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چکیده:
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش آموزشهای ضمنخدمت بر تکیهگاهای شغللی معلمغان بغا میغانجیگغری
تسهیم دانش انجام شده است .روش تحقیق ،توصیفی و همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری اسغت.
جامعهی آماری شامل کلیهی معلمان مقطع متوسطهی استان تهران بود که با استفاده از روش نمونغهگیغری
خوشهای تصادفی نسبی 380 ،نفر به عنوان نمونهی آماری برای مطالعه انتخاب شدند .برای گغردآوری دادههغای
پژوهش از سه پرسشنامهی استادندارد آموزشهای ضمن خدمت ابراهیمی ،پرسشنامهی تکیهگاههغای شغللی
شاین و پرسشنامهی تسهیم دانش وانگ و همکاران استفاده گردید .دادههای پژوهش با اسغتفاده از مغدلیغابی
معادالت ساختاری تحلیل شد .نتایج نشان دهندهی برازندگی مدل مفهومی و تأیید آن بغرای جامعغهی معلمغان
مقطع متوسطهی استان تهران بود .اثر مستقیم متلیر آموزشهای ضمن خدمت بر تسهیم دانش معنغیدار
و اثر مستقیم متلیر تسهیم دانش بر تکیهگاههای شللی معنیدار بود؛ اما اثغر مسغتقیم متلیغر آموزشهغای
ضمن خدمت بر تکیهگاههای شغللی معنغیدار نبغود؛ همچنغین اثغر معنغیدار و غیرمسغتقیم بغین آموزشهغای
ضمن خدمت بر تکیهگاههغای شغللی براسغا

نقغش میغانجی تسغهیم دانغش  )0/42بغه دسغت آمغد؛ بنغابراین

تسهیم دانش به صورت مستقیم و آموزشهای ضمن خدمت به صورت غیر مستقیم روی هم رفته  45درصغد
از تکیهگاههای شللی را تبیین میکنند .با توجه به یافتههای پژوهش پيشغنهاد م شغود بغراب بغاال بغردن تکیغه-
گاههای شللی معلمان ،ارتقای آموزشهای ضمن خغدمت و نیازسغنجی آنهغا و بغه دنبغال آن تسغهیم دانغش را
مورد توجه قرار دهند.

واژگان کلیدی :آموزشهای ضمن خدمت ،تکیه گاههای شللی ،تسهیم دانش ،معلمان.
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Abstract:
The purpose of this study was to investigate the role of secondary education on the teacher's job support
through mediation of knowledge sharing. The research method is descriptive and correlation is a type of
structural equation modeling. The population consisted of all high school teachers in Tehran province who
were selected by using randomized cluster sampling method (380 people) as a statistical sample. Three
questionnaires were used for collecting the research data from Abdullah Abrisham's Instructor's Instructor's
Inventory, Shane Job Support Questionnaire and Knowledge Sharing Knowledge Wang et al. Data were
analyzed using structural equation modeling. The results indicate the fitness of the conceptual model and its
confirmation for the community of high school teachers in Tehran province. The direct effect of in service
training variables on knowledge sharing was significant and direct effect of knowledge sharing on job
reliance is significant. However, the direct effect of in-service training variables on job support was not
significant. There was also a significant and indirect effect between in-service training on occupational
support based on the role of mediating knowledge sharing (0.42). Therefore, direct knowledge sharing and inservice training indirectly account for 45% of job support. According to the findings of this research, it is
suggested to consider the promotion of in-service training and the need for them to increase their knowledge
base, in order to increase their job support.
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فرصتها ،محدودیتها ،انتخابها و دستاوردهایش

مقدمه
بیشک دنیای امروز دنیای سازمانها است و

و همچنین تشخیص هدفهای مربوط به شلل و

کارگزاران این سازمانها انسانها و نیروی انسانی هر

تعیین برنامهاب براب دستیابی به این هدفها

)Moeinikia et al, 2020؛ بنابراین

 .)Soltanzadeh, 2014تکیهگاههای شللی مشوقی براب

شناسایی تکیهگاههای شللی و تمایالت کارکنان برای

خود مدیریتی افراد در شللشان است و عالوه بر این

انتخاب مسیرهای شللی خود ،یکی از مهمترین

افرادب که به شکل فعال در خود مدیریتی شللشان

اقدامات الزم برای برنامهریزی مسیر شللی است

درگیر هستند ،در تشخیص ارزش سرمایهگذارب

 .)Jafari et al, 2019تکیهگاههای شللی ناشی از

شللی خودشان موفق ترند  .)Soltanzadeh, 2014ارتقا

تمایالت درونی شخص و درک شخص در خود در

و ترقی در مسیر شللی نیازمند اطالعات اساسی و

رابطه زندگی شللی خویش است و میتواند شامل

تالشهای فراوان است ،که موفقیت آن را تضمین

باورها ،ارزشها و نیازهایی باشد که در مسیر حرکت

میکند .شاین ادعا میکند که هر شخص تنها یک

شللی شخص شکل میگیرند Ahadpoor & Behrangi,

تکیه گاههای شللی درست دارد که بعد با مقدارب

 .)2021یک شلل به تکامل زنجیرهای از تجربیات کاری

تجربهی کارب پدیدار میشود در مقابل هم فلدمن و

شخص در طول زمان تعریف میشود .بعضی از

بولینو بر این اعتقاد هستند که هر شخصی میتواند

اتفاقات شللی در عملکردها و عکسالعمل های

چندین تکیهگاه شللی داشته باشد Denziger et al,

سازمان است

کاری

قابل

پیشبینی

هستند.

تناسب

ب ین

.)2008

گرایشهای شللی اشخاص و محیط کاری باعث

ارتقا و ترقی در مسیر شللی نیازمند اطالعات

رضایت شللی و افزایش تعهد و عملکرد خواهد شد،

اساسی و تالشهای فراوان است ،که موفقیت آن را

در حالیکه نامتناسب بودن باعث نارضایتی شللی و

تضمین میکند .شاین ادعا میکند که هر شخص

تلییر شلل میشود  .)Soltanzadeh, 2014در مقابل،

تنها یک تکیهگاههای شللی درست دارد که بعد با

یکی از نکات کلیدب و ضرورب گزینش نیروب انسانی

مقدارب تجربهی کارب پدیدار میشود در مقابل هم

در هر سازمان در این است که پس از گزینش،

فلدمن و بولینو بر این اعتقاد هستند که هر

استخدام و ورود افراد جدید ،براب افراد تازه وارد،

شخصی میتواند چندین تکیهگاه شللی داشته باشد

تدابیرب اتخاذ گردد تا آنان بتوانند خود را با فرهنگ

.)Denziger et al, 2008

حاکم بر سازمان تطبیق دهند ;Atashpoor et al, 2007

روابط مثبت با دیگران براب بهزیستی فرد مهم

 .)Zahed et al, 2019سازمان نهادب اجتماعی و هدفمند

است و موجب میشود شادکامی و عملکرد بهتر در

است که اهداف خود را با روشها ،ارزشها و باورهاب

فرد افزایش یابد

خاص خود محقق میسازد .براب اینکه افراد تازه وارد

)Gharibzadeh et al, 2021؛ همچنین روابط مثبت با

بتوانند به سازمان خود در دستیابی به اهداف کمک

دیگران پیش بینی کنندهی رضایت از زندگی است

کنند ،الزم است که شیوهها  ،ارزشها و باورها یا به

 .)Diner & Bisvas, 2008راجرز در سال  1959نشان داد

سخن دیگر فرهنگ آن سازمان را بیاموزند Etebarian

پذیرش خود اشاره به رضایت از زندگی فرد دارد که

.)& Khalili, 2008

براب سالمت روان بسیار مهم است .پذیرش خود

;Moeinikia & Gharibzadeh, 2019

تکیه گاههای شللی تالشی است آگاهانه از سوب

نوعی بینش است که باعث میشود فرد در مورد

فرد براب اطالع از مهارتها ،گرایشها ،ارزشها،

نقاط ضعف و قوت خویشتن به آگاهی واقعی برسد
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)Reef & Singer, 2008؛ همچنین ،دیویس و هویت

اشتراک دانش ،بسیاری از سازمانها و مؤسسات

 )2003پذیرش خود را به رسمیت شناختند و گفتند

تخصصی ،تالش میکنند تا با استفاده از فناوریهای

سطوح پایین تر پذیرش خود با سطوح باالترب از

گوناگون بستر مناسبی را برای اجرایی مدیریت دانش

مشکالت روانی همراه است )Nel, 2010؛ بنابراین

فراهم نمایند .امروزه دانش به عنوان یکی از

بهزیستی باال

مهمترین عوامل رقابتی سازمان در عرصهی اقتصاد

هیجانات مثبت را تجربه میکنند و از حوادث و وقایع

جهانی به شمار میرود .دانش دارای کلیدی جهت

پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند؛ در حالی که افراد با

کسب برتری رقابتی محسوب میشود.

میتوان گفت ،افراد با احسا

احسا

بهزیستی پایین ،حوادث و وقایع زندگیشان

Valzak,

.)2005

را نامطلوب ارزیابی و بیشتر هیجانات منفی نظیر

در این میان یکی از مهمترین خصیصهها که

اضطراب ،افسردگی و خشم را تجربه میکنند Diner

میتواند به مدیران کمک کند مدیریت دانش است

.)et al, 2006; Deroyze & Kahaki, 2007

 .)Akhavan, 2012از جمله مسائلی که در راستای پیاده-

در دنیای موجود ،با استانداردهای متنوع خود

سازی مدیرت دانش در سازمانها وجود دارد ،مسئلهی

همواره در معرض تحوالت و تلییرات غیر قابل

تسهیم دانش درون سازمان و بین سازمانهای

پیشبینی است .الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن
بیست ویکم به عنوان عصر فرا نظریه ،هنگامی برای
انسانها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در
مقابل تلییرات آن قرن ،قدرت تحمل را داشته باشد.
تحقق این پدیدهی ایدهآل زمانی امکانپذیر خواهد
بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را
برای تلییرات آنچنانی در دنیار آیندگان آماده سازد.
این نیز مشروط به دانش و پویایی است؛ بنابر این
در هزارهی سوم اجرای مدیریت دانش ضروری شده و

متفاوت است  .)Jaberi et al, 2014تسهیم دانش عبارت
است از تعامالت میان فردی گستردهای که باعث
میشود دانش و تجربه به طور مؤثر و سازندهای توزیع
و جذب گردد .در این فرآیند پویا ،افراد با سختیهایی
مواجه میشوند؛ اما در مقابل از ارزشهای پایدار به
کارگیری دانش بهرمند میگردد  .)Shang, 2005در برخی
از سازمانها که مدیریت دانش را به عنوان راهبرد اصلی
برای بهبود مزیت سازمان خود به کارگرفتهاند ،درآغاز
مسیر پیادهسازی مدیریت دانش ،ازفناوری اطالعات به
عنوان عنصراصلی دراجرای آن نام میبرند؛ اما شمار

مؤسسات باید با برنامهریزی برای اجرای آن اقدام

قابل توجهی از پژوهشگران و صاحبنظران از فرهنگ

کنند )Chandra, 2008؛ بنابراین مسائلی از قبیل به روز

به عنوان عامل اثرگذار در اجرا و پیادهسازی مدیریت

کردن سازمان ،توانمندسازی کارکنان ،تکیهگاههای

دانش یاد میکنند .در این زمینه ،مور  )1998در

شللی سازمان و مسائلی از این قبیل ضرورت

بررسیهای خود نشان داده است که مباحث فرهنگی،

مدیریت دانش را در سازمانها الزم میدارد.

تعیین کنندهتر از فناوری اطالعات میباشد Ganavati

هدف ابزارهاب مدیریت دانش،کمک به فرایند

)& Samadi, 2012؛ بنابراین از آنجایی که فناوری مسئله

جمعآورب و تشکیل دانش گروهی به منظور در

ای همواره در حال پیشرفت و تلییر است و چنان چه

قراردادن آن به صورت اشتراکی در سازمان

در تحقیقات گذشته اشاره شده است که تکیه گاههای

است .این ابزارها میتوانند از طریق ارتباطات شبکه-

شللی از نتایج پیشرفت محسوب میشود بنابراین

اب ،انتقال فنآورانه به یک مسیر و تبدیل دانش به

مدیریت دانش باید در راستای پیشرفت و کارآفرینی

دستر

شناخت بر جریان دانش تأثیرگذار باشند Moeinikia et

 .)al, 2019با توجه به اهمیت مدیریت دانش در
سازمانها و نقش آن در تولید ،سازماندهی ،توزیع و
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در اختیار فرد قرار گیرد  .)Lavrence, 2002اگر چه گفته

روش تحقیق

میشود که فراگیرساختن دانش دارای مزایای ذاتی

اجرای این پژوهش ،توصيف

غير آزمايش ) و

است ،اما افراد تمایل چندانی برای این کار ندارد .دالیل

طرح پژوهش ،همبستگ

متعددی برای این مسئله شناسایی شده است و

ساختاری روش است .زيرا در اين پژوهش روابط

محققان که به بررسی فرهنگ میپردازند ،آن را دالیل
این امر میدانند )2004 Shien .ادعا می کندکه فرهنگ
مفهومی انتزاعی است ،اما پیامدهای آن عینی و
محسو

است وسودمندی فرهنگ تنها هنگامی

اتفاق میافتد که نتایجان قابل مشاهده باشد.
آموزشهای ضمن خدمت ،هویت اجتماعی هر سازمان
را مشخص میکند .فرهنگ مجموعه از ارزشها کلیدی
است که اعضای سازمان به طور گسترده آن را

از نوع مدل یابی معادالت

ميان متليرها در قالب مدل عل

مورد بحث قرار

میگیرد .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه
معلمان مقطع متوسطه استان تهران میباشد که
طبق آمار ارائه شده توسط آموزش و پرورش کل
استان ،تعداد این معلمان  24346نفر است .با
توجه به جامعهی آماری مذکور معلمان ،نمونهای به
حجم  380نفر با استفاده از جدول مورگان پیشنهاد
شد .در ادامه برای اطمینان بیشتر به اعتبار دادهها

پذیرفتهاند .)Tesoy et al, 2006
تحقیق حاضر بدین جهت حائز اهمیت است و

تعداد  400پرسشنامه میان نمونهی آماری توزیع

ضرورت پیدا میکند که اوال ا آموزشهای ضمنخدمت به

گردید که در این میان  375پرسشنامه به طور کامل

پیشرفت کاری فرد منتهی میشوند و از طرفی دانش

بازگردانده شد؛ بنابراین حجم نمونهی نهایی 375

به روز و اطالعات تکمیلی در حوزهی تخصص کاری در

نفر در نظر گرفته شد .جهت تجزیه و تحلیل

تر و

دادههای تحقیق از ضریب مسیر و مدلیابی

عملیتر میسازد و در نهایت میتوان گفت که به

معادالت ساختاری با کمک نرم افزارهای آماری SPSS

مستحکمتر شدن پایههای شللی و یا تکیهگاههای

 22و  Lisrel 8.8استفاده خواهد شد .برای جمعآوری

شللی میانجامد؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر در یک

دادههای تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده گردید.

آموزشهای

آموزشهای

اختیار فرد قرار میگیرد و آن را برای فرد ملمو

د ید

بررسی

اجمالی

و

کلی

ضمنخدمت

بر

تکیهگاهای

نقش

با

ضمن خدمت  ،)2014 Ebrahimiپرسشنامهی تکیه-

میانجیگری تسهیم دانش است که مدل نظری فوق بر

گاههای شللی  )2009 Shienو پرسشنامهی تسهیم

اسا

شللی

معلمان

پرسشنامههای

شامل

پرسشنامه

ذهنیت محقق طراحی و درصدد تبیین هدف

اصلی تحقیق میباشد.

دانش  )2008 Wang et alمیباشد .پرسشنامهها پس
از جمعآوری حداقل  30داده تحلیل و پایایی آنها بر
اسا

آلفای کرونباخ به ترتیب  0/73 ،0/79و  0/81به

دست آمدند؛ همچنین روایی پرسشنامهها نیز
براسا

نظر متخصصان و همچنین تحقیقات

گذشته مورد تأیید واقع گردیده است .برای جمعآوری
تحقیق و پخش پرسشنامهها به پاسخدهندگان
اطمینان داده شد که اطالعات مندرج در پرسشنامه
شکل  :1مدل نظری تحقیق محقق ساخته)

کامال ا محرمانه و صرفاا برای کار تحقیقاتی است.
مالک ورود به تحقیق نیز رضایت شخص و داشتن
روحیهی پژوهشی در فرد بوده است تا دادهها به
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صورت واقعی و به دور از اغماض شخصی جمعآوری

مقدار  )=t14/37در سطح  0/01معنیدار است .اثر

گردند.

مستقیم متلیر آموزشهای ضمن خدمت بر تکیه-
گاههای شللی  )0/37و با توجه به مقدار )=t1/81

یافتههای تحقیق
در تحقیق حاضر آمار توصیفی جامعهی مورد

معنی دار نیست .اثر مستقیم متلیر تسهیم دانش
بر تکیهگاههای شللی  ) 0/47و با توجه به مقدار

مطالعه به قرار زیر است:
در این تحقیق بعد از جمعآوری دادهها و
برآوردهای بدست آمده ،نتایج حاکی از این است که در

 )=t2/26در سطح  0/01معنی دار است.
جدول  :)2برآورد ضریبهای اثر غیرمستقیم آموزشهای ضمن خدمت بر تکیه-
گاههای شللی با میانجیگری تسهیم دانش

بخش توصیفی از میزان  375نفر نمونهی آماری

متلیرها

 157نفر معادل  42درصد) مرد و  218نفر معادل
 58درصد) زن بودهاند؛ همچنین در این بین میزان
متأهالن با  314نفر معادل  83درصد) بیشتر از

پارامتر

واریانس

استاندارد

تبیین

شده

شده

**0/42

0/45

اثر غیرمستقیم آموزشهای ضمن خدمت بر تکیه
گاههای شللی با میانجی گری تسهیم دانش

مجردین بوده است .در بحث تحصیالت نیز
بیشترین مدرک تحصیلی در بخش کارشناسی با
 217نفر معادل  57درصد) و کمترین در بخش دکترا
با  15نفر معادل  4درصد) بود .اکثر معلمان با

همانگونه که در جدول  )3مشاهده میشود ،اثر
غیرمستقیم آموزشهای ضمن خدمت بر تکیه-
گاههای شللی برابر با  0/42در سطح  0/01معنیدار
است .با توجه به اینکه این اثر غیرمستقیم از راه

سابقه کار باالتر از  10سال  44درصد) بودند.
در این پژوهش براب بررسی اثرهاب مستقیم و
غیرمستقیم متلیرهاب آموزشهای ضمنخدمت،
تکیهگاهای شللی و تسهیم دانش معلمان بر
یکدیگر و هم چنین ،آزمون سؤال اصلی پژوهش از
روش تحلیل مسیر استفاده شده است .در ضمن ،در
این پژوهش بررسی هم زمان فرضیهها در چارچوب
مدل اولیه انجام میگیرد و در نهایت ،مشخصههای
برازندگی مدل و نمودار مدل برازش شده آورده

تسهیم دانش انجام میگیرد ،میتوان گفت که این
متلیر نقش واسطهای را در میان آموزشهای
ضمن خدمت و تکیهگاههای شللی ایفا میکنند .از
دیگر ویژگیهای تحلیل مسیر مقایسه اثرهاب کل
متلیرها بر یکدیگر ،مقایسهی اثرهاب مستقیم با
اثرهاب غیرمستقیم و همچنین ،اندازهگیرب میزان
واریانس تبیین شده هر کدام از متلیرهاب درونزا به
وسیلهی مدل است .بر این اسا

مقدار واریانس

تبیین شده متلیرها بر تکیهگاههای شللی  45درصد

میشود.

گزارش شده است.

جدول  :)1برآورد ضرایب اثر مستقیم
متلیرها

پارامتر

t

وضعیت

استاندارد شده
اثر آموزشهای ضمن خدمت بر

**0/91

14/37

تائید

اثر آموزشهای ضمن خدمت بر تکیه

0/37

1/81

رد

اثر تسهیم دانش بر تکیه گاههای

**0/47

2/26

تائید

تسهیم دانش

گاههای شللی

شللی
**P<0/01

با توجه به جدول  )1اثر مستقیم متلیر آموزشهای
ضمن خدمت بر تسهیم دانش  )0/91و با توجه به
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جدول  :)3شاخصهای برازش الگوی آزمون شده پژوهش
X2/d.f.

GFI

CFI

AGFI

PNFI

RMSEA

3/78

0/92

0/93

0/84

0/75

0/065

با توجه به مشخصات نکویی برازش که در جدول
 )3گزارش شده ،برازش مدل پیشبینی تکیهگاههای
شللی در سطح خوبی است و این مشخصهها حاکی
از همسویی مدل برازش شده با جامعهی نظری

با مدیریت و تسهیم دانش پرداخته و اگرچه به طور
مستقیم به بررسی مؤلفههای به کار رفته ضمن
خدمت این تحقیق نیست؛ اما نتیجه میگیرد که در
سازمان مورد مطالعه مدیریت آموزش در سطح
نامطلوبی قرار دارد؛ همچنین بین مدیریت آموزش و
مؤلفههای آن با مدیریت و تسهیم دانش رابطهی
معنیدار و مستقیم وجود دارد و تأثیر مدیریت

پژوهش است.

آموزش بر تسهیم دانش صرفاا از طریق مولفه
تحلیل نیازهای آموزشی و آموزش توجیهی اعمال

بحث و نتیجه گیری
در دنیای در حال تلییر کنونی ،ضرورت آموزش و

شده است )2012 Kardwso et al .در بررسی عوامل

ارتقای مستمر آن در سازمانها و نهادها به دالیل

کلیدی مدیریت و تسهیم دانش در سازمانهای

.)Rabiei et al, 2012

اجتماعی و اقتصادی به طور مستقیم اذعان دارد که

آموزش کارکنان به عنوان کلید طالیی توسعهی هر

آموزش به عنوان یکی از متلیرهای اصلی برای

سازمان ،یکی از عوامل اصلی و ارکان مهمی است که

موفقیت در کاربرد رسمی و غیررسمی تسهیم دانش

سازمان را به پویایی و نهایت کارایی و اثربخشی

در نظر گرفته شده است .در تحقیق دیگری Emili,

میرساند و این مورد امروزه در سازمانها بهعینه

 )2016 Naderi & asarzadehدر تحقیق خود به این

مشاهده شده و بیشترین اهمیت را دارا است؛ اما

نتیجه رسیدند که رابطهی همبستگی مستقیم و

سؤال اصلی اینجاست که آیا این آموزشها در حین

مثبتی وجود دارد؛ همچنین آموزش ضمن خدمت

خدمت به نفع سازمان و معلمان است یا نه؟ به

مؤلفههای تسهیم دانش اثرگذار است.

فراوان پرداخته شده است

عبارت دیگر آیا آموزشهای ضمن خدمت در کارایی و

مطابقت دیگر این تحقیق با کاربرد یکسان از مدل

اثربخشی سازمانها نقش دارند و میتوانند عملکرد

مدیریت تسهیم دانش نیومن در این تحقیق با

سازمان و افراد را باال ببرند؟ لذا پژوهش حاضر

تحقیق  )2012 Akhavan & Izadi Moghadamاست

درصدد بررسی نقش آموزشهای ضمنخدمت بر

که آنها با در نظرگرفتن ویژگیهای سرمایهی

تکیهگاهای شللی معلمان با میانجیگری تسهیم

انسانی از قبیل دانش ،مهارت ،ابتکار و توانایی انجام

دانش در بین معلمان است .نتایج نشان میدهد که

کار با فرایند مدیریت دانش اذعان داشتند که رابطهی

آموزشهای ضمن خدمت نقش مؤثرتری در تسهیم

مثبت و قوی در این مؤلفهها با مدیریت و تسهیم

دانش در بین معلمان داشته است .روی هم رفته

دانش برقرار است؛ همچنین سرمایه انسانی با خلق

آموزشهای ضمن خدمت موجب افزایش فرهنگ

سازماندهی ،انتشار و به کارگیری دانش به عنوان

سازمانی ،تعهد معلمان و همکاری بین معلمان به

ابعاد فرآیند مدیریت دانش رابطهی مثبت و معنی-

عنوان مؤلفههای اساسی تسهیم دانش میشود.

دار دارد .با وجود آنکه )2012 Hasani Moghadam

مقایسهی نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات پیشین

مستقیم به بررسی رابطهی آموزش ضمن خدمت

بیانگر تأیید این نتیجه با یافتههای ذکر شده است؛ از

نپرداخته هم مؤلفههای افزایش مهارت ،دانش و

جمله تحقیقات مرتبط  )2010 Khamedaکه در

نگرش که مدنظر اهداف آموزش ضمن خدمت بوده

تحقیق خود به بررسی رابطهی بین مدیریت آموزش

با ضریب همبستگی چندگانه رگرسیون ،نشانگر این
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بود که حدود  32درصد از تلییرات عمل کرده

عقایدشان مشترك میشود و یا از تواناییهای

سازمانهای مزبور را میتوان به تلییرات دانشی و

همدیگر آشنایی به دست میآورند؛ در نتیجه،

مهارتی کارکنان نسبت داده و در میان اجزای سرمایه

قصدشان براى تسهیم دانش افزایش مییابد.

انسانی یادگیری و آموزش بیشترین تأثیر مثبت و

نتایج نشان داد که آموزشهای ضمن خدمت

معنیدار را دارد؛ همچنین نتایج تحقیقات Kamsiria

نتوانسته است در افزایش تکیهگاههای شللی

 )2011 Jazani ،)2010 Har et al ،)2011و Ghazipoor

معلمان نقش داشته باشد .به عبارت دیگر ،تکیه-

 )2012با تحقیق حاضر همسو بوده است.

گاههای شللی معلمان و همچنین شناخت پیدا

 )2011 Mathnoo et alنیز آموزش ضمن خدمت را

کردن آنان از خودشان به ساعات آموزش ضمن

به عنوان فعالیتی اساسی جهت تسهیل دانش در

خدمت ربطی ندارد که این نتیجه با با تحقیق Zareei

نظر گرفته است .با در نظر گرفتن نتایج تحقیقات

 )2006 Matinهمخوان است .این نتیجه مهم ممکن

ذکر شده ،میتوان چنین استنباط کرد که پیاده سازی

است به دالیل مختلفی در بسیاری از سازمانهای

تسهیل دانش در سازمان بدون ارائه آموزش کافی به

دولتی کشور ما رخ دهد .ممکن است چون در کشور

معلمان محقق نخواهد شد .سیستمهای آموزشی

ما دورههای آموزش ضمن خدمت برای کلیه

کوتاه مدت و بلند مدت اعم از دانشگاهی و

سازمانها به یک صورت تعریف شده است دلیل این

الکترونیکی میتوانند در امر آموزش مثمرثمر واقع

نتیجه باشد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد تا نیازسنجی

گردند و معلمان را با دانش ،مهارت ،تجربه و خبرگی

ای در زمینهی آموزشهای ضمن خدمت معلمان

بیشتری برخوردار سازند که در این صورت توانایی

صورت گیرد و براسا

آن آموزشها اجرا گردند.

بیشتری در خلق و کاربرد دانش دارند و از تجربیات

در بررسی رابطه غیرمستقیم بین آموزشهای

کاری ارزشمندتری نیز برخوردارند که میتواند تسهیل

ضمن خدمت با تکیهگاههای شللی براسا

نقش

کننده اقدامات دانشی در سازمان باشد.

میانجی تسهیم دانش این مورد تأیید گردیده است؛

از نتایج دیگر تحقیق حاکی از این است که تسهیم

بنابراین آموزشهای ضمن خدمت موجب باالرفتن

دانش نیز بر تکیهگاههای شللی مؤثر واقع شده

تکیهگاههای شللی از طریق تأثیرگذاری بر تسهیم

است؛ به عبارت دیگر با بهکارگیری تسهیم دانش در

دانش صورت گرفته است.

میتوان بر تکیهگاههای شللی معلمان

تجربه نشان داده است که افراد مطلع و کاردان

مدار

افزود؛ لذا هرچه دانش و اطالعات معلمان باال رود،

غالباا دوست دارند تا تجربیات و تخصص خود را به

خودآگاهی آنان و اعتماد به نفسشان نیز افزایش

دیگران انتقال دهند؛ برای درک این نکته تنها کافی

پیدا میکند .در تأیید این نتیجه میتوان به تحقیقات

است به صحبتهای آنها پس از ساعت کاری گوش

Wang et ،)2015 Akhavan et al ،)2015 Mahdavi et al

دهند و همچنین با استفاده از آموزشهای مورد نیاز

 )2011 alو  )2013 Kasim et alهمخوانی دارد .این

آنان را با پیشرفت روشهای نوین همسو سازند؛ اما

نتایج نشان میدهد که سازمانها باید تالش بیشترى

غالباا موانعی در محیط کاری وجود دارد که این

در جهت ایجاد تمایل و توانمندساختن کارکنان خود

سرشت طبیعی آنها را دلسرد میکند درک این

براى به اشتراكگذارى دانش انجام دهند؛ هرچه

موانع و شناخت انگیزشها و محرکهای فردی،

کارکنان از تمایل قوىترى نسبت به رفتار تسهیم

اولین قدم به سوی اجرای تلییرات در صحنه کاری

دانش برخوردار باشند ،نسبت به هم احسا

است در این مقاله به برخی از پیشنهادات جهت

همدلى بیشترى میکنند و ارزشها ،باورها و

اجرای این امر اشاره شد .باید به این نکته توجه
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 رهبرانی را برای هدایت تسهیم،تعهد ایجاد نمایند

 رویکردهای،داشت که برای موقعیتهای متفاوت

.دانش تربیت نمایند

مختلفی نیر مناسب خواهند بود اما یک چیز واضح

 غیر منصفانه است که،با وجود تمامی این نکات

است؛ مدیران میتوانند فرهنگسازی و رفتارهای

فرض کنیم نتیجه این تلییرات در مدت زمان کوتاهی

 بهگونهای که تسهیم دانش،فردی را تلییر دهند

در سازمان قابل مشاهده خواهد بود؛ عالوه بر

پیش از احتکار آن به یک هنجار در سازمان تبدیل

، زمان مورد نیاز است تا هنجارها،فرهنگ گروهی

:گردد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد

 نگرشها و باورهایی که محرک فرهنگ،ارزشها

افرادی که دانش خود را به اشتراک میگذارند به

تسهیم دانش در سازمان هستند اصالح شوند برای

 عوامل، اعتماد را در سازمان توسعه دهند،کار گیرید

 مدیران باید از یک برنامهی زمانی،اجرای تلییرات الزم

 از افرادی که دانش خود را با،انگیزشی را متنوع سازند

پیروی کنند تا اطمینان حاصل نمایند که تلییرات

 برای، قدردانی کنند،دیگران به اشتراک میگذارند

منجر به ایجاد مشکالت بیشتر برای واحد نخواهد

 در سازمان، سازماندهی مجدد نمایند،تسهیم دانش

.شد
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