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 چکیده
 انجام خوبی به دانش اگرتسهیم باشد. می دانش مدیریت فرآیندهاي اساسی از یكی عنوان به دانش تسهیم  :هدف

 این هدف شودمی هاي دولتیسازمان بخصوص در هاسازمان در خدمات ارائه كیفیت افزایش و توسعه به منجر گیرد

دانش معلمان تربیت بدنی آموزشگاه هاي خراسان  تسهیم و فناوري اطالعات بر فردي پژوهش، بررسی نقش عوامل

 رضوي بود. 

همبستگی است و جامعه آماري شامل كلیه معلمان تربیت  -این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی :شناسیروش

-گیري تصادفی خوشهنفر به روش نمونه 339ر هستند كه تعداد نف 0952هاي خراسان رضوي، برابر با آموزشگاه بدنی

اي)پرسشنامه نامه استاندارد تعدیل شدهها پرسشآوري دادهاند. ابزار جمعاي به عنوان حجم نمونه آماري  انتخاب شده

-ها از نرم( است كه در چندین پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. براي تحلیل داده1340سلیمانی و همكاران، 

هاي فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد و براي آمار استفاده شده است. براي آمار توصیفی، شاخص spss 01افزار 

 استنباطی، ضریب چولگی و كشیدگی، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد استفاده قرار گرفت. 
 تسهیم و فناوري اطالعات و عوامل فردي كلیه بین داريمعنی و مستقیم رابطه تحقیق، از حاصل نتایج :هایافته

-و همچنین تحلیل نتایج رگرسیون حاكی از آن است كه متغیر تسهیم دانش بر اساس متغیر اثبات نمودند را دانش

 بینی است.هاي عوامل فردي و فناوري اطالعات قابل پیش

 شخصیت، انگیزش، هايمشخصه در تغییر با خراسان رضوي هاياز نظر معلمان تربیت بدنی آموزشگاه :گیرینتیجه

می كاركنان عوامل فردي نتیجه در و گرددمی تقویت آنها در میان نیز دانش كاركنان،كیفیت تسهیم آگاهی و اعتماد

 باشد. داشته بسزایی تاثیر هاي خراسان رضويمعلمان تربیت بدنی آموزشگاه در میان دانش تسهیم كیفیت بر توانند
 عوامل فردي، فناوري اطالعات، تسهیم دانش، معلمان تربیت بدنی خراسان رضوي های کلیدی:واژه
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 مقدمه
(، 1444) 1بر اساس تقسیم بندي راكر و كی

سیر تحوالت جوامع بشري از اقتصاد مبتنی بر 

هاي كشاورزي تا انقالب اطالعاتی فراز و نشیب

زیادي را پشت سر گذاشته است. اما در یكی دو 

دهه اخیر، به اذعان دانشمندان، اساس رقابت 

ه ها بدر حال تغییر بوده و موفقیت سازمان

نسبت میزان اهتمام آنها به دانش وابسته است. 

هاي پیشرفته را  این مساله بسیاري از سازمان

بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود 

را به بهترین شكل ممكن  مدیریت كرده، آن

مورد استفاده قرار دهند. به همین دلیل منابع 

انسانی به عنوان تولیدكنندگان و حامالن اصلی 

سازمان، مورد توجه ویژه قرار گرفتند  دانش در

 (.1351)حیدري، 

ها و ابتكارات تسهیم دانش در زمینه فعالیت

یادگیري سازمانی و فردي، یكی از عناصر اصلی 

مدیریت دانش است. دانش فردي هنگامی براي 

سازمان قابل دسترس خواهد شد كه كاركنان 

تمایل به اشتراک آن داشته باشند. اشتراک 

رفتاري فراتر از نقش واقعی كاركنان در دانش، 

سازمان است كه براي بروز آن باید موانع 

هاي بروز این رفتار احتمالی و تسهیل كننده

شناسایی شوند و هم كاركنان و هم سازمان 

هایی را كه تالش كنند در كنار یكدیگر روش

براي به اشتراک گذاري دانش تأثیر گذارند، 

ها و در تقویت مشوق زمانشناسایی كنند و هم

از بین بردن موانع اشتراک دانش بكوشند 

 (.1355)خاتمیان فر و پریرخ، 

فناوري اطالعات، به عنوان یک همچنین 

 قوي عمل كرده و ابزارهاي اثربخش توانمندساز

                                                  
1. Rocker & Professor Key 

هاي مدیریت دانش و كافی را براي همه جنبه

 ، اشتراک و كاربرد دانش فراهم میخلقشامل 

ي فناوري اطالعات براي جستجو، هاكند. قابلیت

تواند سازي، آرشیو و انتقال اطالعات، مینمایه

آوري، سازماندهی، رده بندي تا حد زیادي جمع

)نصیري و و اشاعه اطالعات را تسهیل كند

 .(1354عمادي، 

مطالعات، عوامل تاثیرگذار بسیاري را بر تسهیم 

اند، اما این مطالعات بیشتر بر دانش بیان داشته

هاي تكنولوژیكی و سازمانی تاكید جنبه

هاي فردي كمتر مورد توجه اند و جنبهنموده

قرار گرفته است )سلیمانی؛ پورزمان و طاهري، 

(. به همین منظور در این پژوهش به هر 1340

دو جنبه تاثیرگذار، یعنی فناوري اطالعات و 

عوامل فردي تاثیرگذار بر تسهیم دانش 

 ایم.پرداخته

از منابع نامحدود، تمام نشدنی و  دانش یكی

هایی است كه به بقاء در ارزشمند براي سازمان

اندیشند. دانش در اختیار افراد محیط رقابتی می

سازمان است و براي استفاده از آن باید شرایطی 

را در سازمان ایجاد كرد كه افراد قادر به تسهیم 

خود با دیگر افراد سازمان باشند و از این  دانش

طریق بتوان عملكرد كاركنان و در نتیجه 

(. 1342عملكرد سازمان را ارتقا دهد )زندي ، 

هاي فردي توان در جنبهعوامل متعددي را می

جا به موثر بر تسهیم دانش برشمرد كه در این

متغیرهاي آگاهی، انگیزش، شخصیت و اعتماد 

 پرداخته خواهد شد.

فناوري اطالعات، نقش اساسی در  امروزه 

كند. یكی از می ایفاهاي گوناگون حوزه

هایی كه با ورود فناوري اطالعات، دچار حوزه

كه  تحول اساسی شده، حوزه آموزش است

معلمان مدارس به عنوان پرچمداران این حوزه 
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مورد توجه هستند. از آنجایی كه به نظر 

رسد معلمان مدارس به عنوان نیروهاي می

ش و پرورش، با توانمند و پرتالش سازمان آموز

گستره عظیم جغرافیایی حوزه فعالیت و 

هاي همچنین داشتن ارتباط با اكثر خانواده

ایرانی، هنوز افق وسیعی جهت پیمودن 

هاي علم و دانش در پیش رو دارند ، لذا اقیانوس

الزم است به فرآیند تسهیم دانش به عنوان 

                                                                                                                                                                           ش این امر توجه ویژه اي شود.كلید گشای

 نكته این خودبه تحقیقات در 1زاندر و كاگوت

 انتقال براي هاشركت توان كه دست یافتند

 بقاء براي هاآن قوت طهنق تریناصلی دانش

 یكی به دانش تسهیم يزمینه در تحقیق است،

 مدیریت در تحقیقاتی هاي حوزه ترینمهم از

 در هاسازمان از گردید. بسیاري دانش بدل

روبرو هستند  مشكالتی با دانش تسهیم زمینه

 به توجه تواند بامشكالت می این بر غلبه كه

پذیر امكان آیندفر این به وابسته ابعاد از بسیاري

(. با توجه به 1341پور و همكاران،شود) عسكري

تسهیم دانش اهمیت مدیریت دانش و جایگاه 

 آن وهاي كلیدي یكی از حوزهبه عنوان 

پتانسیل بسیار باالي موجود در آموزش و 

پرورش براي نهادینه نمودن فرهنگ تسهیم 

دانش در میان كاركنان و همچنین 

سازان این مرز و بوم ان آتیهآموزان، به عنودانش

جایی كه نیاز بیشتري براي بررسی و و از آن

گردد، در این مطالعه این مهم احساس می

تحقیق به بعد عوامل فردي و فناوري اطالعات و 

 ارتباط آن با تسهیم دانش معلمان تربیت بدنی

هاي خراسان رضوي پرداخته شده آموزشگاه

 است.

                                                  
1. Kogut & Zander 

انجمن  وسیله ركه بههمان طو 0اطالعات فناوري

به »ت، استعریف شده فناوري اطالعات آمریكا

سازي، پشتیبانی مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده

هاي اطالعاتی مبتنی بر یا مدیریت سیستم

افزاري و هاي نرمرایانه، خصوصا برنامه

اطالعات با  فناوري «.پردازدافزار رایانه میسخت

هاي الكترونیكی و مسائلی مانند استفاده از رایانه

یره، حفاظت، كار دارد تا تبدیل، ذخافزار سرونرم

پردازش، انتقال و بازاریابی اطالعات به شكلی 

مطمئن و امن انجام پذیرد )دانشنامه ویكی 

 (.3پدیا

طبق تعریف فروزنده و همكاران  9تسهیم دانش

عبارت است از فرهنگ تعامالت اجتماعی كه 

شامل تبادل دانش ضمنی و صریح، تجارب و 

در  هاي كاركنان بین واحد سازمانی و یامهارت

سازمان می باشد. جهت تأثیرگذاري بیشتر،  كل

دانش سازمانی باید به اشتراک گذارده شود. 

انتقال شامل تبادل اطالعات به صورت متمركز 

كننده به یک و هدفمند، از یک ارسال

محبی،  ،میري پورفردكننده است)دریافت

1342.) 

بر اساس تعریف آمده در   9معلم تربیت بدنی

، به 1350ات تربیت بدنی كشور، قوانین و مقرر

شود كه در فرآیند كلیه كاركنانی اطالق می

دار تعلیم و تربیت )آموزش عمومی كشور( عهده

آموزان مسئولیت امر تربیت بدنی و ورزش دانش

بوده و در استخدام رسمی آموزش و پرورش 

 (.1341هستند )جعفرزاده، 

                                                  
2. Information Technology 

3. Wikipedia 

4. Knowledge Sharing 

5. Physical Education Teacher 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86_%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
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 شامل همه 0مدیریت دانش، 1طبق نظر رابریتز

وش هایی است كه سازمان، دارایی هاي ر

خود را اداره می كند كه شامل چگونگی  یدانش

جمع آوري، ذخیره سازي، انتقال، بكارگیري، به 

 .روز سازي و ایجاد دانش است

به میزانی كه فرد از  3در این تحقیق، آگاهی

مدیریت دانش و چگونگی تسهیم آن اطالع 

ق كند اطالداشته و اهمیت آن را درک می

سازي از عوامل اصلی پیاده 9شود. انگیزشمی

تسهیم دانش در میان كاركنان است كه 

هاي تواند از جهات گوناگون در مقولهمی

دهی و انگیزشی نظیر ساختارهاي پاداش

هاي مدیریتی مورد توجه قرار گیرد. شیوه

دیگر عامل موثر در تسهیم دانش  9شخصیت

ها را ژگیتواند طیف وسیعی از ویاست كه می

گرایی، گرایی و برونشامل شود، از جمله درون

هاي ارتباطی، اعتماد به نفس، احساس مهارت

ترین یكی از كلیدي 1امنیت و اضطراب. اعتماد

عوامل در برقراري ارتباط با دیگران و به تبع آن 

عاملی مهم در تاثیرگذاري بر تسهیم دانش 

 (.1340است )سلیمانی و همكاران، 

دانش به عنوان بخشی ضروري و  مدیریت

اي اساسی در موفقیت سازمان ، دامنه گسترده

هاي شامل نوآوري ،هاي سازمانیاز ایده

 راهبردي، اقتصادي، رفتاري و مدیریتی را در بر

گیرد. در جهان امروز كه تولید كاالها و ارائه می

اند، دانش خدمات به شدت دانش مدار شده

مزیت رقابت به شمار دارایی كلیدي براي كسب 

                                                  
1. Rubritz 

2. Knowledge Management 

3. Awareness 

4. Motivation 

5. Personality 

6. Trust 

رود و مدیریت دانش سازمانی یكی از می

ها در شرایط ترین عوامل موفقیت سازمانمهم

د گردرقابتی و عصر اطالعات محسوب می

 (.1354)شیرین حصار، 

مدیریت دانش را یک رویكرد ( 0222) 2بارون

یافته و یكپارچه براي شناخت، استفاده و نظام

هاي  خصصسهیم شدن در تجربیات و ت

 .داندمدون در سازمان میموجود، مدون و نا

یک استراتژي  را مدیریت دانش( 0222) 5یرام

به منظور خلق، دستیابی و پشتیبانی از منبع 

 است. دانسته حیاتی دانش 

 را تسهیم دانش(، 1445) 4داونپورت و پروساک

هاي كلیدي در فرآیند مدیریت یكی از حوزه

هاي اساسی الشكی از چو ی دانستهدانش 

مدیریت دانش، واداشتن افراد براي به اشتراک 

پارک و  .باشددانند میگذاشتن آنچه كه می

(، تسهیم دانش را فرآیند 0223) 12همكاران

انتقال دانش از یک فرد به فرد دیگر می دانند. 

هاي اخیر ( در سال0229) 11ژانگ و همكاران

تسهیم دانش در بخش عمومی داراي اهمیت 

( نیز بیان 0229) 10دي شده است. توماسزیا

داشته است كه تسهیم دانش به عنوان زیر 

اي از مدیریت دانش داراي اولویت مجموعه

هاي اطالعاتی سازمان بیشتري در خط مشی

 (. 1340باشد)سلیمانی و همكاران، می

( چند عامل اساسی را 0220) 13لی و الهوامده

شناسایی گذارند، كه بر تسهیم دانش تاثیر می

نمودند.

                                                  
7. Baron 

8 . Meyer 

9. Davenport & Prusak 

10. Park Et Al 

11. Zhang Et Al 

12. Thomas  

13. Lee & Al-Hawamadeh 
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این عوامل شامل به رسمیت شناختن اهمیت 

هاي ارتباطی، انگیزش، اعتماد، دانش، مهارت

ظرفیت انتقال، حسن شهرت، شخصیت 

باشد. ناسازگار، نژادپرستی و آگاهی می

( سایر عوامل موثر بر تسهیم 0221) 1انگستروم

دانش مانند رضایت شغلی و آینده شغلی را 

 0چنین ریو و همكارانناسایی كرد. همش

( عوامل فردي مانند طرز تلقی، 0221)

هنجارهاي ذهنی و رفتارهاي مشهود را در نظر 

نشمندان عوامل مختلف دیگري را دا گرفتند.

توان به عوامل اند كه در اینجا مینیز ارائه كرده

( اشاره كرد 0229) 3پیشنهادي اواد و قاذیري

ند. كه آنها نگرش و شخصیت را توصیه كرد

( به عوامل مانند لذت بردن از 0222) 9لین

كمک به دیگران و فایده شخصی اشاره كرد. 

ها و ( به انگیزاننده0223) 9وان دن برینک

سازد، تر میاعتماد كه تسهیم دانش را توانمند

 (.1340اشاره نمود )سلیمانی و همكاران، 

در این مطالعه چهار مورد از این عوامل فردي 

است كه این عوامل عبارتند از انتخاب شده 

(، اعتماد )لی و 0220آگاهی )لی و الهوامده ،

(،  0223؛ وان دن برینک،  0220الهوامده ،

( و انگیزش)لی 0229شخصیت )اواد و قاذیري، 

 (.0220و الهوامده ،

در این پژوهش آگاهی به عنوان میزانی كه فرد 

از مدیریت دانش و نحوه تسهیم آن با خبر است 

كند میت مزایاي تسهیم دانش را درک میو اه

تواند بر كیفیت شود و این آگاهی میتعریف می

دن برینک تسهیم دانش اثر بگذارد. وان

                                                  
1. Engstrom 

2. Ryu Et Al 

3. Awad & Ghaziri 

4. Lin 

5. Van Den Brink 

دارد كه تمام مدیران سطح ( بیان می0223)

باال باید از اهمیت تسهیم دانش آگاه باشند و 

باید فرهنگ تسهیم دانش را ایجاد كنند. به نظر 

( یكی از اساسی 0222) 1انردمایلز و همكار

ترین عواملی كه تاثیر مثبتی بر روي تسهیم 

تواند هاي چند فرهنگی میدانش در محیط

( 0229داشته باشد آگاهی است. به نظر هادي )

آگاه بودن از اهمیت دانش باعث فراهم شدن 

فضایی جهت تفكر خالق، ریسک پذیري و 

 (.1340شود )سلیمانی و همكاران، نوآوري می

( و 1451) 5(، بریف و موتوویدلو1444) 2بولینو

( در تعریفی فرآیند تسهیم دانش 1455) 4ارگان

تسهیم "اند: را به این صورت معرفی نموده

دانش فرآیند اجتماعی و داوطلبانه اشتراک 

گذاشتن دانش در جهت رسیدن به اهداف 

. در نتیجه این تعریف و "باشدسازمانی می

وطلبانه و اجتماعی تاكید آن بر طبیعت دا

تسهیم دانش، انگیزش فردي از عوامل اصلی 

باشد. طبق نظر استرلو و تسهیم دانش می

( این تعریف بر عدم دخالت 0222) 12فري

كند، مدیران بر فرآیند تسهیم دانش اشاره نمی

توانند بر عامل انگیزش جهت بلكه مدیران می

پیاده نمودن تسهیم دانش در میان كاركنان از 

ات گوناگون مانند ساختارهاي پاداش و جه

هاي مدیریتی اثر بگذارند. همچنین شیوه

 10(، باک و كیم0223) 11محققانی نظیر آرگوته

 1( و زاراگا و بوناچ0221) 13(، كابرا0220)

                                                  
6. Redmiles Et Al 

7. Bolino 

8. Brief & Motowidlo 

9. Organ 

10. Osterloh, M. And Frey 

11. Argote 

12. Bock, G. W, & Kim, Y 

13. .Kabra 
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شان كه در زمینه مدیریت ( و همكاران0223)

اند كنند به این نتیجه رسیدهدانش فعالیت می

توانند رفتار تسهیم داش میها و پاكه انگیزاننده

دانش را در افراد تقویت كنند. در تحقیقی كه 

( صورت پذیرفته 1451) 0توسط نو و  اشمیت

است به این نتیجه رسیده اند كه سطح باالیی از 

تعلق شغلی در افراد باعث می شود تا انگیزه 

هاي جدید و تسهیم آنها جهت یادگیري مهارت

یابد)سلیمانی و  دانش در همین راستا افزایش

 (.1340همكاران، 

( در یک تقسیم بندي، شخصیت 1421) 3جانگ

گرا تقسیم كرده گرا و برونرا به دو نوع درون

( معتقد است افرادي كه 1454) 9است. لبویتز

گرا هستند بر این باورند داراي شخصیت درون

توانند سرنوشت خود را كنترل كنند و كه می

گرا هستند رونكسانی كه داراي شخصیت ب

توانند سرنوشت خود را تحت كنترل می

نیروهاي خارجی قرار دهند. با این وجود افرادي 

كه داراي شخصیت درون گرا هستند در تعامل 

خود با دیگران با مشكالت بسیاري همراه 

هستند و در تسهیم دانش با دیگران به 

كنند. بسیاري از مشكالت بسیاري برخورد می

(، داونپورت و 0229ر ریژ )دانشمندان نظی

( بر این 1444) 9( و هندریكس1445پروساک )

باورند كه توانایی كارمندان براي عمل تسهیم 

هاي شخصیتی دانش بستگی به  یكی از ویژگی

ها دارد. با مراجعه به نظریات اواد و قاذیري آن

گذار ( شخصیت یكی از عوامل مهم تاثیر0229)

                                                  
1. Zarraga And Bonach 

2. Noe & Schmitt 

3. Jang 

4. Leibovitz 

5. Hendrix 

یمانی و همكاران، باشد)سلبر تسهیم دانش می

1340.) 

همچنین برون گرایی، اعتماد به نفس و 

هاي شخصیتی احساس امنیت از جمله ویژگی

هستند كه می توانند در تسهیم دانش موثر 

 (0212، 1باشند )یوسف و بخاري

( 1444) 2(، كلمن1445داونپورت و پروساک )

اند كه در ( بیان داشته0221) 5و دیسترر

براي تبادل دانش با یكدیگر  تسهیم دانش، افراد

كنند و اعتماد كلیدي ترین رابطه برقرار می

باشد. به نظر عامل و شرط براي انتقال دانش می

( اعتماد، مشوق یا 1445داونپورت و پروساک )

مانع تسهیم دانش در سازمان شود بستگی به 

تعامل رو در روي افراد دارد. اسزوالنسكی و 

( و تساي و 1441) 12(، كارلی0229) 4همكاران

اند اعتماد میزان ( اظهار داشته1445) 11گوشال

بایست مبادله گردد را افزایش اطالعاتی كه می

( نیز بر این 1449) 10دهد. مورگان و هانتمی

ترین عامل برقراري و اعتقادند كه اعتماد كلیدي

پایداري روابط بین افراد در درون گروه هاي 

حل كار باعث باشد و اعتماد در مكاري می

گردد. به همین افزایش همكاري كاركنان می

جهت اعتماد نقشی اساسی را در تصمیم افراد 

جهت همكاري و یا عدم همكاري آن ها براي 

تسهیم دانش بازي می كند)سلیمانی و 

 (.1340همكاران، 

                                                  
6. Mohd Bakhari Ismail And Zawiyah M. 

Yusof 

7. Coleman 

8. Disterer 

9. Szulanski Et Al 

10. Carly 

11. Tesai & Goshal 

12. Morgan & Hunt 
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اند كه جو ( ادعا كرده1445) 1پن و اسكاربروف

اشد. به داراي اعتماد، الزمه تسهیم دانش می ب

( رابطه 0220) 0همین جهت لوین و همكاران

اند. نزدیک اعتماد با تسهیم دانش را بیان داشته

( نیز معتقد است، 0223وان دن برینک )

ها باید جوي را فراهم كنند كه سازمان

كارمندان قادر باشند به یكدیگر اعتماد كنند و 

با یكدیگر همكاري كنند و انگیزه كافی براي 

نش داشته باشند )سلیمانی و تسهیم دا

 (. 1340همكاران، 

 با دیگر كه است مطرح مسائلی حاضر عصر در

 ویژگی نیستند. شدنی حل گذشته راهكارهاي

 مقدار وسعت و بزرگی در مسائل امروزي عمدۀ

 جمع آوري، باید كه است اطالعاتی و هاداده

 و تحلیل بازیابی پردازش، تولید، نگهداري،

 اعظم بخش مولد كه یویژگ این شوند. 

 به سوي حركت است، سازمانی هايپیچیدگی

 را اطالعات فناروي نام به نوینی فناروي توسعة

 و هاداده با كار آن كمک به كه شودمی موجب

شود )سبحانی و  تسهیل فراوان اطالعات

 (.1342همكاران، 

 این اطالعاتی فناوري هاي ویژگی مهمترین

یت هاي قابل پیوسته به طور كه است

 از استفاده هزینة و افزایش آنها تكنولوژیكی

 در شگرف پیشرفت وجود با یابدمی كاهش هاآن

 هر در انسانی همچنان نیروي تكنولوژي، زمینة

 و منبع ترینباارزش و ترینمهم سازمانی

 محسوب اطالعات فناوري اصلی مخاطب

 آنِ از آینده گفت توانمی بنابراین شود.می

 و واقعیات با را خود بود كه خواهد هاییسازمان

                                                  
1. Pan & Scarbrough 

2. Levin Et Al 

كنند  هماهنگ اطالعات فناوري الزامات

 (.1342)سبحانی و همكاران، 

 و تلفیق مستلزم دانش مدیریت اثربخشی

 فنی، هايمنطقی زیرساخت یكپارچه سازي

به  اطالعات فناوري است. انسانی و فرهنگی

 مدیریت فرایند سازتوانمند ترینمهم عنوان

 فرایند این اجراي زیاد، دقت و رعتس دانش، با

 باید است. بخشیده بهبود چشمگیري به طور را

 مدیریت موفقیت عامل كه بزرگترین كرد اذعان

 كه است هاییظرفیت حاضر، عصر در دانش

 كند. مدیریتایجاد می آن بر اطالعات فناوري

هم  به طور كه است دارهدف دانش فرایندي

 انسانی ارتباطات و اطالعاتی فناوري هاي زمان

 سازمان سرمایه هاي فكري تا گیرددر بر می را

 (.1342دهد)سبحانی و همكاران،  افزایش را
علی رغم تاكیدي كه بسیاري از نویسندگان بر 

استفاده از فناوري اطالعات دارند، شواهد براي 

هاي فناوري اطالعات در ایجاد نقش موثر سیستم

. شواهد بر سه باشدیا تسهیم دانش، محدود می

محدودیت اصلی براي استفاده از فناوري اطالعات 

كنند: جاساز شدن براي مدیریت دانش بیان می

هاي اجتماعی، اهمیت تعامل رودر دانش در شبكه

هاي غیر رو براي تسهیم دانش، و اهمیت محیط

رسمی براي ایجاد دانش )سلیمانی و همكاران، 

1340.) 

یت دانش و به تبع آن، مدیر اهمیت به توجه با لذا

فرآیند تسهیم دانش به عنوان یكی از اصلی ترین 

 است بدیهی ها،عوامل بقا و بهبود وضعیت سازمان

بررسی برخی عوامل موثر  هدف با مطالعاتی انجام

 .است ضروري بر این مهم،

نقش  یبررستا به  است درتالش پژوهش این

دانش  میتسه براطالعات  يفناور ي وفرد عوامل

هاي خراسان رضوي معلمان تربیت بدنی آموزشگاه

.بپردازد 43-49در سال تحصیلی 
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 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 شناسی پژوهشروش
 -از نوع تحقیقات توصیفی این پژوهش

ها و است و به منظور كشف دادههمبستگی 

توان روابط بین ها میاطالعاتی كه از طریق آن

بررسی قرار داد، به روش متغیرها را مورد بحث و 

پیمایشی انجام شده است. جامعه آماري مورد 

 مطالعه، كلیه معلمان تربیت بدنی زن و مرد

هاي خراسان رضوي در سال تحصیلی آموزشگاه

نفر هستند كه با توجه به  0952، برابر با 49-43

نفر به روش  339فرمول كوكران تعداد 

نمونه اي به عنوان گیري تصادفی خوشهنمونه

پرسشنامه  310اند كه تعداد آماري انتخاب شده

به شكل صحیح و كامل جهت استفاده در 

 آوري گردید. پژوهش حاضر جمع

ها پرسش نامه استاندارد آوري دادهابزار جمع

اي است كه بر اساس اهداف تحقیق تعدیل شده

بین افراد نمونه آماري توزیع شده است كه 

خصوص مشخصات سواالت این پرسشنامه در 

فردي و همچنین با توجه به متغیرهاي پیش 

بین ) اعتماد ، انگیزش ، شخصیت ، آگاهی و 

( فناوري اطالعات ( و متغیر مالک )تسهیم دانش

باشد. این پرسشنامه در چندین پژوهش می

 پیشین مورد استفاده قرار گرفته است.

این پرسشنامه داراي سه بخش است. در      

الت مربوط به مقوله جمعیت بخش اول سوا

شناختی و موارد دیگري از قبیل جنسیت، سن، 

وضعیت تاهل، سابقه كار، نوع استخدام، 

تحصیالت، شهر محل خدمت، دسترسی به 

كامپیوتر در منزل و محل كار و میزان استفاده از 

 كامپیوتر و اینترنت در شبانه روز می باشد.

ش تاثیر در بخش دوم سواالت مربوط به سنج

عوامل فردي بر تسهیم دانش مطرح شده كه 

هاي شخصیت سوال است كه مولفه 92شامل 

سوال،  9سوال، اعتماد  5سوال، انگیزش  12

سوال را  11سوال و تسهیم دانش نیز  1آگاهی 

اند. پرسشنامه سنجش به خود اختصاص داده

تاثیر عوامل فردي بر تسهیم دانش با استفاده از 

لیكرت تنظیم و امتیازدهی  سطحی 9مقیاس 

 شده است.

در بخش سوم نیز پرسش هاي مربوط به فناوري 

سوال به موارد  02اطالعات آمده است كه با 

مربوط به فناوري اطالعات پرداخته است كه با 

ارزشی لیكرت تنظیم و  9استفاده از مقیاس 

 امتیازدهی شده است.

 پرسشنامه، روایی از اطمینان منظور به

 صاحب نظران و اساتید از نفر 5 به مهپرسشنا
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 مطالعه پس از تا شد خواسته آنها از و ارائه گردید

 سئواالت، نوع با رابطه در را خود نظر پرسشنامه،

 در موجود سئواالت همبستگی و سئواالت تعداد

 هاي فرضیه و اهداف با در مقایسه پرسشنامه

 نظرات، آوريجمع از پس دارند. ابراز تحقیق

 بدین و گردید پرسشنامه ایجاد اتی درتغییر

 پرسشنامه صورت روایی صوري و محتوایی

 .گرفت قرار اطمینان و تایید مورد تحقیق

عدد  32 تعداد پرسشنامه پایایی تعیین جهت

 با و گردید توزیع آماري نمونه میان در پرسشنامه

 میزان ضریب  spss21آماري افزار نرم از استفاده

 كه شد محاسبه كرونباخ يآلفا روش با اعتماد

 آمده 1شماره  جدول در ذیل شرح به نتایج

 .است

 پرسشنامه اعتماد ضریب نتایج  .1جدول

 شده سئواالت استاندارد اساس بر كرونباخ آلفاي آلفاي كرونباخ تعداد سوال متغیرها

 554/2 522/2 12 شخصیت

 521/2 510/2 5 انگیزش

 522/2 594/2 9 اعتماد

 242/2 523/2 1 آگاهی

 491/2 499/2 02 فناوری اطالعات

 405/2 415/2 11 تسهیم دانش

 
ها در این تحقیق به منظور تجزیه و تحلیل داده

هاي آمار توصیفی و استنباطی استفاده از روش

شده است. در روش آمار توصیفی)جهت توصیف 

ها( از نمودارها، میانگین و انحراف معیار، داده

هاي و برخی دیگر شاخص جدول فراوانی

 توصیفی استفاده گردیده است.

در روش آمار استنباطی )جهت بررسی فرضیات 

و تعمیم نتایج نمونه به جامعه( براي تعیین  

ها از بررسی مقادیر نرمال بودن توزیع داده

ضریب چولگی و كشیدگی توزیع متغیرها و از 

ضریب همبستگی پیرسون براي بررسی رابطه 

هاي كمی و رگرسیون خطی چندگانه بین متغیر

براي آزمون ارتباط بین متغیرها و میزان اثر آنها 

ها از نسخه استفاده شد. براي انجام این آزمون

 .بهره برده شده است  spssافزارنرم 01

 

 

 های پژوهشیافته

پرسشنامه صحیح و  310آوري پس از جمع

هاي جمعیت شناختی نمونه كامل، ابتدا ویژگی

بر اساس جنسیت، سن، وضعیت تاهل، تحقیق 

سابقه كار، نوع استخدام، تحصیالت، شهر محل 

خدمت، دسترسی به كامپیوتر در خانه و محل 

كار و متوسط میزان استفاده از كامپیوتر و 

 .اینترنت در شبانه روز بررسی گردید

جهت انتخاب آزمون مناسب ابتدا نرمال بودن 

رفت و سپس به ها مورد بررسی قرار گتوزیع داده

ها پرداخته شد. براي بررسی تک تک فرضیه

ها، هاي آننرمال بودن توزیع متغیرها و مولفه

مقدار ضریب چولگی و كشیدگی كه دو شاخص 

اساسی براي بررسی توزیع داده ها هستند 

استفاده گردید. با توجه به مقدار ضریب چولگی 

و كشیدگی مولفه هاي شخصیت، انگیزش، 

اهی و متغیرهاي فناوري اطالعات و اعتماد، آگ
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   -41/1و  41/1عوامل فردي كه در بازه بین 

قرار دارند می توان گفت كه این مولفه ها و 

متغیرها داراي توزیع نرمال هستند. همچنین 

حاكی از آن است كه در  0اطالعات جدول 

خصوص متغیر تسهیم دانش، توزیع داده ها 

براي آزمون  نسبتا غیر نرمال است. در نتیجه

فرضیه اول از آزمون غیر پارامتریک پیرسون و 1

نیز از رگرسون استفاده  5و  2براي فرضیه هاي 

 می شود.

 . مقادیر ضریب چولگی و كشیدگی توزیع متغیرها و مولفه ها2جدول

 2ضریب کشیدگی فراوانی 1ضریب چولگی فراوانی متغیرها

 -130/2 310 -113/2 310 شخصیت

 -939/2 310 -301/2 310 انگیزش

 -129/2 310 -922/2 310 اعتماد

 -051/2 310 -931/2 310 آگاهی

 092/11 310 -451/1 310 تسهیم دانش

 252/2 310 999/2 310 فناوری اطالعات

 -931/2 310 -051/2 310 عوامل فردی

 

 

 وري اطالعات با متغیر تسهیم دانشمولفه هاي متغیر عوامل فردي و فنا پیرسون همبستگی آزمون . نتایج3جدول

 فراوانی سطح معنی داری ضریب همبستگی  r متغیر

 310 221/2 923/2 شخصیت

 310 221/2 345/2 انگیزش

 310 221/2 942/2 اعتماد

 310 221/2 910/2 آگاهی

 310 221/2 020/2 فناوری اطالعات

 310 221/2 931/2 عوامل فردی

 

 *برازش مدل پیش بینی كنندگی عوامل فردي  .4جدول

 **تسهیم دانش
نوع ورود 

 متغیر

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

آماره دوربین 

 اتسونو

سطح معنی 

 داری

 221/2 523/1 392/2 949/2 هم زمان ویژگی مدل برازش

 * متغیر پیش بین )مستقل( : شخصیت، انگیزش، اعتماد، آگاهی

 ** متغیر مالک )وابسته( : تسهیم دانش

 

                                                           
1. Skewness  

2. Kortosis  
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همبستگی  ضریب آزمون با توجه به نتایج

سطح  كه كنیممشاهده می (3پیرسون )جدول

متغیر عوامل فردي و تمام  براي داريمعنی

هاي آن )آگاهی، انگیزش، شخصیت و مولفه

است، لذا متغیر عوامل  29/2اعتماد( كمتر از 

داري با هاي آن، رابطه معنیفردي و تمام مولفه

 متغیر تسهیم دانش دارند. همچنین ضریب

 عنوان متغیر عوامل فردي به بین همبستگی

 متغیر عنوان به دانش تسهیم و مستقل متغیر

 رابطه و وجود مستقیم همبستگی به وابسته نیز

در نتیجه . اشاره دارد این دو متغیر بین دارمعنی

از دیدگاه معلمان تربیت بدنی استان خراسان 

هاي آن رضوي، متغیر عوامل فردي و تمام مولفه

دار مثبتی هیم دانش تاثیر معنیبر فرآیند تس

 دارند.

هاي با توجه به ضریب همبستگی بین مولفه

متغیر عوامل فردي و متغیر تسهیم دانش، 

ها، مولفه توان گفت كه از میان این مولفهمی

بیشترین = r 910/2آگاهی با ضریب همبستگی 

ارتباط و مولفه انگیزش با ضریب همبستگی 

345/2 r =  را با تسهیم دانش كمترین ارتباط

 دارند.

همبستگی پیرسون  ضریب آزمون همچنین نتایج

 ضریب كه حاكی از آن است (3)جدول

 متغیر عنوان به اطالعات يفناور بین همبستگی

 وابسته متغیر عنوان به دانش تسهیم و مستقل

 همبستگی دهنده نشان كه است 020/2برابر با 

و این د بین دارمعنی رابطه و وجود مستقیم

 يفناورمتغیر  براي دارياست. سطح معنی متغیر

است كه نشان دهنده  29/2نیز كمتر از  اطالعات

با متغیر  اطالعات يفناوردار متغیر رابطه معنی

تسهیم دانش است. بنابراین از نظر معلمان 

تربیت بدنی استان خراسان رضوي، فناوري 

دار اطالعات بر فرآیند تسهیم دانش تاثیر معنی

تی دارد. البته الزم به ذكر است كه در مثب

هاي متغیر عوامل فردي، متغیر مقایسه با مولفه

ارتباط كمتري با تسهیم دانش  اطالعات يفناور

 .(= r 020/2دارد )

براي آزمون فرضیه هفتم )متغیر تسهیم دانش 

هاي آن قابل بر اساس عوامل فردي و مولفه

از رگرسیون چندگانه استفاده بینی است( پیش

 شودمشاهده می 9جدول به توجه شده است. با

 حدود فردي عوامل كنندگی،بینیپیش برازش در

را  تسهیم دانش متغیر تغییرات از درصد 31

 خطی برازش بودن مناسب براي .كندتبیین می

 بدست واتسون دوربین آماره مقدار دالیل، از یكی

این مقدار بین بازه  است كه 523/1 برابر آمده

دارد. همچنین با توجه به سطح  قرار 9/1و  9/0

 29/2داري مدل كه در این آزمون كمتر از معنی

گیریم كه مدل به كار رفته، است نتیجه می

كننده خوبی براي متغیر تسهیم دانش بینیپیش

است و بیانگر این موضوع است كه این مدل 

از دیدگاه در نتیجه  .دار استرگرسیون معنی

، معلمان تربیت بدنی استان خراسان رضوي

متغیر تسهیم دانش بر اساس عوامل فردي و 

 :بینی استهاي آن قابل پیشمولفه

 
 هاي عوامل فرديكنندگی مولفهبینیبرازش مدل پیش . 5جدول

 تسهیم دانش
 ضرایب بتاي غیر استاندارد

 )ضرایب پیش بینی(

 ضرایب بتاي استاندارد

 )اثر مستقیم(
 سطح معنی داري tآماره 

 221/2 105/9  920/19 مقدار ثابت
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 221/2 129/9 310/2 992/2 شخصیت

 220/2 -192/3 -021/2 -091/2 انگیزش

 221/2 321/9 395/2 953/2 اعتماد

 221/2 311/3 091/2 353/2 آگاهی

 

 صورت است: مربوطه  بدینبا توجه به یافته هاي حاصل از رگرسیون، معادله 

4+ bx 3+ bx 2+ bx 1Y= a + bx 

 تسهیم دانش =920/19+(992/2)شخصیت*+(-091/2)انگیزش*+(953/2)اعتماد*+(353/2)آگاهی*

 

 نشان 9جدول  در كه برازشی مدل به توجه با

هاي تمام مولفه معناداري سطح است شده داده

  29/2از سطح خطا ) متغیر عوامل فردي كمتر

α =هاآن تاثیر میزان دهنده نشان كه باشد( می 

 در باشد.می دانش تسهیم متغیر بینیپیش در

 بینیپیش در فردي، مستقیم عوامل تاثیر مورد

 متغیرها شده استاندارد بتا ضرایب از برازش مدل

 در توانمی آن طریق از كه است شده استفاده

 در كه كرد قضاوت هامولفه نسبی اهمیت مورد

 اولویت ترتیب به مستقیم اثیرت برازشی مدل این

  باشد.اعتماد، شخصیت، آگاهی و انگیزش می

 معیار انحراف در تغییر واحد یک به عنوان مثال،

 معیار انحراف كه شودمی باعث مولفه شخصیت

 واحد تغییر 310/2 اندازه به دانش تسهیم متغیر

 انحراف در تغییر واحد یک كه حالی در كند،

 انحراف كه شودمی باعث مولفه اعتماد معیار

 واحد 395/2 اندازه به دانش تسهیم متغیر معیار

 .نماید تغییر
  

 . برازش مدل پیش بینی كنندگی فناوري اطالعات*6جدول

 ضریب تعیین ضریب همبستگی نوع ورود متغیر **تسهیم دانش
آماره دوربین 

 واتسون

سطح معنی 

 داري

 221/2 592/1 229/2 020/2 هم زمان ویژگی مدل برازش

 * متغیر مالک )وابسته( : تسهیم دانش         

 ** متغیر پیش بین )مستقل( : فناوري اطالعات            

 

متغیر تسهیم "فرضیه هشتم بیان می كند كه 

بینی دانش بر اساس فناوري اطالعات قابل پیش

. براي آزمون این فرضیه نیز از رگرسیون "است

 1جدول  به توجه . بانماییمچندگانه استفاده می

 كنندگی،بینیپیش برازش در مشاهده می شود

 تغییرات از درصد 9/2 فناوري اطالعات فقط

كند كه مقدار تسهیم دانش را  تبیین می متغیر

اندكی است. همچنین با توجه به سطح 

 29/2داري مدل كه در این آزمون كمتر از معنی

 گیریم كه این مدل رگرسیوناست، نتیجه می

در نتیجه به نظر معلمان  .دار استنیز معنی

تربیت بدنی استان خراسان رضوي، متغیر 

تسهیم دانش بر اساس فناوري اطالعات نیز قابل 

 بینی است.پیش
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 . برازش مدل فناوري اطالعات و تسهیم دانش 7جدول

 تسهیم دانش
 ضرایب بتاي غیر استاندارد

 )ضرایب پیش بینی(

 ضرایب بتاي استاندارد

 )اثر مستقیم(
 tآماره 

سطح معنی 

 داري

 221/2 915/11  191/09 مقدار ثابت

 215/2 539/1 249/2 239/2 فناوري اطالعات

 با توجه به یافته هاي حاصل از رگرسیون، معادله مربوطه  بدین صورت است:

Y= a + bx تسهیم دانش                         =191/09 +( 239/2)فناوري اطالعات * 

 

 2جرردول  در كره  برازشری  مردل  برر اسراس  

 معنراداري  سرطح  اسرت،  شرده  داده نشران 

از سرطح خطرا    متغیر فنراوري اطالعرات بیشرتر   

(29/2α=می )میرزان  دهنرده  كره نشران   باشد 

 تسرهیم  متغیرر  بینری پریش  ضعیف آن در تاثیر

 در تغییرر  واحرد  یعنری یرک   باشرد. مری  دانرش 

 عرث متغیرر فنراوري اطالعرات با    معیرار  انحراف

 تسرهیم  متغیرر  معیرار  انحرراف  كره  شرود مری 

 واحرد تغییرر كنرد    249/2 اندازه به دانش فقط

 .كه مقدار ناچیزي است

 

 گیریبحث و نتیجه
  حاضر پژوهش از هدف شد بیان كه طور همان

 براطالعات  يفناور ي وفرد عواملنقش  یبررس

معلمان تربیت بدنی آموزشگاه هاي دانش  میتسه

 خراسان رضوي است.

قرن بیست و یكم در واقع دنیاي استیالي 

فناوري نوین اطالعات و دنیاي شتابندگی تاریخ 

به لحاظ تغییرات و تكثرات شتاب آمیز علمی، 

توان می اقتصادي، فرهنگی و سیاسی خواهد بود.

-ها و الیهنفوذ فناوري اطالعات را در تمام عرصه

هاي زندگی بشر مشاهده نمود كه البته برخی از 

اد حضور این مهمان ناخوانده را چندان مفید افر

 ندانسته و بناي مخالفت با آن را دارند.

هاي آموزشی در یک جامعه و به تبع آن سیستم

آموزش و پرورش قادر نخواهد بود همچون 

اي خود را از دیگر نهادهاي اجتماعی، ملی جزیره

انفعاالت گسترده بین المللی در  و فعل و

ترین سرمایه . اصلیبداند کمنف ي جهانیدهكده

هاي آموزش و پرورش، نیروي انسانی توانمند و 

تاثیرگذار آن است كه با توجه به گستردگی 

بسیار عظیم این سازمان و نفوذ آن در تقریبا 

هاي ها، رویكرد توجه به توانمنديتمامی خانواده

معلمان حائز اهمیت است. تربیت بدنی و ورزش 

-تربیت بدنی با ضریب تاثیرو به تبع آن، معلمان 

تواند آموزان میگذاري بسیار باال بر روي دانش

هاي مختلف تربیتی و آموزشی ایفاي در عرصه

هاي مهم، نقش نمایند كه یكی از این عرصه

ترغیب به خلق دانش و به اشتراک گذاشتن آن 

تواند به عنوان است كه فناوري اطالعات می

فاظت، پردازش، ابزاري براي تبدیل، ذخیره، ح

انتقال و بازیابی اطالعات به شكلی مطمئن و 

درصد از افراد  40امن، بر آن تاثیرگذار باشد. 

درصد آنها در محل  53نمونه تحقیق، در منزل و 

درصد آنها  4/39كار به كامپیوتر دسترسی دارند. 

ساعت از  0-3به طور متوسط در شبانه روز بین 

درصد نیز به  1/32كامپیوتر استفاده می كنند و 

ساعت از  0-3طور متوسط در شبانه روز بین 

دهنده میزان نفوذ برند كه نشاناینترنت بهره می

فناوري اطالعات در محیط كاري و زندگی 

 معلمان تربیت بدنی خراسان رضوي است.
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 به دستیابی كنونی، متحول و متغیر شرایط در

بهره و كارگیري به مستلزم و پیشرفت توسعه

 سرمایه ویژه به انواع سرمایه از بهینه داريبر

 با شد تالش این پژوهش در است. لذا دانش

 پیرامون انجام شده مطالعات از الهام و گردآوري

تسهیم دانش به عنوان یكی از ابعاد مهم و 

نظام  رویكردي اتخاذ با و كلیدي مدیریت دانش

 تسهیم دانش بر مؤثر عوامل شناسایی به مند،

 پرداخته بیت بدنی خراسان رضويمعلمان تر

 و نظران محققان، صاحب به وسیله بدین تا شود

جامع  بینیپیش و تبیین درک، در مسئوالن

 .رساند یاري تسهیم دانش مفهوم

همچنین در سال هاي اخیر مفهوم آگاهی به 

اي توسط محققان مدیریت دانش و طور فزاینده

و جوامع پیشرفته مورد توجه قرار گرفته است 

ها به این نتیجه رسیدند كه آگاهی به عنوان آن

مكانیسمی جهت افزایش مشاركت و تسهیم 

رود. در دانش در فرآیند مشاركتی به كار می

توان آگاهی را به عنوان الزمه و یكی از اصل می

تواند تاثیر مثبتی بر ترین عواملی كه میاساسی

روي تسهیم دانش داشته باشد لحاظ نمود، چرا 

اگر خود بر دانش و اهمیت به اشتراک كه 

گذاري آن واقف نباشیم، در عمل هیچ تسهیم 

 دانشی رخ نخواهد داد. 

 1/19در این پژوهش، افراد داراي لیسانس با 

درصد  1/03لیسانس با درصد و دارندگان فوق 

اند و ترین فراوانی را به خود اختصاص دادهبیش

ند توابه نظر محقق این سطح تحصیالت می

آگاهی مناسبی را در خصوص موارد كاري، 

اهمیت مدیریت دانش وخلق و انتقال دانش 

 ایجاد نماید.

با توجه به طبیعت داوطلبانه و اجتماعی تسهیم 

دانش، انگیزش فردي از عوامل اصلی تسهیم 

توانند در دانش می باشد، همچنین مدیران می

میان كاركنان از جهات گوناگون مانند 

پاداش و شیوه هاي مدیریتی بر ساختارهاي 

عامل انگیزش جهت پیاده نمودن تسهیم دانش 

توانند رفتار اثر بگذارند. انگیزاننده ها و پاداش می

 تسهیم دانش را در افراد تقویت كنند. 

-32از نظر سنی، بیشترین فراوانی در بازه سنی 

 1/00سال با  31-39درصد و  0/05سال با  01

درصد آنها متاهل و  4/59درصد قرار دارد و 

درصد  4/90درصد نیز مجردند. همچنین  1/19

از این معلمانِ مورد آزمون داراي سابقه كاري 

سال هستند كه به نظر محقق تمامی  1-12بین 

این موارد می تواند بخشی از انگیزش افراد مورد 

 آزمون را در بر داشته باشند. 

شخصیت یكی از عوامل مهم تاثیر گذار بر 

هیم دانش است. ابعاد مختلفی را می توان تس

براي شخصیت  در نظر گرفت. برون گرایی، 

اعتماد به نفس و احساس امنیت، روحیه تعاون و 

همكاري، مسئولیت پذیري، كنترل احساسات، 

دارا بودن رابطه صمیمانه، وظیفه شناسی و ... از 

جمله ویژگی هاي شخصیتی هستند كه می 

موثر باشند )یوسف و  توانند در تسهیم دانش

 (.0212بخاري، 

در تسهیم دانش، افراد براي تبادل دانش با 

یكدیگر رابطه برقرار می كنند و اعتماد كلیدي 

باشد. تعامل رو ترین عامل براي انتقال دانش می

در رو می تواند در كسب و توسعه اعتماد بسیار 

مهم باشد. همچنین وجود اعتماد، میزان 

بایست مبادله گردد را افزایش اطالعاتی كه می 

می دهد. جو داراي اعتماد، الزمه تسهیم دانش 

است. سازمان ها باید جوي را فراهم كنند كه 

كارمندان قادر باشند به یكدیگر اعتماد كنند،



     848   22 پیاپی ،4 شماره ،8931 زمستان ورزش، توسعۀ و مدیریت فصلنامه                           ... دارکشتی محمد میرزازاده، سادات زهرا 

با یكدیگر همكاري كنند و انگیزه كافی براي 

 تسهیم دانش داشته باشند. 

،  در همین راستا، نتایج تحقیقات سلیمانی

(، سلیمانی و همكاران 1340پورزمان و طاهري )

(، حسینی 1341(، ابراهیمی و همكاران )1340)

(، كشاورزي و همكاران 1341و دانایی فر )

(، شهزادي و 0224(، جینكسیا هی )1341)

( در پاكستان و بخاري و یوسف 0219همكاران )

( با نتیجه به دست آمده در پژوهش 0212)

و همگی به وجود رابطه باشد حاضر همسو می

معنی دار و مثبت بین مولفه هاي متغیر عوامل 

فردي و تسهیم دانش اشاره دارند كه البته در 

میزان همبستگی این مولفه ها با تسهیم دانش، 

 تفاوت هایی وجود دارد. 

نیز  (1341نتایج مطالعات سبحانی و همكاران )

 فناوري مؤلفه هاي بین كه می دهد نشان

 هايفدراسیون در دانش مدیریت و اطالعات

 وجود معناداري و رابطة مثبت منتخب ورزشی

 چندگانه حاكی رگرسیون ضرایب همچنین دارد.

پیش بینی  اطالعات فناوري كه است آن از

 دانش مدیریت براي معناداري كنندۀ

( نیز ثابت 0210هستند.االهاویه و همكاران )

 نمودند كه تمام مولفه هاي متغیر فناوري

اطالعات بر مدیریت دانش تاثیرگذار هستند. 

( در مطالعات خود 0222جونز و بورگمن )

دریافتند كه فناوري اطالعات، همكاري داخلی 

)كار گروهی( و تسهیم دانش موفق را پشتیبانی 

و تسهیل می كند. در مقابل، سلیمانی ، پورزمان 

(در تحقیقات خود به این 1340و طاهري )

متغیر فناوري اطالعات و نتیجه رسیدند كه 

 تسهیم دانش رابطه معنی داري ندارند.

 برازش در مشاهده می شود 9جدول  به توجه با

 31 حدود فردي عوامل كنندگی، بینی پیش

را تبیین  تسهیم دانش متغیر تغییرات از درصد

جدول  در كه برازشی مدل به توجه می كند. با

تمام  معناداري سطح است شده داده نشان 9

از سطح  مولفه هاي متغیر عوامل فردي كمتر

 دهنده كه نشان باشد ( می= α  21/2خطا )

 تسهیم متغیر پیش بینی در آن ها تاثیر میزان

 مستقیم عوامل تاثیر مورد در باشد.می دانش

 بتا ضرایب از برازش مدل پیش بینی در فردي

 از كه است شده استفاده شده متغیرها استاندارد

مولفه  نسبی اهمیت مورد در وانتمی آن طریق

 تاثیر برازشی مدل این در كه كرد قضاوت ها

اعتماد، شخصیت،  اولویت ترتیب به مستقیم

  آگاهی و انگیزش می باشد.

(در 1340سلیمانی، پورزمان و طاهري )

تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند كه متغیر 

بین مناسبی براي متغیر عوامل فردي پیش

ست و میزان تاثیر مستقیم ا تسهیم دانش

 هاي آن بر تسهیم دانش به ترتیب اولویتمولفه

اعتماد، انگیزش، شخصیت و آگاهی می باشد. 

( نیز در مطالعات خود به 0212بخاري و یوسف)

 نتایج مشابه دست یافته اند. آن ها با تحلیل

 به این نتیجه رسیدند كه چندگانه رگرسیون

 بینی كنندۀپیش  معنادارترین مؤلفه شخصیت

می باشد و بعد از آن   كیفیت تسهیم دانش براي

سلیمانی و   به ترتیب اعتماد و آگاهی قرار دارند.

( نیز به این موضوع اشاره نموده 1340همكاران )

اند كه متغیر تسهیم دانش بر اساس عوامل 

هاي آن قابل پیش بینی است، با فردي و مولفه

ثیر بسیار این توصیف كه اعتماد و انگیزش تا

ضعیفی در پیش بینی متغیر تسهیم دانش دارند 

و مولفه آگاهی داراي بیشترین تاثیر بر تسهیم 

 دانش است.  
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 برازش در مشاهده می شود 1جدول  به توجه با

 9/2 فناوري اطالعات فقط كنندگی ، بینی پیش

را تبیین  تسهیم دانش متغیر تغییرات از درصد

البته به هر حال  می كند كه مقدار اندكی است.

می توان مدعی شد متغیر تسهیم دانش بر 

 اساس فناوري اطالعات قابل پیش بینی است.

 نشان 2جدول در كه برازشی مدل به توجه با

متغیر فناوري  معناداري سطح است شده داده

 ( می=21/2αاز سطح خطا ) اطالعات بیشتر

 ضعیف آن در تاثیر میزان دهنده كه نشان باشد

یعنی  باشد. می دانش تسهیم متغیر یپیش بین

متغیر فناوري  معیار انحراف در تغییر واحد یک

 متغیر معیار انحراف كه می شود اطالعات باعث

واحد تغییر  249/2 اندازه به دانش فقط تسهیم

 كه مقدار ناچیزي است. كند

( نیز در 1340سلیمانی ، پورزمان و طاهري )

ه اند مبنی تحقیقات خود به نتیجه مشابه رسید

بر این كه متغیر فناوري اطالعات پیش بین 

ضعیفی براي متغیر تسهیم دانش است. اما 

(، و 1341هاي سبحانی و همكاران )یافته

 است آن از (  حاكی0210) 1االهاویه و همكاران

 بینی كنندۀپیش اطالعات فناوري مؤلفه هاي كه

 هستند. دانش مدیریت براي معناداري

 می تحقیق هايیافته به توجه اب حقیقت در پس

از نظر معلمان  كه كرد گیرينتیجه چنین توان

 با هاي خراسان رضويتربیت بدنی آموزشگاه

 شخصیت، انگیزش، هايمشخصه در تغییر

 دانش كاركنان،كیفیت تسهیم آگاهی و اعتماد

 نتیجه در و گرددمی تقویت آنها در میان نیز

 كیفیت رب توانندمی كاركنان فردي عوامل

بدنی آموزشگاه هاي معلمان تربیت دانش تسهیم

                                                  
1. Sattam Allahawiah, Hisham Al-

Mobaideen  & Kafa Al Nawaiseh 

 باشد. داشته بسزایی تاثیر خراسان رضوي

همچنین متغیر فناوري اطالعات نیز با تسهیم 

دار و مستقیم دارد اما در دانش رابطه معنی

هاي عوامل فردي از رابطه مقایسه با مولفه

 توجه با این تري برخوردار است. عالوه برضعیف

 و رگرسیون چندگانه آزمون تحلیل نتایج به

 گیرينتیجه چنین توانمی همبستگی پیرسون

 تاثیر بیشترین اعتماد داراي فردي عامل كه كرد

تاثیر بر  كمترین داراي فناوري اطالعات عامل و

هاي معلمان تربیت بدنی آموزشگاه دانش تسهیم

 .می باشد خراسان رضوي

گردد می نهادپیش به یافته هاي تحقیق توجه با

خصوص معلمان تربیت بدنی آموزشگاه هاي  در

 تسهیم كیفیت خراسان رضوي، براي تقویت

غیر هايانگیزاننده از كاركنان میان در دانش

 كه مدیریتی هايگردد، از سبک مادي استفاده

كاركنان  میان دانش تسهیم توسعه به منجر

 شغلی تعهد و گردد، استفاده شود و تعلقمی

چرا كه همه این  یابد، تقویت اركنانك میان

 جهت افراد انگیزه بر كه موارد از عواملی هستند

گذارد. همچنین پیشنهاد می اثر دانش تسهیم

گردد جهت افزایش اعتماد بین كاركنان، می

 راستاي در را رسمیغیر هاي شبكه مسئولین

 و رودرو بخشند و تعامل سازمان توسعه اهداف

یكدیگر را در قالب  با نكاركنا مساعی تشریک

 هاي مشاركتی تقویت نمایند.و نیز شرایطفعالیت

 آگاهی تقویت میزان جهت الزم هايزمینه و

 گردد. فراهم دانش تسهیم اهمیت از كاركنان

 توانایی كه باورند این بر محققان از بسیاري

 به بستگی ، دانش تسهیم فرایند براي كارمندان

 جهت همین به رد،آنها دا ارتباطی هايمهارت

در خصوص معلمان تربیت  گرددمی پیشنهاد

بدنی آموزشگاه هاي خراسان رضوي با برگزاري
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 موثر هايتكنیک زمینه در آموزشی هايدوره

 كاركنان ارتباطی هاي، مهارت ارتباط برقراري

 .گردد تقویت
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Abstract 

Objective: Knowledge sharing is one of the fundamental processes of 

knowledge management. If knowledge sharing is performed well, leads to 

the development and improvement of the quality of service in organizations, 

particularly in public organizations. In this study, in addition to examining 

the role of information technology, examining the individual factors 

affecting the quality of knowledge sharing is also discussed.  
Methodology: This study is a kind of correlation applied research. The 

population includes all physical education teachers in Khorasan Razavi 

schools, equivalent to 2,587 people that 334 people randomly selected as the 

sample population. Data collection tool is a modified standard questionnaire 

that is used in several studies. For data analysis, software spss 21 is used. For 

descriptive statistics, frequency, mean and standard deviation parameters and 

for inferential statistics, Coefficient of skewness and kurtosis, Pearson 

correlation test and multiple regressions were used. 

Results: The results of the study demonstrated a statistically significant 

correlation between all individual factors, IT and Knowledge sharing. 

Regression analysis also suggests that knowledge sharing variable is 

predictable based on individual factors and information technology.  

Conclusion: Based on the perspective of Khorasan Razavi physical 

education teachers, with changes in personality characteristics, motivation, 

trust and awareness of the staff, the quality of knowledge sharing among 

them is strengthened. So staff individual factors can have major effects on 

the quality of knowledge sharing among Khorasan Razavi physical 

education teachers.  
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