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 چكيده

صت از این فر خوبیبهها نیز . سازمانکنندمیدر تعاملات روزانه افراد بازی  ایملاحظهقابلهای اجتماعی نقش امروزه شبکه

، اما به دلیل اندبردهبرای ارتباط کارکنان در زمان قرنطینه و دورکاری بهره  91-در دوران پاندمی ویروس کووید ویژهبه

بررسی  ،. هدف ما در این پژوهشاندکردهلزوم حفظ اسرار سازمان، شبکه اجتماعی خود را برای ارتباط کارکنان ایجاد 

های اجتماعی سازمانی بر سرمایه اجتماعی است. روش تحقیق آمیخته تحلیل محتوا و توصیفی پیمایشی شبکه تأثیر

 شیوه گلوله برفی انجام شد. به)مصاحبه( با مسئولین بیمارستان بهمن  جامعه آماری برای بخش کیفی پژوهشاست. 

 به پرسشنامه پاسخ دادند. دسترس در صورتبهبیمارستان بهمن نفر از کارمندان  22۲برای بخش کمی پژوهش 

انجام شد. نتیجه  EXCELL2013 و  MAXQDA.11،SPSS.21 افزارهاینرمبا استفاده از  هاداده وتحلیلتجزیه

 خبررسانیرا با ابعاد هماهنگی، صمیمیت، اشتراک دانش، حل مشکل و  سازمانیدرونتحلیل محتوا کارکرد شبکه 

بعاد بر ا شدهشناساییبا کارکردهای  سازمانیدروناجتماعی  شبکه دهدمیبخش کمی نشان  هاییافتهشناسایی نمود. 

مثبت و معنادار دارد. نتیجه  تأثیرها، درک متقابل و تعهد در سرمایه اجتماعی سویی ارزشاعتماد، همکاری، روابط، هم

 ادهاستفقابلاثربخش و ارتقا سرمایه اجتماعی  سازمانیدرونایجاد شبکه اجتماعی  منظوربهها این پژوهش برای سازمان

 است.

 .اعی، سرمایه اجتماعی، کارکرداجتم شبکهکلمات کليدی: 
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 مقدمه

 مسئله بيان

از  کاربران بیشتر هرروزه. اندداشتهبر تعاملات افراد  ایملاحظهقابل تأثیراجتماعی  هایشبکهاخیر  هایسالدر 

های اجتماعی برای سرگرمی، جستجوی وب، آگاهی از اخبار و یا فقط برای گذراندن زمان استفاده رسانهقبل از 

و  انیمشتر باتعامل ی برا یدیجد یهاکارکنان روش به ،در محل کار یاجتماع یهارسانهمثال کنند. برای می

 ،9لفتریوریس و جیاناکاس) دهندیاطلاعات ارائه م یگذارو به اشتراک هاپرسشطرح  یبراو  همکاران خود

ه بارتباط و  ی، برقرارهاآن یینها هدف، اما باشد متغیرتواند یم یاجتماع یهااستفاده از شبکه زهیانگ(. 2094

و نتایج حاصل از آن، ابتدا قرنطینه  91-اما در دوران پاندمی کووید ؛(2094، 2اشرف و جواد) است گذاریاشتراک

از  توجهیقابلو سپس حفظ فاصله اجتماعی و دورکاری بخش  وکارهاکسب ازجملهو تعطیلی کامل جوامع 

بیش  اهسازمانو سرعت بخشی به ارتباطات کاری در  سازیآساناجتماعی برای  هایشبکه کارگیریبهشاغلین، 

 کسب توجهیقابل مزایای یاجتماع هایشبکهاستفاده از  قیتوانند از طریم هاسازماناز گذشته مرسوم شد. 

 میان کارکنان و ایجاد تعاملات از این مزایا ایجاد سیستم مدیریت دانش هوشمند در سازمان است. یکی کنند.

 سازدمی فراهمرا  هاآنگروهی موجب تبادل اطلاعات مفید میان کارکنان شده و امکان بهبود عملکرد  هایبحث

 ،هاهزینهجویی در  صرفهبهتوانند اجتماعی می هایرسانهبا استفاده از  هاسازمان .(2091 ،3)نیسار و همکاران

اجتماعی قادرند با  هایرسانه ،همچنین تعامل با مشتریان و ایجاد اعتماد در اذهان مشتریان دست یابند.

 (.2092 ،4)کوآیرینا و سسپساجا خدمات بهتری ارائه کنند روزروزبهخود  هایویژگی روزرسانیبهو  هانوآوری

 ارزش بر هویت اجتماعی، تأثیرگذاری واسطهبهاجتماعی  هایرسانهدر  هاشرکتبازاریابی  هایفعالیت درواقع

همواره این  اما ؛(2091 ،۲چن و لین) گذاردو ایجاد رضایت مشتریان بر قصد خرید مشتریان اثر می شدهادراک

ر پراکنی دشایعهاجتماعی به اشتراک گذاشته شوند و  هایشبکهنگرانی وجود دارد که اطلاعات نادرستی در 

این است که اخبار جعلی با سرعت بسیار بیشتری نسبت به اخبار از منابع  توجهقابلله سازمان صورت گیرد. مسئ

نیم و تس) رساندمیو به تعادل اصالت اکوسیستم خبر آسیب  شوندمیاجتماعی منتشر  هایشبکهمعتبر در 

درست در حوزه سلامت در دوران  رسانیاطلاعاجتماعی سبب  هایرسانهاستفاده از  ازآنجاکه(. 2020 همکاران،

 هایرسانهو چابک در  فعالانهشده است، نیاز است که بخش سلامت عمومی حضوری پیش  91-پاندمی کووید

از همچنین (. 2020 ،3الرزاق و همکاران) بگیرداجتماعی داشته باشد و بتواند جلوی شایعات و اخبار جعلی را 

زیاد کارمندان هنگام انجام کار، زمان  یپرتدر سازمان، حواس یاجتماع یهارسانهاستفاده از  یمنف یهاجنبه

ها و بدافزارهای کامپیوتری و درز ی، ورود ویروسکار فیگرفتن وظا دهیو ناد یاجتماع یهادر رسانه شده صرف

 لئامسی زمینه در یمشکلات یپرتبه علت حواساست ممکن  ن،یباشد. علاوه بر ایم مطالب خصوصی سازمان

در صورت محدود کردن رفتارهای منفی  هاسازمان ،بنابراین ؛(2092 ،2محمد و همکاران) بیاید شیپ یمنیا

 ،2یدونل) کننداجتماعی مزیت رقابتی ایجاد  هایشبکهتوانند با استفاده از کارکنان و توسعه استعدادها می
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ه ب هاییپژوهش، تاکنون هاسازمان پذیریرقابتآن بر  تأثیراجتماعی و  هایرسانهبه اهمیت  توجه با(. 2091

 شرح ذیل در این زمینه صورت گرفته است:

الوانی و  .قرارداد موردبررسیکار  محل در اجتماعی را هایرسانه از مزایای استفاده ،2016سال  در 9کیشوکومار

 اجتماعی بر سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی پرداختند. هایرسانهبه بررسی نقش  ،9313رجبی نیا در سال 

پرداخت. هوی و  هاسازمانسرمایه اجتماعی بر خلاقیت و کارایی  تأثیربررسی  به 2سازبیلیر ،2092سال  در

و  . زوقراردادند موردسنجشاجتماعی  پذیریمسئولیتسرمایه اجتماعی را بر  تأثیر ،2092در سال  3همکاران

 ،2019نیسار و همکاران در سال  به بررسی عوامل توسعه سرمایه اجتماعی پرداختند. ،1209سال  در 4ساکستون

ال در س ،نیز دونلی .اجتماعی و مدیریت دانش هوشمند سازمانی پرداختند هایرسانهبه بررسی مزایای اطلاعات 

کاربردهای  تأثیر ،(209۲) ۲ارکنان پرداخت. علی و نوواجتماعی بر پیشرفت ک هایرسانه تأثیربا بررسی  ،2091

 دادند وموردبررسی قرارسرمایه اجتماعی بر عملکرد کارکنان  گریمیانجیاجتماعی را با  هایشبکهمختلف 

 ولی ثبتم تأثیر دهندهنشان تجربی طوربه اجتماعی هایشبکه از شناختی و اجتماعی استفاده ،نتیجه گرفتند

 کهالیدرح اجتماعی، هایشبکه از تفریحی استفاده. دارد نوآورانه کارآفرینی و کارکنان کارایی بر غیرمستقیم

 به نجرم که شودمی منجر اجتماعی روابط توسعه به مثبت طوربه دارد، روزمره عملکرد بر منفی مستقیم تأثیر

 هایظرفیت، به لحاظ فنی 3چن و همکاران ،2091در سال  درنهایت .شودمی نوآورانه عملکرد بر مثبتی تأثیر

 سیموردبررو عملکرد شغلی کارکنان  ایشبکهرا بر رسایی و سودمندی ارتباط  سازمانیدرونشبکه اجتماعی 

 .انددادهقرار 

 نقش اجتماعی به معنای عام و هایرسانه تاکنون دهدمیهای پیشین توسط محققین نشان بررسی پژوهش

نها است. ت قرارگرفته موردبررسیدر تولید، اشتراک و ادغام دانش و بدین طریق در ایجاد سرمایه اجتماعی  هاآن

اما این  دهدمیاجتماعی بر سرمایه اجتماعی را نشان  هایشبکهمثبت  تأثیر ،(209۲) نووو  علینتیجه مطالعه 

 یموردبررسرا،  سازمانیدروناجتماعی همچون فیس بوک و توئیتر و نه شبکه اجتماعی  هایشبکهپژوهش نیز 

اجتماعی عمومی برای  هایشبکه کارگیریبهاشاره شد اثرات مخرب  ترپیشکه  گونههماناست.  قراردادِ

رتباطی این ابزار ادر این مورد سبب کنار گذاشتن  هاسازماناست و نگرانی  قرارگرفته تأییدارتباطات کاری مورد 

ارکنان ک پرتیحواسبدون نگرانی از  توانمی سازمانیدرونبا ایجاد شبکه اجتماعی  کهدرحالی. شودمیاثربخش 

اجتماعی  هایشبکهحاضر در  هایسازمانو افزایش سوانح در حین کار و نیز جذب شدن کارکنان مستعد در 

در شرایط بحرانی همانند پاندمی اخیر،  ویژهبه شد. مندبهرهعمومی شد و فقط از اثرات مثبت شبکه اجتماعی 

چابک عمل کند و سبب  صورتبه تواندمی سازمانیدرونشبکه اجتماعی  هادورکاریو  مدتطولانی هایقرنطینه

 ،(209۲) نووبنابراین در این پژوهش با مبنا قرار دادن مدل تحقیق علی و  ؛ارتقاء سرمایه اجتماعی سازمان شود

تان بیمارس موردمطالعهاست.  قرارگرفته موردبررسیبر سرمایه اجتماعی  سازمانیدرونشبکه اجتماعی  تأثیر

. ابتدا گیردمیدر همه واحدها بهره  سازمانیدرونبهمن تهران است، سازمان بزرگی است که از شبکه اجتماعی 

یمه ن سازمان به روش گلوله برفی مصاحبهبا مسئولان  سازمانیدرونبرای شناسایی کارکردهای شبکه اجتماعی 
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تماعی شبکه اج تأثیرشده  سازیبومیصورت گرفت و سپس با استفاده از پرسشنامه استاندارد  ساختاریافته

 قرار گرفت. موردبررسیبر سرمایه اجتماعی  سازمانیدرون

 اهميت و ضرورت

کنان خود ها بر کاروابسته به منابع انسانی است. سازمان شدتبهدر یک اقتصاد مبتنی بر دانش موفقیت سازمان 

بر صلاحیت نیروی کار وابسته است بلکه بر ارزیابی و  تنهانه. عملکرد سازمان دارندتکیهمنابع اصلی  عنوانبه

 ها همیشه، سازمانوکارکسبهای جهانی نیز وابسته است. به دلایل روشن اقتصادی و توسعه مداوم در رقابت

(. کارکنان سازمان امروز بیش از گذشته 2094 ،9چوهان و سرایواستا) اندی صلاحیت افرادشان نگران بودهبارهدر

ر و نیسا) هستنددانش و بهبود عملکرد خود متکی  گذاریاشتراکاجتماعی برای به  هایرسانهبه استفاده از 

 و کارمندان بین رابطه توانمی سازمان، کارمندان و سازمان بین رابطه ارتقا (. از سوی دیگر با2091 همکاران،

 ؛(209۲ ،2ابدنارسک) بخشید بهبود را سازمانی عملکرد درنتیجه و قرارداد تأثیر تحت مثبتی طوربه را مشتریان

توانند بر فرایند کاری و سرمایه اجتماعی افراد در ابزاری هستند که می ازجملههای اجتماعی شبکهبنابراین 

کند و همچنین مسیری برای  تأکید هاآنتواند بر اهمیت نقش می تأثیرو سنجش این  تأثیرگذارندسازمان 

در  توانندابزاری هستند که می ازجملههای اجتماعی شبکهبنابراین  ؛افزایش سرمایه اجتماعی سازمان ارائه دهد

در شرایط بحرانی همانند پاندمی که  ژهویبهفرایند کاری و سرمایه اجتماعی افراد در سازمان نقش داشته باشند. 

به دنبال دارد. استفاده از این ابزار ارتباطی که  هاسازمانقرنطینه اجباری و عدم حضور فیزیکی افراد را در 

 باشد. تأثیرگذاربسیار  هاسازماندر ایجاد و ارتقا سرمایه اجتماعی  تواندمیمختص سازمان است 

 

 مبانی نظری و پيشينه پژوهش

 یاجتماع شبكه

ا و هدهیا با یکدیگر رابطه ایجاد کنند، دهدیاست که به مردم اجازه م یتعامل نیآنلا طیمح کی یاجتماع شبکه

 اجتماعی شبکه (. یک209۲اشرف و جواد، ) کننددر جامعه تبادل احساس و اطلاعات را به اشتراک بگذارند 

 اینترنت .اندارتباط در یکدیگر با دارمعنی اجتماعی روابط طریق از که است هاییگروه یا افراد از ایمجموعه

 رتباطا دارند مشابهی علایق که افرادی با تا کندمی تشویق را مردم کند؛می فراهم اجتماعی تعامل برای ایزمینه

 تدس به اجتماعی هایشبکه طریق از تواندمی که رفاقت حس این. کنند ایجاد اتحاد اجتماعی و کنند برقرار

 کارکنان میان در اتحاد عمومی حس و روحیه افزایش وفادار، سازمانیفرهنگ یک ایجاد در است ممکن آید،

 افزایش به اجتماعی هایرسانه کلیه دهندمیمطالعات نشان  .(2093 ،3و همکاران یاشامبل )باشد کنندهکمک

یل را تسه سازمان دانش کیفی ارتقا سطح درنتیجه و دانش کند. همچنین مدیریتمی کمک اجتماعی سرمایه

بودن و دسترسی آسان   هزینهکم. ارتباطات دیجیتال با توجه به (2094 ، 4و همکاران البرگینی ) سازدمی

 باانگیزهکه افراد  اندکردهاشارهاکثر مطالعات . (2092زو و ساکستون،  )توانند سرمایه اجتماعی را تقویت کنند می
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فاده اجتماعی است هایشبکهدسترسی به اطلاعات از  باانگیزهتقویت روابط با دوستان و همکاران خود و همچنین 

اجتماعی عمومی در سه دسته  هایشبکهکارکردهای موردانتظار از  (.9312 ) طبرسا و همکاران،کنندمی

به  ،اما در این پژوهش به دلیل اینکه .(209۲ ،نووعلی و  )شوندمی بندیتقسیمتفریحی، شناختی و اجتماعی 

 هایفهمؤلاست کارکردها از طریق مصاحبه و به روش تحلیل محتوا با  شدهپرداخته سازمانیدرونشبکه اجتماعی 

 . اندشدهشناسایی خبررسانیهماهنگی، صمیمیت، اشتراک دانش، حل مشکل و 

 سرمایه اجتماعی

آن در  سرمنشأاست که  هاگروهحسن تفاهم میان افراد و  ،(2002) 9سرمایه اجتماعی طبق تعریف ادلر و کوهن

سرمایه اجتماعی، »بوریدو  از نظر(. 209۲ ،نووعلی و ) استبستر ساختار و محتوای روابط اجتماعی سازمان نهفته 

قابل، آشنایی و شناخت مت شدهنهادینهای است که حاصل شبکه بادوام روابط کمابیش جمع منابع عینی یا بالقوه

رابرت پاتنام اعتقاد دارد سرمایه  (.9313زاده و همکاران، حمیدی) .«، عضویت در یک گروه استدیگربیانبهیا 

توانند با تسهیل هاست که میهنجارها و شبکه اعتماد، ازجملهاجتماعی شامل وجوه گوناگون سازمان اجتماعی 

سطح، سرمایه اجتماعی  تریندرکلی (.9322اقدامات هماهنگ کارایی جامعه را بهبود بخشند )تنهایی و صومعه، 

به  نسبت دوجانبهها، احساس تعهد و اعتماد روابط و تعاملات بین افراد و گروه موضوعاتی اعم از شدت و کیفیت

تگی اجتماعی در نظر گرفته یک حس تعلق و همبس عنوانبهگردد و های مشترک را شامل میهنجارها و ارزش

ترین مفاهیم علوم اجتماعی و سرمایه اجتماعی یکی از کلیدی ،بنابراین ؛(9310افشانی و همکاران، ) شودمی

های فرهنگی جوامع نو در کنار عناصری مانند عقلانیت و حاکمیت قانون، در میان نبنیادهنده یکی از تشکیل

ناهاپیت  .(9310 ستوده،گنجی و هلالی) استای به خود اختصاص داده ویژه اندیشمندان علوم اجتماعی جایگاه

درک متقابل ) شناختی ،، همکاری(هاشبکهروابط، ) ساختاریسرمایه اجتماعی را با سه بعد  ،(9112) 2شالو گو

(. همین ابعاد 209۲ ،نووعلی و ) کردند سازیمفهوم ،(تعهد، همکاریاعتماد، ) ارتباطی( و هاارزشسویی و هم

 مبنای سنجش سرمایه اجتماعی در این پژوهش قرار گرفتند.

 

 های پژوهشپيشينه

 مطالعات خارجی

 اقتصادی، توسعه اطلاعات، اشتراک به تواندمی اجتماعی نشان داد سرمایه ،2092سازبیلیر در سال نتایج پژوهش 

 لیشغ موفقیت متقابل، عملکرد کارایی ارزش، ایجاد محصول، نوآوری انسانی، توسعه معامله، هایهزینهکاهش 

 هایسازمان و افراد بر توجهیقابل تأثیر جامعه اجتماعی سرمایه ،درواقعکمک کند.  سازمانیدرون یادگیری و

و  (. زو2092 هوی و همکاران،) کند کم جامعه در را جنایت و جرم نرخ و فقر دارد و قادر است نرخ جامعه

نشان دادند سرمایه اجتماعی نتیجه دستاورد فردی، سازمانی و اجتماعی است. نتایج  ،2092ساکستون در سال 

 شامل تواندمی کار محل در اجتماعی هایرسانه از نشان داد مزایای استفاده ،2093پژوهش کیشوکومار در سال 

در سال  3از سوی دیگر ابوالمجد .باشد روحیه بهبود و وریبهره افزایش دانش، پیشرفت جمعی، دانش افزودن

                                                           
1. Adler & Kwon 

2. Nahapiet & Ghoshal 

3 Aboelmaged 
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پردازند های جدید که به ایجاد و اشتراک دانش میگذاری در فناوریها مایل به سرمایهنشان داد سازمان ،2092

 نندکمی دنبال زادانش مخازن که است دانش هایسیستم دوم شود که فناوری مجازی، نسلدارند زیرا گفته می

 کارکنان بین آشکار و ضمنی دانش انتقال جذب و برای مفهومی و شناختی الگوهای گیریشکل موجب و

اجتماعی و مدیریت دانش  هایشبکهبه بررسی مزایای اطلاعات  ،2091. نیسار و همکاران در سال شودمی

که  ایگونهبهاجتماعی  هایشبکهمثبت  کارگیریبه ،این پژوهش نشان داد نتایج هوشمند سازمانی پرداختند.

تواند برای تبادل اطلاعات را برانگیزد می هاآنگروهی در میان کارکنان شود و تمایل  هایبحثباعث ایجاد 

 هایرسانه کارگیریبهنشان داد  ،2091موجب بهبود عملکرد کارکنان شود. نتایج پژوهش چن و لین در سال 

 هانآداشته و رضایت  هاآن شدهادراکارزش مثبتی بر هویت اجتماعی مشتریان و  تأثیراجتماعی توسط سازمان 

شرکت به استمرار خرید  یابیدستتواند بر قصد خرید مشتریان اثرگذار بوده و امر می این دهد.را افزایش می

اجتماعی بر پیشرفت کارکنان نشان  هایرسانه تأثیربا بررسی  ،2091کند. دونلی نیز در سال  فراهممشتریان را 

پنهان کردن اطلاعات یا ارائه  ازجملهداد در هنگام تبادل اطلاعات میان کارکنان ممکن است رفتارهای منفی 

ناقص اطلاعات صورت گیرد که اگر سازمان بتواند با ایجاد انگیزه در کارکنان برای تبادل اطلاعات این رفتارها را 

 کرده است. فراهمکارکنان و کسب مزیت رقابتی برای سازمان را کاهش دهد مسیر پیشرفت 

 مطالعات داخلی

های اجتماعی بر ابعاد مشارکت، اعتماد و شبکه تأثیرنشان داد  ،(9313نتیجه پژوهش اسکویی و همکاران )

 ،9314ی و همکاران در سال سط است. نتایج پژوهش موسوی کاشهمیاری سرمایه اجتماعی کمتر از حد متو

بر سرمایه اجتماعی زمینه بهبود کارایی  تأثیرگذاریاجتماعی از طریق  هایرسانه مؤثر کارگیریبه دهدمینشان 

 کارگیریبهناشی از  هایریسکبه بررسی  ،931۲کند. لواسانی و خیراندیش در سال می فراهمسازمان را 

وری، اطلاعاتی، نظارتی و راهبردی قی، بهرهامنیتی، اخلا هایریسکاجتماعی در سازمان پرداختند و  هایرسانه

اجتماعی بر  هایرسانهبه بررسی نقش  ،9313این پژوهش شناسایی شدند. الوانی و رجبی نیا در سال  درنتیجه

ری، پذیاجتماعی از طریق ایجاد جامعه هایرسانه کارگیریبهپژوهش نشان داد  نتایج عملکرد شغلی پرداختند.

 است. تأثیرگذارسرگرمی یا تسهیم دانش بر روی نتایج عملکرد شغلی 

ماعی اجت هایرسانهمثبت  ثیردهد مطالعات داخلی و خارجی متعددی تأمیکه بررسی پیشینه نشان  گونههمان

 مورددر این رابطه  خاص طوربه ازمانیسدروناجتماعی  هایشبکهاما  اندکرده تأییدرا بر سرمایه اجتماعی 

 .اندنگرفتهقرار  بررسی

 

 هاروشکاربرد 

آمیخته کمی و کیفی است و به روش  هادادهکاربردی و از نظر گردآوری -ایپژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه

(، اریافتهساختنیمه  مصاحبه) کیفیجامعه آماری پژوهش برای بخش است.  شدهانجامپیمایشی مقطعی -توصیفی

 .دنباشمی ،نفر( 223) بهمنبیمارستان مسئولین بیمارستان بهمن و برای بخش کمی پژوهش کارمندان 

قضاوتی هدفمند با مسئولین  صورتبهگیری در پژوهش حاضر در دو مرحله صورت گرفت، در مرحله اول نمونه

لان پنج نفر از مسئو پس از مصاحبه آمدهدستبههای واحدها به روش گلوله برفی مصاحبه شد به صورتی که داده

نفر  232نمونه رسیدیم. در مرحله دوم با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه  کفایتبهبه تکرار رسید و  نهایتاً
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تصادفی میان کارکنان بیمارستان پخش  صورتبه ،آماده شدهپرسشنامه  22۲به دست آمد که برای احتیاط 

جهت  قرار گرفت. مورداستفادهپرسشنامه عودت داده شد که در تحلیل آماری  220 تدرنهایگردید و 

انجام  99ورژن  MAXQDA افزارنرمهای کیفی تحلیل محتوا صورت گرفت که با استفاده از داده وتحلیلتجزیه

طراحی  سؤال 90پرسشنامه این بخش با  سازمانیدرونشد. پس از شناسایی متغیرهای کارکرد شبکه اجتماعی 

( استفاده 9112یت و گوشال،ناهاپ) سؤالی 22شد و بخش مربوط به سرمایه اجتماعی نیز از پرسشنامه استاندارد 

های منابع انسانی و روانشناسی و اعمال نفر از متخصصان و خبرگان حوزه ۲پس از کسب نظر  درنهایتشد. 

 به 122/0ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پژوهش مقدار  قرار گرفت. تأییداصلاحات لازم از نظر روایی مورد 

 هبهای کمی برای داده وتحلیلتجزیهبرای  حاضر از پایایی برخوردار است. پژوهش ابزار ،بنابراین ؛آمد دست

و رگرسیون چندگانه استفاده شد و برای وزن دهی به متغیرها  SPSS افزارنرم ازآوردن روابط میان متغیرها  دست

 گیری چند شاخصه آنتروپی شانون استفاده شد.اکسل از روش تصمیم افزارنرمبا 

 

 پژوهش هاییافته

اری نوشت صورتبه هامصاحبهحاصل از  هایداده، سازمانیدرونبرای شناسایی متغیرهای کارکرد شبکه اجتماعی 

 شد. کدگذاری افزارنرمو توسط  درآمد

 هاکدگذاری متن مصاحبه -1جدول 

 کد

 بهبود فرایند 9بنفش  9

 جلوگیری از شایعه 2بنفش  2

 انگیزه 9آبی  3

 کاهش خطا نارنجی 4

 رضایت کاری سبز ۲

 روابط 3بنفش  3

 صمیمیت 2آبی  2

 ارتقا دانش صورتی 2

 سازی هماهنگیساده زرد 1

 رسانیاطلاع قرمز 90

 حل مشکلات 2صورتی  99

 اشتراک دانش 2سبز  92

 معاشرت فردی 3سبز  93

 اشتراک علایق 3آبی  94

 

 کدها بندیدسته -2جدول 

 هماهنگی 9

 سازی هماهنگیساده

 بهبود فرایند

 کاهش خطا
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 صمیمیت 2

 معاشرت شخصی

 روابط

 اشتراک علایق

 اشتراک دانش 3
 ارتقا دانش

 اشتراک دانش

 حل مشکل حل مشکل 4

 خبررسانی ۲
 جلوگیری از شایعه

 رسانیاطلاع

 انگیزه انگیزه 3

 رضایت کاری رضایت کاری 2

 

کدها متغیرهای هماهنگی، صمیمیت، اشتراک دانش، حل مشکل و  بندیدستهبا توجه به نتیجه  ،درنهایت

 عنوانبه هاآن تأثیردر تحلیل استنباطی متغیرهای کارکرد شبکه اجتماعی استخراج شد و  عنوانبه خبررسانی

ط، ، روابهاارزشسویی بر متغیرهای تعهد، درک متقابل، هم سازمانیدرونعوامل متغیر مستقل شبکه اجتماعی 

با استفاده  ،(9112 یت و گوشال،ناهاپ) اجتماعیعوامل متغیر وابسته سرمایه  عنوانبهو اعتماد  هاشبکههمکاری، 

 است:رگرسیون چندگانه بررسی شد که نتایج آن به شرح زیر از 

 (.۲32/0)است تأثیرگذار اعتماد بر صمیمت متغیر تنها میدهد نشان نتایج

 

 متغيرهای شبكه اجتماعی بر اعتماد تأثير یريمتغ چند ونيرگرس ليتحل جینتا: 3جدول 

 گزارش توصيفی 

بينهای پيشمتغير  B SE T Sig   

24۲/0 مقدار ثابت  223/0  249/3  000/0    

029/0 هماهنگی  021/0  233/0  293/0    

۲۲3/0 صمیمیت  02۲/0  423/2  000/0    

024/0 اشتراک دانش  022/0  222/0  223/0    

023/0 حل مشکلات  023/0  3۲3/0  22۲/0    

یخبررسان  024/0  039/0  22/9  22۲/0    

 R2=0/۲32 ADJ.R2=0/۲43   توجه:

 Y=0/24۲+0/۲۲3X2 معادله خط:

 تأثير متغيرهای شبكه اجتماعی بر شبكه یريمتغ چند ونيرگرس ليتحل جینتا: 4 جدول

 گزارش توصیفی

بینهای پیشمتغیر  B SE T Sig   

122/9 مقدار ثابت  214/0  241/3  0/000   

902/0 هماهنگی  993/0  122/0  3۲3/0    

022/0 صمیمیت  012/0  204/0  423/0    
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 یک از متغیرهای مستقل بر متغیر شبکه تأثیر معناداری ندارند.دهد هیچنتایج نشان می

 ، تنها متغیر هماهنگی دارای تأثیر معنادار و مثبت بر متغیر همکاری است.۲با توجه به جدول 

معنادار و مثبت بر متغیر  تأثیرمتغیرهای هماهنگی و حل مشکلات دارای  دهدمینشان  3نتایج جدول شماره 

 باشند.روابط می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002/0 اشتراک دانش  99۲/0  033/0  142/0    

909/0 حل مشکلات  013/0  204/0  423/0    

یخبررسان  032/0  021/0  40۲/0  323/0    

 R2=0/029 ADJ.R2=0/032   توجه:

 Y=9/122 معادله خط:

 همكاریتأثير متغيرهای شبكه اجتماعی بر  یريمتغ چند ونيرگرس ليتحل جینتا: 5 جدول

 گزارش توصيفی

بينهای پيشمتغير  B SE T Sig   

202/9 مقدار ثابت  393/0  322/۲  0/000   

2۲3/0 هماهنگی  924/0  0۲2/2  042/0    

030/0 صمیمیت  90۲/0  222/0  22۲/0    

029/0 اشتراک دانش  923/0  332/0  ۲90/0    

021/0 حل مشکلات  903/0  233/0  322/0    

یخبررسان  002/0  02۲/0  021/0  121/0    

 R2=0/9۲۲ ADJ.R2=0/99۲   توجه:

 Y=9/202+0/2۲3X9 معادله خط:

 تأثير متغيرهای شبكه اجتماعی بر روابط یريمتغ چند ونيرگرس ليتحل جینتا: 6جدول 

 گزارش توصيفی 

بينهای پيشمتغير  B SE T Sig   

   009/0 4۲4/3 2۲2/0 222/0 مقدار ثابت

   041/0 124/9 909/0 200/0 هماهنگی

   ۲32/0 322/0 02۲/0 0۲3/0 صميميت

   039/0 219/9 900/0 921/0 اشتراک دانش

   00۲/0 232/2 023/0 231/0 حل مشكلات

یخبررسان  093/0 031/0 919/0 241/0   

 R2=434/0 ADJ.R2=402/0   توجه:

 Y=0/222+0/2X9+0/231X4 معادله خط:
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حل مشکلات دارای تأثیر معنادار و مثبت بر  متغیرهای اشتراک دانش و 2همچنین، با توجه به جدول شماره 

 باشد.ها میسویی ارزشمتغیر هم

 

 متغیرهای هماهنگی و حل مشکلات بر متغیر درک متقابل تأثیر معنادار مثبت دارند. 2نتایج جدول با توجه به 

 

 د.دارنمثبت و معنادار متغیرهای اشتراک دانش و حل مشکلات بر متغیر تعهد تأثیر 1به جدول شماره  با توجه

سویی ارزش هاتاثير متغيرهای شبكه اجتماعی بر هم یريمتغ چند ونيرگرس ليتحل جینتا: 7جدول   

 گزارش توصيفی 

بينهای پيشمتغير  B SE T Sig   

۲۲2/9 مقدار ثابت  222/0  292/۲  000/0    

090/0 هماهنگی  902/0  010/0  121/0    

0۲4/0 صمیمیت  010/0  303/0  ۲42/0    

233/0 اشتراک دانش  903/0  221/2  022/0    

221/0 حل مشکلات  022/0  234/3  009/0    

011/0 خبر رسانی  023/0  3۲4/9  921/0    

 R2=0/30۲ ADJ.R2=0/222   توجه:

 Y=9/۲۲2+0/233X3+0/221X4 معادله خط:

متغيرهای شبكه اجتماعی بر درک متقابل ريتأث یريمتغ چند ونيرگرس ليتحل جینتا 8 جدول  

 گزارش توصيفی 

بينهای پيشمتغير  B SE T Sig   

123/0 مقدار ثابت  321/0  123/2  004/0    

323/0 هماهنگی  921/0  133/2  004/0    

020/0 صمیمیت  901/0  332/0  ۲2۲/0    

040/0 اشتراک دانش  922/0  393/0  2۲۲/0    

294/0 حل مشکلات  902/0  112/9  042/0    

یخبررسان  033/0  021/0  299/0  421/0    

 R2=0/212 ADJ.R2=0/234   توجه:

 Y=0/123+0/323X9+0/294X4 معادله خط:

متغيرهای شبكه اجتماعی بر تعهد ريتأث یريمتغ چند ونيرگرس ليتحل جینتا: 9جدول   

 گزارش توصيفی

بينهای پيشمتغير  B SE T Sig  

299/9 مقدار ثابت  300/0  033/4  000/0   

993/0 هماهنگی  992/0  129/0  321/0   

024/0 صمیمیت  011/0  240/0  439/0   

223/0 اشتراک دانش  992/0  44۲/2  093/0   

22۲/0 حل مشکلات  012/0  122/2  004/0   
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 مدل پژوهش نمودار -1

 

 پژوهش هاییافتهسایر 

 گيری چند شاخصه آنتروپی شانونوزن دهی متغيرها با روش تصميم

ها های مقدار متغیرگیری دادهبرای ارزیابی وزن هر یک از متغیرهای دو پرسشنامه با تشکیل ماتریس تصمیم

را افزار اکسل اجچند شاخصه آنتروپی شانون بهره بردیم. این روش را با نرم گیرییمتصمبرای هر فرد از روش 

 کردیم.
 

 

یخبررسان  092/0  029/0  229/0  22۲/0   

 R2=0/212 ADJ.R2=0/234   توجه:

 Y=9/299+0/223X3+0/22۲X4 معادله خط:

 سرمایه اجتماعی شبکه اجتماعی

 هماهنگی

 صمیمیت

 رسانیخبر

اشتراک 

 دانش

 حل مشکلات

 اعتماد

 ها شبکه

همسویی 

 ها ارزش

 همکاری

 روابط

 تعهد

درک 

 متقابل
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درک متقابل، صمیمیت،  متغیرهای: دهدمیلویت متغیرها برای کارکنان را نشان وگیری ااین روش تصمیم

شبکه. از  خبررسانی، تعهد، حل مشکلات، اشتراک دانش، هماهنگی، همکاری، روابط، اعتماد، ارزش مشترک و

برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در سازمان  سازمانیدرونبرای بهبود کارکرد شبکه اجتماعی  توانمی هایافتهاین 

 و نیز افزایش تعهد کارکنان استفاده کرد.

 

 و پيشنهادها بندیجمع

بر سرمایه اجتماعی بود. بدین منظور ابتدا از  سازمانیدرونشبکه اجتماعی  تأثیرهدف پژوهش حاضر بررسی 

به شناسایی کارکردهای شبکه اجتماعی  هادادهطریق مصاحبه با مسئولان سازمان و تحلیل محتوای 

 های اجتماعی سازمانیاز شبکه هاآن ،از دیدگاه سازمان پرداختیم. مصاحبه با سرپرستان نشان داد سازمانیدرون

بهبود فرایندها، جلوگیری از شایعه، ایجاد روابط، ایجاد صمیمیت، هماهنگی، خبررسانی، ارتقا دانش  منظوربه

ین کارکردها ا تأثیرگذارد. سپس به بررسی اثر می هاآنها بر رضایت کاری و انگیزه کنند و این شبکهاستفاده می

 بر سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلیه کارکنان پرداختیم.

 مثبت و تأثیرهای اجتماعی سازمانی تحلیل رگرسیون نشان داد که صمیمیت حاصل از استفاده از شبکه

های اجتماعی بر شبکه یرتأث ،(9313معناداری بر اعتماد میان کارکنان دارد. در پژوهش اسکویی و همکاران )

ر اعتماد ب صمیمیت در شبکه تأثیراعتماد دانشجویان کمتر از حد متوسط بود که با یافته ما مغایرت دارد زیرا 

های تواند به دلیل تفاوت در بستر کاربردی شبکهآمد. این مغایرت می دستبهدر پژوهش ما بیشتر از متوسط 

کاری از شبکه اجتماعی سازمانی  هایگروهدر سازمان کارکنان در قالب  اجتماعی در دانشگاه و سازمان باشد.

و در این فضا صمیمیت حاصل از ارتباطات  کنندمیبه هدف مشترک استفاده  یابیدستبرای ارتباطات کاری و 

نظرات،  ارائهشفاف و بدون موانع سازمانی میان کارکنان و مدیران و شنیده شدن صدای کارکنان، امکان 

و افزایش اعتماد میان دو  شودمیفارغ از پست و مقام سازمانی فراهم  نظرتبادلپیشنهادها، انتقادات و بحث و 

 اولویت مقدار عددی ترجيح متغيرها

 2 02022/0 هماهنگی

 2 9004/0 صميميت

 3 02303/0 اشتراک دانش

 ۲ 02342/0 حل مشكلات

 3 01024/0 یخبررسان

 90 02424/0 اعتماد

 92 03329/0 شبكه کارکنان

 2 0232۲/0 همكاری

 1 02۲91/0 روابط

 99 0312۲/0 ارزش مشترک

 9 90102/0 درک متقابل

 4 01099/0 تعهد
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 هایگروهدر دانشگاه  کهدرحالیرا به همراه خواهد داشت.  طرف کارکنان و کارفرما و نیز ارتقا تعهد کارکنان

بت مث تأثیرو اهداف فردی مهم است. این استدلال در مورد  دانشجویی را داریم که متعهد به هدف واحد نیستند

های اجتماعی سازمانی بر روابط میان کارکنان نیز صادق متغیرهای هماهنگی و حل مشکلات از طریق شبکه

گیری معناداری بر شکل تأثیرهای اجتماعی سازمانی آن بر دانشجویان است. شبکه تأثیرکه بیشتر از  ؛است

ر باشد، زیرا د موردمطالعهتواند به علت نوع خاص سازمان کارمندان را نشان ندادند. این اتفاق میها میان شبکه

ها کمتر خواهد بود. اشتراک دانش از های کاری امکان تشکیل شبکهو ضرورت هانوبتاین سازمان با توجه به 

داری مثبت و معنا تأثیرسازمانی های اجتماعی های اجتماعی سازمانی و حل مشکلات از طریق شبکهطریق شبکه

و توسعه شخصی کارکنان و سازمان را به  ایجادشدهبر تعهد کارکنان دارد. با اشتراک دانش، سازمان یادگیرنده 

. نتایج پژوهش نشان داد خبررسانی از طریق انجامدمیدنبال دارد. ایجاد چنین محیطی به افزایش تعهد کارکنان 

 با نتیجه مطالعه طبرسا و که ؛معناداری بر سرمایه اجتماعی کارکنان ندارد تأثیرهای اجتماعی سازمانی شبکه

کنند و های اجتماعی آوای مخرب کارکنان را تقویت میمتفاوت است که نشان داد شبکه ،(9312) همکاران

شفاف و جلوگیری از  خبررسانیاز این ابزار برای  توانندمی هاسازمان کهدرحالیمنفی در سازمان دارند.  تأثیر

ارشد سازمان به اطلاعات  هایمقام یابیدست ترمهمکارکرد  انتشار شایعات در سازمان استفاده بهینه کنند.

به  رعتسبهسطوح سازمان  ترینپایینبرای تصمیم سازی است. بدین ترتیب که اخبار بازار از  روزبهدرست و 

 .آیدمیو تغییر استراتژی به وجود  پذیریانعطافو فرصت  شودمیمنتقل  هاگیرندهتصمیم

سپس متغیرهای مربوط به کارکرد شبکه اجتماعی سازمانی و سرمایه اجتماعی بر مبنای نظر کارکنان وزن  

آن  ایهقابلیتو ارتقا  افزارنرمبرای بهبود کارایی  توانمیشدند که نتیجه حاصل از آن را  بندیاولویتدهی و 

 داد. قرار موردتوجه

دماتی خ هایسازمانهدفمند بر منابع انسانی که مزیت رقابتی را برای  گذاریسرمایهبا توجه به اهمیت  درنهایت

 انیسازمدروناجتماعی  شبکه مؤثر کارگیریبهبر اساس  موردمطالعهنفر از کارکنان سازمان  220 کنندمیایجاد 

در سه دسته پلاتینی، طلایی و  هاآناجتماعی هر یک از  توسط ایشان و نظر مسئولان سازمان در مورد سرمایه

نفر در دسته پلاتینی قرار گرفتند که این افراد بیشترین استفاده  29شدند. بر اساس نتایج  بندیخوشه اینقره

هماهنگی، افزایش صمیمیت، اشتراک دانش، حل مشکلات و  منظوربههای اجتماعی سازمانی را از شبکه

کنند و سرمایه اجتماعی بالایی دارند. این کارکنان متعهد به سازمان بوده و ارزشمند محسوب خبررسانی می

 بینییشپشغلی و ایجاد فرصت ارتقا و نیز  راهه کارشوند. سازمان برای تقویت انگیزه ایشان از طریق مدیریت می

سازمان و پرداخت مزایای  هایسرمایهارزشمندترین  عنوانبهشناسایی و معرفی ایشان  ،همچون هاییپاداش

خاص زمینه را برای تشویق سایرین به ارتقا ارزش خویش برای سازمان فراهم نماید. بیشترین تعداد کارکنان 

 سازمانیروند، این افراد نسبت به دسته پلاتینی کمتر از شبکه اجتماعی اندقرارگرفتهدر دسته طلایی  ،(نفر 933)

نان . با توجه به زیاد بودن تعداد کارککنندمیو نیز سرمایه اجتماعی کمتری برای سازمان ایجاد  کنندمیاستفاده 

لاتینی به خوشه پ هانآراهکارهایی برای ارتقا  تناسببهمورد شناسایی قرار بگیرند و  هاعلت بایستمیاین خوشه 

اگر به آموزش نیاز دارند از افراد برتر خوشه پلاتینی برای آموزش به ایشان کمک گرفته  ،مثالعنوانبهاجرا شود. 

. با یکپارچه ودشمیشود. بدین ترتیب طبق تئوری یادگیری اجتماعی انگیزه بیشتری برای بهبود در ایشان ایجاد 

فرصت توسعه را برای این گروه ایجاد کند که  سازمانیدرونکه اجتماعی نمودن سیستم مدیریت دانش و شب
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ای نفر در دسته نقره ۲3 است. سازمانیدرونخود عاملی برای تعهد بیشتر و همکاری بیشتری در شبکه اجتماعی 

تعداد  .درا دارنهای اجتماعی سازمانی و کمترین سرمایه اجتماعی قرار گرفتند که کمترین استفاده را از شبکه

وضعیت مناسب سازمان است. اگر سازمان به این  دهندهنشاناین نسبت دو دسته دیگر کمتر است که این 

امتیاز  ارتباط سازیشفاف، با اندنکردهدرک  درستیبهنتیجه برسد که این دسته اهمیت موضوع را برای سازمان 

رارداد، فرصت مشخصی برای بهبود وضعیت این این بخش با فرصت ارتقا، آموزش، جبران خدمات و نیز تمدید ق

مینه زافراد تعیین کند و در غیر این صورت با عدم تمدید قرارداد ایشان را با افرادی که پتانسیل بالقوه در این 

 جایگزین نمایند. دارند

 آتی هایپژوهشهای پژوهش و پيشنهادهایی برای محدودیت

فعال و نیز  سازمانیدرونبا شبکه اجتماعی  هاییسازمانکمیاب بودن  ،های اساسی پژوهشمحدودیت ازجمله 

عدم تمایل همین تعداد محدود به همکاری با محققین به دلایلی همچون نگرانی بابت شناسایی شبکه اختصاصی 

 ایهتمحدودیپرسشنامه به دست آمد،  وسیلهبهنیز که  هادادهبود. بخشی از  غیرسازمانیسازمان توسط اشخاص 

 نتایج را کاهش داده است. پذیریتعمیمپرسشنامه را برای کار ایجاد کرد. درمانی بودن سازمان نیز امکان 

  ؛سازمانیدروناجتماعی  هایشبکهمهندسی مجدد فرایندها با توجه به نقش 

 ؛سازمانیدروناجتماعی  هایشبکهبه کمک  هاسازماندورکاری دائمی بخش بزرگی از  سنجیامکان 

 هینه مدلی ب ارائهو  اندیافتهافزایش باندمیکه در دوران  سازمانیدروناجتماعی  هایشبکهیسه عملکرد مقا

 ؛هاشبکهبرای کارایی هرچه بیشتر این 

  دماتخ ارائهدر تسهیل ارتباطات میان سازمانی و بهبود کیفیت و تسریع  هاشبکهبررسی کارکرد این. 

 

 منابع
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Abstract 

Today, social networks play a significant role in people's daily lives, and organizations are also 

affected by this new technology so that a great deal of employees’ comunications are done by 

these networks. The impact of these networks in organizations has been controversial. Our goal 

in this research is to investigate the impact of organizational social networks on social capital. 

The research method in this research is descriptive-survey and in terms of its objective is applied 

research. The statistical population of this study is for the qualitative part of the research 

(interview) of the officials of Bahman Hospital and for the quantitative part of the research are 

the employees of Bahman Hospital. Sampling in this study was done in two stages. In the first 

stage, 5 officials of the units were selected for interview by snowball method and in the second 

stage, 285 questionnaires were randomly distributed among the hospital staff. Data analysis was 

performed using software MAXQDA.11, SPSS.21 and EXCELL2013. The findings of this 

research indicate that organizational social networks have a significant impact on the dimensions 

of trust, networks, cooperation, relationships, and alignment of values, mutual understanding and 

commitment of social capital. The result of this research can be used by organizations to increase 

social capital. 
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