
 

1 
 

 

فناوري اطالعات در نظام بانکی: کیفیت خدمات بانکداري 
  الکترونیک و وفاداري مشتري (مطالعه مشتریان بانک ملی اصفهان)

  3 شیوا دلیلی ،2 هادي تیموري، 1 *مجید محمدشفیعی
، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراناستادیار گروه مدیریت، * 1

m.shafiee@ase.ui.ac.ir :09132241775، همراه نویسنده مسئول  
، استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران 2

hadi_teimouri@mang.ui.ac.ir  
، بازرگانی، دانشکده علوم اداري و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایرانکارشناس ارشد مدیریت  3

Sh.dalili@gmail.com  

  چکیده 
. گرفته استاین مقاله، تاثیر کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک بر وفاداري مشتریان مورد بررسی قرار در 

اساس فرمول نمونه گیري جامعه  جامعه آماري این پژوهش مشتریان بانک ملی شهراصفهان می باشد که بر
نفر انتخاب شدند. روایی پرسشنامه به طریق روایی صوري حاصل گردید و پایایی  286کوکران تعداد  نامحدود

براي تحلیل داده هاي پرسشنامه از  بدست آمد، تایید گردید. 79/0آن نیز با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ 
استفاده شد. بررسی فرضیات به  AMOSو  SPSSریق نرم افزارهاي روش هاي آمار توصیفی و استنباطی از ط

روش معادالت ساختاري صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی و 
خدمات بانکداري  وفاداري مشتریان رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر ابعاد کیفیت

  .استفاده، جذابیت، قابلیت دسترسی و ایجاد رابطه دوستانه) بر وفاداري مشتریان می باشدالکترونیکی (سهولت 
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   مقدمه  - 1
فناوري ارتباطات و اطالعات و بکارگیري  اعجاب آور، توسعه حاضرهاي قرن  از ویژگی

اهمیت خدمات تاحدي است که این  باشد. آن جهت افزایش سرعت و کیفیت در ارائه خدمات می
، از رشد اخیرسال  15درصد کل تجارت جهانی را تشکیل می دهد و در طی  20بخش حدود 

تحت تأثیر شدید خود قرار  ، بانکداري را نیز این پیشرفت .درصدي برخوردار بوده است 5/8سریع 
اي در این صنعت گردیده است. سرعت توسعه صنعت انفورماتیک  داده و باعث تغییرات عمده

هاي انتقال منابع در عرصه بانکداري گردیده  اي در شکل پول و سیستم باعث ایجاد تغییرات عمده
ته است (حسن زاده و و مفاهیم جدیدي از بانکداري تحت عنوان بانکداري الکترونیکی ظهور یاف

ها به دنبال جذب مشتري وافزایش از طرفی در دنیاي رقابتی کنونی، سازمان. )1382پورفرد، 
دارد  ايویژهاهمیت  ندها که در ارتباط دائم با مشتریاندر بانک ه ویژهو هستند. این مساله برضایت ا

رو به افزایش  و سایراشکال جذب منابع پولی و از طرفی رقابت در بین بانک ها، مؤسسات مالی
رسد. خدمات نوین ایجاد مزیت رقابتی براي بقاي بانک ها الزم وضروري به نظر می لذا است،

و ارتباطات دارد، از جمله عوامل بسیار مهم در اطالعات  بانکی که ارتباط بسیار نزدیکی با فناوري
(علی محمدي،  ها استیان و رضایتمندي آنایجاد مزیت رقابتی براي بانک ها و جذب مشتر

). منظور از خدمات نوین بانکی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است اشکالی از 1381
هاي مختلف ارایه می بانکداري الکترونیکی است که با هدف جذب و رضایت مشتریان در بانک

ها، توسعه میزان وفاداري مشتریان بانکشود. با ارائه خدمات بانکداري الکترونیکی یکی از اهداف 
شوند و  تر می شبیه همهاي رقیب روز به روز به  امروزه خدمات ارایه شده از سوي شرکت می باشد.

زده کرد؛ زیرا  توان مشتري را با ارایه خدمتی کامال بدیع در بلندمدت شگفت دیگر به سختی می
گردند. از این رو،  شده و به بازار عرضه می ترین خدمات به سرعت از سوي رقبا تقلید نوآورانه

گذاري اثربخش  گذاري در حوزه وفاداري مشتري با کمک فناوري اطالعات، یک سرمایه سرمایه
هاي خدماتی است. وفاداري از طریق افزایش درآمد، کاهش هزینه، به  و سودمند براي شرکت

هاي آشنا کردن  اهش هزینهدست آوردن مشتریان جدید، کاهش حساسیت مشتري به قیمت و ک
انجامد. لذا این پژوهش به دنبال  هاي انجام کار در شرکت به افزایش سودآوري می مشتري با روش
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. وجه تمایز و بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی بر وفاداري مشتریان می باشد
ه بررسی نویسندگان نشان جنبه نوآوري این پژوهش در مقایسه با پژوهش هاي پیشین، این است ک

داد تاکنون پژوهشی در داخل کشور که به تبیین فناوري اطالعات در نظام بانکی با تمرکز بر 
پرداخته باشد، انجام  وفاداري مشتري نقش آن در افزایش کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک و

یران بانکی و نیز نشده است و لذا نتایج این پژوهش می تواند رهگشاي مدیران، به ویژه مد
  پژوهشگرانی باشد که قصد کار در این حوزه مهم از پژوهش را دارند.

   مبانی نظري پژوهش  - 2

   بانکداري الکترونیک  - 2-1
بانکداري الکترونیکی نوع جدیدي از بانکداري است که خدمات بانکی در آن با 

بانکداري  گیرد.هاي الکترونیکی صورت میاستفاده از فناوري اطالعات و در بستر محیط
الکترونیک را می توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی براي مشتریان، که بدون نیاز به حضور 
فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطه هاي ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف 

بستر فناوري اطالعات نمود. با توجه به این تعریف می توان گفت که نقل و انتقال عملیات مالی از 
). این گونه فعالیت Kolodinsky et al, 2010هاي الکترونیک صورت می گیرد ( و در محیط

شود اگر در جامعه و با همه گیر شدن اینترنت در دنیا رواج پیدا کرد. گفته می 1991بانکی از سال 
نیز امید بست، چون اي بانکداري الکترونیکی شکل بگیرد، باید به رونق تجارت الکترونیکی 

بانکداري الکترونیکی خود پیش نیازي براي ورود به دنیاي پر رمز و راز تجارت الکترونیکی است. 
در بانکداري الکترونیکی از ابزارهایی مانند دستگاه هاي خودپرداز، پایانه هاي فروشگاهی، کارت 

ه مشتریان استفاده می شود. این هوشمند، موبایل بانکینگ و بانکداري اینترنتی براي ارائه خدمات ب
امر منجر به تسریع روند مبادالت مالی و بانکی، رونق تجارت الکترونیک، رضایتمندي مردم و 

اي است که براي  واژه تجارت الکترونیک). Lu et al, 2011کاهش هزینه هاي بانکی می شود (
مختصر تجارت الکترونیک  طورب .رود هاي اطالعاتی و ارتباطی بکار می تجارت از طریق سیستم

اینترنت  مانند تلویزیون، فکس و یا طریق رابط الکترونیکی عبارت است از هر نوع تجارتی که از
). با رشد روزافزون معامالت تجارت الکترونیک در سطح 1386شود (بصیري و ربیع، انجام می
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داري الکترونیک به عنوان جهان و نیاز تجارت به حضور بانک جهت نقل و انتقال منابع مالی، بانک
شیوه  .باشدناپذیر از تجارت الکترونیکی داراي نقشی اساسی در اجراي آن میبخش تفکیک

عرضه خدمات در بانکها با گسترش فناوریهایی از جمله شبکه اینترنت و قابل دسترس بودن آن 
آسان به حسابهاي براي همگان متحول شده است. سیستم انتقال الکترونیکی وجوه، امکان دسترسی 

خدمات بانکداري )، 2014( 1لی و چینگ). 1381کند (ونوس و مختاران،  شخصی را فراهم می
ها، در سه سطح قادر  مشتریان بانک ندد و معتقدنده الکترونیک را از سه جنبه مورد توجه قرار می

  به دریافت خدمات بانکداري الکترونیک هستند. این سه سطح عبارتند از:

ترین سطح خدمات بانکداري الکترونیک است. در این  رسانی: این سطح ابتدایی عسطح اطال .1
هاي عمومی  سطح، بانک اطالعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه

 .کند یا خصوصی معرفی می

سطح ارتباطات: این سطح از خدمات بانکداري الکترونیک، امکان انجام مبادالت بین سیستم  .2
آورد. ریسک این سطح در خدمات بانکداري الکترونیک بیشتر از  نکی و مشتري را فراهم میبا

 .کاربران به شبکه بانک نیاز دارد شیوه سنتی است و به ابزارهاي مناسبی براي کنترل دسترسی

تراکنش: در این سطح، مشتري قادر است با استفاده از یک سیستم امنیتی کنترل شده، فعالیت  .3
و افتتاح حساب را انجام دهد. این سطح از خدمات  قبیل صدور چک، انتقال وجههایی از 

 ).Lee & Chieng, 2014بانکداري الکترونیک، از باالترین سطح ریسک برخوردار است (

تجارت الکترونیک به طور عام و بانکداري الکترونیک به طور خاص، نیازمند وجود بسترهاي 
زاري، سخت افزاري، مخابراتی و حقوقی است. بسترهاي نرم مختلفی از جمله بسترهاي نرم اف

هاي  نویسی، تولید کننده هاي برنامههاي عامل، مرورگرهاي وب، زبان افزاري مانند سیستم
دهنده و .... بسترهاي سخت افزاري  هاي تحت وب، بانکهاي اطالعاتی مبتنی بر سرویس برنامه

). بانکداري 1382، الهیاري فرد( ...و ، مودم  Pin padهاي اه دستگهمچون شبکه و انواع آن، 
  اینترنتی مزایاي زیادي به همراه دارد که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

                                                   

1 Lee & Chieng 
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 دستیابی در هر مکان و هر زمان .1

 نبود دردسر براي گشایش حساب .2

طریق شبکه، این گونه بانک ها با جهت گیري بهتر به طرف مشتري و با ایجاد یک ارتباط از  .3
 به ارمغان می آورد -تجارت بسیار بهتري را براي کاربران آن در مقایسه با بانک هاي عادي

  ).Durham, 2010سهولت در پرداخت قبوض ( .4

   وفاداري مشتریان  - 2-2
 به توجه و مداريمشتري کند، تضمین را هاشرکت بقاي تواندمی که مواردي از یکی

 افزایش و سودآوري میزان ارتقاي باعث مشتري، تمنديسطح رضای ارتقاي. است مشتري رضایت

 هاشرکت و نبوده کافی مشتریان منديرضایت البته .شد خواهد رقابت بازار در ها شرکت سهم

 رضایتمندشان، مشتریان شوند که مطمئن باید آنها کنند؛ دلخوش مشتریانشان رضایتمندي به نباید

 و بازار سهم نتیجه، در که شود می حاصل منافعی مدت بلند در ترتیب این به .هستند هم وفادار
  .)Amine, 2009یابد ( می افزایش شرکتها سودآوري

شود، وفاداري مشتریان به تعهد قوي براي خرید مجدد محصول یا خدمت برتر در آینده اطالق می
 امروزي دیدگاه به صورتی که همان مارك یا محصول را خریداري نمایند. وفاداري مشتریان در

 وفاداري مشتري، از دیدگاه کیفیت رضایتمندي، به توجه یعنی مشتري، دادن رشد شامل بازاریابی

 داشته مشتریان وفادار تا کنندمی تالش هاسازمان نتیجه در است. وي با موثر ارتباط و مشتري

 عملکرد و نوعی کننده مصرف رفتاري پاسخ عنوان به وفاداري ).1389باشند (ریچارد، 

 کلی است مفهومی دهنده نشان تجاري نام به شود. وفاداري می توصیف شناختی روان فرایندهاي

 مصرف ترجیحات و بوده محصول از طبقه یک در خریدار کلی رفتاري الگوهاي شامل که

 نام از شده درك کیفیت نتیجه فرایند این دهد.می نشان خاص تجاري نام یک در خرید را کننده

 هستند خاص تجاري نام یک پی در وفادار کنندگان مصرف تجاري. قیمت نام نه و است تجاري

 توزیع و بازاریابی تبلیغات دفعات تعداد بازاریابی، هزینه شود باعث می موضوع این نتیجه در که

ایجاد یک تعهد قوي در خرید مجدد یا نگهداري مجدد یک کاال یا  .یابد کاهش تولیدکننده
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علیرغم تأثیرات موقعیتی و اقدامات بازاریابی که باعث تغییر رفتار  خدمت به صورت همیشگی و
  .)Anderson, 2006( دمی گرد

 بازار سهم و شود شرکت بازار سهم افزایش باعث تواندبرند می به مشتریان وفاداري

 تجاري نام به مشتریان دارد. وفاداري شرکت سودآوري و سرمایه بازگشت با نرخ نزدیکی رابطه

 ساختن شرکت توانمندتر رقبا، ورود براي اساسی موانع ایجاد مثبت، دهانبهدهان تبلیغات باعث

هاي تالش به مشتریان حساسیت کاهش و بیشتر درآمد و فروش ،رقبا تهدیدات به پاسخ در
 شرکت، محسوب دارایی تجاري، نام یک به وفادار مشتریان زیاد تعداد شود.می رقبا بازاریابی

 حساسیت همچنین شوند ومی شناخته تجاري نام ویژه ارزش اصلی شاخص عنوانب و شود می

 ,Poolthongاست ( کمتر غیروفادار، مشتریان با مقایسه در هاقیمت تغییر به وفادار مشتریان

2011 .( 

 -3رفتاري،  -2، نگرشی -1: مشخص ساخت را وفاداري جنبه سه "زینس "مطالعه
 و تعهد از متشکل که باشدمی نگرشی آمادگی یک نگرشی فاداريو و رفتاري. نگرشی ترکیب

 باشد.می تجاري مارك مجدد خرید براي و هدف تجاري مارك یک برابر در پذیري مسئولیت

 وفاداري. شناختی نشانگر بخش هدف بعد و باشدمی نگرش یک عاطفی بخش نشانگر تعهد بعد

وفاداري  بنابراین واقعی، خرید رفتارهاي باشند؛ یعنیمی مرتبط مشاهده قابل اعمال با فقط رفتاري
 که شودمی تعریف کنندگان مصرف توسط تجاري نشان و نام یک مکرر خرید عنوان به رفتاري

شود می آشکار واقعی کردن خرج رفتارهاي و مداوم پشتیبانی و الگوهاي حمایت طریق از
)Scott, 2009 عنصر نگرشی مشتري  عمل خرید است و عنصر رفتاري همان تکرار). به عبارتی

ترین سطح  باشد، در پایین بندي می وفاداري داراي درجه همان تعهد و اطمینان مشتري است.
وفاداري انحصاري قرار دارد که به معناي فقدان حق انتخاب براي مشتریان است، بنابراین این سطح 

باشد. گاهی اوقات مشتریان به علت  می وفاداري تنها تا زمان پیدایش یک انتخاب جدید قابل اتکا
شوند. این دو سطح از  ها وفادار میکننده خدمت یا کاال، به آن هاي تغییر شرکت عرضه هزینه

باشند.  وفاداري را شاید بتوان هنوز هم ایجاد نمود اما عموماً امروزه از سطوح ناکارآمد وفاداري می
باشد. این نوع وفاداري تنها درجه  ي مشتریان میترین سطح از وفادار وفاداري متعهدانه، عالی

باشد. در این حالت یک سازمان  وفاداري عقالنی و احساسی پایدار و قابل اتکا براي مشتریان می
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شود. بنابراین  هاي آشکار و پنهان مشتریان خود تبدیل می تبدیل به مرجع جامع رفع تمامی نیاز
). Alexander, 2014باشد ( یزان رضایت مشتریان میترین سطح م داري مشتریان حاصل عالی وفا

  توان به این موارد اشاره کرد:مزایاي وفاداري مشتریان میاز جمله مهمترین 

 وفادار مشتري به دیگران توسط شرکت یا تجاري مارك توصیه .1

  رقیب پیشنهادات با مشتري مخالفت  .2

 جدید براي ورود به شرکت شدن مشتریان متقاعد .3

 شودمی فرض گرفته شرکت مالی عملکرد بین بینی پیش عنوان به غالبا وفاداري  .4

 باشدمی بردار هزینه کمتر وفادار مشتریان به دهی سرویس .5

  کنند.می پرداخت محصوالت از ايمجموعه براي را بیشتري هاي هزینه وفادار مشتریان .6

کرد  خواهند عمل شرکت براي شفاهی بازاریابی عوامل عنوان به وفادار مشتریان .7
)Snyder, 2005.(   

بر اساس مفاهیم نظري پیش گفته، مدل مفهومی پژوهش که فرضیات بر اساس آن شکل گرفته 
  به عالوه فرضیات پژوهش از این قرار است: پیشنهاد می گردد. 1است به شکل 

مشتریان بانک ملی در اصفهان  وفاداري الکترونیک بر بانکداري خدمات فرضیه اصلی: کیفیت
  تاثیر معنادار دارد

 مشتریان تاثیر معنادار دارد وفاداري فرضیه فرعی اول: سودمندي بر

 مشتریان تاثیر معنادار دارد وفاداري استفاده بر فرضیه فرعی دوم: سهولت

 مشتریان تاثیر معنادار دارد وفاداري فرضیه فرعی سوم: جذابیت بر

  مشتریان تاثیر معنادار دارد وفاداري دوستانه بر فرضیه فرعی چهارم: روابط
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   مدل پژوهش -1 شکل

   شناسی پژوهشروش   - 3
-پژوهش حاضر از لحاظ هدف، از نوع پژوهش هاي کاربردي و از نظر روش توصیفی

باشند که بر اساس پیمایشی است. جامعه آماري پژوهش، مشتریان بانک ملی در شهر اصفهان می
نفر به دست آمد. براي جمع آوري اطالعات، از  286فرمول جامعه نامحدود کوکران تعداد نمونه 

مه محقق ساخته استفاده شد. براي سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوري به وسیله پرسشنا
نظرات اساتید مدیریت استفاده گردید. براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ 

درصد برآورد شد که نشان از مناسب  79استفاده شد که آلفاي محاسبه شده براي کل پرسشنامه 
ضرایب آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي ابعاد مختلف  1نامه دارد. در جدول بودن پایایی پرسش

با استفاده از آمار توصیفی تک تک سؤاالت جمعیت شناختی پرسشنامه نشان داده شده است. 
استفاده   Amos20و SPSS20هاي پژوهش از نرم افزار بررسی و سپس براي تجزیه و تحلیل داده

 .شد

 جذابیت

 سودمندي

 سهولت استفاده

 برقراي رابطه دوستانه

کیفیت خدمات 
 بانکداري الکترونیک

 وفاداري مشتري
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  کرونباخ پرسشنامه پژوهش ضرایب آلفاي - 1جدول 

  آلفاي کرونباخ  متغیر
  87/0  وفاداري مشتریان

  84/0  سودمندي
  80/0  جذابیت

  71/0  روابط دوستانه
  73/0  سهولت استفاده

  79/0  پایایی کل

   تحلیل داده ها تجزیه و  - 4
  . نشان داده شده است 2هاي جمعیت شناختی مورد مطالعه در جدول ویژگی

  جمعیت شناختی مورد مطالعه ویژگی هاي - 2جدول 
  %)68مرد (  %)32زن (  جنسیت

 سال 30زیر   سن

)20(%  
30  - 40 

)40(%  
40-50 

)30(%  
  سال 50باالتر از 

)10(%  
 دیپلم  مدرك تحصیلی

)15(%  
 فوق دیپلم

)28(%  
 لیسانس

)52(%  
  فوق لیسانس

)05(%  
 سابقه استفاده از

  الکترونیکی خدمات
  سال 5کمتر از 

)30(% 

  سال10–5
)55(%  

  سال10-15
 )15(%  

  

به منظور بررسی رابطه بین کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک و ابعاد آن با وفاداري مشتریان از 
آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین کیفیت خدمات 

 .مستقیم بین آنها وجود داردبانکداري الکترونیک و وفاداري مشتریان نشان داد که رابطه مثبت و 
بدین معنی که هر چه کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک افزایش یابد، میزان وفاداري مشریان 
افزایش می یابد. ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شده بین کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک 

بین این دو متغیر دارد. نتایج  قوي که نشان از رابطه مستقیم است 60/0 با وفاداري مشتریان برابر با
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حاصل از آزمون همبستگی پیرسون بین کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک با وفاداري کامل 
  نشان داده شده است. 3مشتریان در جدول 

  ریب همبستگی پیرسون بین کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی با وفاداري مشتریانض - 3ل جدو
 نکداري الکترونیککیفیت خدمات با  متغیر 

 1 کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک

 60/0  وفاداري مشتریان

  000/0  سطح معناداري
 286 تعداد

  

 بانتایج آزمون همبستگی پیرسون بین ابعاد کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی به عالوه 
همبستگی بین سودمندي ها وجود دارد. ضریب قیم بین آنتوفاداري مشتریان نشان داد که رابطه مس

، 62/0 ، ضریب همبستگی بین سهولت استفاده و وفاداري مشتریان56/0 و وفاداري مشتریان برابر با
و ضریب همبستگی بین جذابیت و وفاداري  48/0 ضریب همبستگی بین روابط دوستانه و وفاداري

ن بین ابعاد کیفیت محاسبه شد. نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسو 54/0 مشتریان برابر با
  نشان داده شده است. 4خدمات بانکداري الکترونیکی و وفاداري مشتریان در جدول 

  کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک و وفاداري مشتریان ابعادهمبستگی پیرسون بین  - 4جدول 

  نام متغیر سودمندي سهولت استفاده روابط دوستانه جذابیت  تعداد  سطح معناداري

 وفاداري مشتریان  56/0 62/0  48/0 54/0 286  000/0

   معادالت ساختاريروش اساس  پژوهش بر آزمون فرضیات  - 5
 استفاده Amos نرم افزار باهش از روش معادالت ساختاري ژوبررسی فرضیات پبراي 

  .نشان داده شده است 2شده است. مدل معادالت ساختاري پژوهش در شکل 
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 مدل معادالت ساختاري پژوهش -  2شکل 

مدل معادالت ساختاري پژوهش از طریق سه نوع شاخص مطلق، تطبیقی و  ،قبل از بررسی فرضیات
که با توجه به نتایج  نشان داده شده است 5مقتصد مورد بررسی قرارگرفت. که نتایج آن در جدول 

 مورد تایید قرار می گیرد مدل معادالت ساختاري پژوهش

 شاخص هاي برازش مدل معادالت ساختاري پژوهش - 5جدول 

  مقدار حاصل از برازش  مبنا  مهمترین شاخص ها  نوع شاخص

شاخص هاي 
  برازش مطلق

  646/248  --------  (CMIN)کاي اسکوئر

P- Value   067/0  05/0بیشتر از  

شاخص برازش 
  تطبیقی

  921/0  9/0بیشتر از   )CFIشاخص برازش تطبیقی (

  912/0  9/0بیشتر از   )TLIلویس (-توکرشاخص برازش 

شاخص برازش 
  مقتصد

  516/0  5/0بیشتر از   )PNFIشاخص برازش هنجار شده مقتصد(

  612/0  5/0بیشتر از   )PCFIشاخص برازش تطبیقی مقتصد(

  068/0  08/0از  کمتر  )RMSEAمیانگین مربعات باقیمانده ( دوم ریشه

  408/2  5کمتر از   )CMIN/DFکاي اسکوئر نسبی (
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ها از دو شاخص جزئی مقدار ، براي آزمون معناداري فرضیهمدل پژوهشپس از بررسی و تأیید 
تخمین وزن "مقدار بحرانی مقداري است که از حاصل تقسیم  است.استفاده شده  Pو  1بحرانی

بحرانی ، مقدار 05/0آید. بر اساس سطح معناداري به دست می "خطاي استاندارد"بر  "رگرسیونی
شود و از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نمی باشد. کمتر 96/1باید بیشتر از 

حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده براي  Pبراي مقدار  05/0همچنین مقادیر کوچکتر از 
د فرضیات در دارد. نتایج حاصل از تایی 95/0هاي رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان وزن 

 نشان داده شده است. 6جدول 

 نتایج حاصل از تایید فرضیات پژوهش - 6جدول 

  نتیجه P مقدار بحرانی ضریب مسیر  مسیر  ردیف
  تایید  019/0  355/2  50/0  وفاداري مشتریانبر  کیفیت خدمات بانکداري الکترونیک  1
  تایید  ***  422/4  58/0  وفاداري مشتریانبر  سودمندي  2
  تایید  005/0  723/4  62/0  وفاداري مشتریانبر  استفادهسهولت   3
  تایید  013/0  173/3  55/0  وفاداري مشتریانبر  جذابیت  4
  تایید  ***  235/2  45/0  وفاداري مشتریانبر  روابط دوستانه  5

 

دهنده تاثیر مثبت و مستقیم کیفیت خدمات بانکداري نتایج حاصل از بررسی فرضیات نشان
بر اساس  6 باشد. با توجه به مدل معادالت ساختاري و جدولوفاداري مشتریان میالکترونیکی بر 

فرضیه اصلی پژوهش کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی به عنوان متغیر مستقل در سطح 
باشد و نشان دهنده تأثیر می 50/0بر وفاداري مشتریان تأثیر دارد و ضریب تأثیر آن  ٪95 اطمینان

فیت خدمات بانکداري الکترونیکی بر وفاداري مشتریان است. یعنی به ازاي یک مثبت و مستقیم کی
واحد تغییر در وفاداري مشتریان  50/0واحد تغییر درکیفیت خدمات بانکداري الکترونیکی استفاده 

  بانک ملی، در جهت مستقیم ایجاد خواهد شد.

                                                   

1 Critical Value (C.R.) 
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بر وفاداري  ٪95 اطمینان بر اساس فرضیه فرعی اول سودمندي به عنوان متغیر مستقل در سطح
باشد و نشان دهنده تأثیر مثبت و مستقیم سودمندي می 58/0مشتریان تأثیر دارد و ضریب تأثیر آن 

واحد تغییر در  58/0بر وفاداري مشتریان است. یعنی به ازاي یک واحد تغییر در سودمندي 
س فرضیه فرعی دوم وفاداري مشتریان بانک ملی، در جهت مستقیم ایجاد خواهد شد. بر اسا

بر وفاداري مشتریان تأثیر  ٪95 پژوهش سهولت استفاده به عنوان متغیر مستقل در سطح اطمینان
باشد و نشان دهنده تأثیر مثبت و مستقیم سهولت استفاده بر می 62/0دارد و ضریب تأثیر آن 

احد تغییر در و 62/0وفاداري مشتریان است. یعنی به ازاي یک واحد تغییر درسهولت استفاده 
وفاداري مشتریان بانک ملی، در جهت مستقیم ایجاد خواهد شد. بر اساس فرضیه فرعی سوم 

بر وفاداري مشتریان تأثیر دارد و  ٪95 پژوهش جذابیت عنوان متغیر مستقل در سطح اطمینان
. یعنی باشد و نشان دهنده تأثیر مثبت و جذابیت بر وفاداري مشتریان استمی 55/0ضریب تأثیر آن 

واحد تغییر در وفاداري مشتریان بانک ملی، در جهت  55/0 به ازاي یک واحد تغییر درجذابیت
مستقیم ایجاد خواهد شد. بر اساس فرضیه فرعی چهارم پژوهش برقراي رابطه دوستانه به عنوان 

باشد می 45/0بر وفاداري مشتریان تأثیر دارد و ضریب تأثیر آن  ٪95 متغیر مستقل در سطح اطمینان
و نشان دهنده تأثیر مثبت و مستقیم برقراي رابطه دوستانه بر وفاداري مشتریان است. یعنی به ازاي 

واحد تغییر در وفاداري مشتریان بانک ملی، در  45/0یک واحد تغییر دربرقراي رابطه دوستانه 
  جهت مستقیم ایجاد خواهد شد. 

کترونیکی از آزمون فریدمن استفاده شده است. کیفیت خدمات بانکداري ال ابعادبراي رتبه بندي 
نشان داده شده است. با توجه به اینکه سطح معناداري آزمون کمتر از  7نتایج این آزمون در جدول 

بندي مولفه هاي توان از آزمون فریدمن براي رتبهشود و میتأیید می H1باشد، فرض  می 05/0
  .قابل مشاهده است 8یج رتبه بندي در جدول نتا کیفیت خدمات الکترونیکی استفاده نمود.

  آزمون فریدمن - 7جدول 

  سطح معناداري  درجه آزادي 2χ  تعداد نمونه

286  362/51  3  000/0  
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  بندي مولفه هاي کیفیت خدمات بانکداري الکترونیکیاولویت - 8جدول 

  بندي میانگینرتبه  مولفه ها  رتبه

  42/2  سهولت استفاده  1

  80/1  سودمندي  2

  78/1  جذابیت  3

  65/1  برقراي رابطه دوستانه  4

 

کیفیت  ابعاداز نظر پاسخ دهندگان در بین  ،شرایط مساوي دردهد  نتایج آزمون فریدمن نشان می
در باالترین رتبه و برقراري رابطه  42/2خدمات بانکداري الکترونیکی سهولت استفاده با میانگین 

  .داراي کمترین رتبه می باشد 65/1دوستانه با میانگین 

   جمع بندي و نتیجه گیري  - 6
باشد، و مدیران  هاي مهم عصر حاضر میارائه خدمات با کیفیت به کاربران، از چالش

در تالش هستند تا اندیشه و فرهنگ کاربر محوري را در سازمانهاي  به ویژه بانک هاسازمان و 
هاي آنها،  خود توسعه دهند و از طریق تمرکز بر نیازهاي کاربران و پاسخگویی صحیح به خواسته

هاي دستیابی به تعالی عملکرد سازمان خود را فراهم سازند.  ضمن ایجاد مزیت رقابتی، زمینه
هاي حیاتی تجارت الکترونیکی، نقش کلیدي در توزیع نوین به عنوان یکی از زیرساختبانکداري 

مناسب خدمات بانکی در میان مردم دارد. این نوع بانکداري صرفاً توسعه خدمات نوین بانکی با 
گذاران نظام بانکی اوري اطالعات و ارتباطات نیست، بلکه سیاستتکیه بر توسعه ابزارهاي فن

بخش و هاي شتابها، دستورالعملتر از توسعه فیزیکی دارند و اتخاذ سیاستسنگیناي وظیفه
باشد. از طرفی دیگر، انتظار مردم از بانکداري اینترنتی، دریافت یکسان از وظایف بزرگ آنان می

خدمات امن، سریع و کم هزینه است و فقدان یکی از این عوامل در دریافت خدمات، مردم را به 
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کند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر کیفیت خدمات بانکداري اعتماد میت بدبین و بیاین خدما
الکترونیکی بر وفاداري مشتریان انجام شد. نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که، سهولت استفاده از 
خدمات بانکداري الکترونیکی بر وفاداري مشتریان تاثیر دارد. این موضوع نشان می دهد اگر 

بانکداري الکترونیکی طوري طراحی و اجرا شود که کاربران به راحتی بتوانند از خدمات خدمات 
ها نروند. شود که وفاداري مشتریان افزایش یافته و به دنبال دیگر بانکاستفاده کنند موجب می

تواند موجب افزایش وفاداري مشتریان شود. نتایج نشان داد محیط جذاب خدمات الکترونیکی می
توان بیان نمود سودمندي خدمات الکترونیک بانکداري می ن بر اساس نتایج پژوهش میهمچنی

تواند موجب افزایش وفاداري مشتریان شود. در صورتی که مشتریان بدانند خدمات الکترونیک 
هاي نقدي از جمله اي جانبی از جمله کاهش اتالف وقت و کاهش هزینهبرایشان در زمینه هزینه

ها خواهدشد. همچنین نتایج نشان داد در د خواهد بود منجر به افزایش وفاداري آنرفت و آمد مفی
صورتی که خدمات الکترونیکی بانکداري به صورتی باشد که کاربران به راحتی بتوانند از آن 

در پایان این پژوهش پیشنهادات زیر براي  ها خواهد شد.استفاده کنند منجر به افزایش وفاداري آن
  :انک ها و سایر سازمان ها می تواند کارگشا باشدمدیران ب

  هاي مشتریانتطبیق خدمات بانکداري اینترنتی با نیازها و خواسته .1

  هاي اقتصادي استفاده از بانکداري اینترنتیبسترسازي مناسب جهت شناساندن مزیت .2

اینترنتی  هاي کاربردي براي مشتریان در مورد نحوه استفاده از خدمات بانکداريارائه آموزش .3
  هاي عمومیاز طریق رسانه

  هاي الزم براي کاربران اینترنتی بانکاعطاي مشوق .4

 ایجاد احساس نیاز در مشتري نسبت به بانکداري اینترنتی .5

 خدمات مطابق با آنبراي شناسایی نیازهاي مشتریان در بانکداري اینترنتی براي  زمینه ایجاد .6

اینترنتی، نه تنها تاکید بر مزایاي اولیه آن همچون آگاه نمودن ذینفعان از مزایاي بانکداري  .7
جویی در زمان، هزینه و ... بلکه بر منافع عمومی ناشی از استفاده از خدمات بانکداري صرفه
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اینترنتی همچون کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، کاهش آلودگی محیط زیست، 
 .و...هاي چاپ اسکناس کاهش هزینه

موزشی مناسب در سطح شعب و ارائه اطالعات کامل و دقیق پیرامون هاي آتهیه و توزیع بسته .8
 .شود تمام خدماتی که از طریق بانکداري اینترنتی ارائه می

کنندگان از خدمات بانکداري الکترونیکی همچون اعطاي هاي مختلف به استفادهتعیین مشوق .9
 و... تخفیف هاي ویژه

فنی و مخابراتی و ارتقاي آن جهت تامین پهناي  ساخت هايرسانی زیرروزاصالح، تقویت و به .10
 مطلوب باند خطوط اینترنت.

تر مردم به اینترنت و رایانه شخصی نظیر افزایش فراهم آوردن امکاناتی جهت دسترسی راحت .11
 دهنده خدمات اینترنتیمراکز ارائه
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 ،بانکداري الکترونیک در ایرانبررسی مقایسه اي خدمات بانکداري سنتی و  .)1382الهیاري فرد، محمود (
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هاي پستان مدل کسب و کار نوآورانه براي کلینیک بیماري 
  جهاد دانشگاهی پژوهشکده سرطان پستان

 حمزه ، سید 2، حسن مرکزي 1، سارا دري 1، نجمه ناظري 1، علیرضا آتشی 1*محسن گلی
  2نژادحسین

  چکیده:

دهه اخیر با رواج فناوري اطالعات، کسب و کارهاي الکترونیکی به عنوان ابزاري براي سازماندهی مدل  در
کسب و کار شناخته می شود. کسب و کارها و بنگاه هاي بسیاري براي تغییر در مدل هاي کسب و کار 

فعلی  پیچیده و  متغیردر دنیاي خود توان رقابتی ارتقاي مدل کسب و کار الکترونیکی براي  ، ازسنتی خود
مبتنی بر کسب و کار  تالش می کنند. بر این اساس، این مقاله با هدف توسعه مدل کسب و کار نوآورانه

تدوین شده است. جامعه آماري این تحقیق کلینیک بیماریهاي پستان پژوهشکده سرطان پستان  الکترونیکی
ه خدمات بهداشتی است. براي اجراي این تحقیق جهاد دانشگاهی به عنوان یک نمونه از مراکز تخصصی ارائ

از روش مورد کاوي استفاده شد. ابزار اصلی گردآوري داده هاي مصاحبه از نوع عمیق است و عالوه بر آن 
نفر از  20 ،از بررسی اسناد و مدارك و بررسی چک لیست ها اطالعات گردآوري شد. در بخش مصاحبه

 در خصوص روند فعالیت این شرکت وش نمونه گیري هدفمندبا ر مدیران و کارمندان سطوح مختلف
در این تحقیق، از مدل کسب و  ادامه یافت. اشباع نظري مصاحبه با اعضاي نمونه تا رسیدن به  مصاحبه شدند

کار استروالدر به عنوان مدل مبنا استفاده شد و در ادامه با کدگذاري باز و محوري در قالب نه حوزه، مدل 
کسب و کار کلینیک بیماریهاي پستان پژوهشکده سرطان پستان تدوین و عناصر نوآورانه مدل کسب و کار 

  این مرکز مشخص شد.

  

  ب و کار، مدل کسب و کار نوآورانه، پژوهشکده سرطان پستانمدل کس واژگان کلیدي:

   
                                                        

  ایران تهران، دانشگاهی، جهاد پستان سرطان تحقیقات مرکز سرطان، انفورماتیک پژوهشی گروه .1
  کرمانشاه، ایران رازي دانشگاه کارآفرینی، دکتري دانشجوي .2

 m.goli@acecr.ac.irایمیل: 09126838269نویسنده مسئول تلفن تماس: * 
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  مقدمه

-می ارائه را مدلش تلویحاً یا صریحاً گیرد،می شکل جدید وکار کسب یک که زمانی

وکار  کسب دلنند  مکمی طراحی را ارزش خلق و توزیعوابط ض کسب وکار، و معماري دهد
 را براي هاآن و دهدمی ارائه مشتریان به را شده ایجاد ارزش آن، طریق از بنگاه که است ايشیوه

یک  براي برسد. سودنقطه  به هاپرداختانگیزد به نحوي که بر می ارزش آن مقابل در پرداخت
موضوع  این زیرا باشد؛ داشته خود کسب وکار مدل از روشنی درك که است ضروري شرکت

 .)Osterwalder & Pigneur, 2013(ستهاشرکت براي رقابتی مزیت منبع واقع در

شکل  در زیادي تأثیر که هستند عواملی جمله از شدن، دیجیتالی مانند اساسی تغییرات
الکترونیک  تجارت بازاریابی هايفعالیت نمونه براي اند؛داشته جدید کسب وکار هايگیري مدل

به  را مشتریان و فروشندگان تولیدکنندگان، تکنولوژي، کمک به که است متدهایی از یکی
 الکترونیک تجارت که آنجا . از(Osterwalder & Pigneur, 2013)کندمی مرتبط یکدیگر

 محصوالت فروش هايروش بهبود و کسب وکار دنیاي به ورود جدید هاياز استراتژي یکی

است  هاییشرکت متحول شدن براي ابزاري  استراتژي این انتخاب است، یک کسب وکار فعلی
 & ,Zimmerman, Boekarts, Pintrich)هستند ارتباط در B2C شکل به نهایی مشتري با که

Zeidner, 2000)    هاي پستان جهاد کلینیک تخصصی بیماريهاي مانند راکز درمانی و کلینیکم
 و بهداشت بخش در الکترونیک اقدامات نیز از این نوع کسب و کار هستند.کاربرددانشگاهی 

 کارایی، افزایش سالمت، خدمات ارتقاء کیفیت همچون بسیاري مزایاي مختلف درمان کشورهاي

 ;Blumenthal, 2009; Byrne et al., 2010). دربردارند را درآمد افزایش و هزینه کاهش

Dargahi, Safdari, Mahmoudi, & Mohammadzadeh, 2007; Goldstein & 
Blumenthal, 2008; Lurie & Fremont, 2009; McDaniel, 2009; SAFDARI, 
Dargahi, Mahmoudi, TORABI, & MOHAMMADZADEH, 2006; Skolnik, Timko, & 

Myers, 2011); Weill ,Malone, and Apel (2011) (  

کسب و کار الکترونیک بویژه در حوزه سالمت در کشور به عنوان پدیده اي کاربرد اثر بخش  اما
, حسین(استهاي گسترده و پرداختن به این مهم از ابعاد مختلف نوظهور نیازمند انجام پژوهش

به نیاز ایجاد تحوالت در حوزه درمان در سطح کشور جهت . با توجه )1390, حمیدرضا &, نیلوفر
را  B2Cاین پژوهش به دنبال آن است که مدل کسب و کار نوآورانه  ،هم راستا شدن با تحوالت

  هاي پستان جهاد دانشگاهی با هدف افزایش توان رقابتی این مرکز پیشنهاد براي کلینیک بیماري
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حوزه درمان و در کلینیک  در نوآورانۀ وکار کسب لمد پزوهش حاضر طراحی هدف اصلی دهد.
  هاي پستان است.بیماري

 مرور ادبیات

 )دادهها و فرایندها مدلسازي مفهوم با(کسب وکار  هايمدل واژة از که کسانی اولین
 هر سازمان هامل عقیدة هستند. به 1977 و 1975 سالهاي در 2 کانزال و 3 دوتوره استفاده کردند،

 دهد. در دیدگاهمی نشان فعالیتش کسب وکار نحوة سادگی به که دارد وکار کسب مدل یک

 از بخش چند یا به یک شرکت یک که ارزشی از است توصیفی مدل  این پیگنیور و ستروالدرآ

 اجرایی، هايفعالیت داند ازمی مجموعه اي را وکار کسب مدل آفوا دهد. آلنمی ارائه مشتریان

 صنعت ویژة عوامل و هااین فعالیت اجراي براي منابع از استفاده ها،آن اجراي زمان و چگونگی

 کسب وکار مدل ارت. عب(Afuah, 2001) براي مشتریان ممتاز هاي ارزش ایجاد و آفرینش براي

 دست به را ارزش چگونه مشتري است، کسی مشتري چه :شود می معرفی دراکر پیتر پرسش با

 Kalakota & Whinston, 1997)کند می سود کسب چگونه کسب وکار یک و آورد می
  :است مشخص زیر در دهد می نشان را وکار کسب مدل تکاملی مفهوم سیر ،1 شکل
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 گذاشته شغلی و تجاري اقتصادي، هايعرصه تمامی در ايعمده آثار اطالعات فناوري

 مدلهاي. است آمده وجود به الکترونیک نسخۀ یک تجاري پدیدة هر براي که طوري به است،
 خاص، طبقۀ یک در هامدل این اند،شده معرفی محققان سوي از بسیاري الکترونیکی وکار کسب

-مدل داراي یا دارند مشابه گذاريقیمت سیاست مثالً هستند؛ مشترکی هايویژگی داراي معموالً

 محققان سوي از شده کارگرفته به معیارهاي که آنجا از طرفی از. هستند مشتریان با ارتباطی هاي

 ,Alt & Zimmermann) است شده ارائه نیز مختلفی هايبندي طبقه است، متفاوت مختلف،

2001)  
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  :دهدرا نشان می الکترونیکی وکار کسب هاي مدل تکاملی سیر جدول زیر

 متمایز شده محصوالت و خدمات عرضه کیفیت در را خود توانندمی که طور همان ها شرکت

 را نیز با توجه به شرایط اتخاذ متفاوتی کسب وکار هاي مدل توانندسازند؛ می

 مدل فناوري اطالعات و اینترنت که آنجا از (Casadesus‐Masanell & Zhu, 2013)کنند.

 تغییر نیز وکارها کسب و نیز براي جامعه آن کاربردهاي است، داده تغییر را کسب وکار هاي

جو براي روش هاي جدید یک شرکت و راه تو کار به جسکسب هاي است. نوآوري در مدل یافته
یافتن راه هاي کسب درآمد و انتقال ارزش به مشتریان، گردد و بر می هاي جدید خلق ارزش بر

 & Amit & Zott, 2001; Casadesus-Masanell)امین کنندگان و شرکاء تمرکز داردت

Ricart, 2010; Teece, 2010) .  

این . باشند نوآور هایشفعالیت طریق از دتواننمی نیز الکترونیکی وکار کسب هايمدل
 هايمدل این دیگر بیان به .(Zott & Amit, 2008)دهد رخ معامله ساختار در تواندمی نوآوري

 بازارهاي خلق و مشتریان یدايناپ نیازهاي کشف از را ارزش و هستند کسب وکار، نوآورانه

 هايکانال فرایندها، تولید، محصول، بر عالوه نوآوري کسب وکار، مدل کنند. درخلق می جدید

  ..(Zott & Amit, 2007, 2010)است نیز معامله شیوة تغییر شامل جدید و بازار توزیع

 تجارت کنار قبلی هاي روش که است ضروري کسب وکار مدل نوآوري مفهوم درك براي

 مدل کسب وکار . نوآوري(Flanagan, 2012)شود طراحی تغییر برنامۀ یک و شود، گذاشته

 هايریسک تا کندمی کمک کسب وکار به نسبت همان به و شود می ریسک کاهش سبب

 کسب نوآوري مدل  (Serrat, 2012).آوردمی وجود به را هایینوآوري و بپذیرد را بیشتري
 راحتی به باشد و متمایز کافی قدر به مدل آنکه شرط به باشد، رقابتی مزیت منبع تواند می وکار

  (Teece, 2010).کرد تقلید را آن نتوان

  

  

  

 1393، علی مبینی دهکردي، پخش شرکتهاي براي B2C نوآورانۀ وکار کسب مدل منبع:
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 پذیرش چون حیاتی فرایندهاي از ايمجموعه درمانی و بهداشتی سازمان هر قلب در
 اثربخشی که دارد وجود غیره و بیمارستان مدیریتی وظایف بیمار، پرونده ثبت بیمه، دریافت و بیمار

 در وکار کسب فرایند مدیریت. (Dixon-Woods, 2006)اند وابسته هاآن به قویا کار و کسب
 و کار هايگروه اطالعاتی، هايسیستم سازي یکپارچه شامل درمانی، و بهداشتی هايسازمان

  ) .(Pourshahid, 2009است مشتریان

بخواهند با کمک فناوري  هاو سازمان تحقیقات نشان می دهد که اگر شرکت ها
اطالعات و ارتباطات موفق باشند، باید مدل کسب و کار بدیعی را توسعه دهند تا به مزیت رقابتی 

همچنین به همان اندازه که  (Casadesus-Masanell & Ricart, 2010).پایدار دست یابند
-ارزیابی کنند، باید آن را با مدلها باید مدل کسب و کار خود را در طول زمان بررسی و شرکت

هاي کسب و کار شرکت هاي رقیب یا حتی با مدل کسب و کار صنایع متفاوت مقایسه کنند تا 

 . (Flanagan, 2012)ایده هاي جدید شکل بگیرد و نوآوري مدل کسب و کار پرورش یابد

  پژوهشروش 

   

  

  . ابعاد مدل کسب و کار آستر والدر2شکل   

 

 

 ارتباط با مشتریان     

کانال ارتباطی و 
 توزیع

 بخش
 مشتري

ارزش 
 پیشنهادي

فعالیت هاي 
 کلیدي

 منابع 
 کلیدي 

 شرکاي
 کلیدي 

 ساختار هزینه ها جریان درآمدي
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یک مدل مرجع در تحقیق حاضر  عنوان به ستروالدرآ وکار کسب مدل تحقیق، پیشینۀ با توجه به
  2شکل مورد توجه قرار گرفته و در واقع مدل مفهومی این تحقیق را شکل داد. 

  :است زیر صورت به رو پیش براي تحقیقدالیل انتخاب مدل کسب و کار آستروالدر 

 سبب شده مدل این تدوین روند در شفافیت و دارد پویا ماهیتی استروالدر وکار کسب .  مدل1

   .شوند کشیده چالش به مؤثرتر موجود هاي گزینه تا است

 ولی صورت گرفته متنوعی تحقیقات کسب وکار، مدل دهندة تشکیل اجزاي شناسایی منظور . به2
  . است استروالدر مدل محققان زعم به تحقیق ترین کامل

 فرعی و اصلی هاي مؤلفه ترین مناسب و جامعترین از اي مجموعه ستروالدرآ وکار کسب . مدل3
  (Timmers, 1999, 1998)میدهد قرار نظر مد را وکار کسب

نوآوري با استفاده از مدل کسب و کار آستروالدر در بخش هاي مختلف باعث ایجاد تغییرات . 4
 خدمات و هم در افزایش بهره وري و کاهش هزینه ها می شود.موثري هم در کیفیت 

 

  پژوهش شناسی روش

 براي یافته نظام و اطمینان قابل و معتبر هاي راه و ابزار قواعد، از ايمجموعه تحقیق روش
ی از برخ. )1376, عزتی( است مشکل حل راه به دستیابی و مجهوالت کشف ها،بررسی واقعیت

محققان روش تحقیق را از دو منظر مورد توجه قرار داده اند یکی از منظر هدف و دیگري از منظر 
این تحقیق از نظر هدف کاربردي است و ). 1384ها (سرمد و همکاران، روش گردآوري داده

ها از نوع تحقیق و روش بدنبال تدوین مدل کسب و کار نوآورانه است. شیوه گرد آوري داده
هاي پستان و مصاحبه با و می توان با بررسی مستندات کلینیک بیماري کیفی مطالعه موردي است

  و کار نوآورانه را گسترش دهیم.خبرگان این مرکز یک مدل کسب 

ها مصاحبه عمیق بوده و عالوه برآن با بررسی مستندات و ابزار اصلی گردآوري داده
ها، اطالعات گردآوري شدند. در بخش مصاحبه با مدیران و کارکنان ارشد مدارك و چک لیست

از آنجایی که مدل کسب و کار  شد.  نفر مصاحبه 20با و کارمندان سطوح مختلف این مرکز 
، در انتهاي هر بخش از مصاحبه شوندگان در است بوده حاضرپژوهش  مورد توجه نوآورانه 
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خصوص نوآوري براي هر حوزه سوال شد. با توجه به پرسش هاي اصلی و فرعی این پژوهش، نه 
  حوزه مدل کسب و کار آستروالدر به صورت زیر بخش بندي شده اند:

  
 ابعاد و طبقه بندي مدل کسب وکار آستروالدر. 3شکل 

 

 و تا موقعیت پرسش طراحی از آن انجام مراحل استانداردهاي مصاحبه انجام در اگر کلی، طور به
 اعتبار به مصاحبه، باید روش در. بود مطمئن مصاحبه پایایی از توان می شود رعایت برداري نسخه

. باشند قابل اتکا و موثق آمده دست به نتایج تا شود توجه تحقیق گانۀ هفت مراحل از هرکدام
  :است زیر صورت به مراحل این از هرکدام در کنونی تحقیق اعتبار تعیین روش

 هايبراي پرسش شد، انتخاب تحقیق پیشینۀ بررسی با مفهومی مدل آنکه از . طراحی: پس1

 بخش نه هر در. استفاده شد آستروالدر مدل بخش نه در شده مطرح هاي پرسش تمام از مصاحبه

  .شد اضافه آنها به هایی پرسش 5W1H3 مدل کمک با

 شوندگان به مصاحبه را تحقیق موضوع ابتدا شونده مصاحبه مصاحبه، انجام زمان در: . مصاحبه2
بتوان با بررسی مجدد امکان خطاي  تا شدند ضبط ایشان موافقت با مصاحبات تمام و داد توضیح

                                                        
۴. What, Where, When, Why, Who, How 
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درست تر و هاي بعدي بتوان به توصیفات کاهش داد و همچنین با پی گیريبرداشت و فهم را 
  معتبرتر رسید. 

 اول شامل مرحلۀ. است شده تشکیل مرحله دو از تحقیق این در برداري نسخه: برداري . نسخه3
 مرحلۀ. است انجام شده گر مصاحبه سوي از هاپرسش کردن مطرح با که بود همزمان صداي ضبط

انجام همزمان این دو فرایند افزایش . است مصاحبه حین در دستی برداري یادداشت شامل نیز دوم
  دقت اطالعات را به دنبال دارد. 

 شده شده بیان گنجانده مرجع مدل در که ترتیبی همان به ها پرسش کنونی، تحقیق در: . تحلیل4
  .باشند برخوردار منطقی نظم از تا است

 خاص مهم مطالعۀ یک در اعتباردهی روش یک انتخاب در محقق انعکاسی قضاوت: . تأیید5
  .باشد باالیی داشته علمی اعتبار و اعتماد ها گیري نتیجه شده تالش کنونی تحقیق در. است

 تحقیق، نتیجه هاي یافته عناوین با تحقیق انتهاي در کنونی تحقیق هاي گزارش: دهی . گزارش6
 قالب در مطالبی که تا بوده آن بر سعی ها، گزارش تدوین در. اند شده ارائه پیشنهادها و گیري
  .باشند برخوردار باالیی سقم و صحت از شود می ارائه نتایج

ها، از در تجزیه و تحلیل اطالعات جمع آوري شده در مصاحبه :نحوه تجزیه و تحلیل داده ها.7
تواند براي تحلیل روش کدگذاري باز و محوري استفاده شده است. کدگذاري باز و محوري می

ها توانند به شکل نوشتاري درآیند، براي مثال سخنرانیداده هاي ثبت شده اي به کاري رود که می
  . کدگذاري در این پژوهش شامل مراحل زیر است: )1385, میلوارد تحقیق سازمانی،(ها و مصاحبه
 ها یا عبارتها: انتخاب از میان داده هاي بدست آمده، خالصه کردن تلخیص داده

هاي وسیع تر و امثال آن در این ها در دسته بنديهاي مترادف، قرار دادن این دادهعبارت
  مرحله انجام شده است.

  عرضه داده ها: توسعه مجموعه اي سازمان یافته از داده ها، به طوري که به کمک آن ها
اصل از هر مصاحبه بتوان نتیجه گیري کرد، در این مرحله انجام شده است. یافته هاي ح

در جدولی جداگانه قرار گرفته، همچنین یک جدول کلی نیز براي کدهاي اختصاص 
  یافته با مفاهیم تکیمیل شده است.

 گیرد. نتیجه گیري: تحلیل محتوا در این پژوهش به روش تحلیل تم صورت می 
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  به طور کلی فرایند تحلیل تم به شرح زیر است:

  داده سازي اول: آماده مرحلۀ
 این پژوهش، باشد. در آسان هاآن با کار که باشند صورتی به هاداده باید داده، تحلیل آغاز از قبل

 مصاحبه براي هر هاپرسش پاسخ که است شده تهیه زیر جدول مانند جدولی برداري نسخه از پس

  است شده بیان آن در شونده

  

کد مصاحبه 
  شونده

مفاهیم کدگذاري   گزاره کالمی
  باز

مفاهیم کدگذاري 
  محوري

        
  . آماده سازي داده هاي کیفی2جدول 

 از شونده: کدي مصاحبه کد Q1  تا Q20  

 ها پرسش به پاسخ در شونده مصاحبه فرد کالمی هاي گزاره 

 شونده مصاحبه هاي داده: گفته 

 شخصی هاي ها: یادداشت یادداشت 

  آشناشدن: دوم مرحلۀ
 منظم شده دقت به مصاحبه هنگام هاي یادداشت و شده داده گوش مصاحبه به بارها مرحله این در

  .است

  کدگذاري :سوم مرحلۀ
  تا Q1 از کدي شونده مصاحبه هر به مرحله، این در .است هاداده تحلیل اولیه مادة کدگذاري

Q20 مفاهیم باز، کدگذاري در. است فرد شماره دهندة نشان آن عدد که یابد می اختصاص 

(در این بخش مهمترین نگرانی فهم ادبیات  شودمی بیان شوندگان مصاحبه هايگفته کلیدي
 کدگذاري در و مصاحبه شونده بوده است به این دلیل که این مرحله اولین مرحله پردازش است) 

(در این مرحله سطح باالتري از انتزاع شده بیان مشترك مفاهیم از ايمجموعه به عنوانی محوري
شود، برخی از اوقات الزم است در این مرحله مجدد به اسب انجام میبراي رسیدن به مدل من

   .گیردمی تعلق هاي حین مصاحبه یا صوت ضبط شده جلسه رجوع کرد)یادداشت
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 مفاهیم و معانی خلقچهارم:  مرحلۀ

شده  وارد مصاحبه هر هاي جدول در که آنچه از آید می دست به جامع جدولی مرحله این در
  .دهدمی نشان هاي پستان راکلینیک بیماري براي وکار کسب مدل مهم عناصر جدول است. این

  

 یافته ها

 وکار، کسب مدل این عناصر شناسایی براي گرفته انجام هاي مصاحبه محتواي تحلیل با

 دستۀ چهار حوزه ها از هریک براي نهایت، است. در کرده شناسایی را مفاهیمی این پژوهش

 نوآوري پیشنهادي ارزش بلوك و شرکا و کنندگان تأمین بلوك مشتري، بلوك بلوك مالی،

 اند. در گرفته قرار هم کنار در یکپارچه صورت به شوندگان مصاحبه سوي از هاي مطرح شده

 بلوکه هاي قالب در مستخرج محوري کدهاي به فقط اختصار به نتایج بیان منظور به این مقاله،
 شده داده پاسخ زیر شرح به تحقیق هاي پرسش چارچوب در بخش این. شود می اشاره چهارگانه

  :است

 

 در کلینیک  نوآورانۀ وکار کسب مدل در ارزش پیشنهادي بلوك سازندة عناصر
 کدامند؟بیماریهاي پستان 

  . عناصر سازنده بلوك ارزش پیشنهادي3جدول شماره 

بلوك 
  ارزش 

  پیشنهادي
  فراوانی  مصاحبه شونده  کد محوري

دي
نها

پیش
ي 

 ها
ش

رز
ا

  
     Q1-Q18  18  پیشگیري، تشخیص و درمان به موقع

      Q2-Q20  19  هزینه هاي بصرفه اقتصادي
تشخیص و درمان توسط پزشکان و 

  Q1.Q3.Q4.Q8.Q9.Q10.Q11.Q12.Q13.Q18  10  متخصصین علمی و دانشگاهی 

یکپارچه و مرکز درمان تخصصی 
  Q1-Q20  20  کارآمد

تجمیع مجموعه خدمات تشخیصی و 
  Q1.Q4.Q5.Q6.Q7.Q9.Q10.Q12.Q18  9  درمانی در یک مرکز

       Q7.Q9.Q10.Q12.Q18.Q19  6  انجام آزمایشات تخصصی ژنتیک
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  هاي پستان در کلینیک بیماري نوآورانۀ وکار کسب مدل درمشتریان  بلوك سازندة عناصر
 کدامند؟

 
 در کلینیک  نوآورانۀ وکار کسب مدل تامین کنندگان و شرکاء در بلوك سازندة عناصر

 هاي پستان کدامند؟بیماري

. عناصر سازنده بلوك مشتریان4جدول شماره   

بلوك 
  مشتري

  مصاحبه شونده  کد محوري
فراوان

  ي

ش 
 بخ

ده
ازن

ر س
اص

عن
ري

مشت
 

  Q1-Q18  18  دارند همه کسانی که نیاز به تشخیص قطعی
  Q2-Q20   19               تمامی افراد نیازمند به درمان بیماري پستان هستند

Q1.Q3.Q4.Q7.Q9.Q10.Q1  سازمانها، مراکز و ادارات دولتی 

1.Q12.Q13.Q17.Q19.Q20  12  

  Q3-Q20  18  سال به باال 35تمامی زنان 

طی
رتبا

ل ا
کانا

  Q1.Q2..Q16-Q20  7  سیستم یکپارچه نوبت دهی 

-Q3.Q4.Q7  وبسایت و پورتال الکترونیک
Q9.Q10.Q13.Q15.Q17-Q20  12  

  Q1-Q20  20  دهنده ارجاع پزشکان

ط 
رتبا

ا
ري

مشت
با

  

  Q1-Q20  20  مراجعات حضوري

Q1.Q3.Q4.Q7.Q11.Q12.Q13  آگاهی رسانی از سایت

.Q17.Q19  10  

 Q1-Q20  20  ارتباط تلفنی  

        

 

 

 

 

 



 

13 
 

 هاي پستان کدامند؟در کلینیک بیماري نوآورانۀ وکار کسب مدل بلوك مالی در سازندة عناصر 

 

 

 

. عناصر سازنده بلوك تامین کنندگان و شرکاء5جدول شماره   

بلوك تامین 
کنندگان و 

  شرکاء
  فراوانی  مصاحبه شونده  کد محوري

دي
کلی

ع 
مناب

 

  Q2-Q20  19  دانشگاهی جهاد برند
  Q1-Q10.Q13-Q20  18 منابع متخصص انسانی

  Q1-Q8.Q10-Q20  19 زیر ساخت هاي درمانی
  Q3-Q17. Q19  16  تجهییزات تخصصی

-Q3.Q4.Q8.Q9.Q10.Q13.Q15.Q17  اطالعاتی - ارتباطی هاي زیرساخت
Q20 

11 

دي
کلی

ي 
تها

عالی
 ف

ارائه خدمات درمانی و تشخیصی 
  Q1-Q20  20  تخصصی

  Q1-Q20  20  ویزیت بیمار
  Q3-Q20  18  مشاوره تلفنی

  Q1.Q3.Q4.Q8.Q9.Q10-Q13..Q18  9  مشاوره از طریق سایت

دي
کلی

ي 
رکا

ش
  

  Q1-Q20  20  پزشکان متخصص
  Q1-Q20  20  متخصصان آزمایشگاهی

  Q1-Q20  20  جهاد دانشگاهی
تامین کنندگان تجهیزات و ملزومات 

  Q5-Q20  15  پزشکی

        

. عناصر سازنده بلوك مالی6جدول شماره   
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  بحث و نتیجه گیري:

  :تقسیم بندي نوآوري در حوزه سالمت در شش بخش

هاي نوین به منظور هاي که مستلزم استفاده از فناوري: نوآورينوآوري مختص پزشکی -1
ها شامل نوآوري در تولید تشخیص، معاینه، درمان، توانبخشی و پیشگیري است. این نوآوري

  داروها، تجهییزات پزشکی و رویه ها است.

-تالش به منظور مدرنیزه کردن ساختار سازمانی و عملکرد بخش هاي سازمانی شامل:نوآوري -2

نوآوري در شیوه و  )و غیره ITها، مدیریت، بخش ها (نظیر فروشگاهغیر پزشکی ي بیمارستانهاي 
ها، با طراحی ي سازماندهی به ارائه ي خدمات سالمت، براي مثال تاسیس انواع جدیدي از کلینیک

  و غیره. "بیمارستان در خانه"

ها و فنون نوین نظیر رویههاي نوین مدیریتی شامل فنون و روش هاي مدیریتی:نوآوري -3
  حسابداري و مالی. همچنین توسعه رویکردهاي استراتژیک، و رویکردهاي مدیریتی تمام کیفیت.

 

 

 

  فراوانی  مصاحبه شونده  کد محوري  بلوك مالی

دي
رآم

ي د
 ها

ان
جری

  Q1-Q20 20  حضوري مراجعات در نقد وجه دریافت 
دریافت هزینه به صورت الکترونیک از طریق 

  Q2-Q20  19  سایت

  Q2-Q20  19  مطالبات از بیمه هاي درمانی
  Q3-Q19  17  مطالبات از بیمه هاي تکمیلی

ینه
هز

ار 
خت

 سا

  Q1-Q20 20  پرداخت پرکیس به پزشکان
  Q1-Q20 20  هزینه هاي سازمانی، پرسنلی و ستادي

  Q1-Q20 20  هزینه تامین لوازم، دارو و تجهیزات پزشکی
  Q2-Q20  19  هزینه زیرساخت ها مثل تلفن، سایت و...

  Q1.Q3.Q4.Q8.Q9.Q10-Q13..Q18  9  هزینه تبلیغات و بازاریابی
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هاي ارتباطی هاي مربوط به ماهیت واسط: شامل تمامی نوآوريهاي خدماتی و ارتباطینوآوري -4
ر ارتقاي تسهیالت براي هایشان، نظیمیان ارائه دهندگان خدمات و کاربران خدمات و خانواده

  هاي بیماران.بیماران، مدیریت گردش بیماران، کاهش زمان انتظار و ارائه تسهیالت به خانواده

هاي رسمی و غیر فرآیندهاي مبتنی بر چانه زنی ي اجتماعی و سازش هاي اجتماعی:نوآوري -5
هایی از این دست از رهگذر شود. نوآوريها و قوانین تنظیمی میرسمی که منجر به تغییر انگیزه

توسعه رویکردهاي جدید در رابطه با سازماندهی ي کار، اعمال قدرت و فرآیندهاي تصمیم گیري 
گیرند. مثالً تجارب جدید مرتبط با تعامالت درون سازمانی و اضافه کاري ي داوطبانه یا شکل می

  اند.مدیریت انعطاف پذیر زمان، از این جمله

هاي خاص با مشتریان، عرضه عبارتند از برقرار کردن ارتباط وزه روابط بیرونی:ها در حنوآوري -6
هاي هایی، ارتباطهاي چنین ارتباطها، ساده ترین نمونهکنندگان، مقامات رسمی و دیگر تجارت

دوطرفه اند. براي نمونه، توافق بر سر استفاده ي مشترك از تجهیزات سنگین (چه تجهیزات پزشکی 
ها و فروش تجهیزات لجستیکی)، توافق بر سر خرید مشترك چنین تجهیزاتی، ادغام بیمارستانو چه 

هاي حوزه دیگر. خدماتی از کترینگ و ها و شرکتهاي سالمت یا سازمانخدمات به سایر سازمان
ها و مراکز متعلق به بیمارستان، به ي سالنخشکشویی و لجستیک گرفته تا آموزش، مشاوره و کرایه

توانیم به هاي فرهنگی. از این ارتباطات بیرونی ي ساده که بگذریم، میها و فعالیتکنفرانس
هایی رو به گسترش که در انواع و هاي سالمت اشاره کنیم. شبکهتري نظیر شبکهارتباطات پیچیده

هاي اقسام مختلف، یکپارچه یا پراکنده، مستقل یا وابسته، رسمی یا غیر رسمی بر منباي فناوري
  ارتباطات و اطالعات شکل گرفته اند.
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شوندگان در بوم مدل کسب و کار آستروالدر و در   هاي مطرح شده از طرف مصاحبهنوآوري
  قرار گرفته شد.  3هاي مرتبط خود در شکل شماره حوزه

  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

  در بوم مدل آسترووالدر . نوآوري هاي مطرح شده توسط مصاحبه شوندگان3شکل 
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هاي با توجه به جدول فوق و رویکرد نوآوري در مدلهاي این پژوهش و ق یافتهطب
کسب و کار جهت بهبود بهره وري و کیفیت خدمات و لزوم آن در حوزه سالمت، پیشنهاداتی در 

شود که این پیشنهادات  در بخش اول ضایت در حوزه سالمت ارائه میجهت پیشبرد کیفیت و ر
اهمیت به خدمت رسانی خارج از پایتخت و ایجاد امکان معاینات که  کاربرديپیشنهادهاي 

استفاده بیشتر از زیرساخت هاي فن آوري اطالعات در جهت و هاي استانی گردشی و غربالگري
اي اطالعات از بیماران در جهت انجام امور تحقیقاتی و درمانی، استفاده از هاي دادهایجاد پایگاه

در جهت رفع نواقص و ارتقاء سطح خدمت و  CRMنجش رضایت مشتري مانند نرم افزارهاي س
را در  تولید برنامه هاي تلفن همراه در زمینه هاي آموزش و اطالع رسانی در حوزه سرطان پستان

هاي متنوع و قابل دسترس، ایجاد سهولت در نوبت دهی با روشاین پژوهش ارائه خواهیم کرد. 
خصصین در جهت ارتقاء سطح فکري و اطالعات بیماران مبتال به سرطان هاي ارتباطی با متکانال
جلوگیري از مراجعات هاي مکمل و سنتی در جهت استفاده از خدمات جانبی و طبو  پستان

هاي موجود در حوزه طب هاي سنتی و بیماران به افراد غیر متخصص و البته استفاده از پتانسیل
در ایجاد مراکز هتلینگ درمانی سرطان پستان براي ارائه خدمات جذب سرمایه گزار که با  جاگزین

برون سپاري خدماتی همچون برون سپاري فعالیتهاي حوزه یا  اختصاصی، ویژه و توریست درمانی
 پوشش جهت منزل در درمان مراکز با همکاريکه منجر به  خدمات، رادیولوژي، داروخانه و ...

  خواهد شد. ... و عمل از بعد پرستاري منزل، در درمانی شیمی

هاي بررسی کمی یافتهبا تحقیقات آینده در شود پیشنهاد میبا توجه به پژوهش پیش رو 
هاي پستان جهاد پژوهش براي بررسی صحت نتایج حاصل از پژوهش حاضر در کلینیک بیماري

هاي حاصل از این انجام مطالعات تائیدي با کمک یافتهیا  دانشگاهی و بررسی میزان اثربخشی آن
اجراي نتایج و  براي بررسی صحت نتایج هاي پستان جهاد دانشگاهیکلینیک بیماريتحقیق در 

انجام انجام شود. البته  هاي مشابه و مقایسه آن با یکدیگرمطالعه جاري در مراکز درمانی و کلینیک
بررسی میزان و  هاي تخصصیو کلینیک مراکز درمانیدر دیگر با پژوهش حاضر پژوهش مشابه 

با استفاده از  هاي مشابهمراکز درمانی و کلینیکموفقیت/شکست نوآوري در مدل کسب و کار 
و  مراکز درمانیتدوین عوامل مهم و موثر در موفقیت /شکست و  مدل کسب و کار آستروالدر

سنجش میزان تاثیر گذاري هریک از بلوك هاي مطرح در مدل کسب و کار این و  هاکلینیک
  توان بررسی کرد.می هاي پستان جهاد دانشگاهیکلینیک بیماريوهش در پژ
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  چکیده 
بر  یانمشتر یکو تفک يبخش بند یغات،و تبل یابیبحث بازار در یمهب ياقدام شرکت ها ینامروزه مهمتر 

 ینهمچن ید،نامه ها و محصوالت جد یمهب یارائه و معرف ياقدام برا ینآن ها است. ا یازاساس رفتار و ن
 ین. از ایردگ یدار انجام م دفه یابینامه ها و ارتباطات موثر با مخاطبان به صورت بازار یمهفروش ب یشافزا

را به طور گسترده و  یغاتو تبل یابیکردن مخاطبان خود، بازار یکو تحر ییشناسا يشرکت ها برا ینرو، ا
بر  یانمشتر یکرد،رو ینهرچه بهتر ا یاثر بخش يرسانند. برا یبه انجام م یارتباط يها یطهدفمند در تمام مح

کشف  يبرا یلیتحل یروش يشوند. خوشه بند یم يبند بخشو  یکتفک یو اهداف خاص یارهااساس مع
 یقشود تا شرکت ها بتوانند از طر یامر باعث م یناطالعات آن ها است. ا یقعملکرد و رفتار مخاطبان از طر

 ینا یها بزنند. هدف اصلهدفمند نسبت به آن یغاتو تبل یمعملکرد مخاطبان، دست به اتخاذ تصم ینهم
 يبرا یمهدر انتخاب نوع ب یدجد یانعملکرد و رفتار مشتر ینیب یششناخت و پ يبرا ريپژوهش، ارائه راه کا

در جهت  درخت تصمیم با K-medoidsروش  یبترک یقحفاظت مسکن خود در برابر مخاطرات، از طر
بودن  یادز یلراستا، بدل یناست. درا يا یمهمحصوالت ب یغارائه تبل يبرا یدجد یانخوشه مشتر یینتع

-Kو  K-means يها یکتکن یقآنها، ابتدا از طر یا و پراکندگدر اکثر مجموعه داده ه امشخصه ه

medoids الگوها بعد از مشخص شدن خوشه  ینو با استفاده از هم یدهرس یمفهوم يبه کشف الگوها
و اقدامات  ینیب یشخوشه آنها پ ید،جد یانمشتر ياز سو یشناخت یتفقط با داشتن اطالعات جمع یان،مشتر
 يدسته بند يبا روش ها يخوشه بند يروش ها یبپژوهش، ترک ینا یزمتما یژگی. ویردگ یصورت م الزم

را نشان  یانها، رفتار و عملکرد مشتر یازانجام شده شناخت و کشف ن يها یشدر کشف الگو است. آزما
  .یردگ یصورت م یغاتدهد که بر اساس آن تبل یم

،  K-medoids ، K-means،يخوشه بند : بازاریابی، تبلیغات هدفمند، تفکیک مشتریان،واژگان کلیدي
  .کشف الگو ،درخت تصمیم



 

   مقدمه  - 1
ها، سازمان ها را مجبور آن ینرقابت ب یشترهرچه ب یدتشد یجه،ها و در نتتعداد سازمان یشافزا 

از  یکیانجام دهند.  یشتريب يگذار یهخود، سرما یغاتیتبل یاتبهبود عمل يکرده است که برا
  1ارهدف د یابیاند، بازارخود به کار بسته یغاتیتبل یاتبهبود عمل يبراها که سازمان ییهاروش
 یغاتیتبل یتها فعالسازمان یرد،گ یقرار م 2انبوه یابیکه در مقابل بازارهدف دار یابی. در بازاراست

 ي. بخش بندیندنمایها متمرکز ماز آن یخاص يهاگروه ي) بر رویانمشتر یتمام يخود را (به جا
 ینخود را بر اساس ا ازاریابیب يها يدهد که بتوانند استراتژیامکان را م ینها ابه سازمان  3بازار

 يبا برتر ینها است. همچنبخش ینا يابزار بر رو یناز مهمتر یکی یغاتکه تبلد کنن یمها تنظبخش
 يهادهکنند. هدف از خوشه بندي دا ینتضم یکنون یطخود را در مح يها، بقابخش یندر ا یرقابت

خوشه داراي  یکهاي درون تا داده نیمک یمتقس ییهااست که داده ها را به خوشه ینا یانمشتر
بر اساس  یانشباهت باشند. مشتر ینهاي مختلف داراي کمترشباهت و داده هاي خوشه یشترینب

مجزا بخش  يهادر دسته  7یو روان شناخت  6یایی، جغراف 5یک، دموگراف 4يرفتار يهایژگیو
 يبرا یمحاسبات یبه عنوان مدل يد مشتریبر رفتار خر یرگذارتأث یروان شناخت يشوند. فاکتورهایم

امروز استفاده از  یايقرار گرفته اند. لذا در دن یبازار مورد بررس يدر بخش بند ي،مشتر یدقصد خر
ضرورت  یکبلکه  یستن یرقابت یتمز یکتنها  يارتباط با مشتر یریتهمچون مد ییهایستمس

 یاطالعات يبه رکوردها یان،مربوط به مشتر يهاکاو دادهشود. با کند ویسازمان محسوب م يبرا
 یبه صورت خودکار صورت م یتبا اهم یانمشتر یصتشخ یانشود. جریساختار داده م یانمشتر

و در  یانمشتر یهکل یستخاص و با ارزش از ل یانمشتر یصتشخ یوهدر ش ییرکه باعث تغ یردگ
انجام  يمناسب برا یابیمدل بازار یک یزپژوهش ن ینوفادار خواهد شد. در ا یانکشف مشتر یتنها
ارائه  درخت تصمیمبا  K-medoidsروش  یبترک یقاز طر یمهب یانمشتر يهدفمند بر رو یغاتتبل

                                                   
1 Target marketing 
2 Mas marketing 
3 Market segmentation 
4 Behavioral 
5 Demographic 
6 Geographic 
7 Psycographic 



 

 یرمقاله به شکل ز ینسودآور باشد. در ادامه ساختار ا یمهشرکت ب يحال برا ینشود که در ع یم
انجام شده،  ینهزم ینکه در ا یقاتیاز پژوهش مورد مطالعه و تحق يایخچهاست: در بخش بعد، تار

و در  شود یمجموعه داده استفاده شده پرداخته م یفو توص یحبه تشر 1-2و در بخش  یبررس
رح و را مط یشنهاديروش پ 3سپس در بخش  پرداخته FP-Growthبه توصیف روش  2-2قسمت 

در  یان،شوند. در پایم یانب يساز یادهو ابزار پ یطاز روش ارائه شده، مح یابیارز 4 يدر بخش ها
  داشت.  یمروش انجام شده را در بر خواه یريگ یجهها و نتخوشه یلتحل 6و 5 يبخش ها

  تاریخچه پژوهش  - 2
را به چند بخش مختلف بخش  یان، مشتر SOM8و  k-means يهاروش یببا ترک ی،در پژوهش

با دقت  9K-NNها با استفاده از روشبخش یناز ا یکیبه  یدجد یانمشتر یصکرده و با تخص يبند
با استفاده  یگر،د ی. در پژوهشزده است ینتخم یبه درست یانمشتر یددرصد قصد خر 90به  یکنزد
 یصبهبود دقت تخص يبرا یکژنت یتمارائه و از الگور یانمشتر يبخش بند يبرا یروش CBR10از 

از اطالعات  یبیروش، ترک ین. در امربوط به خودش استفاده کرده اند به بخش یدجد يمشتر یک
 يکننده  یفتوص يها یژگیشده، به عنوان و یداريو اطالعات محصول خر يمشتر یکدموگراف

که کمتر  ییهایژگینمونه ها و و یک،ژنت یتماست. با استفاده از الگور شدهنمونه استفاده  یک
 یتمالگور ینکند. بنابرا ینمونه ها حذف م یگاهمجموعه داده هستند، از پا یکل يهایژگیمعرف و
که در خصوص  یدهد. با توجه به اطالعاتیرا انجام م یانمشتر يبندعمل بخش یشتريبا دقت ب

پرخرج،  یاندر سه دسته مشتر یانمشتر ید،آیکردن بدست م ینههز یزانم یثاز ح یانرفتار مشتر
با استفاده از  ید،جد يمشتر یک. هنگام ورود یرندگ یمتوسط قرار م یانکم خرج و مشتر یانمشتر

که  اي ینهاز نظر هز يمشتر ینها، رفتار انمونه يحاو یگاهو پا یههمسا ینتر یکنزد یتمالگور
تواند یم یان،مشتر ینا شناخت اشود. سازمان بیزده م ینخواهد کرد، تخم شرکت یناحتماال در ا

هر  يبرا یاکنند)قرار دهد و  یخرج م یشترکه ب یانیبا ارزش(مشتر یانمشتر يتمرکز خود را بر رو
 ینهصورت گرفته در زم يکارها یشتر. بر خالف بیردرا به کار گ یمتفاوت یابیبازار يدسته، استراتژ
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استفاده  يبخش بند یرهايبه عنوان متغ یانمشتر یککه از اطالعات دموگراف یانمشتر ديبخش بن
هر قلم که به صورت  یمتشده و ق یدارياطالعات مربوط به اقالم خر یکنند، در پژوهشیم

مورد  يبخش بند یرهايدر دسترس است، را به عنوان متغ يهر مشتر يبرا یتراکنش يرکوردها
، K-means يخوشه بند میتو الگور یکژنت یتمالگور یبها با ترک. آنددهن یاستفاده قرار م

 یسودبخش یزانم یلتحل يبرا یتکرده و در نها يخوشه بند ید،را از لحاظ رفتار خر یانمشتر
 یهر خوشه، سازمان م یسودبخش یزانکنند. با داشتن میاستفاده م RFM11 هر خوشه از یانمشتر

را به  یناسبکرده و محصوالت و خدمات، و منابع م ییشناسا رعتهدف را به س یانتواند مشتر
نحوه به  ی،بانک یابیبازار يبرا يمربوط به بانکدار یدهد. در پژوهش یصهدف تخص يهاخوشه
کرده  یبررس یاناز مشتر یمناسب يرا به منظور انتخاب مجموعه يداده کاو يهاروش یريکارگ

 یینخواهد تع یم یانش،داشتن اطالعات مشتر یاربا در اخت بانک یککه  اند کرده ها فرض. آناند
افتتاح سپرده مدت دار با نرخ سود باال در آن  یشنهادها و پکند که در صورت تماس گرفتن با آن

 ینیب یشپ يبانک برا یگر،اقدام به افتتاح حساب خواهند نمود. به عبارت د یانیبانک، چه مشتر
 یربهتر منابع سازمان(نظ یتمدر یقتواند از طریمدل م ینسازد. ایم لیمد یانشتماس با مشتر یجهنت

   را بهبود ببخشد. یغاتیتبل یاتعمل ییو زمان) کارا ی،تلفن يتماس ها ی،منابع انسان

  بر اساس مشخصه هاي ساختاري  مجموعه داده به کار گرفته شدهتشریح   - 2-1
 ینا یابیبازار یروهاينفر از ن 25سامان مربوط به شهر تهران، توسط  یمهمجموعه داده شرکت ب

کردن  یمهدر رابطه با ب یاطالعات يمجموعه داده حاو ینشده است. ا يماه جمع آور 5 یشرکت ط
مجموعه  ین. ا بکار رفته است یعیطب یرو غ یعیدر برابر حوادث طب يو تجار یمسکون يهاواحد

ها  در قسمت مشخصه یسطر(رکورد) که از سه بخش اصل 500ستون(مشخصه) و  30داده شامل 
انجام گرفته  يخوشه بند یکدیگرها با مشخصه ها و ارتباط آن ینبر اساس ا. یافته است یلتشک

  سه بخش شامل: یناست. ا
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در آمد،  یزان(سن، میانمشتر یشناخت یتمربوط به اطالعات جمع يهامشخصه -
مطالعه روزنامه  یزانم ینترنت،استفاده از ا یزاننوع اشتغال، تعداد خانوار، م یالت،تحص
 و...)

مسکن مورد  یمهشده در قبال ب یداريخر نامه هاي یمهبوط به نوع بمر يهامشخصه -
 رعد و برق) ي،زلزله، آتش سوز یل،س یدگی،نظر(سرقت، ترک

 یمهشرکت ب یاختصاص يها یگاهمربوط به اطالعات محل شعبات و جا يهامشخصه -
 )ینزم یرانا یراژه،اتکا، ت ین،عالءالد یس،شهر تهران(گلد یدسامان در کل مراکز خر

   FP-Growthها از طریق روش تعیین پرتکرارترین نوع بیمه نامه  - 2-2
و  12باهم آیی هاي هاي خریداري شده از روشبراي مشخص کردن پرترکرارترین نوع بیمه نامه

اشتفاده شده است. اطالعات حاصل شده بعنوان کشف الگویی در رفتار  FP-Growthتکنیک 
عیت شناختی مشتریان وارد مرحله خوشه بندي می خرید مشتریان است که همراه با اطالعات جم

تکرار شونده است که  يدرخت الگو یدساختار جد یک یهبر پا FP-Growth یتمالگور  شوند.
 ياطالعات فشرده و حساس درباره الگوها یرهذخ يبرا prefix-treeاز  يا یافتهساختار توسعه 

تکرار  ياز الگوها یمجموعه کامل نیافت يبرا يروش موثر یتم،الگور ینتکرار شونده است. ا
تعداد  ینهپرهز یدشود تا از تولیاز روش رشد الگو استفاده م سپس .باشدمیشونده با رشد الگو 

 یزانبر اساس م یانمشتر خوشه ي،از خوشه بند بعد شود. یريجلوگ یدکاند يهامجموعه یادز
نوع  یشترینکه ب یانیکه مشتر یمعن ین. بداندشده يدارند، نام گذار یمهشرکت ب يکه برا یارزش

وفادار  یانبر اساس ارزششان نسبت به مشتر یگرد یانوفادار، و مشتر یاناند مشتر یدهرا خر یمهب
 یانحساس، مشتر یانمشتر ی،فصل یان. مانند مشترشده اند يها نام گذارمشخص شده و خوشه آن

هر خوشه، نام خوشه  ينام برا یینبا تع ینهر خوشه، همچن یت. سپس با مشخص شدن وضعیفضع
اضافه شده و برچسب  یدهدف در مجموعه داده جد بار خود به عنوان ستون مشخصه ینها ا

 یدجد یاننام خوشه مشتر ینیب پیشو  يمدل ساز يمجموعه داده برا ین. سپس امی گردند يگذار
با و تنها  یدجد يصورت که با ورود مشتر ینشود. به ا یم درخت تصمیم یتمالورود وارد الگور
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نام درخت تصمیم  یقاز طر یان،مشتر ياز سو یشناخت یتجمع داشتن اطالعات مربوط به مشخصه
بر اساس  یدجد يها بیمهو نوع  یغاتتبل یتاٌ. نهاخواهد شد ینیب یشپ یدجد يمشتر يخوشه برا

استخراج  یشود. نمودار کل یارائه م یدجد یانهر خوشه به مشتر یتو متناسب با وضع یارهامع
  نشان داده شده است. 1در شکل یشنهاديو مراحل روش پ یژگیو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

پاکسازي مجموعه داده 
 باهم آییخام براي اعمال 

استخراج پرتکرار ترین 
نوع بیمه نامه ها با استفاده 

 FP-Growthاز روش 

ویژگی هاي مربوط به اطالعات جمعیت شناختی 
مربوط به نوع بیمه نامه مشتریان به همراه ویژگی هاي 

 FP-Growth هاي استخراج شده توسط الگوریتم

خوشه بندي مجموعه 
 K-Meansداده با روش 

خوشه بندي مجموعه داده 
 K-Medoidsبا روش 

به عنوان  K-Medoidsانتخاب روش خوشه بندي 
 dbمناسب ترین خوشه بندي با توجه به شاخص 

داده جدید، از نتایج حاصل از خوشه بندي به عمل  تشکیل مجموعه
 آمده و مشخص شدن نام خوشه ها براي ورود به مرحله پیش بینی

ه مدل سازي با الگوریتم مرحل
بر روي  درخت تصمیم

 مجموعه داده بوجود آمده

 نتایج حاصل از پیش بینی



 

  نمودار کلی استخراج ویژگی ها و مراحل روش پیشنهادي -1شکل 

  با درخت تصمیم K-medoidsراهکار ترکیبی   - 3
براي یافتن و پی بردن به پرتکرارترین نوع  هاداده يپس از پاکساز یبی،ترک یشنهاديدر راهکار پ

 هايخانه يراکه افراد ب هایینامه یمهنوع ب، باهم آیی یقابتدا از طر هاي خریداري شدهبیمه نامه
در  ی. از سه بخش اصلشده استخود در برابر حوادث و مخاطرات انتخاب کرده اند مشخص 

 يو تجار یمسکون يهاواحد نامه یمهبخش دوم که مربوط به نوع ب يهامجموعه داده، تنها مشخصه
 یتمکرده اند وارد الگور یداريخود خر يخانه ها يها را براآن یاندر برابر حوادث است و مشتر

FP-Growth هایی که کمتر خریداري شده اند و از دید با این کار آن دسته از بیمه نامه شود. یم
 قواعدشوند. ها جدا میمشتریان کمتر حائز اهمیت هستند مشخص شده و از بین مابقی بیمه نامه

انتخاب شده است. که به  یتجربباال و به صورت  ینانو درجه اطم یباناستخراج شده با درجه پشت
  استخراج شده عبارتند از: قواعد% حاصل شده اند. 70 ینان% و درجه اطم60 یباندرجه پشت

Association Rules  
)serghat] -- > [terekidegi] (confidence: 0.787[  

)asa] -- > [serghat] (confidence: 0.819[  
)earth] -- > [serghat] (confidence: 0.853[ 

)terekidegi] -- > [serghat] (confidence: 0.904[ 
  استخراج شده چهار قانون استخراج شده است: قواعد در

 ینانکرده اند، آنگاه با درجه اطم یمهکه خانه خود را در برابر سرقت ب یقانون اول: کسان -
را  یدگیترک یمهکرده اند( نوع ب یمهب یزلوله ن یدگی% خانه خود را در برابر خطر ترک78

  کرده اند).  یداريخر یزن
کرده اند، آنگاه با درجه  یمهب يکه خانه خود را در برابر آتش سوز یقانون دوم: کسان -

 یزسرقت را ن یمهکرده اند( نوع ب یمهب یز% خانه خود را در برابر خطر سرقت ن81 یناناطم
 کرده اند). یداريخر



 

 ینانکرده اند، آنگاه با درجه اطم یمهزله بکه خانه خود را در برابر زل یقانون سوم: کسان  -
 یزسرقت را ن یمهکرده اند( نوع ب یمهب یزرا در برابر خطر سرقت ن د% خانه خو85
  کرده اند).  یداريخر

کرده اند، آنگاه با  یمهلوله ب یدگیکه خانه خود را در برابر ترک یقانون چهارم: کسان -
سرقت  یمهکرده اند( نوع ب یمهب یزسرقت ن % خانه خود را در برابر خطر90 یناندرجه اطم

  کرده اند). یداريخر یزرا ن

براي آشکار و تشریح دقیق تر خوشه  شده، یداريخر يهایمهنوع ب ینبا مشخص شدن پرتکرارتر 
 یجبا توجه به نتا هانامه یمهنوع ب يهامشخصهها نسبت به رفتار مشتریان در مرحله خوشه بندي، 

 يوارد مرحله خوشه بند یشناخت یتجمع يهامرحله قبل، همراه با مشخصه درباهم آیی حاصل از 
 K-medoidsو  K-means وریتمبا استفاده از الگ يمرحله، عمل خوشه بند ینشوند. در ا یم

عملکرد و  ینکه بهتر یتمیدقت و صحت خوشه، الگور یارهايشود تا با توجه به مع یانجام م
حاصل از دقت و  یجدهد انتخاب شود. بر اساس نتاینجام ما يدقت را در خوشه بند ینباالتر

بر  ابانتخ ینشود. ا یانتخاب م K-medoidsصورت گرفته، روش  يهايصحت خوشه بند
) استفاده Rijانجام شده است. این معیار از شباهت بین دو خوشه ( 13ینبولد یویساساس شاخص د

) تعریف dijشباهت بین دو خوشه ( ) و عدمsiکند که بر اساس  پراکندگی  یک خوشه ( می
ترین خوشه به آن را محاسبه  شود. این شاخص در واقع میانگین شباهت بین هر خوشه با شبیه می
هاي بهتري تولید شده  توان دریافت که هرچه مقدار این شاخص بیشتر باشد، خوشه . میکند می

دقت و  ینبولد یویساخص دبا توجه به ش K-medoidsبا  K-means یتمالگور یسهاست. با مقا
مجموعه داده  يخوشه بند ي) براK#تعداد خوشه( یینبر تع یها مبن یتمصحت هر کدام از الگور

-K یتمالگور ینبولد یویسو شاخص د یاربا توجه به مع ینمورد نظر مشخص شده است. بنابرا

medoids یتمتر و مناسب تر نسبت به الگور یقدق يبا عملکرد K-meansیتمان الگور، به عنو 
هر چقدر  ینبولد یویسبا توجه به شاخص د یراخوشه انتخاب شده است. ز 4 یینبا تع يخوشه بند
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حاصل  يها یبررس یجنتا 1تر است. جدول  یفیتبا ک يخوشه بند اشد،ب یکترنزد 1شاخص به عدد 
  .دهد ینشان م K-means یتمالگور يرا بجا K-medoids یتماز انتخاب الگور

  

از لحاظ تعیین تعداد بهترین  K-meansو  K-medoidsنتایج مقایسه عملکرد الگوریتم  - 1جدول  
  خوشه

K-medoids  

# Generated by 
Log[com.rapidminer.datatable.SimpleDataTable] 

# k db 
2 2.038455301456895 

3 2.0755253687899238 
4 1.9144175531970258 
5 1.9424645897881654 
6 1.9514199199455575 

  

  

K-means  

# Generated by 
Log[com.rapidminer.datatable.SimpleDataTable] 

# k db 
2 2.533608807984115 
3 3.068261052728064 
4 3.140990808692302 
5 3.189741241276476 
6 3.021981090479843 

  

  
-Kدر الگـوریتم  دیـویس بولـدین   نمودار تعیین، بهترین تعداد خوشه را با توجه به شـاخص   2شکل 

medoids .نشان می دهد  



 

  

  

 K-medoidsدر الگوریتم  dbنمودار شاخص  - 2شکل

به عنوان مناسب ترین روش خوشـه بنـدي بـراي     K-medoidsبا مشخص شدن روش خوشه بندي 
  مجموعه داده مورد نظر، نتایج خوشه بندي به این صورت حاصل شده:

 Cluster Model  
Cluster 0: 147 items 
Cluster 1: 130 items 
Cluster 2: 64 items 
Cluster 3: 73 items 
Total number of items: 414 

 
 یتوضـع  ینداده ها در بهتر ین،بولد یویسمطابق با شاخص د يحالت خوشه بند ینبا توجه به بهتر

بـه عمـل آمـده توسـط کارشناسـان       يهـا  یشوند. سپس بعد از بررسـ  یم يخوشه، خوشه بند 4در 
شود تا معـرف آن خوشـه    یم یینتع یهر خوشه نام يهر خوشه، برا یاتمحتو يبر رو یمهشرکت ب

 یرسال دارند، شـغل شـان مـد    60تا  50 ینب یاکثراً سن 3خوشه شماره  یانمثال: مشتر انباشد. به عنو
است، فوق لیسانس ها آن یلیتومان در ماه است، مدرك تحص یلیونم 3از  یشها باست، درآمد آن

 یمـه ب یـز ن هـا نامـه  یمـه ب یشده، بر تمـام  یدارينامه خر یمهنوع ب ینخانه خود را عالوه بر پرتکرار تر
خوشـه   یـن که با توجه به اطالعات مربوط به هر خوشه، کارشناسان ا یگريد يها یارکرده اند و مع

 یـه با توجه به تجز یزن یگرد يخوشه ها ینکرده اند. همچن ينام گذار ییطال یانرا بنام خوشه مشتر



 

 یانحساس و مشـتر  یانوفادار، مشتر یانبنام مشتر یمههر خوشه توسط کارشناسان شرکت ب یلو تحل
نماي کلی اجراي الگوریتم درخت تصـمیم بـر روي مجموعـه     3شکل شده اند. ينام گذار یفضع

  داده و تعیین نام خوشه ها براي مشتریان جدید را نشان می دهد.

  
  نماي کلی اجراي الگوریتم درخت تصمیم -  3شکل 

انجـام   يهر خوشه و مشخص شدن محل قرار گرفتن هر رکـورد در خوشـه بنـد    يپس از نام گذار
هـدف،   یـر متغ یـا مجموعه داده با اضافه شدن ستون نام خوشه به عنوان مشخصه  ینبار هم ینشده، ا

 یتم درخت تصـمیم وارد الگور دیدج یانمشتر يخوشه برا ینیب یشپ يشده و برا يبرچسب گذار
 یـادگیري % مجموعه داده به عنـوان مجموعـه داده آمـوزش جهـت     70با استفاده از  یتاٌشوند. نها یم

بـر   یتم درخت تصـمیم الگور یش،% از مجموعه داده به عنوان مجموعه داده آزما30 مدل و انتخاب



 

مجموعـه   يبر رو یتم درخت تصمیمالگور يشود. پس از اجرا یمجموعه داده حاصل شده اجرا م
ـ  ینیب یشپ  87,10با دقت % یدجد یانمشتر يداده، خوشه ها برا ـ   یم  ینمـودار کلـ   ینشـوند. همچن
  ارائه شده است. 4مجموعه داده در شکل  يبر رو یشنهادينحوه اعمال مدل پ

  

 

  

  

  

  

  

  

  نحوه اعمال مدل بر روي مجموعه داده (مرحله یادگیري) -4شکل 

  ارزیابی  - 4
از معیار  دقت در نتیجه مدل سازي درخت تصمیم در راه کار پیشنهادي، براي بررسی شاخص

  یا نرخ دسته بندي استفاده می شود: 14دقت

(+)݊݅ݏ݅ܿ݁ݎܲ =
TP

TP + FP
 

ܴ݈݈݁ܿܽ(+) =
TP

FN + TP
 

                                                   
13 Accuracy   

% مجموعه داده ي تعیین شده 70
 با نام خوشه هاي هدف

% مجموعه داده ي تعیین 30
 شده با نام خوشه هاي هدف

یادگیري مدل با الگوریتم 
 درخت تصمیم

ارزیابی مدل 
 یادگیري شده



 

TN رکوردهایی است که دسته واقعی آن ها منفی بوده و الگوریتم دسته : این مقدار بیانگر تعداد
  بندي نیز دسته آن ها را به درستی منفی تشخیص داده است.

FP این مقدار بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن ها منفی بوده و الگوریتم دسته :
  بندي، دسته آن ها را به اشتباه مثبت تشخیص داده است.

FNین مقدار بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن ها مثبت بوده و الگوریتم دسته : ا
  بندي، دسته آن ها را به اشتباه منفی تشخیص داده است.

TP این مقدار بیانگر تعداد رکوردهایی است که دسته واقعی آن ها مثبت بوده و الگوریتم دسته :
  تشخیص داده است. بندي نیز دسته آن ها را به درستی مثبت

نشان می  xرا با  توجه به کل رکوردهاي با برچسب  xدقت دسته بندي دسته  (+)Recallمعیار 
را با  توجه به مواردي نشان می دهد که  xدقت دسته بندي دسته (+)Precision دهد. معیار

قت در میزان د 2جدول . ی توسط دسته بند پیشنهاد شده استبراي رکورد مورد بررس xبرچسب 
  برابر است با: را نشان می دهد که  مدل درخت تصمیم

  درخت تصمیممیزان دقت در مدل  - 2جدول 

Accuracy  

  

Weighted 
mean 
recall  

Weighted 
mean 

precision  

  

  

%87,10  

  

%83,52  

  

%85,70  

مدل 
درخت 
  تصمیم

  

هر رکورد از مجموعه داده  از میزان دقت در پیش بینی خوشه نتایج حاصل 3 همچنین جدول
  آزمایش را نشان می دهد.

  

  



 

  میزان دقت در پیش بینی هر خوشه -  3جدول
Class 

precision  
True 

cluster 3 
(مشتریان 

  طالیی)

True 
cluster 2 
(مشتریان 
  حساس)

True 
cluster 0 
(مشتریان 
  ضعیف)

True 
cluster 1 
(مشتریان 

  وفادار)

  

پیش بینی   33  1  4  3  %80,49
  1خوشه 

پیش بینی   1  45  1  0  %95,74
  2خوشه 

پیش بینی   1  1  14  1  %82,35
  3خوشه 

پیش بینی   1  0  2  16  %84,21
  4خوشه 

  %80,00  %66,67  %95,74  %91,67  Class 
recall  

  
هاي حاصل شده، تنها با داشتن برخی اطالعات جمعیت شناختی از قبیل با توجه به نتایج و معیار

سن، میزان درآمد، میزان تحصیالت یا میزان استفاده از اینترنت در روز و .. ، با استفاده از مدل 
مورد نظر مطابق با محتواي اطالعاتی درون خوشه براي مشتریان  درخت تصمیم، خوشهسازي 

هاي بازاریابی، همچنین تبلیغات مورد نظر ها و استراتژيساس سیاستجدید پیش بینی شده و بر ا
ها ارائه  هاي جدید  متناسب با وضعیت مشتریان هر خوشه به آنبراي ارائه محصوالت و بیمه نامه

هاي خریداري شده در هر خوشه، همان می شود. همچنین با بررسی پر تکرار ترین نوع بیمه نامه
هاي جدید بدون آگاهی از نیاز و انتخاب مشتري، متناسب با وضعیت خوشه نامه بیمه نامه ها و بیمه

شود. این کار فقط با داشتن اطالعات جمعیت شناختی هاي پیش بینی شده براي مشتریان ارائه می
هاي جدید براي مشتریان و شود. و بهترین راه تبلیغ محصوالت و نوع بیمه نامهمشتریان انجام می



 

استفاده کرده  Rapid Miner براي پیاده سازي مدل استفاده شده از نرم افزار ید است.مشتریان جد
  ایم که یک نرم افزار مجتمع و مطلوب براي انجام تکنیک هاي خوشه بندي و دسته بندي است.

 هاي هدفها بر روي مجموعه دادهتحلیل خوشه  - 5
گیرد که در خوشه ها انجام میبر اساس اهداف و معیار هاي مختلف، تحلیل هاي خاصی بر روي 

ها، کارشناسان و متخصصان دست به اتخاذ تصمیم می نهایت با توجه به نتایج و خروجی خوشه
هاي انجام شده بر روي دهند. با توجه به خوشه بنديزنند و برنامه عملیاتی خود را انجام می

را در امر بازاریابی و  توان بر اساس نیاز، تصمیمات مهمیهاي این پژوهش میمجموعه داده
  تبلیغات اتخاذ کرد:

هایی که بر پایه اطالعات جمعیت شناختی حاصل شده بهترین توان طبق خوشه بنديمی -
توان از بستر تبلیغات بیمه را تشخیص و آن راه را براي انجام تبلیغ انجام داد و یا می

پیدا کرد و نوع بیمه  طریق همین خوشه بندي از میزان سطح سواد و درآمد افراد آگاهی
و شرایط آن را جهت گرفتن بیمه طی تبلیغات هدفمندي به افراد پیشنهاد کرد و موارد 

 گوناگونی که به هدف شرکت و یا سازمان مرتبط است.

هایی که بر پایه اطالعات نوع و انتخاب بیمه توسط افراد توان طبق خوشه بنديمی -
انتخاب نوع بیمه دست پیدا کرد و بسته به مختلف انجام شده به کمترین و بیشترین 

شرایط افراد و موقعیتشان نوع بیمه را به مشتریان قدیمی و یا مشتریان جدید که با 
 محصوالت بیمه آشنایی ندارند از طریق تبلیغات طبقه بندي شده اي پیشنهاد کرد.

ر سطح هایی که بر پایه اطالعات شعبات مختلف بیمه که دتوان طبق خوشه بنديمی -
اند به میزان دسترسی و مراجعه افراد به شعبات مختلف پی برد و شهر پراکنده شده

 تبلیغات مختص با نقاط پر رفت وآمد و نقاط خلوت انجام داد.

هاي این ها تنها مواردي از ارائه تبلیغ بر پایه خوشه بندي بود، بر اساس نیازهاي مختلف و تحلیل
شود. همچنین از شود هدف هاي راهبردي خاصی انجام میام میها اتجخاصی که بر روي   خوشه



 

تکنیک هاي مختلف داده کاوي می توان در قسمت دسته بندي براي انجام پیش بینی ها گوناگون 
 استفاده کرد که منجر به نتایج جالب توجه و مفیدي در بحث بازاریابی و ارائه تبلیغات می شود.

  نتیجه گیري و راهکارهاي آینده  - 6
ها و فعالیت هاي تبلیغاتی، بخش بندي بازار اهمیت ویژه اي براي به دلیل افزایش رقابت بین سازمان

تمرکز روي گروه خاصی از مشتریان و لذا کاهش هزینه ها پیدا کرده است. روش پیشنهادي 
با روش درخت تصمیم در بازاریابی شرکت بیمه براي پیش بینی  K-medoidsترکیب روش 

شود. نتایج آزمایش انجام شده بر روي داده هاي یک شرکت بیمه نشان ان استفاده میخوشه مشتری
می دهدکه تکنیک پیشنهادي راهکاري جدید با دقت نسبتاً خوب براي پیش بینی عملکرد رفتاري 
مشتریان براي ارائه تصمیمات مختلف است. همچنین با این تکنیک دقت در پیش بینی به مراتب 

 K-medoidsعی است که متغیر هدفی در مجموعه داده نیست. لذا، استفاده از روش باالتر از مواق
تنها براي تشریح برخی مسائل یا درخت تصمیم براي پیش بینی یک عمل به تنهایی دقت باالیی 

با الگوریتم شبکه هاي عصبی و   K-medoidsهاي اختصاصی تري نظیر ترکیب ندارد و تکنیک
توان بسیار مناسب تر از الگوریتم هاي عام منظوره هستند. در آینده می باهم آییهاي یا تکنیک

کارایی این روش پیشنهادي را در کاربردهاي دیگر بازاریابی مورد ازریابی قرار داد. به عالوه، 
هاي موجود، با هدف افزایش کارایی و یا دقت آن نیز می ترکیب روش پیشنهادي با سایر روش

ف ترکیب مختل هايمناسبی براي کار در آینده باشد. می توان شکلتواند موضوع پژوهشی 
مورد استفاده اضافه کرد و شکل پیچیده تري را نیز براي فرضیه ها  قواعد تکنیک را نیز به مجموعه

تعریف کرد. بدین صورت فضاي فرضیات بزرگتري را مورد جستجو قرار داده و لذا احتمال یافتن 
  یابد. یش بینی باالتر افزایش میفرضیه هاي بهتر با دقت پ
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 یتموفق یديعوامل کل یکاستراتژ يبند ارائه مدل دسته
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  چکیده
 و بزرگ هاي سازمان از بسیاري براي کسب و کار هوشمندي هاي سیستم از استفاده اخیر، هايلسا در گرچه

 ها سازمان این از معدودي تنها دهد می نشان تجربی شواهد است، شده تبدیل انکار قابل غیر ضرورتی به کوچک
 برتر رقابتی موقعیت به دستیابی براي آن از ناشی هاي مزیت از استفاده و ها سیستم این موفق سازي دهپیا به موفق

 سازي پیاده زمینه در ها شرکت شکست و موفقیت روند مطالعه اساس این بر. اند شده امروزي متالطم بازارهاي در
 از بسیاري اول اولویت به وفقیتم کلیدي عوامل بررسی و شناسایی قالب در هوش کسب و کار هاي سیستم

 هوش کسب و کار هاي سیستم به ابزاري رویکرد دیگر سوي از. است شده تبدیل دانشی حوزه این پژوهشگران
 سطوح به سازمان عملیات سطح از را ها سیستم این که اي بگونه است استراتژیک رویکرد به تغییر حال در

 در. است آورده فراهم کالن سطح در را آن هاي خروجی از ستفادها زمینه و داده سوق استراتژیک گیري تصمیم
هوش  هاي سیستم موفقیت کلیدي عوامل زمینه در شده انجامهاي پژوهش از برخی بررسی ضمن تحقیق این

 موفقیت کلیدي عوامل از اي تازه بندي دسته موضوع، به استراتژیک رویکرد با است شده تالش ،کسب و کار
 براي شده شناسایی موفقیت کلیدي عوامل عمده بخش دهد می نشان تحقیق این نتایج. شود رائها ها سیستم این

 بخش فرایندي هاي مؤلفه دیگر سوي از و  بوده سازمان عملیاتی سطح به مربوط هوش کسب و کار هاي سیستم
 سازمان در اي زمینه لعوام به بیشتر توجه رسد می نظر به که حالی در. اند داده اختصاص بخود را عوامل عمده

 .نماید تضمین بیشتر را ها سیستم ان سازي پیاده موفقیت تواند می
    
 سازمانی منابع ریزي برنامه موفقیت، کلیدي عوامل ،هوش کسب و کار: کلیدي واژگان 
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   مقدمه
 متوجه پیش از بیش جدید، رقابتی مزایاي به دستیابی براي ها سازمان اخیر هايسال در

 اطالعات نیز و مجرب و متخصص هاي نیرو داشتن. اند شده خود فکري هاي سرمایه از بیشتر اريبرد بهره
 فعلی متالطم کاري و کسب هاي محیط در ولی شود می محسوب باالیی امتیاز اگرچه سازمان در قوي

 اريک راه است الزم و نیست کافی تنهایی به است، رشد به رو اي فزاینده شتاب با تغییرات سرعت که
هوش  موضوع بنابراین. شود اندیشیده سازمان در ها سرمایه این از موثر و سریع موقع، به برداري بهره براي

 هاي سازمان و است شده مطرح راستا این در موثر کاري راه عنوان به که است سال چندین 1کسب و کار
 از محدودي تعداد تنها اما. اند هداد انجام اقداماتی هوش کسب و کار هاي سیستم سازي پیاده براي زیادي

 با ها سازمان از بسیاري و شوند مند بهره هایی سیستم چنین انتظار مورد مزایاي از اند توانسته ها سازمان این
 جدول !اند شده مواجه شکست با ها سیستم این اجراي و سازي پیاده براي هنگفت هاي هزینه صرف وجود

 . دهد می نشان را BI هاي سیستم زيسا پیاده هاي مزیت از اي خالصه 1

  
 هوش کسب و کار هاي سیسم بکارگیري هاي مزیت 1 جدول

  مزیت )ان(پژوهشگر

 )2008( رانجان
 سازمان در تر هوشمندانه تصمیمات اتخاذ به کمک با گیري، تصمیم هاي ریسک کاهش

  داده کارآمدتر تحویل با داده کاربران و کنندگان تامین براي زمان در جویی صرفه

 ویکسوم و واتسون
)2007( 

 دهیپاسخ و هافعالیت هماهنگی افزایش براي سازمان در بخشی میان ارتباطات بهبود
  مشتریان نیازهاي مالی، شرایط تعییرات به مناسب

  کنندگان تامین و مشتریان با ارتباطات ارتقاء با متمرکز بازاریابی بهبود

  )2004( تامپسون

 دقیقتر و سریعتر دهی گزارش

  گیري تصمیم بهبود

  مشتري به خدمات بهبود

  سود افزایش

  زمان در جویی صرفه همکاران و مانگري

                                                
1 Business Intelligence (BI) 
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  حقایق بودن اي نسخه تک )2013(

  ها واستراتژي ها طرح بهبود

  عملیاتی تصمیمات بهبود

  ها هزینه در جویی صرفه و فرایندها شدن کارآمدتر
  
 برخی مثال براي. دارد وجود BI هاي سیستم موفق سازي پیاده راه سر بسیاري هاي چالش دیگر سوي از

شده  انگاشته نادیده اغلبدر زمان الزم و با دقت مطلوب  نیاز مورد داده که اند عقیده این بر صاحبنظران
 اوتمتف پارامتهاي با ها تحلیل و تکرار کاربران هاي نیازمندي شدن گرفته نادیده موجب امر این و

 و میلر( است BI سازي پیاده در شکست شایع دالیل جمله از داده به مربوط مشکالت لذا. شود می
  ).2005( همکاران و آزوین ؛)2006( همکاران،

 فروشندگان، بازار، شرایط رقبا، تریان،مش خصوص در اي یکپارچه دانش باید این بر عالوه
 سازمانی فرهنگ داشتن بنابراین. باشد شتهدا وجود سطوح همه در کارکنان و محصوالت شرکاء،

 اي ویژه اهمیت از سازمان استراتژیک انداز چشم مسیر در هماهنگ حرکت و سازمان در همکاري
  )2008 آتره، ؛2005 همکاران، و کویی( .است برخوردار

 عملیات سطح در آن کاربردهاي کاهش به منجر BI هاي سیستم به ابزاري نگاه حال عین در
 رویکرد تغییر زمینه و. است گردیده استراتژیک هاي گیري تصمیم در آن کارآیی عدم و سازمان
 بیان به. است گشته استراتژي سمت به تاکتیک از هوش کسب و کار بکارگیري در سازمانها از بسیاري

 هچندگان هاي استراتژي قبیل از وکار کسب کالن تغییرات بدلیل اه سازمان تمرکز و توجه کانون دیگر
 از امنیت به نیاز افزایش و 2اي پیمانه ریزيبرنامه هايسیستم محیطی، تغییرات نرخ افزایش وکار،کسب

 و گوسبال( استیافته تغییر استرتژیک کاربردهاي سويبه هوش کسب و کار عملیاتی کاربردهاي
  ). 2006 همکاران، و میلر ؛1986 کیم،

 سازي پیاده موفقیت کلیدي عوامل ررسیمطالعه و ب با است شده تالش حاضر تحقیق در
 فاکتورهاي. است بوده 2016 تا 2010 زمانی بازه در شده انجام هاي پژوهش حاصل که BI هاي سیستم
. شود اقدام آنها بندي دسته به استراتژیک منظر از و گیرد قرار تحلیل و بازنگري مورد مجدد شده مطرح
 در هوش کسب و کار موضوع به تازه نگاه ایجاد مینهز تواند می عوامل این استرتژیک بندي دسته

 شده انجام هاي پژوهش ترین مهم نتایج ابتدا اساس این بر. آورد فراهم را استراتژیک سطح در سازمان

                                                
2 Modular 
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 هاآن مجدد بندي دسته براي مدلی ،استراتژیک عوامل چارچوب معرفی با سپس و ارائه زمینه این در
  . است آمده بحث بندي جمع و بررسی نیز اییانته بخش در. است شده پیشنهاد

  تحقیق انجام روش
 جستجوي با بتداا .است بوده فراتحلیل نوع از پژوهش این انجام روش آنکه به توجه با

 تا 2010 هايسال زمانی بازه در شده انجام هاي پژوهش ،BI هاي سیستم زمینه در موجود منابع ترین مهم
 مطالعه با سپس و شناسایی ،بودند پرداخته BI هاي سیستم موفقیت کلیدي عوامل موضوع به که 2016
 بکارگیري با بعد گام در. گردید احصاء BI هاي سیستم موفقیت کلیدي عامل 39 مجموعه هاآن دقیق

 استراتژي، گیري شکل محتوایی و اي زمینه فرآیندي، عوامل بر مبتنی استراتژیک عوامل چارچوب
 از شده شناسایی عوامل مجموعه حال عین در. گردید افراز دسته سه این به گانه 39 عوامل مجموعه

  . شدند بندي دسته نیز عملیاتی سطح عوامل و استراتژیک عوامل دسته دو به دیگر منظري

  پیشین هاي پژوهش مرور
 ابزار، از اي یکپارچه مجموعه را BI سیستم یک 4کرنوئیس اندي و 3یئو ویلیام 2010 سال در

 هاي داده ایجاد و تحلیل سازي، یکپارچه اوري، جمع براي که شده ریزي برنامه محصوالت و فناوري
 مورد کلی بعد دو ازرا  BI سیستم یک موفق سازي پیاده و دکردن معرفی رود، می بکار دردسترس

  :اند داده قرار بررسی
 دارد مرکزت سازمان در سیستم سازي پیاده فرایند اجراي کیفیت به که: 5فرایندي کارایی. 

 تولیدي هاي داده کیفیت و شده سازي پیاده سیستم کیفیت به که: 6زیرساخت کارایی 
 .پردازد می

 ،سازمانی بعد سه در (CSFs) موفقیت کلیدي معیارهاي هاچارچوبی براي در نتیجه این بررسی
 بدست تایجن از استفاده با بعد سه این از یک هر معیارهاي کهارائه کردند.  فناوري  و فرایندي

  :عبارتنداز مخاطبان از گروهی با دلفی روش و ها مصاحبه از آمده
 سازمانی بعد 

                                                
3 William Yeoh 
4 Andy Koronios 
5 Process performance  
6 Infrastructure performance 
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 موفقیت فاکتورهاي مهمترین از یکی: متعهد مدیریت پشتیبانی و حمایت BI در 
 .است سازمان مدیریت حمایت داشتن سازمان،

 و زاندا چشم وجود: فاکتورهاي مرتبط با موارد کسب و کار و روشن انداز چشم 
 BI سیستم سازي پیاده در تیم هدایت براي روشن کاري و کسب هاي استراتژي

 و اهداف و ها  استراتژي با همسو باید کار و کسب بطوریکه. است نیاز مورد
 مستقیم اثر کار و کسب انداز چشم درك عدم. کند حرکت سازمان هاي نیازمندي

 . داشت خواهد BI سیستم هاي خروجی بر

 فرایندي بعد 

 لحاظ به که تیمی داشتن: محور کار و کسب قهرمانی و متوازن تیمی ترکیب 
 سیستم این موفقیت بر اثرگذار مهم عوامل از باشد قوي کار و کسب شناخت

 به زیادي کمک هستند سازمان چالشهاي به آشنا که افرادي وجود که چرا. است
 واقع در. کرد خواهد ها چالش این با رویارویی جهت مناسب راهکارهاي ارائه

 مورد هاي فناوري و ابزار با و بشناسند را کار و کسب خوبی به که افرادي وجود
 در درستی به کار و کسب هاي نیازمندي که شود می موجب باشند آشنا نیز نیاز

 .گردد منعکس و ترجمه سیستم معماري

 هاي سیستم توسعه: شونده تکرار و محور کار و کسب رویکرد BI انسازم یک در 
 بصورت وکار کسب کل بطوریکه. است شوند تکرار و تکاملی بصورت

 مورد و سازي پیاده بخش هر و شده دهی اولویت و شده بندي بخش موضوعی
 مشغول کاربران زمانیکه طول رد بنابراین. گرفت خواهد قرار ذینفعان برداري بهره
 بصورت میتوان تند،هس پروژه تیم به بازخورد اعالم و شده سازي پیاده بخش با کار

 سیستم این توسعه لذا. کرد آغاز را کار و کسب بعدي بخش روي کار موازي
 بالغ شوند تکرار بصورت بخش هر و شود می انجام شده بندي بخش بصورت

  .گردد می
 موجب تغییرات فرایند در کاربران بیشتر مشارکت: محور کاربر تغییرات مدیریت 

 . شد خواهد آنان هاي ينیامند با بهتر ارتباط برقراري

 فنی بعد 

 سیستم: منعطف و پذیر مقیاس محور، وکار کسب فنی چارچوب BI قابلیت باید 
 کارهاي و کسب متغیر نیازهاي برابر در و را داشته بزرگ هاي مقیاس به بسط

 گرفتن نظر در به توجه با بنابراین. باشد برخوردار باالیی پذیر انعطاف از پیچیده
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 باید پذیر مقیاس فنی چارچوب این سیستم، طراحی زمان در سازمان هاي استراتژي
 جاي خود در) نیاز به بنا( را جدید نواحی و صفات اضافه، اطالعاتی منابع بتواند
 . دهد

 در منبع هاي سیستم داده کیفیت صاحبنظران دید از: پایدار داده کیفیت و جامعیت 
 سیستم اصلی هدف واقع در. رددا سزایی به نقش BI سیستم سازي پیاده موفقیت

BI هاي تحلیل بتوان تا است اي داده سیلوهاي میان جامعیت و یکپارچگی ایجاد 
 . بخشید بهبود را سازمان در گیري تصمیم و داد انجام پیشرفته

. دادند قرار ررسیب مورد منظر دو زرا  BI نیز 8سلیتو کارمین و 7هاوکینگ پل 2010در سال 
 سازمانی منابع ریزي برنامه سیستم با باید و است ERP9 هاي قابلیت دهنده توسعه که يابزار منظر از یکی

 از .سازمان براي مستقل کاري راه عنوان به BI بررسی دوم. و شود یکپارچه و هداشت مطابقت موجود
 یکپارچه جامع، اطالعاتی سیستم عنوان به ERP سیستم امروزي هاي سازمان در پژوهشگران، این منظر

 ERP سیستم. شد شناخته داد می پوشش را کاري و کسب فرایندهاي از وسیعی طیف که ماژوالري و
 کارایی بر نظارت براي اما. است شده ها،آن همه نه و سازمان اطالعاتی هاي سیستم از بسیاري جانشین
 انباره. ندشو تحلیل قدیمی هاي سیستم اطالعات همراه به ERP سیستم اطالعات که است نیاز سازمان

 و تحلیل براي هاآن سازي آماده و ها سیستم این اطالعات یکپارچگی براي که است ابزاري داده
 ترکیب با را خود راهکارهاي ،ERP فروشندگان حساب این با. شود می استفاده گیري گزارش

 ترتیب بدین ات. دادند توسعه داده انباره یک از گیري بهره و هوش کسب و کار سیستم هاي مندي وظیفه
 تحویل ERP سیستم که گزارشاتی دیگر طرف از. کنند محقق را نیاز مورد یکپارچگی و جامعیت

 مالی، مانند( مختلف هاي حوزه از ترکیبی گزارشات ایجاد در و. بود همراه هایی محدودیت با داد می
 که شد سبب موضوعات این. داشت محدودیت ها داده گذشته روندهاي اعالم نیز و..) و انسانی منابع

  .گیرند قرار توجه مورد بیشتر هوش کسب و کار هاي سیستم حرکت
 در BI هاي سیستم سازي پیاده موفقیت کلیدي فاکتورهاي 2012 سال در 11زیمبا و 10ولزاك

 هاي سازمان نقش شدن یادآور ضمن تحقیق این در.کردند بررسیرا  متوسط و کوچک هاي سازمان
 در مطرحهاي CSFدر نتیجه . بود شده بررسی نیز هاآن توسعه روي پیش موانع اقتصاد، در کوچک
  به شرح زیر معرفی شد: کوچک هاي سازمان

                                                
7 Paul Hawking 
8 Carmine Sellitto 
9 Enterprise Resource Planning  
10 Celian M. Olzak 
11 Eva Ziemba 
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 سازمانی بعد : 

 ارشد مدیریت حمایت 

 ،کافی هاي مهارت با کارکنانی و ها تیم مدیران 

 شایسته پروژه مدیریت و رهبري BI 

 کننده تامین یک با همکاري و پیشین تجربه BI 

 کار و کسب روشن انداز چشم و برنامه 

 مناسب بودجه 

 فرایندي بعد 

 تغییرات اثربخش مدیریت 

 شده تعریف خوب کار و کسب مشکالت و فرایندها 

 شده تعریف خوب اطالعاتی هاي نیازمندي و کاربران انتظارات 

 هاي حل راه تطابق BI کاربران هاي نیازمندي و انتظارات با 

 فنی بعد 

 داده کیفیت 

 سیستم میان گییکپارچ وجود BI مثال( ها سیستم سایر و ERP( 

 مناسب هاي فناوري و ابزارها 

 سیستم بودن پسند کاربر BI )استفاده قابلیت( 

 پذیري انعطاف BI کاربران هاي نیازمندي به پاسخگویی و 

 داده یریتمد فناوري سه از ترکیبی را BI سیستم یک 14مورین و 13رودرا ،12مونگري 2013 سال در
  :، معرفی کردندیکدیگرند مکمل که

 15برخط تحلیلی پردازش 

 شود می انجام کاوي داده هاي تکنیک بر مبنی عمدتا که دانش اکتشاف. 

 16داده انباره 

                                                
12 Deepshika Mungree 
13 Amit Rudra 
14 Diane Morien 
15 Online Analyitic Processing (OLAP) 
16 Data Warehouse 
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 یکپارچه و تجمیع که ندمعتقد )2005( همکاران و آزوین و) 2008( رانجان محققان میان در
 BI موفقیت اصلی کلید داده، باران یک در سازمان یک مختلف عملیاتی هاي سیستم هاي داده کردن
 ایجاد بوسیله سازمان رکوردهاي از عظیمی حجم مدیریت با را ها داده فیزیکی انتشار داده انباره. است

 عنوان به داده انبار که دیدگاه این. نماید می پشتیبانی تجمعشان، و آنها تصفیه ها، داده میان یکپارچگی
 و باالرد. (است شده پشتیبانی نیز دیگر پژوهشگران توسط رود می بشمار  BI زیرساخت اصلی ستون

 . )2006 گري، و نگش ؛2007 همکاران، و توربان ؛2006 همکاران،

هوش  هاي سامانه اجراي موفقیت عوامل شناسایی هدف با در ایران نیز پژوهشی1393سال 
 عامل 26 گذشته، هاي هشپژو مرور از پس ورظمن این بهشد.  انجام ایرانی هاي سازمان در کسب و کار

 مهمترین سازمانی عامل پژوهش، این نتایج طبقشد. شناسایی ها سیستم این اجراي در موفقیت حیاتی
 متغیرهاي برگیرنده در که است هوش کسب و کار سیستم سازي پیاده در موفقیت بحرانی عامل

 منابع درست تخصیص و پروژه به مدیریتی اعتقاد و باورها ها، پروژه از سازمان عالی مدیران پشتیبانی
 از یکی عنوان به متعددي هاي پژوهش در ها پروژه از سازمان عالی مدیران پشتیبانی. است مالی

 اجراي چنانچه. است شده ذکر ها سازمان در هوش کسب و کار سیستم موفق اجراي بر موثر متغیرهاي
 ارشد مدیران حمایت باشد، جهت هم و خورده گره سازمان هاي استراتژي با هوش کسب و کار سیستم

 سخت تهیه جهت نیاز مورد بودجه تامین آنکه بر عالوه حمایتی چنین و. داشت خواهد همراه به را
 جهت در اجرایی گروه براي اي پشتوانه بخشید، خواهد سهولت را افزارها مغز و افزارها نرم افزارها،
 موفقیت بر اهرمی اثر تواند می مساله این. دش خواهد سازمان افراد و کارکنان هاي مقاومت کاهش
 همچنین. یافت خواهد سازمان در راهبردي جایگاهی نظر مورد سیستم نهایت در و باشد داشته پروژه

  .داشت خواهد عهده بر سیستم موفق استقرار در موثري بسیار نقش ارشد مدیریت پشتیبانی و حمایت
 موفقیت کلیدي فاکتورهاي بیشتر درك پژوهشی براي 2015 سال در 18پوپویک آلیس و 17یئو ویلیام
  . دادند نجاما BI هاي سیستم سازي پیاده

 هفت و BI سیستم سازي پیاده موفقیت معیارهاي شامل پژوهشگران این سطوت ایجادشده چارچوب
CSF که دهد می نشان تحقیق این. است تکنولوژي و فرایند سازمان، سازمان اصلی ابعاد به مربوط 
   .شوند می BI سیستم یک موفق سازي پیاده به منجر هاCSF از اي مجموعه چطور

 "موفق حدي تا " ،"موفق": دسته سه سازمان بزرگ مورد بررسی قرار گرفت که به 7در این پژوهش 
  . شدند بندي دسته " ناموفق " و

                                                
17 William Yeoh 
18 Ales Popovic 
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 براي پذیر مقیاس منعطف، پایدار، هاي سیستم عنوان به را شان BI هاي سیستم موفق سازمان نمونه 5
 این بر عالوه. بودند کرده ارزیابی شده، بینی پیش دفعات در پاسخگو و اضافی اي داده منابع پذیرش

 کنندگان شرکت با مرتبط کامال و کامل موقع، به دقیق، ها، سیستم این توسط شده تولید اطالعات
 تصدیق شوندگان مصاحبه. اند دهبو موفق نیز سیستم از استفاده به کاربران ترغیب در همچنین. بودند

 با یا(  شده تعیین بودجه محدوده در و) تاخیر حداقل با یا(  موقع به نیز سازي پیاده فرایند که کردند
  .   است شده انجام) قبول قابل هزینه صرف

که سازمان بنابه دالیلی ناچار  شد مشخص نیز بود شده ارزیابی موفق نسبتا که سازمانی در
 کیفی استانداردهاي کردن برآورده و موقع به تحویل روي ،پرسنلی هاي هزینه کاهش يجا به بوده

 فعالیت تخمین و تحلیل براي را سازمان که بود این آن يBI سیستم ویژگی حال هر به. کند تمرکز
 تولید سیستم توسط توانست می نیز نظارت قابل دهی گزارش. ساخت می توانمند کاري و کسب هاي
  . کند کمک قانونی الزامات تحقق در کار و کسب به توانست می که شود

 فرایند فاز اولین به نبود، موفق BI  سیستم سازي پیاده در که سازمانی شکست دلیل انتها، در
 و شناسایی روشنی به BI سیستم کاري و کسب هاي نیازمندي و نیازها چراکه. گشت می بر سازي پیاده

 متولی IT دپارتمان. داشت چندگانه نسخ با اي گسسته اطالعاتی هاي تمسیس سازمان و بود نشده تعریف
BI بود دیده کار در را فنی موارد فقط که بود . 

 حیاتی بسیار سازي پیاده موفقیت در سازمانی فاکتورهاي دهد، می نشان موارد متقابل تحلیل
 بر مبتنی هاي سازمان در هچ و محور وظیفه هاي سازمان در چه که دهد می نشان مطالعه این .بودند

 و حمایت از و هستند اي افتاده جا کار و کسب و واضح انداز چشم داراي که هایی سازمان فرایند،
 هاي سیستم موفق سازي پیاده در بیشتري بسیار شانس مندند، بهره کار و کسب متعهد مدیریت پشتیبانی

BI پیگیري که دادند نشان بوضوح موفق سازمان پنج. دارند CSFموفقیت اصلی دلیل سازمانی هاي 
 را مانشانساز اصلی هاي نیازمندي شدند، متمرکز تکنولوژي به تنها که هایی سازمان برعکس. بودند آنها

  .دادند قرار غفلت مورد
 از قبل سازمان نیازهاي دادن قرار رو پیش که آنست بیانگر مطالعه این از آمده بدست گانه سه هاي داده

 افزایش توجهی قابل حد تا را مفید BI سیستم یک سازي پیاده در موفقیت شانس دیگر، چیز هر
  . دهد می

 مستقیم، نقشی BI هاي سیستم سازي پیاده در هاCSF که است آن از حاکی تحقیق این اصلی هاي یافته
 پیگیري ینا بر عالوه. باشند می سازي پیاده اصلی نیازهاي پیش هاCSF بنابراین. دارند توجه قابل و مثبت
CSFدارد اي ویژه اهمیت نیز اولویت تعیین با ها.  
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  ادبیات بندي جمع
و موفقیت نگاشت میان عوامل توان  با توجه به مجموعه موارد مطرح شده در بخش پیشین، می

  .دادنشان  2در جدول شده در این تحقیق را انجامهاي  پژوهش
 ایی شده و پژهش هی پیشیننگاشت عومل شناس 2جدول

 موفقیت کلیدي فاکتور BI سیستم سازي دهپیا

س (
وئی

کرن
 و 

یئو
20

10
(  

 

و (
سلیت

 و 
گ

کین
هاو

20
10

(  

با (
زیم

 و 
ك

لزا
او

20
13

(  

را (
ود

و ر
ي 
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20
13

(  

ی (
ریع

 و 
رع

زا
13

93
(  

ک (
پوی

 پو
و و

یئ
20

15
(  

 * * * *  * *  متعهد مدیریت پشتیبانی و حمایت

 * * * *  * *  دهافتا جا کار و کسب و روشن انداز چشم وجود

 *   *      *  کار و کسب غالب محوریت با متوازن تیمی ترکیب

 *          *  محور کار و کسب و شونده تکرار توسعه رویکرد

 * * * *  * *  محور کاربر تغییر مدیریت

 * *      * *  منعطف و پذیر مقیاس محور، وکار کسب فنی چارچوب

 * * * *  * *  )داده مدیریت( پایدار داده کیفیت و جامعیت

 * * * *  *    مناسب منابع

 *     *       BI شایسته پروژه مدیریت و رهبري

 *   * *  *    انسانی نیروي و تیمی مناسب هاي مهارت

 *     *       BI کننده تامین یک با همکاري و پیشین تجربه

 به مشکالت و تعریف خوش کار و کسب فرایندهاي
 *     *       شده تبیین روشنی

 خوب اطالعاتی هاي نیازمندي و کاربران انتظارات
 * *   *  *    شده تعریف

 * *   *      هاي نیازمندي و انتظارات با BI هاي حل راه تطابق
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 موفقیت کلیدي فاکتور BI سیستم سازي دهپیا
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 پو
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20

15
(  

  کاربران

 مثال( ها سیستم سایر و BI سیستم میان یکپارچگی وجود
ERP(       *     * 

 هاي نیازمندي به پاسخگویی و BI پذیري انعطاف
 *     *       اربرانک

 * *   *       مناسب هاي فناوري و ابزارها

 *     *       )استفاده قابلیت( BI سیستم بودن پسند کاربر

 * *      *    کار و کسب اهداف با BI استراتژي همسویی

 *        *    متعهد و آگاه اجرایی حامی

 *   *    *    پروژه محدوده مدیریت

 * * *         کاربران مشارکت

 * *          کاربران پشتیبانی

 * *           کاربران آموزش

 * *           قوي پروژه مدیریت

 * * *         )راهبري( پروژه اولیه اهداف از انحراف از اجتناب

 * *           پروژه ریسک مدیریت

 * *           پروژه گروه مدیریت

 * *           تغییرات به پاسخگویی و پذیري انعطاف براي آمادگی

 * *           IT و کار و کسب افراد بین قوي مشارکت و همکاري

 * *           پروژه گروه فنی توانایی و IT دانش وجود
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 موفقیت کلیدي فاکتور BI سیستم سازي دهپیا

س (
وئی

کرن
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20
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(  

 * *           سازمان داده انباره ایجاد

 * *           سازمان در کاربردي هاي برنامه قوي مدیریت

 *   *         منبع هاي سیستم وجود

 *   *         توسعه مناسب متدولوژي جودو

  *       SAPتعامل با 

 *   *         آزمایش

 *   *         دهی گزارش استراتژي وجود

 *   *         آموزش

   استراتژیک ابعاد معرفی
 تکنولوژي از استفاده به متکی بیشتر BI اندازي راه که اند عقیده این بر ها سازمان از بسیاري

 هماهنگی ایجاد نیازمند دارد، نیاز که هایی تکنولوژي و ابزارها بر عالوه BI حالیکه در. است آن هاي
 استراتژیک رویکردي باید بنابراین. است سازمانی کاربردي هاي برنامه و ها سیستم از زیادي تعداد میان

 و دانشی ایندهايفر انسانی، سرمایه منظور این به. کرد اتخاذ سازمان در آن سازي پیاده براي جامع و
  . داد قرار نظر مد باید را سازمان فرهنک

 و استراتژیک تصمیمات اخذ شامل تنها بنگاه استراتژي) 1991( ویپ و پتیگرو نظر مبناي بر
 و شود می صرف استراتژیک تصمیم یک اخذ براي زیادي زمان اغلب بلکه. نیست ها آن سازي پیاده

 این به اشاره با) 2006( لینچ. افتد می اتفاق بسیار تأخیر از پس معموالً نیز آن تأثیرات گیري شکل
 زمان مرور مشمول ها آن سبب به استراتژیک مدیریت فرآیند که کند می معرفی را عامل دو موضوع

 افراد از هرکدام مبنا  این بر. استراتژي فرآیند در درگیر افراد هاي قضاوت میان تفاوت اول؛. شود می
 داشته بنگاه استراتژي با مرتبط وکار کسب موضوعات به نسبت را خود اصخ قضاوت است ممکن
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 کند سازي پیاده را استراتژي است قرار که بعدي اقدامات هم و اولیه تصمیمات هم ها قضاوت این. باشد
 استراتژي سازي پیاده فرآیند اثناء در بنگاه پیرامون محیط سریع تغییرات دوم عامل. سازد می متأثر را

 باشد الزم شاید که جایی تا بیرد بین از را بنگاه شده انتخاب استراتژي اعتبار تواند می موضوع این. است
 اصلی جزء سه از استراتژیک تصمیم هر بنابراین. شود اجرا دیگر بار استراتژي تدوین فرآیند کل

 را استراتژي دهنده لشک هاي مؤلفه نیز) 2010( 20یر مه و 19ویت. است شده تشکیل زمینه و محتوا فرآیند،
 بروز هاي زمینه و تقسیم 23فرآیندي هاي مؤلفه و 22محتوایی هاي مؤلفه ،21اي زمینه هاي مؤلفه دسته سه به

 هاي موقعیت از بسیاري در اساس این بر. اند کرده شناسایی ها حوزه این از هرکدام در را تناقض
 -فرآیند – استراتژي سازي پیاده روش این اام است واضح تقریباً محتوا و زمینه بنگاه، در استراتژیک

 موردبررسی باید فرآیندها. آورد می وجود به را مسائل بیشتر معموالً و است مواجه دشواري با که است
 شدید تغییرات و افراد به ها آن وابستگی و غیرواقعی و آرمانی گاه و مبهم طبیعت زیرا گیرند قرار دقیق

 در که است نکته این در چالش این دیگر بیان. آیند می حساب به مشکالت این بروز عوامل محیط،
 محتواي حتی ترتیب بدین و اولیه استراتژیک تصمیمات تواند می فرآیند سازي، پیاده فاز جریان

 نشان استراتژي گیري شکل در را ها مؤلفه این میان تعامل و توصیف 1 شکل. سازد متأثر را استراتژي
  .دهد می
 

فرآیند استراتژي
توان عملیاتی –جریان فعالیتها 

زمینه استراتژي
شرایط پیرامونی فعالیتهاي استراتژیک بنگاه

محتواي استراتژي
خروجی  -نتیجه فرآیند استراتژي 

  
  )2010 یر، مه و ویت( استراتژي فرآیند و محتوا ه،زمین1 شکل

  . پردازیم می ها مؤلفه این از هرکدام مختصر شرح به ادامه در

                                                
19 Bob de Wit 
20 Ron Meyer 
21 Context 
22 Content 
23 Process 
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  زمینه
 شود می عملیاتی و یابد می توسعه آن دل در استراتژي که محیطی را زمینه) 2006( لینچ

 مبنا این بر. دانند می ندگانهچ سطوح در را استراتژي زمینۀ) 2010( یر مه و ویت اما. است کرده تعریف
 و گیرد می شکل دارد قرار آن در بنگاه که بخشی یا صنعت دل از رقابتی اغلب و تر وسیع هاي زمینه
 زمینۀ دیگر بعد. سازد می را سازمان که است هایی فعالیت و منابع به ناظر نیز داخلی سازمانی زمینه
 عملیات به آن در بنگاه که است جهانی مورد در و ییجغرافیا زمینه به مربوط نیز استراتژي گیري شکل

 . است مشغول

 محتوا
 ممکن، مختلف انواع میان در باید که است استراتژي فرآیند خروجی استراتژي، محتواي

 استراتژي که است اساسی و اصلی اقدامات مجموعه محتوا دیگر بیان به. باشد فرد منحصربه سازمان براي
 شکل مورد در مباحثات از بسیاري استراتژي، محتواي خصوص در). 2006 ،لینچ( دهد می پیشنهاد

 و بنگاه وکار، کسب دسته سه به را ها آن توان می که سطوحی گردد، برمی استراتژي سطوح به استراتژي
 ). 2010 یر، مه و ویت( کرد بندي تقسیم شبکه

 فرآیند
 اقدامات متغیر، محیط مقابل در استراتژي ظهور با همزمان اینکه از است عبارت فرآیند،

 گام سه شامل تنها و خطی استراتژي فرآیند). 2006 لینچ،( دارند تعامل باهم چطور استراتژي محتواي
 و 25شونده تکرار ،24شهودي طبیعتی ها سازمان در استراتژي بلکه نیست سازي پیاده و تدوین تحلیل،

  .دارد 26تدریجی

 مواقع اغلب در بعد، سه این میان از شد، گفته تر یشپ که همانطور اینکه توجه قابل نکته
 وجود به را ها چالش و مسائل بیشترین که است فرآیند این و است شفاف و روشن زمینه و محتوا

 اهداف حوزه در نیز را سودآوري و مسئولیت میان تناقض) 2010( یر مه و ویت  این، بر عالوه. آورد می
 این به. باشد داشته بسزایی تأثیر بنگاه استراتژي گیري شکل بر تواند می که کنند می مطرح بنگاه کالن
 آوري، سود در. است بنگاه ذینفعان نگاه پذیري مسئولیت و سهامداران نگاه اغلب سودآوري بیان،

 فرصتهاي با مقایسه در ویژه به( سهامداران سهام ارزش براي بیشتر بازده آوردن دست به هدف

                                                
24 Intuitive 
25 Iterative 
26 Gradual 
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 سازمان ذینفعان تمایالت راستاي در عمل به ناظر پذیري مسئولیت اما است) ها کبان در گذاري سرمایه
 یر، مه و ویت( است دیگران رفاه در مشارکت و اخالقی وظیفه لحاظ به بلکه ها، آن امر بخاطر فقط نه

2011.( 

 باالیی اهمیت از استراتژي محتواي و فرآیند با ارتباط در نیز اي زمینه شرایط دیگر سوي از
 و منابع هم داخلی زمینه و باشد نامطمئن تواند می خارجی زمینه اساس این بر. است برخوردار

 تحت هم را فرآیند است ممکن زمینه سویی از البته. سازد می متأثر را سازمان داخلی هاي گیري تصمیم
  )1395(خاشعی و ولیان،   دهد قرار تأثیر

 BI هايCSF استراتژیک بندي دسته مدل ارائه

 این از برخی رعایت که شد مشخص پیشین تحقیقات در شده شناسایی فاکتورهاي بررسی با
 دیگر برخی تحقق و. دارند استراتژیک ماهیت و است رامکانپذی سازمان عالی سطوح درتنها  فاکتورها

 تژیکاسترا بعد دو از فاکتورها شد تالش بنابراین. است انجام قابل عملیاتی سطوح در فاکتورها این از
  دهد.  بندي را نشان می این دسته 4و  3هاي  شکل .شوند بندي دسته و بازنگري عملیاتی  و

 ماهیت%) 43(معادل  فاکتور17 شده شناسایی فاکتور 39 از کنید می مالحظه ها این شکل در بطوریکه
 خالف بر هک است نکته این دهنده نشان این و. دارند عملیاتی ماهیت%) 57( فاکتور 22 و استراتژیک

 سازي پیاده در موفقیت دارند، توجه عملیاتی و فنی هاي جنبه به تنها که مدیران از بسیاري تصور
 سازمان در مدیریتی و استراتژیک فاکتورهاي هب توجه گرو در زیادي حد تا سازمان در BI هاي سیستم

  .است
اسایی شده در سه دسته عوامل گانه شن 39بندي عوامل کلیدي موفقیت  از سوي دیگر و از منظر تقسیم

  خواهیم رسید. 5اي به دسته بندي ارائه شده در شکل  فرآیندي، عوامل محتوایی و عوامل زمینه
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  در سطح استراتژیک (نویسنده) BIهاي عوامل استراتژیک کلیدي موفقیت سیستم 3شکل 

  گیري نتیجه و بندي جمع
کمک به  ياطالعات برا يبر فناور یمبتن ياز راهکارها یکیبعنوان  هوش کسب و کار

را به خود جلب  یاريتوجه بس یراخ يکارآمدتر در طول سالها تصمیمات اخذ در ها ارشد بنگاه یرانمد
 هوش کسب و کارمرتبط با  هايي، فناور2013گارتنر در سال  بررسی طبق که آنجا تا. است کرده

 اختصاص خودارشد اطالعات به یرانتوجه مدمورد  هاي يفناور یانها را در م رتبه ینباالتر نهمچنا
 ینا).2013(گارتنر،  اند هفت درصد نسبت به قبل رشد داشته یزن هوش کسب و کار افزارهاي نرم و داده
و  یکسومباشد (و هوش کسب و کاربر  یمبتن هاي یستمس اهمیت رفتن باال دهندهنشان تواند یم یاقاشت
به  هوش کسب و کار یريبکارگ یتآنکه اهم یناما در ع .)2010 یت،؛ لوفمن  بنزو2010 سون،وات

با چالش آنموفق  سازي پیاده ،شده یلتبد یاطالعات هايصاحبنظران سامانه یاناصل مورد قبول در م
از پژوهشگران را به فکر جستجو  یاريکه بس یی.  تا جااستهمراه بوده یاريبس يو نظر یریتیمد هاي

در این مقاله  .انداخته است هوش کسب و کار هايسامانه یتموفق ديیکل یارهايمع ییشناسا يبرا
 BIهاي  بندي عوامل کلیدي موفقیت سیستم نسبت به شناسایی و دسته یتالش کردیم با رویکرد تحلیل

  است بپردازیم. که در ادبیات به آنها اشاره شده
از چند منظر حائز اهمیت است  BIهاي  هاي کلیدي موفقیت سیستم بندي جدید نسبت به مؤلفه این دسته

  اي را در پیش پژوهشگران این حوزه بگشاید؛ اندازهاي تازه و شاید بتواند چشم
نخست  آنکه این نگاه به عوامل کلیدي موفقیت در حقیقت مؤید و پشتیبان تغییر دیدگاه  

ح استراتژیک هاي در سط از قالب سیستمهاي عملیاتی به سیستم BIهاي  پژوهشگران  نسبت به سیستم
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ها و  سازي موفق این سیستم عمالً احتمال پیاده BIهاي استراتژیک  است. در حقیقت بدون توجه به جنبه
هاي  که سهم اندك مؤلفه بود. چندان دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده براي آنها پایین خواهد

تواند  می BIهاي  یستمشده براي موفقیت س استراتژیک در میان عوامل کلیدي موفقیت شناسایی
  ها باشد. هاي استراتژیک این سیستم دهنده توجه کمتر پژوهشگران به جنبه نشان

هاي فرآیندي، محتوایی و  بندي عوامل کلیدي موفقیت به حوزه از سوي دیگر در دسته
 هاي فرآیندي هستند که این شده از جنس  مؤلفه هاي شناسایی اي مشخص گردید که اغلب مؤلفه زمینه

در میان پژوهشگران و مدیران شرکت ها  BI تواند تأییدکننده وجود نگاه ابزاري به  موضوع نیز می
  باشد. 

با  BIهاي  اي در موفقیت سیستم هاي زمینه القاعده سهم مؤلفه توان انتظار داشت علی که می در حالی
زایش یابد. بدون تردید ها از منظر ابزاري به منظر استراتژیک اف تغییر نگرش نسبت به این سیستم

  تواند درستی یا نادرستی این گمان را بیازماید.  هاي آتی می پژوهش

 
  )نویسنده( عملیاتی سطح در BI سیستمهاي موفقیت کلیدي استراتژیک عوامل 4شکل 

   



 

 

 

( مدیریت داده) جامعیت و کیفیت داده پایدار 

چارچوب فنی کسب وکار محور، مقیاسپذیر و منعطف

انتظارات کاربران و نیازمندیهاي اطالعاتی خوش تعریف

با انتظارات و نیازمندیهاي کاربران BIتطابق راه حلهاي 

با اهداف کسب و کار BIهمسویی استراتژي 

( راهبري) اجتناب از انحراف از اهداف اولیه پروژه 

عوامل کلیدي موفقیت
BIسیستم هاي  

عوامل 
فرآیندي عوامل 

زمینه اي

عوامل 
محتوایی

حمایت و پشتیبانی مدیریت متعهد

وجود چشم انداز روشن و کسب و کار جا افتاده

منابع مناسب

مهارت هاي مناسب تیمی و نیروي انسانی

BIتجربه پیشین و همکاري با یک تامین کننده 

حامی اجرایی آگاه و متعهد

مدیریت تغییر کاربر محور

ترکیب تیمی متوازن با محوریت غالب کسب و کار

ابزارها و فناوریهاي مناسب

مدیریت محدوده پروژه

مشارکت کاربران

BIرهبري و مدیریت پروژه شایسته 

فرایندهاي کسب وکار و مشکالت به روشنی تبیین شده

و توانایی فنی گروه پروژه ITوجود دانش 

مدیریت قوي برنامه هاي کاربردي در سازمان

وجود سیستم هاي منبع

وجود استراتژي گزارش دهی

و سایر سیستمها BIوجود یکپارچگی میان سیستم 

پشتیبانی کاربران

آموزش کاربران

مدیریت پروژه قوي

مدیریت ریسک پروژه

مدیریت گروه پروژه

ITهمکاري و مشارکت قوي بین افراد کسب و کار و 

ایجاد انباره داده سازمان

وجود متدولوژي مناسب توسعه

آزمایش

SAPتعامل با 

آموزش

رویکرد توسعه تکرار شونده و کسب و کار محور

و پاسخگویی به نیازمندیهاي کاربران BIانعطاف پذیري 

( قابلیت استفاده)   BIکاربر پسند بودن سیستم 

آمادگی براي انعطاف پذیري و پاسخگویی به تغییرات

 
اي و محتوایی (نویسنده) هاي فرآیندي، زمینه بندي عوامل کلیدي موفقیت به مؤلفه دسته 5شکل 
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گیري در حوزه سالمت هاي پشتیبان تصمیمبررسی کاربرد سیستم
 هاریزي و مدیریت بیمارستانبا تاکید بر برنامه

 2، سمیه رستمی قشالقی1مینا رنجبرفرد

 ت علمی دانشگاه الزهرایاعضو ه .1

  دانشگاه الزهرا پیشرفته هاي اطالعاتیسیستممدیریت دانشجوي کارشناسی ارشد  .2

 

  چکیده:
افزارهاي کامپیوتري هستند که براي کمک به حوزه پزشکی نرم ،گیري پزشکیهاي پشتیبان تصمیمسیستم 

گیري تصمیم هاي پشتیباناند. در این مطالعه مروري، مقاالت مربوط به سیستمو سالمت طراحی و ساخته شده
از طریق موتورهاي جستجو دریافت و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج  ٢٠١٦تا  ١٩٩٨هاي لپزشکی در سا

 ٪ ٣٦  حدود. نموددسته اصلی تقسیم  ٤توان به هاي معرفی شده در این مقاالت را مینشان داد که کاربرد سیستم

ها و تسریع به پزشکان در تشخیص درست و به هنگام بیماريمقاالت در حوزه تشخیص هستند که هدفشان کمک 
گیرند که هدفشان کاهش مقاالت در حوزه تجویز قرار می ٪ ٣٣ باشد. نزدیک بهفرآیند تشخیص بیماري می

خطاهاي دارویی، استفاده بهینه و صحیح داروهاي کمیاب، کاهش عوارض جانبی و دیگر مسائل مربوط به تجویز 
باشند ها میها و کلینیکریزي مسائل مدیریتی بیمارستانمقاالت مربوط به حوزه برنامه ٪ ٢٥حدود  .باشدداروها می

ها بهبود عملکرد درمانگران، بهبود کیفیت فرآیند مراقبت و درمان، افزایش کیفیت خدمات درمانی و که هدف آن
منابع بیمارستان و پذیرش به موقع بیماران  تجهیزات وها، استفاده بهینه از جویی در هزینهکاهش زمان مراقبت، صرفه

ها کاهش ابتال به اند که هدف این سیستممقاالت در حوزه پیشگیري مطرح شده ٪ ٦نزدیک به  مطرح شده است. 
هاي گیرند. روشن است که در سالهاست. مابقی مقاالت در دو یا چند حوزه از چهار حوزه فوق جاي میبیماري

ریزي و گیري در بخش سالمت، مربوط به حوزه برنامههاي پشتیبانی تصمیمیري اصلی در کاربرد سیستمگاخیر جهت
ریزي ها بوده است. مقاله حاضر با ارائه شواهدي از انواع کاربردهاي مذکور در بهبود شیوه برنامهمدیریت بیمارستان

 کند.سالمت کمک میاندرکاران و شاغالن حوزه ها به دستو مدیریت بیمارستان

پزشکی، مدیریت فرایند مراقبت و درمان، تجویز ي هاخطاگیري، کاهش : سیستم پشتیبان تصمیمواژگان کلیدي
 هاریزي و مدیریت بیمارستان، برنامهدارو
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  مقدمه -1

که  اعتقاد بر این است .ش در حال اتخاذ تصمیم استلاعمابراي انسان تمام طول روز اغلب 
تر از آنچه انتظار د که اکثر مردم بسیار ضعیفندهیک هنر است. اما مطالعات نشان می گیري بهینهتصمیم

 عمالتوان گفت که تمام اقدامات و امی .1 )2009 ،و زاماریان کوچکیزه ،(بوناتی کنندرود عمل میمی
به عنوان یک گیري امروزه، تصمیم .گیري هستنداي از زندگی نتایج فرایندهاي تصمیمانسان در هر حوزه

   .اقدام حل مسئله شناخته شده است

در به مردم با توجه به نیاز به گرفتن یک تصمیم مناسب در زمان مناسب، حضور سیستمی که 
کنند، بلکه در تنها اطالعات ارائه نمی ي اطالعاتیهاسیستم کند بسیار با ارزش است. گیري کمکتصمیم
هاي پشتیبانی کنند، که به عنوان سیستمدر هر سازمانی شرکت میگیري اي مانند تصمیمهاي سادهفعالیت
  .)2006 ،کائوچوییخالصی زاده و (اندگیري  شناخته شدهتصمیم

باشد که یک سیستم سیستم اطالعات مدیریت میمجموعه  زیر 2گیريسیستم پشتیبان تصمیم
در اتخاذ  راگیرنده فرد تصمیمو اي است وتر، سازگار، انعطاف پذیر و محاورهیاطالعات مبتنی بر کامپ

 .کندراحتی قابل حل نیستند هدایت میه هاي علم مدیریت بدر حل مسائلی که با مدل تصمیمات قابل اجرا
گیري در شرایطی که مسئله از نوع غیر ساخت براي حمایت از کلیه مراحل فرآیند تصمیم هااین سیستم

گیري به طور پشتیبان تصمیم هايگیرند. سیستممورد استفاده قرار می یافته است (اکثرا نیمه ساخت یافته)
بینی و تعیین شرایط و موقعیت و پیش به سرعت در حال تغییر استویژه زمانی مهم هستند که وضعیت 

  ).2014 ،3بوباكپذیر است (بوکناوسکی و آینده به سختی امکان

 به که باشندمى تعاملى اىرایانه هاىبرنامه ،پزشکی)(یا بالینى گیرىتصمیم پشتیبانى هاىسیستم
 هاآن گیرندگىتصمیم ىوظیفه ارتباط با در بهداشتى متخصصان سایر و پزشکان به رساندن یارى منظور

 و تشخیص بیمار، هاىداده تحلیل در باشد و داشته تعامل سیستم این با تواندمى پزشک .اندشده طراحى
 کمک بگیرد. سیستم از بالینى هاىتفعالی سایرتجویز و 

گیري در پزشکی و سالمت در حقیقت همان تاریخچه هاي پشتیبان تصمیمي سیستمتاریخچه
-باشد. به مجرد پیدایش کامپیوترهاي الکترونیکی در سال هاي متقابل پزشکان و ریاضیدانان میهمکاري

                                                             
1 (Bonatti, Kuchukhidze, & Zamarian, 2009) 
2 DSS 
3 (Boukhanovsky & Bubak, 2014) 
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یري در پزشکی با اهداف گوناگون گهاي پشتیبان تصمیممیالدي، نخستین سیستم 1960-1950هاي 
-و همکارانش یکی از نخستین سیستم 4وارنرمیالدي نیز  1961بهداشتی پا به عرصه وجود نهادند. در سال 

پرداخت، طراحی و راه اندازي  گیري در پزشکی را که بر اساس قوانین بیس به کار میهاي پشتیبان تصمیم
گیري در پزشکی که بر اساس قوانین بیس طراحی شده پشتیبان تصمیمنمودند؛ البته نخستین سیستم واقعی 

 deهاي بهداشتی به کار گرفته شد، سیستمی بود که توسط بود و در عمل نیز در بسیاري از پایگاه

Dombal تشخیص دردهاي حاد شکمی ارائه شد. با هدف 

المت در کشورهاي در بخش س گیريهاي پشتیبان تصمیمهاي بسیار سیستمعلی رغم کاربرد
ریزي و ها در بخش سالمت و درمان ایران و به ویژه به منظور برنامهمختلف دنیا، استفاده از این سیستم

تواند به دلیل شناخت ناکافی نسبت به ها کمتر مورد استفاده قرار گرفته است که میمدیریت بیمارستان
لذا نویسنده با درك این خال تحقیقاتی در این مقاله ها در بخش سالمت باشد. انواع کاربردهاي این سیستم

در بخش سالمت نموده  گیريهاي پشتیبان تصمیمهاي مختلف استفاده از سیستمبندي نمونهبه مرور و دسته
ها کمک گیري از این سیستمبندي مناسب به دست اندرکاران بخش سالمت در بهرهو با ارائه یک دسته

  کند.می

 جمله از بالینى هاى گوناگونزمینه در گیرىتصمیم پشتیبانى هاىسیستم از گوناگونى انواع

 مزمن هاىبیمارى ویژه به گوناگون هاىبیمارى درمان مدیریتتجویز و  ،هاي گوناگونبیماري تشخیص

 و واکسیناسیون بندىزمان و مدیریت ،) ...و سرطان فشار خون، دیابت، آسم، جمله مدت (از طوالنى و
  .شوندبه تفصیل بررسی می ادامهکه در  ندایافته توسعه ...

  
  انجام پژوهشروش  -2

ــرتبط بــا             ــی مقــاالت م ــت. بــراي بررس ــام منــد اس ــژوهش مــروري نظ ــر یــک پ ــه حاض مطالع
 :موضوع ابتدا با کلید واژه هایی از قبیل

   5گیريسیستم پشتیبان تصمیم  

 6گیري پزشکیسیستم پشتیبان تصمیم   

  7گیري بالینیتصمیمسیستم پشتیبان   

                                                             
4 Warner 
5 Decision Support System 
6 Medical Decision Support System 
7 Clinical Decision Support System 
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 Googleاز جمله  عات زیر در پایگاه مقاالت مختلفوموضهاي ذکر شده با و ترکیبی از کلید واژه 

Scholar, sciencedirect, PubMed :جستجو شدند  
 8خطاهاي پزشکی   
 9کیفیت مراقبت    
 10بیمارستان مدیریت   

یافت شد که از  2016تا  2000هاي مقاله مرتبط با موضوع بین سال 85تعداد  ،جستجو این پی در
، مقاله با موضوع مورد بررسی بطور مستقیم مرتبط بودند که در این مطالعه مورد بررسی 74ها تعداد بین آن

    قرار گرفتند. بنديتحلیل و دسته
  

  کاربردهاي سیستم پشتیبان تصمیم در حوزه سالمتشناسایی  -3
گیري بالینی به هاي پشتیبان تصمیمکاربرد سیستمکه  این نتیجه حاصل شدبا بررسی مقاالت 
 ها عبارتند از:کاریردهاي این سیستمترین مهمشود، برخی از تشخیص بیماري محدود نمی

    11گیري تشخیصیهاي پشتیبان تصمیمسیستم .1

 گیري جهت پیشگیريهاي پشتیبان تصمیمسیستم .2

  گیري جهت تجویزهاي پشتیبان تصمیم. سیستم3

  هاها و کلینیکریزي مسائل مدیریتی بیمارستانگیري جهت برنامههاي پشتیبان تصمیمسیستم .4

جاي گیري تشخیصی هاي پشتیبان تصمیمسیستم مقاله در حوزه 24از میان مقاالت بررسی شده 
 2009هاي به بعد و مابقی مقاالت متعلق به سال 2010هاي درصد این مقاالت مربوطه به سال 45گرفتند که 

هاي پشتیبان هدف مقاالت از طراحی و توسعه و استفاده از سیستم 1شماره  در جدول باشند.می 2000تا 
  تصار بیان شده است.خگیري بالینی به اتصمیم

هایی مواجه هستیم که به کمک گیري تشخیصی با سیستمهاي پشتیبان تصمیمدر حوزه سیستم
کمک  به پزشک شرح حال و سوابق قبلی بیمار در تشخیص نوع بیماري و هازمایشآشواهد بالینی و نتایج 

ها در نظر گرفتن تمام جوانب است تا از خطا در تشخیص یا گونه سیستمدر واقع هدف اصلی این ،کنندمی

                                                             
8 medical errors 
9 quality of care 
10 hospital management 
11 Diagnostic Decision Support Systems (DDSS )  



 
 

5 
 

ها نآاند که در میان در این حوزه مقاالت بسیاري تالیف شده هاي دیرهنگام جلوگیري کنند.تشخیص
  .خورندهاي مختلف بیشتر به چشم میهاي قلبی و سرطانند تشخیص بیماريموضوعاتی مان

از  یکی به 21 قرن در هاسرطان موقع به ن است که تشخیصآهایی علت افزایش چنین سیستم
 American Cancer)آمریکا انجمن سرطان 2004 سال در .است شده تبدیل هاچالش ترینمهم

Society)  اصلی بیماري به عنوان قلبی هايبیماري جایگزین رسمی طور به سرطان که کرد اعالم 
اهمیت  از دقیق و هنگام زود تشخیص سرطان، بیماري در درمان است. شده میر و مرگ با مرتبط
  ).1391، وکتابت ،صدوقیاست(قادر زاده برخوردار حیاتی

  
  تشخیصحوزه  ارائه شده در گیريپشتیبان تصمیم هايسیستماهداف . 1جدول

شماره 
تعداد نمونه    نویسندگان  هدف مقاله  مقاله

  و مکان

 & ,Durieux, Nizard)  تشخیص و جلوگیري از ترومبوآمبولی وریدي  ۶
Ravaud  et al., 2000) 

1971  
  فرانسه

 ,Shannon, Sinacore)  هاي اولیهها در مراقبتتشخیص و غربالگري بیماري  ٧
& Bennett, 2001)   

  شیکاگو

 ,Chih-Lin, W.Nick)  هاي قلبی و تیروئیدهزینه بیماريتشخیص کم   ٨
& A.Katz, 2010) 

4075  
  آمریکا

 & ,Patkar, Hurt)  ارزیابی و تشخیص سرطان پستان  ٩
Steele, 2006) 

  انگلستان

 Gan, Wu, Rao et)  تشخیص شایعات روده با کپسول آندوسکوپی  ١٠
al., 2008)   

5000  
  چین

 ,.Hsueh-Chun et al)  تحت وب DSSتشخیص و درمان سرطان پروستات با   ١١
2011)   

  چین

 & ,Uzoka, Osuji)  تشخیص بیماري ماالریا  ١٢
Obot, 2011)  

30  
  کانادا

 ,.Morrow et al)  ارزیابی و تشخیص اختالالت خفیف شناختی ١٣
2009) 

524 

  پیترزبورگ

١۴ 
براي تفسیر سوابق خویشاوندي در  DSSاستفاده از 

 (Emery et al., 2000)  تشخیص سرطان پستان و تخمدان
18 

  آکسفورد

١۶ 
هاي قلب و عروق  با استفاده از تشخیص بیماري

  پرسپترون بهبود یافته
(Sunila, Panday, & 

Godara, 2012) 

  کلیولند،
  سوئیس،
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شماره 
تعداد نمونه    نویسندگان  هدف مقاله  مقاله

  و مکان

١٧ 
از تشخیص بیماري قلب و عروق مادرزادي با استفاده 

  هاي عصبیشبکه
(Vanisree & 

Singaraju, 2011) 
  هند

  تشخیص بیماري ماالریا و تب دانگ ١٨
(Sharma, Singh, 

Bandil,& Mishra, 
2013) 

69  
  هند

  تشخیص اختالالت اسکیزوفرنی ١٩
(Razzouk, Mari, 

Shirakawa, Wainer , 
& Sigulem, 2006) 

38 

  برزیل
 & Suchithra)  تشخیص بیماري قلبی ٢٠

Maheswari, 2014) 
  هند

٢١ 
تشخیص و بهبود در مراقبت از بیماران مبتال به بیماري 

  عروق کرونر
(Craig D Frances, 

2001)  
66 

  کالیفرنیا

٢٢ 
هاي مزمن انسداد ریه در تشخیص آسم و بیماري
  هاي اولیهمراقبت

(Fathima, Peiris, 
Naik-Panvelkar, 
Saini,& Armour, 

2014) 

- 

 ,.Roshanov et al)  هاي مزمنتشخیص و مدیریت بیماري ٢٣
2011) 

  کانادا

٢۴ 
تشخیص و درمان کودکان مبتال به تب بدون عالئم 

  ظاهري
(Roukema, 

Steyerberg, Van Der 
Lei, & Moll, 2008) 

1774 

  رتردام

 & Bhande)  تشخیص بیماري پارکینسون ٢۵
RanjanaRaut, 2014) 

197 

  هند

  پیشرفته تشخیص سرطان ٢۶
(Dubenske, Chih, 

Dinauer, Gustafson, 
& Cleary, 2008) 

197  

 ,.W.steele et al)  تشخیص و غربالگري عفونت سل نهان  ٢٧
2005) 

8463 
 

  انگلستان (Eccles et al., 2005)  تشخیص و درمان آسم و آنژین در بزرگساالن  ٢٨

  مدیریت و تشخیص کم خونی کلیوي  ٢٩
(Will, Richardson, 
Tolman, & Bartlett, 

2007) 
 استرالیا

  تشخیص و غربالگري پوکی استخوان  ٣٠
(DeJesus, 

Angstman, Kesman, 
Stroebel, & Bernard, 

2012) 

140000  
  هلند

  
هاي زیر اشاره نمود: توان به سیستمگیري جهت پیشگیري میهاي پشتیبان تصمیمسیستمدر حوزه 

توسط پاترنو ارائه شده  پیشگیري از ترومبوز عمیق وریدي و آمبولی ریوي با هدفهشدار خودکار  سیستم
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، دوریکس (ارائه شده  ریوى خون لخته از پیشگیرى ی با هدفسیستم ،2005در سال  12و همکاران
 ارائه شده پیشگیري از ترومبوآمبولیسم وریدي ی با هدفسیستم )،2000، 13لپیج و  نیزارد، ریوورد، مونیر

افزایش غربالگري  با هدفبالینی  گیريسیستم پشتیبانی تصمیم )،14،2005استیل اي دبلیو و همکاران (
ها افزایش گونه سیستمهدف این )،15،2012(دجیزز، انگستمن،کسمن،استروئبل وبرنارد پوکی استخوان

هاست. برخی از این بیماريها و جلوگیري از شدت گرفتن درصد غربالگري و تشخیص به موقع بیماري
  هاي چند منظوره دارند.هدف هاسیستم

مقاله مرتبط بررسی شدند که در  23گیري جهت تجویز هاي پشتیبان تصمیمسیستمدر حوزه 
  اند.شده بیانبه اختصار ها اهداف آن  2شماره جدول 

  تجویزارائه شده در حوزه  هايسیستماهداف . 2جدول

شماره 
   نویسندگان  مقالههدف   مقاله

 ,Berner, Houston, & Ray)  بهبود ایمنی تجویز دارو  ٣١
2006) 

٣٢  DSS بالینی جهت مدیریت درمان با انسولین فشرده  (Campion, Waitman, & 
May, 2010)  

٣٣  DSS بالینی جهت نظارت بر دارو درمانی و مقدار دوزها  (Nieuwlaat, Connolly, & 
Mackay, 2011) 

٣۴   DSS بالینی جهت تجویز و مدیریت دوز داروها  (Hemens, Holbrook, & 
Tonkin, 2011) 

٣۵  
بررسی تاثیر عدم تطابق رونویسی قند خون در درمان با انسولین با 

 DSSکمک 
(Campion & May 
Waitman, 2010) 

  براي دوز وارفارین DSSارزیابی کیفیت با کمک   ٣۶
(Oppenkowski, Murray, 
Sandhar, & Fitzmaurice, 

2003) 

 & ,Feldstein, Simon)  هشدار کامپیوتري براي تجویز ایمن دارو  ٣٧
Schneider,2004)  

  (Andersen,2002)  مطالعه کیفی مشکالت پزشکان و پرستاران-ثبت دارو  ٣٨

 & ,Gandhi, Weingart)  خطاهاي تجویز سرپایی و مقایسه تاثیر تجویز کامپیوتريکاهش   ٣٩
Seger, 2005) 

                                                             
12 (Paterno  et al. ,2005) 
13 (Durieux, Nizard, Ravaud, Mounier, & Lepage, 2000) 
14 (Steele A W  et al. , 2005) 
15 (DeJesus, Angstman, Kesman, Stroebel, &Bernard, 2012) 
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شماره 
   نویسندگان  مقالههدف   مقاله

۴٠  
بررسی مداخله انفورماتیک افزایش اتاتین براي پیشگیري از 

  بیماري قلبی
(Lester, Grant, & Barnett, 

2006) 

-DSS (Fortuna, Zhang, & Rossکاهش تجویز داروهاي بسیار گران با استفاده از   ۴١
Degnan, 2009) 

۴٢  
در کاهش استفاده از داروهاي  DSSبررسی تاثیر استفاده از 

  ضدمیکروبی
(McGregor, Weekes, & 

Forrest, 2006) 

۴٣  
بهبود ایمنی تجویز دارو در دوران بارداري(هشدار در مورد تجویز 

 (Raebel & Carroll, 2007)  خطرافرین)

۴۴  
در تجویز داروها در مراقبت  DSSبررسی اثربخشی استفاده از 

  اولیه
(Tambly, Huang, Taylor, & 

Kawasumi, 2008) 

 ,S. Field, Rochon, & Lee)  مدیریت دوز دارو در بیماران مبتال به نارسایی  ۴۵
2008) 

 ,S. Field, Rochon)  مدیریت دوز دارو براي بیماران مبتال به نارسایی کلیه  ۴۶
Lee,2009) 

 & ,Moxey, Robertson)  کمک به تجویز دارو  ۴٧
Newby, 2010) 

 & ,Trafton, Martins)  درمان با مواد مخدر براي درمان دردهاي مزمن مدیریت  ۴٨
Michel, 2010) 

 & ,Fitzmaurice, Hobbs)  مدیریت داروي ضد انعقاد خوراکی  ۴٩
Murray, 2000) 

 (Seidling & Schmitt, 2015)  کاهش تجویز دوز بیش از حد  ۵٠

 ,Bertsche, Pfaff, &Schiller)  پیشگیري از عوارض جانبی مواد مخدر  ۵١
2010) 

۵٢  
تعیین کیفیت دوزهاي داروهاي ضد میکروبی براي بیماران مبتال به 

  نارسایی کلیه
(Helmons, Grouls, & Roos, 

2010) 

 & ,McMullin, Lonergan)  هاي اولیهها در مراقبتکاهش هزینه نسخه  ۵٣
Rynearson, 2004) 

  

تجویز اشتباه و نامتناسب با بیماري یا تجویز دوز نامناسب دارو داراي عوارض خطرناك و گاه  
ها از لحاظ کنترل جبران ناپذیري است. از طرفی به دلیل کمیاب بودن و یا نایاب بودن، تجویز برخی دارو

  ها از اهمیت بسیاري برخوردار است. هزینه هم براي بیمار و هم براي مدیران بیمارستان

هـا و  ریـزي مسـائل مـدیریتی بیمارسـتان    گیـري جهـت برنامـه   هاي پشتیبان تصمیمسیستمدر حوزه 
هاي بیمارستان و مـدیریت تجهیـزات   ها که بیشتر مربوط به مدیریت فرآیند درمان و مدیریت تختکلینیک

مـدیریت تجـویز    جهـت  پشتیبان تصمیم گیـري  ل سیستمهاي زیر ارائه شده اند. بطور مثاپزشکی است سیستم
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 کاهش خطـر ابـتال بـه سـکته قلبـی      با هدفداروي وارفارین براي بیماران مسن مبتال به فیبریالسیون دهلیزي 
بیمار ارزیـابی آن صـورت    29توسعه داده شد و بر روي  )2003 ،16و ساندهار ،موري ، وپنکوسکیا(توسط 

هـاي  داروهاي ضد التهاب غیـر اسـتروئیدي توسـط رزیـدنت    مناسب تجویز  دیگري با هدفگرفت. سیستم 
سیستم پشتیبان تصمیم گیـري جهـت    18لیرا .توسعه داده شد ) 172006،و ري ،هوستون ،برنر(توسط  داخلی

و افزایش کیفیت خدمات درمانی دهی موقعیت تسهیل  ا هدفدهی بیماران تحت تهویه مکانیکی ب موقعیت
  پیشنهاد شد.2007که در سال 

سیسـتم دیگـري بـه منظـور ثبـت دسـتورات        )192008،و هـاچینگز  ،کالین، ریوز، هنـدي، فلـوپ  (
پزشکی یکپارچه شده با سیستم ارتباطی و آرشیو الکترونیک تصـاویر پزشـکی بـه منظـور ارائـه پیشـنهادات       

هدف افزایش کیفیت خدمات درمـانی   باو  درمانی و درخواست خودکار آزمایش، پاتولوژي و رادیولوژي
 .توسعه داده شدو کاهش زمان مراقبت و تسهیل فرآیند مراقبت از بیماران توسط پرستاران 

هاي بیمارستان گیري با هدف مدیریت فرآیندهاي پشتیبان تصمیمبرخی دیگر از این سیستم
 هدفبا را هاي بیمارستانی تختسیستم مدیریت  )2013 ،20و اسپرکلسن ،،گسلراشمیت( .اندتوسعه یافته

. اندکه در کشور آلمان توسعه داده پیش بینی طول مدت اقامت بیماران و منابع به اشتراك گذاشته شده
با استفاده از  ) 21،2007اشمیت و همکاران(توسط  نمونه دیگر سیستم مدیریت ابتکاري تخت بیمارستان

هاي براي مدیریت تخت )2015 ،22و همکاران بورا(توسط بود. سیستم دیگري  SPATIAlتکنولوژي 
  .توسعه داده شد MAPIUبا استفاده از مدل بیمارستان 

مدیریت زنجیره تأمین پالکت  با هدف )2010 ،23قند فروش و همکاران(توسط سیستم دیگري  
ها توسعه داده شد. ها از مراکز تولید به مرکز خون بیمارستانسازي تحویل پالکتبهینهو در بیمارستان 

توسعه داده  )2015 ،24دیوس و همکاران(توسط  ریزي اتاق عمل جراحیبرنامه هدفسیستم دیگري با 
با سیستم دیگري  هاي بزرگ کشور اسپانیا با موفقیت به اجرا درآمده است.شده و در یکی از بیمارستان

بیمار تست شده  1700بر روي  )2010 ،25و استیون ،،پیینفورتنی (توسط مراقبت از بیماران افسرده هدف

                                                             
16 (Oppenkowski, Murry, & Sandhar, 2003) 
17 (Berner , Houston, & Ray, 2006) 
18 (Lyra, 2007) 
19 (Collin, Reeves, Hendy, Fulop,  &  Hutchings, 2008) 
20 (Schmidt, Geisler, & Spreckelsen, 2013) 
21 (Schmidt et al., 2007) 
22 (Baru, 2015) 
23 (Ghandforoush  et al., 2010) 
24 (Manuel Dios  et al., 2015) 
25 (Fortney, Pyne, & Steven, 2010) 
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هاي حاد و مدیریت بیماري ا هدفگیري بالینی بسیستم دیگري طراحی سیستم پشتیبان تصمیم است.
سیستم دیگري  انجام شد.) 2011 ،26راماکریشنا و ،، لویدساهوتا(تاثیرش بر روند مراقبت است که توسط 

هاي بیمارستان توسعه داده شده بهبود مدیریت تخت با هدف )2007 ،27 اي.جی نیکولز و همکاران(توسط 
  است.

یندهاي بیمارستانی آها بیشتر برنامه ریزي و مدیریت مسائل و فرهدف این گونه سیستم درمجموع
مدیریت نیروي  هاي جراحی و تجهیزات،ها و اتاقاست به ویژه برنامه ریزي منابع بیمارستان از جمله تخت

ها و پرستاران و مدیریت داروها و لجستیک داروها و مدیریت بانک و تکنسینانسانی از جمله پزشکان 
  خون بیمارستان ذکر شده است.

گیري در حوزه سالمت با هدف کمک به تسهیل فرآیندهاي هاي پشتیبان تصمیمبرخی از سیستم
راي پیشگیري از زخم گیري پرستاري باند، بطور مثال سیستم پشتیبان تصمیمدرمان از دید پرستاران پرداخته

بهبود با هدف جلوگیري و  )2013 ،٢٨و همکاران نبیکم(هاي پرستاري در منزل که توسط بستر در مراقبت
 سیستم دیگري با هدف کاهش تاخیر در ارائه خدمات به مادران و توسعه داده شد.زخم بستر بیماران 

، باسمن، رود(توسعه داده شد.  )2014 ،٢٩حسینی و همکاران (که توسط ر مناطق محروم است نوزادان د
کنترل قند خون بیماران توسط پرستاران این  به منظورسیستمی  )2005 ،٣٠و زندترا ،وندر اسپوئل، تیلور

که هدف آن افزایش دقت پرستاران در تنظیم دوز انسولین، پیروي دقیق از پروتکل  طراحی کردندبخش 
   .هاي ویژه عنوان شده استدرمانی و افزایش اعتماد بیماران و پیروي بیشتر آنان از پرستاران بخش مراقبت

گیري در حوزه سالمت زیاد مورد توجه واقع نشده است و هاي پشتیبان تصمیمدر ایران سیستم
-یکی از این مقاالت، مقاله اند.ها پرداختهها در بیمارستانبیشتر مقاالت به بررسی تاثیر استفاده از این سیستم

پرستاري است که یار بالینی در هاي تصمیمبررسی جایگاه نقش حمایتی و آموزشی سیستم هدفاي با 
نقش  هدف بررسیبا دیگر مقاله  .به انجام رسیده است )2015، و هاشمی ،ابومسعودي، ورزش نژاد(توسط 
گیري بالینی در پیشگیري از خطاهاي پزشکی از نظر کادر درمانی شاغل در هاي پشتیبان تصمیمسیستم

و  ،، صرافی نژاد، کوتی، مهدي پورآریایی( .بیمارستان هاي آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان است
  .)1391 ،بیگی

                                                             
26 (Sahota, Lloyd, &Ramakrishna, 2011) 
27 (A.G.Nicholls  et al., 2007) 
28 (Beeckman  et al.,2013) 
29 (Hussani  et al., 2014) 
30 (Rood, Bosman, van der Spoel, Taylor,  &  Zandstra, 2005) 
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شیمیایی است که توسط  مصدومین ریوي آسیب تشخیصهدف با  یار دیگريتصمیم سیستم
 بر دیگري در حوزه تشخیص بیماري مبتنی سیستم ارائه شده است. )1393،صمدسلطانی و همکاران(

قادر زاده و (پروستات توسط  خوشخیم بزرگی از اولیه سرطان کشف هدف اب مصنوعی عصبی يشبکه
  ارائه شده است. )1391 ،همکاران 

درمان پوسیدگی دندان کودکان توسط  هدفسیستم طراحی شده دیگري در حوزه درمان با 
هاي دندان پزشکی ارائه شده است که استفاده از چنین سیستمی در دانشکده )1393،خرمیان و همکاران(

  .توصیه شده استو کمک به دندانپزشکان کم تجربه  جهت آموزش نرم افزار

  بنديو جمع بحث -4

- سپس به تعریف و طبقهشد و  ارائهگیري سیستم پشتیبان نصمیم ی ازابتدا تعریف ،مطالعهدر این 

مرتبط  مقاله 74گیري در حوزه سالمت پرداخته شد. تعداد هاي پشتیبان تصمیمهاي سیستمردببندي کار
ها و به چهار حوزه تشخیص، پیشگیري، تجویز و مدیریت مسائل بیمارستان ومورد بررسی قرار گرفتند 

  .ریزي تقسیم شدندبرنامه

هدفشان کمک به پزشک در تشخیص درست و به هنگام بیماري بود که در  هابرخی از سیستم
ها تنها به تشخیص بیماري اکتفا کرده بودند و برخی به حوزه تشخیصی جاي گرفتند برخی از این سیستم

هاي بررسی شده چند هدف را دنبال سیستم نحوه درمان و تجویز نیز اشاره کرده بود. در حوزه تجویز دارو
هاي اضافی، کاهش تجویزمدیریت دوز داروهاي خاص،ها، مدیریت هزینه نسخه :کردند از جملهمی

ها. در حوزه مدیریت و ها و کاهش خطرات تداخالت دارویی و عوارض دارومدیریت کیفیت تجویز
ریزي موثر تجهیزات و منابع بیمارستان از برنامهو گیري ها تسهیل تصمیمریزي هدف اکثر سیستمبرنامه

جویی ، افزایش کیفیت خدمات درمانی و کاهش زمان مراقبت، صرفهجراحی هاياتاقریزي برنامهجمله 
   ... عنوان شده است.منابع بیمارستان و پذیرش به موقع بیماران و  ها، استفاده بهینه از تجهیزات ودر هزینه

 این از هاى حاصلیافته شده و انجام مرورى مطالعات از حاصل نتایج به توجه با مجموع در
 در حوزه سالمت به گیرىتصمیم پشتیبانى هاىسیستم که گیرى کردنتیجه اینگونه توانمى مطالعه

 در یکپارچگی با ایجاد توانندها میتجویز و مدیریت مسائل بیمارستان تشخیص و خصوص در حوزه
بپردازند  بیمار خاص هر درمانی و تشخیصی پیشنهادهاى به ارائه اطالعات، این ارزیابی و بیمار اطالعات

  .هاي احتمالی در فرآیند تشخیص و درمان و تجویز بکاهندو از خطاهاي پزشکی و سهل انگاري
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  .167- 161:)3(16شیمیایی. مجله طب نظامی، مصدومین ریوي آسیب
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مدیریت اطالعات پروستات.  خوشخیم بزرگی از سرطاناولی کشف منظور به مصنوعی عصبی ي شبکه ه 
  .464- 457):4(9،سالمت

- هاي پشتیبان تصمیم). نقش سیستم1390، کوتی جمیله و همکاران.(آریایی منیژه، صرافی نژاد افشین .73

گیري بالینی در پیشگیري از خطاهاي پزشکی از نظر کادر درمانی شاغل در بیمارستان هاي آموزشی 
  .723-712): 5(9،مدیریت اطالعات سالمتدانشگاه علوم پزشکی کرمان. 

 دندان پوسیدگی درمان جهت گیرنده تصمیم سیستم یک ). طراحی1393خرمیان سمیه، زینلی بهناز.( .74

  .44- 37: 1 پزشکی، آموزش در توسعه راهبردهاي مجله .کودکان در
 



    
 

 یشجهت افزا یسازمان یتعال یتاطالعات در تقو ينقش فناور
  از منابع يبهرور

  2مهناز نیکبخت، 1سید رئوف خیامی، 1حامد حدادپژوه

  چکیده 
بیش از پیش مورد ، سرمایه هاي مهم سازمانیبه عنوان ، و مدل هاي تعالی سازمانی اطالعات امروزه فناوري

در سازمان ها بر  یفیتک یریتاطالعات و مد يفناور یرتأث یگرد ياز سو، توجه پژوهشگران قرار گرفته اند
   .یستن یدهپوش یکس

 یلاروپا به دل یفیتک یریتمد یادبن يالگو يبر مبنا یسازمان یمدل تعال، یسازمان یتعال يمدل ها یندر ب 
 یکداشتن  يبرا یمدل در سطح جهان ینا یتمحبوب، یرانآن بر مشکالت سازمان ها در ا یارهايمعتمرکز 

در کشور انتخاب شد  یمدل تعال انبه عنو، مشابه يآن در کشورها یتموفق یزو ن یالملل ینزبان مشترك ب
  . یمشناس یم "یسازمان یو تعال يبهره ور یمل یزهجا"که امروزه آنرا تحت عنوان 

را به طور  یسازمان یو تعال یاطالعات يها یستمس، اطالعات يفناور یمشده ابتدا مفاه یمقاله سع یندر ا 
آن بر عملکرد سازمان ها را مورد  یرتأث یتو در نها یکدیگرکرده و روابط متقابل آن ها با  یحجداگانه تشر

بوسیله بهره گیري از فناوري   همچنین چندین راهکار جهت بهبود تعالی سازمانی   .یمقرار ده یبررس
  ارائه دادیم. اروپا یفیتک یریتمد یادبن مدل معیار چهارم  اطالعات در راستاي

  
 يمنابع فناور، یاطالعات يها یستمس، EFQM، یسازمان یتعال، اطالعات يفناور: واژگان کلیدي

 اطالعات

                                                   
  hp@sutech.ac.ir ،khayami@sutech.ac.ir، یرازش یدانشگاه صنعت 1
  mahnaz.nikbakht@gmail.com، دانشگاه شیراز 2



    
 

   مقدمه  - 1
 یتعال يهااست و مدل يو برتر يبلند، یدنگرد یهبلند پا يدر لغت به معنا »یتعال«

 یافته تکامل واقع در و هادر سازمان یریتیمد یننو يها اعمال روش يبرا يبه عنوان ابزار یسازمان
 ريبلندت يها گام توانندمی هامدل یناز ا گیريباشند و واحدها با بهرهیم یرفراگ یفیتک یریتمد

جمله مفاهیمی بوده است که همواره تعالی سازمانی از  بردارند. یتو موفق یتعال یررا در مس
 ابعاد تمامی در سازمان یک سطح ارتقاي و رشد و بوده آن دنبال به سازمانی و کاري هايسیستم

ت یفیک یتاست که متوجه نقش و اهم ییکشورها اولین زمره از ژاپن. دهد می نشان را آن مختلف
 یریتعلم مد یشمندانبرداشت. اند يو موثر یعلم هايقدم ینهزم ینها بود و در اسازمان یدر تعال

جهت بهبود  هاییراه حل یافتن یهمواره در پ، یشروموفق و پ هاي بر تجارب سازمان یهبا تک
 خلق به منجر، ها و مطالعات آن یقتحق نتیجه که اندبوده یو حرکت به سمت تعال یتوضع

 یناز ا داماند که هر ک شدهو...  BSC  ،ISO ،SIXSIGMA ،PM ،CRMهمچون ابزارهایی
 يماد یرو غ يمنافع ماد تواند یم، در زمان و مکان مناسب یحصح یريابزارها در صورت بکارگ

 یرانمد همیشگی انتظار و خواست به توجه با اما. باشد داشته بهمراه هاسازمان يرا برا یشماريب
 یجهحاصله (نت رنتایجب یکه متک ییابزارها ینها به چن) و نوع نگاه آنیرانیا هاي در سازمان یژه(بو

در حد انتظار نبوده است. اما به ، فنون ینا یريحاصل از بکارگ یمعموالً خروج، باشد ی) ميمدار
متولد  یالديم 1950از دهه  یسازمان یتعال يمدلها، متنوع یریتیمد يهایکتکن یدایشموازات پ

اند چارچوب  ا توانستهیموفق دن هاي ز شرکتا يبردار با الگو یسازمان یتعال هاي شدند. مدل
 نوع، ها مدل ینبارز ا یژگی. ویندنما یهارا یرقابت محیط در ها سازمان یریتمد يرا برا یمناسب

و مداقه  یابیارز تا ضمن  دهد یامکان را م ینا یریت) است که به مدنگري کل( سازمان به نگرش
ها  مدل، یگرد ي. از سویدنما یسهمشابه مقا هاي سازمان یربتواند آن را با سا، سازمان تحت امر خود

سازمان فراهم  يمختلف را برا هاي یکشده اند که امکان استفاده از تکن یطراح يمعموالً بگونه ا
  دهد.مرجع بین الملی را نمایش میسه مدل  ینا ینب يا یسهمقا یرز  1 جدول .سازند یم

 (Todorut, 2012)معرفی و مقایسه سه مدل تعالی معروف جهانی  :1جدول 

  اطالعات مدلسال   موقعیت  عنوان مدل  ردیف



    
 

  تأسیس

 1951  ژاپن  3مدل دمینگ  1
 مدل شامل یک چرخه با عنوان

PDCA4 

  زیر معیار 19معیار و  7مدل شامل   1987  آمریکا 5مدل مالکوم بالدریج  2

3  
تعالی سازمانی بر مبناي مدل 

الگوي بنیاد مدیریت 
  6کیفیت اروپا

 زیرمعیار 32معیار و  9مدل شامل  1992  اروپا

  ینگمدل دم  - 1-1
در سطح جهان است که با توجه به  وري و بهره کیفیت یزجوا ترینیمیاز قد یزهجا ینا

صادرات کشور ژاپن  یتبه منظور بهبود وضع ياقتصاد یننو یطو شرا یریتمد یدجد هاييتئور
 یفیتکنترل ک یادر سطح شرکت  یرفراگت یفیکنترل ک یجترو، محصوالت یفیتبهبود ک یقاز طر

در  یآگاه يارتقاو ، یفیتدر امر ک آمیز یتموفق يشناخت راهبردها، یعصنا ینجامع در ب
  شکل گرفت. یفیتک یریتمد هاي و روش یتخصوص اهم

 هايبازنگر ینقرار گرفته و ا يخود بارها مورد بازنگر یاتدر طول ح ینگدم یفیتک جایزه
مطرح شد و شامل چهار مرحله  ینگتوسط دکتر دم PDCA ینگچرخه دم  همچنان ادامه دارد.

 این چرخه را نمایش می دهد. 1شکل  .یباشددام مو اق یکنترل و بررس، اجرا، یزيبرنامه ر

                                                   
3 Deming 
4 PDCA: Plan ،Do ،Check ،Action 
5 Malcolm Baldrige 
6 EFQM: The European Foundation for Quality Management 

 



    
 

 
  (Zargar, Faghani, & Mahmudi, 2011) ینگچرخه دم 1شکل 

  یجمدل مالکوم بالدر  - 1-2
و مؤسسات  یمؤسسات آموزش، يرسه گروه مؤسسات تجا يمدل به طور عمده برا ینا 

 یزن یدولت هاي مورد قبول سازمان یکامدل در آمر ینشده است. البته ا یطراح یو درمان یبهداشت
موفق  يبه شرکت ها یجمالکوم بالدر یفیتک یمل یزهتحت عنوان جا یزيقرار گرفته و ساالنه جوا

 .شودیاعطاء م

  اروپا یفیتک یریتمد یادبن يالگو يبر مبنا یسازمان یمدل تعال  - 1-3
را  پس آن یناروپا که از ا یفیتک یریتمد یادبن يالگو يبر مبنا یسازمان یمدل تعال 
EFQM يها شباهت یلدل ینو به هماست گشته  یجادا یجاز مدل بالدر یريگ با الهام، نامیم یم 

و  یانمشتر یازهاين ییرو تغ ییاروپا يها سازمان یطیمح یطبا آن دارد. اما با توجه به شرا یاديز
  .داده شده است یارهامع یازدر نحوه استقرار و امت ییراتیتغ، سازمان نفعان ذي یرسا

 8مدل شامل  ینرفته است. ا يتجار یداشته و فراتر از تعال یدتاک یسازمان یبر تعال،  EFQMمدل 
  بطور  یمدل تعال .است ) ترجمه شدهیجنتا یارمع 4توانمندساز و  یارمع 5( یارمع 9ارزش بوده که به 



    
 

 
 (Todorut, 2012)مدل تعالی مالکوم بالدریج  2شکل 

اثبات شده را  يو عملکردها یریتیمد يتفکر ها ینزآمد شده است تا بهترو رو يمنظم بازنگر
  .نشان می دهد 2013الی  2003روند تکاملی این مدل در سال هاي  3شکل  منعکس سازد

s

 
  (Sage & Rouse, 2009) 2013و2010،  2003ورژن  EFQM یمدل تعال یادینبن هاي ارزش یسهمقا 3شکل 

  »آورده شده است یزآنها ن ینالت، کلمات یمعن یتجدول با توجه به حساس ینا در«



    
 

سنجش ، الگوها ینانجام نگرفته است که با استفاده از ا یتا کنون پژوهش یراناما ظاهراً در ا
امر را  ینا یلاز دال یکیبتوان  یدقرار داده باشد. شا یعملکرد خدمات سازمان ها را مورد بررس

 ي ینههمان طور که در پش، در کشورمان دانست . در مقابل یفیتک یریتنوظهور بودن مباحث مد
الگوها در جهان و  یناز آغاز مطرح شدن ا، از دو دهه یشب، مالحظه شد پژوهش در خارج کشور

 و (Sinclair & Zairi, 1995)گذرد.  یاستفاده از آن ها جهت سنجش عملکرد سازمان ها م
(Jaeger, Matyas, & Sihn, 2014) باشد. یمطلب م ینا یدؤم 

 یواحد قم با استفاده از مدل تعال یعملکرد دانشگاه آزاد اسالم یابیبه ارزخواجه و سلمانی 
 درپژوهشی به یزنگوتگ و دیویس  .(Khajeh & Salami, 2013)پرداختند EFQMیسازمان

  .(Goetsch & Davis, 2014)انگلستان پرداخته است يدر دانشگاه ها EFQMمدل  يساز یادهپ

و  EFQMساده شده بر اساس مدل  یکردرو یک (Metuge, 2014)دیگر که توسط یپژوهش در
  توسعه دادند. یعموم یریتدر مد TQMاصول  ياجرا يبرا یگماشش س

و مدل  TOGAF) با ترکیب چارچوب معماري سازمانی فناوري اطالعات 1394، (درجه و راستی 
EFQM  با که هایی پیاده سازي تعالی سازمانی در دانشگاهجهت اقدام به ارائه مدلی جدید

 يکارآمدتر فناور ياجراکرده اند. در مدل ارائه شده ، کنندفعالیت می رویکرد آموزش مجازي
 يآماده ساز، یآت هاي يگذاریهسرما يبرا یسککاهش ر، یهسرما یعتربازگشت سر، اطالعات

   نظر قرار گرفته است. به عنوان معیار پیاده سازي مدل پیشنهادي مد تر منابع ساده تر و ارزان، تر یعسر

 یراکرد ز یمخواه یبررس EFQM یاطالعات را در مدل تعال يفناور یرمقاله تأث یندر ا
آن است که با توجه به سطوح مختلف  يباال یارکاربرد بس یتو قابل یريپذ مدل انعطاف ینا یتمز

، در ساختار و ابزارها ییراتیها با تغ حاکم بر سازمان یطها و شرا فرهنگ ینو همچن یبلوغ سازمان
با سطح  ییاروپا یرو غ ییاروپا يها از شرکت یاريهمانگونه که بس، استفاده و کاربرد است قابل

  .جویند یاوت از آن بهره ممتف یاربس یسازمان یطو فرهنگ و شرا یبلوغ سازمان



    
 

  یسازمان یاطالعات و تعال يفناور  - 2
گذاشته  یرتأث یرانیا يها   سازمان یشتربر ب یسازمان یتعال يها   اطالعات و مدل يفناور 

 یاطالعات را در تعال يفناور یرکالن و خرد تأث یدگاهدو د یانبا ب یمما قصد دارمقاله  ینا در است.
 یتموفق یديو با در نظر گرفتن عوامل کل ییمنما یبررس EFQM یسازمان بر اساس مدل تعال یک
به  تیاطالعا هايیستماطالعات و س يبا استفاده از فناور یديعوامل کل ینو بهبود ا یسازمان یتعال

 .یمبزن ییدسازمان مهر تأ یاطالعات بر تعال يفناور یاثربخش

  EFQM يدر مدل سرآمد یارهامع  - 2-1
به بخش  یارپنج مع، شود یمشاهده م EFQM یمدل تعال 4در شکل گونه که  همان

 یکه خواستار تعال یهر سازمان اختصاص دارد.  یجبه بخش نتا یارسازمان و چهار مع يتوانمندسازها
خود اصالح و  هاي يتوانمند یمتوال يدر دوره ها، شده یريگ  اندازه یجبر اساس نتا یداست با

درست  يو اجرا یقدق یفشده و در صورت تعر یريگ  هر ساله اندازه  چرخه نیکند. ا یتتقو
   هد شد.خوا هاسازمان يمثبت برا یباعث ثبت روند حرکت، بهبود يها پروژه

  
  EFQM (Asemi, 2008)مدل تعالی سازمانی  4شکل 



    
 

و  دهند یم یلتوانمندسازها را تشکگروه ، گانه نه یارهاياز مع یارمع 5) توانمندسازها: الف
هستند که  یو عوامل باشند یم ها یتانجام آن فعال یسازمان و چگونگ هاي یتنوع فعال کننده یانب

   .نمایند یتوانمند م، یعال یجبه نتا یدنرس يسازمان را برا

از  یسهم، دارند يکه در سرآمد یتیبر اساس اهم یرمعیارهاو ز یارهااز مع یکهر EFQMمدل  در
  ).یجنتا يبرا یازامت 500توانمندسازها و يبرا یازامت 500( اند را به خود اختصاص داده یازامت 1000

  EFQMمدل تعالی آن در معیارهاي معیار چهارم و زیر تشریح زیر  - 2-2
  

 زیرمعیار ها  معیار

  مشارکت ها و منابع :-4

گردد که چگونه در اینجا مشخص می
مدیریت سازمان فرایندها را طراحی و 

دهد تا از خط مشی نموده و بهبود می
و استراتژي سازمان و اجراي موثر 

  .فرایندهاي سازمان حمایت گردد

  گردند.شاراکتهاي برون سازمانی مدیریت می  الف) -4
  گردند.مدیریت می منابع مالی   ب) -4
  گردند.تجهیزات و مواد مدیریت می، ساختمانها   ج) -4
  گردد.فناوري (تکنولوژي) مدیریت می   د) -4
  گردد.اطالعات و دانش مدیریت می   هـ) -4

  اطالعات يدر حوزه فناور يگذار یهسرما یهوجت  - 3
اطالعات  يدر حوزه فناور گذاري یهسرما، یریتمد یاز معظالت اصل یکی

)Berghout et al., 2011( عملکردها، ها و کنترل برنامه یابیعدم ارز یگرد ي. از سوباشد یم ،
 یتبر موفق )Tambe & Hitt, 2012( ها گذاري یهسرما ینا وري بهره یشو اثبات افزا یجنتا

  دشوار است. ، در سازمان یمدل تعال

 یم یزيموضوع چالش برانگ، ارزش یجادا ياطالعات برا يفناور هاي يگذار یهدرك سهم سرما 
 ینیب یشپ ییراتتغ یلدر حال توسعه مانند کشور ما به دل يچالش در کشورها ین. رخ دادن اباشد

را صرفاً در  ها يگذار یهسرما ینبوده و ا يو اقتصاد یاسیس، یاجتماع يها یرساختنشده در ز



    
 

ها سازمان يبرا اطالعات يفناور يبر رو گذاري یهسرما یه. توجدانند یمؤثر م یاتیعمل يها عالیتف
  است. یتحائز اهم یاربس

  یاطالعات يهایستمس یاثربخش یهتوج  - 3-1
به نظر ، مدیران يگیر با توجه به اهمیت روزافزون اطالعات و نقش آن در تصمیم 

بیش از گذشته اهمیت پیدا خواهد کرد  "کارا و اثربخش"اطالعات  يکه استفاده از فناور رسد یم
 سیستم يکارگیر بدون به یو شاید بتوان به جرأت گفت که در آینده نزدیک هیچ سازمان

نخواهد ، سازد یسازمان مهیا م يرا برا "کارا و اثربخش"استراتژیک  عاتکه اطال، اطالعاتی
، رو در رو شود یا به حیات خود ادامه دهد. تجربه نشان داده است یتوانست با محیط متغیر و رقابت

اطالعات در کسب  يها که گسترش سیستم شود یموجب م، که توجه نکردن درست به موارد فوق
تا  شود یایجاد کند و در نتیجه باعث م یمشکالت قدیم يجدید را به جا یو کار عموماً مشکالت

 يور بهره، اطالعات يها در سیستم يگذار فواید مورد انتظار حاصل نشود و به رغم افزایش سرمایه
پارادوکس  چون یهای گذشته موجب مطرح شدن موضوع يها ارتقا نیابد؛ همین امر در سال

  .)1392، (بیگ زاده و همکارانشده است يور بهره

سازمان  یک يامروزه برا یاطالعات يهایستماز س گیرياطالعات و بهره ياز فناور استفاده
دشوارو  یاربس یزن یعلم يها در سازمان بر اساس روش هاآن یاست و اثبات اثربخش یرناپذ اجتناب

آورده شده  یردر ز یاطالعات هايیستمس یعدم اثربخش یلدال ینمهمتر یطور کل به .است بر زمان
  است:

 مورد استفاده قرار نگرفته است. یحیبه نحو صح یاطالعات یستمس  
 در  یانسان يخطا یاو  یستمضعف س یلکاربران به دل یازمطابق با ن یاطالعات درست

قرار  یطالعاتا یستمکار س یاندر جر یازاطالعات مورد ن یاو  شود ینم یدسازمان تول
  .گیرند ینم

 .استفاده از اطالعات به عنوان اهرم فشار در سازمان  
 افراد به اطالعات. یسطوح دسترس یفعدم تعر 



    
 

  راه حل پیشنهادي  - 4
 امروزه که است اينقطه همان دقیقاً هااطالعات و دانش در سازمان ينحوه توجه به فناور

 یسازمان یاطالعات و مدل تعال يارتباط فناور یقتحق این در. سازدمی جدا یکدیگر از را هاسازمان
EFQM در  یاطالعات يفناور يگذار یهسرما یهمد نظر قرار داده شده است و توج یدگاهدر دو د

اطالعات در سازمان خواهد داشت را  يرا که فناور یرا شفاف نموده و اثرات یسازمان یتعال جهت
  کرد: یمخواه یانب

  EFQM یاطالعات به صورت کالن در بطن مدل تعال يتوجه به فناور  - 4-1
، یزاتتجه، قائل شد. منابع ارزشمند شامل ابزار یزسازمان تما هاي ییمنابع و توانا ینب یدبا

است و آن نحوه  یگرد ياسازمان مقوله یی. اما تواناباشدیمهارت افراد و ... م، دانش، یمنابع مال
 مزیت یکآن سازمان  يکه برا باشد یز منابع سازمان ممناسب ا يبردار استفاده و بهره یحصح
ها تسلط بر منابع هر سازمان  سازمان ینرقابت در ب یبا توجه به فشردگ  .آوردیرا به ارمغان م یرقابت

 .)Cooper & Kleinschmidt, 2011( گرددیسازمان محسوب م یتموفق یدياز عوامل کل

شراکت ها و "یعنیچهارم توانمندسازها  یاربه صورت کالن در مع EFQM یسازمان یمدل تعال در
به  یرمعیارز ینا يو در خطوط راهنما "دانش و اطالعات یریتمد"هـ)  4(یرمعیاردر ز "منابع

  اشاره شده است. "یاطالعات يهایستمدر جهت استقرار س ITاستفاده از علم "

، گیري اثربخش و ایجاد قابلیت سازمانیاز تصمیمبراي پشتیبانی  یرمعیارز یناطالعات و دانش در ا 
 ياستفاده از فناور یاثربخش یابیارز EFQMدر مدل  دهدینشان م ینشوند. ا مدیریت می

  گنجانده شده است. یسازمان یاهداف تحقق تعال ياطالعات در راستا

  هـ) 4(یرمعیارز يخطوط راهنما
 يخط مشی و راهبرد ارتقا کیفیت محصول/ خدمات راهبرد و سازوکارها يدر راستا 

ایجاد و ، اطالعات و دانش، ساختاردهی و مدیریت داده ها، يالزم براي جمع آور
  یابند. توسعه می



    
 

 يدسته بند، اطالعات و دانش موثر بر کیفیت محصول/ خدمات شناسایی، داده ها ،
موثر و به موقع در حوزه  يگیر منظور تصمیمتحلیل و مدیریت شده و به ، يگذار صحه

  شود.یمدیریت کیفیت محصول/ خدمات استفاده م
 اطالعات و ها امنیت و یکپارچگی داده، در دسترس بودن،  محرمانه بودن، یدرست 

  .یابند می بهبود و شده مدیریت
 و استفاده مؤثر از دانش در جهت ارتقا کیفیت  يگذار به اشتراك، در جهت اکتساب

 .)Asemi, 2008(شودمحصول/ خدمات در سطح فردي و گروهی تالش می

  هـ) -4(یرمعیارز یتتقو
  خواهد شد: یتتقو یرهـ) بر اساس سه راهکار ز -4(یرمعیارز 

 یریتمد اطالعاتی یستماطالعات در جهت استقرار س ياستفاده از علم فناور   
 در سازمان سازي مستند یکپارچه ستمیاستقرار س  
 جمع ، ياطالعات مرتبط با مباحث کار يجمع آور یقاز اطالعات از طر ینهاستفاده به

(به صورت  ياطالعات متناسب با حجم کار يجمع آور، اطالعات قابل استفاده يآور
 ).است داده شده یحبخش در منطق رادار توض ینمفصل ا

  یريگ یجهها و نت روش یسهو مقا یبررس  - 5
پر از چالش و تحول قرار گرفته اند لذا  یطیها در محآن هايسیستم و هاامروزه سازمان

، همگامی با تحوالت محیط و پاسخ درست و به  یطیمح ینالزمه بقاء و ادامه زیست سازمان در چن
  .هاستموقع به آن

- مانند مدل یننو هاييو فناور هایکتکن  یريامروز و عصر ارتباطات، به کارگ یجیتالید یايدن در

 یمناسب به تحوالت کنون ییالزمه پاسخگو، یاطالعات هايیستماطالعات و س يفناوری، تعال يها
 ییعملکرد و نحوه کارا یبر چگونگ اي فزاینده نحو به، اطالعات يچرا که فناور است. یطمح

 گذاشته است. یرتأثی، و دولت خصوصی از ها، اعمسازمان



    
 

 
 )EFQM )Asemi, 2008جایگاه فناوري اطالعات در بطن مدل تعالی  5شکل 

 توانندیاطالعات م يفناور هاي قابلیت از استفاده با هاسازمان یدر مدل تعال یادینبن هايارزش ینا
 ياطالعات به عنوان فناور فناوري .)Hau et al., 2013( یندرا کسب نما يعملکرد باالتر
  در سطح سازمان دارد. یگسترده و درازمدت یرتوانمندساز تأث

 مالکوم، یگدمن یسازمان یتعال هايمدل ینمعروفتر یو معرف یسازمان یتعال یفتعر با

در  یتعال هاي از مدل یکیاطالعات را توسط  يفناور یرتا تأث یمآن شدبر EFQMو  بالدریج
و سنجش  یابیخودارز يمدل و الگو، چارچوب یک EFQM یتعال مدل .ییمنما یسازمان بررس

گردد و در می مستمر بهبود جهت در ها سازمان هاي یتفعال یتاست که موجب حرکت و هدا
و  یرشمدل مورد پذ ینساختار ا یالملل ینزبان مشترك ب یکو دارا بودن  یتجامع یلبه دل یرانا

  استفاده قرار گرفت.

 یناطالعات را در ا يفناور یگاهجا EFQMدل م یارهايمع یحبا تشر، در این دیدگاه
اورده شده  EFQMویژگی هاي یک سازمان موفق در مدل   6در شکل   .یمنمود یمدل بررس

هـ) -4( یارمع یرمربوط به ز يمدل و مطالعه خطوط راهنما یندر ا یگرگام د یک یبررس با است.
  .یمرا ارائه ده یسازمان یتعال یراطالعات در مس يفناور یتسه راهکار جهت تقو یمتوانست



    
 

 
 

 )Hau et al., 2013( موفق يها سازمان یژگیو 6شکل 

  راه کار هاي قابل ارائه شامل:

 یریتمد یاطالعات یستماطالعات در جهت استقرار س ياستفاده از علم فناور   
 در سازمان يمستند ساز یکپارچه یستماستقرار س  
 اطالعات مرتبط يجمع آور یقاز اطالعات از طر ینهاستفاده به 

 یک به را آن. است شده ایجاد اطالعات فناوري طریق از که امکاناتی و هابا شناخت فرصت
 فناوري بدون، کندبراي دسترسی متفاوت به آنچه آرمان یک سازمان تعریف می جدید استراتژي
 اطالعات فناوري با آنچه اما. رسید سازمان یک در شده ترسیم هايآرمان به توانمی نیز اطالعات

 .گیرد می جاي ذهن در که است چیزي از متفاوت بسیار، گیردمی انجام

 نگاه و آوريجمع، ارائه خدمات بیشتر و بهتر، به بازار بزرگتر دسترسی براي پدیده این به هاسازمان
 هزینه کردن تر ارزان،  کارها ترسریع و تر راحت انجام،  هاسلیقه و ها نظریه به زنده و تر دقیق



    
 

 ارتباطات و سازمان بیرون و داخل منابع به تر سریع دسترسی و تر دقیق کنترل، عملیات و خدمات
 و مدیران براي اطالعات فناوري از تر کامل و تر شناخت هر چه دقیق ترارزان و ترسریع

 فناوري نگرش با ترعملی استراتژي یک طراحی و تنظیم در را آنان، هاسازمان کارشناسان
مشخص است نظم سازمان در مدل  7همانطر که در شکل  .کندمی شایانی کمک اطالعات
EFQM ساختارمندتر خواهد شد.هاي اطالعاتی بوسیله مولفه سیستم  

 
  یسازمان یاطالعات و مدل تعال يفناور بکارگیري از بعد و قبل ها سازمان یسهمقا 7شکل 
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  چکیده

اي خلق دانش  ي سازمانی بواسطه نقش واسطههاي سازمانی بر نوآور تحقیق بررسی تاثیر سرمایههدف این 
گیري  هاي اندازه هاي پیشین شاخص . در این مطالعه ابتدا مبانی نظري مرور شده و سپس با استفاده از پژوهشاست

شرکت گروه  13هاي مورد بررسی در این مطالعه استخراج شده است. جامعه آماري این پژوهش  هریک از مولفه
بندي شده از مدیران و کارشناسان  موردي بصورت تصادفی طبقه 285بوده و نمونه آماري صنعتی ایران ترانسفو 

هاي این گروه انتخاب شده است. ابزار گردآوري داده پرسشنامه بوده است که روایی آن بوسیله تحلیل  شرکت
باخ بهره گرفته عاملی تاییدي و تحلیل عاملی اکتشافی تایید گردید و جهت سنجش پایایی از روش آلفاي کرون

% نشان از پایا بودن پرسشنامه داشت. نتایج بدست آمده نشان داد در کل ( مستقیم و 6/96شد که ضریب 
، نوآوري فرایندي و نوآوري محصول یشترین اثر را بر نوآوري مدیریتیمستقیم)  سرمایه سازمانی به ترتیب ب غیر

ازمانی بر نوآوري فرایندي بیشتر از اثر غیر مستقیم سرمایه دارد. و با توجه به اینکه اثر غیر مستقیم سرمایه س
دهد  سازمانی بر نوآوري مدیریتی است در حالی که در اثر مستقیم و کلی حالت عکس صادق است این نشان می

  که شدت اثر نقش میانجی خلق دانش بر نوآوري فرایندي کمتر از شدت اثر آن بر نوآوري مدیریتی است.

  

  ، نوآوري سازمانیسرمایه سازمانی، خلق دانش:کلید واژگان 

  



 

  مقدمه  - 1

هاي عصر حاضر یعنی رقابت شدید ، تغییر مداوم و مستمر و پیچیدگی فزاینده بقا  با توجه به ویژگی
ها به امري مشکل تبدیل شده است که براي غلبه  ها و شرکت و کسب سود براي بسیاري از سازمان

نوان یک راهبرد میتواند مفید فایده واقع گردد. نوآوري بطور بر این مشکل انتخاب نوآوري بع
هایی  است چرا که شرکت ها بدل شده اي به یکی از عوامل اصلی موفقیت بلندمدت شرکت فزاینده

توانند بهتر  هاي دیگر می ، در مقایسه با شرکتکنندعنوان یک راهبرد انتخاب می که نوآوري را به
ن بعنوان یک مزیت رقابتی طی واکنش نشان دهندکه از این امر می تواهاي محی و سریع تر به چالش

هاي سازمان به کسب  توان گفت موفقیتهاي عصر حاضر می نظر گرفتن شاخص . با درسود جست
یابی به برتري پایدار نیاز به منابع و  ها و منابع مالی و مادي محدود نمی شود بلکه براي دست سرمایه
و با در نظر گرفتن این موضوع که در پس هر  .امحسوس و ناملموس استاي انسانی نه سرمایه

ی براي دستیابی به برتري یاد بنای نوآوري خالقیتی نهفته است می توان به سرمایه فکري به عنوان زیر
 کند که بوسیله ، در واقع سرمایه فکري بستري مناسب براي ایجاد و استفاده از دانش مهیا میکرد

، سرمایه یه فکري به سه جزء سرمایه انسانی، که این سرماافزون می گرددآن ارزش شرکت 
. ) Ramirez,2007,pp732اي یا مشتري تقسیم می گردد. (  سازمانی یا ساختاري و سرمایه رابطه

در این پژوهش  .ایمنوان یک متغییر مستقل تمرکز کردهکه در این پژوهش ما بر سرمایه سازمانی بع
به طراحی و تبیین مدلی جهت بهبود نوآوري سازمانی بوسیله مدیریت  سعی براین است که

. شرکت ایران صنعتی ایران ترانسفو پرداخته شودهاي سازمانی بواسطه خلق دانش در گروه  سرمایه
ریزي  میانه است که با توجه به برنامه سازي خاور ترانسفو بزرگترین شرکت ترانسفورماتور

ها و  ر نتیجه اهمیت بیش از پیش نوآوري از طریق سرمایه، رقابت و دیک شرکتاستراتژ
  .در این گروه صنعتی اجرا شده است هاي نامشهود این تحقیق بصورت موردي دارایی

، خلق دانش و نوآوري سازمانی و ارتباط ه بررسی مفاهیم  سرمایه سازمانیبدین منظور ابتدا ب
. سپس به بیان آنها را مشخص خواهیم کرد زه گیريهاي اندا میان آنها خواهیم پرداخت و شاخص

. از وجوه تمایز و گیري می پردازیم به بحث و نتیجه ها می پردازیم و در انتها روش پژوهش و یافته
هاي برجسته این پژوهش ارائه مدل ترکیبی جدیدي است که بر میانجی گري خلق دانش  ویژگی

تر بدین  هاي سازمانی تمرکز دارد که پیش یهبراي بهبود نوآوري در سازمان از طریق مدیریت سرما
  .گونه انجام نگردیده است



 

ترین و پایدارترین منابع ایجاد مزیت نسبی  در حال حاضر نوآوري سازمانی یکی از ارزشمند
) و از Camison&Villar-Lopez,2014,pp2891باشد( ها می براي انواع مختلف شرکت

رود.   دید سازمانی براي مدیریت کسب و کار به شمار میهاي ج ترین ابزار الزم توسعه شیوه اصلی
ها در محیط رقابتی شدید، نیاز مستمر  امروزه با در نظرگرفتن شرایط پویا و پیچیده فراروي سازمان

هاي مختلف ملموس  ها و شرکت به توسعه نوآوري سازمانی بیش از هر زمان دیگري براي سازمان
  ).Hogan&Coote,2014,pp1609شده است(

شان در فرایند نوآوري باید قوانین،  ها براي مشارکت و درگیر کردن کارکنان سازمان
هاي مشخصی ایجاد کنند و توسعه  ها، سازروکارها و رویه ساخت زیر

).یه طور کلی فرایند نوآوري دستاورد جمعی OConner&Mcdermott,2004,pp12دهند(
یه سازمانی ابزاري براي حفظ دانش و شود. به این ترتیب سرما اعضاي سازمان محسوب می

رود و جریان انباشت، نگهداري و توسعه دانش جمعی را تسهیل و  هاي سازمانی به شمار می رویه
  کند.  تسریع می

هاي پیشین انجام شده و اطالعات گردآوري شده از  در واقع این پژوهش بر مبناي پژوهش
ه حاکی از کاهش حجم فروش و یا به عبارتی از بازار در شرکت ایران ترانسفو انجام شده است، ک

. از طرفی شرکت بازارهاي جدیدي مورد هدف قرار داده و % از سهم بازار بود5ت دادن حدود دس
در سند راهبردي شرکت بهبود نوآوري مطرح گردیده بود که  تمامی این موارد اهمیت انجام این 

بود نوآوري سازمانی می باشد را روشن پژوهش که به بررسی تاثیر سرمایه سازمانی جهت به
  .کند می

  مبانی نظري پژوهش- 2

  سرمایه سازمانی- 2-1

سرمایه سازمانی یکی از اشکال سرمایه فکري است . سرمایه سازمانی به ساز و کارو ساختار 
یک واحد تجاري مرتبط است و می تواند کارکنان را در عملکرد بهینه فکري یاري کند و بدین 

). سرمایه Chen etal,2004,pp195ان قادر خواهد بود عملکردش را بهتر کند (ترتیب سازم
سازمانی را می توان به هر چیزي که در سازمان وجود دارد و از کارکنان (سرمایه انسانی) در 

، سرمایه یه بعنوان زیر بنایی حمایت کنندهکارشان حمایت می کند اطالق کرد. این نوع سرما
. سرمایه سازمانی تحت تملک سازمان است و حتی ازد به وظایفش عمل کندقادر می س انسانی را



 

سرمایه سازمانی شامل همه .زمانی که کارکنان سازمان را ترك می کنند در سازمان وجود دارد 
، ا، راهبردهاه ، فرایندها، نمودار سازمانی پایگاه دادهذخایر غیر انسانی می شود که در برگیرنده 

تر به باور چن و همکاران سرمایه سازمانی بطور واضح .ی و عملیاتی و غیره است هاي اجرای برنامه
 Chen، فرایند عملیاتی وسیستم هاي اطالعاتی طبقه بندي شود (می تواند بصورت فرهنگ سازمانی

etal,2004,pp195 سرمایه سازمانی یک سازمان شامل متغیرهاي متعددي است که از آنها می .(
استقرار و مدیریت   ،میزان بکارگیري و استقرار  سیستمهاي مدیریتی ی چونتوان به شاخص های
گذاري در  سرمایه ،نوآوري کننده تسهیل سازمانی هاي سیستم و ها رویه ،فرآیندهاي سازمان

  بروز ،اطالعات گذاري در فناوري سرمایه ،سازي برنامه استراتژیک پیاده ،تکنولوژي هاي نوین
گذاري در تحقیق و توسعه،  سرمایه، دیوانساالري فاجعه وجود اتی ، عدمهاي اطالع رسانی بانک

ها/  گذاري در زیرساخت سرمایه، ها، امتیازات انحصاري/حق اختراع ها، گواهینامه اعتبار نامه
هاي سازمانی  ارزش، چشم انداز درست شرکت، تجهیزات مدرن،ماموریت صحیح شرکت

  ).Campbell,2008,pp56. نام برد( و ..اصول اخالقی پذیرفته شده  ،مشترك

  نوآوري سازمانی - 2-2

و توسعه اقتصادي شناخته شده  در سال هاي اخیر نوآوري بعنوان نیروي محرکه رشد 
هاي تکنولوژیکی و افزایش رقابت باعث  ، پیشرفتامروزه عواملی چون تغییرات محیطی.است

هایی با گرایش  در این بین سازمان ها بوجود آید که هاي زیادي بین سازمان گردیده که کشمش
. نوآوري بعنوان خلق دانش کنند عملکرد برتر موفق تر عمل میبیشتر به نوآوري در دستیابی به 

هاي کسب و کار  هبود فرایند، با هدف بهاي کسب و کار براي محصوالت جدید جدید و ایده
 Baregheh، ساختار و ایجاد بازار به سوي محصوالت و خدمات است (داخلی

etal,2009,pp133-139. .(در وآوري را با خالقیت یکی می دانندبرخی در این بین گاهی ن ،
صورتیکه دو مفهوم متمایز دارند. خالقیت، اولین حضور یک ایده براي یک محصول یا فرآیند 

). .Fagerberg,2004,p45است، در حالیکه نواوري تالشی براي عملی کردن این ایده است(
نجر به خلق مزیت بلندت مدت شده و باعث جابجایی هاي بزرگ در موقعیت رقابتی نوآوري م

  .ها می شود سازمان

 شده تفکیک نیز مختلف انواع به نوآوري بررسی، مورد سطوح و کاربردها با متناسب
 تحقیقات از بسیاري و اند کرده درك را نوآوري مفهوم که باورند این بر محققان معموال .است

 نوآوري از متفاوتی هاي بندي طبقه و تعاریف ،نوآوري با مرتبط مختلف هاي درحوزه فتهگر انجام

 کامال یا تقلیدي نوآوریهاي ،افزایشی یا رادیکالی نوآوري بصورت نوآوري .اند داده ارائه را



 

 يدیگر انواع ، فرآیند محور یا محصول محور و تکنیکی یا مدیریتی ،یانقالب یا بهبودي ،جدید
  .است شده تعریف

در سطح سازمانی یا بنگاه در چارچوب  سازمانی است که نوآوري یکی از اشکال نوآوري،
، شناخت و ارائه نوآوري و سازمانیمرزهاي یک سازمان مطالعه می شود. هدف از مطالعه نوآوري 

ها و  روش تواند در فرآیندها، استفاده از آن در سازمان است. نوآوري در سطح سازمان می
 نوآوري سازمانی در سه دسته زیر تقسیم بندي می شود: .الت و خدمات سازمان نمایان شودمحصو

میزان درآمد حاصل ، ارائه کاالها و خدمات  جدیداین نوع از نوآوري بر  نوآوري محصول: 
  آنها، میزان موفقیت کاالها و خدمات  جدید و سرعت مناسب در ارائه محصوالت تاکید دارد. از 

 ،ها ها و فرآیندهاي جدید جهت تسهیل فعالیت میزان استفاده از روشبه  آیند:نوآوري فر
و سرعت مناسب در بهبود روش ها  ها میزان موفقیت روش ها و فرآیندهاي جدید در تسهیل فعالیت

 و فرآیندها اشاره دارد. 

 بهبود ساختار سازمانی شرکت با بهي متغیرهایی چون  در بر گیرنده نوآوري مدیریتی:
  هاي شرکت است. خط مشیبهبود  و هاي شرکت  کارگیري ساختارهاي جدید، بهبود  استراتژي

  خلق دانش- 2-3

 آني ساز ادهیپي برا ،یسازمان اعمال بر حاکم روح یک عنوان به دانش تیریمد شناخت 
 از ارزش جادیا یا ثروت دیتول به سازمان آنی ط که استي ندیآفر دانش تیریمد.  استي ضرور

 نیا تیریمد جز ستیني زیچ دانش تیریمد. پردازد یم خود محور دانش وي فکري ها هیاسرم
دانش عبارت است از گردآوري  به عبارت دیگر مدیریت .آن اتیح دورهي انتها تا ابتدا از دارایی
ي آنها بعنوان هاي عقالنی و تجربیات افراد یک سازمان و ایجاد قابلیت بازیابی برا ، قابلیتدانش
ي می باشد که تعاریف متعددي اي قابل بحث و نو ظهور . مدیریت دانش واژهسرمایه سازمانییک 
، ها و فرایندهاي شناسایی وري آمریکا مدیریت دانش را بعنوان استراتژي ، مرکز کیفیت و بهرهدارد

 و تر واضح ریتعب به . )Monavvarian , 2013,pp826کسب و کاربرد دانش تعریف می کند (
 به و انتشار دانش،ي ساز رهیذخ دانش، کسب دانش، خلق ندیفرا دانش تیریمد تر يکاربرد

 سازمان در مناسب فرد توسط مناسب زمان در مناسب دانشي ریکارگه ب و دانشي گذار اشتراك
ي ساختار جادیا و ارتباطات و اطالعاتي فناور ،یانسان منابع انیم وندیپ جادیا قیطر از که است

 مورد دانش بتواندی خوب به دیبا سازمان . ردیپذ صورتی سازمان اهداف بهی ابیدستي برا مناسب
 سازمان از خارج دانش منابع از نکهیا یا کند خلق را آن لزوم صورت در کند،یی شناسا را خود ازین



 

 و شود آماده يریتعب به و شده داده قیتطب ازهاین با دیبا شده کسب یا شده خلق دانش د،ینما کسب
   .ردیگ قرار استفاده مورد ازین مورد طیشرا و مکان و زمان در تا شود رهیذخ مناسب رتصو به

الگوهایی در عرصه ي مدیریت دانش مطرح شده اند. از جمله این الگوها، الگوي هیکس 
است که از چهار گام خلق دانش، ذخیره دانش، انتشار و کاربرد/ پیاده سازي دانش  تشکیل شده 

من از هشت مرحله ي شناسایی، تسخیر، انتخاب، ذخیره، پخش، پیاده سازي، است. در مدل بک 
اما مدل هاي عمومی نیز براي مدیریت  ).89،ص1386افرازه،ایجاد و تجارت نام برده شده است(

ي خلق و ایجاد دانش، حفظ و دانش وجود  دارد که  فرآیند مدیریت دانش را چهار مرحله
 . داندمی دانش و به کارگیري دانشنگهداري دانش، تسهیم وانتقال 

هاي  هایی است که دانش یا دانش مرحله ي اول  ایجاد دانش است و  شامل تمام فعالیت
هایی نظیر کشف، ایجاد و یا توسعه دانش  جدید را وارد سازمان می کند. در این مرحله  فعالیت

زه که منظورمان دانش کسب آفرینی، همان اندا حائز اهمیت است. به هنگام صحبت درباره  دانش
شده بوسیله سازمان است، دانش خلق شده در درون آن نیز مورد نظر است. در حقیقت، 

هاي جدید نمی توانند پویایی و بقاي خود را حفظ کنند  هاي سالم، بدون دانش سازمان
Davenport & Prusak , 1998,124)(.  

  پیشینه تحقیق- 3

پردازیم. در تحقیق  جام شده مرتبط با این پژوهش میهاي اندر این بخش به بررسی تحقیق
سازمانی و اجتماعی : ساخت  تحت عنوان سرمایه 2009که در سال  iو رودریگز و مدینا الوادو
اي براي نوآوري صورت گرفت دریافتند که سرمایه سازمانی از طریق تاثیر مثبت بر سرمایه زمینه

iزرنلر .ل دارداجتماعی اثري غیر مستقیم بر نوآوري محصو i  درپژوهشی  2008در سال و همکاران
هاي فکري و نوآوري سازمانی به این نتیجه رسیدند که هر سه جزء سرمایه  تحت عنوان سرمایه

iوردي فکري بر نوآوري سازمانی اثر مثبتی دارد. i i  تحت عنوان  2011در پژوشی که در سال
گر انجام شد به این نتیجه رسید که  م و تعدیلهاي سرمایه فکري بر نوآوري: آثار مستقی نقش دارایی

اي داراي اثر مثبت و معنی داري بر نوآوري بودند و مولفه  هاي ساختاري، انسانی و رابطه مولفه
در پژوهشی پناهنده و احمد خانی  اي داري بیشترین اثر بر نوآوري بود. انسانی از طریق مولفه رابطه

ن سرمایه فکري و نوآوري سازمانی در صنعت بانکداري تحت عنوان رابطه بی 2014که در سال 
اي سرمایه فکري در حدود  انجام شد به این نتیجه رسیدند که سه مولفه انسانی، ساختاري و رابطه

 کنند. درصد از تغییرات نوآوري سازمانی راتبیین می 55



 

فی انجام شده هاي مختل اما در زمینه تاثیرگذاري مدیریت دانش بر نوآوري سازمانی، پژوهش
در  vمازانتی و همکاران در آمریکا پژوهش 2005در سال   iv اسمیت و همکاراناست . پژوهش 

چوي و در اسپانیا،پژوهش  2007در سال viدر ایتالیا، مطالعه مورالس و همکارانش  2006سال 
vi همکاران i گیلدر کره جنوبی، تحقیق  2008در سالvi i i  ون با، در اسپانیا و تحقیق 2009در سال

i و همکاران x در کانادا همگی بیانگر این موضوع هستند که خلق دانش و دیگر  2010در سال
  اجزاي مدیریت دانش بر نوآوري سازمانی تاثیر مثبت و معنا داري دارند.

  الگوي مفهومی و سواالت پژوهش- 4

ري پس از بررسی مفاهیم و پیشینه پژوهش به بررسی ارتباط آنها در قالب مدل بهبود نوآو
توجه به و با سازمانی از طریق مدیریت سرمایه هاي سازمانی و بواسطه خلق دانش می پردازیم 

بصورت زیر  الوادو ورودریگزبا استفاده از مدل پژوهش  موارد بیان شده مدل مفهومی تحقیق
  ارائه می شود که در ادامه سعی می شود به بررسی و عملیاتی کردن آن بپردازیم.

  

  

  

            

  

  ). مدل مفهومی تحقیق1شکل(

  
تاثیر سرمایه سازمانی بر نوآوري محصول ( بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق خلق  -1

 دانش ) به چه میزانی است ؟

تاثیر سرمایه سازمانی بر نوآوري فرآیند ( بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق خلق  -2
 دانش ) به چه میزانی است ؟

ثیر سرمایه سازمانی بر نوآوري مدیریتی ( بصورت مستقیم و غیر مستقیم از طریق خلق تا -3
  دانش ) به چه میزانی است؟

  روش پژوهش-5

زمانیسا سرمایه خلق دانش     

 نوآوري محصول

نوآوري فرایندي    

مدیریتینوآوري      



 

 نوع تحقیق 

،  نظرات خبرگان و پیشینه ست که با بررسی مبانی نظري پژوهشاین تحقیق از نوع پیماشی ا
ریت طریق سرمایه سازمانی بواسطه خلق از مدیارائه مدل بهبود نوآوري سازمانی پژوهش سعی در 

 دانش براي گروه صنعتی ایران ترانسفو دارد.

 جامعه و نمونه آماري 

شرکت از گروه ایران  13نفر از مدیران و کارشناسان  1104جامعه آماري تحقیق حاضر 
نفر بصورت تصادفی  285% 5است که براساس روش تعیین نمونه در سطح خطاي  ترانسفو بوده

هاي تعیین شده در  نمونه هاي گروه انتخاب شدند. در جدول زیر تعداد بندي شده از شرکت طبقه
ها به شرکت ایران ترانسفوي زنجان تعلق  هاي گروه به تفصیل آمده است و بیشترین نمونه شرکت

  داشته است .
  هاي آماري ).حجم جامعه و میزان نمونه1جدول(

تعداد  نام شرکت ردیف
کارشناسان و 

انمدیر  

ها درصد نمونه تعداد 1 
ها نمونه  

هاي الکتریکی پارس شرکت عایق 1  47 4,26%  12 
%4,71 52 شرکت بازرگانی ایران ترانسفو 2  13 
شرکت خدمات پس از فروش ایران  3

 ترانسفو
20 1,81%  5 

سازي کوشکن شرکت ترانسفورماتور 4  87 7,88%  22 
سازي صدف گستر شرکت مقره 5  9 0,82%  2 
سسه تحقیقات ایران ترانسفومو 6  39 3,53%  10 
هاي صنعتی  شرکت پاالیش روغن 7

 زنگان
6 0,54%  2 

%10,78 119 شرکت ایران ترانسفو ري 8  31 
هاي ایران  شرکت توسعه پست 9

 ترانسفو
16 1,45%  4 

%14,86 164 شرکت توسعه ایران ارنسفو زنگان 10  42 

%7,16 79 شرکت ترنس پست پارس 11  20 

                                                        
 



 

%41,76 461 شرکت ایران ترانسفو زنجان 12  119 
%0,45 5 شرکت حمل و نقل آشنا راه سما 13  1 
%100 1104 کل 14  285 

  ها ابزار تحقیق و گردآوري داده

ها از پرسشنامه محقق ساخته براساس مبانی نظري پژوهش استفاده  براي گردآوري داده 
و چند تن از اساتید صاحب  یران ترانسفوو کارشناسان گروه ا شد و روایی آن توسط مدیران

ات اصالحی نظر و همچنین توزیع ابتدایی پرسشنامه بین تعدادي از کارکنان گروه و اعمال نظر
. همچنین از روایی واگرا یا تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول و روایی بررسی و تایید شده است

روایی سواالت پرسشنامه استفاده شده همگرا یا تحلیل عاملی تاییدي مرتبه اول براي تایید 
است. بعد از تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول بعضی از سواالت بدلیل همبستگی بسیار ضعیف 

و با متغییر مکنون از مجموعه سواالت حذف شد. براي سنجش پایایی از دو روش بازآزمایی 
نفر از جامعه آماري بطور تصادفی انتخاب و  30. ابتدا آلفاي کرونباخ استفاده شده است

و براي مرتبه دوم توزیع شد. نتیجه نشان داد  نفر  30پرسشنامه براي اولین مرتبه میان همان
ضریب آلفاي کل  هاي افراد وجود دارد. همچنین در این تحقیق همبستگی باالیی میان پاسخ

ه پایایی باالي پرسشنامه است. همچنین پایایی دیگر % بود که نشان دهند96,6پرسشنامه برابر با 
   .متغییرها برابر جدول زیر است

  ). نتایج ضریب آلفاي کرانباخ به تفکیک2جدول(

    ابعاد
  میزان

  %4/85  سرمایه سازمانی
  %4/95  خلق/کسب دانش
  %9/94  نوآوري محصول
  %0/96  نوآوري فرایند

  %5/89  نوآوري مدیریتی
  %6/96  کل

  

  ها یه و تحلیل یافتهتجز-6



 

  ها تجزیه و تحلیل توصیفی داده

پرشنامه تایید و براي تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.  271در این پژوهش در نهایت 
% از 42,1.اند % زن بوده27% مرد و 73اسخگو نفر پ 271نتایج پژوهش نشان داد که از 

سال سن دارند. همچنین  30و کمتر از  30% 37,6ساله هستند و  40الی  31دهندگان  پاسخ
% از پاسخ دهندگان 55,4. از نظر تحصیلی وانی مربوط به سایر سطوح سنی است%نمودار فرا20,3

  % داراي فوق دیپلم بوده اند.3,7% لیسانس و 41، راي تحصیالت فوق لیسانس و باالتردا

کـاري در   سـال سـابقه   5 سـال و کمتـر از   5دهنـدگان داراي   % از پاسـخ 52,4براساس یافته هـا  
 16% بـین  10,7سال ،  15تا 11% داراي سنوات 7,7، سال 10تا  6% داراي سابقه 17,3، شرکت هستند

% 1,1سال بوده اند.  همچنین نتایج نشان مـی دهـد    20% داراي سابقه و سنوات بیش از 11,8و  20تا 
% سرپرسـت،  3,3% ریـیس،  22,9،% مـدیران کـل  4,1% معاونـان، 6,6، از پاسخ دهندگان مدیر عامـل 

در شـرکت  % از پاسخ دهنـدگان  42,4%  کارشناس بوده اند. همچنین 44,3%کارشناس ارشد و 17,7
% در شرکت ایـران ترانسـفو ري و   10,7% در شرکت توزیع زنگان، 14,4، مادر ایران ترنسفو زنجان

  شرکت دیگر شاغل بوده اند. 10% پاسخ دهندگان در 50کمتر از 

  تحلیل عاملی

 مکنـون  متغییرهـاي  تقلیـل  و شناسـایی  به اکتشافی عاملی تحلیل از استفاده با پژوهش این در 
 آزمون اکتشافی عملی تحلیل  نتایج صحت تاییدي عاملی ازتحلیل استفاده با سپس و شده پرداخته

 بـراي  سـوال  6 ، سـازمانی  سـرمایه  بـراي  سوال 4 عاملی تحلیل انجام از پس نهایت در و.  است شده
 صـورت  آن روي بعـدي  هـاي تحلیـل  کـه  مانـد  بـاقی  سـازمانی  نوآوري براي سوال 9 و دانش لقخ

  .گرفت

  تحلیل مسیر روابط بین متغییرهاي تحقیق

مدیریتی را  و محصول، فرآیند نوآوري و دانش خلق سرمایه سازمانی، ساختاري نمودار مدل 
هاي سازمانی بر خلق  ود سرمایهش دهد. چنانکه مشاهده می در حالت تخمین استاندارد نشان می

، 45/0ترتیب تأثیري معادل با دانش، نوآوري محصول، نوآوري فرآیندي و نوآوري مدیریتی به 
 و فرآیند نوآوري محصول، دارد.  همچنین تاثیر خلق دانش  بر نوآوري  87/0و  72/0، 57/0

  .امی مسیرها معنادار بوده استدارد ضمناً تم  53/0و  66/0 ،31/0 معادل ترتیب به مدیریتی نوآوري



 

  
 و فرآیند محصول، نوآوري و دانش خلق ). مدل ساختاري سرمایه سازمانی،2نمودار(

  مدیریتی
                                                                   

که مشاهده  هاي برازش مدل مذکور در جدول زیر نشان داده شده است. چنان شاخص
  مقادیر برازش مدل تخمین استاندارد حاکی از مناسب بودن مدل است.  شود، می

  

  

  

 فرآیند محصول، نوآوري و دانش خلق هاي برازش مدل سرمایه سازمانی، ). شاخص3جدول(
  ومدیریتی

  شاخص
 

 مدل شاخص قبول قابل دامنه

df / 2  68/3 5کمتر از 
RMSEA  072/0 08/0کمتر از 

CFI   93/0 1نزدیک به 
RFI   91/0 1نزدیک به 

GFI  90/0 1نزدیک به 



 

AGFI  88/0 1نزدیک به 

دهد که تمامی  نمودار زیر حالت معناداري ضرایب و پارامترهاي مدل مذکور را نشان می
بزرگتر و از عدد  2اند. زیرا مقدار آزمون معناداري آنها از عدد  ضرایب بدست آمده معنادار شده

چکتر است. همچنین جدول زیر، مقادیر تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهاي مدل را کو -2
دهد. همانطور که در جدول مشاهده می شود مسیر ارتقاء نوآوري مدیریتی از طریق  نشان می

  داراي بیشترین  اثر می باشد.  85/1سرمایه سازمانی و خلق دانش با  حدود 

  

  
 و فرآیند محصول، نوآوري و دانش خلق سرمایه سازمانی، ). معناداري مدل3نمودار (

  مدیریتی

از یافته هاي جالب توجه پژوهش این است که مسیر ارتقاء نوآوري مدیریتی بواسطه خلق دانش با 
% داراي 714% داراي بیشترین اثرکل و مسیر ارتقاء نوآوري محصول بواسطه خلق دانش  با .1,1

. الزم ر میانجی نیز این وضعیت صادق استن لحاظ کردن متغییکمترین اثر کل بوده است و بدو
، فرهنگ سازمانی، عامل ان متغیرها و عوامل موثر  در مدلبذکر است، طبق جدول بعدي  از می

هاي سازمانی شناخته  سرمایه % مهمترین عامل79با ضریب تاثیر   حمایتگر و تسهیل کننده نوآوري
کسب دانش بوسیله تحقیق وتوسعه / و خلق مستمر از مشتریانکسب دانش/ تجارب با  بازدید شد. 

متغیرهاي خلق دانش هستند. در نوآوري محصول عرضه ارائه  %  مهمترین89% و 91با ضریب تاثیر 



 

% و 99محصوالت در اولویت است. در نوآوري فرآیند احتمال موفقیت و سرعت بهبود روش ها با 
ها تاثیر  ها و استراتژي ري مدیریتی بهبود خطی مشی% در اولویت هستند. همچنین در نوآو91

  .اند بیشتري داشته

 نوآوري و دانش خلق ساختاري،  سرمایه ).  تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم مدل4جدول(
  مدیریتی و فرآیند محصول،

  

متغییر   متغیر  مستقل
  یمیانج

  اثر  متغییر وابسته
  کل  غیر مستقیم  مستقیم

سرمایه 
  سازمانی

  0,714  0,32×0,45  0,57  نوآوري محصول  ق دانشخل
  1,017  0,66×045  0,72  نوآوري فرایندي
  1,1  0,53×0,45  0,87  نوآوري مدیریتی

  تحلیل تاثیر متغییر هاي جمعیت شناختی 

هاي کنترل در نظر گرفته شده و بر  شناختی بعنوان عامل هاي جمعیت در این تحقیق متغییر 
هاي وابسته، مستقل و میانجی پیماش شده تحلیل شد. بدین منظور از  تغییراساس آن وضیت انواع م

هاي  ها در بین گروه آزمون تحلیل واریانس براي بررسی برابري یا عدم برابري میانگین انواع متغییر
. نتایج این بخش نشان داد که جنسیت و عضویت از عوامل کنترل استفاده شده است مختلف ناشی

-و به عبارتی بر هیچکدام از مولفهدهندگان اثر نداشته  وه در پاسخگویی پاسخهاي گر در شرکت

، نوآوري سازمانی و خلق دانش تاثیر معناداري نداشته است. اما نکته یدي سرمایه سازمانیهاي کل
مولفه کلیدي  جالب توجه این است که سن و سابقه خدمت بر پاسخگویی پاسخ دهندگان بر هر سه

دانش تاثیر معنا داري داشته است. از دیگر نتایج مهم  سازمانی و خلق ، نوآوريمانیهاي ساز سرمایه
تاثیر بودن  اثرگذاري سطح تحصیالت بر پاسخ گویی پاسخ دهنگان بر مولفه نوآوري سازمانی و بی

آن برمولفه هاي سرمایه سازمانی و خلق دانش بوده است . همچنین سمت و پست سازمانی بر 
  .ی وخلق دانش تاثیر معنا داري داشته و یر سرمایه سازمانی بی تاثیر بوده استنوآوري سازمان

). تاثیرگذاري عوامل و متغیرهاي موثر در مدل سرمایه سازمانی، خلق دانش و 5جدول(
  نوآوري محصول، فرآیند و مدیریتی

  میزان تاثیر  تعریف  عامل  مولفه
  %74  ، تسهیل کننده نوآوري است.ها و سیستمهاي سازمانی  رویه Sc3سرمایه 



 

  %79  .سازمانی ، حمایتگر و تسهیل کننده نوآوري است فرهنگ  Sc4  سازمانی
Sc5  74  بکارگیري واستقرار سیستمهاي مدیریتی%  
Sc1

1  
  %72  گذاري در زیرساختها/ تجهیزات مدرن سرمایه

  %83  کسب دانش بوسیله تحقیقات/مطالعات بازار/خلق  Kc1  خلق دانش
Kc2  89  کسب دانش بوسیله تحقیق وتوسعه/ ن خلقمیزا%  
Kc3  80  کسب دانش با انجام مطالعات رضایت سنجی/میزان خلق%  
Kc4  91  کسب دانش/ تجارب با  بازدید مستمر از مشتریان%  
Kc1

3  
  %66  بازدید از سازمانهاي موفق بمنظور الگوبرداري

Kc1
4  

  %86  مطالعه گزارشات برون سازمانی

نوآوري 
  لمحصو

Prt1  95  شرکت میزان عرضه محصوالت جدید%  
Prt2  88  شرکت میزان عرضه خدمات جدید%  
Prt3  92  سرعت ارائه محصوالت /خدمات جدید%  

نوآوري 
  فرایندي

Prs
1  

  %89  میزان استفاده از روش ها/فرایندهاي جدید

Prs
2  

  %99  میزان موفقیت روش ها /فرایندهاي جدید

Prs
3  

  %91  ي شرکتفرایندهاسرعت بهبود روش ها/

نوآوري 
  مدیرتی

Ma
1  

  %65  بهبود ساختار سازمانی با بکارگیري ساختارهاي جدید

Ma
2  

  %96  هاي شرکت بهبود استراتژي

Ma
3  

  %96  هاي شرکت بهبود خط مشی

  و پیشنهادات گیري نتیجه  -8

ند بررسی و مطالعه وضعیت و شرایط کنونی دنیاي کسب و کار این مطلب را روشن می ک
سودآوري و بقا  که دیگر شرکتها نمی توانند با تکیه بر عوامل قدیمی که موجب مزیت بودند به

ابی به مزیت رقابتی به کار ، بلکه آنها نیاز دارند که نوآوري را بعنوان راهبردي براي دستیادامه دهند
ر بهبود نوآوري گذار بتاثیر ، و سرمایه سازمانی که جزیی از سرمایه فکري است از عواملگیرند
، ما به ارائه مدلی جهت ارتقاء و بهبود نوآوري به مطالب مطرح شده در این مطالعه. با توجه است

. نتایج این مطالعه نشان ازمانی بواسطه خلق دانش پرداختیمهاي س سازمانی از طریق مدیریت سرمایه
تاثیر بیشتري بر نوآوري  داد که در پاسخ به سواالت پژوهش سرمایه سازمانی از طریق خلق دانش



 

هاي سازمانی و خلق دانش در  مدیریتی دارد و به بیان دیگر نوآوري مدیریتی از طریق مسیر سرمایه
ارتقاء و بهبود نوآوري سازمانی تاثیر بیشتري دارد. پس از نوآوري مدیریتی نوآوري فرایندي و 

ش بر نوآوري سازمانی اثر نوآوري محصول از طریق عواملی چون سرمایه سازمانی و خلق دان
گذارند.استدالل نویسنده این است که نوآوري محصول بیشتر تحت تاثیر سرمایه هاي سازمانی 
است و نوآوري مدیریتی و نوآوري فرایندي با توجه به شاخص هاي اندازه گیري آنها بیشتر وابسته 

. با توجه به اینکه نتایج رندبیشتري از سرمایه سازمانی دا به ساختار سازمان است و تاثیر پذیري
مستقیم و نتایج غیر مستقیم هر دو در یک جهت بوده و یک نوع ترتیب را در اثر گذاري سرمایه 
سازمانی بر نوآوري محصول ، نوآوري فرایندي و نوآوري مدیریتی نشان می دهد و عامل واسطه 

ه  خلق دانش موجب شدت ، می توان اذعان کرد کفقط مقدار اثر را تغییر می دهد  خلق دانش
بخشیدن به اثر سرمایه سازمانی بر نوآوري سازمانی و هر سه بعد آن می شود. با توجه به اینکه خلق 
دانش موجب شدت بخشیدن به اثر گذاري سرمایه سازمانی بر نوآوري سازمانی می شود توصیه می 

ریان و مطالعات بازار که ، بازدید از مشتطریق مواردي همچون تحقیق و توسعهشود که شرکت از 
در مورد نوآوري مدیریتی . لق و کسب دانش بپردازداز مهمترین متغییرهاي خلق دانش هستند به  خ

هاي شرکت از عوامل مهم هستند و در مورد نوآوري فرایندي به  ها و خط مشی بهبود استراتژي
. ها پرداخته شود روش و سرعت بهبودهاي جدید شرکت  ها و فرایند بررسی احتمال موفقیت روش

هستند و توجه به آنها ضروري  در نوآوري محصول عرضه و سرعت ارائه محصوالت در اولویت
وردي و مطالعه ، مطالعه مدیناو  الوادو رودریگزهاي پژوهش هاي این پژوهش با یافته . یافتهاست

هیچ یک از هاي این پژوهش آن است که در  همخوانی دارد. از نوآوري زرنلر و همکاران
، خلق دانش و نوآوري سازمانی در یک یتحقیقات پیشین به طور همزمان سه متغییر سرمایه سازمان

مدل بطور همزمان نیامده است و این پژوهش به بررسی همزمان آنها و چگونگی تاثیر گذاري 
د می شود به مولفه ها و متغییرهاي کلیدي بر هم پرداخته است. با توجه به نتایج این پژوهش پیشنها

بررسی دیگر اجزاء سرمایه فکري مانند سرمایه مشتري و سرمایه انسانی و اثر گذاري آنها بر 
نوآوري سازمانی پرداخته شود. همچنین می توان به تحلیل اثر گذاري سایر ابعاد مدیریت دانش 

بررسی همچون انتشار و کاربرد دانش برنوآوري سازمانی پرداخت. همچنین توصیه می شود به 
انی در دیگر ها مانند عملکرد سازم هاي  سازمانی و داراییهاي دانشی به دیگر خروجی تاثیر سرمایه

در پایان ضروري است به این نکته اشاره شود که دردنیاي واقعی هیچ  .تحقیقات پرداخته شود
ي ا تحقیق محدودیت بودجهتحقیق و مطالعه اي بدون محدودیت نیست و محدودیت کلیدي این 

ها و ساعات بسیار  هاي مختلف گروه و صرف هزینه هاي دقیق از شرکت آوري داده . جمعبوده است
     از مشکالت و موانع جدي بود که محققین با تالش فراوان بر آن غلبه نمودند.
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 چکیده 
بازار  که ییازآنجا. ها هستنداي عظیم از دادهو تحلیل مجموعه هاي پیچیده، ابزاري جدید براي دركشبکه

ها و و تحلیل این دادههستند  و نوسان مرتب در حال تغییر طور بهکه  است کالنی هايسهام داراي داده
 رو، ینازاها کاري بس دشوار است، گذاران و مدیران شرکتبراي سرمایه سهامیدوفروش خرمدیریت 

هاي امروزه، با گسترش کاربرد شبکه استفاده نمود.بازار سهام  تحلیل در  هاي پیچیدهشبکهتوان از  یم
هاي مختلف بازار، کنند تا با تمرکز روي جنبهعلم اقتصاد و مالی، پژوهشگران زیادي تالش میپیچیده در 

هاي مختلفی از بازار سهام را بررسی کنند. حال با توجه به نقش و جنبه ها را بسازندانواع متفاوتی از شبکه
ترین ر این است که مهمهاي پیچیده در مطالعات اخیر بازارهاي مالی، در این مقاله سعی بمهم شبکه

 طور بههاي مالی بینی بحران یشپکاربردهاي تکنیک تحلیل شبکه در بازار سهام مانند مدیریت پرتفلیو و 
- گیري در روابط تجاري براي مدیران و سرمایهوسیله تحلیل بازار و تصمیمتا بدینکامل مطرح گردد. 

  .کاهش یابد نادرست هايتصمیماشی از و میزان ریسک ن هدش تر آسانصنایع مختلف  درگذاران 
  

  بینی بحران مالیهاي پیچیده، بازار سهام، مدیریت پرتفلیو، پیش: شبکهواژگان کلیدي

  

   مقدمه  - 1
هاي مختلف زیادي از بازارهاي سهام هاي پیچیده، ابزاري جدید براي درك جنبهتحلیل شبکه 

کند. امروزه، با گسترش کاربرد ایفا میاست و نقش مهمی را در مطالعات اخیر بازارهاي مالی 
- کنند تا با تمرکز روي جنبههاي پیچیده در علم اقتصاد و مالی، پژوهشگران زیادي تالش میشبکه

  ها را بسازند. هاي مختلف بازار، انواع متفاوتی از شبکه



 

هاي گردد و در دهههاي پیچیده در اصل به ریاضیات گسسته و تئوري گراف برمیتئوري شبکه
 & Kitoعنوان چارچوبی تئوري براي درك خواص ساختاري شبکه توسعه یافته است (اخیر به

Uedo, 2014هاي مقیاس آزاد (هاي پیچیده، شبکهي بسیار معروف از شبکه). دو دستهBarabasi 

& Bonabeau, 2003هاي جهان کوچک هستند ، () و شبکهStrogatz & Watts, 1998 که (
  شوند. هاي ساختاري معینی مشخص میي ویژگیهوسیلهردو به

هاي هاي پیچیده روز به روز در حال افزایش است و جنبهي شبکهاهمیت مطالعهامروزه، 
هاي علمی متفاوتی مانند علوم کامپیوتر، بیولوژي، مختلفی از آن توجه پژوهشگران در رشته

  ).Motter & Albert, 2012(مهندسی فناوري اطالعات و علوم شبکه را جلب نموده است 

 تعریف شبکه  - 1-1

) نامیده شده و nodes or verticesنمایش انتزاعی و مجرد از مجموعه اي از اشیا که گره (
معموال یک شبکه  اند.به هم مرتبط شده (link or edges)ها وسیله برخی ارتباطات به نام یال به
 V(G)ها که از دو قسمت اصلی مجموعه راسد دهننشان می G ر دنیاي واقعی را با گرافی مانندد

را به دو  Eکه هر یال از مجموعه  F(G)تشکیل شده است و تابع نگاشتی مانند  E(G)و یال ها 
 ).Alinezhad, 2016( دهدکه لزوما متمایز نیستند) نسبت میراس (

  مرکزیت  - 1-2

اده شده است، هاي اجتماعی استفهایی که در بسیاري از مقاالت تحلیل شبکهیکی از شاخص
   کاربرد بیشتري دارند عبارتند از: باشد. سه نوع مرکزیت کهشاخص مرکزیت می

 .هاي مجاور هر گرهاي که برابر است با تعداد یالمرکزیت درجه )1

ترین فاصله شود و با کوتاههاي هم بند تعریف میا براي شبکهمرکزیت نزدیکی که تنه )2
 دارد.ها نسبت عکس یک گره از سایر گره

مرکزیت بینابینی که تعداد کنشگرانی را که به کنشگر مورد نظر وصل اما خودشان به  )3
 گیرد.هم وصل نیستند، در نظر می

  بازده حقوق صاحبان سهام  - 1-3
در واقع آید. ص بر حقوق صاحبان سهام به دست میبازده حقوق صاحبان سهام از تقسیم سود خال

، به چه داران سهامگذاري  صادي به ازاء هر یک واحد سرمایهنماید، که بنگاه اقت این نسبت بیان می
رابطه بازده محاسبه شده، مربوط به تمام منابع  نیدر ا .کند میزان سود خالص براي آنها کسب می

شرکت، منابع حاصل  هیبازده حقوق صاحبان سهام عالوه بر سرما نیداران است. بنابرا تعلق به سهامم



 

 ردیگ یدر بر م زیها را ن اندوخته ریو سا یمال يها نشده (سود انباشته)، نسبت میتقس ياز سودها
)wikipedia, 1395/04/19.(  

  ضریب همبستگی  - 1-4
 کمی متغیر با کمی متغیر یک يهنوع و درجه رابطبراي تعیین ابزاري آماري  1ضریب همبستگی

و  ضریب همبستگی، یکی از معیارهاي مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است .است دیگر
 -1تا  1دهد. این ضریب بین  شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می

 Y و X همبستگی بین دو متغیر تصادفی .ر صفر استاست و در عدم وجود رابطه بین دو متغیر، براب

 :شود به صورت زیر تعریف می

 

د معمول براي همبستگی نما  corrبه معناي کوواریانس،  covعملگر امید ریاضی،  E که در آن
  ).hamshahri online, 1395/04/19( پیرسون، و سیگما نماد انحراف معیار است (کورولیشن)

 پیشینمروري بر تحقیقات   - 1-5
Mantegna  ها را بر اساس همبستگی قیمت سهام اولین شخصی بود که شبکه 1999در سال

و شاخص اس اند  2ها را براي محاسبه شاخص میانگین صنعتی داو جونزساخت. وي سبدي از سهام
اکتبر بررسی کرد. او در شبکه  1995ژوالي تا  1989در یک دوره زمانی به مدت  5003پی 

ها را یافت که با بررسی سري زمانی روزانه از ، یک ترتیب سلسله مراتبی از سهامهمبستگی سهام
  ها ایجاد شده بود.لگاریتم قیمت سهام

) نشان دادند که شبکه مبادالت سهام کره یک شبکه 2007و همکارانش (  Leeهمچنین، 
مستقل را هاي ) گراف هاي کامل و مجموعه2005و همکارانش ( Boginskiمقیاس آزاد است. 

بندي سهام ارائه نمودند و مانند هاي سهام معرفی کردند و یک روش فنی براي خوشهدر شبکه
Huang ) هاي سهام از یک مدل خود نشان دادند که شبکه ) در پژوهش2015و همکارانش

power-law کنند.پیروي می  

                                                   
1 Correlation Coefficient 
2 The Dow Jones  Industrial Average (DJIA) Index 
3 The Standard and Poor’ 500 (S&P 500) 



 

خواص اساسی بازار ها، در مطالعات اخیر از ساختار شبکه براي روشن کردن عالوه بر این
) در پژوهش خود به اهمیت 2010و همکارانش ( Tabakسهام استفاده شده است. براي نمونه، 

  روابط میان صنایع مختلف پی بردند.

در تحقیقی دیگر، از روش درخت حداقل فراگیر در بازار سهام کره استفاده کردند و دریافتند 
  ). Lee et al., 2012ها ارتباط دارد (ر انبوه سهامکه نوسانات باالي بازار با درخت حداقل فراگی

عنوان یک سیستم در حال تکامل در نظر گرفته شد و یک در پژوهش دیگري، بازار سهام به
هاي مالی و معرفی رفتارهاي معیار مربوط به آنتروپی براي تحلیل تکامل پویا و توپولوژیک شبکه

 ).Peron et al., 2012لی پیشنهاد گردید (ي بحران ماها در طول دورهمشترك بین سهام

ها گذاران و تراکنشهایی نیز بر اساس روابط بین سرمایههاي بازده قیمت، شبکهعالوه بر شبکه
ها براي نمایش الگوهاي متنوعی از عنوان مثال، در پژوهشی از شبکهدر بازار سهام ساخته شدند. به

هاي توپولوژیک مهم، الگوهاي پنهان میان نوسانات گرهاستفاده نمودند و بر اساس  HSI4نوسانات 
  ).Li & Wang, 2007را استخراج کردند (

همچنین در پژوهشی دیگر، به عوامل روانی تاثیرگذار بر ارزیابی شبکه براي ساخت شبکه 
هاي اعتماد در زندگی گذاران پرداخته شد و نتایج این پژوهش نشان دادند که شبکهاعتماد سرمایه

  ). Bakker et al., 2010اي ثبات بازار را به تاخیر بیندازند (طور قابل مالحظهتوانند بهواقعی می

هاي غیر طبیعی )، در پژوهش خود، به معرفی نقش2013و همکارانش ( Jiang از سوي دیگر،
  تجاري و به کار گیري سهام بر اساس توپولوژي شبکه پرداختند.

ها نوسانات قیمت و هاهاي سهام مانند قیمت سهاماساس شاخص هاي پیچیده برهمچنین، شبکه
ها، گره و ها، سهاماند و معموال در این شبکهتوجه محققان زیادي را در فیزیک و آمار جلب کرده

 ).Chen et al. 2015ها، یال هستند (همبستگی بین بازده سهام

 وان یک شبکه پیچیده نگاشته شود.عنتواند بهطبیعت پویاي بازار مالی می ،پس به طور کلی
ها به طور مرتب در حال است و  این داده کالنیهاي از آنجایی که بازار سهام داراي دادهدرواقع، 

تغییر هستند و نوسان دارند پس لزوم استفاده از علم شبکه در دنیاي بازار سهام کامال آشکار است 
-ها بسیار سخت میگذاران شرکتمدیران و سرمایهگیري براي ها، تصمیمزیرا با این حجم از داده

 باشد.

                                                   
4 Hang Seng Index 



 

در این پژوهش سعی بر آن است که با نگاهی مبتنی بر علم شبکه به بازار سهام نگریسته شود و 
اند، بررسی گردد ي بازار سهام ارائه شدهي تحلیل شبکهکه تاکنون در زمینه ترین کاربردهاییمهم

ها گذاران شرکتگیري در روابط تجاري براي مدیران و سرمایهمیموسیله تحلیل بازار و تصتا بدین
ها به حداقل ممکن هاي اشتباه سهامو صنایع مختلف آسان شود و میزان ریسک ناشی از انتخاب

  برسد.

  هاي پیچیده در تحلیل بازار سهامکاربرد شبکهمدل پژوهش:   - 2
تواند به صورت یک شبکه بسیار می کالندر موارد بااهمیت بسیار زیادي، یک مجموعه داده 

ها نمایش داده شود. بازار سهام یک سیستم پیچیده است که داراي ها و یالبزرگ متشکل از گره
تواند به ها مدام در حال تغییر  هستند. پس بازار سهام میهاست و این دادهحجم عظیمی از داده

د. از طرفی عواملی مانند نوسانات اي طراحی گردد که رفتار بازار را نشان دهصورت یک شبکه
-تر کرده است و به استفاده از علم شبکه بیشتر احساس نیاز میها، ارتباطات را پیچیدهقیمت سهام

سازي ي پیادهو نحوه ي تکنیک شبکه در بازار سهامکاربردها ترینتوضیح مهم در ادامه بهشود. 
  پردازیم.ها میآن

  بررسی ساختار توپولوژیک شبکه  - 2-1
هاي تصادفی، یک ویژگی بسیار مهم در بات توپولوژیک شبکه بر خالف حمالت و شکستث
ها داللت دارند. نتایج ها یا یالها یا حمالت بر حذف راسهاي پیچیده است. شکستشبکه

هاي تصادفی و منظم، اثرات رقابت بین خطا و تلورانس حمله را دهد که شبکهتحقیقات نشان می
 Motter etک شبکه جهان کوچک به حمالت با فاصله طوالنی حساس است (دهند. ینمایش می

al. 2002هاي تصادفی گره هاي مقیاس آزاد، مقاومتی توپولوژیک را در مقابل شکست). شبکه
   ).Albert et al. 2000دهند اما آنها همچنان در برابر حمالت عمدي شکننده هستند (نشان می

هاي بزرگی مانند ورشکستگی داشته باشند که است ریسکهاي پذیرفته شده ممکن شرکت
هاي معینی به تغییر ها در شبکه همبستگی سهام متناظر است. حذف سهاماین مسئله با حذف گره آن

- ي چنین تغییرات توپولوژیکی میتوپولوژیک کل شبکه همبستگی سهام منجر خواهد شد. مطالعه

تواند راهنماي خوبی ها به ما کمک کند، بنابراین میمتواند در فهم الگوهاي همبستگی میان سها
  ).Huang et al, 2009گذاري سهام باشد (براي مدیریت ریسک در سرمایه

  



 

 مرکزیت   - 2-2
 هاي تجاري بین صنایع مختلف ساخته شود آنگاهیک شبکه صنعتی بر اساس جریان اگر
هاي دیگر در معرض ریسک تي صنایع قرار دارند، بیشتر از شرکهایی که در مرکز شبکهشرکت

محققین نشان دادند که صنایعی که همچنین،  ).Aobdia et al. 2014گیرند (سیستماتیک قرار می
 Ahern andگیرند، داراي بازده بیشتري هستند (در موقعیتی با مرکزیت باالتر در شبکه قرار می

Jarrad, 2014 .(  

 انتخاب پرتفلیو  - 2-3
 یکی از مسائل بااهمیت در دنیاي بازار سهام، نحوه انتخاب پرتفلیو یا همان سبد سهام است. 

Sun   ،به بررسی مدیریت پرتفلیو با کمک تحلیل شبکه پرداختند و نتیجه گرفتند که و همکارانش
ت ها را به صورهاي سنتی مدیریت پرتفلیو که از خواص آماري استفاده می کنند، رفتار سهامروش

  ها در کل بازار سهام نیستند.دهند و قادر به نمایش رفتار آنمحلی نشان می

گذاري بر اساس شبکه در این بخش به دنبال پاسخ این سوال هستیم که چطور استراتژي سرمایه
  گذارد.بر افزایش عملکرد انتخاب بهینه پرتفلیو در بازار سهام تاثیر می

(کواریانس) بازده سهام براي مشخص کردن بازار سهام اخیرا، چندین پژوهشگر از همبستگی 
ها، ادبیات مالی به نگرش شبکه در آخرین سالو به عنوان یک شبکه پیچیده استفاده کرده اند 

 ,Mantegna((در بازارهاي مالی روي آورده است  براي روشن شدن مسائل ریسک سیستماتیک

1999) ،(Vandewalle et al. 2001) ،(Bonanno et al. 2004) ،(Onnela et al. 

2004b.((  

را به عنوان یک شبکه نیویورك در پژوهش خود بازار سرمایه 5 2016پرالتاو و زاري در سال 
ها در نظر گرفتند که در آن هر سهام، یک گره و همبستگی بازده هر دو سهام، به عنوان یال بین آن

تواند به عنوان یک ابزار موثر در فرایند انتخاب بود و بررسی کردند که تا چه حد نگرش شبکه می
ها هر سهام بازار را بر اساس دو ویژگی عمده مشخص کردند: آنگرفته شود.پرتفلیو به کار 

عملکرد فردي و عملکرد سیستمیک. عملکرد فردي به عملکرد یک شرکت در انزوا از بقیه 
ي انحراف گذاري خاص به وسیلههتواند بسته به هدف هر سرمایها اشاره دارد که میشرکت

گیري شود. عملکرد سیستمیک براي تعیین نقش یک استاندارد بازده سهام به طور دقیق اندازه
ي مرکزیت امتیاز هر شرکت در تواند به وسیلهگردد که میدر کل بازار استفاده می سهام خاص
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به بررسی تعامل این دو بعد و شبکه بازار سهام اندازه گیري شود. آن دو در سراسر مقاله خود 
ها به کاهش گذاري بهینه پرداختند. سهم عمده پژوهش آنها بر انتخاب سرمایهتاثیرات آن

احیه معینی ها داخل یک نپیچیدگی در فرایند انتخاب پرتفلیو از طریق قرار دادن هر گروه از سهام
مقایسه  S&P 500را با شاخص  هاي خودیافته 1تعلق داشت. در پایان، مطابق شکل  از مرکزیت

  کرده و مشاهده نمودند که الگوي به دست آمده به طور کامل با الگوي این شاخص تطابق دارد. 

  
  S&P 500ي بین عملکرد پرتفلیو انتخاب شده و الگوي مقایسه -1شکل 

بندي شدند و از این هاي بازار هند خوشهکاوي، سهامدر پژوهش دیگري، با نگرش داده
ها در ساخت سبد سهام استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که با ایجاد تنوع در خوشه

  ).Nanda et al., 2010رسد (سبدهاي سهام، میزان ریسک به حداقل می

  گذارانبندي سرمایهخوشه  - 2-4
Tomminello ) ها، اعتبار )، در پژوهش خود به ارزیابی آماري شبکه2012و همکارانش

گذاران در بازار مالی پرداختند. هاي سرمایهدر سیستم دوبخشی و معین کردن خوشهها سنجی یال
گذاران سهام نوکیا را بررسی کردند و هاي تجاري سرمایههاي مشخصی از فعالیتها دادهآن

ها براي گیري آنگذاران در دوره زمانی تصمیمي سرمایههاي شناسایی شدهدریافتند که خوشه
فعالیت تجاریشان از درجه تقارن باالیی برخوردار است که این مسئله دالیل تجارت و دوره 

گذاران، تبادل اطالعات میان ي سرمایهوسیلههاي مشابه بهمتفاوتی داشت از جمله: اتخاذ استراتژي



 

بندي نهایی در گذاران و خوشهگذاران و ... . شبکه حاصل از طراحی ارتباط بین سرمایهسرمایه
  نشان داده شده است. 3و  2هاي شکل

  
  )Tomminello et al., 2012گذاران (شبکه سرمایه -2شکل 

  
  )Tomminello et al., 2012گذاران (بندي شبکه سرمایهخوشه -3شکل 

  هاي تاثیر ارتباطات شرکتشبکه  - 2-5
سهام دار از بازار ي ساخت یک شبکه جهتوسیلهها بهدر پژوهشی، تاثیر ارتباطات میان شرکت

ها مشخص گردید که اثر ارتباطات در یک هایی از این شرکتچین بررسی شد. با تحلیل زیرشبکه
بندي از بخش کامال متفاوت از بخشی دیگر است. عالوه بر این بر اساس معیار مرکزیت، رتبه

ها به طور مستقیم و در پایان مشخص شد که نوع ارتباطات بین شرکت ها نیز به دست آمدشرکت



 

بخشی از شبکه تاثیر  4). شکلGao et al., 2015گذارد ( ها اثر میبر نوسانات قیمت سهام
  دهد.ها را نشان میشرکت

  
  ).Gao et al., 2015(  ها بر یکدیگر در بازار سهام چینبخشی از شبکه تاثیر شرکت -4شکل 

  شبکه حقوق صاحبان سهام  - 2-6
سهام در نظر گرفته شد. سپس سبدي از در پژوهشی، شبکه اي از همبستگی حقوق صاحبان  
هاي زمانی ها در دورههاي زمانی نوسانات قیمتهاي مالی و سريها را به همراه شاخصسهام

مختلف در نظر گرفتند و نشان دادند که اطالعات اقتصادي معناداري از این معیار همبستگی قابل 
براي مقایسه خواص توپولوژي تواند استخراج است. همچنین مشخص گردید که این روش می

  ).Bonanno et al., 2004ي بازار هاي مصنوعی و واقعی استفاده شود (شبکه

  اثرات ساختار شبکه بر بازده سهام  - 2-7
اند. بیشتر هاي شبکه براي نمایش ارتباط بین صنایع استفاده کردهتحقیقات مالی اخیر، از مدل

صنایع به عنوان گره و روابط تجاري مابین صنایع به عنوان ها ها نسبتا ساده هستند و در آناین شبکه
  یال در نظر گرفته شدند.

 Chen ) هاي بازار سهام چین در طول صنعت اي از همبستگی بازده)، شبکه2015و همکارانش
هاي مرکزیت و پودمانگی ساختند و در آن از دو معیار مشهور شبکه به نام 2013تا  1994دوره 

  د. استفاده کردن



 

  دنبال پاسخ این سوال بودند:ها بهآن
  گذارد؟آیا روابط صنعتی در یک شبکه بر بازده صنعت اثر می 

  گذارد؟ها اثر میها در یک شبکه بر بازده سهامآیا روابط سهام
ها نشان داد که مقدار میانگین مرکزیت هاي آنهاي این دوره بیست ساله، یافتهبر اساس داده  

توان گفت که کنند. بنابراین میهام، نرخ رشد تولید ناخالص ملی چین را دنبال میبیش از صد س
-ها در بازار سهام، توسعه واقعی اقتصاد را تا حدي در چین منعکس میدرجه اتصاالت بین سهام

گذاري کمتر، بیشتر هاي با میزان سرمایهها نشان داد که سهامهاي دیگر آنکند. همچنین یافته
ارند که در مرکز شبکه قرار گیرند. همچنین آنها در پژوهش خود از آنالیز رگرسیون تمایل د

اي و به صورت مثبت از درجه استفاده نمودند و متوجه شدند که بازده صنایع به طور قابل مالحظه
ها نیز به طرز قابل پذیرند. عالوه بر این، بازده سهامها در شبکه تاثیر میاتصاالت بین صنعت

پذیرند. گردد تاثیر میي مرکزیت محاسبه میاي از موقعیت سهام در شبکه که به وسیلهحظهمال
همچنین دریافتند که جهت اثر مرکزیت سهام بر بازده سهام به مثبت یا منفی بودن شبکه بستگی 

آنها گیرند، بازده بیشتري دارند. همانطور که گفته شد هایی که در مرکز شبکه قرار میدارد و سهام
از معیار پودمانگی نیز استفاده نمودند و دریافتند که وقتی یک صنعت با صنایع بیشتري در ارتباط 

  باشد، بازده باالتري خواهد داشت.
  

  اثر ساختار همبستگی بازار بر تغییرات نوسانات بازار در آینده  - 2-8
اي با طور قابل مالحظهبهیرات قبلی ساختار همبستگی بازار در پژوهشی مشخص گردید که تغی

هاي فیلتر ي نوسانات بازار ارتباط دارد. پژوهشگران این پژوهش با استفاده از شبکهتغییرات آینده
ها بینی نوسانات بازار ساختند. همچنین آناطالعات مبتنی بر همبستگی، یک ابزار جدید براي پیش

که نرخ تغییرات ساختار بازار را بیان  یک معیار جدید به نام تداوم ساختار همبستگی معرفی کردند
- ها نشان داد که این روش جدید با تغییرات ناگهانی بازار همچون بحرانکرد. نتایج پژوهش آنمی

 ).Musmeci et al., 2016هاي مالی نیز قابل تطبیق است (

  انتشار بحران مالی  -2-9
آمریکا را بررسی نمودند ام و همکارانش شبکه همبستگی بازده سه Sun در پژوهش دیگري،  

ها در این شبکه سه بحث مختلف ها، همبستگی بازده سهام بودند. آنها، سهام و یالن گرهکه در آ
هاي مختلفی در یابی را بررسی نموده و مشاهده کردند که بخشرا دنبال کردند. اول بحث اجتماع

هی دارند. سپس به بحث هاي داخل هر بخش الگوهاي عملکرد مشابشبکه وجود دارد و سهام
انتشار بحران مالی در شبکه پرداختند و مشاهده نمودند که بحران مالی از شرکتی با بازده منفی 

گردد. پس از مصورسازي انتشار هاي دیگر نیز منتشر میشود و به تدریج به سمت شرکتشروع می
  آورده شده است. 5بحران مالی، اشکالی را به دست آوردند که در شکل 



 

  
  ).Sun et alانتشار بحران مالی ( -5شکل 

  هاي پژوهشیافته  - 3
ها و ي بسیار بزرگ متشکل از گرهتواند به صورت یک شبکهیک مجموعه داده عظیم می

هاست ها نمایش داده شود. بازار سهام، یک سیستم پیچیده است که داراي حجم عظیمی از دادهیال
 تواند به صورت یک شبکهتغییر  هستند. پس بازار سهام میطور مکرر در حال ها بهو این داده

طور ها، بهطراحی گردد که رفتار بازار را نشان دهد. از طرفی عواملی مانند نوسانات قیمت سهام
شود. طی تر کرده است و به استفاده از علم شبکه بیشتر احساس نیاز میجدي ارتباطات را پیچیده

هاي پیچیده نوشته شده دي در حوزه ارتباط بین بازار سهام و شبکهدو سه سال اخیر، مقاالت زیا
ها بیانگر لزوم استفاده از نگرش طور کامل بررسی شدند. این پژوهشاست که در این پژوهش به

اي متفاوت به بازار شبکه در بازار سهام بودند و نکته جالب توجه این بود که هر پژوهش از جنبه
ها براي بازار مالی کشورهاي مختلف طراحی شده بود؛ واع مختلفی از شبکهسهام نگریسته بود و ان

ها و ... و با استفاده از ابزارهاي ها، بازده قیمت سهامگذاران، سهاماي از سرمایهمانند طراحی شبکه
ها شبکهو تحلیل  .. به بررسی.سازي شبکه، تحلیل همبستگی متقابل و مختلف همچون بهینه

 بود.  شده پرداخته

  ها شنهادیپ  - 4
با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه بازار سهام و نکاتی که در این تحقیقات مورد توجه 

 هاي پیچیدهکمک تکنیک شبکهبا  ایران نیزشود که شبکه بازار سهام قرار گرفته است، پیشنهاد می



 

رد تحلیل قرار گیرد تا گردد و انواع روابط مختلفی که در آن وجود دارد بیش از پیش موطراحی 
گذاران ایرانی نیز تسهیل شده و نتایج بهتري حاصل گیري براي مدیران و سرمایهفرایند تصمیم

  گردد.
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عارضه  يبر اساس الگو یابیبازار يهوشمند یستمسنجش س

 ) یالوله آر ین(مورد مطالعه: شرکت نهر  یلیپسف یابیبازار یابی
  4، آزاده امتی3، مسلم امجدي 2، سیدآرمان راستاد1*آرمان احمدي زاد

  چکیده 
 یابیعارضه يبر اساس الگو یابیاطالعات بازار یستمو س يهوشمند  یپژوهش بررس ینا یاصل هدف

و  یابیبازار یندو فروش است و فرآ یابیبازار یندفرآ یابزار بررس یک یلیپساست. مدل ف یلیپسف یابیبازار
 يیرندهدر برگ هایند، عناصر و فرآ یفاست. وظا یابیفروش و بازار هايیتفعال یفروش مشتمل بر تمام

 يکارکنان و رهبر یتقابل یابی،بازار یقاتبازار و تحق يهوشمند یابی،بازار یزيبرنامه ر یابی،بازار ياستراتژ
 ي،گذار یمتق یریتو مد ياستراتژ یابی،سبد محصول، ارتباطات بازار یریتبرند، مد یابییگاهجا یابی،بازار

پژوهش  یکمطالعه  ینفروش است. ا یریتمد یدي،کل ریانمشت یریت/فروش ها، مد یعکانال توز ياستراتژ
 1394در سال  یننهر یاو فروش شرکت لوله آر یابیاز کارکنان بازار ياست. جامعه آمار یمایشیپ یفیتوص
مورگان صورت گرفته  یريعضو بر اساس روش نمونه گ 36با اندازه نمونه  یريشده است. نمونه گ یلتشک
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و  یفیتوص يآمارها ینشده است. همچن ياستفاده از پرسشنامه جمع آور باها است و اطالعات و داده
 یندهاياز فرآ یک یچدهد که ه ینشان م یقتحق ینبه کار گرفته شد. ا یلو تحل یهتجز يبرا یاستنباط

در سطح  یابیبازار یندفرآ 11تمام  یگر،و به عبارت د یستنددر سطح پنجم ، چهارم ، سوم و دوم ن یابیبازار
 يارائه شده است که برا یابیو سطح بلوغ بازار یندهابهبود فرآ يبرا یشنهادهاییپ یتاول هستند. در نها

 آن موثر خواهد بود . یشترب یتکند و در موفق یارزش م یجادا یالوله آر ینشرکت نهر

لوله  ینشرکت نهر ،یلیپسف یابیبازار يهایتمدل بلوغ قابل یابی،بازار يهوشمند یستمس: واژگان کلیدي
 یاآر
 
 

 

  مقدمه 
هـاي بازاریـابی در حـوزه   ها و برنامهها به منظور تدوین استراتژيمدیران بازاریابی شرکت

هاي همچون تقسیم بندي بازار، انتخاب بازار هدف، موقعیت یابی، تعیین آمیـزه بازاریـابی و غیـره،     
هسـتند ابزارهـاي موجـود، هـر یـک صـرفاً از       نیازمند یک ابزار جامع آسیب شناسی و عارضه یابی 

زاویه دید خاصی به بازاریابی نگریسته اند. مثالً مدیران بازاریابی با بررسی و تجزیـه و تحلیـل دوره   
هایی جهت مدیریت محصوالت شرکت ارائـه دهنـد. از طریـق    توانند برنامهعمر محصول، صرفاً می

هـایی بـراي مـدیریت سـبد محصـوالت شـرکت       برنامه توانندها و الگوهاي پورتفولیو صرفاً میمدل
جامع عارضه یابی که همـه حـوزه   ). همواره وجود یک ابزار2001تدوین کنند(استانلی و همکاران،

هاي فرایند بازاریابی را در تدوین استراتژي ها و برنامه عملیاتی بازاریابی در نظر بگیرد خالی بـوده  
ر آسیب شناسی و عارضه یابی فرایند بازاریابی شـرکت نهـرین   است. در این مقاله، از مدلی به منظو

شود که به شـکلی جـامع، تمـامی حـوزه    لوله آریا بر اساس نگرش بلوغ فرایند بازاریابی استفاده می
هاي مختلف فرایند بازاریابی و ارتباطات میان آن ها را در نظر گرفته است. این مدل اصالتاً متعلق به 

از بنیانگذاران بنیاد تعالی سازمانی اروپایی بوده و به عنوان ابزاري مکمـل   شرکت فیلیپس است  که
هاي مدل تعالی سازمانی اروپـایی در عارضـه یـابی فراینـدها معرفـی گردیـده       براي پاسخ به کاستی

ــو ام،  ــابراین در ایــن مطالعــه،  بمنظــور 2010اســت(اي اف کی هوشــمندي و سیســتم  بررســی ).  بن



 
 

 

 

 

 

شـرکت نهـرین لولـه آریـا، ابتـدا      بر اساس الگوي عارضه یابی بازاریابی فیلیپس اطالعات بازاریابی 
مدل بلوغ بازاریابی تشریح شده و روش پژوهش نیز بیان می شـود، در انتهـاي ایـن تحقیـق پـس از      
تحلیل داده ها ، یافته هاي اساسی ارائه می گردد و پیشـنهاداتی بـراي اسـتفاده مـدیران در شـرکت      

در برگیرندهدر این پژوهش فرآیندهاي . و محققان حوزه بازاریابی ارائه خواهد شد نهرین لوله آریا
، قابلیـت  8و تحقیقـات بازاریـابی   7، هوشـمندي بـازار  6، برنامه ریزي بازاریابی5ي استراتژي بازاریابی

، 12، ارتباطات بازاریـابی 11، مدیریت سبد محصول10، جایگاه یابی برند9کارکنان و رهبري بازاریابی
، مـدیریت مشـتریان   14، اسـتراتژي کانـال توزیـع /فـروش هـا     13استراتژي و مدیریت قیمت گـذاري 

  مورد بررسی قرار میگیرد . 16، مدیریت فروش15کلیدي

  مبانی نظري تحقیق 
 1989درسال گارنر، گروه وسیله به که است چترگونه اصطالح یک تجاري، هوشمندي

 به ازطریق کـار، و کسب در که را هاییشناسی روش و مفاهیم از اي مجموعه تا شد معرفی
 بیان و تشریح شـود مـی گیري تصمیم بهبود باعث وقایع بر مبتنی هاي سیستم و وقایع کارگیري

 هـاآن و بخـشدمـی سـازمان یک استراتژي به دوباره جانی تجاري هوشمندي کاربردهاي. کند
  واقع در )2003: روگالسکی.(کندمی گیري اندازه را شرکت مقاصد و اهداف موفقیت و دقت

 انتقال  و جذب هنر دارد، اشاره  کار و کسب یا شرکت هوشمندي به که تجاري هوشمندي
 حفاظت براي سازمان به معین ضوابط و خاص قواعد طی محیط  و سازمانی فرا عناصر  از اطالعات

 تواندمی و است آینده ساختن و بالقوه هايفرصت  از برداري بهره و شناخت رقابتی، تهدیدات از
                                                

5 marketing strategy 
6 marketing planning 
7 market intelligence 
8 marketing research 
9 people capability & marketing leadership 
10 brand positioning 
11 product portfolio management 
12 marketing communications 
13 pricing strategy and management 
14 distribution / sales channel strategy 
15 key account management 
16 sales execution and management 



 
 

 

 

 

 

 اصل و نیست صنعتی جاسوسی هوشمندي. دهد قرار تاثیر تحت را آن موقعیت و  شرکت اجزاي
  بازار درك ، مهم هاي گیريتصمیم براي شرکت نیاز مورد اطالعات  از  که است آن اش کلیدي

 محیط هايداده از سیستماتیک بطور را آن توانمی یا است موجود صنعت عمومی محیط در  رقبا و
 سریع دسترسی کردن فراهم با  تجاري هوشمندي)2001:  وچو تامسون(داد توسعه صنعت عمومی
 اتخاذ بهتر  را تجاري تصمیمات دهدمی اجازه هاآن به که مرتبط  اطالعات به گیرندگان تصمیم

 و کاراتر شوند، تقویت صحیح اطالعات با اگر گیرندگان تصمیم. کندمی کمک سازمانها به کنند
 )2003: استفان)بود خواهند تر موثر

 آسیب شناسی بازاریابی و مدل بلوغ فرآیندي
  

مدل بلوغ فرآیندي،  امروزه بعنوان یک مدل جهت ارزیابی بلوغ فرآیندهاي کسب و 
بلوغ مدل  200شود. بر اساس یک برآورد حدوداً کار پذیرفته شده و از آن استفاده گسترده می

هاي بلوغ پیرو اصول ایجاد شده در چارچوب بلوغ فرآیندي وجود دارد که تعداد کمی از این مدل
-هاي بالغ به شکل سامانباشند که سازماناي و زیر بناي بلوغ متضمن این امر میاست.  مفاهیم پایه

هاي قهرمانانۀ جه تالشهاي نابالغ دستیابی به نتایج در نتیکنند، در حالیکه در سازمانیافته عمل می
ها را افراد در استفاده از رویکردهایی است که کم یا زیاد بطور خود انگیخته یا خود جوش آن

هایی اند. در بعضی از مراجع مدل بلوغ فرآیندي و در توضیح مفهوم بلوغ از واژهبوجود آورده
هاي پذیري به استفاده از برنامهنیبیشود. پیشبینی پذیري، کنترل، و اثر بخشی استفاده میمانند پیش

بندي شده، معیارها، و اهدافی که محقق شده اند اشاره دارد. سازمانهاي نابالغ غالباً برنامه زمان
- کنند، اما بعدها غالباً با اختالفی زیادي معیارها و اهداف را از دست میبندي شده ایجاد میزمان

سازند. کنند و دائماً آنرا محقق میبندي شده را تنظیم میهاي زمان هاي بالغ برنامهدهند. سازمان
شوند. سازمانها به اهداف خود نائل میکنترل به ساز و کارهائی اشاره دارد که با وجود آن سازمان

هاي نابالغ هاي بالغ کامالً، مستمراً، و با کمترین انحراف اهداف خود را محقق می سازند. سازمان
شود؟ و احتمال تحقق معیارهاي مورد نظر ا ندارند که کدام اهداف محقق میهرگز این اطمینان ر

یابند که هاي بالغ به اهدافی دقیق دست میدر دامنۀ زمانی معین و مشخص چه مقدار است. سازمان
هاي نابالغ غالباً به بعضی از اهداف نایل شده و به آورند. سازمانتعهد کرده بودند به دست می

رسند. عالوه بر این در بسیاري از موارد، کیفیت ممکن است به اندازه کافی اف نمیبعضی از اهد



 
 

 

 

 

 

خواهد، باشد. از نظر دیگر، ها ممکن است فراتر از آنچه که مدیریت میخوب نباشد و هزینه
مند بوده وشیوه هاي انجام کار مستند شده یافته و نظامهاي بالغ داراي فرآیندهاي سامانسازمان
هاي مشابه در آینده کنند و براي پیش بینی نتایج تالشآوري میهاي گذشته را جمعدادهدارند. 

هاي بلوغ داراي اصولی هستند که در اینجا به ). اما مدل2004دهند. (هارمون،مورد استفاده قرار می
یند هاي یک فرآ) ویژگی1گردد. اصول بنیادین مدل بلوغ فرآیندي عبارتند از : ها اشاره میآن
باید به شکلی مورد ارزیابی قرار گیرد که قابلیت آن براي مشارکت در اهداف سازمانی می

توانند ماندگار باشند، مگر اینکه سازمان به اندازه ) فرآیندهاي قادر و توانمند نمی2مشخص شود، 
امه بهبود )بهبود فرآیند بهترین رویکردي است که یک برن3کافی بالغ باشد تا آنها را حفظ نماید، 

پذیرتري از قابلیت هاي پیش بینیآمیزي به حالتکند تا بطور موفقیتبندي میسازمانی را مرحله
کند تا بر آن ) هر مرحله یا سطح بلوغ یک مبناي الزم و ضروري طرح می4سازمانی دست یابد، 

ستاندارد، حداقل اساس بهبود آینده بتواند ایجاد شود.همچنین در مدل بلوغ فرآیندي، بعنوان یک ا
) مدیریت 1چالش یا سطح براي موفقیت سازمان به اینصورت  شناسایی و تعیین شده است:  5

داراي استانداردهاي کمی براي سنجش بلوغ گردش کار فرآیندهاي کسب و کار است و نیازمند 
ن و هاي فرآیندها بر روي توسعه سازماهایی است که ضعفروش قابل قبول براي شناسایی ریسک

هاي قابل قبول اندکی دارد تا ) مدیریت روش2کنند، دستیابی به اهداف کسب و کار تحمیل می
میزان انطباق بین چگونگی انجام وظایف و چگونگی توصیف گردش کار فرآیندها را به درستی 

هاي سیستم، درستی استفاده از شود اعتبار الزامات و نیازمنديبسنجد. در این مدل تالش می
اي هماهنگ دهاي مطالعه و توصیفات مبتنی بر مدل، و اثربخشی کاربردهاي عملی بگونهمور

هاي ) مدیریت غالباً آگاهی ندارد تا چه اندازه اکتساب یا رشد سازنده و پویا ناشی از شیوه3شوند، 
متعدد انجام وظایف مشابه است. خلق و ایجاد فرآیندهاي استاندارد و بهم مرتبط، الزامات و 

هاي سازمان را هاي کارکردهاي سازمان را ساده نموده و در نتیجه پیچیدگی سیستمازمندينی
کنندگان براي هاي قابل قبول اندکی دارند تا قابلیت عرضهها، روش) سازمان4دهد، کاهش می

هاي واگذار شده و دیگر خدمات آنان را در مقایسه با پارامترهاي ادعا شده در طرح تحویل پروژه
پیشنهادي سنجش کنند. بعالوه آنها نیازمند مبنایی قابل قبول براي مشخص کردن الزامات و 

) مدیریت نیازمند 5کنندگان بهبود یابد، هاي قراردادي هستند تا فرآیندهاي کاري عرضهنیازمندي



 
 

 

 

 

 

که اي استقرار یابند یک راهنما است تا بداند بنیادهاي الزم براي فرآیندهاي کاري به چه شیوه
  ).2007هاي عملیاتی کمتر شود(کورتیس و آلدن، چابکی سازمانی حفظ و هزینه

 سطوح پنجگانه مدل بلوغ فرآیندي
  

 یا سازي یک دگرگون با که دهدمی نشان را سازمان هايقابلیت سطحی بلوغ، سطح

 در را یک ماهیت توسعه بلوغ، هايمدل است. آمده بدست  سازمانی فرآیندهاي از بخش چند

 هايمدل کلی، است. بطور بازاریابی نظر مورد ماهیت اینجا کنند و درمی توصیف زمان طول

 از محدودي تعداد وسیله به واحد ماهیت یک ) توسعه1هستند: خصوصیات این داراي بلوغ

 خاص ملزومات ) برخی 2شود.می داده سطح است توصیف تا شش چهار بلوغ که معموالً سطوح

 پیدا دست آن به خاص سطحی در باید ماهیت هر که دهندمی را تشکیل سطوح این خصوصیات

 سطح مرحله آخرین اند و شده مرتب پایانی سطح تا اولیه سطح از و به ترتیب سطوح )3کند.

 و کند می پیدا توسعه دیگر سطح به سطح یک از ماهیت توسعه، طول در )4بلوغ است.  مطلوب
 ). با2001؛کلیمکو،2003شود (ورد مستر و همکاران،نمی گرفته نادیده یا حذف هیچ سطحی

 صورت تدریجی به خود گام به گام و اي مرحله ساختار توسط بلوغ هاي مدل که این به توجه

کنند. مدل بلوغ فرآیندي در این تحقیق بر اساس  می هدایت بلوغ سمت به را سازمان مستمر، و
ست. هر یک از فرآیندهاي سازمان یا بنابر مرحله یا سطح را تعریف شده ا 5مدل بلوغ قابلیت 

سطح در ادامه ارائه می گردد (ورد  5گیرند.  توضیح مختصر این شرایط در یکی از سطوح قرار می
 ):2007؛ کورتیس و آلدن، 2003مستر و همکاران،

 مقدماتیسطح یک: سطح ابتدائی و 
  

فرآیندهاي آنان اضطراري، گیرند، نابالغ هستند. هایی که در این سطح قرار میسازمان
هایشان غیر قابل پیش بینی است. در سطح ابتدائی فرآیندها موقت، و تعریف نشده است و فعالیت
هاي افراد وابسته است نظم هستند. موفقیت احتماالً به تالشسازمان یافته نیستند و حتی آشفته و بی

 و مستند نیستند که تکرار شوند. و تکرارپذیر نیستند، زیرا فرآیندها بطور کافی تعریف شده

 سطح دو: سطح تکرارپذیر
  



 
 

 

 

 

 

هایی هستند که بر فرآیندها متمرکز گیرند، سازمانهایی که در این سطح قرار میسازمان
را با  توانند بعضی فرآیندهاها میاند. آناند و بعضی از فرآیندهاي اصلی خود را تعریف کردهشده

د، در حالیکه دیگر فرآیندها هنوز بخوبی قابل کنترل نیستند. در بینی تکرار کنننتایج قابل پیش
تواند تکرار شود، زیرا اند و موفقیت میهاي مدیریت ایجاد شدهسطح تکرارپذیري، تکنیک

  اند.فرآیندهاي الزم ایجاد و تعریف شده، و مستند گشته
 سطح  سه: سطح استاندارد و تعریف شده

  
هایی هستند که تمام فرآیندهاي قرار می گیرند، سازمانهایی که در این سطح سازمان

آوري ها دارند، بر جمعاي از کنترل بر روي آناند و درجهاي خود را تعریف کردهاصلی و پایه
 کمک نماید. در  این داده تأکید نموده و از معیارهایی استفاده کنند تا به مدیریت برفرآیندها

از طریق توجه بیشتر به مستندسازي، استانداردسازي، و   هاي خود راسطح، سازمان فرآیند
  یکپارچگی توسعه داده است.

 سطح چهار: سطح مدیریت کمی و قبل پیش بینی
  

ها معیارهاي کمی ها در این سطح تأکید زیادي بر مدیریت فرآیندها دارند. آنسازمان
ها زمانی که اهداف را ند. مدیران آنکنآوري میها را جمعخوبی براي فرآیندها دارند و دائماً داده

کنند. بطور برابر، یک همراستایی و سازگاري سلسله کنند بر معیارها و داده ها تأکید میتعیین می
مراتبی میان مدیران وجود دارد، بطوریکه در توفیق دستیابی به اهداف فرآیندهاي فرآیندهاي 

ف کالن خود، مشارکت و سهم داشته باشند. تر، و دستیابی واحد به اهداپژوهش و فنآوري عالی
وتحلیل آنها در سطح مدیریت کمی، واحد تمام فرآیندها را از طریق جمع آوري داده و تجزیه 

  نماید.نظارت و کنترل می
 سطح بهینه شده سطح پنج:

  
هایی که در این سطح قرار دارند، کارکنان خود را در مورد فرآیندها آموزش سازمان

گیرند تا فرآیندها را پاالیش، بهبود، و و آنان را براي یک تالش مستمر به خدمت میداده اند 
ارتقاء دهند. در سطح بهینه، فرآیندها بطور ثابت از طریق نظارت بر بازخورهاي برگرفته شده از 



 
 

 

 

 

 

فرآیندهاي جاري ، بهبود داده شده و فرآیندهاي نوآورانه براي خدمت کردن به نیازهاي ویژه 
 گردند.معرفی می سازمان

 نمایش داده شده است.  1سطوح فوق در نمودار شماره 

  

  
  )  سطوح بلوغ فرآیندي1نگاره (

  
همانطور که قبال گفته شد سطح بلوغ هر سازمان برابر است با سطح بلوغ فرآیندي که 

دپذیر راهبر 2، سطح بلوغ کمتر از سطح  2داراي کمترین سطح بلوغ است. باتوجه به نگاره  شماره 
نیست. دلیل این امر این است که راهبرد زمانی می تواند اجر گردد که اسناد برنامه و فرآیندهاي 

توان فهمید چه که مستنداتی وجود نداشته باشند، نمی انجام کار مستند شده باشند. در صورتی
  شود که بتوان چگونگی اجراي راهبرد را ارزیابی نمود.چیزي اجرا می شود یا نمی

  

X

X X X

X X
زیرفراینــــــدها

بهینه سطح 

پیش بینی و مدیریت کمیسطح قابل 

استانداردسطح 

تکرار پذیرسطح 

ابتداییسطح 



 
 

 

 

 

 

  
  ) سطوح بلوغ فرآیندها و سطح بلوغ راهبرد پذیري2نگاره(

  
  بازاریابی مدل بلوغ فرآیندهاي

یکی از مشکالت مدیران بازاریابی در کشورهاي در حال توسعه این است که براي 
ون توجه به اینکه آیا این برنامهکنند بدبازاریابی خود از الگوبرداري استفاده میتدوین برنامه هاي 

ها با سطح بلوغ آن ها مطابقت دارد یا خیر. مثالً شرکتی که هنوز اصول اولیه قیمت گذاري را 
گذاري استفاده کند. شرکتی که مورد توجه قرار نمی دهد، نمی تواند از ابزارهاي پیشرفته قیمت

هاي توزیع تواند برنامه بهبود براي یکپارچه کردن کانالهاي توزیع خود را نشناخته نمیکانالهنوز 
هاي بازاریابی به ارائه دهد. دیدگاه بلوغ بازاریابی به معناي آن است که شرکت براي تدوین برنامه

ندهاي هاي بهبود را مرحله به مرحله طی کند. فرایجایگاهش در بازاریابی توجه کند و پله
تواند در سطوح بلوغ متفاوتی بازاریابی، شامل زیرفرایندهایی است. هر یک از این زیرفرایندها می

هاي کالس جهانی است. بر این اساس، سطح بلوغ داریم و پله آخر، مربوط به شرکت 5باشد. 
ابی را شرکت  بازاریابی خود را عارضه یابی وآسیب شناسی کرده و جایگاه بلوغ هر حوزه بازاری

بدست آورده است. در تدوین برنامه هاي بهبود بازاریابی، شرکت بایستی همه زیرفرایندهاي 
بازاریابی خود را به صورت متوازن رشد دهد. نمی توان تصور کرد، شرکت در حوزه تبلیغات 
محصول، مثل یک شرکت کالس جهانی عمل کند ولی در حوزه فروش مثل یک شرکت نوپا 

سط
 1  ح

 سطح

2 

  سطح
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 سطح

 4 

 سطح

 5 

 بلوغ سطوح

 راهبرد سطح



 
 

 

 

 

 

دگاه بلوغ، فرایندهاي بازاریابی، داراي سطوح بلوغ مختلفی است. در سطوح عمل کند.طبق دی
تر، این فرایند به اشکال شود و در سطوح بلوغ پایینبلوغ باال، آن فرایند به شکلی متعالی انجام می

). با توجه به مطالب تشریح شده، فرایند جامع 2010تري انجام می شود(اي اف کیو ام، ضعیف
امل یازده زیرفرایند مختلف است و  در مدل بلوغ فرایندهاي بازاریابی، بایستی بتوان بازاریابی ش

سطوح بلوغ تمامی زیرفرایندها را آسیب شناسی نمود. فرآیندهاي مدل بلوغ بازاریابی شامل 
استراتژي بازاریابی، تحقیقات و هوشمندي بازاریابی، برنامه ریزي بازاریابی، رهبري بازاریابی و 

یابی برند، کانال فروش  و توزیع، ارتباطات بازاریابی، ت هاي کارکنان، قیمت گذاري، جایگاهقابلی
 مدیریت مشتریان، مدیریت فروش است.

 مدل مفهومی تحقیق
 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 مدیریت سبد محصول  

 ارتباطات بازاریابی  

 جایگاه یابی برند  

 مدیریت فروش  

 قیمت گذاري  

 کانال فروش  و توزیع  

مدیریت مشتریان 
 کلیدي  

 استراتژي بازاریابی

رهبري بازاریابی و 
 قابلیت هاي کارکنان 

تحقیقات و هوشمندي 
 بازاریابی  

 برنامه ریزي بازاریابی 



 
 

 

 

 

 

 
 
 

 بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا مدل بلوغ
 

  فرآیند  استراتژي بازاریابی
ها پرداخته و یک رویکرد سازگار و تعریف و ارائه اولویتاستراتژي بازاریابی به 

؛ 2010کند(اي اف کیو ام، یکپارچه براي کلیه عناصر اساسی بازاریابی و فروش مشخص را می
  ).1390) ، (احمدي زاد و همکاران ، 2009انگ و جونز،

  
  ) سطوح بلوغ زیرفرایند استراتژي بازاریابی1جدول (

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

) ما شخصی را در سازمان به عنوان مدیر / 2)ما سندي تحت عنوان استراتژي بازاریابی داریم.، 1 اول
 رهبر استراتژي بازاریابی داریم

تا حدودي، اطالعات ) 2)استراتژي بازاریابی داریم که بر مشتریان دست اول تمرکز دارد.، 1 دوم
 براي تدوین استراتژي بازاریابی داریم.) ما مدل و الگویی 3مشتري نهایی وجود دارد.، 

)ما اطالعات کافی براي تدوین استراتژي بازاریابی جمع کرده ایم که گروه هاي مختلف 1 سوم
فرایندي براي  ) 3، یک سند رسمی استراتژي بازاریابی داریم.) 2مشتریان را در برمی گیرد .، 

در ) 4،  راتژي شرکت تعریف شده است.بروزرسانی استراتژي بازاریابی به عنوان بخشی از است
 تدوین استراتژي بازاریابی، آنچه رقبا انجام می دهند را دیده و واکنش خود را مشخص کرده ایم.

از طریق تحقیقات بازار، ) 2.، تحلیل کرده ایم SWOTا و خودمان را از طریق آنالیز ب)ما رق1 چهارم
) 3ایم که شامل نظرسنجی از مشتریان است .، اطالعات مستند از دیدگاه مشتریان کسب کرده 

) در تدوین استراتژي بازاریابی خود 4فرایندي رسمی براي بازنگري در استراتژي وجود دارد .، 
 به مشتریان کلیدي توجه ویژه داشته ایم.

براي تحقق استراتژي ها و اهداف ) 2 )ما یک چشم انداز و مأموریت روشن تدوین کرده ایم.، 1 پنجم
ما توافق مدیرعامل با استراتژي بازاریابی را ) 3، ازاریابی، برنامه هاي عملیاتی را تدوین کرده ایم. ب

برنامه هاي اصلی در راستاي استراتژي بازار براي تحقق اهداف آن را مشخص )4، ایم.کسب کرده
 کرده ایم.



 
 

 

 

 

 

  
 

  فرآیند  تحقیقات بازاریابی
اعتماد توسعه استراتژي بازاریابی مطرح است و سازمان را قادر تحقیقات بازاریابی بعنوان منبع قابل 

، سطوح بلوغ این فرآیند را ارائه می 2می سازد تا به ارزیابی و تخمین نیازهاي بازار بپردازد. جدول
  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009؛ انگ و جونز،2010دهد (اي اف کیو ام، 

 
  تحقیقات بازاریابی ) سطوح بلوغ زیر فرایند2جدول (

  
 فرآیند  برنامه ریزي بازاریابی

  
هاي الزم براي ساختن یک فرآیند برنامه ریزي بازاریابی وظایف کلیدي و مسئولیت

فرایند برنامه ریزي  کند.یابی و فروش مبتنی بر استراتژي بازاریابی را مشخص میبرنامه مؤثر بازار

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ
 )واحد بازاریابی شرکت، اطالعات اولیه بازار نظیر حجم بازار و نرخ رشد محصوالت را دارد.1 اول

 دوم

) برنامه تحقیقات بازار،  نیازمندي 2اي براي تحقیقات بازار دارد.،  )واحد بازاریابی شرکت برنامه1
)داده هاي تحقیقات بازار با توجه به نیاز افراد به سادگی قابل 2کند.، هاي تحقیقاتی را مشخص می 

 دسترسی هستند.

 سوم

) در برنامه 2)واحد بازاریابی شرکت داراي برنامه ساالنه اطالعات بازار بر مبناي نیاز می باشد.، 1
) در 3است.، ساالنه تحقیقات بازار، فعالیتها، مسوولیتها و بودجه تحقیقات بازار مشخص شده 

تحقیقاتی که انجام شده، اطالعاتی در مورد استنباط مشتریان از نام و نشان تجاري شرکت در 
 آوري شده است . مقایسه با رقبا جمع

 چهارم

) تمرکز تحقیقات بازار، بر 2شود.،  بندي می ریزي و بودجه هاي تحقیقات بازار برنامه )فعالیت1
هاي مختلف نظیر  سهم بازار، تقاضا  هایی در مورد جنبه شاخص) 3مشتریان و رقباي کلیدي است.، 

 شود. آوري می بازار، سهم وزنی  و ... جمع

 پنجم

) در تحقیقات 2)تمرکز فعالیتهاي تحقیقات بازار بر متقاضیان و مشتریان نهایی شرکت است.  ، 1
مشتري که بر مناقصه و بازاري که انجام می شود به مسائل متنوع نظیر مشتریان، افرادي در شرکت 

) درك مشتري از نام و نشان تجاري، شناسایی ریسکها، فرصتها و 3خرید محصوالت اثرگذارند، 
 تهدیدات و غیره توجه می شود.



 
 

 

 

 

 

کند (اي اف کیو ام، بازاریابی، استراتژي بازاریابی را در تمام عناصر بازاریابی و فروش نهادینه می
  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009؛ انگ و جونز،2010

  
  برنامه ریزي بازاریابی) سطوح بلوغ زیر فرایند 3جدول (

  
  فرآیند رهبري بازاریابی و قابلیت هاي کارکنان

اطمینان از وجود قابلیت در ساختار ذهنی کارمندان بخش فروش و بازاریابی و وجود 
 گیرد.کیفیت رسی قرار میعملکرد الزم براي دستیابی به کالس جهانی در این بخش مورد بر

 
 

فرایند بازاریابی و فروش به کیفیت کاربران آن وابسته است. بازاریابان و فروشندگان 
حرفه اي براي رسیدن به کالس جهانی داراي انگیزه بوده و می توانند فرهنگ رهبري را که براي 

، سطوح بلوغ مربوط به این 4رسیدن به رشد سود آور مورد نیاز سازمان است، بسازند . جدول 
، (احمدي زاد  ).2009و جونز، انگ؛ 2010د در مدل را به تصویر می کشد(اي اف کیو ام، زیرفراین

  ).1390و همکاران ، 

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ
 )شرکت  ما، سندي تحت عنوان برنامه بازاریابی در اختیار دارد.1 اول

 دوم

) 2هاي ساالنه بازاریابی وجود دارد. ،  )در واحد بازاریابی شرکت، فرایندي براي تدوین برنامه1
) این برنامه، 3شود.  بروزرسانی می ریزي شرکت، این فرایند به عنوان بخشی از فرایند برنامه

 کند. هاي الزم براي تحقق استراتژي بازاریابی را تشریح می فعالیت

 سوم

شرکت بوضوح درك شده و بعنوان  نام و نشان تجاريانداز بازاریابی و جایگاه مطلوب  )چشم1
انداز بازاریابی  ق چشم) فعالیتهاي بازاریابی براي تحق2ریزي بازار قرار گرفته است. ،  مبناي برنامه

 ) در فعالیتهاي بازاریابی به دوره عمر شرکت توجه شده است.3مشخص شده است. ، 

 چهارم

) در فرایند 2انداز بازاریابی شرکت همسو با کلیه اهداف کالن شرکت است.،  )چشم1
در این ) همچنین 3ریزي بازاریابی، اهداف ساالنه فروش ، مرور و و بررسی می شود. ،   برنامه

  فرایند، بعد از ارزیابی اهداف ساالنه بازاریابی، پاره اي اقدامات اصالحی اتخاذ می شود.

 پنجم

انداز و اهداف روشن به خوبی تعریف  ریزي بازاریابی شرکت بر اساس چشم )فرایند برنامه1
هستند.،  هاي بازاریابی و فروش با  عرضه محصوالت شرکت با هم مرتبط  ) فعالیت2شده است. 

 ) شاخصهاي کلیدي و معیارهایی در حوزه بازاریابی و فروش تعریف شده است.3



 
 

 

 

 

 

  
  ) سطوح بلوغ زیر فرایند رهبري بازاریابی و قابلیت هاي کارکنان4جدول (

  
  

  فرآیند جایگاه یابی نام و نشان تجاري

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
) متخصصان آشنا به تکنولوژي 2در شرکت وجود دارد.،  و فروش )واحدي به نام بازاریابی1

 در بازاریابی و فروش شرکت وجود دارند.

 دوم
ها و نیازهاي آتی مشتریان تمرکز  هاي بازاریابی و فروش شرکت بیشتر بر خواسته )فعالیت1

 دارد تا بر نیاز فعلی یا محصوالت موجود .

 سوم

ها، استعداد،  نیازهاي او، منوط به مهارت )این درك حاصل شده که تمرکز بر مشتري و1
) به صورت مستمر، 2ها، رهبري و ساختار جدید در حوزه بازاریابی شرکت است.  نقش

) شرح شغل براي 3هاي اولیه بازاریابی و فروش ارزیابی شده و بهبود داده می شود.  مهارت
 دون موجود است.ها/مشاغل بازاریابی و فروش شرکت نوشته شده و بصورت متمامی پست

 چهارم

) در شرکت 2)ارزیابی قابلیت فعلی نیروي انسانی واحد بازاریابی و فروش انجام شده است. 1
بجاي اینکه نوعی بازاریابی ایجاد شود که بر مبناي فروش و تبلیغ محصوالت موجود باشد، به 

ارتها و موجود در ) شکاف بین مه3هاي فعلی و آتی مشتریان، تمرکز دارد.   نیازها و خواست
) تصمیمات مناسبی 4واحد بازاریابی و فروش با آنچه مورد نیاز است شناسایی شده است. 

براي استخدام پرسنل جدید و آموزش پرسنل فعلی واحد بازاریابی و فروش  اتخاذ شده است.  
  ) پروفایل شایستگی براي پرسنل کلیدي واحد بازاریابی و فروش وجود دارد.5

 پنجم

)تیم 2باشد.  جامع بازاریابی می  )تیم بازاریابی و فروش  قادر به تدوین و تصویب یک برنامه1
هاي فروش خود هستند.  فروش  و مدیریت ارتباط با مشتري قادر به تدوین و تصویب برنامه

)شرکت نسبت به استخدام افراد حرفه اي در واحد بازاریابی و فروش اقدام کرده که این 3
)نظام ارزیابی عملکرد پرسنل بازاریابی 4توانند با عمل خود به دیگران آموزش دهند. افراد می 

) نظام ارزیابی عملکرد پرسنل بازاریابی ، مشکالت را گفته و 5و فروش طراحی شده است. 
)در واحد بازاریابی و فروش شرکت عواملی در ارائه پاداش 6راهکار بهبود را نشان می دهد.  

) مدیران و پرسنل مختلف 7قدرت رهبري و آموزش، کمک به مشتري) دخیل است (مثل 
)مدیران بازاریابی و فروش 8حوزه بازاریابی و فروش  با یکدیگر به خوبی همکاري می کنند. 

 توانند ثابت کنند که نسبت به مشتریان تعصب خاصی دارند و به آنها متعهدند. می



 
 

 

 

 

 

ایجاد جایگاه نام و نشان تجاري این اطمینان را می دهد که تصور شرکت در اذهان در آینده نسبت 
به رقبا بهتر است. به بیانی ساده تر، چیزي است که مایلیم وقتی ذي نفعان نام شرکت را می شنوند یا 

، 5. در جدول از محصوالتش استفاده می کند یا با آن داد و ستد می کنند در ذهنشان به وجود آید
 ).2009؛ انگ و جونز،2010سطوح بلوغ مربوط به این زیر فرایند معرفی شده است(اي اف کیو ام، 

  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ، 
  
  

  ) سطوح بلوغ زیر فرایند جایگاه یابی نام و نشان تجاري5جدول (

  
  محصولفرآیند مدیریت سبد 

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
شرکت می خواهد در اذهان مشتري ایجاد کند را می  )پرسنل بازاریابی و فروش، جایگاهی که1

 شناسند.

 دوم

)کارکنان بازاریابی از جایگاهی که شرکت می خواهد در اذهان مشتري تسخیر کند اگاهند و و 1
)واحد بازاریابی و فروش شرکت با تحقیقات بازار از 2دانند.  نحوة اثر آن بر فعالیت خود را می

)واحد بازاریابی و فروش شرکت از میزان 3مشتریان آگاه است. تصویر ذهنی شرکت در اذهان 
)براي افزایش درك کارکنان 4جذابیت هریک از محصوالت خود نزد مشتریان آگاه است. 

 بازاریابی و فروش از جایگاه مطلوب برند شرکت، جلسات آموزشی و توجیهی برگزار می شود.

 سوم

)شرکت می داند که در 2هریک از مشتریان  را شناسایی و تحلیل کرده است.  مزایاي)شرکت، 1
)شرکت، طرح شفاف و 3هر بازار هدف، چه استنباطی از  نام و نشان تجاري شرکت وجود دارد. 

 سازي ارکان برند خود دارد. اي براي پیاده ساده

 چهارم

مشتریان ایجاد کند را درك کرده )مدیران و کارکنان، موقعیتی که شرکت می خواهد در اذهان 1
) شرکت بازارهاي هدف را بر اساس تاثیرشان شناسایی و اولویت بندي کرده 2و بکار می بندند. 

  )شرکت عملکرد خود را در مقایسه با رقبا بررسی کرده است.3است. 

 پنجم

کس )شناخت جایگاهی که شرکت می خواهد در اذهان مشتریان ایجاد کند در محصوالتش منع1
)جایگاهی که شرکت می خواهد در اذهان ایجاد کند متمایز از رقبا بوده و براي 2شده است. 

)براي تصمیم گیري در مورد اینکه هر محصول چه جایگاهی را در 3مشتریان نیز جذاب است. 
 اذهان تسخیر کند، شرکت می داند چه نیازهایی در بازار پاسخ داده نشده است.



 
 

 

 

 

 

مدیریت سبد محصول بمنظور تبدیل ورودیهاي بازار به محصوالت و خدمات موردنیاز 
اي که آن محصول آینده و اصالح محصوالت فعلی سبد محصول براساس درك ارزش افزوده

ها داراي رقابتیشود. نتایج باید چنین باشد که شرکتکند انجام میبراي کسب و کار ایجاد می
بوده، به بهترین شکل نیازهاي مصرف کننده نهایی را فراهم کرده و نتایج آن ترین سبد محصول 

، سطوح بلوغ مربوط به مدیریت سبد محصول ارائه 6در کسب و کار مشخص شود . در جدول 
  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009؛ انگ و جونز،2010شده است (اي اف کیو ام، 

  
  مدیریت سبد محصول ) سطوح بلوغ زیر فرآیند6جدول (

  
  

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
)شرکت نهرین لوله آریا، سبد محصوالت خود را بر اساس سابقه گذشته و مدل خطی (تعمیم 1

 گذشته به آینده) مدیریت می کند.

 دوم

)مدیریت سبد محصوالت در شرکت در مقابل سبد محصول رقبا، روند فناوري صنعت و نیازها ي 1
ها  ) آن دسته از محصوالت با حاشیه سود بسیار کم شناسایی و جایگزین2ی دهد.  م پاسخمشتري 

) شرکت در مدیریت سبد محصوالت خود نتایج نظرسنجی مشتري را به نوعی 3شود.  معرفی می
 وارد می کند.

 سوم

ها براي بروزرسانی سبد محصول استفاده می  اي معیار تعیین شده که از آن )در شرکت، مجموعه1
یک سیستم قوي براي دریافت بازخور مشتري درباره سبد شرکت در این سطح از بلوغ، )2ند. ک

) یک 3مشی شرکت در نحوه مدیریت سبد محصوالت تنظیم شده است.  )خط2محصول خود دارد. 
 فرایند شفاف براي حذف و معرفی  محصوالت جدید  طراحی شده است.

 چهارم

 نیاز مشتریان و بازارهاي هدف را در نظر می گیرد.مشی مدیریت سبد محصوالت،  )خط1
مشی مدیریت سبد محصوالت  حاشیه سود و فروش محصوالت کنونی  یا سایر معیارهاي  خط)2

مشی مدیریت سبد محصوالت، تعیین کمبودها و اضافات در سبد  خط)3 مالی را در نظر می گیرد.
سبد محصوالت، معماري درخت نام و  مشی مدیریت خط)4 محصوالت کنونی را در نظر می گیرد.

  نشان تجاري را در نظر می گیرد.

 پنجم

) 2 .)تحقیقات بازار  زیر مبناي تعیین شکاف و کمبودهاي موجود در سبد محصوالت شرکت است1
این اطالعات به طور مستقیم وارد فرایند ایجاد کسب وکار جدید یا فرایند مدیریت سبد خدمات می 

 شود.



 
 

 

 

 

 

  ارتباطات بازاریابیفرآیند 
ارتباطات، سازمان را قادر می سازد تا عمل توسعه نام و نشان تجاري و سایر پیامهاي مهم را در 
مشتریان هدف، مصرف کنندگان و مشتریان احتمالی انتقال دهد. همانگونه که گفتیم، این اولین 

ریابی می باشد.استراتژي قدم در ایجاد وفاداري و کمک به مشتریان براي دستیابی به اهداف بازا
ارتباطات شامل تبلیغات و ترفیع به عنوان دو ابزار براي متقاعد کردن خریداران جهت خرید از 

، سطوح بلوغ مربوط به 7شرکت و تشویق سایرین جهت خرید از شرکت ما است. در جدول 
، (احمدي زاد و  ).2009؛ انگ و جونز،2010ارتباطات بازاریابی ارائه شده است (اي اف کیو ام، 

  ).1390همکاران ، 
  

  ) سطوح بلوغ زیر فرآیند ارتباطات بازاریابی7جدول (

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
) 2)شرکت داراي ابزارهاي مختلف براي ارتباط با ذینفعان (نظیر مشتریان و سهامداران) است. 1

 اند. مطابق قوانین و سیاستهاي شرکت ایجاد شده ي ارتباط با ذي نفعان،ابزارها

 دوم

)شرکت ، یک طرح یک ساله براي ارتباطات بازاریابی دارد (شامل اهداف، فعالیتها، زمان 1
شود (گرچه در صورت تغییر شرایط   بندي اجرا می ) این طرح طبق زمان2بندي، مسوولیتها و ..). 

 گردد). رقابتی، تعدیل می

 سوم

که شرکت می خواهد در بازار هدف در ذهن مشتري ایجاد کند شناخته شده و این  )جایگاهی1
دانیم مشتریانمان به چه نوع ارتباطی تمایل  ) ما می2جایگاه، مبناي برقراري نوع ارتباط است. 

ایم. این طرح مبتنی بر اطالعات  دارند و طرح ارتباطات خود را بر اساس نیاز آنان طراحی کرده
) در طرح ارتباط با مشتریان، میزان آگاه سازي هر 3ده از تحقیقات بازار است. آوري ش جمع

 مشتري و رفتار خرید آنها در مقایسه با رقبا دیده شده است.

 چهارم

) 2هاي مختلف ارتباط با مشتریان هدف را طراحی نموده و ارزیابی کرده است.   ) شرکت شیوه1
قابل درك، به ذهن سپردنی، انگیزه بخش و متمایز بوده و با آیا پیامی که به ذینفعان انتقال داده 

  برند مرتبط هست یا خیر؟

 پنجم

)شرکت ارتباطات خود را بر مبناي دیدگاههاي مشتریان (واسطه ها و نهایی ها) قرار داده است. 1
بلندمدت و   که بر فعالیتها و اهداف کوتاه  ) شرکت یک استراتژي متوازن ارتباطات ایجاد کرده2

 باشد. بندي ارتباطات بازاریابی می مشی روشن بودجه نتایج این فعالیتها، تدوین خط)3 تمرکز دارد.
پذیر بوده و اجازه هرگونه تغیر هزینه، در صورت نیاز  تعیین بودجه ارتباطات بازاریابی، انعطاف)4

 دهد. شرکت را می



 
 

 

 

 

 

  
 فرآیند قیمت گذاري

  
رقابت براي دستیابی به فروش و سودآوري مدیریت  گذاري باید بر اساس زمینهقیمت

؛ 2010، سطوح بلوغ زیرفرایند قیمت گذاري را تشریح می کند(اي اف کیو ام، 8جدول  شود.
  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009انگ و جونز،

  
  ) سطوح بلوغ زیر فرآیند قیمت گذاري8جدول (

  
 

  هاي توزیع و فروشفرآیند کانال

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
)قیمت 2ها تثبیت و مشخص شده است. ،  پایه تعریف شده و حداقل قیمت )سطوح قیمت1

 شود. محصوالت جدید بر مبناي محصوالت قبلی تعیین می

 دوم
) تجارت برمبناي 2)به گروههاي خاصی از مشتریان، تخفیف ویژه و مشخصی داده می شود. ، 1

 گذاري مبتنی بر چانه زنی است. ) قیمت3حجم فروش/ قیمت است. 

 سوم

گذاري محصوالت  گذاري هر دسته از محصوالت مشخص شده و سیاست قیمت )اهداف قیمت1
هاي  )تکنیک3بندي مشتریان است.  گذاري برمبناي طبقه )قیمت2جدید مشخص شده است. 

گذاري رقبا مورد نظارت  )قیمت4زنی و مذاکره براي دستیابی به سود متقابل وجود دارد.  چانه
 گذارد. گذاري ما تأثیر می متقرار گرفته و در قی

 چهارم

گذاري ، باعث بازخوري به  ) نظارت سیستماتیک بر قیمت2گذاري داریم. ، ) استراتژي قیمت1
) قیمت گذاري آبشاري (قیمت عمده، تخفیف، جوایز خرید و...) 3گردد  گذاري می فرایند قیمت

القاي مناسب بودن قیمت به  )فعالیتهاي تکمیلی براي4در هر جا الزم باشد ایجاد شده است.
  شود. مشتري استفاده می

 پنجم

هاي قیمت گذاري آبشاري  )هر جا الزم باشد سیاست2)یک لیست شفاف از قیمتها وجود دارد. 1
)تعیین قیمت محصوالت جدید با نگاه بیرون 3اجرا می شود و انحرافات شناسایی می گردد.  

)زمان تحویل به مشتري مورد توجه بوده و 4واقعی است. سازمانی تست شده و بر مبناي اطالعات 
 گذارد. گذاري تأثیر می بر قیمت



 
 

 

 

 

 

هدف از این زیرفرایند این است که میخواهیم به صورت کارا و موثر محصوالت خود را به مشتري 
توزیع نموده و بفروشیم(اي اف کیو ام، نهایی و ذینفعان در زنجیره اي از بهترین بازارهاي انتخابی 

  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009؛ انگ و جونز،2010
  

  ) سطوح زیر فرآیند کانالهاي توزیع و فروش9جدول (

  
  

  فرآیند مدیریت فروش
منابع فروش می تواند استراتژي بازاریابی را به ارزش براي مشتریان بی واسطه به منظور 
براي اهداف کسب و کار تبدیل کنند. فروش بر اساس عالمت تجاري توسط ارکان مد نظر براي 

ش کارا و موثر بوده و با مشتریان هدف بوسیله اجراي برنامه هاي بازاریابی تعیین می شود. این فرو

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ
 )تالشها و اقدامات فروش در هر کانال توزیع (براي هر نماینده فروش) متفاوت است.1 اول

 دوم

)ما می دانیم مشتریان 2 )اندازه،اهمیت و ساختار و ارزش کانالهاي توزیع شرکت شناخته شده اند.1
)اطالع 3دوست دارند چگونه از ما بخرند و متناسب با آن کانالهاي توزیع را مشخص کرده ایم. 

 نسبت به محیط باعث شده بتوانیم کانالهاي تویع خود را بهتر طراحی کنیم.

 سوم

کلیدي در هر کانال توزیع انتخاب می شوند و بر اساس پیش بینی فروش به آنها مدیریت  )مشتریان1
)تحقیقات بازار مشخص کرده که چه کانال توزیعی براي چه مشتري یا مصرف کننده 2می شوند. 

)در 4)کانالها و نمایندگان توزیع ما پیشرفته هستند و کار با آنها ساده است. 3اي مناسب است. 
 وز تعارض میان کانالهاي توزیع، ما فرایند و رویه اي براي حل این موضوع داریم.صورت بر

 چهارم

)استراتژي کلی کانال توزیع ما براي هر مشتري تدوین شده و در این سند، تمایز میان کانالها را در 1
نیز مشخص ) ارتباط بین استراتژي کانالهاي توزیع با استراتژي بازاریابی شرکت  2نظر گرفته ایم. 

)ویژگیهاي کانال یا نماینده توزیع با آمیزه بازاریابی که این کانال ارائه می دهند (نظیر 3شده است. 
)مصارف هر محصول براي هر کانال یا نماینده توزیع متناسب 4محصول، قیمت) متناسب شده است. 

  شده است و ارزش آفرینی می کند.

 پنجم

)کانالها و نمایندگان بین المللی توزیع محصوالت شرکت بر اساس معیارهاي مشخصی انتخاب می 1
)اینکه چه محصوالتی را کدام نمایندگان توزیع ارائه دهند بر اساس فرایند مدیریت سبد 2شوند. 

)ما براي نمایندگان کلیدي خود برنامه ویژه اي در سطح کل شرکت 3 محصوالت تعیین می شود.
 ریم.دا



 
 

 

 

 

 

ارزش افزوده مربوط به محصوالت و خدمات براي تثبیت موقعیت در بازار هماهنگ است.در 
؛ انگ و 2010جدول زیر، سطوح بلوغ این زیرفرایند معرفی شده است(اي اف کیو ام، 

  ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009جونز،
  
 

  فروش) سطوح زیر فرآیند مدیریت 10جدول (

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول
)پاداش پرسنل فروش 2 )واحد فروش، صرفا یک فروشنده است که محصوالت را می فروشد.1

 عمدتا بر اساس حجم فروش است.

 دوم

تیم فروش )2)فرایندهاي اولیه فروش به همراه لیستی از مشتریان کلیدي شناسایی شده است. 1
از تبلیغات براي پیشبرد فروش استفاده می کند. تیم  دانش فنی محصوالت شرکت را دارد و

فروش مشخصه هاي فنی محصول را تشریح می کند و مشتري نیز آنها را با یکدیگر مقایسه می 
 کند.

 سوم

)واحد فروش براي فروش بهتر به مشتري خوب گوش می دهد و نیازهاي او را درك می کند. 1
ه پرسنل فروش و مدیران ارتباط با مشتري بتوانند )فرایند درك نیاز مشتري باعث می شود ک2

)ساختار 4)فرایندهاي اصلی فروش ترویج ، سنجش و اصالح می شوند. 3آنها را تحلیل کنند. 
)مدیریت مشتریان کلیدي 5فروش شرکت منطقه اي است و مدیران فروش هر ناحیه وجود دارد. 

موردنظر برند شرکت را می دانند  ) پرسنل فروش شرکت جایگاه 6در کل شرکت جریان دارد. 
 و آن را در تعامالت خود با مشتري مد نظر قرار می دهند.

 چهارم

)پرسنل فروش، استراتژي بازاریابی شرکت را درك می کنند و می توانند آن را با دقت و 1
)پرسنل 3)ما مهارتهاي فروش را تعیین کرده و توسعه داده ایم. 2صحت به مشتري انتقال دهند. 

فروش ما نیازهاي مشتري را درك می کنند بدین صورت که رودررو با آنها می نشینند و به آنها 
)پرسنل 5)پرسنل فروش ما براي حل مشکالت، با مشتري بحث می کنند. 4گوش می دهند. 

فروش ما از مشتري اطالعات می گیرند نه فقط از طریق گفتگوي رودررو بلکه از طریق 
و کششی را  ل فروش شرکت زنجیره ارزش شرکت و مکانیزمهاي رانشی)پرسن6تحقیقات بازار 

)پرسنل فروش شرکت، ابزارهاي مبتنی بر وب را در اختیار مشتري قرار می 7 درك می کنند.
  دهند.

 پنجم

. بکار می گیریمرا و کششی  )ما می دانیم که چگونه اثربخش بفروشیم و مکانیزمهاي رانشی1
)نیروي فروش با 3درك کاملی از ارزشی که محصول براي مشتري خلق می کند وجود دارد. )2

درکی که از مشتري دارند از ابزارهاي بازاریابی استفاده می کند و تالش می کند تا مشتري سود 



 
 

 

 

 

 

  
  فرآیند مدیریت مشتریان کلیدي

 
معموال بخش عمده فروش متعلق به بخش اندکی از مشتریان است که به آنان مشتریان 

سودآوري کلیدي می گوییم . مشتریان کلیدي مشتریانی با ویژگیهایی همچون حجم خرید باال، 
باال، وفاداري زیاد به سازمان می باشند. بنابراین باید براي  مشتریان کلیدي برنامه هاي ویژه اي 

؛ 2010داشته باشیم . در جدول زیر، سطوح بلوغ این زیرفرایند معرفی شده است(اي اف کیو ام، 
 ).1390، (احمدي زاد و همکاران ،  ).2009انگ و جونز،

  
  فرآیند مدیریت مشتریان کلیدي) سطوح زیر 11جدول (

)نیروي فروش درك کاملی از نیازهاي مشتري دارند. این درك از طریق ابزارهاي 4بیشتري ببرد. 
 اصل می شود مثل نظرسنجی، مصاحبه، پرسشنامه، کانالهاي مبتنی بر وب و ... .مختلف ح

  شرح / گویه ها  سطح بلوغ

 اول

واحد فروش شرکت، محصوالت را می فروشد (بدون توجه خاص به مشتریان کلیدي) . )1
)واحد فروش عمدتا بر اساس قیمت تمام شده و تکنولوژي بکاررفته در یک محصول آن را می 2

 اساس حجم فروش تعیین می شود.)پاداش پرسنل بخش فروش نیز عمدتا بر 3فروشد. 

 دوم

)فرایندهاي فروش شناسایی شده و لیستی از مشتریان کلیدي و عمده نیز مشخص شده است. 1
پرسنل فروش شرکت، دانش فنی محصول را می دانند و از تبلیغات براي فروش بیشتر استفاده )2

یم و مشتري نیز از میان ما مشخصه هاي فنی محصول را در واحد فروش تشریح می کن)3 می کنند.
 آنها انتخاب می کند.

 سوم

)مشتریان شرکت تحلیل می شوند و 2)فرایندهاي پایه فروش توصیف شده و اجرا می شوند. 1
)ما براي مدیریت بهتر فروش و 3مشتریان کلیدي بر اساس معیارهاي خاصی شناسایی می شوند. 

 مشتریان خود اقدام کرده ایم. همراستایی با استراتژیهاي شرکت، نسبت به بخش بندي

 چهارم

یا ...) ولی  A)اگرچه مسوولیتهاي فروش هر ناحیه تفکیک شده است (مثال تیم فروش ناحیه 1
)برنامه هاي اولیه مدیریت مشتریان کلیدي 2 مدیریت مشتریان کلیدي،  در کل سازمان جریان دارد.

اي انتخاب مشتري داریم و آن را اجرا )ما فرایندي بر3بر اساس عملکرد گذشته طراحی می شود. 
)ما فرایندي براي نظرسنجی 5)مذاکرات فروش در سطح نواحی انجام می شود. 4می کنیم. 

  رضایت مشتریان کلیدي خود داریم.
)درك ما از مشتریان کلیدي خود به حدي رسیده است که می دانیم اهداف استراتژیک خود را 1 پنجم



 
 

 

 

 

 

در ادامه با توجه به مبانی نظري و مدل تحقیق فرضیه هاي ذیل ارائه شده و این پژوهش به دنبال 
  بررسی آنها است:

 
  فرضیه اصلی

  وضعیت بلوغ بازاریابی در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد .
  فرضیات فرعی

  وضعیت استراتژي بازاریابی  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد . - 1
 دارد .وضعیت برنامه ریزي بازاریابی  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار  - 2

وضعیت تحقیقات و هوشمندي بازاریابی  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر  -  3
  قرار دارد .

وضعیت رهبري بازاریابی و قابلیت کارکنان  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر  - 4
  قرار دارد .

  برد پذیر قرار دارد .وضعیت قیمت گذاري  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راه - 5
  وضعیت کانال فروش و توزیع   در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد . - 6
وضعیت مدیریت مشتریان کلیدي   در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد  - 7
.  

  هبرد پذیر قرار دارد .وضعیت جایگاه یابی برند  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح را - 8
  وضعیت مدیریت سبد محصول در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد . - 9

  وضعیت ارتباطات بازاریابی در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر قرار دارد . - 10

)رویکرد تیم مدیریت فروش ما بر اساس 2 چگونه از طریق مشتریان کلیدي خود محقق نماییم. 
ما به یک توافق در مورد اهداف بلندمدت فروش به هر مشتري کلیدي )3است.  SWOTآنالیز 

برنامه )5ما وفاداري و ماندگاري هر مشتري را نیز اندازه گیري و تحلیل می کنیم. )4رسیده ایم. 
یریت مشتریان کلیدي ما ساختار خوبی دارد و بر اساس یادگیري متقابل با مشتري است (ما هاي مد

 به مشتري اطالعات می دهیم و از مشتري اطالعات می گیریم)

) طرح مدیریت ارتباط با مشتریان کلیدي ما یک برنامه ارتباطی نیز در دل خود دارد که باعث 6
ل فروش ما طرح کسب و کار شرکت طرح بازاریابی )پرسن7تقویت جایگاه برند ما می شود. 

شرکت را به صورت غلتان سالی یک بار بازنگري می کنند در داخل گروههاي تیمی آن را به 
 بحث می گذارند.



 
 

 

 

 

 

 قرار دارد.وضعیت مدیریت فروش  در شرکت نهرین لوله آریا در سطح راهبرد پذیر  - 11
 

 روش تحقیق
  

بلوغ  و به سنجش میزان پیمایشی بودهتحقیقات کاربردي و  عنو از ،حاضر قتحقی
و عناصر  و متغیرهاي پژوهش را در چارچوب  بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا پرداخته است

. شرکت نهرین لوله آریا شرکتی است تولیدي که در استان کردستان مشخص توصیف می کند
مجاز در استان هاي هاي تاسیس شده است این شرکت داراي نمایندگی 1388قرار دارد و در سال 
هاي آبیاري ماموریت این شرکت تامین، تولید و توزیع کلیه نیازمندي باشد.مختلف کشور می

گیري از دانش و تخصص پرسنل تحت فشار در سطح کشور با کیفیت عالی و قیمت مناسب با بهره
دارد درافق چشم  کارآزموده و تکنولوژي پیشرفته است. شرکت نهرین لوله آریا  قصدمجرب و 

 هاي پلی اتلین در سطح کشور  باشد.تولید کننده برتر لوله 5ساله  خود یکی از  5انداز 

ها بر پرسشنامهانجام گردید، 1394براي انجام این مطالعه که به صورت مقطعی در سال  
محتوا و با  استفاده از  نظرات  روایی روش باها روایی آن احی گردید و اساس الگوي فیلیپس طر

 گردید. همچنین به منظور تعیین پایائی تأیید، اساتید، مشاوران، کارشناسان و مدیران کلیدي
 استفاده با هاي تحقیق را تکمیل کردند کهپرسشنامه انتخاب شدند و اعضاي نمونه آماري پرسشنامه

شد. البته کمترین میزان پایایی  تعیین 85/0 ها در مجموع پایایی پرسشنامهکرانباخ  آلفاي ضریب از
و بیشترین پایایی متعلق به پرسشنامه مدیریت کانال 79/0ریزي بازاریابی با متعلق به پرسشنامه برنامه

روایی و  تأییدپس از هاي تحقیق است. بود که حاکی از پایایی مناسب پرسشنامه 88/0هاي توزیع 
با توجه با اینکه حجم جامعه مدیران، روسا و کارشناسان فروش و بازاریابی ها پایایی پرسشنامه

نفر به عنوان نمونه آماري  36نفر بود  با استفاده از جدول مورگان   41شرکت نهرین لوله آریا  
 . بصورت نمونه گیري تصادفی انتخاب شد

  
  تجزیه و تحلیل داده هاي پژوهش 

پس از گردآوري و پردازش اولیه، با استفاده از فنون آمار توصیفی، پژوهش  هايهداد
پردازیم. در ادامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در اینجا به تحلیل توصیفی داده هاي تحقیق می



 
 

 

 

 

 

پردازیم. نتایج تحلیل صورت گرفته با استفاده از آمار توصیفی به مقایسه میانگین ابعاد مدل بلوغ می
بیشترین امتیاز در میان ابعاد بلوغ بازاریابی  بیشترین بلوغ   4و نگاره  شماره  12طبق جدول شماره 

و کمترین بلوغ متعلق  33/1به کانالهاي توزیع و رهبري بازاریابی و قابلیت هاي کارکنان  با  امتیاز 
  وده است. ب 22/1به مدیریت سبد محصول با امتیاز 

  
  )  امتیازات ابعاد  مدل بلوغ12جدول(

 رتبه  100معادل از  میانگین ابعاد بلوغ  

 1  %26,6 1,33 کانالهاي توزیع 

  2  %26,6  1,33  رهبري بازاریابی و قابلیت کارکنان 
 3  %25,8 1,29 تحقیقات بازاریابی 

 4  %25,8 1,29 مدیریت فروش 

 5  %25,6 1,28 قیمت گذاري 

  6  %25,6 1,28  استراتژي بازاریابی 
  7  %25,6 1,28  مدیریت مشتریان کلیدي 

  8  %25,4 1,27  برنامه ریزي بازاریابی 
  9  %25,4 1,27  ارتباط بازاریابی 

  10  %24,4 1,22  جایگاه یابی نام و نشان و تجاري 
  11  %24,4 1,22  مدیریت سبد محصول 

  %25  1.28 بلوغ بازاریابی
  



 
 

 

 

 

 

  
  امتیازات ابعاد  مدل بلوغ )4نگاره (

 
اما براي اینکه مشخص شود که بلوغ بازاریابی  و ابعاد آن در چه سطحی قرار دارند با استفاده از 

   تحلیل هاي نهایی صورت گرفته است:  13این بخش در جدول 
  
  

  )  شیوه تفسیر امتیازات فرآیندهاي بازاریابی13جدول(
 سطح بلوغ امتیاز   

1x< ≤ 0  صفرسطح  
2x< ≤ 1  سطح یک 

3x< ≤ 2 سطح دو 

4x< ≤ 3 سطح سه 

5x< ≤ 4 سطح چهار 

 سطح پنج 5

  
، بلوغ بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا در  14با توجه به امتیازات  و سطوح بلوغ،  طبق جدول 

سطح در هیچکدام از فرآیندها در سطوح دوم ، سوم ، چهارم و پنجم قرار ندارد. در تمام   فرآیند 
توان گفت که بلوغ فرآیندهاي بازاریابی شرکت نهرین لوله . در  مجموع  نیز مییک قرار دارد

  آریا  در  سطح یک  قرار دارد. 



 
 

 

 

 

 

  )  امتیازات و سطوح ابعاد  مدل بلوغ14جدول(
  

 
  
  
  
  

فرضیه  آزمون 
هاي 

  پژوهش 
  آزمون فرضیه اصلی 

توان گفت که بلوغ بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از می 15با توجه  به جدول 
و فرضیه اصلی تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح معنی داري بلوغ بازاریابی   سطح راهبرد پذیر  است

 % می باشد.5و بیشتر از  111/0معادل 

   
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها : 15جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
  آزادي

سطح  Tآماره 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
بلوغ   12

  بازاریابی
  رد 111/0  5%  08/2  35  36

  
  آزمون فرضیات فرعی 

  سطح بلوغ میانگین ابعاد بلوغ  
 سطح یک 1,33 کانالهاي توزیع 

 سطح یک  1,33  رهبري بازاریابی و قابلیت کارکنان 

 سطح یک  1,29 تحقیقات بازاریابی 

 سطح یک  1,29 مدیریت فروش 

 سطح یک  1,28 قیمت گذاري 

 سطح یک  1,28  استراتژي بازاریابی 

 سطح یک  1,28  مدیریت مشتریان کلیدي 

 سطح یک  1,27  برنامه ریزي بازاریابی 

 سطح یک  1,27  ارتباط بازاریابی 

 سطح یک  1,22  جایگاه یابی نام و نشان و تجاري 

 سطح یک  1,22  مدیریت سبد محصول 

  سطح یک   1,28 بلوغ بازاریابی



 
 

 

 

 

 

  
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  هاي توزیعکانالمی توان گفت که  16با توجه  به جدول 

شود،  زیرا  سطح معنی داري بلوغ بازاریابی  از سطح راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می
  % می باشد. 5و بیشتر از  111/0معادل 

 
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :16جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
  آزادي

سطح معنی   سطح خطا Tآماره 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد 

  یا تایید)
کانالهاي   1

 توزیع

  رد  111/0  5%  34/2  35  36

  
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  17با توجه  به جدول 

 1/0نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
  % می باشد. 5و بیشتر از 

 
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :17جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
  آزادي

سطح   سطح خطا Tآماره 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
رهبري   2

بازاریابی و 
قابلیت 

  کارکنان

 رد  1/0 5%  27/2  35 36

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  18با توجه  به جدول 

 12/0نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
  % می باشد. 5و بیشتر از 

 
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :18جدول 



 
 

 

 

 

 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
  آزادي

سطح  Tآماره 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
تحقیقات   3

 بازاریابی
 رد  12/0 5%  14/2  35 36

شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  19با توجه  به جدول 
نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع

  % می باشد. 5و بیشتر از  116/0
 

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :19جدول 
درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف

  آزادي
سطح  Tآماره 

  خطا
سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
مدیریت   4

 فروش

 رد 116/0 5%  06/2 35 36

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  20با توجه  به جدول 

نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
 % می باشد. 5و بیشتر از  111/0

 
 

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :20جدول 
درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف

  آزادي
سطح  Tآماره 

  خطا
سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
قیمت   5

 گذاري

 رد 111/0 5%  03/2 35 36

 



 
 

 

 

 

 

شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  21با توجه  به جدول 
نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع

 % می باشد. 5و بیشتر از  111/0
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :21جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
  آزادي

سطح  Tآماره 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
استراتژي   6

  بازاریابی
 رد 111/0 5%  01/2 35 36

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  22با توجه  به جدول 

نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
 % می باشد. 5و بیشتر از  111/0

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :22جدول 
درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف

  آزادي
سطح  Tآماره 

  خطا
سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
مدیریت   7

  مشتریان کلیدي
 رد 111/0 5%  98/1 35 36

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  توزیعکانال هاي می توان گفت که  23با توجه  به جدول 

نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
 % می باشد. 5و بیشتر از  111/0

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :23جدول 
درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف

  آزادي
سطح  Tآماره 

  خطا
سطح 
 معنی
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
برنامه ریزي   8

  بازاریابی
 رد 111/0 5%  89/1 35 36



 
 

 

 

 

 

شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  24با توجه  به جدول 
نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع

  % می باشد. 5و بیشتر از  111/0
  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :24جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
 Tآماره   آزادي

سطح 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)

ارتباط   9
 رد 111/0 %5  72/1 35 36  بازاریابی

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  25با توجه  به جدول 

نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
  % می باشد. 5و بیشتر از  111/0

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :25جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
 Tآماره   آزادي

سطح 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)

10  
جایگاه یابی 
نام و نشان و 

  تجاري
 رد 111/0 5%  66/1 35 36

 
شرکت نهرین لوله آریا  کمتر  از سطح  کانال هاي توزیعمی توان گفت که  26با توجه  به جدول 

 1/0نی داري بلوغ بازاریابی  معادل راهبرد پذیر  است و فرضیه تحقیق رد می شود،  زیرا  سطح مع
  % می باشد. 5و بیشتر از 

  اندازه هاي آماري براي آزمون فرضیه ها :26جدول 

درجه   فراوانی  ابعاد  ردیف
 Tآماره   آزادي

سطح 
  خطا

سطح 
معنی 
  داري

نتیجه 
فرضیه(رد یا 

  تایید)
 رد  1/0 %5  53/1 35 36مدیریت   11



 
 

 

 

 

 

سبد 
  محصول

  
  

 نتیجه گیري و پیشنهادات
  

شناسی فرآیندهاي بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا  انجام شد. این مطالعه بمنظور آسیب
نتایج پژوهش با توجه به ابتدا مدل بلوغ فرآیندي و مدل بلوغ فرآیندهاي بازاریابی تشریح  گردید. 

تمام فرایندها هاي بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا  در است که  بلوغ فرآیند بیانگر این 5نگاره  
   در سطح یک قرار دارد .

  
  

سطوح   5سطح                       
  4سطح                         بلوغ

  3سطح               
  2سطح                    
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      فرآیندها
  ) سطوح بلوغ بازاریابی شرکت نهرین لوله آریا5نگاره (

 
گردد که  شرکت نهرین لوله آریا با توجه به مفاهیم مدل بلوغ فرآیندي و نتایج تحقیق پیشنهاد می

تالش نماید که  در تمام فرایندها به سطح دوم  ارتقاء دهد  و در این زمان نیز تالش نماید در ابتدا 
که فرآیندها به سطح پایینتر  تنزل پیدا  ننماید. با این اقدامات و دستیابی شرکت به سطح دوم و 

ادراست توان گفت که شرکت یک سازمان راهبرد پذیر در زمینه بازاریابی خواهد بود و قباالتر می



 
 

 

 

 

 

هاي اصلی پژوهش حاضر انطباق مدل بلوغ از محدودیتهاي بازاریابی را پیاده نماید. استراتژي
بازایابی فیلیپس با شرکت نهرین لوله آریا بود که محققین سعی نمودند در جلساتی با اعضاي نمونه 

بلوغ فیلیپس بدلیل هاي مدل آماري به تطبیق این مدل بپردازند اما در این فرآیند برخی از ویژگی
عدم انطباق با صنعت و شرایط شرکت به ناچار حذف گردید. الزم بذکر است به دیگر محققین 

ها و صنایع شناسی بازاریابی در شرکتگردد که از مدل فوق بعنوان ابزاري جهت آسیبپیشنهاد می
تکمیل و توسعه این هاي دیگر بلوغ براي شود از مدلدیگر استفاده نمایند. همچنین پیشنهاد می

توان مدل جهت بکارگیري بهتر آن استفده نمایند. در پایان، همانطور که عنوان شد از این ابزار می
هاي نتایج آن را براي تدوین برنامه ها استفاده کرد وبه منظور عارضه یابی فرایند بازاریابی شرکت

تدوین برنامه هاي بهبود بایستی به رشد  هاي بهبود حوزه بازاریابی بکار برد. درعملیاتی و برنامه
متوازن همه زیرفرایندهاي بازاریابی شرکت توجه کرد. همچنین تا زمانی که یک پله بلوغ طی 

توان به پله باالتر بلوغ دست یافت و لذا حرکت به سمت تعالی در زمینه بازاریابی، نشده است نمی
 اي مختلف بلوغ است.هنیازمند حرکتی پیوسته و تدریجی در راستاي پله
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  چکیده
ابـري نمـود    اطالعـات، جایگـاه رایـانش    نوع نیاز کاربران در حـوزه فنـاوري  با توجه به رشد سریع فناوري و ت

ها، سرورها، فضاي  کهابري مدلی براي داشتن دسترسی فراگیر و آسان به شب رایانش بیشتري پیدا کرده است.
تـا بتوانـد بـا کمتـرین زحمـت و یـا نیـاز بـه دخالـت           اسـت  هـا  سرویسهاي کاربردي و  سازي، برنامه ذخیره
از سـتفاده  اهاي مبتنی بر فناوري در اینترنت را فراهم کند.  کننده سرویس، دسترسی آسان  به سرویس فراهم

اطالعـات حفـظ کنـد و یـا بـراي       صـنعت فنـاوري   جایگاه سازمان را درتواند  میتوسط سازمان  ابري رایانش
 فنـاوري  اسـتراتژیک  همراسـتایی که براي استفاده بهینه از ایـن فنـاوري   همراه بیاورد  رقابتی به مان مزیتساز

 اسـتراتژیک  همراسـتایی  اي ارائـه یـک مـدل   در راستپژوهش حاضر وکار ضروري است.  و کسب اطالعات
نظریه    از روش تحقیق کیفیپژوهش این در  .ده ابر صورت گرفته استدهن هاي ارائه ازمانابري در س رایانش

الفـتمن جهـت اســتخراج عوامـل مـؤثر بــر      اســتراتژیک همراسـتایی بـا در نظـر گــرفتن چـارچوب     بنیـاد  داده
مقوله اصلی که  13 دهد که ها نشان می یافتهدر نهایت  .استفاده شده است ابري رایانش استراتژیک همراستایی

   باشد. اثیرگذار میبري تا  رایانش استراتژیک همراستاییبر  باشند می بعد  26 داراي
  

  بنیاد نظریه داده، ابري رایانش استراتژیک همراستایی استراتژیک، همراستایی: واژگان کلیدي
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 مقدمه - 1
 کسـب  موفقیـت  جهـت  را بیشتري منابع و باشند داشته نوآوري باید ها سازمان امروز رقابتی بازار در
 ابزارهـاي  بـا  کـاربران  ووکـار      کسـب  شـرکاي  کارمندان، که باشد می آن نیازمند امر این که یندنما

 نسل ابري رایانش  هاي ساختار زیر .شوند آشنا دهند می ترویج را نوآوري که هایی پلتفرم و همکاري
ـ  هر در ها شرکت برايرا   اي العاده فوق ارزش تواند می که است هایی پلتفرم آینده  فـراهم  اي دازهان

  .باشـد  مـی  دیگر هاي محیط سایر با ابر محیط متفاوت ساختار یابد می اهمیت اینجا در آنچهکند اما 
 را محـیط  آزمـون  و داده امنیـت،  سـازي،  ذخیـره  سـاختار،  زیـر  افزار، نرم بستر افزار، نرم ابري رایانش

 بـه  بتوانـد  کـاربر  کـه  باشد اي گونه هب باید این و دهد می قرار کاربر اختیار در سرویس یک عنوان به
 بنـابراین  .(Sareen,2013) باشـد  داشـته  دسترسـی  زمـانی  هـر  و جـا  هـر  در خـود  هاي داده و ها برنامه

 را کـردن   اداره و رسیدگی نوع بهترین توانند می چگونه که کنند درك ها سازمان تا دارد ضرورت
 سـازد  می قادر را ها سازمان درك سطح این. دباشن دارد، داشته وجود ابر در که پارادایمی تفسیر در
 زمـان  هـم  طـور  بـه  وسـازند   حـداکثر  دهـد،  مـی  قـرار  ها آن اختیار در ابر هاي پلتفرم که را منافعی تا

 زمینـه  در محققان سوي از که هایی پژوهش نتایج .)Hsu , 2012( دهند کاهش را امنیتی هاي ریسک
 و کـار  و کسـب  میـان  همراسـتایی  نبود که دهد می شانن گرفته است، استراتژیک همراستایی مفاهیم
 .(Silva & Chaix, 2008)باشـد  مـی  ها سازمان موفقیت عدم دالیل مهمترین از یکی اطالعات فناوري

 نیـز  نـد، ک  مـی  تعریف استراتژي نقصان و فناوري نقصان قالب در را همراستایی که هم تالون نظریه
 موجـود  هاي توانایی و ها قابلیت که داد  خواهد رخ  زمانی تاطالعا فناوري نقصان که دارد مین بیا

 اتفـاق  زمـانی  استراتژي نقصان و شود می شکست دچار کار و کسب از پشتیبانی در اطالعات فناوري
 موجـود  هـاي  و توانـایی  اهـ  قابلیـت  از کامـل  مزایـاي  کسـب  در کـار  و کسـب  استراتژي که افتد می

 تـا  اسـتراتژیک  همراسـتایی  در زمینـه . (Tallon & Kraemer, 1999) مانـد  می ناتوان اطالعات فناوري
 بلـوغ  مـدل  کـالرك،  ،SAM همراسـتایی  مـدل  هماننـد  اسـت،  شـده  ارائـه  زیادي هاي مدل کنون

 اسـتراتژیک  همراسـتایی  بـه  رسیدن در را ها سازمان ها، آن همگی که الفتمن استراتژیک همراستایی
که  است عواملی زیکی ا نیز ها خصوصیات سازمان .رسانند می یاري کار و کسب و اطالعات فناوري

 در ایـن عامـل   کـه     (Hosseinbeig et al., 2011) باشـد  مـی  تاثیرگـذار  اسـتراتژیک  همراسـتایی بـر  
  بیشتر باشد،  می  سنتی  وکارهاي به کسب نسبت   متفاوتی معماري و ساختار داراي که ابري رایانش
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 کننـد،  مـی  اسـتفاده  ابـري  رایـانش  از که یهای سازمان تا دارد بنابراین ضرورت کند،  می پیدا   نمود
 در سازمانی بین و سازمانی وندر استراتژیک همراستایی به رسیدن جهت در را ابر محیط هاي ویژگی

 به خود جلـب  را پژوهشگران توجه که است جدیدي پژوهشی حیطه موضوع این . باشند داشته نظر
 و رهـائ  توسـط  کـه  پژوهشـی  بـه  تـوان  یمـ  حـوزه  در ایـن   شده  انجام هاي پژوهش از . است کرده

 SAM مـدل  توسـط  اطالعـات  فنـاوري  و کـار  و  کسـب  همراسـتایی  آن در که)  2012(همکارانش

 خیـر  یـا  بپذیرنـد  را ابـري  رایـانش  هـا  شـرکت  اینکـه  در همراستایی که داد نشان و شد گیري اندازه
 دهـد  مـی  نشان در این حیطه ي صورت گرفته ها پژوهش طورکلی به  ،کرد اشاره باشد می گذار تاثیر

 پـذیرش  و استقرار جهت گیري تصمیم براي ابزاري عنوان توان به می  استراتژیک همراستایی از که
و  هـا  چارچوب ارائه حیطه در اندکی هاي پژوهش که آنجا از .(Heier et al,.2012)  کرد استفاده ابر

 هاي انجام پژوهش اکثر و است رفتهگ صورت ابري رایانش محیط در استراتژیک همراستایی مفاهیم
 در علمـی  خـالء  یـک  انـد  پرداختـه  امنیتـی  هـاي  جنبـه  هماننـد  ابـر،  دیگـر  هـاي  جنبـه  به بیشتر شده

ـ  امـر  ایـن  بـا  مـرتبط  هـاي  پژوهش  مـدلی ارائـه   حاضـر  پـژوهش هـدف    کـه  اسـت  آمـده  وجـود  هب
 استعواملی  شناسایی لبه دنبااین پژوهش  در این راستاابري است.  استراتژیک رایانش همراستایی

 گـذار  تـاثیر  ابـر   دهنـده  ارائـه   هـاي  در شـرکت  ابري رایانش محیط در استراتژیک همراستایی بر که
  .بیفزاید حوزه این ادبیات غناي بر و دهد کاهش میزانی تا را خالء این بتواند تا  باشند می

 پیشینه نظري پژوهش - 2

  ابري رایانش - 2-1
داشته است   ابري رایانشاز  (NIST) آمریکا فناوري و ستانداردا ملی مؤسسهی که طبق تعریف 

 از اي مجموعه به شبکه سفارشِ  به بنا و آسان فراگیر، دسترسی داشتن براي مدلیابري را  رایانش
 و کاربردي هاي برنامه سازي، ذخیره فضاي سرورها، ها، شبکه مانند( پذیر پیکربندي رایانشی منابع

دهنده سرویس تامین  عامل ارائهترین تالش مدیریتی یا ت ند به سرعت و با کمتوا می که) ها سرویس
 ابري رایانش از استفاده  .(Mell & Grance,2011)  تعریف کرده است و در دسترس قرار گیرد شود

 یه دارد بر در که هایی هزینه وکاهش آن عملیاتی مزایاي به توجه با و است گسترش حال در
 سازي پیاده براي فراوان تالش و منابع اتالف بدون آن هاي حل راه از که دهد یم اجازه ها سازمان
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 اهداف روي بر را خود اصلی تمرکز و کنند استفاده مدت کوتاه هاي دوره براي ابري رایانش
 پذیرش در موفقیت حیاتی عوامل تاثیر درك فرایند بنابراین .بگذارند سازمان استراتژیک

توان  می استراتژیک همراستاییاز. (Al-Mascati &Al-Badi, 2016) است ضروري ابري رایانش
  نام برد.است، ابري تاثیرگذار  که در موفقیت رایانش عاملی عنوان به

  ابري در رایانش استراتژیک همراستایی  - 2-2
 از اطالعـات،  فنـاوري  هـاي  اسـتراتژي  ،آسـتانه  آن در کـه  اسـت  اي آسـتانه  اسـتراتژیک  همراستایی

واقـع    حمایـت   مورد نیز وکار کسب استراتژي توسط و کنند می حمایت وکار کسب هاي استراتژي
 توانـد  مـی  ابـري  رایـانش  کـه  اسـت  اي درجـه  ابـري  رایـانش  در وکـار  کسـب  همراسـتایی  .شوند می

 .Zhuyun)سـازد   یکپارچـه  و ترکیب یکدیگر با سازمانی سطوح تمام در را وکار کسب هاي فعالیت

  هـاي  بـا سـرویس    مـرتبط   وکار کسب  اهداف  به  رسیدن در ها سازمان براي  مرا  این  که ، (2012
ایجـاد   دارد ابري وجـود  از رایانش در استفاده که هایی چالش از است. یکی  ضروري  ابري رایانش

 زیرا هیچ  است، ابري رایانش محیط در سازمان وکار یک کسب واطالعات  فناوري میان همراستایی
 طـور  را بـه  کاربردي اطالعاتی سیستم هاي نیازمندي  تواند نمی  ابري رایانش هاي یسسرو  فروشنده

 ابـري  هـاي  سـرویس  از همزمـان  طـور  به  هستند مجبور ها سازمان اوقات گاهیکند،  برآورده کامل
 این امر که کنند استفاده خود سازمانی داخل اطالعاتی هاي سیستم با مختلف ابرهاي در شده توزیع

ا هـ  سـازمان  تـا  اسـت  هـا الزم  چـالش  ایـن  بـر  غلبـه  سـازد. بـراي   می مواجه هایی با چالش را سازمان
 پیـدا  دسـت  خـود  اهـداف  بـه  بتوانند تا بگیرند نظر در وکار را کسب با ابر هاي سرویس مراستاییه

  .نیست ممکن ابري رایانش در هزینه وکاهش کارایی به  رسیدن همراستایی این بدون  کنند،

  پژوهششناسی  روش - 3
ابري کمبـود مطالعـات نظـري و تجربـی مشـهود        در رایانش استراتژیک همراستاییحوزه  در ادبیات

ــال شن      ــه دنب ــژوهش ب ــن پ ــاس ای ــن اس ــر ای ــت. ب ــی   اس ــه م ــت ک ــواملی اس ــایی ع ــر   اس ــد ب توان
  در ایـن پـژوهش   راي دستیابی بـه ایـن هـدف   ب. مؤثر واقع شود ابري رایانش استراتژیک همراستایی

بنیـاد   سعه مـدل پـس از بررسـی سیسـتماتیک ادبیـات و اسـتخراج عوامـل از نظریـه داده        منظور تو به
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منـدي از خبرگـان دانشـگاهی در حـوزه مـدیریت       بهـره   بـراي   و در مرحله دوم استفاده شده است
اطالعات به روش پیمایشی، از مـدل توسـعه داده شـده     اطالعات، کامپیوتر، صنایع و فناوري فناوري

آمد. در این پژوهش تالش شده است تـا بـر اسـاس فراینـد مـرور سیسـتماتیک        نظرسنجی به عمل
تري نگاه شود و سپس  با دید کامل ابري رایانش استراتژیک همراستاییهاي مؤثر در  ادبیات به مؤلفه

 کیفـی  تحقیـق  هـاي  روش از یکـی  هاي مؤثر شناسایی شوند. بنیاد این مؤلفه با استفاده از نظریه داده
 هـاي  رویـه  سلسـله  بنیـاد روشـی اسـت کـه یـک      نظریـه داده  .است تئوري گراندد یا بنیاد داده نظریه

 ایـن . کنـد  ایجـاد  نظـر  مـورد  پدیده درباره استقرا بر مبتنی اي نظریه تا گیرد می بکار را سیستماتیک
 . ).Corbin and Strauss, 1990(  است استوار ها گزاره و ها مقوله مفاهیم، عنصر سه بر پژوهش روش

 تولیـدگزارش  بـه  اسـت و  شـده  آغـاز  پـژوهش  السؤ یک به راجع اولیه هاي ایده با بنیاد دادهنظریه 
یابد که این نظریه  اي تکوین می ها  نظریه در این روش با استفاده از داده .شود می ختم نتایج به راجع

از روش اد بنیـ  هـا در نظریـه داده   جهـت تحلیـل داده   کنـد.  یک فراینـد یـا یـک پدیـده را بیـان مـی      
 ،کدگذاري در سه مرحله کدگذاري باز، محوري و انتخابی استفاده شده است. در کدگـذاري بـاز  

 کشـف  شـود و عـالوه بـر    انجـام مـی   هـا  داده بندي پردازي و مقوله خردکردن، مقایسه کردن، مفهوم
یونـد  برقـراري پ  بـه گردد، در کدگذاري محـوري   مینیز روشن  ها آنخصوصیات و ابعاد  ، ها مقوله
 یکـدیگر  بـه جدیدي  هاي را به شیوهها  مقوله پردازیم تا ي حاصل از کدگذاري باز میها مقوله میان

طـور   اي  بـه  هسـته   روند انتخاب مقولـه   و در مرحله آخر که کدگذاري انتخابی است سازیممرتبط 
اي خـالی بـا   جاهـ  کـردن ها، اعتبـار بخشـیدن بـه روابـط  و پر     مقولهمنظم و ارتباط دادن آن با سایر 

  .پذیرد د، صورت مینیاز به اصالح و گسترش دارن که هایی مقوله

گیـري قضـاوتی    نـه روش نمو ماري در بخش تحلیل کیفـی ایـن پـزوهش از   منظور تعیین نمونه آ به  
گـاهی  ابـري آ  رایـانش معیار قضاوت انتخاب اساتید دانشگاهی بود که در زمینه  استفاده شده است.

اي  کیفی بر اساس طیف لیکرت پنج نقطه-اي کمی ت آمده در قالب پرسشنامهدس . عوامل بهداشتند
صورت آنالیـن و حضـوري قـرار     خبره دانشگاهی به 60از خیلی مخالفم تا خیلی موافقم در اختیار 

 16هـاي مسـتمر در نهایـت     گرفت تا روایی عوامل استخراج شـده بـه دسـت بیایـد کـه بـا پیگیـري       
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 نفـر  16بـراي   مـده بـر اسـاس ضـریب الوشـه     دست آ روایی عوامل بهت داده شد و پرسشنامه برگش
    بود از مدل حذف شدند. 47/0ها کمتر از  ناسبه شد و عواملی که ضریب الوشه آمح

  هاي پژوهش یافته - 4
ها  عنوان مدل مرجع براي تحلیل داده ک الفتمن بهمدل بلوغ همراستایی استراتژی این پژوهش ا ز در

تیک ادبیـات، در  در روش مطالعـه سیسـتما   بنیاد اسـتفاده شـده اسـت.    دادههاي نظریه  در کدگذاري
منظور  به باشند ابري مؤثر می استراتژیک رایانش که چه عواملی بر همراستایی پژوهش  پاسخ به سؤال

جموعـه  مند، ابتدا محدوده جستجو مشخص گردید. براي این کار تالش شد تـا از م  جستجوي نظام
بودند بررسـی   2016تا  2005هاي  هاي علمی معتبر که در فاصله سال گاهدر پایهاي منتشر شده  مقاله

چـون   هـایی هـم   واژههـاي کلیـدي انتخـاب شـده بـراي جسـنجو، ترکیبـی از         و تحلیل شوند. کلمه
ــتایی ــتراتژیک همراس ــت در ، اس ــل موفقی ــذیرش  عوام ــانشپ ــري، ا رای ــرون ب ــط در ب ــپاري  رواب س

در نهایت بعد از اعمال فیلترهـاي   ده است.ابري بو رایانش اتژیکاستر همراستاییاطالعات و  فناوري
مقاله براي ارزیـابی نهـایی    24هاي تایید شده ،  هاي اثبات شده و مدل فرضیهعنوان، چکیده محتوا، 

 7مقاله منتخب انجام شد در مجمـوع    24هاي به روش محتوا که بر روي  باقی ماند. بر اساس تحلیل
نفـر بودنـد    16کـه   نظر خبرگـان  اعمال کد شناسایی شد که پس از 32و  مقولهزیر 13 مقوله کلی، 

 CVRابعادي کـه داراي مقـادیر   و  دست آمد به 47/0مقدار ضریب الوشه با توجه به جدول الوشه 
کـد   26اد کـدهاي اسـتخراجی بـه    تعـد  حذف شد و باشند می کد 6 بودند که شامل  47/0کمتر از 

و فرایند  بنیاد  مده از مطالعه سیستماتیک ادبیات و نظریه دادهدست آ ل بهنتایج حاصبرخی از  . رسید
  .شود مشاهده می 1در جدول  باز کدگذاري

  بنیاد نهایی حاصل از نظریه داده باز کدگذاري -1 جدول
ها زیر مقوله ابعاد مراجع  

  
گو و  ؛2015چی و چاو، ؛ 2012(چی و چاو، 
ن، بلومن برگ و همکارا؛ 2007همکاران، 

ستین کاي و ؛ 2016جاین وکرونا، ؛ 2009

 مدیریت روابط کیفیت ارتباطات کالمی و دانشی
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ها زیر مقوله ابعاد مراجع  

  )2012سووا و همکاران، ؛ 2014همکاران،
 

  
سابی و ؛ 2015هسو و لین، ؛ 2015رتن، (

؛ 2015بوردا و تیوتبرگ،  ؛2016همکاران، 
؛ 2015لیان، ؛ 2014هسو و همکاران، 

  ؛2013مورگان و کان بوي، 
)2013پتا و همکاران، گو  

 درك سودمندي استفاده از فناوري

 درك کاربر از فناوري

سابی و همکاران، ؛  2015لیان، ؛ 2015رتن، (

گوپتا و  ؛2015بوردا و تیوتبرگ،  ؛2016

)2013همکاران،   

 درك سهولت استفاده از فناوري

 
 (چی و چاو، 2012؛  چی و چاو، 2015)

 
 پیچیدگی قرارداد

قراردادابعاد   
 

 (چی و چاو، 2012؛  چی و چاو، 2015)
 

 مدیریت قرارداد

  

چی و چاو، ؛ 2015( بوردا و تیوتبرگ، 

سافاري و  ؛2015چی و چاو، ؛ 2012

ستین کاي و  ؛2015همکاران،

  )2014همکاران،

 مدیریت کیفیت ITهاي  سرویسو  کیفیت سیستم
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ها زیر مقوله ابعاد مراجع  

)2016سابی همکاران،  ؛2015(هسو و لین،   
 

یر بودن نتایج حاصل از رویت پذ

ابري هاي رایانش استفاده سرویس  

سابی و  ؛2015گوتی ارِز و همکاران، (
؛  2007گو و همکاران، ؛  2016همکاران، 

آلشیمایال و ؛  2013مورگان و کان بوي، 
سی گیلوسکی و ؛  2013همکاران، 

  )2012همکاران، 
 

کاهش پیچیدگی پذیرش نوآوري 

پذیرش عوامل مؤثر در  فناوري

 فناوري

؛ 2015لیان،  ؛ 2015سافاري و همکاران، (
  )2016سابی و همکاران، 

 

کاهش ریسک پذیرش نوآوري 

 فناوري

  
سابی و ؛ 2011(لو و همکاران،

 2015سافاري و همکاران، ؛2016همکاران،
 )2013مورگان و کان بوي، ؛

 

هاي فنی سازمان زیرساخت ابري معماري رایانش   

)2011(لی و همکاران،   
 و IT همسویی هاي تکنیک

  ابري رایانش محیط در وکار کسب
 مدیریت راهبرد

  )2013آلشیمایال و همکاران، (
 
 
 

سازي اطالعات در ابر مکان ذخیره  

 معماري اطالعات

)2013گوپتا و همکاران، (  
امنیت و حفظ حریم خصوصی 

 اطالعات کاربر



 
 

٩ 
 

ها زیر مقوله ابعاد مراجع  

)2012(سووا و همکاران،  طالعاتقابلیت حفظ محرمانگی ا   

)2013(مورگان و کان بوي،   افزایش قابلیت بازبینی و ردیابی 

 
(لیان، 2015؛ سابی و همکاران،2016؛ 

سافاري و همکاران، 2015؛ سیتینکائِ و 
 ؛2013مورگان و کان بوي، ؛2014همکاران،

)2012سووا و همکاران،   
 

 عوامل اجتماعی و فرهنگی

عوامل تاثیرگذار 

سازمانی و  ن درو

 سازمانی نبرو

 
سابی و   ؛2011(لو و همکاران،

آلشیمایال  ؛2011چن و وو، ؛ 2016همکاران،
سی گیلوسکی و  ؛2013و همکاران، 

)2014اُلووئرا و همکاران، ؛ 2012همکاران،  

 

 عوامل سازمانی

سابی و  ؛ 2015لیان، ؛ 2015(هسو و لین،

 ؛2013مورگان و کان بوي، ؛2016همکاران،

)2013کاران، آلشیمایال و هم  

ابري رایانشعوامل محیطی   

 ؛ 2011چن و وو،؛  2011(لو و همکاران،

اُلووئرا و  ؛ 2013آلشیمایال و همکاران،

)2014همکاران،   

 حمایت مدیریت ارشد

وکار حامیان کسب  

)2013آلشیمایال و همکاران، (  
 
 

 پشتیبانی محاسباتی تامین کننده
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ها زیر مقوله ابعاد مراجع  

 

(چی و چاو، 2012؛ چی و چاو، 2015؛ 

)2014سیتینکائِ و همکاران،   

 تعهد

تعامالت طرفین در 

( سیتینکائِ و همکاران، 2014؛مورگان و  ITسپاري  برون

)2012سووا و همکاران،  ؛ 2013کان بوي،  
 همکاري

)2012سووا و همکاران، ( سپاري درك متقابل طرفین در برون   

هسو و لین، ؛  2015گوتیئرز و همکاران، (

سافاري و ؛  2011و همکاران، لو  ؛ 2015

اُلووئرا  ؛ 2011چن و وو، ؛  2015همکاران، 

)2014و همکاران،   

 فشار رقابتی
مدیریت تامین کنندگان و 

 رقبا

هشو و همکاران،  ؛ 2011(لو و همکاران،
؛2014  

  )2014اُلووئرا و همکاران، 
  ITمنابع انسانی 

 مدیریت منابع انسانی

)2011سولی ثیتر، ( نقش ابهام   

  

بـراي ارائـه مـدل     حاصل از نتـایج کدگـذاري بـاز    هاي استخراج شده مؤلفهدر کدگذاري محوري 
 استراتژیک همراستاییمدل بلوغ  تمن قرارداده شدند.الف استراتژیک همراستاییدر مدل بلوغ  نهایی

 منـه دا ارزش، حاکمیت، مشارکت، معماري وارتباطات، الفتمن شامل شش مؤلفه متفاوت سازمانی 
هاي جدیدي به این مـدل اضـافه گردیـده اسـت کـه       باشد که در این پژوهش مؤلفه ها می و مهارت

   .(Luftman , 2000) آورده شده است ادامهتوضیحات آن در 

 عامل ارتباطات  
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، توانـایی شـفاف   ITوکـار و   اندازه اثربخشی تبادل دانش و ایـده و اطالعـات میـان کسـب    
، ریسـک، اولویـت   ITوکـار و   ها، محیط کسـب  برنامه هاي شرکت، سازي درك استراتژي

  کند. وکار براي رسیدن به اهداف اشاره می و کسب ITبندي و چگونگی رسیدن 

 عامل ارزش  

ــدازه ــان   گیــري اســتفاده از ان ــراي نشــان دادن همکــاري می ــوازن ب و  ITهــا و معیارهــاي مت
  ذیرند.پ کنند و می ها چگونه یکدیگر را درك می وکار و اینکه آن کسب

 عامل حاکمیت  

ــار تصــمیم ــاره  چــه کســی اختی ــد مــدیران  ITگیــري درب را دارد و چــه فراینــدهایی را بای
هـاي   در سطوح عملیاتی، استراتژیکی و تکنیکی استفاده کنند تا اولویـت  ITوکار و  کسب

IT  را براي اختصاص منابعIT .تنظیم کنند  

  مشارکتعامل  

در تعریـف اسـتراتژي    ITکـه شـامل نقـش     ITو وکـار   هـاي کسـب   به روابط میان سازمان
هـا چگونـه سـهم خـود را درك      ها و اینکـه آن  وکار و درجه اعتماد میان این سازمان کسب

  کند. کنند اشاره می می

  معماري و دامنهعامل  

هاي کاربردي  هاي آن، برنامه در زمینه زیرساختار انعطاف پذیر، ارزیابی ITبه اقداماتی که 
ــوژي ــاي و تکنول ــدهاي کســب  ه ــرات فراین ــل ارزش و  نوظهــور، اداره تغیی ــار و تحوی وک

هاي سفارشی سازي شده که براي واحـدهاي داخلـی و خـارجی سـازمان، شـرکا و       حل راه
  کند. دهد اشاره می مشتریان ارائه می

  ها مهارتعامل  
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شامل معیارهایی در زمینه منابع انسانی شامل جـذب، حفـظ، آمـوزش، بـازخورد عملکـرد،      
هـاي خـاص ، آمـادگی     هاي شغلی جدید و توسعه مهـارت  یق نوآوري و ایجاد فرصتتشو

هاي جدید و درك نوآوري  سازمان براي تغییر، قابلیت یادگیري و توانایی براي ایجاد ایده
  باشد. فناوري می

ــه معمــاري اطالعــات در آن عامــل مــدیریت خــدمات امنیتــی  ــرار داده شــ کــه مقول یکــی از د، ق
 ابـري  رایانشباشد، از آنجا که در  بحث امنیت اطالعات می  ابري رایانشم در زمینه هاي مه نگرانی

گیرد، مشتري از جهت مکـانی از   سپاري شده و در نزد ارائه دهنده سرویس قرار می اطالعات برون
هـاي   شود که آن هم از لحاظ جنبه اطالعات جدا است و اطالعات بر روي بستر اینترنت ذخیره می

را  ابـري  رایـانش هـاي امنیتـی در    انند امنیتی جاي بحث دارد و همه ایـن مـوارد  نگرانـی   مختلف، م
مـورد توجـه    ابـري  در زمینه امنیت رایـانش  که باید داردعواملی  اشاره به هرنوع دهد و   افزایش می

سـازمانی و   کـه عوامـل تاثیرگـذار درون    ابـري  اي و محیطی رایانش عامل شرایط زمینهگیرد و  قرار
دهند  باشند که سایر عوامل را تحت الشعاع قرار می ، عواملی می سازمانی در آن قرار داده شده ونبر

  توان به عوامل محیطی، اجتماعی و فرهنگی و سازمانی اشاره کرد. و از این عوامل می

  گیري و پپیشنهادها نتیجه - 5
ــههــ بــر اســاس مــرور پــژوهش ــاره عو هــا و مــدل اي پیشــین، کمبــود نظری ــر هــایی درب امــل مــؤثر ب

ترین هدف ایـن پـژوهش شناسـایی     رو مهم مشهود است. از این ابري رایانش استراتژیک همراستایی
باشـد. در   دهنـده ابـر مـی    هاي ارائه ابري در سازمان شرایان استراتژیک همراستاییهاي مؤثر بر  مؤلفه

بنیاد، به توسـعه   ه دادهاین راستا در مرحله اول پژوهش  به کمک مطالعه سیستماتیک  ادبیات و نظری
ن پرداختـه نشـده بـود و در مرحلـه دوم     حوزه پرداخته شـد کـه تـا کنـون بـه آ     مدل جامعی در این 

 سـنجی از خبرگـان و اسـاتید دانشـگاهی پرداختـه شـد و      ، بـه نظر یافتـه  زیابی مدل توسعهمنظور ار به
مـدیریت روابـط،   هـاي   مقولـه  دهد که ها نشان می یافته ابعاد نهایی مدل استخراج گردید. ها و مقوله

وکـار، تعـامالت طـرفین در     حامیان کسـب ي، ابعاد قرارداد، مدیریت کیفیت، درك کاربر از فناور
ابري، مدیریت راهبـرد، مـدیریت    ، عوامل مؤثر در پذیرش فناوري، معماري رایانشITسپاري  برون

امل تاثیرگذار درون سـازمانی  تامین کنندگان و رقبا، مدیریت منابع انسانی، معماري اطالعات و عو
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دهنـده   هاي ارائـه  ابري در سازمان ابري بر همراستایی استراتژیک رایانش و برون سازمانی در رایانش
  باشند. ابر در ایران تاثیرگذار می

وکارهاي مختلـف   یافته این پژوهش در صنایع و کسب شود از مدل توسعه به پژوهشگران توصیه می
لزوم به اصالح  هاي دیگر مقایسه کنند و در صورت هاي آن را با نتایج پژوهش استفاده کنند و یافته

  .بپردازندابعاد مدل پیشنهادي با توجه به کاربرد مدل در صنعت مورد نظر  مدل با افزودن یا حذف 
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هاي بررسی عوامل تاثیرگذار بر اشتراك دانش در سازمان
  مجازي

 3نگار شاهسواري ،2، سمیه رستمی قشالقی1زهرا رزمی

 ت علمی دانشگاه الزهرایاعضو ه .1

 دانشگاه الزهرا پیشرفته هاي اطالعاتیسیستممدیریت دانشجوي کارشناسی ارشد  .2

  دانشگاه الزهرا پیشرفته هاي اطالعاتیسیستممدیریت دانشجوي کارشناسی ارشد  .3
  

  

  

  چکیده

ان و دانش مورد نیاز آن و فراهم نمودن جایگاهی براي نگهداري و استفاده سازم موجود دانشامروزه 
. در این راستا، اشتراك امروز استکننده ارزش رقابتی سازمان در جامعه دانش محور مناسب از آن، مشخص

هاي مجازي از سوي دیگر سازماندانش به عنوان یک عنصر کلیدي در فرایند مدیریت دانش شناخته شده است. 
و اشتراك بیشتر است.  ها تعامل بیشتر کارکنانیش هستند و اصل کلیدي در موفقیت آندر حال حاضر رو به افزا

تاثیرگذار بر رفتار اشتراك دانش در سازمان ظور بررسی و شناسایی عوامل حاضر به منپژوهش بر همین اساس، 
این موضوع براي بررسی  پرسشنامه 70تعداد به منظور گردآوري اطالعات  هاي مجازي صورت گرفته است.

و  انکارکناعتماد میان  ي مانندهاي این پژوهش نشان داد که عوامل مؤثرطراحی و مورد استفاده قرار گرفت. یافته
کارکنان و تشویق کارکنان به اشتراك  میان در اجتماعی هايشبکه قوي و روابط اهداف مشترك بین کارکنان

و از میان این عوامل اعتماد بین کارکنان تاثیر  اشتراك دانش شناخته شدند تاثیر گذار بربه عنوان عوامل دانش 
  . بیشتري بر میزان اشتراك دانش بین افراد داشت

  : اشتراك دانش، سازمان مجازي، مدیریت دانش، دانش نهان، دانش آشکار.واژهکلید 
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 مقدمه

ها، سازماننوع هاي پیچیده، پویا و متحول همراه خواهد بود. در این عصر جدید با سازمان
هاي مختلف در هم خواهـند آمیخت و در زیر پاي مرزهاي سنتی موجود از بین خواهد رفت، فرهنگ

تر ناپدید خواهند شد. بسیاري از مشاغل دوباره طراحی خواهند شد و ورود فناوري غنیهاي فرهنگ
هاي مجازي که امروزه با سرعت ها به وجود خواهد آورد. سازماناطالعات تغییراتی درساختار سازمان

   توانند پاسخی به این نیازهاي جدید باشند.گیري هستند میباالیی در حال شکل

ثابت و مشخص سازمانی به دالیل مختلف از جمله تغییرات گسترده در بازار امروزه مرزهاي 
و عوامل ...) (شکل و فرم، زمان پاسخ گویی، محل پاسخ گویی، کیفیت، خدمات پس از فروش و

هاي کنونی(سرعت، انعطاف پذیري، یکپارچگی، نوآوري و ...) تغییر یافته ومرزهاي موفقیت سازمان
ن این مرزهاي ثابت شده است. اصطالح سازمان مجازي، اولین بار توسط منعطف و متحرك جایگزی

اولین کسانی بودند که به طور دقیق و سازگار در  2مطرح شد. مالون ودیویدو 1986 در سال  1موشووتیز
هاي سازمانی را مطرح کردند. سازمان مجازي حیطه وسیعی از فعالیت» بنگاه مجازي«کتاب خود ایده 

صنایع کوچک و ، پوشاند. کسب و کار الکترونیک شامل کار در خانهغیراقتصادي را میاقتصادي و 
گیرد. از سوي هاي اقتصادي قرار میهاي بزرگ کسب و کار در حیطه فعالیتمتوسط مجازي تا شبکه

ها و هاي مجازي خصوصا در همکاري میان موسسات علمی، گروهها نیز سازماندیگر، در سایر بخش
  هاي غیرانتفاعی و غیردولتی داراي کاربرد وسیعی است.سازمان

هاي مجازي در محیط به شدت در حال تغییر امروزي و به دنبال گسترش کاربرد سازمان
یندهاي مدیریت دانش آها، ضرورت به کارگیري ابزارها و فرگیري انبوه اطالعات و دانش در آنشکل

 .گرددی نمایان میبراي بهره برداري و کسب مزیت رقابتی به خوب

  پیشینه پژوهش

  سازمان مجازي

الزم به نظر برسد. اصطالح  مجازي مفهوم شناخت شاید مجازي، سازمان بهتر درك براي
به معنی مهارت آمده است در لغت به معناي آنچه که واقعیت ندارد، به  )virtus(مجازي از کلمه التین 

                                                             
1 Mowshowitz 
2 Davidow & Malone 



 

3 
 

 آقایی، عبداهللا و هاله, (به نقل از نقیبیکنیممان واقعی تلقی میا آنچه که توسط احساسیرسد و نظر می
1385(.

کنند که مدیریت تمامی این کسب هاي اقتصادي فرض مینزدیک به یک قرن است که نظریه
هاي مجزا باشد، باید به صورت یکجا و در یک سازمان انجام پذیرد چرا که اگر در سازمانو کارها 

هاي مجازي و پیشرفت تکنولوژي اطالعات و کنند. باظهور مفهوم سازمانهاي ارتباطات ظهور میهزینه
 بسیار ههزین با حتی و  هاي مجزاتوان این کسب و کارها را در سازمانارتباطات، مشخص گردید که می

  .کرد اجرا و مدیریت کمتر،

ها در دسترس نیست، اما براي نشان دادن طیف وسیع تعریف استانداردي از این نوع سازمان
 :آوریمها به طور خالصه تعاریف زیر را میهاي ارائه شده از این نوع سازمانتعریف

اي هستند که فاقد هسته مرکزي دائمی هاي شبکههاي مجازي در واقع نوعی از سازمانسازمان
هاي مجازي پیچیدگی و عدم قطعیت را با همکاري و سازمان. )326ص 1378رضائیان، ،(هستند

توانند در دنیاي کسب و کار رسانند و از این طریق میهماهنگی در یک شبکه سازمانی به حداقل می
-هاي مستقل است که میي موقت از شبکهاامروزي باقی بمانند. پس به طور کلی سازمان مجازي شبکه

در سازمان مجازي عامل مهمی که .)18،ص1383ها استفاده کند (رجب بیگی ،تواند به سرعت از فرصت
هاي دیگر و تامین خدمات و کاالها با ها به سازمانکند واگذاري فعالیتمجازي بودن را تعیین می

تر باشد سازمان به سوي قدر این واگذاري گستردههاست. هر همکاري واحدهاي خارجی و اتحاد با آن
 .)379،ص1382مجازي شدن بیشتري حرکت کرده است (الوانی،

 
مجازي نقش مهمی در وجود  هايهاي سازماندهد که قابلیتتحقیقات دانشگاهی نشان می

هاي در سال .کندهاي متغیر و رقابتی امروز ایفا میهاي کسب و کار در محیططوالنی مدت شرکت
، به دلیل اهمیت سازمان مجازي، مطالعات و تجزیه و تحلیل بسیاري در این موضوع انجام شده اخیر
مجمعی متشکل از (از نظر قانونی)   VOکهکنند ) اظهار می 2005، 3افسرمنش و کامارینا ماتئوس( .است

هاي الزم براي مهارتگذاري منابع و که گرد هم آمده و به اشتراك )VOهاي مستقل (شرکاي سازمان
-سازمان جامعه است.  /رسیدن به اهداف مشترك، مانند به دست آوردن و پاسخ دادن به فرصت بازار

نشان دهنده پارادایم همکاري جدیدي است که در آن نهادهاي شرکت کننده  (VOS) هاي مجازي
نشان دهنده   VOS.دکننمنابع، خدمات، و اطالعات را براي دستیابی به یک هدف مشترك تجمیع می

                                                             
3 Afsarmanesh & Camarinha Matos 
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هاي تجاري جدید و سودآور با توانایی به ها براي رسیدن به فرصتیک رویکرد جالب براي شرکت
اغلب بر حسب تقاضا ایجاد شده و به صورت پویا در  VOS .صورت پویا سهیم شدن با دیگران است

  .)2012 ،4(توحیدي و جباري یابدطول زمان تکامل می

  : )5،2000(برن و اشرویکرد متفاوت براي بیان مفهوم سازمان مجازي وجود داردبه طور کلی سه نوع 

  دانند.برخی سازمان مجازي را اساسا سازمان الکترونیکی می -1

هاي دو جانبه داند که بر مبناي همکاريهاي مجازي را ساختارهاي سازمانی میرویکرد دوم، سازمان -2
ها ، دانش و منابع یکدیگر یا به منظور تولید کاال یا خدماتی خاص یا ها، مهارتو به جهت تسهیم توانایی

اند. این رویکرد بر مفهوم موقتی بودن سازمان مجازي تاکید برداري از فرصتی ویژه گرد هم آمدهبهره
  شود.دارد که براي کسب یک موقعیت بازار ایجاد شده و سپس منحل می

ست که مفهوم سازمان الکترونیک و شبکه موقت را به تنهایی رویکرد سوم ترکیبی از دو رویکرد باال-3
 .)6،2002(کالهربرندیا به جاي یکدیگر به کار می

  اشتراك دانش

. در این جامعه، دانش، منبع است محور دانش جامعه سمت به  تغییر حال در جهان اکنون
نیروي کار و سرمایه ( فاکتورهاي اصلی و اولیه براي فرد و به طور کلی براي اقتصاد است. امروزه زمین، 

 برتري در مهم هايمولفه از یکی . دانشسنتی اقتصادي براي تولید) در درجه دوم اهمیت قرار دارند
ان و دانش مورد نیاز آن و فراهم سازم موجود دانش کردن مشخص بنابراین .شودمی محسوب رقابتی

کننده ارزش رقابتی سازمان در جامعه مشخص نمودن جایگاهی براي نگهداري و استفاده مناسب از آن،
هاي امروزي مشخص اینجاست که اهمیت و نقش مدیریت دانش در سازمان دانش محور امروز است.

   گردد.می

هاي اخیر توجه زیادي اشتراك دانش در سالکنند که ) مطرح می7،2016لئوبک و همکاران(
هاي است. در واقع دانش بیشتر در سازمان مانند ترافیک یک طرفهو  استرا به خود جلب کرده
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-ها فروش اطالعات است به اشتراك گذاشته میهاي خبري که کار اصلی آنجستجوگر دانش یا بنگاه

  .شود

  هاي مجازياهمیت مدیریت دانش در سازمان

 چه است شده پخش و گسترده هاسازمان سایر از بیشتر بسیارسازمان مجازي  دانش هايپایگاه
حتی رقبا. اگرچه این  و مشتریان ها،کنندهپخش کنندگان،تامین میان در آن بیرون چه و سازمان درون

کند، اما این گستردگی منافع زیادي تر میتر و مشکلها را مهمموضوع، مدیریت دانش در این سازمان
-می کاسته هاقیمت و شده پدیدار رقابت براي بیشتري هايموقعیت اینکه جمله از ،نیز به دنبال دارد

رضایت مشتریان و وفاداري هرچه بیشتر آنان به سازمان خواهد شد. پخش کردن  جذب باعث که  شود
است. همچنین امکان از دست رفتن  ترجدا از هم بسیار مشکل هايدانش و استفاده از آن در سازمان

ه کلیدي در پخش دانش و یکپارچگی دانش وجود دارد. اعتماد متقابل در فرهنگ سازمان مجازي، نکت
هاي ها در سازمان مجازي به توانمنديهاي مستقل تشکیل دهنده آن است. شرکتانتقال آن بین سازمان

- ها در تالش هستند تا روي آنچه که بهتر مییکدیگر دسترسی دارند و این بدان معنی است که سازمان

  )1385 آقایی، و (نقیبی توانند انجام دهند، کار کنند.

  اهمیت اشتراك دانش

یند مدیریت دانش این آکنند که گام نخست در فر) اظهار می2006، 8نازهانگ و همکار(
ها در سازمان است که محیط و بسترهاي الزم براي تسهیل و تسریع اشتراك دانش بین افراد و گروه

  .فراهم شود

کمک به دیگران و  به معنی تامین اطالعات وظایف، را اشتراك دانش )2010، 9وانگ و نو(
هاي جدید ها و سیاستسازي روشهاي جدید و یا پیادهي ایدههمکاري به منظور حل مشکالت، توسعه

یا مستند کردن  که وتواند به صورت ارتباطات رودررو با دیگران از طریقه شباین عمل می دانند.می
  .اتفاق بیفتند

                                                             
8 Wang and Neo 
9 Wang , Noe 
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هاي مدیریت دانش به ها از سیستمسازمانبسیاري از کند که ) عنوان می2014، 10بابوك(
ر مواقع با شکست ها در اکثاند اما این سیستمسازي و توزیع دانش استفاده کردهمرتب آوري،منظور جمع

   .اندبه رو شده رو

کنند، هنگامی که کارکنان سازمان را ترك می کنند که) عنوان می2011،کارملی و همکاران(
خود را از دست بدهد مگر اینکه سازمان امکان انتشار دانش شخصی افراد را سازمان ممکن است دانش 

ها رسد که دانش فردي آنبراي دیگران تسهیل کند. حتی اگر افراد در سازمان بمانند، چنین به نظر می
هایی براي کارکنان وجود داشته باشد ها و کانالقابل تشخیص و قابل دستیابی نیست، مگر اینکه فرصت

با توجه به اهمیت اشتراك دانش در سازمان هاي  .سایر کارکنان قرار دهنددانش خود را در اختیار تا 
مجازي بر آن شدیم تا عوامل موثر بر اشتراك دانش را در ادبیات پژوهشی جستجو و مورد بررسی قرار 

  دهیم.

 

  مدل پژوهش و فرضیات

  به شرح زیر تفسیر شده است: عوامل مهم تاثیر گذار در اشتراك دانش در سازمان مجازي

  اجتماعی سرمایه گرایش

 چند طول در ايگسترده طور به) 1965، 11جیکوبز( توسط اشاره مورد اجتماعی سرمایه مفهوم
 کنـد مـی  بیـان ) 1986، 12بوردیـو (شود. می شناختی استفاده جامعه هايحوزه در کاوش براي گذشته دهه
بالفعل را فـراهم   و بالقوه منابع جمعی اعضاي است که جمعی واحد براي اصطالحی اجتماعی سرمایه که
 امـروزه  .)2015و همکـاران،  13(بـه نقـل از چانـگ   کنندتجهیـز مـی   مـوثر  طور به را کنند و گروه خودمی

 و سـازمانی  هـاي پدیـده  درك و بررسـی  بـراي  را اجتمـاعی  سرمایه نظریه ايگسترده طور به پژوهشگران
 اطالعـاتی  هـاي سیسـتم  حـوزه مـدیریت   در سازمانی عملکرد و دانش اشتراك با مرتبط فردي بین روابط

)MIS(، کننـد مـی  فـرض  تحقیقاتی مطالعات اکثر میان، این در .برندمی بکار دانش مدیریت خصوص به 
 سـرمایه  بـه  مربـوط  ترتیـب  به اصلی ساختارهاي اعتماد و مشترك اهداف اجتماعی، هايشبکه روابط که

 در دانش گذاشتن اشتراك به براي افراد تمایل کاوش اي برايرابطه سرمایه و شناختی سرمایه ساختاري،

                                                             
10 Babock 
11 Jacobs 
12 Bourdieu 
13 Chumg 
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 توسـعه  و بـاال  در شـده  ذکـر  هـاي دیـدگاه  اسـاس  بر رو، این از .)14،2013(هاو و همکارانهستند سازمان
 سـرمایه  بـه  مربـوط  اجتمـاعی  هـاي شبکه روابط و اعتماد مشترك، اهداف مطالعه این پژوهش، این نظري

  کند.پژوهشی خود استفاده می مدل در ساختاري را، سرمایه و ايرابطه سرمایه شناختی،

  اعتماد

ي دیگـران  اي از عقاید دربارهاعتماد مجموعه مطرح می کنند که  )2006، 15بیکر و همکاران(
اسوارت (گذارد. شود فرد فرض کند که اعتماد او تاثیر مثبتی بر کارهاي فرد دیگر میاست که باعث می

سطح باالیی از اعتماد وجود داشته باشد نسبت بـه   ،وقتی در روابطکنند که ) اظهار می2011، 16و هاروي
ب ذروابطی که در آن سطح پایینی از اعتماد وجود دارد، افراد اشتیاق بیشتري بـراي ایجـاد، شـنیدن و جـ    

ارمنـدان بـه مشـاوران متفـاوت     سطح اعتماد بین کارمندان بـا سـطح اعتمـاد ک   . اطالعات از یکدیگر دارند
سطح داخل گروه و خارج گروه بررسی شـود. میـزان اشـتراك دانـش در بـین       است و اعتماد باید در دو

به خصـوص در سـازمان مجـازي کـه تعامـل چهـره بـه چهـره          ها داردافراد بستگی به میزان اعتماد بین آن
بـراي جـذب    ،بـراي پرسـیدن سـوال    زمانی کـه سـطح اعتمـاد بـاال باشـد تمایـل       .ممکن است کمتر باشد

شود. به همین صورت نیز میزان اعتماد افراد به مشـاوران خـارجی   اطالعات و نظرات افراد دیگر بیشتر می
  ).17،2015(به نقل از نشایم و هانسکار نیز بر میزان اشتراك دانش تاثیرگذار است

  کارکنانرفاه  حس

 غربی، کشورهاي در رفاه نظر از مثبت روانشناسیکنند که ) مطرح می2001، 18یان و دسیار(
محققان که در حال  این تعداد است. بوده بحث نوجوانان مورد و ترشهروندان بزرگ بر تمرکز با ویژه به

تقسیم  به هم مرتبط و در عین حال فاکتورهاي مختلف هايدیدگاه با دسته دو به تدریج به افزایش است
 یک تواندمیدرونی  رفاه که کردند آشکار  ها همچنینآنبینی.   خوش و گذرانیخوش شوند: بناممی

 عوامل) 2( رضایت،) 1: (از عبارتند هاآن .ارزیابی شده است بعد سه نظر از باشد و ترکیبی احساس
  منفی هايجنبه) 3( و مثبت،

                                                             
14 Hau  et al. 
15 Baker et al 
16 swart and Harvey 
17 nesheim and hunskaar 
18 Ryan & Deci 
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 از بـاالتري  سـطح  کـه  زمـانی  است ممکن افرادکنند که ) مطرح می19،2002دیینر و همکاران(
 ، احسـاس دارنـد  منفـی  هـاي جنبـه  از تـري پـایین  سـطوح  در کنـار  زندگی، از رضایت و مثبت احساسات

  . باشند داشته رفاه از بیشتري

 بـه  فـرد  یک و رضایت از زندگی شغلی رضایتگویند می )2004، 20ساري و جاج(درضمن،
 شـغلی  رضـایت  کند،می ایفا را او درزندگی را مهمی نقش فرد یک شغل که آنجا از .ارتباطند در شدت
  ).2015به نقل از چانگ و همکاران،( سرایت کند بالعکس یا و زندگی از رضایت به است ممکن

    آشکار  و گذاري دانش نهان رفتار اشتراك

دانـش را   انتقال و ایجاد تولید، کردند، مطرح را SECI  مدل ) که1995،نوناکا و تاکه اوچی(
 و ترکیـب  سـازي،  برونـی  شدن، شود: اجتماعی بندي طبقه حالت چهار به تواند می که دهند،توضیح می

   آشکار. دانش و نهان دانش بین حرکت حال در سازي،درونی

 کمتـري  تـالش  به نیاز آشکار افراد دانش که دنکنمطرح می ) بعدها2013، 21هآو و همکاران(
 گذاشـتن  اشـتراك  بـه  بـراي  تمایل که ها دارد. فردينآ نهان دانش با مقایسه در گذارياشتراك به براي

  گذارد.می اشتراك ش را بهآشکار دانش شک بدون نهان دارد، دانش

 نهـان  دانش گذاشتن اشتراك به مایل که افرادي که ثابت کردند )2009، 22ریچیو و ویزبرگ(
 اسـت  معتقـد  مطالعـه  ایـن  رو، این گذارند. ازمی اشتراك بهنیز را  خود آشکار دانش احتماال هستند خود

 در شـد.  خواهـد  هـا آشـکار آن  دانـش  بیشـتر  گذارياشتراك باعث کارمندان، دانش نهان بیشتر اشتراك
 رقـابتی  مزیـت  بهبـود  حیـاتی در  عنصـر  یـک  عنـوان  بـه  ايگسـترده  طور به نهان دانش فرد از سهم ضمن

  ).2015به نقل از چانگ و همکاران،( .در نظر گرفته می شود سازمانی

  گذاري دانشکارکنان به اشتراكتشویق 

رسـد تشـویق آزادانـه بـراي تمایـل بـه       به نظر میکنند که ) اظهار می2000، 23اوسترلوه و فري(
-) مطـرح مـی  2000، 24دکـی و رایـان  ( .شود مفید باشدهایی که شامل دانش نهان مییادگیري، و فعالیت

آن فـرد تمایـل    اگر فردي بصورت آزادانه بیشـتر تشـویق شـده باشـد تـا بـه صـورت آشـکارانه،         کنند که

                                                             
19 Diener et al 
20 Saari & Judge 
21 Hau et al 
22 Reychav and Weisberg 
23 Osterleh and Frey 
24Deki and Rayan  



 

9 
 

هـاي  بیشتري براي یادگیري از تجارب دیگران خواهد داشت و بیشتر به دنبـال دانـش بـراي بهبـود مزیـت     
  ).2015(به نقل از نشایم و هانسکار،رقابتی خواهد بود

بنـدي  دسته از فاکتورهایی که در اشتراك دانش تاثیر گذار هستند را اینگونه دسته 5 )2010،وانگ و نئو(
-)عامـل 5هاي فردي )ویژگی4هاي بین فردي و تیمی )ویژگی3)منطق سازمان 2)فرهنگ ملی 1کنند: می

  دهد.مدل پژوهشی پیشنهادي را نشان می 1، که در نهایت شکل هاي تشویقی

  مدل پژوهش

  

 
 :مدل پژوهشی1شمارهشکل 

  فرضیات

H1: هايدانش سازمان گذارياشتراك رفتار به بر کارمندان اثر مثبتی میان در بیشتر مشترك اهداف 
  .مجازي دارد

H2 .تاثیر  مجازي دانش سازمان گذارياشتراك رفتار به کارکنان بر میان اعتماد از بیشتري احساس
  .گذاردمی مثبت
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H3 .سازمان دانش در گذارياشتراك بر رفتار به کارکنان میان در اجتماعی هايشبکه قوي روابط 
  گذارد.می تاثیر مثبت مجازي

H4 .تاثیر مثبت مجازي سازمان در کارکنان دانش نهان  گذاري اشتراك رفتار به برکارکنان  رفاه حس 
  .گذاردمی

H5. تاثیر  مجازي سازمان دانش در گذارياشتراك تشویق بیشتر کارکنان به اشتراك دانش بر رفتار به
 گذارد.می مثبت

  آوري اطالعاتروش پژوهش و جمع

سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی شد و توسط  30 اي باوري اطالعات پرسشنامهآبراي جمع 
پرسشنامه بین نمونه که از افراد تحصیل  90سپس تعداد  استاد راهنماي پژوهش مورد تایید قرار گرفت.

 70افزار یا فناوري اطالعات در مقاطع مختلف بودند توزیع شد که از این تعداد تعداد نرمکرده در رشته 
هاي بدست در ادامه دادهي آماري مورد استفاده قرار گرفت. هاپرسشنامه قابل استفاده بود و در تحلیل

  مورد تحلیل قرار گرفت.    PLS3 smartافزار مده در نرمآ

هاي اجتماعی، متغیر مستقل شامل اعتماد، اهداف، شبکه 5ده براي آزمایش فرضیات مطرح ش
، تشویق کارکنان تعریف و میزان تاثیر آن بر متغییر وابسته اشتراك دانش نهان کارکنان رفاهحس 

 .کنیدمحاسبه شد که خروجی نرم افزار را مشاهده می

  R Square -:نتیجه خروجی نرم افزار1جدول 

R Square Adjusted  R Square    

  دانش اشتراك  0.547  0.512
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  :مدل پژوهشی بعد از اجراي محاسبات2شکل 

با  اعتمادمتغیر شود هم مشاهده می 2همانطور که در شکل  با توجه به نتایج بدست آمده تاثیر  
 H2بیشترین تاثیر را بر اشتراك دانش نهان داشته است که به این ترتیب فرضیه 0.322 ضریب مسیر

-دومین عامل تاثیر0.312 با ضریب مسیر حس رفاه کارکنانروابط گیرد و متغیر مورد تایید قرار می

 0.281 با ضریب مسیر  تشویق کارکنان متغیر .مورد تایید قرار گرفت H4گذار شناسایی شد و فرضیه 

با ضریب  مشترك اهداف متغیر هم مورد تایید قرار گرفت. H5گذار است و فرضیه سومین عامل تاثیر
 شبکهو متغیر  مورد تایید قرار گرفت H1چهارمین عامل تاثیر گذار است و فرضیه  0.123 مسیر

داراي کمتري تاثیر بر روي اشتراك دانش است. خالصه نتایج در 0.049 با ضریب مسیر کارکنان 
و به دلیل نداشتن متغییر میانجی جدول تاثیر کلی و ضرایب مسیر یکسان  آورده شده است 2جدول 

  .هستند

  Path Coefficients -:نتایج خروجی 2جدول 

اشتراك  
 دانش

اهداف  اعتماد
 مشترك

تشویق 
 کارکنان

حس 
رفاه 

 کارکنان

 شبکه

             اشتراك دانش

           0.322 اعتماد
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           0.123 اهداف مشترك

           0.281 تشویق کارکنان

           0.312 حس رفاه کارکنان

           0.049 شبکه

  

  آتی هايپژوهشبراي  اتیهاي پژوهش و پیشنهادمحدودیت

آوري داده تنها از افراد معدودي در بخش فناوري اطالعات چند سازمان نتایج با توجه به جمع
-شود که جمعهاي آینده پیشنهاد میدر پژوهشبه همین جهت این پژوهش قابلیت تعمیم کمی دارد. 

ها در تحلیل هاي سازمان صورت گیرد تا نظرات تمام بخشهاي تصادفی تمام بخشآوري داده از نمونه
رگذار لحاظ شود. محدودیت بعدي نرخ کم پاسخ در نمونه انتخابی بود بدین صورت که عوامل تاثی

تعدادي از افراد انتخاب شده بدلیل عدم آگاهی از موضوع از پر نمودن پرسشنامه سرباز زدند. در 
و همچنین تاثیر متغیر  آتی بهتر است نظرات خبرگان در مورد این موضوع نیز لحاظ شود هايپژوهش

  بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. اجنماعیشبکه 

  گیرينتیجهبحث و 

گذار بر هاي مجازي و همچنین اشتراك دانش و عوامل تاثیراین مطالعه با بررسی ادبیات سازمان
و با توجه  هاي مجازي پرداختها به بررسی عوامل تاثیرگذار بر اشتراك دانش در سازمانآن در سازمان

 4و  فرضیه به اثبات رسیدند 4فرضیه را مطرح نمود که با توجه به نتایج بدست آمده  5به پیشینه پژوهش 
گذار بر عامل اعتماد، اهداف مشترك، روابط شبکه اجتماعی، تشویق کارکنان را جز عوامل تاثیر

هاي مجازي تاثیر به ر سازمانك دانش شناسایی کرد به این ترتیب که میزان اعتماد بین افراد دااشتر
  .ها خواهد گذاشتسزایی بر اشتراك دانش بین آن
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 گذاريسرمایه هايصندوق بازده بر مؤثر توسعه و بررسی عوامل

  تهران بهادار اوراق بورس سهام

  *3، مریم نژادافراسیابی2راد ، مریم احمدي1سیدبابک ابراهیمی
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دانشجوي کارشناسی ارشدمهندسی مالی، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین 2
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دانشجوي کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، *٣
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   چکیده
گذاري در حال افزایش هاي سرمایهگذاري در صندوقگذار ایرانی به سرمایههاي اخیر عالقه سرمایهدر سال

کلی این پژوهش  بطور بانکی این تمایل رو به فزونی خواهد گذاشت.است و در حال حاضر با کاهش سود 
گذاري هاي سرمایهگذار حقیقی که دانش کمی در ارتباط با سهام و صندوقسعی دارد کمکی براي سرمایه

پژوهش حاضر  به بررسی رابطه بین بازده و نوع کارگزاري، درصد  دارد در انتخاب صحیح صندوق باشد.
 بورس درگذاري سهام هاي سرمایهسن کارگزاري، نوع مدیریت و جنسیت مدیر صندوقمالکیت حقیقی، 

 بورس درگذاري سهام سرمایه هايصندوق شامل تحقیق این آماري يپرازد. جامعه، میتهران بهادار اوراق

تا تاریخ  1391مشترك که از تاریخ  گذاريسرمایه صندوق 45 شامل اينمونه و باشدمی تهران بهادار اوراق
 گیريبهره با و پیرسون همبستگی مدل با هاداده تحلیل از حاصل نتایج.  است شده اند، بررسیفعال بوده 1394

غیر بانکی)، سن کارگزاري،  - بین بازده صندوق و نوع کارگزاري (بانکی که دهدنشان می SPSS افزارنرم از
از نظر آماري وجود ندارد. نتایج این بررسی بیانگر رابطه دار رابطه معنافرد)، جنسیت مدیر   -نوع مدیریت (تیم

  گذاري است.سرمایه خطی معنادار بین درصد مالکیت حقیقی و بازده صندوق

  .بورس اوراق بهادار تهران، گذاري، عوامل موثر بر بازدهسرمایه صندوق بازده،: هاي کلیدي واژه

  مقدمه- 1
عبارت است از: نهادي مالی که از یک کاسه کردن وجوه  گذاريدر یک تعریف عمومی، صندوق سرمایه

هاي مالی (اوراق بهاداري گیري این وجوه در داراییشود و هدف از تشکیل آن به کارتشکیل میگذاران سرمایه
هاي مشابه) به منظور کسب سود حاصل شده از قبیل سهام، اوراق قرضه، ابزارهاي مالی بازار پول و سایر دارایی

  .)1390(روشنگر و احمدي، گذاران استسرمایهبین 
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از  که چرا است، گذاريسرمایه هايصندوق طریق از سهام، بازار در مردم عامه حضور روش ترینمناسب
از  و پردازدمی سهام معامالت به کارشناسانه تحلیل با و پرداخته تخصصی مدیریت به صندوق مدیر طرفی
- سرمایه نتیجه روز 2 از کمتر گذاري، سرمایه از خروج براي گذاريسرمایه واحد یک دارنده دیگر طرف

 گذاران نگرانسرمایه بنابراین کند.می دریافت نقد وجه صورت به و روز هايقیمت اساس بر را خود گذاري

 مدیریت باال، شوندگی نقد: جمله از هاییویژگی لذا .بود نخواهند فروش صف یا معامالتی نماد بودن بسته

 از گذاري، همگیسرمایه هايواحد دارندگان تمامی بین در عدالت وجود دقیق، نظارت وجوه، ايحرفه

، سعیدي و همکاران( دهندمی افزایش را مالی نهاد این در گذاريسرمایه مطلوبیت که هستند هاییویژگی
1389(.  

 در گذاريسرمایه هايصندوق اولین سرمایه، بازار فعاالن و گذارانقانون همت به نیز، ایران سهام بازار در
 در مالی نهادهاي و ابزارها توسعه قانون تصویب با و کردند آغاز را خود فعالیت ،1387 سال ابتداي از سهام

 1 جدول .)1389، سعیدي و همکاران( است یافته بیشتري توسعه هاصندوق این فعالیت 1388 سال ماه بهمن
-بر اساس گزارشرا  1391-1394در بورس تهران در طی سال  گذاريسرمایه هايصندوق اطالعات مربوط به

  .)پردازش اطالعات مالی ایران (مرکز دهدنشان میهاي سازمان بورس 

 در بورس تهران گذاريسرمایهاطالعات کلی صندوق هاي مشترك   - 1جدول 

  1394سال   1393سال   1392سال   1391سال   
گذاري با سرمایههاي تعداد صندوق

  48  34  30  25  ثابتدرآمد 

گذاري سرمایههاي تعداد صندوق
  15  12  10  6  مختلط

گذاري سرمایه هايتعداد صندوق
  94  90  79  61  درسهام

- هاي سرمایهارزش کل صندوق

  604978530  57585149  28616956  15114515  گذاري با درآمد ثابت (میلیون ریال)

- هاي سرمایهارزش کل صندوق

  1245468  1176108  468831  327835  مختلط (میلیون ریال) گذاري

- هاي سرمایهارزش کل صندوق

  20162543  11168964  10701687  2644134  گذاري در سهام (میلیون ریال)

- گذاران حقیقی در صندوقسرمایه

گذاري با درآمد ثابت هاي سرمایه
(%)  

72  73  87  93  

- گذاران حقیقی در صندوقسرمایه

  12  16  19  13  گذاري مختلط (%)سرمایههاي 

  28  69  5/67  53- گذاران حقیقی در صندوقسرمایه
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  گذاري در سهام (%)هاي سرمایه

گذاري مشترك انجام شده است، در این پژوهش سعی هاي سرمایههایی که در زمینه صندوقبا توجه به پژوهش
ها(مدیر ها، سن کارگزاري صندوقیا نبودن صندوق شده است به این مساله پاسخ داده شود که آیا بانکی بودن

گذاران حقیقی و حقوقی، نوع مدیریت صندوق (تیم یا شخص) و جنسیت ها)، درصد تملک سرمایهصندوق
هاي درنهایت به ارزیابی عملکرد صندوقگذاري صندوق روي بازده صندوق تاثیر دارد یا خیر؟ و مدیر سرمایه

گذار حقیقی باشد که دانش بطورکلی این پژوهش سعی دارد کمکی براي سرمایه مورد نظر پرداخته شده است.
  گذاري دارد.هاي سرمایهکمی در ارتباط با سهام و صندوق

  پیشینۀ پژوهش - 2
مدیریت  توسط بازدهی است. این صندوق بازدهی گذاران، نرخسرمایه گیريتصمیم مهم معیارهاي از یکی

 واحد هر شود. خالص ارزشمی افشا روز هر پایان در گذاريواحد سرمایه هر ارزش خالص استفاده با هاصندوق
 آن پایان در هاي صندوقبدهی منهاي روز آن پایان در صندوق هايروز دارایی ارزش از عبارت گذاريسرمایه

 که این به توجه با. روز است همان پایان در گذارانسرمایه نزد گذاريواحدهاي سرمایه تعداد بر تقسیم روز
 غیر هايصندوق به باالتري نسبت نقدینگی و مالی پشتوانه و بنیه از بانکی گذاري مشتركسرمایه هايصندوق

 و گذاريسرمایه میزان در تواندنقدینگی می حجم این که کرد استنباط توانمی در نتیجه است، برخوردار بانکی
  .)1394، فرد و همکاران (مرادزادهبگذارد تأثیر هاآن بازدهی در نتیجه و معامالت حجم

آن  انجام در شخص آن دهد،می انجام مداوم صورت را به فعالیتی شخصی که هنگامی یادگیري، نیحمن طبق
فرد و  (مرادزاده دهدمی انجام باالتري کیفیت با فعالیت را آن زمان مرور به و کندمی پیدا مهارت فعالیت

 استفاده ها،بازدهی صندوق بر مؤثر عوامل از یکی عنوان به کارگزاري سن از جهت همین به .)1394، همکاران
پیشنهاد تاثیر سن کارگزاري بر بازده توسط  کنون تحقیقی در این ارتباط انجام نگرفته است.، تااست شده

-در پژوهش هاها را بروي بازدهی صندوقمرادزاده فرد و همکاران ارائه شده است که تاثیر معنادار عمر صندوق
  نشان دادند. شان

گذار حقیقی به بازده صندوق اثر گذار باشد، چرا که سرمایه تواند برگذاران حقیقی میدرصد تملک سرمایه
گذاري به مقیاس تواند خارج گردد (عمدتا به علت سرمایهشود و به راحتی از آن میراحتی وارد صندوق می

گذاران نهادي) در نتیجه تر در مقایسه با سرمایهدیدگاه کوتاه مدتتر و گیري سریعکوچکتر و فرآیند تصمیم
شود و لذا گذار حقیقی بیشتر دارد فشار بیشتري براي جذب و نگهداري آن متحمل میصندوقی که سرمایه

  .)1393 و همکاران، بیدگلی (اسالمی رسدبررسی اثر گذاري آن بر بازده صندوق منطقی به نظر می

تحقیقی بروي تاثیر نوع مدیریت (فرد یا تیم) و جنسیت مدیر بروي در ایران هاي انجام گرفته پژوهشبا توجه به 
  شود.بازده انجام نگرفته است، بنابراین در این تحقیق این تاثیر بررسی می
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گذاري با مدیریت دولتی نشان داده شده است که صندوق سرمایه  )2003برکوییتز و کیو ( در تحقیقی توسط
گذاري یسک پذیرتر است و بازده آن نسبت به صندوق سرمایه با مدیریت حقیقی بیشتر است و صندوق سرمایهر

گذاري با مدیریت خصوصی بیشتر با مدیریت دولتی بیشتر تمایل به استراتژي جسورانه دارد ولی صندوق سرمایه
   .تمایل به استراتژي محافظه کارانه دارد

گذاري مورد هاي سرمایهنشان داد که جنسیت بروي عملکرد صندوق )2003(و همکاران آتکینسونتحقیق 
  .بررسی تاثیر ندارد

 این نتیجه به و دادند قرار بررسی مورد را صندوق بازده صندوق و اندازه رابطه پژوهشی در )2009تالت و راف (
 عمر صندوق، تأثیر تأیید پژوهش، این دیگر نتیجه و ارتباطی ندارد آن بازدهی با صندوق اندازه که رسیدند

 داراي پر سابقه، هايصندوق که کردند بیان هاآن بود. بنابراین بازده صندوق بر فعالیت نسبت و صندوق هزینه
  .کنندمی کاراتري عمل صورت به و هستند بیشتري بازده

هایی که توسط صندوق شوند را باهایی که به صورت تیمی مدیریت میعملکرد صندوق )2012دینگ و راس (
برررسی کردند. استفاده از تیم مدیریتی در  1999-2007هاي شوند در طی سالیک فرد (شخصی) مدیریت می

هایش دارد. هر چند مدرك تجربی موجود با این گذاري مزایاي بیشتري نسبت به هزینههاي سرمایهصندوق
گذار هاي سرمایهبازدهی بیشتر نسبت به صندوقشوند هایی که به صورت تیمی مدیریت مینظریه که صندوق

- هاي تیمی عملکرد بهتري نسبت به صندوقشخصی دارند، سازگار نیست. تحت ساختار دولتی معین، صندوق
   .دهندهاي شخصی در شرایط مشابه نشان می

شخصی و غیر  گذاري را از نظر مدیریت در سه دسته متمرکز،هاي سرمایهساختار صندوق  )2012سزار و راس (
گذاري هاي سرمایهختار را به عنوان یک عامل تعیین کننده بر عملکرد صندوقاس سپمتمرکز در نظر گرفته و س

  .ندبررسی کرد

هاي مدیر در صندوق تغییرارتباط بین ساختار سازمان (عمومی در مقابل خصوصی) و  )2013(و همکارانآدامز 
هاي . آنها نتیجه گرفتند که حامیان صندوقاندرا بررسی کرده 1999-2007سرمایه گذاري آمریکا در طی سال 

هاي خصوصی ترند و در نهایت بهبود عملکرد به دنبال جایگزینی در صندوقعمومی به بازدهی صندوق حساس
و پارامترهاي عملکرد آلفا جنسن، جریان نقدي سالیانه، آلفا چهار فاکتور  هاي عمومی است.بیشتر از صندوق

  .بازده تعدیل شده بودند

هاي پنل (تابلویی) ارتباط بین عملکرد قبلی، اندازه بازار و گردش با استفاده از داده )2015فیلیپ و اوچوآ (
گذاري مشترك را ارزیابی کردند. در نهایت تاثیر مثبت معنی دار عملکرد قبلی را بر نقدي صندوق سرمایه

گذاري مشترك رومانیایی نشان دادند. همچنین اندازه صندوق که با هاي سرمایهگردش سرمایه جاري صندوق
  .کل دارایی تحت اختیار مدیر اندازه گیري شده است، تاثیر منفی بر گردش نقدي صندوق نشان داد
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گذاري مشترك اروپایی نشان داد که صندوق سرمایه 358 بروي  )2015(و همکارانبابالوسا پژوهش  نتایج
  گذاري ندارد.بازده صندوق سرمایهجنسیت تاثیري بر 

 گذاريسرمایه صندوق 13 بازدهی بر مختلف متغیرهاي تأثیر بر مبنی پژوهشی ) نیز1389(  و همکاران زمانی پور
 هاينوسان بین که دهد می نشان هاپژوهش نتایج و دادند انجام ايهفته 65 زمانی در دوره ایران در مشترك

 مدیریت تحت هايدارایی گردش صندوق، نرخ سن صندوق، گذشته دوره بازده قبل، تا دوره صندوق بازده
    .دارد وجود معناداري مثبت و همبستگی صندوق توسط شده کسر بازده و دوره قبل تا صندوق

صندوق سرمایه گذاري در سهام در بورس اوراق بهادار  20) عوامل موثر بر بازدهی 1389( و همکاران سعیدي
عامل تعداد صنعت موجود  10هفته اي مورد بررسی قرار دادند، پژوهشگران مذکور  52دوره زمانی تهران را در 

گذاري صندوق، نرخ رشد ارزش صندوق، ارزش صدور، ارزش وجه نقد نگهداري شده توسط در سبد سرمایه
میانگین)،  صندوق، درصد تملک سهامداران حقیقی، ارزش ابطال بازده بازار، ریسک (قدر مطلق انحراف از

 6نسبت فعالیت، سرمایه و بازده دوره قبل را بررسی کردند و نتایج پژوش آنها وجود ارتباط خطی معنادار بین 
متغیر: بازده بازار، نرخ رشد ارزش صندوق، قدر مطلق انحراف از میانگین بازده صندوق، ارزش ابطال واحدهاي 

  کند.گذاري تایید میگذاري را با بازده صندوق هاي سرمایهسرمایه

سبد سرمایه تنوع و بازده ریسک، و معامالتی فعالیت بین نسبت رابطه بررسی به )1392( کردي و اصل قالیباف
 فعالیت معامالتی نسبت که است آن بیانگر هاآن پژوهش و نتایج پرداختند گذاري،سرمایه هايصندوق گذاري
 هاياز صندوق بیشتر تروجوان و ترپایین تحصیالت با تجربه، مرد، کم گذاريسرمایه مدیر داراي هايصندوق

  است. ترمسن و ترالبا تحصیالت با تجربه، با زن، گذاريسرمایه مدیر داراي

 صنعت تعداد که دهندمی ) نشان1393( و همکاران بیدگلی اسالمیپژوهش  هاي داده تحلیل و تجزیه نتایج
 رشد نرخ نظیر متغیرهایی ولی ندارد، داريمعنی تاثیر صندوق بازدهی بر صندوق گذاريسبد سرمایه در موجود

توسط  شده نگهداري نقد وجه صندوق، گذاريسرمایه واحدهاي صدور تعداد صندوق، هايارزش دارایی
 رشد شاخص و گذاريسرمایه واحدهاي ابطال تعداد حقوقی، اشخاص توسط صندوق تملک درصد صندوق،

  .اندداشتهداري معنی تاثیر تهران بهادار اوراق بورس در مشترك گذاريسرمایه هايصندوق بازدهی بر بازار

 عملکرد ارزیابی - 2-1
 نامطلوب بودن یا مطلوب تعیین عملکرد، ارزیابی در اقدام اولین است؛ اساسی اقدام دو شامل عملکرد ارزیابی

بوده  اقبال و شانس از ناشی مذکور عملکرد آیا که است امر این کردن مشخص اقدام، است. دومین عملکرد
 شاخصی که کندمی پیدا اهمیت جا آن از پرتفوي عملکرد است. ارزیابیشده حاصل تخصص نتیجه در یا

 از است. یکی بوده گذارانسرمایه نیاز رفع بر مبتنی پرتفوي واقعی عملکرد حد چه تا اینکه است براي

 ریسک بر کامل توجه عدم و پرتفوي بازده بر تمرکز به انسانی تمایل عملکرد، ارزیابی اصلی در مشکالت
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 و بازده همزمان شناسایی شامل باید عملکرد ارزیابی است. لذا نظر مورد بازده براي کسب شده محتمل
   باشد. گذاريسرمایه ریسک

لیتوانی در طی سالهاي گذاري در هاي سرمایهبه ارزیابی عملکرد صندوق )2014ویسنیایکاس و راکوآسکاس (
اي ارزیابی عملکرد استفاده هاي شارپ و ترینر برپرداختند. ازانحراف معیار، آلفا، بتا، نسبت 2012- 2013
  .کردند

به ارزیابی عملکرد پنج صندوق  2010-2014در تحقیقی در یک دوره پنج ساله از )2016کروبدوي و آیشواریا (
آنها بازده و ریسک را براي هر صندوق شناسایی کردند و از دیدگاه  گذاري پرداختند. در این تحقیقسرمایه

 .معیار شارپ، ترینر و سورتینو پرداختند 3بازده به ارزیابی عملکرد توسط 

 عملکرد دادند، انجام سهام گذاريسرمایه هايصندوق روي بر که ايمطالعه ) در1389( مقدسیان و سعیدي
 معیارهاي از استفاده با هاآن ریسک اساس بر شده تعدیل بازده به توجه با را گذاريهاي سرمایهصندوق
 بر شده تعدیل بازده نشان داد که بین آمده دستبه نتایج اند.کرده ارزیابی و سورتینو جنسن ترینر، شارپ،

  .ندارد وجود معناداري تفاوت بازار بازده با شده تعدیل بتا ضریب مبناي بر هاصندوق اساس ریسک

اساس  بر تهران بهادار اوراق بورس در گذاريسرمایه هايصندوق ) عملکرد1390روشنگر زاده و احمدي (
مدرن  فرا تئوري سنتی و بتاي و معیار انحراف شارپ، شاخص پرتفوي شامل مدرن تئوري بر مبتنی معیارهاي

 ارتباط و بررسی کردند نامطلوب بتاهاي و نامطلوب ریسک مطلوب، پتانسیل سورتینو، شاخص پرتفوي شامل
 مبتنی ها بیانگر ارتباط معنادار بین معیارهايگردد. نتایج تحقیق آن مقایسه یکدیگر با هاآن هايرتبه بندي میان

  پرتفوي است. و فرامدرن مدرن تئوري بر

 هايسورتینو براي ارزیابی عملکرد صندوق و جنسن ترینر، ) چهار معیار شارپ،1391(و همکاران  جباري
 مورد شانون آنتروپی روش از استفاده با  معیارها از اهمیت هریک گذاري در سهام بکار بردند و سپسسرمایه

  . است گرفته قرار سنجش

 گردش عملکرد نرخ و نسبت ترینر معیار، انحراف بازده، نرخ معیار ) بر اساس چهار1393(و همکاران  سینایی
گذاري را رتبه سرمایه هايکردند و به کمک روش تاپسیس صندوقگذاري را ارزیابی سرمایه هايصندوق

  بندي کردند.

کالمار براي ارزیابی عملکرد و رتبه بندي  جنسن و ترینر، از چهار شاخص شارپ، )1393(و همکاران  قاسمیان
 هايصندوق بندي رتبه جهت را کارایی کالمار بهترین و جنسن هايشاخص بین این . دراستفاده کردند

  .دهندمی نشان مشترك گذاريسرمایه



 
 

٧ 
 

قرار  استفاده مورد جنسنآلفاي  ترینر و شارپ، معیار سه تحقیق، پیشینه و سوابق به توجه با تحقیق این در
هاي تئوري مدرن که از شاخص) این سه معیار 3با توجه به نرمال بودن میانگین بازده (جدول  و است گرفته

  عملکرد مناسب هستند.پرتفوي هستند، براي بررسی 

     شناسی پژوهش روش - 3

  جامعه و قلمرو تحقیق: - 3-1

گذاري پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق هاي سرمایهجامعه آماري تحقیق عبارت است از کلیه صندوق
 گذاري مشترك در سهام است کههاي سرمایهبهادار. قلمرو این تحقیق از لحاظ مکانی مربوط به کلیه صندوق

صندوق که از تاریخ  45ها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شده است. از لحاظ زمانی مجوز آن
  اند.باشند مورد بررسی قرار گرفتهفعال می 29/12/1394الی  1/1/1391

و فیروزه موفقیت به دلیل تغییر کارگزاري در مدت زمان  ، تدبیرگر آیندههاي خوارزمی، بانک ديصندوق -
  اند. ( براي آزمون فرضیه اول و دوم)نظر، از جامعه آماري حذف شدهمورد 

اند. ( براي آزمون فرضیه صندوق نواندیشان سرمایه به دلیل تغییر نوع مدیریت از جامعه آماري حذف شده -
  چهارم و پنجم)

آماري حذف  ران از جامعهگذاصندوق پارسیان به دلیل در دست نبودن اطالعات مربوط به درصد تملک سرمایه -
 براي آزمون فرضیه سوم)است. (شده

ها و سایت رسمی شرکت بورس اوراق بهادار ها مربوط به متغیرهاي مورد بررسی از سایت صندوقداده
  استخراج شده است. 

 نمایش )1(رابطه در که نسبت این است. معروف تغییرپذیري به پاداش نسبت به شارپ عیارم :شارپ معیار
  .)1394(جونز،  استوار است سرمایه بازار تئوري پایه براست  شده داده

  
PVAR  )1رابطه ( =

TR − R
SD

=
Excess	Return

Risk
 

 ریسک بدون بازدهی نرخ متوسط Rf زمانی، دوره یک در سهام سبد کل بازدهی متوسط TRp آن  در که

 Excess Return و بررسی مورد دوره طی سهام سبد بازدهی معیار انحراف SDp ،بررسی مورد دوره طی

  است. اضافی بازده
 نسبت این هرچه و کندمی گیرياندازه ریسک واحد یک هر ازاء به را سهام سبد مازاد بازده شارپ نسبت

 بازدهی اساس بر هابررسی پژوهش این در بود. خواهد بهتر اندازه همان به سهام سبد عملکرد باشد، بیشتر

  .است گرفته صورت گذاريسرمایه هايصندوق سالیانه
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 به و  پذیرينوسان به پاداش نسبت نام به را مشابهی معیار 1960 دهه اواسط در ترینر پروفسور :ترینر معیار
  .)1394(جونز،  کرد مطرح )2(رابطه  صورت

PVOR  )2رابطه ( =
TR − R

β
 

 ریسک بدون بازدهی نرخ متوسط Rf زمانی، دوره یک در سهام سبد کل بازدهی متوسط  TRpآن  در که

 در که است مطلب این کنندهبیان و بوده سهام سبد سیستماتیک ریسک شاخص  βp بررسی ، مورد طی دوره

  شود.می گذارسرمایه عاید بازده از مقدار چه سیستماتیک ریسک از واحد  یک ازاي
   

 انتظار آنچه و پرتفوي انتظار مورد بازده نرخ بین تفاوت از است عبارت شاخص این: آلفاي جنسن معیار

 معادله جنسن، شاخص براي. آید دست به سهم بازار خط روي بر پرتفوي گرفتن صورت قرار در که رودمی
  .)1394(جونز،  باشدمی) 3( رابطه صورت به

α  )3رابطه ( = R − R − [β (R − R )] 

 Rf وواقعی  بازده میانگین R، بوده سهام سبد سیستماتیک ریسک شاخص  βpبازار،  بازدهی Rm  آن در که

  است. بررسی مورد طی دوره ریسک بدون بازدهی نرخ توسط 

  ها:آزمون فرضیه - 3-2
ترین روش استفاده از ضریب همبستگی پیرسون است. زیرا این معیار میزان براي بررسی ارتباط دو متغیر ساده

ال کند و در صورتی مناسب است که دو متغیر مورد بررسی نرمگیري میهمبستگی خطی بین دو متغیر را اندازه
  شود.باشند. براي بررسی همبستگی متغیرها به صورت فرض صفر و فرض مقابل نوشته می

وجود  داريي معنیگذاري رابطههاي سرمایهفرض صفر: بین سن کارگزاري صندوق و میانگین بازده صندوق -
 ندارد.

داري  وجود ي معنیگذاري رابطههاي سرمایهفرض مقابل: بین سن کارگزاري صندوق و میانگین بازده صندوق -
 دارد.

 .ه استهاي سن کارگزاري آزمون ناپارامتریک اسپیرمن انجام شدهالبته در نهایت به دلیل نرمال نبودن داد

داري  ي معنیگذاري رابطههاي سرمایهفرض صفر: بین درصد مالکیت حقیقی صندوق و میانگین بازده صندوق -
 وجود ندارد.

داري  ي معنیگذاري رابطههاي سرمایهحقیقی صندوق و میانگین بازده صندوق فرض مقابل: بین درصد مالکیت -
 وجود دارد.

براي بررسی این که آیا بانکی یا غیر بانکی بودن کارگزاري، جنسیت مدیر و نوع مدیریت صندوق بر میانگین 
  است.و همسانی واریانس استفاده شده (t-test)هاي برابري میانگین ها موثر است یا خیر از آزمونبازده صندوق
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 فرض صفر: میانگین بازده صندوق براي دو گروه بانکی  و غیر بانکی یکسان است.  -

 فرض مقابل: میانگین بازده صندوق براي دو گروه بانکی  و غیر بانکی یکسان نیست. -

 
 فرض صفر: میانگین بازده صندوق براي دو گروه مدیریتی یکسان است.  -

 میانگین بازده صندوق براي دو گروه مدیریتی یکسان نیست.  فرض مقابل: -

  
 فرض صفر: میانگین بازده صندوق براي دو گروه جنسیتی یکسان است.  -

 فرض مقابل: میانگین بازده صندوق براي دو گروه جنسیتی یکسان نیست.  -

  است:شده براي بررسی عملکرد دو فرضیه در نظر گرفته  در این تحقیق

از  یک هر به را یکسانی هايرتبه جنسن و آلفاي ترینر شارپ، شاخص سه از استفاده آیافرضیه اول: 
  یا خیر؟ دهدمی تخصیص گذاريسرمایه هايصندوق

 آلفاي جنسن و ترینر و شارپ هايشاخص بر اساس گرفته صورت هاي بندي رتبه بین آیا که فرضیه دوم:

  خیر؟ یا دارد وجود معناداري رابطه
گذاري به عنوان متغیر وابسته، از رابطه زیر محاسبه شده است. خالص سرمایهبازده صندوق  :صندوقبازده 

شود و این اطالعات رسانی ها به صورت روزانه منتشر میگذاري در سایت صندوقارزش روز هر واحد سرمایه
  باشد.تحت نظارت سازمان بورس می

RNAV  )4رابطه ( 	 =
NAV −NAV

NAV
 

در پایان  i هاي صندوقخالص ارزش دارایی t،  NAVitبازده صندوق در دوره زمانی   RNAVit که در آن
  باشند.می t-1در پایان دوره زمانی  iهاي صندوق خالص ارزش دارایی NAVit-1و   tدوره زمانی 

 1391-1394حاضر میانگین ساده بازده ساالنه (گزارش شده در سایت بورس) در دوره زمانی البته در پژوهش 
  مورد نظر گرفته شده است.

بر اساس ماه  1394، مدیر صندوق است و سن آن تا پایان سال کارگزاري صندوق: سن کارگزاري صندوق
  است.حساب شده 

بر اساس میانگین گذاران حقیقی تملک سرمایهدرصد  و حقوقی: گذاران حقیقیدرصد تملک سرمایه
  است.سال مورد نظر حساب شده  4ساده 

  هاي پژوهشیافته - 4
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هاي پراکندگی از جمله ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص مرکزي میانگین و شاخصتحلیل داده
 است.ارائه شده 2جدول انحراف معیار، چولگی و کشیدگی براي بازده و درصد مالکیت سهامدار حقیقی در 

  همچنین از جدول فراوانی براي متغیرهاي اسمی استفاده شده است.

  آمار توصیفی متغیرها - 2جدول 

انحراف   میانه  میانگین  مشاهدات  متغیرها
  حداکثر  حداقل  کشیدگی  چولگی  معیار

  59  9/12  - 759/0  154/0  67/12  15/33  71/33  45  بازده
درصدمالکیت 

  92  5/4  - 05/1  54/0  89/27  35  18/40  44  حقیقی

     

 3که نتایج آن در جدول اسمیرنف -با توجه به آزمون کلموگروف:  بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها
گذار ها براي متغیر بازده نرمال هستند، اما متغیر سن کارگزاري و درصد تملک سرمایهدادهارایه شده است 

اند. اما سن کارگزاري قابل گذار حقیقی با تبدیل نرمال شدهسرمایهحقیقی نرمال نیستند. در نهایت درصد تملک 
  اند.هاي تبدیل نبودهنرمال سازي با روش

  متغیرها براي اسمیرنف – کلموگروف آزمون - 3جدول 
  مقدار احتمال  متغیر
  <15/0  بازده

  <15/0  گذار حقیقی تبدیل شدهدرصد تملک سرمایه
  >01/0  سن کارگزاري

   

-هاي سرمایهصندوق درصد کارگزاري 4/63، 4با توجه به جدول : گذاريسرمایه صندوقکارگزاري 
  اند.درصد بانکی بوده 6/36انکی و گذاري غیر ب

  توزیع از نظر نوع کارگزاري - 4 جدول
  نسبت  تعداد  نوع کارگزاري

  6/36  15  بانکی
  4/63  26  غیر بانکی

  100  41  کل
اند اما شدهگذاري بصورت تیمی اداره میرمایههاي سدرصد صندوق 2/18، 5طبق جدول : مدیریت صندوق

  .انددرصد تنها یک مدیر داشته 8/81

  توزیع از نظر نوع مدیریت صندوق - 5 جدول
  نسبت  تعداد  نوع مدیریت صندوق
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  8/81  36  فرد (شخص)
  2/18  8  تیم
  100  44  کل

    

درصد مرد  3/83درصد زن و  7/16اند، مدیر داشتههایی که تنها یک در میان صندوق: جنسیت مدیر صندوق
  .قابل مشاهده است 6جدول که در  اندبوده

  توزیع از نظر جنسیت مدیر - 6 جدول
  نسبت  تعداد  جنسیت مدیر صندوق

  7/16  6  زن
  3/83  30  مرد
  100  36  کل

  

  نتایج ارزیابی عملکرد - 4-1
 را یکسانی هايرتبه جنسن و آلفاي ترینر شارپ، شاخص سه از استفاده آیا گام نخست هدف این است که در

-از شاخص استفاده آیا دیگر، عبارت به یا خیر؟ دهدمی تخصیص گذاريسرمایه هاياز صندوق یک هر به

 شاخص، محاسبه یک با توانمی صرفاً که این یا است؟ و ضروري مفید عملکرد ارزیابی براي مختلف هاي

 این به توجه با فرضیه و این آزمون براي نمود؟ ارزیابی صحیح طور را به گذاريسرمایه هايصندوق عملکرد

 این گردید. فریدمن استفاده آزمون و ناپارامتریک هاي آزمون از ترتیبی است، تحقیق متغیرهاي ماهیت که

 مختلف، هايتوسط شاخص وابسته متغیرهاي از تعدادي بندي رتبه یکسان بودن بررسی منظور به آزمون

  .است شده بیان 7جدول  این آزمون شود. نتایجمی استفاده

  نتایج آزمون فریدمن - 7جدول 
  معناداري  درجه آزادي  ضریب کاي دو  تعداد مشاهدات

3  29/130  44  000  
  

 فرض وفرض صفر که یکسان بودن رتبه بندي است، رد شده ، 7جدولدر با توجه به نتایج آزمون فریدمن 

 چند از استفاده ضرورت لذا و شودمی تأیید است، هاصندوق بندي رتبه بودن متفاوت بیانگر کهمخالف 

  شود.می اثبات گذاريسرمایه هايصندوق عملکرد ارزیابی براي مختلف شاخص

 شارپ هايشاخص بر اساس گرفته صورت هايبندي رتبه بین آیا که گام بعدي هدف این است در  

از  و ناپارامتریک آزمون از منظور این خیر؟ براي یا دارد وجود معناداري رابطه آلفاي جنسن و ترینر و



 
 

١٢ 
 

 این مربوط به نتایج .هاي شارپ و ترینر)(به دلیل نرمال نبودن داده شده است استفاده اسپیرمن همبستگی ضریب
  است: شده ارائه 8جدول  در آزمون

اسپیرمنهمبستگی نتایج آزمون ضریب  -  8جدول  

 
 آلفاي جنسن ترینر شارپ

983/0 1 شارپ ** 971/0 ** 

983/0 ترینر ** 1 984/0 ** 

971/0 آلفاي جنسن ** 984/0 ** 1 

  معنادار است. 01/0. همبستگی در سطح ** 

دهد که بیشترین همبستگی بین آلفاي جنسن و ترینر و در بین هر سه معیار همبستگی معنادار نشان می 8جدول 
  بین شارپ و ترینر می باشد. مرحله بعد

  نتایج عوامل موثر بر بازده - 4-2

نتایج حاصل از بررسی هاي آماري براي دو گروه  10و  9در جداول  :غیر بانکی) - نوع کارگزاري (بانکی
-می 05/0سطح احتمال بیشتر از  چون 10مطابق با جدول کارگزاري بانکی و غیر بانکی ارایه شده است که 

چون سطح احتمال  و نتایج برابري میانگین نشان داد ها یکسان استبنابراین واریانس در گروه، )899/0(باشد
هاي ها یکسان است. مقادیر میانگین براي کارگزاري، بنابراین میانگین در گروه)071/0( باشدمی 05/0بیشتر از 

-قادیر میانگین براي کارگزاريم درصد  90البته در سطح  ،یکسان استدرصد   95بانکی و غیر بانکی در سطح 

 گذاري مشتركسرمایه هايصندوق که این به توجه با هاي بانکی است.هاي غیر بانکی بزرگتر از کارگزاري
- می در نتیجه است، برخوردار بانکی غیر هايصندوق به باالتري نسبت نقدینگی و مالی پشتوانه و بنیه از بانکی

 بازدهی در نتیجه و معامالت حجم و گذاريسرمایه میزان در تواندنقدینگی می حجم این که کرد استنباط توان
درصد  25هاي بانکی حدود گذاري حقیقی در صندوقاما با توجه به این تحقیق میزان سرمایه .بگذارد تأثیر هاآن

تحت فشار هاي غیر بانکی صندوقدر نتیجه است، درصد  50هاي غیر بانکی است در حالی که براي صندوق
گذار حقیقی در صورت که از عملکرد صندوق راضی چون سرمایه بیشتري براي کسب بازده بیشتر هستند.

  کند.نباشد، سریعا پول خود را از صندوق دریافت می

  غیر بانکی) - کارگزاري (بانکی گروه دو براي معیار انحراف میانگین، مقدار - 9جدول 

 متغیر
 نوع کارگزاري

بانکیغیر  بانکی  
 انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد

79/28 15 میانگین بازده  88/12  26 49/36  74/12  
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 غیر بانکی) - کارگزاري (بانکی گروه دو براي میانگین برابري و واریانس همسانی آزمون - 10جدول 

 فرض متغیر
 برابري میانگین همسانی واریانس

F مقدار  مقدار
مقدار  t احتمال درجه  

 آزادي
مقدار 

  احتمال
میانگین 
 بازده

 همسانی واریانس
016/0  899/0  

86/1  39 071/0  
85/1 ناهمسانی واریانس  07/29  074/0  

  

هاي نرمال گذاري نرمال نیستند و با انواع روشهاي سرمایهداده هاي سن کارگزاري صندوق: سن کارگزاري 
هاي بنابراین از آزمون ناپارامتریک اسپیرمن براي یافتن رابطه سن کارگزاري صندوقسازي نیز نرمال نشدند. 

در جدول  . که نتایج آناستگذاري استفاده شدههاي سرمایههاي صندوقگذاري و میانگین ساالنه بازدهسرمایه
  د ندارد.نشان داد که رابطه معنا دار بین سن کارگزاري صندوق و میانگین سالیانه بازده وجو 11

  همبستگی بین بازدهی صندوق و سن کارگزاري - 11جدول 

 
  سن کارگزاري میانگین بازده

019/0 1 میانگین بازده  

019/0 سن کارگزاري  1 

 )904/0(سطح احتمال 

بین سن کارگزاري صندوق و  .)9/0( است 05/0احتمال بیشتر از  سطحمقدار همبستگی معنادار نیست، چون 
 هاکارگزاري بعضی از البته با توجه به اینکه  اي وجود ندارد.گذاري رابطههاي سرمایهمیانگین بازدهی صندوق

توان نتیجه گرفت هاي متفاوتی دارند میها بازدهگذاري دارند و در بیشتر موارد این صندوقچند صندوق سرمایه
  تاثیر مدیر صندوق و تجربه و دانش باشد.که عملکرد صندوق بیشتر تحت 

بین مقدار همبستگی مشاهده می شود که  12در جدول : گذاريدرصد مالکیت حقیقی صندوق سرمایه 
بین . )0( است 05/0احتمال کمتر از  سطحمعنادار است، چون بازدهی صندوق و درصد مالکیت حقیقی صندوق 

گذاري رابطه مثبت خطی وجود هاي سرمایهبازدهی صندوق گذاران حقیقی با میانگیندرصد تملک سرمایه
- گذاري افزایش میگذران حقیقی بازدهی صندوق سرمایهبه عبارت دیگر با افزایش درصد تملک سرمایهدارد. 

  یابد.

گذار حقیقی به بربازده صندوق اثر گذار باشد، چرا که سرمایهد توانمیگذاران حقیقی درصد تملک سرمایه
گذاري به مقیاس تواند خارج گردد (عمدتا به علت سرمایهشود و به راحتی از آن میوارد صندوق میراحتی 

گذاران نهادي) در نتیجه تر در مقایسه با سرمایهتر و دیدگاه کوتاه مدتگیري سریعکوچکتر و فرآیند تصمیم
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شود و لذا اري آن متحمل میگذار حقیقی بیشتر دارد فشار بیشتري براي جذب و نگهدصندوقی که سرمایه
  رسد.بررسی اثر گذاري آن بر بازده صندوق منطقی به نظر می

  همبستگی بین بازدهی صندوق و درصد مالکیت حقیقی صندوق - 12جدول 

 
 درصد مالکیت حقیقی تبدیل شده میانگین بازده

547/0 1 میانگین بازده ** 

درصد مالکیت حقیقی تبدیل 
 شده

547/0 ** 1 

  معنادار است. 01/0. همبستگی در سطح **

نتایج حاصل از بررسی هاي آماري براي دو گروه  14و  13در جداول  :فرد) - نوع مدیریت صندوق (تیم
  مدیریتی ارایه شده است. 

  فرد) - مقدار میانگین، انحراف معیار براي دو گروه مدیریتی (تیم - 13جدول 

 متغیر
 نوع مدیریت

 فرد تیم
 انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد

63/31 8 میانگین بازده  26/12  36 66/34  69/12  

 فرد) - مدیریتی (تیم گروه دو براي میانگین برابري و واریانس همسانی آزمون - 14جدول 

 فرض متغیر
 برابري میانگین همسانی واریانس

F مقدار  مقدار
مقدار  t احتمال درجه  

يدآزا  
 مقدار

  احتمال
میانگین 
 بازده

 همسانی واریانس
277/0  601/0  

615/0  42 542/0  
629/0 ناهمسانی واریانس  6/10  543/0  

  

بنابراین واریانس در  )،601/0( باشدمی 05/0سطح احتمال بیشتر از چون توان نتیجه گرفت می 14از جدول 
بنابراین  )،542/0( باشدمی 05/0سطح احتمال بیشتر از  ونچهمچنین براي برابري میانگین  ها یکسان است.گروه

(تنها یک  فردها یکسان است. مقادیر میانگین براي گروه مدیریت تیمی با گروه مدیریت میانگین در گروه
   یکسان است.درصد  95مدیر) در سطح 

نتایج حاصل از بررسی هاي آماري براي دو گروه جنسیتی ارایه  16و  15در جداول : جنسیت مدیر صندوق
  شده است. 

 مدیر زن و مرد گروه دو براي معیار انحراف میانگین، مقدار - 15جدول 
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 متغیر
 جنسیت

 مرد زن
 انحراف معیار میانگین تعداد انحراف معیار میانگین تعداد

84/33 6 میانگین بازده  62/12  39 39/34  91/12  

 مدیر زن و مرد گروه دو براي میانگین برابري و واریانس همسانی آزمون - 16جدول 

 فرض متغیر
 برابري میانگین همسانی واریانس

F 
 مقدار

مقدار 
مقدار  t احتمال درجه  

 آزادي
مقدار 

  احتمال

میانگین 
 بازده

 همسانی واریانس
004/0  948/0  

094/0  33 925/0  
ناهمسانی 
096/0 واریانس  34/7  926/0  

بنابراین واریانس در  )،948/0( باشدمی 05/0بیشتر از همسانی واریانس سطح احتمال  چون 16مطابق با جدول 
 )،925/0( باشدمی 05/0چون سطح احتمال بیشتر از نتایج آزمون برابري میانگین نشان داد  ها یکسان است.گروه

درصد  95مرد در سطح مدیر با گروه  مدیر زنها یکسان است. مقادیر میانگین براي بنابراین میانگین در گروه
مردان از زنان  فعالیت معامالتی نسبتکردند با توجه به نتایج قالیباف اصل و کردي که بیان می. یکسان است

مال اشتباه در باعث پرداخت کارمزد بیشتر و همچنین احت توان نتیجه گرفت که معامله بیشتربیشتر است، می
  .شودبازده مدیر زن یکسان می شود و در نهایت بازده مدیر مرد باانتخاب سهم مناسب می

  گیري  نتیجه - 5
سرمایه وجوه نقد آوريجمع با هاآن در که است مالی از نهادهاي یکی مشترك گذاريسرمایه هايصندوق
 با و کننداقدام می گذاريسرمایه سبد ایجاد به حقیقت در و کنندمختلف می بهادار اوراق خرید به اقدام گذاران

- می استقبال هااز آن زیادي گذارانسرمایه هاآن پایین ریسک و همچنین هاصندوق این بودن تخصصی به توجه

 این  )گذاريواحد سرمایه هر خالص ارزش(NAV  افزایش به توجه با گذاران نیزسرمایه ثروت وافزایش کنند
   .استها صندوق

نتایج تحقیق نشان داد که مقادیر میانگین براي دو گروه بانکی و غیر بانکی تفاوت معناداري حاضر  پژوهش در
  است. و همکاران فرد مرادزاده پژوهش که مطابق با نتایجندارد، 

  اي وجود ندارد.گذاري رابطههاي سرمایهبین سن کارگزاري صندوق و میانگین بازدهی صندوق

گذاري رابطه مثبت خطی هاي سرمایهگذاران حقیقی با میانگین بازدهی صندوقتملک تعداد سرمایهبین درصد 
گذاري گذران حقیقی بازدهی صندوق سرمایهوجود دارد، به عبارت دیگر با افزایش درصد تملک تعداد سرمایه

ملک سرمایه گذاران حقوقی نشان داده است که درصد ت و همکاران بیدگلی اما نتایج اسالمییابد. افزایش می
  ارتباط مستقیم با بازده دارد.
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نتایج تحقیق نشان داد که مقادیر میانگین براي دو گروه جنسیتی تفاوت معناداري ندارد، که با نتایج تحقیق 
  .مطابقت دارد )2015(و همکارانبابالوسا و تحقیق  )2003( و همکارانآتکینسون 

فردي) تفاوت معناداري ندارد، که با  -نتایج تحقیق نشان داد که مقادیر میانگین براي دو گروه مدیریتی (تیمی
  مطابقت دارد. )2012دینگ و راس (نتایج تحقیق 

هاي تئوري شاخصگذاري بر اساس هاي سرمایهشود در پژوهشی دیگر ارزیابی عملکرد صندوقپیشنهاد می
  توان به جاي بازده ساالنه بهره برد. گیري شود. همچنین از بازده ماهانه می فرامدرن پرتفوي اندازه

  منابع - 6
 بر بازدهی تاثیرگذار عوامل تعیین و ایران سرمایه بازار ). بررسی1393( و آزادواري، م.  بغزیان، آ .،اسالمی بیدگلی، غ

 بیست سال ،جدید دورهسابق) وتوسعه (دانشمالی پولی، اقتصاد دوفصلنامهمشترك،  گذاريسرمایه هاي صندوق ساالنه

  .128-152 ،8 ویکم،شمارة
 هايصندوق بازده بر و محیطی مدیریتی عوامل برخی تأثیر ). بررسی1389( .ع. و صفري، ا روحی، ز.، زمانی، پور

  .86 ،مدیریت هاي پژوهش مجله ایران. گذاري مشترك درسرمایه
گذاري هاي سرمایه). ارزیابی عملکرد و انتخاب پرتفوي از صندوق1391امیري، م. (جباري، ر.، صالحی صدقیانی، ج. و 

  .1-19، 1سال نهم، شماره  مجله تحقیق در عملیات و کاربردهاي آن،در سهام. 
  ). مدیریت سرمایه گذاري. تهران: نگاه دانش.1394جونز، چ. پ. (

 بر مبتنی هاي معیارهاي اساس بر گذاري سرمایه هاي قصندو عملکرد ). بررسی1390روشنگرزاده، ا. و احمدي، م. (
، سال هاي حسابداري مالیمجله پژوهشپرتفوي.  مدرن معیارهاي با آنها بندي رتبه بین ارتباط و پرتفوي تئوري فرامدرن

  143-160، 1سوم، شماره اول، 
 اوراق بورس در سهام در گذاريسرمایههاي صندوق بازده بر مؤثر ). عوامل1389( . س مشتاق، و ق. سنی،حم ع.، سعیدي،

  123- 141 ،3، 10، بهادار اوراق بورس فصلنامه بهادار تهران.
، 9 ،بهادار اوراق بورس. ایران در سهام گذاريسرمایه هايصندوق عملکرد ). ارزیابی1389( ا. و مقدسیان،. ع سعیدي،

24-5.  
راهبرد مدیریت گذاري. هاي سرمایهعملکرد و رتبه بندي صندوق ). ارزیابی1393سینایی، ح.، بصیرزاده، ه. و صمندر، م. (

  .1 -20، 4، سال دوم،مالی
هاي هاي ارزیابی عملکرد در رتبه بندي صندوق). بررسی کارایی شاخص1393قاسمیان، م.، امیرحسینی، ز. و جمالی، ا. (

  143-158، 2، سال پنجم، مطالعات کمی در مدیریتگذاري مشترك. سرمایه
صندوق پرتفوي تنوع و بازده و ریسک معامالتی فعالیت نسبت بین ارتباط بررسی ).1392م. ( کردي، ح. و اصل، قالیباف

    .5،  2،گذاريسرمایه دانش پژوهشی علمی فصلنامه مشترك. گذاري هاي سرمایه
 گذاريسرمایه هايصندوق هايویژگی و عوامل برخی تأثیر).  1394.، حسین پور، ا. و موالیی نژاد، م. (مرادزاده فرد، م

 شماره دوم، شماره سوم، سال، مالی تأمین و دارایی مدیریت پژوهشی -علمی فصلنامه .هاصندوق این بازدهی بر مشترك
  79-96، )نهم( پیاپی
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  چکیده

طال همواره به عنوان فلزي گرانبها مورد توجه بشر بوده است، بنابراین پیش بینی قیمت آن از اهمیت فراوانی 
، نمو هموار، ARIMAسیون، رآماري مانند رگبرخوردار است. براي پیش بینی قیمت طال از روش هاي 

شده و همچنین اخیراً شاهد رشد روش هاي مبتنی بر هوش مصنوعی در پیشبینی میانگین متحرك استفاده 
پس از بررسی اهمیت تاریخی طال در مالیه بین الملل، در این مقاله، تغییرات قیمت این فلز گران بها می باشیم. 

مهم در ارزیابی نرخ رشد متغیرهاي به سراغ جمع آوري  عوامل موثر بر نوسانات طالدالر و طال، ارزش رابطه 
قیمت طال رفته و با نظرسنجی از خبرگان به تعیین میزان تاثیرگذاري هر یک از شاخص ها در نرخ رشد قیمت 

ازي . دانش به دست آمده در قالب قواعد یک سیستم خبره فشیوه دلفی فازي پرداخته شده است طال به
 اعتبار سنجی و آزمون شد.در بازار طالي ایران پیشنهادي در نهایت سیستم  طراحی و پیاده سازي شده است.

از ویژگی هاي برجسته این پژوهش، می توان به کار گیري مفاهیم فازي هم در مرحله جمع آوري اطالعات  
ین سیستم خبره، استفاده از اراحی گر در طنکته قابل تامل دیو هم در طراحی سیستم اشاره نمود. همچنین 

است که موجب طراحی یک سیستم  در طراحی پایگاه دانش این سیستم دانش خبرگان در بازار طالي ایران
زیرا دانش  خبره فازي بومی خاص این کشور به منظور پیش بینی قیمت طال در این بازار گردیده است.

تجربی و کیفی خبرگان فعال در بازار طاال می تواند به عنوان منبع قابل توجهی در پیش بینی قیمت طال مد 
 .نظر قرار گیرد

 
 
 

  منطق فازي، دلفی فازي، قیمت طال، پیش بینی، روش سنتی دلفی: اه کلید واژه



 

 مقدمه - 1
هاي مرکزي به عنوان  در فاصله دو جنگ جهانی، تراکم ذخایر رسمی طال در بانک

سالحی در مقابل رقابت هاي اقتصادي و وسیله اي براي کسب امنیت مالی در دنیاي بی ثبات 
افزایش یافت. بعد از جنگ جهانی دوم، طال در کنار دالر به عنوان ذخیره قدرتمند بین المللی در 

  ]1[سیستم برتن وودز، نقش قابل مالحظه اي در مالیه بین المللی ایفا نمود.
عوامل تاثیر گذار بر قیمت طال و همچنین تکنیک هاي پیش تا کنون پژوهش هاي فراوانی پیرامون 

  بینی نرخ رشد قیمت طال انجام شده است.

و در ادامه بـه آنهـا اشـاره خواهـد      که مورد مطالعه و دسترسی ما قرار گرفتند یتحقیقات در  
 به تواند می الط بازار در فعال خبرگان کیفی و تجربی دانش به این موضوع توجه نشده بود که، شد

 رویکـرد  مقالـه  ایـن  در بنابر این .گیرد قرار نظر مد طال قیمت بینی پیش در توجهی قابل منبع عنوان
 تعـداد   رسـد  مـی  نظـر  بـه  که چرا شد خواهد استفاده طال قیمت بینی پیش برايفازي  خبره سیستم
 ایـن  خبرگـان  تجربـی  دانـش  و بـوده  تجربی و کیفی کاال این قیمت بر گذار تاثیر عوامل از زیادي
  ، ماهیتی مبهم و فازي دارند. متغیرها گذاري تاثیر نحوه درباره حوزه

، ضمن ارائه پرسشنامه به افراد خبره براي میزان تاثیرگذاري عوامل موثر بر پژوهشدر این 
در مرحله بعد با استفاده از ، زيبا استفاده از روش دلفی فا قیمت طال و بررسی موقعیت آن در ایران

طراحی سیستم خبره فازي با استفاده از دانش خبرگان نظرات خبرگان در دلفی فازي، اقدام به 
  شد. خواهد داخلی در بازار طالي ایران براي پیش بینی قیمت طال

  
  پیشینه پژوهش  - 2

پیش بینی قیمت در پژوهشی اقدام به طراحی شبکه عصبی فازي به منظور سرفراز و افسر، 
   ]2[ .طال نمودند و عواملی چون نرخ جهانی طال و نرخ تورم در در این امر دخیل دانشته اند

به بررسی رابطه نرخ ارز هاي مطرح و قیمت دالر پرداخته و به بیان رابطه تنگاتنگ پژوهشی دیگر، 
اند، در پژوهشی که در گذشته انجام داده اظهار داشته انداین دو می پردازد. هرچند این پژوهشگران 

به ارائه مدلی براي  ي،دیگر مقالههمچنین در  ]3[ رابطه معنی داري بین این دو مشاهده نشده است.
شفیعی و توپال نیز در  ]4[ه. پیش بینی قیمت طال و نقره بر مبناي تابع زیان نامتقارن پرداخته شد

هایی اند. در این پژوهش متغییرپژوهشی به پیش بینی قیمت طال و بررسی بازار جهانی آن پرداخته
مانند نرخ تورم، قیمت نفت و میزان تقاضاي صنایع وابسته به طال موثر دانسته شده در در طول سال

ر پژوهش دیگري در کشور تایوان به د]5[هاي گذشته به بررسی میزان تاثیر خر کدام پرداحته شده.
بررسی رابطه بین قیمت طال، قیمت نفت و ارزش دالر پرداخته شده و نتیجه گرفته اند بین قیمت نفت 



 

ها در عرصه انرژي گذاريو دو متغییر دیگر وابستگی چندانی وجود نداشته و الزم است سیاست
ها بر نقش قالبِ دالر در قیمت طال تاکید شبسیاري از پژوه ]6[ مستثنی از بازار طال و ارز باشد.

. معامالت طال در هر جاي دنیا انجام گیرد، ارزش آن بر حسب دالر و یا به صورت ]7[فراوان دارند
شود. چنانچه ارزش طال بر حسب پول ملی یک کشور تعیین گردد، پول ملی کشور مزبور تعیین می

ی، و دالر و طال تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر هر این محاسبه از طریق نرخ برابري دال و پول مل
دالر و در  350دالر آمریکا باشد، قیمت آن در ژاپن برابر با مقدار ین معادل  350اونس طال برابر 

. بنابراین ارزش طال در جهان بر اساس نرخ برابري ]8[دالر است 350اروپا برابر مقدار یورو معادل 
شود. در نتیجه قیمت طال عالوه بر سایر دالر با پول ملی یک کشور تعیین می آن با دالر و نرخ برابر

عوامل مرتبط، متاثر از ارزش دالر نیز هست. ارزش دالر خود تحت تاثیر مسائل داخلی و خارجی 
آمریکا، کسري تراز پراخت، کسري بودجه، نرخ تورم، و نرخ بهره (سیاستهاي پولی و ملی آمریکا) 

  این کشور قرار دارد. و سیاست خارجی
  

  در ایران معیارهاي مهم در نرخ رشد قیمت طال - 3
  

بـه تاییـد   در قالب سه متغییـر،  هاي پیشین را در این پژوهش، معیار هاي برگرفته از پژوهش
دو تن از خبرگان در مورد بازار ایران رسانده و پس از آن به کمک روش دلفی فازي میـزان اهمیـت   

، طبـق  البته در مرحله اول را بر روي قیمت طال در بازار ایران بدست آوردیم. و تاثیر گذاري هر یک
متغییر هاي موجـود در  از خبرگان خواسته شد عالوه بر  روش دلفی،هاي مبتنی بر اکثر پژوهشروال 

. دانند پیشـنهاد دهنـد  هاي دیگري را در افزایش قیمت دخیل میدر صورتی که خود متغییرپرسشنامه 
وقایع ناگوار متغییر جدید تحریم ها، سیاست هاي افزایشی بانک مرکزي،  4 ،خبرگانچند تن از که 

تعیـین   بـازار ایـران  در ها و افزایش بحران اقتصادي اقتصـادهاي بـزرگ را   سیاسی جهان مانند جنگ
متغییرتوافق خبرگان بر روي این در مراحل بعدي در اختیار خبرگان قرار گرفت و  که کننده دانستند

  باشد.میدر بازار طالي ایران ها ها گویاي اهمیت و تاثیر گذاري آن

  قابل مشاهده می باشند: 1، به تفکیک در جدول شمارههامنابع آناین معیار ها و همچنین 
  

  : عوامل تاثیرگذار در نرخ رشد قیمت طال در بازار ایران در پژوهش هاي پیشین1جدول 
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  هاي فازيو مجموعهمنطق فازي  - 4
ارائه نموده  1965لطفی زاده، به عنوان نخستین کسی که مفهوم منطق فازي را در سال 

. ]9[است "محاسبات با واژگان"دهد: منطق فازي به معناي است، این مفهوم را این گونه توضیح می
یک . در ]10[هاي کالسیک و فازي به تصویر کشیده شده استمحدوده مجموعه 2در شکل 

که  ،دهندبین صفر و یک نشان می يمجموعه فازي، میزان عضویت اعضا در مجموعه را با عدد
دهند که درجه عضویت درجه عضویت اعضا در مجموعه را با عددي بین صفر و یک نشان می

به منظور رویارویی با ابهام موجود در تفکر بشري، پروفسور لطفی زاده تئوري  .]11[شودنامیده می
ي فازي، قابلیت آن در تبیین دادههاهاي فازي را معرفی نمود. ویژگی عمده تئوري مجموعههمجموع

مل در محدوده هاي فازي و مبهم میهاي مبهم است. همچنین عملگرهاي ریاضی را قادر به ع
نمایند. چنین مجموعه اي با توابع عضویتی مشخص می شود که به هر عضو درجه عضویتی بین صفر 

هاي انسانی نسبت می دهند. در بسیاري موارد، در صورتی که ماهیت فازي تصمیم گیريو یک را 
هاي فازي و منطق در نظر گرفته نشود، ممکن است تصمیم گیري با شکست مواجه شود. مجموعه

فازي، ابزارهاي ریاضی نیرومندي در جهت حل مسائل در صنعت، طبیعت و علوم انسانی هستند و 
  .]12[ی را در نبود اطالعات کامل و دقیق ممکن می نمایندتصمیم گیري عقالی

  

  
  : مقایسه مجموعه هاي کالسیک و فازي2شکل 



 

  هاي خبره فازيسیستم - 5
هاي خبر فازي، هاي استنتاج فازي، با نام هایی نظیر سیستماستفاده گسترده از سیستم

شوند. به سیستم هاي فازي شناخته میهاي ترکیبی فازي یا هاي بر پایه قواعد فازي، حافظهسیستم
 تر، یک سیستم فازي، از پنج بخش تشکیل شدهسیستم خبره فازي یا به صورت عمومی طور معمول،

  .]618، ص9[
  کند.هاي عددي را به درجات مطابق با متغیرهاي زبانی تبدیل میفازي کننده: ورودي

  دهد.شده در قواعد فازي را شرح میهاي فازي استفاده فرهنگ لغات: توابع عضویت مجموعه
  آنگاه می باشد.-پایگاه قواعد: در بر دارنده قواعد اگر

  گیرد.ها به کار میتصمیم گیرنده: قواعد استنتاج را بر روي ورودي
  کند.هاي عددي تبدیل میغیر فازي کننده: قواعد فازي استنتاج را به خروجی

  
  پژوهش شناسی روش - 6

استفاده از نظرات خبرگان با بکارگیري شیوه دلفی فازي، در پژوهش حاضر، ابتدا 
هاي خصوص میزان تاثیرگذاري هر یک از فاکتورها گرفته شده است. در نهایت، براساس یافته

در مورد میزان الزم براي هر یک از عوامل مختلف، اقدام به طراحی و اعتبار روش دلفی فازي 
ال گردیده است. نوع پژوهش حاضر از نقطه نظر هدف، سنجی سیستم خبره فازي نرخ رشد قیمت ط
  کاربردي و از نقطه داده، توصیفی می باشد.

  
  

  
 : مراحل طراحی سیستم خبره پیش بینی نرخ رشد ارزش طال1شکل 

  



 

  
  جامعه آماري خبرگان - 7

 یکه همگی بصورت خصوص، طال در صنعت فروشجامعه آماري پژوهش، خبرگان 
و فوق % داراي مدرك دیپلم 50% نیز، داراي مدرك سیکل، 37,5از این تعداد  کردند.فعالیت می

 و کل می باشد 35,6همچنین میانگین سن خبرگان  باشند.% داراي مدرك لیسانس می12,5و دیپلم 
ه روش دلفی فازي به شیوه دستی هاي مربوط بکنند. پرسش نامهدر صرافی طال فعالیت می خبرگان

  است. ، در اختیار آنان قرار گرفته استاز گرفتن موافقت از خبرگانو پس  طراحی شده

  همچنین به منظور دستیابی به خبرگان امر، از روش نمونه گیري غیر خطی گلوله برفی استفاده شد. 

  فازي  دلفی روش شرح - 8
دقت است. ها، مربوط به اطالعات ناقص و بیبسیاري از مشکالت در تصمیم گیري

هاي اتخاذ شده خبرگان، بر اساس صالحیت فردي آنان و به شدت ذهنی است. همچنین تصمیم
  .]13[ها به جاي اعداد قطعی با اعداد فازي نمایش داده شوندبنابراین بهتر است داده

در این پژوهش، براي نظر سنجی از خبرگان، از متغییرهاي زبانی در سه طیف کم، متوسط 
 شوند:بازه عددي از یک تا ده، نگاشت میو زیاد استفاده شده که در یک، 

  

 

  : تابع عضویت متغیرهاي زبانی3شکل 

می رسد. به این منظور، هر خبره، در هر به عوامل مختلف تاثیرگذاري بر روي طال نوبت 
الزم را مشخص کند. این سطوح، همان گونه که در  مقدار تاثیرگذاريتکرار دلفی فازي، بایستی 

اکثر شیوه هاي دلفی مرسوم است، به صورت متغیرهاي زبانی در سه گزینه (کم، متوسط، زیاد) در 
اختیار خبرگان قرار گرفتند. مقادیر عددي آنها در قالب اعداد فازي، به صورت اعداد فازي ذوزنقه 

  اي به صورت زیر تعریف شد:

  )6و8و10و10زیاد=(       ;)3و4و5و7متوسط=(        ;)0و0و2و4کم=(



 

در پایان هر مرحله، میانگین فازي مربوط به هر پرسش، طبق مراحل زیر محاسبه شده و با 
  میانگین مرحله قبلی مقایسه می شود. پاسخ خاي دریافت شده از هر یک از خبرگان در هر تکرار:

퐴( ) = 푎 ( ), 	푎 ( ),푎 ( ),푎 ( ) ,			푖 = 1,2, … , 푛 

 میانگین نظرات خبرگان در هر مرحله به صورت اعداد فازي:
)1(  

퐴 = (푎 ,푎 ,푎 ,푎 )

= (
1
푛 	푎 ( ), 	

1
푛 	푎 ( ),

1
푛 	푎 ( ),

1
푛 	푎 ( )) 

  محاسبه اختالف بین میانگین دو مرحله متوالی:
)2(  

푠(퐴 ,퐴 ) =
1
3	[

(푚 + 푚 + 푚 + 푚 )

− (푚 + 푚 + 푚 + 푚 )]  

بیشتر  α= 0,2مقدار در پایان هر مرحله، اگر تفاوت دو میانگین در دو مرحله متوالی از 
تا نتایج به ثبات نسبی برسند. باشد، بایستی یک مرحله دیگر نیز از خبرگان، نظرسنجی به عمل آید 

مستلزم ثبات نسبی را شرط خاتمه روش دلفی دانسته اند که ها به بسیاري از اهل فن، رسیدن پاسخ
. همچنین بسیاري از صاحب ]14[ها از یکدیگر به اندازه کافی استکم شدن تفاوت مقدار میانگین

توان با تکرارهاي مجدد، دوبازه اند که بعدها اگر الزم شود، پیش بینی را مینظران، بیان کرده
. در ]16[شودانتخاب می 0,2ها، این مقدار، برابر با . اما در بسیاري از پژوهش]15[ارزیابی نمود

پژوهش حاضر نیز، این مقدار مبنا قرار داده شده و پس از سه بار تکرار، نظرات به ثبات نسبی 
  است. 10تا  0رسیدند. خروجی این مرحله از پژوهش، در نهایت بازه الزم در مقیاس 

  روش دلفی فازياجراي  هايگامخالصه  -1- 7
به محاسبه میانگین فازي نظرات خبرگان در مرحله ، 1در مرحله اول، طبق فرمول شماره 

هاي خبرگان در مرحله پیشین اول نظرسنجی پرداختیم. در مرحله دوم، ضمن ارائه آماري از پاسخ
براي هر مهارت، از خبرگان خواسته شد نظر خود را در مورد میزان الزم هر مهارت در هر گروه 

به خبرگان توصیه شد در صورت صالح نمایند. در ضمن هاي کم، متوسط و زیاد بیان شغلی، با واژه
، 1هاي مرحله پیشین نزدیک نمایند. پس از آن، طبق فرمول شماره ها را به میانگین پاسخدید، پاسخ



 

هاي حاصل از مرحله دوم محاسبه شد که به دلیل رعایت اختصار، تنها اي یافتهمیانگین فازي ذوزنقه
می پردازیم.  4و  3و همچنین مراحل  3و  2و مراحل  2و  1زي مراحل هاي فابه ذکر تفاوت میانگین

 α=0,2هاي دو مرحله متوالی در این روش کوچکتر یا مساوي مقدار در صورتی که اختالف میانگین
 هاي باقی مانده، بار دیگر پرسششود، پاسخ ها به ثبات رسیده و در غیر این صورت، براي مهارت

  بین خبرگان پخش می نماییم. هاي دلفی فازي رانامه
  

  : تفاوت میانگین هاي مراحل اول و دوم دلفی فازي2جدول 
    عوامل تاثیرگذار

  0,8  دالرارزش افزایش  -1
 0,5  تورم افزایش -2

  0  انس جهانی قیمت افزایش -3
  --  افزایش تحریم هاي خارجی -4
  --   بانک مرکزي افزایش قیمت سیاست هاي -5
  --   جهان مانند جنگ ها سیاسی ناگواروقایع  -6
  --   افزایش بحران اقتصادي اقتصادهاي بزرگ -7

  

مشاهده می شود، مقدار اختالف  3در پایان مرحله سوم دلفی فازي، همانطور که در جدول شماره 
  :استرسیده و نیازي به تکرار نمیانگین فازي تمامی پاسخ ها، بطور قابل قبولی 

  
  دوم و سومهاي مراحل : اختالف میانگین3جدول 

    عوامل تاثیرگذار
  0,2  دالر ارزش افزایش -1
 0  تورم افزایش -2

  --   انس جهانیقیمت افزایش  -3
  --   افزایش تحریم هاي خارجی -4
  0  بانک مرکزيافزایش قیمت سیاست هاي  -5
  0,2  وقایع ناگوار سیاسی جهان مانند جنگ ها -6
  --   افزایش بحران اقتصادي اقتصادهاي بزرگ -7

  



 

مشاهده می شود، مقدار اختالف  4دلفی فازي، همانطور که در جدول شماره در پایان مرحله سوم 
میانگین فازي تمامی پاسخ ها، بطور قابل قبولی رسیده و پاسخ ها به پایداري رسیده اند و نیازي به 

  تکرار نیست:

  : اختالف میانگین هاي مراحل سوم و چهارم4جدول 
    عوامل تاثیرگذار

  0  دالرارزش افزایش  -1
 --   نرخ تورم افزایش  -2

  --   افزایش انس جهانی  -3
  --   افزایش تحریم هاي خارجی  -4
  --   بانک مرکزيافزایش قیمت سیاست هاي   -5
  0  وقایع ناگوار سیاسی جهان مانند جنگ ها -6
  --   افزایش بحران اقتصادي اقتصادهاي بزرگ -7

  

  معماري سیستم خبره فازي پیشنهادي -8
  براي پیش بینی نرخ رشد قیمت طال به صورت زیر است: اجزاي سیستم خبره فازي پیشنهادي

آنگاه استفاده  -دهی به پایگاه دانش این سیستم، از قواعد به فرم اگر فپایگاه دانش: براي شکا -1
متغیر مهم در نرخ رشد قیمت طال و  9دانش این سیستم، شده است. در قواعد به کار رفته در پایگاه 

  شوند.رابطه آن ها با تاثیر نهایی مشاهده می

متغیرهاي ورودي موتور استنتاج سیستم خبره: متغیرهاي ورودي موتور استنتاج این سیستم خبره،  -2
  شوند.عامل تاثیرگذار در پیش بینی نرخ قیمت طال است که از کاربر گرفته می 11نمره هر یک از 

  عامل مورد نظر است.متغیر خروجی سیستم خبره: خروجی این سیستم میزان تاثیرگذاري  -3

موتور استنتاج: وظیفه موتور استنتاج بررسی قواعد موجود در پایگاه دانش و انتخاب قاعده هاي  -4
 در این سیستم، پس از دریافت میزان مناسب است که با توجه به پارامترهاي ورودي ارضا می شوند.

 – ها با توابع مورد نظر، قواعد مناسب اگر گانه و نگاشت آن 11عوامل تاثیرگذاري عامل مربوطه در 
  آنگاه انتخاب شده و فرآیند استنتاج بر اساس این قواعد ادامه می یابد.

هاي سازي: از میان ابزارهاي متداول موجود براي طراحی سیستمابزار مورد استفاده براي پیاده -5
ها، براي طراحی سیستم خبره فازي مورد نظر این با توجه به قابلیت هاي موجود در آنخبره، 



 

، معماري کلی این سیستم را که انتظار 4پژوهش، از جعبه ابزار نرم افزار متلب استفاده شد. در شکل 
  می رود در نهایت به آن برسیم مشاهده می کنیم:

  

  
  شد قیمت طال: معماري کلی سیستم خبره فازي نرخ ر5 شکل

  طراحی سیستم خبره فازي پیش بینی نرخ  رشد قیمت طال -1- 8
ها و شیوه طراحی سیستم خبره فازي در پیش بینی نرخ رشد در این بخش، به بیان ویژگی

قیمت طال خواهیم پرداخت. در طراحی این سیستم خبره، از جعبه ابزار منطق فازي نرم افزار متلب 
استفاده شده که تنظیمات مربوط به عملگرها و تنظیمات متغیرهاي ورودي و وسیستم فازي ممدنی 

  متغیرهاي خروجی در آن، در زیر آمده است:

AND method: min// OR method: max// Implication: min// Aggregation: 
max// Defuzzification: centroid 

  تعریف و طراحی توابع ورودي سیستم -2- 8
اي براي ورودي و خروجی استفاده شده از توابع عضویت مثلثی و ذوزنقهدر این سیستم، 

باشند. تعاریف ریاضی مربوط به درجه عضویت درتوابع عضویت مثلثی و ذوزنقه که متداول تر می
  اي که در این پژوهش استفاده شده اند، در ادامه آمده است.

  را می توان به صورت زیر تعریف نمود: Aعدد فازي ذوزنقه اي نوعی 

퐴	 ≜ 	휇 (푥) = 	

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧ 	푓표푟	푎 ≤ 푥 ≤ 푏 ,

1										푓표푟	푏 ≤ 푥 ≤ 푏 ,
	푓표푟	푏 ≤ 푥 ≤ 푎 ,

0										표푡ℎ푒푟푤푖푠푒.											

  

																							푎 			푏 																												푏 			푎  
  



 

  

  نیز چنین است: Aهمچنین تعریف ریاضی عدد فازي مثلثی نوعی 

퐴	 ≜ 	휇 (푥) = 	

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧
푧 − 푎
푎 − 푎 	푓표푟	푎 ≤ 푥 ≤ 푏 ,

				
푧 − 푎
푎 − 푎 	푓표푟	푎 ≤ 푥 ≤ 푎 ,

0													표푡ℎ푒푟푤푖푠푒.										

 

																												푎 													푎 											푎  
  

پس از اتمام دلفی فازي و توافق خبرگان، به منظور طراحی سیستم خبره فازي بر مبناي دانش 
گویاي خبرگان امر، اقدام به طراحی توابع عضویت ورودي در بازه تعریف شده توسط خبرگان که 

قابل مشاهده است، تعریف این  6همانطور که در شکل می نماییم.  ،میزان اهمیت هر ورودي است
  را در مورد متغییر ارزش دالر می بینیم: توابع

  
میزان تاثیرگذاري ارزش دالر در نرخ رشد نمونه اي از طراحی توابع عضویت مربوط به : 6شکل 

  تعریف شده توسط خبرگاندر محدوده قیمت طال 

  تعریف و طراحی تابع خروجی سیستم -3- 8
اي که توسط خبرگان مقبول دانسته شده، مقداري در صورتی که متغیر ورودي در بازه

تعریف شده، نگاشت خواهد  100تا  1داشته باشد، خروجی آب بر روي این توابع که در مقیاس 
امتیازي در شد. و در صورتی که امتیاز اختصاص یافته به مهارت متقاضی خارج از این بازه باشد، 

 Zeroز متقاضی بر روي تابع عضویت خروجی رابطه با این مهارت نصیب متقاضی نشده و امتیا
  نگاشت خواهد شد.



 

  
  : تابع عضویت متغیر خروجی پیش بینی نرخ رشد قیمت طال7شکل 

تعریف قواعد استنتاج فازي در سیستم خبره پیش بینی نرخ رشد قیمت  -3- 8
  طال

که در ادامه قابل  باشندمی یکسانی وزن داراي و بوده و ساده بسیار خبره سیستم این در استنتاج قواعد
  مشاهده اند:

  
1. If (Dollar is low) or (Inflation is low) or (Worldounces is low) or 
(Externalsanctions is low) or (Centralbankpolicy is low) or (Geopoliticalevents is 
low) or or (Goldmining is low) or then (Prediction is low) (1) 

2. If (Dollar is Medium) or (Inflation is Medium) or (Worldounces is Medium) or 
(Externalsanctions is Medium) or (Centralbankpolicy is Medium) or 
(Geopoliticalevents is Medium) then (Prediction is Medium) (1) 

3. If (Dollar is High) or (Inflation is High) or (Worldounces is High) or 
(Externalsanctions is High) or (Geopoliticalevents is High) or (Coinsales is High) or 
(Recession is High) then (Prediction is High) (1) 

4. If (Dollar is z1) or (Inflation is z1) or (World_ounces is z1) or (Externalsanctions is 
z1) or (Centralbankpolicy is z1) or (Geo-politicalevents is z1) or (Recession is z1) 
then (prediction is zero) (1)          

5. If (Dollar is z2) or (Inflation is z2) or (World_ounces is z2) or (Externalsanctions is 
z2) or (Centralbankpolicy is z2) or (Geo-politicalevents is z2) or (Recession is z2) 
then (prediction is zero2) (1)                   

 

  پیش بینی نرخ رشد طال در ایراناي از استنتاج به وسیله سیستم خبره نمونه -9
 مثـالی  ده مـی باشـد.  قابـل مشـاه  سیستم خبره مورد نظـر  در ادامه نمونه اي از شیوه استنتاج 

نحـوه   به منظور بررسـی   )10تا 0(نمره دهی در مقیاساین سیستمفرضی هاي  درصد تغییر در ورودي
   به شرح زیر است:تعیین درصد تغییرات نرخ طال به عنوان متغییر خروجی،  واستنتاج 



 

 هاي تحریم افزایش//  1= جهانی انس افزایش//  3,5= تورم نرخ افزایش//  3= دالر ارزش افزایش
 مانند جهان سیاسی ناگوار وقایع//  0=مرکزي بانک قیمت افزایش هايسیاست//   0,5= خارجی

  //2 بزرگ اقتصادهاي اقتصادي بحران افزایش// 0= ها جنگ
بینی می نماید که شیوه استنتاج  را پیش 12,8%ها، سیستم افزایش قیمتی برابر با ه به این وروديجبا تو

  مشخص می  باشند: رو نمودار ها در شکل زی

  
  : نمونه طرز کار سیستم8شکل 

 

 اعتبار سنجی سیستم خبره پیش بینی نرخ رشد طال در ایران - 10
هـاي متفـاوت، بـا    هاي سیستم بـا ورودي خروجیبه منظور اعتبار سنجی سیستم الزم است 

باشند کـه   ت داشتهمطابقنتایج حاصل از محاسبات دستی بر طبق قواعد تعریف شده در سیستم خبره 
همانطور که در ادامه می بینید، تفاوت اندك میان این دو، گویاي صحت کار سیستم بر طبـق قواعـد   

    باشد.تعریف شده آن می
براي انجام محاسبات دستی، براي یـک تـابع عضـویت مثلثـی فـازي نـوعی، فرمـول ریاضـی درجـه          

  عضویت زیر را داریم:

                                                            )3(              

              
  :کرد میخواه عمل ریز فرمول به توجه با ثقل، مرکز روش به ،يسازي فاز ریغي برا نیهمچن و
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به صـورت شـکل زیـر    براي ورودي هاي مثال پیشین، سطح زیر نمودار  محاسبه سیستمبراي مثال در 
در جواب بدست آمده، بسیار نزدیک به جـواب محاسـبه شـده توسـط قواعـد نوشـته شـده        . می باشد

 11,6مقدار بدست آمده توسط سیستم استنتاج فازي در ایـن نمونـه  موتور استنتاج سیستم خبره است(
  یید می کند.أرا تو طرز کار سیستم ) و می توان گفت پاسخ بدست آمده، درستی قواعد می باشد

  

 
  خبره ستمیس لهیوس به استنتاج نمونه: 8 شکل

هـاي سیسـتم(در اینجـا    ر و حد اقـل بـراي ورودي  حد اکثهمچنین نکته دیگر در مورد مقادي آستانه 
  باشند.. در ادامه نتیج خروجی مربوط به این دو مقدار قابل مشاهده می) می باشد10و  0مقادیر 

  

  
: نمونه خروجی سیستم خبره در حالت خاص صفر بودن تمامی ورودي ها که مقدار قابل 9شکل 

  قبول صفر را نشان می دهد. 

  



 

 

قابل  مقدار که ها يورود یتمام بودن ده خاص حالت در خبره ستمیس یخروج نمونه: 10 شکل
  .دهد یم نشان را صفرقبول 

همان گونه که در شکل ها قابل مشاهده است، براي مقادیر ورودي صفر(یعنی هنگامی که هیچ گونه 
در خروجی مقدار تغییري در ورودي هاي سیستم مشاهده نسده باشد.)، پیش بینی میزان تغییرات هم 

صفر را نشان می دهد. همچنین هنگامی که تمامی ورودي ها مقادیر حد اکثري را به خود می 
گیرند، سیستم مقدار خروجی قابل قبول صفر را نشان می دهد. که مورد تایید است. زیرا ورودي ها 

  در هر دو حالت خارج از بازه تعریف شده تاثیر گذار توسط خبرگان بوده اند.

  
  آزمون سیستم خبره پیش بینی نرخ رشد طال در ایران - 11

محاسبه میزان خطاي سیستم، خروجی هاي سیستم را با مقادیر واقعی قیمت  براي آزمون و
  .]20][19][18][17[را محاسبه نمودیم  MES, RMSE, MADو خطاهاي   طال مقایسه نموده

  خطاي سیستم قابل مشاهده می باشند: این محاسبات در قابل جدول زیر به منطور مقایسه میزان
  

  MAD  RMSE  MES  نوع خطا
∑  فرمول |yt − y′t|

푛  ∑ (푦푡 − 푦′푡)
푛  

(푦푡 − 푦′푡)
푛  

  3,35  1,39  1,71  مقدار خطا
  
  



 

  نتیجه گیري - 12
عامل تاثیرگذار در رشد قیمت طال از بین عوامل بسیاري که  7در این پژوهش، با انتخاب 

با شود. کار خود را شروع کردیم. در ادامه در کشور ایران باعث تغییر قیمت این عنصر کم یاب می
هاي ذهنی خبرگان به کمک روش دلفی فازي، میزان تاثیر براي هر عامل در قالب عینی کردن داده

  پیشنهاد داده شد. بازه اي با مقیاس صفر تا ده
دلفی فازي، طی مراحل در روش ي بازه مجاز براي هر عامل به کمک پس از محاسبه

هاي توابع عضویت متغییرسیستم خبره فازي به منظور پیش بینی نرخ رشد قیمت طال طراحی شد. 
به  اقدامورودي دراین سیستم، تماماً در بازه تعریف شده توسط خبرگان تعریف شده و بر این اساس 

براي طراحی این سیستم، از جعبه شد. همچنین ) آنگاه-اگرنوشتن قواعد این سیستم فازي به فرم (
 سیستمسیستم فازي مورد استفاده در این پژوهش،  و هابزار منطق فازي در نرم افزار متلب استفاده شد

درستی میزان  م گردید.سیست آزموناعتبار سنجی و باشد. پس از طراحی سیستم، اقدام به ممدانی می
هاي سیستم با مقادیر واقعی قیمت ها خروجیبا مقایسه شیوه محاسبات آن، و همچنین  توابع عضویت

  .آزمون گردید ،خطاهاي آماري و محاسبه
ادیر تاثیر گذار هر یک از ابی به بازه مقمی توان دستیاز جمله یافته هاي این پژوهش، 

   .طال را نام برد  هاي ورودي بر افزایش قیمتمتغییر
 زمینه تري را براي افراد سرمایه گذار در ایناستفاده از این سیستم میتوان پیش بینی هاي هوشمندانهبا 

  . و همچنین فعاالن بازار طالي ایران ارائه داد
  

  پیشنهاد براي تحقیقات آتی  - 13
نظیر میزان  ي احتمالیهامتغییرتوان به منظور توسعه این سیستم، به بررسی میزان تاثیر سایر می

    نیز پرداخت.برداشت از معادن طال، فلزات جایگزین و غیره 
 نظیر آهن و مس نیز توان به همین طریق سیستم را به منظور پیش بینی قیمت سایر فلزاتهمچنین می
  توسعه داد. 

چنین سیستمی بهره هاي هوشمند در طراحی هاي ترکیبی و استفاده از الگوریتمتوان از روشمی
  گرفت.
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  چکیده 
شوند و انتخاب در این حجم عظیم  ها معرفی می هاي اجتماعی محصوالت بسیاري توسط شرکت در رسانه

بخش مهمی از تجارت الکترونیکی هستند، زیرا براي  گر  توصیههاي  براي مشتري دشوار خواهد بود. سیستم
دهند که  هایی را ارائه می حل شده در این زمینه راه کارهاي انجام .کنند انتخاب به مشتري کمک بسیاري می

ترکیبی  گر توصیهدر این تحقیق یک سیستم  .کنندگان خود را جلب کنند ها بتوانند وفاداري مصرف شرکت
شده است و نتایج  سنجی متقابل ارزیابی  شود. این الگوریتم به کمک اعتبار منظور پیشنهاد فیلم ارائه می به
  .ابل قبولی را در مجموعه داده استاندارد به دست آورده استق

ي اجتماعی، مدیریت ارتباط با ترکیبی، شبکه گر توصیه، سیستم گر توصیه سیستم :واژگان کلیدي
  مشتري.



 

   مقدمه  - 1
به وجود آمده است،  هاي اجتماعی وب در جنبه یرشد مهم هاي اخیر، در سال

را  یتوجه رشد قابل 3و لینکدین 2بوك ، فیس1همانند توییترهاي اجتماعی  شبکهاي که  گونه به
درگذشته، ارتباطات میان فروشندگان و مشتریان خیلی . (Zwikstra et al., 2013) اند کردهتجربه 

کردند، به همین علت  ها براي شناخت یکدیگر باید زمان زیادي را سپري می سخت بود، چون آن
ها چه محصوالتی را  دانستند که همسایگان آن ود. فروشندگان میاین ارتباطات بیشتر با آشنایان ب

پسندند یا به چه محصوالتی نیاز دارند و همسایگان به فروشندگان اطمینان زیادي داشتند و  می
راي کنند و نیازي به جستجو ب ها معرفی می دانستند که فروشندگان کاالهاي خوب را به آن می

  .(Jamiy et al., 2015) یافتن فروشندگان دیگر ندارند

پذیري محصوالت، مشتریان یکتا بودن فروشندگان محصوالت  به دلیل افزایش دسترس
توانند مشتریان خود را ردیابی کنند. چه  ها نمی دهند و درنتیجه شرکت خود را از دست می

خود  محصول یا سرویسی براي مشتریان جذابیت بیشتري دارد؟ چگونه فروشندگان باید با مشتریان
ارتباط برقرار کنند؟ آیا فردي که اکنون قصد خرید دارد، مشتري خواهد شد یا او به محصول براي 

هاي  خرید اطمینان نخواهد کرد؟ بنابراین ضروري است فروشندگان عملکرد خود را تغییر و راه
  .(Jamiy et al., 2015) تعامالت جدید مشتریان با محصوالت را توسعه دهند

ي چگونگی پیشنهاد خودکار محصوالت به  اخیر تحقیقات بسیاري درزمینهسال  20در 
ي فیلم خود را توسط اهدا جایزه  هاي اجاره دهنده سرویس Netflixشده است.   افراد انجام

در حدود یک دهه براي پیشنهاد محصوالت خود  Amazon.comمیلیون دالري توسعه داد و  یک
  .(Ekstrand et al., 2011) کند تفاده میبه مشتریان از فیلترسازي مشترك اس
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کنند وفاداري، سوددهی و  ها کمک می به سازمان 4هاي کاربردي مدیریت ارتباط با مشتري برنامه
طول عمر مشتري را تخمین بزنند، اطالعات مناسب را کسب کنند و عملکرد بهتري داشته باشند. از 

                 شود  جویی می ها صرفه پول آنن و سوي دیگر، مشتریان اطمینان دارند که در زما
(Jamiy et al., 2015).  

شویم. چه بپوشم؟ چه فیلمی را  رو می هاي زیادي روبه ها و گزینه هرروز، با انتخاب
ي این  و دامنه  اي را بخوانم؟ اندازه اجاره کنم؟ چه محصولی را بخرم؟ چه وبالگ پست شده

 Amazon.comفیلم براي انتخاب و  17,000بیش از  Netflixها بسیار وسیع است:  گیري تصمیم
گیري در این حجم زیاد یک  خود دارد. تصمیم Kindleعنوان فقط در فروشگاه  410,000بیش از 

  .(Ekstrand et al., 2011)چالش اساسی است 

مدیریت ارتباط با مشتري موجب تعامالت یک سازمان با مشتریان جاري و آینده 
هاي وب است،  ي تجارت الکترونیکی مستلزم مدیریت کارآمد داده بت درزمینهشود. رقا می

ي یک کلیک دورتر باشند. درك  اندازه سایت ممکن است تنها به علت که رقباي وب این به
ها، موجب جلب نظر  مندي سایت شرکت با توجه به این عالقه هاي کاربر و مدیریت وب مندي عالقه

شود                      بد و سودمندي مشتري بیشتر مییا ي آن، سود شرکت افزایش می جهشود که درنتی مشتریان می
(Alphy & Prabakaran, 2015). 

هایی  هاي تبلیغاتی براي محصوالت یا سرویس ها و پیام مشتریان در وب اغلب با انتخاب
توانند آنچه در جستجوي آن  نمیکه کاربران  شوند. هنگامی رو می ها نیاز ندارند، روبه که به آن

با  شود. هستند را پیدا کنند، حفظ ارتباط با مشتریان در سایت تجارت الکترونیک دچار مشکل می
توان  هاي مدیریت ارتباط با مشتري، می عنوان بخشی از فعالیت به گر توصیهاستفاده از سیستم 

کاربرانی که حتی دانش بسیار کم یا  توانند به ها می مشکالت بسیاري را حل کرد زیرا این سیستم
گر  توصیه هاي ي خود را انتخاب کنند. سیستم اشتباه دارند، کمک کنند محصول مناسب با سلیقه

هاي مؤثرتري را براي فروش بهتر و بهبود  توانند در مرورگرها به مشتریان کمک کنند و راه می
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گر  هاي اجتماعی توصیه مقاله از رسانهدر این  .(Demiriz, 2004)وفاداري مشتریان ایجاد کنند 
شود. در ادامه و در بخش دوم  مرتبط با فیلم براي بهبود مدیریت ارتباط با مشتري استفاده می

الگوریتم  ،شوند. در بخش چهارم کارهاي مرتبط ارائه می ،شوند. در بخش سوم تعاریف بیان می
شود. در بخش ششم به ارزیابی  مجموعه داده معرفی می ،شود. در بخش پنجم پیشنهادي مطرح می

  شود.  گیري این مقاله ارائه می شود و در بخش هفتم نتیجه الگوریتم پیشنهادي پرداخته می

  تعاریف  - 2
ي مدیریت ارتباط با مشتري و سیستم  در این بخش و در ادامه توضیحات مختصري درباره

  شود. ارائه می گر توصیه

  مشتري با ارتباط مدیریت  1-2
 روابط خود قرار دهد، تحت پوشش را سازمان تواند تمامی می مشتري با ارتباط مدیریت

 وتحلیل ذخیره و تجزیه مشتریان را بهبود دهد و همچنین اطالعات مربوط به مشتري را با سازمان
مدیریت هستند.  خدمات و فروش بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتري اصلی هاي ویژگی. نماید

 مشتریان، حفظ جذب و شناسایی هاي 5اجراي پودمان به قادر در یک سیستم ارتباط با مشتري
 ,.Mohan et al) است مختلف ارتباطی هاي کانال مشتریان از طریق دهی بررسی سود مشتریان و

کارهایی براي حفظ مشتریان فعلی نسبت به یافتن  وکار معتقدند که یافتن راه صاحبان کسب .(2008
تر است و به افزایش درآمد کمک بیشتري  صرفه کارهایی براي جذب مشتریان جدید مقرون به راه
  .(Das, 2012)کند  می

  گر توصیهسیستم  2-2
شده توسط مسئولین یا افراد دیگر در صورت عدم یا کمبود  ارائه هاي توصیهبه کمک 

استفاده  گر توصیههاي  گیري از سیستم کرد. اغلب افراد براي تصمیم  توان انتخاب دانش نیز می
ي  شوند در شرایطی که تجربه کافی و شخصی درباره مجبور می در بیشتر مواقع و کنند می

                                                   
5 Module 



 

افراد دیگر  هاي توصیهدر زندگی روزمره خود از  هر فردموضوعی خاص ندارد، انتخاب کنند. 
ها در  لمي کتاب یا فی شده درباره هاي چاپ هاي پیشنهادي، مرور توسط زبان گفتاري، نامه

 گر توصیههاي  سازي سیستم . در پیاده(Resnick and Varian, 1997)د کن استفاده میها  روزنامه
 تکنیکي چهار  در ادامه توضیحات مختصري دربارهشوند که  هاي مختلفی استفاده می تکنیک
  شود: ارائه می گر توصیهسیستم 

 هاي توصیهو  بینی  مشهور است که براي پیش گر توصیهیک الگوریتم  6سازي مشترك فیلترالف)  
کند. فرض  ها یا رفتارهاي کاربران دیگر در سیستم استفاده می يرأاز به یک کاربر،  شده ارائه

بینی منطقی براي  توان یک پیش کاربران دیگر می اتنظر ازاساسی در این روش این است که 
  . (Ekstrand et al., 2011) کاربر فراهم آورد  هاي یک اولویت

تباط میان محتواي محصوالت و ، محصوالت را بر اساس ار7سازي مبتنی بر محتوا ب) سیستم فیلتر
پسند  دهد، درواقع محتوا هر محصول با محتوا محصوالت مورد هاي کاربر پیشنهاد می اولویت

  . (Van Meteren and Van Someren, 2000)شود  کاربر درگذشته مقایسه می

و هوش  10هاي عصبی مصنوعی است. شبکه 9یک شاخه از هوش مصنوعی 8پ) هوش محاسباتی
هاي  توجهی در تقویت سیستم هاي هوش محاسباتی هستند و تاکنون تأثیر قابل از تکنیک 11گروهی

   (Abbas et al., 2015). اند داشته گر توصیه

یکدیگر ترکیب شوند. یک سیستم   هاي مختلف با شیوه توانند به سازي می هاي فیلتر ت) سیستم
هاي هر یک از  نمودن محدودیت طرف منظور بر بهمختلف را  هاي ، تکنیک12ترکیبی گر توصیه

  . (Shih and Liu, 2005)کند یکدیگر ترکیب می ها با آن
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  کارهاي مرتبط - 3
یکی از موضوعاتی که در مدیریت ارتباط با مشتري اهمیت فراوانی دارد و براي  

وکار ضروري است که آن را در نظر بگیرند، معرفی و پیشنهاد محصوالت به  صاحبان کسب
هاي اجتماعی به  هاست. اما در دنیاي وب و شبکه هاي آن مندي و خواسته مطابق با عالقهمشتریان 

مندي و سالیق هر  ي عالقه دلیل وجود تعداد باالي مشتریان و کاربران، کسب اطالعات درزمینه
هاي موجود از    خودکار دشوار خواهد بود. درنتیجه براي غلبه بر محدودیتصورت غیر کاربر به

کنند، محصول  شود که باوجود محصوالت بسیار به کاربران کمک می هایی استفاده می سیستم
هستند. بنابراین، در این بخش  گر توصیههاي  همان سیستم ها نیاي خود را انتخاب کنند.  موردعالقه

پیشنهاد محصوالت به و  WebBluegillRecomannealingپویا  گر توصیهي سیستم  درزمینه
  شود. هاي عظیم توضیحاتی ارائه می جود در دادهکمک احساسات مو

  WebBluegillRecomannealingپویا  گر توصیهسیستم  1-3
هاست.  هاي برخط، زیاد بودن اطالعات و طبیعت پویا آن اصلی در استفاده از داده  چالش

ي  کـاوش وب بـراي توسـعه     از فناوري WebBluegillRecomannealingپویا  گر توصیهسیستم 
پویـا   گـر  توصـیه . کنـد  اسـتفاده مـی  پویا به کـاربران   هاي توصیه ارائه منظور بهافزاري  هاي نرم عامل

WebBluegillRecomannealing  ــی ــاال م ــا اســتفاده از هوشــمندي ب ــاد و   ب ــد اطالعــات زی توان
 . (Alphy & Prabakaran, 2015)رفتارهاي پویاي کاربران را مدیریت کند 

هـاي کـاربر    منـدي  عالقه بر اساس نکهیبر اعالوه  ها توصیهپویا،  گر توصیههاي  در سیستم
ــتند،  ــاس هس ــر اس ــه ب ــدي عالق ــم   من ــاربران ه ــاي ک ــتم     ه ــتند. سیس ــز هس ــلیقه نی ــیهس ــر توص  گ

WebBluegillRecomannealing هـاي رفتـار پویـا غلبـه      تواند بر ازدیاد اطالعـات و چـالش   می
ــد  محصــوالت مــورد توصــیهبــراي معرفــی و سیســتم کنــد. ایــن   عالقــه کــاربران از الگــوریتم تبری

کنـد. هـوش گروهـی بـراي مـدیریت       و هوش گروهی ماهی بلوگیل استفاده مـی  13شده سازي شبیه
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ي ایـن عمـل افـزایش     کند، که نتیجـه  هاي هوشمند استفاده می حجم باال اطالعات در وب از عامل
 . (Alphy & Prabakaran, 2015)پذیري است  مقیاس

ي  توانند طبیعت پویا برخط را مدیریت کنند، که نتیجـه  افزاري هوشمند می هاي نرم عامل
-WebBluegillRecomپویـا   گـر  توصـیه در سیسـتم  این عمل غلبه بر حجم باال اطالعات اسـت.  

annealing شـود.   مـی هاي تمیز، هر کاربر به یک عامل نگاشت داده  در ابتدا پس از پردازش داده
، شینمـا  صـفحه گیرنـد. ایـن    قرار می يدوبعد شینما صفحهصورت تصادفی بر روي  ها به این عامل

] قـرار  0و  1ي [ در بـازه  yو محـور   xد. مقـادیر محـور   شـو  نمـایش داده مـی   x-yتوسط مختصات 
 . (Alphy & Prabakaran, 2015)گیرند می

نزدیک به یکدیگر و  یشنما صفحههاي مشابه را در  عامل coolingسپس الگوریتم  
هاي اولیه ایجاد  ها همسایه دهد. بنابراین براي عامل را دورتر از یکدیگر قرار می یرمشابهغهاي  عامل

گیرد. این عمل  قرار می یشنما صفحهشود. در هر تکرار الگوریتم، یک همسایه بهتر بر روي  می
براي مدیریت  یگرد عبارت بهدهد.  حیه قرار میکاربرانی که داراي رفتار مشابه هستند را در یک نا

نیک نین براي بهبود کیفیت همسایه، تکشوند و همچ آوري می هاي پویایی که جمع داده
 cluster-creationها با استفاده از الگوریتم  رود. سپس عامل می به کاربندي پویا  خوشه
کاربرانی  یگرد عبارت بهشوند.  دي میبن گروه  هاي مشابه در یک خوشه  عامل. شوند بندي می  خوشه

توانند بیشتر  هاي ابتدایی می    گیرند. خوشه هاي مشابه دارند در یک خوشه قرار می مندي که عالقه
                دهد پویا ارائه می هاي توصیهبه کاربران  Bluegill-BestPredictionsپردازش شوند. الگوریتم 

(Alphy & Prabakaran, 2015).  

  هاي عظیم پیشنهاد محصوالت به کمک احساسات موجود در داده  2-3
خصوصـی   هاي خصوصی و غیـر  هاي زیادي را براي شرکت ها، قابلیت افزایش تولید داده

پتانسـیل و  ها براي آینده هر شرکت، نقش حیـاتی دارد.   کند و مدیریت حجم عظیم داده فراهم می
  اطالعـاتی در پایگـاه    هـا جریـان   نهفتـه اسـت. روزانـه میلیـارد     هـاي بـزرگ   دادهي بسیاري در  فایده
هـا،   ، هر عامل (افراد، مـدیران، سـازمان  نیبر اشوند. عالوه  هاي عمومی و غیرعمومی تولید می داده



 

یافته ماننـد اظهارنظرهـا را    نیافته یا نیمه ساخت ها و جوامع) اطالعات جدید ساخت ها، گروه تجارت
  .(Jamiy et al., 2015)کند  ی تولید میهاي اجتماع در شبکه

شود، مدیریت و جسـتجوي تغییـرات    کار می و راهی که موجب بهبود عملکرد در کسب 
هـا بـا حجـم عظـیم گنجـایش       ي داده محاسبات ابري براي ذخیـره  معموالًهاي عظیم است.  در داده

محصوالت  توصیهي برامناسب را دارند و داراي یک زیرساخت یا یک سرویس کاربردي هستند. 
هـا   هاي عظیم استفاده کرد، این داده توان از احساسات موجود در داده هاي عظیم می داده به کمک

آوري و  هـاي بسـیاري بـراي جمـع     یافتـه هسـتند. بنـابراین از تکنیـک     نیافته یـا نیمـه سـاخت    ساخت
                   شـــود یـــا نظـــرات کـــاربران اســـتفاده مـــی 14وتحلیـــل احساســـات موجـــود در مرورهـــا تجزیـــه

(Jamiy et al., 2015). 

ها در جداول استفاده کرد. ایده  ها و بارگذاري آن داده  براي تبدیل 15ETLاز  توان می 
 يا انباره دادهیافته مانند  اي نیمه ساخت نیافته در یک انبار داده هاي ساخت این روش بارگذاري داده

NoSQL برمبناي  توصیه کردنبر مبناي احساسات،  گر توصیهصورت کلی مفهوم سیستم  است. به
که داراي فهرستی از  16نامه احساسات جستجو در واژه به کمک،  هاست. براي هر ویژگی ویژگی

شوند. گام بعدي ایجاد یک  لغات احساسات است، احساسات موجود در هر جمله استخراج می
احساسات  تیدرنهاشود.  رزیابی میا شده استخراجهاي  الگوي سلیقه است و سپس تکرار الگو

  .(Jamiy et al., 2015)شوند  پرتکرار براي هر ویژگی انتخاب می

  گر توصیهالگوریتم پیشنهادي براي سیستم   - 4
هاي  گیرند و انتخاب ي اینترنت اطالعات زیادي در دسترس قرار می با رشد و توسعه

براي کمک به کاربران  گر توصیههاي  آید. سیستم کنندگان به وجود می بسیاري براي مصرف
هاي بسیاري که وجود دارند، محصوالت کمتري که  اي که از میان انتخاب گونه اند. به شده طراحی 
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ها  دهند. این سیستم تناسب بیشتري با رفتار کاربر دارند را براي انتخاب در اختیار وي قرار می
را ارائه  ها توصیهین تر مناسبد و سپس کنن محصوالت موجود را مطابق با رفتار کاربر فیلتر می

بنابراین در این بخش، الگوریتم پیشنهادي براي  .(Miyahara and Pazzani, 2000)             دهند می
شود. الگوریتم پیشنهادي شامل هفت مرحله است. هدف الگوریتم  ارائه می گر توصیهسیستم 

یا  ”like“دهد، نیست، بلکه تعلق فیلم به دسته  میبینی دقیق رأي که کاربر به فیلم  پیشنهادي، پیش
“dislike”        که احتمال پسندیدن فیلم توسط کاربر از احتمال  شود. درصورتی بینی می پیش

یر این صورت این در غشود.  نپسندیدن آن توسط کاربر بیشتر باشد، فیلم به کاربر پیشنهاد داده می
توان مشاهده  می )1(الگوریتم پیشنهادي را در شکل  17روندنماشود.  فیلم به کاربر پیشنهاد داده نمی

   نمود.
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 ): روندنما الگوریتم پیشنهادي1شکل (

  

  مراحل الگوریتم پیشنهادي - 1-4
  د. نشو در این بخش مراحل الگوریتم پیشنهادي توضیح داده می

تماشا کرده است. این  نظر که کاربر موردشوند  جستجو میهایی  مرحله اول: در این مرحله، فیلم
شود که کاربر تماشا کرده است  هایی می ي اول شامل فیلم . دستهشوند به دو دسته تقسیم می ها فیلم

ي دوم  است. دستهداده  3ها رأي باالتر از  ها را پسندیده است. به این معنا که او به این فیلم و آن
ها را نپسندیده است به این معنا که او به  شود که کاربر تماشا کرده است و آن هایی می شامل فیلم

  داده است. 3ها رأي کمتر از  این فیلم

 سلیقه. مرحله دوم: یافتن کاربران هم



 

اند و  تماشا کردهنظر دیده است را  هایی که کاربر مورد سلیقه کاربرانی هستند که فیلم کاربران هم
ي اول کاربرانی هستند  شوند: دسته نظر هستند. این کاربران به دو دسته تقسیم می همچنین با او هم

ها را  اند و همچنین همانند این کاربر آن نظر دیده است را تماشا کرده هایی که کاربر مورد که فیلم
نظر دیده است را تماشا  کاربر موردهایی که  ي دوم کاربرانی هستند که فیلم اند. دسته پسندیده

   اند. ها را نپسندیده اند و همچنین همانند این کاربر آن کرده

  اند. اي که فیلم پیشنهادي را مشاهده کرده یقهسل هممرحله سوم: یافتن کاربران 

نظر  ي اول کاربرانی هستند که با کاربر مورد شوند: دسته این کاربران نیز به دو دسته تقسیم می
ي دوم  اند. دسته را پسندیده  اند و همچنین آن سلیقه هستند و فیلم پیشنهادي را تماشا کرده مه

اند اما آن را  سلیقه هستند و فیلم پیشنهادي را تماشا کرده نظر هم کاربرانی هستند که با کاربر مورد
  اند. نپسندیده

  نظر. ربر موردسلیقه بودن کاربران با کا مرحله چهارم: محاسبه تعداد دفعات هم

. سلیقه بوده است نظر هم بر موردکه هر کاربر با کارد شو جستجو میدر این مرحله، تعداد دفعاتی 
نظر  سلیقه با کاربر مورد ي اول، کاربرانی که هم دسته ي متفاوت قرار دارند. کاربران در دو دسته

سلیقه  ي دوم، کاربرانی که هم ستهد .اند اند و آن را پسندیده هستند و فیلم پیشنهادي را تماشا کرده
  اند.  اند و آن را نپسندیده نظر هستند و فیلم پیشنهادي را تماشا کرده با کاربر مورد

 سازي مشترك. مرحله پنجم: فیلتر

محاسـبه   "dislike"و  "like"هـاي   فیلترسازي مشترك به کمک بیزین ساده براي هریک از دسته 
  .شوند محاسبه می CFdislikeو   CFlike)، 2) و (1به کمک روابط ( درواقع. دشو می

)1(  CFlike = p(“like”)  p (fi | “like”) 

)2(  CFdislike = p(“dislike”)  p (fi | “dislike”) 

  مرحله ششم: فیلترسازي مبتنی بر محتوا.



 

پیشنهاد دادن یا هاي مهم فیلم، براي  عنوان یکی از ویژگی سلیقه از ژانر نیز به عالوه بر دوستان هم
گیرند. دسته اول شامل  ژانرهاي فیلم در دو دسته قرار می. شود پیشنهاد ندادن فیلم استفاده می

شود که کاربر  ي دوم شامل ژانرهایی می پسندند و دسته ها را می شود که کاربر آن ژانرهایی می
 .پسندند ها را نمی آن

  ر تماشا کرده است.گام اول در مرحله ششم: یافتن ژانرهایی که کارب

تعداد کل  دسته اول: شوند به دو دسته تقسیم میهایی که کاربر تماشا کرده است،  لمژانر فی
ي دوم تعداد کل  است. دسته  ها را پسندیده هاي متناظر با آن نظر فیلم ژانرهایی است که کاربر مورد
  ها را نپسندیده است.  هاي متناظر با آن نظر فیلم ژانرهایی است که کاربر مورد

  توسط کاربر.گام دوم در مرحله ششم: یافتن ژانرهاي مطابق با ژانرهاي فیلم پیشنهادي و تماشا شده 

به دو یا ژانرهاي فیلم پیشنهادي هستند،  هایی که کاربر تماشا کرده است و مطابق با ژانر ژانر فیلم
ها  هاي متناظر با آن شود که کاربر فیلم : دسته اول مربوط به تعداد ژانرهایی میشوند دسته تقسیم می

فیلم پیشنهادي هستند. دسته دوم مربوط به ژانرهاي را پسندیده است و همچنین این ژانرها مطابق با 
ها را نپسندیده است و همچنین این ژانرها مطابق  شود که کاربر فیلم متناظر با آن تعداد ژانرهایی می

  با فیلم پیشنهادي هستند. ژانرهاي 

و  "like"  هاي براي هریک از دسته سازي مبتنی بر محتوا فیلتر گام سوم در مرحله ششم:
"dislike" 4) و (3روابط ( به کمک درواقع. شود محاسبه می ،(CBlike و CBdislike  محاسبه

  .شوند می

)3(  CBlike= p(“like”) p(genreslike | “like”)  

)4(  CBdislike=  p(“dislike”) p(genresdislike | “dislike”) 

  .مبتنی بر هوش محاسباتی گر توصیه  تکنیک مرحله هفتم:
محاسبه مبتنی بر هوش محاسباتی با استفاده از الگوریتم پرسپترون  گر توصیهدر مرحله هفتم 

سازي  وزن فیلتر دیگر یعبارت به، یا شوند هاي الگوریتم پرسپترون تعیین می . وزن وروديشود می



 

سطر مجموعه داده  1178. از شوند مشخص میسازي مبتنی بر محتوا را  مشترك و وزن فیلتر
انتخاب  β = 45/0و  α=  55/0 .شود ها استفاده می براي تنظیم وزن 18عهمجموعه توس عنوان به

moviel. شود از یک نورون الگوریتم پرسپترون استفاده میدر این مرحله  درواقع. شوند می ike  و  
moviedislike شوند ) محاسبه می6) و (5روابط ( به کمک.  

)5(  + β CBlike movielike = α CFlike  
)6(  β CBdislike  moviedislike = α CFdislike +  

                                 مجموعه داده  - 5
. این مجموعه (Byström, 2013) استفاده شده است hetrec2011-movielens-2kي  از مجموعه داده

کاربر  43، از مقالهاند. در این  داده يرأها  کاربر به این فیلم 2،113فیلم است و  10،109داده شامل 
 درواقعمختلف است.  ژانر 20فیلم مختلف استفاده شده است. این مجموعه داده حاوي  3،374و 
اند در  که کاربران به هر فیلم داده هایی يرأژانر است.  040/2طور میانگین هر فیلم داراي به

  .قرار گرفته است 5تا  1ي  محدوده

 ارزیابی الگوریتم پیشنهادي  - 6
مرحله تست  5مده از اعمال الگوریتم پیشنهادي بر روي مجموعه داده در آ دست نتایج به

است. هر سطر این جدول شامل  شده  دادهنشان  )1(در جدول  fold5–توسط اعتبارسنجی متقابل 
در مجموعه  3هاي مخالف  ، تعداد رأي3هاي  ها، تعداد رأي يرأي تعداد کل  اطالعاتی درباره

شود. دقت  هاي نادرست و دقت الگوریتم می بینی هاي صحیح، تعداد پیش بینی تستی، تعداد پیش
دقت الگوریتم پیشنهادي  4/77است.  شده  محاسبه )7رابطه (توسط در هر مرحله تست الگوریتم 

  دقت الگوریتم در پنج مرحله تست است.است که درواقع این مقدار، میانگین 

)7(  precision = #	 	 	 	×	 	
#	 	 	 	 	

 

                                                   
16 Development set 



 

  

  آمده از الگوریتم پیشنهادي دست ): نتایج به1جدول(

 هاي يرأ تعداد ها يرأکل  
  3برابر با 

 هاي يرأ تعداد
 3مخالف 

بینی  پیش
 درست

بینی  پیش
 نادرست

دقت 
 الگوریتم

 %77 392 1،347 1،747 355 2،102 1تست 

 %77 367 1،301 1،673 326 2،000 2تست 

 %78 356 1،291 1،651 349 2،000  3تست 

 %78 340 1،289 1،644 356 2،000 4تست 

 %77 368 1،262 1،638 360 2،000 5تست 

 %4/77 -  -  -  -  -  میانگین

  

در  شده ارائه گر توصیههاي  هاي سیستم در این مقاله با الگوریتم شده ارائهمقایسه الگوریتم پیشنهادي 
ــه از م  ــر (ک ــات دیگ ــتاندارد تحقیق ــه داده اس ــتفاده   hetrec2011-movielens-2k جموع ــز اس نی

بینـی   دیگر، پـیش  گر توصیههاي  هاي سیستم پذیر نخواهد بود، زیرا هدف الگوریتم اند) امکان کرده
در ایـن   شـده  ارائـه الگـوریتم پیشـنهادي    که یدرحالفیلم خواهد داد،  دقیقی است که کاربر به يرأ

بینـی   خواهـد داد را پـیش   يرأرا براي فیلمی کـه کـاربر بـه آن     "dislike"و  "like"ي  مقاله دسته
  .اند ) ارائه شده2نقاط فوت و ضعف الگوریتم در جدول ( کند. می

  ): نقاط قوت و ضعف الگوریتم2جدول (

  نقاط ضعف الگوریتم  الگوریتمنقاط قوت 

کاربر  يها يمند عالقه(توانایی یادگیري در صورت تغییر در  پویایی
  در طول زمان)

  )مربوط به کاربران جدیدمشکل شروع سرد(



 

  -   )بودن الگوریتم براي هر تعداد کاربر اجرا قابلپذیري( مقیاس

  -   پشتی غلبه بر مشکل کم

  -   )محصوالت جدیدمربوط به غلبه بر مشکل شروع سرد(

  

  : شوند می ارائهبراي غلبه بر ضعف الگوریتم   حل راهادامه چهار در 

گیرد و  حل سیستم از بازخوردهاي کاربر پس از پیشنهاد فیلم به او یاد می در این راهحل اول:  راه
ي هاي کاربر به فیلم و ژانرها بر رأي  دهد. در این حالت عالوه خود را بهبود می هاي توصیه
ي  کند، براي کسب اطالعات درزمینه ي فیلم بیان می هایی که درباره عالقه، از اظهارنظر مورد
  شود. هاي او نیز استفاده می مندي عالقه

شود، از او درخواست شود که  فیلم عضو می گر توصیهحل دوم: زمانی که کاربر در سیستم  راه
صورت  هاي خود را به مندي حل کاربر عالقه ژانرهاي موردعالقه خود را بیان کند. در این راه

  کند. صریح اعالم می

کند، از او خواسته شود، آدرس  که کاربر در سیستم براي عضویت اقدام می هنگامیحل سوم:  راه
نیز اعالم کند. براي پیشنهاد یک فیلم به کاربر عالوه بر در نظر  هاي اجتماعی خود را دیگر شبکه
ها حساب  هاي اجتماعی که کاربر در آن ها، از دیگر شبکه هاي کاربران و ژانر فیلم گرفتن رأي

  هاي او نیز استفاده شود. مندي ي عالقه منظور کسب اطالعات درزمینه کاربري دارد، به

  فوق است. حل ترکیب سه راهحل چهارم:  راه

  گیري نتیجه  - 7
  فاصلهي یک کلیک  اندازه هاي اجتماعی، مشتریان با رقباي هر برند تنها به باوجود شبکه

. بنابراین اگر شرکت نتواند محصولی مطابق با نظر مشتري را در اختیار او قرار دهد، ممکن دارند
نوان ابزارهایی براي حل ع به گر توصیه هاي سیستماست براي همیشه مشتري خود را از دست بدهد. 



 

هاي بزرگ جستجو  مشکل بازیابی اطالعات براي کاربرانی توسعه یافتند که در پایگاه داده
ها،  يرأها یا  هاي گذشته، تراکنش ها براي کاربران با استفاده از خرید کنند. این سیستم می

او سازگاري   با پروفایل یابند که کنند و براي کاربر محصوالتی را می هایی را ایجاد می پروفایل
ي اجتماعی براي بهبود مدیریت  عنوان یک شبکه به گر توصیه  در این مقاله از سیستم بیشتري دارند.

 گر توصیهها و اطالعات موجود در وب، سیستم  ارتباط با مشتري استفاده شد. در حجم عظیم داده
در بیشتر  گر توصیهسیستم  کند. اگر مشتري می نتخاب محصول مناسب کمک بسیاري بهبراي ا

، توصیه کندکننده به او  ي مصرف مواقع عملکرد صحیحی داشته باشد و محصولی را مطابق سلیقه
اگر هم در  وجود ینبااآورد و او را به مشتري وفادار تبدیل کند.  به دستتواند اعتماد مشتري را  می

به  واردشدهد، بهتر است خسارت ي کاربر نبو مطابق با سلیقه شده یهتوصموارد اندکی محصول 
صورت رایگان و غیره جبران  محصول مناسب دیگر به توصیهکاربر توسط جبران خسارت مالی یا 

شود. زیرا در هزینه و زمان مشتري  این عملکرد موجب سود متقابل براي مشتري و شرکت می شود.
رساند و همچنین ب به فروشکند محصول خود را  شود و به شرکت کمک می جویی می صرفه

به تواند پس از مصرف محصول، بازخورد مشتري را مبنی بر پسندیدن یا نپسندیدن  شرکت می
ها و نیازهاي مشتري را بهتر درك کند و محصوالت  تواند خواسته آورد. بنابراین شرکت می دست

  .ندتوصیه کبهتري را به او 
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  چکیده 
 رود و براي حفظ به شمار می ها از یکدیگرنسازما تمایزدهنده در عصر دانایی محوري، دانش تنها منبع

هاي سازمان رقابتی سازمان ضروري است. از این رو، مدیریت دانش به یکی از وظایف کلیديمزیت 
و توانمندسازهاي  ها زیرساخت موفق امروزي تبدیل شده است. اجراي مؤثر مدیریت دانش در سازمان به

 ثیرپژوهش بررسی تأ ها است. هدف ایننگوناگونی نیاز دارد که فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین آ
این پژوهش از  .استفرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش شرکت آب و فاضالب مشهد  معیارهاي

جمع آوري اطالعات پرسشنامه  ابزار تحلیلی می باشد.-منظر ماهیت کاربردي و از منظر روش توصیفی
 ها وده. به منظور تحلیل داپرسشنامه تکمیل شد 228بوده که براساس فرمول کوکران درنهایت تعداد 

استفاده شده  آموسمدل سازي معادالت ساختاري با بهره گیري از نرم افزار ارزیابی مدل پژوهش نیز از 
 فرهنگ سازمانی بامعیارهاي همکاري، اعتماد و یادگیري  دهد، بین پژوهش نشان می هاياست. یافته

تأثیر مثبت و  لق دانشنی سازي فرایند خوفعالیت هاي اجتماعی سازي، بیرونی سازي، ترکیب و در
  .معناداري وجود دارد

  

  آب و فاضالب مشهد.خلق دانش سازمانی،  شرکت فرایند فرهنگ سازمانی، : واژگان کلیدي
 

                                                   
  این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد می باشد. 1



 

  مقدمه:
ی هستند که محل تعامل افراد سازمان بعنوان نیروي انسانی یها هاي دولتی مکان سازمان

این  آنجا که  از .باشند می و در کل ذینفعان سازمان و مراجعین به سازمان بعنوان ارباب رجوع
، یریتمد نحوه به یندهها در آآن ي، بقادارندوجود ) یبخش خصوص(ها در کنار بازار سازمان

نامشهود آنها در  يها دانش و اندوختهها، اطالعات،  دادهتحت کنترل و دراختیار درآوردن 
دانش  کارآمد اشاعه و آوري فراهم به دولتی هاي سازمان عملکرد واقع در .دارد یدرازمدت بستگ

به  یدولت يها مند سازمان و نظام یشترتوجه ب ینبنابرا ).1389(پورآزاد و همکاران،وابسته است
  . الزم و ضروري است دانش یریتهمچون مد یریتیمد یننو يالگوها

هاي آب و فاضالب که تامین وتوزیع آب شرب سالم وجمع آوري و دفع  شرکت
و از  کنند یم یفاشهرها ا یمهم در توسعه، عمران و آبادان یاربس یرا بر عهده دارند، نقش فاضالب

دانش در  یریتهمچون مد یریتیمد یننو يالگوها سازي یادههستند که لزوم پ ییها جمله سازمان
هاي انجام شده و مصاحبه با مدیران و کارشناسان فنی  بررسی براساس  .یستن یدهپوش یآن، بر کس

هاي پیمانکار و مهندسان مشاور مشخص گردید  شرکت و همچنین ذینفعان کلیدي از جمله شرکت
هایی که تجربیات و دانش تخصصی آنها  ها و پروژه که موارد بسیاري وجود دارد که فعالیت

منابع  هدررفتباعث  و این مساله رسند خطا به انجام میاند،  دوباره و با روش سعی و  بدست آمده
مند دانش فنی و  هاي ملی شده است. به همین دلیل ثبت مستمر و نظام قابل توجهی از سرمایه

هاي بعدي از اهمیت باالیی  ها در پروژهها و استفاده مطلوب از آن تجربیات کسب شده در پروژه
 نتایج سازي مستند عدم دالیلی چون به که اداري هايموازي کاري در واقع. برخورداراست

 قرار اختیار در دانشی و منابع نبود فرهنگ مشارکت در سازمان، پراکندگی شده، انجام هاي پروژه
خود و  ذهن یا شخصی هاي فایل در دانش نگهداري به ها، عدم تمایل کارکنان موقع آن نگرفتن به

انجام می شود باعث بروز اختالالت و مشکالت  واحدها بین دانش نگرفتن مناسب تبادل صورت
ساز ارائه خدمات نامناسب از  توانند زمینه می عدیده اي در این شرکت شده است و این مسائل

جبران ناپذیري بر  لطمات گردند و نهایتا این عدم کفایت در برآورده کردن نیازها، شرکتسوي 
دراین میان . اختالل خواهد کرد ي سازمان را دچاروارد کرده و اجراي فرایندها سازمان پیکره

تواند به عنوان رویکرد سیستماتیک خلق، دریافت، سازماندهی و استفاده از  مدیریت دانش می
صورت گرفته،  مطالعات ).  براساس2010ها توانایی سازمان را بهبود بخشد (دیال،  دانش و آموخته



 

 جمله از که است بسیاري هاي مزیت داراي ها سازماندر  مدیریت دانش کارگیري به سازي و پیاده

 نوآوري، بهبود و خالقیت مزیت رقابتی، افزایش عملکرد، حفظ به بهبود توان می ها آن ترین مهم

 خدمت خدمات، آموزش ضمن کیفیت کارکنان، افزایش بین در دانش انتقال انگیزش، افزایش

 دانشی اشاره هاي شناسایی دارایی واناییسازمان، وت براي فرصت خلق بهترکارکنان، افزایش

  ). 1392 کرد(عارفی و همکاران،
بر این اساس لزوم بکارگیري دانش و مدیریت دانش در سازمان ها(خصوصی و دولتی) 

ها شناسایی  اثبات می گردد و اولین گام جهت بکارگیري و پیاده سازي مدیریت دانش در سازمان
هاي دانش، ساز و کارهایی  باشد.  توانمندسازها و زیر ساختتوانمندسازهاي مدیریت دانش می

هاي متفاوت آن، دانش  کند و  افراد در بخش هستند که سازمان از طریق آن دانش را مدیریت می
کنند، به طوریکه اعضا بتوانند ازآن دانش به طور کامال  خود را از طریق این زیر ساخت تسهیم می

شوند، فرایندهاي  هاي مدیریت دانش باعث می ندسازها و زیرساختاثر بخش استفاده کنند. توانم
ها اعم از سخت افزار و نرم افزار  ضروري دانش با حداکثر کارایی صورت گیرند، از فناوري

کارآمدتر استفاده شود و خلق، تسهیم و بکارگیري دانش انجام پذیرد. هدف اصلی این 
فرایندهاي کاري سازمان هاي  دادن دانش در رگ ها، چیزي جز جریان توانمندسازها و زیرساخت

  ). 1392نیست(جهاندیده، 
به طور  دهند دانش سازمانی  هاي الزم اجازه می با ایجاد بستر و زیر ساخت توانمندسازها

نیازهاي ضروري مدیریت  تعیین پیش). 2006ن، و همکارا1مند رشد کند(یه  همزمان و بطور نظام
ها درجهت  ها و مدیران آن ند گام موثري درآشنایی هر چه بیشتر سازمانتوا ها می دانش در سازمان

 ها باشد. ازین رو افزایش کیفیت فرایندها و عملیات ودر نهایت قدرت رقابت پذیري این سازمان
براي  -عامل توانمندسازهاي مدیریت دانش -نیازهاي ضروري مدیریت دانش  تا پیش است الزم

  فرایند خلق بر ها مدیریت دانش بررسی و تاثیرآن سازي  ابطه با پیادهآمادگی وضعیت سازمان در ر
گردد. بر این اساس پژوهش حاضر به این مهم پرداخته است و  ارزیابی هادانش در سازمان

  سواالت تحقیق نیز به شرح ذیل می باشد:
  آیا فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش تاثیر دارد؟-1

                                                   
1 Yeh & et. 



 

  فرایند خلق دانش تاثیر دارد؟آیا بعد همکاري بر -2
  آیا بعد اعتماد بر فرایند خلق دانش تاثیر دارد؟ -3
  آیا بعد یادگیري بر فرایند خلق دانش تاثیر دارد؟ -4

مباحث  یگفت مانند تمام توان یدانش م یریتاز مد یفدر خصوص ارائه تعر مدیریت دانش:
از  یفیتخصص و رشته خود به تعر ي،یدئولوژمختلف با توجه به زمان، ا ینمتخصص یعلوم انسان

کرد. در  یداپ توان یباب نم ینرا در ا یجامع یفاند و در مجموع تعر دانش اشاره نموده یریتمد
نظران براساس تجارب  مشخص از مدیریت دانش موجب شده تا صاحب عریفواقع سختی ارائه ت

از منظر  یفابتدا تعاربدین منظور  هاي مختلف، تعاریف گوناگونی را بیان کنند خود و دیدگاه
   شود یم یمتخصصان مختلف ارائه و بررس

که  باشد یم ینوناکا و تاکوچ یفتعر ینهزم ینقابل ارائه در ا یفتعار یناز اول     
 يفکر یهسرما یاثروت از دانش  یدآن سازمان به تول یکه ط دانند یم ینديدانش را فرآ یریتمد

 یددانش صرفا تول یریتهدف مد یفتعر ین). براساس ا1995 ی،اکوچ(نوناکا و تپردازد یخود م
  ثروت است.

که  باشد یم یندفرآ یک يدانش دارا یریتمد ینوناکا و تاکوچ یفبراساس تعر     
خود ارائه نموده است؛ از منظر او مدیریت  یفرا در تعر یندفرآ ینداونپورت چند سال بعد مراحل ا

آوري، توزیع و استفاده کارا از منابع دانش تعریف کرد بعنوان جمع توان یدانش را م
مکان  یاکه دانش را خلق کرده و  داند یم ینديدانش را فرآ یریتمد یز). داروچ  ن1383ینگ،(راد

 یم یریتانتشار و استفاده از دانش را در سازمان مد یم،تسه یتاو نها کند یم ناساییآن را ش
و  یاتیاز دانش ح یحنظام مند و صر یریتدانش را مد یریتمد یزن یرم). اسکا2003کند(داروچ، 

 ياشاعه، استفاده و بهره بردار زماندهی،سا ي،مرتبط با آن از جمله خلق، جمع آور یندهايفرآ
است که به طور گسترده در  یبه دانش سازمان یدانش شخص یلتبد یازمنددانش ن یریت. مدداند یم

  ).2008شود(رالف ، یه طور مناسب به کار گرفته مسرتاسر سازمان به اشتراك گذاشته و ب
  توانمندسازهاي مدیریت دانش:

هاي غیرقابل چشم پوشی در  پیش نیازهاي سازمانی ضروري، مربوط به زیرساخت 
تواند موفقیت  ها ممکن نبوده و می شوند که آغاز مدیریت دانش بدون آن مدیریت دانش می

توانمندسازهاي مدیریت دانش  ).1385و همکاران ،مدیریت دانش را غیرممکن سازد(پروست 



 

هایی هستند که دانش سازمان را توسعه داده و بسترهایی مناسب براي خلق، تسهیم و  مکانیزم
  ایچیجو ؛2001وهمکاران، گلد ؛2003، لی و چوي(آورند می  وجود کارگیري دانش درسازمان به به

ایجاد کننده  نشندسازهاي مدیریت داتوانم حقیقت در). 1390کیارزم، ؛1998وهمکاران،
هاي الزم در سازمان جهت افزایش کارایی فرآیندهاي مدیریت دانش  زیرساخت

تواند شامل فرهنگ، رهبري،  مجموعه توانمندسازهاي مدیریت دانش می. (Sarvary,1999)هستند
یت و رهبري هاي مدیریت دانش و منابع دانش، هدا تکنولوژي، ساختار سازمانی، ارزیابی فعالیت

 ,Holsapple& Joshiهاي دانش و یا منابع دانش، انگیزش کارکنان و عوامل بیرونی باشد( فعالیت

2000.( 

  فرهنگ سازمانی:
و  یمعان ها، یهها، فرض از اعتقادات، ارزش يسر یکشامل  یفرهنگ سازمان ین،شا یفبنا به تعر 

که نگرش حل مسائل و انطباق  باشد یگروه مشخص م یاسازمان  یک يانتظارات مشترك اعضا
اي است ازباورها،  ). فرهنگ، مجموعه1394یرازي،(شکند یم یتداده و هدا را شکل یطبا مح يساز
ها وجوه مشترك دارند و  هاي تفکر یا اندیشیدن که اعضاي سازمان در آن واستنباط و شیوه اكادر

شود  د آموزش داده میهمان چیزي است که به عنوان یک پدیده درست به اعضاي تازه وار
)Davenport, 1997یطمستمر، مح یادگیريو درك کارکنان،  یريهمچون درگ ی). عوامل 

 یمنابع سازمان یریتکارکنان و مد يبرا يارزشگذار ي،و همکار اطاتارتب پذیر، یسکر یسازمان
 . فرهنگ سازمانی)Ho,2009(قابل گنجاندن است یپرسنل در مقوله فرهنگ سازمان یزشو انگ

تواند به عنوان یک عامل اولیه در ایجاد انگیزش و همکاري در کارکنان نقش ایفا کند. در  قوي می
اساسی سازمان با یکدیگر به اشتراك گذاشته  هاي یک فرهنگ پویا و قوي، ارزش

 یارهايعنوان مع در پژوهش حاضر از همکاري، اعتماد و یادگیري به ).Mobley, 1997شود( می
 محققین توسط کرات¬مذکور به یارهاياستفاده شده است. مع یگ سازمانسنجش فرهن یاصل

 ,Lee & Lee, 2007; Lin,2007 ; Choi & Lee,2003; Choi et al)شده است یمختلف معرف

2008, Ichijo,1998; Eppler& Sukowski, 2000(   
  :همکاري

 & Hurleyاست(همکاري، میزان تالش جمعی افراد در کارهاي گروهی و تیمی تعریف شده  

Hult, 1998.(  فرهنگ همکاري به واسطه افزایش تبادالت دانش در سازمان منجر به خلق دانش



 

گردد. فرهنگ همکاري به عنوان شرط الزم خلق دانش باعث کاهش ترس اعضاء سازمان و  می
گردد. بدون وجود درك مشترك میان اعضاي سازمان دانش یا تولید  افزایش آزادي کارکنان می

). فرهنگ همکاري 1998گیرد(فاهی و پروساك ، گردد و یا خلق آن به کندي صورت می مین
شود، چون در این فرهنگ افراد با هم تعامل داشته و دانش و ایده خود را  زیرساختی مهم تلقی می

  گذارند. به اشتراك می
  اعتماد:

 یکدیگر سازمان به اعضاي متقابل اعتقاد حفظ ) اعتماد،1992(1از نظر کریتنر و کینیکی

 دانش اشتراك از اینکه به است کارکنان باور از میزانی است. اعتماد شده تعریف نیات اساس بر

، 3است(دیسترر دانش انتقال براي الزم شرط و کلید یک معنا به و )2005، 2شوند(ریج بهرمند
اعتماد  گردد. وقتی می سازمان اعضاء بین دانش تبادل و شکوفایی باعث ذاتاً ). اعتماد2001
  .دانش دارند تبادل در داشتن سهم براي بیشتري تمایل افراد دارد، وجود افراد روابط در باالیی

  یادگیري:
هاي جدید در فرهنگ علوم سازمانی، یادگیري سازمانی است. بحث یادگیري در  یکی از واژه     

هاست. از این  سازمان، واکنشی به رقابت شدید در بازار و اهمیت تغییر و نوآوري در سازمان
شود، لذا هدف  که پایدارترین مزیت رقابتی است می يدیدگاه، یادگیري منجر به تغییر و نوآور

مدیریت باید ایجاد فرهنگی باشد که یادگیري مستمر را در همه کارکنان تشویق  لیاص
توان میزان پرورش فرد در سازمان تعریف کرد. فرهنگ  ). یادگیري را می1394 یرازي،کند(ش می

دهد.  یادگیري مستمر توانایی سازمان در خلق دانش جدید، حفظ،انتقال و تسهیم آن را افزایش می
تري در خلق دانش ایفا  کنند نقش فعال تاکید بر یادگیري به کارکنانشان کمک می اها ب سازمان

ها نیاز به یک محیط با فرهنگ یادگیري مستمر دارند تا پیاده سازي مدیریت دانش  کنند. سازمان
  ).2001موفقیت آمیز باشد(دي ال و تویت،

  فرایند خلق دانش:

                                                   
1  Kreitner, R., & Kinicki 
2  Riege 
3  Disterer 



 

 تبدیل دانش به اطالعات تا گیرد می صورت که است یو انفعاالت فعل دانش فرایند از منظور     

هایی اشاره دارد که مدیریت دانش را از تئوري به  فعالیت دانش به شود و در واقع فرآیند مدیریت
 که شود اطالق می چیزي آن دانش به تمام . به عبارتی دیگر، فرآیند مدیریتکند عمل تبدیل می

 از اشکال مختلف تواند به و می )،1،2000(جانسون داد انجام توان می دانش بوسیله سازمان در

در ). 2001لیدنر، و (علوي دانش مطرح شود کاربرد و انتقال بازیابی، سازي، ذخیره خلق، جمله
دلیل که امروزه خلق دانش یک سالح این به ، ”خلق دانش“هاي مربوط به  میان این فرایندها فعالیت

 هایی فعالیت دانش لقخاهمیت زیادي برخوردار شده است.  از، استراتژیک در بازار جهانی است
ها،  هاي موجود دانش، کاهش کاستی که به تغییر شکل و ترکیب مجدد تکه گیرد دربرمی را

هاي  هاي بیرونی و کاربرد فناوري ها، پایش و کنترل محیط ها و توسعه قابلیت تقویت پژوهش
کا و تاکوچی انون  سکیمدل از حاضر ). در پژوهش 1388پردازد(شامی، بیرونی از سازمان می

نخست  توان بیان نمود که در بیان علت انتخاب این مدل می ،است بهره گرفته شده) 1995(
هاي تحقیقاتی  اي توسط سایر محققان پذیرفته شده است و در حوزه طورگسترده به SECI2مدل

گذاري مشترك، توسعه محصوالت جدید و فناوري  زیادي از قبیل یادگیري سازمانی، سرمایه
؛ 2011؛ حسینی،2003؛ چوي و لی،3،1998(اسکاتاطالعات مورد استفاده قرار گرفته است

؛ تساي و 2007و همکاران، 6؛ چاتی2015؛ رازي و همکاران،5،2013؛ ساین و کلکار4،2003گلوب
باشد  تنها شامل خلق دانش می ، مدل مذکور نهاینکه دوم .)8،2008، اسشولز و هوگل7،2007لی

وجود و خلق دانش جدید بسیار مهم گیرد. انتقال دانش م انتقال دانش را نیز دربرمیتبدیل و بلکه 
. )2000کروق، (گرند و ونبوده و هر دوي این عوامل باید در مدیریت دانش در نظر گرفته شوند

                                                   
1  Johannsen 
2  Socialization, Externalization, Combination, Internalization 
3  Scott  
4  Ngulube 
5  Sian & Kelkar 
6  Chatti 
7  Tsai & Li 
8  Schulze & Hoegl 



 

از طریق تبدیل دانش صریح و ضمنی به یکدیگر، خلق دانش را مورد تجزیه و تحلیل  SECIمدل
سازي،  ؛ اجتماعیباشد یمچهار فعالیت  شامل دهد. در این مدل فرایند تبدیل دانش قرار می

دانش با معیارهاي  مدیریت بعد فرایندهاي دراین تحقیق سازي. سازي، ترکیب و درونی برونی
  شود. گیري می سازي برآورد و اندازه درونی و ترکیب سازي، برونی سازي، اجتماعی 

  ارتباط فرهنگ سازمانی و فرایند خلق دانش:
هاي اساسی سازمان در یادگیري سریع  فرهنگ سازمانی به عنوان یکی از مولفه     

هاي مدیریت دانش و به طور  باشد که روي مولفه سازي سامانه مدیریت دانش می سازمانی و پیاده
). خلق دانش صرفاً 1389خاص روي خلق و اشتراك دانش تاثیر مستقیم دارد(اخوان و باقري،

العات نیست. خلق دانش متضمن کاربرد هوش، دانش ضمنی و اطالعات پردازش داده و اط
). خلق دانش جدید فرایندي تولیدي است که به کمک باال بردن شهود، 2009است(تامینا،

محیط کاري مشارکتی  ).2005شود(تیوانا و دیگران،  انگیزش، تخصص و بینش افراد ایجاد می
شود(لی و  رگیري دانش در سازمان میسازي و بکاموجب تسهیل خلق، تسهیم، ذخیره

باشد که فرهنگ  سازي مدیریت دانش در صورتی اثر بخش می عالوه پیاده ). به2003چوي،
سازمانی آن را تقویت نماید و چنین فرهنگی بایستی اعتماد، همکاري و یادگیري را دربین 

  ). 2001کارکنان سازمان تشویق نماید(گلد و همکاران، 
 سازمان اعضاء میان افکار و آراء تضارب آن طریق از که است اینديفر دانش خلق    

 دانش اینرو، خلق از. گیرد می شکل سازمان در جدید دانش و ها ایده فرایند این در و شده تسهیل
 و پنهان دانش که بنحوي است، شده گذاري پایه دهند، می انجام هایی فعالیت که افرادي روي

 لذا شود، می ترکیب و تسهیم دانش جدید توسعه و هایشان فعالیت پاالیش براي موجودشان آشکار
). فرهنگ 1393واحدهاست(رهنورد و جواهري، و افراد میان همکاري مستلزم دانش خلق

 گردد. فرهنگ می دانش خلق به منجر سازمان در دانش تبادالت افزایش واسطه همکاري به

 آزادي افزایش و سازمان اعضاء ترس کاهش باعث الزم خلق دانش شرط به عنوان همکاري

 یا و گردد نمی تولید یا دانش اعضاي سازمان میان وجود درك مشترك گردد. بدون می کارکنان



 

 گذاشتن با اشتراك سازي ). اجتماعی1998گیرد(فاهی و پروساك، صورت می کندي به آن خلق

 واسطۀ به ضمنی دانشکه  کند می تأکید داشته و و کار سر افراد بین در ضمنی دانش

 انتقال کردن زندگی محیط یک در و بودن هم همکاري، با هاي مشترك مانند فعالیت

  گیرد. سازي صورت نمی ). به عبارتی اگر همکاري نباشد اجتماعی1387یابد(زارع،  می
گردد. ترویج  می سازمان اعضاء بین دانش تبادل و شکوفایی باعث ذاتاً اعتماد     

و احساس تعلق افراد به سازمان و ایجاد حس اعتماد میان آنان و فراهم سازي  فرهنگ یگانگی
محیط توام با اشتراك، انتقال و تقابل دانش، عالوه بر اینکه مقاومت در برابر تغییر کارکنان را به 

). 1996حداقل می رساند، از سرمایه مشارکت و هم فکري آنان نیز سود می برد(زوالنسکی، 
 افراد یافته و افزایش سازمان اعضاء بین متقابل اعتماد و روابط شود می باعث اعتماد فرهنگ

 بیرونی درونی و مرزهاي افراد دانش داشته باشند و تبادل در داشتن سهم براي بیشتري تمایل

). به بیانی دیگر 1387کنند(زارع،  گسترش داده و شروع به بیان نظرات و عقاید خود می را خود
که کارکنان در محیط کار به سطح   سازي رخ نخواهد داد. تا زمانی نباشد برونی چنانچه اعتماد

اعتماد کافی نسبت به سایر همکاران دست نیابند حاضر نخواهند بود دانش ضمنی خود را مکتوب 
توان در ترس از به خطر افتادن موقعیت شغلی  نموده و در اختیار سایرین قرار دهند. دلیل آن را می

که فرد به اطالعات دریافتی اعتماد کافی داشته باشد، فرایند  ن نمود. همچنین زمانیفرد تبیی
  ).1394تر صورت خواهد داد(میرغفوري، سازي را بهتر و قوي درونی

است(دي ال و  دانش مدیریت سازي پیاده الزامات از یکی پرورش فرهنگ یادگیري     
 به و دارند نقش سازمان آفرینی درفرایند دانشپیوسته  به طور آن افراد در که )1،2001تویت

 تشویق وجو بپردازند و پرس به خصوص اقدامات سازمان شود در داده می اجازه سازمان کارکنان

). فرهنگ یادگیري توانایی سازمان در خلق دانش جدید، 1376شوند(نجف بیگی ، یادگیري به
با تاکید بر یادگیري به کارکنانشان کمک  ها دهد. سازمان حفظ،انتقال و تسهیم آن را افزایش می

                                                   
1  Ndlela & Du Toit 



 

 به ها سازمان که شود می باعث یادگیري تري در خلق دانش ایفا کنند. اهمیت کنند نقش فعال می

 در اي ریشه و را عمیق یادگیري باشد و براي موفقیت در خلق دانش، فرهنگ دانش نو دنبال

آورند(گوپتا و  فراهم سازمان اعضاء براي یادگیري را و ابزارهاي داده سازمان توسعه
موجب  کردن تمرین و دیدن دادن، آموزش انجام از طریق ). یادگیري2000گاوینداراجان، 

) که 1394دستیابی داشته باشند(میرغفوري، سازمان تمام و دانش گروه قلمرو به افراد که شود می
) و به بیانی 1387، یا درونی سازي است(زارع تجسم دانش صریح در دانش ضمنیبه نحوي همان 

  معنا خواهد بود.  سازي بی دیگر اگر یادگیري نباشد فرایند درونی
سازمانی و فرایند دانش مورد بررسی   در تحقیقات گوناگون، رابطه فرهنگ     
؛ 2008؛ چوي و همکاران،2009وي و همکاران، ؛ چین2010و عبدالکریم،  است(رازي گرفته قرار

Allameh et al, 2011 ؛ 2001؛ گلد و همکاران، 2003چوي،  و لی  ؛ 2007؛ لی و لی،2007لین،؛
  ).1997؛ داونپورت، 1390؛ کیارزم و همکاران،1393و همکاران، نثاري

  :مدل مفهومی تحقیق

و اینکه در تحقیقات گوناگون،  مرور ادبیات موضوعی مربوطو  با توجه به پیشینه تحقیق
فرایندها مورد بررسی قرار گرفته است و همچنین با استناد به  به طور همزمان رابطه توانمندسازها و

و   ها تاثیرگذاري فرهنگ سازمانی بر فرایند مدیریت دانش(رازي تحقیقاتی که در آن
؛  ;Migdadi, 2005؛ 1394و همکاران، یرغفوري؛ مAllameh et al, 2011؛ 2010عبدالکریم،
تحلیل و تایید )2009وي و همکاران، چین ؛ ;Choi & Lee,2003 ،الدین و همکاران عمرشریف

  .اند، مدل مفهومی تحقیق حاضر ارائه شده است گردیده

  

  

  

 فرهنگ سازمانی

 

 همکاري

 اعتماد

 یادگیري

 فرایند خلق دانش

 اجتماعی سازي

 برونی سازي

 ترکیب

 درونی سازي



 

  

  

  

  روش تحقیق:

توان در  تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردي است، به این دلیل که نتایج مورد انتظار آن را می
جهت بهبود تصمیمات مدیران شرکت آب و فاضالب مشهد و ارائه راهکارهاي عملی به منظور 

پیاده سازي سیستم مدیریت دانش در این سازمان به کار برد.  فرهنگ سازمانی برايآماده سازي 
جامعه همچنین از لحاظ روش، این تحقیق ازجمله تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی است. 

مختلف شرکت آب و فاضالب  يها شاغل در حوزه یکارکنان رسم یهحاضر، کل یقتحق يآمار
از جامعه  یريگ نمونه یشاستفاده شد. ابتدا پساده  یتصادف یريگ روش نمونه. از باشد یمشهد م

بدست آمد. با توجه  638/0نمونه مقدار  یشپ ینا یارنفر انجام شد و انحراف مع 30به تعداد  يآمار
جامعه معلوم جهت  يکوکران برا مولکارمند) از فر 400(یقتحق ینا يبه محدود بودن جامعه آمار

کوکران،  یتصادف یريگ در فرمول نمونه گذاري يحداقل حجم نمونه استفاده شد. با جا یینتع
از  يعدم بازگشت تعداد ینیب یشعدد مشخص شد. با توجه به پ 225حداقل حجم نمونه به تعداد 

و بازگردانده  یلپرسشنامه تکم 228 ینب ینکه از ا یدگرد یعپرسشنامه توز250ها، تعداد  پرسشنامه
پرسشنامه  يمحتوا و صور ییروا ها از پرسش نامه استفاده شده است. داده يآور جمع يبرا .شد
 يها استخراج شده از پژوهش يها مشخص شدن سواالت با توجه به مولفه یقحاضر از طر یقتحق

و  یدانشگاه فردوس یریترشته مد یداز اسات يقضاوت تعداد یقاز طر ینمعتبر گذشته و همچن
 قرار گرفت. ییدو تا یشرکت آب و فاضالب مشهد مورد بررس متخصصان و کارشناسان شاغل در

 یندر ا .باشد یم 0,7باالتر از  یرهاکرونباخ متغ ينشان داد که آلفا یاییحاصل از پا هاي یافته



 

از نرم افزار آموس  جهت  یینما و روش حداکثر درست يمعادالت ساختار یابی پژوهش از مدل
  ده شده است.مدل استفا یو برازندگ یاتآزمون فرض

  ها:یافته
هاي جمعیت شناختی پاسخ دهندگان  در تجزیه و تحلیل توصیفی اطالعات، ابتدا ویژگی

  .میزان تحصیالت به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است و اعم از وضعیت جنسیت، سن
 22درصد پاسخ دهندگان مرد و  78دهد که  دهندگان نشان می اطالعات مربوط به جنسیت پاسخ

پاسخ دهندگان از نظر سنی در چهار بازه پراکنده همچنین  دهندگان زن هستند. درصد پاسخ
گو در این  درصد از افراد پاسخ 2/41سال است که 30-40اند که بیشترین بازه مربوط به بازه   شده

درصد  6/23درصد کارشناسی،    6/66دهندگان فوق دیپلم،  درصد پاسخ 4/7 بازه سنی قرار دارند.
  گو داراي مدرك تحصیلی دکتري هستند. درصد از افراد پاسخ 4/2ارشناسی ارشد و ک

ها، ابتدا باید از توزیع آماري متغیري که مورد  براي انتخاب آزمون درست براي تحلیل فرضیه
گیرد اطمینان حاصل کرد. براي آزمون نرمال بودن متغیرها، از آزمون  آزمون قرار می

  05/0توجه به سطح معناداري آزمون که باالتر از با فاده شد که اسمیرنوف است-کولموگروف
ها، باید برازش مدل معادالت  قبل از آزمون فرضیه ها مورد تایید است. است فرض نرمال بودن داده

آوري شده تا چه حد اندازه مدل  هاي جمع ساختاري را مورد بررسی قرار داد تا مشخص شود داده
با توجه شد. هاي کمی برازش استفاده  دهند. بدین منظور از شاخص نظري را مورد حمایت قرار می

توان نتیجه گرفت که مدل نظري مربوط به مدل  کمی برازش میهاي  و شاخص 1جدول نتایج به 
توان به روابط درون مدل و مقادیر ضرایب رگرسیونی  نظري تحقیق قابل قبول است. پس حال می

استفاده شده  )P-VALUEبین متغیرهاي پنهان پرداخت. براي آزمون فرضیه از شاخص جزئی(
شاخص براي رابطه مورد نظر کم تر  است و شرط معنادار بودن یک رابطه این است که مقادیر این

  باشد. 05/0از 
  هاي برازش مدل نظري تحقیق اخصش1لجدو



 

  مقدار مطلوب  نام شاخص
مقادیر بدست آمده براي مدل 

  ساختاري

  0,066  0,05بیشتر از   2سطح معناداري براي 

  0,840  0,8بیش تر از  GFIنیکویی برازش

ریشه میانگین مربعات باقی مانده 
RMR 

  0,880  0,9از کمتر 

  0,923  1نزدیک به  CFI شاخص برازش تطبیقی

ریشه میانگین مربعات خطاي برآورد 
RMSEA 

  0,068  0,08کمتر از 

  
  :هاي تحقیق بررسی فرضیه 

  دارد. تاثیرمثبتی فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش :1فرضیه 

  مقدار برآورد شده است. 418/0ضریب رگرسیونی اثر فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش، 

کمتر  05/0واز سطح معناداري آزمون یعنی 000/0با توجه به اینکه سطح معناداري براي این رابطه 
فرهنگ  معنادار است، یعنی 95/0توان نتیجه گرفت که اثر این متغیر در سطح اطمینان  است، می

  سازمانی بر فرایند خلق دانش اثر معنادار و مثبتی دارد.

  دارد. تاثیرمثبتی : همکاري بر فرایند خلق دانش1-1فرضیه 

شود،  بر فرایند خلق دانش، همانطور که مشاهده می دانش مدیریت سازهاي در بررسی تاثیر توانمند
) که P-VALUEبرآورد شده است. با توجه به مقدار شاخص جزئی(281/0ضریب مسیر

توان نتیجه گرفت که این  شد، میبا کمتر می  05/0شده است و در سطح معناداري  000/0برابر



 

بر فرایند  دانش مدیریت سازهاي معنادار است. یعنی توانمند 05/0ضریب مسیر در سطح خطاي 
  خلق دانش تاثیرمعنادار و مثبتی دارد. 

  دارد. تاثیرمثبتی : اعتماد بر فرایند خلق دانش2-1فرضیه 

اد بر فرایند خلق دانش برابر با شود، ضریب اثر اعتم مشاهده می 16-4همانگونه که در جدول 
شده  000/0) که برابرP-VALUEبر آورد شده است. با توجه به مقدار شاخص جزئی( 390/0

توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح  باشد، می کمتر می05/0است و در سطح معناداري 
  ر و مثبتی دارد. معنادار است. یعنی اعتماد بر فرایند خلق دانش تاثیرمعنادا 05/0خطاي 

  دارد. تاثیرمثبتی : یادگیري بر فرایند خلق دانش3-1فرضیه 

 220/0شود، ضریب مسیر در بررسی تاثیر یادگیري بر فرایند خلق دانش، همانطور که مشاهده می
شده است و در  002/0) که برابرP-VALUEبرآورد شده است. با توجه به مقدار شاخص جزئی(

توان نتیجه گرفت که این ضریب مسیر در سطح خطاي  باشد، می می کمتر05/0سطح معناداري 
  معنادار است. یعنی یادگیري بر فرایند خلق دانش تاثیرمعنادار و مثبتی دارد.  05/0

  دهد. ها را نشان می جدول زیر خالصه نتایج آزمون فرضیه

  ها خالصه نتایج آزمون فرضیه 2جدول 

  نتیجه  P-VALUE  ضریب مسیر  مسیر مستقیم  شماره فرضیه

 تایید  0,000  0,418  دانش خلق فرایند سازمانی       فرهنگ  1

 تایید  0,000  0,281  همکاري               فرایند خلق دانش  1-1

  تایید  0,000  0,390  اعتماد                  فرایند خلق دانش  1-2



 

  تایید  0,002  0,220  یادگیري               فرایند خلق دانش  1-3

  

  

  گیري: یجهبحث و نت

 فرایند خلقبر  توانمندساز فرهنگ سازمانی  دف اصلی این پژوهش بررسی مولفهه
 همکاري، اعتماد و یادگیريدانش در شرکت آب و فاضالب مشهد بود. درنهایت تاثیر فرهنگ، 

در ادامه نتایج  .بر فرایند خلق دانش جهت سنجش آمادگی شرکت آب و فاضالب بررسی شد
حاصل از آزمون فرضیات به تفکیک ارائه و میزان همسویی یا عدم همسویی آن با ادبیات موجود 

  گردد. میو پیشینه تحقیق در این زمینه، بررسی 

  .دارد تاثیرمثبتی فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش: 1فرضیه 
تاثیرمثبت و معناداري  آزمون این فرضیه نشان داد که فرهنگ سازمانی بر فرایند خلق دانش     

) و نیازآذري و 1387تحقیقات زارع( تحقیق تایید گردید. نتایج 1دارد. در نتیجه فرضیه 
همچنین اثرگذاري فرهنگ بر خلق  .است حاضر تحقیق از یافته این راستاي در )1386عمویی(

الدین و  ) وعمرشریفMigdadi, 2005با نتایج تحقیق انجام شده توسط مقدادي( دانش همسو
افراد و واحدها، محیط کاري مشارکتی، احساس تعلق  یانم يهمکار) است. 2004همکارانش(

افراد به سازمان و ایجاد حس اعتماد میان آنان وپرورش فرهنگ یادگیري مستمر موجب تسهیل 
اعتماد  ي،که همکار یشود. فرهنگ کارگیري دانش در سازمان میخلق، تسهیم، ذخیره سازي و ب

دانش  یریتمد يساز یادهپ یباعث اثر بخش یدنما ویقکارکنان سازمان تش ینرادرب یادگیريو
  .خواهد شد

  دارد. تاثیرمثبتی همکاري بر فرایند خلق دانش :1-1فرضیه 



 

هدف از انجام این فرضیه، بررسی تاثیر همکاري بر فرایند خلق دانش است. پس از انجام       
تاثیر مثبتی دارد.  آزمون، این فرضیه پذیرفته شد و معلوم گردید که همکاري بر فرایند خلق دانش

)، 2011)، واتانابه و همکاران،2013جنگ و دانک ( محققان راستاي مطالعات در این فرضیه نتایج
حاضر تحقیقات  پژوهش از حاصل هاي یافته تایید دارد. در قرار )Migdadi, 2005(مقدادي

 فرایند خلق دانش بر همکاري که دهد می نشان )2011) و زارع و همکاران(1394میرغفوري (

هاي فردي بین اعضاي سازمان را مشخص کرده و به  فرهنگ همکاري تفاوت .دارد موثري نقش
اي که  شود به گونه کند و باعث تقویت ارتباطات در محیط سازمان می میدرك مشترك کمک 

افتد. فرهنگ  بدون یک درك مشترك بین افراد سازمان فعالیت خلق دانش خیلی کم اتفاق می
خلق دانش  یندهايفرا یاندر م. گردد سازمان می همکاري و پشتیبانی باعث افزایش اثربخشی

کند که  در بین افراد سر و کار داشته و تأکید می ضمنیدانش با اشتراك گذاشتن  ياجتماعی ساز
با هم بودن و در یک محیط زندگی  ي،هاي مشترك مانند همکار دانش ضمنی به واسطۀ فعالیت

  یابد.  کردن انتقال می
  دارد.  تاثیرمثبتی اعتماد بر فرایند خلق دانش :2-1فرضیه 

مشخص گردید که اثر به لحاظ آماري معنادار است  در بررسی اثر اعتماد بر فرایند خلق دانش     
)، چوي و Migdadi, 2005)، مقدادي(1394تایید شد. مطالعات میرغفوري( 2-1و فرضیه 

اند. آنها ثابت نمودند که اعتماد بر فرایند خلق  ) نیز رابطه بین این دو متغیر را تایید نموده2003لی(
شود روابط و اعتماد متقابل بین اعضاء سازمان  ث میفرهنگ اعتماد باعدارد.  تاثیر مثبتی دانش

سازي مدیریت دانش داشته باشند. فرهنگ اعتماد باعث  افزایش یابد و افراد تمایل بیشتري به پیاده
و افراد تمایل بیشتري براي سهم  یافتهشود روابط و اعتماد متقابل بین اعضاء سازمان افزایش  می

ان یند و مرزهاي درونی و بیرونی خود را گسترش داده و شروع به بداشتن در تبادل دانش داشته باش
  .شود یم سازي یبرون یندفرا یجاداعتماد باعث ا یگرد یانیکنند. به ب خود  یدنظرات و عقا

  دارد. تاثیرمثبتی یادگیري بر فرایند خلق دانش :3-1فرضیه 



 

دارد که یادگیري بر فرایند خلق دانش اثرگذار است. آزمون  تحقیق بیان می 3-1آزمون فرضیه      
تاثیرمثبت و معناداري دارد. به این ترتیب  این فرضیه نشان داد که یادگیري بر فرایند خلق دانش

) Soon& Zainol,2011تحقیق به اثبات رسید. این یافته با مطالعات سووون و زینول( 3-1فرضیه 
 ,Migdadi) و  مقدادي(2003(  لی )، چوي و 2008)، چوي و همکاران(2009همکاران(وي و  چین

 ) مطابقت دارد. آنها در پژوهش خود ثابت کردند که یادگیري بر فرایند خلق دانش2005

) و 1394اي از محققان همچون میرغفوري( دارد. در میان مطالعات داخلی نیز عده تاثیرمثبتی
 ) در نتایج خود نشان دادند که یادگیري بر فرایند خلق دانش1388کیاکجوري و حسین زاده(

  تاثیرگذار است.
توانند با تقویت فرایندهاي مدیریت  دوم، مدیران سازمانی می یهفرض ییدبا وجود تا     

دانش بواسطه تقویت روحیه همکاري و تشویق مشارکت کارکنان در کار گروهی جهت تبادل 
انش ضمنی به عینی و به تبع آن تحریک فرایند دانش در سازمان دانش در سازمان و تبدیل د

موجب خلق دانش جدید، تسهیم دانش و درنهایت کاربرد این دانش در فرایندهاي کاري شده و 
شرکت آب و فاضالب مشهد در انتقال و  یراندرنتیجه موجب توانمند شدن کارکنان شوند. مد

هاي همکاري از طریق تشویق فرهنگ کار  نیزمخلق دانش باید توجه بیشتري به طراحی مکا
بین کارکنان داشته و درصدد  ستیگروهی، پرورش و ترویج تفکر مشارکتی و ایجاد فضاي دو

  تقویت آن باشند.

و آموزش و  یقاتخلق دانش به بخش تحق یندبر فرا یاگیري یرتاث ییدتا يدر راستا          
اي  هاي فنی و حرفه ارتقا مهارت يکه در راستا شود یم یشنهاددانش پ یریتمد ياجرا یتهکم

هاي اطالعاتی و همچنین آشنایی بیشتر آنها با کاربردها و مزایاي این  کارکنان در استفاده ازسیستم
ها و سمینارهاي آموزشی اقدامات الزم را انجام  ها، کارگاه ها از طریق برگزاري کالس سیستم

سیستم, نظر کارکنان جلب شده، سمینارهاي آموزشی متعدد  دهند. باید قبل از هرگونه پیاده سازي
برگزار شود و ضرورت و اهمیت موضوع مورد بحث قرار گیرد. باید کارکنان احساس کنند که 



 

تغییرات در راه است و در صورتی که خود را مجهز به ابزار مناسب نکنند؛ چه بسا که در  انطوف
هاي ارائه  شناسی ستفاده از فنون مدیریت تغییر و روشآینده نزدیک شغل خود را از دست بدهند. ا

و  تضاییاق یزيروش برنامه ر یقاز طر تواند یامر م ینتواند مفید واقع شود. ا شده در این زمینه، می
درك،  ییرات،مهم تغ هاي یگنالس یصتشخ ید،درك به موقع اطالعات جد يبرا يکه ابزار یوسنار

  .یردسازمان هستنند صورت پذ يبرا ییراتتغ ینمفهوم و مضمون ا
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 هاي اطالعاتی با رویکرد مدلسازي پویامدیریت امنیت سیستم

  2، خدیجه نظري ندوشن 1*دکتر آمنه خدیور

  )اطالعات فناوري مدیریت گرایش( مدیریت گروه استادیارهیات علمی دانشگاه الزهرا،  *١
  دانشگاه الزهرا MBAارشد  کارشناسی نشجويکارشناس ارشد علوم کامپیوتر و دا 2

  چکیده
هایی است که کارشان ها مخصوصا سازمانهاي اصلی سازمانهاي اطالعاتی  یکی از نگرانیمطمئنا امنیت سیستم

هاي اطالعـاتی یـک مسـاله پیچیـده اسـت کـه شـامل متغیرهـاي         در حیطه فناوري اطالعات است. امنیت سیستم
ه عنوان یک ابزار مفید براي تحلیل زیادیست و نمی توان دید خطی نسبت به آن داشت. مدلسازي پویا می تواند ب

هاي ساختاري و دینامیکی ایـن حـوزه را پوشـش    روابط موجود در این زمینه مطرح شود و قادر است پیچیدگی
گیرد باالترین درصـد را بـه    هایی که از طریق عوامل داخلی صورت میدهد. از میان ریسک هاي امنیتی، حمله

تواند سازمان شود و این بی توجهی مین عامل کمتر در نظر گرفته میخود اختصاص می دهند. از طرف دیگر ای
را دچار چالش بزرگی کند. یک کارمند ناراضی داراي انگیزه فراوان بـراي پـایین آوردن تـوان سـازمان اسـت،      

-هاي اطالعاتی باال باشد. در این تحقیق  حمله یک کارمند داخلی به سیستممخصوصا اگر دسترسی او به سیستم

 ریت بـه رشـد و تولیـد سـازمان     هاي اطالعاتی مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است و  توجه بیش از اندازه مدی
 یکی از عوامل موثر در کاهش  امنیت سازمان مطرح شده است.

  کنترل هاي فنی امنیت امنیت سیستم اطالعاتی، مدلسازي پویا، عامل مخرب،  واژگان کلیدي:

  

  مقدمه

از  ها یکیهاي اطالعاتی باعث شده است که امنیت این سیستمها به سیستمسازمانوابستگی 
شود هاي اطالعاتی باعث میها باشد. مدیریت اشتباه در امنیت سیستمي سازمانهاي اصلی همهنگرانی

  ها و مشکالت امنیتی افزایش یابد.که آسیب پذیري سیستم در مقابله با حمله



 

ک مساله پیچیده است که شامل متغیرهاي زیادیست و نمی توان دید خطی نسبت ها یامنیت این سیستم
تواند به عنوان یک ابزار مفید براي تحلیل روابط موجود مطرح شود و به آن داشت. مدلسازي پویا می

  هاي دینامیکی و ساختاري این حوزه را پوشش دهد.قادر است پیچیدگی

نیـروي  که می توان به سه دسته کلی تکنولـوژي، فرآینـد و    دازندانعوامل متعددي امنیت را به خطر می 
سـی  تقسیم کرد. منظور از تکنولوژي همه سخت افزارها و نرم افزارهایی هسـتند کـه سـطح دستر    انسانی

هـا و خـط   فرآیندها نشان دهنده این هستند که شرکت چـه سیاسـت   کنند.افراد به اطالعات را کنترل می
گـردد  کند و عامل انسانی به فرهنگ و تفکرات نیروي کار، بر میامنیت اتخاذ میهایی در راستاي مشی

  ها در چه سطحی هست.هاي اطالعاتی چگونه است و وفاداري آنها همراه با رشد سیستمکه تکامل آن

یـک سـازمان بـراي اینکـه بتوانــد امنیـت را فـراهم کنـد بایـد بــه سـه متغیـر افـراد، فرآینــد و             
امنیـت سـازمان را بـه مخـاطره مـی       ،کند و در نظر نگرفتن هر کدام از ایـن سـه حـوزه    تکنولوژي توجه

این و ست به نیروي انسانی از میان متغیرهاي مطرح شده کمترین توجه مدیران براي برقراي امنیت اندازد.
بـت   در ایـن تحقیـق   در حالیست که عامل انسانی بیشترین نقش را در تعیین میزان امنیت بـر عهـده دارد.  

  استفاده از روش مدلسازي پویا، حمله یک عامل داخلی مورد آنالیز و بررسی قرار گرفته است.

  

  فرضیه دینامیکی

یابـد کـه سیسـتم اطالعـاتی     افتد که عامل مخرب داخلـی درمـی  حمله داخلی زمانی اتفاق می
شـود کـه   باعث میشدیدا آسیب پذیر است. توجه بیش از اندازه مدیریت به عامل رشد و تولید سازمان 

  توجه او به امنیت کاهش یابد.

هاي کوچکی در سیستم ایجـاد  کند و ابتدا اختاللعامل مخرب براي یک حمله بزرگ بتدریج اقدام می
کنـد و اگـر از جانـب مـدیریت     می کند و نتایج و بازخوردهـاي آن از جانـب مـدیریت را بررسـی مـی     

  .شودمی واکنش جدي دریافت نکرد براي حمله اصلی آماده

  

  متغیرهاي اصلی مساله
technical, formal, informal  



 

هـاي  سخت افزارها و نرم افزارهایی است کـه سـازمان بـراي حفـظ امنیـت سیسـتم       technicalمنظور از 
هـاي  هاي بک آپ گیـري از اطالعـات، دوربـین   ها، روشکند. مانند آنتی ویروساطالعاتی استفاده می

  امنیتی،...

formal متغیر به ساختار سازمان و فرآیندهاي سازمانی برمیگردد که به گونه اي هسـت کـه امنیـت    : این
اي اطالعـاتی در ایـن گـروه قـرار     هـ هاي استفاده کنندگان از سیسـتم ها و آموزشرا برقرار کند. آگاهی

  گیرد.می

informalروي کـار امنیـت   گردد. اینکه چقـدر بـراي نیـ   : این متغیر به فرهنگ و اعتقاد نیروي کار برمی
  گیرد.سازمان مهم است به مسئولیت پذیري او مربوط است و در این حیطه قرار می

  بلند مدت است و عمال اندازه گیري مستقیم نتایج آن کار دشواریست.داراي تاثیر  informalمتغیر 

  

انتهـا آورده   نحوه فرمول بندي متغیرهـا در نمودار نرخ و حالت مساله نشان داده شده است و  1در شکل 
  شده است.

  



 

  
  نمودار نرخ و حالت مساله -شکل ا

افتـد.  دو جریـان اتفـاق مـی   )(Start of problematic behaviorبا شروع رفتار مساله ساز عامل مخـرب  
Insider First action, Insider aggressive acts.  

  قبلی از جانب عامل ناراضی اتفاق می افتد.  طرح و برنامه بدون این دو جریان 
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سـازمان فـراهم    پایین آوردن سیستم اطالعـاتی براي  مشکالتی رامستقیما  Insider First actionجریان 
بـراي تعیـین مقـدار شـدت      شدت  آن دارد.می کند و همانطور که مشاهده می شود این تاثیر بستگی به 

  تاثیر گذار است. Technical Securityمطمانا سطح متغیر 

(اگـر صـد در صـد رعایـت شـود) بطـور        Technical Securityدر این مدل فرض شده است که متغیـر  
 ، ایـن خطرهـا  کنـد کند و یا اینکه خطرهایی که سیستم را تهدید مـی کامل امنیت را در سیستم فراهم می

شـدت  ) و time bomb )Time Bomb Severityشـدت   ،بنـابراین ایـن متغیـر    قابل چشـم پوشـی اسـت.   
Insider First action)First action Severity.را تعیین می کند (  

در شامل اقدامات کالمی یا فیزیکی است که کارمند ناراضـی   Insider aggressive acts)جریان دوم (
کـه ناشـی از    اطالعاتی سیستم نابود شدندهد. این اقدامات و همچنین با سایر کارمندان انجام میارتباط 

  )workplace Discontentشود.(باعث نارضایتی سایر کارمندان می ،جریان اول بود

و بـه کارمنـد مخـرب     )Management Perception Time(مدیر متوجه این نارضایتی محیط می شـود   
 Insider workplace discontentآسـتانه اي برسـد(  حـد   هشدار مـی دهـد. اگـر نارضـایتی محـیط بـه       

thresholdگیرد که این باعث می شود کارمند اقدام نهایی را انجام دهد.) مدیر تصمیم به اخراج او می  

 Insiderکنـد کـه مـدیریت تصـمیم بـه اخـراج او بگیـرد(       از طرف دیگر کارمند مخرب پیش بینی مـی 

forecast of workplace Discontentگیرد و اقدامات الزم او تصمیم به حمله می ،). براساس پیش بینی
را متوقـف مـی    First actionsدهد. در طی زمان آمـاده سـازي او اعمـال    انجام می time bombرا براي 

کند او آماده اقدام نهـایی  کند تا از جلب توجه جلوگیري کند. زمانی که مدیریت اقدام به اخراج او می
  است و بمب او تست شده است.

  می گیرند. 1و0فقط مقدار  Insider decision to attackو  Management decision to fireدو متغیر 

افـزایش   Insider capacity to reduce technical securityمتغیـر   Formal Controlsدر غیاب متغیـر  
سـطح امنیـت سـازمان را مـی سـنجد.       Formal Controls. از طرف دیگر مدیر با توجه به متغیر می یابد

 Management commitmentتوجه مدیر به این متغیر و همچنین تعهد او به برقراري امنیت در سیستم (

to security باعث افزایش (technical security  می)شود Technical Security Increment(.  

  آمده است. متغیرهاتعدادي از  رفتار 2در شکل 
  



 

  
  

  رفتار متغیرها -2شکل 

Selected Variables
1
1
1
1
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0
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0
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Time (Month)

Insider actions to reduce technical security : Current
Insider Aggressive acts : Current
Insider decision to attack : Current
Insider precursor Incidents : Current



 

  
 تربصو   Insider Aggressive  acts  و  Insider precursor Incident  که است مشخص 2 شکلدر 

 می متوقف  جریان  دو این گیرد، می حمله به تصمیم مخرب عامل که  زمانی. است 1و0 بین هاي پالس
   .شود می شروع  Insider actions to reduce technical security  شودو

  
  تصمیم مدیریت براي اخراج عامل ناراضی  -3شکل 

  
را روي نارضایتی  Insider aggressive actsو  Insider precursor Incident متغیرهاي تاثیر  3 شکل 

دهد. مدیریت ایـن نارضـایتی را احسـاس    ) نشان میWorkplace Discontent(و کارمندان  محیط کار 
) مـدیریت  72کنـد. زمـانی کـه از آن بیشـتر شـد( در هفتـه       مـی خود مقایسـه   ي می کند و با حد آستانه
  گیرد.تصمیم به اخراج او می

Selected Variables
1
.4 DU

.75
.3 DU

.5

.2 DU

.25
.1 DU

0
0 DU

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
Time (Week)

Decision to fire : Current
Management workplace discontent treshold : Current DU
Managemnt Perception of workplace discontent : Current DU
Workplace Discontent : Current DU



 

  
  

  روند سطح امنیت سیستم اطالعاتی -4شکل 
اثر این تصمیم   4گیرد. در شکل به حمله می عامل مخرب تصمیم 60در حدود هفته  2با توجه به شکل 

با این وجود مدیریت هنوز تهدیدي را بـراي امنیـت    شود.دیده می Technical securityروي کاهش 
کند. در هـر  نارضایتی محیط کار را به عنوان یک عامل خطر تلقی می ،احساس نمی کند. البته مدیریت

حال با توجه به اینکه نظارتی روي سطح امنیت در سازمان وجود ندارد، عامل مخرب همچنـان موجـب   
  می شود.نابود سیستم  80ستم می شود. و در هفته در سی Technical securityکاهش 

  
  سناریو

  تاثیر مهمی روي افزایش امنیت سیستم دارد.  Formal Controlsمتغیر 

Selected Variables
2

1.5

1

.5

0
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80

Time (Week)

D
S

Downtime : Current
Managemnt perception of technical security : Current
Technical security : Current



 

  
  روي ادراك مدیریت از سطح امنیت formal controlتاثیر متغیر  -5شکل 

  
بـه ازاي مقـادیر مختلـف    را روي سایر متغیرها ببینیم مدل را  Formal Controlsبراي اینکه تاثیر متغیر 

  کنیم.این متغیر اجرا می
مقدار متغیـر   Formal Controls مقدار مشخص است با افزایش 5 همانطور که انتظار داشتیم و در شکل

Management perception of technical security و افـزایش سـطح متغیـر     یابدنیز بهبود میFormal 
  و ابزارهاي امنیتی سازمان افزایش یابد. Technical securityشود که درك مدیریت از باعث می

شـود و بـا   هـایی ظـاهر مـی   عالمـت هاي خرابکارانه خود را شروع کرد هنگامی که عامل مخرب فعالیت
شود. این افـزایش  این عالیم و کاهش امنیت سیستم می مدیریت سریع تر متوجه Formalافزایش متغیر 

  اقداماتی براي افزایش سطح امنیت انجام دهد.شود مدیریت توجه باعث می

Managemnt perception of technical security
.9

.825

.75

.675

.6
0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80

Time (Week)

D
S

Managemnt perception of technical security : High Formal Controls
Managemnt perception of technical security : Normal Formal Controls
Managemnt perception of technical security : Poor Formal Controls
Managemnt perception of technical security : No Formal Controls



 

  
  Technical security reductionبر  formal controlتاثیر متغیر  -7شکل 

  
افزایش می یابد توان عامل مخرب براي خرابکاري کاهش  Formalزمانی که متغیر  7با توجه به شکل 

  یابد.کاهش می  Technical security reductionمتغیر سطح می یابد و 

Technical security reduction
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Technical security reduction : High Formal Controls
Technical security reduction : Normal Formal Controls
Technical security reduction : Poor Formal Controls
Technical security reduction : No Formal Controls



 

  
  امنیت سیستم اطالعاتی بر formalتاثیر متغیر  -8شکل 

  
متغیــر  باعـث افـزایش سـطح    formalمشـخص اسـت افـزایش متغیــر     8شــکل  همـانطور کـه در نمـودار   

Technical که این خود به دلیـل افـزایش درك مـدیریت از وضـعیت امنیتـی سیسـتم        شود.سازمان می
  کند.است که قبل از اینکه اتفاق بدي روي دهد از آن جلوگیري می

  
  2سناریوي

  یابد.امنیت سیستم افزایش می  Pressure to gorwبا کاهش متغیر 

Technical security
.9
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Time (Week)

D
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Technical security : High Formal Controls
Technical security : Normal Formal Controls

Technical security : Poor Formal Controls
Technical security : No Formal Controls



 

  
  

  بر امنیت سیستم اطالعاتی سازمان Pressure to growتاثیر متغیر  -9شکل 
  

زمانی که فشار براي رشد و افزایش تولید زیـاد اسـت توجـه و تعهـد مـدیریت بـراي        9شکل  با توجه به
کـاهش   Technical Controlsمتغیر یابد و این باعث می شود سطح برقراري امنیت سیستم کاهش می

 Workplace( یتی در  محــیط کــاریابـد و همچنــین کــاهش ایــن متغیـر باعــث افــزایش ســطح نارضـا   

Discontent (توان مشاهده کرد.می 10که در نموار شکل شود می  

Technical security
2
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1
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0
0 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

Time (Week)

D
S

Technical security : High Pressure to grow
Technical security : Normal Pressure to grow
Technical security : Poor Pressure to grow
Technical security : No Pressure to grow



 

  
  

  بر نارضایتی محیط کار و کارمندان Pressure to growتاثیر متغیر  -10شکل 
  

  نتیجه گیري

توجـه مـدیریت   امري آشکار است و هاي اطالعاتی ها به سیستممانامروزه وابستگی همه ساز
هـاي اطالعـاتی را   هاي اطالعاتی براي زنده نگه داشتن سازمان حیاتیست. امنیـت سیسـتم  امنیت سیستمبه 

Workplace Discontent
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Time (Week)

D
U

Workplace Discontent : High Pressure to grow
Workplace Discontent : Normal Pressure to grow

Workplace Discontent : Poor Pressure to grow
Workplace Discontent : No Pressure to grow



 

می توان از سه منظر افراد، تکنولوژي و فرآیندهاي سازمانی بررسی کرد. در یک سازمان بیشترین توجه 
جلـوگیري از  مدیریت به تکنولوژي و ابزارهاي فیزیکی براي برقـراري امنیـت اسـت کـه معمـوال بـراي       

هاي اطالعات بر ترین نقش در برقراري امنیت سیستمهاي خارجیست و این در حالی است که مهمحمله
عهده افراد سازمان است. یک کارمند ناراضی داراي انگیزه کافی براي دچار مشکل کردن و حتی نابود 

زي پویـا ایـن مسـاله مـورد     کردن سیستم اطالعاتی سازمان است که در این پژوهش با اسـتفاده از مدلسـا  
  بررسی قرار گرفته است.

یکی دیگر از نکاتی که در این پژوهش به آن اشاره شده است، توجه بیش از اندازه مدیریت براي رشد 
هاي اطالعـاتی   یستمو باال بردن توان تولید سازمان است که این امر نیز باعث کاهش توجه مدیریت به س

هـاي  شـود کـه بـه تبـع آن سـطح امنیـت سیسـتم       رضایتی کارمندان مـی و از طرف دیگر افزایش سطح نا
  یابد.اطالعاتی کاهش می

  
  

  نحوه فرمول بندي:
  

Aggressive Acts Unit = 1 Action  
 
Commitment to Security = 1 - Pressure to Grow  Decision to fire = IF THEN 
ELSE  
(Management Perception of Workplace  
Discontent>Management Workplace Discontent Threshold, 1,0) Decision to 
Fire Trigger = INTEG (Decision to fire, 0) Desired Technical Security = 0.8 DS 
Desired Workplace Discontent = 0 DU Downtime = INTEG (Impact of 
Incidents - Downtime Recovery, 0) DS Downtime Recovery = Downtime / 
Downtime Recovery Time DS/Week Downtime Recovery Time = 4 Week Effect 
of Aggressive Acts on Workplace Discontent = Insider Aggressive Acts *  
Severity of Aggressive Acts DU 1Effect of Downtime on Workplace Climate = 
Downtime * Fractional Effect of  
Downtime on Workplace Discontent DU 1Effect of Technical Security Level on 
Precursor Incident Severity = 0.05 1/Incident 1Effect of Technical Security 
Level on Time Bomb Severity = 1 1/Incident 1Forecast Time = 1 Week 1Formal 
Controls = 0.1  1Fractional Effect of Downtime on Management Perception of 
Technical Security = 2 
 1Fractional Effect of Downtime on Workplace Discontent = 0.5 DU/DS 
1Fractional Effect of Formal Controls on Mgmt Time to Perceive Technical 
Security  
4 Week 1 



 

Fractional Time Increment = 4 Week 1Impact of Incidents = (Precursor 
Incident Severity * Insider Precursor Incidents +  
Time Bomb * Time Bomb Severity) / Impact Time DS/Week 2Impact Time = 1 
Week 2Incidents Unit = 1 Incident 2Init TSL = 0.8 DS 2Insider Actions Severity 
= Insider Desired Technical Security Reduction * Insider  
Capacity to Reduce Technical Security DS/Action 2 

Insider Actions to Reduce Technical Security = Insider Decision to Attack * 
PULSETRAIN (0, 1, 4, 100) * Aggressive Acts Unit Action 2 
Insider Aggressive Acts = IF THEN ELSE (Start of Problematic Behavior = 1, 
(1 - 
Insider Decision to Attack) * PULSE TRAIN (0, 1, 12, 500), 0) * Aggressive 
Acts UnAction 2 
Insider Capacity to Reduce Technical Security = (1 - Formal Controls)  
2Insider Decision to Attack = IF THEN ELSE (Insider Decision to Attack 
Trigger> = 
1, 1, 0)  2Insider Decision to Attack Trigger = INTEG (Insider Forecast of 
Workplace  
Discontent, 0)  2Insider Desired Technical Security Reduction = 0.1 DS/Action 
3Insider Forecast of Workplace Discontent = IF THEN ELSE (Workplace  
Discontent>Insider Workplace Discontent Threshold, 1, 0) / Forecast Time 
/Week 3Insider Precursor Incidents = IF THEN ELSE (Start of Problematic 
Behavior = 1, ( 
- Insider Decision to Attack) * PULSE TRAIN (0, 1, 6, 500), 0) * Incidents Unit 
Incident  
Insider Workplace Discontent Threshold = 0.3 DU 3Management Perception of 
Technical Security = SMOOTH (Init TSL - Downtime *  
Fractional Effect of Downtime on Management Perception of Technical 
Security, 
Time to Perceive Technical Security) DS 3 
Management Perception of Workplace Discontent = SMOOTH (Workplace 
Discontent, Management Perception Time) DU 3 
Management Perception Time = 24 Week 3Management Workplace Discontent 
Threshold = 0.219DU 3Precursor Incident Severity = (1 - Technical Security 
Level) * Effect of Technical  
Security Level on Precursor Incident Severity DS/Incident 3Preparing Time 
Bomb = IF THEN ELSE (Decision to Fire Trigger>0, 1, 0) 3 
Pressure to Grow = 0.9  4Severity of Aggressive Acts = 0.2 DU/Action 4Start of 
Problematic Behavior = STEP (1, 20)  4Technical Security Increment = 
(Desired Technical Security - Management  
Perception of Technical Security) / Time to Increment Technical Security 
DS/Week 4Technical Security Level = INTEG (Technical Security Increment - 
Technical  
Security Reduction, Init TSL) DS 4Technical Security Reduction = Insider 
Actions to Reduce Technical Security *  



 

Insider Actions Severity / Time to Reduce Technical Security Level DS/Week  

Time to Increment Technical Security = Fractional Time Increment / 
Commitment to 
Security Week   
Time to Increment Workplace Discontent = 2 Week  
Time to Perceive Technical Security = Fractional Effect of Formal Controls on 
Mgmt  
Time to Perceive Technical Security / Formal Controls Week  
Time to Reduce Technical Security Level = 1 Week  
Time to Reduce Workplace Discontent = 24 Week  
Time Bomb = DELAY FIXED (3 * Incidents Unit * Preparing Time Bomb, 6, 0)  
Incident  
Time Bomb Severity = (1 - Technical Security Level) * Effect of Technical 
Security  
Level on Time Bomb Severity DS/Incident  
Workplace Discontent = INTEG (Workplace Discontent Increment - Workplace  
Discontent Reduction, 0) DU  
Workplace Discontent Increment = (Effect of Aggressive Acts on Workplace  
Discontent + Effect of Downtime on Workplace Climate) / Time to Increment 
Workplace Discontent DU/Week  
Workplace Discontent Reduction = (Management Perception of Workplace 
Discontent - Desired Workplace Discontent) / Time to Reduce Workplace 
Discontent 
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اثربخشی پیام ها(نظرات) در شبکه هاي اجتماعی: شناسایی 
عوامل تاثیرگذار در اثربخشی نظرات مطرح شده در شبکه 

  هاي اجتماعی، بر نگرش و تمایل مشتریان به خرید

  2، حسین ربانی*1پري احدي
دانشگاه الزهرا(س)،  - ، میدان شیخ بهایی @yahoo.comp_ahadi، (س)عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا *1

09126079546  
  hossain_110@hotmail.comمدیرعامل شرکت سازه مرکب سیلک،  2

  چکیده 
در دنیاي رقابتی امروز بهره گیري از شبکه هاي اجتماعی هم در حوزه تبلیغات تجاري و  هم در حیطه 

د. نظرات مطرح شده در شبکه هاي اجتماعی می تواند تبلیغات دهان به دهان نقش اساسی ایفا می کن
مصرف کنندگان را به خرید کاالها و خدمات گوناگون ترغیب نماید و یا بالعکس. بدیهی است نظرات 
منتشر شده در شبکه هاي اجتماعی از فیلتر ادراکی کاربران عبور می نماید و اثر بخشی پیام هاي منتشر شده 

تقیم  به تحلیل کاربران از این نظرات خواهد داشت. براین اساس هدف پژوهش در فضاي مجازي ارتباط مس
حاضر شناسایی متغیرهاي تاثیر گذار در اثربخشی نظرات مطرح شده در شبکه هاي اجتماعی، بر تمایل 
مشتریان به خرید می باشد. به همین منظور در مرحله ي اول پژوهش با تکیه بر مبانی تئوریک و نتایج 

ت قبلی، مدل اولیه اي طراحی گردید. سپس در مرحله ي دوم براي بررسی بهتر متغیرهاي شناسایی مطالعا
شده در مطالعات قبلی، و شناسایی متغیرهاي احتمالی جدید، مطالعه گروه کانون برگزار گردید و با یک 

کانون منجر به  رویکرد کیفی، داده هاي این جلسات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته هاي گروه
مورد استفاده قرار  شد؛ لیکن در اولویت بندي متغیر ها و ارائه مدل مفهومیشناسایی متغیرهاي جدیدي ن

گرفت. یافته ها نشان داد اعتماد کاربران به منبع انتقال پیام (نظر) و نیز اعتماد به زیرساخت هاي قانونی و 
ر اثربخشی ماید مهمترین عوامل داده هاي احتمالی حمایت ناجرایی که بتواند از کاربران در مقابل سوء استف

  پیام ها(نظرات) در شبکه هاي اجتماعی خواهد بود.
  

  : اثربخشی پیام، شبکه هاي اجتماعی، نگرش و تمایل مشتریان، گروه کانونواژگان کلیدي



 

   مقدمه  - 1
گوگل  ،4رامتلگ،3اینستاگرام ،2توئیتر ،1هاي اجتماعی مختلفی همچون فیسبوكمروزه شبکها

 یک دقیقه از هر چهار دقیقه وقت سر دنیا جذب نموده اند،کاربران بسیاري را در سرا و ... 5پالس
ها تبادل داده وسیعحجم بدیهی است  شود. اجتماعی صرف می  گذرانی در اینترنت، در یک شبکه

با توجه به و  است هبازار رقابتی را به شدت تحت تاثیر قرار دادهاي اجتماعی در شبکه ها پیامو 
هاي متنوعی از محصوالت و خدمات که پیش روي مشتریان قرار رقابت فشرده در بازار و گزینه

هاي گوناگون دریافت شده از شبکهو چگونگی واکنش آنان به پیام دارد، تحلیل رفتار مشتریان،
و همکاران،  ولی محمدي(ها تلقی می گرددبراي بقاي بنگاهعامل بسیار مهمی  هاي اجتماعی

و الگوهاي  انها اطالعاتی است که در ارتباط با مشتریترین دارایی شرکتارزش زیرا با .)1391
مدیریت ارتباط با مشتري کارآمد تنها در ت در حقیق ).1386(بصیري، در دست دارند آنان خرید

 مشتري ا و تمایالتهشود که سازمان درك درستی از ترجیحات، نیازمنديصورتی حاصل می
هاي مطرح شده در شبکهتاثیرگذاري پیاماز آنجایی که  .)1393(ویسی و غروي، داشته باشد خود

موضوع از این ، توجه به پذیر استهاي اجتماعی بر رفتار خرید مصرف کنندگان امري اجتناب نا
این نوع ارتباطات یکی از مهمترین منابع نشان داده است  هاپژوهش. اهمیت باالیی برخوردار است

 ,Litvin et al(ي تصمیم گیري توسط مصرف کنندگان محسوب می گردداطالعاتی شخصی برا

 Sweeney et(ستادراکی آن باال نی که تصمیم خرید پیچیده و ریسک بخصوص زما )،2008

al, 2008 (.  درصد از خریداران اینترنتی  برپایه   80آمار نشان داده است تصمیمات خرید بیش از
 Cheung(ارزیابی هاي اینترنتی و بازنگري نظرات مطرح شده در شبکه هاي اجتماعی بوده است

& Thadani, 2010(.  یک بازیگر  تنهاها سازمان که نشان داده است هاپژوهشاز سوي دیگر
عالوه بر ایجاد  منتشر شده پیام هايمدیریت توانند از طریق میمنفعل در این صحنه رقابتی نیستند و 

 نسبت به برند در ذهن مشتریان نیزآگاهی در مشتریان، در ایجاد دلبستگی و احساس مطلوب 
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یام هاي دریافتی بر این اساس تالش براي مدیریت بهتر پ  .)1393اثرگذار باشد(احدي و همکاران،
هاي بازاریابی کمک شایان ها در بهبود استراتژيتواند به سازمانهاي اجتماعی میمشتریان از شبکه

شکل دهی نگرش  ها برم این شرایط و با وجود اهمیت و نفوذ این نوع پیامعالرغ توجهی نماید.
هاي ترفیعی عالیتها توسط فمصرف کنندگان در مورد تصمیم خرید، درصد کمی از این پیام

گردد. در حالیکه پژوهشگران معتقدند تاثیرگذاري این پیام ها بر شرکت ها ترغیب و تحریک می
همچنین  ).1390رفتار خرید مشتریان از منابع تحت کنترل آنان بیشتر است(شائمی و براري، 

نشان می   در حوزه مدیریت ارتباط با مشتري داده کاوي هايبررسی مقاالت مربوط به تکنیک
تحلیل  ت کمتري بهمقاالبا وجود گستردگی پژوهش هاي انجام شده در این حوزه،  دهد، 

و عوامل موثر بر نگرش آنان نسبت به نظرات و پیام هاي دریافتی از شبکه هاي  مشتریان هدف
این در حالی  .)Radhakrishnan et al., 2013; Ngai et al., 2009 (پرداخته اند اجتماعی

ه جنبه هاي ادراکی و نگرشی مشتریان، اثربخشی جنبه هاي مختلف آمیخته بازاریابی را به است ک
هاي فرهنگی  تفاوتاز سوي دیگر   .)1392دهد(رنجبریان و همکاران، شدت تحت تاثیر قرار می

بنابراین بهتر آن است که . گرددهاي رفتاري و نگرشی در مصرف کنندگان می منجر به تفاوت
هاي فرهنگی  تفاوتهاي اجتماعی، اثربخشی پیام ها در شبکه یی متغیرهاي موثر بربراي شناسا

ها را تحت تاثیر قرار دهد، درنظر تواند متغیرها و درجه تاثیر گذاري آنجوامع مختلف، که می
   .)1393(احدي و همکاران، گرفته شود

ر شهاي منتاثربخشی پیام برجنبه نوآوري این پژوهش نیز شناسایی و تحلیل متغیرهاي تاثیرگذار 
ي پژوهش هاو پر کردن شکاف موجود در هاي اجتماعی از دید مشتریان ایرانی شده در شبکه
بخشی نظرات و بر اثر متغیرهاي موثر ،به همین منظور ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش قبلی می باشد.

رویکرد کیفی  بهره گیري ازشناسایی شده و سپس با هاي اجتماعی پیام هاي منتشر شده در شبکه
به اولویت بندي هاي جمع آوري شده در این جلسات مطالعات گروه کانون و تجزیه و تحلیل داده

  این متغیرها و ارائه الگوي مناسب در این زمینه اقدام گردید. 



 

  پیشینه پژوهش  - 2
هاي مورد نامدر  هایی کهپیامرا بر اساس خود تصمیمات خرید  تمایل دارندمشتریان بسیاري از 

هاي از شبکه نیز بازاریابان و بسیاري از انجام دهند کنند،مطالعه می تجاري در شبکه هاي اجتماعی
ترین راه براي  سریع زیرا برند هاي گوناگون بازاریابی و فروش خود بهره میاجتماعی براي فعالیت
می  اجتماعی هايشبکهیابی یک راهبرد مؤثر در بازار  تدوین و توسعه را دسترسی به مشتریان،

سال  26تا  18از افراد بیش از نیمی همچنین  .)Mayayise & Osunmakinde, 2014(دانند
مطرح شده در در شبکه هاي اجتماعی هنگام تصمیم گیري براي یک محصول از پیشنهادات فعال 

زیادي  پیرامون  پژوهش ها  هاي اخیربه همین دلیل در سال کنند.شبکه هاي اجتماعی استفاده می
 Ozyirmidokuz( شبکه هاي اجتماعی و نقش آن در فعالیت هاي بازاریابی صورت گرفته است

et al. , 2015( .تحت تاثیر  اجتماعی هايبدیهی است رفتار مصرف کنندگان و کاربران شبکه
ادي شده به وجود آمده ناشی از ظهور این شبکه ها، دچار تحوالت زیها، امکانات و مسائل ویژگی

هاي اجتماعی و بنابراین در یک استراتژي بازاریابی آنالین، به منظور استفاده بهینه از رسانه است.
تمایالت مشتریان، بر  هاي پیش آمده در نگرش وبه تفاوتانتقال مناسب پیام به مخاطبان، توجه 

به عنوان مثال  .)kilgour et al., 2015(مقبولیت پیام از سوي مخاطبان، اثر قابل مالحظه اي دارد
پیام براي دریافت کننده پیام شناخته شده انتقال دهندگان در تبلیغات دهان به دهان سنتی، اغلب 

، در پیام، مشخص و معلوم بودبراي دریافت کننده  ،اعتبار پیام دهنده و پیامبودند، به همین دلیل 
 ،گذاشتمی نتخابهاي مصرف کنندگانااثر قابل توجهی بر تمایالت و  انتقال دهنده پیام، نتیجه
براي مصرف کنندگان  ،هاي اجتماعیشبکه در اغلب موارد هویت انتشار دهنده پیام یا نظر درولی 

تواند اطالعات متنوعی در مورد . هر مصرف کننده می)Zhang et al., 2010(مشخص نیست 
به دست آورد. به همین دلیل هاي جغرافیایی گوناگون هاي مختلف با پراکندگیمحصول، از گروه

امروزه  هایی داشته باشد.ممکن است دریافت کننده پیام، نسبت به اعتبار پیام دریافت شده، نگرانی
 Li et(به خود اختصاص می دهد پیام، منبعتعیین اعتبار  هاي مشتریان رازیادي از بررسیبخش 

al., 2015( . منتشر کننده منبع  باشد: تخصصاصلی میاعتبار منبع پیام داراي دو بعد از سوي دیگر
که هر دو این  )Cheung et al., 2009( به منبع پیام و قابلیت اعتماد )Hu et al., 2008( پیام

مصرف  از سوي هاي اجتماعی براي اتخاذ تصمیم،، در زمان دریافت اطالعات از شبکهعوامل



 

زمانیکه مصرف کنندگان پیامی را  دهدپژوهش ها نشان می .گیردکنندگان مورد بررسی قرار می
درصورت تناسب بین نظرات مطرح شده و تخصص کنند، در یک شبکه اجتماعی دریافت می

. همچنین )Hu et al. , 2008(انتشار دهنده پیام، به نظر مطرح شده اعتماد بیشتري می نمایند
د و در صورت تایید آزمایی پیام منتشر شده می پردازن یمصرف کنندگان در موارد مهم به راست

مطالب مطرح شده در پیام و یا حداقل بخشی از مطالب مطرح شده در آن، به محتواي پیام اعتماد 
 .)Habibi et al., 2015(هاي خود آن را مورد توجه قرار می دهندمی نمایند و در تصمیم گیري

هویت سایر کاربران  هاي اجتماعی همواره عدم اطمینان بهیکی از نگرانی هاي کاربران در شبکه
باشد. بدیهی است این عدم اعتماد و اطمینان به هویت افراد در شبکه هاي در این شبکه ها می

یابد و اعتماد کاربران به نظرات منتشر شده در این اجتماعی به پیام هاي منتشر شده نیز انتقال می
زیر ساخت  ا نشان داده است،البته پژوهش ه .)Chen, 2016( دهدشبکه ها را تحت تاثیر قرار می

سوء استفاده هاي ناشی از هویت هاي جعلی در هاي قانونی و اجرایی مناسب براي جلوگیري از 
 Ullah Khan & , 2016(فضاي مجازي، می تواند این موضوع را تا حد زیادي تعدیل نماید

Das( ضرورياین موضوع ، و به نظر می رسد براي تاثیرگذاري بیشتر بر نگرش مشتریان، توجه به 
شکستن مرزهاي جغرافیایی هاي اجتماعی، از ویژگی هاي منحصر به فرد شبکهدیگر یکی  باشد.
افراد از سراسر نقاط جهان  نیز به همراه داشته است.منافع فراوان، مسائلی با وجود . این ویژگی است

با یکدیگر ارتباط وانند تو حتی اقلیمی متفاوت می قتصادي، اجتماعی، سیاسی، فرهنگیبا شرایط ا
افراد معموالً  از طرفی. )Lei  &  Huang, 2014(مایند و به تبادل اطالعات بپردازندبرقرار ن

و به نظر وطنان خود(اعم از کشو، شهر، روستا و...) دارند. قرابت و نزدیکی بیشتري به همساس اح
 ,.Forman et al( می رسد  تعلق به  جغرافیاي مشترك در اثربخشی پیام ها تاثیرگذار باشد

در گروه هاي مشابه می گردد،  اعی که منجر به دسته بندي افراداجتم تشابهات همچنین. )2008
عموماً باعث تاثیرپذیري اعضاي  ،اجتماعی  جایگاهاهت جنسیت، سن، تحصیالت و شبهمچون 

افراد متعلق به یک گروه  ،گردد، نتایج پژوهش هاي گذشته نیز نشان می دهدگروه از یکدیگر می
 دارند هابیشتري از نظرات اعضاي همان گروه نسبت به اعضاي سایر گروه پذیرياجتماعی تاثیر

)Steffes & Burgee, 2009 .( نشان داده است  افراد بسته به ماهیت  هاپژوهشاز سوي دیگر
جنسیتی و ، تحصیلی متفاوت (همساالن،  هايکاال یا خدمتی که قصد خرید آن را دارند از گروه

جذابیت  .) Zhu & Zhang, 2010(کنندبراي کسب اطالعات و دریافت نظرات استفاده می )...



 

این موضوع به البته  ،مورد توجه قرار گرفته است هاپژوهشدر  پیام موضوع دیگري است که
 یپیام قالب یا نوع با چه  . اینکه مخاطببستگی داردنیز  پیام  هویت و شخصیت دریافت کننده

ممکن است در افراد مختلف بسیار متفاوت  نمایدارتباط بیشتر و بهتري برقرار می
ماندگاري حتی تصویر متحرك متصل به یک پیام  . گاهی)Gerrikagoitiaa et al., 2014باشد(
ولی در هر ). Dellarocas et al., 2007( است را به شدت افزایش داده در ذهن مخاطبانپیام 

 ,.Lipizzi et al(یام در ذهن مخاطب تاثیرگذار باشدصورت این جذابیت می تواند بر اثربخشی پ

نیز هستند.  (مثبت، منفی، خنثی) ارزشی بار يدارا ،ها عالوه بر جذابیتپیام . بدیهی است)2016
پژوهش هاي گذشته نشان داده است نوع ارزش گذاري نظرات مطرح شده در فضاهاي مجازي در 

پیام هاي منفی و نظرات به عنوان مثال  )Kozinets et al., 2010(نفوذ پیام تاثیرگذار است 
مطالب روایتی خنثی  حتی تبلیغات یا مخرب در مورد یک محصول یا برند بر ذهن مخاطبان بیش از

) براین اساس نادیده گرفتن این & Mangold, 2011 Bambauer-Sachse( اثرگذار است
بازدید  د همچنین تعدا مطلب می تواند اثرات جبران ناپذیري بر نگرش مشتریان هدف داشته باشد.

به خود  ز هر چیز دیگري،پیش ا معموال نظر مخاطبان را هاي که از یک پیام صورت گرفته است،
 نگرش و رفتاراثر بخشی پیام منتشر شده بر و به نظر می رسد این موضوع در  جلب می نماید

درك  و می بایست مورد توجه قرار گیرد. زیرا )Duffy, 2015(ر گذار استیمشتریان هدف تاث
که شاخه اي ازي بویژه در محیط هاي مج، در تصمیم گیري هاي افراد نفوذ و ارتباطات بین فردي

و نیازمند تحلیل هاي عمیق  که موضوع پیچیده است ،از روانشناسی اجتماعی محسوب می گردد
 ).Doh & Hwang, 2009رفتاري است( نگرشی وکیفی 

  روش شناسی پژوهش  - 3

استفاده  براي جمع آوري و تحلیل داده هاي مورد نیاز در پژوهش حاضر از یک رویکرد کیفی
سپس  شناسایی وپژوهش،  هاولی متغیرهايپس از بررسی مطالعات متعدد،  در این پژوهش گردید.
گروه کانون طراحی و در چهار روز متفاوت طی یک هفته، با استفاده از یک مصاحبه گر  مطالعه

. پس از بررسی می نمود، در یک محیط مناسب اجرا گردید حرفه اي که نقش تعدیل کننده را ایفا
ت مورد تجزیه و تحلیل قرار با یک رویکرد کیفی، داده هاي این جلسا نتایج جلسات گروه کانون،



 

. یافته هاي گروه کانون منجر به شناسایی متغیرهاي جدیدي نشد؛ لیکن با استفاده از آنها، گرفت
عوامل موثر در اثر بخشی پیام هاي مطرح شده در شبکه هاي اجتماعی، از منظر کاربران و مصرف 

  و مدل مفهومی پژوهش ارائه گردید.ان اولویت بندي کنندگ

 در پژوهش حاضر، عالوه بر فیلمبرداري از جلسات گروه کانون (که با اطالع و رضایت قبلی
در اختیار شرکت  1چاپ شده روي کاغذهاي رنگی شرکت کنندگان انجام شد) سه برگه

آوري داده هاي  نیز امکان جمع پژوهشگرشایان ذکر است این ابزار به کنندگان جلسه قرارگرفت. 
درحالیکه برخی از شرکت کنندگان خیلی صحبت می کنند، ممکن است زیرا بیشتري را می دهد؛ 

در اولین برگه، اطالعات . )Brown, 2015(نمایندبرخی دیگر از پیوستن به بحث خودداري 
و نظرات متفاوت از شبکه هاي  دریافت پیام ها پاسخگویان و تجربهمربوط به مشخصات فردي 

د عالوه بر این در این برگه، قوانین پایه اي که پاسخگویان بای .توسط آنها خواسته شد اجتماعی
گوناگون جمع آوري  متغیر هايدر مورد ، . در دومین برگهطی جلسه رعایت کنند ذکر گردید

شده از مطالعه پژوهش هاي گذشته، در زمینه اثربخشی پیام هاي مطرح شده در شبکه هاي 
. همچنین از پرسیده شد ها،نسبت به آن آنانو واکنش ر نگرش و تمایالت مشتریان، اجتماعی ب

فکر کنند و نکاتی  هر متغیرراجع به جنبه هاي مثبت و منفی  ت کنندگان در جلسه خواسته شدشرک
سایر نکاتی که  به نظر  درباره ،سوم، نظرات شرکت کنندگان جلسه . در برگهنمایندرا یادداشت 

ولی در بین عوامل ذکر شده در برگه  خواهد بود،اثربخشی پیام هاي دریافتی اثرگذار آنان، در 
   .گردید سوالدوم قرار نداشت، 

نفره برنامه ریزي شد؛ در حالیکه برگزاري  9گروه کانون  4، براي برگزاري در این پژوهش
کفایت جلسات  هگرفت. لیکن نتایج، تایید کنند جلسات بیشتر در صورت نیاز نیز مد نظر قرار

برگزار شده بودند. بنابراین از برگزاري جلسات بیشتر خودداري شد. شایان ذکر است پژوهشگران 
شرکت کنندگان  و نیز تعداد بهینه دوه هاي کانونی که باید برگزار شودر مورد تعداد جلسات گر

تعداد گروه  یندر یک جلسه گروه کانون موفق، نظرات متفاوتی دارند. لیکن اصل اساسی در تعی

                                                   
1 Individual workshets  



 

 6تعداد جلسه گروه کانون نیز  در مورد تعداد بهینه شرکت کنندگان در هرها، مفهوم اشباع است و 
  .)Coule, 2013(شرکت کننده توصیه شده است 12تا 

 و به منظورنمونه گیري اعضاي جلسات گروه کانون به صورت اتفاقی بود. در این پژوهش 
 2ضاي شرکت کننده در یک جلسه، جلسات گروه کانون به جلوگیري از ناهمگونی زیاد در اع

 2سال و  20-35سنّی ونی با شرکت کنندگانی در محدودهجلسه گروه کان 2دسته تقسیم شدند. 
 1در جدول  سال برگزار شد. 36-50جلسه گروه کانونی با شرکت کنندگانی در محدوده ي سنّی 

 روه نشان داده شده است.شرکت کنندگان در هر گجمعیت شناختی  ویژگی هاي 

  خالصه ویژگی هاي جمعیت شناختی مربوط به جلسات گروه کانون -1 جدول

شماره گروه 
  کانون

تعداد شرکت 
  جنسیت  کنندگان

  تحصیالت
محدوده 

  سنی
زیر دیپلم 

  و دیپلم
داراي 

تحصیالت 
  دانشگاهی

  36-49  6  4  5  زن  10  1

  5  مرد

  20-34  7  1  4  زن  8  2

  4  مرد

  39-50  7  2  5  زن  9  3

  4  مرد

  21-32  6  3  4  زن  9  4

  5  مرد

  20-50  26  10  18  زن  36  تعداد کل

  18  مرد



 

روز متفاوت برگزار شدند و یک هفته قبل از برگزاري این جلسات،  4جلسات گروه کانون در 
اهداف برگزاري آن،  گروه کانونی،یحاتی درباره ماهیت جلسه دعوتنامه هایی که در آنها توض

ن جبران شرکت در این جلسه ذکر شده بود، بی جلسات و نحوهتاریخ، ساعت و مکان برگزاري 
 ل، مشخص شده بود و موافقت اولیهمورد بررسی با طرح چند سواکسانی که تعلق آنها به جامعه 

ها شماره  توزیع شد. در دعوتنامه  ه بودندنمود اي را اعالمخود براي حضور در چنین جلسه 
پیامکی گنجانده شده بود تا دریافت کنندگان دعوتنامه تمایل قطعی خود براي حضور در جلسه 
ذکر شده را با ارسال یک پیامک قطعی کنند و هماهنگ کنندگان جلسه بتوانند روز قبل از 

در نفر   36روي هم رفته  برگزاري جلسه مجدداً با آنها تماس گرفته و حضور آنها را قطعی نمایند.
 حبه هاي گروه کانون شرکت کردند. مصا

  : تجزیه و تحلیل داده ها و یافته هاي پژوهش  - 4

و گفتگوهاي هر یک از  هاي جلسات گروه کانون بازبینی شدهفیلم براي تجزیه و تحلیل جلسات، 
. سپس مقوله ها و محورهاي اصلی، بر اساس گردیدجلسات به صورت مجزا روي کاغذ پیاده 

دي طرح شده در برگه هاي یاداشت فردي، مشخص شدند. داده هاي پیاده شده از سواالت کلی
و به  کدگذاري و دسته بندي شده ،، با توجه به مقوله هابرگه هاي یادداشت فردي و فیلم جلسات

با توجه به محورهاي کلّی طرح شده در  نیزدر نهایت  ه هاي مشخص شده اختصاص داده شد.مقول
  یافته هاي حاصل از این جلسات را می توان در قالب زیر ارائه نمود: جلسات گروه کانون،

 است اي اعتبار منبع پیام داراي اهمیت ویژهشرکت کنندگان معتقد بودند که همه : اعتبار منبع پیام
و هنگامی که یکی از پاسخگویان در این مورد صحبت می کرد بقیه با حرکات سر آن را تایید می 

که پیام را  یا صفحه اي ن شخص منتشر کننده پیام، تخصصی بودن کانالمتخصص بود کردند.
منتشر کرده است، عضو بودن افراد متخصص در یک کانال یا صفحه مجازي که نظر یا پیامی را به 

منبع انتشار پیام اعتبار اشتراك گذاشته است، از عواملی بود که شرکت کنندگان در جلسه به عنوان 
امکان راستی آزمایی پیام یا نظر منتشر شده در سایر کانالها و صفحات چنین هم. بازگو می کردند

، یا سایر فضاهاي مجازي نیز باعث آرامش خاطر و افزایش حس اعتماد و اجتماعیشبکه هاي 



 

اگر « به عنوان مثال یکی از شرکت کنندگان می گفت: اعتبار در مصرف کنندگان، معرفی شد.
کنم  که به نظرم جالب بیاید، حتما قبل از انتشار آن و انتقال آن به سایر  پیامی را در تلگرام دریافت

آن را بررسی می کنم، زیرا دوست ندارم اعتبار صحت ایی که در آنها عضو هستم، ه گروه
کنی ایک شایعه پر اینطوري انگار آدم در. شخصی خودم را با انتشار یک خبر اشتباه زیر سوال ببرم

 »قبالً چنین تجربه اي داشته ام و دیگر نمی خواهم آن را تکرار کنم... چون، شدهبی اساس شریک 
د، راحت تر انجام بده اا رهآدم کار دنوا باعث میشهبعضی پیام« دیگري می گفت: ده شرکت کنن

مثال زمانی که می خواهم خرید کنم، حتما در فضاهاي مجازي، اعم از فیس بوك، تلگرام، 
ات مختلف در مورد محصول یا برند مورد نظرم می گردم. اما تمام دقتم را وبالگ ها و ...دنبال نظر

  ». در این زمینه استفاده کنم افراد متخصصیا  رسمی گیرم که از کانالها و صفحه هاي بکار می
سب زیر ساخت قانونی و اجرایی مناو وجود  آشکار بودن هویت نظردهنده یا منتشر کننده پیام

. شرکت اغلب شرکت کنندگان توافق داشتند در این مورد نیز :هاي جعلیبراي برخورد با هویت 
جعلی حضور  کنندگان معتقد بودند از آنجایی که در فضاي مجازي هرکسی می تواند با هویت

و هر کسی می تواند با یک  .حتی نمی توان در مورد جنسیت یک کاربر مطمئن بودداشته باشد، 
 نظرات کذب بپردازد و راهی براي تشخیص آن هم وجود ندارد.هویت جعلی، به انتشار خبرها یا 

را کاهش می دهد. مگر  نظرات مطرح شده در شبکه هاي اجتماعیاین موضوع اعتماد به  بنابراین
مصرف کننده، خارج از محیط مجازي، از صاحب صفحه یا کانال یا کاربر انتشار دهنده پیام اینکه 

زیرساخت هاي  ند هویت واقعی او را شناسایی کند و یاتواشناخت داشته باشد و براین اساس ب
یکی از  در فضاي مجازي وجود داشته باشد. قانونی براي جلوگیري از کالهبرداري هاي هویتی

اسم هر شخصیت معروفی را که در هر شبکه اجتماعی « می گفت: در این مورد شرکت کنندگان
را  جعلی واقعی وبه نام او پیدا می کنی، و اصال نمی توانی  سرچ کنی، چندین صفحه و کانال و ...

من وقتی پیامی را در مورد « یکی دیگر از شرکت کنندگان می گفت: »...از هم تشخیص دهی
کیفیت یا مرغوبیت یک برند خاص می بینم . اولین فکري که به ذهنم خطور می کند این است که 

را یک مصرف کننده  شزها را نوشته است و خودشاید یکی از کارکنان همان شرکت، این چی
که هر چند وقت یکبار به نام یک شخصیت معروف خبرها و نظرات مختلفی . »معرفی کرده است

از سوي کانال هاي رسمی یا طرق دیگر  اجتماعی  منتشر می شود و پس از مدتیدر شبکه هاي 



 

اشاره گردید و اهمیت آشکار بودن  تکذیب می گردد، نیز از مواردي بود که در این زمینه به آن
  .بیشتر مورد تایید قرار داددر اثر بخشی پیام در ذهن مخاطبان هویت انتشار دهنده پیام را 

به دلیل درك بهتر  گرچه : بر اساس نتایج گروه هاي کانون،تعلق به منطقه جغرافیایی مشترك
تواند در کاربردي شدن نظرات  نزدیکی جغرافیایی می شرایط اقلیمی، فرهنگی، اجتماعی و ...

 اولویتي ارارددریافت شده، براي دریافت اطالعات دقیق یا اعتماد به پیام هاي  تاثیرگذار باشد اما
من هنگام بررسی پیام ها بیشتر به «می گفت:  در این زمینهیکی از پاسخگویان  .پایین تري است

اولین بار نوشته است توجه می کنم تا منطقه  اعتبار گوینده پیام، منظورم کسی است که پیام را براي
، من شخصاً به نظر یک انجمن پزشکی آمریکایی در جغرافیایی که پیام از آنجا منتشر شده است

اما گاهی نزدیکی مکانی باعث یشتر اعتماد می کنم تا یک هم شهري کم اطالع. مورد یک دارو ب
اند تاثیرگذار باشد. به همین دلیل نمی نزدیکی فرهنگی می شود که در تصمیم گیري ها می تو

  .» ...توانم بگویم نزدیکی جغرافیایی کامالً بی اهمیت است
: شرکت کنندگان مایل به  اجتماعی) جایگاهاجتماعی (جنسیت، سن، تحصیالت، تشابهات 

عنی مبه البته این . نداز گروه هایی بودند که به لحاظ اجتماعی به آنها نزدیک بود اطالعات دریافت
عدم تمایل به دریافت نظرات و پیام ها از سایر گرو ها یا کانالهاي تخصصی و ... نبود. زیرا در عین 
حال که معتقد بودند به دلیل برخی وابستگی ها ممکن است توصیه هاي مناسبی از گروه هاي 

زمینه ها اجتماعی متناسب با خودشان دریافت کنند، به این موضوع هم اذعان داشتند که در برخی 
 «یکی از شرکت کنندگان می گفت:. نظرات تخصصی و کارشناسی توجه نمودفقط می بایست به 

زمانی که نظري از گروه همساالن خود دریافت می کنم، هیجانم براي توجه به آن بیشتر از زمانی 
غلب شرکت کنندگان معتقد بودند کسانیکه ا »...افراد مسن تر نظري را بشنوماز است که 

اجتماعی مشابهی دارند، زبان یکدیگر را بهتر متوجه می شوند، زیرا شرایط  و جایگاه یالتصتح
و در عین حال ادبیات تخصصی مشترکی براي بیان منظورشان  اجتماعی مشابهی داشته -فرهنگی

ر یکی از شرکت کنندگان د آنان رغبت بیشتري دارند. دریافت نظراتبه  دارند و به همین دلیل 
بحث جنسیت در اثربخشی پیام کامالً به موضوع مورد « فت:سیت و اثربخشی پیام می گمورد جن

بررسی بستگی دارد. اگر قرار باشد در مورد لوازم آرایش و خرید یا انتخاب برند در این زمینه 
اما اگر قرار باشد ماشین  ..بیشتر توجه می کنم. تحقیق کنم، به نظراتی که خانم ها مطرح کرده اند

  .»..چیزي از این دست بخرم، نظرات مطرح شده از سوي آقایان را مورد نظر قرا می دهم.یا 



 

 اغلب شرکت کنندگان در جلسه اذعان داشتند که اگر با هدف جستجوي اطالعات :جذابیت پیام
، پیام ها و نظرات مطرح شده در شبکه هاي اجتماعی را مطالعه کنند، محتواي نظر و قابلیت خاص

بیشتر از جذابیت پیام برایشان اهمیت دارد. اما اگر در حال گردش در  ،نظر مطرح شدهاعتماد به 
باشند، پیام هایی که جذابیت هاي بصري(مثالً تصاویر زیبا و متناسب) یا  شبکه هاي اجتماعی

دارند را بیشتر به خاطر می سپارند و حتی احتمال اینکه آن  یا ...)، خاص نوشتاري(مثالً گفتار طنز
دوست دارم : «از شرکت کنندگان می گفتیکی  حتی اي دیگران نیز بفرستند بیشتر است.بر را

ببینم. این موضوع من  در یک ویدئو بخرمبه صورت آنالین  چیزي که میخواهم  نحوه کارکردن
در مجموع شرکت کنندگان اثر جذابیت پیام را در به  »را به خرید خیلی بیشتر ترغیب میکند...

 پیام حائز اهمیت ارزیابی کردند.خاطرسپاري 

: از دیدگاه پاسخگویان، عوامل اصلی که مصرف ارزش گذاري پیام (مثبت، منفی، خنثی)
اطالعات منفی می باشد. آنان اذعان داشتند  دریافت نظرات بیشتر ترغیب می نماید، بهکنندگان را 

تماعی حساسیت دارند. نسبت به نظرات منفی بیش از نظرات مثبت مطرح شده در شبکه هاي اج
من اگر خبر مثبتی در مورد یک برند در شبکه هاي اجتماعی  « یکی از شرکت کنندگان می گفت:

د. چون این احتمال شاه ببخوانم، خیلی آن را جدي نمی گیرم. مگر اینکه ویژگی هاي خاصی داشت
 تازه جدید که را می دهم از طرف خود شرکت این مطالب منتشر شده باشد. یا یک مصرف کننده

ه باشد. اما اگر را خریده و احساس خوشحالی می کند از سر شوق این پست ها را گذاشت جنسی
بخورد. یا اگر  شاید در آینده بیشتر به دردم  ، بیشتر آن را در نظر می گیرم.مطلب منفی ببینم

 فت:یکی دیگر از شرکت کنندگان می گ ».بخواهم چیزي بخرم به این موضوع هم دقت کنم
اطالعات روایتی و خنثی در مورد یک موضوع، تصمیم گیري را براي من مشکل تر می کند. «

اگرچه ممکن است اطالعات دقیق و تخصصی را مطرح کرده باشد. اما بیشتر وقت ها من چیزي 
سردرنمی آورم و در نهایت نمی فهمم که محصول را بخرم یا نه. انگار تصمیم گیري مرا سخت 

که پیام را گذاشته  کسی من دلم می خواهد پس از بیان مطالب تخصصی، نظر شخصیتر می کند. 
  »بدانم. او از خریدش راضی بوده یا نه؟ ...

اکثر شرکت کنندگان در جلسات گروه کانون اذعان داشتند که به این موضوع : هاتعداد بازدید 
گر طوالنی و روایتی باشد به توجه می کنند. و اگر پیامی بازدید هاي زیادي داشته باشد. حتی ا

ن در مورد بازدید کنندگان و اعضاي صفحات ینضوع همچخواندن آن عالقمند می شوند. این مو



 

فراد تمایل بیشتري او کانالهاي موجود در شبکه هاي اجتماعی نیز مطرح می باشد. به عبارت دیگر 
وع را عاملی براي اعتماد براي عضویت در صفحات یا کانالهاي پربازدید دارند و حتی این موض

 یکی از شرکت کنندگان می گفت: .بیشتر به نظرات و پیام هاي مطرح شده در آنها می دانستند
جه زمانیکه وارد صفحه یا کانال جدیدي در یک شبکه اجتماعی می شوم به اولین چیزي که تو«

بقیه مطالب را نگاه هم  آنهاست. اگر تعداد آنها کم باشد اصالً 1فالوورهايمی کنم تعداد اعضا یا 
 »نمی کنم و خارج می شوم ...

 قالب مدل مفهومی پژوهش در مصاحبه هاي گروه کانون نتایج حاصل از پس از ارزیابی و تحلیل 
  .ارائه گردید 1شکل 

 

 

 

 

 

  

  

نگرش و بر  بکه هاي اجتماعیمطرح شده در ش پیام هاي(نظرات)مدل مفهومی اثربخشی  - 1 شکل
  به خرید تمایل مشتریان

 نتیجه گیري و پیشنهادات  - 5
تحلیل یافته هاي مصاحبه هاي گروه  وهاي گذشته پژوهش  بررسی نتایجبرپایه در پژوهش حاضر 

 بکه هاي اجتماعی آنالین ارائه گردید. در این مدلمدل مفهومی اثربخشی پیام ها در شکانون، 

                                                   
1 Followers  

 اثربخشی پیام

 اعتبار منبع پیام
 زیرساخت هاي قانونی

 جغرافیاي مشترك 

 جذابیت پیام

  ارزش گذاري پیامنوع 

 تعداد بازدیدها

 تشابهات اجتماعی

 آشکاري هویت پیام دهنده



 

 آشکاري هویت پیام دهنده، زیرساخت هاي قانونی، اعتبار منبع پیام، عواملی چون مفهومی
به ترتیب به عنوان  ،(منفی، مثبت، خنثی)و تعداد بازدیدهاجذابیت پیام، نوع ارزش گذاري پیام

گرش و تمایل مشتریان مطرح مهمترین عوامل موثر بر اثربخشی پیام هاي شبکه هاي اجتماعی بر ن
جغرافیاي مشترك و تشابهات اجتماعی(سن،  متغیردو مدل مفهومی  در این همچنین .ندگردید

غیرمستقیم بر با تاثیرگذاري  به عنوان عواملی با اولویت پایین تر وجنسیت، تحصیالت و ...) نیز 
عوامل شناسایی شده در جلسات گروه کانون به  شایان ذکر است .ندمعرفی گردیداثربخشی پیام ها 

ار بر اثربخشی پیام ها در شبکه هاي اجتماعی با یافته هاي پژوهش هاي عنوان متغیرهاي تاثیرگذ
 ;kilgour et al., 2015; Li et al., 2015; Cheung et al., 2009; Chen, 2016(گذشته 

Forman et al., 2008; Zhu & Zhang, 2010; Lipizzi et al., 2016; Kozinets et al., 
2010; Duffy, 2015( اهمیت متغیر هاتعیین لی تفاوتهایی در اولویت بندي و و نیز تناسب دارد 

ناشی از تفاوت هاي دیده می شود که  در یافته هاي پژوهش حاضر نسبت به پژوهش هاي قبلی
   .اجتماعی در جوامع گوناگون می باشد -فرهنگی 

 بودجهت بهو تحلیل نتایج بدست آمده از جلسات گروه کانون، براساس یافته هاي پژوهش حاضر 
  زیر ارائه می گردد: اتاثر بخشی پیام هاي شبکه هاي اجتماعی بر نگرش و رفتار مشتریان پیشنهاد

 ،از طریق بخش ارتباط با مشتري (در صورت امکان توصیه می گردد سازمان ها به در مرحله اول
هاي رصد شبکه هاي اجتماعی  پرداخته و نظارت دقیقی بر محتواي پیام ساعته) به  24به صورت 

. زیرا این موضوع می داشته باشند و به ویژه برند و محصول خود یطه تخصصیمنتشر شده، در ح
رقبا یا مشتریان ناراضی و  تخریبی پیام هايواکنش سریع و مناسب سازمان در مقابل  تواند منجر به

 سازماندر همین راستا توصیه می گردد  گردد.کاهش اثرات نامطلوب تبلیغات دهان به دهان منفی 
پایه روابط  بازاریابی بردر نمایند.  واقعی و دوطرفه با کاربران خودارتباطات ري اقدام به برقرا

براساس یافته هاي پژوهش حاضر و از آنجایی  شناخته شودباید نیاز مشتري  اولدر گام معنادار، 
جهت گیري اطالعات تخصصی در شبکه هاي اجتماعی،  عالوه بر دریافتمشتریان تمایل دارند 

، سازمان می تواند از طریق یک ارائه دهنده نظر را نیز بدانند تا راحت تر بتوانند تصمیم گیري کنند
به صورت نامحسوس بر تصمیمات رابطه دو طرفه عالوه بر ارائه اطالعات تخصصی به مشتریان، 

عالوه بر این،  ،یرگذاري بیشتري داشته باشندتاثو ترغیب آنان به خرید نیز  خرید مصرف کنندگان



 

فعال در شبکه وجود یک رابطه دو طرفه احساس امنیت و اعتماد بیشتري نسبت به هویت سازمان 
ارتباط گیرى با  همچنین .داشتخواهد  ان تاثیر مثبتییمی کند و بر نگرش مشتر اجتماعی ایجاد

 نها مشابهکه محتواى آ شبکه هاي اجتماعیدر   هها و ...وبالگ ها، صفحات، کانال ها، گرو
 باشد. دیدها تاثیر حائز اهمیتی داشتهازمی تواند در انتشار پیام ها و افزایش ب، سازمان است محتواي 

سازمان  از طریق این رسانه ها در قالب  ، و انتشار پیام هاي هاي خبري رسانه  بهره گیري از بعالوه
 افزایش بازدیدها از پیام  هم درام وه محتواي پیدر ایجاد اعتماد بهم پیام هاي خبري نیز می تواند 

نبع انتشار پیام م ،قابل توجهی داشته باشد. زیرا در مصاحبه هاي گروه کانون پژوهش حاضر اثر
معرفی گردیده است.  ، از نظر شرکت کنندگانیکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار در اثربخشی پیام

(اعم از  ي پیام هامحتواحبه هاي گروه کانون براساس یافته هاي مصابا توجه به اینکه از سوي دیگر 
از اهمیت زنیتدوین محتواي مناسب  .بر اثربخشی پیام موثر است جذابیت پیام و بار ارزشی آن)

در انتخاب  پیام هاي طوالنی، ویژه دره بویژه اي برخوردار است. در این راستا توصیه می گردد 
شود، تا مخاطبان را براي  بکارگرفتهسیت بیشتري حسا باول مطل بنددر تدوین و نیز  جذاب عنوان

محتواي ان از امک سازمان ها در صورت ترغیب نماید، همچنین توصیه می گردد مطالعه ادامه پیام
می  اي از کاربران را به خود جذب طیف گسترده زیرا نماینداستفاده آمیز و سرگرم کننده طنز

را به  مشتریانکه در مورد محصول جذاب  تواالسبا مطرح کردن همچنین توصیه می شود  .نماید
را به  اننآتکنیک و با این  نمودهدرگیر مخاطبان و مشتریان بالقوه را د، نمایتفکر تحریک می 

ذکر این  د.ایش اظهار نظر و بازدید ترغیب نماینبراي برقراري ارتباط دوطرفه و افز، بیشتر فعالیت
احساس  مخاطبانکه  باشد سنگین نباید به حدي مطرح شده هاي که سوال نکته ضروري است

همچنین پیشنهاد می  .مشکل است و از ادامه ارتباط منصرف گردندجواب دادن به سوال  نمایند
در حال حاضر تصاویر، به استفاده گردد زیرا  و ویدئو اشتراك گذارى مطالب از تصاویرگردد در

براساس اظهارات شرکت کنندگان گروه  همچنین. عنوان جذابترین نوع محتوا شناخته مى شوند
 هاي پیام از بیشتر به مراتب هستند عکس همراه به که هایی پیام اجتماعی شبکه هاير دکانون، 

یی هاافراد عالقه دارند کاالهمچنین  .دنشو می شرتمن افراد بینبراي افراد جذابیت داشته و  دیگر
ین دلیل مد، به هده کننمشاهئو بسیار کوتاه که را به صورت آنالین خریداري می کنند در یک وید

که شایان ذکر است  موثر باشد.ابزارها بتواند در اثربخشی پیام ها  به نظر می رسد بهره گیري از این
مطالعات گروه کانون، ماهیتاً اکتشافی است و جهت تعمیم بهتر نتایج حاصل ازآن توصیه می گردد 
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  چکیده
ثیر قرار داده است و طبیعی است أهاي اجتماعی، تمام ابعاد زندگی را تحت تگسترش استفاده از رسانه

هاي اخیر پژوهشهاي ها حساس باشند. در سالها نیز نسبت به استفاده کارکنان از این رسانهسازمانکه 
ها نشاندهنده بهبود یا تضعیف عملکرد کاري گوناگونی در این رابطه انجام شده است که برخی از آن

بایست عوامل جانبی دیگري رسد میباشند. به نظر میها میکارکنان در صورت استفاده از این شبکه
ز روش ارزیابی انطباقی، این عوامل با نیز در این ارتباط مد نظر قرار گیرد. در این پژوهش با استفاده ا

بررسی پیشینه موجود در این زمینه استخراج شده و مدلی مفهومی طراحی شده است. در این مدل 
هاي شخصی، نوع و میزان استفاده از رسانه اجتماعی، رضایت شغلی، تعهد عواملی مثل ویژگی

ثیرات مستقیم و غیر تأاشند. این مدل انواع ثر بؤتوانند بر این رابطه مسازمانی و سرمایه اجتماعی می
  دهد. هاي اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان نشان میمستقیم را در رابطه با تأثیر استفاده از رسانه

  

، عملکرد 2، تعهد سازمانی1، رضایت شغلی2، سرمایه اجتماعی1رسانه اجتماعی :کلیدي واژگان
  3شغلی

                                                        
1 Social media 
2 Social capital 
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  مقدمه - 1
هاي بسیاري براي ها و ظرفیتهاي جدید، قابلیتفناوريدر دنیاي امروز رشد سریع 

واقع ایجاد نوآوري و  اند که پیش از این در دسترس نبود. درها به ارمغان آوردهسازمان
ها را در بسیاري از هاي اجتماعی سازمانخالقیت در برخی ابزارهاي موجود مانند رسانه

بینی تقاضا، هاي بازاریابی، بهبود پیشروش هاي جدید کسب و کار،کاربردها نظیر ایجاد مدل
وري، به هاي جدید مدیریتی و آموزشی، افزایش نوآوري و بهرهتوانایی استفاده از شیوه

 ،آرال(اشتراك گذاري دانش، همکاري متقابل و ایجاد ارتباط پایدار غنی ساخته است. 
 )2015 ،و همکارانعلی حسن  ،2012 ،، اورکوهارت و وست2013 ،چوئی، بوگین و 2013

هاي اجتماعی به بخش جدایی ناپذیر زندگی افراد تبدیل شده همچنین استفاده از رسانه
و تأثیر بسیار زیادي بر ابعاد زندگی شخصی و شغلی افراد از جمله تأثیر بر ) 2014 ،اشرف(

  عملکرد شغلی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی آنان گذاشته است. 

ها از اینگونه ابزارها در محیط کار باعث شده رکنان سازماناستفاده بسیار زیاد کا
هاي زیادي در محافل مدیریتی در این باره صورت پذیرد. بیشتر مباحث در این محافل به بحث

وري و عملکرد هاي اجتماعی بر بهرهها و شبکهنقش منفی استفاده از ابزارهایی چون رسانه
-ها استفاده از رسانهشود که بسیاري از شرکتاهده میشغلی افراد مرتبط است. از این رو مش

هاي کاري و ... را در محیط 7، اینستاگرام6، یوتیوب5، توئیتر4بوكهاي اجتماعی چون فیس
هاي اخیر و هاي صورت گرفته در سالاند. بر اساس تحقیقات و بررسیخود ممنوع کرده

معناداري میان ابعاد مختلف استفاده از  ها روابط مهم وهاي استفاده شده در این بررسیمدل
هاي اجتماعی بر عملکرد شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و سرمایه اجتماعی وجود رسانه

هاي ها این روابط عمدتا تأثیر مثبت استفاده از رسانهدارد. بر خالف نظر مدیران سازمان
وري و بهبود عملکرد سازمان را رهدهد  و در کل افزایش بهاجتماعی بر این عوامل را نشان می

ها و در پی خواهد داشت. البته باید متذکر شد در مواردي نیز تأثیر منفی استفاده از رسانه
هاي روزمره ایشان مرتبط هاي اجتماعی بر عملکرد شغلی افراد در مواردي که به فعالیتشبکه

  است.شود، مشاهده شدهمی

                                                                                                                            
1 Job satisfaction 
2 Organizational commitment 
3 Job performance 
4 Facebook 
5 Tweeter 
6 YouTube 
7 Instagram 
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اي، موبایل و تبلت به افراد و ه واسطه ابزارهاي رایانهرسانه اجتماعی موجودیتی است که ب
ها و ... در جوامع مجازي گذاري دانش، تبادل اطالعات، ایدهها اجازه خلق و اشتراكشرکت
دهد. زمانیکه کارکنان سازمان از ابزارهاي مرتبط با رسانه اجتماعی استفاده ها را میو شبکه

شوند، این امر اجتماعی میان خود و همکارانشان می هايکنند در واقع موجب رشد شبکهمی
موجب بدست آوردن اطالعات زیادي در زمینه شخصیت، دانش و تخصص همکاران خواهد 

  شد.

هاي اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان هدف از این مقاله بررسی تأثیر استفاده از رسانه
روش تحلیل محتوا نسبت به تدوین  گیرد و بااست. بدین منظور پیشینه مورد بررسی قرار می

  شود.چارچوب پیشنهادي اقدام می

  مالحظات نظري - 2
 و شده ارائه وابسته تحقیق و مستقل زمینه متغیرهاي در مباحثی ابتدا قسمت، این در

  شود.می پرداخته متغیرها رابطه این ذکر به هاتئوري و پژوهشی، ادبیات از با استفاده سپس

  رسانه اجتماعی - 2-1
ها اي به افراد و شرکترسانه اجتماعی موجودیتی است که به واسطه ابزارهاي رایانه

ها را ها و غیره در جوامع مجازي و شبکهاجازه خلق، اشتراك گذاري، تبادل اطالعات، ایده
گذاري هاي برخط است که به تعامل، اشتراكاي از کانالدهد. رسانه اجتماعی مجموعهمی

هاي ها و برنامهسایتتوان به وبختصاص یافته است، از آن جمله میمحتوا و همکاري ا
- ، وب3هاي اجتماعی، شبکه2ها، وبالگ»1هافروم«ها کاربردي اختصاص داده شده به انجمن

  )2015رئوز، (اشاره کرد.  4هاهاي نشانه گذاري شده و ویکیسایت

 از گروهی" :کنند می تعریف گونه این را اجتماعی هاي رسانه هانلین مایکل و کاپلن آندره
 امکان ،2 وب تکنولوژیک هاي بنیان به اتکا با که هستند اینترنت بر متنی 5کاربردي هاي برنامه
  "دهند می را کاربران بوسیله شده تولید  محتواي تبادل و ایجاد

 از تعدادي یا همه که هستند آنالین هاي رسانه جدید انواع از گروهی اجتماعی هاي رسانه
  ):1388موالیی، (باشند دارا می را زیر هاي ویژگی

                                                        
1 Forum 
2 Weblogs 
3 Social Networks 
4 Wikis 
5 Applications 
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 امکان مشارکت کردن .1

 باز بودن .2

 ارتباط دوسویه .3

 هاي برخطگیري جماعتشکل .4

  توانایی برقراري ارتباط .5

این هفت گروه شامل،  .کرد بندي دسته گروه هفت در توان می را اجتماعی هاي رسانه
 و 2محتوایی هاي کامیونیتی ها، فروم ،1ها پادکست ها، ویکی ها، وبالگ اجتماعی، هاي شبکه

  )2008میفیلد، ( .باشندمی 3ها میکروبالگ

  عملکرد شغلی - 2-2
 دارد اشاره کند می تکمیل را کارمند یک شغل که وظایفی انجام درجه به عملکرد

 اغلب عملکرد. رساند می انجام به را شغل یک الزامات کارمند یک چگونه که دهد می نشان و
 نتایج بر اساس عملکرد اما شود، می تلقی یکسان دارد انرژي صرف به اشاره که »تالش« با

 به تواند می موقعیت یک در افراد عملکرد و رو بایرز عقیده به. شود می گیري اندازه ها فعالیت
شود  تلقی نقش ادراکات »ج و ها توانایی »ب تالش، »الف: بین متقابل ارتباط نتیجه عنوان
  .)2008 ،4رو و (بایرز

دانند،  می آن نظیر و ها مهارت شخصی، هايویژگی از ناشی را دیگران عملکرد و نو
براي ارتقا عملکرد و  .شوند می تبدیل عینی نتایج به کارکنان رفتار طریق از هاویژگی این

بهبود رفتارهاي کارکنان، به نحوي که به موفقیت سازمان منجر شود باید عوامل مؤثر بر 
ها را مدیریت کنیم. از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر عملکرد و رفتار را بشناسیم و آن

  )1394،ابوالعالییباشد: (عملکرد کارکنان به شرح زیر می

 استعداد .1

 مهارتدانش و  .2

 فرصت .3

 منابع و امکانات .4

  انگیزه .5

                                                        
1 Podcasts 
2 Content Communities 
3 Microblogging 
4 Byars and Rue,2008 
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کند عبارتند از: نتایج کار هایی که مدیریت براي ارزیابی عملکرد کارکنان انتخاب میشاخص
  )1378اعرابی، -استیفن پی.رابینز، پارسائیان(ها فردي، رفتارها و ویژگی

  سرمایه اجتماعی - 2-3
 و اقتصادي هاىبررسی در امروزه که است نوینى مفاهیم از اجتماعی سرمایه

 شده ارائه متعددي تعاریف اجتماعی سرمایه از. است گردیده مطرح جوامع مدرن اجتماعی
  .است

 اجتماعی و ثروت و رودمی کار به وسیع معناي در گاه که است اصطالحی اجتماعی سرمایه"
 غیر فردي تجهیزات و منابع محدود، فضاي در گاه و آیدبر می آن اجتماعی از درآمد حتی یا
 با سرمایه که است چیزي آن اجتماعی سرمایه معنی، بدین. شودمی شامل را خصوصی غیر و

و  انتقال پیام تجهیزات ارتباطی، هاىراه نظیر است همگان مورد استفاده و آمده پدید جامعه
  )1370ساروخانی،، محققی( "غیره

- اجتماعی می هاىشبکه از حاصله هاىارزش را اجتماعی سرمایه بحث در اصلی محور پاتنام

-اجتماعی آن روابط در دارند تمایل و هستند آشنا آن با مردم است، جمعی هاارزش این. داند
  گیرند. بکار را هاآن تعامالت در و رسانده ظهور به را ها

  :است اساسی بعد سه داراي اجتماعی سرمایه

 این سازماندهی ترکیب و گروه اعضاء میان پیوندهاي الگوي شامل: ساختاري بعد 
 از گروه اعضاي یا گروه همگنی میزان و تراکم شبکه، مراتب سلسله. است اعضاء
 .هستند ساختاري بعد عمده هاي شاخص جمله

 دارد اشاره گروه یک درون در اعضاء و ارتباط تعامالت کیفیت به: هنجاري بعد .
 .است مطرح متقابل ارتباط و اعتماد نظیر هایی شاخص بعد این در

 »1387ساروخانی،«

 در مشترك هاي ارزش را آن توان می و بوده گیري اندازه قابل کمتر: شناختی بعد 
 شهري فرهنگ باورها، نگرش، ها، ارزش هنجارها،. دانست گروه یک اعضاي میان

  )1990کلمن، ( .دارند قرار بعد این در...  و

آید. مطالعات محدود انجام شده می سرمایه اجتماعی منبع مهمی براي افراد و سازمان بشمار
وري نیروي انسانی است. این دهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کارآیی و بهرهدر این زمینه، نشان

 جاییجابه تر پایین نرخ تعامالت، تر پایین هاي پذیر است. هزینههاي مختلفی امکانتأثیر از راه
 تأثیر که است مواردي جمله از محصوالت، کیفیت بهبود و نوآوري و دانش تسهیم افراد،
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 بر اجتماعی سرمایه دقیق تأثیر وجود، این با. دهندمی نشان را وريبهره بر اجتماعی سرمایه
 را بسیاري متغیرهاي و عوامل اجتماعی سرمایه هم زیرا نیست، گیري اندازه قابل وري بهره

 وري بهره هم و است دشوار شانگیري اندازه و هستند کیفی هاآن از بسیاري که شود می شامل
  )1387،فراهانی و نظري( .گیرد می در بر را زیاد متغیرهاي

 پراکندگی و نوآوري دانش، کسب اطالعات، انتقال عمده پیامد داراي چهار اجتماعی سرمایه
 مشکالت و واسطه و مسائل حل در تالش و مکمل دانش کارگیري ها، به رویه و فناوري

 هاییآن هايویژگی و نیازها به توجه با زمان طول در است ممکن پیامدها باشد. اینمی گري
  )1387،فراهانی و نظري( .باشد متفاوت دارند، دسترسی اجتماعی سرمایه به که

  رضایت شغلی - 2-4
دانند که از نظران رضایت شغلی را حالت هیجانی خوشایند و مثبتی میبرخی از صاحب

آید که مفهوم میشود. از تعاریف مختلف چنین برتجربه فرد ناشی میارزیابی شغلی یا 
هاي مثبتی است که شخص به شغلش دارد. کوهلن رضایت شغلی بیانگر احساسات و نگرش

 دهد می انجام که کارهایی و او شغل زمینه در فرد مهم و اصلی هاي انگیزه معتقد است، اگر
 توانایی به نسبت او نگرش یا ادراك و فرد شخصی نیازهاي بین فاصله هرچه شوند ارضاء
از نظر  .بود خواهد زیاد نیز شغلی رضایت باشد کمتر نیازها این ارضاء براي شغل بالقوه

 و جسمانی روانی، عوامل با چند بعدي دارد که و پیچیده هاپاك، رضایت شغلی مفهومی
نوع رضایت درونی و  دو به را شغلی رضایت همکاران کینزبرگ و. دارند ارتباط اجتماعی

  . نمایند می تقسیم بیرونی

 نظریه سه .است عملکرد با آن ارتباط شغلی، رضایت زمینه در مباحث انگیزترین بحث از یکی
  :است شده ارائه باره این در

 شود.می عملکرد موجب رضایت .1

 شود.می رضایت موجب عملکرد .2

 کند.می عمل واسطه عنوان به رضایت و عملکرد بین پاداش، .3

 پاداش آن، اساس بر که سوم، نظریه اما است، برخوردار ضعیفی حمایت از نخست نظریه دو
. باشدمی برخوردار بیشتري حمایت از کند،می عمل رضایت و عملکرد واسطه عنوان به

 برونی پاداش و »شخصی یابیامک احساس« درونی پاداش دریافت موجب قبلی عملکرد
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 در هم و بردمی باال را فرد آینده عملکرد هم خود، نوبه به پاداش این .شودمی »ترفیع و حقوق«
  )1375محمدزاده، مهروژان، ( .است مؤثر او شغلی رضایت میزان بردن باال

 عملکرد، و کارایی میزان و شغلی رضایت بین که آورد دست به خود، تحقیقات نیز در وروم
  )1376آبادي،  شفیع(. دارد وجود مثبتی رابطه

  تعهد سازمانی - 2-5
 در کندمی ملزم را فرد که است نیرویی بیانگر وابسته متغییر یک عنوان به سازمانی تعهد

 یک با سازمانی تعهد یعنی کند، کار سازمان اهداف تحقق جهت خاطر تعلق با و بماند سازمان
-می باقی سازمان در دارد باالیی سازمانی تعهد که فردي .است همراه مولد رفتارهاي سري

 و ایثار حتی و زیاد تالش خود از اهداف آن به رسیدن براي و پذیردمی را آن اهداف ماند،
  )1386،صادقی فر( .دهدمی نشان فداکاري

 پیمان و عهد داشتن، نگاه گرفتن، عهده به کاري، گرفتن کار به از عبارت لغوي نظر از تعهد
 باور، عمل یک یا مسئولیت یک به شدن متعهد عمل :از است عبارت اصطالح در و بستن

  آینده. در کاري انجام شدن دارعهده یا موضوع و تقبل یک به اشاره یا ارجاع

  روش پژوهش - 3
روشی که به منظور تحلیل تعاریف ارائه شده از محتوا مورد استفاده قرار گرفته 

ارائه شده است. وي هدف از » وارتیاینن«است که اصول آن توسط  1است، ارزیابی انطباقی
کند ارزیابی  داند و بیان می هاي مختلف می ارزیابی انطباقی را درك، تشریح و تفسیر پدیده

انطباقی با هدف کنترل، به منظور جستجوي شواهدي براي  پشتیبانی یا رد دقت و صحت 
  .)Vartiainen 2002(شود.  ف انجام میکلیات خاص هنگام بکارگیري در موارد مختل

 پیشینه تحقیق - 4
هایی که در زمینه تحقیق پیشرو انجام گرفته در خارج از کشور بوده و اکثر پژوهش

هاي اجتماعی بر ها و شبکهتعداد کمی از این تحقیقات به موضوع تأثیر استفاده از رسانه
  باشند.اند، که به شرح ذیل میعملکرد کارکنان سازمان پرداخته

                                                        
1 Comparative evaluation 
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هاي اجتماعی توسط استفاده از شبکه »2011 1جیم فالین«بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات 
ها، سطح عملکرد و احساس نزدیکی بیشتر با سازمان را کارکنان افزایش سطح دانش، توانایی

، طراحی برنامه آموزشی کارکنان »2009 2بوش«همراه خواهد داشت. همچنین بر اساس نظر 
سازمان در امر  3هاي اجتماعی به بخش مدیریت منابع انسانینحوه استفاده از شبکه بر پایه

  گذاري اطالعات و دانش کمک خواهد کرد.آموزش، یادگیري و به اشتراك

هاي در تحقیق خود تأثیر استفاده از رسانه »2013کنیا،  5و میسوکو 4گاکوئی«
ها در گرو افزایش تقدند موفقیت سازمانها معوري کارکنان پرداختند. آناجتماعی بر بهره

هایی هستند که به کارکنان اجازه هاي اجتماعی داراي پتانسیلوري کارکنان است. رسانهبهره
وري خود و دهند تا با همکاري و برقراري ارتباط به خلق و اشتراك دانش پرداخته و بهرهمی

هاي اجتماعی یر مثبت استفاده از رسانهسازمان را افزایش دهند. نتایج حاصل از این بررسی تأث
بر دستیابی به اطالعات مربوط به وظایف شغلی، در ارتباط بودن با همکاران و دوستان، 

دهد. همچنین محققین در این بررسی اشتراك اطالعات و دانش با همکاران را نشان می
ز طرف مدیران منابع هاي اجتماعی در محیط کار به درستی ادریافتند اگر استفاده از رسانه

انسانی مدیریت نشود، تأثیرات منفی آن بیشتر از تأثیرات مثبت استفاده از این ابزارها خواهد 
  بود.

هاي به بررسی استفاده کارکنان سازمان بیمه از رسانه »2013یونان،  7و جیاناکوس 6لفتریوتیس«
کارکنان شرکت بیمه اجتماعی براي اهداف مرتبط با کار و تأثیر آن بر عملکرد شغلی 

هاي پرداختند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد، بیشتر کارکنان شرکت بیمه از رسانه
ها و کنند. در نهایت استفاده از رسانهاجتماعی به منظور بررسی بازارهاي اینترنتی استفاده می

وري و بهبود هاي اجتماعی باعث اتالف وقت کارکنان نشده بلکه باعث افزایش بهرهشبکه
  عملکرد شغلی آنان خواهد شد.

هاي اجتماعی معتقدند محیط رسانه »2015کره جنوبی،  8پاركهونگکاك و دویونگکی«
هاي منحصر به فردي اعم از باز بودن، برقراري ارتباط دو طرفه و بازخورد آزاد را دارا ویژگی

به صورت رایگان و به آسانی افکار، ها باعث شده تعداد زیادي از افراد باشد. این ویژگیمی
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5 Ycliffe Misuko Nyaribo,2013 
6 Ioannis Leftheriotis,2013 
7 Michail N. Giannakos,2013 
8 Kee-YoungKwahk,Do-HyungPark,2015 
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ها، اطالعات و دانش خود را به اشتراك بگذارند. هدف از انجام تحقیق توسط عقاید، تجربه
هاي اجتماعی ها و شبکهاین دو محقق بررسی این موضوع است که برقراري ارتباط در رسانه

  گذارد.می هاي مرتبط با اشتراك دانش و عملکرد شغلی تأثیرچگونه بر فعالیت

هاي به بررسی رابطه استفاده کارکنان سازمان از رسانه »2014پاکستان،  1اشرف«
اجتماعی در ساعات کاري و عملکرد شغلی آنان پرداخته است. نتایج حاصل از این بررسی 

 به یادگیري، کارکنان، هايمهارت موجب افزایش اجتماعی هايشبکه از نشان داد استفاده
 انگیزه سطح افزایش و سازمان وريافزایش بهره دانش، گذارياشتراك آوردن و به دست

از میان فاکتورهاي یاد شده بیشترین  .و در نهایت بهبود عملکرد کارکنان خواهد شد کارکنان
هاي مرتبط با این است که بر اساس نظریهتأثیر بر روي افزایش سطح انگیزش کارکنان بوده

فراد موجب افزایش تالش کارکنان براي بهتر انجام دادن فاکتور، افزایش سطح انگیزش ا
  وظایف و در نهایت بهبود عملکرد شغلی و بهبود عملکرد کلی سازمان خواهد شد.

هاي اجتماعی بر عملکرد ، تأثیر شدت استفاده از شبکه»2013،  2مقبل و همکاران«
رسی کردند. نتایج نشان شغلی کارکنان به واسطه افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی را بر

هاي شبکه اجتماعی و عملکرد شغلی داد رابطه مثبت و معناداري میان میزان استفاده از سایت
کارکنان به واسطه افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی وجود دارد، این در حالی است که 

-ان رد شدههاي اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنوجود رابطه مستقیم میان استفاده از شبکه
  است.

در تحقیق خود به بررسی دو پرسش، آیا کیفیت روابطی  »2014تایلند،  3پیرائوس«
تواند به درك اهمیت تأثیر استفاده از دهند، میکه کارکنان در سازمان با افراد توسعه می

هاي اجتماعی در محیط کار کمک کند، و دومین پرسش، بررسی رابطه میان استفاده از رسانه
باشد. نتایجی که از این تحقیق هاي اجتماعی در محیط کار بر نتایج کار کارکنان میرسانه

-هاي حمایت همکاران و استفاده از رسانهحاصل گردید، تأثیر مثبت و معناداري را میان مؤلفه

هاي اجتماعی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی هاي اجتماعی، تقاضاي شغل و استفاده از رسانه
دهد. تنها رابطه منفی که از نتایج این تحقیق بدست آمد، رابطه میان حمایت نشان می

  است.هاي اجتماعی بودهسرپرست و استفاده از رسانه

                                                        
1 Naheed Ashraf,2014 
2 Murad Moqbel, Health Information Management & Health Informatics 
Departments, 
University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas, USA,2013 
3 Peerayuth Charoensukmongkol,2014 
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هاي ، به بررسی وجود رابطه مثبت میان استفاده از رسانه»2015و همکاران  1علی حسن«
هاي مختلف و براي شیوهاجتماعی و عملکرد شغلی پرداختند. محقق معتقد است، کارکنان به 
گذاري تجارب شخصی، اهداف متفاوت از جمله ساخت و حفظ روابط اجتماعی، به اشتراك

هاي کنند. با استفاده از این ابزارها، شبکههاي اجتماعی استفاده میهمکاري و ... از رسانه
ش، ها نیز که نشأت گرفته از سطح داناجتماعی میان کارکنان رشد کرده و شخصیت آن

گیرد. نتایج حاصل از این بررسی تأثیر مثبت استفاده از شود شکل میشان میمهارت و تجربه
است و تنها تأثیر منفی موجود هاي اجتماعی را بر عملکرد شغلی نشان دادهابعاد مختلف رسانه

 باشد.هاي اجتماعی بر عملکرد روزمره کارکنان میاستفاده از بعد سرگرمی رسانه

مفهومی تأثیر استفاده از رسانه اجتماعی بر عملکرد  طراحی مدل - 5
  شغلی

 .گرددمی ارائه تحقیق هاي اصلیفرضیه اساس بر تحقیق به مربوط مدل اینجا در
  این تحقیق می باشد.اصلی  و مدل هابیانگر فرضیه 1شکل 

  

  

 

  

  

  

  
  

  : مدل مفهومی تحقیق1شکل 

  

هاي هاي مدل تأثیر ویژگییکی از مؤلفهاکنون چگونگی شکل گیري این مدل ارائه می شود. 
 1»اورگان«باشد بر اساس تحقیقات هاي اجتماعی میبر استفاده آنان از رسانه 2شخصی افراد

                                                        
1 Hossam Ali-Hassan,2015 
2 Individual Factors 

 تعهد سازمانی

 رسانه اجتماعی

سرمایه 
 اجتماعی

 رضایت شغلی
 عملکرد شغلی

هاي شخصی ویژگی
 افراد
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مند خواهند شد تا با کنند، عالقههاي اجتماعی استفاده میزمانیکه افراد سازمان از رسانه
این کار باعث اشتراك دانش و اطالعات میان آنان  همکاران خود به اشتراك دانش بپردازند.

کند و در نهایت عملکرد شغلی کارکنان را شده و به حل مسائل و مشکالت کاري کمک می
گسترش روابط میان افراد باعث افزایش  »2و چن چو«بر اساس نظر همچنین  برد.باال می

هاي شخصی افراد بر توانایی و افزایش دانش آنان خواهد شد. براي بررسی تأثیر ویژگی
و خود بسندگی  3هاي اجتماعی از دو بعد یا فاکتور لذت از کمک کردناستفاده از رسانه

استفاده شده است. نظریه شناخت اجتماعی به منظور  5بر پایه نظریه شناخت اجتماعی 4دانشی
گیرد. بر اساس نظریه بررسی رفتار و انگیزش افراد در شرایط مختلف مورد استفاده قرار می

باشد. بر هاي اجتماعی آنان میشناخت اجتماعی رفتار افراد متأثر از شناخت فردي و ویژگی
هاي و تأثیر آن بر استفاده از رسانههاي شخصی ل تحقیق از مؤلفه ویژگیاین اساس در مد

  )2015، پاركهونگکاك و دویونگکی( .استاستفاده شدهاجتماعی 

هاي اجتماعی سه دسته از نیازهاي استفاده از رسانه  6یو و جی بر اساس مطالعات
دهد، این نیازها شامل نیازهاي شود را پوشش میها میعمده افراد که موجب خوشنودي آن

اجتماعی مانند ایجاد ارتباط با دوستان، اقوام و آشنایان، نیازهاي شناختی مانند جستجوي 
مربوط به لذت بردن  و نیازهاي که از طریق اشتراك دانش امکان پذیر است دانش و اطالعات

استفاده از بعد  »7بارت و ولمن«بر اساس نظر باشد، هستند. که شامل سرگرمی و تفریح می
باعث افزایش تعداد  دهد که نیازهاي اجتماعی افراد را پوشش می اجتماعی رسانه اجتماعی

خواهد شد که این خود باعث افزایش و رسمی روابط دوستانه و همچنین غیر دوستانه 
شود. این مؤلفه بر عملکرد شغلی نیز به واسطه اشتراك دانش و اطالعات در محیط کار می

هاي استفاده از رسانه »8نوو«ایش دانش و اطالعات تأثیر گذار خواهد بود. بر اساس نظر افز
شود افراد با تعداد زیادي از افراد دیگر آشنا اجتماعی به منظور سرگرمی و تفریح باعث می

هاي مختلف به خصوص مسائل و مشکالت در زمینه کاري ها در زمینهشده و از دانش آن
بر این اساس براي بررسی  که باعث افزایش عملکرد شغلی آنان نیز خواهد شد.استفاده نمایند 

                                                                                                                            
1 Organ,1988 
2 Chow & chan,2008 
3 Enjoy of helping 
4 Knowledge self-efficacy 
5 Social cognitive 
6 U&G (Uses and Gratification) 
7 Burt,1992 & wellman,2001 
8  Nevo, 2012 
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 هاي اجتماعی بر عملکرد شغلی باید ابعاد مختلف آن را در نظر گرفت.تأثیر استفاده از رسانه
  )1،1994کوئیلمک(

هاي کارکنان سازمان معتقدند استفاده از رسانه »2نورث«بر اساس تحقیقات 
اجتماعی در محیط کار ارزش آفرین خواهد بود و بر عملکرد آنان تأثیر خواهد گذاشت. 

نشان داده است که افزایش روحیه کارکنان که نشأت گرفته از  »3استرائوس«تحقیقات گذشته 
وري کارکنان خواهد بود. رضایت شغلی به رضایت شغلی آنان خواهد بود باعث افزایش بهره

   .)2001 ،4جاج(لکرد شغلی تأثیرگذار است ثر بر عمطور مؤ

براي بررسی مؤلفه تعهد سازمانی از سه بعد تعهد » 5یرآلن و می«بر اساس نظر 
هاي اجتماعی استفاده کارکنان از رسانهشود. عاطفی، تعهد هنجاري و تعهد مستمر استفاده می

موجب ایجاد حس تعامل اجتماعی میان کارکنان خواهد شد. وجود این حس به عنوان یک 
کارکنان به و در نهایت تعهد بیشتر  شدهموجب افزایش دلبستگی عاطفی  آنانمنبع براي 

، یرآلن و می(. مؤثر خواهد بود نیز و در نهایت بر عملکرد شغلی آنانرا در پی دارد سازمان 
2008(  

هاي اجتماعی بر مؤلفه واسط سرمایه اجتماعی در بسیاري از تأثیر استفاده از رسانه
ایده اصلی این است که فناوري اطالعات به افراد  قیقات مورد بررسی قرار گرفته است.تح

اطالعات بپردازند و موجب  ودهد تا فارغ از زمان و مکان به سهولت به تبادل دانش اجازه می
، ولمن 72004، هوئزمن و فلف 62007الیسون اجتماعی میان خود شوند. ( ش سرمایهافزای

کننده در اي کارکنان و یکی از عوامل تعیینسرمایه اجتماعی به عنوان یک منبع مهم بر) 2001
سرمایه » 1998 8گوشال و ناهاپیت«شود. بر اساس نظر عملکرد شغلی کارکنان شناخته می
باشد و هر یک از این ابعاد بر شناختی و ارتباطی می اجتماعی داراي سه بعد ساختاري،

  هستند. تأثیر گذارعملکرد شغلی افراد 

و بعد  1عملکرد شغلی داراي دو بعد است، بعد معمول یا روتین »1964 9کاتز«بر اساس نظر 
. بعد نخست اشاره به عملکرد روزمره و روتین افراد دارد که از طرف سازمان به 2نوآورانه

                                                        
1 McQuail,1994 
2 North,2010 
3 Strauss,1968 
4 Judge et al.,2001 
5 Allen and Meyer, 1990 
6 Ellison et al.,2007 
7 Huysman and Wulf, 2004 
8 Nahapiet and Ghoshal, 1998 
9 Katz, 1964 
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است و آنان مجبور به انجام آن بوده و در ازاي انجام وظایف شغلی افراد تعریف شدهعنوان 
بعد دوم اشاره بر رفتار  .)32004جنسس و ون ( درست وظایف پاداش دریافت خواهند کرد

بوده و در ادبیات از آن با نام عملکرد نوآورانه  آنان اختیاري کارکنان و فراتر از کار رسمی
  .)20014اراو و همکاران اسپ(شود یاد می

هاي در این تحقیق بر اساس مطالعات انجام گرفته درباره تأثیر استفاده از رسانه
هاي شخصیتی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و اي چون ویژگیهاي وابستهاجتماعی و مؤلفه

گیرد. شاخص مورد ارزیابی قرار می 54مؤلفه در قالب  6سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی 
هاي اجتماعی با ابعاد لذت از کمک کردن هاي شخصی بر استفاده از رسانهتأثیر مؤلفه ویژگی

هاي اجتماعی بر گیرد. تأثیر استفاده از رسانهو خود بسندگی دانشی مورد ارزیابی قرار می
با بررسی ابعاد  و عملکرد شغلی تعهد سازمانی ،هاي سرمایه اجتماعی، رضایت شغلیمؤلفه

تلف رسانه اجتماعی که شامل استفاده اجتماعی، استفاده شناختی، اشتراك دانش و استفاده مخ
گیرد. اثر مؤلفه سرمایه اجتماعی بر عملکرد باشد مورد ارزیابی قرار میتفریح و سرگرمی می

باشد، شغلی از طریق ارزیابی ابعاد آن که شامل بعد ساختاري، بعد شناختی و بعد ارتباطی می
عملکرد شغلی نیز شامل دو بعد عملکرد همانطور که پیشتر نیز عنوان گردید شود.می انجام

  باشد.معمول و نوآورانه است که از این طریق قابل ارزیابی می

با توجه به توضیحات مطرح شده، اکنون می توان شکل تفصیلی مدل ارتباط بین  
 این جزئیات 2شکل ی نمود که استفاده از رسانه هاي اجتماعی و عملکرد شغلی را شناسای

  دهد.مدل را نشان می

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                            
1 routine job performance 
2 innovative job performance 
3 Janssen and Van Yperen, 2004 
4 Sparrowe et al., 2001 

 رسانه اجتماعی
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  : جزئیات مدل تحقیق2شکل 

  نتیجه گیري - 6
رسانه اجتماعی و عملکرد شغلی افراد همانطور که بیان شد، ارتباط بین استفاده از 

توانند بر این رابطه رسد عوامل متعددي میو نیازمند بررسی است. به نظر می بسیار پیچیده بوده
-ها براي استفاده کارکنان از شبکهنابراین تشویق یا ممانعت صرف سازمانبداشته باشند.  ثیرأت

بایست ر مثال میهمراه داشته باشد. به طوتواند مطلوبیت مورد نیاز را به هاي اجتماعی نمی
فرادي هاي شخصیتی پرسنل مد نظر قرار گیرد. به طور مثال، این امر محتمل است که اویژگی

د، گزینه مناسبی براي کننزندگی شخصی به سایر افراد کمک میتر بوده و در که اجتماعی
  باشند. ز طریق آن میهاي مجازي شغلی و بهبود هم افزایی در سازمان اتشکیل گروه

تواند امري مهم باشد. برخی از مشاغل ها نیز میمچنین نوع استفاده از این رسانهه
ده سرگرمی و خالقانه از این سازمان که نیازمند کارکنان خالق هستند، ممکن است با استفا

د. نوع اجه شونها تقویت شوند اما سایرین با افت عملکردي افراد احراز کننده شغل موشبکه
طور مثال متفاوتی بر رضایت و تعهد کارکنان داشته باشد. به  ثیراتأتتواند استفاده همچنین می

رضایت 

 ارتباطی بعد

 شناختی بعد

 سرمایه اجتماعی

 ساختاري بعد
تعداد روابط دوستانه 

تعداد روابط رسمی و 

 

 اجتماعی استفاده

استفاده 
 شناختی

 و تفریح استفاده
 سرگرمی

اشتراك 

 معمول

 نوآورانه

عملکرد 

تعهد 

خود  لذت از 

هاي ویژگی
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ي، همبستگی سازمانی اهاي حرفههاي غیر رسمی و حتی گروههممکن است حضور در گرو
  بیشتري بین کارکنان ایجاد نماید.

رسد نمود که به نظر میعی نیز اشاره توان به نقش سرمایه اجتمابه طور ویژه می
باشد. ابعاد گوناگون شناختی، اجتماعی و ر حیاتی در بررسی رابطه مذکور میعاملی بسیا

ثیر متفاوتی بر ارتباط بین استفاده از رسانه اجتماعی  و أتوانند تسازمان میهنجاري در یک 
خت و حیطه به طور مثال فردي شاغل در سازمانی با ساختار ت عملکرد شغلی داشته باشد.
سانه اجتماعی داشته باشد. به هر شغلی بهتري به هنگام استفاده از رکنترل زیاد، شاید عملکرد 

-هاي ایران میبررسی و ارزیابی در محیط سازمان حال تمامی روابط مدل طراحی شده نیازمند
  بایست در تحقیقات آتی مورد بررسی قرار گیرد.باشد که می

  منابع - 7
، تدبیر ماهنامه، کار نیروي وريبهره در اجتماعی سرمایه نقش). 1387(. غ، نظريو  فراهانی، ح -1

 48-43، 202 شماره، بیستم سال

، فصلنامه مدیریت شغلی رضایت مفهوم ماهیت تبیین). 1391، ط و ونکی، ز. (راوري، ع. میرزایی -2
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  چکیده

ها و فرآیندوکار، شرح صریحی از اسناد و مدارك موجود، روابط مطلوب بین کسبمعماري سازمانی 
- میسازمان فراهم در سطح گستره  یهاي اطالعاتیک طرح کلی براي ایجاد سیستم و باشداطالعات میفناوري

به اجراي ، و فناوري هاوکار با دادههاي کسبفرآیندهمسوسازي نماید. در واقع معماري سازمانی از طریق 
این پژوهش به بررسی و مقایسه ادبیات پیشین و  کند.میهماهنگ،کمک اي به شیوه استراتژي یک سازمان

هاي ها و چهارچوباتخاذ و کاربرد معماري سازمانی، شاخص مقاالت آکادمیک در زمینه مزایاي حاصل از
پردازد. نتایج این مقاله، حاکی از سازي معماري سازمانی میمدلسازي آن و همچنین عوامل تأثیرگذار بر پیاده

وکار سازمان، افزایش پاسخگویی به تغییر و آن است که عواملی از جمله، درك روشن و شفاف از کسب
هاي هاي فناوري اطالعات و استراتژيگذاريسرمایههاي اطالعاتی، سیستم یکپارچگیمدیریت آن، 

کار با فناوري اطالعات، بهبود وتوسعه و نگهداري استانداردهاي معماري سازمانی، همسوسازي کسبکسب،
 درمختلف از نقطه نظرهاي  حاکمیت سازمانی، مدیریت ریسک و وکار، چابکی سازمانیهاي کسبفرآیند

اند. نتایج این مقاله به ایجاد شناخت بهتر از معماري سازمانی و در نتیجه معماري سازمانی مورد توجه قرار گرفته
  کند.سازي و اجراي موفق آن کمک میپیاده

هاي هاي معماري سازمانی، مزایاي معماري سازمانی، شاخصمعماري سازمانی، چهارچوب کلیدي: واژگان
  معماري سازمانی موفقیتفاکتورهاي کلیدي  سنجش معماري سازمانی،

  

  



 

  مقدمه -1
به تغییرات مداوم در کسب و کار براي باقی ماندن در عرصه رقابت،  ي امروزيهاسازمان

تکنولوژي  و کاروهاي کسبفرآیندبراي همسوساختن هاي بسیاري سازماننیاز دارند. در این بین 
 تدریجی وتکامل محیطی مانندتغییرات عواملیکنند. دست و پنجه نرم می ،تغییراتاین خود با 

عنوان یک ابزار معماري سازمانی ب .است شده اطالعاتیهاي سیستم یکپارچگی عدم وکارباعثکسب
با و است  هارویکردهاي متفاوت، یک اصل شناخته شده براي مدیریت تغییر سازمانمفهومی به همراه 

به کنترل تغییر ،تمرکز قوي بر احتیاجات کسب وکار سازمانساختاریافته و با ، مسیري کنترل شده
بعنوان یک کامال با وجود اینکه معماري سازمانی یک رویکرد نوظهور است، اما  کند.کمک می

  .(Dijk & et al, 2013)شاخه تکامل یافته، پذیرفته شده است و اهمیت آن رو به رشد است
ابعادهاي مختلف به بررسی معماري سازمانی ها و تاکنون، محققان زیادي از دیدگاه

-تاکنون پژوهشها متفاوت بوده است.پرداخته اند. حوزه مطالعه و رویکردهاي بررسی بسیاري از آن

هاي معماري سازمانی متمرکز بوده اند، انجام گرفته ها و مدل چهارچوبهاي زیادي که برروي 
اند، حل برگزیدهماري سازمانی را بعنوان راههایی که معاست. محققان دیگري با مطالعه سازمان

اند. در این بین پژوهش هاي معماري سازمانی را شناسایی کرده موفقیتفاکتورهاي تأثیرگذار بر 
ها و تعاریف بندياند و هریک دسته زیادي به بررسی مزایاي حاصل از معماري سازمانی پرداخته

هاي کمی و کیفی کنند. عالوه براین، شناخت ویژگیمی گوناگونی از مزایا معماري سازمانی ارائه
عماري سازمانی بعنوان یکی از اجراي مبا این حال معماري سازمانی در ادبیات گذشته مطرح است.  

 ها، با تهدید و شکست مواجه می شود، به همین منظور هدف ازهاي فناوري اطالعات سازمانطرح
مند بر انجام مطالعات نظام ، از طریقهاي متفاوتمانی از زاویهبررسی معماري سازارائه این تحقیق، 

گاهی جامع نسبت به معماري است تا دید بندي و جمع بندي آن هاهاي گذشته، طبقهروي پژوهش
در  با معماري سازمانی،که مهمی عوامل  بنديو الویت . این پژوهش به شناساییسازمانی به عمل آید

اجراي معماري سازمانی موفقیتکنترل و مدیریت سازمان بر این عوامل، بستر  .پردازدتعامل هستند، می
  سازد.را فراهم می

 یشینه نظري و تجربیپ -2
 

  معماري سازمانی - 2-1



 

معماري به طور کلی به معناي دایر کردن یک اساس ساختاري، ویژگی هاي رفتاري و اصولی راهنما 
در درازمدت است. تعاریف زیادي براي معماري سیستم ي ایجاد، تکامل و بهره برداري یک برا

- سازمانی بیان شده است، مؤسسه ي بین المللی معماري سازمانی، معماري را به این صورت شرح می

سازي سازمان در وضعیت جاري و مطلوب از ابعاد دهد: معماري سازمانی، شامل تحلیل و مستند
تعریفی  MITهاي اطالعاتی دانشگاه سیستم راهبردي، کسب و کار و فناوري است. مرکز تحقیقاتی

رسمی از معماري یک سازمان به صورت زیر ارائه کرده است: معماري سازمانی شامل منطق 
هاي یکپارچه سازماندهی فرآیندهاي کسب وکار و زیرساخت فناوري اطالعات است که نیازمندي

  .(Meilich, 2006)کندکاري سازمان را منعکس می سازي و استانداردسازي مدل

ها با تواند به عنوان توصیفی از مؤلفه هاي سازمانی و ارتباط آنمعماري سازمانی می
هاي اطالعاتی داخل سازمان را هاي اصلی سیستمگرفته شود. معماري سازمانی مؤلفهیکدیگر درنظر 

هاي فرآیندهاي متفاوتی است که مؤلفه هایی همانند، کارکنان، سازد و به دنبال روشمیمشخص 
سازد و هدفش سازو مالی و ... را فراهم میاطالعات وکار، تکنولوژي، اطالعات کسب و کار، کسب

باشد. معماري سازمانی اصطالحات الزم را کار میو کار این مؤلفه ها براي رسیدن به اهداف کسب 
هاي اطالعاتی در پذیري سیستمدهد و یک راهنما در مورد ملزومات ، طراحی و مقیاسشرح می

کند. یک پروژه معماري سازمانی باید بر روي اهداف سازمان، ساختار سازمان و می سازمان فراهم
معماري سازمانی ابزاري است که به ).Fernandez, 2010(وکار تمرکز کندها و اطالعات کسبفرآیند
-کار و تکنولوژي نقشه ییرات کسب وکند و براي ایجاد تغها در درك ساختارشان کمک میسازمان

ختلف تعاریف م 1جدول . .(Dijk & et al, 2013)دهداي از سازمان و یک برنامه مسیر را تحویل می
  .دهدمیهاي گذشته بیان شده است را ارائه معماري سازمانی که در پژوهش

  تعاریف معماري سازمانی - 1جدول 

  مراجع  تعریف معماري سازمانی  ردیف

1  

سازمانی سطح باال(متا معماري)، شامل سیستم هاي فناوري اطالعات یک معماري 
ها و ها، توابع، گروهفرآیندها و مرتبط به سازمان(سخت افزار و نرم افزار)، روابط بین آن

افراد است. از دیدگاه عملکردي، معماري سازمانی چگونگی کارکردن عناصر فناوري 
  کند.همراه با گروه ها و افراد را تشریح میاطالعات با یکدیگر به عنوان یک کل جامع 

(Morgan & 
Sage, 2004) 

2  
ها، قوانین و خطوط راهنمایی هستندکه اصول وحدت بخش و مجموعه اي از سیاست

  راهکارهایی را در سراسر پروژه هاي واحدهاي کسب و کار شکل می دهند.
(Fong & 
Yellin, 
2006) 



 

3  

کسب و کار و زیرساختار فناوري اطالعات، منعکس هاي فرآیندیک منطق سازماندهی 
سازي و استانداردسازي مدل عملکرد سازمان است. معماري کننده الزامات یکپارچه

ها و تکنولوژي هاست به هاي شرکت، سیستمفرآیندسازمانی یک دیدگاه بلندمدت از 
 یهاینند توانایینیازهاي فوري، می تواطوري که پروژه هاي منحصر به فرد، عالوه بر تحقق 

  را ایجاب کنند.

(Ross & et 
al, 2006) 

(Fallmyr & 
Bygstand, 

2014) 

4  
 ،یسازمان ساختارو تحقق  یکه در طراح ییهامدل وها،کل منسجم از اصول، روش کی

ي یک سازمان استفاده ها رساختیز و ،یاطالعات يها ستمیکسب و کار، س يهافرآیند
  .شودمی

(Lankhorst
& et al, 
2009) 

5  

شرح صریحی از اسناد و مدارك موجود، روابط مطلوب بین کسب و کار، مدیریت 
هاي اطالعات باشد؛ یک طرح کلی براي ایجاد سیستمها و فناوري اطالعات میفرآیند

تواند، به اجراي استراتژي یک سازمان در یک شیوه کند که میگستره سازمان فراهم می
هاي کسب و کار با داده و فناوري مربوط به فرآینداي هماهنگ شده توسط همسوسازي 

 آن، کمک کند.

(Espinosa& 
et al, 2011) 

6  
-ستمیو س هافرآیندسازمان،  سطح باال از کسب و کار  چشم انداز کیو ارائه  فیتعر

 يبخش ها توسطها ستمیو س هافرآیند نیتا چه حد ااینکه آنها، و  نی، روابط بITيها
  اند، می باشد.شده مختلف از شرکتبه اشتراك گذاشته

(Tamm& et 
al, 2011) 

7  

معماري سازمانی یک رویکرد براي مدیریت پیچیدگی ساختار سازمان، فناوري اطالعات و 
به  ITمحیط کسب و کار ، تسهیل و یکپارچه سازي استراتژي، پرسنل، کسب و کار و 

هاي ي مدلسوي یک هدف مشترك، از طریق تولید و استفاده از دیدگاه جامع ارائه شده
  ساختاري سازمان است.

(Niemi & 
Pekkola, 

2013) 

8  
شود که به سازمان در ترجمه چشم انداز و ها در نظرگرفته میفرآینداي از مجموعه

مأموریت کسب و کار خودش به تغییر مؤثر در گستره سازمان از میان درك روشن از 
  کند.وضعیت فعلی اش، و رسیدن به یک آینده بهتر کمک می

(Cameron & 
MCmilan, 

2013) 

9  
-از دیدگاه هاي سطح باال، باید و نبایدهایی که سازمان رادر طراحی ساختار مجموعه اي

ها، ارائه اطالعات و تکنولوژي درون سازمان هدایت می فرآیندهاي سازمانی، پیاده سازي 
  کند؛ هنجارهاي معماري سازمانی مقرراتی مانند اصول، مدل ها و اظهارات سیاسی هستند.

(Ralph& et 
al, 2015) 

  

  هاي معماري سازمانی  چهارچوب - 2-2
ها است که به توصیف سازمان از حیث  اي از محصوالت و مدل معماري سازمانی مجموعه

مندي از  ها بدون بهره پردازد. چنین جنگل انبوهی از مدل هاي اطالعاتی و محیط کاري آن می سامانه
چهارچوب یک ساختار منطقی  برداري نخواهد بود. کس قابل تولید و بهرهبراي هیچ چهارچوبیک 

اطالعات وسیع و  سازمانی، در یک معماري .دهی اطالعات پیچیده استبندي و سازمانبراي طبقه



 

اي وجود دارد که نیازمند ساختاري است که مشخص کند چونه و به چه مقدار باید به پیچیده
شود، نی گفته میاطالعات سطوح مختلف پرداخت؟ به چنین ساختاري، چهارچوب معماري سازما

-راي تنظیم مراحل کاري و نیز طبقهدر واقع الگوهایی تعریف شده ب هاي معماري سازمانیچهارچوب

رایج همانند  چهارچوب. در حال حاضر، تنها چندآیندها به حساب میبندي خروجی هاي آن
گیرند که سطح جهانی مورد استفاده قرار می درZF ٤و ٢TOGAF ،FEAF٣، DoDAF١هاي  چهارچوب

 داوتعد تنوعاي هستند. هاي ویژههر یک با توجه به منشأ ظهورشان، مناسب معماري سازمان
 براي گیريدر تصمیم هاییپیچیدگی بروز منجر به اخیر، هايدرسال سازمانی معماري هايچهارچوب

-شتال راستا، درهمین. است شده مرتبط سازمانی معماري پروژه و سازمان با متناسب ها،آن انتخاب
  .انجام شده است هاآن انتخاب هاو تسهیلچهارچوب اینو مقایسه  ارزیابی درجهت گوناگونی هاي

-FEAF، RM ، ZF ،4+1 View٥تانگ و همکارانش در یک پژوهش چهارچوب هاي معماري 

ODP٦،TOGAF وDoDAFدر کنندو خروجی هایشان مقایسه می هايرا از سه بعد اهداف، ورودي ،
ري و اندازه سازمان اهداف معماري سازمانی مستقل از حوزه صنعت، سبک معما ها،پژوهش آن
از نقطه نظر سه بعد ذکر شده، به  چهارچوباین مطالعه با شناسایی مشخصات هر شود. تعریف می

. (Tang & Chen, 2004)دنکطابق با سازمانشان کمک میمدیران در انتخاب صحیح معماري سازمانی م
 هرمعماري شروع نقطه که است ازآن حاکی سازمان معماري هايچهارچوب ازمقایسه حاصل نتایج

و مدل معماري سازمانی شرایط و  چهارچوبدر واقع اتخاذ هر  ؛است وآنالیزسازمان سازمان؛ تحلیل
  محیط خاص خود را می طلبد.

 ازدیدگاه را سازمانی معماري ي شده شناخته هايچهارچوب از اي دسته انش،همکارو لیم
 و هاپژوهش این درمورد اماآنچه، (Lim & Park, 2009)اندهکرد مقایسه معماري کیفی هايمشخصه
 يمقایسه و انتخاب در سازمانی معماري ياستفاده موارد به توجه عدم است، اهمیت شایان مطالعات

 مربوطه است. چهارچوبکاربرد معماري سازمانی عامل اصلی در انتخاب است. بوده هاچهارچوب
است. به طور کلی خروجی کاربرد آن از معماري سازمانی بازتاب هدف  چهارچوبخروجی هر 

هاي معماري سازمانی شامل مدل کسب وکار، مدل سیستم، مدل اطالعات، مدل چهارچوب
سازي، توصیف پلتفرم، طرح پردازش نرم افزار، مدل پیادهمدل محاسبات، مدل پیکربندي نرم افزار، 

                                                             
1Department of Defense Architecture Framework 
2The Open Group Architecture Framework 
3Federal Enterprise Architecture Framework 
4Zachman Framework 
54+1 architectural view model 
6Reference Model of Open Distributed Processing 



 

اي پیچیده فرآیندمعماري سازمانی،  فرآیندمی شود. و طرح منطق نیازهاي غیر کارکردي، طرح گذر 
و سبک معماري این پیچیدگی را کنترل کرد و کاهش  چهارچوبتوان با استفاده از است، که می

  کند.میبه طور خالصه بیان را معماري سازمانی  تفاوتهاي مچهارچوب هايخروجی2جدول داد.
 

  .(Tang & Chen, 2004)هاحاصل از کاربرد آنهاي معماري و خروجی هاي  چهارچوب - 2جدول 
-DoDAF  TOGAF  RM  چهارچوبخروجی/

ODP  FEAF  4+1 
View  ZF 

  *    *  *  *  * مدل کسب وکار
 *  *  *  *  *  *  مدل سیستم

  *  *  *  *  *  *  مدل اطالعات
  *  *  *  *  *  * مدل محاسبات

    *        *  مدل پیکربندي نرم افزار
  *  *  *  *  *  *  مدل پردازش نرم افزار

        *  *  *  مدل پیاده سازي
  *    *  *  *  *  پلتفرمتوصیف 

طراحی نیازهاي 
    *    *  *  *  غیرکارکردي

      *      *  طرح گذر
  

  معماري سازمانیزایاي م-2-3
ارد. بعنوان یک نقش و نتایجی را به همراه د او اجراي معماري سازمانی، مزایاتخاذ 

 هاي سازمان بهها و اهداف استراتژيتر، قابلیتترجمه اصول گستردهترین وظیفه آن، سازمانی، مهم
سازمان در تحقق بخشیدن به  که گرددمنجر می کهباشد می هاي تعریف شدهفرآیندها، سیستم

دارد، در گام به سوي تصویب استراتژي سازمانی بر میدر این راستا، یک  .نه عمل کنداهداف، فعاال
هاي بسیاري به آن اشاره شده است، همراستاسازي اصلی معماري سازمانی که در پژوهشنتیجه مزیت 

کار است. افزون بر این، معماري سازمانی، نتایج و مزایاي هاي کسب وري اطالعات و استراتژيفناو
معماري سازمانی با فراهم نمودن بررسی جامع و سطح باال آورد.میعی نیز براي سازمان به ارمغان فر
دست منسجم و هدفمند سازمانی،و ساختار  هافرآیند، به یمنطقاصول ها و سطح پایین، دستورالعمل تا

تدارك می بیند. کاربرد و اثربخشی معماري براي سازمان کند و اطالعات و فناوري را پیدا می
سطح  در دهد.گردد و کل سازمان را پوشش مینمیسازمانی به بخش و یا سطح خاصی از سازمان بر 



 

طالعات کمک می ها، به تحقق همراستایی کسب و کار و فناوري اکل سازمان، با کاهش پیچیدگی
عه سیستم ها، با وجود معماري سازمانی، به هاي توسژهتر، هزینه و ریسک پروکند و در سطح جزئی

  ).Foorthuis & et al,2010(کنداندازه قابل توجهی، کاهش پیدا می

اند، بسیار به شناسایی منافع معماري سازمانی پرداختههایی که صراحتاً رچه تعداد پژوهشاگ 
- معماري سازمانی را برشمردهل از پایین است، با این حال تحقیقات بسیاري وجود دارد که مزایا حاص

دسته، مزایاي مزایا حاصل از معماري سازمانی را به چهاراند. هایی را براي آن ارائه کردهاند و مدل
توانند به صورت کمی کند، مزایاي سخت میسخت، نامحسوس، غیرمستقیم و استراتژیک تقسیم می

کاهش هزینه، کاهش زمان  ؛سوب شوندگیري شوند و به معماري سازمانی و یا کارکردآن مناندازه
سازي، کاهش قیمت، استفاده مجدد از مدل هاي اردحصول و یا خدمت، افزایش استاندچرخه م

. مزایاي باشندها از این قبیل مزایا، میبین سیستمسازمانی و مستندات، افزایش قابلیت همکاري 
ن به معماري تواکرد ولی به راحتی می توان به راحتی اندازه گیرينامحسوس معماري سازمانی را نمی

آورند. بهبود ها بینش و درك بهتري را در بین اعضاي سازمان فراهم مینسازمانی نسبت داد، آ
گیري، تولید یک دید جامع و شفاف، توسعه معماري سازمانی تکامل یافته و حاکمیت تصمیم

، عماري سازمانی، مزایاي غیر مستقیم هستندسازمانی در این دسته قرار دارند، دسته دیگر از مزایاي م
به معماري سازمانی به طور مستقیم توان آن ها را گیري می شوند ولی نمیبه راحتی اندازهاین مزایا 

بهبود  ؛ها در سازمان دخالت داشته باشدعواملی دیگر در ایجاد و بهبود آننسبت داد و ممکن است 
همسوسازي با شرکا، بهبود مشتري مداري، بهبود مدیریت ریسک، افزایش ارزش بازار، بهبود 

هاي کسب و کار، بهبود مدیریت فرآیندنوآوري، بهبود مدیریت کارکنان، افزایش کیفیت، بهبود 
-همگذاري هاي فناوري اطالعات، کاهش پیچیدگی نیز در این دسته قرار دارند. در نهایت مسرمایه

بتی هستند که در بلند اثرات مث . این مزایاباشدترین مزایاي معماري سازمانی، مزایاي استراتژیک می
توانند به طور کامل به معماري سازمانی و نه می شوند و نه قابل اندازه گیري هسنندمدت درك می

یش چابکی استراتژیکی نسبت داده شوند. بهبود ارتباطات، بهبود مدیریت تغییر، افزایش و ثبات، افزا
  .(Neimi, 2006)در این دسته قرار دارند

مروري جامع و اخیر که توسط تام و همکارانش در ادبیات معماري سازمانی بر اساس بیش 
معماري سازمانی شامل موارد زیر زایا محاکی از آن است که مقاله صورت گرفته شده است،  50از 
  :(Tamm & et, 2011)باشدمی

 پاسخگویی و هدایت تغییرافزایش  -



 

 گیريبهبود تصمیم -

 کاهش هزینه هاي فناوري اطالعات -

 کار با فناوري اطالعاتوهمسوسازي کسب -

 هاي کسب و کارفرآیندبهبود  -

 بهبود سیستم هاي فناوري اطالعات -

 استفاده مجدد از منابع -

 بهبود یکپارچگی -

 کاهش ریسک  -

 پیروي از قوانین سازمان  -

 ثبات -

معماري سازمانی بیشتر در سطح استراتژیکی و تاکتیکی سازمان فعال گر این است که، این مطالعه بیان
هاي سازمان مشترك است و به عنوان ارزش با سیاست زایااست و نه در سطح عملیاتی. بیشتر این م

 .)Plessius & et, 2012(گرددتلقی می

شده است، مزایایی  ارائه هاي گذشتهکه در پژوهش طبق نقشه مزایاي معماري سازمانی
هاي گوناگون، سازمان هاي متفاوتی توصیف شود و از نقطه نظرتواند از دیدگاهماري سازمانی میمع

و یادگیري و رشد شرح  سازمان ، در این نقشه مزایا از دیدهاي مالی، مشتري، داخلرا بهبود بخشد
هاي عملیاتی فناوري اطالعات  و هزینهینه هاي شود. مزایا از دید مالی، بیشتر شامل کاهش هزداده می

قابلیت استفاده مجدد از مؤلفه هاي سازمانی است، این قابلیت با وجود  يگردد که در نتیجهمی
گردد. بهبود مشتري مداري، رضایت مشتري، مدیریت محصول معماري سازمانی در سازمان ایجاد می

گذاري ي داخلی سازمانی شامل به اشتراكامزایاز مزایاي معماري سازمانی از دید مشتري است. 
دانش، فرهنگ، همکاري و رهبري در داخل سازمان و در بین اعضاي سازمان است و درآخر مزایاي 

- را شامل میمان مزایاي نامشهود معماري سازمانی هیادگیري و رشد سازمانی است که درواقع 

اوري اطالعات و استراتژي هاي کسب .نکته مهم این نقشه این است که مزیت بهبود همسویی فنشود
. )Boucharas & et al, 2010(گرددمعماري سازمانی ناشی می دیگر و کار، به طور مستقیم از مزایاي

  کند.به اختصار، مزایاي حاصل از معماري سازمانی را بر اساس ادبیات گذشته بیان می 3جدول 

  مزایاي حاصل از معماري سازمانی - 3جدول 

  مراجع  منافع  ردیف



 

  همسویی فناوري اطالعات و استراتژ هاي کسب و کار  1
(Neimi, 2006) )Plessius & et, 

2012()Foorthuis & et 

al,2010()Boucharas & et al, 2010(  

  (Neimi, 2006)  تولید یک دید جامع، شفاف و منسجم از سازمان  2

  افزایش یکپارچگی  3
(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

(Espinosa& et al, 2011) )Foorthuis & 
et al,2010(  

  استفاده مجدد از منابع  4
(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

(Espinosa& et al, 2011) )Foorthuis & 
et al,2010()Boucharas & et al, 2010(  

  افزایش پاسخگویی به تغییر و هدایت تغییر  5
(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

)Foorthuis & et al,2010()Boucharas & 

et al, 2010(  

  بهبود ارتباط و همکاري، اشتراك گذاري اطالعات  6
(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

)Foorthuis & et al,2010()Boucharas & 

et al, 2010(  

  کاهش هزینه هاي فناوري اطالعات  7
(Neimi, 2006) )Plessius & et, 

2012()Foorthuis & et 
al,2010()Boucharas & et al, 2010( 

  کاهش ریسک و هزینه پروژه هاي سازمانی  8
(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

)Foorthuis & et al,2010()Boucharas & 

et al, 2010(  

 Foorthuis & et( (Neimi, 2006)  بهبود حاکمیت سازمانی  9
al,2010()Boucharas & et al, 2010(  

  بهبود تصمیم گیري  10
(Neimi, 2006) )Plessius & et, 2012( 

)Foorthuis & et al,2010()Boucharas & 

et al, 2010(  

 ,Plessius & et( (Neimi, 2006)  افزایش ثبات سازمانی  11

2012()Boucharas & et al, 2010(  

 Foorthuis & et( (Neimi, 2006)  آگاهی از وضعیت سازمانی  12
al,2010(  



 

 Foorthuis & et( (Neimi, 2006)  کاهش پیچیدگی  13
al,2010()Boucharas & et al, 2010(  

  استاندارد سازي  14
(Espinosa& et al, 2011)(Neimi, 2006) 

)Foorthuis & et al,2010()Boucharas & 

et al, 2010(  

 ,Plessius & et( (Neimi, 2006)  هاي کسب وکارفرآیندهمگرایی   15
2012()Boucharas & et al, 2010(  

 Foorthuis & et( (Neimi, 2006)  افزایش همکاري و ارتیاط بین سیستم هاي اطالعاتی  16
al,2010()Boucharas & et al, 2010(  

 ,Boucharas & et al((Neimi, 2006)  حمایت از توسعه دانش و مدیریت آن  17

2010( 

  (Espinosa& et al, 2011) (Neimi, 2006)  چابکی استراتژیک  18

 ,Boucharas & et al((Neimi, 2006)  بهبود ارتباطات مبتنی بر دانش با مشتري  19

2010(  

 Foorthuis & et( (Neimi, 2006)  بهبود نوآوري  20
al,2010()Boucharas & et al, 2010(  

  (Neimi, 2006)  افزایش ارزش بازار  21

 ,Espinosa& et al) (Neimi, 2006)  مدیریت محصول  22
2011))Boucharas & et al, 2010(  

 ,Boucharas & et al((Neimi, 2006)  افزایش رضایت مدیریت ارشد و مدیریت فناوري اطالعات  23

2010(  

 ,Boucharas & et al((Neimi, 2006)  افزایش امنیت فناوري اطالعات  24

2010(  

 Plessius & et, 2012( )Foorthuis & et(  بهبود سیستم هاي فناوري اطالعات  25

al,2010()Boucharas & et al, 2010( 

 Plessius & et, 2012( )Foorthuis & et(  پیروي از مقررات  26
al,2010(  

 & Boucharas((Espinosa& et al, 2011)  چابکی  27

et al, 2010( (Neimi, 2006)  

 Boucharas & et al, 2010( )Foorthuis(  بهبود حاکمیت فناوري اطالعات  28
& et al,2010( 



 

  شاخص هاي سنجش معماري سازمانی -2-4
-گاهنتیجه دید هریک در مختلف توصیف شود، که منظرهايتواند از معماري سازمانی می

مختلف از سیستم مدل  ها اهداف ذینفعانگاهاري است. این دیدهاي معمهاي گوناگون بر روي مدل
تواند ی میهمچنین از نظر کارایی در یک سیستم، نقطه نظرهاي گوناگون د.ندهنشان می ،شده را

هاي مختلف از کارایی را می طلبند. ارزیابی و اندازه گیري معماري گیريتعریف گردد که اندازه
 مدل هايتواند به تائید اعتبار برنامه معماري سازمانی اشاره کند. براساس ادبیات گذشته، سازمانی، می

-هاي متفاوتی را در بردارند، مدلک شاخصو هری ماري سازمانی متعددي ارائه شده استسنجش مع

هاي کیفی معماري دي دارند و بیشتر به توصیف ویژگیهاي مذکور کمتر جنبه کمی و کاربر
هاي سنجش معماري سازمانی که ها و ویژگیشاخصبرخی از ، 4پردازند. در جدول سازمانی می 

  اند.اند، به اختصار توصیف شدهارائه شدهتاکنون 

  شاخص هاي سنجش معماري سازمانی -4جدول

  مراجع  معماري سازمانی شاخص هاي سنجش  ردیف

1  
هاي معماري سازمانی در راستاي اهداف کسب و کار فرآیندهمسویی : 

  شوند.اجرا می

(Lakhrouit & et al, 
2014) ) 

(Khayami,2011)  
 (Lim & et al, 2009)  
(Morganwalp &P. 

Sage, 2004)  
(Raadt & et al,2010)  

2  
ها و قوانین امنیتی، وجود اطالعات درست و دقیق را در امنیت: سیستم

ها سازمان اطمینان می بخشند، در واقع امکان دستکاري اطالعات و داده
  در سازمان وجود ندارد.

( Lakhrouit & et al, 
2014) (Khayami,2011)   

(Losavio & et al, 
2004) 

(Raadt & et al,2010)  

3  
هاي سخت افزاري، نرم افزاري، قابلیت استفاده مجدد : هر یک از مؤلفه

توانند مجدداً ي و روش هاي تجزیه و تحلیل معماري میفرآیندمدل هاي 
  در سازمان استفاده شوند.

(Morganwalp &P. 
Sage, 2004) (Lim & et 

al, 2009)  
(Lakhrouit & et al, 

2014)  

4  
قابلیت اطمینان: سیستم هاي سازمانی در یک سطح مشخص از عملکرد، 

هاي بازیابی داده، داده هاي از دست تحمل خطا دارند و با وجود مکانیسم
  توانند بازیابی شوند.رفته، می

(Lakhrouit & et al, 
2014) 

(Khayami,2011) 
 (Losavio & et al, 

2004) 
 (Niu & et al, 2013)  



 

5  

ها، قوانین نحوه تبادل اطالعات بین سیستمیکپارچگی و قابلیت همکاري: 
ها، اختیارات و ...) مشخص شده هاي تبادل اطالعات ( دسترسیو سیاست

هاي سازمانی از استانداردها، توانایی مبادله اطالعات است و تبعیت سیستم
  هاي سازمان افزایش داده است.را در بین سیستم

(Lim & et al, 2009) 
(Närman & et al,2007) 
(Raadt & et al,2010)  

6  
نگهداشت پذیري: مولفه هاي استراتژیکی ، نواحی عملکردي کسب و 

هاي سازمان براي تصحیح خطا، بهبود عملکرد و یا به علت فرآیندکار و 
  توانند به راحتی اصالح گردند.تطابق با یک تغییر محیطی می

(Davoudi & Shams, 
2009) 

(Khayami,2011) (Lim 
& et al, 2009) 

(Lakhrouit & et al, 
2014)  

7  
هاي کسب و کار، زیرساخت هاي نرم افزاري و فرآیندمقیاس پذیري:

سخت افزاري، نوع داده و اطالعات در سازمان، براي پاسخ به تغییر و رشد 
  کار، می توانند گسترش پیدا کنند.

(Lakhrouit & et al, 
2014) 

 (Raadt & et al,2010) 
  

8  
هاي سازمان می توانند براي یک هدف مشترك، افزار قابلیت انتقال: نرم

 ,Losavio & et al)  در یک محیط مشترك جایگزین یکدیگر شوند.
2004)  

9  
شرایط استفاده صحیح از منابع در بهترین زمان، در سازمان  اثر بخشی:

  (Khayami,2011 )  امکان پذیر باشد.

10  
ریزدانگی: محصوالت معماري از ریزدانگی مناسبی برخوردارند ( به ایجاد 

کنند و همزمان داراي سطح کافی از جزئیات یک دید جامع کمک می
  باشند.)می

(Morganwalp &P. 
Sage, 2004)  

11  

شفافیت و 
زنجیرهارزشسازمانوفرآیندهایکسبوکاردرسراسرسازمانمشخصوتعجامعیت:

و  ریفشدهاست
  .هریکازنقشهاومسئولیتهایافرادباتوجهبهفرآیندهایکسبوکارتعریفشدهاست

(Morganwalp &P. 
Sage, 2004)   

(Niemi & Pekkola, 
2013)  

12  
چابکی : سازمان توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات محیط کسب وکار 

  (Raadt & et al,2010)   را دارد.

13  

 محصوالتمعماریسازمانی افزایش کیفیت محصوالت و خدمات:

 ازکیفیتباالیی )... مستندات،مدلها،گزارشاتو(

 ) شفاف،روشن،خالصه،سازگار،قابلدسترسوبرمبناییکچهارچوبمعتبر(

  .برخوردارند
 (Raadt & et al,2010)  

  (Khayami,2011 )در  دسترسپذیري: اطالعات معماري سازمانی، از طریق مستند سازيقابلیت   14



 

  دسترس باشد.

15  
د قابلیت استفاده: معماري سازمانی با شرایط و امکانات سازمان سازگار باش

  (Khayami,2011 )  پذیر باشد.و استفاده از آن معقول و امکان

  

  معماري سازمانی یفاکتورهاي کلیدي اثر بخش- 2-5
اگرچه طیف مزایاي حاصل از معماري سازمانی بسیار گسترده است با این حال، تکنیک 

از باید وجود داشته باشد که سازمان را در برداشت و کسب این مزایا قادر سازد. فاکتورهایی نیز،و ها
این شناسایی اند، گذار بر معماري سازمانی پرداختهبررسی عوامل تأثیراین رو تحقیقات زیادي به 

می بایست  تیم معماريکند که سازمان در توصیف حوزه و ماهیت موضوعاتی کمک میعوامل، به 
و  کاموگاوادر این راستا، .متمرکز شودها براي جلوگیري از اتالف زمان و هزینه، بر روي آن

ها با تغییرات محیط کسب و کار خود سازمانبسیاري از کنند که بیان میدر یک پژوهش همکارانش 
هاي کسب فرآینداین زمان تغییر  شوند. درحصوالت و خدمات جدید، روبه رو میبعنوان مثال، م

نقشی که معماري سازمانی ایفا  امري اجتناب ناپذیر است.  ، براي باقی ماندن در عرصه رقابتکارو
همچنین براي  هاي کسب وکار، به گونه اي اثربخش با این تغییرات است.فرآیندکند، وفق دادن می

  کنند:پیاده سازي اثر بخش معماري سازمانی بر عوامل زیر تاکید می

گیري و ساختار مسئولیتی را در سازمان این عامل تصمیم :یت فناوري اطالعاتحاکم -
مشخص می سازد که رفتاري تعیین شده از قبل در استفاده از فناوري اطالعات را ترغیب 

  گردد.می بخشد، این رفتار به کنترل و مدیریت ریسک منجر می
نی، باید شناخت کافی در رابطه قبل از پیاده سازي معماري سازما :شناخت معماري سازمانی -

  .هاي کسب و کار داشت تا معماري سازمانی صحیح مطابق آن اتخاذ گرددفرآیندبا 
مدیریت سازمانی: شناخت مدیریت ارشد و کارکنان  از سازمان، باید قبل از هرچیز انجام  -

 گرفته باشد.

 معماري سازمانی به موفقیتفاکتورهاي کلیدي  ی ارائه شده است،ایالمکمدلی دیگر که توسط در 
هاي بسیاري که درپژوهشنده عوامل متعددي است برگیردراند و تر بیان شدهتر و جزئیصورت دقیق

  :(Ylimaki, 2006)به شرح زیر است ، این عواملشودتاکید میها برآن



 

سازي معماري سازمانی، مستلزم مأموریت روشن، اهداف و و محدوده هدف: پیاده هدف -
باید معماري سازمانی معماري سازمانی است. دلیل تمایل سازمان به اتخاذ جهت شفاف 

کامال مشخص گردد، مسائلی که قرار است از طریق این رویکرد حل گردد باید کامال 
انی، محدوده پیاده مشخص گردد. در واقع این عامل، شامل تعریف جامع معماري سازم

ت آن در سازمان می باشد.سازي، میزان عمق، دقت، سرعت و اهمی  
ارتباطات و زبان مشترك: ارتباط مؤثر در به اشتراك گذاري دانش، دستیابی به یک درك  -

تعهد به  مستلزم ،مشترك، شرایط و دیدگاه مشترك امري ضروري است. ارتباط مؤثر
استراتژي ارتباطات و وجود کانال هاي ارتباطی مختلف تالش هاي معماري سازمانی، طرح 

  می باشد.
این عامل، چگونگی مقرر ساختن استراتژي هاي کسب و  رویکرد محرّك کسب و کار: -

کند و هاي معماري سازمانی را بیان میریزيلزامات کسب و کار از طریق برنامهکار و ا
سازمانی به رسمیت شناخته می شود را اینکه چگونه نیازهاي کسب و کار براي معماري 

  شرح می دهد.
- ي که مدیریت ارشد تعهد مدیریت ارشد: قبل از پیاده سازي معماري سازمانی، باید حد

به معماري سازمانی متعهد است شناسایی شود و مشخص شود تا چه حد در این  ، سازمان
  پروژه عظیم درگیر است.

وسعه و حفظ معماري سازمانی در محیط کسب و متدولوژي توسعه: بسیاري از الزامات ت -
کاربرد یک  متدولوژي رسمی، بیشترین تأثیر را از میان کار در حال تغییر هستند. 

اي، بعنوان پایه و اساس معماري د، تأیید متدولوژي به طور گستردهدار موفقیتفاکتورهاي 
به صورت شفاف روش هاي توسعه معماري سازمانی باید سازمانی شناخته شده است. 

  .ها و استانداردها باید تعریف گرددها، دستورالعملفرآیندمستند شوند، 
هاي معماري سازمانی، معماري اتخاذ عالوه بر شرح کامل روش پشتیبانی ابزار معماري: -

شده باید عملگرا، استراتژیک محور، دقیق، قابل تکرار و قابل استفاده با هزینه هاي معقول 
  باشد.

مصنوعات معماري سازمانی: مدل هاي معماري سازمانی باید قابلیت ردیابی داشته  ها ومدل -
هاي معماري سازمانی تداعی ر باید در مدلباشند، به این مفهوم که  الزامات کسب و کا

  شوند. شرح صریحی از طرح انتقال معماري سازمانی باید تهیه گردد.



 

ها، تخصیص منابع، تعیین گیريمچگونگی تصمی حاکمیت و مدیریت معماري سازمانی: -
هاي کسب و کار و مدیریت فرآیندها، مدیریت ریسک، یکپارچه کردن پذیريمسئولیت

  مؤثر تغییر از عوامل ضروري در پیاده سازي معماري سازمانی هستند.
هاي مختلف توسعه معماري سازمان باید هماهنگی بین پروژه مدیریت پروژه و برنامه: -

ها با معماري سازمانی باید را در نظر بگیرد و سازگاري هر یک از پروژهمعماري سازمانی 
از دیگر  معماري سازمانیتوسط آن تضمین گردد، نقاط عطف پروژه و همچنین بودجه 

  عواملی هستند که باید به خوبی تعریف شوند.
برآورد و ارزیابی بعنوان یک بخش از حاکمیت معماري سازمانی،  سنجش و ارزیابی: -

-ی که معماري سازمان به سازمان میملی مهم است که معموال با هدف شناسایی ارزشعا

  افزاید، همراه است.
بین تصمیمات معماري  گذاري هاي فناوري اطالعات و استراتژي هاي کسب:سرمایه -

هاي فناوري اطالعات رابطه تنگاتنگی وجود دارد، این رابطه باید گذاريسازمانی و سرمایه
  صریح شرح داده شود.به طور 

توسعه معماري سازمانی، به همکاري متقابل و مداوم ذینفعان کلیدي،  تیم مجرب معماري: -
معماران، حوزه هاي مختلف کسب و کار کسب و کار، مدیریت ارشد سازمان و حتی 

  شرکاي کسب وکار نیاز دارد. 
تیم معماري و  یک عامل مهم در توسعه موفق معماري سازمانی آموزش آموزش و پرورش: -

، آموزش و پرورش تیم معماري باید شامل در نظر گرفتن یک برنامه آموزشی است
هاي رایج چهارچوبهاي سازمان، استراتژيي اطالعات عمومی که خود دربرگیرنده

هاي جدید و ن شامل آموزش در رابطه با فناورياست و همچنی... معماري، چشم انداز و
باشد. این نکته نیز باید درنظرگرفته شود که ر معماري سازمانی میفاده از ابزاهاي استروش

اطالعات مدیران فناوري اطالعات  به طور کامل در اختیار مدیران کسب و کار و اطالعات 
  مدیران کسب و کار به طور کامل در اختیار مدیران فناوري اطالعات قرار گیرد.

آمادگی سازمان براي توسعه معماري سازمانی و کاربردآن یک موضوع  فرهنگ سازمانی: -
 توسعه، امري اجتناب ناپذیر است. فرآینداست و تغییرات فرهنگی در طول حیاتی 

است که نقش مهمی در عماري سازمانی، عامل کلیدي بهره مندي سازمان از یک استراتژي توسعه م
برنامه توسعه باید منطبق شده  :معماري سازمانی دارد و خود بر پذیرش چند نکته داللت دارد موفقیت

هاي اتخاذ شده، کسب شده باشد و تکنیکباید هاي الزم براي اجراي معماري سازمانی باشد، مهارت



 

عماري م موفقیتبه اختصار، عوامل کلیدي ، 5جدول در منطبق با اهداف معماري سازمانی باشد.باید 
  .شوندبیان می براساس ادبیات گذشته، سازمانی

 معماري سازمانی موفقیتعوامل  - 5جدول 

 موفقیتفاکتورهاي کلیدي   ردیف
  معماري سازمانی

  مراجع

 )(Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  و حوزه شفافیت هدف  1
Schekkerman,2003)  

  
 ) (Ylimaki, 2006) (Home, 2015)  ارتباطات و زبان مشترك  2

Schekkerman,2003)  
  

  Rouhani,2014) (Home, 2015((Ylimaki, 2006)(  رویکرد محرّك کسب و کار  3
  

  (Ylimaki, 2006)  تعهد مدیریت ارشد  4

 ) (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014) (Home, 2015)  متدولوژي توسعه  5
Schekkerman,2003)  

 
 ) (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014) (Home, 2015)  پشتیبانی ابزار معماري  6

Schekkerman,2003)  
  

  (Rouhani,2014) (Ylimaki, 2006)  مدل ها و مصنوعات معماري سازمانی  7
  

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  حاکمیت و مدیریت معماري سازمانی  8
  

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  مدیریت پروژه و برنامه  9

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  سنجش و ارزیابی  10

سرمایه گذاري هاي فناوري اطالعات و   11
  (Ylimaki, 2006)  استراتژي هاي کسب

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  تیم مجرب معماري  12

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  آموزش و پرورش  13

  (Ylimaki, 2006) (Rouhani,2014)  فرهنگ سازمانی  14

همسویی فناوري اطالعات و استراتژ هاي   15
 (Schekkerman,2003 )  کسب و کار

  (Ylimaki, 2006)  نظارتو انطباق  16

  (Schekkerman,2003 )  انعطاف پذیري  17

  (Schekkerman,2003 )  چابکی  18

  (Rouhani,2014)  تجزیه تحلیل  و طراحی ساختار  19

  (Ylimaki, 2006) (Schekkerman,2003 )  مدیریت ریسک  20

  



 

  

 پژوهشیافته هاي  -3

معماري سازمانی که در  موفقیتکلیدي  و فاکتورهاي ي سنجشهامزایا، شاخصي مقایسه
هدف و شفافیت ، بیانگر این است که عواملی چون ، بر اساس ادبیات گذشتهارائه شدنداین مطالعه

مختلف،  با معماري سازمانی در  ابعاد، در هر سه دسته وجود دارند،  بنابراین از سازمان کسب وکار
د. همانطور که در نمعماري سازمانی داشته باش موفقیتتري در د نقش مهمنتوانو می هستند ارتباط

-، قابل مشاهده است، ده عامل اول، عالوه بر این که بر روي معماري سازمانی تأثیر می6جدول 

  پذیرند.توسعه معماري سازمانی نیز، تأثیر میفرآیندد، از گذارن
  

  عوامل مؤثر بر معماري سازمانی  - 6جدول 

  ردیف
منافع   عوامل مؤثر بر معماري سازمانی

معماري 
  سازمانی

 ویژگی هاي
معماري 
  سازمانی

عوامل کلیدي 
 معماري موفقیت

  سازمانی

1  
، کسب و کار حوزه  ،شفافیت هدف 

        سازمان
        استانداردسازي  2
        فرآیندهاي کسب و کاربهبود   3
4  

یکپارچگی، افزایش همکاري و ارتباط بین 
        هاي اطالعاتیسیستم

        حاکمیت سازمانی  5
        چابکی  6
      *  افزایش پاسخگویی به تغییر و مدیریت آن  7
8  

هاي همسویی فناوري اطالعات و استراتژي
        وکارکسب

9  
هاي فناوري اطالعات و گذاريسرمایه

        هاي کسباستراتژي

        مدیریت ریسک  10
   * *  گیريبهبود تصمیم  11
    * *  افزایش کیفیت محصوالت و خدمات  12
        استفاده مجدد از منابع  13
        پشتیبانی ابزار معماري  14



 

        مدل ها و مصنوعات معماري سازمانی  15
        مدیریت پروژه و برنامه  16
        سنجش و ارزیابی  17
  *    *  کاهش پیچیدگی  18

  مدیریت محصول  19
   

        مدیریت پروژه و برنامه  20
      *  افزایش ثبات سازمانی  21
  *      متدولوژي توسعه  22
      *  حاکمیت فناوري اطالعات  23
 * *   تجزیه و تحلیل و طراحی ساختار  24
     *  پیروي از مقررات  25
        ، انطباقنظارت  26
  *      ارتباطات و زبان مشترك  27
  *      رویکرد محرّك کسب و کار  28
        فرهنگ سازمانی  29
      *  چابکی استراتژیک  30
    *  بهبود نوآوري  31
    *  افزایش ارزش بازاز  32
        تیم مجرب معماري  33
        آموزش و پرورش  34
35  

مدیریت ارشد و مدیریت فناوري رضایت 
      *  اطالعات

      *  حمایت از توسعه دانش و مدیریت آن  36
  *      تعهد مدیریت ارشد  37
    *   ریزدانگی  38
    *   مقیاس پذیري  39
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آن، مزایاي  مربوط به هاي چهارچوبضمن بررسی معماري سازمانی و در این تحقیق، 
حاصل از معماري سازمانی، شاخص هاي سنجش معماري سازمانی و همچنین فاکتورهاي کلیدي 

ایده اصلی این مطالعه، استخراج و الویت  .قرار گرفت و بررسی مورد مطالعهمعماري سازمانی  موفقیت
ه بندي اطالعات بقبعد از طبندي مهمترین عوامل تأثیرگذار بر معماري سازمانی است به همین منظور، 

هاي سنجش و فاکتورهاي کلیدي معماري سازمانی، هریک به صورت بدست آمده، مزایا، شاخص
- این پژوهش نشان میدر نهایت . و سپس مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند شدندارائه یک جدول 

، کسب وکارهاي فرآیند، استاندارد سازي، وکار سازمانکسبشفافیت چابکی سازمانی، دهد که 
همسویی ، مدیریت تغییرسازمانی، حاکمیت، هاي اطالعاتیفزایش همکاري و ارتیاط بین سیستما

- كاشترا، مایه گذاري هاي فناوري اطالعاتسر، کارهاي کسب ويفناوري اطالعات و استراتژ

 موفقیتعواملی هستند که نه تنها نقش بسزایی در مدیریت ریسک و و یکپارچگی گذاري اطالعات
حاصل از آن،  سازي معماري سازمانی بعنوان مزایا و نتایجبلکه بعد از پیادهمعماري سازمانی دارند، 

معماري سازمانی با  فرآینداین ده عامل به طور مداوم در طول توسعه بخشند.سازمان را بهبود می
هاي نرم افزاري و سخت معماري سازمانی مسأله اي فراتر از سیستم معماري سازمانی در تعامل هستند.
چنین دهد. توسعه دهنده سازمان را تحت تأثیر قرار میهاي تشکیلافزاري سازمان بوده و کلیه مؤلفه

ریزي دقیق و سازگار با مأموریت و اهداف سازمان است و چنین اي مستلزم برنامهپیچیده فرآیند
درگیر هستند و برآن  فرآیندزمند درك صحیح کلیه عواملی است که در این ریزي، نیابرنامه

  تأثیرگذارند.
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