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مقدمه

در عصر پیرند دانش و اطالعات با دانایی و دارایوی ،رقابوت و چوالش بوراي مانودراري بوه اموري
سوازمانهواي ناکوا بوه سورعت حوذف مویرردنود (Dazdari,

کامالً جدي تبدیل شوده اسوت و

همچنین ،با رشود و پیشورفت تکنرلوروي و فونآوري اطالعوات و
) .Enayati & Zameni, 2017
دانشی شدن اقتصاد جهانی ،سازمانها در محیطی قرار ررفتهاند که نارزیر براي بقاي خورد و پیوروز
شدن در دنیاي رقابت محرر ،بایستی به داراییهاي نامیمرس خرد ،همچورن مودیریت دانوش کوه از
مهمترین مفاهیم دنیاي رقابت محرر است و مرجب تعالی سازمان میروردد ترجوه بیشوتري داشوته
باشند .در واقع ،میتران رفت که داراییهاي دانشی در سازمان به عنران منابع اولیه مزیت رقابتی بوه
رایانوههوا و دیگور

حساب میآینود ) .(Lev, 2001فونآوري اطالعوات عبوارت اسوت از کواربرد
فنآوريها بوراي کوار بوا اطالعوات ).(Mohammadi, Mohammadi & Mohammad, 2012
فنآوري اطالعات در همه سیستمهاي اجتماعی ،اقتصوادي ،فرهنگوی و مودیریتی جنبوه کواربردي
پیودا نمورده اسوت ) (Golestanizadeh, Shahtalebi & Etebarian, 2015و ابوزار قدرتمنودي
است که مدیران را براي مقابیه با تغییر در دنیواي اموروز آمواده مویسوازد (Laudon & Laudon,

) .2013در نتیجه ،سازمانهوا از فونآوري اطالعوات بوراي کنتورل و مودیریت سورمایههواي دانشوی
استفاده میکنند .به عبارت دیگر ،سازمانها با به کارریري فنآوري اطالعوات ،امکوان دسوتیابی بوه
مزیت رقابتی 0را از راه داراییهواي دانشوی ماننود اسوتراتژيهوا و مودیریت دانوش فوراهم مویکننود
).(Sotodeh, 2006
8

براي مدتها ،نقش ترسعه فنآوري اطالعات و مدیریت دانش در ایجاد مزیت رقوابتی ،یکوی
از نگرانیهاي پیش روي مدیران و پژوهشرران برده است .در دنیاي رو بوه تغییور اموروز ،ظرفیوت
مدیریت دانش نرظهرر حاصل از فنآوري اطالعات ،صالحیت اصویی بوراي سوازمانهوا بوه منظورر
افزایش عمیکرد فردي ،نرآوري ،قابییتهواي سوازمانی و مزیوت رقوابتی اسوت .هومچنوین ،اموروزه
مدیریت دانش نقش اساسی را در اقتصاد جهانی ایفا میکنود و بوه عنوران یو

پویشنیواز ضوروري

مزیت رقابتی در سازمانها میباشد ) .(Piera, Roberto & Emilio, 2017در دهوه  ،0331ظهورر
مدیریت دانش به عنران رشته عیمی و تجاري در سراسر جهان شناخته شد .بور اسواس رویکردهوا و
روشهاي مدیریت دانش ،سازمانهاي سراسر جهان ،ابتکارات مدیریت دانوش را بوه منظورر بهبورد
1. Competitive advantage
2. Knowledge management
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بهرهوري و کیفیت خدمات خرد ،و یافتن راهحلهواي جدیود و
پروسههاي تجاري ،افزایش 

کارایی
محصرالتی بوراي مشوتریان خورد ،ترسوعه و اجورا نمردنود ) .(Nguyen & Mohamed, 2011در
واقع ،هدف اصیی استفاده سازمانی از مدیریت دانش ،کسب آراهی از دانش خرد ،به طورر فوردي
و تجمعی است و تجسم و شکلدهی خرد در چنین مسیري براي استفاده مؤثر و کارا از دانشوی کوه
سازمان دارد یا قادر به به دست آوردن آن است ).(Alavi & Leidner, 2001
ظرفیت مدیریت دانش را میتران به عنوران ترانوایی مبتنوی بور فرآینود سوازمان جهوت بسویج و
استقرار منابع مبتنی بر دانش براي به دست آوردن مزیوت رقوابتی تعریوف نمورد .مودیریت دانوش،
تالش نرین قرن مرسر به عصر دانایی ،0براي حفظ ،هودایت و افوزایش هودفمنود سورمایههواي
دانشی سازمانهاست و به این اشاره دارد که سرمایهرذاري در عیم ،بهترین و بیشترین سرد را بوه
بار میآورد .آراهی سازمانها از عرامل مؤثر بر مدیریت دانش که مرجب پذیرش و اجراي مرفق
آن میشرد ،مرجب عمیی شدن اهداف آنها خراهد شد .پرداختن به مرضرع مودیریت دانوش در
تمامی سازمانها بوه دلیول اهمیوت ویوژه آن کوه عبوارت اسوت از سوازماندهوی دانوش بوه منظورر
ترانمندسازي افراد و سازمان در انجا مؤثر فعالیتها ،تسهیم منابع فکري و خالقانه سازمان ،ارایوه
شیرههایی براي بهرهوري ،بهبرد عمیکرد و کاهش هزینوههوا ،بهینوهسوازي دانوش سوازمانی بوراي
افزایش عمیکرد از طریق روشهاي متفاوت امري ضروري است .همچنوین ،بهبورد کیفیوت کوار،
افزایش کارآیی ،داشتن اطالعوات بوه روز ،افوزایش اثوربخشوی ،افوزایش انگیوزه ،ایجواد فرهنو
مشترک براي به حداکثر رساندن عمیکرد نرآوري و همچنین ،ایجاد مزیت رقابتی از دیگر دالیول
پرداختن سازمانها به مدیریت دانش در عصر حاضر میباشد & (Derakhshandeh, Mashinchi

) .Asgari, 2016آنچه مسیم است ،فنآوري اطالعات پدیده رقوابتی جدیود و عوامیی حیواتی در
ترسعه مزیت رقابتی پایدار محسرب میشرد ).(Khoshsima, 2012
بررسیها نشان داده اسوت کوه در پوژوهشهواي انودکی بوه بررسوی هومزموان رابطوه فونآوري
اطالعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش پرداخته شده اسوت .بنوابراین ،تحقیقواتی کوه بوه
نرعی مرتبط با پژوهش حاضر هستند ،در ادامه بررسی شدند.
دیهیم ،بینش و معقرل ) (Deihim, Binesh & Maghol, 2016در پژوهشی به بررسی توأثیر
فنآوري اطالعات بر مدیریت دانش سازمانها پرداختند و نتیجه ررفتند که استفاده از فنآوريهوا
1. Wisdom era
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بوور سووازماندهووی و موودیریت دانووش تأثیررووذار اسووت .یافتووههوواي پووژوهش سووپهرند ،عووارفنووژاد و
شووریعتنووژاد ( )Sepahvand, Arefnejad & Sharifinejad, 2015نشووان داد کووه فوونآوري
اطالعات بر سرمایه فکري و استراتژيهاي مدیریت دانش و چابکی سازمان تأثیر مثبت و معنواداري
دارد.
آنگاپوا ،ناچیواپن و توانرس ) (Angappa, Nachiappan & Thanos, 2017نشوان دادنود کوه
فوونآوري اطالعووات بوور مزیووت رقووابتی تووأثیر مثبووت دارد .هووانگی ،شووان لیوور ،جووین النوو

و

وائرها ) (Hongyi, Shan, Jinlong & Zhaohua, 2016در پژوهشی به بررسی رابطوه فونآوري
اطالعات ،ظرفیت مدیریت دانش و مزیت رقابتی با نقش تعدیل کننده تعهد منابع پرداختند و عالوه
بر تأیید رابطه مثبت بین متغیرها ،به این نتیجه رسیدند که تعهد منابع اثر تعدیلکننده مثبت بور رابطوه
بین فنآوري اطالعات و ظرفیت مدیریت دانش دارد.
کاسوویرین ،پانوواجیرتیز و دامینوورس ( )Catherine, Panagiotis & Damianos, 2014در
پژوهشی به بررسی تأثیر فنآوري اطالعات بر ترسعه مزیت رقابتی در زنجیره تأمین در  91شورکت
ترلیدي پرداختند .نتایج حاکی از تأثیر مثبت فنآوري اطالعات بر مزیت رقوابتی بورده اسوت .چون
( ،)Chen, 2012به بررسی تأثیر هومافزایوی منوابع فونآوري اطالعوات بور کسوب مزیوت رقوابتی و
عمیکرد سازمانی پرداخت و نتیجه ررفت که سرمایهرذاري در فونآوريهوایی چورن سیسوتمهواي
اطالعات ،بر قابییتها و عمیکرد سازمانی و مزیت رقابتی شرکت تأثیرروذار هسوتند .او از دیودراه
منبع محرر به این مرضرع پرداخته و بیان کرده است که این قابییتها نقش مهموی در بوهکوارریري
استراتژيهاي کسب و کار دارند که در نیازهاي مشتریان منعکس میشرد .پوارک ،فورجی مرتور و
( ،)Park, Fujimoto & Hong, 2012در پژوهشوی نشوان دادنود کوه ادشوا شوبکههواي

هانو

اطالعاتی با استفاده از کسب مزیت رقابتی بین شرکتها ،باعث میشرد ،توا مزیوتهواي رقوابتی در
بازار جهانی براي آن شرکتها ایجاد شرد.
هان

 ،یان

 ،لین ،مو

لوین و کور ) ،(Hung, Yang, Lien, McLean & Kuo, 2010در

پژوهشی تحت عنران «رابطه مدیریت دانش با ارتقاي قابییت و عمیکرد سازمان» نتیجوه ررفتنود کوه
مدیریت دانش به واسطه یادریري با ارتقاي قابییت و عمیکورد سوازمان رابطوه دارد .لور ،جیانو
دیگان

و

( ،)Lu, Jing & Degang, 2008در پژوهشی تحت عنران «راهبردهاي مبتنی بور کواربرد

فنآوري بر افزایش قابییتها و مزیت رقوابتی در شورکتهواي چینوی» ،نتیجوه ررفتنود کوه کواربرد
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راهبردهاي مبتنی بر فنآوري به افزایش قابییت شرکتها جهوت اجوراي سیسوتم اطالعوات مؤسسوه
منجر شده و راهبردهایی را براي طرحریزي فرآیندهاي مدیریتی فراهم میآورنود .هومچنوین ،نورخ
مرفقیت اجراي سیسوتم اطالعوات مؤسسوه را افوزایش داده و در نهایوت ،وضوعیت رقابوت را بهبورد
میبخشند.
با مروري بر ادبیات مرضرع و در ی

مویتوران رفوت ،بوه
پژوهشهواي انجوا شوده 

جمعبندي از

پژوهشهوایی کوه هومزموان رابطوه فونآوري اطالعوات بوا مزیوت رقوابتی و ظرفیوت

واسطه کمبرد
مدیریت دانش را مررد بررسی قرار داده باشند پژوهش حاضور سوعی کورده اسوت ،متغیرهوا را بوه
صررت تیفیقی بررسی کند .از طرفی ،اداره کل فرودراههاي استان مازندران یکی از شورکتهواي
فعال در عرصه فرودراههاي کشرر و ارایه دهنده خدمات مسوافربري و هورایی اسوت کوه در انجوا
رسالت خرد از سیستم فنآوري اطالعات و فرآیند مدیریت دانش در حد قابل اعتمادي بهرهریوري
مینماید ،به طرري که تقریباً داراي نشان برتر در این زمینه است .مراتوب فور  ،لوزو پورداختن بوه
عنران پژوهشی با این مضمرن را دو چندان میکند .زیرا که بر اسواس نتوایج ایون تحقیوق مویتوران
راهکارهاي مفید و عمیی در راستاي بهبرد مستمر سازمان فور و دسوتیابی بوه یو

سیسوتم متعوالی

ارایه کرد .همچنین ،یافتههاي پژوهش میتراند مدیران را در حل مشکالت یاري کورده و منجور بوه
تبیین سیاستهاي درست و اجراي بهتر اهداف سازمان رردد .لذا ،این پژوهش به دنبال پاسخرریی
به این سؤال است که آیا فنآوري اطالعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانوش رابطوه دارد
در این راستا ،سؤال اصیی و سؤالهاي ویژه پژوهش عبارتند از:
سؤال اصلی پژوهش :آیا فنآوري اطالعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش رابطه دارد
سؤال ويژه اول :آیا فنآوري اطالعات با مزیت رقابتی رابطه دارد
سؤال ويژه دوم :آیا فنآوري اطالعات با ظرفیت مدیریت دانش رابطه دارد
سؤال ويژه سوم :آیا مزیت رقابتی با ظرفیت مدیریت دانش رابطه دارد
بر این اساس ،مدل مفهرمی پژوهش مطابق با شکل  0میباشد.
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مزیت رقابتی
فنآوری اطالعات
ظرفیت مدیریت دانش

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش
روش

پووژوهش حاضوور از نظوور هوودف ،کوواربردي و از لحوواظ روش رووردآوري دادههووا ترصوویفی از نوورع
همبستگی است .جامعه آماري پژوهش کییه کارکنان اداره کل فرودرواههواي اسوتان مازنودران در
سال  0331و به تعداد  031نفر بردند .با اسوتفاده از فرمورل کورکران ،نمرنوهاي بوا حجوم  39نفور بور
نمرنهریري تصادفی ساده انتخاب شد .در نمرنوه آمواري موررد بررسوی 30 ،درصود از

اساس روش
همچنین 28 ،درصد پاسخدهنودران داراي تحصویالت
پاسخدهندران مرد و  3درصد زن میباشند .
فر دیپیم 10 ،درصد داراي تحصیالت لیسانس و  1درصد داراي تحصیالت فر لیسوانس و تنهوا 0
درصد داراي تحصیالت دکتري بردند.
براي بررسوی متغیرهواي پوژوهش از پرسوشناموه اسوتاندارد هوانگی و همکواران (Hongyi et al.,

) 2016استفاده شده است .این پرسشنامه شامل  82رریه برد که در سه بخش به سنجش سه متغیور
فنآوري اطالعات ،مزیت رقابتی و ظرفیت مودیریت دانوش مویپوردازد .بوه طورري کوه فونآوري
اطالعات را با رریههاي  0الی  ،03مزیوت رقوابتی را بوا رریوههواي  02الوی  09و ظرفیوت مودیریت
دانش را با رریههاي  03الی  82با طیف لیکرت مررد سنجش قرار میدهد .در این پژوهش ،روایوی
پرسشنامه با استفاده از روایی محترایی و نظر استادان و خبرران مربرطه بررسی و تأیید شد .پایوایی
پرسشنامه بوا اسوتفاده از آزمورن آلفواي کرونبواخ بوراي سوؤاالت مربور بوه متغیرهواي فونآوري
اطالعات  ،1/33مزیت رقابتی  1/38و ظرفیت مدیریت دانوش  1/31محاسوبه رردیود کوه حواکی از
پایایی ابزار مررد استفاده میباشد .براي تجزیه و تحییل دادهها از نر افوزار  SPSS21و روش آموار
ترصیفی و آمار استنباطی شامل آزمرن کرلمررروف -اسمیرنف ،همبسوتگی پیرسورن و رررسویرن
استفاده رردید.
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يافتهها

آزمرن نرمال بردن ترزیع دادهها ،مطابق جدول  ،0میباشد.
جدول  .3نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع دادهها

تعداد

متغیر

سطح معنیداری

آماره آزمون

فنآوري اطالعات

39

0/021

1/021

مزیت رقابتی

39

1/301

1/39

ظرفیت مدیریت دانش

39

0/811

1/130

مطابق جدول  ،0در سطح اطمینان  %31و خطاي اندازهریري  ،a=1/11سوطح معنواداري بوراي هموه
متغیرها  sig>1/11محاسبه شده است .لذا ،دادهها از ترزیع نرمال پیروي میکنند و جهوت تجزیوه و
تحییل استنباطی دادهها ،استفاده از آزمرنهاي آماري پارامتری

مجاز است.

سؤال اصلی پژوهش :آیا فنآوري اطالعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش رابطه دارد
براي بررسی سؤال مررد نظر ،از آزمرن رررسیرن استفاده شده است که نتوایج آن در جودول  8و 3
ارایه شده است.
جدول  .8ضریب همبستگی بین فنآوری اطالعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش
R

1/182

مجذور

ضریب همبستگی

برآورد خطای

R

تعدیل شده

استاندارد

1/892

1/23898

1/313

جدول  .1آنالیز واریانس ضریب همبستگی بین فنآوری اطالعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش

مدل

مجموع
مربعات

درجه آزادی

میانگین
مربعات

رررسیرن

1/238

0

2/308

باقی مانده

0/310

31

981/3111

جمع

1/933

31

F

9/128

سطح
معنیداری
1/111
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تر از  ،)sig =1/111( 1/11محاسبه شده که حواکی از

اعتبار مودل رررسویرن موررد نظور اسوت .مطوابق یافتوههوا ،چورن در سوطح اطمینوان  %31و خطواي
اندازهریري  a=1/11سطح معناداري براي همه متغیرها (فنآوري اطالعات ،مزیت رقابتی و ظرفیت
مدیریت دانش)  sig>1/11محاسبه شده است بنابراین ،با  31درصد اطمینان میتران نتیجه ررفوت
که فنآوري اطالعات با مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش رابطه معناداري دارد.
براي بررسی سؤالهاي ویژه پژوهش ،از آزمرن همبستگی پیرسرن استفاده شده که در ادامه جودول
 ،2ارایه شده است.
جدول  .4بررسی رابطه فنآوری اطالعات ،مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش

متغیرها

تعداد

ضریب
همبستگی

میانگین

سطح
معنیداری

فنآوري اطالعات /مزیت رقابتی

39

1/118

2/08

1/111

فنآوري اطالعات /ظرفیت مدیریت دانش

39

1/191

2/38

1/111

مزیت رقابتی /ظرفیت مدیریت دانش

39

1/119

2/80

1/111

مطابق جدول  ،2مقدار ضریب همبستگی بین فونآوري اطالعوات بوا مزیوت رقوابتی معوادل 1/118
محاسبه شده است و مقدار احتمال به دستآموده کمتور از سوطح معنویداري  1/11مویباشود .لوذا،
فنآوري اطالعوات بوا مزیوت رقوابتی در اداره کول فرودرواههواي اسوتان مازنودران رابطوه مثبوت و
معناداري دارد.
همچنین ،مطابق جدول  ،2مقدار ضریب همبستگی فنآوري اطالعات بوا ظرفیوت مودیریت دانوش
معادل  1/191محاسبه شده است و مقدار احتموال بوه دسوتآموده کمتور از سوطح معنویداري 1/11
میباشد .لذا ،فنآوري اطالعات با ظرفیت مدیریت دانوش در اداره فرودرواههواي اسوتان مازنودران
رابطه مثبت و معناداري دارد.
نتایج جدول  2نشان میدهد که مقدار ضریب همبستگی بین مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش
معادل  1/119و مقدار احتمال به دستآمده کمتر از سطح معنویداري  1/11مویباشود .لوذا ،مزیوت
رقابتی و ظرفیت مدیریت دانش در اداره فرودراههاي استان مازندران رابطه مثبت و معناداري دارد.
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بحث و نتیجهگیري

ترسعه اعجابانگیز فنآوري اطالعات و ررایش عمرمی دانش به سمت چندرشتهاي شدن ،باعوث
رردید که دانش و یادریري جمعی به عنران تنها مزیت رقابتی پایدار موررد ترجوه روزافوزون قورار
ریرد .بنابراین ،سازمانهایی در جهان متحرل و پیچیده قرن حاضور مرفوق خراهنود بورد کوه بتراننود
فرآیند یادریري و کسب دانش را با استفاده از ساز و کارهاي حاصل از فونآوري اطالعوات ماننود
رروههاي مجازي ،سازمانهاي شبکهاي به سومت دانوش جمعوی و رروهوی سور دهنود و بسوتر و
فضایی را خیق نمایند که کارکنان دانش ضمنی خرد را که حاصل تجربه و اندوختوههواي شخصوی
است ،به اشتراک رذارند .در شیر این صررت ،دانش فردي نمیتراند پاسخرري نیاز ترسوعه عیور
جدید که حاصل چندرشتهاي شدن و منشاء مزیت رقابتی است ،باشد.
در این پژوهش ،رابطه متغیرهاي فنآوري اطالعات ،مزیت رقابتی و ظرفیت مدیریت دانوش در
اداره کل فرودراههاي استان مازندران مررد بررسی قرار ررفت .نتایج پژوهش نشان داد ،فونآوري
اطالعات با مزیت رقابتی در اداره کل فرودراههاي استان مازندران رابطوه دارد .ایون یافتوه بوا نتوایج
تحقیق آنگاپا و همکاران ) ،(Angappa et al., 2017چون ) (Chen, 2012و پوارک و همکواران
( )Park et al., 2012همسر میباشد .سرمایهرذاري در فنآوريهایی چرن سیستمهاي اطالعات،
بر عمیکرد شرکت و قابییتهاي سازمان در ب هکارریري استراتژيهاي کسب و کار و ایجاد مزیوت
رقابتی شرکت در بازار جهانی تأثیررذار هستند .در نهایت ،استفاده از این ررنه سیستمها در کسوب
و کارهاي کرچ

و مترسط ،دسترسی به بازارهاي بینالمییی را براي شرکتها تسهیل مینماید.

دیگر نتایج تحقیق نشان داد کوه فونآوري اطالعوات بوا ظرفیوت مودیریت دانوش در اداره کول
فرودراههاي استان مازندران رابطوه دارد .ایون نتیجوه در راسوتاي نتیجوه تحقیوق دیهویم و همکواران
( )Deihim et al., 2016مویباشود کوه نشوان دادنود ،فونآوري اطالعوات بور مودیریت دانوش در
سازمانها تأثیر رذارند .همچنین ،با نتایج تحقیق سپهرند و همکاران )(Sepahvand et al., 2015

که در پژوهشی به بررسی تأثیر فنآوري اطالعات بر سرمایه فکري و استراتژيهاي مدیریت دانوش
با اثر تعدییی چابکی سازمان پرداختند و نشان دادند فنآوري اطالعات بر اسوتراتژيهواي مودیریت
دانش تأثیررذار است ،همسر میباشد.
نتایج حاصل از تجزیه و تحییل دادههوا حواکی از وجورد رابطوه مثبوت و معنواداري بوین مزیوت
رقابتی با ظرفیت مدیریت دانش میباشد .ایون نتیجوه بوه نورعی در راسوتاي نتوایج تحقیوق هانو

و
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همکاران ( )Hung et al., 2010میباشد که نشان دادند مدیریت دانش میتراند منوتج بوه افوزایش
عمیکرد سازمان رردد.
نتایج رررسیرن در فرضیه اصیی نیز نشان داد که فنآوري اطالعات با مزیت رقوابتی و ظرفیوت
مدیریت دانش ارتبا معناداري دارد .این یافته با نتایج تحقیق هانگی و همکاران (Hongyi et al.,

) 2016همسر میباشد .با ترجه به نتایج فر و رابطه مثبت فونآوري اطالعوات بوا مزیوت رقوابتی و
ظرفیت مدیریت دانش میتران رفت ترانمندي تکنرلروی

به تنهوایی توأثیر چنودانی بور عمیکورد

سازمانها و شرکتها ندارد .بیکه این نرع ترانمندي از طریق استقرار نظا مودیریت دانوش مرجوب
رقابتپذیري سازمانها و شرکتها میرردد.
با ترجه به نتایج این پژوهش ،بوه اداره کول فرودرواههواي اسوتان مازنودران پیشونهادهاي زیور ارایوه
میرردد.
 به ترسعه زیرساختهاي سختافزاري و نور افوزاري بپردازنود و نیوروي انسوانی جهوت ایجواد
فضاي رقابتی و محیط اقتصادي بزرگ تر به منظرر ترلیود دانوش ،ایجواد سیسوتمهواي مناسوب
مدیریت اسناد و مدارک جهت ذخیره و طبقهبندي اطالعات و دانش ثبت شده تربیت رردد.
 ایجاد زیرساخت ارتباطی مناسب و امون بوه منظورر برقوراري ارتبوا میوان کارکنوان از طریوق
فنآوري اطالعات و ارایه آمرزش به کارکنان ،جهوت نحوره اسوتفاده از تجهیوزات فونآوري
اطالعات و ارتباطات جهت جستوجري اطالعات و دانش جدیود ،اکتسواب دانوش داخیوی،
شناسایی و کسب دانش بازار و رقبا را سر لرحه کار قرار ریرد.
 با عنایت به اینکه ،مشاوره سازمانی جهت بهبرد رفتار سازمانی کارکنانی که ارتبا مستقیم با
مشتریان دارند ،جهت پاسخرریی به مرقع به انتظارات و شکایت مشتریان مثمر ثمر مویباشود،
پیشنهاد میرردد جیسات مشاورهاي در این زمینه براي کارکنان در نظر ررفته شرد.
 همچنین از جمیه فعالیتهایی که پیشنهاد میرردد عبارتند از :کواربرد تکنیو

هواي جیسوات

حلمسأله رروهی ،جیسات نقد پرووهها ،مصاحبه تخصصی به صوررت دورهاي و ثبوت نتوایج
در بایگانی سازمان ،تشریق کارکنان و مودیران بوه نگوارش خواطرات و تجربیوات خوریش در
پرووههاي مختیف ،تشکیل تیمهاي کاري براي کوار روي پورووههواي اجرایوی و مطالعواتی و
ثبت نتایج مربر به جیسات این تیمها.

321/ … رابطه فنآوری اطالعات با مزیت رقابتی و ظرفیت

References
Alavi, M., & Leidner, D. (2001). Review: KM and KM systems: Conceptual
foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 36-107.
Angappa, G., Nachiappan, S., & Thanos, P. (2017). Information technology for
competitive advantage within logistics and supply chains: A review.
Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 99, 14-33.
Catherine, M., Panagiotis, T., & Damianos P. S. (2014). The impact of information
technology on the development of supply chain competitive advantage. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 147, 586-591.
Chen, J. L. (2012). The synergistic effects of IT-enabled resources on organizational
capabilities and firm performance. Information & Management, 49(3, 4), 142-150.
Dazdari, M., Enayati, T., & Zameni, F. (2017). Identifying the dimensions of
information technology that influences the creation of an appropriate university
image. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 7(3),
27-43. (in Persian).
Deihim, J., Binesh, M., & Maghol A. (2016). The effect of information technology on
knowledge management of organizations. New Research in Humanities, 2(2), 2136. (in Persian).
Derakhshandeh, R., Mashinchi, A. A., & Asgari, A. (2016). The effect of knowledge
management on the motivation of employees of charity and endowment
organization in Hormozgan Province. Management and Accounting Studies, 2(2),
101-108. (in Persian).
Golestanizadeh, M., Shahtalebi, B., & Etebarian, A. (2015). The relationship between
acceptance of information technology and employees’ creativity in Isfahan Steel
Mill Company. Information and Communication Technology in Educational
Sciences, 5(4), 51-70. (in Persian).
Hongyi, M., Shan, L., Jinlong, Zh., & Zhaohua, D. (2016). Information technology
resource, knowledge management capability, and competitive advantage: The
moderating role of resource commitment. International Journal of Information
Management, 36(6), 1062-1074
Hung, R. Y. Y., Yang, B., Lien, B. Y. H., McLean, G. N., & Kuo, Y. M. (2010).
Dynamic capability: Impact of process alignment and organizational learning
culture on performance. World Business, 45(3), 285-294.
Khoshsima, Gh. (2012). The influence of infrastructure information infrastructure
influence on competitive advantage and organizational performance. Commercial
Strategies, 9(1), 79-100. (in Persian).
Laudon, K., & Laudon, J. (2013). Management information systems (Translated by
Mostafavi, S. A., and Hosseini, S. M.) (4th Edition). Tehran: Esatis Fadak. (in
Persian).
Lev, B. (2001). Intangibles: Management, measurement and reporting. Washington:
The Brookings Institution, 21.

3131  تابستان/ شماره چهارم/  سال هفتم/تربیتی

 فصلنامه فنآوری اطالعات و ارتباطات در علوم/324

Lu, L., Jing, l., & Degang, C. (2008). How Chinese companies enhance competitive
advantage through enterprise information system implementation. Tsinghua
Science and Technology, 13(3), 355-361.
Mohammadi, D., Mohammadi, Y., & Mohammad, A. M. (2012). Comprehensive
approach to manage information systems (1th Edition). Tehran: Barayand
Pooyesh. (in Persian).
Nguyen, H. N., & Mohamed, S. (2011). Leadership behaviors, organizational culture
and knowledge management practices: An empirical investigation. Management
Development, 30(2), 206-221.
Park, Y., Fujimoto, T., & Hong, P. (2012). Product architecture, organizational
capabilities and IT integration for competitive advantage. International Journal of
Information Management, 32(5), 479-488.
Piera, C., Roberto, C., & Emilio, E. (2017). Knowledge management in startups:
Systematic literature review and future research agenda. Sustainability, 9(361), 119.
Sepahvand, R., Arefnejad, M., & Sharifinejad, A. (2015). Influence of information
technology on intellectual capital and knowledge management strategies with the
effect of moderating organizational agility. Human Resources Management, 5(3),
71-96. (in Persian).
Sotodeh, M. (2006). Provide a framework for knowledge management. Master's Thesis.
University of Science and Industry: Faculty of Industry. (in Persian).

