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چکیده
فرهنگ سازی و بهبود نرم افزارهای سازمان از عوامل مهم  تأثیرگذار در بهبود فرایندهای سازمان است. سازمان ها 
به تجربه آموخته اند که بهبود فرایندهای سازمانی، به ویژه نرم افزارهای سازمانی، به مدیریت بهتر تغییرات سازمانی 
می انجامد و بر عملکرد سازمان  تأثیری مثبت می گذارد. در پژوهش پیش رو،  تأثیر اشتراک دانش در فرهنگ های 
گوناگون سازمانی، تأثیر اشتراک گذاری دانش در موفقیت فرایند ارتقای نرم افزار و چگونگی  تأثیر حمایت مدیران 
در مسیر موفقیت بهبود نرم افزار بررسی می شود. این پژوهش از نظر هدف جزو تحقیقات توصیفی، پیمایشی و 
همبستگی است و به لحاظ تقسیم بندی بر مبنای نتیجه و کاربرد پژوهشی کاربردی به شمار می آید. برای بررسی 
تجربی الگوی این پژوهش از نرم افزار آماری اس پی اس اس 25   و حداقل مربعات جزئی پی ال اس استفاده شده 
است. جامعۀ آماری پژوهش دربردارندۀ 220 نفر از کارکنان ادارۀ گمرک بندرانزلی است که با فرمول مورگان 136 
نمونه برای تجزیه وتحلیل انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی گروهی با به اشتراک گذاشتن 
دانش تأثیری قوی تر و بهتر از فرهنگ سلسله مراتبی در موفقیت پیاده سازی نرم افزار می گذارد. همچنین، فرهنگ 
گروهی و فرهنگ سلسله مراتبی با موفقیت بهبود نرم افزار ارتباط دارند و حمایت مدیران سازمان موفقیت پیاده سازی 
نرم افزار  بهبود  دانِش  به اشتراک گذاری  که  بررسی های صورت گرفته مشخص شد  با  می کند.  تضمین  را  نرم افزار 

میانجی فرهنگ گروهی و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان در موفقیت بهبود نرم افزار است.
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مقدمه

روزافزون  گسترش  علت  به  سازمان ها  فرایندهای  امروزه 
تغییرات محیطی  افزایش سریع  نیز  و  در جهان  فناوری  تغییرات 
شده اند  متحول   

ً
کامال مناسب  و  سریع  پاسخ گویی  لزوم  و 

)چنیدی و همکاران، 1398؛ Niazi et al., 2010(. در گذشته 
که  داشتند  متفاوتی  نظام های  فرایندها  تک تک  برای  سازمان ها 
به  سازمان  کلی  اهداف  آن ها  بین  ارتباط  ناممکن بودن  علت  به 
نظام یک پارچۀ سازمانی  بنابراین  نمی شد.  برآورده  نحو مطلوب 
شکل گرفت که برگرفته از اصول بهبود فرایندهای سازمانی بود. 
با داشتن الگوهای متعدد موردنیاز سازمان ها، روشی  این نظام، 
فرایندهای  مدیریت  و  بازبینی  اجرا،  تعریف،  برای  یک پارچه 
کسب وکار سازمان ها ارائه می نمود که سیستم نرم افزاری سازمان 
استفاده   .)1390 قریشی،  و  )صفرزاده  الگوهاست  این  از  یکی 
به جریان کارها  نوین،  به منزلۀ روشی  نرم افزاری،  از سیستم های 
سرعت می بخشد و با جمع آوری اطالعات مجموعه فعالیت های 
روزمره  امور  به  سرعت بخشیدن  برای  را  مناسبی  بستر  سازمان 
فراهم می آورد )Hall et al., 2002(. بهبود فرایندهای نرم افزار1 
 Slaughter( به تغییرات فزاینده و ایجاد دانش جدید می انجامد
and Kirsch, 2006(. و شامل درک وضعیت موجود سازمان و 
تغییر فرایندها برای بهبود کیفیت محصوالت و خدمات سازمان 
است )García et al., 2015(. به نظر ون وانگنهیم2 و همکاران 
پیشرفت چشمگیری  محققان  گذشته  دهۀ  دو  در طی   ،)2010(
الگوی  ازجمله  داشته اند،  نرم افزار  بهبود  الگو های  طراحی  در 
قابلیت برتر )CMMI(3 که محبوب ترین روش بهبود فرایندهای 
 .)Torrecilla-Salinas et al., 2016( نرم افزار شمرده می شود
این الگو ها و استانداردها برای ایجاد نرم افزارهایی با کیفیت باال، 
 Sun and Liu,( کاهش هزینه و افزایش بهره وری به کار می روند
در  نرم افزار  فرایندهای  بهبود  مقولۀ  در  سامانه ها  بهبود   .)2010
است  بلندمدت  و  گران قیمت  رویکردی  سازمان ها  از  بسیاری 
آن  مزایای  به  دستیابی  برای  و   )Hyde and Wilson, 2004(
گاهی در بین توسعه دهندگان و مدیران سازمان ضروری  افزایش آ
ازجمله  گمرک  و  بنادر  سازمان   .)Niazi et al., 2010( است 
آن  فرایندهای  تمامی  تا  شده  تالش  همواره  که  است  نهادهایی 
و  دستی  به صورت  پیش ازاین  که  کارهایی  و  شود  الکترونیکی 
سامانه های  قالب  در  می شده  انجام  سنتی   

ً
کامال روش های  به 

هوشمند الکترونیکی صورت گیرد. از قابلیت های توسعه و بهبود 
عوارض  اخذ  و  محاسبه  روش های  به  می توان  گمرک  نرم افزار 
آنالین،  تسویه حساب  و  کاال  خروج  پروانه،  صدور  گمرکی، 

1. Software Process Improvement

2. Von Wangenheim

3. Capability Maturity Model Integration

کیف  هوشمند،  خروج  درب  پروژۀ  بارنامه،  الکترونیکی  اتصال 
پول الکترونیکی و تبادل الکترونیکی اطالعات اشاره کرد. بهبود 
به  نیاز  گمرک  همچون  نهادهایی  در  نرم افزار  توسعۀ  قابلیت های 
که   )Slaughter and Kirsch, 2006( دارد  دانش  مدیریت 
نخستین  سازمان  در  افراد  تجارب  و  مهارت ها  دانش،  اشتراک 
 Nonaka and Von Krogh,( می شود  قلمداد  آن  اساسی  گام 
2009(. از نظر محققان، برطرف سازی عیوب، افزایش بهره وری، 
نتایج  از  دوباره کاری  و  اشتباهات  کاهش  و  هزینه  کاهش 
 Lee et( به کارگیری مدیریت دانش در فرایند توسعۀ نرم افزار است
al., 2016(. هدف نهایی از بهبود فرایند نرم افزار بهبود عملکرد 
به اهمیت دانش و مهارت های  با توجه  فردی و سازمانی است. 
تسهیل  به  واحدها  و  نقش ها  بین  در  دانش  مؤثر  انتقال  کارکنان، 
 Costa et al.,( می شود  منجر  نرم افزاری  فرایندهای  بهبود  در 
;Larrucea et al., 2016 2016(. در شماری از متون مربوط 
از دو متغیر مهم فرهنگ سازمان4 و حمایت  به مدیریت دانش، 
دانش  اشتراک گذاری  بر  مؤثر  عوامل  به منزلۀ  ارشد5  مدیران 
 Lee et al.,( است  شده  یاد  نرم افزار  فرایند  بهبود  موفقیت  در 
فرایندهای  بهبود  پیاده سازی  گروهی  فرهنگ  سازمانی   .)2016
نرم افزاری را گسترش می دهد و فرهنگ سلسه مراتبی آن را تسهیل 
شامل  سازمان  هر  فرهنگ  که  می دهد  نشان  بررسی ها  می کند. 
باورهای مشترک، ایدئولوژی ها و هنجارهایی است که بر اقدامات 
 Herranz et al.,( سازمانی و رفتار آن مجموعه تأثیر می گذارند
گرفته  درنظر  دانش  منبع  و   )1395 همکاران،  و  آقایی  2016؛ 
و  اشتراک  و  ایجاد  زمینۀ  زیرا   ،)Lee et al, 2016( می شوند 
مدیریت دانش اعضای سازمان را فراهم می کنند. فقدان حمایت 
نرم افزاری  فرایندهای  بهبود  موفقیت  برای  عمده  مانعی  مدیران 
است و پشتیبانی مدیران ارشد  تأثیر بسزایی در موفقیت آن خواهد 
داشت )Ngwenyama and Norbjerg, 2010(. بدون تعهد 
مدیریت برتر، تالش  برای بهبود کیفیت محکوم  به شکست است 
 Niazi et( و حمایت مدیران برای موفقیت مداوم ضروری است
al., 2010(. پژوهش پیش رو با هدف ارائۀ الگویی برای بررسی 
نقش  با  نرم افزار  بهبود  موفقیت  در  سازمانی  فرهنگ  ابعاد  تأثیر 
برتر  مدیریت  پشتیبانی  تعدیلگر  نقش  و  دانش  اشتراک  میانجی 

انجام شده است. 

1. مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

1ـ1. بهبود فرایند نرم افزار
بهبود فرایند نرم افزار را می توان رویکردی نظام مند تعریف کرد که 
به افزایش کارایی و اثربخشی توسعۀ نرم افزار سازمان برای ارتقای 

4. Organizational Culture

5. Top Management Support
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 Unterkalmsteiner et al.,( محصوالت نرم افزاری منجر می شود
2012( و هدف از آن ارائۀ راه حل های نرم افزاری برای مرتب کردن و 
استانداردسازی فرایندهاست. نظام های مدیریت فرایند کسب وکار 
بنیان  فناوری اطالعات و کسب وکار  بر اساس توسعه در دو دامنۀ 
 Pino et al., 2008 Khan and Keung,( است  شده  نهاده 
l;2016(. بهبود فرایند نرم افزار، به منزلۀ یکی از شاخه های مدیریت 
فرایند کسب وکار، رویکردی جامع برای مدیریت سازمان است که 
شفاف سازی  سازمان،  ارشد  مدیران  درگیری  و  فهم  چون  عواملی 
آموزش دیده  کارکنان  متناوب سازی،  فنون  تعریف شده،  نقش های 
به  برای دستیابی  آن  پایه و اساس  فرایندها  تغییر  پذیرای  و فرهنِگ 
نتیجۀ مطلوب است )de Morais et al., 2014(. دباغ  کاشانی 
و همکاران )2012( عوامل اصلی موفقیت را به پنج حوزۀ مدیریت 
و  کنترل  و  اندازه گیری  توسعه،  معماری،  فرایندها،  و  سازمان ها 
و  روحانی  همچنین  کرده اند.  دسته بندی  پروژه  و  تغییر  مدیریت 
همکاران )1394(، در پژوهشی با عنوان »عوامل کلیدی موفقیت 
عوامل  دسته  پنج  فرایندکسب وکار«،  مدیریت  سیستم  پیاده سازی 
مدیریتی، سازمانی، فرایندی، انسانی و فنی را عوامل اصلی موفقیت 
پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند کسب وکار درنظر گرفته اند. به نظر 
هرانز و همکارانش )2016(، کارکنان عناصری هستند که می توانند 
در بهره وری گروه های نرم افزاری و کارایی کل فرایند نرم افزار  تأثیر 
رشد  انسانی،  نیازهای  سلسله مراتب  به  بلوغ  الگو های  بگذارند. 
دارد  اشاره  سازمان ها  در  اطالعات  فناوری  پیشرفت  و  اقتصادی 

.)Arif et al., 2017(

1ـ2. اشتراک دانش
یا  فرد  از  دانش  توزیع  یا  انتقال  به  مربوط  فعالیت های  تمامی 
سازمان به فرد، گروه یا سازمان دیگر فرایند انتشار یا تسهیم دانش 
نامیده می شود )ibid; Jones et al., 2006(. به بیان دیگر، افراد 
طی فرایند تسهیم دانش اطالعات را میان دیگران منتشر می کنند 
)Paulin and Suneson, 2015(. به اشتراک گذاشتن دانش بدین 
معنی است که فردی بر اساس افکار و دیدگاه های خود دیگران را 
 Wang and Wang,( راهنمایی کند تا موقعیتشان را بهتر درک کنند
فردی  ایدئال،  حالت  در   ،)1999( درموت  مک  نظر  به   .)2012
که دانش را به اشتراک می گذارد یا آن  را توزیع می کند از اهداف 
گاه  آ خود  و  گیرنده  بین  فاصلۀ  و  نیازها  آن،  از  بهره گیری  دانش، 
است )Henttonen et al., 2016(. تسهیم دانش موجب کاهش 
هزینه ها، بهبود عملکرد، بهبود ارائۀ خدمات به مشتریان، کاهش 
زمان تولید محصوالت جدید، کاهش زمان تأخیر در تحویل کاالها 
به مشتریان و در نهایت کاهش هزینۀ دستیابی به گونه های ارزشمند 
دانش در داخل سازمان می شود )Lee et al., 2016(. به عقیدۀ 
اثر  سازمانی  عملکرد  بر  دانش  مدیریت   )2010( و همکاران  لی 
می گذارد و آن را بهبود می بخشد. بنابراین موضوع اشتراك دانش، که 

یکی از عوامل  تأثیرگذار در فرایند مدیریت دانش است، به منزلۀ یک 
فرضیه بررسی می شود. استرادا و همکاران )2016( در پژوهشی 
ارتباط اشتراك گذاری دانش و یادگیری با عملکرد سازمانی به شیوۀ 
بهبود فرایند کسب وکار و ارائۀ خدمات و محصول را بررسی کردند 
و به این نتیجه رسیدند که بهبود فرایند کسب وکار و ارائۀ محصول 
عملکرد  بر  خود  به نوبۀ  و  دارند  مثبت  ارتباطی  هم  با  خدمات  و 
سازمانی تأثیر مثبت می گذارند. از نظر لی و همکاران )2016(، 
سودآوری  سازمان  بخش های  و  افراد  بین  دانش  اشتراك گذاری 
آموزشی و یادگیری چشمگیری به همراه دارد و سازوکاری قدرتمند 
و  پاولین  بررسی های  بقای سازمان است.  و  بهره وری  بهبود  برای 
اصلی  عامل  دانش  اشتراک  که  میدهد  نشان   )2015( سانسون 
برنامه های مدیریت دانش کارآمد و مؤثر است. بر اساس مطالعات 
رافیک و همکاران )2018(، اشتراک هدفمند دانش در سازمان ها 
خالقیت  بر  و  می بخشد  سرعت  را  سازمانی  و  فردی  یادگیری 
می افزاید و درنهایت به بهبود عملکرد فرد و سازمان می انجامد. بر 
این اساس است که سازمان ها اشتراک دانش را تقویت و کارکنان 
خود را به این امر تشویق می کنند )آقایی و همکاران، 1395(. با 

توجه به مطالب گفته شده، فرضیۀ یک مطرح می شود:

فرضیۀ 1: به اشتراک گذاری دانش فرایند بهبود نرم افزار در موفقیت 

فرایند بهبود نرم افزار  تأثیری مثبت می گذارد.

1ـ3. پشتیبانی مدیریت برتر
مدیران با تشویق کارکنان انگیزۀ الزم را برای شرکت در برنامه های 
با دراختیارداشتن زمان  آنان ایجاد می کنند و  آموزشی سازمان در 
 Lee et al.,( کافی و بودجه و منابع الزم به کارکنان کمک می کنند
فعال  مشارکت  به  کارکنان  الزام  مدیران، ضمن  2016(. همچنین 
در تصمیم گیری، آنان را در به کارگیری امکانات جدید محیط کار 
راهنمایی می کنند )Shao et al., 2016(. به طور کلی، کارکنانی 
که مدیران حمایت  کننده تری دارند با انگیزۀ بیشتر و نگرش   مثبت و 
سازنده تری به ارزش و اهمیت آموزش در دوره ها شرکت می کنند، 
 et( می دهند  آموزش  را  مهارت های جدیدشان  و  می آموزند  بهتر 
عامل  مهم ترین  برتر  مدیریت  پشتیبانی   .)al., 2010 Ismail
و  سازمان  منابع  برنامه ریزی  نظام  پیاده سازی  کلی  موفقیت  برای 
 .)Gupta et al., 2014( می شود  شناخته  نرم افزاری  پروژه های 
رفتار  که  می دهد  نشان   )2011( گادمیالس  و  دونات  یافته های 
حمایتی مدیریت برتر در ایجاد محیط کار مناسبی که در آن کارکنان 
تشویق می شوند و دانش خود را به کار می گیرند مؤثر است و با  تأثیر 
در تعهد و مسئولیت پذیری کارمندان کیفیت اشتراک و تبادل دانش 
را ارتقا می بخشد )Han et al., 2010(. پشتیبانی مدیریت ارشد 
در پذیرش این نظام ها بسیار مؤثر است، زیرا رهبران ارشد الگویی 
برای دیگر کارکنان سازمان اند و در فرهنگ سازمانی و چگونگی 
مستقیم  تأثیری  نظام ها  پذیرش  و  دانش  مدیریت  با  برخورد 
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می گذارند )Wang and Noe, 2010(. بنابراین فرضیه های دو و 
سه مطرح می شود:

فرضیۀ 2: پشتیبانی مدیریت برتر در به اشتراک گذاری دانش فرایند 

بهبود نرم افزار  تأثیری مثبت می گذارد.

فرضیۀ 3: پشتیبانی مدیریت برتر در موفقیت فرایند بهبود نرم افزار 

 تأثیری مثبت می گذارد.

1ـ4. فرهنگ سازمانی
 Lee( فرهنگ عاملی قدرتمند در رفتار فردی و گروهی است
ارزش ها،  از  مجموعه ای  فرهنگ  سازمانی   .)et al., 2016
در  موفقیت  از  تعاریفی  و  انتظـارات  گروهـی،  حافظۀ  باورها، 
هر سـازمان است )Suppiah and Sandhu , 2011(. فرهنگ 
سازمانی تمامی جنبه های زندگی سازمانی ازجمله تعامل کارکنان 
تصمیم گیری ها،  پوشیدن،  لباس   و  کار  انجام دادن  یکدیگر،  با 
می گیرد  دربر  را  مالحظات  و  سازمانی  روش های  و  سیاست ها 
ابزاری  )Al Saifi, 2015(. فرهنگ سازمانی را می توان به مثابۀ 
برای پاالیش رفتارها، ترویج رفتارهای پسندیده، زمینه سازی برای 
اجرای مؤثرتر تغییرات سازمانی، پیاده سازی راهبردها و دستیابی 
همکاران،  و  )تقوی فرد  برد  به کار  سازمان  در  بهتر  عملکرد  به 
نشان  در سال 2005  لیدنر  و  کیورث  الوی،  یافته های   .)1392
دانش  مدیریت  با  پیچیده ای  رابطۀ  سازمانی  فرهنگ  که  می دهد 
با  بر رویکرد شرکت  تأثیر می گذارد.  فرهنگی  ارزش  های  و  دارد 
اثبات تأثیر ارزش فرهنگی در رویکرد مدیریت دانش، بر اهمیت 
 Lee et al., 2016 Al( کید می شود  تأ برتر  مدیریت  پشتیبانی 
همواره  آن  بهینۀ  مدیریت  و  سازمانی  فرهنگ   .);Saifi, 2015
می رود  به شمار  سازمان ها  عملکرد  در  مؤثر  عوامل  از  یکی 
یافته های  بنابر   .)Al-Bahussin and El-Garaihy, 2013(
محققان، تأثیر فرهنگ سازنده و مدیریت درست آن در عملکرد 
سازمان ها باعث انعطاف پذیری و تغییرپذیری کارکنان و کاهش 
 Suppiah and Sandhu ,( چشمگیر نرخ غیبت آنان شده است
2011(. از دیدگاه شائو و همکاران )2016(، فرهنگ سازمانی به 
چهار گروه فرهنگ توسعه، فرهنگ گروهی، فرهنگ سلسله مراتبی 

و فرهنگ منطقی تقسیم  می شود.
عاملی  ارشد،  اعضای  مانند  برتر  کارکنان  به ویژه  کارکنان،  تمایل 
 Arif et al.,( مهم برای پذیرش دانش جدید و بهره برداری از آن است
مــدیریت   ،)2010( فیلدز  و  هولست  مطالعات  اساس  بر   .)2017
دانــش دارای ابعاد فردی و سازمانی است؛ در بعد فردی به کارکنان 
با  از طریق همکاری  را  تجارب خـود  و  مهارت ها  تا  امکان می دهد 
دیگـران و سـهیم شـدن در دانش آن ها و یادگیری ارتقا دهند و در بعد 
ســازمانی در چهار جنبۀ کارایی، بهره وری، کیفیـت و نـوآوری سبب 
مدیریت  سازمان ها  بنابراین  می شود.  ســازمان  عملکــرد  ارتقــای 
از دیدگاه دونات  به شمار می آورند.  امتیازی رقابتی  و  را راهبرد  دانش 

بـر  دانـش  مـدیریت  اصـلی  کاربرد  چهار   ،)2011( گادمیالس  و 
اساس الگویی بنا نهاده شده اسـت کـه نقـش اولیۀ مدیریت دانش را 
تسهیم دانش در سراسر سازمان تلقی می کند. بنابر مطالعات هانتونن 
و  فناوری اطالعاتی و حمایت مدیران عالی  و همکارانش )2016(، 
یادگیری سازمانی از عوامل  تأثیرگذار در استقرار مدیریت دانش است. 
دانش  مدیریت  در  ارشد  مدیران  تعهد  و  حمایت  تأثیر  بر  همچنین 
به منزلۀ یکی از عوامل موفقیت بسیار تأکید شده است، چراکه تا تعهد 
و پایبندی و توجه مدیران نباشد فعالیتی آغاز نمی شود یا پایان موفقی 
نخواهد داشت )Lee et al., 2016(. کاسیمیر و همکارانش )2012( 
دریافتند که بیـن فرهنگ سـازمانی و تعهـد سـازمانی کارکنـان رابطـۀ 
معنـی داری وجـود دارد و بـا ارتقای فرهنـگ سـازمانی می تـوان تعهـد 
سـازمانی کارکنـان را افزایش داد. نیازی و همکاران )2010( دریافتند 
نظام های  پیاده سازی  موفقیت  با  مثبت  رابطه ای  سازمانی  فرهنگ  که 
به  افراد تمایل  برنامه ریزی منابع سازمان دارد و در سازمانی هایی که 
همکاری در انجام فعالیت ها داشته باشند و ارزش های گروهی را بر 
منابع  برنامه ریزی  نظام  موفقیت  احتمال  دهند،  ترجیح  فردی  منافع 
می یابد.  افزایش  سازمانی  مناسب  فرهنگ  پیاده سازی  و  سازمان 
میان حمایت  که  می دهد  نشان   )2016( و همکاران  شائو  مطالعات 
مدیریت و استقرار مدیریت دانش رابطۀ معنی داری وجود دارد و هرچه 
استقرار مدیریت  زمینۀ  باشد  بیشتر  کارکنان  از  ارشد  حمایت مدیران 
دانش در آن سازمان نیز مهیاتر خواهد بود. این نتیجه گیری با یافته های 
لی و همکاران )2016( همخوانی دارد. مطالعات گارسیا و همکاران 
)2015( نشان می دهد که اهداف اساسی بهبود فرایند نرم افزار درواقع 
پیاده سازی نرم افزار با کیفیت بهتر و مطمئن تر درجهت افزایش رضایت 
و  نیازی  یافته های  که  است  سرمایه گذاری  بازده  افزایش  و  مشتری 
لی  تحقیقات  نتایج  است.  نکته  همین  مؤید  نیز   )2010( همکاران 
در  برتر  مدیریت  پشتیبانی  که  می دهد  نشان   )2016( همکاران  و 
مثبت می گذارد،  نرم افزار  تأثیری  بهبود  فرایند  دانش  به اشتراک گذاری 
بنابراین پشتیبانی مدیریت برتر به اشتراک گذاری دانش را تسهیل و به 
 ،)2006( کیرش  و  اسالتر  نظر  به  می کند.  کمک  سازمانی  موفقیت 
اشتراک گذاری دانش میانجی رابطۀ فرهنگ گروهی و موفقیت فرایند 
بهبود نرم افزار است. در جمع بندی کلی می توان گفت درک چگونگی 
 تأثیر فرهنگ سازمان خاص و پشتیبانی مدیریت برتر راه موفقیت بهبود 
نرم افزار را هموار می سازد )Lee et al., 2016(. با توجه به مطالب 

بیان شده می توان فرضیه هایی را طرح کرد:

بهبود  فرایند  به اشتراک گذاری دانش  با  فرضیۀ 4: فرهنگ گروهی 

نرم افزار ارتباطی مستقیم دارد.

فرایند  دانش  به اشتراک گذاری  با  سلسله مراتبی  فرهنگ   :5 فرضیۀ 

بهبود نرم افزار رابطه ای مثبت دارد.

فرضیۀ 6: فرهنگ گروهی بر موفقیت بهبود نرم افزار  تأثیری مثبت 

می گذارد.
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نرم افزار  بهبود  فرایند  موفقیت  بر  فرهنگ سلسله مراتبی   :7 فرضیۀ 

 تأثیری مثبت می گذارد.
با توجه به فرضیه های طرح شده و بررسی نشدن موضوع فرایند 
بهبود نرم افزار در سازمان های ایران، این پژوهش با هدف شناخت 
و  آن  نرم افزار و همچنین بررسی عوامل  تأثیرگذار در  فرایند  بهبود 
مقولۀ  به  پژوهش  این  در  است.  گرفته  صورت  آن  از  ناشی  نتایج 
نرم افزار  بهبود  موفقیت  بر  مؤثر  عوامل  بررسی  و  نرم افزار  بهبود 
فرهنگ   آیا  است:  این  پژوهش  کلی  سؤال  است.  شده  پرداخته 
سازمانی و حمایت و پشتیبانی مدیریت برتر در به اشتراک گذاری 
دانش بهبود فرایندهای نرم افزار و موفقیت آن تأثیر می گذارد و آن را 

تسهیل می کند؟
مدل مطالعاتی تحقیق که روابط بین متغیرهای پژوهش را نشان 

می دهد در شکل 1 مشاهده می شود.

2. روش شناسی پژوهش

چگونگی  و  روش  ماهیت،  هدف،  نظر  از  تحقیق  این 
و  پیمایشی  توصیفی،  تحقیقات  جزو  الزم  داده های  به دست آورن 
همبستگی است. به لحاظ تقسیم بندی بر مبنای نتیجه و کاربرد، در 
دستۀ تحقیقات کاربردی و به  لحاظ نوع داده ها از تحقیقات کّمی 
به شمار می رود. جامعۀ آماری تحقیق حدود 220 نفر از کارکنان 
)منابع انسانی( گمرکات بندرانزلی و منطقۀ آزاد هستند. داده ها با 
روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری شده است و تمامی افراد 
جامعه برای انتخاب شدن فرصتی برابر داشته اند و هر فرد مستقل از 
دیگران انتخاب شده است. بر اساس فرمول مورگان، حجم نمونه 

از  پرسش نامه  ابزار  با  الزم  داده های  است.  شده  برآورد  نفر   136
جامعۀ آماری )منابع انسانی شاغل در گمرک( گردآوری شده است. 
پرسش نامه ای حاوی 29 سؤال در دو بخش برگرفته از پژوهش لی 
و همکاران )2016( تنظیم شده که بخش اول دربردارندۀ پنج سؤال 
پست  سن،  تحصیالت،  میزان  جنس،  شامل،  جمعیت شناختی 
سازمانی، سابقۀ خدمت و بخش دوم متشکل از 24 سؤال مربوط 
آن ها هشت  میان  از  که  پژوهش است  متغیرهای موردسنجش  به 
سؤال مرتبط با اشتراک دانش و موفقیت بهبود نرم افزار، پنج سؤال 
فرهنگ  به  مربوط  سؤال  هفت  نرم افزار،  بهبود  موفقیت  با  مرتبط 
سازمانی و چهار سؤال مربوط به پشتیبانی مدیریت برتر است. در 
برای  مدل  شاخص های  با  مرتبط  گزاره های  از  مزبور  پرسش نامۀ 
بررسی نظر کارکنان استفاده شده است، به طوری که پاسخ گو نظر 
لیکرت  هفت گزینه ای  طیف  اساس  بر  را  خود  مخالف  یا  موافق 
 موافقم( ابراز کرده 

ً
 مخالفم تا 7 به معنی کامال

ً
)از 1 به معنی کامال

است. در بخش مبانی نظری تحقیق از روش های کتابخانه ای برای 
جمع آوری ادبیات و سوابق پژوهشی داخلی و خارجی، جداول و 
نمودارها، جست وجوی اینترنتی و مطالعۀ مقاالت و کتب فارسی 
بخش  در  است.  شده  بهره گیری  موضوع  با  مرتبط  انگلیسی  و 
دربارۀ سؤاالت  اطالعات  به منظور جمع آوری  میدانی،  مطالعات 
تحقیق برای آزمون فرضیات در قلمرو تحقیق )گمرکات بندرانزلی 
و منطقۀ آزاد( از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. برای پاالیش 
داده ها و محاسبۀ متغیرها، نخست از نرم افزار اکسل استفاده شده 
و  اس پی اس اس  نرم افزارهای  با  پژوهش  آماری  مدل  نهایت  در  و 

اسمارت پی ال اس تجزیه وتحلیل شده است.

اشتراک دانش

فرهنگ گروهی

فرهنگ سلسله مراتبی

یت برتر پشتیبانی مدیر

موفقیت بهبود نرم افزار

شکل 1: مدل مفهومی تحقیق برگرفته از پژوهش لی و همکاران )2016(
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3. روش تحلیل داده ها

استنباطی  و  توصیفی  آماری  روش های  با  پژوهش  داده های 
ویژگی های  توصیفی  آمار  بخش  در  است.  شده  تجزیه وتحلیل 
تحصیالت،  میزان  )جنسیت،  پاسخ دهندگان  جمعیت شناختی 
سن، پست سازمانی، سابقۀ خدمت( و سؤاالت اصلی پرسش نامۀ 
تحقیق توصیف شده است. در آمار استنباطی نیز روش های آماری 
مناسبی برای اثبات یا رد فرضیه های پژوهش به کار گرفته شده است. 
آزمون فرضیه ها با روش مدل سازی معادالت ساختاری )SEM( و 

روش حداقل مربعات جزئی )PLS( صورت گرفته است. 

3ـ1. روایی و پایایی ابزار سنجش
صوری  و  محتوا  روایی  با  اطالعات  جمع آوری  ابزار  روایی 
پرسش نامۀ  پژوهش،  ابزار  روایی  تأیید  به منظور  است.  تعیین شده 

راهنما  استادان  اختیار  در  پژوهش  فرضیات  با  همراه  طراحی شده 
و مشاور قرار گرفته و بر اساس نظر آن ها اصالحات الزم صورت 
گرفته است. ازآنجاکه سؤاالت استاندارد است، پرسش نامه از روایی 
از روش  ابزار سنجش  پایایی  محتوا برخوردار است. برای بررسی 
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شده است که باید ضریب 
آن بیشتر از 0/7 باشد تا اعتبار پرسش نامه تأیید شود. تعداد سؤاالت 
پرسش نامه برای هر متغیر، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای 
مشاهده  که  همان گونه  است.  شده  آورده   1 جدول  در  پژوهش 

می شود، پایایی تمامی سازه های پژوهش قابل قبول است.

4. تحلیل داده ها و یافته های پژوهش

بر  سازمانی  فرهنگ   بررسی  تأثیر  پژوهش  هدف  ازآنجاکه 
نقش  و  دانش  اشتراک  میانجی  نقش  با  نرم افزار  بهبود  موفقیت 

جدول 1: آزمون آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش

پایایی ترکیبیآلفای کرونباخسؤاالت مرتبطمتغیر

)Spi( 10/9310/759 تا 8موفقیت فرایند بهبود نرم افزار

)Spi.ks( 90/7180/928 تا 13اشتراک گذاری دانش فرایند بهبود نرم افزار

)GOC( 140/7950/889 تا 16فرهنگ گروهی

)HOC( 170/8170/893 تا 20فرهنگ سلسله مراتبی

)MS( 210/8010/922 تا 24پشتیبانی مدیریت برتر

درصدشاخصمتغیر

جنسیت
66/2مرد

33/8زن

سن

20/6کمتر از 35 سال

33/1بین 35 تا 40 سال

22بین 41 تا 45 سال

24/3بیشتر از 45 سال

تحصیالت

8/1دیپلم

14فوق دیپلم

50لیسانس

27/9فوق لیسانس و باالتر

36/8متصدیان

60/3کارشناسانسمت شغلی

2/9مدیران

جدول 2: نتایج بررسی جمعیت شناختی
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تعدیلگر پشتیبانی مدیریت برتر بوده، از الگوی معادالت ساختاری 
)SEM( استفاده شده است. پیش از به کارگیری الگوی معادالت 
برازش  نیکویی  شاخص های  و  متغیرها  همبستگی  ساختاری، 

تحلیل شده است که در ادامه نتایج آن ارائه می شود.

4ـ1. آمار توصیفی
نتایج حاصل از بررسی وضعیت جمعیت شناختی در جدول 2 

نشان داده شده است.
33/8 درصد از نمونۀ بررسی شده را خانم ها و 66/2 درصد را 
درصد(  نفر )20/6  آن ها 28  میان  از  که  می دهند  تشکیل  آقایان 
کمتر از 35 سال، 45 نفر )33/1 درصد( بین 35 تا 40 سال، 30 
نفر )22 درصد( بین 41 تا 45 سال، 33 نفر )24/3 درصد( بیشتر 
از 45 سال سن دارند. 11 نفر )8/1 درصد( مدرک تحصیلی دیپلم، 
لیسانس  درصد(   50( نفر   68 دیپلم،  فوق  درصد(   14( نفر   19
باالتر  و 38 نفر )27/9 درصد( مدرک تحصیلی فوق لیسانس و 
دارند. همچنین، از 136 نفر شرکت کننده، 50 نفر )36/8 درصد( 
متصدی، 82 نفر )60/3 درصد( کارشناس و 4 نفر )2/9 درصد( 
مدیرند. درخصوص متغیر سابقۀ شغلی، گروه 15 تا 21 سال با50 
نفر )33/1 درصد( بیشترین فراوانی و گروه 1 تا 7 سال با 19 نفر 

)14 درصد( کمترین فراوانی را دارند.

4ـ2. برازندگی مدل پژوهش

روایی هم گرا یا میانگین واریانس استخراج شده )AVE( معیاری 
مدل سازی  روش  در  اندازه گیری  مدل های  برازش  برای  که  است 
معادالت ساختاری به کار برده می شود. معیاری که برای مطلوبیت 
نتایج  است.   0/5 از  باالتر  و  مساوی  می شود،  داده  نمایش  آن 
خروجی برای میانگین واریانس استخراج شده در جدول 3 نشان 

داده  شده که نمایانگر مناسب بودن معیار روایی هم گراست.
معنی داری  ضریب  معیارهای  با  پژوهش  ساختاری  مدل 
پیش بینی  قدرت  ضریب  و   )R2( تعیین  ضریب   ،)T-values(
 1/96 از  معنی داری  ضرایب  تمامی  است.  شده  ارزیابی   )Q2(
اطمینان  را در سطح  بین سازه ها  بیشترند که معنی داربودن روابط 
درون زای  متغیرهای  برای  معیاری   R2 می دهد.  نشان  درصد   95
مدل  برازش  که  می دهد  نشان  معیار  این  نتایج  است.  پژوهش 
متغیر  برای  مقدار  این  است.  بوده  خوب  به طورکلی  ساختاری 

موفقیت فرایند بهبود نرم افزار 0/438 و برای متغیر اشتراک دانش 
متغیر  می دهد  نشان  که  است  بوده   0/569 نرم افزار  بهبود  فرایند 
با  مدل  پیش بینی  قدرت  دارد.  قوی  تعیین  مدل ضریب  درون زای 
معیار Q2 تحلیل شده و 0/284 به دست آمده است. بر اساس نتایج 
این معیار می توان نتیجه گرفت که مدل از قدرت پیش بینی خوبی 
برخوردار است. برای برازش مدل کلی از معیار GoF استفاده شده 
است که شاخصی مطمئن برای برازش کل مدل به شمار می رود. 
بر  بنا  درنتیجه،  است.  فرمول 0/276  این  از  به دست آمده  مقادیر 
پژوهش های وتزلز و همکاران )2009(، برازش کلی مدل در اندازۀ 
»بسیار قوی« تأیید می شود. خروجی ضرایب مسیر مدل معادالت 

ساختاری در شکل 2 ارائه شده است.
و  استاندارد  ضرایب  مدل  از  به دست آمده  نتایج  به  توجه  با 
 4 جدول  در  پژوهش  فرضیات  نتایج  معنی داری،  اعداد  مدل 

ارائه شده است.
آن  اثر  شدت  و  سوبل  آزمون  با  میانجی  متغیرهای  معنی داری 
که  فرضیه  این  درخصوص  است.  شده  بررسی   VAF آزمون  با 
میانجیگری  نقش  نرم افزار  فرایند  بهبود  دانش  »به اشتراک گذاری 
به  توجه  با  دارد«،  نرم افزار  بهبود  موفقیت  و  گروهی  فرهنگ  بین 
 )Z=2/237( نتیجۀ سطح معنی داری به دست آمده از آزمون سوبل
به اشتراک گذاری  درصد  اطمینان 95  سطح  در  که  گفت  می توان 
میانجیگری  نقش   0/509 میزان  به  نرم افزار  فرایند  بهبود  دانش 
همچنین،  دارد.  نرم افزار  بهبود  موفقیت  و  گروهی  فرهنگ  بین 
نرم افزار  بهبود  فرایند  دانش  »به اشتراک گذاری  فرضیۀ  درخصوص 
بهبود  موفقیت  و  سلسله مراتبی  فرهنگ  بین  میانجیگری  نقش 
به دست آمده  معنی داری  سطح  نتیجۀ  به  توجه  با  دارد«،  نرم افزار 
 ،1/96 از  مقدار  این  کمتربودن  و   )Z=0/896( سوبل  آزمون  از 
می توان گفت که به اشتراک گذاری دانش بهبود فرایند نرم افزار نقش 
نرم افزار  بهبود  موفقیت  و  سلسله مراتبی  فرهنگ  بین  میانجیگری 
بهبود  فرایند  دانش  »به اشتراک گذاری  فرضیۀ  درخصوص  ندارد. 
موفقیت  و  برتر  مدیریت  پشتیبانی  بین  میانجیگری  نقش  نرم افزار 
معنی داری  سطح  نتیجۀ  به  توجه  با  نیز،  دارد«  نرم افزار  بهبود 
به دست آمده از آزمون سوبل )Z=2/217(، می توان گفت که، در 
بهبود  فرایند  دانش  به اشتراک گذاری  درصد،   95 اطمینان  سطح 
نرم افزار به میزان 0/539 نقش میانجیگری بین پشتیبانی مدیریت 

برتر و موفقیت بهبود نرم افزار دارد.

یانس استخراج شدۀ )AVE( سازه های مدل جدول 3: نتایج میانگین وار

پشتیبانی مدیریت برترفرهنگ سلسله مراتبیفرهنگ گروهیاشتراک دانش فرایند بهبود نرم افزارمتغیر

AVE0/5190/6200/7270/6760/748
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اشتراک دانش

فرهنگ گروهی

فرهنگ سلسله مراتبی

یت برتر پشتیبانی مدیر

موفقیت بهبود نرم افزار

متغیرهای فرهنگ سازمانی

شکل 2: مدل پژوهش )نمودار الگوی رابطۀ بین متغیرهای پژوهش(

جدول 4: نتایج فرضیات پژوهش حاصل از مدل ضرایب استاندارد و مدل اعداد معنی داری

نتیجهt-valueضریب مسیر )β(فرضیه

1. به اشتراک گذاری دانش فرایند بهبود نرم افزار در موفقیت فرایند بهبود نرم افزار  تأثیری مثبت 

می گذارد.
تأیید2/824**0/308

2. پشتیبانی مدیریت برتر در به اشتراک گذاری دانش فرایند بهبود نرم افزار  تأثیری مثبت 

می گذارد.
تأیید3/642***0/396

تأیید2/686**30/104. پشتیبانی مدیریت برتر در موفقیت فرایند بهبود نرم افزار  تأثیری مثبت می گذارد.

تأیید3/733***40/356. فرهنگ گروهی با به اشتراک گذاری دانش فرایند بهبود نرم افزار ارتباط مستقیم دارد.

عدم تأیید50/0960/986. فرهنگ سلسله مراتبی با به اشتراک گذاری دانش فرایند بهبود نرم افزار ارتباطی مثبت دارد.

تأیید2/072*60/109. فرهنگ گروهی در موفقیت بهبود نرم افزار  تأثیری مثبت می گذارد.

تأیید2/504*70/326. فرهنگ سلسله مراتبی در موفقیت فرایند بهبود نرم افزار  تأثیری مثبت می گذارد.

* معنی دار در سطح احتمال  0/005 درصد، ** معنی دار در سطح احتمال 0/01 درصد، *** معنی دار در سطح احتمال 0/001 درصد

بحث و نتیجه گیری

بهبود  فرایند  دانش  به اشتراک گذاری  پژوهش،  یافته های  بنابر 
نرم افزار در موفقیت این فرایند  تأثیری مثبت و معنی دار می گذارد. 
ازاین رو می توان استدالل کرد که پیاده سازی فرایند بهبود نرم افزار به 
درک متخصصان فعال در این عرصه از دانش فرایند ارتقای نرم افزار 
و حمایت آنان بستگی زیادی دارد. به اشتراک گذاری دانش توزیع آن 

و کسب مهارت های مؤثر و محوری مرتبط با فرایند ارتقای نرم افزار 
در میان کارکنان و واحدهای مختلف در سازمان را تسهیل می کند 
)Lee et al., 2016(، به طوری که به بهبود مستمر فرایند نرم افزار در 
سازمان منجر می شود )Alagarsamy et al., 2007(. ازاین رو، 
به اشتراک گذاری مؤثر و جامع دانش عامل تعیین کننده ای است که 
با موفقیت بهبود و ارتقای نرم افزار ارتباط دارد. نتیجۀ به دست آمده با 
نتایج پژوهش های لی و چانگ )2006(، اسالتر و کیرش )2006( و 
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لی و همکاران )2016( همسو است. ازآنجاکه مدیریت فرایندهای 
سازمانی با استفاده از بهبود نرم افزار سازمانی زمینه را برای پیشرفت 
سازمانی  فرایندهای  باید  می کند،  فراهم  گمرک  سازمان  مدیریت 
با تغییرات محیطی روبه رو  جدیدی ایجاد کرد تا به بهترین شکل 
شد. بررسی های این پژوهش نشان می دهد که فرهنگ گروهی  تأثیر 
مثبت و چشمگیری در به اشتراک گذاری دانش فرایند ارتقای نرم افزار 
دارد. درواقع فرهنگ گروهی برای تسهیل مشارکت افراد و اشتراک 
دانش در سازمان حائز اهمیت است و مدیران سازمان ها، با ایجاد 
محیطی دوستانه، کارکنان را به مشارکت و کار تیمی تشویق می کنند 
 Al-Bahussin and( تا به رشد و توسعۀ اشتراک دانش بینجامد

 .)El-Garaihy, 2013
بنابراین می توان اذعان کرد که فرهنگ گروهی در اشتراک دانش 
و  جونز  یافته های  با  یافته  این  دارد.  مثبت  نرم افزار  تأثیری  ارتقای 
سینگ  و  سوفیا   ،)2010( همکاران  و  استاک   ،)2006( همکاران 
همخوانی   )2016( همکاران  و  لی  و   )2015( السیفی   ،)2011(
کار  از  متشکل  گروهی  فرهنگ  که  نظرند  این  بر  محققان  دارد. 
گروهی، اعتماد، مشارکت کارمند و تعهد سازمان به کارکنان است 
 Suppiah and( یافت  دست  آن  به  می توان  دانش  مدیریت  با  که 
Singh, 2011(. وانگ و نوئه )2010( بیان می کنند که قابلیت های 
کاری  تجربیات  گسترش  و  تعامل  همکاری،  به  دانش  اشتراک 
فردی کارکنان وابسته است. بنابر یافته های این پژوهش، در فرهنگ 
سلسله مراتبی که ارتباطات رسمی است و جریان اطالعات یک طرفه 
و از باال به پایین است نمی توان انتظار داشت که دانش اعضای فنی 
و زیردست سازمان به اعضای بلندپایه منتقل شود. در این سازمان ها 
دستورها از باالی هرم صادر می شود و تمامی زیردستان بدون حق 
اظهارنظر ملزم به اجرای آن اند. بنابراین اشتراک دانش بین گروه ها 
به حداقل خواهد رسید. درنتیجه می توان اذعان داشت که فرهنگ 
سلسله مراتبی با به اشتراک گذاری دانش فرایند بهبود نرم افزار ارتباطی 
و  استاک  و   )2006( همکاران  و  جونز  یافته های  با  که  دارد  منفی 
همکاران )2010( و السیفی )2015( همخوانی دارد. پس از بررسی 
پیاده سازی  زمینۀ  در  دانش  اشتراک  بر  سلسله مراتبی  فرهنگ  تأثیر 
در  سلسله مراتبی  فرهنگ  که  شد  مشخص  نرم افزار،  بهبود  فرایند 
نیست، پس  نرم افزار  تأثیرگذار  بهبود  فرایند  دانش  به اشتراک گذاری 
این فرضیۀ تحقیق رد می شود. این نتیجه با یافته های لی و همکاران 
اشتراک  در  سلسله مراتبی  فرهنگ  بی تأثیربودن  بر  مبنی   )2016(
دانش همخوانی دارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پشتیبانی 
مدیریت برتر بر اشتراک گذاری دانش فرایند بهبود نرم افزار  تأثیر دارد. 
یعنی اشتراک گذاری دانش فرایند بهبود نرم افزار به پشتیبانی مدیریت 
و همکاران  یافته های شائو  با  نتیجه  این  دارد.  بستگی  برتر سازمان 

)2016( و لی و همکاران )2016( سازگار است.
سازمان  بین  دانش  اشتراک  در  تأثیرگذار  حیاتی  عوامل  از  یکی 
پشتیبانی مدیریت برتر است )Lee and Chang, 2006(. مدیران 

عالی ادارۀ گمرک بندرانزلی می توانند با درنظرگرفتن پاداش های مالی 
و غیرمالی انگیزۀ کارکنان را برای اشتراک گذاری دانش ازجمله دانش 
نرم افزاری در سازمان افزایش دهند. بنابر یافته های این پژوهش، با 
پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد ادارۀ گمرک بندرانزلی از اشتراک 
به  فرایندها  بهبود  برای  را  مهم  اطالعات  و  دانش  کارکنان  دانش، 
اشتراک می گذارند. این پشتیبانی کارکنان به سمت ارتقای نرم افزار 
و بهبود عملکرد سوق می دهد، به ویژه اگر مقاومتی از سوی کارکنان 
مدیران  برنامه ریزی  که  نظرند  این  بر  محققان  باشد.  داشته  وجود 
و  نرم افزاری  اطالعات  جمع آوری  سیستم های  ایجاد  برای  ارشد 
دسترسی اعضا به آن از دیگر محرک های انتشار دانش در سازمان 
انتشار  از  است  ممکن  بخش  این  در  ارشد  مدیران  انفعال  است. 

دانش نرم افزاری اعضا جلوگیری کند.
ارتقای  دانش  به  اشتراک گذاری  ارشد  مدیران  چنانچه  بنابراین، 
می توان  کنند،  برنامه ریزی   درست  و  باشند  داشته  باور  را  نرم افزاری 
انتظار داشت که دانش و اطالعات به گونه ای مناسب و مطلوب در 
سازمان به اشتراک گذاشته شود. بنابر نتایج به دست آمده، پشتیبانی 
فرایند  موفقیت  در  مستقیمی  و  معنی دار  مثبت  برتر  تأثیر  مدیریت 
بهبود نرم افزار می گذارد. این نتیجه با نتایج پژوهش های آلگارسامی و 
همکاران )2007(، خان و کیونگ )2016( و لی و همکاران )2016( 
همسو و سازگار است و نشان می دهد که دخالت مدیریت برتر انگیزه 
و حمایت کارکنان در سراسر سازمان را تضمین می کند. مدیر سازمان 
تخصیص  و  کارکنان  کاری  و  فردی  پیشرفت  و  رشد  در  مهم  فردی 
منابع باارزش برای پیاده سازی فرایند بهبود نرم افزار شناخته می شود. 
گذاشته  اشتراک  به  جدید  کاری  مهارت های  که  سازمان هایی  در 
به درستی  سازمان  اعضای  تمامی  بین  جدید  اطالعات  و  می شود 
در  گروهی  فرهنگ  که  تأثیر  داشت  انتظار  می توان  می شود،  منتقل 

.)Lee et al. 2016( موفقیت بهبود نرم افزار نیز افزایش یابد
بندرانزلی  پژوهش، فرهنگ گروهی در گمرک  نتایج  به  توجه  با 
محیطی  چنین  در  است.  کرده  ایجاد  همکاری  کارکنان  بین  در 
فرایند ارتقای نرم افزار با موفقیت اجرا می شود و با توجه به فرهنگ 
نتایج پژوهش سوفیا و  با  نتیجه  این  اثربخشی الزم را دارد.  حاکم 
به اشتراک گذاری  این که  بر  مبنی  دارد،  همخوانی   )2011( سینگ 
دانش میانجی رابطۀ فرهنگ گروهی و موفقیت فرایند بهبود نرم افزار 
بر  فرهنگ سلسله مراتبی  که  نشان می دهد  رو  پیش  تحقیق  است. 
به اشتراک گذاری دانش بهبود نرم افزار مؤثر نیست. نکتۀ شایان توجه 
نهادینه  سازمانی  در  دانش  به اشتراک گذاری  چنانچه  که  است  این 
همچنین  و  شغلی  و  کاری  مهارت های  که  به طوری  باشد،  شده 
اطالعات نرم افزاری در بین اعضای سازمان به درستی منتقل شود، 
فرایندهای  نیز  سلسله مراتبی  فرهنگ  در  داشت  انتظار  می توان 
گروهی  فرهنگ  فراوان  آماری  تأثیر  تحلیل  یابد.  بهبود  نرم افزاری 
بهبود  فرایند  دانش  به اشتراک گذاری  در  بندرانزلی  گمرک  کارکنان 
نرم افزار را نشان می دهد. درواقع غنی بودن فرهنگ گروهی کارکنان 
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افزایش  را  نرم افزار  بهبود  فرایند  دانش  به اشتراک گذاری  گمرک 
تمرکز  و  انعطاف پذیری  بر  گروهی  فرهنگ  در  ازآنجاکه  می دهد. 
داخلی تأکید می شود، برای رسیدن به چنین مرحله ای باید اعتماد و 
کارگروهی و مشارکت در کارمندان بیش ازپیش تقویت شود.  فرضیۀ 
تأثیر و نفوذ فرهنگ سلسله مراتبی در موفقیت فرایند بهبود نرم افزار 
با میانجی اشتراک دانش فرایند ارتقای نرم افزار نیز در این پژوهش 
معنی دار  فرضیه  این  که  می دهد  نشان  نتایج  است.  شده  بررسی 
نیست و از لحاظ آماری تأیید نمی شود. این یافته برخالف نظر شائو 
و همکاران )2016( است که فرهنگ سلسله مراتبی را با به اشتراک 
گذاشتن دانش در زمینۀ موفقیت بهبود فرایند نرم افزار دارای ارتباط 

مثبت می دانند؛ لذا این فرضیه رد می شود.
بر اساس نتایج پژوهش، پشتیبانی مدیران ارشد بر موفقیت فرایند 
بهبود نرم افزار تأثیر بسزایی دارد. گفتنی است، در سازمانی که دانش 
نرم افزاری ازجمله تجربه، مهارت و اطالعات به اشتراک گذاشته 
می شود، مدیران ارشد در بهبود فرایندهای نرم افزاری با دشواری های 
 Al-Bahussin and El-Garaihy,( می شوند  روبه رو  کمتری 
پشتیبانی  با  کرد  استدالل  می توان  به دست آمده  نتایج  از   .)2013
از اشتراک دانش، کارکنان دانش  و حمایت مدیران ارشد سازمان 
و  می گذارند  اشتراک  به  فرایندها  بهبود  برای  را  مهم  اطالعات  و 
اطالعات را تبادل می کنند. این پژوهش با یافته های لی و همکاران 
دانش  به اشتراک گذاری  کرده اند  اذعان  که  است  سازگار   )2016(
پشتیبانی  بین  مستقیمی  و  مؤثر  میانجی  نرم افزار  بهبود  فرایند 
مدیریت برتر و موفقیت فرایند بهبود نرم افزار است. زیرا مدیریت 
جلب  و  دانش  اشتراک  تقویت  روش های  به کارگیری  با  سازمان 
دیگر  به  تجربیاتش  و  دانش  انتقال  به  کارمند  تشویق  و  اطمینان 
همکاران و تشویق های مادی و معنوی مناسبی از قبیل اضافه کار 
پرونده،  در  درج  تشویق  شغلی،  سطح  و  امتیاز  افزایش  ساعتی، 
آنان  تشویق  و  و معرفی  ارزیابی عملکرد ساالنۀ کارمندان گمرک 
سازمان  سایت  در  اخبار  درج  و  داخلی  جلسات  جشنواره ها،  در 
 .)Stock et al., 2010( موجب موفقیت ارتقای نرم افزار می شود
از طرفی اگر مدیران سازمان ها از کارکنانی حمایت کنند که تمایل 
به همکاری و مشارکت با یکدیگر در انجام فعالیت ها و درجهت 
را  نرم افزار  ارتقای  فرایند  موفقیت  احتمال  دارند،  سازمان  راهبرد 

افزایش می دهند.
از یافته های دیگر پژوهش این است که فرهنگ سلسله مراتبی در 
موفقیت بهبود نرم افزار  تأثیر مثبت دارد. این نتیجه با یافته های جونز 
السیفی )2015( ولی و همکاران )2016(  و همکاران )2006(، 
مطابقت دارد که دریافته اند فرهنگ سلسله مراتبی با موفقیت بهبود 
بین  ارتباط  که  می شود  پیشنهاد  دارد.  مستقیم  رابطه ای  نرم افزار 
کارکنان پایین رتبۀ سلسله مراتب سازمان با کارکنان بلندپایۀ سازمان 

تسهیل و از نظر فنی کارمندان زیردست استفاده شود. 

محدودیت های پژوهش

-   داده های پژوهش حاضر در بازۀ زمانی خاصی جمع آوری شده 
است و با توجه به تغییرات سریع و روزافزون فناوری در گمرکات 
ممکن است نتایج این پژوهش در آینده اعتبار کمتری داشته باشد. 

گمرک  گیالن  استان  دولتی  ادارات  میان  از  اینکه  به  توجه  با     -
در  پژوهش  داده های  شده،  انتخاب  پژوهش  برای  بندرانزلی 
خصوص کارمندان گمرک بندرانزلی بررسی شده و ممکن است 

در دیگر گمرکات کشور نتایج متفاوتی به دست آید.

و  بندرانزلی  گمرک  ویژۀ  پژوهش  این  در  داده ها  بررسی  نوع     -
کارمندان آن است و در ادارات دولتی دیگر که حوزۀ کاری متفاوت 
نتایج  است  ممکن  دارند،  متفاوت  ویژگی های  با  کارمندانی  و 

دیگری به دست آید. 
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Abstract
This research increases our information and knowledge with a model for assessing the impact 
of knowledge sharing in different organizational cultures, sharing knowledge on the success of 
the software upgrade process and how administrators support effect on the success of software 
improvements. For empirical study of the model, this study uses “SPSS 25” and “partial squares 
least” technique to analyze 136 samples collected from the Anzali port customs office. The 
results show that group- based organizational culture has a stronger and better relationship with 
the sharing of knowledge about hierarchical culture in the success of software implementation. 
Between clan culture and hierarchical culture with success of the software development, there 
is a relationship and the support of organization managers ensures the success of the software 
development. With reviews, it was found that the sharing of knowledge on software development 
is group culture mediator and support of organization›s senior executives in the field of software 
development success.

Keywords: Software Improvement Process, Organizational Culture, Knowledge Sharing, Senior 
Management Support, Software Improvement Success


