنادار است.
یافتههای این تحقیق مبنی بر تاثیر خلق دانش بر سبک تصمیمگیری مدیران با ممالعات توالیی
و کریمی  )8938همسو است؛ زیرا وی در پژوهشی به این نتیجه رسید که سبک تصمیمگیهری بهه
عنوان متغیرتعدیلگر میتواند نقش خود را به درستی در ارتباط بین خلق دانش و عملکهرد سهازمان
ایفا نماید .به عبارت دیگر ،در سبک تصمیمگیری عقالنی ،شدت ارتباط بین خلهق دانهش و عملکهرد
سازمان نیز ارتقا مییابد .اما با یافتههای ابوبکرا  )4183ناهم سهو مهی باشهد کهه نشهان داد سهبک
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تصمیمگیری روابط بین روند ایجاد دانش و عملکرد سازمانی را تعدیل میکند .در تبیین ایهن یافتهه
میتوان گفت بسیاری مدیریت را معادل تصمیمگیری مهیداننهد .از تصهمیمگیهریههای جزئهی ،تها
تصمیمگیریهای پراهمیت ،انتخا های مدیران است که مسیر پروژه را ترسیم میکند .این در حالی
است که جهان امروز ورود به عصر دانش را تجربه میکند .عصری که میزان دانش سازمانها ،سرمایه
اصلی سازمان را نشان میدهد .مدیریت امهروزی -کهه معمهوالً در بردارنهده پیچیهدگیههای خاصهی
هستند -نیاز به دانش بهویژه دانش برآمده از درس آموختههها بهرای انتخها مسهیر درسهت اسهت.
مدیریت دانش به مدیران مدارس کمک میکند گزینهها را ارزیهابی کهرده و قهادر باشهند تصهمیمات
درست اتخاذ کنند .لذا کاربرد دانش ،عنصر تصمیمگیری مدیران را درمدارس تکمیهل مهیکنهد .بهه
کارگیری دانش ،اشاره به این مملب دارد که ایدهها و دانش بهدست آمده ،بدون جهتگیری در مورد
این که چه کسی آن ها را ممرح کرده ،در صورت مفید و مناسب بودن ،مورد استفاده مهدیران بهرای
اخذ تصمیمگیری قرارگیرد و مدیران با کاربرد دانش مفید و کارآمد بهترین سهبک تصهمیمگیهری را
در مدیریت مدارس اعمال کنند.
یافتههای این تحقیق مبنی بر تاثیر بهکارگیری دانش بر سبک تصمیمگیری مدیران با ممالعهات
ابوبکرا  )4183و ظهورپرورده  )8916ناهمسو است .ابوبکرا  )4183نشان داد سبک تصمیمگیهری
روابط بین روند ایجاد دانش و عملکرد سهازمانی را تعهدیل مهیکنهد .ظههورپرورده  )8916ههم در
بررسی رابمه مدیریت دانش و سبک تصمیم گیری مدیران ستادی نشان داد بهین دانهش مهدیریت و
سبک تصمیم گیری ،رابمه مستقیم وجود دارد ،اما معنادار نیست .در تبیین این یافته میتوان گفهت
مدیران در مدارس به دنبال آن هستند تا تصمیمات را با ههدف کهاهش خمها در تصهمیم یها ارتقهای
صحت تصمیمگیری انجام دهند ،برای این امر مدیران باید به خلق دانش جدید برردازند .از این رو بها
خلق دانش جدید در مدارس ،مدیران میتوانند به ارتقای سبکهای تصمیمگیری خود برردازند .در
تبیین این یافته میتوان گفت در مدارس ،مدیران تصمیمگیرنده هسهتند و کیفیهت ایهن تصهمیمات،
تعیینکننده موفقیت مدارس جهت دستیابی به اههداف اسهت .در سهازمانههایی همچهون آمهوزش و
پرورش ،بدون وجود مکانیسم تصمیمگیری ،سازمان فرو ریخته و به صورت مجموعههای از افهراد کهه
هدفهای خاص خود را دنبال میکنند در میآید؛ ازاینرو برای بهبود تصمیمگیری مدیران ،با توجهه
به نتایج تحقیق ،باید دانش ،در زمان مناسب و با کیفیت مناسب انتقال یابد .وقتی مدیریت دانش در
انتقال یافتهها و اطالعات موفق عمل کند ،مدیران نیز در تصمیمگیریهای خود موفقتر خواهند بود
و عملکرد بهتری خواهند داشت .باتوجه به یافتههای تحقیق مهیتهوان گفهت در سهازمان آمهوزش و
پرورش فرایندهای گزینش و انتقال دانش که دارای ارزش بالقوهای برای آینده است ،بایستی به دقت
سازماندهی شوند تا سازماندهی مجدد به قیمت از دست دادن بخشی از حافظه دانش) تمهام نشهود.
انتقال دانش به استفاده موثر ،از دامنه وسیعی از رسانهههای ذخیهره سهازمانی و تصهمیمات مهدیران
بستگی دارد.
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یافتههای این تحقیق مبنی بر تاثیر انتقال دانش بر سهبک تصهمیمگیهری مهدیران بها ممالعهات
هالن  )4188و ظهورپرورده  )8916ناهمسو است .هالن  )4188در بررسی رابمه مدیریت دانهش،
سبک تصمیمگیری و عملکرد سازمانی به این نتیجه رسید کهه سهبک تصهمیمگیهری روابهط مهابین
فرایند ایجاد دانش و عملکرد سازمانی را تعهدیل مهیکنهد .همچنهین ظههورپرورده  )8916نیهز در
بررسی رابمه مدیریت دانش و سبک تصمیم گیری مدیران ستادی نشان داد بهین دانهش مهدیریت و
سبک تصمیمگیری رابمه مستقیم وجود دارد ،اما معنادار نیست.
یافتههای این تحقیق مبنی بر تاثیر نگهداری دانش بر سبک تصمیمگیری مهدیران بها ممالعهات
هالن  )4188ناهمسو و با ممالعات توالیی و کریمی  )8938همسو است .هالن  )4188در بررسهی
رابمه مدیریت دانش ،سبک تصمیمگیری و عملکرد سازمانی به این نتیجه رسید که سبک تصهمیم-
گیری روابط مابین ،فرایند ایجاد دانش و عملکرد سهازمانی را تعهدیل مهیکنهد .همچنهین تهوالیی و
کریمی  )8938در بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکردهای غیرمالی سازمان با اثر میانجی سهبک
تصمیمگیری ،به این نتیجه رسید که سبک تصمیمگیری به عنوان متغیرتعدیلگهر مهیتوانهد نقهش
خود را به درستی در ارتباط بین خلق دانش و عملکرد سازمان ایفا نماید.
در تبیین این یافته باید گفت کیفیت طرحها و برنامهها ،اثربخشی و کارآمدی راهبردها و کیفیهت
نتایجی که به دست میآید ،همگی تابع تصمیماتی است که مدیر اتخاذ میکند .در واقع تصمیمگیری،
مهمترین زیربنای وظایف در مدیریت است و انتخا نهوع و شهیوه تصهمیمگیهری ،جهزو مههمتهرین
مهارتهای مدیر در اخذ تصمیمات است .همه سازمانها برای رشد و بقا نیازمنهد اندیشههههای نهو و
نظریات بدیع و تازه میباشند .با توجه به بررسی به عمل آمده و تأیید تأثیر مولفهه حفهظ و نگههداری
دانش برسبک تصمیم گیری مدیران ،مهمترین اقداماتی که آموزش و پرورش میتواند برای شناسایی
و توسعه راه حلهای مختلف و انتخا راه حل و تصمیمات بهتر انجام دهد ،ایجاد بانکهای اطالعاتی
در خصوص موضوعات مختلف ممالعاتی برای نگهداری دانش موجود ،استقرار سیستمهای اطالعهاتی
با امکان بازیابی و تحلیل اطالعات ،ایجاد بانکهای ثبت و ذخیرهسازی تجربیات ،ایدهها ،دستاوردها و
گزارشهای تخصصی است که باید مورد توجه باشد تا در زمینههای مختلف کاری مورد استفاده قهرار
گیرد تا مدیران مدارس ،تصمیمات بهتری برای حل مسائل اخذ کنند.
با توجه به یافتههای تحقیق میتوان نتیجه گرفت که دانش و اطالعات به عوامل تعیینکنندهای
در موفقیت و قدرت رقابتپذیری سازمانها تبدیل شده و مدیریت دانش بهه عنهوان یکهی از مباحهث
نوین سازمانی در علم مدیریت ،ممرح شده است .آموزش و پرورش برای بهبود جایگهاه رقهابتی خهود،
مجبور است برای نگهداری دانش موجود و نیز یادگیری دانشهای نوین ،مهدیریت دانهش را بهه کهار
گیرد .مدیران باید جهت بهبود عملکرد خود ،در برخی موارد ،دانهش سهازمانی خهود را آگاهانهه کنهار
بگذارند و دانش جدیدی را جایگزین نمایند .اشتراک دانش ،باعث یادگیری جمعی میشود و همافزایی
را در گروهها افزایش میدهد و این خود ،باعث بهبود سهم دانش در دسترس سهازمان مهورد ممالعهه،
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برای ارتقای عملکرد سازمانی میشود .از سوی دیگر ،با توجه به تأثیر مولفههای مهدیریت دانهش بهر
سبک تصمیم گیری مدیران ،آنان با استفاده از دانش مدیریت و اهمیت دادن به ایدهها و افکار نهو در
تصمیمگیری ،بهترین تصمیمات را در سازمان اعمهال مهی کننهد .نکتهه قابهل توجهه ایهن اسهت کهه
دستیابی به سبکهای تصمیمگیری ،بدون توجه به دانهش و اندوختههههای دانهش سهازمان ممکهن
نیست .مدیریت دانش ،نقش حیاتی در حمایت از تصمیمات مهدیران در سهازمان دارد زیهرا تصهمیم
اثربخش ،دانایی جمعی سازمان را تسهیل مهیکنهد .مهدیریت دانهش ،فراینهد سیسهتماتیک جمعهی
منسجمی است که ترکیب مناسبی از فناوریهای اطالعاتی و تعامل انسانی را بهه کهار مهیگیهرد تها
مدیران ،سرمایههای اطالعاتی سازمان را شناسایی ،مدیریت و تسهیم کننهد .ایهن دارایهیهها شهامل
پایگاههای اطالعاتی ،اسناد ،سیاستها و رویهها میشود .به طور کلی میتوان گفت مهدیریت دانهش
در تصمیمگیری مدیران ،بیشترین سهم را داراست .بنابراین پیشنهاد میشود:
 .8به منظور افزایش کسب دانش سازمانی و بهبود عملکرد ،سیستم مدیریت دانش به انتشار دانش
برردازد.
 .4مدیران مدارس با ایجاد و نگهداری پایگاههای اطالعاتی و استفاده از نشریات تخصصی روزآمد
جهت غنیسازی وخلق دانش جدید و حذف دانش منسوخ شده در مدارس ،عملکرد معلمهان تربیهت
بدنی را بهبود بخشند.
 .9مدیران مدارس با آموزش روشهای صحیح به کهارگیری دانهش مناسهب در مهدارس توسهط
معلمان وایجاد فرایندی شفاف برای ارزیابی میزان دانش بکار گرفتهه توسهط معلمهان تربیهت بهدنی،
عملکرد معلمان تربیت بدنی را بهبود بخشند.
 .2مدیران مدارس با سرمایهگذاری در حوزه فناوری جهت ذخیرهسهازی دانهش و ایجهاد فراینهد
روزآمدسازی ذخیره دانش وکدگذاری دانشههای موجهود ،عملکهرد معلمهان تربیهت بهدنی را بهبهود
بخشند.
 .5مدیران مدارس با برگزاری نشستها و جلسات رو در رو و در نظر گهرفتن مشهوقههای مهادی
برای انتقال دانش و شناسایی نیازهای دانشی جهت انتقال دانش بین معلمان تربیت بدنی ،بهه بهبهود
عملکرد معلمان تربیت بدنی کمک کنند.
 .6مدیران مدارس با تجزیه و تحلیل جزئیات حوزه تصمیم ،برای انجام صحیح تصهمیمگیهری بهر
اساس دانش موجود ،تصمیم مناسب را اخذ کنند.
 .8به منظور تبیین علمی و منمقی تصمیمگیهری ،آمهوزشههای مهرتبط ،بهرای کلیهه مهدیران،
برنامهریزی و اجرا گردد تا در تصمیم گیری ،به جای استفاده از احسهاس ،بهه دنبهال اثبهات علمهی و
منمقی صحیح بودن تصمیم باشند و با بهکارگیری دانش مناسب ،تصمیمات صحیح را بگیرند.
 .1با برگزاری کارگاهها و دورههای آموزشی ،مدیران و کارشناسان را با این مقولهها آشنا نمود و در
جهت ارتقای سبکهای تصمیمگیری گام برداشت تا مدیرانی با کارایی و اثربخشی باالتری داشت.
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 .3برای سهولت انتقال دانش و بهروزرسانی آن ،مدیران با ایجاد مخهازن و بانهکههای دانهش در
مدارس ،در جهت بهبود تصمیمگیری درمدارس بهره گیرند.
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