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Abstract 

Aim: The purpose of this study was an exploratory analysis of the factors affecting the 
implementation of management information systems (MIS) and their effect on the value chain 

of knowledge management in the library, museum, and document center of the Islamic 

Consultative Assembly.  
Methodology: This research is a combination of quantitative and qualitative methods. The 

type of research is qualitative in the first stage in terms of exploratory purpose and quantitative 

in the second stage with explanatory purpose. The statistical population of the qualitative part of 
the research is composed of professors of information science and knowledge departments and 

managers with experience in the library, museum, and document center of the Islamic 

Consultative Assembly. 
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16 experts were selected by snowball sampling method. The statistical population in a small 

stage includes all librarians, administrators, and officials of the library, museum, and 

documentation center of the Islamic Consultative Assembly, 215 people. Due to the limited 
population, a census was conducted. Data obtained from researcher-made questionnaires of 

management information system implementation and standard of knowledge management value 

of Newman and Conrad (1999) were analyzed using SPSS24 and PLS3.8 software.  
Finding: According to the results, three humans, organizational and technical factors have 

been identified as effective factors in the implementation of management information systems. 

Also, the research findings at the error level of 0.05 show that the implementation of 
management information systems has a significant effect on the knowledge management value 

chain. 

Conclusion: According to the results, it is suggested that human, organizational, and 
technical factors be considered in the library, museum, and document center of the Islamic 

Consultative Assembly regarding the implementation of the information system. Managers 
should know how the management information system implements the knowledge management 

value chain to improve organizational affairs. The results of this study in line with similar 

studies around the world confirm that to improve the value chain of knowledge management, 
effective implementation of management information systems is essential. 

 

Keywords: Knowledge Management Value Chain, Management Information System. 

library museum and document center. 
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  مقاله پژوهشی

تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت 

(MIS و تأثیر آن بر زنجیره ارزش مدیریت دانش ) مطالعه(

 0، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی( موردی: کتابخانه
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 چکیده

( و تأثیر آن بر زنجیره MISاز این پژوهش تحلیل اکتشافی عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت ) هدف:
 . اسالمی است، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای  ارزش مدیریت دانش در کتابخانه

های کمّی و کیفی است. نوع پژوهش در مرحله اول کیفی و از  این پژوهش تلفیق و ترکیبی از شیوه شناسی: روش
باشد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش را اساتید  حیث هدف اکتشافی و در مرحله دوم کمّی و با هدف تبیینی می

، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی تشکیل  بقه کتابخانهشناسی و مدیران باسا های علم اطالعات و دانش گروه
تمام  شامل کمّی مرحله در آماری برفی انتخاب شدند. جامعه گیری گلوله  نفر از خبرگان با روش نمونه 61اند که  داده

با توجه به  است. نفر 465به تعداد  ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ، مدیران و مسئوالن کتابخانهکتابداران
ساخته اجرای سیستم  های محقق های حاصل از پرسشنامه محدود بودن جامعه آماری، سرشماری انجام گرفت. داده

و  SPSS24افزارهای  ( با استفاده از نرم6999اطالعات مدیریت و استاندارد زنجیره ارزش مدیریت دانش نیومن و کنراد )
PLS3.8  .تحلیل شدند 

سه عامل انسانی، سازمانی و فنی به عنوان عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت ج ینتابه  با توجه یافته:
 شناسایی شده است.

                                                           

آن  ریو تأث( MIS) تیریاطالعات مد ستمیس یعوامل مؤثر بر اجرا یاکتشاف لیتحل(، 1999قاسم ) ،یقاسم پژوهش حاضر برگرفته از: .1
 دیس :استاد راهنما ی،، رساله دکتر(یاسالم یو مرکز اسناد مجلس شورا ، موزه : کتابخانهی)مطالعه مورددانش  تیریارزش مد رهیبر زنج

واحد بابل،  ،یدانشکده علوم انسان ،یشناس گروه علم اطالعات و دانش ،یاسیق ترایم :مشاوراستاد  ،یاصغر رضو یعل
 است. یدانشگاه آزاد اسالم

 10/19/1999 تاریخ پذیرش:؛    10/17/1999 تاریخ دریافت:
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 اجرای سیستم اطالعات مدیریت برکه  دهنده آن است نشان 05/0های پژوهش در سطح خطای  همچنین یافته
 زنجیره ارزش مدیریت دانش تأثیر معناداری دارد.

شود در خصوص اجرای سیستم اطالعات عوامل انسانی، سازمانی و فنی   با توجه به نتایج پیشنهاد می گیری: نتیجه
توانند از نحوه اجرای   ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی مورد توجه قرار گیرند. همچنین مدیران می در کتابخانه

در  پژوهشن یج اینتازنجیره ارزش مدیریت دانش برای بهبود امور سازمانی بهره گیرند.  سیستم اطالعات مدیریت بر
اجرای مؤثر ، زنجیره ارزش مدیریت دانش یارتقا ید آن است که برایا مویمشابه در سرتاسر دن یها  پژوهش یراستا

 .است یضرورسیستم اطالعات مدیریت 

 

، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای  م اطالعات مدیریت، کتابخانهزنجیره ارزش مدیریت دانش، سیست: ها دواژهیکل

 اسالمی.
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 مقدمه. 1

اند و  وستن به روند دانش را آغاز کردهیمختلف، پ یها ها و شرکت ر، سازمانیاخ یها در سال
، خبر از 4یدانش یها و سازمان 3دانش تیری، مد2، دانشکار1یچون کار دانش یدیم جدیمفاه

از  یدیجاد نوع جدین واژگان خبر از ایا یری، با بکارگ5تر دراکریپ. دهند یروند من یافتن ایشدت 
 ،هین نظریت دارد. براساس ایقدرت بازو، قدرت ذهن حاکم یدهد که در آنها به جا یها م سازمان

برخوردار  یشتریشرفت داشته باشند که از دانش بیتوانند انتظار توسعه و پ یم ینده جوامعیدر آ
م یعظ یقدرت ،اندك یرویابد که قادر است از نی یدست م ییها یبه توانمند یسازمان دانش هستند.
 (.0119 ،6)اقبال و همکارانبسازد 

رات ییتغ .ر شده استیده و متغیچیش پیش از پیها ب سازمان یرقابت یط و فضایامروزه شرا
ن یبا وجود چن. ده استها به وجود آور سازمان یبرا یدیت عدم تعادل جدیز وضعیمستمر دانش ن

ر یناپذ ك ضرورت اجتنابیها به عنوان  ت دانش در سازمانیریمد یدر حوزه دانش، بررس یراتییتغ
خواهند  یکه م ییها سازمان .شود یکسب و کار قلمداد م یط رقابتیسازمان در مح یدر جهت بقا

در سازمان خود کوشا ت دانش یریمد یساز ادهیست در جهت پیبا یم ،بمانند ین عرصه باقیدر ا
 (.1999)دهقانی و همکاران،  باشند

 های به عنوان یک دارائی 7و زنجیره ارزش مدیریت دانش مدیریت دانش، توجه به دانش
با اقتصاد ها  سازمانرو شدن  با روبه وقرار گرفته ها  سازمانبسیار مورد توجه  ،استراتژیک

حفظ و  یبرا ،ارچگی انواع مختلف دانشدانستن مدیریت مؤثر و یکپ محور، چگونگی و دانش
(. بنابراین، بررسی 8،0110)چن و هوانگ بسیار حیاتی شده است یایجاد مزیت رقابتی امر

در سازمان، نقشی  و زنجیره ارزش مدیریت دانش وضعیت عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش
                                                           

1. Knowledge Work 

2. Knowledge Worker 

3. Knowledge Management 

4. Knowledge Organization 

5. Peter Drucker 

6. Iqbal & et al. 

7. Knowledge Management Value Chain 

8. Chen & Huang.  
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ارزیابی مناسب از آمادگی اساسی در شکست یا موفقیت طرح مدیریت دانش سازمان دارد. عدم 
 و همچنین عدم شناخت کامل زنجیره ارزش مدیریت دانش مدیریت دانش یو سازمانی برا یفرد
مدیران در مواجهه با مقاومت درون  یبه لحاظ زمان و انرژ یمشهود یها تواند خسارت می

 (.1999 )دهقانی و همکاران، سازمانی به بار آورد
دهد، برقراری ارتباط میان افرادی است که با هم  مدیریت دانشی انجام می زنجیره ارزشآنچه 

گروه  ءرسد برای دیگر اعضا هایی که به نظر می بیندیشند و زمانی را برای اشتراک افکار و دیدگاه
 (. طیف1990، خانزاده زاد و عرفانیان ، ملکسعادت مناسب است، اختصاص دهند )حسنی

که یکی از این  ها ارائه شده است در سازمان مدیریت دانش زنجیره ارزشوسیعی از عوامل مؤثر بر 
 .(1999 )حجازی و صیادی، باشد می 1عوامل، اجرای سیستم اطالعات مدیریت

عمدتًا برای خودکارسازی  و یک ابزار مهم در مدیریت سازمان است ،سیستم اطالعات
و همکاران،  2شود )دموک  استفاده می های مدون مدیریت و سیستم اداری مدیریت  عملکرد فعالیت

 ها گردآوری، پاالیش، تجزیه و تحلیل،  این سیستم و اجرای (. هدف نهایی از ایجاد0115
های مرتبط با آنها  پردازش، فشرده، تلخیص کردن و انتقال اطالعات گذشته و حال سازمان و پدیده

مدیران آنها است )عیدی و آزادی، در یک نظام اطالعاتی متمرکز با امکان دسترسی سریع برای 
همچون  یاز، در مسائلیعات مورد ناله اطیت با هدف تهیریعات مدالستم اطیس (.1990
خذ أرا جهت  الزم یبانیرساند و پشت یم یاریران یبه مد یریگ می، کنترل و تصمیزیر برنامه
 قلیان قهفرخی، )اشرفی، شریفیان و شاه آورد یران فراهم میمد ینه برایك و بهیاستراتژ یها میتصم

1997.)  
های مختلف بسیار مهم   سازی سیستم اطالعات مدیریت را در سازمان  نیاز به اطالعات، پیاده
به عبارت . آمیز و کارآمد عمل کنند  کند که به طور موفقیت  ها کمک می  ساخته است و به سازمان

اطالعات مدیریت    به استفاده از سیستم ناگزیروزی، ها برای بقاء در محیط امر  دیگر، سازمان
و همکاران،  3الله ها حذف خواهند شد )فرج  باشند. در غیر این صورت، از عرصه فعالیت  می

0119 .) 
                                                           

1. Management Information System 

2. Democ 

3. FarajAllah 
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گسترش و توسعه اطالعات، تولید اطالعات و  یدانش موجود در سازمان بستر مناسب را برا
های  سیستمآورد و به طور متقابل  رقابتی فراهم می یها و به دنبال آن مزیت های اطالعاتی سیستم

. این مهم به خواهد شدروزآمد شدن پایگاه دانش سازمانی  دانش و افزایش ء وباعث غنا اطالعاتی
و گسترش اطالعات  و توجه به زنجیره ارزش مدیریت دانش اصول مدیریت دانش یساز وسیله پیاده

 (.0119، 1و همکاران )اوریگویس شود می ءمهیا در سازمانو ارتقاء سیستم اطالعاتی 
و به عنوان نظامی  دادهتوانند خود را سامان  ها بدون دانش نمی ها مانند سایر سازمان کتابخانه

اصول  یساز پیاده توجه به مدیریت دانش و زنده و پویا به حیات خود ادامه دهند، در نتیجه نیازمند
 )دیهیم، بینش و معقول، در کتابخانه هستندو توجه به زنجیره ارزش مدیریت دانش مدیریت دانش 

و کارکنان سازمان و از اطالعات و دانش  یگیر ها، به توانایی آنها در بهره موفقیت کتابخانه(. 1995
خود های  های اتخاذ شده از سوی کارکنان و مدیران سازمان در خصوص اقدامات و فعالیت تصمیم
بنابراین، دانش و  شود. برآورده می یکاربران به گونه بهتر یدارد. چرا که از این طریق، نیازها بستگی
های مدیریتی دارای اهمیت و ارزش بوده و نیازمند  و همچنین تصمیم کارکنان کتابخانه یها تجربه

قیمی و باشد )حیدری، م های اطالعاتی و اجرای سیستم اطالعات مدیریت می گیری از سیستم بهره
 (. 1990 خنیفر،

های منحصر به فرد و قدیمی  کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، از کتابخانه
های  های دانشگاهی، ملی و کتابخانه در سطح کشور بوده و به دلیل ارتباط و تعامل با کتابخانه

ن مجموعه غنی و ارزشمند، پارلمانی دنیا دارای اهمیت بسیار زیادی است. این کتابخانه با داشت
مورد توجه بسیاری از فرهیختگان داخلی و خارجی، به عنوان یک کتابخانه جامع پژوهشی قرار 

مندی  دارد. با توجه به نقش کلیدی این کتابخانه، ارائه خدمات مناسب از سوی آن نیازمند بهره
باشد. بنابراین، با توجه  میکامل کارکنان و مدیران آن از دانش و اجرای سیستم اطالعات مدیریت 

به مطالب ارائه شده و اهمیت سیستم اطالعات مدیریت و نقش آن در زنجیره ارزش مدیریت 
و تأثیر  2طراحی و تبیین عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت دانش، در این پژوهش به

لس شورای اسالمی پرداخته ، موزه و مرکز اسناد مج آن بر زنجیره ارزش مدیریت دانش در کتابخانه
 شده است.

                                                           

1. Ouriques & et al. 

2. MIS 
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 زنجیره ارزش مدیریت دانش. 2

ها شکلی   ها و بینش  دانش در واقع همان اطالعاتی است که از مجرای ترکیب با تجربه، ارزش
 یمنابع الزم برا نیتر از مهم یکیدانش (. 1999متفاوت یافته است )توالیی، کریمی و نظافتی، 

(. 0119و همکاران،  1باشد )بارلی میمعاصر  یاقتصاد -یاجتماع یموفق در دورنما یسازمانده
 و سازمانی یادگیری مشکالت، افزایش حل تخصص، توسعه برای مهم منبع یک به دانش توان
و  2است )نیسار شده تبدیل آینده و حاضر حال در سازمان و فرد برای جدید های  موقعیت آغاز

 (. 0119همکاران، 
های  مدیریت دانش اصطالحی است که برای توصیف فرآیند شناسایی نیازها و خواسته

)چتیرا  شود استفاده می ،و ضمنی صریحهایی مانند کشف دانش جدید، ثبت، انتشار دانش  فعالیت
 یک در را دانش از استفاده و انتقال ذخیره، ایجاد، فرآیندهای دانش (. مدیریت0101، 3و سنجیت

مدیریت دانش ایجاد و اداره (. 0101، 4دهد )فردریچ و همکاران  می مان تشکیلشرکت یا ساز
کننده فرایند ساخت، اعتباردهی، ارائه، پخش و کاربرد دانش برای استفاده   محیطی است که تشویق

مدیریت ( 1999) 5(. به اعتقاد پرز1999باشد )صادقی،  میو سودرسانی به سازمان و مشتریان 
  های عقالنی و تجربیات افراد یک سازمان و  از گردآوری دانش، قابلیت دانش عبارت است

جلیسه، خیراندیش و  )لطیفی ها به عنوان یک سرمایه سازمانی  ایجاد قابلیت بازیابی برای آن
 (.1999پور،  افشاری
بواسطه  یباشد. دانش فرد یدانش م یشناس امعهجاز  یت دانش بازتابیریره ارزش مدیزنج

 یتوان گفت که دانش فرد یرو م نیرد. از ایگ یط جامعه شکل میافراد در مح یاجتماع یها تیفعال
ح یتشر یتواند برا یره ارزش میگر دارند. زنجیکدیبا  یاریبس یروابط درون یو دانش اجتماع

ن موضوع حائز ی. اقرار گیردمورد استفاده  یو تعامالت آن با دانش فرد یاز دانش اجتماع یدرجات
ن یت شود تا بدیهدا یصورت راهبرده ست بیبا یت دانش میریره ارزش مدیاست که زنج تیاهم
گردد )هندریارتو و  ك چرخه بهبود مستمر منتجیشده و به  ییق اهداف سازمان شناسایطر

                                                           

1. Barley 

2. Nisar 

3. Chitra & Senjith 

4. Friedrich 

5. Perez 
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 (.0119، 1سوسانتی
کند،   دانش اتخاذ میمدیریت ای که رویکرد زنجیره ارزش را در موضوع   در خصوص نظریه

دارد. یک گروه از   گیری دانش را از اطالعات بیان می  های متفاوتی وجود دارد که نحوه شکل  دیدگاه
تغییر و  ،سازی  گیرند که قابلیت ذخیره عنوان یک حقیقت عینی در نظر میه دانش را ب ،محققان

آن  ت اطالعات به اثبات رسیده و یا مفید بودنتحول را دارد. در این دیدگاه به محض اینکه صّح 
شود. نظریه   سازی می یید شد، به دانشی کاربردی برای سازمان تبدیل شده و ذخیرهأبرای سازمان ت

گیرد که در ارتباط با زمینه کاربردی دانش   عنوان فرایندی در نظر میه دوم در خصوص دانش، آن را ب
گی به توانایی تفسیر پذیری این فرایند با زمینه کاربردی آن بست  چگونگی و رویه اطالق باشد.  می

توان آن را   باشد که می  دانش نمودی از ارزش افزوده اطالعات می. کننده از دانش دارد  کردن استفاده
 (.1995)رشیدی و روستا،  ها و اقدامات بکار برد  گیری  در تصمیم

 عوامل زنجیره ارزش مدیریت دانش عبارتند از:
دید و یا جایگزینی دانش موجود با محتوای خلق دانش باعث توسعه دانش ج :خلق دانش -
دنبال  های مختلف به  شود. در این مرحله از مدیریت دانش، سازمان باید در حوزه  می جدید
 (.1999اللهی، حاضری و آسوده،  باشد )سیفهای نو و جدید   دانش
باقی بماند و این نگهداری چگونه  چه زمانیاینکه چه دانشی تا کجا و  نگهداری دانش:حفظ و  -

 2)مهدی شود  باشد که قابلیت بازیابی حداکثری فراهم شود، فرایندهای نگهداری دانش را شامل می
 (.0119و همکاران، 

گذاری دانش  به اشتراک، راحتی تبادل شوده دانش باید در سازمان ب و تبادل دانش: انتقال -
سؤال و جواب با نخبگان و یا حتی فرستادن یک ممکن است از طریق جلسات بحث گروهی، 

 (.1999قاسمی،  پور و حاجی منفرد، ملک )کنجکاو ایمیل به اعضای سازمان باشد
 از استفاده .شود می گفته نیز دانش کاربرد یا دانش اجرای دانش، بکارگیری گیری دانش:  کارب -
 دیگر ابعاد از تر  مهم بکارگیری دانشاست.  شده گذاشته اشتراک به که بوده دانش کاربرد دانش

و  3ندارد )شوجهت اهمیتی هیچ نرود، بکار که زمانی تا مشترک و شده ایجاد دانش زیرا است،
                                                           

1. Hendriarto & Susanty 

2. Mahdi 

3. Shujahat 
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 (.0119همکاران، 

 سیستم اطالعات مدیریت. 3

 معرفی در سایبرنتیک، پدر عنوان به 1وینر،. است نشده تعریف روشنی به هنوز اطالعات مفهوم
 در اطالعات. «است خارج جهان محتویات نام به اطالعات»: داشت اظهار اطالعات، مفهوم

 (.0115 ،2بیاداچ و بیاداچ) شود می استفاده ها  داده به شده داده اختصاص مربوطه قراردادهای
 مدیریتی فرایندهای تمامیبلکه در  ی،ریگ  میتصم ندایاطالعات ثروت است و نه تنها در فر

و  3)عبدالله استبا اهمیت عملکرد  یابینظارت و ارز ،یگذار  استیس ،یزیر  مانند برنامه
بوده و آن  تیمنبع مهم موفق کیسازمان و  یمنبع عمده برا کیاطالعات (. 0117همکاران، 

 و همکاران، 4)المسری است مدیریتیمختلف  یها  تیفعال وری  بهرهو  ییکارا شیدر افزاعاملی 
0119.) 

 ها، هزینه کاهش به قادر را ها آن و دارد ها سازمان توسعه در کلیدی نقش اطالعات  سیستم
 5کند )مارتینس می گیری تصمیم سازی بهینه خدمات و کیفیت بهبود اثربخشی، وری و بهره افزایش

یک سیستم اطالعاتی، اطالعات را برای یک هدف خاص، پردازش، ذخیره، (. 0119و همکاران، 
مانند هر سیستم دیگر، سیستم اطالعات شامل ورودی، پردازش و  کند،تحلیل و توزیع می

های   لفهؤای از م  توان به صورت مجموعه  می یک سیستم اطالعات را از نظر فنی. خروجی است
گیری و کنترل در سازمان،   وابسته به هم تعریف کرد که اطالعات را به منظور پشتیبانی از تصمیم

 (.1999)صالحی و وظیفه،  کند  زش، ذخیره و توزیع میگردآوری )یا بازیابی(، پردا
های  هایی است که در موفقیت سازمان  ترین زیرساخت  اطالعات از مهم امروزه، سیستم

ها و کوتاه شدن عملیات   منجر به کاهش هزینه کند و استفاده از آن  امروزی نقش حیاتی بازی می
های مختلف  ( و به کارگیری مناسب آن در حوزه1999)زینالی و همکاران،  سازمان خواهد شد

 (.1990و شکوهی،  گر  ناپذیر است )کشته ها امری ضروری و اجتناب  برای سازمان
                                                           

1. Wiener 

2. Biadacz & Biadacz 

3. Abdulla 

4. Almasri 

5. Martins 
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 و حال گذشته، اطالعات ارائه برای سازمانی روش یک مدیریت اطالعات سیستم
 مدیریتی اطالعات سیستم است. یک جیخار اطالعات و داخلی عملیات با مرتبط شده بینی  پیش

 عملیاتی عملکرد و کنترل ریزی، برنامه مورد در موقع به اطالعات کردن فراهم با گیری تصمیم از
 (.0119و همکاران،  1کند )تومرز می پشتیبانی سازمان یک

ها همانند توسعه هر سیستمی براساس دوره حیات   های اطالعاتی در سازمان  توسعه سیستم
ریزی   ها اولین مرحله پس از برنامه  سنجی توسعه سیستم  گیرد و امکان  توسعه سیستم صورت می

 :سنجی به عمل آمده است های متفاوتی از انواع امکان  بندی  باشد. دسته  می
  :(مدیریتی، فرهنگی، آموزشی)سنجی سازمانی   امکانـ 

های   ها و شرکت  سازمان)ط یالعمل مح  بینی عکس سنجی، پیش  یکی از اهداف مطالعه امکان
به ...( های فوق، مدیران مربوطه و  اطالعات مدیریت، کاربران سیستم   درگیر در توسعه سیستم

گرا به شرح   سنجی سازمانی شامل مسائل اجتماعی و مردم  باشد، امکان  های پیشنهادی می  سیستم
، نی، اهداف نیروی کار، مقاومت مدیرانموضوعات داخلی از قبیل مسائل نیروی انسا :استزیر 

های قانونی، مقررات دولتی و   موضوعات خارجی از قبیل جنبه .ها و تضادهای سازمانی  سیاست
 (.1991)اسالمی و همکاران،  دیاجتماعی سیستم جد همچنین پذیرش

 : سنجی فنی  امکانـ 
طی . ها و تکنولوژی فعلی  محدودیتسنجی فنی عبارت است از بررسی پروژه با توجه به   امکان

سنجی فنی، توانایی دانشی، تکنولوژیکی و تخصصی سازمان در اجرای پروژه مورد ارزیابی   امکان
 .گیرد  قرار می

 :نه/منفعت(یل هزیه و تحلیسنجی اقتصادی )تجز  امکانـ 
، یعنی پذیری پروژه با توجه به محدودیت منابع  سنجی اقتصادی به بررسی امکان  امکان

، 2)آدا و غفارزاده پردازد  ها و منافع مالی و غیر مالی معلوم می  های توسعه و اداره سیستم  هزینه
0115.) 

 های انجام شده درباره متغیرهای تحقیق ارائه شده برخی از پژوهش 1جدول شماره در 
 است:

                                                           

1. Tummers 

2. Ada & Ghaffarzadeh 
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 های انجام شده درباره متغیرهای تحقیق خالصه برخی از پژوهش -1جدول 

 نتیجه موضوع مؤلف )سال(

و  نیراست
 اریشکوه

(6293) 

 ثرؤعوامل م لیو تحل ییشناسا
 یها  ستمیموفق س یساز  ادهیدر پ
در  (ERP) نسازمامنابع  یزیر  برنامه

 یبند و رتبه یرانیا یها  سازمان
 یمورد یآنها )بررس تیو اولو تیاهم

 (استان البرز یاتیاداره کل امور مال

 یها ستمیموفق س یساز  ادهیعامل در پ نیتر مهم
در سازمان از نظر کارکنان عوامل  یزیر  برنامه

 ی،تیریآن سازمان هستند. بعد از عوامل مد یتیریمد
 نیقرار دارند. در ا یو عوامل انسان یندیعوامل فرا

اثر را نسبت به  نیتر کم یپژوهش عوامل فناور
 داشتند. گریعوامل د

و  رگویخ
ی شکوه

(6291) 

 یدیعوامل کل یبند و رتبه ییشناسا
 یها ستمیس یمؤثر بر اثربخش

 یدولت یها در سازمان یاطالعات

عوامل  ،یمثبت عوامل سازمان ریدهنده تأث نشان جینتا
 یها ستمیس یبر اثربخش بیترت  به یو فن یانسان

مؤثر بر  یها شاخص نیاز ب ن،یاست. همچن یاطالعات
 ارشد ریمد تیحما ،یاطالعات یها ستمیس یاثربخش

 در اولویت اول قرار گرفت.

و  وندیموس
ی انیفراز

(6292) 

اطالعات و ارتباطات بر  یفناور ریثأت
دانش کارکنان اداره ورزش  تیریمد

و جوانان استان همدان، کاربرد 
 ریمس لیتحل

 یها  ستمیس ،اطالعات یفناور یها شاخص  بین
ی ریگ  میتصم یبانیپشت یهاستمیس ت،یریاطالعات مد

با  یادار یها  تیخودکار کردن فعال یها  ستمیسو 
 وجود دارد. یدار مثبت و معنارابطه دانش،  تیریمد

و  6هوگز
همکاران 

(4040) 

ه سیستم پروژ تیعوامل موفق حیتوض
 یساز روش مدل کی: اطالعات

 یریتفس یساختار

 استفاده، کاربر ی، مشارکتمال تیحماعواملی همچون 
 ابزارهامدیریت،  ، تجربه و سبکمهارت، ماهر افراداز 
ه سیستم پروژ تیعوامل موفقبه عنوان  ها  رساختیو ز

 اطالعات شناسایی شدند.

میرزایی و 
 4غفاری

(4063) 

های اطالعاتی   بررسی تأثیر سیستم
 بر تسهیم دانش

، یعنی کیفیت خدمات، کیفیت سیستم اطالعاتابعاد 
دانش بین  تسهیمسزایی در  هسیستم و فناوری، نقش ب

 کارکنان یک سازمان دارند.

چودوری و 
 2الدین صالح

(4061) 

عوامل مؤثر بر  اتیبر ادب یمرور
 تیریاطالعات مد یها ستمیس یاجرا

 ها  در سازمان

ی تیریو عوامل مد ی، عوامل فناوریعوامل سازمان
 یها ستمیس زیآم  تیموفق یدر اجرابیشترین تأثیر را 

 اند. داشته تیریاطالعات مد

ادبیات و پیشینه پژوهش حاکی از آن است که عوامل زیادی بر اجرای سیستم اطالعات 
و فنی اشاره کرد.  توان به عوامل مدیریتی، سازمانی، فردی باشند که می مدیریت تأثیرگذار می

های اطالعات  توان گفت اجرای سیستم همچنین با توجه به بررسی مطالعات انجام شده می
                                                           

1. Hughes 

2. Mirzaee & Ghaffari 

3. Chowdhury & Salahuddin 
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تواند مدیریت دانش را تحت تأثیر قرار داده و باعث ارتقاء زنجیره ارزش  مدیریت در سازمان می
 مدیریت دانش گردد.

در این پژوهش به تبیین الگوی عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت و تأثیر آن بر 
سالمی پرداخته شده ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای ا زنجیره ارزش مدیریت دانش در کتابخانه

 است.

 پژوهش سؤال. 0

در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای  عوامل موثر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت
 اسالمی کدامند؟

 فرضیه پژوهش. 5

زنجیره ارزش مدیریت دانش در کتابخانه، موزه و مرکز بر  اجرای سیستم اطالعات مدیریت
 یر معناداری دارد.اسناد مجلس شورای اسالمی تأث

 شناسی پژوهش روش. 6

های کّمی و کیفی مورد استفاده قرار گرفته است. پژوهش  در انجام این پژوهش تلفیقی از شیوه
باشد، چرا که به دنبال شناسایی  حاضر در مرحله اول از حیث هدف، یک پژوهش اکتشافی می

موزه و مرکز اسناد مجلس شورای  ، عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت در کتابخانه
 اسالمی است، این مرحله پژوهش براساس روش کیفی است. در مرحله دوم از حیث هدف،

های کّمی استفاده شده است. استراتژی پژوهش در  یک پژوهش تبیینی محسوب شده و از داده
های کیفی و  باشد. در این پژوهش جهت تلفیق داده مرحله دوم )روش کّمی(، پژوهش پیمایشی می

 های کیفی استفاده شده بندی با تاکید بر داده کّمی از روش تلفیقی اکتشافی طبق مدل ایجاد طبقه
 است.
پژوهش )بخش کیفی( جهت شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطالعات  اول مرحله در

ان و انجام های داخلی و خارجی و همچنین مصاحبه با خبرگ های تحلیل پژوهش مدیریت، از یافته
 یک پرسشنامه کّمی( )بخش دوم مرحله در ها داده گردآوری استفاده شده است. ابزار تحلیل دلفی

جهت تأیید و سنجش عوامل مؤثر بر اجرای سیستم  ساخته بود. استاندارد و یک پرسشنامه محقق
تای اطالعات مدیریت از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. در بخش کیفی پژوهش و در راس
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( 1999) 1سؤالی نیومن و کنراد 01استاندارد از پرسشنامه  سنجش زنجیره ارزش مدیریت دانش
های علم اطالعات و   جامعه آماری بخش کیفی پژوهش را اساتید گروه .شده استاستفاده 

اند  ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی تشکیل داده شناسی و مدیران باسابقه کتابخانه دانش
برفی مورد مصاحبه و پرسش  گیری گلوله  نفر از خبرگان به صورت هدفمند و با روش نمونه 10 که

، مدیران و کتابدارانکارکنان، تمام  شامل کّمی مرحله در پژوهش آماری قرار گرفتند. جامعه
که با توجه  نفر است. 015به تعداد  ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی مسئوالن کتابخانه

پرسشنامه  195پرسشنامه توزیع گردید که  015به محدود بودن جامعه، سرشماری جامعه انجام و 
 تحلیل شد. PLS3.8و  SPSS24افزارهای  وصول و با استفاده از نرم

 آمار توصیفی جامعه پژوهش -۲جدول 

 گروه

 تحصیالت سابقه شغلی سن جنسیت

ن
ز

رد 
م

 

۲۶ 
تا 

۳0 

۳1 
تا 

80 

81 
تا 

۵0 

از 
ش 

بی
۵0 

ر 
زی

۵ 

۵- 
10 

11- 
1۵ 

1۶- 
۲0 

۲1- 
ی ۲۵

دان
ار

ک
ی 
س

شنا
ار

ک
 

شد
 ار

ی
س

شنا
ار

ک
 

ی
تر

دک
 

بخش 

 کیفی

2 64 0 1 3 4 6 4 1 5 6 0 0 9 1 

45 15 0 5/21 50 5/64 2/1 5/64 3/22 2/26 2/1 0 0 2/51 3/22 

بخش 

 کمی

664 32 26 16 32 69 43 52 15 24 61 62 91 11 3 

2/51 1/24 9/65 2/26 6/22 1/9 2/62 1/41 2/22 2/61 4/3 4/1 1/29 29 6/2 

در گام اول و در بخش کیفی پژوهش و در راستای اجرای تحلیل دلفی، پژوهشگر ضمن انجام 
 یها سه مدلیهای پژوهش و مقا ، بررسی متون داخلی و خارجی و پیشینهیا مطالعات کتابخانه

ها و  ای براساس ابعاد، مؤلفه های اطالعات مدیریت، پرسشنامه معروف و شناخته شده سیستم
ن پرسشنامه یسیستم اطالعات مدیریت طراحی و در اختیار خبرگان قرار داد. در ا یها شاخص

کرت یاز ل یفیط یزان مناسب بودن هر شاخص بر رویست نظر خود را درباره میبا یگو م پاسخ
 یگرید یها  ن امکان داده شده بود تا شاخصیان ایگو ان پرسشنامه به پاسخیدر پا مشخص کرده و

را نام ببرند که در پرسشنامه مورد توجه قرار نگرفته است. در نهایت با انجام دو مرحله آزمون دلفی، 
ها در قالب  خبرگان قرار گرفت که با توجه به نظرات خبرگان، این شاخص شاخص مورد اجماع 51

                                                           

1. Newman & Conrd 
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 بندی شدند: طبقه 9مل انسانی، سازمانی و فنی مطابق جدول عوا
 عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت حاصل از تحلیل دلفی  -۳ جدول

  سؤاالت  عامل ردیف

6 

نی
سا

ل ان
وام

ع
 

 سازی سیستم اطالعات مدیریت  حمایت کامل مدیریت سازمان از پیاده

 فواید سیستم اطالعات مدیریت میزان آشنایی مدیران با کاربردها و 4

 وجود دید بلند مدت در مدیران سازمان 2

 احساس ضرورت برای بکارگیری سیستم اطالعات 2

 ثبات مدیریت 5

 با سیستم اطالعات مدیریت دانش و تجربه الزم در مدیران در ارتباط 1

 اطالعات یفناور رانیمد درک و فهم از سهم و نقش ی،آگاه 1

 سازی سیستم اطالعات مدیریت  انگیزه در مدیران برای پیاده 3

 سازی سیستم اطالعات مدیریت  در پیاده   میزان اختیارات مدیران سازمان 9

 توسط مدیران طور صحیح به سیستم اطالعات مدیریتارزیابی اثربخشی  60

 مدیریتهای آموزشی مناسب و مرتبط با موضوع سیستم اطالعات   دوره 66

 های آموزشی برگزار شده در زمینه سیستم اطالعات مدیریت  کیفیت مناسب دوره 64

 های آموزشی جهت آشنایی با سیستم اطالعات مدیریت  برگزاری سمینارها و کارگاه 62

 های اطالعات مدیریت و فواید استفاده از آنها  آشنایی کارکنان با سیستم 62

 انگیزش کارکنان جهت کاربرد سیستم اطالعات مدیریت  65

 احساس توانمندی، در اثر بکارگیری سیستم اطالعات مدیریت از طرف کارکنان 61

 تجربه مناسب کار با رایانه توسط کارکنان 61

 سیستم اطالعات مدیریت رابطهدر  یریادگی یاق و پشتکار برایزان اشتیم 63

 کارکنانپذیری  انعطاف 69

40 

نی
زما

سا
ل 

وام
ع

 

که استفاده از سیستم اطالعات مدیریت به  طوری به ها و مدیران  وجود فضای رقابت برای سازمان
 .عنوان یک مزیت رقابتی ضرورت یابد

46 
سازی سیستم   های مرتبط با موضوع پیاده    کنندگان واجد شرایط خدمات در حوزه  وجود عرضه

 اطالعات مدیریت

 وجود نظام ارزشیابی مناسب جهت ارزیابی عملکرد 44

 توجه به توانایی کاربرد سیستم اطالعات مدیریت  42

 های ارزیابی و نظارتی مناسب   وجود سیستم 42

 سازی آن  ها به پیاده  الزام سازمان توجه جدی دولت در خصوص استقرار سیستم اطالعات مدیریت و 45

 اطالعاتی در فناور یگذار  هیسرما سکیر 41

 گذاری در سیستم اطالعات مدیریت  بازده مناسب سرمایه 41

 سازی سیستم اطالعات مدیریت  ها جهت پیاده  اعتبار کافی سازمان 43

 یاطالعات یها  ستمیس منفعت - نهیهز نییو تع لیتحل 49
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  سؤاالت  عامل ردیف

 مدیریت در سازمانسازی سیستم اطالعات   های پیاده  مقرون به صرفه بودن هزینه 20

 وجود یک واحد مستقل و توانمند به عنوان متولی جهت طراحی و استقرار سیستم اطالعات مدیریت  26

 وجود نیروی انسانی با دو تخصص مدیریت و رایانه 24

 انطباق ساختار سازمان با نیازهای سیستم اطالعات مدیریت 22

 منعطفساختار سازمانی  22

 سیستم اطالعات مدیریت و عوامل ها یژگیبا و ی سازمانندهایت انطباق فرایقابل 25

 ندهایمجدد فرآ یر و مهندسییت تغیریمد یسازمان برا یآمادگ 21

 وجود فرهنگ مناسب در زمینه استفاده از کامپیوتر و سیستم اطالعات مدیریت در سازمان 21

 گیری   سازماندهی شده به جای تجربه شخصی در هنگام تصمیمتأکید مدیران بر اطالعات  23

 ریزی مستند و علمی در کشور  وجود دیدگاه برنامه 29

20 
های علمی تخصصی مرتبط با   ها و نمایشگاه  سازی مناسب از طریق برگزاری همایش  فرهنگ

 موضوع سیستم اطالعات مدیریت

26 

نی
ل ف

وام
ع

 

 روزرسانی  افزارها از نظر رفع خرابی و به افزارها و نرم  پشتیبانی فنی از سختتوانایی سازمان در 

 خانهوجود شبکه یکپارچه کشوری در وزارت 4

 افزاری  افزاری و نرم  کیفیت مناسب تجهیزات سخت 22

 افزاری، شبکه و...( افزاری، نرم  های فنی در سازمان )سخت  وجود زیرساخت 22

 و تصویب قوانین در این خصوص ها و اطالعات داده تیامن 25

 افزار، سیستم عامل و شبکه افزار، نرم امنیتی در سطح سخت یها سرویسوجود  21

 ها و اطالعات بر پایگاه داده مراقبت و نظارت یابزارها و برتر یها استفاده از تکنولوژی 21

 کاربر پسند بودن 23

 اه  ن بخشیام بیتبادل پ 29

 سرعت باال 50

 ستمیسهولت استفاده از س 56

بندی و  در گام دوم و در بخش کمی پژوهش، نخست به منظور انجام تحلیل اکتشافی و طبقه
ای  شناسایی عوامل انسانی، سازمانی و فنی مؤثر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت، پرسشنامه

در بین نمونه کّمی پژوهش توزیع گردید که های تحلیل دلفی طراحی و  ساختاریافته براساس یافته
 آورده شده است: 5و  0نتایج حاصل در جداول شماره 
 و بارتلت متغیرهای پژوهش  KMOنتایج آزمون  -8جدول 

 سطح معناداری درجه آزادی آزمون بارتلت KMOشاخص  متغیر

 000/0 616 91/4225 901/0 عوامل انسانی

 000/0 460 11/4342 311/0 عوامل سازمانی

 000/0 55 12/6619 320/0 عوامل فنی

نی
زما

سا
ل 

وام
ع
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 7/1تر از  آمده برای تمامی عوامل بزرگ دست به نمونه تیکفا اندازه 0به نتایج جدول  توجه با
تر از  است. همچنین مقدار سطح معناداری آزمون محاسبه شده برای تمامی متغیرهای پژوهش کم

ها برای انجام تحلیل عاملی  نتایج حاکی از کفایت نمونهتوان نتیجه گرفت که این  بوده و می 15/1
 تاییدی است.

 ماکسیوه واریفنی، انسانی و سازمانی به ش های  افته زیرعاملیس چرخش یماتر -۵جدول 

بار 

 عاملی

نسبت 

 اشتراک
 ابعاد معرف

عامل 

 اصلی

بار 

 عاملی

نسبت 

 اشتراک
 ابعاد معرف

عامل 

 اصلی

 6سؤال  125/0 350/0

تی
یری

مد
 

نی
سا

ل ان
وام

ع
 

 40سؤال  152/0 356/0

طی
حی

م
 

نی
زما

سا
ل 

وام
ع

 

 46سؤال  113/0 312/0 4سؤال  146/0 322/0

 44سؤال  120/0 116/0 2سؤال  115/0 360/0

 42سؤال  132/0 363/0 2سؤال  162/0 323/0

 42سؤال  110/0 111/0 5سؤال  106/0 349/0

 45سؤال  152/0 323/0 1سؤال  532/0 112/0

 41سؤال  141/0 364/0 1سؤال  161/0 151/0

ی
صاد

اقت
 

 41سؤال  591/0 115/0 3سؤال  114/0 302/0

 43سؤال  126/0 342/0 9سؤال  110/0 302/0

 49سؤال  112/0 351/0 60سؤال  132/0 303/0

 66سؤال  155/0 324/0

شی
وز

آم
 

 20سؤال  132/0 351/0

 26سؤال  365/0 335/0 64سؤال  129/0 365/0

ی
تار

اخ
س

 

 24سؤال  146/0 320/0 62سؤال  159/0 155/0

 62سؤال  164/0 320/0

ی
رد

ف
 

 22سؤال  190/0 312/0

 22سؤال  146/0 125/0 65سؤال  123/0 131/0

 25سؤال  142/0 115/0 61سؤال  101/0 344/0

 21سؤال  132/0 351/0 61سؤال  122/0 151/0

 21سؤال  110/0 156/0 63سؤال  599/0 155/0

ی
نگ

ره
ف

 

 23سؤال  139/0 315/0 69سؤال  122/0 141/0

 26سؤال  342/0 904/0

ت
اخ

رس
 زی

ه و
بک

ش
 

نی
ل ف

وام
ع

 

 29سؤال  120/0 301/0

 20سؤال  116/0 301/0 24سؤال  302/0 391/0

 23سؤال  116/0 309/0 22سؤال  141/0 321/0

ربر
 کا

 از
ی

بان
شتی

پ
 

نی
ل ف

وام
ع

 

 29سؤال  111/0 352/0 22سؤال  133/0 311/0

 25سؤال  151/0 111/0

ت
منی

ا
 

 50سؤال  156/0 304/0

 21سؤال  301/0 310/0
 56سؤال  112/0 143/0

 21سؤال  111/0 314/0
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بنابراین، با توجه به نتایج تحلیل دلفی در بخش کیفی و تحلیل عاملی اکتشافی شده )کّمی( 
 ارائه شده است. 1مدل مفهومی عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت در شکل 

 
 مدل مفهومی عوامل مؤثر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت -1شکل 

ها و نیز حصول اطمینان از روایی محتوایی آنها، از  سازی پرسشنامه در ادامه با هدف بومی
ها ضریب  نامه روایی تأییدی عاملی و روایی واگرا استفاده شد و به منظور سنجش پایایی پرسش

ی روای 5آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی به کار گرفته شد که با توجه به نتایج جدول شماره 
و  CRکند. مقدار  گرایی سازه را تأیید می باشد که روایی هم می 0/1تر از  واگرای متغیرهای بزرگ

 دارند.  7/1تر از  شود، چون مقادیری بزرگ آلفای کرونباخ برای همه متغیرها تأیید می
های گردآوری شده، تأثیر اجرای سیستم اطالعات  پس از اطمینان از پایایی و روایی شاخص

یت بر زنجیره ارزش مدیریت دانش از طریق مدل معادالت ساختاری مورد بررسی قرار مدیر
 گرفت. 

 0گیری )تحلیل عاملی تأییدی( نیز در جدول شماره   های برازش برای الگوی اندازه شاخص
گیری همه متغیرهای تحقیق از  های اندازه آورده شده است که با توجه به نتایج بدست آمده، مدل

 باشند. بی برخوردار میبرازش خو

اجرای سیستم 

 اطالعات مدیریت

 انسانی

 سازمانی

 فنی

 مدیریتی

 فردی

 آموزشی

 محیطی

 اقتصادی

  فرهنگی

 و زیرساخت شبکه

 پشتیبانی از کاربر 

 امنیت

 ساختاری
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 و اجرای سیستم اطالعات مدیریت زنجیره ارزش مدیریت دانش بارهای عاملی، آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و روایی همگرای -۶جدول 

AVE CR 
آلفای 

 کرونباخ

بارهای 

 عاملی
 AVE CR ابعاد معرف

آلفای 

 کرونباخ

بارهای 

 عاملی
 ابعاد معرف

535/0 922/0 940/0 

354/0 Q1 

ی
ریت

دی
م

 

124/0 961/0 313/0 

309/0 Q37 

ی
نگ

ره
ف

 

302/0 Q2 961/0 Q38 

134/0 Q3 312/0 Q39 

360/0 Q4 363/0 Q40 

340/0 Q5 

149/0 965/0 311/0 

311/0 Q41 

ت
اخ

رس
 زی

ه و
بک

ش
 

190/0 Q6 319/0 Q42 

592/0 Q7 345/0 Q43 

133/0 Q8 324/0 Q44 

303/0 Q9 

195/0 946/0 316/0 

396/0 Q45 

ت
منی

ا
 

110/0 Q10 965/0 Q46 

101/0 319/0 192/0 

363/0 Q11 
ی

زش
مو

آ
 

319/0 Q47 

315/0 Q12 

122/0 313/0 362/0 

114/0 Q48 

ربر
 کا

 از
ی

بان
شتی

پ
 

329/0 Q13 311/0 Q49 

120/0 962/0 331/0 

394/0 Q14 

ی
رد

ف
 

129/0 Q50 

325/0 Q15 345/0 Q51 

130/0 Q16 

595/0 966/0 331/0 

112/0 M1 

ش
دان

ق 
خل

 

151/0 Q17 302/0 M2 

122/0 Q18 124/0 M3 

195/0 Q19 154/0 M4 

536/0 392/0 355/0 

116/0 Q20 

ی
یط

مح
 

151/0 M5 

362/0 Q21 119/0 M6 

152/0 Q22 133/0 M7 

160/0 Q23 

141/0 960/0 336/0 

112/0 M8 

ش
دان

ی 
دار

گه
و ن

ظ 
حف

 

112/0 Q24 325/0 M9 

113/0 Q25 135/0 M10 

155/0 902/0 313/0 

323/0 Q26 

ی
صاد

اقت
 

360/0 M11 

142/0 Q27 161/0 M12 

321/0 Q28 361/0 M13 

191/0 Q29 

115/0 396/0 321/0 

195/0 M14 

ش
دان

ل 
تقا

ان
 

321/0 Q30 111/0 M15 

119/0 942/0 900/0 

315/0 Q31 

ی
تار

اخ
س

 

339/0 M16 

151/0 Q32 905/0 M17 

329/0 Q33 

114/0 396/0 321/0 

133/0 M18 

ش
دان

ی 
گیر

کار
ب

 

122/0 Q34 361/0 M19 

321/0 Q35 316/0 M20 

310/0 Q36 306/0 M21 
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 ها یافته. 7

باشند که برای آزمون فرضیات،  مدل معادله ساختاری پژوهش می دهنده نشان 9و  0های  شکل
 تدوین شده است. 

باشد،  -90/1تر از  + و یا کوچک90/1تر از  بزرگ tدر صورتی که ارزش  9با توجه به شکل 
درصد معنادار خواهد بود که بر این اساس، کلیه روابط موجود در  95روابط بین متغیرها در سطح 

 مدل معنادار است.

 
 های پژوهش  مدل ساختاری با ضرایب استاندارد برای آزمون فرضیه -۲شکل 
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 های پژوهش  اری برای آزمون فرضیهمدل ساختاری با ضرایب معناد -۳شکل 

 نتایج اجرای الگویابی معادالت ساختاری پژوهش  -۷جدول 

 نتیجه اثر مستقیم tارزش  مسیر مستقیم

زنجیره  اجرای سیستم اطالعات مدیریت 
 ارزش مدیریت دانش 

 هیفرض تأیید 655/64 100/0

( مورد بررسی قرار GOFبرازش ) ییکویدر ادامه نیز برازندگی مدل با استفاده از شاخص ن
R ین هندسیانگیبه صورت م GOFشاخص . گرفته است

 شود: یو متوسط اشتراک محاسبه م 2

    √           ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅    ̅̅̅̅   
مدل را  یاست، برازش کل 059/1مقدار  ی( که داراGOFبرازش ) ییکویمثبت بودن شاخص ن

 گردد.  بوده، در نتیجه برازش کلی مدل تأیید می 0/1دهد. چون این مقدار بیشتر از  یم نشان 
 GOFاعتبار  یبررس  شاخص -4جدول

Communality R رهایمتغ
2

 GOF 

 - 211/0 سیستم اطالعات مدیریت

 544/0 221/0 زنجیره ارزش مدیریت دانش 253/0

 544/0 204/0 میانگین
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زنجیره ارزش  اطالعات مدیریت بر، اجرای سیستم 7با توجه به نتایج بدست آمده از جدول 
برازش مدل در الگویابی   نیز شاخص 9مدیریت دانش تأثیر معناداری دارد. در جدول شماره 

شود مدل تحقیق از برازش مناسبی  معادالت ساختاری ارائه شده است و همانطور که مالحظه می
 ها برآورده شده است. برخوردار بوده و سطح پذیرش شاخص

 ریگی نتیجه. 8

با توجه به نتایج پژوهش، عوامل انسانی مشتمل بر زیر عوامل مدیریتی، فردی و آموزشی، 
عوامل سازمانی با زیرعوامل ساختاری، محیطی، فرهنگی و اقتصادی و عوامل فنی با زیرعوامل 

در کتابخانه،  امنیت، شبکه و زیرساخت و پشتیبانی از کاربر بر اجرای سیستم اطالعات مدیریت
توان  های فوق می موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی تأثیر معناداری دارند. در تفسیر یافته

توان  تأثیر دارد و می سیستم اطالعات مدیریتبر اثربخشی گفت: عامل مدیریتی عوامل انسانی 
آن در  حساب آوردن ، بهسیستم اطالعات مدیریتاظهار داشت که حمایت مدیریت عالی از 

سازمان در جهت  یها مشی ها و تصمیمات سازمان و توافق شخصی مدیران عالی بر خط یاستراتژ
اجرای این سیستم در سازمان ، میزان آشنایی مدیران با کاربردها و فواید سیستم اطالعات مدیریت، 

توسط مدیران و احساس ضرورت  به طور صحیح سیستم اطالعات مدیریتارزیابی اثربخشی 
تواند نقش مؤثری در ارتقاء این  ای بکارگیری سیستم اطالعات مدیریت از سوی مدیران میبر

سیستم داشته باشد. عامل آموزشی عوامل انسانی نیز عامل مؤثری در اجرای سیستم اطالعات 
های مرتبط با موضوع سیستم اطالعات مدیریت و برگزاری  شآموز توان گفت مدیریت است که می

اطالعاتی  یها سیستم اجرایصورت مستقیم بر   به ی و با کیفّیت به کاربرانهای تخصص دوره
 .تأثیرگذار است

عوامل فردی عامل انسانی نیز از طریق ایجاد توانمندی در کارکنان و مدیران در بکارگیری 
سیستم اطالعات  یریادگی انگیزه برای بکارگیری و اق ویاشت سیستم اطالعات مدیریت، ایجاد

های اطالعات مدیریت و فواید استفاده از آنها و افزایش   آشنایی کارکنان با سیستممدیریت، 
تواند موجب اثربخشی اجرای سیستم اطالعات مدیریت  های آنها در این خصوص می مهارت
 گردد. 

عوامل سازمانی با چهار زیرعامل ساختاری، محیطی، اقتصادی و فرهنگی بر اجرای سیستم 
توان اظهار داشت در زمینه ساختار سازمانی،  ر بوده است که میاطالعات مدیریت مؤث

گاهی الزم برخوردارند، دارای ساختار و  هایی که نسبت به سیستم سازمان های اطالعاتی از آ
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فرایندهای رسمی و منظم و متمرکز برای اجرای سیستم اطالعات مدیریت هستند و ساختار 
با  ی سازمانندهایت انطباق فرایقابلمدیریت بوده و  سازمان منطبق با نیازهای سیستم اطالعات

سیستم اطالعات مدیریت در سازمان وجود دارد. در زمینه عوامل اقتصادی،  و عوامل ها یژگیو
سازی سیستم اطالعات   ها با اندازه اقتصادی باالتر و داشتن اعتبار کافی جهت پیاده سازمان

ی در راستای اجرای سیستم اطالعات مدیریت مدیریت و قدرت ریسک باالتر، ظرفیت باالتر
دارند. در راستای عوامل محیطی، وجود نظام ارزشیابی مناسب جهت ارزیابی عملکرد در سازمان، 

ها به   الزام سازمان توجه جدی و کافی دولت در خصوص استقرار سیستم اطالعات مدیریت و
مدیران به طوری که استفاده از سیستم ها و   سازی آن و وجود فضای رقابت برای سازمان  پیاده

تواند نقش مؤثری در اجرای  اطالعات مدیریت به عنوان یک مزیت رقابتی ضرورت یابد، می
سیستم اطالعات مدیریت داشته باشد و در نهایت در زمینه فرهنگی، وجود فرهنگ مناسب در 

سازی مناسب مرتبط با  رهنگزمینه استفاده از کامپیوتر و سیستم اطالعات مدیریت در سازمان و ف
تواندبراجرایسیستماطالعاتمدیریتموضوع سیستم اطالعات مدیریت در هر سازمانی می

 مؤثرباشد.
عوامل فنی با زیرعوامل شبکه و زیرساخت، امنیت و پشتیبانی از کاربر نیز بر اجرای سیستم 

توان اظهار داشت که عوامل فنی و  باشد که در این خصوص می اطالعات مدیریت تأثیرگذار می
زمه تحول و توسعه در ی و سازمانی الانسان عامل عات همچونالاط های سیستمهای  رساختیز

های ارتباطی و مخابراتی سریع و مطمئن، گسترش  وجود شبکهاست. ات مدیریت سیستم اطالع
های اطالعاتی، توسعه و  ها و ارتقاء سرعت ارتباطات، وجود بسترهای ارتباطی، وجود بانک سیستم

های امنیت در محافظت از اطالعات و وجود  افزاری و وجود شبکه افزاری و سخت گسترش نرم
در هر سازمانی نقش  افزار، سیستم عامل و شبکه افزار، نرم طح سختامنیتی در س یها سرویس

 های اطالعات دارد. سازی و اجرای سیستم مؤثری در پیاده
بر زنجیره ارزش مدیریت  همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اجرای سیستم اطالعات مدیریت

ر مثبت و معناداری دارد. در دانش دانش در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی تأثی
 ،رقابتی امروز ینگام در دنیاه داشتن اطالعات دقیق و بهتوان گفت که  های فوق می تحلیل یافته

 یاطالعات استراتژیک بیشترکه هر سازمانی  ،کند. لذا سازمان ایفا می ینقش بسیار مهمی در بقا
ه که با سرعت بسیار زیاد در حال تغییر و تواند در این محیط آشفت را در اختیار داشته باشد بهتر می

است که با تسهیل ارتباطات و  یحل این مسئله ابزار باشد به حیات خود ادامه دهد. راه تحول می
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انتقال اطالعات خود نقش اساسی در پاك شدن مرزها و بحث جهانی شدن و ایجاد دهکده جهانی 
کننده  مدیریت تزریق ،اطالعاتی یها باشد. سیستم می یاطالعات های سیستمداشته است و آن 

 . باشد مغز متفکر سازمان می ومنبع حیاتی  و اطالعات
سازد تا با سازمان، محیط و یکدیگر ارتباط بیشتر و بهتری  مدیران را قادر می ،اطالعاتسیستم 

گیری، افزایش سرعت  گیری، افزایش سرعت تصمیم برقرار کنند. مشارکت بیشتر در تصمیم
شناسایی مسائل، کاهش ارتفاع هرم سازمان، بهبود هماهنگی و افزایش کارکنان متخصص، تنها 

. همچنین سیستم اطالعات گذارند ها می سازمانبر  اطالعات سیستمبرخی از تأثیراتی هستند که 
مدیریت با ذخیره اطالعات، پردازش اطالعات، حفظ و نگهداری اطالعات و در اختیار قرار دادن 

 اطالعات روزآمد و کارآمد تأثیر مثبتی بر زنجیره ارزش مدیریت دانش دارد.

 پیشنهادها. 9

یریت بر زنجیره ارزش مدیریت دانش در با توجه به تأثیر معنادار اجرای سیستم اطالعات مد
 شود: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی پیشنهادهای ذیل مطرح می

سازی   ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی از پیاده حمایت کامل مدیریت کتابخانهـ 
 سیستم اطالعات مدیریت،

آشنایی مدیران و کارکنان با سیستم اطالعات  های آموزشی جهت  برگزاری سمینارها و کارگاهـ 
 مدیریت،

، موزه و مرکز  مدیریت در کتابخانه اطالعات سیستممرتبط با  یافزار  نرم های  نظام یارتقاـ 
 ،روز یها  شرفتیپ و یاطالعات یازهایمطابق با ن اسناد مجلس شورای اسالمی

افزاری در   افزاری و نرم  مختلف سختکارگیری ابزارهای  رعایت استانداردهای امنیتی و بهـ 
 ،ها راستای تأمین امنیت و دسترسی به سامانه

تخصیص اعتبار کافی از سوی مدیریت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی ـ 
 سازی سیستم اطالعات مدیریت،  جهت پیاده

 رانیمد یریکارگب ژهیو بهی اطالعات نظاممتخصص مرتبط با  یانسان یرویاستخدام نـ 
و  ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی کتابخانه های قسمت هیدر کل های اطالعاتی سیستم

 مدیریت،اطالعات  ی سیستمو طراح لیتحل یآنان برا یاستفاده از نظر مشورت

 سیستم تیبا کاربرد و اهم و کارکنان رانیآشنا نمودن مد یبرا یآموزش یها  دوره یبرگزارـ 
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 ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسالمی، مدیریت در کتابخانه اطالعات
افزاری از لحاظ ایجاد رضایت، اعتماد و نوآوری در کاربران،   نرم دقت در انتخاب و تهیه نظامـ 

جلوگیری از اتالف وقت آنان به دلیل کار مضائف )دستی و مکانیزه( و پیشگیری از فرسودگی 
 شغلی، 

توسعه  ایو  جادیا منظور بهمجلس شورای اسالمی توسط  ژهیتصاص بودجه وو اخ بیتصوـ 
 های اطالعات مدیریتی، سیستم

  از کاربران. یبانیخدمات پشت تیفیک شیبهبود و افزاـ 
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 تداوم و اطالعاتی های  سیستم ارتقاء بر ITIL و ISMS سازی  پیاده تأثیر (. بررسی1999وظیفه، ز. ) صالحی، ا.؛ .15
 .009-005(: 09)10، عمومی مدیریت های  پژوهش. اطالعات فناوری خدمات

 های اطالعات مدیریت (، تحلیل عاملی اکتشافی پرسشنامه موانع استقرار سیستم1990عیدی، ح.؛ آزادی، ر. ) .10

(MIS) 01-11(: 9)0، های ورزشی  مدیریت ارتباطات در رسانه .در ادارات ورزش و جوانان. 
 منابع مدیریت اثربخشی و انسانی منابع اطالعات های  سیستم بین رابطه (. تبیین1990شکوهی، ج. ) گر، ع.ع.؛  کشته .17

 .150-191(: 09)9، عمومی مدیریت های  پژوهشانسانی. 
 تأثیر در مشتری دانش و پویا های  قابلیت (. نقش1999قاسمی، م. ) حاجی پور، ل.؛  ملک منفرد، ا.ر.؛ کنجکاو .19

، سازمانی دانش راهبردی مدیریت. (یزد استان گاز شرکت: پژوهش نمونه) عملکرد بر دانش مدیریت های  قابلیت
0(5 :)99-119. 

 با سازمان در نوآوری و دانش مدیریت رابطه (. فراتحلیل1999پور، ا. ) افشاری خیراندیش، م.؛ جلیسه، س.؛ لطیفی .19
 .1009-1009(: 0)90، اطالعات مدیریت و پردازش پژوهشنامهمیانجی.  متغیرهای و ابعاد بر تأکید

دانش کارکنان اداره ورزش و  تیریاطالعات و ارتباطات بر مد یفناور ریثأت(. 1990. )فی، انیفراز.؛ م، وندیموس .01
 .01-11(: 0)9، یورزش یها ارتباطات در رسانه تیریمد. ریمس لیجوانان استان همدان، کاربرد تحل
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