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Abstract
Job communication satisfaction of organizational staff is affected by many factors.
The purpose of this research has been to investigate the effect of organizational
characteristics, knowledge management infrastructure and entrepreneurial
orientation on job communication satisfaction. The study has been conducted
through a quantitative approach and its data collected through an offline
questionnaire. Investigating these relationships requires an in-depth study of an
organization and due to this, Government Trading Corporation of Iran has been
selected for the study. Structural equation modeling and factor analysis have been
used for data analysis. In this regard, 9 hypotheses were formulated, 6 of which were
finally approved and 3 rejected. The results showed that organizational
characteristics have a significant relationship with the dimensions of knowledge
management infrastructure (technology, structure and culture), entrepreneurial
orientation and job communication satisfaction, and culture itself as an infrastructure
of knowledge management has a significant relationship with job communication
satisfaction, but technology, structure and entrepreneurial orientation do not have a
significant relationship with job communication satisfaction. These findings help to
have a better understanding of the employees' job communication satisfaction,
enhancing it by improving and modifying the knowledge management infrastructure
in organizations.
Keywords: Entrepreneurial Orientation, Job Communication Satisfaction,
Knowledge Management Infrastructure, Structural Equations Modeling.
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چکیده:
رضایت از ارتباطات شغلی کارکنان سازمان ،تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میگیرد .هدف از این پژوهش ،بررسی
اثر ویژگیهای سازمانی ،زیرساخت مدیریت دانش و جهتگیری کارآفرینانه بر رضایت از ارتباطات شغلی کارکنان
است .این پژوهش با رویکردی کمّی اجرا شده و دادههای آن از طریق پرسشنامهای برخط و آفالین جمعآوری شدند.
بررسی این روابط نیازمند بررسی عمیق یک سازمان با زمینه مرتبط است و به همین دلیل شرکت مادر تخصصی
بازرگانی دولتی ایران برای این پژوهش انتخاب شد .برای تحلیل دادهها از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار
 SmartPLSاستفاده شد .در این راستا  9فرضیه تدوین شدند که در انتها  6مورد از آنها مورد تائید قرار گرفت و 3
فرضیه دیگر رد شدند .نتایج این پژوهش نشان دادند که ویژگیهای سازمانی ،رابطه معناداری با ابعاد زیرساخت
مدیریت دانش (فناوری ،ساختار و فرهنگ) ،جهتگیری کارآفرینانه و رضایت از ارتباطات شغلی دارد و فرهنگ نیز
خود بهعنوان یکی از زیرساختهای مدیریت دانش ،رابطه معناداری با رضایت از ارتباطات شغلی دارد ،اما فناوری،
ساختار و جهتگیری کارآفرینانه ،رابطه معناداری با رضایت از ارتباطات شغلی ندارند .این یافتهها به درک بهتر
رضایت از ارتباطات شغلی کارمندان سازمان و افزایش آن از طریق بهبود و اصالح زیرساخت مدیریت دانش در
سازمانها کمک میکند.
کلیدواژهها :جهتگیری کارآفرینانه ،رضایت از ارتباطات ،زیرساخت مدیریت دانش ،مدلسازی معادالت
ساختاری.
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مقدمه:
منابع انسانی کارآمد و پرانگیزه در افزایش اثربخشی هر سازمان نقشی مهم و اساسی ایفا مـیکنـد.
زمانی که رفاه منابع انسانی مطرح میشود ،عوامل بسیاری باید مورد توجه قرار گیرند .یکی
از عوامل مهم در این حوزه ،رضایت از ارتباطات شغلی است (معصوم ،آزاد و به.)2015 ،1
سازمانهای دولتی در محیطی پیچیده و همراه با تقاضاهای روزافزون فعالیت میکنند .در چنین
محیطی ،عوامل بسیاری می توانند موجب افزایش یا کاهش رضایت از ارتباطات شغلی افراد شوند
(ئیلماز ،چلبی و چکمک .) 2014 ،2مدیریت باید رضایت از ارتباطات شغلی افراد را با توجه به
نقش مهم این موضوع در تعیین رفتار کارکنان ،تعریف عملکرد فردی آنها و عملکرد کلی آنها
مورد توجه قرار دهد .بنابراین رضایت از ارتباطات شغلی ،عاملی ضروری در رفتار سازمانی است
که باید درک و پایش شود .سازمانها بهنوبه خود باید رضایت از ارتباطات شغلی کارکنان خود را
مورد توجه قرار دهند ،زیرا تنها کارکنان راضی ،دارای انگیزه و بهرهوری خواهند بود .بدین
منظور ،سازمانها باید منابع و پشتیبانی سازمانی الزم را برای آنها فراهم سازند (باکوتیچ.)2012 ،3
لمبرت و پائولین ،) 2008( 4اثر خصوصیات سازمانی را بر رضایت از ارتباطات شغلی و تعهد
سازمانی کارکنان مورد بررسی قرار دادند .خصوصیات سازمانی در پژوهش آنها دربرگیرنده
ارتباطات ،رسمیت ،ورودیهای تصمیمگیری و فرصتهای ارتقا بود .عالوه بر این ،بحث در
خصوص عوامل تعیینکننده رضایت شغلی کارکنان در ادبیات حول سه عامل گسترده یعنی عوامل
سازمانی ،محیطی و شخصی میچرخد (اولوونومی و همکاران .)2017،5عوامل سازمانی که در این
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پژوهش بررسی شدند عبارتاند از حقوق ،پاداش ،ترفیع ،امنیت شغلی و سیاستهای سازمانی.
اقتصاد در گذر زمان از مرحله سنتی به مرحله دانشبنیان رسیده است .ظهور اقتصاد
دانشمحور ،سازمانها را وادار به ترک روشهای سنتی در برخورد با منابع انسانی و بهکارگیری
رویکرد مدیریت دانش کرده است (البوسعیدی و اولفمن2017 ،1؛ اوبیدات ،حدیدی و طرهینی،2
 .)2017مدیریت دانش اغلب پیرامون ایجاد ،فراهمسازی ،تقویت و پشتیبانی از محیطهای دانشی
مناسب در سازمان جهت انگیزش و توانمندسازی افراد دانشی بهمنظور استفاده و تسهیم دانش خود
و خلق دانش جدید مطرح میشود (کیانتو ،واناال و هیلمن .)2016 ،3بهعالوه افرادی که در
سازمانهای دولتی بهعنوان کارکنان دانشی شناخته میشوند ،کسانی هستند که کار آنها مبتنی بر
دانش کسبشده از طریق تحصیالت رسمی یا تجربه کاری آنها است .این کارکنان با اتکا به
شایستگیها و تواناییهای خود در حل مشکالت چالشبرانگیز و ارائه راهکارهای جدید ،به رشد
و پیشرفت سازمانهای خود کمک میکنند .اینجاست که زیرساخت مدیریت دانش مطرح
میشود.
زیرساخت مدیریت دانش ،مبنای مدیریت دانش است و منعکسکننده فرهنگ سازمان،
ساختار سازمان ،زیرساخت فناوری اطالعات سازمان ،دانش مشترک و محیط فیزیکی آن است
(پانو .)2017 ،4متأسفانه بسیاری از سازمان ها ،توانایی استخراج دانش و تسهیم آن را ندارند ،زیرا از
روشهای غیر اثربخش و زیرساخت نامناسبی برای مدیریت دانش بهره میگیرند .ایجاد یک
زیرساخت مناسب با اتخاذ فرهنگ و ساختار مناسبی که تعامل را بهبود بخشد ،رابطه نزدیکتری
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میان کارکنان ایجاد کند و آن ها را به تسهیم و انتشار دانش ترغیب کند ،باعث ارتقاء سطح تسهیم
و انتشار دانش در سازمانها میشود (چو و چان.)2008 ،1
امـروزه سـازمانهـا در موقعیـتهایـی قـرار مـیگیرنـد کـه گرایـش داشـتن بـه سـمت
فعالیـتهـای کارآفرینانه بـرای آنهـا امـری ضروری اسـت .بنابراین سـازمانها باید شـرایطی را
فراهـم آورنـد که در کل سـازمان ،جو و روحیـه کارآفرینی حکفرما شـده و افـراد بتواننـد بهطور
فـردی و گروهـی در سـازمان بـه فعالیـتهـای کارآفرینانـه بپردازنـد .جهتگیری کارآفرینانـه
مزیـت اسـتراتژیک اسـت که در بررسـی فرصـتهـا محقـق شـده و ایـن امـور را بهمنظور امـکان
اسـتفاده از ایـن فرصـتهـا سازماندهی میکند (خواهنده کارنما و همکاران .)1396 ،کوین و
اسلوین )1989( 2و المپکین و دس )1996( 3تأکید کردند که ویژگیهای کارآفرینانه و فرهنگ
کارآفرینانه سازمان (که توسط ارزشهای سازمانی ،مفاهیم منحصر به فرد و ویژگیهای کلیدی
سازمانی توصیف میشوند) جهتگیری کارآفرینانه آن را تشکیل میدهند .این موضوع دارای دو
جنبه است :روش جدیدی برای اجرا و تفکر و کاوش فرصتها؛ و سازماندهی منابع جهت پیشنهاد
قیمت جدید به بازار.
پژوهش حاضر تالش دارد تأثیر ویژگیهای سازمانی ،زیرساخت مدیریت دانش و جهتگیری
کارآفرینانه بر رضایت از ارتباطات شغلی را در میان کارکنان شرکت مادر تخصصی بازرگانی
دولتی ایران مورد بررسی قرار دهد .رضایت از ارتباطات شغلی بین کارکنان این شرکت یک
مسئله ضروری است زیرا در نهایت منجر به سطح عملکرد باالتر و افزایش بهرهوری میشود .از
طرف دیگر ،مدیریت دانش نیز در این سازمان بهطور جدی مورد توجه قرار نگرفته است .این
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مطالعه با شناسایی تأثیر زیرساخت مدیریت دانش روی رضایت از ارتباطات شغلی کارکنان به
سازمان در برنامهریزی راهبردهای مدیریت دانش و بهرهبرداری حداکثری از مزایای آن کمک
میکند.

ادبیات نظری پژوهش:
با توجه به هدف این پژوهش که بررسی اثر ویژگیهای سازمانی ،زیرساخت مدیریت دانش و
جهتگیری کارآفرینانه بر رضایت از ارتباطات شغلی کارکنان است ،در این بخش به بررسی پیشینه
پژوهشهای خارجی و داخلی انجام پذیرفته در این حوزه پرداخته میشود.

رضایت از ارتباطات شغلی
رضایت از ارتباطات شغلی در طول سالیان مختلف توجه بسیاری را به خود جلب کرده است زیرا
کارکنان ،تعیینکنندگان اصلی بهرهوری سازمان هستند .با این حال ،کارکنان به علت شرایط متغیر
و پیچیده محیط خود ،با مشکالت مختلفی روبرو میشوند .کارکنانی دارای اضطراب ،افسردگی یا
نارضایتی باشند ،کیفیت و بهرهوری کمتری را در کار از خود نشان میدهند (جورج و زکریا،1
 .)2015در نتیجه سازمان باید توجه ویژهای به جنبههای روانشناسانه کارکنان داشته باشد.
زیرساخت مدیریت دانش
پژوهشگران متقدم مانند والش و اونگسون )1991( 2نشان دادند که افراد ،فرهنگ ،ساختار ،تحول،
بومشناسی و بایگانیهای بیرونی ،زیرساختهای مهم مدیریت دانش هستند .گولد و همکاران
( )2001با در نظر گرفتن فناوری ،فرهنگ و ساختار بهعنوان زیرساختهای مدیریت دانش،
George & Zakkariya
Walsh & Ungson
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رویکردی سهعامله را در تالش برای بررسی قابلیتها مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی از طریق
دادههای جمعآوریشده از مدیران ارشد اتخاذ کردند .الوپاس ،)2003( 1سه زیرساخت مدیریت
دانش با نامهای فرهنگ ،ساختار سازمانی و فناوری اطالعات را مورد بررسی قرار داد .این مطالعه،
نشان داد که سازمان ها در تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح ،فرهنگ و ساختار سازمانی را در
اولویت قرار میدهند .مطالعه دیگری که رابطه میان عناصر سازمانی و عملکرد انتقاالت دانش در
بخش دولتی را مورد بررسی قرار داد ،توسط سید احسان و رولند )2004( 2انجام گرفت .مطالعه
آنها از  5عامل بهعنوان زیرساخت مدیریت دانش استفاده میکرد :ساختار سازمانی ،فرهنگ
سازمانی ،فناوری ،افراد /منابع انسانی و رهنمودهای سیاسی .پیشینه موضوع ،جهتگیریهایی را
نسبت به دامنه زیرساخت مدیریت دانش فراهم میسازد .زیرساخت مدیریت دانش عموماً به سمت
سه بعد اصلی و رایج همگرا میشوند که فناوری ،ساختار و فرهنگ نام دارند.
لی و چوی )2003( 3فناوری را بهعنوان حضور پشتیبانی فناوری اطالعات در سازمان تعریف
کردند .قابلیت فناوری ،اشاره به ساختار بنیادین فناوری اطالعات سازمان دارد که شامل
سختافزار ،نرمافزار ،شبکه و پایگاه داده داخلی و خارجی است (پاندی و دوتا .)2013 ،4لیمبو و
همکاران ) 2014( 5نشان دادند بین فناوری و رضایت از ارتباطات شغلی رابطه معناداری وجود
دارد.
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ساختار سازمانی ،تخصیص رسمی وظایف و سازوکارهای مدیریتی جهت حفظ همراستایی و
یکپارچگی فعالیتهای کاری است (قانی ،جایاباالن و سوگومار .)2000 ،1ساختار سازمانی ،نقش
مهمی در تعیین تسهیم دانش و متعاقباً رفتار و رضایت کارمندان دارد و تأثیر بسیاری بر استفاده از
فناوری و شبکههای ارتباطی و تسهیل مشارکت و تهسیم دانش در سازمانها میگذارد (پاندی و
دوتا .)2013 ،هارلی و گرین ) 2005( 2با فرض حضور دانش نشان دادند پاداش که یک عامل
ساختاری حیاتی است ،بر رفتار و نیز تصمیمگیری کارمندان تأثیر میگذارد .بر این اساس میتوان
گفت رابطه معناداری بین ساختار مدیریت دانش و رضایت از ارتباطات شغلی وجود دارد.
فرهنگ به ارزش ها ،باورها ،اصول و رفتارهایی اشاره دارد که در یک سازمان وجود دارند
(چو .)2011 ،بنا بر گفته ماواندو و فارل ،)2004( 3رفتار افراد در سازمان توسط فرهنگ سازمانی
تشکیل و کنترل میشود .الند )2003( 4نشان میدهد که رابطه معناداری میان فرهنگ و رضایت از
ارتباطات شغلی وجود دارد.
برخی پژوهشگران مانند ابوالوش و همکاران،)2018( 5کورشنیا و فروزان )2018( 6و مسده
( ،)2016پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی پیرامون بررسی تأثیر مدیریت دانش بر رضایت از
ارتباطات شغلی مطرح کردهاند ،زیرا یافتههای پیشین باید به سایر بخشهای صنعتی و کشورها
تعمیم یابند.

1
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ویژگیهای سازمانی
با توجه به ان.جی پیتر )2019( 1یکی از عوامل تأثیرگذار روی رضایت کارکنان ویژگیهای سازمانی
است .گرگوری )2011( 2تأکید کرد که عواملی مانند حقوق ،فرصتهای ترفیع و شرایط کاری که بر
رضایت کارکنان تأثیر میگذارند ،بهمنظور افزایش سطح رضایت آنها باید مورد توجه قرار گیرند .بهطور
مشابه ،رابینز )2001( 3اشاره کرد که حقوق عامل مهمی است که نارضایتی را خنثی و سطح رضایت
کارگران را بهبود میبخشد .کیم و یانگ )2016( 4بیان کردند که ویژگیهای سازمانی مانند
پاداشها ،حمایت مدیریت ،روابط دوران دانشگاه و مشارکت در تصمیمگیری سازمانی ،اثر مثبتی
بر رضایت از ارتباطات شغلی دارند .در نتیجه میتوان گفت رابطه معناداری بین ویژگیهای
سازمانی و رضایت از ارتباطات شغلی وجود دارد.
در یک مطالعه دیگر که توسط مگنیر -واتانابه و سنو )2009( 5انجام شد تأثیر فرهنگ و
ویژگی های سازمانی روی مدیریت دانش بررسی شد .این مطالعه نشان داد که ویژگیهای سازمانی
نسبت به فرهنگ تأثیر قویتری روی مدیریت دانش دارد .پس میتوان گفت رابطه معناداری بین
ویژگیهای سازمانی و مدیریت دانش و درنتیجه زیرساختهای مدیریت دانش وجود دارد.
جهتگیری کارآفرینانه
بنا بر گفته دلگادو-کاسترو و سانچز ،)2019( 6جهتگیری کارآفرینانه ،فرآیندی نوآورانه است
که در آن ،فرصتهای محصوالت و خدمات جدید تائید و ایجاد میشوند تا قابلیتهای بیشتری را
1
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جهت فراهم ساختن سرمایه جدید تولید کنند .انواع فعالیتهای کارآفرینانهای که یک سازمان
آنها را دنبال میکند ،اغلب تحت تأثیر عوامل سازمانی داخلی قرار میگیرند (برگلمن.)1983 ،1
اهمیت ابعاد سازمانی داخلی در ترویج جهتگیری کارآفرینانه در میان شهروندان سازمانی ،در
گذشته مورد تائید بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است (هورنسبی و همکاران .)2009 ،2بنابراین
میتوان گفت رابطه معناداری بین ویژگیهای سازمانی و جهتگیری کارآفرینانه وجود دارد.
مطالعات بسیاری ثابت کردهاند که عملکرد کارکنان با بهبود رضایت آنها افزایش مییابد؛ با این
حال ،پژوهشهای اندکی در زمینه بررسی اثر جهتگیری کارآفرینانه بر رضایت از ارتباطات
شغلی کارکنان انجام گرفته است .با این وجود ،آدونسی )2003( 3در پژوهش خود نشان داد رابطه
معناداری بین جهتگیری کارآفرینانه و رضایت از ارتباطات شغلی وجود دارد.
فرضیهها و چارچوب مفهومی
بر اساس مباحث مطرحشده 9 ،فرضیههای زیر برای پژوهش حاضر تدوین شدند:
 :H1رابطه معناداری میان ویژگیهای سازمانی و فناوری وجود دارد.
 :H2رابطه معناداری میان ویژگیهای سازمانی و ساختار وجود دارد.
 :H3رابطه معناداری میان ویژگیهای سازمانی و فرهنگ وجود دارد.
 :H4رابطه معناداری میان ویژگیهای سازمانی و جهتگیری کارآفرینانه وجود دارد.
 :H5رابطه معناداری میان فناوری و رضایت از ارتباطات شغلی وجود دارد.
 :H6رابطه معناداری میان ساختار و رضایت از ارتباطات شغلی وجود دارد.
 :H7رابطه معناداری میان فرهنگ و رضایت از ارتباطات شغلی وجود دارد.
 :H8رابطه معناداری میان جهتگیری کارآفرینانه و رضایت از ارتباطات شغلی وجود دارد.
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 :H9رابطه معناداری میان ویژگیهای سازمانی و رضایت از ارتباطات شغلی وجود دارد.
بنا بر فرضیههای فوق ،چارچوب مفهومی در قالب شکل ( )1برای این پژوهش پیشنهاد شد.

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش:
این پژوهش از نوع مطالعه موردی در سطح شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران انجام
گرفته است که بهصورت هدفمند انتخاب شد و دارای  102کارمند است .این سازمان متشکل از
 4اداره در سطح شهر تهران است .کلیه این  102کارمند برای مطالعه انتخاب شدند .توزیع
پرسشنامهها بهصورت آفالین در میان پاسخدهندگان انجام گرفت .با توجه به حمایت مدیریت
سازمان مورد نظر از پژوهش ،انتظار میرفت که این رویکرد بتواند به حداکثر تعداد پاسخدهندگان
دست یابد .بهمنظور اجتناب از دادههای ازدسترفته ،تمامی پرسشها اجباری در نظر گرفته شدند،
بدین ترتیب تمامی پاسخهای دریافتی ،قابل استفاده برای تحلیل بودند .این پرسشنامه بهطور کلی
شامل  98سؤال در  7حوزه اصلی بود )1 :اطالعات شخصی و سازمانی )2 ،ویژگیهای سازمانی،
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 )3فناوری )4 ،ساختار )5 ،فرهنگ )6 ،جهتگیری کارآفرینانه و  )7رضایت از ارتباطات شغلی.
سؤاالت مربوط به هر یک از این حوزهها در شکل ( )1قابل مشاهده است .برای بهبود نرخ پاسخ از
سوی پاسخدهندگان نیز پیگیری انجام گرفت تا از تعمیمپذیری یافتههای پژوهش اطمینان حاصل
شود (ری و پارکر .)2005 ،1خالصه نتایج حاصلشده پیرامون اطالعات جمعیتشناختی
مشارکتکنندگان این مطالعه در جدول ( )1آمده است.
جدول ( :)1فراوانی و درصد فراوانی اطالعات جمعیتشناختی و عمومی
ویژگیهای جمعیتشناختی یا
عمومی
جنس

سن

تحصیالت

عنوان شغلی

سابقه کاری

دسته

فراوانی

درصد فراوانی

زن

35

34.4

مرد

67

65.6

کمتر از  25سال

23

22.6

بین  25تا  35سال

57

55.8

بیشتر از  35سال

22

21.6

دیپلم یا پایینتر

11

10.8

کارشناسی

54

52/9

کارشناسی ارشد

28

27/5

دکتری

9

8 /8

کارمند

91

89/2

مدیر

11

10/8

کمتر از  10سال

28

27/4

بین  10تا  20سال

59

57/9

بیشتر از  20سال

15

14/7

Rea & Parker
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ابزارهای آزمون و نیز سنجههای مربوطه که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند ،از
پژوهشهای پیشین اتخاذ شدند .ابزارهای آزمون سازه ویژگیهای سازمانی از مقاله هورنسبی و
همکاران ( )1999اتخاذ شدند .این سازه شامل  21گزینه بود .از سوی دیگر ،ابزارهای آزمون
کوین و اسلوین ( )1989و سیبرت و همکاران )2001( 1جهت سنجش سازه جهتگیری
کارآفرینانه مورد استفاده قرار گرفتند و کل گزینههای استفادهشده برای این سازه 23 ،مورد بود.
بهمنظور سنجش سازه زیرساخت مدیریت دانش ،ابزارهای آزمون و سنجههای توسعهیافته توسط
لی و چوی ( )2003مورد استفاده قرار گرفتند .این سازه از  26گزینه استفاده میکرد که تمامی 3
بعد این سازه را پوشش میدادند .برای سنجش رضایت از ارتباطات شغلی نیز از پرسشنامهای
استفاده شد که توسط شارما )2015( 2تدوین شده بود و شامل  28سؤال در این حوزه بود .از
آنجایی که سنجش رفتار میتواند با طیف لیکرت  5نقطهای به بهترین شکل انجام گیرد (ولفر،3
 ،)2007جوابهای پاسخدهندگان به گزینههای آزمون ،از ( 1بسیار مخالف) تا ( 5بسیار موافق)
امتیازدهی شدند تا میزان موافقت آنها به دست آید.
در این پژوهش ،روش حداقل مربعات جزئی (ولد ،)1975 ،4مدلسازی معادالت ساختاری
مورد استفاده قرار گرفته و با توجه به حجم نمونه و تعداد متغیرها ،از نرمافزار  SmartPLSاستفاده
شده است .ایده اصلی روش حداقل مربعات جزئی این است که ابتدا روابط وزنی را که مؤلفههای
یک متغیر پنهان را به آن مرتبط میسازد برآورده کند و سپس بارهای عاملی هر متغیر پنهان را با
بهکارگیری روابط وزنی و بر اساس میانگین موزون مؤلفههای آن محاسبه کرده و نهایتاً این بارهای
عاملی را برای برآورد پارامترهایی برای روابط ساختاری در مجموعههای معادالت رگرسیون بکار
1
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گیرد (چین .)1988 ،1بهاینترتیب در ابتدا با استفاده از معیارهای پایایی و روایی از صحت روابط
موجود در مدلهای اندازهگیری اطمینان حاصل کرده و سپس روابط موجود در بخش ساختاری
بررسی و تفسیر میشوند .ذکر این نکته ضروری است که تنها در صورتی روابط بخش ساختاری
معنادار و قابل تفسیر هستند که روابط و بخش مدلهای اندازهگیری در حد قابل قبول باشند
(داوری و رضازاده.)1395 ،

یافتههای پژوهش:
پس از جمعآوری دادهها به مدت یک ماه ،تقریباً تمامی کارکنان سازمان مذکور بهطور کامل به
پرسشنامهها پاسخ دادند .به علت اجباری بودن پاسخ تمامی سؤاالت ،هیچ پرسشنامهای به علت
وجود دادههای ازدسترفته حذف نشد .پس از جمعآوری دادهها ،نرخ پاسخگویی بیش از 98
درصد حاصل شد .این نرخ پاسخگویی برای انجام تحلیل آماری کافی بود (کریشی و مورگان،2
.)1970
پایایی ابزارهای آزمون باید جهت بهبود اعتبار یافتههای پژوهش مورد توجه قرار گیرند .مطابق
با گفته بورگ و گال ،)1979( 3باید از شفافیت پرسشها در فرآیند جمعآوری دادهها اطمینان
حاصل شود .جهت حصول اطمینان از پایایی ابزارهای آزمون ،آزمون پایایی برای تمامی سازههای
تحت مطالعه انجام گرفت که و آلفای کرونباخ برای هر یک از حوزههای پرسشنامه و کل
پرسشنامه مقداری باالی عدد  0/7بود و این مقدار برای پشتیبانی از پایایی ابزار آزمون و اطمینان از
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اعتبار یافتههای پژوهش کافی است (دولیس .)1991 ،1در جدول ( )2مقادیر آلفای کرونباخ هر
یک از حوزههای پرسشنامه به تفکیک ذکر شده است.
جدول  .2شاخصهای پایایی
متغیر

مقدار آلفای کرونباخ

جهتگیری کارآفرینانه

0/907

رضایت از ارتباطات شغلی

0/957

ساختار

0/772

فرهنگ

0/913

فناوری

0/875

ویژگیهای سازمانی

0/907

ابتدا مدل مفهومی پژوهش بهصورت کامل اجرا شد و طبق نتایج حاصله ،شاخصهایی که دارای
بار عاملی کمتر از  0/5یا آماره  tکمتر از  1/96بودند حذف شدند و مدل اصالحی مجدداً اجرا شد
که نتایج آن در شکلهای ( )2و ( )3قابل مشاهده است.
بهمنظور تحلیل ساختار پرسشنامه و کشف عوامل تشکیلدهنده هر سازه از بارهای عاملی
استفاده شده است .نتایج بارهای عاملی متغیرهای پژوهش در اشکال باال خالصه شدهاند .تمامی
مقادیر بارهای عاملی از  0/5بیشتر شدهاند و همچنین مقادیر محاسبهشده  tبرای هر یک از بارهای
عاملی بیش از  1/96است (در سطح معناداری کمتر از  .)0/05لذا همسویی سؤاالت پرسشنامه برای
اندازهگیری مفاهیم را میتوان در این مرحله نشان داد .نتایج تحلیل عاملی نشان داند که تمامی
شاخصهای مربوط به هر یک از حوزههای پرسشنامه از مقادیر ( tبیشتر از  )1/96و بار عاملی
(بیشتر از  )0/5مورد قبولی برخوردار هستند و برای رضایت شغلی شاخصهای مناسبی محسوب
میشوند.

Devellis
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شکل  .2مدل معادالت ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر (مدل اصالحی)
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شکل  .3مدل معادالت ساختاری در حالت معناداری ضرایب (مدل اصالحی)
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طبق جدول ( )3با توجه به ضریب مسیر  0/584و همچنین آماره  tبا مقدار  8/129میتوان گفت
در سطح اطمینان  99درصد میان ویژگیهای سازمانی و فناوری رابطه مثبت و معناداری وجود
دارد؛ بنابراین فرضیه  H1معنادار است و مورد تائید قرار میگیرد .با توجه به ضریب مسیر  0/707و
همچنین آماره  tبا مقدار  17/571میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد میان ویژگیهای
سازمانی و ساختار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین فرضیه  H2معنادار است و مورد
تائید قرار میگیرد.
با توجه به ضریب مسیر  0/648و همچنین آماره  tبا مقدار  12/317میتوان گفت در سطح
اطمینان  99درصد میان ویژگیهای سازمانی و فرهنگ رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛
بنابراین فرضیه  H3معنادار است و مورد تائید قرار میگیرد .با توجه به ضریب مسیر  0/476و هم-
چنین آماره  tبا مقدار  4/616میتوان گفت در سطح اطمینان  99درصد میان ویژگیهای سازمانی
و جهتگیری کارآفرینانه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین فرصیه  H4معنادار است و
مورد تائید قرار میگیرد.
جدول  .3ضرایب مسیر و آماره ( tمتغیر پیشبین :ویژگیهای سازمانی)
متغیر وابسته

ضریب مسیر ()β

آماره t
**

فناوری

0/584

ساختار

0/707

**

فرهنگ

0/648

**

12/317

جهتگیری کارآفرینانه

0/476

**4/616

* p<0.05

8/129

17/571

** p<0.01

طبق جدول ( )4با توجه به ضریب مسیر  0/103و همچنین آماره  tبا مقدار  1/094میتوان گفت
در سطح اطمینان  95درصد میان فناوری و رضایت از ارتباطات شغلی رابطه معناداری وجود ندارد؛
بنابراین فرضیه  H5معنادار نیست و مورد تائید قرار نمیگیرد .با توجه به ضریب مسیر  0/072و
همچنین آماره  tبا مقدار  0/692میتوان گفت در سطح اطمینان  95درصد میان ساختار و رضایت
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از ارتباطات شغلی رابطه معناداری وجود ندارد؛ بنابراین فرضیه  H6پژوهش معنادار نیست و مورد
تائید قرار نمیگیرد.
با توجه به ضریب مسیر  0/294و همچنین آماره  tبا مقدار  2/539میتوان گفت در سطح اطمینان
 95درصد میان فرهنگ و رضایت از ارتباطات شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین
فرضیه  H7معنادار است و مورد تائید قرار میگیرد .با توجه به ضریب مسیر  0/009و همچنین
آماره  tبا مقدار  0/065میتوان گفت در سطح اطمینان  95درصد میان جهتگیری کارآفرینانه و
رضایت از ارتباطات شغلی رابطه معناداری وجود ندارد؛ بنابراین فرضیه  H8معنادار نیست و مورد
تائید قرار نمیگیرد .با توجه به ضریب مسیر  0/485و همچنین آماره  tبا مقدار  4/827میتوان
گفت در سطح اطمینان  99درصد میان ویژگیهای سازمانی و رضایت از ارتباطات شغلی رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد؛ بنابراین فرضیه  H9معنادار است و مورد تائید قرار میگیرد.
جدول  .4ضرایب مسیر و آماره ( tمتغیر وابسته :رضایت از ارتباطات شغلی)
متغیر پیشبین

ضریب مسیر ()β

آماره t

فناوری

0/103

1/094

ساختار

0/072

0/692

فرهنگ

0/294

*2/539

جهتگیری کارآفرینانه

0/009

0/065

ویژگیهای سازمانی

0/485

**3/827

* p<0.05

** p<0.01

معیارهای  R2و Q2

معیار  R2برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک پژوهش میباشد و ضرایب  R2مربوط به
متغیرهای پنهان درونزای (وابسته) مدل هستند R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یک متغیر برونزا
و یک متغیر درونزا دارد و مقادیر  0/19و  0/32و  0/67به ترتیب بهعنوان مالک برای مقادیر
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ضعیف ،متوسط و قوی برای آن در نظر گرفته میشود (چین .)1988 ،نتایج معیار  R2برای
سازههای این پژوهش در جدول ( )5قابل مشاهده هستند.
جدول  .5نتایج معیار R2

سازه

R2

جهتگیری کارآفرینانه

0/227

رضایت از ارتباطات شغلی

0/697

ساختار

0/500

فرهنگ

0/420

فناوری

0/341

معیار  Q2نیز قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و اگر مقدار  Q2در مورد یک سازه درونزا
سه مقدار 0/02و  0/15و  0/35را کسب نماید ،نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی
سازههای برونزای مربوط به آن را دارد .نتایج جدول ( )6نشان از قدرت پیشبینی مناسب این مدل
در خصوص سازههای درونزای پژوهش دارد و برازش مناسب مدل ساختاری را تائید میکند.
جدول  .6نتایج معیار  Q2سازههای درونزا
سازه

Q2

جهتگیری کارآفرینانه

0/137

رضایت از ارتباطات شغلی

0/307

ساختار

0/208

فرهنگ

0/205

فناوری

0/210
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معیار افزونگی1

معیار افزونگی ،شاخص سنجش کیفیت مدل ساختاری برای هر متغیر درونزا با توجه به مدل
اندازهگیری آن است .این معیار از حاصل ضرب مقادیر اشتراکی 2سازهها در مقادیر  R2مربوط به
آنها به دست میآید و نشانگر مقدار تغییرپذیری شاخصهای یک سازه درونزا است که از یک
یا چند سازه برونزا تأثیر می پذیرد .هر چه مقدار افزونگی بیشتر باشد ،نشان از برازش مناسبتر
بخش ساختاری مدل در یک پژوهش دارد.
جدول  .7نتایج افزونگی سازههای درونزا
سازه

R2

Communality

افزونگی

جهتگیری کارآفرینانه

0/227

0/505

0/114

رضایت از ارتباطات شغلی

0/697

0/504

0/351

ساختار

0/500

0/559

0/279

فرهنگ

0/420

0/557

0/233

فناوری

0/341

0/668

0/227
0/241

مقدار افزونگی کل

معیار نیکویی برازش3

معیار نیکویی برازش ( )GoFمنوط به بخش کلی مدلهای معادالت ساختاری است؛ بدین معنی که
بهواسطه این معیار میتوان پس از بررسی برازش بخش اندازهگیری و بخش ساختاری پژوهش،
برازش بخش کلی را نیز کنترل کرد (تننهاوس و همکاران .)2004 ،برای این معیار ،مقادیر  0/01و

1

Redundancy
Communality
3 Goodness of Fit
2
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 0/25و  0/36به ترتیب بهعنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی معرفی شدهاند .با توجه به اینکه
مقدار حاصله برای شاخص نیکویی برازش ( )0/490بیشتر از  0/36است ،میتوان گفت که این
مدل از برازش قوی برخوردار است.
جدول  .8نتایج  R2و Communality

سازه

R2

Communality

جهتگیری کارآفرینانه

0/227

0/505

رضایت از ارتباطات شغلی

0/697

0/504

ساختار

0/500

0/559

فرهنگ

0/420

0/557

فناوری

0/341

0/668

ویژگیهای سازمانی

-

0/511

0/437

0/550

GOF

0/490

نتیجهگیری و پیشنهادها:
در این پژوهش 4 ،فرضیه جهت بررسی رابطه ویژگیهای سازمانی با زیرساخت مدیریت دانش
و جهتگیری کارآفرینانه 4 ،فرضیه جهت بررسی رابطه میان زیرساخت مدیریت دانش و
جهت گیری کارآفرینانه با رضایت از ارتباطات شغلی و یک فرضیه نیز جهت بررسی رابطه میان
ویژگیهای سازمانی و رضایت از ارتباطات شغلی کارکنان مورد آزمون قرار گرفتند .بر اساس
تحلیل آماری صورت گرفته 6 ،فرضیه مورد تائید واقع شدند ،اما فرضیههای مربوط به رابطه میان
فناوری و رضایت از ارتباطات شغلی ،ساختار و رضایت از ارتباطات شغلی و همچنین جهتگیری
کارآفرینانه و رضایت از ارتباطات شغلی مورد تائید قرار نگرفتند.
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فرضیههای اول ،دوم و سوم پژوهش مورد تائید قرار گرفت .این فرضیهها پیرامون رابطه
میان ویژگیهای سازمانی و زیرساخت مدیریت دانش بودند .باسکاران ( )2018نشان داد که
ویژگیهای سازمانی بر فناوری ،ساختار و فرهنگ (بهعنوان توانمندسازهای مدیریت دانش) ،تأثیر
مثبتی دارد .همچنین زهرا و نیلسن )2002( 1نیز نشان دادند که فناوری میتواند هماهنگی در
گروهها را بهبود بخشد ،زیرا کارمندان را به حل مشارکتی مسائل سوق میدهد .عالوه بر این،
دشپانده و همکاران )2004( 2و بون و همکاران )2006( 3نیز دریافتند که فرهنگ سازمانی است،
جهتگیری کارآفرینانه را بهبود میبخشد و منتهی به موفقیت کسبوکار سازمان میشود.
فرضیه چهارم پژوهش (رابطه معنادار میان ویژگیهای سازمانی و جهتگیری کارآفرینانه)
مورد تائید قرار گرفت .این موضوع با پژوهش باسکاران ( )2018نیز همراستا است که ارتباط
ویژگیهای سازمانی با جهتگیری کارآفرینانه را با میانجیگری توانمندسازهای مدیریت دانش
نشان میدهد.
فرضیه پنجم پژوهش (رابطه معنادار میان فناوری و رضایت از ارتباطات شغلی) مورد تائید قرار
نگرفت .برخالف نتایج حاصلشده در این پژوهش ،نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد که
ارائه چنین ابزارهایی به کارمندان ،انجام وظایف آنها را در سازمان خود سادهتر میسازد و باعث
افزایش رضایت از ارتباطات شغلی آنها میشود (مسده و همکاران .)2019 ،همچنین معروفی و
همکاران )2015( 4نشان دادند که وقتی سازمان در فناوری سرمایهگذاری میکند ،بر تصور
کارمندان از سازمان تأثیر میگذارد و رضایت از ارتباطات شغلی آنها را بهبود میدهد .علت

1

Zahra & Nielsen
Deshpande et al.
3 Baughn et al.
4 Maroofi et al.
2
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تضاد میان نتیجه حاصلشده در این پژوهش و پژوهشهای پیشین ،عدم شناخت مدیران سازمان
مورد مطالعه از فناوریهای مربوطه و در نتیجه ،عدم توجه به کارکنان آشنا به این فناوریها است
که باعث دلسردی افراد در بهرهگیری از فناوری مذکور میشود.
فرضیه ششم پژوهش (رابطه معنادار میان ساختار و رضایت از ارتباطات شغلی) مورد تائید قرار
نگرفت و این موضوع با نتایج پژوهش مسده و همکاران ( )2019و مسده ( )2016نیز سازگار
است؛ اگرچه پژوهشهایی مانند ویلم و همکاران )2005( 1و کسلر )2007( 2خالف این موضوع را
نشان دادند و نتیجه گرفتند که ساختار سازمانی ،اثر مثبتی بر رضایت از ارتباطات شغلی کارمندان
دارد .علت همسویی این نتایج با نتایج پژوهشهای فوق ،بررسی آنها در کشورهای در حال
توسعه است که مورد مطالعه پژوهش حاضر نیز اینگونه است .همچنین پژوهشهای مذکور در
ساختاری سلسلهمراتبی انجام گرفته اند که از این حیث نیز با پژوهش حاضر اشتراک دارند ،در
حالی که پژوهش های ناهمسو با پژوهش حاضر ،در سازمانی با ساختار غیر سلسلهمراتبی انجام
گرفتند.
فرضیه هفتم پژوهش (رابطه معنادار میان فرهنگ و رضایت از ارتباطات شغلی) مورد تائید قرار
گرفت .این موضوع نیز با نتایج برخی پژوهشهای پیشین سازگار است .پژوهشگرانی مانند
سیلورتورن ،)2004( 3بلو ،)2010( 4بوئرباخ و همکاران )2012( 5و معصوم و همکاران ()2015
نتایج مشابه پژوهش حاضر گرفتند .در عین حال ،برخی پژوهش مانند نیز عکس موضوع را نشان
دادند و بیان کردند که ارتباطی میان فرهنگ و رضایت از ارتباطات شغلی وجود ندارد (جانسون،6
1

Willem et al.
Kessler
3 Silverthorne
4 Bellou
5 Boerebach et al.
6 Johnson
2
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2004؛ ناوای-ولیسر و همکاران .)2004 ،1این موضوع ممکن است ناشی از تفاوت فرهنگی هر
یک از کشورهای مورد مطالعه توسط این پژوهشگران باشد.
فرضیه هشتم پژوهش (رابطه معنادار میان جهتگیری کارآفرینانه و رضایت از ارتباطات
شغلی) مورد تائید قرار نگرفت .این موضوع بر خالف یافتههای پژوهشگران پیشین مانند
جیوردانی ،)2008( 2کاالگان )2010( 3و سریپراسرت )2013( 4و ساجوا و ریباکواس)2011( 5
است که نشان دادند جهتگیری کارآفرینانه ،تأثیر مثبتی بر رضایت از ارتباطات شغلی کارمندان
سازمان دارد .این تضاد نیز ناشی از اهمیت سازمانهای مورد مطالعه نسبت به روحیه کارآفرینی در
انجام وظایف است .سازمان های مورد مطالعه پیشین برای این موضوع ،اهمیت ویژهای قائل بودند،
اما سازمان مورد مطالعه پژوهش حاضر صرفاً بر انجام وظایف تعریفشده تأکید دارد و برای
جهتگیری کارآفرینانه ،ارزش خاصی قائل نیست.
فرضیه نهم پژوهش (رابطه معنادار میان ویژگیهای سازمانی و رضایت از ارتباطات شغلی)
مورد تائید قرار گرفت .این موضوع در پژوهش لمبرت و پائولین ( )2008نیز مورد تأکید قرار
گرفته است .عالوه بر این پژوهشها کاریوان ،)1999( 6تووریک و مکگیورن )1997( 7و الند
( )2003نیز در پژوهشهای خود ،وجود ارتباط معنادار میان ابعاد گوناگون ویژگیهای سازمان و
رضایت را نشان دادند .در نهایت مدل نهایی پژوهش پس از رد فرضیههای مربوطه بهصورت زیر
است.
1

Navaie-Waliser et al.
Giordani
3 Callaghan
4 Sriprasert
5 Sajeva & Rybakovas
6 Currivan
7 Tvorik & McGivern
2
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شکل  .4مدل مفهومی نهایی پژوهش

بهطور خالصه ،ویژگی های سازمانی باعث بهبود کیفیت در کلیه ابعاد زیرساخت مدیریت دانش
در سازمان و همچنین افزایش جهتگیری کارآفرینانه در رفتار کارمندان آن میشوند .ابعاد
زیرساخت مدیریت دانش نیز میتوانند بر رضایت از ارتباطات شغلی کارمندان اثرگذار
باشند .رضایت از ارتباطات شغلی در تمامی سطوح یک سازمان حائز اهمیت است .با این حال
فراهمسازی چنین رضایتی برای کارکنان ،منوط به دسترسپذیری ابعاد مختلف زیرساخت
مدیریت دانش و نیز برخوداری سازمان از ویژگیهای مساعدی است که چنین رضایتی را برای
کارمندان فراهم میسازند .بنا بر مطالعات انجامگرفته و شواهد تجربی ارائهشده در این پژوهش
میتوان نتیجه گرفت که جنبه فرهنگی زیرساخت مدیریت دانش برای ایجاد رضایت از ارتباطات
شغلی در کارکنان بسیار مهم است .عالوه بر این ،ویژگیهای سازمانی ،خود نیز در افزایش
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رضایت از ارتباطات شغلی کارکنان سازمان تأثیرگذار هستند؛ اگرچه بر اساس نتایج حاصلشده
در پژوهش حاضر ،جهتگیری کارآفرینانه خود نقش مؤثری در افزایش رضایت از ارتباطات
شغلی کارکنان سازمان ندارد.
با توجه به محدودیت در زمان و سازمانهای مشارکتکننده در پاسخگویی به سؤاالت
پرسشنامه ،این پژوهش تنها روی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران آزمایش شد.
بهکارگیری نتایج این تحقیق ،در راهبرد مدیریت دانش ،ارزیابی و بهبود رضایت شغلی کارشناسان
و مدیران شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران کمک و آن را ارتقاء بخشیده و در نهایت
ارزیابی کل سازمان را بهبود میدهد .تحلیل داده با استفاده از روش معادالت ساختاری تمامی
زیرساختهای مدیریت دانش ،میزان رضایت شغلی کارکنان و جهتگیری کارآفرینانه سازمان را
اندازهگیری نموده و ارائه این شاخصها و روشها به افزایش صحیح نگرش مدیران ،در ارزیابی
مدیریت دانش سازمان و رضایت شغلی کارکنان مؤثر بوده و آنها را بیش از پیش در بهکارگیری
آن ترغیب خواهد نمود.
با توجه به چارچوب و یافتههای این مطالعه ،پیشنهادهای زیر بهعنوان مسیرهایی برای
پژوهشهای آتی ارائه میشوند:
 -1زیرساخت مدیریت دانش بهعنوان یکی از عوامل مؤثر بر ارتقاء رضایت شغلی و ارتباطات
شغلی محسوب میشود ،لذا در پژوهشهای آتی میتوان زیرساخت مناسب برای مدیریت دانش
مورد بررسی قرار داد تا به درستی منتهی به افزایش رضایت شغلی و ارتباطات شغلی شود؛
 -2در پژوهشهای آتی میتوان متغیرهای مغفولمانده در مطالعه ویژگیهای سازمانی ،زیرساخت
مدیریت دانش ،جهتگیری کارآفرینانه و رضایت از ارتباطات شغلی را مد نظر قرار داد و اثر هر
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یک از آنها بر یکدیگر را بهصورت جزئی بررسی کرد؛ بنابراین ممکن است این کار منتهی به
کشف یافتههای بیشتری شود؛
 -3میتوان مدل ارائهشده در این پژوهش را در محیطهای دیگری مانند ادارات خصوصی یا حتی
سایر کشورها مورد آزمون قرار داد تا از تعمیمیافتهها ،اطمینان حاصل شود.
در ادامه کارهای این پژوهش میتوان پیشنهادهایی را هم در حوزههای کاربردی ارائه کرد:
 -1بهمنظور ایجاد فضایی مناسب جهت پیادهسازی سیستم مدیریت دانش و در نتیجه بهبود عملکرد
سازمان پیشنهاد می شود شرایط الزم برای آموزش و یادگیری مستمر کارکنان فراهم شود .ایجاد
فرهنگ سازمانی مشوق خالقیت و نوآوری کارکنان نیز باعث بهبود عملکرد مدیریت دانش و در
نتیجه بهبود رضایت شغلی خواهد شد.
 -2با توجه به اینکه پیادهسازی مدیریت دانش در سازمان به شکل قابل توجهی به حمایت مدیران
ارشد در تأمین زیرساختهای آن مانند فرهنگ و فناوری وابسته است ،از این رو پیشنهاد میشود
مدیران سازمان از طریق شیوههای مختلف از جمله مشارکت فعال در مراحل مختلف فرآیند
اجرای مدیریت دانش ،پشتیبانی از توزیع و تسهیم دانش در سازمان و تأثیر دادن میزان عملکرد
دانشی افراد در سامانههای ارزیابی عملکرد آن را بهطور جدی مورد توجه قرار دهند.
 -3با توجه به اینکه فناوری یک مؤلفه مهم در زیرساخت مدیریت دانش است توسعه و تقویت
زیرساختهای فنی الزم از قبیل ارتباطات شبکهای ،مدیریت استناد ،پایگاههای داده ،موتورهای
کاوش و بازیابی اطالعات ،یکپارچه و بهروز کردن سامانههای اطالعاتی سازمان ،تسهیل دسترسی
کارکنان به دانش و اطالعات مرتبط با حوزه کاری آنها با استفاده از فناوریهای نوین اطالعاتی و
ارتباطی و سایر موارد از دیگر پیشنهادهایی هستند که میتوانند فرایند پیادهسازی مدیریت دانش و
در نتیجه بهبود عملکرد سازمانی و افزایش رضایت از ارتباطات شغلی را به شکل اثربخشتری
فراهم سازند.
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