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چکیده 
تسهیم دانش در بین افراد برای بکارگیری شایستگیهای کلیدی و کسـ زییـر ربـابتی در دنیـای
ربابتی برن بیسر و یکم ازری حیاتی اسر .از آنجا که تسهیم دانش ازری داوطلبانه اسر و اجبـاری در
کار نیسر بنابراین زتکی بر استراتژیهای نرم اسر .بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم که اثر جو تیم
و رهبری توانمندساز را بر رفتار تسهیم دانش افراد زورد بررسی برار دهیم .بر این اساس زدلی بر زبنـای
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دانشکدههای دانشگاه تهران جمع آوری شـد .بـرای آززـون زـد از زعـادخت سـاوتاری و رو PLS
استفاده شد .یافتههای پژوهش حاکی از آن بود که جو تیم و رهبری توانمندساز با واسطه نگـر رفتـار
تسهیم دانش افراد را تحر تاثیر برار زیدهند و همچنین جو تیم به طور زستقیم نیی رفتار تسهیم دانـش
افراد را تحر تاثیر برار زیدهد.
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.1مقدمه 

بسیاری زعتقدند که تسهیم دانش یکی از راههای به کارگیری شایستگیهای کلیدی و
کس زییر ربابتی اسر ) .(Hicks et al, 2007افراد با تسهیم دانش زیتوانند به نتایجی
فراتر از نتایج انفرادی وود دسر یابند .تسهیم دانش به اندازهای اهمیر یافته اسر که بسیاری
پذیرفته اند زوفقیر زدیریر دانش به تسهیم زوثر دانش بستگی دارد و تسهیم دانش زهمترین
بخش زدیریر دانش اسر ) . (Bock et al,2002ولی در عمل هنوز تسهیم ناکافی یک زانع
بیرگ برای زدیریر دانش اسر ) .(Davenport et al, 1998ازروزه استفاده از تیمها در
همهجا به وصوص در ساززانها افیایش یافته اسر ) .(Mathieu et al, 2008افرادی که در
تیمهای توانمند حضور دارند با یکدیگر کار کرده و برای بروورد با زشکالت دانش و
زهارتهایشان را یکپارچه زی کنند ) .(Thomas et al, 1990بنابراین درک عمیق چگونگی
تسهیم دانش در تیمها و شناسایی عوازل اثرگذار آن زطلوب زینماید.
افراد دانش را ایجاد تسهیم و به کار زیگیرند بنابراین برای بهرهبرداری از دانش آنها بایستی
تمایل و توانایی به اشتراکگذاری دانش وود و جذب دانش دیگران را داشته باشند (.)Ipe, 2003
تسهیم دانش انتشار داوطلبانه دانش زهارتها و تجربیات اکتسابی به سایر افراد اسر ( Law et
 .)al,2008و از آنجا که اغل شازل انتقا دانش ضمنی اسر بابل گیار از طریق کانا های
رسمی نیسر بنابراین تمایل افراد برای تسهیم دانش عازل زهمی اسر ).(Davenport, 1997
از این رو بیشتر عوازل زناس برای گستر تسهیم دانش به نظر زیرسد استراتژیهای نرزی
باشد که زتکی بر نقش جو و رهبری در تیمهای زختلف اسر ( ;Srivastava et al, 2006
.)Hulsheger et al,2009
در این پژوهش تسهیم دانش در شمایی از دو عازل جو تیم و رهبری توانمندساز زورد
بررسی برار زیگیرد  .نخسر جو تیم به زحیط و فضای حاکم بر تیم که به ادراکات نگر ها و
رفتار افراد شکل زیدهد اشاره دارد ) . (Seibert et al, 2004و به عنوان یکی از زهمترین
زنابع نفوذ اجتماعی که رفتار افراد را در زحیط تیم شکل زیدهد شناوته شده اسر ( West et
 .)2006; Hulsheger et al,2009 al,دوم پژوهشهای پیشین نقش رهبری را در زدیریر
دانش آشکار ساوته اسر ( .)Srivastava and Bartol,2005; Crawford, 2005در این
پژوهش به دلیل اینکه رهبری توانمندساز افیایش دهندهی استقال افراد در تیم اسر و استقال
افراد برای تسهیم دانش عازل ضروری اسر زورد بررسی برار زیگیرد.
از این رو به دلیل اینکه تسهیم دانش در زوفقیر تیمها نقش زهمی دارد و جو تیم و رهبری
توانمندساز تسهیل کنندهی تسهیم دانش هستند زا به این نتیجه رسیدیم که تیمهای ورزشی
زورد زطالعه نیاز به جو تیمی زناس و همچنین رهبری توانمندسازی دارد که بتواند جو تیمی
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زناس را به گونه ای ایجاد کند که افراد بتوانند دانش آشکار و ضمنی وود را با هم تباد کنند.
بنابراین با عنایر به اهمیر زوضوع هدف این پژوهش بررسی اثر جو تیم و رهبری توانمندسازدر
تسهیم دانش افراد در تیمهای ورزشی دانشکدههای دانشگاه تهران اسر.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

بررسیرابطهمیانجوتیموتسهیمدانش .انسان ها زوجوداتی اجتماعی هستند و شبکه
های اجتماعی کانالهایی را برای انتقا اطالعات فراهم زیآورد .ارتباطات یک فرد با شبکههای
اجتماعیا باعث زیشود که ادراکات او تحر تاثیر نفوذ اجتماعی برار بگیرد و به عنوان یک
رفتار اجتماعی تسهیم دانش تحر تاثیر نفوذهای اجتماعی نشات گرفته از افراد دیگر اسر
) .(Ibarra and Andrews, 1993
ساخنسیک و فیفر ( )7311بیان کردند که زحیطهای اجتماعی بی واسطه زنبعی زهم از
اطالعات هستند که به وابعیر ساوتار زیدهند .دلیل این زوضوع این اسر افراد باید در نیدیکی
ادراکات نگر ها و رفتار اشخاص باشند تا در زعرض نفوذهای اجتماعی برار بگیرند
( .)Salancik and Pfeffer, 1978همچنین پژوهشهای صورت گرفته در ززینه روانشناسی
اجتماعی روشن ساوته اسر که نفوذهای اجتماعی بویتر در تیمهای کاری رخ زیدهد دلیل آن
این اسر که افراد وودشان را با تیمهای کاریشان تعیین هویر زیکنند بنابراین به اطالعات
انتشار یافته در تیم اعتماد زیکنند ) .(Fulk, 1993تیم کاری زجاورت رابطهای و وظیفهای
برای افرادایجاد زیکنند.زجاورت رابطهای به تعازل زستقیم و غیر زستقیمی اشاره دارد که افراد
در تیم کاری برای پرداز اطالعات و زنابع با یکدیگر بربرار زیکنند.زجاورت وظیفهای ززانی
به وجود زیآیدکه افراد درگیر نقشهای زشابهای هستند و التیازات جایگاهها و توبعات
زشابهای را تجربه زیکنند .تیمهای کاری با تقسیم کاری ایجاد زیشوند و برای انجام
وظایفشان با یکدیگر کار زیکنند بنابراین اعضای تیم زجاورت وظیفهای باخیی دارند.زجاورت
رابطهای و وظیفهای باعث شناورها و رفتارهای زشترک در زیان اعضای تیم زیشود ( Rice
.)and Aydin, 1991
زبانی نظری زوجود نشان زیدهد که جو تیم دارای ساوتاری زرک زتشکل از انسجام
اعتماد و نوآوری اسر ) .(Bock et al, 2005انسجام اشاره به ادراک حس با هم بودن دارد.
انسجام زی تواند به عنوان یک اجبار روانشناوتی در نظر گرفته بشود که افراد را به یکدیگر پیوند
زیدهد ( .(Keyton and Springston, 1990هنگازی که افراد تیم با یکدیگر انسجام دارند و
حس با هم بودن را ادراک زیکنند به یکدیگر کمک کرده و در نتیجه به احتما زیاد دانش وود
را با یکدیگر تسهیم زیکنند .اعتماد به زعنی ایمان دو جانبه به نیات پاک و رفتار ووب دیگران
اسر .اعتماد در زحیط تیم به زعنی اعتقاد به شایستگیها درستکاری و سخاوتمندی همتیمی
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اسر .اعتماد در تیم باعث افیایش ارتباطات هماهنگی و همکاری بین هم تیمیها زیشود
( .)Pavlou et al, 2007زند ( )7335پی برد که هنگازی افراد به شایستگیها و تواناییهای
همتیمی وود اعتماد دارند به طور رایگان اطالعات را با یکدیگر تسهیم زیکنند ).(Zand,1972
هسو و همکارانش ( )5001بیان کردند که روابط اجتماعی زبتنی بر اعتماد اثر بابل زالحظهای بر
نگر افراد برای تسهیم دانش دارد ) .(Hsu et a l, 2007نوآوری در تیم به حدی که تغییر و
والبیر در تشویق و پادا داده شود اشاره دارد .تیمهای نوآور بر یادگیری جریان باز اطالعات
و ریسکپذیری زنطقی تاکید دارد ) .(Bock et al, 2005اعضای تیمهای نوآور پذیرای نوآوری
هستند و بر ابتکارات نوآورانه همتایان وود حمایر عملی زیکنند و تسهیم دانش در چنین تیمی
راحتر صورت زیگیرد.
در این پژوهش انسجام اعتماد و نوآوری به عنوان سه بعد تشکیل دهندهی جو تیم در در نظر
گرفته شده اند بر این اساس زیتوان دو فرضیه زیر را در نظر گرفر:
 :H1جو تیم بر نگر تسهیم دانش تاثیری زثبر و زعناداری دارد.
 :H2جو تیم بر رفتار تسهیم دانش تاثیری زثبر و زعناداری دارد.
بررسیرابطهمیانرهبریتوانمندسازوتسهیمدانش.تسهیم دانش زیتواند به اشتراک-
گذاری ایدهها اطالعات و پیشنهادات اعضای تیم با یکدیگر تعریف بشود .تسهیم دانش جیء
زهمی از زدیریر دانش اسر زیرا آن به ساززاندهی پایگاه دانش در دسترس و افیایش آن در
طو ززان کمک زیکند ( .(Liebowitz, 1999تسهیم دانش فرایند زهمی اسر زیرا اگر دانش
تسهیم نشود زنابع شناوته شده بابل دسترس در تیم بدون کاربرد بابی وواهد زاند ( Argote,
 .)1999تسهیم دانش در تیم به طور اتوزاتیک رخ نمیدهد رهبر تیم نقش زهمی در تسهیم
دانش افراد ایفا زیکند ) .(Srivastava and Bartol, 2006در این پژوهش رهبری توانمندساز
به عنوان یک عازل ضروری برای تسهیم دانش افراد در نظر گرفته زیشود .
آرنولد و همکارانش ( )5000رهبری توانمندساز را زعرفی کردند و پنج بعد آن را نمایان
ساوتند:
 .7الگو بودن :زجموعهای از رفتارهایی اسر که تعهد رهبر را به کار وود و همچنین به کار
اعضای تیم نشان زیدهد.
 .5زربیگری :به زجموعه از رفتارهایی که اعضای تیم را تعلیم و به آنها کمک زیکند که به
وود زتکی باشند اطالق زیشود.
 .1تصمیم گیری زشارکتی :به استفاده رهبر از اطالعات اعضای تیم و زشارکر آنها در
تصمیمگیری اطالق زیشود.
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 .4زالحظه گری :به زجموعه از رفتارهایی اسر که احترام عام نسبر به انسانیر اعضای تیم را
نشان زیدهد.
 .2اطالع رسانی :به انتشار اطالعات و اوباری زانند زازوریر و فلسفه ساززان و دیگر اطالعات
زهم توسط رهبر ساززان اطالق زیشود ).(Arnold et al, 2000
رهبری توانمندساز با رهبری استبدادی در تضاد اسر و یکی از تفاوتهای زهم آن در این
اسر که رهبری استبدادی از تسهیم دانش اعضای تیم جلوگیری زیکند ( Srivastava and
 .)Bartol, 2006بنابراین تسهیم دانش به طور بالقوه زییر زهم رهبری توانمندساز اسر.
هاوس و دسلر ( )7314رهبر حمایتگر را به عنوان کسی که وطوط راهنما را برای پیروان فراهم
زیآورد با با آنها به طور زنصفانه رفتار زیکند و ارز دادههای آنها را زیداند تعریف کردند
) .(House and Dessler, 1974از اینرو به احتما زیاد اعضای تیم برای توزیع ایدهها و
اطالعاتشان تصدیقی از جان رهبر توانمندساز دریافر زیکنند و این انگییه را پیدا زیکنند که
دانش زنحصر به فرد وود را با یکدیگر تسهیم کنند.به طور زشابه تصمیمگیری زشارکتی و
رفتارهای زربیگری رهبر توانمندساز تسهیم دانش در تیم را گستر وواهد داد .وبتی یک رهبر
الگوی تیم زیشود و درگیر تصمیمگیری زشارکتی زی شود فرصرهایی را برای اعضای تیم
برای تسهیم ایدههایشان بوجود زیآورد ).(Locke et al, 1997
برای زثا رهبر زمکن اسر این شانس را به افراد بدهد که نظرات و پیشنهادات وود را
بیان کنند .تحر این شرایط به احتما زیاد دادههای افراد به طور وابعی تصمیمگیری را تحر
تاثیر برار زیدهد و اعضای تیم پی زیبرند که تسهیم دانش آنها عمال زفید وابع شده
اسر.اطالعرسانی و دادن استقال جستجو برای راهحلها را در داول و وارج تیم و تال برای
کمک به یکدیگر از طریق تسهیم دانش را برزیانگییاند.رفتارهای زربیگری رهبر توانمندساز
شازل تشویق اعضای تیم برای حل زشکالت با همکاری یکدیگر اسر که فرصرهایی را برای
آنها برای تسهیم دانش بوجود زیآورد .بنابر دخیل باخ دو فرضیه زیر را زیتوان در نظر گرفر:
 :H3رهبری توانمندساز بر نگر تسهیم دانش تاثیری زثبر و زعناداری دارد.
 :H4رهبری توانمندساز بر رفتار تسهیم دانش تاثیری زثبر و زعنادار دارد.
به

بررسیرابطهمیاننگرشورفتارتسهیمدانش.بر زبنای تئوری رفتار عقالیی نگر
عنوان احساسات زثبر و زنفی در رابطه با انجام تسهیم دانش تعریف شده اسر (Fishbein
 .)and Ajzen, 1975نگر دارای وصوصیاتی اسر که از زهمترین آن ها این اسر که رفتار
را چه به صورت زثبر و چه به صورت زنفی تحر تاثیر برار زی دهد .در این پژوهش برای
شرح رفتار وابعی افراد رابطهی زستقیم نگر و رفتار زورد بررسی برار زیگیرد .هسو و
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همکارانش( )5001بیان کردند که بیرگترین چالش در تسهیم دانش تمایالت (نگر ) افراد اسر
) .(Hsu et al, 2007زنظور این اسر که نگر زنفی احتما تسهیم دانش را کاهش زی-
دهد.در کل بیان زی شود:
 :H5نگر بر رفتار تسهیم دانش تاثیری زثبر و زعناداری دارد.
با توجه به زطال فوق بر آن شدیم که اثر جو تیم و رهبری توانمندساز را یکبار به طور
زستقیم و یکبار با واسطه نگر بر رفتار تسهیم دانش بسنجیم که برای این زنظور الگوی زیر
ارا ه شده اسر.
اعتماد
جو تیم

انسجام
نوآوری

رفتار تسهیم
دانش

نگر

الگو بودن

رهبری
توانمندساز

تصمیم-
گیری
زشارکتی
زربیگری
زالحظه-
گری
نوآوری

شکل  .7زد زفهوزی پژوهش حاضر


.3روشپژوهش 

از آنجایی که هدف پژوهش حاضر تعیین روابط علّی زیان زتغیرهای زستقل زیانجی وابسته
زیباشد پس تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی و از نوع
همبستگی و به طور زشخص زبتنی برزد زعادخت ساوتاری 7اسر .زد زعادخت ساوتاری

1. Structural equation modeling
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یک رویکرد آزاری جازعی برای آززون فرضیههایی درباره روابط بین زتغیرهای زشاهده شده
وزتغیر های زکنون 5زی باشد .از طریق این رویکرد زیتوان بابل ببو بودن زد های نظری را
در جوازع واص آززون کرد و از آنجایی که اکثر زتغیرهای زوجود در تحقیقات زدیریتی بویژه
رفتار ساززانی به صورت زکنون یا پوشیده و پنهان زیباشد ضرورت استفاده از این زد ها روز
به روز بیشتر زی شود.
همانطور که ذکر شد در زد تحلیلی تحقیق فوق زتغیرهای جو تیم و رهبری توانمندساز به
عنوان زتغیر زکنون برونزا و زتغیرهای نگر و رفتار تسهیم دانش به عنوان زتغیرهای زکنون
درونیا هستند؛ و از جهتی دیگر زیتوان زتغیرهای جو تیم و رهبری توانمندساز را به عنوان زتغیر
زستقل و زتغیر نگر را به عنوان زتغیرهای زیانجی و زتغیر رفتار تسهیم دانش را به عنوان
زتغیر وابسته در نظر گرفر.
ابیار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش پرسشنازه بوده اسر .پرسشنازه پژوهش
حاضر شازل دو بخش اصلی اسر  .بخش او زشخصات دزوگرافیک زربوط به نمونه آزاری و
بخش دوم سواخت اصلی پژوهش برای سنجش زتغیرها زی باشد که زشخصات دزوگرافیک
شازل نوع تیم جنسیر سن تحصیالت و سابقه کاری اسر .در بخش سوا های اصلی پژوهش
نیی برای سنجش جو تیم از  3سوا (برای ابعاد اعتماد انسجام نوآوری) برای سنجش رهبری
توانمند ساز از  71سوا برای ابعاد (الگو بودن تصمیمگیری زشارکتی زربیگری اطالعرسانی
زالحظهگری) برای سنجش نگر تسهیم دانش از  1سوا و برای سنجش رفتار تسهیم دانش
از  1سوا در نظر گرفته شده اسر .در کل تعداد  11سوا برای سنجش کل زتغیرهای پژوهش
استفاده شد .سواخت پرسشنازه استاندارد بوده و ببالً در پژوهشهای زورد استفاده برار گرفتهاند.
بنابراین ابتدا سواخت پرسشنازه به زبان فارسی ترجمه شدند سپس توسط وبرگان زورد بازنگری
برار گرفتند یا به عبارت دیگر بوزی سازی شدند .برای سنجش کلیه زتغیرهای پژوهش نیی از
طیف  2تایی لیکرت استفاده شد.
به زنظور سنجش پایایی یک نمونه اولیه شازل 10پرسشنازه پیش آززون شد و سپس با
استفاده از دادههای بدسر آزده از پرسشنازه زییان ضری اعتماد با رو آلفای کرونباخ
زحاسبه شد .آلفای زحاسبه شده برای جو تیم رهبری توانمندساز نگر و رهبری توانمندساز و
کل پرسشنازه بترتی برابر با  0/144 0/111 0/101و  0/1332اسر که نشاندهنده پایایی
بسیار زناس زتغیرهای پژوهش زیباشند.
به زنظور سنجش روایی سواخت از اعتبار عازلی استفاده شده اسر .اعتبار عازلی صورتی از
اعتبار سازه اسر که از طریق تحلیل عازلی به دسر زیآید .تحلیل عازلی یک فن آزاری اسر

1. Observed variables
2. Latent variables
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که در اکثر علوم انسانی کاربرد فراوانی دارد .در حقیقر استفاده از تحلیل عازلی در شاوههایی که
در آنها از پرسشنازه و آززون استفاده زیشود و زتغیرها از نوع زکنون زیباشد خزم و ضروری
اسر.
7
در تحلیل عازلی اکتشافی زتغیر جو تیم رهبری توانمندساز و زتغیرهای وابسته (نگر و
رفتار تسهیم دانش) پژوهش زقدار  KMOبترتی برابر با  0/141 0/143و  0/113به دسر
آزد که این ازر بیانگر کفایر نمونهگیری برای زتغیرهای پژوهش اسر .همچنین از آنجا که
ضری زعناداری آززون بارتلر 5برابر صفر بود( کوچکتر از  )0/02تحلیل عازلی برای شناسایی
ساوتار زناس تشخیص داده شد .نتایج زاتریس چروش یافته عازلی نشان دهنده زناس بودن
ساوتار عازلی دادهها بود .پس از اینکه زتغیرهای زکنون پژوهش زجدداً شناسایی شدند برای
صحر زد های اندازهگیری از تحلیل عازلی تا یدی استفاده گردید که نتایج نشان داد تمام
بارهای عازلی 1باخی  0/2بوده که بیانگر روایی همگرا 4اسر .همچنین زییان  AVEبرای کلیه
سازههای پژوهش زحاسبه شد که نتایج ان نشان داد دارای زقدار از  0/2زیباشند.


جامعهونمونهآماریپژوهش .جازعـه آزـاری ایـن پـژوهش تـیمهـای ورزشـی دانشـکده-
های دانشگاه تهران که در تهـران و کـرج وابـع شـدهانـد اسـر .جازعـه آزـاری ایـن پـژوهش
 7714نفر اسـر و زـا بـه دلیـل اینکـه جـدو زورگـان بـه صـورت زحافظـهکارانـهای تعیـین
شده و تعداد نمونهای که از ایـن جـدو بـه دسـر زـیآیـد از تعـداد نمونـهای کـه بـر اسـاس
فرزو های آزاری زحاسبه زی شـود بیشـتر اسـر از ایـن جـدو اسـتفاده شـد و تعـداد نمونـه
 512نفـر انتخـاب شـدکه بـرای ایـن زنظــور  172پرسشـنازه توزیـع شـد کـه  512پرسشــنازه
بازگشر داده شد.
رو نمونهگیری در این پژوهش از نوع نمونهبرداری احتمالی طبقهای زتناس اسر چون
در این پژوهش پنج تیم ورزشی والیبا بسکتبا فوتبا هندبا و تنیس از دانشکدههای
دانشگاه تهران که در تهران و کرج وابع شدهاند انتخاب شدند و با تقسیم نمونه بر جازعه آزاری
درصدی به دسر آزد که با استفاده از این درصد از هر تیم در دانشکدههای زختلف تعدادی
انتخاب شدند و در آور پرسشنازه به طور تصادفی بین آنها توزیع و جمعآوری شد.


 .7بایستی ذکر شود در این تحقیق صرفاً بدلیل بررسی اعتبار واگرا از نتایج تحلیل عازلی اکتشافی استفاده شد و هدف
زحققین این نبوده اسر که زفاهیم جدیدی را ولق کنند.
2. Bartlet
3. Factor Loading
4. Convergent Validity
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.4تحلیلدادههاويافتههایپژوهش 

بررسیمشخصاتدموگرافیکنمونه .آزار توصیفی زتغیرهای جمعیر شناوتی به شرح زیر
زی باشد:از کل  512نفر تعداد  71نفر در تیم تنیس تعداد  17نفر در تیم بسکتبا  13نفر در
تیم فوتبا  47نفر در تیم هندبا و  31نفر در تیم والیبا هستند .از کل  512نفر تعداد  745نفر
(حدود  20درصد ) زرد و تعداد  741نفر (حدود  20درصد ) زن بودهاند تعداد  772نفر دارای
زدرک کارشناسی (حدود  40/4درصد) تعداد  741نفر از افراد دارای زدرک کارشناسی
ارشد(حدود  27/5درصد) و تعداد  54نفر (حدود  1/4درصد) دارای زدرک دکتری هستند.
تعداد 53نفر کمتر از  50سا (حدود 70/5درصد) تعداد  24نفر از افراد بین  50تا  55سا (حدود
71/3درصد) تعداد  11نفر از افراد بین  55تا  54سا (حدود  55/7درصد) تعداد  24نفر بین 54
تا  51سا (حدود  71/3درصد) و تعداد  12نفر نیی بیشتر از  51سا (حدود  53/1درصد) سن
دارند .تعداد  753نفر از افراد کمتر از  1سا (حدود  42/1درصد) تعداد  32نفر از افراد بین  1تا 1
سا (حدود  11/1درصد) و تعداد  17نفر نیی بیشتر از  1سا (حدود  57/4درصد) سابقهکاری
دارند  .

تحلیلوتوصیفمتغیرهایمدلپژوهش 
.1مقايسهمیانگینمتغیرهایپژوهشبهتفکیکنوعتیمدرتیمهایورزشیدانشکده

تربیتبدنیدانشگاهتهران .بر اساس تحلیل واریانس انجام شده زطابق جدو شماره یک
زیتوان گفر که زتغیرهای پژوهش در بین تیمهای ورزشی زختلف تفاوت زعناداری ندارند .و
سطح زعناداری جو تیم  0/142رهبری تواتمند ساز  0/171نگر  0/151و رفتار تسهیم دانش
 0/122زی باشد.

جدو  .7نتایج آززون زتغیرهای فرعی پژوهش به تفکیک نوع تیم 


 .2مقايسهمیانگینمتغیرهایپژوهش بهتفکیکوضعیتجنسیتی درتیمهایورزشی

دانشکدهتربیتبدنیدانشگاهتهران .بر اساس جدو شماره  5و  t-testدو نمونه زستقل
انجام شده زیتوان گفر که زتغیرهای پژوهش در بین گروههای زردان و زنان تفاوت زعناداری
ندارند .سطح زعناداری جو تیم  0/742رهبری تواتمندساز  0/150نگر  0/722و رفتار تسهیم
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دانش  0/574اسر.
جدو  .5نتایج آززون زتغیرهای فرعی پژوهش به تفکیک وضعیر جنسیتی 




.3مقايسهمیانگینمتغیرهایپژوهشبهتفکیکوضعیتتحصیلیدرتیمهایورزشی

دانشکدهتربیتبدنیدانشگاهتهران .بر اساس تحلیل واریانس انجام شده زطابق جدو
سه زیتوان گفر که زتغیرهای پژوهش بجی زربیگری در بین افراد با وضعیر تحصیلی زختلف
تفاوت زعناداری ندارند .نتایج نشان داد زتغیر زربیگری از نظر افراد با زدرک تحصیلی دکتری
دارای زقداری بیشتری اسر .سطح زعناداری جو تیم  0/144رهبری تواتمندساز 0/231
نگر  0/025و رفتار تسهیم دانش 0/402اسر.
جدو  .1نتایج آززون زتغیرهای فرعی پژوهش به تفکیک وضعیر تحصیلی




 .4مقايسه میانگین متغیرهای پژوهش به تفکیک وضعیت سنی در تیمهای ورزشی
دانشکدهتربیتبدنیدانشگاهتهران :

بر اساس تحلیل واریانس انجام شده زطابق جدو شماره  4زیتوان گفر که زتغیرهای
پژوهش در بین افراد با سنین زختلف تفاوت زعناداری ندارند .سطح زعناداری جو تیم 0/572
رهبری تواتمندساز  0/133نگر  0/252و رفتار تسهیم دانش  0/141زی باشد.
جدو  .4نتایج آززون زتغیرهای فرعی پژوهش به تفکیک وضعیر سنی
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 .5مقايسه میانگین متغیرهای پژوهش به تفکیک وضعیت سابقهکاری در تیمهای

ورزشیدانشکدهتربیتبدنیدانشگاهتهران .بر اساس تحلیل واریانس انجام شده زطابق
جدو پنج زیتوان گفر که زتغیرهای پژوهش در بین افراد با سابقهکاری زختلف تفاوت
زعناداری ندارند .سطح زعناداری جو تیم  0/540رهبری تواتمندساز  0/777نگر 0/211و رفتار
تسهیم دانش  0/411زی باشد.
جدو  .2نتایج آززون زتغیرهای فرعی پژوهش به تفکیک وضعیر سابقه کاری





بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق .به زنظور بررسی وضعیر زتغیرهای تحقیق از آززون
زیانگین یک جازعه استفاده شد .بر طبق این آززون در صورتی بین وضعیر زتغیر و زیانگین در
نظر گرفته شده (عدد  1در وسط طیف لیکرت ) تفاوت زعنادار وجود نخواهد داشر که عدد
زعناداری بیرگتر از  0/02باشد .همچنین چنانچه حد باخ و پایین هر دو زثبر باشند زیتوان
وضعیر زتغیر را زناس ارزیابی نمود و در صورت زنفی بودن حد باخ و پایین هر دو وضعیر
زتغیر نازناس اسر.
جدو  .1آززون زیانگین یک جازعه آزاری ( ) H 0 :   3
متغیرهایپژوهش 

ضريبمعناداری( )SIG

آمارهtبحرانی

میانگین 

وضعیت 

اعتماد
انسجام
نوآوری
الگو بودن
تصمیمگیری زشارکتی
زربیگری
اطالعرسانی
زالحظه گری

0/000
0/070
0/000
0/000
0/011
0/000
0/001
0/024

-4/447
5/211
-1/111
4/743
7/140
-70/153
-5/327
-7/315

5/1051
1/7410
5/1751
1/5017
1/7721
5/1143
5/1412
5/3044

کم
زیاد
کم
زیاد
زیاد
کم
کم
زتوسط



بررسیمدلهایاندازهگیریمتغیرهایتحقیق .ببل از وارد شدن به زرحله آززون فرضیات

و زد های زفهوزی تحقیق خزم اسر تا از صحر زد های اندازهگیری زتغیرهای پژوهش
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اطمینان حاصل شود .لذا در ادازه تحلیل زد های اندازهگیری برای کلیه سواخت بیان زیگردد
که این کار توسط تحلیل عازلی تاییدی 7زرتبه او  5صورت گرفته اسر.
جدو  . 1نتایج بارهای عازلی زیانگین و انحراف زعیار سواخت پرسشنازه


1. Confirmatory factor analysis
2. First Order
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بررسیمدلساختاری(تحلیلمسیر)تحقیق.در پژوهش حاضر به دلیل وجود زتغیرهای
زستقل وابسته و زکنون زختلف  7Reflectiveو  5Formativeو همچنین زد پیشنهادی چند
زتغیره استفاده از رو زعادخت ساوتای به عنوان رو آزاری برگییده شد .
برای اجرای زد زعادخت ساوتاری رو های زتنوعی وجود دارند که یکی از جدیدترین
رویکردها در زد زعادخت ساوتاری رو حدابل زربعات جییی اسر .این رو زد زعادله
ساوتاری واریانس زحور ززانی که برای هر سازه تعداد زتغیر زیاد و یا حجم نمونه کم و یا سازه
ای از نوع  Formativeدر زد زفهوزی وجود دارد بسیار زناس اسر و نتایجی زشابه لییر
برای تخمین زد ایجاد زیکند.
1
اجرای این تکنیک نرم افیارهای واص وود را دارد که در این بین "پی ا اس گراف" و
"اس پی ا اس" 4بیشتر زورد استفاده هستند .با توجه به بابلیرهای برتر نسخه دوم اس پی ا
اس از این نرم افیار برای تدوین زد زعادله ساوتاری استفاده شده اسر .این نرمافیار توسط
دانشگاه هازبورگ( ) 5002جهر انجام زدلسازی زعادخت ساوتاری به رو حدابل زربعات
جییی طراحی شده اسر .حدابل زربعات جییی روشی برای زد پیش بینی کنندهسازهایی اسر.
رو حدابل زربعات جییی گیینه او برای برآورد زد زحسوب زیشود .زیرا در اینجا
رو هایی زبتنی بر لییر عمال پاسخگو نخواهند بود .رو هایی زبتنی بر لییر برای زد هایی
کاربرد دارد که سازههای آن از نوع  Reflectiveباشند .از سوی دیگر این رو به نرزا بودن
جازعه وابسته نیسر و زحقق به راحتی زیتواند زد وود را بدون نگرانی از وضعیر توزیع جازعه
طراحی نماید .در طراحی زد ساوتاری تحقیق حاضر از این رویکرد جهر برآورد وزنها و
ضرای زسیر استفاده شده اسر .در ادازه زد زفهوزی پژوهش (شکل  )5و همچنین فرضیه
های پژوهش جهر یادآوری دوباره در زیر عنوان شده اسر.
همانطورکه شکل  5نشان زیدهد زییان تاثیر جو تیم بر نگر تسهیم دانش  0/132و زییان
زعناداری آن  74/712اسر .زییان تاثیر جو تیم بر رفتار تسهیم دانش  0/131و زییان زعناداری
آن  14/117زی باشد .زییان تاثیر رهبری توانمندساز بر نگر تسهیم دانش  0/524و زییان
زعناداری آن  2/751اسر .زییان تاثیر رهبری توانمندساز بر رفتار تسهیم دانش  0/017و زییان
 .7سازه های (انعکاسی)  Reflectiveسازههایی هستند که نشان دهنده عوازل زنعکس شده از سازه زیباشند .برای زثا
چنانچه سازه استرس را انعکاسی در نظر بگیریم زشاهدهگر های آن شازل عوازل حاصله از استرس وواهند بود نظیر
اضطراب فشار وون باخ وشک شدن آب دهان و تعرق زیاد و...
 .5سازههای (تشکلی)  Formativeسازههایی هستند که نشان دهنده عوازل شکل دهنده سازه زیباشند .برای زثا چنانچه
سازه استرس را تشکلی در نظر بگیریم زشاهدهگر های آن شازل عوازل شکل دهنده استرس وواهند بود نظیر سخرگیری
زدیر زحدودیر و فشار ززانی و زشکالت وانوادگی و ...
3. PLS Graph
4. SPLS
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زعناداری آن  7/540اسر و زییان تاثیر نگر
آن  5/532زی باشد.

بر رفتار تسهیم دانش  0/742و زییان زعناداری

شکل  .5زد ساوتاری پژوهش (تخمین استاندارد و ضرای زعناداری)

نتایج تا ید یا رد فرضیات را در جدو  1زیتوان زشاهده نمود.
جدو  .1بررسی رد یا تا ید شدن فرضیات پژوهش
فرضیاتپژوهش 

جو تیم بر نگر تسهیم دانش 
جو تیم بر رفتار تسهیم دانش 
رهبری توانمندساز بر نگر تسهیم دانش 
رهبری توانمندساز بر رفتار تسهیم دانش 
نگر بر رفتار تسهیم دانش 

میزانتاثیر 

معناداری 

تائیديارد 

0/131
0/132
0/524
0/017
0/742

14/117
74/712
2/751
7/540
5/532

تا ید
تا ید
تا ید
رد
تا ید

همانطور که از شکل  5زشخص زی شود زقدار  R2برای نگر
 0/127اسر که زقدار بسیار باخیی زحسوب زیشود.


 0/147و برای رفتار تسهیم دانش

.5نتیجهگیریوپیشنهادها 

این زقاله اثر عوازل تیم زحور در نگر و رفتار تسهیم دانش افراد را زورد بررسی برار
زیدهد که کمکهای تئوریکی و عملی به پژوهشهای زبتنی بر تیم زیکند .پژوهش زا اهمیر
جو تیم و رهبری توانمندساز را در نگر و رفتار تسهیم دانش افراد زشخص
زیکند.پژوهشهای ببلی فقط اثر یکی از این دو عازل زهم را زستقل از دیگر بررسی زیکردند.
این زطالعه این دو دیدگاه (زحیط اجتماعی تیم و اهمیر رهبر تیم) را یکپارچه کرد .عالوه بر این
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پژوهش زا نشان داد که اثرات این دو عازل زکمل یکدیگرند و آنها زیتوانند با پرور
تسهیم دانش افراد زنجر به رفتار تسهیم دانش افراد بشوند.
در زد پژوهش زا بیان شد که جو تیم و رهبری توانمندساز هم به طور زستقیم و هم به
طور غیر زستقیم رفتار تسهیم دانش افراد را تحر تاثیر برار زیدهد .به طور غیر زستقیم از
طریق تحر تاثیر برار دادن نگر باعث افیایش تسهیم دانش زیشوند و به طور زستقیم از
طریق فشار اجتماعی نشات گرفته از جو تیم یا تسهیل شرایط توسط رهبر توانمندساز زیتوانند
تسهیم دانش را افیایش دهند .بعد از تحلیل دادهها زشخص شد که جو تیم به طور زستقیم و
غیر زستقیم باعث رفتار تسهیم دانش افراد زیشود ولی رهبری توانمندساز فقط به طور غیر
زستقیم و از طریق نگر باعث رفتار تسهیم دانش افراد زیشود و این زمکن اسر به این دلیل
باشد که سبک رهبری در تیمهای ورزشی دانشگاه تهران آزرانه بوده و کمتر از سبکهای
دزوکراتیک و حمایتی استفاده شده اسر .دخیل دیگر از جمله عدم تسهیل شرایط توسط رهبر و
تفاوتهای فرهنگی باشد.
این یافتهها ادبیات زوجود در رابطه با تسهیم دانش را گستر زیدهد .برای زثا باک و
همکارانش ( )5002پی بردند که جو تیم با تحر تاثیر برار دادن نگر روی تسهیم دانش
اثرگذار اسر ازا آنها بر نیات توجه کردند و رفتار تسهیم دانش را آززون نکردند .بارتو و
سیرواستاوا ( )5001رابطهی زستقیم بین رهبری توانمندساز و رفتار تسهیم دانش را آشکار
ساوتند ولی پژوهش زا این رابطه را با واسطهی نگر یعنی به طور غیر زستقیم تایید کرد.
بنابراین پژوهش زا یافتههای جدا از هم ببلی را یکپارچه زی کند و فهم زا از از پویاییهای
تسهیم دانش در تیم را کستر زیدهد.
این پژوهش اهمیر واصی برای طراحی تیم در ساززان ها با ل اسر .برای گستر تسهیم
دانش عالوه بر در نظر گرفتن عوازل فردی و ساززانی زرتبط دیگر زدیران احتیاج دارند که یک
زحیط پرورشی برای تیم توسعه دهند به دلیل اینکه تیم نیدیکترین چارچوب اجتماعی برای
افرادی اسر که با یکدیگر در تعازل هستند .زدیران بایستی تیمهای زنسجم و نوآور که
اعضایش به یکدیگر اعتماد داشته باشند را ایجاد کنند .جو تیم زیتواند به افراد برای توسعه
نگر زطلوب به تسهیم دانش کمک کند .اعضا زمکن اسر احساس کنند به واطر فشارهای
هنجاری نشأت گرفته از انسجام تیم و اعتماد به هم تیمیهای وود زجبورند با دیگران تسهیم
دانش کنند .به عالوه زهارتهای رهبری توانمندساز هنگام انتخاب و ارزیابی رهبران تیم باید
زورد تاکید وابع بشود .چنین آزوز هایی احتماخ اعما زدیریتی کنونی ساززان را دچار
دگرگونی کند و دستیابی به آن دشوار اسر ازا اثرات بالقوهای در تحریک رفتار تسهیم دانش
افراد دارد و در نهایر زنجر به بهبود عملکرد ساززانی زیشود.
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در آور هم باید واطر نشان کرد که پژوهش حاضر در زحیطهای ورزشی صورت گرفته اسر
و از آنجا که این پژوهش بر زبنای دادههای جمع آوری شده از ورزشکاران دانشگاه تهران اسر و
ورزشکاران و کارزندان زمکن اسر دیدی زتفاوت در دانشهای زنحصر به فردشان داشته باشند
برای تعمیم یافتهها به زحیطهای ساززانی بایستی جان احتیاط را نکه داشر ولی آنچه زهم
اسر تسهیم دانش در تیم اسر .در این زقوله زشابهرها از تفاوتها زهم تر اسر زیرا تمرکی
این زطالعه بر زشارکر فردی نگر و رفتار در چارچوب تیم اسر و در حیطهی پژوهش رفتار
ساززانی اسر و به نظر زیرسد که هم ورزشکاران و هم کارزندان به طور زشابه به اهداف
بازوورها زشوقها زشارکر و  ...پاسخ زیدهند .شاید دلیلش این باشد که تشابه در زیان این
زفاهیم (زانند ارز ها) نسبر به تفاوتها ضروری تر اسر.
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