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چکیده
اشتراک هدفمند دانش در سازمانها به یادگیری سریعتر فردی منجر گشته ،خالقیت را توسعه میدهد و
درنهایت به بهبود عملکرد فرد در سازمان میانجامد .هدف از این پژوهش ،بررسی نقش واسطهای اعتماد
شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه رضایتمندی شغلی و قصد اشتراکگذاری دانش بر کارکنان
آموزشوپرورش منطقه  9تهران در سال  1935بود .جامعه آماری  211تن از کارکنان سازمان
آموزشوپرورش منطقه  9شهر تهران بودند و با استفاده از فرمول کوکران  191تن از آنان با روش تصادفی
طبقهای ،انتخاب شدند .بهمنظور گردآوری دادهها از پرسشنامه قصد اشتراکگذاری دانش چرجی (،)2111
پرسشنامه رضایتمندی شغلی بالستین ( ،)2113پرسشنامه تعهد عاطفی کیم ،چوی ،کوال و هان ()2113
و سرانجام ،پرسشنامه اعتماد ین ( ،)2113استفاده شده است .روایی (محتوی ،همگرا و واگرا) و پایایی
(بارعاملی ،ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامهها حاکی از آن بودند که ابرازهای
اندازهگیری پژوهش از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند .نتایج تجزیهوتحلیل به روش مدلسازی
معادالت ساختاری و با استفاده از نرمافزار  SMART-PLSنشان داد که هر سه متغیر برونزای
رضایتمندی شغلی ،اعتماد شناختی و تعهد عاطفی ،تأثیر مثبت و معناداری بر قصد اشتراکگذاری دانش
دارند .عالوه بر این ،هر دو متغیر تعهد عاطفی و اعتماد شناختی ،اثر میانجی بر رابطه بین رضایتمندی
شغلی و قصد اشتراکگذاری دانش ایفا میکنند؛ ضمن اینکه تعهد عاطفی در مقایسه با اعتماد شناختی،
تأثیر بیشتری بهعنوان متغیر میانجی بر قصد اشتراکگذاری دانش دارد.
واژههای کلیدی :اعتماد شناختی ،تعهد عاطفی ،رضایتمندی شغلی ،قصد اشتراکگذاری دانش
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مقدمه
دانش یک منبع مهم سازمانی است که مزیت رقابتی پایداری در رقابت اقتصاد پویا فراهم
میکند (وانگ و نو .)2111 ،1اکثر سازمانهای مدرن درک کردهاند که برای کسب
ارزشافزوده از داراییهای دانشی باید آنها را به جریان اندازند .در این راه مدیریت
دانش 2بهعنوان فعالیتی با هدف جذب ،ذخیرهسازی و تسهیم دانش ،9به روشهای
مختلف برای فرایندهای کسبوکار ضروری است (ماجووسکی و همکاران.)2111 ،2
بهعنوان یکی از فعالیتهای دانشمحور ،مدیریت دانش ابزاری بنیادی است که از طریق
آن کارکنان میتوانند به برنامههای دانش ،نوآوری و درنهایت مزیت رقابتی سازمان کمک
کنند (وانگ و نو .)2111 ،در این بین به اشتراکگذاری دانش بهعنوان یکی از جنبههای
اصلی مدیریت دانش توسط برخی از پژوهشگران موردتوجه قرار گرفته است (فولوود،
رولی و دلبیرگ .)2119 ،5به اشتراکگذاری دانش فرآیندی است که از طریق آن ،افراد با
بهکارگیری و انتقال مؤثر دانش ،در دستیابی به مزیت رقابتی به سازمان یاری میرسانند
(سهرابی و دیگران 1933؛ ساعدی و یزدانی  .)1933ازجمله متغیرهایی که رضایتمندی
میتواند بر آن تأثیر داشته باشد ،قصد اشتراکگذاری دانش بین کارکنان است (هاشیم و
تان.)2115 ،1
تسهیم دانش از مؤلفههای مهم و کلیدی مدیریت دانش محسوب میگردد و این امر
میتواند موجب افزایش کارایی و رضایتمندی شغلی گردد .در زمانی که سازمانها
تسهیم دانش را بهطور اثربخش و کارآمدی انجام ندهند ،در معرض ریسک از دست دادن
پول ،وقت و توانایی قرار دارند (ابراهیم و هک هنگ.)2115 ،1
محیط کار انسان بهمثابه خانه دوم او است و چهبسا کسانی بیشتر ساعات شبانهروز
خود را در محیط کار به سر می برند .بنابراین بدیهی است که محیط کار نیز میبایست
همچون خانه برآورنده حداقل نیازهای روحی و روانی افراد باشد تا ضمن کسب درآمد
و ارتقای سطح دانش و مهارت حرفهای خود به خدمتی صادقانه و مؤثر بپردازند .لذا الزم
است تصمیم گیران عوامل مؤثر بر رضایتمندی کارکنان را به ترتیب اولویت شناسایی
نموده و برای افزایش میزان رضایتمندی در سازمان خود ،راهکارهای عملی اتخاذ و اجرا
5. Fullwood, R., Rowley, J., & Delbridge, J.
6. Hashim, K. F., & Tan, F. B.
7. Ibrahim & Heng
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نمایند .این عوامل در هر سازمان بنا به مقتضیات آن سازمان و هدفهایی که دنبال میکند
و ماهیت کار آن سازمان متفاوت است .عواملی مثل :درآمد ،جایگاه اجتماعی ،شرایط
محیط (گلپرور و واثقی .)1931 ،زمانی که شخصی میگوید رضایت شغلی باالیی دارد
یعنی شغلش را دوست دارد و ارزش زیادی برای کارش قائل است (مقیمی.)1931 ،
رضایت شغلی در محیط کار باعث :نوآوری ،خالقیت در کار ،افزایش خدمترسانی،
کاهش ترک خدمت کارکنان ،افزایش سالمت روانی کارکنان و به دنبال آن افزایش سالمت
جسمی کارکنان میشود .خشنودی شغلی ،بخشی از خشنودی زندگی است؛ محیط کار
اطراف بر احساسات انسان در کار اثر میگذارد .بر همین منوال چون شغل بخش عمدهای
از زندگی است ،پس خشنودی شغلی در خشنودی کلی انسان در زندگی نفوذ دارد
(بورگنی ،روسو و وچیونه .)2119 ،1از متغیرهای دیگر مؤثر بر اشتراکگذاری دانش
اعتماد و تعهد کارکنان است.
یکی از مسائل بحثبرانگیز در بسیاری از سازمانها بزرگ پس از گذرانیدن مراحل
جذب و استخدام کارکنان و همچنین ،هزینههای که در این فرایند متقبل و متحمل
میشوند ،تعهد و پایبندی کارکنان به سازمان است (ون دیک و ریکتا .)2111 ،2سازمانها
برای ایجاد فرهنگ به اشتراکگذاری دانش نیازمند آن هستند که جو اعتماد ،همکاری و
مشارکت را به وجود آورند اعتماد شناختی کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به
شمار میرود .سطح پایین اعتماد باعث میشود جریان اطالعات و تسهیم دانش کند و
بدگمانی را در بین کارکنان افزایش و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان از بین برود و
تصمیمات ،قابلیت اجرایی خود را از دست میدهد .از نظر «رابینز» ویژگی عمده تیمهایی
که عملکرد عالی دارند ،اعتماد متقابل اعضا به یکدیگر است.
ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد بین افراد و گروهها به تسهیل فرایند تسهیم دانش کمک
چشمگیری خواهد کرد ،تمام روابط سازمانی بر مبنای اعتماد ایجاد میشود ،خیلی مهم
است که مدیر و کارکنان سازمان ،اهمیت اعتماد ،چگونگی ترویج و ارتقاء آن و نقش
خودشان در ایجاد اعتماد را موردتوجه قرار دهند .درصورتیکه یک سازمان از ارزشهایی
چون عدالت و اعتماد برخوردار باشد اشتراکگذاری دانش در آن بهراحتی انجام میپذیرد
و برعکس در سازمانی که فرهنگ خلق و به اشتراکگذاری دانش وجود نداشته باشد
فرآیند تغییر با دشواریهایی روبرو خواهد شد .در راستای اینکه بتوان قابلیت انتقال دانش
2. Van Dick, R., & Riketta, M.
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بین افراد را بهبود بخشید ،یک اقدام راهبردی این است که اعتماد را در بین افراد ایجاد
کرد و ارتقاء داد .از عواملی که اعتمادسازی را در جریان تسهیم دانش به وجود میآورد،
میتوان به ایجاد فعالیتهای تیمی و چرخش شغلی اشاره کرد (محمدی ،سبحانی و
محمدی.)1931 ،
تعهد عاطفی عبارت است از دلبستگی هیجانی کارمند نسبت به سازمان .در این نوع
تعهد از نوع وابستگی عاطفی است که بر اساس آن فرد مستخدم هویت خویش را از
سازمان گرفته و به آن احساس تعلق و وابستگی کرده و از ادامه عضویت در آن لذت
میبرد .همچنین تعهد عاطفی عامل مؤثری در رفتار سازمانی کارکنان و بازده
سازمان هاست شخص دارای تعهد نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و خود
را متعهد به حفظ و حراست از آن میبیند (ین)2113 ،1
تعهد عاطفی به درجه وابستگی عاطفی فرد به سازمان و اهداف آن اشاره دارد درواقع
هر فردی که تعهد عاطفی باالیی دارد ،در سازمان باقی میماند ،اهداف آن را میپذیرد و
برای رسیدن به آن اهداف تالش میکند (حاجیکریمی ،طبرسا و رحیمی.)1931 ،
ازآنجاییکه تعهد عاطفی و اعتماد سازمانی ازجمله مؤلفههای تأثیرگذار و پل ارتباطی بین
رضایتمندی شغلی و اشتراکگذاری دانش ایفا مینماید؛ بنابراین چنانچه مدیران بتوانند
تعهد عاطفی یعنی دلبستگی به سازمان و اعتماد سازمانی را در سازمان افزایش دهند
درنتیجه رضایت مندی شغلی افزایش پیدا کرده و این امر مبنی بر تسهیم دانش خصوصاً
دانش نهان میشود.
امروزه دانش بهعنوان سرمایه فکری ،یکی از داراییهای با ارزش سازمانهاست و
مدیریت صحیح آن باعث کسب مزیت رقابتی و درنهایت پیروزی در صحنه رقابت
خواهد شد .طبق اجماع محققان این حوزه ،یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر موفقیت
مدیریت دانش ،امر تسهیم دانش است (وانگ و نو )2111 ،و لذا انگیزش افراد برای به
اشتراکگذاری دانشی که در سازمان کسب نمودهاند یکی از مهمترین اولویتهای مدیران
است (داو و کاسکال .)2113 ،2بررسی نتایج پژوهشهای سال های اخیر در زمینه تسهیم
دانش و فواید آن پرداخت .اشتراک هدفمند دانش در سازمانها به یادگیری سریعتر فردی
در سازمان منجر گشته ،خالقیت را توسعه میدهد و درنهایت به بهبود عملکرد فرد در
سازمان میانجامد .از سوی دیگر درصورتیکه فرآیند اشتراکگذاری دانش در سازمان
2. Dave, B., & Koskela, L.

1. Yen, Y.-R.

232

نقش واسطهای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر ...

نهادینه نشود ،مدیریت دانش اثربخش نخواهد بود و سازمان بهتدریج قدرت رقابتی خود
را از دست خواهد داد .بنابراین اشتراکگذاری دانش به امری حیاتی جهت موفقیت
سازمانها تبدیل گردیده است؛ ازاینرو ،سازمانها باید به دنبال تقویت فرهنگ به
اشتراکگذاری دانش بوده و کارکنان خود را به این امر تشویق کنند (ساینزریال آرمبورا
و ریورا .)2113 ،1با این رویکرد و بهمنظور دسترسی به روابط موردنظر ،مدل تحقیق
برگرفته از تحقیق هاشیم و تان ( )2115است .لذا ،محقق در این پژوهش به دنبال
پاسخگویی به این سؤال است که آیا اعتماد شناختی 2و تعهد عاطفی 9در رابطه بین
رضایت شغلی و قصد اشتراکگذاری دانش 2کارکنان میتواند نقش میانجی داشته باشد؟
روش
این تحقیق ،از نظر هدف تحقیق از نوع کاربردی است .و از نظر روش جمعآوری اطالعات
از نوع توصیفی و از شاخه توصیف تحلیلی و بهطور مشخص همبستگی است .جامعه
آماری  211تن از کارکنان سازمان آموزشوپرورش منطقه  9شهر تهران در سال 1935
میباشند و با استفاده از فرمول کوکران  191تن از آنان با روش تصادفی طبقهای ،انتخاب
شدند .بهمنظور گردآوری دادهها از چهار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شده است:
الف) پرسشنامه اعتماد شناختی :بهمنظور سنجش اعتماد شناختی از پرسشنامه ین ()2113
استفاد ه شده است که مشتمل بر پنج گویه با طیف پنج گزینهای لیکرت از نمره  1تا 5
بوده است.
ب) پرسشنامه تعهد عاطفی :بهمنظور سنجش تعهد عاطفی از پرسشنامه کیم ،چوی ،کوال
و هان ) 2113( 5استفاده شده است که مشتمل بر پنج گویه با طیف پنج گزینهای لیکرت
از نمره  1تا  5بوده است.
ج) پرسشنامه رضایتمندی شغلی :بهمنظور سنجش رضایتمندی شغلی از پرسشنامه
بالستین )2113( 1استفاده شده است که مشتمل بر پنج گویه با طیف پنج گزینهای لیکرت
از نمره  1تا  5بوده است.
د) پرسشنامه قصد اشتراکگذاری دانش :بهمنظور سنجش قصد اشتراکگذاری دانش از
پرسشنامه باتاچرجی )2111( 1استفاده شده است که مشتمل بر سه گویه با طیف پنج
5. Kim, J. W., Choi, J., Qualls, W., & Han, K.
6. Blustein, L.
7. Bhattacherjee, A.
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گزینهای لیکرت از نمره  1تا  5بوده است ،برای آزمون مدل مفهومی پژوهش ،از الگوریتم
تحلیل مدلها در نرمافزار  SMART-PLSاستفاده و تحلیلهای الزم در سه بخش
 )1برازش مدل اندازهگیری )2 ،برازش مدل ساختاری و  )9برازش کلی مدل انجام شد.
در بخش برازش مدل اندازهگیری ،برای تأیید روایی ابزار اندازهگیرى از سه نوع روایى
ارزیابی تحت عنوان روایى محتوى ،روایى همگرا و روایى واگرا استفاده شد .روایى
محتوى به وسیله اطمینان از سازگاری بین شاخصهاى اندازهگیرى و ادبیات موجود
ایجاد شده و این روایى توسط نظرسنجى از اساتید و صاحبنظران حاصل گشته است.
جدول  .1روایى همگرا و پایایى ابزار اندازهگیری
متغیرهای پژوهش

ضریب میانگین واریانس بارهای ضریب پایایی
استخراج شده ( )AVEعاملی مرکب ()CR

ضریب پایایی
آلفای کرونباخ

قصد اشتراکگذاری دانش

1/113
------1/113

--1/319
1/311
1/395
---

1/332
------1/323

1/312
------1/111

JS3

-------

1/153
1/131
1/331

-------

-------

اعتماد شناختی

1/511
---

--1/512

1/313
---

1/121
---

CT2

-------

1/129
1/392
1/132

-------

-------

CT5

---

1/193

---

---

تعهد عاطفی

1/532

---

1/319

1/311

EC1

-----

1/112
1/351

-----

-----

EC3

-----

1/531
1/311

-----

-----

EC5

---

1/132

---

---

KSI1
KSI2
KSI3

رضایتمندی
JS4
JS5
CT1
CT3
CT4

EC2
EC4
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قصد اشتراکگذاری دانش ( ،)KSرضایتمندی ) ،)JSاعتماد شناختی ( ،(CTتعهد
عاطفی )(EC
جدول  .2ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا
متغیرها

جذر AVE

قصد اشتراکگذاری دانش ()1

1/321

رضایتمندی شغلی ()2

1/131

**1/111

اعتماد شناختی ()9

1/112

**

1/113

تعهد عاطفی ()2

1/112

**

1/191

()1

()9

()2

()2

1
1
**

1/512

**

1/231

1
**

1/112

1

منبع( :یافتههای پژوهش) *p<1/11**p< 1/115

بر اساس مطالب عنوانشده و نتایج حاصله از خروجىهاى نرمافزار ،SMART-PLS
جداول  1و  ،2نشاندهنده آن است که ابزار اندازهگیرى از روایى (محتوای ،همگرا و
واگرا) و پایایی (بارعاملی ،ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) مناسب
برخوردارند.
برای تحلیل و سنجش مدل این پژوهش از تحلیل دادهها به وسیله مدلسازی معادالت
ساختاری استفاده شد .مدلیابى معادالت ساختاری ،مدلی آماری برای بررسی روابط خطی
بین متغیرهای مکنون (مشاهده نشده) و متغیرهای آشکار (مشاهدهشده) است.
بهعبارتدیگر ،مدلیابى معادالت ساختاری تکنیک آماری قدرتمندی است که مدل
اندازهگیرى (تحلیل عاملی تأییدی) و مدل ساختاری (رگرسیون یا تحلیل مسیر) را با یک
آزمون آماری همزمان ترکیب مىکند .از طریق این فنون پژوهشگران مىتوانند ساختارهای
فرضی (مدلها) را رد یا انطباق آنها را با دادهها تأیید کنند (اکبری ،بهارستان و شائمی
بزرگ .)1932 ،نرمافزار مورداستفاده در این پژوهش برای این تحلیل SMART-PLS

است .این نرمافزار مدلهاى معادالت ساختاری را که دارای چندین متغیر بوده و اثرات
مستقیم ،غیرمستقیم و تعاملی را شامل مىشود ،مورد تحلیل قرار میدهد .همچنین ،این
نرمافزار براى آزمودن تأثیر تعدیلکنندگى ،نرمافزار مناسبی است (باغزی و فورنل.)1332 ،1

1. Bag ozzi, R. P., & Fornell, C.
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یافتهها
مطابق با آنچه بیان شد ،در جدول  1و  2نتایج پایایی و روایی ابزار سنجش بهطور کامل
آورده شده است .نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی و بررسی ضرایب بارهای نشان
میدهد که تمامی سؤاالت بهجز دو سؤال  JS1و ( JS2مربوط به متغیر پنهان رضایتمندی
شغلی) ،دارای بار عاملی مناسب هستند .ضمن اینکه نتیجه جدول بارگذاری متقاطع 1نیز
نشان می دهد که سؤاالت مذکور در قبال همه متغیرهای دیگر نیز از همبستگی کمتری
نسبت به متغیر اصلی برخوردارند .بنابراین میتوان با اطمینان نسبت به حذف آنها اقدام
کرده و مجدداً نسبت به تعیین ضرایب بارهای عاملی مدل جدید اقدام نمود.
مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در روش  ،PLSپس از برازش مدل اندازهگیری،
برازش مدل ساختاری بررسی میشود .برخالف مدلهای اندازهگیری که در آن روابط
بین متغیر پنهان و آشکار موردتوجه است ،در بررسی مدل ساختاری ،روابط بین متغیرهای
پنهان با همدیگر تجزیهوتحلیل شده و معیارهای ضریب معناداری ( ،)t-Valueمعیار R2

و معیار استون – گیزر )Q2( 2لحاظ میگردد.

ارزش  tمعنیدار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان میدهد .اگر مقدار  tبیشتر از 1/31
باشد ،یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنیدار است .اگر بین  +1/31و  -1/31باشد ،اثر
معنیداری وجود ندارد و اگر کوچکتر از  -1/31باشد .یعنی اثر منفی و معنیدار دارد.
همچنین ضرایب مسیر اگر باالی  1/1باشد ،بدین معنى است که ارتباطی قوی میان دو
متغیر وجود دارد ،اگر بین  1/9تا  1/1باشند ،ارتباط متوسط و اگر زیر  1/9باشند ،ارتباط
ضعیفی وجود دارد (چین.)2119 ،9
بر این اساس با توجه به نگارههای  1و  2میتوان دید که رضایتمندی شغلی تأثیر
متوسط و معناداری بر اعتماد شناختی (ضریب مسیر  1/23و  tبرابر با  ،)9/12تأثیر معنادار
و قوی بر تعهد عاطفی (ضریب مسیر  1/11و  tبرابر با  )22/21و تأثیر مستقیم متوسط و
معناداری بر قصد اشتراک دانش (ضریب مسیر  1/93و  tبرابر با  )1/23دارد .همچنین،
متغیر اعتماد شناختی تأثیر متوسط و معناداری بر قصد اشتراک دانش (ضریب مسیر 1/51
و  tبرابر با  )5/31داشته و متغیر اعتماد شناختی نیز به همین منوال ،تأثیری متوسط و
معنادار بر قصد اشتراک دانش (ضریب مسیر  1/51و  tبرابر با  )5/52دارد و سرانجام،
3. Chin, W. W.

1. cross- loadings
2. Stone-Geisser Criterion

231

نقش واسطهای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر ...

تعهد عاطفی نیز تأثیری قوی (ضریب مسیر  1/1و  tبرابر با  )1/39بر اعتماد شناختی
دارد .ازاینرو میتوان گفت که وجود کلیه روابط مستقیم مورد تأیید قرار میگیرد.
) 2

دومین معیار ضروری برای بررسی برازش مدل ساختاری ،بررسی ضرایب تعیین ( R

مربوط به متغیرهای پنهان درونزای مدل است .این معیار برای متصل کردن بخش
اندازهگیری و بخش ساختاری مدلسازی معادالت ساختاری به کار میرود و بیانگر تأثیر
متغیر برونزا بر متغیر درونزا است .داوری و رضازاده به نقل از چین ( ،)1333سه مقدار
 1/99 ،1/13و  1/11را بهعنوان مالکی برای ضعیف ،متوسط و قوی بودن  R2معرفی
مینمایند و زیاد بودن آن را نشان از برازش مناسب مدل معرفی میکنند (داوری و رضازاده،
 .)1932با توجه به اینکه مقدار  R2برای متغیر قصد اشتراک دانش  1/111و اعتماد شناختی
 1/111و تعهد عاطفی  1/133بوده و در هر سه مورد در محدوده خوبی قرار دارد ،بنابراین
با توجه به سه مالک مذکور ،مناسب بودن برازش مدل ساختاری تأیید میشود.
در نهایت معیار  Q2قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و مدلهایی که برازش
بخش ساختاری قابل قبولی دارند ،باید قابلیت پیشبینی شاخصهای مربوط به سازههای
درونزای مدل را داشته باشند .بدین معنا که اگر در یک مدل ،روابط بین سازهها بهدرستی
تعریف شده باشد ،سازهها میتوانند به قدر کافی بر شاخصهای یکدیگر تأثیر گذاشته و
از این راه ،فرضیهها بهدرستی تأیید شوند (عباسی اسفنجانی .)1935 ،داوری و رضازاده
به نقل از هنسلر و همکاران ،)2113( 1درباره شدت قدرت پیشبینی مدل در مورد
سازههای درونزا ،سه مقدار  1/15 ،1/12و  1/95را به ترتیب قدرت پیشبینی ضعیف،
متوسط و قوی تعیین نمودهاند .بر این اساس مقدار  Q2در مورد سازههای درونزای مدل
پژوهش به ترتیب  1/522برای قصد اشتراک دانش 1/955 ،برای اعتماد شناختی و 1/991
برای تعهد عاطفی به دست آمده است که در تمام موارد در آستانه مطلوب قرار دارد و
مؤید برازش ساختاری مناسب مدل است.

1. Henseler & et al
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نمودار  .1ضرایب ساختاری مدل

نمودار  .2نتایج آزمون t

برازش مدل کلی (معیار نیکویی برازش .)GOF/برای بررسی برازش مدل کلی که در هر
دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری را کنترل میکند ،معیار  GOFبه ترتیب زیر محاسبه
شده است:
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با عنایت به رابطه فوق ،مقدار این معیار برابر با  1/51محاسبه میشود که با توجه به
مالکهای  1/25 ،1/11و  1/91بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی ،نشان از برازش
کلی قوی مدل دارد.
مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در روش  ،PLSپس از بررسی برازش مدلهای
اندازهگیری ،ساختاری و مدل کلی ،با بررسی ضرایب معناداری (مقادیر  ،)tهر یک از
مسیرها و نیز ضرایب آنها ،فرضیههای مربوطه آزموده میشوند.
بر اساس مدل مفهومی آزمون شده ،مطابق با نگاره  ،1اعداد واقع بر روی خطوط،
ضریب مسیر و ارتباط بین متغیرهای پنهان را نشان میدهند .ضمن اینکه برای بررسی
معنادار بودن مسیر ،الزم است تا مقدار  tمسیر نیز موردتوجه قرار گیرد که با توجه به
نگاره  ،2میتوان معنادار بودن تمامی مسیرها را با توجه به بزرگتر بودن مقدار  tتمامی
آنها از آستانه  ،1/31مشاهده کرد .بر این اساس ،جدول  ،9نتایج آزمون روابط موردنظر
را نشان میدهد.
جدول  .9خالصه نتایج حاصل از آزمون مسیرها
مسیرها

ضریب

ارزش

سطح

آزمون  tمعناداری

میزان
تأثیر

رضایت شغلی ()JS

اعتماد شناختی ()CT

1/23

2/33

معنادار

قوی

رضایت شغلی ()JS
رضایت شغلی ()JS

تعهد عاطفی ()EC
قصد اشتراک دانش ()ISK

1/11
1/93

22/23
1/23

معنادار
معنادار

قوی
متوسط

اعتماد شناختی ()CT

قصد اشتراک دانش ()ISK

1/51

5/31

معنادار

متوسط

1/51
1/11

5/52
1/39

معنادار
معنادار

متوسط
متوسط

تعهد عاطفی ()EC
تعهد عاطفی ()EC

قصد اشتراک دانش ()ISK
اعتماد شناختی ()CT

در ادامه پژوهش به بررسی اثر میانجی متغیرهای اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بر رابطه
بین رضایتمندی شغلی و قصد اشتراکگذاری دانش پرداخته شده است .برای بررسی میزان
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر وابسته الزم است تا اثرات کل ،مستقیم و
غیرمستقیم برای متغیرهای درونزای مدل ارائه شود .همانگونه که در نگاره  1و  2بیان شد،
رابطه رضایتمندی شغلی با اعتماد شناختی و در ادامه اعتماد شناختی با قصد اشتراکگذاری
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دانش ،معنادار است .ازاینرو میتوان بیان کرد که اعتماد شناختی ،اثر میانجی بر رابطه بین
رضایتمندی شغلی و قصد اشتراکگذاری دانش دارد .این نتیجه را در جدول  2نیز میتوان
دید .در مورد مسیر دوم نیز همین روال برقرار است و میتوان گفت که تعهد عاطفی نیز
اثر میانجی بر رابطه بین رضایت شغلی و قصد اشتراک دانش دارد.
جدول  .4تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل
اثرات
اثرات
اثرات
مستقیم غیرمستقیم کل

مسیرها
رضایت شغلی ()JS
اعتماد شناختی ()CT
رضایت شغلی ()JS
رضایت شغلی ()JS
تعهد عاطفی ()EC
رضایت شغلی ()JS

اعتماد شناختی ()CT

1/23

----

1/23

قصد اشتراک دانش ()ISK

1/51

----

1/51

قصد اشتراک دانش ()ISK
تعهد عاطفی ()EC
قصد اشتراک دانش ()ISK
قصد اشتراک دانش ()ISK

1/93
1/11
1/51
1/93

1/15
------1/93

1/52
1/15
1/23
1/11

یافتهها همچنین نشان داد که تعهد عاطفی دارای اثر میانجی بین رضایتمندی شغلی
و قصد اشتراک گذاری دانش است .بدین معنا که وقتی دلبستگی و تعهد عاطفی در سازمان
وجود دارد ،تسهیم اشتراک گذاری دانش بیشتر و واکنش مثبت به آن بیشتر است.
هنگامیکه سازمان سطح باالیی از رضایتمندی ارائه میدهند ،کارکنان برای معاوضه و
تسهیم دانش بهمنظور خلق موضوعات جدید تعامل خود را با دیگران افزایش میدهند
(هوگل ،پاربوته و مونسون)2119 ،1
بحث و نتیجهگیری
یافتههای تحقیق نشان میدهد ،قصد اشتراکگذاری دانش بهطور مستقیم ،تحت تأثیر
رضایت شغلی کارکنان قرار میگیرد ( β=1.93و  .t =)1/23اعتماد شناختی و تعهد عاطفی
مستلزم رابطه مستمر میان رضایت شغلی کارکنان و قصد اشتراکگذاری دانش هستند.
تعهد عاطفی نیز بهطور مستقیم تحت تأثیر اعتماد قرار دارد .با توجه به تئوری اعتماد-
تعهد ،اعتماد و تعهد بهعنوان دو عامل مهم تعیینکننده روابط موفق شناخته شدهاند

1. Hogel, M., Parboteeah, K. P. & Munson, C. L.
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(مورگان و هانت .)1332 ،1این دو فاکتور جهت ارتقاء همکاریهای کارکنان مفید است.
این نظریه ،دو متغیر اعتماد و تعهد را بهعنوان متغیرهای میانجی اصلی قرار میدهد.
با تجزیهوتحلیل انجام شده ،مشخص شده که رضایت شغلی تأثیر مستقیمی بر تعهد
عاطفی ( β=1.11و  )t =22/23دارد و تعهد عاطفی نیز قصد اشتراکگذاری دانش را
تحت تأثیر ( )t=5/52 ،β =1.51قرار میدهد .رابرتسون و اومالی هامرسلی ( )2111در
تحقیق خود پی بردند که نگرشهای مثبتی به تسهیم دانش میان کارکنان وجود دارد .آنها
همچنین پی بردند که کارکنان دارای سطوح باالی رضایت شغلی نیز هستند و به
سازمانشان نیز متعهد میباشند .بنابراین ،سطوح باالی تعهد عاطفی با نگرشهای مثبت
کارکنان به تسهیم دانش مرتبط است .این نتیجه با مطالعات هاشیم و تان ( ،)2115هسو
و همکاران ،)2111( 2کیم و همکاران ،)2111( ،وانگ )2113( ،و مورگان و هانت ()1332
سازگار است.
عالوه بر این ،رضایتمندی تأثیر مستقیمی بر اعتماد شناختی دارد ()t =2/33 ،β=1.23
در تبیین این نتیجه باید گفت که اعتماد دستاورد و نتیجه مدیریت خوب است.
بهعبارتدیگر نمیتوان اعتماد را مدیریت کرد بلکه با رفتارهای مدیریتی مناسب و با درک
متقابل بهتر انتظارات میتوان آن را ایجاد و حفظ کرد .این نتیجه با تحقیق هاشیم و تان
( ،)2115کیم ،هانگ ،مین و لی ،)2111( 9وانگ ( )2113و یوسفی و همکاران ()1933
همسویی دارد .همچنین ،اعتماد شناختی نیز مستقیماً قصد اشتراکگذاری دانش را تحت
تأثیر ( )t =5/31 ،β=1.51قرار میدهد .در تبیین نتیجه باید گفت که اگر مدیر به کارمند
اعتماد و به نیازهاى آنها توجه داشته و جریان اطالعات در سازمان شفاف و روشن باشد
و کارکنان رفتار سازمانى را در مورد پرداخت حقوق و مزایا منصفانه بدانند یعنى میزان
دادههاى کارکنان را با میزان ستادههاى آنها را برابر بدانند و این احساس را داشته باشند
که رفتار مدیران در سازمان از ثبات و قابلیت اطمینان برخوردار است و کارکنان به
توانایىهاى مدیریت در انجام امور مربوط به مدیریت ایمان داشته باشند ،مشارکت بیشتری
در تسهیم دانش در سازمان دارند .این نتیجه با مطالعات قبلی کاکرس و پاپارودیمز)2111( 2
و کیم ،هانگ ،مین و لی ( ،)2111هاشیم و تان ( ،)2115هسو و همکاران ( )2111و وانگ
( ،)2113همسو است .یافتههای تحلیلی همچنین نشان میدهد که متغیر اعتماد شناختی و
3. Kim, J., Hong, S., Min, J., & Lee, H.
4. Caceres, R. C., & Paparoidamis, N. G.

1. Morgan & Hunt
2. Hsu, C. L., Liu, C. C., & Lee, Y. D.
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تعهد عاطفی بهطور معناداری اثر میانجی بر رابطه بین رضایت شغلی و قصد اشتراکگذاری
دانش دارند.
عالوه بر این ،نتایج بیانگر این است که تعهد عاطفی کارکنان در مقایسه با اعتماد
شناختی ،تأثیر بیشتری بهعنوان متغیر میانجی بر قصد اشتراکگذاری دانش دارد .یکی از
دالیل ممکن این است که در محیطهای آموزشی ،تعهد بهعنوان یک واسطه مهم برای
حفظ وضعیت مثبت در سازمان عمل میکند.
ازآنجاییکه سازمانهای آموزشی عمدتاً مبتنی بر اشتراکگذاری اطالعات هستند
وجود حس قوی همدردی و تعلقخاطر با دیگر اعضا ،مهم است (کیم ،چوی ،کوال و
هان .)2113 ،بااینوجود ،نقش اعتماد ،قابلانکار نیست ،زیرا وجود اعتماد با تعهد ،برای
فضای ارتباط مؤثر با کیفیت باالتر که میتواند بر برنامههای رفتاری پیوسته تأثیر بگذارد
(کاکرس و پاپارودیمز )2111 ،مهم است .این نتایج با مطالعات پیشین کاکرس و
پاپارودیمز ( ،)2111هاشیم و تان ( ،)2115کیم ،چوی ،کوال و هان ( )2113و ین (،)2113
که تعهد و اعتماد را بهعنوان متغیر میانجی مورداستفاده قرار دهند ،سازگار است.
عالوه بر این ،یافتههای تحقیق نشان میدهد که تعهد عاطفی مستقیماً بر اعتماد
شناختی ( )t =1/39 ،β=1.11تأثیر میگذارد .این تحلیل ،در مطالعات پیشین متعددی
بررسی شده است که روابط بین اعتماد و تعهد را مورد آزمون قرار داده است (ین،
 .)2113بهعنوانمثال ،ین ( )2113نشان میدهد که تعهدات کارکنان ،تحت تأثیر مستقیم
و مثبت سطح اعتماد آنها قرار دارد .کارکنان با سطح باالی اعتماد معموالً به دیگران
اهمیت میدهند (ین .)2113 ،بنابراین کارکنانی که به دیگران اعتماد دارند ،تعهد بیشتری
نسبت به حفظ رابطه با دیگران خواهند داشت .ازاینرو ،این مطالعه تأیید میکند که
اعتماد شناختی و تعهد عاطفی بهطور معنیداری واسطه بین میزان رضایت کارکنان و
قصد اشتراکگذاری دانش هستند  .در تبیین این نتیجه باید گفت که ویژگی سازمانهایی
که عملکرد عالی دارند ،اعتماد متقابل اعضا به یکدیگر است .در سازمان آموزش پرورش
منطقه  9شهر تهران ازآنجاکه اعتماد خوب و مناسبی در بین این کارکنان وجود داشت،
میزان تعهد عاطفی نیز بهمراتب زیاد بود و ازاینرو ارتباط مثبتی بین اعتماد و تعهد در
این سازمان مشاهده شد .این نتیجه با مطالعات هاشیم و تان ( ،)2115پاپرودمیس (،)2111
ین ( ،)2113پیشقدم ( ،)1932بزرگزاده و ساداتطوسی ( )1931و کاملی و نظری
( ،)1932همسو بوده است .محدودیتها پژوهش بیان میدارد ،اگرچه بر اساس مبانی
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نظری ،دو متغیر تعهد عاطفی و اعتماد شناختی بهعنوان متغیر میانجی بر رابطه بین رضایت
شغلی و قصد اشتراک دانش شناسایی و اثبات شدند ،اما این موضوع نمیتواند منافی
تأث یر سایر عوامل بر این رابطه باشد .عالوه بر این استفاده از یکی از مناطق شهرستان
تهران بهعنوان حوزه مطالعاتی این تحقیق ،ایجاب میکند تا در تعمیم نتایج محتاط بود.
در هیمن راستا ،مسئله گذشت زمان نیز ممکن است بنا به تغییرات احتمالی در شرایط
اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی ،نتایج فعلی را دچار تغییر نماید .بر اساس نتایج پژوهش،
با توجه به تأثیر مثبت و معنادار دو شاخص تعهد عاطفی و اعتماد شناختی بر قصد
اشتراک دانش ،به سازمان آموزشوپرورش پیشنهاد میگردد تا با شناسایی عوامل مؤثر بر
رشد کیفی این دو شاخص زمینه بهبود وضعیت نشر دانش و اطالعات را در میان کارکنان
خود فراهم نماید .در همین زمینه با توجه به یافتههای پژوهش حاضر ،یکی از این عوامل
که تأثیر قوی و ویژهای بر این دو شاخص دارد ،رضایت شغلی است .ازاینرو به سازمان
مذکور پیشنهاد میگردد تا با توجه ویژه به بهبود سطح رضایت شغلی کارمندانش ،عالوه
بر افزایش تعهد عاطفی و اعتماد شناختی کارکنان ،با ترکیبی از تأثیر مستقیم و غیرمستقیم،
باعث بهبود کارایی آنها در زمینه نشر و اشتراکگذاری دانش ،بهعنوان یکی از اهداف
اساسی سازمان آموزشوپرورش گردد.
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