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 چکیده

یکی از دستاوردهای سودمند فناوری اطالعات در سازمان ها تیم های مجازی است. با 
تیم های مجازی سرعت زیادی به عملیات سازمان بخشیده اند. یکی  ITبهره گیری از 

از مسایل مهمی که تیم های مجازی با آن روبه رو هستند،اعتماد است. هدف این 
ه ی اعتماد و اثربخشی تیم های مجازی با تاکید بر نقش تسهیم پژوهش بررسی رابط

دانش است. جامعه آماری این تحقیق تیم های مجازی موسسه ی فرهنگی تبیان وابسته 
نفر کارمند به  044تیم مجازی مشتمل بر  04به سازمان تبلیغات اسالمی است. تعداد

وسیله ی پرسشنامه انجام روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و گردآوری داده ها به 
شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار 
ایموس صورت گرفته است. نتایج تحلیل مسیر نشان می دهد در شرایطی که متغیر 
تسهیم دانش در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشد، تاثیر مولفه های اعتماد بر اثربخشی 

 افزایش پیدا می کند. جازیمتیم های 
 تیم های مجازی، اعتماد، تسهیم دانش، اثربخشی تیم های مجازی :کلیدواژگان
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 مقدمه

و حمایت از کار مشارکتی، آشکارا  گیری تصمیم های رویهارتباطی در تغییر  های فناوری
 عنوان بهمجازی را  های گروه( 0442) 0(. هارتل0442، 1پیتر و مانز) یرگذارندتأث

ارتباطی  های فناوریی که اعضای آن از لحاظ جغرافیایی پراکنده هستند و از های گروه
 .کند می، تعریف کنند میبرای برقراری ارتباط استفاده 

و  پذیری انعطافکاری را متحول ساخته و از  های محیطمجازی  های گروهامروزه 
از  گیری بهره (0440، 3پاول و همکارانبرخوردارند ) گیری چشمقابلیت واکنش 

تا خود را با تقاضاهای محیط مثل رقابت  سازد میرا قادر  ها سازمانمجازی  های گروه
، بیشتر وجود بااین و تغییرات سریع فناوری تطبیق دهند. المللی بیندر بازارهای 

، از دانش کافی برای اثربخش کردن کنند میاستفاده  ها گروهیی که از این ها سازمان
 (.0413، 0پانجایل و چان) یستندندر برخوردار  ها هگرو گونه این

مدیریت  های یاستراتژ( به 0410)2مجازی، پازوس های گروهبرای بهبود عملکرد 
(، نبود تعامالت چهره به چهره، موجب 1992)6هندی ی یدهعق. به کند میتعارض اشاره 

 ی مطالعهو  شود یممجازی  های گروهکاهش اعتماد و انجام اثربخش وظیفه در 
مجازی، مستلزم  های گروه یاثربخش( بیانگر آن است که 0442)2کاناواتاناشی و یو

 تسهیم دانش افراد با یکدیگر است.
هویت  یها چالش( در تحقیقشان به این نتیجه رسیدند که 1311همکاران )قلی پور و 

اری دارد. معناد ی رابطه ها گروهمجازی با رضایت شغلی در این  های گروهسازمانی در 
 یاثربخش( پی بردند که رفتار شهروندی سازمانی بر 1319همکاران )و  یمؤمنهمچنین 
 است. اثرگذارمجازی  های گروهو کارایی 

ی کشور، عمده تحقیقات ها سازمانمجازی در  های گروه یریکارگ بهبا توجه به روند 
و انواع ساختارهای مجازی است و  ها یژگیودر این حوزه شامل تعاریف،  شده انجام
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در تحقیقات پیشین کمتر مورد توجه قرار  ها گروه گونه اینبر اثربخشی  اثرگذارعوامل 
. یکی از کند میاهمیت پیدا  ازپیش یشبانجام این تحقیق  رو ینازاگرفته است. 

مجازی در آن توسعه پیدا کرده موسسه  های گروهاخیر  یها سالیی که در ها سازمان
فرهنگی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی است. این موسسه دارای چندین شعبه 

های افزار نرمفعالیت آن تولید محتوا و  ی ینهزمتهران، قم و اصفهان است و  در شهرهای
فرهنگی و  های یلمف، انیمیشن، کارتون و ای یانهرا های یبازعلمی و فرهنگی مانند 

بهینه از  ی استفاده منظور بهدر سطح کشور و  ها شعبهندگی . به دلیل پراکاستمذهبی 
کارکنان خود در قالب  یده سازمانمتخصصان در سراسر کشور، این موسسه دست به 

از افراد  گروهاست که هر  یا گونه به ها گروهمجازی زده است. کارکرد این  های گروه
نوادگی و تربیتی تشکیل ، تاریخی، خاینید ی، فرهنگی،افزار نرممتخصصی در زمینه 

شده است و این افراد با استفاده از ایمیل در تکمیل و ساخت یک محصول فرهنگی با 
 .کنند مییکدیگر مشارکت 

تا حد زیادی در گرو اعتماد و  ها گروهبه دلیل نبود ارتباط چهره به چهره، اثربخشی این 
اعتماد و تسهیم دانش تسهیم دانش متقابل اعضا قرار دارد و این پژوهش با بررسی 

مجازی به توسعه دانش و نگرش در این  های گروهمتغیرهای مرتبط با اثربخشی  عنوان به
 .سازد می برطرفعرصه کمک کرده و خأل موجود را تا حدودی 

 تحقیق ی پیشینهمبانی نظری و 

 3مجازی های گروه

که برای رسیدن به  افراد هستنداز  ای مجموعهسنتی،  های گروهمجازی همانند  های گروه
در کنار داشتن  ها گروه. اعضای این کنند مییک هدف مشترک با یکدیگر همکاری 

هستند  گروهاستقالل در انجام وظایف، دارای مسئولیت جمعی و مشترک در قبال نتایج 
سازمان  تر بزرگسیستم اجتماعی  ی یرمجموعهزیک نظام اجتماعی،  عنوان بهو 
سنتی، پراکندگی  های گروهمجازی با  های گروهتفاوت  ینرت مهم. آیند یم حساب به

 ی یدهعق(. به 1992، 0کوهن و بایلیاست )مجازی  های گروهمکانی اعضای 

                                                                                                                             
1.  virtual teams 
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کنند، مسئولیتشان  میمجازی وابسته به یکدیگر کار  های گروهاعضای ( »0442)1گودیس
یگر، از فناوری و برای برقراری ارتباطات میان یکد کنند میها تسهیم را برای ستاده

مجازی، مجموعه همکارانی است که  گروه دیگر یانب به«. کنند میاطالعات استفاده 
ارتباطی برای  های فناوریمکان، زمان و مرزهای سازمانی پراکنده هستند و از  ازلحاظ

 ها گروه(. این 0413پانجایل و چان، کنند ) میرسیدن به یک هدف مشترک استفاده 
همدیگر را  وقت یچهدارند و حتی ممکن است اعضای آن  ورودررکمتر جلسات 

 (.142ص  ،1390شهیدی،نکنند )مالقات  رودررو صورت به
هستند زیرا  کارآمدترو  تر منعطف ها گروه گونه این گویند میمجازی  های گروهطرفداران 

. هرکس که اطالعات و شوند یمو نه زمان و مکان، اداره  ها مهارتتوسط اطالعات و 
الزم را داشته باشد بدون در نظر گرفتن زمان و مکانی که کار را در آن  یها مهارت
(. از طرفی، یکی از 20ص  ،1393رضاییان،باشد ) گروهعضو  تواند یم دهد میانجام 

سنتی، فقدان راهنماهای  های گروهمجازی در مقایسه با  های گروهمعایب  ینتر مهم
(. دیگر معایب 0441، 0ویلکیاست )میان افراد  نبود تعامل چهره به چهره دیداری و

 یسممکان ـ0 یرکالمیغفقدان بسیاری از راهنماهای  ـ1از:  اند عبارتمجازی  های گروه
 نبود فرصت کافی برای ایجاد دوستی  ـ3 یررسمیغ ی مکالمهضعیف برای برقراری 

 گروهتفاوت فرهنگی اعضای  ـ2دور  یها فاصله دشواری رسیدن به اجماع از ـ0
 .(0413پانجایل و چان، ) یمجاز

و لزوم کاهش  یسپار برونمجازی را به دلیل روند  های گروه ها سازمان حال ینباا
، برای بیشتر پذیری انعطافبه دلیل  ها گروهو این نوع  اند یرفتهپذنیروی انسانی  ی ینههز

 های هگروکردن  اثربخشکارمندان نسل جدید جذابیت دارند. لذا دانستن چگونه 
 یها پژوهش باوجود( و 0449، 3نونامیکر و همکاراناست )مجازی، بسیار با اهمیت 

 مؤثرعوامل  ی زمینهگوناگونی که در گذشته انجام شده است هنوز دانش محدودی در 
 (.0449، 0)دروسادارد  وجود مجازی، های گروهبر اثربخشی 
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 مجازی های گروه یاثربخش

یک مفهوم ذهنی  یاثربخش، هدف هر سازمانی در انجام وظایف است. لکن یاثربخش
 آن مستلزم در نظر گرفتن ابعادی برای آن است. کوهن و گیری اندازهاست و تعریف و 

که در این  اند کردهمجازی را مطرح  های گروه اثربخشی( سه بعد مهم از 1992)1بیلی
عملکرد  -1. اند گرفتهک عمل قرار مجازی مال های گروهتحقیق جهت بررسی اثربخشی 

، مانند گروهنگرش اعضای  -0. شود یمارزیابی  ها یخروجکه با کمیت و کیفیت گروه 
و  ییجا جابهرفتاری مانند غیبت،  های یخروج -3رضایت شغلی و تعهد کارکنان. 

تابعی از عملکرد،  گروه( معتقدند که اثربخشی 0441)0امنیت شغلی. رس و همکاران
 های گروهتفاوت ساختاری،  رغم یعلاست.  گروهر، نگرش و نوع فرهنگ اعضای رفتا

سنتی  های گروه، مشابه با شده یینتعبه اهداف  یابی دستمجازی به لحاظ اثربخشی و 
مجازی بر اساس عملکرد و رضایت  گروهاثربخشی را در یک  توان یمهستند. لذا 

سنتی  های گروهمجازی نسبت به  های وهگر که ینابا توجه به . تعریف کرد گروهاعضای 
نسبت به  ها گروهبر اثربخشی این  مؤثرپیچیدگی بیشتری دارند، بررسی عوامل 

 ی ینهدرزماست که مطالعات اندکی  یدر حالسنتی دشوارتر است و این  های گروه
بر  مؤثر عوامل .(0413پانجایل و چان، است )مجازی انجام شده  های گروه اثربخشی

از: مدل  اند عبارت اند شدهکه در مطالعات پیشین بررسی  مجازی های گروهاثربخشی 
؛ 0،0411سارکراعتماد ) (،0414، 3ژیائو و جینگروه )ذهنی مشترک میان اعضای 

 ( و0440، 2پیکولیساختار کنترل )، (0442، 6؛ جودی0442، 2کاناواتاناچی و یو
 (.0440ی، (؛ پیکول0441، 1جانگاثربخش )ارتباطات 

 مجازی های گروهاعتماد و اثربخشی 

 ترین مهم عنوان به اعتماد مجازی، های گروهبر اثربخشی  تأثیرگذارمیان عوامل متعدد  از
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بر  کند میکمک  گروهوجود اعتماد به اعضای (. 1،0410برام و کونزاست )عامل مطرح 
وظایف محوله تمرکز کنند و قادر باشند که همکاری و کمک به سازمان را به حداکثر 

( نشان داد که اعتماد اثر 0410)0(. مطالعه برام و کونز22ص  ،1391حایری،برسانند )
 .کند میمجازی تعدیل  های گروهمتغیرهای گوناگون را بر اثربخشی 

زمانی و  ی فاصلهمجازی به دلیل  یها گروهدر  یاعتمادسازاین در حالی است که 
جغرافیایی و عدم برقراری ارتباط چهره به چهره میان افراد، بسیار پیچیده و دشوار 

 (.0440، 3پاول) است.

مجازی، معتقدند که  های گروهحیات  ی چرخهبرخی پژوهشگران با اشاره به 
تی است و بر ، بسیار حیاگروه ی توسعهدر هر یک از این مراحل برای  یاعتمادساز

است از اعتماد در هر یک از این مراحل متفاوت  گروهاساس شواهد، ارزیابی اعضای 
 .(0442گرینبرگ، )

مجازی در  گروهماندگاری  ی الزمهبا اعتماد،  توأمو روابط فردی  گروهتعهد اعضای 
رکر و اس (.0446)نونامیکر و همکاران،  است گروهحیات  ی چرخهطول زمان و 

اتکای افراد بر اعضای  ی درجه عنوان بهمجازی  های گروه( اعتماد را در 0443)0همکاران
 .کنند میدور کار خود تعریف  گروه

اعتماد مبتنی بر  -1مجازی وجود دارد.  های گروهسه نوع اعتماد در  یطورکل به 
 .2اعتماد مبتنی بر شناخت -3  6اعتماد مبتنی بر سازمان -0 2شخصیت

طی دوران کودکی و بر اساس  صیت، نوعی از اعتماد است که دراعتماد مبتنی بر شخ
فرد با  ی روزانه، دارای اثری بادوام است و در تعامالت شود میتربیت والدین، ایجاد 

این نوع اعتماد یک ویژگی مهم شخصیتی است که فرد را  .است مشاهده قابلدیگران 
، همواره اعتماد قابل. فرد ندک میدر سازمان، معرفی  اعتماد قابلیک شخص  عنوان به

مجازی،  های گروهدر  که ییازآنجا. دهد میاثربخش انجام  یا گونه بهوظایف محوله را 
بر کار یکدیگر نظارت کنند، این نوع اعتماد بسیار  یماًمستق توانند ینم گروهاعضای 

                                                                                                                             
1. Brahm & Kunze 

2. Brahm & Kunze 

3. Powell 

4. Sarker et al 

5. Personality-based, trust 

6. institutional-based, trust 

7. Cognitive-based, trust 
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 های گروهحیاتی است ولی آگاهی از شخصیت دیگران به دلیل ارتباطات محدود در 
که سازمان  آید یممبتنی بر سازمان زمانی به وجود  اعتماد .جازی بسیار مشکل استم

از قوانین و  گروهتعیین کند و اعضای  گروهقواعد و استانداردهای عملکرد را برای 
اطمینان از رعایت استانداردها و معیارهای  دیگر یانب بهسازمان پیروی کنند.  های نامه یینآ

، برای سازمان بسیار حیاتی است. لذا اعتماد مبتنی بر گروهعملکرد از سوی اعضای 
به افراد  ها گروه گونه اینمجازی مهم است چراکه  های گروهسازمان برای اثربخشی 

 .نند، نیاز دارندخودکنترل و کسانی که رفتار خود را در راستای نیازهای سازمان تنظیم ک
مبتنی بر شناخت از طریق تعامالت فرد با دیگران و بر اساس الگوهای شناختی  اعتماد

(. ایجاد این 0443سارکر، ) یردگ یمدارند، شکل  گروهشانکه افراد راجع به اعضای 
مجازی مشکل است ولی توسعه آن در  گروهذاتی  های یتمحدودنوع اعتماد به دلیل 

 یوکاناواتاناشی و  های یافتهبسیار سودمند است.  گروهاثربخشی  یبرا بین اعضا،
با عملکرد  یتوجه قابل طور به( حاکی از آن است که اعتماد مبتنی بر شناخت 0442)

 مجازی مرتبط است. های گروه
در یک محیط سرشار از اعتماد، افراد معتقدند که دیگران توانایی و تمایل مشارکت و 

مشارکت  یفهوظ انجام تسهیم و در  ها آندانششان را با  یجهدرنتند و را دار ها آنکمک به 
اعتماد بر تسهیم  تأثیراز  شده انجام یها پژوهش (.0443، 1استپلس و وبسترکنند ) می

در اطمینان از  تنها نهاعتماد  که یناخالصه  (.0414، 0ژانگاند ) کردهدانش حمایت 
مجازی  های گروهمجازی بلکه در وقوع تسهیم دانش بین اعضای  های گروهاثربخشی 

 نیز اهمیت دارد.

 مجازی های گروهو اثربخشی  1اعتماد، تسهیم دانش

، دانش یک منبع مهم برای کسب مزیت رقابتی سازمان است یانبن دانشدر عصر اقتصاد 
یریت مهم مد یها جنبهو مدیریت صحیح دانش، بسیار حائز اهمیت است. یکی از 

است دانش، تشویق افراد درون سازمان به تسهیم دانش با دیگر اعضای سازمان 

                                                                                                                             
1. Staples &Webster 

2. Zhang 

3. knowledge sharing 
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 (.0444، 1داونپورت و پروسکا)
تسهیم دانش فرآیندی دوطرفه است که افراد دانششان را با یکدیگر مبادله و دانش 

که  افتد یمزمانی اتفاق ( و 0440، 0ون داف هوف و رایدرکنند ) میجدیدی را خلق 
و اطالعاتشان  ها یدهادر یک هدف و مشکل مشترک با یکدیگر مشارکت کرده و افراد 

است که  مکانیسمیتسهیم دانش  درواقع (.0443، 3مک نیلکنند )را با یکدیگر مبادله 
 (.0443، 0ایپشود ) میطی آن دانش از یک فرد به فرد دیگر منتقل 

کردن منابع پراکنده و ناهمگون  یکپارچه منظور بهمجازی را  های گروه، ها سازمان اصوالً
کوهن و کنند ) میمتفاوت قرار دارند، ایجاد  یها مکاندانش و تخصص افرادی که در 

رقابتی  های یتمزابزاری برای کسب  عنوان به( و همین امر تسهیم دانش را 1992بایلی، 
از  کنند میمجازی ایجاد  های گروهیی که تسهیم دانش را در ها سازمان. کند میمطرح 

موجود در جریان تسهیم  یوگو گفت عالوه به. کنند میتمام دانش موجود خود استفاده 
در سازمان  شود میو دانش جدید  ها ایده و خلقمنجر به تولید بالقوه  صورت بهدانش، 

 (1990، 2نوناکاشود ) می
ایل دارند تم ذاتاًمجازی است. افراد  های گروهتسهیم دانش در  ی الزمهوجود اعتماد 

افراد در  که ازآنجاییباشند ولی  اعتماد قابلدانششان را با کسانی تسهیم کنند که 
آن  تبع بهو  یاعتمادساز بینند ینمیکدیگر را  اصالًمنظم و یا  طور بهمجازی  های گروه

 دهد میمطالعات نشان  (.0413پانجایل و چاین، است )ایجاد تسهیم دانش بسیار دشوار 
هفته باید طول بکشد  چند .شود میمجازی برای اولین بار تشکیل  گروه زمانی که یک

را برای  شان یتخصصیکدیگر را بشناسند، به یکدیگر اعتماد کنند و دانش  کامالًتا افراد 
 (.0442کاناواتاناچی و یو، ) انجام اثربخش وظیفه تسهیم کنند

 تحقیق یشناس روش

. در پژوهش حاضر برای دهد میچارچوب مفهومی این پژوهش را نشان  1شکل 
تبیان، از مدل پانجیل و  ی موسسهمجازی  های گروه اثربخشیاعتماد با  ی رابطهبررسی 

                                                                                                                             
1. Davenport & Prusak 

2. Van don Hoof & Ridder 

3. Mc neil 

4. Ipe 

5. Nonaka 
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( و برای بررسی نقش میانجی تسهیم دانش از مدل پیشنهادی پژوهشگر 0413چان )
 استفاده شده است.

 
 مدل مفهومی پژوهش .3شکل 

 اصلی: ی یهفرض

 .کند می یانجیگریممجازی را  های گروه اثربخشیبین اعتماد و  ی رابطهتسهیم دانش 

 فرعی: های یهفرض

 ارتباط معناداری وجود دارد. بین اعتماد و تسهیم دانش -1
 مجازی ارتباط معناداری وجود دارد. های گروه اثربخشیبین تسهیم دانش و  -0

 مجازی ارتباط معناداری وجود دارد. های گروهبین اعتماد و اثربخشی  -3

پیمایشی و از نوع همبستگی است. ـ  یفیتوص این پژوهش کاربردی و ازنظر روش،
فرهنگی تبیان وابسته به سازمان  ی موسسهمجازی  های گروهآماری این تحقیق،  ی جامعه

نوع  سطح باالی ارتباطات الکترونیک و ها گروهتبلیغات اسالمی است. دلیل انتخاب این 
نفر کارمند بر  040بر مجازی مشتمل  گروه 04تعداد . هاست آندرونی  یها تیفعال

از ابزار پرسشنامه  ها دادهگردآوری  منظور به. اساس روش سرشماری انتخاب شدند
ارسال شد  ها آناستفاده گردید که با توجه به ماهیت نمونه آماری، از طریق ایمیل برای 

مبنای تحلیل پژوهش قرار گرفت.  گروه 04از  شده لیتکمنامه پرسش 122تعداد  تاًینهاو 
 یدرونبررسی پایایی پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش از روش همسانی  منظور به
آلفای کرونباخ و دونیمه کردن آزمون( استفاده شد و جهت بررسی روایی ابزار )

تحقیق اخذ شد و  ی پرسشنامه ی درباره، نظر اساتید و خبرگان ها دادهگردآوری 
جهت حصول اطمینان از  عالوه بهاصالحات تکمیلی در متن پرسشنامه صورت گرفت. 

پرسشنامه توزیع و گردآوری شد و سپس پرسشنامه  34پایایی پرسشنامه ابتدا تعداد 
 تقلیل یافت. سؤال 01به  تیدرنها سؤال 33مرکب از 
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متغیر تسهیم  گیری اندازه یبرا ،سؤال 11 اعتمادمتغیر  گیری اندازهنهایی برای  ی پرسشنامهدر 
گرفته شده  در نظر ،سؤال 9مجازی  های گروهو برای سنجش اثربخشی  سؤال 1دانش 

 گردید. یآور جمعی لیکرت گانه 2 فیطاز طریق  سؤالاست و اطالعات مربوط به هر 

 پژوهش های یاسمقضرایب پایایی . 3جدول 

 اسپیرمن براون کرونباخآلفای  مقیاس پایایی یها مالک
 24/4 21/4 اعتماد

 11/4 12/4 دانش تسهیم
 29/4 10/4 مجازی های گروهاثربخشی 

 
آیا مدل تبیین اثربخشی  " که یناپاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر  منظور به

مجازی با توجه به اعتماد و نقش میانجی تسهیم دانش در کارکنان تبیان با  های گروه
افزار ایموس معادالت ساختاری و نرم یساز مدلاز  "های تجربی برازش دارد؟داده

 استفاده شده است.

 پژوهش های یافته

 و سن فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی پژوهش از حیث جنسیت، 0در جدول 
 ی کار بیان گردیده است.سابقه

 معیت شناختیبه تفکیک متغیرهای ج موردمطالعه ی نمونهتوزیع فراوانی  .2 جدول

 درصد فراوانی شاخص آماری متغیر
 17 111 مرد جنسیت

 29 32 زن
 13 01 سال 34تا  04 سن

 93 63 سال 04تا  31
 22 39 سال 24تا  01

 94 22 سال 14تا  1 کار ی سابقه
 13 02 سال 04تا  11
 23 13 سال 13تا  23
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نفر( را  32)درصد  00نفر( نمونه آماری را مردان و  111) درصد 26، 0جدول مطابق با 
تا  1. همچنین بیشترین درصد فراوانی برای افراد با اند دادهنیز زنان به خود اختصاص 

سال  34تا  01درصد فراوانی برای افراد با  ینتر کمنفر( و  22کار ) ی سابقهسال  14
 ( است.نفر 31کار ) ی سابقه

 توصیفی متغیرهای پژوهش های یافته .1جدول 

 انحراف معیار  خطای استاندارد میانگین میانگین تعداد مقیاس شاخص آماری

 22/2  20/4 02/34 122 اعتماد
 39/3  31/4 41/04 122 تسهیم دانش

 31/0  39/4 66/01 122 مجازی گروهاثربخشی 
 

 -معادالت ساختاری بر مبنای ماتریس واریانس سازی مدلاساس  که ایننظر به 
ماتریس همبستگی بین  0در جدول کوواریانس یا همبستگی بین متغیرها است، لذا 

 شده است. متغیرهای پژوهش مطرح

 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش .9جدول 

 
 اثربخشی گروه مجازی تسهیم دانش اعتماد

   1 اعتماد

  1 *10/4 تسهیم دانش

 1 *21/4 *12/4 مجازی گروهاثربخشی 

 
با تسهیم دانش و اثربخشی  یاعتماد سازمانرابطه بین  دهد مینشان  0جدول نتایج 
 (.p<0.05باشند ) یم% معنادار 92مجازی، در سطح اطمینان  های گروه

آزمون برازش مدل مفهومی پژوهش مطرح شده  یها شاخص ترین مهم 2جدول  در
 است.
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 برازش مدل یها شاخص .2جدول 

های شاخص
 df/2χ RMSEA NFI NNFI CFI GFI AGFI برازش

مقدار به 
 آمدهدست 

12/1 42/4 91/4 16/4 91/4 91/4 90/4 

        

 9/4از  یشترب 9/4از  یشترب 9/4از  یشترب 9/4از  یشترب 9/4از  یشترب 1/4کمتر از  3از کمتر  حد مجاز

 
دلیل  ییتنها بهبرازش مدل  ی آمده دست به یها شاخصهر یک از  که ینابا توجه به 

کنار  را با هم و در ها شاخصاست این  یازن برازندگی و یا عدم برازندگی مدل نیستند،
برازش مدل  یها شاخصکه  دهد مینشان  2کرد. نتایج جدول  یرتفس یکدیگر

پژوهش  های یهفرضبنابراین پاسخ به برخوردار هستند؛ از وضعیت مطلوبی  درمجموع
( در حالت ضرایب استاندارد نشده و شده اصالحادامه مدل نهایی ) در .استبالمانع 

 ( مطرح شده است.βضرایب مسیر )
 

 
 مسیرهای مدل تحقیق ی نشدهضرایب استاندارد  .2شکل 

 
 مسیرهای مدل تحقیق ی استانداردشدهضرایب  .1شکل 
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 های گروهضرایب و معناداری اثرات مستقیم اعتماد و تسهیم دانش بر اثربخشی  .7جدول 
 مجازی

 نوع اثر بینی یشمتغیر پ متغیر مالک
ضریب 

استاندارد 
 نشده

β 
 استانداردشده

آماره 
 sig معناداری

اثربخشی گروه 
 مجازی

 441/4 12/3 06/4 19/4 مستقیم اعتماد

 441/4 23/2 23/4 04/4 غیرمستقیم اعتماد 
 441/4 11/2 60/4 11/4 مستقیم تسهیم دانش 

 
اعتماد اثر مستقیم ) یرمس استانداردشدهکه ضریب  دهد مینشان  3آزمون مسیر شکل 

درصد اطمینان معنادار بوده است و اثر مستقیم  92بر تسهیم دانش در سطح  یسازمان
 ی نکته (.p<0.05مجازی نیز معنادار بوده است ) های گروهتسهیم دانش بر اثربخشی 

دیگری که باید مورد توجه قرار داد این است که مثبت بودن ضرایب مسیر مربوط به 
با افزایش اعتماد،  که یطور به استمستقیم این متغیر  تأثیرکه بیانگر  استمتغیر مالک 

 .یابد یممجازی افزایش  های گروهتسهیم دانش و اثربخشی 
بر  اعتماد یرمتغ یرمستقیماثر غ اندازه اصلی که این پژوهش به دنبال آن است، ی هیفرض

 اثر مجازی از طریق متغیر میانجی تسهیم دانش است. نتایج آزمون، های گروه یاثربخش
مشاهده  6که در جدول  گونه همانایموس نشان داد.  افزار نرمغیرمستقیم را با استفاده از 

مجازی از طریق متغیر  های گروه یبر اثربخشاثر غیرمستقیم متغیر اعتماد  اندازه ،شود می
درصد اطمینان معنادار بوده است و  92( در سطح β =23/4)میانجی تسهیم دانش با 

اثر مستقیم  یانگر( بβ =13/4. ضریب )شود می تأییداصلی پژوهش  ی یهفرض ترتیب ینا به
( β =60/4یک پژوهش است. ضریب ) ی رضیهف تأییدمتغیر اعتماد بر تسهیم دانش و 

 فرضیه تأییدمجازی و  های گروه اثربخشیهم بیانگر اثر مستقیم متغیر تسهیم دانش بر 
( بیانگر اثر مستقیم متغیر اعتماد بر β =06/4ضریب ) باالخرهدو پژوهش است و 

 .شود میمجازی و فرض سه پژوهش  های گروهاثربخشی 
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 و پیشنهاد گیری یجهنت

 یانجیگریممجازی با  های گروهاعتماد و اثربخشی  ی رابطهین پژوهش به بررسی ا
. پردازد یمفرهنگی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسالمی  ی در موسسهتسهیم دانش 

مجازی وجود اعتماد بسیار  های گروهنتایج تحقیق نشان داد که برای ایجاد اثربخشی در 
مجازی اثرگذار است  های گروه اثربخشیمستقیم بر  صورت بهضروری است. اعتماد هم 

بر  تأثیرموجب  یرمستقیمغ صورت بهبر روی تسهیم دانش  تأثیرو هم از طریق 
 .شود میمجازی  های گروه اثربخشی
امکان نظارت  یرازمجازی مستلزم اعتماد افراد به یکدیگراست  های گروهدر  کار کردن

وجود ندارد. بدون وجود  یا چهرهار چهره به مستقیم بر کار یکدیگر و هرگونه دید
و این یافته با  افتد یمبه خطر  گروهو موفقیت  یابد یمدر بین اعضا افزایش  تضاد اعتماد،

نتایج پژوهش (. 0442، 1دِ گوینا و همکاراندارد )انجام شده مطابقت  یها پژوهش
 ینو امرتبط است با تسهیم دانش  داری یمعن طور بهکه اعتماد  دهد میحاضر نشان 

 نظر صرف ( مطابقت دارد. وقوع تسهیم دانش،0441وبستر )استپلز و  های یافتهنتایج با 
فورد و است )مستلزم وجود اعتماد در بین افراد  گروهسنتی یا مجازی  یتاز ماه

 (.0414، 0استپلس
مجازی بسیار  های گروهبر اثربخشی  اثر اعتماد ،شده انجامپیشین  یها پژوهش ی یهپابر 

که انواع مختلف اعتماد اثرات متفاوتی را بر اثربخشی  رسد یمپیچیده است و به نظر 
 ،بر شناختحاکی از آن است که اعتماد مبتنی  ها یافتهمجازی داشته باشند.  های گروه

 اعتماد مبتنی بر که یدرحالمجازی دارد  های گروهمستقیم بر اثربخشی  صورت به
مجازی را  های گروه اثربخشی یرمستقیمغ صورت بهبتنی بر سازمان شخصیت و اعتماد م

 .دهند یمقرار یر تأثتحت 
مبتنی بر شناخت  ( اعتماد0442کاناواتاناچی و یو، گرفته )صورت  یها پژوهشمطابق با 

اعتمادی  یگرد عبارت بهمعناداری مرتبط است.  ی گونهمجازی به  های گروهبا اثربخشی 
مستقیم و قوی را بر  تأثیر شود میساخته  گروهافراد  ی عالقهو که بر اساس ادراک 

مجازی استفاده  های گروهمجازی دارد. لذا اگر سازمان بخواهد از  های گروه اثربخشی

                                                                                                                             
1. de Guinea et al. 

2. Ford and Staples 
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مهم از اعتماد توسعه  ی جنبهیک  عنوان بهکند الزم است که اعتماد مبتنی بر شناخت 
و اعتمادی که  یتبر شخصماد مبتنی اعت اساساًپیدا کند و نباید از آن غفلت شود. 

با یکدیگر ضروری است و  گروهدر تسهیم دانش اعضای  کند میسازمان آن را ترغیب 
میان اعتماد مبتنی بر شخصیت و  ی رابطهتسهیم دانش در  میانجیگری یدمؤاین بحث 

اعتماد مبتنی  یرمستقیمغ ی رابطهمجازی و  های گروهاعتماد مبتنی بر سازمان با اثربخشی 
 مجازی است. های گروهبر شخصیت و اعتماد مبتنی بر سازمان با اثربخشی 

 های گروهکه اعضای  شوند یماعتماد مبتنی بر شناخت و اعتماد مبتنی بر سازمان موجب 
 های گروهمجازی تسهیم دانش را با یکدیگر انجام دهند و همین امر نیز اثربخشی 

. اعتماد مبتنی بر شخصیت نوعی از اعتماد است که دهد میقرار  تأثیرمجازی را تحت 
فردی  عنوان به فرد و با پرورش دادن آن، شود میبر اساس شخصیت افراد ایجاد 

این نوع اعتماد الزم است که بین افراد  یریگ شکل. برای شود میشناخته  اعتماد قابل
 کنند.تعامل چهره به چهره برقرار باشد تا از یکدیگر شناخت پیدا 

دیگران قضاوت انجام  ی دربارهخود  یررسمیغهر فرد در تعامالت و مراودات  معموالً
است یا خیر؟  اعتماد قابلاین است که آیا فرد دیگر  ها قضاوتو یکی از این  دهد می

تسهیم دانش با کسانی  اصوالًگرچه ممکن است درست نباشد ولی  ها قضاوتاین 
باشند. نتایج این پژوهش بیان  اعتماد قابلافراد دیگر  که در مقایسه با گیرد یمصورت 

 کند میمجازی را به تسهیم دانش با یکدیگر تشویق  های گروه یاعضا که اعتماد، کند می
 .شود میمجازی  های گروهمنجر به اثربخشی  یتاًنهاو همین امر 

 طور بهمستقیم وهم  طور بهپژوهش حاضر بیانگر آن است که اعتماد هم  های یافته
را بر اثربخشی  یتوجه قابلبر تسهیم دانش نقش  یاثرگذارو از طریق  یرمستقیمغ

تا  شود میمجازی دارد. اعتماد مبتنی بر سازمان در یک محیط مجازی موجب  های گروه
 با پشتکار، رود یمبه این نگرش برسد که از اعضای دیگرتیم هم انتظار  گروههرعضو 
سازمان پیروی کنند. لذا  های نامه یینآکنند و از قوانین و  ینتأمسازمان را  انتظارات

مجازی شکل  های گروهرسمی و سنتی هم برای  های گروهضروری است که ساختار 
خاص خودش را دارد  های نامه یینآو  ها یهروقوانین،  معموالًبگیرد. یک ساختار رسمی 

تا به  سازد میرا قادر  ها آنو  دهد میاعضا را کاهش  و اضطرابو همین امر ابهام 
 های گروهامر به بهبود تسهیم دانش بین اعضای  ینا ،یجهدرنتیکدیگر اعتماد کنند. 
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مجازی در انجام وظایفشان  های گروهو به باال بردن اثربخشی  کند میمجازی کمک 
 .کند میکمک 

 ی،مجاز های گروه اثربخشیپژوهش مبنی بر اهمیت اعتماد در  های یافتهبا توجه به 
مجازی به مدیران این  های گروهدر  یاعتمادسازایجاد  منظور بهکاربردی زیر  یها اقدام
 :شود میپیشنهاد  های گروه

و تصمیمات و دادن بازخور دقیق  ها یمش خطمجازی باید با تشریح  های گروهمدیران  ـ
 مجازی تقویت کنند. های گروهرا در  ارتباطات ،ها آنکردن  و آگاه گروهبه اعضای 

در انجام وظایف  گروهمجازی باید در دسترس باشند و به اعضای  های گروهمدیران  ـ
 پشتیبانی و حمایت کنند. ها آنکمک کنند و از 

و داشتن گروه مجازی باید با شنیدن فعال افکار اعضای  های گروهرهبران و مدیران  ـ
 احترام قائل شوند. ها آنگوش شنوا برای 

و روابط  یرخواهیخ مجازی باید از عناصر عاطفی مانند دلواپسی، های گروهیران مدـ 
 هیجانی با دیگر اعضا استفاده کنند.
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