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واسطه  سازمانی به گذاری دانش بین اشتراک تسهیل همکاری و به

 سازمانی اعتماد بین
 

1**زاده ژاله فرزانه حسن ،*سرشت حسین رحمان  
 

 چکیده 
 یساز روانمهم برای  یدانش عامل یگذار اشتراک  اطالعاتی، به های یستمسبه رشد   توجه امروزه با     
 یجهدرنت تواند یمدانش  یگذار اشتراک و افزایش سودهای عملیاتی است. به ینتأمزنجیره  های یتفعال

ترغیب شود. در این مطالعه مدلی  ها آنتجاری و برقراری روابط بلندمدت بین  یتوسعه اعتماد بین شرکا
به  تواند یمارائه شده است که  ینتأمدانش در زنجیره  یگذار اشتراک به برای ها سازمانبرای ترغیب 

این مدل بر اساس عوامل اجتماعی و فرهنگی  شود.منجر سازمانی  موضوع بین مبانی نظریش گستر
این پژوهش توصیفی ـ  روش .استش دان یگذار اشتراک به یجهدرنتسازمانی و  افزایش اعتماد بین بر مؤثر

نمونه به روش تصادفی ساده از میان کارکنان یکی از  عنوان بهنفر  196تعداد . شود یمپیمایشی محسوب 
پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد. نتایج  180و تعداد  شده تابعه صنایع پتروشیمی انتخاب یها شرکت

. شد تحلیل و بررسی  Amos افزار نرمری و مدل معادالت ساختاری به کمک آما یها روشاز  با استفاده
اعتماد  یشافزا برمثبت  طور به ،سازی رابطه که اهداف مشترک و درونی دهد یمتحقیق نشان  های افتهی

نتیجه افزایش احتمال  افزایش همکاری و در برسازمانی  و اعتماد بین است مؤثرسازمانی  بین
 است. مؤثرسازمانی  دانش بین یگذار اشتراک به

 
؛ دانش یگذار اشتراک سازی رابطه؛ همکاری؛ به : اهداف مشترک؛ درونیها یدواژهکل

 .اعتماد

 

 

                                                 
 .11/02/1396 ، تاریخ پذیرش مقاله:15/06/1395 دریافت مقاله:تاریخ 

 .ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یو حسابدار تیریدانشکده مد ،استاد *
 .مسئول( سندهی)نو ییدانشگاه عالمه طباطبا ،یابیبازار تیریمد شگرایی ـ بازرگان تیریمد یدکتر یدانشجو **

E-mail: Jaleh.farzaneh3@gmail.com 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


N
O

O
R

M
A

G
S

1396 تابستانـ  30انداز مديريت دولتی ـ شماره  چشم   16 

 مقدمه .1

به مزیت رقابتی  یابیدستها یک عامل استراتژیک برای دانش بین سازمان یگذار اشتراک به     
 & Cao) شود یم محسوب هستند،در حال تغییر  سرعت بهکنونی که  وکار کسب های یطمحدر 

Zhang, 2011)و دانش به ارتقا و افزایش دارایی اطالعاتی شرکت که جز یگذار اشتراک . به
که سازمان در اثر ارتباط با شرکای تجاری  ای هگون به ؛شود یممنجر  ،ناملموس است های ییدارا

بازار را شناسایی کند و با استفاده  یها فرصت تواند یم ینتأمزنجیره  های یتفعالخود و تمرکز بر 
برای مشتری نهایی بپردازد و سودآوری خود را نسبت به رقبا  ینیآفر ارزشبه  ها فرصتاز این 

دانش  یگذار اشتراک . به(Morgan & Hunt, 2002; Shih, Hsu, et al., 2012)دهد افزایش 
تا جریان اطالعات، پول،  سازد یمرا قادر  ینتأماثربخش شرکای تجاری در زنجیره  یا گونه به

آن به بهبود چاالکی، سازگاری و  تبع بهرا در طول مرزهای سازمانی ساده کنند و  غیرهمحصول و 
 بپردازند. ینتأمزنجیره  بینی یشپقابلیت 

، ینتأمسازمانی در مدیریت زنجیره  دانش بین یگذار اشتراک برخالف اهمیت استراتژیک به     
سازمانی مطرح است  یک چالش در روابط بین عنوان بهاثربخش  یا گونه بهدانش  یگذار اشتراک به

 ,Cai, et al., 2010; Cheng)شودیمدر روابط بین سازمانی محسوب  ای و موضوع پیچیده

که تعامالت  کند یمیک کاتالیزور عمل  عنوان بهبرای تسهیل این روابط، اعتماد  اما ؛(2011
 کند یممستقل از یکدیگر را تسهیل  یها شرکتدانش در بین  یگذار اشتراک استراتژیک و به

(Cheng, 2011; Hoejmose, et al., 2012; Morgan & Hunt, 2002). و  کی ،مثال برای
اجتماعی و  ـسیاسی  نظریهدانش را با توجه به دیدگاه  یگذار اشتراک ( مسئله به2007) وی

سازمانی و قدرت شرکت در  بر اهمیت استراتژیک اعتماد بین ها آنهزینه معامالت بررسی کردند. 
. (Ke & Wei, 2007)اند  کرده تأکید ینتأمدانش در طول زنجیره  یگذار اشتراک تسهیل به

مبتنی بر دانش بین  های یهمکارکه اعتماد، بنیاد  کنند یم( بیان 2005) نگامیو سوکال یپانتل
 .(Panteli & Sockalingam, 2005) ستا ها سازمان

، اند کردهدانش را شناسایی  یگذار اشتراکدر به  مؤثراین مطالعات عوامل کلیدی  که یدرحال     
 توانند یم مساعی یکتشربا استفاده از روابط دوجانبه و  ها سازماناین موضوع مهم را که چطور 

 ای هرابطفهم عوامل  رو ینازا ؛اند نکردهتوجهی  ،دانش بین خود را توسعه دهند یگذار اشتراک به
مجهول ، شود یمو بین شرکای تجاری  ینتأمدانش در طول زنجیره  یگذار اشتراک که باعث به

اثر عوامل فرهنگی و ارتباطی را بر  ندرت به شده انجاماز سویی دیگر، مطالعات  ؛باقی مانده است
به ایجاد روابط استراتژیک و بلندمدت  توانند یمکه این عوامل  اند کردهازمانی بررسی س اعتماد بین

 & Cheng, 2011; Ke & Wei, 2007; Panli) شوندمنجر بین شرکای تجاری 

Sockalingam, 2005) نسبت  تر یعوس، در این مطالعه دیدی شده یانب های شکاف. با توجه به
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 شده و مدلی ارائه شد  مطرحگرفتن تمامی این عوامل با یکدیگر  نظر دانش با در یگذار اشتراک به
در بین شرکت تولیدی  (،2014چن و همکاران ) این مدل توسط قرار گرفت. یموردبررسو 

با توجه به  پژوهش، در این یگرد عبارت به؛ (Chen, et al., 2014) شد یبررسکوچک و متوسط 
روابط بین سازمانی از دید فرهنگی و ارتباطی و  یبررس موردخارجی در  های پژوهشتعداد کم 

 شده ارائهمدل  ،مانند پتروشیمی ،بررسی این روابط در تحقیقات داخلی و در صنایع بزرگ عدم
 قرار گرفت. یموردبررس

تجاری،  یشرکا یلهوس به تواند یمکه ارتباطات سازمانی  کند یمبیان  یا رابطهبازاریابی      
 ، حفظ و تقویت شودایجاد ها آنبین  مساعی  یکتشرافزایش قابلیت اعتماد بین طرفین و 

(Morgan & Hunt, 2002)سازمانی یک عامل ضروری برای  . باید توجه داشت، اعتماد بین
 ;Cai et al., 2010; Ke & Wei, 2007) تبادالت و ارتباطات بین شرکای تجاری است

Panteli & Sockalingam, 2005). سود و  یلهوس به ینتأمدر زنجیره  یگذار اشتراک سطح به
تجاری و وابستگی  یبین شرکا یجادشدهاتبادل اطالعات، توافقات  یجهدرنتشده  منافع درک

بیان  پژوهش. با توجه به این دیدگاه، در این (Cheng, 2011) شود یمطرفین به یکدیگر تعیین 
 یده شکلبر  توانند یم کهسازی رابطه عوامل مهمی هستند  ک و درونیکه اهداف مشتر شود یم

 شوند.منجر باشند و به تقویت پیوندها و تعهدات بین شرکای تجاری  مؤثراعتماد بین سازمانی 
تجاری  یاهداف مشترک در روابط بین سازمانی به ایجاد رفتارها و اعمال مشابه بین شرکا     

 یده شکلدر  یمؤثرسازی رابطه نیز عامل  . درونی(Morgan & Hunt, 2002) شود یممنجر 
ایجاد  برایتالش شرکا تجاری  دهنده نشانو  شود یمبه رفتارهای اقتصادی بین شرکا محسوب 

بنابراین در این مطالعه ؛ (Boer, et al., 2011)روابطی نزدیک و مبتنی بر اعتماد و تعهد است 
 ;Ke & Wei, 2007; Kimet al., 2012; Chen, et al. 2011) پیشین های پژوهش برخالف

Cheng, 2011) دانش  یگذار اشتراک که به بررسی جوانب سیاسی، اقتصادی و فنی در به
دانش بین  یگذار اشتراک به یجهدرنتسازمانی و  ، به بررسی عواملی که بر اعتماد بیناند پرداخته
جامعه آماری  پژوهشهمچنین در این شود؛  پرداخته می یا رابطهد از دیدگاه ندار یرتأث ها سازمان
ایران در  و دارد یزیاد اهمیتی زیرا صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملّ ؛پتروشیمی است یها شرکت

 ,Ke & Wei)ه شد انجام های پژوهشاین صنعت دارای مزیت نسبی است. از سویی دیگر در 

2007; Kim et al., 2012; Chen et al., 2011; Cheng, 2011)که  است شده  یانب
و  شود یممنجر به بهبود عملکرد سازمان  ها شرکتو  کنندگان ینتأمگسترش روابط بین 

در یک سازمان محسوب  ینتأمدانش یکی از عوامل مهم در تقویت زنجیره  یگذار اشتراک به
با  سازمانی است و موضوع روابط بین مبانی نظریدنبال گسترش  به پژوهشاین  رو ینازا ؛شود یم
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گسترش روابط بین  یرتأثتوجه به اهمیت صنعت پتروشیمی در اقتصاد ایران به بررسی 
 .پردازد یمبین سازمانی  دانش یگذار اشتراک پتروشیمی با توجه به یها شرکتو  کنندگان ینتأم
 
 مبانی نظری و پیشینه پژوهش. 2

در اقتصاد دیجیتال، وسایل ارتباطی پیشرفته ش. دان یگذار اشتراک و به یا رابطهعوامل 
با  توانند یم ها آنکه  ییاهگونبه  ؛کند یمامکان برقراری ارتباط بین شرکای تجاری را فراهم 

 ,Ke & Wei) را خلق و حفظ کنند و یا انتقال دهند یباارزشمفید و  یها دانشهمکاری هم 

اشتراکی از منابع،  یبردار بهرهبرای  یعامل مهم ها سازماندانش بین  یگذار اشتراک به .(2007
 ;Kim et al., 2012) است ینتأمو ایجاد پیوند بین اعضا در طول زنجیره  ها آنتخصیص بهینه 

Shih et al., 2012).  را  خود منابعتا  دهد یماین امکان را  ها سازمانبه  هایی یتفعال چنین
ظهور  حال در یها فرصتفزوده بیشتر را ارائه دهند، ا ارزش باتوسعه بدهند، محصوالت یا خدمات 

 کنونی کسب کنند پررقابتسودهای بسیاری را در محیط تجاری  یجهدرنترا کشف کنند و 
(Ke & Wei, 2007; Kim et al., 2012) عالوه بر این، انگیزه سازمانی برای ایجاد ؛

بین خود یک عامل مهم برای ایجاد چنین شبکه  مساعی  یکتشرسازمانی و  اتحادهای عمیق بین
 .(Panteli & Sockalingam, 2005) ارتباطی است

 یها شبکهدانش در  یگذار اشتراک در ایجاد توافقات برای به یعامل مهم ،حاکمیت ارتباط     
اغلب  ینتأمچنانکه ارتباطات در یک زنجیره  .(Chang, 2011)شود  محسوب میسازمانی  بین

 ؛(Hoejmoset al., 2012) رقابتی است های یتموقعفشار بازار و تغییر در  یرتأثواکنشی و تحت 
سطوح اعتماد و ارتباطات اجتماعی موجود و  به «1بی تو بی»در  اثربخشتعامالت  رو ینازا

توسعه و تقویت  .(Hoejmos et al., 2012) بین شرکای تجاری بستگی دارد یافته توسعه
 یژهو به ؛دانش است یگذار اشتراک دوستانه و نزدیک عامل مهم و ضروری برای به مشارکت

حاکمیت ارتباط اهمیت حفظ و  که یدرحال  ؛شود یموقتی حفظ شراکت باعث حفظ مزیت رقابتی 
چطور روابط توسعه  کهینایات ئجز ،اعتماد ـ تعهد نظریه. کند یمتوسعه روابط همکاری را آشکار 

و  کند یم یدتأکبر ایجاد، توسعه و حفظ تبادالت ارتباطی موفق  نظریه. این کند یمیابد را بیان 
 در تعامالت بین شرکای تجاری است مساعی  یکتشربررسی ارتباطات مبتنی بر  درصدد

(Moller & Svahn, 2004; Morgan & Hunt, 2002) . 
بتوانند  ها شرکتتا  دارداشاره  ینتأماعتماد بر اهمیت همکاری در طول زنجیره ـ  تعهد نظریه     

بیان  رو ینازا ؛تغییر با هم رقابت کنند حال در سرعت بهاثربخش در داخل محیط رقابتی  یا گونه به

                                                 
1. Business-to-Business 
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حفظ  منظور به ها سازمانکه تعهد و اعتماد در یک رابطه دو عامل کلیدی برای تشویق  کند یم
 .(Morgan & Hunt, 2002) است بلندمدتاز سودهای تبادالت در  یریگ بهرهروابط و 

که باعث تسهیل  اند کردهشناسایی چندین عامل ارتباطی را  شده انجاممطالعات      
1، دایاسیندامثال برای  .شود یماطالعات و تبادل دانش  یگذار اشتراک به

( موضوع انتقال 2007) 
 سازوکاریک  ،سازی درونی کرد کهو بیان  دادقرار  موردمطالعههند  افزار نرمدانش را در صنعت 

 نشان دادند( 2002) 2مورگان و هانت .آید یمشمار  اجتماعی مهم برای ایجاد و حفظ ارتباطات به
 بینی یشپتوانایی  یمشابه عوامل مهمی برای ارتقا های یاستراتژو  ها یاستسکه وجود اهداف، 

 های پژوهش ینکها. با توجه به هستندرفتار شریک تجاری و تقویت ارتباطات در طول زنجیره 
اما هنوز  ،اند کردهدانش شناسایی و ارائه  یگذار اشتراک عوامل مختلفی را برای به شده انجام

باعث تواند  می عتماداست. ا مانده  یباقیک عامل کلیدی و مهم به قوت خود  عنوان بهاعتماد 
 & Panteli) عملکرد شرکای تجاری شود یدانش و ارتقا یگذار اشتراک تسهیل به

Sockalingam, 2005). 
 

سازمانی سنگ بنای شراکت تجاری است و باعث ترغیب سازمان به کسب و  اعتماد بیناعتماد. 
 ,Panteli & Sockalingam) شود یمدانش از بیرون مرزهای سازمان  یگذار اشتراک به

سازمان نسبت به  یاعتقاد و باور ذهنی که اعضاسازمانی را  ( اعتماد بین2008) 3پاولو. (2005
در معامالت بدون نیاز به  ها آنکه معتقدند  یا گونه به است؛ تعریف کرده  سازمان دیگر دارند

است و باعث متکی اعتماد سازمانی به باور ذهنی  رو ینازا ؛صادق هستند کامالًنظارت و کنترل 
 & Panteli) شود یمسازمانی و تعامالت  بینحفظ اتحادهای استراتژیک و تسهیل ارتباطات 

Sockalingam, 2005)ست و انتقال ا از طرف دیگر اعتماد بین شرکای تجاری یک پدیده پویا ؛
اطمینان و تداوم آن نیازمند تکامل و بلوغ روابط اجتماعی  قابل به غیر بخش یناناطمآن از شرایط 

 .(Chen et al., 2014; Belkadi, Bernard & Baudry, 2017) بین شرکای تجاری است

قرار  موردمطالعه شود یماعتماد سازمانی  عواملی را که باعث تقویت شده انجاممطالعات      
متفاوتی را در مراحل  های یژگیوکه اعتماد  کنند یم (، بیان2008) 4بانکر و لویسکی .اند داده

: کنند یمسه مرحله متوالی از توسعه و تقویت اعتماد را بیان  ها آن. دهد یممختلف ارتباط نشان 
اعتماد مبتنی بر دانش و اعتماد مبتنی بر تعیین هویت. اعتماد مبتنی بر  ؛اعتماد مبتنی بر محاسبه

ارتباط و در اثر تبادالت  یریگ شکلنوع اعتماد است که در مراحل اولیه  ینتر شکننده ،محاسبه
 ؛یابد یمتوسعه  یجتدر بهسپس اعتماد مبتنی بر محاسبه  ؛شود یممالی بین شرکا ایجاد ـاقتصادی 

                                                 
1. Dayasindhu 

2. Morgan & Hunt 

3. Pavlou 
4. Lewicki and Bunker 
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در این . شود یمحفظ ارتباط بیشتر  های ینههزسودهای ناشی از شراکت نسبت به  یجتدر بهیعنی 
 & Panteli)شودیمو رسمی بین شرکا به اشتراک گذاشته  سطح از اعتماد دانش آشکار

Sockalingam, 2005). 
 ییاهگونبه  ؛شود یمایجاد  دوجانبهاعتماد مبتنی بر دانش در اثر استمرار روابط و ایجاد فهم      

 یها ارزش. در این هنگام طرفین دارای شود یم بینی یشپ که رفتار شریک برای طرف مقابل قابل
اعتماد  سرانجام. پردازند یمضمنی و شخصی  یها دانش یگذار اشتراک  و به شوند یممشترک 

و نیاز کمی  کند یم یدتأککه بر ارتباطات عاطفی بین شرکا  شود یممبتنی بر تعیین هویت ایجاد 
. این نوع اعتماد باعث شود یمدرک  ها سازمانبرای اعمال کنترل بر شریک تجاری توسط 

افزوده و اشتراک بگذارند و بتوانند به ارزش  اثربخش به یا گونه بهشرکا تجاری دانش را  شود یم
اعتماد  که گفت توان یم رو ینازا ؛در نتیجه سودهای کالن در نتیجه ارتباط با هم دست یابند

 .(Panteli & Sockalingam, 2005)است که نیازمند زمان و بلوغ اجتماعی است  اییدهپد
گان و مور. اند کردهایجاد اعتماد بررسی  برهای سازمانی را سازوکار یرتأث شده انجام های پژوهش

 یجهدرنتمشترک و اهداف تجاری شرکا بر اعتماد و  یها ارزش اند که کرده ( بیان2002) هانت
که در جلب اعتماد  اند نشان داده( نیز 2011) و همکاران شین دارد یرتأثبین شرکا  بلندمدتروابط 
 .(Chein, et al., 2011) سازی رابطه نقش مهمی در توسعه اعتماد دارد درونی ،کننده مصرف

یک عامل مهم در مدیریت زنجیره  عنوان بهدانش  یگذار اشتراک بر اهمیت به پژوهشگران     
در  یروابط عامل مهم یریتمد .(Cai et al., 2010) کنند یم یدتأکو حفظ مزیت رقابتی  ینتأم

 Hoejmose, et) و بازاریابی صنعتی است ینتأمدر مدیریت زنجیره  یژهو به ،تبادالت اجتماعی

al., 2012)و  کنند میتجاری روابط نزدیکی ایجاد  یدانش زمانی که شرکا یگذار اشتراک . به
اهداف مشترک و  یرتأث ،. مطالعه حاضرشود یمایجاد  ،دارند بلندمدتتعهد به همکاری 

بررسی  ،دانش یگذار اشتراک یعنی همکاری و به ،سازی رابطه را بر اعتماد و نتایج آن درونی
و  کنند یمرا حفظ  شراکتشانکه شرکا تجاری چگونه  دهد یم. این عوامل توضیح کند یم

ترسیم  ها هو فرضی پژوهشمدل  ،1شکل  . دردهند یمدانش بین خود را ادامه  یگذار اشتراک به
 .تشده اس

 
مشترک حدی  یها ارزشکه  کنند یم بیان ،(2002) مورگان و هانت .اهداف مشترک و اعتماد

مهم و  ها یمش خطکدام رفتارها، اهداف و  کهینااز شرکا عقاید مشابهی در مورد  یک هراست که 
و این اهداف باعث دارد  ، کدام درست و کدام اشتباه استیرضروریغمهم و  ضروری و کدام غیر

وجود  .(Morgan & Hunt, 2002) شود یمایجاد همگرایی و نزدیکی بین اعضای کانال توزیع 
 انگیزد یبرمکنترلی مطلوبی است که اعضا را  سازوکار ینتأماهداف مشترک در مدیریت زنجیره 
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بتوانند  یکدیگربا اشتراک بگذارند و در اثر همکاری  تا اطالعات و دانش خود را با یکدیگر به
شباهت و همسویی  .(Kashyap & Sicadas, 2012) دهند بهبودرا  خود عملکرد سازمان

، عامل شود یممتجلی  ها یاستراتژو  ها یمش خطکه در قالب اهداف،  ها سازمانفرهنگی بین 
 کنند بینی یشپکه میزان و تداوم رابطه را  دهد یماین امکان را  پژوهشگرانمهمی است که به 

(Chen, Lin & Yen, 2014; Jarrat & Ceric, 2015). 
 وکار کسبارتباطات بین شرکا در یک  توانند یمیک منبع ارتباطی است که  ،اهداف مشترک     

انگیزه و رفتار شریک  بینی یشپرا تسهیل کنند. اهداف مشترک توانایی سازمان را در ارزیابی و 
و اعضا را  کند یمرا هدایت  ینتأم. این اهداف تعامالت بین اعضای زنجیره دهد یمخود افزایش 

 ,Chow & Chan) انگیزد یبرم شان یفکرو ترکیب سرمایه  یگذار اشتراک به ،همکاری برای

2008; Li, 2009) .مثبتی را در مورد  یها نگرشتجاری با اهداف مشترک انتظارات و  یشرکا
که اهداف مشترک عامل  کنند یمبیان  ،(2002) هانتو مورگان  خود دارند.  یا روابط مراوده

 . شود یممهمی است که باعث توسعه و رشد اعتماد بین سازمانی و تعهدات بین دو طرف 
H1 :سازمانی دارند.  دارای اهداف مشترک تمایل به توسعه اعتماد بین ها سازمان 
 

را درجه و میزانی  یا رابطهسازی  درونی ،(2010) بانر و همکاران .سازی رابطه و اعتماد درونی
از روابط شرکت با سایر شرکا تجاری در نتیجه وجود اعتماد، روابط  یککه هر کنند  یمبیان 

سازی  بنابراین درونی ؛(Bonner, et al., 2010) شود یمتسهیل  یریپذ انعطافو  دوجانبه
اجتماعی قوی بین طرفین است که بر رفتارهای اقتصادی  های یوابستگشامل پیوندها و  یا رابطه

چنین پیوندهای اجتماعی  .(Dayasindhu, 2007; Lin, et al., 2012) گذارد یم یرتأثطرفین 
متمایز در مقایسه با رقبا برای  های یتمزبرای ایجاد  یمؤثرتجاری عامل مهم و  یبین شرکا

 ترین مشکالت را دارد.  شرکا خود کم شرکت است و در این هنگام شرکت در ارتباط با

یک ارتباط اجتماعی قوی و غیررسمی است که بر  ،یا رابطهسازی  عالوه بر این، درونی     
. ارتباطات اجتماعی گیرد یممراودات بین طرفین شکل  نخستیناز  آمده دست به های تجربهاساس 

دانش ضمنی در  یگذار اشتراک اطمینان و افزایش احتمال به در کاهش عدم یقوی عامل مهم
انگیزه همکاری و شراکت  یا رابطهسازی  ، درونیینتأم. در زنجیره است ینتأمداخل زنجیره 

طلبانه که انگیزه برای رفتارهای فرصت یا گونه به ؛دهد یماستراتژیک بین طرفین را افزایش 
 ,Bonner et al., 2010; Morgan & Hunt)یابد  میکاهش و فهم طرفین از یکدیگر افزایش 

در این هنگام طرفین تمایل به ایجاد فرهنگ مشترک و تقویت ارتباط خود با یکدیگر را  ؛(2002
 .(Chai & Kim, 2012) دارند
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 ،کند بینی یشپتا رفتار شریک را بهتر  کند یمسازمان را قادر  تنها نهپیوندهای اجتماعی قوی      
 & Dayasindhu, 2007; Morgan) شود یمبلکه باعث ایجاد حس وابستگی بین شرکا 

Hunt, 2002)که  کنند یماعتماد و اطمینان قوی به شریک خود پیدا  ها سازمانعالوه بر این  ؛
منابع و دانش بین طرفین و وضوح تعامالت  یگذار اشتراک این مسئله باعث افزایش احتمال به

 .(Uzzi, 2009) شود یم

برای تقویت و  یعامل مهم یا رابطهسازی  که درونی اند کردهبیان  ،(2011) همکارانو  چن
 اطمینان است. پرورش اعتماد بین طرفین در شرایط عدم

H2سازمانی  موجب رشد اعتماد بین ینتأمسازی رابطه در روابط تجاری در یک زنجیره  : درونی
 .شود یم
 

سازمانی یک شرط مهم و اولیه است. اعتماد  اعتماد برای همکاری بین .اعتماد و همکاری
 ؛شناسانه مثبت در یک فرد نسبت به طرف مقابل در یک رابطه است یک حالت روان کننده یانب

عالوه بر این، شرط الزم و اساسی برای  ؛که به خیرخواهی و صداقت او اعتقاد دارد یا گونه به
هیل و و فرآیندهای تعامل است.  ینتأماطمینان در روابط موجود در یک زنجیره  حذف عدم
که بین کنند  یمتعریف رفتارهای ارتباطی و تعاملی  عنوان بهرا  همکاری ،(2009)همکاران 

در رسیدن به موفقیت و هدف  ها آنو باعث هدایت  افتد یماعضای یک گروه کاری اتفاق 
. در زمان کنونی، همکاری یک فعالیت استراتژیک (Hill, et al., 2009) شود یم ها آنگروهی 

است که  ینتأمعملیاتی در زنجیره  سازوکارزیرا همکاری مانند یک  ؛شود یمدر نظر گرفته 
منجر  ها یتفعالکردن  در نتیجه استفاده از منابع و هماهنگ وکار کسببه افزایش ارزش  تواند یم

ولی  ؛تغییر همکاری الزم است حال در سرعت به های یطمحاز سویی دیگر برای رقابت در  ؛شود
 ها سازماناطمینان و ریسک است و اعتماد موجود بین  از عدم یا درجهاین همکاری دربردارنده 

. وقتی اعتماد شود یمسازمانی  اطمینان و ریسک در نتیجه همکاری بین باعث کاهش این عدم
بردن از مزایای  بهره یتدرنهامنابع و  یگذار اشتراک تمایل به ها آن ،یابد یمافزایش  ها سازمانبین 

برای تسهیل روابط و همکاری بین  یازموردنبنابراین اعتماد یک عنصر  ؛ناشی از همکاری دارند
 طرفین تجاری است.

H3 :دارد. یرتأث ینتأمسازمانی بر همکاری شرکای تجاری در زنجیره  بین اعتماد 
 

و  کارا های برای گرفتن تصمیم یدانش عامل مهم .دانش یگذار اشتراک همکاری و به
برای خلق مزیت رقابتی در یک زنجیره  یدانش عامل مهم یگذار اشتراک اثربخش است. به

 ؛تعاملی است یدانش فرآیند یگذار اشتراک . به(Shih et al., 2012) شود محسوب می ینتأم
و این مسئله  کنند یمی منتقل دانش جدیدی را به دیگر ،ها سازماناز  یککه هر  یا گونه به
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عالوه بر این  ؛کند یمهای مفید و مناسب حلهشرکای تجاری را قادر به فهم مسائل و ایجاد را
 فناوری یریکارگ بهاجتماعی است که شامل ـ  یدانش خود موضوعی فن یگذار اشتراک به

است.  ینتأماطالعات برای تبادل دانش و همکاری شرکای تجاری مختلف در داخل زنجیره 
از سویی دیگر،  ؛است یازموردندانش  یگذار اشتراک به برایبخشی  واقع، همکاری برای سرعت در

اثربخش  یا گونه بهدانش  یگذار اشتراک شرط الزم برای به ،تجاری یبین شرکا بلندمدتارتباط 
تجاری  ی. همکاری بین شرکا(Moller & Svahn, 2004) است ینتأمبین شرکا در زنجیره 

مداری است. وجود  مداری به رابطه از مراوده ینتأمدادن مدیریت زنجیره  برای تغییر یعنصر مهم
اهداف و استراتژی مشترکی بین خود ایجاد  ها آنکه  شود یمهمکاری بین طرفین تجاری باعث 

 ؛شود یمدانش بین طرفین تجاری  یگذار اشتراک و تسهیل به ها ینگرانکنند. این امر باعث رفع 
 ؛کند یمرا تسهیل  ینتأمو اثربخش بین سطوح مختلف زنجیره  کاراعالوه بر این، وجود تعامالت 

روابط قوی بین خود ایجاد  ها سازمان که  یهنگامدانش  یگذار اشتراک گفت، به توان یم رو ینازا
 دهد یمرخ  ،کنند یمهماهنگ  باهمبه اهداف مشترک  یابیدسترا برای  هایشان یتفعالو  کرده

(Chai & Kim, 2012; Shih et al., 2012). 

H4 : دارد. یرتأثدانش  یگذار اشتراک بر به ینتأمهمکاری بین شرکای تجاری در زنجیره 

 

دانش است و بر  یگذار اشتراک برای به یاعتماد عامل مهم. دانش یگذار اشتراک اعتماد و به
شرکا تجاری از یکدیگر برای پیروی و  بینی یشپادراک توانایی، خیرخواهی، صداقت و قابلیت 
 اعتماد .(Belkadi et al., 2017) گذارد یم یرتأثاطالعت از هنجارها و حفظ ارتباط بسیار 

 رو ینازا؛ است مؤثرهمچنین بر ایجاد ارتباطات پایدار و بلندمدت بین خریدار و فروشنده بسیار 
 یرتأثدانش  یگذار اشتراک و افزایش میزان به مساعی  یکتشرافزایش همکاری،  بر تواند یم

 بگذارد.

انواع  یجهدرنتتجاری  یرا با شرکا خود یاجتماعپیوندهای  ها سازمان، ینتأمدر یک زنجیره      
اعتماد نقش مهمی  میان،و در این  دهند یمتوسعه  ،مختلف تعامالت اجتماعی که با یکدیگر دارند

شده طرفین تجاری از  دارد. صداقت و خیرخواهی درک کننده ینتأمدر تقویت روابط خریدار و 
دانش  یگذار اشتراک و تسهیل به طلبانه فرصتدر مورد رفتارهای  ها ینگرانیکدیگر باعث حذف 

منابع  یگذار اشتراک بنابراین اعتماد عامل مهم و اساسی برای به ؛شود یم ینتأمدر طول زنجیره 
دانش  یگذار اشتراک مستقیم بر به طور به تواند یمه اعتماد گفت ک توان یمو اطالعات است و 

 بگذارد. یرتأث

H5 :دارد. یرتأثدانش  یگذار اشتراک سازمانی بر به اعتماد بین 
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یک عامل مهم  عنوان بهدانش  یگذار اشتراک بر اهمیت به پژوهشگران .پژوهشمدل مفهومی 
مدیریت  .(Cai et al., 2010) اند کرده یدتأکو حفظ مزیت رقابتی  ینتأمدر مدیریت زنجیره 

و بازاریابی صنعتی  ینتأمدر مدیریت زنجیره  یژهو به ،در تبادالت اجتماعی یروابط عامل مهم
تجاری روابط  یدانش زمانی که شرکا یگذار اشتراک . به(Hoejmose et al., 2012) است

 یرتأث. مطالعه حاضر، شود یمایجاد  ،دارند بلندمدتو تعهد به همکاری  شود مینزدیکی ایجاد 
 یگذار اشتراکیعنی همکاری و به  ،اهداف مشترک و درونی سازی رابطه را بر اعتماد و نتایج آن

را حفظ  شراکتشانتجاری چگونه  یکه شرکا دهد یم. این عوامل توضیح کند یمبررسی  ،دانش
 ها همدل تحقیق و فرضی ،1 شکل . دردهند یمدانش بین خود را ادامه  یگذار اشتراک و به کنند یم

 .شده استترسیم 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

(Chen et al., 2014)پژوهشمدل  .1شکل 

 
 پژوهش یشناس روش .3

پیمایشی ـ  توصیفی ها، دادهکاربردی و از نظر شیوه گردآوری  ،از نظر هدف پژوهشروش      
تابعه صنایع  یها شرکتشامل مدیران و کارکنان یکی از  پژوهشاست. جامعه آماری این 

 .بودنفر  400بالغ بر  یریگ نمونهدر زمان  ها آنتعداد است که پتروشیمی 
جامعه آماری به این دلیل است که این  عنوان بهپتروشیمی  های دلیل انتخاب شرکت     

نیازمند  رو ینازا هستند؛ یانبن دانش ییها شرکتو  کنند یماز فناوری پیچیده استفاده  ها شرکت
همکاری  برایمختلف در داخل و خارج کشور  یها ترجمانو  ها سازمانبرقراری روابط مستمر با 

 ینهزم درتجربه الزم  ها آندیران و کارکنان م رو ینازا ؛آوردن اطالعات و منابع هستند دست بهو 
 سازمانی با شرکای تجاری را دارند. ارتباطات بین

 اعتماد بین سازمانی

 همکاری

گذاری اشتراکبه
 دانش

 اهداف مشترک

سازی رابطهدرونی  

H1 

 

H2 

H3 

H4 

H5 
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نفر با توجه به فرمول کوکران و  196با حجم  یا نمونهتصادفی ساده  یریگ نمونهبا استفاده از      
قرار گرفت. از این  ها آندر اختیار  پژوهشو پرسشنامه شد درصد، انتخاب  95سطح اطمینان 

 .نفر نسبت به تکمیل و ارسال پرسشنامه اقدام کردند 180میان، تعداد 
که  هستندسازی رابطه  مشترک و درونی یها ارزشمتغیرهای مستقل در این پژوهش شامل      

و  سؤال 4( که دربردارنده 2008) چنو  چوپرسشنامه ترتیب از  به ها آن یریگ اندازهبرای 
 استفاده شد. ،است لسؤا 4( که دربردارنده 2005) همکارنو  بانرپرسشنامه 

لیو و سنجش آن از پرسشنامه  برایسازمانی است که  اعتماد بین پژوهشواسط در این  یرمتغ     
عالوه بر این  ؛(Liu et al., 2006) است سؤال 5( استفاده شد که دربردارنده 2006) همکارن

دانش سنجیده شد و برای این  یگذار اشتراک متغیر همکاری و بهسازمانی بر دو  اعتماد بین یرتأث
 Svahnو  Mollerو  سؤال 5 دربردارنده ،(1994) هانتو  مورگانترتیب از پرسشنامه  منظور به

 استفاده شد. سؤال 5( با 2004)
اما  هستند؛تا حد زیادی از روایی الزم برخوردار  است،پرسشنامه استاندارد  های سؤال ازآنجاکه     
روایی همگرا بررسی شد. برای بررسی میزان تبیین هر یک از  پژوهشاطمینان در این  برای
 استفاده شد. ییدیتأعاملی  وتحلیل یهتجزاز  ها پرسشنامهمرتبط در  های سؤال
بودن بار عاملی  دلیل پایین دانش به یگذار اشتراک عد همکاری و بهاز بُ سؤالچنانکه یک      

 شود یمکه مالحظه  گونه همانو در بررسی مجدد بار عاملی  شداز پرسشنامه حذف  7/0کمتر از 
که در  شدنیز محاسبه  (AVE)میانگین واریانس . است 7/0 باالتر از ها سؤالبار عاملی سایر 

میانگین توجه به میزان بارعاملی و با که  است 5/0باالتر از  موردنظرمورد همه متغیرهای 
 .کند یم یدأیتوجود روایی همگرا در پرسشنامه را  ،واریانس

. شد استفاده (CR) از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب ها پرسشنامهسنجش پایایی  برای     
و مقدار آلفای کرونباخ  93/0ا ت 78/0بین  موردنظربا توجه به متغیرهای  کرونباخضریب آلفای 

از پایایی  موردنظرپرسشنامه دهد  می  نشان 7/0 که مقادیر باالی است81/0کل پرسشنامه برابر 
 باالیی برخوردار است.

 (Byrne, 2010)6/0باالتر از  موردنظردر مورد پایایی مرکب نیز ضریب آن برای متغیرهای      

 AMOS افزار نرماز  ها هفرضی أییدترد یا  برای. دهد را نشان میکه پایایی باالی پرسشنامه  است 

 شده است. آورده ،1تحلیل عاملی و پایایی پرسشنامه در جدول استفاده شد و نتایج 
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بررسی پایایی و روایی پرسشنامه .1جدول   

ها شاخص متغیرها  AVE آلفای کرونباخ پايايی مرکب بار عاملی 

های  ارزش
 مشترک

Q1 

Q2 
Q3 

81/0  
86/0  
79/0  

 

 
86/0  

 
78/0  

 
71/0  

سازی  درونی
 رابطه

Q4 

Q5 

71/0  
69/0  
 

 
81/0  

 
86/0  

 
79/0  

اعتماد 
 سازمانی بین

Q6 

Q7 
Q8 

Q9 

Q10 

72/0  
71/0  
77/0  
86/0  
81/0  

 
74/0  

 
79/0  

 
71/0  

 همکاری
Q11 

Q12 

Q13 
Q14 

84/0  
72/0  
75/0  
72/0  

 
71/0  

 
85/0  

 
77/0  

گذاری  اشتراک به
 دانش

Q15 

Q16 
Q17 

Q18 

Q19 

87/0  
72/0  
70/0  
74/0  
77/0  

 
88/0  

 
93/0  

 
80/0  

 

 پژوهش های يافتهو  ها داده تحلیل .4

 ها آندرصد(  85پرسشنامه ) 153 ،شده یعتوزپرسشنامه  180شناختی نمونه: از  تحلیل جمعیت     
نفر زن بودند که نوع  43مرد و  دهندگان پاسخنفر  110بود که   یبررس قابلبرگشت داده شد و 

، یپلمد فوقنفر دیپلم و  42نفر زیر دیپلم،  3از نظر سطح تحصیالت  رسمی است. ها آناستخدام 
 5نفر کمتر از  25 ،. از نظر سابقه کاریبودندنفر کارشناسی ارشد و باالتر  14نفر کارشناس و  94

نفر  10سال و  25-20نفر بین  17سال،  20-15نفر بین  34سال،  10-5نفر بین  67سال، 
 .داشتندسابقه کاری  سال 25بیشتر از 

 

زیرا متغیرها را  ؛از تکنیک معادالت ساختاری استفاده شده است پژوهشدر این . ها دادهتحلیل 
خالصه با استفاده از روش  طور به. کند یم یریگ اندازهمکنون و با حداقل خطای ممکن  صورت به
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 برای. صورت خواهد گرفت تری یقدقتحلیل  تر یمیقد یها روشمعادالت ساختاری در مقایسه با 
 استفاده شد. AMOS افزار نرمانجام معادالت ساختاری از 

آماره و از  موردبررسی قرار گرفتبودن جامعه آماری  نرمال، افزار نرمقبل از استفاده از      
 آورده شده است. ،2که نتایج در جدول  گیری شد بهرهاستفاده  اسمیرنف ـ کولموگروف

 
پژوهشبودن متغیرهای  نرمالبررسی  .2 جدول  

 یگذار اشتراک به

 دانش
 همکاری

اعتماد 

 سازمانی بین

سازی  درونی

 رابطه

اهداف 

 مشترک
 شرح

 تعداد 153 153 153 153 153

9434/0  104/1  745/0  245/1  932/0  
 ـ ماره کولموگروفآ

 اسمیرنف

656/0  6344/0  514/0  561/0  602/0 داریامعنسطح    

  P< 0.05 

 
و  هستندنرمال  ها داده رو ینازا است؛ 05/0سطح معناداری باالتر از  ،2توجه به جدول با      

 بررسی کرد.ها را  آن AMOS افزار نرمبا استفاده از  توان یم
سپس با  بررسی شده وبرازش  یها شاخصدر این مرحله ابتدا برازش مدل با استفاده از      

که  گونه همان. شود یمپرداخته  ها آنو آزمون  ها هبه بررسی فرضی Tآماره استفاده از مقادیر 
. ریشه دوم میانگین مجذور است 838/0برای این مدل  شده گزارش GFI ،شود یممالحظه 

 های یسماتردر گروه نمونه و عناصر  شده مشاهدهیعنی تفاوت بین عناصر ماتریس  ،ها مانده پس
 است. موردنظربودن مدل  با فرض درست شده بینی یشپبرآورد و یا 

به صفر باشد مدل برازش بهتری دارد که مقدار  تر یکنزدبرای مدل آزمون  RMRهر چه      
RMR  ها دارد. تبیین مناسب کواریانس از که نشان است 021/0در این پژوهش برابرSRMR ،

 05/0شده نیز برابر  یدبازتولواریانس ـ  و ماتریس کواریانس ستا ها دادهمعیار میانگین اختالف 
 که مقدار مناسبی است. باشد یم

، (NNFI) یبرازندگشده  هنجار (، شاخص بهNFI) یبرازندگشده  هنجار مقادیر شاخص به     
حاکی از برازش  و 9/0 بیشتر از(، نیز CFI) یقیتطب( و شاخص IFI) یندهفزاشاخص برازندگی 

دوم برآورد واریانس  ممکن است. ریشه یها مدلدر مقایسه با سایر  شده یطراحمناسب مدل 
است و نشان از کنترل  08/0 کمتر ازکه  آمد دست به 051/0، مقدار (RMSEA)خطای تقریب 

 .(3)جدول  دارد یریگ اندازهخطای 
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 برازندگی مدل یها شاخص .3جدول 

ها شاخص شده گزارشمقدار  حد مطلوب   

021/0 نزدیک به صفر (RMR) ها ماندهمیانگین مجذور   

031/0 نزدیک به صفر (SRMR) یا استاندارد ها مانده پسمیانگین مجذور   

و باالتر 9/0 (GFI) شاخص برازندگی  858/0  

و باالتر 9/0 (NFI) شده برازندگی شاخص نرم  91/0  

و باالتر 9/0 (NNFI) نشده برازندگی شاخص نرم  93/0  

و باالتر 9/0 (IFI) فزایندهشاخص برازندگی   944/0  

و باالتر 9/0 (CFI) شاخص برازندگی تطبیقی  95/0  

08/0کمتر از  (RMSEA) ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب  051/0  

 
این پژوهش  یها داده دهند یمنشان  ،3برازندگی در جدول  یها مشخصهکه  طور همان     

نظری است. قبل از بررسی  یها سازهبا  ها سؤالبودن  همسو نمایانگر که دارندبرازش مناسبی 
بودن این  به بررسی ضرایب همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای پژوهش و معنادار ها هفرضی

سازی رابطه با  مشترک، درونی یها ارزش ،4 طبق جدول. شود پرداخته میضرایب همبستگی 
 یها ارزشرین مقدار همبستگی مربوط به که بیشت هستندسازمانی دارای همبستگی  اعتماد بین

دانش همبستگی  یگذار اشتراک سازمانی با همکاری و به عالوه بر این اعتماد بین ؛مشترک است
 .دارد

بررسی همبستگی بین متغیرها .4جدول   

 5 4 3 2 1 انحراف استاندارد میانگین 

44/3 . اهداف مشترک1  081/0  1     

21/3 سازی رابطه . درونی2  051/0  061/0  1    

8/3 سازمانی . اعتماد بین3  061/0  097/0  09/0  1   

3/3 یهمکار .4  056/0  055/0  061/0  062/0  1  

42/3 دانش یگذار اشتراک . به5  057/0  059/0  493/0  282/0  747/0  1 
         P< 0.05 

 
 ،1 . فرضیهشوند بررسی میبا استفاده از معادالت ساختاری  پژوهش های هاکنون فرضی     

 5ل در جدو tکه از مقادیر  گونه همانسازمانی است.  اهداف مشترک بر اعتماد بین یرتأث نمایانگر
زیرا سطح معناداری ؛ مثبت دارد یرتأثسازمانی  اهداف مشترک بر اعتماد بین ،شود یماستنباط 

 باید ها سازمانکه  دهد یماست. این نتیجه نشان  58/2برای این متغیر باالتر از  tمقدار  01/0
. شود یمسازمانی  زیرا باعث باالرفتن میزان اعتماد بین ؛سعی کنند به اجماع در اهداف برسند

 ؛شود یم أییدت نیز سازی رابطه بر اعتماد سازمانی است درونی یرتأث کننده یانبکه  2فرضیه 
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رشد اعتماد  در کننده ینتأمتالش سازمان برای برقراری و حفظ ارتباط نزدیک با  رو ینازا
 است. مؤثرسازمانی  بین
تجاری است. با توجه به  یسازمانی بر همکاری بین شرکا اعتماد بین یرتأث نمایانگر ،3فرضیه      

سعی  باید ها سازمانبنابراین ؛ دشو یم تأییداین فرضیه نیز  است 58/2که بزرگتر از  tمقدار آماره 
را با خود  کنندگان ینتأممیزان همکاری  ینتأمسازمانی در زنجیره  کنند با افزایش اعتماد بین

سازمانی و همکاری بر  مثبت اعتماد بین یرتأث کننده یانبکه  5و  4 های افزایش دهند. فرضیه
 .شوند یم أییدتنیز  هستند،دانش  یگذار اشتراک به

سازمانی در  با صرف انرژی و زمان در توسعه اعتماد بین ها سازماننتیجه گرفت که  توان یم     
خود  کنندگان ینتأمبا  بلندمدتبه همکاری بیشتر و روابط  توانند یم ینکهاعالوه بر  ،ینتأمزنجیره 

زیرا افزایش همکاری بین  ؛یابد یمافزایش  ها در آن دانش نیز یگذار اشتراک میزان به ،دست یابند
 ها فرصتاستفاده بهتر از  یجهدرنتدانش و  یگذار اشتراک ین برای بهطرفین خود به تحریک طرف

نقش واسط متغیر ، (1986) کنیو  بارونبا استفاده از روش  رو ینازا ؛شود یممنجر در بازار 
 شود گرفته می. بر اساس این روش ابتدا در مدل اثرات مستقیم در نظر شود بررسی می همکاری

 ،شود یمنامیده  «مدل اثرات جزئی»که  3اثرات واسط و در مدل  ،2سپس در مدل  ؛(1مدل )
در مدل اثرات جزئی مقدار اثرات  که یدرصورت. شود میتمامی روابط واسط و مستقیم لحاظ 

معناداری از دست  که یدرصورتولی معنادار باشد متغیر واسط جزئی است و  ،مستقیم کم شود
 واسط کامل است. ،برود

 
 نقش واسط. بررسی 5جدول 

 3مدل  2مدل  1مدل  مسیرها

سازمانی بر  اعتماد بین
 دانش یگذار اشتراک به

(*04/2)07/0  (*01/2)41/0 

 32/0(23/2*) 48/0(18/2*)  سازمانی بر همکاری اعتماد بین

 41/0(12/2*) 54/0(99/1*)  دانش یگذار اشتراک همکاری بر به
*p<0.05 

 
سازمانی و  بیان کرد که همکاری در رابطه اعتماد بین توان یم 5با توجه به نتایج جدول      

 یگذار اشتراک اعتماد بر به یرتأثزیرا میزان  دارد؛نقش واسط جزئی  ،دانش یگذار اشتراک به
 است. شده  ارائه پژوهشایی همدل ن ،2شکل ولی معنادار است. در  یافته  کاهش
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 پژوهشمدل نهایی  .2شکل 

 
 و پیشنهادها گیری . نتیجه5

و اعتماد بین سازمانی بر به  درونی سازی رابطه، اهداف مشترک یرتأث پژوهش،در این      
. نتایج نشان داد که عوامل اجتماعی در بررسی شد سازمانی و همکاری دانش بین یگذار اشتراک

 ;Cheng, 2011) شده انجامدارد. مطالعات  یرتأثسازمانی و همکاری  دانش بین یگذار اشتراک به

Ke & Wei, 2007; Panli & Sockalingam, 2005) اثر عوامل فرهنگی، ارتباطی  ندرت به
نسبت به  تر یعوساما در این مطالعه دیدی  ؛اند کردهسازمانی بررسی  و استراتژیک را بر اعتماد بین

است و تمامی نتایج  شده  مطرحگرفتن تمامی این عوامل با یکدیگر  نظر دانش با در یگذار اشتراک
 ;Chen et al., 2011; Cheng, 2011; Ke & Wei, 2007) شده انجامحاصل از مطالعات 

Kim et al., 2012)  اهداف مشترک  بایدکه شرکای تجاری  دهد نشان می. نتایج کند یم تأییدرا
شده بین یکدیگر ارتقا دهند که در  را برای افزایش میزان اعتماد درک خود یارتباطو پیوندهای 

شده است. در این تحقیق به نقش عوامل فرهنگی،  أییدت( نیز 2002) هانتو  مورگان پژوهش
 رو ینازا ؛شود یم یدتأکسازمانی  عوامل کلیدی در تقویت تعامالت بین عنوان بهنهادی و اجتماعی 

آوردن مزایا و  دست بهو  ینتأمزنجیره  های یتفعال یساز رواندنبال ساده و  که به ییها سازمان
 یها ارزشبهتر است سعی کنند که پیوندهای ارتباطی و  ،سود از روابط تجاری خود هستند

 مشترک به روشی مناسب بین خود ایجاد کنند.
در  ینتأمدر زنجیره  ها سازمان میانکه اعتماد موجود  دهد یماز سویی دیگر نتایج نشان      

است که این  مؤثر ینتأمدانش در طول زنجیره  یگذار اشتراک به یجهدرنتو افزایش همکاری 
. در مدل است (Cheng, 2011; Morgan & Hunt, 2002) نتیجه همسو با نتایج پیشین

 یسازمان برونسعی شده است که عالوه بر توجه به عوامل درونی سازمان به عوامل  شده یبررس
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توجه شود که در  ینتأمدر طول زنجیره  ها سازماندانش بین  یگذار اشتراک در ترغیب به
 پیشین چنین دیدی مطرح نشده است. های پژوهش

و ترغیب  ینتأماطالعاتی در زنجیره  های یستمس یریکارگ بهامروزه با توجه به افزایش      
 مؤثرشناسایی عوامل  ها آنو مدیران  ها سازماندانش، برای  یگذار اشتراک به برای ها سازمان

 پژوهشبسیار مهم است که نتایج  ها سازماندانش بین  یگذار اشتراکبرای افزایش احتمال به 
 عالوه بر این با توجه به این عوامل ؛ کند یمبه این عوامل از دید اجتماعی و فرهنگی اشاره حاضر 
عث بهبود روابط در زنجیره و بادهند را کاهش  ها یناناطم و عدم ها یسکر توانند یمها  سازمان

در زنجیره  ها سازماندنبال افزایش همکاری بین  که به ییها سازماناز سویی دیگر،  ؛شوند ینتأم
با ایجاد اهداف و منافع  توانند یم ها آن. استفاده کنند پژوهشاز نتایج این  توانند یم ،هستند ینتأم

سازمانی را  مشترک بین خود و افزایش درگیری ارتباطی خود با سازمان مقابل همکاری بین
 افزایش دهند.

با توجه به این عوامل و افزایش  توانند یمسازمانی  مدیران و کارکنان مسئول ارتباطات بین     
ایش همکاری با سازمان خود کنند و دیگر را تشویق به افز یها سازمانسازمانی  اعتماد بین

بر  گذاری یهسرماضمن  ها سازمانبنابراین مدیران ؛ یی عملکرد سازمان خود را افزایش دهنداکار
موفقیت در این  برایدانش الزم است  یگذار اشتراک اطالعاتی برای به های یستمسعوامل فنی و 

 نیز توجه کنند. شده اشارهبه عوامل اجتماعی و فرهنگی  گذاری یهسرما
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