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 .1مقدمه

بهاشتراکگذاری دانش بین سازمانها یک عامل استراتژیک برای دستیابی به مزیت رقابتی
در محیطهای کسبوکار کنونی که بهسرعت در حال تغییر هستند ،محسوب میشود ( & Cao
 .)Zhang, 2011بهاشتراکگذاری دانش به ارتقا و افزایش دارایی اطالعاتی شرکت که جزو
داراییهای ناملموس است ،منجر میشود؛ بهگونهای که سازمان در اثر ارتباط با شرکای تجاری
خود و تمرکز بر فعالیتهای زنجیره تأمین میتواند فرصتهای بازار را شناسایی کند و با استفاده
از این فرصتها به ارزشآفرینی برای مشتری نهایی بپردازد و سودآوری خود را نسبت به رقبا
افزایش دهد ( .)Morgan & Hunt, 2002; Shih, Hsu, et al., 2012بهاشتراکگذاری دانش
بهگونهای اثربخش شرکای تجاری در زنجیره تأمین را قادر میسازد تا جریان اطالعات ،پول،
محصول و غیره را در طول مرزهای سازمانی ساده کنند و بهتبع آن به بهبود چاالکی ،سازگاری و
قابلیت پیشبینی زنجیره تأمین بپردازند.
برخالف اهمیت استراتژیک بهاشتراکگذاری دانش بینسازمانی در مدیریت زنجیره تأمین،
بهاشتراکگذاری دانش بهگونهای اثربخش بهعنوان یک چالش در روابط بینسازمانی مطرح است
یشود ( Cai, et al., 2010; Cheng,
و موضوع پیچیدهای در روابط بین سازمانی محسوب م 
)2011؛ اما برای تسهیل این روابط ،اعتماد بهعنوان یک کاتالیزور عمل میکند که تعامالت
استراتژیک و بهاشتراکگذاری دانش در بین شرکتهای مستقل از یکدیگر را تسهیل میکند
( .)Cheng, 2011; Hoejmose, et al., 2012; Morgan & Hunt, 2002برای مثال ،کی و
وی ( )2007مسئله بهاشتراکگذاری دانش را با توجه به دیدگاه نظریه سیاسی ـ اجتماعی و
هزینه معامالت بررسی کردند .آنها بر اهمیت استراتژیک اعتماد بینسازمانی و قدرت شرکت در
تسهیل بهاشتراکگذاری دانش در طول زنجیره تأمین تأکید کردهاند (.)Ke & Wei, 2007
پانتلی و سوکالینگام ( )2005بیان میکنند که اعتماد ،بنیاد همکاریهای مبتنی بر دانش بین
سازمانها است (.)Panteli & Sockalingam, 2005
درحالیکه این مطالعات عوامل کلیدی مؤثر در به اشتراکگذاری دانش را شناسایی کردهاند،
این موضوع مهم را که چطور سازمانها با استفاده از روابط دوجانبه و تشریکمساعی میتوانند
بهاشتراکگذاری دانش بین خود را توسعه دهند ،توجهی نکردهاند؛ ازاینرو فهم عوامل رابطهای
که باعث بهاشتراکگذاری دانش در طول زنجیره تأمین و بین شرکای تجاری میشود ،مجهول
باقی مانده است؛ از سویی دیگر ،مطالعات انجامشده بهندرت اثر عوامل فرهنگی و ارتباطی را بر
اعتماد بینسازمانی بررسی کردهاند که این عوامل میتوانند به ایجاد روابط استراتژیک و بلندمدت
بین شرکای تجاری منجر شوند ( & Cheng, 2011; Ke & Wei, 2007; Panli
 .)Sockalingam, 2005با توجه به شکافهای بیانشده ،در این مطالعه دیدی وسیعتر نسبت
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بهاشتراکگذاری دانش با درنظرگرفتن تمامی این عوامل با یکدیگر مطرح شد و مدلی ارائه شده
و موردبررسی قرار گرفت .این مدل توسط چن و همکاران ( ،)2014در بین شرکت تولیدی
کوچک و متوسط بررسی شد ()Chen, et al., 2014؛ بهعبارتدیگر ،در این پژوهش با توجه به
تعداد کم پژوهشهای خارجی در مورد بررسی روابط بین سازمانی از دید فرهنگی و ارتباطی و
عدمبررسی این روابط در تحقیقات داخلی و در صنایع بزرگ ،مانند پتروشیمی ،مدل ارائهشده
موردبررسی قرار گرفت.
بازاریابی رابطهای بیان میکند که ارتباطات سازمانی میتواند بهوسیله شرکای تجاری،
افزایش قابلیت اعتماد بین طرفین و تشریک مساعی بین آنها ایجاد ،حفظ و تقویت شود
) .(Morgan & Hunt, 2002باید توجه داشت ،اعتماد بینسازمانی یک عامل ضروری برای
تبادالت و ارتباطات بین شرکای تجاری است ( ;Cai et al., 2010; Ke & Wei, 2007
 .)Panteli & Sockalingam, 2005سطح بهاشتراکگذاری در زنجیره تأمین بهوسیله سود و
منافع درکشده درنتیجه تبادل اطالعات ،توافقات ایجادشده بین شرکای تجاری و وابستگی
طرفین به یکدیگر تعیین میشود ( .)Cheng, 2011با توجه به این دیدگاه ،در این پژوهش بیان
میشود که اهداف مشترک و درونیسازی رابطه عوامل مهمی هستند که میتوانند بر شکلدهی
اعتماد بین سازمانی مؤثر باشند و به تقویت پیوندها و تعهدات بین شرکای تجاری منجر شوند.
اهداف مشترک در روابط بین سازمانی به ایجاد رفتارها و اعمال مشابه بین شرکای تجاری
منجر میشود ( .)Morgan & Hunt, 2002درونیسازی رابطه نیز عامل مؤثری در شکلدهی
به رفتارهای اقتصادی بین شرکا محسوب میشود و نشاندهنده تالش شرکا تجاری برای ایجاد
روابطی نزدیک و مبتنی بر اعتماد و تعهد است ()Boer, et al., 2011؛ بنابراین در این مطالعه
برخالف پژوهشهای پیشین ( ;Ke & Wei, 2007; Kimet al., 2012; Chen, et al. 2011
 )Cheng, 2011که به بررسی جوانب سیاسی ،اقتصادی و فنی در بهاشتراکگذاری دانش
پرداختهاند ،به بررسی عواملی که بر اعتماد بینسازمانی و درنتیجه بهاشتراکگذاری دانش بین
سازمانها تأثیر دارند از دیدگاه رابطهای پرداخته میشود؛ همچنین در این پژوهش جامعه آماری
شرکتهای پتروشیمی است؛ زیرا صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملّی اهمیت زیادی دارد و ایران در
این صنعت دارای مزیت نسبی است .از سویی دیگر در پژوهشهای انجامشده ( Ke & Wei,
 )2007; Kim et al., 2012; Chen et al., 2011; Cheng, 2011بیان شده است که
گسترش روابط بین تأمینکنندگان و شرکتها به بهبود عملکرد سازمان منجر میشود و
بهاشتراکگذاری دانش یکی از عوامل مهم در تقویت زنجیره تأمین در یک سازمان محسوب
میشود؛ ازاینرو این پژوهش بهدنبال گسترش مبانی نظری موضوع روابط بینسازمانی است و با
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توجه به اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران به بررسی تأثیر گسترش روابط بین
تأمینکنندگان و شرکتهای پتروشیمی با توجه بهاشتراکگذاری دانشبین سازمانی میپردازد.
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

عوامل رابطهای و بهاشتراکگذاری دانش .در اقتصاد دیجیتال ،وسایل ارتباطی پیشرفته
امکان برقراری ارتباط بین شرکای تجاری را فراهم میکند؛ به گونهایی که آنها میتوانند با
همکاری هم دانشهای مفید و باارزشی را خلق و حفظ کنند و یا انتقال دهند ( Ke & Wei,
 .)2007بهاشتراکگذاری دانش بین سازمانها عامل مهمی برای بهرهبرداری اشتراکی از منابع،
تخصیص بهینه آنها و ایجاد پیوند بین اعضا در طول زنجیره تأمین است ( ;Kim et al., 2012
 .)Shih et al., 2012چنین فعالیتهایی به سازمانها این امکان را میدهد تا منابع خود را
توسعه بدهند ،محصوالت یا خدمات با ارزش افزوده بیشتر را ارائه دهند ،فرصتهای درحالظهور
را کشف کنند و درنتیجه سودهای بسیاری را در محیط تجاری پررقابت کنونی کسب کنند
()Ke & Wei, 2007; Kim et al., 2012؛ عالوه بر این ،انگیزه سازمانی برای ایجاد
اتحادهای عمیق بینسازمانی و تشریک مساعی بین خود یک عامل مهم برای ایجاد چنین شبکه
ارتباطی است (.)Panteli & Sockalingam, 2005
حاکمیت ارتباط ،عامل مهمی در ایجاد توافقات برای بهاشتراکگذاری دانش در شبکههای
بینسازمانی محسوب میشود ( .)Chang, 2011چنانکه ارتباطات در یک زنجیره تأمین اغلب
واکنشی و تحت تأثیر فشار بازار و تغییر در موقعیتهای رقابتی است ()Hoejmoset al., 2012؛
ازاینرو تعامالت اثربخش در «بی تو بی »1به سطوح اعتماد و ارتباطات اجتماعی موجود و
توسعهیافته بین شرکای تجاری بستگی دارد ( .)Hoejmos et al., 2012توسعه و تقویت
مشارکت دوستانه و نزدیک عامل مهم و ضروری برای بهاشتراکگذاری دانش است؛ بهویژه
وقتی حفظ شراکت باعث حفظ مزیت رقابتی میشود؛ درحالیکه حاکمیت ارتباط اهمیت حفظ و
توسعه روابط همکاری را آشکار میکند .نظریه تعهد ـ اعتماد ،جزئیات اینکه چطور روابط توسعه
یابد را بیان میکند .این نظریه بر ایجاد ،توسعه و حفظ تبادالت ارتباطی موفق تأکید میکند و
درصدد بررسی ارتباطات مبتنی بر تشریک مساعی در تعامالت بین شرکای تجاری است
).(Moller & Svahn, 2004; Morgan & Hunt, 2002
نظریه تعهد ـ اعتماد بر اهمیت همکاری در طول زنجیره تأمین اشاره دارد تا شرکتها بتوانند
بهگونهای اثربخش در داخل محیط رقابتی بهسرعت درحالتغییر با هم رقابت کنند؛ ازاینرو بیان
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میکند که تعهد و اعتماد در یک رابطه دو عامل کلیدی برای تشویق سازمانها بهمنظور حفظ
روابط و بهرهگیری از سودهای تبادالت در بلندمدت است ).(Morgan & Hunt, 2002
مطالعات انجامشده چندین عامل ارتباطی را شناسایی کردهاند که باعث تسهیل
بهاشتراکگذاری اطالعات و تبادل دانش میشود .برای مثال ،دایاسیندا )2007( 1موضوع انتقال
دانش را در صنعت نرمافزار هند موردمطالعه قرار داد و بیان کرد که درونیسازی ،یک سازوکار
اجتماعی مهم برای ایجاد و حفظ ارتباطات بهشمار میآید .مورگان و هانت )2002( 2نشان دادند
که وجود اهداف ،سیاستها و استراتژیهای مشابه عوامل مهمی برای ارتقای توانایی پیشبینی
رفتار شریک تجاری و تقویت ارتباطات در طول زنجیره هستند .با توجه به اینکه پژوهشهای
انجامشده عوامل مختلفی را برای بهاشتراکگذاری دانش شناسایی و ارائه کردهاند ،اما هنوز
اعتماد بهعنوان یک عامل کلیدی و مهم به قوت خود باقی مانده است .اعتماد میتواند باعث
تسهیل بهاشتراکگذاری دانش و ارتقای عملکرد شرکای تجاری شود ( & Panteli
.)Sockalingam, 2005

اعتماد .اعتماد بینسازمانی سنگ بنای شراکت تجاری است و باعث ترغیب سازمان به کسب و
بهاشتراکگذاری دانش از بیرون مرزهای سازمان میشود ( Panteli & Sockalingam,
 .)2005پاولو )2008( 3اعتماد بینسازمانی را اعتقاد و باور ذهنی که اعضای سازمان نسبت به
سازمان دیگر دارند تعریف کرده است؛ بهگونهایکه معتقدند آنها در معامالت بدون نیاز به
نظارت و کنترل کامالً صادق هستند؛ ازاینرو اعتماد سازمانی به باور ذهنی متکی است و باعث
حفظ اتحادهای استراتژیک و تسهیل ارتباطات بینسازمانی و تعامالت میشود ( & Panteli
)Sockalingam, 2005؛ از طرف دیگر اعتماد بین شرکای تجاری یک پدیده پویا است و انتقال
آن از شرایط اطمینانبخش به غیرقابلاطمینان و تداوم آن نیازمند تکامل و بلوغ روابط اجتماعی
بین شرکای تجاری است (.)Chen et al., 2014; Belkadi, Bernard & Baudry, 2017
مطالعات انجامشده عواملی را که باعث تقویت اعتماد سازمانی میشود موردمطالعه قرار
دادهاند .بانکر و لویسکی ،)2008( 4بیان میکنند که اعتماد ویژگیهای متفاوتی را در مراحل
مختلف ارتباط نشان میدهد .آنها سه مرحله متوالی از توسعه و تقویت اعتماد را بیان میکنند:
اعتماد مبتنی بر محاسبه؛ اعتماد مبتنی بر دانش و اعتماد مبتنی بر تعیین هویت .اعتماد مبتنی بر
محاسبه ،شکنندهترین نوع اعتماد است که در مراحل اولیه شکلگیری ارتباط و در اثر تبادالت
اقتصادی ـمالی بین شرکا ایجاد میشود؛ سپس اعتماد مبتنی بر محاسبه بهتدریج توسعه مییابد؛
1. Dayasindhu
2. Morgan & Hunt
3. Pavlou
4. Lewicki and Bunker
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یعنی بهتدریج سودهای ناشی از شراکت نسبت به هزینههای حفظ ارتباط بیشتر میشود .در این
یشود ( & Panteli
سطح از اعتماد دانش آشکار و رسمی بین شرکا به اشتراک گذاشته م 
.)Sockalingam, 2005

اعتماد مبتنی بر دانش در اثر استمرار روابط و ایجاد فهم دوجانبه ایجاد میشود؛ به گونهایی
که رفتار شریک برای طرف مقابل قابلپیشبینی میشود .در این هنگام طرفین دارای ارزشهای
مشترک میشوند و به اشتراکگذاری دانشهای ضمنی و شخصی میپردازند .سرانجام اعتماد
مبتنی بر تعیین هویت ایجاد میشود که بر ارتباطات عاطفی بین شرکا تأکید میکند و نیاز کمی
برای اعمال کنترل بر شریک تجاری توسط سازمانها درک میشود .این نوع اعتماد باعث
میشود شرکا تجاری دانش را بهگونهای اثربخش بهاشتراک بگذارند و بتوانند به ارزش افزوده و
در نتیجه سودهای کالن در نتیجه ارتباط با هم دست یابند؛ ازاینرو میتوان گفت که اعتماد
پدیدهای است که نیازمند زمان و بلوغ اجتماعی است (.)Panteli & Sockalingam, 2005
پژوهشهای انجامشده تأثیر سازوکارهای سازمانی را بر ایجاد اعتماد بررسی کردهاند .مورگان و
هانت ( )2002بیان کردهاند که ارزشهای مشترک و اهداف تجاری شرکا بر اعتماد و درنتیجه
روابط بلندمدت بین شرکا تأثیر دارد شین و همکاران ( )2011نیز نشان دادهاند که در جلب اعتماد
مصرفکننده ،درونیسازی رابطه نقش مهمی در توسعه اعتماد دارد (.)Chein, et al., 2011
پژوهشگران بر اهمیت بهاشتراکگذاری دانش بهعنوان یک عامل مهم در مدیریت زنجیره
تأمین و حفظ مزیت رقابتی تأکید میکنند ) .(Cai et al., 2010مدیریت روابط عامل مهمی در
تبادالت اجتماعی ،بهویژه در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی صنعتی است ( Hoejmose, et
 .)al., 2012بهاشتراکگذاری دانش زمانی که شرکای تجاری روابط نزدیکی ایجاد میکنند و
تعهد به همکاری بلندمدت دارند ،ایجاد میشود .مطالعه حاضر ،تأثیر اهداف مشترک و
درونیسازی رابطه را بر اعتماد و نتایج آن ،یعنی همکاری و بهاشتراکگذاری دانش ،بررسی
میکند .این عوامل توضیح میدهد که شرکا تجاری چگونه شراکتشان را حفظ میکنند و
بهاشتراکگذاری دانش بین خود را ادامه میدهند .در شکل  ،1مدل پژوهش و فرضیهها ترسیم
شده است.
اهداف مشترک و اعتماد .مورگان و هانت ( ،)2002بیان میکنند که ارزشهای مشترک حدی
است که هر یک از شرکا عقاید مشابهی در مورد اینکه کدام رفتارها ،اهداف و خطمشیها مهم و
ضروری و کدام غیرمهم و غیرضروری ،کدام درست و کدام اشتباه است دارد و این اهداف باعث
ایجاد همگرایی و نزدیکی بین اعضای کانال توزیع میشود ( .)Morgan & Hunt, 2002وجود
اهداف مشترک در مدیریت زنجیره تأمین سازوکار کنترلی مطلوبی است که اعضا را برمیانگیزد
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تا اطالعات و دانش خود را با یکدیگر بهاشتراک بگذارند و در اثر همکاری با یکدیگر بتوانند
عملکرد سازمان خود را بهبود دهند ( .)Kashyap & Sicadas, 2012شباهت و همسویی
فرهنگی بین سازمانها که در قالب اهداف ،خطمشیها و استراتژیها متجلی میشود ،عامل
مهمی است که به پژوهشگران این امکان را میدهد که میزان و تداوم رابطه را پیشبینی کنند
(.)Chen, Lin & Yen, 2014; Jarrat & Ceric, 2015

اهداف مشترک ،یک منبع ارتباطی است که میتوانند ارتباطات بین شرکا در یک کسبوکار
را تسهیل کنند .اهداف مشترک توانایی سازمان را در ارزیابی و پیشبینی انگیزه و رفتار شریک
خود افزایش میدهد .این اهداف تعامالت بین اعضای زنجیره تأمین را هدایت میکند و اعضا را
برای همکاری ،بهاشتراکگذاری و ترکیب سرمایه فکریشان برمیانگیزد ( Chow & Chan,
 .)2008; Li, 2009شرکای تجاری با اهداف مشترک انتظارات و نگرشهای مثبتی را در مورد
روابط مراودهای خود دارند .مورگان و هانت ( ،)2002بیان میکنند که اهداف مشترک عامل
مهمی است که باعث توسعه و رشد اعتماد بین سازمانی و تعهدات بین دو طرف میشود.
 :H1سازمانها دارای اهداف مشترک تمایل به توسعه اعتماد بینسازمانی دارند.
درونیسازی رابطه و اعتماد .بانر و همکاران ( ،)2010درونیسازی رابطهای را درجه و میزانی
بیان میکنند که هر یک از روابط شرکت با سایر شرکا تجاری در نتیجه وجود اعتماد ،روابط
دوجانبه و انعطافپذیری تسهیل میشود ()Bonner, et al., 2010؛ بنابراین درونیسازی
رابطهای شامل پیوندها و وابستگیهای اجتماعی قوی بین طرفین است که بر رفتارهای اقتصادی
طرفین تأثیر میگذارد ( .)Dayasindhu, 2007; Lin, et al., 2012چنین پیوندهای اجتماعی
بین شرکای تجاری عامل مهم و مؤثری برای ایجاد مزیتهای متمایز در مقایسه با رقبا برای
شرکت است و در این هنگام شرکت در ارتباط با شرکا خود کمترین مشکالت را دارد.
عالوه بر این ،درونیسازی رابطهای ،یک ارتباط اجتماعی قوی و غیررسمی است که بر
اساس تجربههای بهدستآمده از نخستین مراودات بین طرفین شکل میگیرد .ارتباطات اجتماعی
قوی عامل مهمی در کاهش عدماطمینان و افزایش احتمال بهاشتراکگذاری دانش ضمنی در
داخل زنجیره تأمین است .در زنجیره تأمین ،درونیسازی رابطهای انگیزه همکاری و شراکت
استراتژیک بین طرفین را افزایش میدهد؛ بهگونهای که انگیزه برای رفتارهای فرصتطلبانه
کاهش و فهم طرفین از یکدیگر افزایش مییابد ( Bonner et al., 2010; Morgan & Hunt,
)2002؛ در این هنگام طرفین تمایل به ایجاد فرهنگ مشترک و تقویت ارتباط خود با یکدیگر را
دارند ).(Chai & Kim, 2012
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پیوندهای اجتماعی قوی نهتنها سازمان را قادر میکند تا رفتار شریک را بهتر پیشبینی کند،
بلکه باعث ایجاد حس وابستگی بین شرکا میشود ( & Dayasindhu, 2007; Morgan
)Hunt, 2002؛ عالوه بر این سازمانها اعتماد و اطمینان قوی به شریک خود پیدا میکنند که
این مسئله باعث افزایش احتمال بهاشتراکگذاری منابع و دانش بین طرفین و وضوح تعامالت
میشود ).(Uzzi, 2009
چن و همکاران ( ،)2011بیان کردهاند که درونیسازی رابطهای عامل مهمی برای تقویت و
پرورش اعتماد بین طرفین در شرایط عدماطمینان است.
 :H2درونیسازی رابطه در روابط تجاری در یک زنجیره تأمین موجب رشد اعتماد بینسازمانی
میشود.
اعتماد و همکاری .اعتماد برای همکاری بینسازمانی یک شرط مهم و اولیه است .اعتماد
بیانکننده یک حالت روانشناسانه مثبت در یک فرد نسبت به طرف مقابل در یک رابطه است؛
بهگونهای که به خیرخواهی و صداقت او اعتقاد دارد؛ عالوه بر این ،شرط الزم و اساسی برای
حذف عدماطمینان در روابط موجود در یک زنجیره تأمین و فرآیندهای تعامل است .هیل و
همکاران ( ،)2009همکاری را بهعنوان رفتارهای ارتباطی و تعاملی تعریف میکنند که بین
اعضای یک گروه کاری اتفاق میافتد و باعث هدایت آنها در رسیدن به موفقیت و هدف
گروهی آنها میشود ( .)Hill, et al., 2009در زمان کنونی ،همکاری یک فعالیت استراتژیک
در نظر گرفته میشود؛ زیرا همکاری مانند یک سازوکار عملیاتی در زنجیره تأمین است که
میتواند به افزایش ارزش کسبوکار در نتیجه استفاده از منابع و هماهنگکردن فعالیتها منجر
شود؛ از سویی دیگر برای رقابت در محیطهای بهسرعت درحالتغییر همکاری الزم است؛ ولی
این همکاری دربردارنده درجهای از عدماطمینان و ریسک است و اعتماد موجود بین سازمانها
باعث کاهش این عدماطمینان و ریسک در نتیجه همکاری بینسازمانی میشود .وقتی اعتماد
بین سازمانها افزایش مییابد ،آنها تمایل بهاشتراکگذاری منابع و درنهایت بهرهبردن از مزایای
ناشی از همکاری دارند؛ بنابراین اعتماد یک عنصر موردنیاز برای تسهیل روابط و همکاری بین
طرفین تجاری است.
 :H3اعتماد بینسازمانی بر همکاری شرکای تجاری در زنجیره تأمین تأثیر دارد.
همکاری و بهاشتراکگذاری دانش .دانش عامل مهمی برای گرفتن تصمیمهای کارا و
اثربخش است .بهاشتراکگذاری دانش عامل مهمی برای خلق مزیت رقابتی در یک زنجیره
تأمین محسوب میشود ) .(Shih et al., 2012بهاشتراکگذاری دانش فرآیندی تعاملی است؛
بهگونهای که هر یک از سازمانها ،دانش جدیدی را به دیگری منتقل میکنند و این مسئله
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شرکای تجاری را قادر به فهم مسائل و ایجاد راهحلهای مفید و مناسب میکند؛ عالوه بر این
بهاشتراکگذاری دانش خود موضوعی فنی ـ اجتماعی است که شامل بهکارگیری فناوری
اطالعات برای تبادل دانش و همکاری شرکای تجاری مختلف در داخل زنجیره تأمین است.
درواقع ،همکاری برای سرعتبخشی برای بهاشتراکگذاری دانش موردنیاز است؛ از سویی دیگر،
ارتباط بلندمدت بین شرکای تجاری ،شرط الزم برای بهاشتراکگذاری دانش بهگونهای اثربخش
بین شرکا در زنجیره تأمین است ) .(Moller & Svahn, 2004همکاری بین شرکای تجاری
عنصر مهمی برای تغییردادن مدیریت زنجیره تأمین از مراودهمداری به رابطهمداری است .وجود
همکاری بین طرفین تجاری باعث میشود که آنها اهداف و استراتژی مشترکی بین خود ایجاد
کنند .این امر باعث رفع نگرانیها و تسهیل بهاشتراکگذاری دانش بین طرفین تجاری میشود؛
عالوه بر این ،وجود تعامالت کارا و اثربخش بین سطوح مختلف زنجیره تأمین را تسهیل میکند؛
ازاینرو میتوان گفت ،بهاشتراکگذاری دانش هنگامی که سازمانها روابط قوی بین خود ایجاد
کرده و فعالیتهایشان را برای دستیابی به اهداف مشترک باهم هماهنگ میکنند ،رخ میدهد
).(Chai & Kim, 2012; Shih et al., 2012
 :H4همکاری بین شرکای تجاری در زنجیره تأمین بر بهاشتراکگذاری دانش تأثیر دارد.
اعتماد و بهاشتراکگذاری دانش .اعتماد عامل مهمی برای بهاشتراکگذاری دانش است و بر
ادراک توانایی ،خیرخواهی ،صداقت و قابلیت پیشبینی شرکا تجاری از یکدیگر برای پیروی و
اطالعت از هنجارها و حفظ ارتباط بسیار تأثیر میگذارد ) .(Belkadi et al., 2017اعتماد
همچنین بر ایجاد ارتباطات پایدار و بلندمدت بین خریدار و فروشنده بسیار مؤثر است؛ ازاینرو
میتواند بر افزایش همکاری ،تشریک مساعی و افزایش میزان بهاشتراکگذاری دانش تأثیر
بگذارد.
در یک زنجیره تأمین ،سازمانها پیوندهای اجتماعی خود را با شرکای تجاری درنتیجه انواع
مختلف تعامالت اجتماعی که با یکدیگر دارند ،توسعه میدهند و در این میان ،اعتماد نقش مهمی
در تقویت روابط خریدار و تأمینکننده دارد .صداقت و خیرخواهی درکشده طرفین تجاری از
یکدیگر باعث حذف نگرانیها در مورد رفتارهای فرصتطلبانه و تسهیل بهاشتراکگذاری دانش
در طول زنجیره تأمین میشود؛ بنابراین اعتماد عامل مهم و اساسی برای بهاشتراکگذاری منابع
و اطالعات است و میتوان گفت که اعتماد میتواند بهطور مستقیم بر بهاشتراکگذاری دانش
تأثیر بگذارد.
 :H5اعتماد بینسازمانی بر بهاشتراکگذاری دانش تأثیر دارد.
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مدل مفهومی پژوهش .پژوهشگران بر اهمیت بهاشتراکگذاری دانش بهعنوان یک عامل مهم
در مدیریت زنجیره تأمین و حفظ مزیت رقابتی تأکید کردهاند ) .(Cai et al., 2010مدیریت
روابط عامل مهمی در تبادالت اجتماعی ،بهویژه در مدیریت زنجیره تأمین و بازاریابی صنعتی
است ) .(Hoejmose et al., 2012بهاشتراکگذاری دانش زمانی که شرکای تجاری روابط
نزدیکی ایجاد میشود و تعهد به همکاری بلندمدت دارند ،ایجاد میشود .مطالعه حاضر ،تأثیر
اهداف مشترک و درونی سازی رابطه را بر اعتماد و نتایج آن ،یعنی همکاری و به اشتراکگذاری
دانش ،بررسی میکند .این عوامل توضیح میدهد که شرکای تجاری چگونه شراکتشان را حفظ
میکنند و بهاشتراکگذاری دانش بین خود را ادامه میدهند .در شکل  ،1مدل تحقیق و فرضیهها
ترسیم شده است.
همکاری
H3

اعتماد بین سازمانی

H4

بهاشتراکگذاری
دانش

H1

اهداف مشترک

H2

درونیسازی رابطه

H5

شکل  .1مدل پژوهش( )Chen et al., 2014

 .3روششناسی پژوهش

روش پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها ،توصیفی ـ پیمایشی
است .جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و کارکنان یکی از شرکتهای تابعه صنایع
پتروشیمی است که تعداد آنها در زمان نمونهگیری بالغ بر  400نفر بود.
دلیل انتخاب شرکتهای پتروشیمی بهعنوان جامعه آماری به این دلیل است که این
شرکتها از فناوری پیچیده استفاده میکنند و شرکتهایی دانشبنیان هستند؛ ازاینرو نیازمند
برقراری روابط مستمر با سازمانها و ترجمانهای مختلف در داخل و خارج کشور برای همکاری
و بهدستآوردن اطالعات و منابع هستند؛ ازاینرو مدیران و کارکنان آنها تجربه الزم در زمینه
ارتباطات بینسازمانی با شرکای تجاری را دارند.
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با استفاده از نمونهگیری تصادفی ساده نمونهای با حجم  196نفر با توجه به فرمول کوکران و
سطح اطمینان  95درصد ،انتخاب شد و پرسشنامه پژوهش در اختیار آنها قرار گرفت .از این
میان ،تعداد  180نفر نسبت به تکمیل و ارسال پرسشنامه اقدام کردند.
متغیرهای مستقل در این پژوهش شامل ارزشهای مشترک و درونیسازی رابطه هستند که
برای اندازهگیری آنها بهترتیب از پرسشنامه چو و چن ( )2008که دربردارنده  4سؤال و
پرسشنامه بانر و همکارن ( )2005که دربردارنده  4سؤال است ،استفاده شد.
متغیر واسط در این پژوهش اعتماد بینسازمانی است که برای سنجش آن از پرسشنامه لیو و
همکارن ( )2006استفاده شد که دربردارنده  5سؤال است ()Liu et al., 2006؛ عالوه بر این
تأثیر اعتماد بینسازمانی بر دو متغیر همکاری و بهاشتراکگذاری دانش سنجیده شد و برای این
منظور بهترتیب از پرسشنامه مورگان و هانت ( ،)1994دربردارنده  5سؤال و  Mollerو Svahn
( )2004با  5سؤال استفاده شد.
ازآنجاکه سؤالهای پرسشنامه استاندارد است ،تا حد زیادی از روایی الزم برخوردار هستند؛ اما
برای اطمینان در این پژوهش روایی همگرا بررسی شد .برای بررسی میزان تبیین هر یک از
سؤالهای مرتبط در پرسشنامهها از تجزیهوتحلیل عاملی تأییدی استفاده شد.
چنانکه یک سؤال از بُعد همکاری و بهاشتراکگذاری دانش بهدلیل پایینبودن بار عاملی
کمتر از  0/7از پرسشنامه حذف شد و در بررسی مجدد بار عاملی همانگونه که مالحظه میشود
بار عاملی سایر سؤالها باالتر از  0/7است .میانگین واریانس ( )AVEنیز محاسبه شد که در
مورد همه متغیرهای موردنظر باالتر از  0/5است که با توجه به میزان بارعاملی و میانگین
واریانس ،وجود روایی همگرا در پرسشنامه را تأیید میکند.
برای سنجش پایایی پرسشنامهها از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ( )CRاستفاده شد.
ضریب آلفای کرونباخ با توجه به متغیرهای موردنظر بین  0/78تا  0/93و مقدار آلفای کرونباخ
کل پرسشنامه برابر 0/81است که مقادیر باالی  0/7نشان میدهد پرسشنامه موردنظر از پایایی
باالیی برخوردار است.
در مورد پایایی مرکب نیز ضریب آن برای متغیرهای موردنظر باالتر از (Byrne, 2010) 0/6
است که پایایی باالی پرسشنامه را نشان میدهد .برای رد یا تأیید فرضیهها از نرمافزار AMOS
استفاده شد و نتایج تحلیل عاملی و پایایی پرسشنامه در جدول  ،1آورده شده است.
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جدول  .1بررسی پایایی و روایی پرسشنامه
متغیرها

شاخصها

بار عاملی

پايايی مرکب

ارزشهای
مشترک

Q1
Q2
Q3

0/81
0/86
0/79

0/86

درونیسازی
رابطه

Q4
Q5

0/71
0/69

اعتماد
بینسازمانی

Q6
Q7
Q8
Q9
Q10

همکاری

Q11
Q12
Q13
Q14

بهاشتراکگذاری
دانش

Q15
Q16
Q17
Q18
Q19

0/72
0/71
0/77
0/86
0/81
0/84
0/72
0/75
0/72
0/87
0/72
0/70
0/74
0/77

0/81

0/74

0/71

0/88

آلفای کرونباخ

0/78

0/86

0/79

0/85

0/93

AVE

0/71

0/79

0/71

0/77

0/80

 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

تحلیل جمعیتشناختی نمونه :از  180پرسشنامه توزیعشده 153 ،پرسشنامه ( 85درصد) آنها
برگشت داده شد و قابلبررسی بود که  110نفر پاسخدهندگان مرد و  43نفر زن بودند که نوع
استخدام آنها رسمی است .از نظر سطح تحصیالت  3نفر زیر دیپلم 42 ،نفر دیپلم و فوقدیپلم،
 94نفر کارشناس و  14نفر کارشناسی ارشد و باالتر بودند .از نظر سابقه کاری 25 ،نفر کمتر از 5
سال 67 ،نفر بین  10-5سال 34 ،نفر بین  20-15سال 17 ،نفر بین  25-20سال و  10نفر
بیشتر از  25سال سابقه کاری داشتند.
تحلیل دادهها .در این پژوهش از تکنیک معادالت ساختاری استفاده شده است؛ زیرا متغیرها را
بهصورت مکنون و با حداقل خطای ممکن اندازهگیری میکند .بهطور خالصه با استفاده از روش
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معادالت ساختاری در مقایسه با روشهای قدیمیتر تحلیل دقیقتری صورت خواهد گرفت .برای
انجام معادالت ساختاری از نرمافزار  AMOSاستفاده شد.
قبل از استفاده از نرمافزار ،نرمالبودن جامعه آماری موردبررسی قرار گرفت و از آماره
کولموگروف ـ اسمیرنف استفاده بهرهگیری شد که نتایج در جدول  ،2آورده شده است.
جدول  .2بررسی نرمالبودن متغیرهای پژوهش
شرح
تعداد
آماره کولموگروف ـ
اسمیرنف
سطح معناداری

اهداف

درونیسازی

اعتماد

مشترک

رابطه

بینسازمانی

همکاری

بهاشتراکگذاری
دانش

153

153

153

153

153

0/932

1/245

0/745

1/104

0/9434

0/602

0/561

0/514

0/6344

0/656
P< 0.05

با توجه به جدول  ،2سطح معناداری باالتر از  0/05است؛ ازاینرو دادهها نرمال هستند و
میتوان با استفاده از نرمافزار  AMOSآنها را بررسی کرد.
در این مرحله ابتدا برازش مدل با استفاده از شاخصهای برازش بررسی شده و سپس با
استفاده از مقادیر آماره  Tبه بررسی فرضیهها و آزمون آنها پرداخته میشود .همانگونه که
مالحظه میشود GFI ،گزارششده برای این مدل  0/838است .ریشه دوم میانگین مجذور
پسماندهها ،یعنی تفاوت بین عناصر ماتریس مشاهدهشده در گروه نمونه و عناصر ماتریسهای
برآورد و یا پیشبینیشده با فرض درستبودن مدل موردنظر است.
هر چه  RMRبرای مدل آزمون نزدیکتر به صفر باشد مدل برازش بهتری دارد که مقدار
 RMRدر این پژوهش برابر  0/021است که نشان از تبیین مناسب کواریانسها دارد،SRMR .
معیار میانگین اختالف دادهها است و ماتریس کواریانس ـ واریانس بازتولید شده نیز برابر 0/05
میباشد که مقدار مناسبی است.
مقادیر شاخص بههنجارشده برازندگی ( ،)NFIشاخص بههنجارشده برازندگی (،)NNFI
شاخص برازندگی فزاینده ( )IFIو شاخص تطبیقی ( ،)CFIنیز بیشتر از  0/9و حاکی از برازش
مناسب مدل طراحیشده در مقایسه با سایر مدلهای ممکن است .ریشه دوم برآورد واریانس
خطای تقریب ( ،)RMSEAمقدار  0/051بهدست آمد که کمتر از  0/08است و نشان از کنترل
خطای اندازهگیری دارد (جدول .)3
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جدول  .3شاخصهای برازندگی مدل
شاخصها

حد مطلوب

مقدار گزارششده

میانگین مجذور ماندهها ()RMR

نزدیک به صفر
نزدیک به صفر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
 0/9و باالتر
کمتر از 0/08

0/021
0/031
0/858
0/91
0/93
0/944
0/95
0/051

()SRMR

میانگین مجذور پسماندهها یا استاندارد
شاخص برازندگی ()GFI
شاخص نرمشده برازندگی ()NFI
شاخص نرمنشده برازندگی ()NNFI
شاخص برازندگی فزاینده ()IFI
شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI
ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

همانطور که مشخصههای برازندگی در جدول  ،3نشان میدهند دادههای این پژوهش
برازش مناسبی دارند که نمایانگر همسوبودن سؤالها با سازههای نظری است .قبل از بررسی
فرضیهها به بررسی ضرایب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای پژوهش و معناداربودن این
ضرایب همبستگی پرداخته میشود .طبق جدول  ،4ارزشهای مشترک ،درونیسازی رابطه با
اعتماد بینسازمانی دارای همبستگی هستند که بیشترین مقدار همبستگی مربوط به ارزشهای
مشترک است؛ عالوه بر این اعتماد بینسازمانی با همکاری و بهاشتراکگذاری دانش همبستگی
دارد.
جدول  .4بررسی همبستگی بین متغیرها
میانگین
 .1اهداف مشترک
 .2درونیسازی رابطه
 .3اعتماد بینسازمانی
 .4همکاری
 .5بهاشتراکگذاری دانش

3/44
3/21
3/8
3/3
3/42

انحراف استاندارد

1

2

0/081
0/051
0/061
0/056
0/057

1
0/061
0/097
0/055
0/059

1
0/09
0/061
0/493

3

1
0/062
0/282

5

4

1
0/747

1

P< 0.05

اکنون فرضیههای پژوهش با استفاده از معادالت ساختاری بررسی میشوند .فرضیه ،1
نمایانگر تأثیر اهداف مشترک بر اعتماد بینسازمانی است .همانگونه که از مقادیر  tدر جدول 5
استنباط میشود ،اهداف مشترک بر اعتماد بینسازمانی تأثیر مثبت دارد؛ زیرا سطح معناداری
 0/01مقدار  tبرای این متغیر باالتر از  2/58است .این نتیجه نشان میدهد که سازمانها باید
سعی کنند به اجماع در اهداف برسند؛ زیرا باعث باالرفتن میزان اعتماد بینسازمانی میشود.
فرضیه  2که بیانکننده تأثیر درونیسازی رابطه بر اعتماد سازمانی است نیز تأیید میشود؛
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ازاینرو تالش سازمان برای برقراری و حفظ ارتباط نزدیک با تأمینکننده در رشد اعتماد
بینسازمانی مؤثر است.
فرضیه  ،3نمایانگر تأثیر اعتماد بینسازمانی بر همکاری بین شرکای تجاری است .با توجه به
مقدار آماره  tکه بزرگتر از  2/58است این فرضیه نیز تأیید میشود؛ بنابراین سازمانها باید سعی
کنند با افزایش اعتماد بینسازمانی در زنجیره تأمین میزان همکاری تأمینکنندگان را با خود
افزایش دهند .فرضیههای  4و  5که بیانکننده تأثیر مثبت اعتماد بینسازمانی و همکاری بر
بهاشتراکگذاری دانش هستند ،نیز تأیید میشوند.
میتوان نتیجه گرفت که سازمانها با صرف انرژی و زمان در توسعه اعتماد بینسازمانی در
زنجیره تأمین ،عالوه بر اینکه میتوانند به همکاری بیشتر و روابط بلندمدت با تأمینکنندگان خود
دست یابند ،میزان بهاشتراکگذاری دانش نیز در آنها افزایش مییابد؛ زیرا افزایش همکاری بین
طرفین خود به تحریک طرفین برای بهاشتراکگذاری دانش و درنتیجه استفاده بهتر از فرصتها
در بازار منجر میشود؛ ازاینرو با استفاده از روش بارون و کنی ( ،)1986نقش واسط متغیر
همکاری بررسی میشود .بر اساس این روش ابتدا در مدل اثرات مستقیم در نظر گرفته میشود
(مدل )1؛ سپس در مدل  ،2اثرات واسط و در مدل  3که «مدل اثرات جزئی» نامیده میشود،
تمامی روابط واسط و مستقیم لحاظ میشود .درصورتیکه در مدل اثرات جزئی مقدار اثرات
مستقیم کم شود ،ولی معنادار باشد متغیر واسط جزئی است و درصورتیکه معناداری از دست
برود ،واسط کامل است.
جدول  .5بررسی نقش واسط
مسیرها
اعتماد بینسازمانی بر
بهاشتراکگذاری دانش
اعتماد بینسازمانی بر همکاری
همکاری بر بهاشتراکگذاری دانش

مدل 1

مدل 2

*(0/07)2/04

مدل 3
*(0/41)2/01

*(0/48)2/18
*(0/54)1/99

*(0/32)2/23
*(0/41)2/12
*p<0.05

با توجه به نتایج جدول  5میتوان بیان کرد که همکاری در رابطه اعتماد بینسازمانی و
بهاشتراکگذاری دانش ،نقش واسط جزئی دارد؛ زیرا میزان تأثیر اعتماد بر بهاشتراکگذاری
کاهش یافته ولی معنادار است .در شکل  ،2مدل نهایی پژوهش ارائه شده است.
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شکل  .2مدل نهایی پژوهش

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش ،تأثیر درونی سازی رابطه ،اهداف مشترک و اعتماد بین سازمانی بر به
اشتراکگذاری دانش بینسازمانی و همکاری بررسی شد .نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی در
بهاشتراکگذاری دانش بینسازمانی و همکاری تأثیر دارد .مطالعات انجامشده ( ;Cheng, 2011
 )Ke & Wei, 2007; Panli & Sockalingam, 2005بهندرت اثر عوامل فرهنگی ،ارتباطی
و استراتژیک را بر اعتماد بینسازمانی بررسی کردهاند؛ اما در این مطالعه دیدی وسیعتر نسبت به
اشتراکگذاری دانش با درنظرگرفتن تمامی این عوامل با یکدیگر مطرح شده است و تمامی نتایج
حاصل از مطالعات انجامشده ( ;Chen et al., 2011; Cheng, 2011; Ke & Wei, 2007
 )Kim et al., 2012را تأیید میکند .نتایج نشان میدهد که شرکای تجاری باید اهداف مشترک
و پیوندهای ارتباطی خود را برای افزایش میزان اعتماد درکشده بین یکدیگر ارتقا دهند که در
پژوهش مورگان و هانت ( )2002نیز تأیید شده است .در این تحقیق به نقش عوامل فرهنگی،
نهادی و اجتماعی بهعنوان عوامل کلیدی در تقویت تعامالت بینسازمانی تأکید میشود؛ ازاینرو
سازمانهایی که بهدنبال ساده و روانسازی فعالیتهای زنجیره تأمین و بهدستآوردن مزایا و
سود از روابط تجاری خود هستند ،بهتر است سعی کنند که پیوندهای ارتباطی و ارزشهای
مشترک به روشی مناسب بین خود ایجاد کنند.
از سویی دیگر نتایج نشان میدهد که اعتماد موجود میان سازمانها در زنجیره تأمین در
افزایش همکاری و درنتیجه بهاشتراکگذاری دانش در طول زنجیره تأمین مؤثر است که این
نتیجه همسو با نتایج پیشین ) (Cheng, 2011; Morgan & Hunt, 2002است .در مدل
بررسیشده سعی شده است که عالوه بر توجه به عوامل درونی سازمان به عوامل برونسازمانی
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در ترغیب بهاشتراکگذاری دانش بین سازمانها در طول زنجیره تأمین توجه شود که در
پژوهشهای پیشین چنین دیدی مطرح نشده است.
امروزه با توجه به افزایش بهکارگیری سیستمهای اطالعاتی در زنجیره تأمین و ترغیب
سازمانها برای بهاشتراکگذاری دانش ،برای سازمانها و مدیران آنها شناسایی عوامل مؤثر
برای افزایش احتمال به اشتراکگذاری دانش بین سازمانها بسیار مهم است که نتایج پژوهش
حاضر به این عوامل از دید اجتماعی و فرهنگی اشاره میکند؛ عالوه بر این با توجه به این عوامل
سازمانها میتوانند ریسکها و عدماطمینانها را کاهش دهند و باعث بهبود روابط در زنجیره
تأمین شوند؛ از سویی دیگر ،سازمانهایی که بهدنبال افزایش همکاری بین سازمانها در زنجیره
تأمین هستند ،میتوانند از نتایج این پژوهش استفاده کنند .آنها میتوانند با ایجاد اهداف و منافع
مشترک بین خود و افزایش درگیری ارتباطی خود با سازمان مقابل همکاری بینسازمانی را
افزایش دهند.
مدیران و کارکنان مسئول ارتباطات بینسازمانی میتوانند با توجه به این عوامل و افزایش
اعتماد بینسازمانی سازمانهای دیگر را تشویق به افزایش همکاری با سازمان خود کنند و
کارایی عملکرد سازمان خود را افزایش دهند؛ بنابراین مدیران سازمانها ضمن سرمایهگذاری بر
عوامل فنی و سیستمهای اطالعاتی برای بهاشتراکگذاری دانش الزم است برای موفقیت در این
سرمایهگذاری به عوامل اجتماعی و فرهنگی اشارهشده نیز توجه کنند.
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