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چکيده:
مديريت دانش از جمله موارد مزيت آفرين در سازمانهاي آموزشي محسوب مي شود که در گرو عملکرد مناسب نيروي انساني سيستم مي باشد.
سازمانهايي به اوج موفقيت خود در حصول به اهداف معين شده رسيده اند که به بهترين نحو توانسته اند از پتانسيلها و توانمنديهاي سرمايه هاي انساني
و سازماني خود بهره برداري نمايند .دانش سازماني بصورت يک منبع ارزشمند محسوب مي شود که بصورت ضمني و آشکار در سازمان وجود دارد و
بايستي توسط مديريت ارشد به صورت اسناد مکتوب و قابل توزيع درآيد و روحيه انتشار دانش سازماني توسعه يابد .هدف از اين پژوهش بررسي رابطه
بين سرمايه اجتماعي و دانش سازماني در مراکز آموزشي فني و حرفه اي استان کرمان مي باشد .جامعه هدف کليه مربيان مراکز آموزشي فني و حرفهاي
است که طبق جدول مورگان و با استفاده از روش طبقه بندي تصادفي  571نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديد .ابزار جمع آوري اطالعات دو پرسشنامه
محقق ساخته مي باشد و روش تحقيق توصيفي -پيمايشي است .براي بررسي رابطه بين متغيرهاي پژوهش از ضريب همبستگي پيرسون استفاده شد.
نتايج حاصله نشان داد که بين سرمايه اجتماعي و ابعاد ساختاري ،شناختي با دانش سازماني در مراکز آموزشي فني و حرفه اي استان کرمان رابطه
مثبت و معني داري وجود دارد.
کليد واژگان :آموزش هاي فني وحرفه اي ،نيروي انساني ،سرمايه اجتماعي ،دانش سازماني ،سازمان دانش مدار
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Abstract
Among the benefits of knowledge management in educational organizations is well advantage, Which depends
on the proper functioning of the labor force is. Organizations to the pinnacle of success in achieving the goals
have been defined that able by Best methods use the potential and capabilities of their human capital and
organizational operation. Knowledge is considered as a valuable resource that there are implicit and explicit in
the organizations senior management should be based on written documents and distributable and culture of
dissemination of knowledge developed. The purpose of this research is, Examine the relationship between
social capital and organizational knowledge in technical and vocational training (TVTO) centers in Kerman.
According to Morgan table and using a stratified random method, 175 people were selected. Implement of
Collection of data was two Researcher made questionnaire and method of research was descriptive- survey.
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Pearson correlations were used to examine relationships between variables. The results showed that there is a
significant positive relationship between social capital and structural dimensions with organizational knowledge.
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مقدمه
امروزه دانش به عنوان مهم ترين سرمايه جايگزين سرمايههاي مالي و فيزيکي شده است .محيط کسب و کار مبتني بر
دانش ،نيازمند رويکردي است که داراييهاي ناملموس جديد سازماني را در بر گيرد .اهميت يافتن فزاينده دانش به عنوان
عامل تعيين کننده موفقيت و رقابت پذيري سازمان ها موجب شده است که سازمان ها تالش نمايند تا از طريق استفاده از
دانش سازماني جهت اصالح و بهبود فعاليتها و عملکرد خويش به سازماني يادگيرنده تبديل شوند ( Lee &, Choi, 2003:
 .)180به زعم داونپورت و پروساک ،)0111( 1اکثر سازمانها گامهاي اوليه فنّاورانه و تجهيزاتي مورد نياز جهت ارتقاء موفقيت
دانش سازماني را برداشته اند ،اما به وضع ثابتي رسيدهاند که ديگر ارزش افزوده اي را براي آنها ايجاد نميکند .تغيير اين
وضعيت مستلزم تغييرات عمده و تمرکز بر جنبههاي کليدي نظير فرهنگ و ديگر حوزههاي اجتماعي سازمان ،نظير سرمايه
اجتماعي است (.)Davenport and prusak,2000
در محيط رقابتي امروز نياز سازمانها به داراييهاي دانشي نسبت به گذشته شدّت چشمگيري يافته است .غير قابل تقليد
بودن ،کمياب بودن ،ارزشمند بودن و غير قابل جايگزين بودن از ويژگيهاي اين داراييهاي دانشي است .ظهور رويکردها و
مفاهيمي چون مديريت دانش ،سرمايه فکري ،دارايي نامشهود و ديدگاه نگرش گرا به سازمان ،گوياي اهميت فزاينده منابع
دانشي درسازمان ميباشد (انواري و شهائي .)0400 ،سرمايه اجتماعي از مفاهيم نويني است که نقش بسيار مهم تري نسبت به
سرمايه فيزيکي و انساني در سازمانها و جوامع ايفا مي کند که امروزه در جامعه شناسي و اقتصاد و به تازگي در مديريت و
سازمان به صورت گسترده اي مورد استفاده قرارگرفته است .در غياب سرمايه اجتماعي ساير سرمايهها اثربخشي خود را از
دست داده و پيمودن راههاي توسعه و تکامل فرهنگي ،اقتصاد ي و  ...ناهموار و دشوارمي شود (الواني ،ناطق ،فراحي.)0401،
سرمايه اجتماعي يکي از قابليتهاي مهم سازماني است که ميتواند به سازمانها در خلق و تسهيم دانش کمک بسيار نمايد و
براي آنها در مقايسه با سازمانهاي ديگر مزيت رقابتي پايدار ايجاد کند ( .)Nahapiet & Ghoshal،0440اين پژوهش به
بررسي رابطۀ سرمايه اجتماعي و ابعاد آن را با دانش سازماني مي پردازد.
تعاريف ارائه شده در مورد دانش ،از کاربردي تا مفهومي و فلسفي و از نظر هدف ،دامنهه محهدود تها گسهترده اي را شهامل
ميشود .از ديدگاه داونپورت و پروساک ( ،)0440دانش عبارت است از " :ترکيبي سيّال از تجارب ،ارزش ها ،اطالعات زمينهاي،
و دانش تخصصي که به صورت منسجم و يکپارچه چارچوبي را براي ارزيابي و کسب تجارب و اطالعات جديهد فهراهم مهيآورد.
اين دانش از اذهان افراد سرچشمه ميگيرد و توسط آنان به کار برده ميشود .در داخل سازمان ،اين دانش نه تنها در مستندات
و بانکهاي اطالعاتي سازمان جاي دارد ،بلکه در تمام فعاليت ها ،فرآيندها ،اقدامات و نرمهاي سهازمان جهاري و سهاري اسهت"
(الواني و ديگران .)0401 ،ارنست و يانگ ،2دانش را چنين تعريف کرده اند " :آنچه افراد جهت انجام مشاغل خويش بهدان نيهاز
دارند " (جهانديده کاظم پور.)0400 ،

)Davenport,T.H.&L.Prusak(0111
Earnest & Young
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دانش از ديدگاههاي مختلف توسط صاحبنظران تعريف شده است که به برخي از آنان در جدول تحليلي ذيل اشاره مي-
شود( .جدول شماره )0
جدول .1تعاريف دانش (منبع :حسنزاده و همکاران)1811 ،
تعريف دانش

پژوهشگر
ولف

1

2

اطالعات سازماندهي و تجزيه وتحليل شده که ميتواند ،براي حل مسائل و تصميم گيري قابل درک و کاربردي باشد.

3

شامل حقايق و باورها ،مفاهيم و انديشهها ،قضاوتها وانتظارات ،روش شناسي يا علم اصول و نحوه انجام فنون است.

تورين
ويگ

دانش اطالعات کاربردي و سازماندهي شده براي حل مسائل است.

بگمن
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اندرسون
دلفي
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8

افکار ،تواناييها و اطالعاتي که ميتواند تبديل به ارزش شوند.
يک ترکيب از اطالعات محتوايي ،ارزشها ،تجارب و قواعد

لئونارد و
9
بارتون
وينهوون

اطالعاتي است که داراي ارزش و شامل مجموعه تجربيات سازماني شده است.
اطالعاتي که در ذهن افراد هستند.

ارنست و
7
يانگ
راگل

استدالل درباره اطالعات و دادهها براي دسترسي به کارآيي ،حل مسائل ،تصميم گيري ،يادگيري و آموزش است.

10

اطالعاتي که مبتني بر تجربه است.
مجموعهاي از تجارب گسسته

دانش سازماني هر آن چيزي است که افراد سازمان درباره فرآيندها ،محصوالت ،خدمات ،مشتريان ،بازار و رقباي سازمان
ميدانند ( .) Civi,0111دانش سازماني ،دانشي است که به واسطه تعامالت ميان فناوري ،فنون ،و افراد در سازمان شکل
ميگيرد ( .)Bhatt,2000دانش سازماني ،دانشي است که در تعامل افراد با همديگر ايجاد و نگهداري ميشود (پرندي.)0400،
11
ريشه اصطالح سرمايه اجتماعي به اوايل قرن بيستم باز ميگردد .اين اصطالح براي اولين بار در مقالهاي توسط هاني فان
( 0401م ).از دانشگاه ويرجينياي غربي مطرح شد .پس از آن در اثر کالسيک جين جاکوبز 12با نام مرگ و زندگي شهرهاي
بزرگ آمريکايي( )0410به کار رفته است (منظور ،يادي پور .)0400 ،گلن لوري 13اقتصاد دان ،اصطالح سرمايه اجتماعي را در
14
دهه 0401براي توصيف مشکل توسعه اقتصادي درون شهري به کار برد .در دهه  0401اين اصطالح توسط جيمز کلمن

1

Wolf
Tourin
3
Wigg
4
Backman
5
Anderson
6
Delphi
7
Earnest &Yong
8
Ruggle
9
Leonard & Braton
10
Wijnhoven
11
)Hanifan (1916
12
)Jacobs,J.(1961
13
Glenn Loury
14
James Coleman
2

3

پنجمین همايش ملي و چهارمین همايش بین المللي

مهارت آموزي و اشتغال
جامعه شناس ،در معناي وسيع تري مورد استقبال قرار گرفت و رابرت پاتنام 1دانشمند علوم سياسي نفر دومي بود که بحثي
قوي و پرشور را در مورد سرمايه اجتماعي هم در ايتاليا و هم در اياالت متحده برانگيخت (فوکوياما .)0404،مفهوم سرمايه
اجتماعي اساساً در دهه 0441مفهوم مهمي شد و به تدريج در تزها و مقاالت دانشگاهي به ويژه در رشتههاي جامعه شناسي،
اقتصاد ،سياست و آموزش افزايش يافت (الواني و شيرواني .)0404،از نظر کلمن ( )0440سرمايه اجتماعي عبارت است از
ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعي که به عنوان منابعي در اختيار اعضا قرار ميگيرد تا بتوانند به اهداف و منافع خود دست
پيدا کنند (الواني و سيدنقوي .)0400 ،رابرت پاتنام ( )0440سرمايه اجتماعي را مجموعهاي از مفاهيمي مانند اعتماد ،هنجار و
شبکه مي داند که موجب ايجاد ارتباط و مشارکت بهينه اعضاي يک اجتماع شده و در نهايت منافع متقابل آنها را تامين خواهد
کرد .از نظر وي اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه ،به عنوان منابعي هستند که در کنشهاي اعضاي جامعه موجود است
(کرمي ،صابري ،روشن.)0440،
سرمايه اجتماعي را به سادگي ميتوان به عنوان مجموعه معيني از هنجارها يا ارزشهاي غير رسمي تعريف کرد که اعضاي
گروهي که همکاري و تعاون ميانشان مجاز است در آن سهيم هستند .هنجارهايي که توليد سرمايه اجتماعي ميکنند ،اساساً
بايد شامل سجايايي از قبيل صداقت ،اداي تعهدات و ارتباطات دوجانبه باشند (فوکوياما .)0404 ،سرمايه اجتماعي از ديدگاه
سازماني ،جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون ،قابل دسترس و ناشي از شبکه روابط يک فرد يا يک واحد اجتماعي است.
سرمايه اجتماعي يکي از قابليتها و داراييهاي مهم سازماني است که ميتواند به سازمانها در خلق و تسهيم دانش کمک
بسيار کند و براي آنها در مقايسه با سازمانهاي ديگر مزيت رقابتي پايدار ايجاد کند( .)Nahapiet & Ghoshal,1998از
ديدگاه بانک جهاني ،سرمايه اجتماعي پديده اي است که حاصل تأثير نهادهاي اجتماعي ،روابط انساني و هنجارها بر روي
کميت و کيفيت تعامالت اجتماعي است ،اين پديده تأثير قابل توجهي بر اقتصاد و توسعه کشورهاي مختلف دارد .سرمايه
اجتماعي بر خالف ساير سرمايهها ،به صورت فيزيکي وجود ندارد ،بلکه حاصل تعامالت و هنجارهاي گروهي و اجتماعي بوده و
از طرف ديگر افزايش آن ميتواند موجب پايين آمدن سطح هزينههاي اداره جامعه و نيز هزينههاي عملياتي سازمانها گردد
(منظور ،ياديپور.)0400،
ناهاپيت و گوشال )0440(2با رويکرد سازماني ،جنبههاي مختلف سرمايه اجتماعي را درسه طبقه جاي ميدهند .ابعاد
سرمايه اجتماعي از ديدگاه ناهاپيت و گوشال عبارتند از :
بعد ساختاري
بعد شناختي
بعد رابطه اي
 .0بعد ساختاري :بعد ساختاري سرمايه اجتماعي ،اشاره به الگوي کلي تماسهاي بين افراد دارد .يعني ،به چه کساني و
چگونه دسترسي داريد (  .)Burt , 1992مهم ترين جنبههاي اين بعد عبارتند از :روابط شبکه اي بين افراد؛ پيکربندي
شبکهاي و سازمان مناسب (.)Putnam, 2002
 . 0-0روابط شبکه اي :پيشنهاد اصلي تئوري سرمايه اجتماعي اين است که روابط شبکهاي ،امکان دسترسي به منابع (مثل
دانش) را فراهم ميسازند .روابط اجتماعي ،ايجاد کننده کانالهاي اطالعاتي هستند که ميزان زمان و سرمايه گذاري مورد نياز
براي گردآوري اطالعات را کاهش ميدهند.
 . 0-0پيکربندي شبکه اي :پيکربندي شبکه اي جنبه مهم سرمايه اجتماعي را شکل ميدهد که ميتواند بر توسعه سرمايه
فکري تأثير بگذارد .براي مثال سه ويژگي سا ختارشبکه ،تراکم ،پيوند و سلسله مراتب ،همگي از طريق تأثير بر ميزان تماس يا
قابليت دسترسي اعضاي شبکه باعث انعطاف پذيري و سهولت تبادل اطالعات ميشوند ).(Burt,1992
)Putnam Robert (2000
Nahapiet & Ghoshal
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 . 4-0سازمان مناسب :سرمايه اجتماعي ايجاد شده از جمله روابط و پيوندها ،هنجارها و اعتماد در يک محيط خاص ،اغلب
مي تواند از يک محيط اجتماعي به محيط اجتماعي ديگر انتقال داده شود ،و بدين ترتيب بر الگوي تبادل اجتماعي تأثير گذارد.
سازمانهاي اجتماعي مناسب مي توانند يک شبکه بالقوه به افراد و منابع شان از جمله اطالعات و دانش را فراهم کنند و از
طريق ابعاد شناختي و رابطه اي سرمايه اجتماعي ممکن است انگيزش و قابليت را براي تبادل تضمين کنند .لکن ،اين سازمان-
ها هم چنين ممکن است مانع اين تبادل شوند.
 .0بعد شناختي :بعد شناختي سرمايه اجتماعي ،اشاره به منابعي دارد که فراهم کننده مظاهر ،تعبيرها و تفسيرها و
سيستمهاي معاني مشترک در ميان گروهها است ) .)Cicourel, 1973مهم ترين جنبههاي اين بعد عبارتند از :زبان ،کدهاي
مشترک و حکايات مشترک.
 . 0-0زبان و کدهاي مشترک :زبان مشترک بر شرايط ترکيب و تبادل دانش تأثير ميگذارد .داليل عمده آن عبارتند از :
اول اينکه :زبان کارکرد مستقيم و مهمي در روابط اجتماعي دارد ،زيرا ابزاري است که افراد از طريق آ ن با يکديگر بحث مي-
کنند ،اطالعات را مبادله ميکنند ،از يکديگر سؤال ميپرسند و در جامعه امور تجاري انجام ميدهند ،دوم اينکه زبان بر ادراکات
ما تأثير ميگذارد ،سوم اينکه ،زبان مشترک قابليت ترکيب اطالعات را افزايش ميدهد.
 . 0-0حکايات مشترک :عالوه بر زبان و کدهاي مشترک ،محققان معتقدند اسطورهها ،داستانها و استعارهها ،ابزار
قدرتمندي در اجتماعات براي ايجاد ،تبادل و نگهداري مجموعههاي غني معاني فراهم ميکنند ( .)Orr, 1990ظهور
حکايتهاي مشترک در يک اجتماع باعث خلق و انتقال تفسيرهاي جديدي از رويدادها شده و ترکيب اشکال مختلف دانش را،
که عموماً به صورت پنهان هستند ،تسهيل ميکند.)Coleman, 1988( .
 .4بعد رابطه اي :بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي ،توصيف کننده نوعي رابطه شخصي است که افراد با يکديگر به خاطر
سابقه تعامالت برقرار ميکنند .مهم ترين جنبههاي اين بعد از سرمايه اجتماعي عبارتند از :اعتماد ،هنجار ،الزامات ،انتظارات و
هويت (.)Nahapiet & Ghoshal,1998
.0-4اعتماد :تحقيقات نشان ميدهد در جايي که روابط مبتني بر اعتماد در سطح بااليي وجود دارد افراد تمايل زيادي براي
تبادل اجتماعي و تعامل همکارانه دارند .ميسزتال اظهار ميدارد ":اعتماد تامين کننده ارتباطات و گفتمان است" (
.)Misztal,1996
 .0-4هنجار :هنجارهاي همکاري مي توانند پايه اي قوي براي ايجاد دانش به وجود آورند .براي مثال استارباک اهميت
هنجارهاي اجتماعي صداقت و کار تيمي را به عنوان ويژگيهاي کليدي سازمانهاي دانش محور يادآور ميشود
(.)Seturbuk,1995
 . 4-4الزامات و انتظارات :الزامات نشاندهنده يک تعهد يا وظيفه براي انجام فعاليتي در آينده است .الزامات و انتظارات بر
دسترسي و انگيزش افراد و گروه ها براي ترکيب و تبادل دانش تأثير دارند (.)Nahapiet & Ghoshal,1998
 .9-4هويت :هويت فرايندي است که در آن افراد احساس ميکنند با افراد يا گروهي از افراد ديگر عضو يک گروه واحد
هستند.
مدل مفهومي پژوهش

در اين پژوهش از مدل سرمايه اجتماعي ناهاپيت و گوشال( )0440استفاده شده که با رويکرد سازماني ،جنبههاي مختلف
سرمايه اجتماعي را در سه طبقه جاي مي دهند .در مورد دانش سازماني نيز ترکيبي از عوامل براي سنجش دانش سازماني
انتخاب شد که بيشترين اتفاق نظر را در مدل هاي اندازه گيري دانش داشتند  .بر اين اساس ،مدل مفهومي (نمودار )0به
عنوان چارچوب نظري پژوهش ارائه مي شود.
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سرمایه اجتماعی

دانش ساختارها
بعد ساختاری

دانش
سازمان

بعد رابطه ای

ی

دانش فرآیندها
دانش خدمات
دانش مخاطبان

بعد شناختی

دانش انسانی

مدل مفهومي پژوهش

فرضيات تحقيق:
فرضيه اصلي:

بين سرمايه اجتماعي و دانش سازماني رابطه معني داري وجود دارد.
فرضيات فرعي:

بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعي و دانش سازماني رابطه معني داري وجود دارد.
بين بعد شناختي سرمايه اجتماعي و دانش سازماني رابطه معني داري وجود دارد.
بين بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي و دانش سازماني رابطه معني داري وجود دارد.
روش شناسي
در اين تحقيق بررسي رابطۀ بين سرمايه اجتماعي با دانش سازماني به عنوان هدف اصلي و رابطه بين مؤلفههاي سرمايه
اجتماعي (ساختاري ،شناختي و رابطه اي) با دانش سازماني به عنوان اهداف فرعي مورد بررسي قرار گرفته است .بنابراين،
تحقيق مورد نظر برحسب هدف کاربردي و از نظر ماهيت و روش ،توصيفي -پيمايشي و از نوع همبستگي است .از جامعه آماري
 401نفري مورد نظر طبق جدول کوهن ،مورگان و گرجسي يک نمونۀ  002نفري به روش طبقه اي تصادفي انتخاب شد .در
اين تحقيق براي جمع آوري اطالعات مورد نياز از روش کتابخانه اي و ميداني استفاده شده است .ابزار جمع آوري اطالعات اين
تحقيق دو پرسشنامه محقق ساخته سرمايه اجتماعي و دانش سازماني مي باشد .طيف ليکرت يکي از طيف هاي طراحي شده
است که در اين پژوهش براي سنجش ديدگاه ها و نگرش افراد مورد پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است .پاسخ دهنده بايد
هر يک از عوامل را بر روي يک طيف  2گزينه اي (از خيلي کم( )0تا خيلي زياد( ))2مشخص نمايد .به منظور اندازه گيري
قابليت اعتماد (پايايي) پرسشنامه ،از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است .بدين منظور يک نمونه اوليه شامل  91پرسشنامه
پيش آزمون گرديد و سپس با استفاده از داده هاي به دست آمده از اين پرسشنامه ها و به کمک نرم افزار آماري  Spssميزان
ضريب اعتماد با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد که عدد  1/002براي سرمايه اجتماعي و عدد  1/041براي دانش سازماني به
دست آمده که نشان دهنده اين است که پرسشنامه هاي مورد استفاده ،از قابليت اعتماد يا به عبارت ديگر از پايايي الزم
برخوردار مي باشند .به منظور سنجش روايي سؤاالت پرسشنامه از آراء متخصصان و اساتيد دانشگاه استفاده شده است .در اين
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مرحله پس از طراحي اوليه پرسشنامه و دريافت نظر اساتيد ،اصالحات الزم به عمل آمد و اطمينان حاصل گرديد که
پرسشنامه ،همان ويژگي مورد نظر پژوهشگران را مي سنجد .براي تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از نرم افزار تحليل
آماري SPSSاستفاده شد.
يافته ها
به منظورآزمون فرضيه هاي اصلي و منظورآزمون فرضيه هاي فرعي به تفکيک و بشرح جداول ذيل يافته هاي تحقيق
حاصل آمد:
فرضيه اصلي :بين سرمايه اجتماعي و دانش سازماني رابطه معني داري وجود دارد ( .جدول )0
جدول  .2رابطه سرمايه اجتماعي با دانش سازماني
متغيرها

ضرايب

دانش سازماني

سرمايه اجتماعي

همبستگي

0/434

تعيين

83/33

معني داري

0/008

ضريب همبستگي پيرسون بين سرمايه اجتماعي و دانش سازماني  1/949و مقدار عدد معناداري براي ايهن ضهريب کهوچکتر از
 1/10و از سطح معني داري استاندارد ( )1/12کمتر است؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت که فرض صفر مبني بهر عهدم رابطهه
معناداري بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعي و دانش سازماني رد مي شود و فرض يک يا وجود رابطه معنهاداري بهين سهرمايه
اجتماعي و دانش سازماني پذيرفته مي شود.
فرضيه فرعي اول :بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعي و دانش سازماني رابطه معني داري وجود دارد ( .جدول )4
جدول  .3رابطه بعد ساختاري سرمايه اجتماعي با دانش سازماني
متغيرها

بعد ساختاري سرمايه
اجتماعي

ضرايب

متغير دانش سازماني

همبستگي

0/935

تعيين

95

معني داري

0/008

ضريب همبستگي پيرسون بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعي و دانهش سهازماني  1/244و مقهدار عهدد معنهاداري بهراي ايهن
ضريب کوچکتر از  1/10و از سطح معني داري استاندارد ( )1/12کمتر است؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت کهه فهرض صهفر
مبني بر عدم رابطه معناداري بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعي و دانش سازماني رد مي شهود و فهرض يهک يها وجهود رابطهه
معناداري بين سرمايه اجتماعي و دانش سازماني پذيرفته مي شود.
فرضيه فرعي دوم :بين بعد شناختي متغير سرمايه اجتماعي و متغير دانش سازماني رابطه معناداري وجود دارد ( .جدول )9
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جدول  .4رابطه بعد ساختاري سرمايه اجتماعي با دانش سازماني
متغيرها

بعد شناختي سرمايه
اجتماعي

ضرايب

متغير دانش سازماني

همبستگي

0/599

تعيين

34/99

معني داري

0/008

ضريب همبستگي پيرسون بين بعد شناختي سرمايه اجتماعي و دانش سازماني 1/102و مقدار عدد معناداري براي اين ضهريب
کوچکتر از  1/10و از سطح معني داري استاندارد ( )1/12کمتر است؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت که فرض صفر مبنهي بهر
عدم رابطه معناداري بين بعد شناختي سرمايه اجتماعي و دانش سازماني رد مي شود و فرض يک يا وجود رابطه معناداري بهين
سرمايه اجتماعي و دانش سازماني پذيرفته مي شود.
فرضيه فرعي سوم :بين بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي و دانش سازماني رابطه معناداري وجود دارد (.جدول )2
جدول  .9رابطه بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي با دانش سازماني
متغيرها

بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي

ضرايب

متغير دانش سازماني

همبستگي

0/995

تعيين

38

معني داري

0/008

ضريب همبستگي پيرسون بين بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي و دانش سازماني 1/221و مقدار عدد معناداري براي اين ضهريب
کوچکتر از  1/10و از سطح معني داري استاندارد ( )1/12کمتر است؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت که فرض صفر مبنهي بهر
عدم رابطه معناداري بين بعد رابطه اي سرمايه اجتماعي و دانش سازماني رد مي شود و فرض يک يا وجود رابطه معناداري بين
سرمايه اجتماعي و دانش سازماني پذيرفته مي شود.
تحليل رگرسيون

براي بررسي اينکه آيا هر سه بعد سرمايه اجتماعي به طور هم زمان مي توانند بر دانهش سهازماني تهأثير معنهي داري دارنهد ،از
تحليل رگرسيون چندگانه استفاده شد .ابعاد سرمايه اجتماعي به عنوان متغير مستقل و متغير دانش سازماني به عنوان متغيهر
وابسته در معادله رگرسيون مورد بررسي قرار گرفت ( .جدول )1
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جدول .5ضرايب رگرسيوني و سطح معني داري آنها
ضرايب

فاصله اطمينان  59درصد
براي ضرايب رگرسيوني سطح معناداري
حد باال

حد پايين

t

استاندارد

ضرايب استاندارد نشده

مقادير

شده
Beta

Std. Error

B

.231

.970

مقدار ثابت

.057

.188

(X1بعد ساختاري)

.307

(X2بعد شناختي)

.191

(X3بعد رابطه اي)

1.425

.514

.000

4.206

.301

.075

.001

3.297

.229

.422

.193

.000

5.291

.386

.058

.323

.060

.005

2.875

.216

.067

با توجه به جدول ( )2سه متغير مستقل «بعهد سهاختاري »« ،بعهد شهناختي » و «بعهد رابطههاي » داراي ضهرايب رگرسهيوني
معناداري در سطح اطمينان  44درصد هستند چون سطح معناداري آنها کمتر از  1/10است.
بنابراين رابطه رگرسيوني به صورت زير است:
با توجه به نتايج فوق مي توان اين طور استنباط کرد که هر سه متغير مستقل به طور ههم زمهان تهأثير مثبهت و معنهاداري بهر
متغير وابسته دارند.
رتبه بندي متغيرهاي مستقل براساس ميزان تأثير بر متغير وابسته

براي مقايسه سه متغير با يکديگر از ضرايب استاندارد رگرسيوني استفاده ميشهود .بهه عبهارت ديگهر ههر متغيهر کهه ضهرايب
استاندارد بيشتري داشته باشد تأثير بيشتري بر تغييرات متغير وابسته(دانش سازماني) دارد .در نمودار ( )0ايهن سهه متغيهر بهه
ترتيب اولويت نشان داده شده است.

نمودار :1رتبه بندي متغيرهاي مستقل بر اساس ضريب بتا ()Beta

نمودار فوق نشان مي دهد که در بين ابعاد سرمايه اجتماعي ،بعد شناختي بيشترين تأثير بر دانش سازماني دارد .بعد رابطهه اي
و بعد ساختاري تقريباً به ميزان برابري بعد از بعد شناختي بر دانش سازماني تأثير مي گذارند.
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بحث و نتيجهگيري
نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بين سرمايه اجتماعي و دانش سازماني بهه طهور کلهي و همچنهين بهين ههر يهک از ابعهاد
ساختاري ،شناختي و رابطه اي سرمايه اجتماعي با دانش سهازماني رابطهۀ مثبهت و معنهي داري وجهود دارد .چنهين رابطهه اي
منطقي است؛ زيرا همان گونه که ناهاپيت و گوشال ( )0440بيان مي دارند سرمايه اجتماعي بهراي توسهعه و تهرويج دانهش در
سازمان امري ضروري است .از ديد گاه سازماني ،ناهاپيت و گوشال ( ،)0440سرمايه اجتماعي يکي از قابليت ها و دارايي ههاي
مهم سازماني است که مي تواند به سازمان ها در خلق و تسهيم دانش کمک نمايد و براي آن ها در مقايسه با سازمانهاي ديگر
مزيت سازماني پايدار ايجاد کند .بنابراين وجود سرمايه اجتماعي و تعامالت اثربخش ميهان مربيهان موجهب انتقهال دانهش و در
نهايت ارتقاي سطح دانش آنان مي گردد .در اين راستا سازمان براي ارتقاي دانش سازماني مربيان مي بايست سرمايه اجتمهاعي
و اعتماد متقابل به کارکنان خويش را تقويت کند .بر اين اساس؛ محققان پيشنهاد ميکنند در زمينه هاي ذيل اقهداماتي انجهام
گيرد :ايجاد و تقويت انجمن ها ،تعاوني ها و باشگاه هاي ورزشي و ...در سهازمان ،برگهزاري سهمينارها ،همهايش هها ،مسهابقات
فرهنگي و ورزشي بين کارکنان ،ايجاد و گسترش شبکه ها و برنامه هاي حمايتي و تشهويقي از فعاليهت ههاي گروههي و دسهته
جمعي ،ايجاد و فراهم نمودن فضايي دوستانه و صميمي براي کارکنان جهت تبادل عقايد ،افکار و ايدههها .بهر گهزاري اردوههاي
خارج از سازمان به منظور ايجاد روابط رو در رو ،زبان و تجربيات مشترک ،اعتماد و کارگروهي .ترغيهب مربيهان بهه همکهاري و
تعاون و آموزش و يادآوري اثرات مثبت و طوالني مدت منافع جمعي به جاي منافع فردي .به کارگيري رويه هاي استخدامي که
در آن تنها به تخصص افراد دقت نشده ،بلکه به اجتماعي بودن فرد ،يعني توانايي فرد در برقراري ارتباط با ديگران و عالقه فهرد
به کار گروهي ،نيز دقت نمايند .طرح ريزي و استقرار نظام ارتباطات داخلي در حوزه هاي ارتباطات ميان فردي ،ارتباطهات بهين
واحدهاي سازماني و ارتباطات بين مديران و کارکنان سازمان .تدوين و انتشار داستان ههاي سهازماني کهه بهه تقويهت فرهنهگ
همکاري و کار گروهي و تحقق اهداف و استراتژي هاي سازمان کمک کند .طرح ريزي و اجراي سازوکارهايي به منظور نهادينه
سازي ارزش هاي مشترک سازماني .تيم سازي ،ايجاد و افزايش احساس هويهت سهازماني در سهطح سهازمان بهه گونهه اي کهه
مربيان ،کارکنان و مديران سازمان خود را عضو يک خانواده مشترک بداننهد .برنامهه ريهزي ارتباطهات داخلهي در حهوزه ههاي
ارتباطات ميان فردي ،ارتباطات بين واحدهاي سازماني و ايجاد ارتباطات مبتني بهر صهداقت و اعتمهاد متقابهل بهين مهديران و
مربيان .ايجاد اعتماد در بين کارکنان از طريق برقراري ارتباطات باز و شفاف ،انتشار اخبار خوب و بد سازمان ،مالقات مربيان با
مديران سطوح مختلف ،مشارکت کارکنان در امور ،برنامه هاي نگهداشت مربيان مستعد.
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