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از● بعد● همچنین،● دارند.● موردنظر● عوامل● با● معناداری● رابطه● شناسایی●شده،● شاخص●●های● تمام●
اصالحات●جزئی،●مدل●موردنظر●تناسب●خوبی●با●داده●●ها●داشته●و●پایایی●مدل●با●استفاده●از●روش●

پایایی●ترکیبی●محاسبه●و●نسبتاً●خوب●تشخیص●داده●شد.●

O47, P23 :JEL طبقه بندی
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مقدمه 

رقابت● توان● حفظ● برای● که● است● مفاهیمی● مهم●ترین● از● یکی● بین●●سازمانی● همکاری●
همکاری● با● می●●توانند● شرکت●●ها● دارد.● قرار● شرکت●●ها● روی● پیش● بازار● شرایط● با● انطباق● و●
دانش،● اطالعات،● مشترک،● اهداف● به● رسیدن● برای● و● کرده● ایجاد● رقابتی● مزیت● یکدیگر●
ریسک●●ها●و●سودهایشان●را●به●اشتراک●بگذارند.●در●نتیجه،●عملکرد●خود●را●از●طریق●گردش●
موجودی●بیش●تر،●درآمد●باالتر،●کاهش●هزینه،●در●دسترس●بودن●محصول●و●ارزش●افزوده●

اقتصادی●بهبود●می●●بخشند1.●
در●واقع،●همکاری●شرکت●●ها●می●●تواند●ریسک،●زمان●ارائه●محصول●به●بازار●و●هزینه●توسعه●
محصول●و●بهبود●فرایند●را●کاهش●داده●و●دستیابی●به●بازارها●و●فناوری●های●جدید●را●تسهیل●
است.● ناهمگون● سازمان●های● با● روزافزون● تعامل● نیازمند● اهداف،● این● به● دستیابی● اما● کند2.●
ساختارها،● سازمانی،● فرهنگ●●های● است● ممکن● که● بزرگی● و● کوچک● سازمان●های● یعنی●
انگیزاننده●●ها●و●فناوری●های●متفاوتی●داشته●باشند.●اگر●این●تفاوت●●ها●به●درستی●مدیریت●نشود،●
به● است● ممکن● حتی● و● آورده● به●●وجود● همکاری●●کننده● سازمان●های● برای● زیادی● مشکالت●

شکست●همکاری●بینجامد3.●
آمار●این●شکست●●ها●در●سطح●جهانی●قابل●توجه●است.●تعداد●اتحادهای●شرکت●●ها●در●سطح●
جهانی●تقریباً●25●درصد●در●هر●سال●افزایش●یافته●و●تقریباً●معرف●یک●●سوم●درآمد●و●ارزش●
بسیاری●از●شرکت●●ها●هستند،●اما●نرخ●شکست●اتحادها●تقریباً●60●الی●70●درصد●است4.●مثال●
A380●به●دو●سال●تأخیر●در●محصول● مشهور●آن●ایرباس●است●که●وقتی●در●پروژه●مگاجت●
وجود● عدم● را● امر● این● عمده● دالیل● از● یکی● شرکت● رسید،● دالری● میلیارد● ●6 افت● یک● و●
مختلف● کارخانه●●های● توسط● که● کرد● قلمداد● مختلفی● طراحی● نرم●●افزارهای● تعامل●●پذیری●
استفاده●می●●شد5.●تعامل●●پذیري6●به●حالتي●اطالق●مي●●شود●که●رفت●و●برگشت●داده●●ها،●فرآیندها●
و●نرم●افزارها●بین●بنگاه●ها●و●نهاد●●هاي●مختلف●به●سادگي●و●بدون●نیاز●به●ترجمه●و●تبدیل●قابل●

1. Verdecho, Alfaro-Saiz, Rodríguez-Rodríguez & Ortiz-Bas (2012); p.626. 
2. Fjeldstad, Snow, Miles, & Lettl (2012); p.734. 
3. Caixinha (2013); p.1. 
4. Chituc, Azevedo, & Toscano (2009); p.318. 
5. Caixinha (2013); p.2. 
6. Interoperability.
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انجام●باشد.●درواقع،●دو●سیستم●زمانی●تعامل●●پذیرند●که●توانایی●فهم●یکدیگر،●تبادل●اطالعات●
با●یکدیگر●و●استفاده●از●اطالعات●مبادله●شده●را●داشته●باشند1.●

شناخت●ابعاد●و●شاخص●●های●تعامل●●پذیری●و●درک●اهمیت●هریک●از●آن●ها،●به●سازمان●ها●
در●تخصیص●بهینه●زمان●و●هزینه●برای●دستیابی●به●آن●ها●کمک●می●کند.●این●درک●و●شناخت●
ایجاد● صرف● تعامل●●پذیری● به● دستیابی● برای● باید● که● هزینه●●ای● و● زمان● می●●شود● موجب●
استانداردهای●تجارت●الکترونیکی●شود،●به●اشتباه●صرف●مهندسی●مجدد●فرایندها●نشود؛●زمان●
و●هزینه●●ای●که●باید●صرف●ایجاد●اعتماد●بین●سازمان●ها●شود،●صرف●ارتقای●سیستم●●های●ارزیابی●
ابزار●مناسب●برای●سنجش●تعامل●●پذیری،●سازمان●ها●را●قادر●می●●سازد● شرکا●نشود.●استفاده●از●
تصمیم●●●●های●آگاهانه●●تری●درباره●چگونگی●تخصیص●منابع●محدود●برای●حل●مشکالت●مربوط●

به●تعامل●●پذیری2●اتخاذ●کنند.●
در●ادامه●مقاله●پس●از●بیان●پیشینه●پژوهش،●مدل●مفهومی●پژوهش●ارائه●شده●و●بعد●از●بیان●
توضیحاتی●پیرامون●اجزای●مدل●پیشنهادی،●روش●●شناسی●پژوهش●و●یافته●●های●آن●ارائه●شده●و●

در●پایان●به●نتیجه●●گیری●پرداخته●می●شود.●

1. پيشينه پژوهش

1ـ1. پيشينه نظری
طبق●تعریف●IEEE Glossary،●تعامل●●پذیری●به●توانایی●یک●سیستم●یا●محصول/خدمت●
طرف● از● خاصی● تالش● اعمال● بدون● محصوالت/خدمات● یا● سیستم●ها● سایر● با● کار● برای●
کاربر●گفته●می●●شود3.●درواقع،●تعامل●پذیری●به●معنای●توانایی●دو●سیستم●برای●فهم●یکدیگر●و●
استفاده●از●عاملیت●یکدیگر●است.●مبحث●تعامل●●پذیری●از●سال●1990●همزمان●با●طرح●بحث●
همکاری●و●یکپارچه●●سازی●به●ادبیات●کسب●●وکار●وارد●شده●و●از●سال●2004●شمار●تحقیقات●
منتشرشده●درباره●این●موضوع●افزایش●فوق●●العاده●●ای●یافته●است.●در●ابتدا●تعامل●●پذیری●بیش●تر●
با●هدف●بهبود●یکپارچه●●سازی●فنی●)یکپارچه●●سازی●پالتفرم●●ها،●ابزارهای●شبکه،●پروتکل●●های●

1. D. Chen, Vallespir & Daclin (2008); p.2. 
2. Cornu, Chapurlat, Quiot & Irigoin (2012); p.302. 
3. Ducq, Chen & Doumeingts (2012); p.844. 
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با● باید● اما●امروزه● ارتباطی●و●فرمت●●های●داده●نحوی●و●معنایی(●مورد●بحث●قرار●می●●گرفت1،●
دید●وسیع●●تری●به●آن●نگریست،●چرا●که●وجود●زیرساخت●فنی●تعامل●●پذیری●در●صورت●عدم●
تعامل●●پذیری●در●سایر●حوزه●●ها،●بی●●معنا●خواهد●بود.●بنابراین،●مفهوم●تعامل●●پذیری●کسب●وکار●
از●IT●فراتر●رفته●و●وارد●جنبه●●های●سازمانی●کسب●●و●●کار●می●●شود●و●سطح●تعامالت●انسان●●ـ●●انسان●

را●نیز●دربرمی●گیرد2.
هریک●از●محققان●از●دیدگاه●خاص●خود●به●موضوعات●و●مسائل●تعامل●●پذیری●می●●نگرند●و●
مفاهیم●نوآورانه●ای●برای●حل●آن●ها●ارائه●می●●دهند.●ماهیت●بخش●اعظم●تحقیقات●در●این●زمینه●
برای● موردی● مطالعات● در● اکتشافی● تحقیقات● در●حالی●که● ساختارگرا؛● یا● است● اکتشافی● یا●
برای● راه●●حل●●هایی● از● استفاده● یا● در●یک●صنعت●خاص● تعامل●●پذیری● موجود● شناخت●وضع●
ارتقای●وضع●موجود●تکیه●دارند،●رویکرد●ساختارگرا●معماری●●ها،●مدل●ها●و●متدولوژی●●هایی●
به●همکاری● نیاز●روزافزون● پیشنهاد●می●●کند3.● تعامل●●پذیری● باالتر● به●سطوح● برای●دستیابی● را●
بین● رابطه● ایجاد● به● کمک● برای● مرجع● چارچوب●●های● به● نیاز● سیستم●●ها،● و● بین●سازمان●ها●
سازمانی،● معماری● تجربه● یک● در● می●●سازد.● نمایان● را● مختلف● منابع● از● اخذشده● اطالعات●
چارچوب●به●مثابه●ساختاری●مفهومی●از●آن●چیزی●است●که●معماری●سازمانی●باید●ایجاد●کرده●

و●چگونگی●ایجاد●آن●را●بیان●می●●کند4.●
و● نرم●●افزارها● برای● تعامل●●پذیری● »توسعه● معماری● چارچوب●●ها،● مهم●ترین● از● یکی●
برنامه●●های●کاربردی●سازمان5«●است●که●در●عرصه●ساخت●و●تولید●مطرح●شده●و●تعامل●●پذیری●
را●دربرگیرنده●سه●الیه●کسب●●وکار،●دانش●و●فناوری●اطالعات●و●ارتباطات●می●●داند●و●دو●بُعد●
عمودی●اضافی●شامل●شاخص●●های●معنایی●و●شاخص●●های●کیفی●را●هم●در●نظر●می●گیرد.●ارائه●این●
چارچوب●اولین●کار●انجام●شده●در●اروپا●تحت●برنامه●پنجم●چارچوب6●برای●ارائه●موضوعات●
تعامل●●پذیری●در●سازمان●و●ساخت●●●و●تولید●است.●این●چارچوب●پایه●●ای●برای●گسترش●نقشه●
راهی●است●که●به●ساختن●پروژه●یکپارچه●»فناوری●های●پیشرفته●برای●تعامل●●پذیری●شبکه●●های●

1. Christine & Baptiste (2007); p.178. 
2. Zutshi, Grilo & Jardim (2012); p.389. 
3. Christine & Baptiste (2007); p.182. 

4.●فتحیان●و●علی●●محمدی●)1392(؛●ص130.●
5. Interoperability Developments for Enterprise Application and Software (IDEAS).
6. 5th Framework Programme.
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ناهمگون●سازمانی●و●کاربردهای●آن●●ها1«●و●»شبکه●سرآمدی●تعامل●●پذیری2«●تحت●برنامه●ششم●
نرم●●افزارها● برای● تعامل●●پذیری● توسعه● چارچوب● اصلی● ایراد● است.● کرده● چارچوب●کمک●
بنا● تعامل●●پذیری● بر●خود●حوزه● این●که● به●جای● است●که● برنامه●●های●کاربردی●سازمان●آن● و●
شود،●بر●سه●حوزه●تحقیقی●مرتبطی●)مدل●●سازی●سازمان،●معماری،●پالتفرم●و●هستی●●شناسی(●
در●حوزه● چارچوب● کرده●●اند.●یک● تعامل●●پذیری●کمک● توسعه●حوزه● به● که● است● شده● بنا●
تعامل●●پذیری●باید●استخراج●شود●تا●موضوعات●تحقیقی●تعامل●●پذیری●بتواند●دقیقاً●مشخص●و●
ساختاربندی●شود.●این●نکته●در●چارچوب●شبکه●سرآمدی●تعامل●●پذیری●رعایت●شده●است3.●

2ـ1. پيشينه تجربی
تعامل●●پذیری● اندازه●●گیری● برای● »رویکردی● عنوان● با● پژوهشی● در● همکارانش● و● چن●
براساس● تعامل●●پذیری● اندازه●●گیری● برای● رویکردی● شد،● انجام● ●2008 سال● در● که● سازمان«●
تعامل●●پذیری● برای● پیشرفته● »فناوری●های● و● تعامل●●پذیری«● سرآمدی● »چارچوب● پروژه● دو●
شبکه●●های●ناهمگون●سازمانی●و●کاربردهای●آن●●ها«●ارائه●دادند●که●بر●اساس●آن،●سه●نوع●سنجه●
برای●اندازه●●گیری●تعامل●پذیری●تعیین●شد:●پتانسیل،●سازگاری●و●عملکرد.●در●این●مقاله●برای●
اولین●بار●به●مفهوم●پتانسیل●و●سازگاری●در●تعامل●●پذیری●اشاره●شده●است.●گاتزچاک●در●سال●
2009●در●مقاله●●ای●با●عنوان●»سطوح●بلوغ●تعامل●●پذیری●در●دولت●الکترونیکی«●پس●از●آن●که●
سازمان●های● در● که● می●●دهد● ارائه● مدلی● می●●برد،● نام● را● تعامل●●پذیری● بر● مؤثر● محدودیت● نُه●
دولتی●قابل●اجرا●است●و●می●تواند●وضعیت●موجود●و●مطلوب●آن●ها●را●از●لحاظ●تعامل●●پذیری●
مشخص●کند.●سطوح●مدل●پیشنهادی●وی●عبارتند●از:●کامپیوتر،●فرایند،●دانش،●ارزش●و●هدف.●
با●عنوان●»تأثیر●تعامل●●پذیری● همچنین،●موزاکیتیس●و●همکارانش●در●سال●2009●در●مقاله●●ای●
الیه● پنج● به● را● تعامل●●پذیری● تأمین«،● زنجیره●●های● در● یکپارچه●●سازی● تالش●●های● بر● سازمانی●
کسب●●وکار.● و● کاربردی● برنامه●●های● فرایند،● داده●●ها،● شبکه،● از:● عبارتند● که● کرده●اند● تقسیم●
سپس،●کورنو●و●همکارانش●در●پژوهشی●با●عنوان●»روش●ارزیابی●تعامل●●پذیری●برای●پشتیبانی●
روشی● دادند،● انجام● ●2012 سال● در● که● بزرگ«● شرکت●●های● در● فنی● فرایندهای● توسعه● از●

1. Athena Interoperability Framework.
2. Interoperability Network of Exellence.
3. Daclin, Chen & Vallespir (2008); p.2. 
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برای●ارزیابی●تعامل●●پذیری●افراد،●منابع●مادی●و●واحدهای●سازمانی●مشارکت●کننده●در●توسعه●
اندازه●●گیری● »مدل● مقاله● در● دیگران● و● زوشی● ●،2012 سال● در● دادند.● ارائه● فنی،● فرایندهای●
در● مؤثر● فاکتورهای● آن● در● که● دادند● ارائه● مدلی● کسب●●و●●کار«● تعامل●●پذیری● ضریب●
تعامل●●پذیری●سازمانی●مشخص●شده●بود●و●از●طریق●ترکیب●این●مدل●با●رویکرد●فرایند●تحلیل●
اصلی● ابعاد● شد.● داده● ارائه● تعامل●●پذیری●کسب●●و●●کار● از● مقداری● تحلیل● یک● سلسله●●مراتبی،●
مشترک● فرایندهای● خارجی،● روابط● مدیریت● کسب●●وکار،● استراتژی● از:● عبارتند● مدل● این●
دارایی● حقوق● مدیریت● کاری،● فرهنگ● و● کارکنان● سازمانی،● ساختارهای● کسب●●وکار،●
در●سال● همکارانش● و● اطالعاتی.●آگوستینهو● سیستم●●های● و● معناشناسی●کسب●●وکار● معنوی،●
2012●در●مقاله●●●»بررسی●پایه●●های●علمی●تعامل●●پذیری●سازمانی«،●به●منظور●تعیین●یک●ساختار●
مناسب●تعامل●●پذیری●سازمانی،●که●در●مرحله●بعدی●می●●تواند●به●چهار●الیه●اساسِی●تعریف●شده●
بر●موضوع●اصلی●مورد●مشاهده●)که●سازمان● نگاشته●شود،● تعامل●●پذیری● در●دیدگاه●سطوح●
است(●متمرکز●شده●●●و●با●تحلیل●آن●در●اجزای●اصلی●●اش،●نیازهای●تعامل●●پذیری●را●در●داخل●
داده●●ها،● زیرساختارها،● از:● عبارتند● اصلی●چنین●سیستمی● اجزای● اجزا●مشخص●کرده●اند.● آن●

فرایندها،●سیاست●ها●و●افراد.●
از● استفاده● با● بین●سازمانی● تعامل●پذیری● براي● چارچوبي● ●)1388( همکاران● و● صادقی●
تجربه●کشورهاي●مختلف●در●حوزه●تعامل●●پذیري●دولت●الکترونیکي●ارائه●دادند●که●از●ابعاد●
کسب●●وکار،●اطالعات،●معنایي●و●فني●تشکیل●شده●و●هریک●از●این●ابعاد،●مؤلفه●●هاي●مختلفي●
دارد.●همچنین،●حقیقی●●نسب●و●همکارش●)1390(●مدل●هاي●بلوغ●تعامل●●پذیري●را●بررسي●کرده●
و●مدل●بلوغ●تعامل●●پذیري●سازماني●)که●توسط●اتحادیه●اروپا●در●سال●2005●ارائه●شده(●را●براي●

اندازه●●گیري●سطح●بلوغ●انتخاب●کرده●اند.●

2. مدل مفهومی

با●مرور●جامع●ادبیات●موضوع،●لیست●اولیه●●●30●متغیر●استخراج●شده●و●این●متغیر●ها●بازبینی●
شدند●و●به●کمک●هشت●محقق●دانشگاهی●شامل●اساتید●مسلط●به●موضوع●تعامل●پذیری●و●ابعاد●
آن●از●دانشگاه●گیالن●در●رشته●مدیریت●یا●همکاران●پژوهشی●آن●ها●)که●به●پیشنهاد●خودشان●
انتخاب●شدند(●و●نیز●نُه●کارشناس●و●کارشناس●ارشد●فعال●در●چند●شرکت●تولیدی●مستقر●در●
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شهرک●●های●صنعتی●قزوین●که●جامعه●پژوهش●را●تشکیل●می●●دادند،●روایی●صوری●مقیاس●●ها●
ارزیابی●شد.●این●چند●شرکت،●توسط●دفتر●اتاق●بازرگانی●قزوین●به●عنوان●شرکت●●هایی●معرفی●
شده●بود●که●بخش●تحقیق●و●توسعه●در●آن●ها●فعال●تر●بود●و●می●توانستند●همکاری●بیش●تری●در●
امر●پژوهش●داشته●باشند.●همچنین●نُه●کارشناس●و●کارشناس●ارشد●ذکرشده،●به●پیشنهاد●مدیر●
انتخاب●شدند●به●این●ترتیب●که●مدیران●روابط●عمومی●پس●از● روابط●عمومی●این●شرکت●ها●
مرور●شاخص●●های●مورد●نظر،●این●افراد●را●معرفی●کردند.●مصاحبه●●های●ساختاریافته●برای●اطمینان●
از●مربوط●بودن●و●شفافیت●تعریف●هر●متغیر●و●جمله●●بندی●مربوط●به●آن●ها●انجام●شد.●سپس●از●
مصاحبه●●شوندگان●خواسته●شد●متغیرها●را●به●عامل●●های●مرتبط●متناظر●سازند.●درنهایت،●هشت●
مناسب● سنجش● مورد● ابعاد● تبیین● برای● شوندگان● مصاحبه● از● نیمی● از● بیش● نظر● به● که● متغیر●
مدیریت● رشته● در● دانشگاهی● اساتید● از● تن● چند● میان● دیگر● متغیر● و●22● نبودند،●حذف●شده●
عام● مقاالت●حوزه●های● در● با●جست●وجو● این●صورت●که● به● توزیع●شد؛● اطالعات● فناوری● و●
مدیریت●از●قبیل●سازمان●و●فرهنگ●سازمانی،●و●نیز●حوزه●مدیریت●فناوری●اطالعات،●تعداد●14●
استاد●دانشگاه●که●در●تدوین●مقاالت●همکاری●داشتند●شناسایی●شده●و●برایشان●ایمیلی●فرستاده●
شد.●به●این●ترتیب،●شش●نفر●از●این●استادان●به●ایمیل●پاسخ●داده●و●در●تدوین●پرسشنامه●همکاری●
کردند.●ایشان●در●مورد●هر●آیتم●تصمیمی●مبنی●بر●نگهداشتن،●حذف،●تعدیل●و●یا●افزودن●آیتم●

جدید●گرفتند●و●درنهایت●مدلی●با●چهار●عامل●و●17●متغیر●به●شرح●جدول●)1(●به●●دست●آمد.●

جدول 1ـ ابعاد و شاخص  های شناسايی شده در رابطه با تعامل  پذيری

منبعنمادمتغيرعاملرديف

1

طی
رتبا

و●ا
ی●
عات
طال

ی●ا
م●●ها

یست
ی●س

ذیر
ل●●پ
عام
وجود●زیرساختارهای●ارتباطات●ت

الکترونیک
ICT1David Chen, Doumeingts & Vernadat 

(2008); Chituc et al. (2009); Zutshi et 
al. (2012).

 ;ICT2Berre, Elvesæter & Figay (2007)تبعیت●از●استانداردهای●مشترک
David Chen et al. (2008); D. Chen et 
al. (2008).

ICT3وجود●معناشناسی●مشترک
Berre et al. (2007); David Chen et al. 
(2008); D. Chen et al. (2008); Chituc 
et al. (2009).

توجه●به●مسائل●امنیتی●ارتباطات●
 ICT4David Chen et al. (2008); Chituc etالکترونیک

al. (2009); Zutshi et al. (2012).
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منبعنمادمتغيرعاملرديف

2

نی
زما
سا
ی●
ذیر

ل●●پ
عام
ت

.ORG1Zutshi et al. (2012)سازگاری●استراتژیک

ORG2سازگاری●فرایندی
David Chen et al. (2008); D. Chen 
et al. (2008); Chituc et al. (2009); 
Zutshi et al. (2012).

 ORG3David Chen et al. (2008); Zutshi etسازگاری●ساختاری
al. (2012).

 ORG4David Chen et al. (2008); Zutshi etتعریف●اختیارات/مسئولیت●●ها
al. (2012).

3

گی
رهن

ی●ف
ذیر

ل●●پ
عام
ت

.CUL1Zutshi et al. (2012)اعتمادسازی

.CUL2Zutshi et al. (2012)زبان●مشترک

.CUL3Zutshi et al. (2012)وجود●انگیزه●همکاری

.CUL4Zutshi et al. (2012)آموزش●کارکنان

مسئولیت●●پذیری●در●قبال●کار●
.CUL5Zutshi et al. (2012)مشترک

.CUL6Chituc et al. (2009)ظرفیت●جذب●یکسان

4

ی●
ذیر

ل●●پ
عام
ت

ری
کا
هم
که●●
شب

 .PAR1Chituc et al. (2009); Zutshi et alمدیریت●شرکا
(2012).

 .PAR2Chituc et al. (2009); Zutshi et alمدیریت●تعارضات
(2012)

.PAR3 Chituc et al. (2009)توجه●به●قوانین●ملی●و●بین●●المللی

تعامل●●پذیری● الزامات● همه● اساس● ارتباطی:● و● اطالعاتی● سیستم●●های● تعامل●●پذیری● الف(●
است،●چرا●که●امروزه●تبادل●اطالعات●سازمان●ها●بیش●تر●از●طریق●شبکه●●های●الکترونیکی●انجام●
می●شود1.●تعامل●●پذیری●در●این●سطح،●مستلزم●توانایی●سیستم●●های●اطالعاتی●یک●سازمان●برای●
همکاری●با●سیستم●●های●مشابه●در●سازمان●های●دیگر●است●که●ایجاد●آن●از●طریق●زیرساختارهای●

فناوری●اطالعات●و●ارتباطات●امکان●●پذیر●است2.●
برای●ساده●کردن●پردازش●●های●تجاری،●برنامه●●های●سازمانی●باید●به●یکدیگر●مرتبط●بوده●
و●از●داده●●های●اشتراکی●یکدیگر●استفاده●کنند.●بدون●وجود●یک●استاندارد●مشترک،●برقراری●

1. Zutshi et al. (2012); p.394. 
2. David Chen et al. (2008); p.650. 
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ارتباط●و●ایجاد●تعامل●بین●سیستم●●های●مجزا●مشکل●به●نظر●می●●رسد.●امروزه●زبان●نشانه●●گذاری●
توسعه●●پذیر1●که●فناوری●آزاد●برای●انتقال●اطالعات●است،●چنین●استانداردی●را●فراهم●آورده●

و●انتقال●اطالعات●بین●سیستم●●ها●را●افزایش●داده●است2.●
سازمان●ها/سیستم●●های● توسط● مبادله●شده● اطالعات● می●●دهد● اطمینان● معنایی● تعامل●●پذیری●
ناهمگون●و●دارای●پراکندگی●جغرافیایی،●معنادار●بوده●و●همه●بخش●●های●مرتبط●آن●را●به●یک●
صورت●تفسیر●می●●کنند3.●مسأله●امنیت●اطالعات●نیز●باید●مورد●توجه●ویژه●قرار●بگیرد.●امنیت●
عبارت●است●از●اطمینان●از●این●که●تراکنش●●ها●از●هرگونه●نفوذ●پذیري،●تشخیص،●دستیابی●و●

تغییر●توسط●افراد●غیر●مجاز●مصون●هستند4.●
ب(●تعامل●●پذیری●سازمانی:●باالترین●سطح●تعامل●●پذیری●بین●سازمان●های●همکاری●●کننده●
محدوده● و● اهداف● مورد● در● باید● شود.● منعکس● آن●ها● جامع●کسب●●و●●کار● استراتژی● در● باید●

همکاری●در●باالترین●سطوح●تصمیم●●گیری●استراتژیک●وضوح●کافی●وجود●داشته●باشد5.●
افزایش● را● آن●ها● بین● تعامل●●پذیری● متعامل،● سازمان●های● بین● فرایندها● هم●●راستاسازی●
می●●دهد6؛●چرا●●که●از●این●طریق●تبادل●داده●●ها●بین●سازمان●ها●به●راحتی●انجام●شده●و●کسب●●وکار●

به●صورت●یکپارچه●انجام●می●●شود7.●
به●شدت● تا● مسطح● کاماًل● از● مختلفی● سازمانی● ساختارهای● اقتضا،● حسب● بر● سازمان●ها●
سلسله●●مراتبی●دارند.●این●تفاوت●●ها●می●●تواند●به●عنوان●مانعی●برای●تعامل●●پذیری●سازمان●ها●عمل●
کند.●استفاده●از●یک●نقشه●بین●سازمانی●به●افراد●کمک●می●●کند●تا●همتایان●خود●را●در●سازمان●
همکاری●●کننده●شناسایی●کرده●و●در●نتیجه●ساختارهای●سازمانی●مختلف●موجب●موانع●ارتباطی●
بین● تعارض● ایجاد● به● نباشد،● به●وضوح●مشخص● اختیارات● و● مسئولیت●●ها● اگر● اما● نمی●●شوند8.●

آن●ها●و●هدر●رفتن●تالش●●●برای●ایجاد●هماهنگی●منجر●می●●شود9.●

1. Extensible Markup Language (XML).
2. Whitman & Panetto (2006); p.234. 
3. Chituc et al. (2009); p.319. 
4. Chituc et al. (2009); p.328; Zutshi et al. (2012); p.395. 
5. Zutshi et al. (2012); p.393. 
6. Gottschalk (2009); p. 863. 
7. Lampathaki et al. (2012); p.863. 
8. Zutshi et al. (2012); p.394. 
9. Zutshi et al. (2012); p.397. 
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پ(●تعامل●●پذیری●فرهنگی:●وجود●درک●مشترک●بین●سازمان●های●همکاری●●کننده●هدف●
مسائل● مشترک،● درک● این● ایجاد● برای● اما● است؛● تعامل●●پذیری● ایجاد● برای● تالش● نهایِی●

فرهنگی●باید●مورد●توجه●ویژه●قرار●گیرند1.●
همچنین،●برای●داشتن●تعامل●مؤثر●با●دیگر●سازمان●ها،●باید●جو●اعتماد●بین●سازمان●ها●حاکم●
سازمان●ها● و● گروه●ها● افراد،● بین● همکاري● به● می●●تواند● اعتماد● معتقدند● صاحب●●نظران● شود.●
باید● سازمان● دو● کارمندان● است.● فرهنگی● متغیرهای● مهم●ترین● از● یکی● زبان،● شود2.● منجر●
کرد3.● استفاده● مترجم● از● باید● تفاوت●●ها● وجود● در●صورت● و● کنند● استفاده● مشابهی● زبان● از●
براساس●پژوهش●●های●مختلف،●یکی●از●طبقات●اصلی●فرهنگ●سازمانی،●سیستم●پاداش●است4.●
همکاری● انگیزه● افراد● در● باید● مناسب● پاداش● سیستم● یک● به●●کارگیری● طریق● از● سازمان●ها●
به●●وجود●آورند.●همچنین،●افراد●باید●در●زمینه●پروژه●مشترکی●که●بین●سازمان●ها●جاری●است،●
آموزش●های●الزم●را●دریافت●و●مسئولیت●وظایف●محول●شده●را●قبول●کرده●و●در●قبال●نتایج●
کارشان●پاسخگو●باشند5.●پرسنل●دو●سازمان●نباید●از●لحاظ●دانش،●تجربه●و●ظرفیت●یادگیری●

تفاوت●چندانی●با●یکدیگر●داشته●باشند.●
موردنظر● این●که●شریک● از● اطمینان● به●منظور●حصول● تعامل●●پذیری●شبکه●همکاری:● ت(●
الزامات●همکاری●را●برآورده●می●●کند،●باید●مکانیزمی●برای●انتخاب●بهترین●شرکا●در●دسترس●
باشد●و●هنگام●همکاری●نیز●از●مکانیزم●●هایی●برای●ارزیابی●کیفیت●شرکای●انتخابی●و●مناسب●
برای● توسعه●●یافته● راهنمای● خطوط● باید● همچنین،● شود.● استفاده● سازمان● برای● آن●ها● بودن●

اندازه●●گیری●عملکرد●شرکای●انتخابی●وجود●داشته●باشد.●
●معموالً●در●همکاری●●های●دانش●●بنیان،●تعارضاتی●مرتبط●با●حقوق●مالکیت●فکری●به●●وجود●
اهمیت● فکری● مالکیت● تسهیم●حقوق● برای● مناسب● مکانیزم● وجود●یک● بنابراین،● و● می●●آید●
اعتماد●و●کارایی●پروژه●●های●نوآوری● به●درستی●مدیریت●نشوند،● این●تعارضات● می●یابد.●اگر●
به●فسخ● در●معرض●خطر●جدی●قرار●می●●گیرد6.●همچنین،●شرایطی●که●هریک●از●شرکا●قادر●

1. Whitman & Panetto (2006); p.235. 
2. Martins (2002); p.756. 
3. Zutshi et al. (2012); p.394. 

4.●پهلوانی،●پیرایش●و●همکاران●)1389(؛●ص●24.
5. Zutshi et al. (2012); p.394. 
6. Zutshi et al. (2012); p.395. 
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قرارداد●همکاری●هستند،●باید●تعیین●شود●و●سطح●دسترسی●به●اطالعات●و●اسناد●طرف●مقابل●
یاد● به● اطالعات●مشخص(.● به● یا●محدود● )مثاًل●دسترسی●کامل● باشد● به●روشنی●مشخص● نیز●
داشته●باشید●پایبندی●به●قوانین●و●استانداردهای●تجاری●ملی●و●بین●●المللی●در●جلوگیری●از●وقوع●

بسیاری●از●تعارضات●مؤثر●است1.●

3. روش  شناسی پژوهش

توسعه● و● تولیدی● صنایع● در● تعامل●●پذیری● شاخص●●های● بررسی● دلیل● به● حاضر● پژوهش●
نتیجه●کاربردي●و●از●نظر●هدف●توصیفي●است.●شیوه● دانش●کاربردی●در●این●زمینه،●از●نظر●
ماتریس● بوده●و●تجزیه●و●تحلیل●اطالعات●همبستگي●توسط● گردآوري●اطالعات●پرسشنامه●

همبستگي●یا●کوواریانس●انجام●می●شود.●
همچنین،●جامعه●آماری●این●پژوهش●را●شرکت●●های●فعال●در●استان●صنعتی●قزوین●تشکیل●
شهرک●●های● از● فعال●●تر● که● کاسپین● و● لیا● البرز،● صنعتی● شهرک● سه● بین،● این● در● می●●دهند.●
دیگر●بودند،●بررسی●شده●اند.●نمونه●اصلی●باید●در●این●مرحله●انتخاب●شود.●در●تحلیل●عاملی●
و●مدل●●سازی●معادله●ساختاری●اغلب●به●حجم●نمونه●بزرگ●تری●نیاز●است●تا●توان●الزم●برای●
برآوردهای●باثبات●از●پارامترها●و●خطاهای●استاندارد●ایجاد●شود2.●هر●و●همکارانش●)2009(●
برآورد● روش● مدل،● پیچیدگی● متغیر● پنج● تحت●تأثیر● را● ساختاری● معادالت● در● نمونه● حجم●
متوسط● و● مفقود● داده●●های● نرمال،●حجم● توزیع● برقراری● عدم● یا● برقراری● آزاد،● پارامترهای●
با● برای●مدل●هایی● نمونه●150● میان●معرف●●ها●می●دانند.●آن●ها●حداقل●حجم● واریانس●خطا●در●
هفت●عامل●یا●کم●تر●و●میزان●اشتراک●در●حد●متوسط●)0/5(●بدون●عامل●●های●فرومشخص●را●
مناسب●می●●دانند.●البته●به●اعتقاد●آن●ها،●در●صورت●نقض●پیش●فرض●نرمال●●بودن●باید●از●تعداد●
نمونه●بیش●تری●استفاده●کرد3.●در●این●پژوهش●پس●از●انجام●تحلیل●عاملی●اکتشافی●و●مشاهده●
میزان●اشتراک●حدود●0/5●و●با●توجه●به●تعداد●پنج●عامل●و●نداشتن●عاملی●●●فرومشخص،●حداقل●
حجم●نمونه●150●کافی●به●نظر●می●رسد؛●اما●برای●اطمینان●بیش●تر●و●در●نظر●گرفتن●احتمال●عدم●
بازگشت●پرسشنامه●ها،●حداکثر●تعداد●ممکن●از●لحاظ●دسترسی●به●شرکت●ها●و●همکاری●شان●

1. Chituc et al. (2009); p.329. 
2.●شوماخر●و●لومکس●)1388(؛●ص●64.●

3.●قاسمی●)1390(؛●ص●5.●
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بین●آن●ها●توزیع●شد●که●به●400●عدد●می●●رسید.●پرسشنامه●●ها●با●همکاری●اتاق●بازرگانی،●صنعت●
و●معدن●استان●قزوین●بین●مدیران●ارشد●این●شرکت●●ها●توزیع●شد●و●انتظار●می●رفت●این●افراد●
دید●جامعی●از●روابط●مختلف●سازمان●شان●با●سایر●سازمان●ها●داشته●باشند.●درنهایت،●246●عدد●
بازگردانده●شد●که●تنها●243●پرسشنامه●صحیح●و●قابل●بررسی●تشخیص●داده● از●پرسشنامه●●ها●

شد.●
لیکرت● از●طیف● با●داده●●های●حاصل● نمونه●●گیری●می●●توان● بودن●توزیع● نرمال● در●صورت●
به●صورت●داده●●های●پیوسته●رفتار●کرده●و●از●روش●بیشینه●درست●●نمایی●برای●برآورد●پارامترها●
استفاده●کرد.●یکی●از●مهم●ترین●ابزارهایی●که●از●آن●برای●نمایش●نرمال●بودن●توزیع●استفاده●
می●●شود،●نمودارهای●احتمال●نرمال●)P-P(●و●نمودار●احتمال●نرمال●روندزدایی●شده●است●که●در●
اولی●درصورتی●●که●تمام●متغیرها●حول●خط●متمرکز●شده●باشند●و●در●دومی●درصورتی●●که●تمام●
پژوهش● این● توزیع●است1.●در● نرمال●●بودن● نشان●دهنده● باشند،● پراکنده●شده● متغیرها●سینوسی●
برمبنای●این●نمودارها●تمام●متغیرها●تقریباً●دارای●توزیع●نرمال●هستند.●برای●نمونه●توزیع●یک●

متغیر●در●شکل●)1(●آورده●شده●است.●

)P-P( شکل 1ـ نمودارهای

1. Tabachnick & Fidell (2007); pp.79-82. 
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داده●●های● با● برازش●مدل● بررسی● به● لیزرل● نرم●●افزار● و● تأییدی● تحلیل●عاملی● از● استفاده● با●
پرداخته●شد.●تحلیل●عاملی● پایایی●ترکیبی●مدل● بررسی●روایی●همگرا●و● جمع●●آوری●شده●و●
تعداد● آن●ها● در● )که● کانونی● همبستگی● یا● تشخیصی● تحلیل● چندگانه،● رگرسیون● برخالف●
زیادی●متغیر●مستقل●و●یک●یا●چند●متغیر●وابسته●وجود●دارد(●روشی●هم●وابسته●است●که●در●
آن●تمام●متغیرها●هم●●زمان●در●نظر●گرفته●می●شوند.●در●تحلیل●عاملی●تأییدی،●هدف●پژوهشگر●
فرضیه●●ای● آشکارا● عامل●●ها● تعداد● درباره● بنابراین،● است؛● پیش●●فرضی● عاملی● ساختار● تأیید●
با●ساختار●کوواریانس●متغیرهای● برازش●ساختار●عاملی●مورد●نظر●در●فرضیه● بیان●می●●شود●و●
به● حاضر● پژوهش● فرضیات● شد● بیان● آن●●چه● براساس● می●شود1.● آزموده● اندازه●●گیری●شده●

این●ترتیب●مطرح●می●شود:●

و● اطالعاتی● سیستم●●های● تعامل●●پذیری● زیرسازه● چهار● شامل● تعامل●●پذیری● سازه● فرضیه1.●
ارتباطی،●تعامل●●پذیری●سازمانی،●تعامل●●پذیری●فرهنگی●و●تعامل●●پذیری●شبکه●همکاری●

است.●
متغیرهای● با●ساختار●کوواریانس● نظر●در●فرضیه●پژوهش● فرضیه●2.●ساختار●عاملی●مورد●

اندازه●●گیری●شده●برازش●مطلوبی●دارد.●

4. یافته  های پژوهش

این● است.● شده● داده● نمایش● متغیر● ●17 و● عامل● چهار● توسط● ●)INT( تعامل●●پذیری● سازه●
مدل●در●نرم●●افزار●لیزرل●اجرا●شده●و●در●ابتدای●امر●شاخص●ارزیابی●میزان●ارتباط●هر●متغیر●به●
عامل●زیربنایی●آن●بررسی●شد.●در●جدول●)2(●بار●عاملی●استاندارد،●مقدار●t●و●درصد●واریانس●
استاندارد●تبیین●شده●برای●تک●●تک●متغیرهای●هر●عامل●نشان●داده●شده●است.●با●توجه●به●این●که●
t●برای●آن●ها●محاسبه●و●گزارش● اولین●متغیر●هر●عامل●به●عدد●یک●ثابت●شده●است،●مقادیر●
نشده●است.●همان●طورکه●مشاهده●می●●شود،●مقادیر●t●برای●تمام●روابط●متغیرها●با●عامل●●های●آن●
زیربنایی● عامل● با● معناداری● به●طور● متغیرها● تمام● گفت● می●●شود● بنابراین،● است.● ●1/96 باالی●

خود●مرتبط●بوده●و●به●این●ترتیب،●فرضیه●اول●پژوهش●تأیید●می●●شود.●

1.●سرمد●و●همکاران●)1390(؛●ص●9.●
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جدول 2ـ ضرايب رگرسيونی استاندارد و غيراستاندارد

R2مقدار tضريب استانداردزيرسازهسازه

تعامل●●پذیری
)INT(●

ICT0/556/790/31

ORG0/675/450/45

CUL0/706/430/50

NET0/845/770/70

تعامل●●پذیری●
سیستم●●های●اطالعاتی●

و●ارتباطی
)ICT(●

ICT10/94-0/88

ICT20/697/720/55

ICT30/405/420/19

ICT40/263/620/08

تعامل●●پذیری●سازمانی
)ORG(●

ORG10/51-0/34

ORG20/686/030/59

ORG30/635/880/52

ORG40/495/190/36

تعامل●●پذیری●فرهنگی
)CUL(●

CUL10/62-0/45

CUL20/556/350/37

CUL30/626/790/43

CUL40/475/630/22

CUL50/415/040/26

CUL60/435/210/26

تعامل●●پذیری●شبکه●
همکاری
)PAR(●

PAR10/53-0/37

PAR20/655/320/58

PAR30/384/130/22

●،)ICT(●از●بین●چهار●متغیر●تبیین●●کننده●عامل●تعامل●●پذیری●سیستم●●های●اطالعاتی●و●ارتباطی
وجود●زیرساختارهای●ارتباطات●الکترونیک●)ICT1(●همبستگی●بیش●تری●با●این●عامل●داشته●و●
بنابراین،●وزن●بیش●تری●نیز●در●محاسبات●مربوط●به●این●متغیر●پنهان●دارد.●در●مقابل،●متغیرهای●
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●،)ICT4(●و●توجه●به●مسائل●امنیتی●ارتباطات●الکترونیک●)ICT3(●وجود●معناشناسی●مشترک
همبستگی●کم●تری●با●این●عامل●دارند.●در●واقع،●با●توجه●به●ستون●R2●جدول،●واریانس●اولین●
را● الکترونیک● ارتباطات● زیرساختارهای● وجود● واریانس● از● درصد● ●88 تبیین● توان● عامل،●
معناشناسی●مشترک●و●8● متغیر●وجود● واریانس● از● تبیین●19●درصد● توانایی● تنها● و● دربردارد●
درصد●از●متغیر●تبعیت●از●استانداردهای●مشترک●را●در●اختیار●دارد.●به●همین●ترتیب،●واریانس●
از● از●واریانس●سازگاری●فرایندی● تبیین●59●درصد● تعامل●●پذیری●سازمانی●)ORG(،●توانایی●
واریانس●سازگاری●استراتژیک●)ORG2(●را●داشته●درحالی●که●تنها●قادر●به●تبیین●34●درصد●از●
واریانس●سازگاری●استراتژیک●)ORG1(●است.●بنابراین،●سازگاری●فرایندی●بیش●ترین●سهم●
را●در●تعریف●عامل●تعامل●●پذیری●سازمانی●داشته●و●پس●از●آن●متغیرهای●سازگاری●ساختاری●
)ORG3(،●تعریف●اختیارات●و●مسئولیت●●ها●)ORG4(●قرار●دارند.●همچنین،●می●●توان●مشاهده●
در● فرهنگی● تعامل●●پذیری● عامل● تعریف● در● را● سهم● بیش●ترین● اعتمادسازی● متغیر● که● کرد●
تعامل●●پذیری●شبکه● عامل● تعریف● در● را● بیش●ترین●سهم● تعارضات● مدیریت● و● داشته● اختیار●
همکاری●دارد.●مدل●مفهومی●پژوهش●به●همراه●بارهای●عاملی●استاندارد●در●شکل●)2(●نشان●

داده●شده●است.●
برای●حصول●اطمینان●از●کلیت●مدل،●شاخص●●های●برازش●کلی●مدل●در●جدول●)3(●آمده●
به●●طوری●که● آمده●اند،● به●دست● جزئی● اصالح● یک● انجام● از● پس● شاخص●●ها● این● البته● است.●

خطای●دو●متغیر●ICT3●و●ICT4●به●هم●وصل●شده●اند.●
وضعیت● در● بررسی●شده● شاخص●●های● تمام● ●،)3( جدول● اطالعات● براساس● همچنین●
مطلوب●یا●نسبتاً●مطلوب●قرار●داشته●و●به●طورکلی●می●●توان●گفت●مدل●از●لحاظ●شاخص●●های●
برازش●کلی●در●وضعیت●مطلوبی●قرار●دارد.●از●این●رو،●فرضیه●دوم●پژوهش●نیز●تأیید●می●●شود.●

1ـ4. روایی و پایایی
در●این●پژوهش●از●ضریب●پایایی●ترکیبی●که●براساس●فرمول●رابطه●)1(●به●دست●می●●آید،●
استفاده●شده●است●که●در●آن●λ●نشانگر●بارهای●عاملی●استاندارد●هر●شاخص●است.●به●●طورکلی●
پایدارند.● عامل●●هایشان● اندازه●●گیری● در● عامل●●ها● شاخص●●های● می●●دهد● نشان● ترکیبی● پایایی●
یکدیگر● با● هستند● عامل● آن● معرف● که● شاخص●●هایی● می●●دهد● نشان● نیز● عامل● باالی● پایایی●
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شکل 2ـ مدل مفهومی پژوهش به همراه بارهای عاملی استاندارد

جدول 3ـ شاخص  های ارزيابی برازش کلی مدل اندازه  گيری

وضعيتحد مطلوبمقدارشاخص

χ2218/42--

Df114--

χ2/df1/92<●2مطلوب

RMSEA0/062< 0●/08مطلوب

GFI0/90> 0●/90مطلوب

AGFI0/87> 0●/90نسبتاً●مطلوب

TLI0/91> 0●/90مطلوب

NFI0/86> 0●/90نسبتاً●مطلوب

CFI0/93> 0●/90مطلوب
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همبستگی●باالیی●دارند●و●نیز●تمام●شاخص●●ها،●یک●عامل●را●اندازه●می●گیرد1.●

●2)1

همان●طور●که●در●جدول●)4(●مشاهده●می●شود،●به●علت●آن●که●تمام●اعداد●بیش●تر●از●0/7●
هستند،●تمام●عوامل●پنهان●پایایی●قابل●قبول●دارند.●همچنین،●قابل●ذکر●است●در●علوم●رفتاری●
معموالً●از●ضریب●آلفای●کرونباخ●برای●اندازه●●گیری●پایایی●استفاده●می●●شود3.●براساس●جدول●
)4(●جالب●توجه●است●که●هرچند●ضریب●آلفای●کرونباخ●کل●مدل●باالتر●از●مقدار●0/7●بوده،●
امر● این● البته● است.● ●0/7 مقدار● از● کم●تر● اول● مرتبه● پنهان● عوامل● اکثر● برای● این●ضریب● اما●
مشکلی●ایجاد●نمی●●کند،●زیرا●ضریب●آلفای●کرونباخ●به●دلیل●در●نظر●نگرفتن●بارهای●عاملی،●
پایایی● ضریب● از● استفاده● موارد● این●●گونه● در● و● داشته● پایایی● کردن● برآورد● کم● به● تمایل●

ترکیبی●مناسب●●تر●است4.●

جدول 4ـ مقادير پايايی همگونی درونی و پايايی ترکيبی برای عامل  های پنهان

INTICTORGCULPARسازه  ها

0/790/710/760/750/65پایایی●ترکیبی

0/790/700/650/670/52آلفا●کرونباخ

بررسی●روایی●مدل●با●استفاده●از●شاخص●روایی●همگرا●انجام●شد.●همچنین،●روایی●همگرا●
توسط●معناداری●بارهای●عاملی●هر●عامل●و●شاخص●اعتبار●ترکیبی●سنجیده●می●●شود●و●می●توان●
گفت●اطالعات●جدول●)2(●که●معناداری●بارهای●عاملی●همه●متغیرها●را●نشان●می●●دهد،●یکی●
از●شواهد●روایی●همگرا●است.●باال●بودن●شاخص●پایایی●ترکیبی●نیز●که●در●جدول●)4(●نشان●

داده●شده،●تأیید●دیگری●است●برای●روایی●همگرا5.●

1. Koufteros (1999); p.471. 
2. Moon, Yi & Ngai (2012); p.197.
3. Raykov (1998); p.375. 
4. Bacon, Sauer, & Young (1995); p.395. 

5.●قاضی●●طباطبایی●و●یوسفی●افراشته●)1391(؛●ص●94.●
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2ـ4. واریانس روش مشترک
در●انجام●این●تحقیق●از●هر●شرکت●یک●مدیر●مرتبط●با●تعامل●در●صنعت●به●عنوان●پاسخ●●گو●
انتخاب●شده●است.●بنابراین،●رخ●دادن●خطای●روش●مشترک1●در●نتایج●پژوهش●دور●از●انتظار●
نیست.●خطای●روش●مشترک●به●واریانسی●گفته●می●●شود●که●در●نتیجه●روش●های●اندازه●●گیری●
ایجاد●شده●و●روایی●یافته●●های●تجربی●را●به●خطر●می●●اندازد؛●همچنین،●در●تفسیر●نتایج،●محقق●
را●به●نتایج●نادرست●راهنمایی●می●کند2.●در●اینجا●ابتدا●تست●تک●●عاملی●هارمن●برای●اطمینان●
زمانی● تست،● این● براساس● است.● شده● گرفته● به●کار● مشترک● روش● خطای● وجود● عدم● از●
خطای●روش●مشترک●تهدید●جدی●برای●نتایج●تحقیق●است●که●یک●عامل●به●تنهایی●نماینده●
●SPSS●بخش●زیادی●از●واریانس●متغیر●اندازه●●گیری●شده●باشد.●این●موضوع●به●کمک●نرم●●افزار
بررسی●شده●و●مشخص●گردید●در●صورت●وجود●فقط●یک●عامل،●تنها●24●درصد●از●واریانس●
توضیح●داده●می●●شود.●بنابراین،●براساس●تست●هارمن،●خطای●روش●مشترک●تهدید●جدی●ای●
با● تناسب●ضعیفی● تک●●عاملی● مدل● وقتی● همچنین،● نمی●رود.● به●شمار● تحقیق● این● نتایج● برای●
داده●●ها●داشته●باشد،●واریانس●روش●مشترک●تهدید●جدی●ای●برای●نتایج●تحقیق●نخواهد●بود3.●
بار● منفرد● عامل● بر●یک● اندازه●●گیری●شده● متغیرهای● تمام● باید● مدل●تک●●عاملی،● توسعه● برای●

شوند؛●بنابراین،●این●کار●انجام●شده●و●نتیجه●محاسبات●درجدول●)5(●آورده●شده●است.●

جدول 5ـ مقايسه مدل اصلی و مدل تک  عاملی

 كای  دو مدلسازه
)درجه آزادی(

c2/dfCFINFIRMSEA

تعامل●●پذیری
218/421/920/930/860/063●)114(مدل●اصلی

547/334/600/710/660/122●)119(مدل●تک●●عاملی

و● دارد● داده●●ها● با● بسیار●ضعیفی● تناسب● مدل●تک●●عاملی● می●●شود،● مشاهده● همان●طورکه● ●
بنابراین●بازهم●مشخص●است●که●خطای●روش●مشترک●تهدید●مهمی●برای●نتایج●این●تحقیق●

به●شمار●نمی●آید.●

1.Common Method Variance.
2. Podsakoff, MacKenzie & Lee (2003); p.879. 
3. Cao, Vonderembse, & Zhang (2013); pp.6623-6624. 
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ایجاد● برای● سازمان●ها● می●●آید2.● به●دست● اعتماد● گیرند،● انجام● درستی● به● کارها● اگر● دارند.●
انگیزش●در●کارکنان،●باید●با●اعطای●پاداش●●ها●و●یا●روش●های●تشویقی●دیگر●آن●ها●را●ترغیب●

1.●یارمحمدی●و●همکاران●)1391(،●ص178.●
2. Martins (2002); p.757. 



رررمه و ریت ارشنپی مصت شنپ  تخام  پکریا در روربا باا شازمانی 85
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می●شود●که●تالش●●هایشان●را●به●سمت●بهبود●هرچه●بیش●تر●همکاری●سوق●می●دهد.●
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کنند.●بهینگی●هر●استراتژی●با●تحلیلی●جامع●درباره●هزینه●●ها●و●منافع●حاصل●از●اجرای●استراتژی●
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اختیار● در● کرد.● استفاده● بلندمدت● و● کوتاه●●مدت● قراردادهای● در● همکاری● شرکای● انتخاب●
باشد.● بسیار●سودمند● برای●تصمیم●●گیرنده● انتخاب●شرکا●می●●تواند● از● قبل● داشتن●چنین●مدلی●
منجر● منازعات● و● اختالفات● به● می●●تواند● استراتژیک● باالی● در●سطوح● انتخاب●ضعیف● یک●
نیز●می●●تواند●به●عدم●کارایی●و●عدم● شود●که●به●ضرر●هر●دو●سازمان●است.●در●سطوح●پایین●
موفقیت●در●دستیابی●به●اهداف●پروژه●منجر●شود.●انتخاب●شریک●مناسب●باید●تحلیل●جامعی●

از●سطوح●مختلف●تعامل●●پذیری●کسب●●وکار●را●دربرگیرد.●
بدانیم● که● می●●شود● عملی● واقعی● به●معنای● زمانی● مدل● این● گوناگون● کاربردهای● اما●
از●لحاظ●تعامل●●پذیری●نیازهای●کاماًل●متفاوتی●دارند●و●هرگونه● سازمان●های●مختلف●احتماالً●

تعمیم●این●مدل●باید●با●دقت●و●احتیاط●کامل●انجام●شود.●

1. Zutshi et al. (2012); p.394. 
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