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Abstract
The purpose of the present study was to investigate the analysis of knowledge-based
leadership relationship, knowledge management behavior, and innovation
performance in small and medium-sized companies in Chaharmahal and Bakhtiari
province by modifying staff orientation. The present study was correlation in terms
of correlation and purpose. The research tool is based on Donat and Pablod’s
standard Questionnaires (2015), Jang et al. (2017), Shamim et al. (A2017) and Sojan
et al. (19940) After measuring validity (Fornel and Lockers’s convergent and
divergent) and Reliability (Cronbach's alpha, Combined and Dystra), through the
participation of 140 small and medium - The data analysis method was implemented
at two descriptive and inferential levels through SPSS25 and Warppls8 software.
The results showed that knowledge-based leadership had a significant impact on all
aspects of knowledge management behavior (business, transfer, documentation, and
application). The findings also showed that knowledge-based leadership has
influenced innovation performance through all aspects of knowledge management
behavior. Ultimately, the target orientation of employees has been able to adjust the
relationship between knowledge-based leadership and knowledge documentation as
well as knowledge application.
Keywords: Science-Based Leadership, Knowledge Management Behavior,
Innovation Performance, Staff Target Orientation, Small and Medium-Sized
Companies.
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چکیده
هدف از تحقیق حاضر ،بررسی تحلیل ارتباط رهبری دانشمحور ،رفتار مدیریت دانش و عملکرد نووووری
در شرکتهای کوچک و متوسط استان چهارمحال و بختیاری با تعدیلگری جهتگیری هودف کارکنوان
بوده است .تحقیق حاضر از لحاظ روش تحقیق همبستگی و از لحاظ هدف از نوع کاربردی بووده اسوت.
ابزار تحقیق بر اساس پرسشنامههای استاندارد دونات و پابلود ( ،)5500ژنگ و همکاران ( ،)5502شومی
و همکاران ( )5502aو سوجان و همکاران ( )0994میباشد که پس از سنجش روایوی (همگورا ،واگورای
فورنل و الکر و واگرای یگانهدوگانه) و پایایی (ولفای کرونباخ ،ترکیبی و دایسترا) ،از طریق مشارکت 045
نفر از مدیران شرکتهای کوچک و متوسط در صنعت نرمافزاری اسوتان چهارمحوال و بختیواری کوه بوا
روش نمونهگیری تصادفی و از طریق جدول مورگان انتخاب شودند ،اجورا گردیود .روش تجزیوهوتحلیول
اطالعات ،در دو سطح توصیفی و استنباطی و از طریق نرمافزارهوای « »SPSS25و «»WarpPLS8
اجرا شد .نتایج تحقیق نشان داد رهبری دانشمحور بر تمامی ابعاد رفتار مدیریت دانش (کسو ،،انتقوال،
مستندات و کاربرد) تأثیر معناداری داشته است .همچنین یافتهها نشوان داد کوه رهبوری دانوشمحوور از
طریق تمامی ابعاد رفتار مدیریت دانش بر عملکرد نوووری تأثیر داشته اسوت .نهایتواا اینکوه جهوتگیوری
هدف کارکنان ،توانسته است رابطه بین رهبری دانشمحور با مستندات دانش و همچنین کاربرد دانش را
تعدیل نماید.
کلید واژهها :رهبری دانشمحور ،رفتار مدیریت دانش ،عملکرد نوووری ،جهوتگیوری هودف کارکنوان،
شرکتهای کوچک و متوسط.
* نویسنده مسئول :دکتری مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه نور هدایت شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
** کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه نور هدایت شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
*** دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،دانشگاه نور هدایت شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
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مقدمه
شرکتهای کوچک و متوسط با ایجاد فرصتهای شغلی و تقویت اقتصاد نقش مهمی در
کشورهای درحالتوسعه دارند (چیتاناپات و همکاران .)0 :5555 ،0در ایران وزارت صنایع و معادن
و وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون بنگاههای کوچک و متوسط را واحدهای صنعتی و
خدماتی میدانند که کمتر از  05نفر نیرو دارند (احمدپور و مقیمی .)0010 ،دالیل زیادی برای
پرداختن به موضوع این پژوهش وجود دارد که برخی از مه ترین ونها عبارتاند از شرکتهای
کوچک و متوسط که  %94از شرکتهای موجود در ایران را تشکیل میدهند و منبع اصلی
استخدام میباشند (کمالیان و همکاران )5500 ،و حدود  %25اشتغال ایجادشده در کشور توسط
این شرکتها صورت گرفته است .طبق مطالعات سازمان جهانی کار %25 ،از نوووریها و
اختراعات صنعتی ،توسط کاروفرینانی که در شرکتهای کوچک و متوسط مشغول به کار بودهاند،
به وجود ومده است (مهدیزاده اشرفی و همکاران )0095 ،و نهایتاا انعطافپذیرند ،تصمیمات
سریعتر اتخاذ میکنند و رسمیت پایینی دارند (بابایی فارسانی و همکاران .)0091 ،از سوی دیگر
شرکتهای کوچک و متوسط با چالشهایی از قبیل منابع دانش محدود ،منابع انسانی و سرمایه
نیز مواجهاند ،این بدان معناست که شرکتهای کوچک و متوسط باید به توسعۀ سبکهای
رهبری دانش محور توجه کنند و دانش مشتریان خود را برای بهبود عملکرد شرکت مدیریت کنند
(چیتاناپات و همکاران.)5555 ،
اقتصاد دانش محور باعث شده است که این دانش در تقویت مزایای رقابتی و طول عمر
باالتر سازمانها برجستهتر باشد .به دلیل کمبود سرمایه و منابع انسانی ،اکثر شرکتهای کوچک
و متوسط موظفاند تا از دانش خارجی برای رفاه شرکتها استفاده کنند (فیدل و همکاران،5
 .)5501ازونجایی که رهبران متمرکز بر دانش افراد را به یادگیری تشویق کرده و یک محیط
یادگیری را برای برطرف کردن خطاها به وجود میوورند ،کارکنان میتوانند با رهبری دانشمحور
از این دانش برای افزایش مزایای شرکت خود بهره بگیرند (دونات و پابلو .)5500 ،0بهبیاندیگر،
کارکنان به بهترین شکل میوموزند و وقتی رهبرانشان از دریافت و اشتراکگذاری دانش در
1
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شرکت حمایت میکنند ،واکنش بهتری را به عدم قطعیت نشان میدهند؛ بنابراین ،رهبری
دانشمحور به شرکتها در مدیریت اطالعاتشان کمک میکند (صادقی و راد .)5501 ،0رهبران
دانشمحور به ارتقا ،تشویق و توجه به ایدههای جدید کارکنان میپردازند .مطابق با یافتههای
دیتین و همکاران ،)5554( 5رهبری دانشمحور وقتی اتفاق میافتد که رهبران مشارکت فعالی
داشته و متعهد به دانش پشتیبانیکننده و فعالیتهای وموزشی در سازمان باشند (دونات و پابلو،
.)5500
از سوی دیگر ،مدیریت دانش یک عامل مه در فعالیتهای نوووری است .مطالعات قبلی بر
تأثیر مدیریت دانش بر نوووری تأکید داشتند (ولگر و همکاران5500 ،0؛ لین و همکاران.)5505 ،4
طاهرپرور و همکارانش ( )5504ادعا کردند که شرکتها در حال حاضر اهمیت زیادی برای
ارتباط و توسعه 0قائل هستند ،نه بر پژوهش و توسعه6؛ این ارتباط و توسعه نشان میدهد که
ایدههای مشتریان خالقانهتر بوده و مفیدتر از ایدههای ذینفعان داخلی هستند ،مثل کارکنان،
مدیران و مالکان .این ایدهها در نوووری شرکت نقش دارند .بهعالوه ،فیدل و همکاران ()5501
دریافتند که مدیریت دانش مشتری تأثیر مستقی و مثبتی بر ظرفیت نوووری شرکتها در مطالعۀ
 505شرکت کوچک و متوسط اسپانیایی دارد .در واقع ،نوووری یک منبع کلیدی دیگر برای
موفقیت شرکت است .در دو دهۀ اخیر ،رقابتهای گسترده و فناوری نقش مهمی در شکل دادن
به صنعت کس،وکار داشتهاند تا نوووری مه تر از قبل باشد .چند مطالعه بر اهمیت نوووری و
تأثیر ون بر عملکرد شرکت تأکید داشتند (بیگالریدی.)5500 ،2
یکووی از شووهرکهووای صوونعتی فعووال در کشووور جمهوووری اسووالمی ایووران ،شووهرکهووای
صنعتی مستقر در اسوتان چهارمحوال و بختیواری مویباشود .در حوال حاضور ،مطالعوه عملکورد
شوورکت هووای کوچووک و متوسووط اسووتان چهارمحووال و بختیوواری حوواکی از ون اسووت کووه ایوون
شهرکها دارای  05شرکت کوچوک و متوسوط در صونایع نورمافوزاری مویباشود .شورکتهوای
1
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نرمافزاری ،شرکتهای دانش محوور هسوتند کوه دانوش منبوع اسوتراتژیک کلیودی اسوت .ایون
میتواند دانوش دامنوه ،دانوش شورکت مشوتری ،دانوش شورکت ،دانوش صونعت یوا دانوش در
مورد نیازها و تجربیات کاربر نهایی باشود .ایون نووع دانوش منجور بوه عملکورد نووووری پوروژه
میشود .نوووری پروژههای نورمافوزاری یکوی از عوامول کلیودی بورای داشوتن مزیوت رقوابتی
در بازار نورمافوزار اسوت .بوه دلیول ماهیوت رقوابتی و پویوای صونعت نورمافوزار ،نووووری کلیود
بقووای شوورکت اسووت .ماهیوت پویوای صوونعت نوورمافووزار ،تغییورات مکوورر تکنولوووژیکی ،ظهووور
بازارهووای جدیوود و ورود وسووان شوورکتهووای جدیوود ،نوووووری مسووتمر را بووه چالشووی بوورای
شوورکتهووای نوورمافووزار تبوودیل م ویکنوود .بوورای عملکوورد پووروژه و نوووووری در شوورکتهووای
نرمافزاری ،مه است که کارکنوان دانوش ضومنی خوود را بوه دانوش سوازمانی صوریح تبودیل
کنند که این امر از طریق ترویج رفتار مدیریت دانش امکانپذیر است.
موودیریت دانووش در ی وک سووازمان پووروژهمحووور ضووروری اسووت و بووه جلوووگیری از تکوورار
اشتباهات کمک میکند و عملکرد نووووری پوروژه را افوزایش مویدهود؛ بوااینحوال ،بوه دلیول
ساختارها و تی های موقوت ،اعاوا و منوابع انبووه ،دانوش چندرشوتهای در شورکتهوای مبتنوی
بر پوروژه ،نووووری نیازمنود اقودامات مودیریتی متفواوتی در مقایسوه بوا شورکتهوای معموولی
است؛ از سوی دیگور نیوز ،برخوی از کارکنوان مایول بوه تمورین مودیریت دانوش نیسوتند؛ زیورا
ونها همکاران خود را بهعنوان یوک رقیو ،داخلوی مویبیننود .در ایون شورایط ،بخوش بزرگوی
از دانووش در ذهوون کارکنووان بوواقی مویمانوود و زمووانی کووه سووازمان را توورک مویکننوود ،دانووش
ونها نیز با ونها هموراه مویشوود ؛ بنوابراین مسوئله اصولی تحقیوق حاضور ،بررسوی چگوونگی
ارتبوواط رهبووری دانووش محووور ،رفتووار موودیریت دانووش و عملکوورد نوووووری در شوورکتهووای
کوچک و متوسط استان چهارمحوال و بختیواری بوا تعودیلگوری جهوتگیوری هودف کارکنوان
میباشد.
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مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبری دانشمحور :6یکی از مه ترین الگوهای رهبوری کوه مویتوانود در توسوعه اخوالق،
افوووزایش اعتمادپوووذیری کارکنوووان ،ارتقوووای سووورمایه اجتمووواعی و بهبوووود خالقیوووت و
نوووری کارکنان مؤثر باشد رهبری دانشمحور است .رفتار رهبری یکی از عوامل مهموی اسوت و
تأثیر زیادی از جهت اثربخشی در دانش سازمان دارد .رهبری دانوش نقوش مهموی را در ارتقوای
دانش سازمانی ،جذب و انتقال ون ،عملکورد سوازمانی ،اثربخشوی سوازمانی ،یوادگیری سوازمانی،
فرهنگ سازمانی ،ایجاد بینش و مدیریت دانش و اطالعات ایفا میکند و سازماندهوی فروینودی
یکباره نیست و باید هرازگاهی نسبت به کارا بودن سیست سواختاری و تناسو ،ون بوا تغییورات
اقدام مقتای به عمل وید .ونچه دارای اهمیت است تأمین دانش موردنیاز سازمان است و اینکه تا
چه اندازه میتواند به یک استراتژی واقوعگورا رهنموون شوود .اهمیوت بوه سورعت بخشویدن در
تحوالت سازمان و نوووری گسترش فعالیت دانش را به دنبال دارد .رهبری دانش مؤثر مویتوانود
به ایجاد مکانیس هایی برای پاسخگویی و کنترل ،به اشتراکگذاری ،یکپارچوهسوازی و مودیریت
دانش مشتری کمک کند و بهعنوان شرط ضروری برای توسعه و تشویق برای مقاصد نوووری در
شرکتها میباشد (محمودی و همکاران.)0455 ،
رهبری دانشمحور وقتی اتفاق میافتد که رهبران مشارکت فعالی داشته و متعهد بوه دانوش
پشتیبانیکننده و فعالیتهای وموزشی در سازمان باشوند .در چنود مطالعوه ،رهبوری دانوشمحوور
به عنوان ادغامی از رهبری تحولگرا و رهبری مبادلهای همراه با مؤلفههای انگیزشی و ارتباطاتی
در نظر گرفته شده است؛ اما رهبری مبادلهای در بهترین حالت به نهادینهسازی ،تقویت و اصالح
دانش فعلی کمک میکند ،درحالی که رهبری تحولگرا به بهترین شکل برای به چالش کشویدن
موقعیت فعلی شرکت مورداستفاده قرار میگیرد .رهبری دانوشمحوور در ایون مطالعوه بوهعنووان
ادغامی از دو شیوۀ رهبری تعریف میشود که در ون تی های مشارکتی نقوش فعوالی داشوته و از
محیط وموزشی شرکت پشتیبانی میکنند (چیتاناپات و همکاران.)5555 ،

)Knowledge-oriented leadership (KOL
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رفتار مدیریت دانش :6مدیریت دانش از تئوری مبتنی بر منابع شرکت سرچشمه میگیرد که
بر استفاده از منابع استراتژیک شرکت برای کس ،مزیت رقوابتی تأکیود دارد .بور اسواس تئووری
دانش بنیان شرکت ،مه ترین دارایی استراتژیک شرکت دانش است و هدف اساسی هر سوازمانی
تبدیل دانش به ارزش تجاری است .بین محققین بر سر این واقعیوت اتفواقنظور وجوود دارد کوه
سازمانها برای بقا و رشد در محیط رقابتی امروزی نیاز به مدیریت مؤثر منابع دانش خوود دارنود
(دایان و همکاران .)5502 ،5مدیریت دانش ،یک استراتژی وگاهانه برای رساندن دانش به مردم و
کمک به ونها برای به اشتراک گذاشتن و بهکارگیری دانش برای ارتقای عملکرد سازمانی اسوت
(گیامپاولی و همکاران .)5502 ،0نوناکا و تاکوچی )0990( 4مودیریت دانوش را بوهعنووان فروینود
ایجاد ،کس ،،اشتراک و کاربرد دانش عملیاتی کردند .ایجاد دانش یک فعالیت اکتشوافی اسوت و
ذخیرهسازی ،اشتراکگذاری و کاربرد ماهیت بهرهبرداری دارد و هدف ون استفاده از دانش موجود
است .مدیریت دانش را میتوان در هر دو سطح فردی و سوازمانی تمورین کورد و بورای هور دو
سطح ،تمایل تکتک کارکنان مه است (یانوگ و وان .)5554 ،0کسو ،،انتقوال ،ذخیوره و بوه-
کارگیری دانش در سطح فردی را میتوان بهعنوان رفتار مدیریت دانوش تعریوف کورد (شومی و
همکاران (الف).)5502 ،6
کس ،دانش به معنای جمعووری دانش جدید از منوابع داخلوی و خوارجی اسوت و همچنوین
میتواند منجر به جایگزینی دانش سازمانی موجود اع از ضمنی یا وشکار شود .ایجاد دانش جدید
از ابتدا اغل ،یک فعالیت داخلی مبتنی بر تحقیق و توسعه است (داروک و مک ناتون .)5555 ،2با
ایجاد و کس ،دانش سازمانها ،احتمال از دست دادن دانش بوهدسوتوموده وجوود دارد ،در ایون
شوورایط ذخیووره دانووش کسوو،شووده مهوو اسووت (علوووی و لیوودنر .)5550 ،1فعالیووتهووای
ذخیرهسازی/مستندسازی دانش ممکن است شامل سازماندهی و ساختاردهی دانش بورای حفو
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حافظه سازمانی باشد ،یا از طریق کدگذاری دانش در رویههای عملیاتی استاندارد ،ذخیرهسازی در
یک سیست خبره یا ذخیرهسوازی اطالعوات در پایگواههوای داده الکترونیکوی (علووی و تیوانوا،0
 .)5550فعالیتهای انتقال دانش به کارکنان این امکان را میدهد کوه دانوش خوود را بوه سوایر
اعاای سازمان اهدا کنند .سازمانها به کانالهای ارتباطی رسومی یوا غیررسومی نیواز دارنود توا
امکان اشتراک دانش در سازمان را فراه کنند .کاربرد دانش به استفاده از دانش برای حل مسئله
اشاره دارد (چیتاناپات و همکاران.)5555 ،
عملکرد نوآوری :2نوووری به ایجاد محصوالت و خدمات جدید یا بهبود قابلتوجه در
محصوالت موجود ،فرویندهای جدید یا بهبودیافته تولید یا تحویل ،روشهای بازاریابی و
فرویندهای مدیریتی اشاره دارد (مانلی و همکاران .)5559 ،0این بهعنوان تولید ،توسعه و اجرای
ایدههای جدید برای مزایای تجاری تعریف میشود (ژنگ و همکاران .)5502 ،4در زمینه
شرکتهای نرمافزاری مبتنی بر پروژه ،نوووری بهعنوان فرویندی برای دستیابی به نتایج در
نوووریهای نرمافزاری توسط ساختار سازمانی جدید و محصوالت و خدمات جدید در نظر گرفته
میشود .ساختارهای سازمانی جدید به فرویندهای جدید یا بهطور قابلتوجهی بهبود یافته،
فرویندهای سازمانی اصالح شده و استراتژیهای بازاریابی اصالح شده اشاره دارد (چیتاناپات و
همکاران.)5555 ،
عملکرد نوووری مبتنی بر پروژه شامل بهبود فرویند اجرا شده پروژهها ،بهینهسازی فرویندهای
تصمی گیری ،بهبود کیفیت پروژهها و کاهش هزینه در پروژهها میشود (ژنگ و همکاران،
 .)5502عملکرد نوووری کارکنان محصول ،فرویند یا روشی است که برای سازمان در سطح
فردی جدید ،امکانپذیر و ارزشمند است (ژو .)5550 ،0توسعه و تجاریسازی راهحلهای
نرمافزاری نووورانه تا حد زیادی به سرمایهی انسانی وابسته است که به طیف وسیعی از دانش
نیاز دارد (دسوزا و همکاران .)5506 ،وقتی صحبت از مدیریت دانش و نوووری از طریق سرمایه
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انسانی میشود ،سرمایه اجتماعی به یک عدسی نظری مرتبط تبدیل میشود (ژنگ و همکاران،
.)5502
جهتگیری هدف کارکنان :6خاستگاه جهتگیریهای هدف در روانشناسی تربیتی است.
دو جهتگیری هدف متفاوت وجود دارد؛ یعنی میتواند جهتگیری هدف یادگیری و عملکرد
باشد (زیا .)5555 ،افراد یادگیریگرا وظایف چالشبرانگیز را ترجیح میدهند و یادگیری را
بهعنوان دستاورد اصلی در نظر میگیرند و افراد عملکردمحور سعی میکنند با دستیابی به
اهداف تعیین شده عملکرد خود را نشان دهند .در میان این جهتگیریهای هدف ،جهتگیری
یادگیری قویتر است و پیشینه کامالا تثبیتشده رفتار مدیریت دانش است (کی و لی.)5500 ،5
کارکنان هدفگرا در شناسایی فرصتها بهتر عمل میکنند و اغل ،برای انجام وظایف فراتر از
انتظارات نقش خود تالش میکنند (ژو.)5550 ،
الف) جهتگیری یادگیری
جهتگیری یادگیری بهعنوان یکی از جهتگیریهای هدف کارکنان ،بر کس ،دانش ،ارتقای
توانایی خود و تسلط بر وظایف تأکید دارد (ژو .)5550 ،ادبیات اهمیت جهتگیری هدف یادگیری
را تصدیق میکند و چندین پیامد مثبت را گزارش میدهد .بهعنوان مثال ،تمایل به بازخورد،
خودتنظیمی ،سرمایه روانشناختی ،خالقیت کارکنان و شناخت رهبری .رفتار مدیریت دانش نیز
بهعنوان یک پیامد جهتگیری یادگیری در تعدادی از مطالعات گزارش شده است و نقش میانجی
جهتگیری یادگیری نیز گزارش شده است.
ب) جهتگیری عملکرد
برخالف کارمندان یادگیریگرا ،کارکنان عملکردگرا نمیخواهند درگیر وظایف چالشبرانگیز
شوند .ونها ترجیح میدهند قابلیتهای خود را با نشان دادن عملکرد و عملکرد بهتر از دیگران
در سازمان منعکس کنند .ونها با دستیابی به اهداف و اجتناب از وظایف چالشبرانگیز در جایی
که احساس میکنند صالحیت مربوطه را ندارند ،تالش میکنند عملکرد خود را نشان دهند .ونها
Employee goal orientation
Kim & Lee
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تالش نمیکنند تا مجموعه مهارتها و تواناییهای خود را افزایش دهند؛ بلکه سعی میکنند
وظایفی را که قبالا در ونها متخصص و با اعتمادبهنفس هستند ،انجام دهند تا عملکرد باالی
خود را نشان دهند (زیا.)5555 ،
مرور پیشینه پژوهش
بر اساس هدف تحقیق که بررسی تحلیل ارتباط رهبری دانشمحور ،رفتار مدیریت دانش و
عملکرد نوووری در شرکتهای کوچک و متوسط استان چهارمحال و بختیاری با تعدیلگری
جهتگیری هدف کارکنان میباشد ،کلیدواژههایی از قبیل «رهبری دانشمحور»« ،رفتار مدیریت
دانش»« ،عملکرد نوووری» و «جهتگیری هدف کارکنان» از پایگاههای داخلی (ایرانداک ،اس-
ویدی و نورمگز) و خارجی (امرالد ،الزویر ،اسپرینگر و )...جستجو شد که نتایج ون ارائه میشود:
براری شمسوبادی ( )0096در تحقیقی به بررسی نقش رهبری دانشمحور و مدیریت دانش
مشتری بر عملکرد نوووری شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک عل و فناوری استان گیالن
پرداخت .روش تحقیق توصیفی و از نظر هدف کاربردی بوده است .جامعه وماری تحقیق نیز
شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک عل و فناوری استان گیالن بودند .روش گردووری دادهها
میدانی و ابزار ون پرسشنامه بود .تحلیل دادهها از طریق معادالت ساختاری و تحلیل مسیر انجام
گردید .نتایج نشان داد که مدیریت دانش مشتری و رهبری دانشمحور بر کیفیت نوووری تأثیر
ندارد؛ مدیریت دانش مشتری و رهبری دانشمحور بر سرعت نوووری تأثیر دارد و کیفیت نوووری
و سرعت نوووری بر عملکرد نوووری تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
انوشفر ( )0096در تحقیقی به بررسی تأثیر رهبری دانشمحور بر عملکرد نوووری با توجه بوه
نقش اقدامات مدیریت دانش پرداخت .جامعه وماری پژوهش شامل  09شعبه بانک صادرات شوهر
رشت بوده است .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده روش مدلسازی معادالت ساختاری انجام شوده
است .نتایج نشان داد رهبری دانشمحور با توجه به نقش اقدامات مدیریت دانوش بور نووووری و
عملکرد نووورانه در بانک صادرات شهر رشت تأثیر دارد؛ همچنین ایجاد ،ذخیره ،انتقوال و کواربرد
مدیریت دانش بر عملکرد نووورانه تأثیر دارد و نهایتاا رهبری دانشمحور بر ایجاد ،ذخیورهسوازی،
انتقال و کاربرد مدیریت دانش در بانک صادرات شهر رشت تأثیر داشته است.
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طالییفر و همکاران ( )0091در تحقیقی به بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری ،بر عملکورد
کس،وکار با نقش میانجی قابلیت نوووری پرداختند .در این تحقیق از فرمول جامعه نمونوهگیوری
معادالت ساختاری برای تعیین حج نمونهگیری و از روش کلشماری استفاده شده است .بعود از
شناسایی عوامل و ابعاد و شاخصها ،متغیرهای تحقیق در قال ،پرسشونامهای محقوقسواخته بور
مبنای طیف لیکرت طراحی گردید و بین  555نفر از مدیران شرکت بیمه البرز در تهران و سوطح
کشور توزیع گردید .نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که مودیریت دانوش مشوتری ،بور عملکورد
کس،وکار با نقش میانجی قابلیت نوووری در صنعت بیمه تأثیر دارد.
حقشناس دافچاهی ( )0099در تحقیقی به بررسی نقش رهبوری دانوشمحوور بور عملکورد
شرکتهای صنعتی با میانجیگری مدیریت دانش و نوووری باز پرداخت .جامعه ومواری پوژوهش
شامل  015نفر از مودیران عامول یوا مودیران شورکتهوای شوهر صونعتی رشوت بووده اسوت.
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده روش مدلسازی معادالت ساختاری انجام شده است .نتایج نشان
داد رهبری دانش محور بر قابلیت مودیریت دانوش ،نووووری بواز ورودی و نووووری بواز خروجوی
تأثیرگذار است و همچنین قابلیت مدیریت دانش بر نووووری بواز ورودی و نووووری بواز خروجوی
تأثیرگذار است.
طاهرپرور و همکاران )5504( 0در تحقیقی به بررسی رابطوه بوین مودیریت دانوش مشوتری،
قابلیت نوووری و عملکرد تجاری در صنعت بانکداری ایران پرداختند .روش تحقیق پیمایشی و بوا
توزیع  005پرسشنامه با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری مورد وزمون قرار گرفت .نتوایج
نشان داد دانش مشتریان تأثیر مثبتی بر سرعت نوووری و کیفیوت نووووری و همچنوین عملکورد
عملیاتی و مالی دارد .همچنین ،نتایج تأثیر متفاوت دانش در مورد مشتری و دانش برای مشتریان
را بر ابعاد مختلف نوووری و عملکرد شرکت نشان داد.
میسیاک و میچان )5501( 5در تحقیقی به بررسی ارتباط بین گرایش مدیریت دانش ،ابعاد
ون ،شدت رقابت و نوووری شرکتهای کوچک و متوسط پرداختند .این مطالعه از دادههای
Taherparvar et al
Kmieciak & Michna
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نظرسنجی از  055شرکت کوچک و متوسط لهستانی و روش حداقل مربعات جزئی استفاده نموده
است .نتایج نشاندهنده رابطه مثبت و معنادار بین گرایش مدیریت دانش و نوووری شرکتهای
کوچک و متوسط میباشد .همچنین نتایج نشان داد شدت رقابت اثر تعدیلکنندهای بر رابطه
گرایش مدیریت دانش و نوووری ندارد.
فیدل و همکاران ( ،)5501در تحقیقی به بررسی اثرات مدیریت دانش مشتری و مشتری
مداری بر ظرفیت نوووری و نتایج بازاریابی از طریق جهتگیری نوووری در شرکتهای کوچک و
متوسط پرداختند .برای این منظور ،یک مدل ساختاری از طریق یک بررسی تجربی با مدلسازی
معادالت ساختاری با استفاده از نمونهای متشکل از  505شرکت کوچک و متوسط اسپانیایی
پیشنهاد و مورد وزمایش قرار گرفت .یافتهها ارتباط مدیریت دانش مشتری و مشتری مداری را
بهعنوان منابع استراتژیک مه برای توسعه ظرفیت نوووری و نتایج بازاریابی تائید نمودند و تأثیر
میانجیگری جهتگیری نوووری را تأیید نمودند.
زیا )5555( 0در تحقیقی به بررسی رابطه رهبری دانشمحور ،رفتار مدیریت دانش و عملکرد
نوووری در شرکتهای کوچک و متوسط با نقش تعدیلگر جهتگیریهای هدف پرداخت .دادهها
از  500کارمند در  05شرکت نرمافزاری کوچک مبتنی بر پروژه در پاکستان جمعووری شده است.
برای وزمون فرضیهها از حداقل مربع جزئی استفاده شد .نتایج نشان داد رهبری دانشمحور
بهطور مثبت با رفتار مدیریت دانش و عملکرد نوووری مرتبط است .همچنین رفتار مدیریت دانش
رابطه رهبری دانشمحور و عملکرد نوووری را واسطه میکند .عالوه بر این ،جهتگیریهای
هدف نقش تعدیلکنندهای در رابطه رهبری دانشمحور با فعالیتهای کس ،،انتقال و کاربرد
دانش دارند.
چیتاناپات و همکاران ( )5555در تحقیقی به بررسی روابط بین رهبری دانشمحور ،مدیریت
دانش مشتری ،کیفیت نوووری و عملکرد شرکت در شرکتهای کوچک و متوسط تایلند پرداختند.
برای این منظور ،یک مدل از طریق مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نمونهای متشکل
از  40شرکت کوچک و متوسط تایلند پیشنهاد و مورد وزمایش قرار گرفت .نتایج نشان داد
مدیریت دانش مشتری در رابطه بین رهبری دانشمحور و کیفیت نوووری واسطه میانجیگری
نموده است .عالوه بر این ،کیفیت نوووری رابط بین مدیریت دانش مشتری و عملکرد شرکت
Zia

741

1

دانشمحور ،رفتار مدیریت دانش و عملکرد نوآوری

تحلیل رابطه رهبری

بوده است .همچنین ،اثر تعدیلکننده شدت رقابت بر رابطه بین مدیریت دانش مشتری و کیفیت
نوووری پشتیبانی میکند.
با بررسیهای بهعملومده از پژوهشهای داخلی و خارجی ،براری شمسوبادی (،)0096
انوشفر ( ،)0096حقشناس دافچاهی ( ،)0099چیتاناپات و همکاران ( ،)5555تنها متغیرهای
رهبری دانشمحور و عملکرد نوووری موردبررسی قرار گرفتهاند و پژوهشی که به نقش
جهتگیری هدف کارکنان بهعنوان متغیر تعدیلگر در کنار متغیرهای مذکور بپردازد موجود نبوده
است؛ لذا بررسی این شکاف در میان پژوهشهای پیشین پژوهشگر را برانگیخت تا به بررسی
این پژوهش بپردازد .بر همین اساس محقق ،مدل زیا ( )5555را به بوته وزمون قرار داد که
ه زمان متغیر میانجی رفتار مدیریت دانش و تعدیلگر جهتگیری هدف کارکنان را موردبررسی
قرار داده است.

شکل  .6مدل مفهومی تحقیق (زیا)2424 ،
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روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر افق زمانی یک تحقیق تکمقطعوی اسوت؛ زیورا در پوژوهشهوای توک
مقطعی اطالعات فقط در یک برهه از زمان جمعووری میشود .از نظور هودفشوناختی ،تحقیوق
حاضر از نوع کاربردی است؛ زیرا نتایج ون در شرکتهای دانشبنیان قابلیت کاربرد دارد .باالخره،
استراتژیهای پوژوهش در قالو ،پوژوهشهوای همبسوتگی و پیمایشوی قابولبیوان مویباشوند.
ازونجاییکه پژوهش حاضر از نوع پیمایشی میباشد ،به استراتژی پیمایشی بیشتر میپردازی  .این
استراتژی درصدد کشف واقعیتهای موجود و توصیف یک جامعه تحقیقی در زمینوه توزیوع یوک
پدیده معین میباشد .با توجه به میدانی بودن تحقیق ،در این پژوهش برای گردووری اطالعات از
پرسشنامه استاندارد استفاده شده است.
تحلیل توصیفی دادهها بوا نورمافوزار  SPSS 25و تحلیول اسوتنباطی دادههوا بوا نورمافوزار
 WapPLS8مبتنووی بوور روش حووداقل مربعووات جزئووی انجووام شوود .جامعووۀ وموواری ایوون
پووژوهش را کلیووه موودیران و کارشناسووان شوورکتهووای کوچووک و متوسووطی کووه در حوووزه
نوورمافووزاری در اسووتان چهارمحووال و بختیوواری فعالیووت دارنوود ،موویباشووند و از سووال 0090
مشغول به فعالیت می باشوند کوه طبوق وموار توا پایوان تابسوتان  ،0455تعوداد ونهوا  545نفور
میباشد که حج نمونه بر اسواس جودول مورگوان  045نفور بوروورد شود .علوت انتخواب ایون
شوورکتهووا ازونجهووت اسووت کووه موودیران ایوون شوورکتهووا متخصووص در حوووزه فعالیووت خووود
هستند و با مفاهی نرمافزاری وشونا بووده و یوا در حوال اسوتفاده از ون مویباشوند کوه در قالو،
پوونج حوووزه تحقیقوواتی بوورق و کووامپیوتر ،کشوواورزی ،شوویمیایی ،مووواد و فنوواوریهووای زیسووتی
سوواختاردهی گزیووده انوود و در پووارک علوو و فنوواوری اسووتان چهارمحووال و بختیوواری مسووتقر
میباشند.
مثلثبندی ابزار
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ابوووزار انووودازهگیوووری در جهووت بررسووی بووه مسووئله روایوووی و پاسوووخگویی بوووه ون ،نقوووش
بوووسیار کلیووودی جهوووت ارزیوووابی پووژوهشهووای موودیریتی ایفووا مووینمایوود .افووزایش اعتبووار و
روایی ابوزار انودازه گیوری ،سوب ،کسو ،اطمینووان از سوونجش دقیووق متغیرهووای تحقیوق و
در نتیجه افوزایش اعتمواد بوه یافتوههوای پژوهووشی موویشووود؛ امووا واقعیووت ایوون اسووت
کوووه دسووتیووابی بووه هوودف مزبووور ،در ایووده مثلووثبنوودی ریشووه دارد .مثلووثبنوودی گویووای
بوووهکوووارگیری بووویش از یووک رویکوورد در بررسووی سووؤاالت پژوهشووی بووهمنظووور افووزایش
اطمینان در یافتههووای تحقیووق اسووت ،یکوی از انوواع روشهوای مثلوثبنودی ،مثلوثبنودی
متوودولوژیکی اسووت کووه گویووای بووهکوووارگیری بووویش از یوووک روش بووورای گووردووری داده
اسووت (مهرگووان و زالووی .)0010 ،بوور همووین اسوواس ،در تحقیووق حاضوور ،در قسوومت روایووی و
پایووایی از مثلووثبنوودی اسووتفاده شووده اسووت .سووازههووای تشووکیلدهنووده موودل تحقیووق نیوز در
جدول شماره  0ارائه شده است.
جدول  .6سازههای تشکیلدهنده مدل تحقیق
سازههای مدل

مؤلفهها

تعداد
سؤاالت

منابع

رهبری دانشمحور
()KLO

-

2

دونات و پابلو ()5500

عملکرد نوووری ()IP

-

4

ژنگ و همکاران ()5502

اکتساب ()acquisition

0

انتقال ()transfer

0

رفتار مدیریت دانش
()KMb

جهتگیری هدف

مستندات
()documentation

0

کاربرد ()application

0

جهتگیری عملکرد ()po

9
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کارکنان ()EGO

جهتگیری یادگیری ()lo
40

جمع

روش اول :روایی همگرا
روایی همگرا 0سنجش میزان تبیین متغیر پنهان توسط گویههای ون است و معیار ون« ،میانگین
واریانس استخراجشده »5است که توسط فورنل و الکر 0پیشنهاد شد .فورنل و الکر ،مقدار روایی
همگرا را باالی  5/4قابلقبول دانستهاند ،بر همین اساس ،طبق دادههای جدول  4همه
متغیرهای پنهان ،ضری ،قابل قبولی دارند.
جدول  .2ماتریس سنجش روایی همگرا و واگرای مدل تحقیق
IP

5/610

KOL

روایی
همگرا

سازه

5/604

5/450

KOL

5/641

5/650

5/450

EGO

5/205

5/005

5/045

5/000

acquisition

5/245

5/096

5/052

5/001

5/049

transfer

5/255

5/000

5/520

5/065

5/052

5/005

document

5/250

5/000

5/014

5/059

5/015

5/002

5/052

applicat

5/066

5/065

5/050

5/054

5/019

5/050

5/425

IP

Applicat

Document

Transfer

Acquisition

EGO

روش دوم :روایی واگرای فورنل و الکر
روایی واگرا 4نیز هنگامی وجود دارد که پیشبینی شود دو (چند) متغیر بر اساس نظریه یا
نظریههای مربوط ،همبستگی ندارند (مهرگان و زالی .)0010 ،با توجه به اینکه جذر روایی
همگرای هر مؤلفه (موارد پررنگ شده) باید بیشتر از حداکثر همبستگی ون مؤلفه با مؤلفههای
1

Convergent Validity
)Average Variance Extracted (AVE
Fornell & Larcker
4
Discriminant Validity
2
3
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دیگر باشد ،بر همین اساس ،اعداد مندرج در جدول  ،5مؤید روایی واگرای مناسبی در روش
فورنل و الکر بوده است.
روش سوم :روایی واگرای یگانه-دوگانه
هنسلر و همکاران )5500( 0شاخص جدیدی به نام نرخ یگانه-دوگانه 5یا  HTMTبرای ارزیابی
روایی واگرا ارائه کردهاند .شاخص  HTMTجایگزین روش فورنل-الرکر گزارش شده است.
نرخ یگانه-دوگانه عبارت است از میانگین همبستگیهای ( HTهمبستگیهای شاخصها در
سازههایی که پدیدههای مختلف را اندازه میگیرند) ،نسبت به میانگین همبستگی
( MTهمبستگیهای شاخصها در همان ساختار)؛ اگر مقادیر این معیار کمتر از  /9باشد روایی
واگرا قابلقبول است و اگر کمتر از  /10باشد ایدئال است .امکان محاسبه این معیار در نرم افزار
 WapPLS8وجود دارد که نتایج ون در جدول  0ومده است.
جدول  .4ماتریس سنجش روایی یگانه -دوگانه مدل تحقیق
IP

applicat

document

transfer

acquisition

EGO

KOL

سازه
KOL

5/199

5/194

EGO

5/140

5/009

acquisition

5/150

5/101

5/000

transfer

5/110

5/100

5/060

5/056

document

5/190

5/205

5/240

5/092

5/051

applicat

5/244

5/200

5/640

5/021

5/055

IP

مثلثبندی پایایی :آلفای کرونباخ و ترکیبی (سنتی) و پایایی دایسترا (نوین):
Henseler et al
Heterotrait-Monotrait Ratio
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فورنل و الکر معتقدند ضوری« ،ولفوای کرونبواخ ،»0بیوانگر میوزان توانوایی سوؤاالت در تبیوین
مناسو ،ابعواد مربووط بوه خوود اسوت ،همچنوین ضوری« ،پایوایی مرکو »5،نیوز میوزان
همبسوتگی سوؤاالت یوک بُعود بوه یکودیگر بورای بورازش کوافی مودلهوای انودازهگیوری را
مشوخص مویکنود .مقوادیر بواالتر از  5/2بورای ولفوای کرونبواخ و  5/6بورای پایوایی ترکیبوی
نشوان از پایوایی مودل دارنود (طباطبوایی .)500 ،0090 ،هموانطوور کوه در جودول  4مشواهده
موویشووود ،بوورای پایووایی ترکیبووی ،همووه سووازههووا مقدارشووان بوواالی  5/2موویباشوود؛ بنووابراین
بوورازش ایوون شوواخص مطلوووب ارزیووابی موویشووود .همچنووین شوواخص ولفووای کرونبوواخ ،بوورای
همه سازهها مقدارشان باالی  5/6میباشد؛ بنابراین ،در حد مطلوبی برازش میشود.
برخالف روشهای کالسیک پایایی (کرونباخ و ترکیبوی) ،روش دایسوترا( 0روش نووین) ،بور
مبنای بارهای عاملی مختلف محاسبه میشود؛ بنابراین مقادیر ون واقعیتور مویباشوند (کووک،4
)9 ،5555؛ بنابراین ،عالوه بر روایی (که در قسمتهای قبل ،اشاره شد) ،در ایون تحقیوق ،جهوت
پایایی نیز از مثلثبندی استفاده شده است.

یافتههای پژوهش
پرسشنامهها بوهصوورت حاووری در اختیوار مودیران و کارشناسوان شورکتهوای نورمافوزاری
کووه غالب واا در مرکووز اسووتان چهارمحووال و بختیوواری (شووهرکرد) قوورار دارنوود ،گذاشووته شوود .در
نهایت از  045پرسوشناموه توزیوع شوده 001 ،پرسوشناموه جموعووری گردیود کوه بور اسواس
ون ،نوورخ بازگشووت پرسووشنامووه  14/5درصوود موویباشوود و نتووایج توصوویفی نشووان داد از بووین
نمونه ومواری 20 ،درصود مورد و  50درصود زن مویباشوند .بیشوترین فراوانوی مربووط بوه رده
تحصوویلی کارشناس وی ارشوود بووا  41درصوود و کمتوورین فراوانووی مربوووط بووه مقطووع تحصوویلی
کاردانی بوا  9درصود موی باشود و همچنوین سون پاسوخگویان در  0دسوته تقسوی بنودی شوده

1

Cronbach's alpha
Composite Reliability
3
Dijkstra's Mhetod
4
Kock
2
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است کوه بیشوترین فراوانوی بوا  65نفور مربووط بوه سون  05توا  45سوال و کمتورین فراوانوی
مربوط به سن  40تا  05سوال بوا  05نفور مویباشود .از نظور سوابقه کواری  45درصود مربووط
به کارکنان با سوابقه کواری  6توا  05سوال و کمتورین فراوانوی معوادل  05درصود مربووط بوه
کارکنان با سابقه کاری  05تا  00سال میباشد.
در ایوون پووژوهش ،پووس از بررسووی یافتووههووای توصوویفی ،ابتوودا اعتبووار موودل موردسوونجش
قوورار موویگیوورد و سووپس وزمووون فرضوویات موردبررس وی قوورار موویگیوورد .در واقووع ،معیارهووای
برازش برای پاسخ به این سوؤال اسوت کوه ویوا مودل بازنموایی شوده بوهوسویله دادههوا ،مودل
مفهوومی پوژوهش را تأییود مویکنود یوا خیور بور هموین اسواس ،مودل پوژوهش در شووکل 5
نشان داده شده است.

شکل  .2اعتبارسنجی مدل مفهومی تحقیق با استفاده از نرمافزار وارپ 8

در ادامه ،با توجه به جدول  ،4شاخصهای برازش مدل تحقیق بر اساس مدل معادالت
ساختاری ،موردبررسی قرار میگیرد.
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جدول  .0شاخصهای برازش مدل ساختاری تحقیق با استفاده از «پیالاس»
IP

applicat

document

transfer

acquisition

5/416

5/000

5/005

5/009

5/000

5/416

5/000

5/000

5/001

5/000

EGO

KOL

مقدار

سازه

استاندارد

شاخص

 = 5/00متوسط
 =5/00عالی
 = 5/09ضعیف
 = 5/00متوسط

قدرت
پیشبینی
ضری،
تعیین
پایایی
مرک،
ولفای
کرونباخ
پایایی
دایسترا
میانگین
واریانس
استخراجشده
تورم
واریانس

5/215

5/269

5/225

5/210

5/224

5/159

5/150

≤5/6

5/625

5/600

5/605

5/665

5/600

5/204

5/205

≤5/6

5/224

5/240

5/250

5/200

5/250

5/202

5/200

≤5/2

5/425

5/052

5/005

5/049

5/000

5/450

5/450

≤5/4

0/945

0/154

0/250

0/256

0/201

5/429

0/122

≥0

نتایج برازش کلی مدل نیز ،در جدول  0ارائه شده است:
جدول  .5شاخصهای برازش نهایی مدل با استفاده از نرمافزار «وارپ پی ال اس»
شاخصهای برازش
میانگین نرخ تورم واریانس

میزان
0

0/5

5

5/009

شاخص نیکویی برازش کلی
میانگین ضری ،مسیر

0

مالک
 ≥ 0قابلقبول
 ≥ 0/0ایدئال
 ≤ 5/0ضعیف
 ≤ 5/50متوسط
 ≤ 5/06عالی
 5/50

5/014

معناداری

تفسیر

-

مطلوب

-

مطلوب

 5/550

مطلوب

1

)Average Variance Inflation Factor (AVIF
)Goodness-of Fit Index (GOF
3
)Average path coefficient (APC
2
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میانگین ضری ،تعیین

0

 5/50

5/011

 5/550

مطلوب

آزمون فرضیههای پژوهش
در ادامه با توجه به تأیید الگوی ساختاری پژوهش ،به بررسی فرضیههای پژوهش بوا اسوتفاده از
مدل اندازهگیری و ساختاری پرداخته میشود .الزم به ذکر است بهمنظور بررسی معنواداری توأثیر
میانجی یک متغیر در رابطه بین دو متغیر دیگر در این مطالعه ،از وزمون سوبل 5استفاده گردید .در
این وزمون یک مقدار  Z-valueاز طریق رابطه  0به دست میوید (داوری و رضازاده )0095 ،که
در صورت بیشتر شدن این مقدار از  0/96می توان در سطح اطمینان  90درصود معنواداری توأثیر
میانجی یک متغیر را تأیید نمود .در این رابطه  aمقدار ضری ،مسیر بین متغیّر مستقل و میانجی،
 bمقدار ضری ،مسیر بین متغیر میانجی و وابسته Sa ،خطای استاندارد مربوط به مسیر بین متغیر
مستقل و میانجی و  Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر بین متغیر میانجی و وابسته است.
رابطۀ  .0وزمون سوبل

)

(

)

(

)

(√

نتایج کلی وزمون فرضیههای پژوهش در جدول  6نمایش داده شده است که بور اسواس ون،
رهبری دانش محور توانسته است بر رفتار مدیریت دانش تأثیرگذار باشد و از سووی دیگور ،رفتوار
مدیریت دانش نیز توانسته است ارتباط بین رهبری دانشمحور و عملکرد نوووری را میانجیگری
نماید.
جدول  .1بررسی فرضیههای پژوهش
β

p

نتیجه

اکتساب دانش

5/04

˂5/50

تائید فرضیه

انتقال دانش

5/04

˂5/50

تائید فرضیه

مستندات دانش

5/05

˂5/50

تائید فرضیه

کاربرد دانش

5/05

˂5/50

تائید فرضیه

فرضیههای پژوهش
رهبری دانشمحور
رهبری دانشمحور
رهبری دانشمحور
رهبری دانشمحور

)Average R-squared (ARS
Sobel Test
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5/51

˂5/50

تائید فرضیه

اکتساب دانش

عملکرد نوووری

5/56

˂5/50

تائید فرضیه

انتقال دانش

عملکرد نوووری

5/56

˂5/50

تائید فرضیه

5/05

˂5/50

تائید فرضیه

5/01

˂5/50

تائید فرضیه

β

p

نتیجه

5/55

5/09

رد فرضیه

5/54

5/56

رد فرضیه

5/56

5/50

تائید فرضیه

5/50

5/50

تائید فرضیه

رهبری دانشمحور

مستندات دانش
کاربرد دانش

عملکرد نوووری

عملکرد نوووری
عملکرد نوووری

فرضیههای تعدیلگر
رهبری دانشمحور

اکتساب دانش با

تعدیلگری جهتگیری هدف کارکنان
رهبری دانشمحور

انتقال دانش با

تعدیلگری جهتگیری هدف کارکنان
رهبری دانشمحور

مستندات دانش با

تعدیلگری جهتگیری هدف کارکنان
رهبری دانشمحور

کاربرد دانش با

تعدیلگری جهتگیری هدف کارکنان
فرضیههای میانجی
رهبری دانشمحور

اکتساب دانش

عملکرد نوووری
رهبری دانشمحور

انتقال دانش

عملکرد نوووری
رهبری دانشمحور

مستندات دانش

عملکرد نوووری
رهبری دانشمحور

کاربرد دانش

عملکرد نوووری

a

b

Sa

Sb

Z

نتیجه

5/04

5/56

5/555

5/550

05/42

تائید

5/04

5/56

5/509

5/555

02/19

تائید

5/05

5/05

5/501

5/555

02/22

تائید

5/05

5/01

5/555

5/550

04/04

تائید
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جمع بندی و نتیجهگیری
این مطالعه به بررسی تحلیل ارتباط رهبری دانشمحور ،رفتار مدیریت دانش و عملکورد نووووری
در شرکتهای کوچک و متوسط استان چهارمحال و بختیاری با تعدیلگری جهوتگیوری هودف
کارکنان پرداخته است .ازونجاییکه شرکتهای کوچک و متوسط ،منبع اصلی استخدام میباشوند
و حدود  %25اشتغال ایجادشده در کشور توسوط ایون شورکتهوا صوورت گرفتوه اسوت و طبوق
مطالعات سازمان جهانی کار %25 ،از نوووریها و اختراعات صونعتی ،توسوط کاروفرینوانی کوه در
شرکتهای کوچک و متوسط مشغول به کار بودهاند ،به وجود ومده است؛ بنابراین بورای وزموودن
الگوی تحقیق ،در این مطالعه ،شرکتهای کوچک و متوسط انتخاب شدند.
اولین یافتهها نشان داد که رهبری دانش محور بر تمامی ابعاد رفتار مودیریت دانوش (کسو،،
انتقال ،مستندات و کاربرد) ،تأثیر معناداری داشته است که با نتایج تحقیقات زیا ( ،)5555دی پابلو
و دونات ( )5500و شمی و همکاران ( )5502همسو میباشد ،بر همین اساس ،رهبران و مودیران
میتوانند با تطبیق این ساختار ،رفتار مدیریت دانش کارکنان خود را افزایش دهند .بهعنوان مثال،
یک رهبر دانشگرا کارکنان را تشویق میکند تا در مورد دانش جدید صحبت کنند ،زمان زیوادی
را برای افزایش دانش کارکنان اختصاص میدهد ،جایگزینهوای جدیودی را پیشونهاد مویدهود،
کارکنان را تشویق مویکنود توا بوه مشوکالت از زوایوای مختلوف نگواه کننود ،کارکنوان بورای
تالشهایشان برای تولید دانش پاداش میگیرند ،رهبران دانشگرا نیز دانش و تجربه خوود را بوا
کارمندان به اشتراک میگذارند .دیدگاه دانشمحور بیان میکند که دانش یکی از مه ترین منابع
استراتژیک است که ارزشمند و غیرقابل تقلید نیز هست؛ بنابراین ،چنین شرکتهوایی بایود فکور
کنند که چگونه میتوانند رفتوار مودیریت دانوش را در بوین کارکنوان خوود بودون سیسوت هوا و
برنامههای مدیریت دانش پیشرفته و رسمی به دلیل اندازه کوچک خود تورویج دهنود .همچنوین
دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت نشان میدهد که سازمانها باید از منوابع اسوتراتژیک خوود بورای
دستیابی به مزیت رقابتی پایدار استفاده کنند .دیدگاه دانشمحور بیان میکند که دانش یکوی از
مه ترین منابع استراتژیک است که ارزشمند و غیرقابل تقلید نیز هست؛ بنوابراین ،شورکتهوای
نرمافزاری باید فکر کنند که چگونه میتوانند رفتار مدیریت دانش را در بین کارکنان خوود بودون
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سیست ها و برنامههای مدیریت دانش پیشرفته و رسمی به دلیل اندازه کوچک خود ترویج دهنود.
نهایتاا اینکه دیدگاه قابلیتهای پویا نشان میدهد که برای مزیت رقابتی پایدار ،شورکتهوا نورم-
افزاری باید صالحیت ایجاد و پیکربندی مجدد تواناییها را مطابق با محیط در حال تغییر داشوته
باشند.
همچنین یافتهها نشان داد که رهبری دانشمحور از طریق تمامی ابعاد رفتار مدیریت دانوش
(کس ،،انتقال ،مستندات و کاربرد) ،بر عملکرد نوووری تأثیر داشته است که با نتایج تحقیقات زیوا
( ،)5555همسو میباشد .شرکتهای نرمافزاری ،شرکتهای دانشمحوری هستند که دانش برای
ونها منبع استراتژیک و کلیدی محسوب میشود .این دانش میتواند دانش دامنه ،دانش شورکت
مشتری ،دانش شرکت ،دانش صنعت یا دانش در مورد نیازها و تجربیات کاربر نهایی باشود .ایون
نوع دانش منجر به عملکرد نوووری پروژه میشود .نوووری پروژههای نرمافزاری یکوی از عوامول
کلیدی برای داشتن مزیت رقابتی در بازار نرمافزار است .به دلیل ماهیت رقابتی و پویوای صونعت
نرمافزار ،نوووری کلید بقای شرکت است.
اما از سوی دیگر ،جهتگیری هدف کارکنان ،نتوانسته است رابطه بین رهبری دانوشمحوور
با اکتساب دانش و همچنین انتقال دانش را تعدیل نماید که با نتایج تحقیقات زیا ( )5555همسوو
میباشد .در واقع ،کارکنان هدفگرا در شناسایی فرصتها بهتور عمول مویکننود و اغلو ،سوعی
میکنند بیش از ونچه انتظار میرود نقش خود را انجام دهند .کارکنوان هودفگورا در جسوتجوی
بازخورد برای بهبود عملکرد خود فعالتر هستند .ثانیاا ،کارکنان هدفگرا رفتوار و ابتکوار بیشوتری
نسبت به انتظارات شغلی معمولی نشان میدهند که انگیزه ابتکار ونهوا را بورای بهبوود عملکورد
نوووری نیز فراه میکند .چنین کارکنانی تمایل دارند که دانش حرفوهای و مهوارتهوای کواری
خود را بهطور فعاالنه به روز کنند که پایگاه دانشی برای نشان دادن عملکرد نووورانه باال در اختیار
ونها قرار میدهد.
عالوه بر این ،کارکنان هدفگرا رفتارهایی از خوود نشوان مویدهنود کوه فراتور از انتظوارات
نیازهای کاری معمولی و ابتکار عمل است که همچنوین مبنوای انگیزشوی بورای بهبوود فعاالنوه
عملکرد نوووری فراه میکند .این مهارتهای دانش و انگیزههوای نووووری دو نیوروی محرکوه
قدرتمند برای کارکنان هستند تا رفتارهای معمول خود را کنار بگذارند و نوووریها را اتخاذ کننود.
ماهیت پویای صنعت نرمافزار ،تغییرات مکرر تکنولوژیکی ،ظهوور بازارهوای جدیود و ورود وسوان
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شرکتهای جدید ،نوووری مستمر را به چالشی برای شرکتهای نرمافزار تبدیل مویکنود .بورای
عملکرد پروژه و نوووری در شرکتهای نرمافزاری ،مه است که کارکنان دانش ضومنی خوود را
به دانش سازمانی صریح تبدیل کنند که این امر از طریق ترویج رفتار مدیریت دانش امکانپوذیر
است .مدیریت دانش در یک سازمان پروژهمحور ضروری است و به جلوگیری از تکرار اشوتباهات
کمک میکند و عملکرد نوووری پروژه را افزایش میدهد؛ از سوی دیگر ،برخی از کارکنان مایول
به تمرین مدیریت دانش نیستند؛ زیرا ونها همکاران خود را بهعنوان یک رقی ،داخلی میبیننود،
در این شرایط ،بخش بزرگی از دانش در ذهن کارکنان باقی میماند و زمانی که سازمان را تورک
میکنند ،دانش ونها نیز با ونها همراه میشود.
یکی از نتایج منحصربهفورد ایون مطالعوه کوه بوا تحقیوق در موورد ایون موضووع در زمینوه
شرکتهای بزرگ متفاوت است ،این است که رهبران شورکتهوای نورمافوزاری کوه بوهعنووان
شرکتهای کوچک و متوسط شناخته میشوند ،نباید بیشتر بر جهتگیریهوای هودف کارکنوان
تکیه کنند؛ زیرا رهبری دانشمحور بور مودیریت دانوش توأثیر قوویتوری دارد .نتوایج از تعودیل
جهتگیریهای هدف یادگیری در رابطه رهبری دانشمحور و مدیریت دانش پشتیبانی نمیکنود
و این یافته با تحقیق در زمینه شرکتهای بزرگ متفاوت است (شواریق و همکواران .)5501 ،در
یک محیط پروژهمحور که در ون کارکنان معمووالا در توی هوای موقوت کوار مویکننود و دانوش
میانرشتهای را پشتیبانی میکنند که میتواند بسیار متفاوت از سایر اعاای تی باشود؛ بوه دلیول
تی های موقت و کوتاهمدت ،مدیران پروژه یوا رهبوران توی بایود اعتمواد ،حمایوت و پیونودهای
اجتماعی قوی را در بین اعاای تی تشویق کنند تا مدیریت دانش را در بین اعاا برای نووووری
بیشتر ترویج کنند .بهعنوان مثال ،در شرکتهای نرمافزاری مبتنی بر پروژه ،اعاای توی کوه بوا
مشتریان سروکار دارند و نیازمندیهای نرمافزار را جمعووری میکنند ،میتوانند دانش مربوط بوه
مشخصات مشتری و چالشهای مرتبط با ون را با تی برنامهنویسی به اشتراک بگذارند.
همچنین یافتهها نشان داد جهتگیری هودف کارکنوان توانسوته اسوت رابطوه بوین رهبوری
دانش محور با مستندات دانش و همچنین کاربرد دانش را تعدیل نماید که با نتایج تحقیقوات زیوا
( )5555همسو نیست؛ در تحلیل این نتایج میتوان فرض کرد که ممکن اسوت بوه دلیول انودازه
کوچک شرکتها باشد .در شرکتهای کوچک ،تأثیر رهبری برجستهتر است و نتایج کسو،وکوار
بهشدت به رهبری متکی است .رد فرضیههای تعدیلگر نشان میدهود کوه جهوتگیوری هودف
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کارکنان یک تعدیلکننده قوی در رابطه رهبری دانشمحوور و نتوایج نیسوت .در واقوع ،رهبوری
دانشمحور یک پیشبینیکننده برجستهتر مدیریت دانش در شرکتهوای کوچوک و متوسوط در
مقایسه با شرکتهای بزرگ است .این یافتهها با تحقیقات موجود در مورد این موضوع در زمینوه
شرکتهای بزرگ متفاوت است ،زیرا جهتگیری یادگیری این رابطه را در یک شرکت بوزرگتور
تعدیل میکند.
برخالف شرکتهای بزرگ ،شرکتهای کوچک و متوسط کمتر پیشرفته هستند و از رویکورد
مکانیکی برای مدیریت دانش استفاده میکنند .ونها همچنین فاقد سرمایهگذاری در سیست های
مدیریت دانش هستند .فعالیتهای مدیریت دانش در شرکتهوای کوچوک و متوسوط اغلو ،بوه
روشی غیررسمی و بدون حمایت از سیست اطالعاتی و ارتباطی که بهطور هدفمند طراحوی شوده
است اتفاق میافتد ،بهویژه در شرکتهای نرمافزاری ،جایی که کار معموالا مبتنی بر پروژه اسوت،
مدیریت دانش در گروههای کوچک به روشهوای غیررسومی رخ مویدهود و وابسوتگی متقابول
اجتماعی نقش مهمی دارد.
از سوی دیگر ،همانطور که ذکر شد ،فعالیتهای خالق عمدتاا نتیجه تالشهای یوک رهبور
است .این تحقیق همچنین بر نقش رهبوری در ارتقوای فعالیوتهوای مودیریت دانوش در میوان
کارکنان در شرکتهای کوچک و متوسط پروژهمحور نرمافوزاری تأکیود مویکنود .شورکتهوای
نرمافزاری نیز زمینه کار مبتنی بر پروژه را فراه میکنند .در واقوع ،رهبوری دانوشمحوور دارای
پتانسیل تأثیرگذاری بر فعالیتهای دانش و عملکرد پروژه در یک سیست کاری مبتنی بور پوروژه
است .نهایتاا اینکه مدیریت دانش یکی از برجستهترین تأثیرگذاران نوووری است کوه ون را بسویار
مه میکند؛ بنابراین ،این تحقیق استدالل میکند که رفتار مودیریت دانوش در میوان کارکنوان
شرکتهای نرمافزار کوچک میتوانود منجور بوه نووووری پوروژه شوود .سوبک رهبوری یکوی از
برجستهترین تأثیرگذاران بر رفتارهای کارکنان است.
این مطالعه ،پیامدهای مهمی برای صاحبان و مدیران شرکتهای کوچک و متوسوط دارد .در
مقایسه با سازههای قبلی در ادبیات ،ساختاری خاصتر و متمرکز بر دانش از رهبری دانشمحوور
ارائه میکند .این مطالعه راههایی را برای افزایش رفتار مدیریت دانش کارکنان و نووووری پوروژه
با استفاده از رهبری دانشمحور به رهبران شرکتهای کوچک و متوسط پیشنهاد میکند .رهبران
و مدیران میتوانند با تطبیق این ساختار ،رفتار مدیریت دانوش کارکنوان خوود را افوزایش دهنود.
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بهعنوان مثال ،یک رهبر دانشگرا رفتار مدیریت دانش را در میان کارکنان ،بوا راهنموایی سوال ،
مشاوره ،تفویض اختیار ،ارتباطات شفاف باز ،کموک و فعالیوتهوای روزانوه و بوا اجوازه دادن بوه
کارکنان برای استفاده از دانش خود برای تغییر تصمی  ،تقویت میکنند .این پدیده منجر به نتایج
بسیار مطلوب سازمانی و رفتاری مانند کیفیت خدمات ،نوووریها ،بهرهوری ،عملکورد سوازمانی و
مالی ،مشارکت کارکنان ،عملکرد تیمی و بهبود حل مسئله میشود .رهبری دانشمحور از طریوق
میانجیگری رفتار مدیریت دانش بر نوووری پروژه تأثیر میگذارد .نتایج با پیشنهاد اینکه رهبوری
دانشمحور میتواند عملکرد نووورانه پروژه را حتی بدون رفتار مدیریت دانوش در بوین کارکنوان
افزایش دهد ،میانجیگری جزئی را پیشنهاد میکند .بااینحال ،رفتار مدیریت دانش بیشترین تأثیر
رهبری دانشمحور را بر نوووری پروژه دارد .این مطالعه پیامدهایی برای بخش منابع انسوانی نیوز
دارد؛ زیرا منابع انسانی نقش مهمی در توسعه سیاستها و فرهنگ سازمانی دارد که نقش مهموی
در توسعه رفتارهای سازمانی و فردی دارد .ابزارهای مختلف منابع انسانی را میتوان برای تورویج
رفتار رهبری دانشمحور و مدیریت دانش مانند پیوند دادن رفتار مدیریت دانوش و جهوتگیوری
رهبری دانشمحور با ارزیابی عملکرد کارمند و مدیر استفاده کرد.
این مطالعه دارای محدودیتها و پیشنهاد هایی برای تحقیقاتی وتی است .این مطالعه دادههوا
را از کارکنوان و مودیران شورکتهوای کوچوک و متوسوط جموعووری مویکنود .ویژگویهوای
جمعیتشناختی کارکنان میتواند نقش مهمی در زمینه این مطالعه داشته باشد؛ اموا ایون مطالعوه
عوامل جمعیتشناختی را کنترل میکند که این نیز یک محدودیت است .تحقیقات وینده بایود بوا
جمعووری دادهها از طیف وسیعتری از شرکتکنندگان انجام شود تا تعمی پذیری یافتهها افزایش
یابد .تأثیر عوامل جمعیتشناختی کارکنان نیز باید در تحقیقات وتوی موردبررسوی قورار گیورد .بوا
بررسی ادبیات ،عدم وجود تحقیقات کیفی و اکتشافی در موورد موضووع رهبوری دانوشمحوور را
نشان میدهد که برای درک دقیق ،عمیق و بینش پدیده مه است .بهویژه اکتشاف کیفی بورای
بررسی چگونگی تشویق مدیران به انطباق با رهبری دانشمحور موردنیاز اسوت .ایون مطالعوه از
رویکرد مقطعی پیروی میکند ،درحالیکه یک طراحی طولی میتواند یافتوههوا را بیشوتر تقویوت
کند؛ بنابراین ،تحقیقات وینده باید طرح تحقیق طولی را برای بررسی تأثیر رهبری دانشمحور بور
رفتار مدیریت دانش را در نظر بگیرد.
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