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بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری دانش بر تسهیم دانش با نقش واسط ابعاد
سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه :کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)
نوشهر)
حامد محمدی شهرودی ،2محمد حسین نعمتي ،*1فرشته صادقي ،3لیلي طباخیان
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چکیده
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسي تأثیر ادراک کارکنان از رهبری دانش بر تسهیم دانش با نقش واسط ابعاد سرمايه
اجتماعي ميباشد .رسیدن به اهداف سازمان بستگي به توانايي کارکنان در انجام وظايف محوله و انطباق با محیط دارد.
اين پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر روش پژوهش ،پیمايشي -همبستگي است .جامعه آماری تحقیق حاضر شامل
کارکنان دانشگاه نیروی دريايي امام خمیني (ره) است .بر اساس حجم جامعه ،نمونهای متشکل از  291نفر از طريق
فرمول کوکران ،با روش نمونهگیری تصادفي طبقهای انتخاب شد .ابزار جمعآوری دادهها ،پرسشنامهای با  31سؤال با
طیف لیکرت  5گزينهای از «کامالً مخالف» تا «کامالً موافق» تنظیم شده بود .روايي صوری ،با استفاده از نظرات اساتید
مديريت و روايي سازه پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملي و نیز پايايي متغیرهای پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای
کرونباخ مورد تائید قرار گرفت .تجزيه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSانجام شد .پس از
جمعآوری اطالعات فرضیات تحقیق بر اساس معادالت ساختاری مورد آزمون قرار گرفت .نتايج به دست آمده نشان داد
که معادالت ساختاری به کار گرفته شده ،در جامعهی پژوهش ،مدل نظری قوی برای پیشبیني تسهیم دانش از طريق
رهبری دانش و ابعاد سرمايه اجتماعي (تعامالت اجتماعي ،اعتماد ،ايجاد چشمانداز مشترک) است .همچنین تأثیر مثبت و
معنيدار رهبری دانش بر تسهیم دانش بهواسطه ابعاد سرمايه اجتماعي مورد تائید قرار گرفت.
واژگان کلیدی :رهبری دانش ،سرمایه اجتماعی ،تسهیم دانش.

تاريخ دريافت مقاله79/10/23 :
تاريخ پذيرش مقاله79/11/14 :
 2دانشجوی دکتری ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسي مشهد.
 1گروه مديريت ،دانشگاه علوم دريايي امام خمیني ،نوشهر( .نويسنده مسئول)mohamedbaghery@yahoo.com ،
 3کارشناس ارشد ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسي مشهد.
 4کارشناس ارشد ،دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسي مشهد.
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مقدمه
دانشگاههای فعال در سطح جهاني بر اساس اصول مديريت دانش ،طرحهای خود را توسعه و اجرا ميکنند تا اثربخشي
فرايندهای خود را بهبود بخشند ،بهرهوری و کیفیت خدمتشان را افزايش داده و راهحلها و خدمات جديدی را برای
کارمندان و دانشجويانشان پیدا کنند .در اين راستا سبک و رفتار رهبری مديران عامل مهم ديگری است که تأثیر
چشمگیری بر جهتگیری و اثرگذاری مديريت دانش در سازمانها (و دانشگاه بهعنوان يک سازمان) دارد (نگین و
محامد ،1117 ،2ص  .)119دانش ،نوآوری ايجاد ميکند و درواقع نوآوری يک فرايند متمرکز بر دانش است .ازآنجاييکه
دانش به عنوان يک دارايي نامشهود برای هر سازماني ضروری است ،درنتیجه ،محققان و متصديان حوزههای مربوطه توجه
فزايندهای به قابلیتهای سازماني برای شناسايي ،اخذ ،ايجاد ،تسهیم و جمعآوری دانش معطوف داشتهاند (وانگ و
وانگ ،1121 ،1ص  .)0077در اين میان تسهیم دانش بهعنوان يک فعالیت پیچیده اما ارزشآفرين ،پايه و اساس بسیاری
از راهبردهای سازماني دانشگاه است .به عالوه با توجه به تغییرات سريع در محیط و کوتاه شدن تولید چرخه دانش و
خدمات ،دانشگاهها بايد بهطور مداوم به دنبال فرصتهای جديد برای افزايش سود (مادی يا معنوی) حاصل از عملیات
خود باشند .درواقع برای تدوام مزيت رقابتي پايدار و ايجاد منافع بیشتر بايد بهتر پاسخگوی نیازهای محیط بوده و بايد
قادر باشند تغییرات محیط را بهدرستي پیشبیني نمايند بهطوریکه بهترين ارزش را برای افراد استفاده کننده (از
خدمت) فراهم کنند (شان ،سانگ و جو ،1129 ،3ص )903؛ زيرا سازمان را در مواجه با روشهای جديد هوشیار نگه مي-
دارد ،آنها را از روشهای تطبیق با محیط آگاه ميکند و بهوسیلهی متمرکز نگهداشتن تصمیمگیرندگان بر تغییرات و
تقاضای خدمات آموزشي به ساير سازمانها جهت شناسايي فرصتها و راهاندازی فعالیتهای جديد کمک ميکند (باکر و
سینکوال .)1117 ،4امروزه با توجه به رقابت شديد و محیط پويا و در حال تغییر ،سازمانها بايستي ساز و کارهايي ايجاد
کنند که منابع دانش سازمان را به خوبي شناسايي کرده و دانش ايجاد شده در سازمان خود را ذخیره و جمعآوری کرده
و در سازمان خود انتشار دهند؛ بنابراين مسئله اصلي اين است که سازمانها بايستي قادر به شناسايي عوامل تأثیرگذار بر
تقويت تسهیم دانش بوده و بتوانند با ايجاد درک درستي از تعامالت و شبکههای مشارکت ،منجر به افزايش بهرهوری
کاری در سازمان شوند و قادر باشند اطالعات مفیدی در مورد فرصتها و گزينههای مختلف در اختیار مديران سازمان
قرار دهند .عالوه بر اين رهبری برای سازمانهای آموزش نظامي که استراتژی محور و تکنولوژی محور هستند ضروری
اس ت .آن رويکردی است که به سرعت در حال تکامل و پیشرفت است و بر افزايش کارايي و بهبود اثربخشي فرايندهای
سازماني ،همراه با نوآوری مستمر ،توجه زيادی دارد .لذا بايد اذعان نمود که مقوله رهبری دانشمحور به عنوان يکي از
محورهای رهبری در سازمانها محسوب شده و سازمانهايي موفق قلمداد ميشوند که در ارتباط با رهبری دانشمحور
مناسب ،توجه و ارزش بیشتری قائل گردند (دونیت و جسوس)1124 ،5؛ بنابراين از آنجا که بهکارگیری تسهیم دانش در
کنار مديريت سرمايه اجتماعي در سازمانها به حفظ و کسب مزيت رقابتي کمک ميکند (نوروزی و همکاران،2375 ،
ص  .) 429اين تحقیق به دنبال اين است تا ارتباط بین رهبری دانش و تسهیم دانش را بررسي کند .از طرفي از آنجائي
که دانشگاه امام خمیني (ره) بايد افرادی را تربیت کند که در آينده از عوامل مهم پیشرفت نظامي و دفاعي کشور
هستند ،تسهیم دانش در بین کارکنان اين دانش گاه مهم و ضروری است .با بررسي مباني نظری ،متغیر ديگری تحت
عنوان سرمايه اجتماعي بهعنوان واسط مطرح ميشود که ميتواند بر ارتباط بین ادراک کارکنان از رهبری دانش و تسهیم
دانش تأثیرگذار باشد.
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از نظر بسیاری از صاحبنظران ،يکي از مهمترين عوامل مؤثر بر موفقیت مديريت دانش ،موضوع تسهیم دانش است .هدف
اصلي تسهیم دانش ،تبديل دانش کارکنان به دارايي و منابع سازماني است .تسهیم دانش که ابزار کسب دانش به شمار
ميرود از درون و برون سازمان ،محل اتصال مديريت دانش در مجموعه مباحث مديريت استراتژيک ،انتقال فناوری،
نوآوری و مانند اينها است .تسهیم دانش اثربخش موجب ميشود که افراد به بهترين شکل ،دانش مورد نیاز را بازتولید و
خلق کنند (علي پور درويشي ،2373 ،ص  .)210همه دانشها بر اساس پیچیدگيشان ميتوانند به محدودهای از عیان
(صريح) تا نهان (ضمني) طبقهبندی شوند .مايکل پوالني تمايز بین اين دو نوع دانش را در سال  2799شناسايي کرد.
دانش صريح دانشي است که به زبان رسمي بیانشده و بهسادگي در میان افراد منتقل ميشود .دانش نهان دانشي
شخصي است که ريشه در تجربه فردی دارد و شامل عوامل ذهني همچون اعتقادات شخصي ،ديدگاهها ،غرايز و ارزشها
است .دانش صريح در موضوع بحث ما بهعنوان اطالعات تلقي ميگردد .چالش دانش صريح ،نقلوانتقال حجم اطالعاتي
است که در دسترس است .از سوی ديگر باوجوداينکه دانش نهان بهطور بالقوه ميتواند ارزش زيادی برای سازمان داشته
باشد کسب آن بنا به طبیعتش بسیار سختتر است .چالشهای نشان دادهشده توسط هر نوع دانش در سطح بسیار باال
مشابه هستند .اين چالش ايجاد پلي بین جويندگان و فراهمکنندگان دانش است؛ اما ازلحاظ عملي ،چالشهای اين دو
نوع دانش کامالً متفاوتاند .با کمک ابزارهای الکترونیکي بهدرستي ميتوان دانش عیان را انتقال داد؛ اما در مورد دانش
نهان مؤثرترين شیوه برای انتقال دانش در سطح سازمان روش چهره به چهره است .روشهايي همچون شاگردی ... ،و
ايجاد جوامع شغلي که همگي مفید هستند (فراپائولو.)2300 ،
در اين تحقیق منظور از تسهیم دانش ،تسهیم دانش آشکار بوده که برای بررسي آن از مقیاس ژانگ و چنگ ()1125
استفاده شد .اين مقیاس شامل هشت گويه ميباشد ولي از آنجائي که شش گويه از آن با پژوهش و جامعه آماری
همخواني دارد ،شش گويه ی ارائه دقیق گزارشهای کار ،ارائه اسناد اداری ،گزارشهای سالیانه ،اشتراک تجارب کاری،
اشتراک راههای حل مشکل ،يادگیری يا خبره شدن از طريق آموزش از ديگران بهعنوان گويههای تسهیم دانش استفاده
شد .برخي ديگر از ابعاد تسهیم دانش نیز توسط برخي نويسندگان مثل وانگ و وانگ ( )1121بیان شد که ابعاد اشتراک
دانش در پژوهش او اشتراک گزارشها و اسناد اداری موجود ،اشتراک گزارشها و اسناد رسمي جمعآوریشده توسط
اعضای سازمان ،جمعآوری اسناد و گزارشهای اداری از ديگران ،تشويق اعضا نسبت به بهکارگیری شیوههای تسهیم
دانش ،برنامههای آموزشي و توسعهای ،تسهیل سیستمها ی فناوری اطالعات است .از طرفي ديگر ،مطالعات بسیاری در
زمینه تأثیر رهبری دانش بر تسهیم دانش صورت گرفته است .برای مثال مک کاللوم و اکنل ( ،1117ص  )259بیان
کردند که رابطه بین اعضای تیم و توسعه محیطي قابلاعتماد و سالم اشتراک منابع را بهبود ميبخشد .بهعبارتديگر
ايجاد رابطه يا تقويت اعتماد ،همکاری يا شبکهها منعکسکننده جنبههای روابط اجتماعي رهبری دانش است .همچنین
نگواين و مهامد ( )1122نیز در پژوهش خود عنوان کردهاند که ايجاد جو اعتماد و همکاری درجايي که اشتراک دانش
تشويق ميشود ،در رهبری دانش اصل است .در فضای قابلاعتماد و مشارکتي ،اعضای تیم اهداف و عاليق مشابهي داشته
و معتقدند که دانش سايرين برای کار آنها سودمند است .آنها قادر به تمرين و ايجاد مهارتهای انحصاری دانش برای
کمک به منبع دانشيشان جهت دسترسي ساده به دانش مرتبط هستند .اسکیرم ( )1111نیز نشان داد که رهبری دانش
به توسعه و نوآوری ثابت در منابع اطالعاتي ،مهارتهای فردی و شبکههای يادگیری و دانش برميگردد .نقش رهبری در
سازمانهای دانشمحور (مثل دانشگاه) بهويژه هنگاميکه ادراک کارکنان از رهبران ،بهعنوان افرادی متعهد و ملزم به
حمايت از دانش و يادگیری باشد ،مشخص ميشود (دی تاينه ،داير ،هوپس و هريس .)1114 ،2با توجه به مطالب
بیانشده ،فرضیه اول تحقیق شکل ميگیرد.
فرضیه  :2رهبری دانش بر تسهیم دانش تأثیر دارد.

DeTienne, Dyer, Hoopes & Harris
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رهبران دانش شامل رهبران رسمي که دارای اقتدار غیررسمي هستند که ممکن است جايگاهي همراه با اقتدار رسمي نیز
داشته باشند (بالکوندی و کیلداف .)1119 ،2رهبران رسمي ازجمله رهبران غیررسمي رهبری را بهعنوان رتبه يا عنواني
در فرآيند توسعه شغلي ميدانند .بااينحال ،آنها بهعنوان مربیان يا مشاوراني فعالیت ميکنند که انرژی تجمعي مسئول
ايجاد يا اشتراک دانش و سرمايه ذهني را ميسازند (مک کالوم و اکونل)1117 ،1؛ بنابراين رهبران دانش مسئول مرتبط
کردن موانع ط بیعي به اشتراک دانش هستند .اين امر ضرورت مديريت دانش است .به دلیل نقشهايي که رهبران دانش
در دانشگاهها ايفا ميکنند ،تأثیری قابلتوجه بر فعالیتهای اشتراک دانش در گروههايشان دارند .آنها دانشي باکیفیت را
بسط ميدهند که عملي و عملکرد محور بوده و ميتواند توسط درسهای آموختهشده ايجاد شود ،آنها شرايطي را خلق
ميکنند که پیروانشان را قادر به دسترسي ساده به دانش مربوطه ميسازد (ژانگ و چنگ ،1125 ،3ص  .)223رهبری
دانشمحور  ،هر نگرش يا عملي (گروهي يا فردی و عیني يا ضمني) است که دانش جديد و با اهمیت را درروش هايي که
نهايتاً موجب تفکر و پیامدهای جمعي ميشود تهییج ميکند تا خلق ،تسهیم و مورد استفاده قرار گیرد .رهبری
دانشمحور بهطور ضمني نقش برجسته در اقدامات مديريت دانش شرکت بهمنظور پي بردن به فرصتها برای نوآوری در
سازمان را بیان ميکند (دونیت و جسوس .)1124،برای اثربخش بودن رهبری دانش ،رهبران دانش به بهبود جو گروه
برای برانگیختن و ترغیب پیروانشان برای بهترينها متعهد ميشوند .عالوه بر اين نگواين و مهامد ( )1122دريافتند که
رهبران دانش اثری قابلتوجه بر فعالیتهای مديريت دانش دارند .آنها از رهبری دانش برای ايجاد فضای اعتماد در
جايي که اکتساب و به اشتراکگذاری دانش تشويق و مورد تقاضاست ،استفاده ميکنند .ويلیامز ( )1121نیز استدالل
کرده است که عوامل اجتماعي و رابطه ای برای يادگیری و مديريت دانش ضروری هستند .ظهور رهبری دانش بهطور
وسیعي ميتواند با کشمکشهای پارامتريک زمینه کاری همتراز باشد .اين اصطالح از مديريت دانش ،در دو دهه گذشته
نهادينه شده است .محققان اذعان کردهاند که رهبری دانشمحور مفهوم خیلي شناخته شدهای نیست که به معنای واقعي
باشند .اين نوع رهبری بهعنوان پارادايم جديد برای تمام رشته مديريت دانش مطرح شده است .در اکثر موارد از آن
بهعنوان ديدگاه جايگزين برای مديريت و درک استدالل ميشود تا اينکه پايه جديد برای کل اصول باشد (هاويال،
 .)1124در اين تحقیق بهمنظور بررسي رهبری دانش ،سه بعد مطرحشده توسط ژانگ و چنگ ( )1125شامل مهارتهای
رهبری (درک اهمیت حمايت از تسهیم دانش ،تالش در جهت کسب دانش ،نشان دادن برتری در رهبری دانش)،
مشارکت توأم باصداقت (درک نیازها و انتظارات اعضا و فراهم کردن منابع موردنیاز ،مشارکت در حل مسائل و مشکالت
موجود ،ايجاد جو صادقانه ،تشويق اعضا به تسهیم دانش) و ادغام دانش و نوآوری (توجه به افزايش قابلیتهای نوآوری
دانشگاهي ،توسعه سیستمهای پاداش جهت تشويق اعضا به گروهمحوری ،ادغام تجارب افراد بهمنظور ايجاد و توسعه
دانش جديد ،رهبری اعضا جهت عملي شدن ايدههای نوآورانه) مورداستفاده قرار گرفته است .بهمنظور مديريت اثربخش
عوامل اجتماعي و رابطهای ،رهبری دانش در اقدامات مديريت دانش نقشهايي کلیدی همچون ترويج اهداف عادی؛ ايجاد
فرهنگي مشارکتي؛ تشويق کار کردن در گروهها و گروهها و استراتژیهای مديريت دانش و تسهیل يادگیری ايفا ميکنند.
سرمايه اجتماعي از دو کلمه «سرمايه» و «اجتماعي» تشکیل شده است و از اين حیث ميتوان آن را دارای ماهیتي
فزاينده و غیر فردی دانست .اصطالح سرمايه به ثروت انباشته اطالق ميشود و واژه اجتماعي نیز به رفتاری اشاره ميکند
که هوشیار يا ناهشیار بهسوی ساير مردم جهتگیری شده باشد (کريمي و همکاران ،2374 ،ص  .)921سرمايه اجتماعي
مفهومي است که بهعنوان يک دارايي باارزش برای حفاظت و ايمني جامعه و توانمندسازی سازمانها پذيرفته شده است
(تايمبرلیک ،1115 ،4ص  .)35سرمايه اجتماعي موقعیتها و روابطي است که درون گروهها و شبکههای اجتماعي ،امکان
دسترسي به موقعیتهای شغلي ،نظريهها ،قدرت و نفوذ ،اطالعات ،راهنماييها ،سرمايه مالي ،اعتماد و همکاری ،حمايت
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احساسي و خیرخواهي را افزايش ميدهد (قزل اياغ ،مخملي و مخملي ،2375 ،ص  .)159تئوری سرمايه اجتماعي بیان
ميکند که سرمايه اجتماعي مجموعهای از منابع تعبیهشده در روابط اجتماعي بین نقشآفرينان اجتماعي است و ميتواند
بهعنوان دارايي ارزشمندی که مزايای نقشآفرينان اجتماعي را حفظ ميکند ،در نظر گرفته شود (نهاپايت و گوشال،2
 .)2770سرمايه اجتماعي يک ساختار چندبعدی است .امیني ( )2309برای آن ابعاد اعتماد ،مشارکت ،انسجام ،تعاون،
احترام متقابل و شبکههای اجتماعي را مطرح کردهاند (کشاورز و همکاران ،2375 ،ص )00؛ و نهاپايت و گوشال ()2770
که سه بعد سرمايه اجتماعي شامل سرمايه ساختاری ،رابطهای و شناختي را شناسايي کردند .در مدل آنها سرمايه
اجتماعي شامل روابط ،ارزشها و هنجارهای است که افراد را قادر به عمل و رفتار جمعي ميسازد و به اهداف و
ارزشهای مشترک ،اعتماد ،همدلي و تعامل اجتماعي بین کارکنان اشاره دارد (چاو و چان .)1110 ،1سرمايه اجتماعي
طبق نظر بسیاری از انديشمندان به پیوندها و ارتباطات میان اعضای يک شبکه بهعنوان منبعي باارزش اشاره دارد و از
طريق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا ميشود بهطوریکه بورديو در سال  2709سرمايه اجتماعي را
بهعنوان شبکههای اجتماعي ،هنجارهای ارتباط متقابل ،اعتماد و قابلیت اعتماد ناشي از آن تعريف کرده است .در واقع
وی در تعاريف خود به روابط میان افراد و منابع اجتماعي توجه دارد که چنین ارتباطي ايجاد ميکنند (الواني و همکاران،
 ،2309ص  .)41در اين تحقیق سه بعد مطرحشده توسط ژانگ و چنگ ( )1125شامل تعامالت اجتماعي ،اعتماد و
بینش و چشمانداز مشترک برای بررسي سرمايه اجتماعي به کار گرفته شده است که در ادامه بهطور مختصر به هر کدام
اشاره ميشود:
تعامالت اجتماعي ميتوانند بهعنوان گستردگي روابط در بین اعضای تیمي که به يکديگر مرتبط ميشوند ،شناخته شوند.
بعالوه روابط اجتماعي نوعي از داراييهای ناملموس توسعه و تقويتشده از طرف تعامالت افراد در شبکهای اجتماعيشان
است .به دلیل تعامالت اجتماعي نزديک ،افراد قادر به افزايش کارايي مبادالت اجتماعي دوسويه هستند (چیو ،هسو و
وانگ .)1119 ،3ژانگ و چنگ ( ،1125ص  )224در مطالعه خود تعامالت اجتماعي را بهصورت گستردگي روابط،
ارتباطات و هماهنگي و تعامل در شبکه اجتماعي بین اعضا تعريف کردهاند« .تعامل اجتماعي به حدی اشاره دارد که
اعضای سازمان با يکديگر از نظر اعتماد ،ارتباط و هماهنگي در تعاملاند .هوانگ و لي ( )1117بر اين باورند که تعامل
اجتماعي ممکن است انگیزه و توانمندی اعضای سازماني را برای نوآوری تضمین کند .آنها اعتماد را درک مثبت از
عدالت و حقیقتبین مبادله شرکا تعريف کردهاند» (يزداني و همکاران ،2374 ،ص  .)111تعامالت اجتماعي و روابط میان
اعضای يک جامعه راه مقرونبهصرفه برای به اشتراکگذاری دانش محسوب ميگردد .افزايش تعامالت اجتماعي شدت و
وسعت تبادل دانش را افزايش ميدهد (دهقاني قهنونیه و افشار ،2375 ،ص .)94
اعتماد يعن ي ايمان و اطمینان درباره وفاداری ،توانايي و سالمت نفس ديگران (کوهي نصرآبادی و همکاران ،2375 ،ص
 .)191اعتماد جزئي از سرمايه اجتماعي به شمار ميرود که شاکله آن آسیبپذيری است .بروسو و همکاران ()2770
اعتماد را بهصورت حالتي روانشناختي که بر اساس ان شخص با توجه به انتظاراتي که از مقاصد خويش دارد میزاني از
آسیبپذيری احتمالي را قبول ميکند تعريف کردهاند (عسگری و حیدری ،2374 ،ص  .)929بعد رابطهای سرمايه
اجتماعي به پیوندهای احساسي و اثربخش بین نقشآفرينان اجتماعي و سايرين در شبکه اجتماعي برميگردد .اين
موضوع معموالً بهعنوان اعتماد اجتماعي توضیح داده ميشود که دارايي کاربردی ريشهدار در شبکههای ارتباطي افراد
است .اعتماد اجتماعي سرمايه رابطهای افراد را نشان ميدهد و شديداً تمايل افراد به اشتراک دانش را تقويت ميکند .اگر
تیمي توجه بیشتری به ايجاد سرمايه اعتماد داشته باشد ،هزينهها برقراری ارتباط ،هماهنگي و ترکیب دانشهای افراد با
يکديگر کاهش خواهد يافت (چیو و همکاران .)1119 ،ژانگ و چنگ ( )1125در مطالعه خود اعتماد را بهصورت وابستگي
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متقابل اعضا بهمنظور آسانتر شدن کارها ،رفتار توأم با يک الگوی ثابت و مستمر ،رازداری و اعتماد اعضا به يکديگر
بهمنظور رفع احتیاجات اعضای گروه تعريف کردهاند.
بعد شناختي به منابعي برميگردد که در بینش های مشترک و معاني جمعي در بین افراد برای تسهیل توسعه احساس
مشترک وجود دارد .بینش مشترک بهعنوان منابع شناخت عادی موجود در ويژگيهايي مثل هنجارها يا درک مشترک
ديده مي شود که اعضای سازمان را به داشتن درکي معمولي از اهداف جمعي قادر ميسازد (چیو و همکاران.)1119 ،
ژانگ و چنگ ( )1125در مطالعه خود بینش و چشمانداز مشترک را بهصورت داشتن يک چشمانداز استوار جهت توسعه
و تحقق اهداف پروژه ،شناخت نسبت به امور مهم ،توافق نسبت به امور مهم و اشتراک بینشها و آرزوهای مشترک در
محیط کار تعريف کردهاند« .از منظر بولینو و همکاران ( )1111اين عنصر به منابعي اشاره دارد که فراهمکننده مظاهر،
تعبیرها و تفسیرها و سیستمهای معاني مشترک در میان گروههاست .اين بعد به میزان اشتراک ديدگاه و تفاهم کارکنان
در شبکه اجتماعي مربوط ميشود .اين درک و فهم دوجانبه درمان کارکنان ،از طريق زبان مشترک و مبادله حکايتهای
مشترک به دست ميآيد .چشمانداز مشترک بهعنوان اهداف و آرمانهای جمعي و خواستههای اعضای يک سازمان
ميباشد که بهعنوان مکانیسمي باعث ادغام بخشهای مختلف يک سازمان و ترکیب منابع بین آنان ميشود .چشماندازهای
مشترک در يک جامعه مجازی ،در به اشتراکگذاری دانش کمک مينمايد و بدين معنا که باعث افزايش کمیت و کیفیت
دانش به اشتراک گذاشته ميشود» (دهقاني قهنونیه و افشار ،2375 ،ص .)99
از طرفي در برخي تحقیقات به بررسي تأثیر رهبری دانش بر سرمايه اجتماعي و ابعاد آن پرداخته شده است .بر ای مثال
از منظر کمرز ( ) 1111برای اثربخش بودن رهبری در اشتراک دانش ،رهبران دانش به روابطشان با پیروان از طريق
شناسايي نیازهای پیروانشان و توسعه منابع توجه دا رند .عالوه بر اين به دلیل تقاضا برای رابطه بر مبنای بستر گروههای
طراحي پروژه مهندسي ،رهبری دانش معموالً بر جنبههای سرمايه اجتماعي متمرکز است (ساينگ ،1110 ،2ص .)9
همچنین نشان داده شده است که رهبران بايد در ترغیب و برانگیختن پیروان جهت دستیابي به اهداف عادی شايسته
باشند .برخي شايستگيها که برای رهبر بهمنظور تقويت سرمايه اجتماعي مهم هستند ،به شرح زير است :ايجاد و حفظ
اعتماد دروني و ايجاد شبکههای اجتماعي (مک کالوم و اکونل ،1117 ،1ص  .)254يک رهبر دانش مسئول برای استفاده
از رهبری دانش جهت تجمیع سرمايه اجتماعي مثل تقويت تعامل اعضای گروه ،ارتقا جو اعتماد و توسعه ديدگاههای رايج
تالش ميکند (ماک .)1119 ،3کشاورز و همکاران ( )2375در مطالعهای که در اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان
انجام دادند نشان دادند که رهبری دانش بر سرمايه اجتماعي تأثیر دارد .از منظر آنها از آنجا که در اقتصاد دانشي،
موفقیت سازمانها به توانايي مديريت داراييهای نامشهود بستگي دارد ،برای آنکه بتوان اين داراييها را مديريت کرد،
ضروری است آنها را شناسايي و اندازهگیری کرده در نهايت آنها را مديريت کرد .آنها همچنین بیان کردند که اين امر
با يافتههای محققیني همچون پورمرندی و همکاران ( ،)2371ابیلي و همکاران ( ،)2371لپزداس ( )1121و مناقي
( )1125همراستا است و در مفهوم رهبری دانش ميبايست به فرايندهای يادگیری بهصورت فردی و گروهي نیز توجه
شود زيرا چنین توجهي موجب افزايش صالحیت و مهارتهای حرفهای کارکنان شده ،باعث تولید و تسهیم دانش
اطالعات شده که چنین قابلیتي نهايتاً بهبود کارايي و اثربخشي را به دنبال خواهد داشت .ژانگ و چنگ ( )1125در
مطالعهای تحت عنوان تأثیر رهبری دانش بر تسهیم دانش در گروههای مهندسي طراحي پروژه :نقش واسط سرمايه
اجتماعي ،نشان دادند که رهبری دانش و سرمايه اجتماعي بهطور مستقیم بر تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنيداری دارد.
رهبران دانش اثربخشتر و باتجربهتر که توصیههايي باکیفیتتر برای گروههايشان فراهم ميکنند ،به بهبود کیفیت کاری
و شايستگيهای مطرحشده کمک ميکنند .انتظار ميرود که گروههای آنها عملکرد بهتری داشته و پیروان بايد مشتاق به
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ارائه دانش باکیفیت باشند .رهبران گروهها نقشي مهم در پرورش محیط کاری سالم برای پیروانشان جهت به
اشتراکگذاری داوطلبانه تجربیات و استعدادهايشان با ديگران دارند .اشتراک دانش بهطور خودکار اتفاق نميافتد و
رهبران دانش نقشي مهم در وقوع آن دارند .بهعنوان يک فرآيند حل مسئله ،اشتراک دانش شامل تعريف و بیان
منحصربهفرد دانش است .توانايي شناسايي و ارزيابي دانش ضمني مورد نیاز رهبر دانش برای دانشگاهها قابل توجه است.
رهبر دانش يک نیروی فعال است که جريان اطالعات را کنترل کرده و همچنین دارای تجربیاتي ضروری و عمیق است
يعني دانش ضمني که ميتواند بهسادگي توسط خود فرد کدگذاری شود .بدين ترتیب رهبر دانش ميتواند هزينههای
ارتباطي را کاهش داده و کدگذاری و اعتبار دهي دانش را بهبود بخشد .لذا فرضیههای دوم تا چهارم تحقیق شکل
ميگیرد.
فرضیه  :1رهبری دانش بر تعامالت اجتماعي تأثیر دارد.
فرضیه  :3رهبری دانش بر اعتماد تأثیر دارد.
فرضیه  :4رهبری دانش بر بینش و چشمانداز مشترک تأثیر دارد.
از طرفي در برخي تحقیقات نیز ،به بررسي تأثیر سرمايه اجتماعي و ابعاد آن بر تسهیم دانش پرداخته شده است .برای
مثال ،نهاپايت و گوشال ( )2770در مطالعهای بیان کردند که تعامالت اجتماعي فرصتهايي برای ارتباطات بین فردی
فراهم ميکنند و بهعنوان پیوستگيهای اجتماعي شناخته ميشوند .هافمن و همکاران ( )1115در پژوهشي دريافتند که
سازمانهای با سطوح پايین سرمايه اجتماعي دارای قابلیتهای مديريت دانش بیشتری هستند؛ بهعبارتديگر ،سرمايه
اجتماعي با اداره داراييهای دانشي و فکری در سازمان ،شرايط بهکارگیری فرايندهای مديريت دانش در سازمان را
تسهیل ميکند.
ديدگاه سرمايه اجتماعي نشاندهنده تصويری پیچیده از تعامالت اجتماعي تعبیه شده در شبکههای ارتباطي افراد
مختلف است (نهاپايت و گوشال .)2770 ،چو و چان ( )1110بر اهمیت شبکههای اجتماعي (بهعنوانمثال سرمايه
ساختاری) ،اعتماد اجتماعي (بهعنوانمثال سرمايه رابطهای) و اهداف مشترک (سرمايه شناختي) برای تشويق تسهیم
دانش سازماني تأکید کردهاند .تعامالت اجتماعي فرصتهايي برای ارتباطات بین فردی فراهم ميکنند؛ و بهعنوان
پیوستگيهای اجتماعي شناخته ميشوند (بارتسچ ابرز و مايورر .)1123 ،تعامالت اجتماعي قوی اعضای گروه را برای به
اشتراکگذاری دانششان در طي فرايند يادگیری برميانگیزد .ديدگاه سرمايه اجتماعي بهطور گسترده وقتي منابع
رابطهای در اختیار افراد است ،بر اعتماد اجتماعي تأکید دارد (لي .)1115 ،وجود اعتماد ارتباطات در بین اعضای گروه را
بهطور آشکاری تسهیل ميکند (لي ،پوپو و ژنگ ژو ،1121 ،2ص  .)353از اين رو اعتماد اجتماعي يک مکانیزم غیررسمي
مهم با در نظر گرفتن اشتراک دانش مالحظه ميشود (النگ .)1114 ،درواقع ،بیشتر احتمال دارد که اعضای سازمان با
افراد قابلاعتماد جهت اشتراکگذاری دانش ارتباط برقرار کنند (چاو و چان .)1110 ،سطح باالی اعتماد تبادل کارآمد
دانش را از طريق تعامالت متناوب در بین اعضا ممکن ميسازد (لي و همکاران ،1121 ،ص  .)353تسهیم دانش به اعتماد
بستگي دارد .اگرچه تعامالت اجتماعي و اعتماد تأثیری قابل توجه بر دانش دارد ،تشخیص اشتراک دانش بدون تشخیص
متقابل مشکل است (بارتسچ و همکاران .)1123 ،اشتراک دانش توسط تواناييهای شناختي افراد شکل ميگیرد :ادغام و
اشتراک دانش ساير اعضا دشوار است .بر طبق تئوری سرمايه اجتماعي ،سرمايه شناختي توسط بینش به اشتراک گذاشته
شدهی نشاندهنده درک رايج از اهداف يا کار پروژه جمعي در روابط همکارانه آشکار ميشود (رابرت ،دنیس و آهوجا،
 .)1110همچنین رفتار تبادلي افراد و ايجاد فضای تعاملي ،افراد را درگیر در اشتراکگذاری دانش ميکند .اين بدين دلیل
است که افراد ،نیاز دارند تا ديگران نیز دانش خود را به اشتراک بگذارند (واسکو و فرج .)1115 ،1لذا تعامل داشتن

Li, Poppo, & Zheng zhou
Wasko & Faraj
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خودش باعث نیاز به اشتراک دانش ميشود .از طرفي تحقیقات قبلي اثبات کردند که بهمنظور افزايش تسهیم دانش،
اجتماعي کردن مهم است .لذا رفتارهای رهبری دانش ميتواند از طرق مختلف بر تسهیم دانش تأثیر بگذارد.
يک بینش به اشتراک گذاشته شده ،اعضای سازمان را برای داشتن ادراکي ثابت از اهداف سازماني که به نوبه خود اعضا
را به هماهنگ کردن رفتارهايشان با اين اهداف قادر ميسازد ،توانمند ميسازد (کلیمن ،بايجس و والکنبرگ ،1121 ،2ص
 .)12بعالوه يک بینش به اشتراک گذاشته شده در تعامالت رابطهای ،پیوستگيهای اجتماعي ارزشمند را بهبود ميبخشد
که برای اشتراک دانش ضروری است (راسل و دستور ،1121 ،1ص  .)217میو و همکاران ( )1110نیز نشان دادند که
ويژگي ضمني دانش قبل از تبديل دانش فردی به دانش عادی ،نیازمند تعامالت اجتماعي است (ژانگ و چنگ،1125 ،
ص  .)224استیر ( ) 1110در پژوهشي با عنوان نقش سرمايه اجتماعي در تسهیم دانش دريافتند که سرمايه اجتماعي
يک نقش تعیین کننده را در زيرساخت تمام فعالیتهای تسهیم دانش در شرکتهای ساختماني دارد .لینگ و همکاران
( )1122نیز در مطالعه خود عنوان نمودند که وابستگيهای اجتماعي اعضای گروه از واحدهای مختلف را مرتبط کرده و
به غلبه بر موانع اشتراک دانش کمک ميکند .اعضای گروه با تعداد فزايندهای از وابستگيهای اجتماعي ميتوانند به
دانش سودمند بسیاری جهت ارتقا عملکرد گروه دسترسي داشته ،استفاده کرده و آن را مجدداً پیکربندی کند .مناقي
( ) 1125نیز در مطالعه خود نشان دادند که بین تمام ابعاد سرمايه اجتماعي (ساختاری ،رابطهای و شناختي) با دانش
مديري ت ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .ژانگ و چنگ ( ،1125ص  )223نیز در همین زمینه بیان کردند که
اشتراک دانش به اعتماد بستگي دارد .اگرچه تعامالت اجتماعي و اعتماد تأثیری قابلتوجه بر دانش دارد ،تشخیص
اشتراک دانش بدون تشخیص متقابل مشکل است .اشتراک دانش توسط تواناييهای شناختي افراد شکل ميگیرد :ادغام
و اشتراک دانش ساير اعضا دشوار است .بر طبق تئوری سرمايه اجتماعي ،سرمايه شناختي توسط بینش به اشتراک
گذاشتهشدهی نشان دهنده درک رايج از اهداف يا کار پروژه جمعي در روابط همکارانه آشکار ميشود .يک بینش به
اشتراک گذاشتهشده ،اعضای گروه را برای داشتن ادراکي ثابت از اهداف سازماني که بهنوبه خود اعضا را به هماهنگ
کردن رفتارهايشان با اين اهداف قادر ميسازد ،توانمند ميسازد .بعالوه يک بینش به اشتراک گذاشتهشده در تعامالت
رابطهای ،پیوستگيهای اجتماعي ارزشمند را بهبود ميبخشد که برای اشتراک دانش بین کارکنان دانشگاه ضروری است.
در پژوهشي که ابیلي و همکاران ( )2371تحت عنوان رابطه بین سرمايه اجتماعي سازماني با مديريت دانش در يک شرکت
بیمه دولتي انجام دادند ،دريافتند از بین مولفههای سرمايه اجتماعي ،چهار بعد شبکهها ،اعتماد ،روابط و فهم متقابل
بهعنوان متغیرهای پیش بین ،معیار ورود به معادله نهايي رگرسیون برای توضیح تغییرات مديريت دانش را دارند و
مولفههای تعهد ،ارزشها و همکاری به دلیل نداشتن سهم معنادار در پیشبیني مديريت دانش از معادله حذف شدند.
هنگاميکه کارکنان ،سرمايه اجتماعي را بهخوبي درک ميکنند ،تمايل بیشتری برای کار با همديگر و به اشتراکگذاری
دانش دارند .سرمايه اجتماعي سرعت فرايند مديريت دانش را افزايش ميدهد ،زيرا به سازمانها در ترکیب و تبادل منابع،
تشويق رفتارهای تعاوني ،فعالیتهای جمعي اثربخش کمک ميکند و اين اقدامات خود اساسي برای بهکارگیری مديريت
دانش در سازمان است (نوروزی و همکاران ،2375 ،ص .)411
ازاينرو فرضیههای پنجم تا دهم تحقیق شکل ميگیرد.
فرضیه  :5تعامالت اجتماعي بر تسهیم دانش تأثیر دارد.
فرضیه  :9اعتماد بر تسهیم دانش تأثیر دارد.
فرضیه  :9بینش و چشمانداز مشترک بر تسهیم دانش تأثیر دارد.
فرضیه  :0رهبری دانش بهواسطه تعامالت اجتماعي بر تسهیم دانش تأثیر دارد.
فرضیه  :7رهبری دانش بهواسطه اعتماد بر تسهیم دانش تأثیر دارد.
Kleinmann, Buijs, Valkenburg
Roussel & Deltour
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فرضیه  :21رهبری دانش بهواسطه بینش و چشمانداز مشترک بر تسهیم دانش تأثیر دارد.
ارتباط دوبهدوی متغیرها در پیشینه نظری مورد بررسي قرار گرفت .در زمینه ارتباط بین متغیرهای تحقیق ،پژوهشهايي
صورت گرفته است که به چند مورد اشاره ميشود .ژانگ و چنگ ( )1125در مطالعهای تحت عنوان تأثیر رهبری دانش
بر تسهیم دانش در گروههای مهندسي طراحي پروژه :نقش واسط سرمايه اجتماعي ،نشان دادند که رهبری دانش و
سرمايه اجتماعي بهطور مستقیم بر تسهیم دانش تأثیر مثبت و معنيداری دارد .مک کاللوم و اکنل ( ،)1117اسکیرم
(1111؛ به نقل از دی تاين و همکاران )1114 ،و مابي و همکاران ( )1121نیز در مطالعه خود نشان دادند که رهبری
دانش بر تسهیم دانش تاثیر دارد .لذا در اين تحقیق ،به بررسي تاثیر رهبری دانش و سرمايه اجتماعي بر تسهیم دانش
پرداخته ميشود .در شکل  2مدل پژوهش آورده شده است.

سرمایه اجتماعی
تعامالت اجتماعی
اعتماد

H5

بینش و چشم انداز

H6
H7
تسهیم دانش

H2

مشترک

H3
H4

H1

رهبری دانش

شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش برگرفته شده از ژانگ و چنگ ()5112

روش تحقیق
اين پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه جمعآوری دادهها توصیفي و پیمايشي است .جامعه آمااری ايان پاژوهش،
کارکنان دانشگاه نیروی دريايي امام خمیني (ره) هستند که تحت عناوين افسر و کارمند فعالیت مايکنناد کاه در ساال
 2379تعداد آنها حدود  171نفر بودند .با استفاده از فرمول کوکران و سطح خطای  5درصد ،حداقل حجام نموناه 291
نفر تعیین گرديد .روش نمونهگیری نیز بهصورت تصادفي طبقهای انجام گرفت تا هر دو دستهی اصلي از کارکنان را شامل
شود .پس از هماهنگي با سازمان مربوطه و تائید پرسشنامه ،معرفينامهای جهت مراجعه به بخشهای فوقالذکر صادر شد
و پژوهشگران جهت جمعآوری دادهها به بخشها مراجعه کردند .بدين منظور  204پرسشانامه توزياع و  291پرسشانامه
قابلقبول جهت تجزيه وتحلیل انتخاب شد .پرسشنامه مورداساتفاده در ايان پاژوهش شاامل  4ساؤال عماومي در ماورد
جنسیت ،سن ،تحصیالت و سابقه کاری و  17سؤال مرتبط با متغیرهای پژوهش بودهاند .برای سنجش رهبری داناش 22
سؤال ،ابعاد سرمايه اجتماعي  21سؤال (تعامالت اجتماعي ( 3سؤال) ،اعتماد ( 4سؤال) و بینش و چشماناداز مشاترک 5
سؤال) و تسهیم دانش  9سؤال از مقیاس ژانگ و چنگ ( )1125استفاده شده است .پرسشنامه مورداستفاده ترکیبي باوده
و هر يک از متغیرها در تحقیقات قبلي استفاده شده است که روايي محتوايي آن مورد تائید بوده است .اين پرسشانامههاا
از نوع بسته پاسخ با طیف پنج گزينهای از خیلي کم تا خیلي زياد بوده است .روايي صوری پرسشنامه با توجه به نظرات 3
نفر از اساتید دانشگاه که در زمینه مديريت رفتاار ساازماني دارای تخصاص مايباشاند ارزياابي گردياد .رواياي ساازهای
پرسشنامه نیز با استفاده از تکنیک تحلیل عاملي تأيیدی با استفاده از نرمافزار  Smart PLSمورد ارزيابي قرار گرفت .ابتدا
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برای اطمینان از مناسب بودن دادهها برای تحلیل عاملي از شاخص  KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .با توجه به اينکاه
مقدار شاخص  KMOبرای تمام متغیرهای تحقیق باالتر از  1/5و سطح معنيداری در آزمون بارتلات کوچاکتار از 1/15
ميباشد ،ميتوان نتیجه گرفت که دادهها برای تحلیل عاملي مناسب هستند .همچنین با توجاه باه اينکاه مقادار بارهاای
عاملي برای تمام متغیرهای آشکار باالی  1/3بود هیچکدام از گويه ها کنار گذاشته نشدند .بهمنظور تعیین پايايي آزماون،
روش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد که نتايج آن در جدول  2آورده شده است .تمامي مقادير باالی  1/9بود و مايتاوان
نتیجه گرفت ابزار از پايايي الزم برخوردار است.
جدول ( )1ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
متغیر
رهبری دانش

سرمايه اجتماعي

تسهیم دانش

نوع مقیاس

تعداد گویه ها

آلفای کرونباخ

-

طیف پنجتايي لیکرت

22

1/735

تعامالت اجتماعي

طیف پنجتايي لیکرت

3

1/909

اعتماد

طیف پنجتايي لیکرت

4

1/007

بینش و چشمانداز
مشترک

طیف پنجتايي لیکرت

5

1/091

-

طیف پنجتايي لیکرت

9

1/094

یافتههای تحقیق
مشخصات پاسخدهندگان در اين مطالعه با استفاده از  3متغیر جمعیت شناختي جنسیت ،سن ،افسر يا پايور بودن و
صرفاً جهت گزارش سیمای آزمودنيها ،موردبررسي قرار گرفت .همه پاسخدهندگان مرد بودند .تقريباً  45درصد بین 31
تا  41سال و  55درصد بیش از  41سال سن داشتند .حدود  91درصد نیز افسر و  41درصد کارمند بودند .در اين
پژوهش از مدليابي معادالت ساختاری 2و روش حداقل مربعات جزئي 1جهت آزمون فرضیات و برازندگي مدل استفاده
شده است .در شکل  1مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد و در شکل  3مدل تحقیق در حالت معنيداری پارامترها
آورده شده است.

)Structural Equation Modeling (SEM
)Partial least Squares (PLS
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شکل ( )5مدل تحقیق در حالت تخمین استاندارد

تحلیل میانجیگری

تحلیل میانجيگری در واقع انجام مرحله به مرحلهی تحلیل رگرسیون به منظور تأيید نقش متغیّر میانجيگر در رابطهی
بین متغیّرهای مستقل و وابسته است (بارون و کني .) 2709 ،گذراندن چهار گام برای تأيید نقش يک متغیّر به عنوان
متغیّر میانجيگر ،ضروری ميباشد .گام اوّل اين است که متغیّر مستقل با متغیّر وابسته رابطهی معنادار داشته باشد .در
گام دوّم معناداری رابطهی بین متغیّرهای مستقل و میانجيگر و در گام سوّم معناداری رابطهی بین متغیّرهای میانجيگر
و وابسته بررسي ميشود .گام چهارم اين است که وقتي متغیّر میانجيگر وارد معادالت رگرسیوني ميشود ،رابطهی بین
متغیّر مستقل و وابسته غیر معنادار شود که در اين حالت متغیّر مورد نظر ،میانجيگر کامل است و يا اينکه اين رابطه در
حضور متغیّر میانجيگر کاهش يابد [حداقل  ]./21ولي همچنان معنادار باقي بماند که در اين حالت نقش متغیّر
میانجيگر ،جزئي خواهد بود.
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شکل ( )3مدل تحقیق در حالت معنیداری پارامترها

در ارتباط با فرضیههای هشتم ،نهم و دهم تحقیق ،تأثیر رهبری دانش بر تسهیم دانش باهواساطه ابعااد سارمايه اجتمااعي
ميتوان نتیجه گرفت ازآنجاکه مقدار ضريب مسیر در تأثیر رهبری دانش بر تسهیم دانش از طريق نقش واسط ابعاد سرمايه
اجتماعي مثبت و معنيدار هست ،لذا فرضیههای هشتم تا دهم تحقیق و نقاش ابعااد سارمايه اجتمااعي باهعناوان متغیار
میانجي مورد تائید قرار ميگیرد .لذا همانگونه که در جدول  5نشان دادهشده است ،نتايج حاکي از معناداری ضارايب در 4
گام بوده است و با ورود ابعاد سهگانه سرمايه اجتماعي به معادالت رگرسیوني اثر رهبری دانش بر تساهیم داناش از 1/992
به  1/544 ،1/402و  1/305کاهشيافته و کماکان معنادار باقيمانده است؛ بنابراين نقش ابعاد ساهگاناه سارمايه اجتمااعي
میانجيگری جزئي است .در جدول شماره تحلیل میانجيگری برای ابعاد سهگانه سارمايه اجتمااعي و در جادول شاماره 3
نتايج فرضیههای تحقیق آورده شده است.
جدول ( )5تحلیل میانجیگری برای ابعاد سهگانه سرمایه اجتماعی

گام

متغیر مستقل

متغیر وابسته

2
1

رهبری دانش
رهبری دانش

تسهیم دانش
تعامالت اجتماعي

β
1/992
1/941

C.R
1/149
1/195

Sig
1/111
1/111

3

تعامالت اجتماعي

تسهیم دانش

1/992

1/147

1/111

4

رهبری دانش
تعامالت اجتماعي

تسهیم دانش

1/402

1/152

1/111

تسهیم دانش
اعتماد
تسهیم دانش

1/992
1/599
1/921

1/149
1/199
1/152

1/111
1/111
1/111

تسهیم دانش

1/544

1/140

1/111

تسهیم دانش
بینش و چشمانداز مشترک

1/992
1/905

1/149
1/190

1/111
1/111

2
1
3

رهبری دانش
رهبری دانش
اعتماد
رهبری دانش
اعتماد

2
1

رهبری دانش
رهبری دانش

4
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رهبری دانش
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تسهیم دانش

1/010

1/149

1/111

تسهیم دانش

1/305

1/147

1/111

جهت محاسبه میزان اثر غیرمستقیم اثر رهبری دانش بر تسهیم دانش همانگونه که در جدول  3مالحظه مايگاردد باه
ترتیب مقدار ضريب مسیر در تأثیر رهبری دانش بر ابعاد سهگانه سرمايه اجتمااعي يعناي تعاامالت اجتمااعي ،اعتمااد و
بینش و چشمانداز مشترک برابر  1/599 ،1/941و  1/905و تأثیر ابعاد سهگانه سرمايه اجتماعي بار تساهیم داناش برابار
 1/92 ،1/992و  1/010محاسبه گرديد؛ بنابراين ،آنگونه که در زير محاسبه شده است ،میازان اثار غیرمساتقیم رهباری
دانش بر تسهیم دانش بهواسطه ابعاد سهگانه سرمايه اجتماعي برابر است با  1/412 ،1/409و 1/599
Bindirect = a × b =1/941 × 1/992 = 1/409
Bindirect = a × b =1/599 × 1/921 = 1/412
Bindirect = a × b =1/905 × 1/010 = 1/599
جدول ( )3خالصهی نتایج آزمون فرضیههای پژوهش (فرضیههای مستقیم)

ضریب

pvalue

نتیجه

2

رهبری دانش بر تسهیم دانش تأثیر دارد.

1/952

3/729

معنادار

1

رهبری دانش بر تعامالت اجتماعي تأثیر دارد.

1/954

0/204

معنادار

3

رهبری دانش بر اعتماد تأثیر دارد.

1/599

9/135

معنادار

4

رهبری دانش بر بینش و چشمانداز مشترک تأثیر دارد.

1/970

0/221

معنادار

5

تعامالت اجتماعي بر تسهیم دانش تأثیر دارد.

1/332

3/071

معنادار

9

اعتماد بر تسهیم دانش تأثیر دارد.

1/345

1/291

معنادار

9

بینش و چشمانداز مشترک بر تسهیم دانش تأثیر دارد.

1/322

4/452

معنادار

0

رهبری دانش بهواسطه تعامالت اجتماعي بر تسهیم دانش تأثیر دارد.

1/402

1/152

معنادار

7

رهبری دانش بهواسطه اعتماد بر تسهیم دانش تأثیر دارد.

1/544

1/140

معنادار

21

رهبری دانش بهواسطه بینش و چشمانداز مشترک بر تسهیم دانش تأثیر دارد.

1/305

1/147

معنادار

فرضیه

ارتباط متغیرهای مکنون

مسیر

برای بررسي کیفیت يا اعتبار مدل از بررسي اعتبار 2که شامل شاخص بررسي اعتبار اشاتراک 1و شااخص بررساي اعتباار
حشو يا افزونگي 3ميباشد ،استفاده شده است .شاخص اشتراک ،کیفیت مدل اندازهگیری هر بلوک را ميسانجد .شااخص
حشو با در نظر گرفتن مدل اندازهگیری ،کیفیت مدل ساختاری را برای هر بلوک درونزاد اندازهگیاری مايکناد .مقاادير
مثبت اين شاخصها ،نشانگر کیفیت مناسب و قابلقبول مدل اندازهگیری و ساختاری ميباشد .در جادول  ،4مقاادير هار
يک از شاخصهای مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته آورده شده است .همانطور کاه مشااهده مايشاود شااخصهاا
مثبت و بزرگتر از صفر ميباشد.

1 Cross-validation
2 CV-Communality
3 CV-Redundancy
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جدول ( )4شاخصهای اشتراک ) (CV Comو شاخصهای حشو )(CV Red

متغیر

ابعاد

رهبری دانش

-

CV Com
1/350

CV Red
1/390

تعامالت اجتماعي

1/421

1/421

اعتماد

1/919

1/450

بینش و چشمانداز
مشترک

1/543

1/905

-

1/591

1/925

سرمايه اجتماعي

تسهیم دانش

بحث و نتیجهگیری
با توجه به نتايج به دست آمده در مورد فرضیه اول يعني تأثیر رهبری دانش بر تسهیم دانش ،با توجه به مقدار 1/952
برای ضريب استاندارد اثر رهبری دانش بر تسهیم دانش ،ميتوان نتیجه گرفت که تأثیر مثبت و معنيدار رهبری دانش بر
تسهیم دانش مورد تائید قرار ميگیرد که اين يافته با پژوهشهايي همچون مک کاللوم و اکنل ( ،)1117نگواين و مهامد
( )1122و (1111؛ به نقل از دی تاين و همکاران )1114 ،مطابقت دارد .تالش رهبر در جهت حمايت از تسهیم دانش،
ادغام تجارب افراد ،رهبری افراد جهت عملي شدن ايدههای نوآورانه باعث ميشود تا کارکنان نیز با ساير افراد گروه يا
سازمان ،دانش خود را تسهیم کنند .هرچند نقش اعتماد در اين رابطه بسیار مهم است ،منتها انتقال برخي از جنبههای
دانشي با حمايت رهبر امکانپذير است .در اين حالت حتي اگر اعتماد ،يا بینش و چشمانداز مشترک وجود نداشته باشد،
کارکنان تا حدی با حمايتهای رهبر مجبور يا ترغیب ميشوند که دانشهای کاری خود را به اشتراک بگذارند .لذا
تأثیرگذاری رهبری دانش بدون متغیرهای میانجي نیز تا حدی امکانپذير است .البته رهبر ميتواند با ايجاد يک
چشمانداز  ،کارکنان را به اشتراک دانش ترغیب کند که با توجه به شرايط جامعه پژوهش ،اين تأثیر از طريق میانجي
امکانپذيری بیشتر دارد .در قسمت نتايج میانجيگری بیشتر به اين موضوع پرداخته ميشود.
در فرضیههای دوم تا چهارم با توجه به اينکه ضريب استاندارد اثر رهبری دانش بر ابعاد سرمايه اجتماعي مثبت و
معنيدار ميباشد ،تأثیر مثبت و معنيدار رهبری دانش بر ابعاد سرمايه اجتماعي مورد تائید قرار ميگیرد؛ که اين يافته با
پژوهشهای محققیني همچون کمرز ( ،)1111ساينتق ( ،)1110مک کاللوم و اکونل ( ،)1117ماک ( ،)1119کشاورز و
همکاران ( ،)2375ژانگ و چنگ ( )1125مطابقت دارد .در ارتباط با تاثیرگذاری رهبری دانش بر ابعاد سرمايه اجتماعي
(تعامالت ،اعتماد ،چشمانداز مشترک) به اين نکته توجه شود که رهبری دانش نقش قابلتوجهي را در ايجاد چشمانداز
مشترک و اعتماد دارد .رهبر دانش ميتواند از طريق مهارتهای رهبری و با بیان اهمیت حمايت از تسهیم دانش در
راستای اهداف سازماني يا گروه کاری ،چشمانداز مشترکي را برای کارکنان ايجاد کند .همچنین رهبر دانش ميتواند با
مشارکت توأم باصداقت و ايجاد جو صادقانه ،اعتماد را در گروههای کاری بیشتر و بهتر کند .در اين حالت رهبر دانش،
منابع مورد نیاز اعضا را فراهم ميکند و از طرفي سعي ميکند تا با بهتر کردن تعامالت سازنده بین افراد ،جو اعتماد را
بهتر کند .از طرفي با تشويق اعضا به گروهمحوری سعي ميکند تا در افزايش تعامالت مثبتِ بین افراد ،تأثیر بگذارد و با
تشويق به تسهیم دانش ،به اين تعامالت جهت دهد .تا از اين طريق بتواند به اهداف سازماني نزديکتر شود.
در فرضیههای پنجم تا هفتم با توجه به ضريب تأثیر ابعاد سرمايه اجتماعي بر تسهیم دانش ،تأثیر مثبت و معنيدار ابعاد
سرمايه اجتماعي بر تسهیم دانش مورد تائید قرار ميگیرد که اين يافته با پژوهشهايي همچون نهاپايت و گوشال ،میو و
همکاران (1110؛ به نقل از ژانگ و چنگ ،)1125 ،لینگ و همکاران ( ،)1122ژانگ و چنگ ( )1125و نوروزی و
همکاران ( ) 2375مطابقت دارد .هرچه تعامالت اجتماعي بین افراد بیشتر باشد ،امکان اشتراک دانش بیشتر است .در
حقیقت بايد گفت اشتراک دانش بدون اينکه افراد با يکديگر تعامل نداشته امکانپذير نیست .لذا تعامالت اجتماعي باعث
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ميشود تا افراد بهصورت خودآگاه يا ناخودآگاه دانش خود را تسهیم کنند؛ و يا تشخیص دهند که نبايد دانش خود را با
برخي افراد تسهیم کنند .اعتماد نیز در اين زمینه از مهمترين موارد است؛ يعني افراد دانش خود را جز در مواردی که
مجبور باشند به افرادی ارائه ميکنند که به آنها اعتماد داشته باشند .چون افراد نیاز دارند تا از دانش ديگران استفاده
کنند ،در يک رفتار تبادلي و اخالقي ،سعي ميکنند دانش خود را به اشتراک بگذارند .از طرفي برخي محققان مشاهده
کردند که منافع متقابل ،باعث افزايش به اشتراکگذاری دانش ميشوند و ازاينرو منجر به همکاری بلندمدت ميشود
(باک ،ازماد ،کیم و لي)1115 ،2؛ بنابراين اگر کارکنان به اين درک برسند که منافع متقابلي را از به اشتراکگذاری دانش
ميتوانند کسب کنند ،آنها احتماالً نگرش بهتری را برای به اشتراکگذاری دانش خوددارند .وقتي در سازمان افراد
احساس کنند که دانش آنها ميتواند برای سايرين مفید باشد و ديگران نیز از آن ،علیه اشتراک گذارنده دانش استفاده
نميکنند ،طبیعتاً راحتتر ،دانش خود را به اشتراک ميگذارند .اين بدين دلیل است که کارکنان ،موقعي اخالقيتر رفتار
ميکنند که ديگران نیز اخالقي رفتار کنند .لذا اشتراکگذاری دانش ،در سازماني که ممکن است از دانش به اشتراک
گذارده شده ،علیه خودِ فرد استفاده شود (مثالً جايگاه او اشغال شود ،يا همکاران ،فرد را زير سؤال ببرند ،همچنین
همکاران در برابر کمکاری کارکنان نسبت به وظايف محوله ،واکنش نشان دهند) باعث ميشود ،افراد دانش خود را نگه
دارند بهطور کلي اين امر نشاندهنده ا همیت نقش سرمايه اجتماعي در تسهیم دانش و بهبود آن بوده و بیانگر اين مهم
است که تعامل مبتني بر اعتماد متقابل بین اعضا منجر به افزايش تمايل تسهیم دانش ميشود.
در ارتباط با فرضیه هشتم تا نهم و بررسي نقش میانجي ابعاد سرمايه اجتماعي بايد گفت .برخي از رهبران يا کارفرمايان
ممکن است بهطور ناعادالنه از دانش کارکنان ،استفاده کنند و انتظار دارند کارکنان بدون پاداش (نقدی يا غیر نقدی)
دانش خود را به اشتراک بگذارند و آن را در دسترس ديگران قرار دهند .به عبارتي يک رهبر ميتواند از طريق ايجاد
چشمانداز مشترک و جو اعتماد ،کارکنان را به تسهیم دانش ترغیب کند .چراکه همانگونه که ايانس و مک کلینسي
( )1122استدالل کردند دقیقه مشخص نیست که دانش شخصي را ميتوان بهعنوان يک کاال خريد و فروش کرد يا خیر.
لذا رهبران دانش بايد از طرق مختلف کمک کنند تا کارکنان دانش خود را تسهیم کنند .آنها ميتوانند تعامالت بین
کارکنان را بیشتر کنند و اعتماد را افزايش دهند .چون برخي از کارکنان تا منفعتي برای آنها وجود نداشته باشد ،دانش
خود را به اشتراک نميگذارند .آنها همچنین در اين زمینه استدالل کردند ،هرکسي در استفاده از حقوق خود ،بهصورت
قانوني حق دارد .کسي را نميتوان به ارائه دانش خود به ديگران مجبور کرد بهجز درجايي که منافع عمومي طبق قانون
مطرح باشد .عالوه بر آن ،مالکیت معنویِ دانش افراد بايد حفظ شود .کارکنان بايد بداند تأکید رهبر دانش که اکثراً
تأکیداتي حول تسهیم دانش و نوآوری مرتبط دارند تا چه حد برای آنها سودمند است يا ضرر ندارد .چراکه ممکن است
دانش به اشتراک گذارده شده علیه کارکناني که دانش خود را تسهیم کرد استفاده شود و يا دانشي که تسهیم کرد ،به نام
ديگران ثبت شود .لذا نقش اعتماد در اين رابطه مخصوصاً در دانشگاه علوم دريايي نوشهر که هر يک از کارکنان نقش
مهمي در موفقیت واحد خود دارند ،مهم است و ميتوان از اين طريق به خواستههای رهبر دانش در تسهیم دانش
نزديکتر شد.
از آنجائي که مبحث اين مقاله بهطورکلي مرتبط با منابع انساني و رفتار سازماني در دانشگاه بود پیشنهادهايي که ارائه
ميشود بهصورت تکنیکي يا فني نیست بلکه پیشنهادها رفتاری خواهد بود .در اين راستا پیشنهاد ميشود تا در اين
دانشگاه ،ابتدا رهبر دانش با تعامالت اجتماعي مناسب و ترغیب افراد به تعامالت مثبت زمینه ايجاد اعتماد را در گروههای
کاری به وجود بیاورد و به کارکنان اطمینان دهد که به دانش اشتراک گذارده شده آنها اهمیت ميدهند .از طرفي اين
دانش را برای فرايندهای کاری مدنظر قرار ميدهد  .در اين حالت و همگام با ايجاد جو اعتماد ،بايد اهداف سازماني را با
چشمانداز مشترک ترکیب کند تا کارکنان نیز به دنبال اثربخشي باشند و سازمان و گروه بتواند به اهدافشان برسند.

Bock, Zmud, Kim & Lee
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منابع
ابیلي ،خدايار و زارع خلیلي ،مجتبي ( .)2371رابطه بین سرمايه اجتماعي سازماني با مديريت دانش در يک شرکت بیمه
دولتي ،پژوهشنامه بیمه.251-217 ،)1(10 ،
دهقاني قهنويه ،عادله و افشار ،محمدمهدی ( .)2375بررسي تأثیر ابعاد سرمايه اجتماعي و عوامل برانگیزنده فردی بر
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