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 چکیده

 یروهاایدانش در ن یگذاردر بهبود اشتراک یمجاز یهاشبکه کاربرد یچگونگ نییپژوهش به تب نیدر ا

 یاررگاذیاساتررا  مادل تا ابتادا،  منظاوربه همین است. شده پرداخته  رانیا یاسالم یمسلح جمهور

و ام انجا نیشایمطالعاا  پ بیدانش بر اساس فراترک یگذاردر بهبود اشتراک یمجاز یهاکاربرد شبکه

 نیروهاایپاژوهش کارکناان  یاستفاده شد. جامعاه آماار شیمایبه منظور آزمون مدل از روش پ سپس

 شاد فادهاست مضمون لیها، از تحلداده لیو تحل هی. به منظور تجزباشدیم مسلح جمهوری اسالمی ایران

هاار  م نیانگیاپاژوهش نشاان داد م جینتا .قرار گرفت لیو تحل هیسواال  پرسشنامه مورد تجز پاسخو 

د ور عملکارفاکت زانیم نیانگیم یاما به طور کل ،مهار  ها ریبهتر از سا انیپاسرگو یفرد نیو ب یشرص

 نیاا. در امسالح  .ا. یروهاینقش و کاربرد محدود کارکنان ن انگریکه ب بوده نییپا یمجاز یهادر شبکه

کاه  یباه طاور ؛شاودیم شاتریعملکارد ب زانیم ،یلیسطح تحص شیبا افزا ن،ی. همچنباشدیها مشبکه

 است.  گریاز دو مقطع د شتریمسلح  .ا.ا. دکترا ب یروهایعملکرد ن نیانگیم

 :واژگان کلیدی

 ، عملکردشتراک گذاری دانش، نیروهای مسلحمجازی، ا های شبکه
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 مقدمه

های خلق، ای متشکل از حلقهای چهار حلقه( فرآیند مدیریت دانش را چرخه2004) 2جاشپارا

سازماندهی، تبادل و به کارگیری دانش توصیف کرده است. بسیاری از پژوهشگران و نظریه 

پردازان این حوزه؛ به اهمیت حلقه تبادل دانش در فرآیند اجرای مدیریت دانش اذعان دارند 

های مدیریت دانش کارآمد و (. اشتراک دانش، عنصر کلیدی برنامه1391)ابراهیمی و همکاران، 

(. اشتراک دانش عبار  است از یک مجموعه 1394و ر است )حسین زاده و عبدالهی، م

شود. همچنان که ادراک اشتراک رفتارهایی که تبادل اطالعا  یا کمک به دیگران را منجر می

ها. تحقیقا  نشان عبار  است از یک نیروی قطعی و مثبت در ایجاد نوآوری سازمان 3دانش

رابطه  ،وریدل دانش در سازمان با قابلیت نوآوری و سطوح باالتر از بهرهاند که میزان تباداده

وری بیشتری دارند که بتوانند دانش را هایی بهرهبه عالوه محققان معتقدند سازمانمثبت دارد. 

 .(2015  ،4از یک واحد سازمانی به واحد سازمانی دیگر منتقل نمایند )هانسن

به  کند. فناوری،امروز، فناوری نقش به سزایی ایفا میدر مسیر اشتراک دانش در دنیای 

یگاه های مدیریت پاهایی مثل نظامکند. فناوریکمک می رمزگذاری دانش و نیز گاهی خلق آن

یبانی های پشتهای مدیریت اسناد، اینترنت، اینترانت، موتورهای کاوش، نظامای، نظامرابطه

های پست الکترونیک، ویدئو کنفرانس، بولتن گیری،های پشتیبانی تصمیمعملکرد، نظام

ه عا ، باطال های خبری نقشی اساسی در مدیریت دانش دارند. البته فناوریالکترونیکی، و گروه

بان شتینقش پ آورد، بلکه صرفا  خودی خود قلب مدیریت دانش نیست و دانش را به وجود نمی

 (. 1388 کند )عطاپور،را ایفا می

های تاکنون برش اعظم توجها  معطوف به پیامدها، مراطرا  و فرصتدر حالی که 

ای نیز به فکر موجود برای برش خصوصی در زمینه به کارگیری مدیریت دانش بوده است، عده

پردازان حوزه مدیریت عمومی نوین پیشنهاد اند. ایدهاستفاده از آن در برش نظامی افتاده

باید فرآیند مدیریت را از برش خصوصی وارد برش نظامی  های نظامی نیز،کنند که سازمانمی

های موفقیت آمیز خود را از یکدیگر تقلید کنند. هر چند بسیاری از کنند و هر دو برش تکنیک

های بین برش خصوصی و نظامی مترصصان و نقادان مدیریت عمومی نوین معتقدند که تفاو 

های حتی قابل تسری به یکدیگر نیستند و تفاو فاحش است که تجارب آنها به رازیاد و قدر آن
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گیری بین های مدیریت نیروی انسانی و فرآیندهای تصمیمها و رویهفاحشی در زمینه سیاست

 .(1385)عدلی،  این دو برش وجود دارد

ا است ای در حال ارتقیندهاهای ارتباطی سرعت گردش اطالعا  به شکل فزبا توسعه تکنولوژی

اطی های ارتبازی به طور روز افزونی در حال پیشی گرفتن از سایر تکنولوژیهای مجو شبکه

 . کاربردها تعلق داشتندهای پیش از حضور این شبکهاطالعاتی هستند که از نظر نسلی، به نسل

ها بکهای است که این شهای مجازی در اشتراک گذاری دانش در سطح عمومی به اندازهشبکه

 ها لزوما بکهش روزانه اطالعا  قرار دارند، با این وصف کاربرد این شدر سطح باالیی از گرد

به  ها و نیز مرجعمثبت یا منفی نیست و نقش آنها بسیار وابسته به نوع به کارگیری آن

رسد در راستای کاربرد . با این توضیحا  به نظر می(1389)ریاحی،  ها استکارگیری این شبکه

ین اود و مثبت تسهیم دانش در بین نیروهای مسلح باید اقدام شهای مجازی در عملکرد شبکه

 شود.ها انجام میپژوهش در راستای شناخت بستر این اقدام و کاربرد این شبکه

 

 های پژوهشمبانی نظری و پیشینه

شده است.  یمفهوم پرداز یمرتلف هایحوزه به شکل نیمربوط به ا ا یشتراک دانش در ادبا

 داوطلبانه طور به فردی آن طی که اندکرده فیمفهوم را رفتاری تعر نی( ا2005) تایهانسن و آو

 ممنحصر به فرد را فراه هایدستیابی به دانش یا تجربه نةیو زم کندمی برقرار رابطه دیگر فرد با

به نقل از ) یدارد تا فن یو اجتماع یارتباط ،یتعامل یبعد موضوع شتریدانش، ب می. تسهآوردیم

 یسازمان ،یاز عوامل فرد یعیوس فیط ند،یفرا یعوامل مو ر برا نهیزم نی(. در ا2008، 5یگور

دانش،  میتسه سازیو پژوهشگران در مفهوم سندگانیاز نو ی. برخردگییو فناورانه را در بر م

 برای. اندبه کار برده گریهمد یدانش، تبادل دانش و انتقال دانش را به جا هایانیجر هایواژه

 را آن و اندآورده یدانش به واژة انتقال دانش رو میتسه فی( در تعر2001) 6دنریو ل علویمثال 

 (. 1392و همکاران،  یمی)به نقل از سل دانندیبرون سازمان م اینشر دانش در درون  ندفرآی

های اجتماعی در طراحی و پیاده سازی استفاده از تحلیل شبکه (1389ریاحی، آسیه )

میزان اعتماد  سیستم مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این تحقیق،

کارکنان به یکدیگر که نقش مهمی در ایجاد همکاری و تبادل دانش دارد، در سازمان مورد 

هم در مدیریت دانش بررسی وضعیت نسبتا  خوبی دارد. توجه به پاداش، یک عامل انگیزشی م
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باشد. از نظر بسیاری از پرسنل تحصیال  نقش مهمی برای یادگیری روش انجام کار در این می

سازمان دارد، و به عالوه از آنجا که کارکنان معتقدند به دانش کافی برای انجام کارهایشان در 

شود. بر س میمحیط کار دسترسی ندارند، نیاز به جذب افراد مترصص خار  از سازمان احسا

های مرزنی از انواع دانش، امکان های انجام شده به این یافته رسیده شد که ویژگیپایه تحلیل

هایی برای جستجو و بازیابی، و قابلیت فرادانش در سیستم مدیریت بندی دانش، مکانیزمگروه

هایی برای مکانیزمدانش سازمان مذکور از اولویت باالیی برخوردار است. همچنین فراهم کردن 

و کانال ارتباطی مستقیم میان اعضای سازمان از « داندچه کسی چه چیزی را می»شناسایی 

گذاری دانش ما بین افراد، اهمیت کمی برخوردار است. فراهم آوردن قابلیت تعامل و به اشتراک

  .رندو در دسترس قراردادن کانالی برای ورود دانش بیرون از سازمان اهمیت متوسط دا

ای ه( تا یر انواع ارتباطا  بر تسهیم اطالعا  سفر با رویکرد شبکه 1395کریمی )

رار سی قهای مسافرتی در شهر تهران را مورد برراجتماعی؛ مطالعه موردی گردشگران آژانس

هنگی و هما ارتباطا  رسمی بر ترصص، اعتبار داده است کهنشان  این تحقیق نتایجداده است. 

 وبار فظه انتقالی تا یر مثبتی دارد. ارتباطا  غیر رسمی بر ترصص، اعتسیستم های حا

 یستمسهماهنگی سیستم های حافظه انتقالی تا یر مثبتی دارد. ترصص اعتبار و هماهنگی 

نهاد ایت پیشر نههای حافظه انتقالی نیز بر به اشتراک گذاری اطالعا  سفر تا یر مثبتی دارد، د

ورد مهای گردشگری از اشتراک گذاری دانش شرصی افراد در  مدیران آژانسشده است که؛ 

سمی سفر در شرکت چه به صور  رسمی و چه بصور  غیررسمی استقبال کنند. گفتگوی غیرر

یرد، ار گهای اجتماعی نیز مورد استفاده قربرای به اشتراک گذاری اطالعا  سفر در رسانه

ظرا  نقیم ستقیم مانند ایمیل به طور مستهای مسافرتی با ایجاد روابط غیر ممدیران آژانس

بزارهای ده از استفاافراد را در مورد به اشتراک گذاری اطالعا  سفر جویا شوند. مدیران باید با ا

  با العاالزم هماهنگی میان کاربران را در جستجوی اطالعا  مربوط به سفر با اشتراک اط

  .دیگر اعضای رسانه های اجتماعی افزایش دهند

ها، و وبالگ ها به عنوان سه ابزار های بحث، ویکی( مقایسه گروه2005)  7نر و بلوجیوواگ

 323اند. در این تحقیق، پیمایش از ای را انجام دادهفناورانه در خدمت مدیریت دانش محاوره

نفر از کاربران دو شبکه برخط سالمت در کشور چین انجام شده است. بر اساس این تحقیق، 

های اجتماعی، به خصوص در شکل تر از دو رقیب خود هستند، حال آنکه شبکهقویها ویکی

ترصصی، تمامی ابزارهای ذکر شده را کم و بیش در درون خود داشته و در اختیار تک تک 

های اجتماعی توان در یک نتیجه گیری ساده بیان کرد که شبکهدهند. میکاربران خود قرار می
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ابزاری فناورانه و قدرتمند در خدمت مدیریت دانش، به ویژه اشتراک مبتنی بر وب می توانند 

 دانش باشند.

 

 پژوهش یشناسروش

ای همینهکه ز گام اول در دستیابی به هدف این پژوهش کاربردی در پاسرگویی به این سوال

ا  اح    های مجازی بر بهبود به اشتراک گذاری دانش در بین نیروهای مسلا رگذاری شبکه

ن رای تعییبهای پیشین سازی پژوهشبه منظور یکپارچهاستفاده از تکنیک فراترکیب ، کدامند

عه سازی چندین مطالفراترکیب مشابه فراتحلیل، برای یکپارچه .استهای تا یرگذاری زمینه

ه کمّی ک لیلیگیرد. در مقایسه با رویکرد فراتحهای جامع و تفسیری صور  میبرای ایجاد یافته

طالعا  مبر  های کمی ادبیا  موضوع و رویکردهای آماری تکیه دارد، فراترکیب متمرکزادهبر د

ژوهش در پ گردد.کیفی بوده، به ترجمه مطالعا  کیفی به یکدیگر و فهم عمیق پژوهشگر برمی

ده، ستفاای ساختار شبکه، میزان حاضر نتایج تحلیل مطالعا  انجام شده پیشین چهار مولفه

لفه مو 4و  ستقلهای مجازی به عنوان متغیبر مت، نوع استفاده را برای کاربرد شبکهمیزان فعالی

هبود رای ببهای مدیریت را فرد و مهار  ی، مهار  درونافرادهای بین های پایه، مهار مهار 

اال  ه سوباشتراک گذاری دانش به عنوان متغیر وابسته نشان داده است. همچنین برای پاسخ 

ررسی باشد که با بهای مجازی میهای کاربرد شبکهپژوهش نیاز به شناسایی و ارزیابی مولفه

 کسب اخبار و -3سرگرمی  تفریحی و-2علمی و پژوهشی -1های های پیشین مولفهپژوهش

تررا  های مرتبط اس لیتفعا -7تجار   -6 گروهیفعالیت  -5ارتباط اجتماعی -4اطالعا  

ند یازمنای هستند که برای پاسخ به سواال  های تعریف شده. هر کدام دارای شاخصگردیدند

مده درآ به نمایش 1. مدل مفهومی متغییرهای پژوهش در شکل باشدها میتحلیل این شاخص

 است.
 

 در پژوهش یمورد بررس یرهایمتغ یمدل مفهوم (1) شکل

 

 

 

 

 ساختار شبکه

 نوع استفاده

 میزان فعالیت

 میزان استفاده

 مهار  پایه

افرادمهار  بین   

فرد یمهار  درون  

های مدیریتیمهار   

 عملکرد
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اجتماعی بر مهار  و عملکرد نیروهای  هایهای ا رگذاری کاربرد شبکهپس از استررا  مولفه

مسلح   ا ا به منظور آزمون روابط برقرار شده میان متغیرهای پژوهش از پیمایش نظرا  

های مسلح   ا ا استفاده شد. تحقیق پیمایشی از نوع تحقیقا  پهنانگر است کارکنان سازمان

رود. در پژوهش حاضر پس میتر به کار که غالبا برای مقاصد تاییدی در جوامع آماری گسترده

های مجازی در بهبود به اشتراک گذاری دانش بر از استررا  مدل تا یرگذاری کاربرد شبکه

اساس فراترکیب مطالعا  پیشین انجام شده، به منظور آزمون مدل از روش پیمایش استفاده 

پیشین مورد شد تا تا یرگذاری متغیرهای شناسایی شده در قالب الگوی مسترر  از مطالعا  

 سنجش قرار گیرد. 

 

از فرمول زیر برای مشرص نمودن . دباشمی، کارکنان وزار  دفاع جامعه آماری پژوهش

 تعداد نمونه استفاده شد:

2

2

d

pqt
n 

 
از جمعیت  نسبتیمعرف   P؛حجم جمعیت آماری نشانگرN  حجم نمونه؛معرف  nکه در آن 

مقدار متغیر معرف  t نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین؛نماد   q = (1-p)دارای صفت معین؛

نشانگر  dو در نهایت  است؛ 1٫96درصد برابر  95نرمال واحد استاندارد که در میزان اطمینان 

باشد. با استفاده از فرمول فوق، می 0٫05یا  0٫01که معموال  برابر است مقدار اشتباه مجاز 

 تعیین شدند. آماری تحقیقنفر به عنوان نمونه  373تعداد 

در برش پیمایشی پژوهش و در راستای گردآوری اطالعا  از شیوه میدانی استفاده شد. در 

های میدانی استفاده شد. همین راستا از ابزار پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری داده

... و نیز  ای وای همچون جنسیت، سن، سابقه فعالیت حرفهپرسشنامه فوق شامل سواال  زمینه

های فوق از با استفاده از یک شاخصشامل سواال  برای سنجش متغیرهای تحقیق بود که 

مرالف،  -2کامال  مرالف،  -1گیری قرار گرفتند: قسمتی از یک تا پنج مورد اندازه 5طیف پنج 

 .خیلی زیاد -5زیاد،  -4تاحدودی،  -3

حقیق به مرزهای موضوعی، مکانی، کند که قلمرو تمنطق حاکم بر اقتصاد پژوهش حکم می

زمانی و سازمانی تحدید شود؛ در پژوهش حاضر نیز؛ مرزهای پژوهش بر این اساس تحدید 

مفهومی و عملیاتی شده است؛ از نظر موضوعی پژوهش حاضر به حوزه مدیریت سازمان های 

حاضر مسلح، مدیریت دانش و اشتراک گذاری دانش محدود شده است. از نظر مکانی پژوهش 

پژوهش  یاز نظر زمانبه کارکنان نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران محدود شده است. 
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انجام  یو بازه زمان دهیگرد نیسال گذشته تدوپنج یبوده و بر مبنا یمطالعه مقطع کیحاضر 

از نظر  محدود شده است. 1397و سه ماهه نرست سال  1396آن به شش ماه دوم سال 

سازمانی؛ پژوهش حاضر در مجموعه سازمانی نیروهای مسلح شامل وزار  دفاع و پشتیبانی 

 نیروهای مسلح، نیروی انتظامی)پلیس( و ارتش جمهوری اسالمی ایران اجرا خواهد شد.

 

 هادادهتجزیه و تحلیل 

 به ها، پاسخمونمض لیتحل از استفاده با نرست مرحله دو در هاداده لیو تحل هیبه منظور تجز

ز حاصل ا جینتا زین یقرار گرفتند و در برش کم لیو تحل هیتجز مورد پرسشنامه باز سواال 

 22نسره  Spssها به نرم افزار -به سواال  بسته پژوهش پس از ورود داده انیپاسخ پاسرگو

ی وصیفتایج آمار تن انجام شده است. یو استنباط یفیتوص وهیپردازش اطالعا  نرست به ش

 باشد: زیر میبه شرح پژوهش 

 نشان داده شده است: 1در جدول  مجازی هایشبکه در پاسرگویان وضعیت
 

 شبکه مجازی در پاسخگویان وضعیت (1) جدول

 مد میانه میانگین شاخص
انحراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی

 12/3 19/0 42/0 3 3 06/3 ساختار شبکه

 -47/0 -07/0 09/1 5 4 97/3 میزان استفاده

 -06/1 02/0 67/0 2 3 95/2 میزان فعالیت

 -54/0 06/0 46/0 2 75/2 75/2 نوع استفاده

میزان کل 

 ها در شبکهفعالیت
14/3 12/3 3 22/0 04/0- 69/0 

 

 06/3،  .ا.ا.نیروهای مسلح  شبکه مجازی ساختار گستره میانگین دهد می نشانفوق  جدول

 در آنها الیتفع میانگین باشد.می روز در ساعت 97/3شبکه مجازی  از استفاده آنها متوسط بوده،

 در و 75/2مرتلف  اهداف جهت در شبکه مجازی از آنها متوسط استفاده ، 95/2شبکه مجازی 

 .باشدمی 14/3در شبکه مجازی   .ا.ا.نیروهای مسلح  فعالیت کل میانگین نهایت

 به نمایش درآمده است. 2پاسرگویان در جدول  نگاه از شبکه ساختار وضعیت
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 از نگاه پاسخگویان شبکه ساختار وضعیت (2) جدول

 ساختار شبکه
 دسترسی تراکم اندازه شبکه

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 خیلی کم

 کم

 متوسط

 زیاد

 خیلی زیاد

53 

62 

80 

89 

89 

2/14 

6/16 

4/21 

9/23 

9/23 

58 

54 

70 

91 

10 

5/15 

5/14 

8/18 

4/24 

8/26 

83 

88 

77 

67 

58 

3/23 

6/23 

6/20 

0/18 

5/15 

 80/2 32/3 26/3 میانگین

 

نشان  3ها در جدول  شاخص تفکیک به مجازی شبکه در  .ا.ا. مسلح نیروهای فعالیت میزان

 داده شده است.

 ها شاخص تفکیک به شبکه مجازی در ج.ا.ا.نیروهای مسلح  فعالیت میزان (3)جدول 

 میزان فعالیت
محتوا مطالعه تولید محتوا اشتراک محتوا  مشاهده و 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 خیلی کم

 کم

 متوسط

 زیاد

 خیلی زیاد

79 

80 

73 

76 

65 

2/21 

4/21 

6/19 

4/20 

4/17 

75 

75 

72 

82 

69 

1/20 

1/20 

3/19 

22 

5/18 

80 

83 

62 

73 

75 

4/21 

3/22 

6/16 

6/19 

1/20 

 94/2 98/2 91/2 میانگین

 

 تعداد محتوا، اشتراک به  .ا.ا.نیروهای مسلح  از کمی خیلی و کم تعداد جدول این مبنای بر

 فقط کمی خیلی و کم تعداد و پرداخته محتوا تولید به  .ا.ا.از نیروهای مسلح  متوسطی و زیاد

 به محتوا مطالعه و تولید اشتراک، متوسط اند. اکتفا کرده محتوا صرف مشاهده و مطالعه به

 بودن منفعل و فعالیت میزان گفت توانمی کلی طور به است. بوده 94/2و  98/2،  91/2ترتیب 

 می باشد. 94/2با  برابر  .ا.ا.نیروهای مسلح 

 به نمایش درآمده است. 4مجازی در جدول  شبکه از پاسرگویان استفاده نوع

  



 35                                                     مسلح یروهایدانش در ن یدر بهبود اشتراک گذار یمجاز یکاربرد شبکه ها

 

 
 

 
 شبکه مجازی از پاسخگویان استفاده نوع (4) جدول

نوع 

 استفاده

علمی و 

 پژوهشی
 سرگرمی

اخبار  کسب

 و اطالعا 

ارتباط با 

 دیگران

فعالیت 

 مرتبط
 تجار 

های فعالیت

 گروهی

 میانگین

 میانه

 مد

انحراف 

 معیار

87/2 

3 

3 

33/1 

00/3 

3 

2 

40/1 

38/3 

4 

4 

25/1 

47/3 

4 

4 

22/1 

75/2 

3 

1 

40/1 

17/2 

2 

2 

95/0 

08/3 

3 

4 

41/1 

 

 ترتیب هب شبکه مجازی از  .ا.ا.نیروهای مسلح  استفاده بیشترین دهد می نشان جدول این

 ، فعالیت38/3میانگین  با اطالعا  و اخبار ، کسب 47/3میانگین  با با دیگران ارتباط جهت در

 و لمیع های ، فعالیت 00/3معدل  با سرگرمی و تفریح ، برای 08/3میانگین  با گروهی های

 با ریتجا های فعالیت و 75/2با میانگین  فعالیت مرتبط جهت ، در 87/2معدل  با پژوهشی

 و باطیهدف ارت با  .ا.ا.نیروهای مسلح  استفاده بیشترین بنابراین باشد. می 17/2معدل 

 است. بوده تجاری فعالیت برای استفاده نوع کمترین

 شد. فادهاست کشیدگی و چولگی استاندارد خطای از بودن، نرمال تعیین برای این تحقیق در

 داده توزیع دباش داشته قرار استاندارد خطای برابر دو محدوده در یا کشیدگی چولگی مقدار اگر

 از توانمی پژوهش اصلی های متغیر کشیدگی و مقدار چولگی به توجه با است. نرمال

 در هنمون حجم اگر مرکزی، حد اساس قضیه بر البته نمود. استفاده پارامتریک هایآزمون

 نیست. نرمال آزمون بررسی به نیاز باشد باال پژوهش

 .ا.ا. مسلح  یوهاریبر عملکرد و انواع مهار  ن یاستفاده از شبکه مجاز زانیم تا یر نتایج بررسی

  اند.نشان داده شده 5 در جدول
 آن های مولفه و کانونیعملکرد  و استفاده میزان همبستگی (5)جدول 

 سطح معناداری میزان همبستگی میزان استفاده

 00/0 -64/0 مهار  های پایه

 00/0 -59/0 افرادمهار  های بین 

 00/0 -19/0 فرد یمهار  های درون

 00/0 -30/0 مهار  های مدیریتی

 00/0 -57/0 عملکرد
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 شبکه مجازی از  .ا.ا.نیروهای مسلح  استفاده میزان بین دهدمی ، نشان5جدول  نتایج

،  -19/0فردی  درون مهار  ، با -59/0فردی  بین مهار  ، با -64/0پایه آنان  مهار  با مجازی

 معناداری سطح توجه با دارد. وجود همبستگی  -57/0عملکرد  و با -30/0مدیریتی  مهار  با

 میزان بین اما شودمی تایید پژوهش و فرضیه شده رد صفر فرض و بوده معنادار همبستگی این

 یعنی دارد. وجود منفی همبستگیعملکرد  و مجازی هایشبکه از  .ا.ا.نیروهای مسلح  استفاده

های مجازی با کاهش در میزان عملکرد آنها افزایش در میزان استفاده نیروهای مسلح از شبکه

توان نتیجه گرفت که میزان استفاده باالتر با کاهش عملکرد همراه است. از این همبستگی می

 یروهاین یلکرد کانونعم ر رویب یدر شبکه مجاز تیانواع فعال نتیجه بررسی تا یرهمراه است. 

 نشان داده شده است. 6در جدول   .ا.ا.مسلح 
 کانونیعملکرد  و شبکه مجازی در فعالیت انواع تاثیر تعیین( 6)جدول 

 71/0 ضریب همبستگی چندگانه

 509/0 ضریب تعیین

 505/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 را شبکه مجازی در فعالیت انواع مبنای بر  .ا.ا.نیروهای مسلح عملکرد  تبیین به فوق جدول

 ضریب و 509/0تعیین  ، ضریب 71/0با  برابر چندگانه همبستگی که ضریب دهدمی نشان

شبکه  در  .ا.ا.نیروهای مسلح  فعالیت نوع باشد. بنابراینمی 505/0با  برابر تعدیلی تعیین

 کند.می پیش بینی را آنان هایمهار  در تغییرا  درصد 50 حدود مجازی
 آنوا تحلیل (7)جدول 

 مجموع

 مجذورا 

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورا 
 ضریب

F 
 معناداری سطح

70/26 3 90/8 69/127 00/0 

 
 عملکرد ینیب شیدر پ یدر شبکه مجاز تیفعال یمولفه ها ییجز ونیرگرس بیضر جینتا (8)جدول 

 متغیر

 استاندارد ضرایب

 نشده

استاندارد  ضرایب

 شده
 Tمقدار 

 سطح

 معناداری
B 

خطای 

 استاندارد
 ضریب بتا

 00/0 42/20  116/0 37/2  ابت مقدار

 00/0 45/4 33/0 020/0 091/0 محتوا اشتراک

 00/0 55/4 36/0 022/0 098/0 محتوا تولید

 مشاهده و مطالعه

 محتوا صرف
010/0- 020/0 03/0- 506/0 003/0 
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 در یتفعال های مولفه بوسیلهعملکرد  بودن بینی پیش قابل آنوا جدول در داری معنی سطح

 توجه با گیرد.می قرار توجه مورد جزیی رگرسیون نتایج بنابراین دهد.می نشان را شبکه مجازی

 بیشترین ترتیب به محتوا اشتراک و تولید گرفت نتیجه توانمی شده بتای استاندارد ضریب به

 با حتوام مشاهده و مطالعه بین رابطه و داشته  .ا.ا.مهار  نیروهای مسلح  با را همبستگی

 ینا داری معنی سطح به با توجه باشد. می معکوس و منفی  .ا.ا.نیروهای مسلح عملکرد 

های مسلح نیرو فعال بودن دهد می نشان جدول این نتایج واقع در باشد. می معنادار همبستگی

را  نفیم همبستگی آنها بودن منفعل و مثبت همبستگی آنان مهار  با شبکه مجازی در  .ا.ا.

 دهد.می نشان

 .ا. .اسلح م یاروهین یبا عملکرد کانون یانواع استفاده از شبکه مجازبررسی نتایج رابطه میان 

 به نمایش درآمده است. 9ر جدول د
 

 ج.ا.ا.نیروهای مسلح عملکرد  و شبکه مجازی از استفاده نوع تاثیر تعیین (9) جدول
 85/0 ضریب همبستگی چندگانه

 72/0 ضریب تعیین

 71/0 ضریب تعیین تعدیل شده

 

سلح نیروهای معملکرد  با شبکه مجازی از استفاده انواع همبستگی ضریب فوق، جدول طبق

 ینبنابرا است. 71/0با  برابر تعدیلی تعیین ضریب و 72/0آن  تعیین ، ضریب 85/0با  برابر  .ا.ا.

 نوع سیلهبو توان می را نیروهای مسلح های مهار  در درصد تغییرا  72گرفت  نتیجه توان می

 بینی کرد. پیش مجازی هایشبکه از هاآن استفاده
 آنوا تحلیل (10)جدول 

 مجموع

 مجذورا 

 درجه

 آزادی

 میانگین

 مجذورا 
 ضریب

F 
 معناداری سطح

94/37 7 42/5 49/136 00/0 
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 بینی عملکرد پیش در شبکه مجازی در فعالیت های مولفه جزیی رگرسیون ضریب نتایج( 11)جدول 

 متغیر

 استاندارد ضرایب

 نشده

استاندارد  ضرایب

 شده
 Tمقدار 

 سطح

 معناداری
B 

خطای 

 استاندارد
 ضریب بتا

 00/0 74/26  089/0 36/2  ابت مقدار

 05/0 49/1 071/0 013/0 020/0 پژوهشی و علمی

 03/0 -87/1 107/0 015/0 029/0 سرگرمی و تفریحی

 و اخبار کسب

 اطالعا 
061/0 016/0 205/0 78/3 00/0 

 00/0 67/1 089/0 016/0 027/0 اجتماعی ارتباط

 01/0 -35/2 -122/0 014/0 033/0 فعالیت مرتبط

 00/0 67/2 090/0 020/0 053/0 تجار 

 های فعالیت

 گروهی
080/0 017/0 302/0 76/4 00/0 

 

شبکه  از استفاده انواع بوسیلهعملکرد  بودن بینی پیش قابل آنوا جدول در داری معنی سطح

 شبکه مجازی از استفاده انواع از یک هر تا یر ضریب به باید بنابراین دهد.می نشان را مجازی

 گروهی، هایهمکاری جهت در استفاده شده استاندارد بتای ضریب به توجه با داشت. توجه

 ترتیب به علمی های فعالیت و دوستان با ارتباط تجاری، فعالیت اطالعا ، و اخبار کسب

 در شبکه مجازی از استفاده ولی دارند  .ا.ا.نیروهای مسلح عملکرد  با را همبستگی بیشترین

نیروهای عملکرد  با معکوس و منفی ارتباط ترتیب به سرگرمی و تفریح و فعالیت مرتبط جهت

 است. بوده معنادار همبستگی این معناداری سطح به توجه با طرفی از دارد.  .ا.ا.مسلح 

 

 گیری  و پیشنهادهانتیجه

 ها مهار  سایر از بهتر پاسرگویان فردی بین و شرصی مهار  میانگین داد نشان پژوهش نتایج

است  بوده های مجازی پاییندر شبکهعملکرد فاکتور  میزان میانگین کلی طور به اما است بوده

 طرفی از باشد.ها میدر این شبکه  .ا.ا.که بیانگر نقش و کاربرد محدود کارکنان نیروهای مسلح 

 طوری به شود می بیشترعملکرد  میزان تحصیلی سطح افزایش با کند می بیان پژوهش نتایج

 نقش امر این است دیگر مقطع دو از بیشتر دکترا  .ا.ا.نیروهای مسلح عملکرد  میانگین که

 دارد. مطابقت کارکردی و انسانی سرمایه دیدگاه با و کندمی تایید راعملکرد  بر آموزش

 وقت روز در ساعت 97/3 متوسط طور به  .ا.ا.نیروهای مسلح  پژوهش، نتایج مبنای بر همچنین
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 بیشترین داد نشان پژوهش نتایج. است زیادی زمان که گذرانند می شبکه مجازی صرف را خود

فعالیت  و اطالعا  و اخبار کسب ، برای شبکه مجازی از  .ا.ا.نیروهای مسلح  استفاده هدف

نیروهای عملکرد  و شبکه ساختار بین داد نشان تحقیق فرضیا  بررسی نتایج .است بوده گروهی

 بعد و مجازی هایشبکه حوزه در دارد. وجود معنادار غیر و منفی همبستگی  .ا.ا.مسلح 

 این در  .ا.ا.نیروهای مسلح  شبکه ساختار دارد. زیادی اهمیت شبکه اندازه آن ساختاری

 عامل دو این اما باالست هاآن شبکه تراکم و اندازه تردقیق بررسی در و بوده متوسط پژوهش

 دسترسی که دهد می نشان پژوهش نتایج نیست. کافی ولی است الزم اجتماعی سرمایه برای

 وجود دهد.می قرار تا یر تحت را آنها اجتماعی سرمایه این و بوده پایین شبکه اعضای به هاآن

 برای الزم های حمایت از بتوانند تا دهدمی امکان شبکه اعضای به باال اجتماعی سرمایه

عملکرد  تقویت برای ها حمایت این به دسترسی کنند. استفاده اهداف مرتلف به دستیابی

  .است توجیه قابل  .ا.ا.نیروهای مسلح 

 نواعا و شبکه مجازی از استفاده میزان بین دهد می نشان تحقیق فرضیا  بررسی نتایج

های بکهش شد ذکر مسئله بیان و مقدمه در که دارد. همانطور وجود منفی همبستگی ها مهار 

 انش،د کسب به آن از ا ربرش گیری بهره که برخوردارند هاییظرفیت و امکانا  مجازی از

 مهار  این به دستیابی با برابر آن بکارگیری صرف شود. بنابراینمی منجر جدید نگرش و مهار 

است.  عملکرد و شبکه مجازی در فعالیت بین مثبت همبستگی بیانگر پژوهش نتایجنیست.  ها

 را شان عا اطال همیشه .پردازند می محتوا اشتراک و تولید به شبکه مجازی در که افرادی چون

 این از .نویسندگان یا گروه مدیران مثل پردازندمی محتوا خلق به خودشان کنند. می روز به

 با که مجازیشب از استفاده نوع فعالیت، از غیر .یابد می افزایش شان مهار  و دانش سطح طریق

 استفاده دهدمی نشان پژوهش نتایج عبارتی به دارد. همبستگی آن های مولفه و کانونیعملکرد 

 اما ندک می تقویت را  .ا.ا.نیروهای مسلح عملکرد  مجازی شبکه مجازی از هدفمند و مثبت

  گذارد. می منفی ا ر  .ا.ا.نیروهای مسلح  مهار  بر گونه تفریح استفاده

 تمثب همبستگی بیانگرعملکرد  های شاخص و شبکه مجازی نقش زمینه در پژوهش نتایج

 بزارا عنوان به مجازیشبکه  تعریف در که باشدمی عمومی اطالعا  سطح و شبکه مجازی بین

 شبکه که ادد نشان پژوهش نتایج اینکه به توجه در نهایت، با است. شده مطرح اطالعا  تبادل

 مرتلف یها مهار  با و سازند می تقویت را مسلح نیروهای یادگیری توانایی اجتماعی، های

 ریزانبرنامه به پیشنهادی رویکرد مهمترین آموزی مهار  و آموزش دارند همبستگی انواع

 .است آموزشی
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