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 IS اجراي موفقيت در و فرهنگ سازماني جذب تواناييبه دنبال بررسي نقش  پژوهشاين  :چكيده
ها  با توجه به اهميت يادگيري و جذب اطالعات در فضاي به شدت رقابتي امروزي، ايجاد سازمان .است

. تر به اهداف است هاي اطالعات الزمه موفقيت براي رسيدن سريع ستموكارهاي مبتني بر سي و كسب
يد نياز به افزايش توانايي جذب در سازمان، امري استفاده كاركنان و سازمان از اطالعات جد براي
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جذب، بعد جديدي از  توانايي. است سازماناهداف دستيابي به  آنها براي كارگيري به، درك و كسب

و  كارگيري بههاي ارتباطي و روابط آنها در  يتي و كانالخالقيت است كه شامل دانش مدير يادگيري و
جذب را بررسي  ر تواناييب ، فرهنگ سازماني مؤثرپژوهشدر اين  .استهاي اطالعات  سيستم اجراي

هاي توليدي قطعات خودروي مستقر در سطح استان گيالن  هاي پژوهش از ميان شركت داده .ايم دهكر
روش  .دشمحاسبه  هاي مختلف نفر از شركت 227د تعدا مجموعدر حجم نمونه اند كه  گردآوري شده

ده است و براي شآوري  از طريق پرسشنامه جمع بوده كه اطالعاتاز نوع پيمايشي  پژوهش، توصيفي
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 مقدمه

، نيز رقابت شديد ميان آنهاها و  امروزه با توجه به توسعه و تنوع محصوالت شركت
ها  بقاي سازمان حتي گاهيموفقيت نهايي و  ها در معرض تحول و دگرگوني بوده، شركت

هاي جديد بستگي  اطالعات و دانش فناوري كارگيري به توانايي سازمان در جذب و به
دنبال ايجاد و ها به ، سازمانبنابراين .لق كننددارد تا بتوانند نوعي مزيت در سازمان خ

موقع هاي جديد را به مربوط به فناوري اطالعات و دانش ه تابود ISمديريت مناسب واحد 
عوامل تأثيرگذار بر  ي مطالعه بنابراين بهينه استفاده كنند؛نحو  به از آن كسب و منتشر كرده،

در اين  IS1موفقيت اجراي . ها از اهميت زيادي برخوردار است موفقيت اجراي اين سيستم
ها، ميزان رضايت كاربران، افزايش مزيت  قابليت اطمينان سيستم پژوهش در ابعادي مانند

، بررسي شده است و هدف از انجام اين پژوهشسهولت استفاده از آن گنجانده رقابتي و 
  .ي به نوعي مزيت در سازمان استبراي دستياب ISعوامل تأثيرگذار بر موفقيت اجراي 

دارد؛  ISشركت، تأثير معناداري بر موفقيت  2توانايي جذب اند، ها نشان دادهپژوهش
 كارگيري به توانايي جذب، توانايي سازمان در شناسايي ارزش اطالعات جديد، درك و

هاي اطالعات  صالحيت مديريت سيستم. ]10[راي دستيابي به اهداف سازمان استآنها ب
عنصر كليدي توانايي جذب مرتبط با موفقيت  در انتقال دانش، همراه با توانايي سازمان

در اين پژوهش از ابعاد توانايي جذب پيشنهادي توسط پنينگ . دشو محسوب مي ISاجراي 
. ايم بهره گرفته IS 5و دانش مديريتي 4هاي ارتباطي مبني بر دو بعد كانال] 18[ 3و هارينتو

 ن آنها وجود دارد و تقويتيرسند، همبستگي زيادي ب نظر ميكه اين دو بعد مجزا بهحاليدر
  .در ارتباط هستند ISاز اين طريق با موفقيت  شده،ها باعث افزايش توانايي جذب آن

اش  شود و مشخصه محسوب مي فرد هر سازماني از تحوالت منحصربهدر عصر اطالعات كه 
 حيطي، ايجاد بستر و محيطيم همگام شدن با تغييرات  ييرات است، الزمهسرعت در تغ

                                                            
1. Information systems implementation success 
2. Absorptive capacity 
3. Pennings and Harianto 
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5. Management Knowledge 
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دوستانه  فرهنگ دانش بدين جهت ايجاد. ها است افكار تازه در سازمان مناسب براي بروز
به اين تغييرات، در سازمان براي دستيابي به اطالعات و استفاده مؤثر از آن در پاسخگويي 

ها و هنجارهاي  فرهنگ سازماني عبارت از الگوي ارزش. رسد نظر ميالزم و ضروري به
ه دهد و بر درك و نگرش آنها در رابط موجود در سازمان است كه رفتار افراد را شكل مي

ايجاد يك فرهنگ قوي، توانايي سازمان . ]20[گذارد ت اطالعات و دانش تأثير ميبا اهمي
منجر به موفقيت اجراي  تشويق كرده، هاي جديد را ناوريدر جذب اطالعات و ف

  .شود هاي اطالعات در سازمان مي سيستم
گرفت، به هاي اطالعات صورت  هاي بكارگيرنده سيستم اي كه در زمينه سازمان با مطالعه

هاي توليدي قطعات خودرو و ضرورت وجود چنين  دليل رقابت شديد ميان شركت
عنوان نمونه انتخاب شدند كه هاي يادشده به ها، برخي از شركت شركت هايي در اين سيستم

ميان مديران و  حد سيستم اطالعات برخوردار بودند و اين پژوهشهمگي آنها از وا
تر  اجراي بهتر و موفق هاي موردنظر، براي كتي مختلف شرها كارشناسان بخش

  .است شان انجام شده هاي اطالعات در شركت ستمسي
، به تأييد ISمقاله حاضر در نظر دارد پس از شناسايي عوامل تأثيرگذار بر موفقيت اجراي 

نظري يات در اين مقاله، پس از مقدمه به ادب. ميزان رابطه بين آنها را نشان دهد آنها پرداخته،
 .و روش پژوهش توضيح داده شده است سپس مدل مفهومي و پيشينه تحقيق پرداخته شده

سازي معادالت ساختاري،  پژوهش با استفاده از مدل هاي ح تجزيه و تحليل دادهپس از شر
  .يابد گيري و ارائه پيشنهادات خاتمه مي بحث با نتيجه

  
  پژوهش و پيشينه ات نظرييادبمروري بر 
  بتوانايي جذ

كار كه دو مشخصه اصلي آن ابهام و پيچيدگي است، مزيت رقابتي و در محيط نوين كسب
باشد، به اطالعات و دانشي كه در اختيار  آنكه وابسته به منابع فيزيكي ها بيش از سازمان

مرزهاي سازماني منابعي از دانش و اطالعات وجود دارند  خارج از. است بستگي داردآنه
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هاي رقابتي خود را توسعه دهند يا  توانند قابليت گيري از آنها مي بهرهها با  كه سازمان
زمان، توان سازمان در استفاده از منابع خارج از مرزهاي سا. هاي نويني خلق كنند قابليت

فراهم آوردن مفهومي بنيادي براي اين مؤلفه، كوهن و  براي. شود توانايي جذب معرفي مي
توانايي شناسايي ارزش «: كنند گونه تعريف ميرا اين توانايي جذب) 1990( 1لوينتال

  ].10[» دستيابي به اهداف سازمان عات برايآن اطال كارگيري بهاطالعات جديد، درك و 
 استفاده و برايعنوان توانايي سازمان ، توانايي جذب را به)2003(كاران و هم 2باوا مين
هاي  فعاليت ،ندنها نشان دادآ .عات كسب شده پيشين بررسي كردنداطال كارگيري به

]. 17[توسعه و بهبود توانايي جذب دارد مشخص مديريت منابع انساني، تأثير مثبتي بر
-بهتوانند  مديران مي توسعه توانايي جذب دريافتند، در بررسي) 2004( 3لنوكس و كينگ

مستقيم بر توانايي جذب شركت از طريق فراهم آوردن اطالعات مناسب براي طور 
توسعه  دريافتند،) 2005( 4روتارمل و تورسباي]. 14[ران بالقوه سازمان تأثير بگذارندكارب

  ].21[به سمت مزيت رقابتي شركت است، عامل مهمي براي انتقال اطالعات توانايي جذب
و استفاده  اطالعات هاي مديريتي سيستم درك فعاليتجزء مفيد در  عنوانتوانايي جذب به
. دهد زايش ميها را اف نوآوريتوانايي اجراي اثربخش ابداعات و  كه شود از آنها معرفي مي

وسيله تمركز بر ساختار ارتباطات بين محيط بيروني و دروني و نيز بين هب توانايي جذب
ها و دانش مديران  با تكيه بر تخصص و) هاي ارتباطي كانال(سازمان واحدهاي درون   خرده

واضح است كه توانايي جذب را ]. 10[شود تعريف مي) دانش مديريتي(مان در درون ساز
ارتباطي در سازمان هاي  توان شامل دو بعد مهم دانش مديريتي و استفاده از كانال مي

  :شود به بررسي اين ابعاد پرداخته مي دانست كه در ذيل
  دانش مديريتي

طريق  دانش مديريتي عبارت از اطالعات جديد و آگاهي از شرايط موجود است كه از
گيرد كه  دانش مديريتي زماني شكل مي]. 6[شود ل ميمطالعه و تجربه در كار حاص

                                                            
1. Cohen and Levinthal 
2. Minbaeva 
3. Lenox and King 
4. Rothaermel and Thursby 
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كل عنوان ي تثبيت كند و دانش در سازمان بهسازمان، يادگيري را در سطح فردي و گروه
نند اطالعات را در محيط افراد بتوا بايد يادگيرنده باشند تا ها سازمان نهادينه شده باشد؛ يعني

ري جديد در سازمان فناو هنگامي كه. آن را به يكديگر منتقل كنند جستجو واطراف خود 
سازمان، حوادث، رقبا  ت براي يافتن تمايالت، توانايي پردازش اطالعاISشود بايد  اجرا مي

  ].12[ت سازمان هستند را داشته باشدكه مربوط به ادامه حيا... ، بازارها و 
آنها بوده كه  ان حاكي از تجربههاي فني مدير دانش دريافتند،) 2001(و همكاران  1باسلير

دست آمده است؛ بنابراين آنها بر به ISهاي  در طي زمان از طريق مشاركت آنها در بخش
و  2بوينتون]. 7[اي توسعه دانش در سازمان استاين باور بودند كه تجربه، پايه و اساسي بر

. كنند ركز ميتم ISتي براي اجراي در مطالعاتشان بر نوع دانش مديري) 1994(همكاران 
ات ي فعاليت آنها و نيز تغيير توانايي جذب به ساختار ارتباطات و شيوه آنها معتقد بودند،

 كه در حقيقت ساختار دانش موجود در سازمان، شيوه بين برخي از افراد بستگي دارد
 ].8[دهد عامالت بين افراد را نشان مياين دانش و ت كارگيري به

شود، هم مديران  مي ISميزان درك آنها از  و ديريتي كه شامل آگاهي مديراندانش م
دانش مديريتي مديران عالي بيشتر در . گيرد مي را دربر هاي باالتر عملياتي و هم مديران رده

در ارتباط با توانايي مديران عملياتي  و دانش هاي شركت ياستراتژكار و و زمينه كسب
دانش  مطالعات نشان دادند،]. 12[اري و عملياتي استهاي تج حوزهاستفاده از اطالعات در 

]. 8[هاي جديد مؤثر است و فناوري ي آنها از اطالعات بر ميزان استفاده ISمديران از 
و ساير مديران از عمليات و راهبردهاي تجاري  MISبنابراين گسترش سطح آگاهي گروه 

  .هاي اطالعات مؤثر است مدر افزايش توانايي جذب و موفقيت اجراي سيست
  هاي ارتباطي كانال
و هم در خارج سازمان، نقش مهمي در ايجاد و توسعه  هاي ارتباطي هم در داخل الكان

هاي جديد به داخل  تكنولوژي ايي جذب مستلزم جذب دانشتوان. ها دارند دانش و مهارت
اي به نقطه ديگر در  اي براي انتقال اطالعات از نقطه وسيله كانال ارتباطي]. 10[سازمان است

                                                            
1. Bassellier 
2. Boynton 
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تباطي در توانايي جذب، نقش هاي ار كانال. شود درون يك سيستم اجتماعي معرفي مي
ود در سازمان به خوبي اي كه اطالعات بيرون سازمان با اطالعات موج مهمي دارند؛ به گونه

وري زمينه توانايي جذب و نوآ اي در طالعهم با) 1992(ارينتو پنينگ و ه]. 12[تلفيق شوند
هاي ارتباطي  و كانال ISتجربه و دانش  ، پي بردند،تكنولوژيكي در صنعت بانكداري

گردند؛ به بيان ديگر، توانايي جذب براي  نوآوري مي ي، اجزايي هستند كه موجببيرون
دروني مرتبط با  يابد كه اطالعات بيروني به دانش هاي جديد هنگامي افزايش مي تكنولوژي

IS 18[افزوده شود.[  
هاي  درگير پروژه هاي اساس مشاهداتشان از سازمانبر) 2003(پورت و همكاران  داوِن

هاي متعدد انتقال دانش  دوستانه و كانال فرهنگ يادگيري و دانش ،دريافتند مديريت دانش
 تواند شامل جلسات هاي ارتباطي معموالً مي اين كانال. كليدي دارند، نقش ISدر موفقيت 

تفاده هاي فني كاركنان و اس هاي كمي و استاندارد، آموزش ، گزارشجلسات فوري ،منظم
هاي ارتباطي  كانال ،دريافتند) 1991( 1ليند و ازمود]. 11[از متخصصين در سازمان باشد

هاي شخصي در دريافت  قابليت از و دامنه وسيعي تر كه فرصت بازخور فوري غني
ايجاد خالقيت  ك متقابل ميان اعضاي سازمان و نيزآورند، در در اطالعات را فراهم مي

هاي  اده از كانال، استفهاي بسيار پيچيده وقعيتدر م بسزايي دارد؛ همچنين دريافتند، تأثير
ه و برگزاري كنند هاي هماهنگ گروه كارگيري به وقت، هاي تمام ائتالف ارتباطي همچون

نبود  عتقد بودند،آنها م. اطالعات كافي، مورد نياز است جلسات فوري براي فراهم آوردن
دليل كمبود تعامالت ميان افراد و تسهيم و انتقال  يان اعضاي سازمان بهدرك متقابل م

  ].16[شود اي رسيدن به اهداف سازمان ميها بر ناكافي دانش منجر به از دست رفتن فرصت
ها و نيروهاي كاري باتجربه  چرخش شغلي تيم، هاي خودگردان براي انتقال دانش تيمايجاد 

كه توانايي جذب را  ها از جمله ساختارهايي هستند به همراه دانش مديران و ايجاد ائتالف
  ].10[شوند هاي اطالعاتي مي جراي سيستمباعث موفقيت در ا افزايش داده،

                                                            
1. Lind and Zmud 
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هاي ارتباطي دروني و  اي كه از طريق كانال ش مديريتيدان ،دتوان بيان كر ، ميطور كليبه
 ISدهنده توانايي جذب در سازمان بوده و موفقيت اجراي  شود، تشكيل بيروني حمايت مي

دهد؛ بنابراين توانايي جذب عبارت است از دانش مديريتي و  را تحت تأثير قرار مي
طالعات جديد را دريابند، آنها را سازد تا ارزش ا هاي ارتباطي كه سازمان را قادر مي كانال

هاي ارتباطي كه در  رو كانال ايناز. به اهداف سازمان بكار گيرند جذب كنند و در دستيابي
هايي كه دانش را از منابع بيرون سازمان به درون منتقل  درون سازمان هستند و كانال

  .كنند را تقويت مي ISكنند به همراه دانش مديريتي، موفقيت اجراي  مي
  

  فرهنگ سازماني
هاي فرهنگ سازماني  ارزش برخي بر. است عددي از فرهنگ سازماني شدهتعاريف مت

سازمان مشترك دانسته كه بين اعضاي نظام اعتقادي  را برخي فرهنگ. اند كيد كردهتأ
فعاليت  اساس آن،فردي است كه سازمان بر ه منحصربهبرخي معتقدند فرهنگ تنها را. است

گر فرهنگ طور كلي وجه مشترك همه اين تعاريف و تعاريف ديبه. دهد خود را انجام مي
 هاي مشترك ميان اعضاي ت و ارزش، وجود يك سلسله باورها، ادراكات، اعتقاداسازماني

  ].20[دهد ر آنها را تحت تأثير قرار ميسازمان است كه رفتا
از طريق اثرگذاري بر دانش مديريتي و شواهد حاكي از اين است كه فرهنگ سازماني 

هايي  فرهنگ در تعيين حوزه. دهد هاي ارتباطي، توانايي جذب را تحت تأثير قرار مي كانال
هايي كه احتماالً در برابر تغيير  كه سازمان قادر است آنها را به آساني ياد بگيرد و آن حوزه

در توسعه ) 1990(و لوينتال  كوهن]. 12[كنند، نقش دارد سازمان مقاومت ميهاي  سياست
اي با  يا ايده اگر رويداد ند،دها و هنجارها با استفاده از مفهوم توانايي جذب بيان كر ارزش
ر برابر پذيرش آن مقاومت ها و انتظارات سازمان در تضاد باشد، اعضاي سازمان د توانايي

ايي جذب در ارتباط هايش با توان بنابراين فرهنگ سازماني از طريق ارزش]. 10[كنند مي
هاي  آوري و تبديل اطالعات از طريق كانال است و بر واكنش سازمان نسبت به جمع
  .گذارد ارتباطي دروني و بيروني سازمان تأثير مي
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، 1مدل رابينز: هاي مختلفي وجود دارد از جمله ها و گونه ي فرهنگ سازماني، مدل در حيطه
، مدل 4، مدل هال3مدل ريچارد دفت، 2بالنچارد -ارگانيكي، مدل هرسي-مدل مكانيكي

هاي انجام شده، از ميان اين  در اين پژوهش پس از بررسي .6مدل هافستد و 5كويين
هاي رقابتي براي  شناسي كويين مبني بر چارچوب ارزش هاي فرهنگ سازماني، گونه گونه
به مديران اجازه هاي رقابتي  رويكرد ارزش. سازي فرهنگ سازماني استفاده شده است مدل
تصميماتي  ،دهرهنگ سازماني هستند را درك كرعنوان اساس في كه بههاي دهد تا ارزش مي

  ].12[هاي مطلوب اتخاذ كنند ن با خروجيرا براي انطباق سازما
هاي رقابتي فرهنگ سازماني بر دو جنبه از باورهاي  شناسي كويين در ارتباط با ارزش گونه

  ]:19[ضمني استوار است 
  )در جهت تمركز(بيني  در مقابل قابليت پيش) تمركز عدم در جهت(پذيري  انعطاف. 1
  بيرون در مقابل درون .2

چهار گونه  با توجه به دو جنبه ذكر شده، ،)1991(كويين و همكاران  هايطبق پژوهش
نگ گروهي و اي، فره فرهنگ عقاليي، فرهنگ توسعه]: 19[شوند فرهنگي معرفي مي

  .مراتبي فرهنگ سلسله
  .دهد را به اختصار نشان مي هاي چهارگونه فرهنگ ياد شده ر ويژگيجدول زي

                                                            
1. Robbins 
2. Hersey and Blanchard 
3. Richard Daft 
4. Hall 
5. Quinn 
6. Hofstede 
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  ]12[هاي رقابتي  هاي چهار نوع فرهنگ ذكر شده در چارچوب ارزش ويژگي. 1جدول 
  تمركز خارجي  تمركز داخلي  

  انعطاف پذيري
  گروهي

منسجم و اخالقي، توسعه منابع انساني،حمايتي، 
  توسط وابستگياي، پذيرش  قبيله

  اي توسعه
سازگاري، رشد، تحصيل منابع، 

پذيري، ادهوكراسي، پذيرش توسط  ريسك
  ايدئولوژي

عدم انعطاف 
  پذيري

 مراتبيسلسه
كار  ايستا و كنترلي، مديريت اطالعات، محافظه

  ها و قوانين و محتاط، پذيرش توسط نقش

  عقاليي
ريزي منظم وتعيين هدف، كارايي،  برنامه

  پذيرش توسط روابطشايستگي، 

فرهنگ در يك سازمان، تركيبي از محورهاي مختلف است، هر چند معموالً يك نوع 
ي  اگر يك فرهنگ داراي درجه. ها در سازمان است تر از ديگر فرهنگ فرهنگ برجسته

به معناي اين نيست كه در بعد ) مثالً بعد محوريت داخل سازمان(بااليي از يك بعد باشد 
 ،بيان كردند 1زريتطور كه دنيسون و اسپرهمان. تواند داراي درجه بااليي باشد نميديگر 

د و قوت آن ربع از چارچوب شو نوع فرهنگ، موجب عملكرد بد ميتأكيد زياد بر يك 
  .]22[شود  تبديل به ضعف مي

هايي كه بر ابعاد فرهنگ  ، سازمان)2005( 2هارينگتون و گيوماراس هاي طبق پژوهش
توانند  اي بوده كه مي كنند، داراي فرهنگ قوي اي تأكيد مي گروهي، عقاليي و توسعه

تواند منجر  ني بر اين سه بعد مييك قدرت فرهنگي مب. توانايي جذب خود را افزايش دهند
مراتبي با تأكيد  سلهكه فرهنگ سل به افزايش قدرت يادگيري و تسهيم دانش شود؛ در حالي

ماشيني بنابراين ساختارهاي . شود ات محيطي ميبه مقاومت در مقابل تغيير ، منجربر ثبات
هاي پيشرفته  فناوري كارگيري به مراتبي منجر به شكست در فرهنگ سلسلهبا  هاي در سازمان

فرهنگ  يتدر نها. هاي جديد تطبيق دهد اوريتواند خود را با فن شوند زيرا سازمان نمي مي
، توسعه رويكردهاي )فرهنگ گروهي(سازماني قوي شامل فرهنگ حمايت از اطالعات 

كه بر  است) فرهنگ عقاليي(گذاري  هدفوري باالتر و  و بهره) اي فرهنگ توسعه(جديد 
  ].12[گذارد بر توانايي جذب تأثير مي هاي ارتباطي و متعاقباً دانش مديريتي و كانال

                                                            
1. Denison and Spreitzer 
2. Harrington and Guimaraes 
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  )IS(هاي اطالعات  سيستم
ت براي يك هدف آوري، پردازش، ذخيره، تحليل و انتشار اطالعا سيستم اطالعات به جمع

. استو خروجي سيستم اطالعات مانند هر سيستم ديگري داراي ورودي . پردازد خاص مي
ها را پردازش كرده و  هايي نظير كامپيوتر شخصي، ورودي اين سيستم با استفاده از فناوري

. فرستد هاي ديگر مي هاي الكترونيكي به كاربران يا سيستم ق شبكهها را از طري خروجي
ها و تسهيالت فيزيكي است  همانند هر سيستم ديگري، سيستم اطالعات داراي افراد، رويه

  .پردازد كه در يك محيط به فعاليت مي
هاي  شامل رويه 1هاي رسمي سيستم. تواند رسمي و يا غيررسمي باشد سيستم اطالعات مي

 2هاي غيررسمي سيستم. ندي استاندارد و تعاريف ثابت هستها ها و خروجي قي، وروديتواف
پراكني يك اداره تا گروهي از  گيرند كه از شبكه شايعه هاي مختلفي به خود مي شكل

آگاهي از . گيرد پردازند را در برمي ها به صورت الكترونيكي مي دوستان كه به تبادل نامه
ها از  اين سيستم. شود براي مديريت امري مهم محسوب مي هاي غيررسمي وجود سيستم

. كنند هاي رسمي تداخل پيدا مي نمايند و گاهي اوقات با سيستم منابع اطالعات استفاده مي
 ].1[ز نقش بسزايي دارندآنها در مقاومت كاركنان در برابر تغييرات ني

يك هدف . كنند ل ميهاي اطالعات، هدف و بستر اجتماعي خاصي را دنبا ي سيستم همه
. حلي براي رفع يك مشكل كاري است هاي اطالعات، ارائه راه معمول براي سيستم

كننده موارد قابل قبول  چارچوب اجتماعي سيستم شامل ارزش و باورهايي است كه تعيين
مستلزم درك  ISموفق يك  كارگيري به .هاي فعال در آن است اد و گروهدر فرهنگ افر

ي چنين موفقيتي،  الزمه. تحت حمايت سيستم اطالعات است و محيطكامل كسب و كار 
ها و نيز جريان  حمايت از سيستم هاي الزم براي يران از دانش و تخصصبرخورداري مد

  .ها است سازي سيستم ن براي غنياطالعات در درون و بيرون سازما
شود كه  خته ميي تكنولوژيكي يك سيستم اطالعات شنا عنوان جنبهفناوري اطالعات، به
افزار، شبكه و ابزارهاي الكترونيكي ديگر  هاي داده، نرم افزار، پايگاه دربرگيرنده سخت

                                                            
1. Formal system 
2. Informal system 
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با اين حال، گاهي عبارت . اي از سيستم اطالعات دانست زيرمجموعه توان را مي IT. است
  ].1[شود طالعات به جاي سيستم اطالعات استفاده ميفناوري ا

 
  پيشينه پژوهش

در پژوهش خود به طراحي مدل ظرفيت جذب دانش در صنايع  ،)1386(كريمي  حاجي
عنوان توانايي شركت در ن پژوهش، توانايي جذب دانش را بهاي. دارويي كشور پرداخت

دانش موجود در محيط خارج از سازمان در فرآيندها و  كارگيري به شناسايي، كسب و
در . كند عريف ميذيري تپ افهاي نوآوري و انعط محصوالت سازمان براي توسعه مزيت

پور و  اجيح]. 2[گيري ظرفيت جذب ارائه شده است زه، روشي جامع براي اندااين پژوهش
- و نوآوري و انعطاف تباط ذهنيت مشترك، ظرفيت جذببه تبيين ار ،)1385(حسيني 

وان عنبه ، ظرفيت جذبدر اين پژوهش. پرداختند هاي عمده توليد دارو پذيري در شركت
پژوهش حاكي از تأثير معنادار  نتايج. جمعي تبيين شده است ياماقد فعاليتي چند سطحي و

پذيري  ر نوآوري و انعطافذهنيت مشترك بر ظرفيت جذب دانش و ظرفيت جذب دانش ب
اي به نقش ابعاد توانايي جذب بر  ، در مطالعه)2005(هارينگتون و گيوماراس ]. 3[است

نتايج تحليل آنها بيانگر وجود تأثير مثبت و . ت پرداختندموفقيت اجراي فناوري اطالعا
و همكاران  1ليااُ]. 12[هاي اطالعات بود بر اجراي فناوريمعنادار ابعاد توانايي جذب 

بنيان را  وري در صنايع دانشرابطه ميان تسهيم دانش، توانايي جذب و قابليت نوآ ،)2007(
گر بين  بود كه توانايي جذب متغيري مداخله هاي پژوهش حاكي از اين يافته. بررسي كردند

 ارتباط مثبت و معناداري بين همچنين نشان دادند،. نوآوري استتسهيم دانش و قابليت 
  ].15[ي جذب و قابليت نوآوري وجود داردبين تواناي و نيز توانايي جذب و تسهيم دانش

را بررسي  هاي اطالعات ارتباط بين فرهنگ سازماني و سيستم ،)2006( و همكارانش 2ليدنر
هاي اطالعات و نيز فناوري  فرهنگ و سيستم در اين پژوهش پس از بررسي ادبيات. دندكر

فرهنگ و : دست يافتند كه عبارتند از IS/ITي فرهنگي مرتبط با  اطالعات، به شش زمينه

                                                            
1. Liao 
2. Leidner 
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بر  IS، تأثير IT، فرهنگ و مديريت IT، فرهنگ و كاربرد IT، فرهنگ و پذيرش ISتوسعه 
درك فرهنگ در سطوح مختلف  هايشان نشان داد، يافته. ITفرهنگ  و سرانجام فرهنگ

بسيار مهم است و فرهنگ، نقش  ISملي، سازماني و گروهي بر موفقيت اجرا و استفاده از 
ذارند، ايفا گ اثر مي ITغيرمستقيم بر  طور مستقيم يادر فرآيندهاي مديريتي كه بهمهمي 

يادگيري و توانايي جذب بر نوآوري و به بررسي اثر مثبت ) 2009( 1چِن]. 13[كند مي
سازي  مبيلهاي خود را از صنعت اتو داده او. رقابتي در بازارهاي صنعتي پرداختمزيت 

كه گرايش سازمان به يادگيري و توانايي  ده و به اين نتيجه رسيدآوري كر تايوان جمع
اي جديد و سرانجام خلق نوآوري ه اي مثبت بر كسب اطالعات و فناوري جذب به گونه
  ].9[شود محسوب مي عنوان منبعي براي مزيت رقابتي پايداراثر گذاشته و به

  
  مدل مفهومي پژوهش

صدد آن است تا بررسي كند كه آيا از لحاظ عملي در در پژوهش حاضر، پژوهشگر در
گيالن بين سه متغير فرهنگ سازماني، توانايي هاي توليدي قطعات خودروي استان  شركت

هاي اطالعات، رابطه معناداري وجود دارد يا خير؟ تعاريف  جذب و موفقيت اجراي سيستم
طور كه  همان. ارائه شد در مباني نظري بردههاي نام ربوط به هر يك از مؤلفهو توضيحات م

وسط پنينگ و هارينتو مبني بر در اين پژوهش از ابعاد توانايي جذب پيشنهادي ت ،دبيان ش
هاي مختلف فرهنگ  گونهو نيز در ميان هاي ارتباطي و دانش مديريتي  دو بعد كانال

بر چهار گونه فرهنگ عقاليي، هاي رقابتي كويين مشتمل  سازماني از مدل چارچوب ارزش
با ز در اين پژوهش ني ISموفقيت اجراي . دمراتبي استفاده ش سلسلهاي، گروهي و  توسعه

هاي اطالعات، ميزان رضايت  قابليت اطمينان و سهولت استفاده سيستم ابعادي همچون
شده،  با توجه به مطالب ياد. سنجيده شد كاربران، بازگشت سرمايه و افزايش مزيت رقابتي

 .دشو ارائه مي) 1(بندي كلي از موضوع طبق مدلي به شرح شكل شماره  يك جمع

  

                                                            
1. Chen 
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 مفهومي پژوهشمدل . 1 نمودار

  
  هاي پژوهش فرضيه

هاي موجود، دو فرضيه در اين پژوهش به آزمون گذاشته  اساس بررسي ادبيات و نظريهرب
  :شد كه عبارتند از

  .فرهنگ سازماني، تأثير مستقيم مثبت و معناداري بر توانايي جذب دارد: فرضيه اول
  .دارد ISتوانايي جذب، تأثير مستقيم مثبت و معناداري بر موفقيت اجراي : فرضيه دوم

  
  روش پژوهش

كه هدف پژوهش بررسي تأثير فرهنگ سازماني و توانايي جذب بر موفقيت اجراي  از آنجا
IS آوري  بنابراين پژوهش حاضر از حيث هدف كاربردي و از حيث شيوه جمع است؛

. ي بر مدل معادالت ساختاري استيشي و از نوع همبستگي و مبتنپيما -اطالعات توصيفي
اي،  براي گردآوري اطالعات در زمينه مباني نظري و ادبيات موضوع از منابع كتابخانه

ونيكي هاي الكتر هاي اطالعات علمي و مجله هاي مورد نياز و نيز از پايگاه مقاالت، كتاب
اني به كمك پرسشنامه استفاده از روش ميد ها آوري داده جمع استفاده شده است و براي

افزار ليزرل كه  سازي روابط ميان متغيرها از نرم سنجش و مدل در پايان براي. شده است
  .ايم ، بهره جستهسازي معادالت ساختاري است مدلافزار مربوط به  اولين نرم

  

H2 H1 

  فرهنگ
  اي توسعه  گروهي

  عقاليي  مراتبي سلسله

  توانايي جذب

  دانش مديريتي
  هاي ارتباطي كانال

موفقيت 
  ISاجراي 
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  جامعه و نمونه آماري
توليدي قطعات خودروي داراي واحد هاي  جامعه مورد بررسي در اين پژوهش، شركت

كسب  دهد، هاي متعدد نشان مي بررسي. عات مستقر در سطح استان گيالن استسيستم اطال
دانش و اطالعات موجود چه از داخل سازمان و چه از خارج مرزهاي  كارگيري به و

هاي توليدي قطعات خودروي جهان  در شركت ISسازمان، نقش مهمي در موفقيت اجراي 
پژوهش،  واحد تحليل در اين. دليل وجود رقابت شديد ميان سازندگان اين قطعات داردبه

اي استفاده شده  ي طبقهگيري تصادف براي انتخاب عناصر نمونه از روش نمونه. فرد است
در  ISكارگيرنده ههاي توليدي قطعات خودروي ب گونه كه ابتدا از ميان شركتبدين. است

توليد قطعات (سازي الهيجان  ركت از قبيل شركت سيبكسطح استان گيالن، چند ش
سازنده ديسك (، شركت پاياكالچ )سازنده اگزوز(، شركت اميد گيالن )جلوبندي خودرو

به صورت تصادفي انتخاب ... و ) و صفحه و بلبرينگ كالچ خودروهاي سبك و سنگين
كت در اين مشار سپس از مديران، كارشناسان و متخصصان واحدهاي مختلف براي شد

با توجه به اينكه در مطالعات مبتني بر معادالت ساختاري . عمل آمدتحقيق دعوت به
 32، به دليل وجود ]4[ه است به ازاي هر پارامتر حداقل پنج نمونه تهيه شودپيشنهاد شد

از آنجا كه جامعه مورد نظر . نمونه نياز بود 160سؤال در پرسشنامه تحقيق، حداقل به 
ند در ها بازگشت داده نشو رفت برخي از پرسشنامه اكنده بوده و احتمال ميگسترده و پر

هاي ياد شده توزيع شد كه در پايان از اين مجموع  حدود سيصد پرسشنامه در ميان شركت
كه حجم كامالً مناسبي براي تحليل  آوري و تجزيه و تحليل شد پرسشنامه جمع 227

  .شود معادالت ساختاري محسوب مي
  

  ها گردآوري دادهابزار 
سؤال با  32ها در پژوهش حاضر، پرسشنامه است كه داراي  ابزار اصلي گردآوري داده

 دوازده. دهنده است عمومي در مورد پاسخاي ليكرت و همچنين اطالعات  طيف پنج گزينه
ي سؤال بعد پردازد، سيزده بعد فرهنگ سازماني مي سؤال اول اين پرسشنامه به بررسي چهار

هاي اطالعات  سؤال آخر به بررسي موفقيت سيستم ي ابعاد توانايي جذب و هفتبه بررس
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از آلفاي  SPSSافزار  گيري از نرم تعيين پايايي اين پرسشنامه با بهره براي. پردازد مي
هاي فرهنگ سازماني، توانايي جذب،  مؤلفه هايخ استفاده شده است كه براي سؤالكرونبا

سبه درصد محا 91و  84، 86، 81كل پرسشنامه به ترتيب  هاي اطالعات و موفقيت سيستم
طرح اين  ه از پايايي الزم برخوردار بوده،ي اين است كه پرسشنام دهنده اين اعداد نشان. دش

روايي محتوايي و ظاهري ابزار پژوهش نيز با استفاده از نظر . از لحاظ علمي پذيرفته است
  .استه رشته مديريت تأييد شدمتخصصان و اساتيد 

هاي  ، سه مؤلفه فرهنگ سازماني، توانايي جذب و موفقيت سيستم)2( شماره جدول
همچنين . دهد هاي ارزيابي هر يك از آنها را نشان مي اطالعاتي به همراه ابعادشان و شاخص

ها، بر مبناي معادل التين هر يك  براي سهولت محاسبات و انجام بهتر تجزيه و تحليل داده
هاي ارزيابي آنها عالمت اختصاري تعيين شده  تمامي عوامل و شاخصاز عوامل، براي 

  .است
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  هاي مرتبط با آن به همراه عالمت اختصاري آنها پرسشنامه و گويه. 2جدول 
 ع اختصاري  ها شاخص ع اختصاري  ابعاد  عوامل

فرهنگ 
 سازماني

CUL  

 CULG فرهنگ گروهي

  CUL1  گذاري دانش و كار كردن با ديگرانبه اشتراك
  CUL2  وفاداري و پايبندي كاركنان به شركت

  CUL3  تأكيد بر منابع انساني و حفظ روحيه كاركنان

فرهنگ 
 CULD  اي توسعه

  CUL4  پذيري كاركناندارا بودن محيط پويا و ريسك
  CUL5  تعهد به نوآوري ميان كاركنان

  CUL6  مهم بودن توسعه محصوالت و خدمات جديد براي كاركنان

فرهنگ 
 CULH  مراتبي سلسله

  CUL7  ها ساختار رسمي و حاكميت رويه
  CUL8  هاي رسمي به عنوان عامل بقارعايت قوانين و سياست

  CUL9  حقظ ثبات و كارايي

  CULR فرهنگ عقاليي
  CUL10  توجه به نوآوريتمركز بر انجام وظايف و عدم

  CUL11  تمركز بر دستيابي به اهداف
  CUL12  ها و نتايجتأكيد بر خروجي

توانايي 
 جذب
ACAP  

 ACAPMK دانش مديريتي

ها، نشريات  ها، ماهنامهاستفاده از منابع اطالعاتي از جمله كتاب
  ACAP1  ...تخصصي، افراد متخصص داخلي و خارجي و 

  ACAP2  متخصصين در سازمانكارگيريبهميزان
  ACAP3  هاي فنيگروهكارگيريبهميزان

  ACAP4  هاي فني براي كاركنانآموزش
  ACAP5  ريزي استفاده از جلسات فوري و بدون برنامه

  ACAP6  ريزي شده استفاده از جلسات منظم و برنامه

هاي  كانال
 ACAPCC  ارتباطي

  ACAP7  استفاده از گزارشات كمي و استاندارد
  ACAP8  ها كنندهعنوان هماهنگمديران به
  ACAP9  از عمليات تجاري واحدهاMISآگاهي گروه
  ACAP10  از راهبردهاي تجاري واحدهاMISآگاهي گروه

  ACAP11  به عنوان سالح رقابتيISكارگيريبه
  ACAP12  وري كاركنان اداري عنوان ابزار افزايش بهرهبهISكارگيريبه
  ACAP13  وري كاركنان فني بهرهعنوان ابزار افزايشبهISكارگيريبه

  IS هاي اطالعاتي موفقيت سيستم

  IS1  فراهم كردن بازگشت سرمايه
  IS2  هاي اطالعاتقابليت اطمينان سيستم

  IS3  بهبود پاسخگويي به مشتريان
  IS4  ايجاد مزيت رقابتي

  IS5  افزايش رضايت كاركنان
  IS6  هاكاهش هزينه

  IS7  هاي اطالعاتسيستمسهولت استفاده از
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  ها تجزيه و تحليل داده
  دهندگان شناختي پاسخ اطالعات جمعيت
 24ندگان مرد و ده درصد پاسخ 76 شناختي نشان داد، تغيرهاي جمعيتآمار توصيفي م
درصد داراي  48ليسانس به باال،  درصد داراي تحصيالت فوق سيزده. درصد زن هستند

درصد از  هشت. اراي تحصيالت زير ليسانس هستنددرصد د 39تحصيالت ليسانس و 
دهندگان در رده سني  درصد از پاسخ 44سال،  25دهندگان داراي رده سني كمتر از  پاسخ
  .سال هستند 35دهندگان نيز داراي سني بيشتر از  درصد از پاسخ 48سال و  35تا  25بين 

  گيري هاي اندازه برآورد و آزمون مدل
گيري براي تعريف  هاي اندازه ه ساختاري شامل طرح مدلسازي معادلرويكرد مدل

تاري در ميان متغيرهاي پنهان متغيرهاي پنهان و سپس برقراري روابط يا معادالت ساخ
وجود اجزاي متعدد در مدل تدوين شده، پژوهشگران را به اين سمت سوق داده ]. 4[است

، در ابتدا آزمون شود ورد وبرآ ده در همان گام اولكه مدل تدوين شاست كه قبل از آن
هاي برازش كلي ضعيف براي  وجود شاخص. گيري برآورد و آزمون شوند هاي اندازه مدل

گيري به مدل  گيري به معناي آن است كه ورود آن مدل اندازه هاي اندازه هر يك از مدل
با  رهاي پنهانتواند پژوهشگر را در تحليل روابط ساختاري بين متغي معادله ساختاري مي
  ].5[اشتباه مواجه سازد

  سنجش فرهنگ سازماني
شواهد حاكي از اين . زماني متغيري مستقل است، فرهنگ سادر چارچوب اين پژوهش

هاي ارتباطي، توانايي جذب  است كه فرهنگ سازماني از طريق اثرگذاري بر دانش و كانال
سازمان را منعكس ها و هنجارهاي موجود در  فرهنگ، ارزش. دهد را تحت تأثير قرار مي

مان بر دو جنبه ضمني استوار هاي فرهنگ ساز شناسي كوين در ارتباط با ارزش نوع. كند مي
اين . بيرون در مقابل درون) ب ،پذيري در مقابل عدم انعطاف انعطاف) الف]: 19[است
مراتبي و  لهاي، سلس شود كه فرهنگ در چهار نوع گروهي، توسعه شناسي باعث مي نوع

 هاي فرهنگ سازماني، دوازده عاد و جنبهسنجش اين اب بندي شود كه براي دهعقاليي ر
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. دطراحي ش) كامالً موافق= 5ف تا كامالً مخال= 1(سؤال در مقياس ليكرت با پنج گزينه 
گيري پيشنهادي داراي  نتايج تحليل عاملي انجام شده براي تعيين صحت مدل اندازه

  .1استهاي متعددي  شاخص
ماني، گيري فرهنگ ساز مدل اندازه ،دهد استفاده شده در اين پژوهش نشان ميهاي  شاخص

 پنجو  يكدر بازه مطلوب ) 65/2(دو بر درجه آزادي  نسبت كاي مدل مناسبي است؛ زيرا
دو بر درجه  كه از تقسيم ساده مقدار كاي) NC(اسكوئر بهنجار يا نسبي  كاي. قرار دارد

. هاي برازش است در محاسبه شاخصهاي عمومي  صشود يكي از شاخ آزادي محاسبه مي
راي اين شاخص قابل قبول را ب پنجتا  يك، مقادير بين )1388(شوماخر و لومكس 

نيز به ترتيب باالي  AGFIو  GFI، مقدار 085/0مدل برابر  RMSEAمقدار ]. 4[دانند مي
ر دو كه ه NNFIو  NFIدرصد است و همچنين دو شاخص  نود درصد و نزديك به نود

به اعداد معناداري همچنين محاس. باشند ند كه همه مقادير مطلوبي ميباالي نود درصد هست
ها با متغيرهاي مكنون مدل ياد ترهاي مربوط به روابط علّي سؤالتمام پارام دهد، نشان مي

 96/1در تعيين اعداد معناداري مدل بايد عدد معناداري آن از (معنادار شده است  شده
گيري متغير فرهنگ سازماني با  بنابراين مدل اندازه ؛)كوچكتر شود -96/1از عدد رگتر و بز

ورود به مدل معادله  زش كلي قابل قبول، مدل مناسبي برايهاي برا توجه به وجود شاخص
  .براي تحليل روابط ساختاري استساختاري 

  سنجش توانايي جذب
هاي اطالعات و استفاده  هاي مديريت سيستم جزء مفيد در درك فعاليت توانايي جذب

هاي مربوطه پيشين  توانايي جذب به دانش. شود مناسب و بهنگام از اطالعات محسوب مي
وابسته است و با تمركز بر ساختار ارتباطات بين محيط دروني و بيروني سازمان و با تكيه بر 

توانايي جذب  طور مشخصبنابراين به]. 10[ودش ها در داخل سازمان درك مي صصتخ
]. 18[هاي ارتباطي در سازمان است لشامل دو بعد مهم دانش مديريتي و استفاده از كانا

                                                            
١. NC= آزادي، درجه بر دو كاي نسبت RMSEA =برآورد، خطاي مربعات ميانگين ريشه GFI =برازندگي، شاخص AGFI =برازندگي شاخص 

 باقيمانده مربعات ميانگين ريشه= RMR نشده، هنجار برازش شاخص= NNFI هنجارشده، برازش شاخص= NFI شده، اصالح
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اي ليكرت تنظيم  سؤال در مقياس پنج گزينه رآورد اين دو بعد توانايي جذب، سيزدهببراي 
گيري  ميزان تناسب مدل اندازهبراي تعيين ). كامالً موافق= 5كامالً مخالف تا = 1(گرديد 

دو  نسبت كاي: ها عبارتند از اين شاخص. ارائه شده، معيارهاي برازش مدل محاسبه شدند
 106/0برابر  RMSEAقرار دارد؛ مقدار  5و  1كه در بازه مطلوب ) 52/3(بر درجه آزادي 

و  NFIند؛ همچنين دو شاخص نيز هر دو نزديك به نود درصد هست AGFIو  GFIو مقدار 
NNFI عناداري نيز محاسبه اعداد م. ندكه به ترتيب برابر نود درصد و باالي نود درصد هست

معنادار  گر با متغير مكنون مربوطه، روابط علّي ميان تمامي متغيرهاي مشاهده دهد، نشان مي
گيري توانايي جذب  مدل اندازه شود كه اساس نتايج آشكار ميبر. هستند) 96/1باالتر از (
  .ادله ساختاري، مدل مناسبي استورود به مدل مع يبرا

  هاي اطالعات سنجش سيستم
 جاري و صنعتي كنوني، اطالعات است؛هاي ت يكي از منابع اصلي سازمان در فعاليت

خيره، تحليل و انتشار آوري، پردازش، ذ بنابراين وجود يك سيستم اطالعات براي جمع
و اجراي موفق  كارگيري به .ن ضروري استبه اهداف در سازمادستيابي  اطالعات براي

تحت حمايت سيستم اطالعات  يستم اطالعات مستلزم درك كامل كسب و كار و محيط
سؤال در مقياس ليكرت پنج  ورد متغير مكنون سيستم اطالعات، هفتبرآ ايرب. است
براي تعيين ميزان تناسب مدل . دطراحي ش) كامالً موافق= 5ف تا كامالً مخال= 1(اي  گزينه
هاي برآورد شده به شرح زير  شاخص. ، معيارهاي برازش مدل محاسبه شدندISگيري  اندازه
  :ندهست

مدل  RMSEA؛ مقدار پنجو  در بازه مطلوب يك) 073/1(جه آزادي دو بر در نسبت كاي
 NFIشاخص  درصد بوده و همچنين دو 95هر دو باالي  AGFIو  GFI؛ مقدار 018/0برابر 

دهنده برازش  اندرصد و يك به دست آمد؛ كه همگي نش 98كه به ترتيب برابر  NNFIو 
دهنده معنادار بودن كليه روابط علّي  محاسبه اعداد معناداري نيز نشان. ندمناسب مدل هست

هستند؛ بنابراين با توجه به ) 96/1باالتر از ( ISگر با متغير مكنون  ميان متغيرهاي مشاهده
گيري  هاي برازش كلي قابل قبول، مدل اندازه دست آمده مبني بر وجود شاخص ايج بهنت
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بين متغيرهاي ورود به مدل معادله ساختاري براي تحليل روابط ساختاري  براي ISمتغير 
  .پنهان مناسب است

  
  )مدل كامل(برآورد و آزمون مدل ساختاري پژوهش 

گيري حاضر در مدل معادله  هاي اندازه مدلپس از اطمينان نسبي از قابل قبول بودن 
توانيم به برآورد و آزمون مدل مفهومي  ساختاري تدوين شده در موقعيتي هستيم كه مي

روش جامعي  SEMرويكرد ]. 5[دست بزنيم 1يابي معادالت ساختاري پژوهش از طريق مدل
رهاي مكنون ده شده و متغيهايي درباره روابط بين متغيرهاي مشاه براي آزمون فرضيه

ررسي روابط علّي بين سه متغير است؛ از آنجا كه مدل مفهومي پژوهش در صدد ب]. 4[است
زي معادالت ساختاري سا فراهم شدن امكان تحليل همزمان روابط متغيرها، روش مدل ايرب

افزارهاي شناخته شده اجراي  افزار ليزرل كه يكي از نرم در تحليل مدل از نرم استفاده شده،
  .ده استمعادالت ساختاري است استفاده شهاي  مدل

  
  تحليل مسير و روابط علّي بين متغيرهاي اصلي پژوهشنتايج 
براي . تحليل مسير و روابط علّي بين متغيرهاي اصلي پژوهش در زير آورده شده استنتايج 

ير معيارهاي مناسب بودن مدل دو و سا تعيين ميزان تناسب مدل تحليل مسير، آماره كاي
   .آمده است )3( شماره د كه نتايج مربوط در جدولبررسي شدن

  هاي برازندگي مدل تحليل مسير شاخص. 3جدول 
NNFI  NFI  AGFI  GFI  RMSEA  df

x 2  DF  x2 

00/1 97/0 94/0 96/0 018/0 07/1  63  51/67  
  

دو بر  نسبت كاي. مدل بسيار مناسبي است دهد، مدل تحليل مسير نتايج در اين مدل نشان مي
مدل  RMSEAشاخص  در بازه قابل قبول يك و پنج قرار گرفته،) 07/1(زادي درجه آ

درصد را نشان  از نود مقادير باالتر AGFIو  GFIدو شاخص  .و مناسب است 018/0برابر 
                                                            
1. SEM= Structural Equation Model 
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ه اين ك درصد و يك هستند 97رتيب برابر به ت NNFIو  NFIدهند و نيز دو شاخص  مي
  .دهند هاي برازش كلي مدل، وضعيت مطلوبي را نشان مي شاخص

  
  تحليل مسير مدل مفهومي پژوهش در حالت تخمين استاندارد. 2 نمودار

  
در بين  دهد، متغيرهاي مكنون نشان مي گر مربوط به نتايج مقايسه بين متغيرهاي مشاهده

اي  گر مربوط به متغير مكنون فرهنگ سازماني، متغير فرهنگ توسعه متغيرهاي مشاهده
ترين ميزان  مراتبي داراي پايين داراي باالترين درصد همبستگي و متغير فرهنگ سلسله

هاي  گر مربوط به توانايي جذب، متغير كانال در بين متغيرهاي مشاهده. ندهمبستگي هست
در بين . قرار دارديشترين همبستگي بوده و پس از آن متغير دانش مديريتي ارتباطي داراي ب

، رضايت كاركنان داراي باالترين ميزان ISگر مربوط به موفقيت اجراي  متغيرهاي مشاهده
  .طور مساوي قرار دارندههمبستگي و پس از آن ديگر متغيرهاي آشكار تقريباً ب

  
  تحليل مسير مدل مفهومي پژوهش در حالت معناداري. 3 نمودار
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دهند، روابط علّي فرهنگ سازماني بر  طور كه محاسبه اعداد معناداري نشان مي همان
باالتر از (معنادار هاي اطالعات  توانايي جذب و توانايي جذب بر موفقيت اجراي سيستم

با توجه به معنادار بودن مسيرهاي علّي فرهنگ سازماني بر توانايي جذب و . است) 96/1
ين اثر متغيرها و نظر به اينكه پژوهش حاضر به دنبال تعي ISتوانايي جذب بر موفقيت اجراي 

طور مستقيم مثبت فرهنگ سازماني بر توانايي جذب بهتوان گفت كه  ، ميبر يكديگر است
و توانايي  أييد استيعني فرضيه اول در اين پژوهش مورد ت ؛دگذار و معناداري تأثير مي

بنابراين  ؛گذارد طور مستقيم مثبت و معناداري تأثير ميبه ISجذب نيز بر موفقيت اجراي 
  .شود فرضيه دوم نيز مورد تأييد بوده و پذيرفته مي

  
  گيري و پيشنهادات نتيجه

توانايي جذب بر  توانايي جذب وگ سازماني بر هدف اين پژوهش، سنجش تأثير فرهن
بسياري از . قطعات خودروي استان گيالن استهاي توليدي  در شركت ISموفقيت اجراي 

هاي  هايي كه موفق به استقرار سيستم كنند، سازمان استدالل مي ISو دانشمندان  پژوهشگران
وهش حاضر، در پژ. ن نياز دارنداند به درك تمايزهاي فرهنگي درون سازما اطالعاتي شده

سنجش فرهنگ سازماني از مدل كوين كه شامل چهار بعد فرهنگ عقاليي،  براي
بيانگر وجود  هاي پژوهش ايم؛ يافته باشد بهره گرفته مراتبي مي هاي، گروهي و سلسل توسعه

درك فرهنگ سازماني  .سبت به ديگر ابعاد فرهنگ استاي ن تأثير بيشتر فرهنگ توسعه
از . ديد، بسيار مهم استهاي ج دانش، اطالعات و فناوري كارگيري به براي استفاده و

هاي مورد مطالعه و  وضعيت ابعاد فرهنگ سازماني و توانايي جذب در شركتهاي  يافته
توان  ، ميعاد فرهنگ با توانايي جذب استدهنده رابطه اب همچنين ادبيات موضوع كه نشان

ابعاد فرهنگي باعث ضعيف بودن هاي  نتيجه گرفت كه ضعيف بودن وجود شاخص
دهنده رابطه معنادار بين  هاي ابعاد توانايي جذب در جامعه آماري است و نشان شاخص

ت كه اين رابطه از نوع مثبت هاي مورد نظر اس فرهنگ سازماني و توانايي جذب در شركت
نادار بنابراين فرضيه اول پژوهش كه عبارت است از وجود تأثير مستقيم مثبت و مع است؛
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در پژوهش مشابهي از هارينگتون و . فرهنگ سازماني بر توانايي جذب مورد تأييد است
نيز وجود رابطه مثبت و ] 23) [2009( 1و تاريكو و كاليگيوري] 12) [2005(گيوماراس 

  .معنادار بين فرهنگ سازماني و توانايي جذب تأييد شده است
نش سيستم اطالعات ي سازمان در انتقال داهمراه با تواناي ISشايستگي و صالحيت مديريت 

 .هاي اطالعات است اجراي سيستم يك عنصر كليدي توانايي جذب مرتبط با به مديريت،
توانايي جذب، توانايي شناسايي ارزش اطالعات جديد،  مطالعه ادبيات موضوع نشان داد،

ضر، از ميان در پژوهش حا. آن براي دستيابي به اهداف سازمان است كارگيري به درك و
براي ] 18[مطالعات پنينگ و هارينتو در زمينه توانايي جذب از  هاي انجام شدهپژوهش

آنها توانايي جذب را شامل دو بعد دانش مديريتي و . دسنجش توانايي جذب استفاده ش
مبني بر ] 10[مطالعات آنها با نظريه كوهن و لوينتال . هاي ارتباطي ارزيابي كردند كانال
وانايي جذب سازمان بر ساختار ارتباطات بين محيط خارجي و داخلي سازمان و نيز اينكه ت

هاي مديريتي تمركز و تأكيد دارد و همچنين با بازنگري توانايي جذب توسط  تخصص
سازي، انتقال و  كه مبتني بر توانايي سازمان در كسب، يكسان] 24[ 2زهرا و جورج

افزايش توانايي  پژوهش نشان دادند، هاي يافته. دانش است، سازگار است كارگيري به
هاي ارتباطي داخلي و  جذب از طريق سطح باالي دانش مديريتي و استفاده فراوان از كانال

شود؛ يعني فرضيه دوم  هاي اطالعات مي خارجي موجب افزايش موفقيت اجراي سيستم
است  ISادار توانايي جذب بر موفقيت اجراي پژوهش كه وجود تأثير مستقيم مثبت و معن

و ) 1990(هاي نظري كوهن و لوينتال  اين نتيجه ضمن تأييد ديدگاه. باشدمورد پذيرش مي
و ) 2005(همراستا با نتايج مطالعات عملي هارينگتون و گيوماراس ) 2002(زهرا و جورج 

را در  ISبر موفقيت اجراي ، اهميت تأثير توانايي جذب )2002(پورت و همكاران  نيز داوِن
ها مؤيد آن است كه دانش و  اين يافته]. 10، 11، 12، 24[دهد  يك مطالعه عملي نشان مي

اطالعات بايد در ميان مديران سطوح عالي، متخصصان و كارشناسان، واحدهاي كسب و 
ت از يق كسب اطالعاهاي ارتباطي از طر كار و مديران عملياتي در تبادل باشد و نيز كانال

                                                            
1. Tarique and Caligiuri 
2. Zahra and George 
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تسهيم و تبادل اطالعات و دانش مربوطه از طريق انواع ارتباطات  محيط خارجي براي
  .مي و غيررسمي، بسيار مؤثر استرس

پژوهش از مدل معادالت ساختاري براي سنجش روابط بين در نهايت اينكه در اين 
داخته شد و افزار ليزرل به تحليل مدل پر د و با استفاده از نرممتغيرهاي پژوهش استفاده ش

و  NC ،GFI ،AGFI ،RMSEA ،NFIبراي ارزيابي نيكويي برازش مدل از معيارهاي 
NNFI مدل تحليل مسير، مدل بسيار مناسبي است نتايج نشان داد كه. استفاده شد.  

  
  پيشنهادات كاربردي

هاي توليدي قطعات خوردروي استان  فرضيه اول، به مديران شركتهاي  با كمك يافته
 برايهاي الزم از منابع داخل و خارج  براي كسب دانش و تخصص ،شود پيشنهاد ميگيالن 

ايجاد مزيت رقابتي پايدار، بايد به حمايت بيشتر از كاركنان، ايجاد فضايي مناسب براي 
پذيري بپردازند  تعامل، رشد و شكوفايي، تمايل به ريسك براي كاركنان، تمركز بر انعطاف

هاي  ساالري و روابط خطي و دستوري جلوگيري كنند و از كنترل و همچنين از بروز ديوان
به . كنند شود نيز خودداري خاص و مستقيم كه مانع رشد و شكوفايي افراد خالق مي

دن جريان دانش در سازمان خود، براي تحقق يادگيري و نهادينه ش شود، مديران توصيه مي
كه كاركنان موفقيت سازمان را موفقيت اي عمل كنند و فضايي را به وجود آوردند  گونهبه

خود بدانند و حداكثر مشاركت كاركنان حاصل شود؛ به بيان ديگر به پرورش فرهنگي 
  .قوي مبتني بر يادگيري در سازمان مبادرت ورزند

با  شود، هاي مورد نظر پيشنهاد مي تفرضيه دوم، به مديران و مسئولين شرك با توجه به نتايج
منابع  استخدام بهترين متخصصين و كارشناساني كه به رتباطي خارجي باهاي ا ايجاد كانال

هستند و نيز  ISداراي تخصص و دانش فني در ارتباط با  خارجي دانش دسترسي داشته،
هاي متنوع كاري، چرخش شغلي، استفاده از  ايجاد تيم هاي ارتباطي داخلي با كانال ايجاد

اي آموزشي براي كاركنان و گسترش سطح ه جلسات رسمي و غيررسمي، برگزاري دوره
هاي اطالعات  سيستم كارگيري به ، بتوانند گامي مهم در ارتقاي موفقيتMISآگاهي گروه 
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اي كه بازگشت سرمايه به خوبي فراهم شده و باعث  در سازمان خود بردارند؛ به گونه
 .دمزيت رقابتي در سازمان شو هاي سازمان و ايجاد افزايش رضايت كاربران، كاهش هزينه

  
  آتي هاي پيشنهادات براي پژوهش

شود كه مدل  بحث، پيشنهاد ميبراي روشن ساختن ساير زواياي پنهان موضوع مورد 
هاي بيمه،  شركت همچون ISكارگيرنده ههاي ب حاضر در ميان ساير شركت پژوهش
هاي با تكنولوژي برتر نيز اجرا  هاي مخابراتي و ديگر شركت هاي دارويي، شركت شركت

هاي  هاي نظري براي تبيين ساير عواملي كه بر موفقيت اجراي سيستم توسعه مدل. دشو
توانند  هاي پويا و تسهيم دانش مي فرهنگ يادگيري، قابليت اطالعات تأثير دارند مانند

 هايپژوهشدر  شود، در پايان پيشنهاد مي. ر اين زمينه فراهم كنندتر د ينشي عميقدرك و ب
هاي توليدي قطعات  در ميان شركت ISآتي تالش شود كه عوامل مؤثر بر موفقيت اجراي 

اين موضوع امكان مقايسه ميان  هاي كشور نيز اجرا شود كه ساير استانخودرو در 
  .دكن هاي مختلف را نمايان مي استان
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