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  مقدمه

 دواين اهمیت و دانش ،اطالعات ،است محوردانش اقتصاد و اطالعات عصر که حاضر قرن در
 کاال تيريمد از سازمان تيريمد ،جهیدرنت. است شيافزا درحال سرعتبه ،سازمان منابع عنوان به
  .(1390 نادی، و خانیموسی) است افتهي رییتغ اطالعات و دانش تيريمد سمت به

 مستلزم و دانش دیتول و اشتراك ،يیشناسا به طومرب یندهايافر تمام شامل دانش تيريمد
 و دانش اشتراك لیتسه و جيترو نیهمچن و دانش مخازن از ینگهدار و دیتول یبرا ینظام

 و مؤثرتر طوربه را دانش تا ندادرتالش امروزه هاسازمان ،نيبنابرا ؛است یسازمان یریادگي
 در ،رواين از .(1390 ،همكاران و ضیايی) يابد بهبود عملكردشان تا کنند تيريمد یکاراتر

 آرايش) سايبرنتیكی ساختار براساس که -سازمانی جديد ۀچهر عنوانبه هولوگرافیک هایسازمان
 دنشو می ظاهر سیستم کل از یيشما صورتهب اجزا از کهري و شود می طراحی( خودتنظیم

 را کارکنان بین در دانش گذاری اشتراكبه و خلق جهت در دانش مديريت روية -(1387 ،سرلک)
 کارکنان تکتک مجهزساختن برای هولوگرافیک هایسازمان ناپذيريیجدا اجزای از توان می

 بررسی با تا است درصدد حاضر پژوهش ،همقول اين جديدبودن به توجه با ،بنابراين ؛کرد قلمداد
 مديريت میان ةرابط مطالعة به ،هولوگرافیک سازمان يک عنوان به ايالم پزشكی علوم دانشگاه
 و رازی) مستند دانش .3 و مكانیسم دانش .2 ،انسانی نیروی دانش .1 ،آن ةگانسه ابعاد و دانش

 را هولوگرافیک سازمان در عناصر اين نقش و بپردازد هولوگرافیک سازمان با ،(1391 سمیعی،
  .دساز ترواضح

 

 پژوهش مسئلة
 اعتقاد به. است شده ليتبد هاسازمان از یاریبس راهبردی منبع به دانش امروز، یرقابت یایدن در

 است دانش ،داريپا یرقابت تيمز کسب یبرا اتكا قابل منبع تنها امروز، داريناپا طيشرا در نوناکا
 نامحقق سوی از توجهی شايان طوربه ها، سازمان موفقیت در دانش مديريت تأثیر (.1994 نوناکا،)
 وونكا، و دونان ؛1390 ،همكاران و مانیان) است شده تأکید آن بر و شده تأيید نظرانصاحب و

 ،يیشناسا هب طومرب یندهايافر تمام شامل ،دانش مديريت که چرا ؛(2007 چوی، و جان ؛2008
 و جيترو نیز و دانش مخازن از ینگهدار و دیتول یبرا ینظام به و است دانش دیتول و اشتراك

 ،درواقع دانش، تيريمد تیموفق یریگاندازه .دارد نیاز یسازمان یریادگي و آن اشتراك لیتسه
 هیتوج و سازمان باارزش مسائل نةیزم در تيريمد کيتحر و سازمان یابيارز یبرا یاهيپا

 نشانگر دانش، تيريمد یآمادگ یابيارز. است حوزه نيا به مربوط یهاتیفعال در یگذارهيسرما
 تيريمد یهاتیقابل بهبود یبرا ازین مورد هایرییتغ و شرکت در دانش تيريمد یکنون تیوضع
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 ،موفق یهاسازمان ،رواين از .(1392 ،هاشمیبنی و آبادینجف عطوفی) است شرکت در دانش
 و دیتول از یبانیپشت برای را یسازمان نیقوان و هاارزش و نددانمی یسازمان ایهيسرما را دانش

 چارچوب و ابعاد يافتن ،ديگر سوی از .(1390 ،همكاران و ضیايی) دهندیم توسعه ،دانش اشتراك
 ديگر، عبارتبه. دارد مضاعفی اهمیت ،هولوگرافیک هایويژگی اب هايی سازمان در دانش مديريت
 و کردنايیج) نددار كیهولوگرافی هایويژگی خود، ماهیت در ،اطالعات عصر های سازمان
 های سازمان پارادايم اساس که است آن مقوله اين به پرداختن از هدف .(1389 ،همكاران
 اين در .است روشنی و وضوح جایبه تناقض و سادگی جایبه پیچیدگی کردنجايگزين ،امروزی

 از جلوگیری برای را خود آمادگی بايد ها سازمان که -امروز دنیای جديد شرايط به توجه با ،بین
 مناسب راهكاری ،سازمان از هولوگرافیک الگوی طراحی -کنند حفظ منتظره غیر مدهایاپیش
 ،همزمان طورهب که است پیوستههمبه ایشبكه ،سازمان هولوگرافیک مفهوم. رسدمی نظر به

 ساختار اين .(2004 ،دنیز) گذارد می نمايشبه را اجزا يكپارچگی و سازمانی و اجتماعی وحدت
 آموزش از پس ،سازمان اجزای و کارکنان تمامی که شود می طراحی شكلی به هولوگرافیكی

 را امر اين تحقق که باشند داشته اختیار در مكانی و زمان هر در را مهارتی و اطالعات هر بتوانند
 وجود ،بنابراين ؛کرد جووجست منعطف های سازمان در دانش مديريت تحقق جهت در توان می

 و منوريان) است ضروری دانش يتمدير منظر از ،سازمان وضعیت بررسی برای مناسب چارچوب
 ماهیت با آن ابعاد و دانش مديريت ةرابط بررسی هدف با نوشتار اين ،رواين از(. 1390 ،همكاران

 :است زير هایپرسش به پاسخگويی درصدد ،هاسازمان هولوگرافیكی

 ؟دارد وجود هاسازمان هولوگرافیكی ماهیت و دانش مديريت نمیا ای رابطه چه  

 ةجامع با مستند و انسانی ،تكنولوژيک نشدا از اعم ،دانش مديريت ابعاد از ريکه ةرابط 
  ؟است شكل هچ به (هولوگرافیک سازمان يک عنوان به) نظر مورد آماری

 علوم دانشگاه هایدانشكده بررسی و مطالعه با تا است درصدد حاضر پژوهش ،منظوربدين
 . دهد مناسب پاسخ فوق هایؤالس به ايالم پزشكی

 

 پژوهش نظری مبانی

 دانش مدیریت

 است اطالعات و دانش بر تأکید يكم،وبیست قرن هوشمند یها سازمان ةمشخص ترين اساسی
 کلید را دانش اشتراك بلكه دانش، خود تنها نه عصر، اين در ،درواقع(. 1391 ،همكاران و يوسفی)

 دانش و دانايی که است اين ها سازمان در برانگیزچالش مسائل از يكی ،بنابراين ؛دانند می موفقیت
 ،لهئمس اين حل برای مهم ابزارهای جمله از .شود تبديل صريح حالت به ضمنی حالت از ،افراد
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 خودی به دانش رسد می نظربه ،است تقدر ،دانش معتقدند بعضی اگرچه. است دانش ثرؤم مديريت
 تسهیم ديگران با که است دانش از بخش آن ،دهد می قدرت افراد به که چیزی .ندارد قدرت خود
 جهانی سطوح در مهم موضوعی به دانش مديريت امروزه .(1390 ،اسالمی و سرلک) کنند می

 دانش، قدرت دارای های سازمان که باورند اين بر هردو ،تجاری و علمی جوامع و است شده تبديل
 باقری، و اخوان) کنند حفظ رقابتی هایعرصه در را خود پايدار و بلندمدت هایبرتری توانند می

 تسهیم، ايجاد، مديريت برای شدهريزیبرنامه و ساختاريافته رويكردی ،دانش مديريت(. 1389
 توانايی، وکار،کسب راهبرد راستای در که است سازمانی دارايی عنوان به دانش نفوذ و برداری بهره

 تقويت مشتريان رضايت برای خدمات و محصوالت تحويل در را شرکت اثربخشی و سرعت
 را چیزی بدانند افراد از هريک که شود می هئارا صورتاين به ،دانش مديريت اصلی مفهوم. کند می
 به را آن دانند، می افراد از هريک که را چیزی بدانند همه و گیرند کاربه را آن دانند، می همگی که

 تيريمد. (1390 ،همكاران و ابزری) گیريم فرا را آن دانیم، نمی که را چیزی بدانیم همه و کارگیرند
 مرتبط سازمان اهداف از فرارفتن نگرش با سازمان کي یدانش یهايیدارا توسعة و جاديا با دانش
 ،کار نيا. ندطومرب دانش جاديا و کيتشر ،يیشناسا به که است يیها تیفعال تمام مستلزم و است

 یسازمان یریادگي و دانش لیتسه و پرورش منابع، ینگهدار و جاديا برای يیها ستمیس ازمندین
 کي عنوان به را دانش که نداموفق يیهاسازمان زمینه، نيا در. (1388 يزدانی، و ساعدی) است

 دانش کيتشر و جاديا از تيحما موجب که را یسازمان یهنجارها و هاارزش و بینندیم يیرااد
 و ذهن فكر، در دانش نفوذدادن و یگذاراشتراك خلق، به دانش تيريمد .دهندیم توسعه ،شودیم
 یآورجمع یاگونهبه را سازمان افراد در پراکنده هایدانش تا کندیم تالش و پردازدیم افراد لیتخ
 یفرايند ،دانش مديريت(. 2000 مالهوترا،) شود منجر ديجد یدانش خلق به تا کند تيريمد و

 برای دانش کارگیریهب و انتقال تسهیم، کسب، تولید، به سازمان ،آن در که است شدهشناخته
 مديريت طريق از ها سازمان(. 1391 ،همكاران و پور حسن) پردازد می سازمانی وری بهره افزايش
 میان در آن تسهیم و سازمان اعضای ذهن در انباشته دانش استخراج با کنند می تالش دانش
 رقابتی مزيت تا کنند ليبدت استفاده قابل منبع يک به را سیستم در شدهذخیره دانش افراد، تمامی
 سازمان در دانش انواع به توجه با را دانش مديريت(. 1389 ،همكاران و یحسنو) آيد وجودبه پايدار
 : داد جای دسته سه در توان می

 ؛دارد وجود سازمان اعضای مغز در که دانشی: انسانی نیروی دانش ةحیط در دانش مديريت. 1

 ماشین افزارسخت در ويژه وظايف حامل که دانشی: مكانیسم دانش ةحیط در دانش ريتيمد. 2
 ؛است
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 و هادستور ،کل دفتر ،سند ،کتاب بايگانی شكل به که مستند دانش ةحیط در دانش مديريت. 3
 (.1391 ،سمیعی و رازی) شود می ذخیره نمودار

 با که کرد رسیتف هايینظام توان می را دانش مديريت هاینظام ،ترصريح معنای به 
 کارگیریبه و انتقال ،بازبینی ،ذخیره ،ايجاد فرايند و يابند توسعه ،اطالعات وریافن از گیری بهره
 که است آن مستلزم ،دانش مديريت موفقیت(. 2001 ر،ندلی و علوی) گیرند کاربه را دانش

 اين در .باشد کار در پیشرو و انگیزه دارای ،دانش مديريت روند اجرای در سازمان عالی مديريت
 و فرهنگ ،رفتار ،هافرايند ةهم بر ،کندمی نفوذ سازمان ۀپیكر در دانش مديريت که است صورت
 سازمانی هایقسمت و سطوح ةهم در را کارمندان ،عوامل اين و گذارد می تأثیر هاارزش
 آيند می شماربه ضروری ،سازمان در دانش مديريت تحقق برای که عواملی جمله از. گیرد میدربر
 : دکر خالصه زير موارد در توان می را

 ؛راهبردی ابزار يک عنوان به ،دانش و اطالعاتی ارزش پذيرش و درك 

 ؛باشند وفادار دانش مديريت اجرای به که قوی مديريتی گروه وجود 

 ؛سازمان در تغییر پذيرش فرهنگ بسط و ايجاد 

 ؛کارمندان عملكرد مستمر بهبود جهت در انگیزه ايجاد 

 ؛ندکن نمی برداریهبهر کامل طوربه خود ۀبالقو هایتوانايی از ،کارمندان اينكه به اعتقاد 

 (.1388 نعمتی،) دانش و اطالعات تسهیم برای ،باز سیستم يک پذيرش 
 یها سازمان از انشعابی توان می را دانش مديريت مذکور عوامل به توجه با رو،اين از

 از قسمتی و کندمی تغییر دانش ،دانش مديريت در که است آن مهم اما .دانست يادگیرنده
 . (2006 آگستام،) کرد جلوگیری مفید اطالعات اتالف از بايد ،بنابراين ؛رود می ازبین اطالعات

 

  هولوگرافیک سازمان
 پاسخ و انعطاف حفظ رایب ها سازمان پیچیدگی، سمت به حرکت موازات به اطالعات، عصر در
 اجزای و واحدها به ،باثبات و پايدار هایمحیط با مقايسه در ناچارند محیطی هایالزام به موقعهب

 موجب ها واحد شدنخودگردان و شدنمستقل آنجاکه از و دهند بیشتری عمل آزادی خود، فرعی
 ،رواين از .دردا دنبالبه سازمان برای را ئیسو پیامدهای شود، می سازمان در تمرکز رفتن میان از

 اجزا يكايک در را کل هایويژگی آنها طريق از که باشند هايیروش دنبالبه مجبورند ها سازمان
 را سازمانی چنین برای شدهارائه الگوی .باشد سازمان کل نمایتمام ةآين ،ءجز هر تا کنند متبلور
 مجاری دانشمند به را کهولوگرافی مفهوم ايجاد. يافت ها سازمان هولوگرافیكی اصل در توان می
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 هولوگرام، مكانیكی صفحات به توجه با 1948 سال در که دهندمی نسبت بوگار دنیس نام به
 کل معنای به 1«هول» ءجز دو از متشكل هولوگرافیک ۀواژ. ساخت مطرح را هولوگرافیكی ةمقول
 تصوير تمام يا کل از تصويری معنای به الفظیتحت صورتهب که ستنما معنای به 2«گراف» و

 ،سیستمی تفكر در که تفاوت اين با ؛است سیستمی تفكر همان ،حقیقت در گرا کل تفكر. است
 تشكیل را کل واحد يک ،اجزا مگیه آن، در که است وابستههمبه اعضای ةمجموع بر کیدأت

 سیستمی، تفكر قبول بر عالوه و نهاده فراتر را پا هولوگرافیک تفكر اما ،(1385 ،فیضی) دهند می
 را کل يک تنهايیبه ،اجزا از يکهر و است نهفته اجزا يكايک در کل، کیفیت که است معتقد

 ذکر را زير موارد توان می هولوگرافیک یها سازمان بارز های ويژگی جمله از. دهند می تشكیل
 : کرد

 و اندشده سازماندهی ،متمرکز غیر ایشیوه به که نددار انگیزشگفت ایحافظه ها سازمان اين 
 ؛اند گرفته قرار دسترس در

 ؛است مشاهده قابل وضوحبه ،مديريت امر در متفاوت هایديدگاه و سازمان در تمرکز نبود 

 را افراد عملكرد ةحیط که -حد از بیش گرايیتخصص و تخصص تمرکز از ها سازمان در 
 ؛دشو می جلوگیری -دهد می کاهش

 به که اندشده توزيع ایگونهبه کنترل و ويژه اطالعات ها،ظرفیت هولوگرافیكی، فضاهای در 
  ؛شود تبديل کل از حیاتی ءجز يک به تا دهند می اجازه فرد هر

 تمام ۀکنندمنعكس که اندهادد سامان خود هوشمند مغزهای همانند گراکل یها سازمان 
 (. 1387 ،سرلک) انديادگیرنده سازمان هایويژگی

 کل کیفیت که است یهايسیستم بیانگر هولوگرافیک، سازمان ۀاستعار ،واضح بیان به
 را یبازآفرين و خودسازماندهی توانايی واحد، و ءجز هر که است متبلور اجزا تمامی در ایگونه به
 و باشند داشته را محیطی نیازهای به پاسخ توانايی اجزا آن، در و باشد داشته پیوسته طورهب

 ،رواين از. دهد ادامه خود مسیر به مشكل بدون ،ءجز يا واحد هر در چالش وجود با سازمان
 چگونگی واحدها اعضای تا دهند ياد خود اعضای به را آموختنچگونه بايد ها سازمان اين مديران
 غلبه فرارو هایچالش و مسائل به مستقل ایگونهبه بتوانند و گیرندفرا را پويا مسائل با برخورد
 و شودمی اشاره هولوگرافیک  سازمان ۀحوز های پژوهش ترينمهم از برخی به ،ادامه در. کنند

 . شود می داده اختصار به توضیحاتی

                                                           
1. whole 

2. graph 
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 در تحول هولوگرافیكی ماهیت» عنوان با یپژوهش در( 1389) همكاران و کردنايیج
 چارچوب نبود از ناشی را امروزی یها سازمان اصلی هایچالش ،«اطالعات عصر یها سازمان
 را هاتحول به سازمان پاسخ و اندکرده تعريف تحول تشريح و درك برای منسجم مفهومی
 هر اندداشته اظهار همچنین .اند دانسته مناسب هولوگرافیكی مدل يک کارگیری به مستلزم
 موجود وضع تغییر و موجود وضع حفظ متضاد نیروی دو با ،تغییر زمان در سازمانی و شخص
 آنها ترکیب از و ندگذار می تأثیر افراد بر ادراکی و عاطفی سطح دو در نیرو دو اين که است مواجه

 سرلک .(1389 ،همكاران و نايیجکرد) دشومی جاداي راگذ دوران با تطابق تسهیل برای چارچوبی
 در هولوگرافیک سازمان استقرار هایزمینه ارزيابی» عنوان با یپژوهش در( 1389) علوی و

 در هولوگرافیكی ويژگی پیشبرد در امروزی یها سازمان يفاوظ «اصفهان پزشكی علوم دانشگاه
 :انددانسته ذيل موارد در را تغییر با آوازشدن هم و سازمان

 موقعیت در سازمان به( گراکل ديدگاه) هولوگرافیک ديدگاه نقش اهمیت سازیفرهنگ 
 ؛انسانی هایسرمايه بین سازمان

 و جديدالورود کارکنان به دانش انتقال برای کارکنان بین دانش توزيع فرهنگ ايجاد 
 ؛آنان نگرش در گذاریتأثیر

 ؛باتجربه افراد دانش از استفاده برای الزم بسترهای ايجاد  

 کالن هایگیریتصمیم در کارکنان فعال مشارکت و تیمی ساختاری برای بسترسازی 
 ؛سازمان

 علوی، و سرلک) بحرانی هایموقعیت با برخورد در مسئولیت و کارکنان توانمندی بر تأکید 
1389) . 
 از معتقدند «دولتی یها سازمان در دانش مديريت نقش» مطالعة در( 1391) سمیعی و رازی

 شندا نداهنتوانست که ستا اين دانش مديريت سازیادهیپ در امروز یها سازمان هایمشكل جمله
 ناديده را دانشی کارکنان و دانش فردمنحصربه هایويژگی و کنند متمايز اطالعات و داده از را

 سازیپیاده برای مناسب روش نبود ،را دانش مديريت اجرای در دوم مشكل آنان. نداهگرفت
 مديريت تخصصی قرارتاس برای که نداهداشت اظهار نهايتدر و اندکرده معرفی دانش مديريت
 ،دانش مديريت آنان، عقیدۀ به. است ضروری تخصصی هایزمینه از وسیعی طیف وجود ،دانش
 چیست دانش مديريت که دريابد      کامال  مديريت تیم که کرد خواهد پیدا تحقق کامل طورهب زمانی

 .(1391 سمیعی، و رازی) داشت خواهد دنبالبه سازمان یبرا را مواهبی چه و
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 پژوهش هایفرضیه و یمفهوم چارچوب
 پیشینة و نظری مبانی ةمطالع به اتكا با همچنین و دش بیان ترپیش که پژوهش اهداف به توجه با

 ها، فرضیه اين مبنای بر سپس و شوندمی بیان فرعی و اصلی های فرضیه ،بخش اين در پژوهش،
 . دشو می ارائه حاضر پژوهش مفهومی چارچوب

 

  اصلی ةیفرض

 دارد معنادار یتأثیر ها سازمان هولوگرافیكی ماهیت بر دانش مديريت. 
 

 فرعی های فرضیه

 دارد معنادار یتأثیر ها سازمان هولوگرافیكی ماهیت بر تكنولوژيک دانش. 

 دارد معنادار یتأثیر ها سازمان یهولوگرافیك ماهیت بر سازمانی مستند دانش . 

 دارد معنادار یتأثیر ها سازمان هولوگرافیكی ماهیت بر انسانی نیروی دانش . 
 ۀشدشناسايی بعد سه شامل حاضر پژوهش مفهومی چارچوب فوق، های فرضیه براساس

 :است زير صورت به هولوگرافیک سازمان متغیر همچنین و دانش مديريت متغیر
 
 
 
 
 

 پژوهش یمفهوم چارچوب .1 شکل
 

 پژوهش شناسیروش
 در که است پیمايشی -توصیفی ها داده گردآوری نظر از و کاربردی ،هدف لحاظبه حاضر پژوهش
 تحلیل و بررسی را هولوگرافیک سازمان و دانش مديريت یرهایمتغ انیم روابط همبستگی، قالب
 بر مشتمل) ايالم پزشكی علوم دانشگاه اساتید آماری ةجامع از میدانی، بررسی برای. دکن می

 فرمول از استفاده با و است نفر 163 ،اساتید کل تعداد. است دهش استفاده( وابسته هایدانشكده
 یابيارز برای پژوهش، نيا در .شدند انتخاب پژوهش آماری ةنمون عنوان به نفر 115 ،کوکران

 نيا در موجود پرسشنامة یکرونباخ برا یآلفا .است شده استفادهکرونباخ  یآلفا يبضر از ،يیايپا
 برای .استابزار پژوهش  یباال يايیپا ۀدهندنشانکه  محاسبه شده است 8437/0 ،پژوهش

 دانش تكنولوژيک

 انسانی نیروی دانش

 دانش مديريت مستند دانش
 سازمان

 هولوگرافیک
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 1(SEM) ساختاری هایهمعادل سازیمدل رويكرد از پژوهش، اين در آمدهدستهب های داده تحلیل
 در شدهکارگرفته به SEM روش. است شده استفاده 2للیزر آماری تحلیل افزار نرم کارگیریهب با

 دنبالبه ،3یدیأيت یعامل لیتحل از استفاده با اول ةمرحل در ؛است مرحله دو شامل ،تحقیق اين
 در و شوندیم رد اي دیأيت ،مرحله اين در قیتحق یرهایمتغ که میهست مدل یرهایمتغ بررسی
 .مکنیمی بررسی را قیتحق هایهیفرض ،یساختار مدل از استفاده با ،دوم ةمرحل
 

 پژوهش چارچوب یرهایمتغ یدیأیت یعامل لیتحل
 انجام -است دانش تيريمد پژوهش، نيا در که -مستقل ریمتغ یدیأيت یعامل لیتحل ابتدا
 کیهولوگراف سازمان ،قیتحق نيا در که -وابسته ریمتغ یدیأيت یعامل لیتحل سپس و شود می
 .ردیگیم انجام -است
 

 (دانش تیریمد) مستقل ریمتغ یدیأیت یعامل لیتحل( الف
 پس شود؛ می محسوب یادومرحله یرهایمتغ ءجز ،دارد بعد چند ،دانش تيريمد ریمتغ آنجاکه از
 لیتحل و میرسیم ابعاد به هاشاخص از آن، در که اول ةمرتب یعامل لیتحل :دارد یعامل لیتحل دو

 اجرای از حاصل نتايج ،2 شكل .ميابییم دست ریمتغ به ابعاد از آن، در که دوم ةمرتب یعامل
 . دهد می نشان دانش مديريت يعنی ،مستقل متغیر برای را اول ةمرتب تأيیدی عاملی تحلیل

                                                           
1. Structural Equation Modeling  

2. Lisrel Software 

3. Confirmatory Factor Analysis (CFA) 
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 «دانش تیریمد» متغیر برای اول مرتبة یدیتأی یعامل لیتحل. 2 شکل

 

 یعامل بار را( ها يهگو يا هاپرسش) ها شاخصابعاد و  میان رابطة ،اول مرتبة یعامل لیتحل در
باشند  5/0از  تر بزرگ یهمگ( بعد)هر  ریهر متغ یعامل یبارها همة ديبامرحله  ينا در .نامند یم

 سپ ؛هستند 5/0از  تر بزرگ بعد سههر  ،یعامل یبارها همة در ،2شكل  در .شوند رفتهيتا پذ
که  طور همان .اند هشد یدهمربوط سنج هایپرسش طريق از یخوببه ،ابعاد نيا که گفت توان می

 جينتا .دارند يیباال                 معنادار و نسبتا  یعامل یبارها هاتمام عامل ،است مشخص زیدر شكل باال ن
 نتايج ،3 شكل .است قیتحق یمفهوم چارچوبو  یدیأيت یعامل لیتحل دیأيت بیانگر ،فوق شكل
 . دهد می نشان را دانش مديريت متغیر برای دوم ةمرتب تأيیدی عاملی تحلیل اجرای از حاصل
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 «دانش تیریمد» متغیر برای دوم مرتبة یدیتأی یعامل لیتحل .3 شکل

 

مناسب و  آن یریگاندازهنشان داد که مدل  دانش تيريمدر یمتغ أيیدیت یل عاملیج تحلينتا
مثبت  یوجود روابط همبستگ بیانگر ،جين نتایاست. همچنمعنادار  ،مدل یاعداد و پارامترها تمامی

 .است دانش تيريمد ریمتغن ابعاد یو معنادار ب
 

 (کیهولوگراف سازمان) وابسته ریمتغ یدیأیت یعامل لیتحل (ب

 های گويه يا هاپرسش از استفاده با ،هولوگرافیک سازمان يعنی پژوهش نيا در وابسته ریمتغ
 برای تأيیدی عاملی تحلیل اجرای از حاصل نتايج 4 شكل. است شده یدهسنج پژوهش  پرسشنامة

 . دهد می نشان را هولوگرافیک سازمان يعنی ،وابسته متغیر
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 «كیهولوگراف سازمان» متغیر یدیأیت یعامل لیتحل .4 شکل

 
 سازمانر یمتغ یديیتا یل عاملیج تحلينتا ،4در شكل  شدهارائهمدل  های يژگیتوجه به و با

معنادار  ،مدل یاعداد و پارامترها همةمناسب و  آن یریگاندازهنشان داد که مدل  کیهولوگراف
 . است

 

 پژوهش( 1ریمس لیتحل) یساختار مدل یبررس
 مدل بودنمناسبو ابعاد مدل پژوهش و  متغیرها یتمام برای عاملی تحلیل و بررسی از پس
مدل  یبررس به ،مسیر تحلیل روش از استفاده با بخش اين در پژوهش، های ويژگی تبیین برای

 یانروابط م یلو تحل یقمدل تحق یتکل یبررس یبرا ،اساساينبر. شود یم پرداخته یساختار
استفاده شد.  یزرلل یآمار یلتحل افزارنرم از یق،تحق اصلی فرضیةبه  اتكاو ابعاد آنها با  یرهامتغ
 نشان داده شده است.  5 شكلمدل در  ينا یحاصل از اجرا يجنتا

                                                           
1. Path Analysis 
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 یمعنادار بیضرا حالت در قیتحق یاصل یةفرض یمعنادار مدل .5 شکل

 

 پژوهش مدل 1برازش یبررس
 ارائه پژوهش یمفهوم چارچوب یرهایمتغ تمامی برای یساختار مدل یاجرا جينتا 1جدول  در

 یل کایاز قب ،برازش مدل یهاشاخصو  t2 مقدارب استاندارد(، ي)ضر R ،جدول اين. است شده
( df) یآزاد ةدرجبه  2 کم، نسبت 2 دهد. اگرمقدار یو... را نشان م  RMSEA،GFIدو، 

RMSEA، 3تر از کوچک
GFIز یو ن 1/0تر از کوچک 3

AGFIو  4
5

باشد،  درصد 90از  تر بزرگ 
ز در یموجود ن ةرابطب استاندارد يدارد. ضر یبرازش مناسب جه گرفت که مدل اجراشدهیتوان نتیم

دار ادرصد معن 99نان یتر باشد، در سطح اطمکوچک -2ا از ي تر بزرگ 2، از t که ارزش یصورت
 خواهد بود.

 

 

 

 
 

                                                           
1. Fitness of Model 

2. T-value 

3. Root Mean Square Error of Approximation 

4. Goodness of Fit Index 

5. Adjusted Goodness of Fit Index 



 1393، زمستان 4 شمارة ،6دورة  ، ولتیدمدرييت   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 660

 پژوهش یمفهوم مدل یرهایمتغ انیم یساختار مدل یاجرا جینتا. 1 جدول

ض
فر

هی
 

 یعلروابط  RMSEA df GFI AGFI دو یكا

 زان اثریم
)حالت 

 استاندارد(

عن
د م

عد
 ا

دار
ی

 

ینت
 ةج

ض
فر

هی
 

سازمان   ت دانشيريمد 95/0 93/0 19 054/0 05/25 1
 کیهولوگراف

 ديیأت 25/8 68/0

سازمان   یانسان یرویدانش ن 93/0 96/0 244 057/0 33/303 2
 کیهولوگراف

 ديیأت 25/4 68/0

سازمان   یكيتكنولوژدانش  91/0 92/0 244 057/0 33/303 3
 کیهولوگراف

 أيیدت 58/4 73/0

سازمان   دانش مستند 92/0 94/0 244 057/0 33/303 4
 کیهولوگراف

 أيیدت 97/3 53/0

 
مناسب  یاعتبار و برازندگ ،tداربودن ارزش ابا توجه به معن          شود، اوال یمشاهده م که طور همان
کم  ،یآزاد ةدرجدو به  یو نسبت کا RMSEA دو، مقدار یچرا که مقدار کا ؛شودید ميیمدل تأ
و سه  یاصل ةی)فرض هاهیفرض یتمام ،ينبنابرا ؛است درصد 90 یز باالین AGFIو  GFIو مقدار 

 شوند.ید ميیأ( تپژوهشمدل  یفرع ةیفرض

 یق برازش خوبیتحق یاصل ةیدهد که مدل فرضینشان م 1آمده از جدول دستهر بيمقاد
دو  ین کایاست و همچن 08/0 از کمتر زیمدل ن ین مجذور خطاهایانگینكه ميتوجه به ابا  .ددار
 ۀشدمیو روابط تنظ دارد يیبرازش و تناسب باال ،مدل ،است 3از تر کچکوز ین یآزاد ةدرجبه 
 .است بوده یمنطق پژوهش، چارچوب براساس رهایمتغ

 

 شنهادهایپ و گیری نتیجه
 سازمان با را آن ۀشدشناسايی ابعاد و دانش مديريت میان ةرابط تا کرد تالش حاضر پژوهش

 اين برای. کند تحلیل افیکهولوگر سازمان در را دانش مديريت نقش و کند بررسی هولوگرافیک
 مفهومی چارچوبی و هاهفرضی پژوهش، ةپیشین همچنین و وريکئت مبانی ةمطالع براساس ،منظور
 هایهفرضی تأيید و صحت بر دال ،پژوهش های داده تحلیل و تجزيه از حاصل نتايج. شد ارائه
 یمدع ،پژوهش یاصل ةیفرض .شود می تبیین ها فرضیه از گیرینتیجه ،ادامه در. بود نظر مورد

 ،1جدول  براساسمعنادار دارد.  یتأثیرها  سازمان یكیت هولوگرافیماه برت دانش يرياست که مد
است، و با  68/0 ،کیت دانش و سازمان هولوگرافيريمدمكنون  یردو متغ یناستاندارد ب يبضر
د. پس شویم يیدتأ نظر مورد ةفرضی، است 96/1از  تر بزرگکه ( 25/8آمده )دستهب t به توجه
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 مثبت ومعنادار  تأثیرها  سازمان یكیت هولوگرافیماه برت دانش يريجه گرفت که مدیتوان نتیم
 .شودمید يیپژوهش تأ یاصل ةیرضف ،رونيدارد. از ا

 دانش و مستند دانش ،یكيتكنولوژ دانشکه  است آن بیانگر پژوهش یفرع های هیفرض
 تحلیل از پس. دنمعنادار دار یتأثیر ها سازمان یكیهولوگراف سازمان تیماه بر ،یانسان یروین

در  -هستند 96/1از  تر بزرگآنها  ةکه هم -1در جدول  آمدهدستهب یها T-Valueريمقاد ،ها داده
 . دنشویم يیدتأ قیتحق یفرع های هیفرض ةهم

 است انتزاعی و تجريدی ،شده پوشیده ابهام از ایهاله در آن کلیت که است ایپديده سازمان
 اجزای در انسجام نبود و پراکندگی همین. باشند پراکنده مختلف نقاط در آن اجزای دارد امكان و

 خأل يا بحران هنگامبه که چرا ؛است داشته دنبالبه را مخربی پیامدهای ،چند مواردی در ،سازمان
از  .شود یم ايجاد اختالل واحدها ساير کار و اهداف به سازمان دستیابی در ء،جز يک در کاری

 یکهولوگراف .ستها سازمان در یكیهولوگراف ةمقول ،است شده توجه آن به تازگیبهآنچه  ،روينا
 در را کل بتوان آن در که دکر يجادا یکه امكان آن هست که مراحل دهد یم نشان ها سازماندر 
 مديريت ،بین اين درکل باشد.  يانگرنما ،بخش هر که ایگونهبه ؛دکر یکدگذار هاقسمت تمام
 را نوين عصر یها سازمان یاطالعات های سیستم نقش که ایلفهؤم عنوان به سازمان در دانش
 ينآنچه در ا ،رواين از. کندمی ايفا مؤثرینقش  لوگرافیوه یها سازماندر رشد  ،کندمی بازی

نقش  یبررس ینو همچن ها سازمان یكیهولوگراف یتماه یبررس ،ه استشد یپژوهش بررس
توان یها مداده یرو تفس یلبا توجه به تحل .است یهولوگراف یها سازماندانش در رشد  يريتمد

معادل  t-valueبا  یدانش تكنولوژ :یبنديتدانش با اولو يريتابعاد مد یناذعان داشت که ب
 ومورد توجه قرار گرفته  (1387سرلک ) ةمطالعدر  دانش يريتبعد از مد ينکه ا 58/4
که آورده  شماربه یکهولوگراف یها سازمان هایو نشر دانش را از الزام یاطالعات یها یستمس

صورت پراکنده و هبلكه ب ،صورت متمرکزهب يدنشر اطالعات نبا یهاتمسیس ينمعتقد است ا
 ،28/4معادل   t-valueبا یانسان یرویندانش  مطروحابعاد  يگرد .باشند يانمستقل در جر       نسبتا 

 ایر و رابطهیثتأ یشترينب یب،ترتبه ،یبعد از دانش تكنولوژ 97/3 دلامع  t-valueدانش مستند با
 .دارد ها سازماندر  یكیهولوگراف ةمعنادار با مقول

 :شودمی ارائه زير یهاپیشنهاد موضوع، به توجه با
 يريتابعاد مد یو معرف يفدانش به تعر يريتمد ةزمین در گرفتهصورت هایهمطالع بیشتر. 1

 گرفته صورت مقوله اين سازییادهمدل و پ ةارائ برای هايیپژوهش کمتر و انددانش پرداخته
 مديريت اجرای برای مدل تبیینمعطوف به  یشترب ،زمینه اين در آتی هایپژوهش        احتماال  که

 .بود خواهند دانش
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صورت نگرفته  یکهولوگراف ۀحوز در يادیز هایپژوهشتاکنون  ،که اشاره شد طور همان. 2
 توصیه ،است مبهم کارگیریهو از لحاظ ب يننو ،ینوع از ساختار سازمان يناست و از آنجاکه ا

از  تریمتنوع هایيژگیو و یردصورت گ استخراج ابعاد برای یشتریب هایهمطالع شود می
 .شود تعريفسازمان هولوگراف 
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