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 چکیده
ی ها ی با نقش میانجیگری فعالیتی شبکه اجتماعی سازمانی بر  عملکرد شغلها تأثیر ویژگی "پژوهش حاضر تحت عنوان

بررسی  در شرکت  بیمه ایران تهران انجام شده است. هدف اصلی این پژوهش 1997در محدوده زمانی سال "تسهیم دانش

های شبکه اجتماعی سازمانی)عوامل فردی شامل: خودکارآمدی دانش ، لذت بردن از کمک و اجتماعی  تأثیر ویژگی

های تسهیم دانش و عملکرد شغلی در سازمان  ماعی ، هنجارهای ارتباط متقابل( بر فعالیتشامل : پیوندهای متقابل اجت

ی کتابخانه ای و ها پیمایشی و برای گردآوری اطالعات از روش-روش آن توصیفی نوع تحقیق کاربردی،باشد.  می

شرکت بیمه ایران در شهر تهران  نفراز  کارکنان ستاد مرکزی 291میدانی)پرسشنامه( استفاده شده است.جامعه این تحقیق 

با استفاده از  ها نفر به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول کوکران انتخاب شده است. داده 149که تعداد

 LISRELو  SPSSافزارهای  پرسشنامه جمع آوری شده اند. برای آزمون فرضیات از روش آنالیز رگرسیون و نرم

ا به روش کمی با استفاده از روش معادالت ساختاری و نیز تحلیل عاملی تاییدی بررسی و استفاده شده است و متغیره

ی متقابل اجتماعی و ها دهد که خودکارآمدی دانش،لذت بردن از کمک، پیوند می نتایج پژوهش نشان سنجیده شده اند. 

 وبه خود عملکرد شغلی فرد را تحت تاثیر قراری تسهیم دانش دارند که به نها هنجار ارتباط متقابل اثر مثبتی بر روی فعالیت

ی اجتماعی سازمانی افراد را قادربه جمع آوری و اشتراک گذاری دانش ها شود و شبکه می دهد و باعث افزایش آن می

 میکند.

های تسهیم دانش، خودکارآمدی دانش،لذت بردن از فعالیت شبکه اجتماعی سازمانی، کلمات کلیدی:

 جتماعیکمک،پیوند متقابل ا
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 مقدمه

ی اجتماعی یا منبع تولید کنندۀ سرمایۀ  اجتماعی، ترکیبی از کنشگران )کنشگران لزوماً  شبکه

تواند  می گیرند( و روابط بین آنهاست که ها را نیز در بر می ها و گروه افراد نیستند، بلکه سازمان

ی  ثیر قرار دهد. شبکهی تسهیم دانش کارکنان و عملکرد آنان را در سازمان تحت تأها فعالیت

کند و یا پیوندهایی است که افراد  اجتماعی، الگویی ارتباطی است که مردم را به هم متصل می

 .سازد هایی از مردم مرتبط می را با گروه

است جای خود را در عصر  "دانش قدرت "عبارت کنیم. می ما در عصر دانش زندگی   

وجو و مصرف  جای جست به داده است. است "اشتراک دانش قدرت "دانایی محوری به

های اجتماعی سازمانی تمایل به ایجاد اطالعات را به شکل مشارکتی و  اطالعات، شبکه

صورت ارتباطات  های اجتماعی سازمانی به دهد. شبکه ارزیابی و تسهیم اطالعات نشان می

نی به عنوان ابزاری های اجتماعی سازما شود. درنتیجه، بسترهای شبکه دوسویه در نظر گرفته می

)کوآک روند  فکری آنالین به کار می هستند که برای واقعی سازی مشارکت، تسهیل و روشن

 (.21191و پارک ،

ها به روابط شخصی و نزدیکان خود  افراد اغلب برای دستیابی به اطالعات، منابع و موقعیت   

و آن به نوبه خود سیستم  دهد ی اجتماعی فرد را تشکیل می متکی هستند. این روابط، شبکه

(. ساخت اجتماعی به عنوان یک شبکه 1939آورد. )شارع پور، اجتماعی را به وجود می

را بهم  ها که افراد،کنشگران یا گروه"پیوندها "ای ازمجموعه و"اعضای شبکه"اجتماعی،از

ی ،موجودیتها ها تواند افراد،گروهمتصل میسازد،تشکیل شده است و اعضای این شبکه می

 (.1935حقوقی و یا سازمانها و... باشد)باستانی و دیگران،

مطالعه کنش و پیوند متقابل اجتماعی به دو علت اهمیت دارد: نخست، کارهای عادی   

کنند  زندگی روزانه که ما را درکنش متقابل رودررو و کم و بیش دائمی با دیگران درگیر می

دهند. بنابراین کارهای عادی هر روزه ما  ل میهای اجتماعی ما را تشکی و قسمت اعظم فعالیت

کنند و به آنچه ما انجام  های متقابلی که این کارها ما را با دیگران در آنها درگیر می و کنش
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توانیم از بررسی آنها درباره خودمان به مثابه  دهند. ما می دهیم ساخت و شکل می می

 بسیاری بیاموزیم.  موجودات اجتماعی و درباره خود زندگی اجتماعی نکات

های  دوم، مطالعه کنش متقابل اجتماعی در زندگی روزمره به روشن کردن نهادها و نظام   

های بزرگ اجتماعی به الگوهای کنش  کند. درواقع، همه نظام اجتماعی بزرگتر کمک می

. کنیم، بستگی دارند مان از آن پیروی می متقابل اجتماعی، که ما در جریان زندگی روزانه

های متعدد ارتباطات کالمی و غیر کالمی  کنش و پیوندهای متقابل اجتماعی مستلزم شکل

است؛ به نحوی که افراد از اشارات غیر کالمی برای حذف، تقویت یا بسط آن چه به صورت 

 (. 1991گیرند)صلیبی ،  کالم گفته شده بهره می

انش با در نظر گرفتن انتظارات یی را در مورد رفتارهای تسهیم دها اعضای جامعه قضاوت   

کنند. وقتی که اعضای جامعه قادر به کمک  می خود ازتسهیم دانش و لذت کمک به سایرین

احساس رضایت کرده و این رضایت بر  قصدشان برای تداوم   ها به سایر اعضا باشند، آن

اد تحت تأثیر تسهیم دانش در  جامعه آنالین اثر دارد.طبق تئوری شناخت اجتماعی، رفتار افر

عوامل اجتماعی و شناختی فردی است. مطالعات موجود مربوط به تئوری شناخت اجتماعی ، 

اهمیت اثر عوامل اجتماعی را نادیده گرفته اند و دالیلی را مبنی بر این که چگونه سرمایه 

سرمایه  2ن. لی ( 2119، 1)چوآنگ و لییابد را  ارائه نمی کنند می اجتماعی در شبکه اجتماعی توسعه

گیرد و  می اجتماعی را به صورت  منابعی تعریف میکند که در قالب ساختار اجتماعی قرار

نقش دانش پایدار کارکنان و مشارکت (.2119کوآک و پارک ،)مورد دسترسی و استفاده است

ی اجتماعی برای ارتقای عملکرد شغلی و تحقق مزایای سازمانی از ها در بستر شبکه ها آن

ی اجتماعی سازمانی بعنوان پدیده نوظهور ها شبکه اجتماعی سازمانی الزم است. یها شبکه

هستند و اهمیت و تأثیر آن روز به روز آشکارتر میشود که بر تسهیم دانش و عملکرد شغلی 

یکی از مسائل پژوهش در این است که چندین پژوهش درزمینۀ کارکنان تأثیر میگذارند.

ی ها است ولی پژوهشهای بسیار محدود در مورد تأثیر شبکهی اجتماعی انجام شده ها شبکه

ی ها های تسهیم دانش و عملکرد شغلی انجام شده است. شبکهاجتماعی سازمانی بر فعالیت
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ی ها اجتماعی در میان اقشار مختلف جامعه از محبوبیت باالیی برخوردار است و بر جنبه

ی ها وهشی جامع در مورد تأثیر شبکهمختلف زندگی افراد تأثیر گذاشته است ولی هنوز پژ

های تسهیم دانش انجام نشده اجتماعی سازمانی برعملکرد شغلی با نقش میانجیگری فعالیت

 است .

برعملکیرد شیغلی بیا نقیش     هیای اجتمیاعی سیازمانی     هیای شیبکه   در این تحقیق تأثیر ویژگیی   

یک مدل تئیوری یکاارچیه    بررسی خواهد شد. با استفاده از میانجیگری فعالیتهای تسهیم دانش

زمیان عوامیل فیردی و     بر اساس تئوری شناخت اجتماعی و سرمایه اجتمیاعی کیه بیه طیور هیم     

های اجتمیاعی سیازمانی    های تسهیم دانش در شبکه اجتماعی را به عنوان عوامل مؤثر بر فعالیت

داده خواهد  ی تسهیم دانش و عملکرد شغلی نشانها در نظر میگیرد ،تأثیر این عوامل بر فعالیت

هیای شیبکه اجتمیاعی     ویژگیی در واقع این پژوهش در پی پاسخ به  این سواالت است کیه  شد.

سازمانی)فردی:خودکارآمدی دانش ، لذت بردن از کمک و اجتماعی: پیوند متقابل اجتمیاعی  

هیای تسیهیم   هیای تسیهیم دانیش دارد  و فعالییت    ، هنجار ارتباط متقابل ( چه تأثیری بر فعالییت 

 چه تأثیری بر عملکرد شغلی دارد  دانش

 پیشینه پژوهش

عنوان ابزاری برای برقراری ارتباط میان کارکنان  ها به برخی از بسترهای اجتماعی در سازمان 

یی ها های اجتماعی سازمانی شبکه شبکهدریافتند ، 2119و همکاران  1لئوناردی. شود استفاده می

های وب محور  شوند: پالتفرم ت زیر تعریف میصور هستند که در محیط شغلی استفاده و به

ها به هر کس دیگر در  امکان برقراری ارتباط با همکاران یا انتشار پیام-1که به کارکنان 

متون  -9گیرد  صورت شرکای ارتباطی در نظر می کارکنان خاصی را به -2دهد  سازمان را می

ها، ارتباطات،  پیام -4بندی کنند  طبقههای مربوط به خود یا سایرین را پست، ویرایش و  و فایل

بندی شده توسط افراد دیگر را  های انتشار شده، پست شده، ویرایش شده و طبقه متون و فایل

های اجتماعی در  ها مشاهده کنند.بسته به نقشی که شبکه در سازمان در زمان انتخاب آن

بندی  سه استعاره گسترده طبقههای اجتماعی سازمانی به  کنند، مطالعات شبکه سازمان بازی می
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رسان بین افراد،  عنوان راهبر ارتباطاتی و اطالع های اجتماعی سازمانی به شوند: شبکه می

 شوند. ایجادکننده فضای تبادل و بحث و تسهیل گر فضاهای اجتماعی در نظر گرفته می

اجتماعی در  های ای را در خصوص شیوه استفاده از شبکه مطالعه   (2119) 1ووری و ویسانن

آوری ،تسهیم دانش و اطالعات انجام دادند. این مطالعه نشان داد  برای بهبود جمع ها سازمان

اند. به  تری در تسهیم دانش و اطالعات ایفا کرده های اجتماعی سازمانی نقش مهم که شبکه

های اجتماعی  نشان دادند که استفاده از شبکه( 2111) 2لی و کوآک کارمند، 157عالوه، در مطالعه 

گیری و تسهیم دانش و عملکرد شغلی  سازمانی موجب بهبود مشارکت در فرایند تصمیم

وری نیروی کار از  های اجتماعی سازمانی قابل مشاهده است و بر بهره شود و کاربرد شبکه می

 گذارد. گیری تأثیری مثبت برجای می طریق تسهیم دانش و مشارکت در فرآیند تصمیم

های اجتماعی منجر به  های شبکه های اجتماعی سازمانی، فعالیت های شبکه تالشدرزمینۀ     

توسعه ساختارهای شبکه با ارتباط قوی شده است که در آن اطالعات و دانش به طور 

کوآک و پارک )یابند اند انتقال می یکنواختی با معرفی افرادی که هنوز با هم ارتباط نداشته

های اجتماعی بر ارتباط سازمانی با احزاب  های شبکه محیط تحقیقات قبلی بر روی.(2119،

ها و عموم تأکید دارند. بسیاری از سازمانهای استفاده کننده از  خارجی نظیر مشتریان، فروشنده

های اجتماعی سازمانی برای برقراری ارتباط با طرفین خارجی، از راهبردهایی استفاده  شبکه

  .(2111، 9)پیسکورسکیکنند  اجتماعی سازمانی عبور میهای  کنند که از بسترهای شبکه می

های اجتماعی سازمانی برای مدیریت روابط با شرکا و مشتریان استفاده  سازمانها از شبکه   

بخشند. در عین حال، دیگر تحقیقات، به بررسی  کرده و تصویر سازمانی خود را بهبود می

ها برای تعامالت اجتماعی و  سط سازمانهای اجتماعی سازمانی تو شیوه استفاده از شبکه

کنند. از نقطه نظر داخلی، سازمانها از  های خود استفاده می ارتباطات داخلی با شرکت

یابی به اهداف، تبادل و تسهیم  های اجتماعی سازمانی به عنوان یک ابزار مؤثر برای دست شبکه

 (. 2119لئوناردی و همکارن ،اند) دانش استفاده کرده
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نفری از کارکنان روابط عمومی  419در یک مطالعه تجربی با نمونۀ  (2111و همکارن ) 1رتیسکو    

های غیرانتفاعی به این نتیجه رسیدند که سازگاری با شبکه اجتماعی در وظایف مربوط  سازمان

تاثیرگذار  ها های دانشی در سازمانشود و این سازگاری بر فعالیت به روابط عمومی ارزیابی می

 .است

 در یک بررسی مفهومی دریافتند شبکه اجتماعی سازمانی (2119)2مانتی ماکی و ریمر     

تواند برای گسترش سرمایه اجتماعی و حفظ  ارتباط بین کاربران مهم باشد. از این روی  می

در شبکه اجتماعی سازمانی   ها ی غیر رسمی باید در نظر گرفته شود و  سازمانها این بحث

 دانند. می اس برقراری رابطههمکاری را اس

های  ترین ابزارهای وب اجتماعی، شبکه یافته دریافتند یکی از تکامل  (2113) 9بوید و الیسون

اجتماعی سازمانی هستند که ارتباطاتی بدون مرز و فاصله را محقق کردند، ارتباطاتی که با به 

ی وب برای کاربران روزترین امکانات عرضه شده در دنیا خدمت گرفتن جدیدترین و به

 خود، موقعیتی از داشتن همه امکانات یکجا و بدون محدودیت را فراهم آوردند.

( دریافتند شفافیت تعامل افراد در شبکه اجتماعی سازمانی به دانش ورزان 2119) 4فالک و یان

 کند و این موجب تسهیل تعامل با  منابع دانش می در کسب مواد  مربوط به دانش کمک

ی اجتماعی برتر از ها ی شبکهها . در نتیجه، شبکه اجتماعی سازمانی در میان برنامهشود می

 باشند. می ها ی مدیریت دانش سنتی در حل این چالشها سیستم

باشد: یک  ( ، شبکه اجتماعی متشکل از دو بخش می2111) 7بنا به گفته کاپالن و هنلین   

رآیند اجتماعی )خود ارائه/ خود بخش مربوط به شبکه )حضور اجتماعی( و یک بخش ف

تعریف  -حضور اجتماعی »ها در درجه  کند که شبکه افشا(. نظریه حضور اجتماعی بیان می

متفاوت  ،تواند به دست آید  های صوتی، تصویری و فیزیکی که می شده به عنوان تماس

عی تحت تأثیر دهند تا بین طرفین ارتباطات پدیدار شود. حضور اجتما ها اجازه می هستند، آن
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باشد که مردم تمایل  باشد. مفهوم خود ارائگی به این معنا می واسطگی شبکه می نوع رابطه و بی

 ها توسط دیگران در هرگونه تعامل اجتماعی دارند. به کنترل تصویر ایجاد شده از آن

های اصلی شبکه اجتماعی، قابلیت به  ( دریافت یکی از ویژگی1939سلیمانی پور )     

گذاری  های کاربران با یکدیگر است. موضوع به اشتراک مندی گذاری عالقه تراکاش

باشد که بدون آن شبکه  ها می ترین جنبه ها و دانش در شبکه اجتماعی از مهم مندی عالقه

 اجتماعی معنا نخواهد داشت.

ن شبکه اجتماعی از دیگر عوامل زمینه ای سازمانی است که بر روی اهمیت ارتباط میا    

فردی برای یک رفتار سازمانی تمرکز و تاکید دارد.نقش شبکه اجتماعی بر انگیزش یک 

فعالیت داوطلبانه از طریق ارضای نیازهای اساسی روانشناختی،مخصوصا نیاز به ارتباط حائز 

تواند منجر به همبستگی و  می اهمیت است چرا که از یک طرف ارتباطات روزافزون اجتماعی

شود و از طرف  می لبان شود که خود این امر باعث افزایش احساس تعلقاتحاد میان داوط

تواند باعث تحریک تمایل افراد به تطابق با  می دیگر درگیر شدن فرد در یک فعالیت داوطلبانه

 (.1994هنجارهای گروهی خاص شود )رحیمی،

توانند  می وهای تفکر، باورهای خود کار آمدی از طریق تأثیر بر روی الگ1باندورابه اعتقاد      

عملکرد را کاهش یا افزایش دهند. کسانی که به کارایی خودشان در حل مسائل خود اعتقاد 

مانند.  می راسخ دارند، هنگام رویدادهای تولید کنندۀ فشار روانی، از نظر تفکر تحلیلی کارآمد

ند. احساس کن می اما افرادی که به تواناییهای حل مسائل خودشان شک دارند آشفته فکر

دهد حتی در صورت رو به رو شدن با فشار روانی موقعیتی و  می کارایی نیرومند به فرد امکان

ی حل مسئله، تمرکز خود را بر تکلیف ادامه دهد. در مقابل، خود ناباوری تصمیم ها بن بست

ود ی خها کند؛ به طوری که توجه آنها به نارسایی می گیرندگان را از تفکر بر تکلیف منحرف

شود. افراد با احساس خود کارآمدی باال تمرکز انرژی شان به تحلیل و  می تکلیف معطوف

رفع مشکالت گرایش دارد، در صورتی که افراد با خودکارآمدی ضعیف غرق در نگرانیهای 

یشان و پیش بینی شکستشان قبل ها شوند؛ مانند شک درباره ی مهارتها و توانایی می ارزشیابی
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ششان را در حال مسئله به کار گیرند. این باورهای منفی باعث افزایش فشار از این که تال

شود. فرایندهای  می روانی، کاهش استفاده از راهبردهای شناختی و در نتیجه، شکست

انگیزشی، انگیزاننده ی شناختی، مانند اسناد موفقیت و شکست، تعیین اهداف و برآورد ارزش 

مجسم و او را برای آغاز رفتار یا  مد احتمالی، رفتار را برای فرداز اهداف انتخابی و انتظار پیا

کند. در این میان، باورهای خود کار آمدی در تنظیم انگیزش  می اجتناب از موقعیتی تحریک

 (.1933افراد نقش مهمی دارند )خضری آذر، 

ز طریق دریافتند افراد باورهای خود کارآمدی خود را ا  (2119و همکاران) 1بلوکوایست  

دهند: دستاوردهای عملکردی،  تجربه ی جانشینی ، متقاعد  می تغییر چهار منبع اطالعاتی شکل

فیزیولوژیکی. به همین ترتیب، منابع اطالعاتی  -سازی کالمی و برانگیختگی هیجانی 

خودکارآمدی باورهای شایستگی را مستقیماً تحت تأثیر قرار نمیدهند، بلکه افراد نتایج 

کنند و این تفسیرها اطالعاتی را که مبنای قضاوت است فراهم میکنند و  می را تفسیررویدادها 

این خودکارآمدی در بهبود عملکرد،افزایش ارتباط ،توانمندی بیشتر برای تسهیم دانش نقش 

 مهمی داد.

مطالعات قبلی نشان داده است که خود کارآمدی در خصوص نقش دانش اثر مثبتی بر       

چنین تمایل  آوری و تقویت دانش دارد. افراد هم تسهیم دانش، رفتارهای جمع های فعالیت

خصوص زمانی که خود کارآمدی باالیی داشته  دهند به برای تسهیم دانش از خود نشان می

ای در خصوص استقرار تالش در بخش دانش،  ( در مطالعه2111) 2نگها باشند.همچنین لین و

های مدیریت دانش برای  ماعی در تیم و استفاده از سیستمنقش تبادل اجتماعی و شناخت اجت

اند که خود کارآمدی باال موجب افزایش تسهیم دانش در   بهبود تسهیم دانش مؤثر، نشان داده

صورت عمل انتشار دانش  (.تسهیم دانش به 2111نگ ،ها شود )لین و سیستم مدیریت دانش می

شود. با تسهیم دانش، اعضای سازمان از  ریف میآمده به اعضای دیگر سازمان تع دست فردی به

شود  گیرند و این موجب بهبود عملکرد شغلی و سازمانی می های همکاران یاد می تجربه

 

1 . Blomquist 

2  . Lin&Huang 



 781 و عبدلی مسینان فردتقوی 

 

 

 

گیری  .تسهیم دانش با افراد دیگر اثر مثبتی بر عملکرد تیم دارد و در نهایت بر تقویت تصمیم

تقویت همکاری و هماهنگی بین گذارد. این موجب  بهتر و افزایش حافظه تعاملی اثر می

 (.2119شود)کوآک و پارک ، اعضای سازمان شده و منجر به عملکرد موفق می

ی اجتماعی و خبری ها دریافت که نقش اشتراک دانش و اطالعات در شبکه   (2119) 1هس

مستلزم ایجاد پل زنی و ارتباط برای کنترل انواع اطالعات تسهیم شده بین افراد جهت تعامل 

ا در فضاهای فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی میباشد.در تحلیل مقامات دولتی محلی،کوآک آنه

( اثبات کردند که تسهیم دانش موجب بهبود عملکرد شغلی اعضای سازمان 2119و پارک )

های  یابد که فعالیت توان گفت که عملکرد شغلی زمانی بهبود می شود. از این روی می می

 شود. های اجتماعی سازمانی انجام می تسهیم دانش از طریق شبکه

 

 تئوری شناخت اجتماعی و سرمایه اجتماعی

ی فردی در شرایط ها و رفتار ها توان برای درک انگیزه می تئوری شناخت اجتماعی را   

های فردی نتیجه اثرات متقابل بین محیط اجتماعی و لف مورد استفاده قرار داد. رفتارمخت

ارت دیگر هنگام یادگیری و حفظ یک الگوی رفتاری خاص، شود. به عب می شناخت فردی

گیرند و یا متاثر از عوامل اجتماعی زیست  می افراد تحت تاثیر عوامل شناختی ذاتی قرار

محیطی و رابطه ای میباشند. در نتیجه تأکید تئوری شناخت اجتماعی بر این است که بسیاری 

 (.  2119)کوآک و پارک، افتد. می قاز یادگیریهای انسان در یک محیط اجتماعی اتفا

سرمایه اجتماعی به مشارکت اعضا تاکید میکند و باعث ایجاد شبکه ای از روابط و همکاری 

ی سرمایه اجتماعی در شبکه اجتماعی سازمانی در ها و اعتماد متقابل میشود.افراد از مزیت

اجتماعی سازمانی به غلبه  کارهای روزانه بهره مند میشوند. تحقیقات نشان داده است که شبکه

ی مربوط به تسهیم دانش سازمانی نظیر تخصص یابی، انگیزه برای تسهیم دانش و ها بر چالش

توسعه و حفظ پیوندهای اجتماعی با عوامل دانش از طریق گستردن سرمایه اجتماعی کمک 
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 (.2117و همکارن ، 1)ریمر میکند

 ست یافت:با مرور ادبیات فوق میتوان به جمع بندی زیر د

نشان داد شبکه اجتماعی سازمانی  برقراری  مباحثه ،   (2119نتیجه تحقیق لئوناردی و همکارن)

( ، نشان 2119تبادل دانش و ارتباط با همکاران را در سازمان آسان میسازد. ووری و ویسانن )

و  دادند یک منبع کلیدی در تبادل و اشتراک گذاری دانش،شبکه اجتماعی سازمانی است.لی

( نشان دادند عاملی که در مشارکت جهت اشتراک گذاری دانش و بهبود  2111کوآک )

به    (2119) 2عملکرد شغلی حائز اهمیت است،شبکه اجتماعی سازمانی میباشد. فالک و یان

اهمیت وضوح پیوند افراد در شبکه اجتماعی سازمانی و کمک به آسانسازی برقراری ارتباط 

(  نشان داد افزایش 2111اکید نمودند. نتیجه تحقیق لین و هوآنگ )ت ها به کمک این شبکه

 توانایی اشتراک گذاری دانش در سازمان در گرو داشتن خود کارآمدی باال است همچنین

به ضرورت خودکارآمدی در ایجاد قابلیت بیشتر جهت   (2119و همکارن) 3بلوکوایست

( نشان دادند 2119کوآک و پارک )  .اشتراک گذاری دانش و ارتقای عملکرد تاکید کردند

ی شبکه ها هنجار ارتباط متقابل ،پیوند متقابل اجتماعی و لذت بردن از کمک به عنوان ویژگی

 اجتماعی سازمانی بر اشتراک گذاری دانش تاثیر دارند.

دانند.  می افراد شبکه اجتماعی سازمانی را به عنوان فضایی برای تسهیم اطالعات و تجربیات   

ی اطالعاتی اعضای شبکه به شکلی ها انجام این کار، شبکه اجتماعی سازمانی به رفع نیاز در

کند. عالوه بر بهبود تسهیم دانش ، شبکه اجتماعی سازمانی برای  می سازمان دهی شده کمک

تسهیم دانش با ارائه فضایی برای ایجاد خودکارآمدی دانش ارزشمند است. خود کارآمدی  

در این خصوص  است که توانایی انجام تکالیف را دارد یا خیر.در واقع « ردباور ف»به معنی 

ی افراد در مورد تواناییهایشان و داشتن اعتماد و قابلیت الزم برای ها خودکارآمدی قضاوت

است.هنجار ارتباط متقابل یک قاعده  تولید دستاوردهای موثر و مدیریت امور در محیط

حت آن افراد منابعی نظیر دانش را به سایرین ارائه کرده و اجتماعی پذیرفته شده است که ت
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به این ترتیب این به اعتماد متقابل افراد برای  .توانند انتظار عمل متقابل را داشته باشند می

توانند به  که تبادالت پشتیبانی تضمین شود، افراد می کمک به یکدیگر ربط دارد. مادامی

که  د و با یکدیگر پیوندهای اجتماعی برقرار کنند. وقتییکدیگر در ارائه اطالعات کمک کنن

اعضای سازمانی یک حس تعلق و نوع دوستی را به وظایف شغلی سازمانی خود توسعه 

این تحقیق بر  دهند، به آسانی میتوانند دانش خود را با  همکاران به اشتراک بگذارند. می

های شبکه اجتماعی  ویژگیتأثیر ی بندی مطالب به بررساساس مرور ادبیات ذکر شده و جمع

)عوامل فردی شامل: خودکارآمدی دانش ، لذت بردن از کمک و اجتماعی شامل : پیوندهای متقابل اجتماعی ، سازمانی

های تسهیم دانش میاردازد و  ( بر عملکرد شغلی با نقش میانجیگری فعالیتهنجارهای ارتباط متقابل

 شکل میگیرد. مدل مفهومی تحقیق بر اساس این عوامل

 

 روش شناسی پژوهش

 روش تحقیق 

تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آن را میتوان در ارائه راهکارهای عملی به     

مسؤوالن شرکت بیمه ایران در بکارگیری مناسب شبکه اجتماعی سازمانی در شرکت و در 

روش تحقیق این  است. "ربردیکا"راستای ایجاد و توسعه هرچه بهتر سازمان ارائه نمود 

ای و پیمایشی  باشد زیرا که از مطالعات کتابخانه پیمایشی می _صورت توصیفی پژوهش به

روشهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل )توزیع پرسشنامه( استفاده شده است.همچنین 

ی تقسیم بندی دسته کلی آمار توصیفی و آمار استنباط 2توان به  می در این تحقیق را ها داده

 استفاده شده است:  LISRELو  SPSSنمود که از نرم افزارهای 

الف(آمار توصیفی: از آمار توصیفی برای  نمایش اطالعات جمعیت شناختی استفاده شده 

و   ها در این تحقیق از استنباط آماری برای تجزیه و تحلیل داده است. ب(آمار استنباطی:

برای  1اسمیرنوف -د. در این بخش از آزمون کولموگروفآزمون فرضیات بهره گرفته میشو

، مدل معادالت   ها ، آزمون رگرسیون خطی جهت بررسی فرضیه  ها بررسی نرمال بودن داده
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و نهایتا آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه  ها ساختاری برای بررسی فرضیه

 متغیرهای تحقیق استفاده شده است.

 

 م تحقیقمراحل انجا

ی اجتماعی سازمانی ، تسهیم ها برای انجام این تحقیق ابتدا به مطالعه ادبیات مرتبط با شبکه

دانش و عملکرد شغلی و ساس به طراحی پرسشنامه پرداخته شد. برای طراحی 

(  2119) 1کوآک و پارک های آنها( این تحقیق از سواالت مقاالتپرسشنامه)متغیرها و شاخص

و نظرات استادان استفاده شده که به تایید ( 2119و همکارن ) 9(  ، چو2111) 2نگها ، چین و

این پرسشنامه به لحاظ نظر استاد راهنما، استاد مشاور، با بهره گیری از خبرگان رسیده است. 

تحقیقات مشابه ، نظر خبرگان وکارشناسان بیمه و استفاده از مقاالت معتبر تدوین شده است . 

امتیازی  7ا و شاخصهای این پرسشنامه براساس نظر خبرگان برمبنای طیف معیارها ،متغیره

برای متغیرهای لذت بردن از کمک و خودکارآمدی دانش . لیکرت طراحی شده است

سوال  4سوال ،برای متغیرهای هنجار ارتباط متقابل و پیوند متقابل اجتماعی هرکدام  7هرکدام 

سوال در نظر گرفته شده  9د شغلی هرکدام های تسهیم دانش و عملکرو برای فعالیت

 است.پس از طراحی پرسشنامه به تعیین جامعه آماری و حجم نمونه پرداخته شد.

برای تجزیه و تحلیل سواالت و آزمون فرضیات تحقیق از آمار استنباطی به روش تحلیل    

هت سنجش رگرسییون خطیی و مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. در این مطالعه ج

روایی پرسش نامه از روش روایی محتوایی که برای بررسی روایی محتوا ابتدا سعی شده است 

ی استاندارد استفاده و ثانیا از  نظرات اساتید و خبرگان بهره گرفته شود. برای ها از پرسشنامه

د ی اساتیها بدست آوردن روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی

راهنما و مشاور سواالت آزمون مورد بررسی قرار گرفت و همچنین نظر برخی صاحب نظران 

در مورد آزمون مورد توجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف CVRبا استفاده از شاخص 
 

1 . Kwahk   & Park 

2 . Chen   & Hung   

3 . Chiu 
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باشد همچنین برای سنجش  می گردید که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل قبول آزمون

 2و آزمون بارتلتKMO 1ای کرونباخ استفاده شده است و از شاخص پایایی پرسشنامه از آلف

های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر و  جهت نشان دادن اینکه آیا تعداد داده

برای بررسی روایی سازه متغیرهای سنجش کفایت نمونه گیری استفاده شده است و همچنین 

و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه  استفاده شده استتحقیق از آزمون تحلیل عاملی تاییدی 

 پیشنهادات پرداخته شده است.

 

 جامعه و نمونه تحقیق

جامعه آماری این تحقیق را کارکنان ستاد مرکزی شرکت بیمه ایران در شهر تهران که برابر با 

نفر  149ابر با دهند  که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران بر می باشد  تشکیل می نفر 291

ی اجتماعی ها دلیل انتخاب این جامعه آماری این است که شرکت بیمه ایران از شبکهمیباشد و 

 برای تبادل اطالعات و امور سازمانی خود در محیط کار استفاده میکند.
 

 متغیرهای تحقیق

 شبکه اجتماعی سازمانی: -   

های اجتماعی  ماعی در محیط کار را شبکههای اجت شبکه ( ،2119و همکاران ) 9لئوناردی        

نامند که باعث تبادل اطالعات جهت انجام امور در سازمان میشود. شبکه اجتماعی  سازمانی می

کوآک و )سازمانی بر ماهیت روابط بین فردی در بروز رفتار سازمانی تأکید و تمرکز دارد 

 . (2119پارک ،

 

 

 

 

1 . Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy 

2 . Bartlet S Test Of Sphericity 

3 . Leonardi 
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 تسهیم دانش: -  

های مدیریت دانش کارآمد و مؤثر است. اشتراک  صر کلیدی برنامهدانش عن تسهیم        

شود و خالقیت را  تر فردی و سازمانی منجر می ها به یادگیری سریع هدفمند دانش در سازمان

انجامد)حسین زاده  دهد و در نهایت به بهبود عملکرد فرد و سازمان می توسعه می

کارکنان و آنچه که در ذهن آنهاست مورد (.در مفهوم تسهیم دانش، رفتار 1994وعبدالهی،

توجه قرار گرفته و به عنوان یک عامل تأثیر گذار در اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش 

ها، اطالعات موجود و  شود. در مفهوم تسهیم دانش به اشتراک گذاشتن ارزش محسوب می

ی از تجربیات و های کارشناسی نظام یافته که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره گیر نگرش

کند، نهفته است و از طریق برقراری تعامل میان افراد، ارتباط  اطالعات جدید را فراهم می

ها و گفت و گوها حاصل شده و برای افراد این فرصت را فراهم  پیوسته و چهره به چهره در فعالیت

  (.1991ران، کند که از دانش موجود و نیازهای آموزشی خود مطلع شوند )علی زاده و دیگ می

امروزه دانش با ویژگیهای بدیع و پویایی خود، به سرعت و سهولت جامعۀ اطالعاتی راکنار     

زده و جامعه دانش را جایگزین نموده است. تسهیم دانش موفقیت آمیز منجر به تسهیم 

ی فکری، افزایش منابع مهم سازمان میشود و تنها زمانی که دانش فردی و گروهی ها سرمایه

ه دانش سازمانی تبدیل میشود، سازمان قادر به مدیریت مؤثر این منابع با ارزش است. تسهیم ب

دانش به عنوان یک فعالیت دانش محور، اساسی ترین ابزاری است که از طریق آن کارکنان 

مزیت رقابتی سازمان سهیم  میتوانند دانش خود را به صورت دو جانبه مبادله کنند و در کسب

 (.1997ار و مقصودی،شوند)رستگ

 عملکرد شغلی: -

های مجزای رفتاری تعریف  عملکرد شغلی به عنوان ارزش کلی مورد انتظار سازمان از تکه    

دهد. صاحب نظران اخیراً  شده است که یک فرد در طول یک دوره مشخص از زمان انجام می

اند. عملکرد  سیم کردهای تق ای و عملکرد زمینه عملکرد شغلی را به دو بعد عملکرد وظیفه

ها و وظایف کارکنان ثبت شده  هایی است که در برگه مسئولیت ای مربوط به مسئولیت وظیفه

ای مربوط به رفتارهایی  است و با وظایف محوله کارکنان در ارتباط است. اما عملکرد زمینه
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طه کرده شناختی که وظایف فنی را احا است که بقای شبکه سازمانی و اجتماعی و جو روان

(. عملکرد شغلی در واقع به مجموعه رفتارهایی گفته میشود 1992است. )عسگری و دیگران،

، که افراد در ارتباط با شغل از خود بروز میدهند و عملکرد شغلی افراد تحت تأثیر انگیزش

 (.1991باشد )موذن و دیگران، ها و فرصت فعالیت می ها، خصوصیات، وضوح نقش توانایی

 ی شبکه اجتماعی سازمانیها یویژگ -   

 خودکارآمدی دانش: -        

خودکار آمدی را باور فرد به توانایی انجام دادن عملی در موقعیتی مشخص تعریف  1باندورا

ی زندگی مثل گزینش اهداف، تصمیم ها کرده است. باور به خودکارآمدی بر بسیاری از جنبه

و رویارویی با مسائل چالش برانگیز تأثیر دارد  گیری، میزان تالش، سطح استمراری و پایداری

 (.1935)حجازی و شکوری فر، 
 خودکارآمدی به معنی داشتن اعتماد به نفس در ایجاد نتایج موفق در یک محیط خاص    

ی خاص. به همین دلیل افراد با سطوح باالی خودکارآمدی تصور میکنند ها باشد تا مهارت می

باشند. به این ترتیب این افراد بر این  می ها ی الزم برای انجام کاراه که دارای منابع و انگیزه

توانند دانش ارزشمندی را ارائه کنند و یا دارای سطوح خود کارامدی باالیی از  می باورند که

ی انتقال دانش بهتر با  انتظار برایند و خودکارامدی ها باشند و مکانیسم می حیث تسهیم دانش

مهمترین نتایج و پیامدهای خود کارامدی (.2119وآک و پارک ،کشوند) می دانش درک

تعهد به کار  -4افزایش روابط افراد،  -9افزایش باور،  -2بهبود عملکرد،  -1عبارت است از: 

 9احساسی اعتماد و  -3احساس معناداری،  5احساسی شایستگی،  -9تجربه ی موفق،  -7

توان پیامدهای ذکر شده را از  می یروی انسانیتوانمندی بیش تر،  در محیط سازمان و برای ن

 (.1991ترین نتایج به دست آمده دانست)اثرزاده و دیگران،مهم

 لذت بردن از کمک -   

بیشتر به عنوان نوع دوستی اشاره  از کمک از منظر تئوری شناختی اجتماعی، لذت بردن     

با است.  ذاتی برای رفتار انسانشده است، به عبارت دیگر یکی دیگر از انگیزه مهم فردی و 
 

1 . Bandura 
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را دارند  مردم تمایل به لذت بردن از کمک به دیگران ،( 2119کوآک و پارک ) یها یافتهتوجه به 

و این که مواجه شدن با مشکالت هنگام کمک به دیگران از طریق مشارکت دانش را منصفانه 

توانند سایرین را ین روی افراد میکنند و از ا می ی کمکی را ارائهها میدانند. این افراد فعالیت

 ی جدید برای یک دیگر برای تسهیل همکاری معرفی کنند.ها برای حل مسئله یا ایجاد فرصت

نوع دوستی یک ارزش واالی اجتماعی و تکلیف اخالقی اجتماعی است که تضعیف آن،     

ها  اد این کنشگردد، بنابراین بررسی وضعیت چگونگی رخد به اختالل نظم اجتماعی منجر می

های دگر دوستانه و عوامل مؤثر بر بروز و  رسد. با شناخت کنش در جامعه ضروری به نظر می

های فرهنگی و اجتماعی را شناسایی و همچنین تا  توان سایر مؤلفه ظهور آن در جامعه می

    (.    1999اجتماعی جامعه پی برد)شارع پور و آرمان ، –حدی به وضعیت اخالقی و فرهنگی 

 پیوند متقابل اجتماعی -   

ی افراد ها روابط و تعامالت اجتماعی با سایرین در یک شبکه اجتماعی به تسهیل فعالیت   

ی ارتباط و معرفی افراد ها منجر به فرصت ها متعلق به یک شبکه کمک میکند. این فعالیت

یابد.یک فردی که  می در یک شبکه بهبود ها شود و از این روی فعالیت مشارکت آن می دیگر

ی اجتماعی با ارتباط سایرین و ها با محیط اطراف خود ارتباط بهتری دارد بهتر میتواند درشبکه

ذی نفع شدن از گروه مشارکت کند در پیوند متقابل اجتماعی، هر فرد در دو سطح ارتباط 

برقراری کند: کالمی و غیر کالمی. پیوند متقابل اجتماعی فرایندی است که با  برقرار می

شود و شکل گیری رابطه اجتماعی  میان آنان و جریان یافتن  ارتباط میان کنشگران آغاز می

، نخستین جامعه 1سازد. گابریل تارد و گئورگ زیمل این رابطه را در گذر زمان ممکن می

اند. آنان در واکنش به جامعه  شناسانی هستند که به طور مستقیم به بررسی این فرایند پرداخته

شناسی کالن یا جامعه شناسی کالن نگر(، کند و کاو این فرایند را آغاز کردند و با 

ای در جامعه شناسی پدید آوردند؛ نگرشی که بر پایه آن جامعه  های خود نگرش تازه پژوهش

شناسی خرد )جامعه شناسی خرد نگر( شکل گرفت. پس از آن گروهی پر شمار از جامعه 

زیمل گشوده بودند، گام نهادند و طی یک سده فرایند کنش  شناسان در راهی که تارد و
 

1 . Gabriel Tard   & Georg Simmel 
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کوآک و  های جامعه شناسی تبدیل کردند) متقابل اجتماعی را به یکی از مهمترین موضوع

 (.2111، 1؛ کونر  2119پارک ،

 هنجار ارتباط متقابل -    

به با  اقدامات ی مشاها ی رفتاری است که در برگیرنده واکنشها هنجار دو سویگی شامل الگو   

افراد در مقابله رفتار خصمانه است و از این روی سایرین با رفتار خصمانه تری واکنش داده و همین 

ی ها امر در خصوص رفتارهای دیگر مطلوب است. هنجار روابط متقابل موجب حفظ رفتار

. در واقع شوند می شود که در سازمان نیاز بوده و به خودی خود انگیزه محسوب می مشارکتی ای

رفتارهای مشارکتی موجب تسهیل مشارکت اجتماعی شده و فردی که قویا متأثر از هنجار  اثرات 

ی مشابه نظیر معرفی و دعوت افراد ها و روابط متقابل است فعالیت مشارکت اجتماعی را در رفتار

از و کاری )یا دهد. فرایند هنجار ارتباط متقابل س می ی مشارکتی نشانها برای مشارکت در فعالیت

(.ارتباط  2119گیرد )کوآک و پارک، ها شکل می مکانیزمی( است که بر پایه آن رابطه میان انسان

و کنش متقابل اشاره به وضعیتی دارد که در آن تأثیر رفتارهای کنشگر بر رفتارهای دیگری قابل 

اعمال آشکار، تر، در برگیرنده فرایندی است که به وسیله آن،  تشخیص است. در معنی دقیق

شود و بالعکس. در هر حال این  قصدهای سنجیده افراد و تأثیر افراد بر دیگران پوشش داده می

های جامعه شناختی است. آنچه که در کنش و ارتباط  کنش و ارتباط متقابل، واحد اصلی تحلیل

افت متقابل بیشتر نمود دارد، انتقال اطالعات، رسیدن به فهم مشترک از یک موضوع، دری

بازخورد، ایجاد شبکه روابط اجتماعی، ارزیابی رفتار خودی و مقایسه آن با دیگران و مواردی جز 

توان چنین استنباطی را داشت که کنش متقابل سه  آن است. بنابراین بر اساس آنچه که گفته شد می

عباس زاده و ای) بعد اصلی دارد، این سه بعد عبارتند از بعد ساختاری، بعد شناختی و بعد رابطه

 ( . 1933دیگران ، 

  

 

1 . conner 
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 همیت و نوآوری تحقیق

های اجتماعی  امروزه با توجه به گسترش فناوری اطالعات، کارکنان با استفاده از شبکه

کنند بلکه دانش ضمنی  سازمانی نه تنها دانش صریح را از طریق ارتباطات کتبی تسهیم می

توانند باعث تقویت دانش  تماعی سازمانی میهای اج کنند در نتیجه شبکه خود را نیز منتشر می

های اجتماعی سازمانی  شود. استفاده از شبکه های دانش می شوند و این موجب تسهیم فعالیت

های اجتماعی سازمانی نه  دهد. به این ترتیب شبکه امکان تبادل و انتقال اطالعات را به افراد می

شود، بلکه  های اجتماعی سازمانی می شبکه تر کردن تنها موجب انباشت سرمایه دانش با بزرگ

شود که منافع مشابه خود را به  موجب توسعه سرمایه اجتماعی از طریق فعالیت افرادی می

تأثیر  "محتوای این پژوهش که گذارند و نوآوری این پژوهش در این است که  اشتراک می

های تسهیم گری فعالیتی شبکه اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با نقش میانجیها ویژگی

ی شبکه اجتماعی ها است برای نخستین بار میباشد که بیا در نظر گرفتن ویژگی "دانش 

های تسهیم دانش و عملکرد شغلی تأثیر آن بر فعالیت سازمانی)فردی و اجتماعی( به مطالعه 

 پرداخته است.

های  در شبکهکند، فعالیت  آنچه اهمیت و ضرورت انجام پژوهش حاضر را ایجاب می  

اجتماعی سازمانی یک عامل مهم در همکاری مورد نیاز برای تسهیم دانش و ابزاری برای 

سازی  تواند موجب فعال های اجتماعی سازمانی است که می استفاده مؤثر از مشارکت در شبکه

تواند  های اجتماعی سازمانی می مدیریت دانش در سازمان شود. از این روی فعالیت در شبکه

های  سازی فعالیت العات نظری ارزشمندی را ارائه کندکه عوامل مختلف مربوط به فعالاط

های اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش کمک شایانی  تسهیم دانش در شبکه

های  های رفتاری درون شبکه که مطالعات کمی بر روی ویژگی کنند. با در نظر گرفتن این می

های اجتماعی سازمانی و عملکرد شغلی در سازمان رخ  ن شبکهاجتماعی سازمانی، روابط بی

های اجتماعی سازمانی بر عملکرد شغلی با  های شبکه داده است، در این تحقیق، تأثیر ویژگی

شود.پژوهشهای بسیار محدودی در  های تسهیم دانش بررسی می نقش میانجیگری فعالیت
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موضوع پژوهش حاضر جدید است و از این پژوهش انجام شده است و به نظر میرسد  موضوع

 .باالیی برخوردار است اهمیت و تازگی پژوهشی

 

 تحقیق:  هدف

های تسهیم دانش در دو دیدگاه فردی و  در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر فعالیت

اجتماعی پرداخته خواهد شد؛ که عوامل فردی شامل: خودکارآمدی دانش و لذت بردن از 

اعی شامل: پیوندهای متقابل اجتماعی و هنجارهای ارتباط متقابل کمک و عوامل اجتم

های تسهیم دانش اثر دارند و در  دهد که چهار عامل بر فعالیت باشد. در نهایت، نشان می می

های تسهیم دانش ارتباط نزدیکی با عملکرد شغلی دارند. به طور نتیجه این عوامل و فعالیت

های شبکه اجتماعی سازمانی)عوامل فردی و  ویژگی کلی، هدف این تحقیق بررسی تأثیر

 باشد. های تسهیم دانش و عملکرد شغلی در سازمان می اجتماعی( بر فعالیت

 

 و مدل تحقیق ها فرضیه

های اجتماعی سازمانی به دو عامل فردی و اجتماعی تقسیم  های شبکه در تحقیق حاضر ویژگی

لذت بردن از کمک است و  -2دانش خودکارآمدی  -1شده است که عوامل فردی شامل 

هنجارهای ارتباط متقابل است.  -2پیوندهای متقابل اجتماعی  -1عوامل اجتماعی دربرگیرنده 

هایی به شکل ذیل  حال با توجه به ادبیات، بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر فرضیه

 شود. گیری می معیار اندازه 4تدوین شده است که بر اساس همین 

های تسهیم دانش در زمینۀ  لذت بردن از کمک اثر مثبت معناداری بر فعالیت :1ضیه فر

خود کارآمدی دانش اثر مثبت معناداری بر : 2فرضیه .های اجتماعی سازمانی دارد شبکه

پیوندهای  :3فرضیه .های شبکه اجتماعی سازمانی دارد های تسهیم دانش در زمینه فعالیت

های اجتماعی  های تسهیم دانش در زمینۀ شبکه عناداری بر فعالیتمتقابل اجتماعی اثر مثبت م

های تسهیم دانش  هنجار ارتباط متقابل اثر مثبت معناداری بر فعالیت :4فرضیه .سازمانی دارد
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زمینۀ  های تسهیم دانش در فعالیت: 5فرضیه  سازمانی دارد. های اجتماعی درزمینۀ شبکه

 معناداری بر عملکرد شغلی افراد دارد. های اجتماعی سازمانی اثر مثبت شبکه

 

 

 
 

 (2112) 1کوآک و پارک مدل مفهومی تحقیق (:1)شکل

  

 

1 Kwahk  & Park 
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 مدل تحلیلی تحقیق
 مدل تحلیلی تحقیق(: 1جدول )

ی ها شاخص سواالت ابعاد مفاهیم

 اندازه گیری

 منابع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ها ویژگی

شبکه 

اجتماعی 

 سازمانی

ویژگی فردی: 

خودکارآمدی 

 دانش

های اجتماعی کنم کاربران شبکه می فکر

 میتوانند دانش با ارزشی را ارائه دهند.

ارائه دانش با 

 ارزش

کوآک و 

 (6102پارک)

 

چین 

 (6101نگ)ها و

کنم تجربه و دانش تخصصی الزم  می فکر

را برای ارائه به کاربران فعال شبکه 

 باشم. می اجتماعی دارا

دارا بودن دانش 

 و تجربه

اعتماد به نفس الزم را برای کنم  می فکر

دادن ایده و یا پاسخ دادن به پیامهای آپلود 

شده به وسیله کاربران شبکه اجتماعی را 

 دارم.

اعتماد به نفس 

برای ایده 

 پردازی

کنم بر مفید بودن تسهیم دانش از  می فکر

طریق تسهیم دانش خودم با دیگران در 

 شبکه اجتماعی تاثیرگذار باشم

تسهیم  مفید بودن

 دانش

کنم بتوانم دانش با ارزش و  می فکر

متفاوت تری را نسبت به بقیه کاربران از 

 طریق شبکه اجتماعی ارائه دهم.

ارائه دانش 

 متفاوت

ویژگی فردی 

:لذت بردن از 

 کمک

از تسهیم دانش با دیگران از طریق شبکه 

 اجتماعی لذت میبرم

لذت بردن از 

 تسهیم دانش

کوآک و 

 (6102پارک)
از کمک کردن به دیگران به وسیله  تسهیم  

 برم می دانش از طریق شبکه اجتماعی لذت

کمک از طریق 

 تسهیم دانش

حس خوبی موقع کمک به دیگران از 

طریق به اشتراک گذاشتن دانش به وسیله 

 شبکه اجتماعی دارم

داشتن حس 

خوب هنگام 

 کمک

دوست دارم دیگران نظراتم را درباره 

ی کاری از ها موضوعات خاص و یا پروژه

 طریق شبکه اجتماعی بپرسند

تمایل به پرسیده 

 شدن نظرات

لذت از کمک از کمک کردن به دیگران از طریق شبکه 
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 کردن برم می اجتماعی لذت

ویژگی 

اجتماعی: 

پیوند متقابل 

 اجتماعی

روابط اجتماعی نزدیکم را با افراد دیگر از 

 کنم می تماعی حفظی اجها طریق شبکه

حفظ کردن 

 روابط اجتماعی

چو و همکارن 

(6112) 

کنم  وقت زیادی را برای تعامل با  می فکر

 گذرانم می دیگران از طریق شبکه اجتماعی

تعامل زیاد با 

 دیگران

شخصا برخی از افرادی که بطور فعال از 

 شبکه اجتماعی استفاده میکنند را

 شناسم می

شناسایی افراد 

 الفع

کنم ارتباط مستمری با افراد از  می فکر

 ی اجتماعی دارمها طریق شبکه

ارتباط مستمر از 

-طریق شبکه

 جتماعیا

ویژگی 

اجتماعی: 

هنجار ارتباط 

 متقابل

معتقدم کمک کردن به دیگران از طریق 

ی اجتماعی الزامی و ها پیوند با شبکه

منصفانه است زیرا دیگران نیز یک روز به 

 خواهند کرد من کمک

منصفانه بودن 

 کمک

 0نگها چین و

(6101) 

معتقدم اگر که دانشم را از طریق شبکه 

اجتماعی به اشتراک بگذارم وقتی که من 

نیز نیاز به کمک داشته باشم دیگران نیز مرا 

 یاری خواهند کرد.

اعتقاد به کمک 

از طریق تسهیم 

 دانش

معتقدم اگر که دانشم را از طریق شبکه 

جتماعی به اشتراک بگذارم دیگران به ا

 سواالت من در آینده جواب خواهند داد

پاسخگویی به 

 سواالت آینده

های اجتماعی کنم که کاربران شبکه می فکر

اعتقادات متقابل را جهت داد و ستد 

اطالعات بر اساس توجه و رفتار دیگران 

 دهند می توسعه

توسعه اعتقاد 

 متقابل

-فعالیت

های 

یم و تسه

به اشتراک 

 

 

-- 

ی تسهیم ها کنم که غالباً در فعالیت می فکر

ی اجتماعی سازمانی ها دانش در شبکه

 کنم. می شرکت

شرکت در 

های فعالیت

 تسهیم دانش

کواک و 

 (6102پارک)
 

دن زمان گذرانی ها کنم زمان زیادی را در فعالیت می فکر
 

1 Chen  & Hung 
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گذاری 

 دانش

 ی اجتماعی صرفها تسهیم دانش در شبکه

 کنم می

زیاد در شبکه 

 اجتماعی

کنم وقتی در شبکه اجتماعی  می فکر

کنم به طور فعال دانش خود را  می شرکت

 گذارم می با دیگران به اشتراک

تسهیم فعال 

 دانش

وقتی درباره یک موضوع سخت و پیچیده 

از طریق شبکه اجتماعی بحث میکنم با 

 افراد بیشتری در تعامل هستم

احث تعامل در مب

 پیچیده

کنم که به طور داوطلبانه در  می فکر

ی ها ی گوناگون از  طریق شبکهها بحث

 کنم می اجتماعی شرکت

مشارکت 

 داوطلبانه

در طول یک ماه میزان زیادی از دانش 

خود را از طریق شبکه اجتماعی سازمانی 

 گذارم می به اشتراک

استفاده زیاد از 

 شبکه اجتماعی

 

 

عملکرد 

 یشغل

 

 

-- 

یم برای انجام ها توانمندیکنم  می فکر

ی تسهیم ها در نتیجه فعالیت وظایف شغلی

 دانش بهبود یافته است

بهبود 

 ها توانمندی

 

کوآک و 

 (6102پارک)
در ارتباطات مرتبط با شغلم کنم  می فکر 

ی تسهیم دانش بهبود یافته ها نتیجه فعالیت

 است

بهبود ارتباطات 

 شغلی

در نتیجه دانش مرتبط با شغلم م کن می فکر

 ی تسهیم دانش بهبود یافته استها فعالیت

 ارتقای دانش

قابلیت اطمینان عملکرد شغلیم کنم  می فکر

ی تسهیم دانش بهبود ها در نتیجه فعالیت

 یافته است

بهبود قابلیت 

 اطمینان

های تسهیم دانش به فعالیتکنم  می فکر

 را داده استمن امکان ایفای درست نقشم 

امکان ایفای 

 نقش

های تسهیم دانش، مرا کنم فعالیت می فکر

کمک ام شغلی وظایف محولهدر رسیدن به 

 کرده است

رسیدگی به 

 وظایف شغلی
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 پایایی و روایی محتوایی پرسشنامه

 پایایی   
 نتایج آزمون آلفای کرونباخ (:2)جدول 

 شماره سواالت متغیر آلفای کرونباخ متغیر

 7-1 121/0 خودکارآمدی دانش

 6-70 161/0 لذت بردن از کمک

 77-71 106/0 پیوند متقابل اجتماعی

 71-78 117/0 هنجار ارتباط متقابل

 71-21 171/0 های تسهیم دانشفعالیت

 21-10 808/0 عملکرد شغلی

 7-10 102/0 آلفای کرونباخ کل پرسشنامه

 

است. بنابراین  5/1کرونباخ میزان پایایی بزرگتر از  دهد ضریب آلفای ، نشان می2نشان جدول 

 ابزار پژوهش، پرسشنامه، از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
 

 روایی محتوایی

 برای ارزیابی روایی محتوایی از نظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه

ی سنجش روایی محتوایی از در این پژوهش برا.شود می گیری و هدف پژوهش  استفاده

جهت محاسبه این شاخص از نظرات کارشناسان استفاده شده است که  CVRشاخص 

شود و با توضیح اهداف آزمون برای  می متخصص در زمینه محتوای آزمون مورد نظر استفاده

تا شود  می خواسته ها ، از آنها و ارائه تعاریف عملیاتی مربوط به محتوای سؤاالت به آن ها آن

گویه مفید »، «گویه ضروری است»هریک از سؤاالت را بر اساس طیف سه بخشی لیکرت 

طبقه بندی کنند. ساس بر اساس فرمول « گویه ضرورتی ندارد»و « است ولی ضروری نیست

 شود: می زیر، نسبت روایی محتوایی محاسبه

    
     2

  2
 

 (1991)حاجی زاده و اصغری،
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 یم: در این فرمول دار

nتعداد کل متخصصین که پرسشنامه بین آنان توزیع شده است : 

ne اند. : تعداد متخصصینی که گزینه ضروری را انتخاب کرده 

 نتایج محاسبه شده این شاخص در این پژوهش طبق جدول زیر میباشد:
 CVRنتایج شاخص (: 3جدول )

n ne  حداقل مقدارCVR  قابل قبول

 n=20برای 

ت به دس CVRمیزان 

 آمده

21 17 42/1 7/1 

 

)مقدار روایی ذکر شده در جدول  1٫42مقیاس بزرگتر از  CVRبا توجه به اینکه مقدار 

 گردد. می فوق( شده است، اعتبار محتوایی این آیتم تایید

 

 گیریسنجش کفایت نمونه

هیای   تیوان داده  در انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از ایین مسیئله اطمینیان حاصیل شیود کیه میی       

هیای میورد نظیر     موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. به عبارت دیگیر، اییا تعیداد داده   

و آزمیون بارتلیت    KMOبرای تحلیل عاملی مناسب هسیتند ییا خییر  بیدین منظیور شیاخص       

 شود.   استفاده می
 و بارتلت  KMOنتایج حاصل از  آزمون  (:4)جدول

 

KMO 
 مقدار

321/1 

 994/1595 بارتلت

 497 درجه آزادی

 111/1 سطح معناداری
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، مقدار آماره آزمون بارتلت ) که تقریب از آمار  KMOبه ترتیب مقدار شاخص  4نتایج جدول 

دهد. از آنجایی که مقدار  )سطح معناداری( آزمون را نشان میsigکای دو است(، درجه آزادی و 

دهندگان( برای تحلیل  مونه )تعداد پاسخ)نزدیک به یک است( تعداد ن 321/1برابر  KMOشاخص 

درصد  7تر از  ( آزمون بارتلت، کوچک sigباشد. همچنین مقدار سطح معناداری  ) عاملی کافی می

دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی مناسب است و فرض شناخته  است که نشان می

 شود. شده بودن ماتریس همبستگی، رد می

 

 ژوهشی پها یافته

 ی توصیفی پژوهشها یافته

درصد را مردان و مابقی را  2/99نفر، معادل  99نامه، دهندگان به پرسش نفر پاسخ 149از بین 

درصد مابقی  7/32دهندگان مجردو  درصد از پاسخ 7/15دهند.  همچنین،  زنان تشکیل می

دهندگان  ز پاسخدرصد ا 3/9دهد که دهندگان نیز نشان می متاهل هستند. بررسی سن  پاسخ

باشند و  می سال 41تا 99درصد بین  3/91سال ،  97تا  91درصد بین  7/15سال ،  91تا  29بین 

 سال سن دارند. 41مابقی بیش از 

دهندگان  درصد از پاسخ 7/9دهد که دهندگان نیز نشان می بررسی میزان تحصیالت پاسخ 

دهندگان دارای مدرک  درصد از پاسخ 2/92دهندگان فوق دیالم،  درصد از پاسخ 4/3دیالم، 

دهندگان دارای  درصد از پاسخ 5/1دهندگان فوق لیسانس و  درصد از پاسخ 2/27لیسانس، 

 9ها کمتر از  درصد از آن 4/1ها،  مدرک دکتری  هستند. بنا به اطالعات دریافتی از آزمودنی

سال تجربه  9شتر از درصد بی 9/99سال و  9تا  9درصد  3/29سال،  9تا  9درصد  9/4سال، 

کارشناس ارشد،  9/13کارشناس،  2/92دهندگان کارمند،  درصد از پاسخ5/5اند. شغلی داشته

 درصد مابقی مدیر ارشد هستند. 1/2مدیر میانی و  1/9
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 ی استنباطی پژوهشها نتایج یافته

 اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیرها -آزمون کلموگروف
 ها های مربوط به فرضیه بودن داده  از بررسی نرمال نتایج حاصل  (:5)جدول 

 .Statistic Sig متغیرهای پژوهش

 2/1 43/1 خودکارآمدی دانش

 2/1 171/1 لذت بردن از کمک

 2/1 194/1 پیوند متقابل اجتماعی

 131/1 151/1 هنجار ارتباط متقابل

 194/1 152/1 ی تسهیم دانشها فعالیت

 2/1 99/1 عملکرد شغلی

 

نتایج به دست آمده نشان داد، با توجه به مقدار سطح معناداری و مقایسیه بیا مقیدار بحرانیی در     

گییرد،  قیرار نمیی   H1رد  شیود کیه آمیارۀ آزمیون در ناحییه     درصد، مشاهده می 7سطح خطای 

توان استدالل کیرد کیه   درصد شده است. در نتیجه، می 7چراکه سطح معناداری متغیر بیشتر از 

 ز توزیع نرمال برخوردار هستند.ها اداده

 

 ها آزمون فرضیه

 ها از رگرسیون خطی ساده استفاده شده است.  برای آزمون فرضیه
 نتایج آزمون فرضیات با استفاده از مدل رگرسیون خطی(: 2) جدول

ضریب  ها فرضیه

 مسیر

سطح 

 معناداری

خطای  tمقدار

 استاندارد

R 
تعدیل 

 شده 

آزمون 

 فرضیه

ز کمک اثر مثبتی لذت بردن ا -0

های تسهیم دانش در  بر فعالیت

 های اجتماعی دارد زمینۀ شبکه

 
160/1 

 
111/1 

 
160/4 

 
180/1 

 
190/1 

 
 تایید

خود کارآمدی دانش اثر مثبت  -6

های تسهیم دانش بر فعالیت

 دارد های اجتماعی درزمینۀ شبکه

 
480/1 

 
111/1 

 
202/2 

 
180/1 

 
610/1 

 
 تایید
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قابل اجتماعی پیوندهای مت -1

های تسهیم  اثر مثبتی بر فعالیت

های  دانش در زمینۀ شبکه

 اجتماعی دارد

 

012/1 

 

111/1 

 

921/2 

 

120/1 

 

601/1 

 

 تایید

هنجار ارتباط متقابل اثر مثبتی  -4

های تسهیم دانش  بر فعالیت

 های اجتماعی دارد درزمینۀ شبکه

 
421/1 

 
111/1 

 
618/2 

 
100/1 

 
619/1 

 
 تایید

های تسهیم دانش  فعالیت -0

های اجتماعی اثر  درزمینۀ شبکه

مثبتی بر عملکرد شغلی افراد 

 دارد

 
041/1 

 
111/1 

 
200/0 

 
129/1 

 
682/1 

 
 تایید

 

 نتایج آزمون مدل مفهومی تحقیق در لیزرل

 
 

 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت ضرایب معناداری(: 2) شکل
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هسیتند   -99/1تیر از   ییا کوچیک   99/1تیر از   ست آمیده بیزرگ  با توجه به اینکه تمامی ضرایب به د

 شود. اند فرض صفر رد شده است و فرض یک یعنی ارتباط معناداری تأیید می همگی معنادار شده

 تحلیل عاملی تاییدی
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 مدل تحلیل عاملی تاییدی مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری ضرایب (:3شکل)

ی مربوط به متغیرهیای  ها دهد که تمامی شاخص می نشان 9ل عاملی مندرج در شکلنتایج تحلی

-خودکارآمدی دانش،لذت بردن از کمک،هنجار ارتباط متقابل،پیوند متقابل اجتماعی،فعالیت

( میورد قبیولی برخوردارنید و    99/1های تسهیم دانش و عملکرد شغلی از مقادیر تیی )بیشیتر از   

 شوند. می ی مناسبی محسوبها برای متغیرهای مذکور شاخص

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

ویژگی شبکه اجتماعی  4در این تحقیق با مطالعه مقاالت و تحقیقات مرتبط    

سازمانی)خودکارآمدی دانش،لذت بردن از کمک،پیوند متقابل اجتماعی و هنجار اتباط 

کرد شغلی بررسی شد.نتایج های تسهیم دانش و عملبر فعالیت ها متقابل( شناسایی و تأثیر آن

بر اشتراک گذاری دانش در شرکت بیمه ایران تهران نشان  ها بدست آمده از تأثیر این ویژگی

میدهد هر چهار ویژگی بر تسهیم دانش بین کارکنان تأثیر مثبتی دارند و باعث بهبود عملکرد 

 شغلی کارکنان میشوند.

و مدیریت  برای اشتراک  ها به سازمان توانند می ی  شبکه اجتماعی سازمانیها ویژگی   

دانش، همکاری و تشریک مساعی کمک کنند. همینطور بین کارهایی که در حال انجام شدن 

ی جدید ارتباط برقرار کنند. در دوره ای که همه چیز در ها و ایده ها است با شناسایی فرصت

زخورد سریع تری را در یی که ایجاد باها حال پیشرفت و ارتباط باهم است، داشتن فناوری

رسد تا بتوان به مشتریان، تامین کنندگان و  می کند الزم  به نظر می داخل سازمان امکان پذیر

 رقبایی که با شرکت در ارتباط هستند، واکنش نشان دهند.

ی کاربران، پژوهش ها ی اجتماعی سازمانی  برای تبادل دانستهها ی شبکهها نظر به ویژگی    

را در روند اشتراک دانش بررسی کند و نشان دهد این  ها د که نقش این شبکهحاضر بر آن ش

فناوری در روند اشتراک دانش میان کاربران چگونه و تا چه سطح اثرگذار بوده است و 

ی اجتماعی سازمانی برای اشتراک دانش، بیشتر در معرض ها ی شبکهها کدامیک از ویژگی

لکرد شغلی کارکنان تاثیرگذار است.با توجه به ضریب استفادۀ کاربران قرار دارد و بر عم
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ی شبکه اجتماعی سازمانی و ها مسیر)که نشان دهنده ضریب همبستگی است( بین ویژگی

باشد ، به ترتیب می 921/1، و  499/1،  435/1، 719/1های تسهیم دانش که بصورت فعالیت

تقابل و لذت بردن از کمک پیوند متقابل اجتماعی ،خودکارآمدی دانش ،هنجار ارتباط م

های تسهیم دانش دارند و ضریب همبستگی بین بیشترین همبستگی و ارتباط را با فعالیت

توان نتیجه گرفت این که می 741/1های تسهیم دانش و عملکرد شغلی برابر است با فعالیت

تسهیم دانش  هایهای تسهیم دانش دارند که از طریق فعالیتچهار ویژگی اثر مثبتی بر فعالیت

ی اجتماعی سازمانی افراد را قادربه جمع آوری ها شوند. شبکهباعث افزایش عملکرد شغلی می

در فرآیندهای تولید دانش جمعی با به  ها کند و پیوستن به این شبکهو ذخیره سازی دانش می

 باشد. می اشتراک گذاشتن تجارب امکان پذیر

های اجتماعی سازمانی در فرآیند  های شبکه یهای بیمه از ویژگها و شرکت سازمان    

مدیریت دانش خود جهت به دست آوردن دانش ضمنی، اجتماعی و شخصی کارکنان، 

استفاده میکنند.نتایج نشان میدهد کارکنانی که اغلب در فرآیند اشتراک دانش فعالیت دارند، 

های اجتماعی  هموثرتر بوده و عملکرد شغلی بهتری دارند و این مبین اهمیت نقش شبک

های مدیریت   در سیستم ها سازمانی در فرآیند مدیریت دانش است.افزایش انسجام این شبکه

دانش، ارتباط بین افراد را افزایش داده و منجر به اعتماد بیشتر ، همکاری موثرتر و اشتراک 

بع توانند به عنوان من های اجتماعی سازمانی می گردد.شبکه ها می گذاری دانش بین آن

ارزشمندی در خدمت مدیریت و اشتراک گذاری دانش در شرکتهای بیمه باشند خصوصا 

ها و اطالعات بیمه ای را از طریق ایجاد فضایی برای تقویت باور افراد به  راهی باشد تا پیام  اگر

تسهیم دانش و ایجاد لذت بردن از کمک کردن به دیگران ،تسهیلگر فضاهای ارتباطی و پیوند 

 اد، دریافت و به اشتراک گذارد.بین افر

پردازند  می ی دانش در سازمانها ی اجتماعی سازمانی به تبدیل و غنی سازی تواناییها شبکه    

قابلیتهای دانشی افراد را افزایش داده و در نتیجه عملکرد کارکنان  ها و مشارکت در این شبکه

ا میتوان به صورت انباشته کردن ی اجتماعی رها بخشد.کسب دانش از طریق شبکه می را بهبود

ها، خطاها و تهدیدها توصیف کرد. بنابراین تجارب مختلف جهت واکنش در مقابل فرصت
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ی اجتماعی یادگیری را بهینه میکند.افراد با پردازش، مقایسه و ها کسب دانش از طریق شبکه

ودن به دانش توانند دانش خود را نیز گسترش دهند. افزترکیب دانش خود با دیگران، می

جدید، تغییر دانش موجود برای سازگاری با محیط و بهره جویی از دانش جدید تنها تعدادی 

توان این دانش جدید را در محیط شبکه اجتماعی سازمانی از راههای موجود میباشند. می

استفاده کرد تا از این طریق بازخورد گرفت و در واقع همین ارتباط بین دانش قدیمی و جدید 

ی اجتماعی مجموعه اجتماعی ها آورد. شبکه می تقسیم شده است که مدیریت دانش را بوجود

ی اجتماعی خود ساخته با یکدیگر ارتباط برقرار ها توانند از طریق این شبکهاست که افراد می

توزیع و تولید دانش  کرده و همکاری کنند که این به نوبه خود باعث سهولت ایجاد اعتماد،

توان نتیجه گرفت اعضای سازمان قادر به تسهیم دانش  می شود.همچنینمختلف میدر جوامع 

ی تسهیم دانش موجب ها ی اجتماعی هستند و افزایش فعالیتها از طریق فعالیت در شبکه

ی فردی ها حفظ روابط اجتماعی نزدیک با سایرین میشود. تسهیم دانش از طریق تالش

ا سایر افرادی هستند که نیازمند دانش میباشند و ارتباط گیرد و مستلزم تعامل فعال ب می صورت

ی مشارکت در تبادل اجتماعی است.همچنین نتایج بدست آمده در این ها متقابل یکی از مزیت

های استفاده کننده از شبکه اجتماعی )بخصوص ها و سازمانتواند به شرکتتحقیق می

جهت بکارگیری شبکه اجتماعی برای شرکتهای بیمه که مورد مطالعه این پژوهش است( در 

ی تخصصی، ابراز عقیده، به اشتراک ها ارتباط، همکاری، جستجو برای دریافت راهنمایی

ی اجتماعی غالباً برای افزایش جلب ها ی بیمه از شبکهها گذاشتن نظرات کمک کند. شرکت

ی ها شبکه کنند. می ، گسترش ارتباطات و اعتمادسازی، استفاده(مشتریان)نظر و آشنایی 

اجتماعی، ابزاری برای خدمت رسانی به مشتری هستند در واقع نتایج این پژوهش میتواند برای 

ها به عنوان راهکارهایی مفید جهت استفاده بهتر از شبکه اجتماعی سازمانی با این شرکت

ها در به اشتراک گذاری دانش و اطالعات تخصصی سازمان  ها توجه به کاربردهای این شبکه

گذاری ی اجتماعی را در به اشتراکها های استفاده کننده از شبکههمچنین نتایج ، شرکتباشد.

ی کوچک تر یاری میکند که  مستقیماً با نیازهای مشتری روبرو شوند و با ها اطالعات  در مقیاس

ان کرد که توان بیادبیاتی که برای مشتری عام قابل فهم است، نیاز او را برطرف سازند و در نهایت می
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ها کمک میکند تا  به آسانی دانش را با استفاده از روابط مثبت اجتماعی و نتایج این تحقیق به شرکت

 خودکارآمدی دانش در شرکت تسهیم کنند و باعث ارتقای عملکرد شود.

اند. پیشنهادات در بخش دو دسته کاربردی و آتی تقسیم شدهپیشنهادهای تحقیق به    

آگاه سازی کارکنان بویژه مدیران در خصوص نقش و جایگاه تسهیم دانش  -کاربردی شامل:

های عملیاتی یی به منظور تدوین برنامهها ایجاد کارگروه -سازمانی در موفقیت فرد و سازمان 

افزایش اعتماد سازمانی بین کارکنان  -تسهیم دانش سازمانی در جهت بهبود عملکرد سازمانی

نش و بهبود عملکرد شغلی و پیشنهادات برای تحقیقات آتی شامل سازی نشر دابه منظور آسان

 باشد:موارد زیر می

توانند جوی را ایجاد کنند که برای فعالیت تسهیم دانش موثر است و این کار از  می مدیران -

گیرد که موجب تسهیل تبادل دانش مفید بین اعضا  می طریق یک سیستم اطالعاتی ای صورت

انجام مطالعات بیشتر در ایجاد شبکه اجتماعی سازمانی با بار دانش و  -شود. می در سازمان

تواند سطح دانش ، کارایی و ی بیمه ای که میها یادگیری و فعالیت مستمر آن در شرکت

ی شبکه اجتماعی سازمانی را که اثر منفی ها اثربخشی را افزایش دهد و تحقیق درباره کاربرد

 ها ی جدید اجتماعی و گستردگی آنها جه به فراگیر شدن شبکهبا تو -بر تسهیم دانش دارند. 

شود  می باشد لذا پیشنهاد می نیاز به طراحی شبکه اجتماعی سازمانی و اختصاصی در این حوزه

میتوان قادر به افزایش سطح اثربخشی و کارایی  ها در سازمان ها با طراحی و توسعه این شبکه

 بود.
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 منابع
بررسی خودکارآمدی نیروی انسانی در (، 1991ی، حسین و ملکی نیا،عماد. )اثرزاده،رضا ؛ بجان

،سال هشتم، دوماهنامه ی توسعه ی انسانی پلیس،  سازمانها و ارائه ی الگوی مفهومی برای سنجش آنها

 115-97،ص95شماره

اد سرمایه اجتماعی شبکه و اعتم(، 1935باستانی، سوسن ؛کمالی،افسانه و صالحی هیکویی،مریم. )
 31-42،ص 91، سال شانزدهم،شمارهمجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی، متقابل بین شخصی

ی آماری با نگاه به روش ها ی و تحلیلها روش(، 1991حاجی زاده،ابراهیم و اصغری، محمد.)
 ، جهاد دانشگاهی ، چاپ اولتحقیق در علوم زیستی و  بهداشتی

ی رفتاری به محرک اجتماعی مبهم ها رابطه پاسخ،  (1935حجازی، الهه و شکوری فر،معصومه )
، دوره ی با اسناد نسبت ،هدف اجتماعی و ادراک خودکارآمدی کودکان، روانشناسی و علوم تربیتی

 97 -45جدید،سال چهارم،شماره ی ،ص

، شماره ،کتاب مهر 2اشتراک دانش در عصر وب(، 1994حسین زاده،پری و عبدالهی ،معصومه.)

 .95-31، ص13و15

نقش خودکارآمدی ارزش تکلیف اهداف پیشرفت و درگیری شناختی در (، 1933خضری،آذر .)
، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی پیشرفت ریاضی، آزمون مدل علمی

 .دانشگاه تهران

. پایان نامه لبانههای داوطتاثیر جوکاری و شبکه اجتماعی بر انگیزه فعالیت( ، 1994رحیمی، سعید.)

 کارشناسی ارشد ، دانشگاه عالمه طباطبائی.

(، بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین بر نوآوری 1997رستگار،عباسعلی و مقصودی ،طاهره.)
سال سازمانی با میانجیگری تسهیم دانش ،فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت)بهبود و تحول(،

 .132-175،صفحات 97ان ،بهار و تابست 31بیست و پنجم، شماره

ی اجتماعی، فرصتها و تهدیدها، فصلنامه ره آورد نو، ها (، شبکه1939سلیمانی پور، روح اهلل)

 .19-14، ص91شماره 



 201 و عبدلی مسینان فردتقوی 

 

 

 

تاثیر سرمایه اجتماعی بر نوع دوستی در شهر  تهران، ( ،1999شارع پور، محمود و آرمان، فاطمه .)
 .53-99،ص1، شماره ،سال ششم فصلنامه علمی و پژوهشی امداد و نجات

ی اجتماعی در بازتولید نابرابری آموزشی، فصلنامه تعلیم ها نقش شبکه(، 1939شارع پور،محمود)
 .9-9.ص91،شماره و تربیت

تحلیلی بر سهم ارتباطات غیر کالمی در کنش متقابل اجتماعی، جامعه ( ، 1991صلیبی ، ژاسنت. )
- 111،سال دوم، شمارۀ دوم  ، صص  ت فرهنگپژوهی فرهنگی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعا

119. 

تعامل اجتماعی و کیفیت ( ،  1933عباس زاده،محمد؛ مقتدایی ،لیال و حسین پور،ابراهیم .)
ی تولید شده دانشگاهی ، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی ها ایده

 .1-23، ص  2،سال ششم، شمارهمشهد

ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی ( ، 1992بهمن و دیگران .)عسگری ،
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 23-19، دوره اول،شماره دوم،ص شمال

عضای هیئت (، بررسی نگرش ا1991علی زاده ، ندا ؛ پزشکی راد، غالمرضا و صدیقی، حسن.)
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 مدرس.
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