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 نقش اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان
 ادارة کل ورزش و جوانان استان تهران 
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 چکیده
 ش و جوانانهدف از این پژوهش شناسایی اثر اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش در ادارة کل ورز

 نمونۀ آماري عنوانبهیري تصادفی گنمونهنفر از کارکنان و کارشناسان این ادارة کل با استفاده از  114تهران بود.  استان
 ) و معنویت2014( ي اعتماد و رفتار تسهیم دانش رحمان و همکارانهاپرسشنامهتحقیق انتخاب شدند. ابزار تحقیق شامل 

 منظور تعیین روایی صوري و محتوایی ابزارهاي تحقیق؛ و آزمونصصان به) بود. نظرهاي متخ2009در محیط کار آنتونی (
 و شناسایی روابط علی بین متغیرها با استفاده هاادهدکار گرفته شد. تحلیل تعیین پایایی ابزارها به منظوربهآلفاي کرونباخ 

 مدل تأیید ضمن تحقیق هاي. یافتهاسمارت پی. ال. اس نسخۀ سه صورت گرفت افزارنرماز معادالت ساختاري مبتنی بر 
 و معنادار دارد. نشان داد که اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اثري مثبت شدهاستخراج

 بینییشپرفتار تسهیم دانش را  درصد از تغییرات متغیر 64یرها در مجموع متغها نشان داد که این همچنین یافته
 ي دانش در محیط سازمان، فرهنگگذاركاشتراتسهیم و به  منظوربهشود که مدیران یماین پیشنهاد بنابر  کنند.یم

 سازمان را به سمت افزایش اعتماد و معنویت در بین کارکنان و محیط سازمان سوق دهند. 
 

 يدیکل يهاواژه
 معنویت، ورزش.  اعتماد، تسهیم دانش، جوانان
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 مقدمه

 بر اتکاتنها  است، محیطی تغییرات در سرعت آن مشخصۀ بارزترین که کنونی رقابت از پر دنیاي در

 هاسازمان واقع، افراد، در برساند. خود موردنظر اهداف به را هاسازمانتواند ینممشهود  و فیزیکی هايییدارا

 حاکم رقابتی فضاي در کنونی خویش موقعیت حفظ خواستار اگر غیردولتی و دولتی گوناگون مؤسسات و

  دهند. بها پیش از بیش خود فکري هايیهسرمابه  تا اندآن نیازمند باشند، خود رشد و توسعۀ یا جامعه، بر

 ومدیریت  متون اصلی بحث مدیریتی، نوین روش عنوانبه 1دانش مدیریت 1990 دهۀ اواخر از منظوربدین

 مؤسسات و هاسازمان توسط دانش یژه تسهیموبه و دانش مدیریت مفهوم وابسته شد. يهاحوزه دیگر

 براي اثرگذار عامل عنوانبه دانش تأثیر مدیریت به آنها زیرا رود؛می کاربه و شودپذیرفته می گوناگون

 ) بر2006( 3)، لین و لی2007( 2). بسیاري از محققان از جمله چو، لی، و سو1( اندبرده پی خود موفقیت

 کسب مزیت و کلیدي هايیستگیشا یريکارگبه يهاروش معتبرترین از مؤثر دانش تسهیم که این باورند

 مناسب دانش تسهیم در این خصوص نیز حاکی از آن است که با هگرفتانجام). تحقیقات 3،2رقابتی است (

 در اطمینان عدم ریسک و داده کاهش را آموزشی هايینههز بخشند، بهبود را ییکاراتوانند یم هاسازمان

 چگونه که است این هاسازمان و مؤسسات روي پیش يهاچالش از یکی ). امروزه4کاهش دهند (را  سازمان

 و فردي مهارت یافتن بهبود دانش، ارتقاي مسئله، حل فرایندهاي در افراد فکري هايیتظرفاز  توانندیم

 عنوانبه را خود شخصی دانش افراد اغلب که دلیل این به کنند؛ استفاده انجام وظایف در کیفیت افزایش

 که ندارند و تمایلی پندارندیم خود شغل استمرار جهت ضمانتی عنوانبه یا بانفوذ اهرمی قدرتمند، منبعی

 موجب تواندیم افراد جانب از تسهیم دانش به نسبت مثبت نگرش ). داشتن5کنند ( تسهیم دیگران با را آن

 فراهم سازمان و افراد براي بیشتري موفقیت شود وسازمان  فضاي در نوآوري خلق و جدید يهافرصت ایجاد

 ذهن در یجتدربهشود،  تسهیم دیگران با مؤثري طوربه افراد نتواند ذهن در نهفته دانش اگر طرفی، از کند.

 امري مهم هاسازمان براي دانش تسهیم رو). ازاین6دهد (یم دست را از خود کارایی شود ومی کمرنگ فرد

 دانند،یم که را آنچه این است افراد آن الزمۀ که هاستسازمان در اجتماعی تعامالت ي ازانشانه و و کلیدي

  محسوب دانش مدیریت براي ياعمده مانع نامناسب تسهیم عمل، در حال این ). با7اشتراك بگذارند ( به

 تاکنون اگرچه دارد. هاسازمان مهمی براي پیامدهاي کارکنان دانش تسهیم رفتار درك روشود. ازاینیم

                                                           
1.  Knowledge management 
2. Cho, Li, & Su 
3. Lin & Lee  
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 در را خود دانش افراد چگونه اینکه بررسی است، در مورد گرفته صورت دانش تسهیم زمینۀ در مطالعاتی

 ند، همچنان کمبوداثرگذارو چه عواملی بر این فرایند مهم سازمانی  کنندیم تسهیم سازمانی هايیطمح

بر  اثرگذاردر خصوص فرایند تسهیم دانش و متغیرهاي  هگرفتانجامي هاپژوهششود. بررسی یماحساس 

عمده از طریق عوامل متعددي از  طوربهآن حاکی از آن است که فرهنگ تسهیم دانش در هر سازمان 

ي رهبر، نگرش کارکنان، باورهاي شخصی، انگیزش فردي کارکنان، هامهارتجمله تنوع در محیط کار، 

، سیستم پاداش و ساختار سازمان، معنویت و اعتماد در محیط کار ي ارتباطی، سیستم اطالعاتهامهارت

تواند بدون ینمدارد که فرایند مدیریت دانش یم)، بیان 1999( 1). علوي10-8گیرد (یمتحت تأثیر قرار 

حفظ و ارتقاي رفتار تسهیم دانش عمل کند  منظوربهتوجه به اهمیت فرهنگ تسهیم در بین کارکنان 

کند که رفتار تسهیم دانش در بین کارکنان یم) بیان 2001( 2به این مسئله، استودارت). با توجه 11(

). اهمیت عناصر فرهنگی مختلف 12است که فرهنگ سازمان این امر را ترویج و توسعه دهد ( مؤثرزمانی 

گسترده مورد پژوهش قرار  طوربهي بر رفتار تسهیم دانش در بین اعضاي یک سازمان اثرگذاردر ایجاد و 

متغیرهایی که ریشه در  عنوانبهکه نقش اعتماد و معنویت در محیط کار یدرحال). 13گرفته است (

یژه در داخل وبه هاسازماندارند، بر رفتار تسهیم دانش در  هاسازمانو مبانی فرهنگی جوامع و  هاارزش

به این مسئلۀ مهم پرداخته شده است. بررسی  رو در تحقیق حاضرکشور کمتر بررسی شده است، ازاین

 تعامالت و فرديبین روابط به است و اجتماعی ايیدهپد دهد که این امریمنشان  دانش تسهیم فرایند

 این از یکی که دارند دانش تسهیم رفتار در مهمی بسیار نقش عوامل فردي روگردد. ازاینیبازم اجتماعی

 براساس پذیريیبآس پذیرش به تمایل عنوانبه کار در محیط اعتمادفردي است. بین اعتماد عوامل،

 داشتن به اعتماد واقع، ). در14شود (یم تعریف همکار صداقت و صالحیت، خیرخواهی از داشتن اطمینان

کارکنان براي  ) دریافتند که آمادگی2012( 3ویکرامازینگ و ویدیارتن است. متقابل درك و شناخت معناي

شود، بستگی یم هایی که به جلب اعتماد در بین آنها منجريرفتارتسهیم دانش ممکن است به میزان 

رود که یمی است که در آن از طرف مقابل انتظار شناختروان). بنابراین اعتماد، شرایط 15داشته باشد (

 ). 16عمل مشخصی را انجام دهد (

                                                           
1. Alavi 
2. Stoddart  
3. Wickramasinghe & Widyaratne 
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معناداري تجارب آنها  طوربهفردي در بین همکاران ) دریافت که اعتماد درون2005( 1چنانکه لوکاس

 اعتماد داشتن صورت در ). بنابراین افراد17دهد (یمدر انتقال دانش به دیگر همکاران را تحت تأثیر قرار 

 تسهیم در اداعتم اهمیت ).18داشت ( خواهند یکدیگر به مفید دانش ارائۀ به بیشتري تمایل یکدیگر، به

نتایج پژوهش آنها حاکی از ارتباط معنادار  است. ) بررسی شده2015همکاران ( مطالعۀ رحمان و در دانش

اعتماد و رفتار تسهیم دانش بود. همچنین نتایج نشان داد بدون توجه به اعتماد و معنویت در محیط کار 

 ). 10توان به رفتار تسهیم دانش دست یافت (ینم

 اعتماد، بر مبتنی اجتماعی روابط که دریافتند خود مطالعۀ در نیز )2007( 2و چانگهسو، جو، ین 

) 2012( 3. تحقیق اسکارسو و بولی سانی)19( دارد دانش تسهیم به نسبت فرد بر نگرش معناداري یرتأث

ي نیز نشان داد که اعتماد عاملی اساسی براي تبادل دانش است و استقرار محیطی مملو از اعتماد برا

) در تحقیق خود بر اثر اعتماد بر 1393). همچنین اعالمی و همکاران (20تبادل دانش ضروري است (

 باید سازمان در مؤثر دانش تسهیم براي که گفت توانیم رو،ینازا). 21تسهیم و خلق دانش تأکید کردند (

 بر مبتنی روابط افزایش داشته باشد. وجود سازمان اعضاي روابط در ینیبخوش و اعتماد از باالیی سطح

 اعتماد واقع، در شد. خواهد دانش يگذاراشتراكبه هايینههز کاهش و دانش بیشتر تبادل موجب اعتماد،

یري گشکلساز ینهزمتواند یمیابد. از دیگر متغیرهایی که یم جریان آن طریق از دانش که است کانالی

 از است. بسیاري 4شود، معنویت در محیط کار اعتماد در محیط کار و همچنین تسهیل فرایند دانش

 و کارایی تحقق در آنها تواند بهیم که انددانسته هاسازمان براي پایدار منبعی عنوانبه را معنویت محققان،

 ).22( رساند یاري اثربخشی

 افزایش مانند منافعی و مزایا به تواندیم کار محیط در معنویت تشویق کنند کهیم بیان محققان 

) منجر 25( يوربهره افزایش ) و24( رضایت شغلی افزایش خروج و به میل کاهش )،23( اعتماد و صداقت

وجوي هدف نهایی در زندگی، ) معنویت در محیط کار را تمایل به جست1999( 5شود. میترف و دنتون

ي رابطۀ مستحکم با همکاران و سایر افرادي که با کار فرد در ارتباط هستند، و سازگاري بین برقرار

). معنویت در محیط کار نگرش کارکنان 26کنند (یمي سازمان تعریف هاارزشي اساسی فرد و هاارزش

                                                           
1. Lucas 
2. Hsu, Ju, Yen & Chang  
3. Scarso & Bolisani  
4. Workplace Spirituality 
5.  Mitroff & Denton 
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تحت تأثیر کند، یمي ایفا اعمدهی یک سیستم یادگیري را که در آن تسهیم دانش نقش دهشکل منظوربه

دهد که ارتباط معناداري بین معنویت در محیط یمنشان  هگرفتانجام). نتایج تحقیقات 27دهد (یمقرار 

، معنویت در محیط کار در هر محیط سازمانی عالوهبه). 28،10کار و رفتار تسهیم دانش وجود دارد (

ار دهد. همچنان ظرفیت ایجاد ممکن است رویکردهاي کارکنان در خصوص دانش عقالنی را تحت تأثیر قر

فرهنگ تسهیم دانش، درك ارزش دانش، توانایی تفکر عمده و داشتن یک ذهن پالوده ارتباطی با عناصر 

ینان یافتن از یک اطمتواند بدون ینم). با توجه به این مسئله تسهیم دانش 29مادي سازمانی ندارد (

). بنابراین هر سازمان 30زمان مربوطه کار کند (موقعیت مطلوب براي رویکردهاي معنوي کارکنان در سا

یزد تا بتواند فرهنگ تسهیم دانش را در بین کارکنان درآمباید زندگی معنوي کارکنان را با محیط کار 

ین عوامل رشد و توسعۀ ترمهم). فرهنگ خلق، تسهیم و کاربردي ساختن دانش، امروزه از 31خلق کند (

در راستاي  یکی از عناصر کلیدي رشد و توسعۀ جوامع، عنوانبهنیز  زشور بدنی و هر ملتی است. تربیت

یابی به این هدف کالن نیازمند توجه بیشتر به دانش و کاربردي ساختن آن در تمامی فرایندهاي این دست

 و کارا حضور منظوربه ورزشی يهاسازمانو  ورزش امروزه چراکه، استصنعت مهم از جمله مدیریت آن 

دانش و رویکردهاي  بیشتر به توجه جز ياچاره اجتماعی، و اقتصادي ورزشی، ي مختلفهاعرصه در مؤثر

 تسهیم آن در سازمان ندارند. 

یک صنعت در رشد و توسعۀ  عنوانبهالمللی و موفقیت آن ینببا نگاهی به جایگاه ورزش در سطح 

یابیم که این یدرمی آن، شناختامعهججوامع چه به لحاظ اقتصادي و چه به لحاظ کارکردهاي اجتماعی و 

المللی داشته، هنوز جایگاه واقعی آن در کشور ینبپدیدة اجتماعی با وجود رشد و پیشرفتی که در سطح 

ي متولی ورزش کشور از جمله هاسازمانما شناخته نشده است. همچنین با نگاهی به ساختار و عملکرد 

یابیم یدرمهاي کالن امر ورزش، یاستسسازي یادهپمتولیان  یکی از عنوانبهادارات کل ورزش و جوانان 

 ناآشنایري اصول سنتی در ادارة امور سازمانی و همچنین کارگبهکه تمرکز بر ساختارهاي سنتی مدیریت و 

بودن مدیران با رویکردها و مفاهیم نوین مدیریتی، از جمله عواملی است که باید بیش از پیش در جهت 

یابی به این امر مهم دستها تالش و اقدامات الزم صورت گیرد. بدیهی است در راستاي کردن آن برطرف

 هاسازمانها و مفاهیم آن به مدیران این انجام تحقیقات کاربردي و نوین در این خصوص و ارائۀ یافته

 و همچنین جوانان، ورزش بر مؤثر اجتماعی نهاد عنوانبه جوانان و ادارات کل ورزشثمربخش خواهد بود. 

 قهرمانی؛ نقش ورزش زمینۀ در هم و همگانی زمینۀهورزش در هم کشور، ورزشی اصلی عنوان متولیانبه

بنابراین با در نظر  .دارند کشور پایدار،و سرافرازي توسعۀ سالمت، و ورزش سطح ارتقاي در چشمگیري
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ي وربهرهایش اثربخشی و گرفتن این امر و با توجه به اهمیت دانش و مدیریت آن و نقشی که در افز

بر خلق و تسهیم دانش  اثرگذاري ورزشی دارد، ضروري است تا عوامل هاسازماناین از جمله  هاسازمان

مفهومی نوین شناسایی شود. بنابراین تحقیق حاضر با این هدف، و پذیرش این واقعیت که ممکن  عنوانبه

است اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش در بین کارکنان ادارة کل ورزش و جوانان 

بر تسهیم آن  اراثرگذباشد، صورت پذیرفته است؛ تا با شناخت جایگاه دانش و عوامل  اثرگذاراستان تهران 

 کوچک در جهت رشد و توسعۀ ورزش این مرز و بوم بر دارد. هرچندي ورزشی گامی هاسازماندر 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 . چارچوب مفهومی پژوهش1شکل 

 

 ی تحقیقشناسروش

. استتوصیفی از نوع همبستگی  هادادهپژوهش حاضر براساس هدف، کاربردي و براساس نحوة گردآوردي 

جامعۀ آماري پژوهش شامل کارکنان و کارشناسان ادارة کل ورزش و جوانان استان تهران بود. از بین 

نفر به روش تصادفی ساده و براساس جدول تعیین حجم نمونۀ کرجسی 118نفري پژوهش،  180جامعۀ 

د، و پرسشنامۀ تحقیق در بین آنها توزیع شد. از این نمونۀ آماري تحقیق انتخاب شدن عنوانبهو مورگان، 

ي گردآورد منظوربهوتحلیل کنار گذاشته شد. یهتجزیل مخدوش بودن از فرایند دلبهتعداد چهار پرسشنامه 

و در چهار  سؤال 18ي مشتمل بر اپرسشنامهها و چارچوب نظري پژوهش از یهفرضبراي آزمون  هاداده

)، و 2014شناختی، پرسشنامۀ اعتماد و رفتار تسهیم دانش (رحمن و حسین، بخش اطالعات جمعیت

)، استفاده شد. شایان ذکر است که هر کدام از متغیرها 2009، 1پرسشنامۀ معنویت در محیط کار (آنتونی

                                                           
1. Anthony 

معنویت در 
 محیط کار

 اعتماد

رفتار تسهیم 
 دانش
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ینۀ پنج کامالً مخالف)، قرار ارزشی لیکرت (گزینۀ یک کامالً موافق تا گزداراي شش گویه، و در طیف پنج

ي پژوهش با استفاده از آزمون هاپرسشنامهداشتند. همچنین میزان پایایی یا همسانی درونی هر یک از 

آمد. در این پژوهش  دستبه 78/0، و 80/0، 74/0ترتیب آلفاي کرونباخ محاسبه شد و این میزان به

 یابیفرضیات، از مدل آزمون و یري، ساختاريگندازها يهامدل و بررسی هادادهوتحلیل یهتجز منظوربه

 استفادهنسخۀ سه  1اسمارت پی. ال. اس افزارنرم و یجزئ مربعات حداقل روش کمک با ساختاري معادالت

 البته دارد. کاربرد انسانی حوزة منابع جمله از مختلف يهاحوزه در اس ال. پی. به کمک یابیشد. مدل

 از دارد. نیاز نمونه از تعداد کمتري به لیزرل به نسبت یابیمدل نوع این که استاین  در آن اصلی مزیت

 براي را تعیین مسیرها، ضرایب براي را استاندارد رگرسیون ضرایب توانیمپی. ال. اس  یابیمدل طریق

 جایگزینیآورد. بنابراین پی. ال. اس  دستبه مفهومی مدل براي را هاشاخصاندازة  و درونی متغیرهاي

پی. ال. اس  روش در واقع، ).32( است 3آموس و 2لیزرل همچون یانسکووارتشریح  يهاروش براي مناسب

 توزیع نوع بودن مانند ناشناخته هایییتمحدود وجود برخالف که است چندمتغیرة آماري هايیکتکن از

 و رگرسیونی يهاروشدر  که مستقل متغیرهاي میان همبستگی نمونه وجود حجم بودن کم متغیرها،

 کند. برازش وابسته مستقل و متغیر چند با را ییهامدل تواندیم بودند، به رعایت الزم ساختاري معادالت

 طریق از یريگاندازه مدل مرحله، گیرد؛ در اولینیم انجام مرحله دو یابی به روش پی. ال. اس درمدل

 مسیر برآورد یلۀوسبه ساختاري مدل مرحله، دومین در وتأییدي،  عامل تحلیل و پایایی و روایی هايیلتحل

 شود.یمي برازش مدل بررسی هاشاخصو تعیین  متغیرها بین

 

 هاي تحقیقیافته

 گیريبررسی مدل اندازه

منظور گیري (مدل بیرونی) شامل بررسی پایایی و روایی سازة ابزار پژوهش است. بهآزمون مدل اندازه

استفاده  عاملی بار و 5و میانگین واریانس استخراج شده 4هاي پایایی مرکبشاخصبررسی پایایی، از 

 5/0شده از و میانگین واریانس استخراج 7/0شود. شرط برقراري پایایی آن است که پایایی مرکب از می

                                                           
1. Smart PLS  
2. LISEREL  
3. AMOS 
4. Composite Reliability (CR) 
5. Average Variance Extracted (AVE) 
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پایایی با شرط معنادار بودن آنها دیگر مالك پذیرش  5/0تر از تر باشد. همچنین بارهاي عاملی بزرگبزرگ

حاکی از قابل قبول  1گیري، نتایج جدول هاي اندازه). پس از آزمون مدل33گیري است (هاي اندازهمدل

 ها بود.گیري سازههاي اندازهبودن پایایی مدل
 

 ي تحقیقهاسازهي بررسی پایایی هاشاخص. 1جدول 

 متغیر
میانگین 
واریانس 

 استخراج شده

پایایی 
 ترکیب

ضریب 
 تعیین

 اعتبار
حشو 

)Q2( 
 گویه ها

بار 
 عاملی

 tارزش 

 _ _ 82/0 51/0 اعتماد

Q1 55/0 9/6 
Q2 60/0 14/5 
Q3 74/0 57/11 
Q4 69/0 49/7 
Q5 78/0 92/19 
Q6 55/0 47/7 

معنویت 
در محیط 

 _ _ 87/0 54/0 کار

Q7 76/0 20/10 
Q8 82/0 99/15 
Q9 83/0 69/15 

Q11 65/0 78/7 
Q12 83/0 03/21 

رفتار 
تسهیم 

 دانش
52/0 84/0 64/0 28/0 

Q13 74/0 21/15 
Q14 80/0 01/23 

Q15 67/0 78/7 

Q16 66/0 20/12 

Q17 70/0 38/13 

Q18 54/0 18/5 
 

) ارائه کردند، 1981فرنل و الکر ( که روشی ، ازهاسازهروایی تشخیصی یا واگراي  بررسی منظوربه

ة یک سازه باید بیشتر از همبستگی شداستخراجشده جذر میانگین واریانس استفاده شد. براساس روش ارائه

 قطر در مندرج که اعداد دارد قبولی قابل واگراي روایی صورتی در ي دیگر باشد. الگوهاسازهآن سازه با 

، جذر 2باشد. با توجه به نتایج جدول  ) بیشترهاسازهمبستگی با دیگر (مقدار ه خود زیرین اندازة از اصلی
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، بیشتر از همبستگی آن سازه با دیگر اندشدهشده که در قطر ماتریس نوشته هاي استخراجیانسوار

 ي تحقیق از روایی واگراي قابل قبولی برخوردارند. هاسازهتوان گفت که یمست. بنابراین هاسازه
 

 ي تحقیقهاسازه. نتایج بررسی روایی تشخیصی 2جدول

 3 2 1 هاسازه

   71/0* اعتماد 1
  73/0* 63/0 معنویت در محیط کار 2
 72/0* 69/0 57/0 رفتار تسهیم دانش 3

 
شود. این شاخص از تقسیم استفاده  می 1گیري شاخص اشتراكمنظور بررسی کیفیت ابزارهاي اندازهبه

بینی متغیرهاي مکنون بر مجموع مجذورات مشاهدات متغیرهاي مکنون مجموع مجذورات خطاهاي پیش

آمدة این شاخص براي تمامی متغیرهاي مکنون، باید دستآید. مقادیر بهدست میمنهاي عدد یک به

ثبت بودن تمامی مقادیر اعتبار اشتراك براي متغیرهاي و م 3مقادیري مثبت باشند. با توجه به نتایج جدول 

 گیري از کیفیت مناسب برخوردار است. توان گفت که مدل اندازهمکنون، می
 

 ي تحقیقهاسازه. نتایج بررسی شاخص اعتبار اشتراك 3جدول

 آماره
 سازه                        

SSO SSE 1-SSE/SSO 

 22/0 23/527  684 اعتماد
 40/0 82/336 570 معنویت در محیط کار

 29/0 82/484 684 رفتار تسهیم دانش
 )SSO* مجموع مجذورات مشاهدات براي متغیر مکنون (            

 )SSEبینی براي متغیر مکنون (مجموع مجذورات خطاهاي پیش *             
 )SSE/SSO-1شاخص بررسی اعتبار اشتراك ( *             

 
 یري یا آزمون فرضیات تحقیقگاندازهبررسی مدل 

هاي تحقیق شامل بررسی ضرایب مسیر (بتا) و یهفرضآزمون الگوي ساختاري (مدل درونی) یا       

و با توجه به اینکه مقدار  4. براساس نتایج جدول استضریب تعیین  داري آنها (آمارة تی) و مقدارامعن

                                                           
1. Communality Index 



 1398 مستان، ز4، شمارة 11یت ورزشی، دورة مدیر                                                                                     656

 

 

، در است) 96/1(بیشتر از  20/3و مقدار ضریب معناداري (آمارة تی) برابر با  30/0ضریب مسیر برابر با 

شود که اعتماد بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اثري مثبت یمنتیجه فرضیۀ اول پژوهش تأیید و مشخص 

ۀ دوم یعنی شناسایی اثر براي فرضی آمدهدستبهي هاآمارهو معنادار دارد. از طرف دیگر، با توجه به 

). همچنین β، 33/6=t=54/0شود (یممعنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش، این فرضیه نیز تأیید 

توان گفت که دو متغیر اعتماد و معنویت در محیط یم) 64/0( آمدهدستبهبا توجه به مقدار ضریب تعیین 

) 1998( 1کنند. چینیمبینی یشپسهیم دانش را درصد از تغییرات متغیر رفتار ت 64کار، در مجموع 

ترتیب ضعیف، متوسط و قابل در الگوي مسیر پی. ال. اس را به 67/0، و 33/0، 19/0اندازة ضریب تعیین 

گیسر یا اعتبار  -). براي بررسی کیفیت مدل درونی پژوهش از ضریب استون34توجه توصیف کرده است (

ة کیفیت دهندنشان(وابسته) مثبت باشد،  زادرونر آن براي متغیرهاي شود. چنانچه مقدایمحشو استفاده 

و مقدار  1. بنابراین با توجه به نتایج جدول استیري و ساختاري گاندازهمناسب و قابل قبول بودن مدل 

توان گفت که مدل ساختاري از کیفیت یمة این شاخص براي متغیر رفتار تسهیم دانش، آمددستبه

بینی متغیر وابسته را دارند. الگوي یشپعبارت دیگر، متغیرهاي مستقل توانایی دار است. بهمناسب برخور

ي برازش مختلف است؛ اما تنن هاوس، هاشاخصالگوهاي مبتنی بر کوواریانس فاقد  برخالفپی. ال. اس 

پی. ال. اس را براي بررسی برازش مدل در الگوي  3) شاخص کلی برازش2005( 2وینزي، چاتلین، و الئورو

). مقدار این شاخص برابر است با جذر میانگین هندسی شاخص بررسی اعتبار اشتراك 35معرفی کردند (

 36/0و  25/0، 01/0) به نقل از داوري و رضازاده سه مقدار 2009در ضریب تعیین. وتزلس و همکاران (

شاخص  ). مقدار36( اندکرده اندازة ضعیف، متوسط و قوي براي این شاخص معرفی عنوانبهترتیب را به

 ة برازش مطلوب الگوست.دهندنشانآمد که  دستبه 44/0براي الگوي پژوهش  شدهمحاسبهکلی برازش 

 
 ي پژوهشهاهیفرض. نتیجۀ آزمون 4جدول 

 نتیجه ضریب بتا t آمارة  مسیر فرضیه
 تأیید 30/0 20/3 رفتار تسهیم دانش ←اعتماد  1
 تأیید 54/0 33/6 رفتار تسهیم دانش ←معنویت در محیط کار  2

 01/0در سطح  دارامعن** 
 

                                                           
1. Chin 
2. Tenenhaus, Vinzi, Chatelin & Lauro   
3. Goodness Of Fit  Index (GOF) 
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 شدة پژوهش در حالت ضرایب اثر. مدل آزمون2 شکل

 
 

 
 

 شدة پژوهش در حالت اعداد معنادار. مدل آزمون3شکل 
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 گیريبحث و نتیجه

تحقیق حاضر به بررسی نقش اعتماد و معنویت در محیط کار بر رفتار تسهیم دانش کارکنان ادارة کل 

ورزش و جوانان استان تهران پرداخت. نتایج تحقیق اهمیت وجود اعتماد و توجه به معنویت در محیط 

توسعۀ سازمان برجسته بر رشد و  اثرگذارعاملی  عنوانبهي بر فرایند تسهیم دانش اثرگذارۀ واسطبهکار را 

 ساخت. 

هاي تحقیق نشان داد که اعتماد، بر رفتار تسهیم دانش کارکنان اثري مثبت و معنادار دارد که یافته

)، اسکارسو و بولی 2010همکاران ( و )، چن2007و همکاران ( )، هسو2005با نتایج مطالعات لوکاس (

. در این تحقیقات ست) همسو2015همکاران ( ) و رحمان و1393)، اعالمی و همکاران (2012سانی (

بر رفتار تسهیم دانش در بین کارکنان تأکید شده  اثرگذارعاملی  عنوانبهی به اهمیت وجود اعتماد نوعبه

دهد که گرایش یا تمایل به اعتماد با یمهاي موجود در این زمینه نشان يتئوراست. مرور تحقیقات و 

در محیط  شدهارائههاي یامپي مختلف نسبت به هاادراكیرها و تفس، ایجاد یک فیلتر در محیط سازمان

هاي یهروکند. با توجه به این مسئله وجود اعتماد در بین کارکنان و همچنین یمسازمان را پاالیش 

دهند، یمي مثبت و منفی که افراد در برابر عملکرد دیگران از خود نشان هاپاسختواند بر یمسازمانی 

 به که دارند نیاز آنها کارکنان ایجاد کرد، میان هماهنگ را در اینکه بتوان دانشی ). براي37باشد ( اثرگذار

 از باالیی سطح باید سازمان در دانش مؤثر تسهیم براي طرفی، از داشته باشند. اعتماد یکدیگر هايییتوانا

 موجب اعتماد، بر مبتنی روابط باشد. افزایش داشته وجود سازمان اعضاي در روابط ینیبخوش و اعتماد

 است کانالی اعتماد واقع، شد. در خواهد دانش يگذاراشتراك به هايینههز کاهش دانش و بیشتر تبادل

)، اعتماد عاملی اساسی 2012یابد. براساس دیدگاه اسکارسو و بولی سانی (یم جریان آن از طریق دانش که

). با توجه به 20براي تبادل دانش است و ایجاد محیطی مملو از اعتماد براي تبادل دانش ضروري است (

جایگاهی براي رشد و توسعۀ دانش و تجربیات مبتنی بر دانش افراد سازمانی  عنوانبه هاسازماناینکه 

تواند سازمان را در یمکنند، اعتماد و روابط مبتنی بر اعتماد در بین کارکنان آن سازمان یمش ایفا نق

انتقال و استفاده از دانش و تجربیات اعضا و در نتیجه کارامدي سازمان یاري کند. در واقع درك اعتماد 

ي جنبی، تجارب هادغدغهداشتن ی و بدون راحتبهکند که آنها بتوانند یمتوسط کارکنان بستري را فراهم 

تواند ناشی از ینمو دانش خود را در اختیار همکاران قرار دهند. البته گفتنی است که این اعتماد صرفاً 

روابط بین فردي اعضاي سازمان باشد؛ بلکه اعتماد به سازمان و ساختارهایی که سازمان در راستاي 
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یش گرفته است نیز بر ارتقاي سطح اعتماد در فضاي سازمان دستیابی به اهداف در همۀ ابعاد سازمانی در پ

 کند. یمنقش ایفا 

 توانایی و است شده ناپذیربینیپیش گسترده طوربه امروز ورزشی يهاسازماناز جمله  هاسازمانمحیط 

 در آن تسهیم جهت استفاده از دانش و در شانییتوانا و داخلی منابع درآوردن کنترل به در هاسازماناین 

شناخت و  به قادر که ییهاسازماناست. بنابراین  حیاتی بسیار محیط رقابتی در بقا براي کارکنان، میان

کنند.  پیدا آمادگی رقابت عرصۀ در توانندیمهستند، بهتر  تسهیم دانش فرهنگ توسعۀ و نقش دانش درك

شود مدیران یمقیق پیشنهاد با توجه به این مسئله و همچنین با در نظر گرفتن یافتۀ حاصل از تح

ي ورزشی از جمله ادارة کل ورزش و جوانان استان تهران در راستاي بهبود و ارتقاي سطح هاسازمان

 است، تالش الزم را به نمایش بگذارند.  دانش تسهیم مشوق که اعتماد در محیط سازمان و توسعۀ عواملی

گونه خطري از یچه کارکنان کهي نحوبه سازمان در فضاي سازمانی مبتنی بر اعتماد ایجاد با از طرفی

توان زمینۀ انتقال یا تسهیم دانش یم، مداردانش انتقال دانش به دیگران را احساس نکند و تشویق افراد

 در سازمان را فراهم کرد.

دیگر یافتۀ تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنادار معنویت در محیط کار بر تسهیم دانش کارکنان بود. 

کنند. یم)، نیز این مسئله را تأیید 2015) و رحمان و همکاران (2014طالعات رحمان و همکاران (م

به  نخست، است؛ شده واقع بشري جوامع اندیشمندان توجه مورد گذشته از بیش نظر، دو از معنویت امروزه

 جهت در افراد برانگیزانندگی نقش لحاظ به دوم، و ها،یهنجارشکن و هایبآس از بازدارندگی نقش لحاظ

جامعه. با توجه به این مسئله و با نگاهی به تأثیرات معنویت چه به لحاظ  به بیشتر و خدمت یسودرسان

فردي و چه به لحاظ اجتماعی و سازمانی، بدیهی است که در کشورهایی که معنویت زیربناي ایدئولوژي 

 ترحصولیري از تأثیرات آن در سطح سازمانی قابل گبهرهدهد، یمفکري و مذهبی ساختار آن را تشکیل 

کنندة آن در محیط یلتسهاز این فرصت در نظر گرفتن عوامل  ترمطلوبیري گبهرهاست. البته در راستاي 

 محیط در ایدة معنویت نظرانصاحباز طرف مدیران امري است که باید مورد توجه قرار گیرد.  هاسازمان

 فرد شخصی، و روانی، معنوي زندگی یکپارچگی در ابعاد دارند. تأکید کار نیز محیط در بر یکپارچگی کار

 در کار معنویت عبارتیبه کند.یم فراهم را کارکنان روانی موجبات نیازهاي و دهدیم پیوند کار ذات با را

بنابراین است.  کار در عمیق يهاارزش و درك کار در تنیدگیدرهم و کلیت درك از مفهومی یرندةدربرگ

 موفق در صورتی کنونی يهاسازمان نتیجه در است، اهمیت حائز نیز نیازهاي کارکنان حجم و نوع تغییر

). 38باشند ( پاسخگو کارکنان معنوي و روانی زیستی، اجتماعی، نیازهاي به کامل طوربه که بود خواهند
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در این زمینه مدیران ادارات ورزش و جوانان تمرکز شود یمبنابراین با توجه به این یافتۀ تحقیق پیشنهاد 

ي ارزشمندي چون همکاري با دیگران، تأکید بر جایگاه و نقش افراد در راستاي هاشاخصخود را بر روي 

 دادن اهمیت همکاران، و مدیران به کارکنان سازمان، اعتماد در عدالت یابی به اهداف سازمان، رعایتدست

 کردن بخشلذت و سازمان امور در بیشتر کارکنان مشارکت کار، محیط در عنويم و انسانی يهاارزشبه 

هاي کلی با توجه به یافته طوربهمعطوف دارند؛ تا زمینۀ ارتقاي سطح معنویت محیط کار فراهم شود.  کار

تحقیق حاضر و همچنین مرور تحقیقات متعددي که به بررسی مدیریت دانش و رویکردهاي بسط و 

ی بودن چندوجهگسترش این متغیر مهم در فضاي سازمانی انجام گرفته است، و همچنین با توجه به 

 مناسب راهبردهاي گفت که بیشتر توانیمفرایند تسهیم دانش و نقش داوطلبانۀ افراد در این فرایند، 

). 39دارند ( تکیه سازمانی واحد رهبر نقش بر که هستند نرم هايياستراتژ نوع از تسهیم دانش ارتقاي براي

ارتقاي فرایند  منظوربهي ورزشی از جمله ادارة کل ورزش و جوانان استان تهران هاسازمانبنابراین مدیران 

توانند بر فرهنگ سازمانی که اعتماد و معنویت را در بین کارکنان القا یمتسهیم دانش در محیط سازمان، 

 جایگاه و نقش به نسبت مدیران ورزشی دیدگاه و نگرش کند، تمرکز و تأکید کنند. همچنین تغییریم

 افراد، شغلی سازيغنی منظوربه شغلی آزادي و اعطاي استقالل شغلی، دانش ارتقاي فرصت ایجاد دانش،

 اجراي دارند، خطرپذیري و نوآوري عملکرد خوب، که کارکنانی براي تشویقی ابزارهاي یريکارگبه

 نگرشی طرز از حمایت کارکنان؛ و دانش براي يهابسته تعریف و دانش تسهیم براي راهبردي یزيربرنامه

ورزشی  يهاسازمان توجه مورد باید که است مهمی از نکات شود، منجر دانش تسهیم تمایل به تواندیم که

ي مختلف در جوامع پیشرفته هاعرصهي موفق در هاسازمانگیرد. بررسی  قرار هاسازمانین ا یرانمدو 

در راستاي تطبیق اهداف و ساختار سازمانی خویش با نیازهاي جامعه  هاسازماندهد که این یمنشان 

کارگیري دانش خلق، تسهیم و به هاسازمانگونه یناشک رمز موفقیت ی عمل کنند. بیخوببه اندتوانسته

یکی از عوامل رشد و تعالی سازمانی در تمام ابعاد سازمان است. بنابراین مدیریت دانش و  عنوانبهمؤثر 

ي ورزشی مختلف هاسازمانجدي مورد توجه  طوربهبسط و گسترش آن از جمله موضوعاتی است که باید 

ط کار از جمله متغیرهایی بودند که در این پژوهش اثر آنها بر فرایند قرار گیرد. اعتماد و معنویت در محی

بر رفتار تسهیم دانش توسط سایر  اثرگذارشود که دیگر متغیرهاي یمتسهیم دانش برجسته شد. پیشنهاد 

 محققان بررسی شود. 
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Abstract  
The aim of this study was to identify the effect of trust and spirituality in 
workplace on knowledge sharing behavior in Sport and Youth General 
Office of Tehran province. 114 employees and experts of this office were 
randomly selected as the sample. Rahman et al. (2014) trust and knowledge 
sharing behavior questionnaire and Anthony (2009) workplace spirituality 
questionnaire were used in this study. Face and content validity was 
determined by experts’ viewpoints, and Cronbach's alpha test was used to 
determine the reliability of the questionnaires. Structural equation modeling 
based on Smart PLS 3 software was used to analyze the data and identify the 
causal relationships of research variables. Research findings confirmed the 
extracted model and showed that trust and spirituality in workplace had a 
positive and significant effect on knowledge sharing behavior of employees. 
Also, findings indicated that these variables totally predicted 64% of 
variation of knowledge sharing behavior variable. Therefore, it is suggested 
that managers should impel the organization culture to the rising of trust and 
spirituality among the employees and organization environment in order to 
share knowledge in organization environment.  
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