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عوامل اعتماد بینفردی موثر بر رفتار اشتراک دانش
در جوامع مجازی
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.1

مقدمه

اشتراک دانش فرآیندی است کک در آم دانش توسط اشخاص و یا گروهها در سازمام انتقا 
می یابدتابرایتوسعکخدمات،مح والتویافرآیندجدیدوحلمشکالتوتوسعکایدههای

جدیدبکارگرفتکشود(.)(Van Den Hooff & De Ridder, 2004; Yao, Tsai, & Fang, 2015دروایع

بکاشتراک گذاریدانشفرآیندارتتادبینافرادوانتقا وکسبدانشاست(.)Yao et al., 2015

اعتمادیکیازمسائل مه درمدیریتدانشاستزیراستبایجادجومثتتواف ایشجریام
دانشمیشودویکعاملکلیدیدرتتاد دانشاست (


Adler, 2001; Davenport & Prusak,

 .)1998; Hung, Lai, & Chou, 2015; Janz & Prasarnphanich, 2003; Nonaka, 1994
بیشترینبحثدرفرآیندمدیریتدانشدرارتتادبااعتماد،بحثاشتراکدانشاست.دروایع
برایاینککافراددانشخودرابایکدیگربکاشتراکبگذارندبایدبکه ویابکسازمانشاماعتماد
شودککتاریخچکایازتعامالتمطلوبگذشتک


).اعتمادویتیایجادمی
داشتکباشند(Ford, 2004
منجربکانتباراتمثتتازتعامالتآیندهشود(.)Chen & Hung, 2010درروابطدارایاعتماد

ادباالتررود،مردمتمایلبیشتریبک

تتاد دانشبیشتریصورتمیگیردوزمانیککسطحاعتم
ارائکدانشمفیدخوددارندوهمچنینتمایلبیشترینی

بکگوشدادموکسبدانشدارند( Chai

ترینپیشفرضبرای

.)& Kim, 2010; Levin & Cross, 2004; Shapin, 1988همچنیناعتمادمه 
تتاد دانشویکشردالزمبرایاشتراکدانشضمنیاست(

;Rolland & Chauvel, 2000

 .)Ford, 2004
اعتمادبینفردییکعاملمه

2010

وحیاتیدرمورربودمفعالیتهایاشتراکدانشاست( & Chen

 .)Hung,تحقیقات نشام میدهد کک اعتماد بین افراد و اعتماد بک سیست بر ی د اشتراک

دانشمورراست(.)Hsu, Chang, & Yen, 2011فراینداشتراکدانشبسیاردارایاهمیتاستو
اعتماد در بوجود آمدم آم بسیار مه است اما تنها پس از ایجاد اعتماد دوطرفک اتفاق میافتد
).اعتمادبیشتراعضابکیکگروه،تقویتاشتراکدانشبینآنهارا

(Andrews & Delahaye, 2000
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اعتمادبین فردیبکحذفموانعمقاومتدربرابربکاشتراکگذاریدانشکمکمیکند( (Levin


).اعتماد،رابطکمتادلکاطالعاتبینافرادراایجادوحفظمیکندککدرنتیجکمنجر

& Cross, 2004
میشود( .)Chiu, Hsu, & Wang, 2006
بکاشتراکگذاریدانشباکیفیتخوب 

اینترنت هرروزه منجر بک گسترشجوامع مجازی میشود.همچنین ،بک دلیل اف ایش مشارکت و
فعالیت افراد در انواع مختلف جوامع مجازی برای موفقیت در محیطهای کاری ریابتی ،تتاد 
اطالعات و دانش در جوامع مجازی در حا اف

ایش است (Hung, & Chen, 2009

 .)Lin,یک

جامعکمجازی،یکفضایمجازیاستککتوسطفناوریاطالعاتپشتیتانیمیشودوافرادرا

صورتمجازیگرده میآورد.امابکدالیلمختلفیممکناستسطحاشتراکدانشبینآنها


بک
بکمی امموردانتبارنتاشد(.)(Hsu, Ju, Yen, & Chang, 2007درجوامعبرخط،اعتمادبکعنوام
یکیازعواملمورردرت می گیریکاربرامبرایاشتراکدانش،نقشمهمیدراف ایشتتاد 
اطالعاتمیاماعضایآمجامعکدارد( .)Chai & Kim, 2010
درتحقیقاتگذشتکمشخصشدهاستککاشتراکدانشوجوامعمجازیدرموفقیتمدیریت
یبیناعتمادبینشخ یوتمایلبکاشتراک


).امارابطک
دانشتاریرگذارهستند(Lin et al., 2009
دانش در جوامع مجازی بک صورت شفاف مشخص نیست .این مطالعک بک بررسی عوامل مورر بر
اعتماد بینفردی در جوامع مجازی و تاریر این اعتماد بر اشتراک دانش بین افراد آم جامعک
است:ابتدا،اعتمادبینفردی،جوامعمجازیو


دهیشده

صورتسازمام
پردازد.اینمقالکبکاین 


می
اشتراک دانش در جوامعمجازی بکعنوام پیشزمینک تئوری توصیف شدهاند و فرضیات تحقیق
ایجادشدهاند.سپسمتدولوژیتحقیقوآنالی دادههاتوصیفشدهاستودرنهایتبحثارائک

شدهاست.
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در پیدارد .در وایع اشتراک دانش نتیجکی اعتماد است (Kim, Chang, & Kim, 2016

.)(Seo,
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اعتماد بینفردی

یکیازتعاریفمشهوردربحثاعتمادبکاینصورتاستکک:تمایلیکبخشبکآسیبپذیری

ازرفتارطرفدیگربراسارانتبارازاینککفردمقابلصرفنبرازتوانایینبارتیاکنتر طرف

دیگر،ایدامخاصیبرایاعتمادکنندهانجامخواهدداد(

Mayer et al., 1995; Levin & Cross,

.)2004; Mayer, Davis, & Schoorman, 1995ارزشاعتماددرشرایطنامعلوموریسکمشخص
میشود() Wu, Chen, & Chung, 2010وبخشیازروابطبینافراد،بحثاعتماداست،بنابراین

اعتماد برای هرفرد و هر رابطکای متفاوت است (Mayer, & Davis, 2007

 .)Schoorman,اعتماد

بکعنوامیکشردمه برایموفقیتدرمدیریتدانشاست()(Ford, 2004وبنابراینبکایندلیل

ککاعتمادنقشکلیدیدرموفقیتمدیریتدانشدارد،شناختاینککچکمواردیباعثرشد
اعتماد در بین افراد یک سازمام میگردد ،برای مدیرام بسیار مه است ( .)(Ford, 2004اعتماد
کننده است و اعتمادهای متفاوت ناشی از
ساختار پیچیدهای با سطوح ،پایکها و عوامل تعیین 
زیرساختهاییمانندیابلپیشبینیبودم،همکاری،واعتمادبکنفساست(


Ford, 2004; Mayer

).عالوهبروجودزمینکهایمختلفاعتماد،انواعمختلفاعتمادنی وجوددارد.بین

et al., 1995
اعتمادشخ یوغیرشخ یتفاوتوجوددارد،اعتمادشخ یبرپایکیتعاملشخصباشخص
است؛ درحالی کک اعتماد غیرشخ ی بر پایکی یک مویعیت است(برای مثا  ،عناوین
شغلی،دفاترکاری)ونکیکشخصحقیقی(.)Ford, 2004; Morris & Moberg, 1994اعتمادبین
فرد ییکویژگیمرک ییکرابطکاستککایجادوبکاشتراکگذاریدانشدرشتککهارا
تروی میکند( .)Abrams, Cross, Lesser, & Levin, 2003
ترینانواعشناختکشدهیاعتماد،

درادبیاتاعتمادبیناهدافاعتمادتفاوتیائلمیشوند.معمو 

اعتمادبینشخ یواعتمادسازمانیاست.اعتمادبینشخ یبکاینمعنیاستککاعتمادشونده
(فردمورداعتماد)بدومدرنبرگرفتنمویعیتشغلیوعنوام،یکفردمیباشدواعتمادسازمانی

زمانیاستککاعتمادشوندهیکسازماممیباشد(.)Ford, 2004اشتراکدانشدروموبینتی ها
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تمایلبیشتریبکاشتراکگذاشتندارند(.)Ford, 2004نتای مقالک()W.-T. Wang & Chang, 2015
دهدککاعتمادبینفردیارراتغیرمستقی زیادیدری داشتراکدانشمیامکارکنام


نشاممی
ای،بینفردی


کننده،رویک
)نشاممیدهدککچهاربُعدتوزیع

دارد.نتای مقالک(Fang & Chiu, 2010
وعدالتاطالعاتی،هردونوعاعتمادبکاعضاواعتمادبکمدیریتراتحتتاریریرارمیدهد.

اعتماد بین فردی در وایع تمایل یکی از طرفین برای وابستگی بک طرف دیگر همراه با احسار
امنیت نستی( ،حتی اگر عوایب منفی امکام پذیرباشد) است (
1996

& (McKnight, Chervany,

 .)Cummings,در طیف وسیعی از زمینکها محققام دریافتکاند کک اعتماد بین فردی بسیار

حیاتیاست.بکعتارتدیگر،اعتمادبینفردیدلیلاصلیایناستککچران دیکیروابطکاری
برایانتقا دانشموررهستند( .)Abrams et al., 2003
نکتنهاپاسخبکاینسؤا ککاعتمادبینفردیچکتأریریبراشتراکدانشداردمه استبلککباید
بک این سؤا پاسخ داد کک اعتماد بینفردی چگونک شکل میگیرد .عوامل مختلف تاریرگذار بر
اعتماد در پژوهشهای مختلف مورد بررسی یرار گرفتکاست .عوامل محیطی و زمینکای و
هایارتتاطییابلانعطافازجملکزباممشترکودیدگاهمشترکازعواملسازندهی

خ ی ک
اعتمادهستند( )Mishra & Morrissey, 1990(.)Renzl, 2008عواملمورربراعتمادراارتتاطات
باز ،درگیر شدم در ت می گیری ،اشتراک گذاشتن اطالعات حیاتی ،اشتراک احساسات و
دانند.تحقیقاتگذشتکنشاممیدهدکککیفیتسیست وکیفیتطراحیرابطبکطور


ادراکاتمی
معناداری بر رضایت و اعتماد مشتریام وب سایتها مورر است (جمشیدی و تهرانی .)1394
اعتمادشونده،درکنیکخواهی 2اعتمادشونده،درک

همچنین()Mayer et al., 1995توانایی 1
اعتمادکنندهبکاعتمادراعواملتعیینکنندهدراعتمادمیدانند.

درستی 3اعتمادشوندهوتمایل 4
1

ability
charity
3
Integrity
4
willingness
2
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اهمیتحیاتیبرایسازمامهادارد(.)Renzl, 2008اگراعتمادبینفردیوجودداشتکباشد،افراد
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اطالعات دریافتی از جامعک هستند (& Tang, 1998

 .)Gilbertهمچنین باور بک یابل اعتماد بودم

شخص دیگر در ادبیات اعتماد ،باور بک این است کک شخص دارای ویژگی های مانند
خیرخواهی،1صدایت،شایستگی،2ویابلپیشبینیبودم3است( .)McKnight et al., 1996

جوامع مجازی

جامعکمجازیدروایعگروهیازمردمباعالئقومهارتهایمشترکاستککبرایمدتزمانی

ازطریقیکمکامویامکانی

ممشترکدراینترنت،بایکدیگرارتتادبریرارمیکنند( Ridings,

 .)Gefen, & Arinze, 2002; Yao et al., 2015جامعکمجازیممکناستیکاتاقگفتگو ،تابلو
اعالناتویابرنامکایمیلیاانجمنبرخطباشدککمردمبکصورترسمیویاغیررسمیدرآم
پردازندوتعامالتآنهابکصورت

عضوهستندواعضادرآمبکتتاد اطالعات،دانشومنابعمی
الکترونیکیاست()Ridings et al., 2002; Yao et al., 2015وافرادجوامعمجازیازطریقیک
رسانک ارتتاطی ،مانند یک تابلو اعالنات یا یک گروه ختری بایکدیگر ارتتاد بریرار میکنند
( .)Chen & Hung, 2010
امروزهاینترنتازطریقجلساتبرخطامکامتتاد اطالعاتواشتراکدانشبینشرکابدوم
پذیرمیکندوهرروزهافرادبیشتریازطریقمشارکتدرجوامعمجازی،


مالیاتباآنهاراامکام
).سایتهایجوامعمجازی،

میپردازند(Hsu et al., 2007
بککسباطالعاتوحلمشکالتخود 
محیطیرابرایتولیدارزش،اطالعاتودانشواشتراکآنهامیاماعضاایجادمیکند(

2015

Yao et

 .)al.,در وایع جامعک مجازی نگرام روابط اجتماعی بیناعضای خودش است .مقالک

(et al., 2007

 )Schoormanروی جوامعمجازی حرفکای تمرک کردهاست کک افراد با عالئق

مشترک در یک موضوع خاص را برای اشتراک دانش گرده میآورد .انتبار میرود جوامع

1

benevolence
competence
3
predictability
2
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اشتراکگذاریدانشسازد( .)Lin et al., 2009; Schoorman et al., 2007
پژوهش(انتارکی،جوکاروابراهیمی،)1396عواملمؤرربرتمایلپژوهشگرامبکاشتراکدانش
هایاجتماعیعلمیپیوستکراموردبررسییراردادهویافتکهایتحقیقآنهانشامدادکک


درشتکک
ازبینعواملمؤرربرتمایلپژوهشگرامبکاشتراکدانش،عواملچش اندازمشترک،اطمینامدر
اشتراکگذاریوعملمتقابلبیشترینتأریررادارند(انتارکی،جوکاروابراهیمی .)1396
اعتماد بینفردی در جوامع مجازی

امروزه،تتاد سریعاطالعاتودانشازطریقجوامعمجازی،بکسرعتستکزندگیراتغییر
ونبراتشامرابکاشتراکمیگذارند.افرادبرایحلمشکالت،

دادهاستواعضایجامعک،ایدهها
بهتودوارتقاظرفیتفردیوبسیاریموارددیگر،درجوامعمجازیمشارکتمیکنند.اعتماداز

ضرورات اشتراک دانش در اینترنت است .بدوم اعتماد بینفردی ،همکاری الزم برای موفقیت
اشتراک دانش دشوار و یا غیرممکن خواهد بود  (& Hung, 2010

 .)Chenاعتماد بک ویژه در

رفتارهایارادیمانندبکاشتراکگذاریدانشدریکجامعکمجازیدارایاهمیتاست( Chiu et


.)al., 2006ایجادرابطکواعتمادبیناعضاییکجامعکمجازی،حیاتیاست(.)Yao et al., 2015
اعتمادبینشخ ی،بکاشتراکگذاریدانشخودکارآمدوم ایاینستیدرکشدهبررفتارهای

اشتراکدانشتاریرگذاراست( .)Chen & Hung, 2010
مه  ترینچالشدرتسهیلجامعکمجازی،حفظعرضکمستمردانشازاعضایآمجامعکاست
 .(Hung et al., 2015بک اشتراکگذاری دانش در میامشرکتکنندگام در جامعک مجازی ،برای
).اعتمادبینفردی

جذبوحفظکاربرامایناجتماعاتمجازی،حیاتیاست(Yao et al., 2015
نقشمهمیرادراستفادهازدانش،ارتقاجامعکوفعالیتهایاشتراکدانشدرجوامعمجازی

بازیمیکند(.)Chen & Hung, 2010دروایعاعتماد،موانعاشتراکدانشراحذفخواهدکرد

(.)Ardichvili, Page, & Wentling, 2003; Jin, Li, Zhong, & Zhai, 2015تحقیقاتجهتدرک
اندککاعتمادبینفردی،بک


گیریتمایالتدرجوامعمجازی،بکایننتیجکرسیده

تریازشکل

کامل
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)نشاممیدهدککرابطکمثتتیبیناعتمادبالگرهاواشتراکدانش

مثا ،مقالک(Chai & Kim, 2010
آنهااستویامقالک()Ridings et al., 2002دوبعدتواناییوخیرخواهی/یکپارچگیازاعتمادرا
کندونشاممیدهدککاعتمادبری دکاربرامبرایدریافتودادماطالعاتبکجامعک


بررسیمی
مجازیمورراست .
اعتمادبین فردیککدرنتیجکاعتقادبکتوانایی،خیرخواهیوصدایتدیگرامبوجودآمدهباشد،

تمایل بک ارسا و دریافت اطالعات را اف

ایش میدهد (& Hung, 2010

 .)Chenدر وایع رشد

دانش،پاسخیابلفه ودیدمشترکدراعتمادبرافرادتأریرمثتتدارددرحالیکککیفیتدانش
رویاعتمادبکسیست تأریردارد(.)Hsu et al., 2011اعتمادبکعنوامیکمجموعکازرفتارهای
خاصشاملصدایت،خیرخواهیوتواناییطرفمقابلتعریفشدهاست(.)Chiu et al., 2006
دهندهیاعتماد،خیرخواهی،درستکاری،1شایستگیویابل

همچنینمعروفتریناج ایتشکیل

).برخیازپژوهشهااعتمادرابکعنواماطمیناماز

پیشبینیبودماست(McKnight et al., 1996

بیاممیکنند(.)Gefen, 2000

یابلپیشبینیبودماعتمادشونده

خیرخواهی،توانایی،امانتداریو
باتوجکبک(،)McKnight and Chervany ,2002اعتمادشاملتوانایی،خیرخواهی،صدایت،ویابل
پیشبینیبودماست( .)D Harrison McKnight, 2001; Wu et al., 2010
فردیوتاریراعتمادبینفردیبرروی


باتوجکبکتحقیقاتیتلیدرموردعواملمورربراعتمادبین
اشتراکدانشدرجوامعمجازیوسازمام،تعدادیفرضیکشکل گرفتند.اینفرضیاتدرمد 
اند.درادامکهرفرضیکبکصورتمخت رتوضیحدادهشدهاست .


تحقیقارائکشده
تواناییبکمعنیایناستککفردیاشرکتبرایانجامبرخیازرفتارهایموردنبرشایستگیالزم
رادارد(.)Wu et al., 2010مفهومدرکتواناییایناستککاعتمادکنندهاعتقادداردککطرف
مقابلمیتواندوظیفکخاصیرابکدرستیانجامدهد(.)Levin, Whitener, & Cross, 2006توانایی


honesty

1
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زمینکخاصنشامدادهاندبکاحتما زیادیابلاعتمادهستند( .)Wu et al., 2010

فرضیک:1تواناییبراعتمادبینفردیدرجوامعمجازیتاریردارد .
درخواست برای اطالعات یا مشاوره میتواند فرد را در مقابل دیگرام آسیبپذیر کند .اعتماد
متتنیبرخیرخواهی،بکفرداجازهمیدهدتاازهمکارانشبدومتررازصدمکبکع تنفسیا

شهرتسوا بپرسد(.)Abrams et al., 2003خیرخواهیبکاینمعنیاستککاعتمادکنندهاین
هاییدستیابدککدریک


برداشتراازرفتاراعتمادشوندهداردککتمایلداردتابکبرخیارزش
رابطک بدوم پاداش مطلوب است .خیرخواهی از آنجایی کک بیانگر مهربانی و نوعدوستی است،
طلتیراکاهشمیدهد(.)Wu et al., 2010زمانیکک


اطمیناموفرصت

یمربودبکعدم
نگرانیها

اعتمادکنندهاعتقادداردککطرفمقابلبرایاواهمیتیائلاست،دروایعخیرخواهیطرف
مقابلرادرککردهاست(.)Hsu et al., 2011اعتمادمتتنیبرخیرخواهی،رویدانشآشکارو
راستزیرااگرافرادفکرکنندکککسیمیخواهدبکآنهاضرربرساند؛دربرابرهر

ضمنیمؤر
آنچک کک فرد مقابل میگوید ،بدوم توجک بک ساده و یا پیچیده بودم مطلب مقاومت میکنند
( .)Abrams et al., 2003
فرضیک:2خیرخواهیبراعتمادبینفردیدرجوامعمجازیتاریردارد .
صدایتبکمعنیرفتاردرستاستوزمانیککیکفرداعتمادکننده،صدایتطرفدیگرراباور
میکند بک این معنی است کک اعتقاد دارد طرف دیگر بک مجموعکای از اصو یابل یتو متعهد

است .همچنین صدایت در محیط مجازی نی بکمعنی پیروی از یک مجموعک اصو  ،یواعد و
ارزشهایعمومیاست( .)Levin et al., 2006; Wu et al., 2010

فرضیک:3صدایتبراعتمادبینفردیدرجوامعمجازیتاریردارد .
یابلپیش بینیبودمبکاینمعنیاستککاعتمادکنندهاطمینامداردککاعتمادشوندهبکموضوع

اعثکاهشعدماطمینامو

یابلپیشبینیبودمب

شده(ماننددستورالعملها)پایتنداست .


وعدهداده
ریسکمیشود( .)Wu et al., 2010
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شایستگی اعتقاد بکایناست ککطرف مقابل تخ ص کافی برای ارائک راهحل را دارا میباشد.
اعتمادمیکندبکاینمعنیاستککاطمینامدارد

زمانیککفردیبراسارشایستگیبکفرددیگر
کندوبنابراینبکاوگوشمیدهدوازاو

ککطرفمقابلمیداندککدربارهچکچی یصحتتمی

یادمیگیرد( .)Abrams et al., 2003

فرضیک:5شایستگیبراعتمادبینفردیدرجوامعمجازیتاریردارد .
معنیاستککافراداغلبدرموردرفتارها،سیاستهاویاموارد

یکچش اندازمشترکبکاین 
دیگرنبرمشترکیدارندوستبمی شودتاافراددرکناره یرارگیرندوبکیکدیگراعتمادکنند

(.)Hsu et al., 2011چش  اندازمشترکدرایجاداعتمادوانتقا دانشمورراستزیراافرادیکک
تریرابایکدیگرایجادمیکنند( .)Abrams et al., 2003

اهدافمشابکدارند،رابطکن دیک
فرضیک:6دیدگاهمشترکبراعتمادبینفردیدرجوامعمجازیتاریردارد.
افرادمی توانندتخ صخودراباایجادارتتاطاتمناسبوآموختنازتجربیاتدیگراماف ایش

دهند و زمانی کک اعضا منافع مورد نبر خود را در این ارتتاطات بدست آورند ،بک دیگر اعضا
کنند.طتقتحقیقاتگذشتکرشددانشیکیازپیشنیازهایاعتمادبکدیگرافرادیک


اعتمادمی
سازماماست( .)Hsu et al., 2011
فرضیک:7رشددانشبراعتمادبینفردیدرجوامعمجازیتاریردارد.
گذارند،رابطکیویترو

زمانیککافراداطالعاتزندگیشخ یخودرابایکدیگربکاشتراکمی
شود.مردمبیشتربکافرادیاعتمادمیکنندککعالیکبیشتریبک


اعتمادبیشتریبینآنهاایجادمی
دهندواغلبافراددربرابرافرادیککدرارتتادبستک

اشتراکگذاریاطالعاتشخ ینشاممی
هستند یا تنها بک سؤاالت روشن پاسخ میدهند ،با احتیاد رفتار میکنند .در وایع ارتتاطات
دهدوستباعتمادبیشتربینافرادمیشود( Abrams et al.,


ترنشاممی
غیرِکارییکفردراوایعی

 .)2003
فرضیک:8ایجادوشرکتدرارتتاطاتشخ یبراعتمادبینفردیدرجوامعمجازیتاریردارد.

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 9:33 IRDT on Thursday July 19th 2018

:یابلپیشبینیبودمبراعتمادبینفردیدرجوامعمجازیتاریردارد .

فرضیک4
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مجازی،عرضکدانشیعنیتمایلاشتراکگذاریدانشبا

ب رگترینچالشدرایجادیکجامعک
دیگر اعضا است (et al., 2006

 .)Chiuاشتراک دانش بک معنای ارائکی اطالعات و دانش برای

یااجرایسیاستهاو

کمکبکدیگراموهمکاریبادیگرامبرایحلمشکالت،توسعکایدهها

).همچنینفعالیتهایی

روشهااست(Seba, Rowley, & Lambert, 2012; S. Wang & Noe, 2010

ککبکمجموعک ایازافرادبرایکارکردمبایکدیگر،تسهیلتتاد دانش،اف ایشظرفیتیادگیری

کمکمیکند،بکعنوام

سازمانیواف ایشتواناییآنهابرایرسیدمبکاهداففردیوسازمانی 
اشتراکدانششناختکمیشود( .)Dyer & Nobeoka, 2000; Seba et al., 2012

مطالعات مدیریت دانش نشام دادهاند کک دردسترربودم ،اشتراک دانش را تضمین نمیکند و
اشتراک دانش در جوامع مجازی بک موارد بسیاری وابستک است (& Hung, 2010

 .)Chenنتای 

مطالعات گذشتک نشام میدهد کک خودارائک کاربر ،شناخت مشترک و یادگیری اجتماعی بر
رفتارهایاشتراکدانشتاریرمثتتمیگذاردوهمچنیننگرشافرادبکاشتراکدانش،بررفتار

براین،پشتیتانی
).عالوه 

اشتراکدانشآنهاتاریرمثتتدارد(Bock & Kim, 2001; Jin et al., 2015
هایاجتماعی،اشتراکدانشدرجامعکمجازیراباالمیبردوتتاد دانشمیامدوستامرا


شتکک
اف ایشدادهواحتما تویفتتاد دانشراکاهشمیدهد(.)Pan et al., 2015همچنینظرفیت
اجتماعیواشتراکدانشرابطکمثتتیباوفاداریافرادجامعکمجازیدارد(.)Yao et al., 2015
گذاریدانشفرددرجامعکراتحتتاریریرارمیدهدواعتمادیکی


ظرفیتاجتماعی،بکاشتراک
ازارکامظرفیتاجتماعیاست( .)Chiu et al., 2006
اعتمادبکعنوامیکجنتکمرک

یدرهمکیانواعروابطشناختکشدهاست( & Gefen, Karahanna,

.) Straub, 2003; Hsu et al., 2011اعتمادبکهمکارامواعتمادبکسرپرستبراشتراکدانشتاریر
مثتتدارندومردمبیشترتمایلدارندتادریکمحیطیابلاعتمادبکیکدیگرکمککنندواز
دیگرامدرخواستکمککنند(.)Hsu et al., 2011; Ridings et al., 2002; Seo et al., 2016بکطور
کلیافراددرمحیطسرشارازاعتمادتمایلبیشتریبکاشتراکدانشدارند(.)Hsu et al., 2011

Downloaded from jipm.irandoc.ac.ir at 9:33 IRDT on Thursday July 19th 2018

اشتراک دانش در جوامع مجازی

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

گذاردوباعثتاریرمثتتبررفتاراشتراکدانشمیشود( .)Lin et al., 2009


تاریرمی
فرضیک:9اعتمادبینفردیبری داشتراکدانشدرجوامعمجازیتاریردارد.
.3

روش پژوهش

دادههای موردنبر جهت این پژوهش با استفاده از پرسشنامک جمعآوری میشود .در این بخش

هایجمعآوری


شود.داده

هاوچگونگیساختپرسشنامکبحثمی

آوریداده

دربارهنحوهجمع
شدهطیدومرحلکمد اندازهگیری1ومد ساختاری2تج یکوتحلیلمیشود.
نمونه و روش

ازآنجاییککاینپژوهشبرجوامعمجازیتمرک دارد،بااستفادهازیکپرسشنامکبرخطبرای
گرفتن اطالعات و نبرات اعضای جوامع مجازی در زمینک عوامل مورر بر اعتماد بینفردی در
اشتراکدانش،ایداممیکند.نبرسنجیمتتنیبروب

جوامعمجازیوتاریرآمبرتمایلاعضابک
م ایاییرانستتبکنبرسنجیهایسنتی،ماننده ینککمترونرخپاسخباالتردارد(

Hsu et al.,

.) 2007دراینتحقیقبکایندلیلککموضوعاعضایجوامعمجازیبودند،ازپرسشنامکمتتنیبر
وباستفاده شد .ما لینک پرسشنامک آمادهشده را در جوامع حرفکای مختلفاز می تا سپتامتر
 2016یراردادی وبرایاعضایاینجوامع،هدفازاینمطالعکراتوضیحدادی وازاعضاییکک
تجربکاشتراکدانشراداشتنددرخواستکردی ککدرایننبرسنجیشرکتکنند.تحقیقات
گذشتک نشام دادهاند کک افرادی کک داوطلتانک در پاسخگویی بک پرسشنامک مشارکت میکنند،
پاسخهای روشنتر و کاملتری ارائک میدهند و اعتتار هر روش تحقیقی بک توانایی و تمایل

هایمعنیداروابستکاست( .)Hsu et al., 2007


داوطلتامبرایارائکپاسخ
بازدیدکنندهتمامیبخشهایپرسشنامکراتکمیلکردند.پسازحذف16پاسخ

درمجموع352
پاسخهایمورررسید.پرسشنامکبکزبامفارسیآماده
ناکامل،نمونکهایپژوهشبکمجموع  336
بودوتنهادرجوامعمجازیایرانیتوزیعشد.نمونکهااز 27جامعکمختلفدر 9نوعجوامع


شده
measurement model
structure model

1
2
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دهندگامرانشاممیدهد.


شناسیپاسخ

اطالعاتجمعیت
جمعآوریشدند.جدو 1

جدول  .1اطالعات جمعیت شناسي پاسخدهندگان
متغیرهای جمعیتشناسي
جنسیت

سن

تحصیالت

تاريخچه عضويت

تاريخچه جامعه
مجازی

فراواني

درصد فراواني

زم

131

0/39

مرد

205

0/61

زیر20سا

54

16/1

21تا30سا

186

55/4

31تا40سا

66

19/6

41تا50سا

21

6 /3

باالی50سا

9

2 /7

زیردیپل

58

17/3

دیپل

80

23/8

لیسانس

144

42/9

فوقلیسانسوباالتر

54

16/1

3-1ماه

44

13/1

6-3ماه

56

16/7

6ماهتا1سا

65

19/3

2-1سا

62

18/5

3-2سا

70

20/8

بیشتراز3سا

39

11/6

3-1ماه

9

2 /7

6-3ماه

13

3 /9

6ماهتا1سا

23

6 /8

2-1سا

42

12/5

3-2سا

83

24/7

بیشتراز3سا

166

49/4
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مجازیشاملسرگرمی،مهندسی،عل ،کامپیوتر،علومانسانی،تجارت،سالمت،سیاستوسایر

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

کامپیوتر

54

16/1

عل

25

7 /4

انسانی

28

8 /3

سرگرمی

23

6 /8

کسبوکار


22

6 /5

سیاست

28

8 /3

سالمت

27

8

سایر

62

18/5

همانگونک کک در جدو  1مشاهده میکنید ،از مجموع  336نفر ،در ارتتاد با متغیر «جنسیت»
بیشتریندرصدفراوانیمربودبکجنس«مرد»( 61درصد)بود.درارتتادبامتغیر«سن»بیشترین
درصدفراوانیمربودبکسن« 21تا 30سا »( 55/4درصد)وکمتریندرصدفراوانیمربودبک
سن«باالی 50سا »( 2/7درصد)بود.ازنبر«تح یالت»بیشتریندرصدفراوانیمربودبکمقطع
تح یلی«لیسانس»( 42/9درصد)وکمترینآممربودبکمقطع«فوقلیسانسوباالتر»(16/1
درصد)بود.درارتتادبامتغیر«تاریخچکعضویت»بیشتریندرصدفراوانیمربودبک« 2تا 3سا »
(20/8درصد)وکمتریندرصدفراوانیمربودبک«بیشتراز3سا »(11/6درصد)بود.درارتتاد
با متغیر «تاریخچک جامعک» بیشترین درصد فراوانی مربود بک «بیشتر از  3سا » ( 49/4درصد) و
کمترین درصد فراوانی مربود بک  « 1تا  3ماه» ( 2/7درصد) بود  .از نبر «نوع جامعک مجازی»
کسبوکار»

بیشتریندرصدفراوانیمربودبک«مهندسی»( 19/9درصد)وکمترینآممربودبک«
(6/5درصد)بود .
ابزار اندازهگیری

جهت دستیابی بک اهداف این پژوهش ،موارد مورر بر اعتماد بینفردی و اشتراک دانش از
گذشتکاستخراجشده ومتناسببازمینکجوامعمجازیاصالحشدند.بخشمربود

پژوهشهای

بکتاریرعاملتواناییبراعتمادبینفردیازمقالک()Wu et al., 2010جهتسنجشتاریرتوانایی
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نوع جامعه مجازی

مهندسی

67

19/9
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ایشاعتمادبینفردیبااستفادهازمواردمعرفیشدهدر()Smith et al., 2006جهتشناسایی

براف
تاریر این عوامل در جوامع مجازی آماده شد .موارد اندازهگیری تاریر یابل پیشبینی بودم و
شایستگی بر اعتماد بینفردی در جوامع مجازی از مطالعکی (& Tsang, 2008

 )Wuایتتار شد.

همچنینمواردمربودبکتاریردیدگاهمشترکورشددانشبراعتمادبینفردیدرجوامعمجازی

)برداشتشدهاست.درنهایتمواردیککتاریرایجادارتتادشخ ی

ازمطالعک((Hsu et al., 2011
فردیرابررسیمیکننداز()Abrams et al., 2003ایتتارشدهاست.مواردبرای


رابراعتمادبین
گیریاعتمادبینفردیوی


اندازه

دبکاشتراکگذاریدانشدرجوامعمجازیازمطالعک( Seba et

)al., 2012ایتتارشدند .
دردستورالعملپرسشنامک،مابکپاسخدهندگامتوضیحدادی ککمنبورازفعالیتهایاشتراک

دانشمواردیهمچومارسا نبراتشخ یدرجامعکمجازی،آپلودموارد،ارائکنقدواشتراک
اطالعاتازطریقیکسیست تابلویاعالناتالکترونیکیاست.برایمعیارهایمعرفیشدهدر
این پژوهش ،یک معیار هفت نقطکای لیکرت در محدودهی بکشدت مخالف ( ،)1نک موافق نک
خترهدرزمینکمدیریتدانش

)بکارگرفتکشدهاست.بااستفادهاز5

)وبکشدتموافق(7
مخالف( 4
و فناوری اطالعات ،یک پیشآزموم پرسشنامک انجام شده است تا سهولت درک ،سازگاری
ها،نبراتوایدههایآنها


منطقی،مناسببودمترتیبسواالتوموارددیگرارزیابیشود.پاسخ
منجر بک چند مورد تغییر کلمات و عتارات سواالت و ترتیب سواالت شد .جدو  2پرسشنامک
اصالحشدهرانمایشمیدهد .

جدول  .2خالصه معیارهای اندازهگیری

عامل

میانگین

انحرافمعیار

بارعاملی

توانایی)(Wu et al., 2010مقدارآلفایکرونتاخ= 0/90


اعضادانشکافیبرایانجامکارهاراداراهستند .

6/23

1/06

0/91

اعضامهارتوتکنیککافیرادارامیباشند .


6/31

0/91

0/88
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فردیایتتارشد.مواردمربودبکتاریرخیرخواهیوصدایت

دیگرکاربرامبراف ایشاعتمادبین

 | 13 xx Xدورۀ  | xxشمارۀ x

میباشد.

خیرخواهی)(Smith et al., 2006مقدارآلفایکرونتاخ= 0/82


نیازهاوخواستکهایمنبرایاعضاخیلیمه است.


5/80

1/14

0/93

اعضاآگاهانککارینمیکنندککبکمنضربکب ند .


6

1/13

0/77

اعضابرایکمکبکمنیواعدرازیرپامیگذارند .


5/77

1/27

0/78

صدایت)(Smith et al., 2006مقدارآلفایکرونتاخ= 0/89


افراداینجامعکمجازیهموارهبکگفتکهایخودپایتند


5/99

1/18

0/89

هستند .
بکسختیتالشمیکنندتارفتارشامبادیگرامعادالنک

اعضا

5/93

1/07

0/80

باشد .
بکنبرمیرسدککافراداینجامعکمجازیطتقاصو کار


5/88

1/12

0/95

میکنند .

یابلپیشبینیبودم)(Wu & Tsang, 2008مقدارآلفایکرونتاخ= 0/84


اعضابکیکدیگربرایحلمشکالتکمکخواهندکرد .

5/96

1/37

0/78

ویتیمننیازبککمکداشتکباش اعضابیشترینتوامرا

5/71

1/39

0/79

برایکمکبکمنخواهندگذاشت.
افراداینجامعکمجازیانتباراتمنرابرآوردهمیکنند.


5/76

1/32

0/82

شایستگی)(Wu & Tsang, 2008مقدارآلفایکرونتاخ= 0/95


افراداینجامعکمجازیتواناییانجاموظایفخودرادارند.

6/19

0/97

0/96

اعضاتواناییالزمبرایرسیدگیبکمشکالترادارند.

6/13

1

0/95

جامعکمجازیرا

توانداهداف 
این

افراد 
می
تخ صشخ ی 

6/16

0/96

0/96

تحققبخشد.

دیدگاهمشترک)(Hsu et al., 2011مقدارآلفایکرونتاخ= 0/79


بکحلمشکالت


کمک

رابرای

اعضادیدگاهشام
اشتراکمیگذارند.


یکدیگربک
حرفک 
ای


5/90

1/13

0/67
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دانش اعضای این جامعک مجازی کیفیت الزم را دارا

6/25

0/98

0/96
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اشتراکمیگذارند.

فکرمیکنندهمکاریبسیاردارایاهمیتاست.

اعضا

6/01

1/09

0/88

رشددانش)(Hsu et al., 2011مقدارآلفایکرونتاخ= 0/84


افراداینجامعکمجازیکمکمیکنندمنچی هایبیشتری


6/11

1/14

0/82

بیاموزم.
کنندمندرمهارتهایجدیدخترهشوم.


اعضاکمکمی

5/98

1/23

0/91

اعضاکمکمیکنندمنایدههاینوآورانکامرااجراکن .


5/81

1/35

0/77

ایجادارتتاطاتشخ ی)(Abrams et al., 2003مقدارآلفایکرونتاخ= 0/85


اعضااطالعاتزندگیشخ یخودرابامنبکاشتراک

5/05

1/29

0/93

میگذارند

اعضایاینجامعکمجازیتنهابکسواالتروشنپاسخ

5/29

1/31

0/80

نمیدهند .
اعضایاینجامعکمجازیارتتاطاتغیرکاریبایکدیگر

4/91

1/32

0/76

بریرارمیکنند.

اعتمادبینفردی)(Seba et al., 2012مقدارآلفایکرونتاخ= 0/92


منمیدان ککافراداینجامعکمجازیهرزمامککمننیاز

5/66

1/49

0/86

بکدانستنچی یداشتکباش تالشمیکنندبکمنکمک
کنند.
منهمیشکمیتوان رویاعضا،ویتیبککمکنیازدارم

5/55

1/55

0/86

حسابکن .
منهمیشکمیتوان مطمئنباش ککاعضادرآسانترشدم

5/76

1/48

0/97

کارهای ازطریقدراختیارگذاشتندانشخود،کمک
میکنند.

منآزادانکبااعضاجامعکمجازیدربارهدانشخودم

5/53

گفتگومیکن .

ی داشتراکدانش)(Seba et al., 2012مقدارآلفایکرونتاخ= 0/91

1/50

0/87
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براییادگیریبایکدیگربک
اهدافمشترکشامرا 

اعضا،

5/96

1/07

0/78
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داشتکباش .
منمایل باهمکافراداینجامعکمجازی،اشتراکدانش

5/68

1/36

0/86

داشتکباش درصورتیککاینکاربرایجامعکمجازی،مفید
وسازندهباشد.
منتمایلدارمدرآیندهبکدفعاتبیشتریبااعضا،


5/74

1/45

0/87

اشتراکدانشداشتکباش .
منتمایلدارمبایکروشمؤرربااعضا،اشتراکدانش


5/84

1/32

0/86

داشتکباش .



.4

تجزيه و تحلیل دادهها و نتايج

مدل اندازهگیری

تج یکوتحلیلدادههاطیدومرحلکمد اندازهگیریو مد ساختاری انجامشد.اولینگامدر
آنالی دادهها بررسی اعتتار ساختاری 1برای ده عن ر اندازهگیری شامل توانایی ،خیرخواهی،
صدایت ،یابل پیش بینی بودم ،شایستگی ،دیدگاه مشترک ،رشد دانش و ایجاد و شرکت در
ارتتاطاتشخ یبااستفادهازتج یکوتحلیلعاملتاییدی)CFA(2لی ر 3است .
پایایی( 4اعتتار) با استفاده از ارزش آلفای کرونتاخ 5بررسی شده است (جدو  . )2یکی از
روشهای بررسی پایایی ،یابلیت اعتماد و هماهنگی بین شاخصها ،استفاده از ضریب آلفای

کرونتاخاست.مقداراینضریبمیبایستحدایل 0/70باشد.همانطورککدرجدو  2مشاهده
میکنیدضریبآلفایکرونتاختمامیعواملبین0/79تا0/95است.همچنینمیانگین6وانحراف


1

construct validity
confirmatory factor analysis
3
LISREL
4
reliability
5
Cronbach's alpha
6
average
2
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منمایل باافرادبیشتریازجامعکمجازیاشتراکدانش

5/73

1/36

0/88
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ترکیتی،)CR(3میانگینواریانساستخراجی)AVE( 4وماتریسهمتستگیبکروش ( Fornell

)& Larcker, 1981موردبررسییرارگرفتکاست .
بارعاملی (λ) 5می امشدترابطکبینیکعاملوشاخصمربوطکرامشخصمیکند.بکعتارت
نشامدهندهمی اماشتراکشاخصباعاملاست.بنابراینهرچکمقداراینضریب
دیگر،بارعاملی 
بیشتر باشد ،می توام نتیجک گرفتکک ارتتاد بین عامل و شاخص مربوطکشدیدتر است  .مقدار
مناسببرایبارعاملیحدایل0/70است.درجدو ،2میانگین،انحرافمعیار،ضرایببارعاملی
و ضرایب آلفای کرونتاخ ارائک شده است .همانطور کک مشاهده میکنید ،بار عاملی تمامی
شاخصهابج شاخصسوا  16ازعاملدیدگاهمشترک()0/67بیشتراز 0/70میباشد.نتای 

پایایی ترکیتی ،میانگین واریانس استخراجی و ماتریس همتستگی  ( Fornell & Larcker,
)1981برایعواملپژوهشدرجدو 3ارائکشدهاست.ماتریسهمتستگیبکروش( Fornell
 ،) & Larcker, 1981همام ماتریس همتستگی بین عوامل است با این تفاوت کک روی یطر
هرعاملیراردارد.بااستفادهازاینماتریس،میتوام

اصلیآمبجایعدد،1جذرمقادیر  AVE
می امهمتستگییکعاملباشاخصهایشدرمقابلهمتستگیآمعاملباسایرعاملهارامقایسک
کرد .همانطور کک در جدو  3مشاهده میکنید ،مقادیر روی یطر اصلی ماتریس ب رگتر از
همتستگی بین عوامل میباشد ،بک عتارت دیگر عدد روی یطر اصلی ،ب رگتر از مقادیر ستوم
مربوطک باشد و روایی واگرا مد تایید میشود .معیار  AVEنشام دهنده میانگین واریانس بک
اشتراک گذاشتک شده بین هر عامل با شاخصهای خود است .بک بیام ساده تر  AVEمی ام
باشاخصهایخودرانشاممیدهدککهرچکبیشترباشد،برازشنی بهتر

همتستگییکعامل 
عاملهارانکب ورت مطلق بلککباتوجکبکهمتستگی
است .معیار  CRمعیاریاستککپایایی  
1

standard deviation
coefficients of indicator loadings
3
combined reliability
4
Average Variance Extracted
5
Indicator loading
2
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برایهرکدامازشاخصهایمد ارائکشدهاست.همچنینضرایببارهایعاملی،2پایایی

معیار1
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AVEحدایل0/50استومطابقبایافتکهایجدو ،3مقادیرپایاییترکیتی،بین0/82تا0/97و
میباشد.
مقادیرAVEبین0/61تا 0/91
جدول  .3همبستگي و میانگین واريانس استخراجي
خیرخواهي

صداقت

قابل

شايستگي

عامل

توانايي

توانایی

0/91

خیرخواهی

0/12

0/83

صدایت

-0/11

0/21

0/89

-0/07

0/01

0/38

0/79

شایستگی

-0/01

0/11

-0/08

-0/10

0/95

دیدگاهمشترک

-0/04

0

-0/03

-0/07

0/16

0/78

رشددانش

0/05

0/21

0/33

0/14

0/11

0/17

0/83

ارتتاطاتشخ ی

-0/15

0/10

0/11

0/10

0/08

0/21

0/34

0/83

اعتمادبینفردی

0/28

0/36

0/42

0/32

0/22

0/24

0/45

0/32

0/89

ی داشتراکدانش

0/21

0/17

0/27

0/32

0/07

0/06

0/33

0/10

0/64

0/86

CR

0/94

0/87

0/91

0/84

0/97

0/82

0/87

0/87

0/94

0/92

AVE

0/84

0/69

0/79

0/63

0/91

0/61

0/70

0/69

0/79

0/75

پیش

ديدگاه

رشد

ارتباط

اعتماد

مشترک

دانش

شخصي

بین

اشتراک

فردی

دانش

بیني

بینیبودم 
یابلپیش 


مدل ساختاری

گردیدهاست.

بااستفادهازمد ساختاری،عواملهمراهباروابطمیامآمهاوفرضیاتبررسی
شکل 1ضرایبمسیر 1استانداردشدهلی ر رانشاممیدهد.برایمد هاییبابرازشخوب،1
path coefficients

1

قصد
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گرمحاستکمیکند.مقدارمناسببرایپایاییترکیتیحدایل 0/80وبرای

عاملهایشام بایکدی
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نیکوییبرازش)GFI(3ب رگتراز،0/80شاخصبرازشتطتیقی)CFI(4ب رگتراز،0/90شاخص
5

ریشکمیانگینمربعخطایتقریب ()RMSEAکمتراز 0/08باشند( ;Bentler, 1983, 1985
;Browne, Cudeck, Bollen, & Long, 1993; Dudgeon, 2004; Hsu et al., 2007
) .)Jöreskog & Sörbom, 1993

مقادیرشاخصهاینیکوییبرازشمد پژوهشدرجدو 4ارائکشدهاست.همانطورککمشاهده

میکنید ،برای این مد ساختاری ،مقدار شاخص  𝝌𝟐 /dfبرابر  𝝌𝟐 =1248/09( 3/05و

 ،)df=409مقدار شاخص  GFIبرابر  ،0/81مقدار شاخص  CFIبرابر  0/90و مقدار شاخص
بود.بنابراینمقادیرتمامیشاخصهادردامنکموردیتو هستند .

RMSEAبرابر0/078
جدول  .4خالصه شاخص برازش مدل
نوع

شاخص

امتیاز

مقادير پیشنهادی

آزموم 𝟐𝝌 

𝜒2

1248





df

409





𝜒 2 /df

3/05

< (Bentler, 1985)5.00

GFI

0/81

> (Etezadi-Amoli & Farhoomand, 1996)0.80

شاخصبرازش
مطلق 
شاخصبرازش

CFI

0/90

> (Bentler, 1985; Hayduk, 1987)0.90

تطتیقی 

RMSEA

0/078

< (Jöreskog & Sörbom, 1993)0.08


مد معادلکساختاریاینپژوهش،شامل 8متغیریاعاملمستقل 1،متغیرمیانجیو 1متغیروابستک
می باشد.باتوجکبکنتای بدستآمده،ضریبمیامتواناییواعتمادبینفردی،معنادارومثتت

1

good fit
chi-square normalized by degrees of freedom
3
goodness-of-fit index
4
comparative fit index
5
root mean square error of approximation
2
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تأییدمیگردد.بکعتارتدیگرتواناییپیشبینیکنندهمعنیدار

بینیمیشود).بنابراینفرضیک 1

برایاعتمادبینفردیاست.ضریبمیامخیرخواهیواعتمادبینفردی،معنادارومثتتاست
( t=4/14و.)𝞫=0/18یعنیاعتمادبینفردیتوسطخیرخواهییابلیتپیشبینیرادارد(پیش
تأییدمیگردد.بکعتارتدیگرخیرخواهیتاریرمثتتیبراعتمادبین

بینیمیشود).بنابراینفرضیک2

فردیدارد.همچنینضریبمیامصدایتواعتمادبینفردی،معنادارومثتتاست( t=5/21و
.) 𝞫=0/26یعنیاعتمادبینفردیتوسطصدایتیابلیتپیشبینیرادارد .بنابراینفرضیک 3تأیید
میگردد.ضریبمیامیابلپیشبینیبودمواعتمادبینفردی،معنادارومثتتاست( t=4/96و

بینیبودم تاریر مثتتی بر اعتماد بینفردی
 )𝞫=0/24بنابراین فرضیک  4تأیید میگردد و یابل پیش 
دارد.ضریبمیامشایستگیواعتمادبینفردی،معنادارومثتتاست(t=4/79و.)𝞫=0/20یعنی
تأییدمیگردد.ضریبمیام

اعتمادبینفردیتوسطشایستگی،پیشبینیمیشود.بنابراینفرضیک5

دیدگاه مشترک و اعتماد بین فردی ،معنادار و مثتت است ( t=3/92و  .)𝞫=0/18یعنی دیدگاه
تأییدمیگردد.همچنیننتای نشام

مشترکتاریرمثتتیبراعتمادبینفردیدارد.بنابراینفرضیک6
دهدککرشددانشتاریرمثتتیبراعتمادبینفردیدارد( t=2/56و)𝞫=0/13وفرضیک 7تأیید


می
می گردد.ضریبمیامایجادوشرکتدرارتتاطاتشخ یواعتمادبینفردی،معنادارومثتت

تأییدمیگردد.بکعتارتدیگرایجادوشرکتدر

است( t=4/27و.)𝞫 =0/20بنابراینفرضیک 8
ارتتاطات شخ ی تاریر مثتتی بر اعتماد بینفردی دارد .ضریب میام اعتماد بین فردی و ی د
اشتراکدانش،معنادارومثتتاست( t=11/95و.)𝞫 =0/63یعنیی داشتراکدانشتوسط
تأییدمیگردد.بکعتارتدیگراعتمادبین

اعتمادبینفردی،پیشبینیمیشود.بنابراینفرضیک 9

فردی ،تاریر مثتتی بر ی د اشتراک دانش دارد .بنابراین متغیر توانایی با ضریب استاندارد 0/33
بیشترینتاریرمستقی ومتغیررشددانشباضریباستاندارد0/13کمترینتاریرمستقی رابراعتماد
بین فردی دارند .همچنین متغیر اعتماد بین فردی با ضریب  0/63تاریر معنادار و یوی بر ی د
اشتراکدانشدارد .
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خیرخواهی

0.18



صدایت

0.26






یابلپیشبینیبودم



شایستگی



دیدگاهمشترک





0.24
0.20

اعتمادبینفردی

0.63

تمایلبک
اشتراک
دانش

0.18
0.13

رشددانش

0.20

شرکتدرارتتاطاتشخ ی


شکل  .1نتايج تجزيه و تحلیل مدل ساختاری

.5

بحث ونتیجهگیری

ازآنجاییککدرجوامعمجازیاغلبهویتافرادمشخصنیستوازطرفیاشتراکدانشدر
یک جامعک مجازی یکی از شرود پایداری آم است ،ایجاد اعتماد بین اعضای جامعک مجازی
می توانددرموفقیتآمبسیارموررباشد.دروایع،جامعکمجازییکپدیدهخاصاستککدر

شدهاستوبکدلیلناشناربودمافرادبراییکدیگر،
باواسطککامپیوترساختک 

آمروابطاجتماعی
آمها مورر باشد .این پژوهش ی د دارد تا درک
عوامل مختلفی میتواند در ایجاد اعتماد بین  
فردیدرجوامعمجازیوتاریرایناعتمادبینفردیبکتمایل


بهتریازعواملمورربراعتمادبین
افراد  بکاشتراکدانشدراینجوامعبدستآورد.اینپژوهشباتوجکبکمطالعاتگذشتکدر
زمینکعواملمورردرایجاداعتمادبینفردی،تاریراینعواملرادرایجاداعتمادبینافرادجوامع

مجازی بررسی میکند کک شامل عوامل توانایی ،خیرخواهی ،صدایت  ،یابل پیشبینی بودم،
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فردیرابرتمایلافرادبکاشتراکدانشدراینجوامعمشخصمیکند .


این،تاریراعتمادبین
دهدککتمامیعواملموردبررسی،تاریرمثتتیبرایجاداعتمادبینفردیدر

نتای تحقیقنشاممی
بین کاربرام جوامع مجازی دارد .برطتق نتای  ،توانایی بیشترین تاریر مثتت را در ایجاد اعتماد
میتواندوظیفک
توامگفتاعتقادبکاینککطرفمقابل 


فردیدراعضایجامعکمجازیداردومی

بین
فردیمیشودو


ترینعاملیاستککستبایجاداعتمادبین
خاصیرابکدرستیانجامدهدمه 
عنوامدومینعاملتاریرگذاربراعتمادبینفردیدر


بیشترینتاریررابررویآمدارد.صدایتبک
جوامعمجازیشناختکشدهاست،بکاینمعنیککویتیافراددرمحیطمجازیازاصو ویواعد

پیروی میکنند بر اف ایش سطح اعتماد بینآنها تاریر مثتت خواهد داشت .همچنین نتای نشام
میدهد کک یابل پیش بینی بودم سومین عامل است کک تاریر فراوانی بر ایجاد اعتماد دارد .یابل

دادهشده پایتند
درک است کک هنگامی کک فردی اطمینام دارد کک فرد دیگر بک موضوع وعده  
عالوهبراینهازمانیککفردیازتخ صطرفمقابلدرجامعک
است،اعتماداواف ایشمییابد .
مجازی اطمینام مییابد و یا در مقابل فردی یرار میگیرد کک ارتتاطات شخ ی بیشتری بریرار
میکنند ،اعتماد آنها بک آم اعضای جامعک مجازی اف ایش خواهد یافت و بر طتق نتای این

پژوهش،اینعواملدرجایگاهبعدیعواملتاریرگذاربراعتمادبینفردیدرجوامعمجازییرار

می گیرند .همچنیناعتقادبک خیرخواهی طرف مقابل و داشتن دیدگاه مشترک نی با اینکک تاریر

مثتتیبراعتماددارندامابکاندازهعواملیتلیموررنمیباشندودرجایگاهآخر،رشددانشیرار

می گیردککبرطتقنتای اینتحقیقکمترینتاریررادرایجادواف ایشاعتمادبینفردیدرجوامع

دهدککاعتمادبینفردی،تاریرزیادی

مجازیدارد.درنهایتنتای حاصلازاینپژوهشنشاممی
وبنابراینهرچکاعتمادبینفردیدر

بری داشتراکدانشدربینافرادیکجامعکمجازیدارد 
یکجامعکمجازیاف ایشیابد،می اماشتراکدانشافراددرآمجامعکف ایشخواهدیافتو
آمجامعکمجازیموفقتروپویاترخواهدبود .
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هدفاینپژوهشجوامعمجازیبدومدرنبرگرفتنتاریخچکجامعکمجازیویاطو مشارکت
هر فرد در آم جامعک مجازی است .یک نگرانی ایناست کک این عوامل ممکن است بر سطح
مشارکت افراد مورر باشد .تحقیقات آینده بایستی تحقیق کنند ککآیا طو مشارکت هرفرد در
شکلگیریآمجامعکبرمی امایجاداعتمادبینافرادآمو
یکجامعکمجازیویامدتزمام 
تمایلبکاشتراکدانشدرآمجامعکمورراست.دوم،بکدلیلاینککاینپژوهشهدفشراتنها
جوامعایرامیراردادهاست،نتای نمیتواننددرسطحجهانیتعمی دادهشوند.تحقیقاتآیندهباید
تاریراینعواملرادرسطحجهانیآزمایشکنند.درنهایت،ازآنجاییککهدفاینپژوهش،
بررسیتاریرعواملاعتمادبینفردیدری داشتراکدانشبودهاست،عواملدیگرمورربری د

اشتراکدانشدرجوامعمجازیدرنبرگرفتکنشدهاند.تحقیقاتآیندهنیازبکبررسیرابطکبین

اینعواملوی داشتراکدانشدرجوامعمجازیدارند .
فهرست منابع
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Abstract:
Virtual communities on the Internet, allows users to communicate,
exchange information and share knowledge in order to meet their
needs. Many of the virtual communities failed due to members’ lack
of willingness to share knowledge with each other. The main purpose
of this research is to focus on the factors affecting interpersonal trust
and investigate the effects of interpersonal trust on intention to
knowledge sharing in virtual communities. Increase in interpersonal
trust can increase motivation of virtual members in order to increase
knowledge sharing. So we need to understand the factors affecting
interpersonal trust and knowledge sharing behavior of members.
Based on the extensive literature review, a questionnaire-based survey
was conducted and the experimental data were collected from 27
communities. So in this study, the effect of 8 factors, on interpersonal
trust and impact of interpersonal trust on knowledge sharing intention
was evaluated between 336 virtual community members. Data were
analyzed using structured equation modeling, in order to test the
measurement model using confirmatory factor analysis, and to
test the structural model. Results indicated that interpersonal trust
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has a significant impact on intend to share knowledge among users of
virtual communities and factors including ability, Benevolence,
Integrity, Predictability, Competence, shared vision, knowledge
growth, and Create personal connections, have a positive influence on
interpersonal trust. This study may help managers to manage virtual
communities and promote the factors affecting interpersonal trust and
stimulate the sharing of knowledge.

Keywords: Knowledge Sharing, Knowledge Management, Intention to
Knowledge Sharing, Trust, Virtual Communities, Interpersonal Trust

کارشناسیارشد در رشتک

  دارای مدرک تح یلی1366  متولد سا:"فاطمک کیخا
عضوهیئتعلمی گروه

 ایشامه اکنوم.تجارتالکترونیک از دانشگاه عل و صنعت ایرام است

مدیریتدانش

هایتوصیکگر و

 سیست،تجارتالکترونیکی

.مهندسیکامپیوتر دانشگاهزابل است
". ازجملکعالیقپژوهشیویاست


