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Abstract 

Networking is a tool for professional development that allows people to invest in their 
social skills. By creating, nurturing, and using informal relationships, people try to get help 
at work or career advancement. The purpose of this qualitative study was to design a model 
of employees networking behavior at Lorestan University. This study is a qualitative 
research based on grounded theory analysis. 18 interviews were conducted with the 
employees of Lorestan University. The result of these interviews was a series of initial 
themes that were collected and extracted during the open coding process. Then in the axial 
coding stage, the link between these categories was as follows: Causal conditions, axial 
phenomenon, Strategies, contextual factors, intervening conditions, and consequences of 
employee networking behavior were determined in the context of a central coding 
paradigm; the storytelling process was then drawn in selective coding phase. The results 
showed that the causal factors of employee networking behavior were: emotional and social 
needs, material needs, the need to gain power, information needs and the need for job 
security. Strategies related to people's networking behavior include three types of 
individual, managerial, and organizational actions. Inappropriate formal communication, 
organizational structural features, interactions between individuals, organizational welfare 
programs, and network characteristics (group) were identified as intervening factors and 
specific individual characteristics, job characteristics, and Normative - cultural 
characteristics were the contextual factors of this phenomenon. Improving organizational 
structure, the individual employee actions effectiveness, facilitating and controlling 
management decisions and activities, enhancing organizational effectiveness and 
efficiency, improving organizational commitment, hindering organizational decisions and 
actions and increasing organizational conflicts resulted from networking behavior. 
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 چکیده
گذاری  های اجتماعی خود سرمایه شود که افراد روی مهارت سبب می که ای استابزاری برای توسعه حرفه ،سازیشبکه

افراد ازطریق ایجاد، پرورش و استفاده از روابط غیررسمی سعی در کسب مساعدت در کار یا پیشرفت در مسییر شیی ی    کنند.
 نیو   از مطالعیه  این گرفت. انجام سازی کارکنان در دانشگاه لرستانشبکه ارائه الگوی رفتار هدف با کیفی پژوهش دارند. این

 .شید  دانشیگاه لرسیتان انجیام    کارکنان با مصاحبه 81. است شده انجام بنیاد نظریه داده از استفاده با که است کیفی های پژوهش
 هیایی مقولیه  ونهیا  درون و از گیردووری  ،باز کدگذاریِ فرایند طی که بود اولیه مضامین از ایمجموعه ها،مصاحبه این حاصل

 پدییده محیوری،   ع یی،  شیرایط : عنیاوین  هیا يییل  مقولیه  ایین  مییان  پیونید  محیوری،  کدگذاری مرح ه در سپس شد؛ استخراج
 تعیین محوری کدگذاری پارادایم درقالب سازی کارکنانپیامدهای رفتار شبکه و گرمداخ ه شرایط ای،زمینه عوامل راهبردها،

سازی کارکنان نتایج نشان داد عوامل ع ّی رفتار شبکه. شد ترسیم داستان سیر نیز، کدگذاری انتخابی مرح ه در و درادامه شد؛
عبارتند از: نیازهای عاطفی و اجتماعی، نیازهای مادی، نیاز کسب قدرت، نیازهای اطالعاتی و نیاز به امنیت شی ی. راهبردهای 

گییرد. ارتباطیات رسیمی نامناسیب،     افراد، سه نو  اقدامات فردی، میدیریتی و سیازمانی را دربرمیی   سازی مرتبط با رفتار شبکه
ای های شبکه )گروه(، عوامل مداخ یه های رفاهی سازمان و ویژگیهای ساختاری سازمان، تعامالت متقابل افراد، برنامهویژگی

ای این پدیده هنجاری، عوامل زمینه –های فرهنگی گیهای شی ی و ویژهای خاص فردی، ویژگیشده بود و ویژگیشناسایی
هیای میدیریت، افیزایش     بودند. بهبود ساختار سازمانی، اثربخشی اقدامات فردی کارکنان، تسهیل و کنترل تصمیمات و فعالیت

ت سیازمانی  اثربخشی و کارایی سازمان، بهبود تعهد سازمانی، ایجاد مانع در تصمیمات و اقیدمات سیازمان و افیزایش تعار یا    
 شود.سازی افراد حاصل می پیامدهایی بودند که از رفتار شبکه
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 مقدمه
بدی ی را در تحقق اهداف و کسب مزیت رقابتی برعهیده دارنید.   ها نقش بیامروزه کارکنان در سازمان

 کیه  شیوند  میی  محسیو   سیازمان  راهبردی هایسرمایه و نامشهود هایدارایی ها،سازمان درواقع، کارکنان

 انسیانی  سرمایه (.8882، 8)کاپالن و نورتون هستند تأثیرگذار سازمان وری بهره و عم کرد بر مستقیم طور به

 موردنیاز خدمات و کاالها نهایتدر که است سازمان یک نامشهود دارایی ترینمهم و ترین عنوان بزرگ به

(. کارکنان با نقشی فزاینیده،  6778، 6کند )گاش و ماندلمی فراهم را ونان مشکالت های حلراه یا مشتریان

در پیشبرد اهیداف و عم کیرد سیازمان سیهیم هسیتند. بیدون افیراد کارومید دسیتیابی بیه اهیداف سیازمانی             

در  دبایی  میی  و عم کرد شی ی ونهیا  دهد که نیروی انسانی های موفق نشان می . تجربه سازماناستغیرممکن 

ها و ارتباطات  (، بر نقش شبکه6787) 6(. مارتین6780های اص ی قرار گیرد )جعفری و تهران،  کانون هدف

ها و ارتباطات، اطالعات زیادی  این باور است که شبکه کننده عم کرد تأکید دارد و بر عنوان عامل تسهیل به

ای سبب کاهش ا یطرا    کنند. ازطرفی، ساختارهای شبکه راهم میغیررسمی برای کارکنان ف مسیرهایاز 

کننید تماییل    ای استفاده می شود. افرادی که از ساختارهای شبکه روانی و افزایش توانایی افراد در رابطه می

دهد که ساختار  راحتی ارتباط برقرار کنند و این نشان می هتوانند ب دارند که احساس کنند با افراد مخت ف می

ای مناسیب   گونیه  کنید تیا رفتیار خیود را بیه      ترشدن این روابط به کارمندان کمک میی  ای به هماهنگ شبکه

بیر اعتمیاد و مشیارکت را در     هیای قیوی، روابیط مبتنیی     (. شیبکه 6788و همکیاران،   5هماهنگ کننید )شیی  

ل موجیود و قابیل   عنیوان منبیع بیالقوه و بالفعی     دیگر؛ شبکه ساختاری به عبارت سازد. به اجتماعات وشکار می

سیازی کیه بیه    شیبکه (. 6787، 4شود )تامپسون دسترسی، ازطریق شبکه روابط یک فرد با یک واحد بیان می

مندی در ایجاد ارتباط با دیگران اشاره دارد، ییک راهبیرد مهیم میدیریتی در شییل و میدیریت        رفتار هدف

سازی بیا  دهد. محققان ارتباط شبکهیش میمسیر شی ی است؛ چراکه این اقدام دسترسی افراد به منابع را افزا

متییرهای شی ی مانند حقوق و دستمزد، ر ایت شی ی، فراینید جسیتجوی شییل بهتیر و هم نیین عم کیرد       

عنوان  ای را به ( رفتار شبکه6778) 0فورت و داقرتی(. 6781، 2اند )ولمر و وولف شی ی مورد تأیید قرار داده
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شیان  ای ط با دیگران که توانایی کمک به ونها را در کار یا مسییر حرفیه  تالش افراد برای ایجاد و حفظ رواب

کیار   هایی را که افراد جهت توسعه و حفظ روابط به گذاری ای، سرمایهنمایند. رفتار شبکه دارند، تعریف می

زیرا دسترسی ونها به منابع مربوط بیه شییل، منیابع     ؛برند گیرد. افراد از این روابط سود می دربرمی ،گیرندمی

سازی، یک رفتار شبکه (.6785، 8دهد )مکینتاش و کروشای و منابع تس ط بر هیجانات را افزایش می حرفه

رو،  گستر است که هدف ون ایجاد منابع ازنظر ایجیاد و حفیظ روابیط بیا دیگیران اسیت. ازایین       کاری پیش

اجتماعی متفاوت است، زیرا ط ب حماییت اجتمیاعی بیشیتر ییک رفتیار       سازی با درخواست حمایت شبکه

سیازی، ییک رفتیار    که شیبکه  گیرد. درحالیواکنشی است که برای حل مسائل خاص مورد استفاده قرار می

شیود. بنیابراین،   صیورت واکینش بیه مسیائ ی کیه نییاز بیه پشیتیبانی دارد،  یاهر نمیی           پیشگیرانه است که به

ر پیشگیرانه ارزشمند است که مفاهیم اجتماعی و سرمایه اجتماعی ایجادشده را به هیم  سازی یک رفتا شبکه

عنوان منبعی برای تسیهیل موفقییت در و یایف کیاری و دسیتیابی بیه اهیداف         تواند بهدهد که میپیوند می

نیزمی نظریه سرمایه اجتماعی مبنیایی بیرای تو ییک مکیا     (.6781و همکاران،  6ای عمل نماید )بایوم رحرفه

ها برای ارتقای توان شی ی خود، مهارت زیادی دارند. دهد که ازطریق ون کارکنان در ایجاد شبکه ارائه می

دهیی   کننید کیه افیرادی کیه در شیکل     ( تأکید می6774و همکاران ) 6درمورد مزایایی روابط اجتماعی فریر

نماینید، دارای  تماعی که کنتیرل میی  دهند یا سرمایه اجها مهارت دارند، در اتحادهایی که تشکیل میشبکه

های اجتماعی معتبر تواناتر هستند، موقعیت بهتیری  نفوي و قدرت بیشتری هستند. افرادی که در ایجاد شبکه

هیای اجتمیاعی   ها جهت حفظ و افزایش تس ط خیود در شیبکه  ها و استفاده از منافع فرصتدر خ ق فرصت

 (.6784، 5کند )چنگ و چانگرا برای ونها بیشتر تسهیل میدارند که این امر دسترسی به منابع باارزش 

 و میاهر  نییروی انسیانی   تربییت  در ون نقیش  ایفای واسطه به عالی وموزش نظام ویژه به و وموزش بخش

 و فرهنگیی  اجتمیاعی  اقتصیادی،  در توسعۀ توجهی قابل و اهمیت ها، از سهمبخش سایر موردنیاز متخصص

 وموزشیی،  ع میی،  مخت یف  ابعیاد  در موردانتظار نتایج و دستاوردها و اهداف تحقق .کشور برخوردار است

 و ونهاسیت  کامیل  اجیرای  و منیابع انسیانی   زمینیه  در جیامع  ایبرنامیه  تیدوین  مست زم... و فناوری پژوهش و

 بیر  را خیود  میثثر  میدیریت  هیا،  فعالیت از حاصل نتایج و واقعیات به توجه بدون تواندنمی دانشگاه مدیریت
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 در را فنیاوری  و ع م تولید اول مقام باید ایران کشور، ساله بیست انداز چشم سند طبق .نماید اعمال فرایندها

 عوامیل میثثر بیر    شیناخت  گییرد،  می صورت هادانشگاه در دانش توزیع و تولید و چون 8باشد داشته منطقه

 و هاریزیبرنامه و کشور ع می توسعه افزایش در تواندمثل دانشگاه لرستان می کشور هایدانشگاه وریبهره

کارکنیان و رفتیار ونهیا در دانشیگاه،      .باشید  داشیته  بسیزایی  و اهمییت  نقیش  ونهیا  توسیعه  راهبردهای اتخاي

سیازی افیراد   واسطه رفتیار شیبکه   ترین عامل بر عم کرد این نهاد است. ساختار سازمانی غیررسمی که به مهم

ویید.  گیری ساختار سازمانی رسمی و در چارچو  ون پدید میشکل طور طبیعی بعد از وید، بهوجود می به

این ساختار سازمانی حاصل تعامالت اجتماعی مداوم بوده که ساختار رسمی را تعدیل، تحکیم یا گسیترش  

تواند مزایایی درراسیتای ارتقیای عم کیرد    شناختن ساختار غیررسمی از سوی مدیران می رسمیت دهد. بهمی

بیه   (. باتوجه8684ی نیازهای اجتماعی ونان داشته باشد ) یاالدینی دشتخاکی و همکاران، کارکنان و ار ا

به مطالب بسییاری   ای افراد از اهمیت خاصی در سازمان برخودار است؛ اما باتوجهاین مقوله رفتارهای شبکه

انید.  رداختهکه درراستای اهمیت این مقوله مطرح شده است، تحقیقات پژوهشی محدودی به این مو و  پ

سیازی افیراد در مطالعیات    شده از سوی محقق، مدلی جامع از رفتارهیای شیبکه   های انجامهم نین با بررسی

گیری این رفتارها سازی افراد، چگونگی شکلگذشته، یافت نشد. این پژوهش با هدف شناخت رفتار شبکه

ها بیرای میدیرت، هیدایت،    ر سازماندر سازمان، پیامدهای ناشی از ون و کمک به جامعه موردتحقیق و سای

گرفته در سازمان، به طراحی  های صورتسازی کنترل و استفاده بهتر از ساختار ارتباطات غیررسمی و شبکه

 بنیاد پرداخت. سازی افراد با استفاده از تح یل دادهالگوی رفتار شبکه

 

 مبانی نظری
مرکز است. مفهوم سیرمایه اجتمیاعی بیه    سطحی است و بر رفتار فردی مت یک ساختار تک ،سازیشبکه

هیای ارتبیاطی موجیود تمرکیز دارد     تح یل اشاره دارد و بر کیفیت و گسترۀ صورت و سطک ساختاری تجزیه

( شیبکه را  6778ای اسیت. ولیف و میوزر )   ابزاری برای توسعه حرفیه  ،سازی(. شبکه6778، 6)ولف و موزر

گذاری در روابط غیررسمی است که ک یدی  و سرمایه کنند که هدف ون حفظ عنوان رفتاری تعریف می به
                                                                                                                                                    

 در ورىفنا و ع مى دى،قتصاا اول هجایگا با یافتهتوسعه ستا رىکشو انیرا»سیاله ومیده اسیت     انداز بیسیت ابتدایی سند چشمدر افق و جم ه  .8

 ى ....«ییینقالبا و المىیسا تیهوی ایب ،هیمنطق سطک
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های افراد دردست دارد که دسترسی به منابع را برای پذیری کارهای مربوط به فعالیت برای تسریع و انعطاف

(. یک شبکه اجتماعی، الگوی 6782، 8وورد )قریشی و س یممزایایی متقابل با خشنودی و ر ایت فراهم می

عنیوان کانیالی بیرای     فردی است که در ون وجود ارتباط مییان طیرفین، بیه    اجتماعی بینای از روابط پی یده

عنیوان جزئیی حییاتی در     سازی، به(. شبکه6784رود )بالندر و همکاران، کار می جریان اطالعات و منابع به

ییزان تعیامالت   سیازی م  شود. افراد با استفاده از شبکه مهارت/ توانایی سازمان در تعامالت اجتماعی بیان می

شیدت   بیه  ،سیازی دارنید   افرادی که تمایل به ایجاد شیبکه  ،دهند. بنابراین خود را با افراد مخت ف افزایش می

های اجتماعی خود  روی مهارت شود که افراد سازی سبب می دیگر؛ شبکه عبارت شوند. به وابسته سازمان می

عنوان مهارت ایجاد دوستی و روابیط مثبیت    ه(. توانایی شبکه ب6784گذاری کنند )چنگ و چانگ،  سرمایه

د شیو فردی و هم نین برای ادغام و هماهنگی فعاالنۀ این روابط جهت بهبود عم کرد شی ی تعریف میی  بین

عنوان رفتارهایی درجهت ایجاد، حفظ و استفاده از روابیط رسیمی    سازی بهشبکه (.6785)چنگ و چانگ، 

های مرتبط با کار ازطریق دسترسی داوط بانه نمودن فعالیت ( تسهیلد که دارای منفعت )بالقوهشو تعریف می

شیناختی دربیارۀ    هیای مشیترا اسیت. در ایین تعرییف، ییک دییدگاه روان       به منابع و حداکثرنمودن مزیت

گیرد که فردی درنظر می سازی را دربرگیرنده تعامالت بینسازی اتخاي شده است که رفتارهای شبکه شبکه

های اجتماعی عنوان اطالعات، حمایت شود. منابع در این مفهوم بهان طرفین شبکه را شامل میتبادل منابع می

دیگر اعمال دارد یا از او دریافت نماید، طرف اقتصادی، خدمات یا نفويی که طرفین شبکه ممکن است بر 

ای اجتماعی ارائه ه(. در محل کار، همکاران یا همساالن، حمایت6782و همکاران،  6د )پورترشوتفسیر می

تواند استرس شی ی را کاهش داده و امنیت و خ ق و خوی مثبیت را بهبیود بخشید. بیا ارائیه       دهند که میمی

توانند به کاهش ابهام، تعیار  و ا یافه نقیش    منابعی مثل مشاوره، دستورالعمل و مساعدت و همکاران می

سیازی در درون سیازمان خیود    شیبکه  ینید. کارمند که تأثیرات منفی بر ر ایت شی ی وی دارند، کمک نما

شیود  ای منجر میتواند شهرت شخصی را افزایش دهد که به شأن و مقام باالتر و احساس موفقیت حرفهمی

 شبکه دارد: وجود هاسازمان درون و میان ارتباطی شبکه دو نو  طورک ی، به (.6785)مکینتاش و کروش، 

 هانقش از ایوگاهانه ساختار یامعن به رسمی روابط شبکه برداشت، این بر عالوه غیررسمی. و رسمی روابط

 شده اسیت. شیبکه   تعیین و سازماندهی رسمی صورت به که است سازمان چندین میان و یا سازمان در یک
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 نو  هر ،گذارد. درواقع می تأثیر برون حال و درعین شده پدیدار رسمی سازمان دل در نیز غیررسمی روابط

 ،بنیابراین  .شیود  میی  شناخته غیررسمی روابط شبکه عنوان به که دارد نیز دومی رسمی چهره روابط ساختار

 از سیازمان،  سیاختار رسیمی   بیر  عیالوه  کیه  کیرد  درا وکمیال  تمیام  را مدیریتی مسایل توانمی تنها زمانی

 (.8685داشیت )حیدادیان و قربیانی،     وگیاهی  نییز  ونهیا  مییان  غیررسیمی  روابیط  و هیا بندیگروه هنجارها،

هایی های واقعی، شبکه سازمانی. شبکه مراتب درون نه س س ه ،سازمانی هستند ها، تج ی ارتباطات درون شبکه

هیای درون سیازمان    گیرنید. شیبکه   هستند که در محیط واقعی سازمان و نیه در نمیودار سیازمانی شیکل میی     

بیا  در درون خیود وارد سیازند.   ای بیه احسیاس عضیویت افیراد     گشایند بدون ونکیه لطمیه   هایی را می پنجره

توانند ارتباطات زیادی بیا هیم برقیرار کننید بیدون      عضویت در یک سازمان رسمی همانند رفاقت، افراد می

سیازی بیه ایجیاد، پیرورش و اسیتفاده از روابیط       شیبکه  (.8885، 8)فیوی  ای وارد شیود ونکه به دیگران لطمه

شیود. مطالعیات نشیان داده اسیت کیه       مربیوط میی  غیررسمی برای مساعدت در کیار ییا مسییر شیی ی افیراد      

طور مثبتی با متییرهایی مثل حقوق و دستمزد، ارتقا، عم کرد شی ی، موفقیت در کاروفرینی و  سازی به شبکه

( چهار روش وجود دارد که در 8888) 6(. طبق گفته لین6781و همکاران،  6گرفتن شیل تأثیر دارد )وولف

توانید منیافع عم کیردی بیرای کارکنیان ایجیاد نمایید،         وان منیابعی کیه میی   عنی  انوا  پیوندهای اجتمیاعی بیه  

تواننید   یابنید، میی   های اجتماعی جریان می گذاری نمود. اول، اطالعاتی که ازطریق پیوندها و ارتباط سرمایه

هیای  سیازد از فرصیت   نامد، ارائه دهند کیه افیرد را قیادر میی     می« مزیت بصیرت( »6787) 5ون ه را که برت

هیا و  گیرندگانی کیه فرصیت   ناخته و غریب یاد بگیرند. دوم، پیوندهای اجتماعی، نفوي و تأثیر بر تصمیمناش

توانید اعتبارهیای اجتمیاعی     هیای اجتمیاعی میی    دهد. سوم، ارتباطدهند، نشان میها را شکل میمحدودیت

نیابعی فراتیر از منیابع شخصیی     رود که فیرد دارای م  کار می عنوان تضمینی در این زمینه به ایجاد نماید که به

هیای اجتمیاعی، هوییت،    گیرد. چهارم، ارتبیاط  کار می خود است که برای منافع دیگران ازجم ه مشتریان به

شناخت و هم نین ادراا اشخاص را در این مورد که وی به منابع مهم افزایش عم کرد، دسترسی داشته و 

در جدول زیر به برخی از تیأثیرات   (.6784 مکاران،ه بالندر و)کند مستحق این دسترسی است، تقویت می

 (:8684سازی اشاره شده است )افشانی و عاقبتی،  شبکه
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 (5211سازی )افشانی و عاقبتی، . تأثیر شبکه5جدول 

 دارد. سازمان در مدیران پیشرفت با ارتباط مستقیمی سازیشبکه که ( دریافتند8815گولد و گن ی )

 دارد. افراد ارتقای با تعداد مثبت رابطه دارای سازیشبکه که دریافتند( 8886مایکل و یوکل )

 جبران و شی ی ارتقای مانند باشد داشته کاری نتایج بر مستقیمی تأثیر تواندمی سازی( شبکه8882) 8ریدر و بارت

 خدمات.

 .است مرتبط کاری موفقیت از ادراا با سازیشبکه که داد ( نشان6777النگفور )

( و عم کرد 6775، 6(، ارتقا شی ی )فورت و داتری6778، 6شی ی )ولف و ماا موفقیت با مثبتی رابطه سازیشبکه

 ( دارد.6774، 5)تامپسون

 

سازی کارکنان پرداخته شد که در اینجیا بیه برخیی از ونهیا     در تحقیقات متعددی به بررسی رفتار شبکه

 پیشرفت در سازیشبکه مهارت نقش تعیین»ای تحت عنوان ه( مقال8684اشاره شده است. افشانی و عاقبتی )

اسیتفاده   همبسیتگی  روش از تح یل برای و است کاربردی نو  از پژوهش ارائه دادند. این« کارکنان شی ی

شیده اسیت.    انجیام  ر یوی  خراسیان  ایمنطقیه  بیرق  شیرکت  کارکنان بین بررسی این است. هم نین شده

گیام   بیه  گیام  رگرسییون  و پیرسیون  همبستگی  ریب از استفاده با و ومده دست به پرسشنامه ازطریق ها داده

شیی ی   پیشیرفت  و سیازی شیبکه  مهیارت  بیین  کیه  اسیت  ون از حیاکی  مطالعه این شد. نتایج وتح یل تجزیه

 سیازمان  در افراد شی ی پیشرفت به ایشبکه رفتار درنهایت و دارد وجود مثبتی و دار معنی ارتباط کارکنان

سیازی میدیران اجراییی    رفتیار شیبکه  »( تحقیقی بیا عنیوان   6781و همکاران ) 4سریواستاوا .خواهد شد منجر

انجام دادند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر « وتح یل اکتشافی هندی در زمینه عدم اطمینان محیطی: تجزیه

الم  یی  ر عم کیرد بیین  سازی ایدئال مدیران اجرایی هندی بی تناسب میان عدم اطمینان محیطی و رفتار شبکه

مدیر اجرایی با تجربه بیاال در بازارهیای اروپیا و سیایر کشیورها،       880ها از های ونها بود. دادهشدن شرکت

سیازی میدیران در سیطوح    گردووری شد. نتایج تحقیق حاکی از وجود انیوا  مخت فیی از رفتارهیای شیبکه    

( در تحقیقی 6785و همکاران ) 2تند. گیبسونمخت ف عدم اطمینان بود که بر عم کرد شرکت تأثیرگذار هس
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هیا دربیاره تعرییف،    به بررسی و ترکیب تحقیقات و نظرییه « هاسازی در سازماندرا نقش شبکه»با عنوان 

سیازی در سیازمان پرداختنید. در ایین پیژوهش بعید از       ها و سازوکار شبکهکننده، خروجی بینی عوامل پیش

هیا و مکیانیزم   سیازی، عوامیل میثثر بیر ون، خروجیی      یکپارچه از شبکهها، تعریف مطالعه تحقیقات و نظریه

شود که در  عنوان رفتارهای درجهت هدف تعریف می سازی به اساس، شبکه سازی مشخص شد. براینشبکه

شخصیی تأکیید   هر دو محیط درونی و بیرونی سازمان رخ داده و بر ایجاد، ترویج و اسیتفاده از روابیط بیین   

وسی ه تنیو  عوامیل سیطوح فیردی، شیی ی و سیازمانی        سازی بهدهد که شبکهق نشان میکند. مدل تحقیمی

شدن فیرد و قیدرت، عم کیرد شیی ی بهتیر، دسترسیی سیازمانی بیه         تحت تأثیر قرار گرفته و به افزایش دیده

شود. درنهایت دسترسیی بیه اطالعیات و سیرمایه اجتمیاعی      ای منجر میاطالعات راهبردی و موفقیت حرفه

( 6785و همکیاران )  8سازی بر نتایج پیشینهاد شیدند. شییپی و   هایی برای تسهیل اثرات شبکهنوان مکانیزمع به

انجام دادند. ونها در ایین  « سازی، دامنه و سرعت ارتقاهای رفتار شبکهکننده بینی پیش»تحقیقی تحت عنوان 

العه قرار دادند تا عوامل میثثر  نفر از کارکنان بخش خدمات اجتماعی در اوکراین را مورد مط 548پژوهش 

سازی و سرعت ارتقا تعییین نماینید. در ایین پیژوهش دو     سازی را در ارتباط با محدوده شبکهبر رفتار شبکه

هیای  سیازی درون گیروه  سیازی افیراد تعرییف شید: الیف( شیبکه      کننیده بیرای رفتیار شیبکه     بینی دسته پیش

ص ایجاد شده و افراد را به ایجاد روابط شخصی رسیمی  طور خا هایی که بهساختاریافته رسمی حول فعالیت

سازی که خارج از این ساختار رسیمی هسیتند. نتیایج تحقییق     های فردی شبکهکند،  ( محراتشویق می

های رسیمی باعیا ایجیاد    سازی در درون گروهسازی نسبت به شبکههای فردی شبکهنشان داد که محرا

این خود نیز موجب ارتقیای سیریع فیرد بیه سیطوح بیاالتر سیازمان        سازی شده که تر شبکهمحدوده گسترده

کیه ماکیاولیسیم در هیر دو گیروه      سیازی بیود؛ درحیالی   ترین محرا فردی شبکهگرایی مهمشود. برون می

( بیه تعییین سیطک    6786) 6های ساختاریافته نقش داشیت. سیوزن   سازی در گروههای فردی و شبکهمحرا

های سیطک پیایین ادارات پرداختنید. در ایین پیژوهش ابتیدا بیرای        منشی روابط بین و عیت شبکه و قدرت

کارمنیدی کیه در شیش بخیش ع میی و چهیار        17ومده از  دست های بهسازی اجتماعی از دادهتح یل شبکه

هیای  های پژوهشی کیفیی بیرای تو ییک یافتیه    کردند، استفاده شد و سپس از تکنیکواحد اجرایی کار می
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هیا جایگیاه   فیرد دانشیگاهی انجیام گرفیت. نتیایج نشیان داد کیه منشیی         64صیاحبه بیا   تحقیق استفاده شد. م

هیا ممکین اسیت    طورک ی نتیایج نشیان داد کیه منشیی     قدرتمندی از لحاظ داللی و مرکزیت شبکه دارند. به

قدرت بالقوه باالیی در سازمان داشته باشند و کسانی که از جایگاه قدرتمندشان در شیبکه اجتمیاعی وگیاه    

 عنیوان  بیا  تحقیقی در (6785همکاران ) و 8کالومکنند. مکند، از این قدرت برای منافعشان استفاده میهست

بیه بررسیی    "هنجیاری  و عیاطفی، مسیتمر   سازمانی تعهد با ارتباط بررسی: خارجی و داخ ی ایشبکه رفتار"

هنجاری(  مستمر، )عاطفی، تعهد با ای،حرفه افراد و مدیران خارجی و داخ ی ایشبکه رفتارهای بین ارتباط

 ارتبیاط  هنجیاری  تعهد و عاطفی تعهد با سازمانی هر درون در ایشبکه رفتار که داد نشان هاپرداختند. یافته

 هم نیین . دارد منفیی  ارتبیاط  هنجیاری  تعهید  بیا  سازمان از بیرون در ایشبکه رفتار که درحالی دارد؛ مثبتی

 از ییک  هیی   ازطرفیی، . ندارنید  عیاطفی  تعهید  بیا  ارتبیاطی  بیرونیی ای  شیبکه  رفتیار  اولیه تصورات برخالف

 سازیشبکه که داد نشان نتایج هم نین. مستمر ندارند تعهد با ارتباطی خارجی و داخ ی ایشبکه رفتارهای

عنیوان ییک    تواند بیه سازی میگرچه رفتار شبکه .ندارد مستمر تعهد بر تأثیری سازمان از خارج و داخل در

های اجتماعی مخت ف در ارتباط با شیل و عام ی مهم در کننده رفتار شخصی درجهت ایجاد شبکه بینی پیش

و  6پیشرفت شی ی افراد در نظر گرفته شیود کیه بیا رفتارهیای شیی ی متفیاوت در ارتبیاط اسیت )اسیپورا         

که در تحقیقیات   هگون توجهی درمورد ون صورت نگرفته است. و همان (؛ اما مطالعات قابل6784همکاران، 

گرفته بیه بررسیی ارتبیاط ایین متیییر بیا متییرهیای شیی ی دیگیر           شده مشاهده شد، اغ ب تحقیق انجام مطرح

اند. امیا در ایین تحقیقیات تالشیی بیرای      پرداخته یا اینکه عوامل مثثر بر این رفتار را مورد بررسی قرار داده

هیای  انجام نگرفته است.  یمن اهمییت بیه پیژوهش    سازی کارکنان ارائه الگویی جامع درمورد رفتار شبکه

گرفته در این زمینه، نیاز به انجام پژوهشی جامع که سیعی در شیناخت ماهییت و بررسیی کامیل رفتیار        انجام

سازی کارکنان دارد، احساس شد که این تحقیق در تالش برای انجیام ون اسیت. خالصیه تحقیقیات     شبکه

 ( ومده است:6کارکنان در جدول )سازی گرفته درمورد رفتار شبکه انجام
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 سازی رفتاریگرفته در ارتباط با شبکهای از تحقیقات انجام . خالصه2جدول 

 پژوهشگران
سال 

 انتشار
 موضوع

محل انجام 

 پژوهش
 ای از نتایجخالصه

 و افشانی

 عاقبتی
8684 

 و سازیشبکه مهارت

 کارکنان شی ی پیشرفت

 برق شرکت

 خراسان ایمنطقه

 ر وی

 شی ی پیشرفت به منجر ایشبکه رفتار

 شود.سازمان می در افراد

 سریواستاوا و

 همکاران
6781 

سازی رفتار شبکه

مدیران اجرایی در زمینه 

 عدم اطمینان محیطی

 هند

تأیید وجود انوا  مخت فی از رفتارهای 

سازی مثثر بر عم کرد مدیران در  شبکه

 سطوح مخت ف عدم اطمینان 

 گیبسون و

 همکاران
6785 

سازی درا نقش شبکه

 هادر سازمان

بررسی مطالعات 

 مخت ف

ها و  شناسایی عوامل مثثر بر ون، خروجی

 سازی مکانیزم شبکه

 شیپی و و

 همکاران
6785 

های کننده بینی پیش

سازی، دامنه  رفتار شبکه

 و سرعت ارتقا

 اوکراین

کننده برای  بینی شناسایی دو دسته پیش

سازی درون شامل شبکه سازیرفتار شبکه

-های ساختاریافته رسمی و محراگروه

های سازی خارج ازگروههای فردی شبکه

 رسمی

 6786  سوزن
روابط بین و عیت 

 شبکه و قدرت 
 ترکیه

ها ممکن است قدرت بالقوه باالیی منشی

در سازمان داشته باشند و کسانی که از 

جایگاه قدرتمندشان در شبکه اجتماعی 

هستند، از این قدرت برای منافعشان وگاه 

 کننداستفاده می

 

 روش تحقیق
دلیییل سییعی در شییناخت ماهیییت و يات رفتییار  کییاربردی )بییه –اییین پییژوهش ازلحییاظ هییدف بنیییادی 

هیای  حلتواند بنیادی و ازلحاظ کاربردهای ون برای سازمان و ارائه راهسازی کارکنان در سازمان می شبکه

توانید درزمیره تحقیقیات کیاربردی نییز قیرار گییرد(،        سزی کارکنیان میی  رفتار شبکهکاربردی در مدیریت 

بیه اینکیه    اکتشافی و از نیو  تحقیقیات کیفیی اسیت. باتوجیه      –ازلحاظ نحوه گردووری اطالعات توصیفی 

اجرایییی و اعضییای  –سییازی کارکنییان )کارکنییان اداری هییدف اییین پییژوهش طراحییی مییدل رفتییار شییبکه
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سیازی کارکنیان در    شگاه لرستان است و تاکنون به طراحیی الگیویی بیرای رفتیار شیبکه     ع می( در دان هیئت

بنیاد بیه تیدوین الگیوی     سازمان پرداخته نشده است، این پژوهش با رویکردی کیفی و استفاده از روش داده

 مذکور پرداخته است. بنابراین، سثال اصل تحقیق به صورت زیر است:

 ن در سازمان چگونه است ؟سازی کارکناالگوی رفتار شبکه

 شود:برای پاسخگویی به این سثال، سثاالت فرعی زیر مطرح می

 سازی کارکنان در دانشگاه لرستان چیست؟پدیده محوری رفتار شبکه .8

 سازی کارکنان در دانشگاه لرستان چیست ؟شرایط ع ّی رفتار شبکه .6

 یست ؟سازی کارکنان در دانشگاه لرستان چزمینه و محیط رفتار شبکه .6

 سازی کارکنان در دانشگاه لرستان چیست ؟گر رفتار شبکهشرایط مداخ ه .5

 سازی کارکنان در دانشگاه لرستان چیست ؟راهبردهای رفتار شبکه .4

 سازی کارکنان در دانشگاه لرستان چیست ؟پیامدهای رفتار شبکه .2

بیه اشیبا  برسید؛ یعنیی      یابید کیه پیژوهش   بنیاد، گردووری اطالعات تا زمیانی ادامیه میی    در نظریه داده

پژوهشگر به این اطمینان برسد که پژوهش به حد کفایت رسیده است و مصاحبه با افیراد بعیدی ییا بررسیی     

گییری نظیری    کنید. در ایین رویکیرد، از روش نمونیه    تحقیقات جدید، چیز جدیدی به اطالعات ا افه نمی

بیرای تولیید نظرییه اسیت کیه بیدان وسیی ه،        ووری داده برداری نظیری، فراینید جمیع   شود. نمونهاستفاده می

منظیور   کند. در این پیژوهش بیه  ووری، کدگذاری و تح یل می هایش را جمعزمان داده طور هم گر به تح یل

ای کدگیذاری بیاز، کدگیذاری    مرح یه  ومده از روش مصاحبه، از فرایند سه دست های بهوتح یل داده تجزیه

  محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.

ع میی و هیم کارکنیان     جامعه موردمطالعۀ تحقیق، کارکنان دانشگاه لرستان بوده که هم اعضیای هیئیت  

ها جهت پاسخ به سثاالت تحقیق گیرد. برای گردووری دادههای اداری و عم یاتی دانشگاه را دربرمیبخش

براسیاس منصیب و پسیت     هدهنید پاسیخ  افراد ساختاریافته با اعضای جامعه مذکور شد. اقدام به مصاحبه نیمه

سازمانی، میزان تحصیالت، میزان سابقه و تجربه در حوزه منابع انسانی و میزان شهرت میان سیایر کارکنیان   

شیده بیا اسیتفاده از روش     بیه مطالیب بییان    باتوجیه  واسطه تخصص و دانش در این حوزه، انتخیا  شیدند.   به

 81ترتیب، پژوهشگر با  یق انتخا  شد. بدینمند قضاوتی که یک روش غیراحتمالی است، نمونه تحق هدف

شیده توسیط افیراد بعیدی      نفر از اعضای جامعه مصاحبه انجام داد. بعد از مصاحبه با این افراد، مطالیب بییان  
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نفر دیگر(، اطالعات جدییدی بیه تحقییق ا یافه نکیرد و لیذا فراینید مصیاحبه متوقیف شید.            5)مصاحبه با 

 شیده در  شیناختی افیراد مصیاحبه   هیای جمعییت  نفیر اسیت. ویژگیی    81دیگر، حجیم نمونیه نهیایی     عبارت به

 ( ومده است:6جدول )
 

 شناختی نمونه تحقیق. مشخصات جمعیت2جدول 

 درصد فراوانی فراوانی دامنه متغیر شناختیمشخصات جمعیت

 جنسیت
 00/00 85 مرد

 66/66 5 زن

 سن

64-54 8 77/47 

54-44 2 66/66 

 20/82 6 سال 44بیش از 

 تحصیالت

 88/88 6 فوق دیپ م

 11/61 0 لیسانس

 22/82 6 لیسانس فوق

 64/66 2 دکتری

 عنوان شاغل به
 22/22 86 کادر اداری

 65/66 2 هیئت ع می

 

 روش نظرییه  از اسیتفاده  با و کیفی رویکردی با گذشته، هایپژوهش نواقص رفع برای پژوهش این در

 مفهیوم  ای، بررسیی زمینیه  عوامیل  گر،مداخ ه عوامل ع ی، عوامل شامل که جامع مدلی تدوین به بنیاد، داده

نظرییه   رویکیرد . اسیت  پرداختیه  اسیت،  کارکنان سازیرفتار شبکه پیامدهای و راهبردها سازی،رفتار شبکه

 کیار  بیه  منید را  نظیام  هایرویه س س ه یک استقرایی طور به که است کیفی پژوهش روش نو  یک بنیاد داده

پیردازی  (. روش نظریه8687 کوربین، و )استِراوس کند ایجاد موردمطالعه پدیده درباره اینظریه تا گیردمی

بنیاد پس از کتا  تأثیرگذار بارنی گ یسر و انس م استراوس، اهمیت بیشتری پییدا کیرده و میورد تأییید      داده

شیود،  ووری میی نیاد برای تشیریک فراینیدها جمیع   بپرداز داده هایی که توسط نظریهبیشتری قرار گرفت. داده

هیا، اسیناد دولتیی،    وشنودها، مصیاحبه  های کیفی است؛ ازجم ه مشاهدات، گفتشامل انوا  بسیاری از داده

 (. 8612فرد و امامی، خاطرات و ... )دانایی
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، اقدامات زیر انجیام  های تحقیقبودن یافتهعبارتی دقیق منظور اطمینان از روایی و پایایی پژوهش یا به به

 گرفت:

به اینکه مط وبیت پژوهش کیفی فقط به مط وبییت پژوهشیگر کیفیی     باتوجه :پژوهشگر الف( حساسیت

پذیری و مهیارت ایین   بستگی دارد، پژوهشگران تالش نمودند که با خالقیت، حساسیت، انعطاف

 پزوهش را انجام دهند.

هش و عناصر شیوه پژوهش همسویی الزم وجود شناسی: تالش شد که بین سثال پژو ( انسجام روش

 داشته باشد.

هایی انتخا  شود که بهترین دانیش  بودن نمونه: تمام تالش محققین بر این بود که وزمودنی ج( مناسب

 (.8818، 8را درمورد مو و  مورد پژوهش دارند )ایسنهارد

(، از دو روش 6786) 6کرسیول  بیه نظیرات   شده، باتوجه هم نین جهت بررسی اعتبار نهایی الگوی ارائه

ترتییب از چهیار    کننده در پژوهش استفاده شد؛ بدینکنندگان و مرور خبرگان غیرشرکتبازبینی مشارکت

نفر از اساتید گروه مدیریت دانشگاه لرستان درخواست شد نظرات خود را بیان دارند کیه پیس از دریافیت    

 نهایی پژوهش ارائه شد.  نظرات اصالحی، به اصالحات موردنیاز انجام و الگوی

 

 های تحقیق یافته
بنییاد اسیتفاده شید. اولیین      های حاصیل از مصیاحبه از روش نظرییه داده   در این تحقیق برای تح یل داده

باشد. کدگذاری بیاز، جزییی از تح ییل اسیت کیه بیا تح ییل دقییق         مرح ه در این روش، کدگذاری باز می

هیا، هیر   بندی دقییق مفیاهیم در مقولیه   شود. برای طبقهها انجام میدادهکردن  بندی گذاری و طبقهها، نام داده

های ها و یادداشتوسی ه بررسی دقیق متن مصاحبه های خام به مفهوم بعد از تفکیک برچسب خورده و داده

شیدگان کدگیذاری شیدند تیا بیه شیکل       شده از مصیاحبه  ووریهای جمعسازی شدند. دادهای، مفهومزمینه

 ها شناسایی شوند. ها و تفاوتشباهتتری راحت

شده در مصاحبه زیاد بود و کدگذاری باز بسیار گسترده بیود،   های گردووریبه اینکه حجم داده باتوجه

نتایج این کدگذاری در مقاله نیامده است و این کدها به مرح ه بعد یعنی کدگذاری محیوری وارد شیده و   
                                                                                                                                                    

1. Eissenhardt 

2. Creswell 
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 توسیعه  را هاپدیده بین روابط از تریعمیق درا محوری ذاریاقدامات الزم روی ونها انجام گرفت. کدگ

 شیده  تعییین  باز کدگذاری طی که هاداده گوناگون هایطبقه بین ارتباط برقراری ازطریق کار این. دهدمی

 کدگیذاری  کیه  شیده  نامییده « محور» برقراری یک محوری گذاریکد اص ی هدف. گیردمی صورت بود،

 کیه  شیود میی  اسیتفاده  زمیانی  معموالً محوری کدگذاری. است ساختار و فرایند بین ارتباط« محوری» حول

در بخش زیر مقوله اصی ی و   .شود مشخص هاست،مقوله دهنده سایر پیوند که مرکزی، یا محوری ایمقوله

 اند:های مرح ه کدگذاری محوری ومدهسایر مقوله

 .گذارندمی تأثیر محوری لهمقو بر که شرایطی به مربوط هایی مقوله الف( شرایط علّی:

 
 های محقق(شدۀ مرتبط با شرایط علّی )یافته های شناسایی. مفاهیم و مقوله4جدول 

مقوله 
 کلی

 شده کدهای نهایی استخراج مفاهیم

 ّی
ط ع

رای
ش

 

نیازهای عاطفی 
 و اجتماعی

 های عاطفی؛کسب حمایت .8
 ووردن حمایت فردی؛فراهم .6
 شدن؛ قاب یت مشاهده .6

 اجتماعی فرد؛نیازهای  .5

 بودن اجتماعی به میل .4

 دورنمودن غربت و تنهایی از خود. .2

 نیازهای مادی
 سازی؛وسی ه شبکه امکان دریافت ترفیع و پاداش به .0
 مزایا؛ و حقوق افزایش .1

 دهنده است.گروه برای افراد عام ی پاداش .8

نیاز کسب 
 قدرت

 کسب قدرت؛ .87

های غیر رسمی قدرت در افراد نهفتیه اسیت   سازمانشدن به منبع قدرت )به ع ت اینکه در  نزدیک .88
 که در سازمان رسمی قدرت در اختیار و مسئولیت نهفته شده است(؛ درحالی

 قدرت وسی ه برای رفع خطر؛ .86

 کسب نیروی بالقوه برای نفوي در تصمیمات و استفاده ونی. .86
نیازهای 
 اطالعاتی

 کسب اطالعات راهبردی؛ .85

 ندارد. وجود عادی تعامالت در که منابعی و هاتوصیه اطالعات، به دسترسی .84

نیاز به امنیت 
 شی ی

 واسطه عضویت در گروه؛ کسب احساس امنیت و ر ایت به .82

 مقاب ه با تهدیدات سازمان و مدیریت و ایجاد جو ایمنی و امنیت شی ی؛ .80

 حفا ت فرد در برابر سازمان رسمی؛ .81

 و کارمدار است؛ ایجاد روابط انسانی در سازمانی که مدیریت ون خودکامه .88

 دفا  از حقوق و تأمین امنیت شی ی. .67
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 .گذارندمی اثر راهبردها بر که خاصی شرایط ای:ب( شرایط زمینه

 
 های محقق(ای )یافتهشدۀ مرتبط با شرایط زمینه های شناسایی. مفاهیم و مقوله1جدول 

 کدهای نهایی استخراجی مفاهیم مقوله کلی

ینه
زم

ط 
رای

ش
ی

ا
 

های ویژگی

 خاص فردی

 دیگران؛ با روابط نگهداری و گسترش برای فردی هایتالش .8

 داشتن روابط عمومی قوی؛ .6

 وجود انگیزه فرد برای ایجاد شبکه؛ .6

 میل به همنوایی با هنجارهای گروه؛ .5

 شخصی؛ هایانگیزه تأثیر منعطف تحت رفتاری گرایش .4

 های فردی؛ها و ارزشایدئولوژی .2

 پرستیژ افراد. .0

 های شی یویژگی

 نزدیکی شی ی کارکنان؛ .1

 های کاری مشترا؛واسطه فعالیت تعامالت رفتاری فرد به .8

 عالئق و روابط تخصصی فرد در شیل و سازمان. .87

های ویژگی

 -فرهنگی 

 هنجاری

 جايبه دوجانبه افراد به یکدیگر؛ .88

هییای اجتمییاعی و دیگییر  هییا، پایگییاههییا، ارزشوجییود تشییابهاتی در نگییرش  .86

 خصوصیات فردی؛

 های زبانی مشترا؛ویژگی .86

 های نژادی مشترا؛ویژگی .85

 تمایل افراد به کمک با یکدیگر؛ .84

 تمایل به داشتن فرهنگ سازمانی بهتر. .82
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 .گذارندمی تأثیر راهبردها بر که عمومی ایزمینه شرایط گر:ج( شرایط مداخله
 

 محقق( هایای )یافتهشدۀ مرتبط با شرایط مداخله های شناسایی. مفاهیم و مقوله6جدول 

 کدهای نهایی استخراجی مقوالت مقوله کلی

خ ه
دا

ط م
رای

ش
 

ی
ا

 

ارتباطات رسمی 

 نامناسب

 ارتباطات رسمی و غیررسمی ناسالم؛ .8

 ساختار ارتباطات رسمی نامناسب؛ .6

 عدم کارایی ارتباطات رسمی در برووردن احتیاجات ارتباطی افراد. .6

های ویژگی

 ساختاری سازمان

 وجود قوانین و مقررات؛ .5

 میزان رسمیت سازمان؛ .4

 سازی؛وجود پویایی سازمان برای ایجاد شبکه .2

 های کاری برای ایجاد روابط بهتر میان افراد.دهی تیمنحوه شکل .0

تعامالت متقابل 

 افراد

 ها؛میزان مشارکت و تعامل در نقش .1

 متقابل؛ اجتماعی تعامل .8

 منافع؛ اطالعات، )دوستی و عالیق(، ترجیحات تبادل .87

 و بازدهی که افراد از شبکه موردنظر، انتظار دارند. میزان نتایج .88

های رفاهی برنامه

 سازمان

 ای در سازمان؛های دورهبرگزاری جشن .86

 های رفاهی و ورزشی برای کارکنان؛ایجاد مجتمع .86

 برگزاری تورها و سفرهای تفریحی برای کارکنان؛ .85

 برگزاری مسابقات ورزشی، هنری و فرهنگی در سازمان؛ .84

 مراکز خرید برای کارکنان.ایجاد  .82

های شبکه ویژگی

 )گروه(

 اجتماعی افراد؛ یشبکه اندازه .80

 اجتماعی؛ شبکه در قدرت نحوه روابط .81

 اجتماعی. شبکه منابع .88

 

( برای 8810استراوس ) .است فرایند اساس که ایپدیده از يهنی صورت یک د( پدیده محوری:

های اص ی دیگر را بتوان . همه مقوله8ای باید محور باشد که: دارد که مقولهانتخا  مقوله محوری بیان می

دهندگان طور مکرر توسط پاسخ ها  اهر شود )موارد زیر بهکرات در داده . باید به6به ون مربوط کرد؛ 

کند، منطقی و محکم ها رشد پیدا میدهی مقولهتدریج با ربط . تو یحی که به6مورد اشاره قرار گرفت(؛ 
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ها هاست، قادر به تو یک دگرگونیفهوم همانقدر که قادر به تشریک نکته اص ی برومده از داده. م5است؛ 

تواند به قوت خود باقی عنوان مقوله محوری انتخا  شدند می باشد )با تیییر شرایط مواردی که بهنیز می

شده برای مقوله  رنظرگرفتههای دسازی باشد(. مقولههای شبکهبماند و محور اص ی افراد برای انجام فعالیت

عنوان مقوله محوری انتخا  شدند  های بیان شد بود و لذا ازسوی محققان بهمحوری دارای ویژگی

 (.8887 کوربین، و )استِراوس
 

 های محقق(شدۀ مرتبط با پدیده محوری )یافته های شناسایی. مفاهیم و مقوله1جدول 

 کدهای نهایی استخراجی مفاهیم مقوله کلی

وله
مق

 
که

شب
ی )

ور
مح

ن(
کنا

کار
ی 

ساز
 

بهبود و 

پیشرفت در 

 مسیر شی ی

 بردن از روابط ایجادشده شخصی درجهت موفقیت در مسیر شی ی؛بهره .8

 پیشرفت شی ی؛ .6

 شی ی فرد؛ مسیر در توفیق .6

سییازی منییابع ووردن منییابع الزم بییرای رشیید در مسیییر شییی ی )ماننیید فییراهم  فییراهم .5

 روابط دوستانه(؛اطالعاتی، توانایی تأثیرگذاری، 

 شی ی. مسیر در همکاران از گرفتن کمک و افزاییهم به دستیابی .4

بهبود 

های  توانمندی

 فردی

 هیای فعالییت  انجیام  تسهیل درجهت سازمانی داخل روابط از استفاده و ایجاد، حفظ .2

 شخص )کسب دانش، تخصص، خالقیت و ...(؛ به مربوط

 کاروفرینی؛ در موفقیت .0

 ها؛ هوررساندن خالقیت استعدادها و بهکمک به شکوفایی  .1

 ای.حرفه موفقیت و راهبردی هایبرنامه به سازمانی دسترسی .8

ایجاد و بهبود 

سرمایه 

 اجتماعی

 و اجتمیاعی  هیای شیبکه  سیاخت  بیرای  نییازی شخصیی  پییش  عنوان به ایشبکه رفتار .87

 اجتماعی؛ سرمایه ون تبع به

 درست اجتماعی؛ ارتباطات داشتن .88

 افراد برای ایجاد سرمایه اجتماعی؛کمک به  .86

 اجتماعی؛ های رفیت و به اطالعات دسترسی .86

 اجتماعی. نظام یک در گروهی کار یا و وینده از تصویری مشترا وجود احساس .85

 روابط ایجاد

 اطالعاتی

 راهبردی

 از ایییا زنجییره   نظیام  ییک  خ ق برای ایحرفه و فردی ارتباطات پروردن و ساختن .84

 حامیان؛ و مخاطبان اطالعات،

 دهی؛دسترسی به اطالعات بدون ساختار گزارش .82

 های اطالعاتی.ایجاد روابط برای تشکیل شبکه .80
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 .شودمی منتج محوری پدیده از که خاصی هایکنش برهم یا هاکنش :هـ( راهبردها
 

 های محقق(شدۀ مرتبط با راهبردها )یافته های شناسایی. مفاهیم و مقوله1جدول 

مقوله 

 کلی
 کدهای نهایی استخراجی مفاهیم

 راهبردها

اقدامات 

 فردی

 افراد؛ دیگر با خود روابط حفظ و توسعه در افراد گذاریسرمایه .8

 اش را دارند؛توسعه و حفظ روابط با افرادی که توانایی کمک به فرد در مسیر شی ی .6

 اولوییت  کیه  اشخاصی با و همکارانه رسمی غیر روابط از ایمجموعه نگهداری و ایجاد .6

 مدیران ندارند؛ برای باالئی تعام ی

 افزایش اعتماد با ایجاد و حفظ روابط و همیاری دیگران؛ .5

 کاری؛ فعالیت یا اجتما  یک به مثثر همکار یک از دعوت .4

 نمیودن  کامیل  بیرای  دانیش موردنییاز   ووردن دسیت  بیه  منظیور  به متخصص یک با ارتباط .2

 مأموریت کاری؛

 جهت ارتقا؛ شخص یک از کمک درخواست .0

 وی؛ با ترعمیق روابط ایجاد برای ایحرفه همکار یک با تعامل نزدیک .1

 فرد. به کمک سازمان برای از خارج در جدید همکار یک با صحبت .8

اقدامات 

 سازمانی

 انسانی در سازمان؛ ارتباطات تسهیل .87

 ها؛تالش سازمان برای ایجاد یکپارچگی در هنجارهای گروه .88

منییافع و اهییداف سییازمان رسییمی بییا منییافع و اهییداف سییازمان  تییالش بییرای همییاهنگی  .86

 غیررسمی؛

نهییادی شییدن قییوانین سییازمان غیررسییمی توسییط سییازمان رسییمی درصییورت قابییل        .86

 بودن؛ پذیرش

 وموزش و بهسازی مداوم کارکنان؛ .85

 کارکنان؛ سازیوماده هایبرنامه بررسی و نقد .84

 رسمی؛نمودن مفهوم گروه در طراحی ساختار توسط سازمان  رعایت .82

 های غیررسمی در سازمان؛ووری اطالعات از گروهجمع .80

هیای رسیمی    اگر سازمان غیررسمی از رهبری برخودار است، ون را در مشیاغل و پسیت   .81

 مشارکت دهید.
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مقوله 

 کلی
 کدهای نهایی استخراجی مفاهیم

اقدمات 

 مدیریتی

 ها؛کارگیری مدیران با اقتدار رسمی توأم با اقتدار غیررسمی برای نفوي بر گروه به .88

مدیر جهت نفوي بر سازمان غیررسمی به خاطر  2مراتبی عاطفی و استقالل س س ه 1داشتن گس ش .67

 داشتن حمایت از هر دو طبقه باالدست و زیردست؛

 استفاده مدیریت از خطوط ارتباطی غیررسمی؛ .68

کند، ب که وجود و تنها سازمان غیررسمی را تحمل می به کارکنان تفهیم شود که مدیریت نه .66

 رد؛پذیپیدایش ون را می

سازمان باید سازمان غیررسمی را درا و ون را بپذیرد )داشتن ومادگی يهنی و روانی مدیریت  .66

 های غیررسمی(؛برای پذیرش شبکه

 وسی ه رهبری مشارکتی در سازمان؛ افزایش وفاداری افراد به مدیریت به .65

 مط و ؛ هایروش و ها الگو درخصوص نظر تبادل و طرح برای کارکنان به دادن اجازه .64

 افراد. نظرات نقطه و ها انعکاس دیدگاه امکان .62

 

 .راهبردها کارگیری به از حاصل های خروجی ز( پیامدها:
 

 های محقق(شدۀ مرتبط با پیامدها )یافته های شناسایی. مفاهیم و مقوله1جدول 

 شده کدهای نهایی استخراج مفاهیم مقوله کلی

 پیامدها

بهبود ساختار 

 سازمانی

 تکامل ساختار روابط رسمی؛کمک به رشد و  .8

 نیروی سازنده برای گردش کار سازمان؛ .6

 ای برای تیییر گردش کار در سازمان؛وسی ه .6

 کاهش روابط خشک در سازمان؛ .5

 های ارتباطی درست و مثثر.بازنمودن راه .4

اثربخشی اقدامات 

 فردی کارکنان

 و ایف؛ انجام در موفقیت افزایش .2

 سازمان؛ افزایش رفتارهای فرانقش افراد در .0

 تحریک و تهییج افراد برای فعالیت بیشتر در سازمان؛ .1

 پذیری بیشتر افراد؛امکان جامعه .8

 بهتر رهبری ازسوی کارکنان؛ پذیرش .87

 کند .بودن تصمیمات افراد کمک می سازی به مثثرشبکه .88
 

                                                                                                                                                    

 گس ش عاطفی یعنی توانایی خونسردبودن، حواس جمعی در او ا  بحرانی .8

 مافوق خود هنگام کارکردن با زیردستاندمختاری یک مدیر از سرپرستان و افراد ومیزان استقالل و خ .6
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 شده کدهای نهایی استخراج مفاهیم مقوله کلی

 پیامدها

تسهیل و کنترل 

تصمیمات و 

های فعالیت

 مدیریت

 سازی برای مدیران جهت انجام بهتر کارها؛بودن رفتار شبکه کنندهکمک .86

 مدیران؛ توانایی کمبود جبران .86

 نشده؛ بینیگیری سریع در شرایط پیشامکان تصمیم .85

 ها؛ها و نارساییبردن به کاستی ارزشیابی کار مدیریت و پی .84

گیرد و  بدون مالحظه را میطرفه و ها و تصمیمات غیرمنطقی و یکرویج وی زیاده .82

 تواند هر اقدامی را به دلخواه انجام دهد؛مدیر نمی

 داشتن مدیر از بسیاری از اشتباهات و پیامدهای غیرمط و ؛ مصون .80

وبار یا باری به هر جهت )گروه غیررسمی به انجام امور  بند پرکردن خأل مدیریت بی .81

 کند(؛میمربوط به مدیریت در زمان نبود مدیران مناسب کمک 

 وسی ه کمک در کارها؛ کاهش بار مدیریت به .88

گیری ریزی و تصمیمسازمان غیررسمی عامل کمک فکری برای مدیریت در برنامه .67

 است.

افزایش اثربخشی و 

 کارایی سازمان

 وفصل مشکالت در سازمان؛ حل .68

 پشتیبانی از اهداف سازمان؛ .66

 گروهی؛ صورت به روزمره مسایل وفصل حل .66

 حراف سازمان از اهداف اص ی و اصیل خود؛ج وگیری از ان .65

 کند؛سازمان غیررسمی اجرای برنامه را پشتیبانی و تضمین می .64

 وید.وجود می در سایه همکاری و معا دت سازمان غیررسمی، نظام کارا و مثثری به .62

بهبود تعهد 

 سازمانی

 مخت ف؛ مناطق و نواحی کارکنان بین فرهنگی بین و فرهنگی فهم و درا به کمک .60

 سازمانی؛ تعهد ایجاد .61

 کارکنان؛ بین ای حرفه همنوایی و یکپارچگی ایجاد .68

 افزایش اطمینان و دلگرمی افراد از نظر عاطفی و روانی؛ .67

 وسی ه رعایت هنجارهای گروهی و اجتماعی؛ های اجتماعی و فرهنگی بهحفظ ارزش .68

 گروهی؛ و جمعی هویت احساس .66

 وسی ه بهبود ر ایت. بهافزایش دوام گروه و کارایی ون  .66

ایجاد مانع در 

تصمیمات و 

 اقدامات سازمان

 ها و تیییرات؛مقاب ه با مدیریت، تصمیات، برنامه .65

 وسی ه ایجاد فشار بر مدیریت و سازمان؛ تحت شعا  قراردادن و ایف سازمان به .64

 بازداشتن سازمان از مسیر اص ی و اهداف خود؛ .62

 در ونها؛دخالت نابجا در تصمیمات و اختالل  .60

 اختالل در وحدت فرماندهی؛ .61

 کردن مسائل. پراکنی، پخش اطالعات نادرست و دروغین و بزرگ اقدام به شایعه .68
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 شده کدهای نهایی استخراج مفاهیم مقوله کلی

افزایش تعار ات 

 سازمانی

 های سازمان ؛تیییر در نقش .57

 ایجاد تعار ات شی ی؛  .58

 های سازمان رسمی و سازمان غیررسمی؛تعار  در نقش .56

ارعا  کارکنانی که با ونها مخالف یا قصد ترا ایجاد جو ارعا  و تهدید )تهدید و  .56

 گروه را دارند(.

 

 کدگذاری انتخابی )خلق نظریه(
 اسیت کیه   نظرییه  گییری شیکل  بیرای  هیا مقولیه  بهبود و سازییکپارچه فرایند کدگذاری، از مرح ه این

 پیردازی، نظرییه  سیاز بیرای  زمینیه  و مقیدماتی  مراحیل  عنیوان  به که کدگذاری قب ی مرح ه دو نتایج براساس

 تولیید نظرییه   بیه  گذارنید، میی  دراختییار  نظرییه  اص ی اصول و هاسازه عنوان به را مقدماتی روابط و هامقوله

 در را روابیط  ون و داده ربیط  هیا مقولیه  دیگیر  به مندنظام شک ی به را محوری مقوله ترتیب این به و پرداخته

 هسیتند،  بیشیتری  توسیعه  و بهبیود  نیازمند که هایی را مقوله هم نین کنند؛می روشن روایت چارچو  یک

ها که بیه خ یق میدل نظیری     طورخالصه، فرایند تح یل داده (. به8887 کوربین، و کند )استِراوسمی اصالح

ای، راهبردها و پیامدها هستند که پدییده  ای، شرایط مداخ ه شود، شامل: شرایط ع ّی، شرایط زمینهمنجر می

سیازی  کننید. میدل نظیری رفتیار شیبکه     سیازی کارکنیان را توصییف و تشیریک میی     تار شبکهاص ی یعنی رف

 شود: صورت زیر ارائه می ، به8تا  5به جداول شماره  کارکنان، باتوجه

هیای نظیری بییانگر روابیط     شود. قضیهدر مرح ه کدگذاری انتخابی به ارائه قضایایی نظری پرداخته می

هیا متضیمن روابیط مفهیومی هسیتند،      اهیم ون بیا طبقیات معیین اسیت. قضییه     یافته بین یک طبقه و مفتعمیم

کند بنیاد روابط مفهومی تولید می پذیرند. چون رویکر نظریه دادهها مست زم روابط سنجشکه فر یه درحالی

کارگیری اصطالح قضایا مرجک است. پنج قضیه نظری در این تحقیق براساس مدل  پذیر، لذا به و نه سنجش

 شده به صورت زیر هستند: ارائه

نیازهای عاطفی و اجتماعی، نیازهای مادی، نیاز کسب قدرت، نیازهای اطالعاتی و نیاز بیه   قضیه اول:

 شوند.سازی کارکنان محسو  میدهنده رفتار شبکهامنیت شی ی، عوامل ع ّی شکل

هسیتند کیه در سیطوح    هیایی  اقدامات فردی، اقدامات مدیریتی و اقدامات سازمانی، کنش قضیه دوم:

 شوند.سازی کارکنان منجر میتواند انجام گیرد که به توسعه و تداوم رفتار شبکه مخت ف می
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 سازی کارکنان. مدل پارادایمی رفتار شبکه5شکل 

 پیامدها
 

 بهبود ساختار سازمانی
 اثربخشی اقدامات فردی کارکنان

 های مدیریتتسهیل و کنترل تصمیمات و فعالیت
 افزایش اثربخشی و کارایی سازمان

 بهبود تعهد سازمانی
 یجاد مانع در تصمیمات و اقدمات سازمانا

 افزایش تعارضات سازمانی 

 ایشرایط زمینه
 

 های خاص فردیویژگی
 های شغلیویژگی

 هنجاری -های فرهنگی ویژگی

 گرشرایط مداخله
 

 ارتباطات رسمی نامناسب
 های ساختاری سازمانویژگی

 تعامالت متقابل افراد
 های رفاهی سازمانبرنامه

 های شبکه )گروه(ویژگی

 شرایط علّی
 

 نیازهای عاطفی و اجتماعی
 نیازهای مادی

 نیاز کسب قدرت
 نیازهای اطالعاتی

 نیاز به امنیت شغلی

پدیده محوری )رفتار 
 سازی(شبکه

 
 بهبود و پیشرفت در مسیر شغلی

 های فردیبهبود توانمندی
 ایجاد و بهبود سرمایه اجتماعی

 راهبردیایجاد روابط اطالعاتی 

 راهبردها
 

 اقدامات فردی
 اقدامات مدیریتی
 اقدامات سازمانی
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هیای سیاختاری سیازمان، تعیامالت متقابیل افیراد،       ارتباطیات رسیمی نامناسیب، ویژگیی     قضیه سـوم: 

گییری و  توانید در شیکل  کیه میی   های شبکه )گروه( بستری عام هسیتند های رفاهی سازمان و ویژگی برنامه

 سازی کارکنان مثثر باشند.تداوم رفتار شبکه

هنجاری، بستری  –های فرهنگی های شی ی و ویژگیهای خاص فردی، ویژگیویژگی قضیه چهارم:

توانند در تیدوام ایین رفتارهیا در هیر     کنند و میسازی هر فرد ایجاد میگیری رفتار شبکه خاص برای شکل

 باشند. کارمند مثثر

تواند پیامدهایی برای فرد و سازمان همراه داشیته باشید. بهبیود    سازی افراد میرفتار شبکه قضیه پنجم:

هیای میدیریت،   ساختار سازمانی، اثربخشی اقدامات فردی کارکنان، تسهیل و کنتیرل تصیمیمات و فعالییت   

تصیمیمات و اقیدمات سیازمان و     افزایش اثربخشی و کارایی سازمان، بهبود تعهد سیازمانی، ایجیاد میانع در   

 سازی افراد در زندگی سازمانی خود است.افزایش تعار ات سازمانی، پیامدهای مثبت و منفی رفتار شبکه

 

 بندی بحث و جمع
سازی کارکنان در زنیدگی سیازمانی بیا اسیتفاده از روش     در این پژوهش به طراحی الگوی رفتار شبکه

سازی کارکنان، عوامیل خیاص میثثر بیر     کننده رفتار شبکهعوامل ایجاد بنیاد پرداخته شد. کیفی تح یل داده

های افراد درجهت این رفتارها و پیامدهایی که از رفتار  ون، بسترهای عمومی ایجادکننده این رفتارها، کنش

شیماری میورد   شیود، در تحقیقیات انگشیت   سازی کارکنان برای سازمان و خود کارکنان حاصل میی شبکه

سازی کارکنیان  گرفته در زمینه شبکه گرفته است. این پژوهش با بررسی اکثر تحقیقات صورتبررسی قرار 

سیازی کارکنیان پرداخیت.    و با انجام مصاحبه با کارکنان دانشگاه لرستان، به طراحیی الگیوی رفتیار شیبکه    

 ارتباط، براساس نتایج تحقیق پنج قضیه مطرح شد. دراین

حقیق نشان داد که نیازهای عیاطفی و اجتمیاعی، نیازهیای میادی، نییاز      در ارتباط با عوامل ع ّی، نتایج ت

سیازی افیراد هسیتند.    کسب قدرت، نیازهای اطالعاتی و نیاز به امنیت شی ی عوامل ع ّی مثثر بر رفتار شبکه

کننید. ایین   دهد درجهت ار ای نیازهایی است که افراد در خود احسیاس میی  هر رفتاری که فرد انجام می

ای نیز، نیازهیایی کیه افیراد    دهند. در ارتباط با رفتار شبکهها، افراد را به سمت کنش سوق میسائقنیازها و 

هیا در سیازمان اثرگیذار اسیت. تماییل افیراد بیرای        دارند بر تماییل ونهیا بیه برقیرار ارتبیاط و ایجیاد شیبکه       

زهیای اجتمیاعی،   کیردن نیا  شیدن در سیازمان، برطیرف   هیای میالی و عیاطفی، دییده     ووردن حمایت دست به
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شدن به منابع قدرت، کسب  دورکردن تنهایی از خود، افزایش حقوق و مزایای خود، کسب قدرت، نزدیک

واسطه عضویت در گروه، حفا ت از خود در برابیر سیازمان    اطالعات راهبردی، کسب امنیت در سازمان به

 و گیذارد. گیبسیون  تیأثیر میی   هیایی در سیازمان  رسمی و کسب امنیت شی ی بر رفتار ونهیا در ایجیاد شیبکه   

در تحقیقییات خییود بییه برخییی از عوامییل مییثثر بییر رفتییار   (6785) همکییاران و شیییپی و و( 6785) همکییاران

هیای فیردی در درون سیاختار    نقش محرا (6785) همکاران و سازی کارکنان اشاره نمودند. شیپی و شبکه

هیای  ومده از ایین پیژوهش، محیرا    دست ایج بهحال، نت رسمی و غیررسمی را مورد تأکید قرار دادند. بااین

هیای مخت یف   بیر نیازهیای افیراد در زمینیه     سازی کارکنان معرفی نمود که مبتنیی تری برای رفتار شبکه جامع

 است.

سیازی در سیازمان کیرده و    ای اشاره دارد؛ اینکه افراد چگونه اقدام بیه شیبکه  قضیه دوم به عوامل زمینه
گییرد. عوامیل   ای افیراد قیرار میی   کنند، تحت تیأثیر شیرایط زمینیه   ظور اتخاي میراهبردهایی را برای این من

هیای  هیای شیی ی و ویژگیی   هیای خیاص فیردی، ویژگیی    ای در این پژوهش شامل سه عامیل ویژگیی   زمینه
هنجاری بودنید. اینکیه هیر کارمنید در چیه فرهنگیی و بیا چیه مشخصیاتی رشید یافتیه اسیت و              –فرهنگی 

هیای  تند بر راهبردهای اتخايی وی اثرگذار است. هم نین عوام ی ازقبیل ویژگیهای او چگونه هس نگرش
هییای شخصییی، شخصییی او مثییل تییالش فییرد بییرای ایجییاد رابطییه، داشییتن روابییط عمییومی قییوی، انگیییزه   

های شی ی که وی در ون مشیول بیه کیار اسیت؛ مثیل     های وی، پرستیژ فرد و ... در کنار ویژگی ایدئولوژی
کند و میزان نزدیکی شیل به با خصوصیات او، میزان تعامالتی که شیل برای او ایجاد می نزدیکی شیل فرد

هیای فیرد و سیازمان درجهیت توسیعه و هیدایت رفتیار        تخصص فرد باعا اثرگذاری بر راهبردها و کینش 
ای تأکیید بسییار محیدودی شیده اسیت.      شود. در تحقیقات گذشته بر عوامل زمینهسازی کارکنان می شبکه

هایی ازلحاظ فردی، شی ی، فرهنگی و های محققان نشان داد که در ارتباط با اینکه افراد چه ویژگیرسیبر
حال،  توجهی انجام نگرفته است. بااین سازی ونها کمک نماید، تحقیق قابل... داشته باشند که به رفتار شبکه

سوی کارکنان در پیشرفت شی ی سازی ازهای شبکه( در پژوهش خود نقش مهارت8684افشانی و عاقبتی )

سیازی  نیز نقیش جایگیاه شیی ی افیراد را در ایجیاد شیبکه       (6786) ونها را مورد تأیید قرار داده است. سوزن
اما باید این مو و  درنظر گرفته شود که توانایی افراد در ایجاد ارتباطیات   ازسوی ونها مطرح نموده است.

هیای  های فردی )مانند قدرت روابط عمومی و ...(، ویژگیگیها در سازمان تحت تأثیر ویژو ساخت شبکه
های فرهنگی و هنجاری )مانند های دیگر و ...( و هم نین ویژگی شی ی )مانند میزان وابستگی شیل به شیل

 گیرد.های مشترا و ...( قرار میتشابهات فرهنگی، ارزش
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مورد تأکید قرار گرفت. در کنار بسیترهای  سازی افراد گر در رفتار شبکهدر قضیه سوم، شرایط مداخ ه

سازی افراد های مربوط به شبکههای عمومی نیز کنشسازی افراد مثثر است، زمینهخاصی که بر رفتار شبکه

سیازی افیراد کیه در ایین تحقییق      گیر در رفتیار شیبکه   دهد. شرایط مداخ هدر سازمان را تحت تأثیر قرار می

های ساختاری سازمان، تعیامالت متقابیل افیراد،    ات رسمی نامناسب، ویژگیشناسایی شد عبارتند از: ارتباط

های شبکه/ گروه. به هر میزانی که ارتباطات رسمی و غیررسمی ناسیالم  های رفاهی سازمان و ویژگیبرنامه

در سییازمان افییزایش یابیید، سییاختار ارتباطییات رسییمی، نامناسییب باشیید، ارتباطییات رسییمی کییارایی الزم را  

ن احتیاجات ارتباطی افراد نداشته باشند، قوانین و مقرارت زیادی در سازمان وجود داشته باشید و  دربروورد

رسمیت در سازمان افزایش یابد، افراد در سازمان سعی در ایجاد روابط غیررسمی خواهند کیرد تیا از خیود    

مییزان مشیارکت و   در برابر سازمان رسمی حفا ت و حمایت کنند. در کنیار ایین عوامیل، عوامیل ازقبییل:      

هیای رفیاهی و   ای در سیازمان، ایجیاد مجتمیع   هیای دوره ها، تعامل اجتماعی، برگزاری جشنتعامل در نقش

ورزشی برای کارکنان، برگزاری مسابقات، اندازه شبکه اجتماعی افراد و...، عوامل عمیومی هسیتند کیه بیر     

ه به افراد بستگی داشته باشند بیه سیازمان و   گذارند. این عوامل بیش از ونکسازی تأثیر میراهبردهای شبکه

عنیوان   ، عوامل سیازمانی را بیه  (6785) همکاران و اند. گیبسون شرایط گروهی و ساختاری درون ون وابسته

 دهد. سازی افراد مورد تأکید قرار مییکی از عوامل مثثر بر شبکه

بهبیود و پیشیرفت در مسییر    سازی افراد است. ایین مقولیه محیوری شیامل     مقوله محوری پژوهش شبکه

های فردی، ایجیاد و بهبیود سیرمایه اجتمیاعی و ایجیاد روابیط اطالعیاتی راهبیردی         شی ی، بهبود توانمندی

ای، راهبردهیا و پیامیدها در ارتبیاط بیا     ای، عوامل مداخ یه دیگر عوامل ع ّی، عوامل زمینه عبارت باشد. به می

 از مهمییی بسیییار بخییش محییوری، شییوند. مقولییه یسییازی شییده و بییا ون مییرتبط میی مقولییه محییوری مفهییوم

سیازی  دارد. رفتار شبکههاست. این مقوله پدیده اص ی مورد بررسی را بیان میمقوله بهبود و سازی یکپارچه

هیای فیردی، بهبیود    عنوان پدیده محوری درنظر گرفته شد که پیشرفت مسیر شی ی، بهبود توانمندی افراد به

طیور مکیرر توسیط     گییرد. ایین عوامیل بیه     روابط اطالعیاتی راهبیردی را دربرمیی   سرمایه اجتماعی و ایجاد 

 شیی ی  مسییر  سیازی را شیامل ایین عوامیل دانسیت: پیشیرفت در      توان شیبکه دهندگان مطرح شد و می پاسخ

 موجیب  توانید  میی  شیی ی  پیشرفت صحیک مسیر شود؛ یکمی خدمتش سنوات طی در فرد پیشرفت موجب

سیازی   شیود؛ یکیی از عوامیل مرکیزی شیبکه      سیازمان  بیه  نسبت ونها وفاداری و تعهد افراد، شی ی ر ایت

هیای فیردی ماننید کسیب     ازسوی کارکنان پیشرفت در مسیر شی ی خود است. در کنار ون بهبود توانمندی
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دانش و تخصص، موفقیت در کیاروفرینی، کمیک بیه شیکوفایی اسیتعدادها و بیروز خالقییت و دسترسیی         

سیازی  های فرد برای شیبکه تواند در دل تالشای نیز میهای حرفهراهبردی و موفقیتهای تر به برنامه سریع

 از ایییا زنجییره   سیسیتم  ییک  خ یق  بیرای  ایحرفیه  و فیردی  ارتباطیات  پروردن و در سازمان باشد. ساختن

 دهی و ایجاد روابط برای تشیکیل دسترسی به اطالعات بدون ساختار گزارش حامیان؛ و مخاطبان اطالعات،

راهبیردی در کنیار بهبیود مسییر شیی ی و بهبیود        اطالعیاتی  روابیط  های اطالعاتی درقالب بعید ایجیاد  شبکه

های فردی، یکی دیگراز ابعاد این پدیده محوری است. درنهایت ایجاد و بهبود سرمایه اجتماعی، توانمندی

سیت اجتمیاعی، توانیایی    سازی کارکنان است که داشتن ارتباطات دردهنده رفتار شبکهوخرین بعد تشکیل

های اجتماعی و وجود تصویر مشترا از وینده های اجتماعی، دسترسی به اطالعات و  رفیتساخت شبکه

 گیرد.و یا کارگروهی در یک نظام اجتماعی را دربرمی

شوند، ارائه شد. کار گرفته می سازی کارکنان بهدر قضیه چهارم، راهبردهایی که درراستای رفتار شبکه

گذاری افراد در توسعه و شده در این پژوهش عبارتند از: اقدمات فردی )مثل سرمایه ردهای شناساییراهب

حفظ روابط با دیگران، توسعه و حفظ روابط با افرادی که توانایی کمک به مسیر شی ی او را دارند، 

ت کاری، ایجاد تعامل افزایش اعتماد در روابط با دیگران، دعوت از همکاران مثثر به یک اجتما  یا فعالی

ای و ...(، اقدمات سازمانی )ازقبیل تسهیل ارتباطات انسانی در سازمان، تالش نزدیک با یک همکار حرفه

ها، تالش برای هماهنگی منافع و اهداف سازمان رسمی و برای ایجاد یکپارچگی در هنجارهای گروه

کارگیری  نان و ...( و اقدامات مدیریتی )بهسازی کارکهای وماده سازمان غیررسمی، نقد و بررسی برنامه

های غیررسمی، مدیران با اقتدار رسمی و غیررسمی، ومادگی يهنی و روانی مدیریت برای پذیرش شبکه

تواند تنها خود فرد می های خود و ...(. بنابراین نهدادن به کارکنان برای بیان دیدگاه رهبری مشارکتی، اجازه

 سازی باشد، ب که نقش مدیریت و سازمان را نیز نباید نادیده گرفت. رای شبکهکننده یا مانعی بتسهیل

شود که سازی افراد هم برای سازمان و هم برای خود افراد حاصل میسرانجام پیامدهایی از رفتار شبکه

سازمانی، تواند مثبت یا منفی باشد. بهبود ساختار این مو و  در قضیه پنجم ارائه شده است. این پیامدها می

های مدیریت، افیزایش اثربخشیی و   اثربخشی اقدامات فردی کارکنان، تسهیل و کنترل تصمیمات و فعالیت

کارایی سازمان، بهبود تعهد سازمانی، ایجیاد میانع در تصیمیمات و اقیدمات سیازمان و افیزایش تعار یات        

شناسایی شدند. تحقیقاتی که در  سازی افرادسازمانی، پیامدهایی بودند که در این پژوهش برای رفتار شبکه

سیازی افیراد بیر یکیی از متییرهیای      گذشته انجام شده است در بسیاری از موارد صرفاً به بررسی تأثیر شبکه
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گییری  رفتار سازمانی؛ منابع انسانی یا عم کرد سازمان پرداخته است. اینکه مدلی جیامع از چگیونگی شیکل   

ایج حاصل از ون ارائه شود، در تحقیقات گذشته مورد توجه نبوده سازی، عوامل مثثر بر ون و نت رفتار شبکه

انید،  سازی افراد را در پیشیرفت شیی ی میدنظر قیرار داده    ( نقش مهارت شبکه8684است. افشانی و عاقبتی )

 (6785) همکاران و سازی را بر عم کرد بررسی نمودند، گیبسون( تأثیر شبکه6781سریواستاوا و همکاران )

سیازی بیه   سازی، سازوکار و نتایج ون را مد نظر قرار داده و بیان نمودند کیه شیبکه  گذار بر شبکهعوامل اثر

 (6785) همکاران شود و شیپی و و ای منجر میشدن فرد و موفقیت حرفهکسب قدرت، پیشرفت شی ی، دیده

یک از این  که کدامکنند سازی افراد را مورد توجه قرار داده و تعیین میهای فردی و گروهی شبکهمحرا

گرفتیه در   های انجامها و اکثر پژوهششود. این پژوهشها به ارتقای سریع فرد در سازمان منجر میمحرا

سیازی بیا متییرهیای سیازمانی دیگیر      طورکه بیان شد بیشتر به بررسی رابطه شبکه سازی همانارتباط با شبکه

تواند پیامیدهای منفیی   تنها پیامدهای مثبتی دارد، ب که می هسازی کارکنان ناند. بنابراین، رفتار شبکهپرداخته

نیز همراه داشته باشد و این مو وعی است که سازمان و مدیریت باید بدان توجه نمایند. شناخت بهتر رفتار 

تواند کنترل و مدیریت این فرایند را تسهیل نماید. تحقیقات سازی کارکنان درقالب الگویی جامع میشبکه

کیه   یش از هر چیزی بر پیامدهای مثبت ایین پدییده بیرای کارکنیان تأکیید داشیته اسیت؛ درحیالی        گذشته ب

سیازی رفتیاری   توانید از شیبکه  پیامدهای مثبت ون تنها برای کارکنان نبوده و سازمان با مدیریت صحیک می

کالت، پشیتیبانی  وفصل مش تواند پیامدهای مثبتی مانند حلسازی کارکنان میکارکنان سود برد. رفتار شبکه

های میدیریت، حفیظ ارزش و هوییت     از اهداف، ج وگیری از انحراف در اهداف، تسهیل و کنترل فعالیت

حیال، پیامیدهای    سازمانی، ایجاد یکپارچگی و همنوایی میان کارکنان و ... برای سازمان داشته باشد. درعین

هیای نابجیا افیراد در    ه اسیت؛ دخالیت  منفی این پدیده برای فیرد و سیازمان کمتیر میورد توجیه قیرار گرفتی       

هیای  تصمیمات، اخالل در وحدت فرماندهی، ایجاد شایعه و پخش اطالعیات نادرسیت، تعیار  در نقیش    

سازمان رسمی و غیررسمی، ایجاد جیو ارعیا  و تهدیید و ...، از پیامیدهای منفیی ایین پدییده در زنیدگی         

 سازمانی است.

ای کارکنان و ایجاد نتایج مثبت بیرای  رای بهبود رفتار شبکهبه پژوهش، پیشنهادهایی کاربردی ب باتوجه

 شود:فرد، مدیریت و سازمان، ارائه می

سازی کارکنان شرکت باید کارکنان را درجهت اهداف مشخص هدایت های شبکهبرای بهبود مهارت

اطیات ونهیا بیا مشیتری     شده به کارکنان را با ایجاد ارتب های ارائهتواند پاداشنماید. در این زمینه شرکت می
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 در غیررسیمی  و هیای اجتمیاعی  شیبکه  و هیا گیروه  ایجیاد  از کیه  اسیت  بهتر متناسب و مرتبط نماید. مدیران

 مشیارکت و  مییزان  و داده توسیعه  را کارکنیان  بیین  روابط توانند ها میگروه این زیرا کنند؛ حمایت سازمان

 برخورد و و ایف انجام در باید مدیران .افزایش دهند را اجتماعی سرمایه در نتیجه و افراد اجتماعی اعتماد

 و تیمی هایفعالیت و نمایند توجه احترام متقابل و کرامت اخالقی، اصول انسانی، هایارزش به با کارکنان،

 ارزش ایجاد درجهت تشویق کارکنان موجب اطمینان، و مسئولیت حس القای با و تقویت کنند را گروهی

کارکنیان دارای   .کننید  کمیک  کیار  محییط  در اعتمیاد  و اطمینان جو به ایجاد و شوند یکدیگر به احترام و

ها یا توانند مکانیسممدیران می فردی در سازمان تمرکز کنند. سازی باید بر روابط بینتوانایی پایین در شبکه

بیرای افیزایش    سیازی ونهیا   هایی را ایجاد کنند که به این نو  کارکنان کمک نماید تا توانایی شیبکه محیط

فردی مرتبط با کارشان، بهبود پیدا  های بین وسی ه تشویق ونها به مشارکت در فعالیت شان بهگیری شی یجای

 بیه  توانید میی  یکیدیگر  با سازنده تعامل نحوه و های ارتباطیمهارت درزمینۀ کارکنان به وموزش کند. ارائه

تشویق و تقویت روابط اجتماعی میان واحیدها،   .کند کمک سازمان در سازی کارکنان بهبود مهارت شبکه

سیازی کارکنیان را بهبیود بخشید     هیای شیبکه   توانید مهیارت  های گروهیی در سیازمان میی   افراد و همکاری

سازی کارکنان بر پایه سرمایه به اینکه مهارت شبکه باتوجه ونها را تقویت نماید. کاریکه عم کرد  طوری به

 سیرمایه  هیای  شیاخص  از عم کیرد کارکنیان،   ارزییابی  هیای  نظیام  در هکی  شیود می اجتماعی است، پیشنهاد

 اجتماعی میزان سرمایه و ارتباطی هایتوانایی به افراد استخدام هنگام هم نین .نمایند استفاده هم اجتماعی

سیرمایه   از کیه  شیوند  جیذ   افرادی و شود توجه های شخصیتیمهارت و هاویژگی سایر کنار در هم ونها

انسیانی در سیازمان، تیالش سیازمان بیرای ایجیاد        ارتباطیات  هسیتند. تسیهیل   برخیوردار  بیاالتری  اجتمیاعی 

ها، تالش برای هماهنگی منافع و اهداف سازمان رسمی با منیافع و اهیداف   یکپارچگی در هنجارهای گروه

دن، بو پذیرش شدن قوانین سازمان غیررسمی توسط سازمان رسمی درصورت قابل سازمان غیررسمی، نهادی

نمیودن مفهیوم    کارکنیان، رعاییت   سیازی وماده هایبرنامه بررسی و وموزش و بهسازی مداوم کارکنان، نقد

های غیررسمی در سیازمان و  ووری اطالعات از گروه گروه در طراحی ساختار توسط سازمان رسمی، جمع

رسمی، باید توسط های اگر سازمان غیررسمی از رهبری برخودار است، مشارکت ون را در مشاغل و پست

منید  سازی افراد در سازمان، از نتایج ون نیز بهرهبر بهبود فرایند شبکه سازمان مورد توجه قرار گیرد تا عالوه

 شود. 



 (و همکاران حکاک) بنیاد بر نظریه تحلیل داده کارکنان مبتنیسازی  پردازی رفتار شبکه نظریه
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