رابطه ساختاری بین جو تیمی ،رهبری توانمندساز و نگرش نسبت
به تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش
فرخنده احمدی ،1محمدعلی

نادی2

مطالعات دانششناسی
سال پنجم ،شماره  ،02پاییز  ،98ص  1تا 11
تاریخ دریافت98/28/21 :
تاریخ پذیرش98/29/11 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه ساختاری بین جو تیمی ،رهبری توانمندساز و نگرش نسبت به تسهیم دانش
با رفتار تسهیم دانش بود .رو ش پژوهش همبستگی و جامعه آماری آن را کلیه دبیران زن شاغل در دوره
پیشدانشگاهی دبیرستانهای دخترانه نواحی ششگانه آموزشوپرورش شهر اصفهان تشکیل میدادند که بر
اساس جدول کرجسی و مورگان ( 189 )1992نفر به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای از بین آنها انتخاب
شدند .بهمنظور گرداوری دادهها از پرسشنامههای جو گروهی باک و همکاران ( ،)0222رهبری توانمندساز
آرنولد و همکاران ( ،)0222رفتار تسهیم دانش هسو و همکاران ( )0229و نگرش نسبت به تسهیم دانش باک
و همکاران ( )0222استفاده گردید .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از بسته نرمافزار آماری در علوم اجتماعی
نسخه  00و نرمافزار حداقل مربعات جزئی ( )smartPLSانجام شد .یافتهها نشان داد که جو گروهی بر رفتار
تسهیم دانش بهطور مستقیم اثر دارد ولی بهطور غیرمستقیم و بهواسطه نگرش به تسهیم دانش بر تسهیم دانش
تأثیر نداشت .همچنین رهبری توانمند ساز بهطور مستقیم بر رفتار تسهیم دانش تأثیر داشت ولی بهواسطه
نگرش به تسهیم دانش بر رفتار تسهیم دانش اثر نداشت ،هرچند رهبری توانمندساز بر نگرش به تسهیم دانش
اثر مستقیم داشت ( .)P>2/221بعالوه مدل ساختاری روابط بین جو تیمی ،رهبری توانمندساز و نگرش نسبت
به تسهیم دانش بهعنوان پیشایند بر رفتار تسهیم دانش از پایایی ترکیبی باالیی برخوردار بود.

واژههای کلیدی :جو تیمی ،رفتار تسهیم دانش ،رهبری توانمندساز ،نگرش نسبت به تسهیم دانش

 .1کارشناس ارشد مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
 .0دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان ،ایران.
mnadi@khuisf.ac.ir

فصلنامه مطالعات دانششناسی

مقدمه
در محیط کسبوکار کنونی دانش بهعنوان یک قابلیت کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی
پایدار در سازمانها مطرح است (کارگر شورکی و همکاران .)1192 ،ازآنجاکه سازمانها
نیاز دارند کارایی خود را بهبود بخشند (آرپاکی ،)0219 ،1سازمانهایی دارای این قابلیت
هستند که بتوانند دانش را از فردی به فرد دیگر و درنتیجه از یک واحد سازمانی به واحد
دیگر انتقال دهند (هانسن .)0220 ،0سازمانهای آموزشی که وظیفه خطیر تعلیم و تربیت
افراد جامعه را عهدهدار هستند ،محصول آن نیروی انسانی تربیتیافته موردنیاز جامعه و
سایر سازمانها است و ازآنجاکه در مقایسه با سایر سازمانها ،بهکارگیری تسهیم دانش باید
با جدیت بیشتری موردتوجه قرار گیرد فرایند تسهیم دانش اهمیت مییابد (نصیریان ثمرین
و ستاری .)1191 ،تسهیم دانش فرآیندی است که افراد بهعنوان همکار به همدیگر در راستای
تحقق هدفهای مشترک و بهمنظور رشد روح جمعی کمک میکنند (مرتضوی و منیریان،
 .)1191وقتی فردی دانش خود را تسهیم میکند به این معنی است که آن فرد ،شخص
دیگری را با استفاده از دانش ،بینش و افکار خود راهنمایی میکند تا او موقعیت خود را بهتر
ببیند .بهعالوه فردی که دانش خود را تسهیم میکند باید از هدف دانش تسهیم شده ،کاربرد
آن و همچنین از نیازها و شکافهای اطالعاتی فرد گیرنده دانش اطالع داشته باشد
(هولوپانین و همکاران .)0219 ،1ازنظر فوى )0222(1رفتار تسهیم دانش ایجاد سهولت در
یادگیرى از طریق به اشتراکگذاری دانش براى رســیدن به ایدهها ،محصوالت و فرایندهای
قابلاستفاده (لیندسی )0222 ،2و کلیه فعالیتهای مربوط به انتقال یا توزیع دانش از یک فرد
یا سازمان به فرد ،گروه یا سازمان دیگراست (ایسو ماتئو و همکاران .)0219 ،2رفتار تسهیم
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مدیریت سازمانها بیان شده است (سالونکه و همکاران .)0219 ،1به نظر مناسبترین معیار
برای ارتقای به اشتراکگذاری دانش ،استراتژیهای نرمی است که مبتنی بر جو و نقش
رهبری واحد خاص سازمانی است(هالشگر و همکاران0229 ،0؛ سریواستاوا و بارتول،1
 .)0222تـصورات ،احـساسات و ارزشهای کارکنـان در محیط کارشان که احساس تعهد
نسبت بـه گروه ،حـﺲ اعتمـاد و تعلـق ،اعتمادبهنفﺲ و وفاداری را نیز شامل میشود و تحت
تأثیر عوامل مختلفـی ماننـد فضای فیزیکی ،قوانین سازمانی حاکم و ویژگیهای افـراد در
محـیط کـار قـرار میگیرد جو گروهی است (آلیﺲ )0222 ،1و فقط بر رویکرد فرد در مورد
به اشتراکگذاری دانش تأثیر نمیگذارد ،بلکه رفتار به اشتراکگذاری دانش واقعی را نیز
تسهیل میکند (تقی زاده و ضیائی حاجی پیرلو .)1190 ،جو گروهی به شکل بارزی بر
ادراک فردی /باورهای هنجاری و کاربرد فناوری تأثیر میگذارند .به همین دلیل جو مطلوب
تیمی میتواند محیطی را خلق کند که در آن به اشتراکگذاری دانش ترغیب شود (لیانگ
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و همکاران .)0212 ،در بین رفتارهای رهبری ،رفتارهای توانمندساز رهبر بهطور
قابلمالحظهای بر استقالل کارکنان ،اشتراکگذاری داوطلبانه و خودآگاه دانش مؤثر بوده
است و استقالل باالی کارکنان را رقم زده است (بنیﺲ و تاونسند .)1999 ،2در توانمندسازی
کارکنان عواملی چون انگیزش درونی ،ادراک و تعهد ،ساختار شغل ،انتقال قدرت یا اختیار
و تسهیم منابع و اطالعات به کار رفته است (رابینز .)0221 ،9بنابراین ،توانمندسازی بهعنوان
تسهیلکننده رفتار (تقی زاده و ضیائی حاجی پیرلو )1190 ،و شامل روشهایی است که
قابلیت کارکنان را در جهت بهرهوری سازمان و نیروی انسانی توسعه میدهند؛ بنابراین نقش
سازمان ایجاد زمینه برای اقدامات توانمندساز است (مظفری و همکاران .)1188 ،اگرچه
این کاری نیست که مدیران باید برای کارکنان انجام دهند اما مـــدیران میتوانند بستر و
1. Salunke et al.
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فرصتهای الزم برای توانمندتر شدن کارکنان را فراهم آورند (کنگر و کانونگو.)1998 ،1
بر این اساس امروزه مفهوم توانمندسازی محدود به اعطای قدرت و تفویض اختیار به
کارکنان نیست بلکه فرآیندی است که بهموجب آن کارکنان با فراگیری دانش ،مهارت و
انگیزه قادر به بهبود عملکرد خود هستند(سوگه.)0229 ،0
در توانمندسازی ساختار سازمانی ،مدیران قادر به افزایش خودکارآمدی کارکنان
سازمان و کنترل بر محیط کاری خود هستند (آرنولد 1و همکاران .)0222 ،اعضای سازمان
با دیدن رفتار عادالنه مدیر سازمان ،انگیزه کافی برای به اشتراکگذاری دانش خواهند
داشت که میتواند در افزایش رفتار تسهیم دانش آنان نیز مؤثر واقع گردد .او میتواند دانش
خود را به نشانه حمایت از تسهیم دانش به اشتراک بگذارد .با علم به اینکه اعضای گروه
انتظار دارند تا رهبر با آنها در مشارکت ایدهها و اطالعاتشان منصفانه رفتار کنند ،با احتمال
بیشتری ترغیب میشوند تا دادههای منحصربهفرد خودشان را با دیگران به اشتراک بگذارند
(سیرویستاوا و بارتول.)0222 ،
فول وود 1و همکاران ( )0211معتقدند که در محیطهای آموزشی تسهیم دانش بین
افراد چندان اتفاق نمیافتد ،زیرا فرهنگ دانشی اغلب آنها ماهیتاً فردگراست .هسو و
همکاران ( )0229بیان داشتند که بزرگترین چالش در به اشتراکگذاری دانش ،تمایل
(رویکرد) فرد است .پژوهشگران مختلف معتقدند که نگرشهای مثبت یا منفی افراد بر
رفتار تسهیم دانش آنان نقش دارد(تانوس 2و همکاران0211 ،؛ هوف2و همکاران0210 ،؛
بهنک0212 ،9؛ صبا و همکاران0210 ،؛ یانگ .)0228 ،8درواقع نگرش مثبت زمینهساز بروز
و ظهور رفتار تسهیم دانش خواهد شد (سلیمی و همکاران )1190 ،و باعﺚ ایجاد فرصتهای
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کند .از طرفی ،اگر دانش نهفته در ذهن افراد نتواند بهطور مؤثری با دیگران تسهیم شود
بهتدریج در ذهن فرد کمرنگ شده و کارایی خود را از دست میدهد .بهعبارتدیگر نگرش
تعیینکننده نیت رفتاری است که آن نیز بهنوبه خود تعیینکنندهی رفتار است (پور و
مرتضوی .)1190 ،هسو و همکاران )0229( 1دریافتند که ارتباطات اجتماعی مبتنی بر اعتماد،
تأثیری برجسته بر رویکرد فردی در مورد به اشتراکگذاری دانش دارند و گروههای
نوآوری بر یادگیری ،جریانهای آزاد اطالعات و ریسکپذیری منطقی تأکید دارند (باک
و همکاران)0222 ،؛ بنابراین این انتظار میرود که جو گروهی فقط بر رویکرد فرد در مورد
به اشتراکگذاری دانش تأثیر نگذارد ،بلکه رفتار به اشتراکگذاری دانش واقعی را نیز
تسهیل میکند.
مطالعات رهبری و مدیریت نشان میدهند که پرداختن به توانمندسازی کارکنان جزء
اصلی اثربخشی مدیریت است .بنابراین ،توانمندسازی بهعنوان تسهیل رفتار انگیزاننده
تعریف شده است (تقی زاده و ضیائی حاجی پیرلو.)1190 ،
با علم به اینکه اعضای گروه انتظار دارند تا رهبر با آنها در مشارکت ایدهها و اطالعاتشان
منصفانه رفتار کند ،با احتمال بیشتری ترغیب میشوند تا اطالعات منحصربهفردشان را با
دیگران به اشتراک بگذارند (سیرویستاوا و بارتول .)0222 ،فول وود و همکاران ()0211
معتقدند که این تسهیم دانش سازمانی بهعنوان عامل اساسی در رشد و پیشرفت فردی و
سازمانی ،تحت تأثیر عوامل فردی و روانشناختی مختلفی ازجمله نگرش افراد به تسهیم
دانش است .درواقع نگرشها زمینهساز بروز و ظهور رفتارها ازجمله رفتار تسهیم دانش
خواهد بود (سلیمی و همکاران.)1190 ،
و شیوههای به اشتراکگذاری دانش در کتابخانههای آستان قدس رضوی نشان داد که
بهطورکلی وضعیت زیرساختی اشتراک دانش در کتابخانهها به نسبت مناسب است .همچنین
در رابطه با عوامل مشوق و بازدارنده اشتراک دانش ،یافتههای پژوهش نشان داد که از میان
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عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر اشتراک دانش ،نبود زمان و وقت کافی برای شرکت در
فعالیتهای اشتراک دانش بهعنوان عامل بازدارنده و کسب دانش ،ایجاد ارتباط و کسب
وجه اجتماعی ،احساس مسئولیت ،اعتماد بین کتابداران و اعتماد سازمانی بهعنوان عوامل
مشوق اشتراک دانش شناخته شدند .سلیمانی ( )1189نشان داد که فعالیت تیمی در بین
گروههای آموزشی دانشگاه ،در رابطه با اعتماد ،صراحت ،احترام ،اهمیت دادن ،همکاری،
پاداش و قدردانی پرمحتوا و نفوذ ،اختیار و همبستگی کاری گروه در وضعیت نامناسبی قرار
دارد .پژوهش ابوالقاسمی و همکاران ( )1192که بررسی نقش مکانیسمهای توانمندساز
سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بوده
است نشان داد ،رابطه بین مکانیسمهای توانمندساز سازمانی ،فناوری اطالعات و
فرهنگسازمانی با فرآیندهای مدیریت دانش مثبت و معناداراست و از میان این سه مکانیسم،
فناوری اطالعات و فرهنگسازمانی به ترتیب بیشترین سهم را در استقرار فرآیندهای
مدیریت دانش داشتهاند .هادی زاده و همکاران ( )1191در پژوهش خود اثر جو گروهی و
رهبری توانمندساز را بر رفتار تسهیم دانش افراد موردبررسی قرار دادند .بر این اساس مدلی
برای تسهیم دانش ارائه که یافتهها نشان داد که جو گروهی و رهبری توانمندساز بهواسطه
نگرش ،رفتار تسهیم دانش افراد را تحت تأثیر قرار میدهند و همچنین جو گروهی بهطور
مستقیم نیز رفتار تسهیم دانش افراد را تحت تأثیر قرار میدهد .علیپوردرویشی ( )1191مدل
عوامل مؤثر بر تسهیم دانش گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی را ارائه نمود و دریافت
که اعتماد به مدیریت از طریق مستندسازی دانش بر تسهیم دانش درون و مابین گروهی تأثیر
دارد .توانمندیهای تکنولوژیک و ادراک حمایت سازمانی از عوامل مؤثر بر تسهیم دانش
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مابین گروهی بودهاند .همچنین روشهای انگیزشی مادی و غیرمادی بر تسهیم دانش
درونگروهی تأثیر داشتهاند .علیپور درویشی و دولتآبادی ( )1191به ارائه مدل عوامل مؤثر
بر قصد تسهیم دانش پزشکان بر اساس تئوری رفتار برنامهریزیشده در بیمارستانهای
آموزشی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی پرداختند و دریافتند که تأثیر نگرش بر قصد
تسهیم دانش ،معنادار و مثبت است؛ اما تأثیر هنجارهای ذهنی و کنترل رفتار درک شده بر
قصد تسهیم دانش تأیید نشد .تأثیر هنجارهای ذهنی بر نگرش مثبت و معنادار ارزیابی شد و
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درنتیجه هنجارهای ذهنی بهطور غیرمستقیم با میانجیگری نگرش برقصد تسهیم دانش تأثیر
دارند .پور و مرتضوی ( )1190در پژوهشی با هدف بررسی نقش عوامل سهگانه اعتماد،
روابط متقابل بین فردی و توانمندی مدیر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم دانش پرستاران
نیز نشان دادند که عوامل سهگانه بر تغییرات رفتار مبتنی بر تسهیم دانش بهطور معنیدار اثر
میگذارد و نگرش نسبت به تسهیم دانش نیز متغیر میانجی است .سلیمی و همکاران ()1191
به مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی روانشناختی و بلوغ رفتار تسهیم دانش دانشجویان
دکتری دانشگاه شیراز پرداختند و دریافتند که بین توانمندسازی روانشناختی و رفتار تسهیم
دانش و بین توانمندسازی روانشناختی و نگرش به تسهیم دانش در دانشجویان دکتری
دانشگاه شیراز رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .کشاورزی و همکاران ( )1191تأثیر تسهیم
دانش بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی را بررسی کردند و دریافتند که تسهیم دانش
بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت دارد ،همچنین تسهیم دانش آشکار تأثیر
بیشتری بر عملکرد مالی و تسهیم دانش نهان تأثیر قویتری بر عملکرد عملیاتی دارد .الوانی
و لرستانی ( )1191تأثیر نگرش شغلی بر تسهیم دانش و ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی
در بانک قوامین را بررسی کردند و دریافتند که از بین متغیرهای وابستگی شغلی ،رضایت
شغلی و تعهد سازمانی ،متغیر تعهد سازمانی بیشترین تأثیر را بر متغیر رفتار شهروندی سازمانی
و وابستگی شغلی کمترین میزان را داشته است .همچنین از بین متغیرهای وابستگی شغلی،
رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،متغیر رضایت شغلی بیشترین تأثیر را بر متغیر تسهیم دانش
داشته است و متغیر وابستگی شغلی کمترین تأثیر را دارا بوده و رفتار شهروندی سازمانی نیز
تأثیر مثبت و معناداری بر تسهیم دانش در سازمانها میگذارد .کارگر شورکی و همکاران
نوآورانه کارکنان پژوهشگاه صنعت نفت پرداخت .نتایج این پژوهش مؤید تأثیر مثبت و
معنادار ویژگیهای شخصیتی برونگرایی ،تطابقپذیری و گشودگی بر تسهیم دانش بود.
همچنین نتایج تحقیق از تأثیر مثبت و معنادار تسهیم دانش بر رفتار کاری نوآورانه حمایت
نمود .مرزوقی و حیدری ( )1192به سنجش روابط علی تخطی نظارتی ،ادراک از عدالت
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( )1192در پژوهشی به بررسی اثر ویژگیهای شخصیتی بر روی تسهیم دانش و رفتار کاری

سازمانی و رفتار تسهیم دانش (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
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پرداختند و دریافتند که تخطی نظارتی بر ادراک از عدالت سازمانی و رفتار تسهیم دانش
کارکنان تأثیر منفی و معناداری دارد .بهعالوه ادراک از عدالت سازمانی سهم واسطهگری
در روابط بین تخطی نظارتی و رفتار تسهیم دانش کارکنان ندارد .رجائی آذرخوارانی و
همکاران ( )1192به بررسی رابطه بین تسهیم دانش و بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای
هیأت علمی در دانشگاههای منتخب اصفهان پرداختند .نتایج نشان داد تفاوت معنادار و مثبتی
بین میانگین رفتار تسهیم دانش اعضای هیأت علمی دانشگاههای منتخب اصفهان برحسب
جنﺲ ،مرتبهی علمی ،سنوات خدمت و دانشگاه محل خدمت وجود دارد .بیرانوند و
همکاران ( )1192در بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم دانش کتابداران و ارائه مدل پیشبینی
رفتار آنها در بین کتابخانههای عمومی استان فارس دریافتند که متغیرهای مدل تلفیقی تبادل
اجتماعی و پذیرش فناوری اطالعات بر تسهیم دانش مؤثرند و دارای رابطه علی بودند.
همچنین حسینی فاطمی و بارانی ( )1192رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و قصد تسهیم
دانش با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان اساتید زبان
انگلیسی و غیر زبان انگلیسی در دانشگاههای ایران بررسی کردند و دریافتند که فرهنگ
یادگیری سازمانی پیشبینی کننده مثبت و معنادار تعهد سازمانی و قصد تسهیم دانش است،
اما پیشبینی کننده معنادار رفتار شهروندی سازمانی نیست .تعهد سازمانی پیشبینی کننده
مثبت قصد تسهیم دانش و رفتار شهروندی سازمانی است .در مطالعه نادی و شاهحسینی
( )1199الگوی ساختاری رابطه بین اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش:
تبیین سهم واسطهگری فرهنگسازمانی و سالمت سازمانی دبیران دوره دوم متوسطه شهر
اصفهان بررسی شد و نتایج نشان داد که بین اعتماد سازمانی و فرهنگسازمانی با رفتار تسهیم
سال پنجم ،شماره  ،02پاییز 89

دانش رابطه معنیدار و مثبت وجود دارد؛ اما بین تعهد سازمانی و سالمت سازمانی با رفتار
تسهیم دانش رابطه معناداری وجود ندارد .همچنین نتایج مدل معادالت ساختاری مؤید نقش
میانجی گر متغیرهای فرهنگسازمانی و سالمت سازمانی بین دو متغیر اعتماد سازمانی و
تسهیم دانش است و متغیرهای فرهنگسازمانی و سالمت سازمانی بین دو متغیر تعهد سازمانی
و تسهیم دانش نقش میانجی ندارند .فرخ و شاه طالبی ( )1199در پژوهشی رابطه بین یادگیری
خود راهبر ،خودکارآمدی و سواد اطالعاتی با رفتار تسهیم دانش را در بین دانش آموزان
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پسر مقطع متوسطه ناحیه دو شهر اصفهان بررسی کرد .نتایج آزمون فرضیههای اصلی این
مطالعه نشان داد که بین یادگیری خود راهبر با رفتار تسهیم دانش ،خودکارآمدی با رفتار
تسهیم دانش و بین سواد اطالعاتی با رفتار تسهیم دانش رابطه معناداری وجود داشت .بوک
و کیم )0220( 1اولین کسانی بودند که باورهای مهم مرتبط با نگرش نسبت به تسهیم دانش
را مطالعه نمودند .آنها رابطه مورد انتظار و کمک مورد انتظار را بهعنوان دو عامل
تعیینکننده مهم در نگرش افراد نسبت به تسهیم دانش معرفی نمودند .در این بررسی نتیجه
گرفتند که رفتار تسهیم دانش فردی بهطور معناداری با تمایل رفتاری به تسهیم دانش رابطه
دارد .بوک 0و همکاران ( )0222نیز نظریه رفتار عقالیی را برای توسعه یک مدل پژوهش
جامع که عوامل حمایتکننده یا مانع شونده رفتار تسهیم دانش فردی را بررسی مینماید ،به
کار گرفتند .نتایج این پژوهش نشان داد که روابط مقابلهبهمثل مورد انتظار اثر مثبتی بر نگرش
نسبت به تسهیم دانش دارد .درحالیکه حﺲ باارزش بودن بر هنجارهای ذهنی اثر میگذارد.
عالوه بر این دریافتند که جوسازمانی مثبت بهطور معناداری بر هنجارهای ذهنی و قصد تسهیم
دانش اثر میگذارند .همچنین افراد با نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش ،احتمال بیشتری
وجود دارد که آنها دانش خود را با دیگران تسهیم کنند .سریواستاوا و برتول ( )0222نشان
دادند رابطه مستقیمی بین توانمندی مدیر و رفتار تسهیم دانش کارکنان وجود دارد .آنها
نشان دادند که تسهیم دانش ،تعیینکنندهی قابلتوجهی از عملکرد سازمانی است و مدیر
سازمان نقش محوری در به اشتراکگذاری دانش در سازمان ایفا میکند .ازاینرو ،توانمندی
مدیران باعﺚ تحریک و پرورش به اشتراکگذاری دانش میشود .هسو و همکاران ()0229
بیان داشتند که بزرگترین چالش در به اشتراکگذاری دانش ،تمایل (نگرش) فرد است.
که رابطه قوی بین ارتباطات و تسهیم دانش کارکنان وجود دارد .با افزایش ارتباطات میان
پرستاران و از طریق برگزاری جلسات حضوری و اطمینان دادن به پرستاران که ارتباطات
آنها در بیمارستان زیر ذرهبین مدیران قرار ندارد میتوان گشودگی ارتباطات را بیشازپیش
1. Bock & kim
2. Bock
3. Gumus
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یعنی نگرش منفی افراد تمایل به تسهیم دانش را کاهش میدهد.گوموس )0229( 1نشان داد
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تقویت کرد .در این صورت پرستاران حاضرند که دانش و منابع خود را در اختیار یکدیگر
قرار دهند .کیم و جو )0228( 1نیز در بررسی رابطه مت غیرهای نگرش نسبت به تسهیم
دانش و رفتار تسهیم دانش نتیجه گرفتند که رابطة مثبت قوی معناداری بین نگرش به تسهیم
دانش و گرایش به تسهیم دانش در بین اعضای هیأت علمی وجود دارد .هدف پژوهش
خو 0و همکاران ( ،)0212تفحص در مورد تأثیر جو گروهی و توانمندسازی بر رفتار
اشتراکگذاری دانش اعضای گروه است .یافتههای این پژوهش نشان داد که جو گروهی و
توانمندسازی رهبری به شکلی معنادار بر رفتار اشتراک دانش با تأثیرگذاری بر نگرش نسبت
به اشتراکگذاری دانش رابطه دارد .شومی )0211( 1در پژوهش خود بیان میکند که به
اشتراک گذاشتن دانش منبع مهمی در به دست آوردن مزیت رقابتی و افزایش کیفیت
خدمات است .با توجه به مبانی نظری پژوهش و پیشینه پژوهش چهارچوب مفهومی پژوهش
بر اساس مدل تلفیقی خو و همکاران ( )0212ترسیم شده است .در این مدل ،رفتار تسهیم
دانش بهعنوان متغیر مالک ،نگرش به تسهیم دانش بهعنوان متغیر واسطه بین کارکنان و
رهبری توانمندی ساز (مربیگری ،تصمیمگیری مشارکتی ،اطالعرسانی ،توجه نشان دادن و
غیره) و جو گروهی (اعتماد ،نوآوری و وابستگی) بهعنوان متغیرهای پیشبین در نظر گرفته
شدند .این مدل نشاندهنده عواملی است که باعﺚ شکلگیری نگرش افراد نسبت به تسهیم
دانش میشود و درنهایت ،منجر به بروز رفتار تسهیم دانش در آنان میگردد .در پژوهش
حاضر سعی بر این بود که مدل خو و همکاران ( )0212مجدداً در یک نمونه ایرانی
موردبررسی قرار گیرد و در مورد سن و دیگر مت غیرهای جمعیتشناسی نیز یافتهها در
چارچوب مدل تعدیل شود.
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با توجه به پیچیدگی مسئله موردنظر و تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی که در جوامع
مختلف وجود دارد هرگونه اقدام عملی جهت کنترل و بررسی جو گروهی ،رهبری توانمند
ساز و رفتار تسهیم دانش با توجه به متغیر نگرش به تسهیم دانش دبیران نیازمند بررسیهای
دقیق و تخصصی بهصورت بومی است .عالوه بر شرایط زمانی -مکانی و جو خاصی که در
1. Kim & Ju
2. Xue
3. Shu-Mei
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آن شکلگیری رهبری توانمند ساز و رفتار تسهیم دانش روی میدهد ،تأثیرات نگرش بر
رفتار نیز ممکن است متأثر از مت غیرهای جمعیت شناختی باشد و این اثرات بایستی در قالب
نقش تعدیلکنندگی اندازهگیری گردد.
شکل ( )1مدل مفهومی خو و همکاران ( )0212را نشان میدهد.

شکل  .1مدل مفهومی خو و همکاران ()0212

هدف اصلی این پژوهش ارائه الگوی ساختاری رابطه بین جو تیمی ،رهبری توانمندساز
و نگرش نسبت به تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش در بین دبیران دوره پیشدانشگاهی
دخترانه شهر اصفهان است که بر این اساس اهداف فرعی همچون؛ تعیین قابلیت پیشبینی
جو تیمی ،رهبری توانمند ساز و نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش برای رفتار تسهیم دانش
به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش با نقش تعدیلکنندگی مت غیرهای جمعیت شناختی را
در برمیگیرد .بر طبق اهداف مذکور فرضیههای زیر تنظیم گردید:
 بین جو تیمی ،رهبری توانمند ساز ،نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش و رفتار تسهیمدانش رابطه معنادار وجود دارد.
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 جو تیمی ،رهبری توانمند ساز و نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش قابلیت پیشبینی رفتارتسهیم دانش را دارا هستند.
 جو گروهی رابطه مثبت معنادار با نگرش نسبت به تسهیم دانش دارد. جو گروهی رابطه مثبت معنادار با رفتار تسهیم دانش دارد. رهبری توانمندساز رابطه مثبت معنادار با نگرش نسبت به تسهیم دانش دارد. رهبری توانمندساز رابطه مثبت معنادار با رفتار تسهیم دانش دارد. نگرش نسبت به تسهیم دانش رابطه مثبت معنادار با رفتار تسهیم دانش دارد. الگوی ساختاری روابط بین جو گروهی و رهبری توانمند ساز و نگرش نسبت به تسهیمدانش و رفتار تسهیم دانش با نقش تعدیلکنندگی مت غیرهای جمعیت شناختی از برازش
مطلوبی برخوردار است.

روش
روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت همبستگی است .جامعة آماری این
پژوهش را تمامی دبیران زن پیشدانشگاهی مشغول به تدریﺲ در دبیرستانهای دخترانه
نواحی ششگانه آموزشوپرورش شهر اصفهان که تعداد آنها  119نفر بود تشکیل میدادند
که با استفاده از روش نمونهگیری خوشهای و با استناد به جدول نمونهگیری کرجسی و
مورگان )1992( 1تعداد  189نفر بهعنوان گروه نمونه برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند.

در این پژوهش ابزارها برای اولین بار ترجمه و آماده اجرا شد و روند ترجمه آن به این شرح
بود که ابتدا گویههای مقیاسها توسط یک متخصص زبان انگلیسی مسلط به موضوع به زبان
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فارسی برگردانده شد .سپﺲ در مطالعه مقدماتی برای تعیین روایی صوری مقیاسها بر روی
 12نفر از دبیران ،در یک جلسه اجرا گردید و در آن اصالحاتی اعمال شد .متن به لحاظ
ظاهری ،روانتر شد تا با فرهنگ ایرانی تناسب بیشتری داشته باشد .این مقیاسهای استاندارد
که درمجموع دارای  09گویه و مشتمل بر چهار بخش با طیف  2درجهای لیکرت و یک

1. Krejcie & Morgan
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طیف مقیاس معنایی بود .به همین دلیل قبل از انجام تحلیلهای آماری ابتدا دادهها استاندارد
و سپﺲ مورد تجزیهوتحلیل آماری قرار گرفتند.
 -1جو تیمی :مقیاس جو گروهی بهعنوان اولین ابزار پژوهش شامل  8گویه از باک و
همکاران ( )0222و سه خرده مقیاس اولیهی بازتابی انسجام ،اعتماد و نوآوری بود .در این
مقیاس انسجام با استفاده از سه گویه از (خو و همکاران  )0222/0221با نمونه گویه «احساس
میکنم واقعاً بخشی از گروه خودم هستم».؛ اعتماد با سه گویه از النگفرد )0221( 1که یک
نمونه گویه آن «ما به یکدیگر اعتماد زیادی داریم» و نوآوری با دو گویه از باک و همکاران
( )0222با نمونه گویه «گروه من نوآوری در کار را تشویق میکند » ،اندازهگیری شد.
 -0رهبری توانمندساز :بهعنوان یک مقیاس بازتابی مرتبه دوم شامل پنج خرده مقیاس مرتبه
اول مدل بندی شد .خرده مقیاسهای آن شامل رهبری ،تصمیمگیری مشارکتی ،هدایت،
اطالعرسانی و ابراز نگرانی بود که از پژوهش آرنولد و همکاران ( )0222گرفته شد .یک نمونه
گویه این مقیاس عبارت از «رهبری در این مدرسه الگوی مناسبی از رفتار ارائه میکند ».بود.
-1رفتار تسهیم دانش :این مقیاس شامل سه گویه با نمونه گویه «من اغلب در فعالیتهای به
اشتراکگذاری دانش در این مدرسه شرکت میکنم ».برای سنجش رفتار به اشتراکگذاری
دانش از کار هسو و همکاران ( )0229گرفته شد.
 -1نگرش نسبت به تسهیم دانش :این مقیاس برای نگرش نسبت به تسهیم دانش از کار باک
و همکاران ( )0222گرفته شد که نگرش فرد در زمینه به اشتراکگذاری دانش خود با
همکارانش را بهوسیله یک مقیاس معنایی شامل سه طیف  2درجهای از خیلی خوب تا خیلی
بد ،خیلی ارزشمند تا خیلی بیارزش و خیلی سودمند تا خیلی مضر ارزیابی کرد.
کرونباخ 0و نمرات پایایی ترکیبی 1اندازهگیری و بهصورت جدول  1گزارش شده است.

1. Langfred
2. Cronbach’s alpha
3. composite reliability
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در پژوهش خو و همکاران ( )0212برای تعیین قابلیت اعتماد پرسشنامهها از آلفای
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جدول  .1قابلیت اعتماد پرسشنامهها بر اساس مطالعه خو و همکاران ()0212
مقیاس آلفای کرونباخ نمرات پایایی ترکیبی
انسجام

2/11

-

اعتماد

2/12

-

نوآوری

2/02

-

رهبری توانمندساز 2/98

2/98

دانش2/
نگرش نسبت به تسهیم 89

2/91

دانش2/
رفتار به اشتراکگذاری 81

2/89

همچنین در پژوهش خو و همکاران ( )0212اعتبار همگرا و افتراقی مقیاسها با استفاده
از چهار آزمون شامل ریشه مربعات استخراجشده از واریانﺲ میانگین ،1همبستگیهای میان
تمام ساختارها با آستانه  ،2/92باالتر بودن میانگینها از  2/22و تحلیل حداقل مربعات جزئی
بیشتر از  2/82توسط خو و همکاران ( )0212تأیید شد.
سپﺲ پرسشنامهها توسط دبیران گروه نمونه از طریق خود گزارش دهی طی  12تا 12
دقیقه پاسخ داده شد .قابلیت اعتماد و پایایی ابزارها در پژوهش حاضر با کمک ضریب آلفای
کرونباخ برای جو گروهی ( ،)2/922رهبری توانمندساز ( ،)2/881نگرش نسبت به تسهیم
دانش ( ،)2/899رفتار به اشتراکگذاری دانش ( )2/920به دست آمد .نمرات پایایی تمام
ابزارها با توجه به اینکه از  2/9بیشتر بود مطلوب ارزیابی شد .در پژوهش خو و همکاران
( )0212جنسیت بهعنوان یک متغیر تعدیلکننده در نظر گرفته شد ولی در این پژوهش
جنسیت در بدو ورود به مطالعه مهار شد؛ اما سن ،میزان تحصیالت و مت غیرهای دیگر با
توجه به اینکه تنوع داشت در تحلیلها موردبررسی قرار گرفت و کنترل شد .روایی
سال پنجم ،شماره  ،02پاییز 89

پرسشنامهها توسط دو معیار روایی همگرا و واگرا که مختص مدلسازی معادالت ساختاری
است نیز بررسی شد که نتایج آن در جدول  0آمده است:

)1. Average Variance Extracted (AVE
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جدول  .0ماتریس مقایسه جذر میانگین واریانس استخراجشده و ضرایب همبستگی سازهها
رهبر توانمند

نگرش به تسهیم دانش

ابعاد مت غیرها

جو تیمی

جو تیمی

*2/981

رهبر توانمندساز

2/191

*2/992

نگرش به تسهیم دانش

2/188

2/191

*2/902

رفتار تسهیم دانش

*2/212

2/221

2/212

رفتار تسهیم دانش

*2/928

مطابق جدول  0در قسمت روایی واگرا جذر میانگین واریانﺲ استخراجشده سازههای
جو تیمی ،رهبر توانمند ،نگرش و رفتار تسهیم دانش از ضرایب همبستگی آن سازه با
سازههای دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی از قابلقبول بودن روایی واگرای
سازههای ذکر شده است.

یافتهها
دادههای حاصل از پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد در سطح
توصیفی آمارههای درصد و فراوانی محاسبه شد .در بین پاسخدهندگان 1/2 ،درصد دارای
مدرک تحصیلی دیپلم 2/1 ،درصد فوقدیپلم 22/2 ،درصد کارشناسی و  02/2درصد
کارشناسی ارشد بوده است 2/8 .درصد شرکتکنندگان از ناحیه یک 10/0 ،درصد از ناحیه
دو 12/9 ،درصد از ناحیه سه 02/2 ،درصد از ناحیه چهار 11/0 ،درصد از ناحیه پنج و 02/2
درصد از ناحیه شش آموزشوپرورش بودهاند .از میان پاسخدهندگان 91/9 ،درصد استخدام
رسمی و  8/1درصد قراردادی بودند .بهمنظور بررسی پیشفرض نرمال بودن توزیع دادههای
پژوهش در مقیاسهای مورداستفاده از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف استفاده شد .نتایج
جدول  .3نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع دادهها
متغیر

مقدار آماره KS

سطح معنیداری

رهبری توانمند ساز

1/92

2/292

جو تیمی

1/91

2/292

نگرش مثبت به تسهیم دانش

1/00

2/298

رفتار تسهیم دانش

2/99

2/092
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بهدستآمده در جدول گزارش شده است.
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نتایج جدول  1نشان میدهد که پیشفرض نرمال بودن توزیع دادهها در مت غیرهای رهبر
توانمندساز و جو گروهی و نگرش مثبت به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش برقرار است
( .)P≥2/22در سطح استنباطی ،دادهها با کمک آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی
همزمان و مدلیابی معادالت ساختاری مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل به
شرح زیر به دست آمد:
جدول  .3رگرسیون همزمان جو تیمی ،رهبری توانمند ساز و نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش در
پیشبینی نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش
مدل

نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش

کل

91/282

188

مجذورات

مجموع

درجه آزادی

مجذور میانگین

1

F

رهبری توانمند ساز

باقیمانده

29/098

182

2/112

12/121

سطح معناداری

جو تیمی

رگرسیون

11/998

1

11/021

متغیر واردشده به مدل

2/2221

با توجه به نتایج جدول فوق میتوان گفت وجود هر سه متغیر در رگرسیون همزمان با
سطح معناداری ( )2/2221کوچکتر از  2/22است که میتوان دریافت که هر سه متغیر جو
گروهی و رهبری توانمند ساز و نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش قابلیت پیشبینی رفتار
تسهیم دانش را دارند.
جدول  .4رگرسیون همزمان جو تیمی ،رهبری توانمند سازو نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش در
پیشبینی نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش
سال پنجم ،شماره  ،02پاییز 89
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ضریب استاندارد نشده
مدل

بتا

خطای
استاندارد

ضریب استانداردشده
بتا

t

عرض از مبدأ (ثابت)

2/122

2/109

جو تیمی

2/020

2/111

2/192

رهبری توانمند ساز

2/291

2/291

2/191

2/111

نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش

2/211

2/229

2/211

2/902

سطح
معناداری

2/822

2/191

0/128

2/219
2/2221
2/192

رابطه ساختاری بین جو تیمی ،رهبری توانمندساز و ...

با توجه به جدول به ازای هر واحد افزایش در جو گروهی ( )2/020واحد ،به ازای هر
واحد افزایش در رهبری توانمند ساز ( )2/291واحد و به ازای هر واحد افزایش در نگرش
مثبت نسبت به تسهیم دانش ( )2/211رفتار تسهیم دانش افزایش مییابد و معادله پیشبینی
بهصورت به دست میآید:
رفتار تسهیم دانش =( 2/020+2/122جو تیمی)( 2/291 +رهبری توانمند ساز)2/211+
(نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش)
بهاینترتیب همبستگی بین جو تیمی ،رهبری توانمند سازو نگرش مثبت نسبت به تسهیم
دانش قابلیت پیشبینی رفتار تسهیم دانش را با ضریب تعیین  2/19و با توجه به سطح معناداری
( )2/2221و آماره  Fکه برابر  12/121است دارا است؛ بنابراین ،معادله رگرسیون معنادار
است .به عبارت دقیقتر  19درصد از تغییرات رفتار تسهیم دانش توسط جو گروهی و رهبری
توانمند ساز و نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش تبیین میشود .ابعاد جو گروهی و رهبری
توانمند ساز از سطح معناداری برخوردار است که از این میان سهم رهبری توانمند ساز در
مقام قیاس با جو گروهی بیشتر است .میزان بتای بهدستآمده در رگرسیون همزمان برای
رهبری توانمند ساز  ،2/29برای جو گروهی  2/02است .بهمنظور پاســخ به سؤاالت دیگر
پژوهش از بارهای عاملی و مقادیر سطح معناداری از فرمان خودگردان سازی 1نرمافزار
حداقل مربعات جزئی استفاده شد که خروجی آن ضرایب مسیر و  Tسوبل برای برازش مدل
را ارائه میکند .وقتی مقادیر  Tدر بازه بیشتر از  1/92باشند بیانگر معنادار بودن پارامتر مربوط
و متعاقباً تأیید سؤاالت پژوهش است.
جدول  .5ضرایب مسیر و Tسوبل برای برازش مدل
جو گروهی ← رفتار تسهیم دانش

2/122

0/211

2/212

جو گروهی ← نگرش نسبت به تسهیم دانش

2/119

2/811

2/188

رهبری توانمند ساز ←نگرش نسبت به تسهیم دانش

2/111

0/220

2/221

رهبری توانمند ساز ← رفتار تسهیم دانش

2/191

2/228

2/221

نگرش نسبت به تسهیم دانش← رفتار تسهیم دانش

2/212

1/282

2/212
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مت غیرها

ضرایب مسیر

مقدار T

جذر واریانﺲ استخراجشده

1. Bootstrapping
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شکل  .0مقادیر بار عاملی

همانگونه که در جدول  2و شکل  0نمایان است  2/119از واریانﺲ نگرش نسبت به
تسهیم دانش و با مقدار  2/122 ،T-value =2/811از واریانﺲ رفتار تسهیم دانش با مقدار
 T-value =0/210بهوسیله جو گروهی تبیین میشود؛ بنابراین جو گروهی تأثیر معناداری بر
نگرش مثبت به تسهیم دانش ندارد ولی تأثیر مثبت و معناداری بر رفتار تسهیم دانش دارد
( 2/111 .)T-value > 1/92از واریانﺲ نگرش نسبت به تسهیم دانش و  2/191از واریانﺲ
سال پنجم ،شماره  ،02پاییز 89

رفتار تسهیم دانش بهوسیله رهبری توانمند ساز تبیین میشود و با مقدار  T-value =0/220و
 T-value =2/228به ترتیب رهبری توانمند ساز تأثیر مثبت و معنادار بر نگرش نسبت به
تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش دارد .ولی با توجه به اینکه  2/212از واریانﺲ رفتار تسهیم
دانش بهوسیله نگرش نسبت به تسهیم دانش تبیین میشود و با مقدار T-value =1/282

میتوان اذعان کرد که نگرش نسبت به تسهیم دانش تأثیر معناداری بر رفتار تسهیم دانش
ندارد ( .)T-value > 1/92برای تعیین مطلوبیت برازش مدل ساختاری روابط بین جو
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گروهی و رهبری توانمند ساز و نگرش نسبت به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش با نقش
تعدیلکنندگی مت غیرهای جمعیت شناختی از نرمافزار حداقل مربعات جزئی 1استفاده شد.
نتایج این تحلیل به شرح زیر است:
جدول  .6مقادیر تعدیلکنندگی مت غیرهای جمعیت شناختی
متغیر پیشبین

متغیر تعدیلکننده

متغیر مالک

سطح معناداری

رفتار تسهیم دانش

سن

جو تیمی

2/222

رفتار تسهیم دانش

سن

رهبری توانمند ساز

2/291

رفتار تسهیم دانش

سن

نگرش نسبت به تسهیم دانش

2/929

رفتار تسهیم دانش

مدرک تحصیلی

جو تیمی

1/211

رفتار تسهیم دانش

مدرک تحصیلی

رهبری توانمند ساز

2/110

رفتار تسهیم دانش

مدرک تحصیلی

نگرش نسبت به تسهیم دانش

2/228

رفتار تسهیم دانش

نوع استخدام

جو تیمی

2/221

رفتار تسهیم دانش

نوع استخدام

رهبری توانمند ساز

1/010

رفتار تسهیم دانش

نوع استخدام

نگرش نسبت به تسهیم دانش

2/121

رفتار تسهیم دانش

معدل

جو تیمی

2/222

رفتار تسهیم دانش

معدل

رهبری توانمند ساز

2/018

رفتار تسهیم دانش

معدل

نگرش نسبت به تسهیم دانش

2/201

همانگونه که در جدول  2نمایان است رابطهی جو گروهی و رهبری توانمند ساز و
نگرش نسبت به تسهیم با نقش تعدیلکنندگی مت غیرهای جمعیت شناختی شامل سن،
مدرک تحصیلی ،نوع استخدام و معدل تأثیری بر رفتار تسهیم دانش ندارد یا بهعبارتدیگر
نسبت به تسهیم دانش بر رفتار تسهیم دانش را تعدیل نمیکند .پﺲ جامعه ازنظر مت غیرهای
جمعیت شناختی ذکر شده همگن است.
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سن ،مدرک تحصیلی ،نوع استخدام و معدل اثر جو گروهی و رهبری توانمند ساز و نگرش

1. Partial Least Squares
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بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با هدف تحلیل مدل ساختاری رابطه بین جو تیمی ،رهبری توانمندساز و نگرش
نسبت به تسهیم دانش با رفتار تسهیم دانش در دبیران پیشدانشگاهی دخترانه شهر اصفهان
انجام شد .اولین یافته این پژوهش نشان داد که هر سه متغیر جو گروهی و رهبری توانمند
ساز و نگرش مثبت نسبت به تسهیم دانش قابلیت پیشبینی رفتار تسهیم دانش را در بین دبیران
دارند .همسو با یافته حاصل نظیرا و همکاران )0211( 1با هدف تعیین میزان تأثیر به
اشتراکگذاری اطالعات و دانش ،تصمیمگیریهای مشارکتی و رهبران تحولگرا در
عملکرد سازمان ،رابطه معنادار بین شیوههای تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی را نشان دادند.
باک و همکاران ( )0222دریافتند که جوسازمانی مثبت بهطور معناداری بر هنجارهای ذهنی
و قصد تسهیم دانش اثر میگذارند .در نگرش مثبت افراد نسبت به تسهیم دانش ،احتمال
بیشتری وجود دارد که آنها دانش خود را با دیگران تسهیم کنند .همچنین یافتهها نشان داد
که همسو با پژوهش ابوالقاسمی و همکاران ( )1189هرچه وضعیت مکانیسمهای توانمندساز
سازمانی مطلوب باشد میزان استقرار تسهیم دانش بیشتر خواهد بود .سریواستاوا و برتول
( )0222نشان دادند رابطه مستقیمی بین توانمندی مدیر و رفتار تسهیم دانش کارکنان وجود
دارد .آنها نشان دادند که تسهیم دانش ،تعیینکنندهی قابلتوجهی از عملکرد سازمانی است
و مدیر سازمان نقش محوری در به اشتراکگذاری دانش در سازمان ایفا میکند .ازاینرو،
توانمندی مدیران باعﺚ تحریک و پرورش رخداد به اشتراکگذاری دانش میشود .همسو
با یافتههای پور و مرتضوی( )1190مدل ساختاری نشان داد که عوامل سهگانه اعتماد ،روابط
متقابل بین فردی و توانمندی مدیر ،بر تغییرات رفتار مبتنی بر تسهیم دانش بهطور معنیدار اثر
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میگذارد و نگرش نسبت به تسهیم دانش نیز متغیر میانجی است .همچنین اعتماد متقابل بر
ترغیب همکاری و تبادل اطالعات بین کارکنان اثر میگذارد و جلب مشارکت ،ابراز
قدردانی و اطالعرسانی به کارکنان از سوی مدیران ،زمینه را برای ایجاد فضای یادگیری
جمعی فراهم میسازد .این یافته که جو گروهی تأثیر مثبتی بر نگرش نسبت به تسهیم دانش
1. Nazira, Shahb & Zaman
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ندارد ناهمسو با نتایج مطالعات خو و همکاران( )0211بود که نشان میدهد اطالعرسانی
سریع و صحیح مدیر سازمان بر نگرش و بروز رفتار تسهیم دانش کارکنان تأثیرگذار نیست.
در تبیین این یافته میتوان گفت جو گروهی دارای سه ویژگی اعتماد ،نوآوری و وابستگی
است .برای تسهیم مؤثر دانش در سازمان باید سطح باالیی از اعتماد و خوشبینی در روابط
اعضای سازمان وجود داشته باشد .افزایش روابط مبتنی بر اعتماد بهعنوان زیرمجموعه جو
تیمی ،موجب تبادل بیشتر دانش و کاهش هزینههای به اشتراکگذاری دانش خواهد شد.
درواقع ،اعتماد کانالی است که دانش از طریق آن جریان مییابد و فقدان اعتماد یکی از
دالیل عدم تمایل به تسهیم دانش است .هر فرد فکر میکند اگر بخشی از دانش خود را در
اختیار دیگران قرار دهد دیگران از آن سوءاستفاده کرده و یا آن را به اسم خود بدون اجازه
او ارائه دهند .عالوه بر این استناد به این جمله که دانش قدرت است غالباً نشانه شانه خالی
کردن مدیران و یا دبیران است که بهاندازه کافی به مؤلفههای انسانی و جنبههای انگیزشی
توجه کافی ندارند .در آموزشوپرورش امروزی که به میزان زیادی به کار گروهی و دانش
جمعی وابسته است ،تنها تعداد اندکی وجود دارند که دانش خود را برای حفظ بقای خود
در گروه ( محیط کاری) نگه داشتهاند .این افراد ممکن است یک متخصص ویژه بوده که
سالها در جایگاه خاص کاری فعالیت داشته و روشی منحصربهفرد برای دستیابی به موفقیت
ایجاد کرده است.
سومین یافته این پژوهش نشان داد جو گروهی بر رفتار تسهیم دانش تأثیر مثبت دارد.
یافته حاصل همسو با نتایج خو و همکاران ( )0211است .همچنین این یافته همسو با نتایج
مطالعات گوموس ( )0229و هادیزاده و همکاران ( )1191است .در پژوهش هادیزاده و
میدهد و گوموس ( )0229نشان داد که رابطه قوی بین ارتباطات و تسهیم دانش کارکنان
وجود دارد .در تبیین این یافته میتوان گفت برای افزایش تسهیم دانش بین دبیران باید محیط
را بهگونهای آماده کرد که دبیران بهراحتی بتوانند با یکدیگر ارتباط مؤثری برقرار کنند.
شومی( )0210بیان میکند که به اشتراک گذاشتن دانش منبع مهمی در به دست آوردن
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همکاران ( )1191جو گروهی بهطور مستقیم رفتار تسهیم دانش افراد را تحت تأثیر قرار

مزیت رقابتی و افزایش کیفیت خدمات است .با افزایش ارتباطات بین دبیران از طریق
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برگزاری جلسات حضوری ،اطمینان دادن به دبیران که ارتباطات آنها در دبیرستان زیر
ذرهبین مدیران قرار ندارد و غیره ،میتوان گشودگی ارتباطات را بیشازپیش تقویت کرد.
در این صورت دبیران حاضرند که دانش و منابع خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
چهارمین یافته این پژوهش نشاندهنده رابطه مثبت معنادار رهبری توانمند ساز و نگرش
نسبت به تسهیم دانش بود .مطالعات قبلی نشان میدهد که تسهیم دانش ،واریانﺲ قابلتوجهی
از عملکرد سازمانی را تبیین میکند و مدیر سازمان ،نقش محوری در به اشتراکگذاری
دانش در سازمان ایفا میکند در توانمندسازی ساختار سازمانی ،مدیران قادر به افزایش
خودکارآمدی کارکنان سازمان و کنترل بر محیط کاری خود هستند .این یافته همسو با
پژوهش خو و همکاران ( )0211است که نشان دادند اطالعرسانی سریع و صحیح مدیر بر
نگرش و بروز رفتار تسهیم دانش کارکنان تأثیرگذار است .همچنین توانمندسازی رهبری و
رفتار اشتراکگذاری دانش بر نگرش نسبت به تسهیم دانش اثرگذار بوده است .این نتایج
به این نکته اشاره دارند که رفتار روزانه مدیران نقش مهمی در محیطزیست مدارس دارد.

درواقع ،هدف اصلی سازمان آموزشی-علمی ،بهخصوص دبیرستانها ،بهبود کیفیت تحصیل
و توسعه علم است .ازاینرو ،اطالعرسانی صحیح و بهموقع به دبیران که وظیفه تعلیم و رشد
علمی دانش آموزان را بر عهده دارند میتواند در جهت تحقق این هدف بسیار راهگشا باشد
و باعﺚ ایجاد نگرش مثبت آنها نسبت به تسهیم دانش و بروز این رفتار در آنان شود به
گونهای که با کمال میل حاضر باشند دانش خود را در اختیار دیگر همکارانشان نیز قرار
دهند و یا اگر دچار خطایی شدند آن را به اطالع بقیه برسانند تا دیگران آن خطا را تکرار
نکنند ،بدین شکل دبیرستان نیز از عملکرد باالیی برخوردار خواهد گردید و دانش آموزان
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نیز از کیفیت خدمات ارائهشده از سوی دبیران خود و دبیرستان رضایت خواهند داشت.
یافته پنجم حاکی از آن است که رهبری توانمند ساز و نگرش نسبت به تسهیم دارای
رابطه معنادار میباشند و اثر مثبت رهبری توانمندساز بر رفتار تسهیم دانش تأیید شده است.
در این یافته از پژوهش مشخص شد مدیری که توانمند باشد میتواند بر رفتار تسهیم دانش
کارکنان خود تأثیرگذار باشد و منجر به بروز این رفتار در دبیرانش شود .این یافته همراستا
با یافتههای مطالعات سریواستاوا و برتول ( )0222است که نشان دادند رابطه مستقیمی بین
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توانمندی مدیر و رفتار تسهیم دانش کارکنان وجود دارد .ازاینرو ،توانمندی مدیران باعﺚ
تحریک و پرورش به اشتراکگذاری دانش میشود .نتایج ابوالقاسمی و همکاران()1192
همسو با یافته حاصل نشان داد که ،رابطه بین مکانیسمهای توانمندساز سازمانی ،فناوری
اطالعات و فرهنگسازمانی با فرآیندهای مدیریت دانش مثبت و معنادار است و بین ساختار
سازمانی با فرآیندهای مدیریت دانش رابطه معناداری وجود ندارد .هادیزاده و همکاران
( )1191نشان دادند رهبری توانمندساز با واسطه نگرش ،رفتار تسهیم دانش افراد را تحت
تأثیر قرار میدهند .در دبیرستانها نیز هنگامیکه دبیران با تصمیمات مربوط به شغل خود
توانمند میشوند نیاز به اطالعات کافی برای اطمینان از این مطلب دارند که تصمیمات
گرفتهشده ،معقول و موجه هستند .بهاینترتیب آنها بهاحتمالزیاد قبل و در حین فرایند
تصمیمگیری دانش خود را با یکدیگر به اشتراک میگذارند .کارکنان معتقدند سازمان با
گسترش توانمندیهای آنها وابستگی شدیدتری به آنها پیدا میکند و این امر خود نوعی
احساس باارزش بودن و قابلاحترام بودن را پدید میآورد که البته انگیزهای درونی به شمار
میآید .ایفای نقش مربیگری توسط مدیر دبیرستان را میتوان بهعنوان یک روش نظارتی و
رهبری نوین و اصولی در نظر گرفت .ایفای این نقش شامل حمایت کردن از دبیران ،بازخورد
دادن به آنها و تسهیل نمودن و آموزش به آنها است .درواقع ،بهجای انتقال اطالعات،
استفاده از مهارتهای دبیران را تشویق مینماید .مدیر یک دبیرستان با بهکارگیری نقش
مربی ،کارکنان را ازآنچه باید انجام دهند ،زمان و چگونگی انجام آن آگاه میکنند و آنان
را در جریان کار خود بر یک مبنای منظم قرار میدهد .بنابراین ،با اجرای نقش مربیگری از
سوی مدیران میتوان شاهد افزایش نگرش مثبت کارکنان نسبت به تسهیم دانش بود چون
مثبتی بر رفتار تسهیم دانش نداشت .این یافته با نتایج مطالعات خو و همکاران ( )0212همسو
نیست .آنها نشان دادند که نگرش منفی افراد به تسهیم دانش باعﺚ بروز کمتر رفتار تسهیم
دانش در آنان میشود .همچنین با یافته بوک و کیم ( ،)0220تانوس و همکاران ( )0211و
کیم و جو ( )0228نیز که نشان دادند رابطة مثبت قوی معناداری بین نگرش به تسهیم دانش
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باعﺚ میشود دبیران احساس ارزشمند و مهم بودن کنند .نگرش نسبت به تسهیم دانش تأثیر
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و گرایش به تسهیم دانش وجود دارد ،ناهمسو است .چن و همکاران )0210( 1بیان میکنند
با توجه به اینکه نقش اساسی را خود افراد ایفا میکنند ،سازمانها باید کارکنان خود را به
طرفداری از سیستم تسهیم دانش ،تشویق نمایند .سیستم تسهیم دانش فقط ابزاری برای
بهرهگیری مدیران هستند ،اما درواقع مدیران باید فرهنگ مشارکتی و تسهیم دانشی را در
سازمان خود نهادینه سازند .هسو و همکاران ( )0229دریافتهاند که اگر افراد باور داشته باشند
که میتوانند با عرضه دانش خود ،روابط خود را با دیگران بهبود بخشند ،آنها نگرش مثبت
خود را به تسهیم دانش توسعه و بهبود خواهند داد .با افزایش روابط متقابل مورد انتظار،
نگرش مطلوب به رفتار تسهیم دانش نیز افزایش مییابد .هسو و همکاران ( )0229بیان داشتند
که بزرگترین چالش در به اشتراکگذاری دانش ،تمایل (نگرش) فرد است .با توجه به
اینکه نگرش دبیران در این پژوهش نسبت به تسهیم دانش بر رفتار آنها در تسهیم دانش
تأثیر نمیگذارد در تبیین آن باید گفت در دوره پیشدانشگاهی فشار زیادی برای بهرهوری
و اتمام کار در زمانهای معین و ضرباالجلها بر دبیران و دانش آموزان وجود دارد .این
یک اصل کلی است که هر چه دبیر کاراتر بوده و به کار بیشتر آگاه باشد ،مدیران تمایل
بیشتری به همکاری با او دارند ازاینرو زمانی را برای اضافه کردن آموزههای خود به پایگاه
دانش ندارند ونمی توانند جلسهای را برای به اشتراک گذاشتن دانش خود با همکاران ترتیب
دهند .همچنین سایر موانع بیان شده توسط متخصصین شامل فردگرایی و تکروی،
روشهای ضعیف و ناکارآمد تحصیل و کسب دانش ،تکنولوژی ناکافی و نامناسب ،رقابت
درونی و تصمیمگیری از باال به پایین در سازمان ازجمله موانع ساختاری و زیرساختاری است
که عمدتاً بهوسیله عوامل انسانی ،اجتماعی ،رفتاری و روانشناختی تشدید میشود .بر این
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اساس اثر مثبت نگرش نسبت به تسهیم دانش بر رفتار تسهیم دانش تأیید نشده است .نتایج
بهدستآمده از مدل معادالت ساختاری ،از مدل پیشنهادی پژوهش حمایت میکند و از
برازش مطلوبی برخوردار است .نتایج حاصل از این پژوهش مبتنی بر همبستگی است و لذا
کاربست و تفسیر نتایج بهصورت علت و معلولی منطقی نیست ،هرچند معادالت ساختاری

1. Chen
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از استحکام بیشتری نسبت به رگرسیون برخوردار است .همچنین متغیر مالک و واسطه یعنی
نگرش نسبت به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش بهصورت خود گزارش دهی موردبررسی
قرار گرفت ،در این نوع اندازهگیریها ،ممکن است اریب نگرشی مربوط به آزمودنی ،مبنی
بر مطلوب نمایی فردی ناخواسته حاصل شده باشد .در مورد این محدودیت میتوان در
پژوهشهای آتی مت غیرهای مذکور را سنجش و در خالل تحلیل دادهها کنترل کرد.
عالوه بر این بایستی به محدودیتهای خاص مدلهای ساختاری در تعمیم مدلها توجه
داشت .این پژوهش نشان داد که رابطه جو گروهی و رهبری توانمند ساز و رفتار تسهیم
دانش و نیز رابطه رهبری توانمندساز و نگرش نسبت به تسهیم دانش مثبت و معنادار است؛
بنابراین ،ضرورت دارد مدیران به این مؤلفهها توجه بیشتری داشته باشند تا زمینه ارتقاء نگرش
مثبت نسبت به تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش را فراهم کنند؛ برای نیل به این هدف الزم
است رفتار تسهیم دانش دبیران را ارتقا داد .همچنین آنچه از دغدغههای ذهنی مدیران
آموزشوپرورش و سایر سازمانها و ادارات برمیآید توجه کافی به نیروی انسانی بهمنزله
بهترین و کوتاهترین راه توسعه و رشد کیفی و کمی سازمان است چراکه مدیران عالقهمندند
تا تمام ابزارهای مدیریتی را به کار بگیرند تا کارکنانی توانمند و پویا داشته باشند.

منابع
ابوالقاسمی ،محمود ،رشید حاجی خواجهلو ،صالح ،احمدی ،سیدمحمد .)1192( .نقش

مکانیزمهای توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش ،فصلنامه
علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ.022-181 ،)10-11(1 ،

ارتباط آن با رفتار شهروندی سازمانی در بانک قوامین ،فصلنامه مدیریت توسعه و
تحول.12-1 ،02 ،
بیرانوند ،علی ،شعبانی ،احمد ،محمدی استانی ،مرتضی .)1192( .بررسی عوامل مؤثر بر تسهیم
دانش کتابداران و ارائه مدل پیشبینی رفتار آنها (مطالعه موردی :کتابخانههای عمومی
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الوانی ،سید مهدی ،لرستانی ،احسان .)1191( .بررسی تأثیر نگرش شغلی بر تسهیم دانش و

استان فارس ،مطالعات کتابداری و علم اطالعات.22-12 ،)19(01 ،
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پور ،سمیرا ،مرتضوی ،سعید .)1191( .تبیین عوامل مؤثر بر نگرش و رفتار مبتنی بر تسهیم

دانش (موردمطالعه :پرستاران بیمارستان  19شهریور) ،مطالعات رفتار سازمانی،)1(0 ،
.92-11
تقی زاده ،هوشنگ ،ضیائی حاجی پیرلو ،مصطفی .)1190( .ارائه مدل روابط مؤلفههای
تسهیم دانش در مؤسسات آموزشی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (مطالعه

موردی) ،پژوهشنامه مدیریت اجرایی.1-1 ،)12(2 ،
حسینی فاطمی ،آذر ،بارانی ،قاسم .)1192( .بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری سازمانی و
قصد تسهیم دانش با تأکید بر نقش میانجی تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

در میان اساتید زبان انگلیسی و غیر زبان انگلیسی در دانشگاههای ایران ،مطالعات زبان
و ترجمه.82-21 ،)1(22 ،

خاتمیان فر ،پریسا .)1182( .بررسی وضعیت ،شیوهها و عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در
سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه فردوسی مشهد.
رجائی آذرخوارانی ،عباس ،رجائی پور ،سعید ،هویدا ،رضا .)1192( .بررسی میزان رفتار

تسهیم دانش اعضای هیئتعلمی دانشگاههای منتخب اصفهان ،مجله توسعه آموزش
در علوم پزشکی.12-19 ،)01( 9 ،
رهنوردآهن ،فرج اله ،صدر ،فاطمه .)1188( .رابطه ادراک فرهنگ تسهیم دانش کارکنان با
عوامل سازمانی در دستگاههای دولتی ،مدیریت بهرهوری (فراسوی مدیریت)،)8(0 ،
.99-21
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سلیمانی ،نادر .)1189( .مطالعه شاخصهای فعالیت تیمی در گروههای آموزشی دانشگاه،
فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی ،0)1( ،ص .21-91
سلیمی ،قاسم ،حیدری ،الهام ،کشاورزی ،فهیمه .)1190( .تبیین رابطة التزام دانشجویان و

رفتار تسهیم دانش در دانشگاه :سهم متغیر نگرش به تسهیم دانش ،تحقیقات
کتابداری و اطالعرسانی دانشگاهی.191-121 ،)1(19 ،

رابطه ساختاری بین جو تیمی ،رهبری توانمندساز و ...

سلیمی ،قاسم ،کشاورزی ،فهیمه ،حیدری ،الهام .)1191( .مطالعه تجربی رابطه توانمندسازی

روانشناختی و بلوغ رفتار تسهیم دانش دانشجویان دکتری دانشگاه شیراز ،رهیافتی
نو در مدیریت آموزشی.00-1 ،)1(2 ،
سنجقی ،محمدابراهیم ،فرهی بوزنجانی ،برزو ،ظهوریان نادعلی ،ایمان .)1192( .بررسی تأثیر
توانمندسازی تیمی بر رابطه بین رهبری تحولآفرین و عملکرد سازمانی (مطالعه

موردی در واحدهای تحقیق و توسعه صنعت نفت مستقر در تهران) ،نشریه بهبود
مدیریت.119-101 ،)0(2 ،
ضیایی ،محمدصادق ،نرگسیان ،عباس ،آیباغی اصفهانی ،سعید .)1189( .نقش رهبری
معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران ،نشریه مدیریت دولتی-82 ،)1(1 ،
.29
علیپور درویشی ،زهرا .)1191( .ارائه مدل عوامل مؤثر بر تسهیم دانش گروههای آموزشی
دانشگاه آزاد اسالمی (پیمایشی پیرامون واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات،
مدیریت فناوری اطالعات.112-91 ،)12(1 ،
علیپور درویشی ،زهرا ،دولتآبادی ،رقیه .)1191( .ارائه مدل عوامل مؤثر بر قصد تسهیم
دانش پزشکان بر اساس تئوری رفتار برنامهریزیشده در بیمارستانهای آموزشی
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران ،فصلنامه بیمارستان.11-12 ،)1( 11 ،
فرخ ،بتول ،شاه طالبی ،بدری .)1199( .رابطة بین یادگیری خود راهبر ،خودکارآمدی و سواد

اطالعاتی با رفتار تسهیم دانش .پژوهش در برنامهریزی درسی.121-118 ،)22(12 ،
کارگر شورکی ،محمدحسین ،حاجی محمدعلی جهرمی ،مقداد ،ناظری ،علی ،رشیدی،

کاری نوآورانه کارکنان (موردمطالعه :پژوهشگاه صنعت نفت) .مدیریت منابع انسانی
در صنعت نفت.21-09 ،)08( 9 ،
کشاورزی ،علی حسین ،صفری ،سعید ،حمیدی راد ،جواد .)1191( .بررسی تأثیر تسهیم
دانش بر یادگیری ،نوآوری و عملکرد سازمانی ،چشمانداز مدیریت دولتیr22129 ،
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محمدمهدی .)1192( .بررسی اثر ویژگیهای شخصیتی بر روی تسهیم دانش و رفتار

.108-121 ،00#
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مرتضوی ،مهدی ،منیریان ،فرزانه .)1191( .بررسی تأثیر مدیریت دانش بر خالقیت سازمانی

(مطالعه موردی :کارکنان شرکت مخابرات استان همدان) ،فصلنامه مدیریت توسعه
و تحول،

(https://www.civilica.com/Paper-JR_JDEM-JR_JDEM- ،)02

1394-20_003.html

مرزوقی ،رحمت اله ،حیدری ،الهام .)1192( .سنجش روابط علّی تخطّی نظارتی ،ادراک از
عدالت سازمانی و رفتار تسهیم دانش (مطالعه موردی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی
شیراز ،فصلنامه مدیریت سالمت.12-19 ،)21( 19 ،
مظفری ،مصیب ،عابد سعیدی ،ژیال ،پازارگادی ،مهرنوش ،علویمجد ،حمید .)1192( .ابعاد
رضایتمندی بیماران از خدمات مراکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ایران،
مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان.21-21 ،)12(11 ،
نادی ،محمدعلی ،شاهحسینی ،سکینه .)1199( .الگوی ساختاری رابطه بین اعتماد سازمانی و
تعهد سازمانی با رفتار تسهیم دانش :تبیین سهم واسطهگری فرهنگسازمانی و سالمت

سازمانی دبیران ،رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.112-091 ،)12(9 ،
نصیریان ثمرین ،کریم ،ستاری ،صدرالدین ( .)1191تسهیم دانش ،توانمندسازی کارکنان

آموزشوپرورش ،اولین کنفرانﺲ بینالمللی مدیریت ،اقتصاد ،حسابداری و علوم
تربیتی ،ساری ،شرکت علمی پژوهشی و مشاورهای آیندهساز ،دانشگاه پیام نور نکا،
https://www.civilica.com/Paper-MEAE01-MEAE01_1529.html

هادیزاده ،اکرم ،زنگنه ،محسن و رامین مهر ،حمید .)1191( .بررسی اثر جو تیمی و رهبری
توانمندساز در رفتار تسهیم دانش اعضای تیم ،چشمانداز مدیریت دولتی،)19(2 ،
.198-121
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