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افزایش ظرفیت جذب دانش از طریق ارتباطات با نقش میانجی اعتماد و تسهیم  نقش

 دانش )مطالعه موردی : دانشگاه مجازی شیراز(

 

 1*سلطانیحسن  

 واحد شیراز، شیرازدانشگاه آزاد اسالمی ، تمدیریگروه  استادیار

 29/06/1401تاریخ پذیرش:            17/11/1400تاریخ دریافت: 

 
 

 چکیده 
فیت جذب دانش از ایش ظرکه با هدف بررسی افز پیمایشی است-مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی

لعه موردی : دانشگاه مجازی شیراز( طات با نقش میانجی اعتماد و تسهیم دانش )مطاطریق ارتبا

جامعه و نمونه آماری این تحقیق را همه کارکنان دانشگاه مجازی شیراز   است. صورت پذیرفته

مطالعه از سرشماری استفاده ر این باشد. بنابراین دنفر می  68ها برابر با دهند که تعداد آنتشکیل می

آلفای  وسیلهها بهی نسبت اعتبار محتوا و پایایی آنها توسط تکنیک روایروایی پرسشنامه شده است.

افزار اسمارت تأیید شد. نتایج تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری که با استفاده از نرم کرونباخ

و ظرفیت جذب دانش، تاثیر معناداری دارد؛  اعتمادپی.ال.اس صورت پذیرفت، نشان داد ارتباطات بر 

معناداری داشت؛ تاثیر تسهیم دانش بر ظرفیت جذب دانش، معنادار بود؛ اعتماد بر تسهیم دانش، تاثیر 

چنین نقش میانجی نقش میانجی اعتماد در رابطه بین ارتباطات بر تسهیم دانش، معنادار بود؛ هم

 ت جذب دانش، نیز معنادار بود.و ظرفیتسهیم دانش در رابطه بین اعتماد 
 

 رازیش یدانش، دانشگاه مجاز میاعتماد، تسه جذب دانش، ارتباطات، تی: ظرفیدیکلمات کل

 

 مقدمه  -1

از سوی دیگر، این  کنند.در سیستم مجازی ایجاد می 4و اعتماد 3از یک سو انقالبی در راه ارتباط 2های مجازیسازمان

وری با گسترش جهانی شدن و فنا بین کارکنان است. 6گذاری دانشبه اشتراک یقطراز  5راهی برای توسعه ظرفیت جذب

های مجازی خود های مجازی توانایی قوی خود را در جهت جذب قدرت در بین تیم، الزم است که سازمان7اطالعات و ارتباطات

مانند مداخالت رفتاری یعنی ی ایلش ههای مجازی با چابه منظور ایجاد ظرفیت جذب تیم مجازی، سازمان توسعه دهند.

های مجازی دشوار رسد این مداخالت رفتاری برای ایجاد ظرفیت جذب در تیمنظر میبه  و ... روبرو هستند. ارتباط و اعتماد

است. فناوری اطالعات و ارتباطات، ساختار تسهیم دانش و فرآیندهای ارتباطی، چه در داخل و چه در خارج از سازمان، از 

 
 soltani.hassan74@gmail.com :(Corresponding Author) نویسنده مسئول *1
2 Virtual Organizations 
3 Communication 
4 Trust 
5 Absorption Capacity 
6 Knowledge Sharing 
7 Information Communication Technology (ICT) 
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سازی از طریق فناوری (. مجازی2010 ،2؛ یو و همکاران2018، 1فته تا مجازی را دگرگون ساخته است )هامبورگگری یزیکف

(.  از این رو، 2017، 3کند تا از راه دور، به همکاری بپردازند )شالچت و همکارانها کمک میاطالعات و ارتباطات به سازمان

یز و های متماشده با دیدگاههای مجازی کمک کرد تا دانش غنیده، به شرکتکنراطق پایده تشکیل تیم تقریباً متنوع از منا

(. در عصر تغییر روندهای جهانی چه از لحاظ 2019، 5؛ راگهورام2018، 4دست آورند )کیمتجربه متنوع کارمندان مجازی را به

را برای کارمندان مجازی خود حفظ ش انیم دهای مجازی باید یک فرآیند تسهتکنولوژیکی و چه از نظر ساختاری، سازمان

 (. 2017، 7گونزالز ؛ سوسا و 2018، 6کنند )فیشر و پولر

؛ کیوریاکولیس و  8،2018های مجازی از تنوع باالیی در بین کارمندان آن برخوردار هستند )کامینسکا و بورزیلودانشگاه

ذب در کارکنان با جازی با توجه به عدم استفاده و اجرای ظرفیت جم ایه(. به دلیل تنوع در کارکنان، سازمان2016، 9زافیریس

های مجازی از بنابراین ظرفیت جذب دانش در دانشگاه (.2016، 10ل ارتباطی و رفتاری روبرو هستند)دنیکوالی و همکارانمسائ

ایجاد ارتباطات و اعتماد به ر د طرف های مجازی از یکسازمان (.2009، 11اهمیت فراوانی برخوردار است )چن و همکاران

گذاری (، از طرف دیگر، از طریق به اشتراک2011، 13؛ سارکر و همکاران0220، 12شوند )آلتبچسیستم مجازی متحول می

(. با 2014، 15؛ پیمر و همکاران2013،  14دهند )جونی و ساراالدانش در بین کارمندان، ظرفیت جذب دانش را توسعه می

توانایی قدرتمندی در جهت جذب  های مجازیرتباطات، الزم است سازمانشدن و فناوری اطالعات و ا نیهااز جتغییرات ناشی 

(. به منظور ایجاد ظرفیت 2014، 16؛ لی و همکاران2013)جونی و ساراال،  های مجازی خود داشته باشندظرفیت در بین تیم

 هایی مانند مداخالت رفتاری یعنی ارتباطات و اعتماد روبرو هستندلشچابا  های مجازیکننده تیم مجازی، سازمانجذب

های مجازی برای ایجاد ظرفیت جذب دانش گیری ارتباطات و اعتماد در تیمرسد شکل(. به نظر می2008، 17بستر و وانگ)و

گیری عملکرد ث شکلاعب واندت(. ظرفیت جذب دانش برای موسسات آموزشی می2007، 18دشوار است )لیائو و همکاران

 به اشاره اجتماعی تعامالت یا روابط (.2009، 19ار باشد )چن و همکارانیت رقابتی تاثیرگذگیری مزنوآورانه شود و بر شکل

 دارد. افراد از بیشتری تعداد یا و دو بین عینی/نمادین و کالمی/غیرکالمی، مستقیم/ غیرمستقیم، ارتباطات از وسیعی مجموعه

 (. موضوع2018، 20وو و همکاراناست ) اجتماعی ساختاردهنده شکل است، شده مشتق فردی عاملیت از که ی،عمااجت روابط

 که امری است، پیام فرستنده نیازهای/هاخواسته به نیل برای دیگری به فردی از پیام انتقال اجتماعی، تعامالت و روابط مهم

 
1 Homburg 
2 Yu et al. 
3  Schlacht et al. 
4 Kim 
5 Raghuram et al. 
6 Fischer & Pöhler 
7 Sousa & González 
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 به تنها دیگر اجتماعی، تعامالت مقوله (. امروزه2017، 1سازد )اریسکون هدوربرآ تنهایی به نتواند شاید پیامکننده ارسال فرد

 دارای جوامع در حداقل(بشری  زندگی از ناپذیر جدایی بخشی آن در ارتباطات و فضای مجازی و نیست متصور حقیقی شکل

 )به اینترنت دسترسی یرادا امعوج در حداقل) بشری زندگی از ناپذیر جدایی بخشی آن در ارتباطات و به مجازی دسترسی

(. بنابراین بر اساس این تئوری، ارتباطات و اعتماد و تسهیم دانش 2018، 3ن؛ ژیون و همکارا2018، 2شود )چن و لینمی تلقی

در مطالعات قبلی به بررسی رابطه بین تسهیم دانش و ظرفیت جذب دانش پرداخته شده است ها دارد. نقش مهمی در سازمان

بین ارتباطات و ظرفیت جذب دانش  ای که به بررسی نقش میانجی تسهیم دانش و اعتماد در رابطهر، مطالعهشوک داخل اما در

پرداخته شده باشد، وجود ندارد. بنابراین سؤال اصلی این مطالعه این است که آیا نقش میانجی اعتماد و تسهیم دانش در رابطه 

 شیراز، معنادار است؟ زیجاگاه مبین ظرفیت جذب دانش و ارتباطات در دانش

 

 چارچوب نظری پژوهش -2
در محیط رقابتی کنونی، دانش یکی دارایی استراتژیک برای کند که لعه خود استدالل می( در مطا1400صفارزاده )

 ف وجذ ها باید توانایی تشخیص دانش جدید بیرونی،رود. لذا سازمانشمار میهترین منبع مزیت رقابتی بهاست و مهمسازمان

از این توانایی همان ظرفیت جذب ارائه شده توسط کارگیری آن برای دستیابی به اهداف تجاری را داشته باشند، منظور هب

های ظرفیت جذب دانش بر ارزیابی تاثیر مولفه ( در مطالعه خود به1399آذرنژاد و روستا )( است. 1990کوهن و لوینتال )

ش بر های تحقیق نشان داد، متغیر کسب دان. آزمون فرضیهپرداختندهران ت - سپه انکعملکرد نوآوری در ادارات مرکزی ب

برداری از دانش بر برداری از دانش و متغیر بهرهبرداری از دانش، متغیر ترکیب دانش بر انتقال دانش و بهرهانتقال دانش و بهره

یابد، پس تغیر پیشبین، متغیر مالک ارتقاء مییت موضع بودعملکرد نوآوری، تاثیر معنادار و مثبتی دارد، بدین نحو که با به

های پنجم، هفتم و هشتم، متغیرهای چنین؛ در فرضیهم، سوم، چهارم و ششم تحقیق، تأیید گردید. همهای اول، دوفرضیه

یزدانپناه  د.گردیرد  ور،های مذکانتقال دانش، کسب دانش و ترکیب دانش بر عملکرد نوآوری، فاقد تاثیر معنادار بوده، لذا فرضیه

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد اعتماد  .پرداختانی با تسهیم دانش بررسی رابطه اعتماد سازم ( در مطالعه خود به1398)

 4اوررحمان و همکاران .های آن با تسهیم دانش در بانک صادرات ایران رابطه مثبت و معنی داری داردسازمانی و تمام مولفه

ارتباطات و ظرفیت جذب دانش پرداخت.  لعه خود به بررسی نقش میانجی تسهیم دانش و اعتماد در رابطه بینمطا ( در2019)

نتایج آزمون مدلسازی معادالت ساختاری نشان داد که ارتباطات بر اعتماد، تاثیر معناداری دارد؛ اعتماد بر تسهیم دانش، تاثیر 

ناداری تاثیر معناداری دارد و  ارتباطات بر ظرفیت جذب دانش، تاثیر مع انش،ذب دت جمعناداری دارد؛ تسهیم دانش بر ظرفی

های ( در پژوهش خود به بررسی رابطه بین ظرفیت جذب دانش و عملکرد نوآوری پرداختند. یافته2018) 5ژی و همکاران دارد.

با ظرفیت جذب  "کتشاف دانشو ا دانشام کسب دانش، درک دانش، ادغ"تحقیق نشان داد بین ابعاد ظرفیت جذب دانش یعنی

( در پژوهش خود به بررسی نقش میانجی نوآوری و 2018) 6لیو و همکاران .دانش رابطه آماری معناداری وجود دارد

های تکنیک مدلسازی معادالت ساختاری یافتهت جذب و عملکرد تجاری پرداختند. سازی انبوه در رابطه بین ظرفیسفارشی

سازی انبوه و تأثیر سفارشیانبوه دارد؛ سازی معناداری بر نوآوری، عملکرد تجاری و سفارشی أثیرذب تت جنشان داد ظرفی

سازی انبوه در رابطه بین ظرفیت چنین نقش میانجی نوآوری و سفارشینوآوری بر عملکرد تجاری، مثبت و معنادار بود، هم

بررسی روابط بین ظرفیت جذب،  در پژوهش خود به (2018) داکوستا و همکاران جذب و عملکرد تجاری، معنادار بود.
 

1 Erickson 
2 Chen & Lin 
3 Xiong et al. 
4 Ur Rehman et al. 
5 Xie et al. 
6 Liu et al. 
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های تحقیق نشان داد که ظرفیت جذب، قابلیت نوآوری بازرایابی، قابلیت و عملکرد نوآوری پرداختند. یافته های بازاریابیقابلیت

بازرایابی و  آوریت نوبلیی محصول جدید و عملکرد نوآوری تأثیر معناداری بر عملکرد سازمانی دارد. نقش میانجی قاتوسعه

کرد سازمانی معنادار است. نقش میانجی قابلیت نوآوری بازرایابی و ی محصول جدید در رابطه بین ظرفیت جذب و عملتوسعه

ی محصول جدید و عملکرد عملکرد نوآوری در رابطه بین ظرفیت جذب و عملکرد سازمانی  معنادار است. نقش میانجی توسعه

 ذب و عملکرد سازمانی معنادار است.یت جظرف بیننوآوری در رابطه 

( مورد استفاده قرار گرفته است. این مدل 2019فاده در مطالعه اوررحمان و همکاران )در این مطالعه، مدل مورد است

باشد که شامل متغیرهای ارتباطات، اعتماد، تسهیم دانش و ظرفیت جذب دانش هستند و به ترتیب دارای چهار متغیر می

رض شده است که ارتباطات به صورت بر این اساس ف شوند.ل، میانجی، میانجی و وابسته مدل، محسوب میمستقهای غیرمت

چنین از طریق اعتماد، بر تسهیم دانش تاثیرگذار است. عالوه بر این، گذارد؛ هممستقیم بر اعتماد و ظرفیت جذب دانش اثر می

تاثیر دارد و تسهیم دانش بر ظرفیت جذب دانش موثر است. در  دانشهیم تس فرض شده است که اعتماد به صورت مستقیم بر

 ن فرض شده است که اعتماد به صورت غیرمستقیم از طریق تسهیم دانش ظرفیت جذب دانش تاثیرگذار است.پایا

 دهد :مدل مفهومی تحقیق را نشان می 1 شکل

 
 (2019اوررحمان و همکاران، )ق می تحقیمدل مفهو -1 شکل

 

 باشند:ق به شرح زیر میفرضیات تحقی،  1 شکلبر اساس 

 ارتباطات بر اعتماد، تاثیر معناداری دارد. .1

 اعتماد بر تسهیم دانش، تاثیر معناداری دارد. .2

 تسهیم دانش بر ظرفیت جذب دانش، تاثیر معناداری دارد. .3

 ارد.داداری ثیر معنارتباطات بر ظرفیت جذب دانش، تا .4

 ی دارد.اعتماد در تاثیر ارتباطات بر تسهیم دانش، نقش میانج .5

 تسهیم دانش در تاثیر اعتماد بر ظرفیت جذب دانش، نقش میانجی دارد. .6

 

 روش پژوهش -3
ی ها یک مطالعهآوری دادهی جمعچنین از نظر شیوهی کاربردی است؛ همپژوهش حاضر بر اساس هدف، یک مطالعه

. جامعه و نمونه آماری این ذیرفتی مقطعی صورت خواهد پشود که از نظر زمانی به شیوهوب میسحیشی مپیما – توصیفی

باشد. بنابراین در این مطالعه نفر می  68ها برابر با دهند که تعداد آنتحقیق را همه کارکنان دانشگاه مجازی شیراز تشکیل می

نی ای و میدانی استفاده شده است. جهت تکمیل مباوش کتابخانهرهر دو اضر از از سرشماری استفاده شده است. در پژوهش ح

ای استفاده گردید. ابزار گردآوری اطالعات در این بخش، کتب علمی و مقاالت داخلی و تئوریک پژوهش از روش کتابخانه

اده گردید. ابزار فتنی اسمیدا شجهت انجام تجزیه و تحلیل آماری از اطالعات گردآوری شده از طریق رو باشد.خارجی می
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های استاندارد مورد استفاده در پژوهش باشد. مشخصات پرسشنامههای استاندارد میها در این بخش، پرسشنامهگردآوری داده

 است.آورده شده  1حاضر در جدول 
 های مورد استفاده در تحقیقمشخصات پرسشنامه -1جدول 

 منبع هایهد گوتعدا رم متغیان ردیف

 (.2000دیکسون ) 15 تسهیم دانش  1
 (2018داکوستا و همکاران ) 7 ت جذب دانشظرفی 2
 (2019اوررحمان و همکاران ) 3 ارتباطات 3

 (1996) کامینگ و برومیلی 3 اعتماد 4

 

ژوهش فاده در پتورد اسهای مهجهت بررسی روایی پرسشنام  1 محتوا اعتبار در این پژوهش از تکنیک روایی نسبت

خبرگان توزیع گردید.  از تن 5 ها بینای مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامههشده است. به منظور بررسی روایی پرسشنامه

 5باشد )به عبارت دیگر، هر می 99/0الوشه،  جدول اساس ارزیابان، تعداد به توجه با قبول حداقل نسبت اعتبار محتوا مورد

 باالیی برخوردار بودند. ها از اعتبار ی گویهر این اساس، همهرا تأیید کنند(. ب لیی سؤااید رواخبره ب

 دهد:مقدار آلفای کرونباخ مربوط به چهار متغیر اصلی تحقیق را نشان می 2شماره جدول 

 
 های تحقیقمیزان آلفای کرونباخ پرسشنامه -2جدول  

 آلفای کرونباخ تعداد گوبه پرسشنامه 

866/0 15  نشم داتسهی  

780/0 7 ظرفیت جذب دانش  

725/0 3 ارتباطات  

714/0 3 تماداع  

 

ی مورد توان نتیجه گرفت که هر چهار پرسشنامههستند، می 7/0با توجه به اینکه مقادیر آلفای کرونباخ، باالتر از 

 استفاده در پژوهش حاضر از پایایی مطلوبی برخوردار هستند. 

 

 وهشیافته های پژ -4

 ه شده است:های زیر به منظور آزمون فرضیات پژوهش استفاداز تکنیک پژوهش در این

ها با استفاده از روایی نسبت اعتبار محتوا : بدین منظور از نظرات پنج نفر از خبرگان استفاده بررسی روایی پرسشنامه .1

 گردید.

افزار اس.پی.اس.اس( مقادیر پایایی )نرم ونباخرکای آلفها: بدین منظور با استفاده از تکنیک پرسشنامه پایاییبررسی  .2

 متغیرها، محاسبه شد.

افزار با رویکرد حداقل مربعات جزئی )نرم 2سازی معادالت ساختاریوسیله تکنیک مدلآزمون فرضیات تحقیق به .3

ر عاملی بای ادارمعن گیری )از طریق سنجش بارهای عاملی و( : بدین منظور ابتدا برازش مدل اندازه3اسمارت پی.ال. اس

ب و روایی تشخیصی( مدل ساختاری )از طریق سنجش دو متغیر ضریب ها، میانگین واریانس استخراج شده، پایایی مرکسؤال

برازش مدل ساختاری گیرد و تعیین و استون گایسلر( و مدل کلی )از طریق شاخص برازش کلی مدل( مورد بررسی قرار می
 

1 CVR: Content Validity Ratio 
2 SEM: Structural Equation Modeling 
3 Smart PLS  

http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/
http://jparnt.iauk.ac.ir/


 های نوین مدیریت دولتیلنامه تحقیقات و نظریهفص                   

  32-45 پژوهشی، صفحات ، مقاله1401 ستانبتا، 2، شماره 1دوره                    
    http://jparnt.iauk.ac.ir/                     

6 

 

 

بایستی توجه کرد گیرد. ( مورد مطالعه قرار می2Q( و شاخص استون گایسلر )2R) نتعیی ضریب هایتحقیق به وسیله شاخص

ضریب باشند. شاخص مخصوص متغیرهای وابسته/میانجی تحقیق میهای ضریب تعیین و استون گایسلر، است که شاخص

(، ضریب تعیینِ 1998) 1نل چیاستدالگیرد. بر اساس اولین شاخصی است که در این قسمت مورد بررسی قرار  می  تعیین،

 در سطح قوی قرار دارند. 67/0و ضریب تعیینِ  ، متوسط33/0، ضعیف، ضریب تعیینِ 19/0

توان گفت می 2بر اساس شکل  قابل مشاهده است.ضرائب تعیین متغیرهای وابسته و میانجی مدل، میزان  2در شکل 

ظرفیت جذب و ضریب تعیین  358/0یم دانش برابر با ین تسهیعریب تزان ض، می439/0برابر با اعتماد که مقدار ضریب تعیین 

در سطح نسبتا قوی، اعتماد  ضریب تعیینتوان گفت که ( می1998باشد. بر اساس استدالل چین )می 845/0برابر با  دانش

ون است خصشا د.در سطح قوی قرار دار ظرفیت جذب دانشتسهیم دانش در سطح متوسط و و ضریب تعیین  ضریب تعیین

-بینی مدل را مشخص میگیرد. این شاخص قدرت پیشمیدومین شاخصی است که در این قسمت مورد بررسی قرار ایسلر گ

باشند بینی ضعیف، متوسط و قوی متغیرهای وابسته میبه ترتیب نمایانگرِ قدرت پیش 35/0، و 15/0، 02/0سازد؛ مقادیر 

 (. 1393)محسنین و اسفیدانی، 

 

 
  ضریب تعیین میزان  -2شکل 

 

 3گونه که در شکل همان دهد. را نشان می نجی و وابسته مدلمتغیرهای میاشاخص استون گایسلر میزان  3شکل 

، 337/0شاخص استون گایسلر برای متغیرهای اعتماد، تسهیم دانش و ظرفیت جذب دانش به ترتیب برابر با مشخص است 

 به دست آمده است: 388/0و  169/0

 
1 Chin 
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 شاخص استون گایسلر  ادیرمق -3 شکل

 

در استون گایسلر اعتماد، تسهیم دانش و ظرفیت جذب دانش به ترتیب  صتوان گفت که شاخمی 3بر اساس شکل 

گیری،  و برازش مدل ساختاری در های برازش مدل اندازهپس از بررسی شاخص سطح نسبتا قوی، متوسط و قوی قرار دارند.

( GoFکلی مدل یا ) شود. بدین منظور از معیار برازشبرازش کلی مدل پرداخته می یسه بررارم باین بخش از فصل چه

های اصلی مدل تحقیق در ی سازهشود. در واقع این شاخص از مجذور ضرب میانگین واریانس استخراج شدهاستفاده می

ه و مقدار شاخص برازش کلی بسی محاچگونگ 3جدول  یابد:ی تحقیق به دست میمیانگین ضرائب تعیین متغیرهای وابسته

های اصلی مدل تحقیق  میانگین واریانس استخراج شده و میانگین ضریب تعیین سازههای میانگینِمدل را بر اساس شاخص

 دهد :نشان می
 

 شاخص برازش کلی مدل -3جدول 

 
 

 

 

 

 

 

 

برای شاخص برازش کلی نشانگر سطح ضعیف، متوسط و قوی  36/0و  25/0، 01/0( مقادیرِ 187، ص 2009) 1همکاران

برازش کلی قوی  ان ازکه نشبه دست آمده است  583/0. در تحقیق حاضر، مقدار شاخص برازش کلی مدل برابر با مدل هستند

هر یک را  pی ای مستقل بر متغیرهای وابسته مدل به همراه مقادیر آمارهرهای مستقیم متغیره، اث4شکل  مدل پژوهش دارد.

 دهد:نشان می

 
1 Wetzels et al. 

GoF 
 

R2 
 

AVE سازه 

583/0  547/0  

-- 

621/0  

 ارتباطات 532/0
 تمادعا 824/0 439/0
 تسهیم دانش 614/0 358/0
 ظرفیت جذب دانش 513/0 845/0
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 میزان اثرات متغیرهای مستقل بر وابسته و سطح معناداری هر یک -4شکل 

 

 05/0جود در این شکل، کوچکتر از رابطه مو 4ی هر رامعنادسطح  کهتوان گفت به دلیل اینمی 4بر اساس شکل 

توان نتیجه گرفت که تاثیر ارتباطات بر اعتماد و ظرفیت جذب دانش، تاثیر اعتماد بر درصد می 95نابراین بااطمینان باشد، بمی

م متغیرهای مستقیرهای ثا،  5شکل  تسهیم دانش و تاثیر تسهیم دانش بر ظرفیت جذب دانش، مثبت، مستقیم و معنادار است.

 دهد:ا نشان میر tی مستقل بر متغیرهای وابسته مدل وآماره

 
 tمیزان اثرات متغیرهای مستقل بر وابسته و شاخص  -5شکل 

 

ی آزمون این فرضیات نشان نتیجه 4 تحقیق، پاسخ داد. جدول 4تا  1توان به فرضیات  می  5و  4های بر اساس شکل

 دهد :می
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 تحقیق 4تا  1فرضیات مون آز -4جدول 

 
 

 دهد :را نشان می 6و  5ی آزمون فرضیات نتیجه 5جدول 

 
 6و  5ی آزمون فرضیات نتیجه -5جدول 

 

میزان اثر غیرمستقیم ارتباطات بر تسهیم دانش از طریق متغیر میانجی اعتماد، توان گفت می 5بر اساس نتیجه جدول 

نقش توان فرض یک را پذیرفت و نتیجه گرفت که درصد می 95با اطمینان  p و   tبر اساس مقادیر باشد؛ می 396/0ا برابر ب

میزان اثر غیرمستقیم توان گفت می چنینهم .باشدمیانجی اعتماد در رابطه بین ارتباطات و تسهیم دانش،  مثبت و معنادار می

با  p و   tبر اساس مقادیر باشد؛ می 252/0سهیم دانش، برابر با نجی تر میااعتماد بر ظرفیت جذب دانش از طریق متغی

 نقش میانجی تسهیم دانش در رابطه بین اعتماد و ظرفیتتوان فرض یک را پذیرفت و نتیجه گرفت که درصد می 95اطمینان 

  باشد.جذب دانش،  مثبت و معنادار می

ارد. نتیجه این فرضیه با نتایج مطالعات اوررحمان یر معناداری د، تاثعتمادتحقیق نشان داد ارتباطات بر ا 1نتیجه فرضیه 

ب محسو د تیم مجازیهای مجازی، هم ارتباط و هم اعتماد و عوامل مهم برای ایجا( همسو است. در سازمان2019و همکاران )

 بنابراین شود؛ می سازمان ضایاع انمی فردی بین تعامالت موجب که چرا دارد؛ مهمی نقش سازمانی هر در شود. ارتباطاتمی

 مختلف انواع اثرات به توجه و شناخت رسد، می نظر رو به این گیرد. از می شکل دیگران با تعامل برقراری طریق از اعتماد

 واقع تواند مفید می هستند، اثربخشی افزایش جستجوی در که مدیرانی از بسیاری برای اعتماد کارکنان رب انسانی ارتباطات

نشان داد اعتماد بر تسهیم دانش، تاثیر معناداری دارد. نتیجه این فرضیه با نتایج مطالعات  تحقیق 2یجه فرضیه نت .دشو

هرگاه جو اعتماد سازمانی در بین کارمندان  ( همسو است.2019)(، اوررحمان و همکاران 1398(، مزراعی )1398یزدانپناه )

انش خود با سایرین خواهند داشت. بنابراین می توان به اشتراک گذاشتن د برای وجود داشته باشد، کارمندان رغبت بیشتری

ن درون سازما اد دراست که منوط به وجود اعتم ءهای مجازی تسهیم دانش در بین اعضایکی از عوامل موثر در سازمانگفت 

رضیه با ی دارد. نتیجه این فنادارتحقیق نشان داد تسهیم دانش بر ظرفیت جذب دانش، تاثیر مع 3نتیجه فرضیه  .شده است

گذاری های مجازی به اشتراکدر سازمان ( همسو است.2018(، ژی و همکاران )2019نتایج مطالعات اوررحمان و همکاران )

( همچنین 1990ابزار برای توسعه ظرفیت جذب خود هستند. کوهن و لوینتال )جازی، کارکنان بهترین های مدانش بین تیم

 فرضیه
 متغیر وابسته متغیر مستقل

ضریب 

رمسی  

آزمون آماره  
 نتیجه

t value سطح معناداری 

 تایید فرض یک 001/0 624/9 662/0 اعتماد ارتباطات 1

 تایید فرض یک 001/0 331/9 599/0 تسهیم دانش اعتماد 2
 تایید فرض یک 001/0 398/7 420/0 ظرفیت جذب دانش تسهیم دانش 3
 تایید فرض یک 001/0 561/10 586/0 ظرفیت جذب دانش ارتباطات 4

 فرضیه
 متغیر وابسته متغیر میانجی متغیر مستقل

ضریب 

 مسیر

آزمون آماره  
 نتیجه

t value سطح معناداری 

 تایید فرض صفر 001/0 386/5 396/0 شدان تسهیم اعتماد ارتباطات 5

 تایید فرض یک 001/0 111/5 252/0 ت جذب دانشظرفی تسهیم دانش اعتماد 6
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گذاری دانش های معمول برای به اشتراکها به احتمال زیاد محصول جانبی فعالیترکتکه ظرفیت جذب شکنند استدالل می 

یم دانش را انجام دهند دارند می کارکنان با یکدیگر تسهها، هنگامی که ها است. بر اساس نتایج پژوهشبین کارکنان سازمان

داد ارتباطات بر ظرفیت جذب دانش، تاثیر معناداری تحقیق نشان  4 فرضیهنتیجه  تواند ظرفیت جذب سازمان را دو برابر کنند.

ر ان نقش بسیار پویایی د( همسو است. ارتباط بین کارکن2019دارد. نتیجه این فرضیه با نتایج مطالعات اوررحمان و همکاران )

ن یک مسیر دارند، کارکنا التریهایی که ظرفیت جذب باتوسعه ظرفیت جذب سازمانها دارد. اغلب دیده شده است سازمان

تحقیق نشان داد  5نتیجه فرضیه  کنند؛ به عبارت دیگر ارتباطات مثبت بین کارکنان آن سازمان بیشتر است.واحد را دنبال می

( 2019نش، نقش میانجی دارد. نتیجه این فرضیه با نتایج مطالعات اوررحمان و همکاران )ارتباطات بر تسهیم دا اعتماد در تاثیر

اعتماد سازمانی  ساز بهبوددارند قادر هستند زمینههایی که تاکید بیشتری بر ارتباطات سازمانی اثربخش سازمان و است. همس

توجه ارتباطات باشد. بنابراین ین کارکنان سازمان میی موفقیت تسهیم دانش بنیز شوند. اعتماد سازمانی نیز از عوامل کلید

ها از این طریق می توانند ب ناپذیر تبدیل شده است چراکه سازمانه ضرورتی اجتناانی بسازمانی اثربخش و اعتماد سازم

تسهیم  تحقیق نشان داد 6رضیه نتیجه ف .بهبود و توسعه دهند تسهیم دانش راجمله  های مزیت رقابتی خود را ازشاخص

اوررحمان و همکاران نتایج مطالعات ه با دانش در تاثیر اعتماد بر ظرفیت جذب دانش، نقش میانجی دارد. نتیجه این فرضی

شناخته  موفق هاىن سازما وها شرکت از بسیارى در حیاتى عوامل ترین مهم از یکى عنوان به (  همسو است. اعتماد2019)

 به زیادى دقیق کمک هاى راهبرد وها برنامه طراحى در و شده سازمانى اثربخشى و رىپذی انعطاف افزایش اعثب و شود مى

 تسهیم اجتناب تاپذیر الزمه پرورى ایده و مشارکت اعتماد، فرهنگ ایجاد و فرهنگى ی دیگر بسترسازىاز سو .کند مى ازمانس

 باشد.ت ظرفیت جذب دانش میاز اصلی افزایش و تقویساست؛ تسهیم موفق دانش نیز زمینه سازمان دانش در

 

 پیشنهادهای پژوهش -5
 برقراری هنگام اعتماد از طریق ارتباطات سازمانی، درشود جهت تقویت د میتحقیق، پیشنها 1بر اساس نتیجه فرضیه  .1

 اتکلم از شنونده، تداعی برای ارتباط برقراری هنگام نشود؛ در استفاده نامأنوس تخصصیهای واژه از همکاران، بین ارتباط

ی با کارکنان منطق ارتباط ان،طمینا و اعتماد افزایش منظور به مدیریت شود می چنین پیشنهادشود؛ هم استفاده مناسب

 .بردارند سازمانی گام اهداف راستای در نهایت گیری جو اعتماد در سازمان، کارکنان دربا شکل داشته باشند تا

 :مانند تمهیداتی ایجاد جهت تقویت تسهیم دانش از طریق اعتماد، باشود حقیق، پیشنهاد میت 2بر اساس نتیجه فرضیه  .2

 آنان، بین پذیری و مسئولیت اعتماد حس افزایش جهت تیمی، کارهای در تشرک به کارکنان رغیبت و تقویت اعتماد

 و تتصمیما سازی شفاف ودی،عم اعتماد حس افزایش مدیران جهت و کارکنان حضور با گیریتصمیم جلسات برقراری

 امنیت فزایشجهت ا مقررات و انونق چارچوب در کارکنان از مدیران حمایت افزایش مدیران، صادره از هایدستورالعمل

 آنان از نظرسنجی یا و کارکنان کمک با استراتژی سازمان و اندازچشم تدوین سازمان، به اعتماد افزایش و کارکنان خاطر

به  در را افراد تمایل غیرمالی، صورتبه چه و مالی صورتبه چه الزم هایقایجاد مشو سازمان، هایریزیبرنامه جهت

 افزود. کار محیط در خودهای دانسته ذاریگاشتراک

شود جهت تقویت و افزایش ظرفیت جذب دانش از طریق تسهیم دانش، تحقیق، پیشنهاد می 3بر اساس نتیجه فرضیه  .3

 سازمان بر جوی اعتماد، افزایش با وسیله گردد تا بدینپیشنهاد می  تماداع بر مبتنی سازمانی گتالش برای ایجاد فرهن

 و هاپاداش توزیع در عدالت برقراری طریق دانش از تسهیم به تمایل ایجاد اشد؛ب دانش وق تسهیممش هک شود حاکم

 هایبرنامه و هاراتژیاست در دادن افراد رکتمشا و شغلی عملکرد یدرباره منصفانه و مؤثر توسعه؛ بازخورد هایفرصت

 از آزاد استفاده  سازمان؛ در انشد گذاریاشتراک به یبرا اینترانت ایجادگردد. سازمانی تیم سازی نیز پیشنهاد می

 دانش؛ گذاردناشتراک به جهت کارکنان بین اعتماد فضای ایجاد  دولتی؛ هایسازمان در مجازی گفتگوی هایاتاق
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اند توینیز در این راستا م سازمان در کارگروهی بترغی  و افراد میان تجربیات انتقال برای مناسب پاداش ساختار اراستقر

 ردد.مفید واقع گ

ترین برای افزایش ظرفیت جذب دانش، تقویت ارتباطات سازمانی یکی از مهمتحقیق، از آنجا که  4بر اساس نتیجه فرضیه  .4

توانند بینی، ارتباطات مثبت با دیگران و تسلط محیطی هر کدام میشردی ارتباطات مانند خوهاست. بنابراین عوامل فراه

های های یاد شده مهارتشته باشند. بنابراین مدیریت باید سعی در تقویت مولفهفیت جذب دانش دار ظرتاثیرات مثبتی ب

 ارتباطی کارکنان داشته باشد. 

ارتباطات بر تسهیم دانش، نقش میانجی دارد، پیشنهاد ا که اعتماد در تاثیر جتحقیق، از آن 5بر اساس نتیجه فرضیه  .5

 احساس مدیریت و همکاران با صادقانه ارتباط برقراری در باید سازمان اعضای ن،ازماس در اعتماد ایجاد شود برایمی

 چنینهم و باشند آگاه یکدیگر اتانتظار از کارکنان و مدیریت که است الزم توسعه اعتماد برای حال، این با کنند. امنیت

 باال جریان از باید نیز داعتما و اطمینان لیتقاب و کنندمی اعتبار کسب دانش، اشتراک با که ببینند سازمان باید اعضای

 سراسر و کندمی رخنه پایین سازمان هایرده سمت به اعتماد حس باشند، اعتماد قابل عالی مدیران اگر کهطوریبه یابد

  گیرد.می بر در را انسازم

انش، نقش بر ظرفیت جذب د تمادشود از آنجا که تسهیم دانش در تاثیر اعتحقیق، پیشنهاد می 6بر اساس نتیجه فرضیه  .6

 سازمان و سرتاسر در اطالعات تبادل تسهیل منظور به شغلی گردش سیاست از مدیران شودپیشنهاد میمیانجی دارد، 

 اهمیت طریق این از تا کنند کارکنان برقرار و خودشان میان قوی ارتباط و کرده ستفادها کارکنان انگیزش سطح افزایش

-اشتراک به برای کافی اطالعاتی هایسیستم ساختن فراهم درک شود. شتربی سازمان کل ایبر شدان گذاریبه اشتراک

 افراد برای هدافا و نیازها با متناسب مؤثر هایپاداش گرفتن نظر در و گوناگونهای بخش آن میان انتشار و دانش گذاری

 الزم چنین،هم بگیرند. به کار ار آن توانندمی یرانمد که استهایی سیاست دیگر از دانش، گذاریاشتراک به رفتار تقویت

 به منظور باید را آن با متناسبهای روش درنتیجه و دارد فرد به فرهنگ منحصر سازمان هر باشیم داشته نظر در است

 خاص عوامل با متناسب راهکاری سازمانی هر برای کارراه بهترین بنابراین، گیرد. کاربه جریان اطالعات سازیدهسا

 است. زمانسا همان فرهنگی
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Abstract 

The current study is a descriptive-surveillance research that was conducted 

with the aim of investigating the increase of knowledge absorption capacity 

through communication with the mediating role of trust and knowledge 

sharing (case study: Shiraz Virtual University). The population and 

statistical sample of this research are all employees of Shiraz Virtual 

University, whose number is equal to 68 people. Therefore, the census was 

used in this study. The validity of the questionnaires was confirmed by the 

content validity ratio technique and their reliability was confirmed by 

Cronbach's alpha. The results of the structural equation modeling technique, 

which was carried out using Smart PLS software, showed that 

communication has a significant effect on trust and knowledge absorption 

capacity; Trust in knowledge sharing had a significant effect; The effect of 

knowledge sharing on knowledge absorption capacity was significant; The 

mediating role of trust in the relationship between communication and 

knowledge sharing was significant; Also, the mediating role of knowledge 

sharing in the relationship between trust and knowledge absorption capacity 

was also significant. 
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