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Abstract: One of the main challenges of knowledge management in
today’s knowledge-based economy is encouraging people to share
their knowledge. Knowledge-based structures due to the pressing need
for participation and 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 in information and communication technologybased 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 survey method, the comments of experts
and managers of Information and Communication Technology Organization
of Shiraz Municipality is examined. After preliminary data collection
and analysis, to test the conceptual model research by using structural
equation modeling. The results show that communication between
members has positive and significant impact on the trust of information
systems group. Also significant influence trust and dependence, has
been approved on knowledge sharing among members which leads to

increased performance of the Department of Information Systems.
Keywords: Confidence, Dependance, Sharing Knowledge, Performance of Information
Systems, Structural Equation Modeling
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چكيــده :یکــی از چالشهــای اساســی مدیریــت دانــش در اقتصــاد دانشبنیــان
امــروزی ،ترغیــب افــراد بــرای تســهیم دانــش آنــان اســت .ســاختارهای
دانشبنیــان بهدلیــل نیــاز شــدید بــه مشــارکت افــراد ،بایــد رویکــرد اعتمــاد-
محــور در پیــش گیرنــد ،زیــرا الزمــة خلــق و تســهیم دانــش وجــود ســطح باالیــی
از اعتمــاد و خوشبینــی در روابــط اعضــای ســازمان بــا یکدیگــر اســت .ایــن مهــم
در ســازمانهای مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بهخصــوص مــورد
توجــه اســت؛ زیــرا از گروههایــی تشــکیلشــدهاند کــه هــدف نهایــی آنهــا
اجــرای موفــق پروژههــای سیســتمهای اطالعاتــی اســت .ایــن پژوهــش کــه بــا
هــدف بررســی نقــش متغیرهــای اعتمــاد و وابســتگی میــان افــراد در توفیــق تســهیم
اطالعــات در ســازمان انجــام شــده اســت ،بــا اســتفاده از روش پیمایشــی ،نظــرات
خبــرگان و مدیــران «ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری شــیراز» را
مــورد بررســی قــرار داده اســت .پــس از گــردآوری و تحلیــل مقدماتــی دادههــا،
بــا اســتفاده از روش مدلســازی معــادالت ســاختاری اقــدام بــه آزمــون مــدل
مفهومــی پژوهــش گردیــد .نتایــج نشــان میدهــد کــه میــزان ارتباطــات اعضــا بــر
اعتمــاد گــروه سیســتمهای اطالعاتــی تأثیــر مثبــت و معنــاداری دارد .همچنیــن،
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تأثیــر معنــادار اعتمــاد و وابســتگی ،بــر تســهیم دانــش میــان اعضــا مــورد تأییــد قــرار گرفتــه اســت کــه
منجــر بــه افزایــش عملکــرد گــروه سیســتمهای اطالعاتــی میشــود.
كليدواژههــا :اعتمــاد ،وابســتگی ،تســهیم دانــش ،عملکــرد سیســتمهای اطالعاتــی ،مدلســازی
معــادالت ســاختاری
 .1مقدمه

عصــر حاضــر را تمــدن فراصنعتــی یــا مــوج ســوم مینامنــد .در مــوج ســوم ،ســاختار تمــدن

بشــری مبتنــی بــر اطالعــات اســت و بهرهمنــدی از آن آگاهــی اســت کــه ایجــاد ثــروت میکنــد.

در مقابــل ،نادانــی و جهــل ،فقــر و درماندگــی در پــی دارد (فتحــی المــاس  .)1389ایــن عصــر

جوامــع صنعتــی و ســازمانها را بهگون ـهای خــاص در شــرایطی قــرار داده کــه حیــات و اســتمرار
آن مســتلزم اســتفاده از راهکارهــای متناســب بــا ایــن پیچیدگیهاســت .دانــش بهعنــوان ســرمایة

فکــری نویدبخــش ایجــاد فرصتهــای مناســب بــرای ســازمانها و توانمندســاختن آنهــا بــه

حیــات و فعالیــت در محیــط متحــول امــروزی اســت (جعفــری  .)1389ایــن مهمتریــن ســرمایه و
دارایــی یــک ســازمان ،محرکــی بــرای ایجــاد مزیــت رقابتــی ،تحــول ســازمانی ،نــوآوری و دســتیابی

بــه تعالــی اســت .ایــن دارایــی ،در مقایســه بــا انــواع دیگــر داراییهــا ،از ایــن ویژگــی منحصربهفــرد

برخــوردار اســت کــه هرچــه بیشــتر اســتفاده گــردد ،بــه ارزش آن افــزوده میشــود (Nirmal et al.

.)2004

مدیریــت دانــش فراینــدی اســت کــه بــه ســازمانها در کشــف ،انتخــاب ،ســازماندهی،

انتشــار و انتقــال دانشهــای حیاتــی و تجــارب ضــروری بــرای فعالیتهایــی از قبیــل حــل مســئله،
یادگیــری پویــا ،برنامهریــزی اســتراتژیک و تصمیمگیــری کمــک میکنــد .یکــی از عوامــل

کلیــدی و مهــم در مدیریــت دانــش ،توانایــی ســازمانها در انتقــال و بهاشــتراکگذاری دانــش

شناختهشــده اســت (.)Gupta & Govindarajan 2000

تســهیم دانــش ،مجموعــه رفتارهایــی اســت کــه باعــث تبــادل اطالعــات بیــن افــراد میشــود

( .)Connelly & Kelloway 2003ظرفیــت ســازمان بــرای جابهجایــی دانــش ،بیانگــر قابلیــت انتقــال

و بــه اشــتراک گذاشــتن قــدرت اســت کــه الزمــة موفقیــت شــرکت اســت (حاتمینســب .)1388
نقــش تســهیم دانــش در مدیریــت دانــش ســازمان چنــان مهــم اســت کــه بعضــی از نویســندگان
اظهــار میدارنــد کــه «مدیریــت دانــش بــرای پشــتیبانی از تســهیم دانــش» اســت (کشــاورز و یکتایــی

 .)1391تســهیم دانــش میتوانــد بهصــورت همزمــان بــر توانمندیهــای فــردی و شایســتگیهای
1452
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ســازمانی اثــر گذاشــته و بــه تقویــت ســرمایههای فکــری ســازمان در حــوزة انســانی و ســازمانی

منجــر گــردد (ســهرابی ،فروزنــده و رئیســی وانانــی  .)1390هنگامیکــه دانــش گردآوریشــده

توســط یــک فــرد ،گــروه ،یــا اداره بــا دیگــر کارکنــان بــه اشــتراک گــذارده شــود ،بــه دانــش
ســازمانی تبدیــل میشــود .ایــن ،پیونــد میــان مدیریــت دانــش و خالقیــت و نــوآوری را شــکل

میدهــد .بدینترتیــب ،اشــتراک دانــش در ســازمان بــه تولیــد دانــش جدیــد منجــر میشــود و

در نهایــت ،بهبــود و اثربخشــی عملکــرد ســازمانی را در پــی خواهــد داشــت (.)Kim & Lee 2005

هنگامیکــه منابــع دانــش یــک ســازمان مــورد بهرهبــرداری قــرار میگیــرد ،ســازمان شــاهد

ارتقــا و افزایــش پویایــی و ارزش موجــود در کســبوکار میشــود .از جملــه مــواردی کــه بــر

اشــتراکگذاری دانــش و بهرهبــرداری از آن اثرگــذار اســت ،اعتمــاد و وابســتگی کارکنــان در

ســازمان اســت و از جملــه مشــوقهای ایــن دو عامــل میتــوان بــه مشــوقهای محیطــی ،همــکاری،

و ارتباطــات اشــاره نمــود ( .)Jun-Gi & Lee 2014بــا توجــه بــه پژوهشهــای انجامگرفتــه میتــوان
دریافــت کــه تســهیم دانــش در بیــن ســازمانهای قــرن  21امــری بســیار ضــروری اســت و نقــش
اعتمــاد در پروســة تســهیم دانــش بســیار کلیــدی و بااهمیــت اســت.

ســازمانها بهطــوری فزاینــده سیســتمهای اطالعاتــی را بــرای اهــداف اســتراتژیک و عملیاتــی

خــود توســعه میدهنــد .توســعة سیســتمهای اطالعاتــی بــه یــک فراینــد مهــم در ســازمانها تبدیــل
شــده اســت کــه شــامل تجزیــهو تحلیــل ،طراحــی و پیادهســازی سیســتمهای فنــاوری اطالعــات

و برنامههــای کاربــردی بــرای پشــتیبانی از عملکــرد کســبوکار هســتند (.)Kim & Lee 2005
پژوهشهــای قبلــی حاکــی از ایــن اســت کــه اشــتراکگذاری دانــش یــک مشــوق کلیــدی بــرای

عملکــرد سیســتمهای اطالعاتــی و توســعة آن اســت (.)Joshi, Sarker and Sarker 2007
پروژههــای سیســتم اطالعاتــی معمــوالً از ترکیبــی از فناوریهــای پیچیــده اســتفاده

مینماینــد کــه بــار زیــادی از دانــش را میطلبــد .از آنجــا کــه ســازمان فنــاوری اطالعــات و

ارتباطــات شــهرداریها از گروههایــی تشــکیلشــده کــه اهدافشــان اجــرای موفــق پروژههاســت،
بهمنظــور بــه حداکثــر رســاندن اســتفاده از دانــش درونــی میبایســت دانــش در میــان اعضــای

ســازمان بــه اشــتراک درآیــد .اعتمــاد و وابســتگی میتوانــد محرکهــای مهــم رفتــاری باشــند کــه
نقــش کلیــدی در ایجــاد و حفــظ رابطــه بیــن اعضــای شــرکتکننده در پروژههــای سیســتمهای

اطالعاتــی و در ارتقــای فعالیتهــای اشــتراک دانــش ایفــا میکننــد (تقویفــرد و همــکاران
.)1393

از آنجــا کــه در بیشــتر تحقیقــات قبلــی ،بــه اعتمــاد و تســهیم دانــش بهعنــوان متغیرهــای
1453
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تکبعــدی توجــه شــده و ایــن درک تکبعــدی کافــی نیســت ،پژوهــش حاضــر بــا هــدف شناســایی

نقــش وابســتگی و اعتمــاد در تســهیم دانــش در سیســتمهای اطالعاتــی بهدنبــال یافتــن عوامــل مؤثــر
بــر افزایــش ســطح اعتمــاد و وابســتگی در ایــن فراینــد اســت؛ زیــرا اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه
اگــر مشــارکتکنندگان بــه اهمیــت نظــرات خــود در ایــن فراینــد اطمینــان نداشــته باشــند و نیــز

نتــوان میــان منافــع آنهــا و نتایــج مشــارکت در اشــتراک اطالعــات پیونــد مناســب برقــرار نمــود،
ادعــای تســهیم دانــش بهتنهایــی نمیتوانــد مثمــر ثمــر باشــد .بنابرایــن ،جنبــة نــوآوری پژوهــش،

ســنجش اهمیــت ایــن دو عامــل و همچنیــن ،ســنجش میــزان ارتبــاط آنهــا بــا عملکــرد سیســتمهای
اطالعاتــی اســت.

نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش میتوانــد منجــر بــه اشــتراک مؤثرتــر دانــش در ســازمانهای

فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات و بهدنبــال آن افزایــش رابطــه بیــن مشــتریان تجــاری و اعضــای گروه
درگیــر در پــروژه شــود .ایــن امــر میتوانــد موجــب کاهــش چشــمگیر زمــان سپریشــده در حــل
مســئله شــود؛ زیــرا اعضــای گــروه از دانــش اشــتراکی اســتفاده کــرده و پروژههــای سیســتمهای

اطالعاتــی را مبتکرانــه و خالقانهتــر اجــرا مینماینــد.
 .2ادبیات تحقیق

تســهیم دانــش شــامل اشــتراک اطالعــات ،ایدههــا ،پیشــنهادها و تخصصهــا میــان افــراد یــک

ســازمان اســت و بــهمیــزان اشــتراکگذاری منابــع دانــش در داخــل مرزبندیهــای عملکــردی و

وظیفــهای اشــاره دارد .همیــن فراینــد میتوانــد بهصــورت اساســی ،فرایندهــای کســبوکاری را

تغییــر دهــد .اشــتراک دانــش ،نهتنهــا موجــب تســهیل تعامــات میانوظیفـهای شــده ،بلکــه موجــب
تســهیم مخــازن دانــش در میــان مشــارکتکنندگان در فرایندهــای ســازمانی میشــود و همیــن

امــر موجــب مشــارکت و درک عمیــق از یــک فراینــد بهصــورت جامــع خواهــد شــد (شــفیعی
نیکآبــادی و همــکاران .)1391

عصــر کنونــی ،عصــر شــکوفایی دانــش و اطالعــات اســت .مدیریــت سیســتمهای اطالعــات و

مدیریــت دانــش از ابزارهــا و فنــون الزم و حیاتــی جهــت مدیریــت ســازمانها محســوب میشــوند.

از ایــن رو ،توســعة ســریع و عمیــق علــوم و رشــد اعجابانگیــز فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات
باعــث گردیــده کــه تولیــد ،توزیــع ،و کاربــرد دانــش بهعنــوان یــک منبــع راهبــردی مــورد توجــه

روزافــزون ســازمانها قــرار گیــرد .داشــتن اطالعــات دقیــق ،صحیــح ،و بههنــگام باعــث بــاال رفتــن
ســرعت انتقــال دانــش و در نتیجــه ،افزایــش بهبــود تصمیمگیــری شــده و جلــوی اتخــاذ بســیاری از
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تصمیمــات نادرســت را بگیــرد .نقــش اصلــی فنــاوری اطالعــات در مدیریــت دانــش ،تســریع انتقــال

دانــش اســت و مدیریــت سیســتمهای اطالعاتــی ،اداره و ســازماندهی سیســتمهای اطالعاتــی و
مراحــل وابســته بــه آن را عهــدهدار اســت (سلحشــوری و همــکاران .)1395

بهطــور کلــی ،سیســتم اطالعاتــی را میتــوان سیســتمی تعریــف کــرد کــه بــه جمــعآوری،

پــردازش ،ذخیــره ،تحلیــل ،و انتشــار اطالعــات بــرای یــک هــدف خــاص میپــردازد .سیســتم
اطالعاتــی ماننــد هــر سیســتم دیگــری دارای ورودی و خروجــی اســت .ایــن سیســتم بــا اســتفاده از

فناوریهایــی ماننــد کامپیوتــر ،ورودیهــا را پــردازش کــرده و خروجیهــا را از طریــق شــبکههای
الکترونیکــی بــه کاربــران یــا سیســتمهای دیگــر میفرســتد (رمضانیــان و بســاقزاده .)1390

علیرغــم پذیــرش سیســتم فنــاوری اطالعــات بهصــورت یــک ســازوکار معمــول در جهــان

کسـبوکار امــروزی بــرای انجــام تغییــرات از طریــق مدیریــت اطالعــات نظاممنــد و ســازمانیافته،
درصــد بزرگــی از پذیــرش ایــن سیســتمهای فنــاوری اطالعــات در ســازمانها بــه شکســت منتهــی
میشــوند (مخلصــی و ترابــی  .)1390وجــود رایانــه و اینترنــت مســائل امنیتــی خــاص خــود را

نیــز بهدنبــال داشــته اســت کــه احتمــال خطرهــای امنیتــی بــرای رایانههــای مرتبــط بــا شــبکههایی

ماننــد اینترنــت بیشــتر اســت .گســترش جرایــم ارتکابــی بــا رایانههــا بــه انــدازهای بــوده کــه بیشــتر
کشــورهای دنیــا بــا اعمــال قوانینــی بــه مبــارزه بــا ایــن پدیــده پرداختــه و ســعی در مهــار آن دارنــد

(کریمــی ،ســپندارند ،حقشــناس  .)1391امــروزه ،حفــظ حریــم خصوصــی افــراد کــه یکــی از
مهمتریــن شــاخصهای قابلیــت اعتمــاد اســت ،بــه عاملــی تعیینکننــده در ایجــاد وفــاداری

الکترونیــک تبدیــل شــده اســت ( .)Ratnasingham 1998اعتمــاد را میتــوان بهعنــوان احتمــال

ذهنــی کــه مشــتریان اعتقــاد دارنــد زمینــة زیرســاختهای فنــاوری یــک ســازمان و مکانیزمهــای
کنتــرل قــادر بــه حمایــت از معامــات هســتند ،تعریــف کــرد (Dimitriadis, Kouremenos and

 .)Kyrezis 2011در تعریفــی دیگــر ،اعتمــاد را عموم ـاً انتظــارات یــا باورهایــی میداننــد کــه افــراد
دوســت دارنــد بــه دیگــران بــهطریقــی قابــل پیشبینــی و نــه صرف ـاً در راســتای منفعــت شــخصی
خــود نشــان دهنــد (.)Baier 1986

اعتمــاد بهعنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل حیاتــی در بســیاری از شــرکتها و ســازمانهای

موفــق شــناخته میشــود و باعــث افزایــش انعطافپذیــری و اثربخشــی ســازمانی شــده و در طراحــی

برنامههــا و راهبردهــای دقیــق کمــک زیــادی بــه ســازمان میکنــد (الوانــی ،عصــار و عابدینــی

.)1390

از طرفــی «الکســاندر» نشــان داد کــه رابطــة مثبتــی بیــن ســطح بهاشــتراکگذاری اطالعــات،
1455

تابستان  | 1397دورة  | 33شمارة 4

کیفیــت و در دســترس بــودن و ســطح اعتمــاد وجــود دارد (.)Alexander 2007

اعتمــاد نقشهــای مختلفــی را در تســهیم دانــش ،هــم بهعنــوان پیشنیــاز و هــم بهعنــوان

پیامــد آن ایفــا میکنــد .اعتمــاد میتوانــد ،هــم مســتقیم و هــم غیرمســتقیم بــر تســهیم دانــش از
طریــق روابــط و فرهنــگ تأثیــر بگــذارد (ابراهیمــی ،محمــدی فاتــح و حاجیپــور .)1391

بنابرایــن ،بــا توجــه بــه ایــن مهــم ،در ایــن پژوهــش بــه بررســی نقــش اعتمــاد و وابســتگی

بــر عملکــرد سیســتمهای اطالعاتــی در فراینــد تســهیم دانــش در «ســازمان فنــاوری اطالعــات و
ارتباطــات شــهرداری شــیراز» پرداختــه شــده اســت.

 .3پیشینة پژوهش

«مرتضــوی» و همــکاران بــه بررســی تأثیــر اداراک از عدالــت و اعتمــاد بــر طفرهرفتــن

اجتماعــی گروههــا در تســهیم دانــش پرداختنــد .آنهــا از تســهیم دانــش بهعنــوان عامــل حیاتــی در

اقتصــاد مبتنــی بــر دانــش ،بهویــژه در تعامــات میــان گروههــا یــاد کــرده و بــه ایــن نتیجــه رســیدند

کــه عدالــت توزیعــی ،روی ّـهای و مبتنــی بــر خیرخواهــی از تأثیــر منفــی بــا طفرهرفتــن اجتماعــی در

تســهیم دانــش برخوردارنــد و تســهیم دانــش از رفتــار صادقانــه ،رعایــت منافــع دیگــران ،تخصیــص

منصفانــة منابــع و تدویــن رویّههــای شــفاف تأثیــر میپذیــرد ( .)1390در تحقیقــی کــه «موســوی،
دســترنج و ســعیدی» تحــت عنــوان «شناســایی و رتبهبنــدی موانــع تســهیم در ســازمانهای دولتــی

اســتان بوشــهر» انجــام دادنــد ،موانــع تســهیم دانــش را اینگونــه اولویتبنــدی کردنــد :عــدم تعهــد

مدیریــت ارشــد ســازمان ،ســاختار ســازمانی نامناســب و محدودیــت در شــبکههای اجتماعــی و
ارتباطــی ســازمان و فرهنــگ ناصحیــح حاکــم بــر ســازمانها مهمتریــن موانــع بهاشــتراکگذاری
دانــش در ســازمانها هســتند (.)1391

«شــامیزنجانی و قاس ـمتبار شــهری» بــه ارائــة مــدل موفقیــت تســهیم دانــش (تســهیم دانــش

اجتماعــی) در ســازمانها پرداختنــد .در ایــن پژوهــش از یــک اســتراتژی سـهمرحلهای ،بدینشــرح

اســتفاده شــده اســت :در مرحلــة اول ،نرمافزارهــای اجتماعــی شناســایی و عوامــل مؤثــر بــر موفقیــت

هــر یــک جهــت تســهیم دانــش ،از مــرور ادبیــات پژوهــش اســتخراج شــد .در مرحلــة دوم ،بــا
اجــرای روش «دلفــی» ،عوامــل کلیــدی موفقیــت شناســایی گردیــد ،و در مرحلــة ســوم ،مــدل
موفقیــت بــر اســاس نتایــج حاصلــه ایجــاد و ارائــه گردیــد (.)1393

«جیانــگ» و همــکاران در پژوهــش خــود بــا عنــوان «مدیریــت نشــر دانــش در اتحــاد و

پیوســتگی اســتراتژیک بــا تأکیــد بــر تأثیــرات اعتمــاد و قراردادهــای رســمی» یــک بینــش نظــری
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و مدیریتــی را بــرای شــرکت مــورد مطالعــه بــرای مدیریــت نشــر دانــش در یــک فضــای اتحــاد و
پیوســتگی اســتراتژیک پیشــنهاد دادنــد (« .)Jiang et al. 2013پــارک و لــی» نیــز در پژوهــش خــود

بــا عنــوان «تشــریح نقــش وابســتگی و اعتمــاد در اشــتراک دانــش» در بیــن  135گــروه پروژههــای

سیســتمهای اطالعاتــی دریافتنــد کــه وابســتگی و اعتمــاد تأثیــری مهــم در اشــتراک دانــش دارد کــه

منجــر بــه عملکــرد خــوب پــروژة تیمــی میشــود (.)Park & Lee 2014
 .4فرضیههای پژوهش

بــر اســاس بررســی پیشــینة پژوهــش و همچنیــن ،بهرهگیــری از نظــرات خبــرگان ،مــدل

مفهومــی پژوهــش را میتــوان بـه شــکل زیــر ترســیم نمــود .بــا اســتفاده از ایــن مــدل ،ابتــدا میتــوان

درک بهتــری از حیطــة موضوعــی پژوهــش بهدســت آورد ،و همچنیــن فرضیــات مــورد آزمــون

مــدل ب ـ ه خوبــی بــر روی آن قابــل تبییــن هســتند.

H3
ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ

H5

واﺑﺴﺘﮕﻲ

H1

ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ

H4

ﻓﺮاواﻧﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

H2
اﻋﺘﻤﺎد

ﭘﮋوﻫﺶ مفهومی پژوهش
 .1مدل
شکل
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ
ﺷﻜﻞ  .1ﻣﺪل

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ ﺷﺪت ﻧﻔﻮذ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﺮ رواﺑﻂ آنﻫﺎ ﺑﺎ

ـرات مشــتریان بــر روابــط
ﺮاي انفﻳــوذ
ـدت
ﺒﺎطــر شـ
ـات ب
ـزان
Kyriazisمیـ
ـوص تأثیــر
مطالعاتـ
ﺠﺎد ونظـﺣﻔﻆ
ﻣﻜﺮر ﺑ
ارتباط(.ـ ارﺗ
Massey
and
خص)ـ2007
اﻧﺠﺎمـیﺷﺪهدراﺳﺖ
ﺷﺮﻛﺎي ﺗﺠﺎري
ﺑﺎﻳﺪ) .ارتبــاط مکــرر بــرای
Massey
رواﺑﻂand
Kyriazis
ـت (
ـده اسـ
انجــام شـ
ـاری
ﭘﻴﺎدهتجـ
ـرکای
اﺟﺘﻤﺎﻋــا
ﺳﺮﻣﺎﻳﺔآنهــا ب
اﻋﻀﺎي ﺗﻴﻢ
2007ﻛﻪ در
ﻣﻲﻛﻨﺪ
ﻛﻤﻚ
اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺳﺎزي
ﻲ شﺑﻪـ ﺗﻴﻢ

ایجــادﻗﺮارو ﮔﻴﺮد )
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
سیســتمﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط
ســازیﺑﺮاي ﺣﻞ
رواﺑﻂ ﺷﺮﻛﺎ
Joshi,
ســرمایة Sarker and
Sarker 2007
اطالعاتــیﺑﻪکمــک میکنــد کــه
ﻣﻴﺰان پیاده
بــه( .تیــم
اجتماعــی
حفــظ

ﻛﺴﺐوﻛﺎر ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﺪي در راﺑﻄﺔ ﻣﺸﺘﺮي-ﺧﺪﻣﺖدﻫﻨﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ) &Webb
 .)Joshi, SarkerSweeneyمیــزان
در روابــط اعضــای تیــم بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد (and Sarker 2007

 .(2002ﻣﻴﺰان ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﺑﺮ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد دارد؛ از اﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد آن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ

روابــط شــرکا بــرای حــل مســائل مربــوط بــه کسـبوکار یــک عامــل کلیــدی در رابــطة مشــتری-

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﺮﻃﺮفﻧﻤﻮدن ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻲﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺣﺲ ﻗﻮيﺗﺮي را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد

خدمتدهنــده شــناخته میشــود ( .)Sweeney &Webb 2002میــزان ارتباطــات تأثیــر مثبتــی بــر

ﻣﺜﺒﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻛﻨﺪ )» .(De Ruyter, Mooman and Lemmink 2001آﻧﺪرﺳﻮن و ﻧﺎروس« اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮي راﺑﻄﻪاي ﻣﺜﺒﺖ دارد

)& Narus 1990

» .(Andersonﻣﻮرﮔﺎن و ﻫﺎﻧﺖ«

درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻜﺮر ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ،اﻋﺘﻤﺎد آنﻫﺎ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲدﻫﺪ ) .(Morgan & Hunt 1994ﺷﺪت
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ زﻳﺮا ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﻜﺮر ،درك وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻲ را ﻣﻴﺴﺮ
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وابســتگی میــان افــراد دارد؛ از ایــن جهــت کــه وجــود آن منجــر بــه شناســایی و برطرفنمــودن
تعــارض بــا کارکنــان میشــود و همچنیــن ،حــس قویتــری را همــراه بــا اعتمــاد مثبــت ایجــاد
میکنــد (« .)De Ruyter, Mooman and Lemmink 2001آندرســون و نــاروس» اظهــار داشــتند

کــه ارتباطــات بــا اعتمــاد مشــتری رابط ـهای مثبــت دارد (« .)Anderson & Narus 1990مــورگان و
هانــت»دریافتنــد کــه ارتبــاط مکــرر بــا مشــتریان ،اعتمــاد آنهــا را افزایــش میدهــد (& Morgan

 .)Hunt 1994شــدت ارتباطــات بــه بهبــود اعتمــاد کمــک میکنــد؛ زیــرا ارتباطــات مکــرر ،درک

ویژگیهــای شــخصی را میســر ســاخته و شــناخت مشــترکی نســبت بــه ســازمان ایجــاد میکنــد
( .)Becerra-Fernandez & Sabherwal 2001بهطــور خالصــه ،ارتباطــات مکــرر میتوانــد ســطح

منازعــه را پاییــن بیــاورد ،هزینههــای معاملــه را کاهــش دهــد ،همکاریهــای مبتنــی بــر رابطــه را
تقویــت کنــد ،و عملکــرد پروژههــای ســازمانی را بهبــود بخشــد؛ از ایــن جهــت کــه تمــام ایــن

مزایــا وابســتگی بیــن شــرکا را افزایــش داده و اعتمــاد میــان آنهــا را تقویــت میکنــد (Bendapudi

 )& Berry 1997; Scheer, Miao and Garrett 2010فرضیــات زیــر در ایــن پژوهــش مــورد توجــه

قــرار گرفتهانــد:

فرضیــة  .)H1( 1میــزان ارتباطــات میــان اعضــا بــر وابســتگی آنهــا در گــروه سیســتمهای
اطالعاتــی تأثیــری معنــادار دارد؛

فرضیــة  .)H2( 2ارتباطــات میــان اعضــا بــر شــکلگیری اعتمــاد در گــروه سیســتمهای
اطالعاتــی تأثیــری معنــادار دارد.

بــر اســاس پیشبینیهــای نظریــة تبــادل اجتماعــی ،ویژگیهــای شــخصی در ایجــاد روابــط

باکیفیــت مؤثــر اســت .اعتمــاد و وابســتگی بیــن ارائهدهنــدة خدمــات و مشــتری بهعنــوان عوامــل
اصلــی در انگیــزش هــر یــک از طرفیــن بــرای شــرکت در یــک مبادلــة موفــق و متقابــل ســودمند
اســت ( .)Hewett & Bearden 2001محققــان دیگــر معتقدنــد کــه اعتمــاد و وابســتگی میتوانــد

نقــش مهمــی در حفــظ ایــن رابطــه داشــته باشــد .در حالــی کــه وابســتگی و اعتمــاد بهعنــوان
مهمتریــن عوامــل رفتارهــای ارتباطــی شــناخته میشــود ،شــواهد نشــان میدهــد کــه وابســتگی و

اعتمــاد در رونــد اجــرای سیســتمهای بــزرگ و پیچیــده ماننــد برنامهریــزی منابــع ســازمانی دخیــل
هســتند (.)Bendapudi & Berry 1997

پیادهســازی موفقیتآمیــز  ERPغالب ـاً سفارشیســازی گســتردهای را میطلبــد تــا پیکربنــدی

آن بــرای مشــتری خــاص و بــازار هماهنــگ شــود ( .)Pan et al. 2007سفارشیســازی سیســتم
اطالعاتــی مســتلزم تصمیمگیریهــای مهمــی اســت؛ زیــرا اجــرای آنهــا معمــوال گرانقیمــت و
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بســیار زمانبــر اســت ( .)Vandaie 2008در مرحلــة پیادهســازی ،مشــتری بایــد بــه فروشــنده اعتمــاد

داشــته باشــد؛ زیــرا اوســت کــه امکانــات سیســتم را تعییــن و طراحــی خواهــد کــرد ،و وابســتگی
مشــتری بــه دانــش فروشــنده از سیســتمهای اطالعاتــی کســبوکار نیــز حائــز اهمیــت اســت
(.)Sarker, Nicholson and Joshi 2005

ایجــاد و حفــظ یــک رابــطة خدماتــی موفــق بــا ســودآوری دوجانبــه نیازمنــد همکاریهایــی

ماننــد تبــادل اطالعــات و دانــش بــا شــریک اســت ( .)Lawson et al. 2009اگــر وابســتگی زیــادی در
یــک رابطــة مشــتری و فروشــنده وجــود داشــته باشــد ،مشــارکت منســجمی شــکل خواهــد گرفــت

( .)Yilmaz, Sezen and Ozdemir 2005اگــر فــردی بــه شــدت نیازمنــد همراهــی شــریک خــود

باشــد ،تــاش زیــادی را بــرای تأمیــن خواســتهای وی انجــام میدهــد تــا وضعیــت خــود را

بهعنــوان یــک شــریک ارزشــمند از دســت ندهــد .بنابرایــن ،وابســتگی بــه یــک شــریک ،تأثیــر

زیــادی بــر مبادلــة اطالعــات در رفتــار ارتباطــی دارد ( .)Sezen and Yilmaz 2007بنابرایــن ،آزمــون
فرضــیة زیــر در ایــن پژوهــش پیشــنهاد میشــود:

فرضیــة  .)H3( 3وابســتگی اعضــای گــروه سیســتمهای اطالعاتــی بــر میــزان تســهیم دانــش
تأثیــری معنــادار دارد.

شــواهد قابــل توجهــی در مطالعــات پیشــین وجــود دارد کــه نشــان میدهــد اعتمــاد نقــش

مثبتــی در بهاشــتراکگذاری دانــش دارد .در ادبیــات مدیریــت ارتباطــات ،اعتمــاد بهعنــوان یــک
عامــل مهــم در تأثیــر دانــش در جوامــع مجــازی (Ridings, Gefen and Arinze 2002; Lin, Huang
 ،)and Chen 2009در کار تیمــی ( ،)Chowdhury 2005در میــان اتحادیههــای ســازمانی (& Panteli

 )Sockalingam 2005و در روابــط زنجیــرة تأمیــن ( )Cheng, Yeh and Tu 2008شــناخته میشــود.

«دایــر و چــو» نشــان دادنــد کــه اعتمــاد درکشــده توســط خریــدار ،هزینههــای معاملــه را کاهــش

داده و ایــن دســتاورد بــا بهاشــتراکگذاری اطالعــات بیشــتر در روابــط فروشــنده و مشــتری مرتبــط

اســت ( .)Dyer & Chu 2003در ادبیــات سیســتمهای اطالعاتــی ،اعتمــاد نقــشی تعیینکننــده و

اثربخــش در فعالیتهــای بهاشــتراکگذاری دانــش دارد ( .)Staples & Webster 2008اعتمــاد
بــه مدیریــت ،نقــش مهمــی در تســهیل اشــتراک دانــش در داخــل و میــان تیمهــا ایفــا میکنــد

(« .)Renzl 2008کاناواتاناچــی و یــو» نقــش اعتمــاد را در اجــرای پروژههــا بررســی کردهانــد

و ایــن واقعیــت را برجســته میکننــد کــه اعتمــاد در طــول زمــان بهاشــتراکگذاری دانــش در

یــک تیــم مجــازی تأثیــر میگــذارد .اگــر توســعهدهندگان سیســتم از گروههــای مختلــف بــه
یکدیگــر اعتمــاد کننــد ،احتمــاالً دانــش خــود را بــا توســعهدهندگان درون گروههــا بــه اشــتراک
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میگذارنــد؛ زیــرا انتظــار دارنــد کــه از دانــش بهخوبــی اســتفاده شــود (Kanawattanachai & Yoo

 .)2007عــاوه بــر ایــن« ،مــورر» مشــخص میکنــد کــه چگونــه اعتمــاد بیــن شــرکتکنندگان

پــروژه بــر گســترش دانــش در یــک پــروژه میتوانــد اثرگــذار باشــد ( .)2010 Maurerبنابرایــن،

فرضیــة زیــر را میتــوان پیشــنهاد داد:

فرضیــة  .)H4( 4اعتمــاد متقابــل میــان اعضــای گــروه سیســتمهای اطالعاتــی بــر میــزان تســهیم
دانــش تأثیــری معنــادار دارد.

بهاشــتراکگذاری دانــش بــا ارائــة راهکارهــای نوآورانــه میتوانــد در مســائل کس ـبوکار

بســیار کارآمــد باشــد (« .)Hansen 2002تــچ» و همکارانــش معتقدنــد توســعة سیســتمهای اطالعاتــی

فراینــدی کامــل و مبتنــی بــر دانــش اســت کــه نیــاز بــه یکپارجهســازی دانــش در حــوزة کسـبوکار
و دانــش فنــی دارد تــا بــه موفقیــت منجــر شــود ( .)Tesch et al. 2009گــردآوری کامــل و دقیــق

کلیــة پیشنیازهــای حــل مســائل طراحــی سیســتم بــا همــکاری دیگــر اعضــای پــروژه نقــش کلیــدی

در افزایــش کارایــی و عملکــرد سیســتمهای اطالعاتــی ایفــا میکنــد (.)Jewels and Ford 2006

«پتناایکینیــو ،رای و تیوانــا» نشــان دادنــد کــه ســطوح باالتــر یکپارچهســازی دانــش بــا افزایــش
ســطح عملکــرد سیســتمهای اطالعاتــی رابطــهای مثبــت دارد (Patnayakuni, Rai and Tiwana

 .)2007بنابرایــن ،فرضیــة زیــر ارائــه شــده اســت:

فرضیــة  .)H5( 5تســهیم دانــش میــان افــراد بــر عملکــرد گــروه سیســتمهای اطالعاتــی تأثیــری
معنــادار دارد.

 .5روش پژوهش

تحقیــق حاضــر از نظــر هــدف ،در زمــرة تحقیقــات کاربــردی قــرار میگیــرد و بــر اســاس

روش تحلیــل اطالعــات ،در زمــرة تحقیقــات توصیفی-پیمایشــی اســت .همچنیــن ،از منظــر

جم ـعآوری دادههــا جــزء تحقیقــات میدانــی اســت کــه بــه ایــن منظــور از پرسشــنامة محققســاخته
اســتفاده شــده اســت .بــا توجــه بــه مــورد مطالعــة ایــن پژوهــش ،جامعــة آمــاری شــامل کلیــه مدیــران

و کارشناســان «ســازمان فنــاوری اطالعــات شــهرداری شــیراز» اســت کــه بــا توجــه بــه پراکندگــی
ایشــان در مناطــق 11گانــة «شــهرداری شــیراز» 420 ،نفــر بــرآورد شــد .ویژگــی متمایــز ایــن افــراد
اســتفاده از سیســتمهای اطالعاتــی اداری جهــت تصمیمگیریهــای ســطح خــرد و کالن در

مجموعــة «شــهرداری» بــوده اســت .بــا توجــه بــه گســتردگی جامعــة آمــاری ،نمونــة تصادفــی بــه

روش خوشـهای اخــذ گردیــد؛ بــهنحــوی کــه نواحــی مختلــف «شــهرداری شــیراز» در میــان نمونــة
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موجــود باشــند .حجــم نمونــة محاسبهشــده بــر اســاس جــدول مــورگان  201نفــر تعییــن گردیــد.

بــرای گــردآوری دادههــای الزم بــرای اجــرای فراینــد پژوهــش از پرسشــنامه اســتفاده گردیده

اســت .پرسشــنامه کــه بــر اســاس طیــف 5تایــی «لیکــرت» تهیــه شــده ،مشــتمل بــر  26ســؤال اســت.

ایــن ســؤاالت در  5عامــل دســتهبندی شــدند کــه جــدول شــماره  ،1عوامــل و شــاخصهای
زیرمجموعــه را ب ـه تفکیــک نشــان میدهــد.

جدول  .1عوامل اصلی شاخصهای زیرمجموعة پژوهش
ابعاد

مؤلفهها

وابستگی

آلفای
کرونباخ

همکارانم در اجرای پروژه سیستمهای اطالعاتی 0/781
نقش مهمی داشتهاند.
همکارانم در عملکرد و دستاوردهای این پروژه
نقش حیاتی داشتهاند.

منبع
;De Ruyter, Mooman and Lemmink 2001
Hewett & Bearden 2001; Bendapudi & Berry
;1997; Sarker, Nicholson and Joshi 2005
Yilmaz, Sezen and Ozdemir 2005

از دست دادن همکارانم میتواند پرهزینه باشد.
همکارانم دارای شهرت و اعتبار زیادی هستند.

اعتماد

موفقیت در پروژههای سیستمهای اطالعاتی تا
حد زیادی بهدلیل تالشهای بازاریابی همکارانم
است.
همکارانم زمانی که مشکلی رخ میدهد
راستگویی خود را حفظ میکنند.
همکارانم در تصمیمگیریهای مهم به من
کمک میکنند.

0/803

;Alexander 2007; Anderson & Narus 1990
& Bendapudi & Berry 1997; Staples
;Webster 2008; Lin, Huang and Chen 2009
Chowdhury 2005

همکارانم همیشه مایل به همراهی و پشتیبانی
یکدیگر هستند.
همکارانم همیشه بیریا بودهاند.
همکارانم میتوانند کام ً
ال قابلاعتماد باشند.
منابع و داراییهای مشهود و نامشهود را
بهراحتی با همکاران به اشتراک میگذارم.
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صورتجلسات یا مدارک گفتوگوها را به
یک روش مؤثر به اشتراک میگذاریم.

آلفای
کرونباخ

منبع

0/715

& Alexander 2007; Dyer & Chu 2003; Staples
Webster 2008; Kanawattanachai & Yoo 2007

همیشه اسناد فنی از جمله کتابهای راهنما را در
اختیار همدیگر قرار میدهیم.
برنامههای پروژه و وضعیت پروژه را به یک
روش مؤثر به اشتراک میگذاریم.
همیشه اطالعات مربوط به دانشهای مفید را به
یک روش مؤثر به یکدیگر ارائه میدهیم.

فراوانی ارتباطات

ما برای به اشتراک گذاشتن تخصص از راه
آموزش به یک روش مؤثر تالش میکنیم.
استفاده از پست الکترونیکی

0/798

استفاده از ابزارهای پیامرسان اینترنتی

;De Ruyter, Mooman and Lemmink 2001
Anderson & Narus 1990; Morgan & Hunt
1994; Becerra-Fernandez and Sabherwal

استفاده از شبکههای اجتماعی در پیشبرد اهداف
پروژه

2001

انجام زمانبندی مناسب یکبه یک نشستها

عملکرد گروه پروژه سیستم اطالعاتی

گفتوگوهای غیررسمی در یک محیط
غیرکاری
بهرهوری عملیات گروه پروژه سیستمهای
اطالعاتی

0/861

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

تبعیت گروه پروژه سیستمهای اطالعاتی از
برنامهها
تبعیت گروه پروژه سیستمهای اطالعاتی از
بودجه
کیفیت تحویل گروه پروژه سیستمهای اطالعاتی
موفقیت گروه پروژه سیستمهای اطالعاتی از
اهداف پروژه

بــرای ســنجش اعتبــار پرسشــنامة طراحیشــده ،روایــی و پایایــی آن بــ ه تفکیــک مــورد

بررســی قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه اینکــه عوامــل مــورد اســتفاده در پرسشــنامة پژوهــش بــر
اســاس ادبیــات پژوهــش اســتخراج شــدهاند ،پــس از شناســایی آنهــا ارتبــاط آنهــا بــا موضــوع

مــورد پژوهــش توســط خبــرگان مــورد بررســی قــرار گرفــت .بنابرایــن ،روایــی محتــوا مــورد تأییــد
اســت .همچنیــن ،بــا توجــه بــه اجــرای تحلیــل عاملــی تأییــدی در تهیــة مــدل مســیری ،روایــی ســازه
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بــرای هــر یــک از ســازههای پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفــت (بارهــای عاملــی کمتــر از 0/4
حــذف شــدند).

بــرای اطمینــان از پایایــی ابــزار گــردآوری دادههــا از شــاخص آلفــای «کرونبــاخ» اســتفاده

گردیــد کــه بــرای هــر یــک از عوامــل پژوهــش بهصــورت مجــزا مــورد ســنجش قــرار گرفــت.

پایایــی در صورتــی مــورد تأییــد اســت کــه مقــدار آن بیــش از  0/7باشــد .مقادیــر سنجیدهشــده در
جــدول  ،1ذکــر شــدهاند.

پــس از تکمیــل پرسشــنامهها و پاالیــش دادههــا ،بهوســیلة نرمافــزار ) SPSS (v23اقــدام

بــه تحلیــل دادههــا شــد .در ادامــه ،بــا اســتفاده از روشهــای آمــار توصیفــی و اســتنباطی ،بــرای
اجــرای روشهــای پیشپــردازش دادههــا و تهیــة شــاخصهای آمــاری اســتفاده گردیــد .همچنیــن،

بهمنظــور آزمــون فرضیههــای تحقیــق و اعتبارســنجی مــدل مفهومــی ارائهشــده بــا اســتفاده از
روش مدلســازی معــادالت ســاختاری 1از نرمافــزار ) AMOS (v24بهــره گرفتــه شــد.

مدلســازی معــادالت ســاختاری ،روش تحلیــل چندمتغیــری بســیار کلــی و نیرومنــد از

خانــوادة رگرســیون چندمتغیــری اســت .ایــن روش ،پژوهشــگران را قــادر ســاخته اســت مجموعـهای
از معــادالت رگرســیون را بهطــور همزمــان مــورد آزمــون قــرار داده و متغیرهــای وابســتة

متعــددی را در نظــر گیرنــد .ایــن روش یــک رویکــرد جامــع بــرای آزمــون فرضیههایــی دربــارة
روابــط متغیرهــای مشاهدهشــده و مکنــون اســت .مدلســازی معــادالت ســاختاری بــر مبنــای

کوواریانسهــا کــه در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،یکــی از اصلیتریــن

روشهــای تجزیــه و تحلیــل ســاختار دادههــای پیچیــده و یکــی از روشهــای نــو بــرای بررســی
روابــط علــت و معلولــی اســت و بــهمعنــای تجزیــه و تحلیــل متغیرهــای مختلفــی اســت کــه در

یــک ســاختار مبتنــی بــر تئــوری ،تأثیــرات همزمــان متغیرهــا را بــه هــم نشــان میدهــد .از طریــق
ایــن روش میتــوان قابــلقبولبــودن مدلهــای نظــری را در جامعههــای خــاص بــا اســتفاده از

دادههــای همبســتگی ،غیرآزمایشــی و آزمایشــی آزمــود (هومــن .)1384
 .6تجزیه و تحلیل یافتهها

در روش مدلســازی معــادالت ســاختاری پــس از ارائــة مــدل مفهومــی ،بــرای تبییــن پدیــدة

مــورد پژوهــش و اندازهگیــری متغیرهــای پنهــان تعریفشــده الزم اســت بــه بــرآورد مــدل و
1. Structural Equation Modeling
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تحلیــل شــاخصهای کلــی و جزئــی آن پرداخــت تــا مشــخص شــود کــه آیــا دادههــای تجربــی

در مجمــوع حمایتکننــدة مــدل مفهومــی تهیهشــده هســتند یــا خیــر (قاســمی  .)1389بهعبــارت

دیگــر ،مهمتریــن مرحلــه در تجزیــه و تحلیــل آمــاری مدلســازی معــادالت ســاختاری ،ارزیابــی

بــرازش مــدل از طریــق دادههاســت و پیــش از هرگونــه نتیجهگیــری در خصــوص روابــط علــی

میــان ســازهها الزم اســت بــرازش مــدل مــورد تأییــد قــرار گیــرد.

در ایــن پژوهــش جهــت آزمــون مــدل تهیهشــده و تصمیمگیــری در مــورد تأییــد یــا

رد روابــط میــان مؤلفههــا ،پــس از ترســیم مــدل در نرمافــزار و ایجــاد ارتبــاط بــا دادههــای
پیشپردازششــده ،اقــدام بــه آزمــون اعتبــار پارامترهــای مفــروض گردیــد .بــا توجــه بــه اینکــه

مــدل کلــی پژوهــش مشــتمل بــر  5زیرمــدل فرعــی اســت ،بایســتی هــر یــک از ایــن زیرمدلهــا

ب ـه تفکیــک آزمــون میشــدند تــا از معنــاداری بارهــای عاملــی شــاخصها نســبت بــه هــر مؤلفــه
اطمینــان حاصــل گــردد.

بهعنــوان نمونــه زیرمــدل فراوانــی ارتباطــات ،مشــتمل بــر  5ســؤال اســت کــه بــا اســتفاده

از روش تحلیــل عاملــی تأییــدی اقــدام بــه بــرآورد بارهــای عاملــی آن گردیــد .بارهــای عاملــی
نشاندادهشــده بــر روی ارتباطــات موجــود در شــکل  ،2درصورتیکــه باالتــر از  0/3باشــند،

Bartholomew
اﻳﻦاســت
مربوطــه
ـرای عامـ
خوبـ0ـی بـ
ـاخص معـ
ـت،2کــه آن شـ
درـن اسـ
دهندة ایـ
نشـ
ﺷﺎﺧﺺ
اﺳﺖ(ﻛﻪ آن
ﻧﺸﺎنـلدﻫﻨﺪة
ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ـرفاز /3
ﺑﺎﻻﺗﺮ
درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ
ﺷﻜﻞ
ارﺗﺒﺎﻃﺎتـانﻣﻮﺟﻮد

ﺧﻮﺑﻲet al.
ﻣﻌﺮف2008
ﺑﺮاي).ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﺳﺖ ).(Bartholomew et al. 2008

ارﺗﺒﺎﻃﺎت
ﻓﺮاواﻧﻲ
عاملیﻲ زﻳﺮ
بارهای ﻋﺎﻣﻠ
شکل.2.2ﺑﺎرﻫﺎي
ﺷﻜﻞ
ارتباطات
ﻣﺪلفراوانی
زیرمدل
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺑﺮاي اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﻬﻴﻪﺷﺪه ،در اداﻣﻪ ،ﺷﺎﺧﺺﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮﻳﻲ ﺑﺮازش ﺑﺮاي
همچنیــن ،بــرای اطمینــان از اعتبــار مدلهــای تهیهشــده ،در ادامــه ،شــاخصهای نیکویــی

ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺪلﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و ﻣﺪل ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺪلﻫﺎ ﻫﻤﺔ
بــرازش بــرای هــر یــک از مدلهــای فرعــی و مــدل کل محاســبه گردیــد .بــا توجــه بــه اینکــه

ﻣﻘﺎدﻳﺮ در داﻣﻨﺔ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ )ﺟﺪول  ،(2ﻣﻲﺗﻮان ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش
پــس از اصالحــات مدلهــا همــة مقادیــر در دامنــة قابــل قبولــی گــزارش شــدند (جــدول ،)2

داﻧﺴﺖ.یتــوان مــدل نهایــی مســئله را مــورد پذیــرش دانســت.
م

ﺟﺪول  .2ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ در ﺧﺼﻮص اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪلﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ
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ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻨﺎﺳﺐ

CMIN/DF

RMSEA

داﻣﻨﺔ ﻣﻘﺒﻮل

<3

<0/1

ﻣﺪل ﻓﺮﻋﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت

2/967

0/092
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جدول  .2پارامترهای مؤثر در خصوص اعتبار مدلهای فرعی
شاخص تناسب

CMIN/DF

RMSEA

دامنة مقبول

>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 گروه سیستمهای اطالعات

2/747

0/092

در مــدل نهایــی مســئله بــا توجــه بــه اینکــه برخــی از شــاخصها دارای اثــر غیرمســتقیم بــر

مؤلفههــا هســتند ،میــان خطــای بــرآورد آنهــا بــا یکدیگــر روابــط کوواریانســی ترســیم شــده

اســت کــه نشــاندهندة تأثیــر غیرمســتقیم آن شــاخص بــر مؤلفــة نهایــی اســت .مــدل زیــر پــس از

آزمــون اعتبــار ســازهای عملکــرد گــروه سیســتم اطالعاتــی ،فراوانــی ارتباطــات ،اعتمــاد ،وابســتگی
و تســهیم دانــش و آزمــون نیکویــی بــرازش ،ســاختار آن را نشــان میدهــد .بخــش ســاختاری مــدل

نیــز حاکــی از آن اســت کــه تســهیم دانــش بــا اثــر مســتقیم ( )0/590بیشــترین مقــدار واریانــس

عملکــرد گــروه سیســتم اطالعاتــی را تبییــن کــرده اســت و بعــد از آن بهترتیــب ،متغیــر وابســتگی بــا
اثــر غیرمســتقیم ( ،)0/255اعتمــاد بــا اثــر مســتقیم ( )0/248و فراوانــی ارتباطــات بــا اثــر غیرمســتقیم
( )0/243عملکــرد گــروه سیســتم اطالعاتــی را تبییــن نمــوده اســت.
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ﺳﺎﺧﺘﺎري
ساختاری
ﻣﻌﺎدﻻتمعادالت
ﻣﺪل  .3مدل
ﺷﻜﻞ .3شکل
جدول  .3اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر عملکرد گروه سیستم اطالعاتی

ﺟﺪول  .3اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﺮوه ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ
نوع اثر
اﺛﺮ ﻛﻞ
ﻧﻮع اﺛﺮ
اثر کل
ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ متغیرها
ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
غیرمستقیم
مستقیم

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ارتباطات
ﻓﺮاواﻧﻲ فراوانی
اﻋﺘﻤﺎد

اعتماد

واﺑﺴﺘﮕﻲ

وابستگی

ﺗﺴﻬﻴﻢ داﻧﺶ

ﻓﺮﺿﻴﻪدانش
 .1-6آزﻣﻮنتسهیم
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ

*

* 0/243
0/248

0/248

*

0/255

0/255

*
0/590

*
*

*

0/590

0/2430/243

0/243

0/248

0/248

0/255
*

0/590

0/255
0/590

ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﺪل ﺑﺮاي آزﻣﻮن ﻣﻌﻨﺎداري ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ از دو ﺷﺎﺧﺺ ﺟﺰﺋﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ

ﺑﺤﺮاﻧﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ »ﺗﺨﻤﻴﻦ وزن رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ« ﺑﺮ »ﺧﻄﺎي
ﻣﻘﺪار
فرضیهﻛﻪ
آزمون اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
پژوهش
های
و .1-6 P

اﺳﺘﺎﻧﺪارد« ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﻲآﻳﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﺎداري  0/05ﻣﻘﺪار ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  1/96ﺑﺎﺷﺪ و

پــس از بررســی و تأییــد مــدل بــرای آزمــون معنــاداری فرضیههــا از دو شــاخص جزئــی مقــدار

ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻲﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ از  0/05ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار  Pﺣﺎﻛﻲ از

بحرانــی و  Pاســتفاده شــده اســت کــه مقــدار بحرانــی از حاصــل تقســیم «تخمیــن وزن رگرســیونی»

ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺷﺪه ﺑﺮاي ﺿﺮاﻳﺐ رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺻﻔﺮ در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 0/95

بــر «خطــای اســتاندارد» بهدســت میآیــد .بــر اســاس ســطح معنــاداری  0/05مقــدار بحرانــی بایــد

دارد .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺪار  Pﻛﻤﺘﺮ از  0/95ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن  95درﺻﺪ ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ

بیشــتر از  1/96باشــد و مقادیــر کمتــر معنــادار تلقــی نمیشــوند .همچنیــن ،مقادیــر کوچکتــر از

 0/05بــرای مقــدار  Pحاکــی از تفــاوت معنــادار مقــدار محاسبهشــده بــرای ضرایــب رگرســیونی
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بــا مقــدار صفــر در ســطح اطمینــان  0/95دارد .چنانچــه مقــدار  Pکمتــر از  0/95باشــد میتــوان
گفــت فرضیــه بــا اطمینــان  95درصــد مــورد تأییــد اســت .فرضیههــا بههمــراه ضرایــب رگرســیونی

و مقادیــر شــاخصهای جزئــی مربــوط بــه هــر فرضیــه در جــدول  ،4آورده شــده اســت.
جدول  .4ضرایب رگرسیونی
ضریب
مقدار بحرانی
رگرسیونی

P

نتیجه

فرضیه فرضیه

← عملکرد گروه سیستم اطالعاتی 3/834

0/590

0/000

تأیید

← تسهیم دانش

3/357

0/433

0/000

تأیید

3/151

0/421

0/002

تأیید

5/068

0/668

0/000

تأیید

2/857

0/303

0/004

تأیید

1

تسهیم دانش

2

وابستگی

3

اعتماد

4

ارتباطات

اعتماد

5

ارتباطات

وابستگی

← تسهیم دانش

فرضیة اول :تسهیم دانش بر عملکرد گروه سیستمهای اطالعاتی تأثیر مثبت دارد.

ضریــب رگرســیونی استانداردشــده مربــوط بــه ایــن فرضیــه  0/590اســت .مقــدار  Pمربــوط

بــه ایــن فرضیــه نزدیــک بــه صفــر و کوچکتــر از  0/05اســت کــه ایــن گــواه بــر رابطــة معن ـادار
و مثبــت بیــن تســهیم دانــش و عملکــرد گــروه سیســتم اطالعاتــی اســت .بدینمعنــا کــه بــا افزایــش
تســهیم دانــش ،عملکــرد گــروه سیســتم اطالعاتــی افزایــش پیــدا میکنــد .بنابرایــن ،بــا اطمینــان

 95درصــد میتــوان گفــت کــه تســهیم دانــش بــر عملکــرد گــروه سیســتم اطالعاتــی تأثیــر دارد.

فرضیــة دوم :وابســتگی اعضــای گــروه سیســتمهای اطالعاتــی بــر میــزان تســهیم دانــش تأثیــری
مثبــت دارد.

ضریــب رگرســیونی استانداردشــده مربــوط بــه ایــن فرضیــه  0/433اســت .مقــدار  Pمربــوط

بــه ایــن فرضیــه صفــر و کوچکتــر از  0/05اســت کــه ایــن گــواه بــر رابطــة معنـادار و مثبــت بیــن

وابســتگی اعضــای گــروه سیســتم اطالعاتــی و تســهیم دانــش اســت .بدینمعنــا کــه بــا افزایــش بیــن

وابســتگی اعضــای گــروه سیســتم اطالعاتــی ،تســهیم دانــش نیــز افزایــش پیــدا میکنــد .بنابرایــن،

بــا اطمینــان  95درصــد میتــوان گفــت کــه وابســتگی اعضــای گــروه سیســتم اطالعاتــی بــر تســهیم
دانــش تأثیــر دارد.

فرضیــة ســوم :اعتمــاد اعضــای گــروه سیســتمهای اطالعاتــی بــه همکارانشــان بــر میــزان تســهیم
دانــش تأثیــری مثبــت دارد.
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ضریــب رگرســیونی استانداردشــده مربــوط بــه ایــن فرضیــه  0/421اســت .مقــدار  Pمربــوط

بــه ایــن فرضیــه  0/002و کوچکتــر از  0/05اســت کــه ایــن گــواه بــر رابطــة معنـادار و مثبــت بیــن
اعتمــاد اعضــای گــروه سیســتم اطالعاتــی و تســهیم دانــش اســت .بدینمعنــا کــه بــا افزایــش اعتمــاد

اعضــای گــروه سیســتم اطالعاتــی ،تســهیم دانــش نیــز افزایــش پیــدا میکنــد .بنابرایــن ،بــا اطمینــان
 95درصــد میتــوان گفــت کــه اعتمــاد اعضــای گــروه سیســتم اطالعاتــی بــر تســهیم دانــش تأثیــر

دارد.

فرضیة چهارم :میزان ارتباطات اعضا بر اعتماد گروه سیستمهای اطالعاتی تأثیر میگذارد.

ضریــب رگرســیونی استانداردشــده مربــوط بــه ایــن فرضیــه  0/668اســت .مقــدار  Pمربــوط

بــه ایــن فرضیــه صفــر و کوچکتــر از  0/05اســت کــه ایــن گــواه بــر رابطــة معنــادار و مثبــت
بیــن ارتباطــات اعضــا و اعتمــاد گــروه سیســتمهای اطالعاتــی اســت .بدینمعنــا کــه بــا افزایــش

ارتباطــات اعضــا ،اعتمــاد گــروه سیســتمهای اطالعاتــی نیــز افزایــش پیــدا میکنــد .بنابرایــن ،بــا

اطمینــان  95درصــد میتــوان گفــت کــه ارتباطــات اعضــا بــر اعتمــاد گــروه سیســتم اطالعاتــی

تأثیــر دارد.

فرضیة پنجم :میزان ارتباطات اعضا بر وابستگی گروه سیستمهای اطالعاتی تأثیر میگذارد.

ضریــب رگرســیونی استانداردشــده مربــوط بــه ایــن فرضیــه  0/303اســت .مقــدار  Pمربــوط

بــه ایــن فرضیــه  0/004و کوچکتــر از  0/05اســت کــه ایــن گــواه بــر رابطــة معنــادار و مثبــت

بیــن ارتباطــات اعضــا و وابســتگی گــروه سیســتمهای اطالعاتــی اســت .بدینمعنــا کــه بــا افزایــش
ارتباطــات اعضــا ،وابســتگی گــروه سیســتمهای اطالعاتــی نیــز افزایــش پیــدا میکنــد .بنابرایــن ،بــا

اطمینــان  95درصــد میتــوان گفــت کــه ارتباطــات اعضــا بــر وابســتگی گــروه سیســتم اطالعاتــی

تأثیــر دارد.

در جــدول  ،5اهــم شــاخصهای بــرازش مــدل اولیــه نمایــش دادهشــده اســت .اکثــر

شــاخصها از جملــه شــاخص  GFI، PNFI، PCFIدر محــدودة قابــلقبــول هســتند .الزم بــه ذکــر
ل قبــول باشــند و ممکــن اســت در
اســت کــه الزم نیســت همــة شــاخصهای مــدل در محــدودة قابـ 

یــک مــدل بعضــی از شــاخصها در حــد قابــلقبــول بــوده و بعضــی نباشــند.
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CMIN

DF

P

CMIN/
DF

GFI

AGFI

PGFI

مدل استقالل

2198/574

300

RMSEA

مدل اشباعشده

0/000

0

CFI

مدل پیشفرض

619/397

264

PNFI

مدل

PCFI

جدول .5شاخصهای مدل آزمون نیکویی برازش ساختار نظری

0/709 0/627 0/812 0/107 0/599 0/681 0/743 2/364 0/000
0/000 0/000 1/000
0/000 0/000 0/000 0/231 0/215 0/169 0/233 7/329 0/000

شــاخص کای اســکوئر یکــی از شــاخصهای مطلــق اســت کــه هرچــه مقــدار کای اســکوئر

( )CMINمــدل کوچکتــر باشــد ،بــرازش مــدل تدوینشــده توســط پژوهشــگر رضایتبخشتــر

و بهتــر اســت .چنانچــه مقــدار  Pبزرگتــر از  0/05باشــد ،مقــدار کای اســکوئر بــرای مــدل قابــل

قبــول اســت و میتــوان نتیجــه گرفــت کــه بیــن ماتریــس واریانــس و کوواریانــس مشاهدهشــده

بــا ماتریــس واریانــس و کوواریانــس بازتولیدشــده تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد .بــا توجــه بــه
اینکــه مقــدار  Pبــرای مــدل مذکــور کوچکتــر از  0/05اســت ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه
مقــدار کای اســکوئر بــرای مــدل قابــل قبــول نیســت.

یکــی از شــاخصهای عمومــی شــاخص کای اســکوئر بهنجــار یــا نســبی اســت کــه از تقســیم

ســادة مقــدار کای اســکوئر بــر درجــة آزادی مــدل محاســبه میشــود و اغلــب ،مقادیــر بیــن  1تــا

 5را بــرای ایــن شــاخص قابــل قبــول میداننــد .همانطــور کــه در جــدول مشــاهده میشــود ،ایــن

مقــدار بــرای مــدل پژوهــش  2/364اســت کــه مقــداری مناســب و قابــل قبــول اســت .همچنیــن،

شــاخص  GFIیکــی از شــاخصهای تطبیقــی اســت کــه مقــدار بیشــتر از  0/90بــرای ایــن مقــدار

نشــان از بــرازش خــوب مــدل توســط دادههــا دارد GFI .بــرای مــدل  0/743اســت کــه نشــان

میدهــد بیــن ماتریــس واریانــس و کوواریانــس بازتولیدشــده و ماتریــس واریانــس و کوواریانــس
مشاهدهشــده تفــاوت چندانــی وجــود نــدارد و ایــن نشــان از بــرازش تقریب ـاً خــوب مــدل دارد.
شــاخص بــرازش تطبیقــی یــا  CFIیکــی از شــاخصهای تطبیقــی اســت کــه مقادیــر بیــن 0/90

تــا  0/95بهعنــوان قابــل قبــول بــودن مــدل و مقادیــر باالتــر از  0/95بــرای ایــن شــاخص بهعنــوان
بــرازش بســیار خــوب دادههــا بــه مــدل تفســیر میشــود .مقــدار  CFIبــرای مــدل مذکــور  0/812و
قابــل قبــول اســت و میتــوان نتیجــه گرفــت کــه مــدل از یــک مــدل اســتقالل ،فاصلــه میگیــرد و

بــه یــک مــدل اشــباع نزدیــک میشــود .شــاخص ریشــة دوم میانگیــن مربعــات خطــای بــرآورد یــا
 RMSEAنیــز هماننــد شــاخص  RMRبــر تحلیــل ماتریــس باقیمانــده مبتنــی اســت .مدلهــای قابــل
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قبــول دارای مقــدار  0/05یــا کوچکتــر بــرای ایــن شــاخص هســتند .بــرازش مدلهایــی کــه دارای

مقادیــر باالتــر از  0/1هســتند ،ضعیــف بــرآورد میشــود .همانطــور کــه در جــدول  ،5مشــاهده
میشــود ،مقــدار ایــن شــاخص بــرای مــدل  0/107اســت کــه ایــن شــاخص نیــز نشــان از بــرازش
ضعیــف مدلهــا توســط دادههــا دارد.

بــا توجــه بــه مطالــب بــاال میتــوان نتیجــه گرفــت کــه شــاخصهای کلــی نشــان از بــرازش

خــوب مــدل توســط دادههــا دارد و یــا بهعبارتــی ،میتــوان گفــت کــه دادههــای جمعآوریشــده
بهخوبــی مــدل را مــورد حمایــت قــرار میدهنــد.
 .7نتیجهگیری

هــدف از اجــرای ایــن تحقیــق بررســی رابطــة بیــن تســهیم دانــش ،اعتمــاد و وابســتگی

کارکنــان بــه یکدیگــر از یکســو ،و از ســوی دیگــر فراوانــی ارتباطــات ،بــا عملکــرد سیســتم
اطالعاتــی اســت .جامعــة آمــاری ایــن پژوهــش شــامل کلیــة مدیــران و کارشناســان خبــرة «ســازمان

فنــاوری اطالعــات شــهرداری شــیراز» بــود کــه نظــرات آنهــا پــس از نمونهگیــری از طریــق توزیــع
پرسشــنامة تهیهشــده ،گــردآوری و مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه نتایــج اجــرای ایــن پژوهــش را

میتــوان بهصــورت زیــر تبییــن نمــود.

میــزان ارتباطــات اعضــا بــر اعتمــاد درونــی گــروه سیســتمهای اطالعاتــی تأثیــری مثبــت و

معنــادار دارد .ایــن دســتاورد بــا پژوهشــی کــه توســط «تیمــوری ،فشــارکی و بازیــار» ( )1390و
) Anderson and Narus (1990انجــام شــد ،مطابقــت دارد .بنابرایــن ،میتــوان مدعــی شــد کــه

افزایــش بهکارگیــری ارتباطــات گســترده بیــن اعضــا اعتمــاد آنهــا را افزایــش داده و میتوانــد

شــاهد افزایــش تعهــد کاری اعضــا شــود .در ادامــه ،مشــخص گردیــد کــه ارتباطــات اعضــا بــر
وابســتگی گــروه سیســتمهای اطالعاتــی تأثیــری مثبــت و معنــادار دارد .ایــن نتیجــه بــا تحقیــق

«تیمــوری ،فشــارکی و بازیــار» ( )1390و ) De Ruyter, Mooman and Lemmink (2001مطابقــت

دارد .بنابرایــن ،یکــی از مــوارد مؤثــر بــر وابســتگی گــروه سیســتمهای اطالعاتــی ،داشــتن ارتباطــات

بیــن اعضاســت.

وابســتگی اعضــای گــروه سیســتمهای اطالعاتــی بــر میــزان تســهیم دانــش تأثیــر مثبــت و

معنـاداری نشــان میدهــد .ایــن نتیجــه بــا تحقیقــات ) Lin (2007) ،Park and Lee (2014و Connelly

) and Kelloway (2003مطابقــت دارد .از طــرف دیگــر ،اعتمــاد اعضــای گــروه سیســتمهای اطالعاتی

بــر میــزان تســهیم دانــش تأثیــر مثبــت و معن ـاداری دارد .تحقیقــات انجامشــده توســط «مرتضــوی»
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و همــکاران(« ،)1390الوانــی ،عصــار و عابدینــی» (Connelly and ،Park and Lee (2014) ،)1390

) Neo (2002) ،Kelloway (2003مؤیــد ایــن نتیجــه اســت .اعتمــاد بهعنــوان یــک پدیــدة پیچیــدة

اجتماعــی توصیــف شــده اســت کــه مزایــای مختلفــی در مبادلــة بــاز اطالعــات ،دانــش و آموختــن،

ایجــاد تعامــات بیــن افــراد و بیــن ســازمانها و  ...دارد .بســیاری از پیچیدگیهــا و عــدم اطمینــان

بــدون اعتمــاد میانفــردی و درونــی ســازمانی نمیتوانــد مدیریــت شــوند.

در ایــن پژوهــش مشــخص گردیــد تســهیم دانــش ،کــه یکــی از اهــداف مــدل مــورد آزمــون

نیــز اســت ،بــر عملکــرد گــروه سیســتمهای اطالعاتــی تأثیــر مثبــت و معنـاداری داردHuang (2009) .

و ) Tesch et al. (2009نیــز ایــن ارتبــاط را تأییــد نمودهانــد .تســهیم دانــش میتوانــد اعضــای گــروه

را بــه خلــق و حمایــت از ایدههــای جدیــد و مناســب تشــویق نمایــد و موجــب افزایــش عملکــرد
گــروه سیســتم اطالعاتــیشــود .بنابرایــن ،ضــرورت دارد بــا ایجــاد زمینــة مناســب از طریــق ســازمان،

دانــش فــردی و ســازمانی بیــن افــراد تســهیم شــود (.)Tesch et al. 2009; Huang 2009
 .8پیشنهادات
 .1-8پیشنهادات پژوهشی

1 .1ارائة مدل با رویکردهای کیفی از جمله روش ساختاری تفسیری ()ISM؛

2 .2استفاده از نظرات خبرگان در شکلدهی مدل اولیه مانند دیمتل و  ANPفازی؛
3 .3از آنجــا كــه در ايــن پژوهــش صرفـاً بــه بررســي تأثيــر ميــزان ارتباطــات بــر اعتمــاد و وابســتگي
پرداختــه شــده ،پيشــنهاد ميشــود نقــش ســاير عوامــل از جملــه تخصــص و ميــزان پيچيدگــي
پــروژه بــر اعتمــاد و وابســتگي مــورد بررســي قــرار گيــرد.

 .2-8پیشنهادات اجرایی

1 .1بــا توجــه بــه اینکــه تســهیم دانــش یکــی از عوامــل مؤثــر بــر عملکــرد تیــم سیســتم اطالعاتــی
اســت ،شایســته اســت بــرای بهبــود تســهیم دانــش در تیــم سیســتم اطالعاتــی از طریــق
توانمندســازی کارکنــان و ایجــاد اعتمــاد و وابســتگی بیشــتر بیــن اعضــا اقــدام شــود.

2 .2افزایــش تعامــات بیــن افــراد و بهبــود و تســهیل ارتباطــات موجــب افزایــش اعتمــاد و وابســتگی
بیــن اعضــای تیــم میشــود .از ایــن رو ،ایجــاد زمینــه بــرای تشــکیل گروههــای غیررســمی و

اجــرای برنامههــای جانبــی غیــرکاری موجــب تبــادل بیشــتر دانــش و اطالعــات در بیــن افــراد

خواهــد شــد.
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3 .3بــا توجــه بــه زمانبربــودن فراینــد ایجــاد اعتمــاد و وابســتگی بیــن افــراد و اهمیــت زمینهســازی

بــرای آن ،مدیــران بــا برنامهریــزی بــرای خلــق و ارتقــای فرهنــگ مبتنــی بــر ارزشهــای

مشــترک بهمنظــور بهبــود اعتمــاد و وابســتگی در تیــم اهتمــام ورزنــد.
فهرست منابع

ابراهیمــی ،ســیدعباس ،اصغــر محمــدی فاتــح ،و ابراهیــم حاجیپــور .1391 .بررســی نقــش اعتمــاد در تســهیم دانــش
شــغلی کارکنــان دانشــگاه تربیــت مــدرس .فصلنامــه علمــی پژوهشــی مدیریــت نظامــی (.162-135 :)47

الوانــی ،ســیدمهدی ،محمدتقــی عصــار ،و لیــا عابدینــی .1390 .بررســی رابطــه اعتمــاد بــا تســهیم دانــش در معاونــت
آمــوزش ناجــا و مراکــز تابعــه .فصلنامــه مطالعــات مدیریــت انتظامــی (.400-389 :)3

تقویفــرد ،محمدتقــی ،معصومــه حاجیــان ،الهــام پورســیاح ،و مرتضــی طحــان .1393 .نقــش اعتمــاد ســازمانی در
تســهیم دانــش بیــن کارکنــان .فصلنامــه مطالعــات مدیریــت فنــاوری اطالعــات (.99-79 :)10

تیمــوری ،ابراهیــم ،مهــدی فشــارکی ،و افشــار بازیــار .1390 .راهبردهــای مدیریــت ریســک در روابــط بیــن ســازمانی:

بررســی نقــش متغیرهــای قــدرت نامتــوازن ،وابســتگی متقابــل و اعتمــاد .چش ـمانداز مدیریــت دولت ـی (.69-82 :)5

جعفــری ،ترانــوش .1389 .تأثیــر پیادهســازی مدیریــت دانــش بــر ســازمانهایی بــا رویکــرد نــاب (مطالعــة مــوردی:
شــرکتهای تعاونــی منتخــب اســتان یــزد .پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه علــم و هنــر یــزد.

حاتمینســب ،حســن .1388 .بررســی ارتبــاط عناصــر مدیریــت دانــش و اقدامــات چابکــی ســازمان (مــورد مطالعــه:
صنایــع منتخــب منســوجات اســتان یــزد) .پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه علــم و هنــر یــزد.

رمضانیــان ،محمدرحیــم و نرجــس بســاقزاده .1390 .تأثیــر توانایــی جــذب و فرهنــگ ســازمانی بــر موفقیــت اجــرای IS
در شــرکتهای تولیــدی قطعــات خــودروی اســتان گیــان .مدیریــت فنــاوری اطالعــات .68-41 :)9( 3

سلحشــوری ،روحاهلل ،امیــر نمنباتــی ،حمیــده محلوجــی ،و محمدرضــا کشــوری .1395 .نقــش سیســتمهای اطالعــات
مدیریــت بــر اثربخشــی مدیریــت دانــش .کنفرانــس بینالمللــی مدیریــت و حســابداری.

ســهرابی ،بابــک ،ســکینه فروزنــده ،و ایمــان رئیســی وانانــی .1390 .ارائــة مدلــی جامــع بــرای ارزیابــی تســهیم دانــش
در ســازمانهای پروژهمحــور دولتــی بــر مبنــای عوامــل انســانی ،ســازمانی و فنــی .مدیریــت دولتــی (.114-95 :)7

شــامیزنجانی ،مهــدی و ســیدمحمد قاس ـمتبار شــهری .1393 .ارائــة مدلــی بــرای موفقیــت تســهیم دانــش ( 2تســهیم
دانــش اجتماعــی در ســازمانها) .پژوهشــنامه پــردازش و مدیریــت اطالعــات (.)4

شــفیعی نیکآبــادی ،محســن ،کامــران فیضــی ،لعیــا الفــت ،و محمدتقــی تقویفــرد .1391 .ســاختاری چندبعــدی
جهــت تبییــن اثــر فرهنــگ ســازمانی و فرهنــگ زنجیــرة تأمیــن بــر انتقــال ،اشــتراک و توزیــع دانــش در زنجیــرة

تأمیــن صنعــت خودروســازی بــا تأکیــد بــر بهبــود عملکــرد زنجیــرة تأمیــن .فصلنامــه علمــی پژوهشــی پژوهشــگاه
علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران .127-103 :)1( 28

فتحــی المــاس ،محســن .1389 .بررســی رابطــه بیــن تکنولــوژی اطالعــات و ســرریزیهای دانــش در مراکــز رشــد
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(مــورد مطالعــه :مراکــز رشــد منتخــب شــهر تهــران) .پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه علــم و هنــر یــزد.
قاســمی ،وحیــد .1389 .مدلســازی معادلــة ســاختاری در پژوهشهــای اجتماعــی بــا کاربــرد آمــوس .تهــران :انتشــارات
جامعهشناســان.

کریمــی ،محمدرضــا ،صــادق ســپندارند ،و فرزانــه حقشــناس .1391 .بررســی تأثیــر ادراک مشــتریان از امنیــت و

اعتمــاد بــر اســتفاده از سیســتمهای پرداخــت الکترونیکــی شــعب بانــک کشــاورزی شــهر تهــران .مدیریــت

فنــاوری اطالعــات .154-135 :)11( 4

کشــاورز ،علیحســین و محمدرضــا یکتایــی .1391 .رفــع موانــع تســهیم دانــش در ســازمان بــر پایــة آموزههــای
اســامی .مدیریــت دانشــگاه اســامی (.366-348 :)2

مخلصــی ،ایمــان و مصطفــی ترابــی .1390 .عوامــل مؤثــر بــر انتشــار و گســترش فنــاوری مدیریــت دانــش مبتنــی بــر وب.
مطالعــه مــوردی :شــرکت مشــانیر .فصلنامــه تخصصــی پارکهــا و مراکــز رشــد (.)26

مرتضــوی ،ســعید ،حســن حکیمــی ،نعمــتاهلل ســودی ،و رضــا قلــیزاده .1390 .بررســی تأثیــر ادراک از عدالــت و

اعتمــاد بــر طفرهرفتــن اجتماعــی گروههــا در تســهیم دانــش (بررســی تیمهــای تحقیــق و توســعه مســتقر در

شــهرک صنعتــی تــوس) .پژوهشــنامه مدیریــت اجرایــی (.155-137 :)5

موســوی ،عبــاس ،میثــم دســترنج ،و فریــد ســعیدی .1391 .شناســایی و رتبهبنــدی موانــع تســهیم دانــش در ســازمانهای
دولتــی بــهروش  AHPمطالعــة مــوردی :ســازمانهای دولتــی بوشــهر .ســومین همایــش مهندســی صنایــع و سیســتم.
بو شهر .
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حامد فالح تفتی

تخصصــیيمدیریــت
دکتــری
تحصیلــی
 و1362
ســال
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دﻛﺘﺮ
ﻣﺪرك
مــدرکداراي
 و1362 دارای
ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
،ﺗﻔﺘﻲ
متولــدﻓﻼح
ﺣﺎﻣﺪ
 ایشــان در حــال حاضــر اســتادیار.سیســتمها از دانشــگاه تربیــت مــدرس اســت
 اﻳﺸﺎن در ﺣﺎل.ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس اﺳﺖ
.گــروه مدیریــت دانشــگاه علــم و هنــر یــزد اســت
 ﺗﺤﻠﻴﻞ.ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﻳﺰد اﺳﺖ
تحلیــل تأثیــرات متقابــل اجتمــاع و فنــاوری اطالعــات از جملــه عالیق پژوهشــی
ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎع و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي
ﺗﺄﺛﻴﺮات
.است
وی

.اﺳﺖ
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راضیه الماسی سروستانی

متولــد ســال  1366دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد مدیریــت

ﺗﺤﺼﻴﻠﻲو هنــر
دانشــگاه علــم
اطالعــات
اســت.ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
یــزد ارﺷﺪ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ
دارايازﻣﺪرك
فنــاوری 1366
راﺿﻴﻪ اﻟﻤﺎﺳﻲ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
مدیریــت دانــش و آمــوزش و یادگیــری الکترونیــک از جملــه عالیق پژوهشــی
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ ﻳﺰد اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
وی است.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
حسینی
محبوبه
 1366داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺳﺎل
راﺿﻴﻪ اﻟﻤﺎﺳﻲ ﺳﺮوﺳﺘﺎﻧﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ

اطالعـات از دانشـگاه
مدیریـت
تحصیلـی
مـدرک
دارای
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ
فنـاوریﻳﺎدﮔﻴﺮي
آﻣﻮزش و
داﻧﺶ و
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
اﺳﺖ.
1367ﻳﺰد
متولـدو ﻫﻨﺮ
ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ
علـم و هنـر یزد اسـت.

از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

مدیریت دانش و تجارت الکترونیک از جمله عالیق پژوهشی وی است.

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  1367داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ
ﻳﺰد اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﺣﺴﻴﻨﻲ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ  1367داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﻫﻨﺮ
ﻳﺰد اﺳﺖ .ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ و ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.
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