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 چکيده

. بری بر مدیریت دانش با درنظرگرفتن نقش میانجی پذیرش تکنولوژی استت فرهنگ سازمانی و سبک ره تأثیرهدف این تحقیق بررسی 
 ستازی  روش متد  شرکت تولیدی استتا  زتیوین و بتا     40ای شامل نمونه هایحاصلازکارگیریدادهبههای این تحقیق با فرضیه

 دهنتد   نشتا  های ایتن تحقیتق   یافته. شدوتحلیل  و تحلیل مسیر تجییه( حدازل مربعات جیئیفن )معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس 
گرا بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش است، اما بین رهبری مبادالتی و متدیریت دانتش    مثبت فرهنگ سازمانی و رهبری تحو  تأثیر

 هتای شتاخ   میتا   در .منفی رهبری مبتادالتی بتر پتذیرش تکنولتوژی استت      تأثیرها حاکی از یافته ،همچنین. نشدیافت رابطة معنادار 
 در دارنتد  مثبتت  تأثیر دانش مدیریت بر فکری تحریک و فردی توجه ،(بیشترین تأثیر) بخشی الهام و انگییه گرا؛ تحو  رهبری  کنند تبیین
 ،در نهایتت . انتد نداشتته  و پذیرش تکنولوژی دانش مدیریت بر معنادار تأثیر مبادالتی رهبری  کنند تبیین هایشاخ  از یک هیچ که حالی

گتذاری  تأثیردرک صتحی  از   بته  نتایج این پتووهش متدیرا  شترکت را    .مثبت معنادار دارد تأثیربر مدیریت دانش  ذیرش تکنولوژی نییپ
 . کندها و فرهنگ سازمانی بر پذیرش تکنولوژی به منظور بهبود مدیریت دانش شرکتشا  رهنمو  میسبک رهبری آ 
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 مقدمه

 ,Barney, 1991) کنید های درونی یک سازمان، منابع را برای رسیدن به موفقیت هدایت میی ویژگی

p.102) ویژه در نتایج سیازمانی دارد  یها اهمیتها و چگونگی نفوذ و تأثیر آناین ویژگیو توجه به 

Pettigrew, 1979, p.572)).موفقیت سازمان است که  ةشد مدیریت دانش نیز یکی از عوامل شناخته

؛ انصیاری و  4، ص8811قاسمی نامقی،  و انصاری رنانی) شودموجب خلق مزیت رقابتی پایدار می

جملیه اییران،    امیروزه در کویورهای ملتلیز از   این امر سبب شده اسیت  . (8، ص8831کزازی، 

گیری از نتیایج مفیید آن   ها با هدف بهرهیت دانش در سازمانهای مدیرمدیران موتاق ایجاد سیستم

 .(888، ص8838فرد، حسینی و دانایی) باشند

هیای درازمید    های موفق مدیریت دانش، به کسب مزیت رقابتی و موفقییت برنامه که از آنجا

ی بیرای  مدیریت دانش در هر نوع سیازمان  اجرای فرایند،(Franklin, 2006)شوند میمنجر سازمانی 

 ,Liao & Wu) ها ضروریست های آنهای کاری و باالبردن تواناییافزایش یادگیری کارکنان و گروه

2010, p.1098).    وکیار امیروزی امیری     شناسایی سبک رهبری مناسیب در میییپ پیرت کم کسیب

متفیاو  در   آثیاری های رهبیری ملتلیز   ست، زیرا کبق نظر و تیقیقا  میققان، سبکا ضروری

که اجیرای سیبک    شایان ذکر استالبته  (.Bryant, 2003, p.36)رایند مدیریت دانش دارند اجرای ف

کیه پیریرای رهبیری باشید و      اسیت  رهبری مناسب در سازمان نیز نیازمند فرهنگ سیازمانی قیوی  

و میدیریت   (Nathaniel, 2012) هیا فرهنگ سازمانی از عوامل اثرگرار بر کارایی و خروجی سازمان

 ؛ اخوان و همکیاران، 8831 ؛ قلتاش و همکاران،8813 پور و س جقه،نیک) آیدمی دانش به حساب

 بارهیا در مدیریت دانش اهمیت فرهنگ سازمانی . (81، ص 8811 الوانی و همکاران، ؛1، ص8838

فرهنگ سازمانی را یکیی از الزامیا  میدیریت دانیش     ( 8811) همکاران الوانی و .یید شده استأت

 ةپیرد  یکیی از عوامیل پنهیان و پویت     نامناسیب را  هم فرهنگ سازمانی( 6111) ند و پی نیاندا می

را بیرای  مناسیب   وجیود فرهنیگ سیازمانی   و  گیرنید  در نظر میهای مدیریت دانش شکست کرح

  .داندها ضروری میموفقیت مدیریت دانش در سازمان

دانش و تعییین   سازمانی بر مدیریت فرهنگ و سبک رهبری تأثیرهدف اصلی این مقاله بررسی 
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، دهنید نوان میکور که آمارها  همان. این متغیرهاست در رابطة بیننقش میانجی پریرش تکنولوژی 

فرهنگ و نیروی انسانی بوده اسیت   عاملسازی مدیریت دانش مربوط به موک   پیاده درصد 01

بایید   ،خیود  تغییر و تسیهیم دانیش بیین اع یای     منظور بهها و سازمان( 8814 و همکاران، ج لی)

 .رهبری توانمندی برای تغییر فرهنگ داشته باشند

بیرای  . دانی  بررسیی کیرده  های ملتلز از دیدگاهرا ها مدیریت دانش در سازمان میققان زیادی

 Zheng et al., 2010; Tseng, 2010; Park et al., 2004; Wiewiora et) تأثیر فرهنیگ سیازمانی   مثال

al., 2013; Dong et al., 2011; Kumar, 2011)  هیای رهبیری  سیبک و (Birasnav, 2013; Bryant, 

2003; Garcia-Morales et al., 2008; Crawford, 2005)  امیا   بررسی شده اسیت، بر مدیریت دانش

اکثر  ،ع وه بر این. ه استگرفتپریرش تکنولوژی بر مدیریت دانش انجام  تأثیردربارة تیقیق کمی 

این تیقیق را دوچندان  دادن رهای غربی بوده است که ضرور  انجامدر کوو گرفته انجامتیقیقا  

 .کندمی

میدیریت دانیش، پیریرش تکنولیوژی،      بیارة در تنظیم شده است که ابتدا شرحمقاله بدین  ةادام

 شیده  کارگرفتیه  بیه مدل  ،سپس .شود بیان میهای رهبری توضیح ملتصری فرهنگ سازمانی و سبک

 ،در ادامیه بییان شیده و   در بلش بعدی روش پژوهش . شود مییح ها توردر این پژوهش و فرضیه

گییری  بیث و نتیجیه  دربارة نتایج ،در نهایت .شود میو نتایج بیان  گیرد انجام میهای آماری تیلیل

 .شود می

 تحقيق ةمبانی نظری و پيشين

 مدیریت دانش

ست که دانش سیازمانی  مدیریت فرایندهای سازمانی ا» :شود  این شرح تعریز میمدیریت دانش به 

میدیریت دانیش را    8لی و چیو .(Khalil et al., 2006, p.35) «کندرا خلق، انتقال، ذخیره و تکرار می

                                                           
1. Lee & Chio 
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تواننید در میدیریت   ها در صورتی میسازمان. کنندعملکردی معرفی می ای چندوجهی و میانپدیده

-Bontis & Fitz) ینیدی باشید  فرا یها به دانش سازمانی، نگرشی ثر عمل کنند که نگرش آنمؤدانش 

enz, 2002, p.225).       فرایند مدیریت دانش سازمانی شیامل کسیب، ایجیاد، مستندسیازی، انتقیال و

 ,Khalil et al., 2006) کام ً تجاری اسیت  ةشدن به یک وظیف حال تبدیل کاربرد دانش است که در

p.36).اند از کریق خلیق دانیش در   تودانش می. اولین مرحله از مدیریت دانش، کسب دانش است

آید و بیه داخیل سیازمان     دستهاز کریق یک منبع خارجی ب یا ،سازمان تولید شود ةداخل میدود

دارد اشیاره  خلق دانش بعد دوم مدیریت دانش است، که به این مفهیوم   .(Ford, 2003) آورده شود

اکوی عقیده دارند افیراد از  نوناکا و ت. شودکه چگونه دانش توسپ افراد در داخل سازمان ایجاد می

کبق نظیر نونیاکو دانیش از کرییق     .(Franklin, 2006) اند اجزای مهم خلق دانش در داخل سازمان

سیازی  سازی، ترکیب، درونیتغییرا  مداوم بین دانش ضمنی و صریح از کریق اجتماعی سرییک

که دانیش   کند اشاره میهایی انتقال دانش به فعالیت .(Nonaka, 1994) شودسازی، ایجاد می و برون

.(Khalil et al., 2006) دهندرا به بیرون انتوار می

تیا موقعییت    کنید  های تجاری، سازمان را قادر می است رویکرد بهبود مداوم فعالیت الیور معتقد

ییا از کرییق    ،رقابتی خود را از کریق افزایش درآمدهای مالی، از راه روابپ بهبودیافته بیا مویتریان  

اسیت کیه سیازمان بایید فرهنیگ       ااین بدان معن. ها از راه بهبود فرایندها توسعه بلودود هزینهبهب

یادگیری داشته باشد که در آن کارمندان برای کسب، مستندکردن، ایجاد، انتقال و کاربرد اک عیا   

ان مدیریت دانش قوی به کارکن ةیک برنام. دنهای سازمانی توویق شوجدید برای کمک به فعالیت

 ,Oliver) ها تبیدیل شیوند  های قوی شرکتد و به داراییکنناجازه خواهد داد تا یاد بگیرند و رشد 

ها با توجه به اهمییت آن  مدیریت دانشِ مناسب برای بسیاری از سازمان راهبردهایتدوین  .(2008

 .(Birasnav, 2013) ستا برای رسیدن به نتایج سازمانی ضروری

 پذیرش تکنولوژی

برای تبدیل دانش فردی و گروهیی بیه دانیش در دسیتر ،      هگسترد یهایدانش به فعالیت مدیریت

تکنولیوژی  . دادن اک عیا  بیین کیاربران نییاز دارد     ارتباط افراد به هم و دانش دیگیران و ارتبیاط  
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 (6116) 8قیاه  .(Franklin, 2006)کنید  مهم در این فرایند مدیریت دانیش ایفیا میی    یاک عا  نقو

ثر بیرای انتقیال ییا تسیهیم     ؤهای کامپیوتری و الکترونیکی ابزاری می  سیستم کارگیری به معتقد است

 . دانش است

کننیده را  و قادر است رفتار مصرف فته شده استوسیع پریر یمدل پریرش تکنولوژی در سطی

 کندبیان می نظریهاین . (Lee et al., 2003, p.755) کنندگان توصیز کندجمعیت مصرفهمة از بین 

آن، از  کارگیری بهها برای پریرش و  اشتیاق آن ،شوندوقتی کارکنان با تکنولوژی جدیدی مواجه می

 ,Franklin) شودبینی میپیش ،سیستم دارند کارگیری بهها از مفیدبودن و سهولت  کریق درکی که آن

کیرد او را  ای است که یک فرد باور دارد که آن سیسیتم عمل درجه»درک مفیدبودن سیستم،  .(2006

مواردی است که  ءها جزتکنولوژی در سازمان .(Hayashi et al., 2004, p.142)« افزایش خواهد داد

شوند، بع ی ها میروزانه جرب سازمان اک عاتی جدید هایوریناف. تغییرا  فراوانی داشته است

به همین دلییل  . خورندکه بع ی دیگر شکست می کنند در حالیها موفق عمل میاز این تکنولوژی

تنهیا بیه    داشته باشیند، نیه  تمایل های جدید وریامهم است که رهبران و کارکنان به پریرش این فن

بلکه به دلیل اینکه تکنولیوژی بیه عنیوان     ،وری در حال شیوع و پریرش جامعه استااینکه فن دلیل

 ,Franklin) شیود  ستفاده میشود، از آن همواره برای انتقال دانش ا کار گرفته می ای همگانی به رسانه

2006.) 

 فرهنگ سازمانی

و بیه عنیوان    کنید از سیازمان دیگیر تفکییک میی     رافرهنگ سازمانی عاملی است که یک سیازمان  

 (.Weng et al., 2010, p.242)قیرار دارد  سیازمانی  تیرکیا    ةهمی  سترین عامل میرک در پی  مهم

اتی است که اع ای سازمان با توجیه بیه   ها و مفروضفرهنگ سازمانی شامل اعمال، نمادها، ارزش

کیه سیازمان    است فیاهداو متوکل از ، (Schein, 1990, p.112) شوندسهیم می در آن رفتار مناسب

صیفرزاده و داراییی،   ) کننید میی های رفتاری سازمان که به آن عمل به دنبال تیقق آن است و شیوه

                                                           
1. Goh  
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 آنچیه درسیت و غلیپ    بارةو هنجارهایی درای برای تعامل اجتماعی فرهنگ سازمانی زمینه(. 8831

توانید در چگیونگی ارتبیاط افیراد و     میی  ،(Ajmal & Koskinen, 2008, p.10) کنید است، ایجاد می

 تیأثیر دهد فرهنگ سازمانی بر فرایند مدیریت دانیش  شواهد نوان می. گرار باشدتأثیرتسهیم دانش 

 ؛ اخوان و همکیاران، 26، ص8831 ران،؛ قلتاش و همکا88، ص8813 پور و س قه،نیک) گراردمی

کننید کیه    برای مثال دِالنگ و فاهی، بیث میی (. 44، ص8811 الوانی و همکاران، ؛866، ص8838

و در سیطوح ملتلیز   ( افقیی )های ملتلز فرهنگی بر تسیهیم دانیش در سراسیر سیازمان     ویژگی

 تیأثیر چهیار وجیه تییت    فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش را از . گرارندمی تأثیر( عمودی)سازمان 

 :(De Long & Fahey, 2000, p.116) قرار دهد

 دهد؛از دانش را نوان می یفرهنگ نوع مهم -

 کند؛فرهنگ در روابپ فردی و سازمانی به عنوان متغیر میانجی رفتار می -

 ؛(سازماناع ای  ارتباط متقابل)کند ای برای تعامل اجتماعی ایجاد میفرهنگ زمینه -

 .کندی الزم برای تولید و انتلاب دانش مدرن را تنظیم میفرهنگ فرایندها -

 رهبری

هایی که به تکامل فرهنگ سازمانی خود به یک فرهنیگ  رهبری برای سازمان ریبیر و سیتار معتقدند

 ,Yukl, 2008) شدیید أتیوکی  این عقیده سپس توسپ. کننده تمایل دارند، بسیار مهم است حمایت

p.719). زییرا  . کردن به عنوان نماینده تغییر بیان کرد رهبری را عمل اصلیدهای وی یکی از عملکر

، شیود قابلیت پریرش داشته باشد و دانش در سازمان بین اع ا تسیهیم   سازمان برای تغییر و اینکه

 .(Ribiere & Sitar, 2003, p.42) باید رهبری توانمندی برای تغییر فرهنگ داشته باشد

توانند درک سودمندی و گرا و مبادالتی، میرهبری تیول های کسبکبق نظر شپرز و همکاران، 

سیبک رهبیری مبیادالتی، بیر     . قیرار دهنید   تأثیرتکنولوژی را در سازمان تیت  کارگیری بهسهولت 

امیا   .کنید حاصل از م حظا  کاهش هزینه را بیان میی  ،ها تمرکز دارد و سودمندیاثربلوی هزینه

کود و احتمیال  بودن و کندوکاو بیوتر به چالش می از کریق خ قگرا افراد را سبک رهبری تیول

رفتیار   .(Schepers et al., 2005, p.499)دهید  افزایش می بپریرند،راحتی  هاینکه افراد تکنولوژی را ب
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 سبک رهبری

 فرهنگ سازمانی

 فرایند مدیریت دانش پریرش تکنولوژی

 ایین کنید، و  ها را به الگوهایی مناسب در چوم کارکنان تبدیل می آرمانی رهبران در نقش خود، آن

اندازهای سازمان را بهبود دهند و به دنبال اصول اخ قیی در سیازمان   بران چومکند تا رهکمک می

مثیل پیریرش   ) پریر ملاکرههای کنند تا در فعالیتاین نوع از رهبران، کارکنان را توویق می .باشند

 Nemanich) ثر فعالیت کننید ؤکور م هعدم اکمینان ببا  یشرکت کنند و در مییط( تکنولوژی جدید

& Keller, 2007, p.53). 

 چارچوب نظری پژوهش

فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پیریرش تکنولیوژی و میدیریت     تأثیراین تیقیق بررسی  هدف

مدل مفهومی این تیقیق  ،بنابراین. پریرش تکنولوژی بر مدیریت دانش است تأثیر ،همچنین ،دانش

 .توان در نظر گرفتدل میفرضیه برای این م ، هفتبر این اسا . خواهد بود 8شکل  شرح  هب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 مدل مفهومی تحقیق .1شکل 

فرهنگ سازمانی به عنوان  .تیرکا  سازمانی است پس همةفرهنگ سازمانی نیروی میرکه در 

 Park et) مهم بر دانش و توانایی خلق آن دارد یتأثیرهای روتین سازمانی مهم در فعالیت یعنصر

al., 2004; Bhagat et al., 2002). کند فرهنیگ سیازمانی بیر تبیادل دانیش، ترکییب       ن میبیاتسنگ
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در ت یمین  . (Tseng, 2010, p.272) گرارد می تأثیراع ای سازمان  ةشد های درکتعام   و ارزش

فرهنیگ   ،مهیم اسیت، در واقیع    یدانش وجود یک فرهنگ پویتیبان و متناسیب عیامل    ةجریان بهین

 ةبنابر آنچه گفته شد، فرضیی  .(Balthazard & Cooke, 2004) سازمانی زیربنای مدیریت دانش است

 :استزیر  به شرحاول 

رابطیة  های تولیدی استان قزوین مدیریت دانش در شرکت وفرهنگ سازمانی بین : فرضیة اول

  .معنادار وجود دارد

دهید، نیوع فرهنیگ مییزان     قیرار   تیأثیر تواند تییت  فرهنگ سازمانی، پریرش تکنولوژی را می

هیا  در سیازمان  فناوریسازی ها در پیادهبع ی از فرهنگ. یت در اجرای تکنولوژی را بیان کندموفق

میور، یادگیری  ها شامل رویکرد مردمکنند، که ابعاد این نوع فرهنگتر از انواع دیگر عمل میموفق

ه بیه  دوم بیا توجی   ةفرضی .(Franklin, 2006) درگیری و موارکت است ،در نهایت ، وسازیو دانش

 :شودبیان می به این شرحتوضییا  

های تولییدی اسیتان قیزوین    پریرش تکنولوژی در شرکت وفرهنگ سازمانی بین  :فرضیة دوم

 .رابطة معنادار وجود دارد

با این نگرش . کندبودن ترغیب میتر تر و چالویها را برای خ قگرا انسانسبک رهبری تیول

اگر یک رهبر خ قییت  . راحتی بپریرند هودمندی تکنولوژی را بکارکنان مفیدبودن و سدارد احتمال 

هیای جدیید   وریاهیا و فنی  روش کیارگیری  بیه ، کارکنان به یادگیری و کندروشنفکری را توویق و 

. (Schepers et al., 2005, p.498) سیرعت خواهنید آموخیت    را بیه ترغیب خواهند شید و ابعیاد آن   

 .شودن میبیاشرح سوم به این  ةفرضیبنابراین، 

هیای تولییدی اسیتان    در شرکت پریرش تکنولوژی وگرا سبک رهبری تیولبین  :فرضیة سوم

 .داردرابطة معنادار وجود قزوین 

های مدیریت دانش ایجاد گرا ف ای مساعدی برای اجرای شیوهگوید رهبران تیولبرایانت می

 اسیت ثر ؤگیراری دانیش می   شیتراک ا گرا به احتمال زیاد در ایجیاد و بیه  کنند، پس رهبری تیولمی

(Bryant, 2003, p.35).     گیراری  اشیتراک  وقتی کارکنان در شغل خیود آزادی عمیل در ایجیاد و بیه
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 ةفرضی ،پس. (Sosik, 1997, p.466) ها افزایش خواهد یافت کارایی آن ،ی جدید داشته باشندنظرها

 :شودمی بیانزیر  شرحبه  چهارم

هیای تولییدی اسیتان    در شیرکت  مدیریت دانیش  وگرا ولسبک رهبری تیبین  :فرضیة چهارم

 .داردرابطة معنادار وجود قزوین 

های جدید صیبت وریااز مزایای فن پیوستهبا توجه به درک مثبت از تکنولوژی، اگر یک رهبر 

 کیارگیری  بیه شیده   کند، برای مثال بگوید که تنها راه رسیدن بیه اهیداف خیاص در مهلیت تعییین     

درک خواهند کرد که کار با ایین سیسیتم جدیید بیه نفیع       است، کارکنان احتماالًهای جدید  سیستم

وری هزینیه و  ر بهرهبتکنولوژی، اگر یک رهبر  کارگیری بهبا توجه به سهولت . سازمان خواهد بود

هیای سیلت، سیعی    روش کیارگیری  بیه ، کارکنان به هر کریق ممکن حتی بیا  کندکید أکاهش آن ت

تواند باعث کیاهش  این مسائل می. های خود را افزایش دهند یت خروجیخواهند کرد کیفیت و کم

بیه   پینجم  ةپس فرضی.(Schepers et al., 2005, p.498) وری برای یک فرد باشدافنة پیچیدگی بالقو

 :شودزیر تعریز می شرح

هیای تولییدی اسیتان    در شرکت پریرش تکنولوژیو  سبک رهبری مبادالتیبین : فرضیة پنجم

 .داردابطة معنادار وجود ر قزوین

 نظرهاگراری  اشتراک های اک عاتی و ساختارهایی را برای تسهیل و بهرهبری معام تی، سیستم

دهند اک عیا   ها اجازه میکند، ع وه بر این با ایجاد این ساختارها و سیستمها مهیا میدر سازمان

شوم  ةفرضی ،بنابراین.(Bryant, 2003, p.35) کور کارآمد جریان یابد و دانش در سراسر سازمان به

 :شودمی بیانزیر  شرحبه 

های تولیدی استان قزوین در شرکت مدیریت دانش وسبک رهبری مبادالتی بین : ششم فرضیة

 .داردرابطة معنادار وجود 

ثر برای انتقال دانش و اک عیا  در سراسیر   ؤ، ابزاری م(های اک عاتیسیستم مانند)تکنولوژی 

زیرا کسیب   .(Alavi & Leidner, 1999) است موفقیت مدیریت دانش اصلی هاست و عاملنسازما

شید   و تکنولیوژی بیه   سیت ا هیا ضیروری  موقع برای حفظ مزیت رقابتی در سیازمان  اک عا  به
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زییر خواهید    شیرح هفتم بیه   ةفرضی ،بنابراین .(Franklin, 2006) کندتر تواند این فرایند را آسان می

 :بود

هیای تولییدی اسیتان قیزوین     شرکتمدیریت دانش در  وپریرش تکنولوژی بین : هفتمفرضیة 

 .رابطة معنادار وجود دارد

 روش تحقيق

حداقل مربعا  جزئیی   فنمعادال  ساختاری مبتنی بر واریانس با سازی  روش مدلدر این تیقیق 

مربعیا  جزئیی،   وجیه تمیایز روش حیداقل    . شیده اسیت   کار گرفته بهها وتیلیل داده ی تجزیهبرا

 ,Wold) کم، میاسبا  زیاد و کارایی آماری است ةهای توزیعی، حجم نمونفرض به پیش ینیاز بی

هیا بیا الگیوی    های مبتنی بر کواریانس که سعی در سیازگاری داده برخ ف روش ،همچنین. (1975

هیا  دهای اسیت کیه در دا  نظری پژوهش دارند، روش حداقل مربعا  جزئی به دنبال کویز نظرییه  

تیوان  بینی نییز میی   برای آزمون نظریه جهت مقاصد پیش را این روش ،به عبار  دیگر. نهفته است

بیودن   جاافتیاده و پیچییده   نظرییة با توجه بیه نبیود   . (4، ص8831آمانی و همکاران، ) کار گرفت به

 .کار گرفته شد به فناین ، مسائل

گییری  گیری تصادفی ساده و نمونیه  نمونه. کار گرفته شد بهگیری در این تیقیق نمونه ةدو مرحل

هیای تولییدی   آماری این پژوهش شامل میدیران شیرکت   ةبا توجه به اینکه جامع. ای متناسبکبقه

ای متناسیب بیا   گیری کبقیه استان قزوین است و این جامعه شامل هوت شهرک است، روش نمونه

اری در هیر ییک از هویت شیهرک     آمی  ةبا درنظرگرفتن اینکه تعداد جامعی  .کار گرفته شد بهحجم 

بیرای انتلیاب   . بیا ایین روش قابیل میاسیبه بیود     هر شیهرک   ةصنعتی مولص است، تعداد نمون

پرسوینامه   16. تصیادفی بهیره گرفتیه شیده اسیت      ةها در هر شهرک صنعتی نییز از شییو  آزمودنی

 اشیتند و دهیای نیاهمگون و غیرقابیل اعتمیاد     پرسونامه داده هوت ،شد که در این میان آوری جمع

  .تیلیل شدپرسونامه  04 ،در نهایت .شدند حرف

پیوینهاد   را سازی مسیری روش حداقل مجرورا  جزئی هنسلر و همکارانش برای برآورد مدل

تعیداد   برابیر  بییش از ده  .8 :باشید ی به ایین شیرح   کنند که حجم نمونه برابر یا بزرگتر از مواردمی
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برابیر تعیداد    ده .6 ؛شوددل مسیری داخلی ختم میخاص در م ةمسیرهای ساختاری که به یک ساز

 .(Henseler et al., 2009, p.295)را دارد  های ترکیبیای که بیوترین تعداد معرفهای سازهشاخص

بیویتر از   کیه  آوری شید  پرسوینامه جمیع   04، شیده  ة بیانبا توجه به مدل مفهومی پژوهش و قاعد

 .را داشتالزم  ةحداقل حجم نمون

فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پیریرش تکنولیوژی و میدیریت دانیش      تأثیر برای سنجش

ال مربیوط  ؤسی  63. کار گرفته شد بهلیکر  گانة  پنجال بسته با کیز ؤس 24ای متوکل از پرسونامه

 و ال مربوط به مدیریت دانش،ؤس 62ال مربوط به پریرش تکنولوژی، ؤس 81 های رهبری،به سبک

 ;Bowersox, 2012) در دو تیقیق این پرسونامه قب ً. استنگ سازمانی ال مربوط به فرهؤس هوت

Kim, 2010)های ملتلیز  آزمون کارگیری بهروایی و پایایی با  ،با این حال. گرفته شده است کار هب

کور کامیل توضییح داده    ها بهکه در بلش یافته شدجداگانه بررسی  کور ها بهها و معرفبرای سازه

 .شده است

 های تحقيق هیافت

ها ها به روایی و پایایی سازهاول یافته ةدست. کلی تقسیم شده است ةدو دست به های این تیقیقیافته

گییری شیامل بررسیی اعتبیار     ها اختصاص دارد که برای این منظور آزمون الگیوی انیدازه  و معرف

و  هیا ی اعتبیار سیازه  برای بررسی . شده است کار گرفته به( روایی واگرا)و روایی ( همسانی درونی)

متوسیپ وارییانس    .6 سیازه، اعتبیار   .8 شیامل  الرکرو سه م ک پیونهادشده توسپ فرنل  ها معرف

 ,Fornell & Larcker) کیار گرفتیه شیده اسیت     ، بیه هاهر یک از گویه بار عاملی .8شده و  استلراج

1981, p.48) . تاینگلدشی  -ضریب دیلیون  از  ها هر یک از سازه پایاییبرای بررسی (ρc)   و آلفیای

 ،ها به ترتیبسازه ةضریب دیلون گلدشتاین و آلفای کرونباخ برای هم .شده است استفاده اخکرونب

مقیدار   ،همچنین. بیوتر است (2/1) که از حداقل مقدار الزم به دست آمد 288/1 و 281/1بیوتر از 

کیه از حیداقل مقیدار الزم    اسیت   068/1 ها بیوتر ازسازه ةشده برای هم متوسپ واریانس استلراج

شیده   لراجتمقادیر اعتبار ترکیبی، آلفای کرونباخ و متوسپ واریانس اس 6جدول . بیوتر است( 0/1)

(AVE )دهدبرای هر سازه را نوان می. 
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 نتايج بررسی اعتبار متغیرها .2جدول 

 Ρc متغیر
آلفای 
 کرونباخ

AVE متغیر Ρc 
آلفای 
 کرونباخ

AVE 

 016/1 13/1 388/1 فرهنگ سازمانی 183/1 148/1 111/1 مدیریت دانش
 041/1 268/1 241/1 گرا رهبری تیول 216/1 213/1 168/1 پریرش تکنولوژی
 113/1 184/1 111/1 (IM)بلوی  انگیزه و الهام 068/1 288/1 281/1 رهبری مبادالتی
 361/1 360/1 180/1 (MBE)مدیریت بر مبنای استثنا  11/1 168/1 143/1 (IS)تیریک فکری 
 132/1 141/1 111/1 (CR) پاداش موروط 366/1 132/1 161/1 (II)نفوذ آرمانی 
 118/1 180/1 033/1 (PEU)شده  درک کارگیری بهسهولت  380/1 311/1 264/1 (IC)توجه فردی 

 141/1 164/1 080/1 (PU) شده درک سودمندی                                                                

در روش حداقل مربعا  . نوان داده شده است 0و  4، 8، 6های ها نیز در شکلبار عاملی گویه

 & Fornell) باشید  2/1ها، بیار عیاملی بیرای هیر معیرف بایید بیویتر از        جزئی برای پایایی معرف

Larcker, 1981, p.49).هیا  ار عیاملی آن که بی  را هاییتوان معرفکند در صورتی میمی بیان 8بایدو

 آذر) باشد 0/1ها بیوتر از آن ةساز ةشد که متوسپ واریانس استلراج کردحفظ  است، 2/1کمتر از 

اسیت، فقیپ سیه     2/1هیا بیویتر از   مقادیر اکثر بارهای عاملی معرف. (801، ص8838و همکاران، 

و یکیی از   120/1و  011/1با بارهیای عیاملی   ( PU) شده درکسودمندی  ةدو معرف از ساز) معرف

حداقل بیار عیاملی را   ( 136/1)با بار عاملی ( PEU) شده کارگیری درک بهسهولت  ةهای سازمعرف

و 033/1ها که برابر بیا  های آنشده برای سازه که با توجه به مقدار متوسپ واریانس استلراج ندارند

 .شودها حرف نمیاین معرف ،است 080/1

هیا  شیده سیازه   کند، جرر متوسپ واریانس اسیتلراج یه میها توصن برای بررسی روایی سازهچ

بیا   آن اسیت کیه همبسیتگی سیازه     دهندة نوان ها باشد کهباید بیوتر از همبستگی آن با سایر سازه

 هیای در جدول .(Chin, 1998, p.42) ها استسایر سازهاش با نوانگرهای خود بیوتر از همبستگی

 .شده است انبیها نتایج روایی سازه 1و  0، 4، 8
 

                                                           
1. Bido  
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 مدل اصلی ةشد ماتريس همبستگی و جذر متوسط واريانس استخراج .3جدول 

 5 4 3 2 1 سازه
     243/1 فرهنگ سازمانی. 8
    182/1 804/1 پریرش تکنولوژی. 6
   211/1 116/1 483/1 مدیریت دانش. 8
  241/1 081/1 021/1 818/1 گرا رهبری تیول .4
 268/1 123/1- 188/1- 616/1- 102/1 رهبری مبادالتی .0

 
 گرا مدل رهبری تحولة شد ماتريس همبستگی و جذر متوسط واريانس استخراج. 4جدول 

 6 5 4 3 2 1 سازه
      182/1 پریرش تکنولوژی. 8
     211/1 116/1 مدیریت دانش. 6
    618/1 883/1 236/1 (II)نفوذ آرمانی .8
   814/1 481/1 113/1 110/1 (IS)تیریک فکری  .4
  081/1 418/1 114/1 818/1 101/1 (IC)توجه فردی . 0

 861/1 640/1 818/1 688/1 014/1 182/1 (IM)بلوی  انگیزه و الهام .1

 
 مدل رهبری مبادالتیة شد ماتريس همبستگی و جذر متوسط واريانس استخراج .5جدول 

 4 3 2 1 سازه

    182/1 پریرش تکنولوژی. 8

   211/1 116/1 یت دانشمدیر. 6

  681/1 -128/1 -161/1 (CR) پاداش موروط .8

 610/1 -110/1 -886/1 231/1 (MBE)مدیریت بر مبنای استثنا  .4

  
 

 ژیومدل پذيرش تکنولة شد ماتريس همبستگی و جذر متوسط واريانس استخراج .6جدول 

 8 6 8 سازه

   211/1 مدیریت دانش. 8

  021/1 228/1 (PEU)شده  کدر کارگیری بهسهولت  .6

 806/1 610/1 288/1 (PU)شده  درکسودمندی  .8

 نامحاسبات محقق: منبع 
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هیای پیژوهش اختصیاص    های این تیقیق به آزمون الگوی ساختاری و فرضییه دوم یافتهة دست

-Smartافیزار   بیا نیرم  و  PLSالگوریتم  ازضریب مسیر و ضریب تعیین که دارد که برای این منظور 

PLS بیین  ضریب مسیر سهم هر یک از متغیرهای پیش .کار گرفته شده است ، بهاستآمده  دست هب

 ةشید  ینیی وارییانس تب  دهندة ضریب تعیین نیز نوان. دهدن واریانس متغییر م ک را نوان مییدر تبی

هیای اصیلی و ضیرایب    مقدار ضرایب مسیر بین سازه. بین استمتغیرهای پیش متغیر م ک توسپ

الگیوریتم   تیی  ةمقیدار آمیار   ةبیرای میاسیب  . کنیید  مواهده میی  1و  0، 4، 8های  یین را در شکلتع

اثرهیای  مسیتقیم،   بر اثرهیای  ع وه ،همچنین. شده است کار گرفته بهزیرنمونه  011 اپ باراست بو 

اثیر کیل بیه     و ، اثیر غیرمسیتقیم  تی ةمقدار ضرایب مسیر و آمار. غیرمستقیم نیز میاسبه شده است

 .شده است بیان 2ها در جدول های اصلی و شاخصفرضیه ة آزمونمراه نتیجه

 

 
 

 

 های پذيرش تکنولوژی و مديريت دانشمقدار ضرايب مسیر و ضرايب تعیین بین شاخص. 2 شکل
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 رهبری مبادالتی، پذيرش تکنولوژی و مديريت دانش هایمقدار ضرايب مسیر و ضرايب تعیین بین شاخص .3شکل

 

 
 

 فرهنگ سازمانی، پذيرش تکنولوژی و مديريت دانش مقدار ضرايب مسیر و ضرايب تعیین بین .4شکل 
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 گرا، پذيرش تکنولوژی و مديريت دانش رهبری تحول هایيب تعیین بین شاخصمقدار ضريب مسیر و ضر. 5شکل 
 

 
 

 يرش تکنولوژی و مديريت دانشگرا، رهبری مبادالتی، پذ مقدار ضرايب مسیر و ضرايب تعیین بین تحول .6شکل
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 ها ة آزمون فرضیهو نتیجة تی ضرايب مسیر، آمار .7جدول 

 اثر مستقیم های مربوطههای اصلي و شاخصفرضیه فرضیه
 عدد

 داریامعن
 اثر

 غیرمستقیم
 اثر کل

 ةنتیج
 فرضیه

 ییدأت 623/1 126/1 686/6 612/1 مدیریت دانش ←فرهنگ سازمانی  اول
 ییدأت 824/1-  810/6 824/1 پریرش تکنولوژی ← نیفرهنگ سازما دوم
 ییدأت 048/1-  113/2 048/1 پریرش تکنولوژی ←گرا  رهبری تیول سوم
 ییدأت 411/1-  423/0 411/1 پریرش تکنولوژی ←بلوی  انگیزه و الهام الز -سوم
 ییدأت 818/1-  614/4 818/1 پریرش تکنولوژی ←( IC)توجه فردی  ب -سوم
 رد 121/1-  642/8 121/1 پریرش تکنولوژی ←( IS)تیریک فکری  ج -سوم
 ییدأت 684/1-  038/6 684/1 پریرش تکنولوژی ←( II)نفوذ آرمانی د -سوم

 ییدأت 401/1 668/1 048/6 680/1 مدیریت دانش ←گرا  رهبری تیول چهارم
 ییدأت 418/1 826/1 12/2 888/1 مدیریت دانش ←بلوی  انگیزه و الهام الز -چهارم
 ییدأت 448/1 848/1 016/0 816/1 مدیریت دانش ←( IC)توجه فردی  ب -چهارم
 ییدأت 811/1 160/1 20/4 800/1 مدیریت دانش ←( IS)تیریک فکری  ج -چهارم
 رد 881/1 111/1 011/8 106/1 مدیریت دانش ←( II) نفوذ آرمانی د -چهارم
 ییدأت- 630/1-  848/8- 630/1 پریرش تکنولوژی ←رهبری مبادالتی  پنجم
 رد- 833/1-  148/8- 833/1 پریرش تکنولوژی ←پاداش موروط  الز -پنجم
 رد- 683/1-  842/8- 683/1 پریرش تکنولوژی ← مدیریت بر مبنای استثنا ب -پنجم

 رد 838/1 868/1 134/1 121/1 مدیریت دانش ←رهبری مبادالتی  شوم
 رد 116/1- 860/1 100/1 118/1 انشمدیریت د ←پاداش موروط  الز -شوم
 رد 101/1 804/1 121/1 131/1 مدیریت دانش ←مدیریت بر مبنای استثنا  ب -شوم

 ییدأت 488/1-  111/8 488/1 مدیریت دانش ← پریرش تکنولوژی هفتم
 ییدأت 131/1-  168/3 131/1 مدیریت دانش ← شده کارگیری درک بهسهولت  الز -هفتم
 رد 180/1-  841/1 180/1 مدیریت دانش ←شده  درکی سودمند ب -هفتم

 گيریبحث و نتيجه

بلوی، توجیه فیردی، تیرییک فکیری و نفیوذ       الهام انگیزه و)گرا ثیر رهبری تیولأدر این مقاله ت

و فرهنگ سازمانی بر پریرش ( پاداش موروط و مدیریت بر مبنای استثنا)، رهبری مبادالتی (آرمانی

خلق دانش، انتقال دانش، کاربرد دانش، اکتسیاب دانیش و   )مدیریت دانش  ،تتکنولوژی و در نهای

 .شدهای تولیدی استان قزوین بررسی در شرکت( مستندسازی دانش

مثبیت فرهنیگ سیازمانی بیر پیریرش       تیأثیر  دهنیدة  نویان  هیای اول و دوم فرضیه آزموننتایج 
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در  (β= 623/1 و t=  686/6بیییا )و میییدیریت دانیییش  (β= 824/1 و t=  810/6بیییا )تکنولیییوژی 

 ,.Bowersox, 2012; Park et al) های تولیدی استان قزوین است که با نتایج تیقیقا  قبلیی  شرکت

2004; Franklin, 2006; Politis, 2002)   ایین بیدان معناسیت کیه بیا تقوییت و       . تطیابق کامیل دارد

پریرنید    تکنولوژی را میر تغییراتبلویدن به فرهنگ سازمانی از یک سو کارکنان راحت استیکام

 انجیام ثرتری ؤمی  کیور   هیا بیه  ایجاد، انتقال، مستندسازی و تثبیت دانش در سازمان ،و از سوی دیگر

 . گیرد می

 پیریرش  بیر  گیرا رهبیری تییول   مثبت تأثیر دهندة نوان و چهارم سوم هایفرضیه آزمون نتایج

 در( β= 401/1 و t=  048/6 بیییا) دانیییش میییدیریت و( β= 048/1 و t=  113/2 بیییا) تکنولیییوژی

 ,Bowersox, 2012; Crawford)قبلیی   تیقیقا  نتایج با که است قزوین استان تولیدی های شرکت

2005; Schepers et al., 2005 )تنهیا   گیرا نیه  این بدان معناست که رهبیری تییول  . دارد کامل تطابق

ینیدهای  اتوانید فر بلکه می ،شودسبب تیریک و تهییج کارکنان در پریرش تغییرا  تکنولوژیک می

زیرا اکثر کارکنان شرکت رهبران را الگیوی عملیی خیود قیرار     . مدیریت دانش را نیز تسریع بلود

 .کنندها دقت میهای جدید به رفتار و عملکرد آن دهند و در پریرش یا رد تکنولوژیمی

 بیا ) تکنولیوژی  یرشپیر  بیر  رهبری مبیادالتی  منفی تأثیر دهندة نوان مپنج ةفرضی آزمون یجةنت

848/8  =t 630/1 و- =β )ةفرضی آزمون نتایج ،همچنین. است قزوین استان تولیدی هایشرکت در 

 تیقیقیا   نتیایج  بیا  که ندارد معنادار تأثیر دانش مدیریت بر مبادالتی رهبری سبک داد نوان شوم

بدان معناست که رهبیری  این . دارد کامل تطابق( Bowersox, 2012; Schepers et al., 2005)گرشته 

بلکه کارکنیان را از   ،شودتنها سبب تیریک کارکنان برای پریرش تکنولوژی جدید نمی مبادالتی نه

سیودآوری و   ها بیوتر بر زیرا رهبرانی که تمای   رفتاری آن .کندپریرش تکنولوژی جدید منع می

 .ندامی ثبا  و عدم تغییر شرایطتمایل کمتری به تغییر داشته و بیوتر ح ،است متمرکز منافع مالی

( β= 488/1 و t=  111/8 با) تکنولوژی پریرش مثبت تأثیر دهندة نوانهفتم  ةفرضی آزمون نتایج

 Schepersگرشته  تیقیقا  نتایج با که است قزوین استان تولیدی هایشرکت در دانش مدیریت بر

et al., 2005)(Bowersox, 2012; ،ان معناسیت کیه بیا افیزایش پیریرش      ایین بید  . دارد کامل تطابق
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زییرا بیا ورود    .یابید ها مدیریت دانش نییز بهبیود میی   تکنولوژی از سوی مدیران و کارکنان شرکت

 .شودهای جدید به شرکت دانش و اک عا  جدید نیز وارد شرکت میتکنولوژی

ه در ذیل بیه  کاربردهای فراوانی نیز دارد کتوان گفت تیقیق حاضر با توجه به نتایج تیقیق می

 :شودها اشاره میتعدادی از آن

گرا، رهبری مبادالتی و پریرش تکنولوژی بر های رهبری تیولشاخص تأثیردر این تیقیق  -

ایین   تیأثیر تیقیقیا  قبلیی   کیه در  بررسیی و تیلییل شید    جداگانه  کور مدیریت دانش به

ایین متغیرهیا،    از ییک های هیر   شاخص تأثیربا تعیین میزان . ها مولص نوده بودشاخص

گیرا، رهبییری مبیادالتی و پییریرش   متغیرهیای رهبییری تییول   تییأثیر ةدرک بهتیری از نییو  

 .آیدها به دست میتکنولوژی در اجرای مدیریت دانش در سازمان

دانیش جیاری در   درسیت از   یگرفته میدیران امیروزی بایید درکی     انجامبر اسا  تیقیقا   -

هیای ایین تیقییق    یافتیه . خوبی بوناسند ن را بهثیرگرار بر آأعوامل ت باشند و شرکت داشته

دهید کیه سیبب    رها را بر مدیریت دانش در قالب مدل نوان میی ثیر مثبت تعدادی از متغیأت

تیر در جهیت    ی جیامع یهیا توانند تصیمیم مدیران با این درک می. شوددرک بهتر مدیران می

 .کنند بهبود مدیریت دانش شرکت اتلاذ

برای کسب  هاییحلدنبال یافتن راهه ها بر کنونی مدیران شرکتوکا با توجه به مییپ کسب -

مزیت رقابتی بیه  دهد برای کسب های این تیقیق به مدیران نوان مییافته. اند مزیت رقابتی

گیراری بیر روی چیه     بیال سیرمایه  دنه جدید باید ب هاییا تکنولوژی وسیلة مدیریت دانش،

 . کنندذ رهای باشند و چه سبک رهبری را اتلامتغی

 ادهاپيشنه

هیای موجیود در ایین پیژوهش،      با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نییز بیا توجیه بیه مییدودیت     

 : بیان شده استپیونهادهای زیر برای تیقیقا  آینده 

هیای خیدماتی،   شیرکت میدیریت دانیش و پیریرش تکنولیوژی در      زیادبا توجه به اهمیت  -

 .بررسی شوددماتی نیز های خاین تیقیق برای شرکتشود پیونهاد می



   077                                                                  1314پایيز ، 3، شمارة 13دورة ، انیمدیریت فرهنگ سازم 

 

 هیای ها پر شده است و نتایج متناسب با نظردر این تیقیق پرسونامه توسپ مدیران شرکت -

مدیران بیه همیراه کارکنیان     هایتواند با درنظرگرفتن نظر تیقیقا  آتی می. ها بوده استآن

 .تر دست یابندکامل یبه نتایج

انی نییز تیا حیدودی متفیاو  از نقیاط      های سازم در مناکق متفاوتی از کوور، فرهنگ بع اً -

های ملتلز کویور انجیام    شود این تیقیق در بلشتوصیه می ،، بنابرایناستکوور دیگر 

 .گیرد تا نتایج قابلیت تعمیم بیوتری داشته باشند

های جدید و همچنیین  ر پریرش تکنولوژیدوکار  با توجه به نقش بسزایی که مییپ کسب -

وکار به عنوان  شود در تیقیقا  آتی مییپ کسبتوصیه می ،یندهای مدیریت دانش داردافر

 .گر در نظر گرفته شود یک متغیر میانجی و مداخله
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 منابع و مآخذ

سیاختاری در   -سیازی مسییری    میدل (. 8838) مهیدی  ،قنیواتی  ؛رسیول  ،غ میزاده  ؛عادل ،آذر .8
 .نگاه دانش ،تهران .smart-plsکاربرد نرم افزار : مدیریت

(. 8831)هییمن   ،خ ری آذر؛ جواد ،ای اژه؛ مسعود ،غ معلی لواسانی ؛جواد ،اری بگلوآمانی س .6

 ةمجلی . «های فرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانیه در دانویجویان   ارزش ةرابط»

 .8-81صفیا  دورة پنجم، شمارة اول،  ،علوم رفتاری

میدلی   ةارائی »(. 8838)ییییی   ،زارع مهرجیردی  ؛مصطفی ،جعفری ؛صالح, اولیا ؛آفرین ،اخوان .8

علیوم میدیریت    ةنام فصل. «ها نوگاهثیر راهبردهای مدیریت دانش بر عملکرد داأجهت بررسی ت
 .880-840صفیا   ،62دورة هفتم، شمارة  ،ایران

 ةاجتماعی در توسع ةنقش سرمای(. 8811)میمدمهدی  ،فراحی؛تهمینه ،ناکق ؛سیدمهدی ،الوانی .4

 .80-21 صفیا  دورة دوم، شمارة پنجم، ،علوم مدیریت ایران. «مدیریت دانش سازمانی

ارزییابی اثیر میدیریت دانیش در خلیق      »(. 8811)میمید   ،می نیامقی قاس ؛قاسم ،انصاری رنانی .0

میدیریت   ةنامی  پیژوهش . «های سیازمانی  ارزش فعالیت ةاستراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیر

 .8-61صفیا   دورة اول، شمارة دوم، ،تیول

یت ثر بر موفقؤسازمانی م کراحی الگوی عوامل درون(. 8831)ابوالف ل  ،کزازی ؛رضا ،انصاری .1

علیوم   ةنامی  فصیل . «(جهیاد دانویگاهی  : مورد مطالعیه )های پژوهش و فناوری در ایران  سازمان
 .8-61صفیا   ،68شمارة  ،مدیریت ایران

افیزار   کارگیری نیرم  هکراحی و ب»(. 8814)د نوی ،نظافتی ؛فاکمه ،افرازه ؛سیدمیمدجواد ،ج لی .2

. «(وترابری جمهوری اس می اییران  موردی در وزار  راه ةمطالع)سیستم جامع مدیریت دانش 

 .8814وصنعت، تیرماه  ، دانوگاه علم، تهرانالمللی مهندسی صنایع پنجمین کنفرانس بین

 ،صفرزاده، میمدرضا داراییحسین  ةترجم .ی کراحی و تغییر سازمانیتئور(. 8831) گ، جونز .1

 .کتاب مهربان نور ةسسؤمتهران، 
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