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 مقدمه
ارا مشارکتی، آشک حمایت از کار و يریگمیتصم يهاهیدر تغییر رو ،ارتباطی يهايفناور

 عنوانهاي مجازي را بهگروه)، 2015( 2هارتل .)140؛ صص 2017، 1پیتر و مانز( رگذارندیتأث
راي طی بارتباي هاياز فناور که اعضاي آن ازلحاظ جغرافیایی پراکنده هستند و هاییگروه

اري ي کهاطیهاي مجازي محگروه، امروزه .کندیم، تعریف کنندیبرقراري ارتباط استفاده م
 پاول وبرخوردارند (ي ریگچشم و قابلیت واکنش يریپذاز انعطاف و را متحول ساخته

مجازي قادر خواهند بود تا  هايگروهي از ریگبهرهبا  هاسازمان). 22؛ صص 2014، 3همکاران
طبیق تو تغییرات سریع فناوري ی المللنیب يبازارهادر رقابت  ، مثلمحیط ا با تقاضاهايخود ر
ی براي کافدانش ، از کنندیاستفاده م هاگروهاین که از  ییهابیشتر سازمان، وجودنیباا دهند.

 ).93؛ صص 2013، 4پانگیل و چان( ستندیندر برخوردار ها گروه گونهنیاثربخش کردن ا
مدیریت ي هاياستراتژبه  )2012( 5پازوسمجازي،  هايگروهود عملکرد براي بهب

، موجب کاهش تعاملات چهره به چهره، نبود )1995( 6هندي. به عقیده کندیماشاره  تعارض
 7مطالعه کاناواتاناشی و یوو  شودیممجازي  هايگروهاعتماد و انجام اثربخش وظیفه در 

ا یکدیگر بافراد تسهیم دانش ، مستلزم هاي مجازيگروه یکه اثربخش، بیانگر آن است )2017(
 .است

ي هاچالش)، در تحقیقشان به این نتیجه رسیدند که 1388همکاران (قلی پور و 
رابطه معناداري دارد.  هاگروهمجازي با رضایت شغلی در این  هايگروهی در سازمانتیهو

کارایی  ی واثربخش برشهروندي سازمانی )، پی بردند که رفتار 1389همکاران (ی و مؤمنهمچنین 
 است. اثرگذارمجازي  هايگروه

1. Peter & Manz 
2. Hartel 
3. Powell et al. 
4. Pangil & Chan 
5. Pazos 
6. Handy 
7. Kanawattanachai and Yoo 

                                                           



 7 ورمقدسیاننیسی و پ
 

عمده تحقیقات ، کشوري هاهاي مجازي در سازمانگروه يریکارگبا توجه به روند به
و انواع ساختارهاي مجازي است و عوامل  هایژگیو، شامل تعاریفدر این حوزه شده انجام

 .ر تحقیقات پیشین کمتر موردتوجه قرار گرفته استها دگروه گونهنیاثربخشی ا اثرگذار بر
ي هاسالر دکه  ییهایکی از سازمان .کندیاهمیت پیدا م شیازپشیتحقیق باین انجام  ،رونیازا

بلیغات وابسته به سازمان تتبیان فرهنگی موسسه  داکردهیهاي مجازي در آن توسعه پگروهاخیر 
تهران، قم و اصفهان است و زمینه  ه در شهرهايداراي چندین شعباین موسسه  .اسلامی است

ن، ي، انیمیشاانهیراي هايبازي علمی و فرهنگی مانند افزارهانرمفعالیت آن تولید محتوا و 
 منظوربهور و در سطح کش هاشعبه. به دلیل پراکندگی استي فرهنگی و مذهبی هالمیفکارتون و 

ان خود ی کارکندهسازمانین موسسه دست به استفاده بهینه از متخصصان در سراسر کشور، ا
ي است که هر گروه از افراد اگونهبه، هاگروهمجازي زده است. کارکرد این  هايگروهدر قالب 

ست ی، تاریخی، خانوادگی و تربیتی تشکیل شده انید ي، فرهنگی،افزارنرممتخصصی درزمینه 
ت محصولات فرهنگی با یکدیگر مشارکل و ساخت یو این افراد با استفاده از ایمیل، در تکم

 .کنندیم
عتماد و اتا حد زیادي در گرو  هاگروهبه دلیل نبود ارتباط چهره به چهره، اثربخشی این 

عنوان اعتماد و تسهیم دانش به با بررسی ،این پژوهشقرار دارد و  ااعض متقابل تسهیم دانش
 دانش و نگرش در این عرصه کمک هاي مجازي به توسعهاثربخشی گروهبا  مرتبطمتغیرهاي 

 . سازدیوجود را تا حدودي برطرف ملأ مو خ کرده
 

 هاي مجازيگروهمبانی نظري و پیشینه تحقیق 
هستند که براي رسیدن به هدفی  افرادي از امجموعههاي سنتی، مجازي، همانند گروه هايگروه

ار داشتن استقلال در انجام در کن هاگروه. اعضاي این کنندیم مشترك با یکدیگر همکاري
نظام  یک عنوانبهوظایف، داراي مسئولیت جمعی و مشترك در قبال نتایج گروه هستند و 

فاوت ت نیترمهم. ندیآیم حساببهسازمان  تربزرگسیستم اجتماعی  رمجموعهیزاجتماعی، 
وهن ک( استهاي مجازي هاي سنتی، پراکندگی مکانی اعضاي گروههاي مجازي با گروهگروه
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هاي مجازي وابسته به )، اعضاي گروه2017( 2). به عقیده گودیس250صص ؛ 1997، 1و بایلی
ري ارتباطات و براي برقرا کنندیمتسهیم  هاستاده، مسئولیتشان را براي کنندیمیکدیگر کار 

گروه مجازي، مجموعه  گریدانیببه. کنندیممیان یکدیگر، از فناوري اطلاعات استفاده 
ي هايفناورارانی است که ازلحاظ مکان، زمان و مرزهاي سازمانی پراکنده هستند و از همک

). 94؛ صص 2013پانگیل و چان، کنند (یمارتباطی براي رسیدن به یک هدف مشترك استفاده 
همدیگر  وقتچیهدارند و حتی ممکن است اعضاي آن  رودرروجلسات  ندرتبه هاگروهاین 

 ).105ص  ؛1392شهیدي،نکنند (اقات مل رودررو صورتبهرا 
 و ترمنعطف هاگروه گونهنیاهاي مجازي بر این عقیده هستند که طرفداران گروه

 . هرکس کهشوندیمو نه زمان و مکان، اداره  هامهارتهستند زیرا توسط اطلاعات و  کارآمدتر
کانی که کار را در آن ي لازم را داشته باشد بدون در نظر گرفتن زمان و مهامهارتاطلاعات و 

 نیترمهم). از طرفی، یکی از 74ص  ،1393رضاییان،باشد (عضو گروه  تواندیم دهدیمانجام 
هاي سنتی، فقدان راهنماهاي دیداري و نبود تعامل هاي مجازي در مقایسه با گروهمعایب گروه

از؛  اندعبارتزي هاي مجا). دیگر معایب گروه2018، 3ویلکیاست (چهره به چهره میان افراد 
ی، نبود سمرریغ مکالمهضعیف براي برقراري  سمیمکانی، رکلامیغفقدان بسیاري از راهنماهاي 

رهنگی ي دور و تفاوت فهافاصله فرصت کافی براي ایجاد دوستی، دشواري رسیدن به اجماع از
 ).2013پانگیل و چان، ( يمجازاعضاي گروه 

 نهیهزي و لزوم کاهش سپاربروني را به دلیل روند هاي مجاز، گروههاسازمان حالنیباا
مندان نسل ي، براي بیشتر کارریپذانعطافبه دلیل  هاگروهو این نوع  اندرفتهیپذنیروي انسانی 

است  تیبااهمهاي مجازي، بسیار کردن گروه اثربخشجدید جذابیت دارند. لذا دانستن چگونه 
 درگذشتهي گوناگونی که هاپژوهشبا وجود  ) و115صص ؛ 2019، 4نوناماکر و همکاران(

1. Cohen & Bailey 
2. Gaudes 
3.Wielkie 
4. Nunamaker et al. 
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هاي مجازي وجود انجام شده است هنوز دانش محدودي درزمینه عوامل مؤثر بر اثربخشی گروه
 ).10صص ؛ 2019، 1دارد (دروسا

 
 هاي مجازيی در گروهاثربخش
ف است و تعری مفهومی ذهنی یاثربخش اما در انجام وظایف است یهدف هر سازمان ،یاثربخش

سه بعد  ،)1997( 2کوهن وبیلیت. اس مستلزم در نظر گرفتن ابعادي براي آنآن  يریگاندازهو 
شی بررسی اثربخ برايدر این تحقیق که اند کرده مطرحرا مجازي  هايگروه یمهم از اثربخش

که با کمیت و  گروه عملکرد ابعاد شامل؛ نیاند. اهاي مجازي ملاك عمل قرار گرفتهگروه
ارکنان کمانند رضایت شغلی و تعهد  ،ي گروهنگرش اعضا ،شودیارزیابی م هایکیفیت خروج

 3رس و همکاران .بوده است شغلیو امنیت  ییجاجابه مانند غیبت، رفتاري يهایخروج و
نگرش و نوع  ر،رفتا که اثربخشی گروه تابعی از عملکرد، به این نتیجه دست یافتند ،)2018(

ی و اثربخشبه لحاظ هاي مجازي تفاوت ساختاري، گروه رغمیعل فرهنگ اعضاي گروه است.
اثربخشی را  انتویمبنابراین، ؛ هستندهاي سنتی با گروه، مشابه شدهنییتعی به اهداف ابیدست

ان، پانگیل و چدر یک گروه مجازي بر اساس عملکرد و رضایت اعضاي گروه تعریف کرد (
هاي سنتی پیچیدگی مجازي نسبت به گروه هايگروه کهنیابا توجه به  ).95صص ؛ 2013

تی دشوارتر هاي سننسبت به گروه هاگروهاین اثربخشی  بیشتري دارند، بررسی عوامل مؤثر بر
ه انجام شدهاي مجازي گروه یاثربخشدرزمینه مطالعات اندکی ی است که در حال است و این

 دانشدهپیشین بررسی  مطالعات درکه  هاي مجازيمؤثر بر اثربخشی گروه عوامل .است
، 5سارکراعتماد ( )،2010 ،4ژیائو و جین(اعضاي گروه  میان مشترك ذهنی مدل :از اندعبارت

1. Derosa 
2. Cohen and Bailey 
3. Ross et al. 
4. Xiao&Jin 
5. Sarker 
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ساختار کنترل و ارتباطات اثربخش ، )2016، 2يجاود ؛2017، 1؛ کاناواتاناچی و یو2013
 .)3،2014پیکولی(
 

 نقش حیاتی اعتماد
عامل  نیترعنوان مهمبه اعتماد مجازي، هايگروه بر اثربخشی رگذاریتأث میان عوامل متعدد از

 کندیموجود اعتماد به اعضاي گروه کمک  ).600صص ؛ 2012، 4براهم و کونزهاست ( مطرح
بر وظایف محوله تمرکز کرده و قادر باشند که همکاري و کمک به سازمان را به حداکثر 

اثر متغیرهاي  ،) نشان داد که اعتماد2012( 5زنمطالعه برام و کو). 57ص  ،1391حایري،برسانند (
ي سازاعتماددر حالی است که  نی. اکندیهاي مجازي تعدیل مگوناگون را بر اثربخشی گروه

ره چهره به چه برقراري ارتباط و عدمزمانی و جغرافیایی  هاي مجازي به دلیل فاصلهدر گروه
 ).02صص ؛ 2014، 6پاولاست (میان افراد، بسیار پیچیده و دشوار 

ي ازاعتمادس ، معتقدند کههاي مجازيچرخه حیات گروه با اشاره بهبرخی پژوهشگران 
ی ارزیاب، شواهد، بسیار حیاتی است و بر اساس گروه توسعهبراي هر یک از این مراحل در 

صص ؛ 2007، 7گرین برگمتفاوت است (هر یک از این مراحل اعتماد در اعضاي گروه از 
ول طماندگاري گروه مجازي در با اعتماد، لازمه  توأمو روابط فردي ). تعهد اعضاي گروه 329
و  رکراس). 380؛ صص 2016، 8ناندهاکومار و باسکروياست (و چرخه حیات گروه  زمان

افراد بر اعضاي گروه  ياتکا عنوان درجهبه هاي مجازيدر گروهرا اعتماد  )2003( 9همکاران
  .کنندیمتعریف دور کار خود 

1. Kanawattanachi & Yoo 
2. Jawdi 
3. Picoli 
4. Brahm & Kunze 
5. Brahm & Kunze 
6. Powell 
7. Green berg 
8. Nandhakumar & Baskervi 
9. Sarker et al. 
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 ،1اعتماد مبتنی بر شخصیت ؛هاي مجازي وجود داردگروهی سه نوع اعتماد در لطورکبه
نوعی از اعتماد  اعتماد مبتنی بر شخصیت، .3اعتماد مبتنی بر شناخت و 2اعتماد مبتنی بر سازمان

م داراي اثري بادوا، شودیمایجاد  ،والدین دوران کودکی و بر اساس تربیت طول است که در
نوع  نیا ).40صص ؛ 2013سارکر، است (قابل مشاهده روزانه فرد با دیگران  در تعاملات واست 
زمان، در سا اعتمادقابل شخصی عنوانبهرا  که فرد است یشخصیتمهم  ویژگییک  اعتماد

. هددیاثربخش انجام م ياگونهبهمحوله را  یفاوظ، همواره اعتمادفرد قابل. کندیممعرفی 
 ارتیکدیگر نظکار بر  ماًیمستق توانندیاعضاي گروه نمجازي، هاي مدر گروه کهییازآنجا

 تاآگاهی از شخصیت دیگران به دلیل ارتباط، این نوع اعتماد بسیار حیاتی است ولی کنند
 ).41 صص ؛2013سارکر، است (بسیار مشکل مجازي  هايمحدود در گروه

عد و استانداردهاي که سازمان قوا دیآیمبه وجود زمانی  ،اعتماد مبتنی بر سازمان
. دنکن سازمان پیروي يهانامهنییاز قوانین و آ عملکرد را براي گروه تعیین کند و اعضاي گروه

راي باطمینان از رعایت استانداردها و معیارهاي عملکرد از سوي اعضاي گروه،  ،گریدانیببه
هاي مجازي بخشی گروهاعتماد مبتنی بر سازمان براي اثر بنابراین،است؛ بسیار حیاتی سازمان 

 رفتار خود را در راستايو کسانی که خودکنترل  ها به افرادگروه گونهنیچراکه ا مهم است
 ).45 صص ؛2013سارکر، دارند (، نیاز تنظیم کنند نیازهاي سازمان

ناختی ش تعاملات فرد با دیگران و بر اساس الگوهاي از طریق ،اعتماد مبتنی بر شناخت
این  ایجاد ).48 صص ؛2013سارکر، ( ردیگیمدارند، شکل ه اعضاي گروهشان که افراد راجع ب

 ،اعضا بیندر  آنتوسعه  لیذاتی گروه مجازي مشکل است و يهاتینوع اعتماد به دلیل محدود
 حاکی از آن است) 2017( ویکاناواتاناشی و  يهاافتهی. استاثربخشی گروه بسیار سودمند  يبرا

 .هاي مجازي مرتبط استبا عملکرد گروه یتوجهطور قابلاخت بهکه اعتماد مبتنی بر شن
و کت مشار توانایی و تمایلدیگران  که معتقدندافراد ، در یک محیط سرشار از اعتماد

کنند یممشارکت  فهیوظتسهیم و در انجام هاآنبا دانششان را  را دارند و درنتیجه،ها آن هبکمک 

1. Personality-Based Trust 
2. institutional-Based Trust 
3. Cognitive-Based Trust 
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اعتماد بر تسهیم دانش  ریشده از تأثانجام يهاپژوهش ).562؛ صص 2018، 1استاپلس و وبستر(

تنها در اطمینان از که اعتماد نهنیخلاصه ا ).428؛ صص 2018، 2ژانگاند (حمایت کرده
ز اهمیت نیهاي مجازي هاي مجازي بلکه در وقوع تسهیم دانش بین اعضاي گروهاثربخشی گروه

 دارد.

 
 3تسهیم دانشلزوم 

مدیریت  و است سازمان مزیت رقابتیکسب براي  یدانش منبع مهم ،انیبننشدر عصر اقتصاد دا
اد درون تشویق افر مهم مدیریت دانش، يها. یکی از جنبهصحیح دانش، بسیار حائز اهمیت است

 میتسه ).2010، 4داونپورت و پروساكسازمان به تسهیم دانش با دیگر اعضاي سازمان است (
ق مبادله و دانش جدیدي را خلبا یکدیگر افراد دانششان را  دوطرفه است که يفرآیند ،دانش

که افراد در هدف  افتدیزمانی اتفاق م و )123؛ صص 2014، 5وان دون هوف و رایدرکنند (یم
کنند  و اطلاعاتشان را با یکدیگر مبادله هادهیا ویکدیگر مشارکت کرده با ی مشترك و مشکل

آن دانش از  از طریقاست که  یسمیمکان سهیم دانشت، درواقع). 303؛ صص 2013، 6مک نیل(
 ).343؛ صص 203، 7ایپشود (یممنتقل به فرد دیگر  فردي

گون ناهم یکپارچه کردن منابع پراکنده و منظوربههاي مجازي را ، گروههاسازمان اصولاً
ی، لکوهن و بایکنند (یایجاد م ،قرار دارند متفاوت يهاتخصص افرادي که در مکان ودانش 
ی رقابت يهاتیبراي کسب مز ابزاريعنوان بهرا تسهیم دانش  ،همین امر ) و278؛ صص 1997

از تمام  کنندیمایجاد هاي مجازي تسهیم دانش را در گروهیی که ها. سازمانکندیممطرح 
 ،موجود در جریان تسهیم دانش يوگوگفت علاوهبه. کنندیاستفاده مخود  دانش موجود

1. Staples & Webster 
2. Zhang 
3. knowledge sharing 
4. Davenport & Prusak 
5. Van don Hoof & Ridder 
6. Mc neil 
7. Ipe 
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؛ 1994، 1نوناکاشود (یمدر سازمان منجر و دانش جدید  هادهیوه به تولید و خلق اصورت بالقبه
 ).23صص 

 ذاتاً تمایل دارند ،افراد هاي مجازي است.لازمه تسهیم دانش در گروهوجود اعتماد، 
هاي گروه افراد در کهییولی ازآنجا اعتماد باشنددانششان را با کسانی تسهیم کنند که قابل

هیم دانش آن ایجاد تس تبعبهي و اعتمادساز نندیبیطور منظم و یا اصلاً یکدیگر را نممجازي به
زمانی که یک  دهدیمطالعات نشان م ).97صص ؛ 2013پانگیل و چان، دشوار است ( بسیار

یکدیگر  املاًک افرادطول بکشد تا باید چند هفته  .شودیگروه مجازي براي اولین بار تشکیل م
 تسهیمه را براي انجام اثربخش وظیف شانیاعتماد کنند و دانش تخصصبه یکدیگر  ،را بشناسند

 ).788؛ صص 2017کاناواتانچی و یو، کنند (
 

 مدل مفهومی پژوهش
 .دهدیم، چارچوب مفهومی این پژوهش را نشان 1شکل 

                                                 
 

  
  

 
 مدل مفهومی پژوهش :1شکل 

 

 زیر ارائه کرد. صورتبه توانیمبر اساس مدل مفهومی پژوهش، فرضیات را 
 

1. Nonaka 

 
 

 اعتماد

 
 

هاي گروه یاثربخش
 مجازي

 
 

 تسهیم دانش
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 فرضیه اصلی
 .کندیم يگریانجیهاي مجازي را مگروه یبین اعتماد و اثربخش تسهیم دانش رابطه

 
 فرعی يهاهیفرض

 وجود دارد. معناداري بین اعتماد و تسهیم دانش ارتباط

 وجود دارد. معناداريهاي مجازي ارتباط گروه یبین تسهیم دانش و اثربخش

 هاي مجازي ارتباط معناداري وجود دارد.بین اعتماد و اثربخشی گروه
 

 ی پژوهششناسروش
پیمایشی و از نوع همبستگی  –یفیکاربردي و ازنظر روش، توصازلحاظ هدف این پژوهش 

فرهنگی تبیان وابسته به سازمان هاي مجازي موسسه ، گروهاري این پژوهشاست. جامعه آم
، سطح بالاي ارتباطات الکترونیک و نوع هاگروهاست. دلیل انتخاب این  تبلیغات اسلامی

نفر کارمند بر اساس  204بر گروه مجازي مشتمل  40بوده است. تعداد  هاآني درونی هاتیفعال
، از ابزار پرسشنامه استفاده گردید که هادادهگردآوري  منظوربهند. شدسرشماري انتخاب روش 

پرسشنامه  155تعداد  تاًینهاو  ها ارسال شداز طریق ایمیل براي آن با توجه به ماهیت نمونه آماري،
امه بررسی پایایی پرسشن منظوربهگروه مبناي تحلیل پژوهش قرار گرفت.  40از  شدهلیتکم

 )دونیمه کردن آزمون(آلفاي کرونباخ و  یهمسانی درون از روش ،مورداستفاده در پژوهش
نامه ها، نظر اساتید و خبرگان درباره پرسشبررسی روایی ابزار گردآوري داده استفاده شد و براي

حصول  ، برايعلاوهبه. تحقیق اخذ شد و اصلاحات تکمیلی در متن پرسشنامه صورت گرفت
پرسشنامه توزیع و گردآوري شد و سپس پرسشنامه  30 تعداداطمینان از پایایی پرسشنامه ابتدا 

 تقلیل یافت. سؤال 26به  تیدرنها سؤال 33مرکب از 
ي متغیر ریگاندازهي برا ،سؤال 13متغیر اعتماد  يریگاندازهدر پرسشنامه نهایی، براي 

ه گرفته شد در نظر ،سؤال 8هاي مجازي و براي سنجش اثربخشی گروه سؤال 5تسهیم دانش 
 گردید. يآورلیکرت جمعگانه  5 اطلاعات مربوط به هر سؤال از طریق طیفو  است
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 پرسشنامه سؤالاتها و گویه: 1جدول 
 

 .دهندیمي خودپاسخ هالیمیابه  سرعتبههاي کاري مجازي خشنود هستند و همکارانم در گروه
 ي کاري مجازي است.هارضایت همکارانم از گروه دهندهنشان، هاکنفرانسمحتواي ویدیو 

 .دهندیمي خودپاسخ هالیمیابه  مرتباًهاي کاري مجازي خشنود هستند و همکارانم در گروه
 هاي کاري مجازي است.رضایت همکارانم از گروه دهندهنشاني ایمیل هاامیپمحتواي 

 .دهندیمل پاسخ ي ایمیهاامیپبه  سرعتبهو جدي هستند و  مصممهاي کاري مجازي، همکارانم در گروه
 .دهندیمي ایمیل پاسخ هاامیپبه  مرتباًهاي کاري مجازي، جدي و مصمم هستند و همکارانم در گروه

موقع هـاي کاري مجازي، وظایف محوله خود را بههمکـارانم براي جلوگیري از ایجـاد تبعـات منفی در گروه
 دهند.انجام می

و همکارانم در انجام وظایف با یکدیگر مشارکت  ردیگیمت انجام هاي کاري مجازي، کارها با مشارکدر گروه
 دارند.

 .رندیگیمي بالایی دارند و تمام تلاش خود را براي موفقیت سازمان به کار هاتیقابلو  هامهارتهمکارانم 
 .امداشتهاتکا  هاآنهستند و من همواره به  اعتمادقابلهمکارانم 

 هستند اعتمادقابل، شانیهامهارت همکارانم در ارائه تجارب و

 .دهندیمي تیمی بهترین عملکرد خود را ارائه هاپروژههمکارانم در انجام 
 .ندیگویمي دانش خود واقعیت را هاتیمحدودهمکارانم درباره 

 .کنندیمي خود را آزادانه با یکدیگر مطرح هادهیاهمکارانم 
 با دیگران تسهیم کنند.همکارانم تمایل دارند تا دانش خود را 

 .برندیمی از دانش اعضاي گروه بهره خوببههمکارانم 
 همکارانی که دانش تخصصی دارند تمایل دارند به دیگران کمک کنند.

 .دارندیمرا براي خود نگه  شانیهادهیاهمکارانم بهترین 
 هاي کاري مجازي مطلع هستند.همکارانم از اهداف گروه

 .برمیمهاي کاري مجازي لذت گروه من از عضویت در
 هاي کاري مجازي براي افراد احترام وجود دارد.در گروه

 هاي کاري مجازي براي کار من ارزش قائل هستند.همکارانم در گروه

 هاي کاري مجازي عالی است.روحیه همکارانم در گروه

 .اندبودهبه اهداف خود موفق  دنیرس درهاي کاري مجازي گروه
 .شوندیمانجام  موقعبههاي کاري مجازي وظایف شغلی در گروه
 .شودیمهاي کاري مجازي وظایف شغلی در محدوده بودجه مصوب انجام در گروه
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 پژوهش يهااسیضرایب پایایی مق :2جدول 
 

پایایی يهاملاك   

 مقیاس
 اسپیرمن براون  آلفاي کرونباخ

 70/0  71/0 اعتماد
 81/0  85/0 تسهیم دانش

 79/0  84/0 هاي مجازياثربخشی گروه

 
شی آیا مدل تبیین اثربخ " کهنیمنظور پاسخ به پرسش اصلی پژوهش مبنی بر ابه

اي ههاي مجازي با توجه به اعتماد و نقش میانجی تسهیم دانش در کارکنان تبیان با دادهگروه
 .افزار ایموس استفاده شده استمعادلات ساختاري و نرم يسازاز مدل ،"تجربی برازش دارد؟

 
  پژوهش يهاافتهی

کار  سابقه جمعیت شناختی پژوهش از حیث جنسیت، سن و فراوانی متغیرهاي 3در جدول 
 است. شدهبیان 

 رهاي جمعیت شناختییتوزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک متغ :3 جدول
 

 درصد فراوانی شاخص آماري متغیر

 جنسیت
 76 118 مرد

 24 37 زن

 سن

 31 48 سال 30تا  20
 41 63 سال 40تا  31
 25 39 سال 50تا  41

 سابقه کار
 48 75 سال 10تا  1
 30 47 سال 20تا  11
 20 31 سال 30تا  21

 
نفر) را نیز زنان به خود  37درصد ( 24نفر) نمونه آماري را مردان و  118درصد ( 76، 3مطابق با جدول 
نفر) و  75کار (سابقه سال  10تا  1فراوانی براي افراد با درصد د. همچنین بیشترین اناختصاص داده

 نفر) است. 31(سابقه کار سال  30تا  21فراوانی براي افراد با درصد  نیترکم
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 رهاي پژوهشیتوصیفی متغ يهاافتهی :4جدول 

 شاخص آماري
 مقیاس

انحراف   خطاي استاندارد میانگین میانگین تعداد
 رمعیا

 77/5  52/0 25/30 155 اعتماد
 39/3  31/0 08/20 155 تسهیم دانش

 31/4  39/0 66/21 155 اثربخشی گروه مجازي

 
ـــاس مـدل کـهنینظر بـه ا ـــازاس ـــاختاري بر مبناي ماتریس واریانس يس  -معـادلات س

ماتریس همبســتگی بین متغیرهاي  5کوواریانس یا همبســتگی بین متغیرها اســت، لذا در جدول 
 ت.پژوهش مطرح شده اس

 رهاي پژوهشیماتریس همبستگی متغ: 5جدول 
 

اثربخشی گروه  تسهیم دانش اعتماد 

 مجازي

   1 اعتماد

  1 *82/0 تسهیم دانش

 1 *78/0 *85/0 اثربخشی گروه مجازي

 
با تسهیم دانش و اثربخشی  یرابطه بین اعتماد سازمان دهدینشان م 5نتایج جدول 

 ).p<0.05باشند (یمعنادار م %95در سطح اطمینان هاي مجازي، گروه

 .آزمون برازش مدل مفهومی پژوهش مطرح شده است يهاشاخص نیترمهمنیز  6در جدول 
 

 برازش مدل يهاشاخص :6جدول 
 

هاي شاخص
 برازش

2df/χ RMSEA NFI NNFI CFI GFI AGFI 

مقدار 
 آمدهدستبه

17/1 07/0 91/0 86/0 91/0 98/0 94/0 

 مجاز حد
کمتر از 

3 
کمتر از 

1/0 
ز ا شتریب

9/0 
از  شتریب

9/0 
از  شتریب

9/0 
از  شتریب

9/0 
از  شتریب

9/0 
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دلیل  ییتنهابرازش مدل به آمدهدستبه يهاهر یک از شاخص کهنیبا توجه به ا
 گریکدیهم و در کنار  ها را بااست این شاخص ازیبرازندگی و یا عدم برازندگی مدل نیستند، ن

برازش مدل درمجموع از وضعیت  يهاکه شاخص دهدینشان م 6کرد. نتایج جدول  ریستف
هایی پژوهش بلامانع است. در ادامه مدل ن يهاهیمطلوبی برخوردار هستند؛ بنابراین پاسخ به فرض

 .) مطرح شده استβشده) در حالت ضرایب استاندارد نشده و ضرایب مسیر ((اصلاح
 
 

 
 مسیرهاي مدل تحقیق ارد نشدهضرایب استاند :2شکل 

 مسیرهاي مدل تحقیق استانداردشده: ضرایب 3شکل  
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 هاي مجازيضرایب و معناداري اثرات مستقیم اعتماد و تسهیم دانش بر اثربخشی گروه :7جدول 

 نوع اثر ینیبشیمتغیر پ متغیر ملاك
ضریب استاندارد 

 نشده

β 
استاندارد

 شده

آماره 
 معناداري

 

sig 

ی اثربخش
 گروه مجازي

 001/0 17/3 26/0 19/0 مستقیم اعتماد
 001/0 53/5 53/0 40/0 غیرمستقیم اعتماد

 001/0 81/7 64/0 81/0 مستقیم تسهیم دانش

 

اثر مستقیم اعتماد  ریکه ضریب استانداردشده مس دهدینشان م 3شکل  آزمون مسیر
بوده است و اثر مستقیم تسهیم  درصد اطمینان معنادار 95بر تسهیم دانش در سطح  یسازمان

دیگري که باید  ). نکتهp<0.05هاي مجازي نیز معنادار بوده است (دانش بر اثربخشی گروه
موردتوجه قرار داد این است که مثبت بودن ضرایب مسیر مربوط به متغیر ملاك است که بیانگر 

هاي ی گروهدانش و اثربخش با افزایش اعتماد، تسهیم کهيطورتأثیر مستقیم این متغیر است به
 .ابدییمجازي افزایش م

اعتماد بر  ریمتغ میرمستقیفرضیه اصلی که این پژوهش به دنبال آن است، اندازه اثر غ

 راث ،هاي مجازي از طریق متغیر میانجی تسهیم دانش است. نتایج آزمونگروه یاثربخش

 ،شودیممشاهده  7که در جدول  گونهمانه. افزار ایموس نشان دادغیرمستقیم را با استفاده از نرم

سهیم هاي مجازي از طریق متغیر میانجی تگروه یاعتماد بر اثربخش اندازه اثر غیرمستقیم متغیر

صلی ا فرضیه بیترتنیابهو  معنادار بوده است درصد اطمینان 95) در سطح β =53/0دانش با (

 دیائتتقیم متغیر اعتماد بر تسهیم دانش و اثر مس انگری) بβ =83/0(. ضریب شودیم دیتائپژوهش 

هم بیانگر اثر مستقیم متغیر تسهیم دانش بر  )β =64/0(فرضیه یک پژوهش است. ضریب 

بیانگر  )β =26/0(ضریب  بالاخرهدو پژوهش است و  فرضیه دیتائهاي مجازي و ی گروهاثربخش

 .شودیمپژوهش  هاي مجازي و فرض سهاثر مستقیم متغیر اعتماد بر اثربخشی گروه

 
 



  1399تابستان ـ 32ـ شماره  هشتمسال - مدیریت کسب و کار هوشمندمطالعات  نشریه علمی                       20
 

 ي و پیشنهادهاریگجهینت
م دانش ي تسهیگریانجیمهاي مجازي با این پژوهش به بررسی رابطه اعتماد و اثربخشی گروه

قیق نشان داد که . نتایج تحپردازدیمفرهنگی تبیان وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی  در موسسه
ماد بسیار ضروري است. اعتماد هم هاي مجازي وجود اعتبراي ایجاد اثربخشی در گروه

ر روي تسهیم ب ریتأثهاي مجازي اثرگذار است و هم از طریق ی گروهاثربخشمستقیم بر  صورتبه
 .شودیمهاي مجازي ی گروهاثربخشبر  ریتأثموجب  میرمستقیغ صورتبهدانش 

ان امک چراکهمستلزم اعتماد افراد به یکدیگراست هاي مجازي در گروهکار کردن 
. بدون وجود ي وجود ندارداچهرهبر کار یکدیگر و هرگونه دیدار چهره به نظارت مستقیم 

ته با و این یاف افتدیو موفقیت گروه به خطر م ابدییاعتماد، تضاد در بین اعضا افزایش م
نتایج پژوهش حاضر ). 2005، 1دي گوینئا و همکاراندارد (مطابقت  شدهانجامي هاپژوهش

 يهاافتهینتایج با  نیبا تسهیم دانش مرتبط است و ا يداریطور معنه اعتماد بهک دهدینشان م
سنتی یا مجازي  تینظر از ماهتسهیم دانش، صرف. وقوع ) مطابقت دارد2018استپلز و وبستر (

 .)2010فورد و استاپلس، اعتماد در بین افراد است (مستلزم وجود  گروه
سیار هاي مجازي ب، اثر اعتماد بر اثربخشی گروهشدهانجام پیشین يهابر پایه پژوهش

هاي ی گروهبر اثربخشرا که انواع مختلف اعتماد اثرات متفاوتی  رسدیبه نظر مو  پیچیده است
بر  مستقیم تصورحاکی از آن است که اعتماد مبتنی بر شناخت، به هاافتهیمجازي داشته باشند. 

 ازمانشخصیت و اعتماد مبتنی بر س اعتماد مبتنی بر کهیدرحال هاي مجازي دارداثربخشی گروه
 .دهندیمقرار  ریتأثرا تحت هاي مجازي گروه یاثربخش میرمستقیغ صورتبه

اعتماد مبتنی بر ، )2017کاناواتاناشی و یو ( توسط پژوهش صورت گرفته مطابق با
اعتمادي ، گریدتعبارمعناداري مرتبط است. به هاي مجازي به گونهشناخت با اثربخشی گروه

 یمستقیم و قوي را بر اثربخش ریتأث شودیافراد گروه ساخته م که بر اساس ادراك و علاقه
لازم است که هاي مجازي استفاده کند هاي مجازي دارد. لذا اگر سازمان بخواهد از گروهگروه

. غفلت شود د از آننبای توسعه پیدا کند واز اعتماد  یجنبه مهم عنواناعتماد مبتنی بر شناخت به

1. de Guinea et al. 
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م دانش در تسهی کندیو اعتمادي که سازمان آن را ترغیب م تیاساساً اعتماد مبتنی بر شخص
رابطه ر دتسهیم دانش  يگریانجیم دیاین بحث مؤ و اعضاي گروه با یکدیگر ضروري است

 رابطه وجازي هاي ممیان اعتماد مبتنی بر شخصیت و اعتماد مبتنی بر سازمان با اثربخشی گروه
هاي مجازي اعتماد مبتنی بر شخصیت و اعتماد مبتنی بر سازمان با اثربخشی گروه میرمستقیغ

 است.
هاي روهکه اعضاي گ شوندیم وجبم ،اعتماد مبتنی بر شناخت و اعتماد مبتنی بر سازمان

 اهاي مجازي رمجازي تسهیم دانش را با یکدیگر انجام دهند و همین امر نیز اثربخشی گروه
. اعتماد مبتنی بر شخصیت نوعی از اعتماد است که بر اساس شخصیت دهدیقرار م ریتحت تأث

. براي شودیاعتماد شناخته معنوان فردي قابلو با پرورش دادن آن، فرد به شودیافراد ایجاد م
دیگر ا از یکت بین افراد تعامل چهره به چهره برقرار باشدلازم است که این نوع اعتماد  يریگشکل

ضاوت ق دیگران خود درباره یررسمی. معمولاً هر فرد در تعاملات و مراودات غشناخت پیدا کنند
این  .اعتماد است یا خیرها این است که آیا فرد دیگر قابلو یکی از این قضاوت دهدیمانجام 

 ردیگیها گرچه ممکن است درست نباشد ولی اصولًا تسهیم دانش با کسانی صورت مقضاوت
 يه اعتماد، اعضاک کندیاعتماد باشند. نتایج این پژوهش بیان مکه در مقایسه با افراد دیگر قابل

ثربخشی به ا تاًیو همین امر نها کندیهاي مجازي را به تسهیم دانش با یکدیگر تشویق مگروه
 .شودیممنجر هاي مجازي گروه

 ورطور مستقیم وهم بهطبیانگر آن است که اعتماد هم بهحاضر پژوهش  يهاافتهی

هاي روهرا بر اثربخشی گ یتوجهتسهیم دانش نقش قابلي بر از طریق اثرگذارو  میرمستقیغ

 گروهتا هر عضو  شودیموجب ممبتنی بر سازمان در یک محیط مجازي مجازي دارد. اعتماد 

ازمان را ، انتظارات سربا پشتکا رودیاعضاي دیگرتیم هم انتظار م که از برسدبه این نگرش 

سازمان پیروي کنند. لذا ضروري است که ساختار  يهانامهنییکنند و از قوانین و آ نیتأم

هاي مجازي شکل بگیرد. یک ساختار رسمی معمولاً هاي رسمی و سنتی هم براي گروهگروه

خاص خودش را دارد و همین امر ابهام و اضطراب اعضا را  يهانامهنییو آ هاهیقوانین، رو
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بود تسهیم امر به به نیا ،جتاً یتا به یکدیگر اعتماد کنند. نت سازدیها را قادر مو آن دهدیم کاهش

ازي هاي مجو به بالا بردن اثربخشی گروه کندیهاي مجازي کمک مدانش بین اعضاي گروه

 .کندیدر انجام وظایفشان کمک م

 ي،هاي مجازی گروهاثربخشي پژوهش مبنی بر اهمیت اعتماد در هاافتهبا توجه به ی

هاي مجازي به مدیران این ي در گروهاعتمادسازایجاد  منظوربهي کاربردي زیر هااقدام

 :شودیمهاي پیشنهاد گروه

و تصمیمات و دادن بازخور دقیق به  هایمشخطهاي مجازي باید با تشریح مدیران گروه

 جازي تقویت کنند.هاي مرا در گروه ارتباطات ،هاآنکردن  و آگاهاعضاي گروه 

هاي مجازي باید در دسترس باشند و به اعضاي گروه در انجام وظایف مدیران گروه

 پشتیبانی و حمایت کنند. هاآنکمک کنند و از 

 و داشتن هاي مجازي باید با شنیدن فعال افکار اعضاي گروهرهبران و مدیران گروه

 احترام قائل شوند. هاآنگوش شنوا براي 

ی و روابط رخواهیخ هاي مجازي باید از عناصر عاطفی مانند دلواپسی،همدیران گرو

 هیجانی با دیگر اعضا استفاده کنند.
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