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  دهیچک

مشـاوران   ۀشـبک در  يور بهـره با  یسازماناطالعات و ابعاد  تیریمدۀرابطیبررسبا هدف  پژوهشنیا

درکـار بـه مشـغول مشـاوران ۀیـ کلپـژوهش نیاۀجامع. استانجام شده  ثارگرانیاو امور  دیشهادیبن

محـل در1389یلیتحصسالدرکههستندرازیششاهدمدارسوثارگرانیاامورودیشهادیبنسازمان

االتؤسـ بـه ییگوپاسخولیتحليبرااستنفر102آنهاتعدادوبودندتیفعالحالدرخودخدمت

ـ متغچندونیرگرسلیتحلو دمنیفر، اسکوريکايآماريها روشازپژوهش ـ . شـد اسـتفاده يری نیب

. مشاهده شد p<0/0001دار در سطح یمعنتفاوت  يوربهرهشیافزادر  يساختاربعد  يهامؤلفه تیاهم

ـ تفـاوت   زیـ نيوربهـره  شیافـزا در  ییمحتوابعد  يها لفهؤمتیاهمنیب p<0/0001دار در سـطح  یمعن

. دار نشان دادمعنی p<0/0001در سطح در  يور بهرهشیافزااطالعات در  تیریمدتیاهم. مشاهده شد

ـ اطالعـت در   تیریمدو  یسازمانابعاد  يرهایمتغيبرادست آمده ه ب نییتعبیضرنیهمچن ـ یبشیپ ین

ابعـاد   ییـرات تغشـد   یشـنهاد پ،یـت نهادر . دار شـد معنی p<0/0001در سطح مشاوران ۀشبکيور بهره

اطالعـات   یریتمـد یستمسینهمچنشوند و  يسازیادهپمشخص شده  هاي یتاولوبا توجه به  یسازمان

  .  اعمال شود شبکهینادر  یزن
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  مقدمه

شـناخت   يبراپردازد و یمبه تبادل نظر است که با همنوعان خود يموجودانسان تنها 

و ییراهنمـا .کنـد یمـ آنان اسـتفاده   ییراهنماازوحل مشکالت خود با آنان مشورت و

اعتمادشـان  که مورد قبول و یکسانباآنان ده ومطرح بو انیآدمیزندگمشورت درطول 

 1814در سـال   يرفتـار علـوم  رشـد و یانسانعلوم  ۀتوسعبا.اند کردهیمبوده مشورت 

علـوم  مستقل از علمی يامشاوره به عنوان شاخهو ییراهنمابه  ککلی.توسط ترمن و ل

کمک به  يبراانهاوریيامشاوره به صورت حرفه وییراهنماامروزه . توجه شد يرفتار

يهـا مهـارت ،یخـانوادگ روابـط  ،يریـ گمیتصـم ،يسـازگار رشد،است که در يافراد

راه حـل  کند تایمافراد کمک  نیامشاوره به دارند و یمشکالتیزندگةویشویاجتماع

  ).1385حسینی،(ابندیبمشکالت  يبرایمناسب

جمعیتـی، مراکـز درمـانی،    هاي متفاوت نهاد خانواده ، مراکز شغلی، انجمن ها، گروه

، بـه  پـرورش  از همه مهمتـر نهـاد عظـیم آمـوزش و    ها و مراکز آموزش عالی ودانشگاه

جهـان   یآموزشـ يهانظام ٔمطالعه.اهنمایی و مشاوره نیاز مبرم دارندخدمات تخصصی ر

و  میتعلـ نـد یفرأکننـده لیتسهو مشاوره به عنوان  ییراهنمادهد که از خدمات یمنشان 

ییراهنمـا يبـرا . انـد مطلوب سـود بـرده   شکلبه  یلیتحصمختلف  يهادر دورهتیترب

 زیـ نیمشـترک از وجـوه  ،از تنوع يبرخودارضمن  کهشده است  انیبیگوناگونفیتعار

جـاد یايبـرا ،یانسـان اسـت   یکوششو مشاوره  ییراهنماگفت  توانیم. مند هستندبهره

یلیتحص( یتیفعالاتیمتقضو  ییماراهنفرد مورد  اتیخصوصنیبممکنحداکثرتوافق

  .  )1367شکوهی،(بدان مشغول خواهد شد  که) ياحرفه  ای

ـ ااز مشخصـات   یکـ ی، کنـد یمـ یزنـدگ دهیـ چیپٔدورهکیبشر امروز در  ، دوره نی

 يبـرا ناه از تخصص آناستفاد برايگریکدیافراد به  یوابستگشدن مسائل و  یتخصص

یتعـال و رشـد و   یشخصـ یزنـدگ بـردن از  لـذت  . متعـادل اسـت    یزنـدگ کیتداوم 

ـ ن، یجسـمان ٔهیاوليازهاین، اعم از ازهاینيارضااستعدادها و سازي ، شکوفاتیشخص  ازی

ـ ن، به دوست داشتن و دوسـت داشـته شـدن    ازینبه تعلق  ازین، و آرامش تیامنبه  بـه   ازی

ـ ادر تمـام  ؛ستینياساده  ندیفراامروز  يایدندر  ییشکوفابه  ازیناحترام و  مراحـل   نی

  .استازینبه مشاور و مشاوره 
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مواجهـه و   يبـرا ، اقشار گونـاگون جامعـه  ، در آماده کردن هاي اجتماعینهاد ۀفیوظ

 اریبس،برخوردار است ياژهیوتیحساسکه از  کمیو  ستیبقرن  اتیمقتضبا  يسازگار

 يرفتارهـا ، ، سـوء مصـرف مـواد مخـدر    یافسـردگ ، اضـطراب . است نیسنگحساس و 

مشـکالت   نیتـر ارتباط با جنس مخالف از عمـده  شیگرا، یلیتحص، مشکالت ارنابهنج

خـدماتی بـا چنـین گسـتردگی      ۀارائ). 1384صافی،(دانش آموزان است یاجتماعیروان

موفقیت در ایـن امـر در گـرو     .کندیمحجم وسعیی از اطالعات را  وارد فرایند مشاوره 

  .  استمدیریت صحیح اطالعات جمع آوري و تولید شده  

از . به کار برده شـده اسـت   یمختلف علم يهانهیها و زماطالعات در رشته تیریمد

 ،مقالـه  نیـ در ا. یو اطالع رسان يو کتابدار تیریمد ،یبازرگان وتر،یدر علوم کامپ :جمله

 مدیریتی و رعلوم رفتـاري  اطالعات است که در علوم تیریاز مد ییهانبهما بر ج دیکأت

که روز بـه   استنو ظهور  نسبتاً یاطالعات، موضوع تیریمدم وعلنیدر ا. مطرح است

 ،يدر جمـع آور  ییتوانـا  یاطالعات به معنـ  تیریمد. شودیمآن افزوده  تیروز بر اهم

اشاعه و در دسـترس سـاختن اطالعـات درسـت، در مکـان و زمـان        ،یابیباز ،ينگهدار

بـه   يبـرا  یمـل اطالعـات  مح نیدر بهتـر  نـه، یهز نیتـر با کم ستهیافراد شا يمناسب، برا

  . )1382حسن زاده،(استيریگمیدر تصم يریگکار

افـراد، از يتعـداد اجتمـاع بـا کـه هسـتند یبزرگو کوچکيهامجموعهها سازمان

ـ اسازمان هدف . برسنديا شدهفیتعراهدافبه دکننیمتالش از  یبخشـ پـژوهش،  نی

و  دیشـه ادیبنمشاوران  شبکهنام  پژوهش با نیادر  کهاست  ثارگرانیاامورودیشهادیبن

ازیکـ یمختلفيهانهیزمدريا مشاورهخدماتۀارائ. شده است یمعرفثارگرانیاامور 

بـودن متفـاوت بهتوجهبا.استسازمان  نیامختلفيها بخشيکار فیوظانیترمهم

مختلـف يهـا  نـه یزمدرمشـاوره وییراهنمـا خدماتمختلف،نیدرسنانسانيازهاین

يارتقـا زینويفرزندپروريهاوهیش،یخانوادگمسائلازدواج،،یسازش،یشغل،یدرس

مشـاوران از سـوي مختلفيهاقالبدرخدماتنیا.دشویمارائه... ویروانسالمت

 تیریمـد بـه   ازیـ نيا گستردهحجم  نیچنارائه خدمات با  .شودیمارائههدفجامعهبه

 یکـ ی. خود برسد ممکنمقدار  نیشتریببه  يور بهرهر و توانا دارد تا مقدا يقواطالعات 

ریثأتتواند یماطالعات دارد و  تیریمدبا  یتنگاتنگمرحله ارتباط  نیادر  کهیمیمفاهاز 
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و 1993،کنـتس (بحث ابعاد و ساختار سـازمان اسـت    ،کندآن اعمال  يروياقابل توجه

  ).1388،ییکسرا

اهـداف کسـب جهـت درکـه است ییهاوهگروافرادبرحاکمٔرابطهیسازمانابعاد

انگریـ بيسـاختار ابعاد.شودیممیتقسییمحتواويساختاربعد دوبهوکنندیمتالش

لهیوسـ بـدان تـوان یمـ کهدهند یمدستبهییمبناوهستندسازمانیدرونيهایژگیو

سـازمان کـل معرفییمحتواابعاد.کردسهیمقاگریکدیبا ایويریگاندازهراهاسازمان

-یمـ اثـر يسـاختار ابعادبرکهاستآناهدافوطیمح،يتکنولوژنوعاندازه، :شامل

  ). 1387مقدم، ییکوین(گذارد

 رنـدگان یگمیتصماریاختهر سازمان است و اگر به موقع در  اتیحانیشر،اطالعات

سـازمان   سـاختار هـر  . کندیفیبالتکلو  یسردرگمتواند سازمان را دچار یم، ردینگقرار 

مناسب و منظم جهـت انتقـال اطالعـات در سـازمان      اریبسکانالکیتواند به عنوان یم

ـ اختدر  قیـ طررا از  یسـازمان بـه اهـداف    یابیدسـت و  کنـد افراد عمل  يبرا گـذاردن   اری

  ).ییکسرا(سازد ممکنو بازخورد مناسب،  حیصحاطالعات به هنگام و 

 ییمبنـا آنهـا  . شوندیميبندطبقه ییحتوامو  يساختاریکلابعاد سازمان به دو گروه 

. کـرد سـه یمقاو با هم  يریگها را اندازهسازمان لهیوستوان بدان یمکهدهند یمبه دست 

ابعـاد  . گذارنـد یمـ اثـر   يساختارسازمان هستند و بر ابعاد  گاهیجامعرف  ییمحتواابعاد 

وفـق   يگـر یدخـود را بـا   ، ها هدفنیمأتيبرامتقابل دارند و  ۀرابط گریکدیسازمان با 

  :است ریزابعاد به شرح  نیايهامؤلفه). 1379ال دفت،(دهندیم

  يساختارابعاد )الف

ـ ادر . در سـازمان وجـود دارد   کهشود یماطالق  یمدارکبه اسناد و : بودن یرسم  نی

و اجـرا   تیـ رعادیباسازمان  کهییهاتاسیس، مقررات و فیوظاها، شرح  اسناد روش

.شده است، نوشته کند

هـا و  کـار يا درجـه چـه   ایـ سازمان مزبور تا چه انـدازه   نکهیایعنی: بودن یتخصص

.باشد کردهمیتقسجداگانه  فیوظاخود را به  يهاتیفعال

یروشـ مشـابه بـه    يکارهااز  ياریبسکهشودیماطالق  يموردبه : داشتن استاندارد

.شودیمو هماهنگ انجام  کسانی
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ـ اختمنظور از سلسـه مراتـب    :اراتیاختسلسله مراتب  ـ اکـردن ، مشـخص  اراتی  نی

ـ . بدهـد  یکسخود را به چه  کارگرازش  دیبااز افراد  کیهر  کهموضوع است  نیهمچن

.شودیممشخص  رانیمداز  کیهر  کنترلۀطیح

 یمـ سازمان انجام  کیدر درون  کهاست  یفرعيهاستمیسایکارهاتعداد : یدگیچیپ

. وجود دارد ایشود 

ـ اختبـودن بـه آن سـطح از     متمرکزاراتیاختدر سلسله مراتب : بودن متمرکز   اراتی

-یمـ ، شودیمضیتفوسازمان  تر نییپابه سطوح  هايریگمیتصمقدرت  کهشودیمگفته 

.  است متمرکزریغسازمان  کهندیگو

 فیوظـا يبراکهاست  يافراديریکارگبه  ةکنندانیبنسبت  نیا: یپرسنليهانسبت

 یپرسـنل محاسبه نسـبت   يبرا. ندیآیمگوناگون به استخدام سازمان در  ریدوامختلف و 

. کنندیمکارکنانتعداد  کلبر  میتقسطبقه را  ایگروه  ایکارکنانتعداد 

اگـر  . شـود یمـ اطالق  کارکنانو آموزش  یرسمالتیتحصبه سطح : بودن ياحرفه 

یطـ بلنـد مـدت را    یموزشـ آيهادوره  دیباگرفتن شغل  يبراکارکنانسازمان  کیدر 

. است ياحرفه اریبسسازمان  کهندیگویم، کنند

  :ییمحتوابعد  -ب

 کهاز آنجا . شودیممشخص  کارکنانایسازمان به صورت تعداد افراد  یبزرگ: اندازه

آنها را بر حسب تعـداد   یبزرگایاندازه  هستند، معموالً یاجتماعيهاستمیسسازمان ها 

هـا نشـان   یـی داراکـل ایفروش  کلمثل  يگریديهاشاخص. نندکیممشخص  کارکنان

آنها نشـان   یانسانيروینۀو جنب دگاهیداز  یولد، هستنها ة سازمانو انداز یبزرگةدهند

. ستندینسازمان  یبزرگةدهند

يهـا و روش اتیعملو شامل  دیتول  ستمیسریزتیماهست از ا عبارت: يتکنولوژ

.شودیميدیتولبه  یمصرفالم اق لیتبدو  دیتولندیفرا

در خارج از مرز سازمان وجود دارنـد و بـر    کهشود یمیعواملشامل  طیمح: طیمح

. گذارند یمریثأتسازمان  عملکرد

 کـه شـرکت یرقابتيهاوهیشمقوله هدف و  نیادر : سازمان يهاياستراتژاهداف و 

 کیست از ا عبارت يستراتژا. شودیم، مشخص کندیمزیمتماسازمان ها  ریساآن را از 
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رابطـه بـا   در شـرکت يهاتیفعالمنابع و  صیتخصةویشبه موجب آن  کهیعلمۀبرنام

سـازمان  يهـا ياسـتراتژ هـا و  هـدف . شودیمنییتعشیها به هدف لینو در راه  طیمح

 يرقباو  انیمشترو  کارکنانسازمان با  کهاست  ياها و رابطهتیفعالۀدامن کنندهمشخص

.  داردخود 

هـا و  هـا، هنجـار  ها و باوراز ارزش ياة مجموعهفرهنگ سازمان نشان دهند: فرهنگ

).1981، اسکات(دارد  مشتركوجوه  کنانکارسازمان  در آنها با  کهاست  ییهاتفاهم

سـازمان،   یبزرگـ ،مثـال  يبرا. اندوابسته گریکدیبه  ییمحتواو  يساختاربعد  زدهیس

ـ آبـه وجـود    یسـازمان شوند تـا  یمباعث  داریپاطیمحو  يتکنولوژنوع  از نظـر   کـه دی

و 1996،نـز یراب(قـرار داشـته باشـد    ییبـاال بـودن در سـطح    متمرکزو  یتخصص، یرسم

  ).2002،ورایر

موقـع بـه ومناسباطالعاتکهشودیطراحياگونهبهیسازماناست ساختار ازین

درموجـود ابهامـات وهـا ییانارسـ علـت بـه يادارنظـام  .ردیگقراررانیمداریاختدر

شفافریغورفتارهاوبودن روابطرمدونیغ،کارانجاميها روشوندهایافرها،ستمیس

نیهمچنـ ،حـاکم ناکارآمـد ویسـنت مقرراتونیقوانتعدد وتنوعزینواتیعملبودن

بهبـود و نیتـدو ضـرورت کـه اسـت ياگونـه بـه انیمجرقیسالوعادات تیحاکم

ـ ازيریـ گبهـره وهـا  تیفعالونیاتوماسوکارانجاميهاشرووندهایافر يهـا يورافنّ

Wigand(،بورن گانـد یوریـ نظیمطالعـات انجامجینتا.سازدیمریناپذاجتنابرامناسب

،Burn ( یسـازمان و سـاختار یاطالعـات يهـا يورافنّنیبکهدادنشانزینیضامنجانو

ٔمؤلفـه عنـوان بـه یسازمانساختارتیبراهممطالعاتنیادارد؛وجوديداریمعنارتباط

يهـا سـتم یساستقرارنیبنابرا. داشتنددیتأکیاطالعاتيهاستمیسيسازادهیپدريدیکل

-یبـ شیافـزا ازيریجلوگسازمان،يکارآمدوییکارآشیافزامنظور بهمؤثریاطالعات

بـا خـدمات تیـ فیکشیافـزا و يگـر يتصـد کـاهش ،یاثربخششیافزاها،نهیهزٔهیرو

ـ اهمازیدولتدر بخشيمحوريمشترکردیرو  ییکـو ین(اسـت برخـوردار ياژهیـ وتی

  ).1387مقدم،

ـ ابـاال اشـاره شـد سـازمان هـدف       يهادر نوشته  کهگونه همان  شـبکه پـژوهش   نی

خـدمات یاصـل کنندگان افتیدرونامخاطب. است ثارگرانیاو امور  دیشهادیبنمشاوران 
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شـاهد، فرزندانوهمسرشامليثارگریاۀجامعآحادادیبندریلیحصتویشغلمشاوره

آنـان فرزنـدان وهمسروآزادگانآنان،فرزندانوهمسروباالترودرصد 25جانبازان

شهرستانهاوشهرهااکثردروکشورسطحدرکهيمتعددمراکزدرخدماتنیا.هستند

ـ بنازيمتعـدد يهـا بخش.شوندیمارائههستندمستقر وهـا  سـازمان ازيتعـداد وادی

اداراتتعـاون، معاونت،یفرهنگمعاونت؛هستند لیدخخدماتنیاۀارائامردرنهادها

اشـتغال، مطالعـات مرکـز ،پژوهـان  دانـش مرکـز اشـتغال، ،یعـال ویعمومآموزشکل

برنامـه وطـرح يشـورا همچـون ییهاسازمانوادیبندروندر... ويمددکاريبخشها

ثـارگر یاوشـاهد يمرکـز سـتاد شـاهد، فرزندانیفرهنگاموريزیر برنامهستاداستان،

شاهدییاجرايستادهاکنکور،یآمادگةدهند ارائهسساتؤمپرورش،وآموزشوزارت

سـنجش سـازمان شـاهد، مـدارس ،ها شهرستانوها استانپرورشوآموزشثارگر،یاو

ـ ادرمیرمسـتق یغایمیمستقطوره بکهدهستنییها مجموعه... وکشورآموزش امـر نی

آمـوزان  دانـش بهخدماتکننده ارائهمجموعهنیتریاصلیفرهنگمعاونت  .هستندلیدخ

نیابهمربوطییاجرايندهایافربر نجایادربنابراین،. است؛مجموعه  نیاانیدانشجوو

خـدمات رائـه اویلیتحصـ ویشـغل تیهـدا بـا مـرتبط کهشده استتمرکزمعاونت

  .استيا مشاوره

يهـا يتئـور ازاسـتفاده بـه نـاظر ،کـالن نگـاه ازمشاورانشبکهلهئمسکلیبررس

ـ ادبقالـب درآنلیـ تحلوهیتجزویتماعجايها شبکه ماننـد مربوطـه یمحاسـبات اتی

ـ اولقـدم . اسـت شـبکه يهـا  مدل میمفـاه قالـب درمشـاوران ۀشـبک يریسـاختارپذ هی

بـر حاکمروابطوطیشراکهمیکنلیتحلتااستآنمنظوروستایاجتماعيها شبکه

ـ دازشـبکه نیا ـ یترکمباحـث گـر یدویاجتمـاع يهـا  مـدل دی يهـا  تشـکل ماننـد یب

مختلـف يهـا جنبـه میبتـوان ،واقـع درورسدیمیجینتاچهبهمتخصصان) يها شبکه(

اسـاس بـر » اورانمشـ یاجتمـاع ۀشـبک «توانـد یمیینهاکردیرو. میکنیبررسرالهئمس

ـ . باشدگرفتهصورتمطالعاتوشناختوموجود،منابع،ها تیظرف بـه توجـه بـا یول

دهیـ چیپومشـکل اریبسـ ينـد یفرانیاکهرسدیمنظربهشدمطرحکنونتاکهیمطالب

آنهامهممیمفاهویاجتماعيها شبکهاتیادبمطالعهباستیبایمخالصهطوربه. است

ک،یاسـتراتژ يگذار هدفو) شبکهياستراتژمدللیذ(کیاستراتژلیلتحوهیتجزباو
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ییشناسارا دیشهادیبنمشاورانشبکهيور بهرهو  تیمطلوبدر گذارریثأتعوامل  میبتوان

شـبکه یطراحـ نـد یفرادرکـه يدیـ کليهـا  چـالش وهـا  تیمحـدود بهتوجهبا.میکن

  :کرداعالمریزقراربهراشبکهالزاماتنیتریاصلتوانیماند شدهاستخراجمشاوران،

  دارد،دانشبریمبتنیتیماهمشاورانشبکه

  است،یخدماتآنساختاروتیماه

است،يا حرفهکامالًيا شبکه

  شود،نییتبتواندیمیاجتماعشبکهکیبافتدر

.کردخواهدرشدياقتصاديبسترکیقالبدرو

ـ بـه ستیبایمکهاستنیاکیاستراتژهدفنیتريدیکل اتصـاالت بـا شـبکه کی

يا دهنده مشاورههربابتواننديبعدرندگانیگ مشاورهایمراجعانکهافتیدستيباالتر

ـ ايبعـد يدیـ کلهـدف . کننـد دایپارتباطلزومصورتدرپسندندیمکه کـه اسـت نی

دهنـد یتخصصـ يها تیجمعلیتشکوشوندخارجيانفرادحالتازدهندگانمشاوره

هـدف کیـ عنوانبهزینشبکهياقتصادرشدوتکامل.باشندداشتهرابطهگریکدیباتا

،نـده یزا-خـود صـورت بـه شبکهبسطتیقابلنیهمچن. استمطرح،یاصلکیاستراتژ

تیـ فیکمشـاوران، تعـداد لحـاظ بـه (کشـور سـطح درمشـاوره شبکهنیبرتربهلیتبد

ـ تعرامکـان موجود،دماتخئۀارا،)مراجعانتعدادشده،هئاراخدمات يانـداز  راهوفی

ازمشاورهشدهعیتوزخدماتهیاراامکانخدمات،بهینترنتیایدسترس،دیجدخدمات

لیـ تحلازاسـتفاده بـا ادامـه در. هسـتند مشاورانشبکهيبعدکیاستراتژاهدافجمله

ییشناسـا تـا شـده یسعها نهادهازکیهرسطحدروشبکهيانداز راهيبراکیاستراتژ

  . شودهئاراوییشناساکیاستراتژاقداماتسطحهرکیاستراتژاهداف

بـه توجـه بـا . رودیمـ شماربهسازمانهردرتیاهمبا  اریبسییداراکی،اطالعات

بهتـر اسـت  اسـت،  اطالعـات تبادلمشاوران،شبکهدرصراعننیتریاصلاز یکینکهیا

ـ فعالنـه یزممـدل درشـبکه يها ادهنهنیبارتباطشتریبچههرشناختيبرا  شـبکه تی

اعمـال وییشناسـا ربطيذيها نهادهسطحدررااطالعات تیریمدياستراتژ،مشاوران

ياعضـا شـبکه، کنندگاننیتامک،ینزدجامعهنهاده،شده گفتهمطالببهتوجهبا. مکنی

تبـادل دريدیـ کلنقـش عمـالً شـبکه، دهندهخدماتياعضاوشبکه،رندهیگخدمات
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 کیاسـتراتژ  لیـ تحل سـطح  عنـوان  بـه  سـت یبا یمـ  و دارنـد  عهده بر را شبکه اطالعات

 دیـ جد یساختارسازمان جادیا، گریداز طرف  .رندیگ قرار مطالعه مورد اطالعات تیریمد

و در بعـد   يسـاختار ابعـاد سـازمان در بعـد     يهـا يتئورمشاوران بر اساس  شبکه يبرا

ـ ن و سـاختار  در یچابک حفظ تیمز جادیا منظور به  ییمحتوا ـ  عنـوان  بـه  زی  اقـدام  کی

 حرکـت  يمبنـا  مشـاوران  شـبکه  سازمان ،نیابنابر. است شده مطرح يدیکل کیاستراتژ

. شـد  خواهـد  یمعرفـ  مشـاوران،  سـازمان  يها يازمندین و ندهایفرا ادامه در. بود خواهد

ـ تعر هیاول یسازمان ساختار کی ستیبا یم» مشاوران شبکه سازمان« به یابیدست يبرا  فی

   .گزارش شده است  )1( شکل در مشاوران شبکه تیفعال نهیزم مدل ،راستا نیادر . میکن

  

  

  مشاوران يمجاز سازمان تیفعال نهیزم مدل )1( شکل

 مرکز را مشاوران شبکه یاصل ۀهست ،شود یم مالحظه شکل در که گونههمان

 ۀیبق و دارد اریاخت در ،یاصل طیمح عنوان به دیشه ادیبن ینیکارآفر و اشتغال مطالعات

 از کی هر فیوظا تیاهم به ناظر نیابنابر. گرفت خواهند شکل آن حول ها نهاده
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ازکیهرسطحدرشدهنیتدوکیاستراتژيزیر برنامهچارچوببامتناظروها نهاده

همراهبهسطحهريدیکليندهایفرادانش،شدهنیتدوياستراتژيالگوزینوها نهاده

،ینیکارآفرواشتغالمطالعاتمرکزمشاورهيمجازسازمانبهمربوطکاملحاتیضتو

نیتریاصلاست،ذکربهالزم. آمدخواهددر نظرمشاوران،شبکهيانداز راهمنظوربه

مطالعاتمرکزبامتناظريندهایفرامشاورانۀشبکسازمانراتییتغاعمال يبراندهایفرا

  . دهستن) هستهعنوانبه(ثارگرانیاامورودیشهدایبنینیکارآفرواشتغال

در  کهییهایناهماهنگو  مشکالتانجام شده و باتوجه به  يهایابینهیزمبا توجه به 

بـر  . ضـرورت دارد  یپژوهشنیچنانجام  ،مشاهده شده است دیشهادیبنمشاوران  شبکه

بعـد   يهـا  لفهؤمتیهمابیترتکهمیبدان،میهستپژوهش به دنبال آن  نیااساس اهداف 

ـ بنمشـاوران   شـبکه سازمان  يور بهرهشیافزايبرايساختار چگونـه اسـت؟    دیشـه ادی

مشـاوران چگونـه    شبکهسازمان  يور بهرهشیافزايبرايساختاربعد  يهاؤلفهم تیاهم

یـاد بنمشـاوران   شـبکه سـازمان   يور بهـره یشافزااطالعات در  یریتمدیتاهماست؟ 

ت در ااطالعـ  یریتمدو  یسازمانابعاد  یرهايمتغاز  یکهم هر سچه مقدار است؟ یدشه

بـه دنبـال    ،گـر ید؟ بـه عبـارت   اسـت  یـزان ممشاوران به چه  ۀشبکيوربهره  بینییشپ

 یتیریمـد و  یسـازمان تـا در اعمـال اصـالحات ابعـاد      میهستعوامل  نیترمهمییشناسا

  .   میدهشیافزارا  شرفتیپسرعت 

  روش

ازيکـاربرد قیـ تحق. استيکاربرديهاپژوهشنوعازهدفشبهتوجهباپژوهشنیا

ـ بـه یابیدسـت يجووجستدرکندیمدنبالکهیروشوهدفنظر یعلمـ هـدف کی

. اسـت آنهـا تیفعالبودنمطلوبومردمتودهرفاهوسعادتنیتامبرآندیتاکواست

نـه یزمدريندسـودم اریبسـ اطالعاتشودانجامدرستيکاربردقیتحقکهیصورتدر

يبـرا . دهـد یمـ دستبهییاجراتیفعالیعلميهاوهیشوتوسعهوطرح،يزیر برنامه

ـ نهیزمروشدرمیدانیم. شداستفادهیابینهیزمقیتحقروشاهدافنیابهیابیدست یابی

  ).1385دالور،(شودیمدنبالکشفونییتبف،یتوصیاصلهدفسه

ـ بنسـازمان درکـار بـه مشغولمشاورانۀیکلپژوهشنیاۀجامع امـور ودیشـه ادی

خـدمت محـل در1389یلیتحصـ سـال درکههستندرازیششاهدمدارسوثارگرانیا
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-نـه یمزومطالعاتبهتوجهبا. استنفر102ناآنتعدادکهدهستنتیفعالحالدرخود

مونـه نحجـم محدودجامعهنمونهحجممحاسبهفرمولبراساسوشدهانجاميهایابی

افـراد تعـداد بـه توجـه بـا ،مذکوريآمارۀجامعدر.شددادهقرارکاردستوردرنفر48

  .دشاعمالسادهیتصادفيریگنمونهروشنمونه

درکـه باشـد یمـ سـاخته محققۀپرسشنامکیپژوهشنیااطالعاتيگردآورابزار

محققآزموننیانیتدويبرا. استشدهیابیاعتباروساختپژوهشنیهمانجامیط

وکـرده مطالعـه راقیـ تحقموضـوع بـا رابطـه درشدهانجامقاتیتحقوينظرمطالب

  .استشدهاستخراجآزموناالتؤسآنهاازآمدهدسته بيهالفهؤمبراساس

اسـتفاده متخصصاننظرويصورییروايها روشازپرسشنامهییروایبررسيبرا

ازپـس وشـد لیـ تحومتخصصـان بـه بودالؤس40يداراکهآزمونۀیاولنسخه. شد

،بـود شـده دادهصیتشـخ نامناسـب شانیانظرازکهالؤس5نظرانصاحببامشاوره

ازیامتيگذارنمره  کرتیلبا روش  کهیالؤس35ۀپرسشنام ،تینهادر . شدگذاشتهکنار

ـ ااالتؤسـ زیتمقدرتیبررسبه منظور. دشاجرا آماده  يبراشود  یم وهپرسشـنام  نی

کرونبـاخ يآلفـا روشازشودیممحسوبییایپابیضرینوعکهآنهایدرونیهمسان

ـ 0.83آن  فیتنصـ بیضرو مقدار 0.88پرسشنامهکرونباخيآلفامقدار. شداستفاده ه ب

شدهبردهکاربهپرسشنامهيبراخوباریبسییایپاویهمسانةدهندنشانکهآمددست

  .  استپژوهشنیادر

  هاافتهی

گروه نمونه بر  یشناختتیجمعيهایژگیو،پژوهش يها لیتحلدر اولین قدم از انجام 

گـزارش شـده    )1(آن در جدول جینتااز  ياخالصه کهشد  یبررسیفیتوصاساس آمار 

بـه   یلیتحصـ رشـته   شیگـرا و  یلیتحصـ ۀ، رشتالتیتحصزانیم،جدول نیادر . است

  .  گزارش شده است تیجنسکیتفک
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  گروه نمونه یشناختتیجمعيهایژگیویفراوانجدول  )1(جدول 

تیجنس

کلمردزن

درصدیفراواندرصدیفراواندرصدیفراوان

التیتحصزانیم

%3368.8%1122.9%2245.8سانسیل

%1020.8%816.7%24.2سانسیلفوق 

%510.4%36.3%24.2ادکتر

یلیتحصۀرشت

%2041.7%714.6%1327.1شناسیروان

%1327.1%1020.8%36.3یتیتربعلوم 

%1531.3%510.4%1020.8مشاوره

ۀرشت شیگرا

یلیتحص

شناسیروان

یعموم

48.3%36.3%714.6%

%1020.8%36.3%714.6ینیبالشناسیروان

شناسیروان

یتیترب

24.2%24.2%48.3%

%1122.9%816.7%36.3یآموزشتیریمد

%12.1%12.1%00.0ییاستثناکودکان 

%1531.3%510.4%1020.8یلیتحصمشاوره 

%48100.0%2245.8%2654.2کل

 سـانس یلالتیتحصـ يدارانفر از گروه نمونه  33کهشود یممشاهده  )1(در جدول 

ـ ارا در  یفراوانـ نیشـتر یب،درصد است 68.8معادل  کهمقدار  نیا. هستند بخـش بـه    نی

ـ بـا   يادکتـر و  سـانس یلفـوق   مـدرك يداراخود اختصاص داده است و افـراد   یفراوان

در . انـد را بـه خـود اختصـاص داده    يبعديهاهدرصد رتب 10.4درصد و  20.8يدرصد

ـ بـا   شناسـی روان،مشـاهده شـد   زیـ نیلیتحصيهارشته یبررس ـ فرو  20یفراوان یاوان

مشـاوره و   ۀرشـت . مقدار حضور را به خود اختصـاص داده اسـت   نیشتریب40يدرصد

ـ با  یتیتربعلوم  نیهمچنو  31.3يدرصدیفراوانو  15یفراوانبا  ییراهنما  13یفراوان
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يهـا رشـته  شیگـرا یبررسـ در . هسـتند يبعـد يهـا در رتبه 27.1يدرصدیفراوانو 

يدرصـد یفراوانبا  یلیتحصةمشاور ۀبه رشتحضور  نیشتریبکهمشاهده شد  یلیتحص

تعلق گرفته  2.1يدرصدیفراوانبا  ییناثاستکودکانشیگراحضور به  نیکمترو   31.3

اطالعات بر اسـاس   نیا. دو مقدار قرار دارد نیانیبدر  گریديهاشیگرایفراوان. است

نفر آنها مرد  22زن و  نانفر آن 26کهدست گزارش شده است ه ب ينفر48گروه نمونه 

مشـاهده   يبـرا کـه گزارش شده است  زینتیجنسکیتفکشده به مطالب عنوان. هستند

  .دکرمراجعه  )1(توان به جدول  یمآنها 

 یدمنفراز آزمون  يور بهرهیشافزادر  يساختاربعد  يهاؤلفهم یتاهمیبررسيبرا

 یـن ادر . شده است گزارش )2(در جدول  یلتحلینایجنتااز  ياخالصه کهاستفاده شد 

، حجم )M.R(هارتبه یانگینم، )S.D(نمرات یارمع، انحراف )M(نمرات یانگینم،جدول

گـزارش شـده   ) p(يداریمعنـ و سطح ) df(يآزاد، درجه )x2(دو یخ، مقدار )N(نمونه

    .  است

  يساختارابعاد  تیاهميبندتیالويبرادمنیفرآزمون  جینتا) 2(جدول 

بعد  يهامولفه 

يساختار
MS.DM.RNx2dfp

2.720.971.95یپرسنلنسبت 

4863.8640.0001

3.530.503.51بودن ياحرفه 

3.080.982.64بودن یرسم

4.080.614.22بودن یتخصص

3.190.682.69یدگیچیپ

  

آزمـون   يطاخدست آمده از مقدار ه ب يداریمعنمقدار سطح  کهیصورتدر میدانیم

)0.01=α (گونه همان. رسد یمتفاوت در آن سطح به اثبات  يداریمعن،باشد ترکوچک

ۀبـا درجـ   63.86دسـت آمـده   ه شود مقدار کاي اسکور  بیممشاهده  )2(در جدول  که

ـ ،گـر یدبه عبارت  است؛معنی دار   p<0/0001در سطح در  4يآزاد -ریثأتـ زانیـ منیب

ـ بنمشـاوران   ۀشـبک يبـرور در بهره يتارساخابعاد  يهامؤلفه يگذار تفـاوت   دیشـه ادی

 گـاه یجادر  4.22يارتبه نیانگیمبودن با  یتخصصکهيطوربه  د؛وجود دار يداریمعن
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موجـود   يهاآخر مؤلفه  گاه

ـ اولوهـا و    شـده ذکـر  يهـا تی

ـ مبر اساس   يهـا رتبـه  نیانگی

  

  وري بهره افزایش

 يور بهره یشافزادر  ییمحتوا

 )3(در جدول  یلتحل ین

 )2( جدول همانند جدول 

  ییمحتواابعاد 

x2dfp

65.4130.000

1.95

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50

نسبت پرسنلی

222   

گاهیجادر  1.95 يارتبه  نیانگیمبا  یپرسنللفه نسبت اول و مؤ

هـا و  مشاهده بهتـر تفـاوت   يبرا. اندگرفته يجا لیتحل نیادر 

بر اساس  یستوننمودار  يساختارلفه بعد ؤپنج م نیادر  )2(جدول 

  .گزارش شده است )1(آنها رسم و با عنوان نمودار 

   

افزایشدر  ساختاريبعد  هايؤلفهم اهمیت )1(نمودار 

محتوا بعد يهاؤلفهم یتاهم یبررس يبراها یلتحلدر ادامه 

ینا یجنتااز  ياخالصه کهاستفاده شد  یدمنفراز آزمون  یز

 یناموجود در  يهاو شاخص یاتمحتو. گزارش شده است

      .است

ابعاد  تیاهم يبند تیالودر  دمنیفرآزمون  جینتا )3( جدول

بعد  يهامولفه 

ییتوامح
MS.DM.RN

3.530.733.01فرهنگ

48
3.280.552.36اهداف

3.560.403.27طیمح

2.630.671.35يتکنولوژ

3.51

2.64

4.22

2.69

حرفه اي بودن رسمی بودن تخصصی بودن پیچیدگی

222

اول و مؤ

در 

جدول 

آنها رسم و با عنوان نمودار 

یزن

گزارش شده است

است

مولفه 
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ـ    دسـت آمـده   ه شود مقدار کـاي اسـکور  ب

  گـر یدبـه عبـارت    اسـت؛ معنی دار 

ـ بنمشاوران  شبکه  دیشـه  ادی

 گاهیجادر  3.27 يارتبه ن

 ییمحتـوا  يهـا هؤلفـ آخـر م 

-ذکـر  يهـا تیاولوها و ة بهتر تفاوت

ـ مبـر اسـاس    یسـتون   نیانگی

  

  وري بهره افزایش

از  يور بهـره  یشافـزا اطالعـات در  

گـزارش   )3(در جـدول   یـل 

 یخـ مـورد انتظـار، مقـدار    

  .  گزارش شده است

3.01

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

فرهنگ
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ـ   یممشاهده  )3(در جدول  کهگونه همان شود مقدار کـاي اسـکور  ب

معنی دار   p<0/0001در سطح در  3 يآزاد ۀبا درج 65.41

شبکه يوردر بهره ییمحتواابعاد  يهاؤلفهم يگذارریثأت زانیم ن

نیانگیمبا  طیمح مولفۀ کهیطوروجو دارد، به  يداریمعنتفاوت 

آخـر م   گاهیجادر  1.95 يارتبه نیانگیمبا  يتکنولوژ ۀلفؤاول و م

ة بهتر تفاوتمشاهد يبرا. اندگرفته يجا لیتحل نیاموجود در 

سـتون نمـودار   ییمحتوالفه بعد ؤچهار م  نیادر  )3(جدول  ٔشده

  .گزارش شده است )2(آنها رسم و با عنوان نمودار  يهارتبه

  

افزایشدر  ختاريسابعد  هايؤلفهم اهمیت )2(نمودار 

اطالعـات در   یریتمـد  یتاهم یبررس يبراها یلتحلدر ادامه 

یـل تحل یـن ا یجنتـا از  ياخالصه کهدو استفاده شد  یخآزمون 

ـ مشـاهده شـده،    یفراوانـ جدول  ینادر . شده است مـورد انتظـار، مقـدار     یفراوان

)x2(يدآزا ۀ، درج)df ( يداریمعنو سطح)p (گزارش شده است

  

2.36

3.27

1.35

اهداف محیط تکنولوژي

رابطۀ 

65.41

نیب

تفاوت 

اول و م

موجود در 

شده

رتبه

آزمون 

شده است

(دو
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  اطالعات تیریمد تیاهم يبرا دو یخ آزمون جینتا)4( جدول

x2dfpمورد انتظارمشاهده شده یفراوانطبقات

158124.8ادیز ایبس

126.540.0001

203124.8ادیز

142124.8متوسط

62124.8کم

59124.8ارکمیبس

624624کل

ـ    شود یممشاهده  )4(در جدول  کهگونه همان دسـت آمـده   ه مقدار کـاي اسـکور  ب

از  گـر ید ،به عبـارت  است؛دار معنی  p<0/0001در سطح در  4 يآزادبا درجه  126.5

ـ بنمشاوران  شبکه يوردر بهره يادیز ریثأتاطالعات  تیریمدنظر متخصصان   دیشـه  ادی

ـ یگزاول و  گـاه یجادر  203 یدهـ  وزنبا  دایز ۀنیگز کهيطوردارد، به  بـا   کـم  یلـ یخ ۀن

 يبـرا . انـد گرفتـه  يجـا  لیـ تحل نیاموجود در  يها نهیگزآخر   گاهیجادر  59 یده وزن

آنهـا رسـم و بـا     یسـتون نمـودار   )4(شده جدول رذک يهاها و وزنمشاهده بهتر تفاوت

  .گزارش شده است )3(عنوان نمودار 

  

  وري بهره افزایشدر  اطالعات مدیریت اهمیت )3(نمودار
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سـهم هـر    کهال ؤس ینابه  ییگوبراي پاسخپژوهش  يهاداده یلتحلفرایند  ،در ادامه

ـ اطالعـت در   یریتمـد و  یسـازمان ابعـاد   يهایرمتغاز  یک  ۀشـبک يوربهـره  بینـی یشپ

بـاروش همزمـان    چند گانـه  یونرگرسیلتحلاست از  یزانمبه چه  یدشهیادبنمشاوران 

در . گـزارش شـده اسـت   ) 5(هاي این تحلیل در جـدول  اي از یافتهخالصه. ه شداستفاد

، ) p(آنهـا  يمعنـادار ، سطوح βاستاندارد يبتا،  bیونرگرسیبضرایرمقاد،جدول ینا

آن گـزارش  ) p(داري یمعنـ و سـطح   F، مقدار)Adj.R2(استاندارد شده  یینتعیبضر

  .شده است

  يوراطالعات بر بهره تیریمدابعاد سازمان و  ریثأتونیرگرسلیتحلجینتا)5(جدول

bβpAdj.R2Fpنیبشیپریمتغ

2.610.770.008يساختاربعد 

0.76351.370.0001
4.932.090.000ییمحتوابعد 

 تیریمد

اطالعات
0.500.560.005

ـ 0.77بتـا  یبضـر مقدار   يساختاربعد  يبراکه  یمکنیممشاهده  )5(در جدول ه ب

معنـی کـه بـین     ینبد. استدار  یمعنp>0.008مقدار در سطح  یناکهآمده است دست 

همچنـین در  . دست آمده اسـت ه و مستقیمی ب دار یمعنۀرابط يور بهرهو  يساختاربعد 

بدسـت آمـده    2.09بتـا   یبضرمقدار  ییمحتوابعد  يبراکه  یمکنیممشاهده ) 5(جدول 

 ییمحتوامعنی که بین بعد  ینبد. استدار یمعنp>10.000مقدار در سطح  یناکهاست 

اطالعـات   یریتمديبرا. دست آمده استه و مستقیمی ب دار یمعنرابطه  یزنيورو بهره

ـ p>0.005مقـدار در سـطح    یـن اکهدست آمده است ه ب 0.56بتا  یبضرمقدار  دار یمعن

و مسـتقیمی   دار یمعنـ ۀرابط یزنيور بهرهاطالعات و  یریتمدمعنی که بین  ینبد. است

 يبـرا شود مقدار ضـریب تعیـین   ادامه فرایند تحلیل  مشاهده  می در. بدست آمده است

 کننـده ینیبیشپیرهايمتغیعنی  ؛دست آمده استه ب 0.763یلتحلمتغیرهاي ورودي به 

ایـن  . نـد کنیمـ بینـی  را پیش يور بهرهنمرات  یانسواراز کل  درصد 76.3معادله  ینادر 

)Fبامقدار  یینعتیبضر )>pدر سطح    (51.37=   .دار استمعنی  (0/0001
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  يریگ جهینت

ـ ایاصـل هـدف ،شـد ذکرپژوهشيابتدادرکهگونههمان ۀرابطـ یبررسـ پـژوهش نی

ـ بنمشـاوران   ۀشبکدر  يور بهرهبا  یسازماناطالعات و ابعاد  تیریمد و امـور   دیشـه ادی

ابعاد  يهامؤلفه يبندتیاولوو  طالعاتاتیریمداعمال  تیاهمیبررس. استثارگرانیا

  . هستند قیتحقنیايبعديها هدفییمحتواو  يساختاردر بعد  یسازمان

ـ کهشددادهقرارکاردستوردروفیتعریی اجرامراحلهاهدفنیابهیابیدستيبرا ه ب

  :است ریزبه شرح آنهاانجامبیترتتوانیمخالصهطور

  ،موجودتیوضعو مستنداتمطالعه.1

  ،یسازماناطالعات و ابعاد  تیریمدموجودتیوضعلیتحل.2

ـ بنمشـاوران گروهمطلوبتیوضعيبرایمدلیطراحوییشناسا.3 امـور ودیشـه ادی

  ،ثارگرانیا

  .یپژوهشمقاله قالبدرقیتحقیینهاگزارشنیتدوويبندجمع.4

ومشـاوره يهـا حـوزه تخصصـان منظراتبراساسیابینهیزموياسنادۀمطالعروشاز

موجـود اطالعـات براساس.. شداستفادهپرسشنامهومصاحبهصورته بسازمانکارشناسان

ـ بااطالعـات تیریمـد دانشبهتوجهباومدلدر ـ تعربـه مبـادرت دی سـتم یسومـدل فی

تیوضـع ۀسـ یمقابـا يبعـد گـام در. دکـر مشـاوران شبکهاطالعاتتیریمديبرامناسب

ومتخصصـان نظراساسبرکهمطلوب  تیوضعواستمتخصصاننظرحاصلکهموجود

  .شودیمنییتبمطلوبتیوضعبهانتقاليبراییاجرايراهکارهاشده،فیتعرالگو

مشـاوران ومتخصصـان گـروه ازآمـده دسـت ه باطالعاتلیتحلبههاافتهیبخش در

  . شود االت مطرح شده در پژوهش پاسخ دادهؤتا به س میپرداخت

ـ فراز آزمون  يور بهرهشیافزادر  يساختاربعد  يهاؤلفهم تیاهمیبررسيبرا  دمنی

 تـر کوچک) α=0.01(آزمون  يخطادست آمده از مقدار ه ب يداریمعنسطح  .استفاده شد

مقدار کاي اسـکور  بدسـت آمـده    . دیرستفاوت  در آن سطح به اثبات  يداریمعنشد و 

ابعاد  يهاؤلفهم يگذارریثأتزانیمنیبیعنی؛ی دار شدمعن  p<0/0001در سطح  63.86

بـه   ؛مشـاهده شـد   يداریمعنتفاوت  دیشهادیبنمشاوران  ۀشبکيبروردر بهره يساختار

آخـر    گـاه یجادر  یپرسـنل لفـه نسـبت   ؤاول و م گـاه یجابـودن در   یتخصصکهيطور

  . گرفتند يجاموجود  يبندتیاولويها لفهؤم
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از آزمـون   زیـ نيور بهـره شیافـزا در  ییمحتـوا بعـد   يها لفهؤمتیاهمیبررسيبرا

-معنی  p<0/0001در سطح در  65.41دست آمده ه کاي اسکور ب. استفاده شد دمنیفر

يوردر بهـره   ییمحتـوا ابعـاد   يهـا ؤلفـه م يگذارأثیرتزانیمنیبکهمیافتیدردار شد و 

ـ ندیشهادیبنمشاوران  ۀشبک ـ تفـاوت   زی ـ ادر . رددا دوجـو  يداریمعن ـ اولونی  يبنـد تی

-ؤلفهآخر م  گاهیجادر  يتکنولوژلفه ؤاول و م گاهیجادر  "طیمح"لفه ؤم ،مشخص شد

  .دارند يجاییمحتوايها

يکـا از آزمـون   يور بهـره شیافـزا اطالعـات در   تیریمدتیاهمیبررسبه منظور 

-عنـی م  p<0/0001دست آمده در سـطح در  ه مقدار کاي اسکور  ب ؛استفاده شد اسکور

ـ اطالعـات   تیریمـد از نظر متخصصان  یعنی. دار شد  ۀشـبک يوردر بهـره  يادیـ زریثأت

مشـاوران   ۀشـبک يبـرا یتیریمـد روش  نیاخواهد داشت و اعمال  دیشهادیبنمشاوران 

  .دارده شده است صیتشخيضرور

ـ اطالعـت در   یریتمـد و  یسازمانابعاد  يهایرمتغاز  یکسهم هر  نییتعبراي -یشپ

ـ متغچنـد   یونرگرسـ یـل تحلاز  یدشهیادبنمشاوران  ۀشبکيوربهره بینی روش بـا  يری

متغیرهاي ورودي  يبراضریب تعیین  کهکردمشخص  لیتحلنیا.همزمان استفاده شد

 ینادر  کنندهینیبیشپیرهايمتغ،یگردبه عبارت  ؛دست آمده استه ب 0.763یلتحلبه 

 76.3هسـتند اطالعات  یریتمدو ) ییتوامحو  يساختار(یسازمانهمان ابعاد  کهمعادله 

ـ  یـین تعیبضـر . کنندیمبینی را پیش يور بهرهنمرات  یانسواراز کل  درصد دسـت  ه ب

 یونیرگرسـ قدرت خوب مـدل   ةنشان دهند کهدار شد معنی  p<0/0001آمده در سطح 

  .به دست آمده است

بـا   یسـازمان د اطالعـات و ابعـا   تیریمـد کهکردتوان عنوان یممطالب  يبنددر جمع

دارند و با اصالح  يداریمعنۀ رابط ثارگرانیاو امور  دیشهادیبنمشاوران  ۀشبکدر  يور بهره

ـ . یدبخشـ ارتقاء  یدشهیادبنمشاوران  شبکهرا در سازمان  يورتوان بهرهیمآنها   ینهمچن

يرويگـذار در  اثر یمتفاوتيهایتاولویسازمانییمحتواو  يساختارابعاد  يهاؤلفهم

با  یسازمانابعاد  ییراتتغ،شودیمیشنهادپاساس  ینابر . سازمان را نشان دادند يور بهره

ینهمچنـ شـوند و   يسـاز یـاده پمشـاوران   ۀشـبک شده در مشخص هاي یتاولوتوجه به 

  .  شود یقتزرشبکهینادر  یزناطالعات  یریتمدیستمس
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