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تعامل  تأثیرهدف اين پژوهش، بررسی  ،با توجه به اهمیت تعامل اجتماعی، مديريت دانش و عملکرد

ای مديريت بر نقش واسطه تأکیددانشگاه، با  علمیهیئتاجتماعی درونی و بیرونی بر عملکرد اعضای 

، جامعه آماری نفر بودند 234که  بوشهر فارسخلیجدانشگاه  علمیهیئتاعضای همه باشد. دانش می

پرسشنامه  44توزيع گرديد که  موردنظره در جامعه پرسشنام 32دهند. تعداد اين پژوهش را تشکیل می

-فرضیهوتحلیل پرسشنامه پرداخته شد و به تجزيهمعادالت ساختاری، آزمون آوری و با استفاده از جمع

نشان داد که اعتماد درونی و ارتباط درونی و  آمدهدستبهمورد آزمون قرار گرفتند. نتايج  شدهارائههای 

مثبت  تأثیریدارند. همچنین مديريت دانش  در دانشگاه معنادار بر مديريت دانش مثبت و تأثیریبیرونی 

 .دارد علمیهیئتو معنادار بر عملکرد اعضای 

  :واژگان کلیدی
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 مقدمه

بنیادينی در فرآيندها و محصوالت آموزش عالی در جهان صورت گرفته  در قرن اخیر، تحوالت

جوامع جهانی،  پیوستگیهمبه. انفجار اطالعات، توسعه ارتباطات، تحوالت فرهنگی و است

ترين لذا در حال حاضر مهمنگاه و نیاز به آموزش عالی را دستخوش تحول نموده است. 

يکی از بسترهای های کاربردی باشد. رسالت دانشگاه، تولید دانش بوده که بايستی مبتنی بر ايده

باشد. نتايج های باکیفیت، وجود کنش متقابل سالم اجتماعی در بین اساتید میيدهمهم در تولید ا

های دانشگاه، بر کیفیت ايده تحقیقات نشان داده است که تعامالت سازنده بین اعضای

در  .(2334)عباس زاده، مقتدايی و حسین پور، زمستان  گذاردمی تأثیردانشگاهی  تولیدشده

ها منبع اصلی مزيت رقابتی شرکت عنوانبهوسیع  طوریبه نیز دانشطم، محیط رقابتی و متال

های سازگاری، سرمايه طوربهتوانند می هايی هستند کهموفق، آن هایشود. سازمانشناخته می

دستیابی به اهداف، مديريت و يکپارچه نمايند و به  منظوربههای عملیاتی دانشی را در فعالیت

های مديريت از ايجاد يا مندیشامل طیفی از عالقه مديريت دانش عملکرد برتر دست يابند.

پیشین، تالش  نظری برخی مطالعاتباشد. انتشار دانش میاستخراج و دانش تا  2کدگذاری

هرچند، ايجاد  ،ها تمرکز کنندند که روی فرآيندهای ايجاد يا کدگذاری دانش در سازماناهکرد

ارزش تنها زمانی شود. بود عملکرد يا ايجاد ارزش نمیمنجر به به لزوماًو کدگذاری دانش 

شود و يا جايی که نیاز است شود که دانش از طريق سازمان به اشتراک گذاشته میايجاد می

ش متکی نیست بلکه تنها بر ايجاد دان هاهای رقابتی سازمانبنابراين مزيت ؛شودبکار گرفته می

 .(Huang & Chen, 2007) باشدتر میو کاربرد دانش مهم اشتراک

های فرصت از طريق تعامل اجتماعی، کارمندان و واحدهای سازمانیتوان بیان نمود که می

و جريان دانش درون سازمان افزايش  کنندکسب می دانششانبیشتری را برای اشتراک منابع يا 

 ,Hsiao, Chang, & Chen) يابد. اين امر منجر به بهبود عملکرد سازمان خواهد شدمی

توانند منابع ارزشمند و دانش را از طريق تعامل با همچنین اعضای سازمان می. (2011

قرار دهند. تعامل در میان اعضای سازمان اعتماد و احساس مسئولیت را  مورداستفادهيکديگر، 

 کند. اعتماد نیز منجر بهايجاد ارزش در سازمان ايجاد می منظوربهای دهد و شالودهافزايش می

 (.levin & Cross, 2004) شودتبادل بیشتر دانش در میان واحدها می

                                                           
2.Codification 
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 دانش که همزمان ارتباط تعامل اجتماعی بر مديريتگويای اين است  ادبیات نظری بررسی

دانشگاه،  علمیهیئتاعضای  ارتباط مديريت دانش با عملکردو  )اشتراک و کاربرد دانش(

با رويکرد تعامل بین  عمدتاًمطالعات تعامل اجتماعی  از طرفی .نگرفته استقرار  موردمطالعه

که ابعاد تعامل اجتماعی به  رسدمیاست و ضروری به نظر  قرارگرفته موردبررسیارکنان ک

با توجه به اهمیت اين مباحث، در اين قرار گیرد.  موردمطالعهتفکیک تعامل درونی و بیرونی 

درونی و بیرونی اعضای  اجتماعیتعامل  تأثیرتا به بررسی  پژوهش سعی شده است

ای مديريت بر نقش واسطه تأکیدبا  شانر عملکردبفارس بوشهر خلیج دانشگاه علمیهیئت

 باشد:ال زير میؤسشود، شامل سه اين پژوهش مطرح می که در سؤاالتی. پرداخته شود دانش،

 انش دارند؟مديريت دبر مثبت و معنادار  تأثیری، درونی آيا ابعاد تعامل اجتماعی  .1

 مديريت دانش دارند؟بر مثبت و معنادار  تأثیریآيا ابعاد تعامل اجتماعی بیرونی،  .2

گری در ارتباط بین تعامل اجتماعی و عملکرد سازمانی نقش میانجی، آيا مديريت دانش .3

 دارد؟
 

 مفاهیم و تعاریف

 تعامل اجتماعی

ديگر، بر پايه اعتماد، ارتباط و وسعتی است که اعضای سازمان با يک طورکلیبهتعامل اجتماعی 

فرآيندی  و در جامعه دانشگاهی، (Huang & Chen, 2007) هماهنگی در تعامل هستند

، مفاهیمی را که در ذهن خود دارند، به يکديگر انتقال علمیهیئتاست که طی آن، اعضای 

 .(2334)عباس زاده، مقتدايی و حسین پور، زمستان  دهند

است که در اين پژوهش هر يک از  بعد اعتماد، ارتباط و هماهنگی 3دارای  تعامل اجتماعی

به اين معناست که اعضای  درونی اعتماد. متغیرها دارای دو بعد درونی و بیرونی هستند

سازمان، و مديران ديگر يکهای گیریها و تصمیمها، توانايیبه مهارتمتقابل  طوربه علمیهیئت

و اعتماد بیرونی به معنای سطح اطمینان متقابل  (Huang & Chen, 2007) اطمینان دارند

 هایگیریتصمیمو  هاتوانايی، هامهارتو ذينفعان بیرونی نسبت به  علمیهیئتاعضای 

 يکديگر است.
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پارچه کردن و يک منظوربه 2وظايفها و رويه کارگیریبهتوانايی  دهندهنشاندرونی هماهنگی 

 کهدرحالیباشد. انجام کارها می برایاحدها با همديگر و و علمیهیئتمرتبط کردن اعضای 

از طريق  ،و واحدها علمیهیئتجريان اطالعات در میان اعضای  2ارتباط به توانايی گذاشتن

های رسمی و غیررسمی اشاره دارد. تعامل اجتماعی ممکن است اقتضائاتی را ايجاد کند فعالیت

 که عملکرد را بهبود بخشد يا ارزش ايجاد نمايدگذارد که بر فرآيند مديريت دانش اثر می

(Hsiao, Chang, & Chen, 2011). 
 

 مدیریت دانش
شرکتی  2334، برای اولین بار با گزارش سالیانه «مديريت دانش» تحت عنوان بررسی موضوعی

وضوعی را به اثبات شروع شد. اسکانديا م «اسکانديا» نامئدی، پیشرو در خدمات مالی به سو

ها به مورد شک مديران بود: دانش، دارايی باارزشی است که مثل ساير دارايی هاکه سالرساند 

عاملی حیاتی در حفظ مزيت  عنوانبهبرداری نیاز دارد. مطرح شدن دانش مديريت، رشد و بهره

مارشال بیش از يک قرن پیش در کتاب  کهطوریبهها موضوع جديدی نیست، رقابتی شرکت

 .«ترين موتور تولید استدانش، قوی»د بیان کرده که مبانی اقتصاد خر

کرده بودند.  تأکیداقتصاد  بعد از جنگ جهانی دوم دانشمندان متعددی بر اهمیت نقش دانش در

مديريت دانش تالش برای کشف دارايی نهفته در ذهن افراد و تبديل »ورت بیان کرد که داونپ

گیری سازمان دخیل افرادی که در تصمیم کهوریطبهاين گنج پنهان به دارايی سازمانی است، 

)طبرسا و اورمزدی، بهار . «و بتوانند از آن استفاده نمايند هستند، به اين ثروت دسترسی داشته

و  مأموريتها با تغییرات چشمگیری مواجه هستند. محور، دانشگاهدر اقتصاد دانش .(2331

-عقلی تعبیر می صورتبهتولید دانش،  ورمنظبهبازارهای رقابتی به خاطر وجود  وظايفشان

ويلیام استاربورک معتقد  .(Loh, Tang, Menkhoff, Chay, & Evers, 2003) .3شود

محور های دانشترين شیوه و الگوی مديريت برای سازماناست که مديريت دانش مناسب

 .(2333، بهار )اعرابی و موسوی ها هستندسازمان گونهاين ازجملهنیز  هاپژوهشگاهاست که 
 

                                                           
2. Assignment 

2. Let 

3. Pragmatized 
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 عملکرد
ارزيابی عملکرد امروزه سیستم ارزيابی عملکرد توجه زيادی را به خود جلب کرده است. 

توان اطالعات مفیدی را در مورد چگونگی انجام کارها به آن می وسیلهبهفرآيندی است که 

ازهای دست آورد. اين فرآيند عالوه بر فراهم ساختن بازخورد اطالعاتی، باعث تعیین نی

 .(Taweesak, 2003) شودآموزشی و توسعه منابع انسانی و بهبود عملکرد می

سال گذشته دو موضوع در آموزش عالی برتر و پاسخگو مطرح بوده است. اولین  24در 

و ارزيابی ريزی و پاسخگويی موضوع توجه به افزايش خدمات در دانشگاه و ديگری برنامه

اخت کلی از رويدادهای گذشته تحوالت آموزشی، اصالح و باشد. بدون شنعملکرد مناسب می

های و شاخص هامؤلفه بر اساستغییر مستمری وجود نخواهد داشت و بدون ارزيابی عملکرد 

ها صورت نخواهد کلیدی، اصالح و تغییر مداومی در مسیر توسعه و ارتقای کیفیت دانشگاه

 موردتوجهکیفیت آموزشی هم برای ارتقای يک استراتژی م عنوانبهارزشیابی اساتید  پذيرفت.

-مراکز آموزش عالی برای تعیین شايستگی اساتید خود مالکست، به همین جهت هادانشگاه

دون مورد ارزشیابی عملکرد آنان را از طريق فرآيندی م وسیلهبدينکنند و هايی را تعیین می

 (2332، و همکاران بادله) دهندقرار می

 پیشینه پژوهش

 دیریت دانشو م عیاتمتعامل اجبین  ارتباط

 در خارج از کشور منتشرشدههای پژوهش

از طرف کنند. اشتراک دانش، مطرح میرای بترين نیرو مهم عنوانبهو همکاران اعتماد را  1باکر

 ,Bakker) دانش دارد گذاریاشتراکروابط  2عضويت گروهی، اثر بسیاری روی تراکمديگر، 

), 2006& et alTh.A.J. . به اين نتايج دست يافتند که، 2441در سال  4و هوآنگ 3چن 

 وقتی ساختار سازمان و با تعامل اجتماعی رابطه دارند مثبت طوربهنوآوری و همکاری  میزان

                                                           
2. Bakker 

2. Density 

3. Chen 

4. Huang 
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است و اين تعامل  ترمطلوب، تعامل اجتماعی و يکپارچه باشد غیرمتمرکز، ت کمتررسمی دارای

 .(Chen & Huang, 2007) ش مرتبط استمثبت با مديريت دان طوربهاجتماعی 

اعتماد، تعهد در میان رسمیت پايین ساختار سازمانی،  ،2بائو لینبر اساس مدل اشتراک دانش 

دانش  منجر به اشتراک سازمانیفرهنگخالقیت و حمايتی  ای تسهیل اشتراک دانش،واحدها بر

بیشتر ساختار سازمان منجر  پیچیدگی کهدرحالی ،خواهد شد یبیشتر در میان واحدهای سازمان

اشتراک دانش  که معتقدند 2رنزل .(Bao Lin, 2008) تری خواهد شدبه اشتراک دانش پايین

کلی  صورتبهاعتماد بین شخصی  تأثیرباشد. ها بسیار مهم میها، برای سازماندرون و بین تیم

 .(Renzl, 2008)دانش آشکار است.  گذاریاشتراکخاص، بر  طوربهو اعتماد در مديريت 

روی  همکاران 6و بر مبنای شناخت 5اعتماد بر مبنای اثر تأثیردر بررسی ، 4و فیلدس 3هولست

اعتماد بر  نوع هر دودريافتند ، 1ای برای اشتراک و استفاده دانش ضمنیمیل و اشتیاق حرفه

مهم  تأثیراثر،  گذارد. اعتماد بر مبنایوسعت اشتراک و استفاده از دانش ضمنی کارمندان، اثر می

اعتماد بر مبنای  کهدرحالی ؛بیشتری روی اشتیاق برای به اشتراک گذاشتن دانش ضمنی دارد

 & Holste) کندنقش بیشتری در اشتیاق برای استفاده دانش ضمنی، بازی می شناخت،

Fields, 2010). اشتراک دانش ارتباطی دريافتند که  3رشیدی و همکاران بر مبنای مدل لین

ارتباطی مثبت میان اشتراک دانش و فرهنگ  و ت با عوامل انسانی )تعهد و اعتماد( داردمثب

 و ارتباطی منفی بین اشتراک دانش و فرهنگ بوروکراتیک وجود دارد خالقیت و حمايتی

(Abili, Narenji Thani, Mokhtarian, & Rashidi, 2011). 

ی، سطح اعتماد بین اختار سازمان، سرهبری به اين نتیجه رسیدند کهو همکاران  3لمبرت

پلیس کارمندان دانش  گذاریاشتراک بر طرز رفتار های اطالعاتیص و سیستمکارمندان، تخص

                                                           
2. Bao Lin 

2. Renzl 

3. Holste 

4. Fields 

5. Affect-based 

4. Congition-based 

1. Tacit Knowledge 
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و همکاران در  2هو .(Lambert, Jennifer, & Ibrahim, 2012)گذارد اثر میدوبی 

ی روی گرکه شناسايی اجتماعی و اعتماد در محیط کاری اثر میانجیپژوهشی نشان دادند 

تر از گر قویدانش در سازمان دارند. اعتماد در محیط کاری يک میانجیرنتی تايناشتراک 

شناسايی اجتماعی است، شناسايی اجتماعی يک اثر مثبت مهم روی اعتماد در محیط کاری 

دارد و يک ارتباط مهم بین کیفیت سیستم مديريت دانش و شناسايی اجتماعی و نیز اعتماد، 

 .(Ho, Kuo, & Lin, 2012) وجود دارد

اعتماد بین شخصی و پاداش اثرات مثبت  که به اين نتیجه رسیدند 3و ويدياراتن 2ويکراماسینق

بین بینی شد که حمايت رهبر تیم يک پیشروی اشتراک دانش دارند. اگرچه پیش توجهیقابل

اد نکرد. مهم اشتراک دانش است، نتايج شواهدی را برای اين ارتباط مثبت و مهم، ايج

 دنت مثبت مهمی روی اشتراک دانش دارهای گروهی و تعامالت شخصی اثراارتباطات فعالیت

(Wickramasinghe & Widyaratne, 2012). 

در  1تر از اعتماد شناختیمهم 4مؤثرکه اعتماد  دهدمینشان ، 5و هوانگ 4سوايفتنتايج پژوهش 

-ر ايجاد يک محیط يادگیری سازمانی، مهماست، اما اعتماد شناختی د بین فردیاشتراک دانش 

در پژوهشی، نشان داد که اعتماد در نیز  3کو. (E. Swift & Hwang, 2013) تر است

گری روی رفتار اشتراک دانش سازمانی دارد، همچنین يک ارتباط محیط کاری يک اثر میانجی

ه اعتماد در محیط های شخصی مورد انتظار از طريق اشتراک دانش و توسعبااهمیت بین مزيت

به اين نتیجه رسیدند که اشتراک دانش  24و لی 3پارک .(Kuo, 2013) کاری، وجود دارد

 اعتماد به شرکارکا و و وابستگی به ش سیستم اطالعاتی های پروژهمثبت با عملکرد تیم طوربه

                                                           
2. Ho 

2. Wickramasinghe 

3. Widyaratne 

4. Swift 

5. Hwang 

4. Affective 

1. Cognitive 

3. Kuo 

3. Park 

24. Lee 
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 باشدتبط میمثبت با اعتماد به شرکا، مر طوربهمثبت با اشتراک دانش، وابستگی به شرکا  طوربه

(Park & Lee, 2013). 

 در داخل کشور منتشرشدههای پژوهش

های سازمانی که وجود سرمايه اجتماعی در گروه دهدنتايج نشان میپژوهش الوانی و همکاران 

 تأثیرگذارهای انتقال و خلق دانش( های نرم مديريت دانش )شامل فعالیتبر توسعه فعالیت

 )شامل های سخت مديريت دانشای معنادار با توسعه فعالیترابطه حالبااينو  بوده است

پوراسفدن و  .(2334فراحی،  )الوانی، ناطق و کسب، ثبت و کاربرد دانش( وجود نداشت

سرمايه اجتماعی باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش، ابقا دانش سازمانی،  ،همکاران دريافتند

های تعاون، کمک به آموزش، افزايش فعالیت ايجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری، روح

 .(2334)پوراسفدن، مشبکی و هاديان، زمستان  شودبات سازمانی و درک مشتری میمرتبط با ث
 

 و عملکرد /تعامل اجتماعیشارتباط بین مدیریت دان
 در خارج از کشور منتشرشدههای پژوهش

ظرفیت مديريت دانش،  2رزيابیا معیار نشان داد که دوو همکاران  1هسیااونتايج پژوهش 

مثبت با عملکرد سازمانی مرتبط  طوربهو عامل ارتباط تعامل اجتماعی  اکتساب و توزيع دانش

مثبت با عملکرد سازمانی  طوربهباشند. ظرفیت مديريت دانش، در حضور تعامل اجتماعی می

مکاری کننده با ظرفیت ارتباط يک اثر تعاملی ه ارد، هماهنگی يک اثر تعاملی مکمل،ارتباط ند

با ظرفیت  کنندهکمکاکتساب دانش روی عملکرد سازمانی دارد، هماهنگی يک اثر تعاملی 

و ارتباط يک اثر تعاملی مکمل با ظرفیت انتشار دانش  انتشار دانش روی عملکرد سازمانی دارد

 .(Hsiao, Chen, & Chang, 2011) روی عملکرد سازمانی دارد
 

 در داخل کشور همنتشرشدهای پژوهش

ای بر متغیر کیفیت بعد رابطه تأثیرتعامل اجتماعی،  از بین ابعاددريافتند  زاده و همکارانعباس

)عباس زاده، مقتدايی  باشدهای تولید دانشگاهی، بیش از دو متغیر ساختاری و شناختی میايده

اجتماعی شدن،  ادنیز دريافتند بین ابعپور و رحیمی رجايی (.2334و حسین پور، زمستان 

                                                           
2. Hsiao 

2. Assessment 
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و میزان  ی تبديل مديريت دانشفرآيندهاابعاد  عنوانبهسازی سازی، ترکیب و درونیبرونی

)رجايی  همبستگی مثبت و معناداری وجود دارددانشگاه اصفهان  علمیهیئتاعضای عملکرد 

به اين نتیجه در پژوهشی ، اعرابی و موسویعالوه بر اين . (2331پور و رحیمی، زمستان 

 کارگیریبههای دانش، تولید و توسعه دانش، انتقال دانش و رسیدند که هماهنگی بین استراتژی

-به ارتقای عملکرد آنان منجر می هاپژوهشگاهبا توجه به استراتژی کار  هاپژوهشگاهدانش در 

 (.2333)اعرابی و موسوی، بهار  شود
 

 مدل مفهومی پژوهش

اصلی تعامل اجتماعی درونی، تعامل اجتماعی بیرونی،  چهار متغیر شامل پژوهش مفهومی مدل

، نشان 2هايی که در شکل شماره توسط شاخص هرکدامکه  باشدمديريت دانش و عملکرد می

تعامل اجتماعی درونی، مديريت  متغیرهای در پژوهش حاضر شوند.است، سنجیده می شدهداده

 & ,Hsiao, Chen) است هشدگرفتهدانش و عملکرد از پژوهش هسیااو و همکاران 

Chang, 2011) 
پژوهش چن  بر اساسو  تر در نظر گرفته شدوسیع طوربهدر پژوهش حاضر، تعامل اجتماعی 

 ,Chen & Huang)است  شدهاضافه، شاخص اعتماد نیز به آن 2441و هوآنگ در سال 

ط هستند، بعد با صنعت نیز در ارتبا علمیهیئتبرخی از اعضای  کهاينبا توجه به و  (2007

 شامل نیز مديريت دانش هایشاخص .تعامل اجتماعی بیرونی نیز به مدل اضافه گرديد

 .اندشدهگرفتهها نیز از پژوهش چن و هوآنگ که آن باشدو کاربرد دانش می گذاریاشتراک

ها و دانشگاه علمیهیئتنامه ارتقای مرتبه اعضای های سنجش عملکرد نیز از آئینشاخص

های آموزش عالی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسالمی گرفته موسسه

 شد.
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H1

H7

                   

                 

       H2
H3

                    

      

       

      

H4

H5

H6

 
 مدل مفهومی پژوهش (1شماره )شکل 

 

درونی  تعامل اجتماعی و نظر چند نفر از اساتید و متخصصان، های بیان شدهبا توجه به پیشینه

های ين فرضیهبنابرا ؛مثبت دارند تأثیريت دانش بر عملکرد و مدير و بیرونی بر مديريت دانش

 گردد.زير ارائه می

 :ی پژوهشهافرضیه

 روی مديريت دانش دارد.بر مثبت و معنادار  تأثیری، درونی درجه اعتماد (1فرضیه 

 روی مديريت دانش دارد.بر مثبت و معنادار  تأثیری، درونی درجه ارتباط (2فرضیه 

 روی مديريت دانش دارد.بر مثبت و معنادار  تأثیری، درونی هماهنگیدرجه  (3فرضیه 

 مثبت و معنادار بر روی مديريت دانش دارد. تأثیریدرجه اعتماد بیرونی،  (4فرضیه 

 مثبت و معنادار بر روی مديريت دانش دارد. تأثیریدرجه ارتباط بیرونی،  (5فرضیه 

 و معنادار بر روی مديريت دانش دارد.مثبت  تأثیریدرجه هماهنگی بیرونی،  (6فرضیه 

 دارد. علمیهیئتروی عملکرد اعضای بر مثبت و معنادار  تأثیری، مديريت دانش (7فرضیه 
 

 پژوهش روش

ها پیمايشی ی گردآوری دادهنحوه بر اساسو  هدف، کاربردی بر اساس حاضر روش پژوهش

نفر  234عه آماری تحقیق شامل جام اين پژوهش از ديدگاه زمانی تک مقطعی است.باشد. می

-با استفاده از فرمول نمونه درنتیجهفارس بوشهر بودند که دانشگاه خلیج علمیهیئتاز اعضای 

پرسشنامه در جامعه مورد نظر  32تعداد  دست آمد.ه بنفر  55گیری کوکران، تعداد نمونه 

 رفت.وتحلیل قرار گآوری و مورد تجزيهپرسشنامه جمع 44توزيع گرديد که 
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بهره گرفته شد. جهت  سازی معادالت ساختاریهای پژوهش از روش مدلآزمون فرضیه منظوربه

ها، تعداد نمونه آماری و اهمیت استفاده از اين روش بايد نکاتی از قبیل نرمال بودن توزيع داده

حاکم  گیری را نسبت به يکديگر مد نظر قرار داد. بسته به شرايطنسبی مدل ساختاری و اندازه

که همان روش  PLSتوان استفاده نمود. در روش های گوناگونی میبر موارد فوق از روش

ها وجود حداقل مربعات جزئی است، حساسیتی نسبت به حجم نمونه و نرمال بودن توزيع داده

راين، بناب ؛ها را انجام دادتوان تحلیلکه با تعداد نمونه کمتر از سی عدد نیز، می ایگونهبهندارد؛ 

 وتحلیلتجزيهجهت  PLSدر مطالعه حاضر از روش  مورداستفادهبا توجه به تعداد نمونه 

که بر  ها در اين پژوهش از پرسشنامه استفاده گرديدهبرای گردآوری داده .ها استفاده گرديدداده

م تا بسیار زياد طراحی شده است. ای از بسیار کاساس طیف لیکرت و در مقیاس هفت درجه

 2441مه چن و هوآنگ در سال پرسشنااز  مديريت دانش وتعامل اجتماعی  متغیرسنجش  یبرا

 علمیهیئتنامه ارتقای مرتبه اعضای از آئین عملکردبرای سنجش متغیر . استفاده گرديد

ترجمه و  مأخذها بهره گرفته شد. با توجه به استاندارد بودن پرسشنامه، پرسشنامه دانشگاه

نیز تالش شد تا  آزمونپیشدر  سپسنظر کنترل گرديد. سط چند صاحبتو روايی صوری آن

 .های آن به حداقل برسدنظر پاسخگويان، ابهام بر اساس

کرونباخ استفاده شد. ضریب آلفای  SPSSافزار تعیین پایایی پرسشنامه نیز از نرم جهت

و ثبات درونی این پرسشنامه  قبولقابلدهنده پایایی برآورد شد که نشان 66/0کل برابر 

 است.
 

 تعریف عملیاتی متغیرها

های اعتماد به ساير همکاران در دانشگاه درونی، از معرفبرای سنجش سازه تعامل اجتماعی 

به توانايی و تخصص يکديگر، اعتماد  علمیهیئتها، اعتماد اعضای برای اجرای پروژه

ها، و بحث با آن علمیهیئتبا ساير اعضای  ، ارتباطعلمیهیئتمسئولین دانشگاه به اعضای 

واگذاری وظايف در ، طراحی خوب علمیهیئتاشتیاق برای ارتباط و بحث با ديگر اعضای 

 علمیهیئتعضای بندی خوب و منطقی فرآيندهای کاری ادرون دانشگاه به اعضا و زمان

ای اعتماد صنعت به هبرای سنجش سازه تعامل اجتماعی بیرونی از معرفاستفاده شده است. 

بر برای عمل  علمیهیئت، اعتماد صنعت به اعضای علمیهیئتتوانايی و تخصص اعضای 

ها، ارتباط با ساير همکاران در صنعت، اشتیاق برای ارتباط و و عاليق آن هايتاولو اساس
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به  واگذارشدههای بحث با ساير همکاران در صنعت، طراحی خوب وظايف و مسئولیت

بندی خوب فرآيندهای اجرای پروژه به اعضای از سوی صنعت و زمان علمیئتهیاعضای 

-برای سنجش سازه مديريت دانش از معرف از سوی صنعت استفاده شده است. علمیهیئت

به اشتراک گذاشتن دانش علمی بین همکاران، به اشتراک گذاشتن دانش در قالب اجرای های 

های مشترک بین همکاران ها، انجام پروژهساير دانشکدههای مشترک با ساير همکاران در پروژه

ها به صنعت و بکار گرفته شدن آن علمیهیئتيک گروه، انتقال دستاوردهای پژوهشی اعضای 

برای سنجش سازه عملی استفاده شده است.  صورتبهی های علمدانش و داشته کارگیریبهو 

ترويجی -مروری، مقاالت علمی-ت علمیپژوهشی، مقاال-های مقاالت علمیاز معرف عملکرد

های های علمی معتبر، ارزيابی و نظارت طرح، مقاالت علمی در همايششدهچاپو نقد 

ها و نامهيا تصنیف کتاب، ترجمه کتاب، داوری مقاالت و پايان یفتألپژوهشی و فناوری، 

 های پژوهشی کاربردی استفاده شده است.طرح
 

 ی:همبستگگین واریانس تبیین شده، ضرایب بررسی ضرایب پایایی، میان 

 شدهاستخراج . میانگین واريانسدهدیمی روايی و پايايی را نشان هاشاخص 2 شماره جدول

(2AVE) برای روايی، ضريب پايايی (2CR) محاسبه  منظوربه. باشندیمبرای پايايی  و آلفای کرونباخ

، 5/4حداقل برابر با  AVE . درانددادهرا پیشنهاد  AVEاستفاده از معیار  3،روايی همگرا، فورنل و الرکر

روايی همگرای مناسبی دارند. به اين معنی که يک متغیر پنهان قادر است بیش از نیمی از  هاشاخص

در اين  کهاينمتوسط توضیح دهد. با توجه به  طوربهی )متغیرهای آشکار( خود را هاشاخصواريانس 

ی مدل هاسازهاست لذا روايی همگرای  5/4متغیرهای تحقیق باالی  برای تمامی AVEتحقیق شاخص 

سنجند. را می گیریاندازه( و آلفای کرونباخ اعتبار و پايايی ابزار CR) يايیپا. ضريب شودیمتأيید 

 گیریاندازهو نشان از پايايی و اعتبار باالی ابزار  باشندیمباالتر  1/4تمامی اين ضرايب از مقدار 

 .باشدیم

 

 

 

                                                           
2.Average Variance Extracted 

1. Composite Reliability 
3. Fornell & Larcker 
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 همبستگی، پایایی و روایی متغیرهای پرسشنامه ضرایب (2)جدول شماره 
 آلفای کرونباخ ضریب پایایی شدهاستخراجمیانگین واریانس  متغیرهای پنهان

 132/4 345/4 5324/4 اعتماد درونی

 123/4 321/4 1442/4 ارتباطات درونی

 142/4 135/4 5323/4 هماهنگی درونی

 322/4 353/4 3235/4 اعتماد بیرونی

 142/4 113/4 4522/4 ارتباطات بیرونی

 143/4 333/4 3441/4 هماهنگی بیرونی

 123/4 322/4 522/4 مديريت دانش

 341/4 343/4 442/4 عملکرد کلی

 
 

 برازش مدل مفهومی
ه کلیه متغیرهای تحقیق ب .دهدینشان ماستاندارد  در حالت تخمین ضرايب راپژوهش  مدل 2 نمودار

 ایگونهبه)مستطیل( يا مشاهده شده  . متغیرهای آشکارشوندیمی پنهان و آشکار تقسیم دو دسته

)بیضی( يا مشاهده نشده  متغیرهای مکنون کهدرحالی، شودیم گیریاندازهپژوهشگر  وسیلهبهمستقیم 

-ین متغیرهای اندازهی بهایهمبستگ، بلکه بر اساس روابط يا شوندینم گیریاندازهمستقیم  ایگونهبه

ی تئوريکی هستند مانند مفاهیم هاسازه. متغیرهای مکنون بیانگر يکسری شوندیماستنباط  شده یریگ

نیستند و از طريق ساير متغیرهای مشاهده شده ساخته و مشاهده  مشاهدهقابل ماًیمستقانتزاعی که 

 د.شونیم

 
 استاندارد ضرایبمدل در حالت تخمین  (2شماره )شکل 

 

ی اول تحت عنوان دسته. شوندیمدر اين نمودار اعداد و يا ضرايب به دو دسته تقسیم 

)بیضی( و متغیرهای آشکار  هستند که روابط بین متغیرهای پنهان گیریاندازهمعادالت 
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ی دوم معادالت گويند. دسته 2بارهای عاملی اصطالحاً. اين معادالت را باشندیم)مستطیل( 

فرضیات استفاده  آزمونو برای  باشندیم بین متغیرهای پنهانه روابط ساختاری هستند ک
دو مدل  PLSدر مدل های . شودیمگفته  2ضرايب مسیر اصطالحاً. به اين ضرايب شوندیم

و مدل درونی، مشابه مدل ساختاری در  گیریاندازهمدل  ارزهم. مدل بیرونی، شودمیآزمون 

مشاهده شده  متغیرهایعاملی  بارهایل درونی نشانگر مدل های معادالت ساختاری است. مد
هر سازه از تحلیل عاملی  دهندهتشکیلساختار پرسشنامه و کشف عوامل  منظوربهاست. 

 3ر جدول ی تحقیق دهاسازهنتايج تحلیل عاملی تأيیدی  ی استفاده شده است.ديیتأ

ی را داشته باشد، در عامل باربارهای عاملی، شاخصی که بیشترين  بر اساس. اندشدهخالصه
ی داشته باشد ترکوچکمتغیر مربوطه سهم بیشتری دارد و شاخصی که ضرايب  گیریاندازه

 .کندیمسازه مربوطه ايفا  گیریاندازهسهم کمتری را در 
 نتایج بارهای عاملی (3)دول شماره ج
 بار عاملی متغیر آشکار بار عاملی متغیر آشکار

 153/4 3 سؤال 123/4 22 سؤال

 543/4 24 سؤال 354/4 22 سؤال

 433/4 25 سؤال 122/4 23 سؤال

 431/4 24 سؤال 31/4 24 سؤال

 444/4 21 سؤال 343/4 25 سؤال

 423/4 23 سؤال 342/4 24 سؤال

 443/4 23 سؤال 122/4 21 سؤال

 442/4 34 سؤال 351/4 23 سؤال

 532/4 32 سؤال 342/4 24 سؤال

 434/4 33 سؤال 312/4 22 سؤال

 435/4 34 سؤال 533/4 22 سؤال

   344/4 23 سؤال

   343/4 24 سؤال

   122/4 5 سؤال

   134/4 4 سؤال

   433/4 1سؤال 
 

چند  کندیم( بررسی 2R. ضريب تعیین )باشندیمضريب تعیین  اعداد داخل بیضی شاخص

؛ شودیمین و توضیح داده های( مستقل تبی)یرمتغدرصد از واريانس يک متغیر وابسته توسط 

و برای متغیر  باشدیممقداری برابر صفر  ،بنابراين طبیعی است که اين مقدار برای متغیر مستقل

                                                           
2. Loading factor 

2. Path coefficient 
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متغیرهای مستقل بر  تأثیروابسته مقدار بیشتر از صفر. هر چه اين میزان بیشتر باشد، ضريب 

تعامل اجتماعی  مامی ابعادگفت که ت توانمیضريب تعیین مدل  بنا بر. باشدیموابسته بیشتر 

درونی )اعتماد درونی، ارتباط درونی و هماهنگی درونی( و تعامل اجتماعی بیرونی )اعتماد 

درصد از واريانس متغیر  34 اندتوانسته رفتههمرویبیرونی، ارتباط بیرونی و هماهنگی بیرونی( 

و  باشدمی بینییشپباقیمانده مربوط به خطای  درصد 44 مديريت دانش را توضیح دهند.

متفاوت  مدل ،3شکل شماره  باشد.می متغیر بر اين تأثیرگذارمل ديگر عوامل د شاتوانمی

 درواقعاين مدل  .دهدینشان م( |t-value|) ضرايب قدر مطلق معناداریرا در حالت تحقیق 

ا استفاده )بارهای عاملی( و معادالت ساختاری )ضرايب مسیر( را ب گیریاندازهتمامی معادالت 

 د.کنیم، آزمون tاز آماره 

 
 (|t-value|)مدل در حالت معناداری  (3)شکل شماره 

 های پژوهشیافته
 (:PLS) یجزئبر اساس روش کمترین توان دوم  هانتایج حاصل از تحلیل فرضیه

آمده  3 و 2 نمودارهایکه در جدول زير و  tاز ضريب مسیر و آماره  آمدهدستبهطبق نتايج 

درصد و  35اعتماد درونی و ارتباط درونی در سطح اطمینان  متغیرهایگفت  توانمی است

مثبت و معناداری دارند.  تأثیردرصد بر مديريت دانش،  33ارتباط بیرونی در سطح اطمینان 

، علمیهیئتدرصد بر عملکرد کلی اعضای  33متغیر مديريت دانش نیز در سطح اطمینان 

 ارد.مثبت و معنادار د تأثیری
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 هانتایج فرضیه (4)جدول شماره 
 نتیجه فرضیه tآماره  ضريب مسیر فرضیات پژوهش

 شودمی يیدتأ 233/2 222/4 مديريت دانش ←اعتماد درونی 

 شودمی يیدتأ 413/2 244/4 مديريت دانش ←ارتباط درونی

 شودرد می 433/4 -445/4 مديريت دانش ←هماهنگی درونی

 شودرد می 243/4 -433/4 ت دانشمديري ←اعتماد بیرونی

 شودمی يیدتأ 342/2 341/4 مديريت دانش ←ارتباط بیرونی

 شودرد می 233/4 425/4 مديريت دانش ←هماهنگی بیرونی

 شودمی يیدتأ 234/22 544/4 عملکرد کلی ←مديريت دانش

 

 هاگیری و پیشنهادنتیجه

آيا ابعاد تعامل اجتماعی درونی . 2که شکل گرفت  اولیههای اين پرسش بر اساساين پژوهش 

نقش ، و آيا مديريت دانش روی مديريت دانش دارند،ی بر مثبت و معنادار تأثیریو بیرونی، 

دارد يا  در دانشگاه علمیهیئتن تعامل اجتماعی و عملکرد اعضای گری در ارتباط بیمیانجی

فارس بوشهر بودند و توزيع لیجدانشگاه خ علمیهیئتخیر. با انتخاب جامعه آماری که اعضای 

مشخص  ها،بعد از آزمون فرضیهها آزمون شدند. های مرتبط با اين پرسشپرسشنامه، فرضیه

معنادار بر روی مثبت و  تأثیری، بیرونی ارتباط درونی وو  درونی داعتما میزانکه گرديد 

ونی بر مديريت دانش هماهنگی درونی، اعتماد و هماهنگی بیر تأثیراما  ؛دنمديريت دانش دار

مثبت و معنادار  تأثیریکه مديريت دانش بر روی عملکرد کلی  همچنین اين فرضیهنشد.  تأيید

 قرار گرفت. تأيیددارد نیز مورد 

با ارتباط درونی و ارتباط بیرونی بر مديريت دانش  اعتماد، دارمعنیمثبت و  تأثیر فرضیه تأيید

 ,Abili, Narenji Thani, Mokhtarian, & Rashidi) رشیدی و همکاران نتايج مطالعه

 وراسفدن و همکاران. پ )(2Renzl, 2008رنزل. (Bao Lin, 2008)، 2بائو لین .(2011

 باشد.می راستا، هم(2334 )پوراسفدن و همکاران،

و همکاران،  3هسیااوبا مطالعات  مثبت مديريت دانش بر عملکرد سازمانی تأثیر تأيید همچنین

(Hsiao, Chen, & Chang, 2011)، رجايی پور و رحیمی، زمستان  پور و رحیمیرجايی(

                                                           
2. Bao Lin 

2. Renzl 

3. Hsiao 
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هماهنگی  تأثیراما  ؛باشدراستا می، هم(2333)اعرابی و موسوی، بهار اعرابی و موسوی  ،(2331

شايد  هافرضیهرد اين دلیل . در نشد تأيیدمديريت دانش  بردرونی، اعتماد و هماهنگی بیرونی 

يکپارچه کردن و  منظوربهها هماهنگی درونی و بیرونی رويهکه در  ل نموداستدالبتوان چنین 

 علمیهیئتی برای همه اعضا ،و واحدها با همديگر و صنعت علمیهیئتمرتبط کردن اعضای 

با توجه به اين استدالل رد اين فرضیه منطقی به نظر باشد، بنابراين يکسان میدانشگاه  يک در

اين مطالعه در يک جامعه بین دانشگاهی که  شودمیفرضیه پیشنهاد  برای بررسی اين رسد.می

در اين  ،باشد صورت گیرد / بیرونیدرونیسطح هماهنگی  ازنظر هاآنبین  داریمعنیتفاوت 

اعتماد  تأثیر تأيیدعدمدر تبیین دلیل سنجید.  توانمینگی رويه را همتغیر هما تأثیرصورت 

سطح  ناشی از کهآنبیش از  علمیهیئتايران عملکرد اعضای گفت که در  توانمیبیرونی نیز 

مرتبط با  مؤثر غیررسمیناشی از تعامالت رسمی و  ،باشدمی علهیئتنسبت به بیرونی اعتماد 

ت تکمیلی در آينده انیازمند مطالع گرشناسايی اين عوامل مداخله پیوندهای بیرونی است و

 است.

 گردد:های زير ارائه میپیشنهاد پژوهش هایيافتهبر اساس 

افزايش تعامالت بین  منظوربه مشترک بین بخشی هایپروژهو تشويق اجرای  ريزیبرنامه .2

 ؛بخشی

تواند ها میکه اين نشست علمیهیئتو کارگاهی علمی، ويژه اعضای  سمینارهابرگزاری  .2

یب داده دانشگاهی )آموزشی و پژوهشی(، ترت ها و يا مديران ارشداز سوی مديران گروه

جريان اين امر، تعامل اجتماعی در بین اساتید، نهادينه شود. برای تحقق اين  در تاشود 

توان از طرق مختلف، نظیر تشويق سازمانی در بعد مادی و معنوی، انگیزه برای امر می

 ؛چنین تعامالتی را در بین اساتید فزونی بخشید

های آموزشی که با نیازهای اعضای توانند با برگزاری دورهآموزش عالی میمسئولین  .3

 ؛فراهم نمايند دانششانای مناسب را جهت مديريت انطباق دارد، زمینه علمیهیئت

، ترتیب داد تا اين علمیهیئتهای تفريحی و ورزشی برای اعضای توان برنامهمی  .4

 ؛ها گرددها باعث افزايش اعتماد و ارتباط بین آنبرنامه

 علمیهیئترايندهای درونی و بیرونی مرتبط با اعضای ف سازیشفافمستندسازی و  .5

 افزايش هماهنگی درونی و بیرونی و نیز ارتقای اعتماد؛ منظوربه
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های بعدی، اثر تعامل اجتماعی درونی و بیرونی را بر ديگر در پژوهش گرددمیپیشنهاد  .4

 گیرد.قرار  موردبررسیدانش،  ابعاد مديريت

بر از روش ارزيابی  علمیهیئتبی عملکرد اعضای ارزيا منظوربهدر پژوهش حاضر  .1

های آموزش عالی ها و موسسهدانشگاه علمیهیئتنامه ارتقای مرتبه اعضای آئین اساس

های ارزيابی عملکرد توان از ديگر روشو فناوری وزارت علوم، استفاده گرديد. می

 استفاده نمود و اين پژوهش را انجام داد.

و حمايت بیشتر  ارتباطات بیشتر دانشگاه با صنعت منظوربهدانشگاه ريزی مسئوالن برنامه .3

 از بخش ارتباط با صنعت
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