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چکیده
فرهنگسازی و بهبود نرمافزارهای سازمان از عوامل مهمتأثیرگذار در بهبود فرایندهای سازمان است .سازمانها
به تجربه آموختهاند که بهبود فرایندهای سازمانی ،بهویژه نرمافزارهای سازمانی ،به مدیریت بهتر تغییرات سازمانی
میانجامد و بر عملکرد سازمانتأثیری مثبت میگذارد .در پژوهش پیش رو،تأثیر اشتراک دانش در فرهنگهای
گوناگون سازمانی ،تأثیر اشتراکگذاری دانش در موفقیت فرایند ارتقای نرمافزار و چگونگیتأثیر حمایت مدیران
در مسیر موفقیت بهبود نرمافزار بررسی میشود .این پژوهش از نظر هدف جزو تحقیقات توصیفی ،پیمایشی و
همبستگی است و به لحاظ تقسیمبندی بر مبنای نتیجه و کاربرد پژوهشی کاربردی بهشمار میآید .برای بررسی
تجربی الگوی این پژوهش از نرمافزار آماری اسپیاساس  25و حداقل مربعات جزئی پیالاس استفاده شده
است .جامعۀ آماری پژوهش دربردارندۀ  220نفر از کارکنان ادارۀ گمرک بندرانزلی است که با فرمول مورگان 136
نمونه برای تجزیهوتحلیل انتخاب شده است .نتایج نشان میدهد که فرهنگ سازمانی گروهی با بهاشتراکگذاشتن
دانش تأثیری قویتر و بهتر از فرهنگ سلسلهمراتبی در موفقیت پیادهسازی نرمافزار میگذارد .همچنین ،فرهنگ
گروهی و فرهنگ سلسلهمراتبی با موفقیت بهبود نرمافزار ارتباط دارند و حمایت مدیران سازمان موفقیت پیادهسازی
نرمافزار را تضمین میکند .با بررسیهای صورتگرفته مشخص شد که بهاشتراکگذاری دانش بهبود نرمافزار
ِ
میانجی فرهنگ گروهی و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان در موفقیت بهبود نرمافزار است.
واژگان کلیدی :فرایند بهبود نرمافزار ،فرهنگ سازمانی ،اشتراک دانش ،حمایت مدیریت برتر ،موفقیت بهبود نرمافزار
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مقدمه
امروزه فرایندهای سازمانها به علت گسترش روزافزون
تغییرات فناوری در جهان و نیز افزایش سریع تغییرات محیطی
ً
و لزوم پاسخگویی سریع و مناسب کامال متحول شدهاند
(چنیدی و همکاران1398 ،؛  .)Niazi et al., 2010در گذشته
سازمانها برای تکتک فرایندها نظامهای متفاوتی داشتند که
به علت ناممکنبودن ارتباط بین آنها اهداف کلی سازمان به
نحو مطلوب برآورده نمیشد .بنابراین نظام یکپارچۀ سازمانی
شکل گرفت که برگرفته از اصول بهبود فرایندهای سازمانی بود.
این نظام ،با داشتن الگوهای متعدد موردنیاز سازمانها ،روشی
یکپارچه برای تعریف ،اجرا ،بازبینی و مدیریت فرایندهای
کسبوکار سازمانها ارائه مینمود که سیستم نرمافزاری سازمان
یکی از این الگوهاست (صفرزاده و قریشی .)1390 ،استفاده
از سیستمهای نرمافزاری ،بهمنزلۀ روشی نوین ،به جریان کارها
سرعت میبخشد و با جمعآوری اطالعات مجموعه فعالیتهای
سازمان بستر مناسبی را برای سرعتبخشیدن به امور روزمره
1
فراهم میآورد ( .)Hall et al., 2002بهبود فرایندهای نرمافزار
به تغییرات فزاینده و ایجاد دانش جدید میانجامد (Slaughter
 .)and Kirsch, 2006و شامل درک وضعیت موجود سازمان و
تغییر فرایندها برای بهبود کیفیت محصوالت و خدمات سازمان
است ( .)García et al., 2015به نظر ون وانگنهیم 2و همکاران
( ،)2010در طی دو دهۀ گذشته محققان پیشرفت چشمگیری
در طراحی الگوهای بهبود نرمافزار داشتهاند ،ازجمله الگوی
قابلیت برتر ( 3)CMMIکه محبوبترین روش بهبود فرایندهای
نرمافزار شمرده میشود (.)Torrecilla-Salinas et al., 2016
این الگوها و استانداردها برای ایجاد نرمافزارهایی با کیفیت باال،
کاهش هزینه و افزایش بهرهوری بهکار میروند (Sun and Liu,
 .)2010بهبود سامانهها در مقولۀ بهبود فرایندهای نرمافزار در
بسیاری از سازمانها رویکردی گرانقیمت و بلندمدت است
( )Hyde and Wilson, 2004و برای دستیابی به مزایای آن
افزایش آگاهی در بین توسعهدهندگان و مدیران سازمان ضروری
است ( .)Niazi et al., 2010سازمان بنادر و گمرک ازجمله
نهادهایی است که همواره تالش شده تا تمامی فرایندهای آن
الکترونیکی شود و کارهایی که پیشازاین بهصورت دستی و
ً
به روشهای کامال سنتی انجام میشده در قالب سامانههای
هوشمند الکترونیکی صورت گیرد .از قابلیتهای توسعه و بهبود
نرمافزار گمرک میتوان به روشهای محاسبه و اخذ عوارض
گمرکی ،صدور پروانه ،خروج کاال و تسویهحساب آنالین،
1. Software Process Improvement

اتصال الکترونیکی بارنامه ،پروژۀ درب خروج هوشمند ،کیف
پول الکترونیکی و تبادل الکترونیکی اطالعات اشاره کرد .بهبود
قابلیتهای توسعۀ نرمافزار در نهادهایی همچون گمرک نیاز به
مدیریت دانش دارد ( )Slaughter and Kirsch, 2006که
اشتراک دانش ،مهارتها و تجارب افراد در سازمان نخستین
گام اساسی آن قلمداد میشود (Nonaka and Von Krogh,
 .)2009از نظر محققان ،برطرفسازی عیوب ،افزایش بهرهوری،
کاهش هزینه و کاهش اشتباهات و دوبارهکاری از نتایج
بهکارگیری مدیریت دانش در فرایند توسعۀ نرمافزار است (Lee et
 .)al., 2016هدف نهایی از بهبود فرایند نرمافزار بهبود عملکرد
فردی و سازمانی است .با توجه به اهمیت دانش و مهارتهای
کارکنان ،انتقال مؤثر دانش در بین نقشها و واحدها به تسهیل
در بهبود فرایندهای نرمافزاری منجر میشود (Costa et al.,
; .)2016 Larrucea et al., 2016در شماری از متون مربوط
به مدیریت دانش ،از دو متغیر مهم فرهنگ سازمان 4و حمایت
مدیران ارشد 5بهمنزلۀ عوامل مؤثر بر اشتراکگذاری دانش
در موفقیت بهبود فرایند نرمافزار یاد شده است (Lee et al.,
 .)2016فرهنگ سازمانی گروهی پیادهسازی بهبود فرایندهای
نرمافزاری را گسترش میدهد و فرهنگ سلسهمراتبی آن را تسهیل
میکند .بررسیها نشان میدهد که فرهنگ هر سازمان شامل
باورهای مشترک ،ایدئولوژیها و هنجارهایی است که بر اقدامات
سازمانی و رفتار آن مجموعه تأثیر میگذارند (Herranz et al.,
2016؛ آقایی و همکاران )1395 ،و منبع دانش درنظر گرفته
میشوند ( ،)Lee et al, 2016زیرا زمینۀ ایجاد و اشتراک و
مدیریت دانش اعضای سازمان را فراهم میکنند .فقدان حمایت
مدیران مانعی عمده برای موفقیت بهبود فرایندهای نرمافزاری
است و پشتیبانی مدیران ارشدتأثیر بسزایی در موفقیت آن خواهد
داشت ( .)Ngwenyama and Norbjerg, 2010بدون تعهد
مدیریت برتر ،تالش برای بهبود کیفیت محکومبه شکست است
و حمایت مدیران برای موفقیت مداوم ضروری است (Niazi et
 .)al., 2010پژوهش پیش رو با هدف ارائۀ الگویی برای بررسی
ابعاد تأثیر فرهنگ سازمانی در موفقیت بهبود نرمافزار با نقش
میانجی اشتراک دانش و نقش تعدیلگر پشتیبانی مدیریت برتر
انجام شده است.

 .1مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
1ـ .1بهبود فرایند نرمافزار

بهبود فرایند نرمافزار را میتوان رویکردی نظاممند تعریف کرد که
به افزایش کارایی و اثربخشی توسعۀ نرمافزار سازمان برای ارتقای
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بررسیتأثیر فرهنگسازمانی در موفقیت بهبود نرمافزار ...
محصوالت نرمافزاری منجر میشود (Unterkalmsteiner et al.,

 )2012و هدف از آن ارائۀ راهحلهای نرمافزاری برای مرتبکردن و
استانداردسازی فرایندهاست .نظامهای مدیریت فرایند كسبوكار
بر اساس توسعه در دو دامنۀ فناوری اطالعات و كسبوكار بنیان
نهاده شده است (Pino et al., 2008 Khan and Keung,
 .)2016;lبهبود فرایند نرمافزار ،بهمنزلۀ یکی از شاخههای مدیریت
فرایند کسبوکار ،رویکردی جامع برای مدیریت سازمان است که
عواملی چون فهم و درگیری مدیران ارشد سازمان ،شفافسازی
نقشهای تعریفشده ،فنون متناوبسازی ،کارکنان آموزشدیده
فرهنگ پذیرای تغییر فرایندها پایه و اساس آن برای دستیابی به
و
ِ
نتیجۀ مطلوب است ( .)de Morais et al., 2014دبا غ کاشانی
و همکاران ( )2012عوامل اصلی موفقیت را به پنج حوزۀ مدیریت
سازمانها و فرایندها ،معماری ،توسعه ،اندازهگیری و كنترل و
مدیریت تغییر و پروژه دستهبندی کردهاند .همچنین روحانی و
همکاران ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «عوامل كلیدی موفقیت
پیادهسازی سیستم مدیریت فرایندكسبوكار» ،پنج دسته عوامل
مدیریتی ،سازمانی ،فرایندی ،انسانی و فنی را عوامل اصلی موفقیت
پیادهسازی سیستم مدیریت فرایند كسبوكار درنظر گرفتهاند .به نظر
هرانز و همکارانش ( ،)2016کارکنان عناصری هستند که میتوانند
در بهرهوری گروههای نرمافزاری و کارایی کل فرایند نرمافزار تأثیر
بگذارند .الگوهای بلوغ به سلسلهمراتب نیازهای انسانی ،رشد
اقتصادی و پیشرفت فناوری اطالعات در سازمانها اشاره دارد
(.)Arif et al., 2017
1ـ .2اشتراک دانش

تمامی فعالیتهای مربوط به انتقال یا توزیع دانش از فرد یا
سازمان به فرد ،گروه یا سازمان دیگر فرایند انتشار یا تسهیم دانش
نامیده میشود ( .)ibid; Jones et al., 2006به بیان دیگر ،افراد
طی فرایند تسهیم دانش اطالعات را میان دیگران منتشر میكنند
( .)Paulin and Suneson, 2015بهاشتراکگذاشتن دانش بدین
معنی است که فردی بر اساس افکار و دیدگاههای خود دیگران را
راهنمایی کند تا موقعیتشان را بهتر درک کنند (Wang and Wang,
 .)2012به نظر مک درموت ( ،)1999در حالت ایدئال ،فردی
که دانش را به اشتراک میگذارد یا آن را توزیع میکند از اهداف
دانش ،بهرهگیری از آن ،نیازها و فاصلۀ بین گیرنده و خود آگاه
است ( .)Henttonen et al., 2016تسهیم دانش موجب كاهش
هزینهها ،بهبود عملكرد ،بهبود ارائۀ خدمات به مشتریان ،كاهش
زمان تولید محصوالت جدید ،كاهش زمان تأخیر در تحویل كاالها
به مشتریان و در نهایت كاهش هزینۀ دستیابی به گونههای ارزشمند
دانش در داخل سازمان میشود ( .)Lee et al., 2016به عقیدۀ
لی و همکاران ( )2010مدیریت دانش بر عملکرد سازمانى اثر
مىگذارد و آن را بهبود میبخشد .بنابراین موضوع اشتراك دانش ،که
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یکى از عواملتأثیرگذار در فرایند مدیریت دانش است ،بهمنزلۀ یک
فرضیه بررسى مىشود .استرادا و همکاران ( )2016در پژوهشی
ارتباط اشتراكگذارى دانش و یادگیرى با عملکرد سازمانى به شیوۀ
بهبود فرایند کسبوکار و ارائۀ خدمات و محصول را بررسى کردند
و به این نتیجه رسیدند که بهبود فرایند کسبوکار و ارائۀ محصول
و خدمات با هم ارتباطی مثبت دارند و بهنوبۀ خود بر عملکرد
سازمانى تأثیر مثبت مىگذارند .از نظر لی و همکاران (،)2016
اشتراكگذاری دانش بین افراد و بخشهای سازمان سودآوری
آموزشی و یادگیری چشمگیری به همراه دارد و سازوکاری قدرتمند
برای بهبود بهرهوری و بقای سازمان است .بررسىهای پاولین و
سانسون ( )2015نشان مىدهد که اشتراک دانش عامل اصلی
برنامههای مدیریت دانش کارآمد و مؤثر است .بر اساس مطالعات
رافیک و همکاران ( ،)2018اشتراک هدفمند دانش در سازمانها
یادگیری فردی و سازمانی را سرعت میبخشد و بر خالقیت
میافزاید و درنهایت به بهبود عملکرد فرد و سازمان میانجامد .بر
این اساس است که سازمانها اشتراک دانش را تقویت و کارکنان
خود را به این امر تشویق میکنند (آقایی و همکاران .)1395 ،با
توجه به مطالب گفتهشده ،فرضیۀ یک مطرح میشود:
فرضیۀ  :1بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزار در موفقیت
فرایند بهبود نرمافزارتأثیری مثبت میگذارد.
1ـ .3پشتیبانی مدیریت برتر

مدیران با تشویق کارکنان انگیزۀ الزم را برای شرکت در برنامههای
آموزشی سازمان در آنان ایجاد میکنند و با دراختیارداشتن زمان
کافی و بودجه و منابع الزم به کارکنان کمک میکنند (Lee et al.,
 .)2016همچنین مدیران ،ضمن الزام کارکنان به مشارکت فعال
در تصمیمگیری ،آنان را در بهکارگیری امکانات جدید محیط کار
راهنمایی میکنند ( .)Shao et al., 2016بهطور کلی ،کارکنانی
ش مثبت و
که مدیران حمایتکنندهتری دارند با انگیزۀ بیشتر و نگر 
سازندهتری به ارزش و اهمیت آموزش در دورهها شرکت میکنند،
بهتر میآموزند و مهارتهای جدیدشان را آموزش میدهند (et
 .)al., 2010 Ismailپشتیبانی مدیریت برتر مهمترین عامل
برای موفقیت کلی پیادهسازی نظام برنامهریزی منابع سازمان و
پروژههای نرمافزاری شناخته میشود (.)Gupta et al., 2014
یافتههای دونات و گادمیالس ( )2011نشان میدهد که رفتار
حمایتی مدیریت برتر در ایجاد محیط کار مناسبی که در آن کارکنان
تشویق میشوند و دانش خود را بهکار میگیرند مؤثر است و باتأثیر
در تعهد و مسئولیتپذیری کارمندان کیفیت اشتراک و تبادل دانش
را ارتقا میبخشد ( .)Han et al., 2010پشتیبانی مدیریت ارشد
در پذیرش این نظامها بسیار مؤثر است ،زیرا رهبران ارشد الگویی
برای دیگر كاركنان سازماناند و در فرهنگ سازمانی و چگونگی
برخورد با مدیریت دانش و پذیرش نظامها تأثیری مستقیم
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میگذارند ( .)Wang and Noe, 2010بنابراین فرضیههای دو و
سه مطرح میشود:
فرضیۀ  :2پشتیبانی مدیریت برتر در بهاشتراکگذاری دانش فرایند
بهبود نرمافزارتأثیری مثبت میگذارد.
فرضیۀ  :3پشتیبانی مدیریت برتر در موفقیت فرایند بهبود نرمافزار
تأثیری مثبت میگذارد.
1ـ .4فرهنگ سازمانی

فرهنگ عاملی قدرتمند در رفتار فردی و گروهی است (Lee

 .)et al., 2016فرهنگ سازمانی مجموعهای از ارزشها،
ﺑﺎورﻫﺎ ،ﺣﺎفظۀ ﮔﺮوﻫـﯽ ،اﻧﺘﻈـﺎرات و ﺗﻌﺎرﯾﻔﯽ از ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در
هر ﺳـﺎزﻣﺎن است ( .)Suppiah and Sandhu , 2011فرهنگ
سازمانی تمامی جنبههای زندگی سازمانی ازجمله تعامل کارکنان
س پوشیدن ،تصمیمگیریها،
با یکدیگر ،انجامدادن کار و لبا 
سیاستها و روشهای سازمانی و مالحظات را دربر میگیرد
( .)Al Saifi, 2015فرهنگ سازمانی را میتوان بهمثابۀ ابزاری
برای پاالیش رفتارها ،ترویج رفتارهای پسندیده ،زمینهسازی برای
اجرای مؤثرتر تغییرات سازمانی ،پیادهسازی راهبردها و دستیابی
به عملكرد بهتر در سازمان بهکار برد (تقویفرد و همکاران،
 .)1392یافتههای الوی ،کیورث و لیدنر در سال  2005نشان
میدهد که فرهنگ سازمانی رابطۀ پیچیدهای با مدیریت دانش
دارد و ارزشهای فرهنگی بر رویکرد شرکت تأثیر میگذارد .با
اثبات تأثیر ارزش فرهنگی در رویکرد مدیریت دانش ،بر اهمیت
پشتیبانی مدیریت برتر تأکید میشود (Lee et al., 2016 Al
 .);Saifi, 2015فرهنگ سازمانی و مدیریت بهینۀ آن همواره
یكی از عوامل مؤثر در عملكرد سازمانها بهشمار میرود
( .)Al-Bahussin and El-Garaihy, 2013بنابر یافتههای
محققان ،تأثیر فرهنگ سازنده و مدیریت درست آن در عملكرد
سازمانها باعث انعطافپذیری و تغییرپذیری کارکنان و كاهش
چشمگیر نرخ غیبت آنان شده است (Suppiah and Sandhu ,
 .)2011از دیدگاه شائو و همکاران ( ،)2016فرهنگ سازمانی به
چهار گروه فرهنگ توسعه ،فرهنگ گروهی ،فرهنگ سلسلهمراتبی
و فرهنگ منطقی تقسیم میشود.
تمایل کارکنان ،بهویژه کارکنان برتر مانند اعضای ارشد ،عاملی
مهم برای پذیرش دانش جدید و بهرهبرداری از آن است (Arif et al.,
 .)2017بر اساس مطالعات هولست و فیلدز ( ،)2010ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ
داﻧــﺶ دارای ابعاد فردی و سازمانی است؛ در بعد ﻓﺮدی ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن
اﻣﮑﺎن میدهد تا مهارتها و تجارب ﺧـﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
دﯾﮕـﺮان و ﺳـﻬﯿﻢﺷـﺪن در داﻧﺶ آنها و ﯾﺎدﮔﯿﺮی ارﺗﻘﺎ دﻫﻨﺪ و در بعد
ﺳــﺎزﻣﺎﻧﯽ در چهار جنبۀ ﮐﺎراﯾﯽ ،بهرهوری ،ﮐﯿﻔﯿـﺖ و ﻧـﻮآوری سبب
ارﺗﻘــﺎی ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳــﺎزﻣﺎن میشود .بنابراین سازمانها ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داﻧﺶ را راﻫﺒﺮد و اﻣﺘﯿﺎزی رﻗﺎﺑﺘﯽ بهشمار میآورند .از دیدگاه دونات

و گادمیالس ( ،)2011ﭼﻬﺎر ﮐﺎرﺑﺮد اﺻـﻠﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧـﺶ ﺑـﺮ
اﺳﺎس اﻟﮕﻮﯾﯽ بنا نهاده ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻧﻘـﺶ اولیۀ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ را
ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻠﻘﯽ میکند .بنابر مطالعات هانتونن
و همکارانش ( ،)2016فناوری اطالعاتی و حمایت مدیران عالی و
یادگیری سازمانی از عواملتأثیرگذار در استقرار مدیریت دانش است.
همچنین بر تأثیر حمایت و تعهد مدیران ارشد در مدیریت دانش
بهمنزلۀ یکی از عوامل موفقیت بسیار تأکید شده است ،چراکه تا تعهد
و پایبندی و توجه مدیران نباشد فعالیتی آغاز نمیشود یا پایان موفقی
نخواهد داشت ( .)Lee et al., 2016کاسیمیر و همکارانش ()2012
دریافتند که بیـن فرهنگ سـازمانی و تعهـد سـازمانی كاركنـان رابطـۀ
معنـیداری وجـود دارد و بـا ارتقای فرهنـگ سـازمانی میتـوان تعهـد
سـازمانی كاركنـان را افزایش داد .نیازی و همکاران ( )2010دریافتند
که فرهنگ سازمانی رابطهای مثبت با موفقیت پیادهسازی نظامهای
برنامهریزی منابع سازمان دارد و در سازمانیهایی که افراد تمایل به
همکاری در انجام فعالیتها داشته باشند و ارزشهای گروهی را بر
منافع فردی ترجیح دهند ،احتمال موفقیت نظام برنامهریزی منابع
سازمان و پیادهسازی فرهنگ مناسب سازمانی افزایش مییابد.
مطالعات شائو و همکاران ( )2016نشان میدهد که میان حمایت
مدیریت و استقرار مدیریت دانش رابطۀ معنیداری وجود دارد و هرچه
حمایت مدیران ارشد از كاركنان بیشتر باشد زمینۀ استقرار مدیریت
دانش در آن سازمان نیز مهیاتر خواهد بود .این نتیجهگیری با یافتههای
لی و همکاران ( )2016همخوانی دارد .مطالعات گارسیا و همکاران
( )2015نشان میدهد که اهداف اساسی بهبود فرایند نرمافزار درواقع
پیادهسازی نرمافزار با کیفیت بهتر و مطمئنتر درجهت افزایش رضایت
مشتری و افزایش بازده سرمایهگذاری است که یافتههای نیازی و
همکاران ( )2010نیز مؤید همین نکته است .نتایج تحقیقات لی
و همکاران ( )2016نشان میدهد که پشتیبانی مدیریت برتر در
بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزار تأثیری مثبت میگذارد،
بنابراین پشتیبانی مدیریت برتر بهاشتراکگذاری دانش را تسهیل و به
موفقیت سازمانی کمک میکند .به نظر اسالتر و کیرش (،)2006
اشتراکگذاری دانش میانجی رابطۀ فرهنگ گروهی و موفقیت فرایند
بهبود نرمافزار است .در جمعبندی کلی میتوان گفت درک چگونگی
تأثیر فرهنگ سازمان خاص و پشتیبانی مدیریت برتر راه موفقیت بهبود
نرمافزار را هموار میسازد ( .)Lee et al., 2016با توجه به مطالب
بیانشده میتوان فرضیههایی را طرح کرد:
فرضیۀ  :4فرهنگ گروهی با بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود
نرمافزار ارتباطی مستقیم دارد.
فرضیۀ  :5فرهنگ سلسلهمراتبی با بهاشتراکگذاری دانش فرایند
بهبود نرمافزار رابطهای مثبت دارد.
فرضیۀ  :6فرهنگ گروهی بر موفقیت بهبود نرمافزار تأثیری مثبت
میگذارد.
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اشتراک دانش

فرهنگ گروهی
موفقیت بهبود نرم افزار
فرهنگ سلسله مراتبی

پشتیبانی مدیریت برتر
شکل  :1مدل مفهومی تحقیق برگرفته از پژوهش لی و همکاران ()2016

فرضیۀ  :7فرهنگ سلسلهمراتبی بر موفقیت فرایند بهبود نرمافزار
تأثیری مثبت میگذارد.
با توجه به فرضیههای طرحشده و بررسینشدن موضوع فرایند
بهبود نرمافزار در سازمانهای ایران ،این پژوهش با هدف شناخت
بهبود فرایند نرمافزار و همچنین بررسی عوامل تأثیرگذار در آن و
نتایج ناشی از آن صورت گرفته است .در این پژوهش به مقولۀ
بهبود نرمافزار و بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت بهبود نرمافزار
پرداخته شده است .سؤال کلی پژوهش این است :آیا فرهنگ
سازمانی و حمایت و پشتیبانی مدیریت برتر در به اشتراکگذاری
دانش بهبود فرایندهای نرمافزار و موفقیت آن تأثیر میگذارد و آن را
تسهیل میکند؟
مدل مطالعاتی تحقیق که روابط بین متغیرهای پژوهش را نشان
میدهد در شکل  1مشاهده میشود.

 .2روششناسی پژوهش
این تحقیق از نظر هدف ،ماهیت ،روش و چگونگی
بهدستآورن دادههای الزم جزو تحقیقات توصیفی ،پیمایشی و
همبستگی است .به لحاظ تقسیمبندی بر مبنای نتیجه و کاربرد ،در
دستۀ تحقیقات کاربردی و بهلحاظ نوع دادهها از تحقیقات ّ
کمی
بهشمار میرود .جامعۀ آماری تحقیق حدود  220نفر از کارکنان
(منابع انسانی) گمرکات بندرانزلی و منطقۀ آزاد هستند .دادهها با
روش نمونهگیری تصادفی ساده جمعآوری شده است و تمامی افراد
جامعه برای انتخابشدن فرصتی برابر داشتهاند و هر فرد مستقل از
دیگران انتخاب شده است .بر اساس فرمول مورگان ،حجم نمونه

 136نفر برآورد شده است .دادههای الزم با ابزار پرسشنامه از
جامعۀ آماری (منابع انسانی شاغل در گمرک) گردآوری شده است.
پرسشنامهای حاوی  29سؤال در دو بخش برگرفته از پژوهش لی
و همکاران ( )2016تنظیم شده که بخش اول دربردارندۀ پنج سؤال
جمعیتشناختی شامل ،جنس ،میزان تحصیالت ،سن ،پست
سازمانی ،سابقۀ خدمت و بخش دوم متشکل از  ۲4سؤال مربوط
به متغیرهای موردسنجش پژوهش است که از میان آنها هشت
سؤال مرتبط با اشتراک دانش و موفقیت بهبود نرمافزار ،پنج سؤال
مرتبط با موفقیت بهبود نرمافزار ،هفت سؤال مربوط به فرهنگ
سازمانی و چهار سؤال مربوط به پشتیبانی مدیریت برتر است .در
پرسشنامۀ مزبور از گزارههای مرتبط با شاخصهای مدل برای
بررسی نظر کارکنان استفاده شده است ،بهطوریکه پاسخگو نظر
موافق یا مخالف خود را بر اساس طیف هفتگزینهای لیکرت
ً
ً
(از  1بهمعنی کامال مخالفم تا  7بهمعنی کامال موافقم) ابراز کرده
است .در بخش مبانی نظری تحقیق از روشهای کتابخانهای برای
جمعآوری ادبیات و سوابق پژوهشی داخلی و خارجی ،جداول و
نمودارها ،جستوجوی اینترنتی و مطالعۀ مقاالت و کتب فارسی
و انگلیسی مرتبط با موضوع بهرهگیری شده است .در بخش
مطالعات میدانی ،بهمنظور جمعآوری اطالعات دربارۀ سؤاالت
تحقیق برای آزمون فرضیات در قلمرو تحقیق (گمرکات بندرانزلی
و منطقۀ آزاد) از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .برای پاالیش
دادهها و محاسبۀ متغیرها ،نخست از نرمافزار اکسل استفاده شده
و در نهایت مدل آماری پژوهش با نرمافزارهای اسپیاساس و
اسمارت پیالاس تجزیهوتحلیل شده است.
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جدول  :1آزمون آلفای كرونباخ برای متغیرهای پژوهش

متغیر

سؤاالت مرتبط

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

موفقیت فرایند بهبود نرمافزار ()Spi

 1تا 8

0/931

0/759

اشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزار ()Spi.ks

 9تا 13

0/718

0/928

فرهنگ گروهی ()GOC

 14تا 16

0/795

0/889

فرهنگ سلسلهمراتبی ()HOC

 17تا 20

0/817

0/893

پشتیبانی مدیریت برتر ()MS

 21تا 24

0/801

0/922

 .3روش تحلیل دادهها
دادههای پژوهش با روشهای آماری توصیفی و استنباطی
تجزیهوتحلیل شده است .در بخش آمار توصیفی ویژگیهای
جمعیتشناختی پاسخدهندگان (جنسیت ،میزان تحصیالت،
سن ،پست سازمانی ،سابقۀ خدمت) و سؤاالت اصلی پرسشنامۀ
تحقیق توصیف شده است .در آمار استنباطی نیز روشهای آماری
مناسبی برای اثبات یا رد فرضیههای پژوهش بهکار گرفته شده است.
آزمون فرضیهها با روش مدلسازی معادالت ساختاری ( )SEMو
روش حداقل مربعات جزئی ( )PLSصورت گرفته است.
3ـ .1روایی و پایایی ابزار سنجش

روایی ابزار جمعآوری اطالعات با روایی محتوا و صوری
تعیین شده است .بهمنظور تأیید روایی ابزار پژوهش ،پرسشنامۀ

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

 .4تحلیل دادهها و یافتههای پژوهش
گ سازمانی بر
ازآنجاکه هدف پژوهش بررسی تأثیر فرهن 
موفقیت بهبود نرمافزار با نقش میانجی اشتراک دانش و نقش

جدول  :2نتایج بررسی جمعیتشناختی

متغیر
جنسیت

سن

تحصیالت

سمت شغلی

شاخص

درصد

مرد

66/2

زن

33/8

کمتر از  35سال

20/6

بین  35تا  40سال

33/1

بین  41تا  45سال

22

بیشتر از  45سال

24/3

دیپلم

8/1

فوق دیپلم

14

لیسانس

50

فوق لیسانس و باالتر

27/9

متصدیان

36/8

کارشناسان

60/3

مدیران

2/9
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تعدیلگر پشتیبانی مدیریت برتر بوده ،از الگوی معادالت ساختاری
( )SEMاستفاده شده است .پیش از بهکارگیری الگوی معادالت
ساختاری ،همبستگی متغیرها و شاخصهای نیکویی برازش
تحلیل شده است که در ادامه نتایج آن ارائه میشود.
4ـ .1آمار توصیفی

نتایج حاصل از بررسی وضعیت جمعیتشناختی در جدول 2
نشان داده شده است.
 33/8درصد از نمونۀ بررسیشده را خانمها و  66/2درصد را
آقایان تشکیل میدهند که از میان آنها  28نفر ( 20/6درصد)
کمتر از  35سال 45 ،نفر ( 33/1درصد) بین  35تا  40سال30 ،
نفر ( 22درصد) بین  41تا  45سال 33 ،نفر ( 24/3درصد) بیشتر
از  45سال سن دارند 11 .نفر ( 8/1درصد) مدرک تحصیلی دیپلم،
 19نفر ( 14درصد) فوق دیپلم 68 ،نفر ( 50درصد) لیسانس
و  38نفر ( 27/9درصد) مدرک تحصیلی فوق لیسانس و باالتر
دارند .همچنین ،از  136نفر شرکتکننده 50 ،نفر ( 36/8درصد)
متصدی 82 ،نفر ( 60/3درصد) کارشناس و  4نفر ( 2/9درصد)
مدیرند .درخصوص متغیر سابقۀ شغلی ،گروه  15تا  21سال با50
نفر ( 33/1درصد) بیشترین فراوانی و گروه  1تا  7سال با  19نفر
( 14درصد) کمترین فراوانی را دارند.
4ـ .2برازندگی مدل پژوهش
روایی همگرا یا میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEمعیاری
است که برای برازش مدلهای اندازهگیری در روش مدلسازی
معادالت ساختاری بهکار برده میشود .معیاری که برای مطلوبیت
آن نمایش داده میشود ،مساوی و باالتر از  ۰/۵است .نتایج
خروجی برای میانگین واریانس استخراجشده در جدول  3نشان
دادهشده که نمایانگر مناسببودن معیار روایی همگراست.
مدل ساختاری پژوهش با معیارهای ضریب معنیداری
( ،)T-valuesضریب تعیین ( )R2و ضریب قدرت پیشبینی
( )Q2ارزیابی شده است .تمامی ضرایب معنیداری از ۱/۹۶
بیشترند که معنیداربودن روابط بین سازهها را در سطح اطمینان
 ۹۵درصد نشان میدهد R2 .معیاری برای متغیرهای درو نزای
پژوهش است .نتایج این معیار نشان میدهد که برازش مدل
ساختاری بهطورکلی خوب بوده است .این مقدار برای متغیر
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موفقیت فرایند بهبود نرمافزار  0/438و برای متغیر اشتراک دانش
فرایند بهبود نرمافزار  0/569بوده است که نشان میدهد متغیر
درو نزای مدل ضریب تعیین قوی دارد .قدرت پیشبینی مدل با
معیار  Q2تحلیل شده و  0/284بهدست آمده است .بر اساس نتایج
این معیار میتوان نتیجه گرفت که مدل از قدرت پیشبینی خوبی
برخوردار است .برای برازش مدل کلی از معیار  GoFاستفاده شده
است که شاخصی مطمئن برای برازش کل مدل بهشمار میرود.
مقادیر بهدستآمده از این فرمول  0/276است .درنتیجه ،بنا بر
پژوهشهای وتزلز و همکاران ( ،)2009برازش کلی مدل در اندازۀ
«بسیار قوی» تأیید میشود .خروجی ضرایب مسیر مدل معادالت
ساختاری در شکل  2ارائه شده است.
با توجه به نتایج بهدستآمده از مدل ضرایب استاندارد و
مدل اعداد معنیداری ،نتایج فرضیات پژوهش در جدول 4
ارائه شده است.
معنیداری متغیرهای میانجی با آزمون سوبل و شدت اثر آن
با آزمون  VAFبررسی شده است .درخصوص این فرضیه که
«بهاشتراکگذاری دانش بهبود فرایند نرمافزار نقش میانجیگری
بین فرهنگ گروهی و موفقیت بهبود نرمافزار دارد» ،با توجه به
نتیجۀ سطح معنیداری بهدستآمده از آزمون سوبل ()Z=2/237
میتوان گفت که در سطح اطمینان  95درصد بهاشتراکگذاری
دانش بهبود فرایند نرمافزار به میزان  0/509نقش میانجیگری
بین فرهنگ گروهی و موفقیت بهبود نرمافزار دارد .همچنین،
درخصوص فرضیۀ «بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزار
نقش میانجیگری بین فرهنگ سلسلهمراتبی و موفقیت بهبود
نرمافزار دارد» ،با توجه به نتیجۀ سطح معنیداری بهدستآمده
از آزمون سوبل ( )Z=0/896و کمتربودن این مقدار از ،1/96
میتوان گفت که بهاشتراکگذاری دانش بهبود فرایند نرمافزار نقش
میانجیگری بین فرهنگ سلسلهمراتبی و موفقیت بهبود نرمافزار
ندارد .درخصوص فرضیۀ «بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود
نرمافزار نقش میانجیگری بین پشتیبانی مدیریت برتر و موفقیت
بهبود نرمافزار دارد» نیز ،با توجه به نتیجۀ سطح معنیداری
بهدستآمده از آزمون سوبل ( ،)Z=2/217میتوان گفت که ،در
سطح اطمینان  95درصد ،بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود
نرمافزار به میزان  0/539نقش میانجیگری بین پشتیبانی مدیریت
برتر و موفقیت بهبود نرمافزار دارد.

جدول  :3نتایج میانگین واریانس استخراجشدۀ ( )AVEسازههای مدل
متغیر

فرایند بهبود نرمافزار

اشتراک دانش

فرهنگ گروهی

فرهنگ سلسلهمراتبی

پشتیبانی مدیریت برتر

AVE

0/519

0/620

0/727

0/676

0/748
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اشتراک دانش

متغیرهای فرهنگ سازمانی
فرهنگ گروهی

موفقیت بهبود نرم افزار
فرهنگ سلسله مراتبی

پشتیبانی مدیریت برتر
شکل  :2مدل پژوهش (نمودار الگوی رابطۀ بین متغیرهای پژوهش)
جدول  :4نتایج فرضیات پژوهش حاصل از مدل ضرایب استاندارد و مدل اعداد معنیداری
فرضیه

ضریب مسیر ()β

t-value

نتیجه

 .1بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزار در موفقیت فرایند بهبود نرمافزارتأثیری مثبت
میگذارد.

**0/308

2/824

تأیید

 .2پشتیبانی مدیریت برتر در بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزارتأثیری مثبت
میگذارد.

***0/396

3/642

تأیید

 .3پشتیبانی مدیریت برتر در موفقیت فرایند بهبود نرمافزارتأثیری مثبت میگذارد.

**0/104

2/686

تأیید

 .4فرهنگ گروهی با بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزار ارتباط مستقیم دارد.

***0/356

3/733

تأیید

 .5فرهنگ سلسلهمراتبی با بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزار ارتباطی مثبت دارد.

0/096

0/986

عدم تأیید

 .6فرهنگ گروهی در موفقیت بهبود نرمافزارتأثیری مثبت میگذارد.

*0/109

2/072

تأیید

 .7فرهنگ سلسلهمراتبی در موفقیت فرایند بهبود نرمافزارتأثیری مثبت میگذارد.

*0/326

2/504

تأیید

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

بحث و نتیجهگیری
بنابر یافتههای پژوهش ،بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود
نرمافزار در موفقیت این فرایند تأثیری مثبت و معنیدار میگذارد.
ازاینرو میتوان استدالل کرد که پیادهسازی فرایند بهبود نرمافزار به
درک متخصصان فعال در این عرصه از دانش فرایند ارتقای نرمافزار
و حمایت آنان بستگی زیادی دارد .بهاشتراکگذاری دانش توزیع آن

و کسب مهارتهای مؤثر و محوری مرتبط با فرایند ارتقای نرمافزار
در میان کارکنان و واحدهای مختلف در سازمان را تسهیل میکند
( ،)Lee et al., 2016بهطوریکه به بهبود مستمر فرایند نرمافزار در
سازمان منجر میشود ( .)Alagarsamy et al., 2007ازاینرو،
بهاشتراکگذاری مؤثر و جامع دانش عامل تعیینکنندهای است که
با موفقیت بهبود و ارتقای نرمافزار ارتباط دارد .نتیجۀ بهدستآمده با
نتایج پژوهشهای لی و چانگ ( ،)2006اسالتر و کیرش ( )2006و

بررسیتأثیر فرهنگسازمانی در موفقیت بهبود نرمافزار ...

لی و همکاران ( )2016همسو است .ازآنجاکه مدیریت فرایندهای
سازمانی با استفاده از بهبود نرمافزار سازمانی زمینه را برای پیشرفت
مدیریت سازمان گمرک فراهم میکند ،باید فرایندهای سازمانی
جدیدی ایجاد کرد تا به بهترین شکل با تغییرات محیطی روبهرو
شد .بررسیهای این پژوهش نشان میدهد که فرهنگ گروهیتأثیر
مثبت و چشمگیری در بهاشتراکگذاری دانش فرایند ارتقای نرمافزار
دارد .درواقع فرهنگ گروهی برای تسهیل مشارکت افراد و اشتراک
دانش در سازمان حائز اهمیت است و مدیران سازمانها ،با ایجاد
محیطی دوستانه ،کارکنان را به مشارکت و کار تیمی تشویق میکنند
تا به رشد و توسعۀ اشتراک دانش بینجامد (Al-Bahussin and
.)El-Garaihy, 2013
بنابراین میتوان اذعان کرد که فرهنگ گروهی در اشتراک دانش
ارتقای نرمافزار تأثیری مثبت دارد .این یافته با یافتههای جونز و
همکاران ( ،)2006استاک و همکاران ( ،)2010سوفیا و سینگ
( ،)2011السیفی ( )2015و لی و همکاران ( )2016همخوانی
دارد .محققان بر این نظرند که فرهنگ گروهی متشکل از کار
گروهی ،اعتماد ،مشارکت کارمند و تعهد سازمان به کارکنان است
که با مدیریت دانش میتوان به آن دست یافت (Suppiah and
 .)Singh, 2011وانگ و نوئه ( )2010بیان میکنند که قابلیتهای
اشتراک دانش به همکاری ،تعامل و گسترش تجربیات کاری
فردی کارکنان وابسته است .بنابر یافتههای این پژوهش ،در فرهنگ
سلسلهمراتبی که ارتباطات رسمی است و جریان اطالعات یکطرفه
و از باال به پایین است نمیتوان انتظار داشت که دانش اعضای فنی
و زیردست سازمان به اعضای بلندپایه منتقل شود .در این سازمانها
دستورها از باالی هرم صادر میشود و تمامی زیردستان بدون حق
اظهارنظر ملزم به اجرای آناند .بنابراین اشتراک دانش بین گروهها
به حداقل خواهد رسید .درنتیجه میتوان اذعان داشت که فرهنگ
سلسلهمراتبی با بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزار ارتباطی
منفی دارد که با یافتههای جونز و همکاران ( )2006و استاک و
همکاران ( )2010و السیفی ( )2015همخوانی دارد .پس از بررسی
تأثیر فرهنگ سلسلهمراتبی بر اشتراک دانش در زمینۀ پیادهسازی
فرایند بهبود نرمافزار ،مشخص شد که فرهنگ سلسلهمراتبی در
بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزار تأثیرگذار نیست ،پس
این فرضیۀ تحقیق رد میشود .این نتیجه با یافتههای لی و همکاران
( )2016مبنی بر بیتأثیربودن فرهنگ سلسلهمراتبی در اشتراک
دانش همخوانی دارد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که پشتیبانی
مدیریت برتر بر اشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزارتأثیر دارد.
یعنی اشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزار به پشتیبانی مدیریت
برتر سازمان بستگی دارد .این نتیجه با یافتههای شائو و همکاران
( )2016و لی و همکاران ( )2016سازگار است.
یکی از عوامل حیاتی تأثیرگذار در اشتراک دانش بین سازمان
پشتیبانی مدیریت برتر است ( .)Lee and Chang, 2006مدیران
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عالی ادارۀ گمرک بندرانزلی میتوانند با درنظرگرفتن پاداشهای مالی
و غیرمالی انگیزۀ کارکنان را برای اشتراکگذاری دانش ازجمله دانش
نرمافزاری در سازمان افزایش دهند .بنابر یافتههای این پژوهش ،با
پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد ادارۀ گمرک بندرانزلی از اشتراک
دانش ،کارکنان دانش و اطالعات مهم را برای بهبود فرایندها به
اشتراک میگذارند .این پشتیبانی کارکنان به سمت ارتقای نرمافزار
و بهبود عملکرد سوق میدهد ،بهویژه اگر مقاومتی از سوی کارکنان
وجود داشته باشد .محققان بر این نظرند که برنامهریزی مدیران
ارشد برای ایجاد سیستمهای جمعآوری اطالعات نرمافزاری و
دسترسی اعضا به آن از دیگر محرکهای انتشار دانش در سازمان
است .انفعال مدیران ارشد در این بخش ممکن است از انتشار
دانش نرمافزاری اعضا جلوگیری کند.
بنابراین ،چنانچه مدیران ارشد بهاشتراکگذاری دانش ارتقای
ی کنند ،میتوان
نرمافزاری را باور داشته باشند و درست برنامهریز 
انتظار داشت که دانش و اطالعات بهگونهای مناسب و مطلوب در
سازمان به اشتراک گذاشته شود .بنابر نتایج بهدستآمده ،پشتیبانی
مدیریت برتر تأثیر مثبت معنیدار و مستقیمی در موفقیت فرایند
بهبود نرمافزار میگذارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای آلگارسامی و
همکاران ( ،)2007خان و کیونگ ( )2016و لی و همکاران ()2016
همسو و سازگار است و نشان میدهد که دخالت مدیریت برتر انگیزه
و حمایت کارکنان در سراسر سازمان را تضمین میکند .مدیر سازمان
فردی مهم در رشد و پیشرفت فردی و کاری کارکنان و تخصیص
منابع باارزش برای پیادهسازی فرایند بهبود نرمافزار شناخته میشود.
در سازمانهایی که مهارتهای کاری جدید به اشتراک گذاشته
میشود و اطالعات جدید بین تمامی اعضای سازمان بهدرستی
منتقل میشود ،میتوان انتظار داشت که تأثیر فرهنگ گروهی در
موفقیت بهبود نرمافزار نیز افزایش یابد (.)Lee et al. 2016
با توجه به نتایج پژوهش ،فرهنگ گروهی در گمرک بندرانزلی
در بین کارکنان همکاری ایجاد کرده است .در چنین محیطی
فرایند ارتقای نرمافزار با موفقیت اجرا میشود و با توجه به فرهنگ
حاکم اثربخشی الزم را دارد .این نتیجه با نتایج پژوهش سوفیا و
سینگ ( )2011همخوانی دارد ،مبنی بر اینکه بهاشتراکگذاری
دانش میانجی رابطۀ فرهنگ گروهی و موفقیت فرایند بهبود نرمافزار
است .تحقیق پیش رو نشان میدهد که فرهنگ سلسلهمراتبی بر
بهاشتراکگذاری دانش بهبود نرمافزار مؤثر نیست .نکتۀ شایان توجه
این است که چنانچه بهاشتراکگذاری دانش در سازمانی نهادینه
شده باشد ،بهطوری که مهارتهای کاری و شغلی و همچنین
اطالعات نرمافزاری در بین اعضای سازمان بهدرستی منتقل شود،
میتوان انتظار داشت در فرهنگ سلسلهمراتبی نیز فرایندهای
نرمافزاری بهبود یابد .تحلیل آماری تأثیر فراوان فرهنگ گروهی
کارکنان گمرک بندرانزلی در بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود
نرمافزار را نشان میدهد .درواقع غنیبودن فرهنگ گروهی کارکنان

70

سیاستنامۀ علم و فناوری  -دوره  10شمارۀ  ،1بهار 1399

گمرک بهاشتراکگذاری دانش فرایند بهبود نرمافزار را افزایش
میدهد .ازآنجاکه در فرهنگ گروهی بر انعطافپذیری و تمرکز
داخلی تأکید میشود ،برای رسیدن به چنین مرحلهای باید اعتماد و
کارگروهی و مشارکت در کارمندان بیشازپیش تقویت شود.فرضیۀ
تأثیر و نفوذ فرهنگ سلسلهمراتبی در موفقیت فرایند بهبود نرمافزار
با میانجی اشتراک دانش فرایند ارتقای نرمافزار نیز در این پژوهش
بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که این فرضیه معنیدار
نیست و از لحاظ آماری تأیید نمیشود .این یافته برخالف نظر شائو
و همکاران ( )2016است که فرهنگ سلسلهمراتبی را با به اشتراک
گذاشتن دانش در زمینۀ موفقیت بهبود فرایند نرمافزار دارای ارتباط
مثبت میدانند؛ لذا این فرضیه رد میشود.
بر اساس نتایج پژوهش ،پشتیبانی مدیران ارشد بر موفقیت فرایند
بهبود نرمافزار تأثیر بسزایی دارد .گفتنی است ،در سازمانی که دانش
نرمافزاری ازجمله تجربه ،مهارت و اطالعات به اشتراک گذاشته
میشود ،مدیران ارشد در بهبود فرایندهای نرمافزاری با دشواریهای
کمتری روبهرو میشوند (Al-Bahussin and El-Garaihy,
 .)2013از نتایج بهدستآمده میتوان استدالل کرد با پشتیبانی
و حمایت مدیران ارشد سازمان از اشتراک دانش ،کارکنان دانش
و اطالعات مهم را برای بهبود فرایندها به اشتراک میگذارند و
اطالعات را تبادل میکنند .این پژوهش با یافتههای لی و همکاران
( )2016سازگار است که اذعان کردهاند بهاشتراکگذاری دانش
فرایند بهبود نرمافزار میانجی مؤثر و مستقیمی بین پشتیبانی
مدیریت برتر و موفقیت فرایند بهبود نرمافزار است .زیرا مدیریت
سازمان با بهکارگیری روشهای تقویت اشتراک دانش و جلب
اطمینان و تشویق كارمند به انتقال دانش و تجربیاتش به دیگر
همكاران و تشویقهای مادی و معنوی مناسبی از قبیل اضافهكار
ساعتی ،افزایش امتیاز و سطح شغلی ،تشویق درج در پرونده،
ارزیابی عملکرد ساالنۀ کارمندان گمرک و معرفی و تشویق آنان
در جشنوارهها ،جلسات داخلی و درج اخبار در سایت سازمان
موجب موفقیت ارتقای نرمافزار میشود (.)Stock et al., 2010
از طرفی اگر مدیران سازمانها از کارکنانی حمایت کنند که تمایل
به همکاری و مشارکت با یکدیگر در انجام فعالیتها و درجهت
راهبرد سازمان دارند ،احتمال موفقیت فرایند ارتقای نرمافزار را
افزایش میدهند.
از یافتههای دیگر پژوهش این است که فرهنگ سلسلهمراتبی در
موفقیت بهبود نرمافزارتأثیر مثبت دارد .این نتیجه با یافتههای جونز
و همکاران ( ،)2006السیفی ( )2015ولی و همکاران ()2016
مطابقت دارد که دریافتهاند فرهنگ سلسلهمراتبی با موفقیت بهبود
نرمافزار رابطهای مستقیم دارد .پیشنهاد میشود که ارتباط بین
کارکنان پایینرتبۀ سلسلهمراتب سازمان با کارکنان بلندپایۀ سازمان
تسهیل و از نظر فنی کارمندان زیردست استفاده شود.

محدودیتهای پژوهش
 دادههای پژوهش حاضر در بازۀ زمانی خاصی جمعآوری شدهاست و با توجه به تغییرات سریع و روزافزون فناوری در گمرکات
ممکن است نتایج این پژوهش در آینده اعتبار کمتری داشته باشد.
 با توجه به اینکه از میان ادارات دولتی استان گیالن گمرکبندرانزلی برای پژوهش انتخاب شده ،دادههای پژوهش در
خصوص کارمندان گمرک بندرانزلی بررسی شده و ممکن است
در دیگر گمرکات کشور نتایج متفاوتی بهدست آید.
 نوع بررسی دادهها در این پژوهش ویژۀ گمرک بندرانزلی وکارمندان آن است و در ادارات دولتی دیگر که حوزۀ کاری متفاوت
و کارمندانی با ویژگیهای متفاوت دارند ،ممکن است نتایج
دیگری بهدست آید.
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Examining the Impact of Organizational Culture on the Success of
Software Process Improvement the Mediating Role of Knowledge
Sharing and the Moderating Role of Top Management Support
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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

