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تاریخ دریافت  1399/02/12تاریخ پذیرش1399/08/03:

چکیده
مقدمه :دانش ضمنی ،به دانشی اشاره دارد که در پی تجربهها ،مهارتها ،و داناییهای شخصی ،در اذهان مردم جوامع
پدید میآید ،هدف از این پژوهش ،مطالعه نقش مؤلفههای رهبری سازمانی و فرهنگسازمانی بر تسهیم دانش ضمنی در
بین کارکنان کتابخانههای دانشگاههای دولتی ایران است.
روش :پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و از نظر نحوه جمعآوری دادهها ،از نوع پیمایشی است .جامعه آماری این
پژوهش ،شامل کلیه کتابدارانی است ( 600نفر) که در حال حاضر ،در کتابخانههای دانشگاههای دولتی سطح یک کشور
مشغول به فعالیت هستند .جامعه نمونه پژوهش ،شامل  230نفر بودند که به روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند.
دادههای الزم برای تحقیق حاضر ،از سه پرسشنامه محقق ساخته رهبری سازمانی ،فرهنگسازمانی و تسهیم دانش ضمنی
با تعداد  63سؤال ،جمعآوری شد .برای تجزیهوتحلیل اطالعات از آزمون اسپیرمن و روش معادالت ساختاری با استفاده
از نرمافزارهای  SPSSو  PLSاستفاده شد.
نتایج :نتایج نشان داد؛ رابطهی مثبت و معنیداری بین رهبری سازمانی با ابعاد (توانمندسازی گروهی ،تیم سازی،
مربیگری ،خودارزیابی مستمر و بهبود مستمر عملکرد) و فرهنگسازمانی با ابعاد (انسجام و هماهنگی ،مشتری مداری،
یادگیری سازمانی ،نیت و جهت استراتژیک و چشمانداز) با تسهیم دانش ضمنی دارد .بر اساس نتایج پژوهش ،مؤلفههای
رهبری سازمانی و فرهنگسازمانی برتسهیم دانش ضمنی مؤثر بوده و نقش اساسی در توانمندسازی کارکنان در انجام
فعالیتهای سازمانی ،کسب مهارتهای الزم ،نوآوری و خالقیت ،آیندهنگری ،افزایش بهرهوری ،وحدت سازمانی،
کسب مزیت رقابتی پایدار و تعلقخاطر به سازمان میشود
واژگان کلیدی :رهبری سازمانی ،فرهنگسازمانی ،تسهیم دانش ضمنی ،کتابداران دانشگاههای دولتی ایران.
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مقدمه

دانش یکی از مهمترین سرمایههای هر سازمان است بنابراین سازمانها باید تالش کنند دانش کارمندان خود
را دریافت کنند تا بتوانند پیشرفتهای مستمر داشته باشند .برخورداری از دانش و اطالعات بهروز برای ادامه
حیات و همچنین مزیت رقابتی سازمانها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیلشده است .امروزه اهمیت دانش و
اشتراک آن عامل تعیینکننده موفقیت در سطوح مختلف فردی و سازمانی است و ضروری است که سازمانها
بدانند که چه میدانند و چگونه دانستههای خود را به اشتراک میگذارند (صیف و دیگران.))41-50 :1394،
از طرفی بازنشسته شدن کارمندانی که مدت زیادی را در سازمانهای دولتی مشغول به کار بوده و تجربیات
زیادی را کسب کردهاند بهعنوان یک معزل پیش روی مدیران سازمانهاست .هزینه و زمان زیادی که روی
این کارمندان صرف شده تا دانش و تجربیات کافی در مورد مشاﻏلشان کسب کنند ،اهمیت مدیریت دانش در
سازمانهای دولتی را روشنتر میکند .بنابراین نیاز است تا دانش این افراد پیش از خروج از سازمان در اختیار
سایر کارمندان قرار گیرد .این عمل به کاهش هزینههای آموزش مجدد کارمندان منجر خواهد شد .در یک
جمعبندی میتوان گفت مدیریت دانش با تسهیم دانش در سازمان و ایجاد همکاری بین کارمندان از
دوبارهکاریها میکاهد و موجب افزایش بهروه وری سازمان و در نهایت خدمات بهتر و سریعتر به ارباب
رجوع خواهد شد .مدیریت دانش بهمثابه بخشی ضروری و اساسی در موفقیت سازمان ،دامنهی گستردهای از
ایدههای سازمانی ،شامل نوآوریهای راهبردی ،اقتصادی ،رفتاری و مدیریتی را دربر میگیرد در جهان امروز
که تولید کاالها و ارائهی خدمات بهشدت دانش مدار شدهاند ،دانش دارایی کلیدی برای کسب مزیت رقابتی
به شمار میرود .مدیریت دانش بهعنوان ابزاری مهم که دانایی موجود را گردآوری میکند و نظم و پویایی
میبخشد و در کل سازمان اشاعه میدهد ،اهمیت دارد .بسیاری از سازمانها ظاهرا برای دانش ارزش و اعتبار
قائل هستند؛ اما باور قلبی برای اجرای آن ندارند .مدیریت دانش در سازمانها موفق نخواهد شد ،مگر اینکه
عزمی جدی و اقدامی عملی برای برطرف کردن موانع موجود در بر راه آن برداشته شود( .ابطحی و
صلواتی .)1385،با توجه به اینکه دانش ماهیتا پویاست ،اگر شخص یا سازمانی ،دانش را با تغییر شرایط محیطی
بهروز نکند ،دانش امروز میتواند جهل فردا باشد (قلی پور و صمدی میارکالئی )879-905 :1394 ،دانش
ضمنی دانش مفهومی و تجربه محور است و بهسختی با دیگران تبادل یا به اشتراک گذاشته میشود (قلیچلی و
اسدی قراباﻏی .)161-184 :1394 ،نخستین بار مایکل پوالنی 1با تصریح به اینکه «ما بیش از آنچه میتوانیم
بگوییم میدانیم» مفهوم دانش ضمنی را مطرح کرد .به اعتقاد وی دانش ضمنی در حوزه شخصی جا دارد و
متضمن تالقی میان فـرد و فرهنگـی اسـت کـه بـدان تعلـق دارد .از دیـدگاه پـوالنی دانـش ضـمنی را فقـط
بهصورت ضمنی میتوان آموخت .این امر ریشه در تلقی وی از دانش ضمنی بهمثابه نیروی ضمنی ذهن و
قدرت تلفیق و درک ارتباط آن دارد (ماسون 2و مک گری .)51-2001:47 ،بررسی پیشینه نظری صاحب نظران
نشان میدهد که ضرورت بهکارگیری مدیریت دانش در سازمان انکارناپذیر است (ادواردز  .)2017،3در عصر
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کنونی دارایی سازمانها دانش منابع انسانی آن سازمان است تسهیم دانش به ارائه اطالعات کار و دانش جهت

همکاری و کمک به دیگران بهمنظور حل مشکالت و گسترش ایدههای نوین میپردازد و به سیاستها و
فرآیندها اشاره میکند (وانگ ونو  )2010 ،1از آنجا که به اشتراک گذاری دانش شامل تعامالت اجتماعی بین
کارکنان میشود و چنین تعامالت تحت تأثیر روابط بین افراد قرار دارد سرمایه اجتماعی و کارکنان نقش مهمی
در شکل گیری دانش به اشتراک گذاشته شده دارد (هانگ 2و دیگران  )2011تسهیم دانش ابزاری بنیادین در
راستای بهکارگیری دانش ،ایجاد نوآوری و کاربرد آن در سازمان و در نهایت دستیابی به مزیت رقابتی است
(پیلی )2012 ،3تسهیم دانش بهعنوان مهمترین فرایند و همچنین بهعنوان سنگ بنای مدیریت دانش شناخته شده
است (گانجسواری )2015 ،4که میتواند دانش جمعی و فردی را به دانش سازمانی تبدیل کند و بدین طریق
پایگاه دانش سازمانی با دانش کارکنان هماهنگ شوند خروجی مهم تسهیم دانش ،خلق دانش جدید و نوآوری
است که به طور ویژه عملکرد سازمانی را بهبود میبخشد (ابراهیم و هوک هینگ  )2015 ،5سیاستها در مراکز
آموزش عالی به گونهای باید تدوین شود که هدف احتکار دانش نباشد بلکه تسهیم سازی دانش هدف باشد
این تغییرات وجود رهبرانی است که مورد احترام و تقلید اعضا هستند و به طور آشکار این رهبران بهعنوان
مبلغان دانش عمل میکند در خلق فرهنگ مناسب اشاعه دانش ،نقش مدیران مهم است آنها باید محیطهایی
خلق کنند که اعضا همدیگر را درک و ابراز همدردی کنند بنابراین میتوان گفت بزرگترین چالش تغییر
فرهنگ از "دانش قدرت است" نمیباشد بلکه" تسهیم سازی دانش قدرت است" .موضوعی که قرنها پیش
از اسالم ،در حدیث شریف بر آن تاکید شده است :زکات علم ،نشر آن است .رهبری سازمانی معموال کلید
موفقیت یا شکست است از آنجایی که رهبری شامل اعمال نفوذ توسط یک فرد بر سایرین میباشد کیفیت
رهبری عرضه شده از سوی سرپرستان ،یک عامل تعیینکننده اساسی در موفقیت سازمان و عملکرد کارکنان
است .اهمیت رهبری به حدی است که امروزه دانشمندان بیان میدارند که کلید خلق و بقای سازمانهای موفق
در قرن بیست و یکم رهبری است .آن هم نه در رأس سازمان بلکه در سراسر سازمان باید این مهارت توسعه
پیدا کند (زارع متین ،جندقی و توره .)1393 ،دراین میان نقش دانشگاههای جامع با سطح باالی استانداردهای
پژوهشی و آموزشی در تولید و انتقال دانش حائز اهمیت است .با بررسی سوابق در پایگاههای اطالعاتی در
حوزه متغیرهای تحقیق تاکنونی پژوهشی انجام نشده است.
پیشینه پژوهش
مولوی و یوسف پور ( )1395در پژوهشی ،نقش فرهنگسازمانی در افزایش تسهیم دانش ضمنی را بررسی
کردند .نتایج نشان داد که بین فرهنگسازمانی و ابعاد آن با تسهیم دانش ضمنی در بین کارکنان بانک تجارت
استان آذربایجان ﻏربی رابطه معنیداری وجود دارد .(P=0/05) .فیض و دیگران ( )1396به بررسی تأثیر تسهیم
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دانش بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان با تبیین نقش میانجی حافظه سازمانی و یادگیری مشارکتی
الکترونیک در کتابخانه ملی جمهوری اسالمی ایران پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که تسهیم دانش بهصورت
مستقیم تأثیر معناداری بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان دارد .این در حالی است که تأثیر تسهیم دانش بر
توانمندسازی روانشناختی کارکنان بهصورت ﻏیرمستقیم و از طریق دو متغیر حافظه سازمانی و یادگیری
مشارکتی الکترونیک بهمراتب بیشتر از تأثیر مستقیم است .نتایج همچنین نشان داد که حافظه سازمانی بر
توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیری ندارد .ماتوولو ( )2017تأثیر مدیریت دانش ضمنی بر عملکرد
سازمانی :شواهدی از مالزی یافتهها نشان داد که مدیریت دانش ضمنی برعملکرد سازمانی تأثیر معناداری دارد.
درمیان چهار بعد اجتماعی سازی ،درونی سازی ،بیرونی سازی و ترکیب ،تنها جامعه پذیری و درونی سازی
تاثیرات قابل توجه مدیرت دانش ضمنی برعملکرد سازمانی را نشان میدهد .گارسیا سانچز  ،)2019( 1درمقاله
ای به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تیمهای تحقیق آکادمیک و تأثیر آن براشتراک دانش پرداختند .یک
مطالعه تجربی با  87تیم تحقیقاتی دانشگاهی در یک دانشگاه اسپانیا انجام شد .نتایج نشان داد که هر دو بعد
سرمایه اجتماعی (پیوندهای درونی و اعتماد) تأثیر مثبت و معناداری براشتراک دانش تیمهای تحقیق دارند.
نسوردین 2و پنجیل )2019( 3در پژوهشی به ارزیابی رابطه بین تعهد سازمانی و رفتار اشتراک دانش کارکنان
پرداخت یافتهها نشان داد که تعهد احساسی و تعهد هنجاری نقش مهمی در به اشتراک گذاری دانش ضمنی
دارند .آکاسیل 4و اوالتوکان )2019( 5عوامل مؤثر بر اشتراک دانش در بین دانشگاهیان در دانشگاه بوون،
نیجریه پرداخت یافتهها نشان داد که در بین عوامل سازمانی ،تنها سیاست دانشگاهی به طور قابلتوجهی بر
اشتراک دانش تأثیر میگذارد در حالی که در میان عوامل فردی تنها اعتماد موثراست .جنسیت تأثیر
قابلتوجهی براشتراک دانش دارد .رضایت شخصی ،اعتقادات شخصی ،آموزش ،آگاهی عوامل دیگری بر
رفتار به اشتراک گذاری دانش شناسایی شدند.
مدل مفهومی پژوهش
باتوجه به نتایج پژوهشهای مورد بررسی درپیشینه پژوهش مرتبط با موضوع ،پنج بعد متغیر مستقل رهبری
سازمانی ازدیدگاه ساعتچی و عزیزپور شویی ( )1384و پنج بعد متغیر مسقل فرهنگسازمانی از دیدگاه دنیسون
( )2000و تأثیر آن بر تسهیم دانش ضمنی بهعنوان متغیر وابسته در مدل مفهومی پژوهش بهصورت زیر نشان
داده شده است.
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تسهیم
دانش
ضمنی

بهبود مستمر عملکرد
انسجام و هماهنگی
مشتری مداری
یادگیری سازمانی
نیت و جهت استراتژیک
چشمانداز

مؤلفههای
فرهنگی
سازمانی

باتوجه به مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای پژوهش عبارت است از:
ف ر ض ی ه  :1ب ی ن ت و ا ن م ن د س ا ز ی گ ر و ه ی ب ه ع ن و ا ن ی ک ی ا ز ا ب ع ا د ر ه ب ر ی س ا ز م ا ن ی و ت س ه ی م د ا ن ش

ض م ن ی ر ابط ه م ث بت

و

م ع نی د ار ی و ج و د د ار د
فرضیه  :2بین تیم سازی بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد
فرضیه  :3بین مربیگری بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد
فرضیه  :4بین خودارزیابی مستمر بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد
فرضیه  :5بین بهبود مستمر عملکرد بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد
فرضیه  :6بین انسجام و هماهنگی بهعنوان یکی از ابعاد فرهنگسازمانی وتسهیم دانش ضمنی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد
فرضیه  :7بین مشتری مداری بهعنوان یکی از ابعاد فرهنگسازمانی وتسهیم دانش ضمنی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد
فرضیه  :8بین یادگیری سازمانی بهعنوان یکی از ابعاد فرهنگسازمانی و تسهیم دانش ضمنی رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد
ف ر ض ی ه  :9ب ی ن ن ی ت و ج ه ت ا س ت ر ا ت ژ ی ک

به ع ن و ان ی ک ی از ابع ا د ف ر ه ن گ

س ا ز م ا نی و ت س ه ی م د انش

ض م ن ی ر ابط ه م ث ب ت

و م ع نی د ار ی و ج و د د ار د
فرضیه  :10بین چشمانداز بهعنوان یکی از ابعاد فرهنگسازمانی و تسهیم دانش ضمنی رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد.
روش پژوهش
این مقاله حاصل پژوهشی است که ازنظر هدف ،کاربردی و از نظرگردآوری اطالعات توصیفی -همبستگی
است .جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش کارکنان کتابخانههای دانشگاههای سطح یک کشور شامل
دانشگاههای تهران ،شریف ،تربیت مدرس ،شهید بهشتی ،امیرکبیر ،خواجه نصرالدین طوسی ،عالمه طباطبایی،
علم وصنعت ،اصفهان ،صنعتی اصفهان ،شیراز ،فردوسی مشهد و تبریز میباشد تعداد افراد جامعه  600نفر بوده
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حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران  234نفر تعیین شده بود و برای اینکه اطمینان از دریافت پاسخ نامه مورد
نظر به تعداد نمونه پرسشنامه برای  250نفر ارسال گردید که از این تعداد  230پرسشنامه عودت داده شد و مبنای
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .نمونهگیری به روش نمونهگیری تصادفی ساده انجام شده است است .دادههای الزم
برای تحقیق حاضر ،از سه پرسشنامه محقق ساخته رهبری سازمانی ساعتچی و عزیزپور شویی ( )1384شامل
مؤلفههای توانمندسازی گروهی ،تیم سازی ،مربیگری ،خودارزیابی مستمر و بهبود مستمر عملکرد در ﻏالب
 16سؤال بسته با طیف لیکرت و فرهنگسازمانی دنیسون ( )2000شامل مؤلفههای انسجام و هماهنگی ،مشتری
مداری ،یادگیری سازمانی ،نیت و جهت استراتژیک و رابطه چشمانداز در ﻏالب  15سؤال بسته با طیف لیکرت
و تسهیم دانش ضمنی مقیمی ( )1390شامل  32سؤال جمعآوری شده است ..پرسشنامه تسهیم دانش ضمنی
کارکنان نیز شامل مؤلفههای فرهنگ ،ساختار ،فن آوری ،اعتماد ،نگرش ،روابط اجتماعی و کارگروهی
میباشد .تمامی سئواالت بهصورت طیف پنج گزینهای لیکرت میباشند .در بخش توصیفی برای بررسی
متغیرهای جمعیت شناختی از نرم افزار  SPSS25و در بخش استنباطی برای بررسی معادالت ساختاری و سنجش
فرضیههای تحقیق از نرم افزار  PLS2استفاده شد ..برای سنجش روایی ابزار گردآوری اطالعات ،از روایی
محتوا و با نظر خواهی از تعدادی از استادان دانشگاهها ،اعتبار پرسش نامه مورد تأیید قرار گرفت .همچنین
یایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است.
یافتههای پژوهش
در بخش اطالعات جمعیت شناختی تعداد پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار میگیرد ازمجموع  230نفرنمونه
آماری  67نفر معادل  29/1درصد مرد و  163نفر معادل  70/9نفر زن بودنداز این تعداد  2نفر معادل  0/9دیپلم
و  10نفر معادل  4/4نفر معادل فوق دیپلم و  61نفر معادل  26/6نفر لیسانس و  156نفر معادل  68/1نفر فوق
لیسانس وباالتر بودند در نهایت شاخصهای توصیفی شامل فراوانی و درصد فراوانی مربوط به متغیرها بررسی
شده است.

جدول  :1بررسی توصیفی متغریهای پژوهش

متغیر

مؤلفه

رهبری سازمانی

توانمندسازی گروهی
تیم سازی
مربیگری
خودارزیابی مستمر
بهبود مستمر عملکرد
کل
انسجام و هماهنگی
مشتری مداری
یادگیری سازمانی
نیت و جهت استراتژیک
چشمانداز
کل
فرهنگ
ساختار

فرهنگسازمانی

تسهیم دانش ضمنی
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میانگین
9/49
9/14
9/66
10/18
12/77
51/24
9/27
12/46
9/69
6/67
9/79
47/86
12/81
12/09

انحراف معیار
3/23
3/31
3/08
2/76
3/74
14/47
2/75
3/02
2/65
2/06
2/58
11/21
3/57
3/89

ارائه الگوی نمایهسازی تصاویر بر اساس موتورهای جستجو

______________________________________________________________
متغیر

میانگین
19/06
13/74
19/24
18/44
17/87
113/25

مؤلفه
فن آوری
اعتماد
نگرش
روابط اجتماعی
کار گروهی
کل

انحراف معیار
4/14
3/41
3/79
3/89
4/01
21/14

جدول  :1نشان داد رهبری سازمانی با  16سؤال در دامنه  16الی  80میباشد که دارای میانگین نمره  51/24شد.
فرهنگسازمانی با  15سؤال نیز در دامنه  15الی  75بوده که دارای میانگین نمره  47/86شد .همچنین دانش
ضمنی با  32سؤال در دامنه  32الی  160بوده که دارای میانگین نمره  113/25شد .از میان آیتمهای رهبری
سازمانی ،مؤلفههای توانمندسازی گروهی ،تیم سازی ،مربیگری و خودارزیابی مستمر در دامنه  3الی  15بوده
و به ترتیب دارای میانگین نمره  9/66 ،9/14 ،9/49و  10/18شدند و مؤلفه بهبود مستمر عملکرد با دامنه بین 4
تا  16دارای میانگین نمره  12/77شد .از میان آیتمهای فرهنگسازمانی ،مؤلفههای انسجام و هماهنگی،
یادگیری سازمانی و چشمانداز در دامنه  3الی  15بوده و به ترتیب دارای میانگین نمره  9/79 ،9/27شدند .مؤلفه
مشتری مداری با دامنه بین  4تا  20دارای میانگین نمره  12/46شد .همچنین مؤلفه نیت و جهت استراتژیک با
دامنه بین  2تا  10دارای میانگین نمره  6/67شد .از میان آیتمهای دانش ضمنی کارکنان ،مؤلفههای فرهنگ،
ساختار و اعتماد در دامنه  4الی  20بوده و به ترتیب دارای میانگین نمره  12/09 ،12/81و  13/74شدند .باقی
مؤلفهها از جمله فن آوری ،نگرش ،روابط اجتماعی و کار گروهی با دامنه بین  5تا  25به ترتیب دارای میانگین
نمره  18/44 ،19/24 ،19/06و  17/87شدند .ابتدا بررسی نرمال بودن داده با استفاده از آزمون کلموگروف
اسمیر نوف انجام میگردد و در راستای بررسی فرضیات با توجه به نتایج بدست آمده از روشهای پارامتریک
یا ناپارامتریک استفاده میگردد.

جدول  :2نتایج آزمون کوملوگروف-امسرینوف

متغیرها

توانمندسازی گروهی
تیم سازی
مربیگری
خودارزیابی مستمر
بهبود مستمر عملکرد
رهبری سازمانی
انسجام و هماهنگی
مشتری مداری
یادگیری سازمانی
نیت و جهت استراتژیک
چشمانداز
فرهنگسازمانی
تسهیم دانش ضمنی

آماره k-s

0/095
0/087
0/083
0/091
0/079
0/037
0/078
0/109
0/085
0/140
0/102
0/055
0/081

p-value

0/000
0/000
0/000
0/000
0/000
0/200
0/000
0/000
0/000
0/000
0/003
0/087
0/001

بررسی جدول  :2نشان میدهد در سطح خطای  0/05مقادیر احتمال بدست آمده کمتر از  0/05میباشد بنابراین
فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع آماری مقادیر در متغیرهای تحقیق (به جز متغیرهای رهبری سازمانی و
فرهنگسازمانی) رد میشود .لذا با توجه به نرمال نبودن دادهها جهت بررسی فرضیات تحقیق از آزمونهای
مختص ناپارامتریک استفاده شده است.
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فرضیه اول پژوهش :بین توانمندسازی گروهی بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون اسپیرمن استفاده میگردد لذا ابتدا
فرض صفر و یک را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
جدول  :3بررسی ارتباط بین توانمندسازی گروهی و تسهیم دانش ضمنی

توانمندسازی گروهی و تسهیم دانش ضمنی

ضریب همبستگی
0/623

مقدار معنیداری
0/000

نتایج جدول  :3نشان داد در سطح خطای  0/05مقدار ارتباط مثبت و معنیداری بین توانمندسازی گروهی و
تسهیم دانش ضمنی وجود دارد .بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود .به عبارت دیگر ،انتقال
دانش ضمنی نقش اساسی در توانایی کارکنان در فعالیتهای سازمانی دارد و هر اندازه انتقال دانش ضمنی
بیشتر شود ،احساس اعتماد به نفس در کارکنان تقویت میشود و احساس ناتوانی در آنها تضعیف میگردد.
فرضیه دوم پژوهش :بین تیم سازی بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی رابطه مثبت
و معنیداری وجود دارد .جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون اسپیرمن استفاده میگردد لذا ابتدا فرض صفر و
یک را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
جدول  :4بررسی ارتباط بین تیم سازی و تسهیم دانش ضمنی

تیم سازی و تسهیم دانش ضمنی

ضریب همبستگی
0/630

مقدار معنیداری
0/000

نتایج جدول  :4نشان داد در سطح خطای  0/05مقدار ارتباط مثبت و معنیداری بین تیم سازی و تسهیم دانش
ضمنی وجود دارد .بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود .به عبارت دیگر انتقال دانش ضمنی
نقش اساسی در شکل گیری تیمهای تخصصی و فنی در دانشگاهها دارد و هرچه قدر انتقال دانش ضمنی بیشتر
شود نوآفرینی در محیطهای علمی بیشتر خواهد شد.
فرضیه سوم پژوهش :بین مربیگری بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی رابطه مثبت
و معنیداری وجود دارد .جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون اسپیرمن استفاده میگردد لذا ابتدا فرض صفر و
یک را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
جدول  :5بررسی ارتباط بین مربیگری و تسهیم دانش ضمنی

مربیگری و تسهیم دانش ضمنی

ضریب همبستگی
0/694

مقدار معنیداری
0/000

نتایج جدول  :5نشان داد در سطح خطای  0/05مقدار ارتباط مثبت و معنیداری بین مربیگری و تسهیم دانش
ضمنی وجود دارد .بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود .به عبارت دیگر انتقال دانش ضمنی
میتواند در تربیت کارکنان خالق و ماهر اثر گذار باشد و هر اندازه انتقال دانش ضمنی بیشتر کارکنان با
انگیزه بیشتری به کسب مهارتها اقدام خواهند کرد.
فرضیه چهارم پژوهش :بین خودارزیابی مستمر بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون اسپیرمن استفاده میگردد لذا ابتدا
فرض صفر و یک را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
جدول  :6بررسی ارتباط بین خودارزیابی مستمر و تسهیم دانش ضمنی
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خودارزیابی مستمر و تسهیم دانش ضمنی

ضریب همبستگی
0/664

مقدار معنیداری
0/000

نتایج جدول  :6نشان داد در سطح خطای  0/05مقدار ارتباط مثبت و معنیداری بین خودارزیابی مستمر و تسهیم
دانش ضمنی وجود دارد .بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود .به عبارت دیگر انتقال دانش
ضمنی نقش اساسی در ارزیابی عمکرد افراد دارد و هراندازه انتقال دانش ضمنی بیشتر شود ،کارکنان به طور
مداوم از روشهای و نتایج کار خود آگاهی کسب نموده و به ارزیابی فعالیتهای خود میپردازند .و همچنین
توانایی آیندهنگری و تعیین مالکهای موفقیت سازمان را داشته باشند.
فرضیه پنجم پژوهش :بین بهبود مستمر عملکرد بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون اسپیرمن استفاده میگردد لذا ابتدا
فرض صفر و یک را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
جدول  :7بررسی ارتباط بین بهبود مستمر عملکرد و تسهیم دانش ضمنی

بهبود مستمر عملکرد و تسهیم دانش ضمنی

ضریب همبستگی
0/655

مقدار معنیداری
0/000

نتایج جدول  :7نشان داد در سطح خطای  0/05مقدار ارتباط مثبت و معنیداری بین بهبود مستمر عملکرد و
تسهیم دانش ضمنی وجود دارد .بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود .یعنی انتقال دانش ضمنی
نقش اساسی در بهبو د عملکرد افراد دارد .بهبود عمکرد کارکنان نقش اساسی در افزایش بهرهوری سازمان
دارد و سبب رشد و تعالی سازمان و همچنین خالقیت و نوآوری میشود.
فرضیه ششم پژوهش :بین انسجام و هماهنگی بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون اسپیرمن استفاده میگردد لذا ابتدا
فرض صفر و یک را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
جدول  :8بررسی ارتباط بین انسجام و هماهنگی و تسهیم دانش ضمنی

انسجام و هماهنگی و تسهیم دانش ضمنی

ضریب همبستگی
0/610

مقدار معنیداری
0/000

نتایج جدول  :8نشان داد در سطح خطای  0/05مقدار ارتباط مثبت و معنیداری بین انسجام و هماهنگی و تسهیم
دانش ضمنی وجود دارد .بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود .یعنی انتقال دانش ضمنی سبب
احساس وحدت سازمانی میشود و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان را افزایش میدهد .بنابراین زمانی اعتماد،
وفاداری و احترام وجود داشته باشد کارکنان با هماهنگی بیشتری فعالیتهای خود را انجام خواهند داد.
فرضیه هفتم پژوهش :بین مشتری مداری بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی رابطه
مثبت و معنیداری وجود دارد .جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون اسپیرمن استفاده میگردد لذا ابتدا فرض
صفر و یک را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
جدول  :9بررسی ارتباط بین مشتری مداری و تسهیم دانش ضمنی

مشتری مداری و تسهیم دانش ضمنی

ضریب همبستگی
0/581

مقدار معنیداری
0/000

نتایج جدول  :9نشان داد در سطح خطای  0/05مقدار ارتباط مثبت و معنیداری بین مشتری مداری و تسهیم
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دانش ضمنی وجود دارد .بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود .به عبارت دیگر انتقال دانش
ضمنی سبب میشود تا کارکنان با شناخت دانش مشتری و جمعآوری نظرات و دسته بندی عالیق و خواستههای
آنها در کیفیت ،سرعت در تصمیم گیری و خدمت دهی به مشتری کمک کرد.
فرضیه هشتم پژوهش :بین یادگیری سازمانی بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی
رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون اسپیرمن استفاده میگردد لذا ابتدا
فرض صفر و یک را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
جدول  :10بررسی ارتباط بین یادگیری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی

یادگیری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی

ضریب همبستگی
0/618

مقدار معنیداری
0/000

نتایج جدول  :10نشان داد در سطح خطای  0/05مقدار ارتباط مثبت و معنیداری بین یادگیری سازمانی و تسهیم
دانش ضمنی وجود دارد .بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود .به عبارت دیگرانتقال دانش
ضمنی نقش اساسی در یادگیری سازمانی دارد .هر اندازه انتقال دانش ضمنی بیشتر شود .خالقیت و نوآوری
کارکنان بیشتر و از دوباره کاری و اتالف وقت و انرژی و هزینه کم خواهد شد .و براین اساس میتوان یک
مزیت رقابتی پایدار در سازمان ایجاد کرد.
فرضیه نهم پژوهش :بین نیت و جهت استراتژیک بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش
ضمنی رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون اسپیرمن استفاده میگردد لذا
ابتدا فرض صفر و یک را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
جدول  :11بررسی ارتباط بین نیت و جهت استراتژیک و تسهیم دانش ضمنی

یادگیری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی

ضریب همبستگی
0/643

مقدار معنیداری
0/000

نتایج جدول  :11نشان داد در سطح خطای  0/05مقدار ارتباط مثبت و معنیداری بین نیت و جهت استراتژیک
و تسهیم دانش ضمنی وجود دارد .بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود .یعنی انتقال دانش ضمنی
میتواند به کارکنان در تحلیل سازمان و محیط اطراف کمک کند تا در شکل گیری برنامه راهبردی با توجه
به شناسایی نقاط قوت وضعف سازمان گام بردارند.
فرضیه دهم پژوهش :بین چشمانداز بهعنوان یکی از ابعاد رهبری سازمانی و تسهیم دانش ضمنی رابطه مثبت
و معنیداری وجود دارد .جهت بررسی فرضیه فوق از آزمون اسپیرمن استفاده میگردد لذا ابتدا فرض صفر و
یک را بهصورت زیر تعریف میکنیم:
جدول  :12بررسی ارتباط بین چشمانداز و تسهیم دانش ضمنی

چشمانداز و تسهیم دانش ضمنی

ضریب همبستگی
0/656

مقدار معنیداری
0/000

نتایج جدول  :12نشان داد در سطح خطای  0/05مقدار ارتباط مثبت و معنیداری بین چشمانداز و تسهیم دانش
ضمنی وجود دارد .بنابراین فرض صفر رد و فرض تحقیق تأیید میشود .به عبارت دیگر انتقال دانش ضمنی
هراندازه بیشتر شود کارکنان آشنایی بیشتری نسبت به اهداف سازمان خواهند داشت ودر جلسات هم اندیشی
و سخنرانیها ضمن ترسیم جامع و کاملی از اهداف ،افراد بتوانند به ارائه نظرات خود بپردازند بنابراین انتقال
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دانش ضمنی میتواند کارکنان را دررسیدن به اهداف سازمان عالقه مند و فعال کند.
بررسی مدل مفهومی پژوهش

جهت بررسی مدل مفهومی پژوهش با توجه به نرمال نبودن توزیع دادهها از نرم افزار  PLS2استفاده شد.
جدول  :13معرفی متغیرها برای ورود به نرم افزار PLS
رهبری سازمانی= x

ت و انم ند س ا ز ی
گ روهی =

ب ه ب و د م س ت م ر ع م ل ک ر د = x5

تیم س از ی =
x2

م ر بی گ ر ی =
x3

خ و د ار ز ی ا بی
م س ت م ر = x4

s1

s4

s7

s10

s13

s2

s5

s8

s11

s14

s3

s6

s9

s12

s15

x1

s16
فرهنگسازمانی= z

انس ج ا م و
ه م اه نگ ی =

z1

مش تر ی
م د ا ر ی = z2

یاد گ یر ی
س ا ز م ا نی =

z3

نی ت و ج ه ت
اس ت ر ات ژ ی ک =

چ ش م اند از =

z5

z4

s17

s20

s24

s27

s29

s18

s21

s25

s28

s30

s19

s22

s26

s31

s23

تسهیم دانش
ضمنی= y

ف ن آ و ر ی = y3

ا ع ت م ا د = y4

s32

s36

s40

s45

s49

s33

s37

s41

s46

s50

s55

s34

s38

s42

s47

s51

s56

s61

s35

s39

s43

s48

s52

s57

s62

s53

s58

s63

فر ه نگ

y1

=

س اخ تار =

y2

نگ ر ش

s44

y5

=

ر و ابط
ا ج ت م ا ع ی = y6
s54

ک ار
گ روهی =
y7
s59
s60

جدول  :14جدول بار عاملی و مقدار تی ( )tمدل مفهومی
مقدار تی

بار عاملی

متغیرها
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58/595
65/602
75/122
56/585
48/973
4/837
25/029
22/899
18/609
41/690
18/595
32/107
33/691
7/468
34/370
39/118
43/813
47/718
50/094

توانمندسازی گروهی > -رهبری سازمانی
تیم سازی> -رهبری سازمانی
مربیگری> -رهبری سازمانی
خودارزیابی مستمر> -رهبری سازمانی
بهبود مستمر عملکرد> -رهبری سازمانی
تسهیم دانش ضمنی> -رهبری سازمانی
فرهنگ> -تسهیم دانش ضمنی
ساختار> -تسهیم دانش ضمنی
فن آوری> -تسهیم دانش ضمنی
اعتماد> -تسهیم دانش ضمنی
نگرش> -تسهیم دانش ضمنی
روابط اجتماعی> -تسهیم دانش ضمنی
کار گروهی> -تسهیم دانش ضمنی
تسهیم دانش ضمنی> -فرهنگسازمانی
انسجام و هماهنگی=> -فرهنگسازمانی
مشتری مداری> -فرهنگسازمانی
یادگیری سازمانی> -فرهنگسازمانی
نیت و جهت استراتژیک> -فرهنگسازمانی
چشمانداز> -فرهنگسازمانی

0/892
0/902
0/922
0/887
0/890
0/316
0/772
0/736
0/742
0/838
0/766
0/849
0/848
0/494
0/848
0/872
0/862
0/851
0/889

جدول  :14نشان میدهد که اکثر بارهای عاملی (به جز بار عاملی بین متغیرهای پنهان مستقل و وابسته) باالتر از
مقدار  0/7میباشند که مطلوب هستند .که این ادعا توسط آزمون  tتأیید میشود .همان طور که مشاهده میشود
تمام آزمونهای  tدر سطح  0/05و باالتر از مقدار  1/96معنی دار شدهاند.
جدول  :15جدول شاخصهای مدل مفهومی
اعتبار حشو

اعتبار اشتراک

آلفای کرونباخ

مربع R

اس تخ ر اج

پایایی ترکیبی م ی ا ن گ ی ن و ا ر ی ا ن س

متغیرها

ش د ه
-

0/613

0/958

-

0/962

0/613

رهبری سازمانی

0/655

0/825

0/894

0/796

0/934

0/825

توانمندسازی گروهی

0/650

0/801

0/876

0/814

0/923

0/801

تیم سازی

0/642

0/755

0/838

0/850

0/903

0/755

مربیگری

0/573

0/728

0/813

0/787

0/889

0/728

خودارزیابی مستمر

0/559

0/706

0/861

0/792

0/906

0/706

بهبود مستمر عملکرد

0/146

0/499

0/951

0/614

0/955

0/499

تسهیم دانش ضمنی

0/379

0/637

0/808

0/595

0/874

0/637

فرهنگ

0/392

0/726

0/873

0/541

0/913

0/726

ساختار

0/372

0/681

0/882

0/550

0/914

0/681

فن آوری

0/449

0/643

0/812

0/702

0/877

0/643

اعتماد

0/347

0/609

0/838

0/587

0/886

0/609

نگرش

0/449

0/626

0/850

0/720

0/893

0/626

روابط اجتماعی

0/401

0/563

0/802

0/719

0/864

0/563

کار گروهی

-

0/573

0/915

-

0/928

0/573

فرهنگسازمانی

0/481

0/674

0/758

0/719

0/860

0/674

انسجام و هماهنگی

0/388

0/513

0/642

0/760

0/792

0/513

مشتری مداری

0/455

0/617

0/958

0/744

0/828

0/617

یادگیری سازمانی

0/590

0/815

0/894

0/725

0/898

0/815

نیت و جهت استراتژیک

0/511

0/651

0/876

0/790

0/846

0/651

چشمانداز

م ق د ار ش ا خ ص

نی ک و ی ی بر از ش

 1ب ر ا ب ر ب ا  0 6/ 9 3ش د ک ه ا ز ح د ن ص ا ب

 0 3/ب ا ال ت ر ب و د ه و م ط ل و ب ی ت

م د ل ر ا نش ا ن

______________________________________________________________
Goodness OF fit
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م ی د ه د  .م ق ا د ی ر پ ا ی ا ی ی ت ر ک ی ب ی  1و ن ی ز آ ل ف ا ی ک ر و ن ب ا خ ب ا ال ی  0 7/ا س ت و ن ی ز ش ا خ ص م ی ا ن گ ی ن و ا ر ی ا ن س ا س ت خ ر ا ج
ش د ه 2د ر اک ثر ش ا خ ص

ه ا ب ا ال ی

ب ا ال ت ر ا ز  0 5/ب و د ک ه ب ا ز ش
ش اخ ص

 0 5/ا س ت و م د ل ب ر ا ز ش ی ب ه د ا د ه ه ا ه م گ ر ا م ی ب ا ش د  .ه م چ ن ی ن م ق ا د ی ر ض ر ی ب ت ع ی ی ن

و ت ب ی ی ن ب ا ال ی ی ر ا ن ش ا ن د ا د  .ا ع د ا د م ث ب ت

اع ت ب ا ر اف ز و د نی ی ا ح ش و  4نش ا نگ ر ک ی ف ی ت

م ناس ب

م س یر و م ق ا د یر م ع نی د ار ی آ م د ه اس ت  .تم ا م ی م س یر ه ا م ثبت

ش اخ ص

اع تبا ر اش ت ر اک

م د ل ه س تند  .د ر ش ک ل

1و

یا ر و ایی م تق ا ط ع 3و

 2به ت ر ت ی ب

م ق اد یر ض ر یب

و م ع ن ی د ار بو د و ار ت ب ا ط بی ن م ت غ ی ر ه ا ی پ ژ و ه ش

در

م د ل م ف ه و م ی به ش ک ل ه م ز م ا ن ت أ ی ی د گ ر د ی د .

شکل  :1مدل پایه با ضرایب استاندارد مسیر

______________________________________________________________
1

Composite Reliability
2
Average Variance Extracted
3
Communality
4
Redundancy
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شکل :2
دل پایه با مقادیر قدر مطلق تی ()t

بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشـان داد تسـهیم دانش ضـمنی بر توانمندسـازی گروهی دارای اثر مثبت و مسـتقیم اسـت
بنابراین نتیجه میگیریم درک تســهیم دانش ضــمنی میتواند به فرآیند توانمندســازی گروهی کمک شــایانی
کند .نتیجه حاصل از این تأیید فرضیه اهمیت واگذاری اختیارات رسمی و قانونی به کارکنان است سهیم شدن
کارکنان در فعالیتها ،قدرت بخشــیدن به کارکنان میتواند از طریق ترســیم دانش امکان پذیر شــود بنابراین
ازطریق تسـهیم دانش به کارکنان کمک میکنیم تا احسـاس اعتماد به نفس و روحیه همکاری گروهی در آنها
تقویت شـــود و احســـاس ناتوانی در آنها تضـــعیف گردد .پس به نظر میرســـد شـــاخصهای دانش ضـــمنی
ارزشهای بسیار مهمی هستند که به نوبهی خود از توانمندسازی گروهی حمایت میکنند امروزه توانمندسازی
بهعنوان یکی از ابزارهای ســـودمند ارتقاء کیفی منابع انســـانی و افزایش اثربخشـــی ســـازمانی تلقی میگردد.
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بهمنظور کســب موفقیت در محیط در حال تغییر کســب و کار امروزی ،ســازمانها به دانش ،نظرات ،انرژی و

خالقیـت کلیـه کـارکنـان ،اعم از کـارکنـان خط مقـدم تـا مـدیران ســـطح بـاال ،نیـازمنـدنـد .جهـت تحقیق این امر،
ســازمانها از طریق توانمندســازی کارکنان ،اعم از کارکنان خط مقدم تا مدیران ســطح باال ،نیازمندند .جهت
تحقیق این امر ،ســازمانها از طریق توانمندســازی کارکنان مربوطه بهمنظور تشــویق آنان به ابتکار عمل بدون
اعمال فشـار ،ارج نهادن به منافع جمعی سـازمان با کمترین نظارت و انجام وظیفه بهعنوان مالکان سـازمان ،اقدام
مینمایند این یافتهها با نتایج مطالعات فیض و همکاران ( )1398همخوانی دارد .نتیجه دیگر این پژوهش نشـان
داد که تســهیم دانش ضــمنی میتواند در تیم ســازی تأثیر مثبت و معنیداری داشــته باشــد .یعنی تســهیم دانش
ضـــمنی میتوانـد انگیزه ،نگرش و رفتـار کـارکنـان را بـهعنوان تولیـد کننـدگـان دانش تقویـت کنـد از طرفی
نوآفرینی در محیط علمی مسـتلزم تسـهیم دانش در بین کارکنان اسـت ازاین رو اگر فضـای اعتماد وجود داشـته
باشــد در شــکل گیری تیمهای تخصــصــی مختلف در ســطح دانشــگاه میتواند مؤثر باشــد به طور کلی برای
افزایش مشــارکت کارکنان دانشــگاهها در تســهیم دانش ضــمنی برای توســعه ظرفیتهای تیم ســازی توجه به
مواردی نظیر شــناســایی مهارتهای فردی ،نظارت بر کار تیم ،تقویت کار تیمی ،تعیین مســولیت ها ،انتخاب
مناسـب اعضـاء تیم ،تقویت انگیزه کار تیمی ،قوام واسـتحکام تیم و شـناخت خالءهای دانش فردی ضـرورت
خاصـــی دارد با تســـهیم دانش ضـــمنی ســـازمانها میتوانند مهارتهای کارکنان که مکمل یکدیگر بوده و
همچنین اهداف و رویکرد مشــترکی بین افراد بوجود میآید اســتفاده نمایند وقتی تســهم دانش در میان یک
گروه هدفمند اجرا شــود انطاف پذیری و ســازگاری با تیم افزایش مییابد کارمندان ســعی و تالش میکنند تا
سـطح توقعات خود را کاهش دهند و همگام با تیم حرکت کنند با تسـهیم دانش ضـمنی همکاری و مشـارکت
بین اعضــاء تیم افزایش مییابد و کارمندان در یک تیم نســبت به هم تعهد مییابند و از طرفی ارتباطات درون
گروهی اتفاق میافتد از این طریق داراییهای فکری (دانش ضـمنی) افراد در یک تیم با اسـتفاده از آن لیاقت
و شــایســتگیهای خود را نشــان میدهند .از دیگر پیامدهای تســهیم دانش ضــمنی در میان گروه ارتقاء تیم و
همچنین افزایش کیفیت فعالیتهاسـت سـهیم شـدن در دانش سـبب میشـود هرفرد در یک گروه به اصـالح و
بهبود مهارتهای خود بپردازد .این یافتهها با نتایج مطالعات گارسـیا سـانچز  )2019( 1همخوانی دارد .همچنین
یافته این مطالعه نشــان داد که تســهیم دانش ضــمنی تأثیر مثبت و معنیداری با مربیگری دارد تســهیم دانش
ضــمنی میتواند تربیت کارکنانی با مهارت باال و انگیزه مناســب را تســهیل کند همچنین در انتقال مهارتهای
فنی و تخصـصـی نقش عمدهای دارد و فرد میداند که هر دانش قابل انتقال نیسـت .لذا دانشهای کلیدی منتقل
میشــوند زمانیکه فرهنگ تهیه و تســهیم دانش در دانشــگاهها نهادینه شــود .کارکنان با انگیزه بیشــتر ســعی در
انتقال تجربه و مهارت خود به سـایرین خواهند داشـت برای افزایش مشـارکت کارکنان دانشـگاهها در تسـهیم
دانش ضــمنی برای توســعه ظرفیتهای مربیگری توجه به مواردی نظیر انتقال مهارتهای فنی وتخصــصــی،
کیفیـت بهتر آموزش ،انتقـال تجربـههـای زیســـتی ،انتقـال مهـارتهـا بـه شـــیوه کـاربردی واخـذتصـــمیمـات بهینـه
ضرورت خاصی دارد نتجتا اینکه با توجه به مباحث فوق مربیگری کار سادهای نیست و نیازمند تجربه و کسب
______________________________________________________________
García-Sánchez
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قـابلیتهـای الزم در زمینـه مربیگری اســـت .مهمترین نکـاتی کـه بـایـد مربی آن را مورد توجـه قرار دهـد شـــامـل
اعتمادسازی و احترام ،گوش دادن مؤثر ،توجه کامل به گوینده و درک آنها ،پرسشگری ،طرح سؤال مناسب
و اســتخراج جوابهای با کیفیت ،ارائه بازخورد ،بیان مشــاهدات با دقت و حســاســیت ،تاثیرگذاری ،مشــاوره و
انتقال تجربیات و نهایتا هدایت دیگران میباشــد .نتایج این پژوهش نشــان داد که تســهیم دانش ضــمنی رابطه
مثبت و معنیداری با خودارزیابی مســتمر کارکنان دارد این امر نشــان از نقش پر رنگ دانش درخود ارزیابی
مستمر دارد از طریق شاخصهای دانش و قراردادن آن در فرآیند خودارزیابی میتوان پایههای مدیریت دانش
که سـاختار اسـت را تقویت کرد زیرا در دانشـگاهها کارکنان هرسـاله بر اسـاس شـاخصهای مدون و مشـخصـی
مورد ارزیابی قرار میگیرند .برای افزایش مشـارکت کارکنان دانشـگاهها در تسـهیم دانش ضـمنی برای توسـعه
ظرفیتهای خودارزیابی مسـتمر توجه به مواردی نظیر انتخاب شـاخصهای ارزیابی ،نظارت بر نتایج عملکرد،
برگزاری دورههای آموزش ضـمن خدمت ،آشـنایی با کیفیت دانش ضـمنی ،افزایش توان پاسـخگویی ،افزایش
ارتقاء ســازمانی ،روحیه خود انتقادی ،قدرت تحلیل فعالیتهای کاری ،شــناســایی خالءهای دانشــی و ارزیابی
توانمندی ضرورت خاصی دارد با قرار دادن شاخصهای تسهیم دانش ضمنی در فرآیند خودارزیابی کارکنان
میتوان به تقویت ســـاختـار ســـازمانی کمـک نمود زیرا یکی از فرآینـدهای ارزیابی کارکنـان در هر ســـازمان
میتواند میزان به اشـراک گذاری دانش و یا میزان مسـتند سـازی دانش ضـمنی در سـازمان باشـد یافته پژوهش
نشـان داد که تسـهیم دانش ضـمنی رابطه مثبت و معنیداری با بهبود مسـتمرعملکرد کارکنان دانشـگاهها دارد در
این حوزه مـدیران میتواننـد بـا ســـرمـایـه گـذاری بر روی مـدون و مســـتنـد نمودن دانش ضـــمنی و ایجـاد زیر
ســاختهای مناســب ســازمانی و فناوری اطالعات در دانشــگاهها بر بهبود ارزیابی عملکرد کارکنان با توجه به
شــاخصهای تســهیم دانش ضــمنی گام بردارند برای افزایش مشــارکت کارکنان دانشــگاهها در تســهیم دانش
ضــمنی برای توســعه ظرفیتهای بهبود مســتمر عملکرد توجه به مواردی نظیر ســرمایه گذاری برروی مدون
ومســتند نمودن دانش ضــمنی ،ایجاد زیرســاخت مناســب ســازمانی و فناوری اطالعات در ســازمان و ارزیابی
عملکرد کارکنان با توجه به شاخصهای تسهیم دانش ضرورت خاصی دارد همچنین مدیران دانشگاهها جهت
بهبود عملکرد کارکنان بر اســـاس دیدگاه شـــرکت کنندگان به این موارد توجه کنند .انتخاب شـــاخصهای
ارزیابی عملکرد مناسـب برحسـب مهارتها و قابلیتهای کارکنان در اجراء وظایف سـازمانی ،نظارت دقیق برنتایج
عملکرد کارکنان ،کســب روحیه خود انتقادی ،افزایش توان پاســخگویی ،ارزیابی انتقال دانش ضــمنی در بین
همکاران ،شــناســایی خالءهای دانشــفردی و ارتقاء فرآیندهای ســازمانی .این یافتهها با نتایج مطالعات ماتوولو
( ,)2017شــانماگان و پینگ تئو ( )2017همخوانی دارد .یافتههای دیگر این پژوهش نشــان داد تســهیم دانش
ضـمنی میتواند در جلب مشـتری در دانشـگاهها نقش مؤثر داشـته باشـد شـناسـایی و تحلیل دانش بر اسـاس عالیق
و خواســته و نیازهای آنان در هنگام ورود به دانشــگاهها بســیار حائزاهمیت اســت زیرا امروزه ســازمانها ی
باهوش به این مســاله پی بردهاند و میدانند مشــتری از یک دریافت کننده منفعل محصــوالت رها شــده و به
نوآوری و پیشــرفت کمک میکند ،لذا با شــناخت دانش مشــتری و یکپارچه ســازی آن میتوان به کیفیت،
سرعت در تصمیم گیری و خدمت رسانی به مشتری کمک کرد .به طور کلی برای افزایش مشارکت کارکنان
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دانشـگاهها در تسـهیم دانش ضمنی برای توسعه ظرفیتهای ارتباط با مشتری توجه به مواردی نظیر ایجاد انگیزه

و عالقه به کسـب و کاربرد دانش در کارکنان مشـغول به کار در پسـتهای سـازمانی حسـاس و نیازمند به دانش
جدید از طریق اســتفاده از مشــوقهای مناســب ،اســتفاده از تجربه کارکنان با ســابقه و تبدیل دانش نهفته آنها به
دانش آشــکار ،اســتقبال مدیریت ارشــد ســازمان از کســب دانش جدید و دادن اختیار کافی به کارکنان در
راســتای کاربرد دانش جدید در حل مســائل میتواند به این امر کمک نماید .انتشــار دانش از جمله دانش فنی
کارکنان به یکدیگر و به سـایر قسـمتها باید تقویت و فرهنگ اتشـار آن ترویج شـود .همچنین ،مشـتری محوری
میبایســت اولویت همهی واحدهای ســازمان باشــد .دقت کافی در جذب و انتخاب نیروی انســانی مناســب ،به
خصـو

افرادی که در تماس مسـتقیم با مشـتریان هسـتند ،آگاهی و اسـتفاده از نظرهای و پیشـنهادهای افرادی

که در قسـمت مختلف کتابخانه مشـغول به کار هسـتند و از مشـکالت و کاسـتیهای خدمات ارائه شـده از سـوی
سـازمان آگاهی بیشـتری دارند و اسـتفاده از نظام پیشـنهادات از سـوی مشـتریان در راه ایجاد وفاداری ،افزایش
اعتماد و رضـایتمندی مشـتریان میتواند مؤثر واقع شـود ..نتیجه دیگراین پژوهش نشـان داد تسـهیم دانش ضـمنی
میتواند در برنامه ریزی راهبردی (نیت و جهت اســتراتژیک) موثرباشــد تســهیم دانش به تحلیل نیازمندیهای
ســازمان ،تحلیل محیط اطراف ،تحلیل نیازمندیهای کارکنان کمک کند و نقش بســیار مهمی در شــناســایی
وضــعیت کنونی دانش درســازمان دارد باتوجه به نتایج تحلیلها میتوان برنامه ریزی راهبردی دقیقتری انجام
داد .افزایش مشــارکت کارکنان دانشــگاهها در تســهیم دانش ضــمنی برای توســعه ظرفیتهای برنامه ریزی
راهبردی توســط کارکنان توجه به مواردی نظیرواقع گرانه بودن اهداف ،تدوین اســتراتژی مشــخص با اهداف
سـازمان ،تحلیل نیازمندیهای سـازمان ،تحلیل محیط اطراف ،آشـکارسـازی منویات درونی و فهم نیات راهبردی
ضــرورت خاصــی دارد بنابراین اگر ســازمان شــکل صــحیح دانش را در جایگاه مناســب به کار ببرد درعرصـه
رقابتی با مشــکل مواجه نخواهد شــد متاســفانه در دانشــگاهها تنها بخشــی از دانش دردســت ســازمان اســت و
قســمتهای دیگر متکی به اشــخا

اســت این دوگانگی بین دانش ضــمنی و دانش ســازمانی اســتراتزیهای

مختلفی برای مدیران طلب میکند بنابراین اســتراتژهای کالن ســازمان باید با دانش ســازمان هم راســتا باشــد
همچنین یافته نشـان دادند که تسـهیم دانش ضـمنی تأثیر معنیداری برانسـجام و هماهنگی کاری کارکنان دارد
اعتماد نقش اسـاسـی و حالتی از اطمینان اسـت که تسـهیم دانش ضـمنی میتواند در تقویت آن مؤثر باشـد لذا
وفاداری و احترام بین کارکنان از دسـتاوردهای مهم تسـهیم دانش اسـت زمانی اعتماد ،وفاداری و احترام وجود
داشــته باشــد کارکنان با انســجام وهماهنگی بیشــتری کارهای خود را انجام میدهند برای افزایش مشــارکت
کارکنان دانشـگاهها در تسـهیم دانش ضـمنی برای توسـعه ظرفیتهای انسـجام و هماهنگی توجه به مواردی نطیر
تقویت همفکری نیروی انســانی ،احســاس وحدت ســازمانی ،ترجمه قوانین ،دســتورالعملها و آیین نامهها و
سـازگاری با دانش شخصی ،استحکام ارتباطات سازمانی ،کشف خالءهای دانشی و ترﻏیب و تشویق به ارتباط
ضـــرورت خاصـــی دارد .تقویت حس اعتماد بین همکاران ســـبب وفاداری و احترام متقابل خواهد شـــد .این
یافتهها با نتایج مطالعات گارســیا ســانچز ( )2019همخوانی دارد .یافته نشــان دادکه تســهیم دانش ضــمنی در
فرآیند یادگیری ســازمانی موثراســت یادگیری ســازمانی نقش کلیدی در نوآوری وتقویت مزیت رقابتی دارد
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لـذا برای نوآور بودن کـارکنـان بـایـد دانش جـدیـدی را یـاد بگیرنـد و آن را تســـهیم کننـد .یـادگیری بـاکســـب و
توزیع دانش موجود و ترکیب آنها توسـط کارکنان ایجاد میشـود برای افزایش مشـارکت کارکنان دانشـگاهها
در تسهیم دانش ضمنی برای توسعه ظرفیتهای یادگیری سازمانی توجه به مواردی نظیر تقویت مزیت رقابتی،
تجربه اندوزی ،ایجاد فضـای هم اندشـیی ،اعتمادسـازی درانتقال دانش ضـمنی و نوآوری ضـرورت خاصـی دارد.
این یـافتـه بـا نتـایج مطـالعـات رودگرنژاد و گـاس هم خوانی دارد .همچنین یـافتـه پژوهش نشـــان داد کـه تســـهیم
دانش ضـمنی میتواند در تفهیم و نهادینه کردن چشـمانداز دانشـگاهها نقش موثری داشـته باشـد لذا با برگزاری
جلســات هم اندیشــی و ایجاد بســترهای مناســب فیزیکی و مجازی میتوان چشــمانداز را تفهیم و نهادینه نمود
زیرا کارکنان چون خود را در امور دانشــگاه دخیل بدانند بیشــتر عالقه مند و فعال خواهند شــد .برای افزایش
مشـارکت کارکنان دانشـگاهها در تسـهیم دانش ضـمنی برای تفهیم و نهادینه کردن چشـمانداز دانشـگاهها توجه
بـه مواردی نظیر جلســـات هم انـدیشـــی ،ایجـاد انگیزه در کـارکنـان ،برگزاری ســـخنرانی و ســـمینـارهـا ،ایجـاد
دورههای آموزشــی مدیریت دانش ،ارتباطات علمی ،برگزاری گارکاه علمی ،شــبکههای اجتماعی ،گفتگوی
آنالین و اعتماد ســازی ضــرورت خاصــی دارد .بنابراین اگر مدیران دانشــگاهها فهم درســتی از فرصــتهای
موجود و را بهره جویی از فرصتها را به کارکنان منقل کنند سبب میشود کارکنان با علم و آگاهی نسبت به
دورنمای سـازمان با رضـایت و عالقمندی بیشـتر کارکنند تسـهیم دانش ضـمنی در کارکنان ایجاد تعهد ،عالقه و
ﻏرور میشود
درادامه با توجه به یافتههای حاصل از این پژوهش موارد زیر برای برای دانشگاهها پیشنهاد میگردد.
 بامدون و مستندسازی دانش ضمنی و انتقال آن بین همکاران ،تقویت روحیه همکاری و پذیرش مسولیت هاو نیز در امر تصمیم گیری کارکنان ترﻏیب میشوند.
 اطالعات و دانش مورد نیاز برای انجام فعالیتها در اختیارکارکنان قرارگیرد تا ضمن جلوگیری از اتالفانرژی و هزینه سازمانی ،به جای ارائه طریق از سوی مدیران کارکنان خودشان تصمیم گیری کنند .در این
صورت آنان راحت ترو مطمنا در اجرای مسولیت موفقتر خواهند بود.
 انتقال مهارتها و تخصص ازطریق کارکنان به سازمان باید همراه با پاداش و ارتقاء سازمانی باشد پیشنهادمیشود در طی مراسمی با حضور مدیران وکارکنان از آنان قدرانی شود تا دیگر کارکنان ترﻏیب به انتقال
دانش شوند.
 جلسات هم اندیشی و گارگاه های آموزشی میتواند در انتقال دانش مؤثر باشد پیشنهاد میشود کارکناندانشگاهها در هم اندیشی تخصصی دردانشگاه ها و بیرون از دانشگاهها حضور فعال داشته باشند تا ضمن
کسب مهارتهای الزم ،انگیزه مناسب برای انتقال دانش را کسب نمایند
 یکی از معیارهایی که مدیران دانشگاهها میتوانند بهعنوان مالک ارزیابی کارکنان در نظر بگیرند اتنقال وثبت دانش ضمنی کارکنان در پایگاه دانش است و از طریق این شاخص مهم هر ساله میتواند عمکلرد
کارکنان را مورد ارزیابی قرارداد.
 قبل از انجام هرکاری مدیران دانشگاهها باید فرهنگ مشارکت وسهیم شدن در دانش والگوهای ذهنی104
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______________________________________________________________
کارکنان را مورد توجه قرار دهد .فرهنگی که در آن انتقال و تسهیم دانش را تشویق میکند.

 مدیران دانشگاهها برای بهبود عملکرد کارکنان ابتدا باید زیرساختهای الزم اعم از فناوری ،ساختار وفرهنگسازمانی رابرای انتقال وثبت دانش ضمنی فراهم کنند.
 امروزه مراکز آموزش عالی بهعنوان نهادهای خدماتی با پیشرفت تکنولوژی ،کاهش هزینهها ،تصمیماتدولتی ،بودجه بندی متفاوت و افزایش رقبا با دگرگونیهایی روبرو شدهاند .با افزایش رقابت در بین
دانشگاهها ،رضایت ،تعهد و وفاداری دانشجویان بهعنوان یک مزیت رقابتی مورد توجه و تاکید هر چه بیشتر
مدیران دانشگاهها قرار گرفته است .لذا پیشنهاد میشود مشتری بهعنوان یک شریک ،خالق ارزش ،همکار،
توسعه دهنده دانش و مزیت رقابتی در دانشگاهها مورد توجه قرار گیرد.
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