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Abstract 
Introduction : Due to the role of virtual social networks in the process of knowledge sharing and to make contact 

between groups and human communities, this study examines the impact of use of virtual social 

networks and dimensions of social capital theory on knowledge sharing and student interaction. 

Methodology: This research is of applied type that was conducted by using descriptive method. In this 

research, from social capital theory has been used as a theoretical foundation to examine the 

relationships between the use of virtual social networks in universities, knowledge sharing and 

students’ interaction. The statistical sample of the research is 303 Postgraduate students of Payame 

Noor University of Fars province in 1400. The data collection tool is Guranting et al. (2019) 

questionnaire. Independent research variables include virtual social networks and social capital 

theory (dimensions including: structural, relational and perceptual), the intermediate variable is 

knowledge sharing and the dependent variable is student interaction research. content validity 

(Confirmatory  factor analysis) and reliability (computing the coefficient of Cronbach’sa for all 

items) were adopted. In order to investigate of research hypotheses, the structural equation model 

has been used. The software used is SPSS Version 23. 

Findings: Based on the research findings, the significant values of the relationship between virtual social 

networks, knowledge sharing and students’ interaction  respectively are t = 8.00 and t = 9.35. 

Therefore, in both cases, there is a positive and significant relationship. Significant values obtained 

from the effect of structural, relational and perceptual dimensions of social capital theory on 

knowledge sharing were obtained 3.67, 2.06 and 3.45, respectively, which all confirm the positive 

and significant effect of social capital theory dimensions on knowledge sharing. The significant value 

of the relationship of knowledge sharing and students’ interaction (t = 9.45) confirms the existence 

of a significant relationship between knowledge and student interaction. 

Conclusion: Presence in virtual social networks promotes students' desire to share knowledge. The desire 

to knowledge sharing increases students' interaction in individual and group activities. On the 

other hand, according to interaction theory, Whatever students interact with education will be 

more, their learning outcomes will be more. 
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 یدر آموزش عال انی دانش و تعامل دانشجو میدر تسه یمجاز یاجتماع یهانقش شبکه

 نور( امیدانشگاه پ یلیتکم التیتحص  انی )موردمطالعه: دانشجو
 

 2رضا اکبرنژاد ، 1علی بیرانوند 

    1400/ 14/9 :یرشپذ یختار 1400/ 29/6  :یافتدر یختار

 

 چکیده
این ها و اجتماعات بشری،  ارتباط بین گروه برقراری  دانش و    تسهیمدر فرایند    مجازی  های اجتماعیه به نقش شبکهتوجبا  :  مقدمه

 و تعامل دانشجویان   دانش   بر تسهیم،  یاجتماع  هیسرما  یتئور  و ابعاد   مجازی   یاجتماع  های شبکه  تحقیق به بررسی تأثیر استفاده از

 .پرداخته است
که    تحقیق  این  :شناسی روش است  کاربردی  نوع  تحقیق    روشبهاز  این  در  است.  گرفته  تئورتوصیفی صورت   هیسرما  یاز 

و تعامل    دانش  تسهیم ،  هامجازی در دانشگاه  ی اجتماع  هایشبکه   استفاده از  نی روابط ب  یبررس   جهت  ینظر  یادیبن   عنوانبه  یاجتماع

فارس در استان  نشگاه پیام نور  دانشجویان تحصیالت تکمیلی دا  نفر از  303نمونه آماری تحقیق    .نموده استاستفاده    دانشجویان

های مستقل پژوهش شامل  متغیرباشد.  ( می2019)  همکارانو  کورانتنگ  ها پرسشنامه  . ابزار گردآوری دادهباشندمی  1400سال  

تسهیم دانش و متغیر واسطه    ای و ادراکی(،شامل ابعاد: ساختاری، رابطه)  یاجتماعهای اجتماعی مجازی و تئوری سرمایه  شبکه

پایایی با استفاده از محاسبه  و  یدی  أیتحلیل عاملی ت  با استفاده از  روایی محتواییباشد.  متغیر وابسته تحقیق تعامل دانشجویان می

است.   هگردیداستفاده    مدل معادالت ساختاری های تحقیق از  فرضیهبررسی    منظور به.  رسیدند  تأیید به    ها تمامی گویه  لفایضریب آ

 باشد. می 23 شیرایواس اس  مورد کاربرد اس پی افزارنرم
دانش و تعامل دانشجویان به  های اجتماعی مجازی، تسهیم  شبکهمقدار معناداری ارتباط بین    ،های تحقیقبراساس یافته  :هایافته 

ابعاد   تأثیرحاصل از    مقدار معناداری  .دبنابراین در هر دو مورد رابطه مثبت و معناداری وجود دار؛  است  t=35/9و    t=00/8  ترتیب

آمده است که همگی دستبه 3/ 45و   06/2،  67/3سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش به ترتیب تئوری  ای و ادراکی  ساختاری، رابطه

سهیم دانش و تعامل مقدار معناداری رابطه تباشند.  سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش میتئوری  مثبت و معنادار ابعاد    تأثیر  تأییدکننده 
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 باشد.وجود رابطه معناداری بین تسهیم دانش و تعامل دانشجویی می تأییدکننده  (t=9/ 45جویی )دانش

گردد. تمایل به اشتراک  میاشتراک دانش  تمایل دانشجویان به    ءارتقاهای اجتماعی مجازی موجب  حضور در شبکه  :یریگجه ینت

، هر چه دانشجویان تعاملاز سوی دیگر مطابق با تئوری    دهد. روهی را افزایش میدی و گهای فردانشجویان در فعالیت   تعامل دانش  

 شود.بیشتری با آموزش داشته باشند در این صورت نتایج یادگیری آنها بیشتر می تعامل
 دانشجویان  تعاملتسهیم دانش، ، تئوری سرمایه اجتماعی، های اجتماعی مجازی شبکه  ها:کلیدواژه 

 

 

 مقدمه  

یادگیری   های جنبش   شـکوفایی  مـوجب   ارتـباطات،  و   اطالعات   فناوری   ب قالان و    شـده   آموزشی 

 انقالب،   این  در.  است  شدن  پدیدار  حال  نـو در آموزش عالی در  دنـیایی  این تحوالت،  تأثیراست. تحت  

  شوند می  ب محسو  اطالعات  مبادله   و   انتقال   هایکانال   و  هاپایگاه   ترینمهم  اطالعاتی   هایسیستم  و  شبکه

(Makri & Schlegelmilch, 2017).  وب  رهایابزا  بر  نیتمب   ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  امکانات  از  یکی 

  و   خدمات   سازماندهی  متفاوت،   کارکردهای  بـا  مجازی  جوامع   .باشندمی  1مـجازی  اجـتماعی  هایشبکه   ،2

  های شبکه  از   .کنندمی  ساده   کاربران  بـرای   را   وب مـحتوای   و  کـاربردها  ارتباطی  و   اطالعاتی ابزارهای  تلفیق 

 دیگر  با   ارتباط   کردن  برقرار  به   تمایل  که   ی اینترنت  کـاربران   از   آنـالین   معجوا  عنوان   تحت  مجازی  اجتماعی

 . (Lester & Perini, 2010) است شده   یاد دارند، را  طرف دو موردعالقه هایحوزه  در کاربران

  های مجازی، بازخورد در گروه   دریافت   و  ارائه  از  حمایتو    تعامل،  از  پشتیبانی   با  اجتماعی  هایشبکه 

  فراگیران   در  مـسئله  حل  و  خالقیت  انتقادی،  تفکر  مانند  اساسی  هایمهارت  کسب  و  یادگیری  فـرایند  بـهبود  بـه

نقش    ،های مجازی در آموزش عالیشبکه   هایکاربردیکی از  .  (Chugh & Ruhi, 2018) کنندمی  کمک

  ی ها هیاز نظر  یکی(  Astin, 1984) ییتعامل دانشجو  هینظراست.   2دانشجویان  تعاملها در افزایش این رسانه 

 ,Junco)  است  یدر آموزش عال  یری ادگیبحث در مورد مسائل مربوط به بهبود آموزش و    یپرکاربرد برا

Heiberger & Loken, 2011است که تالش   یمتعهد کس  ی دانشجو  کیکند که  یم  شنهادیپ  ی تئور  نی (. ا

با اعضاکند،  یمطالعه م  یبرا  یشتریب را در   خودزمان  اغلب  و همکاران تعامل دارد،    علمیهیئت   یاغلب 

 کند.یشرکت م  ییدانشجو ی هاتیفعال در فعال طوربه گذراند و یدانشگاه م

تالش  دانشجویی  ملتعا از  است  روان عبارت  و  اهداف  های جسمی  به  دستیابی  برای  که  شناختی 

 
1. Virtual Social Network  
2. Students’ Engagement 
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های درون کالسی و خارج از کالس را در بر دانشجویان هر دو دسته فعالیت   تعاملشود.  تحصیلی انجام می

 ,Reeve) یردگدانشجویان قرار می تعاملگیرد؛ لذا یادگیری گروهی و پشتیبانی تحصیلی نیز ذیل مفهوم می

ادگیری  ی  نتایج ای مستقیم با  دانشجویان رابطه   تعاملکند  شواهد تجربی زیادی وجود دارد که ثابت می(.  2012

 .(Koranteng & Wiafe, 2019) خالقانه( دارد مسألهآنها )اعم از تفکر انتقادی و حل 

تواند راهی  مشارکتی دانشجویان میفراهم نمودن فضا و منابع الزم برای ایجاد و توسعه رفتارهای  

رسد بحث در ی، به نظر مموضوع  نی با توجه به ابرای تعریف مشارکت مثبت آنها در فضای مجازی باشد.  

  بسیاری   ی هایها و نگرانچالش  الشعاعتحت جویان  مل دانشعات  ش یافزا  یبرا  های اجتماعیشبکه  ل یمورد پتانس

روبرو هستند    یاعمده   یها با موانع و چالش  جوامعاز    ی، برخشده مطرح یهاینگران  نیا  انی. در مردیقرار گ

در   توجهیقابل  طوربه   تالیجیشود. شکاف دیآموزش م  یبرا  یفناور  رشیو پذ  زیآمتیموفق  یکه مانع اجرا

شود، در  یدر آنها م  های ارتباطیفناوریکه باعث عدم استفاده از    ییهاچالش.  است  متفاوت  فجوامع مختل

  در نظام های اساسی در استفاده از فضای مجازی  یکی از چالشکنند.  یها از جمله آموزش نفوذ مهمه بخش 

گذاری  اشتراکهای اجتماعی و به  های تحصیلی در شبکهآموزشی، تعامل دانشجویان جهت انجام فعالیت 

های اجتماعی است که  گروه های افراد در  گیری سرمایه اجتماعی، فعالیت از طرفی مبنای شکل  دانش است. 

گروه  از  منظور  تحقیق  این  شبکه در  اجتماعی،  اجتماعی  های  عمومیشبکه )  مجازیهای  اجتماعی  : های 

  ( 7، لینکداین 6، آکادمیا 5گیتیسرچهمچون ر  های اجتماعی علمیو شبکه  4، ایتا 3، سروش2، تلگرام 1پ اواتس

بررسی    باشد.می به  تحقیق حاضر  اساس در  این  و شبکه بر  اجتماعی  برتأثیر سرمایه  اجتماعی   تسهیم  های 

پاسخ داده شود که    سؤالتا به این    شده است،پرداخته    های اجتماعیشبکه  در  دانشجویان  تعامل  و  8دانش 

 های اجتماعیفضای شبکه دانشجویان در    تعاملی بر  تأثیرچه    یو سرمایه اجتماع  مجازی  های اجتماعیشبکه 

 ؟ ستچیدانشجویان  تعاملهای اجتماعی مجازی و در ارتباط بین شبکهتسهیم دانش  و نقش  ،دندار

 

 های تحقیقتدوین فرضیهو  ، پیشینهادبیات نظری
 های اجتماعی مجازی و تسهیم دانش شبکه

 
1. Whatsapp 

2. Telegram 
3. Soroush 

4. Eitaa 
5. Researchgate 
6. Academia 

7. Linkedin 
8. Knowledge Sharing 
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های اجتماعی  گذاری دانش، ظهور شبکه ه اشتراکانتقال و ب آمده جهت    وجودبه های  یکی از ظرفیت

هایی از قبیل عدم محدودیت زمانی و مکانی، دسترسی آسان، سرعت انتقال  وجود ویژگی  علتبه است که  

دیگران،   نظرات  از  برخورداری  و  و    عنوانبه اطالعات،  نویسندگان  بین  ارتباط  ایجاد  در  کارآمد  فناوری 

شده  شناخته  قن  یرانوند)ب اند پژوهشگران  مجموعهشبکه   .(1400  ن،اعتیاو  یا  پایگاه  اجتماعی  از  های  ای 

فکار، ا  گذاریاشتراک تسهیم و به    ارتباط،  از جمله امکان  هاییفرصت  مبتنی بر وب هستند که   هایسیستم

 آورند.برای اشخاص فراهم می با دیگرانرا   هاها و فعالیت مندی عالقه

 ویان نشج دا تحصیلی تعاملو  مجازی  های اجتماعیشبکه

  یادگیرندگان   دانشجویان هستند، زیرا  تعاملبرای افزایش    ارزشمندی  هایابزار  اجتماعی  هایشبکه

 اجتماعی   های شبکه  همچنین   . اقدام نمایند  کارهایشان  گذاریاشتراک   و  ایجاد، انتشار  برای سازند تا  قادر می  را

 از  یکی  . (Koranteng, Wiafe & Kuada, 2019) کنند  تسهیل   را  یادگیرنده   همکاری  و   تعامل  توانند می

 اجتماعی  ساختارهای  از  حمایت  برای  را  هاییفرصت   آنها  که  است  این  اجتماعی  هایشبکه  متمایز  هایویژگی

 د.نکنمی فراهم افراد  بین  و  درون  در دانش

مجازیاجتماع  یها شبکه مهم  ی  و    برقراریدر    ینقش    دارند جویان  دانش  تحصیلی  تعاملارتباط 

(George, 2017)  .  تئوری   تحصیلی  تعاملتئوری مهمترین  از  یکی  حوزه دانشجویان  در  شده  ارائه  های 

تالش و وقت بیشتری را صرف مطالعه  مند  عالقه کند یک دانشجوی  آموزش و یادگیری است که بیان می

گذارند و  ها و دانشکده دارد، زمان بیشتری را در محیط دانشگاهی میکند، تعامل بیشتری با همکالسیمی

  براساس تئوری .  (Kahu & Nelson, 2018)  دهد مشارکت بیشتری از خود نشان میهای درسی  ر فعالیتد

 تعامل افتد.  های اجتماعی به سه شکل اصلی اتفاق میدرگیرسازی دانشجویان در شبکه ،  1اجتماعی   سرمایه

سازد. نکته مهم، قدرت یکدیگر مرتبط می  ساختاری بیانگر الگوهایی است که اعضای شبکه اجتماعی را به 

.  (Reeve, 2012)  دهدگیرد و نحوه تعامل آنها با یکدیگر را نشان میشکل میای است که بین اعضاء رابطه 

ای است که با سایر افراد ایجاد کرده است.  بر اساس رابطهیک فرد  رفتارها    گیری نظرات وبیانگر شکل  تعامل

بین   در  دانش  تسهیم  به  تمایل  و  اعتماد  افزایش  باعث  روابط  میاین  سرمایه  کاربران  اصلی  هسته  و  شود 

شبکه  در  را  میاجتماعی  تشکیل  مجازی   ;Lopez Sanchez & Godoy-Caballero, 2012 ) دندههای 

Shernoff, Kelly, Tonks, Anderson, Cavanagh, Sinha, et al., 2016).  ایجاد معانی و    عاملت باعث 

اجتماعی می اعضاء یک شبکه  بین  زبان و دیدگاه تفاسیر مشترک در  افرادی که  بین  تعامل  هر چه  شود. 

 
1. Social Capital Theory 
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 . (Koranteng & Wiafe, 2019)  یابدادراکی نیز افزایش می تعاملباشد، میزان   مشترکی دارند بیشتر

 تحصیلی دانشجویان  تعامل، تسهیم دانش و  سرمایه اجتماعی

تعامالت اجتماعی   . (Putnam, 1995) د یآیم  دستبه   یتعامالت اجتماع  ق یاز طر  یاجتماع  هیسرما

های اجتماعی هستند  مجازی شکل نوینی از گروه   یاجتماع  ی هاشبکهگیرند.  های اجتماعی شکل میدر گروه 

-اساس، شبکه بر این    نماید.تعامالت اجتماعی فراهم میگیری  لشکمحیط مناسبی را برای    2  وبکه در بستر  

مجازیه اجتماعی  م  یبرا  یاجتماع  هیسرما  آوریجمع   برای  مؤثر  یطیمح  ای  فراهم   دنکنی کاربران 

(Alonso, Manrique, Martíne & Viñes, 2015) . 

 یاجتماع  هیو سرما  های اجتماعی مجازیشبکهاستفاده از   تأثیرارتباط با  در   صورت گرفته  تمطالعا

پ به  (Sanchez, Cortijo & Javed, 2014) یلیتحص   شرفتیبر   ,Aslam) اطالعات  گذاریاشتراک ، 

Shahzad, Syed & Ramish, 2013)  رفاه ،(Wang, Jackson, Gaskin, & Wang, 2014 )  از    ت یو رضا

تسهیم  (Valenzuela, Park, & Kee, 2009) یزندگ  ;Koranteng, Wiafe & Kuada, 2019)  دانش ، 

Koranteng & Wiafe, 2019  )هیو ابعاد سرما  های اجتماعی مجازیشبکهاستفاده از    ن یب  ادارروابط معن  دوجو  

 یاجتماع  ی هااست که در شبکه  یاده یفا  یاجتماع  هیسرما  در این مطالعات،.  اندنموده را گزارش    یاجتماع

های  در شبکه  یاجتماع  هیابعاد سرما  تأثیر  یبررس  دنبالبه مطالعه، ما    نی، در احال  نی . با ادیآیدست مهب  مجازی

  چندبعدی   یساختار  یاجتماع  هیسرما  تئوری   .میهستدانشجویان    تعاملو  دانش    تسهیمبر    اجتماعی مجازی

ابعاد تئوری سرمایه اجتماعی در ادامه به تشریح  .  است  یو شناخت  ی ا، رابطهیدارد که متشکل از ابعاد ساختار

  :دازیم پرمی

 ,Chiu ) کندیم  فیشبکه را توص  کی  یاعضا  یفرد  ن یرابطه بسرمایه اجتماعی    1یساختار  بعد

Hsu, & Wang, 2006).  ک ی  ی اعضا  نیو شدت تعامالت ب   تکرارقدرت روابط،   دهنده نشان   بعد ساختاری 

-یو در اشتراک دانش شرکت م  شوند می  ریدرگ  ی شتریب   ی تر باشد، اعضای شبکه است. هرچه تعامالت قو

برقرار و   راحتیبه را  ی، کاربران روابط اجتماعنیآنال طیمح کیدر  .(Koranteng & Wiafe, 2019) کنند

بر .  (Lim & Richardson, 2016) شودمی  لیتبادل اطالعات تسه   ایامر با ارتباط مکرر    نیکنند و ایحفظ م

 گذاردیم  تأثیر  مجازی  یشبکه اجتماع  طیمح  کیبر تعامل در    توجهیقابل  طوربه  یاساس، تعامل اجتماع  نیا

(Lin & Lu, 2011)کنند یم  ی بانیو موجود پشت  د یروابط جد  تی و تقو  ی ریگاز شکلهای اجتماعی  . شبکه  

(Meishar-Tal & Pieterse, 2017; Koranteng & Wiafe, 2019; Mngwengwe & Dlamini, 2020  ،)

 
1. Structural Dimension 
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  کند. یفراهم م  زمانهم  تبادل اطالعات  یبرا  ییهافرصت را با    یرسانامیمانند خدمات پ  یارتباط  یابزارها  رایز

که کاربران    معتقدند  (2017)  2یترسهو پ  تل-مشار    و  (2016)  1شیفمن و راک  ،کلنس،  رخالف نتایج ذکر شده ب

ا  شتریب  مجازی  یاجتماع  یها شبکه اطالعات   کننده مصرف باشند،    گرانی با د  یدر تعامالت اجتماع  نکهیاز 

ممکن است مانع  های اجتماعی مجازی  شبکهدر    ید که عدم تعامالت اجتماعندهینشان منتایج   نی. اهستند

 تعامل شود.

  ی براساس روابطو  است که توسط افراد    یدیاعتقادات و عقا  انگریب  یاجتماع  هیسرما  3ی ارابطه بعد  

-متقابل شاخصرفتار  و    ییاعتماد، شناسا.  (Nahapiet & Ghoshal, 1998) گیردمیکنند شکل  یکه برقرار م

رابطه  یاه قو   جادیا  هامؤلفه این    .هستند  یا بعد  تسهیرابطه  را   & Bolino, Turnley) کنندیم  لی تر 

Bloodgood, 2002)شودیتعامل مء  که وجود اعتماد باعث ارتقا   معتقدند از محققان    ی. برخ (Nahapiet 

& Ghoshal, 1998)  .است   تأثیرگذار راک دانش  اشتو    یفکر  هیمبادله سرما  نهی، اعتماد در زمن ی عالوه بر ا  

(Koranteng & Wiafe, 2019  .)ا ارتباط    نیبا  تعامل در    رودررو حال، عدم  اجتماعیشبکهبر   تأثیر  های 

 کی به   احساس تعلق و احساس مثبت نسبت اریمع کی یی. شناسا(Kwon, Park & Kim, 2014) گذاردیم

  ی فرد برا   لیتما  وفاداری بر  نیشود و ایم  یشبکه باعث وفادار  یاعضا  انیجامعه است. احساس تعلق در م

  ی بر رو   ییشناسا.  (Ellemers, Kortekaas & Ouwerkerk, 1999) گذاردیم  تأثیر ها  ت یشرکت در فعال

  ضروری   تسهیم دانش بسیار  رفتار  تسهیل  در  احساس تعلق.  (Nahapiet & Ghoshal, 1998) دارد  تأثیرتعامل  

 4دهاناسره   و  ملتش  .(1399  فرهادپور،  و  نظری)  دارد  وجود  همبستگی  تسهیم دانش  و   احساس تعلق  بین  و  تسا

 .اندهای اجتماعی و احساس تعلق را نشان داده وجود رابطه معنادار بین استفاده عمومی از شبکه ( 2018)

شبکه    ک یدر    ریمشترک و تفس   یمعان  گیریشکلاست که امکان    ی عنصر  5شناختی( )  ادراکی  بعد

 & Omotayo) اشتراک دانش است   شرطپیش   مشترک  زبان .  (Wasko & Faraj, 2005) کندمیرا فراهم  

Babalola, 2016).  مشترک   یوقت زبان  تفس  یاعضا  گرفتهراحتمشترک    یمعنا  ریدارند،  صورت  و    تر 

مطالعات نشان داده است که فقدان زبان مشترک  .  (Harzing & Feely, 2008) شود می  تقویت  ارتباطات

محققان  .  (Kim, Lee, Paek, & Lee, 2013) مختلف است  ی هااز رشته   راداف  نی تعامل موفق ب  یبرا  یمانع

زبان مشترک  کرده   تأیید   زین  گرید دانش    ی بر رو  توجهیقابل   طوربه اند که  اشتراک   تأثیرتعامل در طول 

 
1. Collins, Shiffman & Rock 

2. Meishar-Tal & Pieterse 
3. Relational Dimension 

4. Malatesh & Dhanasree 
5. Cognitive Dimension 
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  ی ها تی به شرکت در فعال لیتما شیافزا ی ، برانیبنابرا(؛ Koranteng, Wiafe & Kuada, 2019) گذاردمی

 . وجود داشته باشد  دیبا  ترکاشتراک دانش، زبان مش

در تسهیم    تأثیرگذارهای اجتماعی مجازی عاملی مهم و  آنچه بیان شد حاکی از این است که شبکه

گر، با برخورداری از عوامل تعاملی از نهادهای تعامل  عنوان به ها باشد. دانشگاه دانش و تعامل دانشجویان می

و   دانشجویان  تکمیلی،    مخصوصا  جمله  تحصیالت  میدانشجویان  اقدام  مهم  این  که به  آنجایی  از  نمایند. 

این    واسطهبه گیرد و دانشجویان این دانشگاه  از سیستم آموزش از راه دور بهره می  ذاتا دانشگاه پیام نور هم  

الکتر فضای  با  از آموزش  شبکهنوع  قدرت  از  باید  نهاد  این  دارند،  بیشتری  آشنایی  مجازی  و  های  ونیکی 

ارتقای   برای  تعامل دانشجویان خود، تحت تدوین یک  یم  تسهمجازی  با کاربست و    مشیخطدانش و  و 

 استفاده نماید.  ازپیشبیشای و ادراکی تئوری سرمایه اجتماعی، تقویت ابعاد ساختاری و رابطه

 :گرددمی زیر ارائه صورتبههای تحقیق همطالب، فرضین با توجه به ای

 . دارند تسهیم دانش بر معناداری و  بت ثم های اجتماعی مجازی تأثیر. شبکه1 فرضیه

 . دارند تعامل دانشجویان  بر معناداری و  مثبت  های اجتماعی مجازی تأثیر: شبکه2 فرضیه

 .دارد دانش تسهیم بر معناداری و  مثبت  تأثیر اجتماعی مجازی های شبکه  ساختاری : بعد 3 فرضیه

 . دارد دانش  تسهیم بر معناداری و  ت مثب تأثیر اجتماعی مجازی  هایشبکه   ایرابطه  : بعد 4 فرضیه

 . دارد دانش  تسهیم بر معناداری و  مثبت  تأثیر اجتماعی مجازی هایشبکه  ادراکی بعد : 5 فرضیه

 تحصیلی دانشجویان دارد.  تعاملداری بر مثبت و معنی تأثیرتسهیم دانش  : 6 فرضیه

 گردد: ارائه می  ( 1)شکل   در های مطرح شده، مدل مفهومی تحقیق با توجه به مطالب نظری و فرضیه 

 
 مدل مفهومی پژوهش . 1شکل 
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 روش پژوهش 

جامعه آماری تحقیق  جام شده است.  توصیفی ان  روشبه پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که  

  باشند. می 1400سال  در( نفر 1421) فارسشامل کلیه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیام نور استان 

نمونه آماری به شیوه تصادفی   عنوانبه  نفر  303  فاده شده است.از فرمول کوکران است  برای تعیین حجم نمونه

شدند.   پرسشنامه  داده   آوریجمع برای  انتخاب  از  است. 2019)  همکارانو    1کورانتنگ ها  شده  استفاده   )

کرون  منظوربه  آلفای  از  پرسشنامه  پایایی  است.  بمحاسبه  شده  استفاده  تکنیک  پژوهش  این  دراخ   از 

و جهت بررسی دیدگاه   ها اسمیرنوف و شاپیرو ویلک برای تعیین نرمال بودن توزیع داده   ـ  روف کولموگو

تحلیل عاملی از  .  نمونه استفاده شدتک  tپیرامون وضعیت هر یک از متغیرهای تحقیق از آزمون    دانشجویان 

  تحقیقبعاد  سنجش رابطه ا   مدل معادالت ساختاری برای  و از  پرسشنامهی  ی ی محتوایرواجهت سنجش  یدی  أیت

است.استفاده   این    گردیده  مستقل  تأثیرمطالعه  در  مجازیشبکه  متغیرهای  اجتماعی  سرمایه    های  ابعاد  و 

 .مورد بررسی قرار گرفته استدانشجویان  تعامل گر تسهیم دانش برمتغیر تعدیل واسطهبه  اجتماعی
 

 پژوهش متغیرهای و هاسازه   جشسن هایگویه  و سؤاالت توزیع کرونباخ، آلفای. 1 جدول

 آلفای کرونباخ  سؤاالتشماره  ها تعداد گویه  ابعاد  های اصلی سازه 

 های اجتماعی مجازی شبکه

 0/ 739 4تا   1 4 بعد ساختاری 

 0/ 728 16تا   5 12 ای بعد رابطه

 0/ 717 22تا  17 6 بعد ادراکی 

 0/ 811 26تا  23 4 ---- تسهیم دانش 

 0/ 725 28تا  27 2 ---- دانشجویان تعامل

 0/ 899 28تا   1 28 ---- کل پرسشنامه

 

 های پژوهشیافته
 های توصیفی یافته

ویژگی  منظور به پرسش  شناختیجمعیتهای  بررسی  از  های تخصصی پرسشنامه،  نمونه و همچنین 

 استفاده شده است. های آمار توصیفی  شاخص

 اطالعات جمعیت شناختی 

 

 
1. Koranteng 
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 یتاخشن  تیجمع  یهایژگیو. 2 جدول

 درصد فراوانی  ویژگی 

 جنسیت
 54 139 مرد 

 46 164 زن

 سن
 76 231 سال 30-20بین 

 23 71 سال 30بیش از  

 100 303 کارشناسی ارشد و دکتری  تحصیالت 

 

درصد زن    46مرد و    کنندگانشرکتدرصد    54های جمعیت شناختی مورد بررسی،  براساس ویژگی

 باشند. سال می 30-20ر محدوده سنی درصد( د 74اند. همچنین اغلب )بوده 

 

 ها آزمون نرمال بودن داده

 استفاده شده است.  1اسمیرنفـ  آزمون کولموگروفها از دون داده بسنجش نرمال  منظوربه 
 هاداده نرمال بودن  آزمون. 3 جدول

 مقدار معناداری  KSآماره  کشیدگی  چولگی  تعداد  متغیرهای پژوهش 

 0/ 079 0/ 227 0/ 551 1/ 506- 303 بعد ساختاری 

 0/ 127 0/ 083 0/ 522 0/ 734- 303 ای بعد رابطه

 0/ 068 0/ 167 0/ 274 1/ 624- 303 بعد ادراکی 

 0/ 072 0/ 144 0/ 277 0/ 869- 303 تسهیم دانش 

 0/ 099 0/ 210 0/ 211 1/ 017- 303 دانشجویان تعامل

 

نتایج   کشیدگی    (3)  جدولبراساس  و  چولگی  مقدار  موارد  تمامی  )در  بازه  باشد.  می  ( -2،  2در 

  ؛دست آمده استه ب  05/0در تمامی موارد بزرگتر از  اسمیرنف  ـ    کولموگروفهمچنین مقدار معناداری آماره  

 های پارامتریک استفاده کرد. توان از آزمونها نرمال بوده و میبنابراین توزیع داده 

 

 آزمون تصادفی بودن متغیرها
 از آزمون تصادفی متغیرها استفاده شده است. رهایمتغ مقادیر یال بودن تو  یتصادفسنجش  منظوربه 

 

 
1. Kolmogorov-Smirnov 
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 ها داده بودن  یتصادف آزمون. 4 جدول

 دانشجویان تعامل تسهیم دانش بعد ادراکی  ایبعد رابطه  ساختاریبعد  متغیرهای پژوهش 

 4/ 172 3/ 836 3/ 845 3/ 809 4/ 130 ارزش آزمون )میانگین( 

 156 142 137 134 134 مقادیر بزرگتر از میانگین

 147 161 166 169 169 مقادیر کوچکتر از میانگین 

 Z -072 /5 -588 /6 -846 /3 -838 /1 -231 /2آماره 

 0/ 057 0/ 066 0/ 120 0/ 052 0/ 094 معناداری

 

 ها قابل قبول است.، تصادفی بودن داده (05/0کمتر از ) شده با توجه به مقدار معناداری مشاهده  

 های تحلیلی یافته
 ی تأییدتحلیل عامل 

فرضیه  مطالعه  آزمون  این  در  است.  متغیرها  سنجش  نیازمند  پژوهش  متغیرهای    برای های  سنجش 

شود.    تأییدبنابراین نخست باید درستی پرسشنامه مورد استفاده،    ؛پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است

های برازش نسبت مجذور  برای این منظور از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. در این پژوهش شاخص

کویی برازش، شاخص تعدیل شده کای به درجه آزادی، جذر برآورد واریانس خطای تقریب، شاخص نی

بتلر برازش، شاخص  نشده ـ    نکویی  هنجار  برازش  هنجار شده، شاخص  برازش  و شاخص   بونت، شخص 

 شود.برازش فزاینده گزارش می

 مدل  یبرازندگ هایشاخص پذیرش دامنه  خالصه . 5 جدول

𝝌𝟐 شاخص برازندگی 

𝒅𝒇
 SRMR RMSEA GFI AGFI NFI NNFI IFI 

 1 -0 0.9< 0.9< 0.9< 0.9< 0.05> 0.05> 5-1 دامنه پذیرش

 51/1 039 /0 034 /0 96/0 98/0 94/0 91/0 34/0 

 

 شان از برازش خوب تحلیل عاملی پرسشنامه تحقیق دارند. ن  ( 5) جدول مقادیر گزارش شده در 

 

 های پژوهشرضیهآزمون ف 
یابی معادالت ساختاری استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل های پژوهش از مدل برای آزمون فرضیه 

 ارائه شده است. (6)  جدولهای پژوهش در فرضیه
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 پژوهش  هایفرضیه  آزمون نتایج خالصه . 6 جدول

 نتیجه tآماره  ی ملاع بار گر تعدیل /متغیر وابسته  گر تعدیل / متغیر مستقل  های پژوهش فرضیه 

 تأیید  00/8 60/0 تسهیم دانش  های اجتماعی مجازیشبکه 1فرضیه 

 تأیید  35/9 67/0 دانشجویان تعامل های اجتماعی مجازیشبکه 2فرضیه 

 تأیید  67/3 38/0 تسهیم دانش  بعد ساختاری 3فرضیه 

 تأیید  06/2 29/0 تسهیم دانش  ایبعد رابطه 4فرضیه 

 تأیید  45/3 36/0 تسهیم دانش  ادراکیبعد  5فرضیه 

 تأیید  93/9 84/0 دانشجویان تعامل تسهیم دانش 6فرضیه 

 

های  شبکه   تأثیر  دهنده نشان  8/ 00  معناداریو    0/ 60  بار عاملیمیزان    (6)  جدول   تبر اساس اطالعا

های اجتماعی مجازی  ادعا کرد که شبکه   توان می  درصد 95بنابراین با اطمینان    ؛ اجتماعی بر تسهیم دانش است

 .گرددمی تأییدفرضیه اول پژوهش  بر این اساسبر تسهیم دانش دارد.  معناداریمثبت و  تأثیر

  ؛ باشدمیدانشجویان    تعاملهای اجتماعی بر  شبکه   تأثیر  تأییدکننده   9/ 35  معناداریو    67/0  بار عاملی

  درصد 95با اطمینان    رواز این   . دندار  ان یونشجدا   تعاملبر  مثبت و معناداری   تأثیر   یاجتماع  ی هاشبکه بنابراین 

که  می کرد  ادعا  در  توان  مجازی  شبکهفعالیت  اجتماعی  افزایشمیهای  موجب  دانشجویان   تعامل  توانند 

 گردد.می تأییدفرضیه دوم پژوهش  بر این اساس. گردد

آمده    دستبه   38/0دانش    می بر تسه  تئوری سرمایه اجتماعی  یبعد ساختار  تأثیراستاندارد    بار عاملی

با  ن یبزرگتر است. بنابرا 96/1 یآمده است که از مقدار بحران دست به 67/3 زین  tمقدار آماره  نی است. همچن

 می بر تسه  معناداریمثبت و    تأثیر   یاجتماع  ی هاشبکه   یبعد ساختارکه    ادعا کرد  توان یم  درصد 95  نان یاطم

 .شودی م تأیید تحقیق  سوم ه یفرض . بنابرایندانش دارد

  دست به   29/0دانش مقدار    می بر تسه  تئوری سرمایه اجتماعی  یابعد رابطه   تأثیراستاندارد    بار عاملی

بحران  دست به  06/2  زین  tمقدار آماره    ن یآمده است. همچن از مقدار  بزرگتر است.    96/1  یآمده است که 

بر   معناداری مثبت و  تأثیر یاجتماع یهاشبکه   یابعد رابطه که  ادعا کرد توانی م درصد95 نان یبا اطم  نیبنابرا

 . شودیم تأیید  تحقیق   چهارم ه یفرض بر این اساس دانش دارد. میتسه

  دست به   36/0دانش مقدار    می بر تسه   تئوری سرمایه اجتماعی  یبعد ادراک   تأثیراستاندارد    بار عاملی

همچن است.  آماره    ن یآمده  بحران  باشدمی  45/3  زین  tمقدار  مقدار  از  بنابرا  96/1  یکه  است.  با   نیبزرگتر 

ادراک   که  ادعا کرد  توانیم  درصد 95  نانیاطم تسه  معناداریمثبت و    تأثیر  یاجتماع  یهاشبکه   یبعد   می بر 



 1400 پاییز و زمستان، 2، شماره  11سال                     دانشگاه فردوسی مشهد          پژوهشنامه کتابداری و اطالع رسانی،    384

 

 . شودیم تأیید  تحقیق  پنجم ه یفرض بر این اساس دانش دارد. 

  ن ی. همچنآمده است  دستبه  84/0مقدار    انیدانشجو  تعاملدانش بر    میتسه  تأثیراستاندارد    بار عاملی

آماره   بحران  دست به  93/9  ز ین  tمقدار  مقدار  از  که  است  بنابرا  96/1  ی آمده  است.  اطم  ن یبزرگتر    نان یبا 

این نتایج مبین    دارد.  ان یدانشجو  تعاملبر    معناداری مثبت و    تأثیر دانش    میتسه   که   ادعا کرد  توان یم  درصد95

 .باشدیم تحقیق ششم هی فرض تأیید

 
 پژوهش مدل ساختاری . 2شکل 

 نتیجه
با    دانشگاهیهای اجتماعی  دهد که استفاده از شبکههای تحقیق نشان مینتایج حاصل از بخش یافته

های اجتماعی دانشگاهی ، حضور دانشجویان در شبکهعبارتیبه تسهیم دانش رابطه مثبت و معناداری دارد.  

ایشان خواهد  به تسهیم دانش در نزد  افزایش تمایل  م  افتهی  ن یاشد.    موجب  ارائه بسترها ینشان    یدهد که 

خود را با    و نتایج تحقیقات  ها ده یتا ا  سازدمیآنها را قادر    انیدانشگاه  یبرا های اجتماعی دانشگاهی  شبکه

ا  یشتریسهولت ب اشتراک بگذارند.  ا  امر  نیبه  دانشگاهی  شبکهاست که    لیدل  نیبه    طی محهای اجتماعی 

کنند.  یفراهم م  یقاتیتحق  یو کارها  یدانشگاه  هایایده تبادل    یرا برا  یکدستیو    تر،، در دسترسترارزان
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د تا در ندهیاجازه م  ان یبه دانشگاه  1گیت و مندلی آکادمیا، ریسرچ  مانند های اجتماعی  شبکه مثال    عنوانبه 

به    ی اهن یهز  گونه هیچ خود را بدون    یقات یمقاالت تحق   نیآخر  نیبحث کنند و همچن  تخصصی  مورد مسائل

که ممکن    تیواقع  نیبا توجه به ا  اجتماعیهای  شبکه  نیا  ی، اعضاالتیتسه  نیاشتراک بگذارند. با توجه به ا

خود به    انیخود را با همتا  ی هاده ی و ا  یقاتیتحق  ی کارها،  داشته باشند  ازیخود ن  ان یمشابه همتا  تیاست به حما

اجتماعی  شبکه .  گذارندمیاشتراک   پشتهای  دانشگاهنترنتیااز    یبانی با  محققان   انی،  ارائه    و  به  قادر  را 

یافته فراگیر  و  میزودهنگام  تحقیقاتی  دانشگاهروازاین .  نمایندهای  محققان    انی ،  در ی م  تالشو  که  کنند 

 و افراد فعال در حوزه مطالعاتی  انیسازد تا با همتایآنها را قادر م  رایشوند، ز  ییشناساهای اجتماعی  شبکه

ارتباط   کنند. خود  اساس    برقرار  تحقیق حاضرافته یبر  بر  ، شبکه های  معناداری  مثبت و  تأثیر  اجتماعی  های 

دهد روابط متقابل یکه نشان م  (2017)ه  تل و پیترس-مشار  نتایج تحقیق با    روازاین تعامل دانشجویان دارند.  

است. اما با   راستاهم کندی م جادیرا اهای اجتماعی دانشگاهی شبکهدانش آموزان در  تعامل زه یانگ یاجتماع

کورانتنگ تحقیق  وافع    نتایج  مغا(2019)و  جامعه  دارد.    رتی،  در  شبکه  کننده استفاده تفاوت  نوع  های  و 

 .شودمیمغایر  بعضا باعث بروز نتایج   مورد استفاده  دانشگاهی() اجتماعی

  م یمثبت و معناداری بر تسه  تأثیر  تئوری سرمایه اجتماعی  یبعد ساختارهای این تحقیق،  براساس یافته

  نی و شدت تعامالت ب  تکرارقدرت روابط،    دهنده نشان  بعد ساختاری تئوری سرمایه اجتماعی.  دانش دارد

در اشتراک    نیشوند و بنابرایم  ریدرگ  یشتریب  ی تر باشد، اعضایرچه تعامالت قواست. هشبکه    کی  یاعضا

کنند  یبرقرار و حفظ م  راحتیبه را    ی، کاربران روابط اجتماعنیآنال  طیمح  کیدر    کنند.یدانش شرکت م

  توجهیقابل  طوره ب یماعاساس، تعامل اجت  نیبر ا. شودمی  لیتبادل اطالعات تسه ایامر با ارتباط مکرر  ن یو ا

 2سیمونز   و  کیدل   ،یکور  همچون محققانی  .  گذارد یتأثیر م  ن یآنال  یشبکه اجتماع  ط یمح  ک یبر تعامل در  

معتقدند که    ( 2020)  ی نگونگوه و دالمینم؛  (2019)  کورانتنگ و وافع ؛  (2017)  تل و پیترسه-مشار  ؛(2009)

 یارتباط   یابزارها  رایز  کنندیم  یبانیو موجود پشت  د یروابط جد  تی و تقو یریگاز شکلهای اجتماعی  شبکه

 کوراتنتنگ و وافع   کند.یفراهم م  زمانهم تبادل اطالعات    ی برا  ییهافرصترا با    یرسانامیمانند خدمات پ

ارتباط    اشتراک دانش با    یاجتماع  هیسرما  یبعد ساختار  جه یامل و در نتتع  شدت ( اشاره نمودند که  2019)

کورانتنگ ،  (2017)  4ژئو   و  میائو  ونگ،  ا،یج  ،(2019)  3لیو   و   زوتیگا   دئو  گیل  بارنیج،  ،هوبر  تحقیق   نتایجدارد.  

 
1. Mendeley 
2. Curry, Kiddle & Simmonds 
3. Huber, Barnidge, Gil de Zúñiga & Liu 

4. Jia, Wang, Miao, & Zhu 
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های اجتماعی موجب تقویت اعتماد و تسهیم دانش  کنند که استفاده از شبکهمی  تأییدنیز    (2019)  و وافع

 گردد. می

دانش    میبر تسه   یدارا مثبت و معن  تأثیر  تئوری سرمایه اجتماعی  یابعد رابطه های تحقیق،  براساس یافته

که مردم برقرار   یو رفتارها بر اساس روابط  د یعقا  یریگشکلبه    تئوری سرمایه اجتماعی  ی ارابطه  بعد  رد.دا

و اعتماد متقابل   ییشناسا  یریگروابط شکل  ن ی، و ا(Nahapiet & Ghoshal, 1998)  گیردشکل می  کنندمی

اعتماد و    ییهنجارها  روازاین   (.Bolino, Turnley & Bloodgood, 2002)  کندیم  لیرا تسه  تعاملمانند 

رابطه   یساسا  یهاشاخص تئوری  ی  ارابطهبعد    .(Chow & Chan, 2008)  هستند   یاجتماع  هیسرماای  بعد 

کنند شکل یکه برقرار م  یبراساس روابطو  است که توسط افراد    یدیاعتقادات و عقا  انگریب  سرمایه اجتماعی

  .هستند  ی ابعد رابطه  ایهمؤلفه   ،متقابلرفتار  و    ییاعتماد، شناسا.  (Nahapiet & Ghoshal, 1998)  گیردمی

از   ی. برخ(Bolino, Turnley & Bloodgood, 2002 )  کنندیم  لیتر را تسهی رابطه قو   جادیا  هامؤلفه این  

بر .  (Nahapiet & Ghoshal, 1998)  شودیتعامل مء  که وجود اعتماد باعث ارتقا  معتقدندمحققان   عالوه 

.  (Koranteng & Wiafe, 2019)  است  تأثیرگذار و اشتراک دانش    یفکر  هیمبادله سرما  نه ی، اعتماد در زمنیا

 ,Kwon, Park & Kim)  گذاردیم  تأثیر  های اجتماعیهشبک بر تعامل در    رودرروحال، عدم ارتباط    ن یبا ا

مانند    یشناسند ندارند. مسائلینم  یکه از نظر جسم  ی با افراد  ت یدر فعال  کتبه شر  یلیکاربران تما(.  2014

اذ و  ا  ینترنتی ا  تی آزار  ا  ( Fox & Moreland, 2015)  شود یاعتماد معدم    جادیباعث  انتظار   نیبا  وجود، 

 پوشیچشم  نتوان کامال  از آیهمراه نباشند، گرچه نم  مجازی  های اجتماعیشبکهبا    مسائل  نیرود که ایم

دانشگاه اجتماعیشبکه از    ان یکرد.  محبوب  جاد یا  یبرا  مجازی  های  و  خود    یلیتحص  شرفتیپ  و   ت ی اعتبار 

ا  ( Bardakc, Arslan & Ünver, 2018)  کنندیاستفاده م هنجارها و    های اجتماعیشبکه   نیو از آنجا که 

 را شاهد باشیم  تی آزار و اذ  حداقل میزان  رود کهیانتظار م  ،دارند  یسنت  دانشگاهی مشابه جامعه    ییساختارها

(Menendez, De Angeli  & Menestrina, 2012) . 

تأثیر مثبت و معناداری   تئوری سرمایه اجتماعی یبعد ادراک  کهدهد نشان می آمده  دستبه های یافته

( نیز این ادعا 2019)اران  همکگ و  نهای دانشجویی دارد. در همین راستا کورانت در بین گروه   دانش  میبر تسه

  یها دارا و ارزش  یی نایاز نظر ب  های اجتماعی دانشگاهیشبکه  ی هاگروه   ی اعضا نموده و معتقدند که    تأیید را  

خاص    نهیزم  ایدامنه    کیها بر اساس  گروه .  (Meishar-Tal & Pieterse, 2017)  مشابه هستند  یهایژگیو

طور که قبال     همان .  کنند  دا ی با تمرکز مشابه را پ  یاعضا  راحتیبه سازد  یشوند که کاربران را قادر میم  لیتشک

  دهدیاختصاص م  یدانشگاه  یکه فرد به کارها  یو روان  یشد، تعامل عبارت است از تالش جسم  فیتعر
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(Coates, 2006)  .یدانشگاه   ی هاتیفعال  ن یو همچن  یفعال و مشارکت  یریادگیشامل مشارکت آنها در    نیا 

ترنزینیپاس  مانند  یمحققان  .است  برانگیزچالش و  ، کوه ،  (2006)  2کلین   و  کوه   ،یکارن،  (2005)  1کارال 

اغلب   یدانشگاه  ی هاتیمشارکت فرد در فعالاند که  افتهیدر،  (2007)  3یئانزی و گونیکروس، شئوپ، کی

مانند    یدانشگاه  یهاتیکه تعامل بر فعال  اندنموده استدالل    ن یبخشد. همچنیرا بهبود م  شرفتیو پ  یریادگی

 .گذاردیتأثیر مثبت م  دیو اشتراک عقا یهمکار

بیشتر    شوندمیاشتراک دانش    ی هاتیفعال  ریمشترک درگ با اهداف  که    هاییگروه تعامل در میان  

م  یوقت  .(Tsai & Ghoshal, 1998)  است ماعضا  فعالیتوجه  دست  شان یهاتیشوند  هدف    ک یبه    ی ابیدر 

اعضا بتوانند    ی اساس، وقت  ن یا  (. برCohen & Prusak, 2002)  ابدییم  شیمشترک نقش دارد، تعامل افزا

هستند،    میبه هدف مشترک سه دنیدر رس گران یکنند و درک کنند که د سه یمقا گرانیرا با د دعملکرد خو

 . (Oinas-Kukkonen & Harjumaa, 2009)  خواهند داشت برای فعالیت ی شتریب زه یانگ

  وجود دارد   یرابطه معنادار  دانشجویان  تعاملهای اجتماعی دانشگاهی و  تسهیم دانش در شبکه   نیب

(Koranteng & Wiafe, 2019)بنابرا اجتماع  یاعضا  تعامل،  نی.  تسه  دانشگاهی   یشبکه  دانش    میباعث 

 تعامل بر    یدارامثبت و معن  تأثیردانش    میسه تاین است که    کننده بیان نتایج حاصل از تحقیق حاضر    شود.یم

  اشتراک و    جیترواز    مجازی  یکه شبکه اجتماع  یاز استدالل  افتهی  نیدارد. ا  های مجازیدر شبکه  انیدانشجو

- ( و مشار 2019)همکاران  نگ و  همچون کورانت  قاناز محق  یکند. اگرچه برخیم  یبانیپشت  شود،می  دانش

پیترسهت و  که موده ناستدالل    (2017)  ل  اجتماعیشبکه  اند  ترو  های  را  دانش   رای ز  ،ندنک ینم  ج یاشتراک 

رابطه    نتایج تحقیقات مزبور، وجودخالف  برمطالعه    ن یا  یهاافتهی  .کنندی کاربران فقط اطالعات مصرف م

 دهد.ینشان مرا   مجازی یتعامل و اشتراک دانش در شبکه اجتماعمعنادار بین 

اشتراک    یها تیفعال  یبررس  منظوربه   یاجتماع  ه یسرما  یتئور  کارگیریبه بر اساس نتایج این تحقیق،  

  های شبکه یبانیپشت زانیخاص، م طوربهاست.  رفتهیپذ دانشگاهی یاجتماع های کاربران شبکه  انیدانش در م

  درگیری دانشجویانها بر  شاخص  نی ا  ریتأث   یو چگونگ  یاجتماع  هیسرما  ی هااز شاخص  دانشگاهی  یاجتماع

ب ینی  بپیش.  گردید  یبررس از  شاخص  نی روابط  استفاده  با  چهار    قرار گرفت.  وتحلیلتجزیه مورد    لیزرلها 

را    35/9و    00/8گردید. همچنین مدل تحقیق به ترتیب وجود بار عاملی    تأییدفرضیه ارائه شده در این تحقیق  

 دهد.های اجتماعی نشان میبین تسهیم دانش و درگیری با شبکه
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 ربردی پیشنهادهای کا
م  ن یا  های یافته نشان  پذیمطالعه  که  دانشگاهی  شبکه   رشیدهد  اجتماعی  حال    سرعتبه های  در 

اما  است  شیافزا بایی  هاچالش.  دارد که  ا  دیوجود  کن  کننده نگران   ن یبرطرف شوند.   می است که مشاهده 

دانشگاهی  شبکهکاربران   اجتماعی  دلهای  به  با    ییشناسا  ا ی  یوابستگ  ل یفقط  درگ  هاه گروآنها  افراد  ، ری و 

 گردد: پیشنهاد می نیشوند. بنابرایماستفاده 

-ساختاری تئوری سرمایه اجتماعی جهت برقراری و توسعه روابط بین دانشجویان با هدف شکل  بعد (1

 یری تعامل دانشجویی تقویت شود.گ

رابطه  (2 اجتماعی  یابعد  سرمایه  هدف    تئوری  بین  و    د یعقا  ی ریگشکلبا  متقابل  نشجویان  دااعتماد 

 تقویت شود. 

تأثیر   (3 به  توجه  و شکلبا  دانش  اشتراک  بر  دانشجویی  تعامل  مانند    یدانشگاه  ی هاتیفعال  گیری 

گردد زمینه الزم جهت تقویت بعد ادراکی تئوری سرمایه ، پیشنهاد میدیو اشتراک عقا  یهمکار

 .اجتماعی فراهم گردد
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