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 چکیده

های مبتنی بر نیازمند کسب مزیت رقابتی مبتنی بر دانش است. مزیتها در محیط پیچیده امروز موفقیت سازمان
 رهبران فراروی هایچالش کنند. ازنحوی اثربخش موقعیت رقابتی یک شرکت را تعیین میبه های درون سازمانیقابلیت
 با تشویقها تمحور در این شرکدانش است. رهبران دانش تسهیم طریق از وریبهره افزایش بنیان،های دانششرکت

منظور تطبیق با در میان کارکنان فرهنگ سازمانی مناسبی را برای تسهیم دانش به دعتمااخالقیت و نوآوری و ایجاد 
کننده فرهنگ کنند. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش تعدیلسرعت تحوالت محیطی و تحقق اهداف سازمانی خلق می

 ۳1مدیر در  921محور و تسهیم دانش است. نمونه آماری این پژوهش شامل ی بین رهبری دانشبنیان در رابطهدانش
سازی معادالت ساختاری انجام شدند. ها و آزمون فرضیات با روش مدلبنیان است. تحلیل آماری دادهشرکت دانش

 ورد مطالعه تأثیربنیان مهای دانشدر شرکت دانش تسهیم بر محوردانش رهبری های پژوهش نشان دادند سبکیافته
محور و تسهیم دانش در این رهبری دانش بنیان رابطهدهند فرهنگ دانشها همچنین نشان مییافته .ندارد معناداری

 اندشده لیتسهبنیان سازمانی دانشفرهنگ  از طریقدانش  تیریمد یندهایفرآکند. بر این اساس، ها را تعدیل میشرکت
ان رهبر . بنابراین، حمایتبرندیسود ممنظور بهبود تسهیم دانش بهفرهنگ نوع  مورد مطالعه از اینهای مدیران شرکتو 

و مؤثر در تسهیم دانش مورد تأکید است. در بخش پایانی، و حفظ فرهنگ مثبت  یجاداهای دانش بنیان از شرکت
تقاء رفتارهای رهبری دانش محور، قابلیت منظور ارها بهان آتی و مدیران شرکتگرپژوهشپیشنهادهایی جهت استفاده 

 فرهنگ دانش بنیان و تسهیم دانش بیشتر ارائه شده است. 
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 مقدمه .1

ای گونهسزایی یافته است، بههدر جهان اهمیت بفناوری امروزه خلق ثروت از دانش به علت تحوالت شگرف 
اقتصاد مبتنی بر دانش در بسیاری از کشورها شکل گیرد و جوامعی که در  رودیکم انتظار میوکه در قرن بیست

ها و دانش فناوری و نه در قالب مواد و منابع فیزیکی سنجیده ها ثروت ملی و رشد اقتصادی در قالب ایدهآن
فناوری و نوآوری  هدنبال توسعارانی که بهگذلذا سیاست د.شوند و توسعه یابن شود، یکی پس از دیگری پدیدارمی

ها در جوامع خود هستند، بایستی با رویکردی سیستمی مبادرت به ایجاد و تقویت نهادها و روابط الزم میان آن
ین ترتیب بستر جهت عمل کرده و به ا طور هماهنگ و همه بتوانند در محیطی مناسب بهای بنمایند کگونهبه

 مزیت کسب جهت .[۳9] آورند مورد نیاز برای افزایش جریان دانش و ایجاد ارزش افزوده در صنایع خود را فراهم
 کنند،نمی تمرکز( زمان و هزینه کاهش) کارآیی بر دیگر هاسازمان کار مبتنی بر دانش،ورقابتی در محیط کسب

 برای شده کارگرفتهبه دانش کیفیت به شرکت یک موفقیت. دهندمی اولویت دانش و نوآوری خالقیت، به بلکه
 منزلهبه تواند می دانش مدیریت بنابراین،. دارد بستگی خدماتش و محصوالت کیفیت ارتقاء و وکارکسب توسعه

 .[۳] شود گرفته نظر در رقابتی های استراتژی منبع همچنین و سازمان مدیریت استراتژی
 ایفا یک جامعه در افزوده ارزش و ثروت تولید در که نقش مهمی دانش بنیان وکارهایدر همین راستا، کسب

کسب مزیت  برای و همگام نموده وکارکسب محیط جدید در نوظهور و تحوالت تغییر با را کنند، باید خودمی
 برای بیشتری شانس بیشتر، توانایی یادگیری با هایشرکت .تالش کنند این محیط رقابتی در رقابتی پایدار
 محیطی تطبیق با سرعت تغییرات برای های دانش بنیانشرکت که هاییحلراه دارند. از بازار ماندگاری در

 دانش بنیان کارهایوکسب .است دانش قابلیت مدیریت از هوشمندانه قرار دهند، استفاده توجه توانند موردمی
 .هستند مشغول فعالیت به رقابتی محیط ارزش در ایجاد جهت نوآوری و دانش خلق که با هستند هاییشرکت

 هستند. هاشرکت این بقای و کلیدی موفقیت عوامل از ارتباط با مشتریان مدیریت و برای مشتریان ارزش آفرینی
طور مستمر تالش ، بهآن دقیق تحلیل و با دانش با استفاده از فرآیندهای خلق، انتقال و کاربرد هاشرکت این
 نیازهای و هااز جمله سلیقه بازار، عناصر محیطی در و تحول شتاب با شدن همگام برای مناسبی کنند پاسخمی

 تعداد باعث افزایش فناوری و دانش عرصه در تحول و باالی تغییر سرعت اینکه به توجه دهند. با ارائه مشتریان
 سرعت به محصوالت این حال،عین  در و شودمی بنیاندانش کارهایوکسب هایفناوری و و تنوع محصوالت

و تسهیم  خلق در زمینه بنیاندانش هایمداومت شرکت نتیجه در شوند،می خارج رقابت از عرصه و شده منسوخ
مانند رهبری  هاییتوانمندساز به توجههمچنین  و [91] های جدیدوسعه محصوالت و فناوریدانش در فرآیند ت

 .است ناپذیر اجتناب و دانش محور و فرهنگ سازمانی دانش بنیان، ضروری
سازمان و درون وری از طریق تسهیم دانشایش بهرهها، افزسازمان رهبران فرارویهای بزرگ از چالش 

 در رهبران قشن بررسی به گذشته در دو دههان گرپژوهشبرخی از  .[21، 22] دانش خارج از سازمان است
. این [9۰] اندداده قرار توجه مورد این زمینه در را های رهبری خاصیسبک و اندپرداخته دانش مدیریت
 های مختلف رهبریمدل تأثیر کردن مشخص برای تربیش هایانجام پژوهش لزوم برهمچنین  انگرپژوهش

 ایجاد، محوردانش رهبری کلی، طوربه .دارند تأکید دانش مدیریت فرآیندهای محور درهمانند رهبری دانش
 هایسبک از ترکیبی محوردانش رهبری دهد؛ قرار تأثیر تحت را سازمان در دانش کاربرد و سازی،ذخیره انتقال،
 درون در تسهیم دانش ان ازرهبرحمایت  .[۰] شودمی ارتباطات و انگیزش همراه با گراعمل و گراتحول رهبری

مطالعات تجربی توسط رائودلونه و  .[۳2] بنیان باشدهای دانشموضوع مهمی در شرکتتواند میسازمان  یک
ای نقش مهمی در اجرای اثربخش فرآیندهای های مشاورهکه رهبری در شرکت ندنشان داد [2۰] کورداب

 هایهتجربها و انتشار داوطلبانه مهارتبه تسهیم دانش در حقیقت، مدیریت دانش از جمله تسهیم دانش دارد. 
  .[2] اشاره داردسازمان سایر افراد  ااکتسابی ب
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 ممون و همکاران. باشدفرهنگ سازمانی  تواند تحت تأثیرمیو تسهیم دانش  بطه بین رهبری دانش محوررا
باور دارند که یک فرهنگ سازمانی مبتنی بر همکاری و همدلی نفش اساسی در خلق، تسهیم و انتقال  [22]

 نوع فرهنگ از ارتباطات و همکاری در میان کارکنان جهت تشویق گردش دانش و تسهیل حل دانش دارد. این
فرهنگ  یدر توسعه یدینقش کل یفرهنگ سازمانبه طور کلی، کند. مسأله خالقانه حمایت و تقویت می

. است بنیانفرهنگ دانش  محور، تسهیم دانش و رهبری دانشرابطه بین در مهم  ملاع. ]۳1[دارد بنیاندانش
خلق فرهنگ  .استباره خلق و تسهیم دانش سازمان دریک و رفتار کارکنان  یذهنمبتنی بر مدل  این فرهنگ
 همچنین، فرهنگ. [۹] باشد مؤثر انتقال و تسهیم دانش برای شرکت توانایی اصلی هسته تواندمی دانش بنیان

از طرف  .دارد سازمانی عملکرد بر مثبتی تأثیر خود نوبهبه و سازدمی پذیرامکان را دانش مؤثر ، رهبرییاننبدانش
موجب کسب  که یی استهامشترک، نگرش و ارزش یاعتقادات، هنجارها منزلهبه بنیانفرهنگ دانشدیگر، 

  . [94] شودداخلی سازمان می طیمح دردانش دانش و تسهیم 
تسهیم دانش رابطه معناداری وجود دهند که بین سبک رهبری دانش محور و های قبلی نشان میپژوهش

تسهیم  نقش مهمی در خلق وسازمان یک ان رهبرحمایت مشخص شد که  هاپژوهش. در این [21،2۰،۳2] دارد
و مستمر  یریادگیآموزش و  قیتشومحور، رهبری دانشسبک  یهدف اصل. سازمان دارد یک درون در دانش

چالش  هایتیدر وضع افرادقرار دادن از طریق نقش  یِسازمدل و کنان سازمانکارتسهیم دانش و تجربیات 
تسهیل فرآیند  در جهتها مهم رهبران شرکت اقدام، بنیانفرهنگ دانش توسعهاز طرف دیگر، . است زیانگبر

ایجاد  طریق از هاشرکتتر، رهبران عبارت روشن . به[2۰] است یسازمانی ریادگی طیمح خلق مدیریت دانش و
های تشویقی و سیستم، [۳4] یاجتماع یهاشبکه .[2۹] مانند ایجاد اعتماد بین فردی دانشی فرهنگیهای قابلیت

در میان کارکنان سازمان کمک کنند.  اشتراک گذاشتن دانشبهبود فرآیند به به توانند [ می۳۳] مبتنی بر دانش
های حور و تسهیم دانش، و در حد بررسیمباتوجه به اهمیت و تأثیر فرهنگ سازمانی در رابطه بین رهبری دانش

تقویت  دردانش بنیان  فرهنگ سازمانیکننده تعدیل سؤال نقش رسدپژوهش مربوطه به نظر میما در ادبیات 
پاسخ هنوز بیبنیان ششرکت های دانو تسهیم دانش کارکنان در  محور مدیرانرابطه بین سبک رهبری دانش

 در ادبیات از طریق پژوهشر درجه اول کمک به پر کردن این شکاف د پژوهشبنایراین، هدف اصلی  است.
های در شرکت دانشو تسهیم  محوردانش یرهبربین  رابطهیان در نبگر فرهنگ دانشبررسی نقش تعدیل

د تا کمک خواهد کر بنیانهای دانششرکت اجرایی ارشد به مدیرانحاضر  پژوهش که . دوم ایناست بنیاندانش
ارزیابی و  هایشان رامحور، تسهیم دانش و فرهنگ دانش بنبان را در شرکتموجود سبک رهبری دانش وضعیت
 مقاله ساختار اینبا توجه به بحث فوق  الزم را انجام دهند. ها اقدامات سازمانیور بهبود آنکرده و به منظتحلیل

بر اساس  پژوهشفرضیات  ،و سپسد نشوبررسی می و مبانی نظری پژوهشه پیشین ،بدین شرح است: ابتدا
جامعه آماری و روش  شامل پژوهششناسی روش ،د. در ادامهنشوتدوین می و مبانی نظری پژوهشپیشینه 

ی پیشنهادهاها و محدودیتو در آخر  ،دنشوپژوهش بررسی و تحلیل مینتایج سپس، د. نگردتحلیل بحث می
 د شد.نه خواهپژوهش ارائ

 
  پیشینه پژوهش مبانی نظری و .2

 محوررهبری دانش

ان گرپژوهشها توسط ها و سازمانهای رهبری مختلفی در شرکتها و سبکرهبری مدل مبانی نظریدر 
غالب بودند، بر سبک رفتاری رهبران  91۳1ه شده است. مطالعات رفتاری رهبری که تا اواخر دهه رشته ارائ

ها این نظریهتمرکز داشت. فرض اساسی این صفات، که روی شخصیت رهبران  نظریهمتمرکز است، برخالف 
های ترین مدلهای رفتاری یک رهبر بر اثربخشی کارکنانش تأثیر مستقیمی دارند. مهماست که الگوها/ سبک
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)کار : مدل دانشگاه اوهایو )ساختاردهی کار  و توجه به کارکنان(؛ مدل دانشگاه میشیگان شاملرفتاری رهبری 
های وجه به کارکنان(. گروه دوم نظریهمدار و کارمند مدار(؛ و شبکه رهبری بلیک و موتون )توجه به کار و ت

های رهبری شامل گروه سه مدل مهم اقتضایی به سبک های اقتضایی رهبری هستند. در اینرهبری، نظریه
وجود دارند. در هر مدل رابرت هاوس مدل رهبری اقتضایی فیدلر، مدل رهبری وضعیتی هرسی و بالنچارد، و 

 -های اگرها را مدلمدلها سبک رهبری مناسب با توجه به موقعیت مشخص شده است. این یک از این مدل
ام م، پس این سبک، بهترین سبک رهبریبدین معنی که اگر با این وضعیت/ موقعیت مواجه شو) نامندپس می

های جدید رهبری ی جدید رهبری هستند. برخی از مدلهاه مدلگروه مطالعات رهبری، دربار است(. آخرین
. از [99هستند ]گزار، و رهبری الگو  گرا، رهبری خدمتآینده -بری تحولی، رهبری کاریزماشامل مدل ره

یک  در افزوده ارزش و ثروت تولید در نقش مهمی دانش بنیان وکارهایجاکه در اقتصاد دانش محور، کسبآن
کار جدید باید وکسب مزیت رقابتی در این محیط کسبمنظور وکارها بهکنند، رهبران این نوع کسبمی ایفا جامعه

 دارای سبک رهبری دانش محور باشند. 
 ،یعنی یک کانال دانشی است؛از افراد  تیهدا یبه معنمحور ی دانشرهبر داشتند اظهار [۳9] تاریو س ریبیر

 کلی اهداف در نهایت بهو  ،دنکن تیو استفاده از دانش هدا یریادگی یرا برا یکارکنان دانش دیبا سازمانرهبران 
اهده شده گرا را نگرش یا اقدام، مشرهبری دانش [24] نقش بندی و جاسمودین .دست پیدا کننددانش مربوط به 

ر نتایج تغییر د دهد و در نهایتدانش جدید را بهبود می کنند که خلق، تسهیم و کاربردیا اسناد شده، تعریف می
 یانقش برجسته مدیریت دانش شودیمحور باعث مدانش یرهبر ،بیترت دینبسازد. فکری و جمعی را فراهم می

 گراندانش بنیان،دانش هایسازمان در .[۳۹] شوند استفادهو درک  ینوآور یهافرصتپیدا کند و  سازماندر 
. دارند یادگیری و دانشی هایفعالیت از حمایت برای باالیی تعهد و انگیزه که گیرندمی نظر در کسانی را رهبران

 به سازمان درون در را دانش کاربرد و تسهیم که منفی رفتارهای تقویت عوض در دانشی رهبران عالوه، به
راستا،  نیادر  .[2] کنند قدردانی یادگیری و دانشی هایفعالیت انجام برای همکارانشان از بایدبیاندازند،  مخاطره

اکتشاف  یبرامناسبی ابتکارات از  ایجاد کنند،مدیریت دانش اثربخشی برای  یهاکانال دیمحور بارهبران دانش
 ،شزی، انگیسبک رهبر قیاز طررا  دانش تیریمد وهیش نیبهترو  استفاده کننددانش  یبرداردانش و بهره

با  دیبا یرهبران دانش ،محوری دانشسبک رهبر برمبنای. کار گیرندبهدر شرکت  اثربخش ارتباطات و استقرار
  . [۳1] باشندداشته برای تقویت نوآوری  یمتفاوت یرفتارها ،موقعیتتوجه به 

تا کارکنان سازمان بتوانند درک کنند نمایند عمل دانش در سازمان  مشاور مثابهبه دیبا محوردانش رهبران
که رهبران بتوانند موانع ارتباطی برای این ن،یعالوه بر ارا اجرا کنند.  مربوط به دانش چگونه کارها و ابتکارات

اثربخش با  ارتباطات اجرا کنند، شرکت رادانشی کارکنان انتظارات را از بین ببرند و موجب شوند که دانش 
-رهیانتقال، ذخ جاد،یا باید محوردانش یرهبر ،یطور کلبه. [۳۳] است یضرور دانش محور رهبران یبرا کارکنان

 یرهبر هایاز سبک یبیترکنه تنها محور دانش یرهبر؛ در سازمان را تحت تأثیر قرار دهد دانش و کاربرد ،یساز
 . [۰] شودمی اتو ارتباط شزیشامل انگ بلکه ،است گراعملو  گراتحول

 تسهیم دانش

 انتقال دانش مبتنی بر تجربه درون سازمانی استدهی، کاربرد مجدد و کسب، سازمان شاملتسهیم دانش  
. تسهیم دانش، در استسازمان سایر افراد  ااکتسابی ب هایهها و تجربتسهیم دانش انتشار داوطلبانه مهارت .[91]

حقیقت فرآیندهای پویا در تعامالت میان فردی هستند که توسط آن، واحد، گروه یا بخشی از سازمان تحت تأثیر 
گوییم فردی دانش خود را تسهیم وقتی می. [2] گیردی واحد، گروه یا بخشی دیگر قرار میربهتجدانش و 

کند تا کند، به این معنی است که آن فرد، فرد دیگری را با استفاده از دانش، بینش و افکار خود راهنمایی میمی
سازی دانش را نه تنها با یکپارچه سهیمتواند تیک شرکت می کمک کند که موقعیت خود را بهتر ببیند. به او
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کارش، بلکه همچنین از طریق تغییر نگرش و رفتارهای کارکنان برای ایجاد تمایل به ودانش در استراتژی کسب
دانش خارج  گذاریتر از به اشتراکاخل سازمان آسانطور معمول تسهیم دانش دبه. [91] تسهیم دانش ارتقاء دهد

 .دکنیم لیتسه تسهیم دانش درونی سازمانی را سازمان کی یاعضا نیچراکه روابط ب از مرزهای سازمان است؛
دانش  تسهیممدیران از . [2] نیز بر تسهیم دانش تأثیر دارند هازهیاعتماد و انگ رهبری، ،مانند فرهنگعوامل ه

  . [9۳] خود استفاده کنندرهبری  ها و اصولشیوه تیجهت هدادر توانند یم
 بنیانفرهنگ دانش

چنین اظهار کرد که فرهنگ معتقد است که فرهنگ عنصر مهمی در مدیریت دانش است. او هم[9] عطار
کارکنان را به خلق و تواند میها دارد. فرهنگ سازمانی ارآیی تسهیم دانش در درون سازمانگذاری در کنقش اثر

 .[۳1] دارد بنیانفرهنگ دانش در توسعه یدینقش کل یفرهنگ سازمانتسهیم دانش در سازمان تشویق کند. لذا، 
 و ارتباطات از فرهنگ نوع این. است مهم بسیار دانش انتقال و تسهیم خلق، برای محور دانش سازمانی فرهنگ

فرهنگ . [22] کندمی حمایت خالقانه لهمسأ حل تسهیل و دانش جریان تشویق برای کارکنان بین همکاری
 دردانش کسب و تسهیم  موجب که است ی مشترکیهاهنجارها، نگرش و ارزش، باورها شامل: بنیاندانش

. [94] سازمان است کی محوری تیاز قابل یریناپذییجزء جداهمچنین  و ،[92] شودداخلی سازمان می طیمح
تواند به کارکنان برای کسب دانش جدید، تبدیل و بنیان میها، از فرهنگ دانشحمایت مدیران ارشد سازمان

میزان با  بنیان رادانش و فرهنگ دانش تیریمد ندآیفر تیقابل نیارتباط ب اخیر مطالعاتکاربرد آن کمک کند. 
تواند به کارکنان برای بنیان میفرهنگ دانش حمایت مدیران ارشد از .[92,1] اندکردهبررسی ی افراد ریادگی

بنیان دارای اثرات مثبت بر عملکرد چنین، فرهنگ دانشکسب دانش جدید، تبدیل و کاربرد آن کمک کند. هم
  .[۳] مرتبط با دانش باشد یهاتیفعال مشوقو  امیح دیسازمان بادر  دانش محور فرهنگ. [9۳] افراد است

 تسهیم دانشمحور و رهبری دانش

ی با عملکرد عالی را از طریق رهبری و مدیریت هاسازمانتوانند دهد که مدیران میتوضیح می [۳2] صیادی
محور در تسهیم دانش مثبت کارکنان از سبک رهبری دانش دهد که ادراکمطالعات نشان میدانش ایجاد کنند. 

سازمان  یک درون در تسهیم دانش به افزایشاز کارکنان سازمان  انرهبرحمایت در همین راستا، . [9] تأثیر دارد
 .دارد یدانش سازمانخلق بر  یرهبر تأثیر قابل توجه حمایتباور دارند  [4] یوولک و کانللی. [۳2] کندکمک می

. [2۹] است یضرورمهم و سازمان  یکدر تسهیم دانش مثبت سازمانی و حفظ فرهنگ  یجادا یرهبر برا حمایت
 یبرا کارکنان یلبر تما یمهم یتأثیر سازمانارشد رهبران  یتکه حما کندمی اظهار [91]لین  این، بر عالوه

. دارد تسهیم دانش یعنی اهدای دانش و گردآوری دانش ینددر کنار همکاران در هر دو فرآ همکاری و مشارکت
هدف  .ثیر داردتأگذاشتن دانش به اشتراک یهدف افراد برا بر ی اثربخشنشان دادند رهبر [22] دِفرانک و یول

از نقش  یِسازآموزش و مدل و کنان سازمانکارمیان در مستمر  یریادگی قیتشومحور، رهبری دانش یاصل
از  یبردارو بهره یبه بررس یفرد که یهنگام. [21] است زیانگبرچالش  هایتیدر وضع افرادقرار دادن طریق 

. دهدیدر دسترس قرار م گرانیبا د یگذاراشتراکبه  یفرد دانش را برا آناست که  یمعن ندیدانش بپردازد، ب
قرار  اند،ها انجام ندادهآن از آن شیکه پ دیکار متفاوت و جد کیبا  یتیرا در موقع کارکنان محوررهبر دانش

. اندانجام نداده قبالًکه هستند  یکار تیموقع کیدر  فهیبه انجام وظ لیما یادگیرنده کنانکار. [9۳] دهدیم
اول  م دانش است، فرضیهمحور و تسهیبین رهبری دانش رابطه نشان دهنده فوق کهپژوهش  باتوجه به پیشینه

 به شرح زیر تدوین شد: پژوهش 

1H: د.دار داریامعنمثبت و  تأثیردانش تسهیم  در محوردانش سبک رهبری 
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 در رابطه بین رهبری دانش محور و تسهیم دانش بنیاندانشفرهنگ کننده نقش تعدیل

در  یفرهنگ دانش توسعه یبرا یاتیح جنبه کی ،تیریدر سطوح مختلف مد یرهبر ی مثبتهایژگیو
 هایی از برنامهخوب یبانیپشت هاسازمانبرخی از در توان اشاره کرد در این خصوص می. هستند هاسازمان
 رانیمد یبانیپشت فقدان لیدلبهها این برنامه است؛ لیکن، وجود داشته ارشد تیریمد دانش از طرف مدیریت

 یو رهبر هستند گریکدی مکمل ،یثر و رهبرؤم تیریمد. [۳2] اندنبوده موفقدر عمل  ،یسازمان ترنییسطوح پا
استدالل  [9۳] هاوشیلد و همکاران. [2۳] الزم است مطلوب یفرهنگ جادیا یبرا ،یتیریدر تمام سطوح مد

و  است یسازمان یریادگی طیمح هگام در جهت توسع نیترو مهم نی، اولبنیانفرهنگ دانش توسعهکنند که می
دانش توسط فرهنگ  تیریمد یندهایفرآ ن،یعالوه بر ا. ها سودمند استسازمان یبرا زیدانش ن مبتنی بر فرهنگ

. [۳۰] برندیسود ممنظور تسهیم دانش به یفرهنگ مشارکت این از است و رهبران شده لیتسهبنیان دانش
 همکاران نیب یفرد انیاعتماد مبر تسهیم دانش،  دانشی مؤثر ثر در خلق فرهنگمؤعوامل ترین و مؤثرترین مهم
با وجود  یانسان ارتباطات. [2۹] شودمی دانش تسهیم تسهیل فرآیندموجب  . اعتماد بین کارکناناست یسازمانهر 

در  های اجتماعیاستفاده از شبکه. یافته است شیافزا یقابل توجه زانیدر محل کار به م یاجتماع یهاشبکه
مخازن  جادیا برایمختلف  یاطالعات یهاستمیها از سسازمان. [۳4] است یدانش ضرور و تسهیم انتقال قیتشو

به اشتراک  یبرا یقو ایزهیانگبه  کارکنان [۳۳] و رووالند کسنیا دیبه گفته س. [4] کنندیدانش استفاده م
 یو به اشتراک گذار یهمکار تیپاداش اهم ستمیس یدر هنگام طراح دیبا رانیدارند. مد ازیگذاشتن دانش ن

در کنند که به اشتراک گذاشتن دانش یاستدالل م همچنین انگرپژوهشاین  .رندیرا در نظر بگدانش 
 پژوهش باتوجه به پیشینه .شود، تسهیل میکنندیم یبانیاطالعات پشت ی ازکه به راحتی سازمانی ساختارها

محور و تسهیم انشرهبری د در رابطه بینفرهنگ دانش بنیان  کنندهنقش تعدیل و( 9)خالصه شده در جدول 
 تدوین شد: به شرح زیر دوم پژوهش  دانش، فرضیه

2H: میکند تعدیلانش را تسهیم دو  محوردانش سبک رهبری بین یبنیان، رابطهفرهنگ دانش. 

[ در ۰دونات و سنچز دی پائولو ] لمدبر اساس  (،9پژوهش )شکل  مفهومی لمد مدل مفهومی پژوهش.

فرهنگ  مینه[ در ز92تسهیم دانش، مدل گُلد و همکاران ] [ در زمینه91محور، مدل لین ]رهبری دانش زمینه
 بنیان است.دانش
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 پژوهش یمدل مفهوم. 9شکل 

 
 . خالصه پیشینه پژوهش9جدول 

 توصیف رویکرد تمرکز پژوهش منابع

  (219۰) بندی و جاسمودیننقش

 گرارهبری دانش

 

 کمّی

گرا در قابلیت مدیریت بررسی تأثیر رهبری دانش

مالی در بین های دانش و نوآوری باز در شرکت

 های  چندملیتی فرانسه شرکت

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در تسهیم دانش و  نظری گرافرهنگ سازمانی دانش (2121عطار)

 ها سرمایه فکری در شرکت
بررسی تأثیر رهبری در مدیریت دانش و عملکرد  کمّی گرارهبری دانش (2191صیادی )

 کسب و کار ها 

بررسی تأثیر فرهنگ در خلق و تسهیم دانش در بین  کیفی گرافرهنگ سازمانی دانش (2121) ممون و همکاران

 های پاکستانی مدیران بانک

بررسی تسهیم دانش و قابلیت نوآوری: مطالعه تجربی  کمّی تسهیم دانش (211۹لین )

 در میان شرکت های تایوانی 
های مدیریت دانش و گرا در رویهنقش رهبری دانش کمّی گرارهبری دانش (2192دونات و سنچز دی پائولو )

 های مبتنی بر فناورینوآوری در میان شرکت
های مدیریت دانش و اثربخشی بررسی تأثیر قابلیت کمّی های مدیریت دانشقابلیت (2114گُلد و همکاران )

 ها سازمانی در میان مدیران ارشد شرکت

محمدی شهرودی و همکاران 
(9۳1۹) 

بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری دانش در  کمّی گرا و تسهیم دانش هبری دانشر 

 تسهیم دانش با واسط سرمایه اجتماعی
های دانش بررسی استقرار مدیریت دانش در شرکت نظری های دانش بنیانمدیریت دانش شرکت (9۳12) ایزدیان و همکاران

 بنیان 

 
 شناسی پژوهشروش .3

بنیان تحت نظارت دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران انشهای دشرکت مدیران پژوهشاری آم جامعه
با مراجعه  الذهای مورد مطالعه در دسترس نبود. تعداد جامعه مدیران شرکت دلیل فقدان بانک اطالعاتیبه .هستند

 تسهيم دانش  

 کسب  دانش

 تبادل دانش

 رهبری دانش محور

 بهبود رفتارهای مسئوالنه   

 حمایت از تسهیم دانش  

ارزیابی عملکرد  بر مبنای تسهیم 
 دانش

 

انتظارات درباره کیفیت کار و 
 خالقیت

 رهبری الگو در دانش

 دانش تشویق بر مبنای

1H 

 

فرهنگ سازمانی 

   بنياندانش

2H 
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 پژوهششارکت در حاضر به م بنیانشرکت دانش 911، در دسترس شرکتهر حضوری و درخواست همکاری از 
ابتدای هر قرار داده شد.  مدیریتی پرسشنامه ۳شرکت تحویل شد. داخل هر پاکت  911پرسشنامه به  ۳11شدند. 

رکت تکمیل شود، توضیح مختصری باید توسط مدیران در هر ش هاکه آنو این پژوهشپرسشنامه درباره هدف 
منظور آوری شدند. بهپژوهش توزیع و جمعها به روش حضوری توسط همکار عالوه، پرسشنامهارائه شده بود. به

مورد تأکید قرار گرفت.  گرپژوهشها توسط دهندگان بر هدف بدون نام بودن آناطمینان دادن به پاسخ
 92های داده پرسشنامه عودت شدند. 9۳2 . در مجموع،استای دارای مقیاس لیکرت هفت گزینه نامهپرسش
مورد  شرکت ۳1معتبر از  پرسشنامه 921نهایتاً  قرار گرفتند. 2خارج از محدودهدلیل نقص در تکمیل به شرکت

و از  های آمار توصیفی و آمار استنباطیها از روشدر پژوهش حاضر، به منظور تحلیل داده .استفاده قرار گرفتند
برای  [۰] سنچز دی پائولودر این مطالعه از مقیاس دونات و  شد. استفاده Smart PLSو   SPSSهای نرم افزار

 گیری تسهیم دانش، و از مدل گُلد و همکاراناندازه جهت [91]محور، از مقیاس لین گیری رهبری دانشاندازه
گیری متغیرهای اصلی فرضیات های اندازهمقیاسبنیان استفاده شد. گیری فرهنگ دانشمنظور اندازهبه [92]

 نیز آورده شده است.  2ها در جدول همراه با منبع اقتباس شده و گویه وهشپژ
 

 ی پرسشنامههامتغیرها و گویه .2جدول 

 هاگویه ابعاد متغیرها

ش
دان

م 
هی

تس
 

ن )
لی

21
1۹

) 

 تبادل دانش

 .گذارمیآموختم، با همکارانم به اشتراک م یدیکه مطلب جد یزمان -1

 .گذارندیآموختند، با من به اشتراک م یدیکه همکارانم مطلب جد یزمان -2

 است. جیهمکاران سازمان معمول و را انیدانش در م یاشتراک گذار به -3

 کسب دانش

 .دهممی انتقال هارا از من بخواهند به آن مهایکه همکاران دانسته یزمان -4

 .دهممی انتقال هارا از من بخواهند به آن مهایکه همکاران مهارت یزمان -5

 .گذارندیرا بخواهم با من به اشتراک م شانهایکه من از همکاران شرکت دانسته یوقت -6

 .گذارندیرا بخواهم با من به اشتراک م شانهایکه من از همکاران شرکت مهارت یوقت -7
ش

دان
گ 

هن
فر

ان
بنی

 

ن )
ارا

مک
 ه

د و
گُل

21
19
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 .کنندیسازمان را درک م تیکسب موفق یدانش برا تیکارکنان اهم -8

 مشارکت در کسب و انتقال دانش مورد انتظار است. یسازمان سطح باال در -9

 .شوندیم قتشوی کردندر سازمان به پژوهش و تجربه کارکنان -11

 کار مهم و ارزشمند است. نیدر ح یریادگیسازمان آموزش و  در -11

 کارکنان در سازمان مهم و ارزشمند است. یفرد تخصص -12

 .شوندیم قیتشو گران،یصورت لزوم، کارکنان در سازمان به کمک گرفتن از د در -13

 .شوندیم قیتشو گرید هایسازمان کارکنان به تعامل با گروه در -14

 .کنند گووگفت یکار هایگروه ریکه در مورد کارشان با افراد سا شوندیم قیتشو کارکنان-15

 .استشده انیب یسازمان به روشن یکل اندازچشم-16

 .اندشده انیب یسازمان به روشن یکل اهداف -17

 و ءشرکا ،مثال ی. )براشودمی گذاشته اشتراک به افراد و هاسازمان ریسازمان، با سا دانشِ -18

 (یتجار هایگروه

 آن است. هاینهیاز هز شتریدانش ب میو منفعت تسه ارزش -19

 کند.یم تیشرکت حما تیارشد به طور واضح و روشن از نقش دانش در موفق تیریمد -21

ز )
نچ

 س
ت و

ونا
د

21
92

) 

ور
مح

ش 
دان

ی 
بر

ره
 

 رفتارهای مسئوالنه
 در طی سه سال گذشته در این شرکت:

 اند کرده جادیکارکنان ا یمیو کار ت رپذیتیرفتار مسئول یبرا یطیمح مدیران -21

حمایت تسهیم 

 دانش

آن صراحت،  یژگیکه عمده و کنند؛یم فهینقش رهبران دانش، انجام وظ یِفایبا فرضِ ا رانیمد -22

 به اهداف سازمان است. یابیدست یبرا گرییانجیتحمل اشتباهات و م

ارزیابی 
عملکرد  بر 

مبنای تسهیم 

 .کنندیتحمل م یو اشتباهات را تا حد مشخص قیاز تجارب را تشو یریادگی ران،یمد -23

                                                                                                                                                 
2 Outliers Data 
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 هاگویه ابعاد متغیرها

 دانش

انتظارات 
کیفیت کار و 

 خالقیت

 اهداف است. یاجرا یابیارز منظور به فقط هاو کنترل کنندیمثل مشاوران رفتار م رانیمد -24

رهبری الگو در 
 دانش

 .کنندیم قیرا تشو یدانش برون سازمان یریادگیکسب و  رانیمد -25

تشویق بر مبنای 

 دانش
 .دهندیپاداش م کنند،یو آن را اجرا م گذارندیکه دانش خود را به اشتراک م یبه کارکنان رانیمد -26

 
   هاها و یافتهتحلیل داده .4

و  ،دهندگانسن پاسخ و کار پراکندگی سابقه ،های مرکزیشاخص ۳ در جدول :شناختیهای جمعیتداده
شناختی در این های جمعیتداده است. شدهها ارائه تحصیالت و جنسیت و درصد فراوانی آن فراوانی سطح توزیع

پژوهش، بررسی رابطه عوامل در این . مورد مطالعه بررسی شدندبا هدف توصیف جامعه آماری  پژوهش
 رابطهتوان میآتی  هایپژوهشدر . با این وجود، پژوهش مورد تأکید نیستشناحتی و متغیرهای فرضیات جمعیت
   کرد.  و آزمون سازیمفهومی ،مرتبطادبیات بر مبنای را  پژوهشاین  متغیرهایاین عوامل با  احتمالی

درصد از پاسخگویان زن  41درصد از پاسخگویان مرد و  ۳1شناختی نشان داد که نتایج بررسی آمار جمعیت
درصد از پاسخگویان دارای مدرک  ۳/۳۳کارشناسی،درصد از پاسخگویان دارای مدرک  ۳/۳۳. همچنین است

است که نشان سال  ۹متوسط سابقه کاری جامعه آماری، . هستند دکتریدرصد دارای مدرک  2/94و کارشناسی، 
این اطالعات در خالصه . قرار دارند مورد مطالعههای شرکت در دهه اول کاریشان درکارکنان مدیریتی  دهدمی

 است. نشان داده شده ۳جدول 
 

 فراوانی و توزیع پراکندگی و مرکزی هایشاخص .۳جدول 

 انحراف استاندارد میانگین بیبشینه کمینه تعداد داده ها

 915/6 118/7 35 1 121 سابقه کار

 716/6 383/31 57 23 121 سن

 سطح تحصیالت

 دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

41 63 17 

3/33 5/52 2/14 

 زن مرد جنسیت

 48 72 فراوانی

 41 61 درصد فراوانی

 
نتایج بررسی نشان داد که گویه . اندگیری شدهاندازه، گویه 2۳توسط که  سه متغیر وجود دارد مطالعهدر این 

دارای بار عاملی  1۳/9از میزان  tداری و سطح معنا 4/1ر عاملی از میزان تر بودن بابه علت کوچک 2۳شماره 
مدل اصالح شده ارائه معناداری  و عاملی بارهای ضرایب 4در جدول معنادار نبوده و از مدل حذف می شود. 

ها به صورت معناداری متغیرهای پنهان مربوط به خود را تبیین نتایج بررسی نشان داد تمامی گویهاست، شده
 شده نمایش داده شده است.  اصالح مدل ضرایب بررسی نمودار 2 همچنین، در شکل کنند.می
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 هامعناداری، میانگین و انحراف معیار گویه عاملی، سطح بارهای ضرایب .4جدول 

 نتیجه tداری سطح معنا خطای استاندارد بار عاملی انحراف معیار میانگین هاگویه متغیر

   
   

   
 

ش
دان

م 
هی

تس
 

9x 9۹2/۳ 194/1 ۳2۰1/1 ۳2۳/1 1۰12/1 معنادار 

2x 29۹/2 1۳1/9 ۳22۹/1 ۳99۹/1 1۰۹۰/1 معنادار 

۳x 29۹/2 29۳/9 ۳۳92/1 ۳9۹۳/1 919/1 معنادار 

4x 42۰/۳ ۹۹۹/1 ۹۰۹۳/1 ۹۰۰1/1 12۳/1 معنادار 

2x 242/۳ 1۳9/1 ۳۳۳۳/1 ۳۳۰۳/1 1۹21/1 معنادار 

۳x ۹۳۹/2 929/9 ۰112/1 ۰1۹/1 1442/1 معنادار 

۹x ۹۹2/2 9۰4/9 ۰4۹/1 ۰41۰/1 1۳۰1/1 معنادار 

ش
دان

گ 
هن

فر
ان

بنی
 

۰x ۹۳۳/2 211/9 ۳12/1 ۳11۳/1 1۳49/1 معنادار 

1x 111/۳ 129/9 ۳222/1 ۳2۳1/1 1۰49/1 معنادار 

91x 2۳۳/2 ۳۳4/9 ۳۰۳1/1 ۳4۰۳/1 119۰/1 معنادار 

99x ۰2۰/2 299/9 2۳1۳/1 2112/1 9991/1 معنادار 

92x 121/2 994/9 2249/1 21۳۳/1 1124/1 معنادار 

9۳x 122/2 1۹2/1 2۹/1 22۳۳/1 11۳2/1 معنادار 

94x 21۰/2 2۰۳/9 ۹9۳2/1 ۳1۳2/1 114۳/1 معنادار 

92x ۳22/2 2۹۰/9 2۹۹4/1 22۰۳/1 92۳9/1 معنادار 

9۳x ۳1۰/2 ۳۹9/9 ۳22۹/1 2124/1 9۳92/1 معنادار 

9۹x 422/2 424/9 ۳91/1 2۰۳۳/1 9۳22/1 معنادار 

9۰x ۳۰۳/2 4۰1/9 411۳/1 ۳12/1 92۳2/1 معنادار 

91x ۳1۰/2 2۹1/9 4219/1 4۳94/1 9219/1 معنادار 

21x ۰42/2 9۰9/9 21۳۳/1 2۹۳۳/1 11۳۳/1 معنادار 

   
   

  
ش

دان
ی 

هبر
ر

 

29x ۹9۹/2 924/9 ۳۹۳/1 ۳۳2/1 9122/1 معنادار 

22x 4۳۹/2 2۹1/9 ۰42۳/1 ۰912/1 1129/1 معنادار 

2۳x ۳۳۹/2 9۳2/9 ۰۳۹۳/1 ۰2۳1/1 1۹۹2/1 معنادار 

24x ۳۰۳/2 421/9 ۹۳۳2/1 ۹1۰۳/1 11۳۰/1 معنادار 

22x ۳21/2 1۹4/9 ۳21۹/1 ۳91۳/1 92۹۹/1 معنادار 

2۳x 121/2 ۳24/9 حذف از مدل 
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 نمودار بررسی ضرایب مدل اصالح شده .2شکل 

 
  (Composite Reliability)هاپایایی ترکیبی سازه ،((Cronbach's alpha کرونباخبررسی ضرایب آلفای 

که مقدار مناسب برای دو شاخص مذکور مقدار با توجه به این .است شدهارائه  2 شماره در جدولگرا و روایی هم
با  ند.مورد بررسی، در وضعیت مطلوب قرار دار( پنهان )سازه شود که تمامی متغیرهایاست مشخص می ۹/1

است، مشخص  2/1مقدار  (AVE) میانگین واریانس استخراج شده که مقدار مناسب برای شاخصتوجه به این
 فرهنگبا این وجود، محور در وضعیت مطلوب قرار دارند. دانش دانش و رهبری شود که متغیرهای تسهیممی

گیری آن، آزمون سازه برای اندازهکردن برای تعیین روایی واگرا پس از تعریف بنیان نامطلوب گزارش شد. دانش
ها یک از سازه برای هر AVEکه میزان جذر  ،. روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول استمربوطه انجام شد

 است. مورد تأیید بررسی نشان داد که روایی واگراها باشد. نتایج میان سازه تر از ضریب همبستگیبیش
 

 میانگین واریانس استخراجیو ی، پایایی ترکیب آلفای کرونباخ، .2 جدول

 CR α AVE متغیر
 هاسازه نیب یهمبستگ

 بنیانفرهنگ دانش محوررهبری دانش تسهیم دانش

 - - 718/1 5164/1 8418/1 8813/1 تسهیم دانش

 - 749/1 3411/1 5613/1 8147/1 8633/1 محوررهبری دانش

 594/1 573/1 3917/1 3539/1 8514/1 8744/1 بنیانفرهنگ دانش

 
با توجه به  است.متغیر وابسته بر یک  تأثیر یک متغیر مستقل دهندهنشان R Square)ضریب تعیین )معیار 

بینی مدل قدرت پیش 2Qمعیار مالک قوی(  ۳۹/1مالک متوسط و  ۳۳/1)باالتر از  میزان استاندارد این شاخص
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 از ضعیف تا قوی تعیین شده به ترتیب برای شدت این شاخص ۳2/1و  92/1، 12/1مقادیر . سازدمشخص میرا 
 2Qدر وضعیت متوسط قرار دارد و معیار  R Squareدهند معیار نشان می ۳ اعداد گزارش شده در جدولاست. 

 برای متغیر تسهیم دانش در وضعیت مطلوب قرار دارد.
 

2 بررسی معیار بررسی معیار .۳ جدول
QSquare &  R 

 
 اعتبار افزونگی بررسی و شاخص اشتراک اعتبار بررسیهای شاخص از مدل اعتبار یا کیفیت بررسی برای

لذا مدل  .هستند صفر از تربزرگ و مثبت هاشاخص شودمی مشاهده ۹جدول که در  طورهمان. است شده استفاده
 ها مورد تأیید است.با تکیه بر این شاخص

 
 ساختاری کیفیت مدل بررسی معیار .۹جدول 

 
CV-redundancy 

 اعتبار افزونگی
CV-communality 

 اشتراک اعتبار

 561/1 561/1 تسهیم دانش <-محوررهبری دانش

 351/1 351/1 تسهیم دانش <-بنیان فرهنگ دانش

 221/1 221/1 تسهیم دانش <-دانش بنیان فرهنگ  <-محوررهبری دانش

 517/1 191/1 تسهیم دانش

 
ضرب میانگین این معیار از جذر حاصل شده است.استفاده GOF برازش مدل از شاخص نیکویی برای بررسی 

 شود.محاسبه می R Square مقادیر اشتراکی و میانگین
 

 مقادیر اشتراکی .۰ جدول

 میانگین مقادیر اشتراک هر سازه متغیر

 29۳4/1 تسهیم دانش

 2۳9۳/1 محوررهبری دانش

 ۳2۳1/1 بنیانفرهنگ دانش

 

 Rهمچنین، میانگین  است. 4۹۹/1شود میانگین مقادیر اشتراکی میزان مشخص می ۰ با توجه به جدول

Square با توجه به مقادیر مذکور میزان شاخص  است. ۳۹۰/1 ،2 شده در جدولگزارشGOF  424/1برابر با 
 .است شود مدل در وضعیت مطلوب و مناسبیمشخص می ،(۳۳/1) است؛ که با توجه به حد استاندارد این شاخص

  .های پژوهشبررسی فرضیه
با  است. 4۳1/1و  92۹/1ضریب مسیر به ترتیب میزان  1 بر اساس نتایج جدول 12/1در سطح اطمینان 

 بر محوردانش رهبری شود سبکمشخص می،  1۳/9از میزان  t داریمعنا تر بودن میزان سطحتوجه به کوچک
مشخص ،  1۳/9از میزان  t داریمعنا تر بودن میزان سطحبزرگندارد؛ و با توجه به  معناداری تأثیر دانش تسهیم

 کند.می تعدیل را دانش تسهیم در محوررهبری دانش سبک بین رابطهبنیان، دانششود فرهنگ می
 

 R Square رمتغی
جمع مقادیر مربوط به 

 شاخص ها

-بینی شاخصجمع مربع مقادیر خطا در پیش

 های سازه درون زا

Q2 = 

 (1-SSE/SSO) 
 نتیجه

 مطلوب 5175/1 3179/415 841 3787/1 تسهیم دانش
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 هابررسی فرضیه .1 جدول

 نتیجه آزمون t داریمعنا سطح خطای استاندارد ضریب مسیر هافرضیه

 رد فرضیه 9۹۳9/9 91۰9/1 92۹2/1 دانش تسهیم <-محوردانش رهبری سبک

تسهیم  <-بنیان  فرهنگ دانش <-محوررهبری دانش
 دانش

 پذیرش فرضیه ۹۹22/9 9۳۳/1 4۳1۰/1

 

 گیری و پیشنهاد نتیجه .5

 همکاران که زمانی» که برای متغیر تسهیم دانش گویه دشمشخص  توصیفی هایبا توجه به تحلیل
 همکارانم که زمانی» و گویهترین میانگین دارای بیش« دهممی انتقال هاآن به بخواهند من از را هایمدانسته
 همکاران میان در دانش گذاریاشتراک به»همچنین و « گذارندمی اشتراک به من با آموختند، جدیدی مطلب

 تخصص» گویه بنیانمتغیر فرهنگ دانش؛ برای تسترین میانگین اکمدارای « است رایج و معمول سازمان
 سایر با سازمان، دانشِ» ترین میانگین وگویهدارای بیش« است ارزشمند و مهم سازمان در کارکنان فردی

محور ای متغیر رهبری دانشترین میانگین است؛ و بردارای کم« شودمی گذاشته اشتراک به افراد و هاسازمان
. دارای «استکرده ایجاد کارکنان تیمی کار و پذیرلیتمسئو رفتار برای محیطی رهبری، سازمان، در» گویه
 کنند،می اجرا را آن و گذارندمی اشتراک به را خود دانش که کارکنانی به مدیران»ترین میانگین وگویهبیش

 ترین میانگین است. دارای کم« نددهمی پاداش
از بنیان های دانشتسهیم دانش در شرکت محور وارتباط دو متغیر رهبری دانشدر بررسی فرضیات پژوهش، 

 سبک شداول پژوهش مشخص  فرضیهتحلیل آماری . بر اساس تتحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفطریق 
ممکن دلیل رد این فرضیه ندارد.  معناداری در جامعه آماری مورد مطالعه تأثیر دانش تسهیم بر محوردانش رهبری
 به همین دلیل، تأثیر های مورد مطالعه دانست.در شرکت مناسب هنگ دانشیوجود و استقرار فر فقداناست 

بنیان مورد های دانشتسهیم دانش در شرکت محور ورهبری دانش بنیان بر رابطهگر فرهنگ دانشمتغیر تعدیل
 سبک بین بنیان، رابطهدانش فرهنگ شددوم پژوهش مشخص  فرضیهنتایج بررسی قرار گرفت. بر اساس 

همسو  ی قبلیهاپژوهش ا مطالعات و پیشینهب . این یافتهکندمی تعدیل را دانش تسهیم در محوررهبری دانش
 لیتسهبنیان دانشدانش توسط فرهنگ  تیریمد یندهایفرآاظهار کردند  [۳1] ریبری و سیتاربرای مثال،  است.
و  یجادا یرهبر برا حمایت. برندیسود ممنظور تسهیم دانش به یفرهنگ مشارکت این از است و رهبران شده

در بحث رهبری به عبارت دیگر،  .[21] است یسازمان ضرور یکدر تسهیم دانش و مؤثر در حفظ فرهنگ مثبت 
، ضروری بنیانهای دانشسازمان ثرؤم تیریمدمنظور به محوری دانشرهبرسبک  کرد اظهار توانمیمحور دانش
  است.

محور این ی مورد مطالعه در بحث رهبری دانشهاترین نقطه قوت شرکتمهم پژوهشبراساس نتایج این 
اند. از کرده جادیکارکنان ا یمیو کار ت رپذیتیرفتار مسئول یبرا کاری مناسبی را طیمحها است که مدیران شرکت

های مورد مطالعه در بحث رهبری دانش محور این است که ترین نقطه قابل بهبود شرکتطرف دیگر، مهم
 ،هایافته و مربی کارکنان در فرآیند تسهیم دانش بیشتر بهبود دهند. همسو با این مشاورباید نقش خود را  رانیمد

. این پیشنهادها ندشدارایه درشرکت های دانش بنیان رهبری دانش محور ارتقاء سبک  جهت زیری پیشنهادها
  : هستند [۰] مربوطه مبانی نظریبراساس 

 شرکت؛ شرکت متناسب با مديريت دانشمديران های رهبری دوين مدل شايستگیت -

  آموزش مديريت دانش به کارکنان توسط رهبران شرکت؛    -

 ؛ شانلکرد کارکنان براساس عملکرد تيمیتوسعه کار تيمی در ميان همکاران و ارزيايی عم -
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معيارهای رفتاری  براساسارتقاء عملکرد رفتاری مديران  و با هدف گریبا روش مربیتوسعه مديران  -

شدن در فرآيند تسهيم دانش و و الگوی نقش  تحمل اشتباهات کارکنان در فرآيندهای کاریمانند 

  ها با کارکنان؛  بينش

 ؛ هاها و تشويق کارکنان به استفاده از آنيات حاصل از انجام کارها و پروژهمستندسازی تجرب -

 منظور ارتقاء فرهنگ يادگيری سازمانی؛ ها بهاری از تجربيات موفق ساير سازمانبردالگو -

 حمايت از طراحی و استقرار نظام پاداش مبتنی بر تسهيم دانش.   -

. به عبارت الزم است مطلوب دانشی فرهنگ جاديا یبرا ،یتيريدر تمام سطوح مد ی دانش محوررهبر -

 رانيمد است یضروربلکه ارشد مهم است،  تيريمدمحور در سطح ی دانشرهبر تر، نه تنهاواضح

تسهيم از فرهنگ  تيتوسعه و حما یرا برا محوری دانشرهبر یهایژگيو مديران عملياتیو  یانيم

فرهنگ  توسعهاستدالل کردند  [14] . هاوشيلد و همکاراننشان دهنداز خود در سراسر سازمان  دانش

 زيدانش ن مبتنی بر فرهنگو  است یريادگي طيمح هگام در جهت توسع نيتردانش، مهممبتنی بر 

ی هاترين نقطه قوت شرکتمهم پژوهشبراساس نتايج اين  .سودمند است ی دانشیهاسازمان یبرا

 کارکنان فردی تخصص هااين شرکتدر بنيان اين است که مورد مطالعه در بحث فرهنگ دانش

 مشارکت باالی های مورد مطالعه سطحشرکت همچنين، در .است ارزشمندی و موضوع مهم سازمان

ترين نقاط قابل بهبود از طرف ديگر مهمبا اين وجود،  .است انتظار مورد دانش انتقال و کسب در

در رابطه با ها بدين شرح هستند: اين شرکت فرهنگ دانش بنيانهای مورد مطالعه در بحث شرکت

خوبی عمل ی بهتجارء شرکا ،مثال یبرا هاسازمان ريبا سا از تجربيات سازمانی و استفاده دانشتسهيم 

به اشتراک گذاری نسبتاً نامناسب چشم انداز سازمانی  هاآنکنند. همچنين نقطه قابل بهبود ديگر نمی

ی ديگر که ضروری است در اين به طور واضح و جذاب در ميان همکاران است. يک متغير فرهنگ

های تشويق کارکنان دانشی جهت طراحی و استقرار نظام ها درتقويت شود اين است که آنها شرکت

 نان که بايد خوب عمل نکردند. چتسهيم دانش و تجربه با يکديگر آن

های دانش شرکت بنيان درهای مربوطه جهت توسعه فرهنگ دانشپيشنهاد ی فوقهابا توجه به يافته -

 هستند.   [7] ها براساس مبانی نظری مرتبطپيشنهادن به شرح زير هستند. اين بنيا

 ؛ ناسب با مديريت دانش در سطح شرکتهای فرهنگی متتدوين ارزش -

 های سازمانی شرکت؛ رفتاری تسهيم دانش بر مبنای ارزشهای تدوين کد -

 شان؛ ها جهت يادگيری از تجربيات موفقاعزام کارکنان به ساير شرکت -

انداز و اهداف استراتژيک شرکت و بحث و تبادل نظر در خصوص چشممشارکت کارکنان در تدوين  -

   ها؛ آن

 های دانش بنيان. انش و پرداخت پاداش همکاران شرکتبرقراری پيوند بين تسهيم د -

یجاد و تقویت و با اها مدیران با سبک رهبری دانش محور پژوهش نشان داد که در این شرکتهای یافته
درباره  پژوهش نتایجکنند. بررسی بادل دانش ایفاء میبنیان نقش مؤثری در کسب و تفرهنگ سازمانی دانش

ی و سبک رهبری ها تحت تأثیر فرهنگ سازمانو وضعیت موجود آن در این شرکت «تسهیم دانش»متغیر وابسته 
یم دانش در های مورد مطالعه باید اقدامات بهبود جهت افزایش تسهدهد که مدیران شرکتدانش محور نشان می

 بحث در بررسی مورد هایشرکت قوت نقطه ترینمهمها نشان داد یافته ریزی و اجرا کنند.برنامه میان کارکنان را
های ه با یکدیگر عالقمند هستند. دادهربو تجها به تسهیم دانش کارکنان این شرکت که است این تسهیم دانش

در میان کاری کم  تجربه تحصیالت عالیه و همچنینمک کند. تواند به تحلیلی این نتیجه کمیشناحتی جمعیت
های خوبی برای یادگیری و استفاده از تجربیات موفق سایرین توانند انگیزهمی های مورد مطالعهکارکنان شرکت
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 این بحث در مطالعه مورد هایشرکت بهبود قابل نقاط ترین. با این وجود، مهمهستنداز نظر افراد مورد بررسی 
کردند و همچنین ود را با سایر همکاران تیادل نمیهای کسب شده جدید خشکه کارکنان در عمل دان بود این

 تیریمد یندهایفرآ [21،2۰،۳2] های قبلیپژوهشهای ها رایج نبود. همسو با یافتهاشتراک دانش در میان آن
بهبود به توانند می سازمانی فرهنگ این نوعبا ارتقاء  است و رهبران شده لیتسهبنیان دانشدانش توسط فرهنگ 

 دربهبود فرآیند تسهیم دانش  جهت زیر پیشنهادهای ها،یافته این با . همسوکمک کنندتسهیم دانش  فرآیند
 :  هستند [9۳] نظری مبانی براساس پیشنهادها این. شدند هارائ بنیان دانش هایشرکت
 های سازمانی؛ وکار و قابليتکسبتسهيم دانش همسو با استراتژی تدوين راهبرد  -

  های ارزيابی عملکرد براساس تسهيم دانش کارکنان؛ تدوين شاخص -

 با يکديگر؛ های دانشی جهت تشويق کارکنان به يادگيری و تسهيم دانشتشکيل هسته -

 ها؛ سازی و امکان استفاده سريع همکاران از آنيجاد پايگاه های دانشی جهت ذخيرها -

ها همچنين ارتقاء سطح دانش و مهارت ای جهت بازآموزی وهای آموزشی و توسعهفرصتفراهم کردن  -

 ها؛ های همکاران اين شرکتو توانايی

 مالی جهت تبادل دانش بيشتر در ميان همکاران. های مالی و غيرايجاد مشوق -

به نوبه  پژوهشاین  دهد.پژوهشی را تحت تأثیر قرار میهایی است که نتایج دارای محدودیت پژوهشیهر 
استفاده از پیشینه  جهت پژوهشاین در رویکرد قیاسی  اتخاذ با توجه به با چند محدودیت مواجه بود. خود

 پژوهشاین مهم  یک محدودیت ،ای مبتنی بر آنفرضیات رابطه تدوینمدل مفهومی و طراحی در  پژوهش
 پژوهشمتغیرهای  روابط بینی کمّ گیریاندازهآزمون آماری این فرضیات و  منظوربه یرویکرد کمّ استفاده از

 موضوع پیشنهاد جهت بررسی یکمّ-های تحلیلی کیفیروشآتی استفاده از  هایپژوهشلذا، برای انجام  .است
نشگاه انجام شده های دانش بنیان در دو داشرکت در سطح پژوهشاین محدودیت دیگر این است که شود. می

. لذا، برای نیستها سایر شرکتبنیان و یا های دانشهمه شرکتقابل تعمیم به  پژوهشهای است. لذا، یافته
و  بنیانهای دانششرکتسایر در  یترآماری وسیع جامعهدر  موضوعشود این های آتی پیشنهاد میپژوهشانجام 
های بحث درباره یافته حیندر  موارد مذکور،عالوه بر  انجام شود. در صنایع مختلف ی دیگرهاشرکت یا در

شناختی مانند تحصیالت دانشگاهی و ه موضوع احتمال تأثیر عوامل جمعیتب ی مورد مطالعههاپژوهش در شرکت
نبود،  حاضر پژوهشاز اهداف  این عوامل که بررسی تأثیرجااشاره شد. از آن  «تسهیم دانش»سابقه کار بر متغیر 

ها شرکتنوع از در این  پژوهشدر روابط متغیرهای فرضیات  تأثیرآینده این  هایپژوهش درشود پیشنهاد می
  مورد مطالعه قرار گیرد. 
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