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چکیده
موفقیت سازمانها در محیط پیچیده امروز نیازمند کسب مزیت رقابتی مبتنی بر دانش است .مزیتهای مبتنی بر
قابلیتهای درون سازمانی بهنحوی اثربخش موقعیت رقابتی یک شرکت را تعیین میکنند .از چالشهای فراروی رهبران
شرکتهای دانشبنیان ،افزایش بهرهوری از طریق تسهیم دانش است .رهبران دانشمحور در این شرکتها با تﺸویق
خالقیت و نوآوری و ایجاد اﻋتماد در میان کارکنان فرهنگ سازمانی مناسبی را برای تسهیم دانش بهمنظور تطبیق با
سرﻋت تحوالت محیطی و تحقق اهداف سازمانی خلق میکنند .پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش تعدیلکننده فرهنگ
دانشبنیان در رابطهی بین رهبری دانشمحور و تسهیم دانش است .نمونه آماری این پژوهش شامل  921مدیر در ۳1
شرکت دانشبنیان است .تحلیل آماری دادهها و آزمون فرضیات با روش مدلسازی معادالت ساختاری انجام شدند.
یافتههای پژوهش نﺸان دادند سبک رهبری دانشمحور بر تسهیم دانش در شرکتهای دانشبنیان مورد مطالعه تأثیر
معناداری ندارد .یافتهها همچنین نﺸان میدهند فرهنگ دانشبنیان رابطه رهبری دانشمحور و تسهیم دانش در این
شرکتها را تعدیل میکند .بر این اساس ،فرآیندهای مدیریت دانش از طریق فرهنگ سازمانی دانشبنیان تسهیل شدهاند
و مدیران شرکتهای مورد مطالعه از این نوع فرهنگ بهمنظور بهبود تسهیم دانش سود میبرند .بنابراین ،حمایت رهبران
شرکتهای دانش بنیان از ایجاد و حفظ فرهنگ مثبت و مؤثر در تسهیم دانش مورد تأکید است .در بخش پایانی،
پیﺸنهادهایی جهت استفاده پژوهشگران آتی و مدیران شرکتها بهمنظور ارتقاء رفتارهای رهبری دانش محور ،قابلیت
فرهنگ دانش بنیان و تسهیم دانش بیﺸتر ارائه شده است.
کلیدواژهها :مزیت رقابتی مبتنی بر دانش؛ رهبری دانشمحور؛ تسهیم دانش؛ فرهنگ دانشبنیان

9تاریخ دریافت مقاله 9۳11/12/1۰ :تاریخ پذیرش مقاله9۳11/1۳/9۹ :
* استادیار ،دانﺸگاه شهید بهﺸتی (نویسنده مسئول)
b_ghlichlee@sbu.ac.ir Email:

** کارشناسی ارشد ،دانﺸگاه شهید بهﺸتی.
*** کارشناسی ارشد ،دانﺸگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

46

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  6۴ـ پاییز 9۴11

 .1مقدمه

امروزه خلق ثروت از دانش به ﻋلت تحوالت شگرف فناوری در جهان اهمیت بهسزایی یافته است ،بهگونهای
که در قرن بیستویکم انتظار میرود اقتصاد مبتنی بر دانش در بسیاری از کﺸورها شکل گیرد و جوامعی که در
آنها ثروت ملی و رشد اقتصادی در قالب ایدهها و دانش فناوری و نه در قالب مواد و منابع فیزیکی سنجیده
میشود ،یکی پس از دیگری پدیدار شوند و توسعه یابند .لذا سیاستگذارانی که بهدنبال توسعه فناوری و نوآوری
در جوامع خود هستند ،بایستی با رویکردی سیستمی مبادرت به ایجاد و تقویت نهادها و روابط الزم میان آنها
بهگونهای بنمایند که بتوانند در محیطی مناسب بهطور هماهنگ و هم جهت ﻋمل کرده و به این ترتیب بستر
مورد نیاز برای افزایش جریان دانش و ایجاد ارزش افزوده در صنایع خود را فراهم آورند [ .]۳9جهت کسب مزیت
رقابتی در محیط کسبوکار مبتنی بر دانش ،سازمانها دیگر بر کارآیی (کاهش هزینه و زمان) تمرکز نمیکنند،
بلکه به خالقیت ،نوآوری و دانش اولویت میدهند .موفقیت یک شرکت به کیفیت دانش بهکارگرفته شده برای
توسعه کسبوکار و ارتقاء کیفیت محصوالت و خدماتش بستگی دارد .بنابراین ،مدیریت دانش می تواند بهمنزله
استراتژی مدیریت سازمان و همچنین منبع استراتژی های رقابتی در نظر گرفته شود [.]۳
در همین راستا ،کسبوکارهای دانش بنیان که نقش مهمی در تولید ثروت و ارزش افزوده در یک جامعه ایفا
میکنند ،باید خود را با تغییر و تحوالت نوظهور در محیط جدید کسبوکار همگام نموده و برای کسب مزیت
رقابتی پایدار در این محیط رقابتی تالش کنند .شرکتهای با توانایی یادگیری بیﺸتر ،شانس بیﺸتری برای
ماندگاری در بازار دارند .از راهحلهایی که شرکتهای دانش بنیان برای تطبیق با سرﻋت تغییرات محیطی
میتوانند مورد توجه قرار دهند ،استفاده هوشمندانه از قابلیت مدیریت دانش است .کسبوکارهای دانش بنیان
شرکتهایی هستند که با خلق دانش و نوآوری جهت ایجاد ارزش در محیط رقابتی به فعالیت مﺸغول هستند.
ارزش آفرینی برای مﺸتریان و مدیریت ارتباط با مﺸتریان از ﻋوامل کلیدی موفقیت و بقای این شرکتها هستند.
این شرکتها با استفاده از فرآیندهای خلق ،انتقال و کاربرد دانش و با تحلیل دقیق آن ،بهطور مستمر تالش
میکنند پاسخ مناسبی برای همگام شدن با شتاب و تحول در ﻋناصر محیطی بازار ،از جمله سلیقهها و نیازهای
مﺸتریان ارائه دهند .با توجه به اینکه سرﻋت باالی تغییر و تحول در ﻋرصه دانش و فناوری باﻋث افزایش تعداد
و تنوع محصوالت و فناوریهای کسبوکارهای دانشبنیان میشود و در ﻋین حال ،این محصوالت به سرﻋت
منسوخ شده و از ﻋرصه رقابت خارج میشوند ،در نتیجه مداومت شرکتهای دانشبنیان در زمینه خلق و تسهیم
دانش در فرآیند توسعه محصوالت و فناوریهای جدید [ ]91و همچنین توجه به توانمندسازهایی مانند رهبری
دانش محور و فرهنگ سازمانی دانش بنیان ،ضروری و اجتناب ناپذیر است.
از چالشهای بزرگ فراروی رهبران سازمانها ،افزایش بهرهوری از طریق تسهیم دانش درونسازمان و
دانش خارج از سازمان است [ .]21، 22برخی از پژوهشگران در دو دهه گذشته به بررسی نقش رهبران در
مدیریت دانش پرداختهاند و سبکهای رهبری خاصی را در این زمینه مورد توجه قرار دادهاند [ .]9۰این
پژوهشگران همچنین بر لزوم انجام پژوهشهای بیشتر برای مﺸخص کردن تأثیر مدلهای مختلف رهبری
همانند رهبری دانشمحور در فرآیندهای مدیریت دانش تأکید دارند .بهطور کلی ،رهبری دانشمحور ایجاد،
انتقال ،ذخیرهسازی ،و کاربرد دانش در سازمان را تحت تأثیر قرار دهد؛ رهبری دانشمحور ترکیبی از سبکهای
رهبری تحولگرا و ﻋملگرا همراه با انگیزش و ارتباطات میشود [ .]۰حمایت رهبران از تسهیم دانش در درون
یک سازمان میتواند موضوع مهمی در شرکتهای دانشبنیان باشد [ .]۳2مطالعات تجربی توسط رائودلونه و
کورداب [ ]2۰نﺸان دادند که رهبری در شرکتهای مﺸاورهای نقش مهمی در اجرای اثربخش فرآیندهای
مدیریت دانش از جمله تسهیم دانش دارد .در حقیقت ،تسهیم دانش به انتﺸار داوطلبانه مهارتها و تجربههای
اکتسابی با سایر افراد سازمان اشاره دارد [.]2
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رابطه بین رهبری دانش محور و تسهیم دانش میتواند تحت تأثیر فرهنگ سازمانی باشد .ممون و همکاران
[ ]22باور دارند که یک فرهنگ سازمانی مبتنی بر همکاری و همدلی نفش اساسی در خلق ،تسهیم و انتقال
دانش دارد .این نوع فرهنگ از ارتباطات و همکاری در میان کارکنان جهت تﺸویق گردش دانش و تسهیل حل
مسأله خالقانه حمایت و تقویت میکند .به طور کلی ،فرهنگ سازمانی نقش کلیدی در توسعهی فرهنگ
دانشبنیان دارد] .[۳1ﻋامل مهم در رابطه بین تسهیم دانش و رهبری دانش محور ،فرهنگ دانش بنیان است.
این فرهنگ مبتنی بر مدل ذهنی و رفتار کارکنان یک سازمان درباره خلق و تسهیم دانش است .خلق فرهنگ
دانش بنیان میتواند هسته اصلی توانایی شرکت برای انتقال و تسهیم دانش مؤثر باشد [ .]۹همچنین ،فرهنگ
دانشبنیان ،رهبری مؤثر دانش را امکانپذیر میسازد و بهنوبه خود تأثیر مثبتی بر ﻋملکرد سازمانی دارد .از طرف
دیگر ،فرهنگ دانشبنیان بهمنزله اﻋتقادات ،هنجارهای مﺸترک ،نگرش و ارزشهایی است که موجب کسب
دانش و تسهیم دانش در محیط داخلی سازمان میشود [.]94
پژوهشهای قبلی نﺸان میدهند که بین سبک رهبری دانش محور و تسهیم دانش رابطه معناداری وجود
دارد [ .]21،2۰،۳2در این پژوهشها مﺸخص شد که حمایت رهبران یک سازمان نقش مهمی در خلق و تسهیم
دانش در درون یک سازمان دارد .هدف اصلی سبک رهبری دانشمحور ،تﺸویق آموزش و یادگیری مستمر و
تسهیم دانش و تجربیات کارکنان سازمان و مدلسازیِ نقش از طریق قرار دادن افراد در وضعیتهای چالش
برانگیز است .از طرف دیگر ،توسعه فرهنگ دانشبنیان ،اقدام مهم رهبران شرکتها در جهت تسهیل فرآیند
مدیریت دانش و خلق محیط یادگیری سازمانی است [ .]2۰به ﻋبارت روشنتر ،رهبران شرکتها از طریق ایجاد
قابلیتهای فرهنگی دانﺸی مانند ایجاد اﻋتماد بین فردی [ .]2۹شبکههای اجتماﻋی [ ،]۳4و سیستمهای تﺸویقی
مبتنی بر دانش [ ]۳۳میتوانند به بهبود فرآیند به اشتراک گذاشتن دانش در میان کارکنان سازمان کمک کنند.
باتوجه به اهمیت و تأثیر فرهنگ سازمانی در رابطه بین رهبری دانشمحور و تسهیم دانش ،و در حد بررسیهای
ما در ادبیات پژوهش مربوطه به نظر میرسد سؤال نقش تعدیلکننده فرهنگ سازمانی دانش بنیان در تقویت
رابطه بین سبک رهبری دانشمحور مدیران و تسهیم دانش کارکنان در شرکت های دانشبنیان هنوز بیپاسخ
است .بنایراین ،هدف اصلی پژوهش در درجه اول کمک به پر کردن این شکاف پژوهش در ادبیات از طریق
بررسی نقش تعدیلگر فرهنگ دانشبنیان در رابطه بین رهبری دانشمحور و تسهیم دانش در شرکتهای
دانشبنیان است .دوم این که پژوهش حاضر به مدیران ارشد اجرایی شرکتهای دانشبنیان کمک خواهد کرد تا
وضعیت موجود سبک رهبری دانشمحور ،تسهیم دانش و فرهنگ دانش بنبان را در شرکتهایﺸان را ارزیابی و
تحلیلکرده و به منظور بهبود آنها اقدامات سازمانی الزم را انجام دهند .با توجه به بحث فوق ساختار این مقاله
بدین شرح است :ابتدا ،پیﺸینه پژوهش و مبانی نظری بررسی میشوند و سپس ،فرضیات پژوهش بر اساس
پیﺸینه پژوهش و مبانی نظری تدوین میشوند .در ادامه ،روششناسی پژوهش شامل جامعه آماری و روش
تحلیل بحث میگردند .سپس ،نتایج پژوهش بررسی و تحلیل میشوند ،و در آخر محدودیتها و پیﺸنهادهای
پژوهش ارائه خواهند شد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبری دانشمحور

در مبانی نظری رهبری مدلها و سبکهای رهبری مختلفی در شرکتها و سازمانها توسط پژوهشگران
رشته ارائه شده است .مطالعات رفتاری رهبری که تا اواخر دهه  91۳1غالب بودند ،بر سبک رفتاری رهبران
متمرکز است ،برخالف نظریه صفات ،که روی شخصیت رهبران تمرکز داشت .فرض اساسی این نظریهها این
است که الگوها /سبکهای رفتاری یک رهبر بر اثربخﺸی کارکنانش تأثیر مستقیمی دارند .مهمترین مدلهای

44

مطالعات مدیریت راهبردی ـ شماره  6۴ـ پاییز 9۴11

رفتاری رهبری شامل  :مدل دانﺸگاه اوهایو (ساختاردهی کار و توجه به کارکنان)؛ مدل دانﺸگاه میﺸیگان (کار
مدار و کارمند مدار)؛ و شبکه رهبری بلیک و موتون (توجه به کار و توجه به کارکنان) .گروه دوم نظریههای
رهبری ،نظریههای اقتضایی رهبری هستند .در این گروه سه مدل مهم اقتضایی به سبکهای رهبری شامل
مدل رهبری اقتضایی فیدلر ،مدل رهبری وضعیتی هرسی و بالنچارد ،و مدل رابرت هاوس وجود دارند .در هر
یک از این مدلها سبک رهبری مناسب با توجه به موقعیت مﺸخص شده است .این مدلها را مدلهای اگر-
پس مینامند (بدین معنی که اگر با این وضعیت /موقعیت مواجه شوم ،پس این سبک ،بهترین سبک رهبریام
است) .آخرین گروه مطالعات رهبری ،درباره مدلهای جدید رهبری هستند .برخی از مدلهای جدید رهبری
شامل مدل رهبری تحولی ،رهبری کاریزما -آیندهگرا ،رهبری خدمتگزار ،و رهبری الگو هستند [ .]99از
آنجاکه در اقتصاد دانش محور ،کسبوکارهای دانش بنیان نقش مهمی در تولید ثروت و ارزش افزوده در یک
جامعه ایفا میکنند ،رهبران این نوع کسبوکارها بهمنظور کسب مزیت رقابتی در این محیط کسبوکار جدید باید
دارای سبک رهبری دانش محور باشند.
ریبیر و سیتار [ ]۳9اظهار داشتند رهبری دانشمحور به معنی هدایت افراد از یک کانال دانﺸی است؛ یعنی،
رهبران سازمان باید کارکنان دانﺸی را برای یادگیری و استفاده از دانش هدایت کنند ،و در نهایت به اهداف کلی
مربوط به دانش دست پیدا کنند .نقش بندی و جاسمودین [ ]24رهبری دانشگرا را نگرش یا اقدام ،مﺸاهده شده
یا اسناد شده ،تعریف میکنند که خلق ،تسهیم و کاربرد دانش جدید را بهبود میدهد و در نهایت تغییر در نتایج
فکری و جمعی را فراهم میسازد .بدین ترتیب ،رهبری دانشمحور باﻋث میشود مدیریت دانش نقش برجستهای
در سازمان پیدا کند و فرصتهای نوآوری درک و استفاده شوند [ .]۳۹در سازمانهای دانشبنیان ،دانشگران
رهبران را کسانی در نظر میگیرند که انگیزه و تعهد باالیی برای حمایت از فعالیتهای دانﺸی و یادگیری دارند.
به ﻋالوه ،رهبران دانﺸی در ﻋوض تقویت رفتارهای منفی که تسهیم و کاربرد دانش را در درون سازمان به
مخاطره بیاندازند ،باید از همکارانﺸان برای انجام فعالیتهای دانﺸی و یادگیری قدردانی کنند [ .]2در این راستا،
رهبران دانشمحور باید کانالهای اثربخﺸی برای مدیریت دانش ایجاد کنند ،از ابتکارات مناسبی برای اکتﺸاف
دانش و بهرهبرداری دانش استفاده کنند و بهترین شیوه مدیریت دانش را از طریق سبک رهبری ،انگیزش،
ارتباطات و استقرار اثربخش در شرکت بهکار گیرند .برمبنای سبک رهبری دانشمحور ،رهبران دانﺸی باید با
توجه به موقعیت ،رفتارهای متفاوتی برای تقویت نوآوری داشته باشند [.]۳1
رهبران دانشمحور باید بهمثابه مﺸاور دانش در سازمان ﻋمل نمایند تا کارکنان سازمان بتوانند درک کنند
چگونه کارها و ابتکارات مربوط به دانش را اجرا کنند .ﻋالوه بر این ،برای اینکه رهبران بتوانند موانع ارتباطی
دانش را از بین ببرند و موجب شوند که کارکنان انتظارات دانﺸی شرکت را اجرا کنند ،ارتباطات اثربخش با
کارکنان برای رهبران دانش محور ضروری است [ .]۳۳بهطور کلی ،رهبری دانشمحور باید ایجاد ،انتقال ،ذخیره-
سازی ،و کاربرد دانش در سازمان را تحت تأثیر قرار دهد؛ رهبری دانشمحور نه تنها ترکیبی از سبکهای رهبری
تحولگرا و ﻋملگرا است ،بلکه شامل انگیزش و ارتباطات میشود [.]۰
تسهیم دانش

تسهیم دانش شامل کسب ،سازماندهی ،کاربرد مجدد و انتقال دانش مبتنی بر تجربه درون سازمانی است
[ .]91تسهیم دانش انتﺸار داوطلبانه مهارتها و تجربههای اکتسابی با سایر افراد سازمان است .تسهیم دانش ،در
حقیقت فرآیندهای پویا در تعامالت میان فردی هستند که توسط آن ،واحد ،گروه یا بخﺸی از سازمان تحت تأثیر
دانش و تجربهی واحد ،گروه یا بخﺸی دیگر قرار میگیرد [ .]2وقتی میگوییم فردی دانش خود را تسهیم
می کند ،به این معنی است که آن فرد ،فرد دیگری را با استفاده از دانش ،بینش و افکار خود راهنمایی میکند تا
به او کمک کند که موقعیت خود را بهتر ببیند .یک شرکت میتواند تسهیم دانش را نه تنها با یکپارچهسازی
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دانش در استراتژی کسبوکارش ،بلکه همچنین از طریق تغییر نگرش و رفتارهای کارکنان برای ایجاد تمایل به
تسهیم دانش ارتقاء دهد [ .]91بهطور معمول تسهیم دانش داخل سازمان آسانتر از به اشتراکگذاری دانش خارج
از مرزهای سازمان است؛ چراکه روابط بین اﻋضای یک سازمان تسهیم دانش درونی سازمانی را تسهیل میکند.
ﻋوامل همانند فرهنگ ،رهبری ،اﻋتماد و انگیزهها نیز بر تسهیم دانش تأثیر دارند [ .]2مدیران از تسهیم دانش
میتوانند در جهت هدایت شیوهها و اصول رهبری خود استفاده کنند [.]9۳
فرهنگ دانشبنیان

ﻋطار []9معتقد است که فرهنگ ﻋنصر مهمی در مدیریت دانش است .او همچنین اظهار کرد که فرهنگ
نقش اثرگذاری در کارآیی تسهیم دانش در درون سازمانها دارد .فرهنگ سازمانی میتواند کارکنان را به خلق و
تسهیم دانش در سازمان تﺸویق کند .لذا ،فرهنگ سازمانی نقش کلیدی در توسعه فرهنگ دانشبنیان دارد [.]۳1
فرهنگ سازمانی دانش محور برای خلق ،تسهیم و انتقال دانش بسیار مهم است .این نوع فرهنگ از ارتباطات و
همکاری بین کارکنان برای تﺸویق جریان دانش و تسهیل حل مسأله خالقانه حمایت میکند [ .]22فرهنگ
دانشبنیان شامل :باورها ،هنجارها ،نگرش و ارزشهای مﺸترکی است که موجب کسب و تسهیم دانش در
محیط داخلی سازمان میشود [ ،]92و همچنین جزء جداییناپذیری از قابلیت محوری یک سازمان است [.]94
حمایت مدیران ارشد سازمانها ،از فرهنگ دانشبنیان میتواند به کارکنان برای کسب دانش جدید ،تبدیل و
کاربرد آن کمک کند .مطالعات اخیر ارتباط بین قابلیت فرآیند مدیریت دانش و فرهنگ دانشبنیان را با میزان
یادگیری افراد بررسی کردهاند [ .]1,92حمایت مدیران ارشد از فرهنگ دانشبنیان میتواند به کارکنان برای
کسب دانش جدید ،تبدیل و کاربرد آن کمک کند .همچنین ،فرهنگ دانشبنیان دارای اثرات مثبت بر ﻋملکرد
افراد است [ .]9۳فرهنگ دانش محور در سازمان باید حامی و مﺸوق فعالیتهای مرتبط با دانش باشد [.]۳
رهبری دانشمحور و تسهیم دانش

صیادی [ ]۳2توضیح میدهد که مدیران میتوانند سازمانهای با ﻋملکرد ﻋالی را از طریق رهبری و مدیریت
دانش ایجاد کنند .مطالعات نﺸان میدهد که ادراک مثبت کارکنان از سبک رهبری دانشمحور در تسهیم دانش
تأثیر دارد [ .]9در همین راستا ،حمایت رهبران از کارکنان سازمان به افزایش تسهیم دانش در درون یک سازمان
کمک میکند [ .]۳2کانللی و کلووی [ ]4باور دارند حمایت رهبر تأثیر قابل توجهی بر خلق دانش سازمانی دارد.
حمایت رهبر برای ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی مثبت تسهیم دانش در یک سازمان مهم و ضروری است [.]2۹
ﻋالوه بر این ،لین [ ]91اظهار میکند که حمایت رهبران ارشد سازمان تأثیری مهمی بر تمایل کارکنان برای
همکاری و مﺸارکت در کنار همکاران در هر دو فرآیند تسهیم دانش یعنی اهدای دانش و گردآوری دانش دارد.
لیو و دِفرانک [ ]22نﺸان دادند رهبری اثربخش بر هدف افراد برای به اشتراکگذاشتن دانش تأثیر دارد .هدف
اصلی رهبری دانشمحور ،تﺸویق یادگیری مستمر در میان کارکنان سازمان و آموزش و مدلسازیِ نقش از
طریق قرار دادن افراد در وضعیتهای چالش برانگیز است [ .]21هنگامی که فردی به بررسی و بهرهبرداری از
دانش بپردازد ،بدین معنی است که آن فرد دانش را برای به اشتراکگذاری با دیگران در دسترس قرار میدهد.
رهبر دانشمحور کارکنان را در موقعیتی با یک کار متفاوت و جدید که پیش از آن آنها انجام ندادهاند ،قرار
میدهد [ .]9۳کارکنان یادگیرنده مایل به انجام وظیفه در یک موقعیت کاری هستند که قبالً انجام ندادهاند.
باتوجه به پیﺸینه پژوهش فوق که نﺸان دهنده رابطه بین رهبری دانشمحور و تسهیم دانش است ،فرضیه اول
پژوهش به شرح زیر تدوین شد:
 :H1سبک رهبری دانشمحور در تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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ویژگیهای مثبت رهبری در سطوح مختلف مدیریت ،یک جنبه حیاتی برای توسعه فرهنگ دانﺸی در
سازمانها هستند .در این خصوص میتوان اشاره کرد در برخی از سازمانها پﺸتیبانی خوبی از برنامههای
مدیریت دانش از طرف مدیریت ارشد وجود داشته است؛ لیکن ،این برنامهها بهدلیل فقدان پﺸتیبانی مدیران
سطوح پایینتر سازمانی ،در ﻋمل موفق نبودهاند [ .]۳2مدیریت مؤثر و رهبری ،مکمل یکدیگر هستند و رهبری
در تمام سطوح مدیریتی ،برای ایجاد فرهنگی مطلوب الزم است [ .]2۳هاوشیلد و همکاران [ ]9۳استدالل
میکنند که توسعه فرهنگ دانشبنیان ،اولین و مهمترین گام در جهت توسعه محیط یادگیری سازمانی است و
فرهنگ مبتنی بر دانش نیز برای سازمانها سودمند است .ﻋالوه بر این ،فرآیندهای مدیریت دانش توسط فرهنگ
دانشبنیان تسهیل شده است و رهبران از این فرهنگ مﺸارکتی بهمنظور تسهیم دانش سود میبرند [.]۳۰
مهمترین و مؤثرترین ﻋوامل مؤثر در خلق فرهنگ دانﺸی مؤثر بر تسهیم دانش ،اﻋتماد میان فردی بین همکاران
هر سازمانی است .اﻋتماد بین کارکنان موجب تسهیل فرآیند تسهیم دانش میشود [ .]2۹ارتباطات انسانی با وجود
شبکههای اجتماﻋی در محل کار به میزان قابل توجهی افزایش یافته است .استفاده از شبکههای اجتماﻋی در
تﺸویق انتقال و تسهیم دانش ضروری است [ .]۳4سازمانها از سیستمهای اطالﻋاتی مختلف برای ایجاد مخازن
دانش استفاده میکنند [ .]4به گفته سید ایکسن و رووالند [ ]۳۳کارکنان به انگیزهای قوی برای به اشتراک
گذاشتن دانش نیاز دارند .مدیران باید در هنگام طراحی سیستم پاداش اهمیت همکاری و به اشتراک گذاری
دانش را در نظر بگیرند .این پژوهشگران همچنین استدالل میکنند که به اشتراک گذاشتن دانش در
ساختارهای سازمانی که به راحتی از اطالﻋات پﺸتیبانی میکنند ،تسهیل میشود .باتوجه به پیﺸینه پژوهش
(خالصه شده در جدول  )9و نقش تعدیلکننده فرهنگ دانش بنیان در رابطه بین رهبری دانشمحور و تسهیم
دانش ،فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر تدوین شد:
 :H2فرهنگ دانشبنیان ،رابطهی بین سبک رهبری دانشمحور و تسهیم دانش را تعدیل میکند.
مدل مفهومی پژوهش .مدل مفهومی پژوهش (شکل  ،)9بر اساس مدل دونات و سنچز دی پائولو [ ]۰در
زمینه رهبری دانشمحور ،مدل لین [ ]91در زمینه تسهیم دانش ،مدل گُلد و همکاران [ ]92در زمینه فرهنگ
دانشبنیان است.
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رهبری دانش محور
تسهيم دانش

بهبود رفتارهای مسئوالنه

حمایت از تسهیم دانش
کسب دانش

H1
ارزیابی ﻋملکرد بر مبنای تسهیم
دانش
انتظارات درباره کیفیت کار و
خالقیت

تبادل دانش

H2

رهبری الگو در دانش
فرهنگ سازمانی
دانشبنيان

تﺸویق بر مبنای دانش

شکل  .9مدل مفهومی پژوهش
جدول  .9خالصه پیﺸینه پژوهش
تمرکز پژوهش

منابع

رویکرد

نقشبندی و جاسمودین ()219۰

توصیف
بررسی تأثیر رهبری دانشگرا در قابلیت مدیریت

رهبری دانشگرا

کمّی

ﻋطار()2121

فرهنگ سازمانی دانشگرا

نظری

صیادی ()2191

رهبری دانشگرا

کمّی

ممون و همکاران ()2121

فرهنگ سازمانی دانشگرا

کیفی

لین ()211۹

تسهیم دانش

کمّی

دونات و سنچز دی پائولو ()2192

رهبری دانشگرا

کمّی

گُلد و همکاران ()2114

قابلیتهای مدیریت دانش

کمّی

محمدی شهرودی و همکاران
()9۳1۹

رهبری دانشگرا و تسهیم دانش

کمّی

ایزدیان و همکاران ()9۳12

مدیریت دانش شرکتهای دانش بنیان

نظری

دانش و نوآوری باز در شرکتهای مالی در بین
شرکتهای چندملیتی فرانسه
بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی در تسهیم دانش و
سرمایه فکری در شرکتها
بررسی تأثیر رهبری در مدیریت دانش و عملکرد
کسب و کار ها
بررسی تأثیر فرهنگ در خلق و تسهیم دانش در بین
مدیران بانکهای پاکستانی
بررسی تسهیم دانش و قابلیت نوآوری :مطالعه تجربی
در میان شرکت های تایوانی
نقش رهبری دانشگرا در رویههای مدیریت دانش و
نوآوری در میان شرکتهای مبتنی بر فناوری
بررسی تأثیر قابلیتهای مدیریت دانش و اثربخشی
سازمانی در میان مدیران ارشد شرکتها
بررسی تأثیر ادراک کارکنان از رهبری دانش در
تسهیم دانش با واسط سرمایه اجتماعی
بررسی استقرار مدیریت دانش در شرکتهای دانش
بنیان

 .3روششناسی پژوهش

جامعه آماری پژوهش مدیران شرکتهای دانشبنیان تحت نظارت دانﺸگاه شهید بهﺸتی و دانﺸگاه تهران
هستند .بهدلیل فقدان بانک اطالﻋاتی تعداد جامعه مدیران شرکتهای مورد مطالعه در دسترس نبود .لذا با مراجعه
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حضوری و درخواست همکاری از هر شرکت در دسترس 911 ،شرکت دانشبنیان حاضر به مﺸارکت در پژوهش
شدند ۳11 .پرسﺸنامه به  911شرکت تحویل شد .داخل هر پاکت  ۳پرسﺸنامه مدیریتی قرار داده شد .ابتدای هر
پرسﺸنامه درباره هدف پژوهش و اینکه آنها باید توسط مدیران در هر شرکت تکمیل شود ،توضیح مختصری
ارائه شده بود .بهﻋالوه ،پرسﺸنامهها به روش حضوری توسط همکار پژوهش توزیع و جمعآوری شدند .بهمنظور
اطمینان دادن به پاسخدهندگان بر هدف بدون نام بودن آنها توسط پژوهشگر مورد تأکید قرار گرفت.
پرسشنامه دارای مقیاس لیکرت هفت گزینهای است .در مجموع 9۳2 ،پرسﺸنامه ﻋودت شدند .دادههای 92
شرکت بهدلیل نقص در تکمیل خارج از محدوده 2قرار گرفتند .نهایتاً  921پرسﺸنامه معتبر از  ۳1شرکت مورد
استفاده قرار گرفتند .در پژوهش حاضر ،به منظور تحلیل دادهها از روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی و از
نرم افزارهای  SPSSو  Smart PLSاستفاده شد .در این مطالعه از مقیاس دونات و سنچز دی پائولو [ ]۰برای
اندازهگیری رهبری دانشمحور ،از مقیاس لین [ ]91جهت اندازهگیری تسهیم دانش ،و از مدل گُلد و همکاران
[ ]92بهمنظور اندازهگیری فرهنگ دانشبنیان استفاده شد .مقیاسهای اندازهگیری متغیرهای اصلی فرضیات
پژوهش همراه با منبع اقتباس شده و گویهها در جدول  2نیز آورده شده است.
جدول  .2متغیرها و گویههای پرسﺸنامه
ابعاد

متغیرها

گویهها
 -1زمانی که مطلب جدیدی آموختم ،با همکارانم به اشتراک میگذارم.

تبادل دانش

 -2زمانی که همکارانم مطلب جدیدی آموختند ،با من به اشتراک میگذارند.

تسهیم دانش
لین ()211۹

 -3به اشتراک گذاری دانش در میان همکاران سازمان معمول و رایج است.
 -4زمانی که همکاران دانستههایم را از من بخواهند به آنها انتقال میدهم.
کسب دانش

 -5زمانی که همکاران مهارتهایم را از من بخواهند به آنها انتقال میدهم.
 -6وقتی که من از همکاران شرکت دانستههایشان را بخواهم با من به اشتراک میگذارند.
 -7وقتی که من از همکاران شرکت مهارتهایشان را بخواهم با من به اشتراک میگذارند.
 -8کارکنان اهمیت دانش برای کسب موفقیت سازمان را درک میکنند.
 -9در سازمان سطح باالی مشارکت در کسب و انتقال دانش مورد انتظار است.
 -11کارکنان در سازمان به پژوهش و تجربهکردن تشویق میشوند.
 -11در سازمان آموزش و یادگیری در حین کار مهم و ارزشمند است.

فرهنگ دانشبنیان
گُلد و همکاران ()2119

 -12تخصص فردی کارکنان در سازمان مهم و ارزشمند است.
 -13در صورت لزوم ،کارکنان در سازمان به کمک گرفتن از دیگران ،تشویق میشوند.
 -14در سازمان کارکنان به تعامل با گروههای دیگر تشویق میشوند.
-15کارکنان تشویق میشوند که در مورد کارشان با افراد سایر گروههای کاری گفتوگو کنند.
-16چشمانداز کلی سازمان به روشنی بیان شدهاست.
 -17اهداف کلی سازمان به روشنی بیان شدهاند.
 -18دانشِ سازمان ،با سایر سازمانها و افراد به اشتراک گذاشته میشود( .برای مثال ،شرکاء و
گروههای تجاری)
 -19ارزش و منفعت تسهیم دانش بیشتر از هزینههای آن است.
 -21مدیریت ارشد به طور واضح و روشن از نقش دانش در موفقیت شرکت حمایت میکند.

رفتارهای مسئوالنه

دونات و سنچز ()2192
رهبری دانش محور
Data Outliers 2

حمایت تسهیم
دانش

ارزیابی
ﻋملکرد بر
مبنای تسهیم

در طی سه سال گذشته در این شرکت:
 -21مدیران محیطی برای رفتار مسئولیتپذیر و کار تیمی کارکنان ایجاد کرده اند
 -22مدیران با فرضِ ایفایِ نقش رهبران دانش ،انجام وظیفه میکنند؛ که عمده ویژگی آن صراحت،
تحمل اشتباهات و میانجیگری برای دستیابی به اهداف سازمان است.
 -23مدیران ،یادگیری از تجارب را تشویق و اشتباهات را تا حد مشخصی تحمل میکنند.
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متغیرها
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گویهها

ابعاد

دانش
انتظارات
کیفیت کار و
خالقیت
رهبری الگو در
دانش

 -24مدیران مثل مشاوران رفتار میکنند و کنترلها فقط به منظور ارزیابی اجرای اهداف است.

 -25مدیران کسب و یادگیری دانش برون سازمانی را تشویق میکنند.

تشویق بر مبنای

 -26مدیران به کارکنانی که دانش خود را به اشتراک میگذارند و آن را اجرا میکنند ،پاداش میدهند.

دانش

 .4تحلیل دادهها و یافتهها

دادههای جمعیتشناختی :در جدول  ۳شاخصهای مرکزی ،پراکندگی سابقه کار و سن پاسخدهندگان ،و
توزیع فراوانی سطح تحصیالت و جنسیت و درصد فراوانی آنها ارائه شده است .دادههای جمعیتشناختی در این
پژوهش با هدف توصیف جامعه آماری مورد مطالعه بررسی شدند .در این پژوهش ،بررسی رابطه ﻋوامل
جمعیتشناحتی و متغیرهای فرضیات پژوهش مورد تأکید نیست .با این وجود ،در پژوهشهای آتی میتوان رابطه
احتمالی این ﻋوامل با متغیرهای این پژوهش را بر مبنای ادبیات مرتبط ،مفهومیسازی و آزمون کرد.
نتایج بررسی آمار جمعیتشناختی نﺸان داد که  ۳1درصد از پاسخگویان مرد و  41درصد از پاسخگویان زن
است .همچنین  ۳۳/۳درصد از پاسخگویان دارای مدرک کارشناسی ۳۳/۳،درصد از پاسخگویان دارای مدرک
کارشناسی ،و  94/2درصد دارای مدرک دکتری هستند .متوسط سابقه کاری جامعه آماری ۹ ،سال است که نﺸان
میدهد کارکنان مدیریتی در دهه اول کاریﺸان در شرکتهای مورد مطالعه قرار دارند .خالصه این اطالﻋات در
جدول  ۳نﺸان داده شده است.
جدول  .۳شاخصهای مرکزی و پراکندگی و توزیع فراوانی
داده ها

تعداد

کمینه

سابقه کار

121

1

35

سن

121

23

57

کارشناسی
سطح تحصیالت
جنسیت

انحراف استاندارد

بیبشینه

میانگین
7/118

6/915

31/383

6/716
دکتری

کارشناسی ارشد

41

63

17

33/3

52/5

14/2

مرد

زن

فراوانی

72

48

درصد فراوانی

61

41

در این مطالعه سه متغیر وجود دارد که توسط  2۳گویه ،اندازهگیری شدهاند .نتایج بررسی نﺸان داد که گویه
شماره  2۳به ﻋلت کوچکتر بودن بار ﻋاملی از میزان  1/4و سطح معناداری  tاز میزان  9/1۳دارای بار ﻋاملی
معنادار نبوده و از مدل حذف می شود .در جدول  4ضرایب بارهای ﻋاملی و معناداری مدل اصالح شده ارائه
شدهاست ،نتایج بررسی نﺸان داد تمامی گویهها به صورت معناداری متغیرهای پنهان مربوط به خود را تبیین
میکنند .همچنین ،در شکل  2نمودار بررسی ضرایب مدل اصالح شده نمایش داده شده است.
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جدول  .4ضرایب بارهای ﻋاملی ،سطح معناداری ،میانگین و انحراف معیار گویهها
متغیر

تسهیم دانش
فرهنگ دانشبنیان
رهبری دانش

گویهها

میانگین

انحراف معیار

بار عاملی

خطای استاندارد

سطح معناداری t

نتیجه

x9
x2
x۳
x4
x2
x۳
x۹
x۰
x1
x91
x99
x92
x9۳
x94
x92
x9۳
x9۹
x9۰
x91
x21
x29
x22
x2۳
x24
x22
x2۳

۳/9۹2
2/29۹
2/29۹
۳/42۰
۳/242
2/۹۳۹
2/۹۹2
2/۹۳۳
۳/111
2/2۳۳
2/۰2۰
2/121
2/122
2/21۰
2/۳22
2/۳1۰
2/422
2/۳۰۳
2/۳1۰
2/۰42
2/۹9۹
2/4۳۹
2/۳۳۹
2/۳۰۳
2/۳21
2/121

1/194
9/1۳1
9/29۳
1/۹۹۹
1/1۳9
9/929
9/9۰4
9/211
9/129
9/۳۳4
9/299
9/994
1/1۹2
9/2۰۳
9/2۹۰
9/۳۹9
9/424
9/4۰1
9/2۹1
9/9۰9
9/924
9/2۹1
9/9۳2
9/421
9/1۹4
9/۳24

1/۳2۰1
1/۳22۹
1/۳۳92
1/۹۰۹۳
1/۳۳۳۳
1/۰112
1/۰4۹
1/۳12
1/۳222
1/۳۰۳1
1/2۳1۳
1/2249
1/2۹
1/۹9۳2
1/2۹۹4
1/۳22۹
1/۳91
1/411۳
1/4219
1/21۳۳
1/۳۹۳
1/۰42۳
1/۰۳۹۳
1/۹۳۳2
1/۳21۹

1/۳2۳
1/۳99۹
1/۳9۹۳
1/۹۰۰1
1/۳۳۰۳
1/۰1۹
1/۰41۰
1/۳11۳
1/۳2۳1
1/۳4۰۳
1/2112
1/21۳۳
1/22۳۳
1/۳1۳2
1/22۰۳
1/2124
1/2۰۳۳
1/۳12
1/4۳94
1/2۹۳۳
1/۳۳2
1/۰912
1/۰2۳1
1/۹1۰۳
1/۳91۳

1/1۰12
1/1۰۹۰
1/919
1/12۳
1/1۹21
1/1442
1/1۳۰1
1/1۳49
1/1۰49
1/119۰
1/9991
1/1124
1/11۳2
1/114۳
1/92۳9
1/9۳92
1/9۳22
1/92۳2
1/9219
1/11۳۳
1/9122
1/1129
1/1۹۹2
1/11۳۰
1/92۹۹

معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار
معنادار

حذف از مدل

6۴
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شکل  .2نمودار بررسی ضرایب مدل اصالح شده

بررسی ضرایب آلفای کرونباخ ) ،)Cronbach's alphaپایایی ترکیبی سازهها )(Composite Reliability

و روایی همگرا در جدول شماره  2ارائه شده است .با توجه به اینکه مقدار مناسب برای دو شاخص مذکور مقدار
 1/۹است مﺸخص میشود که تمامی متغیرهای پنهان (سازه) مورد بررسی ،در وضعیت مطلوب قرار دارند .با
توجه به اینکه مقدار مناسب برای شاخص میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEمقدار  1/2است ،مﺸخص
میشود که متغیرهای تسهیم دانش و رهبری دانشمحور در وضعیت مطلوب قرار دارند .با این وجود ،فرهنگ
دانش بنیان نامطلوب گزارش شد .برای تعیین روایی واگرا پس از تعریفکردن سازه برای اندازهگیری آن ،آزمون
مربوطه انجام شد .روایی واگرا وقتی در سطح قابل قبول است ،که میزان جذر  AVEبرای هر یک از سازهها
بیشتر از ضریب همبستگی میان سازهها باشد .نتایج بررسی نﺸان داد که روایی واگرا مورد تأیید است.
جدول  .2آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی ،و میانگین واریانس استخراجی
متغیر

CR

α

AVE

همبستگی بین سازهها
تسهیم دانش

رهبری دانشمحور

فرهنگ دانشبنیان

تسهیم دانش

1/8813

1/8418

1/5164

1/718

-

-

رهبری دانشمحور

1/8633

1/8147

1/5613

1/3411

1/749

-

فرهنگ دانشبنیان

1/8744

1/8514

1/3539

1/3917

1/573

1/594

معیار ضریب تعیین ( (R Squareنﺸاندهنده تأثیر یک متغیر مستقل بر یک متغیر وابسته است .با توجه به
میزان استاندارد این شاخص (باالتر از  1/۳۳مالک متوسط و  1/۳۹مالک قوی) معیار  Q2قدرت پیشبینی مدل
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را مﺸخص میسازد .مقادیر  1/92 ،1/12و  1/۳2به ترتیب برای شدت این شاخص از ضعیف تا قوی تعیین شده
است .اﻋداد گزارش شده در جدول  ۳نﺸان میدهند معیار  R Squareدر وضعیت متوسط قرار دارد و معیار Q2
برای متغیر تسهیم دانش در وضعیت مطلوب قرار دارد.
جدول  .۳بررسی معیار بررسی معیار

R Square & Q2
2

= Q

متغیر

R Square

جمع مقادیر مربوط به
شاخص ها

جمع مربع مقادیر خطا در پیشبینی شاخص-
های سازه درون زا

)(1-SSE/SSO

نتیجه

تسهیم دانش

1/3787

841

415/3179

1/5175

مطلوب

برای بررسی کیفیت یا اﻋتبار مدل از شاخصهای بررسی اﻋتبار اشتراک و شاخص بررسی اﻋتبار افزونگی
استفاده شده است .همانطور که در جدول  ۹مﺸاهده میشود شاخصها مثبت و بزرگتر از صفر هستند .لذا مدل
با تکیه بر این شاخصها مورد تأیید است.
جدول  .۹بررسی معیار کیفیت مدل ساختاری
CV-redundancy
اﻋتبار افزونگی

CV-communality
اﻋتبار اشتراک

رهبری دانشمحور >-تسهیم دانش

1/561

1/561

فرهنگ دانشبنیان  >-تسهیم دانش

1/351

1/351

رهبری دانشمحور >-فرهنگ دانش بنیان  >-تسهیم دانش

1/221

1/221

تسهیم دانش

1/191

1/517

برای بررسی نیکویی برازش مدل از شاخص  GOFاستفاده شده است .این معیار از جذر حاصلضرب میانگین
مقادیر اشتراکی و میانگین  R Squareمحاسبه میشود.
جدول  .۰مقادیر اشتراکی
متغیر

میانگین مقادیر اشتراک هر سازه

تسهیم دانش

1/29۳4

رهبری دانشمحور

1/2۳9۳

فرهنگ دانشبنیان

1/۳2۳1

با توجه به جدول  ۰مﺸخص میشود میانگین مقادیر اشتراکی میزان  1/4۹۹است .همچنین ،میانگین R

 Squareگزارششده در جدول  1/۳۹۰ ،2است .با توجه به مقادیر مذکور میزان شاخص  GOFبرابر با 1/424
است؛ که با توجه به حد استاندارد این شاخص ( ،)1/۳۳مﺸخص میشود مدل در وضعیت مطلوب و مناسبی است.
بررسی فرضیههای پژوهش.

در سطح اطمینان  1/12بر اساس نتایج جدول  1ضریب مسیر به ترتیب میزان  1/92۹و  1/4۳1است .با
توجه به کوچکتر بودن میزان سطح معناداری  tاز میزان  ، 9/1۳مﺸخص میشود سبک رهبری دانشمحور بر
تسهیم دانش تأثیر معناداری ندارد؛ و با توجه به بزرگتر بودن میزان سطح معناداری  tاز میزان  ، 9/1۳مﺸخص
میشود فرهنگ دانشبنیان ،رابطه بین سبک رهبری دانشمحور در تسهیم دانش را تعدیل میکند.
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جدول  .1بررسی فرضیهها
فرضیهها
سبک رهبری دانشمحور >-تسهیم دانش
رهبری دانشمحور >-فرهنگ دانش بنیان  >-تسهیم
دانش

ضریب مسیر
1/92۹2

خطای استاندارد
1/91۰9

سطح معناداری t
9/9۹۳9

نتیجه آزمون
رد فرضیه

1/4۳1۰

1/9۳۳

9/۹۹22

پذیرش فرضیه

 .5نتیجهگیری و پیشنهاد

با توجه به تحلیلهای توصیفی مﺸخص شد که برای متغیر تسهیم دانش گویه «زمانی که همکاران
دانستههایم را از من بخواهند به آنها انتقال میدهم» دارای بیشترین میانگین و گویه «زمانی که همکارانم
مطلب جدیدی آموختند ،با من به اشتراک میگذارند» و همچنین «به اشتراکگذاری دانش در میان همکاران
سازمان معمول و رایج است» دارای کمترین میانگین است؛ برای متغیر فرهنگ دانشبنیان گویه «تخصص
فردی کارکنان در سازمان مهم و ارزشمند است» دارای بیشترین میانگین وگویه «دانشِ سازمان ،با سایر
سازمانها و افراد به اشتراک گذاشته میشود» دارای کمترین میانگین است؛ و برای متغیر رهبری دانشمحور
گویه «در سازمان ،رهبری ،محیطی برای رفتار مسئولیتپذیر و کار تیمی کارکنان ایجاد کردهاست» .دارای
بیشترین میانگین وگویه«مدیران به کارکنانی که دانش خود را به اشتراک میگذارند و آن را اجرا میکنند،
پاداش میدهند» دارای کمترین میانگین است.
در بررسی فرضیات پژوهش ،ارتباط دو متغیر رهبری دانشمحور و تسهیم دانش در شرکتهای دانشبنیان از
طریق تحلیل مسیر مورد بررسی قرار گرفت .بر اساس تحلیل آماری فرضیه اول پژوهش مﺸخص شد سبک
رهبری دانشمحور بر تسهیم دانش در جامعه آماری مورد مطالعه تأثیر معناداری ندارد .دلیل رد این فرضیه ممکن
است فقدان وجود و استقرار فرهنگ دانﺸی مناسب در شرکتهای مورد مطالعه دانست .به همین دلیل ،تأثیر
متغیر تعدیلگر فرهنگ دانشبنیان بر رابطه رهبری دانشمحور و تسهیم دانش در شرکتهای دانشبنیان مورد
بررسی قرار گرفت .بر اساس نتایج فرضیه دوم پژوهش مﺸخص شد فرهنگ دانشبنیان ،رابطه بین سبک
رهبری دانشمحور در تسهیم دانش را تعدیل میکند .این یافته با مطالعات و پیﺸینه پژوهشهای قبلی همسو
است .برای مثال ،ریبری و سیتار [ ]۳1اظهار کردند فرآیندهای مدیریت دانش توسط فرهنگ دانشبنیان تسهیل
شده است و رهبران از این فرهنگ مﺸارکتی بهمنظور تسهیم دانش سود میبرند .حمایت رهبر برای ایجاد و
حفظ فرهنگ مثبت و مؤثر در تسهیم دانش در یک سازمان ضروری است [ .]21به ﻋبارت دیگر ،در بحث رهبری
دانشمحور میتوان اظهار کرد سبک رهبری دانشمحور بهمنظور مدیریت مؤثر سازمانهای دانشبنیان ،ضروری
است.
براساس نتایج این پژوهش مهمترین نقطه قوت شرکتهای مورد مطالعه در بحث رهبری دانشمحور این
است که مدیران شرکتها محیط کاری مناسبی را برای رفتار مسئولیتپذیر و کار تیمی کارکنان ایجاد کردهاند .از
طرف دیگر ،مهمترین نقطه قابل بهبود شرکتهای مورد مطالعه در بحث رهبری دانش محور این است که
مدیران باید نقش خود را مﺸاور و مربی کارکنان در فرآیند تسهیم دانش بیﺸتر بهبود دهند .همسو با این یافتهها،
پیﺸنهادهای زیر جهت ارتقاء سبک رهبری دانش محور درشرکت های دانش بنیان ارایه شدند .این پیﺸنهادها
براساس مبانی نظری مربوطه [ ]۰هستند:
-

تدوين مدل شايستگیهای رهبری مديران شرکت متناسب با مديريت دانش شرکت؛
آموزش مديريت دانش به کارکنان توسط رهبران شرکت؛
توسعه کار تيمی در ميان همکاران و ارزيايی عملکرد کارکنان براساس عملکرد تيمیشان؛
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توسعه مديران با روش مربیگری و با هدف ارتقاء عملکرد رفتاری مديران براساس معيارهای رفتاری
مانند تحمل اشتباهات کارکنان در فرآيندهای کاری و الگوی نقش شدن در فرآيند تسهيم دانش و
بينشها با کارکنان؛
مستندسازی تجربيات حاصل از انجام کارها و پروژهها و تشويق کارکنان به استفاده از آنها؛
الگوبرداری از تجربيات موفق ساير سازمانها بهمنظور ارتقاء فرهنگ يادگيری سازمانی؛
حمايت از طراحی و استقرار نظام پاداش مبتنی بر تسهيم دانش.
رهبری دانش محور در تمام سطوح مديريتی ،برای ايجاد فرهنگ دانشی مطلوب الزم است .به عبارت
واضحتر ،نه تنها رهبری دانشمحور در سطح مديريت ارشد مهم است ،بلکه ضروری است مديران
ميانی و مديران عملياتی ويژگیهای رهبری دانشمحور را برای توسعه و حمايت از فرهنگ تسهيم
دانش در سراسر سازمان از خود نشان دهند .هاوشيلد و همکاران [ ]14استدالل کردند توسعه فرهنگ
مبتنی بر دانش ،مهمترين گام در جهت توسعه محيط يادگيری است و فرهنگ مبتنی بر دانش نيز
برای سازمانهای دانشی سودمند است .براساس نتايج اين پژوهش مهمترين نقطه قوت شرکتهای
مورد مطالعه در بحث فرهنگ دانشبنيان اين است که در اين شرکتها تخصص فردی کارکنان
سازمان موضوع مهم و ارزشمندی است .همچنين ،در شرکتهای مورد مطالعه سطح باالی مشارکت
در کسب و انتقال دانش مورد انتظار است .با اين وجود ،از طرف ديگر مهمترين نقاط قابل بهبود
شرکتهای مورد مطالعه در بحث فرهنگ دانش بنيان بدين شرح هستند :اين شرکتها در رابطه با
تسهيم دانش و استفاده از تجربيات سازمانی با ساير سازمانها برای مثال ،شرکاء تجاری بهخوبی عمل
نمیکنند .همچنين نقطه قابل بهبود ديگر آنها به اشتراک گذاری نسبتاً نامناسب چشم انداز سازمانی
به طور واضح و جذاب در ميان همکاران است .يک متغير فرهنگی ديگر که ضروری است در اين
شرکتها تقويت شود اين است که آنها در طراحی و استقرار نظامهای تشويق کارکنان دانشی جهت
تسهيم دانش و تجربه با يکديگر آنچنان که بايد خوب عمل نکردند.
با توجه به يافتههای فوق پيشنهادهای مربوطه جهت توسعه فرهنگ دانشبنيان در شرکتهای دانش
بنيان به شرح زير هستند .اين پيشنهادها براساس مبانی نظری مرتبط [ ]7هستند.
تدوين ارزشهای فرهنگی متناسب با مديريت دانش در سطح شرکت؛
تدوين کدهای رفتاری تسهيم دانش بر مبنای ارزشهای سازمانی شرکت؛
اعزام کارکنان به ساير شرکتها جهت يادگيری از تجربيات موفقشان؛
مشارکت کارکنان در تدوين چشم انداز و اهداف استراتژيک شرکت و بحث و تبادل نظر در خصوص
آنها؛
برقراری پيوند بين تسهيم دانش و پرداخت پاداش همکاران شرکتهای دانش بنيان.

یافتههای پژوهش نﺸان داد که در این شرکتها مدیران با سبک رهبری دانش محور و با ایجاد و تقویت
فرهنگ سازمانی دانشبنیان نقش مؤثری در کسب و تبادل دانش ایفاء میکنند .بررسی نتایج پژوهش درباره
متغیر وابسته «تسهیم دانش» و وضعیت موجود آن در این شرکتها تحت تأثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری
دانش محور نﺸان میدهد که مدیران شرکتهای مورد مطالعه باید اقدامات بهبود جهت افزایش تسهیم دانش در
میان کارکنان را برنامهریزی و اجرا کنند .یافتهها نﺸان داد مهمترین نقطه قوت شرکتهای مورد بررسی در بحث
تسهیم دانش این است که کارکنان این شرکتها به تسهیم دانش و تجربه با یکدیگر ﻋالقمند هستند .دادههای
جمعیتشناحتی میتواند به تحلیلی این نتیجه کمک کند .تحصیالت ﻋالیه و همچنین تجربه کاری کم در میان
کارکنان شرکتهای مورد مطالعه میتوانند انگیزههای خوبی برای یادگیری و استفاده از تجربیات موفق سایرین
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از نظر افراد مورد بررسی هستند .با این وجود ،مهمترین نقاط قابل بهبود شرکتهای مورد مطالعه در این بحث
این بود که کارکنان در ﻋمل دانشهای کسب شده جدید خود را با سایر همکاران تیادل نمیکردند و همچنین
اشتراک دانش در میان آنها رایج نبود .همسو با یافتههای پژوهشهای قبلی [ ]21،2۰،۳2فرآیندهای مدیریت
دانش توسط فرهنگ دانشبنیان تسهیل شده است و رهبران با ارتقاء این نوع فرهنگ سازمانی میتوانند به بهبود
فرآیند تسهیم دانش کمک کنند .همسو با این یافتهها ،پیﺸنهادهای زیر جهت بهبود فرآیند تسهیم دانش در
شرکتهای دانش بنیان ارائه شدند .این پیﺸنهادها براساس مبانی نظری [ ]9۳هستند:
-

تدوين راهبرد تسهيم دانش همسو با استراتژی کسبوکار و قابليتهای سازمانی؛
تدوين شاخصهای ارزيابی عملکرد براساس تسهيم دانش کارکنان؛
تشکيل هستههای دانشی جهت تشويق کارکنان به يادگيری و تسهيم دانش با يکديگر؛
ايجاد پايگاه های دانشی جهت ذخيرهسازی و امکان استفاده سريع همکاران از آنها؛
فراهم کردن فرصتهای آموزشی و توسعهای جهت بازآموزی و همچنين ارتقاء سطح دانش و مهارتها
و توانايیهای همکاران اين شرکتها؛
ايجاد مشوقهای مالی و غيرمالی جهت تبادل دانش بيشتر در ميان همکاران.

هر پژوهﺸی دارای محدودیتهایی است که نتایج پژوهﺸی را تحت تأثیر قرار میدهد .این پژوهش به نوبه
خود با چند محدودیت مواجه بود .با توجه به اتخاذ رویکرد قیاسی در این پژوهش جهت استفاده از پیﺸینه
پژوهش در طراحی مدل مفهومی و تدوین فرضیات رابطهای مبتنی بر آن ،یک محدودیت مهم این پژوهش
استفاده از رویکرد کمّی بهمنظور آزمون آماری این فرضیات و اندازهگیری کمّی روابط بین متغیرهای پژوهش
است .لذا ،برای انجام پژوهشهای آتی استفاده از روشهای تحلیلی کیفی-کمّی جهت بررسی موضوع پیﺸنهاد
میشود .محدودیت دیگر این است که این پژوهش در سطح شرکتهای دانش بنیان در دو دانﺸگاه انجام شده
است .لذا ،یافتههای پژوهش قابل تعمیم به همه شرکتهای دانشبنیان و یا سایر شرکتها نیست .لذا ،برای
انجام پژوهشهای آتی پیﺸنهاد میشود این موضوع در جامعه آماری وسیعتری در سایر شرکتهای دانشبنیان و
یا در شرکتهای دیگر در صنایع مختلف انجام شود .ﻋالوه بر موارد مذکور ،در حین بحث درباره یافتههای
پژوهش در شرکتهای مورد مطالعه به موضوع احتمال تأثیر ﻋوامل جمعیتشناختی مانند تحصیالت دانﺸگاهی و
سابقه کار بر متغیر «تسهیم دانش» اشاره شد .از آنجاکه بررسی تأثیر این ﻋوامل از اهداف پژوهش حاضر نبود،
پیﺸنهاد میشود در پژوهشهای آینده این تأثیر در روابط متغیرهای فرضیات پژوهش در این نوع از شرکتها
مورد مطالعه قرار گیرد.
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