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چکیده :هدف این پژوهش مطالعه نقش هوش فرهنگی در تسهیم دانش و حمایت محیطی ادرا کشده در بین
دانشجویان دانشکده فنی  -مهندسی دانشگاه مالیر است .همچنین روابط بین متغیر هوش فرهنگی با متغیرهای
جمعیتشناختی و نمره پیشرفت تحصیلی (معدل) مورد مطالعه قرار گرفته است .روش مطالعه از نوع روشهای
توصیفی  -همبستگی و طرح پژوهش از نوع معادالت ساختاری است .جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان
دانشکده فنی  -مهندسی دانشگاه مالیر به تعداد  810نفر بوده و حجم نمونه پژوهش با استفاده از جدول مورگان
تعداد  262دانشجو تعیین و به روش تصادفی انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات شامل پرسشنامه استاندارد
هوش فرهنگی ،پرسشنامه تسهیم دانش با اقتباس از ماالسی و آینین ( )2015و پرسشنامه محققساخته حمایت
محیطی ادرا کشده است .نتایج تحلیل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار معادالت ساختاری لیزرل نشان
میدهد اثر مستقیم هوش فرهنگی بر تسهیم دانش ( )0/50با آماره تی  3/31در سطح معناداری  0/001مثبت و
معنادار است .اثر مستقیم هوش فرهنگی بر حمایت محیطی ادرا کشده ( )0/70با آماره تی  5/41در سطح معناداری
 0/001مثبت و معنادار است .اثر مستقیم حمایت محیطی ادرا کشده بر تسهیم دانش ( )0/62با آماره تی  3/88در
سطح معناداری  0/001مثبت و معنادار است .اثر غیرمستقیم هوش فرهنگی بر تسهیم دانش با نقش میانجی حمایت
محیطی ادرا کشده ( )0/43با آماره تی  2/56در سطح معناداری  0/05مثبت و معنادار است .همچنین بر اساس
نتایج پژوهش ،بین تسهیم دانش و عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .نتایج نشان میدهد با
توجه به نقش مستقیم و میانجی هوش فرهنگی در تسهیم دانش از یک سو و نقش تسهیم دانش در بالندگی علمی
دانشجویان مهندسی از سوی دیگر ،مدیران دانشگاهی باید نسبت به تقویت محیطهای دانشگاهی متناسب با
الزامات فناورانه (تجهیز سایتها و توسعه منابع و بانکهای اطالعاتی) و فرهنگی (تقویت ارتباطات و تعامالت) بهمنظور
توسعه فعالیتهای تسهیم دانش در بین دانشجویان مهندسی ،اقدام کنند.
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1.1مقدمه
تسـهیم و اشـترا ک دانـش بهدلیـل نقـش آن در بهـرهوری سـازمانی یکـی از مباحـث مطـرح در سـازمانهای
آموزشـی معاصر اسـت و آموزش مهندسـی نیز باید در راسـتای توسـعه کیفیت آموزش از یافتهها و نظریات این
حوزه بهرهبرداری کند .راهبرد مدیریت دانش قادر اسـت کیفیت فرایندهای آموزش و یادگیری ،تعامالت آزاد
علمی و تلفیق دانش و تجربه میان دانشجویان و سطح دانش تخصصی و حرفهای اعضای هیأتعلمی را به
نحـو چشـمگیری ارتقـا بخشـد و دانشـگاهها را واجد مزیت رقابتـی پایدار کند (نعمتـی.)1389 ،
دانشـمندانی چـون نونـا کا و تا کـه اوچـی )1995( 1و هـوف و رایـدر )2004( 2معتقدند تسـهیم دانش سـبب
خلـق دانـش جدیـد میشـود .بارتـون 3معتقـد اسـت کـه نوآوریهـا در مـرز بیـن ذهنیتهـا و تفکـرات جمعـی
اتفاق میافتد .در کنار هم قرار گرفتن ذهنیتها شـرط اول نوآوری اسـت (داونپورت و پروسـا ک ،1998 4به
نقـل از حسـین قلـیزاده .)1389 ،برخـی از منافـع راهبـردی مهـم تسـهیم دانـش در سـازمانها عبارتانـد از:
پیونـد متخصصـان در سراسـر سیسـتم ،استانداردسـازی فعالیتهـای متخصصـان ،اجتنـاب از اشـتباهات،
ترویـج بهتریـن روشهـا و کاهـش زمـان بـرای نخبـگان ( .)Dalkir, 2013مطابـق بـا نتایج برخـی از پژوهشها
تسـهیم دانـش بـا متغیـر خالقیـت دانشـجویان در ارتبـاط اسـت .خالقیـت و مدیریـت دانـش دو شایسـتگی
مهـم بـرای دانشـجویان دانشـگاه اسـت کـه بایـد توسـعه داده شـود (.)Yeh et al., 2012
زمینـه علمـی مهندسـی نسـبت بـه سـایر رشـتههای علمـی دانشـگاهی همچـون علـوم انسـانی ،بهدلیـل
ً
لـزوم تلفیـق مهـارت ،تجربـه و دانـش ذاتـا نیازمنـد توجـه بیشـتری بـه تسـهیم دانـش بهویـژه دانـش ضمنـی و
تجربـه اسـت .بسـیاری از تجـارب موردنیـاز دانشـجویان مهندسـی در کالسهـای درسـی دانشـگاهی آمـوزش
داده نمیشـود .تسـهیم دانـش علاوه بـر سـیال کـردن آموختههـای درسـی در کالس درس میتوانـد تجـارب
و دانـش ضمنـی را هـم بـه محیطهـای یادگیـری سـوق دهـد .تسـهیم دانـش در دانشـگاه موجـب افزایـش
تعاملات علمـی ،ارتقـای مهارتهـای زندگـی ،سـازگاری بـا محیـط و افزایـش مشـارکت دانشـجویان در اداره
امـور دانشـگاه میشـود کـه خـود بـه تقویـت فعالیتهـای گروهـی و مهارتهـای مدیریتـی منجـر میشـود.
بـا وجـود اهمیـت و منافـع تسـهیم دانـش در بیـن دانشـجویان ،موانـع زیادی بـرای تسـهیم دانش وجود
دارد .باتوجهبـه اهمیـت فعالیتهـای تسـهیم دانـش در بیـن دانشـجویان مهندسـی به ویـژه دانش تجربی و
ضمنـی ،کـه دانشـجویان در انجـام پروژههـای فـردی و گروهی کسـب میکننـد ،شـناخت متغیرهایی که این
فعالیتهـا را تقویـت کـرده یـا مانـع آن میشـوند ،میتوانـد بـه توسـعه و تقویـت آمـوزش مهندسـی کمـک کنـد
و زمینـه را بـرای تسـهیم بهتـر دانـش و تجربـه در بین دانشـجویان مهندسـی فراهم سـازد.
بهزعـم ریـگ )2005( 5عواملـی کـه بـا تسـهیم دانـش مرتبـط هسـتند را میتـوان در سـه دسـته قـرار داد:
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عوامـل فـردی ،عوامـل سـازمانی و عوامـل فناورانـه .بسـیاری از ایـن عوامـل در تحقیقـات مـورد مطالعـه قـرار
گرفتهانـد .در ایـن پژوهـش هـوش فرهنگـی بهعنـوان یکـی از عوامل فردی مؤثر بر تسـهیم دانش مورد بررسـی
قـرار میگیـرد .هـوش فرهنگـی میتوانـد هـم بهصورت مسـتقیم و هم غیرمسـتقیم از طریـق حمایت محیطی
ادرا کشـده بـر تسـهیم دانـش تأثیرگذار باشـد.
هوش فرهنگی به توانمندی افراد در ادرا ک دانشی و عاطفی و رفتار متناسب با موقعیتهای مختلف
فرهنگـی اشـاره دارد .ازایـنرو ،در بررسـی نقـش هـوش فرهنگـی در تسـهیم دانـش ،درک و تحلیـل فرهنـگ و
محیطـی کـه دانـش در آن محیـط تسـهیم میشـود ،مـورد توجـه اسـت .محیـط و بهویـژه فرهنگـی کـه آن
را احاطـه کـرده اسـت ،نقـش مهمـی در فعالیتهـای تسـهیم دانـش ایفـا میکنـد .ایـن امـر در متـون علمـی
و پژوهشهـای متعـدد مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت .محیـط و بهویـژه میـزان حمایتـی کـه فـرد از محیـط
دریافـت میکنـد ،بسـتگی بـه توانمنـدی وی در برقـراری ارتباطـات مؤثـر دارد .چهبسـا از یـک محیـط یکسـان
افـراد مختلـف حمایتهـا و برداشـتهای متفاوتـی را احسـاس کننـد کـه فقـط هـوش فرهنگـی میتوانـد آن
را توجیـه کنـد.
ارلـی و آنـگ ( )2003معتقدنـد در مواجهـه بـا موقعیتهـای فرهنگـی جدیـد بهزحمـت میتـوان عالئـم
1

و نشـانههای آشـنایی یافـت کـه بتـوان از آنهـا در برقـراری ارتبـاط سـود جسـت .در ایـن مـوارد فـرد بایـد طبـق
اطالعـات موجـود چهارچـوب شـناختی مشـترکی تدویـن کنـد .طبـق ایـن تعریـف از هـوش فرهنگـی میتـوان
ایـن مفروضـه را مطـرح کـرد کـه هـوش فرهنگـی میتوانـد بهصـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم تسـهیم دانـش
را تقویـت کنـد یـا مانعـی بـرای فعالیتهـای تسـهیم دانـش در بیـن دانشـجویان مهندسـی باشـد .لـذا ایـن
پژوهـش درصـدد تبیـن نقـش مسـتقیم و غیرمسـتقیم هـوش فرهنگـی در تسـهیم دانش در بین دانشـجویان
مهندسـی اسـت.
2.2پیشینه پژوهش
ا گرچـه هـوش فرهنگـی یکـی از مهمتریـن عوامـل در تبییـن تفاوتهـای فـردی در عملکـرد و رفتـار اسـت؛
امـا بـرای اولیـن بـار آرلـی و آنـگ ( )2003در کتابشـان تحـت عنـوان «هـوش فرهنگـی» ایـن مفهـوم را معرفـی
کردنـد .آنهـا هـوش فرهنگـی را قابلیـت یادگیـری الگوهـای جدیـد در تعاملات فرهنگـی و ارائـه پاسـخهای
رفتـاری صحیحـی بـه ایـن الگوهـا تعریـف کردهانـد .هـوش فرهنگـی بـه توانمنـدی افـراد در کار اثربخـش بـا
افـراد فرهنگهـای دیگـر اشـاره دارد .هـوش فرهنگـی شـامل سـه مؤلفـه اسـت :مؤلفـه شـناختی کـه اشـاره بـه
توانمنـدی افـراد در فهـم تفاوتهـا و شـباهتهای بیـن فرهنگهـا از طریـق دانـش بینفرهنگـی در مذهـب،
اقتصـاد ،هنجارهـای اجتماعـی و زبـان دارد ( .)Shannon & Begley, 2008مؤلفـه دوم بعـد عاطفـی اسـت
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کـه بـه ادرا ک و فهـم افـراد از احساسـات و تفکـرات و قضاوتهـای افـراد مرتبـط میشـود و مؤلفـه سـوم بعـد
رفتـاری اسـت کـه توانمنـدی افـراد در رفتارهـای کالمـی و غیرکالمـی را در برخـورد بـا افـراد بـا فرهنگهـای
متفـاوت منعکـس میکنـد.
فرهنگهایی که آشکارا از سهیم شدن در دانش و جریان آن به درون سازمان حمایت میکنند ،مشوق
گفتوگـو در جهـت تسـهیل مشـارکت کارکنـان از سـطوح مختلـف سـازمان هسـتند .چنیـن مشـارکتهایی از
جانـب کارکنـان و از طریـق فعالیتهایـی ممکـن میشـود کـه در آن همـه کارکنـان بایـد دادههـا را از منابـع
مختلـف جمـع کننـد ،سـپس بـا تشـخیص خـود دادههـا را بـه اطالعـات تبدیـل و در نهایـت از طریـق تعامالت
عمیـق دانـش جدیـدی را کـه مبنایـی بـرای اقدامـات سـازمان باشـد ،تولیـد کننـد (.)Lopez et al., 2004
فرهنـگ یـا جـو سـازمانی میتوانـد یاریگـر یـا مانـع تسـهیم دانـش شـود .یـک فرهنـگ سـازمانی کـه مشـوق
ا کتشـاف و نـوآوری اسـت ،بـه تسـهیم دانـش کمـک میکنـد؛ درحالیکـه فرهنـگ سـازمانی کـه نبـوغ فـردی را
پـرورش میدهـد ،مانـع تسـهیم دانـش میشـود؛ سـازمانی کـه بـه کار جمعی پـاداش میدهد بـه ایجاد جوی
از اعتمـاد کمـک خواهـد کـرد ،بـدون یـک فرهنگ پذیرای تسـهیم دانش تبـادالت دانش بهصـورت اثربخش
اتفـاق نمیافتـد (.)Dalkir, 2005
مانیـان و همـکاران ( )1390در پژوهشـی شـاخصهای مؤثـر بـر تسـهیم دانـش در میـان دانشـجویان
دورههـای آمـوزش الکترونیکـی دانشـگاه تهـران را بـا اسـتفاده از پرسـشنامه مبتنـی بـر وب مطالعـه کردنـد.
نتایج پژوهش نشـان داد از ده عامل مطالعهشـده در این پژوهش ،فقط شـاخصهای گشـودگی و باز بودن
ارتباطـات ،کانالهـای ارتباطـی مبتنـی بـر فنـاوری اطالعـات ،و مشـارکت و همـکاری نقش مؤثری در تسـهیم
دانش داشـتند .نتایج پژوهش درباره وضعیت اشـترا ک دانش از دیدگاه دانشـجویان تحصیالت تکمیلی در
دانشـگاه شـهید چمـران اهـواز ،نشـان داد کـه از نظـر دانشـجویان ،زیرسـاخت فرهنگـی و تمایـل دانشـجویان
بـه اشـترا ک دانـش در ایـن دانشـگاه وجـود دارد؛ اما زیرسـاختهای دیگر یعنی عوامل انسـانی ،فناوریهای
اطالعاتـی و ارتباطـی ،راهبردهـای مدیریتـی و عوامـل سـاختاری ـ اداری دچـار ضعف هسـتند و نیاز به تقویت
دارنـد (سـلیمانپور و همـکاران  .)1395در پژوهشـی پیمایشـی ،نظـرات  30نفـر از کتابدارانـی کـه در خدمـات
مرجـع و اطالعرسـانی کتابخانههـای دانشـگاهی فعالیـت میکننـد و عضـو

گـروه بحـث الکترونیکـی RUSA

هسـتند ،گـردآوری و تحلیـل شـد .نتایـج نشـان داد کـه بیشـتر کتابداران به اشـترا ک دانش برای رشـد فردی
و سـازمانی معتقدنـد و بیشـتر آنهـا در کسـب دانـش از تعامـل اسـتفاده میکننـد و تمایـل دارنـد دانـش خود را
در اختیـار دیگـران قـرار دهنـد .درعینحـال ،بـه نظـر میرسـد کـه ایـن شـناخت بهصـورت ایـدهآل در مدیریت
کتابخانه وجود ندارد و فرهنگ سـازمانی مدونی برای برنامهریزی و پیادهسـازی مدیریت و اشـترا ک دانش
تهیه نشـده اسـت (پریرخ .)1385 ،در پژوهشـی مرزوقی و همکاران ( )1393دریافتند که مؤلفههای کیفیت
محیـط دانشـگاه اثـر معنـاداری بـر دریافـت دانـش دارنـد و کیفیـت محیـط دانشـگاه 76درصـد از واریانس کل
دریافـت دانـش دانشـجویان را پیشبینـی میکنـد .مؤلفههـای کیفیـت محیـط دانشـگاه و تسـهیم دانـش اثـر
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معنـاداری بـر عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان دارنـد .همچنیـن کیفیـت محیـط دانشـگاه بهواسـطه تسـهیم
دانـش پیشبینیکننـده مثبـت و معنـادار عملکـرد تحصیلـی دانشـجویان اسـت .در پژوهشـی پیمایشـی بـر
روی  434نفـر از دانشـجویان دانشـگاههای ایـاالت متحـده ،محققـان دریافتنـد ّ
جـو تیـم و رهبـری مقتدرانـه
تأثیـر معنـاداری بـر رفتـار تسـهیم دانـش از طریـق تأثیـر بـر نگـرش بـه تسـهیم دانـش دارد .ایـن دو سـازه
همچنیـن تأثیـر مسـتقیمی هـم بـر رفتـار تسـهیم دانـش دارنـد ( .)Xue et al., 2011در پژوهشـی محققـان
بـه مطالعـه عوامـل مؤثـر بـر تسـهیم دانـش ضمنـی و عینـی و نقـش آن در آن عملکـرد در میـان دانشـجویان
پژوهشمحـور پرداختنـد .نتایـج پژوهـش نشـان داد اعتمـاد ،شـبکههای اجتماعیـی و فنـاوری ارتباطـات
و اطالعـات تأثیـر مثبـت و معنـاداری بـر تسـهیم دانـش عینـی و ضمنـی دارنـد (.)Zapout & Abbas, 2012
در مطالعـهای بـر روی  180نفـر از دانشـجویان دانشـگاههای دولتـی در سـنگاپور ،محققـان دریافتنـد بهطـور
کلـی دانشـجویان نگـرش مثبتـی بـه تسـهیم دانـش و اهمیـت یادگیـری همکارانـه توجـه داشـتند .البتـه یافته
جالبتوجـه ایـن بـود کـه دانشـجویان بـه اشـترا ک دانـش مربـوط بـه تکالیـف دانشـگاهی کـه در نمـرات آنهـا
تأثیرگذار بود ،تمایل کمتری داشتند .از دیگر نتایج این پژوهش این بود که رقابت برای پیشی گرفتن از رقبا
(همکالسان) و فقدان ارتباط عمیق در روابط دو مانع اصلی تسهیم دانش بودند (.)Jer & Shaheen, 2007
محققـان در پژوهشـی بـر روی دانشـجویان در اردن ،دریافتنـد کـه بیشـتر دانشـجویان ،تسـهیم دانـش را
از طریـق منابـع مختلـف یادگیـری در مؤثـر و مفیـد میداننـد ،امـا آنهـا معتقدنـد فرهنـگ سـازمانی موجـود
دانشـگاه تسـهیم دانـش در بیـن دانشـجویان را حمایـت نمیکنـد و تعامـل الزم بیـن دارنـده دانـش و نیازمنـد
دانـش وجـود نـدارد ( .)Yaghi et al., 2011در مـورد نقـش فرهنـگ سـازمانی در تسـهیم دانـش پژوهشهای
مختلفـی انجـام شـده و اغلـب آنهـا بـر نقـش مسـتقیم فرهنـگ بـر تسـهیم دانـش اذعـان دارنـد .در پژوهشـی
محققان از طریق پیمایش برخط 1بر روی دانشـجویان ،به تعیین عوامل فردی و محیطی پیشبینیکننده
تسـهیم اطالعـات و نقـش تعاملـی آنهـا در شـبکههای اجتماعـی پرداختنـد .نتایـج نشـان داد افـراد فـار غ از
گسـتردگی شـبکه اجتماعـی خـود تمایـل بـه اشـترا ک اطالعـات با کسـانی دارند که شـبکه ضعیفـی از پیوندها
دارنـد .در بعـد عوامـل فـردی عواملـی ،ماننـد خودکارآمـدی اطالعـات ،انتظـار پیامدهـای مثبـت اجتماعـی و
بـه اشـترا ک گذاشـتن احساسـات لذتبرانگیـز ،بهعنـوان پیشـگوییکنندههای قابلتوجهـی از فعالیتهـای
تسـهیم اطالعـات بودنـد ( .)Kim et al., 2015تـان 2و همـکاران ( )2010بـه مطالعـه ارتبـاط بیـن کیفیـت
خدمـات (بـر مبنـای مـدل سـرکوال) و تسـهیم دانـش در بیـن  300نفـر از دانشـجویان دانشـکده اقتصـاد در
یـک دانشـگاه خصوصـی پرداختنـد .نتایـج پژوهـش نشـان داد ابعـاد پایایـی و تضمیـن دو مؤلفـه مهـم از
کیفیـت خدمـات هسـتند کـه بر تسـهیم دانـش تأثیر میگذارند .در بررسـی نقش فرهنـگ یادگیرنده و فناوری
اطالعـات بـر تسـهیم دانـش ،محققـان دریافتنـد کـه فرهنـگ یادگیـری دانشـجویان و اسـتفاده از فنـاوری
 -1برابر نهاد واژه«آنالین» ،مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی
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اطالعـات هـر دو بـا تسـهیم دانـش ارتبـاط دارنـد ( .)Eid & Nuhu, 2011نتایـج پژوهـش دیگـر در دانشـگاه
پروتریای آفریقای جنوبی نشـان داد :تعهد فردی ،کار گروهی ،و پشـتیبانی علمی و فکری مؤسسـه آموزشـی
میتوانـد بـه ارتقـای افـراد بـه سـطح باالتـری از دانـش و ارتباطـات کمـک کنـد (.)Novak, 2002
چـن و لـی )2013( 1در مطالعـهای نقـش هـوش فرهنگـی را بهعنـوان مهمتریـن محـرک در تسـهیم دانـش
مطالعـه کردنـد .نتایـج پژوهـش نشـان داد تسـهیم دانـش بهطـور مسـتقیم بـر هـوش فرهنگـی انگیزشـی،
شـناختی و فراشـناختی تأثیـر میپذیـرد .چـن و همـکاران ( )2017در پژوهشـی بـه مطالعـه عوامـل مؤثـر بـر
تسـهیم دانـش در میـان دانشـجویان بینالمللـی دانشـگاههای چیـن پرداختنـد .محققـان دریافتنـد
مهمتریـن عامـل انگیزشـی در تسـهیم دانـش بـه مهارتهـای دانشـجویان در شبکهسـازی اجتماعـی و
یگـردد .نتایـج پژوهـش روکـس 2و همـکاران
مهمتریـن موانـع نیـز بـه موانـع زبانـی و اختالفـات فرهنگـی برم 
( )2018دربـاره دانشـجویان ژاپنـی نشـان میدهـد کـه هـوش فرهنگـی میتوانـد رویکـرد یادگیـری تلفیقـی را
تبییـن کنـد .رویکـردی در یادگیـری کـه بـا فعالیتهـا و فرایندهـای تسـهیم دانـش پیونـد قـوی دارد .نتایـج
مطالعـه رامیـرز )2010( 3نشـان میدهـد کـه سـطوح هـوش فرهنگـی راهبـرد حـل تعـارض در بیـن دانشـجویان
را پیشبینـی میکنـد .بـر اسـاس نتایـج پژوهـش ارگـون و گـوزل )2017( 4بیـن متغیرهـای هـوش فرهنگـی و
الگوهـای تفکـر راهبـردی در بیـن دانشـجویان رابطه معناداری وجود دارد .بر اسـاس نتایج پژوهش اسـتومر

5

و همـکاران ( )2017هـوش فرهنگـی اثـر مثبـت و معنـاداری را بـر تسـهیم دانـش در محیطهـای کاری دارد.
تـام دارکـو و هارکـر )2015( 6دریافتنـد کـه فرهنـگ و حمایـت مدیریـت از مهمتریـن عوامـل مؤثـر در رفتارهـای
تسـهیم دانـش در بیـن دانشـگاهیان آفریقـای جنوبـی اسـت.
3.3روششناسی
روش پژوهـش :روش ایـن مطالعـه از نـوع روشهـای توصیفـی -همبسـتگی و طـرح پژوهش از نـوع معادالت
سـاختاری اسـت کـه در آن نقـش هـوش فرهنگـی در تسـهیم دانـش بـا میانجیگـری حمایـت محیطـی
ادرا کشـده تحلیـل میشـود.
جامعـه ،نمونـه و شـیوه نمونهگیـری :جامعـه آمـاری پژوهـش شـامل تمـام دانشـجویان دو دانشـکده فنـی-
مهندسـی و عمـران ـ معمـاری اسـت .حجـم نمونـه پژوهـش بـا اسـتفاده از جـدول نمونهگیـری مـورگان تعـداد
 242نفـر محاسـبه شـده اسـت کـه بـه روش تصادفـی انتخـاب شـده اسـت.
روش تحلیل اطالعات :برای تحلیل دادهها ابتدا شـاخصهای توصیفی متغیرهای مسـتقل و وابسـته ارائه
شـده اسـت .سـپس روابـط بیـن متغیرهـا بـا اسـتفاده از آزمونهـای همبسـتگی و مـدل معـادالت سـاختاری
تحلیـل و تفسـیر شـده اسـت .همچنیـن روابـط بیـن متغیرهـای جمعیتشـناختی بـا متغیرهـای وابسـته و
3- Ramirez
6- Twum- Darko & Harker

2- Roux
5- Stoermer

1- Chen & Lin
4- Ergun & Guzel
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مسـتقل مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت.
ابزارهـای جمـعآوری اطالعـات پژوهـش :ابزار جمعآوری اطالعات شـامل پرسـشنامههای اسـتاندارد هوش
فرهنگـی آنـگ و همـکاران ( )2007اسـت .ایـن پرسـشنامه دارای  20گویـه در طیـف لیکـرت و متشـکل از 4
عامـل راهبـردی یـا فراشـناختی ،دانشـی یـا شـناختی ،انگیزشـی و رفتـاری اسـت .همچنیـن بـرای سـنجش
تسـهیم دانـش پرسـشنامه ماالسـی و آینیـن )2015( 1و بـرای سـنجش حمایـت محیطـی ادرا کشـده از
پرسـشنامه محققسـاخته اسـتفاده شـده اسـت .پایایـی ان از طریـق محاسـبه آلفـای کرونبـاخ بـه شـرح
جـدول  1مـورد تأییـد قـرار گرفـت.
جدول  :1ضریب پایایی متغیرهای پژوهش با روش آلفای کرونباخ

مؤلفهها

هوش فرهنگی

تسهیم دانش

حمایت محیطی ادرا کشده

متغیرهای پژوهش

تعداد گویهها

میزان آلفا

راهبردی

5

0/845

شناختی

5

0/813

انگیزشی

5

0/824

رفتاری

5

0/786

بعد نگرشی

5

0/848

بعد رفتاری

5

0/871

بعد فناوری

5

0/833

بعد فرهنگی

5

0/811

4.4یافتههای پژوهش
در جـدول  2شـاخصهای توصیفـی متغیرهـا شـامل میانگیـن ،انحـراف اسـتاندارد ،چولگـی و کشـیدگی
ّ
ارائـه شـدهاند .کالیـن )2011( 2پیشـنهاد میکنـد کـه در مدلیابـی علـی ،توزیـع متغیرهـا بایـد نرمـال باشـد.
او همچنیـن پیشـنهاد میکنـد کـه قـدر مطلـق چولگـی و کشـیدگی متغیرهـا بـه ترتیـب نبایـد از  3و  10بیشـتر
باشـد .باتوجهبـه جـدول  2قـدر مطلـق چولگـی و کشـیدگی تمـام متغیرهـا کمتر از مقادیر مطر حشـده توسـط
ّ
کالیـن اسـت .بنابرایـن ایـن پیشفـرض مدلیابـی علـی یعنـی نرمـال بـودن تکمتغیـری برقـرار اسـت .در
جـدول  3ماتریـس همبسـتگی متغیرهـای پژوهـش ارائـه شـدهاند.
2- Kline

1- Mallasi & Ainin
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جدول  :2شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش

متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

هوش فرهنگی

2/54

0/45

0/22

0/01

جو حمایتی

2/46

0/49

0/04

-0/16

تسهیم دانش

2/62

0/49

-0/31

0/41

جدول  :3ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

شماره

متغیر

1

1

1

2
3

2

هوش فرهنگی
ّ
جو حمایتی

**0/48

1

تسهیم دانش

**0/61

**0/57

3

1

*p<0.05, **p<0.01

مطابـق جـدول  ،3رابطـه تمـام متغیرهـا در سـطح  0/01مثبـت و معنـادار اسـت .آزمـون الگـوی نظـری
پژوهـش و بـرازش آن بـا دادههـای گـردآوری شـده ،بـا روش بیشـینه احتمـال و بـا اسـتفاده از نرمافـزار لیـزرل
نسـخه  8/8انجـام شـد .در شـکل  1الگـوی آزمونشـده پژوهـش حاضـر ارائـه شـده اسـت.

شکل  :1الگوی آزمونشده پژوهش در حالت استاندارد
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شکل  :2الگوی آزمونشده پژوهش در حالت معناداری

طبـق اطالعـات نمـودار  2اثـر مسـتقیم هـوش فرهنگـی بـر تسـهیم دانـش ( )0/50بـا آمـاره تـی  3/31در
سـطح معنـاداری  0/001مثبـت و معنـادار اسـت .اثـر مسـتقیم هـوش فرهنگـی بـر ّ
جـو حمایتـی ( )0/70بـا آماره
تـی  5/41در سـطح معنـاداری  0/001مثبـت و معنـادار اسـت .اثـر مسـتقیم ّ
جـو حمایتـی بـر تسـهیم دانـش

( )0/62بـا آمـاره تـی  3/88در سـطح معنـا داری  0/001مثبـت و معنـادار اسـت .اثـر غیرمسـتقیم هـوش
فرهنگـی بـر تسـهیم دانـش بـا نقـش میانجـی ّ
جـو حمایتـی ( )0/43بـا آمـاره تـی  2/56در سـطح معنـاداری
 0/05مثبـت و معنـادار اسـت.
جدول  :4مشخصههای برازندگی انطباق
AGFI

GFI

CFI

RMSEA

df/X2

0/86

0/94

0/95

0/10

3/63

بـرای بررسـی میـزان بـرازش مـدل آزمونشـده از شـاخصهای معرفیشـده توسـط کالیـن ( )2011در
جـدول  4اسـتفاده شـد .ایـن شـاخصها شـامل  d.f/X2کـه مقادیـر نزدیـک بـه صفـر قابـل پذیرش هسـتند،
شـاخص نیکویـی بـرازش ،1شـاخص بـرازش تطبیقـی 2کـه مقادیر بیشـتر از  0/9نشـانگر برازش مناسـب الگوی
هسـتند ،شـاخص نیکویـی بـرازش تعدیلیافتـه 3کـه مقادیـر بیشـتر از  0/8قابـل قبـول هسـتند و مجـذور
میانگیـن مربعـات خطـای تقریـب 4کـه مقادیـر کمتـر از  0/1نشـانگر بـرازش مناسـب الگـوی هسـتند.
)2- Comparative Fit Index (CFI

)1- Goodness of Fit Index (GFI

)4- Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA

)3- Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
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جدول  :5نتایج بررسی فرضیههای تحقیق

فرضیه

ضریب مسیر

t

P

نتیجه

هوش فرهنگی بر تسهیم دانش اثر مستقیم دارد

0/50

3/31

0/001

تأیید شد

هوش فرهنگی بر ّ
جو حمایتی اثر مستقیم دارد

0/70

5/41

0/001

تأیید شد

ّ
جو حمایتی بر تسهیم دانش اثر مستقیم دارد

0/62

3/88

0/001

تأیید شد

هوش فرهنگی بر تسهیم دانش با نقش میانجی ّ
جو
حمایتی اثر غیرمستقیم دارد

0/43

2/56

0/05

تأیید شد

د) رابطه متغیرهای جمعیتشناختی و تسهیم دانش
بـر اسـاس نتایـج تحقیـق جـدول  5بیـن هـوش فرهنگـی و پیشـرفت تحصیلـی رابطـه معنـاداری
)  .(r= 0.20, Sig=0.000وجــود دارد؛ همچنیــن بیــن تسهیـــم دانــش و پیشرفــت تحصیلــی دانشجویــان
مهنـدســی رابطــه معنــاداری ) (r= 0.33, Sig= 0.000وجـود دارد .نتایـج پژوهـش در مـورد آزمون روابط بین
وضعیت تأهل و متغیرهای پژوهش نشـان داد که بین هوش فرهنگی و تسـهیم دانش در بین دانشـجویان
مهندسـی متأهـل و مجـرد تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد؛ امـا پیشـرفت تحصیلـی دانشـجویان مهندسـی
مجـرد بهطـور معنـاداری ) (T=3.38, sig=0.001از دانشـجویان مهندسـی متأهـل بیشـتر اسـت.
5.5بحث
نتایـج پژوهـش نشـان میدهـد کـه هـوش فرهنگـی پیشبینیکننـده معتبـری از تسـهیم دانـش در بیـن
دانشـجویان مهندسـی اسـت و تأثیـر مسـتقیمی بـر آن دارد و دانشـجویان مهندسـی بـا هـوش فرهنگـی باال تـر
تمایـل بیشـتری بـه تسـهیم دانـش دارنـد .نتایـج ایـن پژوهـش بـا یافتههای چـن و همـکاران ( )2017اسـتومر
و همـکاران ( )2017و چـن و لـی ( )2013همسـو اسـت .چـن و همـکاران در پژوهشـی بـه مطالعـه عوامـل مؤثـر
بـر تسـهیم دانـش در میـان دانشـجویان بینالمللـی دانشـگاههای چیـن پرداختنـد .محققـان دریافتنـد
مهمتریـن عامـل انگیزشـی در تسـهیم دانـش بـه مهارتهـای دانشـجویان در شبکهسـازی اجتماعـی و
مهمتریـن موانـع نیـز بـه موانـع زبانـی و اختالفـات فرهنگـی برمیگـردد .چـن و لـی نیـز در مطالعـهای نقـش
هـوش فرهنگـی بهعنـوان مهمتریـن محـرک در تسـهیم دانـش را مطالعـه کردنـد .نتایـج پژوهـش آنهـا نشـان
داد تسـهیم دانـش بهطـور مسـتقیم بـا هـوش فرهنگـی انگیزشـی ،شـناختی و فراشـناختی رابطـه دارد.
با این وجود ،یک پرسش اساسی ممکن است به وجود آید که هوش فرهنگی از طریق چه سازوکاری،
احتمـال تمایـل بـه تسـهیم دانـش را افزایـش میدهـد؟ پژوهشهـای موجـود در ایـن زمینـه بـرای پاسـخ
کامـل بـه ایـن پرسـش نا کافـی اسـت .بـه لحـاظ نظـری و باتوجهبـه تعاریفـی که از مفهـوم هوش فرهنگـی ارائه
میشـود و بـا اتـکا بـه برخـی از پژوهشهـای تجربـی میتـوان گفـت هـوش فرهنگـی میتوانـد از طریـق تقویـت
و توسـعه مهارتهـای بیـن فرهنگـی ،اعتمادآفرینـی ،تجربهپذیـری ،مدیریـت تعـارض ،راهبردهـای تفکـر
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و ...بـر تمایـل بـه تسـهیم دانـش تأثیرگـذار باشـد .رامیـرز و همـکاران ( )2010در مطالعـهای نشـان میدهنـد
کـه سـطوح هـوش فرهنگـی راهبـردی مدیریـت تعـارض را در بیـن دانشـجویان پیشبینـی میکنـد .از طرفـی
مطابـق بـا نتایـج پژوهـش کا کار )2018( 1راهبـردی کـه در مدیریـت تعارض انتخاب میشـود بر تسـهیم دانش
تأثیـر میگـذارد و لـذا هـوش فرهنگـی از طریـق تأثیـر بـر مدیریـت تعـارض بهصـورت غیرمسـتقیم هم بر تسـهیم
دانـش تأثیرگـذار اسـت .نتایـج پژوهـش روکـس و همکاران ( )2018در مورد دانشـجویان ژاپنی نشـان میدهد
کـه هـوش فرهنگـی میتوانـد رویکـرد یادگیـری تلفیقـی را تبییـن کنـد .رویکـردی در یادگیـری کـه بـا تسـهیم
دانـش پیونـد تنگاتنگـی دارد .بـر اسـاس نتایج پژوهـش ارگون و گوزل ( )2017بین هـوش فرهنگی و الگوهای
تفکـر راهبـردی در بیـن دانشـجویان رابطـه معنـاداری وجـود دارد .ایـن الگوهـای تفکـر راهبـردی میتواننـد
رویکـرد افـراد را نسـبت بـه تسـهیم دانـش پیشبینـی کننـد.
نتایـج پژوهـش نشـان میدهـد محیـط حمایتـی ادرا کشـده بهصورت مسـتقیم بر فعالیتهای تسـهیم
دانش در بین دانشجویان تأثیرگذار است .یافتههای این پژوهش با نتایج مطالعه تام دارکو و هارکر ()2015
همخوانـی دارد .آنهـا دریافتنـد کـه فرهنـگ و حمایـت مدیریـت مهمتریـن عوامـل مؤثـر در رفتارهـای تسـهیم
دانـش در بیـن دانشـگاهیان آفریقـای جنوبـی اسـت .ا گرچـه حمایـت محیطـی ادرا کشـده دانشـگاه در دو
بعـد فناورانـه و فرهنگـی بهطـور مسـتقیم بـر تسـهیم دانـش در بیـن دانشـجویان مهندسـی تأثیرگـذار اسـت؛
امـا نتایـج پژوهـش تأییـد میکنـد حمایـت محیطـی ادرا کشـده توسـط دانشـجویان مهندسـی موردمطالعـه
مطلـوب ارزیابـی نشـده اسـت و ایـن یافتـه بـا نتایـج پژوهشهـای مرزوقـی و همـکاران ( )1393و جریوهـن 2و
شـاهین مجیـد (  )2007همخوانـی دارد.
6.6نتیجهگیری و پیشنهادات
بـا وجـود تمـام مزایایـی کـه تسـهیم دانـش در توسـعه و بالندگـی دانشـجویان مهندسـی دارد ،نتایـج پژوهـش
نشـان میدهـد کـه تسـهیم دانـش در بیـن دانشـجویان مهندسـی موردمطالعـه ،ا گرچـه به میانگیـن مقیاس
نزدیک اسـت ،اما باتوجهبه اینکه دانشـگاهها مؤسسـات دانشـی محسـوب میشـوند ،این وضعیت مطلوب
و برازنـده محیطهـای دانشـکدههای مهندسـی نیسـت .لـذا مطابـق نقـش حمایـت محیطـی ادرا کشـده در
تسـهیم دانـش از یـک سـو و اهمیـت قابـل توجـه فعالیتهـای دانشـی و اشـترا ک دانـش در توسـعه کیفیـت
تحصیلـی مهندسـان از سـوی دیگـر ،ضـروری اسـت نسـبت بـه بازاندیشـی در مدیریـت و طراحـی محیطهای
آمـوزش عالـی دانشـکدههای مهندسـی اقـدام کـرد .محیـط دانشـگاهی متناسـب بـا الزامـات تسـهیم دانـش
باید بازمهندسـی شـود و محیطی فراهم شـود که در آن عالوه بر پشـتیبانی فناورانه ،دانشـجویان مهندسـی
بتواننـد بـا اعتمـاد و اعتقـاد بـه اینکـه «تسـهیم دانـش موجـب قدرتمنـدی و عملکـرد بهتـر اسـت» نسـبت بـه
2- Jer Yuen

1- Kakar
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فعالیتهـای تسـهیم و اشـترا ک دوسـویه دانـش ،مهـارت و تجربـه ،تحریـک و تشـویق شـوند.
ً
آمـوزش در دانشـکدههای مهندسـی نبایـد صرفـا بـه کالسهـای درس محـدود شـود .باتوجهبـه نقـش و
اهمیـت تسـهیم دانـش ضمنـی و تجربـه در تربیـت مهندسـان ،ایجـاد اتـاق فکـر و اتاق مشـاوره برای اسـتفاده
از تجربیـات و دانـش ضمنـی خبـرگان و پیونـد بـا دانشآموختـگان و ارتبـاط بـا صنعـت گامـی مؤثـر در توسـعه
تسـهیم دانـش اسـت و نقصهـای موجـود نظـام آموزشـی را تکمیـل خواهـد کـرد .زیـرا دانشـگاهها بیشـتر
دانـش اظهـاری ارائـه میدهنـد؛ درحالیکـه دانـش رویـهای و تکمیلـی میتوانـد از طریـق همیـن اتاقهـای
فکـر و مشـاوره منتقـل شـود.
باتوجهبـه اینکـه اسـتفاده از دانـش و تجربـه متخصصـان علـوم انسـانی و رفتـاری در زمینـه هـوش
فرهنگـی و تسـهیم دانـش میتوانـد ظرفیتهـای اشـترا ک دانـش را در دانشـجویان مهندسـی توسـعه دهـد،
دانشـکدههای مهندسـی بایـد بـا برنامههـای مناسـب همچـون ارائـه واحدهـای اختیـاری از علـوم رفتـاری،
برگـزاری کارگاههـای آموزشـی در زمینـه مهارتهـای ارتباطـی ،ارتباطـات بیـن فرهنگـی و ...بعـد انسـانی
تربیـت مهندسـی را تقویـت کننـد.
ا گرچـه پژوهـش حاضـر بـا تأ کیـد بـر نقـش حمایـت محیطـی ادرا کشـده در تسـهیم دانـش در بیـن
دانشـجویان مهندسـی نتایـج مفیـدی را بـرای لـزوم بازطراحـی و ترمیـم محیـط و فرهنـگ دانشـگاهی ارائـه
میدهـد ،امـا چـون تسـهیم دانـش یـک متغیـر بـا عاملهـای چندگانـه و متعامـل هسـت ،و عوامـل فـردی،
سـاختاری و فراسـاختاری متعـدد دیگـری در تسـهیم دانـش تأثیرگذارنـد ،نیـاز بـه پژوهـش بیشـتری در ایـن
زمینـه وجـود دارد .لـذا علاوه بـر مطالعـه نقـش سـایر متغیرهـا در تسـهیم دانش الزم اسـت پژوهـش کیفی نیز
در ایـن زمینـه توسـعه یابـد.
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 دانـش آموختـه دکتـرای مدیریـت آموزشـی دانشـگاه شـهید،عبـاس خا کپـورWW
 عالیـق پژوهشـی وی.بهشـتی و عضـو هیـأت علمـی دانشـگاه مالیـر هسـتند
. رفتـار سـازمانی و بهسـازی منابـع انسـانی در سـازمانها اسـت،مدیریـت دانـش

