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Abstract: In the current era, the growing size of information technology
and the need for organizations to survive and compete, has caused
organizations ignoring this issue to decline and be eliminated from
the competition cycle. Accordingly, the aim of the present study is to
investigate the effect of strategic learning on strengthening information
capital by analyzing the mediating role of organizational knowledge
architecture. The present study is descriptive-correlational in terms of
practical purpose and in terms of data collection method. The statistical
population includes 600 knowledge-based companies located in Tehran
Science and Technology Park. According to Morgan’s table, 235
employees of these companies were selected using haphazard random
sampling method. The main tools of data collection, questionnaire and
data analysis were also performed using structural equation modeling.
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The research findings show that strategic learning has a direct and significant effect on
strengthening the information capital of knowledge-based companies and also indirectly affects
the strengthening of information capital through the intermediate variable of organizational
knowledge architecture. The results show that strategic learning is one of the important
factors influencing the strengthening of information capital of knowledge-based companies,
which affects the strengthening of information capital both directly and through organizational
knowledge architecture. Also, the results of strategic learning topics, organizational knowledge
architecture and information capital bring theoretical innovations and help managers and
stakeholders of knowledge-based companies in understanding and how to influence
strategic learning to strengthen information capital by emphasizing organizational knowledge
architecture.
Keywords: Strategic Learning, Organizational Knowledge Architecture, Information Capital,
Knowledge-based Companies

xvi

اثر یادگیری استراتژیک بر تقویت سرمایة
سازمانی
اطالعاتی با نقش میانجی معماری دانش

مطالعة موردی :شرکتهای دانشبنیان پارک علم
و فناوری تهران
رضا سپهوند

دکتری مدیریت بازرگانی؛ استاد؛ دانشکدة علوم
اقتصادی و اداری؛ دانشگاه لرستان؛ خرمآباد ،ایران؛

محمدامین آئینی

دانشجوی دکتری؛ مدیریت دولتی؛ دانشکدة علوم
اقتصادی و اداری؛ دانشگاه لرستان؛ خرمآباد ،ایران؛
پدیدآور رابط aeeni.mo@fc.lu.ac.ir

محمدحسین آزادی

دانشجوی دکتری؛ مدیریت دولتی؛ دانشکدة علوم
اقتصادی و اداری؛ دانشگاه لرستان؛ خرمآباد ،ایران؛

mrezasep@yahoo.com

azadi.mh@fc.lu.ac.ir

دريافت1399/03/18  :

پذیرش1399/09/29  :

مقاله برای اصالح به مدت  18روز نزد پدیدآوران بوده است.
نشریة علمی  |  رتبة بینالمللی

چكيــده :در عصــر حاضــر ،رشــد روزافــزون فناوریهــای اطالعــات و نیــاز
ســازمانها بــه ایــن مهــم جهــت بقــا و رقابــت موجــب شــده هــر ســازمانی کــه ایــن
موضــوع را نادیــده بگیــرد ،دچــار افــول و از چرخــة رقابــت حــذف شــود .بــر ایــن
اســاس ،هــدف پژوهــش حاضــر ،بررســی تأثیــر یادگیــری اســتراتژیک بــر تقویــت
ســرمایة اطالعاتــی بــا تحلیــل نقــش میانجــی معمــاری دانــش ســازمانی اســت.
پژوهــش حاضــر از لحــاظ هــدف ،کاربــردی و از نظــر روش جمـعآوری دادههــا،
ت دانشبنیــان
توصیفی-همبســتگی اســت .جامعــة آمــاری شــامل  600شــرک 
مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری تهــران اســت کــه بــر اســاس جــدول «مــورگان»
تعــداد  235نفــر از کارکنــان ایــن شــرکتها بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری
تصادفــی اتفاقــی انتخــاب شــدند .ابــزار اصلــی جم ـعآوری اطالعــات ،پرسشــنامه
اســت و تجزیــ ه و تحلیــل اطالعــات نیــز بــا اســتفاده از مدلســازی معــادالت
ســاختاری انجــامگرفتــه اســت .یافتههــای پژوهــش نشــان میدهــد کــه یادگیــری
اســتراتژیک بــر تقویــت ســرمایة اطالعاتــی شــرکتهای دانشبنیــان تأثيــر مســتقيم
و معنــاداري دارد و بهطــور غيرمســتقيم و از طريــق متغيــر ميانجــي معمــاری دانــش
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ســازمانی نیــز بــر تقویــت ســرمایة اطالعاتــی اثرگــذار اســت .همچنیــن ،نتایــج در خصــوص مباحــث
یادگیــری اســتراتژیک حاکــی از آن اســت کــه معمــاری دانــش ســازمانی و ســرمایة اطالعاتــی،
نوآوریهــای نظــری بههمــراه داشــته و بــه مديــران و ذینفعــان شــرکتهای دانشبنیــان در درك
و چگونگــي تأثيرگــذاري یادگیــری اســتراتژیک بــر تقویــت ســرمایة اطالعاتــی بــا تأكيــد بــر معمــاری
دانــش ســازمانی كمــك میکنــد.
كليدواژههــا :یادگیــری اســتراتژیک ،معمــاری دانــش ســازمانی ،ســرمایة اطالعاتــی ،شــرکتهای
دانشبنیــان
 .1مقدمه

در دنیــای امــروز ،اطالعــات و دانــش عامــل اساســی در توســعة اجتماعــی و اقتصادی کشــورها

بــهحســاب آمــده و نقــش بســیار مهمــی در همــة صنایــع و کســبوکارها ایفــا میکنــد (Hu,

 .)Chiu & Hsu 2017در ایــن شــرایط بخــش اعظــم داراییهــای هــر ســازمان شــامل داراییهــای

نامشــهود ،از جملــه ســرمایههای انســانی ،اطالعاتــی ،و ســازمانی اســت (کاشــی  .)1389ســرمایة
اطالعاتــی دربرگیرنــدة زیرســاختهای اساســی ،تواناییهــای فنــاوری اطالعــات ،نیــروی انســانی

دانشــی ،مدیریــت اطالعــات و اســتراتژیهای سیســتمهای کاربــردی اســت کــه از مزایــای

ســازمانی حمایــت میکنــد« .كروگــر و جانســون» اســتدالل کردهانــد کــه ســرمایههای اطالعاتــی

میتوانــد بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات ،نیــروی انســانی و مدیریــت درســت منابــع

اطالعاتــی ارزش رقابتــی آینــده را بــرای ســازمان ایجــاد نماینــد ( .)Kruger & Johnson 2010طبــق

دیــدگاه دانشبنیــان ،ســرمایة اطالعاتــی صالحیــت اصلــی بنگاههــا و شــرکتها بــوده و بــه آنهــا
در کســب مزیــت رقابتــی کمــک شــایانی میکنــد (Martín-de, López-Sáez & Delgado-Verde

 .)2011; Alguezaui & Filieri 2014بــر همیــن اســاس ،از مهمتریــن دغدغههــای مدیــران هــر

کســبوکار بــرای اینکــه در محیــط بهشــدت رقابتــی عصــر دانــش و اطالعــات موضعــی برتــر

داشــته باشــد ،بهرهگیــری ،تقویــت و مدیریــت اثربخــش ســرمایههای اطالعاتــی اســت.

بــا وجــود ایــن ،هــر کس ـبوکاری کــه یادگیــري اســتراتژیک را مــورد توجــه خــود قــرار

ندهــد ،از امــکان انتقــال تجربیــات اســتراتژیک خــود بینصیــب مانــده و توانایــی بهرهبــرداری از

دانــش کسبشــده از فعالیتهــای پایــش محیطــی و بهرهبــرداری از فرصتهــا را نخواهــد داشــت

(بیــت مشــعل  .)1396یادگیــری اســتراتژیک بــا تغییــر و انطبــاق مســتمر اســتراتژیها ،فرایندهــای

کســب اطالعــات ،هنجارهــا و رویّههــا در پاســخ بــه تغییــر در مفروضــات محیطــی ،راهبردهــا و
894
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اهــداف موجــود خــود را تجزیــه و تحلیــل و اصــاح میکنــد ( )Siren et al. 2017و بــا ایــن کار

میتوانــد ســرمایة اطالعاتــی هنگفتــی بــرای ســازما ن بــه ارمغــان بیــاورد .در واقــع ،ایــن رویکــرد
بــه توانایــی و فراینــدی اطــاق میشــود کــه شــرکت ،دانــش تکمیلشــده و پراکنــده را بــه دانــش

اســتراتژیک جهــت کســب اهــداف ســازمان تبدیــل میکنــد ( .)Zhao et al. 2020بنابرایــن،

یادگیــری اســتراتژیک میتوانــد بهعنــوان یــک مکانیســم یادگیــری بــا اولویــت باالتــر درک شــود

کــه توانایــی شــرکت را در داخلیســازی و اســتفاده از دانــش اســتراتژیک تولیدشــده از طریــق
فرصتهــا و فعالیتهــای پایــش محیطــی تســهیل میکنــد (.)Salonen, Rajala & Virtanen 2018

بهایــنترتیــب ،یادگیــري اســتراتژیک میتوانــد بــا تســهیل یادگیــری در ســازمان ،جهتدهــی

بــه کســب دانــش مــورد نیــاز در راســتای کســب موفقیــت و مزیــت رقابتــی و همچنیــن ،هدایــت
ســازمان بهمنظــور دریافــت ،توســعه و مدیریــت اطالعــات و دانــش اساســی در عرصــة رقابــت،
موجــب تقویــت ســرمایههای اطالعاتــی و اســتفاده مؤثــر از آنهــا جهــت رســیدن بــه اهــداف حــال

و آینــده ســازمان شــود.

بــا بررســی ادبیــات موضــوع و تحقیقــات انجامشــده در خصــوص ســرمایههای اطالعاتــی،

شــواهد حاکــی از آن اســت کــه از جدیدتریــن همبســتههای ســرمایة اطالعاتــی مطرحشــده کــه طــی

ســالهای اخیــر نظــر اندیشــمندان را بــه خــود جلــب نمــوده ،میتــوان بــه معمــاری دانــش ســازمانی

اشــاره کــرد« .اورز» اشــاره میکنــد کــه جم ـعآوری دانــش صريــح و بهکارگیــری آن در راســتاي
موفقيــت در بازارهــاي رقابتــي بــه چارچوبــي ســازمانیافته نيازمنــد اســت كــه از آن بــا عنــوان

معمــاری دانــش يــاد میشــود ( .)Evers 2008بهعبــارت بهتــر ،معمــاري دانــش ســازمان ســاختار

كلــي و كالن دانــش آن ســازمان اســت كــه روابــط درونــي ،بيرونــي ،مؤلفههــا و سیاســتهای

طراحــي و توســعة آنهــا را بيــان میکنــد (ورعــي ،حبیبــی و محقــر  .)1395بنابرایــن ،بهرهگیــری از

معمــاري دانــش ســازمانی (بهویــژه دانــش مربــوط بــه فرایندهــا ،سیســتمهای اطالعاتــی ،ورودیهــا

و خروجیهــای اطالعاتــی ،اســتراتژیهای رقابتــی ،و اهــداف ســازمان) از مهمتریــن عواملــی
اســت کــه میتوانــد بــه تقویــت ســرمایههای اطالعاتــی ســازمان کمــک شــایانی نمایــد.

از ســوی دیگــر ،بررســی نتایــج عملکــرد شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در پــارک علــم

و فنــاوری تهــران نشــاندهندة آن اســت کــه اغلــب ایــن شــرکتها بــا مســئلة رقابــت بــا ســایر

شــرکتها روبــهرو بــوده و از قابلیــت و تــوان رقابتــی پایینــی برخــوردار هســتند .در حقیقــت،

از مهمتریــن عوامــل مســئلة حاضــر ،تــوان رقابتــی پاییــن شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در

پــارک علــم و فنــاوری تهــران اســت (آرمــان و شــفیعی  .)1396از طرفــی ،ســرمایههای اطالعاتــی
895
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در کســب مزایــای رقابتــی کمــک شــایانی بــه شــرکتها میکنــد (Martín-de, López-Sáez

 .)& Delgado-Verde 2011; Alguezaui & Filieri 2014بــه ایــن ترتیــب ،میتــوان اســتنباط کــرد

کــه ســرمایههای اطالعاتــی شــرکتهای دانشبنیــان از اثربخشــی الزم برخــوردار نبــوده و ایــن
ضعــف موجــب پاییــن آمــدن تــوان رقابتــی ایــن شــرکتها شــده اســت .بــا انجــام تحقیــق حاضــر،

شــرکتهای دانشبنیــان بــا دانشــی کــه از یادگیــری اســتراتژیک و معمــاری دانــش ســازمانی در

تقویــت ســرمایههای اطالعاتــی کســب میکننــد ،میتواننــد ســرمایة اطالعاتــی خــود را کــه از
مهمتریــن ســرمایههای نامشــهود هــر کسـبوکار بــوده و نقــش بســیار مهمــی در کســب و ارتقــای

مزایــای رقابتــی ایــن شــرکتها دارد ،اثربخشتــر کــرده و بهطــور قابــلمالحظـهای تقویــت کننــد

و بــا ایــن کار موضــع رقابتــی شــرکت خــود را بهبــود بخشــند .از ایــنرو ،بــا عنایــت بــه فقــدان
تحقیقــی در مطالعــات گذشــته کــه بــه بررســی تأثیــر یادگیــری اســتراتژیک بــر تقویــت ســرمایههای
اطالعاتــی پرداختــه باشــد و بهمنظــور برطــرف نمــودن شــکاف نظــری موجــود ،پژوهــش حاضــر
الگــوی جدیــدی از نقــش معمــاری دانــش ســازمانی را بهعنــوان فراینــد میانجیگــری اثــر

یادگیــری اســتراتژیک بــر تقویــت ســرمایههای اطالعاتــی شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در
پــارک علــم و فنــاوری تهــران ارائــه نمــوده اســت .در نتیجــه ،هــدف اصلــی پژوهــش حاضــر،

بررســی اثــر جهتگیــری یادگیــری اســتراتژیک بــر تقویــت ســرمایههای اطالعاتــی شــرکتهای
دانشبنیــا ِن مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری تهــران ،هــم بهصــورت مســتقیم و هــم از طریــق
متغیــر میانجــی معمــاری دانــش ســازمانی اســت.
 .2مبانی نظری و پیشینة پژوهش

در ایــن بخــش بهمنظــور بررســی ادبیــات نظــری ،پیشــینه ،و ارتبــاط بیــن متغیرهــای تحقیــق،

نخســت بــه ارتبــاط یادگیــری اســتراتژیک بــا ســرمایة اطالعاتــی و معمــاری دانــش ســازمانی پرداخته

شــده اســت .ســپس ،مفاهیــم نظــری هــر یــک از متغیرهــای تحقیــق مــورد اشــاره قــرار گرفتــه و در
نهایــت ،بــه بررســی متغیــر معمــاری دانــش ســازمانی بهعنــوان واســطة یادگیــری اســتراتژیک و
ســرمایة اطالعاتــی پرداختــه شــده اســت.

ارتباط یادگیری استراتژیک با سرمایة اطالعاتی و معماری دانش سازمانی

ســرمایههای اطالعاتــی میتواننــد در ســایة یادگیــری اســتراتژیک تقویــت و رشــد یابنــد و

موجــب ایجــاد مزایــای رقابتــی بــرای ســازمان شــوند .بــا توجــه بــه اهمیــت یادگیــری اســتراتژیک،
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«ســیرن» تأکیــد میکنــد کــه مؤلفههــای اصلــی یادگیــری اســتراتژیک دربرگیرنــدة خلــق دانــش،

انتشــار ،تفســیر و شــامل اجــرای یادگیــری دوحلق ـهای اســت .ســازمان در ایــن فرایندهــا هنجارهــا،

رویّههــا ،فرایندهــای جمــعآوری و تســهیم اطالعــات و دانــش ،راهبردهــا و اهــداف موجــود

خــود را تجزیــهو تحلیــل و اصــاح میکنــد ( .)Siren et al. 2017از طرفــی« ،ســالونن ،راجــاال

و ویرتانــان» در تحقیــق خــود نشــان دادنــد کــه یادگیــری اســتراتژیک میتوانــد بهعنــوان یــک

مکانیســم یادگیــری بــا اولویــت باالتــر درک شــود کــه توانایــی شــرکت را در داخلیســازی و
اســتفاده از اطالعــات و دانــش اســتراتژیک تولیدشــده از طریــق فرصتهــا و فعالیتهــای پایــش

محیطــی را تســهیل کنــد ( .)Salonen, Rajala & Virtanen 2018در همیــن راســتا« ،نوونــن و آچــی»
بیــان میدارنــد کــه فراتــر از افزایــش آگاهــی از جایگزینهــای آینــده و فرصتهــای اســتراتژیک،

ایــن نــوع یادگیــری میتوانــد همــکاری جدیــدی را بیــن ذینفعــان مختلــف ســازمان آغــاز کنــد

و منجــر بــه انتشــار چش ـماندازی وســیعتر شــده و تصویــب آن بــه نقشــة هدایتکننــده در آینــدة
ســازمان تبدیــل شــود (« .)Neuvonen & Ache 2017ســیرن ،کوتاماکــی و کوکرتــز» نیــز در پژوهــش

خــود بیــان میکنــد کــه پیادهســازی دانــش اســتراتژیک بــه درونیشــدن دانــش در ابعــاد جمعــی

یــک ســازمان ،از قبیــل ســاختارها ،رویّههــا ،سیســتمهای اطالعاتــی ،فنــاوری و اســتراتژیهای
ســازمان منجــر میشــود (.)Siren, Kohtamaki & Kuckertz 2012

همچنیــن ،یادگیــری اســتراتژیک ،معمــاری دانــش ســازمانی را تحــت تأثیــر خــود قــرار

میدهــد« .ورعــی ،حبیبــی و محقــر» در تحقیــق خــود در خصــوص معمــاري دانــش ســازمانی اظهــار
میکننــد کــه ایــن معمــاری ســاختار كالن و كلــي دانــش ســازمان اســت و روابــط درونــي ،بيرونــي،

مؤلفههــا و سیاســتهای طراحــي و توســعة ســازمان را بيــان میکنــد ( .)1395بــه بیانــی دیگــر،

ایــن مفهــوم نوعــی معمــاری بــهحســاب میآیــد کــه سیســتم مــورد نظــر در آن یــک ســازمان بــا

کل فرایندهــای کس ـبوکار ،ســامانههای فنــاوری اطالعاتــی ،دانــش ،و ارتباطــات موجــود در آن

اســت ( .)Hilliard 2000از طرفــی ،ســازمانهای امــروزی بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی ناپایــداری
کــه بــا آن روبـهرو هســتند ،جهــت کســب موفقیــت بایــد قابلیــت تغییــر ســریع و شــکلدهی دوبــاره

بــه اســتراتژیها و فرایندهــای کســب اطالعــات و دانــش خــود بهمنظــور دســتیابی بــه مزایــای

رقابتــی داشــته باشــند و ایــن مهــم در ســایة یادگیــری اســتراتژیک امکانپذیــر اســت (حاتــم

کشــتیبان  .)1397در حقیقــت ،در طــول زمــان ،اقدامــات اســتراتژیکی کــه ســازمانها در تعامــل

بــا محیــط فرامیگیرنــد بهبــود و تکامــل مییابــد ( .)Siren, Kohtamaki & Kuckertz 2012بهایــن

ترتیــب ،ســازمانها بــا اســتفاده از فرایندهــای کاوش محیطــی و تغییــر متناســب اســتراتژیها و
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فرایندهــای ســازمانی از قبیــل هنجارهــا ،رویههــا ،سیســتمهای اطالعاتــی و فناوریهــای تولیــد،

معمــاری دانــش ســازمانی خــود را متناســب بــا تغییــرات محیطــی و کاوش فرصتهــای پیـ ِ
ـش رو

تغییــر میدهنــد .در ایــن راســتا« ،دوز و کوزونــن» در تحقیــق خــود تأکیــد میکننــد کــه اســتفاده از

رویکــرد یادگیــری اســتراتژیک ،ســازمانها را توانــا میســازد تــا بـا ســرعت هرچــه بیشــتر تغییــرات

بــازار را شناســایی کننــد و هرچــه ســریعتر بــرای فرصتهــای بهوجودآمــده ،بــرای فرایندهــای

ســازمانی خــود برنامهریــزی کننــد (« .)Doz & Kosonen 2010ایداریــس و الرابــای» نیــز بیــان

میکننــد کــه ایــن رویکــرد در محتــوای ســازمان اتفــاق میافتــد؛ در جایــی کــه اشــتباهات کشــف
میشــوند و بهواســطة تفکــر مجــدد در خصــوص مقــررات مسئلهســاز ،روشهــا و سیاســتها

تثبیــت میشــوند (.)Iduris & AL-Rubaie 2013
یادگیري استراتژیک

ســازمانهای امــروزی بــا توجــه بــه شــرایط محیطــی ناپایــداری کــه بــا آن روب ـهرو هســتند،

جهــت کســب موفقیــت و مانــدن در عرصــة رقابــت بایــد قابلیــت تغییــر ســریع و شــکلدهی دوبــاره
بــه اســتراتژیهای خــود را بهمنظــور دســتیابی بــه مزایــای رقابتــی داشــته باشــند (حاتــم کشــتیبان

 .)1397رویکــرد یادگیــری اســتراتژیک ،چشــماندازی طبیعــی بــه شناســایی اســتراتژی را پــی
میگیــرد .در ایــن نــوع دیــدگاه ،اســتراتژیهای عملــی بهعــوض اینکــه فقــط از تجزیــه و تحلیــل
نقــاط قــوت و فرصتهــا حاصــل شــوند ،از طریــق آزمایــش و مشــاهدة عملیــات و فرایندهــای

ســازمان کشــف و مشــخص میشــوند .بــر ایــن اســاس ،در طــول زمــان ،اقدامــات اســتراتژیکی کــه

ســازمانها در تعامــل بــا محیــط فرامیگیرنــد ،بهبــود و تکامــل مییابنــد (& Siren, Kohtamaki

 .)Kuckertz 2012در محیــط بهســرعت در حــال تغيیــر و آشــفته ،ســازمانها بــه ایــن مهــم نیازمنــد

هســتند کــه بــه اطالعــات و حــوادث ،ســریعتر از روشهــای رســمی برنامهریــزی اســتراتژیک

پاســخ بدهنــد (آرمــان و شــفیعی  .)1396در چنیــن محیطهایــی ،اســتفاده از رویکــرد یادگیــری

اســتراتژیک ،ســازمانها را توانــا میســازد تــا بــا ســرعت هرچــه بیشــتر تغییــر و تحــوالت بــازار را

شناســایی کننــد و هرچــه ســریعتر بــرای فرصتهــای بهوجودآمــده برنامهریــزی کننــد (& Doz

 .)Kosonen 2010چارچــوب یادگیــری اســتراتژیک شــامل ایجــاد و تلخیــص دانــش اســتراتژیک و

ادغــام آن بــا تواناییهــای مــورد نظــر ســازمان اســت ( .)Salonen, Rajala & Virtanen 2018طبــق

تئــوری دانشمحــور و منبعمحــور رویکــرد یادگیــری از نظریههــای یادگیــری ســازمانی اســتفاده

میکنــد تــا دیدگاهــی مبنــی بــر اینکــه شــرکتها چگونــه میتواننــد دانــش اســتراتژیک مهــم را
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کســب ،تفســیر ،توزيــع و تثبیــت کننــد ،فراهــم آورد تــا مزیــت رقابتــی را بهطــور مــداوم ایجــاد کنند
( .)Kenny 2006بهعبارتــی ،یادگیــری اســتراتژیک در محتــوای ســازمان اتفــاق میافتــد؛ در جایــی

کــه اشــتباهات کشــف میشــوند و بهواســطة تفکــر مجــدد در خصــوص مقــررات مسئلهســاز،

روشهــا و سیاسـتها تثبیــت میشــوند (« .)Iduris & AL-Rubaie 2013آلمندینگــر» )2009( 1اشــاره

میکنــد کــه کارکنــان بــا اســتفاده از ایــن رویکــرد ،شــرایط و ســاختارهای اطــراف را در یــک

پرتــو جدیــد درک میکننــد و بهدنبــال آن شــروع بــه درک فرصتهــای جدیــد جهــت عــدم
وابســتگی بــه مســیر میکننــد (« .)Allmendinger 2009نوونــن و آچــی» بیــان میکننــد کــه فراتــر از

افزایــش آگاهــی از جایگزینهــای آینــده و فرصتهــای اســتراتژیک ،ایــن نــوع یادگیــری بــا نظــم

باالتــر در یــک فراینــد آشــکار میتوانــد همــکاری جدیــدی را بیــن ذینفعــان مختلــف آغــاز کنــد
و منجــر بــه انتشــار وســیعتر چش ـمانداز و تصویــب آن بهعنــوان تصویــر هدایتکننــده در آینــده

شــود (« .)Neuvonen & Ache 2017کــوادا» نیــز در تحقیــق خــود بــه دو نــوع یادگیــری ســازمانی

اشــاره میکنــد .1 :یادگیــری کس ـبوکار ،و  .2یادگیــری اســتراتژیک .در یادگیــری کس ـبوکار،

ســازمان دانشــی در ســطح کســبوکار خــود بــا توجــه بــه الزامــات اساســی شــغلی بهدســت

میآورنــد؛ امــا در یادگیــری اســتراتژیک ،ســازمانها دانشــی در ســطح شــرکت کســب میکننــد

و خ ـط مش ـیهای اســتراتژیک را بهعنــوان یــک نتیجــه ،بهبــود میدهنــد .یادگیــری کس ـبوکار

بهطــور مســتقیم موجــب تغییــر رفتارهــای اســتراتژیک در ســطحی قابــلتوجــه میشــود ،امــا

یادگیــری اســتراتژیک موجــب تغییــر در جهتگیــری اســتراتژیک ســازمان میگــردد (Kuwada

 .)1998در کل ،بهکارگیــری رویکردهــای یادگیــری اســتراتژیک بــرای ســازمان ســازوکارهایی

آمــاده میکنــد کــه موجــب مزایــای فــراوان شــامل درک و کســب اطالعــات و دانــش اثربخشتــر
در خصــوص حــوزة فعالیــت ســازمان و ایجــاد عملکــرد بهتــر بهمنظــور رقابــت و حفــظ رقابــت
میشــود ( .)Garcia-Morale,. Llorens-Montes & Verdú-Jover 2006در یــک تقســیمبندی کلــی،

یادگیــری اســتراتژیک شــامل خلــق دانــش ،انتشــار ،تفســیر و پیادهســازی اســت کــه در ادامــه ،در
مــورد هــر یــک بهطــور مختصــر توضیــح داده میشــود.

خلــق دانــش اســتراتژیک .عمدت ـاً بهعنــوان مقدم ـهای جهــت تفســیر و اجــرای دانــش ،مــد نظــر

قــرار میگیــرد« .کروســن ،لیــن و وایــت» در تحقیــق خــود خلــق دانــش را بهعنــوان بررســی محیــط
خارجــی بهمنظــور شناســایی مســائل و رویدادهــای مهمــی تعریــف میکننــد کــه ممکــن اســت
1. Allmendinger
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ســازمان را تحــت تأثیــر قــرار دهنــد .البتــه بایــد اشــاره کــرد کــه بازیگــران اصلــی در ایــن فراینــد

کارکنــان ســازمان هســتند (.)Crossan, Lane & White.1999

انتشــار دانــش اســتراتژیک .دانــش کسبشــده در ســطح فــردی باقــی خواهــد مانــد و فقــط تأثیــر

کمــی بــر ســازمان دارد ،مگــر اینکــه بهصــورت مفصــل و بــا اســتفاده از تعامــات اجتماعــی
مــورد بحــث قــرار گیــرد .دانــش فــردی ایــن قابلیــت را دارد کــه از طریــق توزیــع دانــش بــه زمینــة

اجتماعــی وارد شــود .در واقــع ،توزیــع دانــش بــه منتشــر شــدن دانــش اســتراتژیک درون ســازمان

اشــاره دارد (.)Jerez-Gomez, Cespedes-Lorente & Valle-Cabrera 2005

تفســير دانــش اســتراتژیک .پژوهشهــای قبلــی ،اغلــب ،تفســیر دانــش را بهعنــوان یــک فراینــد

در ســطح فــردی بررســی کردهانــد« .دفــت و ویــک» اظهــار نمودنــد« :میتــوان ســازمانها را

بهعنــوان سیســتمهای تفســیر مــورد بررســی قــرار داد» ( .)Daft & Weick 1994تفســير دانــش تحــت

عنــوان فراینــدی تعریــف میشــود کــه در آن بــه اطالعــات جدیــد معنــا داده میشــود و درک

مشــترک افزایــش مییابــد (.)Huber 1991

پیادهســازی دانــش اســتراتژیک .پیادهســازی یــا اجــرای دانــش اســتراتژیک بــه درونیشــدن

دانــش در ابعــاد جمعــی یــک ســازمان از قبیــل رویههــا ،ســاختارها ،سیســتمهای ســازمانی و

اســتراتژیها (در کل ،بــه حافظــة ســازمانی اشــاره دارد) .حافظــة ســازمانی بــه پایـهای از دانــش اولیــه

اشــاره دارد کــه در عملکردهــای مربــوط بــه ســطوح ســازمانی درونــی شــدهاند و میتواننــد جهــت

تصمیمگیریهــای آینــدة ســازمان بهطــور مکــرر مــورد اســتفاده قــرار گیرنــد (Siren, Kohtamaki

.)& Kuckertz 2012

سرمایههای اطالعاتی

در عصــر حاضــر اطالعــات و دانــش عامــل زیربنایــی توســعة اجتماعــی و اقتصــادی کشــورها

ب ـه حســاب میآینــد و نقــش بســیار مهمــی در خصــوص فعالیتهــای انســانی ایفــا میکننــد (Hu,

 .)Chiu & Hsu 2017بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون و ســریع فناوریهــای ارتباطــات و اطالعــات

و نیازمنــدی ســازمانها جهــت بقــا در عصــر حاضــر ،هــر ســازمانی کــه ایــن موضــوع را نادیــده

بگیــرد ،دچــار افــول میشــود (عطائــی و احمــدی  .)۱۳۹۷بــه بیانــی دیگــر ،امــروزه اهمیــت دادن

بــه ایــن فناوریهــا جهــت رســیدن بــه اهــداف ســازمان امــری ضــروری و اجتنابناپذیــر اســت
( .)Kannabiran & Dharmalingam 2012در ایــن شــرایط ،بخــش اعظــم داراییهــای هــر ســازمان

900

اثر یادگیری استراتژیک بر تقویت سرمایة اطالعاتی با نقش میانجی معماری دانش سازمانی  | ...سپهوند و دیگران

شــامل داراییهــای نامشــهود از جملــه ســرمایههای انســانی ،اطالعاتــی و ســازمانی اســت (کاشــی
 .)1389در ســازمانها معمــوالً ســرمایة اطالعاتــی تحــت عنــوان داراییهــای نامشــهود مطــرح

اســت و اندازهگیــری آن نیــز ســاده نیســت (معافــی « .)1390هــو ،چیــو و هســو» بیــان نمودنــد

کــه ســرمایة اطالعاتــی از داراییهــای نامشــهود ســازمان اســت کــه از طریــق ســختافزارها،

نرمافزارهــا ،نیــروی انســانی و سیســتمهای اطالعاتــی پشــتیبانی از مدیریــت بــه ایجــاد و خلــق
ارزش در راســتای ســرآمدی ســازمان عمــل میکننــد ( .)Hu, Chiu & Hsu 2017طبــق گفتــة «وو و

هــو» ،ســرمایة اطالعاتــی بــه مجموعــة فناوریهــای اطالعــات از جملــه زیرســاختها و برنامههــای
کاربــردی پشــتیبانی از اســتراتژیهای ســازمان اشــاره دارنــد ( .)Wu & Hu 2012ایــن نــوع ســرمایه

بایــد بهخوبــی برنامهریزیشــده و از نظــر اولویتهــا ســازمانیافته باشــد ( )Aral & Weill 2007تــا
بهطــور مؤثــر بتوانــد قابلیتهــای فرایندهــای داخلــی را جهــت ایجــاد ارزش کــه بــرای ســازمانها

بســیار مهــم اســت ،تقویــت کنــد ( .)Ramezan 2011در یــک تقســیمبندی کلــی ســرمایة اطالعاتــی

بــه چهــار بخــش عمــده تقســیم میشــود (:)Tallon & Kraemer 2001

1 .1زیرســاختهای فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات کــه شــامل نرمافزارهــا ،ســختافزارها،

شــبكههای ارتباطــی ثابــت و ســیار ،مهارتهــا و تخصصهــای مدیریــت آنهــا در ارائــة

خدمــات و عملیــات در حــوزة ســازمان اســت.

2 .2سیســتمهای اطالعاتــی عملیاتــی 1و نرمافزارهــای كاربــردی كــه فعالیتهــای روزانــه و امــور
اجرایــی كاركنــان ســازمان بهوســیلة آنهــا انجــام میشــود.

3 .3سیســتمهای پشــتیبانی از تصمیمگیــری 2و نرمافزارهــای تحلیلــی مدیریتــی 3كــه اطالعــات
جمعبندیشــده و خالصــه را جهــت تصمیمگیرنــدگان ســازمان فراهــم میســازند.

4 .4سیســتمهای اطالعاتــی یــا نرمافزارهــای كاربــردی خــاص كــه ویــژة شــرکتها و ســازمانهایی
اســت كــه فعالیتهــای منحصربهفــرد جهــت مشــتریان مــورد نظــر یــا فرایندهــای داخلــی

ســازمان را انجــام میدهنــد.

بنابرایــن ،ســرمایة اطالعاتــی دربرگیرنــدة زیرســاختهای اساســی ،تواناییهــای فنــاوری

اطالعــات ،نیــروی انســانی برتــر ،مدیریــت اطالعــات و اســتراتژیهای سیســتمهای کاربــردی اســت

کــه از مزایــای ســازمانی حمایــت میکنــد .در همیــن راســتا« ،پینــگ هــو» و همــکاران در تحقیــق
)2. decision support systems (DSS

)1. transactional processing systems (TPS
3. analytical applications
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خــود اســتدالل کردهانــد کــه ســرمایة اطالعاتــی صالحیــت اصلــی بنگاههــا و شرکتهاســت کــه

بــه آنهــا کمــک میکنــد تــا مزیــت رقابتــی کســب کننــد (.)Hu, Chiu & Hsu 2017
معماری دانش سازمانی

بــا مقال ـهای کــه «زكمــن» در ســال  1987منتشــر کــرد ،حــوزة جديــدي از علــم ظاهــر شــد

كــه بهعنــوان معمــاري دانــش ســازماني يــا بهاختصــار معمــاري ســازماني معــروف شــد (Zachman

 .)1987ایــن مفهــوم بــر اســاس اســتاندارد «آی ترپـلای» ۲۰۰۰-۱۴۷۱- 1نوعــی معمــاری بهحســاب

میآیــد کــه سیســتم مــورد نظــر در آن یــک ســازمان بــا کل فرایندهــای کس ـبوکار ،ســامانههای

فنــاوری اطالعاتــی ،دانــش و ارتباطــات موجــود در آن خواهــد بــود (« .)Hilliard 2000زکمــن»
تأکیــد میکنــد کــه ســازمانها تنهــا شــامل یــک معمــاری نیســتند ،بلکــه دارای مجموعــهای از

محصــوالت معمــاری از جملــه مدلهــا و اســناد هســتند کــه هــر یــک نمایــی از ســازمان را نشــان

میدهــد ( .)Zachman 1987در همیــن راســتا« ،ســوا و زکمــن» ،در چارچــوب گسترشیافتهشــان

جهــت نمایــش معمــاری دانــش یــک ســازمان از شــش جنبــة توصیفــی داده ،وظیفــه ،شــبکه،
افــراد ،انگیــزه ،و زمــان و از شــش دیــدگاه ذینفــع مالــک ،طــراح ،ســازنده ،برنامهریــز ،ســازمان و

پیمانــکاری اســتفاده نمودنــد ( .)Sowa & Zachman 1992معمــاري دانــش ســازمان ،ســاختار كالن

و كلــي دانــش ســازمان اســت كــه روابــط درونــي ،بيرونــي ،مؤلفههــا و سیاســتهای طراحــي و
توســعة ســازمان را بيــان میکنــد (ورعــي ،حبیبــی و محقــر .)1395

بررســی عوامــل مؤثــر بــر موفقيــت و پیادهســازی هــر طــرح مديريــت دانــش مــا را بــه چهــار

فاکتــور معمــاري دانــش ،زیرســاخت فنــاوري اطالعــات ،فرهنــگ ،و خدمــات پشــتيبان رهنمــون

میشــود ( .)Chatterjee 2002ارتبــاط بیــن معمــاري دانــش و مديريــت دانــش را میتــوان بــه ایــن
صــورت تصــور نمــود كــه مديريــت دانــش بهشــکلی نظاممنــد امــكان مديريــت دانــش مــورد نیــاز

ســازمان و کلیــة فرايندهــاي ضــروری جهــت ســازماندهی ،ايجــاد ،انتشــار ،اســتفاده و جاریســازی

دانــش در راســتاي رســیدن بــه اهــداف ســازماني را فراهــم مینمایــد ( .)Dalkir 2013در مقابــل،
معمــاري دانــش بهمنظــور انجــام فرايندهــاي مديريــت دانــش مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .اغلــب

جهــت تضميــن پیادهســازی موفــق يــك پــروژة مديريــت دانــش کوتاهمــدت يــا بلندمــدت اســتفاده

از معمــاري دانــش ضــروري اســت ( .)Tang, Han and Chen 2004بهعقیــدة «اورز» ،مخــازن
1. IEEE
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دانشــي و گردشهــای كاري بهعنــوان عوامــل اصلــي شــکلدهندة معمــاري دانــش در يــك
ن ترتیــب ،معمــاري دانــش را میتــوان جزئــي از داراییهــای
ســازمان قلمــداد میشــوند .بــهایــ 

ســازمان بــهحســاب آورد ( .)Evers 2008از نظــر «باكســر و گارســيا» ،وظیفــة اصلــی معمــاري دانــش

ســازماني کالنمقیــاس ،فراهــم نمــودن قابلیــت تعامــل ميــان فرایندهــای ســازمان در راســتای افزایش
ارزشهــای ســازماني اســت ( .)Boxer & Garcia 2009از طــرف ديگر« ،ســايمن ،كروگــر و چِ ورون»

در تحقیــق خــود عوامــل اصلــي شــکلدهندة معمــاري دانــش را افــراد (كاركنــان ســازمان بهویــژه

دارنــدگان دانــش ،كاركنــان قســمت دانــش و دانشنويســان) ،فرايندهــای ســازمانی (فرايندهايــي

كــه كاركنــان دانشــي از آنهــا بهمنظــور دسترســی بــه مأموریتهــا و اهــداف ســازماني بهــره

میبرنــد) ،رفتارهــای دانشــی (رفتارهــاي كاركنــان دانشــي در محيطــي كــه فرايندهــاي مديريــت

دانــش بايــد در آن اتفــاق بیفتــد) ،فنــاوري اطالعــات (شناســايي ،ايجــاد و اشــتراك دانــش بیــن
عوامــل درون و برونســازمانی را تســهيل مینمایــد) و در نهایــت ،محتــوا (منابــع دانــش مشــاركتي

كــه بهشــکل الكترونيكــي اســتخراجشــدهاند) را معرفــی میکننــد (Chevron 2001; Snyman

 .)and Kruger 2004بــا توجــه بــه ادبیــات نظــری فــوق ،همچنیــن مطالعــات تجربــی انجامشــده،

فرضیاتــی بهشــکل زیــر ارائــه میگــردد:

 :H1یادگیری استراتژیک بر معماری دانش سازمانی اثري مستقیم و معنادار دارد.
 :H2یادگیــری اســتراتژیک بــر ســرمایة اطالعاتــی شــرکتهای دانشبنیــان اثــري مســتقیم و
معنــادار دارد.

معماری دانش سازمانی بهعنوان واسطة یادگیری استراتژیک و سرمایة اطالعاتی

اهمیــت یادگیــری اســتراتژیک در عصــر حاضــر بــه حــدی رســیده اســت که هر کسـبوکاری

کــه ایــن رویکــرد را مــورد توجــه خــود قــرار ندهــد ،از امــکان انتقــال تجربیــات اســتراتژیک خــود

بیبهــره مانــده و توانایــی بهرهبــرداری از دانــش کسبشــده از فعالیتهــای پایــش محیطــی و

فرصتیابــی را نخواهــد داشــت (بیــت مشــعل « .)1396ســیرن» تأکیــد میکنــد کــه در فراینــد
یادگیــری اســتراتژیک ،ســازمان در پاســخ بــه تغییــر در مفروضــات محیطــی ،اســتراتژیها،

فرایندهــای کســب اطالعــات و دانــش ســازمانی ،هنجارهــا و رویههــای خــود را بهطــور مســتمر

تجزیــهو تحلیــل و اصــاح میکنــد ( .)Siren 2017در واقــع ،ایــن رویکــرد بــه توانایــی و فراینــدی

اشــاره دارد کــه شــرکت ،دانــش تکمیلشــده و پراکنــده را بــه دانــش اســتراتژیک جهــت کســب
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اهــداف ســازمان تبدیــل میکنــد (« .)Zhao et al. 2020نوونــن و آچــی» اظهــار میدارنــد کــه فراتــر
از افزایــش آگاهــی از جایگزینهــای آینــده و فرصتهــای اســتراتژیک ،ایــن نــوع یادگیــری

میتوانــد همــکاری جدیــدی را بیــن ذینفعــان مختلــف ســازمان آغــاز کنــد و منجــر بــه انتشــار

چشــماندازی وســیعتر شــده و تصویــب آن بهعنــوان نقشــة هدایتکننــده در آینــدة ســازمان
تبدیــل شــود ()Neuvonen & Ache 2017؛ بنابرایــن ،ایــن رویکــرد در محتــوای ســازمان اتفــاق

میافتــد؛ در جایــی کــه اشــتباهات مربــوط بــه سیســتمهای اطالعاتــی ،فرایندهــای کســب ،تحلیــل
و توزیــع اطالعــات کشــف میشــوند و بهواســطة تفکــر مجــدد در خصــوص آنهــا ،روشهــا

و سیاســتهای صحیــح تثبیــت میشــوند ( )Iduris & AL-Rubaie 2013و بــا ایــن کار معمــاری

دانــش ســازمان کــه ســاختار كلــي و كالن دانــش ســازمان ،ارتباطــات درونــي ،بيرونــي ،مؤلفههــا

و سیاس ـتهای طراحــي و توســعة فرایندهــای کس ـبوکار ،ســامانههای اطالعاتــی و فناوریهــای
موجــود در ســازمان را در بــر میگیــرد ،دســتخوش هدایــت رویکــرد یادگیــری اســتراتژیک

میگردنــد .در حقیقــت ،ایــن رویکــرد بــا برانگیختــن همــکاری جدیــد بیــن ذینفعــان مختلــف

ســازمان و انتشــار چشــماندازی وســیعتر و تصویــب آن بهعنــوان نقشــة هدایتکننــده در آینــدة

ســازمان ،معمــاری دانــش ســازمان را تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهــد.

ســرمایههای اطالعاتــی میتواننــد در ســایة معمــاری دانــش ســازمانی تقویــت شــوند و

مقدمــات کســب مزایــای رقابتــی را بــرای ســازمان فراهــم آورنــد .در ایــن رابطــه« ،اورز» اشــاره

میکنــد کــه جمــعآوری دانــش صريــح و بهکارگیــری آن در راســتاي موفقيــت در بازارهــاي

رقابتــي بــه چارچوبــي ســازمانیافته نيازمنــد اســت كــه از آن بــا عنــوان معمــاري دانــش يــاد
میشــود ( .)Evers 2008بهعبــارت دیگــر ،همانطــور کــه اشــاره شــد ،معمــاری دانــش ســازمانی

هماننــد یــک چتــر ،ســاختار كلــي و كالن دانــش ســازمان ،ارتباطــات درونــي ،بيرونــي ،مؤلفههــا

و سیاس ـتهای طراحــي و توســعة فرایندهــای کس ـبوکار ،ســامانههای اطالعاتــی و فناوریهــای
موجــود در ســازمان را در بــر میگیــرد و در واقــع ،از ایــن قابلیــت برخــوردار اســت کــه بــا اســتفاده
از دانــش سازماندهیشــده و فراهــم نمــودن زمینههــای دانــش ،بهویــژه در حــوزة ســامانههای

اطالعاتــی و ارتباطــی ،فناوریهــا و سیســتمهای تولیــد اطالعــات و حمایــت از تصمیمگیــری
مدیــران ســازمان موجــب رشــد و تقویــت ســرمایههای اطالعاتــی شــود و زمینــة کســب مزایــای

رقابتــی بــرای ســازمان را فراهــم آورد .در حقیقــت ،معمــاری دانــش ســازمانی بهرغــم منطــق نظــری
و روشــن بــرای رابطــه (باواســطة معمــاري دانــش ســازمانی) بیــن یادگیــری اســتراتژیک و تقویــت

ســرمایة اطالعاتــی ،بررســیهای بهعملآمــده در حــوزة مطالعــات یادگیــری اســتراتژیک نشــان
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داد کــه ایــن روابــط چنــدان مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار نگرفتــه اســت .ایــن کمتوجهــی

باعــث ایجــاد شــکاف در دانــش موجــود در حــوزة کارکردهــای باواســطه و بیواســطة یادگیــری
اســتراتژیک بــرای تقویــت ســرمایة اطالعاتــی شــده اســت .بــر همیــن اســاس ،ســؤال اصلــی در
ایــن پژوهــش بــه ایــن صــورت اســت کــه آیــا یادگیــری اســتراتژیک از طریــق معمــاري دانــش

ســازمانی بــر تقویــت ســرمایة اطالعاتــی تأثیــر دارد؟ بــه ایــن ترتیــب ،فرضیاتــی بهشــرح زیــر ارائــه

میگــردد:

 :H2معمــاری دانــش ســازمانی بــر ســرمایة اطالعاتــی شــرکتهای دانشبنیــان اثــري مســتقیم و
معنــادار دارد.

 :H4یادگیـری اسـتراتژیک از طریـق معمـاری دانـش سـازمانی بـر سـرمایة اطالعاتـی شـرکتهای
دانشبنیـان اثـر میگـذارد.

مدل مفهومی پژوهش

بهمنظــور تدویــن الگــوی مفهومــی تحقیــق حاضــر ،بــا توجــه بــه تحقیقــات انجامشــده و

بررســی تحقیقــات مربوطــه ،از الگــوی یادگیــری اســتراتژیک «آرمــان و شــفیعی» ( ،)1396الگــوی

معمــاری دانــش ســازمانی )« ،Chevron (2001ورعــي ،حبیبــی و محقــر» ( )1395و الگــوی ســرمایة
اﺛﺮ ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ ﻣﻌﻤﺎري داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ )ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردي؛ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ﭘﺎرك ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ﺗﻬﺮان(|
اطالعاتــی )Hu, Chiu and Hsu (2017); Lai et al (2009؛ «عطائــی و احمــدی» ( )1397اســتفاده شــده
ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ آﺋﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮان
اســت .الگــوی مذکــور در شــکل  ،1نشــان دادهشــده اســت.

شکل  .1لگوی مفهومی پژوهش

ﺷﻜﻞ  .1ﻟﮕﻮي ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭘﮋوﻫﺶ
روش ﭘﮋوﻫﺶ
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روش پژوهش

در ایــن پژوهــش بهدلیــل اینکــه بــه آزمایــش کارایــی نظریههــای علمــی در خصــوص
یادگیــری اســتراتژیک ،معمــاری دانــش ســازمانی و ســرمایة اطالعاتــی پرداختــهشــده و
دانــش کاربــردي در مــورد تأثیرپذیــري و کیفیــت رابطــه میــان متغیرهــاي مذکــور توســعه
داده شــده ،بنابرایــن ،از نظــر هــدف ،کاربــردي بهحســاب میآیــد .همچنیــن ،بــا توجــه
بــه اینکــه ایــن پژوهــش بــا هــدف شــناخت بیشــتر متغیرهــا و توصیــف شــرایط و تقویــت
ســرمایة اطالعاتــی شــرکتهای دانشبنیــان انجــام شــد ،توصیفــی بــوده و بهدلیــل اینکــه
از مجموعــۀ همبســتگیهای د متغیــري متغیرهــاي مــورد آزمــون در جــدول ماتریــس
کوواریانــس یــا همبســتگی اســتفادهگردیــد ،از نــوع تحلیــل ماتریــس کوواریانــس یــا
همبســتگی و پیمایشــی بــ ه حســاب میآیــد.
جامعــة آمــاری در ایــن پژوهــش شــامل  600شــرکت دانشبنیــان مســتقر در پــارک علــم و

فنــاوری تهــران بــود کــه بــر اســاس جــدول «مــورگان» تعــداد  235نفــر از کارکنــان ایــن شــرکتها

بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری تصادفی-اتفاقــی (بــه جامعــه یــا نمون ـهای کــه در دســترس اســت

محــدود میشــود) انتخــاب شــدند .ابــزار گــردآوری دادههــا ،مطالعــات کتابخان ـهای و روشهــای
ميدانــي شــامل پرسشــنامه بــوده اســت و بــرای ســنجش ســؤاالت پرسشــنامه در هــر ســه متغیــر مــورد

بررســی از طیــف «لیکــرت»  5گزین ـهای اســتفادهشــده اســت .پرسشــنامة پژوهــش شــامل چهــار

بخــش بــود .بخــش اول ،مربــوط بــه پرسـشهای جمعيتشــناختي بــود کــه نتایــج آن در جــدول ،2
ارائـه شــده اســت .در بخــش دوم ،بــراي بررســي متغیــر یادگیــری اســتراتژیک بــا ابعــاد خلــق دانــش

اســتراتژیک ،توزیــع دانــش اســتراتژیک ،تفســیر دانــش اســتراتژیک و اجــرای دانــش اســتراتژیک
هــر يــك  3گويــه بــر اســاس پرسشــنامة تحقيــق «آرمــان و شــفیعی» ( )1396مــورد اســتفاده قــرار

گرفــت .در بخــش ســوم ،بــراي بررســي متغيــر ســرمایة اطالعاتــی بــا ابعــاد کســب اطالعــات ،تولیــد
اطالعــات ،پــردازش اطالعــات و سیســتم اطالعــات مدیریــت از  12گويــه بــر اســاس پرسشــنامه

تحقیــق ) Hu, Chiu and Hsu (2017اســتفادهشــد .در بخــش چهــارم ،بــراي ســنجش متغيــر معمــاری

دانــش ســازمانی بــا ابعــاد كاركنــان دانشــی ،فرايندهــای ســازمانی ،رفتارهــای دانشــی ،فنــاوري
اطالعــات و منابــع دانــش مشــاركتي 10 ،گويــه بــر اســاس پرسشــنامة تحقیــق ) Chevron (2001مورد

اســتفاده قــرار گرفــت .بــراي معتبرســازی ابــزار ســنجش تحقیــق ،پرسشــنامهها در اختیــار اســاتيد
صاحبنظــر قــرار گرفتنــد تــا از لحــاظ محتــوا تأييــد شــوند .بعــد از اخــذ نظريــات اصالحــي و
اســتفاده از آنهــا ،ایــن پرسشــنامهها در اختيــار  12نفــر از اعضــاي جامعــة آمــاري بهعنــوان نمونــة
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مقدماتــي قــرار گرفتــه و بــر اســاس نظريــات اصالحــي ايــن گــروه ،از مرتبــط بــودن پرسشــنامه
اطمينــان حاصــل شــد .در راســتاي بررســي پايايــي نيــز از ضريــب آلفــاي «كرونبــاخ» اســتفاده شــد

كــه بــا اخــذ پرســشهای بــاالي  0/7و حــذف پرســشهای پایینتــر از  0/7پرســشهای معتبــر

بــراي ســنجش در نظــر گرفتــه شــد .در بررســي روايــي همگــرا ،1همانطــور كــه در جــدول  ،1نشــان
دادهشــده ،مقاديــر ضريــب آلفــاي «كرونبــاخ» بــراي همــة مؤلفههــا بزرگتــر از  0/7اســت کــه
حاکــی از ســازگاري درونــي مطلــوب مــدل دارد .بهمنظــور تحلیــل دادههــای حاصــل از نمونههــا

از شــیوههای آمــار اســتنباطی و نرمافزارهــای آمــاري  SPSSو  LISRELاســتفاد ه شــده اســت.
جدول  .1مقادیر ضریب آلفای «کرونباخ» ،روایی همگرا و میانگین واریانس
سوال متغیر

منبع

سوال متغیر

1

یادگیری استراتژیک با ابعاد آرمان و شفیعی 18
()1396
خلق دانش استراتژیک،
19
توزیع دانش استراتژیک،
20
تفسیر دانش استراتژیک و
اجرای دانش استراتژیک
21
ضریب آلفا کرونباخ0/862 :
22
روایی همگرا (0/813 :)CR
میانگین واریانس (:)AVE
23
0/876
24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

2
3
4
5
6
7

13
14
15

سرمایة اطالعاتی با ابعاد
کسب اطالعات ،تولید
اطالعات پردازش اطالعات و
سیستم اطالعات مدیریت

30

منبع

ضریب آلفا کرونباخ0/818 :
روایی همگرا (0/809 :)CR
میانگین واریانس (0/876 :)AVE

معماری دانش سازمانی با ابعاد
كاركنان دانشی ،فرايندهای
سازمانی ،رفتارهای دانشی،
فناوري اطالعات و منابع دانش
مشاركتي
ضریب آلفا کرونباخ0/793 :
روایی همگرا (0/825 :)CR
میانگین واریانس (0/811 :)AVE

Hu, Chiu and
Hsu (2017

)Chevron (2001

31
32

16

33

17

34

1. convergent validity
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یافتههای پژوهش
آمار توصیفی

اطالعات نمونة مورد مطالعه در جدول  ،2ارائهشده است.
جدول  .2توزیع فراوانی متغیرهای جمعیتشناختی
نتایج

متغیر

جنسیت

مرد

زن

تعداد

136

99

درصد

58

42

سن

 20تا 30سال

 31تا 40سال

بیش از  40سال

تعداد

176

39

21

درصد

73

18

9

تحصیالت

دیپلم

فوق دیپلم

لیسانس

فوقلیسانس

دکتری و باالتر

تعداد

26

37

63

84

26

درصد

11

16

27

36

12

آزمون نرمال بودن دادهها

بهدلیــل اینکــه تحقیقــات مبتنــی بــر مــدل ســاختاري بــر فــرض نرمــال بــودن دادههــا انجــام

میشــوند ،بنابرایــن ،نخســت ،آزمــون نرمــال بــودن صــورت گرفتــه اســت .در تحلیــل عاملــی

تأییــدي و مدلیابــی معــادالت ســاختاري نیــازي بــه نرمــال بــودن تمامــی دادههــا نیســت ،بلکــه بایــد
عاملهــا (ســازهها) نرمــال باشــند ( .)Kline 2015آزمــون نرمــال بــودن دادههــا در جــدول  ،3ارائــه

شــده اســت.

جدول  .3بررسی نرمال بودن دادهها
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یادگیری استراتژیک

معماری دانش سازمانی

سرمایة اطالعاتی

تعداد

235

235

235

میانگین

3/698

3/724

3/804

انحراف معیار

0/370

0/451

0/364

کولموگروف-اسمیرنوف

2/153

2/624

1/198

سطح معناداري

0/168

0/126

0/172
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بــر اســاس نتایــج بهدس ـتآمده از جــدول  ،2در همــة مــوارد مقــدار معنــاداري بزرگتــر از

 0/05اســت .ازای ـنرو ،دلیلــی جهــت رد فــرض وجــود نــدارد؛ بــه ایــن معنــا کــه توزیــع دادههــای
مــورد آزمــون در هــر یــک از ابعــاد نرمــال هســتند .بنابرایــن ،میتوانیــم از آزمــون پارامتریــک
اســتفاده کنیــم.

برازش کلی مدل

قبــل از آزمــون فرضیههــای تحقیــق و بهمنظــور بررســی میــزان همخوانــی دادههــای تجربــی

و مــدل مفهومــی تحقیــق ،بــه بررســی شــاخصهای نیکویــی بــرازش مــدل (شــکلهای  2و )3

پرداختیــم .جــدول  ،4نشــاندهندة شــاخصهای بــرازش مــدل اســت .بــا توجــه بــه ارزیابــی
مقادیــر بــرازش بــا مقادیــر قابــلقبــول بــرازش میتــوان اســتنباط کــرد کــه شــاخصهای بــرازش

بهدس ـتآمده در حــد قابــلقبــول و مطلوبــی هســتند و نشــان از بــرازش مناســب دادههــا بــا مــدل

دارنــد.

جدول  .4شاخصهای نیکویی برازش مدل پژوهش
GFI

RMSEA

CFI

NFI

شاخص

شاخص
نیکویی
برازش

جذر برآورد
واریانس
خطاي
تقریب

شاخص
برازش
تطبیقی

نتیجه

0/93

0/039

0/91

0/92

برازش قابلقبول <0/9

>0/1

<0/9

<0/9

IFI

AGFI

PNFI

شاخص
برازش
نرمشده

شاخص
برازش
افزایشی

شاخص
برازندگی
تعدیلشده

شاخص
نیکویی
برازش
مقتصد

0/94

0/93

0/56

1-0

<0/9

<0/5

آزمون فرضیههای تحقیق

بــا اســتفاده از مدلیابــی معــادالت ســاختاري بــه بررســی روابــط میــان متغیرهــا پرداختهایــم.

در مــدل ارائهشــده در خروجــی نرمافــزار «لیــزرل» روابــط میــان متغیرهــاي تحقیــق قابــلمشــاهده

اســت .در شــکل  ،2نخســت ،بــار عاملــی آزمــون فرضیههــای پژوهــش و در ادامــه ،در شــکل ،3
آمــارة  t-valueآزمــون فرضیههــا ارائــهشــده اســت.
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ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ آﺋﻴﻨﻲ و دﻳﮕﺮان

شکل  .2بار عاملی استانداردآزمون فرضیههای
تحقیق ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي
ﺷﻜﻞ  .2ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردآزﻣﻮن
ﺷﻜﻞ  .2ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاردآزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ

ﺷﻜﻞ  .3آﻣﺎرة  t-valueآزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ
آزﻣﻮنفرضیههای
 t-valueآزمون
آمارة t-value
شکل .3
تحقیقﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي
آﻣﺎرة
ﺷﻜﻞ .3
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بــر اســاس مقــدار آمــارة  t-valueو ســطح معنــاداری ( )sigمیتــوان در خصــوص تأییــد یــا رد

فرضیههــای تحقیــق تصمیــم گرفــت؛ بــه ایــن صــورت کــه وقتــی آمــارة  tبزرگتــر از  1/96و یــا

کوچکتــر از  -1/96باشــد و ســطح معنــاداری ( )sigنیــز کمتــر از  0/05باشــد ،فرضیــه در ســطح

خطــای  0/05تأییــد و در غیــر ایــن صــورت رد میشــود .در فرضیــة اول کــه بــه ایــن صــورت
مطــرح شــد ،یادگیــری اســتراتژیک بــر معمــاری دانــش ســازمانی اثــري مســتقیم و معنــادار دارد .بــا

توجــه بــه مقــدار آمــارة  tبــرای فرضیــة اول کــه در شــکل  ،3مشــخص اســت ،برابــر بــا  7/53کــه
بیشــتر از  1/96بــوده و ســطح معنــاداری ( )0/000کمتــر از  0/05اســت ،پــس میتــوان نتیجــه گرفــت

کــه یادگیــری اســتراتژیک بــا ضریــب ( 0/61مطابــق بــا شــکل  )2بــر معمــاری دانــش ســازمانی
اثــر مثبــت و معنــاداری دارد .در فرضیــة دوم ،معمــاری دانــش ســازمانی بــر ســرمایة اطالعاتــی

شــرکتهای دانشبنیــان اثــري مســتقیم و معنــادار دارد .مقــدار آمــارة  tبــرای فرضیــة دوم کــه

در شــکل  ،3مشــخص اســت 9/48 ،اســت کــه بیشــتر از  1/96بــوده و ســطح معنــاداری ()0/000
کمتــر از  0/05اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه معمــاری دانــش ســازمانی بــا ضریــب 0/54
(مطابــق بــا شــکل  )2بــر ســرمایة اطالعاتــی اثــر مثبــت و معنــاداری دارد .بــرای فرضیــة ســوم کــه بــه
ایــن صــورت مطــرح شــد ،یادگیــری اســتراتژیک بــر ســرمایة اطالعاتــی شــرکتهای دانشبنیــان

اثــري مســتقیم و معنــادار دارد .بــا توجــه بــه مقــدار آمــارة  tبــرای فرضیــة ســوم کــه در شــکل ،3

مشــخص اســت 8/54 ،بیشــتر از  1/96بــوده و ســطح معنــاداری ( )0/000کمتــر از  0/05اســت.

بنابرایــن ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه یادگیــری اســتراتژیک بــا ضریــب ( 0/63مطابــق بــا شــکل )2
بــر ســرمایة اطالعاتــی اثــری مثبــت و معنــادار دارد.

بهمنظــور بررســی نقــش میانجــی معمــاری دانــش ســازمانی در تأثیــر یادگیــری اســتراتژیک

بــر ســرمایة اطالعاتــی شــرکتهای دانشبنیــان (فرضیــة چهــارم) ،از آزمــون «ســوبل» اســتفاده

شــده اســت کــه در ایــن فرمــول  ،aمقــدار ضریــب مســیر میــان متغیــر مســتقل و میانجــی؛  ،bمقــدار

ضریــب مســیر میــان متغیــر میانجــی و وابســته؛  ،Saخطــای اســتاندارد مربــوط بــه مســیر میــان متغیــر
مســتقل و میانجــی؛  ،Sbخطــای اســتاندارد مربــوط بــه مســیر میــان متغیــر میانجــی و وابســته اســت.
نتیجــة آزمــون در زیــر آمــده اســت.
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این فرمول  ،aمقدار ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛  ،bمقدار ضریب مسیر میان
متغیر میانجی و وابسته؛  ،Saخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر مستقل و میانجی؛
 ،Sbخطای استاندارد مربوط به مسیر میان متغیر میانجی و وابسته است .نتیجة آزمون در زیر
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آمده است.

بــا توجــه بــه قــدر مطلــق مقــدار  Zبــرای آزمــون «ســوبل» کــه برابــر بــا  6/228و بیشــتر از 1/96

اســت ،اثــر غیرمســتقیم یادگیــری اســتراتژیک بــر ســرمایة اطالعاتــی بهواســطة معمــاری دانــش

ســازمانی مــورد تأییــد قــرار میگیــرد.
بحث و نتیجهگیری

در دو دهــة اخیــر ،اهمیــت و وابســتگی کس ـبوکارهای مختلــف بــه ســرمایههای اطالعاتــی

باعــث شــده کــه هــر کسـبوکار و ســازمانی کــه ایــن موضــوع را نادیــده بگیــرد ،دچــار افــول و از

چرخــة رقابــت حــذفشــود .در ایــن شــرایط ،از مهمتریــن ســرمایههای هــر ســازمان ،داراییهــای

نامشــهود اســت کــه شــامل ســرمایههای انســانی ،اطالعاتــی و ســازمانی اســت و بایــد بیشازپیــش
مــورد توجــه و تقویــت واقــع شــوند .ســرمایة اطالعاتــی دربرگیرنــدة زیرســاختهای اساســی،
تواناییهــای فنــاوری اطالعــات ،نیــروی انســانی دانشــی ،مدیریــت اطالعــات و اســتراتژیهای

سیســتمهای کاربــردی اســت کــه از مزایــای ســازمانی حمایــت میکنــد .از طرفــی ،یادگیــری
اســتراتژیک بهعنــوان یــک توانایــی انطباقــی بلندمــدت تعریــفشــده اســت کــه بــه ســازمانها

اجــازه میدهــد تــا از مســیر اســتراتژیک فعلــی خــود فاصلــه گرفتــه و قابلیتهــای اصلــی خــود

را تجدیــد کننــد .بــا توجــه بــه اهمیــت و نقــش اساســی ســرمایههای اطالعاتــی در قابلیــت رقابــت

شــرکتهای دانشبنیــان ،مســئلة مــورد توجــه محققــان در پژوهــش حاضــر ،کشــف نــوع ارتبــاط
میــان متغیرهــای تحقیــق و تدابیــر الزم جهــت تقویــت ســرمایههای اطالعاتــی شــرکتهای

دانشبنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری تهــران در حــال و آینــده بــود .بــر همیــن اســاس،
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثــر یادگیــری اســتراتژیک بــر تقویــت ســرمایههای اطالعاتــی

شــرکتهای دانشبنیــان بــا نقــش میانجیگــری معمــاری دانــش ســازمانی بــود.

بــراي تحليــل روابــط بيــن متغيرهــاي پژوهــش ،چهــار فرضيــه آزمايــش شــد .فرضيــة نخســت

بــه ايــن صــورت مطــرح شــد كــه یادگیــری اســتراتژیک بــر معمــاری دانــش ســازمانی اثــری مثبــت
و معنــادار دارد .بــا توجــه بــه یافتههــای تحقیــق بــرای ایــن فرضیــه مشــخص شــد کــه بيــن یادگیــری
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اســتراتژیک و معمــاری دانــش ســازمانی رابط ـهای مســتقيم وجــود دارد« .ســیرن» اشــاره میکنــد

کــه مؤلفههــای یادگیــری اســتراتژیک دربرگیرنــدة خلــق دانــش ،انتشــار ،تفســیر و شــامل اجــرای

یادگیــری دوحلقـهای اســت کــه ســازمان از طریــق آن ،هنجارهــا ،رویههــای ســازمانی ،فرایندهــای
ه و تحلیــل و اصــاح میکنــد (Siren
کســب دانــش ،راهبردهــا و اهــداف موجــود خــود را تجزی ـ 

 .)et al. 2017همچنیــن« ،ســالونن» تأکیــد میکنــد کــه یادگیــری اســتراتژیک میتوانــد بهعنــوان

یــک مکانیســم یادگیــری بــا اولویــت باالتــر درک شــود و از ایــن قابلیــت برخــوردار اســت

کــه توانایــی شــرکت را در داخلیســازی و اســتفاده از دانــش اســتراتژیک تولیدشــده از طریــق
فرصتهــا و فعالیتهــای پایــش محیطــی تســهیلکنــد (.)Salonen, Rajala & Virtanen 2018

از ســوی دیگــر« ،ســايمن ،كروگــر» و «چِ ــورون» بهطــور کلــی ،عوامــل اصلــي شــکلدهندة

معمــاري دانــش در ســازمان را افــراد ،فرايندهــای ســازمانی ،رفتارهــای دانشــی ،فنــاوري اطالعــات

و در نهایــت ،محتــوای ســازمان معرفــی میکننــد کــه مطابــق بــا دســتاوردهای قابــل پیشبینــی

یادگیــری اســتراتژیک اســت ( .)Chevron 2001; Snyman and Kruger 2004در واقــع ،یادگیــری
اســتراتژیک بــا اجــرای فراینــد یادگیــری دوحلقــهای کــه دارد ،موجــب خلــق ،انتشــار و تفســیر

دانــش اســتراتژیک تولیدشــده از طریــق فرصتهــا و فعالیتهــای پایــش محیطــی و همچنیــن،
اصــاح فرايندهــای ســازمانی ،رفتارهــای دانشــی ،هنجارهــا ،رویههــا ،فنــاوري اطالعــات ،راهبردهــا

و اهــداف ســازمان میشــود کــه ایــن فراینــد اثربخــش ،مؤلفههــای معمــاری دانــش ســازمانی را نیــز

در بــر میگیــرد .بنابرایــن ،یادگیــری اســتراتژیک ،معمــاری دانــش ســازمانی را تحــت تأثیــر قــرار

میدهــد .نتايــج ايــن فرضيــه بــا پژوهشهــای Siren et al. (2017) ،Salonen, Rajala & Virtanen

) (2018و «بیــت مشــعل» ( )1396مطابقــت دارد .بــا توجــه بــه تأییــد ایــن فرضیــه ،بــه مدیــران

شــرکتهای دانشبنیــان پــارک علــم و فنــاوری تهــران پیشــنهاد میشــود یادگیــری اســتراتژیک
را کــه شــامل فرایندهــای یادگیــری دوحلقـهای اســت و ایــن فراینــد موجــب خلــق ،انتشــار و تفســیر

دانــش اســتراتژیک تولیدشــده از طریــق فرصتهــا و فعالیتهــای پایــش محیطــی و همچنیــن،
اصــاح فرايندهــای ســازمانی ،رفتارهــای دانشــی ،هنجارهــا ،رویههــا ،فنــاوري اطالعــات ،راهبردهــا

و اهــداف ســازمان میشــود ،بهمنظــور تقویــت و اثربخــش نمــودن معمــاری دانــش ســازمانی خــود

در دســتور کار فعالیتهــای حــال و آینــدة شــرکت قــرار دهنــد و بــا ایــن کار زمینــة ارتقــای تــوان

رقابتــی خــود را فراهــم نماینــد.

فرضيــة دوم پژوهــش بــه ايــن صــورت مطــرح شــد كــه معمــاری دانــش ســازمانی بــر

تقویــت ســرمایة اطالعاتــی شــرکتهای دانشبنیــان اثــری مثبــت و معنــادار دارد .نتايــج تجزیــه
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و تحلیــل دادههــا حاكــي از تأييــد ايــن فرضيــه اســت« .ســايمن ،كروگــر» و «چِ ــورون» عوامــل

اصلــي شــکلدهندة معمــاري دانــش در ســازمان را افــراد ،فرايندهــای ســازمانی ،رفتارهــای دانشــی،

فنــاوري اطالعــات و در نهایــت ،محتــوای ســازمان معرفــی میکننــد (Chevron 2001; Snyman and

 .)Kruger 2004از طرفــی ،طبــق گفتــة «وو و هــو» ســرمایة اطالعاتــی شــامل زیرســاختهای اساســی،

تواناییهــای فنــاوری اطالعــات ،نیــروی انســانی دانشــی ،مدیریــت اطالعــات و اســتراتژیهای

سیســتمهای کاربــردی اســت کــه از مزایــای ســازمانی حمایــت میکنــد (.)Wu & Hu 2012

بنابرایــن ،بهطــور واضــح میتــوان نتیجــه گرفــت کــه معمــاری دانــش ســازمانی بــر ســرمایههای

اطالعاتــی مؤثــر اســت .نتایــج آزمــون ایــن فرضیــه بــا تحقیقــات «آفتابــی همپــا» ( )1397و «ورعــی،

حبیبــی و محقــر» ( )1395مطابقــت دارد .بــا توجــه بــه تأییــد ایــن فرضیــه ،بــه مدیــران شــرکتهای
دانشبنیــان پــارک علــم و فنــاوری تهــران پیشــنهاد میشــود کــه بــا اهمیــت دادن و توجــه ویــژه

بــه معمــاری دانــش ســازمانی کــه شــامل مؤلفههــای افــراد ،فرايندهــای ســازمانی ،رفتارهــای
دانشــی ،فنــاوري اطالعــات و در نهایــت ،محتــوای ســازمان میشــود ،زمینــة تقویــت ســرمایههای

اطالعاتــی را فراهــم نماینــد؛ چراکــه معمــاری دانــش ســازمانی از ایــن قابلیــت برخــوردار اســت

کــه بــر مؤلفههــای ســرمایههای اطالعاتــی ســازمان اثــر گذاشــته و موجــب تقویــت آنهــا گــردد.
اثــر متغیــر یادگیــري اســتراتژیک بــر تقویــت ســرمایة اطالعاتــی شــرکتهای دانشبنیــان

در فرضيــة ســوم پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفــت .نتايــج تجزیــ ه و تحلیــل دادههــا حاكــي
از تأييــد اثــر مثبــت و معنــادار یادگیــري اســتراتژیک بــر تقویــت ســرمایة اطالعاتــی دارد .از آنجــا

کــه مؤلفههــای اصلــی یادگیــری اســتراتژیک دربرگیرنــدة خلــق دانــش ،انتشــار ،تفســیر و شــامل
اجــرای یادگیــری دوحلقــهای اســت ،ســازمان در ایــن رویکــرد ،هنجارهــا ،رویههــا ،فرایندهــای

جم ـعآوری و تســهیم اطالعــات و دانــش ،راهبردهــا و اهــداف موجــود خــود را تجزیــهو تحلیــل

و اصــاح میکنــد .در همیــن راســتا« ،نوونــن و آچــی» بیــان میکننــد کــه ایــن نــوع یادگیــری

میتوانــد همــکاری جدیــدی را بیــن ذینفعــان مختلــف ســازمان آغــاز کنــد و منجــر بــه انتشــار
چشــماندازی وســیعتر و تصویــب آن بهعنــوان نقشــة هدایتکننــده در آینــدة ســازمان تبدیــل

شــود (« .)Neuvonen & Ache 2017ســیرن» نیــز در پژوهــش خــود بیــان میکنــد کــه پیادهســازی
دانــش اســتراتژیک بــه درونــی شــدن دانــش در ابعــاد جمعــی یــک ســازمان ،از قبیــل ســاختارها،
رویههــا ،سیســتمهای اطالعاتــی ،فنــاوری و اســتراتژیهای ســازمان منجــر میشــود .بنابرایــن،

یادگیــري اســتراتژیک بــا اســتفاده از خلــق دانــش ،انتشــار ،تفســیر و همچنیــن ،اجــرای یادگیــری

دوحلقـهای میتوانــد بــا تســهیل یادگیــری در ســازمان ،هنجارهــا ،رویههــا ،سیســتمهای اطالعاتــی،
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دانــش در گــردش ،تولیــد اطالعــات ،راهبردهــا و اهــداف موجــود را تجزیــهو تحلیــل ،اصــاح و

جهتدهــیکنــد ( .)Siren 2012نتايــج ايــن فرضيــه بــا پژوهشهــای Siren (2012)، Iduris & AL-

) Rubaie (2013و ) Neuvonen & Ache (2017مطابقــت دارد .بــا توجــه بــه تأییــد ایــن فرضیــه بــه

مدیــران شــرکتهای دانشبنیــان پــارک علــم و فنــاوری تهــران پیشــنهاد میشــود کــه رویکــرد

یادگیــری اســتراتژیک را کــه شــامل فعالیتهــای پویــش محیطــی بهمنظــور فراهــم نمــودن زمینــة
تســهیل یادگیــری در ســازمان ،تغییــر در هنجارهــا ،رویههــا ،سیســتمهای اطالعاتــی ،دانــش در
گــردش ،تولیــد اطالعــات ،راهبردهــا و اهــداف موجــود مــی شــود ،جهــت تقویــت ســرمایههای

اطالعاتــی بــه کار گیرنــد ،زیــرا یادگیــری اســتراتژیک بــا فعالیتهــای مــداوم پایــش محیطــی،

اطالعــات مفیــد و ب ـهروزی را جهــت اثربخشــی ســرمایههای اطالعاتــی در عرصــة رقابــت فراهــم
میکنــد و از ایــن طریــق موجــب افزایــش تــوان رقابتــی شــرکتهای دانــش بنیــان میگــردد.

فرضيــة چهــارم بــه ايــن صــورت مطــرح شــد كــه یادگیــري اســتراتژیک از طريــق معمــاری

دانــش ســازمانی بــر تقویــت ســرمایة اطالعاتــی شــرکتهای دانشبنیــان اثــر میگــذارد .نتايــج
تجزیــهو تحلیــل دادههــا بــرای ایــن فرضیــه حاكــي از تأييــد آن اســت .بــا توجــه بــه تأییــد ایــن

فرضیــه كــه بهنوعــی هــدف اصلــي تحقیــق محســوب میشــود ،بــه مدیــران شــرکتهای
دانشبنیــان پــارک علــم و فنــاوری تهــران پیشــنهاد میشــود کــه چــون یادگیــري اســتراتژیک

در محتــوای ســازمان اتفــاق میافتــد (جایــی کــه اشــتباهات مربــوط بــه سیســتمهای اطالعاتــی،

فرایندهــای کســب ،تحلیــل و توزیــع اطالعــات و دانــش کشــف میشــوند و بهواســطة تفکــر

مجــدد در خصــوص آنهــا روشهــا و سیاسـتهای صحیــح تثبیــت میشــوند و بــا ایــن کار معمــاری
دانــش ســازمان کــه ســاختار كلــي و كالن دانــش ســازمان ،ارتباطــات درونــي ،بيرونــي ،مؤلفههــا

و سیاس ـتهای طراحــي و توســعة فرایندهــای کس ـبوکار ،ســامانههای اطالعاتــی و فناوریهــای
موجــود در ســازمان را در بــر میگیــرد ،دســتخوش هدایــت ایــن رویکــرد قــرار میگیــرد)،

یادگیــري اســتراتژیک را در بیــن کارکنــان ســازمان مــورد تشــویق و ترغیــب قــرار دهنــد؛ چراکــه
ایــن رویکــرد تشــویق همــکاری جدیــد بیــن ذینفعــان مختلــف ســازمان و انتشــار چشــماندازی

وســیعتر و تصویــب آن بهعنــوان نقشــة هدایتکننــده در آینــدة ســازمان ،معمــاری دانــش ســازمان
را تحــت تأثیــر خــود قــرار میدهــد .معمــاری دانــش ســازمان نیــز بــا اســتفاده از دانــش ســازماندهی

شــده و فراهــم نمــودن زمینههــای دانــش ،بهویــژه در حــوزة ســامانههای اطالعاتــی و ارتباطــی،
فناوریهــا و سیســتمهای تولیــد اطالعــات و حمایــت از تصمیمگیــری مدیــران ســازمان موجــب
رشــد و تقویــت ســرمایههای اطالعاتــی شــده و زمینــة کســب مزایــای رقابتــی بــرای ســازمان
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را فراهــم مــیآورد .بنابرایــن ،تأکیــد میشــود کــه بهمنظــور تقویــت ســرمایههای اطالعاتــی

شــرکتهای دانشبنیــان پــارک علــم و فنــاوری تهــران بایــد از ســوی مدیــران ایــن شــرکتها
یادگیــري اســتراتژیک در بیــن کارکنــان مــورد تشــویق و ترغیــب قــرار گیــرد تــا بــا ایــن عمــل

معمــاری دانــش ســازمان و در پــی آن ســرمایههای اطالعاتــی تقویــت شــوند.

همانطــور کــه از مســتندات تحقیــق مشــخص میشــود ،فرضیــات تحقیــق اثبــات شــد .در

راســتای نتایــج حاصــل از پژوهــش حاضــر ،پیشــنهادهای کاربــردی زیــر نیــز ارائــه میشــود .بــا
توجــه بــه مســئلة تحقیــق حاضــر (اغلــب شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر در پــارک علــم و فنــاوری

تهــران بــا مســئلة رقابــت بــا ســایر شــرکتها روب ـهرو بــوده و از تــوان رقابتــی پایینــی برخــوردار

هســتند) و نقــش و اهمیــت انکارناپذیــر ســرمایههای اطالعاتــی در کســب و ارتقــای جایــگاه

رقابتــی شــرکتهای دانشبنیــان ،بــه مدیــران شــرکتهای دانشبنیــان پــارک علــم و فنــاوری
تهــران پیشــنهاد میشــود کــه بهمنظــور تقویــت ســرمایههای اطالعاتــی خــود کــه نقــش بســیار

مهمــی در قابلیــت رقابــت ایــن شــرکتها دارنــد ،رویکــرد یادگیــری اســتراتژیک و معمــاری دانــش

ســازمانی را در دســتور کار شــرکت خــود قــرار دهنــد؛ چراکــه بهکارگیــری و اجــرای یادگیــری
اســتراتژیک و همچنیــن ،اســتفاده از معمــاری دانــش ســازمانی در شــرکتهای دانشبنیــان مســتقر

در پــارک علــم و فنــاوری تهــران میتوانــد بهطــوری قابلمالحظــه قابلیــت رقابــت ایــن شــرکتها
را توســعه داده و همچنیــن ،موجــب کســب مزایــای رقابتــی فراوانــی بــرای آنهــا شــود .عــاوه بــر

ایــن ،بــه ســایر شــرکتهای دانشبنیــان کشــور نیــز پیشــنهاد میشــود کــه از دســتاوردهای تحقیــق

حاضــر بهمنظــور افزایــش ســواد یادگیــری اســتراتژیک ،معمــاری دانــش ســازمانی و ســرمایههای
اطالعاتــی در کســب و افزایــش تــوان رقابتــی خــود نهایــت بهــره را ببرنــد و بــا اثربخشــی بیشــتر

ســرمایههای اطالعاتــی خــود در عرصــة رقابــت ملــی و حتــی جهانــی پیشــتاز و باعــث ایجــاد ارزش

افــزوده بــرای خــود و کشــور شــوند.
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بیــت مشــعل ،هــدا .1396 .تبییــن نقــش میانجــی یادگیــري اســتراتژیک در تأثیــر کارآفرینــی اســتراتژیک و قابلیتهــای

پویــا بــر عملکــرد شــرکتهای دانشبنیــان .پایاننامــة کارشناســی ارشــد .رشــتة مدیریــت کس ـبوکار .دانشــکدة
مدیریــت ،دانشــگاه خوارزمــی.

حاتــم کشــتیبان ،صابــر .1397 .بررســی تأثیــر روشهــای یادگیــری اســتراتژیک بــر عملکــرد صادراتــی بــا نقــش میانجــی

انعطافپذیــری اســتراتژیک؛ مــورد مطالعــه :شــرکتهای صادراتــی اســتان آذربایجــان غربــی .پایــان کارشناســی

ارشــد .رشــته مدیریــت بازرگانــی ،دانشــکده مدیریــت و حســابداری ،مؤسســة آمــوزش عالــی غیردولتــی

آذرآبــادگان.

عطائــی ،نــدا ،و عبادالــه احمــدی .1397 .بررســی تأثیــر ســرمایة اطالعاتــی بــر عملکــرد شــرکت بــا در نظــر گرفتــن
متغیــر میانجــی فراینــد تجــاری؛ مــورد مطالعــه :شــرکتهای کوچــک و متوســط شــهرک صنعتــی عباسآبــاد.

دومیــن کنفرانــس بینالمللــی دســتاوردهای نویــن پژوهشــی در علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی و فرهنگــی.

کــرج .دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی ســازمان همیــاری شــهرداریها.

کاشــی ،اشــرف ســادات .1389 .بررســی تأثیــر ســرمایة اطالعاتــی بــر رفتــار و ارزش اطالعاتــی در ســازمان صداوســیماي
جمهــوري اســامی ایــران -رادیــو .پایاننامــه کارشناســی ارشــد .مدیریــت دولتــی ،دانشــکده علــوم اجتماعــی
اقتصــاد ،دانشــگاه پیــام نــور.

معافــی احســان .1390 .ســرمایه اطالعاتــی و انطبــاق آن بــا اســتراتژیهای ســازمانی .دومیــن کنفرانــس بینالمللــی
مدیریــت اســتراتژیک پروژههــا ،تهــران .دانشــگاه صنعتــی شــریف ،پژوهشــکده شــهید رضایــی.

ورعــي ،تــورج ،جعفــر حبيبــي ،و علــی محقــر .1395 .پيشــنهاد چارچوبــي مفهومــي جهــت معمــاري دانــش ســازمانهای
كالنمقيــاس .فصلنامــه علمــی پژوهشــی پژوهشــگاه علوم و فنــاوری اطالعــات ایــران .466-439 :)2( 32
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دﻛﺘﺮي رﺷﺘﺔ
(accessed
رﺿﺎ ﺳﭙﻬﻮﻧﺪ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1350داراي ﻣﺪرك )2020

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ
سپهوند ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1350داراي ﻣﺪرك دﻛﺘﺮي رﺷﺘﺔ
رضاﺳﭙﻬﻮﻧﺪ،
رﺿﺎ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ ﺗﻬﺮان اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﻋﻼﻣﻪبازرگانــی گرایــش
مدیریــت
ـتة
ـ
رش
ـری
ـ
دکت
ـدرک
ـ
م
دارای
1350
ـال
ـ
س
ـد
ـ
متول
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖایشــان هماکنــون
تهــران اســت.
طباطبایــی
دانشــگاه
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲانســانی
منابــع
اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه
عالمــهاﻛﻨﻮن
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
ﺗﻬﺮان ازاﺳﺖ.

رﻓﺘﺎريلرســتان اسـ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖدانشــگاه
بازرگانــی
ـت
مدیریـ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖـروه
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ گـ
اســتاد
اﺳﺖ.
ﻟﺮﺳﺘﺎن
داﻧﺸﮕﺎه
ـت .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و
اﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ـازمانی و مدیریــت اســتراتژیک
ـاری سـ
مدیریــت
ـانی،
منابـازـع انسـ
مدیریــت
اﺳﺖ.
رفتـوي
ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ رﻓﺘﺎري ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.
اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
آئینی ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1363داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ
محمدامینآﺋﻴﻨﻲ
ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ
رﺷﺘﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪاﻣﻴﻦ
داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي
 1363ﺳﺎل
ســال ﻣﺘﻮﻟﺪ
متولــدآﺋﻴﻨﻲ،
ﺗﺨﺼﺼﻲمدیریــت دولتــی
تخصصــی رشــتة
 1363دکتــری
دانشــجوی
اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ.
ﻟﺮﺳﺘﺎن
اﻧﺴﺎﻧﻲ از
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﺮاﻳﺶ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺳﺖ.ماکنــون در حــال
ایشــان ه
داﻧﺸﮕﺎهــت.
لرســتان اس
دانشــگاه
ـانی از
دوﻟﺘﻲ انسـ
ـش منابــع
رﺷﺘﺔگرایـ
اﺳﺖ.اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ
اﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ
ﭘﮋوﻫﺸﻲـت.
تحصیــل اسـ
وي اﺳﺖ.
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﻼﻣﻲ از ﺟﻤﻠﻪ
اﻧﺴﺎﻧﻲ،
ﻋﻼﻳﻖﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
مدیریــت منابــع انســانی ،ســرمایة انســانی و مدیریــت اســامی از جملــه عالیــق
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
پژوهشــی وی اســت.

ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ آزادي ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1361داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي
دوﻟﺘﻲ 1361
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﺎل
آزادي ،ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ
دﻛﺘﺮي داﻧﺸﮕﺎه
داﻧﺸﺠﻮياﻧﺴﺎﻧﻲ از
ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﺔ
داﻧﺸﮕﺎه
از
اﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮔﺮاﻳﺶ
دوﻟﺘﻲ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺔ
رﺷﺘ
ﺗﺨﺼﺼﻲ
ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ.
ﺗﺤﺼﻴﻞ
روشﺣﺎل
اﻛﻨﻮن در
اﻳﺸﺎن ﻫﻢ
ﻟﺮﺳﺘﺎن
اﺳﺖ .در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ
ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻧﺴﺎﻧﻲ،
اﺳﺖ.ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﻧﺴﺎﻧﻲ ،روش
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻲاﺳﺖ.
ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﻣﻨﺎﺑﻊﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
از
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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آزادي ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1361داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي
ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦآزادی
محمدحسین
ﺗﺨﺼﺼﻲ رﺷﺘﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ از داﻧﺸﮕﺎه
متولــد ســال  1361دانشــجوی دکتــری تخصصــی رشــتة مدیریــت دولتــی
ﻟﺮﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن در ﺣﺎل ﺗﺤﺼﻴﻞ اﺳﺖ.
گرایــش منابــع انســانی از دانشــگاه لرســتان اســت .ایشــان هماکنــون در حــال
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ،روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ـل اسـ
تحصیـ
ـت.ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
ﻋﻼﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
از
مدیریــت منابــع انســانی ،روششناســی پژوهــش در مســائل مدیریــت از جملــه

عالیــق پژوهشــی وی اســت.
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