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چکیده
مقدمه :اهمیت تسهیم دانش در کسب مزیت رقابتی و نقش خودکارآمدی در توانمندسازی کارکنان برر کسری پوشریده نیسرت.
هدف از این پژوهش بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی (میل به آغازگری رفتار ،تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفترار،
مقاومت در رویارویی با موانع) در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر است.
روش :این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و روش آن ،توصیفی و از نوع همبسرتگی اسرت .جامعرۀ آمراری ایرن پرژوهش کلیرۀ
پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،شاهینشهر ،در سال  1395است ( 242نفر) .از این تعداد ،با نمونهگیری تصادفی طبقهای
برحسب مجتمع ،دانشکده یا پژوهشکده 165 ،نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد .ابزار جمرعآوری اطالعرا ،،سره پرسرشنامه اسرت:
پرسشنامۀ محققساختۀ جمعیتشناختی؛ پرسشنامۀ محققساختۀ تسهیم دانرش مبتنری برر مردل دیکسرون ( 20پرسرشنامه) و نیرز
پرسشنامۀ استاندارد خودکارآمدی شرر و مادوکس بود .در نهایت  161پرسشنامه پاسخدادهشده بهصور ،صرحیح و کامرل بره
دست پژوهشگر رسید .برای سنجش روایی از روایی صوری و بررای سرنجش پایرایی ،از ضرریب آلفرای کرونبرا اسرتفاده شرد.
پایایی پرسشنامۀ تسهیم دانش  0/89و پرسشنامۀ خودکارآمدی  0/82بهدست آمد.
یافتهها :بین تسهیم دانش و خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر رابطۀ معناداری وجرود دارد .ایرن ارتبرا
برای همۀ سازوکارهای تسهیم دانش یعنی انتقال ترتیبی ،نزدیک ،دور ،کارشناسری و راهبرردی صرد میکنرد .بیشرترین ارتبرا
میان تسهیم دانش ترتیبی و خودکارآمدی و کمترین ارتبا نیز میان تسهیم دانش راهبردی و خودکارآمدی بهدست آمد.
بحث و نتیجهگیری :باتوجهبه تأیید رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی ،مدیران و مسئوالن دانشگاه صنعتی مالرک اشرتر بهترر
است نگرش و دیدگاه خود دربارۀ تسهیم دانش را ارتقا دهند .همچنین بهنقش و تأثیر تعامل تیمی افراد در گروههای پژوهشری برا
استفاده از تعریف پروژههای مشترک برای افراد ،اهمیت بیشتری بدهند.
کلیدواژهها :تسهیم دانش ،خودکارآمدی ،خودکارآمدی پژوهشگران ،انتقال دانش ،دانشگاه صنعتی مالک اشتر

 .1کارشناس ارشد علم اطالعا ،و دانششناسی از دانشگاه صنعتی مالک اشتر (نویسنده مسئول)Sefidkooh@gmail.com ،
 .2عضو هیئت علمی علم اطالعا ،و دانش شناسی دانشگاه اصفهانshabania@edu.ui.ac.ir ،
 .3عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه اصفهانs.rajaipour@edu.ui.ac.ir ،
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مقدمه
دانش در محیط رقابتی و پیچیدۀ امروزی بهصور ،روزافزونی بهمنبع اصلی مزیت رقابتی برای
شرکتها تبدیلشده است .مدیریت دانش گسترهای از مقولههای مدیریت از ایجاد یا کدگذاری دانش 1تا
استخراج و اشاعۀ دانش 2را در برمیگیرد .باوجوداین ،صرف کدگذاری و ایجاد دانش لزوماً موجب بهبود
عملکرد یا ایجاد ارزش نمیشود .ارزش زمانی ایجاد میشود که دانش از طریق سازمان به اشتراک گذاشته
شود و درجایی بهکار گرفته شود که نیاز است .بنابراین تسهیم و کاربرد دانش در خلق مزیت رقابتی برای
سازمانها از اهمیت بیشتری برخوردار است (چن ،3هوانگ .)2007 ،4بسیاری تسهیم دانش را پایۀ مدیریت
دانش میدانند ،بنابراین در موفقیت برنامههای مدیریت دانش ،ایجاد فرهنگ تسهیم دانش از اهمیت شایانی
برخوردار است .استقرار چنین فرهنگی کار پیچیدهای است که از عوامل انسانی ،اجتماعی ،سازمانی و
فناوری تأثیر میپذیرد (الکوردی ،5قنیم ،6الرباعی .)2015 ،7تسهیم دانش عبار ،از تبادل دانش بین افراد،
درون و بین گروهها ،واحدهای یک سازمان و سازمانها بهصور ،جداگانه است .این تبادل ممکن است
متمرکز یا غیرمتمرکز باشد؛ اما معموالً هدفمندی آن ظشخص نیست (کینگ.)2011 ،8
باتوجهبه اینکه در پژوهش حاضر بهجای عوامل مؤثر بر تسهیم انتقال دانش ،مکانیزمهای انتقال
دانش بررسی میشود و همچنین چون جامعۀ آماری این پژوهش را تیمها و گروههای مختلف تشکیل
میدهند ،از مدل دیکسون در مدل عملیاتی استفاده شده است .دیکسون ( )2000برپایۀ صریح یا
ضمنیبودن دانش ،ماهیت کار ،درونی یا بیرونیبودن منبع دانش ،پنج مکانیسم را از هم تمیز میدهد:
 .1انتقال ترتیبی :9در انتقال ترتیبی ،گروه کراری را انجرام میدهرد و سرسس همران گرروه در موقعیتهرایی
جدید همان کار را انجام میدهد .در اینجا انتقالدهنده و گیرندۀ دانش یکری هسرتند .انتقرال ترتیبری راهری
برای جلوگیری از تکرار خطاهای پرهزینه و افزایش سرعت و کیفیت است.
 .2انتقال نزدیک :10انتقال نزدیک به انتقال دانش از گروه ارائهکنندۀ دانش به گرروه دریافتکننردۀ دانرش
اطال میشود که در حال انجام کاری مشابه در موقعیتهایی مشابه؛ اما در مکانی متفاو ،است .کارها در
1. Knowledge coding
2. Knowledge dissemination
3. Chen
4. Huang
5. Al kurdi
6. Ghoneim
7. Al Roubaie
8 .King
9. Serial Transfer
10. Near Transfer

سال  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان1396

بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی275 ...

انتقال نزدیک اغلب شامل کارهای معمول و تکراری است که گروه بارها آنهرا را انجرام میدهرد .انتقرال
نزدیک ،دانش صریح را از مکانیبهمکان دیگر انتقال میدهد.
 .3انتقال دور :1در انتقال دور ،دانش ضمنی از گروهی که دانش را در اختیار دارد ،به تیم دریافتکنندۀ آن
دانش منتقل میشود .دانش انتقالیافته دانشی است که دربرارۀ کارهرای غیرمعمرول اسرت .برهطوریکره در
انتقال دور ،افرادی که چنین دانش بسیار خاص ،حیاتی و غیرمعمول را در اختیار دارند ،صراحب قردر ،و
نفوذ هستند.
2

 .4انتقال کارشناسی  :انتقال کارشناسی دربردارندۀ انتقال دانش صریح درخصوص کاری است که معمروالً
بهندر ،انجام میشود .در انتقال کارشناسی مهار ،الزم بهصور ،فرمول یا رویۀ انجام کرار اسرت .مسرئلۀ
مدنظر نباید تفسیر یا تعبیر شود؛ بلکه باید کامالً شفاف بیان گردد.
 .5انتقال راهبردی :3انتقال راهبردی انتقال دانش خیلی پیچیده است مانند چگونگی تولیرد یرک محصرول،
کسب چیزی یا فرآیند انجام کاری از یک گروهبهگروه دیگر در موقعیت زمانی و مکانی متفاو .،تفراو،
انتقال راهبردی با انتقال دور در کاربرد دانش است .در انتقال راهبردی دانش منتقلشده بخشهای بزرگری
از سیستم را تحت تأثیر قرار میدهد .درحالیکه در انتقال دور از نظر دامنۀ شمول محدود بروده و ترأثیر آن
اغلب بر یک گروه یا یک واحد است (دیکسون.)2000 ،
نگرررش افررراد دربررارۀ خررود میتوانررد نقررش بسرریار مهمرری در انجررام امررور عملرری داشررته باشررد.
خودکارآمدی ،قضاو ،افراد دربارۀ توانایی خود برای انجام رفتاری خاص اسرت .ایرن ویژگری ،شاخصری
مهم در روانشناسی اجتماعی است .خودکارآمدی به ارزیابی مهار،های واقعی شخص نمیپردازد؛ اما بره
خررودبرآوردی از اعتقرراد فرررد درخصرروص آنچرره میتوانررد انجررام دهررد ،اشرراره دارد .خودکارآمرردی بررا
تأثیرگذاری بر انگیزه ،اعتمادبهنفس و بهبود عملکرد ،در فائقآمدن بر مشکال ،و درنتیجه بر رفتار فرد اثرر
میگذارد (چن ،4چوانگ ،5چن .)2012 ،6مفهوم خودکارآمدی ریشه در نظریۀ شرناختیاجتمراعی بنردورا

7

دارد .این نظریه جامعترین مدلی بهشمار میآید که توصیف مفیدی از رفترار انسران ارائره میکنرد .در ایرن
نظریه رفتار انسان برآیندی از تعامل سهجانبۀ میان عوامل محیطی ،عوامل شخصی و عوامل رفتراری در نظرر

1. Far Transfer
2. Expert Transfer
3. Strategic Transfer
4. Chen
5. Chuang
6. Chen
7. Bandura’s Social Cognitive Theory
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گرفته میشود (لیچوار .)2011 ،1بندورا معتقد است ،رفتار آدمی عمدتاً رفتاری خودنظمدهری اسرت .آنچره
انسان از تجربۀ مستقیم و غیرمستقیم میآمروزد ،معیارهرای عملکررد وی خواهرد برود و پرس از آنکره ایرن
معیارها آموخته شدند ،پایرهای بررای ارزشریابی شخصری فررد برهشرمار میآینرد (بنردورا .)1977 ،براور بره
خودکارآمدی ،بر بسیاری از جنبههای زندگی مثل گرزینش اهرداف ،تصرمیمگیری ،میرزان ترالش ،سرطح
استمراری و پایداری و رویارویی با مسائل چرالشبرانگیز ترأثیر دارد (اثررزاده ،بجرانی ،ملکری نیرا.)1390 ،
خودکارآمدی از پنج طریق میتواند بر یادگیری و عملکرد در محیطِ کار تأثیرگذار باشد:
 .1خودکارآمدی بر اهدافی تأثیر میگذارد که افراد برای خود انتخاب میکننرد .باورهرای خودکارآمردی
بر سطح چالشبرانگیزیِ اهدافی که افراد انتخاب میکنند و نیز میزان تعهد آنها بره اهرداف برگزیرده مرؤثر
است.
 .2خودکارآمدی بر یادگیری و تالش افراد ترأثیر میگرذارد.کارکنران بره انردازۀ باورهرای خودکارآمردی
یادگرفته ،عمل نموده و به تالش و کوشش اقدام مینمایند.
 .3خودکارآمرردی موجررب تررداوم تررالش افررراد در انجررام کارهررای سررخت و جدیررد میشررود .باورهررای
خودکارآمدی بر میزان اصرار کارکنان در مواجهه با انجام کارهرای چرالشبرانگیرز مرؤثر اسرت (بنردورا،
.)1982
 .4خودکارآمدی بر میزان انعطافپذیری کارکنان در مواجهه برا موقعیتهرای نرامطلوب تأثیرگرذار اسرت.
باورهای خودکارآمدی بر چگونگی مواجهۀ کارمند با ناامیدی تأثیر میگذارد .افراد خودکارآمد ،سرریعتر
از افرادیکه سطح باور خودکارآمدی آنها پایین است ،توان خود را در مواجهه با مشکال ،باز مییابند.
 .5باورهای خودکارآمدی بر میزان استرس و اضطرابی تأثیرگذار است که افراد هنگرام انجرام کرار تجربره
میکنند .افراد با سطح پایین خودکارآمدی در مقایسه با افراد خودکارآمد ،ممکن است واکرنش همرراه برا
استرس شدیدتری در برابر چالشها از خود بروز دهند .ایرن برهنروعی میتوانرد برر عملکررد آنهرا و میرزان
استقامت آنها در برابر چالشها تأثیرگذار باشد (پاخارس.)1996 ،2
درونمایۀ نظریۀ خودکارآمدی مشتمل بر دو بخش اصلی برآینرد مرورد انتظرار 3و اثربخشری مرورد
انتظار 4است .برآیند مورد انتظار دربردارندۀ انتظار فرد از نتیجۀ انجام عمل است و اثربخشی مورد انتظار بره

1. Lichvar
2 . Pajares
3 . Outcome expectancy
4 . Efficacy expectancy

سال  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان1396

بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی277 ...

داوری فرد دربارۀ تواناییهای خود برای سازماندهی و اجرای فعالیتهایی اسرت کره منجربره نتیجرۀ عمرل
میگردد .در شکل  1رابطۀ انتظار برآیند و انتظار اثربخشی ترسیم شده است.

شکل .1رابطۀ انتظار برآیند و انتظار اثربخشی (هو)2010،1

بدیهی است ،زمانیکه افراد حس کنند ،مشارکت در فعالیتهرای تسرهیم دانرش بررای آنهرا نفعری
داشته و به توانایی خود برای دستیابی به آن منفعت باور داشته باشند ،تصمیم و رفتار تسهیم دانش آنها بروز
خواهد کرد.
اثر بخشی مورد انتظار در تسهیم دانش ،بهداوری فرد دربارۀ توانایی او برای ارائۀ دانش کارآمد در
کمک به دیگران و نیز دستیافتن به نتیجۀ ملموس یا غیرملموس اطال میشود .اثربخشی مورد انتظار بهتر
میتوانررد موجررب افررزایش قصررد و رفتررار افررراد در تسررهیم دانررش گررردد .کنکیررل هررال 2و همکررارانش
خودکارآمدی دانشی 3را پیشنهاد کردند که میتواند موجب حل مسائل مربو به کار ،بهبود اثربخشی کار
یا ایجاد تغییری در سازمان آنها گردد .آنها دریافتند ،رابطۀ مثبتی بین ذخایر الکترونیکی دانش استفادهشرده
بهکمک افراد با خودکارآمدی دانشی آنها وجود دارد .سوفن لین 4نشان میدهد ،لذ ،کمکظبه دیگرران و
خودکارآمدی دانشی ،با تمایل کارکنان بهتسهیم دانش ارتبرا قروی دارد .برهبیاندیگر ،کارکنرانی کره بره
توانایی خود برای تسهیم دانش مفید سازمانی باور دارند ،انگیزه قویتری برای تسرهیم دانرش برا همکراران
خود دارند (هو.)2010 ،

میزان مشارکت افراد در تسهیم دانش میتواند متأثر از درک آنها از منافع بالقوهای باشد که ممکن
است کسب کنند .برای گذار از منافع بالقوه به عواید واقعی نیاز اسرت ترا قابلیرت پرردازش دانرش افرراد برا
یکدیگر ادغام گردد .فرآیندی که تسخیر دانش موجود ،انتقال و توسعۀ دانش در سایر موقعیتهای مشابه،
ترکیب دانش موجود و ایجاد دانش جدید را دربردارد .این فرآیند بهکمک نوناکا 5روشهای خلق دانرش

1. Hu
2. Kankanhalli
3. Knowledge self-efficacy
4. Hsiu-Fen Lin
5. Nonaka
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تعریف شده است .خودکارآمدی خلق دانش 1بهعنوان باورهای افراد دربارۀ این موضروعا ،تعریرف شرده
است :قابلیتهای افراد برای بیان ایدهها و تجارب و ترکیب دانش از منابع متفاو ،و یادگیری از دیگران از
طریق تجسم دانش صریح بهصور ،دانش ضمنی.
برای گیرندگان دانش ،قابلیتهای بهتر در خلق دانش ،به افراد کمرک میکنرد ترا نفرع بیشرتری از
تسهیم دانش ببرند .ازاینطریق ،برآیند مورد انتظار میتواند افزایش یابد .بنابراین خودکارآمدیِ خلق دانش
بر تسهیم دانش تأثیر دارد .باتوجهبه اینکه سطح باالی خوکارآمردی دانرش موجرب افرزایش برآینرد مرورد
انتظار میگردد ،توجهبه تسهیم دانش و رفتار تسهیم دانش را تقویت خواهد نمود (هو.)2010 ،
این پژوهش ارتبا تسهیم دانش با خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالرک اشرتر را
بررسی میکند که در دانشکدهها و مجتمعهای مختلف بره فعالیرت پژوهشری و تحقیقراتی مشرغول هسرتند.
باتوجهبره دانشریبرودن نیروهررایی کره در دانشرکدهها و مجتمعهرا مشررغولبه خردمت هسرتند و نیرز اهمیررت
پروژههایی که بهکمک آنها انجام میگیرد ،توجهبه مباحث مدیریت سرمایههای فکری و عوامل تأثیرگذار
بر عملکرد پژوهشگران دانشگاه ضروری بهنظر میرسد .هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطۀ تسهیم دانش
با خودکارآمدی (میل به آغازگری رفتار ،تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومرت در رویرارویی برا
موانع) در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر است .اهداف فرعی پژوهش کنونی نیز تعیین رابطۀ ابعاد
تسررهیم دانررش یعنرری تسررهیم دانررش ترتیبرری ،نزدیررک ،دور ،کارشناسرری و خبررره بررا هرکرردام از مؤلفررههای
خودکارآمدی است.
 .1چه رابطهای بین تسهیم دانش با خودکارآمدی (میل به آغازگری رفتار ،تمایلبه تالش درجهت تکمیرل
رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر وجود دارد؟
 .2چه رابطهای بین تسهیم دانش ترتیبی با خودکارآمدی (میل به آغازگری رفتار ،تمایلبه ترالش درجهرت
تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) وجود دارد؟
 .3چه رابطهای بین تسهیم دانش نزدیک با خودکارآمدی (میل به آغازگری رفتار ،تمایلبه تالش درجهت
تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) وجود دارد؟
 .4چه رابطهای بین تسهیم دانش دور با خودکارآمدی (میل به آغرازگری رفترار ،تمایلبره ترالش درجهرت
تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) وجود دارد؟

)1. Knowledge Creation Self-Efficaxy (KCSE

سال  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان1396

بررسی رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی279 ...

 .5چه رابطهای بین تسهیم دانش کارشناسی برا خودکارآمردی (میرل بره آغرازگری رفترار ،تمایلبره ترالش
درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) وجود دارد؟
 .6چه رابطهای بین تسهیم دانرش راهبرردی برا خودکارآمردی (میرل بره آغرازگری رفترار ،تمایلبره ترالش
درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) وجود دارد؟
هادیزادهمقدم ،قلیچلی و محبی ( )1392پژوهشی با عنوان «بررسی رابطۀ تسهیم دانش و نوآوری در
سازمانهای خدما ،مالی :بانک رفاه کارگران» انجام دادند .آنها رابطۀ تسهیم دانش و نوآوری را با استفاده
از روشهای تسهیم دانش براساس مدل دیکسون با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان  96نفرر از کارکنران
بانک رفاه کارگران بررسی کردند .نتایج ،رابطۀ معنادار و مثبت میان تسهیم دانش و نروآوری را نشران داد.
قلیچلی و حکیمیتهرانی ( )1392در پژوهش خود ،درصدد آزمون و بررسی میرزان رابطرۀ تسرهیم دانرش و
کیفیت خدما ،واحدهای سازمانی بانک پارسیان بودند .آنها افزون بر اینکه پنج بُعد تسهیم دانش ترتیبری،
آشکار ،پنهان ،کارشناسی و راهبردی را بررسی کردند ،کیفیت خدما ،سازمانی را نیز در پنج بُعرد مردنظر
قرار دادند :عوامل ملموس؛ قابلیت اطمینان؛ پاسخگویی؛ تضمین و همدلی .نتایج حاصرل از پرژوهش نشران
داد که بین تسهیم دانش و کیفیت خدما ،سازمانی این بانک رابطۀ معناداری وجرود دارد .نجراتی ()1393
در پژوهش خود رابطۀ بین مدیریت دانش و خودکارآمدی در دانشجویان تربیتبدنی دانشگاه تبریز بررسی
کرد .نتایج نشان داد ،بین مدیریت دانش و خودکارآمدی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .همچنرین در
این پژوهش او دریافت که از بین ابعاد مدیریت دانش مؤلفههای تشخیص ،تحصیل ،تسهیم ،برهکارگیری و
نگهرداری دانررش بررا خودکارآمرردی رابطررۀ مثبررت و معنررادار وجرود دارد؛ ولرری بررین بعررد توسررعۀ دانررش برا
خودکارآمدی رابطۀ معناداری وجود ندارد .از طرفی پژوهش او نشان داد ،مؤلفرههای تشرخیص ،تسرهیم و
نگهداری ،دانش خودکارآمدی را پیشبینی میکنند.
پژوهش نصیری ،خالدی و عباسیان ( )1393بررسی تأثیر تسهیم دانرش برر عملکررد کارکنران برر اسراس
مدل نانسی دیکسون (موردمطالعه؛ شرکت توربوتک) بود .نترایج حاصرل از آن نشران داد ،تسرهیم دانرش و کلیرۀ
سازوکارهای آن یعنی انتقال ترتیبی ،انتقال نزدیک ،انتقال دور ،انتقال اسرتراتژیک و انتقرال خبرره رابطرۀ مثبرت و
معناداری با عملکرد کارکنان دارد .همچنین انتقال ترتیبی و انتقال اسرتراتژیک برر عملکررد کارکنران اثرر مثبرت و
معناداری دارد .کهنسال ،1علیمرادی ،2بهلول )2013( 3تأثیر تسهیم دانش را بر عملکرد کارکنران در یرک سرازمان
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بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد که رابطۀ معنادار و مثبتی بین تسهیم دانش و عملکرد کارکنان وجود دارد.
این رابطه تمام سازوکارهای تسهیم دانش یعنی انتقال ترتیبی ،نزدیک ،دور ،کارشناسی و راهبرردی را دربرر دارد.
مستر )2013( 1رابطۀ میان تسهیم دانش و رضایت شغلی و خودکارآمدی را در سازمان تحقیق و توسرعۀ کالیفرنیرا
بررسی کرد .نتایج مطالعه ،رابطۀ معنادار مثبتی را میان تسهیم دانش و رضرایت شرغلی مدرسران نشران داد یعنری برا
افزایش تسهیم دانش ،رضایت شرغلی افرراد نیرز افرزایش مرییابرد و ارتبرا معنرادار مثبتری میران تسرهیم دانرش و
خودکارآمدی نیز وجود دارد .طبق نتایج این پژوهش تأثیر تسهیم دانش برر خودکارآمردی حتری کمری بیشرتر از
تأثیر تسهیم دانش بر رضایت شغلی بوده است.
بررسی پیشینۀ پژوهش نشان میدهد که پژوهشهای بسیاری رابطه یا تأثیر تسهیم دانش را با متغیرهایی
مانند عملکرد ،بهبود کیفیت خدما ،،خالقیت و متغیرهای مشابه بررسی کردند.از اینمیان ،پژوهشهای کمتری
رابطه یا تأثیر خودکارآمدی و تسهیم دانش را موضوع خود انتخاب کرده و فقط دو پژوهش نجاتی ( )1393و
مستر ( )2013به ارتبا یا تأثیر تسهیم دانش یا مدیریت دانش با خوکارآمدی پرداختهاند .در هیچکدام از
پژوهشهایی که پژوهشگر موفق به دستیابی به آنها شده از مدل دیکسون ( )2000استفاده نشده و از این مدل در
ارتبا تسهیم دانش با کیفیت خدما ،یا عملکرد کارکنان استفاده شده است .لذا باهدف کشف ارتبا ،
سازوکارهای تسهیم دانش و نه تمایلبه تسهیم دانش با خودکارآمدی این پژوهش انجام میگیرد.
روششناسی
این پژوهش ازنظر هدف ،کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی است .جامعۀ آماری این
پژوهش را کلیۀ پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر در سال  1395تشکیل میدهد .پژوهشگر در دانشگاه
صنعتی مالک اشتر به کارمندانی اطال میشود که پست سازمانی دستیار پژوهشی ،پژوهشیار ،پژوهشگر و نیز
اعضای هیئت علمی با رتبههای مربی ،استادیار ،دانشیار و استاد دارند .با اینتعریف ،در دانشگاه صنعتی مالک
اشتر ،شاهینشهر 242 ،نفر بهعنوان پژوهشگر بهخدمت مشغول هستند ( .)N=242برای دستیابی به یک نمونه از
نمونهگیری تصادفی طبقهای 2برحسب مجتمع یا دانشکده یا پژوهشکدهای استفاده شد که افراد جامعۀ پژوهش
کنونی در آن مشغول به خدمت بودند .با استفاده از فرمول کوکران  149نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شد.
باتوجهبه اینکه جامعۀ پژوهش در دسترس بسیار بود ،پژوهشگر بر آن شد تا با هدف دستیابی به نتایج دقیقتر،
حجم نمونه را به  165افزایش دهد .برایناساس 165 ،پرسشنامه بین نمونۀ انتخابشده توزیع گردید .از این

1.Master
2. Random Stratified Sampling
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تعداد 161 ،پرسشنامۀ پذیرفتنی بهدست پژوهشگر رسید .برای جمعآوری اطالعا ،و حصول نتایج مدنظر از سه
پرسشنامه استفاده شد :پرسشنامۀ محققساختۀ جمعیتشناختی ،پرسشنامۀ محققساختۀ بیست سؤالیِ تسهیم
دانش مبتنیبر مدل دیکسون ( )2000و پرسشنامۀ استاندارد خودکارآمدی عمومی (شرر ،1مادوکس)1982 ،2
که  17گویه دارد .از اینمیان ،پرسشنامۀ محققساختۀ تسهیم دانش مبتنیبر مدل دیکسون ( ،)2000با بررسی
سایر پژوهشهایی که از این مدل استفاده نمودهاند (نصیری ،خالدی ،عباسی1393،؛ قلیج لی ،حکیمی تهرانی،
1392؛ هادیزاده ،قلیچ لی ،محبی )1391 ،همراه ایجاد تغییراتی متناسب با جامعۀ پژوهش تدوین گردید .شرر و
مادوکس بدون مشخصکردن عوامل و گویههای آن معتقدند ،این مقیاس سه جنبه از رفتار یعنی میلبه
آغازگری رفتار ،میلبه گسترش تالش برای تکمیل رفتار و مقاومت در رویارویی با موانع را اندازهگیری میکند.
پاسخ به پرسشها براساس طیف پنج ارزشی لیکر ،طراحی شد .جهت سنجش روایی محتوایی پرسشنامهها از
نظرهای پنج نفر از استادان و متخصصان علم اطالعا ،و دانششناسی در دانشگاه اصفهان استفاده شد که ضمن
ویرایش و بازسازی ،از نظر انطبا سؤالهای پرسشنامه با موضوع و اهداف پژوهش ،روایی محتوایی
پرسشنامهها سنجش و تأیید شد .برای مشخصنمودن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونبا  3استفاده
گردید که نتایج این ضریب پایایی پرسشنامهها را تأیید کرد.
جدول  .1میزان ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از مؤلفهها
متغیرها

ضریب آلفای کرونباخ

تسهیم دانش (به طور کلی)

0/89

تسهیم دانش ترتیبی

0/92

تسهیم دانش نزدیک

0/88

تسهیم دانش دور

0/90

تسهیم دانش کارشناسی

0/85

تسهیم دانش راهبردی

0/81

خودکارآمدی عمومی

0/82

میلبه آغازگری رفتار

0/86

میلبه گسترش تالش برای تکمیل رفتار

0/92

مقاومت در رویارویی با موانع

0/85

1. Sherer
2. Maddux
3. Cronbach’s coefficient alpha
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نتایج ضریب آلفای کرونبا برای هریک از مؤلفهها در جدول  1آمده است .در این پژوهش ،از روشهای
آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد .برای تحلیل آماری ،نرمافزار آماری اسپیاساس 1نسخه  22به کار
گرفته شد.
یافتههای پژوهش
بررسی یافتههای جمعیتشناختی پژوهش نشان داد ،بیشترین فراوانی برحسب سن مربو به گروه
سنی 36تا40سال (29/8درصد) و کمترین فروانی (8/1درصد) مربو به گروه سنی  51سال و بیشتر است.
جدول  .2توزیع جامعه آماری بر حسب محل کار ،جنسیت ،تحصیالت ،نوع همکاری و وضعیت استخدامی
تحصیال،

جنسیت

نوع همکاری

وضعیت استخدامی

فراوانی

زن

مرد

ارشد

دکتری

محقق

هیئتعلمی

رسمی

قراردادی

پروژه ای

30

6

24

12

18

16

14

24

3

3

18

2

16

12

6

15

3

11

6

1

30

2

28

25

5

24

6

14

12

4

15

0

15

12

3

8

7

7

3

5

دانشکده مهندسی مواد

21

0

21

7

14

11

10

13

7

1

دانشکده مهندسی صنایع

16

1

15

7

9

7

9

12

2

2

14

0

14

7

7

12

2

6

3

5

17

1

14

11

6

14

3

11

5

1

161

12

149

93

68

107

54

98

41

22

سطوح متغیر

مجتمع دانشگاهی علوم
کاربردی
مجتمع دانشگاهی مکانیک
و هوافضا
مجتمع دانشگاهی علوم و
فناوری زیر دریا
دانشکده مهندسی بر و
اویونیک

پژوهشکده الکتروسرام و
فناوریهای راداری
پژوهشکده علوم و فناوری
اپتیک و لیزر
جمع

اطالعا ،جدول  2نشان میدهد149 ،نفر از پژوهشگران را مرد و 12نفر را زن تشکیل میدهند.
ازاینمیان93 ،نفر از پژوهشگران مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و 68نفر دکتری دارند .از نظر سابقۀ
خدمت ،بیشترین فراوانی (23/5درصد) مربو به پژوهشگرانی با سابقۀ خدمتِ کمتر از  5سال و کمترین
1. SPSS
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فراوانی (6/8درصد) مربو به پژوهشگرانی با سابقۀ خدمت 26سال و بیشتر هستند .مجتمع دانشگاهی علوم
کاربردی و مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری زیردریا هرکدام با 30نفر بیشترین تعداد پژوهشگر و
پژوهشکدۀ الکتروسرام و فناوریهای راداری با 14نفر کمترین تعداد پژوهشگر را در اختیار دارد .همچنین
اطالعا ،این جدول نشان میدهد98 ،نفر از پژوهشگران رسمی41 ،نفر پیمانی و 22نفر نیز بهصور،
پروژهای مشغول به خدمت هستند .پژوهشگرانی که پست سازمانی محقق دارند 107نفر و پژوهشگران با
پست سازمانی هیئت علمی 54نفر ،نمونۀ پژوهش را تشکیل میدهند .در ادامه ،هر یک از سؤاال ،پژوهش
از نظر آماری تحلیلشده و نتایج آن در قالب جداول ارائه میشود.
سوال اول پژوهش :چه رابطهای بین تسهیم دانش با خودکارآمردی (میرل بره آغرازگری رفترار ،تمایلبره
تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) در پژوهشگران دانشگاه صرنعتی مالرک اشرتر
وجود دارد؟
جدول  .3یافتههای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تسهیم دانش با مؤلفههای خودکارآمدی
در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میل به آغازگری رفتار

میل به گسترش تالش برای تکمیل رفتار

مقاومت در رویارویی با موانع

متغیرها

r

p-value

r

p-value

r

p-value

تسهیم دانش

0/514

0/001

0/442

0/001

0/273

0/001

برای تعیین رابطۀ بین تسهیم دانش و خودکارآمدی یعنی میلبه آغرازگری رفترار ،تمایلبره ترالش
درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع ،از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شرد .مطرابق برا
نتایج آزمون در جدول  ،3ضریب همبستگی پیرسون کره بیرانگر میرزان احتمرال بهدسرتآمده بررای میلبره
آغازگری رفتار است 0/001 ،بوده که از سطح معناداری  0/05کوچکتر اسرت .بنرابراین باتوجهبره میرزان
همبستگی ( )r=0/541میتوان پذیرفت که برین تسرهیم دانرش برا میلبره آغرازگری رفترار در پژوهشرگران
دانشگاه صنعتی مالک اشتر رابطۀ معنادار مثبت وجود دارد .در ارتبا تسهیم دانش با مؤلفۀ تمایلبه ترالش
درجهت تکمیرل رفترار ،میرزان احتمرال بهدسرتآمده برابرر برا  0/001اسرت و باتوجهبره میرزان همبسرتگی
( )r=0/442میتوان ادعا نمود که بین تسهیم دانش با تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار نیز رابطۀ معنادار
مثبت وجود دارد .دربارۀ آخرین مؤلفه یعنی مقاومت در رویارویی با موانع نیز میزان احتمرال بهدسرتآمده
برابر با  0/001بود و باتوجهبه میزان همبستگی ( )r=0/273میتوان پذیرفت که بین تسهیم دانش با مقاومت
در رویارویی با موانع رابطۀ معنادار مثبت وجود دارد.

سال  ،7شماره  ،2پاییز و زمستان1396
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سوال دوم پژوهش :چه رابطهای بین تسهیم دانش ترتیبری برا خودکارآمردی (میرل بره آغرازگری رفترار،
تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) وجود دارد؟
جدول  .4یافتههای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تسهیم دانش ترتیبی با
مؤلفههای خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر
متغیرها

تسهیم دانش ترتیبی

میل به آغازگری رفتار

میل به گسترش تالش برای تکمیل رفتار

مقاومت در رویارویی با موانع

r

p-value

r

p-value

r

p-value

0/644

0/001

0/596

0/001

0/260

0/001

برای تعیین رابطۀ بین تسهیم دانش ترتیبی و خودکارآمدی یعنی میلبره آغرازگری رفترار ،تمایلبره
تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانرع ،از ضرریب همبسرتگی پیرسرون اسرتفاده شرد.
مطابقبا نتایج آزمون در جدول  ،4ضرریب همبسرتگی پیرسرون ،میرزان احتمرال بهدسرتآمده بررای میلبره
آغازگری رفتار ،برابر با  0/001بوده که از سطح معناداری  0/05کوچکتر است .بنابراین باتوجهبره میرزان
همبسررتگی ( )r=0/644میترروان پررذیرفت کرره بررین تسررهیم دانررش ترتیبرری بررا میلبرره آغ رازگری رفتررار در
پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر رابطۀ معنادار مثبت وجود دارد .دربارۀ ارتبا تسهیم دانش با مؤلفۀ
تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار نیز میزان احتمال بهدستآمده برابرر برا  0/001برود و باتوجهبره میرزان
همبستگی ( )r=0/596این ادعا که بین تسهیم دانش ترتیبی با تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار نیز رابطۀ
معنادار مثبت وجود دارد ،پذیرفتنی است .دربارۀ آخرین مؤلفه یعنری مقاومرت در رویرارویی برا موانرع نیرز
میزان احتمال بهدستآمده برابر با  0/001بهدست آمد .باتوجهبه میزان همبستگی ( )r=0/260در مقایسره برا
دو مؤلفه قبلی ،خودکارآمدیِ عدد میزان همبستگی کمتر است؛ ولی میتوان پذیرفت که بین تسهیم دانش
ترتیبی با مقاومت در رویارویی با موانع نیز رابطۀ معنادار مثبتی وجود دارد .یافترهها نشران میدهرد بیشرترین
ارتبا مربو به ارتبا تسهیم دانش ترتیبی با میلبه آغازگری رفتار است.
سومین سوال پژوهش :چه رابطهای بین تسهیم دانش نزدیک با خودکارآمدی (میل به آغرازگری رفترار،
تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) وجود دارد؟
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جدول  .5یافتههای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تسهیم دانش نزدیک با مؤلفههای خودکارآمدی
در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر
میل به آغازگری رفتار

متغیرها

تسهیم دانش نزدیک

مقاومت در رویارویی با موانع

میل به گسترش تالش برای تکمیل رفتار

r

p-value

r

p-value

r

p-value

0/216

0/001

0/226

0/001

0/500

0/001

طبررق نتررایج آزمررون ضررریب همبسررتگی پیرسررون کرره در جرردول  5آمررده اسررت ،میررزان احتمررال
بهدستآمده برای میلبه آغازگری رفتار برابر با  0/001بوده که از سطح معناداری  0/05کوچرکتر اسرت.
بنابراین باتوجهبه میزان همبستگی ( )r=0/216میتروان پرذیرفت کره برین تسرهیم دانرش نزدیرک برا میلبره
آغازگری رفتار در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر رابطۀ معنادار مثبت وجرود دارد .دربرارۀ مؤلفرۀ
تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار نیز میزان احتمال بهدستآمده برابرر برا  0/001برود و باتوجهبره میرزان
همبستگی ( )r=0/226میتوان پذیرفت که بین تسهیم دانش نزدیک با تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار
نیز رابطۀ معنادار مثبت وجود دارد .البته باتوجهبه مقادیر همبستگی بهدستآمده ،میزان این رابطه در سرطح
ضعیفی است .دربارۀ آخرین مؤلفه یعنی مقاومت در رویارویی با موانع نیز میزان احتمال بهدستآمده برابرر
با  0/001بوده و باتوجهبه میزان همبستگی ( )r=0/500پذیرفتنی است .این نتیجه نشان میدهد که بین تسهیم
دانش نزدیک با مقاومت در رویارویی با موانع ،رابطۀ معنادار مثبتی وجود دارد.
چهارمین سوال پژوهش :چه رابطهای بین تسهیم دانش دور با خودکارآمدی (میل بره آغرازگری رفترار،
تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) وجود دارد؟
جدول  .6یافتههای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تسهیم دانش دور با
مؤلفههای خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر
متغیرها

تسهیم دانش
دور

میل به آغازگری رفتار

میل به گسترش تالش برای تکمیل رفتار

مقاومت در رویارویی با موانع

r

p-value

r

p-value

r

p-value

0/267

0/001

0/312

0/001

0/302

0/001

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطۀ تسهیم دانش دور با خودکارآمردی یعنری
میلبه آغازگری رفتار ،تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی برا موانرع ،در جردول 6
آمده است .باتوجهبه این نتایج ،میزان احتمال بهدستآمده برای میلبه آغازگری رفتار برابر با  0/001بروده
کره از سرطح معنراداری  0/05کوچرکتر اسرت .بنرابراین باتوجهبره میرزان همبسرتگی ( )r=0/267میتروان
پذیرفت که بین تسهیم دانش دور با میلبه آغازگری رفترار در پژوهشرگران دانشرگاه صرنعتی مالرک اشرتر
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رابطۀ معنادار مثبت وجود دارد .دربرارۀ مؤلفرۀ تمایلبره ترالش درجهرت تکمیرل رفترار نیرز میرزان احتمرال
بهدستآمده برابر با  0/001بود و باتوجهبه میزان همبستگی ( )r=0/312میتروان پرذیرفت کره برین تسرهیم
دانش دور با تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار نیز رابطۀ معنادار مثبت وجود دارد .دربارۀ مؤلفۀ مقاومت
در رویارویی با موانع نیرز میرزان احتمرال بهدسرتآمده برابرر برا  0/001بروده و باتوجهبره میرزان همبسرتگی
( )r=0/302میتوان ادعا نمود که بین تسهیم دانش دور با مقاومت در رویارویی با موانع رابطۀ معنادار مثبتی
وجود دارد که البته باتوجهبه میزان همبستگی بهدستآمده از نتیجۀ آزمون ،رابطۀ تسهیم دانرش دور برا هرر
سه مؤلفۀ خودکارآمدی ،ضعیف ارزیابی میگردد.
پنجمین سوال پژوهش :چه رابطهای بین تسهیم دانش کارشناسی برا خودکارآمردی (میرل بره آغرازگری
رفتار ،تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) وجود دارد؟
جدول  .7یافتههای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تسهیم دانش کارشناسی
با مؤلفههای خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر
متغیرها

تسهیم دانش کارشناسی

میل به آغازگری رفتار

میل به گسترش تالش برای تکمیل رفتار

مقاومت در رویارویی با موانع

r

p-value

r

p-value

r

p-value

0/205

0/001

0/227

0/001

0/201

0/001

در جدول  ،7نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین رابطۀ تسهیم دانش کارشناسری برا
خودکارآمدی یعنی میل به آغازگری رفتار ،تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با
موانع نشان میدهد که میزان احتمال بهدستآمده برای میلبه آغازگری رفترار برابرر برا  0/001بروده کره از
سطح معناداری  0/05کوچکتر است .بنابراین باتوجهبه میزان همبستگی ( )r=0/205میتوان پرذیرفت کره
بین تسهیم دانش کارشناسی با میلبه آغازگری رفتار در پژوهشرگران دانشرگاه صرنعتی مالرک اشرتر رابطرۀ
معنادار مثبت وجود دارد .دربارۀ مؤلفۀ تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار نیز میزان احتمال بهدسرتآمده
برابر با  0/001بود و باتوجهبه میزان همبستگی ( )r=0/227میتوان پذیرفت که بین تسهیم دانش کارشناسی
با تمایلبه تالش درجهت تکمیرل رفترار نیرز رابطرۀ معنرادار مثبرت وجرود دارد .دربرارۀ مؤلفرۀ مقاومرت در
رویارویی با موانع نیز میزان احتمال بهدستآمده برابر با  0/011بود و باتوجهبه میزان همبستگی ()r=0/201
میتوان ادعا کرد که بین تسهیم دانش کارشناسی با مقاومت در رویرارویی برا موانرع رابطرۀ معنرادار مثبتری
وجود دارد .از میزان همبستگی استنبا میشود که بین تسرهیم دانرش کارشناسری نیرز برا خودکارآمردی و
مؤلفههای آن رابطۀ ضعیفی وجود دارد.
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ششمین سوال پژوهش :چه رابطهای بین تسهیم دانش راهبردی با خودکارآمدی (میل به آغازگری رفتار،
تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع) وجود دارد؟
جدول  .8یافتههای آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تسهیم دانش راهبردی
با مؤلفههای خودکارآمدی در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر
متغیرها

تسهیم دانش راهبردی

میل به آغازگری رفتار

میل به گسترش تالش برای تکمیل رفتار

مقاومت در رویارویی با موانع

r

p-value

r

p-value

r

p-value

0/174

0/001

0/175

0/001

0/217

0/001

برای تعیین رابطۀ بین تسهیم دانش راهبردی و خودکارآمدی یعنی میل به آغازگری رفتار ،تمایلبه
تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانرع ،از ضرریب همبسرتگی پیرسرون اسرتفاده شرد.
مطابق با نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون که در جدول  8آمده اسرت ،میرزان احتمرال بهدسرتآمده
برای میلبه آغازگری رفتار برابر برا  0/028بروده کره از سرطح معنراداری  0/05کوچرکتر اسرت .بنرابراین
باتوجهبه میزان همبستگی ( )r=0/174میتوان پذیرفت که بین تسهیم دانش راهبرردی برا میلبره آغرازگری
رفتار در پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر رابطۀ معنرادار مثبرت وجرود دارد .دربرارۀ مؤلفرۀ تمایلبره
تالش درجهت تکمیل رفتار نیز میزان احتمال بهدستآمده برابر با  0/025بود و باتوجهبه میرزان همبسرتگی
( )r=0/175میتوان پذیرفت که بین تسهیم دانش راهبردی با تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار نیز رابطۀ
معنادار مثبت وجود دارد .دربارۀ آخرین مؤلفره یعنری مقاومرت در رویرارویی برا موانرع نیرز میرزان احتمرال
بهدستآمده برابر با  0/006بوده و باتوجهبه میرزان همبسرتگی ( )r=0/217میتروان نتیجره گرفرت کره برین
تسهیم دانش راهبردی با مقاومت در رویارویی با موانع رابطۀ معنادار مثبتری وجرود دارد .میرزان همبسرتگی
نشاندهندۀ رابطۀ خیلی ضعیف تسهیم دانش راهبردی با خودکارآمدی است.
نتیجهگیری
نتایج این پژوهش نشران داد ،برین تسرهیم دانرش و خودکارآمردی یعنری میلبره آغرازگری رفترار،
تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع ،رابطۀ مثبت و معنراداری وجرود دارد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد ،بین مدیریت دانش و خودکارآمردی رابطرۀ مثبرت و معنرادار وجرود
دارد .مؤلفههای تشخیص ،تسهیم و نگهداری دانش قادرنرد خودکارآمردی را پیشبینری کننرد ،برا تحقیرق
نجاتی ( )1393همسو است .افزونبراین ،نتایج بهدست آمده با نتایج پرژوهش مسرتر ( )2013کره نشران داد،
تسهیم دانش بر خودکارآمدی تأثیر معنادار و مثبت دارد ،همسو است .بدیهی است که تسهیم دانش منجربه
خلق دانش جدید و بهدنبال آن افزایش دانش فرد میگردد .افزایش دانش میتوانرد ،موجرب تقویرت براور
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فرد دربارۀ تواناییهای خود برای انجام کارها گردد .از سوی دیگر ،تسهیم دانش موجب میگردد ترا فررد
بهخاطر دانشی که کسب نموده است ،کارها را با موفقیت بیشتری بهسرانجام برساند .ازاینرو ،تسهیم دانش
در یک ارتبا دوسویه یعنی از طریق ارتقای باور فرد دربارۀ توانایی وی برای انجرام امرور و نیرز از طریرق
تأثیری که در انجام موفقیرتآمیز کارهرا دارد ،موجرب افرزایش خودکارآمردی میشرود .مطرابق برا نترایج
آزمون ،بیشترین ارتبا تسهیم دانش با میلبره آغرازگری رفترار اسرت .منطقری برهنظر میرسرد کره دانرش
افزایشیافته در نتیجۀ تسهیم دانش با تقویت اعتمادبهنفس موجب میشود ترا فررد تمایرل بیشرتری بره آغراز
رفتار داشته باشد.
نتایج همچنین حراکی از آن اسرت کره برین تسرهیم دانرش ترتیبری برا خودکارآمردی یعنری میلبره
آغازگری رفتار ،تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانع ،رابطۀ مثبت و معنادار
وجود دارد .پژوهشگر موفق نشد ،پژوهشی بیابد که رابطۀ مؤلفرههای تسرهیم دانرش از نظرر دیکسرون را برا
خودکارآمدی و مؤلفههای آن سرنجیده باشرد و نترایج آن را مقایسره نمایرد .براوجوداین ،تسرهیم دانرش و
مؤلفههای آن از طریق بهبود عملکرد میتواند موجب افزایش خودکارآمدی گردد؛ چون کلیرۀ مؤلفرههای
تسهیم دانش باعث بهبود عملکردهای موفق میگردند و طبق نظر بنردورا ،تجرارب موفقیرتآمیز عملکررد،
مهمترین عامل تقویت خودکارآمدی است .نتایج این پرژوهش برا نترایج پژوهشهرای نصریری ،خالردی و
عباسیان ( )1393و کهنسال ،علیمرادی ،بهلول ( )2013همسو است که نشان دادند بین تسهیم دانش ترتیبری
و عملکرد کارکنان رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد .مقایسۀ میزان همبستگی هریک از مؤلفههای تسهیم
دانش با خودکارآمدی ،نشان میدهد که میزان ضریب همبستگی تسهیم دانش ترتیبری در مقایسره برا سرایر
مؤلفههای تسهیم دانش بیشتر است .این ممکن است ،از تأکید این مؤلفه بر جنبههای فردی و استفادۀ افرراد
از دانش خود در سایر پروژهها و همچنین نتیجه یا همان برآیند مورد انتظار ناشی شود کره افرراد از تسرهیم
دانش در عملکرد خود بهطور مستقیم دریافت میکنند.
دیگر نتیجۀ حاصل از پژوهش ،کشف رابطۀ مثبت و معنادار تسهیم دانش نزدیک با خودکارآمدی
یعنی میل به آغازگری رفتار ،تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویرارویی برا موانرع اسرت.
دلیل منطقی که ممکن است بتوان برای نکتۀ اشارهشده بیان کرد ،میزان همبستگی تسهیم دانش نزدیرک برا
مؤلفۀ مقاومت در رویارویی با موانع بیشتر است (جدول  .)3دلیل آن ممکن است این باشرد کره در تسرهیم
دانش نزدیک کارها معمول و رویهای است؛ گروه بارها آن را انجام داده و در اثر تکرار مشکال ،احتمالی
برطرفشده و موانع کمتری برای رویارویی وجود دارد.
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نتایج همچنین نشان داد ،تسرهیم دانرش دور نیرز برا خودکارآمردی یعنری میلبره آغرازگری رفترار،
تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومت در رویارویی با موانرع ،رابطرۀ مثبرت و معنرادار وجرود دارد.
باتوجهبه عدد نشاندهندۀ میزان همبستگی ،این رابطه ضعیف ارزیابی میگرردد (جردول  .)4انتقرال دور بره
انتقال دانش ضمنی از گروه دارندۀ دانش به تیمی میپردازد که دانش مربوطه را دریافت میکند .در انتقال
دور افرادی که دانش و اطالعا ،بسیار خاص و حیاتی را در اختیار دارند صراحب قردر ،و نفروذ هسرتند.
میتوان دلیل چنین ضعفی در رابطۀ تسرهیم دانرش دور برا مؤلفرههای خودکارآمردی را بره تخصصریبودن
دانش ،شمار کم افراد درگیر در تسرهیم دانرش و غیرمعمولبرودن کارهرا و ضرمنیبودن دانرش منتقلشرده
ارتبا داد.
نتایج پژوهش رابطۀ مثبت؛ ولی ضعیف تسهیم دانش کارشناسری برا خودکارآمردی یعنری میرل بره
آغازگری رفتار ،تمایلبه تالش درجهت تکمیل رفتار ،مقاومرت در رویرارویی برا موانرع را نشران میدهرد.
انتقال کارشناسی ،تسهیم دانش صریح و اغلب بسیار فنری را تسرهیل کررده و ایرن امکران را بررای سرازمان
بهوجود میآورد که از متخصصان فنی کمی که در اختیار دارد ،استفادۀ بهتری ببرد .بررای پاسرخگویی بره
سؤاال ،فنی در سازمان دو راهکار وجود دارد .نخسرت اینکره گرروه دریافتکننرده میتوانرد سرؤال را بره
همکارانی اطالعرسانی کند که احتمال میرود جواب را بدانند .دیگر اینکه با استفاده از عملکرد صرفحا،
زرد ،1فهرستی از افراد متخصص در هریک تهیه نماید؛ اما در اینصور ،،احتمال دانسرتن پاسرخ سرؤاال،
وجود دارد .ماهیت تسهیم دانش کارشناسی با دانش و تخصص هر فرد ارتبا دارد و بهطور منطقی این بعد
از تسهیم دانش میبایست ،رابطۀ قویتری با خودکارآمردی داشرته باشرد .شراید بتروان دلیرل ضرعیفبودن
ارتبا تسهیم دانرش کارشناسری برا خودکارآمردی را در ضرعف کانالهرای ارتبراطی افرراد برا یکردیگر و
ضعیفبودن تبادل تیمی اعضای گروههای پژوهشی جستوجو کرد.
طبق نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون که در جدول  6آمد ،تسهیم دانرش راهبرردی برا تمرام
مؤلفههای خودکارآمدی رابطۀ معنادار مثبت دارد .باتوجهبه میزان همبستگی بهدستآمده از نتیجۀ آزمرون،
میزان همبستگی نشاندهندۀ رابطۀ ضعیف تسهیم دانش راهبردی با خودکارآمدی اسرت .انتقرال راهبرردی،
انتقال دانش خیلی پیچیده است مانند چگونگی تولیرد یرک محصرول ،کسرب مرورد یرا فرآینردی از یرک
گروهبهگروه دیگر در موقعیتهای زمانی و مکانی متفاو ،است .بنابراین دلیل این رابطۀ ضعیف را میتوان
در پیچیدگی دانش انتقالیافته و انتقال در کارهای استراتژیک دانست که کمتر انجام میشود.

1. Yellow pages
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در پایان باتوجهبه اینکه رابطۀ تسهیم دانش با خودکارآمدی در این پژوهش تأیید شد ،شایسته است
مدیران و مسئوالن دانشگاه صنعتی مالک اشتر نگرش و دیدگاه خود دربارۀ نقش و جایگاه دانش و تسهیم
آن در سازمان را ارتقا داده و بهطور جدی درجهت ایجاد فرصتهای انتقال دانش و مهار،های شرغلی در
سازمان خود برنامهریزی و فرهنگسازی نمایند .همچنین پیشنهاد میگرردد ،جهرت تقویرت تسرهیم دانرش
نزدیک ،ارتبا بین دانشکدهها و مجتمعها تقویت شود .حتی پروژههایی بهصور ،مشترک بین مجتمعها و
دانشکدهها انجام شود تا احساس تفاو ،در محل کار پژوهشگران باعث نگردد که افراد از اقدام به تسرهیم
دانش خود با یکدیگر صرفنظر کنند .بهتر است تا هر مجتمع یا دانشرکده فهرسرتی از افرراد برا مهرار ،یرا
دانش شاخصی که در اختیار دارند تهیه کند؛ بهنحویکه همۀ افرراد از دانرش و تخصرص یکردیگر اطرالع
داشته باشند .تسهیم دانش ترتیبی بیشترین ارتبا را باخودکارآمدی دارد .تسهیم ترتیبی بر استفادۀ افرراد از
دانش خود در پروژههای مشابه تأکید دارد .مطابق با نتیجهگیری صور،گرفته از پژوهش حاضر ،نتیجره یرا
برآیندی که پژوهشگران از انجام کارها بهطور مستقیم دریافت میکنند ،عامل بیشترین ارتبا تسهیم دانش
ترتیبی با خودکارآمدی میتواند باشد .بنابراین پیشرنهاد میگرردد ،درجهرت حصرول بره بیشرترین نتیجره و
برآیند از انجام کارها ،بهتخصص و مهار ،افراد اهمیت و دقت بیشتری شود تا اطمینان بیشتری از حصرول
نتیجرره و برآینررد مطلرروب برررای افررراد حاصررل گررردد.کمترررین ارتبررا میرران مؤلفررههای تسررهیم دانررش بررا
خودکارآمدی مربو به ارتبا تسهیم دانش راهبردی با خودکارآمدی است .پیشنهاد میشود ،برای بهبرود
این ارتبا  ،افراد در جریان فعالیتهای پیچیده و راهبردی قرار گیرند و در آن مشارکت داشته باشند که در
مجتمع یا دانشکده صور ،میگیرد .همچنین پیشنهاد میشود ،جلسا ،رسمی برای اطالعرسرانی و کسرب
نظرا ،سایر افراد برگزار گردد .افراد نیز بدانند آنچه صور ،میگیرد ،چه منافع احتمالی برای آنها خواهد
داشت .بیشتر پژوهشهایی که درخصوص تسهیم دانش صور ،گرفته است ،بیشتر بر تسهیم دانرش تأکیرد
داشتند تا سازوکارهای آن .برای اینکه نتایج ایرن پژوهشهرا بیشرتر کراربردی باشرد ،پیشرنهاد میگرردد ترا
پژوهشهای بیشتری درخصوص سازوکارهای تسرهیم دانرش صرور ،پرذیرد .همچنرین باتوجهبره اهمیرت
بسیاری که تبادل تیمی در فرآیند تسهیم دانش میان اعضای تیمها ،درون تیم و اعضای سایر تیمهای کاری
دارد ،توجهبه تبادل تیمی و تأثیر آن در فرآیند تسهیم دانش در پژوهشهای آتی ضروری بهنظر میرسد.
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