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تأثير اعتماد سازماني بر بهبود مديريت دانش
با توجه نقش واسطهاي رهبري خدمتگزار
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چکيده
زمينه :سازمان بنادر و دريانوردي بهعنوان يکي از سازمانهاي پيشرو در بحث مديريت دانش ،در سالهاي اخير
تالشهاي فراواني براي يافتن راهکارهاي مناسب جهت توسعه فرآيندهاي دانشي و مديريت صحيح دانش کارکنانش
انجام داده است .در اين تحقيق تاثير اعتماد سازماني به عنوان يكي از اركان اصلي تعامالت انساني و سازماني و
رهبري خدمتگزار به عنوان يكي از رويكردهاي نوين رهبري در سازمان بر بهبود مديريت دانش كاركنان مورد بررسي
قرار گرفت.
هدف :بررسي تأثير اعتماد سازماني بر بهبود مديريت دانش با مطالعه نقش ميانجي رهبري خدمتگزار بود.
روشها :اين پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردي و از نظر روش از نوع تحقيقات توصيفي پيمايشي است .جامعه آماري
پژوهش ،شامل كليه کارکنان اداره کل بنادر و دريانوردي استان مازندران با حداقل تحصيالت فوقليسانس  59نفر بوده
که 87نفر به روش تصادفي ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوري اطالعات پرسشنامههاي مديريت دانش،
اعتماد سازماني و رهبري خدمتگزار بود كه پايايي و روايي آن توسط نرمافزار  1PLSتائيد شد.
يافتهها :اعتماد سازماني 06/9درصد از تغييرات متغير مديريت دانش را بهطور مستقيم تببين ميکند .از سويي ضرايب
 6/748و  6/897نشان داد که اعتمادسازماني به طور غيرمستقيم و از طريق متغير رهبري خدمتگزار ،به ميزان
86/8درصد بر متغير مديريت دانش تأثير دارد .ضمن اينكه  6/567از اثر کل اعتماد سازماني بر بهبود مديريت دانش از
طريق غيرمستقيم توسط متغير ميانجي رهبري خدمتگزار تببين ميشود.
نتيجهگيري :نتايج به دست آمده نشان داد که اعتماد شرط اساسي براي انتقال دانش محسوب ميشود .اگر جو اعتماد
سازماني ،مناسب و مطلوب نباشد ابعاد مديريت دانش محقق نشده و کارکنان از ابراز نظر و دانش خود امتناع خواهند
کرد .ضمن اينكه مديران سازماني با الگوگيري از سبک رهبري خدمتگزار ميتوانند در ارتقاي مديريت دانش سازماني
موفقتر عمل کنند.
واژگان کليدي :اعتماد سازماني ،رهبري خدمتگزار ،مديريت دانش

 1دانشجوي دوره دکتري مديريت صنعتي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز
2
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مقدمه

ضمن ايجاد انگيزه مضاعف در کارکنان ،به سازمان در

طي دو دهه اخير افزايش حجم اطالعات در

رسيدن به اهداف خود جهت ارتقاي جايگاه منابع

سازمانها و لزوم استفاده مؤثر از آنها در تصميمهاي

انساني ،رشد و تعالي آن بهعنوان اصليترين عامل

سازماني ،باعث ظهور پديدهاي به نام مديريت دانش

پيشرفت سازمان کمک شاياني نمايد (حيدرزاده و

شد .چهار عامل عمده را در ظهور مديريت دانش مؤثر

ساالريان .)4854 ،در حال حاضر مديريت دانش نقشي

هست (حيدرزاده و ساالريان:)4854 ،

حياتي و مهم را در مديريت و اقتصاد دنيا بر عهده

 )4گذر از عصر سلطه سرمايههاي مادي به سلطه

دارد؛ اين امر سبب شده تا بسياري از خبرگان مديريت

سرمايه فکري

دانش ،با توجه به پيشرفتهايي که در فناوري

 )2افزايش خارقالعاده حجم اطالعات ،ذخيره

اطالعات حاصل شده ،تالش نمايند تا قابليتهاي

الکترونيکي آن و افزايش دسترسي به اطالعات

مديريت دانش را در جهت کسب موقعيتهاي رقابتي

 )8تغيير هرم سني جمعيت و خطر از دست دادن دانش

توسعه دهند .عالقه و توجه به مديريت دانش بهطور

سازماني به واسطه بازنشستگي کارکنان
 )4تخصصيتر شدن فعاليتها.

وسيع هم در صنايع کشورهاي مختلف ،هم در
پژوهشها دانشگاهي و محافل علمي گسترش
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قرن  24را عصر دانايي ناميدند چرا که شاهد

روزافزوني يافته و سازمانها نيز جهت ارتقاي

توسعه جوامع بر مبناي ايدهها و خالقيت ميباشيم.

خدماترساني و جلب رضايت مشتريان خود ،بهمنظور

عصر دانايي عصر توليد شگفتانگيز دانش و اطالعات

بهبود و رونق بيشازپيش کسبوکار ،همواره در

است .امروزه مديريت دانش سازماني چنان تأثيري بر

جستجوي فناوريهاي نوين ميباشند .لذا ازآنجاکه

رشد سازمانها داشته که در نظريات سازماني به آن

ارتقاي مديريت دانش سازماني بهعنوان کليديترين

توجه جدي شده است .حال که بيش از 86سال از

عوامل موفقيت شرکتها در شرايط رقابتي و پيچيده

انقالب شکوهمند اسالمي گذشته و سازمانهاي دولتي

امروزي ،بر مبناي منابع انساني سازمان بنا شده ،مديران

در آستانهي ورود به دهه چهارم از عمر خود ميباشند،

بايد اين نکته را مدنظر قرار دهند که استفاده بهينه از

آنها را با مواردي نظير بازنشستگي ،خريد خدمت ،از

دانش کارکنان ،ارتقا و تالش براي رشد و تعالي آنان

کارافتادگي منابع انساني روبرو ساخته است و ضرورت

سازمانها را در رسيدن به اهداف خود موفق خواهد

استفادهي بهينه از تجربيات و دانش آنان احساس مي-

ساخت (حيدرزاده و ساالريان.)4854 ،

شود .ورود کارکنان جديد نيز نياز به آموزشهاي

مديريت دانش بهمثابه بخش ضروري و اساسي در

ضمن خدمت جهت آشنايي با روند فعاليتهاي

موفقيت سازمان ،دامنه گستردهاي از ايدههاي سازماني

سازمان و در نهايت ارائه با کيفيت خدمات به ارباب

شامل نوآوريهاي راهبردي ،اقتصادي ،رفتاري و

رجوع ،هزينههاي آموزشي مديران منابع انساني را

مديريتي را در بر ميگيرد .در حقيقت مديريت دانش

بهطور چشمگيري افزايش خواهد داد .اين مهم

فرآيندي ست که سازمانهاي پيش رو از طريق خلق و

ميتواند با مديريت دانش برنامهريزي شده ،هدفمند و

کسب دانش ،ثبت و دستهبندي دانش موردنياز سازمان

بلندمدت کارکنان باسابقه که در آستانهي جداشدن از

و درنهايت انتقال بهجا و مناسب آن در زمان مناسب به

بدنه سيستم ميباشند ،از طريق روشهاي مناسب نظير

منابع انساني درگير در حيطه مربوطه ،با حفظ

استادشاگردي ،کارتيمي و مواردي ازين دست ،محقق

يکپارچگي زنجيره فرآيندهاي مورداشاره ،در بهبود و

گردد و عالوه بر کاهش محسوس هزينههاي يادگيري

ارتقاي دانش منابع انساني خود ميکوشند .مديريت

تأثير اعتماد سازماني بر بهبود مديريت دانش با توجه نقش واسطهاي رهبري خدمتگزار95 / ...

دانش با حضور مديران دانشي آگاه که شناخت مناسبي

مباني نظري

از فعاليتهاي سازماني دارند ،نهتنها تعالي منابع انساني

اعتماد سازماني

و استفادهي بهينه از دانش ضمني آحاد سازماني را رقم

اعتماد سازماني يکي ديگر از عناصر مهم در

خواهد زد؛ بلکه با بهبود فرهنگ سازمان عالوه بر

پارادايم عدالت است ،به عبارتي ديگر اعتماد يکي از

ارزشآفريني ،افق روشني براي مديران ارشد جهت

اجزاي مهم و همارز در هر مدلي از عدالت سازماني

رسيدن به چشماندازها و اهداف بلند سازماني ترسيم

است (کوهن .)2649 ،سوسا-ليما و همکاران ()2648

خواهد نمود .سازمان بنادر و دريانوردي بهعنوان يکي

معتقد بودند که سازه اعتماد در درون يک سازمان

از سازمانهاي پيش رو در بحث مديريت دانش ،در

بهعنوان يکي از اجزاي کليدي براي توسعه روابط

سالهاي اخير تالشهاي بسياري براي يافتن

مبادله اجتماعي 2به دليل ماهيت اختياري از فرآيند

راهکارهاي مناسب جهت توسعه فرآيندهاي دانشي و

متقابل است .بهعنوان مثال ،زماني که در سازمان اعتماد

مديريت صحيح دانش کارکنانش انجام داده ،در اين

وجود دارد ،کارکنان به احتمال زياد با تالش بيشتر

زمينه اعالم حمايت از پاياننامهها و طرحهاي پژوهش-

مقابله به مثل کرده و نگرش مثبت بيشتر نسبي به کار و

هاي همسو جهت شناسايي عوامل مؤثر بر بهبود

سازمان دارند.

تخصص مشاوران و مواردي ازايندست نيز ازجمله

اعتماد سازماني زماني پديدار ميشود که کارکنان به

کارهاي در دست اقدام آن سازمان است .محققان حوزه

اين باور برسند که در سازمان فضائلي چون توانايي،

مديريت دانش همچون ون کروگ و همکاران (،)2642

خيرخواهي و صداقت وجود دارد .اين فضايل کارکنان

لينگ لو ( ،)2646آونگ وينتاناخون ( )2644نشان داده

را قادر به پذيرش خطر در ارتباط با اهداف آتي

که نقش مديران سازماني و سبکهاي رهبري آنان

سازمان خواهد کرد (کولويت و همکاران.)2648 ،

تأثيرات چشمگيري بر بهبود مديريت دانش در

اعتماد سازماني را بهعنوان انتظارات مثبتي که افراد بر

سازمانها خواهد گذاشت ،از سوي ديگر برخي

پايه

تجربيات،

محققان نظير مونير و همکاران ( )2644نيز به اين نکته

وابستگيهاي متقابل مختلف اعضاي سازمان دارند

اشاره کردهاند که وجود اعتماد نتايج مناسبي بر موفقيت

تعريف ميکنند (داناييفرد و ديگران.)4877 ،

نقشهاي

سازماني،

مناسبات،

فرآيندهاي دانشمحور سازمان در بر دارد .آنچه در اين
پژوهش محققين به دنبال پاسخ آن هستند شناسايي

رهبري خدمتگزار

ميزان تأثير اعتماد سازماني و مؤلفههاي آن بر بهبود

اگرچه دنهارت و دنهارت ( ،)2666رهبران

مديريت دانش کارکنان با بررسي نقش ميانجي رهبري

خدمتگزار را با «خدمت ،نه هدايت» معرفي کنند؛ بهجز

خدمتگزار هست ،در اين زمينه محققان در تالشاند تا

ون وارت ( )2668و هان و همکاران (،)2646

با مطالعه موردي کارکنان اداره کل بنادر و دريانوردي

بهاصطالح رهبري خدمتگزار در بخش عمومي توجه

استان مازندران (بهعنوان شاهد تجربي) و ارائه

کمي شده است (مياو و همکاران .)2644 ،جالب

راهکارهاي علمي مبتني بر نتايج حاصل از

خواهد بود که ببينيم رهبري خدمتگزار در سازمانهاي

تجزيهوتحليل دادههاي آماري گامي هرچند کوچک در

عامالمنفعه نزديکي و تنيدگي بيشتري نسبت به رهبري

تحقق اهداف دانشي سازماني بردارند.

تحولآفرين در سازمانهاي سودگرا دارد (اشنايدر و
جرج .)2644 ،در دهه اخير سبک رهبري خدمتگزار

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مديريت دانش ،برگزاري دورههاي آموزشي ،استفاده از

مير و همکاران ( )4559اينگونه استدالل دارند که
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نظر بسياري از محققان را به خود جلب کرده است.

خواهد برد و با حمايت زيرساختهاي قوي ،قادر

نظريههاي سنتي رهبري ،مبتني بر مدل سلسله مراتبي

خواهد بود خودش را مديريت کند .ايجاد ،ذخيره-

بودند که قدرت در رأس هرم سازمان وجود داشت و

سازي ،انتقال و کاربرد دانش ميتواند بهبود و توسعه

دستورات را از باال به پايين ديکته ميکرد و پيروان در

يابد و به منبع اصلي سازمان جهت راضي کردن

سطوح پايينتر بهعنوان يک عضو سازماني ملزم به

مشتريان و سازگار شدن با نيروها و فرصتهاي رقيب

پيروي از اين دستورات بودهاند .گذشته از اين ،محيط

بيروني تبديل شود.

کاري در حال تغيير ،محققان زيادي را بر آن داشته که

مديريت دانش را مجموعه اقدامات هوشمند،

تئوريهاي سنتي در زمينه رهبري را مورد بازبيني قرار

کارآمد و اثربخش براي ساماندهي دانش مناسب به

داده و نظريههاي متناسب با اين دوره را عرضه کنند

منظور ثبت ،انتقال و کاربرد آن به افراد مناسب و در

(اسپيرز.)1990 ،

زمان مناسب ،جهت توسعه مزيتهاي رقابتي و بهبود
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مفهوم رهبري خدمتگزار در عصر مدرن محبوبيت

فرآيندهاي کاري تعريف ميکنند (حيدرزاده و

بسيار زيادي به دست آورده ،در حاليکه سبک رهبري

ساالريان .)4854 ،انصاري رناني و قاسمي نامقي

تحولگرا ساليان سال است که مورد استفاده سازمانها

( )4877مديريت دانش را فرآيندي ميدانند که

قرار گرفته است .اين دو مفهوم شايد شباهتهاي

سازمانها بهواسطه آن توانايي تبديل داده به اطالعت و

معدودي باهم دارند ،اما تفاوتهاي عمدهاي باهم

اطالعات به دانش را پيداکرده و همچنين قادر خواهند

داشته که نياز است مجدداً تأثيرات آن بر عملکرد

بود دانش کسبشده را بهگونهاي مؤثر در تصميمهاي

سازماني بررسي شود .بسياري از محققان در حوزه

خود بکار گيرند .از سويي الواني ( )4858معتقد است

رهبري اخالقي و مقايسه آن با ساير مفاهيم رهبري

مديريت دانش شامل تمام فرآيندهاي مرتبط با

نظير رهبري معنوي ،تحولگرا و سبک رهبري قابل

شناسايي ،اشتراک و توليد دانش است .اين امر مستلزم

اعتماد 3کار کردهاند .الب ( )4555در مقالهاش شش

نظامي براي توليد و نگهداري از مخازن دانش است؛

عنصر کليدي را براي سازماني با رهبر خدمتگزار

همچنين ترويج و تسهيل اشتراک دانش و يادگيري

معرفي ميکند :ارزش نهادن به کارکنان ،4توسعه و

سازماني .از ديگر تعاريفي که براي مفهوم مديريت

ارتقاي کارکنان ،8ساخت اجتماع ،0جشنواره اصالت،8

دانش ميتوان اشاره کرد نظر کرمي و پيري ()1377

ايجاد رهبري 7و به اشتراکگذاري رهبري .9رهبري

هست که عقيده دارند مديريت دانش ،فرآيند ايجاد،

خدمتگزار در نتيجهي توسعه عدالت سازماني ،اعتماد

تائيد ،ارائه ،توزيع و کاربرد دانش است .اين پنج عامل

سازماني ،رفتار شهروندي و مشارکت است (پاريش و

در حوزه مديريت دانش در يک سازمان ،زمينهي

پيچي.)2648 ،

آموزش ،بازخورد و آموزش مجدد را فراهم ميآورد
که بهطور معمول براي پديد آوردن ،نگهداري و احياي

مديريت دانش

قابليتهاي سازمان مورد استفاده قرار ميگيرد.

هُلس اَپل در کتاب مرجع کامل مديريت دانش
خود به اين نکته اشاره دارد که يادگيري و دانش دو

رهبري خدمتگزار و مديريت دانش

مورد از شاخصههاي ضروري سازمانهاي آينده در رده

بحث جديد در مباحث مربوط به حوزه اخالق و

جهاني هستند .يادگيري گسترده و مداوم خواهد بود،

فضايل سازماني ،رهبري خدمتگزار است .محققان در

از رابطه ارشاد ،کالس درس و يادگيري از راه دور بهره

تالش هستند تا به بررسي نظريه رهبري جديد بپردازند

تأثير اعتماد سازماني بر بهبود مديريت دانش با توجه نقش واسطهاي رهبري خدمتگزار11 / ...

که آيا اين نوع از رهبري بهطور قابلتوجهي متمايز،

ميسازد .آنچه در اين پژوهش مورد بررسي قرار

حاضر و ارزشمند براي موفقيت سازماني است يا خير؟

خواهد گرفت پاسخ به اين سؤال است که آيا اساسا

(پاريش و پيچي .)2648 ،اندک پژوهشها صورت

اين سبک از رهبري در بهبود فرآيند مديريت دانش

گرفته در حوزه رهبري خدمتگزار در ايران به مبحث

تأثيرگذار است يا خير؟

مديريت دانش و تأثيراتي که اين دو متغير از هم مي-
پذيرند ،توجهي نداشته ،اما نشان دادهاند که اين سبک

رهبري خدمتگزار و اعتماد سازماني

شهروندي سازماني (عزيزنيا و همکاران،)4852 ،

باالي رهبر استوار است .يکي از مفروضههاي اساسي

کارآفريني سازماني (شوقي و همکاران،)4854 ،

اين مدل رهبري اعتماد است .عدم اعتماد وقتي رخ

خالقيت کارکنان (شوقي و همکاران ،)4854 ،جو

ميدهد که رهبران به جاي خدمترساني به پيروان،

سازماني (مسعوديفر و ذبيحي )1394 ،و همچنين

خدمت به خود را دنبال ميکنند .از دست دادن و

کاهش فرسودگي شغلي (نوروزي و ايماني حسنلوئي،

فقدان اعتماد متقابل به يکديگر خالئي را در محيط

 )1394خواهد گذارد .از سويي محققاني چون رباني

سازمان ايجاد ميکند که سازمان را از دستيابي به

( )1394با بررسي تأثير فرهنگ سازماني و رفتار

اهدافش باز ميدارد .در اين ميان ،اعتماد به رهبر نقش

شهروندي سازماني بر مديريت دانش به اين نکته اشاره

تعيينکننده و مهمي را ايفا ميکنند (فاستر .)2666 ،به

دارد که بهبود فرهنگ و رفتار شهروندي سازماني منجر

دليل اهميت راهبردي اعتماد در شکلگيري مفهوم

به ارتقاي سطح مديريت دانش خواهد شد .همچنين

رهبري و نفوذي که بايد در رفتار پيروان داشته باشد،

رضايي و همکاران ( ،)1392مهرآذر و همکاران

رابطه اعتماد با رهبري به يک نقطه چالشي در مباحث

( ،)1392بتيول و همکاران ( )2612و سانگ و چوي

تئوريک تبديل شد .پژوهشها گستردهاي که در

( )2612نيز حاکي از آن است که مديريت دانش نقش

سازمانهاي مختلف و در مورد مديراني از ردههاي

مثبتي بر افزايش خالقيت کارکنان سازمانها خواهد

گوناگون سازماني انجامشده نشاندهنده حساسيتهاي

گذاشت .ضمن اينکه فاضلي و همکاران ( )1391به

ناشي از اين مباحث ،براي پژوهشگران سازماني است

اين نکته اشاره داشتهاند که مديريت دانش کارکنان

(خجسته بوجار.)4877 ،

بخش اتومبيل شرکت سهامي بيمه ايران بهعنوان جامعه

اراتو ( )2668در تز دکتري خود با عنوان «رهبري

هدف آن مقاله سبب کاهش فرسودگي آنان خواهد

اعتماد و انگيزش کارکنان در سازمان بهداشت رواني»

شد .از سوي ديگر محققيني چون چيت ساز و داوند

اشاره دارد که اعتماد به رهبر در کاميابي سازماني سهم

( ،)1394زماني بابگهري و زماني بابگهري ( ،)1392نيز

دارد .اين اعتماد در رضايت شغلي افراد و توانايي رهبر

معتقدند که با تالش مديران سازماني جهت بهبود جو

براي حلوفصل مسائل سازماني مؤثر است .اعتماد بين

سازماني اين امکان مهيا خواهد شد تا مديريت دانش

فردي و بين رهبر-عضو براي عملکرد کارآمد اعضا

کارکنان ارتقا يابد .هريک از مؤلفههاي فوقاالشاره

ضروري است ،زيرا بدون وجود اعتماد بين فردي،

بهعنوان عوامل تأثيرگذار بر روندها و فرآيندهاي

تحقق اهداف سازماني به تأخير ميافتد .در اين زمينه

سازماني به اين نکته اشاره دارند که توجه به آنان

متأسفانه پژوهشها بسيار محدودي در ايران صورت

امکان استقرار مديريت دانش را فراهم آورده و مسير را

گرفته و به نظر ميرسد ،عليرغم وجود چالشهاي

براي توسعه سازماني مبتني بر اهداف تدوينشده مهيا

زياد در مورد سبکهاي رهبري و لزوم وجود اعتماد

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

از رهبري تأثيرات بسيار مناسبي را بر بهبود رفتار

رهبري خدمتگزار مدلي است که بر ارزشهاي
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در سازمانها اين مورد مغفول واقع شد .گذري کوتاه

اعتماد متقابل به طور گستردهاي بهعنوان يکي از

به نتايج يافتههاي مقاله رستگار و هاشمي ( )4854که

مهمترين عوامل موفقيت در سازمانها و شرکتهاي

به مطالعه بر روي جمعي از معلمان شهرستان ممسني و

موفق شناخته ميشود (ولز و همکاران.)2667 ،

استان آذربايجان غربي پرداختهاند ،ميتوان دريافت که
رهبري خدمتگزار بر اعتماد سازماني تأثير مثبتي داشته

پيشينه پژوهشها

و سازمان ميتوانند با انتخاب رهبري خدمتگزار و

تان ( )2640در مقالهاي تحت عنوان چگونه رهبري

پرورش اعتماد سازماني بستر توسعه خالقيت را فراهم

خدمتگزار پرورش به اشتراکگذاري دانش :نقش

کرد.

واسطهاي خدمات عمومي با مطالعه  902نفر از
کارکنان و  458نفر از مديران سازمانهاي دولتي برق،

اعتماد سزماني و مديريت دانش
بسياري از مقاالت محققان در دهه اخير (باتلر،
4555؛ آدلر2664 ،؛ لوين و همکاران2668 ،؛ مک
اويلي و همکاران2668 ،؛ لوين و کراس2664 ،؛
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مراديان و همکاران2660 ،؛ درويش و نيک بخش،
2646؛ هالسته و فيلد2646 ،؛ لي و همکاران )2646 ،بر
اين فرض استوار است که اعتماد در سازمان زمينهساز
انتقال دانش در سازمان خواهد بود (سنکوسکا.)2648 ،
مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال
گذشته به طور فزايندهاي محور مطالعه سازمانها
گرديده است .امروزه اهميت اعتماد در سازمانها
بهخوبي آشکار گرديده است ،چرا که برقراري
ارتباطات و تحقق همکاري ميان افراد نيازمند وجود
اعتماد است .در عصري که روابط بين افراد و گروهها
سستتر شده و بهسرعت در حال تغيير است ،اعتماد
که عمدتاً مبتني بر استنتاجها و تفاسير در مورد انگيزه-
ها ،شخصيت و باطن ديگران است ،موضوع محوري
سازمانها است که رشد و حيات آنها را تضمين مي-
نمايد .اهميت اعتماد به اين دليل است که مديران به
دنبال درک و شناخت چگونگي ايجاد همکاري مؤثر
در سازمانها ميباشند .اعتماد عاملي کليدي است ،زيرا
همکاري را به وجود ميآورد (تيلر .)2663 ،کليد
نگهداري روابط سازماني دروني يا جلوگيري از
شکست آن ،اين است که افراد به همکاري يکديگر
اعتماد و اطمينان کافي داشته باشند .روابط مبتني بر

تلفن ،صنايع آب در کشور ويتنام دريافت که انگيزه
خدمترساني عمومي نقش ميانجي در رابطه بين
رهبري خدمتگزار و به اشتراکگذاري دانش دارد،
ضمن اينکه مسئوليت اجتماعي شرکتها نيز نقش
مثبتي بر رهبري خدمتگزار و اشتراکگذاري دانش
دارد.
تاپ و همکارانش ( )2649در پژوهشي با عنوان
بررسي رهبري تحولگرا ،رضايت شغلي ،تعهد
سازماني و اعتماد سازماني در بيمارستانهاي ترکيه:
خدمتگزاران بخش دولتي در برابر کارکنان بخش
خصوصي با مطالعه  2467نفر از کارکنان بخش
بهداشت اين کشور دريافتند که عليرغم وجود
تفاوتهاي معنيدار در احساس نسبت به سبک رهبري
تحولگرا ،اعتماد سازماني تأثير قابلتوجهي بر روي
تعهد سازماني و مؤلفههاي آن در بين کارکنان بخش-
هاي دولتي و خصوصي دارد .ميااو و همکاران ()2644
درپژوهشي با عنوان رهبري خدمتگزار ،اعتماد و تعهد
سازماني کارکنان بخش دولتي در چين با مطالعه 285
نفر از دريافتند که اعتماد عاطفي 16در مقايسه با اعتماد
شناختي 11مکانيزم بهتري براي تأثيرگذاري بر رهبري
خدمتگزار دارد .عبدالهي ( )4852در پژوهشي با عنوان
تأثير سبک رهبري خدمتگزار بر اعتماد کارکنان در
دانشگاه علوم پزشکي استان ايالم دريافت که بين
بهکارگيري سبک رهبري خدمتگزار و اعتماد کارکنان
رابطهي مثبت و معناداري وجود دارد.

تأثير اعتماد سازماني بر بهبود مديريت دانش با توجه نقش واسطهاي رهبري خدمتگزار13 / ...

چراغي و همکاران ( )1392در پژوهشي با عنوان

 -اعتماد سازماني بر مديريت دانش کارکنان اداره کل

بررسي نقش عوامل درون سازماني بر تقويت

بنادر و دريانوردي استان مازندران تأثير مثبتي دارد.

توانمنديهاي مديريت دانش مطالعه موردي :شرکت

 -رهبري خدمتگزار بر مديريت دانش کارکنان اداره

فوالد خوزستان دريافتند که بين اعتماد در سازمان با

کل بنادر و دريانوردي استان مازندران تأثير مثبتي

ارتقاء توانمنديهاي توليد ،تسهيم و انتقال دانش

دارد.

ارتباط معناداري وجود دارد .ضمن اينکه وجود

 -اعتماد سازماني با ميانجيگري رهبري خدمتگزار بر

رابطهاي معنادار و مثبت بين تشکيل اتاقهاي گفتگو در

مديريت دانش کارکنان اداره کل بنادر و دريانوردي

سازمان و ارتقاء توانمنديهاي توليد ،تسهيم و انتقال

استان مازندران تأثير مثبتي دارد.

دانش نيز تائيد شد .عليپورشيرسوار و همکاران
( )1394در پژوهشي با عنوان بررسي تأثير عوامل

روششناسي پژوهش

رضايتمندي مشتريان و ايجاد وفاداري در آنان و ارائه

نوع روش يک پژوهش توصيفي-پيمايشي هست.

الگوي مناسب دريافتند که عوامل مديريت دانش

جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه کارکنان ستادي

(دانش مشتري ،دانش کارکنان ،دانش بازار) تأثير مثبت

اداره کل بنادر و دريانوردي استان مازندران مستقر در

و معنيداري بر ابعاد مديريت ارتباط با مشتري (اعتماد،

بنادر نوشهر و فريدونکنار ،با حداقل تحصيالت

احساس امنيت ،رضايت) دارند ،ضمن آنکه ابعاد ياد

کارشناسي ارشد که تعداد آنها 98نفر بود .نمونه

شده بر وفاداري نيز تأثير مثبت و معنيداري

دارند.

آماري شامل  87نفر از کارکنان بوده که با روش

رحمان سرشت و همکاران ( )1394در پژوهشي با

نمونهگيري تصادفي ساده متناسب با حجم جامعه

عنوان رابطه تعامل اجتماعي و مديريت دانش

انتخاب شد .ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه استاندارد

موردمطالعه :يک بانک تجاري جمهوري اسالمي ايران

تعديليافته مديريت دانش بر اساس مدل بهات با 37

دريافتند که ميان تعامل اجتماعي و ابعاد آن اعم از

گويه ،مستند به مقاله ايرانزاده و همکارن ( )2613و

اعتماد ،ارتباطات و هماهنگي و استقرار مديريت دانش

کياکجوري و ساالريان ( ،)1393اعتماد سازماني الونن

رابطه معناداري وجود دارد.

و همکاران ( )2667با 49گويه ،مستند به مقاله سليميان
و مهرابي ( )1393و رهبري خدمتگزار تيلور ( )2662با

فرضيههاي پژوهش
مديريت دانش

اعتماد سازماني

کسب دانش
خلق دانش
ثبت دانش

اعتماد جانبي
رهبری خدمتگزار

اعتماد نهادی
اعتماد عمودی

انتقال دانش
بکارگيری دانش

شکل  :4مدل مفهومي پژوهش (محقق ساخته)
با اقتباس از (بهات ( ،)2664الونن و همکاران ( )2667و تيلور ()2662

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

مديريت دانش در افزايش اعتماد ،احساس امنيت و

پژوهش حاضر از حيث هدف کاربردي و از لحاظ
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جدول شماره  :4ضرايب روايي همگراي سازه اصلي ()AVE
رديف

متغير

ضريب

رديف

متغير

ضريب

4

اعتماد به همکار

6/084

0

کسب دانش

6/080

2

اعتماد به مدير

6/970

8

ثبت دانش

6/807

8

اعتماد به سازمان

6/064

7

خلق دانش

6/898

4

اعتماد سازماني

6/942

5

کاربرد دانش

6/808

9

رهبري خدمتگزار

6/947

46

انتقال دانش

6/862

0

مديريت دانش

6/075

24گويه ،مستند به مقاله نادي و قهرماني ( )1396که بر

از آناليز دادهها با توجه به حذف برخي سواالت به

اساس طيف پنجگانه ليکرت با سطح اندازهگيري

شرح جدول شماره  4حاصل شد.

(خيلي زياد ،زياد ،متوسط ،كم و خيلي كم) تدوين شد.

همانطور که جدول شماره  4نشان ميدهد ازآنجاکه

دادههاي آماري پس از جمعآوري كدگذاري شده و

شاخص ( )AVEباالي  6/9حاصل شده اعتبار دروني

مورد تجزيهوتحليل قرار گرفت.

مدل اندازهگيري تائيد ميشود .در پايان نيز جهت
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سنجش تکميلي روايي همگرا و به منظور نمايش تمايز
برازش مدل اندازهگيري

نشانگرهاي يک متيغر پنهان با ساير نشانگرهاي ديگر

روايي ابزار پژوهش

در مدل پژوهش ،اقدام به سنجش روايي واگراي (از

ازآنجاکه پرسشنامههاي مورد استفاده در اين
پژوهش همگي استاندارد بود و قبالً نيز (همانطور که

طريق آزمون فورنل-الرکر) ابزارهاي پژوهش شد که
نتيجه آن به شرح جدول شماره  2قابل مشاهده است.

در صدر به آن اشاره شد) در مقاالت متعدد مورد

در نهايت با تائيد روايي واگرا (تشخيصي) ،تعداد

استفاده قرار گرفته بود ،روايي محتوايي (صوري) ابزار

نهايي گويههاي پرسشنامه اعتماد سازماني به 26

پژوهش توسط چند تن از اساتيد دانشگاهي و

(اعتماد به همکار 4گويه ،اعتماد به مدير 8گويه و

پژوهشگراني كه در اين زمنيه تحقيقات مشابه داشتند،

اعتماد به سازمان 9گويه) ،مديريت دانش به ( 21خلق

تائيد شد .در مرحله بعدي از طريق نرمافزار اسمارت

دانش 3گويه ،ثبت دانش 8گويه ،کاربرد دانش 3گويه،

پي ال اس جهت سنجش سازه اصلي پژوهش ،نسبت

انتقال دانش 0گويه ،کسب دانش 4گويه) و رهبري

به سنجش روايي همگرا ابزارها اقدام شد ،نتايج حاصل

خدمتگزار به 17گويه تقليل يافت.

جدول شماره  :2ماتريس سنجش روايي واگرا (از طريق آزمون فورنل-الرکر)
مديريت دانش

سازه ها

رهبري خدمتگزار

رهبري خدمتگزار

6/846

مديريت دانش

6/786

6/742

اعتماد سازماني

6/786

6/565

اعتماد سازماني

6/840
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پايايي ابزار پژوهش

تعديليافته از اعتبار دروني کافي برخوردار بوده ،بدين

جهت سنجش پايايي ابزار پژوهش نيز از طريق آزمون

معني که پاسخهاي داده شده ناشي از شانس و تصادف

آلفاي کرونباخ و همچنين پايايي ترکيبي استفاده شد.

نبوده ،بلکه به خاطر اثر متغيرهايي بوده که مورد آزمون

جدول شماره  :8ضريب آلفاي کرونباخ و پايايي

قرار گرفته است.

ترکيبي ()CR
متغير

رديف

آزمون فرضيهها

ضريب آلفاي

ضريب پايايي

کرونباخ

ترکيبي

4

اعتماد به همکار

6/769

6/788

2

اعتماد به مدير

6/772

6/567

8

اعتماد به سازمان

6/548

6/582

4

اعتماد سازماني

6/545

6/594

استراپينگ که در جدول 4آمده است ،نشان ميدهد

9

رهبري خدمتگزار

6/772

6/590

ضريب معنيداري (آماره تي) هر سه مسير ميان

0

کسب دانش

6/785

6/752

متغيرهاي رهبري خدمتگزار ،اعتماد سازماني و

8

ثبت دانش

6/524

6/548

7

خلق دانش

6/780

6/564

مديريت دانش به ترتيب ( 7/255 ،4/79و  )84/748از

5

کاربرد دانش

6/749

6/560

46

انتقال دانش

6/549

6/584

44

مديريت دانش

6/588

6/585

بررسي ضريب معني داري مربوط به هر يک از
فرضيهها
خروجي مدل پژوهشي با استفاده از دستور بوت
12

 2/92بيشتر است .اين مطلب حاکي از معنيدار بودن
اعتماد سازماني بر مديريت دانش و تأثير غيرمستقيم
اعتماد سازماني از طريق متغير ميانجي رهبري

جدول  3نشان ميدهند که ميزان ضرايب هر دو
آزمون بيش از  %86هست ،بنابراين پرسشنامههاي

خدمتگزار بر مديريت دانش در سطح اطمينان
55درصد هست.

جدول  :4نتايج تحليل ضريب تي
گويه

ضريب تي

گويه

ضريب تي

گويه

ضريب تي

گويه

ضريب تي

ر.خ 4

46/284

ر.خ 40

8/058

خلق 8

84/660

ا.مدير 8

46/848

ر.خ 2

47/887

ر.خ 48

5/078

کاربرد 4

28/250

ا.مدير 4

40/600

ر.خ 8

87/024

ر.خ 47

5/488

کاربرد 2

86/494

ا.مدير 9

44/476

ر.خ 4

0/006

کسب 4

28/959

کاربرد 8

27/847

ا.مدير 0

46/422

ر.خ 9

5/082

کسب 2

24/067

ثبت 4

44/684

ا.مدير 8

44/984

ر.خ 0

44/880

کسب 8

88/588

ثبت 2

89/747

ا.سازمان 4

8/758

ر.خ 8

44/490

کسب 4

46/265

ثبت 8

42/258

ا.سازمان 2

48/455

ر.خ 7

46/642

انتقال 4

22/495

ثبت 4

80/987

ا.سازمان 8

46/749

ر.خ 5

5/942

انتقال 2

48/474

ثبت 9

89/229

ا.سازمان 4

45/278

ر.خ 46

47/556

انتقال 8

86/086

ا.همکار 4

48/257

ا.سازمان 9

46/768

ر.خ 44

24/546

انتقال 4

22/570

ا.همکار 2

44/779

ا.سازمان 0

45/886

ر.خ 42

44/484

انتقال 9

42/854

ا.همکار 8

44/084

ا.سازمان 8

48/028

ر.خ 48

5/588

انتقال 0

25/828

ا.همکار 4

22/446

ا.سازمان 7

48/850

ر.خ 44

48/670

خلق 4

48/488

ا.مدير 4

4/848

ا.سازمان 5

46/947

ر.خ 49

9/455

خلق 2

25/226

ا.مدير 2

46/764

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تأثير مستقيم رهبري خدمتگزار بر مديريت دانش،
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بررسي ضريب استاندارد شده مسيرهاي مربوط به

نتيجهگيري و پيشنهادها
شکي نيست که استقرار هوشمندانه فرآيندهاي

فرضيهها
بعد از بررسي معنيدار بودن تأثيرات مستقيم و

دانشي در سازمانهاي امروزي بهعنوان يک مزيت

غيرمستقيم ،شدت اين ميزان مورد بررسي قرار

رقابتي بهحساب ميآيد ،از اينروست که توجه بسياري

ميگيرد .نتايج مربوطه در جدول  9آمده است.

از محققان عصر حاضر به اين مهم و عواملي که در
رشد و بهبود مديريت دانش جلب شده است .ازجمله

جدول  :5ضرايب استاندارد و مدل ضرايب عاملي

عواملي که در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته

متغير مالک

متغير پيش بين

ضريب مسير

آماره تي

شد ،بحث اعتماد سازماني و رهبري خدمتگزار بود.

اعتماد سازماني

مديريت دانش

6/069

7/255

آ.آگروال ( )2644در مقاله خود تأکيد دارد که اعتماد

اعتماد سازماني

رهبري خدمتگزار

6/748

84/748

رهبري خدمتگزار

مديريت دانش

6/897

4/794

يک جاده دوطرفه بوده و اين نياز بايد شناسايي شود،

همانطور که در جدول  9مشخص است ،ضريب
سال هفتم /شماره بيستم و دوم /تابستان 5931

استاندارد شده مسير ميان متغير اعتماد سازماني و
مديريت دانش ( )6/069بيانگر اين مطلب است که
اعتماد سازماني به ميزان 06/9درصد از تغييرات متغير
مديريت دانش را بهطور مستقيم تببين ميکند .از سوي
ديگر ضرايب  6/748و  6/897نيز نشان ميدهد که
متغير اعتمادسازماني به طور غيرمستقيم و از طريق
متغير رهبري خدمتگزار ،به ميزان 86/8درصد بر متغير
مديريت دانش تأثير دارد .ضمن اينکه رهبري
خدمتگزار نيز قادر به تبيين 89/7درصد از تغييرات
مديريت دانش نيز ميباشد.
در گام بعدي و به منظور تعيين اثر غيرمستقيم از
طريق متغير ميانجي از آمارهاي به نام وف 13استفاده -
ميشود که مقداري بين  6الي  4بوده و هرچه اين
مقدار به عدد  4نزديک تر باشد ،نشان از قويتر بودن
تاثير متغير ميانجي در مدل پژوهش دارد .بر اساس
محاسبه آماره وَف ،نتايج اين پژوهش نشان ميدهد که
 146/567از اثر کل اعتماد سازماني بر بهبود مديريت
دانش از طريق غيرمستقيم توسط متغير ميانجي رهبري
خدمتگزار تببين ميشود.

چرا که زماني که کارکنان به مديريت اعتماد کنند ،آنها
به اين باور ميرسند که آنها ميتوانند به محافظت از
خود و کار به نفع خود اميدوار باشند ،حتي اگر در
واقعيت اين اتفاق رخ ندهد .هنگاميکه کارکنان به
سازمان اعتماد ميکنند ،احساس امنيت رواني بيشتري
حادث ميشود و کارکنان از صرف انرژي خود در کار
احساس بيميلي نميکنند.
محققين در اين پژوهش با مطالعه بخشي از جامعه
تحصيلکرده يکي از ادارات کل زيرمجموعه سازمان
بنادر و دريانوردي دريافتند اعتماد سازماني تأثير مثبتي
بر توسعه مديريت دانش دارد .چرا که ماداميکه روابط
ميان کارکنان ،کارکنان با مديران خود و همچنين
کارکنان با سازمان داراي پايههايي از اعتماد نباشد،
امکان حصول به نتايج موردنظر نخواهد بود .از آنجا
اينکه بخش درخور توجهي از بحث مديريت دانش
مربوط به انتقال و کاربرد دانشهاي ضمني کارکنان
است تا احساس امنيت خاطر در کارکنان فراهم نشود،
اين مورد با شکست روبرو خواهد شد .هالسته و فيلد
( )2646در اين زمينه با مطالعه کارکنان و مديران يکي
از سازمانهاي جهاني و بررسي دو نوع اعتماد ميان
فردي (يکي ناشي از نگراني و ترس از يکديگر و
ديگري ناشي از قابليت و صالحيت اعتماد کردن به
کارکنان) دريافت که اعتماد تاثير بسيار مطلوبي بر
انتقال و بکارگيري دانش موجود سازمان دارد .از سويي

تأثير اعتماد سازماني بر بهبود مديريت دانش با توجه نقش واسطهاي رهبري خدمتگزار16 / ...

مراديان و همکاران ( )2660نيز به اين نکته اشاره دارند

در جهت ايجاد روابط صميمي و توسعه محيط دوستانه

که شرکتها با شناسايي موانع اعتماد ،با استفاده از

آگاهانه در جهت رشد و توسعه کارکنان خود تالش

آزمون کارکنان ميتوانند در به اشتراک گذاري دانش

نمايند ،امکان بهبود فرآيندهاي مديريت دانشي

موفق عمل نمايند .اين يافته با يافتههاي چراغي و

بهمراتب بيشتر خواهد بود .ازاينرو پيشنهاد ميشود

همکاران ( ،)1392مراديان و همکاران ()2660؛

ضمن تغيير نگاه از باال به کارکنان و فراتر از ديگران

درويش و نيک بخش ()2646؛ هالسته و فيلد ()2646؛

ديدن خود نسبت به آنان و اتخاذ رويکرد فروتنانه و

لي و همکاران )2646( ،همخواني دارد.

با تواضع ،جهت بهبود حس مسئوليتپذيري کارکنان

لذا پيشنهاد ميشود جهت بهبود اعتماد سازماني در

در سازمان ،ضمن حذف برخي از کنترلهاي بيمورد،

سازمان پيشنهاد ميشود با تالش براي شناسايي

به آنها در جهت انجام امور محوله اجازه تصميمگيري

راهکارهايي که منتج به ارائه يک حس مشترک مالکيت

دهند .از طريق برگزاري جلسات صميمانه متعدد با

در اهداف ،آرمانها و مأموريتهاي سازمان گردد؛

رسيدن به يک ديدگاه مشترک در کارکنان ،با ايجاد

تشويق همه جانبهاي براي ارتقاي وضعيت موجود از

شرايط مطلوب اين احساس در آنان القا شود که

طريق اشتراکگذاري دانش صورت پذيرد .از اين طريق

فعاليتها ،امور درون و برونسازماني و عملکردشان

کارکنان سازمان را جزيي از سرنوشت خود دانسته و

براي ارتقاي جايگاه سازمان داراي اهميت است.

هست ،در انتقال دانش ضمني خود نيز رغبت بيشتر

رهبري خدمتگزار بهطور مستقيم بر مديريت دانش

نشان خواهند داد .تالش براي احساس عدالت در

تأثيرگذار بوده و همچنين تأثير غيرمستقيم اعتماد

سازمان نيز ازجمله مواردي ست که مورد تأکيد

سازماني بر مديريت دانش سازماني تائيد گرديد .اعتماد

بسياري از محققين است ،کارکناني که احساس عدالت

سازماني بهعنوان يک پارامتر مهم براي مديريت دانش

بيشتري در سازمان دارند ،اعتماد بيشتري به فرآيندهاي

محسوب ميشود چرا که اعتماد شرط اساسي براي

سازماني منجمله مديريت دانش داشته و ازاينرو

انتقال دانش محسوب ميشود .اگر جو اعتماد سازماني،

همکاري مناسبتري جهت استقرار بهتر ،ارتقا ،توسعه

مناسب و مطلوب نباشد ابعاد مديريت دانش محقق

آنها خواهند داشت.

نشده و کارکنان از ابراز نظر و دانش خود امتناع

همچنين نتايج اين پژوهش نشان داد که رهبري

خواهند کرد .يکي از مباحث مهم در اعتماد سازماني،

خدمتگزار نيز بر توسعه مديريت دانش تأثير مثبتي دارد

اعتماد به رهبر است که خود منجر به بهبود عملکرد و

که با يافتههاي لي و همکاران ( ،)2646تان ()2640

سالمت سازماني ميگردد .از سوي ديگر با لحاظ کردن

مشابه بود .لي و همکارانش ( )2646پيشنهاد ميکنند

رهبري خدمتگزار در حيطه مباحث اخالقي سازمان

که مديران با بهبود سبک رهبري خود به خدمتگزاري،

ميتوان اين انتظار را داشت که اگر جو رهبري

با اموري چون اعطاي مسئوليتهايي به همه اعضاي

خدمتگزار در سازمان بيشتر باشد ،رفتارهاي شهروندي

تيمهاي کاري در زمينههايي که متخصص هستند يا

نيز بيشتر محقق شده که اين نيز به نوبه خود در بهبود

دعوت از اعضاي تيم در جلسات تصميمگيري ،امکان

وضعيت دانشي سازمان بهعنوان بخشي از عملکرد

رشد کارکنان و در نتيجه انتقال دانش را فراهم

سازماني تأثيرگذار خواهد بود .آنچه در اين پژوهش

ميسازد .يافتههاي اين پژوهش نيز نشان ميدهد

مورد تائيد قرار گرفت اين بود که رهبري خدمتگزار

درصورتيکه مديران ،مسئولين و تصميم گيران سازماني

بهعنوان يک عنصر ميانجي بين اعتماد سازماني و

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

در فضايي که حاصل از نگاه به تحقق اهداف سازماني

در پايان نيز نتايج نشان ميدهد اعتماد سازماني و
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مديريت دانش عمل کرده و مديران سازماني با
الگوگيري از اين سبک رهبري ميتوانند در ارتقاي
.مديريت دانش سازماني موفقتر عمل کنند
تقدير و تشکر
در پايان از کليه کارکنان فهيم اداره کل بنادر و
دريانوردي استان مازندران به جهت همکاري بيمثال
خود و از سازمان بنادر و دريانوردي که با حمايتهاي
مادي و معنوي خود در ارتقاي دانشي سازمان همواره
.نقش بيبديلي را داشته تقدير و تشکر مينماييم
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