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 چکیده
کارکنان  یادگیریدانش و  یمبر تسه یاجتماع یهااثر استفاده از شبکه مطالعة، پژوهش حاضر هدف

صورت است که بهپیمایشی  –حاضر، توصیفی پژوهش بود. جوانان استان گلستانوورزش ادارات
 220استان گلستان به تعداد  جوانانوکارکنان ادارات ورزشجامعة آماری همة میدانی انجام شده است. 

انتخاب  یآمار ةعنوان نمونبه سادهتصادفی  شیوةنفر به  141 ،اساس فرمول کوکرانبر که ندنفر بود
در محیط های اجتماعی استفاده از شبکههای نامهاز پرسش ،های پژوهشآوری داده. برای جمعشدند

( و یادگیری کارکنان بارکر و 2014(، تسهیم دانش رحمان و حسین )2013بارکر و همکاران )کار 
رسید نفر از اساتید مدیریت ورزشی  های به تأیید پنجنامهروایی پرسش استفاده شد. (2013همکاران )

 79/0و  78/0، 85/0 برابر با ترتیبتفاده از آزمون آلفای کرونباخ، بهها با اسنامهو ضریب پایایی پرسش
معادالت  یابیمدلاز  ،پژوهش یرهایمتغ هایاثر ییها و شناساداده یلتحلویهتجز یبراد. سبه سمحا

 یاجتماع یهااستفاده از شبکهنشان داد که  یجنتا .استفاده شد .اس.ال.پیافزار نرمازطریق  یساختار
اثر  ،. همچنینبود اثرگذار جوانان استان گلستانوکارکنان ادارات ورزشبر تسهیم دانش در محیط کار 

به نتایج  با توجه بود. دارامعن مثبت ویادگیری کارکنان بر در محیط کار  یاجتماع یهااستفاده از شبکه

سهیم تواند موجب تمی در محیط کار یاجتماع یهااستفاده از شبکهگیری کرد که توان چنین نتیجهمی
ماعی در ادارات های اجتاز شبکهمدیریت استفاده همچنین،  .دانش و یادگیری کارکنان شود

  .شودپیشنهاد میراستای دستیابی به اهداف سازمانی وجوانان، درورزش
 

  یادگیری کارکنان ی،اجتماع یهاشبکهتسهیم دانش،  واژگان کلیدی:
 

                                                 
  :kramesfahani@gmail.comAEmail                                                                 مسئول: نویسندة *
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 مقدمه
و استفاده  کندجام فرایندهای سازمانی ایفا میفناوری اطالعات نقش بسیار مهمی در ان ،امروزه

، 1)چادری و زامانی شودای کسب مزیت رقابتی محسوب میبر یعاملی اساس ،آنآمیز از تموفقی

های ای به سیستمها توجه ویژهسازمانوکار موجب شده است یط پرتالطم کسبمح (.2016

، روئر و )لیوکاس ها را فراهم کنندبهتر و کارآمدتر از آن باشند و زمینة استفادة اطالعاتی داشته

های ها و فناوریسیستم انواع، هابا توجه به اهمیت اطالعات در موفقیت سازمان .(0162، 2زولو

ابزارهای اطالعاتی که ترین مهمجمله هستند. از توسعهشوند یا درحالمی ایجاد مربوط به اطالعات

های ها و رسانهشبکه ،دنفراونی در مباحث فردی، اجتماعی و سازمانی دار هایامروزه کاربرد

ترین وقایع اجتماعی عنوان یکی از مهمهای اجتماعی بهگیری و توسعة شبکهشکل .تماعی هستنداج

شارکتی های ارتباطی و مهای اجتماعی کانالشبکه (.2015، 3قرن حاضر نام گرفته است )لئوناردی

 دشونصورت گسترده استفاده میبا اهداف متفاوت به 2005از سال  که مبتنی بر اینترنت هستند

، 5اجتماعی فیسبوک ربران فعال سه شبکةد که کاندهآمارها نشان می(. 2010، 4الن و هائنلینپ)کا

 که اندمیلیون بوده 300میلیون و  304بیلیون،  5/1ترتیب به 2015 در سال ،7پالسو گوگل 6توئیتر

(. 2017، 8تورلی، موزلک، کامرر و )لین های اجتماعی بین مردم استبکهمحبوبیت ش بیانگر این آمار

ن ای امروزه، اما ؛شدندیاستفاده م یحیتفر یهایتفعال یفقط برا یاجتماعهای شبکه در ابتدا،

)لئوناردی، هایسمن  شوندکار برده میبه یاهداف سازماندستیابی به  یبرا اییندهطور فزابهها شبکه

 است و یجهان یدةپد یکها توسط سازمان یاجتماع هایشبکهاستفاده از (. 2013، 9و استینفیلد

 جهانسازمان برتر  500در فهرست فورچون  بندی نشریةرتبهدر یی که هاسوم از سازماناز دو بیش

ها را آنو  اندیرفتهرا پذ یاجتماع هایشبکهمنظم از  ةاستفاد ،سالهپنج ةدور یک یط ،اندقرار گرفته

بازاریابان  یدرصد 92 نیز موفقیت( 2016) 11نایچا و ادوی (.2016، 10و هاشلگوین ) اندتوسعه داده

خود گزارش کار وود عملکرد کسببهب برایهای اجتماعی استفاده از شبکهدر را های مختلف سازمان

                                                 
1. Choudrie & Zamani 

2. Lioukas, Reuer & Zollo 

3. Leonardi 

4. Kaplan & Haenlein 

5. Facebook 

6. Twitter 

7. Google + 

8. Lynn, Muzellec, Caemmerer & Turley 

9. Leonardi, Huysman & Steinfield 

10. Schlagwein & Hu 

11. Icha & Edwin 
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های اجتماعی و پیامدهای آن مورد استفاده از شبکه، اطالعات جامع و دقیقی دروجود؛ باایناندکرده

 . نیست های کشور، موجودشرکت ها ودر سازمان

های اجتماعی دو نوع متفاوت از شبکه خارجیهای اجتماعی های اجتماعی داخلی و شبکهشبکه

استای مدیریت رهای اجتماعی داخلی ابزاری دربکهشکنند. ها استفاده میها از آنزمانساهستند که 

راحی و ی سازمان طهاکه متناسب با نیازها و ویژگی ارتباطات و دانش، درون سازمان هستند

 هایشبکهتوان به های موفق آن میاز نمونه(. 2013، و همکاران اردی)لئون شونداستفاده می

. (2017، 1چونگ و کیمو سامسونگ اشاره کرد ) .ام.بی.های آیشرکتتوسط  استفادهمورد

توانند می نیز هااما در سازمان ایی فراتر از مباحث سازمانی دارند؛های اجتماعی بیرونی کاربردهشبکه

و و تبلیغات محصوالت و خدمات جدید ، بازاریابی واکنش مشتریانبرای مواردی همچون ارزیابی 

و  بوکتوان به فیسکه از آن جمله می با مشتریان و مصرف کنندگان استفاده شوند تعامل

های شبکه بودن، تنوع و مفرحگستردگی (.2014، 3اشاره کرد )شولز، شولر و اسکیرا 2اینستاگرام

و  آن شونددرگیر  جایگاه اجتماعیفارغ از سن، جنسیت و  افراد موجب شده است کهاجتماعی 

کند که بیان می( 2016) 4یوکویامازمینه، ایندرنیستد.  ها نیز از این امر مستثناسازمان کارکنان

خارج از  محیط کار و چه ها چه درسازمان های اجتماعی بخشی از زمان کارکناناستفاده از شبکه

نتوانسته ها نیز شده توسط برخی از سازمانیجادهای اخود اختصاص داده است و محدودیتآن را به

ها در پذیرش این شبکه برعالوهها و مدیران سازمان ها ایجاد کنددر استفاده از آن مانعیاست 

، آورز و بنت. ام دهنددر سازمان انج هامناسب از آن برای استفادةباید اقداماتی  ،های کاریمحیط

پیامدهای منفی و ها در سازمانهای اجتماعی شبکهاز کنند که استفاده ( نیز بیان می2010) 5تاکر

 .توجه کنندها آن به بایدها از این شبکههنگام استفاده مدیران و کارکنان که  مثبتی دارد

 نی و پیامدهای آن موضوعیهای سازمادر محیطهای اجتماعی استفاده از شبکهمیزان دسترسی و 

تواند بر بسیاری از میهای اجتماعی . استفاده از شبکهاست خیراً به آن توجه شدهکه ا است

یادگیری تسهیم دانش و . (2015، 6)کیم گذار باشدو رفتارهای کارکنان اثر فرایندهای کاری سازمان

و  توجه بسیاری از پژوهشگران امروزهکه  هستنداجتماعی های ستفاده از شبکها پیامدهایجمله از

جمله مدیریت و تسهیم دانش نقش دانش و اقدامات مربوط به آن از. اندخود جلب کردهبهمدیران را 

کنند و استفادة مناسب از منابع دانشی یک مزیت سازی کارکنان و سازمان ایفا میمهمی در توانمند

                                                 
1. Chung & Kim 

2. Instagram 

3. Schulze, Scholer & Skiera 

4. Yokoyama 

5. Bennett, Owers & Tucker 

6. Kim 
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و  داردمیت اهایی دانشی سازمان بسیار ست دارمدیریت درشود. نظر گرفته میرقابتی پایدار در

(. 2016، 1)ساندراسان و ژانگ کندهمی در مدیریت دانش ایفا میانتقال یا تسهیم دانش نقش م

دانش ارزشمند خود  ، انتشار و مبادلةگذاشتناشتراکبه یکارمندان برا یلتماعنوان تسهیم دانش به

 یکند دانش ضمنیتالش متسهیم دانش  .(2007، 2)کینگ سایر همکاران تعریف شده استبا 

ممکن است  تسهیم دانش، ویژهطور . بهاشتراک بگذاردبهسازمان  یاعضا یانمدررا مربوط به شغل 

و  یریگیمتصممرتبط با وظایف شغلی مانند  که اطالق شودافراد  یکار ةو تجرب ینش، بآگاهیبه 

، آکریوولی، )تریوالس شوندن تسهیم میو بین کارکنا باشندمی با مشتریان یهای ارتباطمهارت

طریق دستیابی کارکنان به منابع دانشی تواند ازتسهیم دانش می (.2015، 3سوتساتیسیفورا و تی

های ارتباطی جدید همچون فناوری. سب و ابزارهای مناسب تضمین شودمناسب در زمان منا

در ند تسهیم و انتقال دانش اقدامات مدیریت دانش مان آسانی درهای اجتماعی موجب شبکه

ها در سازمانها و گروهافراد جدیدی را بین فرایندهای ارتباطی ها . این شبکهنداشدهها سازمان

ها را به حداقل و هزینهمکانی  مانند زمان، فاصلةسنتی  اتهای ارتباطو محدودیت کنندترسیم می

تسهیم دانش از  یاجتماع یهاشبکه .(0201، 4کامبر، زین و برگ-، رابینسونکین) دهندکاهش می

را نیاز کارکنان توانند دانش موردمیو  کنندمی یتحما گروهیو  یفرد دو صورتدر سازمان به 

 گذاشتناشتراکها موجب به، این شبکههمچنین .اختیار آنان قرار دهندمتناسب با نوع وظایف در

د باعث افزایش تواننو می شوند( میمختلف )نوشتاری، فیلم، عکس و غیره هایدانش به شکل

یادگیری نیز کنار فرایند تسهیم دانش، در(. 2014، 5ما و چان)د شونشده نیز کیفیت دانش مبادله

و  ، فرایند کسب نظرهایادگیری. های اجتماعی استفاده از شبکهیکی دیگر از پیامدهای است

و  متداول(. فرایندهای 2013، 6ی و موجاپارا، دارج)پاتل استدر عمل ها و کاربرد آنهای جدید ایده

های یادگیری جدید همچون یادگیری و شیوه بسیاری دارند ایهمحدودیتیادگیری اغلب  سنتی

، لیو) اندخود جلب کردهبهرا  این حوزهتوجه افراد درگیر در و یادگیری مبتنی بر اینترنت الکترونیک 

کنار درهای اجتماعی همچون شبکهجدید یادگیری  یابزارهااستفاده از  (.2012، 7لین و هوانگ

ها و دانشگاهآموزشی همچون مدارس  هایسازمانای بود که ابتدا در ایده ،های یادگیریسایر شیوه

درصد از  7/91رات با دسترسی توان به کشور اماهای موفق آن مید که از نمونهشمطرح 

                                                 
1. Sundaresan & Zhang 

2. King 

3. Trivellas, Akrivouli, Tsifora & Tsoutsa  

4. Kane, Robinson-Combre, Zane & Berge  

5. Ma & Chan 

6. Patel, Darji & Mujapara 

7. Liu, Huang & Lin 
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ادگیری برای یمانند توئیتر های اجتماعی شبکهاز گسترده  آموزان به اینترنت و استفادةدانش

 (. تجربة2017، 1راشدینوعیمی، گوانگ و ال، الاشاره کرد )بدری 2017آموزان در سال دانش

ها را نیز برای سایر سازمان ،های آموزشیی در سازماناجتماع یهاشبکهاستفاده از  آمیزموفقیت

سه  ی،و همکار یتعامل، تفکر انتقاد یقطراز ادگیریی. است ها ترغیب کردهاستفاده از این شبکه

 نشر ،پژوهشی یروابط، همکار یتتقو. است یادگیریدر  یاجتماع هایشبکهمهم استفاده از  یجةنت

جمله مزایای ، ازو مشکالت کاری و سازمانیمورد مسائل ها، انتشار اطالعات و بحث دریدهو بازتاب ا

للچاک و  ،اشمیت .(2015، 2)لی و گرینهو هستند ازمانهای اجتماعی در ساستفاده از شبکه

بین  ها و نظرهای، ایدهاشتراک دانشی با تسهیل اجتماع یهاشبکهکه  ( معتقدند2016) 3مارتین

یادگیری در سطوح فردی، تیمی و  یبرا یدیجد یهافرصتتقویت روابط کاری،  برعالوه ،کارکنان

 شوند.خالقیت و نوآوری کارکنان میو موجب افزایش  کنندمیسازمانی فراهم 

های های اجتماعی و پیامدهای آن در سازماناستفاده از شبکه های بسیاری درزمینةپژوهش

نفر از کارکنان  227روی ( با انجام پژوهشی 1396) ، دانایی و اندامیشایان. اند، انجام شدهمختلف

 و اجتماعی هایرسانه از ری بین استفادهدارابطة مثبت و معنامدرس دریافتند که دانشگاه تربیت

 4زاندهتعهد سازمانی( وجود دارد.  و شغلی رضایت اجتماعی، شغلی )سرمایة عملکرد هایمؤلفه

های اجتماعی در تسهیم دانش کارکنان سه سازمان ( در پژوهشی به بررسی نقش شبکه2013)

 یبرا یاجتماع هایشبکهاستفاده از نشان داد که نتایج حمایت از جوانان در کشور هلند پرداخت. 

 نتایج پژوهش. های موردمطالعه داشته استدانش در سازمان تسهیمبر  یمثبت یرثأت یاهداف کار

دادن وقت یا های اجتماعی: ازدستاستفاده از شبکه»( با عنوان 2014) 5لفثریوتیس و جیاناکوس

بودن و ، نشان داد که مفرحشده بودروی کارکنان صنعت بیمه در یونان انجام که « بهبود شغل؟

ها اثرگذارند. بخش دیگری از نتایج ستفاده از این شبکههای اجتماعی بر میزان ابودن شبکهکاربردی

بهبود های اجتماعی و داری بین استفاده از شبکهها نشان داد که رابطة مثبت و معناپژوهش آن

روی کارکنان سه بانک ( با انجام پژوهشی 2014) 6اشرف و جاودعملکرد شغلی کارکنان وجود دارد. 

 وهای اجتماعی استفاده از شبکهداری بین رابطة مثبت و معنابزرگ در پاکستان دریافتند که 

-، سابو، اوبرمایرگالها وجود دارد. وری و انگیزش کارکنان این بانکدانش، بهره، توانمندیافزایش 

                                                 
1. Badri, Al Nuaimi, Guang & Al Rashedi 

2. Li & Greenhow 

3. Schmidt, Lelchook & Martin 

4. Zande 

5. Leftheriotis & Giannakos 

6. Ashraf & Javed 
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دولتی مجارستان های دولتی و غیروهشی در سازمانبا انجام پژ( 2015) 1سپرگیکوواکس و سی

های انش بین کارکنان سازمانباعث افزایش تسهیم دهای اجتماعی استفاده از شبکهکه  دریافتند

جتماعی، تسهیم های اشبکه»را با عنوان  ( پژوهشی2016) 2عید و الجربیبررسی شده است. مورد

انجام « فهد عربستاننفت و موادمعدنی ملک نشجویان دانشگاه صنعتروی دادانش و یادگیری 

گو، خلق محتوا، ویعنی بحث و گفت ؛های اجتماعیشبکه دادند. نتایج نشان داد که چهار مؤلفة

تفریح و سرگرمی بر تسهیم دانش و یادگیری دانشجویان اثری مثبت نیز گذاری فایل و اشتراک

روی دانشجویان دانشگاه فناوری مالزی  را پژوهشی( 2017) 3رحمی، زکی، الیاس و ساجدالد. ندار

دار بر یادگیری جمعی و اثری مثبت و معناهای اجتماعی که استفاده از شبکهو دریافتند  انجام دادند

به  پژوهشی( در 2017) 4رابرتسونو  ، کیهانارضایت دانشجویان از محتوای یادگیری آنان دارد. 

شغلی کارکنان دو شرکت هایتک در کالیفرنیای شمالی بررسی تأثیر کاربرد فیسبوک بر پیامدهای 

کردند میپرداختند. نتایج نشان داد که میزان رضایت شغلی کارکنانی که از فیسبوک بیشتر استفاده 

بت کاربرد فیسبوک بر اثر مث ،همچنین .کردند، بیشتر بوداستفاده می ترنسبت به کارکنانی که کم

 د.أیید شعملکرد شغلی کارکنان موردبررسی ت

 .هستند رقابتکردن عصر جدیدی از درحال تجربهها همانند سایر سازمانهای ورزشی نیز سازمان

مات فضای رقابتی موجود تطبیق های ورزشی باید بتوانند خود را با الزاسازمان ،در چنین شرایطی

دانش و ارکان آن های خود به مزیت رقابتی نیز دست یابند. مدیریت و با تأکید بر توانمندی دهند

رفع نیازهای  برتوانند عالوهردی هستند که میاجمله موتسهیم دانش و یادگیری کارکنان ازهمچون 

، 5ریوس -ارهارت و مارتین) ندشو های ورزشیدر سازمان، موجب کسب مزیت رقابتی پایدار کارکنان

کردن ی ورزشی، فراهمهاسازمانموفقیت با توجه به اهمیت تسهیم دانش و یادگیری در  .(2016

 همچونهای نوین ارتباطی رسد. فناورینظر میها حیاتی بهاین قابلیت برای توسعة بستر مناسب

فرایندهای کاری بهبود توانند نقش مهمی در می آن با توجه به مزایای گستردةهای اجتماعی شبکه

. در (2017، 6، بینگلی و بورگس)سلیتو نش و یادگیری کارکنان ایفا کنندو سازمانی مانند تسهیم دا

 ؛افزایش بوده استها در سایر کشورها روبههای اجتماعی در سازماناستفاده از شبکه ،های اخیرسال

ی مختلف هاکارکنان سازماناز درصد  86 ،آمریکا در ایاالت متحدة 2016که در سال طوریبه

                                                 
1. Gaal, Szabo, Obermayer-Kovács & Csepregi  

2. Eid & Al-Jabri 

3. Al-Rahmi, Zeki, Alias & Saged 

4. Hanna, Kee & Robertson 

5. Erhardt & Martin-Rios 

6. Sellitto, Bingley & Burgess 
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و استفاده از این  (2016، 1یانگ و تریدوی) انداجتماعی را تجربه کرده استفاده از حداقل یک شبکة

اشمیت و ( و خالقیت و نوآوری کارکنان )2013، 2وری )ووها مزایای مثبتی مانند افزایش بهرهشبکه

ایان و ش مانند مطالعةبسیار اندکی  هایوجود، پژوهشبااین ؛همراه داشته است( به2016، همکاران

 ،های کشوراجتماعی و پیامدهای آن در سازمان هایخصوص کاربرد شبکهدر( 1396) همکاران

. کندهای مشابه را آشکار میو پژوهش حاضر امر ضرورت انجام پژوهش انجام شده است که این

توجه به پیامدهای مثبت و  ،های اجتماعیافراد جامعه از شبکه دلیل استفادة گستردةبراین، بهافزون

تواند به میجوانان وهمچون ادارات ورزشکاری و سازمانی  هایدر محیط منفی استفاده از این شبکه

یم دانش و یادگیری را تقویت ها مانند تسهپیامدهای مثبت استفاده از این شبکهکند مدیران کمک 

موضوع پژوهش و  یتبا توجه به اهم بنابراین، ها را به حداقل کاهش دهند؛های آنو آسیب کنند

 یهااثر استفاده از شبکه هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعة ،ینهزمینادر یعلم یوجود خألها

 .است جوانان استان گلستانوکارکنان ادارات ورزش یادگیریدانش و  یمبر تسه یاجتماع

 

  پژوهش شناسیروش
صورت میدانی انجام نی بر معادالت ساختاری است که بهو مبت پیمایشی -توصیفی ،حاضر پژوهش

 220جوانان استان گلستان به تعداد وت ورزشاکارکنان ادار وهش همةجامعة آماری پژشده است. 

اب د. برای انتخنفر تعیین ش 141فرمول کوکران، از  استفاده با . حجم نمونهندبود 1397نفر در سال 

های نامهاز پرسشها برای گردآوری دادهاستفاده شد.  سادهگیری تصادفی نمونه نمونه از روش

(، تسهیم دانش رحمان و 2013) 3، دوزیر، ویس و بوردنهای اجتماعی بارکراستفاده از شبکه

 هاینامهپرسشاستفاده شد. ( 2013یادگیری کارکنان بارکر و همکاران )و ( 2014) 4حسین

هشت، شش و  یداراترتیب ، بههای اجتماعی، تسهیم دانش و یادگیری کارکناناستفاده از شبکه

تعیین روایی  برای .دنشویم یدهسنج یکرتل یارزشپنجقیاس که براساس م هستند گویه هفت

و  نفر از اساتید مدیریت ورزشی استفاده شد های ذکرشده، از نظرهای پنجمهنامحتوایی پرسش

ها توسط نامهپرسش کردنیلمقدماتی )با تکم ةها، یک مطالعنامهن پایایی پرسشتعیی برای ،سپس

ها با نامهپرسش یاییپا یبو ضر شد( انجام جوانان استان گلستانوورزشاز کارکنان ادارات  نفر 40

، تسهیم (α = 85/0)های اجتماعی استفاده از شبکهمتغیرهای  یکرونباخ برا یاستفاده از آزمون آلفا

 یریگاز ثبات ابزار اندازه یکه حاک دست آمد( بهα = 79/0) یادگیری کارکنانو  (α = 78/0)دانش 

                                                 
1. Yang & Treadway 

2. Wu 

3. Barker, Dozier, Weiss & Borden 

4. Rahman & Husssin 
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 وشدند توزیع آماری  ها بین جامعةمهناگیری، پرسشین روایی و پایایی ابزار اندازهپس از تعی بود.

دادن، ن پژوهش، از آمار توصیفی برای سازمان. در اینددآوری شسالم جمع نامةپرسش 141

ده استفا درصد فراوانیها و میانگین، هاها شامل فراوانیکردن و توصیف دادهبندیکردن، طبقهخالصه

. این روش، مدلی معادالت ساختاری استفاده شد یابی، از مدله است. برای آزمون مدل پژوهششد

دیگر، عبارتنامه است. بهپرسش هایرسی روابط خطی بین متغیرهای پژوهش و سؤالآماری برای بر

 گیری و مدل ساختاری را بایابی معادالت ساختاری روش آماری قدرتمندی است که مدل اندازهمدل

نسخة دو  1اس.ال.افزار اسمارت پیاز نرم ،منظوربدینکند. زمان ترکیب مییک آزمون آماری هم

 .استفاده شد

 

 نتایج
 پژوهش توصیف آماری نمونة -1جدول 

 درصد فراونی فراونی متغیر

 اجتماعی هایپرکاربردترین شبکه

 1/12 17 اینستاگرام

 9/80 114 تلگرام

 8/2 4 آپواتس

 2/4 6 هاشبکه سایر

 تحصیالت

 1/2 3 دیپلم

 9/14 21 کاردانی

 7/51 73 کارشناسی

 3/31 44 ارشد و دکتریکارشناسی

 جنسیت
 4/57 81 مرد

 6/42 60 زن

 

 یهااستفاده از شبکهسه متغیر ها در نشان داد که توزیع داده 2اسمیرنوف -لموگروفنتایج آزمون ک

 .یستنطبیعی  ری کارکنانی، تسهیم دانش و یادگیاجتماع

 

 

 
 

                                                 
1. Smart PLS 
2. Kolmogorov–Smirnov 
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 هاهآزمون توزیع داد -2جدول 

 وضعیت توزیع داریاسطح معن Z متغیر

 طبیعیغیر 021/0 509/1 یاجتماع یهااستفاده از شبکه

 طبیعیغیر 001/0 191/2 تسهیم دانش

 طبیعیغیر 015/0 563/1 یادگیری کارکنان

 

ها مدنظر قرار گرفت. ت درونی یا پایایی سازهابثبرای بررسی  1کرررنل و الوف گانةهای سهمالک

نشان داد که میزان بار عاملی  عنوان اولین مالک بررسیشده بهای مشاهدهبررسی بار عاملی متغیره

شکل شمارة ) دار استمعنا 01/0، در سطح شدههای مشاهدهآمده برای متغیردستهب تیو مقادیر 

)شاخص  2اشتاین یا پایایی ترکیبیگلد -ضریب دیلون، هاپایایی سازه(. دومین مالک بررسی دو

آمده برای دستهباشد. مقادیر ب 7/0که باید بیشتر از  ها استیری( سازهگدرونی مدل اندازه سازگاری

(. میانگین واریانس استخراج شمارة سه)جدول  ها بودقبول سازهز حاکی از پایایی قابلاین شاخص نی

. ارائه شده است شمارة یککه در جدول  استها ی ثبات درونی سازهرسبر مالک برای سومین 3شده

زاده، امانی ساری بگلو، خضری )سیدعباس قبول هستندبرای این مالک قابل 5/0 از مقادیر بیشتر

ها از پایایی ها و نشانگرهای آنسازه شمارة سه، . با توجه به نتایج جدول(1391 آذر و پاشوی،

 . ده در پژوهش برخوردارندفاقبولی برای استقابل
 

 های پژوهشهای بررسی پایایی سازهشاخص -3 جدول

 سازه هاگویه
بار 

 عاملی
 ارزش تی

میانگین واریانس 

 شدهاستخراج

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

1 

 های اجتماعیاستفاده از شبکه

95/0 70/223 

70/0 95/0 93/0 

2 68/0 38/14 

3 93/0 77/100 

4 67/0 63/13 

5 95/0 70/223 

6 64/0 08/13 

7 85/0 34/24 

8 93/0 26/74 

                                                 
1. Fornell & Larcker 

2. Composite Reliability (CR)  
3. Average Variance Extracted (AVE) 
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 های پژوهشهای بررسی پایایی سازهشاخص -3جدول ادامه 

 سازه هاگویه
بار 

 عاملی
 ارزش تی

میانگین واریانس 

 شدهاستخراج

پایایی 

 ترکیبی

آلفای 

 کرونباخ

9 

 یادگیری کارکنان

95/0 11/61 

76/0 96/0 94/0 

10 95/0 60/76 

11 89/0 32/36 

12 93/0 96/44 

13 54/0 21/10 

14 93/0 97/50 

15 84/0 75/20 

16 

 تسهیم دانش

73/0 28/14 

53/0 82/0 79/0 

17 56/0 30/7 

18 75/0 74/27 

19 52/0 55/8 

20 76/0 44/17 

21 59/0 67/7 

 

میانگین واریانس قبولی برخوردار باشد، جذر از روایی تشخیصی یا واگرای قابل برای اینکه یک سازه

زاده و )سیدعباس های دیگر باشدیشتر از همبستگی آن سازه با سازهیک سازه باید ب شدةاستخراج

های موردبررسی سازه کهبیان کرد توان می شمارة چهار (. با توجه به نتایج جدول1391همکاران، 

یابی معادالت ساختاری به در مدل ،همچنین. ز روایی تشخیصی خوبی برخوردارندحاضر ا در پژوهش

گیری، ابزارهای اندازه ،عبارتیگیری یا بهیا برازش مدل اندازه برای بررسی کیفیت .،اس.ال.روش پی

این شاخص، مجموع مجذورهای  یرسشود. برای برنظر گرفته میدر 1شاخص بررسی اعتبار اشتراک

بینی برای هر بلوک متغیر و مجموع مجذور خطاهای پیش 2برای هر بلوک متغیر مکنون هامشاهده

اسب ابزارهای کیفیت من دهندةمقادیر مثبت این شاخص نشانشود. نظر گرفته میدر 3مکنون

شمارة چهار و  ولایج جدتابا توجه به ن(. 1391زاده و همکاران، )سیدعباس گیری هستنداندازه

  ابزارهای مورداستفاده در پژوهش از کیفیت مناسبی برخوردارند. بیان کرد کهتوان شمارة پنج می
 

                                                 
1. Construct Cross Validated Communality 
2. Sum Of Squares Of Observation For Block 
3. Sum Of Squared Prediction Errors For Block 
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 پژوهشهای نتایج بررسی روایی تشخیصی سازه -4 جدول

 3 2 1 هاسازه

   000/1 های اجتماعی. استفاده از شبکه1

  000/1 72/0* . یادگیری کارکنان2

 000/1 95/0* 74/0* دانش یم. تسه3

 شدهاستخراج یانسوار یانگینمجذر  *

 
 پژوهشهای نتایج بررسی شاخص اعتبار اشتراک سازه -5جدول 

 سازه
های استفاده از شبکه

 اجتماعی

یادگیری 

 کارکنان

تسهیم 

 دانش

 846 987 1128 مجموع مربعات مشاهدات برای هر بلوک متغیر مکنون

بینی برای هر بلوک متغیر یشپ مجموع مربعات خطاهای

 مکنون
07/689 21/447 58/656 

بینی برای هر مشاهدات برای هر بلوک/ خطاهای پیش

 1 -بلوک 
40/0 55/0 22/0 

 

تسهیم دانش  بردر محیط کار  اجتماعیهای نشان داد که اثر استفاده از شبکه نتایج پژوهش

یافتة . (β، 33/39 = t = 74/0) دار استو معنات ، مثبوجوانان استان گلستانکارکنان ادارات ورزش

نیز  یادگیری کارکنانبر در محیط کار  اجتماعی یهااستفاده از شبکهنشان داد که اثر دیگر پژوهش 

 (.β، 33/183 = t = 95/0) است دارمثبت و معنا
 

 پژوهش مالک هایبین بر متغیراثر متغیر پیش -6جدول 

 بینمتغیرهای پیش 

 الکمتغیرهای م

 تسهیم دانش  یادگیری کارکنان

 ضریب بتا آمارة تی  ضریب بتا آمارة تی

 74/0 33/39  95/0 33/183 های اجتماعیاستفاده از شبکه

 تأیید  تأیید نتیجة فرضیه

 96/1 ≤ t value + ≤ 96/1- 
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 حالت تخمین استاندارددر  شدة پژوهشمدل آزمون -1 شکل

 
 داریپژوهش در حالت اعداد معناشدة آزمونمدل  -2شکل 

 گیریبحث و نتیجه
کارکنان  یادگیریدانش و  یمبر تسه یاجتماع یهااثر استفاده از شبکه ةمطالعحاضر،  هدف پژوهش

از دیدگاه داد که  های توصیفی، نتایج نشاندر بخش یافته .بود جوانان استان گلستانوادارات ورزش

اجتماعی در محیط کار  تلگرام پرکاربردترین شبکة ،ان گلستانجوانان استوکارکنان ادارات ورزش

های سازمانی در محیطتوسط کارکنان های اجتماعی شبکه کاربردگسترش گر بیان. این یافته است

های ورزشی مانند ادارات های اجتماعی در سازمانکاربرد شبکه .وجوانان استمانند ادارات ورزش
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 بهینه و مناسب از این و تدوین قوانین مشخص برای استفادةت افزایش اسوجوانان روبهورزش

 رسد. نظر میها در این ادارات ضروری بهشبکه

در محیط  یاجتماع یهااستفاده از شبکهاثر نشان داد که نتایج های پژوهش، در بخش آزمون فرضیه

با  این یافته .دار استعناممثبت و  ،جوانان استان گلستانوکارکنان ادارات ورزشدانش  یمبر تسهکار 

(، عید و الجبری 2015گال و همکاران ) (،2013، زانده )(2010) کین و همکاران مطالعاتنتایج 

های اجتماعی بر استفاده از شبکهکه دریافتند ها خوانی دارد. آنهم( 2016)( و یوکویاما 2016)

و  ، مدیراندانش نقش مهمی در موفقیت کارکنان ،امروزه .گذاردمثبت می تسهیم دانش کارکنان اثر

 و مدیران توسط کارکنانبهتر  گیریو تصمیم کند. دانش، موجب گرفتن تصمیمها ایفا میسازمان

)گال و همکاران،  کندرفع مشکالت کاری خود کمک شایانی می برای هاآنو همواره به  شودمی

 هابرای سازمان ،جمله مدیریت دانش و تسهیم دانشزهای مرتبط با دانش افعالیت ،رواین؛ از(2015

ها از سازمانبا توجه به اهمیت دانش،  .(2016)عید و الجبری،  شوندمهم و حیاتی محسوب می

کنند. استفاده می آنسازی گذاری و یکپارچهاشتراکهای ارتباطی و اطالعاتی برای بهفناوری

تسهیم دانش  را برای مناسبیهای اجتماعی فرصتهای های نوین ارتباطی همچون شبکهفناوری

دلیل مزایای گسترده های اجتماعی به، شبکه(2017هانا و همکاران ) به گفتةاند. فراهم کرده

ابزاری مناسب برای انجام فرایندهای سازمانی مانند  ،هاهمچون سرعت باال، کاهش زمان و هزینه

نان با مدیران، کارکنان و مشتریان و کسب دانش و کارکتعامالت افزایش تعامالت بین کارکنان، 

دانش را در  یریتمفهوم مد یجتدربه یاجتماع هایشبکهآیند. حساب میی کارکنان بهیادگیر

های در شیوه. اندها شدهفرایند تسهیم دانش در سازمان موجب آسانی درو  اندداده ییرها تغسازمان

د و گیرهای گروهی صورت میطریق جلسات و نشستاز سهیم دانش، فرایند تسهیم اغلبسنتی ت

های ؛ اما شبکهتبادل دانشی انجام نخواهد شد ،دنبرگزار نشو یهایکه چنین جلسات و نشستتازمانی

نیاز به  اند و فرایند تسهیم دانش بدوندهحداقل کاهش دااجتماعی برگزاری این جلسات را به

کار گروهی و مشارکتی در فضای  موجب ارتقایتواند میمل که این ع شودانجام میجلسات رودررو 

دانش را نیز تغییر داده است. در  شیوة مبادلة هااستفاده از این شبکه ،همچنین. شودمجازی 

مستقیم وگوی مستقیم و غیرطریق گفتل اطالعات و دانش بین کارکنان ازهای سنتی، تبادشیوه

ها، تصاویر و های مختلف پیام مانند متنا ایجاد شکلبهای اجتماعی اما شبکه ؛گیردصورت می

شده در فضای مجازی به دانش ایجاد اند.ها موجب افزایش اثربخشی فرایند تسهیم دانش شدهفیلم

دست شود و بدون محدودیت بهآسانی دستبههای سازمانی در محیطتواند گوناگون می هایشکل

های شده در شبکهگذاشتهاشتراکبراین، دانش بهافزونگیرد. تمامی کارکنان سازمان قرار اختیار در

شده ایجاد دانش جدید ایفای نقش کند. دانش مبادله عنوان عاملی محرک برایند بهتوامجازی می
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ی بهتر هاشیوه ازموجب افزایش آگاهی کارکنان د توانهای اجتماعی بین کارکنان میتوسط شبکه

وری بهره ،نهایتکار افزایش خالقیت و نوآوری و دره حاصل این ک انجام وظایف شغلی نیز شود

 . (2010)کین و همکاران،  کارکنان خواهد بود

چالش جدیدی است که  ،سازمانی هایهای اجتماعی توسط کارکنان در محیطاستفاده از شبکه

کنان آشنایی کار. (2017)سلیتو و همکاران،  رو هستندهبا آن روبنیز های ورزشی سازمان

مناسب از  ای اجتماعی و استفادةهجوانان با انواع شبکهوهای ورزشی همچون ادارات ورزشمانساز

ب، خلق و تسهیم دانش را دسترسی، کس ها مانندنیازهای دانشی کارکنان این سازمانتواند ها میآن

حیط کاری در م جدید ها و نظرهایافزایش دانش درخصوص انجام وظایف کاری، ارائة ایده. رفع کند

های ی اجتماعی در سازمانهاجمله مزایای استفاده از شبکهو افزایش آگاهی از نیازهای مشتریان، از

 تواند موجب آسانیهای ورزشی میها در سازماناستفاده از این شبکه ،همچنین. ورزشی هستند

ند دانش، آگاهی و توانکارکنان می ،. در این فرایندل دانش فردی به دانش سازمانی شودتبدی

تواند نقش اختیار سایر همکاران خود قرار دهند که این امر میهای خود را بدون محدودیت درتجربه

)سواد ای افزایش سواد رسانه ،وجودبااین ایفا کند؛ بهبود عملکرد شغلی و مهمی در حل مسائل کاری

های ورزشی مانند ادارات مانکارکنان سازدانشی، سواد مهارتی، سواد حقوقی و سواد انتقادی( 

ها ضروری یت و جایگاه سازمانی برای استفادة بهینه از این شبکهفارغ از سن، جنس ،جوانانوورزش

 و ایسواد رسانههای اجتماعی، نداشتن سازی برای استفاده از شبکهفقدان فرهنگرسد. نظر میبه

 توانندجمله مواردی هستند که میاز یماعهای اجتبه پیامدهای منفی استفاده از شبکه نکردنتوجه

 .های اجتماعی ایجاد کننداز شبکههای ورزشی در استفاده وانی را برای سازمانامشکالت فر

اثری در محیط کار  یاجتماع یهااستفاده از شبکهکه نشان داد  بخش دیگری از نتایج پژوهش

این یافته با  .دارد استان گلستان جوانانوکارکنان ادارات ورزش یادگیری دار برمثبت و معنا

اشمیت، ( و 2015(، لی و گرینهو )2015(، لئوناردی )2010کین و همکاران ) های مطالعاتیافته

های اجتماعی بر استفاده از شبکهکه دریافتند ها خوانی دارد. آنهم (2016)للچاک و مارتین 

و د آیشمار میها بهسازمان سرمایة ترینمهمنیروی انسانی  .گذارددگیری کارکنان اثر مثبت مییا

 ،امروزه .(2015)لی و گرینهو،  دنافزایمهم می این سرمایةبر ارزش  عواملی مانند یادگیری

خود اختصاص ها را بههای آموزشی سازماننامهبخش مهمی از بر یادگیری کارکنانهای برنامه

به دالیل  ،های اجتماعیطریق شبکهان ازآموزش مجازی کارکن .(2012)لیو و همکاران،  اندداده

بودن سرعت آموزش، افزایش کیفیت های زمانی و مکانی، باالمحدودیتمختلف مانند نداشتن 

خود جلب کرده است و استفاده از این شیوة ، توجه بسیاری از مدیران را بهپذیریآموزش و انعطاف

)گال و همکاران،  دگیری کارکنان ایفا کندمی در یاتواند نقش مهها میکنار سایر شیوهآموزشی در
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های یادگیری حاصل مهارت نیروی انسانی که از برنامهنیز آگاهی و  ش دانش وافزای. (2015

وظایف و حل تواند به کارکنان در انجام که این امر می شوندند، موجب توانمندی کارکنان میشومی

ای سازمانی، توجه به هکارکنان در محیط با توجه به اهمیت یادگیری. مشکالت کاری کمک کند

ثر بر یادگیری کارکنان ترین عوامل مؤرسد. یکی از مهممینظر ضروری به آن کنندةعوامل تسهیل

 ،امروزه .(2013)زانده،  های اجتماعی استی مانند شبکههای ارتباطاستفاده از شبکه ،هادر سازمان

از و  گیرنددرنظر می مکملی برای یادگیری رسمیعنوان هرا ب یرسمیرغ یادگیریها سازمان مدیران

 یدترد باوجود. کننداستفاده می یادگیری فرایند ابزاری برای تسهیلعنوان به یاجتماع یهاشبکه

ابزاری مناسب برای یادگیری در عنوان به یاجتماع هایشبکه اطالعات، یفیتو ک یتمورد امندر

دانش در سطح  یریتمد یرا برا یدیجد یهافرصت یاجتماع هایهشبک .شوندقلمداد میها سازمان

 کنندیفراهم م یاجتماع یهایهمکارفردی و تعامالت بین یقطراز ،یو سازمان ، گروهییشخص

شود که طریق مشارکت اجتماعی به دانش جمعی تبدیل می. دانش شخصی از(2015)لئوناردی، 

بر توان  ،نهایتشود و درمیقویت خالقیت و نوآوری موجب تیادگیری کارکنان  برعالوهاین امر 

گان، یادگیرندبین  یتعامل و همکار کردنآسان برعالوه هاشبکهاین  .ها اثرگذار استانرقابتی سازم

افراد فراهم  یندانش در درون و ب یاجتماع یکردن از ساختارهایتحما یرا برا ییهافرصت

 ؛های اجتماعی از دو طریقکنند که شبکهبیان می زمینهین( درا2016)اشمیت و همکاران  ند.نکیم

شود کنند. حفظ روابط موجب میمیکمک اطالعات به یادگیری کارکنان  فظ روابط و ارائةح یعنی

با ارتباط باشند و چنانچه در کار داخل و خارج از سازمان در کارکنان همواره با همکاران خود در که 

ات نیز اطالع ارائة. مک دیگران به رفع آن اقدام کنندو ک همین روابط طریق، ازمشکلی مواجه شوند

نوشته، عکس یا فیلم جمله های مختلف ازبه شکلبرای مسائل کاری را نیاز کارکنان اطالعات مورد

ایای این شیوه از جمله مزای از اطالعات ازدسترسی آسان و سریع به حجم گسترده. کندفراهم می

ب کاهش اتالف داشتن جذابیت برای کارکنان، موج بردو شیوة یادگیری عالوهاین . یادگیری است

های ورزشی همچون ادارات سازمان شوند.حضوری انجام می شوند و بدون مراجعةوقت کارکنان می

های یادگیری برای سایر شیوهعنوان مکملی های اجتماعی بهتوانند از شبکهجوانان میوورزش

های مانهای سازاجتماعی متناسب با ویژگی ه کنند. انتخاب بهترین شبکةخود استفادکارکنان 

چگونگی ها، اطمینان از امنیت این شبکهآوردن دستوجوانان، بهورزشی همچون ادارات ورزش

 های سازمانیهای اجتماعی در محیطکارکنان از شبکه و میزان استفادة استفاده نحوةکردن، کار

مدیران و که  هستند هاییچالشجمله از ،ارچوبی معین و مشخصهاساس چربجوانان وادارات ورزش

های دولتی همچون مانمدیران ساز ،وجود؛ بااینخواهند شد روهها روبزمینه با آندراینکارکنان 

زمینة  ،جهانی های سازمانی درست درقبال این پدیدةتعریف سیاستجوانان باید با وادارات ورزش
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 . ابزارهای ارتباطی را فراهم کنند این مناسب از استفادة

دانش  یمبر تسهدر محیط کار  یاجتماع یهااز شبکهاستفاده نشان داد که  نتایج معادالت ساختاری

 خصوصدراین اثرگذار است؛ بنابراین، جوانان استان گلستانوکارکنان ادارات ورزش یادگیریو 

در ادارات مناسب و بومی اجتماعی  هایبرای استفاده از شبکه برنامة راهبردیطراحی 

آموزش کارکنان ، های اجتماعیبا انواع شبکهاین ادارات  کردن کارکنانآشنا، جوانانوورزش

 ازجوانان وکردن کارکنان ادارات ورزشآگاه ،های اجتماعیمناسب از شبکه استفادة راستایدر

 تعیینهای اجتماعی، اده از شبکهفرهنگ استف های اجتماعی، ارتقایو منفی شبکه پیامدهای مثبت

کنترل میزان استفاده از  و های اجتماعی در محیط کارمشخص برای استفاده از شبکه یزمان

های ، از این پژوهش و پژوهشنهایتدر .شوندپیشنهاد میدر محیط کار  های اجتماعیشبکه

تواند پیامدهای اجتماعی میهای استفاده از شبکهتوان نتیجه گرفت که زمینه میشده دراینانجام

ها استفاده از این شبکه ،وجودبااین ؛های سازمانی داشته باشدشغلی و رفتاری مثبتی در محیط

توجهی به سازمان را نیز هی به شغل، افت عملکرد شغلی و بیتوجمنفی مانند بی یتواند پیامدهایمی

 نظر گرفت.پژوهش در هایتوان آن را جزو محدودیتکه میهمراه داشته باشد به
 

 تشکر و قدردانی
 نمایند.قدردانی می پژوهشگران از همة کسانی که در انجام این پژوهش همکاری کردند،
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Abstract
The present descriptive survey was formulated in order to determine the effect of
using social networks on knowledge sharing and learning in the personnel of Sport
and Youth offices in Golestan province. The study sample (N=141) was selected
from the entire personnel of Sport and Youth offices in Golestan Province
(N=220) using a simple random approach via Cochran’s formula. Data collection
was carried out by means of three tools namely using social networks in
workplace, knowledge sharing, and employees learning developed by Barker et
al. (2013), Rahman and Hussein (2014), and Barker et al. (2013), respectively.
The validity of the questionnaires was confirmed based upon the viewpoints of
five experts in the field of sport management; moreover, the reliability of the tools
was measured by calculating Cronbach’s alpha to be 0.85, 0.78, and 0.79,
respectively. Data analyses and measurement of variables’ effects were performed
through structural equation modeling (SEM) in Smart PLS. The results obtained
from this study revealed that using social networks in workplace has significant
and positive effects on knowledge sharing and employees learning in the
personnel of Sport and Youth offices in Golestan Province. Therefore, it can be
concluded that using social networks in workplace may contribute to knowledge
sharing and learning in employees. Nonetheless, it is recommended to consider
effective management approaches on the use of social networks in Sport and
Youth offices in order to reach organizational goals.
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