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 .4کارشناسارشد مدیریت فناوری ،دانشگاه علموصنعت ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت3131/40/62 :؛ تاریخ پذیرش)3131/33/41 :

چکيده
هدف این تحقیق بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر مدیریت دانش با درنظرگرفتن نقش میانجی پذیرش تکنولوژی استت.
فرضیههای این تحقیق با بهکارگیریدادههایحاصلاز نمونهای شامل  40شرکت تولیدی استتا زتیوین و بتا روش متد ستازی
معادالت ساختاری مبتنی بر واریانس (فن حدازل مربعات جیئی) و تحلیل مسیر تجییهوتحلیل شد .یافتههای ایتن تحقیتق نشتا دهنتد
تأثیر مثبت فرهنگ سازمانی و رهبری تحو گرا بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش است ،اما بین رهبری مبادالتی و متدیریت دانتش
رابطة معنادار یافت نشد .همچنین ،یافتهها حاکی از تأثیر منفی رهبری مبتادالتی بتر پتذیرش تکنولتوژی استت .در میتا شتاخ هتای
تبیینکنند رهبری تحو گرا؛ انگییه و الهامبخشی (بیشترین تأثیر) ،توجه فردی و تحریک فکری بر مدیریت دانش تأثیر مثبتت دارنتد در
حالی که هیچیک از شاخ های تبیینکنند رهبری مبادالتی تأثیر معنادار بر مدیریت دانش و پذیرش تکنولوژی نداشتتهانتد .در نهایتت،
پذیرش تکنولوژی نیی بر مدیریت دانش تأثیر مثبت معنادار دارد .نتایج این پتووهش متدیرا شترکت را بته درک صتحی از تأثیرگتذاری
سبک رهبری آ ها و فرهنگ سازمانی بر پذیرش تکنولوژی به منظور بهبود مدیریت دانش شرکتشا رهنمو میکند.

کليدواژگان
پذیرش تکنولوژی ،رهبری تحو گرا ،رهبری مبادالتی ،فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش.
 نویسندة مسئول ،رایانامهmo.hoshangi@yahoo.com :
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مقدمه
ویژگیهای درونی یک سازمان ،منابع را برای رسیدن به موفقیت هدایت مییکنید

( Barney, 1991,

)p.102و توجه به این ویژگیها و چگونگی نفوذ و تأثیر آنها اهمیتی ویژه در نتایج سیازمانی دارد
).)Pettigrew, 1979, p.572مدیریت دانش نیز یکی از عوامل شناختهشدة موفقیت سازمان است که
موجب خلق مزیت رقابتی پایدار میشود (انصاری رنانی و قاسمی نامقی ،8811 ،ص4؛ انصیاری و
کزازی ،8831 ،ص .)8این امر سبب شده اسیت امیروزه در کویورهای ملتلیز از جملیه اییران،
مدیران موتاق ایجاد سیستمهای مدیریت دانش در سازمانها با هدف بهرهگیری از نتیایج مفیید آن
باشند (حسینی و داناییفرد ،8838 ،ص.)888
از آنجا که برنامههای موفق مدیریت دانش ،به کسب مزیت رقابتی و موفقییتهیای درازمید
سازمانی منجر میشوند )،(Franklin, 2006اجرای فرایند مدیریت دانش در هر نوع سیازمانی بیرای
افزایش یادگیری کارکنان و گروههای کاری و باالبردن تواناییهای آنها ضروریست

( Liao & Wu,

.)2010, p.1098شناسایی سبک رهبری مناسیب در میییپ پیرت کم کسیبوکیار امیروزی امیری
ضروری است ،زیرا کبق نظر و تیقیقا
اجرای فرایند مدیریت دانش دارند

میققان ،سبکهای رهبیری ملتلیز آثیاری متفیاو

(2003, p.36

در

 .)Bryant,البته شایان ذکر است که اجیرای سیبک

رهبری مناسب در سازمان نیز نیازمند فرهنگ سیازمانی قیوی اسیت کیه پیریرای رهبیری باشید و
فرهنگ سازمانی از عوامل اثرگرار بر کارایی و خروجی سازمانهیا

)2012

 (Nathaniel,و میدیریت

دانش به حساب میآید (نیکپور و س جقه8813 ،؛ قلتاش و همکاران8831 ،؛ اخوان و همکیاران،
 ،8838ص1؛ الوانی و همکاران ،8811 ،ص  .)81اهمیت فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش بارهیا
تأیید شده است .الوانی و همکاران ( )8811فرهنگ سازمانی را یکیی از الزامیا

میدیریت دانیش

میدانند و پی نیا ( )6111هم فرهنگ سازمانی نامناسیب را یکیی از عوامیل پنهیان و پویت پیردة
شکست کرحهای مدیریت دانش در نظر میگیرنید و وجیود فرهنیگ سیازمانی مناسیب را بیرای
موفقیت مدیریت دانش در سازمانها ضروری میداند.
هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر سبک رهبری و فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش و تعییین

بررسی تأثير فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه... :

047 

نقش میانجی پریرش تکنولوژی در رابطة بین این متغیرهاست .همانکور که آمارها نوان میدهنید،
 01درصد موک

پیادهسازی مدیریت دانش مربوط به عامل فرهنگ و نیروی انسانی بوده اسیت

(ج لی و همکاران )8814 ،و سازمانها بهمنظور تغییر و تسیهیم دانیش بیین اع یای خیود ،بایید
رهبری توانمندی برای تغییر فرهنگ داشته باشند.
میققان زیادی مدیریت دانش در سازمانها را از دیدگاههای ملتلز بررسیی کیردهانید .بیرای
مثال تأثیر فرهنیگ سیازمانی

( Zheng et al., 2010; Tseng, 2010; Park et al., 2004; Wiewiora et

 )al., 2013; Dong et al., 2011; Kumar, 2011و سیبکهیای رهبیری (

Birasnav, 2013; Bryant,

 )2003; Garcia-Morales et al., 2008; Crawford, 2005بر مدیریت دانش بررسی شده اسیت ،امیا
تیقیق کمی دربارة تأثیر پریرش تکنولوژی بر مدیریت دانش انجام گرفته است .ع وه بر این ،اکثر
تیقیقا

انجامگرفته در کوورهای غربی بوده است که ضرور

انجامدادن این تیقیق را دوچندان

میکند.
ادامة مقاله بدین شرح تنظیم شده است که ابتدا دربیارة میدیریت دانیش ،پیریرش تکنولیوژی،
فرهنگ سازمانی و سبکهای رهبری توضیح ملتصری بیان میشود .سپس ،مدل بیهکارگرفتیهشیده
در این پژوهش و فرضیهها توریح میشود .در بلش بعدی روش پژوهش بییان شیده و در ادامیه،
تیلیلهای آماری انجام میگیرد و نتایج بیان میشود .در نهایت ،دربارة نتایج بیث و نتیجیهگییری
میشود.
مبانی نظری و پيشينة تحقيق
مدیریت دانش

مدیریت دانش به این شرح تعریز میشود« :مدیریت فرایندهای سازمانی است که دانش سیازمانی
را خلق ،انتقال ،ذخیره و تکرار میکند» ) .(Khalil et al., 2006, p.35لی و چیو 8میدیریت دانیش را
1. Lee & Chio
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پدیدهای چندوجهی و میانعملکردی معرفی میکنند .سازمانها در صورتی میتواننید در میدیریت
دانش مؤثر عمل کنند که نگرش آنها به دانش سازمانی ،نگرشیی فراینیدی باشید
2002, p.225

(Bontis & Fitz-

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

کاربرد دانش است که در حال تبدیلشدن به یک وظیفة کام ً تجاری اسیت (

Khalil et al., 2006,

.)p.36اولین مرحله از مدیریت دانش ،کسب دانش است .دانش میتواند از کریق خلیق دانیش در
داخل میدودة سازمان تولید شود ،یا از کریق یک منبع خارجی بهدست آید و بیه داخیل سیازمان
آورده شود

)2003

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

که چگونه دانش توسپ افراد در داخل سازمان ایجاد میشود .نوناکا و تاکوی عقیده دارند افیراد از
اجزای مهم خلق دانش در داخل سازماناند
یکسری تغییرا

(2006

.)Franklin,کبق نظیر نونیاکو دانیش از کرییق

مداوم بین دانش ضمنی و صریح از کریق اجتماعیسازی ،ترکیب ،درونیسیازی

و برونسازی ،ایجاد میشود

)1994

 .(Nonaka,انتقال دانش به فعالیتهایی اشاره میکند که دانیش

را به بیرون انتوار میدهند ).(Khalil et al., 2006
الیور معتقد است رویکرد بهبود مداوم فعالیتهای تجاری ،سازمان را قادر میکنید تیا موقعییت
رقابتی خود را از کریق افزایش درآمدهای مالی ،از راه روابپ بهبودیافته بیا مویتریان ،ییا از کرییق
بهبود هزینهها از راه بهبود فرایندها توسعه بلود .این بدان معنا اسیت کیه سیازمان بایید فرهنیگ
یادگیری داشته باشد که در آن کارمندان برای کسب ،مستندکردن ،ایجاد ،انتقال و کاربرد اک عیا
جدید برای کمک به فعالیتهای سازمانی توویق شوند .یک برنامة مدیریت دانش قوی به کارکنان
اجازه خواهد داد تا یاد بگیرند و رشد کنند و به داراییهای قوی شرکتها تبیدیل شیوند (

Oliver,

 .)2008تدوین راهبردهای مدیریت دانشِ مناسب برای بسیاری از سازمانها با توجه به اهمییت آن
برای رسیدن به نتایج سازمانی ضروری است ).(Birasnav, 2013
پذیرش تکنولوژی

مدیریت دانش به فعالیتهایی گسترده برای تبدیل دانش فردی و گروهیی بیه دانیش در دسیتر ،
ارتباط افراد به هم و دانش دیگیران و ارتبیاطدادن اک عیا

بیین کیاربران نییاز دارد .تکنولیوژی

بررسی تأثير فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه... :

اک عا

نقوی مهم در این فرایند مدیریت دانیش ایفیا مییکنید

(2006
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 .)Franklin,قیاه)6116( 8

معتقد است بهکارگیری سیستمهای کامپیوتری و الکترونیکی ابزاری میؤثر بیرای انتقیال ییا تسیهیم
دانش است.
مدل پریرش تکنولوژی در سطیی وسیع پریرفته شده است و قادر است رفتار مصرفکننیده را
از بین همة جمعیت مصرفکنندگان توصیز کند ( .)Lee et al., 2003, p.755این نظریه بیان میکند
وقتی کارکنان با تکنولوژی جدیدی مواجه میشوند ،اشتیاق آنها برای پریرش و بهکارگیری آن ،از
کریق درکی که آنها از مفیدبودن و سهولت بهکارگیری سیستم دارند،

پیشبینی میشود ( Franklin,

 .)2006درک مفیدبودن سیستم« ،درجهای است که یک فرد باور دارد که آن سیسیتم عملکیرد او را
افزایش خواهد داد» ) .(Hayashi et al., 2004, p.142تکنولوژی در سازمانها جزء مواردی است که
تغییرا

فراوانی داشته است .فناوریهای اک عاتی جدید روزانه جرب سازمانها میشوند ،بع ی

از این تکنولوژیها موفق عمل میکنند در حالی که بع ی دیگر شکست میخورند .به همین دلییل
مهم است که رهبران و کارکنان به پریرش این فناوریهای جدید تمایل داشته باشیند ،نیهتنهیا بیه
دلیل اینکه فناوری در حال شیوع و پریرش جامعه است ،بلکه به دلیل اینکه تکنولیوژی بیه عنیوان
رسانهای همگانی بهکار گرفته میشود ،از آن همواره برای انتقال دانش استفاده میشیود (

Franklin,

.)2006
فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی عاملی است که یک سیازمان را از سیازمان دیگیر تفکییک مییکنید و بیه عنیوان
مهمترین عامل میرک در پیس همیة تیرکیا

سیازمانی قیرار دارد (.)Weng et al., 2010, p.242

فرهنگ سازمانی شامل اعمال ،نمادها ،ارزشها و مفروضاتی است که اع ای سازمان با توجیه بیه
رفتار مناسب در آن سهیم میشوند ) ،(Schein, 1990, p.112و متوکل از اهدافی است کیه سیازمان
به دنبال تیقق آن است و شیوههای رفتاری سازمان که به آن عمل مییکننید (صیفرزاده و داراییی،
1. Goh
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 .)8831فرهنگ سازمانی زمینهای برای تعامل اجتماعی و هنجارهایی دربارة آنچیه درسیت و غلیپ
است ،ایجاد میکنید ( ،)Ajmal & Koskinen, 2008, p.10مییتوانید در چگیونگی ارتبیاط افیراد و
تسهیم دانش تأثیرگرار باشد .شواهد نوان میدهد فرهنگ سازمانی بر فرایند مدیریت دانیش تیأثیر
میگرارد (نیکپور و س قه ،8813 ،ص88؛ قلتاش و همکاران ،8831 ،ص26؛ اخوان و همکیاران،
 ،8838ص866؛ الوانی و همکاران ،8811 ،ص .)44برای مثال دِالنگ و فاهی ،بیث مییکننید کیه
ویژگیهای ملتلز فرهنگی بر تسیهیم دانیش در سراسیر سیازمان (افقیی) و در سیطوح ملتلیز
سازمان (عمودی) تأثیر میگرارند .فرهنگ سازمانی ،مدیریت دانش را از چهیار وجیه تییت تیأثیر
قرار دهد (:)De Long & Fahey, 2000, p.116
 فرهنگ نوع مهمی از دانش را نوان میدهد؛ فرهنگ در روابپ فردی و سازمانی به عنوان متغیر میانجی رفتار میکند؛ فرهنگ زمینهای برای تعامل اجتماعی ایجاد میکند (ارتباط متقابل اع ای سازمان)؛ فرهنگ فرایندهای الزم برای تولید و انتلاب دانش مدرن را تنظیم میکند.رهبری

ریبیر و سیتار معتقدند رهبری برای سازمانهایی که به تکامل فرهنگ سازمانی خود به یک فرهنیگ
حمایتکننده تمایل دارند ،بسیار مهم است .این عقیده سپس توسپ یوکی تأیید شد (

Yukl, 2008,

 .)p.719وی یکی از عملکردهای اصلی رهبری را عملکردن به عنوان نماینده تغییر بیان کرد .زییرا
سازمان برای تغییر و اینکه قابلیت پریرش داشته باشد و دانش در سازمان بین اع ا تسیهیم شیود،
باید رهبری توانمندی برای تغییر فرهنگ داشته باشد ).(Ribiere & Sitar, 2003, p.42
کبق نظر شپرز و همکاران ،سبکهای رهبری تیولگرا و مبادالتی ،میتوانند درک سودمندی و
سهولت بهکارگیری تکنولوژی را در سازمان تیت تأثیر قیرار دهنید .سیبک رهبیری مبیادالتی ،بیر
اثربلوی هزینهها تمرکز دارد و سودمندی ،حاصل از م حظا

کاهش هزینه را بیان مییکنید .امیا

سبک رهبری تیولگرا افراد را از کریق خ قبودن و کندوکاو بیوتر به چالش میکود و احتمیال
اینکه افراد تکنولوژی را بهراحتی بپریرند ،افزایش میدهید ) .(Schepers et al., 2005, p.499رفتیار
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بررسی تأثير فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه... :

آرمانی رهبران در نقش خود ،آنها را به الگوهایی مناسب در چوم کارکنان تبدیل میکنید ،و ایین
کمک میکند تا رهبران چوماندازهای سازمان را بهبود دهند و به دنبال اصول اخ قیی در سیازمان
باشند .این نوع از رهبران ،کارکنان را توویق میکنند تا در فعالیتهای ملاکرهپریر (مثیل پیریرش
تکنولوژی جدید) شرکت کنند و در مییطی با عدم اکمینان بهکور مؤثر فعالیت کننید (

Nemanich

.)& Keller, 2007, p.53
چارچوب نظری پژوهش
هدف این تیقیق بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پیریرش تکنولیوژی و میدیریت
دانش ،همچنین ،تأثیر پریرش تکنولوژی بر مدیریت دانش است .بنابراین ،مدل مفهومی این تیقیق
به شرح شکل  8خواهد بود .بر این اسا  ،هفت فرضیه برای این مدل میتوان در نظر گرفت.
سبک رهبری

فرایند مدیریت دانش

پریرش تکنولوژی

فرهنگ سازمانی

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

فرهنگ سازمانی نیروی میرکه در پس همة تیرکا

سازمانی است .فرهنگ سازمانی به عنوان

عنصری مهم در فعالیتهای روتین سازمانی تأثیری مهم بر دانش و توانایی خلق آن دارد (

Park et

.)al., 2004; Bhagat et al., 2002تسنگ بیان میکند فرهنیگ سیازمانی بیر تبیادل دانیش ،ترکییب
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و ارزشهای درکشدة اع ای سازمان تأثیر میگرارد ) .(Tseng, 2010, p.272در ت یمین

جریان بهینة دانش وجود یک فرهنگ پویتیبان و متناسیب عیاملی مهیم اسیت ،در واقیع ،فرهنیگ
سازمانی زیربنای مدیریت دانش است ) .(Balthazard & Cooke, 2004بنابر آنچه گفته شد ،فرضییة
اول به شرح زیر است:
فرضیة اول :بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی استان قزوین رابطیة
معنادار وجود دارد.
فرهنگ سازمانی ،پریرش تکنولوژی را میتواند تییت تیأثیر قیرار دهید ،نیوع فرهنیگ مییزان
موفقیت در اجرای تکنولوژی را بیان کند .بع ی از فرهنگها در پیادهسازی فناوری در سیازمانهیا
موفقتر از انواع دیگر عمل میکنند ،که ابعاد این نوع فرهنگها شامل رویکرد مردممیور ،یادگیری
و دانشسازی ،و در نهایت ،درگیری و موارکت است ) .(Franklin, 2006فرضیة دوم بیا توجیه بیه
توضییا

به این شرح بیان میشود:

فرضیة دوم :بین فرهنگ سازمانی و پریرش تکنولوژی در شرکتهای تولییدی اسیتان قیزوین
رابطة معنادار وجود دارد.
سبک رهبری تیولگرا انسانها را برای خ قتر و چالویتربودن ترغیب میکند .با این نگرش
احتمال دارد کارکنان مفیدبودن و سودمندی تکنولوژی را بهراحتی بپریرند .اگر یک رهبر خ قییت
و روشنفکری را توویق کند ،کارکنان به یادگیری و بیهکیارگیری روشهیا و فنیاوریهیای جدیید
ترغیب خواهند شید و ابعیاد آن را بیهسیرعت خواهنید آموخیت ).(Schepers et al., 2005, p.498
بنابراین ،فرضیة سوم به این شرح بیان میشود.
فرضیة سوم :بین سبک رهبری تیولگرا و پریرش تکنولوژی در شرکتهیای تولییدی اسیتان
قزوین رابطة معنادار وجود دارد.
برایانت میگوید رهبران تیولگرا ف ای مساعدی برای اجرای شیوههای مدیریت دانش ایجاد
میکنند ،پس رهبری تیولگرا به احتمال زیاد در ایجیاد و بیهاشیتراکگیراری دانیش میؤثر اسیت
)2003, p.35

 .(Bryant,وقتی کارکنان در شغل خیود آزادی عمیل در ایجیاد و بیهاشیتراکگیراری

بررسی تأثير فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه... :

نظرهای جدید داشته باشند ،کارایی آنها افزایش خواهد یافت

)1997, p.466

040 

 .(Sosik,پس ،فرضیة

چهارم به شرح زیر بیان میشود:
فرضیة چهارم :بین سبک رهبری تیولگرا و مدیریت دانیش در شیرکتهیای تولییدی اسیتان
قزوین رابطة معنادار وجود دارد.
با توجه به درک مثبت از تکنولوژی ،اگر یک رهبر پیوسته از مزایای فناوریهای جدید صیبت
کند ،برای مثال بگوید که تنها راه رسیدن بیه اهیداف خیاص در مهلیت تعییینشیده بیهکیارگیری
سیستمهای جدید است ،کارکنان احتماالً درک خواهند کرد که کار با ایین سیسیتم جدیید بیه نفیع
سازمان خواهد بود .با توجه به سهولت بهکارگیری تکنولوژی ،اگر یک رهبر بر بهرهوری هزینیه و
کاهش آن تأکید کند ،کارکنان به هر کریق ممکن حتی بیا بیهکیارگیری روشهیای سیلت ،سیعی
خواهند کرد کیفیت و کمیت خروجیهای خود را افزایش دهند .این مسائل میتواند باعث کیاهش
پیچیدگی بالقوة فناوری برای یک فرد باشد ).(Schepers et al., 2005, p.498پس فرضیة پینجم بیه
شرح زیر تعریز میشود:
فرضیة پنجم :بین سبک رهبری مبادالتی و پریرش تکنولوژی در شرکتهیای تولییدی اسیتان
قزوین رابطة معنادار وجود دارد.
رهبری معام تی ،سیستمهای اک عاتی و ساختارهایی را برای تسهیل و بهاشتراکگراری نظرها
در سازمانها مهیا میکند ،ع وه بر این با ایجاد این ساختارها و سیستمها اجازه میدهند اک عیا
و دانش در سراسر سازمان بهکور کارآمد جریان یابد

)2003, p.35

.(Bryant,بنابراین ،فرضیة شوم

به شرح زیر بیان میشود:
فرضیة ششم :بین سبک رهبری مبادالتی و مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی استان قزوین
رابطة معنادار وجود دارد.
تکنولوژی (مانند سیستمهای اک عاتی) ،ابزاری مؤثر برای انتقال دانش و اک عیا

در سراسیر

سازمانهاست و عامل اصلی موفقیت مدیریت دانش است ( .)Alavi & Leidner, 1999زیرا کسیب
اک عا

بهموقع برای حفظ مزیت رقابتی در سیازمانهیا ضیروری اسیت و تکنولیوژی بیهشید
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میتواند این فرایند را آسانتر کند ) .(Franklin, 2006بنابراین ،فرضیة هفتم بیه شیرح زییر خواهید
بود:
فرضیة هفتم :بین پریرش تکنولوژی و مدیریت دانش در شرکتهیای تولییدی اسیتان قیزوین
رابطة معنادار وجود دارد.
روش تحقيق
ساختاری مبتنی بر واریانس با فن حداقل مربعا

جزئیی

در این تیقیق روش مدلسازی معادال

برای تجزیهوتیلیل دادهها بهکار گرفته شیده اسیت .وجیه تمیایز روش حیداقل مربعیا

جزئیی،

بینیازی به پیشفرضهای توزیعی ،حجم نمونة کم ،میاسبا

زیاد و کارایی آماری است (

Wold,

 .)1975همچنین ،برخ ف روشهای مبتنی بر کواریانس که سعی در سیازگاری دادههیا بیا الگیوی
نظری پژوهش دارند ،روش حداقل مربعا
نهفته است .به عبار

جزئی به دنبال کویز نظرییهای اسیت کیه در دادههیا

دیگر ،این روش را برای آزمون نظریه جهت مقاصد پیشبینی نییز مییتیوان

بهکار گرفت (آمانی و همکاران ،8831 ،ص .)4با توجه بیه نبیود نظرییة جاافتیاده و پیچییدهبیودن
مسائل ،این فن بهکار گرفته شد.
دو مرحلة نمونهگیری در این تیقیق بهکار گرفته شد .نمونهگیری تصادفی ساده و نمونیهگییری
کبقهای متناسب .با توجه به اینکه جامعة آماری این پژوهش شامل میدیران شیرکتهیای تولییدی
استان قزوین است و این جامعه شامل هوت شهرک است ،روش نمونهگیری کبقیهای متناسیب بیا
حجم بهکار گرفته شد .با درنظرگرفتن اینکه تعداد جامعیة آمیاری در هیر ییک از هویت شیهرک
صنعتی مولص است ،تعداد نمونة هر شیهرک بیا ایین روش قابیل میاسیبه بیود .بیرای انتلیاب
آزمودنیها در هر شهرک صنعتی نییز از شییوة تصیادفی بهیره گرفتیه شیده اسیت 16 .پرسوینامه
جمعآوری شد که در این میان ،هوت پرسونامه دادههیای نیاهمگون و غیرقابیل اعتمیاد داشیتند و
حرف شدند .در نهایت 04 ،پرسونامه تیلیل شد.
هنسلر و همکارانش برای برآورد مدلسازی مسیری روش حداقل مجرورا

جزئی را پیوینهاد

میکنند که حجم نمونه برابر یا بزرگتر از مواردی به ایین شیرح باشید .8 :بییش از دهبرابیر تعیداد
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مسیرهای ساختاری که به یک سازة خاص در مدل مسیری داخلی ختم میشود؛  .6دهبرابیر تعیداد
شاخصهای سازهای که بیوترین تعداد معرفهای ترکیبی را دارد ).(Henseler et al., 2009, p.295
با توجه به مدل مفهومی پژوهش و قاعدة بیانشیده 04 ،پرسوینامه جمیعآوری شید کیه بیویتر از
حداقل حجم نمونة الزم را داشت.
برای سنجش تأثیر فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پیریرش تکنولیوژی و میدیریت دانیش
پرسونامهای متوکل از  24سؤال بسته با کیز پنجگانة لیکر

بهکار گرفته شد 63 .سیؤال مربیوط

به سبکهای رهبری 81 ،سؤال مربوط به پریرش تکنولوژی 62 ،سؤال مربوط به مدیریت دانش ،و
هوت سؤال مربوط به فرهنگ سازمانی است .این پرسونامه قب ً در دو
2010

تیقیق ( ;Bowersox, 2012

)Kim,بهکار گرفته شده است .با این حال ،روایی و پایایی با بهکارگیری آزمونهای ملتلیز

برای سازهها و معرفها بهکور جداگانه بررسی شد که در بلش یافتهها بهکور کامیل توضییح داده
شده است.
یافتههای تحقيق
یافتههای این تیقیق به دو دستة کلی تقسیم شده است .دستة اول یافتهها به روایی و پایایی سازهها
و معرفها اختصاص دارد که برای این منظور آزمون الگیوی انیدازهگییری شیامل بررسیی اعتبیار
(همسانی درونی) و روایی (روایی واگرا) بهکار گرفته شده است .برای بررسیی اعتبیار سیازههیا و
معرفها سه م ک پیونهادشده توسپ فرنل و الرکر شیامل  .8اعتبیار سیازه .6 ،متوسیپ وارییانس
استلراجشده و  .8بار عاملی هر یک از گویهها ،بیهکیار گرفتیه شیده اسیت (
p.48

Fornell & Larcker,

 .)1981,برای بررسی پایایی هر یک از سازهها از ضریب دیلیون -گلدشیتاین ( )ρcو آلفیای

کرونباخ استفاده شده است .ضریب دیلون گلدشتاین و آلفای کرونباخ برای همة سازهها به ترتیب،
بیوتر از  1/281و  1/288به دست آمد که از حداقل مقدار الزم ( )1/2بیوتر است .همچنین ،مقیدار
متوسپ واریانس استلراجشده برای همة سازهها بیوتر از  1/068اسیت کیه از حیداقل مقیدار الزم
( )1/0بیوتر است .جدول  6مقادیر اعتبار ترکیبی ،آلفای کرونباخ و متوسپ واریانس استلراجشیده
( )AVEبرای هر سازه را نوان میدهد.
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جدول  .2نتايج بررسی اعتبار متغیرها

آلفای

آلفای

متغیر

Ρc

مدیریت دانش

1/111

1/148

پریرش تکنولوژی 1/168

1/213

1/216

1/281

1/288

1/068

انگیزه و الهامبلوی ()IM

تیریک فکری (1/11 )IS

1/168

1/143

مدیریت بر مبنای استثنا ()MBE

1/180 1/360 1/361

نفوذ آرمانی ()II

1/366

1/132

1/161

پاداش موروط ()CR

1/111 1/141 1/132

توجه فردی ()IC

1/380

1/311

1/264

سهولت بهکارگیری درکشده ()PEU

1/033 1/180 1/118

سودمندی درکشده ()PU

1/080 1/164 1/141

رهبری مبادالتی

کرونباخ

AVE

متغیر

Ρc

1/183

فرهنگ سازمانی

1/388

رهبری تیولگرا

1/041 1/268 1/241
1/111 1/184 1/113

کرونباخ
1/13

AVE

1/016

بار عاملی گویهها نیز در شکلهای  4 ،8 ،6و  0نوان داده شده است .در روش حداقل مربعا
جزئی برای پایایی معرف ها ،بیار عیاملی بیرای هیر معیرف بایید بیویتر از  1/2باشید (
1981, p.49

& Fornell

.)Larcker,بایدو 8بیان میکند در صورتی میتوان معرفهایی را که بیار عیاملی آنهیا

کمتر از  1/2است ،حفظ کرد که متوسپ واریانس استلراجشدة سازة آنها بیوتر از  1/0باشد (آذر
و همکاران ،8838 ،ص .)801مقادیر اکثر بارهای عاملی معرفهیا بیویتر از  1/2اسیت ،فقیپ سیه
معرف (دو معرف از سازة سودمندی درکشده ( )PUبا بارهیای عیاملی  1/011و  1/120و یکیی از
معرفهای سازة سهولت به کارگیری درکشده ( )PEUبا بار عاملی ( )1/136حداقل بیار عیاملی را
ندارند که با توجه به مقدار متوسپ واریانس استلراجشده برای سازههای آنها که برابر بیا 1/033و
 1/080است ،این معرفها حرف نمیشود.
چن برای بررسی روایی سازهها توصیه میکند ،جرر متوسپ واریانس اسیتلراجشیده سیازههیا
باید بیوتر از همبستگی آن با سایر سازهها باشد که نواندهندة آن اسیت کیه همبسیتگی سیازه بیا
نوانگرهای خود بیوتر از همبستگیاش با سایر سازهها است

(1998, p.42

 .)Chin,در جدولهیای

 0 ،4 ،8و  1نتایج روایی سازهها بیان شده است.
1. Bido
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جدول  .3ماتريس همبستگی و جذر متوسط واريانس استخراجشدة مدل اصلی

1

سازه

3

2

5

4

 .8فرهنگ سازمانی

1/243

 .6پریرش تکنولوژی

1/804

1/182

 .8مدیریت دانش

1/483

1/116

1/211

 .4رهبری تیولگرا

1/818

1/021

1/081

1/241

 .0رهبری مبادالتی

-1/102

-1/616

-1/188

1/123

1/268

جدول  .4ماتريس همبستگی و جذر متوسط واريانس استخراجشدة مدل رهبری تحولگرا

سازه

1

 .8پریرش تکنولوژی

1/182

2

4

3

5

 .6مدیریت دانش

1/116

1/211

 .8نفوذ آرمانی()II

1/618

1/883

1/236

 .4تیریک فکری ()IS

1/814

1/481

1/113

1/110

 .0توجه فردی ()IC

1/081

1/418

1/114

1/818

1/101

 .1انگیزه و الهامبلوی ()IM

1/861

1/640

1/818

1/688

1/014

6

1/182

جدول  .5ماتريس همبستگی و جذر متوسط واريانس استخراجشدة مدل رهبری مبادالتی

3

2

سازه

1

 .8پریرش تکنولوژی

1/182

 .6مدیریت دانش

1/116

1/211

 .8پاداش موروط ()CR

-1/681

-1/128

1/161

 .4مدیریت بر مبنای استثنا ()MBE

-1/610

-1/110

1/886

4

1/231

جدول  .6ماتريس همبستگی و جذر متوسط واريانس استخراجشدة مدل پذيرش تکنولوژی

سازه

8

 .8مدیریت دانش

1/211

 .6سهولت بهکارگیری درکشده ()PEU

1/021

1/228

 .8سودمندی درکشده ()PU

1/806

1/610

منبع :محاسبات محققان

6

8

1/288
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دستة دوم یافتههای این تیقیق به آزمون الگوی ساختاری و فرضییههیای پیژوهش اختصیاص
دارد که برای این منظور ضریب مسیر و ضریب تعیین که از الگوریتم  PLSو بیا نیرمافیزار

Smart-

 PLSبهدست آمده است ،بهکار گرفته شده است .ضریب مسیر سهم هر یک از متغیرهای پیشبیین
در تبیین واریانس متغییر م ک را نوان میدهد .ضریب تعیین نیز نواندهندة وارییانس تبییینشیدة
متغیر م ک توسپ متغیرهای پیشبین است .مقدار ضرایب مسیر بین سازههیای اصیلی و ضیرایب
تعیین را در شکلهای  0 ،4 ،8و  1مواهده مییکنیید .بیرای میاسیبة مقیدار آمیارة تیی الگیوریتم
بو استراپ با  011زیرنمونه بهکار گرفته شده است .همچنین ،ع وه بر اثرهیای مسیتقیم ،اثرهیای
غیرمستقیم نیز میاسبه شده است .مقدار ضرایب مسیر و آمارة تی ،اثیر غیرمسیتقیم و اثیر کیل بیه
همراه نتیجة آزمون فرضیههای اصلی و شاخصها در جدول  2بیان شده است.

شکل  .2مقدار ضرايب مسیر و ضرايب تعیین بین شاخصهای پذيرش تکنولوژی و مديريت دانش

بررسی تأثير فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه... :

077 

شکل .3مقدار ضرايب مسیر و ضرايب تعیین بین شاخصهای رهبری مبادالتی ،پذيرش تکنولوژی و مديريت دانش

شکل  .4مقدار ضرايب مسیر و ضرايب تعیین بین فرهنگ سازمانی ،پذيرش تکنولوژی و مديريت دانش
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شکل  .5مقدار ضريب مسیر و ضريب تعیین بین شاخصهای رهبری تحولگرا ،پذيرش تکنولوژی و مديريت دانش

شکل .6مقدار ضرايب مسیر و ضرايب تعیین بین تحولگرا ،رهبری مبادالتی ،پذيرش تکنولوژی و مديريت دانش

077 

بررسی تأثير فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه... :
جدول  .7ضرايب مسیر ،آمارة تی و نتیجة آزمون فرضیهها

فرضیه

فرضیههای اصلي و شاخصهای مربوطه

اثر مستقیم

1/612
فرهنگ سازمانی ← مدیریت دانش
اول
1/824
فرهنگ سازمانی ← پریرش تکنولوژی
دوم
1/048
رهبری تیولگرا ← پریرش تکنولوژی
سوم
1/411
سوم -الز انگیزه و الهامبلوی ← پریرش تکنولوژی
1/818
توجه فردی ( ← )ICپریرش تکنولوژی
سوم -ب
1/121
تیریک فکری ( ← )ISپریرش تکنولوژی
سوم -ج
1/684
نفوذ آرمانی( ← )IIپریرش تکنولوژی
سوم -د
1/680
رهبری تیولگرا ← مدیریت دانش
چهارم
1/888
انگیزه و الهامبلوی ← مدیریت دانش
چهارم -الز
1/816
توجه فردی ( ← )ICمدیریت دانش
چهارم -ب
1/800
تیریک فکری ( ← )ISمدیریت دانش
چهارم -ج
1/106
نفوذ آرمانی ( ← )IIمدیریت دانش
چهارم -د
-1/630
رهبری مبادالتی ← پریرش تکنولوژی
پنجم
-1/833
پاداش موروط ← پریرش تکنولوژی
پنجم -الز
پنجم -ب مدیریت بر مبنای استثنا ← پریرش تکنولوژی -1/683
1/121
رهبری مبادالتی ← مدیریت دانش
شوم
1/118
پاداش موروط ← مدیریت دانش
شوم -الز
1/131
شوم -ب مدیریت بر مبنای استثنا ← مدیریت دانش
1/488
پریرش تکنولوژی ← مدیریت دانش
هفتم
هفتم -الز سهولت بهکارگیری درکشده ← مدیریت دانش 1/131
1/180
سودمندی درکشده ← مدیریت دانش
هفتم -ب

عدد

اثر

معناداری

غیرمستقیم

6/686
6/810
2/113
0/423
4/614
8/642
6/038
6/048
2/12
0/016
4/20
8/011
8/848
8/148
8/842
1/134
1/100
1/121
8/111
3/168
1/841

1/126
1/668
1/826
1/848
1/160
1/111
1/868
-1/860
1/804
-

اثر کل
1/623
1/824
1/048
1/411
1/818
1/121
1/684
1/401
1/418
1/448
1/811
1/881
-1/630
-1/833
-1/683
1/838
1/116
1/101
1/488
1/131
1/180

نتیجة
فرضیه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
رد
تأیید
رد
رد
رد
رد
رد
تأیید
تأیید
رد

بحث و نتيجهگيری
در این مقاله تأثیر رهبری تیولگرا (انگیزه و الهامبلوی ،توجیه فیردی ،تیرییک فکیری و نفیوذ
آرمانی) ،رهبری مبادالتی (پاداش موروط و مدیریت بر مبنای استثنا) و فرهنگ سازمانی بر پریرش
تکنولوژی و در نهایت ،مدیریت دانش (خلق دانش ،انتقال دانش ،کاربرد دانش ،اکتسیاب دانیش و
مستندسازی دانش) در شرکتهای تولیدی استان قزوین بررسی شد.
نتایج آزمون فرضیههیای اول و دوم نویاندهنیدة تیأثیر مثبیت فرهنیگ سیازمانی بیر پیریرش
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تکنولیییوژی (بیییا  t = 6/810و  )β= 1/824و میییدیریت دانیییش (بیییا  t = 6/686و  )β= 1/623در
شرکتهای تولیدی استان قزوین است که با نتایج تیقیقا

قبلیی

( Bowersox, 2012; Park et al.,

 )2004; Franklin, 2006; Politis, 2002تطیابق کامیل دارد .ایین بیدان معناسیت کیه بیا تقوییت و
استیکامبلویدن به فرهنگ سازمانی از یک سو کارکنان راحتتر تغییرا

تکنولوژی را میپریرنید

و از سوی دیگر ،ایجاد ،انتقال ،مستندسازی و تثبیت دانش در سازمانهیا بیهکیور میؤثرتری انجیام
میگیرد.
نتایج آزمون فرضیههای سوم و چهارم نوان دهندة تأثیر مثبت رهبیری تییولگیرا بیر پیریرش
تکنولیییوژی (بیییا  t = 2/113و  )β= 1/048و میییدیریت دانیییش (بیییا  t = 6/048و  )β= 1/401در
شرکتهای تولیدی استان قزوین است که با نتایج تیقیقا

قبلیی (

Bowersox, 2012; Crawford,

 )2005; Schepers et al., 2005تطابق کامل دارد .این بدان معناست که رهبیری تییولگیرا نیهتنهیا
سبب تیریک و تهییج کارکنان در پریرش تغییرا

تکنولوژیک میشود ،بلکه میتوانید فراینیدهای

مدیریت دانش را نیز تسریع بلود .زیرا اکثر کارکنان شرکت رهبران را الگیوی عملیی خیود قیرار
میدهند و در پریرش یا رد تکنولوژیهای جدید به رفتار و عملکرد آنها دقت میکنند.
نتیجة آزمون فرضیة پنجم نوان دهندة تأثیر منفی رهبری مبیادالتی بیر پیریرش تکنولیوژی (بیا
 t = 8/848و  )β= -1/630در شرکتهای تولیدی استان قزوین است .همچنین ،نتایج آزمون فرضیة
شوم نوان داد سبک رهبری مبادالتی بر مدیریت دانش تأثیر معنادار ندارد که بیا نتیایج تیقیقیا
گرشته ( )Bowersox, 2012; Schepers et al., 2005تطابق کامل دارد .این بدان معناست که رهبیری
مبادالتی نهتنها سبب تیریک کارکنان برای پریرش تکنولوژی جدید نمیشود ،بلکه کارکنیان را از
پریرش تکنولوژی جدید منع میکند .زیرا رهبرانی که تمای

رفتاری آنها بیوتر بر سیودآوری و

منافع مالی متمرکز است ،تمایل کمتری به تغییر داشته و بیوتر حامی ثبا

و عدم تغییر شرایطند.

نتایج آزمون فرضیة هفتم نواندهندة تأثیر مثبت پریرش تکنولوژی (با  t = 8/111و )β= 1/488
بر مدیریت دانش در شرکتهای تولیدی استان قزوین است که با نتایج تیقیقا

گرشته

Schepers

) ،(Bowersox, 2012;et al., 2005تطابق کامل دارد .ایین بیدان معناسیت کیه بیا افیزایش پیریرش

بررسی تأثير فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه... :
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تکنولوژی از سوی مدیران و کارکنان شرکتها مدیریت دانش نییز بهبیود میییابید .زییرا بیا ورود
تکنولوژیهای جدید به شرکت دانش و اک عا

جدید نیز وارد شرکت میشود.

با توجه به نتایج تیقیق میتوان گفت تیقیق حاضر کاربردهای فراوانی نیز دارد که در ذیل بیه
تعدادی از آنها اشاره میشود:
 در این تیقیق تأثیر شاخصهای رهبری تیولگرا ،رهبری مبادالتی و پریرش تکنولوژی برمدیریت دانش بهکور جداگانه بررسیی و تیلییل شید کیه در تیقیقیا

قبلیی تیأثیر ایین

شاخصها مولص نوده بود .با تعیین میزان تأثیر شاخصهای هیر ییک از ایین متغیرهیا،
درک بهتیری از نییوة تییأثیر متغیرهیای رهبییری تییولگیرا ،رهبییری مبیادالتی و پییریرش
تکنولوژی در اجرای مدیریت دانش در سازمانها به دست میآید.
 -بر اسا

تیقیقا

انجامگرفته میدیران امیروزی بایید درکیی درسیت از دانیش جیاری در

شرکت داشته باشند و عوامل تأثیرگرار بر آن را بهخوبی بوناسند .یافتیههیای ایین تیقییق
تأثیر مثبت تعدادی از متغیرها را بر مدیریت دانش در قالب مدل نوان مییدهید کیه سیبب
درک بهتر مدیران میشود .مدیران با این درک میتوانند تصیمیمهیایی جیامعتیر در جهیت
بهبود مدیریت دانش شرکت اتلاذ کنند.
 با توجه به مییپ کسبوکار کنونی مدیران شرکتها به دنبال یافتن راهحلهایی برای کسبمزیت رقابتیاند .یافتههای این تیقیق به مدیران نوان میدهد برای کسب مزیت رقابتی بیه
وسیلة مدیریت دانش ،یا تکنولوژیهای جدید باید به دنبیال سیرمایهگیراری بیر روی چیه
متغیرهای باشند و چه سبک رهبری را اتلاذ کنند.
پيشنهادها
با توجه به نتایج پژوهش حاضر و نییز بیا توجیه بیه مییدودیتهیای موجیود در ایین پیژوهش،
پیونهادهای زیر برای تیقیقا

آینده بیان شده است:

 با توجه به اهمیت زیاد میدیریت دانیش و پیریرش تکنولیوژی در شیرکتهیای خیدماتی،پیونهاد میشود این تیقیق برای شرکتهای خدماتی نیز بررسی شود.
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 در این تیقیق پرسونامه توسپ مدیران شرکتها پر شده است و نتایج متناسب با نظرهیایآنها بوده است .تیقیقا

آتی میتواند با درنظرگرفتن نظرهای مدیران بیه همیراه کارکنیان

به نتایجی کاملتر دست یابند.
 -بع اً در مناکق متفاوتی از کوور ،فرهنگهای سازمانی نییز تیا حیدودی متفیاو

از نقیاط

دیگر کوور است ،بنابراین ،توصیه میشود این تیقیق در بلشهای ملتلز کویور انجیام
گیرد تا نتایج قابلیت تعمیم بیوتری داشته باشند.
 با توجه به نقش بسزایی که مییپ کسبوکار در پریرش تکنولوژیهای جدید و همچنیینفرایندهای مدیریت دانش دارد ،توصیه میشود در تیقیقا
یک متغیر میانجی و مداخلهگر در نظر گرفته شود.

آتی مییپ کسبوکار به عنوان

077 

بررسی تأثير فرهنگ سازمانی و سبک رهبری بر پذیرش تکنولوژی و مدیریت دانش (مورد مطالعه... :

منابع و مآخذ

 .8آذر ،عادل؛ غ میزاده ،رسیول؛ قنیواتی ،مهیدی ( .)8838میدلسیازی مسییری  -سیاختاری در
مدیریت :کاربرد نرم افزار  .smart-plsتهران ،نگاه دانش.
 .6آمانی ساری بگلو ،جواد؛ غ معلی لواسانی ،مسعود؛ اژهای ،جواد؛ خ ری آذر ،هییمن (.)8831

«رابطة ارزشهای فرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانیه در دانویجویان» .مجلیة
علوم رفتاری ،دورة پنجم ،شمارة اول ،صفیا

.8-81

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

جهت بررسی تأثیر راهبردهای مدیریت دانش بر عملکرد دانوگاهها» .فصلنامة علیوم میدیریت
ایران ،دورة هفتم ،شمارة  ،62صفیا

.880-840

 .4الوانی ،سیدمهدی؛ ناکق ،تهمینه؛فراحی ،میمدمهدی ( .)8811نقش سرمایة اجتماعی در توسعة
مدیریت دانش سازمانی» .علوم مدیریت ایران ،دورة دوم ،شمارة پنجم ،صفیا

.80-21

 .0انصاری رنانی ،قاسم؛ قاسمی نیامقی ،میمید (« .)8811ارزییابی اثیر میدیریت دانیش در خلیق

استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیرة ارزش فعالیتهای سیازمانی» .پیژوهشنامیة میدیریت
تیول ،دورة اول ،شمارة دوم ،صفیا

.8-61

 .1انصاری ،رضا؛ کزازی ،ابوالف ل ( .)8831کراحی الگوی عوامل درونسازمانی مؤثر بر موفقیت

سازمانهای پژوهش و فناوری در ایران (مورد مطالعیه :جهیاد دانویگاهی)» .فصیلنامیة علیوم
مدیریت ایران ،شمارة  ،68صفیا

.8-61

 .2ج لی ،سیدمیمدجواد؛ افرازه ،فاکمه؛ نظافتی ،نوید (« .)8814کراحی و بهکارگیری نیرمافیزار
سیستم جامع مدیریت دانش (مطالعة موردی در وزار

راهوترابری جمهوری اس می اییران)».

پنجمین کنفرانس بینالمللی مهندسی صنایع ،تهران ،دانوگاه علموصنعت ،تیرماه .8814
 .1جونز ،گ ( .)8831تئوری کراحی و تغییر سازمانی .ترجمة حسین صفرزاده ،میمدرضا دارایی،
تهران ،مؤسسة کتاب مهربان نور.
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1314  پایيز،3  شمارة،13  دورة،مدیریت فرهنگ سازمانی

 «تأثیر رفتار شهروند سازمانی بر تسهیم مدیریت.)8838(  حسن، سیدمجتبی؛ داناییفرد، حسینی.3
 شیمارة. سال هفتم، فصلنامة علوم مدیریت ایران.» مطالعة نقش میانجی فرهنگ سازمانی:دانش
.813-881

 صفیا،61

 «رابطیة فرهنیگ سیازمانی.)8831(  حمید، مریم؛ سینا، مسلم؛ جاودانی، عبا ؛ صالیی، قلتاش.81

 فصلنامة اندیوههای تازه در علوم.»با مدیریت دانش اع ای هیئت علمی دانوگاه آزاد اس می
.13-10
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