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 .1استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .2پژوهشگر جهاد دانشگاهی و دانشجوی دکتری جامعهشناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران
 .3دانشآموختة کارشناسیارشد جامعهشناسی ،گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد ،ایران

(تاریخ دریافت6930/50/50 :؛ تاریخ پذیرش)6930/53/82 :

چکيده
هدف پژوهش حاضر تحلیل مقایسهای شبکة روابط رسمی و غیررسمی پژوهشگران پژوهشکدة گردشگری جهاد دانشگگاهی اسگت .نگع
مطالعه تعصیفی و روش پژوهش نیز تحلیل شبکه بعده است که در آن دو شاخص مهم روابط رسمی و روابط غیررسمی بگا بگهکگارگیری
پرسشنامة محققساخته طراحی و در اختیار  63نفر اعضای پژوهشکده قرار گرفت .در قسمت رسمی به ابعادی مانند تعلید و نشر مقگا ت
علمی ،برگزاری کارگاه ،اجرای طرح پژوهشی و در بخش روابط غیررسمی نیز به ابعادی مانند احعالپرسی ،مسافرت ،حل مشکالت اشاره
شده است .روش تجزیهوتحلیل یافتهها نیز تحلیل شبکه بعده که با نرمافزار  UCINETبررسی شد .یافتهها نشگان داد ،نخسگت ،چگگالی
شبکة روابط رسمی در پژوهشکده  85درصد و چگالی آن در روابط غیررسمی  00درصد است .از طرف دیگر ،نتایج آزمعن تگی نشگان داد
دو شبکه از نظر محبعبیت اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،روابط اجتماعی ،فاصلة اجتماعی و نفعذ اجتماعی اختالف چشمگیگری بگا یکگدیگر
دارند؛ بنابراین ،شبکة روابط غیررسمی بسیار متراکمتر یا قعیتر از شبکة روابط رسمی در پژوهشکدة گردشگری است .در برقراری روابگط
رسمی پژوهشگران این پژوهشکده کمتر از برقراری روابط غیررسمی معفق بعدهاند.

کليدواژگان
ارتباط سازمانی ،روابط رسمی سازمانی ،روابط غیررسمی سازمانی ،شبکة اجتماعی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهmajdi@um.ac.ir :
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مقدمه و بيان مسئله
ب ر اوهوه ا ،ام داما

فرایند کسب ،انتقال و یادگیری دانش در مح یطه ای پ روه ای ب هش د

و

فرایندهای اجتماعی تکیه دارد ( .)Huang & Newell, 2003, p.102یکی از پیش رف ه ای اخی ر در
حوزة مدیری

دانش پروه  ،پذیرش نقشی مهم اس

که فرایندها ،امداما

بهخصوص برحسب سرمایة اجتماعی و شبکههای اجتماعی در مدیری
مدیری

و اوهوه ای اجتم اعی،
دان ش پ روه دارد .ب رای

مؤثر دانش پروه  ،به توسعة مداخلههای دان ش براس اف فراین دها ،ام داما

اجتماعی داخل سازمان نیاز اس

و اوهوه ای

( .)Brookes et al., 2006, p.475در بسیاری از سازمانها بهت رین

تجربههای افراد از طریق همکاری و ارتباطا

غیررسمی که بین آنها وجود دارد ،انتق ال م ییاب د

(.)Meenan et al., 2010, p.145
سازمان ساختار برنامهریزیشد ای از نقشها دارد که به ص ور
بهعبار

دیهر ،سازمان رسمی ،سیستم ی ا ش بکهای از ارتباط ا

رس می س ازمانیافت ه اس
و اختی ارا

اس

.

ک ه اف راد و

گرو هایی را که وظایف مهمی انجام میدهند ،ب ه ه م م رتبط م یکن د (طوس ی ،8811 ،ص.)18
شبکههای رسمی ،اغلب م انونیان د ،زی را مومعی

اف راد در س ازمان رس می ،براس اف س اختار

برنامهریزیشد برای هر سازمان تعیین میشود ،مانن د ا ار

س ازمانی در ه ر س ازمان .در کن ار

شبکههای رسمی در سازمان ،شبکهای از روابط غیررسمی نی ز ب ین اف راد آن س ازمان وج ود دارد
(محمدی کنهرانی و حسینزاد  ،88۳۱ ،ص.)۱1
این شبکهها شامل روابط بینفردی اس

که بهطور خ ودانهیز و ب همنظ ور ارا ای احتیاج ا

افراد ایجاد م یش وند ( .)Waldstrom, 2001, p.40کارمن دان در راس تای اج را و تقس یم وظ ایف
موجود ،از شبکة روابط غیررسمی نیز برای تسریع امور استفاد میکنن د (

Krackhardt & Hanson,

 .)1993, p.104بهطور کلی ،متخصصان توافق دارند که نقشآفرینان سازمانی ب همنظ ور رس یدن ب ه
اهداف خود از همکاریهای رسمی و غیررسمی در راستای ه م اس تفاد م یکنن د
 .)p.145بررسیها نشان میدهد روابط غیررسمی ممکن اس
افراد در برمراری ارتباط با یکدیهر ،حمای

( Rank, 2008,

مفید و مضر باش د ،ای ن رواب ط ب ه

از یک دیهر و نی ز ارا ای نیازه ا در راس تای تعام ل

اجتماعی یاری میرسانند (ایراننژاد پاریزی ،8811 ،ص.)81۱
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همچنین ،پشتیبانی از اهداف سازمانی ،ایجاد ارتباطا

034

مؤثر و نیز تأثیر در جبران کمبود توانایی

مدیران از مزایای این روابط ذکر شد اند (پارسیان و اعرابی ،881۳ ،ص .)۱8از طرف دیهر ،روابط
غیررسمی ممکن اس

به ارر سازمان باشند؛ این روابط ممکن اس

در برابر تغییر مقاوم

کنند و حتی کوش شه ای کارکن ان را از اه داف س ازمانی منح رف کنن د.

همچنین ،افرادی که به گرو های غیررسمی را نمییابند ،ممکن اس

مستعد شایعهپراکن ی باش ند،
احساف ناخوشایندی داش ته

باشند و از کارشان ناراای شوند (پارسیان و اعراب ی ،881۳ ،ص .)۱1اگرا ه تحقیق ا
نشان داد اس

سازمان غیررسمی محدودی هایی از وحاظ بازد سازمان ب ه وج ود م یآورد ،ام ا

شواهدی هم حاکی از آن اس

که سازمان غیررسمی میتواند نیروی سازند ای برای گ ردش ک ار

سازمان و وسیلهای ب رای تغیی ر باش د ( .)Krackhardt & Hanson, 1993, p.105ش ناخ
مدیران از شد

مختل ف

تأثیر ساختارها و شبکة روابط غیررسمی ب ر فعاوی

ص حیح

و عملک رد س اختار رواب ط

رسمی میان سازمانها ،موجب بهر برداری صحیح و مناسب از آنها میشود و ب ه ای ن وس یله ب ه
رشد و تکامل ساختار روابط رسمی و در نهای  ،به افزایش بهر وری س ازمانه ا کم

م یکن د

( .)Capon et al., 1992, p.157بنابراین ،فقط زمانی میتوان مسائل م دیریتی س ازمانه ا را تم ام و
کمال درک کرد که عالو بر ساختار رسمی سازمان ،از هنجارها ،گرو بندیها و رواب ط غیررس می
(محم دی کنهران ی و حس ینزاد  ،88۳۱ ،ص .)۱2در ای ن پ ژوهش

میان آنها نیز آگاهی داش

سازمان مورد مطاوعه پژوهشکدة گردشهری جهاد دانشهاهی اس  ،که از س ال  88۳8ک ار خ ود را
آغاز کرد و عمدة فعاوی

آن بر مطاوعا

گردشهری و زیار

متمرکز اس  .سنجش اختالف ب ین

شبکة روابط رسمی و غیررسمی بین کارکنان پژوهشکدة گردش هری جه اد از آن رو اهمی
که مطاوعا

گردشهری اصوالً بینرشتهای اس

انطباق واع موجود را با حاو

و تفاو

دارد

بین شبکهها و توصیف ابعاد آن میتوان د

آرمانی روشن کند .بنابراین ،پرسش اصلی این پژوهش ای ن اس

که اه اختالفی بین شبکة روابط رسمی و غیررسمی اعضای پژوهشکد وجود دارد؟
پرسشهای پژوهش
پرسشهای این پژوهش به شرح زیر اس .
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 آیا شبکههای روابط رسمی و غیررسمی پژوهشکدة گردشهری جهاد دانشهاهی متفاوتند؟ آیا محبوبی  ،انسجام ،روابط ،فاصله و نفوذ اجتماعی پژوهشهران در دو شبکة روابطرسمی و غیررسمی پژوهشکدة گردشهری جهاد دانشهاهی متفاو

اس ؟

مبانی نظری و پيشينة تحقيق
مبانی نظری

منابع انسانی از اساسیترین منابع استراتژی

هر سازمانی میباشند .بیگمان ،موفقی

س ازمانه ا و

محیطهای کاری به استفادة کارآمد از منابع انس انی ب ر پای ة عل وم رفت اری وابس ته اس
رویارویی با ااوش استفادة کارآمد از این منبع ،شناخ
به منابع انسانی و ابزارهای خاص آن الزم اس
ابزارها امری اروری اس

بیشتر و جامعتر مفاهیم و ساز های مربوط

و در نهای  ،مهار

ب هک ارگیری ای ن س از ه ا و

(هرسی و بالنچارد ،8832 ،ص .)۱82دو نوع ش بکة ارتب اطی می ان و

درون سازمانها وجود دارد؛ شبکة روابط رسمی و شبکة غیررسمی .عالو بر این برداش
روابط رسمی بهمعنای ساختار آگاهانهای از نقشها در ی
که به صور

 .ب رای

رسمی سازماندهی و تعیین شد اس

 ،ش بکة

سازمان یا در میان اندین سازمان اس

(ای رانن ژاد پ اریزی ،8811 ،ص .)66ش بکة

روابط غیررسمی نیز در دل سازمان رسمی پدیدار میشود و در ع ین ح ال ب ر آن اث ر م یگ ذارد
( .)Rank, 2008, p.150در وامع ،هر نوع ساختار روابط رسمی اهرة دومی نی ز دارد ک ه ب هعن وان
شبکة روابط غیررسمی شناخته میشود؛ بنابراین ،فقط زمانی میتوان مسائل مدیریتی س ازمانه ا را
تمام و کمال درک کرد که عالو بر ساختار رسمی سازمان ،از هنجاره ا ،گ رو بن دیه ا و رواب ط
غیررسمی میان آنها نیز آگاهی داش

(p.21

 .)Maitlis, 2005,سرمایة اجتماعی سازمانی ب هعن وان

ساختار شبکهای تعریف میشود که مبتنی بر روابط و پیوندهای غیررسمی در میان اعضای س ازمان
اس

که ناشی از اعتماد موجود در میان آنان اس  .بهطوری که اعتماد متقابل ،انتظارا

و اوزام ا

سازوکاری غیررسمی را به وجود میآورد که به اعضای سازمان اجاز میده د از آنه ا ب هعن وان
ابزاری برای تحقق بهتر و آسانتر اهدافشان استفاد کنند (.)Danchev, 2006, p.953
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سرمایة اجتماعی یکی از مابلی ها و داراییهای مهم سازمانی اس
خلق و تسهیم دانش کم

که میتواند ب ه س ازمان در

میکند و برای آنها در مقایسه با س ازمانه ای دیه ر مزی

س ازمانی

پایدار ایجاد کند .با رویکرد سازمانی جنبههای مختلف سرمایة اجتماعی را در سه طبقة س اختاری،
رابطهای و شناختی جای میدهند ( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.250در نهای  ،میتوان گف
سرمایة اجتماعی سازمانی در پنج بعد توانمندسازی ،انسجام سازمانی ،مش ارک

س ازمانی ،اعتم اد

نهادی و اعتماد بینشخصی مورد بررسی مرار میگیرد (عبافزاد و همکاران ،88۳1 ،ص.)812
برای مثال یکی از این شبکهها میتواند در سازمانی پژوهشی -آموزشی شکل گیرد؛ روابطی که
در آن براساف شبکة اجتماعی و نه فردی ،پژوهش تووید میش ود .براس اف نظ ر واونت ی ()8۳۳6
عبار

شبکة اجتماعی به اوهویی از روابط دوستانه ،ارتباطا

افراد درون ی

یا حمای ها میان افراد یا گروه ی از

نظام اجتماعی اشار میکند ( .)Valente, 1996, p.69شبکههای همنویسندگی ،دستة

مهمی از شبکههای اجتماعیاند و بهط ور گس ترد ب رای تعی ین س اختار همک اریه ای علم ی و
مومعی

فردی پژوهشهران به کار میروند ( .)Liu et al., 2005, p.1462همنویسندگی ،رسمیت رین

جلوة همکاری میان نویسندگان در تووید پژوهشهای علمی بود که عبار
یا اند نویسند در تووید ی
مقایسه با زمانی که ی

اثر که به تووید بروندادهای علم ی ب ا کمی

فرد بهتنهایی اثری را تووید

اس
و کیفی

از مش ارک

دو

ب االتری در

و منتشر میکند ،منجر میشود ( Hudson, 1996,

.)p.154
نهریستن به جوامع علمی به مثابة شبکههای همکاری و همنویسندگی ،میتواند ب ه درک بهت ر
رفتارها و روابط در این جوامع کم

کند و سیاس گ ذاران ه ر جامع ة علم ی را در شناس ایی و

تشویق رفتارهای اثربخشتر یاری رساند (روشنی ،88۳۱ ،ص .)۱برای شناسایی و تحلیل مومعی
نویسندگان مرکزی و تأثیرگذار و همچنین ،تحلیل شبکههای همنویسندگی دو رویکرد عمد وجود
دارد :رویکرد کلنهر و رویکرد ویژگیهای فردی کنشهران .رویک رد ک ل نه ر ب ه دنب ال تش ریح
ویژگیهای ی

شبکة اجتماعی بهطور کامل اس  ،برای مث ال ش اخ

ه ایی مانن د مط ر گ راف،

متوسط فاصلة گر  ،تعداد اجزا ،دستهها ،خوشهها و ساختار اجتماعا  .رویکرد ویژگیهای ف ردی
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کنشهران در جس وجوی تحلیل ویژگیهای کنشهران شبکهه ای اجتم اعی اس
مومعی

کنشهران ،فاصله و مومعی

آنها در خوشه (.)Liu et al., 2005, p.1463

تحلیل شبکة اجتماعی روش تشخیصی مدرتمندی برای تحلیل طبیع
اعضای ی

گرو خاص اس

و اوهوی ارتباطا
8

و شامل مجموعهای از روشهای تحلی ل گ راف اس

تحلیل شبکهها در علوم اجتماعی ،مطاوعا
کامپیوتری توسعه یافته اس  .به عقی دة ب ر
مشارکتی اس

 ،ب رای مث ال،
میان

ک ه ب رای

ارتب اطی ،عل م امتص اد ،عل وم سیاس ی و ش بکهه ای
ی

ه ای

ش بکة اجتم اعی گروه ی از موجودی

که با یکدیهر مرتبطاند (.)Hu & Racherla, 2008, p.302

به زبان ریاای ،شبکة اجتماعی ی
کنشهر خواند میشود و با ی

گراف اس

ک ه در آن ه ر ش رک کنن د در ش بکه ی

گر در شبکه نمایش داد میشود .کنشهرها میتوانن د انس انه ا،

سازمانها ،گرو ها یا هر مجموعة دیهری از موجودی های مرتبط ب ا ه م باش ند .ارتباط ا

می ان

کنشهرها به وسیلة پیوند میان گر های متن اظر نم ایش داد م یش ود (س پهری و ری احی،881۳ ،
ص .)18روش تحلیل شبکة اجتماعی میتواند بهعنوان ی
افزایش همکاری و در نتیجه افزایش جریان دانش و اطالعا

ابزار تشخیص ی و برنام هری زی ب رای
در س ازمان مط رح ش ود (

 .)Aalst et al., 2007, p.713همکاری بین افراد از طریق ارتباطا

Van der

اجتماعی ک ه ب ین آنه ا وج ود

دارد اتفاق میافتد؛ بنابراین ،بهترین روش برای ارزیابی معیارهای همکاری ،روشی اس

که بتوان د

شبکههای اجتماعی داخل سازمان را تحلیل کرد و براساف سنجههایی به تووید داد های رابط های
منجر شود .به بیان دیهر ،سرمایة اجتماعی در ساد ترین تعریف به روابط وامع ی و دوس ویة اف راد
میپردازد ،این روابط میتواند در ماوب سازمانها ،خانواد ها ،گرو ها و افراد دید ش ود؛ همچن ین،
بهترین روش سنجش این روابط نه روشهای ی طرفه بلکه روشهایی اس

که دو س وی رابط ه

را در نظر بهیرد و دادة رابطهای تووید کند .تحلیل شبکه بهطور وامعی به این موا وع م یپ ردازد.
پس با توجه به اهمی
مهم در ی

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

سازمان سنجید میشود .برخی سنجههای مهم در تحلیل شبکه عبار اند از:
1. Graph analysis
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چگالی  :نسب
میتوانس

که وامعاً میان کنش هرها وج ود دارد ،ب ه تع داد اتص االتی ک ه

اتصاالتی اس

وجود داشته باشد.

مرکزیت درجهای  :با این سنجه تعداد گر هایی که ی
مرکزی

یش ود .مفه وم
کنشهر دارد ،محاسبه م 

درجهای که به تعداد همسایهان کنشهر اشار م یکن د ،ب هط ور عم د  ،در رویکرده ای

شبکهمحور برای سنجش مفاهیمی مانند سرمایة اجتماعی و فاصلة اجتماعی بهکار گرفته میشود.
درجهای فقط گر های مستقیم افراد به دیهران در نظ ر

مرکزیت نزدیکی  :در محاسبة مرکزی

نزدیکی روی فاص لة ه ر کنش هر از هم ة کنش هرهای

گرفته میشود؛ در حاوی که معیار مرکزی
دیهر در شبکه تأکید میکند.
مرکزیت بینابینی  :در معی ار مرکزی

بیش تری ی

بین ابینی هرا ه تع داد دفع ا

کوتا ترین مسیرهای میان دو نفر در شبکه مرار گیرد ،ای ن ف رد دارای مومعی

ف رد در

مس اعدتری اس

(.)Roth & Cointet, 2010, p.16
مرکزیت بردار ویژه  :این نوع مرکزی
اصلی آن این اس
اس

که مرکزی

برمبنای مفاهیم «پایها »« ،پرستیژ» یا «رتبه» بود و ایدة

بیشتر همسایهان ی

تارک 6بهمعنای مرکزی

بیش تر خ ود ت ارک

(.)Kolaczyk & Csa´rdi, 2014, p.48
مرکزیتتت بخشتتی  :واهة «مرکزی

» منحص راً ب رای مفه وم مرکزی

«مرکزی بخشی» دربارة ویژگیهای خاص ساختار شبکه بهعنوان ی
بنابراین ،مرکزی

بخشی نهتنها به اهمی

کنش هر و واهة

کل بهک ار گرفت ه م یش ود.

نسبی کنشهران ،بلکه به انسجام یا همبستهی کلی ش بکه

نیز توجه دارد (.)Scott, 2013, p.2
1. Density
2. Degree centrality
3. Proximity centrality
4. Interstitial centrality
5. Eigenvector centrality
6. Vertex
7. Part centrality
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کوتاهترین فاصلة میان دو کنشگر (ژئودسیک)  :کوتا ترین فاصلة میان دو کنش هر فاص لهای
اس

آنها را با تعداد گامهای کمتر و به ی

معنا با تعداد کمتری واسطه به یک دیهر م رتبط کن د

( .)Kolaczyk & Csa´rdi, 2014, p.49مفهوم دیهری ک ه از مض مون کوت ا ت رین فاص له می ان دو
کنشهر منبعث شد  ،مطر اس  .منظور از مطر ،طوالنیترین هئودسی
شخصی کنشهر) اس

( .)Borgatti et al., 2013, p.87بهطور کلی ،هر دو مفه وم یادش د از بط ن

مفهوم ساد تری با عنوان مسیر به دس
جه

گر هایی اس

آمد اند .ی

که پیکانهایی به سم

هنهامی ساختار اجتماعی دارد که به صور
درون گر ها ارتباطا

موجود در شبکة کل (ش بکة

آنهاس

مسیر در نهارة جه

دار ،ت واوی پیون دها در

( .)Scott, 2013, p.65ی

ش بکة اجتم اعی

طبیعی به گرو هایی از گر ها تقس یم ش د باش د ک ه

متراکم و بین گرو ها ارتباط تن

وجود داشته باش د (روش نی و همک اران،

 ،88۳۱ص.)8
اندازة تأثیر  :کاربرد اصلی این شاخ

 ،نمایش میزان نفوذ اجتماعی کنشهر در ش بکه اس

.

نفوذ کنشهر را نهتنها بر اعضای شبکة شخصی وی ،بلکه بر همة اعضای شبکه نیز میت وان نش ان
داد .برای انداز گیری میزان نفوذ کنشهر بر دیهران (خوا در شبکة شخصی و خوا در شبکة کل)،
میانهین درجة اعضای شبکه (به غیر از روابطی که با کنشهر دارند) از تعداد اعضای شبکه (به غی ر
از خود کنشهر) کسر میشود (.)Burt, 1992, p.8
قابلیت دسترسی  :این مفهوم اشار به این امر میکند که اهونه همة کنش هران ب هس هوو

و

بهواسطة گامهایی محدود با یکدیهر ارتباط برمرار میکنند (.)Scott, 2013, p.65
واسطه  :بهطور کلی ،در ی

شبکة اجتماعی واسطه کسی اس

ک ه ب ه برم راری پیون د ب ین

جف هایی از کنشهران منجر میشود که بهطور مستقیم با یکدیهر در ارتب اط نیس تند (

Borgatt et

.)al., 2013
1. Geodesic
2. Effect size
3. Accessibility
4. Mediator
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پيشينة پژوهش
دهقانان و همکاران ( )88۳2تأثیر جو کاری و ان دازة ش بکة اجتم اعی را ب ر انهی زة فعاوی

ه ای

داوطلبانه با بهکارگیری نظریة خودتعیینگ ری بررس ی کردن د و نتیج ه گرفتن د ک ه ان دازة ش بکة
اجتماعی داوطلبان بر انهیزش مستقل داوطلبان تأثیر مثب

و بر انهیزش کنترلشدة آنان تأثیر منف ی

دارد و هر دو تأثیر توسط اراای نیازهای اساسی روانشناختی آنان میانجیگری میشود .محمدفام
و همکاران ( )88۳8تعامال

کاری اعضای تیم واکنش ااطراری را با ب هک ارگیری تحلی ل ش بکة

اجتماعی ارزیابی کردند و به این نتیجه رسیدند که تیم مدیری

شرایط ااطراری با اه اوی براب ر

 0/۱دارای تراکم نسبتاً کمى بود اس  .محمدی کنهران ی و همک اران ( )88۳0ب ه تحلی ل ش بکة
روابط رسمی و غیررسمی میان سازمانهای مرتبط با محیطزیس
پرداختند و نتیجه گرفتند که یکساننبودن کانونهای مدر

در استان کههیلویه و بویراحم د

در این دو شبکه بر تصمیمگی ریه ای

مدیریتی محیط زیستی تأثیرگذار بود اس .
محمدی کنهرانی و حسینزاد ( )88۳0با به کارگیری رویک رد تحلی ل ش بکهای ب ه ترس یم و
تحلیل شبکة ارتباطا

غیررسمی در میان کارکنان زن و مرد یکی از شرک های توویدکنندة مطعا

خودرو در کشور پرداختند و بیان کردند زنان همپای م ردان و گ ا ب یش از آنه ا ،درگی ر رواب ط
غیررسمی درون سازمانی در محیطه ای ک اری ب ا ماهی
شبکههای اجتماعی را بر شناسایی فرص

مردان ه هس تند .مش دئی ( )88۳0آث ار

ه ای ک ارآفرینی در ب ین کارآفرین ان تع دادی س ازمان

صنعتی تحلیل کرد و نشان داد هرگا کارآفرینان شبکهه ای غیررس می ص نعتی را ب هعن وان منب ع
اطالعا

به میزان بیشتری بهکار گیرند ،احتمال بیشتری دارد که مادر به شناسایی فرص هایی برای

کسب و کارشان باشند .سپهری و ریاحی ( )881۳اه ونهی ب هک ارگیری رویک رد تحلی ل ش بکة
اجتماعی را برای استخراج نیازهای سیستم مدیری

دانش در شرک های دانشبنیان نش ان دادن د.

به بیان آنها روابط در کل مجموعه اعیف ،اما در زیرگرو ها بسیار موی اس .
وای

و همکاران ( )۱086بیان میکنند برای مدیری

مناسب در س ازمانه ای پیچی د کش ف

تأثیر متقابل شبکة روابط رسمی و غیررسمی با رهبری سازمان اجتنابناپذیر اس

.م

اویل ی و
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همکاران ( )۱081در پژوهشی رسمیشدن بیشتر روابط و ازبینرفتن جنبههای ارتباطی بین رواب ط
رسمی و غیررسمی در سازمان و تأثیر آن بر بهر وری سازمانی را بررسی کردند .کرب ز ( ،)۱001در
پژوهشی بیان کرد اس

که شبکهای از عوامل بر تصمیمگیریهای مدیریتی مؤثر اس  .وی اظه ار

م یدارد تحلی ل ش بکهای روش ی ک ارا در مش خ

ک ردن تأثیرگ ذارترین اف راد در ش بکهه ای

تصمیمگیری درونسازمانی اس .
وبستر و همکاران ( )۱00۱با روش تحلیل شبکهای بیان م یکنن د ،در ش بکة رواب ط رس می و
کاری ،مدیران و سرخدمتکاران نقش مح وری و مرکزی
غیررسمی ،ارتباطا
کراکهار

بیش تری دارن د ،ام ا در ش بکة رواب ط

میان افراد بر اساف ویژگیهای شخصیتی ،نژادی و زبانی آنها شکل میگیرد.

و هانسون ( )8۳۳8بیان می کنند ،ب همنظ ور ایج اد ارتباط ا

کارمندانشان امداما

غیررس می ص حیح می ان

الزم را انجام دهند و به این مسئله بی توجه نباش ند ،زی را رواب ط غیررس می

تأثیر زیادی بر روابط رسمی درون سازمان دارد و مقدار کارایی کارمندان ،به وجود شبکة ارتب اطی
کامل میان آنها وابسته اس .
روش پژوهش
با توجه به اینکه واحد تحلیل در این پژوهش «روابط رسمی و غیررسمی پژوهشهران» اس
«تحلیل شبکه» را بهکار گرفتند که مناسبترین روش برای تحلیل رابطه اس

روش

 .ب ا توج ه ب ه پی از

پژوهش ،پارادایم تحلیل شبکه اثبا گرایی و از نوع کاربردی اس ؛ همچنین ،روشی میاسی و کمی
بود و داد ها به صور

میدانی گردآوری میشود .از س وی دیه ر ،تحلی ل ش بکه ن وعی مطاوع ة

موردی گروهی خاص اس

که در آن با به کارگیری پرسشنامه به توصیف پرداختهایم .اساساً واحد

تحلیل در تحلیل شبکه «رابطه» اس

که بین دو گر برمرار میشود .پس در این پژوهش ب ه دنب ال

بررسی شبکة روابط بین پژوهشهران هستیم .در تحلیل شبکه ،شکل و محتوای رابطه ب ین گ ر ه ا
بیشتر مورد نظر اس

تا خصای

کنشهران .در این روش میتوانیم اوهوس ازی جب ری ،آم اری و

نموداری انجام دهیم .بررسی روابط به صور
نیس

و تنها تکنی

فردی ب رای اس تخراج داد ه ای رابط های مناس ب

برای آن تحلیل شبکه اس .

تحليل مقایسهای شبکة روابط رسمی و غيررسمی پژوهشگران (مورد مطالعه :پژوهشکدة گردشگری ...

جامعة آماری پ ژوهش حاا ر هم ة پژوهش هران تم اموم
دانشهاهی اس
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پژوهش کدة گردش هری جه اد

که تعداد آنها در سال  88۳2در هر سه گرو جامعهشناسی ،امتصاد و برنامهریزی،

 8۳نفر بود اس  .گفتنی اس

به دویل دسترسی به همة اعض ای پژوهش کد نمون هگی ری انج ام

نهرفته و همهشماری انجام گرفته اس

ک ه در اص طالح تکنی

ه ای جم عآوری داد در روش

تحلیل شبکه از این شیو با عنوان گردآوری داد از «شبکة کامل» یاد میشود .ابزار طراحیش د از
نوع پرسشنامه «موود نام» اس

ک ه در اختی ار پژوهش هران م رار گرف

 .ای ن پرسش نامه ش امل

بخشهای زیر بود اس :
اوف) بخش جمعی شناختی :جنسی  ،سن ،تحصیال  ،واعی

تأهل ،س ابقة ک ار پژوهش ی،

گرو پژوهشی و نام و نام خانوادگی پژوهشهر.
ب) بخش سنجش روابط غیررسمی :در این بخش روابط غیررسمی پاسخهویان با  88پرس ش
سنجید شد که شامل احوالپرس ی روزان ه ،خ وردن ص بحانه /نه ار ،گ و و گف
اشتراکگذاری اطالعا

ارزشمند ،پول مرضدادن ،رف وآمد خ انوادگی ،پیام

وگ و،
و تم اف

دوستانه ،همپیمایی ،مهمانی مشترک ،حل مشکل شخصی و گردش و تفریح اس .
ج) بخش سنجش روابط رسمی :در این بخش روابط رسمی پاسخهویان با  ۳پرس ش س نجید
شد که شامل ااپ مقاوة همایشی ،ااپ مقاوة پژوهشی ،ااپ کت اب ،همک اری در ط رح
پژوهشی ،شرک

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

همفکری و نظردهی پژوهشی و حل مشکل پژوهشی و کاری اس .
اوبته مواردی که پاسخی نداشته ایم ،مقدار صفر در نظر گرفت ه ش د اس

و هرا ه می زان آن

کمتر باشد ،رابطه اعیفتر اس  .پس از آنکه پرسشنامه طراحی شد ،توسط متخصصان اعتباری ابی
شد و در اختیار پژوهشهران مرار گرف  .با توجه به اینکه تحلیل شبکه خاصی
استنباطی ،نیازی به سنجش پایایی پرسشنامه نبود اس

و پاسعها وامعی اس

توص یفی دارد ت ا
ت ا نه رشس نجی.

ماتریس دو شبکة روابط رسمی و غیررسمی پژوهشهران وارد نرمافزار تحلیل شبکه  UCINETشد
و شاخ

های محبوبی  ،انسجام ،تراکم روابط ،فاصله و نفوذ اجتماعی و همچنین ،ت راکم رواب ط

اجتماعی در دو شبکه روابط بررسی و مقایسه شد.
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یافتههای تحقيق
توصیف جمعی شناختی پاسخهویان نشان داد  21درصد پژوهشهران زن و  1۱درصد مرد بودن د.
 1۱درصد کارشناسیارشد 86 ،درصد دانشجوی دکت ری و  ۱8درص د نی ز دکت ری تخصص ی۳2 ،
درصد متأهل و  2درصد نیز مجرد بود  8۱ ،درصد عضو گرو پژوهش ی امتص اد گردش هری8۱ ،
درصد دیهر عضو گرو پژوهشی برنامهریزی گردشهری و  86درصد نی ز عض و گ رو پژوهش ی
جامعهشناسی گردشهری بودند .میانهین سنی آن  83سال و میانهین سابقة فعاوی

پژوهش ی آنه ا

نیز  1سال بود.
شبکة روابط رسمی :در م دل ش کل  8ش بکة رواب ط رس می ب ین پژوهش هران پژوهش کدة
گردشهری نشان داد شد اس .
جدول  .1مشخصات کلی شبکة روابط در پژوهشکدة گردشگری

نوع رابطه

تعداد افراد

کل پیوند مورد انتظار

اندازة شبکه

درصد تراکم (چگالی)

رسمی

8۳

81۱

6۳

 ۱0درصد

غیررسمی

8۳

81۱

81۱

 22درصد

شکل  .1شبکة روابط رسمی بین پژوهشگران پژوهشکدة گردشگری

 .8کل پیوند مورد انتظار از طریق حاصلضرب تعداد اعضا در ی

مورد کمتر ( 8۳در  )81محاسبه میشود.

تحليل مقایسهای شبکة روابط رسمی و غيررسمی پژوهشگران (مورد مطالعه :پژوهشکدة گردشگری ...
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همان طور که مالحظه میکنید .میزان ارتباطهای مورد انتظار مابل شمارش بود و تعدادشان کم
اس  ،که نشان می دهد شبکة روابط رسمی اعیفی ب ین پژوهش هران وج ود دارد .اگ ر بخ واهیم
ارتباط گروهی را مطرح کنیم ،در رتب ة اول ،دو گ رو امتص اد و برنام هری زی گردش هری تعام ل
بیشتری باهم دارند و پس از آن ارتباط بین دو گرو جامعهشناسی و امتص اد و در نهای

 ،ارتب اط

بین پژوهشهران گرو برنامهریزی و جامعهشناسی مرار دارد.
شبکة روابط غیررسمی :در مدل زیر نی ز ش بکة رواب ط غیررس می پژوهش هران پژوهش کدة
گردشهری نمایش داد شد اس .

شکل  .2شبکة روابط غیررسمی بین پژوهشگران پژوهشکدة گردشگری

در نمودار شکل  ۱مشخ
بهسختی می توان تفکی

اس

که اوالً تعداد ارتباطهای بین افراد باال اس  .از طرف دیه ر،

بین گرو ها در روابط غیررسمی مائل شد؛ یعنی اینکه رتبهبن دی خاص ی

در بین گرو ها وجود ندارد .همچنین ،مشخ

اس

این شبکه با ش بکة رواب ط رس می اخ تالف

اشمگیری دارد که در ادامه مابل بررسی بیشتر اس .
مقایسة تراکم شبکهای :با استفاد از نرمافزار و دس تور ( )network-compare-pairedت راکم ی ا
اهاوی دو شبکة روابط رسمی و غیررسمی مقایسه شد که نتایج به شرح زیر اس :
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جدول  .2مقایسة تراکم (چگالی) دو شبکة روابط رسمی و غیررسمی

نوع رابطه

تعداد

تراکم

واریانس

اختالف

خطای

(پیوند)

افراد

(چگالی )

پیوندها

چگالی

تخمین

رسمی

8۳

 ۱0درصد

0/82

غیررسمی

8۳

 22درصد

0/۱1

 82درصد

0/08

با توجه به جدول  ۱مشخ
اس ؛ بهعبار

اس

مقدار تی

معناداری

80/۱1

0/00۱

اهاوی ش بکة رواب ط غیررس می بیش تر از رواب ط رس می

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

سطح خطای  2درصد معنادار اس

و مقدار تی نیز بیشتر از  ۱بهدس

آمد اس ؛ بنابراین ،میتوان

ادعا کرد شبکة روابط رسمی و غیررسمی در پژوهشکدة گردشهری جهاد دانش هاهی ب ا یک دیهر
اختالف معناداری داشته و روابط غیررسمی بسیار مویتر از روابط رسمی اس .
جدول  .3وضعیت محبوبیت اجتماعی پژوهشگران در دو شبکه

شبکة روابط رسمی

انواع

شبکة روابط غیررسمی

مرکزیت

حداقل

حداکثر

میانگین

ا .معیار

حداقل

حداکثر

میانگین

ا .معیار

درجهای

2 /0

81/0

۳/۳2

8/۱1

۳ /0

81/0

86/8۱

8/88

بینی

0/32

۱1/11

1/86

6/۱8

0/8۱

8/81

8/61

8/8۱

نزدیکی

21/6

800/0

30/80

80/۱

66/63

800/0

۳8/6

88/۳

بردار ویژ

0/81

0/88

0/۱۱

0 /1

0/۱8

0/۱8

0/۱8

0 /8

انواع مرکزیت :بنابر جدول  ،8میزان مراجعپذیری پژوهشهران در فعاوی های غیررسمی ب یش
از فعاوی های رسمی (مرکزی

درجهای ب ا می انهین  86/8۱در مقاب ل  ،)۳/۳2برم راری همک اری

بینفردی در شبکة رسمی بیشتر از غیررسمی (مرکزی

بینی

ب ا می انهین  1/86در مقاب ل ،)8/61
1. Density
2. Variance of ties
3. Difference in density
4. Standard error of difference
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نزدیکی به همة پژوهشهران در شبکة غیررسمی باالتر از رسمی ( ۳8درصد در برابر  30درص د) و
در نهای  ،برابری ارتباط با افراد کلیدی در هر دو شبکه (مرکزی

بردار ویژ ب ا می انهین  0/۱۱در

مقابل  )0/۱8اس .
مقایسة انسجام اجتماعی :طبق جدول  1میزان انسجام اجتماعی پژوهشهران در ش بکة رواب ط
غیررسمی به طور متوسط ( )86/8۱بیش از شبکة روابط رسمی اس  .س اختار کل ی ش بکة رواب ط
یافت ه

غیررسمی را در میاف با شبکة روابط رسمی کمتر میتوان ب هعن وان ی

س اختار مرکزی

پیرامون یا اند گر خاص تلقی کرد؛ زیرا میزان مرکزی بخشی آن تفاو

محسوف و اشمگیری

با شبکة رسمی دارد.
جدول  .4وضعیت انسجام اجتماعی پژوهشگران در دو شبکه

نوع

میانگین

شبکه

درجه

رسمی

مرکزیت بخشی تراکم روابط

میانگین

حداکثر

انحراف معیار

فاصلة اجتماعی فاصلة اجتماعی فاصلة اجتماعی

۳/۳2

0/13

0/22

8/12

0/28

8

غیررسمی 86/8۱

0/80

0/۳8

8 /۳

0/۱۳

۱

جدول  .5مقایسة نفوذ اجتماعی پژوهشگران در دو شبکه

شبکة رسمی

شبکة غیررسمی

آمارة

معناداری

میانگین

ا .معیار

میانگین

ا .معیار

آزمون

میزان نفوذ در شبکة شخصی

3/31

۱/1۱

88/81

0/38

-3/6۳

0 /0

میزان نفوذ در شبکة کل

3/۳0

۱/82

88/1۱

0/6۳

-3/1۱

0 /0

مقایسة نفوذ اجتماعی :در جدول  2از نظر نفوذ پژوهشهر بر س ایرین در ش بکة شخص ی وی
تفاو

معناداری بین این دو شبکه وجود دارد و این تفاو

به نفع شبکة روابط غیررس می اس

.

این امر در رابطه با میزان نفوذ پژوهشهر در شبکة کل نیز مصداق مییابد .به ای ن معن ا ک ه می زان
نفوذ پژوهشهر بر کل اعضای شبکه نیز در شبکة روابط غیررسمی بهطور معناداری ب یش از ش بکة
روابط رسمی اس ؛ بنابراین ،نفوذ پژوهشهر نه تنها بر اعضای شبکة خودش ،بلکه بر همة اعض ای
شبکه در شبکة روابط غیررسمی بیشتر از شبکة دیهر اس .
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جدول  .6مقایسة فاصلة اجتماعی پژوهشگران در دو شبکه

شبکة رسمی
تعداد همسایهان

شبکة غیررسمی

میانگین

ا .معیار

میانگین

ا .معیار

آمارة آزمون معناداری

8۱/۱8

۱/3۱

83/13

0/33

-۳/32

0/00

هئودسی

8/83

0 /1

8 /۳

0 /۱

82/16

0/00

مطر

۱/13

0/28

۱

0/00

1 /۱

0 /8

مقایسة فاصلة اجتماعی :در جدول  6معناداری تفاو
دو شبکة روابط رسمی و غیررسمی مقایسه شد اس

بین شاخ

ه ای فاص لة اجتم اعی در

 .مالحظ ه م ی ش ود ک ه در ش بکة رواب ط

غیررسمی تعداد همسایهان بالفصل هر پژوهشهر بهطور معناداری بیشتر (ب هط ور متوس ط 83/13
همسایه) ،طول هئودسی

بین هر جف

 8/۳گام) و طول بلندترین هئودسی
می توان انین نتیجه گرف

از پژوهشهران بهطور معناداری کوتا تر (ب هط ور متوس ط
بهطور معناداری کوتا تر (بهطور متوسط  ۱گ ام) اس

.پس

فاصلة اجتماعی پژوهشهران در شبکة روابط غیررسمی کمت ر از ش بکة

روابط رسمی اس .
بحث و نتيجه
حضور در ی

سازمان پژوهشی این فرص

را برای پژوهشهران فراهم م یکن د ک ه ب ا یک دیهر

همکاری علمی بیشتر و وامعیتری داشته باشند .همکاری علمی پدیدة پیچید ای اس

که اش تراک

توانمندیها و تووید دانش علمی جدید را بهبود میبخشد .همکاری علم ی ب ا اف زایش پیچی دگی
دانش و بهواسطه افزایش تقااا برای تخصصیشدن بیشتر و مهار های ب ینرش تهای در پ ژوهش
ایجاد شد اس  .همکاری علمی پدی د ای اس

ک ه ب هوس یلة ان واع مختلف ی از تع امال

ارتباطا  ،اشتراک تواناییها و تووید دانش علمی را بهبود میبخشد ،مشخ
 .)et al., 2011, p.1091از طرف دیهر ،در ی
ارتباط رسمی مو

فضای سازمانی ارتباطا

میشود (

که

DeStefano

غیررسمی نیز در کنار ای ن

مییابد.

حضور در پژوهشکدة گردشهری به اند دویل سبب ارتباطا

بیشتر میشود؛ که عبار اند از:

تحليل مقایسهای شبکة روابط رسمی و غيررسمی پژوهشگران (مورد مطالعه :پژوهشکدة گردشگری ...

 تعداد اعضای پژوهشکد کم اس -اعضا ساکن ی
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( 8۳نفر).

شهر میباشند (مشهد).

 اغلب آنها در دانشها های مشابه و در دور های مشابه و در رشتههای مشابه تحصیلکرد اند.
 در برنامههای مشترک علمی شهر حضور مشترک دارند. -بهدویل تخصصی بودن فعاوی

به یکدیهر نیاز علمی دارند.

این موارد سبب میشود انتظار داشته باشیم پژوهشهران پژوهشکدة گردشهری ارتباط م وی ب ا
یکدیهر برمرار کنند .اگر این ارتباط در دو نوع رسمی و غیررسمی تقسیمبندی شود ،تبیین رویکرد
دیهری خواهد داش  .ارتباط رسمی در این پژوهش را نهتنها در ساختار س ازمانی بلک ه در تووی د
دانش و اجرای پژوهش که فعاوی

رسمی در پژوهشکد به شمار میرود ،در نظر گرفت ه و ارتب اط

غیررسمی را نیز تعامل پژوهشهران در مسائل و مشکال

شخصی به حساب آورد شد .یافتهه ای

پژوهش نشان داد روابط رسمی در حد  ۱0درصد و در حد کم و روابط غیررسمی باالتر از متوسط
و در حدود  22درصد اس ؛ بن ابراین ،نخس

 ،در تووی د پ ژوهش و پژوهش هری ،پژوهش هران

پژوهشکد ارتباط اعیفی با یکدیهر دارند .از سوی دیهر ،در مسائل و مشکال

شخص ی ارتب اط

مویتر اس .
براساف یافتههای پژوهش حاار ،شبکة روابط رسمی و غیررسمی در پژوهشکدة گردش هری
جهاد دانشهاهی با یکدیهر اختالف معناداری داشته و روابط غیررس می بس یار م ویت ر از رواب ط
رسمی اس  ،در صورتی که محمدفام و همکاران ( )88۳8نی ز ش بکة رس می را ا عیفت ر و ب ا
اهاوی کمتر میدانند .میزان مراجعة شخصی و مراجعپذیری پژوهشهران در فعاوی های غیررسمی
بیش از فعاوی های رسمی اس ؛ محمدی کنهران ی و همک اران ( )88۳0و کرب ز ( )۱001نی ز در
پژوهش خود بر نقاط تمرکز مدر

در شبکه و اهمی

و حسینزاد ( )88۳0این کانونهای مدر
در این پژوهش نقاط مدر

آن صحه میگذارند؛ حتی محمدی کنهرانی

را در بین زنان بیشتر از مردان میدانند در ص ورتی ک ه

در شبکه بیشتر مبتنی بر مردان اس .

دسترسی به همة اعضا در شبکة روابط رسمی توأم با سهوو

بیشتری اس ؛ ام ا دسترس ی ب ه
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افراد کلیدی در دو شبکه تفاوتی باهم ندارد .میزان سرمایة اجتماعی پژوهشهران در ش بکة رواب ط
غیررسمی بیش از شبکة روابط رس می اس
( ،)88۳0کراکهار

؛ ای ن س رمایة اجتم اعی در پ ژوهشه ای مش دئی

و هانسون ( ،)8۳۳8و م اویلی و همکاران ( )۱081نیز ثاب

کرد که میتوان د

محور توسعة روابط رسمی نیز باشد .میزان فاصله در شبکة روابط رس می بیش تر از ش بکة رواب ط
غیررسمی اس  .نفوذ پژوهشهر نهتنها بر اعضای شبکة خودش ،بلکه ب ر هم ة اعض ای ش بکه در
شبکة روابط غیررسمی بیشتر از نفوذ پژوهشهر بر اعضای این دو شبکه در شبکة روابط غیررسمی
اس .
در این پژوهش سه گرو روابط رسمی شناسایی شد ،ووی روابط غیررس می ماب ل گ رو بن دی
نبود اند؛ سپهری و ریاحی ( )881۳نیز در پژوهش خود به نتیجة حاا ر م یرس ند .آنه ا رواب ط
رسمی را مابل گرو بندی ندانسته و بیشتر بر کلی
شبکههای رسمی و غیررسمی بهگونهای اس
ایفا کند ،آنچنان که وای

شبکه را تأیید میکنن د .همچن ین ،تف او

ب ین

که میتواند در برنامههای آتی این پژوهشکد نق ش

و همکاران ( )۱086نیز بر این مهم تأکید کرد اند .ا عف ش بکة رواب ط

رسمی نشاندهندة اعف ساختار پژوهش و فعاوی های پژوهشی داشته ووی ساختار غیررسمی ب ر
روابط عمومی پژوهشهران اس  ،آنچنان که وبستر و همک اران ( )۱00۱نی ز ب ه ای ن نتیج ه نائ ل
شد اند.
دالیل مختلفی برای ارتباط اعیف رسمی میتوان بیان کرد که ب ا مص احبه در حاش یة تحلی ل
شبکه به مواردی پرداخته شد .رویکرد تخصصیگرایی در اجرای پژوهشه ا ،مس ائل شخص ی در
اجرای پژوهشها ،تمایل به مشارک

با افراد خارج از سازمان ،ع دم تخص ی

مناس ب اعتب ارا

پژوهشی و جذب اعتبار پژوهشهرمحور و همچنین ،عدم آموزش پژوهشهران برای پ ژوهشه ای
مشترک ،اعف روحیة همکاری و فعاوی

تیمی ،اعف بسترهای مناسب برای فعاوی

گروه ی و

تیمی ،اعف فعاوی های اشتراکی در علوم انسانی عکس رشتههای پزشکی ،مشغلههای شخصی و
تأثیر آن بر روابط رسمی ،پ ایینب ودن بودج هه ای پژوهش ی و ع دم امک ان همک اری ان دنفر ،
تخص

های باالی هر فرد و عدم نیاز به دیهران از جمله مسائلی اس

در تووید دانش و پژوهش دامن میزند .در نهای  ،اینکه پیشنهاد میشود:

که به کاهش روابط رسمی

تحليل مقایسهای شبکة روابط رسمی و غيررسمی پژوهشگران (مورد مطالعه :پژوهشکدة گردشگری ...

 -کارگا های آموزشی به صور
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گروهی در پژوهشکد برگزار شود.

 مباحثه و گف وگو در فضاهای داخلی و ساونهای پژوهشکد رونق گیرد. اعطای مأموری های تیمی در پژوهشکد تقوی -اوزام شود که همة پژوهشها باید به صور

شود.

گروهی و متشکل از اعضای پژوهشکد انجام

گیرد.
 افرادی که بیشترین ارتباط و سودمندی را برای سایرین دارند ،تشویق شوند. سودمندی و فاید مندی فعاوی های پژوهشی تیمی به صور -امتیاز پژوهشهای تیمی نسب

وامعی تبیین شود.

به فردی باالتر در نظر گرفته شود.
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