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چکیده
واسطهگران دانش ،در مجموعهای از فعالیتهای رابطهای ،تحلیلی و فن وارد میشوند تا توسعه و
تسهیل روابط را به وجود آورند و گروهها و افراد را در خلق ،جستجو و کاربرد دانش در عملیات کاری
برای تجاریسازی آن یاری دهند .بنابراین ،واسطهگری دانش در بخشهای مختلف کشور باهدف
پیوند علم و عمل ،صنعت و دانشگاه و محقق و کارگزار باید با یک نگرش و رفتار جهادی ،آغاز شود
تا امکان ارتباط صنعت و دانشگاه محقق شود .در پژوهش حاضر ،از واسطهگری دانش ،بهعنوان الگویی
جدید برای تحلیل تعامل بین دانشگاه و صنایع نظامی ،بهرهگیری شده است .به همین منظور با توزیع
و جمعآوری تعداد  165پرسشنامه مربوط به دو متغیر تحقیق ،ابتدا ابعاد واسطهگری دانش و نگرش
جهادی دریکی از مراکز تولیدات نظامی -دفاعی از طریق آزمون تی بررسی شد و سپس تأثیر روحیه
جهادی کارکنان این مرکز نیز در واسطهگری دانش بین این مرکز و سازمانهای تحقیقاتی از طریق
مدلسازی معادالت ساختاری بررسی شد .بر اساس یافتههای تحقیق ،میزان تأثیر نگرش جهادی بر
واسطهگری دانش 35 ،درصد ،و بر اساس آزمون تی تک نمونهای ،سطح نگرش جهادی در این مرکز
مناسب و سطح واسطهگری دانش نامناسب بود.
واژههای کلیدی:
واسطهگری دانش ،تجاریسازی دانش ،نگرش جهادی ،صنعت ،دانشگاه

 .1استادیار گروه مدیریت دانشگاه امام علی (ع) ،تهران ،ایران.
* نویسنده مسئول:

amohammadi1360@yahoo.com
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مقدمه
اهمیت دانش و مدیریت آن در سازمانهای مختلف کشور کماکان ادامه دارد .بهگونهای که
نخستین محور از هفت محور بیانیه گام دوم انقالب اسالمی ،مربوط به دانش و پژوهش است.
مقام معظم رهبری در این بیانیه میفرمایند ":دانش آشکارترین وسیله عزت و قدرت یک کشور
است ."1امروزه مبادله ایدهها و تسریع جریان دانش و تبدیل آن به کاال اهمیت پیدا کرده است.
در بخش دانشگاهی ،دیگر ذخیرهسازی دانش بهتنهایی راضیکننده نیست ،بلکه اطمینان از کاربرد
دانش بهگونهای که جامعه بتواند از منافع سرمایهگذاری در تحقیقات بهرهبرداری نماید .یکی از
اهداف اصلی تحقیقات دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی است .با توجه به این دیدگاه رایج که افزایش
تحقیقات دانشگاهی توانایی جامعه را افزایش میدهد ،باید به این نکته نیز توجه داشته باشیم تا
زمانی که نتایج این تحقیقات به شرکتهای بخش خصوصی و عمومی انتقال نیابد و توسط آنها
به کار گرفته نشود عمالا سودی از پژوهش عاید جامعه نخواهد شد (.)Grim and Jaenicke, 2010
از دهه  1980تاکنون در کشور آمریکا تعداد دفاتر انتقال فناوری از  25دفتر به  200دفتر افزایش
یافته است .لذا میتوان گفت که تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی بهعنوان یک فرآیند برای تبدیل
یافتههای جدید تحقیقاتی و توسعه ایدههای جدید تحقیقات است که بهمنظور تولید محصوالت
جدید و یا بهبودیافته ،خدمات ،فرآیندها و فنآوریهای قابلارائه به بازار برای ارزشآفرینی
اقتصادی است ( .)Turner, 1998بنابراین ،خارج ساختن پژوهش و تحقیقات از خأل و پیونددهی
دانشگاهها و صنایع و تزریق یافتههای تحقیقاتی به الیههای صنایع است که این مهم از طریق
پدیدهای به نام "واسطهگری دانش "2امکانپذیر است .مجموع تالشهایی که بهمنظور مبادله و
فروش کارهای تحقیقاتی باهدف کسب سود و ارتباط با نهادها صورت میگیرد ،به واسطهگری
دانش معروف است .هسته اصلی این ایده ،شبکهسازی و پیونددهی کاربران دانش به
تولیدکنندگان است .واسطهگری دانش ،راهبردی امیدبخش برای پر کردن شکاف میان علم تا
عمل و استفاده بیشتر از یافتهها و شواهد حاصل از پژوهش برای حوزههای مختلف است .به
خصوص برای مواجهه با مسائل پیچیده اجتماعی و حل آنها بر اساس شواهد ،نیاز به استفاده
از اصول واسطهگری دانش هستیم( ،)Hellestron, 2019پژوهشگران اغلب به تولید شواهد علمی-
ای میپردازند که برای استفاده در زمینههای مختلف متناسب نگردیده است؛ بنابراین ،نیاز به
ابتکاراتی است تا روابط متقابل میان محققان و سیاستگذاران بهمنظور ارتقاء استفاده از یافتههای
 . 1برگرفته از متن بیانیه گام دوم انقالب اسالمی.
2. Knowledge brokerage
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حاصل از تحقیقات و شواهد علمی در سیاستگذاری تقویت و شکاف علم تا عمل کاهش یابد و
این راهی بهسوی استفاده بهتر و اثربخشتر از تحقیقات است (علیجانزاده و همکاران.)1389 ،
چند سالی است که برقراری ارتباط بین صنعت و دانشگاه و تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی،
دغدغهی دولتها و سیاستگذاران در کشور بوده است و در این عرصه موانع فرهنگی ،سیاسی و
اقتصادی زیادی وجود دارد .بنابراین ،برای اتصال صنایع نظامی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
نظامی و علمی ،مالحظات ساختاری ،فرهنگی ،فنّاورانه ،رفتاری و ...نقش مهمی دارند.
امروزه ،انتقال فنّاوری و تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی با رویکردهای سنتی چندان راهگشا
نیست .در عوض ،واسطهگری دانش یکی از بهترین روشها برای دستیابی به دو هدف
متناسبسازی تحقیقات دانشگاهی با نیازهای بازار و همچنین بهرهبرداری مالی از نتایج تحقیقات
برای دانشگاهیان است .واسطهگری دانش عالوه بر آنکه ابزاری برای انتقال فنّاوری و تجاریسازی
است ،منبعی برای اشتغالزایی و راهی برای تقویت روابط دانشگاه با صنعت است ( Grim and
 .)Jaenicke, 2010کارکرد دیگر واسطهگری دانش ،تسریع ورود فنّاوریهای جدید به بازار است؛
بهاینترتیب که نوآوریها و اختراعات در حوزهی فنآوریهای نوین در دانشگاهها بالفاصله پس
از ارائه شدن از سوی محققان ،میتوانند این طریق فرآیند تجاریسازی خود را طی کنند
( .)Heydebreck ,Klofsten and Maier, 2000امروزه مسئله اصلی کشور ،متناسبسازی دانش
و فنآوری و تسهیل مباالت علمی نظاممند بین مراکز تحقیقاتی و صنایع است .عدم سازگاری
دانش با محیط و نهادهای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی وابسته به آن را با رویکردهای
مختلفی میتوان تجزیهوتحلیل نمود .در رویکرد جامعهشناختی ،فقدان کلیت و پیوستگی علم با
نهادهای مذکور موردتوجه قرار میگیرد درحالیکه رویکرد مدیریتی ناظر به ارتباط بین نظام علم
و سایر نهادهای اجتماعی است (قانعی .)1382 ،اگر در نظر بگیریم که امروزه جهانیشدن به
مفهوم امکان برقراری ارتباط و تبادل در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است ،در این
صورت لزوم نوعی هماهنگی در سازوکارها ،ضوابط و مقررات مربوط به تبادالت و ارتباطات
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی داخل با خارج بیشازپیش احساس میشود .مطالعه تطبیقی بین
کشورهای توسعهیافته و کشورهای جهان سوم مشخص میکند که وجود ناهماهنگی بین مراکز
علمی ،افراد خالق و صاحبان اندیشه ازیکطرف و نهادهای متک ّفل توسعه از طرف دیگر منجر به
گسستگی بین این دو بخش شده و هیچ راهبرد مشخص و تعریفشدهای جهت ارتباط و هماهنگی
بین آنها وجود ندارد (قانعی .)1382 ،همانطور که اشاره شد در پیونددهی دانشگاه به صنعت،
موانعی وجود داشت که یکی از آنها موانع فرهنگی است؛ بهعبارتدیگر ،فرهنگ و فضای حاکم
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بر سازمانهای کشور باید تسهیلکننده واسطهگری دانش باشد .یکی از مهمترین مؤلفههای
فرهنگی نوظهور در کشور ما که توسط مقام معظم رهبری مطرحشده است ،روحیه و فرهنگ
جهادی است که یقیناا تسهیلکننده ارتباط بین صنعت و دانشگاه است .در این تحقیق که در
قالب یک مطالعه میدانی انجامشده است ،موضوع مبادله یافتههای تحقیقاتی و واسطهگری دانش
باهدف تبدیل دانش به محصول با رویکرد جهادی بررسیشده است .نگرش جهادی بهعنوان یکی
از بسترهای رفتاری -اجتماعی میتواند واسطهگری دانش را تسریع کند .بهعنوانمثال ،در
پژوهشهای غربی ،1جوسازمانی مناسب در تسهیل ارتباط صنعت و دانشگاه و واسطهگری دانش
مؤثر بوده است( .)Hammami, et al, 2007در این تحقیق هم ادعای محقق این است که روحیه
جهادی موجود میتواند واسطهگری دانش بین صنایع نظامی و دانشگاهها را تسهیل کند .بنابراین
سؤال اصلی این است که آیا نگرش جهادی موجود در مرکز موردمطالعه؛ میتواند واسطهگری
دانش را ارتقاء دهد یا خیر؟ در همین راستا ،ابتدا تأثیر روحیه جهادی بهعنوان یک پیشران
رفتاری بر فعالیتهای واسطهگری در قالب مدل علّی بررسی شده است .سپس از طریق آزمون
آماری تی تکنمونهای سطح روحیه جهادی و سطح واسطهگری در مرکز تولیدات نظامی دفاعی
بررسی شده است .بر اساس یافتههای تحقیق ،روحیه جهادی بر واسطهگری دانش تأثیر دارد و
همچنین سطح روحیه جهادی در مرکز مناسب ولی سطح واسطهگری دانش نامناسب است.
اهداف تحقیق
•
•
•

تعیین تأثیر روحیه جهادی کارکنان مرکز تولیدات نظامی دفاعی بر واسطهگری دانش
تعیین سطح روحیه جهادی در مرکز تولیدات نظامی دفاعی
تعیین سطح واسطهگری دانش در مرکز تولیدات نظامی دفاعی

فرضیههای تحقیق
•
•
•

روحیه جهادی ،تأثیر معناداری بر واسطهگری دانش کارکنان در مرکز تولیدات دفاعی دارد.
سطح روحیه جهادی در بین کارکنان مرکز تولیدات نظامی دفاعی مناسب است.
سطح واسطهگری دانش در بین کارکنان مرکز تولیدات نظامی دفاعی مناسب است.
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مبانی نظری پژوهش
واسطهگری دانش

واسطهگری دانش ،موضوعی فراتر از انتقال دانش است .بهعبارتدیگر در واسطهگری دانش ،صرفاا
انتقال اطالعات از پژوهشگر به تصمیمساز مدنظر نیست؛ بلکه یکپارچهسازی دانش و توانمندسازی
افراد برای دسترسی به تخصصها بهمنظور انجام کار بر اساس پژوهش دیگران است
( .)Hammami, et al, 2013در تعریف واسطهگری دانش مهمترین ویژگی آن(واسطهگری دانش)،
پیچیدگی ،گوناگونی و زمینهای بودن آن است( . )Kislo Wilson and Boaden, 2017
واسطهگری دانش به شناسایی و هم آوری افرادی اشاره دارد که به یک موضوع خاصی عالقهمند
بوده و میتوانند همدیگر را در ایجاد راهحلهای مبتنی بر شواهد 1و حل مسائل پیچیده کمک
کنند ( )McGuinness, 2012درحالیکه انتقال دانش یک عمل ساده پردازش اطالعات تلقی
میشود ،تفسیر دانش متضمن ترجمه و دگرگونسازی ورودیها است که به عالیق بازیگران
برمیگردد  .بنابراین ،در بحث انتقال دانش ،نقش جدیدی تحت عنوان واسطهگران دانش مطرح
شده است که بهعنوان پُلی میان پژوهشگران و تصمیمگیرندگان تلقی میشود .بنابراین در
واسطهگری دانش ،یک نیرو از جنس انسان در پسِ انتقال دانش ،وجود دارد که یافتن شواهد،
تفسیر شواهد ،تسهیل تعامالت و شناسایی سؤاالت پژوهشی نوظهور را انجام میدهد ( CHSRE,
 )Ward and al 2009این واسطهگران دانش ،دارای درجه باالیی از مهارتهای واسطهای ،ظرفیت
قابلجذب ،مرکزیت گرایی شبکهای ،سرمایه اجتماعی هستند که به آنها این امکان را میدهد
که به طیف گستردهای از سازمانها دسترسی داشته و دانش پژوهشگران را تجمیع و آنها را در
شبکههای محلی و حتی جهانی توزیع و پرورش دهند .بهطورکلی میتوان گفت که واسطهگران
موفق دانش کسانی هستند که ظرفیت تجمیع و همآوری علم و هنر برای نفوذ بهمنظور تبدیل
پژوهش به عمل را دارا میباشند .بنابراین ،هسته اصلی واسطهگری دانش ،قابلیت کسب،
یکپارچهسازی ،منطبق سازی ،و پخش دانش و خلق پیوندها است (.)Hammami, et al, 2013
در واسطهگری دانش ،ایدههای افراد در زمینههای صنایع ،رشتههای دانشگاهی و یا شرایط
مختلف ،جمعآوری شده ،در هم ادغام میشوند و نتایج حاصله برای حل مشکالت به کار میروند.
افراد زیادی وجود دارند که حاضرند ایدهها و تجارب خود را بهصورت رایگان در اختیار دیگران
قرار دهند .تفاوت واسطهگری دانش با الگوبرداری 2و سایر شیوههای سنتی در نوع جستجوی
1 .evidence-based solutions
2 .benchmarking
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اطالعات و نحوه بهکارگیری آنها توسط شرکتها است (.) Billington and Davidson, 2010
هماکنون سازمانها به شیوههای مختلف از اینترنت استفاده میکنند تا میان "جویندگان
درونسازمانی" و "افراد برونسازمانی" که میتوانند در حل مشکالت کمک کنند ،تعامل ایجاد
کرده و بدین طریق شیوههای مرسوم در توسعه محصوالت را تغییر دهند .درنتیجه فرصتهای
گرانبهایی برای ایجاد تعامل میان شرکتها وجود دارد .بهعالوه ،ظهور شبکههای اجتماعی بدان
معناست که تجارب میلیونها مدیر در سراسر جهان بیش از هر زمان دیگری قابلدسترسی است.
واسطهگری دانش ،توانمندی مشابهی را در تمامی شرکتها ایجاد میکند .فرآیندهای تجاری در
بسیاری از شرکتها به صورتهای مشابه اجرا میشوند .دلیل این تشابه آن است که تیمهای
پروژه با "واسطهگران دانش" مشورت کرده و ایدههای آنها را با نظرات خود تلفیق میکنند و
بدینوسیله فرآیندهای تجاری را بهبود میبخشند .بنابراین ،واسطهگران دانش افرادی هستند که
ایدهها و تجارب خود را در اختیار تیمهای پروژه قرار میدهند.
واسطهگری دانش نقش حیاتی در حوزه توسعه و رشد تعامالت دارد؛ چراکه بهعنوان یک پل
شناختی بین انواع مختلف دانش جهانی و ملی عمل میکند( cumming,kiwanuka, gillman
 .)and regeer, 2018در طول پنج سال گذشته ،تحقیقاتی از پنج تیم پروژه در  10شرکت
بینالمللی پیرامون "استفاده از واسطهگری دانش" انجام شده است .این شرکتها در صنایعی
چون بانکداری ،کاالهای مصرفی ،محصوالت  ،high-techکشتیرانی ،مهندسی ،خردهفروشی و
خدمات عمومی فعالیت داشتند .در تمام این شرکتها ،تیمهای پروژه از شیوه "واسطهگری
دانش" در ارائه راهحلهای نوآورانه برای پروژههایی از قبیل برنامهریزی استراتژیک ،زنجیره تأمین،
فروش و بازاریابی ،مسئولیت اجتماعی شرکت و منابع انسانی استفاده میکردند .این تیمها بهاتفاق
آراء همنظر بودند که واسطهگری دانش موجب افزایش ثمربخشی یک پروژه میشود و دوسوم
معتقد بودند که عملکرد این شیوه بسیار عالی است .بهطورکلی تیمهای پروژه با بهرهگیری از این
شیوه ،سرعت طراحی فرآیندهای جدید را در مقایسه با فنهای مرسوم دو برابر میکردند (موسسه
ماهان .)1389 ،از تجربیات موفق بهکارگیری واسطهگری دانش میتوان به کشور هلند اشاره کرد
که واسطهگری دانش را در نظام سالمت خود بهصورت مؤثر و کارآمد پیاده نموده است (علیجان-
زاده و همکاران .)1389 ،کمسیون اتحادیه اروپا ،پروژهای تحت عنوان "فودلینکس "1را از طریق
فعالیتهای واسطهگری دانش ،آغاز کرده است .فودلینک یک پروژه همکارانه است که برنامه
هفتم کمیسیون اروپا باهدف ارزیابی واسطهگری دانش از طریق پیونددهی دانشمندان ،سیاست-
گذاران و سازمانهای اجتماعی ،توسعه داده است .این پروژه برای سه سال هدفگذاری شده است
1 .Foodlinks
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و از ژانویه  2011تا دسامبر  2013و با مشارکت کنسرسیومی از  14شریک (دانشگاهها ،دولتهای
محلی و منطقهای ،و سازمانهای اجتماعی) از  9کشور اروپایی ،به اجرا درآمده است ( Karner

.)et la, 2010

سطوح مختلف واسطهگری دانش

سطح فردی :در این سطح ،واسطهگری توسط یک شخص که نقش یک مرزبان (رابط) را در
قلمروهای مختلفی از تحقیق ،سیاست و عمل به عهده دارد ،انجام میشود .این شخص ،وظیفه
تبدیل ،انتقال و مبادله دانش را به عهده دارد( .مانند مشاور)
سطح گروهی :واسطهگری دانش در این سطح با مفهوم سرمایه اجتماعی ،مرتبط است .توسعه
سرمایه اجتماعی در یک شبکه یا جامعه مستلزم اتصال نقشآفرینان ،درک چشماندازهای
همدیگر ،و برقراری اعتماد است .بازیگران درگیر از طریق تعامالت موقعیتی ،وارد فعالیتهای
واسطهگری دانش شده و از طریق اعتماد به وجود آمده ،مبادله دانش بهطور داوطلبانه صورت
میگیرد .در اینجا ،سرمایه اجتماعی بر تعامل موقعیتی بازیگران (نقشآفرینان) ،تأثیر گذاشته و
خود از این تعامالت متأثر میشود .سرمایه اجتماعی که فیمابین گروهی از واسطهگران دانش
شکل میگیرد ،همانند چسبی است که آنها را به هم مرتبط ساخته و در تسهیم دانش ضمنی
در مرزهای سازمانی و شغلی ،مؤثر است.
سطح سازمانی :در این سطح از واسطهگری ،مؤسسات مرزبان (رابط) شکل میگیرند .این مؤسسات
یا سازمانها دریکی از قلمروهای (کارگاههای دانش ،سرویسهای الحاقی ،دپارتمانهای انتقال
دانش دانشگاهها ،بخشهای رابط در وزارتخانهها و  )...قرار میگیرند .واسطهگران دانش در این
سطح یک کارکرد یکپارچه اجتماعی را به عهده دارند و با تمرکز بر مکانیسمها و فرآیندهای
سازمانی ،بین عالیق واگرا ،آشتی ایجاد میکنند .این افراد بهطور گزینشی ،برای تحریک کنش
جمعی و ارتقاء همکاری فیمابین بازیگران ،به واسطهگری دانش میپردازند ( Currie et al,
 .)2010سازمانهای واسطهگر (دالل) کارآمد باید بتوانند منابع دانش جهانی و تجربه خود را برای
پاسخگویی به نیازهای متقاضیان در عرصههای مختلف شناسایی و ارائه دهند .این مسئله شامل
جستجوی منابع دیجیتالی از طریق  ICTاست که البته نباید منابع سنتی و بومی و غیر دیجیتالی
را نادیده بگیرد .همچنین این سازمانها در زمینهای کردن دانش جهانی بهمنظور آنکه قابلیت
کاربرد برای واقعیتهای جامعه محلی را پیدا کند تبحر دارند و این امر ممکن است شامل ترجمه
اطالعات به زبان محلی و ساده و بهعالوه جمعآوری اطالعات درباره شرایط و ویژگیهای جوامع
محلی باشد .درنهایت ،ارزیابی و طبقهبندی نیازهای اطالعاتی حال و آینده مخاطبان (شامل فراهم
بودن و مفید بودن دانش قابلدسترس بهطور محلی ،تهیه بازخورد عینی برای منابع دانش ملی
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و جهانی) به عهده این واسطهگران است .بهطور خالصه سازمانهای میانجی سازمانهای هستند
که مدیریت اطالعات ،ارتباطات و دانش را فراهم میسازند که به متقاضیان اجازه میدهد که
تصمیمات مدیریتی بهتری بگیرند .این فرآیند خودبهخود اتفاق نمیافتد؛ این سازمانها نیازمند
حمایت و آموزش در جهت شناخت مشکالت ،حل آنها ،تصمیمات مشارکتی ،سازماندهی،
هماهنگی و انگیزش میباشند (کریمی.)1389 ،
نقشهای واسطهگری

نقش اشخاص ،گروهها و سازمانها در واسطهگری دانش کامالا واگرا است .با مراجعه به تیپولوژی
واسطهگری دانش میتوان نقشهای واسطهگری را در طبقات نمایندگیها ،1دربانها 2و
واسطهگران رابط ،3هماهنگکنندهها ،یا واسطهگران سیار 4قرار داد .در چارچوب هماهنگکننده،
همه بازیگران (واسطهگر و منبع دانش) از یک گروه هستند .در واسطهگری سیال ،واسطهگر ،بین
بازیگران موجود در یک گروه ،میانجیگری میکند ،اما خود واسطهگر بهعنوان بخشی از این گروه
نیست .در خصوص دربان باید گفت که واسطهگر ،دانش خارجی را غربال کرده تا اینکه آن را در
گروه خود توزیع و پخش کند .نقش نمایندگی در صورتی اعطا میشود که یک گروه ،نقش
واسطه گری از دانش خارجی را به شخصی در گروه ،تفویض کند .در نقش رابط ،دانش در بین
گروههای مختلف ،واسطهگری میشود (محمدی فاتح.)1391 ،
استراتژیهای واسطهگری دانش

واسطهگری دانش عالوه بر اینکه ،نقشهای متنوعی را در برمیگیرد ،حاوی استراتژیهای متنوعی
هم است .این استراتژیها بر طبق بازیگران درگیر (محققان ،سیاستگذاران ،جامعه مدنی و ،)...
نوع دانشی که قرار است تسهیم شود و زمینه موردنظر ،متفاوت است .مایکلز ،)2009( 5استراتژی
های واسطهگری دانش را در فضای تصمیمگیری سیاست ،مرور کرده است ،او شش استراتژی را
در پاسخ به مسائل متنوع سیاست و محیط سیاستگذاری ،شناسایی کرد:
اطالع دهید :هدف از اطالعرسانی ،انتشار و توزیع محتوا است .این استراتژی اغلب با انتقال
دانش یکطرفه ،مرتبط است .در این رویکرد ،متقاضی اهمیت آنچه را که ارائه میشود را درک
کرده و ممکن است اطالعات را برحسب ارزش اسمی ،بپذیرد .در این استراتژی ،اطالعات در قالب
1 .Representatives
2 .Gatekeepers
3 .Liaison brokers
4 .Itinerant brokers

5 .Michaels
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یک فرم و قالب نوشتاری ،بستهبندیشده و بدین طریق متقاضی ،محتوا را درک کرده و اقدام
مقتضی حاصل از آن درک را ارزیابی میکند .بههرحال ،دریافتکننده میتواند کنش نشان بدهد
و یا ندهد ،ولی فهم او زیاد شده و در خصوص انجام عمل ،تصمیم خواهد گرفت.
مشورت کنید :این فرآیند شخصی را در برمیگیرد که برای حل یک مسئله به دنبال مشاوره
است و درواقع ،او به دنبال کسی است که بهطور بالقوه ،بینشهای باارزشی در اختیار دارد.
واسطهگر ممکن است بهعنوان میانجی عمل کند و تخصص موردنظر برای حل مسئله را مکانیابی
کرده و یک اتصال و رابطه را به وجود آورد.
همتاسازی (رابطه سازی) کنید :رابطه سازی ،افرادی را که میتوانند نسبت به یک عمل
حادثشده مساعدت کنند ،جمعآوری میکند .بنابراین از طریق واسطهگری میتوان بازیگران را
جمعآوری و در کنار هم قرار داد .واسطهگر باید بداند که چه تخصصهایی موردنیاز است و چه
کسی آنها را فراهم خواهد کرد ،تا اینکه بازیگران به هم متصل شوند .خردمایه استفاده از این
نوع واسطهگری این است که ازیکطرف محققان از مرتبط بودن نتیجه تحقیقات خود برای
تصمیم گیران ،آگاه نیستند و از طرف دیگر ،تصمیم گیران ممکن است در معرض محیط علمی
قرار نگیرند.
درگیر کنید :شکلی از واسطهگری است که در آن بخشی (یا طرفی) که مسئول رصد کردن
مسئله (مشکل) است ،یک فرآیندی از شمولیت دیگران با تخصصهای برجسته را ایجاد و به اجرا
درمیآورد .در اینجا دیگران ،تخصص برجسته خود را در سرتاسر ردیابی و رصد کردن مسئله،
ارائه میکنند .دالل ممکن است نقش رابط و یا تسهیلگر را بازی کند .در اینجا پیشفرض اصلی
این است که تصمیمگیرنده ،بر طبق مقتضیات و رشته اقدامات بالقوه خود و داللتهای ضمنی
آنها ،با افرادی که تخصصهای مختلف و مکمل دارند ،تعامل برقرار کند.
همکاری کنید :در همکاری همه مشارکتکنندگان بهطور مشترک ،فرآیند و چگونگی تعامل با
همدیگر را معین کرده و در خصوص وسعت مسئله موردنظر به مذاکره میپردازند .در استراتژی
همکاری ،مشارکتکنندگان باید فراسوی تخصص خود به تفکر بپردازند؛ آنها باید به این فکر
باشند که چگونه میتوانند دانش خود را بهطور مفید با تخصصهای دیگران ،در کنار هم قرار
دهند تا همافزایی حاصل شود .درحالیکه مشارکتکنندگان ،تخصص خود را وارد میدان میکنند،
اما آنها برای رصد کردن مسائل پیچیده ،باید بهعنوان اعضای تیم کار کنند.
ظرفیتسازی کنید :ظرفیتسازی بیمعنی افزایش توانایی افراد و مؤسسات برای انجام بهتر
کاری که در نظر گرفته شده است .برای ظرفیتسازی در حیطه واسطهگری دانش ،طرفین
بهصورت توأمان فرآیند تعامل و مذاکره را باهدف در نظر گرفتن ابعاد چندگانه یک مسئله سیاست
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(خطمشی) ،چارچوببندی میکنند ،در همین حال درسهایی هم از این عمل برای مسائل و
سناریوهای آینده میآموزند ( .)Karner et al, 2010درحالیکه استراتژیهای اطالعرسانی،
مشاوره و رابطه سازی به سطح پایینی از درگیری نیاز دارند ،اما همکاری ،درگیری ،و ظرفیتسازی
به سطوح باالیی از تعامل شخصی نیاز دارند .استراتژیهای واسطهگری دانش بر پایه ادراکات
گوناگونی از چیستی دانش ،ایجاد شدهاند .درحالیکه در استراتژی اطالعرسانی ،دانش بهعنوان
"مجموعهای از دانش" ،مفهومسازی میشود ،اما در ظرفیتسازی ،دانش از طریق فرآیند عمل،
تولید میشود (محمدی فاتح .)1391 ،در بحث واسطهگری ،دانش ضمنی و صریح پس از کسب،
یکپارچه شده و در سازمان مورداستفاده قرار میگیرد .در جدول شماره یک ،شاخصهای سنجش
و اندازهگیری واسطهگری دانش آورده شده است که مبنای مطالعه در این تحقیق است.
جدول( )1ابعاد و شاخصهای واسطهگری دانش ()Hammami, et al, 2013
ابعاد

تعداد سؤاالت هر بعد و شرح آنها

واسطهگری
اکتساب
دانش ضمنی

کسب مطالعات و گزارشهای تحقیقاتی موردنیاز از سازمانهای دیگر در انجام فعالیتهای شغلی
روزانه
به دست آوردن مطالعات و گزارشهای تحقیقاتی موردنیاز خود از مشاوران
به دست آوردن مطالعات و گزارشهای تحقیقاتی موردنیاز خود از انجمنهای حرفهای
به دست آوردن مطالعات و گزارشهای تحقیقاتی موردنیاز خود از مجالت حرفهای

اکتساب
دانش صریح
یکپارچگی
دانش جدید

به دست آوردن مطالعات و گزارشهای تحقیقاتی موردنیاز خود از خبرنامهها و روزنامهها
به دست آوردن مطالعات و گزارشهای تحقیقاتی موردنیاز خود از پایگاههای اطالعاتی رایانهای
مطالعه اخبار تحقیقاتی و مطالعات تحقیقاتی و پیگیری آنها
نقل اطالعات تحقیقاتی و گزارشهای مطالعاتی و تحقیقاتی جدید به همکاران
بحث در خصوص اطالعات تحقیقاتی و گزارشهای مطالعاتی و تحقیقاتی جدید ،با همکاران خود
ارائه یافتههای تحقیقاتی خود به زبان غیر فنی( ساده) برای کاربران بالقوه سازمان خود
ارائه گزارشهای جذاب (گرافیکی ،رنگی ،طنزگونه) برای کاربران بالقوه واحد سازمانی خود

منطبق
سازی نتایج
تحقیقات

تهیه خالصه ای از تحقیقات در موضوعات خاص برای کاربران بالقوه واحد سازمانی خود
بحث و گفتگو در خصوص مفید بودن نتایج تحقیقات ،با کاربران واحد سازمانی خود
ارائه مثالهایی از چگونگی استفاده از یافتههای تحقیقاتی به افراد سازمان خود
ارسال نتیجه مطالعات و گزارشهای تحقیقاتی به کاربران موردنظر سازمان خود
برگزاری نشستهایی بهمنظور بحث در مورد پروژههای تحقیقاتی جاری با کاربران مرتبط
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برگزاری نشستهایی بهمنظور بحث در مورد نتایج اولیه تحقیقات با کاربران مرتبط در سازمان خود
برگزاری نشستهایی بهمنظور بحث در مورد نتایج و پیامدهای بهکارگیری تحقیق با کاربران مرتبط
تسهیل مشارکت افراد واحد سازمانی در پروژههای تحقیقاتی

ایجاد
پیوندها

تسهیل در ایجاد کمیتههای مشورتی در خصوص پروژههای تحقیقاتی
تسهیل تماسهای فردبهفرد کارکنان خود با محققان خارجی
ایجاد فرصت تعامل بین کارکنان و محققان خارجی از طریق سمینارها ،نشستها ،کنفرانسها و...

روحیه جهادی

بر اساس بیانات مقام معظم رهبری ،مدیریت دانش و فناوری در کشور باید با یک رویکرد جهادی
دنبال شود .به همین دلیل در یکی از دانشگاههای آجا ،1همایش ملی مدیریت دانش با رویکرد
جهادی در دیماه  1393برگزار شده است .بنابراین میتوان گفت که روحیه جهادی و فرهنگ
جهادی بهعنوان یک محرک برای تسهیل واسطهگری دانش قابلاتکا است .البته در ادبیات
مدیریت دانش و مطالعات قبلی ،از متغیری به نام جوسازمانی بهعنوان تسهیلگر واسطهگری دانش
یاد شده است ( .)Hammami, et al, 2013در این تحقیق هم با اتکا به مبحث رفتارهای فرانقش،
این گونه استدالل شده است که اگر در یک سازمانی ،نگرش جهادی وجود داشته باشد ،احتمال
مبادالت دانش و یافتههای تحقیقاتی زیاد میشود .هدف از طرح الگوی جهادی ،تأکید بر اهمیت
ارتباط صنعت و دانشگاه و تولید کاالهای دانشمحور و مهارِ صنعت خام فروشی کشور و بهخصوص
صنعت نفت و مشتقات آن و ایجاد افقهای جدید در بخشهای مختلف صنعت کشور است.
بنابراین اتکا به الگوی جهادی در حوزههایی همانند صنعت هستهای ،هوافضا و صنعت موشکی
کشور قرین توفیقات و دستاوردهای قابلتوجهی بوده است و بایستی این الگو در سایر حوزههای
تحقیقاتی و صنعتی هم به کار گرفته شود تا تحول بنیادین در این عرصهها ایجاد شود.
مقام معظم رهبری خطاب به نخبگان جوان فرمودند" :روحیهی جهادى را بر روحیهی تافتهى

جدا بافته بودن ترجیح بدهید .روحیهی جهادى یعنى کار را براى خدا انجام دادن ،کار را وظیفهى
خود دانستن ،و همهى نیروها را در راهِ کارِ درست به میدان آوردن".2
اما در خصوص ابعاد الگوی جهادی باید گفت که با مرور مقاالت چند کنفرانس ملی مدیریت
جهادی ،شاخصهای مرتبط با سطح تحلیل فردی بهعنوان نگرشهای این حوزه انتخاب شدند.
(ع)

 . 1دانشگاه افسری امام علی
 .2بیانات در دیدار شرکتکنندگان در نهمین همایش ملى «نخبگان فردا» در حسینیهى امام خمینى ()1394/07/22
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در این مقاالت ،الگوی جهادی در قالب سه بعد مدیریتی/ساختاری ،فرهنگی/زمینهای و
رفتاری/نگرشی ،وجود داشت که بعد رفتاری /نگرشی مبنای این تحقیق قرار گرفت .در زیر
شاخصهای حاصل از تحلیل محتوای مقاالت دو کنفرانس ملی مدیریت جهادی ارائه شده است:
اخالص و وفاداری :اخالص یعنی درستکاری؛ یعنی خالص شدن فقط برای خدا ،یعنی صبغه
الهی شدن (رنگ الهی به خود گرفتن) و هوای نفس را میراندن .شاخصه تفکر جهادی ،وحدت
در حرف و عمل و به تعبیری گفتار و رفتار است که اوج آن «عمل بیشتر و گفتار کمتر» است.
خودباوری یا اعتمادبهنفس :اعتمادبهنفس سه نوع است :اعتمادبهنفس رفتاری ،اعتمادبهنفس
عاطفی ،اعتمادبهنفس روحی و معنوی .اعتمادبهنفس رفتاری :به معنای قابلیت و توانایی در عمل
کردن و انجام دادن کارهاست .از کارهای ساده گرفته تا کارهای سخت همانند جامه عمل پوشاندن
به رؤیاها .اعتمادبهنفس عاطفی :به معنای توانایی در تسلط بر دنیای احساس و عواطف .اینکه
بدانید چه احساساتی دارید ،معنای آنها را بفهمید و بتوانید انتخابهای احساسی درست بکنید
و از خود در مقابل درد و رنج روحی و لطمهها و صدمههای عاطفی محافظت کنید و بدانید چگونه
روابطی صمیمی ،سالم و ماندگار خلق نمایید .اعتمادبهنفس روحی و معنوی :این نوع از
1

اعتمادبهنفس همانا اعتماد و ایمان شما به جهان هستی و کل آفرینش و موجودات است.
باور به اراده الهی (توکل) :ازآنجاییکه امر جهادی توأم با همت مضاعف و تالش فوقالعاده بوده
و در حالت طبیعی انجام آن امکانپذیر نیست لذا اتکال به قدرت الیزال الهی برای به ثمر رسیدن
آن امری ضروری و انکارناپذیر است .لذا در حرکت جهادی دائماا بایستی به مبدأ جهاد یعنی
حضرت سبحان و جانشینان حضرتش (ائمه هدی علیهمالسالم) توجه عینی و عملی نمود.
پرکاری و خستگیناپذیری :یعنی داشتن صبر و بردباری در عرصهی جهاد است .شکیبایی و
تحمل مشکالت بسیار مهم بوده و کلید و رمز پیروزی ،داشتن امید و صبر است .روحیه جهادی
با حرکت طبیعی در تعارض است و نسبت این دو ،نسبتی معکوس است .الزمه روحیه جهادی
حرکتی بیوقفه در هر شرایط مکانی و زمانی و امکاناتی است .یکی دیگر از ابعاد روحیه جهادی
«استمرار درحرکت» است .آن ویژگی که حرکت جهادی را از ایستایی و توقف و سکون بازداشته
و جریان جهادی را ابتدا در فرد جهادگر و سپس در محیط پیرامونی وی حفظ و تقویت مینماید.
مستمر بودن مکمل ویژگی خستگیناپذیری در روحیه جهادی است (یاراحمدی.)1393 ،
عاطفه معنوی :معنویت یعنی اتصال انسان و محیط .معنویت مجموعه صفات و اعمالی است که
شور و جاذبه قوی و درعینحال منطقی و صحیح را در انسان به وجود میآورد تا او را در سیر

1. Drzohrabi.ir
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بهسوی خدای یگانه و محبوب عالم بهطور اعجابآوری پیش ببرد( .عباسی و همکاران.)1391 ،
فردی که از عواطف معنوی باالیی برخوردار است ،شوخطبع بوده و توانایی باالیی برای کار با
دیگران دارد .بهطورکلی ،برقراری روابط عاطفی و غیررسمی در انجام فعالیتهای رسمی ،معرف
عاطفه معنوی است.
نگرش تحولگرا :تطبیق الگوی جهادی با شرایط محیطی و حفظ ارزشهای بنیادی بسیار مهم
است .نقطه شروع تحول در سازمان و جامعه ،تغییر در اذهان است .از دیدگاه قرآن و روایات،
مدیریت ،عمدهترین نقش را در تغییر و تحوالت داراست .ازاینرو هرگونه دگرگونی در افراد و
سازمانها ،مستلزم تحول در نگرش مدیران است که این امر مدیریت تحول را با مسیری هموار
مواجه میسازد(1نوروزی.)1391 ،
پویایی و سرعت عمل :آگاهی و سرعت عمل از ویژگیهای حرکت جهادی است (ملکحسنی،
 .)1393سرعت عمل در کار از اهمیت باالیی برخوردار است .در اصل مدیریت زمان در انجام
کارها و فعالیتهای روزانه از مهمترین نکاتی است که سرعت عمل در کار را افزایش میدهد.
شاید بتوان گفت که پویایی با واژه چابکی در ارتباط باشد .واژه چابک در فرهنگ لغت ،به معنای:
حرکت سریع ،چاالک ،فعال و چابکی توانایی حرکت بهصورت سریع و آسان ،و قادر بودن به تفکر
بهصورت سریع و با یک روش هوشمندانه است 2.در جدول زیر ابعاد روحیه جهادی به همراه
سؤاالت هر بعد و منابع آنها ذکرشده است که مبنای مطالعه در این تحقیق است.
جدول ( )2ابعاد نگرش جهادی
ابعاد نگرش جهادی

منبع

تعداد سؤاالت

خودباوری و اعتمادبهنفس

سه

مجموعه مقاالت همایشهای مدیریت جهادی

پرکاری و خستگیناپذیری

پنج

مجموعه مقاالت همایشهای مدیریت جهادی

باور به اراده الهی

سه

مجموعه مقاالت همایشهای مدیریت جهادی

نگرش تحولگرا

سه

مجموعه مقاالت همایشهای مدیریت جهادی

پویایی و سرعت عمل

سه

مجموعه مقاالت همایشهای مدیریت جهادی

اخالص و وفای به عهد

پنج

مجموعه مقاالت همایشهای مدیریت جهادی

عاطفه معنوی

سه

مجموعه مقاالت همایشهای مدیریت جهادی

 .1ایدئولوژی مدیریت تحول از منظر اهلبیت(ع) )(farsnews.com
 .2نیاز به چابکی در مدیریت سازمان )(www.fekreno.org
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مدل تحقیق

بر اساس ادبیات تحقیق (روحیه جهادی و واسطهگری دانش) مدل ذیل برای مطالعه میدانی
انتخاب شده است .بر اساس مدل ،روحیه جهادی بهعنوان متغیر مستقل و واسطهگری دانش
متغیر وابسته در نظر گرفته شده است .در مطالعات قبلی ،تأثیر جوسازمانی بر واسطهگری دانش
بررسیشده است ( .)Hammami, et al,2013همانطور که در بخش قبلی اشاره شد ،بهمنظور
سنجش ابعاد الگوی جهادی از شاخصهای موجود در مجموعه مقاالت دو کنفرانس ملی مدیریت
جهادی استفاده شده است (جدول  )2و برای سنجش فعالیتهای واسطهگری دانش از
شاخصهای مدل همامی و همکاران )2013( 1استفاده شده است که این شاخصها به همراه
تعریف عملیاتی آنها در جدول شماره  1آورده شده است.
خودباور
ی

دانش
ضمنی

پرکار
ی

دانش
صریح

اراده
الهی
تحول-
گرایی

روحیه
جهادی

واسطه-
گری
دانش

پویای
ی

یکپارچ
گی

انطباق

انتشار

اخل
اص

پیونده
ا

عاطفه
شکل ( )1مدل تحقیق ()Hammami, et al, 2013

روششناسی پژوهش
روش تحقیق کاربردی و از نوع همبستگی است .بهعبارتدیگر در بررسی ارتباط دو متغیر تحقیق
(واسطه گری دانش و روحیه جهادی) باید رابطه بین این دو سنجیده شود و احیاناا تأثیر علّی
متغیر مستقل بر وابسته از طریق معادالت رگرسیونی بررسی شود .به همین دلیل در نرمافزار
1. Hammami et al

نقش روحیه جهادی کارکنان در واسطهگری دانش در یکی از مراکز تولیدات نظامی دفاعی

91

لیزرل ابتدا مدل اندازهگیری هر یک از دو متغیر سنجیده شده تا بتوان میزان بار عاملی ابعاد هر
دو متغیر(میزان ارتباط اجزای واسطهگری با این متغیر و همچنین میزان ارتباط اجزای روحیه
جهادی با این متغیر) سنجیده شود .از طرفی برای درک وضعیت موجود واسطهگری دانش و
روحیه جهادی در مرکز موردمطالعه از آزمون تی تک نمونهای استفاده شده است .این آزمون
نشان میدهد که آیا سطح متغیر موردنظر مناسب است یا نامناسب .همچنین جامعه آماری
تحقیق مشتمل بر تعدادی از کارکنان یک مرکز تولیدات نظامی دفاعی است که مدرک تحصیلی
آنها فوقدیپلم و لیسانس بوده و تعداد آنها 700نفر است .بر اساس جدول مورگان برای جامعه
آماری  700نفر ،نمونه الزم  248نفر است .لذا بر اساس روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد
 250پرسشنامه در بخشهای مختلف این مرکز توزیع شد که پس از جمعآوری تعداد 200
پرسشنامه 165 ،پرسشنامه صحیح مبنای تحلیل قرار گرفت و در دو نرمافزار آموس گراف  ،18و
لیزرل آزمون شد که نتایج در ادامه تشریح شده است .برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش
آلفای کرانباخ استفاده شده که مقدار آن برای متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق در جدول
شماره سه آورده شده است.
جدول ( )3پایایی پرسشنامهها
پایایی پرسشنامه واسطهگری دانش

0/9

سؤاالت 1تا 25

پایایی پرسشنامه نگرش جهادی

0/89

سؤاالت  26تا 47

پایایی کل پرسشنامه

0/91

کل سؤاالت

روش تجزیهوتحلیل دادهها
در تجزیهوتحلیل دادهها از اصول روش تحقیق همبستگی استفاده شده است که مشتمل بر مدل
معادالت ساختاری در نرمافزار لیزرل و آموس است .در تجزیهوتحلیل دادهها ،ابتدا مدلهای
اندازهگیری دو متغیر آورده شده و سپس مدل ساختاری برای تعیین میزان تأثیر روحیه جهادی
بر واسطهگری دانش در بین کارکنان مرکز تولیدات نظامی دفاعی آورده شده است.
سنجش مدلها در نرمافزار لیزرل

سؤال اساسی در تحلیل عاملی این است که آیا الگوی بیانشده از روابط مابین متغیرها و عوامل
و نیز رابطه بین عوامل با دادهها هماهنگ است؟ بهمنظور بررسی این سؤال از آزمون نیکویی
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برازش 1استفاده میشود .پس از حل مدل توسط نرمافزارهای مختلف ،الزم است شاخصهای
بهدستآمده با مقادیر بحرانی مقایسه و سپس نسبت بهتناسب مدل تصمیمگیری شود .برخی از
این مقادیر بحرانی بهقرار زیر هستند .برای مثال ،شاخص  RMSEAاختالف با مدل را به ازای
درجات آزادی بیان میکند .مقادیر کوچک این شاخص نشاندهنده برازش خوب مدل است
بهنحویکه این شاخص برای مدلهای خوب برابر یا کمتر از  0/05است (از  0/05تا  0/08نسبتاا
خوب ،از  0/08تا  1ضعیف و بیشتر از  1بسیار ضعیف) .سایر شاخصها در جدول شماره چهار
دیده میشود.
جدول ( )4شاخصهای برازش مدل در لیزرل
شاخص برازندگی

برازش خوب

برازش قابلقبول

کای دو

بین  0و 2

بین  2و 3

ارزش پی

کوچکتر از 0/01

بین  0/01و 0/05

نسبت کای  2به درجه آزادی

بین  0و 2

بین  2و 3

جذر میانگین مجذور خطا

بین  0و 0/05

بین  0/08و 0/05

شاخص برازش خوب

بین  1و 0/095

بین  0/9و 0/095

شاخص نیکویی برازش اصالحشده

بین  1و 0/9

بین  0/9و 0/085

مدل اندازهگیری نگرش جهادی در حالت اعداد معناداری

با توجه با شکل شماره دو ،کلیه اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل معنادار است .زیرا عدد
معناداری( آماره آزمون) آنها از 1/96بزرگتر است .بنابراین میتوان گفت این مدل اندازهگیری
از روایی الزم برخورداراست و متغیرهای آشکار توانسته است ابعاد نگرش جهادی را بسنجد.

1. Goodness of Fit
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شکل ( )2مدل نگرش جهادی در حالت اعداد معناداری
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94
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مدل اندازهگیری نگرش جهادی در حالت ضرایب استاندارد

بر اساس شکل زیر میتوان گفت بارهای عاملی متغیرهای مشاهدهشده بر روی متغیرهای پنهان،
باالتر از  0/5است و این نشان میدهد که پرسشنامه نگرش جهادی توانسته است ،ابعاد آن را
بهدرستی بسنجد.

شکل ( )3مدل نگرش جهادی در حالت ضرایب استاندارد

مدل اندازهگیری واسطهگری دانش در حالت اعداد معناداری

بر اساس شکل زیر ،همه اعداد معناداری (آماره آزمون) از  1/96باالتر است .بنابراین مدل از
روایی سازه برخوردار بوده و میتوان بر بارهای عاملی متغیرهای مشاهدهشده اعتماد کرد.
همچنین بر اساس شکل زیر مقدار  RMSEAبرابر با  0/08است که مقدار قابلقبول بوده و نسبت
کای دو به درجه آزادی هم بین  1تا  3و قابلقبول است.
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شکل ()4مدل واسطهگری در حالت اعداد معناداری

مدل اندازهگیری واسطهگری دانش در حالت ضرایب استاندارد

در شکل زیر مدل استاندارد نشان داده شده است .در این مدل بارهای عاملی مرتبط با متغیرهای
پنهان ششگانه واسطهگری دانش نشان دادهشده و همه آنها از  0/5باالتر هستند و مدل از
برازش قابلقبول برخوردار است .همچنین در جدول شماره چهار ،کلیه شاخصهای برازش مدل
معنادار است.
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جدول ( )5شاخصهای برازش مدل
CMIN/DF

نوع شاخص

بین  1تا 3

مقدار استاندارد

IFI
≥0/9

NFI
≥0/9

RMSEA CFI
≥0/9

≥0/08

مدل اندازهگیری نگرش جهادی

2/92

0/90

0/90

0/90

0/082

مدل اندازهگیری واسطهگری دانش

2/07

0.89

0/90

0/90

0/081

مدل ساختاری تحقیق

2/29

0/93

0/90

0/93

0/081

تعیین سطح واسطهگری و روحیه جهادی

برای تعیین وضعیت مناسب بودن یا نبودن روحیه جهادی و واسطهگری دانش از آزمون تی
استفاده شده است که فرض آماری آنها بهقرار ذیل است:
 :Hoوضعیت روحیه جهادی کارکنان مرکز نامناسب است.

 :H1وضعیت روحیه جهادی کارکنان مرکز مناسب است.
همانطور که در جدول شماره شش دیده میشود ،سطح معنیداری آزمون تی برای متغیر روحیه
جهادی کمتر از  0/05است و نشان میدهد که فرض صفر مردود است و ادعای محقق مبنی بر
مناسب بودن نگرش جهادی در مرکز موردمطالعه تائید میشود .چون هر دو دامنه منفی است؛
بنابراین مقدار مورد آزمون کمتر از میانگین است .اما در خصوص متغیر وابسته یعنی واسطهگری
دانش باید گفت که چون سطح معنیداری مرتبط با آن بیش از 0/05است ،بنابراین فرض صفر
تائید میشود و نشان میدهد که وضعیت واسطهگری دانش در این مرکز مناسب نیست( .جدول
)6
جدول ( )6آزمون تی تک نمونهای متغیر مستقل و وابسته
ارزش آزمون3-
فاصله اطمینان%95
پایین
باال

اختالف
میانگین

سطح
معنیداری

درجه
آزادی

تی

0/0987

-0/0910

0/0038

0/963

164

0/080

واسطهگری دانش

-1/061

-1/2013

-1/131

0/000

164

31/857

روحیه جهادی

حال باید ،ابعاد نگرش جهادی ،تکتک آزمون شود .همانطور که در جدول شماره هفت دیده
میشود ،تمام ابعاد نگرش جهادی در مرکز موردمطالعه قابل تائید است ولی در حد متوسط قرار
دارد .بنابراین میتوان گفت که کارکنان مرکز دارای روحیه جهادی هستند.
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جدول ( )7آزمون تی تک نمونهای ابعاد روحیه جهادی
ارزش آزمون3-
فاصله اطمینان%95
پایین
باال

اختالف
میانگین

سطح
معنیداری

درجه
آزادی

تی

-1/077

-1/253

-1/1656

0/000

-26/168 164

پویایی و سرعت عمل

-1/050

-1/230

-1/1406

0/000

-24/998 164

وفاداری

-0/711

-0/941

-0/8262

0/000

-14/195 164

عاطفه معنوی

-1/424

-1/634

-1/5292

0/000

-28/773 164

باور به اراده الهی

-0/945

-1/132

-0/0387

0/000

-21/902 164

سختکوشی

-1/202

-1/375

-1/2888

0/000

-29/369 164

خودباوری و اعتمادبهنفس

-0/875

-1/091

-0/9838

0/000

17/999 164

تحولگرایی

همچنین در خصوص سطح واسطهگری دانش ،بر اساس جدول شماره هشت ،باید گفت که
اکتساب دانش ضمنی در مرکز نظامی در وضعیت مناسبی قرار دارد و میانگین آن باالتر از متوسط
است .همچنین سطح معناداری بعد "یکپارچهسازی دانش" هم کمتر از  0/05است و وضعیت
این متغیر هم مناسب است ولی مقدار آن کمتر از میانگین است .سایر ابعاد واسطهگری دانش
ازجمله ایجاد پیوند" ،منطبق سازی نتایج تحقیقات" ،اکتساب دانش صریح" و انتشار نتایج
تحقیقات" در وضعیت مناسبی قرار ندارد.
جدول ( )8آزمون تی تک نمونهای ابعاد واسطهگری دانش
ارزش آزمون3-
فاصله اطمینان%95
باال
0/364
0/065
-0/258
0/128
0/202
0/241

پایین
0/104
-0/202
-0/500
-0/116
-0/075
-0/020

اختالف
میانگین

سطح
معنیداری

درجه
آزادی

0/2343
-0/0686
-0/3798
0/0060
0/0636
0/1106

0/000
0/312
0/000
0/922
0/368
0/097

164
164
164
164
164
164

تی
3/565
-1/013
-6/194
0/097
0/902
1/671

اکتساب دانش ضمنی
اکتساب دانش صریح
یکپارچهسازی دانش
منطبق سازی تحقیقات
انتشار نتایج تحقیقات
ایجاد پیوند
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مدل ساختاری تأثیر نگرش جهادی

در این قسمت مدل علی تأثیر متغیر مستقل بر وابسته در دو نرمافزار لیزرل و آموس جداگانه آزمون
شده است که نتایج هرکدام مشابه است.
الف) بررسی مدل ساختاری در نرمافزار لیزرل

بر اسااس خروجی نرمافزار لیزرل و مشااهده مدل اساتاندارد و مدل معناداری ،میتوان گفت که آماره
تی بین مثبت و منفی  1/96اسات و درنتیجه ضارایب مسایر معنادار اسات و میتوان گفت که بارهای
عاملی دو متغیر مساتقل و وابساته بیش از نیم اسات .در بین بارهای عاملی متغیر واساطهگری دانش،
فقط بار عاملی اکتسااب دانش ضامنی معنادار نیسات و بقیه بارهای عاملی بیش از نیم میباشاند و
این بدان مفهوم اسات که متغیرهای اکتسااب دانش صاریح ،یکپارچگی دانش جدید ،ساازگاری نتایج
تحقیقات ،انتشاار نتایج تحقیقات و خلق پیوند میتوانند عاملی به نام واساطهگری دانش را به وجود
آورند و تحت این نام دساتهبندی شاوند .از طرفی بر اسااس مدل اساتاندارد و معناداری میتوان گفت
که بارهای عاملی ابعاد متغیر مساتقل (نگرش جهادی) ،همگی معنادار هساتند و کمترین بار عاملی
مربوط به عاطفه معنوی اساات که مقدار آن کمتر از نیم اساات .همچنین در خصااوص میزان برازش
مدل سااختاری تأثیر نگرش جهادی بر میزان واساطهگری دانش در مرکز موردمطالعه ،میتوان گفت
که حداقل دو شااخص معنادار هساتند ( جدول شاماره )9؛ یعنی  IFIو CFIکه باالی  0/9اسات و
نسابت کای دو به درجه آزادی هم کمتر از ساه اسات .همچنین شااخص  0/089 ، RMSEAاسات که
باید مقدار آن کمتر از  0/08باشاد؛ بنابراین میتوان گفت که مدل سااختاری تأثیر نگرش جهادی بر
فعالیتهای واساطهگری دانش ،معنادار بوده و ضاریب مسایر بین متغیر مساتقل و وابساته 0/35 ،اسات
که در نرمافزار آموس هم ،همین نتیجه حاصل شد.
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جدول ( )9شاخصهای معناداری مدل ساختاری
نوع شاخص

X2/DF

IFI

RFI

CFI

NFI

GFI

مقدار

2/29

0/93

0/78

0/93

0/89

0/88

ب) بررسی مدل ساختاری مدل در نرمافزار Amos

همانطور که در خروجی نرمافزار  Amosدیده میشااود ،بارهای عاملی متغیر مسااتقل و وابسااته،
بااالی نیم اسااات .در بین ابعااد نگرش جهاادی باار عااملی متغیر عااطفاه معنوی کمتر از نیم بوده و
متغیر ساختکوشای و تحولگرایی بیشاترین بار عاملی را دارند .همچنین در خصاوص متغیر وابساته
تحقیق یعنی واساااطاهگری دانش ،باار عااملی متغیر خلق پیوناد باا واساااطاهگری دانش کم بوده و
بیشاااترین بار عاملی مربوط به متغیر" انتشاااار نتایج تحقیقات" اسااات که مقدار آن  0/79اسااات.
همچنین شادت تأثیر متغیر مساتقل (نگرش جهادی) بر وابساته  0/35اسات .در خصاوص شااخصهای
برازش مدل باید گفت که نسااابت کای دو به درجه آزادی کمتر از ساااه بوده و همچنین شااااخص
 RMSEAمقدار  0/089را نشاان میدهد .در بین شااخصهای برازش TLI ،بیش از  0/9بوده و دو
شاخص برازش تطبیقی کمتر از مقدار استاندارد است.

شکل()8مدل ساختاری تأثیر نگرش جهادی بر واسطهگری دانش در آموس
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جدول ( )10شاخصهای برازش نرمافزار در آموس
نوع شاخص
مقدار
استاندارد
مقدار خروجی

CMIN/DF

بین  1تا 5
2/351

IFI

TLI

CFI

RMSEA

بزرگتر یا

بزرگتر یا

بزرگتر یا

کوچکتر

مساوی 0/9

مساوی 0/9

مساوی 0/9

از 0/08

0/836

0/91

0/885

0/089

نتیجهگیری
در چند دهه اخیر ،تجاریسازی دستاوردهای پژوهشی با توجه به اصول اقتصاد دانشبنیان
بهعنوان راهی برای تولید ثروت از طریق سرمایههای انسانی و اجتماعی مطرحشده است .امروزه
متصدیان فنآوری میدانند که ویژگی عصر دانایی استفاده از نوآوری در فنآوری و تولید محصول
است که این امر با تجاریسازی آخرین دستاوردهای فنآوری برآمده از ایدههای خالقانه قابل
دستیابی است .رقابت در بازار دانشمحور امروز مستلزم ادغام دانشهای نوین با صنعت است.
صنعتی که بیبهره از دانش روز باشد ،محکوم به زوال بوده و از طرف دیگر ،دانش بدون کاربرد
در صنعت بیارزش قلمداد میشود و این نشاندهندهی ضرورت پیوند دانشگاه با صنعت است .در
سالهای اخیر و در کشورهای پیشرفته ،لزوم توجه به روشهای جدید ارتباط صنعت و دانشگاه
و افزایش حجم این ارتباط در قالب شرکتهای دانشبنیان و واسطهگر ،اتخاذ سیاستهای مناسب
برای کمک به تجاریسازی تحقیقات دانشگاهی را به یکی از دغدغههای اصلی دولتها در این
حوزه تبدیل کرده است.
یکی از استراتژیهای امیدبخش 1برای حل این مشکالت ارتباطیِ صنعت و دانشگاه و بهرهمندی
از یافتههای پژوهشی ،واسطهگری دانش است ،چراکه این امر تعامالت بین محققان و
سیاستگذاران را از طریق توسعه درک متقابل از اهداف و فرهنگهای نقشآفرینان افزایش داده
و بدان طریق مسائل و مشکالت برای تصمیمگیری و راهحل یابی ،شناسایی خواهند شد .تسهیل
واسطهگری دانش بین صنعت و دانشگاه ،درون دانشگاهها ،و درون صنایع نیازمند پیشرانهای
مختلف فرهنگی ،ساختاری و فنّاورانه است .با توجه به اهمیت تولیدات و صنایع نظامی بومی در
کشور و جدیت در امر شرکتهای دانشبنیان ،در این تحقیق از الگوی جهادی بهعنوان یک
پیشران در جهت کمک به واسطهگری دانش و دستاوردهای تحقیقاتی بین مراکز تحقیقاتی
1 .Promising strategy
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استفاده شده است .بر اساس مدل این تحقیق میتوان گفت که در سازمانهایی که افراد آن
پرکار ،معنویتگرا ،خودباور ،خداباور ،تحولگرا و وفادار هستند ،فعالیتهای واسطهگری دانش
(اکتساب دانش ضمنی و صریح ،یکپارچهسازی دانش ،منطبق سازی نتایج تحقیقات ،انتشار نتایج
تحقیقات ،خلق پیوندها) بیشتر است .بنابراین میتوان با ارتقای نگرش جهادی در سازمان،
واسطهگری دانش را ارتقاء دارد.
پیشنهادها
با توجه به نتایج و یافتههای آماری تحقیق و تأثیر  35درصدی نگرش جهادی بر تسهیم و
واسطهگری دانش ،پیشنهاد می شود که نگرش جهادی کارکنان از طریق اقدامات تشویقی مادی
و معنوی تقویت شود .با توجه به اینکه بار عاملی متغیر سختکوشی و تحولگرایی از سایر
متغیرهای این بعد (نگرش جهادی) بیشتر است .بنابراین بایستی با ارائه الگوهای موفق خارجی
و داخلی ،روحیه سختکوشی و تحولگرایی را در کارکنان تقویت کرد .بر اساس آزمون تی تک
نمونهای ،در خصوص متغیر وابسته تحقیق(واسطهگری دانش) باید گفت که اکتساب دانش ضمنی
از وضعیت مناسبی برخوردار است .بنابراین پیشنهاد میشود کسب و انباشت این نوع از دانش در
ابعاد مختلف در بین کارکنان تقویت شود و به دانشاندوزان پاداش داده شود .بر اساس آزمون
تی ،منطبق سازی یافتههای تحقیقاتی ضعیف است .بنابراین پیشنهاد میشود یافتههای تحقیقاتی
در قالبهای گرافیکی جذّاب و به زبان ساده به کارکنان انتقال داده شود .همچنین پیشنهاد
میشود پیوندهای بین سازمانی (دانشگاهها ،سازمانهای ملی و بخشهای مختلف آجا) از طریق
تأسیس چند انجمن خبرگی ایجاد و تقویت شود .پیشنهاد میشود کارکنان دانشی با مشاوران و
محققان خارجی تماس داشته باشند تا یافتههای تحقیقاتی جدید را به سازمان تزریق کنند.
پیشنهاد میشود به کارکنان ن ّقاد و مطالعه کننده نشریات داخلی مرکز بهصورت دورهای جوایزی
اهدا شود .پیشنهاد میشود افرادی که در امر واسطهگری دانش ،بهصورت بیش فعاالنه عمل
میکنند از نظامهای کاری منعطف ،بهرهمند گردند .با توجه به اینکه بخش مهمی از واسطهگری
دانش ،تبیین دانش صریح و ضمنی است؛ بنابراین پیشنهاد میشود عالوه بر مستندسازی دانش
ضمنی پیشکسوتان مرکز و تبدیل آن به دانش صریح ،انگیزههای الزم برای مطالعه دانش مستند
شده پیشکسوتان ایجاد شود .واژه جهاد و دانش اخیراا در اسناد نیروهای مسلح در کنار هم
قرارگرفته است و واژگانی همانند جهاد علمی ،مدیریت جهادی دانش و قرارگاه جهادی مدیریت
دانش مطرحشده است .بنابراین پیشنهاد میشود ،همکاریهای بین سازمانی ارتش و سپاه
ازیکطرف و دولت از طرف دیگر بهصورت جهادی دنبال شود.
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