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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
different 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
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
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چكيــده :جوامــع مجــازی در اینترنــت امــکان برقــراری ارتبــاط ،تبــادل اطالعــات
و بهاشــتراکگذاری دانــش را جهــت تأمیــن نیازهــای کاربــران فراهــم م ـیآورد.
بســیاری از جوامــع مجــازی بهعلــت عــدم تمایــل اعضــا بــرای اشــتراک دانــش بــا
یکدیگــر شکســت خوردنــد .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،تمرکــز بــر عوامــل مؤثر
ن فــردی بــر تمایــل بــه اشــتراک
بــر اعتمــاد بیــنفــردی و بررســی تأثیــر اعتمــاد بیـ 
دانــش در جوامــع مجــازی اســت .افزایــش اعتمــاد بیــن فــردی میتوانــد انگیــزة
افــراد مجــازی را در جهــت اشــتراک دانــش افزایــش دهــد .بنابرایــن ،بــه درک
عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد بیــن فــردی و رفتــار اشــتراک دانــش اعضــا نیــاز داریــم.
بــر اســاس بررســی گســتردة ادبیــات ،یــک نظرســنجی مبتنــی بــر پرسشــنامه انجــام
شــد و دادههــای تجربــی از  27جامعــة مجــازی جم ـعآوری گردیــد .بنابرایــن ،در
ایــن پژوهــش تأثیــر عوامــل مختلــف ،بــر اعتمــادبیــن فــردی و تأثیــر اعتمــاد بیــن
فــردی بــر قصــد اشــتراک دانــش بیــن  336عضــو جوامــع مجــازی ارزیابــی شــد.
جهــت ســنجش مــدل اندازهگیــری بــا اســتفاده از تحلیــل عامــل تأییــدی و ســنجش
مــدل ســاختاری ،دادههــا بــا اســتفاده از مدلســازی معــادالت ســاختاری مــورد
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد .نتایــج نشــانمیدهــد کــه اعتمــاد بیــن فــردی بــه
میــزان قابــل توجهــی قصــد اشــتراک دانــش را در بیــن کاربــران جوامــع مجــازی
تحتتأثیــر قــرار میدهــد و عواملــی ماننــد توانایــی ،خیرخواهــی ،صداقــت ،قابــل
پیشبینــی بــودن ،شایســتگی ،دیــدگاه مشــترک ،رشــد دانــش و ایجــاد و شــرکت
در ارتباطــات شــخصی همگــی بــر افزایــش اعتمــاد بیــن فــردی اعضــای مجــازی
تأثیــر مثبــت دارنــد .ایــن مطالعــه میتوانــد بــه مدیــران جوامــ ع مجــازی بــرای
مدیریــت جوامــع مجــازی و ترویــج ایــن عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد بیــن فــردی بــرای
تحریــک تمایــل اعضــا بــه اشــتراکدانــش در آن جامعــة مجــازی کمــک کنــد.
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كليدواژههــا :اشــتراک دانــش ،مدیریــت دانــش ،تمایــل بــه اشــتراک دانــش،
اعتمــاد ،جوامــع مجــازی ،اعتمــاد بیــن فــردی
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 .1مقدمه

اشــتراک دانــش فراینــدی اســت کــه در آن دانــش توســط اشــخاص و یــا گروههــا در

ســازمان انتقــال مییابــد تــا بــرای توســعة خدمــات ،محصــوالت و یــا فراینــد جدیــد و حــل

مشــکالت و توســعة ایدههــای جدیــد بـهکار گرفتــهشــود (Van Den Hooff et al. 2004; Yao, Tsai,

 .)& Fang 2015در واقــع ،بهاشــتراکگذاری دانــش فراینــد ارتبــاط بیــن افــراد و انتقــال و کســب

دانــش اســت ( .)Yao, Tsai and Fang 2015اعتمــاد یکــی از مســائل مهــم در مدیریــت دانــش

اســت؛ زیــرا ســبب ایجــاد جــو مثبــت و افزایــش جریــان دانــش میشــود و یــک عامــل کلیــدی در

تبــادل دانــش اسـت (& Adler 2001; Davenport & Prusak 1998; Hung, Lai & Chou 2015; Janz
2003; Nonaka 1994

.)Prasarnphanich

بیشــترین بحــث در فراینــد مدیریــت دانــش در ارتبــاط بــا اعتمــاد ،بحــث اشــتراک دانــش

اســت .در واقــع ،بــرای اینکــه افــراد دانــش خــود را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک بگذارنــد بایــد بــه
هــم و یــا بــه ســازمان خــود اعتمــاد داشــته باشــند ( .)Ford 2004اعتمــاد وقتــی ایجــاد میشــود کــه

تاریخچــهای از تعامــات مطلــوب گذشــته منجــر بــه انتظــارات مثبــت از تعامــات آینــدهشــود

( .)Chen & Hung 2010در روابــط دارای اعتمــاد تبــادل دانــش بیشــتری صــورت میگیــرد و زمانــی

کــه ســطح اعتمــاد باالتــررود ،مــردم تمایــل بیشــتری بــه ارائــة دانــش مفیــد خــود و همچنیــن ،تمایــل

بیشــتری نیــز بــه گــوش دادن و کســب دانــش دارنــد (;Chai & Kim 2010; Levin & Cross 2004

 .)Shapin 1988همچنیــن ،اعتمــاد مهمتریــن پیشفــرض بــرای تبــادل دانــش و یــک شــرط الزم

بــرای اشــتراک دانــش ضمنــی اســت (.)Rolland & Chauvel 2000; Ford 2004

اعتمــاد بیــن فــردی یــک عامــل مهــم و حیاتــی در مؤثــر بــودن فعالیتهــای اشــتراک دانــش

اســت ( .)Chen & Hung 2010تحقیقــات نشــان میدهــد کــه اعتمــاد بیــن افــراد و اعتمــاد بــه سیســتم

بــر قصــد اشــتراک دانــش مؤثــر اســت ( .)Hsu, Chang & Yen 2011فراینــد اشــتراک دانــش بســیار

دارای اهمیــت اســت و اعتمــاد در بهوجــود آمــدن آن بســیار مهــم اســت ،امــا تنهــا پــس از ایجــاد

اعتمــاد دوطرفــه اتفــاق میافتــد ( .)Andrews & Delahaye 2000اعتمــاد بیشــتر اعضــا بـ ه یــک گروه،
تقویــت اشــتراک دانــش بیــن آنهــا را در پــیدارد .در واقــع ،اشــتراک دانــش نتیجــة اعتمــاد اســت

( .)Seo et al. 2016اعتمــاد بیــن فــردی بــه حــذف موانــع مقاومــت در برابــر بهاشــتراکگذاری

دانــش کمــک میکنــد ( .)Levin & Cross 2004اعتمــاد ،رابطــة مبادلــة اطالعــات بیــن افــراد را

ایجــاد و حفــظ میکنــد و ایــن منجــر بــه اشــتراکگذاری دانــش بــا کیفیــت خــوب میشــود
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(.)Chiu, Hsu & Wang 2006

اینترنــت هــر روزه منجــر بــه گســترش جوامــع مجــازی میشــود .همچنیــن ،بهدلیــل افزایــش

مشــارکت و فعالیــت افــراد در انــواع مختلــف جوامــع مجــازی بــرای موفقیــت در محیطهــای کاری

رقابتــی ،تبــادل اطالعــات و دانــش در جوامــع مجــازی در حــال افزایــش اســت (Lin, Hung & Chen

 .)2009هــر جامعــة مجــازی ،یــک فضــای مجــازی اســت کــه توســط فنــاوری اطالعــات پشــتیبانی

میشــود و افــراد را بهصــورت مجــازی گردهــم مــیآورد .امــا بهدالیــل مختلــف ممکــن اســت

ســطح اشــتراک دانــش بیــن آنهــا بــه میــزان مــورد انتظــار نباشــد ( .)Hsu et al. 2007در جوامــع

برخــط ،اعتمــاد بهعنــوان یکــی از عوامــل مؤثــر در تصمیمگیــری کاربــران بــرای اشــتراک دانــش،

نقــش مهمــی در افزایــش تبــادل اطالعــات میــان اعضــای آن جامعــه دارد (.)Chai & Kim 2010

در تحقیقــات گذشــته مشــخص شــده اســت کــه اشــتراک دانــش و جوامــع مجــازی در

موفقیــت مدیریــت دانــش تأثیرگــذار هســتند ( .)Lin, Hung and Chen 2009امــا رابطــة بیــن اعتمــاد

بینشــخصی و تمایــل بــه اشــتراک دانــش در جوامــع مجــازی بهصــورت شــفاف مشــخص نیســت.

ایــن مطالعــه بــه بررســی عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد بیــن فــردی در جوامــع مجــازی و تأثیــر ایــن اعتمــاد

بــر اشــتراک دانــش بیــن افــراد آن جامعــه میپــردازد .ایــن مقالــه بــهایــن صــورت ســازماندهی

شــدهاســت :ابتــدا ،اعتمــاد بیــن فــردی ،جوامــع مجــازی و اشــتراک دانــش در جوامــعمجــازی
بهعنــوان پیشزمینــة تئــوری توصیــف و فرضیــات تحقیــق ایجــاد شــدهاند .ســپس ،متدولــوژی

تحقیــق و آنالیــز دادههــا توصیــف شــده اســت و در نهایــت ،بحــث ارائــه شــدهاســت.
 .2پیشینة پژوهش
اعتماد بین فردی

یکــی از تعاریــف مشــهور در بحــث اعتمــاد تمایــل یــک طــرف بــه در معــرض آســیب قــرار

گرفتــن از طــرف مقابــل اســت ،بــر اســاس ایــن انتظــار کــه طــرف مقابــل اقــدام خاصــی را بــرای

اعتمادکننــده انجــام میدهــد ،صــرف نظــر از اینکــه میتــوان بــر اعمــال آن طــرف کنتــرل یــا

نظــارت داشــت ( .)Mayer, Davis and Schoorman 1995; Levin & Cross 2004ارزش اعتمــاد
در شــرایط نامعلــوم و ریســک مشــخص میشــود ( )Wu, Chen & Chung 2010و بخشــی از

روابــط بیــن افــراد ،بحــث اعتمــاد اســت .بنابرایــن ،اعتمــاد بــرای هرفــرد و هــر رابط ـهای متفــاوت
اســت ( .)Schoorman, Mayer & Davis 2007اعتمــاد بهعنــوان یــک شــرط مهــم بــرای موفقیــت

در مدیریــت دانــش اســت ( )Ford 2004و بنابرایــن ،بــه ایــن دلیــل کــه اعتمــاد نقــش کلیــدی در
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موفقیــت مدیریــت دانــش دارد ،شــناخت اینکــه چــه مــواردی باعــث رشــد اعتمــاد در بیــن افــراد
یــک ســازمان میگــردد ،بــرای مدیــران بســیار مهــم اســت (همــان) .اعتمــاد ،ســاختار پیچیــدهای

بــا ســطوح ،پایههــا و عوامــل تعیینکننــده تشــکیل میدهــد و اعتمادهــای متفــاوت ناشــی از
زیرســاختهایی ماننــد قابــل پیشبینــی بــودن ،همــکاری ،و اعتمــاد بــه نفــس اســت (;Ford 2004

 .)Mayer, Davis and Schoorman 1995عــاوه بــر وجــود زمینههــای مختلــف اعتمــاد ،انــواع

مختلــف اعتمــاد نیــز وجــود دارد .بیــن اعتمــاد شــخصی و غیرشــخصی تفــاوت وجــود دارد ،اعتمــاد

شــخصی بــر پایــة تعامــل شــخص بــا شــخص اســت؛ در حالــی کــه اعتمــاد غیرشــخصی بــر پایــة
یــک موقعیــت اســت (بــرای مثــال ،عناویــن شــغلی ،دفاتــر کاری) و نــه یــک شــخص حقیقــی (Ford

 .)2004; Morris & Moberg 1994اعتمــاد بیــن فــردی ویژگــی اصلــی یــک رابطــه اســت کــه ایجــاد

و بهاشــتراکگذاری دانــش در شــبکهها را ترویــج میکنــد (.)Abrams et al. 2003

در ادبیــات اعتمــاد ،بیــن اهــداف اعتمــاد تفــاوت دیــده میشــود .معمولتریــن انــواع

شناختهشــدة اعتمــاد ،اعتمــاد بیــن شــخصی و اعتمــاد ســازمانی اســت .اعتمــاد بیــن شــخصی بــه ایــن
معناســت کــه اعتمادشــونده (فــرد مــورد اعتمــاد) بــدون در نظــر گرفتــن موقعیــت شــغلی و عنــوان،

یــک فــرد اســت و اعتمــاد ســازمانی زمانــی اســت کــه اعتمادشــونده یــک ســازمان میباشــد (Ford

 .)2004اشــتراک دانــش درون و بیــن تیمهــا اهمیــت حیاتــی بــرای ســازمانها دارد (.)Renzl 2008
اگــر اعتمــاد بیــن فــردی وجــود داشــته باشــد ،افــراد تمایــل بیشــتری بــه اشــتراک گذاشــتن دارنــد

( .)Ford 2004نتایــج مقالــة «ونــگ و چانــگ» نشــان میدهــد کــه اعتمــاد بیــن فــردی اثــرات

غیرمســتقیم زیــادی در قصــد اشــتراک دانــش میــان کارکنــان دارد ( .)Wang & Chang 2015نتایــج

مقالــة «فانــگ و چیــو» نشــان میدهــد کــه چهــار بُعــد توزیعکننــده ،رویـهای ،بیــن فــردی ،و عدالــت

اطالعاتــی هــر دو نــوع اعتمــاد بــه اعضــا و اعتمــاد بــه مدیریــت را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد

( .)Fang & Chiu 2010اعتمــاد بیــن فــردی در واقــع ،تمایــل یکــی از طرفیــن بــرای وابســتگی بــه

طــرف دیگــر همــراه بــا احســاس امنیــت نســبی اســت (حتــی اگــر عواقــب منفــی امکانپذیــر باشــد)
( .)McKnight, Chervany & Cummings 1996در طیــف وســیعی از زمینههــا محققــان دریافتهانــد

کــه اعتمــاد بیــن فــردی بســیار حیاتــی اســت .بهعبــارت دیگــر ،اعتمــاد بیــن فــردی دلیــل اصلــی
ایــن مســأله اســت کــه چــرا نزدیکبــودن روابــط کاری در ســازمانها ســبب انتقــال بهتــر دانــش

میگــردد (.)Abrams et al. 2003

پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه اعتمــاد بیــن فــردی چــه تأثیری بــر اشــتراک دانــش دارد ،مهم اســت.

بهعــاوه ،بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ داد کــه اعتمــاد بیــن فــردی چگونــه شــکل میگیــرد .عوامــل
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مختلــف تأثیرگــذار بــر اعتمــاد در پژوهشهــای مختلــف مــورد بررســی قــرار گرفتــهاســت .عوامــل

محیطــی و زمینــهای و خصیصههــای ارتباطــی قابــل انعطــاف از جملــه زبــان مشــترک و دیــدگاه
مشــترک از عوامــل ســازندة اعتمــاد هســتند (« .)Renzl 2008میشــرا و موریســی» عوامــل مؤثــر بــر

اعتمــاد را ارتباطــات بــاز ،درگیرشــدن در تصمیمگیــری ،اشــتراک گذاشــتن اطالعــات حیاتــی،

اشــتراک احساســات و ادراکات میداننــد ( .)Mishra & Morrissey 1990تحقیقــات گذشــته نشــان

میدهــد کــه کیفیــت سیســتم و کیفیــت طراحــی رابــط بهطــور معنــاداری بــر رضایــت و اعتمــاد

مشــتریان وبســایتها مؤثــر اســت (جمشــیدی و تهرانــی  .)1394همچنیــن ،توانایــی 1اعتمادشــونده،
درک نیکخواهــی 2اعتمادشــونده ،درک درســتی 3اعتمادشــونده و تمایــل 4اعتمادکننــده بــه

اعتمــاد را عوامــل تعیینکننــده در اعتمــاد میداننــد ( .)Mayer, Davis and Schoorman 1995ســه
عامــل تعیینکننــدة دیگــر بــرای اعتمــاد ســازمانی ،پیوســتگی گــروه کاری ،مرکزیــت آشــنایی و

اطالعــات دریافتــی از جامعــه هســتند ( .)Gilbert & Tang 1998همچنیــن ،بــاور بــه قابــل اعتمادبــودن
شــخص دیگــر در ادبیــات اعتمــاد ،بــاور بــه ایــن اســت کــه شــخص دارای ویژگیهایــی ماننــد

خیرخواهــی ،5صداقــت ،شایســتگی ،6و قابــل پیشبینــی بــودن 7اســت (McKnight, Chervany and

.)Cummings 1996
جوامع مجازی

جامعــة مجــازی در واقــع ،گروهــی از مــردم بــا عالئــق و مهارتهــای مشــترک اســت کــه

بــرای مدتــی از طریــق یــک مــکان و یــا مکانیــزم مشــترک در اینترنــت بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار
میکننــد ( .)Ridings, Gefen & Arinze 2002; Yao, Tsai and Fang 2015جامعــة مجــازی ممکــن

اســت یــک اتــاق گفتوگــو،تابلــو اعالنــات و یــا برنامــة ایمیــل یــا انجمــن برخــط باشــد کــه

مــردم بهصــورت رســمی و یــا غیررســمی در آن عضــو هســتند و اعضــا در آن بــه تبــادل اطالعــات،
دانــش و منابــع میپردازنــد و تعامــات آنهــا بهصــورت الکترونیکــی اســت (همــان) .افــراد جوامــع
مجــازی از طریــق یــک رســانة ارتباطــی ،ماننــد یــک تابلــوی اعالنــات یــا یــک گــروه خبــری بــا

یکدیگــر ارتبــاط برقــرار میکننــد (.)Chen & Hung 2010

امــروزه ،اینترنــت از طریــق جلســات برخــط امــکان تبــادل اطالعــات و اشــتراک دانــش

بیــن شــرکا را بــدون مالقــات آنهــا امکانپذیــر میکنــد و هــر روزه ،افــراد بیشــتری از طریــق
3. Integrity

2. charity

1. ability

6. competence

5. benevolence

4. willingness
7. predictability
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مشــارکت در جوامــع مجــازی بــه کســب اطالعــات و حــل مشــکالت خــود میپردازنــد (Hsu et al.

 .)2007ســایتهای جوامــع مجــازی محیطــی را بــرای تولیــد ارزش ،اطالعــات و دانــش و اشــتراک

آنهــا میــان اعضــا ایجــاد میکننــد( .)Yao, Tsai and Fang 2015در واقــع ،جامعــة مجــازی نگــران

روابــط اجتماعــی بیــناعضــای خــودش اســت .مقالــة «اســکورمن ،مایــر و دیویــس» روی جوام ـ ع
مجــازی حرفـهای تمرکــز کــردهاســت کــه افــراد بــا عالئــق مشــترک در یــک موضــوع خــاص را

بــرای اشــتراک دانــش گــرد هــممـیآورد ( .)Schoorman, Mayer and Davis 2007انتظــار مـیرود
جوامــع مجــازی کــه در اینترنــت شــکل گرفتهانــد ،کاربــران را قــادر بــه برقــراری ارتبــاط ،کســب

اطالعــات و بهاشــتراکگذاری دانــش ســازد (Lin, Hung and Chen 2009; Schoorman, Mayer

.)and Davis 2007

پژوهــش «انبارکـی ،جــوکار و ابراهیمــی» ،عوامــل مؤثــر بــر تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک

دانــش در شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته را مــورد بررســی قــرار داده و یافتههــای تحقیــق
آنهــا نشــان داد کــه از بیــن عوامــل مؤثــر بــر تمایــل پژوهشــگران بــه اشــتراک دانــش ،عوامــل

چشــمانداز مشــترک ،اطمینــان در اشــتراکگذاری و عمــل متقابــل بیشــترین تأثیــر را دارنــد
(.)1396

اعتماد بین فردی در جوامع مجازی

امــروزه ،تبــادل ســریع اطالعــات و دانــش از طریــق جوامــع مجــازی ،بهســرعت ســبک

زندگــی را تغییــر داده اســت و اعضــای جامعــه ،ایدههــا و نظراتشــان را بــه اشــتراک میگذارنــد.
افــراد بــرای حــل مشــکالت ،بهبــود و ارتقــای ظرفیــت فــردی و بســیاری مــوارد دیگــر ،در جوامــع

مجــازی مشــارکت میکننــد .اعتمــاد از ضروریــات اشــتراک دانــش در اینترنــت اســت .بــدون
اعتمــاد بیــن فــردی ،همــکاری الزم بــرای موفقیــت اشــتراک دانــش دشــوار و یــا غیرممکــن خواهــد

بــود

(& Hung 2010

 .)Chenاعتمــاد بهویــژه در رفتارهــای ارادی ماننــد بهاشــتراکگذاری

دانــش در یــک جامعــة مجــازی دارای اهمیــت اســت ( .)Chiu et al., 2006ایجــاد رابطــه و اعتمــاد
بیــن اعضــای یــک جامعــه مجــازی ،حیاتــی اســت ( .)Yao et al. 2015اعتمــاد بیــنشــخصی ،بــه

اشــتراکگذاری دانــش خودکارآمــد و مزایــای نســبی درکشــده بــر رفتارهــای اشــتراک دانــش
تأثیرگــذار اســت (.)Chen & Hung 2010

مهمتریــن چالــش در تســهیل جامعــة مجــازی ،حفــظ عرضــة مســتمر دانــش از ســوی اعضــای

آن جامعــه اســت ( .)Hung et al. 2015بــه اشــتراکگذاری دانــش در میــان شــرکتکنندگان در

جامعــة مجــازی ،بــرای جــذب و حفــظ کاربــران ایــن اجتماعــات مجــازی ،حیاتــی اســت (Yao et
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 .)al. 2015اعتمــاد بیــن فــردی نقــش مهمــی را در اســتفاده از دانــش ،ارتقــا جامعــه و فعالیتهــای

اشــتراک دانــش در جوامــع مجــازی بــازی میکنــد ( .)Chen & Hung 2010در واقــع ،اعتمــاد،
موانــع اشــتراک دانــش را حــذف خواهــد کــرد (Ardichvili, Page & Wentling 2003; Jin et al.

 .)2015تحقیقــات جهــت درک کاملتــری از شــکلگیری تمایــات در جوامــع مجــازی ،بــه ایــن

نتیجــه رســیدهاند کــه اعتمــاد بیــن فــردی ،بــه شــدت اشــتراک دانــش در جوامــع مجــازی را تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد ( .)Hung, Lai, and Chou 2015بهعنــوان مثــال ،مقالــه ()Chai & Kim 2010

نشــان میدهــد کــه رابطــة مثبتــی بیــن اعتمــاد بالگرهــا و اشــتراک دانــش آنهــا وجــود دارد و یــا

مقالــة «ریدینگــز ،گفــن و آرینــز» دو بعــد توانایــی و خیرخواهــی /یکپارچگــی از اعتمــاد را بررســی

میکنــد و نشــان میدهــد کــه اعتمــاد بــر قصــد کاربــران بــرای دریافــت و دادن اطالعــات بــه
جامعــة مجــازی مؤثــر اســت (.)Ridings, Gefen and Arinze 2002

اعتمــاد بیــن فــردی کــه در نتیجــة اعتقــاد بــه توانایــی ،خیرخواهــی و صداقــت دیگــران بهوجود

آمــده باشــد ،تمایــل بــه ارســال و دریافــت اطالعــات را افزایــش میدهــد (.)Chen & Hung 2010

در واقــع ،رشــد دانــش پاســخ قابــل فهــم و دیــد مشــترک در اعتمــاد بــر افــراد تأثیــر مثبــت دارد ،در

حالــی کــه کیفیــت دانــش روی اعتمــاد بــه سیســتم تأثیــر دارد ( .)Hsu et al. 2011اعتمــاد بهعنــوان
یــک مجموعــه از رفتارهــای خــاص شــامل صداقــت ،خیرخواهــی و توانایــی طــرف مقابــل تعریــف

شــده اســت ( .)Chiu, Hsu and Wang 2006همچنیــن ،معروفتریــن اجــزای تشــکیلدهندة اعتمــاد،

خیرخواهــی ،درســتکاری ،1شایســتگی و قابــل پیشبینــی بــودن اســت (McKnight, Chervany and

 .)Cummings 1996برخــی از پژوهشهــا اعتمــاد را بهعنــوان اطمینــان از خیرخواهــی ،توانایــی،

امانــتداری و قابــل پیشبینــی بــودن اعتمادشــونده بیــان میکننــد(Gefen, 2000; McKnight and

.)Chervany, 2002; D Harrison McKnight, 2001; Wu et al., 2010

بــا توجــه بــه تحقیقــات قبلــی در مــورد عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد بیــن فــردی و تأثیــر اعتمــاد

بیــن فــردی بــر روی اشــتراک دانــش در جوامــع مجــازی و ســازمان ،تعــدادی فرضیــه شــکل
گرفتنــد .ایــن فرضیــات در مــدل تحقیــق ارائــه شــدهاند .در ادامــه ،هــر فرضیــه بهصــورت مختصــر
توضیــح داده شــده اســت.

توانایــی ب ـ ه معنــای ایــن اســت کــه فــرد یــا شــرکت بــرای انجــام برخــی از رفتارهــای مــورد

نظــر شایســتگی الزم را دارد ( .)Wu, Chen and Chung 2010مفهــوم درک توانایــی ایــن اســت

کــه اعتمادکننــده اعتقــاد دارد کــه طــرف مقابــل میتوانــد وظیفــة خاصــی را بهدرســتی انجــام
1. honesty
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دهــد ( .)Levin, Whitener & Cross 2006توانایــی مربــوط بــه یــک زمینــة خــاص بــه ایــن معناســت

کــه افــراد و یــا ســازمانهایی کــه مهارتشــان را در آن زمینــه نشــان دادهانــد ،بــهاحتمــال زیــاد قابــل
اعتمــاد هســتند (.)Wu, Chen and Chung 2010

فرضیة  :1توانایی بر اعتماد بین فردی در جوامع مجازی تأثیر دارد.

درخواســت بــرای اطالعــات یــا مشــاوره میتوانــد فــرد را در مقابــل دیگــران آســیبپذیر

کنــد .اعتمــاد مبتنــی بــر خیرخواهــی بــه فــرد اجــازه میدهــد کــه از همکارانــش بــدون تــرس از
صدمــه بــه عــزت نفــس یــا شــهرت ســؤال بپرســد ( .)Abrams et al. 2003خیرخواهــی بــه ایــن

معناســت کــه اعتمادکننــده ایــن برداشــت را از رفتــار اعتمادشــونده دارد کــه تمایــل دارد بــه برخــی

ارزشهایــی دســتیابــد کــه در یــک رابطــة بــدون پــاداش مطلــوب اســت .خیرخواهــی از آنجــا

کــه بیانگــر مهربانــی و نوعدوســتی اســت ،نگرانیهــای مربــوط بــه عــدماطمینــان و فرصتطلبــی

را کاهــش میدهــد ( .)Wu, Chen and Chung 2010زمانــی کــه اعتمادکننــده اعتقــاد دارد کــه

طــرف مقابــل بــرای او اهمیــت قائــل اســت ،در واقــع ،خیرخواهــی طــرف مقابــل را درک کــرده
اســت ( .)Hsu, Chang and Yen 2011اعتمــاد مبتنــی بــر خیرخواهــی روی دانــش آشــکار و ضمنــی

مؤثــر اســت؛ زیــرا اگــر افــراد فکــر کننــد کــه کســی میخواهــد بــه آنهــا ضــرر برســاند ،در برابــر
هــر آنچــه کــه فــرد مقابــل میگویــد ،بــدون توجــه بــه ســاده و یــا پیچیدهبــودن مطلــب مقاومــت

میکننــد (.)Abrams et al. 2003

فرضیة  :2خیرخواهی بر اعتماد بین فردی در جوامع مجازی تأثیر دارد.

صداقــت بــه معنــای رفتــار درســت اســت و زمانــی کــه یــک فــرد اعتمادکننــده ،صداقــت

طــرف دیگــر را بــاور میکنــد ،بــه ایــن معناســت کــه اعتقــاد دارد طــرف دیگــر بــه مجموع ـهای
از اصــول قابــل قبــول متعهــد اســت .همچنیــن ،صداقــت در محیــط مجــازی نیــز بهمعنــای پیــروی
از یــک مجموعــه اصــول ،قواعــد و ارزشهــای عمومــی اســت (;Levin, Whitener & Cross, 2006

.)Wu, Chen and Chung 2010

فرضیة  :3صداقت بر اعتماد بین فردی در جوامع مجازی تأثیر دارد.

قابــل پیشبینــی بــودن بــه ایــن معناســت کــه اعتمادکننــده اطمینــان دارد کــه اعتمادشــونده بــه

موضــوع وعــده دادهشــده (ماننــد دســتورالعملها) پایبنــد اســت .قابــل پیشبینــی بــودن باعــث

کاهــش عــدماطمینــان و ریســک میشــود (.)Wu, Chen and Chung 2010

فرضیة  :4قابل پیشبینی بودن بر اعتماد بین فردی در جوامع مجازی تأثیر دارد.
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شایســتگی ،اعتقــاد بــه ایــن اســت کــه طــرف مقابــل تخصــص کافــی بــرای ارائــة راهحــل را

دارد .زمانــی کــه فــردی بــر اســاس شایســتگی بــه فــرد دیگــر اعتمــاد میکنــد ،بــه ایــن معناســت کــه
اطمینــان دارد کــه طــرف مقابــل میدانــد کــه دربــارة چــه چیــزی صحبــت میکنــد و بنابرایــن ،بــه

او گــوش میدهــد و از او یــاد میگیــرد (.)Abrams et al. 2003

فرضیة  :5شایستگی بر اعتماد بین فردی در جوامع مجازی تأثیر دارد.

یــک چش ـمانداز مشــترک بــه ایــن معناســت کــه افــراد اغلــب در مــورد رفتارهــا ،سیاس ـتها

و یــا مــوارد دیگــر نظــر مشــترکی دارنــد و ســبب میشــود کــه افــراد درکنــار هــم قرارگیرنــد و

بــه یکدیگــر اعتمــاد کننــد ( .)Hsu, Chang and Yen 2011چش ـمانداز مشــترک در ایجــاد اعتمــاد
و انتقــال دانــش مؤثــر اســت؛ زیــرا افــرادی کــه اهــداف مشــابه دارنــد ،رابطــة نزدیکتــری را بــا

یکدیگــر ایجــاد میکننــد (.)Abrams et al. 2003

فرضیة  :6دیدگاه مشترک بر اعتماد بین فردی در جوامع مجازی تأثیر دارد.

افــراد میتواننــد تخصــص خــود را بــا ایجــاد ارتباطــات مناســب و آموختــن از تجربیــات

دیگــران افزایــش دهنــد و زمانــی کــه اعضــا منافــع مــورد نظــر خــود را در ایــن ارتباطــات بهدســت
آورنــد ،بــه دیگــر اعضــا اعتمــاد میکننــد .طبــق تحقیقــات گذشــته رشــد دانــش یکــی از
پیشنیازهــای اعتمــاد بــه دیگــر افــراد یــک ســازمان اســت (.)Hsu, Chang and Yen 2011

فرضیة  :7رشد دانش بر اعتماد بین فردی در جوامع مجازی تأثیر دارد.

زمانــی کــه افــراد اطالعــات زندگــی شــخصی خــود را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک میگذارنــد،

رابط ـهای قویتــر و اعتمــادی بیشــتر بیــن آنهــا ایجــاد میشــود .مــردم بیشــتر بــه افــرادی اعتمــاد
میکننــد کــه عالقــة بیشــتری بــه اشــتراکگذاری اطالعــات شــخصی نشــان میدهنــد و اغلــب

افــراد در برابــر افــرادی کــه در برقــراری ارتبــاط بســت ه عمــل میکننــد یــا تنهــا بــه ســؤاالت روشــن

پاســخ میدهنــد ،بــا احتیــاط رفتــار میکننــد .در واقــع ،ارتباطــات غیــر کاری یــک فــرد را واقعیتــر

نشــان میدهــد و ســبب اعتمــاد بیشــتر بیــن افــراد میشــود (.)Abrams et al. 2003

فرضیــة  :8ایجــاد و شــرکت در ارتباطــات شــخصی بــر اعتمــاد بیــن فــردی در جوامــع مجــازی تأثیــر
دارد.

اشتراک دانش در جوامع مجازی

بزرگتریــن چالــش در ایجــاد یــک جامعــةمجــازی ،عرضــة دانــش یعنــی تمایــل بــه
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اشــتراکگذاری دانــش بــا دیگــر اعضاســت ( .)Chiu, Hsu and Wang 2006اشــتراک دانــش بــه

معنــای ارائــة اطالعــات و دانــش بــرای کمــک بــه دیگــران و همــکاری بــا دیگــران بــرای حــل
مشــکالت ،توســعة ایدههــا یــا اجــرای سیاســتها و روشهاســت (Seba, Rowley & Lambert

 .)2012; Wang & Noe 2010همچنیــن ،فعالیتهایــی کــه بــه مجموعـهای از افــراد بــرای کارکــردن

بــا یکدیگــر ،تســهیل تبــادل دانــش ،افزایــش ظرفیــت یادگیــری ســازمانی و افزایــش توانایــی بــرای
رســیدن بــه اهــداف فــردی و ســازمانی کمــک میکننــد ،بهعنــوان اشــتراک دانــش شــناخته

میشــود (.)Dyer & Nobeoka 2000; Seba, Rowley & Lambert 2012

مطالعــات مدیریــت دانــش نشــان دادهانــد کــه در دســترس بــودن ،اشــتراک دانــش را تضمیــن

نمیکنــد و اشــتراک دانــش در جوامــع مجــازی بــه مــوارد بســیاری وابســته اســت (& Chen

 .)Hung 2010نتایــج مطالعــات گذشــته نشــان میدهــد کــه خوداظهــاری ،شــناخت مشــترک و

یادگیــری اجتماعــی بــر رفتارهــای اشــتراک دانــش تأثیــر مثبــت میگــذارد و همچنیــن ،نگــرش
افــراد بــه اشــتراک دانــش بــر رفتــار اشــتراک دانــش آنهــا تأثیــر مثبــت دارد (;Bock & Kim 2001

 .)Jin, Zhong and Zhai 2015عــاوهبــرایــن ،پشــتیبانی شــبکههای اجتماعــی ،اشــتراک دانــش در

جامعــة مجــازی را بــاال میبــرد و تبــادل دانــش میــان دوســتان را افزایــش داده و احتمــال توقــف
تبــادل دانــش را کاهــش میدهــد ( .)Pan et al. 2015همچنیــن ،ظرفیــت اجتماعــی و اشــتراک
دانــش رابطــة مثبتــی بــا وفــاداری افــراد جامعــة مجــازی دارد ( .)Yao, Tsai and Fang 2015ظرفیــت

اجتماعــی ،بهاشــتراکگذاری دانــش فــرد در جامعــه را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد و اعتمــاد یکــی
از ارکان ظرفیــت اجتماعــی اســت (.)Chiu, Hsu and Wang 2006

اعتمــاد بهعنــوان یــک عامــل اصلــی در همــة انــواع روابــط شــناخته شــده اســت (Gefen,

 .)Karahanna, & Straub 2003; Hsu, Chang and Yen 2011اعتمــاد بــه همــکاران و اعتمــاد بــه

سرپرســت بــر اشــتراک دانــش تأثیــر مثبــت دارنــد و مــردم بیشــتر تمایــل دارنــد کــه در یــک محیــط

قابــل اعتمــاد بــه یکدیگــر کمــک کــرده و از دیگــران درخواســت کمــک کننــد (Hsu, Chang and

 .)Yen 2011; Ridings, Gefen and Arinze 2002; Seo et al. 2016بهطــور کلــی ،افــراد در محیــط

سرشــار از اعتمــاد تمایــل بیشــتری بــه اشــتراک دانــش دارنــد ( .)Hsu, Chang and Yen 2011همچنیــن،

اعتمــاد بــر اثربخشــی اشــتراک دانــش ،مزیــت نســبی درکشــده و ســازگاری درکشــده تأثیــر

میگــذارد و باعــث تأثیــر مثبــت بــر رفتــار اشــتراک دانــش میشــود (.)Lin, Hung and Chen 2009
فرضیة  :9اعتماد بین فردی بر قصد اشتراک دانش در جوامع مجازی تأثیر دارد.
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 .3روش پژوهش

دادههــای مــورد نظــر جهــت ایــن پژوهــش بــا اســتفاده از پرسشــنامه جمــعآوری میشــود.

در ایــن بخــش دربــارة نحــوة جمـعآوری دادههــا و چگونگــی ســاخت پرسشــنامه بحــث میشــود.

دادههــای جمعآوریشــده طــی دو مرحلــه مــدل اندازهگیــری 1و مــدل ســاختاری 2تجزیــه و تحلیــل
میشــود.

نمونه و روش

از آنجــا کــه ایــن پژوهــش بــر جوامــع مجــازی تمرکــز دارد ،بــرای گرفتــن اطالعــات و نظرات

اعضــای جوامــع مجــازی در زمینــة عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد بیــن فــردی در جوامــع مجــازی و تأثیــر

آن بــر تمایــل اعضــا بــه اشــتراک دانــش بــا اســتفاده از یــک پرسشــنامة برخــط اقــدام میشــود.

نظرســنجی مبتنــی بــر وب مزایایــی را نســبت بــه نظرســنجیهای ســنتی ،ماننــد هزینــة کمتــر و
نــرخ پاســخ باالتــر دارد ( .)Hsu et al., 2007در ایــن تحقیــق بــه ایــن دلیــل کــه موضــوع اعضــای
جوامــع مجــازی بودنــد ،از پرسشــنامة مبتنــی بــر وب اســتفاده شــد .بــرای ایــن کار لینــک پرسشــنامة

آمادهشــده از مــاه مــی تــا ســپتامبر  2016در جوامــع حرف ـهای مختلــف قــرار داده شــد و هــدف از
ایــن مطالعــه بــه اعضــای ایــن جوامــع توضیــح داده شــد ،و از اعضایــی کــه تجربــة اشــتراک دانــش
را داشــتند درخواســت گردیــد کــه در ایــن نظرســنجی شــرکت کننــد .تحقیقــات گذشــته نشــان

دادهانــد کــه افــرادی کــه داوطلبانــه در پاس ـخگویی بــه پرسشــنامه مشــارکت میکننــد ،پاس ـخهای

روش ـنتر و کاملتــری ارائــه میدهنــد و اعتبــار هــر روش تحقیــق بــه توانایــی و تمایــل داوطلبــان
بــرای ارائــة پاس ـخهای معن ـادار وابســته اســت (همــان).

در مجمــوع 352 ،بازدیدکننــده تمامــی بخشهــای پرسشــنامه را تکمیــل کردنــد .پــس از

حــذف  16پاســخ ناقــص ،نمونههــای پژوهــش در مجمــوع بــه  336پاس ـخ مؤثــر رســید .پرسشــنامه
بــهزبــان فارســی آمــاده شــدهبــود و تنهــا در جوامــع مجــازی ایرانــی توزیــع شــد .نمونههــا از

 27جامعــة مختلــف در  9نــوع جامعــة مجــازی شــامل ســرگرمی ،مهندســی ،علــم ،کامپیوتــر،
علــوم انســانی ،تجــارت ،ســامت ،سیاســت و ســایر جمــعآوری شــدند .جــدول  ،1اطالعــات
جمعیتشناســی پاســخدهندگان را نشــان میدهــد.

2. structure model

1. measurement model
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جدول  .1اطالعات جمعیتشناسی پاسخدهندگان
فراوانی

درصد فراوانی

متغیرهای جمعیتشناسی

جنسیت

زن
مرد

131
205

0/39
0/61

سن

زیر  20سال
 21تا  30سال
 31تا  40سال
 41تا  50سال
باالی  50سال

54
186
66
21
9

16/1
55/4
19/6
6/3
2/7

تحصیالت

زیر دیپلم
دیپلم
لیسانس
فوق لیسانس و باالتر

58
80
144
54

17/3
23/8
42/9
16/1

تاریخچة عضویت

 3-1ماه
 6-3ماه
 6ماه تا  1سال
 2-1سال
 3-2سال
بیشتر از  3سال

44
56
65
62
70
39

13/1
16/7
19/3
18/5
20/8
11/6

تاریخچة جامعة مجازی

 3-1ماه
 6-3ماه
 6ماه تا  1سال
 2-1سال
 3-2سال
بیشتر از  3سال

9
13
23
42
83
166

2/7
3/9
6/8
12/5
24/7
49/4

نوع جامعة مجازی

مهندسی
کامپیوتر
علم
انسانی
سرگرمی
کسبوکار
سیاست
سالمت
سایر

67
54
25
28
23
22
28
27
62

19/9
16/1
7/4
8/3
6/8
6/5
8/3
8
18/5

همانگونــه کــه در جــدول  ،1مشــاهده میشــود ،از مجمــوع  336نفــر ،در ارتبــاط بــا متغیــر

«جنســیت» بیشــترین درصــد فراوانــی مربــوط بــه جنــس «مــرد» ( 61درصــد) بــود .در ارتبــاط بــا
متغیــر «ســن» بیشــترین درصــد فراوانــی مربــوط بــه ســن « 21تــا  30ســال» ( 55/4درصــد) و کمتریــن
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درصــد فراوانــی مربــوط بــه ســن «بــاالی  50ســال» ( 2/7درصــد) بــود .از نظــر «تحصیــات» بیشــترین
درصــد فراوانــی مربــوط بــه مقطــع تحصیلــی «لیســانس» ( 42/9درصــد) و کمتریــن آن مربــوط بــه
مقطــع «فــوق لیســانس و باالتــر» ( 16/1درصــد) بــود .در ارتبــاط بــا متغیــر «تاریخچــة عضویــت»

بیشــترین درصــد فراوانــی مربــوط بــه « 2تــا  3ســال» ( 20/8درصــد) و کمتریــن درصــد فراوانــی
مربــوط بــه «بیشــتر از  3ســال» ( 11/6درصــد) بــود .در ارتبــاط بــا متغیــر «تاریخچــة جامعــه» بیشــترین

درصــد فراوانــی مربــوط بــه «بیشــتر از  3ســال» ( 49/4درصــد) و کمتریــن درصــد فراوانــی مربــوط
بــه « 1تــا  3مــاه» ( 2/7درصــد) بــود .از نظــر «نــوع جامعــة مجــازی» بیشــترین درصــد فراوانــی مربــوط

بــه «مهندســی» ( 19/9درصــد) و کمتریــن آن مربــوط بـ ه «کسـبوکار» ( 6/5درصــد) بــود.
ابزار اندازهگیری

جهــت دســتیابی بــه اهــداف ایــن پژوهــش ،مــوارد مؤثــر بــر اعتمــاد بیــن فــردی و اشــتراک

دانــش از پژوهشهــای گذشــته اســتخراج شــده و متناســب بــا زمینــة جوامــع مجــازی اصــاح شــدند.

بخــش مربــوط بــه تأثیــر عامــل توانایــی بــر اعتمــاد بیــن فــردی از مقالــه Wu, Chen and Chung

) (2010جهــت ســنجش تأثیــر توانایــی دیگــر کاربــران بــر افزایــش اعتمــاد بیــن فــردی اقتبــاس شــد.

مــوارد مربــوط بــه تأثیــر خیرخواهــی و صداقــت بــر افزایــش اعتمــاد بیــن فــردی بــا اســتفاده از
مــوارد معرفیشــده در ) Smith et al. (2006جهــت شناســایی تأثیــر ایــن عوامــل در جوامــع مجــازی

آمــاده شــد .مــوارد اندازهگیــری تأثیــر قابــل پیشبینــی بــودن و شایســتگی بــر اعتمــاد بیــن فــردی
در جوامــع مجــازی از مطالعــة ) Wu & Tsang (2008اقتبــاس شــد .همچنیــن ،مــوارد مربــوط بــه تأثیــر

دیــدگاه مشــترک و رشــد دانــش بــر اعتمــاد بیــن فــردی در جوامــع مجــازی از مطالعــة Hsu, Chang

) and Yen (2011برداشــت شــدهاســت .در نهایــت ،مــواردی کــه تأثیــر ایجــاد ارتبــاط شــخصی بــر
اعتمــاد بیــن فــردی را بررســی میکننــد از ) Abrams et al. (2003اقتبــاس شــده اســت .مــوارد الزم

بــرای اندازهگیــری اعتمــاد بیــن فــردی و قصــد بهاشــتراکگذاری دانــش در جوامــع مجــازی از

مطالعــة ) Seba, Rowley and Lambert (2012اقتبــاس شــدند.

در دســتورالعمل پرسشــنامه ،بــه پاسـخدهندگان توضیــح داده شــد کــه منظــور از فعالیتهــای

اشــتراک دانــش مــواردی همچــون ارســال نظــرات شــخصی در جامعــة مجــازی ،آپلــود مــوارد،
ارائــة نقــد و اشــتراک اطالعــات از طریــق یــک سیســتم تابلــوی اعالنــات الکترونیکــی اســت.

بــرای معیارهــای معرفیشــده در ایــن پژوهــش ،یــک معیــار هفتنقط ـهای «لیکــرت» در محــدودة

بهشــدت مخالــف ( ،)1نــه موافــق نــه مخالــف ( )4و بهشــدت موافــق ( )7بـهکار گرفتــه شــدهاســت.
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بــا اســتفاده از  5خبــره در زمینــة مدیریــتدانــش و فنــاوری اطالعــات ،یــک پیشآزمــون پرسشــنامه
انجــام شــد تــا ســهولت درک ،ســازگاری منطقــی ،مناس ـببودن ترتیــب ســؤاالت و مــوارد دیگــر
ارزیابــی شــود .پاسـخها ،نظــرات و ایدههــای آنهــا منجــر بــه چنــد مــورد تغییــر کلمــات و عبــارات

ســؤاالت و ترتیــب ســؤاالت شــد .جــدول  ،2پرسشــنامة اصالحشــده را نمایــش میدهــد.
جدول  .2خالصة معیارهای اندازهگیری

میانگین انحراف معیار بار عاملی

عامل

توانایی ) Wu, Chen and Chung (2010مقدار آلفای کرونباخ= 0/90
اعضا دانش کافی برای انجام کارها را دارند.

6/23

1/06

0/91

اعضا مهارت و تکنیک کافی را دارند.

6/31

0/91

0/88

دانش اعضای این جامعة مجازی کیفیت الزم را دارد.

6/25

0/98

0/96

خیرخواهی ) Smith et al. (2006مقدار آلفای کرونباخ= 0/82
نیازها و خواستههای من برای اعضا خیلی مهم است.

5/80

1/14

0/93

اعضا آگاهانه کاری نمیکنند که به من ضربه بزنند.

6

1/13

0/77

اعضا برای کمک به من قواعد را زیر پا میگذارند.

5/77

1/27

0/78

صداقت ) Smith et al. (2006مقدار آلفای کرونباخ= 0/89
افراد این جامعة مجازی همواره به گفتههای خود پایبند هستند.

5/99

1/18

0/89

اعضا بهسختی تالش میکنند که رفتارشان با دیگران عادالنه باشد.

5/93

1/07

0/80

به نظر میرسد که افراد این جامعة مجازی طبق اصول کار میکنند.

5/88

1/12

0/95

قابل پیشبینی بودن ) Wu & Tsang (2008مقدار آلفای کرونباخ= 0/84
5/96

1/37

0/78

اعضا به یکدیگر برای حل مشکالت کمک خواهند کرد.

وقتی من نیاز به کمک داشته باشم ،اعضا بیشترین توان را برای کمک به من 5/71
بهکار خواهند برد.

1/39

0/79

5/76

1/32

0/82

افراد این جامعة مجازی انتظارات من را برآورده میکنند.
شایستگی ) Wu & Tsang (2008مقدار آلفای کرونباخ= 0/95
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افراد این جامعة مجازی توانایی انجام وظایف خود را دارند.

6/19

0/97

0/96

اعضا توانایی الزم برای رسیدگی به مشکالت را دارند.

6/13

1

0/95

ص شخصیافراد میتواند اهداف این جامعه مجازی را تحقق بخشد.
تخص 

6/16

0/96

0/96
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میانگین انحراف معیار بار عاملی

عامل

دیدگاه مشترک ) Hsu, Chang and Yen (2011مقدار آلفای کرونباخ= 0/79
اعضا دیدگاهشانرا برایکمکبه حلمشکالت حرفهاییکدیگر بهاشتراک 5/90
میگذارند.

1/13

0/67

اعضا اهدافمشترکشان را براییادگیری با یکدیگر به اشتراک میگذارند.

5/96

1/07

0/78

اعضا فکر میکنند همکاری بسیار دارای اهمیت است.

6/01

1/09

0/88

رشد دانش ) Hsu, Chang and Yen (2011مقدار آلفای کرونباخ= 0/84
افراد این جامعة مجازی کمک میکنند من چیزهای بیشتری بیاموزم.

6/11

1/14

0/82

اعضا کمک میکنند من در مهارتهای جدید خبره شوم.

5/98

1/23

0/91

اعضا کمک میکنند من ایدههای نوآورانهام را اجرا کنم.

5/81

1/35

0/77

ایجاد ارتباطات شخصی ) Abrams et al. (2003مقدار آلفای کرونباخ= 0/85
اعضا اطالعات زندگی شخصی خود را با من به اشتراک میگذارند.

5/05

1/29

0/93

اعضای این جامعة مجازی تنها به سؤاالت روشن پاسخ نمیدهند.

5/29

1/31

0/80

اعضای این جامعة مجازی ارتباطات غیرکاری با یکدیگر برقرار میکنند.

4/91

1/32

0/76

اعتماد بین فردی ) Seba, Rowley and Lambert (2012مقدار آلفای کرونباخ= 0/92
من میدانم که افراد این جامعة مجازی هر زمان که من نیاز به دانستن چیزی
داشته باشم ،تالش میکنند به من کمک کنند.

5/66

1/49

0/86

من همیشه میتوانم روی اعضا ،وقتی به کمک نیاز دارم ،حساب کنم.

5/55

1/55

0/86

من همیشه میتوانم مطمئن باشم که اعضا در آسانترشدن کارهایم از طریق در 5/76
اختیار گذاشتن دانش خود ،کمک میکنند.

1/48

0/97

5/53

1/50

0/87

من آزادانه با اعضای جامعة مجازی دربارة دانش خودم گفتوگو میکنم.

قصد اشتراک دانش ) Seba, Rowley and Lambert (2012مقدار آلفای کرونباخ= 0/91
من مایلم با افراد بیشتری از جامعة مجازی اشتراک دانش داشته باشم.

5/73

1/36

0/88

من مایلم با همة افراد این جامعة مجازی ،اشتراک دانش داشته باشم ،در
صورتی که این کار برای جامعة مجازی مفید و سازنده باشد.

5/68

1/36

0/86

من تمایلدارمدر آینده به دفعات بیشتری با اعضا اشتراک دانش داشته باشم5/74 .

1/45

0/87

5/84

1/32

0/86

من تمایلدارم با یک روش مؤثر با اعضا اشتراک دانش داشت ه باشم.
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 .4تجزیه و تحلیل دادهها و نتایج
مدل اندازهگیری

تجزیــه و تحلیــل دادههــا طــی دو مرحلــة مــدل اندازهگیــری و مــدل ســاختاری انجــام شــد.

اولیــن گام در آنالیــز دادههــا بررســی اعتبــار ســاختاری 1بــرای ده عنصــر اندازهگیــری شــامل توانایی،

خیرخواهــی ،صداقــت ،قابــل پیشبینــی بــودن ،شایســتگی ،دیــدگاه مشــترک ،رشــد دانــش و ایجــاد
و شــرکت در ارتباطــات شــخصی بــا اســتفاده از تجزیــه و تحلیــل عامــل تأییــدی 2لیــزرل 3اســت.

پایایــی( 4اعتبــار) بــا اســتفاده از ارزش آلفــای «کرونبــاخ» بررســی شــده اســت (جــدول .)2

یکــی از روشهــای بررســی پایایــی ،قابلیــت اعتمــاد ،و هماهنگــی بیــن شــاخصها اســتفاده از

ضریــب آلفــای «کرونبــاخ» اســت .مقــدار ایــن ضریــب میبایســت حداقــل  0/70باشــد .همانطــور

کــه در جــدول  ،2مشــاهده میکنیــد ،ضریــب آلفــای «کرونبــاخ» تمامــی عوامــل بیــن  0/79تــا

 0/95اســت .همچنیــن ،میانگیــن 5و انحــراف معیــار 6بــرای هــر کــدام از شــاخصهای مــدل ارائــه

شــده اســت .همچنیــن ،ضرایــب بارهــای عاملــی ،7پایایــی ترکیبــی ،)CR( 8میانگیــن واریانــس

اســتخراجی )AVE( 9و ماتریــس همبســتگی بـه روش ) Fornell & Larcker (1981مــورد بررســی قــرار

گرفتــه اســت.

بــار عاملــی ( )λمیــزان شــدت رابطــه بیــن یــک عامــل و شــاخص مربوطــه را مشــخص

میکنــد .بهعبــارت دیگــر ،بــار عاملــی نشــاندهندة میــزان اشــتراک شــاخص بــا عامــل اســت.
بنابرایــن ،هرچــه مقــدار ایــن ضریــب بیشــتر باشــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه ارتبــاط بیــن عامــل و

شــاخص مربوطــه شــدیدتر اســت .مقــدار مناســب بــرای بــار عاملــی حداقــل  0/70اســت .در جــدول
 ،2میانگیــن ،انحــراف معیــار ،ضرایــب بــار عاملــی و ضرایــب آلفــای کرونبــاخ ارائــه شــده اســت.
همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد ،بــار عاملــی تمامــی شــاخصها ،بهجــز شــاخص ســؤال  16از

عامــل دیــدگاه مشــترک کــه  0/67اســت ،بیشــتر از  0/70اســت .نتایــج پایایــی ترکیبــی ،میانگیــن
واریانــس اســتخراجی و ماتریــس همبســتگی بــرای عوامــل پژوهــش در جــدول  ،3ارائه شــده اســت.

ماتریــس همبســتگی ب ـهروش ) ،Fornell & Larcker (1981همــان ماتریــس همبســتگی بیــن عوامــل
اســت بــا ایــن تفــاوت کــه روی قطــر اصلــی آن بهجــای عــدد  ،1جــذر مقادیــر  AVEهــر عامــل

قــرار دارد .بــا اســتفاده از ایــن ماتریــس ،میتــوان میــزان همبســتگی یــک عامــل بــا شــاخصهایش
3. LISREL
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)2. confirmatory factor analysis (CFA

1. construct validity

6. standard deviation

5. average

4. reliability

9. Average Variance Extracted

8. combined reliability

7. coefficients of indicator loadings
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در مقابــل همبســتگی آن عامــل بــا ســایر عاملهــا را مقایســه کــرد .همانطــور کــه در جــدول ،3

مشــاهده میکنیــد ،مقادیــر روی قطــر اصلــی ماتریــس بزرگتــر از همبســتگی بیــن عوامــل اســت.

بهعبــارت دیگــر عــدد روی قطــر اصلــی ،بزرگتــر از مقادیــر ســتون مربوطــه و روایــی واگــرای

مــدل تأییــد میشــود .معیــار  AVEنشــاندهندة میانگیــن واریانــس بــه اشــتراک گذاشتهشــده بیــن
هــر عامــل بــا شــاخصهای خــود اســت .بــه بیــان ســادهتر  AVEمیــزان همبســتگی یــک عامــل بــا

شــاخصهای خــود را نشــان میدهــد کــه هرچــه بیشــتر باشــد ،بــرازش نیــز بهتــر اســت .معیــار
 CRمعیــاری اســت کــه پایایــی عاملهــا را ،نــه بهصــورت مطلــق ،بلکــه بــا توجــه بــه همبســتگی

عاملهایشــان بــا یکدیگــر محاســبه میکنــد .مقــدار مناســب بــرای پایایــی ترکیبــی حداقــل 0/80

و بــرای  AVEحداقــل  0/50اســت و مطابــق بــا یافتههــای جــدول  ،3مقادیــر پایایــی ترکیبــی ،بیــن

 0/82تــا  0/97و مقادیــر  AVEبیــن  0/61تــا  0/91اســت.

جدول  .3همبستگی و میانگین واریانس استخراجی
عامل

دیدگاه رشد
قابل
شایستگی
توانایی خیرخواهی صداقت
مشترک دانش
پیشبینی

توانایی

0/91

خیرخواهی

0/12

صداقت

0/21 -0/11

اعتماد
ارتباط
بین
شخصی
فردی

قصد
اشتراک
دانش

0/83

قابل پیشبینیبودن 0/01 -0/07

0/89
0/79 0/38

شایستگی

0/11 -0/01

0/95 -0/10 -0/08

دیدگاه مشترک

0 -0/04

0/16 -0/07 -0/03

0/78

رشد دانش

0/05

0/21

0/14 0/33

0/11

0/17

0/83

ارتباطات شخصی

0/10 -0/15

0/10 0/11

0/08

0/21

0/34

0/83

0/28

0/36

0/32 0/42

0/22

0/24

0/45

0/32

0/89

قصداشتراکدانش 0/21

0/17

0/32 0/27

0/07

0/06

0/33

0/10

0/64

0/86

CR

0/94

0/87

0/84 0/91

0/97

0/82

0/87

0/87

0/94

0/92

AVE

0/84

0/69

0/63 0/79

0/91

0/61

0/70

0/69

0/79

0/75

اعتماد بین فردی
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مدل ساختاری

بــا اســتفاده از مــدل ســاختاری ،عوامــل همــراه بــا روابــط میــان آنهــا و فرضیــات بررســی

گردیــده اســت .شــکل  ،1ضرایــب مســیر 1استانداردشــدة «لیــزرل» را نشــان میدهــد .بــرای
مدلهایــی بــا بــرازش خــوب ،2میبایســت شــاخص خــی دو نرمالشــده تقســیم بــر درجــة آزادی

3

( )x2/dfکمتــر از  ،5شــاخص نیکویــی بــرازش )GFI( 4بزرگتــر از  ،0/80شــاخص بــرازش تطبیقــی

5

( )CFIبزرگتــر از  ،0/90شــاخص ریشــة میانگیــن مربــع خطــای تقریــب )RMSEA( 6کمتــر از 0/08

باشــند (Bentler 1983, 1985; Browne et al. 1993; Dudgeon 2004; Hsu et al. 2007; Jöreskog

.)& Sörbom 1993

مقادیــر شــاخصهای نیکویــی بــرازش مــدل پژوهــش در جــدول  ،4ارائــه شــده اســت.

همانطــور کــه مشــاهده میکنیــد ،بــرای ایــن مــدل ســاختاری ،مقــدار شــاخص  x2/dfبرابــر 3/05
( x2 =1248/09و  ،)df=409مقــدار شــاخص  GFIبرابــر  ،0/81مقــدار شــاخص  CFIبرابــر  0/90و

مقــدار شــاخص  RMSEAبرابــر  0/078بــود .بنابرایــن ،مقادیــر تمامــی شــاخصها در دامنــة مــورد

قبــول هســتند.

جدول  .4خالصة شاخص برازش مدل
مقادیر پیشنهادی

نوع

شاخص

امتیاز

آزمون x2

x2

1248

df

409

x2/df

3/05

)00/5 <Bentler (1985

شاخص برازش مطلق

GFI

0/81

)80/0>Etezadi-Amoli & Farhoomand (1996

شاخص برازش تطبیقی

CFI

0/90

)90/0>Bentler 1985; Hayduk (1987

RMSEA

0/078

)08/0<Jöreskog & Sörbom (1993

مــدل معادلــة ســاختاری ایــن پژوهــش ،شــامل  8متغیــر یــا عامــل مســتقل 1 ،متغیــر میانجــی و 1

متغیــر وابســته اســت .بــا توجــه بــه نتایــج بهدسـتآمده ،ضریــب میــان توانایــی و اعتمــاد بیــن فــردی

معنــادار و مثبــت اســت ( t=7/58و  .)𝞫=0/33یعنــی اعتمــاد بیــن فــردی توســط توانایــی قابلیــت
پیشبینــی را دارد (پیشبینــی میشــود) .بنابرایــن ،فرضیــة  1تأییــد میگــردد .بهعبــارت دیگــر،

292

2. good fit

1. path coefficients

4. goodness-of-fit index

3. chi-square normalized by degrees of freedom

6. root mean square error of approximation

5. comparative fit index
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توانایــی پیشبینیکننــده معنــادار بــرای اعتمــاد بیــن فــردی اســت .ضریــب میــان خیرخواهــی و

اعتمــاد بیــن فــردی ،معنــادار و مثبــت اســت ( t=4/14و  .)𝞫=0/18یعنــی اعتمــاد بیــن فــردی توســط

خیرخواهــی قابلیــت پیشبینــی را دارد (پیشبینــی میشــود) .بنابرایــن ،فرضیــة  2تأییــد میگــردد.

بهعبــارت دیگــر ،خیرخواهــی تأثیــر مثبتــی بــر اعتمــاد بیــن فــردی دارد .همچنیــن ،ضریــب میــان
صداقــت و اعتمــاد بیــن فــردی ،معنــادار و مثبــت اســت ( t=5/21و  .)𝞫=0/26یعنــی اعتمــاد بیــن

فــردی توســط صداقــت قابلیــت پیشبینــی را دارد .بنابرایــن ،فرضیــة  3تأییــد میگــردد .ضریــب
میــان قابــل پیشبینــی بــودن و اعتمــاد بیــن فــردی ،معنــادار و مثبــت اســت ( t=4/96و )𝞫=0/24

بنابرایــن ،فرضیــة  4تأییــد میگــردد و قابــل پیشبینــیبــودن تأثیــر مثبتــی بــر اعتمــاد بیــن فــردی
دارد .ضریــب میــان شایســتگی و اعتمــاد بیــن فــردی ،معنــادار و مثبــت اســت ( t=4/79و .)𝞫=0/20

یعنــی اعتمــاد بیــن فــردی توســط شایســتگی ،پیشبینــی میشــود .بنابرایــن ،فرضیــة  5تأییــد
میگــردد .ضریــب میــان دیــدگاه مشــترک و اعتمــاد بیــن فــردی ،معنــادار و مثبــت اســت (t=3/92

و  .)𝞫=0/18یعنــی دیــدگاه مشــترک تأثیــر مثبتــی بــر اعتمــاد بیــن فــردی دارد .بنابرایــن ،فرضیــة 6

تأییــد میگــردد .همچنیــن ،نتایــج نشــان میدهــد کــه رشــد دانــش تأثیــر مثبتــی بــر اعتمــاد بیــن

فــردی دارد ( t=2/56و  )𝞫=0/13و فرضیــة  7تأییــد میگــردد .ضریــب میــان ایجــاد و شــرکت در

ارتباطــات شــخصی و اعتمــاد بیــن فــردی ،معنــادار و مثبــت اســت ( t=4/27و  .)𝞫 =0/20بنابرایــن،

فرضیــة  8تأییــد میگــردد .بهعبــارت دیگــر ،ایجــاد و شــرکت در ارتباطــات شــخصی تأثیــر مثبتــی

بــر اعتمــاد بیــن فــردی دارد .ضریــب میــان اعتمــاد بیــن فــردی و قصــد اشــتراک دانــش ،معنــادار
و مثبــت اســت ( t=11/95و  .)𝞫 =0/63یعنــی قصــد اشــتراک دانــش توســط اعتمــاد بیــن فــردی،

پیشبینــی میشــود .بنابرایــن ،فرضیــة  9تأییــد میگــردد .بهعبــارت دیگــر ،اعتمــاد بیــن فــردی

تأثیــر مثبتــی بــر قصــد اشــتراک دانــش دارد .بنابرایــن ،متغیــر توانایــی بــا ضریــب اســتاندارد 0/33

بیشــترین تأثیــر مســتقیم و متغیــر رشــد دانــش بــا ضریــب اســتاندارد  0/13کمتریــن تأثیــر مســتقیم را

بــر اعتمــاد بیــن فــردی دارنــد .همچنیــن ،متغیــر اعتمــاد بیــن فــردی بــا ضریــب  0/63تأثیــر معنــادار و

قــوی بــر قصــد اشــتراک دانــش دارد.
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ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ

0/33

ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ

0/18

ﺻﺪاﻗﺖ

0/26
0/24

ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدن

0/20

ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦﻓﺮدي

0/18

دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮك

0/63

ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاك
داﻧﺶ

0/13

رﺷﺪ داﻧﺶ

0/20

ﺷﺮﻛﺖ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺷﺨﺼﻲ
ﺳﺎﺧﺘﺎري
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﺠﺰﻳﻪ و
ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺷﻜﻞ .1
ساختاری
ﻣﺪلمدل
تحلیل
تجزیه و
نتایج
شکل .1

.5

 .5ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي

گیریﻣﺠﺎزي اﻏﻠﺐ ﻫﻮﻳﺖ اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ در ﻳﻚ
ﺟﻮاﻣﻊ
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در
 .5بحث و نتیجه
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﺎزي ﻳﻜﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺎﻳﺪاري آن اﺳﺖ ،اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﺎزي ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ

از آنجــا کــه در جوامــع مجــازی اغلــب هویــت افــراد مشــخص نیســت و از طرفــی اشــتراک

ﺧﺎص
ﻣﺠﺎزيـ ﻳﻚ
ﺑﺎﺷﺪ.
ـکﺑﺴﻴﺎر
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ یـآن
در
رواﺑﻂاعضــای
آنبیــن
درــاد
اﺳﺖـادﻛﻪاعتم
ـت ،ایجـ
ﭘﺪﻳﺪةاسـ
ـداری آن
ﺟﺎﻣشـﻌﺔـرایط پای
واﻗﻊ ،از
ـازیدریکــی
ﻣﺆﺛﺮمجـ
جامعــة
دانــش در

ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ،
بسـو
اﺳﺖ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮدرﺳﺎﺧﺘﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ
ﻋﻮاﻣﻞپدیــدة
ـازی یــک
ﺑﺮايــة مجـ
اﻓﺮادجامع
ﺑﻮدنواقــع،
ﻧﺎﺷﻨﺎس در
دﻟﻴﻞـر باشــد.
ـیارﺑﻪمؤثـ
ﺷﺪه آن
موفقیــت
واﺳﻄ مﺔیتوانــد
مجــازی
جامعــة

ﺑﻬﺘﺮيو بازهدلیــل
دركاســت
داردشــده
ســاخته
واســطة
اجتماعــی
کــه در
اســت
کامپیوتــرﻗﺼﺪ
اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺆﺛﺮبــاﺑﺎﺷﺪ.
روابــطﺑﻴﻦ آنﻫﺎ
آناﻋﺘﻤﺎد
اﻳﺠﺎد
ﺗﻮاﻧﺪ در
خــاص ﻣﻲ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ

اﻓﺮادهـﺑﻪـا مؤثــر
ﺗﻤﺎﻳﻞن آن
ﻓﺮدياعتمﺑﻪــاد بیـ
ایجــاد
توانــد
مختلفــی
عوامــل
درــر،
یکدیگ
بودنﺑﺮ افــراد
ﻋﻮاﻣﻞس
ناشــنا
درﺑﻴﻦ
اﻋﺘﻤﺎد
ﺗﺄﺛﻴﺮمیاﻳﻦ
ﻣﺠﺎزي و
ﺟﻮاﻣﻊ
ـرایﻓﺮدي
اﻋﺘﻤﺎد بـﺑﻴﻦ
ﻣﺆﺛﺮ

باشــد .ایــن پژوهــش قصــد دارد درک بهتــری از عوامــل مؤثــر بــر اعتمــاد بیــن فــردی در جوامــع

اﺷﺘﺮاك داﻧﺶ در اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﻪدﺳﺖ آورد .اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ در زﻣﻴﻨﺔ

مجــازی و تأثیــر ایــن اعتمــاد بیــن فــردی بــه تمایــل افــراد بــه اشــتراک دانــش در ایــن جوامــع

ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ در اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ،ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ را در اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺠﺎزي

بهدســت آورد .ایــن پژوهــش بــا توجــه بــه مطالعــات گذشــته در زمینــة عوامــل مؤثــر در ایجــاد

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ،ﺧﻴﺮﺧﻮاﻫﻲ ،ﺻﺪاﻗﺖ ،ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺑﻮدن ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ،

اعتمــاد بیــن فــردی ،تأثیــر ایــن عوامــل را در ایجــاد اعتمــاد بیــن افــراد جوامــع مجــازی بررســی

ﻋﻼوهبـﺑﺮ
اﺳﺖ.
ـی ،ﺷﺮﻛﺖ
اﻳﺠﺎد و
داﻧﺶ
ﺗﺄﺛﻴﺮــتگی،
اﻳﻦ،شایس
ـودن،
شبینــی
ﺷﺨﺼﻲـل پی
ارﺗﺒﺎﻃﺎتـت ،قابـ
درـی ،صداق
خیرخواهـ
ـلوتوانایـ
رﺷﺪعوامـ
ﻣﺸﺘﺮك،ــامل
دﻳﺪﮔﺎهـد کــه ش
میکنـ
ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
درﺟﻮاﻣﻊ
ـرکتاﻳﻦ
داﻧﺶ در
اﻓﺮاد
ﻓﺮدي را
اﻋﺘﻤﺎد
ﻛﻨﺪ.اســت .عــاوهبــر ایــن،
ـخصی
ارتباطــات شـ
اﺷﺘﺮاكو شـ
ـشﺑﻪو ایجــاد
ﺗﻤﺎﻳﻞدانـ
ـترک،ﺑﺮرشــد
ﺑﻴﻦمشـ
ـدگاه
دیـ

ﻓﺮديیکنــد.
ـخص م
جوامــع
دانـيـش در
ﻣﻮردـه اشـ
ﻋﻮاﻣﻞـراد بـ
تمایــل افـ
ﻛﻪ بــر
ـردی را
ﻧﺸﺎنـن فـ
ﺗﺤﻘﻴﻖـاد بیـ
ﻧﺘﺎﻳﺞـر اعتمـ
تأثیـ
مشـﺑﻴﻦ
اﻋﺘﻤﺎد
ﻣﺜﺒﺖ ایﺑﺮــناﻳﺠﺎد
ـتراکﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ،
ﺗﻤﺎﻣﻲ
ﻣﻲدﻫﺪ
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در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮان ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺠﺎزي دارد .ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ را در اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد
ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي در اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﺎزي دارد و ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ اﻳﻦﻛﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ
وﻇﻴﻔﺔ ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﻪدرﺳﺘﻲ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ،ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي

عوامل اعتماد بین فردی مؤثر بر رفتار اشتراک دانش در جوامع مجازی | کیخا

نتایــج تحقیــق نشــان میدهــد کــه تمامــی عوامــل مــورد بررســی ،تأثیــری مثبــت بــر ایجــاد

اعتمــاد بیــن فــردی در بیــن کاربــران جوامــع مجــازی دارد .بــر طبــق نتایــج ،توانایــی بیشــترین تأثیــر

مثبــت را در ایجــاد اعتمــاد بیــن فــردی در اعضــای جامعــة مجــازی دارد و میتــوان گفــت اعتقــاد
بــهاینکــه طــرف مقابــل میتوانــد وظیفــة خاصــی را بهدرســتی انجــام دهــد ،مهمتریــن عاملــی

اســت کــه ســبب ایجــاد اعتمــاد بیــن فــردی میشــود و بیشــترین تأثیــر را بــر روی آن دارد .صداقــت
بهعنــوان دومیــن عامــل تأثیرگــذار بــر اعتمــاد بیــن فــردی در جوامــع مجــازی شــناخته شــدهاســت،

بــه ایــن معنــا کــه وقتــی افــراد در محیــط مجــازی از اصــول و قواعــد پیــروی میکننــد بــر افزایــش

ســطح اعتمــاد بینآنهــا تأثیــر مثبــت خواهــد داشــت .همچنیــن ،نتایــج نشــان میدهــد کــه قابــل
پیشبینــی بــودن ســومین عامــل اســت کــه تأثیــر فراوانــی بــر ایجــاد اعتمــاد دارد .قابــل درک اســت

کــه هنگامــی کــه فــردی اطمینــان دارد کــه فــرد دیگــر بــه موضــوع وعــده دادهشــده پایبنــد اســت،

اعتمــاد او افزایــش مییابــد .عــاوه بــر اینهــا ،زمانــی کــه فــردی از تخصــص طــرف مقابــل در

جامعــة مجــازی اطمینــان مییابــد و یــا در مقابــل فــردی قــرار میگیــرد کــه ارتباطــات شــخصی
بیشــتری برقــرار میکننــد ،اعتمــاد آنهــا بــه آن اعضــای جامعــة مجــازی افزایــش خواهــد یافــت و
بــر طبــق نتایــج ایــن پژوهــش ،ایــن عوامــل در جایــگاه بعــدی عوامــل تأثیرگــذار بــر اعتمــاد بیــن
فــردی در جوامــع مجــازی قــرار میگیرنــد .همچنیــن ،اعتقــاد بــه خیرخواهــی طــرف مقابل و داشــتن

دیــدگاه مشــترک نیــز بــا اینکــه تأثیــر مثبتــی بــر اعتمــاد دارنــد ،امــا بـه انــدازة عوامــل قبلــی مؤثــر
نیســتند و در جایــگاه آخــر ،رشــد دانــش قــرار میگیــرد کــه بــر طبــق نتایــج ایــن تحقیــق کمتریــن
تأثیــر را در ایجــاد و افزایــش اعتمــاد بیــن فــردی در جوامــع مجــازی دارد .در نهایــت ،نتایــج حاصــل
از ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه اعتمــاد بیــن فــردی ،تأثیــر زیــادی بــر قصــد اشــتراک دانــش در

بیــن افــراد یــک جامعــة مجــازی دارد و بنابرایــن ،هرچــه اعتمــاد بیــن فــردی در یــک جامعــة مجازی
افزایــش یابــد ،میــزان اشــتراک دانــش افــراد در آن جامعــه افزایــش خواهــد یافــت و آن جامعــة

مجــازی موفقتــر و پویاتــر خواهــد بــود.

ایــن پژوهــش چنــد محدودیــت داشــت کــه در تحقیقــات آینــده میتوانــد مــورد توجــه

قرارگیــرد .اول) هــدف ایــن پژوهــش بــدون در نظــر گرفتــن تاریخچــة جامعــة مجــازی و یــا طــول
مشــارکت هــر فــرد در آن جامعــة مجــازی اســت .یــک نگرانــی ایــن اســت کــه ایــن عوامــل ممکــن

اســت بــر ســطح مشــارکت افــراد مؤثــر باشــد .تحقیقــات آینــده بایســتی تحقیــق کننــد کــه آیــا طــول
مشــارکت هــر فــرد در یــک جامعــة مجــازی و یــا مدتزمــان شــکلگیری آن جامعــه بــر میــزان

ایجــاد اعتمــاد بیــن افــراد آن و تمایــل بــه اشــتراک دانــش در آن جامعــه مؤثــر اســت؟ دوم) بهدلیــل
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 نتایــج نمیتواننــد درســطح،اینکــه ایــن پژوهــش هدفــش را تنهــا جوامــع ایــران قــرار داده اســت

 تحقیقــات آینــده بایــد تأثیــر ایــن عوامــل را در ســطح جهانــی آزمایــش.جهانــی تعمیــم دادهشــوند
 از آنجــا کــه هــدف ایــن پژوهــش بررســی تأثیــر عوامــل اعتمــاد بیــن فــردی، در نهایــت.کننــد
 عوامــل دیگــر مؤثــر بــر قصــد اشــتراک دانــش در جوامــع،در قصــد اشــتراک دانــش بــوده اســت
 تحقیقــات آینــده نیــاز بــه بررســی رابطــة بیــن ایــن عوامــل و قصــد.مجــازی در نظــر گرفتــه نشــدهاند

.اشــتراک دانــش در جوامــع مجــازی دارنــد
فهرست منابع

 شــناخت عوامــل مشــ ّوق و بازدارنــده تســهیم دانــش در. ابراهیمــی ســعیده، جــوکار عبدالرســول،انبارکــی ســحر
.۹۹۸-۹۷۷ :)۳( ۳۳ ؛۱۳۹۷ . پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت اطالعــات.شــبکههای اجتماعــی علمــی پیوســته
(Jun 10 2018) http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3455-fa.html

 سیســتمی و طراحــی رابــط، تحلیــل میــزان تأثیرگــذاری عوامــل اطالعاتــی.۱۳۹۴ . و رضــا تهرانــی، حمیــد،جمشــیدی

 پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت.کاربــر بــر وفــاداری مشــتریان وبســایتها بــا توجــه بــه نقــش رضایــت و اعتمــاد
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فاطمه کیخا

متولــد ســال  1366دارای مــدرک تحصیلــی کارشناســی ارشــد در رشــتة

تجــارتالکترونیــک از دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران اســت .ایشــان هماکنــون

ت علمــی گــروه مهندســی کامپیوتــر دانشــگاه زابــل اســت.
عضــو هیئ ـ 

ت دانــش از جملــه
تجــارتالکترونیکــی ،سیســتمهای توصیهگــر و مدیریــ 
عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻛﻴﺨﺎ ،ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل  1366داراي ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﺔ ﺗﺠﺎرت
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ .اﻳﺸﺎن ﻫﻢاﻛﻨﻮن ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﮔﺮوه ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ
ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ اﺳﺖ .ﺗﺠﺎرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ،ﺳﻴﺴﺘﻢﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻪﮔﺮ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ از ﺟﻤﻠﻪ
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

299

