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 چکیده
 برد. ما به این سوال پاسخ می هاین مقاله از دیدگاه مدیریت دانش درخصوص شبکه اجتماعی سازمانی بهر

 دهیم که کارکنان چگونه از شبکه اجتماعی سازمانی در جهت ایجاد ارزش و تقویت مدیریت دانش استفاده می
 کنند همچنین به بررسی اشکال استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی و ارزش آن برای مدیریت دانش می
،  ها ، به روز رسانی ها ه اجتماعی که شامل: حل مسئله،تولید ایدهپردازیم. در این تحقیق به پنج کارکرد شبک می

و با استفاده از پرسش نامه  شود.نوع تحقیق کاربردیمیباشد، پرداخته می؛ مدیریت کار،گفتگوهای غیررسمی
شده استفاده  SPSS افزار نرماز آنالیز رگرسیون و  ها داده لیوتحل هیتجزبرای و ی مورد نظر جمع آوری ها داده

ی اجتماعی تخصصی و ها نفر از کارمندان شرکت همکاران سیستم که از شبکه 311. جامعه این تحقیق  است
نفر به عنوان نمونه جهت انجام تحقیق از طریق فرمول کوکران  54 کنند، میباشد و تعداد می حرفه ای استفاده

از روش تید و خبرگان و برای پایایی انتخاب شده است. جهت بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات اسا
در نهایت نشان دادند شبکه اجتماعی سازمانی قادر به ایجاد ارزش  ها استفاده شده است. یافته کرونباخ آلفای

ی دانش ها برای نوآوری با کمک به افراد در بکارگیری موثر کارکردهای شبکه اجتماعی و غنی سازی توانایی
تواند باعث فعالسازی مدیریت دانش و ایجاد ارزش  می که اجتماعی سازمانیمیباشد و مشارکت موثر در شب

شود. منظور از ارزشگذاری ارزیابی مزایای استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای به دست آوردن دانش 
 موثرمی باشد.
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 مه و بیان مسألهمقد

،اطالعات و دانش برکسی پوشیده نیست. اغلب سازمانها اگرچه  ها امروزه دیگر اهمیت داده

شاید تنها بر روی کاغذ در حد شعار ،اما به هر نحو دانش محوری را در زمره اهداف و 

قب ی کاری خود قرار داده اند تا در فضای رقابتی بازار پرتراکم تجارت از رقبا عها برنامه

نمانند. آنها از یکسو به منظور رعایت استانداردهای کنترل ریسک و از سوی دیگر برای 

مدیریت صحیح مجموعه خود نیازمند دسترسی بموقع به مطالعاتی هستند که در داخل و 

 شود. می خارج سازمان تولید

جه کاربران یی هستند که این روزها در کانون توها ی اجتماعی، نسل جدیدی از پایگاهها شبکه

 بر مبنای تشکیالت آنالین فعالیت ها ی جهانی اینترنت قرار گرفته اند. این گونه پایگاهها شبکه

آورند.  می کنند و هر کدام دسته ای از کاربران اینترنتی با ویژگی خاص را گرد هم می

شکل به دانند که امکان دستیابی  می ی اجتماعیها شبکهی اجتماعی را گونه ای از ها شبکه

 جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری محتوا در اینترنت را فراهم آورده اند.

  برخوردار است. بر طبق گزار ها شبکه اجتماعی سازمانی از اهمیت زیادی برای سازمان

 34-31توانند منجر به بهبود  می ی اجتماعیها (، استفاده موثر از فناوری3133) 3میکنزی

وری دانش ورزان شود. با توجه به قابلیت کار پروژه و همکاری  مقطعی در  درصدی در  بهره

اقتصاد دانش بنیان امروزه، شبکه اجتماعی سازمانی به  تقویت مدیریت دانش، افزایش 

 عملکرد کارکنان کمک کرده و نقش مهمی در ارتقای فناوری اطالعات شرکت ایفا 

بسیار شگفت انگیز  ها سازمانی توسط سازمان کند. در این راستا، پذیرش شبکه اجتماعی می

انتقال پیام    -3ی وب محوری است که به افراد امکان ها است. شبکه اجتماعی سازمانی، بستر

دهد تا  می امکان ها به آن -3دهد  می با همکاران خاص یا انتشار پیام را به هر کس در سازمان

صورت شرکای ارتباطاتی در نظر بگیرند و  به طور صریح و غیر صریح برخی از همکاران را به

ی مربوط به خود و دیگران کنند و ها اقدام به ویرایش، ارسال یا  مرتب کردن متون و فایل -1

ی پست شده و مرتب شده توسط ها ، ارتباطات، متون و فایلها را قادر به مشاهده پیام ها آن -5
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(. به منظور 3131)3سمن و استینفیلد ها ،کند لئوناردی می افراد دیگر در سازمان در هر زمان

اطمینان از استفاده فعال و نقش افراد در شبکه اجتماعی سازمانی به عنوان یک کاالی 

 اطالعات عمومی، بایستی درک کرد که چگونه کارکنان از شبکه اجتماعی سازمانی استفاده

نظور از این ارزش کنند.م می کنند و  چگونه شبکه اجتماعی سازمانی را ارزش گذاری می

گذاری ارزیابی مزایای استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای به دست آوردن دانش موثر، 

ی مربوطه در سازمان است.در ها پردازش و توزیع اطالعات مربوط به کار در مقایسه با هزینه

هاست. یکی از  یکی از اهداف آشکار مدیریت دانش، ایجاد ارزش در سازمانواقع 

گیری کارامد  های ایجاد ارزش از سوی دانشکاران، پشتیبانی برای تصمیم ترین راه میعمو

های غیرانتفاعی،  است. ایجاد ارزش، لزوماً به معنی ایجاد ارزش اقتصادی نیست. سازمان

کنند. آنها چیزی ایجاد  های غیراقتصادی ایجاد ارزش می های دولتی و خیریه، به روش سازمان

در نهایت ما به بررسی اشکال استفاده از شبکه   شود. یه اجتماعی نامیده میکنند که سرما می

 پردازیم. می اجتماعی سازمانی و ارزش آن برای مدیریت دانش

چگونه کارکنان با بکارگیری پردازد که  می بنابراین این مقاله به بررسی این موضوع

، مدیریت ها ، به روز رسانیاه حل مسئله،تولید ایدهکاردکردهای شبکه اجتماعی سازمانی )

توانند به ارزش گذاری شبکه اجتماعی و تقویت مدیریت  می (کار،گفتگوهای غیررسمی

شبکه اجتماعی سازمانی دانش کمک کنند. همچنین در پی پاسخ به این سوال است که آیا 

ر؟ و یا خی و اطالعات ارزشمند است ها برای تسهیم دانش با  ارائه فضایی مناسب برای ایده

شبکه اجتماعی سازمانی را به عنوان  فضای اطالعات و سازمان دهی برای توان  می اینکه آیا

 در نظر گرفت یا خیر؟ ها ایده

 

 پیشینه نظری

تعیین ارزش شبکه اجتماعی "در بررسی پیشینه پژوهش، محققان به پژوهشی که بدین شکل بر 

 بهت اما در برخی مقاال دست نیافته تمرکز کرده باشد "سازمانی  از دیدگاه مدیریت دانش
 

1. Leonardi,Husman&Steinfeild 
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رابطه شبکه اجتماعی و  شده است که عمدتاً در خصوص صورت پراکنده به تحقیقاتی اشاره

 باشد که برخی از آنها به شرح زیر است: می مدیریت دانش

که باال رفتن سرمایه اجتماعی سازمانی و بیشتر شدن  ندنشان داد( 3185نظافتی و همکاران )

هـای خبرگـی اثـری مثبـت دانـش در انجمـنجتماعی میان افراد، برافزایش اشتراک ا تعامالت

 نسبت بـه )منافع مشترک و شهرت(افزاری و مادی  معنادار دارد. همچنین عوامل سخت و

 ، تأثیر بیشتری بر اشتراک دانش در انجمنهـای خبرگـی)دوستی نوع(افزاری  عوامل نرم

 (.3184) انتظاری و همکاران ،دارند

 دانـش دانشجویان اشـتراک رفتـار الگـوی ارائـه مطالعه ( در3185) مرتجی و انتظاری افجه،

 یها شاخصبـا  گروهـی عوامـل ترتیـب بـه کـه دریافتند تهران دانشگاه اجتماعی شبکه

 لذت دانش آگاهانه، اشتراک یها شاخص با فردی عوامل اجتماعی؛ تعامالت و ارتباطات

 با عوامـل محیطی و دانـش؛ اشـتراک منظـوربـه نگرش و دیگران به کمک از بردن

 در دانـش دانشجویان اشـتراک رفتـار بـر تکنولـوژیکی و )آموزشی( فرهنگی یها شاخص

 (.  3185، افجه، انتظاری و مرتجیاست) تأثیرگذار شبکه

پرداخته و  ـازیتحقیق دیگری به بررسی عوامل تأثیرگذار بر اشـتراک دانـش در جوامـع مج

دانش در دو  با استفاده از راهبرد پیمایش نشان داد کـه متغیرهـای تأثیرگـذار بـر اشـتراک

همبستگی این متغیرها  حـاکی از ها بنـدی مـیشـوند. یافتـه گروه فاکتورهای بومی و فردی دسته

 .(3181)کاظمی و همکاران ، با اشتراک دانـش در جوامـع مجـازی ایرانـی اسـت

ی اجتماعی به دنبال چه ها شبکه "( در تحقیق خود تحت عنوان 3181محکم کار و حالج)

های اجتماعی مجازی و آگاه کردن مخاطبین  دریافتند که شناخت کارکردهای شبکه"هستند 

های اجتماعی مجازی پدیده نوظهوری است  ها یک ضرورت است. شبکه با کارکرد این شبکه

ری اطالعات در دنیا رایج و با استقبال گستردة اقشار مختلف مردم که همزمان با توسعه فناو

 ی اجتماعی مجازیها سازماندهی انواع گروهی اجتماعی با هدف ها روبرو شده است و شبکه

 (.3181گیرند )محکم کار و حالج ، می شکل ی اجتماعیها توسعه مشارکتو 
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کارمندان و  سـازمانی بـر عملکـرد به مطالعه اثر عوامـل اجتمـاعی( 3131و دیگران ) 3پارک

نشان  ها یافته .نقش واسطهای اشتراک دانش: اسـتفاده از دولـت الکترونیـک مـیپردازنـد

اند.  شده شناخته عنوان عوامل مهمی در اشتراک دانش میدهد که پاداش رهبری و اعتماد به

بهبود عملکرد  بـهعنوان میانجی عمل مـیکنـد کـه منجـر  اشتراک دانش بهنوبه خود به

 (. 3184انتظاری و همکاران ،)سازمانی خواهد شد

در مطالعات خود در خصوص رابطه  ( 3113، 1مالهوترا و سگارس ؛ 3131، 3)ژانگ و لی 

ی اجتماعی را به عنوان توانایی ها ، کسب دانش از شبکهی اجتماعی ها مدیریت دانش و شبکه

اجتماعی برای ایده پردازی و فعالیتهای خالقانه ی ها در جذب دانش الزم و حیاتی از شبکه

را میتوان به صورت انباشته کردن تجارب ند شرکت تعریف کردند. همچنین آن یک بر

ی خالقانه توصیف کرد. ها ها، تهدیدها و ایجاد ایدهمختلف جهت واکنش در مقابل فرصت

دازی را بهینه میکند. برای ی اجتماعی یادگیری و ایده پرها بنابراین کسب دانش از طریق شبکه

های تکنولوژی که دچار کمبود منابع هستند ، این یادگیری امکان توسعه در محیطی شرکت

 کند.پویا را مهیا می

آوری آنالین چین انجام دادند که در زمینه صنعت فنتحقیقی را ( 3134و دیگران ) 5نِگیین

سال گذشته، نشان  5ایجاد شده در طی سرمایه گذاری فن آوری اینترنتی  145تجزیه و تحلیل 

ی اجتماعی ،مدیریت و ها داد که نوآوری در نام تجاری و کسب دانش تحت تأثیر شبکه

تاکید بر روی یک چرخه دریافتند  ها سازی کار و  جهت گیری بازار است. آنهماهنگ

جهت ی اجتماعی ها های موجود در محیط شبکهیادگیری مداوم و پویا برای شناخت فرصت

های برندی شرکت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دانش به خلق ارزش و گسترش فعالیت

ی اجتماعی به اطالعاتی اشاره میکند که پتانسیل خلق ارزش برای یک ها دست آمده از شبکه

سازمان را دارند. کسب دانش از طریق هماهنگ سازی ،تبادالت رسمی و غیر رسمی و خلق 
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اجتماعی روشی است برای انباشتن تجربه، جستجو برای دانش، کسب  یها ایده در شبکه

  (3134نِگیین و دیگران ،)دانش از طریق استعداد، هدایت یادگیری و انتقال دانش

ی اجتماعی و ها مدیریت دانش، شبکه"تحقیقی را تحت عنوان (  3134) 3سیگاال و چالکیتی

یقات صورت گرفته در این زمینه استفاده از مطالعه تحقانجام دادند که  "خالقیت کارکنان

کردند و دریافتند اطالعات جمع آوری شده از متخصصان گردشگری یونانی این مسئله که 

خالقیت و ایده پردازی کارکنان به طور مثبت به مشارکت و تبادالت غیر رسمی آنها در 

مربوط است را  ها رسانیبرای بهره گیری از بروز ها ی اجتماعی و استفاده از این شبکهها شبکه

ی ها و تعامالت غیر رسمی در شبکه ها دریافتند مردم با استفاده از بروز رسانیتایید میکند و 

اجتماعی، میتوانند دانش خود را نیز گسترش دهند. اضافه کردن دانش جدید، تغییر دانش 

دی از راهها موجود جهت هماهنگ شدن با محیط و استنباط  گرفتن از دانش جدید تنها تعدا

میباشند. میتوان این دانش جدید را به محیط شبکه اجتماعی ارجاع داد تا از این طریق بازخورد 

گرفت، و در واقع همین تماس و ارتباط بین دانش قدیمی و جدید و دانش انفرادی و تقسیم 

ای ی اجتماعی خلق ارزش برها شده است که مدیریت دانش را بوجود میاورد و در بستر شبکه

ی اجتماعی متشکل از ادواتی است که افراد را قادر میسازد تا از طریق ها کند. شبکه می سازمان

ی خود ساخته با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و همکاری کنند که این به نوبه خود ها این شبکه

 باعث تبادل ایده ، حل مشکالت سازمان و سهولت در ایجاد اعتماد، همکاری، تقسیم و تولید

 (.3134)سیگاال و چالکیتی ،دانش در جوامع مختلف میشود 

ی اجتماعی برای مدیریت ها مفاهیم تکاملی رسانه "( تحقیقی را تحت عنوان 3135) 3کان 

اختیارات موجود برای سازمانها، که توسط خالقیت و انجام داد که نشان داد  "دانش سازمانی

اند، به آنها اجازه میدهد بر چالشهای بسیاری ی اجتماعی شکل گرفته ها تولید ایده در شبکه

که در نسل قبلی نسخه مدیریت دانش بوده غلبه کنند. به عنوان مثال، امکان شفاف سازی مهیا 

ی اجتماعی بر محدودیت موجود در نسخه قبلی مدیریت دانش مبنی بر ها شده توسط شبکه

کند. با ثبت نحوه کار در پلتفرم تعریف دانش تنها از طریق سهیم سازی با دیگران را رفع می
 

1. Sigala & Chalkiti 

2. Kane 
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دیجیتالی، به ثبت دانش به شکل واقعی و کاربردی آن کمک میکند. این شفاف سازی 

داند بدون اینکه همچنین به کارمندان نشان میدهد که در سازمانشان چه کسی چه چیزی می

ی ها بکهحتی از کسب این دانش آگاه باشند، پدیده ای که به آن آگاهی محیطی میگویند. ش

ی قدیمی مدیریت دانش ها اجتماعی همچنین به غلبه بر مشکالت سازمانی ناشی از نسخه

ی اجتماعی میتوانند از طریق حفظ ارتباط بین اعضای ها کنند. پلتفرمهای شبکهکمک می

  ها گیری از بروز رسانیبهره ،ن در آینده به مشکل کمبود انگیزهگروه جهت استفاده دیگرا

یک فرایند غلبه کنند. این امکان ردیابی دیجیتالی نام دارد. به عنوان مثال،  برای کمک به

پلتفرم یک شرکت بر ارتباطات دیجیتالی یک کارمند در نتیجه مبادالت کاری روزمره او از 

 (.3135)کان ، ی تقویمی و پستهای عمومی وبالگی نظارت میکند ها طریق ایمیل، داده

فاده از شبکه اجتماعی سازمانی  موجب بهبود صحت  دانش دریافت است (3134لئوناردی )

 داند و چه کسی، چه کسی را می شود. دانش در مورد این که چه کسی چه چیزی می افراد

شود،  می دهد و این به نوبه خود منجر به کاهش چسبندگی دانش می شناسد اطالعاتی را می

 بخشد. می ملکرد کارکنان را بهبودسرمایه اجتماعی افراد را افزایش داده و در نتیجه ع

ی سرمایه اجتماعی در شبکه اجتماعی ها پی بردند که افراد از مزیت  3134، 3ریمر و دیگران

شوند. تحقیقات نشان داده است که شبکه اجتماعی  می ی روزانه بهره مندها سازمانی در کار

تخصص یابی، انگیزه برای  رتسهیم دانش سازمانی نظیی مربوط به ها سازمانی به غلبه بر چالش

 کند. می ی اجتماعی با  عوامل دانش کمکها تسهیم دانش و توسعه و حفظ پیوند

دریافتند شفافیت تعامل افـراد  در شـبکه اجتمـاعی سـازمانی بـه دانـش        (3131) 3فالک و یوآن

کنـد و ایـن موجـب تسـهیل تعامـل بـا  منـابع         می ورزان در کسب مواد  مربوط به دانش کمک

ی اجتمـاعی برتـر   ها ی رسانهها شود. در نتیجه، شبکه اجتماعی سازمانی در میان برنامه می شدان

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

شبکه اجتماعی سازمانی موجب  بهبود تسهیم دانش در  (3134الیسون و دیگران )بر طبق گفته 

 یش سرمایه اجتماعی، پشتیبانی از روابط و اثرات متقابلی چند ملیتی از طریق افزاها سازمان
 

1. Riemer 

2. Fulk&Yuan 
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شود. شبکه اجتماعی سازمانی امکان ایجاد مدیریت دانش را با مزایای  متنوع بسته به سطح  می

دهد. تحقیقات اخیر، شواهد تجربی اولیه را  می کنترل و سطح تعامل با توجه به  تولید محتوا

از شبکه اجتماعی سازمانی ارتباط مثبتی با عملکرد  کند که بر اساس آن استفاده می ارائه

 کارکنان دارد. 

میکرو کنند نظیر  می یی در کنترل ایجاد محتوی تأکیدها بر ابزار (3135)3ریمر مانتی مک و

کند.  می تعامالت ی اجتماعی، که افراد را قادر به مدیریت موثرها ی شبکهها و سایت ها بالگ

ایجاد محتوی  و مجموعه محتوی، سطوح باالیی از تعامل را در ها ویکی ی جمعی نظیرها ابزار

برونی سازی دانش،  کنند. ایجاد محتوی تعاملی موجب افزایش تنوع دانش و تسهیم می ایجاد

شود. در نتیجه، استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی فرصتی را  می یادگیری و دانش آفرینی

فرایند مدیریت دانش متمرکز به یک گفت و گوی  برای تبدیل تسهیم دانش در محیط کار از

کند که منجر به تفسیرغیرمنتظره و استفاده مجدد و ظهور  می ارائه ها دانش آنالین بین غریبه

 .شود می پویا

 .ی اجتماعی محصول همگرایی سه فرآیند تاریخی مستقل هستندها ، شبکه3به اعتقاد کاستلز  

 انقالب اطالعات -3

 یه داری و اقتصاد متکی به برنامه ریزیتجدید ساختار سرما -3

 3851نهضتهای فرهنگی دهه -1

فرهنگ واقعیت -3با توضیحاتی کوتاه عبارتند از:  3ژگی اصلی این جوامع در نگاه کاستلز   وی

ی الکترونیک ها مجازی:فرهنگ عصراطالعات در چارچوب انتقال نمادها به وسیله واسطه

یی ها مخاطبان گوناگونی سروکار دارند و مجموعه ی متنوع باها گیرد. این واسطه می شکل

زمان  -3.دهند می غنی از حیث محتوای نمادین و در قالب متون الکترونیک در اختیارشان قرار

ی اجتماعی، مفاهیم زمان و مکان معانی تازه ای پیدا ها : در شبکهها بی زمان و فضای جریان
 

1. Mantymak&Riemer 

2. castells 
3. Castells 
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تحول در -1 .و صنعتی تفاوت بین داردکرده اند که با معانی سنتی آن در جوامع سنتی 

ی اجتماعی ها کار:روابط کاریگذشته میان کارگر و کارفرما و شرکت به سبب ایجاد شبکه

 (.3183شمسینی غیاثوند ، ؛ 3198)مهدی زاده ، متحول و دگرگون شده است

ی ها توان به این جمع بندی دست یافت که در واقع شبکه می از تحقیقات صورت گرفته

تقسیم دانش بتوانند مدیریت دانش -اعی افراد را قادر میسازد تا در مراحل مختلف خلقاجتم

خود را تقویت کنند. به عنوان مثال، یک اتفاق اطالعاتی فراگیر ممکن است خلق شود )مثالً 

در یوتیوب(، در موردش بحث و گفتگو شود )در وبالگها(، گسترده و بروز شده و در همه جا 

ی اجتماعی( و یا به عنوان بخشی از تاریخ یا جامعه تأیید و حفظ ها یق شبکهپخش شود )از طر

ی اجتماعی نشان دهنده موفقترین مکانیزم توزیع باز ها شود )در یک سایت ویکی(. شبکه

اطالعات است که افراد را قادر میسازد تا برای ایده پردازی ، مدیریت کار ،هماهنگ سازی 

، بحث کردن، خلق دانش و یادگیری از یکدیگر، شبکه تشکیل ها روزرسانیه،بهره گیری از ب

ی اجتماعی افراد را قادر میسازند تا نقشی فعال در ساخت دانش داشته باشند از ها دهند. شبکه

طریق کمک، بحث و مذاکره در مورد محتوا با دیگران با روشهای گفتاری و همکاری که 

نیروی تفکر و ذهن کاربران دانش میشوند.  باعث درک اطالعات، بازخورد، تفکر و تولید

شبکه اجتماعی، به مدد تعامالت اجتماعی اینترنتی و بهره گیری از ابزارهای اینترنتی با 

و  آورند می شوند و نیرویی عظیم با قدرت پردازشی باال پدید می یکدیگر ترکیب و همراه

از طریق بحث و اعضای شبکه ی اجتماعی، همواره ها در شبکه شوند. می باعث بهبود عملکرد

به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به شرکت گفتگو و به اشتراک گذاشتن تجارب با یکدیگر 

امروزه شاهد روند رو  شوند. می ی واقعی در زندگی اجتماعی تحریک و تشویقها در فعالیت

اگون های اجتماعی مجازی هستیم و شناخت کارکردهای گون به رشد کاربران و اعضای شبکه

ها و آگاهی از تأثیرات آن، امری ضروری است. با ورود تکنولوژی در عرصة کشورها،  شبکه

های نوین در کنار ایجاد  های آن نیز باشیم. استفاده از فناوری همواره باید شاهد فراز و نشیب

دهند  اند که اجازه می های اجتماعی مجازی فضایی شود.شبکه فرصت، به تهدید نیز تبدیل می

 ای جدید، به طور مجازی زندگی کنند. فراد در جامعها
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 اصول مديريت دانش

 :عبارتند از( 3889) 3داونپورت و پروساکمدیریت دانش از دیدگاه اصول  

 .دانش، نشأت گرفته از افراد است و در افکار افراد جای دارد  -3

  .تسهیم دانش مستلزم اعتماد است -3

پذیر میسازد )منظور از رفتارهـای دانـشی،  فناوری، رفتارهای دانشی جدید را امکان -1

 (.سازی دانش رفتارهایی است به منظور خلق، توسعه، توزیع و غنی

  .تسهیم دانش باید تشویق و پاداش داده شود -5

 .حمایت مدیریت و تخصیص منابع )برای مدیریت دانش( ضروری است -4

نش به شـیوهای دانش، ماهیتی خلق شونده دارد و تشویق افراد موجب میشود که دا -5

 .غیر منتظره گسترش یابد

 ای آزمایشی آغاز شود ی مدیریت دانش باید با برنامهها برنامه  -5

راهبرد دانش به عنوان  -3کند:  می ( راهبردهای مدیریت دانش را اینگونه بیان3181لویی)

راهبرد کسب و کار که روشی جامع و با وسعت سازمانی برای مدیریت دانش است که بیشتر 

ی فکری که بر ها راهبرد مدیریت سرمایه -3شود. می ه عنوان یک محصول در نظر گرفتهب

راهبرد  -1یی که از قبل در سازمان وجود دارند تاکید کرد.ها بکارگیری و ارتقای سرمایه

انتقال دانش که به عنوان بهترین فعالیت در بهبود کیفیت امور و کارایی سازمان مورد توجه 

محور که با هدف درک ارباب رجوع و نیازهای آنها راهبرد دانش مشتری -5قرار گرفته است.

 شود تا خواسته آنها به دقت فراهم شود. می بکار گرفته

 

  

 

1. Davenport&Prusak 



 14 تعیین ارزش شبکه اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش

 

 های مديريت دانشديدگاه
در ادبیات مدیریت دانش، دو دیدگاه وجود دارد که هر یک به نوعی خاص جایگاه مدیریت 

. هدف مدیریت دانش با توجه به این دیدگاهها دانش را در عرصه مدیریت تعریف میکنند

عنوان  در دیدگاه اول، دانش به .متفاوت خواهد بود که در زیر به بررسی آنها پرداخته میشود

سرمایه مدنظر قرار میگیرد، در حالیکه در دیدگاه دوم، دانش ابزاری است برای کمک به افراد 

 (.  3194در ایجاد و تسهیم دانش)حسینی،

اول: دانش به عنوان یک سرمایه. هدف از مدیریت دانش در این رویکرد رساندن دیدگاه 

  .اطالعات درست به افراد الزم، در زمان مناسب و با کمترین هزینه است

دیدگاه دوم: دانش به عنوان یک ابزار. هدف از مدیریت دانش در این رویکرد کمک به افراد 

به افراد در عمل کردن بر اساس دانش است به در ایجاد و به اشتراک گذاشتن دانش، کمک 

 .طریقی که کارآیی سازمان و همکارانش، به طور قابل سنجشی بهبود یابد

یکی از وظایف مهم مدیریت دانش،ارزیابی دانش است.این ارزیابی به خصوص از ان جهت 

جود دارد مبنی اهمیت دارد که زمینه ارتقا و توسعه دانش را فراهم میکند.بیانی در این زمینه و

در واقع چنانچه سازمانها نتوانند "هرچه را نتوان اندازه گرفت،نمی توان اداره کرد."بر اینکه:

سطح دانش خود را اندازه بگیرند و نیز قادر نباشند که روشهای تغییر در سطح دانش را 

وردی ماند.زیرا که هیچ بازخ می ارزیابی کنند،در آن صورت چرخه مدیریت دانش ناقص باقی

اساسی در توفیق مدیریت دانش  عوامل( همچنین 3194شود)الوانی و شاهقلیان،ایجاد نمی

محورفرهنگ مشارکتی، ارزیابی و انتقال دانش ،  عبارتند از:جهت گیری استراتژیک دانایی ،

 (.3195)محمدی فاتح ،ی اطالعاتی ،توسعه منابع انسانیها زیر ساخت سیستم

 

 روش کلی تحقیق

قیق از روش آمار توصیفی برای بیان آن چیزی که در جامعه وجود داشته و به در این تح

کمک میکند استفاده میشود. عالوه بر آن، از روشهای آمار استنباطی برای  شفافیت تحقیق
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 آوری ی مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمعها استفاده میگردد در این تحقیق داده ها تحلیل داده

ای است. تدوین مبانی نظری تحقیق از طریق  تحقیق از نوع پرسشنامه گردد و از این نظر می

و اسناد مکتوب و غیر مکتوب صورت پذیرفته و از این حیث تحقیق از  ها مراجعه به کتابخانه

ی ها و با استفاده از پرسش نامه داده . نوع تحقیق کاربردیای است نوع اسنادی و کتابخانه

 SPSS افزار نرماز آنالیز رگرسیون و  ها داده لیوتحل هیتجزبرای و آوری مورد نظر جمع

 .استفاده شده است

 این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی در یک زمینه خاص است.

زیرا که از مطالعات  باشد یمپیمایشی  _توصیفی صورت بهروش تحقیق این پژوهش 

  .میکن یمفاده ی و پیمایشی )توزیع پرسشنامه( استا کتابخانه

 

 مراحل انجام تحقیق

ی اجتماعی و مدیریت دانش و ها برای انجام این تحقیق ابتدا به مطالعه ادبیات مرتبط با شبکه

شناسایی کارکردهای شبکه اجتماعی سازمانی و سپس به طراحی پرسشنامه پرداخته شد. برای 

و نظرات استادان  (3135)3ریمر مانتی مک وطراحی پرسشنامه این تحقیق از سواالت مقاله 

در پرسشنامه این تحقیق برای متغیرهای ایده  استفاده شده که به تایید خبرگان رسیده است.

پردازی ، حل مساله ،مدیریت کار ،بروز رسانی و وقایع ،گفتگوی غیر رسمی و ارزش شبکه 

اسـت  الزم بـه ذکـرسوال طراحی شده است. 1و  5،1،1،5،5اجتماعی هرکدام به ترتیب 

بوده است. جامعه آماری این گزینـه ای  4واالت به صورت طیف لیکرت س پاسـخ تمـامی

پرسشنامه بصورت  311دهد که به تعداد می تحقیق را کارکنان شرکت همکاران سیستم تشکیل

با توجه به این که حجم جامعه ی آماری  پرسشنامه جمع آوری شد. 54تصادفی توزیع و نهایتا 

باشد از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه استفاده  می محدود و مشخص در این تحقیق

 .شد

 

1. Mäntymäkia, &  Riemer 
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 تحلیل روش استنباطی به آمار از تحقیق سواالت و آزمون فرضیات تحلیل و تجزیه برای

این مطالعه جهت سنجش روایی پرسش نامه از روش روایی در  شد. استفاده خطـی رگرسـیون

ی استاندارد استفاده ها توا ابتدا سعی شده است از پرسشنامهکه برای بررسی روایی محمحتوایی 

ره گرفته شود، استفاده شده است. برای بدست آوردن بهاساتید و خبرگان نظرات  و ثانیا از

ی اساتید راهنما و مشاور ها روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی

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

مورد توجه قرار گرفت و ابهامات آن برطرف گردید که این امر بیانگر روایی محتوایی قابل 

جهت نشان دادن اینکه آیا  3و آزمون بارتلتKMO 3باشد و از شاخص  می قبول آزمون

 یر و سنجش کفایت های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خ تعداد داده

گیری استفاده شده است و همچنین برای رتبه بندی متغیرها از آزمون فریدمن بهره گرفته نمونه

 شده است و در نهایت به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.

 و ابزار مورد استفاده برای آن: ها دادهی گردآوری ها روش

ی جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری ا کتابخانهت از پرسشنامه بسته لیکرت و مطالعا

 .میکن یماستفاده  یا کتابخانهاز منابع 

 

 ها دادهی تحلیل ها روشجامعه تحقیق و 

 311دهد که به تعداد می جامعه آماری این تحقیق را کارکنان شرکت همکاران سیستم تشکیل

دلیل انتخاب این شرکت این بوده است پرسشنامه جمع آوری شد.  54پرسشنامه توزیع و نهایتا 

جایگاه خود را میان مخاطبان  کهای  های اجتماعی تخصصی و حرفه شبکه که این شرکت از

های مختلف  پیدا کرده و فضایی سالم و پویا را برای تبادل اطالعات و ایجاد آگاهی در زمینه

 و رسانی اط ببیشتر، اطالعهمکاران سیستم برای ارتبکند.  می استفاده اند تخصصی ایجاد کره

 تخصصی اجتماعی های شبکه در را خود رسمی حضور خود، مخاطبان با تر گسترده تعامل
 

1. Kaiser-Meyer-Olkin Measure Of Sampling Adequacy 
2. Bartlet S Test Of Sphericity 
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و آمار توصیفی از آنالیز رگرسیون و  ها داده لیوتحل هیتجزهمچینین برای .است کرده آغاز

 استفاده خواهد شد. SPSSافزار نرم

 

 اهمیت و نوآوری تحقیق

ی مختلف و ارزش ادراک شده از بستر شبکه اجتماعی ها ین استفادهبه طور ویژه، رابطه ب

سازمانی و همچنین رابطه بین کسب دانش از شبکه اجتماعی سازمانی به خوبی درک نشده 

مندی از نتایج مفید  تخصصی در ایران باهدف بهره ی اجتماعیها ایجاد و توسعه شبکه است.

و یا از هدف اصلی که توسعه علم در فضای منجر شده  آن در امر تولید دانش، به شکست

 سازمانیی اجتماعی ها عضویت در شبکه قابلیتاست. افراد از  مجازی بوده است، بازمانده

گرفته مرتبط با این  گیرند. از طرفی پژوهشهای انجام بهره نمیجهت افزودن به دانش خود 

 دیگری رفتار کاربر را مطالعه ایران، به نتایج مستخرج از تحقیقات غربی که در بستر حوزه در

 .کرده است بسنده و تکیه کرده است

میتوان گفت  .شـاکله پـژوهش مـیباشـد"ی پـژوهش یـا "محتوا"نوآوری پژوهش، درواقع 

 "تعیین ارزش شبکه اجتماعی سازمانی از دیدگاه مدیریت دانش "محتوای این پژوهش که 

استفاده  به مطالعهگروهی و  تن ابعاد فردینظر گرف بار است که بـا درنخستین است برای 

این مطالعه به شناسایی و  پردازد. می کارکنان از شبکه اجتماعی سازمانی برای مدیریت دانش

دهد که چگونه این  می موارد استفاده مختلف شبکه اجتماعی سازمانی پرداخته و نشان بررسی

ی برای مدیریت دانش کمک بستر شبکه اجتماعی سازمان موارد به افزایش ادراک شده

استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی و دستور  مطالعه ما یک دیدگاه کلی در خصوص .میکنند

 .کندی شبکه اجتماعی سازمانی ارائه میها العمل آن برای توسعه سیاست
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 متغیرهای تحقیق

 گفت و گوی غیر رسمی

ی برای بحث در مورد نظرات در ی کاری، افراد از شبکه اجتماعی سازمانها عالوه بر بحث 

گفت و گوی غیر  به مقوله ها کنند. از این روی پیام می و نیز استفاده امور مختلف خبری

گفت و گوی غیر رسمی  طبقه بندی شدند که از نظر محتوی تفاوتی نداشتند. به عالوه، رسمی

 گیرد. می صورت بین فردی و ایجاد انسجام اجتماعی در جهت حفظ روابط

 ده پردازیاي 

یی جدید برای کاربران را ها دیورو و ها است که تولید ایده ییها این مورد شامل همه پیام 

ف ورودی شود. اوال، کاربران اشکال مختل می کند. این کار به دو صورت انجام می ایجاد

ی مقاالت، مطالعات یا ها گذارند نظیر لینکتر به اشتراک میخارجی را با گروه گسترده

در خصوص محصول  ها و ایده ها یی را برای ورودیها . دوما، کاربران گاهی درخواستها لفای

شود. این امر منجر به مبادله  می کنند که توسط یک ارسال کننده پیام ارسال می ارائه یا پروژه

ارائه  توان اطالعات جدیدی را برای مدیریت دانش می شود. به این ترتیب می پیام مختصر

 کرد.

 

 مسئلهحل 

کمک خواستن از دیگران برای حل مسئله  کاربران به کرات از شبکه اجتماعی سازمانی برای 

ی طبقه بندی ها کنند. در مقایسه با پیام می استفاده یا یافتن منابع و یا تخصص برای حل مسئله

وزانه ی رها بسیار خاص بوده و ارتباط مستقیمی با کار شده به تولید ایده و ووردی، این مسائل

یی را برای بحث در مورد مسئله، دسترسی به ها دارند. به این ترتیب سایر کاربران راه حل

 کنند و مسئله سریعا می و یا جزییات مربوط به متخصصان ارائه ها به روش منابع، ارائه تجربه،

 شود. می حل
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 و وقايع ها به روز رسانی

یی که در ها نی کاربران در خصوص کارافراد از شبکه اجتماعی سازمانی برای اطالع رسا

ی آینده ها دهد و نیز رویداد می دهند، آن چه که در محیط کار رخ می محیط کار انجام

کنند و  می یی را در مورد رخ دادها ایجادها آگاهی کنند. از این روی کاربران می استفاده

را درخصوص  ها رویداد ها ، آنکنند. به عالوه می را به گروه کاربر ارائه ها و فعالیت ها پروژه

و حل مسئله،  ها ورودی گذارند. در مقایسه با تولید ایده و می تسهیم اطالعات به اشتراک

 باشند.مسائل خاص یا تولید ایده نمی مرتبط با حل ی مربوط به این مقولهها پیام

 مديريت کار

افراد مختلف میباشد شبکه اجتماعی سازمانی برای هماهنگ سازی وظایف کاری که نیازمند 

یی است که در آن کاربران پیشرفت خود را با ها شود. مدیریت کار شامل سایر پیام می استفاده

 کنند. می وظایف خاص و سوال از همکاران به شکلی خاص گزارش

 فرضیات
ی ها اینترانت ی مدیریت دانش سنتی وها سیستم تفاوت کلیدی بین شبکه اجتماعی سازمانی و 

است که شبکه اجتماعی سازمانی موجب تسهیل پست اطالعات به شکلی غیر متمرکز سازمانی 

 این (.3131شود مجکرک و دیگران ) می ها نظر دهی در مورد اسناد و سایرکاربری و بهبود

خلق دانش ضمنی و غیر ضمنی خواهد شد. در نتیجه، شبکه اجتماعی سازمانی  منجر به بهبود

ی مربوط به کار با ها ی سازمان دارد. برای کاربران فردی، بحثاثر مثبتی بر روی حافظه جمع

ی جدید یک شکلی از ها همکاران و استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای کسب ایده

بخشد. در نتیجه امکان  می طوفان مغزی آنالین را ایجاد کرده و عملکرد شغلی فرد را بهبود

و مشارکت در  ها تماعی سازمانی برای کسب ایدهاین فرض وجود دارد که استفاده از شبکه اج

 دارد. بستر ارزش ی کاری ارتباط مثبتی باها بحث

و فرصت برای کسب و کار،  ها : استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای کسب ایده3 فرضیه

 اثر مثبتی بر روی ارزش شبکه اجتماعی سازمانی دارد
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کسب  نی برای بحث در مورد موضوعات کاری وعالوه بر استفاده از شبکه اجتماعی سازما 

خاص و فوری استفاده  توان برای حل مسائل می ی جدید، شبکه اجتماعی سازمانی راها ایده

گیرد. جمع سپاری یک فعالیت وب  می کرد.این کار با انتشار مسائل و دریافت پاسخ صورت

آزاد برای مشارکت و  ی فردی از طریق درخواستها ایجاد طیف وسیعی از شبکه محور برای

دانش یابی و ارتباط دانش  بلکه به تسهیم است. این جمع سپاری نه تنها به حل مسائل خاص

کند. به این ترتیب حل مسئله به صورت شکلی از  می ورزان با توزیع کنندگان دانش کمک

فرد سود  پشتیبانی کرده و برای سازمان و ها انتقال داده تواند از می شبکه اجتماعی سازمانی

برای  ما استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی را ( . در نتیجه3135و دیگران ،3داشته باشد )بک 

 دهیم. می ادراک ارزش کاربران ارتباط حل مسئله با

مسائل کاری اثر مثبتی  راه حل برای استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای کسب  :3فرضیه  

 انی دارد.بر روی ارزش شبکه اجتماعی سازم

 ی ارتبـاط عمـودی و  هـا  مستقیما بـه فراینـد   ی اجتماعی نظیر شبکه اجتماعی سازمانیها فناوری 

واکنش  پست آپدیت و کمک میکنند. در شبکه اجتماعی سازمانی کاربرن با ها افقی با سازمان

از  (. چـون بسـیاری  3135، 3ریمـر  مانتی مک وکنند ) می ارتباط برقرار و پاسخ به سایر کاربران

 در کار دانش مستلزم همکاری با سایر افراد است، ارتباطات شبکه اجتماعی سـازمانی  ها فعالیت

و هماهنگی وظـایف اسـت. ایـن مزیـت شـبکه اجتمـاعی سـازمانی         ابزاری موثر برای مدیریت

 نتیچـه، اسـتفاده از شـبکه اجتمـاعی سـازمانی بـرای       مربوط به مشارکت تحریک شده است. در

 ارزش شبکه اجتماعی سازمانی اثردارد. هماهنگ سازی بر

وظایف با  : استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای مدیریت و هماهنگ سازی1فرضیه  

 روی ارزش شبکه اجتماعی سازمانی دارد. همکاران اثر مثبتی بر

یکی از اهداف ارتباطات شبکه اجتماعی سازمانی، به روز رسانی سایر کاربران در شبکه در  

مشارکت فعالی در  اتفاقات رخ داده در محیط کار است. برای انجام این کار، کاربران مورد

ی سایرین در ها به صورت درک فعالیت ایجاد آگاهی دارند. آگاهی در شرایط کاری توزیعی
 

1. Beck 

2. Mantymak & Riemer 
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به این ترتیب اطالعات در  کند. می شود که زمینه را برای فعالیت شخصی فراهم می نظر گرفته

مانتی بزرگ مقیاس وجود داشته باشد) به صورت تواند می و شرایط ها الیتمورد سایرین، فع

در خصوص مسائل موضوعی  ها از این روی ارائه و دریافت بازخورد .(3135ریمر ، مک و

 ارتباط مثبتی با ارزش دارد.

در خصوص  بروز رسانی : استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای ارائه و دریافت5فرضیه  

ومسائل موضوعی درمحیط کاری فرد اثر مثبتی بر روی ارزش شبکه اجتماعی  ها رویداد

 دارد. سازمانی

به عالوه افراد از شبکه اجتماعی سازمانی برای مدیریت، تعامل، پایش روابط اجتماعی خود 

توان فرض کرد که  می از این روی کنند. می استفاده برای هر دو اهداف تخصصی و فردی

با همکاران  گفت وگو طات مربوط به کار، افراد از شبکه اجتماعی سازمانی برایهمراه با ارتبا

شیوه یادگیری  شود و می روابط بین فردی ایجاد ،ها کنند. از طریق این گفت و گو می استفاده

ی غیر کاری و تعامالت ها تواند بسیار مهم باشد. درنتیجه، بحث می در سازمان در این رابطه

اد در ایجاد یک زمینه مشترک، دانش متقابل، و سرمایه اجتماعی شناختی و غیر کاری به افر

 کند. با تسهیل این تعامالت و می روابط اجتماعی بین کارکنان با عالیق و منافع مختلف کمک

شفاف سازی اطالعات، شبکه اجتماعی سازمانی میتواند یک کاتالیزور اجتماعی برای ایجاد 

 (3134، 3ردی و مییرروابط بین فردی باشد)لئونا

: استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای گفت و گوی غیر رسمی اثر مثبتی بر روی 4فرضیه  

 ارزش شبکه اجتماعی سازمانی دارد.

 

  

 

1. Leonardi&Meyer 
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 مدل تحقیق

 
 مدل مفهومی تحقیق. 1شکل 

 

 پرسشنامه یها نمایش تخصیص سوال .1جدول 

تعداد  متغیر ردیف

 سواالت

 شماره سواالت سئواالت

ایده  1

 پردازی

خوانم  می نظرات درج شده توسط همکارانم را - 7

 .برای کارم بدست آورم تا از آن اطالعات مفیدی

 نظرات گذاشته شده در شبکه اجتماعی را -

ی جديدی برای کارم ها خوانم تا از آن ايده می

 بدست آورم.

از وب سايت شبکه اجتماعی برای ديدن نظرات  -

مربوط به کارم  همکارانم در مورد موضوعات

 کنم. می استفاده

7،،،1،11،11،1،،17 
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از وب سايت شبکه اجتماعی برای جستجوی  -

 کنم. می اطالعات مرتبط با کارم استفاده

شبکه اجتماعی برای بحث کردن درباره ی  از -

 کنم می موضوعات مربوط به شرکت استفاده

شبکه اجتماعی برای بیان نظراتم درباره مسائل  از -

 کنم می مربوط به کار استفاده

توسط شبکه اجتماعی  ر بحث طوفان مغزید -

 کنم می شرکت

حل  ،

 مسئله

از شبکه اجتماعی برای پرسیدن نظرات همکارانم  - 7

درباره وظايفی که درگیر آنها هستم استفاده 

 میکنم

شوم با استفاده  می با مشکلی در کارم روبرو وقتی -

 کمک میخواهم. از همکارانمشبکه اجتماعی از

شوم با استفاده  می وقتی با مشکلی در کارم روبرو -

 از شبکه اجتماعی به حل مشکل میپردازم.

11،11،11 

مدیریت  7

 کار

شبکه اجتماعی از همکارانم درباره  با استفاده از - 7

 پرسم می دهند می وظايفی که انجام

شبکه اجتماعی برای اطالع گرفتن از پیشرفت  از -

 کنم می وظايف همکارانم استفاده

شبکه اجتماعی برای اطالع دادن به همکارانم  از -

 کنم. می از وظیفه ای که انجام داده ام استفاده

17،1،،11 

روز هب 1

 رسانی

 و وقایع

از شبکه اجتماعی برای اطالع دادن به همکارانم  - 1

ی ها درباره رويدادهای آينده مثل آموزش، کارگاه

 کنم. می آموزشی و ... استفاده

تماعی برای اطالع دادن به همکارانم از شبکه اج -

درباره رويدادهای آينده که قصد شرکت در آنها 

،1،،1،،،،،7،،1،،1 
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 کنم. می را دارم استفاده

از شبکه اجتماعی برای اعالم کردن به همکارانم  -

افتد  می درباره چیزی که در محیط کارم اتفاق

 کنم. می استفاده

من از شبکه اجتماعی برای دريافت اطالعات  -

ی ها ای آينده مثل آموزش، کارگاهدرباره رويداده

 کنم. می آموزشی و ... استفاده

از شبکه اجتماعی برای تشريح بروز رسانی به  -

 دهم استفاده می که انجام همکاران درباره کاری

 کنم. می

از شبکه اجتماعی برای مشاهده اموری که  -

 کنند استفاده می همکارانم بر روی آن کار

 کنم. می

گفتگوی  1

غیر 

 رسمی

شبکه اجتماعی برای ارسال مسائل سرگرم  از - 1

 کنم. می کننده ای که پیدا کردم استفاده

از شبکه اجتماعی برای بحث درباره مسائل  -

مربوط به منافع عمومی مثل مسائل 

سیاسی،ورزشی،اقتصادی و اجتماعی و ... 

 کنم. می استفاده

ی که شبکه اجتماعی برای خواندن مسائل جالب از -

 همکارانم ارسال کرده اند استفاده میکنم.

از شبکه اجتماعی جهت تمجید همکارانم برای  -

 کنم. می انجام خوب کارشان استفاده

،1،،7،،،،،1 

ارزش  1

 شبکه

 اجتماعی

معتقدم يک شبکه اجتماعی با ارزش به بحث  - 7

کردن و بدست آوردن اطالعات مربوط به کار 

 کند. می کمک

71،71،7، 
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اجتماعی با ارزش به اشتراک معتقدم يک شبکه  -

 گذاری اطالعات مربوط به کار کمک میکند.

معتقدم يک شبکه اجتماعی با ارزش در بیان  -

 نظرات مربوط به کار کمک میکند.

 

 ی تحقیقها يافته

 آمار توصیفی
 پرسشنامه 6الی  1های آمار توصیفی اطالعات عمومی سؤال .2جدول 

شماره 

 سؤال
 درصد انیفراو شرح سؤال

 جنسیت 1

 مرد

 زن

11 

71 

1/11 

1/11 

 111 71 جمع

 وضعیت تاهل ،

 1،/1 11 مجرد

 7/71 11 متاهل

 111 71 جمع

 سن 7

 1/1 7 1،تا  1،بین 

 1،/7 1، 71تا  1،بین 

 ،1/1 71 71تا  71بین 

 7/11 11 11تا  71بین 

 ،/7 ، 11بیش از 

 111 71 جمع

 تالتحصیمیزان  1

 دیپلم

 فوق دیپلم

 لیسانس

 فوق لیسانس

 دکتری

1 

، 

7، 

11 

1 

1 

7/، 

7/1، 

7/17 

7/1 
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 111 71 جمع

 تجربه شغلی 1

 7/1 1 سال 7کمتر از 

 ،،/1 1، سال 1تا  7

 1/71 7، سال 1تا  1

 1،/7 ،، سال 1بیشتر از 

 111 71 جمع

1 
عنوان پست 

 سازمانی

 1/11 ،1 کارمند

 ،7/7 1، کارشناس

 1،/7 ،، کارشناس ارشد

 7/17 11 مدیر میانی

 ،/7 ، مدیر ارشد

 111 71 جمع

 

درصد را مـردان و مـابقی را زنـان    51نفر، معادل 13نامه، دهندگان به پرسش نفر پاسخ 54از بین 

درصـد مـابقی متاهـل     5/55دهنـدگان مجـردو    درصد از پاسخ 4/34همچنین،  دهند. تشکیل می

 34 تـا 31دهندگان بین  درصد از پاسخ 5دهد که دهندگان نیز نشان می پاسخ . بررسی سنهستند

دهندگان بین  درصد از پاسخ 43سال هستند،  11تا 35دهندگان بین  درصد از پاسخ 5/35،  سال

سـال   51و مـابقی بـیش از    51تـا 15درصد از پاسـخ دهنـدگان بـین     5/35سال هستند ، 14تا 13

 هستند.

دهندگان فوق  درصد از پاسخ 5/3دهد که دهندگان نیز نشان می ن تحصیالت پاسخبررسی میزا

دهنـدگان   درصـد از پاسـخ  1/41دهندگان دارای مدرک لیسـانس،   درصد از پاسخ 5/53 دیپلم،

 هستند. دهندگان دارای مدرک دکتری درصد از پاسخ 1/3فوق لیسانس و 

درصد)بیشترین فراوانی( دارای  15هد د می همچنین بررسی تجربه شغلی پاسخ دهندگان نشان

مربوط به  5/19باشند و در نهایت بیشترین درصد فراوانی یعنی  می سال تجربه شغلی 8تا5

 باشد. می درصد ،کارشناسان ارشد 1/38کارشناسان و پس از آن 
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 آمار استنباطی 

 و آزمون بارتلت KMOشاخص 
چک بودن همبستگی جزئی گیری است که کو ، شاخصی از کفایت نمونه KMOشاخص 

کند چه هنگام ماتریس همبستگی،  کند و آزمون بارتلت بررسی می بین متغیرها را بررسی می

 و آزمون بارتلت نشان KMOاز نظر ریاضی ماتریسی واحد است .شاخص  شناخته شده

 های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر؟ دهند که آیا تعداد داده می
 

 و بارتلت KMOآزمون  نتایج حاصل از .3جدول

 

KMO 
 مقدار

836/0 

 43/4341 بارتلت

 138/0 درجه آزادی

 000/0 سطح معناداری

 

است، تعداد نمونه )تعداد  589/1برابر  KMOاز آنجایی که مقدار شاخص 

آزمون بارتلت،  sigباشد. همچنین مقدار  دهندگان( برای تحلیل عاملی کافی می پاسخ

دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل  درصد است که نشان می 4از  تر کوچک

 عاملی مناسب است.

 پايايی پرسشنامه 
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 نتایج آزمون آلفای کرونباخ .4جدول

 

 

 

 5/1اسـت کـه یزرگتـر از     994/1دهد ضریب آلفای کرونبـاخ میـزان پایـایی     نشان می 5جدول

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

 آزمون فريدمن 
 نتایج آزمون فریدمن برای رتبه بندی متغیرها .5جدول

 رتبه میانگین رتبه متغیر

 1 11/1 ایده پردازی

 ، 77/1 حل مسئله و مشکالت

 7 17/7 مدیریت کار

 1 7/7، بروزرسانی و وقایع

 1 17/7 یگفتگوی غیر رسم

ارزش شبکه اجتماعی 

 سازمانی

،1/، 1 

df 1 

 111/1 سطح معناداری

 

، متغیر ایده پردازی و حل مسئله بیشترین رتبه را به خود اختصاص داده  4طبق جدول 

 باشد. می اند و کمترین رتبه مربوط به متغیر ارزش شبکه اجتماعی سازمانی

 

 آزمون فرضیه

 خطی استفاده شده است. برای آزمون فرضیه از رگرسیون
  

 آلفای کرونباخ تعداد

33 663/0 
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 نتایج آزمون فرضیات با استفاده از مدل رگرسیون خطی .6جدول

ضریب  ها فرضیه

 مسیر

سطح 

 معناداری

خطای  tمقدار

 استاندارد

R
تعدیل  2

 شده 

آزمون 

 فرضیه

استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی  -1

و فرصت برای  ها برای کسب ایده

ش کسب و کار، اثر مثبتی بر روی ارز

 شبکه اجتماعی سازمانی دارد

 

711/1 

 

111/1 

 

1،7/11 

 

171/1 

 

177/1 

 

 

 تایید

استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی  -،

مسائل کاری  برای کسب راه حل برای

اثر مثبتی بر روی ارزش شبکه 

 اجتماعی سازمانی دارد.

 

،17/1 

 

111/1 

 

177/11 

 

117/1 

 

117/1 

 

 تایید

اعی سازمانی استفاده از شبکه اجتم -7

 برای مدیریت و هماهنگ سازی

روی  وظایف با همکاران اثر مثبتی بر

 ارزش شبکه اجتماعی سازمانی دارد.

 

،11/1 

 

111/1 

 

717/11 

 

111/1 

 

711/1 

 

 تایید

استفاده از شبکه اجتماعی  -4

آپدیت  سازمانی برای ارایه و دریافت

ومسائل  ها در خصوص رویداد

اثر  موضوعی درمحیط کاری فرد

مثبتی بر روی ارزش شبکه اجتماعی 

 دارد. سازمانی

 

 

،11/1 

 

 

111/1 

 

 

7،1/17 

 

 

111/1 

 

 

711/1 

 

 

 تایید

استفاده از شبکه اجتماعی  -5

سازمانی برای گفت و گوی غیر 

رسمی اثر مثبتی بر روی ارزش شبکه 

 اجتماعی سازمانی دارد

 

71،/1 

 

111/1 

 

،1،/11 

 

111/1 

 

171/1 

 

 تایید

درصد شده است پس فرض خطی 4جه به اینکه سطح معناداری در هر فرضیه کمتر از با تو

 شود. بودن رابطه دو متغیر در هر فرضیه تأیید می
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 نمایش ضرایب مسیر در مدل .2شکل 

 

 گیری نتیجه
چگونه کارکنان با بکارگیری این مطالعه سعی داشت به این سوال پاسخ دهد که که 

، مدیریت  ها ، به روز رسانی ها حل مسئله،تولید ایدهعی سازمانی )کاردکردهای شبکه اجتما

توانند به ارزش گذاری شبکه اجتماعی و تقویت مدیریت  می ( کار،گفتگوهای غیررسمی

 نتایج فرضیات و تطابق آنها با تحقیقات صورت گرفته به شرح زیر است:دانش کمک کنند.

و فرصت  ها اجتماعی سازمانی برای کسب ایدهفرضیه اول به بررسی رابطه استفاده از شبکه 

جهت مقایسه اثر متغیر مستقل  پردازد. می برای کسب و کار و ارزش شبکه اجتماعی سازمانی

شود. در فرضیه اول به ازای یک واحد  روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده می

با شود. و  شبکه اجتماعی ایجاد میتغییر در ارزش  451/1، کسب ایده )ایده پردازی(تغییر 

 یمعناداراین متغیر، نتایج نشانگر درصد(4کمتر از  Sig (و  131/31برابر با tتوجه به آماره 
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استفاده از  باشد. بنابراین نتایج بیانگر این است که میدرصد  4ریب در سطح خطای ضاین 

، اثر مثبتی بر روی شبکه اجتماعی سازمانی برای کسب ایدها و فرصت برای کسب و کار

و دیگران  3ارزش شبکه اجتماعی سازمانی دارد. لذا این فرضیه با نتایج تحقیق مجکرک

ی ها سیستم ( که خاطر نشان کردند که تفاوت کلیدی بین شبکه اجتماعی سازمانی و3131)

ی سازمانی است که شبکه اجتماعی سازمانی موجب تسهیل ها اینترانت مدیریت دانش سنتی و

 ها کاربری نظر دهی در مورد اسناد و سایر اطالعات به شکلی غیر متمرکز و بهبود پست

 ، همخوانی دارد. شود می

 فرضیه دوم به بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای کسب راه حل برای

 جهت مقایسه اثر متغیر مستقل روی پردازد. می مسائل کاری و ارزش شبکه اجتماعی سازمانی

شود. در فرضیه اول به ازای یک واحد تغییر  متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده می

با توجه به شود. و  تغییر در ارزش شبکه اجتماعی ایجاد می 545/1، حل مسئله و مشکالت 

ریب ضاین  یمعناداراین متغیر، نتایج نشانگر  درصد(4کمتر از Sig (و  815/33برابر با tآماره 

استفاده از شبکه اجتماعی  باشد. بنابراین نتایج بیانگر این است که میدرصد  4ر سطح خطای د

مسائل کاری اثر مثبتی بر روی ارزش شبکه اجتماعی  راه حل برای  سازمانی برای کسب

که خاطر نشان کردند  (3135و دیگران ) 3سازمانی دارد. لذا این فرضیه با نتایج تحقیق بک

  خاص و فوری استفاده کرد. این کار با توان برای حل مسائل می ی سازمانی راکه شبکه اجتماع

گیرد. به این ترتیب حل مسئله به صورت شکلی از  می انتشار مسائل و دریافت پاسخ صورت

پشتیبانی کرده و برای سازمان و فرد سود  ها انتقال داده تواند از می شبکه اجتماعی سازمانی

 دارد.، همخوانی داشته باشد

فرضیه سوم به بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای مدیریت و هماهنگ 

جهت مقایسه اثر متغیر  پردازد. می سازی وظایف با همکاران و ارزش شبکه اجتماعی سازمانی

شود. در فرضیه اول به ازای  مستقل روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده می

با توجه شود. و  تغییر در ارزش شبکه اجتماعی ایجاد می 555/1، مدیریت کار تغییر یک واحد
 

1. Majchrazk 

2. Beck 
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این  یمعناداراین متغیر، نتایج نشانگر درصد(4کمتر از Sig (و  511/35برابر با tبه آماره 

استفاده از شبکه  باشد. بنابراین نتایج بیانگر این است که میدرصد  4ریب در سطح خطای ض

روی  وظایف با همکاران اثر مثبتی بر ی برای مدیریت و هماهنگ سازیاجتماعی سازمان

 (3135)3ریمر مانتی مک وارزش شبکه اجتماعی سازمانی دارد. لذا این فرضیه با نتایج تحقیق 

ی ها مستقیما به فرایند ی اجتماعی نظیر شبکه اجتماعی سازمانیها که خاطر نشان کردند که فناوری

پست  کمک میکنند. در شبکه اجتماعی سازمانی کاربرن با ها ا سازمانارتباط عمودی و افقی ب

 ، همخوانی دارد.کنند می ارتباط برقرار واکنش و پاسخ به سایر کاربران اپدیت و

آپدیت در  فرضیه چهارم به بررسی استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای ارائه و دریافت

 اری فرد و ارزش شبکه اجتماعی سازمانی، مسائل موضوعی درمحیط ک ها خصوص رویداد

جهت مقایسه اثر متغیر مستقل روی متغیر وابسته از ضرایب استاندارد شده استفاده  پردازد. می

تغییر در ارزش  538/1، و وقایع ها بروز رسانیشود. در فرضیه اول به ازای یک واحد تغییر  می

کمتر از  Sig (و  591/31رابر با بtبا توجه به آماره شود. و  شبکه اجتماعی ایجاد می

باشد.  میدرصد  4ریب در سطح خطای ضاین  یمعناداراین متغیر، نتایج نشانگر درصد(4

 استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای ارایه و دریافت بنابراین نتایج بیانگر این است که

بر روی ارزش ومسائل موضوعی درمحیط کاری فرد اثر مثبتی  ها آپدیت در خصوص رویداد

که  (3135)3ریمر مانتی مک ودارد. لذا این فرضیه با نتایج تحقیق  شبکه اجتماعی سازمانی

خاطر نشان کردند که یکی از اهداف ارتباطات شبکه اجتماعی سازمانی، به روز رسانی سایر 

کاربران در شبکه در مورد اتفاقات رخ داده در محیط کار است که برای انجام این کار، 

 ، همخوانی دارد. دارند مشارکت فعالی در ایجاد آگاهی ربرانکا

فرضیه پنجم به بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی برای گفت و گوی غیر رسمی 

جهت مقایسه اثر متغیر مستقل روی متغیر وابسته  پردازد. می و ارزش شبکه اجتماعی سازمانی

گفتگوی ود. در فرضیه اول به ازای یک واحد تغییر ش از ضرایب استاندارد شده استفاده می

رابر با ب t با توجه به آمارهشود. و  تغییر در ارزش شبکه اجتماعی ایجاد می 513/1، غیر رسمی
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2. Mantymak&Riemer 
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ریب در سطح ضاین  یمعناداراین متغیر، نتایج نشانگر درصد(4کمتر از  Sig (و  389/33

استفاده از شبکه اجتماعی سازمانی  ن است کهباشد. بنابراین نتایج بیانگر ای میدرصد  4خطای 

برای گفت و گوی غیر رسمی اثر مثبتی بر روی ارزش شبکه اجتماعی سازمانی دارد. لذا این 

ی غیر کاری ها که خاطر نشان کردند که بحث (3134) 3لئوناردی و مییرفرضیه با نتایج تحقیق 

سرمایه اجتماعی  ک، دانش متقابل، وو تعامالت غیر کاری به افراد در ایجاد یک زمینه مشتر

کند. با تسهیل این  می شناختی و روابط اجتماعی بین کارکنان با عالیق و منافع مختلف کمک

تواند یک کاتالیزور اجتماعی  می شفاف سازی اطالعات، شبکه اجتماعی سازمانی تعامالت و

 ، همخوانی دارد. برای ایجاد روابط بین فردی باشد

ی اجتماعی از طریق برقراری امکان گفتگو ، خلق ایده و ها این است که شبکه نتایج حاکی از

توانایی خلق دانش و آگاهی یک فرد را با قادر ساختن آن شخص به پردازش  ها بروزرسانی

به  شود. می دانش فراتر از حد توانایی ذهنی خود افزایش میدهد که این امر باعث خلق ارزش

ماعی، از طریق غنی سازی فرایندهای آگاهی فردی و جمعی که ی اجتها عبارت دیگر، شبکه

توسط ارتباطات اجتماعی موجود در یک سازمان، پدیده خلق دانش را گسترش میدهند. از 

ی اجتماعی یک سطح متوسط که تاثیرگذار در فرایندهای دانش یک ها این دیدگاه، شبکه

 کنند.فرد میباشد را تقویت می

 افراد شبکه اجتماعی سازمانی را به عنوان فضایی برای تسهیم اطالعات دهد که می نتایج نشان

ی اطالعات کاربران به ها دانند. در انجام این کار، شبکه اجتماعی سازمانی به رفع نیاز می

پیش مطالعه  از شبکه اجتماعی سازمانی در کند. این بعد می شکلی سازمان دهی شده کمک

کنند.  می جب آن کاربران اطالعات را برای یکدیگر منتشرکیفی قابل مشاهده است که به مو

تواند به عنوان فضای اطالعات و سازمان دهی برای  می از این روی، شبکه اجتماعی سازمانی

در نظر گرفته شود. شبکه اجتماعی سازمانی قادر به ایجاد ارزش برای  ها اطالعات و ایده

میباشد. به این ترتیب، اثر عمکلرد شبکه  نوآوری با کمک به افراد به رسیدگی به مسائل

ی ها دهد که بحث می اجتماعی سازمانی نسبت به وظایف اولیه قوی است. همچنین نتایج نشان
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غیر رسمی در شبکه اجتماعی سازمانی همبستگی مثبت قوی با استفاده از شبکه اجتماعی 

ی ها ن ایجاد ارزشی غیر رسمی امکاها سازمانی دارد. به عبارت دیگر بدون گفت و گو

اطالعاتی وجود ندارد. شبکه اجتماعی سازمانی برای تسهیم دانش با ارائه فضایی برای 

 ی جمع سپاری و اطالعات ارزشمند است. جمع سپاری یک فعالیت وب محور برایها ایده

ی فردی از طریق درخواست آزاد برای مشارکت و تسهیم ها ایجاد طیف وسیعی از شبکه

بلکه به دانش یابی و ارتباط دانش ورزان با  سپاری نه تنها به حل مسائل خاص است. این جمع

کند. به این ترتیب حل مسئله به صورت شکلی از شبکه  می توزیع کنندگان دانش کمک

پشتیبانی کرده و برای سازمان و فرد سود داشته باشد.  ها اجتماعی سازمانی میتواند از انتقال داده

ی ها تماعی سازمانی برای بحث در مورد موضوعات کاری وکسب ایدهاستفاده از شبکه اج

تواند در شبکه اجتماعی سازمانی ایجاد ارزش نماید.  می ها جدید، مدیریت کار و بروزرسانی

به اشتراک گذاری، ذخیره و سنتز کردن  ی اجتماعی افراد را قادربه جمع آوری،ها شبکه

توان دریافت که پیوستن  می کند . همچنین می دیددانش از منابع مختلف برای ایجاد دانش ج

ی اجتماعی به منظور ایده پردازی در فرآیندهای تولید دانش جمعی با به اشتراک ها به شبکه

ی ها ی اجتماعی به تبدیل و غنی سازی تواناییها باشد و شبکه می گذاشتن تجارب امکان پذیر

ی این مطالعه بر ها به طور کلی، یافته ند .پرداز می در سازمان ها دانش از طریق بروز رسانی

ی دانش و تبدیل شدن به کاربران فعال ها اهمیت کارکنان شرکت در سطوح باالتری از فعالیت

 کند. می ی اجتماعی تاکیدها و موثر از شبکه
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 پیشنهادات کاربردی بر اساس نتايج تحقیق

 پیشنهادات را مطرح کرد: توان این می ی حاصل از این پژوهشها با استناد به یافته

برای  ؛ی اجتماعی ها توانمندسازی سازمان جهت شناسایی و جستجوی مطالب در شبکه

در نظر  محققان باید ابعاد اجتماعی و لذت جویانه را بررسی مفهوم ارزش در مقیاس وسیع،

هیز تج ؛در محیط کار را بررسی کنند اعتبار حرفه ای خود را توسعه داده و رفاه بگیرند و

استفاده ، ؛جهت کسب ایده و فرصت برای کسب و کار  متخصصان به مهـارتهـای دیجیتـالی

انتخاب و ترکیب کردن محتوای آنالین برای ایجاد دانش جدید ، مدیریت موثر و ایده 

پیشرفته جمعی از منافع  ی گروهـی در جهـت ایجـاد درکها تـالش رسـانه ؛پردازی 

برای رسیدن تر دانش  اشتراکی فـضای مجـازی و ایجـاد سیـستممـشترک اشـتراک دانـش در 

ی ها باال بردن توانایی استفاده از شبکه ؛وظایف با همکاران  به مدیریت و هماهنگ سازی

 .اجتماعی برای ذخیره سازی و دسته بندی محتوای دانش در سازمان
 

 پیشنهادها برای تحقیقات آتی

 :شود ازجملهآتی مطرح می عالوه پیشنهادهایی برای محققینبه 

ی اجتماعی ها رابطه بومی شدن شبکه ؛فرهنگسازی اشتراک دانش مطالعـه نقـش آمـوزش در

ی شبکه اجتماعی ها توانندکاربرد می تحقیقات آینده ؛ افراد به عضویت تخصـصی و تمایـل

تماعی برای ی اجها استفاده از شبکه ؛سازمانی را که اثر منفی بر ارزش دارند شناسایی کنند

ی مدیریت دانش جهت ایجاد یک رابطه موثر بین ها رسیدن به سطح باالتری از فعالیت

باال بردن توانایی سازمان جهت ارزیابی و قضاوت در  ؛ فرایندهای شناختی فردی و اجتماعی

استفاده از  ؛ی اجتماعی ها مورد صحت و قابلیت اطمینان از اطالعات موجود در شبکه

 ؛تحقیق  ی فازی جهت بررسی دقیق تر موضوعها ی دیگر همچون روشی آمارها روش

بگیرند که امکان ایده پردازی و نوآوری از طریق یی را در نظر ها روش ان هم چنینمدیر

  ی اجتماعی در جهت کارآمد ساختن سازمان بوجود آید.ها شبکه
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