
  49  1398شماره سی و شش، تابستان   تکنولوژي صنعتیفصلنامه توسعه 

 

سی    روابط اجتماعی، هايشبکه  ارتباط برر

مدي    و ورينا ف حافظ  کارآ عات  م  با  اطال

ــرد  ــک ــل ــم ــروژه ع ــايپ ــق  ه ــی ــق ــح  و ت

ــعه ــعه شــرکت: موردمطالعه(توس  یک توس

  )مپنا

  

 1مهدي نصراللهی �

صنعتی،     ستادیار گروه مدیریت  شگاه بین ا المللی امام دان

  خمینی(ره)، قزوین، ایران

   محمدرضا فتحی �

دانشکده مدیریت   گروه مدیریت صنعتی و مالی،  استادیار  

  و حسابداري، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

 2محمد کیابخشی �

ــتراتژیک،   ــد مدیریت اجرایی گرایش اس ــناســی ارش کارش

  �قزوین، ایراندانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، 

  12/5/1398و تاریخ پذیرش:  11/3/1398تاریخ دریافت: 

49-58صفحات: 

  چکیده

هاي بنابراین مطالعه در مورد شــبکه ؛ثیر قرار داده اســتاهاي اجتماعی بســیاري از ابعاد زندگی را مورد تامروزه توســعه شــبکه

سیاري از موارد به کسب  اجتماعی می شرکت   ،از طرفی وکارها کمک کند.تواند در ب ها و بویژه شرکت  تحقیق و توسعه امر مهمی در 

هاي اجتماعی و تحقیق و توســعه به بررســی ارتباط  . این پژوهش با توجه به اهمیت دو موضــوع شــبکهرودبشــمار میمورد مطالعه 

در شـرکت توسـعه یک مپنا     هاي تحقیق و توسـعه وري و کارآمدي محافظ اطالعات با عملکرد پروژهاهاي اجتماعی، روابط فنشـبکه 

ست. بدین منظور  شد و نتایج بدست آمده با      196سوال بین   19اي بالغ بر پرسشنامه   ،پرداخته ا نفر از کارمندان این شرکت توزیع 

هاي اجتماعی بر عملکرد که شــبکه اســتمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این بوده  SMART PLSفزار نرم

ــعه و روابط فن   تحقیق تواند اثر  وري نیز میاوري اطالعات اثر مثبت دارد و  همچنین کارآمدي محافظ اطالعات و روابط فن       او توسـ

  مثبتی بر عملکرد تحقیق و توسعه داشته باشد.

  

وري، کارآمدي محافظت اطالعات، عملکرد تحقیق و توسعه.اشبکه اجتماعی، روابط فنواژگان کلیدي: 

 M.nasrollahi@soc.ikiu.ac.irپست الکترونیکی:و آدرس  0283-3901642 شماره نمابر: 1

* عهده دار مکاتبات

 Reza.fathi@ut.ac.irو آدرس پست الکترونیکی: 0253-6166519 شماره نمابر:�

Mohreza.fathi@gmail.comو آدرس پست الکترونیکی: 0283-3665275 شماره نمابر: 2



  ... کارآمدي و فناوري روابط اجتماعی، هايشبکه ارتباط بررسی

 

  50  1398شماره سی و شش، تابستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتی

  مقدمه -1

ــدر دهه له اهاي اخیر، ادبیات مدیریتی توجه روزافزونی به مس

زیرا منجر به انگیزش  ؛گیري عملکرد ســازمان داشــته اســتاندازه

صمیم    شتیبانی از ت ساز گیري، بهبود در کارکنان، پ مان، یادگیري 

ــتمر، افزایش ارتباطات و هماهنگی می    ــود. یکی از  بهبود مسـ شـ

ــروري بنظر      بخش یابی عملکرد براي آن الزم و ضـ که ارز هایی 

 کارگیريرســد، بخش تحقیق و توســعه اســت. این بخش با بهمی

ســـرمایه انســـانی و با توجه به موجودي دانش، دانش جدیدي را 

ید می  ید و طرح   تول ما ج   ن ئه          هاي  گان ارا ند یدکن به تول ید را  د

دهد. تحقیق و توسعه، هسته مرکزي دنیاي کسب و کار نوین     می

ها بر پایه تحقیق و توسعه گرفته است. تصمیمات اصلی در شرکت

ها، متدها و فرایندهاي تولید با که سـطح رقابت شـود. ازآنجایی می

ــرعت فزاینده ــترش هســتند، بنابراین در مقوله س اي در حال گس

ــب ــعه از درجه باالیی از اهمیت برخوردار کس وکار، تحقیق و توس

یابی     می بازار ــوع در حوزه  ــود. این موضـ یت ویژه  شـ داراي اهم

ي هامنظور همگامی با گرایشها بهکه شرکت یعنی جاییشود؛  می

منــدي                  نیــاز حلیــل  ت همچنین  ــرف و  ــازار مصـ هــاي نوین ب

صرف  شمان تیزبین خود را بر روي رقب م شتریان کنندگان، چ  ا و م

ند متمرکز می عه تالش   ]10[کن عه مجمو ــ هاي  . تحقیق و توسـ

شود یک واحد یافته هدفدار و منسجمی است که باعث میسازمان

ــتفاد    با اسـ ــادي  مل درونی و بهره  اقتصـ گیري از  ه از منابع و عوا

ــت  هاي بیرونی به هدفورياها و فننوآوري ــعه خود دس هاي توس

توسعه که درصدد خودکفایی صنعتی      یابد. در کشورهاي در حال  

ستگذاري و طرح   ،و اقتصادي هستند    هاي تحقیقریزي برنامهسیا

عه  ــ عالیت       ،و توسـ ها در اولویت   اعمال مدیریت اثربخش بر این ف

 هايهاي صــنعتی و تولیدي قرار دارد. کشــورهایی که قدمفعالیت

شته       سعه بردا سی را در تو سا کت ربر این باورند که توانایی ح ،اندا

هارت       ها در گرو م ــی گرفتن از آن با دیگران و پیشـ گام  هاي  هم

یق هاي تحقها فعالیتنوآوري است که بزرگترین منبع این نوآوري

ــعه ــت.اي و توس ــعه بهفعالیت اس عنوان پایگاه هاي تحقیق و توس

و از مهمترین   ]5[شـــودمی فناورياصـــلی نوآوري موجب بهبود 

ــازمان    ــرفت     عوامل براي تحقق اهداف سـ ــنایع در پیشـ ها و صـ

ستیابی به بازارهاي تجاري    صادي و د ست؛  اقت که امروزه طوريبها

ــازمان  ــک رقابتی آگاه      سـ ها به نقش این امر براي افزایش ریسـ

ــند و ســرمایه بمی ــده   اش گذاري بر تحقیق و توســعه نهادینه ش

هاي نوآور در توسعه و   نظران معتقدند که فناوريصاحب  ].6[است 

اي هکشورها نقش کلیدي دارد و در این راستا گروه رشد اقتصادي

ا هتحقیق و توســعه محور اصــلی براي دســتیابی به این فناوري  

اندیشمندانی نظیر دراکر عصر حاضر را عصر جوامع،      ].13[هستند 

دانند و معتقدند توســعه اقتصــادها و نهادهاي مبتنی بر دانش می

ــورها در رقابت جهانی در گرو تولید هاي ملی و ارتقاي جایگاه کش

ــعهکارگیري دانش اســت. فعالیتهو ب ر عالوه ب هاي تحقیق و توس

ید غیر   ید عینی، فوا ــمی،       فوا طات غیررسـ با جاد ارت ثل ای عینی م

ــبکه    ــویت در شـ ــازوکار انتقال دانش و   هاي بین عضـ المللی و سـ

ــده   مواردي از این قبیل ایجاد می   ــخص شـ کند. در مجموع، مشـ

و مســـتقیم بین تحقیق و توســـعه و  اســـت که یک رابطه مثبت 

شرکت در تمام بخش بهره ها وجود دارد، اما این رابطه مثبت وري 

اي هتر از شرکت به مراتب قوي ،هاي با فناوري پیشرفته در شرکت 

. با توجه به اهمیت عملکرد تحقیق و ]10[با فناوري پایین اســـت

شناخت وضعیت و جایگاه      ،توسعه و مدیریت آن  ست به   ضروري ا

عملکرد تحقیق و توســعه پرداخته شــود. این پژوهش به مطالعه  

. پردازدعملکرد تحقیق و توســعه در شــرکت توســعه یک مپنا می

شرکتی با توانمندي      سعه یک،  شمند در زمینه  شرکت تو هاي ارز

ــب و راهاطراحی مهندســی، ت هاي اندازي پروژهمین، ســاخت، نص

ري  ت و توانایی راهبنیروگاهی و صنعتی است. این شرکت با خالقی

شده به  شده در    و مدیریت نهادینه  شناخته  عنوان برندي ممتاز و 

و این امر موجب شده مدیریت گروه مپنا از  استبین رقیبان خود 

سعه م عالوه بر فعالیت 1392سال   هاي موریتاهاي نیروگاهی، تو

هاي نو، تولید پراکنده، تولید همزمان      جدید کاري در بخش انرژي   

ــب     برق و یت در زمینه کسـ عال به       حرارت و ف جدید را  وکارهاي 

ــعه یک محول نماید. با توجه به اینکه براي ورود به   ــرکت توس ش

سعه امري الزم بنظر می زمینه سد،  هاي جدید کاري تحقیق و تو ر

ــاس م  ــرکت احس ــود. ینیاز به مطالعه درباره این امر در این ش ش

ست تا       سعه یک همواره تالش نموده ا با اتکا به نیروي شرکت تو

ــانی کارآزموده پروژه  هاي خود را در زمان مقرر و با هزینه و      انسـ

شتریان خود را جلب       ضایت م سانده و ر سب به اتمام ر کیفیت منا

ــعه باعث افزایش ظرفیت جذب             نماید و ازآنجاکه تحقیق و توسـ

ها مثل توانایی شــناســایی و جذب و اســتخراج اطالعات   شــرکت

ــد و این امر منجر به جدید از محیط داخلی  یا خارجی خواهد شـ

سازمان و همچنین افزایش  تتقویت نیروي کار و بهبود قابلی هاي 

بازار می     بهره یاي رقابتی در  کارآیی و مزا ــودوري و  جا  .شـ که  ازآن

ــرمایه   ــر گ سـ ــعه یکی از مهمترین عناصـ ذاري در تحقیق و توسـ

ــوري که از منابعش        ــت، هر کشـ ــرفت علمی و فناورانه اسـ پیشـ

ستفاده کند، جریمه   هب ست   صورت ناکارا ا شرفت کندترا به  ؛اش پی

گذاري در چنین شــرایطی کمک کمتري در هاي که ســرمایگونه

ــرفت خواهد کرد    ــلی این    ]14[ایجاد پیشـ ــئله اصـ . بنابراین مسـ

هاي اجتماعی، ارتباطات پژوهش این اســت که ارتباط بین شــبکه

ناوري  با عملکرد          ف عات  حافظ اطال مدي م کارآ تیم تحقیق و  و 
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ــت؟ در ادامه    ــان مپنا چگونه اسـ ــناسـ ــعه از دیدگاه کارشـ توسـ

 گردد:صورت ذیل ارائه میهاي تحقیق بهفرضیه

هاي اجتماعی بر عملکرد تحقیق و توســعه از تراکم شــبکه �

  ؛دیدگاه کارشناسان مپنا تاثیر دارد

ــعه از دیدگاه      فناوري ارتباطات    � بر عملکرد تحقیق و توسـ

  ؛کارشناسان مپنا تاثیر دارد

ــعه از       � کارآمدي محافظ اطالعات بر عملکرد تحقیق و توسـ

  یدگاه کارشناسان مپنا تاثیر دارد؛د

ــبکه  � از دیدگاه  فناوريهاي اجتماعی بر ارتباطات تراکم شـ

  ؛کارشناسان مپنا تاثیر دارد

حافظ اطالعات بر ارتباطا        � از دیدگاه    فناوري ت کارآمدي م

  کارشناسان مپنا تاثیر دارد.
  

  پیشینه تحقیق -2

) پژوهشـــی را با عنوان 1393زارعی محمودآبادي و همکاران(

یت     عال یابی ف یل     ارز عه در ایران رویکرد تحل ــ هاي تحقیق و توسـ

ــی داده  ها انجام دادند. هدف این پژوهش، ارزیابی کارایی پوشــش

ایران در مقایســه با کشــورهاي نســبی عملکرد تحقیق و توســعه 

ــی داده  ــش ــتفاده از مکانیزم ترکیبی تحلیل پوش ها و  منطقه با اس

 هاي تحقیق و توســعهتاپســیس بوده اســت. بدین منظور، فعالیت

ستا براي          ست و در این را شده ا ستخراج  شور منطقه ا چهارده ک

هاي هاي نرخ ثبت نام در رشتهارزیابی کارایی نسبی آنها از ورودي

سعه، هزینه تحقیق    ع سی، تعداد محققین تحقیق و تو لوم و مهند

عه و خروجی   ــ ــی،       و توسـ ندسـ قاالت علمی و مه عداد م هاي ت

المللی و صادرات فناوري پیشرفته استفاده    هاي دریافتی بینپتنت

ست    شورها، با درنظرگرفتن تمام     .شده ا سبه کارایی ک براي محا

یب مختلف ورودي  49حاالت ممکن، از   ها،  و خروجیها  ترک

ــشــی داده  ــد و نتایج کارایی با تکنیک تحلیل پوش ا هاســتفاده ش

عنوان یک مکانیزم بدســـت آمد. در پایان از تکنیک تاپســـیس به

شد. نتایج رتبه   رتبه ستفاده  شان می بندي کامل ا د که دهبندي ن

ترین عملکرد را در لبنان بهترین عملکرد و قرقیزســـتان ضـــعیف

ها در بین کشورهاي ها و خروجیوروديمجموع ترکیبات متفاوت 

منتخب دارد. از نتایج قابل تأمل، جایگاه نامناسب بخش تحقیق و  

شورهاي منتخب می    سعه ایران در بین ک شد که در میان  تو  14با

ــیزدهم قرار دارد     ــور مورد مطالعه، در رتبه سـ . مرادي و ]3[کشـ

وسعه تهاي تحقیق و یر فعالیتاث) در تحقیقی به ت1398همکاران(

ست آمده     صنعت ایران پرداختند. نتایج بد بر ارزش افزوده بخش 

ــان می ت     نشـ عه داخلی  ــ ثیر مثبت و   ادهد، مخارج تحقیق و توسـ

شته     معنی سی دا صنایع موردبرر ست  داري بر ارزش افزوده  . لذا  ا

هاي تحقیق و توســعه صــنایع  گردد دولت از فعالیتتوصــیه می

ــرفت    ي تولیدي آنان حمایت      ها و بهبود روش فناوري جهت پیشـ

ــت، تعداد کل  نماید. همچنین نتایج تخمین مدل حاکی از آن اس

ــرمایه نیز داراي ت  ــاغالن و موجودي س دار بر ثیر مثبت و معنیاش

ــنــایع ایران  ــت[ارزش افزوده در صـ ــت و  . آیین]5اســ پرســ

) پژوهشــی را با عنوان عملکرد واحدهاي توســعه 1392همکاران(

ستان  آموزشی و راهکارهاي ارتقاء این واحدها  هاي تحقیقات بیمار

انجام دادند. هدف از این پژوهش شـناسـایی مسـایل و مشـکالت      

ید             یل از د هاي بهبود آن مســــا کار ها و راه حد فراروي این وا

ــاحب ــت. این پژوهش  ص ــالمت بوده اس  ايمطالعهنظران حوزه س

شور به     سطح ک ست که در  سال   کیفی ا صورت مقطعی(نیمه دوم 

ها در این مطالعه از  منظور تحلیل دادهشده است. به   ) انجام1391

روش تجزیه و تحلیل موضوعی استفاده گردیده است. نتایج نشان     

شکیل واحدهاي      ضرورت ت صورت درک  سعه تحقیقات   داد در  تو

سئ    سوي م ستان بالینی از  هاي  ها، رفع محدودیتوالن امر و بیمار

ــاختار این وا       ــالح سـ بالقوه موجود، اصـ عل و  قاي     بالف حدها، ارت

ــب   ــی، تامین مناس ــی و فرابخش منابع مالی و  تعامالت بین بخش

ــانی مورد نیاز این واحدها نقش مهمی در بهبود عملکرد  منابع انس

هد           ــور خوا ــطح کشـ بالینی در سـ عه تحقیقات  ــ واحدهاي توسـ

گیري و  ) پژوهشی با عنوان اندازه 2015. لی و همکاران(]2[داشت 

ــعه ــه عملکرد تحقیق و توس موســســات تحقیقاتی دولتی:  مقایس

شی داده    ش ها انجام دادند. این پژوهش با روش تجزیه و تحلیل پو

سعه م   هدف اندازه سه عملکرد تحقیق و تو سات    وگیري و مقای س

دولتی انجام گرفته اســت. بدین منظور از روش تحلیل پوشــشــی 

جه      داده ــده اســـت. درنتی فاده شـ ــت این پژوهش اجراي  ،ها اسـ

. ونگ و  ]9[دهدتحقیق و توسعه را پیشنهاد می  هاي ملی سیاست  

) در پژوهشـــی با عنوان کارآیی تحقیق و توســـعه و  2007هانگ(

رسی  ها به برکارگیري تحلیل پوششی داده  عملکرد اقتصادي با به 

سعه در    سبی اقدامات تحقیق و تو شور پرداخته  30کارآیی ن اند. ک

ــعه و نیروهادر این بررســی هزینه ي درگیر در هاي تحقیق و توس

به    ند  ع     فرآی بت اخترا نه ث و انتشــــارات  اتعنوان ورودي و پروا

شگاهی نظیر مقاالت به  شده   دان عنوان خروجی مدل درنظرگرفته 

شورها           سوم از ک ست آمده، حدود یک  ساس نتایج بد ست و برا ا

ــوم نیز در مرحله افزایش داراي کارآیی مناســـب بوده اند و دو سـ

) در پژوهشی 2009لی و همکاران( بازده نسبت به مقیاس هستند.

سعه ملی با      سه اي عملکرد برنامه هاي تحقیق و تو به بررسی مقای

ناهمگن پرداختند. ورودي     هداف  مدل عبارت بود از میزان     ا هاي 

شگران مدرک دکتري و خروجی سرمایه  هاي گذاري و تعداد پژوه

ــیم    ــانی تقس ــته مقاالت، اختراعات و منابع انس ــه دس مدل به س
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طرح تحقیق و توســعه که تا ســال  548در این پژوهش  .شــدمی

مورد ارزیابی قرار گرفته و درنهایت شش   ست، اتمام یافته ا 2005

. ]8[بندي شـــدبرنامه تحقیق و توســـعه مورد حمایت دولت رتبه

 هاي) در تحقیقی به ارزیابی عملکرد پروژه2012محقر و همکاران(

ــعه پرداختند. آنها در ابتدا     ــاخص تحقیق و توسـ هاي موثر در  شـ

ــتفاده از تکنیک فرآیند   ــپس با اس ــتخراج کرده و س ارزیابی را اس

اس براس ،ند. در انتهاداي فازي، وزن آنها را بدست آورتحلیل شبکه

هاي بدســت آمده و با اســتفاده از تکنیک تاپســیس فازي به  وزن

  .]11[هاي تحقیق و توسعه پرداختندبندي پروژهرتبه

  

  روش تحقیق -3

ست و همچنین از نوع     ضر از نوع هدف کاربردي ا پژوهش حا

ــت. جامعه  ــتگی اس ــیفی از نوع همبس آماري این   روش اجرا توص

است  هاي مپنا کارمندان شرکت احداث و توسعه نیروگاه   ،پژوهش

حجم نمونه این پژوهش طبق جدول  نفر است. 300که تعداد آنها 

صورت  یري بهگنفر مشخص شده است و روش نمونه    196مورگان 

ساده     صادفی  ست ت هاي اجتماعی، روابط شبکه  ،در این پژوهش .ا

ــتقل و عملکرد        افن  کارآمدي محافظ اطالعات، متغیر مسـ وري و 

ــته  ــعه متغیر وابسـ ــتتحقیق و توسـ مدل مفهومی پژوهش  .اسـ

  شود.ارائه می 1شماره  صورت شکلبه
 

 
  ]8و  7[ومی تحقیقه: مدل مف1شکل 

  

ــامل  روش گردآوري داده ها در مراحل مختلف این تحقیق ش

شامل         مطالعات کتابخانه شنامه  س ست. پر شنامه ا س اي و توزیع پر

از هم است که بخش اول سؤاالت مربوط دو دسته سؤاالت متمایز 

 19دهندگان اســت. دســته دوم شــامل شــناختی پاســخبه جامعه

ــت که در مدل مفهومی قرار  ــؤال مربوط متغیرهاي پژوهش اس س

امه ندارد. متغیرهاي پژوهش، تعداد، ترتیب و منابع سؤاالت پرسش

  .ارائه شده است 1 شماره در جدول

  نامه: اطالعات مربوط به پرسش1جدول 

متغیرهاي 

 پژوهش

تعداد 

 سؤاالت
 منبع ترتیب سؤاالت

هاي هشبک

 اجتماعی
4 4 - 1  ]7[  

وريناروابط ف  5 9 - 5  [7] 

کارآمدي محافظ 

 اطالعات
5 14 - 10 ]8و  7[   

عملکرد تحقیق و 

 توسعه
5 19 - 15  ]7[  

به   نابراین  ندازه ب فاي      منظور ا ماد، از روش آل قابلیت اعت گیري 

ــتفاده از نرم    انجام گرفت. بدین منظور یک      افزار کرونباخ و با اسـ

آوري و سپس با استفاده از   پرسشنامه جمع   30نمونه اولیه شامل  

ــت داده ــریب اعتماد با  ،SPSS افزارآمده و نرمهاي بدس میزان ض

 نتایج این تحلیل در جدولروش آلفاي کرونباخ محاســـبه شـــد. 

شان داده   2شماره   ست. همان   ن شاهده می شده ا  ،شود طور که م

شاخص  ست   0,70ها باالتر از مقادیر آلفاي کرونباخ براي تمامی  ا

  .دهنده پایایی پرسشنامه استکه نشان

  شده با روش آلفاي کرونباخ: ضریب اعتماد محاسبه 2جدول 

آلفاي کرونباخ   سؤاالت  متغیرهاي تحقیق

  0,937 1 -4 هاي اجتماعیشبکه

  0,897  5 -9 ورياروابط فن

  0,889 10 - 14  کارآمدي محافظ اطالعات

  0,945   15 – 19  عملکرد تحقیق و توسعه

  0,911 1-19  کل پرسشنامه

 
  هاتجزیه و تحلیل داده -4

سیر می ا شود. آزمون مدل  ین پژوهش در دو مرحله اجرا و تف

ها و ابزار پژوهش و گیري شامل بررسی روایی و پایایی سازه   اندازه

ضیه      سی روابط و فر ساختاري یا برر هاي پژوهش که آزمون مدل 

عات جزئی و نرم      قل مرب  SMARTافزار بدین منظور از روش حدا

PLS ــتفاده تحلیل ســـاختار درونی منظور شـــده اســـت. به اسـ

دهنده هر سازه یا متغیر مکنون، پرسشنامه و کشف عوامل تشکیل

 اجتماعیهاي شبکه

 عملکرد تحقیق و توسعه

کارآمدي محافظ 

 ورياروابط فن
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ستفاده می ااز ابزار تحلیل عاملی ت ت در صور  ،گردد. درواقعییدي ا

ــخص   ،وجود متغیر پنهان در پژوهش ــت باید مش در مرحله نخس

ندازه      نه این متغیر پنهان ا ــود که چگو ــود. یعنی گیري میشـ شـ

ن وجه قادرند متغیر یپذیر به بهتریرهاي مشــاهدهیک از متغکدام

گیري  مدل اندازه 2شـماره  . شـکل  ]4[پنهان را اندازه گیري کنند

  دهد.اولیه در حالت تخمین ضرایب را نشان می
  

  
  در حالت تخمین ضرایبگیري اولیه : مدل اندازه2شکل 

 

ــکل   ــماره  شـ مدل پژوهش را در حالت اعداد معناداري       3شـ

ــان می ــازي (با در این مدل از روش خودگردان .دهدنشـ   196سـ

به مقادیر       ــ حاسـ نه) براي م ماره تی "زیرنمو به  "آ تمامی   مربوط 

ضرایب   معادالت اندازه ساختاري( گیري(بارهاي عاملی) و معادالت 

  .شده است مسیر) محاسبه
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 گیري اولیه در حالت معناداري ضرایب: مدل اندازه3شکل 
مدل اندازه گیري  بنابراین به عنوان نتیجه کلی از این بخش در

و  13 تمانند به جز سواالمشاهده شده در مدل می تهمه سواال

گیري اصالح مدل اندازه ،ادامهشود. در که از مدل حذف می 19

شده در حالت تخمین ضرایب و مدل اندازه گیري اصالح شده در 

نشان داده شده  5و  4شماره  حالت معناداري به ترتیب در شکل

  است.

  

  
  گیري اصالح شده در حالت تخمین ضرایب: مدل اندازه4شکل 

 

 
  ضرایب گیري اصالح شده در حالت معناداري: مدل اندازه5شکل 

  

  1روایی واگرا، آزمون بارهاي عرضــی در ادامه جهت ســنجش 

عاملی هر سوال در جدول براي یک متغیر   استفاده شده است. بار   

ــواال ــتر  0,1مربوط براي متغیرهاي دیگر حداقل  تباید از س بیش

  باشد. 

  : جدول آزمون بارهاي عرضی3جدول 

 هاي اجتماعیشبکه  ورياروابط فن  عملکرد تحقیق و توسعه عملکرد محافظ اطالعات  

R15 0,2661 0,7354 0,0536 0,1070 

 .Cross Loading  
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R16 0,3320 0,9010 0,0891 0,0298 

R17 0,3631 0,9178 0,0854 0,0050 

R18 0,2515 0,71200 0,1121 0,0710 

ic5 0,2751 0,0984 0,7307 0,2719 

ic6 0,3482 0,1433 0,7241 0,4213 

ic7 0,2429 0,0862 0,8057 0,4297 

ic8 0,2415 0,0711 0,6983 0,3411 

ic9 0,2445 0,0891 0,6337 0,1097 

if10 0,5862 0,1062 0,2084 0,3471 

if11 0,7650 0,2456 0,2399 0,3035 

if12 0,5630 0,1637 0,2314 0,2388 

if14 0,8353 0,4103 0,3466 0,2610 

sn1 0,3655 0,0000 0,3787 0,7898 

 
ــماره  با توجه به نتایج جدول مدل از نظر آزمون بارهاي  3شـ

ضیه      ست. در این تحقیق فر ضی داراي روایی واگرا ها از طریق  عر

یر پذبررسـی ضـرایب مسـیر و مقادیر واریانس تبیین شـده امکان    

ــیر     ــرایب مس ــت و مقادیر آماره تی جهت تعیین معناداري ض اس

سهم هر یک از            سیر براي تعیین  ضرایب م ست.  شده ا ستفاده  ا

در تبیین واریانس متغیر مالک مورداســتفاده  بینمتغیرهاي پیش

ماره تی معنی . در این نرم]15[گیردقرار می دار بودن اثر افزار آ

 ،باشد 1,96دهد. اگر مقدار تی بیشتر از متغیرها را برهم نشان می

ــت. اگر بین یعنی اثر مثبت وجود دارد و معنی  تا  1,96دار اسـ  +

شد، اثر معنی  -1,96   -1,96تر از رد و اگر کوچکداري وجود ندابا

  .]1[دار استباشد یعنی اثر منفی دارد و معنی

  : ضرایب مسیر و آماره تی4جدول 

  نتیجه فرضیه  تیآماره   ضریب مسیر  مسیر

  تأیید  6,694  0,383  ورياروابط فن --->شبکه اجتماعی 

  تأیید  6,837 0,428  عملکرد تحقیق و توسعه --->کارآمدي محافظت اطالعات  

  تأیید  2,075 0,139  عملکرد تحقیق و توسعه -->شبکه اجتماعی 

  تأیید  3,976  0,291  عملکرد تحقیق و توسعه --> ورياروابط فن

  تأیید  19,134  0,774  ورياروابط فن -->کارآمدي محافظت اطالعات 

  

جدول          ندرج در  عات م به اطال جه  ماره  با تو ــ توان می 4شـ

سطح       شبکه اجتماعی در  ساس مقدار آماره متغیر  دریافت که برا

وري از دید کارشناسان مپنا تأثیر   ادرصد بر روابط فن  99اطمینان 

ود. شــگذارد. بنابراین، فرضــیه اول تایید میمثبت و معناداري می

ساس مقدار آماره متغیر کارآمدي  سطح   برا محافظت اطالعات در 

ــرکت از دید    99اطمینان  ــعه ش ــد بر عملکرد تحقیق و توس درص

ــان مپنا تأثیر مثبت و معناداري می        ــناسـ گذارد. بنابراین،   کارشـ

ــیه دوم تایید می ــبکه  فرض ــاس مقدار آماره متغیر ش ــود. براس ش

سان        شنا شرکت از دید کار سعه  اجتماعی بر عملکرد تحقیق و تو

  گذارد. بنابراین، فرضیه سوم تایید  و معناداري میمپنا تأثیر مثبت 

وري در ســـطح اشـــود. براســـاس مقدار آماره متغیر روابط فنمی

شرکت از دید      99اطمینان  سعه بر  صد بر عملکرد تحقیق و تو در

ــان م    ــناسـ گذارد. بنابراین،   ثیر مثبت و معناداري می  پنا تا  کارشـ

ساس مقدا  فرضیه چهارم تایید می  ر آماره متغیر شود. همچنین برا

ــطح اطمینان         ــد بر  99کارآمدي محافظت اطالعات در سـ درصـ

وري اطالعات بر شــرکت از دید کارشــناســان مپنا تأثیر اروابط فن

  ود.شگذارد. بنابراین، فرضیه پنجم تایید میمثبت و معناداري می

  

  گیريبحث و نتیجه -5

ــبکه ــی ارتباط شـ هاي اجتماعی، روابط این پژوهش به بررسـ

هاي تحقیق  وري و کارآمدي محافظ اطالعات با عملکرد پروژه     افن 

ست،   عالوه بر اینکه کمبود مطالعات در زمینه   ؛و توسعه پرداخته ا

هاي کشور احساس عملکرد تحقیق و توسعه در نشریات و پژوهش

شبکه هاي اجتماعی و   هیچ ،شد می یک از مطالعات به متغیرهاي 
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ن     مدي ف نابراین     وري اطالعات در این حی اکارآ طه نپرداخته بود، ب

ــعه را مورد      این پژوهش با تلفیق دو مقاله عملکرد تحقیق و توسـ

 مطالعه داده است.

ــیه   � ــبکه 1فرضـ هاي اجتماعی با عملکرد تحقیق و    : تراکم شـ

  توسعه از دید کارشناسان مپنا در ارتباط است.

ــان می ــت آمده از این پژوهش نشـ دهد که تراکم نتایج بدسـ

 صورت مثبت و اعی با عملکرد تحقیق و توسعه به هاي اجتمشبکه 

  .دار در ارتباط استمعنی

با عملکرد تحقیق و توسعه از دید   فناوري: ارتباطات 2فرضیه   �

  کارشناسان مپنا در ارتباط است.

شان می    ست آمده از این پژوهش ن دهد که ارتباطات نتایج بد

سعه به  فناوري ر در داصورت مثبت و معنی با عملکرد تحقیق و تو

  .ارتباط است

یه   � ــ با عملکرد تحقیق و       3فرضـ حافظ اطالعات  مدي م کارآ  :

  توسعه از دید کارشناسان مپنا در ارتباط است.

دهد که تراکم نتایج بدســت آمده از این پژوهش نشــان می   

 صورت مثبت و هاي اجتماعی با عملکرد تحقیق و توسعه به شبکه 

  .دار در ارتباط استمعنی

ــیه  � ــبکه: تراک4فرض از  فناوريهاي اجتماعی با ارتباطات م ش

  دید کارشناسان مپنا در ارتباط است.

ــان می ــت آمده از این پژوهش نشـ دهد که تراکم نتایج بدسـ

ــبکه  باطات       شـ با ارت ماعی  ناوري هاي اجت ــورت مثبت و   به  ف صـ

  .دار در ارتباط استمعنی

ــیه   � از  فناوري : کارآمدي محافظ اطالعات با ارتباطات        5فرضـ

  دید کارشناسان مپنا در ارتباط است.

شان می    ست آمده از این پژوهش ن دهد که کارآمدي نتایج بد

ــورت مثبت و معنیبه فناوريمحافظ ارتباطات با ارتباطات  ار  دصـ

  در ارتباط است.

مان  تایج این تحقیق نشــــان می     ه که ن نه  هد گو تراکم  ،د

که   ــب طات       شـ با ماعی، ارت ناوري هاي اجت حافظ      ف مدي م کارآ و 

سعه در    اطالعات به صورت مثبت و معنادار با عملکرد تحقیق و تو

ــتارتباط   ــبکه اسـ هاي اجتماعی و کارآمدي   . همچنین تراکم شـ

ر د فناوريصــورت مثبت و معنادار با ارتباطات محافظ اطالعات به

ــت،ارتباط   ــبکه     اسـ با بهبود تراکم شـ نابراین  هاي اجتماعی و   ب

حافظ      باطات   می ،اطالعات کارآمدي م و عملکرد   فناوري توان ارت

ــعه و با بهبود ارتباطات  رد توان عملکیمنیز  فناوريتحقیق و توس

تحقیق و توســعه را در شــرکت توســعه یک مپنا بهبود بخشــید.  

یک از              مده براي بهبود هر بدســـت آ تایج  به ن جه  با تو نابراین  ب

  شود:صورت زیر پیشنهاداتی ارائه میمتغیرها به

  هاي اجتماعیاکم شبکهتر �

ــبکه ــتر میتراکم ش د توانهاي اجتماعی ازطریق تعامالت بیش

شود   شتر نوآوري  شبکه  ؛باعث ترویج بهتر و بی اي هبنابراین تراکم 

به  اجتماعی می  ند  ــرمایه براي حمایت از ایجاد         توا عنوان یک سـ

شد        افن صنعت خدمات با شتر  سترش بی شد و گ سعه و ر  .وري و تو

  هاي اجتماعیي اســتفاده بیشــتر از تراکم شــبکه بدین منظور برا

ــبکه  می ــتفاده توان از تمامی یا اکثر شـ هاي اجتماعی موجود اسـ

هاي اجتماعی  توان در هر شبکه اجتماعی یا شبکه  یعنی می ؛نمود

پراســتفاده در کشــور صــفحه مخصــوص شــرکت ایجاد نمود و از 

ــبکه    ــتفاده کرد.   خدمات مختلف این شـ مثال   عنوان به ها نیز اسـ

صوص ایجاد    می شبکه اجتماعی تلگرام کانال یا گروه مخ توان در 

 نمود.

شرکت را     بدین منظور می � صی از داخل  شخص خا توان 

مســئول این کار  ،که توانایی و اطالعات الزم را در این زمینه دارد

  قرار داد و منابع الزم را در اختیار او گذاشت.

  کارآمدي محافظ اطالعات �

عنوان کانال ارتباطی یم تحقیق و توســعه بهمحافظ اطالعات ت

ــود.     کند و می مهم نقش ایفا می  ند باعث تغییر در عملکرد شـ توا

ــود که نقش یک محافظ اطالعات بهادعا می ــت ش طور فعال بدس

مات            به الزا ــخگویی  پاسـ خارجی براي  عاتی  نابع اطال آوردن م

سازمان    سطح باالي ارتباطات در داخل و خارج   اطالعات و حفظ 

ــت. بدین منظور براي کارآمدتر بودن محافظ اطالعات می توان اس

 ارهاي زیر استفاده نمود:کاز راه

ستفاده می شخصی که به   �  ،شود عنوان محافظ اطالعات ا

ــد تا بتوان اطالعات الزم و  ــخص مورداطمینان باشـ شـ

کافی را در اختیار او قرارداد و بتوان نسـبت به اطالعات   

  ؛به او اعتماد کرد

ــبکه        از ت � نایی و علم کافی در ارتباط با کار با شـ  هاي وا

شد تا بتواند از    هافزاراجتماعی، اینترنت و نرم شته با ا دا

  ؛مسائلی مانند هک شدن و غیره جلوگیري نماید

یا              � حات  ــف به صـ قه  کان از ورود افراد متفر حد ام تا 

ــرکت که اطالعات در آن قرار گروه ــوص شـ هاي مخصـ

 گیرد، جلوگیري شود.می

  وري) ا(روابط فنيفناورتباطات ار �

شبکه   ،ورياروابط فن ست ارتباطات داخل  تواند منجر که می ا

ــرکت ــود؛ هاها و ائتالفبه همکاري میان کاربران، شـ بنابراین  شـ

شبکه می هاي اجتماعی بر اعتبار، منافع اطالعاتی و تواند از طریق 
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شد. براي بهبود ارتباطات   وان تمی فناورياثرات خارجی اثرگذار با

 هاي زیر استفاده نمود.از راه

ــبکه       � ــنایی کارمندان با شـ توان با  هاي اجتماعی: مثال می  آشـ

سال پیام    شور یا ار اي ههمراه با لینک(هاي تبلیغاتیپخش برو

مرتبط) کارمندان را از وجود صفحات مخصوص به سازمان در  

  هاي اجتماعی آگاه نمود.شبکه

جام هر پژوهش محدودیت     که می های در ان ند بر  ی وجود دارد  توا

ــد هایی در انجام این پژوهش نیز محدودیت ؛روند پژوهش اثرگذار باش

 شود.ترین آن اشاره میوجود داشت که به مهم

ــخ   � به پاسـ ــط    در این پژوهش فقط  ــده توسـ هاي اظهارشـ

دهندگان پرسشنامه اتکا شده است و مشاهدات واقعی      پاسخ 

 یا مصاحبه صورت نگرفته است.

شگران آتی به   در  شنهادها براي پژوه صورت ذیل ارائه  انتها پی

 گردد:می

که    � ــب باط شـ ــی ارت ن    بررسـ ماعی، روابط ف وري و اهاي اجت

با عملکرد پروژه        حافظ اطالعات  مدي م هاي تحقیق و  کارآ

  ؛توسعه در صنایع دیگر و جوامع آماري بزرگتر

، هاي سازمانیبررسی نقش متغیرهاي میانجی(مانند: توانایی �

ــبکه     مد  هاي  یریت دانش و ...) در ارتباط بین متغیرهاي شـ

ن    ماعی، روابط ف با         ااجت عات  حافظ اطال مدي م کارآ وري، 

 ؛هاي تحقیق و توسعهعملکرد پروژه

که    � ــب باط شـ ــی ارت ن    بررسـ ماعی، روابط ف وري و اهاي اجت

ــازمــان            ــا عملکرد ســ کــارآمــدي محــافظ اطالعــات ب

 ؛طورکلی(عملکرد مالی و غیرمالی)به

هاي صـــورت جداگانه در شـــبکهعنوان تحقیق بهبررســـی  �
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