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 اطالعاتی شغلی با نقش میانجی سواددانش بر عملکردبررسی تأثیر تسهیم

 آموزش و پرورش شهر اهواز( 2)مطالعه موردی: مدیران متوسطه اول ناحیه 
 2نصیری ماریا ،  * 1سبزواری حامد

 رانیاهواز، ا ،یواحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم ،یآموزش تیریارشد گروه مد یکارشناس یدانشجو. 1 

 رانیاهواز، ا ،یاطالعات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسالم تیریگروه مد اریاستاد. 2
 (  82/18/1011؛ تاریخ پذیرش:  11/10/1911)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 شغلی با نقش میانجی سواداطالعاتیدانش بر عملکردهدف از این پژوهش تعیین تأثیر تسهیم

بود. این  8991 -99آموزش و پرورش شهر اهواز در سال تحصیلی  2مدیران متوسطه اول ناحیه

پژوهش از نظر هدف، کاربردي و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع علّی و به طور مشخص 

آوري اطالعات در این پژوهش به باشد. روش جمعیابی معادالت ساختاري میمبتنی بر مدل

اي و میدانی است. جامعه آماري مورد مطالعه شامل تمامی مدیران و معاونان شیوه کتابخانه

  -8991آموزش و پرورش شهر اهواز که در سال تحصیلی  2آموزشی  مقطع متوسطه اول ناحیه

نفر بوده است. با استفاده از جدول مورگان و  282ه تعداشاناشتغال به خدمت داشتند ک 99

آوري اطالعات، جمع نفر نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار 892کرجسی تعداد

 آقایی شغلیعملکردو  اطالعاتی قاسمی سواد، دانش نورادصدیقهاي استاندارد تسهیمپرسشنامه

ي ترتیب براگیري شد و بهفاي کرونباخ اندازهها با روش آلبودند. پایایی این پرسشنامه

محاسبه شد. روایی این  12/2شغلی و عملکرد 79/2و سواداطالعاتی  77/2دانش تسهیم

 و Smart Pls آوري شده با نرم افزارهاي جمعها توسط متخصصان تایید شد. دادهپرسشنامه

Spss  د مقدار آماره تی و ضریب مسیر هاي پژوهش آزمون شدند. نتایج نشان داتحلیل و فرضیه

 دانش برشغلی، تسهیمدانش بر عملکردشغلی یعنی تسهیمدانش و عملکردبین تسهیم

ان  توان در سطح اطمینشغلی تأثیر مثبت و معناداري دارد در نهایت میسواداطالعاتی و عملکرد

 ا تأییدشغلی رملکرددانش و عگري سواداطالعاتی در رابطه بین تسهیمدرصد تأثیر میانجی 99

 کرد.

 شغلیدانش، سواداطالعاتی، عملکرد: تسهیمکلیدی کلمات
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 مقدمه

 آن جامعه است و محور یدر جامعه مستلزم متحول شدن نظام آموزش یهرگونه تحول اساس

از  یکیبه عنوان مدیران باشد. یم مدیرانعملکرد  تیفیک یهر نظام آموزش شرفتیپ یاصل

 فایا ییسزاجامعه نقش به ازیمورد ن یانسان يروین تیدر ترب تیو ترب میتعل نارکا نیمهمتر

تأثیرگذار بر آن در سازمان آموزش و  عوامل و 8یاساس، توجه به عملکرد شغل نیکند. بر ایم

 انیکه در ارتباط با شغل، نما ییرفتارها به یعملکرد شغل .رسدیبه نظر م يپرورش ضرور

دهند، یبه تناسب شغل نشان م خود شغل که افراد در ايبازده زانیبه م ایکند. یشود، اشاره میم

 شود. یحاصل م

 ینسانا يروین يهاتیاست که حاصل فعال یبا مقررات مطابق بازده کارکنان ،یعملکرد شغل

انجام  فرد در تیموفق زانیکننده تالش و م انیشود و بیم به او واگذار فیکه در ارتباط با وظا

 از مقاله نیدر ا (.8997 ،2)بابو و همکاران کندیم انیب و رفتار مورد انتظار را یشغل فیوظا

 شود.بررسی می 4یو سواد اطالعات 9تسهیم دانش ریدو متغ ی،شغل عملکرد گذار برتأثیرعوامل 

 ییخود را در عصر دانا يجا «دانش قدرت است»عبارت  .میکنیم یما در عصر دانش زندگ

 فهیاطالعات در مورد وظ هدانش به ارائ میسهت داده است. «دانش قدرت است اشتراک» به يمحور

دهیبراي حل مسائل و مشکالت، توسعه ا گرانیو همکاري با د گرانید به و شغل براي کمک

  (.2282، 9وانگ و نو) اجرا اشاره دارد هايیهو روها تاسیس و دیجد هاي

و  شودیمنجر م یسازمان و يفرد ترعیسر يریادگیها به اشتراک هدفمند دانش در سازمان

س اسا نیا بر. انجامدیبه بهبود عملکرد فرد و سازمان م تیو در نها دهدیرا توسعه م تیخالق

فرادي ا .کنندیم قیامر تشو نیو کارکنان خود را به ا تیها اشتراک دانش را تقواست که سازمان

بارتول ) دانندیم گرانیخود را وابسته به سازمان و تخصص د کنندیم میتسه که اطالعات خود را

 (.2222، 6واستایسر و

ها اناز سازم یدانش است و در برخ تیریدر فرایند مد يدیکلهاي از حوزه یکیدانش  میتسه

 ابزار قدرت کی عنواندانش به  گریدی است اما در برخ یعیطب يدانش امر گذاري اشتراکبه 

دانش در  میتسه بهتا  اندگرفته کاررا به  یمتنوع یزشانگی عواملها سازمان از ياریباشد. بسیم
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 وو توسعه  سازيانسان پرورش و آموزش دنها رسالتو  هدف سازمان کمک کنند و از آنجا که

دانش  میهتس تیو تقو توسعههاي راه ممه نایبه  دنیرس يبرا دیبا نیبنابرا ،است انسانتکامل 

 .(8979، 7)یونسکو نمود یرا بررس سازمان نیدر ا

ها با سرعت و شتابی چشمگیر در حال تغییر و دگرگونی است. تغییرات جهان پیرامون انسان

ینده شود این تحوالت در آبینی میسابقه بوده و پیشهاي اخیر در طول تاریخ بیاطالعاتی سال

وقوع بپیوندد. با ظهور تحوالت در هر چندان دور با شتابی تندتر و خارج از حد انتظار به  نه

 (. 8914ها و سواد متناسب با آن تحوالت تغییر نماید )نظري، دورانی الزم است توانمندي

هاي صنعتی به مرحله جدیدي پاي نهادند که طی آن به در حدود اواسط قرن بیستم، کشور

ود. مبتنی بر ارائه خدمات ب جوامعی خدمتگزار تبدیل شدند. در این دوره، جاذبه استخدام بیشتر

برند. یعنی عصري که در آن حاکمیت به ها در عصر اطالعات به سر میولی اکنون این کشور

کامپیوتر، تکنولوژي ارتباطات و متخصصان و افراد بسیار ماهري تعلق دارد و به جاي تالش 

 (.2282، 1شود )جرالدفیزیکی بر لزوم استفاده از قدرت فکر تأکید می

هایی است که امروزه جوامع مختلف را تحت تأثیر ترین چالشصر اطالعات، یکی از عظیمع

هاي مربوط به حوزه بینی اطالعات و فناوريخود قرار داده است. رشد غیر قابل پیش

هاي بارز این عصر به حساب سازي، سازماندهی و دسترسی به اطالعات از جمله ویژگیذخیره

بخشد، این مهارت فرد (. سواد اطالعاتی به فرد توانایی بحث می2222، 9آیند )وبر و جانسونمی

هاي شود تا افراد از موفقیت در تأمین نیازکند و موجب میالعمر آماده میرا براي یادگیري مادام

وجود (. سواد اطالعاتی بیشترین اهمیت را براي افراد به 8917اطالعاتی لذت ببرند )داورپناه، 

چگونه یاد بگیرند و چگونه به چنین رویکردي، یعنی دانش باز و قابل تغییر برسند.  آورد کهمی

، 82اي را براي آموزش به همراه دارد )جونزهاي قابل مالحظهواضح است که این مسئله چالش

2282.)  

ن الزم براي توانمندسازي محققا طیتواند شرابه سواد اطالعاتی به معناي واقعی آن می تسلط

 به اطالعات مناسب براي هر قسمت ابییپژوهش و دست ندیریزي بهتر و مدیریت و فرارنامهدر ب

ی هاي پژوهشاز کار و در نهایت تولید دانش جدید باشد. انگیزه و جرأت دست زدن به فعالیت

توان گفت بین سواد اطالعاتی در یک جامعه سواد اطالعاتی است و با اطمینان می يمزایا یگراز د

 ادآوريی(. جهت 8919 ،یزان رشد دانش در آن جامعه رابطه مستقیم وجود دارد )فتاحو می
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 ادیدم دوره مدرن کل عرصه پ دهیمانند آموزش و پرورش که از سپ یدر سازمان تیریمد تیاهم

 ینکته کاف نیقرارداده است، اشاره به هم الیتحت است هانهیرا در همه زم انیآدم یگو پنهان زند

ها همه انسان دیسوم از عمر مف کیها و از کشور اريیچهارم از کل بودجه بس کیاست که 

 .شودیصرف آن م

 نیشغلی آن است و همچنمسائل در هر سازمان عملکرد نیترياز ضرور یکیکه  ییآنجا از

 آن هم تیاست و اهم یسازمان یمالک در روانشناس يهاریمتغ نیاز مهمتر یکیشغلی عملکرد

 قیضرورت تحق ،شغلیعملکرد تیسازمان کامالً روشن است. پس اهم يافراد و هم برا يبرا

هاي (. یافته8919و همکاران،  ي)احمد آباد کندیشغلی مجاب معملکرد رهرا دربا شتریهرچه ب

 ياین پژوهش هم براي پژوهشگران و هم براي مدیران آموزش و پرورش مفید خواهد بود. مرور

دانش و سواداطالعاتی در در مورد تسهیم قاتیکه تحق دهدیجام شده نشان مان يهابر پژوهش

آنان به  شغلیعملکرد شیبه منظور افزا رانیمد يبرا يریتداب رائهبا هدف ا شتریداخل کشور ب

 سواداطالعاتی تیو کمتر مورد توجه بوده است. با توجه به موارد ذکر شده و اهم دهیانجام رس

دانش بر تسهیم ریشده تا تأث یپژوهش سع نیدر ا ران،یمد تیموفق يهااز شاخصه یکیبه عنوان 

 شود. دهیسنج رانیسواداطالعاتی مد یانجیشغلی با نقش معملکرد

 

 پیشینه پژوهش

با اینکه مدیریت دانش امروزه به عنوان موضوعی بحث برانگیز بدل شده است، اما چیز 

هاي خود در ها آموختند که باید تجارب حرفنسانشود. از زمانی که اجدیدي محسوب نمی

شد. اما در چند دهه گذشته مشاغل مختلف را به فرزندان و شاگردان انتقال دهند، دانش اداره می

دانش فقط از  تیرمدیدر بدو امر به  مدیریت دانش به صورت جدي وارد عرصه مدیریت شد.

 برايکه  دافتندریها سازمان جیتدره ب اما پنداشتندیم يفناور کیشد و آن را ینگاه م يورافن بعد

 درها انسان .است ازین مورد اطالعات تیریمد يماورا يزچی کارکنان، مهارتاز  یواقع استفاده

رار ق دانش تیریمد تموفقی و اجرا ،در مرکز توسعه ،یکیالکترون ای یچاپهاي رل ابزامقاب

عات اطال تیریمشابه چون مد میدانش از مفاه تیریمد زتمای جهو یعامل انسان نهمی و رندیگیم

 (. 2222، 88همکاران و بلر) است

 يراب ی. واژه سواد اطالعاتندشد یدهه هفتاد معرف لیدر اوا یاز سواد اطالعات فیتعار نیاول

که در آن زمان  یفسکومطرح شد. زورک 82یفسکوتوسط پل زورک 8974بار درسال  نینخست
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 ونیسیبه کم یواژه را در گزارش نیبود، ا 89کایافزار و صنعت اطالعات آمرانجمن نرم سیرئ

و  یاتاطالع يهايبکار برد. باتوجه به گسترش فناور کایآمر یها و مراکز اطالع رسانکتابخانه

برخوردار شد که محور  ياز چنان گسترش و ابعاد جیبه تدر یمفهوم سواد اطالعات یارتباط

قرار گرفت. در  یها کتاب وهزاران مقاله علمو موضوع صد یالمللنیب يهاشیهمااز  ياریبس

به  یشد و سواد اطالعات یسواد اطالعات فیوارد تعر زیاطالعات ن يعنصر فناور 8912دهه 

 مورد توجه قرار گرفت. یعنوان سواد و جامعه اطالعات

 ساتمؤس بر عالوه بیستم قرن اوایل در کردمی تبلیغ که اصولی و علمی مدیریت نهضت

 هواداران. شد واقع مؤثر آمریکا متحده ایاالت کشور آموزشی هايها در نظامکارخانه و صنعتی

 مثابه را آنها مدرسه. گماشتند همت آن اصول به کاربرد آموزشی هاينظام در علمی مدیریت

 رورشپ و آموزش فرایند در باید خام مثابه مواد به آموزاندانش آن در که کردندمی تلقی کارخانه

 آموزشی مدیران بنابراین. پیدا کنند تحول و تغییر جامعه مورد انتظار هايویژگی کیفیت با متناسب

 ار نیاز مورد فنی ویژه هايروش ها وابزار صالحیت، واجد کارکنان هدف این تحقق براي باید

ی آموزش نظام در که هاییفعالیت. سازند فراهم شده تعیین پیش از استانداردهاي ها ومعیار با

 . بود مدرسه و درس کالس بر تمرکز شد،می اجرا

 شکل فایول هانري مدیریت اداري علمی، مدیریت از بعد مدیریت، علم تاریخ مسیر در

 وانبج. پذیرفته شد کامالً زمان آن ها درکشور همه آموزشی مدیریت بر آن تأثیرات که گرفت

 عدم و تمرکز اختیار، مراتب سلسله ها،مشی خط اهداف، نظیر آموزشی نظام سازمان رسمی

 تجویز و توصیه نیز مدیریت زمینه در. دارد اشاره فوق نظریه اصول یا مفاهیم به عمدتاً... تمرکز و

 وانشپیر و فایول تجویزي رهنمودهاي تأثیر داري کالس یا مدرسه یا اداره نظام منظور به اصول

 يهامحیط در سازمانی هر از پیش شاید انسانی روابط نظریه اصول و مفاهیم آورد. خاطر به را

 جوانب که کردمی ایجاب پرورش و آموزش کار ماهیت داشت، زیرا که پذیرش زمینه آموزشی

 موارهه کار محیط اجتماعی جو و انسانی اینکه روابط وجود با. گیرد قرار توجه مورد کار انسانی

 نسبت ديجدی شفافیت انسانی نظریه روابط مالحظات است بوده فرهنگی هايارزش تأثیر تحت

 (.8916بند،  )عالقه آورد پدید آن هايپیچیدگی به

 باشد:ها انجام گرفته است به شرح ذیل میهایی که در این زمینهبرخی از پژوهش
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انجام  یتیریسواداطالعاتی بر عملکرد مد ریبا عنوان تأث یپژوهش (2289) 84و همکاران تاینز -1

 يخودکارآمدي و اطالعات حسابدار ،که سواداطالعاتی دهدیمطالعه نشان م نیا جیدادند. نتا

 دارد. میمستق ریتأث یتیریبر عملکرد مد کیاستراتژ تیریمد

 هاافتهیدانش بر عملکرد کارکنان انجام داد. تسهیم ریبا عنوان تأث ی( پژوهش2287) 89مهاگما -2

رهنگ ف ،یمنابع انسان يهااستیدانش القا و آموزش، ستسهیم يهايکه استراتژ دهدینشان م

ا به ر تیریمد یبانیمطالعه ارتباطات، آموزش، مشارکت، پشت نیسازمان و پاداش است. ا

 .آوردیو بهبود عملکرد کارکنان را به ارمغان م کندیم هیدانش توصروش تسهیم کیعنوان 

 و دانش تسهیم به در رهبرهاي شایستگی ( در پژوهشی با عنوان تأثیر2222) 86سواسون -3

 هب شایستگی دیدگاه از رهبري اجتماعی نشان داد، بررسی سرمایه نظریه: شغلی عملکرد

 درک را رهبر هايظرفیت و خصوصیات مختلف ابعاد تا دهدمی را امکان این دانشمندان

 .کنند

سواداطالعاتی با  نیرابطه ب یبا عنوان بررس ی( پژوهش8994) يلنگرود انیکنفچ -0

بندرعباس انجام داد.  8هیدخترانه آموزش و پرورش ناح ییشغلی معلمان مقطع ابتداعملکرد

قرار دارد.  یدر کل در سطح مناسب هایشغلی آزمودنحاصل نشان داد که عملکرد جینتا

سواداطالعاتی  نیدر کل در سطح متوسط قرار دارد و ب هایسواداطالعاتی آزمودنهمچنین 

 .شغلی معلمان رابطه وجود داردبا عملکرد

 شغلیسواداطالعاتی و عملکرد نیرابطه ب یتحت عنوان بررس ی( پژوهش8999) نژادکین -5

لی شغسواداطالعاتی با عملکرد نیپژوهش نشان داد که ب نیا يهاافتهیانجام داد.  رانیدب

 .وجود دارد يآمل رابطه معنادار شهرستانزن  رانیدب

با  ،یدانش بر عملکرد سازمانتسهیم ریبا عنوان تأث ی( پژوهش8996و همکاران ) پورعباس -6

حاصل  جیانجام دادند. نتا النیاستان گ یاجتماع نیدر سازمان تام يفکر هیسرما يگریانجیم

 حیصر و یدانش ضمنتسهیم میمستق ریاست که تأث نیاز ا یها حاکداده لیو تحل هیاز تجز

از  حیو صر یدانش ضمنتسهیم ریبر عملکرد و تأث يفکر هیسرما میمستق ریبر عملکرد، تأث

 .قرار گرفت دییبر عملکرد مورد تأ يفکر هیسرما قیطر

دانش و سالمت روان با  تیریرابطه مد یتحت عنوان بررس ی( پژوهش8997) ينوذر -7

 تیریمد نیآن بود که ب انگریب جیانجام داد. نتا رازیهر شش ییشغلی معلمان دوره ابتداعملکرد

 يرابطه معنادار رازیشهر ش ییشغلی معلمان دوره ابتدادانش و سالمت روان با عملکرد

                                                           
14 Zenita et al 
15 Mohagma 
16 Swanson 
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دانش چهار بعد خلق دانش،  تیرینشان داد که در ابعاد مد جینتا نیوجود دارد. همچن

 تند.شغلی داشبا عملکرد يدانش رابطه معنادار يزسا رهیدانش و ذخ يریدانش، بکارگتسهیم

و  یسازمان تیرابطه سواداطالعاتی با خالق یبا عنوان بررس ی( پژوهش8991) یقیصد -8

 لیو تحل هیتجز جینتا. استان کرمانشاه انجام داد یعموم يهاشغلی کتابداران کتابخانهعملکرد

 یدسترس ،یاطالعات ازین صیآن )تشخ يهاسواداطالعاتی و مؤلفه نیها نشان داد که بداده

از  نهیاستفاده به ،یمنابع اطالعات یابیو ارز یبررس يارهایمع از،یمؤثر به اطالعات مورد ن

 تیاستفاده از اطالعات( با خالق یو اجتماع یاخالق ،یقانون یمبان تیرعا ،یمنابع اطالعات

 .وجود دارد يداریشغلی رابطه مثبت و معنو عملکرد یسازمان

شغلی بر اساس عملکرد ینیبشیبا عنوان پ ی( پژوهش8991) شمندیافشار و اند یمیکر -9

نشان  جیباهنر کرمان انجام دادند. نتا دیدانشگاه شه دیدانش در اساتسواداطالعاتی و تسهیم

 نیب. شغلی وجود داردسواداطالعاتی و ابعاد و عملکرد نیب يداد که رابطه مثبت و معنادار

رمان باهنر ک دیدانشگاه شه مردزن و  دیدانش اساتمرد و زن و تسهیم دیاسات سواداطالعاتی

دانش بر آن و تسهیم يهااسیوجود دارد و سواداطالعاتی و خرده مق يتفاوت معنادار

 ریتأث نیدارد اما ا ریدرصد تأث 26 زانیباهنر کرمان به م دیدانشگاه شه دیشغلی اساتعملکرد

  .ستیناست و قابل توجه  فیضع

وسطه اول مت رانیسواداطالعاتی مد یانجیشغلی با نقش مبر عملکرد دانشتسهیم: یکل هیفرض

 .دارد ریآموزش و پرورش شهر اهواز تأث 2هیناح

آموزش و پرورش شهر اهواز  2هیمتوسطه اول ناح رانیشغلی مددانش بر عملکردتسهیم -8

 .دارد ریتأث

آموزش و پرورش شهر اهواز  2هیمتوسطه اول ناح رانیدانش بر سواداطالعاتی مدتسهیم -2

 .دارد ریتأث

آموزش و پرورش شهر اهواز  2هیمتوسطه اول ناح رانیشغلی مدسواداطالعاتی بر عملکرد -9

 .دارد ریتأث

آموزش  2هیمتوسطه اول ناح رانیشغلی مدسواداطالعاتی بر عملکرد قیدانش از طرتسهیم -4

 دارد. ریو پرورش شهر اهواز تأث

 روش پژوهش

 یفیها، توصداده يو روش گردآور تیو از نظر ماه ياز نظر هدف، کاربردحاضر پژوهش 

 نیدر ا يآمار جامعهي بود. معادالت ساختار یابیبر مدل یو به طور مشخص مبتن یاز نوع علّ

شهر اهواز سال  2هیدر دوره متوسطه اول ناح شاغل یآموزش نیو معاون رانیمد هیپژوهش کل



  8      شغلی با نقش میانجی سواداطالعاتیدانش بر عملکردبررسی تأثیر تسهیم

پژوهش  نینفر بودند. حداقل حجم نمونه ا 282در زمان انجام پژوهش که  8991-99 یلیتحص

ساده مورد  یتصادف يرینمونه گ روشکه با  نفر بود 892یبا استفاده از جدول مورگان و کرجس

 .ندقرار گرفت يآمار لیو تحل هیتجز

کتب، مجالت،  رینظ ياکتابخانهمطالعات  قیموضوع از طر اتیمطالب مربوط به ادب 

 نترنتیمانند ا یکیاسناد و مدارک، منابع پژوهش الکترون یارشد، بررس یکارشناس يهانامهانیپا

عاتی دانش، سواداطالتسهیم با استفاده از پرسشنامه یدانیدر مطالعه م نیشد. همچن هیته رهیو غ

روایی هر سه پرسشنامه توسط اساتید و ها پرداخته شد. داده يآوربه جمع شغلیو عملکرد

( در قالب 8916) قیتوسط نوراد صددانش تسهیمپرسشنامه متخصصین مورد تأیید قرار گرفت. 

. باشدیم 12/2و برابر  يریگکرونباخ اندازه يپرسشنامه با روش آلفا نیا ییایپاشد.  هیسوال ته 22

 يشد که دارا نی( تدو8919) یتی قاسمسواداطالعاتی براساس پرسشنامه سواداطالعا پرسشنامه

. باشدیم 91/2و برابر  يریگکرونباخ اندازه يپرسشنامه با روش آلفا نیا ییایپاد. باشیسوال م 92

 نیا ییایپا. باشدیسوال م 26 يشد که دارا هی( ته8912) ییتوسط آقا شغلیعملکرد پرسشنامه

 .بدست آمد 97/2و عدد  يریگکرونباخ اندازه يپرسشنامه با روش آلفا

 هایافته

 74 و مرد( درصد 9/49)نفر 91 موجود، نفر 892 بین دهد ازمی نشان شناختی جمعیت نتایج

سابقه مدیریت  سال 9 از کمتر رده به مربوط فراوانی بیشترین .باشدمی زن نیز( درصد 8/96)نفر

 سال 82 تا 9 رده به مربوط فراوانی کمترین و شودمی شامل را کل وزن از درصد 8/98 بوده

 سن .است داده اختصاص خود به را کل حجم از درصد 9/89 که شده سابقه مدیریت گزارش

 افراد از( درصد 21) نفر 97 سن و بوده سال 92 از کمتر پاسخگویان از( درصد 4/88)نفر 89

(  درصد 1/98) نفر 42 سن و سال 92 تا 48 بین( درصد 1/21)نفر 91 سن سال، 42 تا 92 بین

 تحصیالت داراي درصد 9/98 تحقیق، در موجود نفر 892 بین از .باشدمی سال 92 از بیشتر نیز

 دکتري تحصیالت داراي نیز درصد 9 و لیسانس فوق تحصیالت داراي درصد 9/49 لیسانس،

 .باشندمی

 .است شده استفاده کشیدگی و چولگی ضرایب از هاداده توزیع نوع بررسی جهت

 هامربوط به آزمون نوع توزیع داده جینتا. 1جدول

 متغیرها
 کلموگروف اسمیرنف

 نتیجه آزمون
 کشیدگی چولگی

 نرمال 24299 -24446 دانش تسهیم

 نرمال 24992 -24948 شغلی عملکرد
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 متغیرها
 کلموگروف اسمیرنف

 نتیجه آزمون
 کشیدگی چولگی

 نرمال -24262 -24922 اطالعاتی سواد

 هباز در متغیرها تمامی کشیدگی و چولگی ضرایب است، مشخص 8 جدول در که همانطور

 .دارد هاداده توزیع بودن نرمال از نشان و گرفته قرار( -2و+2) قبول قابل و امن

 و میزان تا است الزم ساختاري معادالت مدلسازي و مدل تحلیل مرحله به رسیدن از قبل

 از هاادهد توزیع بودن نرمال به توجه با منظور همین به. شود مشخص متغیرها بین ارتباط جهت

 .است شده استفاده پیرسون همبستگی ضریب

 

 

 

 

 

 تحقیق مطالعه مورد متغیرهای بین همبستگی . ضرایب2جدول

 سواد اطالعاتی عملکرد شغلی تسهیم دانش متغیرهای اصلی تحقیق

 تسهیم دانش
   8 مقدار همبستگی

   . سطح معناداري

 عملکرد شغلی
  8 24788 مقدار همبستگی

  . 2422 سطح معناداري

 سواد اطالعاتی
 8 24779 24689 مقدار همبستگی

 . 2422 2422 سطح معناداري

 قیقتح متغیرهاي دوي به دو روابط بین معناداري سطح که دهدمی نشان تحقیق هايیافته

 همبستگی آزمون صفر فرض لذا. است آمده بدست 29/2 خطاي سطح از کمتر و صفر با برابر

 ارتباط هک است بذکر الزم. شودمی تأیید متغیرها بین رابطه وجود بر مبنی آن مقابل فرض و رد

 .است شده برآورد مثبت اطالعاتی سواد و شغلی عملکرد دانش، تسهیم متغیر سه هر بین

 تحقیق یمفهوم مدل آزمون دنبال به متغیرها بین همبستگی و هاداده توزیع نوع بررسی از پس

 در. است تهگرف صورت تفسیر و بحث فرضیات شدن رد یا تأیید خصوص در نهایت در تا رفته

 است. شده استفاده اس ال پی اسمارت افزار نرم از مدلسازي قسمت



  11      شغلی با نقش میانجی سواداطالعاتیدانش بر عملکردبررسی تأثیر تسهیم

 مسیر ضرایب و عاملی بار شده استاندارد ضرایب با نهایی . مدل1شکل

 t-values ضرایب با نهایی . مدل2شکل

 بررسی مدل کلی

وجود دارد. این آزمون  GOFجهت ارزیابی مقدار برازندگی کل مدل یک شاخص بنام 

 کند. فرمول مربوط به محاسبه شاخصگیري و ساختاري را تعیین میهاي اندازهکیفیت کلی مدل

GOF باشد.بدین شرح می 

 GOF معیار با مدل کلی برازش . نتایج3جدول
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𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 𝐑𝟐 

24428 24629 

𝐺𝑂𝐹 = √0.421 × 0.623 = 0.512 

بترتیب برازش ضعیف،  96/2و  29/2،  28/2سه مقدار 

 متوسط و قوي

محاسبه شده که  982/2برابر  GOFشود، مقدار معیار مشاهده می 9همانطور که در جدول

ه توان اینگونه برداشت نمود که مدل ارائنشان از برازش قوي مدل کلی تحقیق است. بنابراین می

 اند مدل طراحی شدههاي گردآوري شده به خوبی توانستهشده داراي برازش مطلوبی بوده و داده

 را پوشش دهند و با قدرت باالیی مدل را تأیید نمایند.

 يو سطح معنادار یبر اساس مقدار آماره ت اتیرد فرض ای دییدر خصوص تأ يریگمیتصم

فرضیات  دییتأ 96/8و یا مقدار تی بیشتر از  29/2صورت خواهد گرفت. سطح معناداري کمتر از 

 دهد.را نشان می

بر  دانشمیاستاندارد شده تسه ریمس بیضرو یتيمعنادار بیبراورد ضرا جینتا. 4لجدو

 یعملکردشغل

 tآماره  ضریب مسیر استاندارد مسیر
سطح 

 معناداري
 نتیجه

 تأیید شد 2422 44892 24912 عملکرد شغلی  تسهیم دانش 

دانش و نمایان است مقدار آماره تی و ضریب مسیر بین تسهیم 4همانطور که در جدول

 892/4ترتیب برابر آموزش و پرورش شهر اهواز به  2هیمتوسطه اول ناح رانیشغلی مدعملکرد

و  8496از   شتریب يرمقدار عدد معنادا نکهیواقع با توجه به ا. در بدست آمده است 912/2و 

توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح بدست آمده، می 29/2کمتر از  يسطح معنادار

 2هیاحمتوسطه اول ن رانیشغلی مددانش بر عملکرددار است؛ یعنی تسهیممعنا 29/2خطاي 

 دارد يمثبت و معنادار ریآموزش و پرورش شهر اهواز تأث

بر دانشاستاندارد شده تسهیم ریمس بیو ضر یت يمعنادار بیبراورد ضرا جینتا.9جدول

 سواداطالعاتی

 مسیر
ضریب مسیر 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداري
 نتیجه

 تأیید شد 2422 824467 24687 سواد اطالعاتی  تسهیم دانش 



  12      شغلی با نقش میانجی سواداطالعاتیدانش بر عملکردبررسی تأثیر تسهیم

دانش و نمایان است مقدار آماره تی و ضریب مسیر بین تسهیم 9که در جدول همانطور

 467/82آموزش و پرورش شهر اهواز به ترتیب برابر  2هیمتوسطه اول ناح رانیسواداطالعاتی مد

و  96/8از   شتریب  ينادارمقدار عدد مع نکهیدر واقع با توجه به ا بدست آمده است 687/2و 

توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح بدست آمده، می 29/2کمتر از  يسطح معنادار

 2هیمتوسطه اول ناح رانیدانش بر سواداطالعاتی مددار است؛ یعنی تسهیممعنا 29/2خطاي 

 .دارد يمثبت و معنادار ریآموزش و پرورش شهر اهواز تأث

ر دارد شده سواداطالعاتی باستان ریمس بیو ضر یت يمعنادار بیبراورد ضرا جینتا. 6جدول

 شغلیعملکرد

 مسیر
ضریب مسیر 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداري
 نتیجه

 تأیید شد 2422 74272 24991 عملکرد شغلی  سواد اطالعاتی 

نمایان است مقدار آماره تی و ضریب مسیر بین سواداطالعاتی و  6که در جدول همانطور

 272/7آموزش و پرورش شهر اهواز  به ترتیب برابر  2هیمتوسطه اول ناح رانیشغلی مدعملکرد

و  96/8از   شتریب ينادارمقدار عدد مع نکهیدر واقع با توجه به ا. بدست آمده است 991/2و 

توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح بدست آمده، می 29/2کمتر از  يسطح معنادار

 2هیمتوسطه اول ناح رانیشغلی مدبر عملکرددار است؛ یعنی سواداطالعاتی معنا 29/2خطاي 

 دارد.  يمثبت و معنادار ریآموزش و پرورش شهر اهواز تأث

اطالعاتی نقش میانجیگري در رابطه بین دو متغیر تسهیم دانش و عملکرد شغلی ایفا  سواد

 ریغمت ریو تأث یانجیمستقل بر م ریمتغ ریاي باید گفت که اگر تأثکند. در خصوص نقش واسطهمی

 دییرا تأ میقمست ریغ ریشده و تأث دییتأ يگریانجیبر وابسته همزمان معنادار شود، نقش م یانجیم

 کرد. میخواه

 قیچهارم تحق هیفرض یررس. ب7جدول

 مسیر
ضریب مسیر 

 استاندارد
 tآماره 

سطح 

 معناداري
 نتیجه

 تأیید شد 2422 44892 24912 عملکرد شغلی  تسهیم دانش 

 تأیید شد 2422 824467 24687 سواد اطالعاتی  تسهیم دانش 

عملکرد   سواد اطالعاتی 

 شغلی
 تأیید شد 2422 74272 24991
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مقدار تاثیرات تسهیم دانش بر عملکرد شغلی از طریق 

 سواد اطالعاتی
 آزمون سوبل

 تأثیر غیر مستقیم تأثیر مستقیم
تأثیر 

 کل
 مقدار آماره

سطح 

 معناداري

24912 24998 24788 64879 2422 

تسهیم دانش بر سواد اطالعاتی با  ریمتغ ریتأث گردد،یمشاهده م 7ولهمانطور که در جد

سواد اطالعاتی  ریتأث نیمورد قبول واقع شد. همچن 467/82 یو مقدار آماره ت 687/2 ریمس بیضر

توجه به . با دیگرد دییتأ 272/7 یو مقدار آماره ت 991/2 ریمس بیبا ضر زیبر عملکرد شغلی ن

سواد اطالعاتی نقش  ریاستنباط کرد که متغ توانیمدل م کیدر قالب  ریدو مس نیا ونآزم

 نگونهیا گرید یعبارت. بهدینمایم فایتسهیم دانش بر عملکرد شغلی ا يگذار ریرا در تأث ياواسطه

 ریتأث 998/2سواد اطالعاتی بر عملکرد شغلی به اندازه  قیکه تسهیم دانش از طر شودیم ریتفس

 879/6مقدار قدرمطلق آماره سوبل برابر با  نکهیبا توجه به ا یداشته است. از طرف رمستقیمغی

بدست  29/2 يآزمون کمتر از سطح خطا يمحاسبه شده و سطح معنادار شتریب 96/8بوده که از 

رابطه  رسواد اطالعاتی را د گريیانجیم ریرصد تأثد 99 نانیدر سطح اطم توانیآمده است، م

 کرد. دییتأ گریتسهیم دانش و عملکرد شغلی را بار د نیب

 گیری و پیشنهادنتیجه

 ازیمورد ن ياهیستگیشا ستیبایداشته باشد، م یافراد در شغلشان عملکرد موفق نکهیا يبرا

 ز،یدانش موفق و اثربخش نتسهیم يافراد برا ها،تیفعال ری. همچون سادیحرفه خود را کسب نما

به نوبه خود  هایستگیشا نی(. ا8994 ،یل چی)قل باشندیمربوطه م يهایستگیداشتن شا ازمندین

از منابع مهم هر سازمان جهت  یکیباشند.  رگذاریآن تأث يبر عملکرد فرد و ارتقا توانندیم

دانش در آن سازمان و تسهیم تیریمد حیصح ندیدانش سازمان و فرآ ،يو نوآور يریپذرقابت

 است. 

سازمان ممکن است از انجام آن اجتناب ورزد  یانسان يرویدانش، نضرورت تسهیم رغمیعل

 يامروز يهاسازمان یاساس يهااز چالش یکی لیدل نی(. به هم8996 سات،یفر و یینای)س

 زهیانگ جادیرفتار در کارکنان و ا نیا تیمنظور تقودانش بهبر تسهیم رگذاریعوامل تأث ییشناسا

از  رشتیکه ب یو هر سازمان شودیم یسازمان تلق یاصل يهاهیاز سرما یکیدر آنان است. دانش 

موجود برخورد کند و در عرصه رقابت  يهابا چالش تواندیباشد بهتر م رخوردارب هیسرما نیا

 .بطور موفق عمل کند
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 يایها بتوانند در دنسازمان نکهیا ياذعان دارند برا یعلم يهاهمه محققان و گروه امروزه

کارکنان  کرده و تیحول محور علم و دانش فعال دیداشته باشند، با داریرقابت حضور مستمر و پا

 درکنان خوکا اتیاز دانش و تجرب حیصح تیریخود را مجهز به ابزار دانش کنند، که بتوانند با مد

ز امر ج نیرا در سازمان پرورش دهند که ا دیجد يهاشهیار و اندکرده و دائماً افک نهیاستفاده به

 (. 8994 ،یپور و امرائ نی)حس باشدینم ریو کارکنان خالق و نوآور امکان پذ رانیبا مد

 يبرا يالهیکه به عنوان وس باشدیم يدیوابسته کل اریمع ایشده  ینیب شیپ اریعملکرد مع

. عملکرد عبارت است از کندیها عمل مها و سازمانافراد، گروه یبخشدر مورد اثر اوتقض

. عملکرد حاصل نیمحوله در مدت زمان مع فیوظا يفرد از لحاظ اجرا کی يهاتیحاصل فعال

 یراحلدر م ياست که انجام هر کار یمعن نیبد ندی. فرآباشدیو تحقق اهداف م ندیفرآ جهینت ای

احل مر تیاست که با رعا یمعن نیو تحقق اهداف بد ردیتا آن کار انجام بپذ ردیگانجام  دیبا

و  یبه اهداف سازمان دنیاست در جهت رس يکند. عملکرد رفتار دایآن هدف تحقق پ يکار

به دست  جیبا توجه به نتا (.8994 بان،یو اد یشده است )دران يارزش گذار ایشده  يریاندازه گ

 :که شودیم دشنهایپژوهش پ نیآمده از ا

شغلی مناسب جهت بهبود عملکرد یکیزیف طیو فراهم کردن مح ایحقوق و مزا شیافزا -8

 .شودیم هیکارکنان توص

نند فرد هما يآور )براکه روشن، چالش دیکن نییآنچنان تع یشغل يهاهدف شودیم شنهادیپ -2

 .باشند یابیشود(، جذاب و قابل دست یتلق دیحال، مف نیبخش و در علذت  يامبارزه

ربخش شغلی و اثعملکرد لیالزم را جهت تسه لیو ابزار و وسا یمنابع انسان شودیم شنهادیپ -9

 .دیقرار ده ارشانیبودن افراد، در اخت

 یکه موضوعات علم ییهادر وبالگ یمقطع زمان کیدر  دیاز کارکنان بخواه شودیم شنهادیپ -4

در  اتشانیاز تجرب دیها بخواهها را دنبال کنند. سپس از آنعضو شوند و آن دهندیرا پوشش م

و  شودیکه مبادله م یاطالعات تیفیشکل از ارتباطات، ک نیا یمثبت و منف يهاخصوص جنبه

 نیواه اناخ صحبت کنند. خواه ایو  سندیبنو کنند،یها شرکت مبحث نیکه در ا یافراد مختلف

 .جلو خواهند داشتروبه یها در موضوعات موردبحث حرکتوبالگ

و قابل  قیکه اطالعات را معتبر، دق یفیک يارهایتا مع دیاز کارکنان بخواه شودیم شنهادیپ -9

 ستیقرار داده تا بر اساس ل ارشانیدر اخت یکنند. سپس اطالعات دایرا پ کنندیاعتماد م

 تسیدر ل یراتییشده ممکن است باعث تغکنند. اطالعات عرضه یابیها را ارزآن شانیارهایمع

 .شود یابیارز يارهایمع
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ها شرکت کنند. آن یتعامل يهابحث يهااز کارکنان بخواهند در گروه شودیم شنهادیپ -6

و در  ياندازها مهم است راهآن يکه برا یمتشکل از موضوعات یکیالکترون یاتینشر توانندیم

 .دسترس همگان قرار دهند

 منابع
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Abstract: 

The purpose of this study was to determine the effect of knowledge 

sharing on job performance with the mediating role of information 

literacy of first secondary school principals in District 2 of Ahvaz in the 

academic year 1398-99. This research is applied in terms of purpose 

and in terms of nature and method, a descriptive causal type and 

specifically based on structural equation modeling. The method of data 

collection in this research is library and field method. The statistical 

population of the study includes all principals and educational assistants 

of the first secondary school of District 2 of Ahvaz city who were 

employed in the academic year of 2009-2010, the number of which was 

210 people. Using Morgan and Krejcie tables, 132 samples were 

randomly selected. Data collection tools were standard questionnaires 

of knowledge sharing Nourad Sedigh (2007), information literacy 

Ghasemi (2006) and job performance of Aghaei (2003). The reliability 

of these questionnaires was measured by Cronbach's alpha method and 

was calculated to be 0.77 for knowledge sharing, 0.79 for information 

literacy and 0.80 for job performance, respectively. The validity of 

these questionnaires was confirmed by experts. The collected data were 

analyzed using Smart Pls software version 3 and Spss version 25 and 

the research hypotheses were tested. The results showed that the value 

of t-statistic and the coefficient of path between knowledge sharing and 

job performance, ie knowledge sharing has a positive and significant 

effect on job performance, knowledge sharing on information literacy 

and job performance. Approved knowledge sharing and job 

performance. 
 

Keywords: knowledge sharing, information literacy, job performance 

 


