
  ۷۶-۶۲، صفحات ۹۹ پاییز و زمستان ،دهمشانز ، شمارهششم ، سالشورز شناسیفصلنامه جامعهود
 

 ۲۴/۰۷/13۹۹ تاریخ پذیرش نهایی:  ۲۲/۰۴/13۹۹ریخ دریافت: تا

 

DOR: 20.1001.1.24237558.1399.6.2.15.6 

 و اشتراكی رهبري نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین
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 چکیده

ا توجه به نقش اثربخشیكارگروهی ب و اشتراكی هدف این تحقیق بررسی رابطه بین رهبري

ات ورزش كارشناسان ادارجامعه آماري این تحقیق شامل تمام . باشدتسهیم دانش میمیانجی 
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-داده لیوتحل هیتجزاستفاده شد. براي ( 2013اثربخشی كارگروهی نصراصفهانی و همکاران)
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The mediating role of knowledge sharing in the 

relationship between dreaming and dreaming (Case 

study: experts of sports and youth departments of 

Lorestan province) 
M. Hoseini1 

J. Karimi2 

Sh. Zartoshtian3 

 
The purpose of this study is to investigate the relationship between visions 

and perceptions with respect to the mediating role of knowledge sharing. 

The statistical population of this research includes all experts of sports and 

youth departments of Lorestan province. Due to the impossibility of access 

to all members, through stratified random sampling, 200 people were 

selected as the sample. In order to collect information, the standard 

questionnaires of Cartoon Shared Leadership (2010), Haslett Knowledge 

Sharing (2003) and the effectiveness of the teamwork of Nasrasfahani et al. 

(2013) were used. To analyze the data, the structural equation model was 

used by LISREL software. The results showed that according to the values 

of descriptive indicators of the correlation matrix between the research 

variables, the relationship between the variables was significant that the 

highest correlation was found between the variables of vision and vision. 

Also, based on the presented model, it can be said that shared leadership 

with a coefficient of 0.49 has an effect on knowledge sharing and with a 

coefficient of 0.68 has an effect on Arrow. Knowledge sharing also has an 

effect on Arrow with a beta of 0.51. In this regard, in order to make the 

working group effective, we should try to disseminate knowledge and 

information among all members of the working group. 

Keywords: Knowledge Sharing, Vision, Arrow, Sports and Youth Departments 
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  مقدمه

رهبري از گذشته مورد توجه اندیشمندان و محققان مدیریت بوده و آنان همواره 

یك رهبر  يهرهبري و زوایاي گوناگون آن، از جمله عواملی كه سازند يهدربار

قان به مسئله رهبري اند. علت اصلی توجه محق اثربخش و موفق اسـت، تحقیق كرده

كند و موفقیت یی و بالندگی سازمان ایفا میتی در پویااست كه رهبري، نقشی حیاآن 

ها به سبب وجود رهبران قوي و اثربخش بوده است. از سوي دیگر، بسیاري از سازمان

كارگیري منابع انسانی كه  مدیریت، رهبري است و به هشاید بتوان ادعا كرد كه جوهر

رو و بر و پیمیان ره ملواقـع از طریق نوع تعا دیریت لحاظ شده است، دردر تعریف م

در مقایسه با رهبري  (.2013،و همکاران شود )عطافررئیس و كارمند محقق می

یا به نظرها  ،كندعمودي كه یك فرآیند باال به پایین است و بر رهبري فردي تأكید می

ري فردي یا رسمی شـکل هاي یك شخص بستگی دارد كه توسط رهبو دیدگاه

یابد، از باال به پایین بین زیردستان گسترش می كی نه تنهارفتـه است، رهبري اشتراگ

ایانگر فرآیند افقی و رو به باالست و به رهبري غیر متمركز بر اعضاي گروه مبلکه ن

تواند است كه می كند. رهبري اشتراكی یك منبع مهم غیر قابل لمستأكید می

اي در  که، روابط شبیده افزایش دهد. همچنینه را حتی در كارهاي پیچعملکرد گرو

هاي به تالش تواندمیدهد كه این منبع غیر قابل لمس)نامشهود(، یك گروه نشان می

( نیز 2010)2وایت و اسمیت(. 1،2013وري منجر شود)چانـگبهتر و هماهنگی و بهره

وسط یك ه رهبري سنتی كه تنها تتواند نسبت باشاره كردند كه رهبري اشتراكی می
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اعضا را در امور، مشاركت دهد)وایت و  هو همد كن شود، غلبهعضو اعمال می

كه كارها  آید كه به جاي اینوجود می رهبري اشتراكی زمانی به(. 2010،اسمیت

ها و یا عملکردها  هاي رهبري، مسئولیت توسط یك رهبر واحد تعیین شده باشد، نقش

)دیا و یا توزیع شده باشد ،شدهگروه به اشتراك گذاشته در میان اعضاي 

در مقایسه با رهبري متداول عمودي، رهبري اشتراكی مستلزم روابط (. 2014،ارانهمک

تعاملی پویا در  غیررسمی اسـت كه با یك فرآیند تأثیر همراتبی و یك رابط غیر سلسله

شده در درون  فوذ توزیعآید. رهبري اشتراكی با نبین افراد یك گروه به وجود می

در یك گروه نوظهور ناشی از  و ا همراه استوذ جانبی در میان اعضیك گروه و نف

توزیع قدرت رهبري در بین همه اعضاي گروه در نظر گرفته شده است. این موضوع 

ي ا طور قابل توجه دهندة تأثیر متقابل تعامالت در بین اعضاي گروه است كه به نشان

ي رهبر (.1،2007)كارسون و همکارانشدبخسازمانی را بهبود میگروه و عملکرد 

سازي  تصـمیم هوسـیل راكی یك رهبري جمعی توسط اعضاي گروه است و بهاشت

مشترك و مسئولیت اشتراكی در قبال عواقب و نتایج، تعریف شده است )هاچ و 

اي تأثیر  رابطه يهبراین اساس رهبري اشتراكی به عنوان یك پدید .(2،2013دولبون

گروه رفتارهایی فعال  اعضايهمه  و شودن اعضاي گروه تعریف میمتقابل در میا

رهبري  ).2013كنند)اال و دونگ ،داشته و جاهاي خالی را در رهبري گروهی پر می

اشتراكی تأثیر جمعی از اعضا بر یکدیگر در گروه است. براي تحقق یك هدف 

ز طریق یك فرایند افراد به جاي یك فرد، ارهبري در میان ، مشترك گروه یا سازمان
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گروهی اشاره دارد كه در آن  ییع شده است. رهبري اشتراكی به مزیتی پویا توزتعامل

 ها به رهبر منصـوب و از پـیش تعیینوظایف رهبر به جاي تمركز و واگذاري مسئولیت

 يرهبرسبك این  (.2013شود)چانگ،شده، در میان اعضاي گروه توزیع و تسهیم می

ه بهبود عملکرد به خود منجر بكند كه به نو یمپردازش دانش كمك  به بهبود تبادل و

)كري بومز و كند یم شتریرا ب میت يتعهد كار و مشاركت اعضا نیشود. همچن یم

 (.2017، 1همکاران

 

نظران در تعریف رهبري اشتراكی،  هاي صاحبدیدگاه هخالص(، 2010)2از نظرمیشل

شود. رهبري اعضاي گروه ناشی میقدرت رهبري در بین همه عنوان توزیع  به

ها و نتایج گروه  رهبري دیده شود كه بر فعالیت هتواند به عنوان یك شبکتراكی میاش

به ( 2006وارلی و الولر)(. 2010،دهد)میشلها را شکل می گذارد و آنو فرد تأثیر می

ضا قدرت و دانش در میان اعكنند: اول، گسترش مزیت رهبري اشتراكی اشاره می سه

گیري از باال و پایین در  اطالعات بدون هرگونه جهت در برابر كه اجازه واكنش سریع

مراتب است.  طور مؤثر جایگزینی براي سلسله دهد، رهبري اشتراكی بهسازمان را می

توانند گذاري، هسته اصلی رهبري است، اعضا می جا كه روش به اشتراك آن زادوم، 

برد، ایجاد ر اجراي راهد را از طریق مشاركت دهاي مدیریت و رهبري خومهارت

افراد، همواره  هكه هم م، آنارزش و دیگر وظایف در سازمان توسعه دهند. سو

اند و محیط خارجی درك كرده همواردي را كه رهبران در سطوح مختلف دربار
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ود كه به یك دید شهاي داخلی سازمان را درك كرده و موجـب می همچنین قابلیت

تر عمل سریع ها بهتر وگیري و در تصمیمدست یابند و واحد در مورد سازمان مشترك 

 دو عنصراساسی تعریف رهبري اشتراكی، به اشتراك(. 1،2006كنند)وارلی و الولر

از دیدگاه میریام (. 2013،گ)چان هاي رهبري و تأثیر متقابل هسـتندگذاري مسـئولیت

، ارتباطات مبتنی بر اعتماد، تراكیشا اساسی در رهبري عناصر(، 2013و مارتین)

از دیدگاه (. 2،2013پذیري همگانی است)میریـام و مـارتین مشاركت و مسئولیت

گویی، مشاركت، عدالت و  هاي رهبري اشتراكی شامل: پاسخمولفه(، 2010)3كاتورن

 هقبال وظیف پذیري افراد در احساس مالکیت است. پاسخگویی اشاره به مسئولیت

امور پاسخگو هستند. عدالت اشاره به  اشتراكی در قبال تمامی. در رهبري محوله دارد

افراد از حق و حقوق یکسان برخوردار  همه افراد دارد. در رهبري اشتراكی همبرابري ه

وانند در امور همکاري كنند، البته عدالت باید متناسب با تمیكاركنان  ههستند و هم

ري اشتراكی كه در رهب شاره به این موضوع داردهر فرد باشد. مشاركت ا هاي توانایی

ها كنند، آنمختلف همکاري میهمه كاركنان بـه صورت فعال و خودجوش در امور 

با یکدیگر در تمامی امور اطالعات خود را در اختیار دیگري قرار داده و به یکدیگر 

باط بحث رهبري اشتراكی ارت ترین عنصر در بخش مشاركت در كنند. مهمكمك می

بین كاركنان است. مالکیت به احساس تعلق و تعهد اعضا  اعتماد در صادقانه و مبتنی بر

كند و خود را ت به سازمان و اهداف گروه دارد و هیچ فردي احساس جدایی نمینسب
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رهبري اشتراكی با ایجاد (. 2010،داند)كاتورنمتعلق بـه سازمان و یا گروه می

شود، با ا میضا در كارهافزایش میزان مشاركت اعی بین اعضاي گروه باعث همبستگ

یابی به اهداف گروه كه از عوامل اثربخشی كار گروهی  افزایش مشاركت، دست

یکی از عوامل مؤثر در (. 2010كند)میشل، است، سرعت و كیفیـت بیشتري پیدا می

بین اعضاي گروه است كه ایجاد اثربخشی كار گروهی، وجود برنامه و هدف مشترك 

كند. رهبري نگیزه و تعهد ایجاد میا ها گیري اعضا را مشخص و در آن جهت

ها را به اهداف مشترك ، آنءاشتراكی از طریق ایجاد احساس مالکیت در بین اعضا

بودن  میزان اثربخش ،كرده و میزان تالش اعضا را افزایش داده و از این طریق متعهد

می توان از معضالت كار گروهی .  (2013دهد)یاال و دونگ،گروه را افزایش می

فرد خود را در ، كه در آن را نام بردود بطالت اجتماعی بین اعضاي یك گروه جو

اشتراكی با ایجاد مشاركت همگانی بین تمام اعضا از  كند. رهبريگروه مخفی می

ی در گروه شود كه میزان بطالت اجتماعطریق تسهیم قدرت و مسئولیت باعث می

 زان اثربخشی كار گروهی را افزایش میین طریق مییا از بین برود و از ا كاهش یافته و

همچنین مشاركت گروهی از عوامل مؤثر در افزایش اثربخشی (. 2013دهد)چانـگ،

كار گروهی است. رهبري اشتراكی با افزایش میزان مشاركت اعضا موجب افزایش 

 همکارانشی و سلان(. 2007ون وهمکاران، شود)كارساثربخشی كار گروهی می

ي اشتراكی یك فرایند كامل در رهبري و دانش جمعی ند كه رهبراظهار داشت( 2006)

 یك گروه است كه از طریق یك فرایند مشاركتی و نه فقـط توسط یك فرد گماشته

 گذاشتن دانش می كه اشتراك پذیرد و كاركنان اگر معتقد باشند شده صورت می
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گذاري  شتراكمثبتی به اان را تقویت كند، نگرش ابطه بین خودشان و دیگرتواند ر

،  هاي دانش در سازمانهدف از فعالیت(. 1،2006همکاراندانش دارند)انسلی و

ها در جهت حفظ دانش حیاتی در تمام سطوح، به اطمینان از رشد وتداوم فعالیت

جهت هم افزایی، كسب ها، تركیب دانش در كارگیري دانش موجود در تمام چرخه

از طریق یادگیري مداوم كه به وسیله تجارب دانش جدید وم دانش مربوطه، توسعه مدا

در آینده جوامع و سازمان  (.2،2009شود، است)لیپوننیرونی ایجاد میدرونی و دانش ب

هایی انتظار پیشرفت خواهند داشت كه سهم بیشتري از دانش را به خود اختصاص داده 

ایگاه مهمی و به دست آوردن ج 3ون مدیریت دانشتغییرات به رشد روزافز باشند. این

(. مدیریت دانش 4،2004شود)لی و چنها و كسب و كارها منجر میاهدانشگ در نزد

ر مناسب شود، به طوطالعات به دانش كاربردي تبدیل میمفهومی است كه تحت آن ا

ار برده می د و براي حل مسئله به كگیرد كه به آن نیاز دارندر دسترس افرادي قرار می

وسیعی از مسائل مدیریتی چون ایجاد و كد كردن دانش تا دانش طیف  شود. مدیریت

(. یکی از اهداف 5،2009گیرد. )چن و هوانگوزیع و استخراج دانش را در بر میت

 ها، بهبـود تسهیم دانش بـین افـراد در مدیران در استفاده از مدیریت دانش در سازمان

باشـد. تسـهیم قـابتی میجاد مزیت رافراد و سازمان براي ایسـازمان و همچنین بین 

ها در تولید دانش و تضمین به كاهش هزینه بـین اعضاي سازمان منجر دانـش مـؤثر

 
1 Ensley et al 

2 Leiponen 

3 knowledge Management 

4 Lee & Chen 
5Chang & huang    
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هاي كاري در داخل سازمان شده و سازمان را قادر به حل مسائل و  انتشار بهترین روش

 گذاري دانش و به اشتراك انتشار، تبادل هش بندا نمایـد. تسهیممشکالت خود می

بحث گروهی و  شده در سازمان با جلسات شده و ذخیره شده، كسب هاي خلق

 هافراد باید دانش و تجرب(. 2007)لیاو و چن،شودپرسش و پاسخ از نخبگان گفته می

شخصی خود را در درون گروه به جاي بیرون گروه به همکاران اشتراك بگذارند. 

ري باال ببرد. كا هاي گذاري دانش را در گروه اشتراك تواند هبري اشتراكی میر

كند و گذاشتن دانش، دانش سازمانی را متراكم و انباشته می عالوه براین، به اشتراك

-بخشد و به فرآیند یادگیري افراد و سازمان كمك میقابلیت سازمانی را بهبود می

، اطالعات و دانش نیز نشان داد كه( 2009)1كییو(. 2013كنـد)میریام و مارتین،

كند. این حل مؤثر مشـکل را توسط اعضاي سازمان تسهیل مییادگیري جمعی و 

هاي یادگیري گروهی را در گروه ،دهد كه به اشتراك گذاري دانشمطالعه نشان می

ر رهبري اشتراكی، زمانی كه نفوذ و تأثی ه يواسط دهد. در گروه، بـهكاري افزایش می

گروه  الت میان اعضايشود، تعام میان اعضاي تـیم توزیـعمتقابل به طور مستمر 

اگر تعامالت اعضاي  (،2013. به عقیده یاال و دونگ))2009یابد)یوكی،افزایش می

گذاري دانش و اطالعات كرده و بینش و دانش  ها اقدام به اشتراكگروه باال رود، آن

كنند. رهبري رچه میها یکپاادگیري در گروهیابی به نتایج ی فردي را براي دست

هاي دهد و سپس یادگیري در گروهگذاري دانش را افزایش می اكتراش اشتراكی به

 توان به پژوهش هاي در این زمینه می(. 2013یاال و دونگ،)دهـدكاري را افزایش می

 
1 Yukl 
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 يهبرركه  اشاره داشت. نتایج این پژوهش نشان داد(، 2018)1كلیمنت و همکاران

. محمد داوودي دارد. كارمندان انیدر می میت یبر اثربخش یجهل توقاب ریتأث یمشاركت

دانش  جادیدر ااشتراكی  يمدل رهبر یابیارز( در پژوهشی با عنوان 2015و همکاران)

به این نتیجه دست یافتند  (رانیكرمانشاه )ا يدانشگاه راز یعلم ئتیه ياعضا انیدر م

 مثبت و یدانش ارتباط جادیاز ا ییمشترك و سطح باال يرهبر از ییسطح باالكه  بین 

مشترك، تنوع و  يرهبر(، در پژوهشی با عنوان 2014)2جولیا. وجود دارد يرمعنادا

با عملکرد گروه  اشتراكی رهبري به این نتیجه رسید كه  ها میاشتراك اطالعات در ت

 يهابستراز یکی  باشد.می رتو این ارتباط با توزیع اطالعات موثر داردارتباط مثبت 

 كترمشا يفضا دیجاا د،خو شخصی شـندا هیمـتس هـب دارـفا ویقـتش ايرـب زنیا ردمو

 كیاشترا يهبررمینه، ز یندرا. ستا وهگر افهدا لقبادر  مسئولیت سحساا با اههمر

 . كند یفاا مهمی تواند نقشمی

 محققآن را  انتو می كیاشترا يرـهبر یلةـسو هـب هـك مـمه یـخیل اردوـماز  یـیک

تواند می كیاشترا يرـهبر قعوا . درستا وهگر یكي عضاا بین كترمشا دیجاا د،كر

 تـجه هابینآن ريهمکا جو دیجادر ا وهگريعضاا بین مسئولیتو  رتقد تسهیم با

و  وهرـگياـعضا گاهیآ طریق یناز ا ندابتو كه استفاده كند دخو شخصی نشدا دلتبا

 اـت دـهد یشافزرا ا هاي گروه بلیتاق ها وتواناییهی، وگر شـندا عوـمجمدر 

 در هیوگرركاشگستر به توجه با. امروزه دوـش قـمحق یـهوگر  راـك یـثربخشا
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 ياـهركا یـثربخشا یشازـفا تـهمیو اهاي ورزشی به خصوص سازمان  اـهنمازسا

 .دوـش اییـسشنا یـهوگررثربخشیكاا دیجاا بر مؤثر ملاعو كه ستا وريضر یـهوگر

و  كیاشترا يهبرر بكـس هـك اـنجآ ازه در ادبیات پیشینه، الب ذكر شدبر اساس مط

در این تحقیق ما به . هی تاثیرگذار باشدوگر رثربخشی كادر ا ندامی تو نشدا تسهیم

نقش میانجی تسهیم با توجه به  اثربخشیكارگروهی و اشتراكی رهبري بین دنبال رابطه

كارشناسان ادارات ورزش و در میان اریم نقش این عوامل را هستیم و سعی د دانش

 بسنجیم. جوانان استان لرستان

 

 روش شناسی

پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر هدف كاربردي است. جامعه 

در سال  كارشناسان ادارات ورزش و جوانان استان لرستانآماري این پژوهش را كلیه 

دهند . با توجه به عدم امکان مینفر است ، تشکیل  400د كه تعدادشان حدو 1394

 ،حجم با متناسب تصادفی- طبقه اي گیري نمونه طریق از سترسی به كلیه اعضاء،د

براي شدند.  انتخاب نمونه عنوان به آن ها بر اساس جدول مورگان از نفر 200 تعداد

 18با (، 2010تورن)رهبري اشتراكی كااستاندارد آوري اطالعات از پرسشنامه  جمع

پرسش و پرسشنامه  9با ( 2003هسلت)تسهیم دانش  استاندارد ، پرسشنامهپرسش

 فاده شد.تپرسش اس 24با ( 2013كار گروهـی نصراصـفهانی و همکاران) اثربخشی

 گردید كه مقدار آن براي براي تعیین پایایی پرسشنامه از آلفاي كرونباخ استفاده

 به دست آمد. 73/0گروهی و اثربخشی كار 76/0دانشتسهیم  ،78/0رهبري اشتراكی
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سشنامه از روش روایی محتوایی با استفاده از نظر استادان و روایی پر براي سنجش

جهت  تحقیق این در .كارشناسان و روایی سازه از معادالت ساختاري استفاده شد

 توزیع تشخیص جهت اسمیرنوف كولموگروفآزمون  تحلیل داده ها از تجزیه و

 LISRELو  SPSSهاي افزارنرم  اختاري با استفاده ازادالت سمدل مع وها  نرمال داده

 .استفاده گردید 

 

 یافته ها

 . یافته هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق1جدول  

 اثربخشی كار گروهی تسهیم دانش رهبري اشتراكی شاخص ها

α 78/0  76/0  73/0  

M 32/3  70/2  15/3  

SD 63/0  58/0  60/0  

 

 پژوهش بین متغیرهاي همبستگی ماتریس توصیفی هايمقادیر شاخص ، 1جدول در

 . است شده ارائه

. شاخص هاي برازش مدل2جدول   

 امقادیر  شاخص ها

χ2/df 41/2  

CFI 97/0  

NFI 91/0  

GFI 97/0  
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RMSEA 088/0  

P-value 001/0  

 

می این شاخص ، شاخص هاي برازش مدل تحقیق را نشان داده است ، كه تما 2جدول 

 است مطلوبی برازش داراي  تحقیق مدل كه عنیم بدین دارند، قرار لوبیمط حد ها در

 .كنند می تایید و حمایت را تحقیق نظري مدل حاصل هاي و داده

 
مدل مفهومی  تحقیق در حالت استاندارد .1شکل   

 

 بر یمتوسط و مثبت اثر  49/0 ضریب با میزان مشاركتی رهبري ،1شکل  به توجه 

 اثربخشی كارگروهی بر باالیی و ثبتم نیز اثر 63/0 دار ضریبمق با و تسهیم دانش

اثربخشی  بر متوسطی و مثبت اثر 51/0 بتاي ضریب با نیز تسهیم دانش. دارد

 .دارد كارگروهی
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معناداري . مدل مفهومی  تحقیق در حالت2شکل   

 

-T ی دهد، با توجه به مقدار، اعداد معناداري را براي روابط مفروض نشان م2شکل 

value  رهبري مشاركتی (با اثربخشی كار گروهیT=13/07 و تسهیم دانش )

(T=11/05 رابطه معنادار دارد. همچنین مدل نشان دهنده رابطه معنادار بین تسهیم )

، معنادار بودن رابطه  2( است. براساس شکلT=12/20دانش و اثربخشی كار گروهی )

جود دارد، كه موید ن رو اثر متغیر میانجی وو وابسته محقق شد، از ایبین متغیر میانجی 

گام سوم بود. هم چنین با توجه به معنادار ماندن اثر مستقیم رهبري مشاركتی بر 

اثربخشی كار گروهی ، اثرگذاري متغییر میانجی تسهیم دانش محدود و نسبی می 

 باشد. 
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 اي تحقیق. اثر مستقیم و غیر مستقیم متغییره3جدول 

 

و از طریق  راكی به صورت غیر مستقیم، اثري كه رهبري اشت3ول با توجه به نتایج جد

درصد است. به  37گذارد برابر متغیر میانجی تسهیم دانش بر اثربخشی كار گروهی می

بیانی دیگر متغیر تسهیم دانش، متغیر رهبري اشتراكی و اثربخشی كار گروهی را به 

 كند.صورت مثبت و نسبی میانجی گري می

 

 گیریبحث ونتیجه 

یی و قابلیت اعضاي آن باال باشد. روهی است كه میزان توانایك گروه اثر بخش، گ

شود تا اعضاي گروه، با ایجاد مشاركت در بین اعضا موجب می كیاشترا يرـهبر

تجربیات و دانش ضمنی خود را دراختیار یکدیگر قرار دهند و از این طریق موجب 

 وه افزایش یابد.ایت میزان اثربخشی در گرهاي یکدیگر شوند و درنهافزایش تواناي

به عنوان عامل میانجی در رابطه بین رهبري اشتراكی و تسهیم دانش نقش مطالعه 

اثر  مسیرها

 قیممست

اثر غیر 

 مستقیم

ضریب  كلاثر 

 معناداري

 معناداري

 *** 05/11 49/0 - 49/0 رهبري اشتراكی بر تسهیم دانش 

 *** 12/20 51/0 - 51/0 تسهیم بر اثربخشی كار گروهی

رهبري اشتراكی بر اثربخشی كار 

 گروهی

63/0 37/0 00/1 07/13 *** 
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كمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. لذا این پژوهش  اثربخشی كار گروهی

یم تسهرا با توجه به نقش میانجی  اثربخشی كار گروهیرابطه بین رهبري اشتراكی و 

فاده مدل معادالت ساختاري مورد نتایج این پژوهش با است بررسی كرده است.دانش 

 هايبا توجه به مقادیر شاخص كهبررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد، 

-توصیفی ماتریس همبستگی بین متغیرهاي پژوهش، ارتباط بین متغیرها معنادار می

راكی و رهبري اشتبین متغیرهاي  كه بیشترین میزان همبستگی (P≤0/01)باشد

 ،مدل ارایه شده می توان گفت كههمچنین، بر اساس . یافت شد یاثربخشی كار گروه

انسلی بر تسهیم دانش دارد.  متوسطی و مثبت اثر 49/0 ضریب با میزان اشتراكی رهبري

به ایجاد جو مشاركت و همکاري توسط رهبري اشتراكی، (، 2006و همکاران )

 يهوسیل ي گروه بهو تأثیر متقابل بین اعضابه موضـوع تسهیم نفوذ ( 2009یـوكی)

اند و معتقدند كه رهبري اشاره كرده (،2013رهبري اشتراكی و میریام و مارتین)

ن تحقیق مطالب . نتایج ایشونداشتراكی سبب ایجاد بستر مناسب براي تسهیم دانش می

مقدار  با تراكیاش قیق این بود كه رهبريكند. از دیگر یافته هاي تحآن ها را تایید می

گیریم پس نتیجه می .اثربخشیكارگروهی دارد بر باالیی و مثبت ، اثر68/0 ضریب

میان رهبري اشتراكی و اثربخشی كار گروهی رابطه ي معنی داري وجود دارد. این 

همخوانی  ( 2014( و جولیا)2018كلیمنت و همکاران) یافته ها با نتایج پژوهش هاي

 گروهی و تعهد در افراد، مسئولیت كار هاز ایجاد روحی( 2013میریام و مارتین)دارد. 

از همبستگی و ( 2013رهبري اشتراكی، میشل) هوسیل گویی به پذیري و پاسخ

از ایجاد اهداف مشترك و كارسون و (، 2013مشاركت، یاال و دونگ)
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ان عواملی كه موجب عنو و از ایجاد مشاركت در تحقیقات خود به( 2007)همکاران

. یافته برندشوند، نام می رهبري اشتراكی می هواسط ش اثربخشی كار گروهی بهافزای

 و مثبت اثر 51/0 بتاي ضریب با ي دیگر این تحقیق نشان می دهد كه تسهیم دانش

رهبري  توان نتیجه گرفت بیندر مجموع میاثربخشی كار گروهی دارد.  بر متوسطی

طه معناداري رابش میانجی تسهیم دانش كار گروهی با توجه به نقاثربخشی اشتراكی و 

از نقش (، 2010میشل) .( همخوانی دارد2014كه با نتیجه تحقیق جولیا) وجود دارد

رهبري اشتراكی در ایجاد اعتماد بین اعضاي گروه براي تسهیم دانش در جهت 

به ایجاد حـس  در تحقیقات خود(، 2006رد. انسلی)باثربخشی كار گروهی نام می

افراد براي افزایش  ه يوسیل براي تسهیم دانش به رهبري اشتراكی ه يوسیل همالکیـت ب

(، 2013و یاال و دونگ)( 2009)كند. همچنین یوكیاثربخشی كار گروهی اشاره می

نیز بـه نقش رهبري اشتراكی در ایجاد تسهیم دانش در جهت افزایش اثربخشی كار 

كار  ده، براي اثربخشی  بیشتربراساس نتایج به دست آم .اندگروهی اشاره كرده

مدیر سازمان بتواند از شود كه رهبر یا در سازمان هاي ورزشی پیشنهاد می گروهی

گردد در این صورت مجموع نظرات سبب می ي كاركنان استفاده نماید.نظرات همه

گیرد، میم میزمانی كه وي به تنهایی تص كه مدیر یك تصمیم با ارزش تر نسبت به

د برخوردار كاركنان از قوت و ساختار هدفمن البته براي این كه نظراتحاصل شود. 

شود مدیران . لذا پیشنهاد میهاي دانشی را در كاركنان ارتقا دهدباشد مدیر باید زمینه

با اجراي كارگاه هاي آموزشی مرتبط با سازمان ورزشی خود و همچنین جلسات 

كه بسیار در  انتشار دهند. از مواردي ش را بین كاركنان سازمانرسمی و غیر رسمی دان
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این زمینه مهم می باشد، ایجاد فرهنگ تسهیم دانش است كه مدیران باید آن را ایجاد 

ها مورد  كه دانش آن شته باشندحتی افراد تازه كار باور دا، فردهر  و پرورش دهند تا

ستفاده خواهد اطالع رسانی ها ا ها و يتصمیم گیر احترام و ارزشمند است و از آن در

و مشاركت  قدردانی ها و پاداش هایی را برا ي حمایت از رفتار مناسباید مدیر ب. شد

ر مبناي ارشدیت یا ها بل حاضر بسیاري از برنامهدر حا ایجاد كند. هاي كاركنان

 گیردكارایی گروه كمتر مد نظر قرار میباشد و اثر بخشی و میزان مهارت فردي می

افراد بیشتري دانش خود را به اشتراك  ر مشاركت را تشویق نمایداما زمانی كه مدی.

می گذارند و این امر سبب می گردد كه كار گروهی با اثر بخشی بیشتري مواجه باشد. 

افرادي كه دانش خود را به توان هیم دانش را بیشتر گسترش داد، میبراي این كه تس

، م. در این صورتن قراردهیواحدهاي مختلف در سازما اشتراك می گذارند را در

براي ارتقاي فرهنگ  .دست به دست در ساختار خواهد چرخید ،تسهیم دانش فرهنگ

. شودبر اهمیت و نیاز به تسهیم دانش تاكید تسهیم دانش و مشاركت بین كاركنان باید 

اشتراك گذاري  ، باید از اهمیت بهآیدربوطه میاز لحظه اي كه یك فرد به واحد م

آگاه باشد . در صورتی كه تسهیم دانش براي حیح در بین افراد مناسب اطالعات ص

ها، به صورت یك هنجار درآید، كارمندان باید همواره براي انتشار داده هاي  سازمان

. براي تحقق این امر باید به آن ها آموزش داده شود تا مرتبط بر حسب نیاز آماده باشند

ردي و مرور ز طریق گزارش مطالعات مواشتراك گذاري اطالعات ا بدانند كه به

همچنین كاركنان . بهترین تجربیات در گذشته تا چه حد به سازمان كمك كرده است

 سازمان خوددر خصوص ابزارهاي مورد استفاده براي تسهیم اطالعات در  باید
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اعتماد را در  حاكم شد سعی شود فرهنگ تسهیم دانش زمانی كه. آموزش دیده باشند

، اعتماد وجود نداشته سازمان در بین افراد یك. در صورتی كه یجاد كنیدكاركنان ا

هنگامی كه تنها افراد انتخاب شده محدودي به دانش  .باشد، دانش احتکار خواهد شد

می  دسترسی داشته باشند ، آنها به افراد قدرتمندي در سازمان تبدیل خواهند شد كه

پس مدیر با . ندگرفته می شود تاثیر گذارتی كه توسط مدیریت ارشد توانند بر تصمیما

طراحی استراتژي هایی باید سعی كند اعتماد كاركنان را براي تسهیم دانش جلب كند 

آن ها توجه تا از این موارد جلوگیري شود. از مواردي كه مدیر باید در این مورد به 

پی  و سعی درعدم اعتماد را دریابند  علت. مدیران باید باشدكند، ارزیابی محیط می

به  . هستند، باشندمنجر به برطرف كردن موانع ایجاد اعتماد  كه ریشه اي بردن به علل

نان كه سبب صورت خالصه براي ایجاد فرهنگ تسهیم دانش و مشاركت كارك

به كار گیرید كه دانش را  افراديگردد، توصیه می شود اثربخشی كار گروهی می

كتی را در سازمان ایجاد موارد می تواند جو مشار این د.گذارنه اشتراك میخود را ب

بر اساس نتایج پژوهش،  كرده و موجب اثربخشی بیشتر كار گروهی در سازمان گردد.

 گردد:می هاي زیر به مدیران ادارات ورزش و جوانان استان لرستان ارائهپیشنهاد

 هنگ تسهیم دانش هاي آموزشی جهت ارتقا فربرگزاري كارگاه •

 هاي افرادتوانایی درت و مسئولیت متانسب باتخصیص ق •

تخصیص پاداش به صورت گروهی براي تشویق كاركنان به مشاركت در  •

 كار گروهی

 تشکیل بانك اطالعات و دانش شخصی كاركنان •



 

 

 

 

  81 .....رهبري نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین
 

 هاي كاري مختلف متناسب با نیاز سازمانایجاد گروه •
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