
 

و تسهیم دانش در رابطه رهبري  یسازمان فرهنگاي  نقش واسطه

) در دانشگاهERPریزي منابع سازمان ( تحولی و موفقیت برنامه


  1راد یگانهمعصومه 

  2مرتضی طاهري

  

  15/8/93 تاریخ پذیرش:     23/3/93تاریخ وصول: 
  

  چکیده

گسترش است. یکی از عوامل کلیدي مؤثر بر رو به  هرروز) در دانشگاه ERPریزي منابع سازمان ( سیستم برنامه

ریزي منابع سازمان، رهبران ارشد هستند. هرچند مطالعات گذشته از زوایاي مختلف تأثیر رهبري بر  موفقیت برنامه

در موفقیت  ینآفر تحول، نقش رهبري حال ینباااند،  ریزي منابع سازمان را بررسی نموده موفقیت برنامه

در  ینآفر تحولمان دانشگاه مطالعه نشده است. هدف این پژوهش، تعیین نقش رهبري ریزي منابع ساز برنامه

و تسهیم  یسازمان فرهنگاي  بود. عالوه بر این، نقش واسطه  ) در دانشگاهERPریزي منابع سازمان ( موفقیت برنامه

پژوهش در دانشگاه  ریزي منابع سازمان بررسی شد. مدل دانش در رابطه بین رهبري تحولی و موفقیت برنامه

عالمه طباطبائی، دانشگاه علوم اقتصادي و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري آزمون شد. تحلیل همبستگی چند 

نفر از کارمندان انجام شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد  200 شده یلتکمهاي  ها بر روي پرسشنامه متغیره داده

 یسازمان فرهنگ واسطه بهنابع سازمان اثر مستقیم دارد، همچنین ریزي م رهبري تحول آفرین بر موفقیت برنامه

، اثر مستقیم رهبري تحولی بر تسهیم دانش آشکار حال ینبااشود،  ریزي منابع سازمان می موجب موفقیت برنامه

ابع ریزي من و تسهیم دانش آشکار بر موفقیت برنامه یسازمان فرهنگهاي پژوهش نشان داد  دار نبود. یافته معنی

ریزي منابع  ارتباط بین رهبري تحولی و موفقیت برنامه ERPسازمان اثر مستقیم دارد و تسهیم دانش آشکار 

هایی براي مدیران ارشد در جهت تسهیل فرهنگی مناسب  کند. نتایج این پژوهش داللت سازمان را تعدیل می

ریزي منابع  هاي برنامه با استفاده از سیستم و رسیدن به بهبود سازمانی ERPموجب توسعه تسهیم دانش  که يطور به

  دهد. سازمان شود، ارائه می

                                                
  m.yeganerad@yahoo.com) ئی (نویسندة مسئولکارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبا - 1

  m.taheri@atu.ac.irئی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبا ریزي  استادیار گروه مدیریت و برنامه - 2
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  ، تسهیم دانش.یسازمان فرهنگ)، رهبري تحولی، ERPریزي منابع سازمان ( موفقیت برنامه: واژگان کلیدي

  مقدمه

ابزاري که  عنوان بهها براي بقا و رشد در شرایط متغیر به فناوري اطالعات  بسیاري از سازمان

ریزي  اند. برنامه سازد، روي آورده و مؤثرتر می کارآمدترفرایندهاي راهبردي، عملیاتی و فنی را 

تأمین  ◌ٔینهدرزمهاي اطالعات  ترین انواع فناوري یکی از مهم عنوان به) ERP( 1منابع سازمان

ا، ه دانشگاه ازجملهها،  در طول چند سال گذشته، سازمانو آمد  یدپد 1990از سال  وکار کسب

ها و مدیریت بهتر  سازي داده سازي فرایندها، یکپارچه ریزي منابع سازمان براي یکپارچه از برنامه

 ).2011، 2اند (الپیدرا، آلگرب و چیوا منابع استقبال کرده

  ها از دانشگاه درخواست دولت ویژه بهتحت تأثیر روندهاي جهانی،  شدت به عالی آموزش

است. افزایش انتظارات ذینفعان  قرارگرفتهایی و عملکردشان، در سراسر جهان براي بهبود کار

)، کیفیت و عملکرد الزم و محیط آموزشی رقابتی همراه با ها دانشجویان و دولت ویژه به(

ها در سراسر جهان براي بهبود عملکردشان  کاهش حمایت دولت موجب شده تا دانشگاه

براي کنار آمدن با محیط در  عالی موزشآ، بخش درنتیجههاي جدیدي اتخاذ کنند.  استراتژي

حال تغییر، دستیابی به کارایی بیشتر و دسترسی تمام کاربران به اطالعات و سرانجام بهبود 

ریزي منابع سازمان  عملکرد کاربران از طریق ارائه ابزارهاي مدیریتی بهتر به استفاده از برنامه

  ).395، ص 2010، 3و سن ذقنی جبه ابوروي آورده است (

شان را در قالب فایل، پوشه، کتاب، یا  اطالعاتی  هاي سیستم مؤسسات دانشگاهی داده

حل  ، بهترین راهریزي منابع سازمان برنامهکنند.  هرگونه دادة الکترونیکی دیگر نگهداري می

بتواند اطالعات خود را در آن نگهداري و سپس  سادگی بهست تا  براي هر سیستم اطالعاتی ا

                                                
1. Enterprise Resource Planning 
2. Lapiedraa; Alegreb & Chiva 
3. Abugabah & Sanzogni 
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، الهانو  بهمنستم را در این پایگاه در طی یک دورة زمانی معین، ممکن سازد (معماري سی

  ).1155، ص 2012

رشد کرده است  توجهی قابل طور بهریزي منابع سازمان  برنامهگذاري در  سرمایه

میلیارد دالر در این زمینه  5بیش از  عالی آموزشدر چند سال گذشته مؤسسات  که طوري به

ها،  در دانشگاهریزي منابع سازمان  برنامهسازي  اند. هدف از پیاده هگذاري کرد سرمایه

هاي معقول و  ها، مدارس و ادارات، افزایش توانایی براي تحقیق و تدریس با هزینه دانشکده

هاي  از پروژه درصد 80تا  60توان ادعا کرد که بیش از  ، متأسفانه میحال بااینپایین است. 

شوند. در  با شکست مواجه مین در دستیابی به پیامدهاي مورد انتظار ریزي منابع سازما برنامه

ها در ایجاد و یا تغییر  سازمان توجه قابلهاي  گذاري پرتو این حقایق و با توجه به سرمایه

که موجب بهبود را بشناسند  مندند علل و عواملی ، محققان عالقهریزي منابع سازمان برنامه

، ص 2010و سن ذقنی،  جبه ابو(وند ش یریزي منابع سازمان م مهبرناکارگیري  عملکرد با به

395.(  

و  عالی آموزشبراي چندین دهه در مبانی نظري، شباهت و تفاوت بین مؤسسات 

 عنوان به عالی آموزشبوده است. مشاهده مؤسسات  بحث مورد وکار کسبهاي بزرگ  شرکت

به دلیل  عالی آموزشست. مؤسسات ها جذاب ا همتا و متمایز از سایر سازمان سازمانی بی

گیري محدود پیامدها،  هاي مختلف شامل پیچیدگی هدف، قابلیت اندازه ترکیبی از ویژگی

تر، ساختار و اختیار پراکنده و نبود پیوند بین  استقالل و وابستگی همزمان از جامعه گسترده

بنابراین،  ؛است فرد صربهمنحها، سازمانی  هاي مختلف دانشگاه در مقایسه با سایر سازمان بخش

هاي خاص خود هستند. اگرچه  ها هستند و نیازمند پژوهش ها متفاوت از دیگر سازمان دانشگاه

ظهور است؛ نو ي ا هپدید عالی آموزشدر محیط ریزي منابع سازمان  برنامه، زمینه درپژوهش 

هاي دانشگاهی  حیطدر مریزي منابع سازمان  برنامهسازي  مشکالت و نرخ باالي شکست در پیاده
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ریزي  برنامهسازي  عوامل اصلی موفقیت پیاده ◌ٔدرزمینهاست؛ اما پژوهش  ذکرشدهدر منابع 

  ).2009، 1نادر و پراکنده است (ربائیها  منابع سازمان در دانشگاه

شدن  گیر ها، همه در دانشگاهریزي منابع سازمان  برنامهپژوهش حاضر به دلیل رشد سریع 

در  اگرچهاست.  شده انجامکمبود تحقیقات پیرامون این موضوع، آن در این بخش و 

، رابطه بین یسازمان فرهنگپیشین به بررسی رابطه بین رهبري تحولی و  شده انجامهاي  پژوهش

؛ اند ریزي منابع سازمان پرداخته برنامهبر موفقیت  ها آنو تسهیم دانش، و تأثیر  یسازمان  فرهنگ

قرار  موردمطالعههمزمان  صورت بهاي، روابط این چهار عامل را  نده، تحقیقات پراکحال ینباا

گویی به این سؤال اصلی است: در رابطه بین  به این منظور، پژوهش به دنبال پاسخاند.  داده

و  سازمانی فرهنگ  ها ) در دانشگاهERPریزي منابع سازمان ( رهبري تحولی و موفقیت برنامه

در رابطه با موضوع  شده انجامهاي  سوابق و پژوهش 1در جدول تسهیم دانش چه نقشی دارند؟ 

  تحقیق آمده است.

  ریزي منابع سازمان برنامه در رابطه با شده انجامهاي  پژوهش .1جدول 

  نتایج مهم  نمونه جامعه و  روش عنوان نویسنده و سال

 2دزدار و آینین

)2012(  

  

 یسازمان فرهنگبررسی تأثیر 

زي سا هاي پیاده بر پروژه

  ریزي منابع سازمان برنامه

نفر از  384  همبستگی

  ERPکاربران 

و موفقیت  یسازمان فرهنگبین 

ریزي منابع سازمان  سازي برنامه پیاده

 .داري وجود دارد رابطه معنی

جونز، کالین و 

  )2006( 3ریان

 

بررسی تسهیم دانش در 

ریزي منابع  سازي برنامه پیاده

چارچوب  بر اساس :سازمان

  فرهنگ

نفر از کاربران  100  آمیخته

ERP  

و تسهیم  یسازمان فرهنگبین ابعاد 

ریزي  سازي برنامه دانش در پیاده

 .منابع سازمان ارتباط وجود دارد

                                                
1. Rabaa’i 
2. Dezdar& Ainin 
3. Jones, Cline& Ryan 



  
  

  141                                                               .... رهنگ سازمانی و تسهیم دانش در رابطهاي ف نقش واسطه 

وانگ، چو و 

  )2005( 1جیانگ

 

تأثیر سبک رهبري فرمند بر 

انسجام تیمی و کارکرد آن 

  سازي در طول پیاده

نفر از  500  همبستگی

در  ERPکاربران 

 نیتر بزرگ

  هاي تایوان سازمان

رهبري فرمند تأثیر مثبتی بر انسجام 

تیمی و کارکرد آن در طول 

 ریزي منابع سازمان سازي برنامه پیاده

  دارد.

  )2004( 2هانگ

  

ریزي منابع سازمان و  برنامه

همگرایی : تسهیم دانش

  پذیري کارایی و انعطاف

نفر از  250  همبستگی

  ERPکاربران 

ریزي منابع  نامهسازي بر بین پیاده

سازمان و تسهیم دانش رابطۀ مثبت 

  .معناداري وجود دارد

ریزي  برنامه يریکارگ بهتأثیر   )1388( زاد خانی

منابع سازمان بر گسترش 

  دانش در شرکت سایپا

نفر از  55  همبستگی

 ERPکاربران 

در شرکت 

  سایپا

ریزي منابع سازمان تأثیر مثبتی  برنامه

یش انگیزه بر اشتراك دانش و افزا

  تسهیم دانش دارد.

 یسازمان فرهنگبررسی تأثیر   )1387( معلق

سازي  بر موفقیت پیاده

  ریزي منابع سازمان برنامه

نفر اعضاي  67  همبستگی

داخلی  يها گروه

و  ERPپروژه 

 کاربران خبره

فرهنگ مشارکتی، همکاري و پشتیبانی، 

تحمل مخاطرات موجب موفقیت 

نابع سازمان ریزي م سازي برنامه پیاده

  شود. می

 آلگرب الپیدرا،

  )2011( 3چیوا و

اهمیت نوآوري مدیریت و 

خدمات مشاور در موفقیت 

ریزي منابع  سازي برنامه پیاده

  سازمان

نفر  134  همبستگی

 ییازکاربراننها

ERP  

ریزي منابع  سازي برنامه موفقیت پیاده

 تیفیدر ک یتوجه قابلسازمان سهم 

  .خدمات مشاور دارد

ورا، نریگان ویوی

مارفی و  ،ارسیا

  )2013( 4کافی

  

و تمایل  یسازمان فرهنگ

براي به اشتراك گذاشتن 

هاي  دیدگاه ارزش: دانش

  رقابتی در استرالیا

نفر از  49 ترکیبی

مدیران پروژه و 

نفر  8 مصاحبه با

  از آنان

 یتوجه قابلهاي فرهنگی تأثیر  ارزش

محور دارد و   پروژه يها گروهبر 

موجب بهبود  ادیز احتمال به

گذاري  هاي درونی به اشتراك پروژه

  .شود دانش می

  

                                                
1. Wang, Chou& Jiang 
2. Huang 
3. Lapiedraa; Alegreb & Chiva 
4. Wiewiora, Trigunarsyah, Murphy & Coffey 
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  مرور مبانی نظري تحقیق

  رهبري تحولی

اي  گسترده طور بههاي رهبري متعدد، رهبري تحولی در طول سه دهۀ گذشته  نظریهمیان از 

 2زنظریه اصلی برن بر اساس) و 1985( 1است. این نظریه توسط باس قرارگرفته یموردبررس

). هدف از رهبري تحولی از 2013، 3) توسعه و شهرت یافت (زو، نیومن، میائو و هوك1978(

منافع فوري خود و  يجا به) برانگیختن پیروان به سمت اهداف متعالی 1978دیدگاه برنز (

نیازهاي احساس امنیت و ایمنی  يجا بههمچنین رفتن به سمت نیازهاي خودشکوفایی و موفقیت 

گیرد که  ) رهبري تحولی زمانی شکل می1990از دیدگاه باس (). 2012، 4لیسوود است (سان و

را براي پذیرش مأموریت گروه آگاه کند و  ها آنرهبر عالیق کارکنانش را گسترش دهد، 

دانشمندان قبلی کارکنانش را به دیدن فراسوي منافع خویش، براي منافع گروه، برانگیزاند. 

موجب دگرگونی رویکردهاي  که اند دانسته یمنوعی از رفتار رهبري  نعنوا بهرهبري تحولی را 

اخیراً در یک  ).2012شود (شی، چیانگ و چن،  و رفتارهاي کارکنان می ها ذهنی، نگرش

) را 1985یافته توسط باس ( ) مدل نظري ابعاد رهبري توسعه2004( 5مطالعه رافرتی و گریفین

، تحریک بخش الهامانداز، ارتباط  چشم ازجملهتحولی  دوباره بررسی کردند و پنج بعد رهبري

اند. تعاریف پنج بعد رهبري تحولی  فکري، رهبري حمایتی و تصدیق فردي را شناسایی کرده

  است: شده دادهتوضیح  2در جدول 

                                                
1. Bass 
2. Burns 
3. Zhu; Newman; Miao & Hooke 
4. Sun & Leithwood 
5. Rafferty & Griffin 
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  )2012پنج بعد رهبري تحولی (شائو، فنگ و لئو،  .2جدول 

  تعاریف  ابعاد

  شده یسازماندههاي  آرمانی از آینده بر اساس ارزشانداز  بیان یک چشم  انداز چشم

در  نفس اعتمادبهکننده در مورد سازمان و اظهاراتی که ایجاد انگیزه و  هاي مثبت و تشویق بیان پیام  بخش ارتباط الهام

  کنند می ها آن

  ها آنابراز نگرانی براي پیروان و در نظر گرفتن نیازهاي فردي   تحریک فکري

هاي  تفکر در مورد شیوه  و افزایش توانایی ها آنمندي کارکنان، آگاهی از مشکالت  افزایش عالقه  رهبري حمایتی

  جدید حل مشکالت

  هاي کارمندان براي دستیابی به اهداف مشخص هایی مانند تحسین و قدردانی از تالش ارائه پاداش  تصدیق فردي

  

 یسازمان فرهنگ

حقیقات دانشگاهی و آموزشی، در نظریه سازمان و یکی از مسائل عمده در ت یسازمان فرهنگ

همچنین در مدیریت عملیاتی است. دلیل خوبی براي این موضوع وجود دارد: ابعاد فرهنگی در 

هایی که در آن به  هاي زندگی سازمانی قرار دارد. حتی در آن دسته از سازمان مرکز تمام جنبه

دریافت که افراد در یک شرکت چگونه  توان می وضوح بهشود  مسائل فرهنگی توجه کمی می

مفاهیم و اعتقادات فرهنگی  ها از طریق ها و عمل به ایده ارزش ینچن همکنند،  فکر و احساس می

 ).2002، 1شوند (آلوسون با مشارکت اجتماعی) هدایت می(

در اواسط  شده انجام، یکی از موضوعات مهم مطالعات مدیریتی یسازمان فرهنگمفهوم 

اي از  مجموعه عنوان بهغالباً  یسازمان فرهنگ). 2012بود (چنگ، ونگ و لم،  1980 ۀده

است.  شده یفتعرتوسط اعضاي سازمان  شده گذاشتههاي به اشتراك  هنجارها، باورها و ارزش

بر اعضاي سازمان، از طریق تأثیر بر رفتارهایشان، نتایج  یسازمان فرهنگعالوه بر این، تأثیر 

، 2اسپین، جیمنز و مارتینز کاستا یمزجاست ( یبررس قابلارجی سازمان عملکردشان و محیط خ

  ).680ص ، 2013

                                                
1. Alvesson 
2. Gimenez-Espin, Jime´nez-Jime´nez & Martı´nez-Costa 
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 هاي فرض یشپتعریف شود: الگویی از  گونه یناتواند  در یک گروه می یسازمان فرهنگ

سازي  انطباق با محیط خارجی و یکپارچه بنیادي که اعضاي گروه براي حل مسائل مربوط به

کافی کارکرد خوبی  اندازه بهگذارند. الگویی که  ند و به اشتراك میگیر داخلی آن را یاد می

یک روش صحیح براي درك و اندیشیدن در رابطه با  عنوان بهداشته و کسب اعتبار نموده است 

بر مبناي دو بعد  ).18، ص 2010شود (شاین،  حل مسائل سازمان به اعضاي جدید آموخته می

به  یسازمان فرهنگپذیري،  تمرکز بر ثبات یا انعطافبیرونی و  -گیري ارزشی درونی جهت

اي، فرهنگ گروهی، فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ عقالنی  چهار نوع فرهنگ توسعه

  ).2012شود (شائو، فنگ و لئو،  بندي می تقسیم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، ص 2012هاي رقابتی (شائو، فنگ و لئو،  مدل ارزش براساس یسازمان فرهنگانواع  .1 شکل

2402.(  

  

و حفظ تمرکز  پذیري و تغییر انعطاف بر راستاي در ربع فوقانی سمت  فرهنگ توسعه

اي شامل رشد،  هاي اصلی فرهنگ توسعه ارزش .کند اصلی بر محیط بیرونی سازمان تأکید می

انگیزش، خالقیت و کسب منابع است؛ فرهنگ گروهی در ربع فوقانی سمت چپ بر 

  فرهنگ

 گروهی 

  فرهنگ

 سلسله مراتبی 

  فرهنگ

 عقالنی

  فرهنگ

 اي توسعه

  تمرکز

 بیرونی

  تمرکز

 درونی

 تمرکز ثبات

تمرکز 
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هاي اصلی  ارزش .کند محیط درونی سازمان تأکید میبر  پذیري و حفظ تمرکز اصلی انعطاف

، انسجام، اعتماد و مشارکت تمرکز دارد؛ فرهنگ سلسله یبستگ دلدر فرهنگ گروهی بر تعلق، 

هاي  کند. ارزش و ثبات تأکید می محیط درونی سازمانمراتبی در ربع پایین سمت چپ بر 

ختی، امنیت، نظم، قانون، کنترل، هماهنگی، از: یکنوا اند عبارتاصلی در فرهنگ سلسله مراتبی 

محیط بیرونی  بر راستفرهنگ عقالنی در ربع پایین سمت  آنکه حالوري؛  مقررات و بهره

ریزي،  از: برنامه اند عبارتهاي اصلی در فرهنگ عقالنی  کند. ارزش و ثبات تأکید می سازمان

(شائو، فنگ و لئو،  شده یینتعش آمیز به اهداف از پی وري، کارایی و دستیابی موفقیت بهره

  ).2402-2403صص ، 2012

  تسهیم دانش

ت (بئر، اس شده یلتبدهاي مختلف مدیریت  تسهیم دانش به یک موضوع مهم تحقیقاتی در رشته

 یجادشدها). دانش از طریق تعامل میان افراد در سطوح مختلف سازمان 2011، 1برندز و وان بالن

توانند دانش را بدون افراد و  ها نمی ، سازمانیگرد عبارت بهشود.  و به اشتراك گذاشته می

تأثیر محدودي بر اثربخشی سازمان دارد، مگر  یادز احتمال بهها ایجاد کنند و دانش فرد  گروه

، 2هاي دیگر به اشتراك گذاشته شود (هانگ، شا و کو اینکه دانش فرد با دانش افراد و گروه

2011.( 

تمایل افراد در  عنوان به)، در تعریف تسهیم دانش آن را 2002( 3بارتول و اسري واستاوا

ها  و تخصص ها، پیشنهادها یک سازمان براي به اشتراك گذاشتن اطالعات سازمانی مرتبط، ایده

توسط افراد را به دانش  شده گذاشتههمچنین دانش به اشتراك  ها آن. اند دانستهبا یکدیگر 

). در ادبیات مدیریت دانش، دانش صریح، 65ص. ( اند صریح و دانش ضمنی تقسیم کرده

هاي  هاي راهنماي طرح و بحث توان از طریق خواندن کتابچه و می مند است رسمی و نظام

                                                
1. Boer, Berends & van Baalen 
2. Hong; Suh & Koo 
3. Bartol& Srivastava 
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و ذهنی  دانش ضمنی بسیار شخصی، داراي بافت خاص که یدرحال، یافت دستگروهی به آن 

هاي عملی نشان داده  و مهارت یرکالمیغها، ارتباطات  تواند در شکل استعاره، نقشه و می است

اعمال  صورت بهشود. معموالً بیان دانش ضمنی با استفاده از زبان رسمی دشوار است، زیرا 

 شود (کاسکینن، ها بیان می ها، نقطه نظرات، تعهدات و انگیزه انسانی نظیر ارزشیابی، نگرش

  ).2003، 1وانهارانتا و پیهالنتو

  یسازمان فرهنگرهبري تحولی و 

از  یتوجه قابل، عالقه تعداد یسازمان فرهنگطول چند دهۀ گذشته موضوعات رهبري و در 

این حوزه را به خود جلب کرده است. مطالعات قبلی رابطه بین  اندرکاران دستدانشگاهیان و 

ناشی از مفروضات  یسازمان فرهنگکنند.  را مطرح می یسازمان فرهنگسبک رهبري و 

به تجارب مشترك، حل مشکالت سازمانی، پایداري بیرونی و است که منجر  يفرد منحصربه

ها و  شود و این رهبر است که در ابتدا با تحمیل باورها، ارزش سازي درونی می یکپارچه

مفروضات خود آغازگر این روند است. رهبران آغازگر روند ایجاد فرهنگ هستند و نقش 

 ).2010کنند (شاین،  بازي می یسازمان فرهنگمهمی را در مدیریت و تغییر 

هاي تغییر نیاز دارند. در انجام  اندازي برنامه سازمان و راه ییانجماد زدارهبران تحولی به 

کند، فرهنگ است. رهبري  این وظیفه عاملی که رهبري تحولی را از رهبري تبادلی متمایز می

ی غالباً در جهت رهبري تحول که یدرحالتبادلی تمایل دارد فرهنگ موجود را به کار گیرد 

کند. بنابراین رهبران ارشد به ارائه و  خود عمل می انداز چشمدر راستاي  یسازمان فرهنگتغییر 

 منظور بههایی از فرهنگ  را قادر به تغییر جنبه ها آنپردازند که  نمایش صفات رهبري تحولی می

  ).1990سازد (باس،  بهبود عملکرد سازمانی می

                                                
1. Koskinen; PihIanto & Vanharanta 
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دهد رهبري تحولی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت دارد. در  مطالعات تجربی نشان می

در رابطه بین رهبري تحولی و  یسازمان فرهنگاي  ) نقش واسطه2000( 1مطالعه آگبنا و هریس

) گزارش دادند که 2006( 2است. همچنین، اکسنیکو و سیموسی ییدشدهتأعملکرد سازمانی 

 که یدرحالکرد سازمانی تأثیر مستقیم دارند، هاي فرهنگی تطبیقی بر عمل گیري موفقیت و جهت

گیري  گرایانه بر عملکرد سازمانی از طریق جهت گیري فرهنگی انسان رهبري تحولی و جهت

) 2008( 3مستقیم دارند. اخیراً، ساروس، کوپر و سانتوراآمیز تأثیر مثبت غیر هنگی موفقیتفر

ابتی و رق یسازمان فرهنگنقش  واسطه هبو نوآوري،  یجوسازماندریافتند که رهبري تحولی با 

  مستقیم دارد.تأثیر مثبت غیر عملکرد گرا

  و تسهیم دانش یسازمان فرهنگ

 4باك، زماد، کیم و لیبه نظر یک عامل کلیدي در تسهیل تسهیم دانش است.  یسازمان فرهنگ

زایش هایی است که تمایل به اف ترین چالش پیش روي شرکت ) تغییر رفتار افراد سخت2005(

تعیین کردند که به شکل  یجوسازمانسه نوع  ها آن؛ خوددارندرفتارهاي تسهیم دانش اعضاي 

، عدالت است که بر ایجاد اعتماد بین یجوسازمانشوند. نوع اول  خاص موجب تسهیم دانش می

کند. نوع  کند و براي غلبه بر معضالت عمومی مرتبط با تسهیم دانش کمک می اعضا تمرکز می

پذیري معقول  و ریسک ، نوآوري است که بر یادگیري، جریان اطالعات بازیازمانجوسدوم 

، است که نماینده رفتار دلسوزانه و 5جو وابستگی یجوسازماننوع سوم  آنکه حالتمرکز دارد. 

 است. یتبااهمطرفدار اجتماع است و در ترغیب اعضاي سازمان براي کمک به یکدیگر بسیار 

                                                
1. Ogbonna & Harris 
2. Xenikou&Simosi 
3. Sarros, Cooper & Santora 
4. Bock; Zmud; Kim & Lee 
5. affiliation 
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) تأثیر 2006( 1و رایان ریزي منابع سازمان، جونز، کالین رنامهسازي ب پیاده ینهزم در

ریزي منابع سازمان را بررسی کردند  سازي برنامه بر تسهیم دانش در هنگام پیاده یسازمان فرهنگ

ها را به مهندسی مجدد فرآیندهاي  ریزي منابع سازمان، شرکت برنامه و نشان دادند که

ها براي غلبه بر موانع  ن و نیازهاي آن، تصویب طرحوکار، تعدیل ساختارهاي سازما کسب

و عملکرد متقابل   فرهنگی، تغییر در فرهنگ زیربنایی سازمان براي پشتیبانی از ماهیت یکپارچه

 سازد. ریزي منابع سازمان ملزم می سیستم برنامه

ن سازي آ ) شرایط الزم براي تسهیم دانش با پیاده2006و رایان ( به نظر جونز، کالین

 2ریزي منابع سازمان، وجود این شرایط در مرحله جذب شود. براي موفقیت برنامه متوقف نمی

بنابراین، الزم است پژوهشگران تسهیم دانش را از دیدگاه دانش ضمنی و ؛ نیز ضرورت دارد

بر تسهیم انواع  یسازمان فرهنگتري در مورد چگونگی تأثیر  آشکار بررسی کنند تا بینش عمیق

  دا کنند.دانش پی

  ریزي منابع سازمان موفقیت برنامه

سازي و جذب تشریح  ریزي منابع سازمان معموالً در سه مرحله انطباق، پیاده چرخۀ عمر برنامه

ریزي منابع سازمان  سازي برنامه ها بر مرحله تصویب و پیاده شده است. تاکنون تمرکز پژوهش

منابع سازمان را در زمان  یزير برنامه بوده است. بسیاري از مطالعات موجود موفقیت سیستم

اند؛ اما از این موضوع که هدف نهایی استفاده از  سازي و صرف بودجه ارزیابی کرده پیاده

 یپوش چشمریزي منابع سازمان ایجاد ارزش در سازمان و بهبود عملکرد سازمان است  برنامه

موج دوم  عنوان بهنابع سازمان ریزي م تحقیقات پیرامون مرحلۀ جذب برنامهاخیراً اند.  کرده

  ).2012(شائو، فنگ و لئو، تحقیقات ظهور یافته است 

                                                
1. Jones; Cline & Ryan 
2. assimilation 
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 1ریزي منابع سازمان، شانگ و سدن سازي برنامه با تأکید بر اهمیت موفقیت پس از پیاده

از طریق ابعاد عملیاتی، مدیریتی، راهبردي،  ریزي منابع سازمان را  ) موفقیت برنامه2002(

 2زو، وانگ و چناند.  گیري کرده وري اطالعات و مزایاي سازمانی اندازههاي فنا زیرساخت

 طور بهریزي منابع سازمان بر فرایندهاي عملیاتی و مدیریتی،  که برنامه اعتقاددارند) 2010(

تواند مزایاي مستقیمی  مستقیم اثر دارد، بنابراین مزایاي ناشی از بهبود در فرایندهاي آن بهتر می

منافع  آنکه حالآورد را مشخص کند.  زي منابع سازمان براي سازمان به ارمغان میری که برنامه

از  ها آنمدت براي سازمان هستند و متمایز کردن  کننده منافع بلند راهبردي و سازمانی منعکس

در دستیابی به مزیت رقابتی براي یک  وکار کسبدیگر عوامل مانند محیط بازار و راهبردهاي 

هاي فناوري اطالعات از این اقدامات حذف شد، زیرا  زیرساختاست. همچنین سازمان دشوار 

ص. ریزي منابع سازمان نبود ( سازي برنامه موفقیت پس از پیاده مزایاي حاصل از آن معرف

265.(  

  ها مدل مفهومی پژوهش و فرضیه

اي بررسی ) مدلی نظري بر2012در طراحی مبانی نظري موجود در این زمینه، شائو و همکاران (

 ریزي منابع برنامهو تسهیم دانش در رهبري تحولی و موفقیت  یسازمان فرهنگاي  نقش واسطه

 شده یمعرف 2مدل مفهومی پژوهش حاضر در شکل  عنوان به؛ این مدل اند کردهسازمان ارائه 

  است.

                                                
1. Shang & Seddon 
2. Zhu; Wang & Chen 
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  مدل مفهومی پژوهش .2شکل

  از: اند عبارتتحقیق  هاي یهفرض، دهش ارائهبا توجه به مدل پژوهش و مرور مبانی نظري 

را تسهیل  ERPرهبري تحولی و تسهیم دانش آشکار  ارتباط بین یسازمان فرهنگ. 1

  کند. می

  ریزي منابع سازمان اثر مستقیم دارد. . رهبري تحولی بر موفقیت برنامه1-1

  اثر مستقیم دارد. یسازمان فرهنگرهبري تحولی بر  .1-2

  ریزي منابع سازمان اثر مستقیم دارد. بر موفقیت برنامه یسازمان فرهنگ. 1-3

ریزي منابع  ارتباط بین رهبري تحولی و موفقیت برنامه ERPتسهیم دانش آشکار  .2

  کند. سازمان را تسهیل می

  اثر مستقیم دارد. ERP. رهبري تحولی بر تسهیم دانش آشکار 2-1

  اثر مستقیم دارد.سازمان  منابع ریزي برنامه موفقیتبر  ERP. تسهیم دانش آشکار 2-2

  اثر مستقیم دارد. ERPدانش آشکار  یمبر تسه یسازمان فرهنگ. 3

 یسازمان فرهنگ

 

 موفقیت ERP هبري تحولیر

 

 ERP تسهیم دانش
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  روش تحقیق

روش جزء مطالعات توصیفی، به  ازنظرو  کاربرديهدف جزء تحقیقات  ازنظرپژوهش حاضر 

  روش همبستگی است.

وري، دانشگاه وزارت علوم، تحقیقات و فناماري پژوهش شامل تمامی کارمندان جامعه آ

، تعداد موردمطالعهبوده است. از جامعۀ  1392و دانشگاه علوم اقتصادي در سال  عالمه طباطبائی

  تصادفی ساده انتخاب شدند. صورت بهنمونه  عنوان به) ERPکارمند (از کاربران  200

آوري شد که در مجموع داراي  جمع) 2012شائو، فنگ و لئو (  نامه ها از طریق پرسش داده

: مدیران عالیق کارکنان را تشخیص مثال عنوان بهگویه رهبري تحولی ( 15. هاست يگو 36

: مثال عنوان بهریزي منابع سازمان ( گویه موفقیت برنامه 4کنند)،  توجه می ها آندهند و به  می

 11است)،  یافته کاهش ERPعملیاتی در دانشگاه ما پس از استفاده متداول از سیستم  هاي هزینه

هاي رقابتی و دستیابی به موفقیت تأکید  : دانشگاه بر فعالیتمثال عنوان به( سازمانی فرهنگیه گو

: من تمایل دارم تجربیات شخصی مثال عنوان بهگویه دیگر تسهیم دانش آشکار ( 6کند) و  می

نامه در یک  سنجد. این پرسش به دیگران انتقال دهم) را می ERPخودم را از طریق سیستم 

  گذاري شده است. (کامالً موافقم) نمره 6مخالفم) تا  (کامالً 1اي لیکرت از  درجه 6ر پیوستا

است که مقدار  شده استفادهاز روش آلفاي کرونباخ گیري  ابزار اندازهبراي تعیین پایایی 

است. در جدول ذیل ضریب آلفاي  آمده دست به 94/0آلفاي کرونباخ براي کل گویه ها 

  است: شده ارائهجداگانه  صورت به ها آنغیرها و ابعاد کرونباخ هر یک از مت
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  متغیرهاي تحقیق آمدة دست بهمقدار آلفاي کرونباخ  .2جدول 

موفقیت   رهبري تحولی  متغیرها

ERP 

  تسهیم دانش  سازمانی فرهنگ

ضریب 

  آلفا

94/0  87/0  88/0  92/0  
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ضریب 

  آلفا

86/0  79/0  89/0  92/0  79/0  -  89/0  86/0  80/0  48/0 87/0 88/0 

  

 هآمد دست بهکنید با توجه به مقدار آلفاي کرونباخ  طور که در جدول باال مشاهده می همان

پایایی نسبتاً باالیی برخوردار است. روایی سازه پرسشنامه از  گیري اندازهان گفت که ابزار تو می

  است. تأییدشده) 2012توسط شائو و همکاران (

  ها ها و آزمون فرضیه داده وتحلیل یهتجز

 23نامه را پس از تکمیل بازگرداندند، ولی پرسشنامه  پرسش کننده شرکت 223 درمجموع

کننده در  شرکت 200هاي مربوط به  کامل نبود. بنابراین، تنها از داده ندهکن شرکت

، تحلیل 2و جایگزینی مقادیر پاسخ نداده 1گري پس از مراحل غربالاستفاده شد.  وتحلیل تجزیه

) تحلیل همبستگی چند متغیره 2ها؛ و ( ) تحلیل توصیفی داده1هاي در دو مرحله انجام شد: ( داده

  شامل مدل مسیر.

  

  

  

                                                
1. Data screening 
2. Missing values 
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  ها یافته

  هاي توصیفی یافته

شناختی   هاي جمعیت ها با توجه به ویژگی از تحلیل توصیفی داده هاي حاصل یافته

و تحصیالت) در جدول  سابقه کار، جنسیت، آموزش عالیکنندگان (اسامی مؤسسات  شرکت

  است: شده ارائهذیل 

  هاي جمعیت شناختی یویژگ برحسبها  توزیع فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی .3جدول 

  درصد فراوانی  فراوانی  هاي آماري شاخص  جمعیت شناختیهاي  ویژگی

  وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  آموزش عالیمؤسسات 

  دانشگاه عالمه طباطبائی

  دانشگاه علوم اقتصادي

52  

88  

60  

26  

44  

30  

  زن  جنسیت

  مرد

  پاسخ نداده

111  

79  

10  

5/55  

5/39  

5/0  

  پایین سال به 5  سابقه کار

  سال 10تا  6

  سال 15تا  11

  سال 20تا  16

  سال به باال 21

  پاسخ نداده

48  

42  

32  

24  

25  

29  

24  

21  

16  

12  

5/12  

5/14  

  تر دیپلم و پایین  تحصیالت

  لیسانس

  لیسانس فوق

  دکتري

  پاسخ نداده

19  

89  

62  

10  

20  

5/9  

5/44  

31  

5  

10  

  100  200    کنندگان تعداد شرکت
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درصد  5/55اند.  متنوعی از کارمندان در پژوهش شرکت کرده طیف 3با توجه به جدول 

بیشتر دادند.   را مردان تشکیل می ها آن) n=79درصد ( 5/39) و n=111کنندگان زن ( شرکت

داراي  ها آندرصد  5/9درصد) و تنها  5/44کنندگان داراي سطح تحصیالت لیسانس ( شرکت

  تر هستند. سطح تحصیالت دیپلم و پایین

  مبستگی چند متغیرهتحلیل ه

شد. برمبناي مدل مفهومی، مدل  استفاده یرمسهاي پژوهش از تحلیل  در پی پاسخ به فرضیه

را ببینید).  2بین متغیرها مشخص شد (شکل  غیرمستقیمفرضی طراحی شد و روابط مستقیم و 

در جدول پایه و اساس مطالعات تحلیل مسیر، همبستگی بین متغیرها است، بنابراین  که ازآنجایی

  ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق آورده شده است: 4

  متغیرهاي تحقیقماتریس همبستگی  .4جدول 
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      1 رهبري تحولی

     1  **669/0 سازمانی فرهنگ

      ERP 062/0 111/0 1تسهیم دانش 

   1 **930/0 *147/0 107/0 تسهیم دانش آشکار

  1 **727/0 **928/0 058/0 008/0  تسهیم دانش پنهان

 ERP 442/0** 493/0** 333/0** 347/0** 271/0** 1موفقیت 

*05/0P< ،**01/0P<  

  

کنیم که باالترین ضریب همبستگی بین رهبري  ، مشاهده می4با توجه به مقادیر جدول 

ترین ضریب همبستگی  و پایین ) وجود داردP، 67/0=r>01/0( سازمانی فرهنگتحولی و 
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نتایج تحلیل  چنین هم) بود. r=06/0مربوط به رابطۀ بین رهبري تحولی و تسهیم دانش (

)، P، 33/0=r>01/0)، تسهیم دانش (P، 44/0=r>01/0همبستگی نشان داد بین رهبري تحولی (

بستگی مثبت و هم آنریزي منابع سازم و موفقیت برنامه) P، 49/0=r>01/0( سازمانی فرهنگ

  معناداري وجود دارد.

هر یک از عوامل بر  ياثرهامدل فرضی با استفاده از تحلیل مسیر آزمون شد و برآوردها و 

هم در مدل فرضی بررسی شد. تنها یک مورد از اثرات مستقیم، مربوط به متغیر رهبري تحولی 

دار  در مدل فرضی معنی 05/0در سطح  t)، با توجه به آماره β= 01/0بر تسهیم دانش آشکار (

  دار بود. آماري معنی ازنظرروابط دیگر  یهبقنبود و 

با توجه به مدل اولیه و روابط بین متغیرها، مدل چندین بار با حذف روابط ضعیف بین 

دل و هاي اصالح م اثر تغییرات در شاخص مشاهدهعوامل و توجه به روابط جدید و با 

داري پارامترهاي برآورد شده، اصالح شد. در بین چندین ویرایش از این مدل، مدل  معنی

بودن  بخش رضایتبه دلیل انطباق آن با مدل اولیه و مدل فرضی،  3در شکل  شده ارائه

ها در نظر  دار بودن برآوردهاي آماري آن، براي ارائه داده هاي برازش مدل و معنی شاخص

ریشه خطاي میانگین ، CFI= 99/0برابر  تطبیقی ششاخص برازخاص،  ورط بهگرفته شد. 

 نیکوییشاخص ، NFI=  98/0 ش برابربراز نرم شدهشاخص ، RMSEA= 02/0برابر مجذورات 

بود. تمامی  df 2/= 81/2معادل  شده اصالحو نسبت خی دو  GFI= 97/0برابر  شبراز

دار نیست  معنی 01/0در سطح  مه آنها به جزء شاخص آماري خی دو که البته  شاخص

)041/0=P,78/24 =2 در  ها برازش دارد. و مدل با داده اند شده گزارش)، در حد بسیار مطلوب

 شده ارائه دار غیر معنیادامه مدل نهایی پژوهش پس از انجام اصالحات و حذف مسیرهاي 

  است.
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  دار غیر معنیپس از حذف مسیرهاي  شده اصالحمدل  tدیر . ضرایب استاندارد و مقا3شکل 

  هاي مدل تشریح یافته

هستند. در  طرفه یکمسیرها  همهاست، به این معنی که  1در این پژوهش بازگشتی شده ارائهمدل 

ریزي منابع سازمان رابطه مستقیم و  این مدل بین متغیرهاي رهبري تحولی و موفقیت برنامه

و تسهیم دانش  سازمانی فرهنگد، این رابطه تحت تأثیر متغیرهاي میانجی وجود دار غیرمستقیم

و  سازمانی فرهنگ واسطه بهمستقیم و  صورت بهآشکار است. بنابراین متغیر رهبري تحولی 

بر ها  شوند. در ادامه یافته ریزي منابع سازمان می تسهیم دانش آشکار، موجب موفقیت برنامه

  اند. شده ارائهدول زیر هاي پژوهش در ج فرضیه اساس

                                                
1. Recursive 

 یسازمان فرهنگ

 تسهیم دانش

 ERPموفقیت  رهبري تحولی

67/0  

67/12
**

 

15/0  

10/2
*

 

31/0  

01/4
**

 

20/0  

59/2* 

28/0  

8/4
**

 

01/0  

16/0 
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 tها با استفاده از مقادیر ضرایب اثر و مقدار  نتیجۀ آزمون فرضیه .5جدول 

  نتیجه tمقدار   βاثر کل   آزمون فرضیه

را  ERPآشکار دانش  و تسهیمارتباط بین رهبري تحولی  سازمانی فرهنگ. 1

  .کند تسهیل می

  تأیید فرضیه  77/14  82/0

  تأیید فرضیه  59/2  20/0  .دارد میاثر مستقریزي منابع سازمان  موفقیت برنامهرهبري تحولی بر . 1-1

  تأیید فرضیه  67/12  67/0  .اثر مستقیم دارد سازمانی فرهنگرهبري تحولی بر . 1-2

  تأیید فرضیه  01/4  31/0  .ریزي منابع سازمان اثر مستقیم دارد بر موفقیت برنامه سازمانی فرهنگ. 1-3

ریزي منابع سازمان را  ارتباط بین رهبري تحولی و موفقیت برنامه ERPآشکار تسهیم دانش . 2

  .کند میتسهیل 

  تأیید فرضیه  96/4  29/0

  رد فرضیه  16/0  01/0  .اثر مستقیم دارد ERPرهبري تحولی بر تسهیم دانش آشکار . 2-1

ریزي منابع سازمان اثر  بر موفقیت برنامه ERPآشکار تسهیم دانش . 2-2

  .م داردمستقی

  تأیید فرضیه  80/4  28/0

  تأیید فرضیه  10/2  15/0  .داردن میمستقاثر  ERPبر تسهیم دانش آشکار  سازمانی فرهنگ. 3

  

ریزي منابع سازمان اثر  بر موفقیت برنامه ینآفر تحولنتایج تحلیل مسیر نشان داد رهبري 

ریزي منابع سازمان  هموجب موفقیت برنام سازمانی فرهنگ واسطه بهمستقیم دارد، همچنین 

هاي  یافته .دار نبود ، اثر مستقیم رهبري تحولی بر تسهیم دانش آشکار معنیحال بااینشود،  می

ریزي منابع سازمان  و تسهیم دانش آشکار بر موفقیت برنامه سازمانی فرهنگپژوهش نشان داد 

ریزي  موفقیت برنامهارتباط بین رهبري تحولی و  ERPاثر مستقیم دارد و تسهیم دانش آشکار 

  .کند منابع سازمان را تسهیل می

  هاي کاربردي پژوهش گیري و داللت بحث و نتیجه

یکی از عوامل . رو به گسترش است هرروزدر دانشگاه ) ERP( ریزي منابع سازمان سیستم برنامه

گذشته هرچند مطالعات . ریزي منابع سازمان، رهبران ارشد هستند کلیدي مؤثر بر موفقیت برنامه

اند،  ریزي منابع سازمان را بررسی نموده از زوایاي مختلف تأثیر رهبري بر موفقیت برنامه

ریزي منابع سازمان دانشگاه مطالعه نشده  آفرین در موفقیت برنامه ، نقش رهبري تحولحال بااین
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 نریزي منابع سازما آفرین در موفقیت برنامه هدف این پژوهش، تعیین نقش رهبري تحول. است

)ERP ( و تسهیم دانش در رابطه  سازمانی فرهنگاي  عالوه بر این، نقش واسطه. بود در دانشگاه

مدل پژوهش در دانشگاه . ریزي منابع سازمان بررسی شد بین رهبري تحولی و موفقیت برنامه

  .عالمه طباطبائی، دانشگاه علوم اقتصادي و وزارت علوم، تحقیقات و فناوري آزمون شد

ارتباط بین رهبري تحولی و  سازمانی فرهنگي تحلیل مسیر در فرضیه اول نشان داد ها یافته

رهبري تحولی بر موفقیت  دیگر عبارت بهکند  را تسهیل می ERPتسهیم دانش آشکار 

اثر مستقیم دارد و  سازمانی فرهنگریزي منابع سازمان اثر مستقیم دارد، رهبري تحولی بر  برنامه

شائو و هاي  این نتایج با یافتهریزي منابع سازمان اثر مستقیم.  موفقیت برنامهبر  سازمانی فرهنگ

) مطابقت دارد. همچنین دزدار و آینین 2008( 1) و ساروس و همکارانش2012همکارانش (

  .اند یافته دست) به نتایج مشابهی 1387) و معلق (2012(

بین رهبري تحولی و موفقیت  ارتباط ERPنتایج فرضیه دوم نشان داد، تسهیم دانش آشکار 

) مطابقت 2012هاي شائو و همکارانش ( کند که با یافته ریزي منابع سازمان را تعدیل می برنامه

اثر  ERPدارد. نتایج اولین فرضیۀ فرعی دوم نشان داد که رهبري تحولی بر تسهیم دانش آشکار 

) مغایرت دارد. نتایج 2012انش (هاي شائو و همکار مستقیم ندارد که نتیجه این فرضیه با یافته

ریزي منابع  بر موفقیت برنامه ERPدومین فرضیۀ فرعی دوم نشان داد که تسهیم دانش آشکار 

جونز و همکارانش  )،2012ات قبلی شائو و همکارانش (سازمان اثر مستقیم دارد که نتایج تحقیق

  است. قرارگرفتهتأیید  ) مورد1388( زاد ) و خانی2004)، هانگ (2006(

 ERPبر تسهیم دانش آشکار  سازمانی فرهنگهاي آخرین فرضیه نشان داد که  نهایتاً، یافته

)، جونز و 2012اثر مستقیم دارد که نتیجۀ این تحقیق با تحقیقات شائو و همکارانش (

  ) همسو است.2013) و وایویورا (2006همکارانش (

ها نیاز به ارزیابی  بع سازمان در دانشگاهریزي منا سازي برنامه در عصر حاضر با اتخاذ و پیاده

ها ضرورت دارد. با توجه به این مطلب  بر روي دانشگاه  منافع و اثرات موفقیت این سیستم

                                                
1. Sarros; Cooper & Santora 
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 ویژه بهکاهش بودجه دولت، باال رفتن انتظارات ( ازجملهها از هر نظر  توان گفت دانشگاه می

و اقتصادي   باکیفیتائه خدمات و دولت) به ار علمی هیئتدانشجویان، کارکنان، اعضاي 

ریزي منابع سازمان  بنابراین برنامه ؛سازد را بیشتر نمایان می مسئلهاست و این اهمیت  فشار تحت

تسهیل  منظور بهو ارائه اطالعات الزم  وکار کسبسازي فرایندهاي  از طریق یکپارچه

ها کمک  تر با این چالشبه شدن مواجهتواند به دانشگاه براي  هاي آگاهانه، می گیري تصمیم

  ریزي دقیق همراه باشد. سازي خوب و برنامه کند. این سیستم، زمانی موفق است که با پیاده

است. موانعی از  شده گزارشریزي منابع سازمان بسیار باال  سازي برنامه میزان شکست پیاده

و آموزش عدم پشتیبانی مدیریت ارشد سازمان  ازجملهو عوامل مهمی  قبیل مشکالت فنی

، در طول دهۀ رو ازاین است. ذکرشدهها  موانع عمدة موفقیت پروژه عنوان بهنادرست افراد 

اند.  مند شده عوامل شکست آن عالقه ویژه بهریزي منابع سازمان  گذشته محققان به مبحث برنامه

به ریزي منابع سازمان و کمک  سازي برنامه تحقیقات گستردة قبلی بر عوامل پیاده درنتیجه

  ).2010و سنزقنی،  جبه ابو( موفقیت این سیستم تمرکز داشته است

بازي با  ها حذف کاغذ ریزي منابع سازمان در دانشگاه سازي برنامه هدف اصلی از پیاده

مندتر و ایجاد وحدت و  هاي کامپیوتري نظام جویی در زمان، فعالیت کنترل مؤثر، صرفه

کند  ت. این مطالعه در این مرحله به ما کمک میهاي مختلف دانشگاه اس بین بخش یکپارچگی

سازي این  آوردن عوامل موفقیت پیاده  دست  ریزي منابع سازمان و به تا با ارزیابی ادبیات برنامه

تر در  تر در مقیاس بزرگ هاي تحلیلی دقیق ها، زمینۀ مطالعۀ تجربی با روش سیستم در دانشگاه

ریزي منابع سازمان  اله زمینۀ ارزیابی بیشتر در مورد برنامهآینده فراهم شود. امید است که این مق

آمیز  موفقیت سازي  هاي جدیدتري در پیاده ها را فراهم کند و منجر به ایجاد بینش در دانشگاه

  ها گردد. ریزي منابع سازمان در دانشگاه برنامه

و تسهیم دانش  سازمانی فرهنگبنابراین این مطالعه به بررسی اثر مشترك رهبري تحولی، 

ها پرداخته است. در این پژوهش با ارائه یک  ریزي منابع سازمان در دانشگاه در موفقیت برنامه

 واسطه بهریزي منابع سازمان،  مدل نظري به بررسی اثر رهبري تحولی در موفقیت برنامه
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جود تواند مطالعات مو است. مدل پیشنهادي می شده پرداختهو تسهیم دانش  سازمانی فرهنگ

  ریزي منابع سازمان را گسترش دهد. رهبري ارشد در مرحلۀ جذب برنامه درزمینۀ

ریزي منابع سازمان  و موفقیت برنامه سازمانی فرهنگثانیاً، این مطالعه شکاف تحقیقاتی بین 

اي از رفتارهاي  براي توضیح طیف گسترده سازمانی فرهنگنظریه  اگرچهکند.  را پر می

مطالعات  حال باایناست،  شده استفادهمانند اثربخشی سازمان و عملکرد آن اجتماعی و نتایج آن 

و موفقیت  سازمانی فرهنگو رابطه بین  است شده انجامریزي منابع سازمان  برنامه ◌ٔدرزمینهکمی 

ریزي منابع سازمان، نیاز  هاي برنامه ریزي منابع سازمان هنوز ناشناخته مانده است. سیستم برنامه

به ساختارهاي  نظم دهیو  وکار کسباستانداردسازي، مهندسی مجدد فرایندهاي سازمان به 

کارکنان،  ازآنجاکهسازد.  را ممکن می موجود در تناقض است سازمانی فرهنگسازمانی که با 

اند،  اند و یک طرح ثابت را تشکیل داده سنتی اقتباس کرده صورت بهخود را  وکار کسبفرایند 

جدید را  وکار کسبفرایندهاي  که اینه خارج از طرح ثابت فکر کنند و نه خواهند ب نه می ها آن

بنابراین مدیران ارشد باید به تصویب طرحی براي غلبه بر موانع فرهنگی و تغییر در ؛ قبول دارند

  براي افزایش رفتارهاي تسهیم دانش اعضاي خود بپردازند. سازمانی فرهنگ

ریزي منابع سازمان با توجه به  تسهیم دانش برنامه ◌ٔهدرزمینثالثاً، این مطالعه به پژوهش 

بر تسهیم دانش آشکار پرداخته است.  سازمانی فرهنگهاي دانش و بررسی تأثیر  ویژگی

هیچ  حال بااینو تسهیم دانش هستند،  سازمانی فرهنگمطالعات قبلی نشانگر رابطه مثبت بین 

ان را بررسی نکرده است. بر اساس مطالعاتی، تسهیم دانش از دیدگاه دانش آشکار و پنه

داراي تأثیر مستقیم بر روي  سازمانی فرهنگ که، این نتیجه به دست آمد گرفته انجامپژوهش 

  تسهیم دانش آشکار است.

ریزي منابع سازمان در  ، این پژوهش با توجه به اهمیت مرحله جذب برنامهدرنهایت

 هاي وتحلیل تجزیهاند و در  سازمان استفاده کرده ریزي منابع افزار برنامه هایی که از نرم دانشگاه

هاي این  است. یافته شده انجامتوانستند بسیاري از فرضیات محقق را حمایت کنند،  آماري می

توانند درك جامعی از رابطۀ بین سه نوع رفتارهاي انسانی (رهبري تحولی،  تحقیقات می
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ها را ارائه  ریزي منابع سازمان در دانشگاه هاي برنامه و تسهیم دانش) و سیستم سازمانی فرهنگ

 کند.
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