
 

 

 

رهبری توانمندساز و نگرش نسبت  ، رابطه ساختاری بین جو تیمی

 به تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش

 2نادی محمدعلی، 1احمدیفرخنده 

 شناسیمطالعات دانش 

 31تا   1ص ،  98 پاییز، 20شماره  ، ششمسال 

 08/98/ 03تاریخ دریافت: 

 09/98/ 13تاریخ پذیرش: 

 چکیده
رهبری توانمندساز و نگرش نسبت به تسهیم دانش ،  بین جو تیمی   هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ساختاری

ش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه دبیران زن شاغل در دوره   با رفتار تسهیم دانش بود. رو 

بر  که  دادندی ماصفهان تشکیل  شهر  وپرورشآموزش  گانهششدخترانه نواحی  هاییرستاندب دانشگاهی پیش

انتخاب    هاآنای از بین  تصادفی خوشه  گیرینمونه  نفر به روش  189(  1970مورگان )جدول کرجسی و    اساس

  رهبری توانمندساز،  (2005همکاران )باک و  جو گروهی    یهاپرسشنامه از    هادادهگرداوری    منظوربه شدند.  

( و نگرش نسبت به تسهیم دانش باک 2007همکاران )دانش هسو و   رفتار تسهیم،  (2000همکاران )آرنولد و  

آماری در علوم اجتماعی  افزارمنر ها با استفاده از بسته داده وتحلیلتجزیه( استفاده گردید. 2005همکاران )و 

بر رفتار  جو گروهی نشان داد که    هایافته انجام شد.(  smartPLS)  ی جزئمربعات    افزار حداقلنرم  و   22نسخه  

نگرش به تسهیم دانش بر تسهیم دانش   واسطهبهغیرمستقیم و  طوربهمستقیم اثر دارد ولی  طوربهتسهیم دانش 

ساز    تأثیر توانمند  رهبری  همچنین  دانش    طوربهنداشت.  تسهیم  رفتار  بر  ولی    تأثیرمستقیم   واسطهبهداشت 

هرچند رهبری توانمندساز بر نگرش به تسهیم دانش ، نگرش به تسهیم دانش بر رفتار تسهیم دانش اثر نداشت

رهبری توانمندساز و نگرش نسبت ،  روابط بین جو تیمی   مدل ساختاریوه  (. بعالP<001/0داشت )اثر مستقیم  

 رفتار تسهیم دانش از پایایی ترکیبی باالیی برخوردار بود.  بر پیشایند عنوانبهبه تسهیم دانش 

 ه تسهیم دانشنگرش نسبت ب ،  سازرهبری توانمند ،  رفتار تسهیم دانش ،  جو تیمی   : ی کلیدی ها واژه 
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2.  ایران.، اصفهان، )خوراسگان(  واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اسالمیشناسی، رواندانشیار دانشکده علوم تربیتی و 
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 مقدمه
محیط   دانش  وکار  کسبدر  رقابتی    عنوانبهکنونی  مزیت  ایجاد  برای  قابلیت کلیدی  یک 

 هاسازمان  ازآنجاکه  (.1395،  و همکارانکارگر شورکی  است )مطرح    هاسازمانپایدار در  

دارای این قابلیت    ییهاسازمان،  (2017،  1آرپاکی بخشند ) بهبود  را خود کارایی دارند نیاز

از یک واحد سازمانی به واحد    و درنتیجهبتوانند دانش را از فردی به فرد دیگر    هستند که

 تربیت و تعلیم خطیر وظیفه آموزشی که هایسازمان(.  2002،  2هانسندهند )دیگر انتقال  

 و جامعه موردنیاز افته یتیترب انسانی نیروی آن  محصول،  هستند دار عهده را جامعه  افراد

 دانش باید تسهیم کارگیریبه،  هاسازمان سایر با مقایسه در ازآنجاکهاست و   هاسازمان سایر

نصیریان ثمرین  )  ابدییمهمیت  اگیرد فرایند تسهیم دانش   قرار موردتوجه  بیشتری جدیت با

  راستای   در  همدیگرهمکار به    عنوانبه  افراد  که   است فرآیندی  دانش  (. تسهیم 1394،  و ستاری

،  انیری و من مرتضوی کنند )می کمک رشد روح جمعی منظوربهمشترک و  یهاهدفتحقق  

فردی1394 وقتی  این   کندمی  تسهیم  را  خود   دانش   (.    شخص ،  فرد  آن  که  است  معنی  به 

  بهتر  را  خود  موقعیت  او  تا  کندمی  راهنمایی   خود   افکار  و  بینش ،  دانش  از   استفاده  با  را  دیگری

  کاربرد،  شده  تسهیم  دانش   هدف  از  باید  کندمی   تسهیم  را  خود  دانش   که  فردی  عالوهبه.  ببیند

باشد    داشته  اطالع  دانش  گیرنده   فرد  اطالعاتی   یهاشکاف  و  نیازها  از  همچنین   و  آن

ایجاد   تسهیم رفتار  (  2006)4فوى  ازنظر(.  2019،  3و همکاران   پانین هولو)   در   سهولت   دانش 

  ی ندها یفرا  و  محصوالت،  هادهیا  به  رســیدن  براى  دانش   گذاریاشتراک  به  طریق  از  یادگیرى

مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یک فرد  هایفعالیتکلیه   ( و2006، 5لیندسی ) استفادهقابل

  تسهیم   . رفتار (2019،  6ایسو ماتئو و همکاران)  گراستیدگروه یا سازمان  ،  یا سازمان به فرد

پیچیده ولی    عنوانبهدانش   پایه،  آفرین ارزشیک فرآیند  و    های استراتژی  از  بسیاری  بنیاد 
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معیار    ترین مناسببه نظر    (.2019،  1سالونکه و همکاران است )  شده   بیان  هاسازمان  مدیریت

به   ارتقای  نقش    هایاستراتژی،  دانش   گذاری اشتراکبرای  و  بر جو  مبتنی  است که  نرمی 

است سازمانی  خاص  واحد  همکاران )هالشگر  رهبری  بارتول 2009،  2و  و  سریواستاوا  ، 3؛ 

  تعهد   احساس  که  محیط کارشان   کارکنـان در  های ارزش  و  احـساسات ،  تـصورات(.  2006

  تحت   و  شود یم   شامل  نیز  را  وفاداری   و   نفس اعتمادبه،  تعلـق  و  اعتمـاد  حـس،  گروه  بـه  نسبت

  در   های افـرادقوانین سازمانی حاکم و ویژگی،  ماننـد فضای فیزیکی   مختلفـی  عوامل  تأثیر

( و فقط بر رویکرد فرد در مورد  2000،  4سیاست )آلجو گروهی    ردی گیم  قـرار   کـار  محـیط

دانش واقعی را نیز    گذاریاشتراکبلکه رفتار به  ،  گذاردنمی  تأثیردانش    گذاری اشتراکبه  

می )تسهیل  پیرلوکند  حاجی  ضیائی  و  زاده  گروهی  (.  1392،  تقی  بر  جو  بارزی  شکل  به 

گذارند. به همین دلیل جو مطلوب  می  تأثیرادراک فردی/ باورهای هنجاری و کاربرد فناوری  

 5لیانگ شود )دانش ترغیب    گذاریاشتراکتواند محیطی را خلق کند که در آن به  تیمی می

همکاران رهبری2010،  و  رفتارهای  بین  در  رهبر  ،  (.  توانمندساز    طور بهرفتارهای 

بوده    مؤثر  داوطلبانه و خودآگاه دانش   گذاریاشتراک،  بر استقالل کارکنان  ایمالحظهقابل

  ی در توانمندساز(.  1997،  6بنیس و تاونسنداست )را رقم زده    است و استقالل باالی کارکنان

انتقال قدرت یا اختیار  ،  ساختار شغل،  ادراک و تعهد،  عواملی چون انگیزش درونیکارکنان  

  عنوان به توانمندسازی،  (. بنابراین 2001،  7رابینزاست ) اطالعات به کار رفته    و تسهیم منابع و

) کنندهتسهیل پیرلورفتار  ضیائی حاجی  و  زاده  استهاروش   شامل  ( و1392،  تقی    که   یی 

بنابراین نقش  ؛  دهندتوسعه میسازمان و نیروی انسانی    وریبهرهجهت    در را    کارکنان قابلیت  

توانمندساز   اقدامات  برای  زمینه  ایجاد  )سازمان  همکاراناست  و  اگرچه  1388،  مظفری   .)

توانمندسازی طرز تلقی و ادراک کارکنان درباره نقش خویش در شغل و سازمان است و  

مـــدیران میاین کاری نیست که   اما  انجام دهند  باید برای کارکنان  بستر و مدیران  توانند 

 
1. Salunke et al. 
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(.  1998،  1کانونگو   و کنگر  آورند ) الزم برای توانمندتر شدن کارکنان را فراهم    یهافرصت

مفهوم   امروزه  اساس  این  به    توانمندسازیبر  اختیار  تفویض  و  قدرت  اعطای  به  محدود 

مهارت و ،  آن کارکنان با فراگیری دانش   موجببهکارکنان نیست بلکه فرآیندی است که  

 (. 2009، 2سوگه )انگیزه قادر به بهبود عملکرد خود هستند

  کارکنان   خودکارآمدی  افزایش   به  قادر  مدیران،  سازمانی  تارساخ   توانمندسازی  در

 سازمان   (. اعضای2000،  همکاران   و  3آرنولد)  هستند  خود  محیط کاری   بر  کنترل  و  سازمان

به  کافی   انگیزه،  سازمان  مدیر  عادالنه  رفتار  دیدن  با خواهند    برای  دانش  اشتراکگذاری 

  دانش  تواندی م  او .  گردد  واقع  مؤثر  نیز  آنان  دانش   تسهیم  رفتار  افزایش   در  تواندیم  که  داشت

 گروهبگذارد. با علم به اینکه اعضای    اشتراک  به   دانش   تسهیم  از   حمایت  نشانه  به   را  خود

با احتمال  ، ها و اطالعاتشان منصفانه رفتار کننددر مشارکت ایده  هاآنانتظار دارند تا رهبر با 

خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند  فرد ربهمنحصهای شوند تا دادهبیشتری ترغیب می 

 (. 2006، سیرویستاوا و بارتول)

 بین  دانش  تسهیم های آموزشیمحیط در که معتقدند (2013همکاران ) و  4وود فول

نمی چندان افراد و  ماهیتاً هاآن اغلب دانشی فرهنگ زیرا،  افتداتفاق  هسو  فردگراست. 

( که  2007همکاران  داشتند  بیان  به    ترین بزرگ(  در    تمایل ،  دانش   گذاریاشتراکچالش 

 بر افراد منفی یا مثبت هاینگرشکه   معتقدند مختلف )رویکرد( فرد است. پژوهشگران

؛ 2012،  همکاران و6؛ هوف2013،  همکاران و  5)تانوس دارد نقش  آنان  دانش  تسهیم رفتار 

 بروز ساززمینه مثبت  نگرش درواقع(.  2008،  8؛ یانگ 2012،  همکاران و ؛ صبا2010،  7بهنک 

  فرصتهای   ایجاد  باعث  ( و1392،  و همکارانسلیمی  شد ) خواهد دانش  تسهیم رفتار و ظهور 

 فراهم  سازمان  و  افراد  برای  بیشتری  موفقیت  و  شده  سازمان  فضای  در  نوآوری  خلق  و  جدید

 
1. Conger & Kanungo 
2. Savage 
3. Arnold 
4. Fullwood 
5. Thanos 
6. Hooff 
7. Behnke 
8. Yang 
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  شود   تسهیم  دیگران   با  مؤثری  طوربه  نتواند  افراد  ذهن  در   نهفته   دانش   اگر،  طرفی  از .  کند

  نگرش   دیگرعبارتبه  .دهدیم  دست  را از  خود  کارایی  و  شده  کمرنگ  فرد  ذهن   در  تدریجبه

و  پور  )  ستارفتار    یکنندهتعیین   خود  نوبهبه  نیز  آن  که  است  رفتاری  نیت  کنندهتعیین 

،  ( دریافتند که ارتباطات اجتماعی مبتنی بر اعتماد2007)  1همکاران(. هسو و  1392،  رتضویم

به    تأثیری  مورد  در  فردی  رویکرد  بر  و    گذاری اشتراکبرجسته  دارند    های گروهدانش 

باک دارند )  تأکیدمنطقی    پذیریریسکآزاد اطالعات و    ی هاان یجر،  نوآوری بر یادگیری

فقط بر رویکرد فرد در مورد جو گروهی رود که انتظار میبنابراین این  ؛ (2005، و همکاران

به  ،  نگذاردتأثیر  دانش    گذاریاشتراکبه   رفتار  نیز    گذاریاشتراکبلکه  را  واقعی  دانش 

 .کندیمتسهیل 

 جزء  کارکنان به توانمندسازی پرداختن  که دهندیمنشان   مدیریت و رهبری مطالعات

 انگیزاننده رفتار تسهیل  عنوان به وانمندسازیت،  بنابراین  است. مدیریت اثربخشی اصلی

 (. 1392، تقی زاده و ضیائی حاجی پیرلواست ) شده تعریف

  اطالعاتشان و    هادهیادر مشارکت    هاآنانتظار دارند تا رهبر با    گروهبا علم به اینکه اعضای  

کند رفتار  ترغیب  ،  منصفانه  بیشتری  احتمال  اطالعات    شوندیمبا  با  فرد منحصربهتا  را  شان 

 (2013همکاران ) و وود فول  (.2006،  سیرویستاوا و بارتولبگذارند )دیگران به اشتراک  

 و فردی  پیشرفت و رشد در اساسی عامل عنوان به سازمانی این تسهیم دانش  معتقدند که

 تسهیم به افراد نگرش ازجمله مختلفی شناختیروانو   فردی عوامل تأثیر تحت،  سازمانی

 دانش  تسهیم رفتار  ازجملهرفتارها   و ظهور بروز ساززمینه هانگرش درواقعاست.   دانش 

 (. 1392،  و همکارانسلیمی بود ) خواهد

بسترها  ،  هارساختیز،  بررسی وضعیت کنونی اشتراک دانش   هدف  با  (1386فر )خاتمیان  

در    گذاریاشتراکبه    ی هاوهی شو   نشان    یها کتابخانهدانش  رضوی  قدس  که آستان    داد 

  همچنین.  استبه نسبت مناسب    هادر کتابخانهاشتراک دانش    زیرساختیوضعیت    طورکلیبه

پژوهش نشان داد که از میان    یهاافتهی،  در رابطه با عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش 

 
1. Hsu et al. 
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ی شرکت در  نبود زمان و وقت کافی برا،  بر اشتراک دانش   مؤثرعوامل فردی و سازمانی  

بازدارنده و   عنوانبهاشتراک دانش    هایفعالیت ایجاد ارتباط و کسب  ،  کسب دانش   عامل 

اجتماعی مسئولیت،  وجه  اعتماد سازمانی  ،  احساس  و  بین کتابداران  عوامل    عنوان بهاعتماد 

شدند. شناخته  دانش  اشتراک    بین  در  تیمی  فعالیت  که  داد   نشان  (1387)  مانیی سل  مشوق 

،  همکاری ،  دادن  اهمیت،  احترام،  صراحت،  اعتماد  با  رابطه  در،  دانشگاه  آموزشی  هایگروه 

  قرار  نامناسبی  وضعیت   در  گروه  همبستگی کاری   و  اختیار،  نفوذ   و  پرمحتوا  قدردانی   و  پاداش

ابوالقاسمی   پژوهش   توانمندساز یها سمی مکان نقش بررسی ( که1390)  و همکاراندارد. 

 رجایی بوده شهید دبیر تربیت دانشگاه  در دانش  مدیریت فرآیندهای استقراردر   سازمانی

و فناوری ،  سازمانی توانمندساز یهاسمی مکان بین  رابطه،  داد  نشان است  اطالعات 

،  سمی مکاناین سه   میان از و معناداراست و مثبت دانش  مدیریت فرآیندهای با سازمانیفرهنگ

فرآیندهای در را سهم بیشترین  ترتیب  به سازمانیفرهنگ و اطالعات فناوری  استقرار 

و  جو گروهی  اثر  در پژوهش خود    (1391)  و همکاران  زاده  یهاد  .اندداشته دانش  مدیریت

اساس مدلی   بر این  دادند.قرار  موردبررسی رهبری توانمندساز را بر رفتار تسهیم دانش افراد 

  واسطه بهو رهبری توانمندساز  گروهی    جوکه    نشان داد  هاافتهیکه    دانش ارائه   ای تسهیمبر

  طور بهجو گروهی  دهند و همچنین  قرار می  تأثیررفتار تسهیم دانش افراد را تحت  ،  نگرش

مدل  (  1391)  یشیپوردروی عل  .دهدیمقرار    تأثیرمستقیم نیز رفتار تسهیم دانش افراد را تحت  

نمود و دریافت    ارائه را  آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی    هایگروهبر تسهیم دانش    مؤثرعوامل  

 تأثیر دانش بر تسهیم دانش درون و مابین گروهی    مستندسازیاعتماد به مدیریت از طریق    که

بر تسهیم دانش    مؤثرتکنولوژیک و ادراک حمایت سازمانی از عوامل    های توانمندیدارد.  

گروهی   هماندبودهمابین  و    انگیزشی  های روش  چنین.  دانش    یرمادی غمادی  تسهیم  بر 

 مؤثرارائه مدل عوامل  ( به  1391)  یآبادو دولت  . علیپور درویشیاندداشته  تأثیر  یگروهدرون

رفتار   تئوری  اساس  بر  پزشکان  دانش  تسهیم  قصد    هایبیمارستاندر    شدهیزی ربرنامهبر 

نگرش بر قصد    تأثیرکه  پرداختند و دریافتند    آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی 

شده بر درک  هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار    تأثیراما  ؛  استمعنادار و مثبت  ،  تسهیم دانش 

بر نگرش مثبت و معنادار ارزیابی شد و    ی هنجارهای ذهن   تأثیرنشد.    دیی تأقصد تسهیم دانش  
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  تأثیرنگرش برقصد تسهیم دانش    گریمیانجیبا    غیرمستقیم  طوربهذهنی    هنجارهای  درنتیجه

بررسی   ( در1392)  یمرتضوو    پور  .دارند با هدف  ،  اعتماد  گانهسهنقش عوامل    پژوهشی 

روابط متقابل بین فردی و توانمندی مدیر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش پرستاران  

دار اثر  معنی  طوربهبر تغییرات رفتار مبتنی بر تسهیم دانش    گانهسهکه عوامل    نیز نشان دادند

  (1393همکاران ). سلیمی و استو نگرش نسبت به تسهیم دانش نیز متغیر میانجی    گذاردیم

توانمندسازی  به   رابطه  تجربی  دانشجویان    شناختیروانمطالعه  دانش  تسهیم  رفتار  بلوغ  و 

و رفتار تسهیم    شناختیروانبین توانمندسازی داختند و دریافتند که  پر  دکتری دانشگاه شیراز 

توانمندسازی  و  دانش   دکتری    شناختیروانبین  دانشجویان  در  دانش  تسهیم  به  نگرش  و 

تسهیم    تأثیر(  1394)  و همکاران. کشاورزی  دانشگاه شیراز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد

تسهیم دانش    کردند و دریافتند که  بررسی را  زمانی  نوآوری و عملکرد سا،  دانش بر یادگیری

 تأثیرهمچنین تسهیم دانش آشکار  ،  مثبت دارد  تأثیرنوآوری و عملکرد سازمانی  ،  بر یادگیری

الوانی    .بر عملکرد عملیاتی دارد  یتریقو  تأثیربیشتری بر عملکرد مالی و تسهیم دانش نهان  

نگرش شغلی بر تسهیم دانش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی    تأثیر  (1394)  یلرستانو  

رضایت  ،  از بین متغیرهای وابستگی شغلیکردند و دریافتند که    بررسیرا  در بانک قوامین  

را بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی    تأثیرمتغیر تعهد سازمانی بیشترین  ،  شغلی و تعهد سازمانی

،  ن را داشته است. همچنین از بین متغیرهای وابستگی شغلی و وابستگی شغلی کمترین میزا

را بر متغیر تسهیم دانش    تأثیرمتغیر رضایت شغلی بیشترین  ،  رضایت شغلی و تعهد سازمانی

را دارا بوده و رفتار شهروندی سازمانی نیز    تأثیرداشته است و متغیر وابستگی شغلی کمترین  

. کارگر شورکی و همکاران  گذاردیم  هاسازمانر  مثبت و معناداری بر تسهیم دانش د  تأثیر

شخصیتی بر روی تسهیم دانش و رفتار کاری    یهایژگیوبررسی اثر  در پژوهشی به    (1395)

نفت پژوهشگاه صنعت  پژوهش    نوآورانه کارکنان  این  نتایج  و   تأثیر  مؤیدپرداخت.  مثبت 

دانش   پذیریتطابق،  گراییبرونشخصیتی    یهایژگیو  معنادار تسهیم  بر  بود.    و گشودگی 

مثبت و معنادار تسهیم دانش بر رفتار کاری نوآورانه حمایت    تأثیرهمچنین نتایج تحقیق از  

ادراک از عدالت  ،  سنجش روابط علی تخطی نظارتیبه    (1395)  یدری ح مرزوقی و  .  نمود

عل دانشگاه  کارکنان  موردی  )مطالعه  دانش  تسهیم  رفتار  و  شیرازسازمانی  پزشکی    ( وم 
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تخطی نظارتی بر ادراک از عدالت سازمانی و رفتار تسهیم دانش  پرداختند و دریافتند که  

  گری واسطهادراک از عدالت سازمانی سهم    عالوهبهمنفی و معناداری دارد.    تأثیرکارکنان  

ندارد دانش کارکنان  تسهیم  رفتار  و  نظارتی  بین تخطی  روابط  و  در  . رجائی آذرخوارانی 

رابطه بین تسهیم دانش و بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای    بررسیبه    (1395همکاران )

نتایج نشان داد تفاوت معنادار و مثبتی  اصفهان پرداختند.    منتخب  ی هادانشگاهعلمی در    أتی ه

  برحسب منتخب اصفهان    ی هادانشگاهعلمی    أتی ه بین میانگین رفتار تسهیم دانش اعضای  

دارد.  ،  علمی  ی مرتبه،  جنس  وجود  خدمت  محل  دانشگاه  و  خدمت  و سنوات  بیرانوند 

( ارائه مدل    مؤثرعوامل  ( در بررسی  1396همکاران    بینی پیش بر تسهیم دانش کتابداران و 

متغیرهای مدل تلفیقی تبادل    دریافتند که  عمومی استان فارس   یهاکتابخانه  در بین   هاآنرفتار  

فناوری   پذیرش  و  دانش  اجتماعی  تسهیم  بر  بودند.    مؤثرنداطالعات  علی  رابطه  دارای  و 

رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم   ( 1396)  یبارانحسینی فاطمی و همچنین 

بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان اساتید زبان    تأکیددانش با 

در   انگلیسی  زبان  غیر  و  دریافتند که  ایران  یهادانشگاهانگلیسی  و  فرهنگ    بررسی کردند 

،  کننده مثبت و معنادار تعهد سازمانی و قصد تسهیم دانش است  بینیپیش یادگیری سازمانی  

نیست. تعهد سازمانی    بینیپیش اما   معنادار رفتار شهروندی سازمانی  کننده   بینیپیش کننده 

سازمانی   شهروندی  رفتار  و  دانش  تسهیم  قصد  و  د  .استمثبت  نادی  مطالعه    حسینی شاهر 

بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش   (1397) :  الگوی ساختاری رابطه 

و سالمت سازمانی دبیران دوره دوم متوسطه شهر   سازمانیفرهنگ  گریواسطهتبیین سهم  

با رفتار تسهیم    سازمانیفرهنگبین اعتماد سازمانی و    بررسی شد و نتایج نشان داد که  اصفهان 

اما بین تعهد سازمانی و سالمت سازمانی با رفتار  ؛  و مثبت وجود دارد  دار معنیدانش رابطه  

تسهیم دانش رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج مدل معادالت ساختاری مؤید نقش  

متغیرهای    میانجی  سازمانی  سازمانیفرهنگگر  اعتماد  متغیر  دو  بین  سازمانی  سالمت  و    و 

و سالمت سازمانی بین دو متغیر تعهد سازمانی    سازمانیفرهنگو متغیرهای    استتسهیم دانش  

رابطه بین یادگیری  ( در پژوهشی  1397)  یطالب . فرخ و شاه  و تسهیم دانش نقش میانجی ندارند

دانش آموزان    را در بین   خودکارآمدی و سواد اطالعاتی با رفتار تسهیم دانش ،  خود راهبر
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ناحیه دو شهر اصفهان  پسر مقطع این    اصلی  یهاهی فرضنتایج آزمون    بررسی کرد.  متوسطه 

خودکارآمدی با رفتار  ،  با رفتار تسهیم دانش   خود راهبرنشان داد که بین یادگیری    مطالعه

 بوک  .تسهیم دانش و بین سواد اطالعاتی با رفتار تسهیم دانش رابطه معناداری وجود داشت

 دانش  تسهیم  نسبت به   نگرش  با  مرتبط   مهم  که باورهای   بودند  انی کس  ( اولین2002)  1کیم  و

و  مورد  رابطه  هاآن  نمودند.  مطالعه  را   عامل   دو  عنوانبه  را  انتظار  مورد  کمک  انتظار 

بررسی نتیجه    نمودند. در این   معرفی  دانش  تسهیم  نسبت به   افراد  نگرش   مهم در   کنندهتعیین 

 رابطه دانش  به تسهیم رفتاری تمایل با معناداری طوربه فردی دانش  تسهیم گرفتند که رفتار

 پژوهش   مدل  یک  توسعه  برای  را  عقالیی  نظریه رفتار  ( نیز2005همکاران )  و  2بوک  .دارد

  به ،  دینمایم  بررسی   را   دانش فردی  تسهیم  رفتار  شونده  مانع یا   کنندهحمایت که عوامل  جامع

  نگرش   بر   مثبتی  اثر  انتظار  مورد  مثل بهمقابله  روابط  که   داد   نشان  پژوهش  این  گرفتند. نتایج  کار

.  گذاردیم  اثر  ذهنی   هنجارهای   بر  بودن   باارزش  حس  که درحالی  دانش دارد.   تسهیم  به   نسبت

  تسهیم   قصد  و  ذهنی  هنجارهای  بر  معناداری  طور به  مثبت  جوسازمانی  که  دریافتند  این  بر  عالوه

  بیشتری   احتمال،  دانش   تسهیم   به  نسبت  مثبت  نگرش همچنین افراد با    .گذارندیم  دانش اثر

 نشان  (2006)  لبرتو  و  سریواستاوا  .کنند تسهیم  دیگران  با  را خود  دانش هاآن  که  دارد  وجود

  ها آن.  دارد  وجود  کارکنان  دانش   تسهیم  مدیر و رفتار   توانمندی  بین   مستقیمی   رابطه   دادند

 مدیر   و  است  سازمانی   عملکرد  از  توجهیقابل  یکنندهتعیین ،  دانش   تسهیم  که   دادند  نشان

  توانمندی،  روازاین .  کندیم  ایفا   سازمان  در   دانش  اشتراکگذاری  به   در   محوری   نقش   سازمان

( 2007همکاران )هسو و    .شودیم  دانش  اشتراکگذاری  به  پرورش   و  تحریک  باعث  مدیران

. است  فرد  )نگرش(  تمایل،  دانش  اشتراکگذاری  به  در  چالش   ترین بزرگ  که  بیان داشتند

داد   نشان (2007) 3گوموس.دهدیمکاهش   را دانش  تسهیم  به تمایل افراد منفی نگرش یعنی

  میان   ارتباطات  افزایش   . باوجود دارد  کارکنان  دانش   تسهیم  و  ارتباطات  بین   قوی  رابطه  که

  ارتباطات   که   پرستاران  به  دادن   اطمینان  و  حضوری   جلسات  برگزاری  طریق  از  پرستاران و

  ازپیشبیش   را   ارتباطات   گشودگی  توانیم  ندارد  قرار  مدیران  بینذره  زیر  بیمارستان  در   هاآن
 

1. Bock & kim 
2. Bock 
3  . Gumus 
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  یکدیگر   اختیار  در  را  خود  منابع  و  دانش   که  حاضرند  پرستاران  این صورت  در.  کرد  تقویت

 تسهیم به  نگرش نسبت ای غیره  ( نیز در بررسی رابطه مت2008)  1جو  و  می ک   دهند.  قرار

 تسهیم به نگرش بین معناداری قوی  مثبت  دانش نتیجه گرفتند که رابطة تسهیم و رفتار دانش 

پژوهش    هدف  .وجود دارد علمی  هیأت اعضای بین در دانش  تسهیم  به و گرایش دانش 

)  و  2خو  مورد  ،  (2010همکاران  در  گروهی    تأثیرتفحص  رفتار    توانمندسازیو  جو  بر 

و جو گروهی  این پژوهش نشان داد که    یهاافتهیاست.    گروهدانش اعضای    گذاریاشتراک

رهبری به شکلی معنادار بر رفتار اشتراک دانش با تأثیرگذاری بر نگرش نسبت    توانمندسازی

پژوهش (  2011)  3دانش رابطه دارد. شومی   گذاریاشتراکبه     به   که  کندیم  بیان  خود  در 

رقابتی  آوردن  دست   به  در  مهمی  منبع  دانش   گذاشتن   اشتراک   کیفیت   افزایش   و  مزیت 

پژوهش    مفهومی   چهارچوب  پژوهش   پیشینه   و  پژوهش   نظری  مبانی  به  توجه  با  است.  خدمات

  تسهیم   رفتار،  مدل  این   درشده است.    ( ترسیم2010) همکاران تلفیقی خو و  مدل   بر اساس

بین   متغیر  عنوانبه  دانش   تسهیم  به  نگرش،  مالک  متغیر  عنوانبه  دانش    و   کارکنان  واسطه 

  دادن و  نشان توجه، رسانیاطالع، مشارکتی گیریتصمیم، مربیگریساز ) رهبری توانمندی

  گرفته   نظر  در  ن یبش ی پ  متغیرهای  عنوانبه  نوآوری و وابستگی(،  اعتماد)  گروهی  و جو  (غیره

  تسهیم   به  نسبت  افراد  نگرش  شکلگیری  باعث  که  است  عواملی  دهندهنشان   مدل  این   .شدند

 پژوهش در    .گرددیم  آنان  در  دانش   تسهیم  رفتار  بروز  به  منجر ،  درنهایت  و  شودیم  دانش 

و   خو  مدل  که  بود  این  بر  سعی  )حاضر  ایرانی    (2010همکاران  نمونه  یک  در  مجدداً 

در    هاافتهینیز    شناسیجمعیتای  غیره  قرار گیرد و در مورد سن و دیگر مت  موردبررسی

 چارچوب مدل تعدیل شود. 

پیچیدگی   به  توجه  که در جوامع   هایتفاوتو    موردنظر  مسئله با  اجتماعی  و  فرهنگی 

رهبری توانمند ،  گروهیجو مختلف وجود دارد هرگونه اقدام عملی جهت کنترل و بررسی  

  های بررسیدبیران نیازمند  دانش  تسهیم به نگرش دانش با توجه به متغیر تسهیم رفتار و ساز

مکانی و جو خاصی که در    -بومی است. عالوه بر شرایط زمانی   صورتبهدقیق و تخصصی  
 

1  . Kim & Ju 
2. Xue 
3. Shu-Mei 
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نگرش بر    تأثیرات،  دهدیمدانش روی   تسهیم رفتار و رهبری توانمند ساز گیریشکلآن  

ای جمعیت شناختی باشد و این اثرات بایستی در قالب  غیره  ز مت ا  متأثررفتار نیز ممکن است  

 گردد. گیری اندازه کنندگیتعدیلنقش  

 . دهدیم ( را نشان2010همکاران ) و خومدل مفهومی  (1) شکل

 
 ( 2010) همکاران خو ومدل مفهومی  .1شکل 

رهبری توانمندساز  ،  الگوی ساختاری رابطه بین جو تیمی  هدف اصلی این پژوهش ارائه

دوره   دبیران  بین  در  دانش  تسهیم  رفتار  با  دانش  تسهیم  به  نسبت  نگرش    دانشگاهی پیش و 

بینی  تعیین قابلیت پیش   اهداف فرعی همچون؛دخترانه شهر اصفهان است که بر این اساس  

رهبری توانمند ساز و نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش برای رفتار تسهیم دانش  ،  جو تیمی

و رهبری توانمند ساز و نگرش نسبت  جو گروهی  برازش الگوی ساختاری روابط بین    ن ییع و ت

ای جمعیت شناختی را  غیره  مت   کنندگیتعدیلبه تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش با نقش 

 گردید:  میتنظ ریز یها هیفرضاهداف مذکور  بر طبق. ردی گیبرمدر 

به تسهیم دانش و رفتار تسهیم  نگرش  ،  رهبری توانمند ساز،  بین جو تیمی - مثبت نسبت 

 دانش رابطه معنادار وجود دارد. 

javascript:void(0)
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رفتار    بینیپیش رهبری توانمند ساز و نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش قابلیت  ،  جو تیمی -

 تسهیم دانش را دارا هستند.

 رابطه مثبت معنادار با نگرش نسبت به تسهیم دانش دارد.جو گروهی  -

 عنادار با رفتار تسهیم دانش دارد. رابطه مثبت مجو گروهی  -

 رهبری توانمندساز رابطه مثبت معنادار با نگرش نسبت به تسهیم دانش دارد.  -

 رهبری توانمندساز رابطه مثبت معنادار با رفتار تسهیم دانش دارد. -

 نگرش نسبت به تسهیم دانش رابطه مثبت معنادار با رفتار تسهیم دانش دارد.  -

  م یتوانمند ساز و نگرش نسبت به تسه  یو رهبرجو گروهی    ن یروابط ب  ی ساختار  یالگو -

از برازش    یشناخت   تی جمع  ی اغیره  مت  کنندگیتعدیلدانش با نقش    می دانش و رفتار تسه 

 . برخوردار است یمطلوب

 روش 

پژوهش   و    ازنظرروش  این  است. جامعة ماهیت همبستگی   ازنظرهدف کاربردی   آماری 

زن   تمامی را پژوهش  در   دانشگاهیپیش دبیران  تدریس  به  دخترانه    ی هارستانی دب مشغول 

 دادند یمنفر بود تشکیل    317  هاآناصفهان که تعداد   شهر  وپرورشآموزش  گانه شش نواحی  

روش   از  استفاده  با  نمونهخوشهگیری  نمونهکه  به جدول  استناد  با  و  و  ای  کرجسی  گیری 

 .انتخاب شدند  پژوهش  در شرکت برایگروه نمونه    عنوانبهنفر    189  ( تعداد1970)  1مورگان

  ح شر  ین ا  آن به  ترجمه  ندرو  شد و  اجرا  دهماو آ  ترجمه  ربا  لین او  ایدر این پژوهش ابزارها بر

  به زبان   توسط یک متخصص زبان انگلیسی مسلط به موضوع  هااسی مق   یگویهها  ابتدا  که  دبو

بر روی   هااسی مقشد. سپس در مطالعه مقدماتی برای تعیین روایی صوری  برگردانده سیرفا

  لحاظ   به  شد. متن   اعمال  اصالحاتی  آن  در  گردید و  اجرا  یک جلسه   در،  نفر از دبیران  30

استاندارد    ی هااسی مقاین    داشته باشد.  بیشتری  تناسب   ایرانی  شد تا با فرهنگ  ترروان،  ظاهری

لیکرت و یک    ی ادرجه  5با طیف   بخش  بر چهار  مشتمل  گویه و   29دارای    درمجموع که  

 
1. Krejcie & Morgan 
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استاندارد    هادادهآماری ابتدا   ی هالی تحلبود. به همین دلیل قبل از انجام  طیف مقیاس معنایی 

 آماری قرار گرفتند. وتحلیلتجزیهو سپس مورد  

مقیاس    -1 تیمی:  گروهی  جو  پژوهش    عنوان بهجو  ابزار  و  گویه    8شامل  اولین  باک  از 

اعتماد و نوآوری بود. در این  ،  ی بازتابی انسجام( و سه خرده مقیاس اولیه2005همکاران )

احساس  »گویه    ( با نمونه2004/2005خو و همکاران  ) مقیاس انسجام با استفاده از سه گویه از  

که یک   (2004)  1از النگفرد   گویه   با سه؛ اعتماد  « . هستم  خودم  گروهبخشی از    واقعاً  کنمیم

همکاران  از باک و    هیدو گوو نوآوری با    « داریم ی  ما به یکدیگر اعتماد زیاد»نمونه گویه آن  

 شد.  گیریاندازه « ، کندیمرا تشویق  نوآوری در کار  من  گروه» هیگونمونه  ( با2005)

یک مقیاس بازتابی مرتبه دوم شامل پنج خرده مقیاس مرتبه   عنوانبه رهبری توانمندساز:    - 2

مقیاس  خرده  شد.  بندی  مدل  رهبری اول  شامل  آن  مشارکتی تصمیم ،  های  ، هدایت ،  گیری 

یک نمونه   شد.   ( گرفته 2000و ابراز نگرانی بود که از پژوهش آرنولد و همکاران )  رسانیاطالع 

 .« بود .کند ی مه الگوی مناسبی از رفتار ارائه  رهبری در این مدرس » گویه این مقیاس عبارت از  

به    های فعالیتمن اغلب در  »تسهیم دانش: این مقیاس شامل سه گویه با نمونه گویه    رفتار-3

  گذاری اشتراک  برای سنجش رفتار به  « .کنمیمدانش در این مدرسه شرکت    گذاری اشتراک

 ( گرفته شد.2007) دانش از کار هسو و همکاران

این مقیاس برای نگرش نسبت به تسهیم دانش از کار باک    نگرش نسبت به تسهیم دانش:   -4

( همکاران  گرفته  2005و  که(  به    فردنگرش    شد  زمینه    با   خود  دانش   گذاریاشتراکدر 

از خیلی خوب تا خیلی    یادرجه  5یک مقیاس معنایی شامل سه طیف    له ی وس بهش را  همکاران 

 و خیلی سودمند تا خیلی مضر ارزیابی کرد. ارزشیبخیلی ارزشمند تا خیلی ، بد

خو   پژوهش  همکاراندر  پرسشنامه2010)  و  اعتماد  قابلیت  تعیین  برای  آلفای  (  از  ها 

 گزارش شده است.  1جدول   صورتبهو  گیریاندازه 3و نمرات پایایی ترکیبی  2کرونباخ
  

 
1. Langfred 
2. Cronbach’s alpha 

3. composite reliability 
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 ( 2010)  و همکارانبر اساس مطالعه خو  هاپرسشنامه . قابلیت اعتماد 1جدول  

 نمرات پایایی ترکیبی  آلفای کرونباخ مقیاس

41/0 انسجام   - 

46/0 اعتماد  - 

25/0 نوآوری   - 

98/0 رهبری توانمندساز   98/0  

89/0 نگرش نسبت به تسهیم دانش   93/0  

دانش  گذاری اشتراکرفتار به   83/0  89/0  

با استفاده    هااسی مق ( اعتبار همگرا و افتراقی  2010)  و همکارانهمچنین در پژوهش خو  

میان    یهایهمبستگ،  1از واریانس میانگین  شدهاستخراجشامل ریشه مربعات    آزموناز چهار  

حداقل مربعات جزئی   لی و تحل  50/0از    هان یانگی مباالتر بودن  ،  90/0تمام ساختارها با آستانه  

 شد. دیی تأ( 2010) و همکارانخو  توسط  80/0از بیشتر 

 15  تا  10  طی  هید  ارشگز  دخو  طریقاز    نمونه  وهگر  انبیرد  توسط  هاپرسشنامهسپس  

قابلیت اعتماد و پایایی ابزارها در پژوهش حاضر با کمک ضریب آلفای    شد.داده    پاسخ   قیقهد

نگرش نسبت به تسهیم  ،  (884/0توانمندساز )رهبری  ،  (706/0)  گروهی جو  کرونباخ برای  

( به دست آمد. نمرات پایایی تمام  702/0دانش )  گذاریاشتراکرفتار به  ،  (899/0دانش )

همکاران  در پژوهش خو و  بود مطلوب ارزیابی شد.  بیشتر    7/0ابزارها با توجه به اینکه از  

جنس2010) متغیر    عنوانبه  تی (  پژوهش   کنندهلیتعدیک  این  در  ولی  شد  گرفته  نظر  در 

ای دیگر با  غیره  میزان تحصیالت و مت ،  اما سن ؛  جنسیت در بدو ورود به مطالعه مهار شد

در   داشت  تنوع  اینکه  به  شد  موردبررسی  هالی تحلتوجه  کنترل  و  گرفت  روایی  قرار   .

معادالت ساختاری   سازیمدلتوسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص  هاپرسشنامه

 آمده است: 2جدول است نیز بررسی شد که نتایج آن در 
  

 

1. Average Variance Extracted (AVE) 
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 ها سازهو ضرایب همبستگی  شدهاستخراج. ماتریس مقایسه جذر میانگین واریانس 2جدول  

 رفتار تسهیم دانش  نگرش به تسهیم دانش  رهبر توانمند  جو تیمی  ا غیره مت ابعاد

    *0/ 783 جو تیمی 

   *0/ 770 0/ 474 توانمندساز  رهبر

  *0/ 726 0/ 174 0/ 188 نگرش به تسهیم دانش 

 *0/ 708 0/ 635 0/ 651 *0/ 610 تسهیم دانش رفتار  

  ی هاسازه  شدهاستخراجدر قسمت روایی واگرا جذر میانگین واریانس    2جدول  مطابق  

تیمی توانمند،  جو  با  ،  رهبر  سازه  آن  همبستگی  ضرایب  از  دانش  تسهیم  رفتار  و  نگرش 

از    یهاسازه حاکی  مطلب  این  که  است  شده  بیشتر  واگرای    قبولقابلدیگر  روایی  بودن 

 .استذکر شده  یهاسازه

 هایافته
شد  وپژاز    حاصل   ی هاداده تحلیل  استنباطی  و  توصیفی  آمار  سطح  دو  در  سطح هش    در 

دارای    درصد  6/1،  دهندگانپاسخدر بین    درصد و فراوانی محاسبه شد.  یهاآمارهتوصیفی  

ت و    5/66،  دیپلمفوقدرصد    3/5،  دیپلمحصیلی  مدرک  کارشناسی  درصد    6/26درصد 

درصد از ناحیه    2/12،  از ناحیه یک  کنندگانشرکتدرصد    8/5ارشد بوده است.    یکارشناس 

 5/26درصد از ناحیه پنج و  2/13، ناحیه چهار درصد از 5/26، درصد از ناحیه سه 9/15، دو

درصد استخدام   9/91،  دهندگانپاسخ. از میان  اندبوده  وپرورشآموزشاز ناحیه شش    درصد

 هایداده توزیع بودن نرمال فرضپیش  بررسی منظوربه  بودند.  درصد قراردادی  1/8رسمی و  

 شد. نتایج استفاده اسمیرنوف -کولموگروف از آزمون مورداستفاده هایمقیاس  در پژوهش 

 است. گزارش شده  جدول در آمدهدستبه

 ها. نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع داده3جدول  

 داری سطح معنی KSمقدار آماره  متغیر

 0/ 076 70/1 رهبری توانمند ساز 

 0/ 075 74/1 جو تیمی 

 0/ 098 22/1 نگرش مثبت به تسهیم دانش 

 0/ 276 99/0 رفتار تسهیم دانش 
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  رهبر   ای غیره  ها در متنرمال بودن توزیع داده  فرضش یپدهد که  نشان می  3جدول   نتایج

است  برقرار    تسهیم دانش   و رفتار و نگرش مثبت به تسهیم دانش    گروهیو جو    توانمندساز

(05/0P≥در سطح استنباطی .)  ،با کمک آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی    هاداده

گرفت که نتایج حاصل به    ارقر  وتحلیلتجزیه  ردمو  ریساختا  تالدمعا  یابیلمد  و  زمانهم

 آمد: به دست  شرح زیر

رهبری توانمند ساز و نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش در ، جو تیمی زمانهم . رگرسیون 3جدول  

 دانش مینگرش مثبت نسبت به تسه بینیپیش

دل
م

 

  به مدل واردشدهمتغیر 

ع  
مو

مج

ت 
ورا

جذ
م

ی 
زاد

ه آ
رج

د
ین  

نگ
میا

ور 
جذ

م
 

F
 

ی 
دار

عنا
ح م

سط
 

1 

 جو تیمی 

 رهبری توانمند ساز 

 نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش 

 11/ 263 3 33/ 778 رگرسیون 

 0/ 310 185 57/ 298 ماندهیباق  0001/0 36/ 364

  188 91/ 086 کل

با    زمانهممتغیر در رگرسیون    هر سهگفت وجود    توانیم با توجه به نتایج جدول فوق  

جو  دریافت که هر سه متغیر   توان یم که    است  05/0از    ترکوچک(  0001/0سطح معناداری )

رفتار    بینیپیش و رهبری توانمند ساز و نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش قابلیت  گروهی  

 تسهیم دانش را دارند.

رهبری توانمند سازو نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش در ، جو تیمی زمانهم . رگرسیون 4جدول  

 دانش مینگرش مثبت نسبت به تسه بینیپیش

 مدل

 استانداردشدهضریب  ضریب استاندارد نشده

t 
سطح  

 بتا  معناداری
خطای  

 استاندارد 
 بتا 

 0/ 393 0/ 856  0/ 427 0/ 366 ثابت(مبدأ )عرض از 

 0/ 019 2/ 368 0/ 176 0/ 111 0/ 262 تیمی جو 

 0001/0 6/ 313 0/ 473 0/ 094 0/ 593 رهبری توانمند ساز 

 0/ 470 0/ 725 0/ 043 0/ 059 0/ 043 نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش 
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به ازای هر  ،  ( واحد262/0)جو گروهی  با توجه به جدول به ازای هر واحد افزایش در  

و به ازای هر واحد افزایش در نگرش    ( واحد593/0ساز )واحد افزایش در رهبری توانمند  

  بینی پیش و معادله    ابدییمتسهیم دانش افزایش    ( رفتار043/0دانش )مثبت نسبت به تسهیم  

 :دیآیم به دست  صورتبه

 043/0ساز(+  )رهبری توانمند  593/0)جو تیمی(+    262/0+366/0رفتار تسهیم دانش =

 نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش( )

رهبری توانمند سازو نگرش مثبت نسبت به تسهیم  ،  بین جو تیمی  همبستگی  ترتیب این به

  سطح معناداری   و با توجه به  37/0رفتار تسهیم دانش را با ضریب تعیین    بینی پیش دانش قابلیت  

برابر  F  و آماره(  0001/0) بنابرایناست است دارا    364/36  که  رگرسیون معنادار  معادله  ،  ؛ 

و رهبری  جو گروهی    توسطدرصد از تغییرات رفتار تسهیم دانش    37  ترقی دقاست. به عبارت  

و رهبری  جو گروهی  . ابعاد  شود یمتوانمند ساز و نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش تبیین  

رهبری توانمند ساز در  از این میان سهم    هتوانمند ساز از سطح معناداری برخوردار است ک

با   بتای  جو گروهی  مقام قیاس  برای    زمانهمرگرسیون  در    آمدهدستبهبیشتر است. میزان 

دیگر   سؤاالت  به  پاســخ  منظوربهاست.    26/0جو گروهی    برای ،  59/0ساز  رهبری توانمند  

معنا سطح  مقادیر  و  عاملی  بارهای  از  سازی پژوهش  خودگردان  فرمان  از   افزارنرم  1داری 

سوبل برای برازش مدل   Tو    رایب مسیرحداقل مربعات جزئی استفاده شد که خروجی آن ض

باشند بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوط   96/1از  در بازه بیشتر    T. وقتی مقادیر  کندیمرا ارائه  

 پژوهش است. سؤاالت تأیید   متعاقباًو 
 سوبل برای برازش مدل  T و ضرایب مسیر .5جدول  

 شدهاستخراججذر واریانس  Tمقدار  ضرایب مسیر اغیره مت

 0/ 610 2/ 533 0/ 155 رفتار تسهیم دانش  ←جو گروهی  

 0/ 188 0/ 813 0/ 117 دانشنگرش نسبت به تسهیم  ←جو گروهی  

 0/ 651 2/ 652 0/ 144 نگرش نسبت به تسهیم دانش ←رهبری توانمند ساز 

 0/ 651 5/ 608 0/ 493 رفتار تسهیم دانش  ←رهبری توانمند ساز 

 0/ 635 1/ 580 0/ 035 رفتار تسهیم دانش  ←نگرش نسبت به تسهیم دانش 

 
1. Bootstrapping 



18 

 شناسی دانشفصلنامه مطالعات 

 

ال
س

 
شم

ش
 ،

ره 
ما

ش
20 ،

ز 
ایی

پ
98

 

 
 مقادیر بار عاملی  .2شکل 

از واریانس نگرش نسبت به    117/0نمایان است    2شکل  و    5که در جدول    گونههمان

  از واریانس رفتار تسهیم دانش با مقدار  T-value  ،155/0=  813/0  مقدار با  تسهیم دانش و  

532 /2  =T-value  معناداری بر    تأثیرجو گروهی  بنابراین  ؛  شودیمتبیین  جو گروهی    لهی وسبه

مثبت و معناداری بر رفتار تسهیم دانش دارد    تأثیرنگرش مثبت به تسهیم دانش ندارد ولی  

(96/1  >  T-value  .)144/0    از واریانس    493/0از واریانس نگرش نسبت به تسهیم دانش و

 و  T-value=  652/2شود و با مقدار  رهبری توانمند ساز تبیین می  لهی وسبهتسهیم دانش   رفتار

608 /5  =T-value    توانمند ساز ترتیب رهبری  به    تأثیربه  نسبت  بر نگرش  معنادار  مثبت و 

تسهیم   از واریانس رفتار  035/0تسهیم دانش دارد. ولی با توجه به اینکه    و رفتارتسهیم دانش  

دانش   له ی وسبهدانش   تسهیم  به  نسبت  می  نگرش  مقدارتبیین  با  و    T-value=  580/1  شود 

به تسهیم دانش   توانیم بر رفتار تسهیم دانش    تأثیر  اذعان کرد که نگرش نسبت  معناداری 

( بین    (.T-value  <  96/1ندارد  روابط  ساختاری  مدل  برازش  مطلوبیت  تعیین  جو  برای 
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و رهبری توانمند ساز و نگرش نسبت به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش با نقش  گروهی  

استفاده شد.    1حداقل مربعات جزئی   افزارنرماختی از  ای جمعیت شن غیره  مت  کنندگیتعدیل

 نتایج این تحلیل به شرح زیر است:

 شناختی یتجمعای غیره مت کنندگیتعدیل مقادیر   .6جدول  

در    گونه همان رابطه  6جدول  که  است  و  جو گروهی  ی  نمایان  توانمند ساز  رهبری  و 

تسهیم به  نسبت  نقش    نگرش  شامل  یاغیره  مت   کنندگیتعدیلبا  شناختی  ،  سن   جمعیت 

  دیگر عبارتبهبر رفتار تسهیم دانش ندارد یا    تأثیریو معدل    نوع استخدام،  مدرک تحصیلی

و رهبری توانمند ساز و نگرش  جو گروهی اثر  و معدل نوع استخدام ، مدرک تحصیلی، سن 

ای  غیره  مت  ازنظرجامعه    پس   کند.نسبت به تسهیم دانش بر رفتار تسهیم دانش را تعدیل نمی

 همگن است.  جمعیت شناختی ذکر شده

  

 
1. Partial Least Squares 

 بین یشپمتغیر  کنندهیلتعدمتغیر  مالک  متغیر سطح معناداری 

 رفتار تسهیم دانش  سن جو تیمی  0/ 600

 رفتار تسهیم دانش  سن رهبری توانمند ساز  0/ 074

 رفتار تسهیم دانش  سن نگرش نسبت به تسهیم دانش  0/ 759

 رفتار تسهیم دانش  مدرک تحصیلی  جو تیمی  1/ 511

 رفتار تسهیم دانش  تحصیلی  مدرک رهبری توانمند ساز  0/ 332

 رفتار تسهیم دانش  تحصیلی  مدرک نگرش نسبت به تسهیم دانش  0/ 568

 رفتار تسهیم دانش  استخدام نوع  جو تیمی  0/ 001

 رفتار تسهیم دانش  استخدام  نوع رهبری توانمند ساز  1/ 242

 رفتار تسهیم دانش  استخدام  نوع نگرش نسبت به تسهیم دانش  0/ 104

 رفتار تسهیم دانش  معدل جو تیمی  0/ 605

 رفتار تسهیم دانش  معدل رهبری توانمند ساز  0/ 248

 رفتار تسهیم دانش  معدل دانش نگرش نسبت به تسهیم  0/ 521
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 گیرینتیجه بحث و 
رهبری توانمندساز و نگرش  ، مدل ساختاری رابطه بین جو تیمی تحلیل هدف با پژوهش  این 

  دخترانه شهر اصفهان   دانشگاهیپیش نسبت به تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش در دبیران  

و رهبری توانمند  جو گروهی  که هر سه متغیر    داد   نشانپژوهش    این  یافته اولین    .شد  انجام

دبیران    نی در ب رفتار تسهیم دانش را    بینیپیش دانش قابلیت    و نگرش مثبت نسبت به تسهیمساز  

حاصل یافته  با  همسو  همکاران نظیرا   دارند.  میزان  2014)  1و  تعیین  هدف  با  به    تأثیر( 

دانش   گذاریاشتراک و  رهبران    هایگیریتصمیم،  اطالعات  و  در    گراتحولمشارکتی 

تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی را نشان دادند.    یهاوهی ش رابطه معنادار بین  ،  عملکرد سازمان

  ذهنی   هنجارهای   بر  معناداری   طوربهمثبت    جوسازمانی که  ( دریافتند2005همکاران )و  باک  

اثر  تسهیم  قصد  و   احتمال،  دانش   تسهیم  به  نسبت  افراد  مثبت  نگرش  در  گذارند.می  دانش 

نشان داد    هاافتهی  همچنین   .کنند  تسهیم  دیگران  با  را  خود  دانش   هاآن  که  دارد  وجود  بیشتری

 توانمندساز ی هاسمی مکان وضعیت ( هرچه 1389و همکاران )  با پژوهش ابوالقاسمی که همسو

برتول   و  سریواستاوا  بود. خواهد بیشتر دانش  تسهیم استقرار میزان باشد مطلوب سازمانی

  وجود   دانش کارکنان  تسهیم  رفتار  و  ریمد  توانمندی  بین   مستقیمی  رابطه  دادند  نشان (2006)

  است   عملکرد سازمانی  از  توجهیقابل  یکنندهتعیین ،  دانش   تسهیم   که  دادند  نشان  هاآن.  دارد

،  روازاین .  کندیم  ایفا  سازمان  در  دانش   اشتراکگذاری  به  در   محوری  نقش   سازمان  مدیر  و

 همسو  .شودیم دانش  یگذاراشتراک به رخداد پرورش و تحریک  باعث مدیران توانمندی

روابط  ،  اعتماد  گانهسهساختاری نشان داد که عوامل  ( مدل  1392)رتضویو م  پورهای  با یافته

دار اثر  معنی  طوربهبر تغییرات رفتار مبتنی بر تسهیم دانش  ،  دی مدیرمتقابل بین فردی و توانمن 

. همچنین اعتماد متقابل بر استگذارد و نگرش نسبت به تسهیم دانش نیز متغیر میانجی  می

اثر   کارکنان  بین  اطالعات  تبادل  و  همکاری  مشارکت  گذارد یمترغیب  جلب  ابراز  ،  و 

زمینه را برای ایجاد فضای یادگیری  ،  به کارکنان از سوی مدیران  رسانی اطالعقدردانی و  

مثبتی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش    تأثیرجو گروهی  که    یافته  این   .سازدجمعی فراهم می

 
1. Nazira, Shahb & Zaman 

http://obs.sinaweb.net/?_action=article&au=64088&_au=%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF++%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%88%DB%8C
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و  نتایج  با  سوناهمندارد   بود که2011همکاران)  مطالعات خو    رسانی اطالع  دهدیم  نشان  ( 

نیست.   تأثیرگذار کارکنان  دانش تسهیم   رفتار  بروز و نگرش بر سازمان مدیر صحیح  و سریع

  ی وابستگنوآوری و  ،  اعتماد  دارای سه ویژگیجو گروهی  توان گفت  در تبیین این یافته می 

  روابط   در  ین یبخوش  و  اعتماد  از  باالیی  سطح  باید  سازمان  در  دانش   مؤثر  تسهیم  . برایاست

جو    زیرمجموعه  عنوانبهاعتماد    بر  مبتنی  روابط  افزایش .  باشد  داشته  وجود  سازمان  اعضای

  شد.   خواهد  دانش   اشتراکگذاری  به   هزینههای   کاهش   و  دانش  بیشتر   تبادل   موجب،  تیمی

فقدان اعتماد یکی از  و    ابدییم  جریان  آن  طریق  از  دانش   که  است  کانالی  اعتماد،  درواقع

دانش خود را در  کند اگر بخشی از  هر فرد فکر می  .دالیل عدم تمایل به تسهیم دانش است

کرده و یا آن را به اسم خود بدون اجازه   سوءاستفاده دیگران از آن د اختیار دیگران قرار ده

نشانه شانه خالی    غالباًدانش قدرت است  که  استناد به این جمله  عالوه بر این    .دهند  ارائه  او

انگیزشی    یهانبهجانسانی و    یهامؤلفهکافی به    اندازهبهاست که  دبیران  کردن مدیران و یا  

که به میزان زیادی به کار گروهی و دانش   امروزی وپرورشآموزشد. در نتوجه کافی ندار

تنها تعداد اندکی وجود دارند که دانش خود را برای حفظ بقای خود  ،  است   وابسته جمعی

که    بودهممکن است یک متخصص ویژه    افراد. این  اندداشتهنگه    ) محیط کاری(  گروهدر  

برای دستیابی به موفقیت    فردمنحصربهفعالیت داشته و روشی  جایگاه خاص کاری  در    هاسال

 ایجاد کرده است.  

مثبت دارد.    تأثیربر رفتار تسهیم دانش  جو گروهی  پژوهش نشان داد    این   یافتهسومین  

این    (2011)همکاران  و  خو  نتایج   با  همسو   حاصل   یافته    نتایج   با  همسو  یافتهاست. همچنین 

گوموس) و2007مطالعات  هادیزاده  .است  (1391)همکاران  و  هادیزاده  (  پژوهش    و   در 

گروهی    (1391)همکاران تحت    طوربهجو  را  افراد  دانش  تسهیم  رفتار  قرار    تأثیرمستقیم 

  کارکنان   دانش   تسهیم  و  ارتباطات  بین   قوی  رابطه  که  داد  ( نشان2007گوموس)و    دهدمی

  محیط   باید  دبیران  بین   دانش   تسهیم  افزایش   گفت برای  توانیم در تبیین این یافته    .وجود دارد

.  کنند  برقرار  مؤثری  ارتباط  یکدیگر  با  بتوانند  یراحت به  دبیران  که  کرد  آماده  یاگونهبه  را

بیان2012)شومی   آوردن   دست  به  در  مهمی  منبع  دانش   گذاشتن   اشتراک  به  که   کندمی  ( 

رقابتی از  ارتباطات  افزایش   بااست.    خدمات  کیفیت   افزایش   و  مزیت  دبیران   طریق  بین 

javascript:void(0)
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که  دادن  اطمینان،  حضوری  جلسات  برگزاری دبیران    زیر   دبیرستان  در  هاآن  ارتباطات  به 

.  کرد  تقویت  ازپیش بیش   را  ارتباطات  گشودگی  توانیم،  غیره  و  ندارد  قرار  مدیران  ذرهبین 

دهند.  قرار یکدیگر اختیار در را  خود  منابع و دانش  که دبیران حاضرند صورت این  در  

رابطه مثبت معنادار رهبری توانمند ساز و نگرش    دهندهنشان  پژوهش  این   چهارمین یافته

  توجهی قابلواریانس  ،  دانش   تسهیم  که  دهدیم  نشان  قبلی  نسبت به تسهیم دانش بود. مطالعات

  اشتراکگذاری   به   در   محوری  نقش،  سازمان  مدیر  و   کندیمرا تبیین    سازمانی   عملکرد   از

  افزایش  به  قادر  مدیران،  سازمانی  ساختار  توانمندسازی  در  کندیم  ایفا  سازمان  در  دانش 

با    همسو   یافته   این .  هستند  خود   کاری  محیط   بر  کنترل  و  سازمان   کارکنان   خودکارآمدی

بر   مدیر  صحیح  و  سریع  رسانیاطالع  دادند  نشان   که  است(  2011)راناهمک  و  پژوهش خو

رهبری و    توانمندسازیهمچنین    .است  تأثیرگذار  کارکنان  دانش  تسهیم  رفتار  بروز  و  نگرش

 نتایج . این بوده است  اثرگذارنگرش نسبت به تسهیم دانش    دانش بر  گذاری اشتراکرفتار  

  .دارد  مدارس ستیزطیمح در نقش مهمی مدیران روزانه رفتار  که دارند به این نکته اشاره

  کیفیت تحصیل   بهبود،  هارستانی دب   خصوصبه،  علمی-آموزشی   سازمان  اصلی  هدف ،  درواقع

  رشد  تعلیم و  وظیفه  به دبیران که  موقعبه  و  صحیح  رسانیاطالع،  روازاین .  است  علم  و توسعه

  باشد   راهگشا   بسیار  هدف  این  تحقق  جهت   در  تواندیم  دارند  عهده  بر  را  علمی دانش آموزان 

  به   شود  آنان  در  رفتار   این   بروز  و  دانش   تسهیم  به  نسبت  هاآن  مثبت   نگرش  ایجاد  باعث  و

  قرار   نیز  همکارانشان  دیگر  اختیار  در  را  خود  دانش   باشند  حاضر  میل  کمال  با  که  گونهای

  تکرار   را  خطا  آن  دیگران  تا   برسانند  بقیه  اطالع  به  را  آن  شدند  خطایی  دچار  اگر  یا  و  دهند

 دانش آموزان  و  گردید  خواهد  برخوردار  باالیی  عملکرد  از  دبیرستان نیز  شکل  بدین ،  نکنند

 خواهند داشت.  دبیرستان رضایت و دبیران خود  سوی از شدهارائه خدمات  کیفیت از نیز

به تسهیم دارای    یافته پنجم نسبت  حاکی از آن است که رهبری توانمند ساز و نگرش 

و اثر مثبت رهبری توانمندساز بر رفتار تسهیم دانش تأیید شده است.    باشندیمرابطه معنادار  

  دانش  تسهیم  رفتار  بر  تواندیم  باشد  توانمند  که  مدیری  شد  در این یافته از پژوهش مشخص

  راستا هم  یافته  این .  شود  دبیرانش   در  رفتار  این   بروز  به  منجر  و  باشد  تأثیرگذار  خود  کارکنان

  بین  مستقیمی  رابطه  دادند  نشان  که  است  (2006)لبرتو  و  سریواستاوا   مطالعات  یافتههای  با
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  باعث   مدیران  توانمندی،  روازاین .  دارد  وجود  کارکنان  دانش   تسهیم  رفتار  و  مدیر  توانمندی

 (1390)همکاران  و  ابوالقاسمی  نتایج  .شودیم  دانش   اشتراکگذاری  به  پرورش  و  تحریک

 فناوری،  سازمانی توانمندساز یهاسمی مکان بین  رابطه،  که داد نشان  حاصل   یافته   با  همسو

 بین ساختار و معنادار است و مثبت دانش  مدیریت فرآیندهای با سازمانیفرهنگ اطالعات و

  و   هادیزاده  .ندارد وجود معناداری رابطه دانش  مدیریت فرآیندهای با سازمانی

رفتار تسهیم دانش افراد را  ، نگرشرهبری توانمندساز با واسطه  دادند نشان (1391)همکاران

  شغل   به  مربوط  تصمیمات  با   دبیران  کهیهنگام  نیز  هارستانیدب  در.  دهندقرار می  تأثیرتحت  

  تصمیمات  که  دارند مطلب این  از اطمینان  برای کافی اطالعات به نیاز شوندیم توانمند خود

 فرایند  حین   در  و  قبل  زیاداحتمالبه  هاآن  ترتیباین به.  هستند  موجه  و  معقول،  شدهگرفته

  با   سازمان  معتقدند  کارکنان.  گذارندیم  اشتراک  به   یکدیگر  با   را  خود  دانش  تصمیمگیری 

  نوعی   خود   امر  این   و  کندمی  پیدا   هاآن  به   شدیدتری  وابستگی   هاآن  های توانمندی  گسترش

  شمار   به  درونی  ایانگیزه  البته  که  آوردمی  پدید  را  بودن  احترامقابل  و  بودن  باارزش  احساس

  روش نظارتی و   کیعنوان  به  توانیم  دبیرستان را  توسط مدیر  یگری نقش مربایفای    .آیدمی

  بازخورد ،  دبیران  از  کردن  حمایت   شامل  نقش   این   ایفای.  گرفت  نظر  در  یاصول   نوین و  رهبری

،  اطالعات   انتقال  جای به،  درواقع.  است  هاآن  به  آموزش  و  نمودن  تسهیل   و   هاآن  به   دادن

را   از  استفاده دبیران  با.  دینمایم  تشویق  مهارتهای  دبیرستان    نقش  کارگیریبه  مدیر یک 

 آنان  و   کنندیم  آگاه  آن  انجام  چگونگی  و   زمان،  دهند  انجام  باید  ازآنچه   را   کارکنان ،  مربی

  از   مربیگری  نقش   اجرای   با ،  بنابراین .  دهدیم  قرار   منظم   مبنای  یک  بر  خود   کار   جریان  در   را

  چون   بود  دانش   تسهیم  به  نسبت   کارکنان  مثبت  نگرش  افزایش   شاهد  توانیم  مدیران  سوی

 تأثیر کنند. نگرش نسبت به تسهیم دانش   بودن مهم و ارزشمند احساس دبیران شودیم باعث

 ( همسو 2010)رانا همک خو و مطالعات نتایج مثبتی بر رفتار تسهیم دانش نداشت. این یافته با 

  رفتار تسهیم   کمتر  بروز  باعث  دانش   تسهیم  به  افراد  منفی  نگرش  که  دادند  نشان  هاآن.  ستی ن

( و 2013)و همکارانتانوس  ،  (2002کیم )  و بوکهمچنین با یافته    .شودمی  آنان  در  دانش 

 دانش  تسهیم به نگرش بین  معناداری قوی مثبت ( نیز که نشان دادند رابطة2008جو ) و کیم
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 کنند ی م ( بیان2012) 1همکاران چن و. است سوناهم، وجود دارد دانش  تسهیم به و گرایش 

  به   را  خود   کارکنان  باید  هاسازمان،  کنندیم   ایفا  افراد  خود  را  اساسی  نقش   اینکه   به  توجه  با

  برای   ابزاری  فقط  دانش   تسهیم  سیستم.  نمایند  تشویق،  دانش   تسهیم   سیستم  از  طرفداری

  در   را  دانشی  تسهیم  و  مشارکتی  فرهنگ  باید   مدیران  درواقع  اما،  هستند  مدیران  گیریبهره

  باشند   داشته  باور  افراد  اگر  که  اند( دریافته2007)  هسو و همکاران.  سازند  نهادینه  خود  سازمان

  مثبت   نگرش  ها آن،  بخشند  بهبود   دیگران  با  را  خود روابط،  خود  دانش   عرضه  با  توانندمی   که

با  خواهند  بهبود  و  توسعه  دانش   تسهیم  به  را  خود ،  انتظار  مورد  متقابل  روابط  افزایش   داد. 

 ( بیان داشتند2007)  هسو و همکاران  .یابدمی  افزایش   نیز  دانش   تسهیم  رفتار  به  مطلوب  نگرش

به  .  است  فرد  )نگرش(  تمایل،  دانش   اشتراکگذاری  به   در  چالش   ترین بزرگ  که با توجه 

  دانش  تسهیم  در  هاآن  رفتار  بر  دانش   تسهیم  به  در این پژوهش نسبت  دبیران  نگرش  کهن یا

  وری بهرهفشار زیادی برای    دانشگاهیپیش دوره  در    گذارد در تبیین آن باید گفتنمی  ری تأث

وجود دارد. این  آموزان    و دانش بر دبیران    ها االجلضربمعین و    یهازمانو اتمام کار در  

مدیران تمایل ،  کاراتر بوده و به کار بیشتر آگاه باشد  دبیریک اصل کلی است که هر چه  

خود به پایگاه   یهاآموزهزمانی را برای اضافه کردن  روازاین  به همکاری با او دارندبیشتری 

ترتیب  را برای به اشتراک گذاشتن دانش خود با همکاران    یا جلسه  ونمی توانند  ندارنددانش  

همچنین   و  دهند.  فردگرایی  شامل  متخصصین  توسط  شده  بیان  موانع  ،  یروتکسایر 

رقابت  ، تکنولوژی ناکافی و نامناسب، ضعیف و ناکارآمد تحصیل و کسب دانش  هایروش

است  موانع ساختاری و زیرساختاری  ازجمله    ین در سازماناز باال به پای  گیریتصمیمدرونی و  

این    . برشودیمتشدید    شناختیروانرفتاری و  ،  اجتماعی،  عوامل انسانی   لهی وس به  عمدتاً  که

  اساس اثر مثبت نگرش نسبت به تسهیم دانش بر رفتار تسهیم دانش تأیید نشده است. نتایج 

مدل،  ساختاری  معادالت  مدل  از  آمدهدستبه از  می   حمایت  پژوهش   پیشنهادی  از  و  کند 

 لذا و است  همبستگی  بر مبتنی پژوهش  از این حاصل نتایجبرازش مطلوبی برخوردار است.  

 ساختاری معادالت هرچند، نیست منطقی معلولی و علت صورتبه تفسیر نتایج و کاربست

 
1. Chen 
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یعنی   و واسطه مالک  متغیر است. همچنین رگرسیون برخوردار به نسبت  بیشتری استحکام از

 موردبررسی گزارش دهی خود صورتبه  رفتار تسهیم دانش  و تسهیم دانش  نگرش نسبت به

 مبنی،  به آزمودنی مربوط نگرشی اریب است ممکن ،  هاگیریاندازه این نوع در،  گرفت قرار

 در توانمی محدودیت این  مورد شده باشد. در حاصل ناخواسته فردی مطلوب نمایی بر

 کنترل کرد. هاداده تحلیل خالل در و سنجش  را مذکور ایغیره  آتی مت هایپژوهش 

 توجه هامدل تعمیم در ساختاری  هایمدل  خاص یهاتی محدود به بایستی این   بر عالوه

نشان  داشت.   پژوهش  تسهیم  جو گروهی  رابطه    داد کهاین  رفتار  توانمند ساز و  و رهبری 

؛  توانمندساز و نگرش نسبت به تسهیم دانش مثبت و معنادار استدانش و نیز رابطه رهبری  

توجه بیشتری داشته باشند تا زمینه ارتقاء نگرش    هامؤلفهضرورت دارد مدیران به این  ،  بنابراین 

مثبت نسبت به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش را فراهم کنند؛ برای نیل به این هدف الزم  

دبیران  دانش  تسهیم  رفتار  از    است  آنچه  همچنین  داد.  ارتقا  مدیران   یهادغدغهرا  ذهنی 

  منزله بهتوجه کافی به نیروی انسانی    دیآیبرمو ادارات    هاسازمان و سایر    وپرورشآموزش

 مندند عالقهمدیران    چراکهترین راه توسعه و رشد کیفی و کمی سازمان است  بهترین و کوتاه

 تا تمام ابزارهای مدیریتی را به کار بگیرند تا کارکنانی توانمند و پویا داشته باشند.

 منابع 
خواجه  ،محمود ،  بوالقاسمی ا حاجی  نقش  1390)  .سیدمحمد،  احمدی  ،صالح،  لورشید   .)

دانش مکانیزم مدیریت  فرآیندهای  استقرار  در  سازمانی  توانمندساز  فصلنامه  ،  های 
 . 200-183، (12-13)4،  هنگعلمی پژوهشی راهبرد فر 

شغلی بر تسهیم دانش و    نگرش  تأثیر(. بررسی  1394)  احسان.،  لرستانی  ،سید مهدی،  وانیال

بانک قوامی  با رفتار شهروندی سازمانی در  مدیریت توسعه و   فصلنامه ،  ن ارتباط آن 
 .10-1، 20، تحول

بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم   . ( 1396)   . مرتضی ،  محمدی استانی   ، احمد ،  شعبانی   ،ی عل،  بیرانوند 

عمومی   ی ها کتابخانه )مطالعه موردی:    ها آن رفتار    بینی پیش دانش کتابداران و ارائه مدل  

 . 60- 30،  ( 19) 24،  مطالعات کتابداری و علم اطالعات ،  استان فارس
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بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم    مؤثر(. تبیین عوامل  1393)  .سعید،  مرتضوی  ،سمیرا،  پور

، (3)2،  مطالعات رفتار سازمانی،  (شهریور  17: پرستاران بیمارستان  موردمطالعهدانش )
43-70 . 
زاده پیرلو  ،هوشنگ،  تقی  حاجی  روابط  1392)  .مصطفی،  ضیائی  مدل  ارائه    ی هامؤلفه(. 

مطالعه  )  یری تفس ساختاری    سازیمدلتسهیم دانش در مؤسسات آموزشی با رویکرد  

 . 3-3، (10)5، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، (موردی

(. بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و  1396)  اسم.ق،  بارانی ،ذرآ،  حسینی فاطمی

بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی    تأکیدقصد تسهیم دانش با 

مطالعات زبان  ،  های ایراندر میان اساتید زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی در دانشگاه
 . 85-53، (1)50، و ترجمه

فر اشتراک دانش در    مؤثرو عوامل    هاوهی ش،  بررسی وضعیت (.1386)  .پریسا،  خاتمیان  بر 

کارشناسی    نامهپایان،  و مرکز اسناد آستان قدس رضوی  هاموزه،  هاکتابخانهسازمان  

 دانشگاه فردوسی مشهد.، شناسیرواندانشکده علوم تربیتی و ، ارشد

پور  ،عباس،  رجائی آذرخوارانی رفتار    (. 1395)  .رضا،  هویدا  ،سعید،  رجائی  میزان  بررسی 

مجله توسعه آموزش  ،  منتخب اصفهان  یهادانشگاه  علمی هیئتتسهیم دانش اعضای  

 . 46-37، (21) 9، در علوم پزشکی

رابطه ادراک فرهنگ تسهیم دانش کارکنان با   (.1388) .فاطمه، صدر ،فرج اله، رهنوردآهن 

، (8) 2،  ()فراسوی مدیریت  وریبهرهمدیریت  ،  دولتی  یها دستگاهعوامل سازمانی در  

51-77 . 

،  دانشگاه  آموزشی  هایگروه در    تیمی  فعالیت  یهاشاخص  مطالعه  (.1387)  نادر.،  سلیمانی

 .53-74ص ، 2(4)، آموزشی مدیریت و رهبری  فصلنامه

 و دانشجویان التزام رابطة (. تبیین 1392)  .فهیمه،  کشاورزی ،الهام،  حیدری  ،قاسم،  سلیمی

سهم در دانش  تسهیم رفتار   تحقیقات،  دانش  تسهیم  به  نگرش متغیر دانشگاه: 

 . 374-351، (4)47، دانشگاهی رسانیاطالع و کتابداری
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مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی  (.  1393) .الهام، حیدری ، فهیمه، یکشاورز ،قاسم ، سلیمی

رهیافتی  ،  و بلوغ رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز  شناختیروان
 . 22-1،  (3)5، نو در مدیریت آموزشی

  تأثیر بررسی    (.1390)  .ایمان،  ظهوریان نادعلی  ،برزو،  فرهی بوزنجانی  ،محمدابراهیم،  سنجقی 

رهبری   بین  رابطه  بر  تیمی  )مطالعه   ن یآفرتحولتوانمندسازی  سازمانی  عملکرد  و 

تهرانمور در  مستقر  نفت  توسعه صنعت  و  تحقیق  واحدهای  در  بهبود    نشریه،  (دی 

 . 137-124، (2)5، مدیریت

نقش 1387)  .سعید،  اصفهانی آیباغی  ،عباس،  نرگسیان  ،محمدصادق،  ضیایی  رهبری (. 

 - 86،  (1)1،  دولتی مدیریت نشریه،  تهران دانشگاه کارکنان توانمندسازی در معنوی

67 . 

آموزشی    هایگروهبر تسهیم دانش    مؤثرارائه مدل عوامل  (.  1391)  .زهرا،  درویشیعلیپور  

تحقیقات و  علوم  و  شمال  تهران  واحد  پیرامون  )پیمایشی  اسالمی  آزاد  ،  دانشگاه 

 . 116-91، (10)4، مدیریت فناوری اطالعات

تسهیم    مؤثرارائه مدل عوامل    (.1391)  . رقیه،  یآباددولت  ، زهرا،  علیپور درویشی بر قصد 

برنامه رفتار  تئوری  اساس  بر  پزشکان  در  ریزیدانش  آموزشی    یها مارستانی بشده 

 . 44-35، (4) 11 ،بیمارستانفصلنامه ، تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران

د  خودکارآمدی و سوا ،  (. رابطة بین یادگیری خود راهبر1397)  .بدری،  شاه طالبی  ،بتول،  فرخ

 . 161-148، (56)15، درسی ریزیبرنامهپژوهش در . دانش  می تسه اطالعاتی با رفتار  

جهرمی  ،محمدحسین ،  شورکی کارگر محمدعلی  ،  رشیدی  ،علی،  ناظری  ،مقداد،  حاجی 

های شخصیتی بر روی تسهیم دانش و رفتار  بررسی اثر ویژگی  (.1395)  .یمحمدمهد

مدیریت منابع انسانی  (.: پژوهشگاه صنعت نفتموردمطالعه)  کاری نوآورانه کارکنان
 .53-29، (28) 7، در صنعت نفت

حسین ،  کشاورزی تسهیم    تأثیربررسی    .(1394)  جواد.،  راد  یدی حم  ،سعید،  صفری   ،علی 

  00167r،  یمدیریت دولت   اندازچشم،  نوآوری و عملکرد سازمانی،  دانش بر یادگیری

#22 ،103-128 . 
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مدیریت دانش بر خالقیت سازمانی    تأثیربررسی    (.1394)  .فرزانه ،  منیریان  ،مهدی،  مرتضوی

فصلنامه مدیریت توسعه  ،  شرکت مخابرات استان همدان(  )مطالعه موردی: کارکنان
تحول -https://www.civilica.com/Paper-JR_JDEM-JR_JDEM،  (20)،  و 

1394-20_003.html 
ادراک از  ، سنجش روابط علّی تخطّی نظارتی(. 1395) .الهام، حیدری  ،رحمت اله، مرزوقی

عدالت سازمانی و رفتار تسهیم دانش )مطالعه موردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  

 . 30-19، (64) 19، فصلنامه مدیریت سالمت،  شیراز

ابعاد  (.  1390)  حمید.،  مجدعلوی   ،مهرنوش،  پازارگادی  ،یال ژ ،  عابد سعیدی  ،صیبم،  مظفری

،  های پزشکی ایرانرضایتمندی بیماران از خدمات مراکز مدیریت حوادث و فوریت

 . 61-61، (10)13، زاهدان  یعلوم پزشک  قاتیمجله تحق

الگوی ساختاری رابطه بین اعتماد سازمانی و   .(1397) .سکینه، حسینیشاه ،محمدعلی، نادی

و سالمت    سازمانیفرهنگ  گریواسطهتعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش: تبیین سهم  

 . 310-291، (35)9، هیافتی نو در مدیریت آموزشیر،  سازمانی دبیران

ثمرین ن کارکنان    توانمندسازی،  تسهیم دانش   (.1394)  ن یصدرالد،  ستاری  ،کریم،  صیریان 

کنفرانس  ،  وپرورشآموزش علوم  ،  اقتصاد،  مدیریت  المللیبین اولین  و  حسابداری 

، گاه پیام نور نکادانش،  سازآینده   یامشاورهشرکت علمی پژوهشی و  ،  ساری،  تربیتی
https://www.civilica.com/Paper-MEAE01-MEAE01_1529.html 

و رهبری    تیمیجو  بررسی اثر  (.  1393)  .حمید،  هرن مرامی   و  محسن ،  زنگنه  ،اکرم،  هادیزاده

تیم اعضای  دانش  تسهیم  رفتار  در  دولتی  اندازچشم،  توانمندساز  ، (17)5،  مدیریت 

161-178 . 
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