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چکیدُ
زا٘ف یىی اظ فٛأُ ثٙیبزی اؾت و ٝوبضثطز ٔٛفك آٖ ،زا٘كٍبٜٞب ضا یبضی ٔی ضؾب٘س تب ذسٔبت ثسیـ اضائٝ
زٙٞس  ٚزض ٔحیظ ٔتىی ثط زا٘ف اؾت و ٝزا٘كٍبٜٞب ٔ ٚؤؾؿبت آٔٛظـ فبِی لبزض ٔیق٘ٛس ٔعیت ٞبی
ضلبثتی  ٚثطتطی ٞبی فّٕی ذٛز ضا ٕٞچٙبٖ حفؼ ٕ٘بیٙسٔ .سیطیت زا٘ف ٔفٟٔٛی اؾت و ٝثب تٛج ٝث ٝتأویس
ثط٘بٔ ٝچٟبضْ تٛؾقٝی وكٛض ثط تٛؾق ٝی ٔجتٙی ثط زا٘بیی  ٚالتهبز زا٘ف ٔحٛض إٞیت ثیكتطی یبفت ٝاؾت.
ٞسف اظ ایٗ پػٞٚف ،قٙبؾبیی ضاثغ ٝثیٗ ِٔٛفٞٝبیی ٔب٘ٙس اؾتطاتػیٞبی ؾبظٔب٘ی ،ؾبذتبضٞبی ؾبظٔب٘یٙٔ ،بثـ
ا٘ؿب٘ی ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،فٙبٚضی اعالفبت  ٚتأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت زا٘ف ٕٞ ٚچٙیٗ اِٛٚیت ثٙسی
ٔؤِفٞ ٝب زض زا٘كٍب ٜزأغبٖ ٔی ثبقسٛ٘ .ؿ تحمیك ،تٛنیفی  ٚضٚـ تحمیك ٔٛضز اؾتفبز ،ٜضٚـ پیٕبیكی
(ظٔی ٝٙیبثی) اؾت ٞ ٚسف آٖ وبضثطزی اؾت .اثعاض ٌطزآٚضی اعالفبت پطؾكٙبٔ ٝاؾت .ؾٙجف ضٚایی
پطؾكٙبٔ ٝاظ عطیك ثطضؾی ٔحتٛایی تٛؾظ اؾبتیس ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت ٝاؾت ٕٞ.چٙیٗ ثطای پبیبیی پطؾكٙبٔٝ
ضطیت آِفبی وط٘ٚجبخ ٔحبؾج ٝقس ٜاؾت و ٝثقس اظ انالح پطؾكٙبٔ 0/8059 ٝزضنس ٔیثبقس .جبٔق ٝآٔبضی
ایٗ پػٞٚف تٕبٔی ٔسیطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ زا٘كٍب ٜزأغبٖ ٔیثبقس ٌ ٕٝ٘ٛ٘ ٚیطی ثب تٛج ٝث ٝقطایظ ؾبظٔب٘ی
تٕبْ قٕبضی ٔی ثبقس و ٝتقساز آٖٞب ٘ 150فط ٔیثبقس .ثٙٔ ٝؾٛض تجعیٚ ٝتحّیُ زازٞ ٜب اظ ضٚـ ٞبی آٔبضی
ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ،ٖٛآظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیط ٚ ٜتحّیُ ٚاضیب٘ؽ یىغطف ٝاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .یبفتٝ
ٞبی تحمیك زض ثطضؾی ضٚاثظ ثیٗ ٔتغییط ٞبی ٔؿتمُ (اؾتطاتػیٞبی ؾبظٔب٘ی ،ؾبذتبضٞبی ؾبظٔب٘یٙٔ ،بثـ
ا٘ؿب٘ی ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،فٙبٚضی اعالفبت  ٚتأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت زا٘ف)ٔٚتغییط ٚاثؿت( ٝاؾتمطاض
ٔسیطیت زا٘ف زض زا٘كٍب ٜزأغبٖ) ٘كبٖ زاز ؤ ٝؤِفٝی اؾتطاتػیٞبی ؾبظٔب٘ی ثیكتطیٗ ٕٞجؿتٍی ضا ثب
اؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف زاضز ٕٞ ٚچٙیٗ وٕتطیٗ ٕٞجؿتٍی ٔطثٛط ثٔ.ٝؤِف ٝی فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ٔی ثبقس.
ٍاصگاى كلیدیٔ :سیطیت زا٘ف ،اؾتطاتػی ٞبی ؾبظٔب٘ی ،ؾبذتبضٞبی ؾبظٔب٘یٙٔ ،بثـ ا٘ؿب٘ی ،فطًٙٞ
ؾبظٔب٘ی ،فٙبٚضی اعالفبت  ٚتأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞ ٝبی
زا٘ف آٔٛذت ٝوبضقٙبؾی اضقس ٔسیطیت زِٚتی .زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس فّ ْٛتحمیمبت تٟطاٖ ٛ٘ hajieh_rajabi@yahoo.comیؿٙسٔ ٜؿئ َٛ
زا٘ف آٔٛذت ٝوبضقٙبؾی اضقس ٔسیطیت زِٚتی .زا٘كٍب/ ٜاظاز اؾالٔی ٚاحس فّ ْٛتحمیمبت تٟطاٖ 

زا٘ف آٔٛذت ٝوبضقٙبؾی اضقس ٔسیطیت زِٚتی ٌطایف  misزا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس تٟطاٖ ٔطوعی 
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هقدهِ

ل .)13ثالوّووطٞ )1995(5ووٓ زض تقطیووف زا٘ووف

ج٘ٛعٔ )1950(1قتمس اؾت زض ع َٛتبضید تفىط ٚ

ٌفت ٝاؾت و :ٝزا٘ف ،یقٙی ٔٛضٛفی چٙوس یو،ٝ

ا٘سیك ٝثكطٞ ،یچ اجٕبؿ  ٚتٛافك ٘ؾطی ثط ٔفٟوْٛ

پیچیس ،ٜپٛیب  ٚا٘تعافی و ٝزض ش ٗٞا٘ؿبٖٞب ٟ٘فتوٝ
6

 ٚتقطیف زا٘ف ثٚ ٝجٛز ٘یبٔسٜاؾت .ثطذی ٔقتمس

اؾت٘ٛ٘ .بوب (ٔ )1994قتموسثٛز وو ٝضٚاثوظ ٔیوبٖ

ثٛزٖ زا٘ف ضیك ٝزض ٔقطفوت قوٙبذتی ووبضتعیٗ

زاز ،ٜاعالفبت  ٚزا٘ف ،ؾّؿؤّ ٝطاتجوی ٔ ٚغّوك

زاضز اظ جِّٕٚٚ ٝف" )1997( 2زا٘ف اعالفوبتی

٘یؿت ،افطاز ٛٔ ٚلقیوتٞوب تقیویٗ وٙٙوسٜی زاز،ٜ

اؾووت ووو ٝثووٙٔ ٝؾووٛض وووبضثطز زض حووُ ٔؿووبئُ

اعالفبت  ٚیب زا٘ف ثٛزٖ ایٗ فٛأُ ٞؿتٙس .ایطَ

ؾبظٔب٘سٞی قس ٜاؾت".ثه ٔٗ  ٚ)1997(3تٛضثبٖ

ؾٛ٘ ٝؿ ٔىتت ٔسیطیت زا٘ف ضا ٔٛضز ثحث لوطاض

 ٚفط٘ووعَ ")1992(4زا٘ووف اؾووتس َ  ٚاؾووتٙتب

ٔیزٞس ٚی ٔقتمس اؾت ووٞ ٝوط ٔىتوت زیوسٌبٜ

زضثبض ٜزازٞ ٜب  ٚاعالفبت ثٙٔ ٝؾٛض تٛإ٘ٙسؾبظی

ذبنی ضا ز٘جبَ ٔویوٙوس ٞ ٚویچ ٔوسضوی ٚجوٛز

زض فّٕىطز ،حُ ٔؿئّ ،ٝتهٕیٓ ٌیطی ،یبزٌیطی ٚ

٘ساضز و٘ ٝكبٖ زٞس یىی اظ زیٍوطی ثٟتوط اؾوت.

آٔٛظـ اؾت ".ثطذی زیٍط ٔقتمس ثٛزٖ "زا٘وف،

ایووٗ ؾوؤ ٝىتووت فجبضتٙووس اظٔ :ىتووت التهووبزی،7
9

8

ازضان ثط پبی ٝتجطثیبت اؾت"  ٚتأویس ایٗ ٌوطٜٚ

ٔىتت ؾبظٔب٘ی ٔ ٚىتت اؾتطاتػیه (لّویچِوی،

ثط"ازضان"ثٛزٜاؾت و ٝث ٝعٛض آقوىبض ثوط فبٔوُ

 ،1388ل .)23ثب تٛج ٝث ٝزیسٌبٞ ٜوبی ٔرتّوف

افتمبزات ٚثبٚضٞب زض تقطیف زا٘ف تٕطووع ٕ٘وٛزٜ

ٔیتٛاٖ ٌفت "زا٘ف ٔجٕٛف ٝای اؾت اظ ٔجوب٘ی

ثٛز٘س اظ جّٕو ٝآِوی ( ")1997زا٘وف تجطثو ٝیوب

فّٕی  ٚتئٛضیه ٚظٔیٞ ٝٙبی وبضثؿتی ایٗ ٔجوب٘ی

اعالفبتی اؾت ؤ ٝیتٛا٘سزض اضتجبعبت ثیٗ فطزی

و ٝزض ٘ٛؿ آقىبض ذٛز زض ٔٙبثـ فّٕوی ،لوٛا٘یٗ ٚ

ثوو ٝاقوووتطان ٌوووصاضز ٜقوووٛز(" .زا٘وووف فوووطز،

اؾتب٘ساضز ٞب  ٚجعٚات ؾبظٔب٘ی  ٚزض ٘وٛؿ پٟٙوبٖ

شاوطی،1389،نم.)27،29

زض ش ٚ ٗٞفّٕىطز افطاز ٔؿوتتط اؾوت ٔٚحهوَٛ

ثطذی زا٘وف ضا تطویجوی اظ زاز ٚ ٜاعالفوبت ٔوی

ٌووصض اعالفووبت ؾووبظٔب٘سٞی قووسٞ ٚ ٜسفٕٙووس اظ

زا٘ؿتٙس و ٝث ٝآٖ زیسٌبٜٞبی ترههیٟٔ ،بضتٞب

فطآیٙس ا٘سیك ٚ ٝازضان ا٘ؿب٘ی ٔی ثبقس (".زا٘وف

 ٚتجطثیووبت افووعٚزٔ ٜوویقووٛز تووب زاضایوویٞووبی

فطز ،شاوطی،1389،ل.)30

اضظقٕٙسی ثطای وٕه ث ٝاتربش تهٕیٕبت نحیح

٘٘ٛبوب  ٚتبوٛچی ( ،)1995فیفط ٚؾوبت،)1999( ٖٛ

ثوو ٝزؾووت آیووس (قووطیف ظاز ٚ ٜثووٛز یی،1387 ،

پبؾووووتط٘بن ٚ ٚیؿوووویى ٚ )1998(ٛضاٌّووووع ٚ
5

1

Jones
Woolf
3
Beckman
4
Turban & frenzel
2

2

Blacker
Nonaka
7
economic school
8
organizational school
9
strategic school
6

بزرسی وضعیت سیزساخت های السم جهت استقزار مدیزیت دانش (مطالعه موردی دانشگاه دامغان)

10

ِٛٞتعٞبٚؼ(ٔ )1999قتموس ثٛز٘وس وؤ ٝوسیطیت

تئٛضی ٔسیطیت التضبیی ثٙب ٟ٘وبزٔ ،وسَ ثیوطؼ

زا٘ف اثتساً ث ٝفٛٙاٖ فطآیٙوس ثو ٝووبض ٌیوطی یوه

( )2000ووو ٝزض ٔووسَ ٔووسیطیت زا٘ووف ضا زض ؾووٝ

ضٚیىطز ؾیؿوتٕبتیه ثوطای تؿریط،ؾوبذتبضزٞی،

ؾغح اؾتطاتػیه ،فٙی  ٚفّٕیوبتی ٔوٛضز ٔغبِقوٝ

ٔسیطیت  ٚتٛظیـ  ٚاضائ ٝزا٘ف زض یه ؾوبظٔبٖ ٚ

لوووطاض زازٔ .ٜوووسَ ٚیوووً ،زی ٞوووٛي ٖٚ ٚ
11

ثٙٔ ٝؾٛض تؿوطیـ زض ا٘جوبْ وبضٞوب ،ثو ٝووبضٌیطی

زضاؾاه ( ،)1997ایٗ ٔسَ ثو ٝضٚیىوطز زاضایوی

ٔجسز ثٟتطیٗ تجطثیبت  ٚوبٞف زٚثبض ٜووبضی اظ

ٞبی ٘بٔكٟٛز ،ثیبٖ ٔی وٙس و ٝزاضایی ٞبی زا٘كی

یه پطٚغ ٜث ٝپطٚغ ٜزیٍط تقطیف ٌطزیوس (زا٘وف

ؾبظٔبٖ ،چٍ ٝ٘ٛث ٝوبض ٔوی ضٚزٔ .وسَ اجتٕوبفی

فطز ،شاوطی،1389،ل.)51

ٔسیطیت زا٘ف تٛؾوظ ٔوه آزاْ ٔ ٚوه وطیوسی

ث ٝفمیس٘ٛ٘ ٜبوب ( )1994زا٘ف ؾوبظٔب٘ی اظ عطیوك

( )1991اضائ ٝقس ٜاؾت وو ٝچٟوبض ٔطحّو ٝضا زض

تقبُٔ اجتٕبفی ٔیبٖ زا٘وف ضوٕٙی  ٚتهوطیحی،

فطآیٙس ٔسیطیت زا٘وف ثوط ٔوی قوٕطز" :ؾوبذت

تٛؾقٔ ٝییبثسٚ .ی ثب تٛج ٝث ٝایٗ فطو اؾبؾوی

زا٘ف"" ،تجؿٕٓ زا٘وف"" ،ا٘تكوبض" " ٚووبضثطز

و ٝزا٘ف ث ٝفٛٙاٖ ؾطٔبی ٝانّی ؾبظٔبٖٔ ،ؿوتّعْ

زا٘ف" ث ٝعٛضوّی تأویس ایوٗ ٔوسَ ثوسیٗ ٌ٘ٛوٝ

ٕٞوبٍٙٞی  ٚیىابضچو ٝؾوبظی اؾوت  ٚثوب ایجوبز

اؾت و ٝزا٘ف ث ٝنٛضت اجتٕبفی ؾبذت ٝقسٚ ٜ

تقبّٔی پٛیب ثیٗ ایٗ ز٘ ٚوٛؿ اظ زا٘وف ثو ٝچٟوبض

ث ٝنٛضت شٙٞی ازاضان ٔی قٛزٔ .وسَ ٔوسیطیت

ضاٞجطز اؾبؾی زض فطایٙس تجسیُ زا٘وف اقوووووبضٜ

زا٘ف زض قطایظ ثحطا٘وی وو ٝتٛؾوظ ضأوبٖٚ 12

ٔی وٙس :اجتٕبفی وطزٖ (اظ زا٘ف ضٕٙی ث ٝزا٘ف

ٕٞىبضا٘ف (ٔ )2008غطح قس ث٘ ٝمف ٚ ٚیػٌوی

ضٕٙی) ،ثیط٘ٚیؾبظی (اظ زا٘ف ضٕٙی ثو ٝزا٘وف

ٞبی ٔسیطیت زا٘وف زض پبؾورٍٛیی ؾوبظٔبٖ ثوٝ

تهطیحی) ،تطویت (اظ زا٘ف تهطیحی ثو ٝزا٘وف

قطایظ ثحطا٘ی ٚاضغطاضی ٔحویظ پطزاذتو ٝا٘وس(

تهطیحی) ،زض٘ٚی ؾبظی (اظ زا٘ف تهوطیحی ثوٝ

زا٘ف فطز ،شاوطی،1389،نم.)60،71

زا٘ف ضٕٙی) اظ ایٗ عطیك ؾبظٔبٖ لوبزض ذٛاٞوس

ثوووطا ٚ ٖٚزٌٛٚیوووس ( )2000ز ٚضٚیىوووطز ضا زض

ثٛز ث ٝذّك  ٚتٛؾوق ٝزا٘وف جسیوس الوساْ وٙوس.

ذهٛل ٔسیطیت زا٘ف ٔقطفی وطزٜا٘وس ووٞ ٝوط

ٔسَٞبی ٔسیطیت زا٘ف زیوسٌبٜٞوبی ٔرتّفوی ضا

وساْ اظ ایٗ ضٚیىطزٞب تحوت توأثیط پوبضازایٓٞوبی

زضثووبضٜی فٙبنووط ٔفٟوؤٛی ٔووسیطیت زا٘ووف وووٝ

ذبل ذٛز ٞؿتٙس -1 :ضٚیىطز فطایٙس ٔساض .ایوٗ

ظیطؾبذتبض آٖ ضا قىُ ٔیزٙٞس ثیوبٖ ٔویوٙٙوس،اظ

ضٚیىطز فطو ذٛز ضا ثط ایٗ لطاض زاز ٜاؾوت ووٝ

جّٕ:ٝ

زا٘ف ٟ٘فت ٝزض ش ٗٞافوطاز ضا ٔوی توٛاٖ اظ عطیوك

ٔسَ ِیٙسظی ( )2002و ٝثب ثٟطٌ ٜیطی اظ ضٚیىوطز
وبضت أتیبظیٔ ،سَ اثطثركی ٔوسیطیت زا٘وف ضا
ثطٔجٙووبی تطویجووی اظ تئووٛضی ؽطفیووت ؾووبظٔب٘ی ٚ

10
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ٔهبحجٞٝبی ضؾٕی ،جّؿبت ضؾوٕی وسٌوصاضی،

ضا زض ذهووٛل اضتجووبط ثوویٗ ٔووسیطیت زا٘ووف ٚ

شذیووطٕ٘ ٜووٛزٕٞ ٚ ٜچٙوویٗ آٖ ضا ا٘تمووبَ زاز .ایووٗ

فط ًٙٞؾبظٔب٘ی زض أطیىب ا٘جوبْ زاز ٜاؾوت ووٝ

ضٚیىطز ،ضیك ٝزض جٙجف ٛٞـ ٔهٛٙفی زاضز-2.

یبفتٞٝبی پػٞٚف حبوی اظ اضتجبط ثؿیبض لٛی ثیٗ

ضٚیىطز فُٕ ٌطا .زض ایٗ ضٚیىطز ،افتمبز ثوط ایوٗ

17

ٔسیطیت زا٘ف  ٚفط ًٙٞؾبظٔب٘ی اؾت .وب٘وً
18

اؾت وٕ٘ ٝیقٛز ٕٝٞی زا٘ف ضا نطفبً ث ٝفٙوٛاٖ

 ٚپب٘ووسیب ( )2003زض ثطضؾووی پیكوویٔ ٝٙووسیطیت

ٔجٕٛفٝای اظ زازٜٞب زض ٘ؾط ٌطفت  ٚثط ایٗ ثبٚض

زا٘ف زض ؾبظٔبٖٞبی زِٚتی ،اؽٟبض زاقوتٝا٘وس ووٝ

اؾت وو ٝزا٘وف اظ عطیوك ضٚـٞوبی ذاللب٘وٚ ٝ

ایٗ ٔٛضٛؿ زض ٔٛضز ؾبظٔبٖٞبی زِٚتیٛ٘ ،پب ثٛزٜ

فی اِجساٝٞای و ٝافطاز اظ عطیك آٖ وبضٞبی ذٛز ضا

 ٚزض ٔطاحُ اثتسایی ٔیثبقسِ .صا ثبیس تٛجٚ ٝیػ-ٜ

ا٘جبْ ٔیزٙٞس ،ضقس ٔیوٙس (اثغحوی  ٚنوّٛاتی،

ای زض ٔٛضز آٖ نٛضت ثٍیطز  ٚثوٕٞ ٝویٗ زِیوُ

 1385ل.)101

آٖٞب فٙبنط ی ث ٝفٛٙاٖ فٙبنط پیكوٟٙبزی ثوطای

ضاِٚی )2000( 13زض پػٞٚكی ثوب فٙوٛاٖ «ثطضؾوی

چبضچٛة ٔسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖٞوبی زِٚتوی

ٔیعاٖ آٔبزٌی ٔؤؾؿبت آٔٛظـ فبِی ثطای اجطای

اضائ ٝوطزٜا٘سٞ .یجیبٖ ( )1384زض پػٞٚف ذوٛز

ٔسیطیت زا٘ف» ،لبثّیت اجطایی ٔفوبٞیٓ ٔوسیطیت

ث ٝثطضؾی ٔسیطیت زا٘ف زض ٘ؾبْ آٔوٛظـ فوبِی

زا٘ف ضا زض آٔٛظـ فبِی اٍّ٘ؿتبٖ ثطضؾوی ووطزٜ

ایطاٖ  ٚاضائٝی ٔوسِی ٔٙبؾوت ثوطای آٖ پطزاذتوٝ

اؾت .ث ٝایٗ ٘تیج ٝزؾت یبفت ؤ ٝسیطیت زا٘ف

اؾتٚ .ی ؾٔ ٝؤِفٝی انّی  ٚوّیوسی ضا ثوطای

ٔؤثط  ٚوبضآٔس ٘یبظٔٙس تغییطات ٟٔوٓ  ٚجوسی زض

ٔسیطیت زا٘وف زض آٔوٛظـ فوبِی ٔقطفوی ووطزٜ

فط ٚ ًٙٞاضظـٞب ،ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی  ٚؾیؿتٓٞبی

اؾت .حؿوٗ ظاز )1385( ٜزض پوػٞٚف ذوٛز ثوٝ

اضظقٍصاضی  ٚپبزاـزٞی اؾت .پػٞٚكی تٛؾوظ

ثطضؾی ظیطؾبذتٞبی ٔسیطیت زا٘وف زض زِٚوت

ٔحٕووس ذّیفووٚ ٚ 14ٝا٘یؿووب ِیوو ) 2003( 15ٛزض

جٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ پطزاذت ٝاؾوت وو ٝیبفتوٝ

زا٘كٍب ٜؾیتی  ٚ ًٙٞ ًٙٞثوٙٔ ٝؾوٛض قٙبؾوبیی

ٞووبی پووػٞٚف ٘كووبٖ زاز ووو ٝثوو ٝعووٛض وّووی

فٛأُ وّیسی زض ٔٛفمیت ٔوسیطیت زا٘وف ا٘جوبْ

ٚضقیتقٛأّعیطؾووووبذتی ٔووووسیطیت زا٘ووووف زض

قس  ٚیبفتٞٝبی پػٞٚف ثیبٍ٘ط آٖ ثٛز ٜاؾوت ووٝ

ٚظاضترب٘ٞٝب  ٚؾوبظٔبٖ ٔوسیطیت  ٚثط٘بٔوٝضیوعی

فٛأووُ ؾووبظٔب٘ی  ٚفطایٙووسٞبی ٔووسیطیت زا٘ووف

وكٛض ٔٙبؾت ٕ٘یثبقس .پػٞٚبٖ ( )1387پػٞٚكی

ثیكتطیٗ اثط ضا ثط ٔٛفمیوت ثط٘بٔوٞٝوبی ٔوسیطیت

تحت فٛٙاٖ "ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ فط ًٙٞؾوبظٔب٘ی

زا٘ف زاضا ٔیثبقٙسٚ .اٖ وط ) 2000( 16ٚپػٞٚكی

 ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘وف زض زا٘كوىسٔ ٜوسیطیت

13

. Rowley
. Mohamed Khalifa
15
. Vanessa Liu
16
. Von Krogh

زا٘كٍب ٜآظاز اؾوالٔی ٚاحوس تٟوطاٖ ٔطووعی" ضا

14

4

. Cong
. Pandya

17
18

بزرسی وضعیت سیزساخت های السم جهت استقزار مدیزیت دانش (مطالعه موردی دانشگاه دامغان)

ا٘جبْ زاز ٜاؾت٘ .تبیج تحمیك حوبوی اظ آٖ اؾوت

ٞوبی ؾووبظٔب٘ی ٔوٛضز تٛجوو ٝلوطاض ٌطفتوو ٝثبقووس.

و ٝثیٗ فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ثب اؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف

ثٙووبثطایٗ زض ّٞٚووٝی ا َٚثبیؿووتی ثوو ٝا٘قىووبؼ

زض ٞووط زٌ ٚووط ٜٚجبٔقوو ٝآٔووبضی ضاثغوو ٔ ٝجووت ٚ

ٔووسیطیت زا٘ووف (ثوو ٝفٙووٛاٖ ٔووسیطیت زاضایووی

ٔقٙووبزاضی ٚجووٛز زاضز .جٕكوویس٘ػاز ( )1387ثووٝ

ؾووبظٔب٘ی) زض اؾووتطاتػیٞووبی ثّٙسٔووست ؾووبظٔبٖ

تجییٗ  ٚؾوٙجف فٛأوُ ظٔیٙوٝای ثوطای اؾوتمطاض

تٛج ٝقٛز (حؿٗ ظاز 1387 ،ٜل-2 .)86ؾبذتبض

ٔسیطیت زا٘ف زض قطوت ضجوب پطزاذتو ٝاؾوت.
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ؾبظٔب٘یٚ :اً٘  ٚاحٕس (ٔ )2003قتمسثٛز٘س ووٝ

٘تووبیج ثیووبٍ٘ط ایووٗ ٔغّووت اؾووت وووٚ ٝضووقیت

ٔسیطیت ٔؤثط زا٘ف ٔؿتّعْ جطیبٖ زا٘ف اؾت ٘ٝ

ظیطؾبذت فٙبٚضی اعالفبت ٔغّوٛة ٚ ٚضوقیت

ا٘جبقت وطزٖ آٖ .عطح ؾبظٔب٘ی ثبیس جطیبٖ زا٘ف

ظیطؾبذتٞوبی فطٍٙٞوی  ٚؾوبذتبضی ٘وبٔغّٛة

ضا ضٚاٖ ؾبذت ٚ ٝاجبظ ٜزٞس و ٝزا٘ف تأثیط فٕیمی

اضظیبثی قس ٜاؾت .حؿویٙی ( )1386ثو ٝثطضؾوی

ثط فّٕىطز زاقت ٝثبقس .ضٚاثظ غیط ضؾٕی ٔٛجت

ٚضووقیت ظیطؾووبذتٞووبی ٔووسیطیت زا٘ووف زض

اضتمب قجىٞٝبی زاذّی  ٚذبضجی ٔٙبؾوت ثوطای

زا٘كووىس ٜفّوو ْٛتطثیتووی  ٚضٚاٖقٙبؾووی زا٘كووٍبٜ

تؿٟیُ جطیبٖ زا٘ف ٔیق٘ٛسٙٔ-3 .بثـ ا٘ؿب٘ی :زض

انفٟبٖ اظ زیسٌب ٜافضبی ٞیأت فّٕوی  ٚاضائوٝی

فهط زا٘ف ،اغّت ؾبظٔبٖٞوب زضن ووطزٜا٘وس ووٝ

ضاٞىبضٞووبیی ثووطای ثٟجووٛز آٖ پطزاذتوو ٝاؾووت،

ٔٛفمیت آٖٞب ٘ ٝث ٝزِیُ زاضاییٞبی فیعیىی قبٖ،

یبفتوٞٝووبی پوػٞٚف ٘كووبٖ ٔویزٞووس وو ٝاظ ٘ؾووط

ثّى ٝث ٝذبعط تجبضة ٟٔ ٚبضتٞوبی وبضوٙب٘كوبٖ

ظیطؾبذت ٞبی فٙی  ٚحطف ٝای ثطایٕسیطیت زا٘ف

ٔیثبقسٚ .اتؿ )2003( ٖٛثط ایٗ ثبٚض ثوٛز وو ٝاظ

زض زا٘كٍب ٜانفٟبٖ  ٓٞاؤ ٖٛٙكىّی ٚجٛز ٘ساضز

آٖجب وو ٝزاضایویٞوبی فىوطی ؾوبظٔبٖ زض زضٖٚ

ِٚی اظ ٘ؾطٔسیطیتی ٘ ٚیع اظ ٘ؾط فط ًٙٞؾوبظٔب٘ی

اشٞبٖ وبضوٙبٖ لطاض زاضزِ ،صا پطٚضا٘سٖ ایٗ اشٞوبٖ،

جٙٔ ٛبؾجی ٚجٛز ٘ساضز.

 ٚتطثیت ایٗ افىبض ثٙٔ ٝؾٛض تٛؾق ٚ ٝثؿظ زا٘ف،

زض ایٗ پػٞٚف  6فبُٔ ضا ثو ٝفٙوٛاٖ ظیطؾوبذت

 ٚتوووٛاٖ ذّوووك  ٚظایوووف ایوووسٜٞوووبی توووبظ ٜاظ

ثطای ٔسیطیت زا٘ف زض ٘ؾط ٌطفت ٝقسٜاؾوت ووٝ

ظیطؾبذتٞبی ٔ ٚ ٟٓاؾبؾی ٔوسیطیت زا٘وف زض

فجبضت ا٘س اظ :اؾوتطاتػیٞوبی ؾوبظٔب٘ی ،ؾوبذتبض

ؾبظٔبٖ ٔحؿٛة ٔیٌطزز-4 .فط ًٙٞؾوبظٔب٘ی:

ؾبظٔب٘یٙٔ ،بثـ ا٘ؿب٘ی ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،فٙوبٚضی

آٔبز ٜؾبظی فط ًٙٞیه ؾبظٔبٖ (افٓ اظ اضظـٞب

اعالفبت  ٚتأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت زا٘وف

 ٚضفتبضٞووب) ثووطای ٔووسیطیت زا٘ووف ٟٔووٓتووطیٗ ٚ

و ٝزض ازأ ٝث ٝقطح ٞط یه اظ فٛأُ ظیطؾوبذتی

ٔكىُ تطیٗ چبِف ٔیثبقسٔ .یعاٖ ٕٞىبضی افوطاز

پطزاذت ٝقس ٜاؾت-1 .اؾوتطاتػیٞوبی ؾوبظٔب٘ی:

ٟٔٓتطیٗ ٔكغّٝی ٔوسیطاٖ تّموی ٔویقوٛز .ظیوطا

پیكطفت ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت زا٘ف زض ؾوبظٔبٖٞوب
ظٔب٘ی ٔیتٛا٘س فیٙیت پیسا وٙس وو ٝزض اؾوتطاتػی-
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ٔٛفمیت ٔسیطیت زا٘ف ث ٝاٍ٘یع ،ٜتٕبیوُ  ٚتوٛاٖ

حبنُ اظ ایٗ پػٞٚف ٔوی تٛا٘وس ٔٛجوت ا٘جوبْ

افطاز ثطای ث ٝاقتطان ٌصاضی زا٘وف  ٚاؾوتفبز ٜاظ

ٔٛفمیتآٔیع ٔسیطیت زا٘ف  ٚثىبضٌیطی اثعاضٞبی

زا٘ف زیٍوطاٖ ٔتىوی اؾوت (حؿوٗ ظاز1387 ،ٜ

ٔسیطیت زا٘ف تٛؾظ زا٘كوٍب ٜقوٛز ٕٞ ٚچٙویٗ

ل-5 .)47فٙووبٚضی اعالفووبتٔ :تبوؿوویٛتیؽ ٚ

ٔغبِقوو ٝفٛأووُ ٔووؤثط ٔوویتٛا٘ووس یىاووبضچٍی ٚ

اضٌووبظاویؽٔ )2005(20قتمووس ثٛز٘ووس ووو ٝفٙووبٚضی

ٕٞىبضی  ٚتٛؾقٝی زا٘ف زضٖٚؾبظٔب٘ی ضا اضتموب

اعالفبت ،ث ٔ ٝبث ٝحٛظٜای ثطای ٔبِىیت ٔسیطیت

ثركٙس.

زا٘ف زض ذّك ،اظزیبز  ٚفطایٙسٞبی ٔسیطیت زا٘ف

رٍش ضٌاسی تحقیق

٘مف ثؿعایی زاضز .فٙبٚضیٞوبی ٘وٛیٗ ٔویتٛا٘ٙوس

ایٗ تحمیك ثِ ٝحبػ ٔجب٘ی اظ ٘ٛؿ تٛنیفی ثب

یىابضچٍی زا٘ف پطاوٙس ٜضا آؾبٖ وٙٙس  ٚث ٝا٘جبْ

ضٚیىطز ظٔی ٝٙیبثی  ٚتحّیُ زازٞ ٜب ث ٝضٚـ

ثیفتطیٗ افٕبَ زض وٛتبٜتطیٗ ظٔبٖ ثیب٘جبٔوس-6 .

ٕٞجؿتٍی پیطؾٔ ٖٛیثبقس ،ضٚـ پیٕبیكی یىی اظ

تأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔوٞٝوبی ٔوسیطیت زا٘وفٕٞ :وٝی

ضٚـ ٞبی ٌطزآٚضی  ٚتحّیُ زازٞ ٜبؾت ٞ ٚسف

ثط٘بٔٞٝب اظ جّٕٔ ٝسیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖٞب ثوٝ

پیٕبیف ،اؾتٙجبط فّٕی اظ عطیك ٔمبیؿ ٝزلیك

تأٔیٗ ٔبِی ٘یبظ زاض٘س .ثٙبثطایٗ ؾوبظٔبٖٞوب توأٔیٗ

ذهٛنیبت ٔرتّف ٔی ثبقس ،ایٗ تحمیك ثب تٛجٝ

ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت زا٘ف ضا ٘جبیس ثو ٝفٙوٛاٖ

ثٞ ٝسف آٖ ،اظ ٘ٛؿ وبضثطزی اؾت .ضٚـ ٌطزآٚضی

ٞعی ٝٙجبضی ثّى ٝث ٝفٛٙاٖ ٘ٛفی ؾوطٔبیٌٝوصاضی

اعالفبت اظ زٚعطیك وتبثرب٘ ٝای (ٔطاجق ٝث ٝوتت،

زضاظ ٔست  ٚثطٌكت پوصیط تّموی وٙٙوس .أوطٚظٜ

ٔجالت  ٚؾبیتٞبی ایٙتط٘تی ٔطتجظ ثب ٔٛضٛؿ) ٚ

زا٘ف ث ٝفٛٙاٖ ؾطٔبی ٝؾوبظٔب٘ی تّموی ٔویقوٛز.

تٛظیـ پطؾكٙبٔٔ ٝی ثبقس .جبٔق ٝآٔبضی ایٗ

ؾطٔبیٌٝصاضی ٞسفٕٙس زض ایٗ ظٔی ٝٙثؤ ٝوسیطیت

پػٞٚف وّیٔ ٝسیطاٖ  ٚوبضقٙبؾبٖ زا٘كٍب ٜزأغبٖ

ثٟیٝٙی ؾطٔبیٝی اضظقٕٙس ؾبظٔب٘ی ٔٙجط ذٛاٞوس

ٔیثبقس و ٝتقساز آٖٞب ٘ 150فط ٔیثبقس .پطؾكٙبٔٝ

قس (حؿٗظاز 1387 ،ٜل)86

ث ٝنٛضت تٕبْ قٕبضی ثیٗ وّی ٝافطاز تٛظیـ قسٜ

ث ٝعٛض وّی ٞسف اظ ایٗ پػٞٚف قٙبؾبیی ضاثغٝ

اؾت .پطؾكٙبٔ ٝعطاحی قس ٜتٛؾظ پػٞٚكٍط

ثیٗ ِٔٛفٞ ٝوبیی ٔب٘ٙوس اؾوتطاتػیٞوبی ؾوبظٔب٘ی،

نٛضت ٌطفت ٝاؾت .ایٗ پطؾكٙبٔ ٝقبُٔ ز ٚثرف

ؾووبذتبضٞبی ؾووبظٔب٘یٙٔ ،ووبثـ ا٘ؿووب٘ی ،فطٙٞووً

ٔیثبقس و ٝثرف ا َٚپطؾكٙبٔٔ ٝمسٔ ٝپطؾكٙبٔٚ ٝ

ؾبظٔب٘ی ،فٙبٚضی اعالفبت  ٚتأٔیٗ ٔوبِی ثط٘بٔو-ٝ

اعالفبت قرهی اؾت ،ثرف ز ْٚؾٛا ت انّی

ٞبی ٔسیطیت زا٘وف ٕٞ ٚچٙویٗ اِٛٚیوت ثٙوسی

زض ٘ؾط ٌطفت ٝقس ٜاؾت .ؾٙجف ضٚایی پطؾكٙبٔٝ

ٔؤِفٞ ٝوب زض زا٘كوٍب ٜزأغوبٖ ٔوی ثبقوس٘ .توبیج

اظ عطیك ثطضؾی ٔحتٛایی تٛؾظ اؾبتیس ٔٛضز تأییس
لطاض ٌطفت ٝاؾت ٕٞ.چٙیٗ ثطای پبیبیی پطؾكٙبٔٝ
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انالح پطؾكٙبٔ 0/8059 ٝزضنس ٔیثبقس  ٚثطای

حساو ط ثب ی  10ؾبَ  ٚحسالُ  5ؾبَ ثٛز٘س .اظ

ٞط یه اظ ؾبظٞ ٜبی انّی ٘یع آِفبی وط٘ٚجبخ ثٝ

٘ؾط تحهیالت او طاً ِیؿب٘ؽ و٘ 82 ٝفط  ٚحسالُ

تطتیت اؾتطاتػیٞبی ؾبظٔب٘ی  ،0/7921ؾبذتبضٞبی

زوتطی و٘ 14 ٝفط ثٛز٘س.

ؾبظٔب٘ی ٙٔ ،0/8333بثـ ا٘ؿب٘ی  ،0/8655فطًٙٞ

فزضیِ اٍل :بيیي اسيازاتضی ّيای سياسهاًی ٍ

ؾبظٔب٘ی  ،0/7911فٙبٚضی اعالفبت ٚ 0/8198
تأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی  0/7425زضنس ث ٝزؾت آٔسٜ

اساقزار هدیزیت داًص در داًطگاُ داهغاى رابطِ

اؾت .زض ٔطحّ ٝتحّیُ زازٞ ٜب ،اظ آٔبض تٛنیفی

هعٌی داری ٍجَد دارد.

٘ؾیط فطاٚا٘ی،زضنس فطاٚا٘ی زض لبِت ٕ٘ٛزاض ٚ

ثٙٔ ٝؾٛض آظٔ ٖٛفطضی ٝقٕبض ،1 ٜثطای ثطضؾی

جس َٚجٟت پطزاظـ اعالفبت اؾتفبز ٜقس ٜاؾت

اؾتطاتػی ٞبی ؾبظٔب٘ی  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف اظ

 ٚاظآظٔ ٖٛضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ٘ ٖٛیع جٟت

آظٔ ٖٛضطیت ٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقس .ضطیت

ٔحبؾج ٝقست یب ٔیعاٖ ضاثغٔ ٝقٙی زاضی ثیٗ ٔؤِفٝ

ٕٞجؿتٍی  0.711ثب ؾغح ٔقٙی زاضی  0.000وٝ

ٞب ثٟطٌ ٜطفت ٝقس ٜاؾت  ٚزازٞ ٜبی ثسؾت آٔس ٜاظ

وٕتط اظ  5زضنس ٔیثبقس فطضی ٝنفط ضز ٔی قٛز

پطؾكٙبٔ ، ٝتٛؾظ ٘طْ افعاض  spssپطزاظـ قسٜ

 ٚفطضی ٝذالف آٖ تأییس ٔی ٌطزز ٚ .ثبتٛج ٝثٝ

اؾت.

جسٔ 1 َٚیتٛاٖ ٘تیجٌ ٝطفت و ٝثیٗ اؾتطاتػیٟبی
ؾبظٔبٖ  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف ٕٞجؿتٍی ٚجٛز

تٛنیف یبفتٞ ٝب  ٚتحّیُ ٘تبیج آظٔ ٖٛفطضیٞ ٝب

زاضز.
٘ 86فطاظ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ٔغبِق ٝضا ٔطزاٖ ٘ 58 ٚفط ضا
ظ٘بٖ تكىیُ ٔی زاز٘س .اظ ٘ؾط ؾٗ حساو ط  31ؾبَ
 ٚحسالُ  45ؾبَ ثٛز٘س .ؾبثم ٝذسٔت ٕ٘ ٝ٘ٛآٔبضی
جس -1َٚضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛثیٗ «اؾتطاتػیٞبی ؾبظٔب٘ی ،ؾبذتبضٞبی ؾبظٔب٘یٙٔ ،بثـ ا٘ؿب٘ی ،فطًٙٞ
ؾبظٔب٘ی ،فٙبٚضی اعالفبت  ٚتأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞ ٝبی ٔسیطیت زا٘ف» « ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف»
متغیر

ضریب همبستگی

سطح معىی داری

پیرسًن
استراتژی های سازماوی

01711

01000

استقرار مدیریت

ساختار سازماوی

01573

01000

داوش

مىابع اوساوی

01621

01000

فرهىگ سازماوی

01221

01000

فىايری اطالعات

01271

01000

تأمیه مالی بروامههای مدیریت داوش

01295

01000
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فزضييیِ دٍم :بييیي سييا اار سيياسهاًی ٍ اسيياقزار

فزضیِ چْارم :بیي فزٌّگ ساسهاًی ٍ اساقزار

هدیزیت داًص در داًطگاُ داهغاى رابطِ هعٌی داری

هدیزیت داًص در داًطگاُ داهغاى رابطِ هعٌی داری

ٍجَد دارد.

ٍجَد دارد.

ثٙٔ ٝؾٛض آظٔ ٖٛفطضی ٝقٕبض ،2 ٜثطای ثطضؾی

جس َٚقٕبض٘ 4 ٜكبٖ زٙٞسٕٞ ٜجؿتٍی فطًٙٞ

ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف اظ

ؾبظٔب٘ی  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف اؾت .ثٝ

آظٔ ٖٛضطیت ٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقس.

ٔٙؾٛض ثطضؾی ضاثغ ٝاظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٖٛ

ضطیت ٕٞجؿتٍی  0/573ثب ؾغح ٔقٙی

اؾتفبز ٜقس ٜاؾت  .ضطیت ٕٞجؿتٍی  0/221ثب

زاضی0.000و ٝوٕتط اظ  5زضنس ٔیثبقس فطضیٝ

ؾغح ٔقٙی زاضی  0.000و ٝوٕتط اظ  5زضنس

نفط ضز ٔی قٛز  ٚفطضی ٝذالف آٖ تأییس ٔی

ٔیثبقس فطضی ٝنفط ضز ٔی قٛز  ٚفطضی ٝذالف

ٌطزز .ثٙبثطایٗ ثبتٛج ٝث ٝجس 2 َٚثیٗ ؾبذتبض

آٖ تأییس ٔی ٌطزز .ثٙبثطایٗ ثبتٛج ٝث ٝجس4 َٚ

ؾبظٔب٘ی  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف ٕٞجؿتٍی

ثیٗ فط ًٙٞؾبظٔب٘ی  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف

ٚجٛز زاضز.

ٕٞجؿتٍی ٚجٛز زاضز.

فزضیِ سَم :بیي هٌابع اًساًی ٍ اساقزار هدیزیت

فزضیِ پٌجن:بیي فٌاٍری اطالعات ٍ اساقزار

داًص در داًطگاُ داهغاى رابطِ هعٌی داری جَد

هدیزیت داًص در داًطگاُ داهغاى رابطِ هعٌی داری

دارد.

ٍجَد دارد.

جس َٚقٕبض٘ 3 ٜكبٖ زٙٞسٕٞ ٜجؿتٍی ٔٙبثـ

جس َٚقٕبض٘ 1 ٜكبٖ زٙٞسٕٞ ٜجؿتٍی فٙبٚضی

ا٘ؿب٘ی  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف اؾت .ثٙٔ ٝؾٛض

اعالفبت  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف اؾت .ثٝ

ثطضؾی ضاثغ ٝاظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٖٛ

ٔٙؾٛض ثطضؾی ضاثغ ٝاظ آظٕٔٞ ٖٛجؿتٍی پیطؾٖٛ

اؾتفبز ٜقس ٜاؾت  .ضطیت ٕٞجؿتٍی  0/621ثب

اؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ضطیت ٕٞجؿتٍی  0/271ثب

ؾغح ٔقٙی زاضی  0.000و ٝوٕتط اظ  5زضنس

ؾغح ٔقٙی زاضی  0.000و ٝوٕتط اظ  5زضنس

ٔیثبقس فطضی ٝنفط ضز ٔی قٛز  ٚفطضیٝ

ٔیثبقس فطضی ٝنفط ضز ٔی قٛز  ٚفطضی ٝذالف

ذالف آٖ تأییس ٔی ٌطزز .ثٙبثطایٗ ثبتٛج ٝثٝ

آٖ تأییس ٔی ٌطزز .ثٙبثطایٗ ثبتٛج ٝث ٝجس1َٚ

جس 3 َٚثیٗ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت

ثیٗ فٙبٚضی اعالفبت  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف

زا٘ف ٕٞجؿتٍی ٚجٛز زاضز1

ٕٞجؿتٍی ٚجٛز زاضز.
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فزضیِ ضطن  -بیي تأهیي هالی بزًاهِّای هدیزیت

آسهَى رگزسیَى چٌد هاغیزُ (رگزسیَى گام بِ گام)

داًص ٍ اساقزار هدیزیت داًص در داًطگاُ داهغاى

زض ایٙجب اظ تحّیُ ضٌطؾی ٖٛاؾتفبزٔ ٜیٕ٘بئیٓ وٝ

رابطِ هعٌی داری ٍجَد دارد.

ٞسف پیف ثیٙی تغییطات ٔتغیط ٚاثؿت ٝثب تٛجٝ

جس َٚقٕبض٘ 1 ٜكبٖ زٙٞسٕٞ ٜجؿتٍی تأٔیٗ

ث ٝتغییطات ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ اؾت .تحّیُ

ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت زا٘ف  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت

ضٌطؾی ،ٖٛتحّیّی جٟت وٕی وطزٖ اضتجبط یه

زا٘ف اؾت .ثٙٔ ٝؾٛض ثطضؾی ضاثغ ٝاظ آظٖٔٛ

ٔتغیط ٔالن  ٚیه یب چٙس ٔتغیط پیف ثیٙی وٙٙسٜ

ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقس ٜاؾت .ضطیت

ٔیثبقس .زض ایٗ پػٞٚف ٔتغیطٞبی پیف ثیٙی

ٕٞجؿتٍی 0/295

وٙٙس ٜاؾتطاتػیٞبی ؾبظٔب٘ی ،ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی،

ثب ؾغح ٔقٙی زاضی  0.000و ٝوٕتط اظ  5زضنس

ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ،فٙبٚضی اعالفبت

ٔیثبقس فطضی ٝنفط ضز ٔی قٛز  ٚفطضی ٝذالف

 ٚتأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت زا٘ف ٔ ٚتغیط

آٖ تأییس ٔی ٌطزز .ثٙبثطایٗ ثبتٛج ٝث ٝجس1 َٚ

ٔالن اؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف ٔیثبقس ،قىُ ٔسَ

ثیٗ تأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت زا٘ف ٚ

وّی ٔ ٚفطٚضبت آٖ فجبضتٙس اظ:

اؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف ٕٞجؿتٍی ٚجٛز زاضز.

Y  B0  B1 X1i  B2 X 2i  B3 X 3i  B4 X 4i  B5 X 5i  B6 X 6i
ضٌطؾیٌ ٖٛبْ ثٌ ٝبْ ضایجتطیٗ قیٛٔ ٜٛضز
اؾتفبز ٜزض ضٌطؾی ٖٛاؾت و ٝزض ایٗ پػٞٚف
٘یع اظ ایٗ ضٚـ اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.
جس - 2َٚآظٔ ٖٛضٌطؾی ٖٛچٙس ٔتغیطٌ ٜبْ ثٌ ٝبْ
ٔسَ

ضطایت اؾتب٘ساضز ٘كسٜ



ضطایت
اؾتب٘ساضز

ذغبی

ثتب

T



اؾتب٘ساضز
ثبثت

3/155

0/453

اؾتطاتػی ؾبظٔب٘ی

0/551

0/053

ثبثت

2/819

0/429

Sig 0

ذغبی
اؾتب٘ساضز

0/687

7/001

0/000

10/806

0/000

6/597

0/000
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اؾتطاتػی ؾبظٔب٘ی

0/410

0/060

0/511

7/203

0/000

ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی

0/200

0/045

0/325

4/550

0/000

ثبثت

2/359

0/431

5/497

0/000

اؾتطاتػی ؾبظٔب٘ی

0/333

0/060

0/416

5/701

0/000

ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی

0/177

0/045

0/288

4/178

0/000

ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی

0/171

0/049

0/237

3/582

0/000

ثبثت

2/431

0/428

5/708

0/000

اؾتطاتػی ؾبظٔب٘ی

0/323

0/060

0/403

5/577

0/000

ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی

0/206

0/046

0/335

4/644

0/000

ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی

0/209

0/052

0/293

4/114

0/000

تأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی

0/119

0/038

0/132

0/989

0/000

KM
ثبثت

2/642

0/521

5/786

0/000

اؾتطاتػی ؾبظٔب٘ی

0/311

0/079

0/425

5/581

0/000

ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی

0/211

0/059

0/353

4/701

0/000

ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی

0/215

0/076

0/237

4/741

0/000

تأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی

0/101

0/042

0/121

1/003

0/000

KM
فٙبٚضی اعالفبت

0/099

0/025

0/103

0/894

0/000

ثبثت

2/703

0/525

5/777

0/000

اؾتطاتػی ؾبظٔب٘ی

0/299

0/083

0/428

5/571

0/000

ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی

0/225

0/063

0/374

4/694

0/000

ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی

0/219

0/079

0/221

4/737

0/000

تأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی

0/103

0/051

0/117

0/999

0/000

KM
فٙبٚضی اعالفبت

0/087

0/033

0/099

0/852

0/000

0/068

0/052

0/076

0/692

0/000

فط ًٙٞؾبظٔب٘ی

هاغیز ٍابساِ :هدیزیت داًص

ث ٝتطتیت زض ٔطاحُ ا َٚتب قكٓ ٔتغیطٞبی
اؾتطاتػی ؾبظٔب٘یٙٔ ،بثـ ا٘ؿب٘ی ،ؾبذتبض
ؾبظٔب٘ی ،تأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت
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زا٘ف ،فٙبٚضی اعالفبت  ٚفط ًٙٞؾبظٔب٘ی

ایٗ ٘كبٖ زٙٞس ٜایٗ اؾت و ٝثیٗ تٕبٔی

اضبف ٝقسٜا٘س ،وٞ ٝط وساْ ث ٝتطتیت ثیكتطیٗ

ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثب ٔسیطیت زا٘ف (ٔتغیط

ٔیعاٖ ضطیت ٕٞجؿتٍی ضا ثب ٔسیطیت زا٘ف

تبثـ) ضاثغ ٝذغی ث ٝنٛضت ٔسَ ظیط ثطلطاض

زاضا ٞؿتٙس.

اؾت:

ثب تٛج ٝث ٝجسٔ َٚمبزیط ٞ sigبی ٔحبؾجٝ
قسٍٕٞ ٜی اظ ( )0/05وٛچهتط ٞؿتٙس ٚ
(ساختار سازمانی) ( + 0/219منابع انسانی) ( +0/225استراتژی سازمانی) = 2/703+ 0/299مدیریت دانش
(فرهنگ سازمانی) ( +0/068فناوری اطالعات)  +0/087تامین مالی برنامه های مدیریت دانش (+ )0/103

الصِ هدل
2
اعالفبت ٔطثٛط ث ٝضطیت تقییٗ ) ، ( R

ٕٞجؿتٍی چٙسٌب٘ ، (R) ٝضطیت تقییٗ تقسیُ
2
قس ، ( R ) ٜذغبی اؾتب٘ساضز ثطآٚضز)SE(21

زض ذالنٔ ٝسَ آٔس ٜاؾت .زض ایٗ پػٞٚف
چٔ 6 ٖٛتغیط ٔؿتمُ (اؾتطاتػیٞبی ؾبظٔب٘ی،
ؾبذتبض ؾبظٔب٘یٙٔ ،بثـ ا٘ؿب٘ی ،تأٔیٗ ٔبِی
ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت زا٘ف ،فٙبٚضی اعالفبت ٚ
2
فط ًٙٞؾبظٔب٘ی) زاضیٓ R ،اظ فطٔ َٛظیط

ثسؾت ٔیآیس:
(Yi  Yˆi ) 2
n7
 1
(Yi  Y ) 2
n 1

R2

21

. Std. Error of the Estimate
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ٔیآیس:

زض ایٗ پػٞٚف چٔ 6 ٖٛتغیط ٔؿتمُ ٚجٛز
زاضز ،ذغبی ٔقیبض ثطآٚضز اظ فطٔ َٛظیط ثسؾت

(Y  Yˆ ) 2
Se 
n7
2
2
ٔمبزیط ٔطثٛط ث R ٚ R ، R ٝزض حوبِتی

ٔیثبقس ٕٞ ٚچٙیٗ ذغبی ٔقیبض ثطآٚضز  SEزض
حبِت ٔسَ وبُٔ زض ایٗ پػٞٚف فجبضتؿت اظ:

ؤ ٝسَ وبُٔ ثسؾت آٔس ٜاؾت ث ٝنٛضت ظیط

جسٔ -3َٚمبزیط ٔ ٚ R 2 ٚ R 2 ٚ Rمساض ذغبی ٔقیبض ثطآٚضز ) (SE
شاخص

R

R2

R2

SE

مقدار

0/287

0/166

0/108

0/47885

جسٔ -4َٚحبؾج ٝضطیت ت قییٗ ،ضطیت ٕٞجؿتٍی چٙسٌب٘ ،ٝضطیت تقییٗ تقسیُ قس ٚ ٜذغبی ٔقیبض ثطآٚضز
ٔسَ

ٕٞجؿتٍی چٙسٌب٘ٝ

ضطیت تقییٗ

ضطیت تقییٗ تقسیُ قسٜ

ذغبی ٔقیبض ثطآٚضز

1

(0/638)a

0/407

0/405

0/64991

2

(0/661)b

0/436

0/433

0/61835

3

(0/696.)c

0/484

0/481

0/59901

4

(0/724)d

0/524

0/520

0/57161

5

(0/755)e

0/570

0/567

0/55023

6

(0/782)f

0/611

0/608

0/52884

( )aپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی
()bپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی ،هٌابع اًساًی
()cپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی ،هٌابع اًساًی ،سا اار ساسهاًی
()dپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی ،هٌابع اًساًی ،سا اار ساسهاًی ،تأهیي هالی بزًاهِّایKM
()eپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی ،هٌابع اًساًی ،سا اار ساسهاًی ،تأهیي هالی بزًاهِّای ، KMفٌاٍری اطالعات
()fپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی ،هٌابع اًساًی ،سا اار ساسهاًی ،تأهیي هالی بزًاهِّای ، KMفٌاٍری اطالعات ،فزٌّگ ساسهاًی

ثب تٛج ٝث ٝجوس َٚثوب ضوطیت تقیویٗ 0/611

ضا ح َٛضٌطؾی٘ ٖٛكبٖ ٔیزٞوس ثوب تٛجو ٝثوٝ

ٔیثبقس یقٙی  61/1زضنس اظ تغییطات زض ٔتغیط

جس َٚثب ثطاثط ثب ٔ 0/52884یثبقس.

ٚاثؿت ٝثٚ ٝؾیّ ٝضٌطؾی ٖٛتٛضیح زازٔ ٜیقٛز.

تجشیِ ٍ تحلیل ٍاریاًس یکطزفِANOVA

ذغبی ٔقیبض ثطآٚضز ؤ ٝیعاٖ پطاوٙسٌی زازٜٞوب

زض ایٙجب ثطای ثطضؾی آِفب  ٚثتوبی چٙوس ٔتغیوطٜ
ایٗ تحمیك یقٙی ضطایت ٔقبزِ ٝذظ ضٌطؾویٖٛ
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(آظٔٔ ٖٛیعاٖ ٕٞجؿتٍی ثیٗ ٔتغیطٞوب) اظ آ٘وبِیع

ثٛزٖ ضطایت ضٌطؾی ٚ ٖٛضطیت تقییٗٔ ،طزٚز

ٚاضیب٘ؽ یب جس ANOVA َٚاؾتفبز ٜقس.

اؾت .ث ٝفجبضتی قبیؿتٍی ٙٔ ٚبؾت ثٛزٖ ٔسَ

جس َٚتجعی ٚ ٝتحّیُ ٚاضیوب٘ؽ چٙوس فطضویٝ

ثىبض ٌطفت ٝقس ٜت جیت قس ٜاؾت.

نفط ٔقبزَ ضا آظٔ ٖٛوطز ٜاؾت .ایٗ وو ٝتٕوبْ

ثب تٛج ٝث ٝجس َٚآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ ٔكبٞسٔ ٜوی-

ضطایت ضٌطؾی ٖٛزض جبٔق ٝثطاثط نوفط اؾوت،

ٌطزز وو ٝزض ٕٞؤ ٝوسَٞوب ضاثغو ٝذغوی ثویٗ

ایٗ و ٝضاثغ ٝذغوی ثویٗ ٔتغیطٞوبی ٔؿوتمُ ٚ

ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ٔٚتغیوط ٚاثؿوتٚ ٝجوٛز زاضز.

ٔتغیط تبثـ ٚجٛز ٘ساضز  ٚایٗ ؤ ٝمساض ضوطیت

ضووطیت تقیوویٗ غیووط نووفط اؾووت ،ضووطایت

تقییٗ چٙسٌب٘ ٝثطاثط نوفط اؾوت .آظٔو ٖٛایوٗ

ضٌطؾیٔ ٖٛقوبزَ نوفط ٘یؿوت ٞ ٚوط ٔ 6تغیوط

فطضی ٝو ٝثب ٘ Fكبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ثوط اؾوبؼ

ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ،اؾتطاتػیٞبی ؾبظٔب٘ی ،تأٔیٗ

٘ؿجت ثویٗ ٔطثوـ ٔیوبٍ٘یٗ ضٌطؾویٔ ٚ ٖٛطثوـ

ٔووبِی ثط٘بٔووٞٝووبی ٔووسیطیت زا٘ووف ،فٙووبٚضی

ٔیبٍ٘یٗ ثبلی ٔب٘س ٜاؾت .ثب تٛجو ٝثو ٝایوٗ ووٝ

اعالفبت ،فط ًٙٞؾبظٔب٘ی ٙٔ ٚبثـ ا٘ؿوب٘ی چوٝ

ٔمساض  sigث ٝزؾت آٔس ٜوٕتط اظ 0/01 ٚ 0/05

ث ٝنٛضت ته ته  ٚچ ٝث ٝنٛضت ٕٞوطا ٜثوب

ٔی ثبقس ثوب اعٕیٙوبٖ ٔ 0/99ویتوٛا٘یٓ ثٍوٛییٓ

 ٓٞثب ٔتغیط ٔسیطیت زا٘ف زاضای ضاثغو ٝذغوی

فطضیٞٝبی نفط ٔجٙوی ثوط فوسْ ٚجوٛز ضاثغوٝ

ٞؿتٙس.

ذغی ثیٗ ٔتغیط تبثـ ٔ ٚتغیطٞبی ٔؿتمُ  ٚنفط
جس -5َٚتجعی ٚ ٝتحّیُ ٚاضیب٘ؽ
هدل

هجوَع هجذٍرّا

درجِ آسادی

هیاًگیي هجذٍرات

F

Sig .

رگزسیَى

57/162

1

57/162

131/406

(0/000)a

باقیواًدُ

64/411

148

0/435

كل

121/573

149

رگزسیَى

65/698

2

32/849

باقیواًدُ

55/875

147

0/380

كل

121/573

149

رگزسیَى

71/499

3

23/833

باقیواًدُ

50/074

146

0/342

كل

121/573

149

رگزسیَى

75/322

4

18/830

باقیواًدُ

46/251

145

0/318

86/444

69/687

59/213

(0/000)b

(0/000)c

(0/000)d
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كل

121/573

149

رگزسیَى

78/299

5

15/659

باقیواًدُ

43/274

144

0/300

كل

121/573

149

رگزسیَى

80/301

6

13/383

باقیواًدُ

41/272

143

0/288

كل

121/573

149

52/196

46/468

(e)0/000

(f)0/000

( )aپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی
()bپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی ،هٌابع اًساًی
()cپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی ،هٌابع اًساًی ،سا اار ساسهاًی
()dپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی ،هٌابع اًساًی ،سا اار ساسهاًی ،تأهیي هالی بزًاهِّایKM
()eپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی ،هٌابع اًساًی ،سا اار ساسهاًی ،تأهیي هالی بزًاهِّای ، KMفٌاٍری اطالعات
()fپیص بیٌی كٌٌدُ( :ثابت) ،اسازاتضیّای ساسهاًی ،هٌابع اًساًی ،سا اار ساسهاًی ،تأهیي هالی بزًاهِّای ، KMفٌاٍری اطالعات ،فزٌّگ ساسهاًی

ًایجِ گیزی ،بحث ٍ پیطٌْادات

ثطای فٙبٚضی اعالفبت  ٚاضتجبعوبت ٔ ٚوسیطیت

ٕٞووبٖ عووٛض ووو ٝاظ فطضووی ٝا٘ ٚ َٚتووبیج آٖ

زا٘ف زض جبٔقٝی ٔٛضز پػٞٚف ضاثغوٚ ٝجوٛز

ٔكورم ٌطزیوس ٜاؾوت ،ثویٗ اؾوتطاتػیٞوبی

٘ساضز.

ؾبظٔبٖ  ٚاؾوتمطاض ٔوسیطیت زا٘وف ٕٞجؿوتٍی

ثووٙٔ ٝؾووٛض آظٔوو ٖٛفطضووی ٝز ،ْٚاظ آظٔووٖٛ

ٚجٛز زاضز .ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛایوٗ زٚ

ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقسٜاؾت وو٘ ٝتوبیج

ٔتغییط 71زضنس ٔوی ثبقوس .زا٘وف ٔ ٚوسیطیت

تحمیووك حووبوی اظ آٖ اؾووت ووو ٝثوویٗ ؾووبذتبض

زا٘ف ٘مف وّیسی زض ؾوبظٔبٖ ایفوب ٔویوٙوس ٚ

ؾبظٔب٘ی  ٚاؾتمطاض ٔوسیطیت زا٘وف ٕٞجؿوتٍی

اضتجووبط جسا٘كووس٘ی ثووب ٔووسیطیت ضاٞجووطزی ٚ

ٚجٛز زاضز .ضطیت ٕٞجؿتٍی ایٗ زٔ ٚتغییط 57

ضاٞجطزٞبی ؾبظٔب٘ی ثطلوطاض ٔویوٙوس .ثٙوبثطایٗ،

زضنس ٔی ثبقس .ؾبذتبضٞبی ؾوٙتی اظ تكوطیح

تسٚیٗ ضاٞجطز ؾبظٔب٘ی ثبیس ثب تٛج ٝث ٝؾطٔبی-ٝ

وبُٔ ؾبذتبض ؾبظٔبٖٞبی زا٘ف ٔحٛض ٘بتٛا٘ٙوس

ٞبی فىطی  ٚزا٘ف ؾبظٔب٘ی نٛضت ٌیوطز توب

ظیطا ؾبذتبض  ٚضٚاثظ غیط ضؾٕی ٘مف ٕٟٔی زض

ٔعیووت ضلووبثتی پبیووساض ثووٚ ٝجووٛز آٚضز٘ .تووبیج

ایٗ ؾبظٔبٖٞب زاض٘س٘ .تبیج ثسؾت آٔس ٜثب یبفتوٝ

ثسؾت آٔس ٜثب یبفتوٞ ٝوبی حؿوٗ ظاز)1385( ٜ

ٞبی ضاِٚی (ٕٞ )2000رٛا٘ی زاضز .ث ٝفجوبضت

ٕٞرٛا٘ی ٘ساضز .ث ٝفجبضت زیٍط ٘تبیج پوػٞٚف

زیٍط ٘تبیج پػٞٚف ٚی ٘كبٖ زاز وؤ ٝوسیطیت

ٚی ٘كبٖ زاز و ٝثیٗ اِٛٚیت ٔسیطیت زا٘ف زض

زا٘ف ٔؤثط  ٚوبضآٔس ٘یبظٔٙوس تغییوطات ٟٔوٓ ٚ

اؾتطاتػی ؾوبظٔب٘ی  ٚثٛزجو ٝاذتهوبل یبفتوٝ

جسی زض فط ٚ ًٙٞاضظـٞب ،ؾبذتبض ؾوبظٔب٘ی
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 ٚؾیؿتٓٞبی اضظقٍصاضی  ٚپبزاـزٞی اؾوت.

ثووٙٔ ٝؾووٛض آظٔوو ٖٛفطضووی ٝچٟووبضْ ،اظ آظٔووٖٛ

ٕٞچٙیٗ ٘تبیج ثسؾت آٔس ٜثب یبفتٞ ٝبی جٕكیس

ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقسٜاؾت وو٘ ٝتوبیج

٘ػاز (ٕٞ )1387رٛا٘ی زاضز .ثو ٝفجوبضت زیٍوط

تحمیووك حووبوی اظ آٖ اؾووت ووو ٝثوویٗ فطٙٞووً

٘تووبیج پووػٞٚف ٚی ٘كووبٖ زاز ووو ٝظیطؾووبذت

ؾبظٔب٘ی  ٚاؾتمطاض ٔوسیطیت زا٘وف ٕٞجؿوتٍی

ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی اظ ثیكتطیٗ ٔغّٛثیت ثطذٛضزاض

ٚجٛز زاضز.ضطیت ٕٞجؿتٍی ایٗ زٔ ٚتغییط 22

ٔیثبقسٕٞ .بٖ عٛض و ٝاظ فطضی ٝؾ٘ ٚ ْٛتوبیج

زضنووس ٔوویثبقووس.فط ًٙٞثوو ٝفٙووٛاٖ یىووی اظ

آٖ ٔكرم ٌطزیس ٜاؾت  ،ثیٗ ٔٙبثـ ا٘ؿوب٘ی ٚ

ظیطؾبذتٞبی ؾبظٔب٘ی زا٘ف (ؾویٛاٖ)2000 ،

اؾووتمطاض ٔووسیطیت زا٘ووف ٕٞجؿووتٍی ٚجووٛز

زاضای چٙبٖ إٞیتی اؾت و ٝزا٘كٕٙساٖ ثؿیبضی

زاضز.ضطیت ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛایٗ زٔ ٚتغییط62

ٔب٘ٙس زا٘ٚاٛضت ،پطٚؾبن ،تطٚؾّط ،فٙیوطاٖ ... ٚ

زضنس ٔی ثبقس .اغّت ؾبظٔبٖٞب زضن وطزٜا٘وس

اظ آٖ ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ فٛأُ حیوبتی ٔٛفمیوت

وووٛٔ ٝفمیووت آٖٞووب ٘وو ٝثوو ٝزِیووُ زاضایوویٞووبی

ٔسیطیت زا٘ف یبز ووطزٜا٘وس (آ ظٔوی.)2003 ،

فیعیىیقبٖ ،ثّى ٝث ٝذبعط تجوبضة ٟٔ ٚوبضت-

٘تووبیج ثسؾووت آٔووس ٜثووب یبفتووٞ ٝووبی ٚاٖ وووطٚ

ٞبی وبضوٙب٘كبٖ ٔویثبقوس .ؾوبظٔبٖٞوب ٔتٛجوٝ

( ،)2000وب٘ووً  ٚپب٘ووسیب ( ،)2003حؿووٗ ظازٜ

قسٜا٘س و ٝزا٘ف آٖٞب زض ٔٛضز ٘حوٜٛی ا٘جوبْ

( ٚ )1385پػٞٚبٖ ( ٓٞ )1387ذوٛا٘ی زاضز ثوٝ

زازٖ أٛض ث ٝفٛٙاٖ یه زاضایی ٔ ٟٓلّٕساز ٔی-

فجبضت زیٍط ٘تبیج پػٞٚف ٞبی فٛق ٘كوبٖ زاز

قووٛز ووو ٝثبیؿووتی ٕٞب٘ٙووس ؾووبیط زاضایوویٞووبی

و ٝاضتجبط ثؿیبض لوٛی ثویٗ ٔوسیطیت زا٘وف ٚ

اضظقٕٙس ؾبظٔبٖ ،ایوٗ زاضایوی (زا٘وف) ضا ٘یوع

فط ًٙٞؾبظٔب٘ی اؾت.

ٔسیطیت ٕ٘ٛز٘ .تبیج ثسؾت آٔس ٜثب یبفتوٞ ٝوبی

 ٕٞوبٖ عووٛض ووو ٝاظ فطضووی ٝپووٙجٓ ٘ ٚتووبیج آٖ

حؿٗ ظاز ٓٞ )1385( ٜذٛا٘ی زاضز ثو ٝفجوبضت

ٔكرم ٌطزیس ٜاؾت ،ثیٗ فٙبٚضی اعالفبت ٚ

زیٍط ٘تبیج پػٞٚف ٞبی فٛق ٘كبٖ زاز و ٝثویٗ

اؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف ٕٞجؿوتٍی ٚجوٛز زاضز.

ؾووغح تحهوویالت وبضوٙووبٖ  ٚؾووغح ٔووسیطیت

ضطیت ٕٞجؿوتٍی پیطؾو ٖٛایوٗ زٔ ٚتغییوط27

زا٘ف زض جبٔقٝیٕوٛضز پوػٞٚف ضاثغوٚ ٝجوٛز

زضنس ٔی ثبقس .ثوطای پیوبز ٜؾوبظی ٔوسیطیت

زاضزٕٞ .چٙیٗ یبفتٞ ٝبی وبً٘  ٚپب٘سیب ()2003

زا٘ف اثعاضٞب  ٚتىٙیهٞبی ٔرتّفی ٚجٛز زاضز

٘كبٖ زاز و ٝزا٘وف یوه ٔٛضوٛؿ اجتٕوبفی ٚ

و ٝتٛؾظ فٙبٚضی اعالفبت پكتیجب٘ی ٔویقوٛز.

ا٘ؿب٘ی اؾت  ٚثب ذطٙٔ ٚبثـ ا٘ؿوب٘ی تحهویُ

ٔسیطیت زا٘ف اظ تىِٛٛٙغی اعالفبت ثٙٔ ٝعِ-ٝ

وطز ٚ ٜحطفٝای اظ ؾبظٔبٖٞوبی زِٚتوی ،فٕوالً

ی یه اثعاض ٘یطٙٔٚس زض جٟت ثٟجٛز فطایٙسٞبی

ثركی اظ زا٘ف وو ٝؾوبَٞوب ثوطای آٖ ؾوطٔبیٝ

ذٛز اؾتفبزٔ ٜیوٙس٘ .تبیج ثسؾت آٔس ٜثب یبفتٝ

ٌصاضی وطزٜا٘س ،اظ ؾیؿتٓ ذبض ٔیقٛز.

ٞبی وبً٘  ٚپب٘وسیب (ٔ ،)2003حٕوس ذّیفوٚ ٝ
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ٚا٘یؿب ِی ٓٞ )2003(ٛذوٛا٘ی زاضز ثو ٝفجوبضت

ٞبی ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ی  ٚؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ٕٞجؿتٍی

زیٍط ٘تبیج پوػٞٚف ٞوبی فوٛق ٘كوبٖ زاز ووٝ

لووٛی ٚجووٛز زاضزٔ .ؤِفووٞٝووبی تووأٔیٗ ٔووبِی ٚ

ضاثغووو ٝثووویٗ تىِٛٙوووٛغی اعالفوووبت (ٚ)IT

فٙبٚضی اعالفبت ٕٞجؿتٍی ضقیفی ثب اؾوتمطاض

فطایٙسٞبی ٔوسیطیت زا٘وف ضاثغؤ ٝقٙوی زاض ٚ

ٔسیطیت زا٘ف زض جبٔقٛٔ ٝضز ٔغبِق ٝزاقتٙسٚ .

ٔؿتمیٕی ٚجٛز زاضز.

وٕتطیٗ ٕٞجؿتٍی ٔطثٛط ثؤ ٝؤِفوٝی فطٙٞوً

ثووٙٔ ٝؾووٛض آظٔوو ٖٛفطضووی ٝقكووٓ ،اظ آظٔووٖٛ

ؾبظٔب٘ی ٔیثبقس.

ٕٞجؿتٍی پیطؾ ٖٛاؾتفبز ٜقسٜاؾت وو٘ ٝتوبیج

زض ایٗ پػٞٚف ٞسف اظ تحّیُ ضٌطؾی ٖٛپیف

تحمیك حبوی اظ آٖ اؾت و ٝثویٗ توأٔیٗ ٔوبِی

ثیٙی تغییطات ٔتغیط ٚاثؿوت( ٝاؾوتمطاض ٔوسیطیت

ثط٘بٔٞٝبی ٔسیطیت زا٘وف  ٚاؾوتمطاض ٔوسیطیت

زا٘ف) ثب تٛج ٝث ٝتغییوطات ٔتغیطٞوبی ٔؿوتمُ

زا٘ف ٕٞجؿتٍی ٚجٛز زاضز .ضطیت ٕٞجؿتٍی

(فٛأُ ظیطؾوبذتی) ٔویثبقوس .ثوطای ٔحبؾوجٝ

ایٗ زٔ ٚتغییط  29زضنس ٔی ثبقس.

ٔقبزِ ٝضٌطؾی ٖٛاظ ضٚـ ٌبْ ثوٌ ٝوبْ اؾوتفبزٜ

ث ٝعٛض وّی ،ثط اؾبؼ آ٘چٌ ٝفت ٝقوس ٔؤِفوٝی

وطزیٓ٘ .تیج ٝایٗ آظٔ ٖٛحبوی اظ آٖ اؾوت ووٝ

اؾتطاتػیٞبی ؾبظٔب٘ی ثیكتطیٗ ٕٞجؿتٍی ضا ثب

ثیٗ تٕبٔی ٔتغیطٞبی ٔؿتمُ ثب اؾتمطاض ٔسیطیت

اؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف زض زا٘كٍب ٜزأغوبٖ زاضا

زا٘ف (ٔتغیط تبثـ) ضاثغ ٝذغی ث ٝنٛضت ٔوسَ

ٔیثبقس ٚ .ثیٗ اؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف ٔ ٚؤِف-ٝ

نفحٝی ثقس ٚجٛز زاضز.

(ساختار سازمانی) ( + 0/219منابع انسانی) ( +0/225استراتژی سازمانی) = 2/703+ 0/299مدیریت دانش
(فرهنگ سازمانی) ( +0/068فناوری اطالعات)  +0/087تامین مالی برنامه های مدیریت دانش (+ )0/103

جٟت تأییس ٔٙبؾت ثٛزٖ ٔسَ ذغی اظ ضوطیت

تٛج ٝث ٝجس َٚآ٘بِیع ٚاضیب٘ؽ (جسٔ )5َٚوی-

تقیوویٗ (  ) Rاؾووتفبزٌ ٜطزیووسٔ .مووساض فووسزی

تٛاٖ ٌفت زض ٕٝٞی ٔسَٞب ضاثغو ٝذغوی ثویٗ

ٔحبؾج ٝقس ٜثطای ضوطیت تقیویٗ ٔ 0/657وی-

ٔتغیطٞووبی ٔؿووتمُ ٚ ٚاثؿووتٚ ٝجووٛز زاضز .ثووٝ

ثبقس .یقٙی  65/7زضنوس اظ تغییوطات زض ٔتغیوط

فجبضت زیٍط ٔٙبؾت ثٛزٖ ٔسَ ثىبض ٌطفت ٝقسٜ

ٚاثؿت ٝثٚ ٝؾیّٝی ضٌطؾی ٖٛتٛضیح زازٔ ٜوی-

ٔٛضز تأییس لطاض ٌطفت.

2

قٛز .ؾاؽ ثطای ؾٙجف ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی ثویٗ
ٔتغیطٞب اظ آ٘وبِیع ٚاضیوب٘ؽ اؾوتفبز ٜووطزیٓ .ثوب
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زٞس و ٝاؾتطاتػیٞبی ؾبظٔب٘ی ثیكوتطیٗ ٔیوعاٖ

و ٝؾبظٔبٖ زض ایٗ ثقس ٞوٓ اظ ٚضوقیت ذوٛثی

ٕٞجؿتٍی ضا ثب اؾتمطاض ٔوسیطیت زا٘وف زاقوتٝ

ثطذٛضزاض اؾت .ثب تٛج ٝثٙٔ ٝبؾوت ثوٛزٖ ایوٗ

اؾت .ثٙبثطایٗ ٔیتوٛاٖ ٌفوت اؾوتطاتػیٞوبی

ٚضقیت پیكٟٙبز ٔویقوٛز ثوط أوط آٔوٛظـ ٚ

ؾبظٔب٘ی زض زا٘كٍب ٜزأغبٖ ثوطای پیوبز ٜؾوبظی

یبزٌیطی وبضوٙبٖ زلت ٘ؾط ثیكتطی ث ٝفُٕ آیس.

ٔسیطیت زا٘ف زض ٚضقیت ٔغّٛثی لطاض زاضز .ثب

ثووطای فقبِیووتٞووبی ٔووسیطیت زا٘ووف افووطازی

تٛج ٝثٙٔ ٝبؾت ثٛزٖ ایٗ ٚضقیت پیكٟٙبز ٔی-

ٔكرم ٌطز٘سٔ .سیطاٖ وبضوٙبٖ ضا ث ٝفقبِیوت-

قٛز ٕٞچٙبٖ زا٘كٍب ٜث ٝزا٘ف ث ٝفٛٙاٖ یىی اظ

ٞبی ٌطٞٚی ٔ ٚكوبضوت فقوبَ زض ایوٗ ٌ٘ٛوٝ

ؾطٔبیٞٝبی ضاٞجطزی  ٚثب اضظـ ثطای ذٛز ٍ٘بٜ

فقبِیتٞب فاللٙٔ ٝس وٙٙسٕٞ .چٙیٗ ثوط اؾوبؼ

وٙس  ٚثٙٔ ٝؾٛض اؾتفبز ٜثٟیٙو ٝاظ ٔٙوبثـ فىوطی

یبفتٞٝبی ایٗ پػٞٚف ،فبُٔ فطٙٞوً ؾوبظٔب٘ی

ؾبظٔبٖ ،ثط٘بٔٞٝوبی ٌ٘ٛوبٌٔ ٚ ٖٛتٙوٛفی ضا زض

وٕتطیٗ ٔیعاٖ ٕٞجؿتٍی ضا ثب اؾتمطاض ٔوسیطیت

ؾبظٔبٖ پیبزٕ٘ ٜبیسٕٞ .چٙویٗ ٘توبیج حبنوُ اظ

زا٘ف زاقوت ٝاؾوت .ثٙوبثطایٗ ٔویتوٛاٖ ٌفوت

فطضی ٝز ْٚثیبٍ٘ط ٚجٛز ضاثغ٘ ٝؿجتبً لوٛی ثویٗ

فط ًٙٞؾبظٔب٘ی زض زا٘كٍب ٜزأغبٖ ثطای پیوبزٜ

ؾووبذتبض ؾووبظٔب٘ی  ٚاؾووتمطاض ٔووسیطیت زا٘ووف

ؾبظی ٔوسیطیت زا٘وف زض ٚضوقیت ٘وبٔغّٛثی

اؾت .ثب تٛج ٝث ٝایٙى ٝزض ایٗ حبِت ؾبظٔبٖ زض

لطاض زاضز .پیكٟٙبز ٔیقٛز فقبِیتٞبی ٌطٞٚوی

ٚضووقیت ٘ؿووجتبً ٔغّووٛثی لووطاض زاضز ،تٛنوویٝ

زض زا٘كٍبٛٔ ٜضز حٕبیت لطاض ٌیط٘وس .ؾیؿوتٓ-

ٔی قٛز زا٘كٍب ٜضٚاثظ غیط ضؾٕی ضا ٌؿوتطـ

ٞبی پبزاـ  ٚاضظقویبثی فّٕىوطز وبضوٙوبٖ ثوط

زٞس .ثٙٔ ٝؾٛض ایجبز ضٚاثوظ ٔجتٙوی ثوط افتٕوبز

ٔیعاٖ ٔكبضوت زض تِٛیس زا٘وف ٔجتٙوی ٌطز٘وس.

ٔطظٞبی ؾبظٔب٘ی وٕط٘وً قو٘ٛس  ٚؾوبذتبضی

ٔسیطاٖ ؾقی وٙٙس ثطای وبضوٙبٖ اٍ٘یوع ٜظْ زض

ٔؿغح (غیط ؾّؿّٔ ٝطاتجوی ٙٔ ٚقغوف) ایجوبز

جٟت وؿت زا٘ف ضا فوطا ٓٞآٚض٘وسٕٞ .چٙویٗ

قٛز .اظ آ٘جبیی و ٝذّك زا٘ف ٘یبظٔٙس ا٘قغوبف

ٔسیطاٖ زا٘كٍب ٜزض ثطذٛضز ثب ایسٜٞوبی جسیوس

پصیطی  ٚتأویس وٕتط ثط ٔموطضات ووبضی اؾوت

وبضوٙوبٖ ا٘قغووبف پووصیط ثبقووٙس .ضٚحیوو ٔ ٝجووت

پیكٟٙبز ٔیقٛز ٔیعاٖ لٛا٘یٗ ٔ ٚمطضات ضؾوٕی

ا٘سیكی  ٚزاقتٗ افتٕوبز ثو ٝزیٍوطاٖ زض افوطاز

٘بؽط ثط تهٕیٕبت  ٚضٚاثظ وبضی ووبٞف پیوسا

ایجبز ٌطزز ٚ .ایٙىو ٝایوٗ ثوبٚض ضا وو« ٝتٛظیوـ

وٙٙسٕٞ .چٙیٗ ٔىبٖٞبیی ثطای ٌفتٍو ٚ ٛتجوبزَ

زا٘ف  ٓٞلسضت اؾت» زض ؾبظٔبٖ حبوٓ ٌطزز.

٘ؾووط اذتهووبل زاز ٜقووٛز .ثطاؾووبؼ یبفتووٞٝووب

٘تبیج حبنُ اظ فطضی ٝپٙجٓ ٘كبٖ ٔی زٞس ووٝ

فطضی ٝؾٔ ْٛی تٛاٖ ثیبٖ وطز و ٝاضتجبط ثیٗ زٚ

ثیٗ فٙبٚضی اعالفبت  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘وف

فبُٔ ٔٙبثـ ا٘ؿوب٘ی  ٚاؾوتمطاض ٔوسیطیت زا٘وف

ضاثغ ٝچٙساٖ لٛی ٚجٛز ٘ساضز .ثٙبثطایٗ زض ایوٗ

لٛی ث٘ ٝؾط ٔیضؾس .ایٗ ٔغّت ثیبٍ٘ط آٖ اؾت

ظٔی ٝٙؾبظٔبٖ اظ ٚضقیت ٔغّوٛة فبنوّ ٝزاضز.
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پیكٟٙبز ٔی قٛز ثؿتطٞب  ٚقوجىٞٝوبی اضتجوبعی

پیكٟٙبز ٔیقٛز زا٘كٍب ٜثٛزجٝای ٔٙبؾت ثطای

ظْ ثووطای تقبٔووُ زا٘ووف  ٚاعالفووبت زضٚ ٖٚ

ٔوسیطیت زا٘وف زض ٘ؾووط ثٍیوطز .ثوطای تجٟیووع

ثط ٖٚؾبظٔبٖ ایجوبز ٌطز٘وسٞ ٚ .وط چو ٝثیكوتط

ؾبٔب٘ٞٝبی اعالفوبتی ذوٛز (ؾورتافوعاضی ٚ

ٟٔبضتٞبی اؾتفبز ٜاظ ؾبٔب٘ٞٝبی اعالفوبتی ثوٝ

٘طْافعاضی) ثٛزجٝی ووبفی اذتهوبل زٞوسٚ .

وبضوٙبٖ آٔٛظـ زاز ٜقٛز .یىی زیٍط اظ ٘توبیج

ٕٞچٙیٗ زض ضاؾتبی ایجوبز فطنوتٞوبی ثطاثوط

ایٗ پػٞٚف ٚجٛز ضاثغ ٝ٘ ٝچٙساٖ لٛی ثیٗ زٚ

آٔٛظقی ثطای وبضٔٙساٖ ذوٛز أىب٘وبت ظْ ضا

فبُٔ تأٔیٗ ٔبِی ثط٘بٔٞٝبی ٔوسیطیت زا٘وف ٚ

فطا ٓٞآٚضز.

اؾتمطاض ٔوسیطیت زا٘وف اؾوت .زض ایوٗ ضاؾوتب
هٌابع فارسی
11

اثغحی ،ؾیسحؿیٗ  ٚنّٛاتی ،فبزَٔ .)1385( .سیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖ .تٟطاٖ ،ا٘تكبضات پی٘ٛس ٘ ،ٛچبح ا.َٚ

12

پػٞٚبٖ ،ایٛة ( ")1387ثطضؾی ضاثغ ٝثیٗ فط ًٙٞؾبظٔب٘ی  ٚاؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف زض زا٘كىسٔ ٜسیطیت
زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس تٟطاٖ ٔطوعی"پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس تٟطاٖ ٔطوعی

جٕكیس ٘ػاز ،فبعٕ")1387( ٝتجییٗ  ٚؾٙجف فٛأُ ظٔیٝٙای ثطای اؾتمطاض ٔسیطیت زا٘ف زض قطوت ضجب

13

"پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ،زا٘كٍب ٜآظاز اؾالٔی ٚاحس تٟطاٖ ٔطوعی
حؿٗ ظازٔ ،ٜحٕس" .)1385( .ثطضؾی ظیطؾبذتٞبی ٔسیطیت زا٘ف زض زِٚت جٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ" ،

14

زا٘كٍب ٜفطزٚؾی ٔكٟس
15

حؿٗ ظازٔ ،ٜحٕسٔ .)1387( .سیطیت زا٘ف (ٔفبٞیٓ  ٚظیطؾبذتٞب) .تٟطاٖ ،ا٘تكبضات وتبثساض ،چبح ز.ْٚ

16

حؿیٙیٔ ،یطلبؾٓ ( ")1386ثطضؾی ٚضقیت ظیطؾبذتٞبی ٔسیطیت زا٘ف زض زا٘كىس ٜفّ ْٛتطثیتی  ٚضٚاٖ-
قٙبؾی زا٘كٍب ٜانفٟبٖ اظ زیسٌب ٜافضبی ٞیأت فّٕی  ٚاضائٝی ضاٞىبضٞبیی ثطای ثٟجٛز آٖ" پبیبٖ ٘بٔٝ
وبضقٙبؾی اضقس ،زا٘كٍب ٜانفٟبٖ
زا٘ف فطز ،وطْاِ ٟٛشاوطیٔ ،حٕسٔ")1389(،سیطیت زا٘ف" ،تٟطاٖ ،ؾبظٔبٖ چبح  ٚا٘تكبضات زا٘كٍب ٜآظاز

17

اؾالٔی،
18

قطیف ظاز ،ٜفتبح  ٚثٛز یی ،حؿٗٔ .)1387( .سیطیت زا٘ف زض ؾبظٔبٖٞبی ازاضی ،تِٛیسی  ٚذسٔبتی .تٟطاٖ،
ا٘تكبضات جٟبز زا٘كٍبٞی ،چبح ا.َٚ

19

لّیچِی ،ثٟطٚظٔ .)1388( .سیطیت زا٘ ف (فطایٙس ذّك ،تؿٟیٓ  ٚوبضثطز ؾطٔبی ٝفىطی زض وؿت  ٚوبضٞب) .تٟطاٖ،
ا٘تكبضات ؾٕت ،چبح ا.َٚ
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