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ABSTRACT
Today, with the advances in science and technology and the increasing need for societies to
exchange information, people are turning to new ways of communicating and interacting. Virtual
networks also allow for the formation of new communities because of the interactive space. In the
meantime, with the transition from traditional to modern, the communication and interaction of
farmers and activists in this sector to be acquainted with new methods is needed. The aim of this
study was to investigate the mediating role of knowledge and information sharing in relation to the
effect of using social networks on the empowerment of agricultural jihad employees in southern
Kerman using a survey method. The statistical population of this study was the employees of Jihad
Keshavarzi in southern Kerman. The sample size was determined by simple random sampling
using Krejcie and Morgan table of 206 people. Data collection tools were employee empowerment
questionnaires, knowledge and information sharing, social networks. To test the research
hypotheses, the data were processed using SPSS23 and LISREL8.80 software. The results showed
that the use of social networks was directly related to the sharing of knowledge and information of
Jihad Keshavarzi employees in the southern city of Kerman. The use of social networks has a direct
relationship with empowerment of agricultural jihad employees in Kerman. Sharing knowledge and
information with empowerment of staff in southern Kerman agriculture has a direct relationship.
Finally, the results showed that knowledge and information sharing in relation to the impact of the
use of social network and empowerment in the staff of the southern agricultural jihad of Kerman
has a mediator role.
Keywords: Knowledge and information, empowerment, Internet, agricultural jihad, structural
equations.
Objectives
Today, empowerment is a new management concept that has been proposed in connection
with rapid change and increasing competition. Empowerment is one of the measures taken to
improve and reform organizations, and in the first place, human resource empowerment, which in
turn leads to organizational empowerment. On the other hand, different societies are moving
towards the information society or network society under the influence of huge scientifictechnological developments. Studies show that in order to empower people in a competitive
environment in the world, we need to interact more with the audience in order to understand the
needs of the audience and move towards meeting it. Social networks on the Internet as a likeminded environment To enhance empowerment, they will provide social interactions and feedback
from the audience. On the other hand, in the age of knowledge-based knowledge, it is the most
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important asset of organizations that seek to gain a sustainable competitive advantage. Knowledge
management and transfer is a new category that has attracted the attention of most developed and
developing organizations. Because today, knowledge in organizations is known as a source of
innovation, creativity, productivity and increasing the quality of human resources, ease of
knowledge exchange and ultimately the growth and survival of the organization. Therefore, the
general purpose of this study is to determine the mediating role of knowledge transfer in the
relationship between the use of social network and empowerment of agricultural jihad staff in
Jiroft.
Methods
The present study was non-experimental in terms of applied purpose, non-experimental in
terms of monitoring and degree of control of components, survey in terms of data collection and
descriptive-correlation in terms of data analysis. The statistical population of this study is the staff
of Jihad Keshavarzi in Jiroft. The sample size was determined using Krejcie & Morgan (Krejcie &
Morgan, 1970) sampling table of 205 people. Structural equation method was used to test the
research hypotheses and SPSS23 and Lisrel 8.80 statistical software were used to analyze the
data.In this study, in order to collect information from three standard questionnaires of Spritzer
Empowerment Empowerment (1999), standard questionnaire of knowledge transfer (based on the
standard model of Anna Sankoska, 2013) and standard questionnaire on the use of social networks
taken from Rasoulabadi study (2015) Was used.
Results
The results showed that using social network is directly related to knowledge transfer in Jihad
agricultural Jihad staff. Using social network is directly related to empowerment in Jihad
agricultural Jihad staff. Knowledge transfer is directly related to empowerment in Jihad agricultural
Jihad staff. And knowledge transfer has a mediating role in the relationship between social network
use and empowerment in Jihad agricultural Jihad staff.
Discussion
Based on the results obtained from the first hypothesis, the direct relationship between the use
of social network and knowledge transfer is equal to 0.65 and according to the value (t = 8.82) at
the level of 0.01 is significant. Based on this, the first hypothesis of the research is confirmed and it
can be said that the use of social network is directly related to the transfer of knowledge in the staff
of Jihad Keshavarzi in Jiroft. This result is consistent with the results of the study of Amiri et al
(2016) and Wu & Lee (2007). Based on the results of the second hypothesis, the direct relationship
between the use of social network and empowerment is equal to 0.31 and according to the value (t
= 4.17) at the level of 0.01 is significant. Based on this, the second hypothesis of the research is
confirmed and it can be said that the use of social network is directly related to empowerment in
the staff of Jihad Keshavarzi in Jiroft. This result is consistent with the results of the study of Abedi
& Jahangiri (2014). Based on the results obtained from the third hypothesis, the direct relationship
between knowledge transfer and empowerment is equal to 0.58 and according to the value (t =
7.59) at the level of 0.01 is significant. Based on this, the third hypothesis of the research is
confirmed and it can be said that knowledge transfer is directly related to empowerment in the staff
of Jihad Keshavarzi in Jiroft. This result is consistent with the results of Ghorbanizadeh &
Khaleghinia (2009) and Etesamifard et al (2016). Based on the results obtained from the fourth
hypothesis of the research, the indirect relationship between social network use and empowerment
is equal to 0.38, which is significant according to (t = 8.64) at the level of 0.01. It should be noted
that this indirect and positive relationship between the use of social networking and empowerment
is mediated by the transfer of knowledge of employees. Based on this, the fourth hypothesis of the
research has been confirmed and therefore it can be concluded that the use of social network by
teachers through the mediation of knowledge transfer with their empowerment has an indirect
positive and significant relationship. In general, this result is consistent with the results of the study
of Amiri et al (2016), Wu & Lee and Etesamifard et al (2016). It can be said that in order to
empower people in the competitive environment of the world, we need to interact more with the
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audience in order to understand the needs of the audience and move towards meeting it. Social
networks on the Internet as a like-minded environment They will provide empowerment, social
interaction and feedback from the audience. In the age of knowledge-based knowledge, it is the
most important asset of organizations that seek to gain a sustainable competitive advantage. With
the help of comprehensive and systematic management, the organization can gain knowledge and
experience and apply it to maintain its success and competitiveness in the long run. Knowledge
management and transfer seeks to create and develop the organization's knowledge assets and
refers to efforts that are systematically made to find, create, make available, use the organization's
intangible assets, strengthen the culture of continuous learning and knowledge sharing in the
organization. Knowledge management and transfer is a new category that has attracted the attention
of most developed and developing organizations. Because today, knowledge in organizations is
known as a source of innovation, creativity, productivity and increase the quality of human
resources, ease of knowledge exchange and ultimately the growth and survival of the organization.
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بررسی نقش میانجی اشتراکگذاری دانش و اطالعات در رابطه با تأثیر
شبکههای اجتماعی بر توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی
4

محمد جواد مهدیزاده راینی ،1سامان ضیایی ،*2حمید محمدی ،3امید شریفی
 ،1دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
 ،2دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه زابل ،زابل ،ایران
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(تاریخ دریافت -99/5/20 :تاریخ تصویب)1400/8/4 :

چکیده

امروزه با پیشرفتهای علمی و فناورانه و افزایش نیاز جوامع به تبادل اطالعات ،افراد به
شیوههای جدید ارتباط و تعامل روی آوردهاند .شبکههای اجتماعی نیز بهدلیل داشتن فضای
تعاملی ،مجال شکلگیری اجتماعات جدید را فراهم آورده است .در این میان ،با گذار
کشاورزی از سنتی به مدرن ،ارتباط و تعامل کشاورزان و فعاالن این بخش جهت آشنایی با
روشهای نوین بهشدت احساس میشود .پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی
اشتراکگذاری دانش و اطالعات در رابطه با تأثیر استفاده از شبکههای اجتماعی بر
توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی جنوب کرمان با استفاده از روش پیمایشی انجام
گرفت .جامعه آماری این پژوهش کارکنان جهاد کشاورزی جنوب کرمان بود .حجم نمونه به
شیوه تصادفی ساده و با استفاده جدول کرجسی و مورگان  206نفر تعیین گردید .ابزار
گردآوری دادهها پرسشنامههای توانمندسازی کارکنان ،اشتراک دانش و اطالعات ،شبکههای
اجتماعی بود .برای بررسی فرضیههای تحقیق ،دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSS23و
 LISREL8.80مورد پردازش قرار گرفت .نتایج نشان داد که استفاده از شبکههای اجتماعی با
اشتراکگذاری دانش و اطالعات کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان جنوب کرمان رابطه
مستقیم دارد .استفاده از شبکههای اجتماعی با توانمندسازی کارکنان جهاد کشاورزی جنوب
کرمان رابطه مستقیم دارد .اشتراکگذاری دانش و اطالعات با توانمندسازی کارکنان جهاد
کشاورزی جنوب کرمان رابطه مستقیم دارد .در نهایت ،نتایج حاکی از آن بود اشتراکگذاری
دانش و اطالعات در رابطه با تأثیر استفاده از شبکه اجتماعی و توانمندسازی در کارکنان
جهاد کشاورزی جنوب کرمان نقش میانجی دارد.
واژههای کلیدی :دانش و اطالعات ،توانمندسازی ،اینترنت ،جهاد کشاورزی ،معادالت
ساختاری.
مقدمه
امروزه توانمندسازي يك مفهوم جديد مديريتی است
که در رابطه با تغییر و تحول شتابان و رقابت روزافزون

مطرح شده است .توانمندسازي يکی از اقداماتی است که
براي بهبود و اصالح سازمانها انجام میگیرد و در وهلة
اول توانمندسازي نیروي انسانی که اين نیز به نوبة خود
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توانمندي سازمانی را موجب میشود (.)Abdolahi, 2015
نیروي انسانی توانمند ،سازمان توانمند را بهوجود میآورد.
يکی از راهکارهاي مهم در سازمانها اين است که به
جاي آنکه سعی کنند تا به کارکنان خود انگیزه دهند ،از
بیانگیزه شدن آنها جلوگیري کنند .تعداد زيادي از
پرسنل وقتی يك کار جديد را آغاز میکنند ،بسیار شیفته
و عالقهمند آن هستند .طبق تحقیقات در  31درصد
شرکتها و سازمانها ،انگیزه پرسنل در شش ماهه اول به
سرعت کاهش میيابد و در سالهاي بعد نیز روحیه آنها
بدتر خواهد شد .توانمندسازي به معنی فراهم کردن
اختیارات در حوزه کاري خود است تا کارکنان وظايف
محوله را به خوبی انجام دهند .مديرانی که میخواهند
کارکنان را توانمند سازند بايد کنترلها ،محدوديتها و
موانع را کنار بگذارند و در مقابل به آنها انگیزه دهند
( .)Schermuly et al. 2016از طرفی جوامع مختلف
تحت تأثیر تحوالت بسیار عظیم علمی -تکنولوژيك به
سمت جامعه اطالعاتی يا جامعه شبکهاي در حال
حرکتاند .جامعه شبکهاي ،جامعهاي است که ساختار
آن متاثر از فناوري است .در جامعه شبکهاي ،جوامع با
چالشهايی چون نابرابري اجتماعی ،هويتهاي جديد،
تمايزپذيري و شالودهشکنی نهادهايی نظیر دولت ،و
فرصتهايی چون نقش اينترنت و شبکههاي اجتماعی
در پژوهش ،خالقیت ،تعامل و همزيستی جهانی ،شکل-
گیري هويت سیال و غیره روبهرو شدهاند .به نظر می-
رسد به علت وجود اين چالشها انسجام اجتماعی و
هويتی در جامعه اطالعاتی و به خصوص در کشورهاي
در حال توسعه مانند ايران متزلزل شده است ( Rajabi,
 .)2010شبکههاي اجتماعی اينترنتی ،بهعنوان يکی
مهمترين مصاديق اين امر ،به محلی براي حضور اقشار
مختلف جامعه به مکانی جهت تبادل آرا ،افکار و تأمین
نیازهاي متناسب با زندگی اجتماعی تبديل شدهاند.
شبکههاي اجتماعی عالوه بر اينکه مرجع تأمین
بسیاري از نیازهاي فرهنگی و اجتماعی اعضاي خود
هستند ،اين امکان را براي اعضا فراهم میکنند که
همزمان با انجام ساير فعالیتهاي اجتماعی از طريق
رايانه يا تلفن همراه ،فعالیت خود را در اين جوامع
مجازي نیز پیگیري کنند .بر اساس تعريف شبکههاي
اجتماعی ،واژه اي است که براي نامیدن گروهی از افراد
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که در میان خود داراي ارتباطات وسیع و مستمر هستند
و يك حلقه منسجم ارتباطاتی را تشکیل میدهند ،بهکار
میرود ( .)Sedighbnay, 2008بنابراين ،جذابیت
شبکههاي اجتماعی از يك سو و سهولت فعالیت در اين
دسته از جوامع از سوي ديگر ،سبب میشود تا رابطه
میان عضويت و حضور در شبکههاي اجتماعی اينترنتی و
تغییرات مربوط به جوانان ،بهعنوان يك پرسش جدي
براي پژوهشگران عرصه فرهنگ و ارتباطات مطرح شود
( .)Shekarbeygi, 2012بررسیها نشان میدهد که براي
توانمندسازي افراد در محیط رقابتی جهان بايد تعامل
بیشتري با مخاطب داشت تا بتوان نیازهاي مخاطب را
درک کرده و در جهت تامین آن حرکت کرد شبکههاي
اجتماعی بر روي اينترنت به عنوان يك محیط هم فکري
و خلق دانش چنین بستري را براي افزايش
توانمندسازي ،تعامالت اجتماعی و ارايه نظرات و
ديدگاههاي مخاطب فراهم خواهند کرد ( & Bagheri
 .)Ayat, 2011از سوي ديگر ،در عصر دانايی محوري
دانش مهمترين سرمايه سازمانهايی بهشمار میرود که
بهدنبال کسب مزيت رقابتی پايدارند .سازمان با کمك
مديريتی جامع و نظاممند ،میتواند دانش و تجربیاتی
بهدست آورد و بهکار گیرد که موفقیت و رقابتپذيري
خود را در بلندمدت حفظ کند .مديريت و انتقال دانش
به دنبال ايجاد و توسعه دارايیهاي دانش سازمان است و
به تالشهايی اشاره دارد که بهطور نظاممند براي يافتن،
خلق ،قابل دسترسی کردن ،کاربرد سرمايههاي نامشهود
سازمان ،تقويت فرهنگ يادگیري مستمر و تسهیم دانش
در سازمان انجام میشود ( Monavarian & Asgari,
 .)2009مديريت و انتقال و اشتراکگذاري دانش و
اطالعات مقوله جديدي است که نظر اکثر سازمانهاي
توسعه يافته و در حال توسعه را به خود جلب کرده
است .زيرا امروزه دانش در سازمانها منبع مولد نوآوري،
خالقیت ،بهرهوري و افزايش کیفیت نیروي انسانی،
سهولت تبادل دانش و در نهايت ،رشد و بقاي سازمان
شناخته میشود ( .)Rabiee & Maali, 2010يکی از
عوامل مؤثر بر توانمندسازي کارکنان ،اطالعات ،دانش و
مهارت شغلی است Bowen & Lawler .توانمندسازي را
سهیم شدن کارکنان خط مقدم سازمان در چهار عنصر
اطالعات ،دانش ،پاداش و قدرت میدانند با توجه به اين
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تعريف مشاهده میشود که يکی از عواملی که منجر به
توانمندسازي کارکنان میگردد ،دانش است .بنابراين ،با
جمعآوري دانش و مديريت آن میتوان افراد را توانمند
کرد .عالوه بر اين ،دانش ضمنی بهطور تدريجی ايجاد
میشود ،بنابراين ،نیازمند سپري شدن زمان است و بايد
از به هدر رفتن آن جلوگیري کرد .بايد اين دانش را به
دانش آشکار تبديل نمود و به کارکنان ديگر منتقل کرد و
در راه توانمند کردن آنان استفاده نمود ( & Bowen
 .)Lawler, 1992سازمانهاي امروز تحت تاثیر عواملی از
قبیل افزايش رقابت جهانی ،دگرگونیهاي ناگهانی ،نیاز
به کیفیت و خدمات پس از فروش و وجود منابع محدود
و … زير فشارهاي زيادي قرار دارند .منابع انسانی اساس
ثروت واقعی يك سازمان را تشکیل میدهند .بین
سرمايه انسانی و بهرهوري در سازمانها رابطهاي مستقیم
وجود دارد .از دغدغههاي مهم بنگاههاي اقتصادي موفق
جهان ،گردآوري سرمايه انسانی فرهیخته و خردورزي
است که قادر به ايجاد تحول در سازمانی که به آن
متعلقند ،باشند .يك سازمان موفق مجموعهاي است
مرکب از انسانهايی با فرهنگ سازمانی ،انديشه و اهداف
مشترک که با کار گروهی در نظام انعطافپذير سازمان،
تجارب و دانش خود را با عشق به پیشرفت روزافزون
سازمان در اختیار مديريت خود قرار میدهند .بنابراين،
هر فرد نسبت به سازمان و وظیفهاي که انجام میدهد،
احساس مالکیت خواهد کرد .استفاده از توانايیهاي
بالقوه منابع انسانی براي هر سازمانی مزيتی بزرگ به
شمار میرود .در بهرهوري فردي ،سازمان از مجموعه
استعدادها و توانايیهاي بالقوه فرد به منظور پیشرفت
سازمان استفاده میکند و با بالفعل درآوردن نیروهاي
بالقوه و استعدادهاي شگرف در جهت سازندگی موجب
پیشرفت فرد و همسويی با سازمان خواهد شد .بنابراين،
الزمه دستیابی به هدفهاي سازمان ،مديريت موثر اين
منابع باارزش است .در اين راستا رشد ،پیشرفت،
شکوفايی و ارتقاي توانمنديهاي کارکنان عنوان
توانمندسازي کارکنان مورد توجه صاحبنظران و
کارشناسان مديريت منابع انسانی واقع شده است.
همانگونه که سازمانها به مقابله با چالشهاي سازمانی
بر میخیزند و بهبود مستمر را در اولويت قرار دادهاند،
نیاز بیشتري به حمايت و تعهد کارکنان و درگیرکردن

آنها در کار احساس میشود .توانمندسازي تکنیکی
نوين و موثر در جهت ارتقاي بهرهوري سازمان به وسیله
بهرهگیري از توان کارکنان است .کارکنان به واسطه
دانش ،تجربه و انگیزه خود صاحب قدرت نهفته هستند
و در واقع توانمندسازي آزاد کردن اين قدرت است .اين
تکنیك ظرفیتهاي بالقوهاي که براي بهرهبرداري از
سرچشمه توانايی انسانی که از آن استفاده کامل
نمیشود را در اختیار میگذارد و در يك محیط سالم
سازمانی روشی متعادل را در بین اعمال کنترل کامل از
سوي مديريت و آزادي عمل کامل کارکنان پیشنهاد
میکند .بنابراين در بحث توانمندسازي مسائلی از اين
قبیل مورد بررسی قرار میگیرد (.)Irannejad, 2016
دانش بهعنوان محرکی مهم در فرآيند خالقیت و نوآوري
نقش مهمی را به عنوان يك منبع سازمانی و عامل
موفقیت در سازمان ايفا میکند .امروزه ديگر همه گروه
هاي کاري و علمی اذعان دارند که براي اينکه سازمانها
بتوانند در دنیاي تجارت و رقابت ،حضور مستمر و پايدار
داشته باشند ،بايد حول محور علم و دانش فعالیت کنند.
دانش مفهومی فراتر از داده و اطالعات دارد .دانش به
مجموعه اطالعات سازماندهی شده ،راهکار عملی مرتبط
با آن ،نتايج بهکارگیري آن در تصمیمات مختلف و
آموزش مرتبط با آن ،گفته میشود .دانش زيربناي
مهارت ،تجربه و تخصص هر فرد است ( Ghorbanizadeh
.)& Khaleghinia, 2009
با توسعه فناوريهاي مبتنی بر اينترنت در سازمانها
و اثرات دو جانبهاي که نحوه بهرهگیري از آن میتواند در
سازمان داشته باشد ،چگونگی مديريت مناسب رفتارهاي
کارکنان در جهت استفاده مطلوب از شبکههاي اجتماعی
و اشتراکگذاري دانش و اطالعات ضروري است .مديران
در صورت مديريت مناسب اين رفتارها و ايجاد عادات
بهرهورانه در استفاده از شبکههاي اجتماعی و اشتراک-
گذاري دانش و اطالعات در سازمانها ،میتوانند به نتايج
چشمگیر از جنبههاي مثبت شبکههاي اجتماعی و
اشتراکگذاري دانش و اطالعات در سازمان خويش دست
يابند .در صورت عدم مديريت مناسب اين رفتارها و تداوم
رفتارهاي غیر بهرهورانه ،اينترنت علی رغم اثرات بالقوه
مفید میتواند خود مانعی براي دستیابی به اهداف و در
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نتیجه کاهش بهرهوري و عملکرد در سازمانها باشد
(.)Homayooni Rad et al, 2018
( )Naeimi et al, 2019مطالعهاي با عنوان تحلیل
رابطه بین مولفههاي توانمندسازي روانشناختی و رفتار
شهروندي سازمانی در وزارت جهاد کشاورزي انجام
دادند .نتايج نشان داد مولفههاي شايستگی ،خودتعیینی،
موثر بودن ،معنیداربودن و اعتماد با رفتار شهروندي
سازمانی همبستگی مثبت و معنیداري دارند .نتايج
رگرسیون خطی نشان داد که مولفه اعتماد  5/32درصد
از تغییرات بروز رفتارهاي شهروندي سازمانی را در بین
کارکنان وزارت جهاد کشاورزي تبیین میکند.
( )Karimi Gougheri et al, 2018مطالعهاي با
عنوان تحلیل شبکه اجتماعی رويکردي نوين در تبیین
نظام ترويج و آموزش کشاورزي تکثرگرا :مورد مطالعه
استان کرمان انجام دادند .نتايج پژوهش نشان داد که در
شرايط فعلی در زمینه فعالیتهاي آموزشی-ترويجی،
شبکهي نهادي پويا و سیّال از تعامل و ارتباط ارگانیك
همهي کنشگران برخوردار نیست .همچنین ،در
شبکههاي نهادي موجود بین سازمانهاي مردم نهاد و
غیردولتی با سازمانهاي دولتی توازن در نفوذ و اقتدار
وجود ندارد ،بهگونهاي که سازمانهاي خصوصی ،انتفاعی
و غیرانتفاعی ،اقتدار ،نفوذ و قدرت کنترل پايینتري
دارند و در فرآيند سیاستگزاري ،مديريت و
تصمیمگیري کمتر مورد توجه قرار میگیرند ،بهطوريکه
نظام ترويج و آموزش کشاورزي تکثراگرا در سطح استان
کرمان بیش از آنکه «کشاورزمحور»« ،روستايیمحور» و
«بهرهبردارمحور» باشد« ،بودجهمحور» است.
 Alambaigi et al, 2019مطالعهاي با عنوان بررسی
نقش پیوند شبکه اجتماعی و تعهد سازمانی بر رفتار
شهروندي سازمانی کارشناسان ترويج کشاورزي استان
اصفهان انجام دادند .يافتهها نشان داد که رفتار
شهروندي سازمانی کارکنان در دو بعد وفاداري و
همکاري علیرغم تأثیرپذيري از تعهد سازمانی و پیوند
شبکه اجتماعی ،بیشتر به تعهد سازمانی آنها وابسته
است و اين در حالی است که بعد ارايه خدمات رفتار
شهروندي سازمانی از پیوند شبکه اجتماعی تأثیر
پذيرفته و متغیر تعهد سازمانی در اين رابطه نقش
معنیداري نشان نداد .از اينرو ،بهنظر میرسد پیوند
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شبکه اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بهعنوان دو
دارايی مهم سازمان در شکلگیري رفتارهاي فرا نقش
کارکنان نقش مهمی دارند .اين موضوع بیانگر اين است
که بررسی روابط بین فردي کارکنان نقش مهمی در
پیشبینی رفتار کارکنان در محیط سازمانی خواهد
داشت.
 Yaghoobi et al, 2018مطالعهاي با عنوان
کاربردهاي آموزشی شبکههاي اجتماعی مجازي و
آسیبهاي اجتماعی آن از ديدگاه دانشجويان کشاورزي
(مورد مطالعه :دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان) انجام
دادند .نتايج نشان داد که با استفاده از نتايج تحلیل
عاملی اکتشافی کاربردهاي آموزشی شبکههاي اجتماعی
مجازي در چهار عامل اطالعرسانی درسی و تبادل محتوا
و تکالیف آموزشی ،اطالع رسانی تعاملی کنفرانسها و
منابع پژوهشی ،تعامل با همکالسیها و اشتراکگذاري
اخبار و فیلمهاي آموزشی و اطالعيابی از امور دانشجويی
و ورزشی و تبادل مطالب درسی بین دانشجويان خالصه
شدند و  63/65درصد از کل واريانس کاربردهاي آموزشی
شبکههاي اجتماعی را تبیین کردند .آسیبهاي شبکه-
هاي اجتماعی مجازي نیز در شش عامل توهین به
قومیتها و اديان و گسترش بیعفتی کالمی ،کاهش
اعتماد عمومی و گسترش اعالم هويت جعلی ،اتالف وقت
و افت تحصیلی ،نشر اطالعات کاذب و افزايش ارتباطات
ناسالم ،کاهش ارتباطات حضوري ،انتشار مطالب
غیراخالقی خالصه شدند Feyz Kashani, 2016.در
مطالعهاي با عنوان نقش شبکههاي اجتماعی بر
توانمندسازي کارکنان نتیجه گرفت که شبکههاي
اجتماعی بر توانمندسازي کارکنان تأثیر مثبت دارد.
 Alavizadeh, 2016در مطالعه خود تحت عنوان ارزيابی
تأثیر شبکههاي مجازي اجتماعی بر بهبود عملکرد تولید
کشاورزان (مطالعه موردي :بخش زبرخان شهرستان
نیشابور) به اين نتیجه رسیدند که هرچه میزان استفاده
از اين شبکهها بیشتر گردد به همان اندازه عملکرد تولید
کشاورزي بهبود خواهد يافت .همچنین ،نتايج آزمون
ويلکاکسون نیز گوياي آن بود که استفاده از شبکههاي
مجازي به دلیل دسترسی آسان به متخصصین جهت
تعامل و گفتگو (آشنايی با بذرهاي جديد ،شیوه جديد و
صحیح آبیاري ،دسترسی به جديدترين دستاوردها و
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نتايج کشاورزي و  )...بر بهبود عملکرد تولید کشاورزان
بخش زبرخان شهرستان نیشابور مؤثر بوده است.
 Ashton et al. 2012در مطالعه خود تحت عنوان شبکه-
هاي اجتماعی و فضايی تايلند در روستاهايی که داراي
مکان واحد مسکونی ( )GPSو شبکه خويشاوندي اشباع
شده از همه افراد است نتیجه گرفتند که سیستم
ارتباطی در يك شبکه خويشاوندي نشان میدهد که
رابطه بین خويشاوندانی که دور از يکديگر زندگی می-
کنند نسبت به افراد غیرمرتبط با يکديگر ،بیشتر است؛ و
ارتباط بین خويشاوندان در رابطه با فاصله خويشاوندان
نزديك درجه احتمال بیشتري براي همکاري و رابطه در
شبکه خويشاوندي وجود دارد.
تحقیقات نشان میدهند که شبکههاي اجتماعی و
اشتراکگذاري دانش و اطالعات و ارتباطات بر بهبود
کیفیت عملکرد ،احساس شايستگی ،مهارت تصمیم-
گیري ،افزايش خودکنترلی و همچنین ،کاهش استرس
کارکنان نقش بسزايی دارد .لذا ،کاربرد اين فناوري در
سازمانها به سرعت در حال گسترش است .سازمانها
جهت رسیدن به اهداف و مقاصد خود نیازمند استفاده از
آن میباشند .از طرف ديگر ،کارکنان نیز از منابع مهم
سازمانها میباشند که بیشتر امور خود را با اطالعات به-
دست آمده از طريق اشتراکگذاري دانش و اطالعات در
شبکههاي اجتماعی به انجام میرسانند .اهمیت اين
موضوع از اين مساله ناشی میشود که با توجه به رشد
سريع فناوريهاي اطالعات و ارتباطات و نیازمندي
سازمانها جهت بقاء خود در عصر حاضر ،هر سازمانی که
اين موضوع را ناديده بگیرد ،دچار افول خواهد شد
(.)Ghaffari et al. 2018
در اهداف نظام آموزشی بهصورت تلويحی نقش
دانش و بهويژه انتقال دانش کارکنان به شدت مورد
تاکید قرار گرفته است .با توجه به مطالب بیان شده به-
نظر میرسد تحقیق در اين زمینه ضروري باشد.
بنابراين ،هدف کلی پژوهش حاضر تعیین نقش میانجی
اشتراکگذاري دانش و اطالعات در رابطه بین استفاده از
شبکه اجتماعی و توانمندسازي کارکنان جهاد کشاورزي
جنوب کرمان میباشد .در اين راستا ،فرضیههاي مشروح
در زير ارايه میگردد.

فرضیه  :)H1( 1استفاده از شبکههاي اجتماعی با
اشتراکگذاري دانش و اطالعات در بین کارکنان جهاد
کشاورزي جنوب کرمان رابطه مستقیم دارد.
فرضیه  :)H2( 2استفاده از شبکههاي اجتماعی با
توانمندسازي در بین کارکنان جهاد کشاورزي جنوب
کرمان رابطه مستقیم دارد.
فرضیه  :)H3( 3اشتراکگذاري دانش و اطالعات با
توانمندسازي در بین کارکنان جهاد کشاورزي جنوب
کرمان رابطه مستقیم دارد.
فرضیه  :)H4( 4اشتراکگذاري دانش و اطالعات در
رابطه بین استفاده از شبکه اجتماعی و توانمندسازي در
بین کارکنان جهاد کشاورزي جنوب کرمان نقش
میانجی دارد.
روش تحقیق
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردي ،از نظر میزان
نظارت و درجه کنترل متغیرها غیرآزمايشی ،از نظر
گردآوري دادهها پیمايشی و از نظر تحلیل دادهها
توصیفی  -همبستگی بود .جامعه آماري اين پژوهش را
کارکنان جهاد کشاورزي جنوب کرمان تشکیل داده
است .حجم نمونه با استفاده از جدول نمونهگیري
کرجسی و مورگان (206 )Krejcie & Morgan, 1970
نفر تعیین گرديد .در اين پژوهش بهمنظور جمعآوري
اطالعات از سه پرسشنامه به شرح زير استفاده شده
است:
الف) پرسشنامه توانمندسازي اسپريتزر ( :)1999اين
پرسشنامه شامل  18گويه است و براي هر گويه  5پاسخ
از بسیار زياد تا بسیار کم در نظر گرفته شده
توانمندسازي شامل ابعاد زير میباشد:
احساس معنیداري :در اين پژوهش میزان احساس
معنی داري از طريق سئواالت  6 ،1و  18تعیین
میگردد.
احساس شايستگی :در اين پژوهش میزان احساس
شايستگی از طريق سئواالت  12 ،11 ،7 ،2و  17تعیین
می گردد.
احساس تأثیر .:در اين پژوهش میزان احساس تأثیر
از طريق سئواالت  4و  9تعیین میگردد.
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احساس خود تعیینی :در اين پژوهش میزان احساس
خودتعیینی از طريق سؤاالت  15، 8 ،3و  16تعیین می-
گردد.
احساس اعتماد :در اين پژوهش میزان احساس
اعتماد از طريق سؤاالت  13 ،10 ،5و  14تعیین می-
گردد.
روايی محتوايی پرسشنامه توانمندسازي در تحقیق
) Shafi (2006مورد تايید  9تن از اساتید دانشکده
مديريت دانشگاه تهران قرار گرفته است .همچنین،
میزان آلفاي کرونباخ در تحقیق ) Shafi (2006مورد
تأيید و قابل قبول  0/70می باشد .در اين پژوهش،
پايايی با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  0/86برآورد
شده است.
ب) پرسشنامه استاندارد اشتراکگذاري دانش و
اطالعات بر اساس مدل استاندارد ):Sankoskas (2013
اين پرسشنامه به صورت تك مولفهاي بوده و شامل 7
سوال میباشد .پاسخگويی به سواالت بر اساس طیف
لیکرت  5گزينهاي (کامال مخالفم تا کامال موافقم) می-
باشد .پرسشنامه در اختیار تعدادي از صاحبنظران و
اساتید قرار گرفت در نتیجه مواردي جهت اصالح
پیشنهاد گرديد و سرانجام پس از اعمال اصالحات در
پارهاي از موارد پرسشنامه نهايی مورد استفاده قرار
گرفت .در اين پژوهش پايايی با استفاده از ضريب آلفاي
کرونباخ  0/84برآورد شده است.
ج) پرسشنامه استاندارد میزان استفاده از شبکههاي
اجتماعی برگرفته از مطالعه ) :Rasouabadi (2015اين
پرسشنامه داراي  13سوال میباشد و بر اساس طیف
پنح گزينهاي لیکرت با سواالتی مانند (بهطور متوسط در
شبانه روز چند ساعت از شبکههاي اجتماعی استفاده
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میکنید؟) به سنجش میزان استفاده از شبکههاي
اجتماعی میپردازد .مقیاس درجهبندي سوالهاي
پرسشنامه پژوهش مقیاس پنج درجهاي لیکرت
(همیشه ،تقريبا همیشه ،اغلب ،برخی اوقات ،هرگز) می-
باشد .در پژوهش ) Rasouabadi (2015روايی پرسشنامه
سنجیده و مورد تايید قرار گرفته است است .همچنین
ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در
پژوهش) Rasouabadi (2015براي اين پرسشنامه 0/73
برآورد شد .در اين پژوهش پايايی با استفاده از ضريب
آلفاي کرونباخ  0/79برآورد شده است.
جهت آزمون فرضیههاي تحقیق از روش معادالت
ساختاري و جهت تجزيه و تحلیل دادهها از نرمافزارهاي
آماري  SPSS23و  Lisrel8.80استفاده گرديد.
نتایج و بحث
با توجه به جدول  ،1از مجموع  206نفر شرکت-
کننده در پژوهش حاضر تقريبا  %58زن و  %42مرد
هستند .عالوه بر اين %52 ،داراي تحصیالت لیسانس و
 %48داراي تحصیالت فوق لیسانس بودهاند.
جدول  -1ويژگیهاي جمعیت شناختی گروه نمونه
متغیر
جنسیت
زن
مرد
میزان تحصیالت
لیسانس
فوق لیسانس
مجموع

n

%

120
86

58/2
41/8

106
100
206

51/5
48/5
100

در جدول  ،2میانگین ،انحراف استاندارد ،حداقل و
حداکثر نمره براي متغیرهاي اصلی پژوهش ارايه شده
است.

جدول  -2شاخصهاي توصیفی متغیرهاي اصلی پژوهش
متغیر
استفاده
اجتماعی

از

شبکه

اشتراکگذاري دانش و
اطالعات
توانمندسازي

مولفه
استفاده اجتماعی
استفاده شناختی
اشتراک دانش
تفريح و سرگرمی
فردي
آموزشی
سازمانی
احساس معنی داري شغلی
احساس شايستگی شغلی
احساس حق انتخاب
احساس موثر بودن
احساس مشارکت با ديگران

میانگین
18/33
9/15
6/19
9/09
30/03
35/33
69/58
8/91
11/90
9/16
9/05
17/61

انحراف استاندارد
3/67
2/47
1/96
2/40
4/50
5/05
6/58
2/40
2/63
2/39
2/36
3/43

حداقل نمره
9
3
2
4
20
21
51
3
6
4
3
11

حداکثر نمره
27
15
10
15
44
50
86
15
18
15
15
27
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از آنجا که پايه و اساس مطالعات تحلیل مسیر
همبستگی بین متغیرها میباشد ،در ادامه ماتريس
همبستگی متغیرهاي پژوهش ارائه شده است .از میان
متغیرهاي برونزا (استفاده از شبکه اجتماعی) و درونزا
(اشتراکگذاري دانش و اطالعات) ،به ترتیب
اشتراکگذاري دانش و اطالعات ( )0/66و استفاده از
شبکه اجتماعی ( )0/39بیشترين تا کمترين ضريب
همبستگی را با توانمندسازي دارا میباشند که هر دوي
اين ضرايب از نظر آماري معنیدار هستند ()P>0/01
(جدول .)3
جدول  -3ماتريس همبستگی متغیرهاي پژوهش
متغیرها

1

2

 .1استفاده از شبکه اجتماعی
 .2اشتراکگذاري دانش و
اطالعات

1
**0/70

1

 .3توانمندسازي

**0/39

**0/66

** P < 0/01

3

1

* P < 0/05

در اين پژوهش ،براي بررسی اثرات مستقیم و
غیرمستقیم متغیرهاي پژوهش بر توانمندسازي ،يك
مدل فرضی براساس پیشینة نظري و تجربی طراحی شد.
فرضیههاي ارايه شده نیز بیانگر روابط علی میان
متغیرهاي موجود در مدل است .در اين پژوهش بررسی
همزمان فرضیهها در قالب مدل اوّلیه صورت میگیرد.
براي ارزيابی مدل فرضی اين پژوهش ،ابتدا با استفاده از
روش بیشینة احتمال به برآورد پارامترها پرداخته می-
شود .پارامترهاي برآورد شده شامل ضرايب اثر مستقیم،
ضرايب اثر غیرمستقیم و ضرايب اثر کل میباشد که
براي هر کدام از اين پارامترها جدول جداگانهاي حاوي
ضرايب برآورد استاندارد شده ،خطاي استاندارد برآورد و
ارزش  tمربوط به آزمون معنیداري اين پارامترها ارائه
شده است .ضمن اين که پاسخگويی به فرضیههاي
پژوهش با توجه به اين ضرايب صورت میگیرد .در
نهايت ،نیز مشخصههاي برازندگی مدل و نمودار مدل
برازش شده پیش بینی توانمندسازي ارايه میشود.
در اين بخش ،با توجه به اطالعات مندرج در جدول
 ،4به بررسی فرضیههاي مرتبط با اثرات مستقیم

متغیرها پرداخته میشود .در ادامه ،جدول  ،4مربوط به
اثرات مستقیم ارايه شده است.
جدول  -4برآوردهاي ضرايب اثر مستقیم
پارامتر
استاندارد
شده

برآوردها
متغیرها

خطاي
استاندارد
برآورد

t

اثر مستقیم استفاده از شبکه
اجتماعی بر:
اشتراکگذاري دانش و اطالعات
توانمندسازي
اثر مستقیم اشتراکگذاري دانش
و اطالعات بر:

**0/65
**0/31

0/08
0/03

8/82
4/17

توانمندسازي

**0/58

0/06

7/59

** P < 0/01

* P < 0/05

با توجه به اطالعات مندرج در جدول  ،4رابطه
مستقیم استفاده از شبکه اجتماعی با اشتراکگذاري
دانش و اطالعات برابر با  0/65و با توجه به مقدار (8/82
= )tدر سطح  0/01معنی دار است .بر اين اساس ،فرضیه
اول پژوهش تايید میشود و میتوان گفت استفاده از
شبکه اجتماعی با اشتراکگذاري دانش و اطالعات در
کارکنان جهاد کشاورزي جنوب کرمان رابطه مستقیم
دارد.
با توجه به اطالعات مندرج در جدول  ،4رابطه
مستقیم استفاده از شبکه اجتماعی با توانمندسازي برابر
با  0/31و با توجه به
مقدار ( )t= 4/17در سطح  0/01معنیدار است .بر
اين اساس ،فرضیه دوم پژوهش تايید میشود و میتوان
گفت استفاده از شبکه اجتماعی با توانمندسازي در
کارکنان جهاد کشاورزي جنوب کرمان رابطه مستقیم
دارد.
با توجه به اطالعات مندرج در جدول  ،4رابطه
مستقیم اشتراکگذاري دانش و اطالعات با توانمندسازي
برابر با  0/58و با توجه به مقدار ( )t= 7/59در سطح
 0/01معنیدار است .بر اين اساس ،فرضیه سوم پژوهش
تايید میشود و میتوان گفت اشتراکگذاري دانش و
اطالعات با توانمندسازي در کارکنان جهاد کشاورزي
جنوب کرمان رابطه مستقیم دارد.
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در اين بخش با توجه به اطالعات مندرج در جدول
 ،5به بررسی سوالهاي مرتبط با اثرات غیرمستقیم
متغیرها بر يکديگر پرداخته میشود .در ادامه جدول ،5
مربوط به اثرات غیرمستقیم ارايه میشود.
جدول  -5برآورد ضرايب اثر غیرمستقیم
برآوردها
متغیرها

پارامتر
استاندارد
شده

خطاي
استاندارد
برآورد

t

توانمندسازي

**0/38

]) Z  Value  (a  b) /[(b  S )  (a  S )  (S  S
a  0.65
b  0.58
c  0.31
S a  0.08
2
b

2
a

2
b

2

2
a

2

S b  0.03
با جايگذاري در فرمول فوق ،مقدار  7/48بهدست

میآيد .همانطور که مشاهده شد ،مقدار
حاصل از آزمون سوبل برابر با  7/48شد ،به دلیل بیشتر
بودن از  1/96میتوان اظهار داشت که در سطح
اطمینان  95درصد ،تأثیر متغیر میانجی اشتراکگذاري
دانش و اطالعات در رابطه بین تأثیر استفاده از شبکه-
هاي اجتماعی بر توانمندسازي کارکنان معنادار است.
عالوه بر آزمون سوبل ،براي تعیین شدت اثر
غیرمستقیم متغیر میانجی از آمارهاي به نام VAF
استفاده میشود که مقداري بین صفر و يك را اختیار
میکند و هر چه اين مقدار به يك نزديكتر باشد ،نشان
از قوي بودن تأثیر متغیر میانجی دارد .در واقع اين مقدار
نسبت اثرغیرمستقیم بر اثر کل را میسنجد.
Z-Value

اثر غیرمستقیم استفاده از
شبکه اجتماعی بر:
0/06

1
2
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8/64

با توجه به اطالعات جدول  ،5رابطه غیرمستقیم
استفاده از شبکه اجتماعی و توانمندسازي برابر با 0/38
است که با توجه به ( )t= 8/64در سطح  0/01معنیدار
است .الزم به ذکر است که اين رابطه غیرمستقیم و
مثبت استفاده از شبکه اجتماعی و توانمندسازي از
طريق میانجیگري اشتراکگذاري دانش و اطالعات
کارکنان صورت میگیرد .بر اين اساس ،فرضیه چهارم
پژوهش تايید شده و لذا ،میتوان نتیجه گرفت که
استفاده از شبکه اجتماعی توسط کارکنان از طريق
میانجیگري اشتراکگذاري دانش و اطالعات با
توانمندسازي آنان داراي رابطه غیرمستقیم مثبت و
معنادار است.
يکی از آزمونهاي پرکاربرد براي سنجش معناداري
تأثیر میانجیگري يك متغیر در رابطه میان دو متغیر
ديگر ،آزمون سوبل است .در آزمون سوبل ،يك مقدار Z-
 Valueاز طريق فرمول زير بهدست میآيد که در

صورت بیشتر شدن اين مقدار از  ،1/96میتوان در
سطح اطمینان  95درصد ،معنادار بودن تأثیر میانجی
يك متغیر را تأيید کرد .در اين فرمول ( aبرابر با مقدار
ضريب مسیر بین متغیر مستقل و میانجی)؛ ( bبرابر با
مقدار ضريب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته) و (c
برابر با مقدار ضريب مسیر بین متغیر مستقل و وابسته)
هستند.

VAF=(a×b)/((a×b)+c)=0.54
مفروضات فرمول فوق ،مقدار  VAFبرابر

با توجه به
با  0/54بهدست آمد.
در جدول  ،6شاخصهاي برازش مدل آمده است.
جدول  -6شاخص هاي برازش مدل
شاخص

مقادير محاسبه
شده

مجذور کاي

116/38

درجه آزادي

65

معناداري

0/062

تقسیم مجذور کاي بر درجات آزادي

1/79

ريشه میانگین مجذور برآورد خطاي تقريب
()RMSEA
شاخص برازش استاندارد()NFI

0/059
0/94

شاخص نرم نشده برازش ()NNFI

0/92

شاخص تطبیقی برازش ()CFI

0/95

شاخص نیکويی برازش()GFI

0/94

شاخص نیکويی برازش اصالح شده()AGFI

0/93
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همانگونه که مشاهده می شود ،تقسیم مجذور کاي
بر درجات آزادي کوچکتر از  3بهدست آمده است .ريشه
میانگین مجذور برآورد خطاي تقريب ()RMSEA
کوچکتر از  0/08به دست آمده که حاکی از برازش
نسبتا مطلوب مدل است .در ساير شاخصها از جمله

( GFI ،CFI ،NFIو  )AGFIنتايج باالتر از  0/90است
که حاکی از برازش قابل قبول مدل می باشد .در ادامه،
نمودار مسیر مدل ساختاري پژوهش همراه با پارامترهاي
برآورد شده (مقادير استاندارد) و اعداد معناداري ( )tارايه
شده است.

شکل  -1مدل ساختاري پژوهش در حالت استاندارد

شکل  -2مدل ساختاري پژوهش در حالت اعداد معناداري ()t
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بحث و نتيجهگيري

بر اساس نتايج بهدست آمده فرضیه اول پژوهش
تايید میشود و میتوان گفت استفاده از شبکه اجتماعی
با اشتراکگذاري دانش و اطالعات در کارکنان جهاد
کشاورزي جنوب کرمان رابطه مستقیم دارد .اين نتیجه
با نتايج مطالعه ) Amiri et al (2016و Wu & Lee
) (2007و ) Nami & nazari (2020همسو است.
بر اساس نتايج بهدست آمده فرضیه دوم پژوهش
تايید می شود و میتوان گفت استفاده از شبکه
اجتماعی با توانمندسازي در کارکنان جهاد کشاورزي
جنوب کرمان رابطه مستقیم دارد .اين نتیجه با نتايج
مطالعه ) Abedi & Jahangiri (2014و Nami & nazari
) (2020همسو است.
بر اساس نتايج بهدست آمده ،فرضیه سوم پژوهش
تايید میشود و میتوان گفت اشتراکگذاري دانش و
اطالعات با توانمندسازي در کارکنان جهاد کشاورزي
جنوب کرمان رابطه مستقیم دارد .اين نتیجه با نتايج
مطالعه ) Ghorbanizadeh & Khaleghinia (2009و
) Etesamifard et al (2016و )Nami & nazari (2020
همسو است.
بر اساس نتايج بهدست آمده از فرضیه چهارم
تحقیق ،رابطه غیرمستقیم استفاده از شبکه اجتماعی و
توانمندسازي برابر با  0/38است که با توجه به (8/64
= )tدر سطح  0/01معنیدار است .الزم به ذکر است که
اين رابطه غیرمستقیم و مثبت استفاده از شبکه
اجتماعی و توانمندسازي از طريق میانجیگري اشتراک-
گذاري دانش و اطالعات کارکنان صورت میگیرد .بر اين
اساس ،فرضیه چهارم پژوهش تايید شده و لذا،
میتوان نتیجه گرفت که استفاده از شبکه اجتماعی
توسط کارکنان از طريق میانجیگري اشتراکگذاري
دانش و اطالعات با توانمندسازي آنان داراي رابطه
غیرمستقیم مثبت و معنادار است .نتیجه با نتايج مطالعه
) Wu & Lee ،Amiri et al (2016و Etesamifard et al
) (2016و ) Nami & nazari (2020همسو است.
بهطور کلی ،میتوان گفت شبکههاي اجتماعی
اينترنتی ،بهعنوان مهمترين مصاديق اين امر ،به محلی
براي حضور کارکنان سامانها و مکان تبادل آرا و افکار و
تأمین نیازهاي متناسب با زندگی اجتماعی ايشان تبديل

815

شدهاند .شبکههاي اجتماعی اينترنتی عالوه بر اينکه
مرجع تأمین بسیاري از نیازهاي فرهنگی و اجتماعی
اعضاي خود هستند ،اين امکان را براي اعضا فراهم
میکنند که همزمان با انجام ساير فعالیتهاي اجتماعی
از طريق رايانه يا تلفن همراه ،فعالیت خود را در اين
جوامع مجازي نیز پیگیري کنند .میتوان گفت که براي
توانمندسازي کارکنان سازمانها در محیط رقابتی جهان
بايد تعامل بیشتري با مخاطب داشت تا بتوان نیازهاي
مخاطب را درک کرده و در جهت تامین آن حرکت کرد
شبکههاي اجتماعی برروي اينترنت بهعنوان يك محیط
هم فکري و خلق دانش چنین بستري را براي افزايش
توانمندسازي ،تعامالت اجتماعی و ارايه نظرات و ديدگاه
هاي مخاطب فراهم خواهند کرد .در عصر دانايی محوري
دانش مهمترين سرمايه سازمانهايی به شمار میرود که
بهدنبال کسب مزيت رقابتی پايدارند .سازمان با کمك
مديريتی جامع و نظاممند ،میتواند دانش و تجربیاتی
بهدست آورد و بهکار گیرد که موفقیت و رقابتپذيري
خود را در بلندمدت حفظ کند .مديريت و انتقال و
اشتراکگذاري دانش و اطالعات دانش به دنبال ايجاد و
توسعه دارايیهاي دانش سازمان است و به تالشهايی
اشاره دارد که به طور نظاممند براي يافتن ،خلق ،قابل
دسترسی کردن ،کاربرد سرمايههاي نامشهود سازمان،
تقويت فرهنگ يادگیري مستمر و تسهیم دانش در
سازمان انجام میشود .مديريت و اشتراکگذاري دانش و
اطالعات مقوله جديدي است که نظر اکثر
سازمانهاي توسعه يافته و در حال توسعه را به خود
جلب کرده است .زيرا امروزه دانش در سازمانها منبع
مولد نوآوري ،خالقیت ،بهرهوري و افزايش کیفیت نیروي
انسانی ،سهولت تبادل دانش و در نهايت ،رشد و بقاي
سازمان شناخته میشود .در پايان پیشنهادهاي زير ارايه
میگردد:
نتايج حاصل از فرضیه اول تحقیق نشان داد که
استفاده از شبکه اجتماعی با اشتراکگذاري دانش و
اطالعات در کارکنان جهاد کشاورزي جنوب کرمان
رابطه مستقیم دارد .در اين راستا پیشنهاد میگردد که:
کارکنان جهاد کشاورزي جنوب کرمان از رسانههاي
اجتماعی براي ايجاد روابط کاري جديد استفاده کنند.

1400 ،4  شماره،52-2 مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ايران دوره

کارکنان جهاد کشاورزي جنوب کرمان عالقمند به
.شرکت در دورههاي آموزشی باشند
نتايج حاصل از فرضیه چهارم تحقیق نشان داد که
اشتراکگذاري دانش و اطالعات در رابطه بین استفاده از
شبکه اجتماعی و توانمندسازي در کارکنان جهاد
 در اين راستا.کشاورزي جنوب کرمان نقش میانجی دارد
:پیشنهاد میگردد که
مسئولین و مديران سازمان جهاد کشاورزي جنوب
کرمان الزامات و مشوقهاي کافی براي کاربرد دانش و
مهارتهاي کسب شده از دوره آموزشی در محیط کار
.ايجاد نمايند
مسئولین و مديران جهاد کشاورزي جنوب کرمان
انجام کارهاي سازمان را از روش سنتی به روشهاي
.مدرن تغییر دهند
مسئولین و مديران جهاد کشاورزي جنوب کرمان
،منابع مورد نیاز براي استفاده از آموختههاي کارکنان
.پس از دوره آموزشی براي آنها مهیا کنند
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کارکنان جهاد کشاورزي جنوب کرمان از رسانههاي
اجتماعی براي ايجاد ارتباط با افردي که در محیط کار با
. استفاده کنند،آنها به شکل حضوري ارتباط ندارند
نتايج حاصل از فرضیه دوم تحقیق نشان داد که
استفاده از شبکه اجتماعی با توانمندسازي در کارکنان
 در.جهاد کشاورزي جنوب کرمان رابطه مستقیم دارد
: پیشنهاد میگردد که،اين راستا
کارکنان جهاد کشاورزي جنوب کرمان با همکاران
.خود به اشتراک محتواي مرتبط با مسايل کاري بپردازند
کارکنان جهاد کشاورزي جنوب کرمان با همکاران
خود در تولید محتواي دانشی مرتبط با شغل خود
.همکاري کنند
نتايج حاصل از فرضیه سوم تحقیق نشان داد که
اشتراکگذاري دانش و اطالعات با توانمندسازي در
کارکنان جهاد کشاورزي جنوب کرمان رابطه مستقیم
: در اين راستا پیشنهاد میگردد که.دارد
کارکنان قبل از شرکت در دوره آموزشی از نیازهاي
.حرفهاي و شغلی خود اطالع داشته باشند
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