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چکیده
هدف پژوهش :هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر گرایش کارکنان سازمان به سرپرستی بر گرایش به هدف ،گرایش به هدف
بر مدیریت دانش و مدیریت دانش بر توسعه شایستگی می باشد .با استفاده از متغیر های گرایش به سرپرستی به عنوان متغیر
مستقل ،گرایش به هدف و مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی و توسعه شایستگی به عنوان متغیر وابسته مدل تحقیق شکل
گرفته است .
روش پژوهش :روش تحقیق حاضر ،از نظر هدف ،کاربردی بوده و بر حسب روش تحقیقی توصیفی است که با بکارگیری ابزار
پرسشنامه و روش پیمایشی دادههای مورد نیاز جمعآوری شده است .جامعه آماری این پژوهش ،کارکنان شرکت سایپا خودرو
می باشد و از روش نمونه گیری به روش تصادفی ساده استفاده گردیده و تعداد  500نمونه قابل قبول جمعآوری گردید .تجزیه
و تحلیل دادهها با استفاده ازنرم افزار  smart pls 3انجام شده است.
یافته های پژوهش :نتایج پژوهش نشان می دهد که گرایش به سرپرستی بر گرایش به هدف تاثیر مثبت ومعنا دار دارد.
همچنین گرایش به هدف بر مدیریت دانش و مدیریت دانش بر توسعه شایستگی نیز تاثیر مثبت و معنادار دارد .نتایج فرضیات
میانجی پژوهش نیز بیانگر این مطلب است که گرایش به سرپرستی بر مدیریت دانش و گرایش به هدف نیز بر توسعه
شایستگی تاثیر مثبت و معنا دارد.
واژههای کلیدی :توسعه شایستگی ،گرایش به هدف ،مدیریت دانش ،گرایش به سرپرستی
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مقدمه
امر وزه ،رقابت شدید و تغییرات فناوری ،فشار رورافزونی در سازمان ها و شیوه های متنوع آنها در افزایش بهره وری نیروی
انسانی شان وارد می سازد .اکنون از نیروی کار سازمان ها ،انتظار می رود ،تاثیر بیشتری در تولیدات و خدماتی که ارائه می
دهند داشته باشند این درست همان چیزی است که موجب شده در محیط رقابتی امروز ،اهمیت یابد.
پذیرش و گسترش سریع رویکرد توسعه شایستگی و شایستگی محوری و به کار گیری آن در برنامه های توسعه کارکنان بیش
از هرچیز ،نتیجه مزایا و فوائدی است که در این رویکرد نهفته است .توسعه شایستگی مزایای متنوعی می تواند برای مدیران و
سازمان ها در سطوح مختلف داشته باشد و سازمان ها نیز دالیل گوناگونی نظیر انتقال رفتار های ارزشمند و فرهنگ سازمانی،
عملکرد موثربرای همه کارکنان ،تاکید ظرفیت های افراد(به جای شغل آنها) به عنوان شیوه هایی جهت کسب مزیت رقابتی،
تقویت رفتاری های تیمی و متقابل از توسعه شایستگی استفاده می کنند .می توان گفت شایستگی تصویری از یک انسان
رشد یافته را نشان می دهد که برای انجام یک شغل ،آمادگی های الزم و کافی را از هر جهت داشته باشند .در حقیقت
شایستگی نوعی نگرش سیستمی به کارکنان دارد که همه آن صفات ،ویژگی ها ،مهارت ها و نگرش ها در ارتباط با اثر بخشی
در انجام وظایف و مسئولیت ها آشکار می شود .به این ترتیب شایستگی ها را می توان ابعاد رفتاری تلقی کرد که روی عملکرد
شغلی تاثیر دارد(عریضی  .)5331عوامل ی که در این پژوهش انتظار می رود بر توسعه شایستگی های کارکنان تاثیر بگذارد سه
عامل مهم گرایش کارکنان به سرپرستی ،گرایش کارکنان به هدف و مدیریت دانش می باشد .گرایش کارکنان به سرپرستی
خود با سه فاکتور مهم بررسی خواهد شد.
نتیجه نهایی در متغیر گرایش به سرپرستی عمدتا تاکید بر دستیابی به نتایج پایانی کار و ارائه بازخور های مناسب ،مطابق با
نتایج به دست آمده دارد(کوهلی و همکاران 5.)5993 ،سرپرستانی که نتایج نهایی کار برای آنان اهمیت دارد با به کار بردن
روش های پیشرفت نگران نیستند آنها به زیر دستان خود برای اتخاذ هر نوع استراتژی و روش های راحت برای کسب نتیجه
نهایی یاری می دهند(اولیور و ارین.2)5991 ،
سرپرستان فعالیت گرا بیشتر در ارتباط با فعالیت های روزمره کارکنان هستند آنها فقط در مورد پایان کار نگران نیستند ،آنها
بیشتر عالقه مند به کشف راه و روش های رسیدن به هدف می باشند (کوهلی و همکاران  .)5993این گونه سرپرستان فعالیت
های کارکنانشان را دنبال می کنند و نظارت نزدیک خود را به منظور اطمینان از نحوه فعالیت کارکنان و انجام وظایفشان را
حفظ می کنند(مرچانت. 3)5931 ،
سرپرستان قابلیت گرا افزایش مهارت و توانایی کارکنان خود را به منظور افزایش کیفیت خروجی کارمند در اولویت قرار می
دهند .آنها بیشتر شبیه مربی برای کارکنان خود هستند این گونه سرپرستان به پیشرفت کارکنان بر اساس قابلیت و توانایی
آنها نظارت می کنند(کوهلی و همکاران.)5993 ،
عامل گرایش کارکنان به هدف که این عامل نیز با دو معیار مهم عملکرد و یادگیری سنحیده می شوند .سرپرستان هدف گرا
اطالعات مربوط به یادگیری را به طور مستقیم به کارکنان سازمان ارائه نمی دهند.آنها به کارکنانشان جهت بررسی عملکرد
خوب یا بدشان فشار وارد می کنند .آمس و همکاران.1)5931 ،افراد عملکرد گرا تمایل دارند قابلیت های خود را به شکل
عملکرد به صورت تالش برای رسیدن به اهدافشان نشان دهن(کیم و لی .1)2053 ،سرپرستان هدف گرا نه تنها در مورد توسعه
دانش و مهارت کارکنانشان نگران هستند بلکه با دستیابی به دانش آن را به دیگر کارکنان اهدا می کنند .وقتی کارکنان سطح
Kohli et al
Oliver and Erin
Merchant
Ames et al
Kim and Lee
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باالیی از توانایی و مهارت هایشان را نشان می دهند تمایل به انتقال دانش کسب شده به دیگر همکاران جهت کسب بهره وری
دارند (بک و همکاران.1)2001 ،
عامل دیگر موثر بر توسعه شایستگی در سازمان مدیریت دانش می باشد .در سال های اخیر مدیریت دانش این گونه تعریف
شده است؛ رسیدن به اهداف سازمانی از طریق ایجاد انگیزه در کارگران دانش و ایجاد تسهیالت برای آنها با توجه به استراتژی
شرکت است تا توانایی آنها برای تفسیر داده ها و اطالعات (با استفاده از نتایج موجود اطالعات ،تجربه ،مهارت ها ،فرهنگ،
شخصیت ،خصوصیات فردی ،احساسات و غیره) از طریق معنا بخشی به داده ها و اطالعات افزوده شود( مادهوم و گروور،
.1)5999
دراکر در سال  5991به این نکته اشاره کرده است که دانش یک منبع اقتصادی حیاتی برای دستیابی به مزیت رقابتی در
سازمان است .در واقع دانش مهمترین منبع برای کسب حداقل تضمین رشد پایدار یک شرکت است و مهمتر از عوامل سنتی
مثل زمین ،سرمایه و نیروی کار می باشد که توسط گاسمن در سال  2001برجسته تر شد .با توجه به گفته های چاوال و
جوشی  2050مدیریت دانش شامل شناسایی و تجزیه و تحلیل دانش مورد نیاز و در دسترس و همچنین برنامه ریزی و کنترل
اقدامات برای توسعه بیشتر دارایی های دانش برای تحقق اهداف شرکت می باشد .بیشتر محققان گذشته و حال مدیریت
دانش را به رسمیت شناخته اند و اهمیت استفاده از دانش را به عنوان یک منبع اصلی برای توسعه شایستگی های اصلی ،بهبود
عملکرد اذعان داشته اند (چاوالو جوشی.3)2050 ،
با توجه به اهمیت هر یک از عوامل ذکر شده و اهمیتی که هر یک از این عوامل می توانند در توسعه شایستگی در سازمان ایفا
کنند پرسش اصلی پژوهش به این صورت عنوان می شود .گرایش کارکنان سازمان به سرپرستی و گرایش به هدف چه تاثیری
بر مدیریت دانش و مدیریت دانش چه تاثیری بر توسعه شایستگی کارکنان در سازمان دارد؟

مبانی نظری و پیشینه پژوهش
شایستگی مجموعه ای از دانش ،مهارت ها و توانایی ها ،در یک شغل خاص می باشد که به شخص اجازه می دهد که به
موفقیت در انجام وظایف دست یابد .همانطور که مشاهده می شود این تعریف مولفه توانایی را نیز به مولفه شایستگی افزوده
است .شایستگی عموماً به عنوان مجموعه رفتارها یا فعالیت های مرتبط ،انواع دانش ،مهارت ها و انگیزه است که پیش نیاز
رفتاری ،فنی انگیزشی برای عملکرد موفقیت آمیز در یک نقش یا شغل مشخص است(هانستین  .)2000ابتدایی ترین تعریف از
مدیریت دانش عبارت است از :یافتن راهی جهت خلق ،شناسایی ،شکار و توزیع دانش سازمانی به افراد نیازمند (مهوش
عبدالکریمی .) 5332 ،داون پورت مدیریت دانش را به عنوان جمع آوری ،توزیع و استفاده کارا از منابع دانش تعریف کرده
اند(داون پورت  .9)5993از نظر روبرت لوکان ،مدیریت دانش عبارت است از استفاده از اطالعات برای دست یابی به واقعیت
کسب و کار .مدیریت دانش فعالیت سازمانی بوده که هدف آن ایجاد محیط اجتماعی و زیر بنایی فنی است که بتوان در این
محیط دانش تولید کرد ،به آن دسترسی داشت و دیگران را در آن سهیم ساخت (محمود غنی زاده.)5331 ،
هدف نتیجه پایانی است که کوشش های افراد را به سمت خود هدایت می کند (الری .)5991 ،این تعریف نتیجه یا پایان یک
واقعیت است که کوشش هایش را برای کسب آن به کار می برد .به طور کلی در این پژوهش برای تمایل کارکنان به هدف دو
عنصر یاگیری و عملکرد در نظر گرفته شده است که شالوده اصلی گرایش کارکنان به هدف را تشکیل می دهد.
Bock et al
Madhavm & Grover
Chavla and Fusion
Dowen port
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سرپرستی عبارت است از هنر یا علم نفوذ در اشخاص به طوریکه با میل و خواسته خود در جهت حصول به هدف های تعیین
شده گام بر میدارد یا عبارتست از توانایی ایجاد حالتی در کارکنان که با اعتماد به نفس و عالقه مندی انجام وظیفه
نمایند(محمد تقی ایمانی  .)5331در این فصل گرایش کارکنان به سرپرستی تحت سه عنوان نتیجه نهایی کار ،فعالیت
کارکنان و قابلیت و توانایی کارکنان سنجیده می شود.
علی احسانی و اصغر مشبکی پژوهشی با عنوان شناسایی شایستگی های کلیدی برای اجرای اثر بخشی مدیریت دانش در
بیمارستان ها با رویکرد معادالت ساختاری در سال  5391انجام دادند .تتایج تحلیل داده ها بیانگر این مطلب است که هر چهار
فاکتور شایستگی فرایندی ،شایستگی ساختاری فرهنگی ،شایستگی تکنولوژی به همراه شایستگی مدیریتی در سطح معنا داری
 0/005در اجرای اثر بخش مدیریت دانش موثرند که نقش شایستگی مدیر تعدیل کننده است .در میان شاخص ها نیز وجود
اهداف شفاف در شروع پروژه های مدیریت دانش ،زیر ساخت های فناوری اطالعات در دسترس ،به کارگیری تیم مخصوص
پیاده سازی مدیریت دانش و شرکت و حمایت مدیر ارشد بیشترین تاثیر را دارند.
محمد رضا پور عابدی و همکاران ( )5391در پژوهشی با عنوان طراحی مدل شایستگی چند بعدی مدیران و کارکنان بهبررسی توسعه مدل شایستگی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تدوین شده پرداختند .برای این منظور به شیوه ای
ترکیبی ،شایستگی اولیه از منابع مختلف جم ع آوری شده و با اخذ نظرات و میتنی بر روش کمی نمونه گیری از کارشناسان و
مدیران سازمان در قالب پرسشنامه و اولویت بندی گردیده است.مبتنی بر این فرایند ،چهارچوب توسعه شایستگی در سازمان
مشتمل بر  10گروه شایستگی مختلف است که در چهار الیه ،شایستگی های پایه ،شایستگی های مدیریتی ،شایستگی های
عمومی ،و شایستگی های تخصصی سازمان تنظیم شده است.
بهروز قلیچ لی و مهدی اسدی قراباغی( ) 5391به بررسی تاثیر نیت و شایستگی های تسهیم دانش بر عملکرد شغلی مدیران وسازمان های پروژه محور(مطالعه موردی :شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی) پرداختند .داده های مربوط به این پژوهش
به وسیله پرسشنامه هایی که  10نفر از مدیران و مهندسان ارشد حوزه های کاری پروژهش به آن پاسخ داده اند ،جمع آوری
شده است  .برای بررسی و ارزیابی فرضیه های پژوهش از روشهای تخمین آماری و تحلیل مسیر استفاده شده است .یافته های
پژوهش ،تأثیر مثبت و معناداری را بین نیت تسهیم دانش به طور غیرمستقیم و از طریق شایستگیهای تسهیم دانش در
عملکرد فردی مدیران نشان می دهد.
اسکیب شمیم و همکاران )2051( 50در مقاله ای با عنوان گرایش به سرپرستی ،هدف و مدیریت دانش در میان کارمندان خطمقدم هتل به بررسی ابعاد گرایش سرپرستان به نظارت ،فعالیت و قابلیت های کارکنان و همچنین بررسی ابعاد گرایش
سرپرستان به هدف که شامل عملکرد و یادگیری است می پردازد و در نهایت تاثیر هر یک از این متغیر ها را بر مدیریت دانش
میسنجند .نتایج مطالعات نشان می دهند که با وجود تاثیر متغیر میانجی بر روابط بین گرایش بر نظارت و مدیریت دانش
ناچیز است و تاثیر مستقیم آن مثبت می باشد.
لیدا هرناند و همکاران( .55)2051در پژوهشی با عنوان درک نقش مدرس بر داشجویان در مدیریت آموزش و پرورش(دستیابی به دانش و توسعه شایستگی) به بررسی تاثیر نقش مدرس در کسب دانش و توسعه شایستگی در دانشجویان
کارشناسی ارشد مدیریت پرداختند .نتایج نشان دادند که توانایی درک شده استاد برای ایجاد یک رابطه خوب با دانشجو و
همچنین مناسب بودن روش های تدریس در توسعه شایستگی تاثیر گذار است.
کوچکران( 52)2009در مورد مطالعه خود به بررسی توسعه شایستگی در دانشگاه ایالت اوهایو :توسعه یک مدل شایستگیبرای بسط و گسترش سازمان در قرن  25انجام داده است اشاره کرد که در تحقیق خود چهارده مولفه از شایستگی های
Saqib Shamim, Shuang Cang, Hongnian Yu
Lidia Hernandez et al
Cochran GR
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محوری شناسایی کرد که عبارتند از:ارتباطات ،یادگیری مستمر ،عرضه خدمات به مشتری ،تنوع انعطاف پذیری و تغییر ،رابطه
بین فردی ،توسعه دانش ،تخصص گرایی ،مدیریت منابع ،کارگروهی و رهبری ،کاربرد فناوری و سازگاری با آن ،تفکر و حل
مسِله  ،درک و فهم و دیگران و جوامع و خود فرمانی.
اسپند الو( 53)2001در پژوهشی با عنوان شایستگی های ال زم برای رهبری کارآمد در آموزش عالی با هدف بررسی نقشروسای دانشگاه و شایستگی های آنان برای رهبری در آموزش عالی به این نتیجه رسیدند که بیشترین و رایج ترین شایستگی
ها عبارتند از:تجربه ،مهارت فردی و جنبه های انسانی ،مانند مذاکره ،تفویض ،اختیار ،انگیزش ،مربی گری ،نظارت و کنترل،
ساخت تیم و ارتباطات .
51
 آنی ماتئی و لوسیا ماتئی ( )2001در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر نتایج عملکرد کارکنان بر عملکرد آتی آنها و برمعیارهای شایستگی به ابعاد شایسته ساالری مرتبط با ارزیابی عملکرد در بخش عمومی تأکید دارند .آنها مدل مفهومی
پژوهش خود را به صورت تأثیر نتایج بر عملکرد و تأثیر نتایج بر شایستگی طراحی کرده اند .مدل مفهومی پژوهش حاضر
مبتنی بر تأثیر ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از عوامل درون سازمانی تحقق شایسته ساالری است که در کنار سایر عوامل
درون سازمانی می تواند بر شایسته ساالری تأثیر بگذارد.
دراگاندیس و منتاس(51)2001در پژوهشی که با عنوان مدیریت مبتنی بر شایستگی :چهارچوبی از سیستم ها و رویکرد ها بهبررسی مفاهیم کلیدی مدیریت شایستگی پرداخته است نتایج نشان می دهد که زمینه های استاندارد از جمله الگوهای
شایستگی ،فناوری ها در حال ایفای یک نقش مهم برای تکامل سیستم های مدیریت مبتنی بر شایستگی هستند.

فرضیات پژوهش
فرضیات اصلی پژوهش
فرضیه( :)5گرایش به سرپرستی تاثیر مثبت ومعنا دار بر گرایش کارکنان به هدف دارد.
فرضیه ( :)2گرایش کارکنان به هدف تاثیر مثبت ومعنا دار بر مدیریت دانش دارد.
فرضیه ( :)3مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنا دار بر توسعه شایستگی در سازمان دارد
فرضیات فرعی پژوهش
فرضیه( )1گرایش به سرپرستی از طریق گرایش به هدف بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنا دارد.
فرضیه ( )1گرایش به هدف از طریق مدیریت دانش بر توسعه شایستگی تاثیر مثبت ومعنا دار دارد.

Spendlove, M.
Matei, Ani and Matei, Lucica
Dragandis, F. &Mentaz, G
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توسعه شایستگی

گرایش به هدف

مدیریت دانش

گرایش به سرپرستی

شکل  -9مدل مفهومی پژوهش

طرح تحقیق
روش تحقیق در این مقاله پیمایشی از نوع کتابخانه ای می باشد که درآن از مطالب کتاب ها مقاالت و سایت های مختلف
اینترنتی استفاده شده است از آنجا که موضوع مورد تحقیق در حوزه علوم انسانی طبقه بندی می شود و در رشته مدیریت نیز
در زمره تحقیقات مدیریت بازرگانی و بازارایابی جای می گیرد به همین جهت از روش پرسشنامه ای برای جمع آوری داده ها
استفاده شده است پرسشنامه مزبور شامل  23سوال می باشد که برای اندازه گیری متغیر های پژوهش مورد استفاده قرار
گرفته است .همه سواالت بر اساس طیف  1گزینه ای لیکرت تنظیم شده .جامعه آماری این پژوهش(کارکنان شرکت سایپا) می
باشد که با توجه به روش تعیین حجم نمونه از طریق تعیین حجم نمونه از روش  PLSطبق نظر بارکالی و همکاران تعداد500
پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده در میان جامعه آماری مورد نظر توزیع شد.پس از استخراج داده های
آماری از پرسشنامه ها توسط روش تحلیل معادالت ساختاری و با استفاده از نرم افزار  smart PLS 3تحلیل آماری پژوهش
انجام شد.

یافته های پژوهش
در این پژوهش به بررسی و آزمون فرضیه های مطرح شده به دو حالت میپردازیم یک حالت بررسی مدل به صورت کلی با
درنظر گرفتن تاثیر متغیر میانجی و یک حالت با درنظر گرفتن تاثیر متغیر میانجی از طریق مدل تحلیل مسیر می پردازیم .بعد
از بیان مدل و جمع آوری داده ها ،تخمین مدل با مجموعه ای از روابط شناخته شده بین متغیرهای اندازه گیری شده شروع
می شود  .مدلهای مسیر به عنوان توسعه منطقی مدل های رگرسیونی چندگانه است .هرچند تحلیل مسیر نیز مدل هایی با
متغیرهای مشاهده شده چندگانه را شامل می شود اما در آن امکان وجود هر تعداد متغیر مستقل و وابسته وجود دارد .در
خروجی نمودار معناداری کلیه ضرایب و پارامترهای مدل مورد آزمون قرار می گیرد .مقدار ضریب مسیر می تواند از  5تا -5
باشد .در تحلیل ضرایب مسیر باید گفت که اگر مقدار ضریب مسیر بین متغیر مکنون مستقل و متغیر مکنون وابسته مثبت
باشد نتیجه می گیریم که با افزایش متغیر مستقل شاهد افزایش در متغیر وابسته خواهیم بود و بالعکس اگر مقدار ضریب مسیر
بین متغیر مکنون مستقل و متغیر مکنون وابسته منفی باشد نتیجه می گیریم که با افزایش متغیر مستقل شاهد کاهش در
متغیر وابسته خواهیم بود .برای آزمون تایید یا رد فرضیات ،اعداد معناداری باید از  /91بیشتر باشد نتایج مدل تحلیل مسیر و
معناداری ضرایب مسیر و ضرایب  Tدر شکل 2و 3آمده است.
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آزمون ضرایب مسیر با در نظر گرفتن متغیر میانجی

شکل  -2آزمون ضرایب مسیر در حالت کلی

در این آزمون تاثیر تمامی متغیر های مستقل بر متغیر های وابسته مثبت می باشد.

آزمون ضرایب  tمدل در حالت کلی
مقدار آماره تی در واقع مالک اصلی تایید یا رد فرضیات است.اگر این مقدار آمار به ترتیب از  5/91 ، 5/11و  2/13بیشتر باشد
نتیجه می گیریم که آن فرضیه در سطوح  91 ،90و  99درصد تایید می شود .طبق آزمون تایید یا رد فرضیات تاثیر کلیه
فرضیات اصلی پژوهش تایید شده است.

شکل  -3آزمون ضرایب  Tمدل در حالت کلی
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آزمون مدل تحقیق بدون متغیر های واسطه(میانجی)
آزمون ضرایب مسیر و ضرایب  Tبرای فرضیات فرعی پژوهش) آزمون سوبل(
برای آزمودن تاثیر یک متغیر میانجی  ،یک آزمون پرکاربرد بنام آزمون سوبل وجود داردکه برای معناداری تاثیر میانجی یک
متغیر در رابطه میان دو متغیر دیگر بکار می رود .در آزمون سوبل  ،یک مقدار  Z-valueاز طریق فرمول زیر بدست می آید
که در صورت بیشتر شدن این مقدار از  5٫91می توان در سطح  91درصد معنادار بودن تاثیر میانجی یک متغیر را تایید نمود.

 :aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 :bمقدار ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 :خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی
 :خطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته
 فرضیه میانجی  :9گرایش به سرپرستی از طریق گرایش به هدف بر مدیریت دانش تاثیر گذار است.
این فرضیه به بررسی نقش میانجی گری گرایش به هدف بین متغیر مستقل (گرایش به سرپرستی) و وابسته(مدیریت دانش)
تحقیق پرداخته است.

نمودار  -4ضریب مسیر و بارعاملی فرضیه 9
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نمودار  :5نتایج آزمون تی فرضیه 9

جدول  -9نتایج یافته های آزمون سوبل
متغیر مستقل

متغیر وابسته

T

Β

مقدار آماره سوبل

گرایش به سرپرستی گرایش به هدف

0/123

0/129

53/339

0/039

0/0051

مدیریت دانش

0/102

0/192

9/013

0/011

0/0019

گرایش به هدف

3/15

با توجه به اینکه مقدار آماره سوبل ( )Sobelبرابر با  3515و از قدر مطلق  5591بیشتر محاسبه شده است ،میتوان در سطح
اطمینان  91درصد تاثیر میانجی گری گرایش به هدف را در رابطه بین گرایش به سرپرستی بر مدیریت دانش را تایید کرد.
 فرضیه میانجی  :2گرایش به هدف از طریق مدیریت دانش بر توسعه شایستگی تاثیر گذار است.
این فرضیه به بررسی نقش میانجیگری مدیریت دانش بین متغیر مستقل (گرایش به هدف) و وابسته(توسعه شایستگی)
تحقیق پرداخته است.
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نمودار  -6ضریب مسیر و بارعاملی فرضیه 2

نمودار -7نتایج آزمون تی فرضیه 2

جدول  -2نتایج یافته های آزمون سوبل
متغیر مستقل

متغیر وابسته

Β

T

مقدار آماره سوبل

گرایش به هدف

مدیریت دانش

0/311

0/115

31/91

0/021

0/000111

مدیریت دانش

توسعه شایستگی

0/11

0/202

2/11

0/53

0/0321

2/10

با توجه به اینکه مقدار آماره سوبل ( )Sobelبرابر با  2/10و از قدر مطلق  5/91بیشتر محاسبه شده است ،میتوان در سطح
اطمینان  91درصد تاثیر میانجی گری مدیریت دانش را در رابطه بین گرایش به هدف بر توسعه شایستگی را تایید کرد.

551

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،6آبان 9317

آزمون بار عاملی سازه ها
قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بهوسیله بار عاملی نشان داده میشود و بیانگر این مسئله است که
چقدر سواالت متغیر خود را می سنجد بار عاملی مقداری بین صفر و یک است .اگر بار عاملی کمتر از  0/3باشد رابطه ضعیف
در نظر گرفتهشده و از آن صرفنظر میشود .بار عاملی بین  0/3تا  0/1قابل قبول است و اگر بزرگتر از  0/1باشد خیلی مطلوب
است .در این پژوهش اعداد به دست آمده در شکل  3بیانگر قابل قبول بودن بار عاملی سازه ها می باشد.

آزمون روایی و پایایی پرسشنامه
آزمون روایی
طبق تعریف ،روایی سازه ،اعتبار سازه ابزار اندازه گیری است که نشان می دهد ابزار مورد نظر تا چه میزان می تواند اندازه یک
سازه و یا یک ویژگی مورد نظر را مورد سنجش قرار دهد(خاکی .)5313 ،از سوی دیگر به منظور بررسی روایی ابزار پرسشنامه
ای از روشهای سنجش روایی محتوا و روایی سازه به صورت زیر استفاده گردید:
در ابتدا سعی شد با بهره گیری از معتبرترین کتب ،نشریات و اسناد تحقیقاتی ،روایی منابع کتابخانه ای تا حد امکان ارتقا یابد
.از سوی دیگر به منظور بررسی روایی ابزار پرسشنامه ای از رویکرد تحلیل روایی محتوا و روایی سازه بهره گرفته شد .جهت
روایی محتوا ،ارزیابی خبرگان و کارشناسان آگاه به موضوع و جامعه نشان داد که سواالت پرسشنامه به خوبی می تواند متغیرها
و روابط آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.جهت روایی محتوایی پرسشنامه ی مورد استفاده در این تحقیق به تأیید چند تن از
خبرگان امر و همین طور کارشناسان رسیده است تا سؤاالتی که در اختیار پاسخ دهندگان قرار می گیرد هیچ گونه ابهام یا
نارسایی نداشته باشد و در واقع آنچه مورد نظر است ،بدست آید .همچنین با توجه به رویکرد تحلیل پژوهشی حاضر (حداقل
مربعات جزئی) مجموعه آزمون های آماری جهت بررسی روایی همگرا و واگرا استفاده گردید.

الف) روایی همگرا
معیار AVEنشان دهنده میزان واری انس به اشتراک گذاشته شده بین هر سازه با شاخص های خود است به بیان ساده تر
 AVEمیزان همبستگی یک سازه با شاخص های خود را نشان می دهد که هر چه این همبستگی بیشتر باشد برازش نیز
بیشتر است(بارکالی و همکاران .)5991 ،فورنر و الکر( )5935معیار  AVEبرای سنجش روایی همگرا معرفی کرده اند و اظهار
داشته اند که در مورد این معیار مقدار بحرانی عدد 0/1است که روایی همگرایی قابل قبول را نشان میدهد(.فورنر و الکر،
.51)5935
ب :روایی واگرا که آزمون های بار تقاطعی گویه ها و آزمون همبستگی بین متغیر های پنهان را شامل می شود و تمامی مقادبر
به دست آمده روایی واگرای مدل را تایید نمودند.
آزمون پایایی شامل دو بخش زیر است:

الف) آلفای کرونباخ
معیاری کالسیک برای سنجش پایایی و سنجه ای مناسب برای ارزیابی پایداری درونی (سازگاری درونی) محسوب می گردد .
پایداری درونی نشانگر میزان همبستگی بین یک سازه و شاخص های مربوط به آن است .مقدار باالی واریانس تبیین شده بین
16

. Fovnell and Larcher
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سازه و شاخص هایش در مقابل خطای اندازه گیری مربوط به هر شاخص ،پایداری درونی باال را نتیجه می دهد .مقداری آلفای
کرونباخ باالتر از  0/1نشانگر پایایی قابل قبول است(کرونباخ.51)5915 ،

ب) پایایی ترکیبی()CR
مقدار  CRبا RHOیک سازه از یک نسبت حاصل می شود که در صورت این کسر ،واریانس بین یک سازه با شاخص هایش و
در مخرج کسر ،واریانس سازه با شاخص هایش به اضافه مقدار خطای اندازه گیری می آید .در صورتی که مقدار  CRبرای هر
سازه باالی  0/1شود نشان از پایایی درونی مناسب برای مدل های اندازه گیری دارد  .مقدار کمتر از  0/1عدم پایایی را شان می
دهد(نانلی و برنستین CR.53)5991 ،در مدل سازی معادالت ساختاری معیاری بهتر از آلفای کرونباخ به شمار می رود (ونزی،
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جدول -3خالصه نتایج تحلیل آماری پژوهش
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نتایج پژوهش و پیشنهادات کاربردی
با توجه به فرضیات مطرح شده این پژوهش دارای  3فرضیه می باشد می باشد .که نتایج آن به شرح ذیل می باشد:
فرضیه اول با عنوان گرایش به سرپرستی تائید مثبت و معنا دار بر گرایش کارکنان به هدف دارد با ضریب آماری )51/393( T
و ضریب مسیر( ) 0/111به تایید رسید .مثبت بودن ضریب مسیر در این پژوهش حاکی از تاثیر مستقیم گرایش کارکنان به
سرپرستی بر گرایش آنان به هدف دارد .این متغیر بیانگر این مطلب است که سرپرستانی که در جامعه آماری مورد نظر
فعالیت می نمایند چه آنهایی که نتیجه نهایی فعالیت را مهم میدانند و چه آنهایی که تنها در ارتباط با فعالیت روزمره کارکنان
هستند و چه آن تعدادی که با سرمایه گذاری بر روی قابلیت و توانایی های کارکنان خود در فکر افزایش خروجی کار خود
هستند می توانند تاثیر مثبت و مستقیمی بر گرایش کارکنان هدف گرا داشته باشند .از نتایج مشابه این فرضیات می توان به
پژوهش های شمیم و همکاران( )2051و لیدیا هرناند و همکاران(،)2051آمس و آرچر(20)5993و کوهلی و همکاران()5993
اشاره نمود .با توجه به مثبت بودن این فرضیه به مدیران سازمان پیشنهادات زیر ارائه می شود.
 با استفاده از روش های مختلف و مناسب آموزشی نظیر روش یادگیری مشارکتی و همچنین روش آموزش مطالعه متقابل کهاز روشهای نوین آموزشی است ،در جهت ارتقاء جهت گیری هدف گام برداشته شود.
 مدیران سازمان همواره سطح انتظاراتشان را از کارکنان مشخص کنند تا کارکنان بدانند سازمان ازآنها چه توقعی دارد وبتواند در آن راستا فعالیت کند.
فرضیه دوم با عنوان گرایش کارکنان به هدف تاثیر مثبت و معنا دار بر مدیریت دانش دارد با ضریب آماری  )12/313( Tو
ضریب مسیر( ) 0/333به تایید رسید  .مثبت بودن ضریب مسیر در این پژوهش نتیجه تاثیر مستقیم گرایش به هدف بر
مدیریت دانش می باشد یعنی با افزایش کارکنان به هدف مدیریت دانش نیز افزایش می یابد .این نتایج می تواند بیانگر این
مطلب باشد که سرپرستان هدف گرا به دو صورت باعث افزایش بازدهی کارکنان خود می باشند از یک سو به عملکرد خوب یا
بد کارکنانشان توجه دارند و از سمت دیگر با یادگیری مستمر کارکنان خود باعث بهبود بازدهی کار خود می گردند .از نتایج
مشابه این فرضیات می توان به پژوهش های شمیم و همکاران( )2051و لیدیا هرناند و همکاران( ،)2051یانگ و وان
(25)2001و بک و همکاران( )2001اشاه نمود.
با توجه به مثبت بودن فرضیات پژوهش پیشنهاد می شود:
مدیران سازمان به فکر اتخاذ روش هایی باشند که از طریق آن بتوانند فرضت یادگیری را همواره برای کارکنان خود فراهم
کنند .ازجمله این روش ها م یتوان به برگزار کردن کالس های بدون هزینه و یا کم هزینه در راستای باال بردن سطح دانش
کارکنانشان اشاره کرد.
 ایجاد این امکان به کارکنان که بتوانند مشکالت ایجاد شده را به اشتراک با همکاران بگذارند و از این طریق هم کارکنانسازمان را برای حل مشکل به چالش بکشند و هم احساس لذت از حل این مشکل را برای کارکنان قابل درک کنند.
فرضیه سوم با عنوان مدیریت دانش تاثیر مثبت ومعنا دار بر توسعه شایستگی دارد با ضریب آماری  )21/301(Tو ضریب
مسیر ( ) 0/131به تایید رسید .مثبت بودن ضریب مسیر در این پژوهش بیانگر تاثیر مستقیم مدیریت دانش بر توسعه
شایستگی سازمان می باشد .مدیریت شایستگی یک موضوع پژوهشی مهم در زمینه مدیریت دانش است و یک سیستم مدیریت
شایستگی اغلب با سیستم های مدیریت یاد گیری آمیخته است .مدیریت شایستگی به لحاظ اینکه دانش کلیدی مورد نیاز یک
کارمند یا یک سازمان را برای دستیا بی به اهدافش تعیین می کند ،می تواند سهم مهمی در سطح سازمانی و فردی داشته
باشد .مدیریت شایستگی و مهارت ها  ،شدیداً به تالشهای سازمان برای ایجاد مجموعه ای جهت توانمندسازی نیروی کاری به
منظور افزایش مزیت رقابتی  ،نوآوری و اثر بخشی ،وابسته شده است .به عالوه ،مدیریت شایستگی مستقیماً با تالشهای موسسه
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برای گسترش دانش داخلی و استقرار عملیات مدیریت دانش سازگار با عملیات موسسه  ،مربوط است .از آنجایی که امروزه
ثابت شده مدیریت دانش در سازمان و افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان سازمان منجر به کسب مزیت رقابتی برای سازمان
میگردد نتایج این بررسی نیز موئد این مطلب است که مدیریت دانش در جامعه آماری مورد نظر منجر به توسعه شایستگی
کارکنان در سازمان می گردد .از نتایج مشابه این فرضیات می توان به پژوهش های شمیم و همکاران( )2051و لیدیا هرناند و
همکاران( ،)2051فریدینبرگ()2001اشاره کرد .با توجه مطالب گفته شده پیشنهاد می شود:
 با توجه به اینکه یکی از مهمترین اجزای نظام آموزش بخش طراحی آموزش است ،از این رو ضرورت دارد تا سازمان نسبتبه طراحی و تدوین الگوی شایستگی برای مشاغل و حرفه های مختلف اقدام کند .به دلیل تنوع حرفه ها و مشاغل گوناگون و
نیاز این حرفه ها و به دانش و مهارت های متفاوت ،سازمانها باید برای حرفه های مختلف الگوهای شایستگی متفاوتی طراحی
و ارائه دهند.
 سازمان ها باید امکان برقراری پیوند فعالیت های آموزشی و محیط کار را فراهم سازند .به دلیل ماهیت خاص فعالیت هایآموزشی شایستگی محور ،سازمانها برای پیاده سازی این رویکرد باید بخش زیادی از آموزش را از طریق آموزشهای حین کار
برنامه ریزی گردد.
فرضیه چهارم با عنوان گرایش به سرپرستی از طریق گرایش به هدف بر مدیریت دانش تاثیر مثبت و معنا دار دارد با ضریب
مسیر ()0/230و ضریب معنا داری() 3/15( )Tبه تایید شد .مثبت بودن ضریب مسیر در این آزمون بیانگر تاثیر مستقیم گرایش
به سرپرستی بر مدیریت دانش می باشد .سرپرست به عنوان یک عنصر مهم در سازمان می تواند در اثربخشی به کارگیری
دانش مؤثر باشد .البته این بدین معنا نیست که مدرس خارج از گروه کاری نمی تواند دانش و معلومات خود را انتقال دهد ولی
کارکنان وقتی با سرپرستانشان ارتباط مناسبی برقرار کنند سبب می شود که نگر شهای بهتری نسبت به به کارگیری دانش در
سازمان داشته باشند .زیرا با این فرد آشنایی دارند و حتی در زمان های بعد نیز با او برخورد دارند .سرپرستان می تواند حتی
نماینده سازمان باشند وحمایت سازمان از ایمنی را به کارکنان انتقال دهند (ایسینبرگ و همکاران .22)2050 ،از پژوهش های
مشابه با این پژوهش میتوان به یافته ای شمیم و همکاران( )2051و لیدیا هرناند و همکاران( )2051اشاره کرد .پیشنهادات
کاربردی بنا بر نتیجه این فرضیه به صورت زیر می باشد:
 سرپرستان نقش ایجاد و به کار گیری دانش را در عملکرد سازمان مورد بررسی قرار داده و اهمیت آن را برای کارکنان شفافساخته و استراتژی ها را طوری تنظیم نمایند که به نقش دانش در سازمان به طور صریح توجه شود.
 آئین نامه هایی را در سازمان جهت به کار گیری دانش تنظیم نمایند.فرضیه پنجم با عنوان گرایش به هدف از طریق مدیریت دانش بر توسعه شایستگی تاثیر مثبت و معنا دار دارد با ضریب
مسیر()0/313و ضریب معنا داری ) 2/10(Tتایید شد .مثبت بودن ضریب مسیر در این آزمون بیانگر تاثیر مستقیم گرایش به
سرپرستی بر مدیریت دانش می باشد .از فاکتور های مهم مورد بررسی در سنجش سرپرستان هدف گرا دو معیار عملکرد و
یادگیری می باشد .این دو حوزه مهمترین و باالترین نقش را در توسعه منابع انسانی بعهده دارند ،زیرا فرایندی است که می
تواند موجب رشد ،پیشرفت و بهبو د عملکرد سازمان را بهمراه داشته باشد .ارزیابی عملکرد کارکنان که معموالً ناظر به گذشته
است فرآیندی است که نقاط ضعف و قوت کارکنان را روشن نموده و در مقاطع مختلف زمانی امکان هدف گذاری سرپرستان را
جهت کارکنان خود در راستای اهداف کلی سازمان میسر می سازد .مدیری ت عملکرد نیز امکان تعامل ،مشارکت و هدفگذاری
مدیریت سازمان با کارکنان را فراهم می سازد که نتیجه آن بهبود عملکرد سازمان است .از نتایج پژوهش های مشابه در این
زمینه میتوان به پژوهش های ای شمیم و همکاران( )2051و لیدیا هرناند و همکاران( ،)2051آنتی ماتئی و لوسیا
ماتئی( )2001و کمالی( )5393اشاره کرد .پیشنهادت کاربردی فرضیه پنجم پزوهش به صورت زیر می باشد:
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گرایش به هدف از طریق مدیریت دانش بر توسعه شایستگی تاثیر مثبت و معنا دار دارد .بر اساس نتایج این فرضیه موارد زیر به
سرپرستان هدف گرا در سازمان پیشنهاد می شود.
انتخا ب کارکنان شایسته و ارتقای آنها بر اساس میزان نقش آنها در رسیدن سازمان به اهدافشان و در رابطه با آموزشکارکنان و ارزیابی عملکرد آنها در رابطه با دانش و مدیریت آن سیاست هایی را تنظیم نمایند.
محدودیت های پژوهشی
همواره پژوهشگران در تحقیقات خود با محدودیتهایی مواجه هستند که بخشی از آنها حتی در ابتدای کارنیز خود را نشان
میدهند .هر تحقیق هر چند هم کامل و جامع باشد ،محقق در سیر مراحل انجام آن با مشکالت و محدودیتهایی روبرو است که
این محدودیتها باعث میشوند نتوان یک تحقیق توصیفی را به صورت طوالنی مدت و در تمام جنبه ها تعمیم داد .شناخت این
محدودیتها قابلیت تفسیر بهتر نتایج پژوهش و همچنین ارتقاء سطح کیفی پژوهشهای آتی را امکان پذیر میسازد .از آن جمله
می توان به موارد زیر اشاره کرد
 ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسشنامه بوده است و پرسشنامه خود دارای محدودیت ذاتی است. عدم همکاری کارکنان واحد در زمینه ارائه اطالعات درست و پاسخ ندادن به تعدادی از سواالت. -خود داری بعضی از کارکنان با وجود اطمینان از محرمانه بودن اطالعات ،از جواب دادن به بعضی سواالت شخصی
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