
 
 
 

 

   پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -علمی  فصلنامه
(82 یاپی)پ 1815 زمستان، دوم، شماره هشتمسال 

 

  

بر  یردف یزندةو عوامل برانگ یاجتماع یهابعاد سرما یرتأث یبررس

 یمجاز یدانش در فضا یگذاراشتراک

 یارشد دانشگاه آزاد اسالم یکارشناس یان)مورد مطالعه: دانشجو 

 واحد خوراسگان(

 2 افشار یمحمد مهد و 1یهقهنو یعادله دهقان

 :چکیده

ذاری گمناسبی را برای اشتراک هایفرصتزندگی افراد تمامی ابعاد  ای مجازی درفضباگسترش 
 .گذاری دانش در فضای مجازی تأثیرگذار استدانش فراهم نموده است. عوامل بسیاری بر اشتراک

ش در گذاری داناشتراک سرمایه اجتماعی و عوامل برانگیزندة بر ابعاد تأثیر هدف این پژوهش، بررسیا
 شو به رو توصیفیهدف  کاربردی و از نظرروش تحقیق مطالعه از لحاظ نتیجه  .استفضای مجازی 

نوان جامعة به ع ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان. کلیه دانشجویان انجام گرفته استپیمایشی 
 ای متناسبگیری طبقهنفر براساس فرمول کوکران به روش نمونه 258ها آماری بودند که از میان آن

سازی های تحقیق از مدلاز پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل دادهها آوری دادهتخاب شدند. ابزار جمعان
بعد های پژوهش نشان داد که استفاده شد. یافته Smart-PLSافزار معادالت ساختاری براساس نرم

 ریاتأثیری مثبت و معناد در فضای مجازی گذاری دانشعوامل برانگیزندة فردی بر اشتراکای و رابطه
-بهبود یابد باعث افزایش اشتراک (ی متقابلای )اعتماد، هویت و رابطهبنابراین هرچه بعد رابطه ؛دندار

 شود.گذاری دانش می

گذاری دانش، عوامل برانگیزنده فردی، دانشجویان کارشناسی سرمایه اجتماعی، اشتراک کلیدواژه:

 .واحد خوراسگانارشد دانشگاه آزاد اسالمی 

                                                 
 مسئول(، یسنده)نو یرانا یزد، یزد،دانشگاه  ی،بازرگان یریتکارشناس ارشد مد 1
 یرانو معادن، تهران، ا یعدانشگاه صنا یریت،مد یدکترا یدانشجو 2
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  مقدمه

گذاري حل، بینش جدید و مکانیزیمی براي مدیریت دانش و اشتراكظهور جوامع مجازي یک راه

ها فراهم نموده است. تبادل سریع اطالعات باعث تغییرات چشمگیري در سبک زندگی دانش در سازمان

هاي براي حل مشکالت، فرصتهاي فردي و سازمانی شده است. جوامع مجازي افراد و افزایش یادگیري

ذاري گهاي فردي، جذب دانش تخصصی و ایجاد خالقیت و نوآوري را از طریق به اشتراكبهبود قابلیت

. جوامع مجازي فرصت مناسبی را براي برقرار 44)2010اهم نموده است (چن و هیونگ، ها و افکار فرایده

امل اطالعات، تجربیات و نظراتی است که به ارتباطات و تعامالت کاربران فراهم نموده است. دانش ش

 گردند. دانشاند. دانش به دو دسته دانش ضمنی و دانش صریح تقسیم میصورت یکپارچه در آمده

توان از طریق فرآیندها تواند آن را به اشتراك گذارد در حالی دانش صریح را میضمنی تنها فرد می

بنابر نظر ون دن  .45)2011و چیوانگ، نمود (چانگ  تکنولوژي محور و یا فرایندهاي ساختاري کسب

گذاري دانش فرایندي متقابل تبادل مشترك دانش توسط ) منظور از اشتراك2004( 46هوف و د ریدر

. بنابرنظر 47)2009گردد (گانگنه، گذاري منجر به ایجاد دانش جدید میباشد که این نوع اشتراكافراد می

مسائل مطرح شده تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح روشن و عدم ) یکی از 2013هایو و همکاران (

منی هاي ضتوانند دانش و دانستهباشد که افراد چگونه میگذاري دانش میتمایل آنان براي اشتراك

  ).2015گ نگذارند (چیوها در آورند و به اشتراكخود را مانند دانش صریح همچون اسناد و فایل

 سرمایه سطح گروهی، در فردي و گروهی تقسیم نمود.توان به دو سطح سرمایه اجتماعی را می 

گردد؛ که به مشارکت بالقوه، اعتماد عمومی و اجتماعی به عنوان یک کاالي عمومی محسوب می

عنوان یک  هسطح فردي، سرمایه اجتماعی ب در دلبستگی عاطفی بین یک گروه یا جامعه بستگی دارد.

 .48)2015، و همکاران جاواخادزید (آدارایی شخصی است که به نفع فرد یا یک شرکت به حساب می

 -کارموناهاي مشترکی دارند (باشد که ایدهسرمایه اجتماعی نتیجه تعامالت و همکاري افرادي می

است که افراد به یک محیط کامالً اجتماعی (زندگی مجازي) زندگی دوم  .49)2010الوادي و همکاران، 

هاي رسمی سنتی، افراد نمایند. زندگی دوم خارج از چارچوبکمک سرمایه اجتماعی در آن معاشرت می

هاي همچون یادگیري، کار کردن با احساساتی همچون برند. فعالیتاز مشارکت، دیدار با مردم لذت می

                                                 
٤٤. Chen and Hung 
٤٥. Chang and Chuang 
٤٦. Van den Hooff and de Ridder 
٤٧. Gagné 
٤٨. Javakhadze, Ferris and French 
٤٩. Carmona-Lavado et al. 
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سرمایه اجتماعی محل مهمی  ).2010، هیویال و همکارانباشد (تجربه اجتماعی مثبت و منفی همراه می

ها و جوامع مختلف گذاري اطالعات و آثار آن در گروهبراي چگونگی کارکرد جوامع و چگونگی اشتراك

رسانی مثل آموزش هاي اطالعسرمایه اجتماعی از طریق جریان .50)2010، و همکاران (هیویالباشد می

هاي اجتماعی، هنجارهاي مربوط به معامالت در شبکهمربوط به مشاغل، تبادل عقاید، تبادل اطالعات 

گرایی در برابر فردگرایی و تنوع دوستی شکل هاي خودیاري، روحیه جمعهاي مردمی، گروهمشارکت

اندیشه اصلی سرمایه اجتماعی این است که خانواده، دوستان و  ).1391، و همکاران گیرد (توسلیمی

ه کار ها را بتواند در شرایط بحرانی آندهند که یک فرد میشکیل میهمکاران، دارایی بسیار مهمی را ت

ها و یوندپها بهره گیرد و یا براي منافع مادي استفاده نماید. مفهوم سرمایه اجتماعی به گیرد، از آن

ارتباطات میان اعضاي یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد 

نژاد بهرامی محمديبه نقل از گل 9 :2002شود (پوتنام و گوس، موجب تحقق اهداف اعضاء میمتقابل 

سرمایه اجتماعی هاي زیادي انجام شده است، ولی درباره طی چند دهه اخیر پژوهش ).1390و مهدوي، 

 هاي بسیار کمی انجام شده است و در مرز پژوهشدر فضاي اجتماعی پژوهش نشگذاري دااشتراك و

هاي داخل ایران محدود شویم، شاید بتوان بیان نمود که درباره تأثیر عوامل برانگیزنده فردي و سرمایه 

 باتوجه به جاي خالی ژوهشی یافت نشده است وگذاري دانش در فضاي مجازي پاجتماعی بر اشتراك

 کت و استفاده فضايبا درنظر داشتن افزایش روز افزون تمایل افراد از جمله دانشجویان در مشار و آن

انش گذاري داهمیتی که اشتراكهمچنین و مجازي و همگیري شدن این فضا در تمام ابعاد زندگی افراد 

این مطالعه در صدد بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی و عوامل برانگیزنده فردي بر  ،در فضاي مجازي دارد

  باشد.گذاري دانش در فضاي مجازي میاشتراك

  

  دانش در زندگی مجازيگذاري اشتراك

گذاري حل، بینش جدید و مکانیزیمی براي مدیریت دانش و اشتراكظهور جوامع مجازي یک راه

ها فراهم نموده است. تبادل سریع اطالعات باعث تغییرات چشمگیري در سبک زندگی دانش در سازمان

ها و گذاري ایدهو اشتراك ارائههاي براي . جوامع مجازي فرصتدارد هاي آناندانش افراد و افزایش

) منظور از 2004( 51و همکارانبنابر نظر ون دن  ).2010(چن و هیونگ، افکار فراهم نموده است 

- نوع اشتراك نباشد که ایگذاري دانش فرایندي متقابل تبادل مشترك دانش توسط افراد میاشتراك

  ).2009گردد (گانگنه، گذاري منجر به ایجاد دانش جدید می

                                                 
٥٠. Huvila, Holmberg, Ek and Widén-Wulff 
٥١.van den Hooff & de Ridder 
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  سرمایه اجتماعی در زندگی مجازي

اجتماعی هکه بخشی از یک شبک سرمایه اجتماعی به منابع بالقوه و بالفعل که افراد از دانستن دیگران

به نقل از طباطبایی نسب و باقري قره  2014پور و همکاران، آورند اشاره دارد (رمضاناست بدست می

ي اسرمایه اجتماعی داراي سه بعد اصلی ساختاري، رابطهتساي و قوشال بیان نمودند که ). 1395بالغ، 

  ها پرداخته شده است.که در زیر به آن 52)1998د (تساي و قوشال، باشو شناختی می

  

 بعد ساختاري

بعد ساختاري شامل روابط تعامالت اجتماعی است که ممکن است باعث برانگیختن اعتماد و درك  

) 1985) گرانووتر (1995) و گوالتی (1978اعتماد شود. بنابر مطالعات صورت پذیرفته توسط جابارو (

 ).1998قوشال، باشند (تساي و اند که روابط مبتنی بر اعتماد حاصل تعامالت اجتماعی مینشان داده

) تعامل اجتماعی درون سازمانی 1389بنابر نظر سلطانی ( باشد.بعد ساختاري شامل تعامالت اجتماعی می

گیرد. این نوع تعامل اجتماعی خود به هایی است که در درون سازمان شکل میي روابط و شبکهنتیجه

ها و واحدهاي سازمان بروز تیمها، دو بخش تقسیم خواهد شد. تعامل اجتماعی که بین اعضاي گروه

کند و تعامل اجتماعی که بین دو گروه، تیم یا واحد در سازمان شکل خواهد گرفت. تعامل اجتماعی می

). 1394ي ایجاد ارتباط بین دو سازمان می باشد (رفوآ، عباسی سورکی، برون سازمانی در حقیقت نتیجه

ان بیان نمودند که تعامالت اجتماعی و روابط میان ) به نقل از چیو همکار2001رنکو و آیتو ( –یلی

گردد. افزایش گذاري دانش محسوب میاعضاي جامعه مجازي راه مقرون به صرفه براي به اشتراك

 ).2011نگ، دهد (چانگ و چیواتعامالت اجتماعی شدت و وسعت تبادل دانش را افزایش می

  

  ايبعد رابطه

هاي مرجع خود ها و گروهاست که موجب روابط بین سازمانبه عنوان دانشی «اي سرمایه رابطه

اي اي سرمایهاعتماد، هویت، رابطه متقابل را در بعد رابطه .53)2011 (هورمیگا و همکاران، »شوندمی

 گذاري دانش باعثباشد که به هنگام اشتراكاجتماعی به عنوان یک ماهیت عاطفی در اتصاالت می

هاي بعد لفهؤبنابراین در این پژوهش م ؛)2011چانگ و چیوانگ، گردد (میتسهیل تبادالت بین افراد 

  اي را اعتماد، هویت و روابط متقابل در نظر گرفته شده است.سرمایه رابطه

                                                 
٥٢. Tsai and Ghoshal 
٥٣. Hormiga et al. 
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نیات خوب، رفتار، شایستگی و قابلیت  اي از باورها،) اعتماد را درجه2003لی و چوي ( اعتماد:

. 54)2009دانند (لین و همکاران، ي میگذاري دانش در جوامع مجازاطمینان اعضاي با توجه به اشتراك

براساس رفتار طرف مقابل به آن به  اعتماد به عنوان یک عامل ضروري است که افراد با گذشت زمان

 کامپسباشد (صداقت، شفافیت، تمامیت و احترام به نظرات دیگران می هًآید. اعتماد نشان دهندوجود می

  .55)2014و مارگیوس، 

گذاري دانش هویت به عنوان یک عامل ضروري در یک جامعه مجازي براي اشتراكهویت: 

اند که ) دریافته1996کرامر و همکارانش ( .تمایل فرد در حفظ یک رابطه استباشد که نشان دهندهً می

دهد افزایش میي فرایندها و نتایج جمعی را احساس همانندي کردن با یک گروه یا جمع، نگرانی درباره

- ) در تحقیقات1996یابد. لویسکی و بیونک (و بدین ترتیب احتمال فرصت تبادل اطالعات افزایش می

 هاي تبادل اطالعات را افزایشاند که هویت گروهی چشمگیر نه تنها ممکن است فرصتشان نشان داده

  ).1390راد، فضلی، د (مهدیانایش دهدهد، بلکه ممکن است فراوانی همکاري را نیز بین اعضاء گروه افز

) ارتباط متقابل عبارت است از فرآیند مبادله کاال یا 1387( بنابر نظر چاوش باشیرابطه متقابل: 

ها استفاده کرده است. روابط خدمات میان فرد یا گروهی با فرد یا گروه دیگري که قبالً از خدمات آن

ارتباط متقابل بر حسب نوع شبکه متغیر است. هر  شود، هنجارهايمتقابل از طریق هنجارها هدایت می

خواهد بود  ناپذیرترچه روابط در شبکه کمتر قانونمند و تبادل بلندمدت باشد، ارتباط متقابل انعطاف

  ).1393(توکلی همکاران، 

  

  بعد شناختی

مظاهر، تعبیرها  هً) این عنصر به منابعی اشاره دارد که فراهم کنند2002بنابرنظر بولینو و همکاران (

هاست. این بعد به میزان اشتراك دیدگاه و تفاهم هاي معانی مشترك در میان گروهو تفسیرها و سیستم

شود. این درك و فهم دوجانبه در میان کارکنان، از طریق زبان اجتماعی مربوط می کارکنان در شبکهً

). در این مطالعه جهت 1394ان، آید (شمسی و همکارهاي مشترك بدست میحکایت مشترك و مبادلهً

هاي زبان مشترك، چشم انداز مشترك، اهداف مشترك استفاده شده است لفهؤبررسی بعد شناختی از م

  که در ذیل به صورت مختصر مورد بحث قرار گرفته شده است.

باشد که شامل کلمات اختصاري با خود فرد فراتر می زبان مشترك از زبان زبان مشترك:

ردد گاي خاص و مفروضاتی است که به عنوان عامل اصلی در تعامالت بین افراد محسوب میهپیچیدگی

                                                 
54. Lin etal. 

55. Camps and Marques 
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گردد بلکه باعث افزایش گذاري دانش می. زبان مشترك نه تنها باعث اشتراك56)2001(لسر، استورك، 

نندگان کزبان با ایجاد انگیزه شرکت گردد. همچنینوري ارتباط بین افراد و کسب تجربه عملی میبهره

هاي تبادالت و کیفیت دانش است را به نماید تا به صورت فعال دانش خود که شامل فعالیتکمک می

  .57)2006تراك گذارد (چیو و همکاران، اش

هاي هاي جمعی و خواستهچشم انداز مشترك به عنوان اهداف و آرمانانداز مشترك: چشم

هاي مختلف یک سازمان و باعث ادغام بخشباشد که به عنوان مکانیسمی اعضاي یک سازمان می

اندازهاي مشترك در یک جامعه مجازي ). چشم1998شود (تساي و قوشال، ترکیب منابع بین آنان می

نماید و بدین معنا که باعث افزایش کمیت و کیفیت دانش به اشتراك ذاري دانش کمک میگاشتراكبه 

  ).2006شود (چیو و همکاران، شته میگذا

هاي سرمایه شناختی، ) یکی از مهمترین جنبه2011بنابر نظر یانگ و همکاران ( مشترك: اهداف

باشد. اهداف مشترك احساس وحدت و یگانگی بین کلیه اعضاي گروه اهداف مشترك میان اعضاي می

). بنابر مطالعه صورت 1393نماید (هرندي، نتیجه مطلوب متحد می بخشد و آنان را جهت رسیدن بهمی

) وجود اهداف مشترك باعث ترویج درك متقابل و تبادل نظر بین افراد 1995( 58رفته توسط واگنرپذی

هاي خود را به اشتراك نماید تا افراد در کنار هم دانستهگردد. اهداف مشترك این امکان را ایجاد میمی

 انشگذاري داشتراكتواند از طریق همکاري و به گذارند و همچنین در یک سازمان اهداف مشترك می

  ).2008به وجود آیند (چو و چن، 

  عوامل انگیزشی فردي

-گذاري دانش در جوامع مجازي براساس تشویق و نه اجبار صورت می گیرد. زمانی اشتراكاشتراك

گذاري داشته باشد. در صورتی که به یابد که فرد انگیزه کافی براي اشتراكگذاري دانش افزایش می

گذاري پاداشی تعلق نگیرد که هزینه از دست دادن دانش منحصر به فرد او را جبران اكفرد پس از اشتر

). در این مطالعه 2011چانگ و چیوانگ، یابد (گذاري او در آینده کاهش مینماید سپس قصد اشتراك

  اشد.بمیاعتبار، نوع دوستی، خودکارآمدي و نتایج انتظارات شخصی  شاملعوامل برانگیزنده فردي 

                                                 
٥٦. Lesser and Storck 
٥٧. Chiu et al. 
٥٨. Wagner 
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گذاري دانش در جوامع اعتبار به عنوان یک مزیت درك شده براي افزایش رفتار اشتراكاعتبار: 

- باشد. اعتبار و افزایش آن به عنوان یک عامل براي برانگیختن افراد براي شرکت و اشتراكمجازي می

دي که داراي ) بیان نمودند که افرا2001باشد. استاتالرت و وینستون (گذاري دانش به دفعات مکرر می

 شود و درنهایت باعث به رسمیت شناختنتخصص ارزشمندي هستند این منجر به بهبود عزت نفس می

) 2005( 1گردد. کانکانهالی، تان و ويشود این موضوع باعث ایجاد اعتبار میبه عنوان یک متخصص می

(چانگ و چیوانگ،  اند) اعتبار را به عنوان عوامل انگیزشی براي به اشتراك گذاري دانش دانسته2005(

2011.(  

) بسیاري از دانشکاران تنها براي موفقیت شرکت و یا 1379: بنابر نظر داورنپورت (نوع دوستی

کنند. انگیزش عرضه ارضاي انگیزش درونی خود در خصوص کمک به دیگران دانش خود را عرضه می

دوستی در دانش امري ضروري، دانش، ناشی از عشق به رشته علمی و درجاتی از نوع دوستی است. نوع 

بنابراین  "فرهنگ ملی ما فردگرایی ملکی است. " استقابل تشویق و گسترش است مک فرسون معتقد 

ا هبه هیج وجه منطقی نیست که رواج موضوع مهمی مثل تسهیم دانش را کامالً به نیت پاك آدم

  ).1393واگذاریم (کاظمی و همکاران، 

هاي خود با توجه به ) خودکارآمدي به ارزیابی فرد از قابلیت1991ر (بنابر نظر بندواخودکارآمدي: 

ذاري گگذاري دانش به باور فرد درمورد قابلیت اشتراكشود. خودکارآمدي در اشتراكرفتار آن گفته می

 گذاشتن را دارد وبراي اینکه فرد متقاعد گردد که دانش واقعی آن ارزش به اشتراك دانش اشاره دارد.

وي مهارت الزم براي ارائه اطالعات را نیز دارد. همچنین وي باید متقاعد گردد دانش و  همچنین

هاي کافی در مورد فناوري اطالعات و ارتباطات که الزمه تصرف دانش در دنیاي دیجیتال مهارت

. به طور کل، خودکارآمدي درك شده نقش مهمی در 2)2014وان آکر و همکاران، باشد را دارد (می

  بنابراین، به احتمال زیاد افراد با خودکارآمدي باالتر نسبت به افراد ؛رگذاري انگیزه و رفتار افراد داردتأثی

ظمی و همکاران، با خودکارآمدي پایین به ایفاي رفتارهاي مرتبط بیشتري خواهند پرداخت (کا

1393.(  

عمده اثرات فیزیکی ) نتیجه انتظارات را شامل سه شکل 1997بندوار ( نتایج انتظارات شخصی:

 هاي پولی، قدرت و تشویق حضار)(لذت، درد، ناراحتی)؛ اثرات اجتماعی (به رسمیت شناخته شدن، پاداش

. نتایج انتظارات 3)2007و و همکاران، و اثرات خود ارزیابی (همانند رضایت خود) دانسته است (هسی

                                                 
١. Kankanhalli, Tan and Wei 
2. Van Acker et al. 

٣. Hsu et al. 
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 ت شناخته شدن، بدست آوردنشخصی تمرکز بر انتظاراتی همچون کسب اطالعات بیشتر، به رسمی

ر گذاري دانش به تأثیدوستان بیشتر و همکاري بهتر دارد. این انتظارات شخصی در زمینه اشتراك

و ادامه فعالیت  سازي دانشگذاري دانش فرد در جامعه مجازي به منظور دستیابی به اهداف، غنیاشتراك

  ).2007(هسیو و همکاران، در جامعه مجازي اشاره دارد 

  

  پیشینه و تدوین فرضیات پژوهش

 بار به مطالعه سرمایه اجتماعی در زندگی مجازي پرداختند. هدف) اولین2010( و همکاران هیویال

بررسی تفاوت بین سرمایه اجتماعی در و  (مجازي) این مطالعه بررسی سرمایه اجتماعی در زندگی دوم

گیري سرمایه اجتماعی و بررسی اینکه آیا نیاز به . همچنین اندازهباشدمیزندگی دوم و زندگی واقعی 

. آنان معتقدند که زندگی دوم یک محیطی مناسب براي ظهور و اندرا مورد مطالعه قرار داده اصالح دارد

باشد. نتایج بیانگر این است که انگیزه اصلی براي شرکت در زندگی دوم پرورش سرمایه اجتماعی می

یري گدهد که متغیرهاي اندازهها نشان میباشد. همچنین یافتهی میپرورش انباشته سرمایه اجتماع

ن زیرا تفاوت آشکاري در معاشرت بین ای ؛سرمایه اجتماعی در زندگی واقعی و زندگی دوم همگرا نیستند

دو محیط وجود دارد. درصورتی که ساکنان زندگی دوم را به عنوان تولیدکننده در نظر بگیریم داراي 

فر و هربانمبنابر مطالعه  باشند.کننده میسطوح باالتري از سرمایه اجتماعی نسبت به افراد غیر تولید

سازي مؤثر مدیریت دانش توانند در پیادهگون سرمایه اجتماعی میهاي گونا) مؤلفه1393نژاد (میقانی

دیریت گذاري دانش که چالش برانگیزترین فرایند منقش کلیدي ایفا نمایند؛ به طوري که فرایند اشتراك

هاي مناسب سرمایه اجتماعی و توجه آن، توسط مدیران ارشد به تواند در اثر نبود مؤلفهداتش است، می

ه دهد که اهمیت سرمایه اجتماعی بها نشان مینتیجه باشد. بررسیمؤلفه اساسی کامالً بیعنوان یک 

-هاي کلیدي مدیریت منابع انسانی در کارآمدسازي مدیریت دانش محسوب میعنوان یکی از شاخص

گذاري دانش در جوامع ) جهت بررسی تأثیر عوامل اثرگذار بر اشتراك1393( و همکاران گردد. کاظمی

فاده است و فاکتورهاي اختصاصیمجازي ایرانی از متغیرهاي تأثیرگذاري همچون فاکتورهاي مفهومی 

باشد. نتایج تحقیق حاکی از وجود نمودند. جامعه مورد مطالعه شامل اعضاي انجمن پی سی ورلد می

، خودکارآمدي دانش، مزیت مرتبط رابطه مثبت و معنادار بین هنجارهاي تبادل دانش، اعتماد بین فردي

) 1391( همکارانباشد. توسلی و گذاري دانش میدرك شده و در نهایت سودمندي درك شده با اشتراك

انی هاي مجازي با تأکید بر تئوري شبکه پرداختند. مببه تحلیل و بررسی ابعاد سرمایه اجتماعی در شبکه

. براي باشدبیشتر جامعه شناسان معاصر می وک نظري این مطالعه مربوط به جامعه شناسان کالسی

بررسی این پژوهش را چارچوب مفهومی سرمایه اجتماعی شبکه ولمن استفاده نمودند. ولمن ارائه سه 
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مدل که شامل اجتماع گمشده، اجتماع رها شده و اجتماع حفظ شده سرمایه اجتماعی شبکه را در سه 

اوانی تماس، شدت رابطه و صمیمیت) و کارکردي (حمایت ها) بعد ساختاري (اندازه، ترکیب)، تعامل (فر

زبان  فارسی مجازي اجتماعی هايشبکه کلیه پژوهش این آماري مورد بررسی قرار می دهد. جامعه

دهد که از بین دارند. نتایج نشان می مستمر تعامالت و بوده عضو آنها در ایرانی کاربران که باشدمی

 رابطه آنها با فرد که افرادي اندازه بسیار با اهمیت است. تعداد افرادي که تعداد ،هاي ساختیویژگی

 تماس، شیوه تماس، فراوانی شبکه، یبترک مثل دیگر هايویژگی. اوست سرمایه اجتماعی بیانگر دارد،

 کیفیتی هايجنبه کنندمی بدل و رد هم با شبکه اعضاي که هاییو حمایت رابطه قوت و صمیمیت

) به تحلیل 1390موسوي و حدادي ( .دارند تاثیر آن و کاهش افزایش در که است اجتماعی سرمایه

ساله  24تا  15اي سرمایه اجتماعی در دنیاي واقعی و در دنیاي مجازي با تأکید بر جوانان مقایسه

متغیرهاي هاي در شهر تهران پرداختند. آنان براي بررسی این پژوهش از نتکننده به کافیمراجعه

، اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، حمایت اجتماعی و حجم شبکه همچون سرمایه اجتماعی جوانان

دهنده وجود رابطه در سرمایه مجازي استفاده نمودند. نتایج نشان -ارتباطی جوانان در دنیاي واقعی

دنیاي واقعی و مجازي  ، حمایت اجتماعی و حجم شبکه ارتباطی در، مشارکت اجتماعیاجتماعی جوانان

  ) را بدین ترتیب بیان نمود.1 شکل( پژوهشهاي مفهومی هاي و مدلتوان فرضیهبنابراین می ؛است

  گذاري دانش تأثیري مثبت و معنادار دارند.: بعد ساختاري بر اشتراك1فرضیه 

  گذاري دانش تأثیري مثبت و معنادار دارد.: بعد رابطه بر اشتراك2فرضیه 

  گذاري دانش تأثیري مثبت و معنادار دارد.د شناختی بر اشتراك: بع3 فرضیه

 گذاري دانش تأثیري مثبت و معنادار دارد.: عوامل انگیزشی فردي بر اشتراك4فرضیه 

بعد ساختاري

بعد رابطه

بعد شناختی

عوامل برانگیزندة 
فردي

اشتراك گذاري 
دانش

هویت

اعتماد

رابطه متقابل

زبان مشترك

اهداف مشترك

تعامالت اجتماعی

چشم انداز مشترك

اعتبار

نوع دوستی

خودکارآمدي

نتایج انتظارات 
شخصی

H2

H3

H4

H1
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  مدل پژوهش 1 شکل

  شناسی پژوهش روش

ک تو به صورت  روش پیمایشیکاربري و از لحاظ هدف توصیفی و با  این مطالعه از لحاظ نتیجه

 المیاس زادآدانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه  تحقیق حاضرجامعۀ آماري  .انجام شده استمقطعی 

سؤالی بر  36ها از پرسشنامه بسته براي گردآوري داده. باشدمی )95-94(نیمسال دوم  خوراسگانواحد 

قسمت  ودپرسشنامه این تحقیق، از اي لیکرت استفاده شد. اساس مقیاس ترتیبی و طیف پنج درجه

االت ؤقسمت دوم، شـامل سـ باشد ومی شامل سؤاالت جمعیت شناختیتشکیل شده است. قسمت اول، 

ایه پرسشنامۀ که شامل ابعاد سرمد. اناصلی پرسشنامه است که بر اساس فرضیات تحقیق مطرح شده

) و 2006و چیو و هسیو وانگ ( )2008)، چاو و چان (2011اجتماعی برگرفته از چانگ و چیونگ (

) و 2007( و همکاران )، هسیو2011عوامل فردي برانگیزنده از پرسشنامۀ چانگ و چیونگ ( سؤاالت

روایی صوري و محتوایی  ) بودند.2007( و همکاران گذاري دانش برگرفته از هسیواشتراك سؤاالت

ایی براي اطمینان از پای بررسی و تأیید گرددید. همچنین نظر خبرگانهاي پرسشنامه توسط مقیاس

همان طور که در  شده است. ارائه 1هاي سنجش مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شد و در جدول مقیاس

هاي تحقیق در سطح مطلوب است قابل مشاهده است ضریب آلفاي کرونباخ براي تمام مقیاس 1 جدول

- گیري، از نرمبه منظور بررسی روایی و پایایی مدل اندازه پژوهش دارد.هاي که نشان از اعتبار سنجه

  استفاده شده است. Smart pls2.0و  SPSS23افزارهایی 
  نتایج پایایی پژوهش 1جدول 

آلفاي   ابعاد  سازه

  کرونباخ

  آلفاي کرونباخ  ابعاد  سازه

عوامل   97/0  تعامالت اجتماعی  بعد ساختاري

برانگیزنده 

  فردي

  96/0  اعتبار

  95/0  نوع دوستی  91/0  اعتماد  بعد رابطه اي

  95/0  خودکارامدي  91/0  هویت

نتایج انتظارات   95/0  رابطه متقابل

  شخصی

95/0  

  96/0  گذاري دانشاشتراك  91/0  زبان مشترك  بعد شناختی

        85/0  اهداف مشترك

        88/0  انداز مشتركچشم
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باشد. براي تعیین حجم نمونه نفر می 7465زمان انجام پژوهش در جامعه مورد مطالعه تعداد افراد 

 30) از طریق توزیع پرسشنامه بین 68/0و محاسبه واریانس ( 95/0از فرمول کوکران (سطح اطمینان 

  اي تناسبی است.گیري طبقهگیري، نمونهروش نمونهنفر تعیین گرددید.  253نفر از افراد جامعه) 

� =
� × �∝

2�
2 × �2

�2(� − 1) + �∝
2�

2 ×  �2

7465 × (1.96)2 ×  0.68

(0.1)2 × 7464 + (1.96)2 × 0.68
= 253 

در بین اعضاي  پرسشنامه 253 هاي آماريو تحلیل داده هاي جمعیت شناختیجهت بررسی ویژگی

درصد از پاسخگویان  73تقریباً  که دادآوري گرددید. بررسی آمار توصیفی نشان جامعه توزیع و جمع

داشتند  سال قرار 30-26ي سنی بین درصد در بازه 3/44 نمونه حداکثردرصد را مردان بودند.  27زنان و 

درصد  7/8و  22-18درصد افراد در بازه سنی  7/8و  26-22درصد پاسخگویان در بازه سنی  8/30 و

  سن داشتند. 34درصد افراد باالتر از  5/7و  34-30پاسخگویان در بازه سنی 

  هاتجزیه و تحلیل داده

گیري (مدل بیرونی) از اول، مدل اندازهپذیرد. در مرحلهدر دو مرحله صورت می PLSیابی مدل

وم، گیرد و در مرحله دهاي روایی و پایایی و تحلیل عاملی تأییدي مورد بررسی قرار میطریق تحلیل

 ). بارهاي1999شود (هوالند، وسیله برآورد مسیر بین متغیرها بررسی میمدل ساختاري (مدل درونی) به

  است. قابل مشاهده 2عاملی متغیرها در جدول 
  بارعاملی متغیرهاي آشکار 2جدول 

  بارعاملی  شاخص  سازه  ابعاد  بارعاملی  شاخص  سازه  ابعاد

  بعد ساختاري
تعامالت 

  اجتماعی

Q1 948/0  
  

انداز چشم

  مشترك

Q19  948/0  

Q2  944/0  Q20  948/0  

Q3  937/0  

عوامل 

برانگیزنده 

  فردي

  اعتبار

Q21  939/0  

Q4  942/0  Q22  917/0  

بعد رابطه 

  اي

  اعتماد

Q5  920/0  Q23  924/0  

Q6  922/0  

  نوع دوستی

Q24  943/0  

Q7  941/0  Q25  931/0  

  هویت

Q8 942/0  Q26  945/0  

Q9 915/0  

  خودکارآمدي

Q27  948/0  

Q10 934/0  Q28  938/0  

  رابطه متقابل

Q11 949/0  Q29  940/0  

Q12 920/0  
نتایج انتظارات 

  شخصی

Q30  955/0  

Q13 948/0  Q31  938/0  

  Q14 933/0  Q32  941/0  بعد شناختی
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زبان 

  مشترك

Q15 903/0  

  گذاري دانشاشتراك

Q33  928/0  

Q16 925/0  Q34  932/0  

اهداف 

  مشترك

Q17 933/0  Q35  907/0  

Q18 937/0  Q36  893/0  

هاي آن این مطلب است که واریانس بین سازه و شاخص مؤید 4/0برابر یا بیشتر از بارهاي عاملی 

 گیري قابل قبولگیري آن سازه بیشتر بوده و پایایی در مورد آن مدل اندازهاز واریانس خطاي اندازه

رها در حد قابل دهد بارعاملی کلیه متغینشان می طور که اطالعات جدولهمان). 1999است (هوالند، 

غیر رهاي آشکار در برآورد متن معناست که ضریب همبستگی متغیباشند. این بدا) می4/0قبول (باالتر از 

پنهان مربوط خود از توانایی الزم برخوردارند و در نتیجه نشان دهنده این است که روایی سازه مدل 

ین کرونباخ، میانگاي جهت برازش مدل از سه مرحله برازش مدل بیرونی (آلفمورد قبول واقع شده است. 

آخر مدل  بینی، تغییرپذیري) و دراستخراجی، پایایی ترکیبی) و ساختاري (ضریب تعیین، قدرت پیش

  داده شده است. نشان 3درجدول نتایج بررسی برازش مدل  استفاده شده است. )GOF( کلی

  
  (برازش مدل بیرونی و مدل درونی پژوهش) برازش مدل مفهومی 3جدول 

  برازش مدل درونی  مدل بیرونیبرازش   

  سازه
  آلفاي کرونباخ

(Alpha>0,7)  

  پایایی ترکیبی

(Alpha>0,7)  

  

 انسیوار نیانگیم

  یاستخراج

)(AVE>0,5  

 بیضر

 تعیین

R2  

کیفیت پیش 

  بینی کنندگی

)Q2( 

معیار 

تغیر 

  پذیري

  -  -  -  889/0  969/0  958/0  بعد ساختاري

  -  -  -  839/0  979/0  976/0  بعد رابطه

  830/0  822/0  966/0  /860  948/0  918/0  اعتماد

  837/0  820/0  968/0  865/0  950/0  922/0  هویت

  847/0  792/0  962/0  881/0  957/0  932/0  رابطه متقابل

  -  -  -  808/0  967/0  960/0  بعد شناختی

  803/0  799/0  948/0  847/0  943/0  909/0  زبان مشترك

  790/0  788/0  906/0  873/0  932/0  855/0  اهداف مشترك

  832/0  829/0  928/0  897/0  946/0  886/0  مشترك چشم انداز

  -  -  -  825/0  982/0  980/0  عوامل انگیزشی

  775/0  771/0  904/0  858/0  947/0  917/0  اعتبار

  835/0  831/0  946/0  883/0  957/0  934/0  نوع دوستی
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  841/0  837/0  948/0  887/0  959/0  936/0  خودکارآمدي

  848/0  843/0  951/0  892/0  961/0  939/0  انتظارات شخصینتایج 

  746/0  742/0  892/0  837/0  953/0  935/0  گذاري دانشاشتراك

  

هاي ) و میانگینCRتمامی مقادیر آلفاي کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی ( 3با توجه به نتایج جدول 

 هً نشان دهند پژوهش باشند، نتایجبیشتر می 5/0و  7/0، 7/0 ترتیباز حد مطلوب به ) AVE( استخراجی

به  67/0و  33/0، 19/0، سه مقدار )2R( تعیینباشد. معیار ضریب مناسب بودن برازش مدل بیرونی می

) و معیار 2Q(بینی عنوان مالك براي مقادیر ضعیف، متوسط و قوي و معیار نشان دهندة قدرت پیش

ب نماید، به ترتیب نشان از ضعیف، متوسط و را کس 35/0، 15/0، 02/0سه مقدار ) Red( تغییر پذیري

نشان از برازش قابل قبول  Redو  R2 ،2Q مقادیر). نتایج 1393باشد (داوري و رضازاده قوي سازه می

 يساختار وي ریگاندازه مدل بخش دو هر کهی کل مدل برازشي برا دارد. (مدل درونی) مدل ساختاري

  :گرددیم محاسبه ریزطریق ر به ایمع کند،یم کنترل را

GOF= =√0.867 ∗ 0.938 = 0.813=0,9 

عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوي براي برازش مدل کلی به  36/0و  25/0، 01/0سه مقدار 

توان بیان نمود برازش می )9/0( GOFباتوجه به مقدار . )1393است (داوري و رضازاده،  معرفی شده

  باشد.مدل کلی پژوهش قوي می

  

  فرضیات تحقیقبررسی 

نتایج مالك بررسی  .استفاده شد Smart Pls 2/0افزار جهت بررسی نمودن آزمون فرضیات از نرم

  است. ارائه شده 4 جدول) در 05/0در سطح معناداري  tها (ضریب مسیر و آماره فرضیه

 
  به روش حداقل مربعات جزئی هاهیفرض ازآزمون حاصل جینتا 4جدول 

  

 مسیر ضریب هاي پژوهشفرضیه
  مقدار آماره

 t-value 

  نتیجه

  پذیرش فرضیه اولعدم  253/1 141/0 اشتراك گذاري دانش ←بعد ساختاري 

  پذیرش فرضیه دوم  243/2 388/0 اشتراك گذاري دانش ←اي بعد رابطه

  پذیرش فرضیه سومعدم  109/0 014/0 اشتراك گذاري دانش ←بعد شناختی 

384/4  411/0  گذاري دانشا شتراك ←عوامل فردي برانگیزنده    پذیرش فرضیه چهارم 
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دهد که بعد رابطه و عوامل فردي برانگیزنده با نشان می 42 جدولنتایج حاصل از آزمون فرضیه در 

بیانگر  96/1) از 384/4، 243/2آنها (به ترتیب  t آمارهو بیشتر بودن  411/0و  388/0ضریب مسیرهاي 

انش گذاري دفردي برانگیزنده تأثیر مثبت و (معنادار) بر اشتراكاي و عوامل این است که بعد رابطه

کمتر  109/0و  253/1بعد ساختاري و بعد شناختی به ترتیب  tدارند. ولی با توجه به اینکه مقدار آماره 

گذاري دانش تأثیري (معنادار) ندارند، بنابراین فرضیات دوم و چهارم هستند پس بر اشتراك 96/1از 

 و فرضیه اول و سوم رد شدند. پذیرفته شد

اعداد نوشته شده روي خطوط در واقع ضرایب بتا ارائه شدند.  2مدل مفهومی آزمون شده در شکل 

حاصل از معادله رگرسیونی میان متغیرهاست که همان ضریب مسیر است. براي معنادار بودن ضریب 

  ).1393بیشتر باشد (داوري و رضازداه،  96/1هر مسیر از عدد  tمسیر الزم است مقدار 

  

  
  تحقیقمدل  T-valueمقادیر  2 شکل
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  گیريبحث و نتیجه

گذاري دانش در فضاي مجازي کننده اشتراكهدف از انجام این پژوهش ارائه مدلی از عوامل تعیین

این منظور، مبتنی بر نظریۀ سرمایه . به بودبا توجه به سرمایه اجتماعی و عوامل برانگیزندة فردي 

در  .اي و شناختی جهت سنجش سرمایۀ اجتماعی در نظر گرفته شداجتماعی سه بعد ساختاري، رابطه

تعامالت اجتماعی و جهت سنجیدن بعد رابطه از اعتماد،  مطالعه جهت سنجش بعد ساختاري از این

شترك انداز مشترك، اهداف مشترك و چشمهویت و رابطۀ متقابل و براي سنجش بعد شناختی از زبان م

دي اعتبار و نوع دوستی و خودکارآمدي و نتایج انتظارات فر ةبرانگیزند استفاده شد. جهت سنجش عوامل

 -اساس آزمون فرضیۀ صورت پذیرفته توسط روش حداقل مربعات جزییسپس برشخصی استفاده شد. 

اي سرمایه دهد بعد رابطهنشان می Smart Pls 2/0افزار مدلسازي معادالت ساختاري توسط نرم

 گذاري دانش تأثیري مثبت (معنادار) دارند بنابراین فرضیهاجتماعی و عوامل برانگیزندة فردي بر اشتراك

ار گذاري دانش تأثیري معناددر حالی که بعد ساختاري و شناختی بر اشتراك. یید شدندأدوم و چهارم ت

) 2011نتایج بررسی فرضیه دوم با مطالعه چانگ و چیونگ (سوم رد شدند.  نداشتند بنابراین فرضیه اول و

 ) همراستایی دارد.2005( کارانو همهمخوانی دارد و نتایج بررسی فرضیه چهارم با نتایج کانکانهالی 

گذاري دانش بررسی نموده و ) بعد ساختاري بر رفتار اشتراك2011براساس مطالعه چانگ و چیونگ (

ولی بر  گذاري دانش موثر باشدتواند بر کیفیت اشتراكرسیدند که تعامالت اجتماعی میبدین نتیجه 

هویت  ) بیان نموده که2011گذار نیست. در مطالعه چانگ و چیونگ (تأثیر گذاري دانشاشتراكکمیت 

تصاالت ا ، اعتماد، هویت و رابطه متقابل باعث ایجادباشدثر میؤگذاري دانش مو رابطه متقابل بر اشتراك

چانگ و  همچنین نماید.گذاري دانش را تسهیل میشود و در نتیجه فرایند اشتراكعاطفی بین افراد می

 گذاري دانش محسوبکه نوع دوستی به عنوان یک عامل مؤثر براشتراك ندبیان نمود )2011چیونگ (

دانش در جوامع مجازي گذاري شود. سرمایه اجتماعی و عوامل برانگیزندة فردي در توسعه اشتراكمی

) بیان نمودند که عوامل برانگیزندة فردي بر 2005(و همکاران انهالی کانکنماید. نقش مهمی را ایفا می

-گذاري دانش مؤثر است. آنان بیان نمودند که اعتبار به عنوان یک عامل انگیزشی براي اشتراكاشتراك

 دهد که عوامل برانگیزندة فردير نشان میآید. براساس نتایج ضرایب مسیگذاري دانش به حساب می

ش احتماالً گذاري دانتوان بیان نمود اشتراكگذارد؛ زیرا میگذاري دانش میبر اشتراك ین تأثیر رابیشتر
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د به عنوان مزایاي درك شده اصلی باشن دهد که فرد برانگیخته شود. اعتبار و نوع دوستی زمانی رخ می

  گذاري دانش در جوامع مجازي شوند.که منجر به افزایش رفتار اشتراك
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