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 .1مقدمه

بر اطالعات است و بهرهمندی از آن ،و آیاهی است که ای اد رروت میکند ،و در برابر نادانی و
جهل ،فقر و درماندیی در پی دارد (فتحی .)1389 ،این عصر جرامع صنعتی و سازمانها را بهطرر
خا

در شرایطی قرار داده که حیات و استمرار آن مستلز استفاده از راهکارهای متناسب با این

پیچیدییها است .دانش بهعنران سرمایه فکری نریدبخش ای اد فرصتهای مناسب برای سازمانها
و ترانمند ساختن آنها به حیات و فعالیت در محیط متحرل امروزی است (جعفری .)1389 ،این
مهمترین سرمایه و دارایی یک سازمان ،محرکی برای ای اد مزیت رقابتی ،تحرل سازمانی ،نرآوری
و دستیابی به تعالی است .این دارایی ،در مقایسه با انراع دیگر داراییها ،از این ویکیی
منحصربهفرد برخرردار است که هر چه بیشتر استفاده یردد به ارزش آن افزوده میشرد(

Nirmal et

.)al,2004
مدیریت دانش فرآیندی است که به سازمانها در کشف ،انتخاب ،سازماندهی ،انتشار و انتقال
دانشهای حیاتی و ت ارب ضروری برای فعالیتهایی از قبیل حل مسئله ،یادییری پریا ،برنامهریزی
استراتکیک و تصمیمییری کمک میکند یکی از عرامل کلیدی و مهم در مدیریت دانش ،ترانایی
سازمانها در انتقال و به اشتراکیذاری دانش شناختهشده است.)Gupta & Govindarajan, 2000( .
تسهیم دانش ،م مرعه رفتارهایی است که باعث تبادل اطالعات بین افراد میشرد (

Connelly

 .)& kelloway,2003ظرفیت سازمان برای جاب ایی دانش ،بیانگر قابلیت انتقال و به اشتراک یذاشتن
قدرت است که هزمه مرفقیت شرکت است (حاتمی نسب .)1388 ،نقش تسهیم دانش در مدیریت
دانش سازمان چنان مهم است که بعضی از نریسندیان اظهار میدارند که "مدیریت دانش برای
پشتیبانی از تسهیم دانش" است (کشاورز و یکتایی .)1391،تسهیم دانش میتراند بهصررت همزمان
بر ترانمندیهای فردی و شایستگیهای سازمانی ارر یذارده و به تقریت سرمایههای فکری سازمان
در حرزه انسانی و سازمانی من ر یردد(سهرابی و دیگران .)1390،هنگامیکه دانش یردآوریشده
ترسط یک فرد ،یروه یا اداره با دیگر کارکنان به اشتراک یذارده شرد ،به دانش سازمانی تبدیل
میشرد ،که این پیرند میان مدیریت دانش و خالقیت و نرآوری را شکل میدهد .بدین ترتیب،
اشتراک دانش در سازمان ،به ترلید دانش جدید من ر میشرد و درنهایت بهبرد و ارربخشی عملکرد
سازمانی را در پی خراهد داشت

(Lee,2005

&  .)Kimهنگامیکه منابع دانش یک سازمان مررد

بهرهبرداری قرار میییرد ،سازمان شاهد ارتقا و افزایش پریایی و ارزش مرجرد در کسبوکار
میشرد .ازجمله مراردی که بر اشتراکیذاری دانش و بهرهبرداری از آن ارریذار است اعتماد و
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وابستگی کارکنان در سازمان میباشد و ازجمله مشرقهای این دو عامل میتران به
ان ا یرفته است میتران دریافت که تسهیم دانش در بین سازمانهای قرن  21امری بسیار ضروری
است و نقش اعتماد در پروسه تسهیم دانش بسیار کلیدی و بااهمیت است.
سازمانها بهطرر فزایندهای سیستمهای اطالعاتی را برای اهداف استراتکیک و عملیاتی خرد
ترسعه میدهند .ترسعه سیستمهای اطالعاتی به یک فرایند مهم در سازمانها تبدیل شده است که
شامل ت زیهوتحلیل ،طراحی و پیادهسازی سیستمهای فنآوری اطالعات و برنامههای کاربردی برای
پشتیبانی از عملکرد کسبوکار میباشند ( .)Kim & Lee,2005پکوهشهای قبلی حاکی از این است
که اشتراکیذاری دانش یک مشرق کلیدی برای عملکرد سیستمهای اطالعاتی و ترسعه آن است
(.)joshi et al,2007
پروژههای سیستم اطالعاتی معمرهً از ترکیبی از فنّاوریهای پیچیده استفاده مینمایند که بار
زیادی از دانش را میطلبد .ازآن اکه سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداریها از یروههایی
تشکیلشده که اهدافشان اجرای مرف پروژههایشان است ،بهمنظرر به حداکتر رساندن استفاده از
دانش درونی ،میبایست دانش در میان اعضای این سازمان به اشتراک درآید .اعتماد و وابستگی
میترانند محرکهای مهم رفتاری باشند که نقش کلیدی را در ای اد و حفظ رابطه بین اعضای
شرکتکننده در پروژههای سیستمهای اطالعاتی و در ارتقای فعالیتهای اشتراک دانش ایفا
مینمایند(تقری فرد و همکاران.)1393 ،
زآن اکه در بیشتر تحقیقات قبلی ،به اعتماد و تسهیم دانش بهعنران متغیرهای تکبعدی ترجه
شده است و این درک تکبعدی کافی نیست ،پکوهش حاضر با هدف شناسایی نقش وابستگی و
اعتماد در تسهیم دانش در سیستمهای اطالعاتی به دنبال یافتن عرامل مررر بر افزایش سطح اعتماد و
وابستگی در این فرایند است ،زیرا اعتقاد بر این است تنها ادعای تسهیم دانش نمیتراند متمر رمر باشد
ایر مشارکت کنندیان به اهمیت نظرات خرد در این فرایند اطمینان نداشته باشند و همچنین نتران
میان منافع آنها و نتایج مشارکت در اشتراک اطالعات پیرند مناسب برقرار نمرد .بنابراین جنبه
نرآوری پکوهش ،سن ش اهمیت این دو عامل و همچنین میران ارتباط آنها با عمکلرد سیستم های
اطالعاتی می باشد.
نتایج حاصل از این پکوهش میتراند من ر به اشتراک مؤررتر دانش در سازمانهای فناوری
اطالعات و ارتباطات و به دنبال آن افزایش رابطه بین مشتریان ت اری و اعضای یروه درییر در
پروژه شرد .این میتراند مرجب کاهش چشمییر زمان سپریشده در حل مسئله شرد ،زیرا اعضای
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مشرقهای محیطی ،همکاری و ارتباطات اشاره نمرد (  .) Jun-Gi &Lee,2014با ترجه به پکوهشهای
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یروه از دانش اشتراکی استفاده کرده و مبتکرانه و خالقانهتر پروژههای سیستمهای اطالعاتی را اجرا

 .2ادبیات تحقیق

تسهیم دانش شامل اشتراک اطالعات ،ایده ها ،پیشنهادها و تخصص ها میان افراد یک سازمان
است و به میزان اشتراک یذاری منابع دانش در داخل مرزبندی های عملکردی و وظیفه ای اشاره
دارد.همین فرایند می تراند به صررت اساسی ،فرایندهای کسب و کاری را تغییر دهد .اشتراک
دانش ،نه تنها مرجب تسهیل تعامالت میان وظیفه ای شده ،بلکه مرجب تسهیم مخازن دانش در میان
مشارکت کنندیان در فرایندهای سازمانی خراهد شد و همین امر مرجب مشارکت و درک عمی از
یک فرایند به صررت جامع خراهد شد(شفیعی نیک آبادی.)1391 ،
عصر کنرنی ،عصر شکرفایی دانش و اطالعات است .مدیریت سیستم های اطالعات و مدیریت
دانش از ابزارها و فنرن هز و حیاتی جهت مدیریت سازمانها محسرب می شرند .از این رو ترسعه
سریع و عمی علر و رشد اع اب انگیز فناوری اطالعات و ارتباطات باعث یردیده است که ترلید،
ترزیع و کاربرد دانش به عنران یک منبع راهبردی مررد ترجه روز افزون سازمان ها قرار ییرد.
داشتن اطالعات دقی  ،صحیح و به هنگا باعث باه رفتن سرعت انتقال دانش و در نتی ه افزایش
بهبرد تصمیم ییری شده و جلری اتخاذ بسیاری از تصمیمات نادرست را خراهد یرفت .نقش اصلی
فناوری اطالعات درمدیریت دانش تسریع انتقال دانش است و مدیریت سیستم های اطالعاتی ،اداره
و سازماندهی سیستم های اطالعاتی و مراحل وابسته به آن را عهده دار می باشد(سلحشرری و
همکاران.)1395،
به طرر کلی سیستم اطالعاتی را می تران سیستمی تعریف کرد که به جمع آوری ،پردازش،
ذخیره ،تحلیل و انتشار اطالعات برای یک هدف خا

می پردازد.سیستم اطالعاتی مانند هر سیستم

دیگری دارای ورودی و خروجی است .این سیستم با استفاده از فناوری هایی مانند کامپیرتر ،ورودی
ها ر ا پردازش کرده و خروجی ها را از طری شبکه های الکترونیکی به کاربران یا سیستم های دیگر
می فرستد(رمضانیان  .بساق زاده.)1390،
علی رغم پذیرش سیستم فناوری اطالعات به صررت یک سازو کار معمرل در جهان کسب و
کار امروزی برای ان ا تغییرات از طری مدیریت اطالعات نظا مند و سازمان یافته ،درصد بزریی
از پذیرش این سیستم های فناوری اطالعات در سازمان ها به شکست منتهی می شرند(مخلصی و
ترابی.) 1390 ،وجرد رایانه و اینترنت ،مسائل امنیتی خا

خرد را نیز به دنبال داشته است که احتمال
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خطرهای امنیتی برای رایانه های مرتبط با شبکه هایی مانند اینترنت بیشتر است.
مبارزه با این پدیده پرداخته و سعی در مهار آن دارند(کریمی و همکاران.)1391 ،امروزه ،حفظ
حریم خصرصی افراد که یکی از مهم ترین شاخص های قابلیت اعتماد می باشد ،به عاملی تعیین
کننده در ای اد وفاداری الکترونیک تبدیل شده است(.)Rastnasingham,1998اعتماد را می تران به
عنران احتمال ذهنی که مشتریان اعتقاد دارند که زمینه زیرساخت های فناوری یک سازمان و
مکانیز های کنترل قادر به حمایت از معامالت هستند تعریف

کرد(et al,2011

 .)Dimitriadisدر

تعریف دیگری ،عمرما اعتماد را انتظارات یا باورهایی می دانند که افراد دوست دارند به دیگران به
طریقی قابل پیش بینی و نه صرفا در راستای منفعت شخصی خرد نشان دهند(.)Baier, 1986
اعتماد به عنران یکی از مهم ترین عرامل حیاتی در بسیاری از شرکت ها و سازمان های مرف
شناخته می شرد و باعث افزایش انعطاف پذیری و ارربخشی سازمانی شده و در طراحی برنامه ها و
راهبردهای دقی کمک زیادی به سازمان می کند(الرانی و همکاران)1390 ،
از طرفی الکساندر نشان داد که رابطه متبتی بین سطح به اشتراک یذاری اطالعات ،کیفیت و
دردسترس بردن و سطح اعتماد وجرد دارد(.)Alexander,2007
اعتماد نقش های مختلفی را در تسهیم دانش هم به عنران پیش نیاز و هم به عنران پیامد آن
ایفا می کند .اعتماد می تراند هم مستقیم و هم غیر مستقیم بر تسهیم دانش از طری روابط و فرهنگ
تاریر بگذارد(ابراهیمی و همکاران.)1391 ،
بنابراین ،با ترجه به این مهم ،در این پکوهش به بررسی نقش اعتماد و وابستگی بر عملکرد
سیستمهای اطالعاتی در فرایند تسهیم دانش در سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری
شیراز پرداخته شده است.

 .3پیشینه پژوهش

مرتضری و همکاران ( )1390به بررسی تیریر اداراک از عدالت و اعتماد بر طفره رفتن اجتماعی
یروهها در تسهیم دانش پرداختند .آنها از تسهیم دانش بهعنران عامل حیاتی در اقتصاد مبتنی بر
دانش بهویکه در تعامالت میان یروهها یادکرده و به این نتی ه رسیدند که عدالت ترزیعی ،رویهای و
مبتنی بر خیرخراهی از تیریر منفی با طفره رفتن اجتماعی در تسهیم دانش برخرردارند و تسهیم دانش
از رفتار صادقانه ،رعایت منافع دیگران ،تخصیص منصفانه منابع و تدوین رویههای شفاف تیریر
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میپذیرد .در تحقیقی که مرسری و همکارانش ( )1391تحت عنران "شناسایی و رتبهبندی مرانع
کردند :عد تعهد مدیریت ارشد سازمان ،ساختار سازمانی نامناسب و محدودیت در شبکههای
اجتماعی و ارتباطی سازمان و فرهنگ ناصحیح حاکم بر سازمانها ،بهعنران مهمترین مرانع به
اشتراکیذاری دانش در این سازمانها شناخته شدند.
زن انی و قاسم تبار شهری ( )1393به ارائه مدل مرفقیت تسهیم دانش (تسهیم دانش اجتماعی)
در سازمانها پرداختند .در این پکوهش از یک استراتکی سه مرحلهای ،بدین شرح استفاده شده
است :در مرحله اول شناسایی نر افزارهای اجتماعی و استخراج عرامل مؤرر بر مرفقیت هر یک
جهت تسهیم دانش ،از مرور ادبیات پکوهش صررت یرفت .در مرحله دو اجرای روش دلفی و
شناسایی عرامل کلیدی مرفقیت ان ا پذیرفت ،و در مرحله سر  ،مدل مرفقیت بر اساس نتایج
حاصله ای اد و ارائه یردید.
«جیانگ» و همکاران در پکوهش خرد با عنران مدیریت نشر دانش در اتحاد و پیرستگی
استراتکیک با تیکید بر تیریرات اعتماد و قراردادهای رسمی یک بینش نظری و مدیریتی را برای
شرکت مررد مطالعه برای مدیریت نشر دانش در یک فضای اتحاد و پیرستگی استراتکیک پیشنهاد
دادند(« .)Jiang et al,2013پارک و لی» نیز در پکوهش خرد با عنران تشریح نقش وابستگی و اعتماد
در اشتراک دانش در بین  135یروه پروژههای سیستمهای اطالعاتی دریافتند که وابستگی و اعتماد
تیریری مهم در اشتراک دانش دارند که من ر به عملکرد خرب پروژه تیمی میشرند(

& Park

.)Lee,2014
 .4فرضیه های پژوهش

بر اساس بررسی پیشینه پکوهش و همچنین بهرهییری ازنظرات خبریان مدل مفهرمی پکوهش
را میتران بهصررت شکل زیر ترسیم نمرد .با استفاده از این مدل ابتدا میتران درک بهتری نسبت به
حیطه مرضرعی پکوهش دست یافت ،و همچنین فرضیات مررد آزمرن مدل به خربی بر روی آن
قابل تبیین هستند.
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H1
H5



H2
H4

شکل  .1مدل مفهرمی پکوهش

مطالعاتی در خصر

تاریر میزان ارتباطات بر شدت نفرذ نظرات مشتریان بر روابط آنها با

شرکای ت اری ان ا شده است ( .)Massey and Kyriazis,2007ارتباط مکرر به ای اد و حفظ سرمایه
اجتماعی تیم پیاده سازی سیستم اطالعاتی کمک می کند که در روابط اعضای تیم باید مررد ترجه
قرار ییرد ( .)Joshi et al,2007میزان روابط شرکا برای حل مسائل مربرط به کسب و کار یک عامل
کلیدی در رابطه مشتری-خدمت دهنده شناخته می شرد ( .)Sweeney &Webb,2002میزان ارتباطات
تاریر متبتی بر وابستگی میان افراد دارد از این جهت که وجرد آن من ر به شناسایی و برطرف نمردن
تعارض با کارکنان میشرد و همچنین ح

قری تری را همراه با اعتماد متبت ای اد می کند (

de

« .)Ruyter et al,2001آندرسرن و ناروس» اظهار داشتند که ارتباطات با اعتماد مشتری رابطه متبتی
دارد(« .)Anderson & Narus,1990مرریان و هانت» دریافتند که ارتباط مکرر با مشتریان ،اعتماد آنها
را افزایش می دهد( .)Morgan & Hunt,1994شدت ارتباطات به بهبرد اعتماد کمک می کند؛ زیرا
ارتباطات مکرر ،درک ویکیی های شخصی را میسر ساخته و شناخت مشترکی نسبت به سازمان
ای اد می کند ( .)Becerra-Fernandez & Sabherwal,2001به طرر خالصه ،ارتباطات مکرر می تراند
سطح منازعه را کاهش دهد ،هزینه های معامله را کاهش داده ،همکاری های مبتنی بر رابطه را
تقریت کند و عملکرد پروژه های سازمانی را بهبرد بخشد .از این جهت که تما این مزایا وابستگی
بین شرکا را افزایش داده و اعتماد میان آنها را تقریت می

کند ( Bendapudi & Berry,1997; Scheer

 )et al,2010فرضیات زیر در این پکوهش مررد ترجه قرار یرفته اند:
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اطالعاتی تیریر معنادار دارد.
فرضیه  .)H2( 2ارتباطات میان اعضا بر شکل ییری اعتماد در یروه سیستمهای
اطالعاتی تیریر معنا دار دارد.

بر اساس پیش بینی های نظریه تبادل اجتماعی ،ویکیی های شخصی در ای اد روابط با کیفیت
مررر است .اعتماد و وابستگی بین ارائه دهنده خدمات و مشتری به عنران عرامل اصلی در انگیزش
هر یک از طرفین برای شرکت در یک مبادله مرف

و متقابل سردمند است (

& Hewett

 .)Bearden,2001محققان دیگر معتقدند که اعتماد و وابستگی میتراند نقش مهمی در حفظ این رابطه
داشته باشد .در حالی که وابستگی و اعتماد به عنران مهمترین عرامل رفتارهای ارتباطی شناخته می
شرد ،شراهد نشان می دهد که وابستگی و اعتماد در روند اجرای سیستم های بزرگ و پیچیده مانند
برنامه ریزی منابع سازمانی دخیل هستند(.)Bendapudi & Berry,1997
پیاده سازی مرفقیت آمیز  ERPغالبا سفارشی سازی یسترده ای را میطلبد تا پیکربندی آن برای
مشتری خا

و بازار هماهنگ شرد

(et al,2007

 .)Panسفارشی سازی سیستم اطالعاتی مستلز

تصمیم ییری های مهمی است زیرا اجرای آنها معمره یران قیمت و بسیار زمانبر است
( .)Vandaie,2008در مرحله پیاده سازی ،مشتری باید راغب به اعتماد به فروشنده باشد زیرا اوست
که امکانات سیستم را تعیین و طراحی خراهد کرد ،و وابستگی مشتری به دانش فروشنده از سیستم
های اطالعاتی کسب و کار نیز حائز اهمیت است (.)Sarker et al,2005
ای اد و حفظ یک رابطه خدماتی مرف با سردآوری دوجانبه ،نیازمند همکاری هایی مانند
تبادل اطالعات و دانش با شریک است (.)Lawson et al,2009ایر وابستگی زیادی در یک رابطه
مشتری و فروشنده وجرد داشته باشد ،مشارکت منس می شکل خراهد یرفت (.) Yilmaz et al,2005
ایر فردی به شدت نیازمند همراهی شریک خرد باشد  ،تالش زیادی را برای تامین خراست های
وی ان ا می دهد تا وضعیت خرد را به عنران یک شریک ارزشمند از دست ندهد .بنابراین،
وابستگی به یک شریک ،تاریر زیادی بر مبادله اطالعات در رفتار ارتباطی دارد (

Sezen and

 .)Yilmaz,2007بنابراین ،آزمرن فرضیه زیر در این پکوهش پیشنهاد می شرد:


فرضیه  .)H3( 3وابستگی اعضای یروه سیستمهای اطالعاتی بر میزان تسهیم دانش
تیریر معنادار دارد.

شراهد قابل ترجهی در مطالعات پیشین وجرد دارد که نشان می دهد اعتماد نقش متبتی در
اشتراک یذاری دانش دارد .در ادبیات مدیریت ارتباطات ،اعتماد به عنران یک عامل مهم در تیریر
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دانش در جرامع م ازی

(et al,2002; Lin et al,2009

 ،)Ridingsدر کار تیمی

زن یره تامین ( ) Cheng et al, 2008شناخته می شرد« .دایر و چر» نشان دادند که اعتماد درک شده
ترسط خریدار هزینه های معامله را کاهش داده ،و این دستاورد با به اشتراک یذاری اطالعات
بیشتر در روابط فروشنده و مشتری مرتبط است(

& Chu,2003

 .)Dyerدر ادبیات سیستم های

اطالعاتی ،اعتماد نقش تعیین کننده و ارربخشی در فعالیت های به اشتراک یذاری دانش دارد
( .)Staples & Webster, 2008اعتماد به مدیریت نقش مهمی در تسهیل اشتراک دانش در داخل و
میان تیم ها ایفا می کند

(2008

« .)Renzl,کانراتاناچی و یر» نقش اعتماد را در اجرای پروژه ها

بررسی کرده اند و این واقعیت را برجسته می کنند که اعتماد در طرل زمان به اشتراک یذاری دانش
در یک تیم م ازی تاریر می یذارد .ایر ترسعه دهندیان سیستم از یروه های مختلف به یکدیگر
اعتماد کنند ،احتماه دانش خرد را با ترسعه دهندیان درون یروه ها به اشتراک می یذارند ،زیرا
انتظار دارند که از دانش به خربی استفاده شرد

(& Yoo, 2007

 .)Kanawattanachaiعالوه بر این،

«مررر» مشخص می کند که چگرنه اعتماد بین شرکت کنندیان پروژه بر یسترش دانش در یک
پروژه می تراند ارر یذار باشد( .)Maurer,2010بنابراین ،فرضیه زیر را می تران پیشنهاد داد:


فرضیه  .)H4( 4اعتماد متقابل میان اعضای یروه سیستمهای اطالعاتی ،بر میزان
تسهیم دانش تیریر معنادار دارد.

به اشتراک یذاری دانش با ارائه راهکارهای نرآورانه می تراند در مسائل کسب و کار بسیار
کارامد

باشد(2002

« .)Hansen,تچ» و همکارانش معتقدند ترسعه سیستم های اطالعاتی فرایندی

کامل مبتنی بر دانش است که نیاز به یکپارجه سازی دانش در حرزه کسب و کار و دانش فنی دارد
تا به مرفقیت من ر شرد( .)Tesch et al, 2009یردآوری کامل و دقی کلیه پیش نیازهای حل مسائل
طراحی سیستم با همکاری دیگر اعضای پروژه نقش کلیدی در افزایش کارایی و عملکرد سیستم
های اطالعاتی ایفا می

کند(and Ford, 2006

« .)Jewelsپتناایکینیر» و همکارانش نشان دادند که

سطرح باهتر یکپارچه سازی دانش با افزایش سطح عملکرد سیستم های اطالعاتی رابطه متبت
دارد( .)Patnayakuni et al, 2007بنابراین فرضیه زیر ارائه شده است:


فرضیه  .)H5( 5تسهیم دانش میان افراد بر عملکرد یروه سیستمهای اطالعاتی تیریر
معنادار دارد.
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 .5روش پژوهش

اطالعات در زمره تحقیقات ترصیفی -پیمایشی است .همچنین از منظر جمعآوری دادهها جزء
تحقیقات میدانی به شمار میآید که به این منظرر از پرسش نامه محق ساخته استفاده شده است .با
ترجه به مررد مطالعه این پکوهش ،جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارشناسان سازمان فناوری
اطالعات شیراز است که با ترجه به پراکندیی ایشان در مناط  11یانه شهرداری شیراز 420 ،نفر
برآورد شدند .ویکیی متمایز این افراد استفاده از سیستم های اطالعاتی اداری جهت تصمیم ییری
های سطح خرد و کالن در م مرعه شهرداری برده است .با ترجه به یستردیی جامعه آماری اقدا
به اخذ نمرنه تصادفی به روش خرشه ای یردید به نحری که نراحی مختلف شهرداری شیراز در میان
نمرنه مرجرد باشند .ح م نمرنه محاسبه شده بر اساس جدول مرریان  201نفر تعیین یردید.
برای یردآوری دادههای هز برای اجرای فرایند پکوهش ،از پرسشنامه استفاده یردیده است.
پرسشنامه که بر اساس طیف  5تایی لیکرتی تهیه یردیده است مشتمل بر  26سؤال است .این
سؤاهت در  5عامل دستهبندی شدند که جدول شماره 1عرامل و شاخصهای زیرم مرعه را به
تفکیک نشان میدهد.

جدول  .1عوامل اصلی شاخصهای زيرمجموعه پژوهش
ابعاد

مؤلفهها

.1

آلفای كرونباخ

منبع

همکارانم در اجرای پروژه

سیستمهای اطالعاتی نقش مهمی
داشتهاند.
.2

همکارانم در عملکرد و

دستاوردهای این پروژه نقش

& de Ruyter et al,2001; Hewett
;Bearden,2001; Bendapudi & Berry,1997
Sarker et al,2005; Yilmaz et al,2005

حیاتی داشتهاند.
.3

از دست دادن همکارانم

میتراند پرهزینه باشد.
.4

همکارانم دارای شهرت و

وابستگی

اعتبار زیادی میباشند.
.5

مرفقیت در پروژههای

سیستمهای اطالعاتی تا حد
زیادی به دلیل تالشهای

0.781
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بازاریابی همکارانم است.
مشکلی رخ میدهد راستیریی
خرد را حفظ میکنند.
.7

در

همکارانم

تصمیمییریهای مهم به من
کمک میکنند.
.8

همکارانم همیشه مایل به

همراهی و پشتیبانی یکدیگر
هستند.
.9

0.803

;Alexander,2007; Anderson & Narus,1990
& Bendapudi & Berry,1997; Staples
Webster, 2008; Lin et al, 2009; Chowdhury,
2005

همکارانم همیشه بیریا

بردهاند.
 .10همکارانم میترانند کامالً
قابلاعتماد باشند.

اعتماد

 .11منابع و داراییهای مشهرد
و نامشهرد را بهراحتی با
همکاران به اشتراک مییذار .
 .12صررتجلسات یا مدارک
یفتویرها را به یک روش
مؤرر به اشتراک مییذاریم.
 .13همیشه اسناد فنی ازجمله
کتابهای راهنما را در اختیار
همدیگر قرار میدهیم.
 .14برنامههای

پروژه

و

وضعیت پروژه را به یک روش
مؤرر به اشتراک مییذاریم.

اشتراکگذاری دانش

 .15همیشه اطالعات مربرط به
دانشهای مفید را به یک روش
مؤرر به یکدیگر ارائه میدهیم.
 .16ما برای به

اشتراک

یذاشتن تخصص از راه آمرزش
به یک روش مؤرر تالش

0.715

Alexander,2007, Dyer & Chu,2003; Staples
& Webster, 2008; Kanawattanachai & Yoo,
2007
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میکنیم.
 .17استفاده

پست

از

 .18استفاده

ابزارهای

از

پیا رسان اینترنتی
 .19استفاده

شبکههای

از

اجتماعی در پیشبرد اهداف

0.798

فراوانی ارتباطات

پروژه
 .20ان ا

& de Ruyter et al,2001; Anderson
Narus,1990; Morgan & Hunt,1994; BecerraFernandez and Sabherwal,2001

زمانبندی مناسب

یکبهیک نشستها
 .21یفتویرهای غیررسمی
در یک محیط غیر کاری
 .22بهرهوری عملیات یروه
پروژه سیستمهای اطالعاتی

عملکرد گروه پروژه سیستم اطالعاتی

 .23تبعیت

یروه

پروژه

سیستمهای اطالعاتی از برنامهها
 .24تبعیت

یروه

پروژه

سیستمهای اطالعاتی از بردجه
 .25کیفیت

تحریل

0.861

;Tesch et al, 2009; Jewels and Ford, 2006
Patnayakuni et al, 2007

یروه

پروژه سیستمهای اطالعاتی
 .26مرفقیت

یروه

پروژه

سیستمهای اطالعاتی از اهداف
پروژه

برای سن ش اعتبار پرسش نامه طراحی شده ،روایی و پایایی آن به تفکیک مررد بررسی قرار
یرفت .با ترجه به اینکه عرامل مررد استفاده در پرسش نامه پکوهش بر اساس ادبیات پکوهش
استخراج شده اند و پ

از شناسایی آنها ارتباط آنها با مرضرع مررد پکوهش ترسط خبریان مررد

بررسی قرار یرفتند ،بنابراین روایی محترا مررد تایید می باشد .همچنین با ترجه به اجرای تحلیل
عاملی تاییدی در تهیه مدل مسیری ،روایی سازه برای هر یک از سازه های پکوهش مررد بررسی قرار
یرفت (بارهای عاملی کمتر از  0.4حذف شدند).
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به جهت اطمینان از پایایی ابزار یردآوری داده ها ار شاخص آلفای کرونباخ
در صررتی مررد تایید است که مقدار آن بیش از  0.7باشد .مقادیر سن یده شده در جدول  1ذکر
شده اند.
پ

از تکمیل پرسشنامهها و پاهیش دادهها ،بهوسیله نر افزار ) SPSS(v23اقدا به تحلیل دادهها

شد .در ادامه با استفاده از روشهای آمار ترصیفی و استنباطی ،برای اجرای روشهای پیشپردازش
دادهها و تهیه شاخصهای آماری استفاده یردید .همچنین بهمنظرر آزمرن فرضیههای تحقی  ،و
اعتبار سن ی مدل مفهرمی ارائه شده با استفاده از روش مدلسازی معادهت ساختاری 1از نر افزار
) AMOS(v24بهره یرفته شد.
مدلسازی معادهت ساختاری ،روش تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانراده
ریرسیرن چند متغیری است .این روش پکوهشگران را قادر ساخته است م مرعهای از معادهت
ریرسیرن را بهطرر همزمان مررد آزمرن قرار داده و متغیرهای وابسته متعددی را در نظر ییرند .این
روش یک رویکرد جامع برای آزمرن فرضیههایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنرن
است .مدلسازی معادهت ساختاری بر مبنای کرواریان ها که در این پکوهش مررد استفاده قرار
یرفته است ،یکی از اصلیترین روشهای ت زیهوتحلیل ساختار دادههای پیچیده و یکی از
روشهای نر برای بررسی روابط علت و معلرلی است و به معنی ت زیهوتحلیل متغیرهای مختلفی
است که در یک ساختار مبتنی بر تئرری ،تیریرات همزمان متغیرها را به هم نشان میدهد .از طری
این روش میتران قابل قبرل بردن مدلهای نظری را در جامعههای خا

با استفاده از دادههای

همبستگی ،غیرآزمایشی و آزمایشی آزمرد (هرمن.)1384 ،

 .6تجزيه و تحلیل يافته ها

در روش مدلسازی معادهت ساختاری پ

از ارائه مدل مفهرمی ،برای تبیین پدیده مررد

پکوهش و اندازهییری متغیرهای پنهان تعریف شده ،هز است تا به برآورد مدل و تحلیل
شاخصهای کلی و جزئی آن پرداخت ،تا مشخص شرد که آیا دادههای ت ربی درم مرع
حمایتکننده مدل مفهرمی تهیه شده هستند یا خیر (قاسمی .)1389،بهعبارتیدیگر مهمترین مرحله
در ت زیهوتحلیل آماری مدلسازی معادهت ساختاری ،ارزیابی برازش مدل از طری دادهها است و
Structural Equation Modeling

1
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استفاده یردید که برای هر یک از عرامل پکوهش به صررت م زا مررد سن ش قرار یرفت .پایایی
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پیش از ان ا هریرنه نتی هییری در خصر

روابط علی میان سازهها ،هز است برازش مدل مررد

در این پکوهش جهت آزمرن مدل تهیه شده و تصمیمییری در مررد تییید یا رد روابط میان
مؤلفهها ،پ

از ترسیم مدل در نر افزار ،و ای اد ارتباط با دادههای پیشپردازش شده ،اقدا به

آزمرن اعتبار پارامترهای مفروض یردید .با ترجه به اینکه مدل کلی پکوهش مشتمل بر  5زیر مدل
فرعی است ،بایستی هر یک از این زیر مدلها به تفکیک آزمرن میشدند تا از معناداری بارهای
عاملی شاخصها نسبت به هر مؤلفه اطمینان حاصل یردد.
بهعنران نمرنه زیر مدل فراوانی ارتباطات ،مشتمل بر  5سؤال است که با استفاده از روش تحلیل
عاملی تیییدی اقدا به برآورد بارهای عاملی آن یردید .بارهای عاملی نشان دادهشده بر روی
ارتباطات مرجرد در شکل  2درصررتیکه باهتر از  0/3باشند نشان دهنده این است که آن شاخص
معرف خربی برای عامل مربرطه میباشند ()Bartholomew et al, 2008

شکل  .2بارهای عاملی زیر مدل فراوانی ارتباطات
همچنین برای اطمینان از اعتبار مدلهای تهیه شده ،در ادامه شاخصهای نیکریی برازش برای
هر یک از مدلهای فرعی ،و مدل کل محاسبه یردید .با ترجه به اینکه پ

از اصالحات مدلها همه

مقادیر در دامنه قابلقبرلی یزارش شدند (جدول  ،)2میتران مدل نهایی مسئله را مررد پذیرش
دانست.
جدول  .2پارامترهای مؤثر در خصوص اعتبار مدل های فرعی
شاخص تناسب

CMIN/DF

RMSEA

دامنه مقبرل

>3

>0.1

مدل فرعی فراوانی ارتباطات

2.967

0.092

مدل فرعی وابستگی میان افراد

1.760

0.08

مدل فرعی اعتماد میان اعضا

0.0589

0.1

مدل فرعی تسهیم دانش

2.726

0.0893

مدل فرعی عملکرد یروه سیستم های

2.747

0.092
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اطالعات

میباشند ،میان خطای برآورد آن ها با یکدیگر روابط کرواریانسی ترسیم شده است که نشان دهنده
تیریر غیرمستقیم آن شاخص بر مؤلفه نهایی است .مدل ذیل پ

از آزمرن اعتبار سازهای عملکرد

یروه سیستم اطالعاتی ،فراوانی ارتباطات ،اعتماد ،وابستگی و تسهیم دانش و آزمرن نیکریی برازش،
ساختار آن را نشان میدهد .بخش ساختاری مدل نیز حاکی از آن است که تسهیم دانش با ارر مستقیم
( )0/590بیشترین مقدار واریان

عملکرد یروه سیستم اطالعاتی را تبیین کرده است و بعدازآن به

ترتیب متغیر وابستگی با ارر غیرمستقیم ( ،)0/255اعتماد با ارر مستقیم ( )0/248و فراوانی ارتباطات با
ارر غیرمستقیم ( )0/243عملکرد یروه سیستم اطالعاتی را تبیین نمرده است.

شکل  .3مدل معادهت ساختاری

جدول  .3اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر عملکرد گروه سیستم اطالعاتی
متغیرها

اثر كل

نوع اثر

مستقیم

غیرمستقیم

فراوانی ارتباطات

*

0/243

0/243

اعتماد

*

0/248

0/248

وابستگی

*

0/255

0/255
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در مدل نهایی مسئله با ترجه به اینکه برخی از شاخصها دارای ارر غیرمستقیم بر مؤلفهها
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تسهیم دانش

*

0/590

0/590

پ

از بررسی و تییید مدل برای آزمرن معناداری فرضیهها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی

و  Pاستفاده شده است که مقدار بحرانی از حاصل تقسیم "تخمین وزن ریرسیرنی" بر "خطای
استاندارد" به دست میآید .بر اساس سطح معناداری  0/05مقدار بحرانی باید بیشتر از  1/96باشد و
مقادیر کمتر معنادار تلقی نمیشرند .همچنین مقادیر کرچکتر از  0/05برای مقدار  Pحاکی از
تفاوت معنادار مقدار محاسبهشده برای ضرایب ریرسیرنی با مقدار صفر در سطح اطمینان  0/95دارد
 .چنانچه مقدار  Pکمتر از  0/95باشد میتران یفت فرضیه با اطمینان  95درصد مررد تییید است.
فرضیهها به همراه ضرایب ریرسیرنی و مقادیر شاخصهای جزئی مربرط به هر فرضیه در جدول 4
آورده شده است.
جدول  .4ضرايب رگرسیونی
مقدار

ضريب

بحرانی

رگرسیونی

3/834

0/590

0/000

3/357

0/433

0/000

تییید

0/421

0/002

تییید

0/000

تییید

0/004

تییید

فرضیه

فرضیه

1

تسهیم دانش

←

2

وابستگی

←

تسهیم دانش

3

اعتماد

←

تسهیم دانش

3/151

4

ارتباطات

اعتماد

5/068

0/668

5

ارتباطات

وابستگی

2/857

0/303

عملکرد

یروه

سیستم اطالعاتی

P

نتیجه

تییید

فرضیه اول :تسهیم دانش بر عملکرد یروه سیستمهای اطالعاتی تیریر متبت دارد.
ضریب ریرسیرنی استانداردشده مربرط به این فرضیه  0/590است .مقدار  Pمربرط به این
فرضیه نزدیک به صفر و کرچکتر از  0/05است که این یراه بر رابطه معنیدار و متبت بین تسهیم
دانش و عملکرد یروه سیستم اطالعاتی است .بدین معنی با افزایش تسهیم دانش ،عملکرد یروه
سیستم اطالعاتی افزایش پیدا میکند .بنابراین با اطمینان  %95میتران یفت که تسهیم دانش بر
عملکرد یروه سیستم اطالعاتی تیریر دارد.
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فرضیه دو  :وابستگی اعضای یروه سیستمهای اطالعاتی بر میزان تسهیم دانش
ضریب ریرسیرنی استاندارد شده مربرط به این فرضیه  0/433است .مقدار  Pمربرط به این
فرضیه صفر و کرچکتر از  0/05است که این یراه بر رابطه معنیدار و متبت بین وابستگی اعضای
یروه سیستم اطالعاتی و تسهیم دانش است .بدین معنی با افزایش بین وابستگی اعضای یروه سیستم
اطالعاتی  ،تسهیم دانش نیز افزایش پیدا میکند .بنابراین با اطمینان  %95میتران یفت که وابستگی
اعضای یروه سیستم اطالعاتی بر تسهیم دانش تیریر دارد.
فرضیه سر  :اعتماد اعضای یروه سیستمهای اطالعاتی به همکارانشان بر میزان تسهیم دانش
تیریر متبت دارد.
ضریب ریرسیرنی استانداردشده مربرط به این فرضیه  0/421است .مقدار  Pمربرط به این
فرضیه  0/002و کرچکتر از  0/05است که این یراه بر رابطه معنیدار و متبت بین اعتماد اعضای
یروه سیستم اطالعاتی و تسهیم دانش است .بدین معنی با افزایش اعتماد اعضای یروه سیستم
اطالعاتی  ،تسهیم دانش نیز افزایش پیدا میکند .بنابراین با اطمینان  %95میتران یفت که اعتماد
اعضای یروه سیستم اطالعاتی بر تسهیم دانش تیریر دارد.
فرضیه چهار  :میزان ارتباطات اعضا بر اعتماد یروه سیستمهای اطالعاتی تیریر مییذارد.
ضریب ریرسیرنی استاندارد شده مربرط به این فرضیه  0/668است .مقدار  Pمربرط به این
فرضیه صفر و کرچکتر از  0/05است که این یراه بر رابطه معنیدار و متبت بین ارتباطات اعضا و
اعتماد یروه سیستمهای اطالعاتی میباشد .بدین معنی با افزایش ارتباطات اعضا ،اعتماد یروه
سیستمهای اطالعاتی نیز افزایش پیدا میکند .بنابراین با اطمینان  %95میتران یفت که ارتباطات
اعضا بر اعتماد یروه سیستم اطالعاتی تیریر دارد.
فرضیه پن م:میزان ارتباطات اعضا بر وابستگی یروه سیستمهای اطالعاتی تیریر مییذارد.
ضریب ریرسیرنی استاندارد شده مربرط به این فرضیه  0/303است .مقدار  Pمربرط به این
فرضیه  0/004و کرچکتر از  0/05است که این یراه بر رابطه معنیدار و متبت بین ارتباطات اعضا
و وابستگی یروه سیستمهای اطالعاتی است .بدین معنی با افزایش ارتباطات اعضا ،وابستگی یروه
سیستمهای اطالعاتی نیز افزایش پیدا میکند .بنابراین با اطمینان  %95میتران یفت که ارتباطات
اعضا بر وابستگی یروه سیستم اطالعاتی تیریر دارد.
در جدول  5اهم شاخصهای برازش مدل اولیه نمایش دادهشده است .اکتر شاخصها ازجمله
شاخصPCFI ،PNFI ،GFIدر محدوده قابلقبرل میباشند .هز به ذکر است که هز نیست همه
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تیریر متبت دارد.

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

شاخصهای مدل در محدوده قابلقبرل باشند و ممکن است دریک مدل بعضی از شاخصها در حد

جدول .5شاخصهای مدل آزمون نیکويی برازش ساختار نظری
مدل

CMIN

مدل
پیشفرض
مدل
اشباعشده
مدل
استقالل

/397
619
/000
0
/574
2198

D
F

P

CM
IN/
DF

GF
I

AG
FI

PG
FI

RM
SE
A

CF
I

PN
FI

PC
FI

2

00

36

74

68

59

10

81

62

70

6

/0

/4

/3

/1

/9

/7

/2

/7

/9

4

0

2

0

0

0

0

0

0

0

00

00

00

/0

/0

/0

1

0

0

3

00

32

23

16

21

23

00

00

00

0

/0

/9

/3

/9

/5

/1

/0

/0

/0

0

0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

شاخص کای اسکرئر یکی از شاخصهای مطل است که هر چه مقدار کای اسکرئر ()CMIN
مدل کرچکتر باشد برازش مدل تدوینشده ترسط پکوهشگر رضایتبخشتر و بهتر است .چنانچه
مقدار  Pبزرگتر از  0/05باشد ،مقدار کای اسکرئر برای مدل قابلقبرل است و میتران نتی ه یرفت
که بین ماتری

واریان

و کرواریان

مشاهده شده با ماتری

واریان

و کرواریان

بازترلید شده

تفاوت معناداری وجرد ندارد .با ترجه به اینکه مقدار  Pبرای مدل مذکرر کرچکتر از  0/05است،
میتران نتی ه یرفت که مقدار کای اسکرئر برای مدل قابلقبرل نیست.
یکی از شاخصهای عمرمی شاخص کای اسکرئر بهن ار یا نسبی است که از تقسیم ساده
مقدار کای اسکرئر بر درجه آزادی مدل محاسبه میشرد و اغلب مقادیر بین  1تا  5را برای این
شاخص قابلقبرل میدانند .همانطرر که در جدول مشاهده میشرد این مقدار برای مدل پکوهش
 2/364است که مقداری مناسب و قابلقبرل است .همچنین شاخص  GFIیکی از شاخصهای تطبیقی
است که مقدار بیشتر از  0/90برای این مقدار نشان از برازش خرب مدل ترسط دادهها دارد.
برای مدل  0/743است که نشان میدهد بین ماتری

واریان

و کرواریان

GFI

بازترلید شده و ماتری
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و کرواریان

واریان

مشاهده شده تفاوت چندانی وجرد ندارد و این نشان از

شاخص برازش تطبیقی یا CFIیکی از شاخصهای تطبیقی است که مقادیر بین  0/90تا 0/95
بهعنران قابلقبرل بردن مدل و مقادیر باهتر از  0/95برای این شاخص بهعنران برازش بسیار خرب
دادهها به مدل تفسیر میشرد .مقدار  CFIبرای مدل مذکرر  0/812و قابلقبرل است و میتران نتی ه
یرفت که مدل از یک مدل استقالل فاصله و به یک مدل اشباع نزدیک میشرد .و شاخص ریشه
دو میانگین مربعات خطای برآورد یا  RMSEAنیز همانند شاخص  RMRبر مبنای تحلیل ماتری
باقیمانده قرار دارد .مدلهای قابلقبرل دارای مقدار 0/05یا کرچکتر برای این شاخص هستند.
برازش مدلهایی که دارای مقادیر باهتر از  0/1هستند ،ضعیف برآورد میشرد .همانطرر که در
جدول  5مشاهده میشرد ،مقدار این شاخص برای مدل  0/107است که این شاخص نیز نشان از
برازش ضعیف مدلها ترسط دادهها دارد.
با ترجه به مطالب باه میتران نتی ه یرفت که شاخصهای کلی نشان از برازش خرب مدل
ترسط دادهها دارد و یا به عبارتی می تران یفت که دادههای جمعآوریشده بهخربی مدل را
مرردحمایت قرار میدهند.
 .7نتیجهگیری

هدف از اجرای این تحقی بررسی رابطه بین تسهیم دانش ،اعتماد و وابستگی کارکنان به
یکدیگر از یکسر ،و از سری دیگر فراوانی ارتباطات ،با عملکرد سیستم اطالعاتی است .جامعه
آماری این پکوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان خبره سازمان فناوری اطالعات شهرداری شیراز
برد که پ

از نمرنهییری از طری ترزیع پرسش نامه تهیه شده نظرات آنها یردآوری و مررد

بررسی قرار یرفت که نتایج اجرای این پکوهش را میتران بهصررت زیر تبیین نمرد.
میزان ارتباطات اعضا بر اعتماد درونی یروه سیستمهای اطالعاتی تیریر متبت و معنیداری دارد.
که این دستاورد با پکوهشی که ترسط تیمرری و همکاران ( )1390و «آندرسرن و ناروس»()1990
ان ا شد مطابقت دارد( .)Anderson & Narus,1990بنابراین ،میتران مدعی شد افزایش بهکارییری
ارتباطات یسترده بین اعضا ،اعتماد آنها را افزایش داده و میتران شاهد افزایش تعهد کاری اعضا
شرد .در ادامه مشخص یردید ارتباطات اعضا بر وابستگی یروه سیستمهای اطالعاتی تیریر متبت و
معنیداری دارد .این نتی ه با تحقی تیمرری و همکاران ( )1390و «دی رویتر» و همکارانش()2001
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برازش تقریباً خرب مدل دارد.
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مطابقت

دارد(Ruyter et al,2001

 .)deبنابراین ،یکی از مرارد مؤرر بر وابستگی یروه سیستمهای

وابستگی اعضای یروه سیستمهای اطالعاتی بر میزان تسهیم دانش تیریر متبت و معنیداری
نشان میدهد .این نتی ه با تحقیقات «پارک ولی»(« ،)2014لین»( )2007و «کانلی و کالوی»()2003
مطابقت دارد( .)Park & Lee,2014;Lin,2007; Connelly & Kelloway,2003و از طرق دیگر اعتماد
اعضای یروه سیستمهای اطالعاتی بر میزان تسهیم دانش تیریر متبت و معنیداری دارد .تحقیقات
ان ا شده ترسط مرتضری و همکاران ( ،)1390الرانی و همکاران (« ،)1390پارک و لی» (،)2014
«کانلی وکالوی» (« ،)2003نئر» ( )2002مؤید این نتی ه است(

& Park & Lee,2014;Connelly

 .)Kelloway,2003;Neo,2002اعتماد بهعنران یک پدیده پیچیده اجتماعی ترصیف شده است که
مزایای مختلفی در مبادله باز اطالعات ،دانش و آمرختن ،ای اد تعامالت بین افراد و بین سازمانها و
 ...دارد .بسیاری از پیچیدییها و عد اطمینان بدون اعتماد میان فردی و درونی سازمانی نمیتراند
مدیریت شرند.
در این پکوهش مشخص یردید تسهیم دانش ،که یکی از اهداف مدل مررد آزمرن نیز است،
بر عملکرد یروه سیستمهای اطالعاتی تیریر متبت و معنیداری دارد« .هرانگ»( )2009و «تچ» و
همکارانش( )2009نیز این ارتباط را تییید نمرده اند .تسهیم دانش میتراند اعضای یروه را به خل و
حمایت از ایدههای جدید و مناسب تشری نماید و مرجب افزایش عملکرد یروه سیستم اطالعاتی
میشرد .بنابراین ضرورت دارد با ای اد زمینه مناسب از طری سازمان ،دانش فردی و سازمانی بین
افراد تسهیم شرد( .)Tesch et al, 2009;Huang,2009
 .8پیشنهادات
1-8پیشنهادات پژوهشی

-1ارائه مدل بارویکرد های کیفی از جمله روش ساختاری تفسیری()ISM
-2استفاده از نظرات خبریان در شکل دهی مدل اولیه مانند دیمتل و  ANPفازی
-3از آن ا که در این پکوهش صرفا به بررسی تاریر میزان ارتباطات بر اعتماد و وابستگی
پرداخته شده پیشنهاد می شرد نقش سایر عرامل از جمله تخصص و میزان پیچیدیی پروکه بر
اعتماد و وابستگی مررد بررسی قرار ییرد.
2-8پیشنهادات اجرايی

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 14:05 IRDT on Friday July 20th 2018

اطالعاتی ،داشتن ارتباطات بین اعضاء است.

بررسی نقش اعتماد و وابستگی بر عملکرد سیستم های اطالعاتی در فرایند تسهیم دانش در فاوا شهرداری شیراز | الماسی و دیگران

-1با ترجه به اینکه تسهیم دانش یکی از عرامل مررر بر عملکرد تیم سیستم
سازی کارکنان و ای اد اعتماد و وابستگی بیشتر بین اعضا اقدا شرد.
-2افزایش تعامالت بین افراد و بهبرد و تسهیل ارتباطات مرجب افزایش اعتماد و وابستگی بین
اعضای تیم می شرد .از این رو ای اد زمینه برای تشکیل یروههای غیری رسمی و اجرای برنامه های
جانبی غیرکاری مرجب تبادل بیشتر دانش و اطالعات در بین افراد خراهد شد.
 -3با ترجه به زمان بر بردن فرایند ای اد اعتماد و وابستگی بین افراد و اهمیت زمینه سازی برای آن،
مدیران با برنامه ریزی برای خل و ارتقای فرهنگ مبتنی بر ارزش های مشترک به منظرر بهبرد
اعتماد و وابستگی در تیم اهتما ورزند.
فهرست منابع
الرانی،سید مهدی،عصار،محمد تقی و عابدینی،لیال .1390.بررسی رابطه اعتماد با تسهیم دانش در معاونت آمرزش
ناجا و مراکز تابعه .فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی (.400-389 :)3
ابراهیمی ،سید عباس ،محمدی فاتح ،اصغر وحاجی پرر ،ابراهیم .1391 .بررسی نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی
کارکنان دانشگاه تربیت مدرس .فصلنامه علمی پکوهشی مدیریت نظامی (.162-135 :)47
تیمرری ،ابراهیم ،فشارکی ،مهدی و بازیار ،افشار . 1390.راهبردهای مدیریت ریسک در روابط بین سازمانی:
بررسی نقش متغیرهای قدرت نامترازن ،وابستگی متقابل و اعتماد .چشم انداز مدیریت دولتی (.69-82 :)5
تقری فرد ،محمد تقی ،حاجیان ،معصرمه ،پرر سیاح ،الها و طحان ،مرتضی . 1393.نقش اعتماد سازمانی در تسهیم
دانش بین کارکنان.فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطالعات (.99-79 :)10
جعفری،ترانرش.1389.تیریر پیادهسازی مدیریت دانش بر سازمانهایی با رویکرد ناب (مطالعه مرردی :شرکتهای
تعاونی منتخب استان یزد .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علم وهنریزد.
حاتمی نسب،حسن.1388.بررسی ارتباط عناصرمدیریت دانش و اقدامات چابکی سازمان (مرردمطالعه  :صنایع
منتخب منسرجات استان یزد) .پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علم وهنر یزد.
رمضانیان ،محمد رحیم و بساق زاده ،نرج  .1390.تاریر ترانایی جذب و فرهنگ سازمانی بر مرفقیت اجرای IS
در شرکت های ترلیدی قطعات خردروی استان ییالن .مدیریت فناوری اطالعات .68-41 :)9(3
سهرابی،بابک ،فروزنده،سکینه و رئیسی وانانی،ایمان .1390.ارائه مدلی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش
درسازمانهای پروژه محرر دولتی بر مبنای عرامل انسانی ،سازمانی و فنی .مدیریت دولتی (.114-95 :)7
سلحشرری،روح اهلل ،نم نباتی ،امیر ،محلرجی ،حمیده وکشرری ،محمدرضا .1395.نقش سیستم های اطالعات
مدیریت بر ارر بخشی مدیریت دانش .کنفران

بین المللی مدیریت و حسابداری.

شامی زن انی ،مهدی و قاسم تبار شهری ،سید محمد .1393.ارائه مدلی برای مرفقیت تسهیم دانش ( 2تسهیم دانش
اجتماعی در سازمانها) .پکوهشنامه پردازش و مدیریت اطالعات(.)4
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 ساختاری چند بعدی جهت.1391. محمدتقی، لعیا الفت و تقری فرد،کامران فیضی، محسن،شفیعی نیک آبادی
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 اشتراک و ترزیع دانش در زن یره تامین صنعت خررو،تبیین ارر فرهنگ سازمانی و فرهنگ زن یره تامین بر انتقال

 فصلنامه علمی پکوهشی پکوهشگاه علر و فناوری اطالعات.سازی با تاکید بر بهبرد عملکرد زن یره تامین
.127-103 :)1(28ایران
: بررسی رابطه بین تکنرلرژی اطالعات و سرریزیهای دانش در مراکز رشد(مرردمطالعه.1389.محسن،فتحی الماس
. دانشگاه علم وهنر یزد،پایاننامه کارشناسی ارشد. )مراکز رشد منتخب شهرتهران
 انتشارات: تهران. مدل سازی معادله ساختاری در پکوهش های اجتماعی با کاربرد آمرس،) 1389(. وحید،قاسمی
.جامعه شناسان
. رفع مرانع تسهیم دانش در سازمان بر پایه آمرزههای اسالمی.1391 .محمدرضا،علی حسین و یکتایی،کشاورز
.366-348 :)2( مدیریت دانشگاه اسالمی
 بررسی تاریر ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد.1391. فرزانه، صادق و ح شناس، سپندارند، محمد رضا،کریمی
:)11(4مدیریت فناوری اطالعات.ب ر استفاده از سیستم های پرداخت الکترونیکی شعب بانک کشاورزی شهر تهران
.154-135
 بررسی تیریر ادراک از عدالت و اعتماد.1390. رضا، نعمت اهلل و قلیزاده، سردی، حسن، حکیمی، سعید،مرتضری
.)بر طفره رفتن اجتماعی یروهها در تسهیم دانش (بررسی تیمهای تحقی و ترسعه مستقر درشهرک صنعتی ترس
.155-137 :)5(پکوهشنامه مدیریت اجرایی
 عرامل مررر بر انتشار و یسترش فناوری مدیریت دانش مبتنی بر وب. 1390. مصطفی، ایمان و ترابی،مخلصی
.)26(  فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد.مطالعه مرردی شرکت مشانیر
 شناسایی و رتبه بندی مرانع تسهیم دانش در سازمانهای.1391. فرید، میتم وسعیدی، دسترنج، عباس،مرسری
. سرمین همایش مهندسی صنایع و سیستم.سازمانهای دولتی برشهر: مطالعه مرردیAHPدولتی به روش
. انتشارات سمت: تهران. مدلسازی معادهت ساختاری با کاربرد نر افزار لیزرل.1384. حیدر علی،هرمن
Alexander, N. 2007. The Role of Information Sharing, Qality and Availability in Building Trust and
Commitment in Supply Chain Relationships.
Anderson, J.C, and Narus, J.A. 1990. A model of distributor firm and manufacturer firm working
partnerships, Journal of Marketing 54: 42-58.
Bartholomew,D.J.,Steele,F., Moustaki,I, and Galbaraite,J.I. 2008.Analysis of Multivariate Social
Science Data(2nd ed).Chapman & Hall/CRC.Statistics in the Social and Behavioral Sciences Series.
Becerra-Fernandez, I, and Sabherwal,R. 2001.Organizational knowledge management:a contingency
perspective. Journal of Management Information Systems 18: 23-55.
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Cheng, J. -H., Yeh, C. –H, and Tu, C. –W. 2008. Trust and knowledge sharing in green supply chains.
Supply Chain Management: An International Journal13: 283-295.
Chowdhury, S. 2005.The role of affect-and cognition-based trust in complex knowledge sharing.
Journal of Managerial Issues 17: 310-326.
Connelly, C.E, and kelloway, k. 2003.Predictors of Employee Perception of Knowledge Management
Sharing Cultures. Leadership & Organizational Development : 294-301.
Dyer, J.H, and Chu, W. 2003. The role of trustworthiness in reducing transaction costs and improving
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Abstract: one of the main challenges of knowledge management in
today's knowledge-based economy, encouraging people to share their
knowledge. Knowledge-based structures due to the pressing need for
participation, trust-based approach should be pursued Because creating
and sharing knowledge requires a high level of confidence and
optimism in the relations between members of the organization
together. It is considered especially information and communication
technology-based organizations Because they are largely composed of
groups that their ultimate goal is the successful implementation of
information systems projects.This study aimed to investigate the
relationship of trust and dependence among individuals in the
successful sharing of information across the organization Using the
survey method, Is examined the comments of experts and managers of
Information and Communication Technology organization of Shiraz
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Municipality. After preliminary data collection and analysis, to test the
conceptual model research by using structural equation modeling. The
results show that The communication between remembers the positive
and significant impact on the Trust's Group Information Systems. Also
significant influence trust and dependence, has been approved on
knowledge sharing among members Which leads to Increase the
performance of the Department of Information Systems.
Keywords:Confidence, Dependance, Sharing Knowledge, Performance
information systems, Structural Equation Modeling.

 دارای مدرک تحصیلی دکتری تخصصی مدیریت سیستم ها از1362  مترلد سال:حامد فالح تفتی-1
 ایشان در حال حاضر استادیار یروه مدیریت دانشگاه علم و هنر یزد.دانشگاه تربیت مدرس است
. تحلیل تاریرات متقابل اجتماع و فناوری اطالعات از جمله عالی پکوهشی وی است.است

بررسی نقش اعتماد و وابستگی بر عملکرد سیستم های اطالعاتی در فرایند تسهیم دانش در فاوا شهرداری شیراز | الماسی و دیگران

فناوری اطالعات از دانشگاه علم و هنر یزد است .مدیریت دانش و آمرزش و یادییری الکترونیک
از جمله عالی پکوهشی وی است.

 -3محبربه حسینی :مترلد  1367دارای مدرک تحصیلی مدیریت فناوری اطالعات از دانشگاه علم و
هنر یزد است .مدیریت دانش و ت ارت الکترونیک از جمله عالی پکوهشی وی است.
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