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چکیده
هدف از انجام اين پژوهش ،بررسی نقش واسطهای مسئولیتپذيری در رابطه بین مديريت دانش و مهارتهای
ارتباطی کارکنان اداره کل آموزشوپرورش استان فارس بود .روش تحقیق از نوع توصیفی -همبستگی و
ازنظر اهداف ،کاربردی بود .جامعه آماری موردپژوهش ،شامل تمامی کارکنان اداره آموزشوپرورش استان
فارس در سال تحصیلی  0969-69بود ( 9011نفر) .با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای001 ،
نفر بهطور تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار تحقیق شامل سه پرسشنامه مديريت دانش ،پرسشنامه
مهارتهای ارتباطی ،پرسشنامه مسئولیتپذيری بود که پس از محاسبه روايی و پايايی ،بین افراد نمونه توزيع
گرديد .درنهايت ،بهمنظور بررسی و مقايسه توصیفی و استنباطی دادهها ،از شاخصهای توصیفی و آزمونهای
استنباطی ماتريس همبستگی ،رگرسیون چند متغیره و برازش مدل استفاده شد .نتايج نشان داد که :مديريت
دانش پیشبینی کننده مثبت و معنادار مهارتهای ارتباطی ( )p>1/19 ،β =1/09و مسئولیتپذيری کارکنان
 .0دانشجوی دکتری مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه هرمزگان.
پست الکترونیکsomayezare87@gmail.com :
 .0دکتری مطالعات برنامه درسی ،دانشگاه شیراز .پست الکترونیکdr_rnaseri@hotmail.com :
 .9استاديار گروه آموزشی مديريت آموزشی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه هرمزگان ،ايران.
پست الکترونیکhzainalipour@yahoo.com :
 .0دانشیار گروه آموزشی مطالعات برنامه درسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه شیراز ،ايران.
پست الکترونیکm48r52@gmail.com :
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( )p>1/19 ،β =1/00است؛ مسئولیتپذيری پیشبینی کننده مثبت و معنادار مهارتهای ارتباطی (،β =1/91
 )p>1/19است؛ و درنهايت ،مسئولیتپذيری در رابطه بین مديريت دانش و مهارتهای ارتباطی کارکنان
نقش واسطهای دارد .با توجه به نتايج پژوهش مبتنی بر اينکه مسئولیتپذيری در رابطه بین مديريت دانش و
مهارتهای ارتباطی کارکنان ،نقش واسطهای دارد؛ به مديران و دستاندرکاران سازمان آموزشوپرورش
توصیه میگردد با اتخاذ روشهای مناسب و فراهم کردن امکانات الزم ،تالش نمايند توانايیهای کارکنان
را در اين زمینه بهبود بخشند؛ همچنین ،کارکنان نیز در تقويت مهارتهای ارتباطی ،مسئولیتپذيری و
مديريت دانش خود تالش کنند.

واژههای کلیدی :آموزشوپرورش ،استان فارس ،مسئولیتپذیری ،مدیریت دانش ،مهارتهای
ارتباطی

مقدمه
امروزه نظــام آموزشوپرورش بنا بر ضرورت تغییرات اجتماعی ،گســترش علوم و
تجربههای بشــری ،توســعة فناوری و پیشرفتهای صنعتی ،يکی از سازمانهای پیچیــده و
بزرگ اجتماعی هر کشوری محسوب میشود که با رشــد و توسعة اجتماعی ،فرهنگی و
اقتصــادی پیوندی ناگسســتنی دارد؛ همچنین بهتدريج از حالت سادة ابتدايی به حالتی
پیچیده درآمده است؛ طوری که گرايش به سازمانهای آموزشوپرورش امری فراگیر و
جهانی شــده اســت ،به حــدی که يکــی از شاخصهای مهم رشــد هر جامعه را وسعت
دامنة وظايفی میدانند که نظام آموزشوپرورش آن به عهده گرفته است .ثمربخشی اين نظام
از يکسو تبديل کردن انسانهای مستعد به انسانهای بالنده ،سالم ،متعادل و رشد يافته اســت
و از سوی ديگر تأمین کنندة نیازهــای نیــروی انســانی جامعــه در بخشهای متفاوت
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فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی است (صافی .)0960 ،سازمانهای دولتی و خصوصی و
محیطی که اين سازمانها در آن به فعالیت مشغولاند ،شديداً تغییر يافتهاند .سازمانها
ناگزيرند برای سازگاری با محیط متغیر و پر از رقابت ،در ساختار خود تجديدنظر کرده و
بدين منظور بايستی در مقابل تغییرات محیط انعطافپذيری بیشتری از خود نشان دهند و
همچنین برای مديريت سرمايههای دانشی خود به روشها و فنون پیچیدهتری نیاز دارند
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(داونپورت)0109 ،0؛ کسب دانش همواره امری ساده نبوده و نیاز به پشتکار و تالش و صرف
هزينههای فراوان دارد و مهمترين دارايیهای سازمانی ،نیروی انسانی ماهر ،متخصص و با
دانش هستند؛ اشتراك دانش ،جلب اعتماد افراد و ايجاد بستر الزم بهمنظور انجام کارهای
مشارکتی و بروز خالقیتها و نوآوری ،ايجاد ارزشافزوده از دانش کسبشده توسط عوامل
سازمان ،چیزی است که از آن به مديريت دانش تعبیر میشود (عیسی زاده .)0969 ،مديريت
دانش در اوايل دهه  0661بهطورجدی وارد مباحث سازمانی گرديد .به اعتقاد هافمن 0و
همکاران ( )0119مديريت دانش فرآيند خلق ،تسهیم ،انتقال و حفظ دانش بهگونهای است
که بتوان آن را به شیوهای اثربخش در سازمان به کار برد .دانشمندان عرصه مديريت نیز
معتقدند تنها مبنا و اساس تشکیل ،حفظ و ارتقاء مزيت رقابتی ،همانا پايگاه دانش سازمان
است (شاه بندرزاده ،محمدی و حسنپور .)0906 ،مديريت دانش يک فرآيند ساختارمند،
برای خلق ،کسب ،تسهیم ،انتقال و بهکارگیری دانش ضمنی و عینی بهعنوان دارايی سازمانی
برای تشويق نوآوری است (کینگ و چونگ .)0110 ،9اسکايرم )0119( 0و رالف)0110( 9
مديريت دانش را مديريت نظاممند و صريح از دانش حیاتی و فرايندهای مرتبط با آن ازجمله
خلق ،جمعآوری ،سازماندهی ،اشاعه ،استفاده و بهرهبرداری میدانند .مديريت دانش نیازمند
تبديل دانش شخصی به دانش سازمانی است که بهطور گسترده در سرتاسر سازمان به
مديريت دانش را شامل هفت مؤلفه میدانند :يافتن ،بهکارگیری ،يادگیری ،تسهیم ،ارزيابی،
ايجاد /نگهداری و حذف دانش (نقل از آتشک و ماه زاده.)0969 ،
سازمانها برای اينکه بتوانند از فرصتهای پیشآمده در محیط پويای کنونی استفاده
کرده و مزيت رقابتی کسب نمايند ،بايد انطباق پذير باشند و منابع دانش را بهصورت اثربخش
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اشتراك گذاشته و بهطور مناسب به کارگرفته میشود .بکوويتز و ويلیامز )0116( 9پیادهسازی

مديريت نمايید .يک مديريت دانش موفق میتواند ظرفیت الزم را برای باال بردن مزيت
1. Davenport
2. Hofman
3. King & Chung
4. Skyrme
5. Ralph
6. Bukowitz & Williams
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رقابتی سازمان ،تمرکز بر مشتری ،بهبود روابط کارکنان ،نوآوری و هزينههای کمتر به وجود
آورد (چنگ و کیل .)0116 ،0مديريت دانش بیان میکند که مهمترين منابع ارزشمند هر
سازمان ،دانش کارکنان آن است .اين تأکید و تمرکز با توجه به شتاب روزافزون تغییرات
در سازمان و در کل جامعه انجام میگیرد (زارعی متین و طاهری)0100 ،؛ تعامل با همکاران
حرفهای ازجمله نمودهای تعامالت اجتماعی است که نقش محوری و مهمی را در سازمانها
ايفا میکند و افراد برای مقابله با چالشهای موجود در دنیای سازمانی خود بايد مهارتهای
اساسی شناختی -اجتماعی نظیر همکاری ،مشارکت ،ارتباط و حل مشکالت بهويژه مشکالت
میان فردی را بیاموزند (امپريسون و فرنسیس.)0100 ،0
صرف برخورداری از دانش حرفهای و دانشاندوزی در سازمانها بهخصوص ،در
سازمان آموزشوپرورش پايانبخش رسالت نیست؛ بلکه انتقال اين دانش در يک شبکه
ارتباطی تجلی و تحقق میيابد (آراسته و جاهد .)0961 ،هاريجه و ديکسون)0110( 9
مهارتهای ارتباطی را آن دسته از مهارتهايی میدانند که بهواسطه آنها افراد میتوانند
درگیر تعاملهای بین فردی و فرايند ارتباط شوند (حسین چاری و فداکار .)0900 ،ارتباط
يکی از رايجترين پويايیهای رفتار سازمانی است؛ اما کمتر بهطور واضح درك شده است.
در عمل ارتباطات اثربخش يکی از شروط الزم دستیابی به راهبردهای سازمانی و مديريت
منابع انسانی است؛ اما متأسفانه هنوز بهعنوان يکی از بزرگترين مشکالت رودرروی
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مديريت نو باقی است (لوتانز)0110 ،0؛ ارتباطات فرايندی حیاتی و پويا در سازمان است.
سازمانی که کارکنان آن با يکديگر ارتباط مؤثر نداشته باشند نمیتوانند توانمندیهای الزم
را برای اجرای وظايف خود کسب کنند و درهرحال انگیزه آنان نیز بهتدريج کاهش پیدا
میکند .زيرا ارتباط خود بستر مناسبی برای مبادله اطالعات ،دانش و تجربیات است
(صائمیان .)0911 ،همانطور که ارتباطات برای انسان حیاتی است ،برای انجام عملیات

1. Chong & Keil
2. Mprrison & Frances
3. Harigie & Dickson
4. Luthans
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سازمانی نیز حیاتی است .بدون ارتباطات ،سازمانی وجود نخواهد داشت (منن و اسچین،0
)0100؛ برای اثربخشی بیشتر ارتباطات ،بايستی به مهارتهای ارتباطی توجـه الزم شـود؛
انديشمندان مديريت ،مهارتهای ارتباطی را به سه مهارت تقسیمبندی کردهاند -0 :مهارت
کالمی  -0مهارت شنود مؤثر  -9مهارت بازخورد (رابینز )0906 ،که اين مهارتها برای
کارکنان آموزشوپرورش نیز بسیار ضروری است؛ ناتوانی در برقراری ارتباط مؤثر و فقدان
مهارتهای ارتباطی کارکنان آموزشوپرورش با همکاران موجب شکست در فرايند
حرفهای میشود .ازاينرو بررسی میزان آشنايی معلمان و کارمندان با مهارتهای ارتباطی
میتواند راهگشای ارتقای مهارتهای ارتباطی آنها باشد که درنهايت باعث کاهش
فرسودگی شغلی و افزايش تعهد شغلی و مسئولیتپذيری نیز میشود (روت و گولد.)0100 ،0
ازجمله مسائلی که امروزه تفکر و تعمق درباره آن مهم به نظر میرسد ،مسئولیت اجتماعی
کارکنان است .مسئولیت اجتماعی بهمثابه جواز اجتماعی ،شکلی از بیمه در برابر خطرهای
پیشبینینشده در سازمان و همچنین نوعی شهرت و منافع عمل میکند (فرناندو.)0111 ،9
ترنر )0110( 0مسئولیت اجتماعی را رفتار اخالقی ،قانونی و نوعدوستانه در محل کار ،بازار
و اجتماعات تعريف میکند که در آن سوددهی جمعی بهعنوان هدفی مهم در نظر گرفته
میشود .سازمانها بهمنظور نیل به توان پاسخگويى اجتماعى در مقابل ذينفعان و ساير افراد
جامعه ،بايد به دغدغههاى جامعه در خصوص محیطزيست ،امـور اجتمـاعى و بشردوسـتانه
اجتماعى مبادرت ورزند (کاستکا و بالزارووا .)0116 ،9احـساس مـسئولیت يکـی از
ويژگـیهـای شخصیتی انسانهاست که عبارت است از قابلیت پذيرش ،پاسخگويی و به
عهـده گـرفتن ،کاری که از کسی درخواست میشود و فرد حق دارد آن را بپذيرد يا نپذيرد
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اهمیـت داده و متناسب با فرهنگسازمانی خود ،به تدوين سیاستهاى مسئولیتپذيرى

1. Manen & Schin
2. Roth & Gold
3. Fernando
4. Turner
5. Castka & Balzarova

5

فصلنامه مطالعات دانششناسی

(کلمبز و بین)0909 ،0؛ سروتو )0606( 0معتقد است که مسئولیتپذيری يک تعهد و الزام
درونی از سوی فرد برای انجام مطلوب کلیة فعالیتهايی است که بـر عهـدة وی گذاشـته
میشود (موسوی دهموردی .)0911 ،بر اساس مفهوم مسئولیتپذيری اجتماعی ،ازآنجايیکه
سازمانها نیز مانند اشخاص حقیقی عضوی از اجتماع به شمار میروند و مانند ساير اعضای
جامعه در برابر محیط پیرامون خود مسئولیت دارند ،ضروری است که عالوه بر بهبود عملکرد
اقتصادی و اجتماعی خود ،ارتقای استانداردهای زندگی اجتماعی افراد جامعه را در دستور
کار خود قرار دهند (آلوچنا)0101 ،9؛ همچنین سازمانها بايد بهمنظور پاسخگويی اجتماعی
در مقابل ذينفعان و ساير افراد جامعه ،به دغدغههای جامعه در خصوص محیطزيست ،امور
اجتماعی و بشردوستی اهمیت دهد و بسته به فرهنگسازمانی خاص خود ،به تدوين
سیاستهای سازمانی مربوط به مسئولیتپذيری اجتماعی مبادرت ورزند (اوبیوس و آالس،0
 .)0116پژوهشهای میر قربانی گنجی ( ،)0900رئیسی ( ،)0960سیدنقوی و همکاران
( )0906نشان داد که بین مديريت دانش و مسئولیتپذيری و مهارتهای ارتباطی رابطه وجود
دارد؛ مطالعه شیبانی و بهشتی فر و ايراننژاد پاريزی ( )0960نیز نشان داد که بین
مسئولیتپذيری کارکنان و مؤلفه قابلیت اعتماد و عملکرد شغلی رابطه مستقیم وجود دارد؛
اما بین وظیفهشناسی و داشتن نظم و انضباط و عملکرد شغلی رابطه وجود ندارد .همچنین
مهارتهای ارتباطی رابطه بین مسئولیتپذيری و مؤلفههای (وظیفهشناسی ،قابلیت اعتماد و
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

داشتن نظم و انضباط) و عملکرد شغلی را تعديل میکند .پاسبانی ( )0960در مطالعهای به
اين نتیجه رسید که :شاخصهای کلیدی موفقیت مديريت دانش ،بر افزايش خالقیت سازمان
تأثیر دارد و همچنین شاخصهای کلیدی موفقیت مديريت دانش ،بر افزايش يادگیری
سازمانی ،توانايی سازمان و اثربخشی سازمانی تأثیر مثبت معناداری دارد .همین نتايج در

1. Kelems & Bin
2. Seroto
3. Aluchna
4. Ubius & Alas
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پژوهشهای پیالر 0101( 0نقل از راب)0109 ،0؛ اويمـت و همـکاران ،)0116( 9بروجنی و
اتقیا ( ،)0969امانی ،خبازی و موسوی ()0961؛ مینگ پی ،)0100( 0چاين )0116( 9به دست
آمده است .پژوهشهای اسکوهی ،موحدمحمدی و رضوانفر ( ،)0969سیدعامری و عرضه
( ،)0960سانتوس و همکاران )0100( 9و هو ( ،)0100اسمیت و میلس )0101( 1و ويچیـان،
ونگوانیچ و بوارن کیتیوونگ )0116( 0نشان داد که :بین مديريت دانش و مهارتهای
ارتباطی رابطه وجود دارد .انجام اين پژوهش از يکسو ضرورت و جايگاه مديريت دانش
کارکنان اداره آموزشوپرورش را مشخص مینمايد .با بررسی نقش مسئولیتپذيری
کارکنان نشان میدهد که چگونه مسئولیتپذيری بر عملکرد سازمانی تأثیر داشته و تقويت
مهارتهای ارتباطی کارکنان نیز میتواند بر اثربخشی سازمان و مسئولیتپذيری کارکنان
تأثیر گذارد .بررسی رابطه مديريت دانش و مسئولیتپذيری کارکنان در شناسايی نیازهای
آموزشی و يادگیری از طريق فرآيند خلق ،تسهیم ،انتقال و حفظ دانش ،تشخیص دانش،
بهکارگیری دانش ،ارزيابی دانش و بازخورد مفید خواهد بود .بهطوریکه میتوان ،با
برنامهريزیهای درست و دقیق ،کارکنان را به کسب دانش ترغیب نمود و با تشکیل و تقويت
کالسهای آموزش ضمن خدمت و بهروز کردن محتواها ،مسئولیتپذيری و مهارتهای
مسئولیتپذيری در رابطه بین مديريت دانش و مهارتهای ارتباطی کارکنان اداره کل
آموزشوپرورش استان فارس است .در اين راستا ،سؤاالت ذيل مطرح و دنبال شدند:
 -0آيا مديريت دانش ،مهارتهای ارتباطی کارکنان را پیشبینی میکند؟
 -0آيا مديريت دانش ،مسئولیتپذيری کارکنان را پیشبینی میکند؟

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

ارتباطی کارکنان را افزايش داد .هدف اصلی از انجام اين پژوهش ،بررسی نقش واسطهای

1. Pillar
2. Robb
3. Ouimet & et al
4. Ming Pi
5. Chin
6. Santos & et al
7. Smith & Mils
8. Wichian, Wongwanich & Bowarnkitiwong
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 -9آيا مسئولیتپذيری با کنترل مديريت دانش ،مهارتهای ارتباطی کارکنان را پیشبینی
میکند؟
 -0آيا مسئولیتپذيری کارکنان نقش واسطهای در ارتباط بین مديريت دانش و مهارتهای
ارتباطی دارد؟
مدل مفهومی پژوهش در شکل  0نشان داده شده است .در اين مدل ،مديريت دانش
بهعنوان متغیر مستقل پنهان دارای متغیرهای آشکار به دست آوردن دانش ،به کار بردن
دانش ،مبادله دانش ،ارزيابی دانش ،ايجاد و تثبیت دانش؛ مسئولیتپذيری کارکنان بهعنوان
متغیر واسطه دارای متغیرهای آشکار قانونی ،اقتصادی ،اخالقی ،نوعدوستانه و مهارتهای
ارتباطی بهعنوان متغیر وابسته دارای متغیرهای آشکار مهارت کالمی ،مهارت شنود و مهارت
بازخورد است.
مديريت دانش
به دست آوردن دانش
به کار بردن دانش
مبادله دانش
ارزيابی دانش
ايجاد و تثبیت دانش

مسئولیتپذيری
قانونی
اقتصادی
اخالقی
نوعدوستانه

مهارتهای ارتباطی
مهارت کالمی
مهارت شنود
مهارت بازخورد

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش
روش اين پژوهش ،توصیفی و از نوع همبستگی و ازنظر اهداف ،کاربردی است؛ ضمن اينکه
اين رابطه بهصورت تحلیل مسیر و در قالب مدل معادله ساختاری بررسی شده است؛ جامعه
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

آماری پژوهش ،شامل تمامی کارکنان اداره آموزشوپرورش استان فارس در سال تحصیلی
 0969-69بود ( 9011نفر) .حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران مشخص شد ( 001نفر) و با
استفاده از روش نمونهگیری خوشهای مرحلهای ،بهطور تصادفی بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
برای جمعآوری اطالعات از سه پرسشنامه استفاده شد -0 :پرسشنامه مديريت دانش
بوکوتیرو ويلیامز ( )0666که دارای  99عبارت است؛ از نوع لیکرت و طیف  9گزينهای
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شامل :خیلی کم ،کم ،متوسط ،زياد ،خیلی زياد است؛ بیشترين نمره  90و کمترين نمره 09
است؛ ضريب پايايی اين پرسشنامه از طريق روش آلفای کرونباخ  1/10به دست آمد-0 .
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون جی .ای ( )0661شامل  00ماده است؛ از نوع لیکرت
و طیف  9گزينهای شامل :کامالً مخالفم ،تا حدودی مخالفم ،مطمئن نیستم ،تا حدودی
موافقم ،کامالً موافقم است؛ حداقل امتیاز در هر آيتم  9و حداکثر آن  91است .ضريب آلفای
کرونباخ  1/00به دست آمد -9 .پرسشنامه مسئولیتپذيری مارنات ( :)0661اين پرسشنامه
 99سؤالی است؛ طیف مورداستفاده در اين پرسشنامه  9درجهای لیکرت است؛ که با خیلی
کم 0 :کم ،0 :متوسط ،9 :زياد ،0 :خیلی زياد 9 :نمرهگذاری میشوند .حداقل امتیاز در هر
آيتم  00و حداکثر آن  06است .ضريب آلفای کرونباخ  1/11به دست آمد.
پس از هماهنگی با مسئوالن اداره آموزشوپرورش استان فارس ،در برخی از ادارات،
بهطور حضوری و در برخی ديگر ،از طريق اتوماسیون اداری ،پس از بیان اهداف پژوهش و
ارائه توضیحات الزم ،پرسشنامه بین کارکنان اداره آموزشوپرورش استان فارس توزيع و
پس از تکمیل جمعآوری گرديد .در تحلیل اطالعات از نرمافزارهای آماری  SPSS16و
 LISRELاستفاده شد .با استفاده از اطالعات خام واردشده در نرمافزار، SPSS16
رگرسیون چند متغیره انجام شد و در نرمافزار  LISRELبا استفاده از ماتريس همبستگی،
برازش مدل موردبررسی قرار گرفت.
بررسی ضرايب همبستگی بین متغیرهای آشکار سه متغیر پنهان مديريت دانش،
مهارتهای ارتباطی و مسئولیتپذيری نشان داد که بین متغیرهای مديريت دانش و
مسئولیتپذيری ،بین متغیرهای مديريت دانش و مهارتهای ارتباطی؛ همچنین متغیرهای
ضرايب همبستگی بین متغیرهای پژوهش و ابعاد آنها را نشان میدهند.
جدول  .1ماتریس همبستگی مرتبه صفر متغیرهای مدل پژوهش
متغیرها

1

مدیریت دانش

---

2

مسئولیتپذیری

*0/22

---

مهارتهای ارتباطی

*0/72

*0/38

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

مسئولیتپذيری و مهارتهای ارتباطی رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .جداول ذيل
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جدول  .2ماتریس همبستگی ابعاد مدیریت دانش و مسئولیتپذیری
ابعاد مسئولیتپذيری
اخالقی
مديريتدانش

R
1/01

R2
1/90

قانونی
P
1/10

R
1/19

R2
1/91

نوعدوستانه
P
1/10

R
1/99

R2
1/00

اقتصادی
P
1/19

R
1/90

R2
1/90

P
1/19

جدول  .8ماتریس همبستگی مدیریت دانش و ابعاد مهارتهای ارتباطی
ابعاد مهارتهای ارتباطی
مهارت بازخورد
مديريت دانش

R
1/10

R2
1/91

مهارت کالمی
P
1/19

R
1/99

R2
1/00

مهارت شنود
P
1/19

R2
1/00

R
1/99

P
1/19

جدول  .4ماتریس همبستگی مسئولیتپذیری و ابعاد مهارتهای ارتباطی
ابعاد مهارتهای ارتباطی
مهارت بازخورد
مسئولیتپذیری

R
0/38

R2
0/28

P
0/01

مهارت کالمی
R
0/34

R2
0/21

مهارت شنود
P
0/01

R
0/28

R2
0/22

P
0/01

ضرايب ارائهشده در جداول فوق نشاندهنده ارتباط بین متغیرهای مستقل ،واسطهای و
وابسته مدل هستند که شرط الزم را برای تحلیل مسیر تأمین مینمايند .برای بررسی ارتباطات
موجود در مدل پیشنهادی تحقیق از رگرسیون چند متغیره به روش متوالی همزمان و بر اساس
مدل بارون و کنی 0استفاده شد و برای بررسی مسیرهای موجود در مدل مراحل زير اجرا شد:
 -0آيا مديريت دانش ،مهارتهای ارتباطی کارکنان را پیشبینی میکند؟
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

در اين مرحله متغیر مديريت دانش بهعنوان متغیر برونزا و متغیر مهارتهای ارتباطی
کارکنان بهعنوان متغیر درونزا در نظر گرفته شدند .بر اين اساس مديريت دانش کارکنان
رابطه مثبت و معناداری ( )p>1/19 ،β =1/09با مهارتهای ارتباطی آنها دارد .در متغیر
مديريت دانش ،ابعاد به کار بردن دانش ( ،)1/69مبادله دانش ( ،)1/69ايجاد و تثبیت دانش
( ،)1/61به دست آوردن دانش ( ،)1/00و ارزيابی دانش ( )1/10به ترتیب دارای بیشترين تا

1. Baron & Keni
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کمترين بار عاملی هستند .در مهارتهای ارتباطی ،ابعاد مهارت بازخورد ( ،)1/06مهارت
کالمی ( )1/09و مهارت شنود ( )1/11به ترتیب دارای بیشترين تا کمترين بار عاملی هستند.
 -0آيا مديريت دانش ،مسئولیتپذيری کارکنان را پیشبینی میکند؟
در اين مرحله متغیر مديريت دانش بهعنوان متغیر برونزا و مسئولیتپذيری کارکنان
بهعنوان متغیر واسطهای در نظر گرفته شدند .بر اين اساس مديريت دانش کارکنان رابطه
مثبت و معناداری ( )p>1/19 ،β =1/00با مسئولیتپذيری آنان دارد .در متغیر مديريت
دانش ،ابعاد به کار بردن دانش ( ،)1/61به دست آوردن دانش ( ،)1/69ارزيابی دانش
( ،)1/69مبادله دانش ( ،)1/06ايجاد و تثبیت دانش ( )1/01به ترتیب دارای بیشترين تا
کمترين بار عاملی هستند .در متغیر مسئولیتپذيری ،ابعاد اخالقی ( ،)1/69قانونی (،)1/60
نوعدوستانه ( )1/61و اقتصادی ( )1/09به ترتیب دارای بیشترين تا کمترين بار عاملی هستند.
 -9آيا مسئولیتپذيری با کنترل مديريت دانش ،مهارتهای ارتباطی کارکنان را پیشبینی
میکند؟
در اين مرحله متغیر برونزا مديريت دانش و متغیر واسطهای مسئولیتپذيری بهعنوان
متغیر برونزا و متغیر مهارتهای ارتباطی کارکنان بهعنوان درونزا در نظر گرفته شدند؛ تا
تأثیر مستقیم متغیر واسطه و همچنین برونزا بر متغیر مهارتهای ارتباطی کارکنان به دست
آيد .بر اين اساس مديريت دانش کارکنان رابطه مثبت و معناداری ( )p>1/19 ،β =1/90با
مهارتهای ارتباطی کارکنان دارد .همچنین کنترل متغیرهای برونزا نشان داد که
مسئولیتپذيری کارکنان نیز رابطه مثبت و معناداری ( )p>1/19 ،β =1/91با مهارتهای
ارتباطی کارکنان دارند .در متغیر مديريت دانش ،ابعاد به کار بردن دانش ( ،)1/61به دست
( )1/01به ترتیب دارای بیشترين تا کمترين بار عاملی هستند .در متغیر مهارتهای ارتباطی
کارکنان ،ابعاد مهارت بازخورد ( ،)1/06مهارت کالمی ( )1/09و مهارت شنود ( )1/11به
ترتیب دارای بیشترين تا کمترين بار عاملی هستند.

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

آوردن دانش ( ،)1/69ارزيابی دانش ( ،)1/69مبادله دانش ( ،)1/06ايجاد و تثبیت دانش
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 -0آيا مسئولیتپذيری کارکنان نقش واسطهای در ارتباط بین مديريت دانش و مهارتهای
ارتباطی دارد؟
با بررسی و مقايسه میزان ضرايب رگرسیون از مرحله اول تا مرحله سوم نتايج زير به دست
آمد :ضريب رگرسیون رابطه مديريت دانش کارکنان با متغیر درونزا مهارتهای ارتباطی
کارکنان 1/99 ،بوده که اين ضريب در حالت تأثیر مستقیم به  1/90کاهش يافته است که
نشاندهنده نقش واسطهگری معنیدار متغیرهای مسئولیتپذيری کارکنان در ارتباط بین
متغیر برونزا مديريت دانش کارکنان با متغیر درونزا مهارتهای ارتباطی کارکنان است .با
حذف مسیرهای غیر معنیدار مدل نهايی بهصورت شکل ( )0به دست آمده است.
12
0/85

اخالقی

0/95

اقتصادی

مسئولیتپذیری
40

به دست آوردن دانش

14

به کار بردن دانش
18

10

مبادله دانش

0/96

4

قانونی

0/90

0/83

0/89

0/93

نوع دوستانه
مدیریت دانش
کارکنان

0/21

0/32

ارزیابی دانش

0/83

مهارتهایارتباطی

0/89
0/77

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69
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12
11

0/97

0/87

ایجاد و تثبیت دانش

0/94

18

کالمی
بازخورد
شنود

21
14
10

Chi-square=421245, df=120,P-Value=0/00001,RMSEA=0/03971
شکل  .2مدل معادله ساختاری مدیریت دانش ،مسئولیتپذیری و مهارتهای ارتباطی کارکنان
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برای تعیین برازش مدل ،با استفاده از نرمافزار  LISRELمقادير مختلف برازش محاسبه
شد .با توجه به باال بودن شاخصهای :برازش هنجار شده ،1/60 =0برازش تطبیقی،1/60=0
برازش افزايش ،1/06 =9نیکويی برازش 1/69 =0و نیز پايین بودن شاخص خطای مجذور
میانگین ريشه استانداردشده ،1/190 =9مدل مذکور از برازش مناسبی برخوردار است .برای
محاسبه میزان واسطهگری مسئولیتپذيری کارکنان ،از فرمول بارون و کنی استفاده شد .در
اين روش مجموع اثرات غیرمستقیم بر مجموع کل اثرات تقسیم میشود .بر اين اساس ،سهم
واسطهگری مسئولیتپذيری کارکنان ( )1/09است .با استفاده از فرمول سابل ،9سطح
معناداری متغیر واسطه مسئولیتپذيری کارکنان در سطوح  1/19و  1/10سنجیده شده که در
سطح  1/19معنیدار به دست آمده است.

بحث و نتیجهگیری
اين پژوهش بهمنظور بررسی نقش واسطهای مسئولیتپذيری در رابطه بین مديريت دانش و
مهارتهای ارتباطی کارکنان اداره آموزشوپرورش استان فارس انجام گرفت .در مرحله
اول مشخص گرديد که :مديريت دانش پیشبینی کننده مثبت و معنادار مهارتهای ارتباطی
کارکنان است؛ اين يافته با نتايج پژوهشهای اسکوهی ،موحدمحمدی ،رضوانفر (،)0969
( ،)0101ويچیـان ،ونگوانیچ ،بوارن کیتیوونگ ( ،)0116پاسبانی ( ،)0960پیالر (،)0101
شیبانی ،بهشتی فر و ايراننژاد پاريزی ( )0960همراستا است؛ سـازمان آموزشـی هنگامـی
موفـق اسـت کـه در آن افـراد بهخوبی بـا همديگـر ارتبـاط برقـرار نمـوده و بـه شـکل
مؤثـری در جهـت رسـیدن بـه هـدف مشـترك همـکاری کننـد و ايـن هماهنگـی و تالش

سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

سیدعامری ،عرضه ( ،)0960سانتوس و همکاران ،)0100( 1هو ( ،)0100اسمیت و میلس

جـز در برقـراری يـک نظـام ارتباطی مناسـب امکانپذير نخواهـد بود و اين میسـر نمیشود
1. NFI
2. CFI
3. IFI
4. GFI
5. SRMR
6. Soble test
7. Santos & et al
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مگر بـا بهکارگیری مهارتهای مؤثـر ارتباطـی بنابرايـن میتوان نتیجـه گرفت که :برقراری
سیسـتم ارتباطی مناسـب در مراکز آموزشـی نخسـتین و مهمترين گام هر يک از کارکنان
است و ضـروری اسـت کـه کارکنان ،در مهارتهای ارتباطـی خود مدنظر داشـته و در
جهـت افزايـش مهارتهای ارتباطـی گام بردارنـد و تأکید میشود کـه در هنـگام جـذب
کارکنان در ايـن خصـوص سـنجش الزم بهعملآمده و موردتوجه قـرار گیرد .از طرفی
ديگر ،مديريت دانش شامل يک سری استراتژی و راهکار برای شناسايی ،ايجاد ،نمايندگی،
پخش و تطبیق بینشها و تجارب در سازمان است .سازمانهای دولتی و خصوصی و محیطی
که اين سازمانها در آن به فعالیت مشغولاند ،شديداً تغییر يافتهاند .سازمانها ناگزيرند برای
سازگاری با محیط متغیر و پر از رقابت ،در ساختار خود تجديدنظر کرده و بدين منظور
بايستی در مقابل تغییرات محیط انعطافپذيری بیشتری از خود نشان دهند و همچنین برای
مديريت سرمايههای دانشی خود به روشها و فنون پیچیدهتری نیاز دارند؛ بنابراين ،به کار
بردن دانش ،مبادله دانش ،ايجاد و تثبیت دانش ،به دست آوردن دانش و ارزيابی دانش از
ضرورتهای موردتوجه در سازمانها ،بهخصوص محیطهای فرهنگی و آموزشی مثل
سازمان آموزشوپرورش است که مسلماً در تقويت و بهبود مهارتهای ارتباطی کارکنان
(مهارت کالمی ،مهارت شنود و مهارت بازخورد) کامالً مؤثر است.
در مرحله دوم مشخص گرديد که :مديريت دانش پیشبینی کننده مثبت و معنادار
مسئولیتپذيری کارکنان است؛ اين يافته با نتايج پژوهشهای پیالر ( ،)0101اويمـت و
همـکاران ( ،)0116بروجنی ،اتقیا ( ،)0969امانی ،خبازی و موسوی ( ،)0961مینگ پی
سال سوم ،شماره  ،01بهار 69

( ،)0100چاين ( ،)0116پاسبانی ( ،)0960شیبانی ،بهشتی فر و ايراننژاد پاريزی ()0960
همراستا است؛ هرچه حس مسئولیتپذيری در مديران و کارکنان باالتر باشد احساس امنیت
افزايش پیدا کرده و امکان شکلگیری همافزايی 0در سازمان بیشتر شده ،پیشرفت بیشتری
حاصل میشود و احتمال نیل به هدف در سازمان فزونی میيابد؛ هر چه میزان شايستگی
مسئولیتپذيری اجتماعی در سازمان باالتر باشد پیوند و اتصال بین کارکنان با هم و با مديران
1. synergy
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افزايش پیدا کرده و زمینههای استحکام بیشتر را فراهم میآورد .از طرف ديگر ،مديريت
دانش ،فرايند کشف ،کسب ،توسعه و ايجاد ،نگهداری ،ارزيابی و بهکارگیری دانايی مناسب
در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است که از طريق ايجاد پیوند میان منابع انسانی،
فناوری اطالعات و ارتباطات و ايجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی
صورت پذيرد؛ و میتواند پیشبینی کننده قدرتمندی در جهت مسئولیتپذيری کارکنان
(اخالقی ،قانونی ،نوعدوستانه و اقتصادی) باشد؛ درنهايت میتوان گفت که مسئولیتپذيری
اجتماعی از نگاه وبر يک خصیصه اخالقی است که معطوف به اهداف جمعی است تا فردی.
لذا بهزعم او داشتن رفتار مسئوالنه در قبال ديگران و توجه به مبانی ارزشهای جمعی در
جامعه نوين که در آن کنشها هرچه بیشتر عقالنی و معطوف به اهداف شخصی شده است،
بیش از هر زمان ديگر ضرورت دارد.

در مرحله سوم مشخص گرديد که مسئولیتپذيری پیشبینی کننده مثبت و معنادار
مهارتهای ارتباطی است؛ ضمن اينکه ،مديريت دانش کارکنان نیز بهطور مستقیم و با واسطه
مسئولیتپذيری پیشبینی کننده مثبت و معنادار مهارتهای ارتباطی است؛ اين يافته با نتايج
پژوهشهای میر قربانی گنجی ()0900؛ رئیسی ()0960؛ سیدنقوی و همکاران (،)0906
پاسبانی ( ،)0960پیالر ( ،)0101اويمـت و همـکاران ( ،)0116اسمیت و میلس (،)0101
ويچیـان ،ونگوانیچ ،بوارن کیتیوونگ ( ،)0116شیبانی ،بهشتی فر و ايراننژاد پاريزی ()0960
همراستا است؛ يکـی از مسائل اساسـی در هر نظام آموزشـی ،تعاملها و ارتباطهای بیـن
هیأت کارکنان است .نظـام آموزشـی ،يـک سـازمان بهتماممعنا ،انسـانی اسـت و همـه ابعـاد
وجـودی آن ،از انسـان و بـا انسـان و بـرای انسانهاست و بـه همین خاطـر ،مهـارت ،در
مشکل روبرو میشود که فرآيند ،دچار مشکل يا مسئله شود اثربخشی ارتباطات میان اجزاء
با توجه به يافتههای محققان بر اساس میزان تحقق دو هدف عملگرايانه و خشنودی از کنش
ارتباطی تعیین میشود .در بعد عملگرايانه اثربخشی ارتباطات متوجه دستاورد و موفقیت
ارتباط در رسیدن به اهداف و خواستههای ارتباط گیرنده است .يک کارمند بهمنظور توانايی
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روابط انسـانی بسیار مهم است ،ارتباطات بهعنوان يک فرآيند يا يک جريان است و زمانی با
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در برقراری ارتباطات مؤثر ،به مهارتهای ارتباطی نیاز دارد؛ مسئولیتپذيری اجتماعی نیز
میتواند فاصله اجتماعی کارکنان يک سازمان را با افراد ديگر آن جامعه تعیین کند؛ رشد و
پیشرفت هر جامعهای درگرو انسانهای مسئولیتپذير است؛ اهتمام افراد نسبت به اداره و
مديريت امور و واکنش مسئوالنه نسبت به پديدههای پیرامون خويش ،رشد اخالقی و انسانی
و تقويت مهارتهای ارتباطی را در بر خواهد داشت و همچنین به لحاظ افزايش رفاه
اجتماعی و تسکین روانی افراد جامعه فوقالعاده تأثیرگذار خواهد بود؛ مديريت دانش
کارکنان نیز میتواند پیشبینی کننده مسئولیتپذيری و مهارتهای ارتباطی آنها باشد.

پیشنهادها
برای برنامهريزی و تحقق بخشیدن به اصول اساسی مسئولیتپذيری و مهارتهای ارتباطی
کارکنان ،میبايست دانش آنها افزايش يابد و شرايط بهکارگیری و ارزيابی دانش نیز فراهم
شود؛ با توجه به اين اصالحات و برنامهريزیهای دقیق و کاربردی هست که مهارتهای
ارتباطی کالمی ،شنود و بازخورد بهینه میشود و ابعاد اخالقی ،قانونی ،نوعدوستانه و
اقتصادی مسئولیتپذيری تحقق میيابد .ضرورت دارد که در سازمانهای آموزشوپرورش،
برای شکوفايی بیشتر و يادگیری مهارتهای ارتباطی ،به جايگاه مطالعه و کتابخانه
آموزشگاهی و آموزشهای ضمن خدمت ،اهمیت بیشتری داده شود؛ بهطوریکه باوجوداين
کتابخانهها و استفاده کارکنان از کتابهای مهارتهای اساسی زندگی چون مهارتهای
ارتباطی و مسئولیتپذيری ،آنها ،توانمندتر و مسئولیتپذيرتر خواهند شد.
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