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 لهئبيان مسو  مقدمه

ش د  ب ر اوهوه ا، ام داما  و      ب ه  یا پ روه   ه ای  یطدانش در مح   یادگیریکسب، انتقال و  یندفرا

در  ی ر اخ ه ای  یش رف  از پ یکی(. Huang & Newell, 2003, p.102) دارد یهتک یاجتماع یندهایفرا

 ی،اجتم اع  یامداما  و اوهوه ا  یندها،هم اس  که فرای منقش پذیرشدانش پروه ،  یری مد ةحوز

ب رای  . دان ش پ روه  دارد   یری در مد یاجتماع یها و شبکه ماعیاجت یةخصوص برحسب سرما به

 یام داما  و اوهوه ا   ین دها، دان ش براس اف فرا   یها مداخله ةدانش پروه ، به توسع مدیری  مؤثر

 ینبهت ر ها  از سازمان یاریدر بس(. Brookes et al., 2006, p.475) نیاز اس داخل سازمان  یاجتماع

یاب د   یها وجود دارد، انتق ال م    آن ینکه ب یررسمیو ارتباطا  غ کاریهم یقافراد از طر یها تجربه

(Meenan et al., 2010, p.145). 

 .اس    یافت ه  س ازمان  یکه به ص ور  رس م   داردها  از نقش ای شد  یزیر ساختار برنامه سازمان

اس   ک ه اف راد و     ی ارا  ارتباط ا  و اخت  از ایش بکه  ی ا  یستمس ی،سازمان رسم یهر،د  عبار  به

(. 18، ص8811، طوس ی ) کن د  یب ه ه م م رتبط م      دهند،یانجام م یمهم یفرا که وظا ییها گرو 

براس اف س اختار    ی،اف راد در س ازمان رس م    ی   مومع زی را ، ان د  نونیاغلب م ا  ی،رسم یها شبکه

در کن ار  . در ه ر س ازمان   یانمانن د ا ار  س ازم    شود، یم یینهر سازمان تع یبرا شد  یزیر برنامه

 اف راد آن س ازمان وج ود دارد    ینب   ی ز ن یررسمیاز روابط غ ایدر سازمان، شبکه یرسم هایشبکه

 .(۱1ص ،88۳۱، زاد  کنهرانی و حسین ی محمد)

 یاج ا  احت یمنظ ور ارا ا   و ب ه  یزطور خ ودانه  که به اس  یفرد بین روابط شامل هاشبکه این

 یفوظ ا  یماج را و تقس    یکارمن دان در راس تا  (. Waldstrom, 2001, p.40)ش وند   یم   یجادافراد ا

 ,Krackhardt & Hanson)کنن د   یامور استفاد  م یعتسر یبرا یزن یررسمیموجود، از شبکة روابط غ

1993, p.104 .)ب ه   یدنمنظ ور رس    ب ه  یسازمان آفرینان متخصصان توافق دارند که نقش ی،طور کل به

 ,Rank, 2008)کنن د   یه م اس تفاد  م     یدر راستا یررسمیو غ یرسم های یاهداف خود از همکار

p.145 .)رواب ط ب ه    ی ن ا ،و مضر باش د  یدممکن اس  مف یررسمیروابط غ دهد ینشان م ها یبررس

تعام ل   یدر راس تا  نیازه ا  یارا ا  ی ز و ن یک دیهر از  ی حما یکدیهر،ارتباط با  یافراد در برمرار

 (.81۱، ص8811، یزیپار نژاد یرانا)رسانند  یم یاری یاجتماع
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 ییدر جبران کمبود توانا یرتأث یزارتباطا  مؤثر و ن یجادا ی،از اهداف سازمان یبانیپشت همچنین،

روابط  دیهر، طرف از. (۱8، ص881۳یان و اعرابی، پارس) اندروابط ذکر شد  ینا یایاز مزا یرانمد

باش ند،   پراکن ی  یعهن اس  مستعد شاروابط ممک ینممکن اس  به ارر سازمان باشند؛ ا یررسمیغ

. منح رف کنن د   یکارکن ان را از اه داف س ازمان    ه ای کوش ش  یمقاوم  کنند و حت ییردر برابر تغ

داش ته   یندیممکن اس  احساف ناخوشا یابند،یرا  نم یررسمیغ هایکه به گرو  یافراد ین،همچن

مختل ف   یق ا  اگرا ه تحق . (۱1، ص881۳یان و اعراب ی،  پارس)شوند  یباشند و از کارشان ناراا

ام ا   آورد، یب ه وج ود م     ازماناز وحاظ بازد  س هاییی محدود یررسمیسازمان غ اس نشان داد  

گ ردش ک ار    یبرا یا سازند  یروین تواند یم یررسمیاز آن اس  که سازمان غ یهم حاک یشواهد

 یحش ناخ  ص ح   (.Krackhardt & Hanson, 1993, p.105)باش د   یی ر تغ یب را  ای یلهسازمان و وس

و عملک رد س اختار رواب ط     ی   ب ر فعاو  یررسمیساختارها و شبکة روابط غ یراز شد  تأث یرانمد

ب ه   یلهوس   ی ن و ب ه ا  شود یها م و مناسب از آن یحصح یبردار موجب بهر  ها، انسازم یانم یرسم

 کن د  یم   ه ا کم     س ازمان  وریبهر  یشبه افزا ی ،و در نها یرشد و تکامل ساختار روابط رسم

(Capon et al., 1992, p.157 .)ه ا را تم ام و    س ازمان  یریتیمسائل م د  توان یم یزمان فقط ین،بنابرا

 یررس می و رواب ط غ  ها یبند سازمان، از هنجارها، گرو  یکمال درک کرد که عالو  بر ساختار رسم

پ ژوهش   ی ن ا در. (۱2ص ،88۳۱، زاد  کنهران ی و حس ین   ی محم د ) داش    یآگاه یزها ن آن یانم

ک ار خ ود را    88۳8که از س ال   ی اس ،جهاد دانشهاه یگردشهر ةپژوهشکد مطاوعهسازمان مورد 

 ینسنجش اختالف ب  . متمرکز اس  یار و ز یآن بر مطاوعا  گردشهر ی فعاو ةآغاز کرد  و عمد

دارد  ی   جه اد از آن رو اهم  یگردش هر  ةکارکنان پژوهشکد ینب یررسمیو غ یشبکة روابط رسم

توان د   ابعاد آن می یفها و توص شبکه ینو تفاو  ب اس   ای رشته یناصوالً ب یطاوعا  گردشهرم هک

بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش ای ن اس      .دکنروشن  یانطباق واع موجود را با حاو  آرمان

 ؟که اه اختالفی بین شبکة روابط رسمی و غیررسمی اعضای پژوهشکد  وجود دارد

 های پژوهش پرسش

 .های این پژوهش به شرح زیر اس  شپرس
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 ؟ندمتفاوت یجهاد دانشهاه یگردشهر ةپژوهشکد یررسمیو غ یروابط رسم های هشبک یاآ -

روابط  ةپژوهشهران در دو شبک یانسجام، روابط، فاصله و نفوذ اجتماع ی ،محبوب یاآ -

 متفاو  اس ؟ یجهاد دانشهاه یگردشهر ةپژوهشکد یررسمیو غ یرسم

 شينة تحقيقمبانی نظری و پي

 مبانی نظری

ه ا و   س ازمان  ی موفق گمان، یب. باشند یم یهر سازمان ی منابع استراتژ ترینیاز اساس یمنابع انسان

 یب را . وابس ته اس     یعل وم رفت ار   ی ة ب ر پا  یکارآمد از منابع انس ان  ةبه استفاد یکار هاییطمح

مربوط  هایو ساز  مفاهیم ترو جامع یشترمنبع، شناخ  ب ینکارآمد از ا ةبا ااوش استفاد یاروییرو

 و ه ا س از   ی ن ا ک ارگیری  ب ه مهار   ی ،خاص آن الزم اس  و در نها یو ابزارها یبه منابع انسان

و  ی ان م یارتب اط  ةنوع ش بک  دو(. ۱82، ص8832هرسی و بالنچارد، ) اس  یارور امری ابزارها

 ةبرداش  ، ش بک   ینعالو  بر ا. ییررسمغشبکة و  یروابط رسم ةها وجود دارد؛ شبک درون سازمان

سازمان اس   یناند یاندر م یاسازمان  ی ها در  از نقش یا ساختار آگاهانه ایمعن به یروابط رسم

 ةش بک  (.66، ص8811، یزیپ ار  ن ژاد  ی ران ا)اس   شد  یین و تع یده سازمان یکه به صور  رسم

 گ ذارد یب ر آن اث ر م     ح ال  ن یع   و در شود می یدارپد یدر دل سازمان رسم یزن یررسمیغ وابطر

(Rank, 2008, p.150 .)عن وان   دارد ک ه ب ه   ی ز ن یدوم ةاهر یهر نوع ساختار روابط رسم ،وامع در

ه ا را   س ازمان  یریتیمسائل مد توان یم یزمان فقط ین،بنابرا شود؛ یشناخته م یررسمیروابط غ ةشبک

و رواب ط   ه ا بن دی هنجاره ا، گ رو   سازمان، از  یکرد که عالو  بر ساختار رسم درکتمام و کمال 

 عن وان ب ه  یسازمان یاجتماع سرمایة(. Maitlis, 2005, p.21)داش   یآگاه یزها ن آن یانم یررسمیغ

س ازمان   یاعضا یاندر م یررسمیغ یوندهایبر روابط و پ یکه مبتن شود یم یفتعر ای شبکه ساختار

اعتماد متقابل، انتظارا  و اوزام ا    ی کهرطو به. آنان اس  یاناز اعتماد موجود در م یاس  که ناش

عن وان   ه ا ب ه   از آن ده د  یسازمان اجاز  م یکه به اعضا آورد یرا به وجود م یررسمیغ یسازوکار

 (.Danchev, 2006, p.953) تر اهدافشان استفاد  کنند تحقق بهتر و آسان برای یابزار
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ب ه س ازمان در    تواند یاس  که م یمانمهم ساز های ییو دارا ها ی از مابل یکی یاجتماع سرمایة

 یس ازمان  ی   مز یه ر د یه ا  با س ازمان  یسهها در مقا آن یو برا کند یدانش کم  م یمخلق و تسه

 ری،س اختا  ةرا در سه طبق یاجتماع یةمختلف سرما یها جنبه یسازمان یکردبا رو. کند یجادا یدارپا

گف     توان یم ی ،در نها(. Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.250) دهند یم یجا یو شناخت یا رابطه

اعتم اد   ی،مش ارک  س ازمان   ی،انسجام سازمان ی،در پنج بعد توانمندساز یسازمان یاجتماع یةسرما

 .(812، ص88۳1 همکاران،زاد  و  عباف)گیرد  یمرار م یمورد بررس یشخص ینو اعتماد ب ینهاد

که  یروابط یرد؛شکل گ یآموزش -یژوهشپ یدر سازمان تواند یها م شبکه یناز ا یکیمثال  برای

( 8۳۳6) یبراس اف نظ ر واونت    . ش ود  یم یدپژوهش توو ی،و نه فرد یاجتماع ةدر آن براساف شبک

از  یگروه   یاافراد  یانم های حما یااز روابط دوستانه، ارتباطا   ییبه اوهو یاجتماع ةعبار  شبک

 ةدست یسندگی،نو هم هایشبکه(. Valente, 1996, p.69)کند یاشار  م ینظام اجتماع ی افراد درون 

و  یعلم   ه ای  یس اختار همک ار   ی ین تع یط ور گس ترد  ب را    و به اند یاجتماع یها از شبکه یمهم

 ت رین  یرسم یسندگی،نو هم(. Liu et al., 2005, p.1462)روند  یپژوهشهران به کار م یفرد ی مومع

بود  که عبار  اس   از مش ارک  دو    یعلم هایپژوهش یددر توو ویسندگانن یانم یهمکار ةجلو

در  یب االتر  یفی   و ک ی   ب ا کم  یعلم   یدادها برون یداثر که به توو ی  یددر توو یسند اند نو یا

 ,Hudson, 1996)شود  یممنجر  کند،یو منتشر م یدرا توو یاثر ییتنها فرد به ی که  یبا زمان یسهمقا

p.154.) 

ب ه درک بهت ر    تواند یم یسندگی،نو و هم یهمکار هایبکهش ةبه مثاب یعلم امعبه جو یستننهر

و  ییرا در شناس ا  یعلم   ةه ر جامع    گ ذاران  یاس جوامع کم  کند و س ینرفتارها و روابط در ا

 ی   مومع یلو تحل ییشناسا برای .(۱، ص88۳۱ روشنی،) رساند یاریتر  اثربخش یرفتارها یقتشو

عمد  وجود  یکرددو رو یسندگینو هم یها شبکه یللتح ین،و همچن یرگذارو تأث یمرکز یسندگاننو

 یحنه ر ب ه دنب ال تش ر     ک ل  یک رد رو. کنشهران یفرد هاییژگیو رویکرد و نهرکل یکردرو: دارد

مط ر گ راف،    مانن د  ه ایی مث ال ش اخ    یطور کامل اس ، برا به یاجتماع ةشبک ی  هاییژگیو

 یف رد  هاییژگیو رویکرد. اجتماعا  ختارسا و هاخوشه ها،گر ، تعداد اجزا، دسته ةمتوسط فاصل
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مث ال،   یاس  ، ب را   یاجتم اع  ه ای کنشهران شبکه های یژگیو یلتحل یجوو کنشهران در جس 

 (.Liu et al., 2005, p.1463) ها در خوشه آن ی کنشهران، فاصله و مومع ی مومع

 یانطا  مارتبا یو اوهو یع طب یلتحل یبرا یمدرتمند یصیروش تشخ یاجتماع ةشبک تحلیل

 یاس   ک ه ب را    8گ راف  ی ل تحل یها از روش ای گرو  خاص اس  و شامل مجموعه ی  یاعضا

 یه ا  و ش بکه  یاس ی عل م امتص اد، عل وم س    ی،مطاوعا  ارتب اط  ی،ها در علوم اجتماع شبکه یلتحل

 ه ای  ی   از موجود یگروه   یاجتم اع  ةش بک  ی    ب ر   ی دة به عق. اس  یافتهتوسعه  یوتریکامپ

 (.Hu & Racherla, 2008, p.302)اند   مرتبط یکدیهربا  اس  که یمشارکت

 ی   کنن د  در ش بکه    گراف اس  ک ه در آن ه ر ش رک     ی  یاجتماع ةشبک یاای،ر زبان به

ه ا،   انس ان  توانن د یکنشهرها م. شودیداد  م یشگر  در شبکه نما ی و با  شودیکنشهر خواند  م

 ی ان ارتباط ا  م . مرتبط ب ا ه م باش ند    های ی جوداز مو یهرید ةهر مجموع یاها  ها، گرو  سازمان

، 881۳ی و ری احی،  س پهر )ش ود  یداد  م   یشمتن اظر نم ا   یها گر  یانم یوندپ یلةوس بهکنشهرها 

 یب را  ی زی ر و برنام ه  یص ی ابزار تشخ ی عنوان  به تواندیم یاجتماع ةشبک یلتحل روش(. 18ص

 Van der) عا  در س ازمان مط رح ش ود   دانش و اطال یانجر یشافزا یجهو در نت یهمکار یشافزا

Aalst et al., 2007, p.713 .)ه ا وج ود    آن ینک ه ب    یارتباطا  اجتماع یقافراد از طر ینب یهمکار

اس  که بتوان د   یروش ی،همکار یارهایمع یابیارز یروش برا ینبهتر ین،بنابرا افتد؛ یدارد اتفاق م

 یا رابط ه  یها داد  یدبه توو ییها براساف سنجهکرد  و  یلداخل سازمان را تحل یاجتماع یها شبکه

ترین تعریف به روابط وامع ی و دوس ویة اف راد     به بیان دیهر، سرمایة اجتماعی در ساد  .منجر شود

ها و افراد دید  ش ود؛ همچن ین،    ها، گرو  ها، خانواد  تواند در ماوب سازمان پردازد، این روابط می می

هایی اس  که دو س وی رابط ه    طرفه بلکه روش های ی  روشبهترین روش سنجش این روابط نه 

. پ ردازد  طور وامعی به این موا وع م ی   تحلیل شبکه به. کند یدتوو یا رابطه ةو داد را در نظر بهیرد

پس با توجه به اهمی  سرمایة اجتماعی سازمانی، در این پژوهش نیز به روش تحلی ل ش بکه ای ن    

 :ند ازا عبار  ی مهم در تحلیل شبکهها سنجه یبرخ .شود مهم در ی  سازمان سنجید  می
                                                           
1. Graph analysis 
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ک ه   یب ه تع داد اتص االت    ،کنش هرها وج ود دارد   یاناس  که وامعاً م ینسب  اتصاالت : چگالی

 . وجود داشته باشد توانس  یم

مفه وم  . ش ود یمحاسبه م ،کنشهر دارد ی که  هاییسنجه تعداد گر  ینبا ا : ایدرجه مرکزیت

 یکرده ای در رو ط ور عم د ،   ب ه  کن د،  اشار  م ی کنشهر  یهانبه تعداد همساکه  یا درجه ی مرکز

 .شود کار گرفته می به یاجتماع ةو فاصل یاجتماع یةسرما مانند یمیسنجش مفاه یمحور برا شبکه

در نظ ر   یهرانافراد به د یممستق یها گر  فقط یا درجه ی مرکز ةدر محاسب : یکینزد مرکزیت

 یکنش هرها  ةه ر کنش هر از هم     ةفاص ل  یرو یکینزد ی مرکز یاره معک یدر حاو شود؛ یگرفته م

 .کندیم یددر شبکه تأک یهرد

ف رد در   ی    یش تری هرا ه تع داد دفع ا  ب    ین ابینی ب ی   مرکز ی ار در مع : ینابینیب مرکزیت

 اس    یمس اعدتر  ی   مومع یف رد دارا  ی ن ا یرد،دو نفر در شبکه مرار گ یانم یرهایمس ینتر کوتا 

(Roth & Cointet, 2010, p.16.) 

 یدةبود  و ا« رتبه» یا «یژپرست» ،«یها پا» یممفاه یبرمبنا ی نوع مرکز ینا : یژهو بردار مرکزیت

خ ود ت ارک    یش تر ب ی مرکز یمعنا به 6تارک ی  یهانهمسا یشترب ی اس  که مرکز ینآن ا یاصل

 (.Kolaczyk & Csa´rdi, 2014, p.48)اس  
 ةکنش  هر و واه ی   مفه  وم مرکز یمنحص  راً ب  را  «ی   مرکز» ةواه : یبخشتت مرکزیتتت

 .ش ود  ک ار گرفت ه م ی    بهکل  ی عنوان  خاص ساختار شبکه به های یژگیو بارةدر «بخشی ی مرکز»

ش بکه   یکل یهمبسته یابلکه به انسجام  ،کنشهران ینسب ی تنها به اهم نه یبخش ی مرکز ین،بنابرا

 (.Scott, 2013, p.2)د توجه دار یزن

                                                           
1. Density 

2. Degree centrality 

3. Proximity centrality 

4. Interstitial centrality 

5. Eigenvector centrality 

6. Vertex 

7. Part centrality 
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 یا دو کنش هر فاص له   یانم ةفاصل ینتر کوتا  : (یکژئودس)دو کنشگر  یانم ةفاصل ترین کوتاه

کن د  م رتبط   یک دیهر واسطه به  یمعنا با تعداد کمتر ی کمتر و به  یها ها را با تعداد گام اس  آن

(Kolaczyk & Csa´rdi, 2014, p.49 .)دو  ی ان فاص له م  ینت ر  ک ه از مض مون کوت ا     یهریمفهوم د

 ةش بک )کل  ةموجود در شبک ی هئودس ترین یمنظور از مطر، طوالن.  شد ، مطر اسکنشهر منبعث 

ش د  از بط ن   یادهر دو مفه وم   ی،کل طور به(. Borgatti et al., 2013, p.87) اس ( کنشهر یشخص

در  یون دها پ یدار، ت واو  جه    ةدر نهار یرمس ی . اند به دس  آمد  یرعنوان مس با یتر مفهوم ساد 

 یاجتم اع  ةش بک  ی  (.Scott, 2013, p.65)هاس   به سم  آن هایی یکاناس  که پ ییها جه  گر 

ش د  باش د ک ه     تقس یم  هااز گر  ییها به گرو  یعیدارد که به صور  طب یساختار اجتماع یهنهام

ی و همک اران،  روش ن )باش د   داشته وجود تن  ارتباط هاگرو  بین و متراکم ارتباطا  هادرون گر 

 (.8، ص88۳۱

. کنشهر در ش بکه اس     ینفوذ اجتماع یزانم یششاخ ، نما ینا یکاربرد اصل : یرتأث ندازةا

نش ان   ت وان  یم یزشبکه ن یاعضا همةبلکه بر  ی،و یشخص ةشبک یتنها بر اعضا نفوذ کنشهر را نه

، (کل ةو خوا  در شبک یشخص ةخوا  در شبک) یهراننفوذ کنشهر بر د یزانم یریگ انداز  یبرا. داد

 ی ر به غ)شبکه  یاز تعداد اعضا( که با کنشهر دارند یاز روابط یربه غ)شبکه  یاعضا ةدرج یننهایم

 (.Burt, 1992, p.8)شود  یکسر م( از خود کنشهر

س هوو  و   کنش هران ب ه   ةکه اهونه هم کند میامر  ینمفهوم اشار  به ا ینا : یدسترس قابلیت

 (.Scott, 2013, p.65) کنند یرار مارتباط برم یکدیهرمحدود با  ییها گام ةواسط به

 ینب   یون د پ یاس   ک ه ب ه برم رار     یواسطه کس یاجتماع ةشبک ی در  ی،کل طور به : واسطه

 Borgatt et) یس تند در ارتب اط ن  یکدیهربا  طور مستقیم بهکه  شود یممنجر از کنشهران  ییها جف 

al., 2013). 

                                                           
1. Geodesic 

2. Effect size 

3. Accessibility 

4. Mediator 
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 پيشينة پژوهش

 یه ا  ی   فعاو ی زة ب ر انه  ی رااجتم اع  ةش بک  ةو ان داز  یکار جو یرتأث( 88۳2)دهقانان و همکاران 

 ةش بک  ةک ه ان داز   گرفتن د  یج ه و نت بررس ی کردن د   یگ ر  یینخودتع یةنظر کارگیری با بهداوطلبانه 

 یمنف   یرآنان تأث ةشد کنترل یزشمثب  و بر انه یرثأمستقل داوطلبان ت یزشداوطلبان بر انه یاجتماع

محمدفام . شود یم گری یانجیآنان م یشناخت روان یاساس یازهاین یتوسط اراا یرثأدارد و هر دو ت

 ةش بک  ی ل تحل ک ارگیری  را با ب ه  یواکنش ااطرار یمت یاعضا یتعامال  کار (88۳8)و همکاران 

براب ر   یبا اه او  یااطرار یطشرا یری مد یمکه ترسیدند  یجهنت ینو به ا ارزیابی کردند یاجتماع

ش بکة   ی ل ب ه تحل ( 88۳0)و همک اران   کنهران ی   یمحمد. بود  اس تراکم نسبتاً کمى  یدارا ۱/0

 یراحم د و بو یلویهدر استان کهه زیس  یطمرتبط با مح یها سازمان یانم یررسمیو غ یروابط رسم

 ه ای  ی ری گ میدو شبکه بر تصم ینمدر  در ا یها نبودن کانون یکسانکه  گرفتند یجهو نت ندپرداخت

 .بود  اس  یرگذارتأث یستیز یطمح یریتیمد

و  یمب ه ترس    یا ش بکه  ی ل تحل یک رد رو کارگیری بهبا ( 88۳0) زاد ینو حس محمدی کنهرانی

مطعا   یدکنندةتوو یها از شرک  یکیکارکنان زن و مرد  یاندر م یررسمیشبکة ارتباطا  غ یلتحل

رواب ط   ی ر ه ا، درگ  از آن یشم ردان و گ ا  ب     یپا زنان هم کردند یانو ب ندخودرو در کشور پرداخت

 آث ار ( 88۳0) یمش دئ . مردان ه هس تند   ی   ب ا ماه  یک ار  ه ای  یطدر مح یسازمان درون یسمیررغ

س ازمان   یتع داد  ین ان کارآفر یندر ب   ینیک ارآفر  یه ا  فرص    ییرا بر شناسا یاجتماع یها شبکه

عن وان منب ع    ب ه  ی راص نعت  یررس می غ یه ا  شبکه ینانهرگا  کارآفر دادو نشان  کرد یلتحل یصنعت

 یبرا ییها فرص  ییدارد که مادر به شناسا یشتریاحتمال ب کار گیرند، به یشتریب یزانا  به ماطالع

 ةش بک  ی ل تحل یک رد رو ک ارگیری  ب ه  یاه ونه ( 881۳) یاحیو ر یسپهر. کسب و کارشان باشند

. دادن د  اننش   یانبن دانش یها دانش در شرک  یری مد یستمس یازهایاستخراج ن یرا برا یاجتماع

 .اس  یمو یاربس ها یرگرو ا در زما یف،آنها روابط در کل مجموعه اع یانبه ب

کش ف   یچی د  پ یه ا  مناسب در س ازمان  یری مد یبرا کنند یم یانب( ۱086)و همکاران  وای 

و  یل ی او م   . اس    یرناپذ سازمان اجتناب یبا رهبر یررسمیو غ یروابط رسم ةمتقابل شبک یرتأث
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رواب ط   ینب رتباطیا یها رفتن جنبه ینروابط و ازب یشترب شدن یرسم یدر پژوهش( ۱081)همکاران 

، در (۱001)کرب ز   .ی را بررسی کردندسازمان یور آن بر بهر  یردر سازمان و تأث یررسمیو غ یرسم

اظه ار   یو. مؤثر اس  یریتیمد های یریگ یماز عوامل بر تصم یا شبکه کرد  اس  که یانب یپژوهش

 یه  ا در ش  بکه اداف  ر یرگ  ذارترینک  ردن تأث ک  ارا در مش  خ  یروش   یا ش  بکه ی  لتحل دارد یم  

 . اس  یسازمان درون گیری یمتصم

و  یدر ش بکة رواب ط رس م    کنن د،  یم   یانب یا شبکه یلبا روش تحل( ۱00۱)و همکاران  وبستر

دارن د، ام ا در ش بکة رواب ط      یش تری ب ی   و مرکز یو سرخدمتکاران نقش مح ور  یرانمد ی،کار

. گیرد یها شکل م آن یو زبان ینژاد یتی،شخص هاییژگیافراد بر اساف و یانمارتباطا   یررسمی،غ

 ی ان م یحص ح  یررس می ارتباط ا  غ  یج اد منظ ور ا  ب ه  کنند، یم یانب (8۳۳8)کراکهار  و هانسون 

 یررس می رواب ط غ  زی را نباش ند،   توجه یمسئله ب این به و دهند انجام را الزم امداما  شانکارمندان

 یارتب اط  بکةکارمندان، به وجود ش ییدرون سازمان دارد و مقدار کارا یوابط رسمبر ر یادیز یرتأث

 .ها وابسته اس  آن یانکامل م

 روش پژوهش

اس  روش « پژوهشهران یررسمیو غ یروابط رسم»پژوهش  یندر ا یلواحد تحل ینکهبا توجه به ا

ب ا توج ه ب ه پی از      .ه اس   رابط یلتحل یروش برا ینتر که مناسب کار گرفتند را به« شبکه یلتحل»

گرایی و از نوع کاربردی اس ؛ همچنین، روشی میاسی و کمی  پژوهش، پارادایم تحلیل شبکه اثبا 

از س وی دیه ر، تحلی ل ش بکه ن وعی مطاوع ة       . شود ها به صور  میدانی گردآوری می بود  و داد 

اساساً واحد  .ایم ختهکارگیری پرسشنامه به توصیف پردا موردی گروهی خاص اس  که در آن با به

پژوهش ب ه دنب ال    ینپس در ا. شود یدو گر  برمرار م یناس  که ب« رابطه»شبکه  یلدر تحل یلتحل

ه ا   گ ر   ینرابطه ب   یشبکه، شکل و محتوا یلدر تحل. یمپژوهشهران هست ینروابط ب بکةش یبررس

و  یآم ار  ی،جب ر  یاوهوس از  توانیم یروش م یندر ا. کنشهران ی مورد نظر اس  تا خصا یشترب

مناس ب   یا رابط ه  یه ا  اس تخراج داد   ب رای  یروابط به صور  فرد یبررس. یمانجام ده نموداری

 .شبکه اس  یلآن تحل رایب ی و تنها تکن یس ن
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جه اد   یگردش هر  ةوم   پژوهش کد   پژوهش هران تم ام   ی پ ژوهش حاا ر هم ة   آمار جامعة

 یزی،ر امتصاد و برنامه شناسی،گرو  جامعهدر هر سه  88۳2ها در سال  اس  که تعداد آن یدانشهاه

 انج ام  ی ری گ پژوهش کد  نمون ه   یاعض ا  همةبه  یدسترس یلاس  به دو یگفتن. نفر بود  اس  8۳

داد  در روش  یآور جم ع  ه ای  ی   اس   ک ه در اص طالح تکن    گرفته مانجا یشمار همهنهرفته و 

ش د  از   یابزار طراح. شود یم یاد« ملکا ةشبک»داد  از  یعنوان گردآور با یو ش ینشبکه از ا یلتحل

پرسش نامه ش امل    ی ن ا. پژوهش هران م رار گرف      ی ار اس   ک ه در اخت  « موود نام»نوع پرسشنامه 

 :بود  اس  یرز یها بخش

 ی،ک ار پژوهش    ةتأهل، س ابق  ی واع یال ،سن، تحص ی ،جنس: شناختی ی بخش جمع (اوف

 .پژوهشهر یو نام و نام خانوادگ یگرو  پژوهش

 پرس ش  88با  یانپاسخهو یررسمیبخش روابط غ یندر ا: یررسمیخش سنجش روابط غب (ب

گ و،  و نه ار، گ و و گف     / روزان ه، خ وردن ص بحانه    یپرس   شد که شامل احوال ید سنج

و تم اف   یام   پ ی،وآمد خ انوادگ  دادن، رف  اطالعا  ارزشمند، پول مرض یگذار اشتراک

 .اس  یحو گردش و تفر یشخص لمشکمشترک، حل  یمهمان یمایی،پ دوستانه، هم

 ید س نج پرس ش   ۳با  یانپاسخهو یبخش روابط رسم یندر ا: یبخش سنجش روابط رسم (ج

در ط رح   یااپ کت اب، همک ار   ی،پژوهش ةااپ مقاو یشی،هما ةشد که شامل ااپ مقاو

 ی،پرس ش و پاس ع علم     ی،و آموزش   یشرک  مشترک در کارگ ا ، س فر علم     ی،پژوهش

 . اس  یو کار یو حل مشکل پژوهش یوهشپژ یو نظرده یهمفکر

ایم، مقدار صفر در نظر گرفت ه ش د  اس   و هرا ه می زان آن       اوبته مواردی که پاسخی نداشته

 ی ابی اعتبار انشد، توسط متخصص یاز آنکه پرسشنامه طراح پس. تر اس  کمتر باشد، رابطه اعیف

یل شبکه خاصی  توص یفی دارد ت ا   با توجه به اینکه تحل .پژوهشهران مرار گرف  یارشد و در اخت

 .س نجی  ها وامعی اس  ت ا نه رش   استنباطی، نیازی به سنجش پایایی پرسشنامه نبود  اس  و پاسع

 شد UCINETشبکه  یلافزار تحل پژوهشهران وارد نرم یررسمیو غ یروابط رسم ةدو شبک یسماتر

رواب ط   ت راکم  ین،و همچن یانسجام، تراکم روابط، فاصله و نفوذ اجتماع ی ،محبوب یها و شاخ 

 .شد یسهمقا شبکه روابط بررسی و در دو یاجتماع



004                                                                     9316، پایيز 3ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 های تحقيق یافته

. درصد مرد بودن د  1۱درصد پژوهشهران زن و  21شناختی پاسخهویان نشان داد  توصیف جمعی 

 ۳2درص د نی ز دکت ری تخصص ی،      ۱8درصد دانشجوی دکت ری و   86ارشد،  درصد کارشناسی 1۱

 8۱درصد عضو گرو  پژوهش ی امتص اد گردش هری،     8۱د نیز مجرد بود ، درص 2درصد متأهل و 

درصد نی ز عض و گ رو  پژوهش ی      86ریزی گردشهری و  درصد دیهر عضو گرو  پژوهشی برنامه

 ه ا  آنسال و میانهین سابقة فعاوی  پژوهش ی   83میانهین سنی آن . شناسی گردشهری بودندجامعه

 .سال بود 1نیز 

ش بکة رواب ط رس می ب ین پژوهش هران پژوهش کدة        8در م دل ش کل   : شبکة روابط رسمی

 .گردشهری نشان داد  شد  اس 
 

 شبکة روابط در پژوهشکدة گردشگریمشخصات کلی . 1جدول 

 (چگالی)تراکم درصد  اندازة شبکه  کل پیوند مورد انتظار تعداد افراد رابطهنوع 

 درصد ۱0 6۳ 81۱ 8۳ رسمی

 درصد 22 81۱ 81۱ 8۳ غیررسمی
 

 
 شبکة روابط رسمی بین پژوهشگران پژوهشکدة گردشگری. 1شکل 

                                                           

 .شود محاسبه می( 81در  8۳)کل پیوند مورد انتظار از طریق حاصلضرب تعداد اعضا در ی  مورد کمتر  .8
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های مورد انتظار مابل شمارش بود  و تعدادشان کم میزان ارتباط. کنید طور که مالحظه می همان

اگ ر بخ واهیم   . دهد شبکة روابط رسمی اعیفی ب ین پژوهش هران وج ود دارد    اس ، که نشان می

ری زی گردش هری تعام ل     ة اول، دو گ رو  امتص اد و برنام ه   ارتباط گروهی را مطرح کنیم، در رتب  

شناسی و امتص اد و در نهای  ، ارتب اط     بیشتری باهم دارند و پس از آن ارتباط بین دو گرو  جامعه

 .شناسی مرار دارد ریزی و جامعه بین پژوهشهران گرو  برنامه

ن پژوهش کدة  در مدل زیر نی ز ش بکة رواب ط غیررس می پژوهش هرا     : شبکة روابط غیررسمی

 .گردشهری نمایش داد  شد  اس 

 
 یگردشگر ةپژوهشکد پژوهشگران نیب یرسمغیر روابط ةشبک. 2شکل 

از طرف دیه ر،  . های بین افراد باال اس  مشخ  اس  که اوالً تعداد ارتباط ۱در نمودار شکل 

بن دی خاص ی    هیعنی اینکه رتب؛ ها در روابط غیررسمی مائل شد توان تفکی  بین گرو  سختی می به

همچنین، مشخ  اس  این شبکه با ش بکة رواب ط رس می اخ تالف     . ها وجود ندارد در بین گرو 

 . گیری دارد که در ادامه مابل بررسی بیشتر اس  اشم

ت راکم ی ا   ( network-compare-paired)دس تور  افزار و  با استفاد  از نرم: ایمقایسة تراکم شبکه

 :یررسمی مقایسه شد که نتایج به شرح زیر اس اهاوی دو شبکة روابط رسمی و غ
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 غیررسمی و یرسم روابط ةشبک دو (یچگال) تراکم ةسیمقا. 2جدول 

رابطه نوع 

 (پیوند)

تعداد 

 افراد

تراکم 

 ( چگالی)

واریانس 

  پیوندها

اختالف 

  چگالی

خطای 

  تخمین
 معناداری مقدار تی

 82/0 درصد ۱0 8۳ رسمی
 00۱/0 ۱1/80 08/0 درصد 82

 ۱1/0 درصد 22 8۳ ررسمیغی

مشخ  اس  اهاوی ش بکة رواب ط غیررس می بیش تر از رواب ط رس می        ۱با توجه به جدول 

از ط رف دیه ر، ای ن اخ تالف در     . درصد اس  82دیهر اختالف اهاوی به میزان   عبار  به؛ اس 

توان  براین، میبنا؛ آمد  اس  دس  به ۱نیز بیشتر از تی دار اس  و مقدار  درصد معنا 2سطح خطای 

ادعا کرد شبکة روابط رسمی و غیررسمی در پژوهشکدة گردشهری جهاد دانش هاهی ب ا یک دیهر    

 .تر از روابط رسمی اس  اختالف معناداری داشته و روابط غیررسمی بسیار موی
 

 وضعیت محبوبیت اجتماعی پژوهشگران در دو شبکه. 3جدول 

 انواع

 مرکزیت

 غیررسمیشبکة روابط  شبکة روابط رسمی

 معیار. ا میانگین حداکثر حداقل معیار. ا میانگین حداکثر حداقل

 88/8 8۱/86 0/81 0/۳ ۱1/8 ۳2/۳ 0/81 0/2 یا درجه

 8۱/8 61/8 81/8 8۱/0 ۱8/6 86/1 11/۱1 32/0 بینی 

 ۳/88 6/۳8 0/800 63/66 ۱/80 80/30 0/800 6/21 نزدیکی

 8/0 ۱8/0 ۱8/0 ۱8/0 1/0 ۱۱/0 88/0 81/0 بردار ویژ 

های غیررسمی ب یش   پذیری پژوهشهران در فعاوی  ، میزان مراجع8بنابر جدول : انواع مرکزیت

، برم راری همک اری   (۳2/۳در مقاب ل   8۱/86ای ب ا می انهین    مرکزی  درجه)های رسمی  از فعاوی 

، (61/8در مقاب ل   86/1مرکزی  بینی   ب ا می انهین    )فردی در شبکة رسمی بیشتر از غیررسمی  بین

                                                           
1. Density 

2. Variance of ties 

3. Difference in density 

4. Standard error of difference 
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و ( درص د  30درصد در برابر  ۳8)نزدیکی به همة پژوهشهران در شبکة غیررسمی باالتر از رسمی 

در  ۱۱/0مرکزی  بردار ویژ  ب ا می انهین   )در نهای ، برابری ارتباط با افراد کلیدی در هر دو شبکه 

 . اس ( ۱8/0مقابل 

ب ط  میزان انسجام اجتماعی پژوهشهران در ش بکة روا  1طبق جدول : مقایسة انسجام اجتماعی

س اختار کل ی ش بکة رواب ط     . بیش از شبکة روابط رسمی اس ( 8۱/86)طور متوسط  غیررسمی به

یافت ه   عن وان ی   س اختار مرکزی       توان ب ه  غیررسمی را در میاف با شبکة روابط رسمی کمتر می

گیری  بخشی آن تفاو  محسوف و اشم پیرامون یا اند گر  خاص تلقی کرد؛ زیرا میزان مرکزی 

 . سمی داردبا شبکة ر
 

 وضعیت انسجام اجتماعی پژوهشگران در دو شبکه. 4جدول 

 نوع

 کهشب

 میانگین

 درجه
 تراکم روابط مرکزیت بخشی

 میانگین

 فاصلة اجتماعی

انحراف معیار 

 فاصلة اجتماعی

 حداکثر

 فاصلة اجتماعی

 8 28/0 12/8 22/0 13/0 ۳2/۳ رسمی

 ۱ ۱۳/0 ۳/8 ۳8/0 80/0 8۱/86 غیررسمی

 

 مقایسة نفوذ اجتماعی پژوهشگران در دو شبکه. 5جدول 

 
آمارة  شبکة غیررسمی شبکة رسمی

 آزمون
 داری معنا

 معیار. ا میانگین معیار. ا میانگین

 0/0 -6۳/3 38/0 81/88 1۱/۱ 31/3 میزان نفوذ در شبکة شخصی

 0/0 -1۱/3 6۳/0 1۱/88 82/۱ ۳0/3 میزان نفوذ در شبکة کل

از نظر نفوذ پژوهشهر بر س ایرین در ش بکة شخص ی وی     2در جدول : قایسة نفوذ اجتماعیم

. تفاو  معناداری بین این دو شبکه وجود دارد و این تفاو  به نفع شبکة روابط غیررس می اس    

به ای ن معن ا ک ه می زان     . یابد این امر در رابطه با میزان نفوذ پژوهشهر در شبکة کل نیز مصداق می

طور معناداری ب یش از ش بکة    ژوهشهر بر کل اعضای شبکه نیز در شبکة روابط غیررسمی بهنفوذ پ

تنها بر اعضای شبکة خودش، بلکه بر همة اعض ای   بنابراین، نفوذ پژوهشهر نه؛ روابط رسمی اس 

 .شبکه در شبکة روابط غیررسمی بیشتر از شبکة دیهر اس 
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 دو شبکهمقایسة فاصلة اجتماعی پژوهشگران در . 6جدول 

 
 شبکة غیررسمی شبکة رسمی

 معناداری آمارة آزمون
 معیار. ا میانگین معیار. ا میانگین

 00/0 -32/۳ 33/0 13/83 3۱/۱ ۱8/8۱ تعداد همسایهان

 00/0 16/82 ۱/0 ۳/8 1/0 83/8 هئودسی 

 8/0 ۱/1 00/0 ۱ 28/0 13/۱ مطر

ه ای فاص لة اجتم اعی در     ین شاخ معناداری تفاو  ب 6در جدول : مقایسة فاصلة اجتماعی

ش ود ک ه در ش بکة رواب ط      مالحظ ه م ی  . دو شبکة روابط رسمی و غیررسمی مقایسه شد  اس   

 13/83ط ور متوس ط    ب ه )طور معناداری بیشتر  غیررسمی تعداد همسایهان بالفصل هر پژوهشهر به

ط ور متوس ط    ب ه )ر ت طور معناداری کوتا  ، طول هئودسی  بین هر جف  از پژوهشهران به(همسایه

پ س  . اس   ( گ ام  ۱طور متوسط  به)تر  طور معناداری کوتا  و طول بلندترین هئودسی  به( گام ۳/8

توان انین نتیجه گرف  فاصلة اجتماعی پژوهشهران در شبکة روابط غیررسمی کمت ر از ش بکة    می

 .روابط رسمی اس 

 بحث و نتيجه 

 یک دیهر ک ه ب ا    کن د  یفراهم م   پژوهشهران یفرص  را برا ینا یسازمان پژوهش ی حضور در 

اس  که اش تراک   اییچید پ یدةپد یعلم یهمکار. داشته باشند تری یو وامع یشترب یعلم یهمکار

 یچی دگی پ یشب ا اف زا   یعلم   یهمکار. بخشدیرا بهبود م یدجد یدانش علم یدو توو هایتوانمند

در پ ژوهش   یا رش ته ینب   هایمهار و  یشترشدن ب یتخصص یتقااا برا یشافزا واسطهدانش و به

از تع امال  ک ه    یان واع مختلف    وس یلة اس   ک ه ب ه    ای ی د  پد یعلم یهمکار. شد  اس  یجادا

 DeStefano) شودیمشخ  م بخشد،یرا بهبود م یدانش علم یدو توو هاییارتباطا ، اشتراک توانا

et al., 2011, p.1091) .ی ن در کنار ا یزن یررسمیاطا  غارتب مانیساز یفضا ی در  یهر،از طرف د 

 . یابد یمو  م یارتباط رسم

 :اند از شود؛ که عبار  یم یشترسبب ارتباطا  ب یلبه اند دو یگردشهر ةدر پژوهشکد حضور
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 (. نفر 8۳)پژوهشکد  کم اس   یتعداد اعضا -

 (. مشهد) باشند یشهر م ی اعضا ساکن  -

 یلمشابه تحص یها مشابه و در رشته یها مشابه و در دور  یها ها در دانشها  اغلب آن -

 . اند کرد 

 . شهر حضور مشترک دارند یمشترک علم یها در برنامه -

 . دارند یعلم یازن یکدیهربه  ی بودن فعاو یتخصص یلدو به -

ب ا   یارتباط م و  یگردشهر ةپژوهشهران پژوهشکد یمانتظار داشته باش شود یموارد سبب م این

 یکردرو یینتب شود، بندی یمتقس یررسمیو غ یتباط در دو نوع رسمار یناگر ا. برمرار کنند یکدیهر

 ی د در توو ک ه بل یتنها در ساختار س ازمان  پژوهش را نه یندر ا یارتباط رسم. خواهد داش  یهرید

در نظر گرفت ه و ارتب اط    رود، یدر پژوهشکد  به شمار م یرسم ی پژوهش که فعاو یدانش و اجرا

 ه ای  یافته. آورد  شدبه حساب  یران در مسائل و مشکال  شخصتعامل پژوهشه یزرا ن یررسمیغ

باالتر از متوسط  یررسمیدرصد و در حد کم و روابط غ ۱0در حد  یپژوهش نشان داد روابط رسم

پژوهش هران   ی،پ ژوهش و پژوهش هر   ی د در توو ین، نخس  ، درصد اس ؛ بن ابرا  22و در حدود 

ارتب اط   یدر مسائل و مشکال  شخص   یهر،د یسواز . دارند یکدیهربا  یفیپژوهشکد  ارتباط اع

 .اس  تر یمو

 یگردش هر  ةدر پژوهشکد یررسمیو غ یروابط رسم ةپژوهش حاار، شبک های یافتهبراساف 

از رواب ط   ت ر  یم و  یاربس   یررس می داشته و روابط غ داری ااختالف معن یکدیهربا  یجهاد دانشهاه

و ب ا   ت ر  یفرا ا ع  یرس م  ةش بک  ی ز ن( 88۳8)که محمدفام و همکاران  یاس ، در صورت یرسم

 یررسمیغ های ی پژوهشهران در فعاو یریپذ و مراجع یشخص ةمراجع یزانم. ددانن یکمتر م یاهاو

در  ی ز ن( ۱001)و کرب ز  ( 88۳0)و همک اران   کنهران ی   یاس ؛ محمد یرسم های ی از فعاو یشب

 کنهرانی ی محمد یحت ارند؛گذ یآن صحه م ی پژوهش خود بر نقاط تمرکز مدر  در شبکه و اهم

ک ه   یدر ص ورت  دانند یاز مردان م یشترزنان ب ینمدر  را در ب های نونکا ینا( 88۳0) زاد  ینو حس

 . بر مردان اس  یمبتن یشترپژوهش نقاط مدر  در شبکه ب یندر ا

ب ه   یدسترس   ؛ ام ا اس  یشتریتوأم با سهوو  ب یروابط رسم ةاعضا در شبک همةبه  دسترسی
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رواب ط   ةپژوهشهران در ش بک  یاجتماعیة سرما یزانم. باهم ندارد یدر دو شبکه تفاوت یدیکلافراد 

 یمش دئ  یه ا  در پ ژوهش  یاجتم اع  یةس رما  ی ن اس  ؛ ا  یروابط رس م  ةاز شبک یشب یررسمیغ

 توان د  یثاب  کرد که م یزن( ۱081) و همکاران یلیاو و م  ،(8۳۳8)و هانسون  ر ، کراکها(88۳0)

رواب ط   ةاز ش بک  یش تر ب یروابط رس م  ةفاصله در شبک یزانم. باشد یزن یبط رسمروا ةمحور توسع

ش بکه در   یاعض ا  هم ة بلکه ب ر   ،خودش ةشبک یتنها بر اعضا نفوذ پژوهشهر نه. اس  یررسمیغ

 یررسمیروابط غ ةدو شبکه در شبک ینا یاز نفوذ پژوهشهر بر اعضا بیشتر یررسمیروابط غ ةشبک

 .اس 

 یبن د  ماب ل گ رو    یررس می روابط غ یوو شد، ییشناسا یو  روابط رسمپژوهش سه گر ینا در

ه ا رواب ط    آن .رس ند  یحاا ر م    یجةدر پژوهش خود به نت یزن( 881۳) یاحیو ر یاند؛ سپهر نبود 

 ینتف او  ب    ین،همچن  . کنن د  یم ییدشبکه را تأ ی کل یشتر برسته و بنندا یبند را مابل گرو  یرسم

پژوهشکد  نق ش   ینا یآت یها در برنامه تواند یاس  که م یا گونه هب یررسمیو غ یرسم های کهشب

رواب ط   ةا عف ش بک  . اند کرد  یدمهم تأک ینبر ا یزن( ۱086)و همکاران  ی کند، آنچنان که وا یفاا

ب ر   یررسمیساختار غ یداشته وو یپژوهش های ی اعف ساختار پژوهش و فعاو دهندة نشان یرسم

نائ ل   یج ه نت ی ن ب ه ا  ی ز ن( ۱00۱)آنچنان که وبستر و همک اران   پژوهشهران اس ، مومیروابط ع

 .اند شد 

که ب ا مص احبه در حاش یة تحلی ل      کرد بیان توان یم یرسم یفارتباط اع یبرا یمختلف دالیل

در  یه ا، مس ائل شخص     پژوهش یدر اجرا ییگرا یتخصص یکردرو .شبکه به مواردی پرداخته شد

مناس ب اعتب ارا     ی با افراد خارج از سازمان، ع دم تخص   به مشارک   یلها، تما پژوهش یاجرا

 ه ای  هشپ ژو  یعدم آموزش پژوهشهران برا ین،و جذب اعتبار پژوهشهرمحور و همچن یپژوهش

و  یگروه   ی   فعاو یمناسب برا یاعف بسترها یمی،ت ی و فعاو یهمکار یةمشترک، اعف روح

و  یشخص یها مشغله ی،پزشک یها عکس رشته یدر علوم انسان یاشتراک های ی اعف فعاو یمی،ت

ان دنفر ،   یو ع دم امک ان همک ار    یپژوهش   یه ا  ب ودن بودج ه   یینپ ا  ی،آن بر روابط رسم یرتأث

 یاس  که به کاهش روابط رسم یاز جمله مسائل یهرانبه د یازهر فرد و عدم ن االیب یها تخص 

 :ودش یم یشنهادپ ینکها ی ،در نها. زند یدانش و پژوهش دامن م یددر توو
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 .های آموزشی به صور  گروهی در پژوهشکد  برگزار شود کارگا  -

 .های پژوهشکد  رونق گیرد وگو در فضاهای داخلی و ساون مباحثه و گف  -

 .های تیمی در پژوهشکد  تقوی  شود اعطای مأموری  -

ها باید به صور  گروهی و متشکل از اعضای پژوهشکد  انجام  اوزام شود که همة پژوهش -

 .گیرد

 .ادی که بیشترین ارتباط و سودمندی را برای سایرین دارند، تشویق شوندافر -

 .های پژوهشی تیمی به صور  وامعی تبیین شود مندی فعاوی  سودمندی و فاید  -

 .های تیمی نسب  به فردی باالتر در نظر گرفته شود امتیاز پژوهش -
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