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چکیده
 اقتصـادی  رشـ   الگـیی  رایانـه،  و ارتباطات هایزمینه در ویژهبه برتر، های فناوری سریع شرفتپی با      
 هـای سـرمایه  جـایگیین ، سـرمایه  مهمترین عنیانبه دانش آن دنبال به و کرد تغییر اساسی طیربه جهان
 ریـیی امهبرن هایسیستم ج ی ، عصر درصنعت گسترش حال در هایفناوری جمله از .ش  فیییکی و پیلی
 واقـع  مفی  سازمان برای تیانن می هاسیستم این اینکه به نسبت م یران از بسیاری هستن . سازمان منابع
 ERPسازیاین تحقیق به بررسی تأثیر نتایج حاصل از پیاده .دارن  شک کنن  ایجاد افیوده و ارزش شین 

 شرکت در ERP کاربران ،حاضر آماری جامعۀ پردازد.بر خلق دانش سازمان و عملکرد شغلی کارکنان می
 باشـ ،  مـی  پرسشنامه اطالعات گردآوری منظیر به تحقیق این در استفاده میرد ابیار. یینیلیر ایران هستن 

از طریـق   هـا  پرسشـنامه  روایـی . شغلی است عملکرد و دانش خلق ،ERP پرسشنامۀ نتایج سه شامل که
نتـایج   .گرفت قرار تأیی  میرد کرونباخ آلفای ضریب ریقط از آن پایایی همچنین و تایی  ش  مبانی نظری

وکار و نتایج فراین ی کسب نتایج م یریتی و، کلیۀ ابعاد آن شامل نتایج عملیاتی و  ERPنتایج ،نشان داد
 همچنین نتایج باشن . بر خلق دانش می داری معنا تأثیر مثبت و دارای ERPاستراتژیک /ITرییی برنامه 

ERP  دارای تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد شغلی هستن . و خلق دانش 
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مقدمه.1

سـازی وایجـاد فضـای صـنعتی در کشـیر      خصیصی، م تی است که با افیایش رقابت جهانی      
حـل جهـت بهبـید    عنـیان یـک راه  رییی منابع سازمان را بههای برنامهستمم یران استفاده از سی

هـا،  اما به علت ماهیت چن گانـه و پیچیـ ا ایـن سیسـتم     افیایش کارایی م نظر دارن . عملکرد و
های مختلف سـازمانی  ها بر جنبهسازی میفق میسر نخیاه  ش  مگر اینکه تأثیر این سیستم پیاده

ها در راسـتای  نی میرد بررسی کامل قرار گیرد. اکنین که برخی از سازمانهای انسااز جمله جنبه
 ،انـ  های بسیار زیاد در این راه گـام نهـاده  ان  وبا صرف هیینهکارگیری این فناوری اق ام نمیدهبه

نتایج آن در  بهترین فرصت است تا تحقیقات بنیادی در این زمینه در محیط صنعتی انجام شید و
هـای هنگفتـی کـه در کشـیر     تیان از هیینههای دیگر قرار گیرد. ب ین صیرت میاناختیار سازم
هـای دیگـر در ایـن راه دچـار خ ـای      های ارزشمن ی آمیخت تا سـازمان گیرد تجربهصیرت می

ریـیی منـابع سـازمان    برداری از سیستم برنامهکمتری شین  و بتیانن  با میفقیت بیشتری به بهره
 بپردازن .

 سازی سیسـتم سال اق ام به پیاده 1هایی است که م ت یینیلیر ایران، یکی از شرکت شرکت     
ERP     هـا در سـازمان   کرده است. م یران ارش  به دنبال بررسی میـیان اثربخشـی ایـن سیسـتم

شید تا تغییرات عم ه در رییی منابع سازمان باعث میسازی سیستم برنامههستن . از آنجاکه پیاده
تیان  بر روی عملکرد شغلی کارکنان نیی تـأثیر  این تغییرات می ،ی سازمان ایجاد شیدهاتمام جنبه

وکـار تنهـا از طریـق تمرکـی بـرروی فرآینـ های خلـق دانـش         گذار باش . از طرفی تیسعۀ کسب
دهـ  تـا دانـش داخـل سـازمان را      ها اجازه میپذیر است. فراین های خلق دانش به شرکت امکان

هـای عملیـاتی خـید انتقـال دهنـ  تـا میجـب بهبـید در                 انش را به فعالیـت این د تقییت کرده و
  ERPکارشید.حال این سیال وجید دارد که آیا نتـایج حاصـل از   وایجاد ارزش کسب بهره وری و

ایـن تحقیـق بـه     ؟برفراین های خلق دانش در سازمان تأثیرگـذار بـیده اسـت    ،در شرکت یینیلیر
ریـیی منـابع سـازمان بـر خلـق دانـش و       هـای برنامـه  سـازی سیسـتم  دهبررسی تأثیر نتـایج پیـا  

. 6شـید:  پردازد. درنتیجه در این تحقیق اه اف زیر، دنبال میعملکردشغلی در شرکت یینیلیر می
بـر خلـق دانـش.     ERP. بررسی تأثیر نتایج عملیاتی 6/6بر خلق دانش.  ERPبررسی تأثیر نتایج

. بررسـی تـأثیر   6/9بر خلق دانـش.   ERPو فراین ی کسب وکار . بررسی تأثیر نتایج م یریتی6/1
. بررسی تـأثیر خلـق دانـش بـر عملکـرد      1بر خلق دانش. IT  PREنتایج برنامه رییی راهبردی/

 بر عملکرد شغلی. ERP. بررسی تأثیر نتایج9شغلی.
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وچارچوبنظريتحقیق.مبانی2

سـازی  مـ ل  ،ضـیعات تیسـعه محصـیل   روی می ERPهـای  تحقیقات قبلی در زمینۀ سیستم    
 هـای  سـازی سیسـتم  و دانش الزم برای م یریت پیـاده  ERPهای چرخۀ عمر سیستم ،وکار کسب
ERP متمرکی بیده است. 
کـه روی دانـش و مـ یریت آن    ، ERPهای سازی واستفاده از سیستمم العات در زمینۀ پیاده     

 ده .ن میمیضیعاتی از قبیل میارد زیر را نشا ،متمرکی است
 ERP [9.]سازی سیستمم یریت تغییر در پیاده. 6
 ERP [61.]های ان از م یران ارش  در میرد م یریت دانش در محیطچشم. 1

 .ERP[61] های سیستمسازی وم یریت نیازهای دانشی برای پیاده. 9

 [.60] اثربخشی سازمانی دانش و ،ERPارتباط میان . 4

 [.60] دانش در سازمان یکپارچگی و ERPهای سیستم. 1

 ای سـازمان های هستههای خلق دانشی وقابلیتفعالیت بر ERPچگینگی تأثیرگذاری سیستم . 1
[91.] 

رییی منـابع سـازمان بـر فراینـ های خلـق      با وجید این، م العات در زمینۀ تأثیر نتایج برنامه     
چرخـۀ عمـر   "ق خید با عنیاندر تحقی [66] دانش وعملکرد شغلی بسیار مح ود بیده است. گیبل

ERP سازی بیان کرد پیاده "بین م یریت دانشاز طریق ذره ERP   میجب خلق دانش ج یـ ، از
نیآوری وخلـق   "در مقالۀ [11] شید. میتسیرا کیدامامی ERPهای به دست آم ه ازفراین ها ورویه

ـ  ، "یژی بـاال در ژاپـن  دانش از طریق جامعۀ راهبردی رهبری محیر: میرد م العۀ شرکت با تکنیل
هـای  چارچیبی کلی ارائه کردن  که در آن یکپارچگی مرزهای سـازمانی مختلـف میـان سـازمان    

 "در مقالـۀ [ 1] پـ رو  کارولینـا و  کن .خارج از شرکت تیلی  دانش ج ی  می در داخل و ،نامتجانس
هـای کیچـک   تخلق دانش سازمانی: بررسی تجربی در شرکبر TCIاستفاده از کارگیری وتأثیر به
شـامل:   TCI هـای دو مؤلفۀ باال را میرد بررسی قرار دادن . در این مقاله اسـتفاده  تأثیر "ومتیسط

نیناکـا اسـتفاده    SECIدر میرد متغیرخلق دانش از مـ ل   جریان کار است و ارتباطی، اطالعاتی و
 گـذار اسـت.  بـر تمـام چهـار فراینـ  خلـق دانـش تأثیر       ICTکـارگیری از نظر این دو، به شید.می

سـازی  بر فرآینـ های خلـق دانـش بـه ایـر از اجتمـاعی       ICTجریان کار های ارتباطی و استفاده
برای اطالعات بر هیچ یک از فراین های خلـق دانـش    ICTتأثیرگذاراست درحالی که استفاده از 

هـای  فعـال کـردن خلـق دانـش در دارایـی     "در مقالـه   کریس ورهـاف  تاثیر ن ارد. پاول کلینت و
تـیان  کارگیری اصیل م یریت دانش میهکه چگینه با ب ن به بررسی این پرداخت [11] "افیاری نرم
 .افیاری تقییت کردهای نرمدر سیستم حفظ وتحقق م اوم دانش را تثبیت و، خلق
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 ،ERPدهـ  کـه سیسـتم    تحقیقـات نشـان مـی   بر عملکرد شغلی، ERP در زمینۀ تأثیر نتایج     
، که دارد سازمان و کارکنان آن رویای که تأثیر گسترده آورن به وجید می تغییراتی را در سازمان

کار انجام ش ه و در نتیجـه ماهیـت و کیفیـت عملکـرد     ونیع وظایف کسب درتغییر میجب االب 
   [.0،10] ده را تغییر میشغلی 

 مانی داردسـاز  عملکـرد  بـر  ایگسترده اثر ERP سازیپیاده که ده می نشان دیگر م العات     
[69.] 

رییی منابع سازمان: م العـۀ تجربـی در خصـیص    برنامه"در مقالۀ  [1] همچنین اکرم جالل     
عملکرد شغلی را تأییـ  کـرد.    و ERPارتباط معنادار قیی، میان  "روی عملکرد شغلی ERPتأثیر 

 ت دانستن . مثب بر عملکرد شغلی را معنادار و ERPسازی سیستمتأثیر پیاده [1] دواداس و پن
 ERPیا به بیان دیگـر منـافع   ERP شید. نتایجدر ادامه به تعریف مفاهیم تحقیق پرداخته می     

 ITریـیی راهبـردی/  وکار و منـافع برنامـه  فرآین ی کسب منافع م یریتی و ،شامل منافع عملیاتی
در ، راینـ ها استان اردسـازی ف  هـا، اسـتقرار و  است. منافع عملیـاتی از طریـق اتیماسـیین فعالیـت    

وکار از منـافعی اسـت کـه از طریـق     فرآین ی کسب آی . منافع م یریتی وم ت به دست می کیتاه
ریـیی  آیـ  و منـافع برنامـه   وارتقاء فراین ها در میان م ت به دست می ،ایجاد پایگاه دادا مشترک

م ت  در بلن وکار راهبردهای کسب سازمان و ITرییی از طریق همسی کردن برنامه ،ITراهبردی 
 [.99] آی به دست می

 هایی است که به تغییرشکل وترکیب مج د ق عات میجـید دانـش،  دانش شامل فعالیت خلق     
هـای بیـرون ازسـازمان    کنترل محـیط  ها، پییش وتقییت وتیسعۀ قابلیت ها،مح ودکردن کاستی

 [.19] پردازدمی
بـه   یـا  دهنـ  می بروز خید از شغل با ارتباط رد افراد، که رفتارهایی مجمیع عملکرد شغلی به     

 خـید، حاصـل   شغل در فرد اشتغال میجب به که است ایبازده یا و پیام  محصیل، مییان عبارتی
 [.10] شیدمی تعریف ، شیدمی
 

هـای  با بررسی انجـام شـ ه روی مـ ل    ،به منظیر طراحی م ل مفهیمی تحقیق .مدلمفهومی
 منـافع مـ یریتی و   ،با سه بعـ  منـافع عملیـاتی    [99] یانگ وسیم ل  ،مختلف در صنایع مختلف

انتخاب ش . این م ل از  ERPبرای منافع  ITرییی راهبردی/ وکار و منافع برنامه فرآین ی کسب
را  ERPایجاد گردی ه است و از نظر خبرگانی که اخیرا سیسـتم   [11] تیسعۀ م ل شانگ وس ون

در تـاییان   ITسـازی ایـن سیسـتم در صـنعت     به سیی پیـاده یا در حرکت  ان  وسازی کرده پیاده
 ان  استفاده ش ه است. بیده
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سـازی  بیرونـی  ترکیـب و ، سـازی درونی ،سازیبع  اجتماعی 4با [ 19] همچنین از م ل نیناکا     
تـیان گفـت   مـی  برای فرآین  خلق دانش استفاده ش . این م ل از اعتبار باالیی برخیردار اسـت و 

های دیگرخلق دانش، اعتبار باالتری دارد. همچنین در تحقیقات زیادی نیـی مـیرد   لنسبت به م 
جـایی  انتقـال و جابـه   ،نیناکا عالوه بر فرآین  ایجاد دانـش  SECIاستفاده قرار گرفته است. م ل 

استفاده ش . عـالوه بـر    SECI [19] در این تحقیق از م ل ،گیرد. بنابر ایندانش را نیی در بر می
 خلـق  در نظر گرفت که م ابق مـ ل یکپارچـه   (Ba)را یک مکان ERPتیان ش ه میذکردالیل 
 قابل بررسی است.  SECIفرآین   بر Ba تاثیر[ 14] پییا دانش
 ای، عملکـرد متنـی و  با سه بع  عملکرد وظیفه [10] دربارا عملکرد شغلی نیی از م ل اشمیت     

 عملکرد ان باقی استفاده ش .
بر خلق دانـش   ERPگرفتن میضیع اصلی تحقیق که بررسی تأثیر نتایج حاصل از  با در نظر     
 طراحی ش . 6عملکرد شغلی است م ل تحقیق به صیرت نمیدار و
 

EPR جیاتنشنادقلخیلغشدرکلمع

یتایلمع جیاتن

 و یتیری م جیاتن
راک و بسک ی نیآرف

IT کیژتارتسا جیاتن

یا هفیظو  درکلمع

یزاس یعامتجا

ینتم درکلمع

یقاب نا درکلمع

یزاس ینوریب

بیکرت

یزاس ینورد

H1

H1.1

H1.2

H1.3

H3

H2

 بر خلق دانش و عملکرد شغلی ERPم ل مفهیمی تأثیر نتایج  .6نمیدار            

 

ها در قالب نمیدار م ـر   های تحقیق شکل گرفت که فرضیهرضیهف ،با م العه مبانی نظری      
 شید.ش ه است. در ادامه به شر  فرضیات تحقیق پرداخته می

 معناداری دارد. بر خلق دانش تأثیر مثبت و ERP: نتایج 6فرضیه 
 معناداری دارد. بر خلق دانش تاثیر مثبت وERP : نتایج عملیاتی6-6فرضیه 
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 معنـاداری  و مثبـت  تـأثیر  دانش خلق بر ERP وکارفرآین ی کسب یریتی وم  نتایج :1-6 فرضیه
 .دارد

 .دارد معناداری و مثبت تأثیر دانش خلق بر IT ERPرییی راهبردی/برنامه نتایج :9-6 فرضیه
 معناداری دارد. : خلق دانش بر عملکرد شغلی تأثیر مثبت و1فرضیه 
 معناداری دارد. : نتایج بر عملکرد شغلی تأثیر مثیت و9فرضیه 

 
تحقیقشناسیروش.3

مـ ل منـافع   ) های میجـید  باش . چرا که ازم ل این تحقیق ازنظره ف، تحقیقی کاربردی می     
رییی منابع سازمان یانگ وسی و م ل خلق دانش نیناکا و م ل عملکرد شـغلی  های برنامهسیستم
.  باشـ   مشـکل واقعـی مـی    ک مسـاله و حل برای ی راه به دنبال پاسخ و ، استفاده نمیده و(اشمیت

روابـط   و نیـی  هـا  وضعیت متغییر این جهت که به دنبال تیصیف وضعیت فعلی و از پژوهش حاضر
اسـتفاده  و از نیع همبستگی است، چراکـه بـا  . باش ، تیصیفی است میان آنها در شرکت یینیلیر می

 کن .     آزمین می ها را ازتحلیل همبستگی روابط میان متغییر
ای برای کسب اطالعات از تحقیقات صـیرت گرفتـه   در این تحقیق از روش م العه کتابخانه     

ابیار پرسشـنامه   همچنین از روش می انی و ایجاد م ل تحقیق استفاده ش ه است. در این زمینه و
هـا از   های آماری تحقیق استفاده ش ه است. بـرای تعیـین روایـی پرسشـنامه    برای گردآوری داده

گیری مبتنی برمبانی نظری آن دراین حالت روایی ابیار ان ازه. روایی سازه استفاده ش ه استروش 
دارای روایـی مـیرد نظـر     ،های قبلی استفاده شـ ه اسـت  پرسشنامه از م ل از آنجا که در است و
 افـیار  از روش آلفای کرونباخ به کمک نـرم  ،باش . برای بررسی پایایی پرسشنامه طراحی ش ه می

SPSS ده کـه بیـانگر اعتبـار بسـیار بـاالی       را به دست مـی  31/0 استفاده ش ه،که ع دآلفا برابر
آلفای کرونباخ محاسـبه   .گیری است یابه عبارتی پایایی باالی ابیار ان ازه ـپرسشنامه طراحی ش ه  

 آم ه است. 6 های میرداستفاده درج ول های مختلف پرسشنامه ش ه برای بخش
 

 های مختلف پرسشنامهی کرونباخ بخشضریب آلفا .6ج ول
 آلفايکرونباخ هاشاخص

 ERP 136/0منافع 

 310/0 خلق دانش

 141/0 عملکرد شغلی

 
رییی منابع سازمان بـر خلـق دانـش و    جامعه آماری میرد نظر برای بررسی تأثیر نتایج برنامه     

 .باشـن  یرد م العـه مـی  درشرکت م ERPعملکرد شغلی کارکنان شرکت یینیلیر، کاربران سیستم
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به دلیل سختی دسترسی به این تع اد در شرکت مـیرد م العـه   . دارد ERPکاربر 00این سازمان 
 ،گیری سادهاز روش نمینه گیری ش . برای اجرای م ل،اگرچه تع اد کل کم است، اق ام به نمینه

حجـم نمینـۀ   . شـ  گـرداوری   نمینۀ میرد نظر انتخاب و میان آنان پرسشـنامه تیزیـع، تکمیـل و   
 :گردداستفاده از فرمیل زیر محاسبه می با
 

 
 (             6راب ه )

 
 

N =70 تع ادافرادجامعه 

 S=( max(x)-min(x))/6  = (5-1)/6 = 0.667انحراف معیار جامعه 

Z = 1.96 

 

=49.86733 
 
از . امه در میان افراد تیزیع ش پرسشن 00. باش  نفر می 10تع اد اعضای نمینه در این پژوهش     

 صحیح پر ش . پرسشنامه به صیرت کامل و 10پرسشنامه تیزیع ش ه، 00مجمیع
 
هايافتهتحلیل.4

نفر از کارکنان شرکت یینیلیر ایران در ایـن تحقیـق حضـیر داشـتن  کـه برخـی از        10تع اد      
 ه گردی ه است.طیر خالصه ارائ، به1شناختی نمینه در ج ولهای جمعیتویژگی

 
 شناختی نمینههای جمعیتویژگی .1ج ول 

درصد
10 
10 

سن
 سال 90زیر 
 سال 90-40

درصد
91 
11 

جنسیت
 زن
 مرد

درصد
94 
11 
60 

سنواتخدمت
 سال 9تا  6
 سال 1تا  4

 سال 1بیشتر از 

درصد
60 
14 
1 

مدرکتحصیلی
 فیق دیپلم
 لیسانس

 فیق لیسانس


 انش سازمان تأثیر مثبت و معنادار دارد.بر خلق دERP فرضیۀ یک: نتایج



 31  6931زمستان  -61شماره  -مطالعات مدیریت راهبردی                                                                                   

وجـید دارد از ضـریب   خلق دانش و  ERP میان نتایج یادر پاسخ به این سؤال که چه راب ه     
 .آم ه است 9در ج ول شمارا همبستگی پیرسین استفاده ش  که نتایج آن

 
 وخلق دانش ERP ضریب همبستگی منافع .9ج ول

 خلقدانش متغیر

 ERPمنافع 
**           
 096/0 

06/0 ›P** 

 :H0ن ارد معنادار و مثبت تأثیر سازمان دانش خلق برERP نتایج
 :H1دارد معنادار و مثبت تأثیر سازمان دانش خلق بر ERP نتایج
 نتـایج  شـ .  اسـتفاده   رگرسیین تحلیل از دانش خلق بر ERP منافع تأثیر تعیین برای سپس     
 .است ش ه ارائه 4ج ول در تحلیل این
 

 بر خلق دانش ERPتحلیل رگرسیین منافع .4ج ول 

 
 

 ERPمستقیم قیی را میان منافع وجید راب ۀ مثبت و (r=0,731)پیرسین ضریب همبستگی     
از آنجـا کـه سـ ح    دهـ   نشان مـی  ،حاصل از آزمین رگرسییننتایج ده . وخلق دانش نشان می
به ایـن معنـی کـه بـا      شید.رد می H0ضیۀ کمتر است در نتیجه فر =06/0Pمعناداری آزمین از 

، خلـق  ERPشید و با پـایین آمـ ن منـافع    ، خلق دانش در سازمان بیشتر میERPباالرفتن منافع
 096/0 شـرکت،  در ERP منـافع  در تغییـر  واحـ   یک ازای به یاب  و دانش درسازمان کاهش می

کنن ا قیی برای خلق دانش بینیپیش ERPو منافع حاصل از شید  می ایجاد خلق دانش در تغییر
 سازمانی در شرکت یینیلیر است.

 .بر خلق دانش تأثیر مثبت و معناداردارد ERP : نتایج عملیاتی6-6فرضیه 
وجـید دارد از  خلق دانش و  ERP میان نتایج عملیاتی یادر پاسخ به این سؤال که چه راب ه     

 .آم ه است 1ل شماره در ج و ضریب همبستگی پیرسین استفاده ش  که نتایج آن
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 خلق دانش و ERPضریب همبستگی منافع عملیاتی  .1ج ول
 خلقدانش متغیر

 منافع عملیاتی
**         
 131/0 

06/0 ›P** 
 

 : H0ن ارد معنادار و مثبت تأثیر سازمان دانش خلق برERP عملیاتی نتایج
  :H1دارد معنادار و مثبت تأثیر سازمان دانش خلق بر ERP عملیاتی نتایج
 .ش  استفاده رگرسیین تحلیل از دانش خلق بر ERP عملیاتیمنافع  تأثیر تعیین برای سپس     
 .است ش ه ارائه 1ج ول  در تحلیل این نتایج
 

 خلق دانش بر ERPتحلیل رگرسیین منافع عملیاتی .1ج ول 

 
 

وخلـق   ERPیـاتی دهن ا این است که میان منـافع عمل ( نشانβ) ضریب همبستگی پیرسین     
باشـ .   مسـتقیم مـی   و این راب ـه مثبـت و  . دار قیی وجید دارد راب ه معنی ،دانش سازمان یینیلیر

 دارای تـأثیر  ERPعملیـاتی  منـافع  کـه  دهـ   می  نشان حاصل از تحلیل رگرسیین همچنبن نتایج
 اسـت  رکمت =06/0P از آزمین معناداری س ح که آنجا از .است دانش خلق بر داری معنی و مثبت
 شـرکت،  در ERPعملیـاتی  نتـایج  در تغییـر  واح  یک ازای به شید ومی رد H0 فرضیه نتیجه در

 شید. می ایجاد دانش خلق در تغییر 131/0
فرآینـ  خلـق دانـش تـأثیر مثبـت و       بـر ERP  وکارفراین ی کسب : نتایج م یریتی و6-1فرضیه 

 وکـار کسـب  فرآینـ ی  و نتایج م یریتی انمی ایراب ه چه که سؤال این به پاسخ در .معنادار دارد
ERP جـ ول  در آن نتـایج  که ش  استفاده پیرسین همبستگی ضریب از دارد وجید دانش خلق و 
 .است آم ه 0 شماره

 

 خلق دانش و ERPوکار ضریب همبستگی منافع م یریتی و فرآین ی کسب .0ج ول
 خلقدانش متغیر

 ین یآوفر منافع م یریتی
 ERP وکار کسب

**     113/0 

06/0 ›P** 
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 تحلیـل  از دانـش  خلق بر ERP وکارکسب وفرآین ی م یریتی منافع تأثیر تعیین برای سپس     

.است ش ه ارائه 1ج ول در تحلیل این نتایج. ش  استفاده رگرسیین
  H0ن ارد: معنادار و تأثیر مثبت دانش فرآین  خلق بر ERP وکارکسب فرآین ی و م یریتی نتایج
 H1 دارد: معنادار و تأثیر مثبت دانش فرآین  خلق برERP  وکارکسب فرآین ی و م یریتی جنتای
 

 بر خلق دانشERP تحلیل رگرسیین منافع م یریتی وفرآین ی کسب وکار .1ج ول

 
 

 و ( وجـــید راب ـــۀ میـــان منـــافع مـــ یریتی=113/0rهمبســـتگی پیرســـین )ضـــریب       
بـه عبـارت دیگـر میـان منـافع      . کنـ   تأییـ  مـی   و خلـق دانـش را   ERP وکـار کسـب  فرآین ی

دار قـیی   راب ـۀ معنـی  ، وخلـق دانـش سـازمان یینیلـیر    ERP  وکـار  کسـب  م یریتی و فرآین ی
ــت و و. دارد وجــید ــن راب ــه مثب ــی ای ــایج باشــ . مســتقیم م ــل از حاصــل نت  رگرســیین تحلی
ــی  نشــان ــ  م ــه ده ــافع ک ــ یریتی من ــ ی و م ــار کســب فرآین ــأثیر دارای ERP وک ــتم ت  و ثب
 اسـت  کمتـر  =06/0P از آزمـین  معنـاداری  سـ ح  کـه  آنجـا  از اسـت  دانـش  خلق بر داری معنی
ــی رد H0 فرضــیۀ نتیجــۀ در ــیم ــه شــید یعن ــک ازای ب ــر واحــ  ی ــایج در تغیی ــ یریتی نت و  م

 .شید می ایجاد دانش خلق در تغییر113/0 شرکت، در ERP وکار کسب فرآین ی
بر فرآین  خلق دانـش تـأثیر مثبـت و معنـادار     TI  ERP/ یرییی راهبرد: نتایج برنامه9-6فرضیه

 .دارد
 خلـق  و IT / ERP ریـیی راهبـردی  نتایج برنامه میان ایراب ه چه که سؤال این به پاسخ در     

 آمـ ه  3 شـماره  ج ول در آن نتایج که ش  استفاده پیرسین همبستگی ضریب از دارد وجید دانش
 .است

 و خلق دانشIT  ERPرنامه رییی راهبردی/ضریب همبستگی منافع ب .3ج ول

 خلقدانش متغیر

 TI/رییی راهبردیبرنامه منافع
**               
       131/0 

06/0 ›P** 
 تحلیـل  از دانـش  خلـق  بـر  / ERP  IT راهبردی ریییبرنامه منافع تأثیر تعیین برای سپس     

 .است ش ه ئهارا 60 ج ول در تحلیل این نتایج. ش  استفاده رگرسیین
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   :H0ن ارد معنادار و تأثیرمثبت دانش برفرآین  خلق ERP IT/راهبردی ریییبرنامه نتایج
  H1: معناداردارد و مثبت تأثیر دانش خلق ین افر بر ERP IT/راهبردی ریییبرنامه نتایج
 

 برخلق دانش IT ERPرییی راهبردی/رگرسیین منافع برنامه تحلیل .60ج ول

 
 

 ERP /رییی راهبـردی ( وجیدراب ۀ میان منافع برنامه=131/0r) همبستگی پیرسینضریب      

IT  ریـیی راهبـردی/  به عبارت دیگر میان منافع برنامـه . کن  و خلق دانش تأیی  می ERP IT  و
       .باشـ   واین راب ه مثبت و مسـتقیم مـی  . داری وجید دارد خلق دانش سازمان یینیلیر، راب ۀ معنی

 دارای ERP IT/ریـیی راهبـردی  برنامه منافع که ده  می  نشان رگرسیین تحلیل از صلحا نتایج
 کمتـر  =06/0P از آزمین معناداری س ح که آنجا از. است دانش خلق بر داری معنی و مثبت تأثیر
 ریـیی  برنامـه  نتـایج  در تغییـر  واحـ   یـک  ازای بـه  شـید و  مـی  رد H0 فرضـیه  نتیجه در است

 .شید می ایجاد دانش خلق در تغییر 131/0 رکت،ش در ERP IT/راهبردی
 : فرآین  خلق دانش بر عملکرد شغلی تأثیرمثبت و معناداردارد.1فرضیه

وجـید دارد از  میان فرآین  خلق دانـش و عملکـرد شـغلی     یادر پاسخ به این سؤال که چه راب ه
.ستآم ه ا 66در ج ول شماره  ضریب همبستگی پیرسین استفاده ش  که نتایج آن


 ضریب همبستگی خلق دانش وعملکردشغلی .66ج ول

 عملکردشغلی متغیر

 خلق دانش
**      

 111/0 

06/0 ›P** 
 

  H0: ومعنادارن ارد تأثیر مثبت شغلی عملکرد بر دانش خلق
  H1: معناداردارد و تأثیر مثبت شغلی عملکرد بر دانش خلق
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 غلیتحلیل رگرسیین خلق دانش بر عملکرد ش  .61ج ول

 
 

تأییـ    راوجید راب ۀ میان خلق دانش وعملکرد شغلی  r=113/0 همبستگی پیرسینضریب      
عملکـرد شـغلی کارکنـان سـازمان یینیلـیر، راب ـۀ        به عبارت دیگر میان خلق دانـش و . کن می

از تحلیـل رگرسـیین    حاصـل  نتایج .باش  مستقیم می این راب ه، مثبت و و. دارد داری وجید معنی
 کـه  آنجـا  . ازعملکرد شـغلی اسـت   بر داری معنی و مثبت اثر دارایدانش  خلق که ده  می  نشان
 یـک  ازای بـه  و .شـید می رد H0 فرضیه نتیجه در است کمترP =06/0 از آزمین معناداری س ح
 .شید می عملکرد شغلی ایجاد در تغییر 111/0، شرکت در فرآین  خلق دانش در تغییر واح 

  دارد. معنادار عملکرد شغلی تأثیرمثبت و بر ERP نتایج. 9فرضیه
و عملکـرد شـغلی وجـید دارد از    ERP  ای میـان نتـایج  پاسخ به این سؤال که چه راب ـه  در     

 .آم ه است69 ضریب همبستگی پیرسین استفاده ش که نتایج آن درج ول شماره
 

 وعملکرد شغلی ERPضریب همبستگی میان نتایج .69ج ول 
 غلیعملکردش متغیر

 ERPمنافع 
** 

 101/0 

06/0 ›P** 
 کـه  شـ   اسـتفاده  رگرسـیین  تحلیل از شغلی عملکرد بر ERP منافع تأثیر تعیین برای سپس     
 .است ش ه ارائه 64ج ول در تحلیل این نتایج

  H0 و معنادارن ارد: تأثیرمثبت برعملکردشغلی ERP نتایج 
 H1 معناداردارد: و تأثیرمثبت برعملکردشغلی ERP نتایج
 

 عملکرد شغلیبر  ERP تحلیل رگرسیین منافع .64ج ول
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و عملکرد شغلی را تأییـ    ERP وجید راب ه میان نتایج r=103/0 همبستگی پیرسینضریب      
راب ـۀ   ،عملکـرد شـغلی کارکنـان سـازمان یینیلـیر      و ERPبه عبارت دیگر میان نتـایج  . کن  می

 از تحلیـل واریـانس  حاصـل   نتـایج  .باشـ   مستقیم می ن راب ه مثبت وای و. دارد داری وجید معنی
 کـه  آنجـا  از. عملکرد شغلی اسـت  بر داری معنی و مثبت اثر دارای ERP منافع که ده  می  نشان
 یـک  ازای و بـه  شـید مـی  رد H0 فرضیۀ نتیجه در است کمتر =06/0P از آزمین معناداری س ح
 .شید می ایجادعملکرد شغلی  در تغییر 101/0، ن گانکنشرکت در ERP منافع در تغییر واح 
 

شنادقلخیلغشدرکلمع

EPR جیاتن

یتایلمع جیاتن

 و یتیری م جیاتن
راک و بسک ی نیآرف

IT کیژتارتسا جیاتن

R2=0.534

R2=0.355

R2=0.448

R2=0.324

R2=0.327

R2=0.443

 
 تحقیقم ل نهایی  .1نمیدار

 
 ده .م ل نهایی تحقیق را نشان می 1نمیدار  در این تحقیق کلیۀ فرضیات میرد تأیی  قرار گرفت.

 

 وپیشنهاد گیرينتیجه.5

 بر خلق دانش اثر مثبت و معنادار دارد. ERPفرضیۀ اول: نتایج 
وخلق دانش بـه دسـت آورد    ERPرا میان نتایج  096/0ضریب همبستگی  ،سبات آماریمحا     

دهنـ ا  تحلیـل رگرسـیین نشـان    دهن ا همبستگی بسیار قیی میان این دو متغیر است.که نشان
تیان با افیایش نتـایج  بنابراین می بر خلق دانش در شرکت یینیلیر است. ERP تأثیرگذاری نتایج

، راستا یا تحقیقـات زیـر اسـت   انش را افیایش داد. نتایج به دست آم ه هم، خلق دERPحاصل از 
 میجب خلق دانـش ج یـ ، از فرآینـ ها و    ERPسازی پیاده [66] بیان کرد ،1000گیبل در سال 

چگـینگی   [91] 1009و پیـک در سـال    باتلر همچنین شید.می  ERPهای به دست آم ه از رویه
هـای دانشـی   هـای خلـق دانـش )کـه میجـب تقییـت دارایـی       بر فعالیت ERPتأثیرگذاری نتایج 

 اسـتفاده  و کـارگیری بـه  تـأثیر  "مقالـۀ  در [4] پـ رو  و شین ( را میرد بررسی قرار داد. کارولینا می
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 فـاکتیر  دو تـأثیر  "متیسط و کیچک هایشرکت در تجربی بررسی: سازمانی دانش برخلق ICTاز
 جریـان  و اطالعاتی ،ارتباطی: شامل ICTهایاستفاده الهمق این در .دادن  قرار بررسی میرد را باال
-دو بـه  ایـن  نظـر  از.شـید می استفاده نیناکا SECI م ل از دانش خلق متغیر میرد و در است کار

 بـر   ICTکـار  جریان و ارتباطی هایاستفاده .است تآثیرگذار دانش خلق فرآین  بر ICT کارگیری
 بـرای  ICT اسـتفاده  کـه  درحالی است تأثیرگذار سازیاجتماعی از ایر به دانش خلق فرآین های
 اسـتفادا بـا  شـید می پیشنهاد نتیجه در .ن ارد تأثیر دانش خلق فرآین های از یکهیچ بر اطالعات
-اطالعات الزم بـرای تصـمیم   ،بخش هر برای ERP از آم ه به دست ترکیبی ازگیارشات بیشتر

ایجـاد دانـش    گیـری و تصـمیم  تأثیر بسیایی بر   وده رکارکنان قرا گیری را در اختیار م یران و
-داده دادن قـرار  دسترس در و فرآین ها نمیدن یکپارچه با ج ی  در سازمان داشته باش . همچنین

 سـازمان  در ج یـ   دانـش  خلـق  میجب ،تیانمی ERP تیسط فرآین ها استان اردسازی و ارتقا ها،
  .ش 

 ش اثر مثبت و معناداری دارد.بر خلق دان ERP: نتایج عملیاتی 6-6فرضیه 
خلـق دانـش بـه     و ERPرا میان نتایج عملیاتی  131/0ضریب همبستگی  ،محاسبات آماری     

کننـ ه  تحلیل رگرسیین تأیی  میان این دو متغیر است. زیاددهن ا همبستگی دست آورد که نشان
ینیلیر اسـت و فرضـیۀ   بر خلق دانش در شرکت ی ERPمعنادار نتایج عملیاتی تأثیرگذاری مثبت و
خلق دانش را  ،ERPتیان با افیایش نتایج عملیاتی حاصل از این میشید. بنابرمیرد نظر تأیی  می

افیایش داد.
 میـیان اسـتقرار و  "پرسـش  ERP ش ه در زمینـۀ نتـایج عملیـاتی    ر مهای از میان پرسش     

را به دست آورد. در نتیجۀ مییان  (01/9) بیشترین میانگین "وکاراستان اردسازی فرآین های کسب
 بـا  بخش بیده است. از طرفـی در سازمان نسبتا رضایت ERPاستقرار فرآین های استان ارد تیسط 

سـازی فرآینـ های   اسـتان ارد  بـا اسـتقرار و   ERPتـیان تحلیـل کـرد    مـی  نظری مبانی به تیجه
 ا را بـاز مهن سـی کـرده و   تیان  فرآین های ق یمی را مـیرد بررسـی قـرار داده آنهـ    وکار می کسب

و از طریق ایجاد فرآینـ های   سازی کن فرآین های استان ارد اتیماتیک ج ی ی را در سازمان پیاده
ـ  راسـتا هـم  آمـ ه  دسـت  بـه  استان ارد ج ی  میجب ایجاد دانش ج ی  در سازمان شـید. نتـایج    اب

 ج یـ ، از  دانش لقخ میجب ERP سازیپیاده کرد بیان وی .است 1000 سال در گیبل تحقیقات
 و اسـتقرار  بـا  شـید مـی  پیشـنهاد  نتیجه در .شیدمی ERP از آم ه دست به های رویه و فرآین ها

 .شید تقییت سازمان در ج ی  دانش خلق ،ERP تیسط فرآین ها بیشتر چه هر استان اردسازی
 ار دارد.بر خلق دانش اثر مثبت و معناد ERPوکار : نتایج م یریتی وفرآین ی کسب6-1فرضیه 

 و ERPوکار کسب فرآین ی و را میان نتایج م یریتی 113/0ضریب همبستگی  ،محاسبات آماری
تحلیـل   میـان ایـن دو متغیـر اسـت.     زیـاد دهن ا همبسـتگی  خلق دانش به دست آورد که نشان
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بـر   ERPوکـار  کسـب  فراین ی و م یریتی معنادار نتایج کنن ه تأثیرگذاری مثبت ورگرسیین تأیی 
تیان با افـیایش  این میشید. بنابردانش در شرکت یینیلیر است و فرضیۀ میرد نظر تأیی  می خلق
خلق دانش را افیایش داد. همچنین از میان  ،ERPحاصل از  وکارکسب فرآین ی و م یریتی نتایج

تأثیرگـذاری بیشـتری    ERP وکـار کسـب  فرآین ی و م یریتی نتایج ،PREنتایج به دست آم ه از
فرآینـ ی   در تحقیق خید بیان کردن  که منافع م یریتی و [99] ق دانش دارد. یانگ وسیروی خل
ریـیی بهتـر و مـ یریت بهتـر     نتیجۀ استفاده از پایگاه داده مشترک برای برنامـه  ERPوکارکسب

رود ایـن منـافع باعـث بهبـید     انتظـار مـی   منابع فیییکی اسـت و  تیلی ، منابع انسانی، میجیدی و
بنابراین در بلن م ت اثرگذار است.این منافع شامل بهبید پاسخگییی به  آین ها شید وروزافیون فر
 [.60]گیری بهتر است یل به میقع، تصمیمرضایت مشتری، تحی ،مشتریان

گیری تیسط کارکنـان را تأییـ    همچنین بهبید تصمیم کیفیت و این تحقیق بهبید م یریت و     
این منافع باعث بهبید روزافیون فراین ها گردد که همین میجب  رودمی در نتیجه انتظار کن  ومی

شید.افیایش یادگیری سازمانی و ایجاد دانش ج ی  در سازمان می ،ترکیب دانش قبل
کـه   [66] شـید میجب خلق دانش ج ی  مـی   ERPاز نظر گیبل فرآین های به دست آم ه از     

 نمـیدن  یکپارچـه  بـا  شـید مـی  پیشنهاد نتیجه رراستا با نظر وی است. ددستاوردهای تحقیق، هم
 سـازمان  در ج ی  دانش خلق ،ERP فرآین هاتیسط ارتقا ها،داده دادن قرار دسترس در و فرآین ها

 .کرد تقییت را
بـر خلـق دانـش اثـر مثبـت و معنـادار دارد.            ERPراهبردی  IT/رییی : نتایج برنامه6-9فرضیه 

 و ERPراهبـردی  IT/ ریـیی را  میان نتـایج برنامـه   131/0ضریب همبستگی  ،محاسبات آماری
تحلیـل   میـان ایـن دو متغیـر اسـت.     زیـاد دهن ا همبسـتگی  خلق دانش به دست آورد که نشان

بـر خلـق    ERP راهبردی IT/ ریییبرنامه معنادار نتایج کنن ه تأثیرگذاری مثبت ورگرسیین تأیی 
 تیان با افیایش نتـایج این میشید. بنابرأیی  میدانش در شرکت یینیلیر است و فرضیۀ میرد نظر ت

 طـر   هـای پرسش میان ازخلق دانش را افیایش داد. ،ERPحاصل از  راهبردی IT/ ریییبرنامه
 بـه  اطالعـات  مـ یریت  میـیان  "، پرسـش ERP راهبـردی  IT/ ریییبرنامه نتایج زمینۀ در ش ه

 آورد. به دست را( 11/9) میانگین بیشترین "میقع و به یکپارچه صیرت
 ،قابلیـت یکپـارچگی داخلـی وخـارجی     ،به علت مییان درگیری سـازمانی بـاال   ERP سیستم     

وکـار و ایجـاد   پتانسیل باالیی در به دست آوردن منافع استراتژیکی مثل ایجاد خالقیت در کسـب 
 [.11] داردتمایی در محصیالت 

: محـیر  رهبری راهبردی جامعۀ طریق از شدان وخلق نیآوری "مقالۀ در [11] کیداما میتسیرا     
یکپـارچگی   آن در که کردن  ارائه را کلی چارچیب ،"درژاپن باال تکنیلیژی با شرکت م العۀ میرد

 دانـش  تیلیـ   شـرکت  از خارج و داخل در ،نامتجانس هایمیان سازمان مختلف سازمانی مرزهای
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 (مشـتریان  طیر همین و) هاسازمان میان افقی یکپارچگی افیایش تأثیر مقاله این در .کن می ج ی 
تأییـ  قرارگرفـت.    ج یـ  مـیرد   دانش خلق بر سازمان داخل در عمیدی یکپارچگی افیایش نیی و

همسیسـازی   و ERPتیان نتیجه گرفت بـا افـیایش یکپـارچگی در سـازمان تیسـط      بنابراین می
خالقیـت و   ی از قبیـل ایجـاد  تیان منافع راهبردمی ،های سازماندر جهت راهبرد ITرییی  برنامه
 در سازمان تقییت کرد. خلق دانش را محصیالت را انتظار داشت و در تمایی ایجاد

 : خلق دانش سازمانی بر عملکرد شغلی اثر مثبت و معنادار دارد.1فرضیه 
را میان خلق دانش و عملکرد شـغلی بـه دسـت     111/0ضریب همبستگی  ،محاسبات آماری     

کنن ه تآثیرگـذاری  تحلیل رگرسیین تأیی  ن ا همبستگی میان این دو متغیر است.دهآورد که نشان
در شرکت یینیلیر است و فرضیه مـیرد نظـر تأییـ      ،معنادار خلق دانش بر عملکرد شغلی مثبت و

عملکرد شغلی را افیایش داد. محققان از دیـ گاه   ،تیان با افیایش خلق دانشاین میشید. بنابرمی
هـای  شییه ابع معتق ن  که دانش سازمان در فرآین های م یریتی وسازمانی، در روال ومبتنی بر من

 [.91] وکار تعبیه ش ه استکسب
کیفیت دانش سازمان اسـت، در نتیجـه    از آنجا که فرآین  خلق دانش میجب افیایش کمیت و     

محصـیل   ت خ مات وکیفی ،شید. بهبید فراین هاسازمانی می میجب بهبید فراین های م یریتی و
نتیجـه باعـث    در و ،رضایت کارکنان افیایش، یاب میرضایت مشتریان افیایش، ده میرا افیایش

 1066در سال نجلی مرونی سردانآکارولین لیپی نیکیالس و را  ،گرددافیایش عملکرد کارکنان می
کـه   را تأیی  کرد کنان(م یریت دانش بر عملکرد درونی )عملکرد کار راهبرد معنادار و ثیر مثبتأت

 های ایشان همسی است.نتایج این تحقیق با یافته
 تیلیـ   و فروش هایمحل از اطالعات آوریجمع شید در شرکت یینیلیر از طریقپیشنهاد می     
  ،مـ یران  تیسـط  مشـتریان  و کنن گانتامین با تجارب گذاریاشتراک به و تسهیم ،م یران تیسط
 م یران تیسط تجربه کسب ،رقبا با نظرتبادل و بحث در شرکت ،خارجی انخبرگ با م یران تعامل

 کسب ،شرکت درون در جستجی طریق از ج ی  هایراهبرد ترسیم ،خید کاری محیط در حضیر با
 بـرای  کـاری  محیط در فرصت ایجاد شرکت و درون در طریق جستجی بازار از ج ی  هایفرصت

 همچنین عملکرد افراد افیایش داده شید. ،ماهر افراد جاربت و دانش از استفاده جهت هم ردیفان
 از اسـتفاده  خـالق،  و اساسـی  نظـر  تبـادل  و بحـث  بـرای  کارکنـان  در تسهیالت ایجاد طریق از

 تسـهیل  و کـاری  مفـاهیم  انتقـال  و مفهـیم  خلق برای نظرتبادل و بحث در هاواستعاره تشبیهات
 ،معکـیس  اسـت الل  یـا  تفکـر  شـییا  از اسـتفاده  ای،پـروژه  هایتیم در صنعتی طراحان مشارکت
 هـا راهبـرد  ریـیی برنامـه  شـ ه، منتشـر  علمـی  متـین  از استفادهبا عملیات ها وراهبرد رییی برنامه

 و گـردآوری  در مشارکت ،بینیپیش هایروش و کامپییتری هایسازیشبیه از استفادهبا وعملیات
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 داده شـید  افـیایش  افـراد  شـغلی  ماهر، عملکرد ش هرمنتش علمی متین از استفادهبا هاداده تحلیل
 (.  شغلی عملکرد بر سازیدرونی فراین  تأثیر)

 .دارد معنادار مثبت و اثر شغلی عملکرد بر  ERPنتایج: 9 فرضیه
و عملکرد شـغلی بـه دسـت     ERP را میان نتایج 101/0ضریب همبستگی  ،محاسبات آماری     

کنن ه تأثیرگـذاری  تحلیل رگرسیین تأیی  ان این دو متغیر است.دهن ا همبستگی میآورد که نشان
در شرکت یینیلیر است و فرضیۀ مـیرد نظـر تأییـ      ،بر عملکرد شغلی  ERPنتایج معنادار مثبت و

عملکرد شغلی را افیایش داد. ،ERPتیان با افیایش نتایجاین میشید. بنابرمی
از سـیی   گیـری تصـمیم  اثربخشی افیایش مییان" ،ERPهای نتایج م یریتیاز میان پرسش     

تیان تحلیل کـرد کـه افـیایش اثربخشـی     باالترین امتیاز را به دست آورد. درنتیجه می "کارکنان
یکی از دالیل افیایش عملکرد  ،ده گیری تیسط کارکنان یادگیری سازمانی را افیایش میتصمیم

  آورنـ  مـی  وجـید  به سازمان در را راتیتغیی ERP سیستم که ده می نشان شغلی است. تحقیقات
 وظـایف  نـیع  در تغییـر  میجـب  االـب  کـه  دارد، آن کارکنان و سازمان روی ایگسترده تأثیر که

[.     0،10] دهـ  مـی  تغییـر  را شـغلی  عملکـرد  کیفیـت  و ماهیـت  نتیجه در و ش ه انجام کارو کسب
 [.69] دارد سازمانی عملکرد بر ایگسترده اثر ERP سازیپیاده که ده می نشان دیگر م العات

 روی ERP ثیرتـأ  مـیرد  در تجربـی  م العـۀ : سازمان منابع ریییبرنامه" مقاله در [1] جالل اکرم
[ 1] پـن  و دواداس. کرد تأیی  شغلی عملکرد و ERP میان را قیی معنادار ارتباط "شغلی عملکرد
 [99] از نظر یانگ وسی .دانستن  مثبت و معنادار را شغلی عملکرد بر ERPسیستم سازیپیاده تأثیر

 افـیایش رضـایت کارکنـان و    ،گیـری میجـب بهبـید در تصـمیم    ERPم یریتی  نتایج عملیاتی و
ش ه پیشـین اسـت.   در نتیجه نتایج این تحقیق همسی با تحقیقات انجام شید.افیایش عملکرد می

همچنین افـیایش اثربخشـی    و بهبید فراین ها و ERPشید با باالبردن نتایج م ریتی پیشنهاد می
 عملکرد شغلی در شرکت میرد م العه افیایش داده شید.، گیری تیسط کارکنانتصمیم

 تیان میضیعات زیر را دنبال کرد:در ادامه این تحقیق در تحقیقات آین ه می
 بر عملکرد شغلی از طریق متغیر میانجی خلق دانش ERPبررسی تأثیر نتایج ـ 

 بر فراین های دیگر م یریت دانش )از جمله تسهیم و کاربرد دانش( ERPج بررسی تأثیر نتایـ 

 استفاده از سیستم داینامیکبر یک یگر با ERPبررسی تأثیرات متقابل منافع ـ 

 وتأثیر آن بر خلق دانش وعملکرد شغلی در صنایع دیگر ERPبررسی نتایج ـ 

 :تیان به میارد زیر اشاره کردهای تحقیق میازمح ودیت

 .برد می میان از را دیگر های سازمان به نتایج تعمیم احتمال سازمان یک در پژوهش اجرایـ 

مح ودیت روش خید ارزیابی )از آنجایی که عملکرد شغلی تیسـط خیدکارکنـان مـیرد ارزیـابی     ـ 
 تیان  دور از حقیقت باش  و بر نتایج نهایی تحقیق تأثیرگذار باش (. نتایج آن می ،گیردقرار می

. 
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