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Abstract
The objective of this study was checking the effect knowledge management on motivation
and job performance physical education teachers in Shiraz city. The population statistic is
including 600 people physical education teachers in Shiraz city and selection sampling
floor-clustered-random including 234 people. The current research use from knowledge
management Nonaka &Takeuchi‘s model questionnaire (1995) to 4 components
socialization, externalization, internalization, combination knowledge, α=0. 97, accepted
validity, also from Secretaties job motivation Parsa (2014) questionnaire to accepted
validity, α=0. 96 and from job performance Physical Education Secretaries Hemati Nezhad
(2009) questionnaire used to accepted validity, α=0. 87. The relationship and effect variable
used marshal Pierson test and standard path coefficients. The results showed Internalization
component most impact factor by performance and job motivation. In addition to the direct
effect of knowledge management has indirect effect on job performance is through job
motivation. It is suggested, establishing trust try among physical education teachers in
Shiraz city, so teachers don't feel danger from transfer knowledge jobs to others and
process codify for tend of data and job information, the loyalty physical education teachers
increase to jobs and avoid leaving school teachers.
Keywords: Job motivation, Job performance, Knowledge management, Physical education
secretaries.
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 .1استاد ،گروه مدیریت ورزشی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دکتری مدیریت راهبردی ،دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت8317/81/81 :؛ تاریخ پذیرش)8311/07/11 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر انگیزش و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز بوده است .پژوهش حاضر از
نوع کاربردی و به روش توصیفی – همبستگی اجرا شده است .جامعة آماری شامل 000نفر دبیران تربیت بدنی شهر شیراز بودهاند ،که باا
نمونهگیری طبقه ای تصادفی و طبق جدول مورگان  132نفر باه عواوان نموناه انت اان شادند .جهات گاردآوری دادههاا از پرسناوامة
تطبیق یافته مدیریت دانش مدل نوناکا و تاکوچی ( )8111با چهار مؤلفة اجتماعیسازی ،برونیسازی ،درونیسازی ،ترکیب داناش اساتفاده
شد .ضریب پایایی این پرسنوامه  0/17به دست آمد و روایی آن تأیید شد .همچوین ،از پرسنوامههای انگیازش شاغلی دبیاران پارساا و
همکاران ( ،)8313و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی همتینژاد ( )8311با روایی تأیید شده و به ترتیب با ضارایب پایاایی  0/11و 0/17
استفاده شد .برای بررسی تأثیر متغیرها مدلسازی معادالت ساختاری اجرا شد .یافتهها ننان داد ،متغیر درونیسازی دانش بینترین میزان
ضریب تأثیر را بر عملکرد شغلی و انگیزش شغلی را ایفا میکود و مدیریت دانش عالوه بر تاأثیر مساتقیم دارای تاأثیر ییار مساتقیم بار
عملکرد شغلی از طریق ایجاد انگیزة شغلی نیز است .پینوهاد می شود ،به ایجاد جو اعتماد در بین دبیران ورزش تالش شود ،باه گوناهای
که دبیران خطری را از جانب انتقال دانش شغلی خود به دیگر افراد احساس نکوود.
واژگان كلیدی :انگیزش شغلی ،دبیران تربیت بدنی ،عملکرد شغلی ،مدیریت دانش.

 نویسندة مسئول ،رایانامهb.rahmanian98@gmail.com :
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مقدمه
در عصر حاضر که عصر دانایی نامیده میشود ،سازمانها شاهد محیطهایی هستند که روز به روز
پویاتر و چالش برانگیزتر میشوند .تغییر و تحول جزء الینفک دنیای امروز است .به عبارت دیگر،
تنها چیز ثابت «تغییر» است .سازمانها با ساختارهای بزرگ ،سنتی و غیر منعطف دیگر قادر به
ادامة حیات در چنین محیطی نخواهند بود و در دنیای پررقابت امروز باید یا تغییر ساختار دهند یا
خود را مجهز به ابزارهای سازگاری با این تغییرات و کنترل آنها مجهز کنند .امروزه به سرمایههای
نامشهود و معنوی که همان دانش نامیده میشود ،به عنوان یک عامل حیاتی و مهم مینگرند
(قزلی ،4931 ،ص .)22به بیان دیگر ،سازمانهایی در برابر تغییرات و تحوالت موفق و پیروز
خواهند بود که بتوانند سرمایة نامشهود و معنوی (دانش) خود را بهبود و توسعه بخشند .در
سالهای اخیر مدیریت دانش به عنوان یکی از عبارتهای شایع در سازمانها مورد عنایت واقع
شده است .این سیستم بر اجتماعیسازی ،بیرونیسازی ،درونیسازی ،ترکیب دانش از مدیران
تأکید دارد (اسکار و نیکوالی ،2142 ،4ص .)491اجتماعیسازی دانش ،فرایند تسهیم دانش و
تشریک ایدهها؛ بیرونیسازی دانش ،تبدیل ایدهها به یک واقعیت عملی؛ درونیسازی دانش،
نهادینهکردن دانش کسبشده؛ ترکیب دانش ،ارائة عینی ،قابلیت تبادل ،سازماندهی ،مستندشدن و
انتقال دانش برای حل مسائل از طریق گروه است .اساسیترین مهارت برای مدیران سازمانهای
دانشمحور مدیریت دانش است (ماسا ،2113 ،2ص .)493در کنار توجه به سرمایههای نامشهود
(دانش) ،در اکثر سازمانهای جهان ،مدیران و رهبران سازمانی در پی ارتقا و بهبود عملکرد
سازمانهای خویش میباشند .عملکرد سازمان ترکیب گستردهای هم از دریافتیهای غیر ملموس،
همچون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتیهای عینی و ملموس ،مانند نتایج مالی است (مارین،9
 ،2142ص .)114محیط آموزش و پرورش و سازمانهای آموزشی ،محیطی مطلوب و ویژه جهت
1. Oscar & Nicolai
2. Massa
3. Marrian
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شکوفایی توانمندیهای سرمایههای انسانی یک جامعه است .از این رو اصلیترین نیروی محرکة
توسعة همهجانبة کشور محسوب میشود .به عبارتی ،کیفیت فعالیت سایر نهادهای اجتماعی تا
اندازهای به چگونگی عملکرد آموزش و پرورش بستگی دارد (زرین ،4931،ص .)21همچنین،
انگیزش از مباحث اساسی سازمان و مدیریت و به ویژه مدیریت در آموزش و پرورش است.
میزان کوشش و فعالیت هر فرد در سازمان به میزان انگیزش او بستگی دارد .یکی از وظایف مدیر
آموزشی به وجودآوردن محیطی سالم و مطلوب است و باید موجبات تشویق دیگران و بروز
استعداد را در آنان فراهم کرده ،و محیطی ایجاد کند که کارکنان و معلمان تمام کوشش خود را
وقف آموزش و پرورش کنند (تورانی ،4932 ،ص .)92اکنون سازمانهای آموزشی در برخورد با
شرایط دشوار دنیای سازمانها ،از موقعیت پیچیدهتری برخوردارند و به همین سبب میتوان آنها
را سازمانهای موجود در خط مقدم برخورد با عوامل بحرانزای سازمانها معرفی کرد.
سازمانهای آموزشی از یک سو ،برای آنکه بقا و اثربخشی خود را تضمین کنند ،باید فعالیتهای
خود را متناسب با فشارهای محیطی موجود بررسی ،تغییر و اصالح کنند و از سوی دیگر ،با توجه
به نقشی که در جوامع به عنوان الگو و قالب سایر سازمانها دارند ،باید در جهت بستری مناسب
برای اثربخشکردن سازمانهای دیگر برنامهریزی و تالش کنند (زرین ،4931 ،ص .)94مدیریت
دانش می تواند تأثیر بسزایی در توانایی ،انگیزه ،کارایی و عملکرد در سازمانها به ویژه مدارس
داشته باشد (جورابچی و خسروی ،4911 ،ص .)11در چنین شرایطی ،یکی از عوامل پیشرفت و
تعالی هر سازمانی در بهبود عملکرد و انگیزة شغلی افراد آن است که بتوانند از مدیریت دانش به
عنوان یک مزیت بهره گیرند .مدیریت دانش با استفاده از ذخایر پنهان و آشکار دانش در مدارس،
میتواند یک ابزار و شیوة موفق در جهت کاراترکردن و بهبود عملکرد شغلی دبیران به شمار آید.
مدیریت دانش در مدارس موجب همکاری و مشارکت دانش و همچنین درونیسازی دانش دبیران
میشود ،که به ارتقای شغلی دبیران منجر خواهد شد .با توجه به این موضوع میتوان به تأثیر
مدیریت دانش در انگیزة شغلی دبیران پی برد .بنابراین ،مدیریت ورزش در سازمانها از جمله
آموزش و پرورش اهمیت خاصی دارد ،چرا که ضعف در شیوههای مدیریتی و عدم تناسب این
شیوه با تغییرات محیطی ،موجب شکست در راه رسیدن به اهداف اصلی و اساسیشان را فراهم
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میآورد .در نتیجه ،مدارس نیز به عنوان واحدهای عملیاتی سازمان آموزش و پرورش نیازمند
بهکارگیری الگوی مناسبی هستند تا نقش مؤثری در تربیت سرمایههای انسانی جامعه داشته باشند
و از سوی دیگر ،ارزش واالی خود را باز یابند .امروزه مدارس به عنوان سازمانهای آموزشی
نیازمند آرایش ساختاری جدیدی هستند تا محیط یادگیری مؤثرتر و مفیدتری را خلق کنند (زرین،
 ،4931ص .)92در این میان ،درس تربیت بدنی به خاطر ماهیت فعال آن و نقشی که در توسعة
جسمانی ،روانی و ذهنی دانشآموزان دارد ،اهمیت ویژهای دارد .دبیر تربیت بدنی ،با فعالیتهای
ورزشی سروکار دارد .به عنوان عامل ترکیبکنندة جسم و بدن دانشآموزان و تسهیلکنندة رشد در
سایر جنبههای اساسی شخصیت آنها و در زمینههای اخالقی ،عقالنی ،عاطفی و اجتماعی نقش
دارد و زمینه را برای بروز احساسات و هیجانات دانشآموزان آماده کرده و آنها را برای پذیرش
مسئولیتهای آینده آماده میکند .دبیران تربیت بدنی در مقاطع تحصیلی مختلف وظایف و
مسئولیتهای مختلفی دارند .در ششسالة اول ،دبیران تربیت بدنی وظیفة ترغیب دانشآموزان به
ورزش و فعالیتهای مستمر ورزشی ،تعامل با اولیا در ارتباط با مسائل تربیت بدنی ،اجرای
هدفمند برنامة درسی تربیت بدنی و  . . . .را دارند .در ششسالة دوم ،وظیفة دبیران تربیت بدنی،
برنامهریزی جهت اجرای مسابقات ورزشی دانشآموزان ،ارزشیابی دانشآموزان بر اساس
شیوهنامه های مصوب ،تالش در جهت ارتقای سطح دانش علمی و عملی خود در تربیت بدنی و .
 . . . .است .اداره کل آموزش و پرورش شهر شیراز که  1ناحیه دارد ،دارای معاونت تربیت بدنی و
سالمت است .هدف اصلی این معاونت تکریم دبیران تربیت بدنی ،برگزاری مستمر مسابقات
ورزشی و استعدادیابی دانشآموزان است (محمدحسینی ،4932 ،ص .)4شرایط و اوضاع و احوال
موجود در محیط کار ،موجب برانگیختن ،جهتدادن و تداوم رفتار دبیران تربیت بدنی ،به طور
مطلوب یا نامطلوب در ارتباط با موقعیتهای شغلی میشود .انگیزة شغلی نشاندهندة میل و عالقه
دبیران تربیت بدنی نسبت به انجامدادن یک کار ،سر و سامان دادن به محیط مادی ،معنوی و
اجتماعی خود ،فایقآمدن بر موانع ،از دیگران سبقتگرفتن و رقابتکردن با آنها از طریق کوشش
زیاد برای بهتر انجامدادن کارهاست (رحیم ،4934 ،ص .)94از طریق بررسی عملکرد شغلی،
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دبیران تربیت بدنی موفق با توجه به مالکهایی مشخص ،شناسایی میشوند .این شناسایی به لحاظ
نظری شامل دو مؤلفه است .مؤلفة اول ،عملکرد وظیفهای است که نیازمندیها و الزامات شغلی
دبیران تربیت بدنی را منعکس و بررسی میکند و مؤلفة دوم ،عملکرد زمینهای است که به آن
بخش از فعالیتهایی مربوط می شود که به صورت رسمی بخشی از شغل یا وظیفه تلقی نمیشود.
مهارتهای عملی دبیران تربیت بدنی نیز مالک تشخیص عملکرد شغلی بهینه در نظر گرفته
میشود .دبیران تربیت بدنی ،باید به طور مستمر از لحاظ مهارتهای آمادگی جسمانی ،چابکی و
انعطافپذیری ارتقا یابند و در آموزش این مهارتها از روشهای نوین استفاده کنند (شهالیی
باقری ،493 ،ص .)911با توجه به اهمیت تربیت بدنی و ورزش در ایران ،هنوز هم در زمینة
مدیریت امور تربیت بدنی و ورزش در شهر شیراز کاستی هایی وجود دارد .یکی از دغدغهها و
مشکالت دبیران تربیت بدنی شهر شیراز ،محیط ناامن ،غیر استاندارد بودن حیاط مدرسه و
سالنهای ورزشی برای ورزش دانشآموزان است .از دیگر مشکالت این دبیران ،مشخصنبودن
دقیق شرح وظایف و تنگناهای مالی است .همچنین ،تاکنون توجه زیادی به پرورش و نگهداری
دبیران تربیت بدنی نشده است و وضعیت نامطلوبی از نظر بدنی در بین جامعة هدف سازمان
آموزش و پرورش یعنی دانشآموزان شهر شیراز دیده میشود (محمدحسینی ،4932 ،ص .)41فقر
حرکتی ،چاقی و بیماریهای ناشی از آن ،ضعفها و ناهنجاریهای اسکلتی و عضالنی عدم
شناخت یا شناخت ناکافی دانشآموزان و  . . . .از آن جمله است .در این میان ،اهمیت نقش دبیران
تربیت بدنی و آگاهی آنها از دانش روز و استفاده از آن برای بهبود بیشتر عملکرد و انگیزة
شغلیشان به چشم میخورد (شهالیی باقری ،4931 ،ص .)19امروزه توجه به نقش دبیران تربیت
بدنی و اهمیت آگاهی آنها از دانش روز و استفاده از آن برای بهبود بیشتر عملکردشان ضروری
به نظر میرسد (موسوی ،رنجبر و رنگریز ،4939 ،ص.)412
یوسمانوا 4و همکاران ( )2121در پژوهشی دریافتند که اشتراک دانش بر انگیزه و رضایت
1. Usmanova
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شغلی تأثیر معنادار دارد و انگیزة بین اشتراک دانش و رضایت شغلی نقش میانجی را ایفا میکند.
گابریاال و کاترین )2143( 4در پژوهش خود نشان دادند مدیران باید مدیریت دانش را پیادهسازی
کنند ،زیرا درک و آگاهی بهتری از تأثیرات خطرناک جهانی ناشی از عملکرد ناپایدار فراهم
میکند .به همین دلیل ،مدیریت دانش ،انگیزهای برای انجام کارهای پایدارتر است .شانک)2141( 2
در پژوهش خود دریافت بین ایجاد دانش ،تعیین دانش ،جمعآوری (اجتماعیسازی) دانش و
عملکرد شغلی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد و همة مؤلفههای مدیریت دانش توانایی
تأثیرگذاری بر عملکرد شغلی را دارند و مدیریت دانش  12درصد از عملکرد شغلی را پیشبینی
میکند .آذرین و روسلی )2142( 9در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین اشتراک و سازماندهی
دانش و عملکرد شغلی فردی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و بین اعتدال در دانش و تعهد
سازمانی رابطة معناداری وجود ندارد .بنابراین ،اعتدال در دانش بر تعهد سازمانی توانایی
تأثیرگذاری ندارد .تانگ ،چیون و یین چای )2142( 1در پژوهشی با عنوان «ارتباط بین مدیریت
دانش و عملکرد سازمانی» در مؤسسة آموزشی در مالزی ،نشان دادند کردند چهار فرایند در
مدیریت دانش در عملکرد سازمانی کارکنان مهم هستند .این فرایندها بینشی وسیع در کارآفرینی
اقتصادی مؤسسه ایجاد کرده و به پیشرفت تأثیر تکنیکهای استراتژی پاداش همه کارکنان کمک
میکند .این فرایندها شامل کسب دانش ،تبدیل دانش ،بهکارگیری دانش و حفظ دانش است .نجمه
و تایفون )2149( 4در پژوهش خود دریافتند مدیریت دانش و نوآوری موجب اثربخشی و کارایی
عملکرد معلمان میشود و پیشرفت آموزشی مدارس را پیشبینی میکند .کانگ )2111( 2دریافت
متغیرهای فردی موجب تفاوت معناداری در مدیریت دانش و موقعیتها و عملکرد شغلی افراد

1. Gabriela & Catrin
2. Shannak
3. Azarrin & Rosli
4. Tung, Chiun & Yin-Chai
5. Najmeh & Tayfon
6. Kong

 222

مطالعات آموزشی و آموزشگاهی ،دورة  ،01شمارة  ،3پاییز 0011

میشود .بین مدیریت دانش ،عوامل موقعیتی و عملکرد شغلی رابطة مثبت و معنادار وجود دارد و
این عوامل موجب کارایی متفاوت در مراکز آموزشی حرفهای میشود (کانگ ،2111 ،ص.)424
خاکپور و عجمی ( )4931در پژوهشی پی بردند که در مقایسة میزان پیشبینیکنندگی متغیرهای
مدیریت دانش از متغیر عملکرد شغلی ،متغیر کاربرد دانش بیشترین تأثیر را بـر عملکرد شغلی
کارکنان داشته و پس از آن کسب دانش و خلق دانش هم به طور معناداری پیشبینیکنندة معتبری
از عملکرد شغلی کارکنان میباشند .سلطانی شاهآبادی و اسالمی ( )4932در پژوهشی دریافتند بین
یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی با توجه به نقش میانجی مدیریت دانش رابطة مثبت وجود دارد
و همچنین ،بین یادگیری سازمانی و عملکرد شغلی در کارکنان مدیریت آموزش و پرورش ناحیة 4
بندرعباس رابطة مثبت وجود دارد .قاسمینژاد و آذری ( )4934در پژوهشی پی بردند که بین تمام
مؤلفههای مدیریت دانش با عملکرد شغلی رابطة معنادار وجود دارد .همچنین ،عملکرد شغلی
معلمان بر اساس سابقة تدریس متفاوت است .اما بین میزان مدیریت دانش ،بر اساس سابقة
تدریس تفاوت معناداری وجود نداشت .همچنین ،بین میزان تحصیالت معلمان با مدیریت دانش و
عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد .جعفری ،جعفری و حسنبیگی ( )4939دریافتند بین
مدیریت دانش و مؤلفههای آن با انگیزة دبیران رابطة مثبت و معناداری وجود دارد .همچنین،
احمدی ( )4934در پژوهشی دریافت بین مدیریت دانش و بهرهوری معلمان رابطة مثبت و
معناداری وجود دارد و ابعاد مدیریت دانش قادر به پیشبینی تغییرات انگیزش شغلی است .در
ضمن ابعاد مدیریت دانش قادر به پیشبینی بهره وری نیز میباشد .مدل پیشنهادی نیز نشاندهندة
این است که ،انگیزش شغلی نتوانسته نقش واسطهای بین مدیریت دانش و بهرهوری ایفا کند.
شهالیی باقری ( )4931در پژوهشی نتیجه گرفت رابطة میزان مدیریت دانش و عملکرد شغلی
معنادار ،دانشآفرینی و عملکرد شغلی معنادار ،میزان جذب دانش با عملکرد شغلی معنادار ،میزان
سازماندهی دانش با عملکرد شغلی عدم رابطه معنادار ،میزان ذخیره دانش با عملکرد شغلی
معنادار ،میزان انتشار دانش با عملکرد شغلی معنادار و میزان کاربرد دانش با عملکرد شغلی معنادار
بود .آموزش و پرورش به عنوان اساس و زیربنای توسعههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و
سیاسی هر جامعه است ،که امروزه در اغلب کشورها به عنوان صنعت رشد قلمداد میشود
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(موسوی ،رنجبر و رنگریز ،4939 ،ص .)413همچنین ،امروزه مردم نسبت به مسائل آموزشی و
پرورشی حساسیت بیشتری نشان میدهند و بیش از گذشته شیوة عملکرد مدارس در معرض
قضاوت قرار میگیرد .با توجه به اینکه به دلیل افزایش سرعت تغییرات در محیط ،قابلیت اتکا به
تجربیات گذشته کاهش یافته ،سازمانها به خصوص مدارس برای افزایش قابلیت پاسخگویی به
تغییرات محیط ،در عین توجه به افزایش و بهبود عملکرد و انگیزش شغلی نیازمند مدیریت دانش
و ارتقای آن هستند (جورابچی و خسروی ،4911 ،ص .)44توجه به نقش دبیران تربیت بدنی و
اهمیت آگاهی آن ها از دانش روز و استفاده از آن برای بهبود بیشتر عملکردشان ضروری به نظر
می رسد و درس تربیت بدنی به خاطر ماهیت فعال آن و نقشی که در توسعة جسمانی ،روانی و
ذهنی دانشآموزان دارد ،از اهمیت ویژهای برخوردار است .با وجود این ،امروزه شاهد مشکالت
بسیاری در زمینة عملکرد شغلی پایین دبیران تربیت بدنی مدارس شهر شیراز و بیانگیزگی شغلی
آنان هستیم .بسیاری از نارضایتیها و نبود انگیزة کافی برای کار بیشتر و مؤثر و کارانبودن
فعالیتها و پائین آمدن سطح عملکرد دبیران تربیت بدنی به شیوة مدیریت مدیران به خصوص
مدیریت دانش مدیران بر میگردد،در حالی که در بسیاری از مدارس شهر شیراز شاهد هستیم که
درصد زیادی از عدم موفقیتها در رسیدن به اهداف آموزشی به نبود روحیه و انگیزه در معلمان
برمیگردد .خروج از خدمت دبیران ،باز نشستگی زود هنگام ،اتالف وقت در ساعات کار،
نشاندهندة انگیزه و عملکرد پائین دبیران تربیت بدنی شهر شیراز است ،که با پیادهسازی صحیح
مدیریت دانش میتوان این مشکالت را حل کرد .عالوه بر این ،دبیران تربیت بدنی با مشکالتی
مانند عدم همکاری برخی مدیران مدارس با اعزام تیمهای ورزشی مدرسه به مسابقات
آموزشگاهها ،کماهمیت بودن درس تربیت بدنی در نظر عامة مردم مواجهند ،که این مشکالت
عملکرد و انگیزة پایین دبیران تربیت بدنی را در پی دارد .با توجه به نیاز ارتقای بهرهوری آموزش
و پرورش شهر شیراز و همچنین ،اهمیت دبیران تربیت بدنی در ارتقای سالمت روحی و جسمانی
دانشآموزان ،هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت دانش بر انگیزه و عملکرد شغلی دبیران
تربیت بدنی شهر شیراز است.
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روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف ،کاربردی از نوع توصیفی – پیمایشی است .برای گردآوری دادهها از
پرسشنامة تطبیق یافته مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی ( )4334نقل از سلطان حسینی و موسوی
( )4934استفاده شد .سلطان حسینی و موسوی ( )4934برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی
محتوایی استفاده کردند و ضریب آلفای کرونباخ آن را  1/11به دست آوردند .این پرسشنامه دارای
 22سؤال در یک طیف پنجگزینهای لیکرت از کامالً مخالف تا کامالً موافقم نمرهگذاری شده است
و دارای چهار مؤلفة اجتماعیشدن دانش ،برونیسازی دانش ،درونیسازی دانش و ترکیب دانش
است .سؤاالت  4-4مربوط به مؤلفة برونیسازی دانش ،سؤاالت  2-42مربوط به مؤلفة ترکیب
دانش ،سؤاالت  41-21مربوط به مؤلفة درونیسازی دانش و سؤاالت  22-24مربوط به مؤلفة
اجتماعیسازی دانش است .همچنین ،از پرسشنامة انگیزش شغلی معلمان پارسا و همکاران
( )4939استفاده شد .روایی این پرسشنامه مورد تأیید و پایایی  1/34گزارش شده است .پرسشنامة
یادشده  44سؤال از طیف مقیاس چهاردرجهای لیکرت دارد .از پرسشنامة عملکرد شغلی دبیران
تربیت بدنی همتینژاد ( )4911نیز استفاده شد .این پرسشنامه از نظر روایی مورد تأیید و پایایی آن
 1/11گزارش شده است و دارای  41سؤال از طیف مقیاس پنجدرجهای لیکرت است.
پرسشنامههای انگیزش شغلی معلمان پارسا و همکاران ( )4939و عملکرد شغلی دبیران تربیت
بدنی همتینژاد ( )4911فاقد مؤلفه میباشند .در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامة
تطبیقیافته مدیریت دانش و عملکرد شغلی و انگیزش شغلی به ترتیب 1/14 ،1/31 ،و 1/14
محاسبه شد ،که نشاندهندة پایایی باالی این پرسشنامهها است و پرسشنامهها دارای روایی هستند.
جامعة آماری پژوهش حاضر شامل همة دبیران تربیت بدنی در چهار ناحیة آموزش و پرورش شهر
شیراز است که  211نفر ( 239نفر ششسالة اول و  911نفر ششسالة دوم) هستند و با روش
نمونهگیری طبقهای -تصادفی 291نفر ،با توجه به جدول مورگان به عنوان نمونة آماری انتخاب
شدند .از  291نفر نمونة آماری 444 ،نفر مقطع ششسالة اول و  443نفر مقطع ششسالة دوم بوده
اند .برای تحلیل دادهها از آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای بررسی چگونگی توزیع دادهها و از
آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه ،و مدلسازی معادالت ساختاری و ضرایب استاندارد
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مسیر برای بررسی تأثیر متغیرها استفاده شد .نرمافزارهای

SPSS

و

Amos

برای تحلیل دادهها به

کار گرفته شد.
یافتههای پژوهش
براساس بررسی توزیع فراوانی نمونة مورد بررسی 11/4 ،درصد دبیران مرد و  42/4درصد زنان
هستند .بنابراین ،تعداد زنان و مردان تقریباً برابر است و تفاوت اندکی دارند .توزیع میانگین سنی
دبیران تربیت بدنی نمونه نشان داد اکثر دبیران تربیت بدنی در ردة سنی  94تا  12سال با فراوانی
 49درصد قرار دارند و بعد از آن ردة سنی  21تا  91سال با فراوانی  24/1درصد قرار دارد ،بعد از
آن  19تا  41سالهها  43/4درصد کل را تشکیل دادند و کمترین آنها یعنی تنها  4/1درصد  44سال
و یا باالتر سن دارند.
از نظر سطح تحصیالت دبیران تربیت بدنی مورد مطالعه در شهر شیراز 2/4 ،درصد با سطح
تحصیالت دیپلم 44/3 ،درصد با سطح تحصیالت فوق دیپلم 41/1 ،درصد با سطح تحصیالت
لیسانس و  23/1درصد با سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و تنها  4/2درصد دانشجوی دکتری
بوده یا مدرک تحصیلی دکتری دارند.
اطالعات جدول  4نشان میدهد ،متغیرهای مدیریت دانش ،عملکرد شغلی و انگیزش شغلی
دارای توزیع نرمال هستند ،بنابراین ،میتوان از آزمونهای پارامتریک برای بررسی دادههای
پژوهش بهره گرفت.
جدول  .1نتایج آزمون کلموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمالبودن دادهها

متغیر

آمارة

z

ضریب معناداری

مدیریت دانش

1/134

1/41

عملکرد شغلی

1/141

1/22

انگیزش شغلی

1/144

1/111

برای بررسی تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی و انگیزش شغلی از هبستگی پیرسون
استفاده شد .نتایج نشان داد بین اجتماعیسازی دانش ،ترکیب دانش و درونیسازی دانش و
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برونی سازی دانش با عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز رابطة معناداری وجود دارد.
اجتماعیسازی ضریب تأثیر  ،1/911ترکیب با ضریب تأثیر  ،1/922درونیسازی با ضریب تأثیر
 1/934و برونیسازی با ضریب تأثیر  1/239بر عملکرد شغلی را دارند .باید گفت با افزایش هر
یک از متغیرها میزان عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز افزایش مییابد و تأثیر مثبت بر
عملکرد شغلی دبیران دارند .همچنین ،بین اجتماعیسازی دانش ،ترکیب دانش و درونیسازی
دانش با انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز رابطة معناداری وجود دارد .اجتماعیسازی
ضریب تأثیر  ،1/424ترکیب با ضریب تأثیر  ،1/94درونیسازی با ضریب تأثیر  1/411بر انگیزش
شغلی را دارند .بین برونیسازی دانش و انگیزش شغلی رابطة معنادار وجود ندارد .بنابراین ،باید
گفت که برونیسازی دانش توانایی تأثیرگذاری بر انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی را ندارد .در
نهایت ،با توجه به یافتهها در مییابیم ،با افزایش هر یک از متغیرهای مدیریت دانش بهجز
برونیسازی دانش ،میزان انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز افزایش مییابد و تأثیر
مثبت بر انگیزش شغلی دبیران دارند .به طور کلی ،مدیریت دانش بر عملکرد و انگیزش شغلی
دبیران تربیت بدنی شهر شیراز تأثیر دارد.
جدول  .2نتایج همبستگی پیرسون مدیریت دانش بر عملکرد شغلی و انگیزش شغلی پاسخگویان

متغیر

ضریب همبستگی

سطح معناداری

نتیجة معناداری

اجتماعیسازی دانش و عملکرد شغلی

1/911

1/114

معنادار

ترکیب دانش و عملکرد شغلی

1/922

1/114

معنادار

برونیسازی دانش و عملکرد شغلی

1/239

1/19

معنادار

درونیسازی دانش و عملکرد شغلی

1/934

1/114

معنادار

اجتماعیسازی دانش و انگیزش شغلی

1/424

1/142

معنادار

ترکیب دانش و انگیزش شغلی

1/492

1/114

معنادار

درونیسازی دانش و انگیزش شغلی

1/411

1/11

معنادار

برونیسازی دانش بر انگیزش شغلی

1/424

1 /3

غیر معنادار

همچنین ،جدول  9مقدار پیشنهادی شاخصهای برازش داده  -مدل را نشان میدهد .در این
جدول مقدار به دستآمده این شاخصها به وسیلة تحلیل مسیر نیز قابل مشاهده است .همانگونه
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که مشاهده میشود مقادیر متناسب شاخصهای برازش ،نشاندهندة سازگاری مناسب داده  -مدل
است.
جدول  .3میزان قابل انتظار و محاسبهشدة شاخصهای بردازش داده – مدل انگیزش و عملکرد شغلی

شاخص برازش مقدار قابل انتظار
Df
χ2
χ2 /df
GFI
AGFI
CFI
NFI
RMSEA

≥4
≤1/31
≤1/11
≤1/31
≤1/31
≥1/4

مقدار محاسبهشده در مدل
انگیزش شغلی
9
1/44
2/11
1/31
1/34
1/31
1/33
1/11

مقدار محاسبهشده در مدل
عملکرد شغلی
2
4/34
2/31
1/33
1/39
1/33
1/33
1/14

همانطور که در جدول  1مشاهده میشود ،چهار زیرمؤلفة مدیریت دانش یعنی اجتماعیسازی
دانش ،ترکیب دانش و درونیسازی دانش و برونیسازی دانش بر انگیزش شغلی دبیران ورزش
شهر شیراز تأثیر مستقیم دارند ،به عبارت دیگر ،متغیر اجتماعیسازی دانش با اثر مستقیم  1/13بر
انگیزش شغلی دبیران دارای ضریب استاندارد مستقیم است که میتوان گفت با افزایش یک
انحراف معیار در اجتماعیسازی دانش  1/13انحراف معیار انگیزش شغلی دبیران ورزش افزایش
خواهد یافت .اثر مستقیم درونیسازی دانش بر انگیزش شغلی  1/41بوده که برای این مورد نیز با
توجه به مثبت شده ضریب استاندارد مستقیم باید گفت با افزایش یک انحراف معیار در
درونیسازی دانش ،به میزان  1/41انحراف معیار انگیزش شغلی آنها افزایش خواهد یافت .بر
خالف این دو مورد ضریب اثر مستقیم برونیسازی دانش بر انگیزش شغلی  -1/11به دست آمده
است که با توجه به منفیشدن این ضریب باید گفت ،با افزایش یک انحراف معیار در برونیسازی
دانش در بین دبیران تربیت بدنی شهر شیراز ،به میزان  1/11انحراف معیار انگیزش شغلی آنها
کاهش خواهد یافت .در نهایت ،ضریب اثر مستقیم ترکیب دانش بر انگیزش شغلی  1/11محاسبه
شده است که افزایش یک انحراف معیار در ترکیب دانش دبیران تربیت بدنی به میزان 1/11
انحراف معیار میزان انگیزش شغلی آنها افزایش خواهد یافت .با توجه به ضرایب تأثیر مستقیم
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متغیرها بر انگیزش شغلی تقریباً ضعیف میباشند ،این چهار متغیر توانایی پیشبینی  91درصد از
تغییرات انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی را دارند .همچنین ،با توجه به ضریب تأثیر مستقیم
استانداردشده بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز باید گفت که بیشترین میزان تأثیر بر
عملکرد شغلی را درونیسازی دانش دارد که با ضریب تأثیر مستقیم  1/94میباشد .این بدان معنی
است که با افزایش یک انحراف معیار در درونیسازی دانش مدیران به میزان  1/94عملکرد شغلی
دبیران تربیت بدنی شهر شیراز نیز افزایش خواهد یافت .بعد از آن برونیسازی دانش با ضریب
تأثیر  1/41قرار دارد که با توجه به مثبتشدن این ضریب نیز میتوان گفت که با افزایش یک
انحراف معیار در برونیسازی دانش انجام شود به میزان  1/41انحراف معیار عملکرد سازمانی
افزایش خواهد یافت .در رتبة سوم از نظر تأثیر ترکیب دانش قرار دارد که با توجه به ضریب تأثیر
مستقیم استاندارد ،با افزایش یک انحراف معیار در ترکیب دانش به میزان  1/11انحراف معیار
عملکرد شغلی آنها افزایش خواهد یافت و در رتبة آخر اجتماعیسازی دانش قرار دارد که
ضریب تأثیر استاندارد آن منفی شده است این بدان معنا است که با افزایش یک انحراف معیار در
اجتماعیسازی دانش به میزان  1/11انحراف معیار کاهش خواهد یافت .به طور کلی چهار مؤلفه
توانایی پیشبینی  14درصد از تغییرات عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی را دارند .شکل  4مدل
تحلیل عاملی تأثیر متغیر مدیریت دانش بر انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی و شکل  2مدل
تحلیل عاملی تأثیر متغیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی را نشان میدهند.
جدول  .4میزان اثرات استانداردشده مستقیم متغیرها بر روی عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی

اثر مستقیم

.S. E

C. R

P

برونیسازی دانش

<---

انگیزش شغلی

-1/11

1/134

2/911

*

مسیر
ترکیب دانش

<---

انگیزش شغلی

1/11

1/12

2/41

*

درونیسازی دانش

<---

انگیزش شغلی

1/41

1/492

9/21

**

اجتماعیسازی دانش

<---

انگیزش شغلی

1/13

1/13

4/33

*

برونیسازی دانش

<---

عملکرد شغلی

1/41

1/421

2/13

*

ترکیب دانش

<---

عملکرد شغلی

1/11

1/11

2/92

*

درونیسازی دانش

<---

عملکرد شغلی

1/94

1/41

9/99

**

اجتماعیسازی دانش

<---

عملکرد شغلی

-1/11

1/42

2/11

*

*سطح معناداری 1/14

**سطح معناداری 1/14
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اجتماعیسازی دانش
*1/13
*1/11

R2 = 91

*1/41

انگیزش شغلی

*-1/11

ترکیب دانش

درونیسازی دانش
برونیسازی دانش

شکل  .1مدل تحلیل عاملی تأثیر متغیر مدیریت دانش بر انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی

اجتماعیسازی دانش
*-1/11
*1/11

R2 = 14

*1/94

عملکرد شغلی
*

1/41

ترکیب دانش

درونیسازی دانش
برونیسازی دانش

شکل  .2مدل تحلیل عاملی تأثیر متغیر مدیریت دانش بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی

با توجه به دادههای جدولهای  4و  2متغیر انگیزش شغلی را میتوان به عنوان متغیر میانجی
بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی قرار داد تا مدل جامعی برای پیشبینی عملکرد شغلی دبیران
تربیت بدنی شهر شیراز پیدا کرد .جدول  4تأیید مدل پیشبین را تصدیق میکند و از طرف دیگر،
با توجه به شکل  9و جدول  ،2باید گفت عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز با استفاده
از مدل مورد نظر قابل پیشبینی است .همانطور که مشاهده میشود ،عالوه بر تأثیر مستقیم
متغیرهای مدیریت دانش و انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی ،مدیریت دانش دارای تأثیر غیر
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مستقیم بر عملکرد شغلی هستند .این بدان معنا است که مدیریت دانش عالوه بر تأثیر مستقیم بر
عملکرد شغلی میتواند از طریق ایجادکردن انگیزش شغلی در دبیران تربیت بدنی ،عملکرد شغلی
آن ها را نیز تحت تأثیر قرار دهد به صورتی که با واردشدن اثر غیر مستقیم تأثیر مدیریت دانش به
مدل میزان پیش بینی متغیرها برای عملکرد شغلی به  44درصد افزایش یافت در صورتی که
مدیریت دانش بهتنهایی و  14درصد از تغییرات عملکرد شغلی را پیشبینی میکند .بنابراین،با
توجه به تأثیر غیر مستقیم مدیریت دانش بر عملکرد شغلی اکنون به اهمیت بیشتر مدیریت دانش
در بین دبیران تربیت بدنی پی برده میشود.
جدول  .5میزان قابل انتظار و محاسبه شده شاخصهای بردازش داده – مدل میانجیگری انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی

شاخص برازش

مقدار قابل انتظار

مقدار محاسبه شده در مدل

Df

-

2

χ2

-

1/44

χ2 /df

≥4

AGFI

≤1/11

4/43

≤1/31

GFI

1/33
1/19

≤1/31

CFI

1/33

≤1/31

NFI

1/33

≥1/4

RMSEA

1/194

جدول  .6میزان اثرات استانداردشدة مستقیم متغیرها بر روی انگیزه و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

مسیر
برونیسازی دانش

<---

انگیزش شغلی

- 1 /1

---

-1/11

ترکیب دانش

<---

انگیزش شغلی

1/11

---

1/11

درونیسازی دانش

<---

انگیزش شغلی

1/41

---

1/41

اجتماعیسازی دانش

<---

انگیزش شغلی

1/13

---

1/13

برونیسازی دانش

<---

عملکرد شغلی

1/11

1/111

1/111

ترکیب دانش

<---

عملکرد شغلی

1/19

-1/12

1/14

درونیسازی دانش

<---

عملکرد شغلی

1/23

1/19

1/92

اجتماعیسازی دانش

<---

عملکرد شغلی

---

1/12

1/12

انگیزش شغلی

<---

عملکرد شغلی

1/21

---

1/21
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اجتماعیسازی دانش
*1/13
*1/19
R2 = 44

عملکرد شغلی

**1/21

ترکیب دانش

*1/11
انگیزش شغلی
**1/23
*1/11

*-1/11

*1/41
درونیسازی دانش

برونیسازی دانش
شکل .3تحلیل عاملی تأثیر متغیر مدیریت دانش و انگیزش شغلی بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی

بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای پژوهش ،بین مدیریت دانش با انگیزش شغلی و عملکرد شغلی دبیران تربیت
بدنی شهر شیراز رابطة معنادار وجود دارد و از طرف دیگر ،این ابعاد توانایی پیشبینی تغییرات
انگیزش شغلی و عملکرد شغلی دبیران را دارد .متغیر درونیسازی دانش بیشترین میزان ضریب
تأثیر را بر عملکرد شغلی و انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز ایفا میکند .بین
برونیسازی دانش و انگیزش شغلی دبیران ورزش شهر شیراز رابطة معنادار وجود ندارد و
برونیسازی دانش بر انگیزش شغلی دبیران تأثیر ندارد .در نهایت ،باید گفت مدیریت دانش دبیران
عالوه بر تأثیر مستقیم دارای تأثیر غیر مستقیم بر عملکرد شغلی از طریق ایجاد انگیزة شغلی نیز
میباشد ،که نشاندهندة اهمیت مدیریت دانش و انگیزش شغلی در دبیران تربیت بدنی است.
اجتماعیسازی دانش بر عملکرد شغلی دارای ضریب تأثیر استاندارد منفی است .مفهوم
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اجتماعیسازی دانش به معنای این است که ،دبیران تربیت بدنی با یکدیگر صحبت میکنند و
دانش و تجربیات خود را توزیع و انتقال میدهند .مانند نشستها و مباحثات یک گروه ،تسهیم
دانش در بحثها و جلسات سازمانی .با توجه به این مفاهیم میتوان مفاهیم اجتماعیسازی دانش
را با تسهیم دانش برابر دانست .مفهوم ترکیب دانش ،دانش موجود را به شکل مستند یا ذخیرهشده
در رایانه با هم ترکیب شده و ارتباطشان را تعریف میکند .همچنین ،ترکیب دانش ،دستهبندی
دانشها بر مبنای فیلدهای تخصصی ،جستوجوی دانشها ،بستهسازی دانشها ،ارسال دانشهای
یک فیلد به افرادی که در آن فیلد مشغول به فعالیتاند ،نیز مطرح میکند .بنابراین میتوان مفهوم
ترکیب دانش را با مفهوم اشتراک دانش متناسب دانست .با توجه به مفهوم درونیسازی دانش،
دبیران تربیت بدنی شهر شیراز از طریق آن اطالعات خود را به کار میگیرند .به عبارتی ،بعد از
مطالعة مستندات و مطالب ،آنها را یاد گرفته و مورد استفاده قرار میدهند .مانند آموزش از طریق
خواندن ،شنیدن ،گزارش .بنابراین ،میتوان مفاهیم درونیسازی دانش با مفاهیم کاربرد دانش را
یکی دانست .برونیسازی دانش ،به مفهوم کدگذاری دانش و این که دبیران تربیت بدنی دانش
خودشان را از طریق مستنداتی مانند کتاب ،مقاله ،نامه ،گزارش و  . . . .منتقل میکند .مانند
گفتوگوی درونگروهی ،پاسخ به پرسشها است .این مفهوم با مفهوم نگهداری دانش همخوانی
دارد .با توجه به نتایج میتوان گفت مستندکردن دانش دبیران تربیت بدنی موجب انگیزش شغلی
آنها نمیشود ،زیرا دبیران تربیت بدنی برای انگیزه و تالش بیشتر از سوی مدیران به مشوقهای
پایدار و اثربخش نیاز دارند .عالوه بر این ،درونیسازی دانش به دلیل کاربرد دانش و تجربیات در
محیط کار ،کارآمدی و احساس مفید واقع شدن ،بیشترین تأثیر را بر عملکرد و انگیزش شغلی
دبیران تربیت بدنی دارد .این نتایج با نتایج پژوهشهای تانگ ،چیون و ایین چای ( ،)2142و نجمه
و تایفون ( )2149همخوان است و با پژوهش قاسمینژاد و آذری ( )4934که پی بردند بین تمام
مؤلفههای مدیریت دانش با عملکرد شغلی رابطة معنادار و مثبت وجود دارد و عملکرد شغلی
معلمان به وسیلة مؤلفههای مدیریت دانش پیشبینی میشود ،بهجز بعد اجتماعیسازی دانش
همسو است و در بعد اجتماعیسازی دانش همسو نمیباشد .در تحقیق جعفری ،جعفری و
حسنبیگی ( )4939مفاهیم اشاعه ،گسترس و ارائة دانش با مفاهیم اجتماعیسازی و ترکیب دانش
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در تحقیق حاضر همخوانی دارد .بنابراین ،تحقیق جعفری ،جعفری و حسنبیگی ( )4939در بعد
اجتماعیسازی و ترکیب دانش با تحقیق حاضر همسو است .خلق دانش ،به معنای به وجود آوردن
دانش از طریق تجربیات میباشد ،که این مفهوم با مفهوم برونیسازی دانش متناسباست .بنابراین،
تحقیق جعفری ،جعفری و حسنبیگی ( )4939در بعد برونیسازی دانش با تحقیق حاضر همسو
نمیباشد .زیرا در تحقیق حاضر بین برونیسازی دانش و انگیزش رابطة معنادار وجود ندارند.
نتایج پژوهش جورابچی و همکاران ( )4911با نتایج تحقیق حاضر در بعد برونیسازی و ترکیب
دانش همسو ،و در بعد اجتماعیسازی دانش ناهمسو است .تاکنون توجه چندانی به حفظ،
نگهداری و پرورش دبیران تربیت بدنی در شهر شیراز نشده است و بوروکراسی و تمرکز حاکم در
سازمانهای مربوطه در شهر شیراز مانع ایجاد انگیزه و عملکرد دبیران شده است .با توجه به
اهمیت و نقش دبیران تربیت بدنی در سالمت روح و جسم دانشآموزان ،پژوهش حاضر
پیشنهادهای کاربردی بسیاری را در جهت پیشرفت دبیران تربیت بدنی در مدارس شهر شیراز بیان
میکند .با توجه به اثر منفی اجتماعیسازی بر عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی پیشنهاد میشود،
دبیران را به تسهیم دانش ،روحیة همکاری و مشارکت تشویق کرد و سیستمی در مدارس برای
تبادل اطالعات و ایدهها طراحی شود .در این شرایط تشکیل شبکهها و تیم هایی برای انتقال و
مکتوب کردن تجربیات و موضوعات آموختهشدة دبیران تربیت بدنی مدارس میتواند نتیجه بخش
باشد .برای استقرار موفقیتآمیز مدیریت دانش و به دلیل ماهیت فعال و نقش تربیت بدنی در
توسعة جسمانی ،روانی و ذهنی دانشآموزان ،نیاز به تغییر نگرش و دیدگاه مسئوالن ادارة آموزش
و پرورش شهر شیراز نسبت به نقش و جایگاه دانش دبیران تربیت بدنی ،ایجاد فرصت ارتقای
دانش شغلی ،اعطای استقالل و آزادی شغلی به منظور اغتنای شغلی افراد ،بهکارگیری ابزارهای
تشویقی برای دبیرانی که عملکرد خوب ،نوآوری و خطرپذیری دارند ،اجرای برنامهریزی راهبردی
برای تسهیم و اجتماعیسازی دانش و تعریف بستههای دانش برای دبیران است .با توجه به تأثیر
مثبت اجتماعیسازی دانش بر انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز و با توجه به مفهوم
اجتماعیسازی دانش پیشنهاد میشود ،جو اعتماد در بین دبیران تربیت بدنی به وجود آید ،به
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گونهای که دبیران خطری را از جانب انتقال دانش شغلی خود به دیگر افراد احساس نکنند.
فرایندی برای حفظ و نگهداری دادهها و اطالعات شغلی دبیران تدوین شود ،تا وفاداری و تعلق
دبیران تربیت بدنی به شغلشان افزایش یابد و از خروج این افراد از مدارس جلوگیری شود.
باتوجه به اینکه افزایش ترکیب دانش موجب افزایش انگیزش شغلی دبیران تربیت بدنی شهر
شیراز میشود و با توجه به مفهوم ترکیب دانش پیشنهاد میشود ،کار گروهی به منظور حفظ،
نگهداری و انتقال دادهها و اطالعات در مدارس انجام شود .افراد دانش مدار در شرف بازنشستگی
در مدارس شناسایی شوند و مدیران مدارس برنامهای در جهت افزایش وفاداری و تعلق این افراد
تنظیم کنند .دورههای آموزشی و ضمن خدمت هم به صورت تئوری و هم عملی به طور مستمر
برای دبیران تربیت بدنی برگزار شود .با توجه به اینکه افزایش برونیسازی دانش در بین دبیران
تربیت بدنی شهر شیراز ،موجب افزایش عملکرد شغلی آنها میشود و با توجه به مفهوم
برونیسازی دانش پیشنهاد میشود ،دبیران ورزش تجربیات علمی و عملی خود را به صورت
کتابچه در آورده و مستندسازی کنند و در نهایت ،در پایان هر سال کتابچهها جمعآوری شود و به
صورت یک کتاب کامل از تجربیات تمام دبیران تربیت بدنی چاپ شود و در اختیار تمام دبیران
تربیت بدنی گذاشته شود .این موضوع بهبود عملکرد دبیران تربیت بدنی را در پی خواهد داشت.
برای حفظ و افزایش قدرت بدنی و آمادگی جسمانی و ایجاد انگیزه در دبیران تربیت بدنی،
مسابقات ورزشی بین مدارس ،تحت نظارت و پشتیبانی ادارة آموزش و پرورش شهر شیراز
صورت گیرد و امتیازات ویژه به شرکتکنندگان و دبیران تربیت بدنی برتر اختصاص یابد .با توجه
به اینکه درونیسازی دانش در بین دبیران تربیت بدنی شهر شیراز ،موجب افزایش انگیزش شغلی
آنها میشود و با توجه به مفهوم درونیسازی دانش پیشنهاد به برگزاری همایشها ،کارگاههای
آموزش و توجیهی ،گسترش شبکههای ارتباطی در درون و بیرون مدارس میشود .همچنین ،ایجاد
اجتماعات دانش با هدف برقراری تعامل بیشتر دانش و تجربهها و ارتقای سطح انگیزش و
عملکرد در مدارس نیز اثربخش است .به طور کلی ،با توجه به این که انگیزش شغلی متغیر
میانجی بین مدیریت دانش و عملکرد شغلی دبیران تربیت بدنی شهر شیراز میباشد ،پیشنهاد
میشود برای ارتقای عملکرد دبیران تربیت بدنی تسهیالتی به منظور ایجاد انگیزه در آنها در نظر
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گرفته شود ،مانند بنهای خرید ،کارتهای هدیه ،تسهیالت بانکی مناسب ،ایجاد مراکز تفریحی و
رفاهی ،قرارداد بیمهای با مراکز درمانی و پزشکی ،همچنین ،آموزشهای الزم در مستندسازی
دانش و طراحی پایگاه اطالعاتی به منظور تشویق دبیران تربیت بدنی مدارس انجام شود .امید
است ،دبیران تربیت بدنی شهر شیراز به سطح مطلوبی از مدیریت دانش دست یابند و به دنبال آن
انگی زش و عملکرد شغلی الزم را برای رسیدن به اهداف آموزشی و سالمتی دانشآموزان کسب
کنند.
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