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Abstract: 
This article survey the impact of social capital on the development of knowledge 

management and its five main processes includes acquisition, record, creation, transfer and 

application of knowledge in the Universities affiliated with the Ministry of Science, Research 

and Technology of Gilan. Today, organizations must be able to acquire the knowledge needed 

for innovation in products and improve processes and publish it among their employees and 

use in all their daily efforts. Understanding the factors influencing organizational knowledge 

management is the primary action of effective use of the organization's intellectual capital. 

The concept of social capital refers to link and communication between members of a network 

as a source of valuable, and with creating the norms and mutual trust, lead to achieving 

member goals. In the absence of social capital, other capitals lose their effectiveness and 

pacing the cultural and economic development and evolution ways is uneven and difficult. 

This article follows the efficient factors on appropriate implementation of this strategy 

according to importance of knowledge management in organizations. The main objective of 

the article is to examine the impact of social capital on the development of knowledge 

management in universities affiliated with the Ministry of Science, Research and Technology 

of Gilan. Due to the large size of research community, in data gathering phase, is used from a 

stratified random sampling. This research in terms of purpose is applied and in terms of data 

gathering is descriptive-correlation and specifically is based on structural equation modeling. 

After data gathering, for investigate the relationship between variables and hypothesis test, is 

used from lisrel and spss software. The results show that the social capital has positive and 

significant impact on knowledge management and its five main processes. 
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چكيده
اين مقاله به بررسى تاثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش و پنج فرايند اصلى آن شامل كسب، ثبت، خلق، انتقال 
و كاربرد دانش در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى (استان گيالن) مى پردازد. امروزه سازمان ها 
بايد بتوانند دانش مورد نياز براى نوآورى در محصوالت خود و بهبود فرايندهايشان را كسب نمايند، ميان كاركنانشان نشر 
دهند، و در تمامى فعاليت هاى روزانه خود بكار گيرند. شناخت عوامل اثرگذار بر مديريت دانش سازمانى از جمله اقدامات 
اوليه در بكارگيرى اثربخش سرمايه هاى فكرى سازمان است. مفهوم سرمايه اجتماعى به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاى 
يك شبكه به عنوان منبعى با ارزش اشاره دارد و با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء مى شود. در 
غياب سرمايه اجتماعى، ساير سرمايه ها اثر بخشى خود را از دست مي دهند و پيمودن راه هاى توسعه و تكامل فرهنگى و 
اقتصادى، ناهموار و دشوار مى گردد . اين تحقيق با توجه به اهميت مديريت دانش در سازمان ها در پى شناخت عوامل موثر 
بر اجراى مناسب اين راهبرد است . هدف اصلى تحقيق تاثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش در دانشگاه هاى 
وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در استان گيالن است. به علت بزرگ بودن جامعه تحقيق در مرحله گردآورى 
اطالعات و توزيع پرسشنامه، از روش نمونه گيري تصادفى گروهي استفاده شده است. اين تحقيق از نظر هدف كاربردي 
و از نظر نحوه گردآوري اطالعات، توصيفي- همبستگي و به طور مشخص مبتني بر الگو معادالت ساختاري است. براي 
بررسي رابطه بين متغيرها و آزمون فرضيه ها نيز پس از جمع آوري داده ها از تحليل عاملى تاييدى استفاده شده است. نتايج 

نشان مى دهد كه سرمايه اجتماعى تاثير مثبت و معنى دارى بر مديريت دانش و پنج فرايند اصلى آن دارد.
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 1. مقدمه
   سرمايه اجتماعى1 مفهومى اساسى در سازمان و اجتماع است كه در دهه هاى اخير بطور وسيع مورد 
توجه صاحبنظران حوزه هاى مختلف علوم شامل جامعه شناسى، اقتصاد، مديريت و به ويژه متخصصان 
آموزش عالى قرار گرفته است. دانشگاه ها قادرند از طريق تقويت و گسترش اين دارايى ارزشمند، فرايند 
توسعه و پيشرفت خود و همچنين جامعه را تسهيل نمايند. سرمايه اجتماعى از مفاهيم نوينى است كه 
مفهوم  مى كند.  ايفا  جوامع  و  ها  سازمان  در  و انسانى  سرمايه فيزيكى  به  مهمترى نسبت  بسيار  نقش 
سرمايه اجتماعى به پيوندها و ارتباطات ميان اعضاى يك شبكه به عنوان منبعى با ارزش اشاره دارد و 
با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضاء مى شود. در غياب سرمايه اجتماعى ساير 
سرمايه ها اثربخشى خود را از دست مي دهند، و پيمودن راه هاى توسعه و تكامل فرهنگى و اقتصادى، 
ناهموار و دشوار مى گردد. از طرف ديگر پاسخگويى دانشگاه ها به محيط متالطم و نامطمئن پيرامون، 
باشند.  دنيا  روز  اطالعات  و  دانش  واجد  كه  است  توانمندى  و  متخصص  انسانى  نيروى  تربيت  شكل  به 
در  نمايد،  تربيت  را  جامعه  مختلف  نهادهاى  نياز  مورد  كارآمد  انسانى  سرمايه  نتواند  دانشگاه  چنانچه 
حقيقت نتوانسته است رسالت و كاركرد اساسى خويش را به انجام رساند. اين درحالى است كه دانشگاه 
ها قادر خواهند بود از طريق توسعه سرمايه اجتماعى در ميان دانشگاهيان هم نيروى متخصص و متعهد 
تربيت نمايند و هم هزينه هاى آموزش عالى را به ميزان قابل توجهى كاهش دهند. سرمايه اجتماعى 
مفهوم نسبتا جديدى است كه كاربرد آن از دهه 1990 ميالدى در محافل علمى و دانشگاهى و با كارهاى 
افرادى نظير جيمز كلمن2، رابرت پاتنام3، فرانسيس فوكوياما4، و پير بورديو5 گسترش يافته است [4،10]. 
سرمايه اجتماعى برخالف سرمايه مادى قابليت انتقال ندارد و شامل روابط دوجانبه و تعامالت و شبكه 
هايى است كه در ميان گروه هاى انسانى پديدار مى گردد[27]. از سوى ديگر دانشگاه مطلوب دانشگاهى 
است كه بتواند عالوه بر آموزش علوم و دانش هاى روز دنيا و گسترش قابليت ها و توانمندى هاى علمى 

دانشجويان، اعتقاد، باور و نگرش آنان نسبت به توانمندى هاى علمى را نيز توسعه دهد.
 پيشرفت هاى اخير در فناورى اطالعات، هزينه هاى مديريت داده را به ميزان قابل توجهى كاهش 
داده است. اين پيشرفت ها مفاهيم سازمان يادگيرنده، سازمان هاى دانشى و مديريت دانش را وارد ادبيات 
در  نوآورى  امكان  دانش  مديريت  هاى  راهبرد  بكارگيرى  با  ها  سازمان  است.  كرده  سازمان  و  مديريت 
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فرايندها، فعاليت ها، محصوالت و خدمات خويش را فراهم مي آورند و در نتيجه موقعيت رقابتى خويش را 
بهبود مى بخشند. در محيط پويا، چالشى و رقابتى كسب و كار امروز، حركت سازمان ها به طرف سازمان 
هاى يادگيرنده از الزامات موفقيت است. امروزه سازمان ها بايد بتوانند دانش مورد نياز براى نوآورى در 
محصوالت خود و بهبود فرايندهايشان را كسب كنند، ميان كاركنانشان نشر دهند، و در تمامى فعاليت 
هاى روزانه خود بكار گيرند. تنها از اين طريق است كه مى توانند به الزامات محيط رقابتى و نيازهاى به 
شدت متغير مشتريان پاسخ دهند. بنابراين شناخت عوامل اثرگذار بر مديريت دانش سازمانى از جمله 
اقدامات اوليه در بكارگيرى اثربخش سرمايه هاى فكرى سازمان است. از طرف ديگر سرمايه اجتماعى از 
مفاهيم نوينى است كه نقش بسيار مهمترى نسبت به سرمايه فيزيكى و انسانى در سازمان ها و جوامع ايفا 
مى كند[2].  بطوريكه بدون وجود سرمايه اجتماعى، كاركنان حاضر به تسهيم اطالعات و دانش نخواهند 
شد و برنامه مديريت دانش موفقيت آميز نخواهد بود. براى ايجاد و تكميل فرايند مديريت دانش، سرمايه 

اجتماعى جايگاه اساسى دارد[20].
بنابراين با توجه به اهميت سرمايه اجتماعى در توسعه مديريت دانش در سازمان ها، اين تحقيق در پى 
دستيابى به شناخت بيشتر از عوامل موثر بر اجراى مناسب اين راهبرد مى باشد. در همين راستا با توجه 
به تعاريف و ابعاد مديريت دانش و نيز سرمايه اجتماعى كه در هر دو بر ارتباطات و تعامالت ميان افراد 
تاكيد مى شود و همچنين با توجه به نقش مراكز و واحد هاى دانشگاهى در كسب، بكارگيرى و توسعه 
علم و دانش و نقش ارتباطات و كنش هاى اجتماعى در اين امر، تالش مى شود تا چگونگى ارتباط ميان 
سرمايه اجتماعى و مديريت دانش و نيز ارتباط سرمايه اجتماعى با پنج فعاليت اصلى مديريت دانش، 
شامل كسب دانش، ثبت و ضبط دانش، انتقال دانش، خلق دانش و كاربرد دانش در دانشگاه ها، مراكز 
و واحدهاى آموزشى بررسى شود و ميزان اثرپذيرى مديريت دانش از سرمايه اجتماعى مورد آزمون قرار 

گيرد و راهكارهايى جهت توسعه آن ارايه گردد.

2. مبانى نظرى و پيشينه تحقيق
سرمايه اجتماعى مجموعه اي از منابع و ذخاير ارزشمندي است كه به صورت بالقوه در روابط اجتماعى 
گروه هاي نخستين، ثانوي و در سازمان اجتماعى جامعه وجود دارد .برخى از اين ذخاير كه گاه از آنها 
اعتماد،  همدردي،  نفس،  سالمت  صداقت،  از  عبارتند  شود  مى  ياد  نيز  اجتماعى  هاي  ارزش  عنوان  به 
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همبستگى و فداكاري. سرمايه اجتماعى از طريق اين منابع كار افراد را در سطوح مختلف خرد، ميانى 
و كالن جامعه آسان، سريع، كم هزينه و مطمئن مى سازد و بدين وسيله آنان را در رسيدن به اهداف 
مشترك اجتماعى كمك مى كند[3،5]. سرمايه اجتماعي اهميت اساسي شبكه هاي قوي، روابط مبتني 
بر اعتماد و همكاري را در اجتماعات آشكار مي سازد[21].گوشال و ناهاپيت از ديدگاه سازماني، سرمايه 
اجتماعي را به عنوان جمع منابع بالفعل وبالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طريق و ناشي شده 
از شبكه روابط يك فرد يا يك واحد اجتماعي تعريف مي كنند. از ديدگاه آنها سرمايه اجتماعي يكي از 
قابليت ها و دارائي هاي مهم سازماني است كه مي تواند به سازمان ها« در خلق و تسهيم دانش كمك 
بسيار نمايد و براي آنها مزيت رقابتى در مقايسه با سازمانهاي ديگر ايجاد كند» [25]. ساختارهاي رسمي 
هاي واقعي دانش را نشان نمى دهد و  جريان  كل  قطعـاً  يـابد،  سازماني نمود مي  كه در نمودارهـاي 
شبكه هاي غيررسمي در انجام فعاليت ها نقش حياتي دارند. در سالهـاي اخير شبكه هاي غيـررسمي در 
سازمان ها توجه بسياري از مديران ارشد را به خود جلب كرده اند. سازمان ها آگاه شده اند كه بسياري 
از فعاليت ها به صورت همكارانه و از طريق اين شبكه ها انجام مي شود. با وجود اين، بسياري از سازمان 
ها از نحوه مديريت اين شبكه هاي غيررسمي اطالع ندارند، زيرا آن ها را غيرقابل مشاهده و غيـرقابل 
كنترل يافته اند. محققان، شبكه هاي اجتماعي را به عنوان يك عامل كليدي در درك فرآيند خلق دانش 
جدا  طور  به  اجتماعي  هاي  شبكه  و  دانش  خلق  كه  كرده  اظهار  هيلدرت[18]  مثال  براي  اند.  دانسته 
نشدني به هم مربوط هستند و ارتباط مثبت ميان اين دو وجود دارد. همچنين هانگ[19] معتقداست كه 
ارتباطات ميان افراد در شبكه، خلق دانش را تسهيل مي كند و از آنجا كه دانش در ارتباطات موجود در 
شبكه جاي گرفته است، هرچه ارتباطات قوي تر و چگالي شبكه بيشتر باشد، مقدار دانشي كه در شبكه 
جاي مي گيرد، بيشتر است. همچنين شبكه هاي اجتماعي شانس همكاري را فراهم مي كنند كه باعث 
اشتراك و ادغام الگوهاي ذهني مختلف و تئوري هاي  مرتبط از حوزه هاي مختلف تجارب مي شود[22]. 
عناصر سرمايه اجتماعى: ناهاپيت و گوشال با رويكرد سازماني جنبه هاي مختلف سرمايه اجتماعي 
را در سه طبقه جاي مي دهند: ساختاري، رابطه اي و شناختي. عنصر ساختاري سرمايه اجتماعي اشاره 
به الگوي كلي تماسهاي بين افراد دارد يعني، شما به چه كساني و چگونه دسترسي داريد. مهمترين 
جنبه هاي اين عنصر عبارتند از روابط شبكه اي بين افراد، پيكربندي شبكه اي و سازمان مناسب. عنصر 
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شناختي سرمايه اجتماعي اشاره به منابعي دارد كه فراهم كننده مظاهر، تعبيرها و تفسيرها وسيستم هاي 
معاني مشترك در ميان گروه ها است. مهمترين جنبه هاي اين بعد عبارتند از زبان وكدهاي مشترك، 
وحكايات مشترك. عنصر رابطه اي سرمايه اجتماعي توصيف كننده نوعي روابط شخصي است كه افراد 
بايكديگر به خاطر سابقه تعامالت شان برقرار مي كنند. مهمترين جنبه هاي اين بعد از سرمايه اجتماعي 

عبارتند از: اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هويت[25].
مديريت دانش: عليرغم تعاريف متعدد براي دانش، نكته مهم در ارتباط با مديريت دانش، كاربرد آن 
در سازمان و روند تكاملي آن نسبت به قبل است. منظور از دانش در مديريت دانش، مرحله بعد از اطالعات 
است. از نظر داونپورت و پروساك1 دانش از اطالعات ريشه مي گيرد كه از طريق چهار عمل مقايسه، تعيين 
پيامد ها، ايجاد ارتباط و گفتگو و جدل منطقي حاصل مي شود[13]. عده اي از صاحبنظران، سطح دانش 
را فراتر از دانش آشكار2 در سطح سازمان مي دانند و به بعد ديگري از دانش تحت عنوان دانش ضمنى3 
يا پنهان نيز اعتقاد دارند[26]. اولين بار پيتر دراكر(1964) اصطالح كاركنان دانشى را ابداع كرد. پيتر 
سنگه در سال 1990 اصطالح سازمان يادگيرنده را مطرح كرد؛ سازمانى كه از تجارب گذشته ذخيره 
شده در سيستم هاى حافظه سازمانى ياد مى گيرد. مطالعه نوناكا و تاكچى(1995) نشان داد كه چگونه 
دانش در سازمان ها خلق، استفاده و تسهيم مى شود و چگونه چنين دانشى به توزيع نوآورى كمك مى 
كند. ايرل(2001) سه نوع مكتب مديريت دانش را مورد بحث قرار مى دهد. او معتقد است كه هر مكتب 
ديدگاه خاصى را دنبال مى كند و هيچ مدركى وجود نداردكه نشان دهد يكى از ديگرى بهتر است. اين 
سه مكتب عبارتند از ؛ مكتب اقتصادى، مكتب سازمانى و مكتب راهبردى. مديريت دانش شامل يك 

فرايند چرخشي است كه مراحل زير را در بر دارد[9]: 
* توليد و خلق دانش: دانش ابتدا از طريق تجربيات و مهارت هاي كاركنان نشات مى گيرد. به 
عبارت ديگر، در زماني كه افراد در پي يافتن نحوه انجام كار هستند در واقع دانش خلق مي كنند. چنانچه 

اين دانش نتواند در درون سازمان ايجاد شود آن را از بيرون وارد خواهند كرد.
* انباشت دانش: دانش توليد شده بايد در همان شكل خام خود در پايگاه داده ذخيره شود. بسياري 
از سازمان ها تدابير الزم را از طريق طراحي سيستم هاي اطالعاتي و سيستم هاي انباشت داده در اين 

راستا انديشيده اند.

1- T.H. Davenport and L.Prusak
2- Tacit knowledge
3- Implicit knowledge
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* پااليش دانش: دانش جديد بايد در بستري قرار گيرد كه براحتي قابل دسترسي باشد تا بتوان 
استفاده مناسبي از آن بعمل آورد. در همين مرحله است كه دانش ضمني وارد صحنه شده و همراه با 

دانش آشكار مورد پااليش قرار مي گيرد.
* ذخيره دانش: كدبندي دانش آشكار و نهان (ضمني) به قابليت دسترسي به دانش و ذخيره مناسب 

آن جهت استفاده هاي الزم كمك مي كند.
* مديريت و اداره دانش: همانند يك كتابخانه، دانش نيز بايد به روز نگهداشته شود و مورد بازرسي 

و تجديد نظر قرار گيرد.
* انتشار و توزيع دانش: دانش بايد به شكل و فرمت مناسبي براي كساني كه نياز به آن دارند، در 
دسترس قرار گيرد. در اين رابطه فناوري هاي جديد مانند گروه افزار ها، اينترنت، اينترانت، سيستم هاي 

پشتيباني تصميم و سيستم هاي اطالعات مديريت سازمان را در انتشار اطالعات ياري مي دهند.
براساس اين فرآيند، مي توان سه هدف كلي را در فرايند مديريت دانش ذكر كرد: توزيع دانش در 
سازمان؛ خلق دانش و ترويج نوآوري و افزايش مشاركت و مساعدت كاركنان و به تبع آن افزايش سطح 

مهارت كاركنان.
 بهات1 (2002) فرايند پنج مرحله اى كسب دانش، ثبت دانش، خلق دانش، انتقال دانش و كاربرد 
دانش را ارايه داده است. كسب دانش شامل مجموعه فعاليت هايى مانند ميزان مشاركت اعضا در انجمن 
هاى علمى و ميزان مشاركت در دوره هاى آموزشى، همكارى سازمان با دانشگاه ها و ساير مراكز علمى، 
خريدارى دانش جديد براى سازمان است. ثبت و مستند سازى دانش شامل استفاده از پايگاه هاى دانش 
تشويق  و  پاداش دهى  شامل  دانش  خلق  است.  ناموفق  و  موفق  تجارب  مستندسازى  دانش،  ثبت  براى 
نوآورى ها و ايده هاى جديد كاركنان، بحث آشكار در مورد تجارب و شكست هاى سازمان، تشكيل گروه 
هاى يادگيرى است. انتقال دانش شامل جلسه هاى بحث و تبادل نظر براى ارائه تجارب و شيوه هاى 
كارى، تمايل و مشاركت اعضا به همكارى و كمك به همكاران براى بهبود روش هاى كارى، استفاده از 
پايگاه هاى داده و در اختيار گذاشتن دانش سازمان براى تمام اعضا است. كاربرد دانش شامل بكارگيرى 

ايده اى جديد كاركنان در فرايند سازمان و يا توجه به فروش دانش سازمانى است[8].
از جمله مطالعات قابل توجه محققان در اين حوزه كه رابطه ميان سرمايه اجتماعى و مديريت دانش 

1- Bhatt

تأثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى استان گيالن
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را جستجو كرده اند، مى توان به موارد زير اشاره نمود:
     هاو و همكاران(2012) به تاثير انگيزش فردى و سرمايه اجتماعى بر تمايل كاركنان به تسهيم 
دانش ضمنى و آشكار در صنايع مختلف پرداخته اند. نتيجه نشان داده است كه پاداش سازمانى تاثير 
منفى بر تمايل به تسهيم دانش ضمنى داشته، اما تاثير مثبتى بر تمايل به تسهيم دانش آشكار نيز داشته 
است. همچنين نتيجه تحقيق نشان داده است كه سرمايه اجتماعى بطور معنى دارى بر افزايش تمايل 
كاركنان به تسهيم دانش ضمنى و آشكار داشته است[17]. چو و چان(2008) در تحقيق خودشان به 
بررسى رابطه بين سرمايه اجتماعى بر تسهيم دانش در شركت هاى مختلف پرداخته اند و ابعاد سرمايه 
اجتماعى را شامل شبكه اجتماعى، اعتماد اجتماعى و اهداف تسهيم در نظر گرفته، ولى مفهوم مديريت 
دانش را بصورت كلى درنظر گرفته اند. نتيجه تحقيق نشان داده است كه شبكه اجتماعى و اهداف تسهيم 
رابطه معنى دارى با تسهيم دانش سازمانى دارد، اما اعتماد اجتماعى تاثير مستقيمى بر تسهيم دانش 
سازمانى ندارد[12]. تيمون و استامف(2003) در تحقيق خود به ارتباط ميان سرمايه اجتماعى و مديريت 
دانش بطور كلى پرداخته اند و نتيجه آن را كسب عملكرد باالتر توسط سازمان بيان كرده اند[28]. آدلر 
و كرون (2002) در تحقيق خود نشان داده اند كه ميان سرمايه اجتماعى و انتقال دانش در سازمان 
ارتباط معنى دارى وجود دارد[7]. لندرى و المارى(1999) در تحقيق خود به نتايج مهمى در ارتباط 
ميان سرمايه اجتماعى و مديريت دانش دست يافته اند. اما در تحقيق مذكور مفهوم مديريت دانش بطور 

كلى و بدون تفكيك آن به ابعاد مختلف مورد بررسى قرار گرفته است[24].
داده  شركت  در  سازمانى  دانش  مديريت  توسعه  در  اجتماعى  سرمايه  نقش  بررسى  به  الوانى(1386) 
فرايند  توسعه  بر  سازمان  در  اجتماعى  سرمايه  توسعه  كه  است  گرفته  نتيجه  و  پرداخته  ايران  پردازى 
مديريت دانش بويژه از بعد خلق و انتقال دانش تاثير گذار است [2]. عباسى(1386) با مرورى بر الگو 
هاى پياده سازى مديريت دانش در سازمان ها نشان داده است كه بين فرايند تسهيم دانش و تجربه و 

مفهوم سرمايه اجتماعى رابطه معنى دارى وجود دارد [6].
 نتايج بررسى ها نشان مى دهد كه در تحقيق هاى اشاره شده، از مفهوم سرمايه اجتماعى و مديريت 
دانش بطور كلى استفاده گرديده است و ابعاد مختلف سرمايه اجتماعى و مديريت دانش مشخص نشده 
و مورد بررسى قرار نگرفته است. در ضمن در بيشتر تحقيق ها نيز تنها به بررسى يك بعد از متغيرها 
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پرداخته شده است. همچنين جامعه آمارى بيشتر تحقيق ها شركت هاى توليدى مى باشند، در حالى كه 
دانشگاه ها و مراكز آموزشى از اهميت خاصى در اين حوزه برخوردارند.

     با توجه به موارد بيان شده، اين مقاله درصدد است تا ارتباط ميان سرمايه اجتماعى(شامل ابعاد 
شناختى، ساختارى و ارتباطى ) را با فرايندهاى مديريت دانش (شامل كسب دانش، ثبت دانش، انتقال 
دانش، خلق دانش و كاربرد دانش) در دانشگاه ها و مراكز آموزشى بررسى نمايد. لذا در اين مقاله از 
ابعاد ارايه شده توسط ناهاپيت و گوشال در سرمايه اجتماعى كه با رويكرد سازمانى و جامع، جنبه هاى 
مختلف سرمايه اجتماعى را در سه بعد جاى داده اند استفاده شده و براى متغير مديريت دانش نيز از 
الگوى بهات كه اين مفهوم را به ابعاد پنج گانه تفكيك نموده است و كل چرخه مديريت دانش را در بر 

مى گيرد استفاده شده است.

3. روش شناسى تحقيق
توسعه  و  اجتماعى  سرمايه  متغيرهاي  ميان  علي  روابط  تبيين  حاضر،  تحقيق  هدف  كه  آنجايي  از   
مديريت دانش مي باشد، اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطالعات، توصيفي- 
همبستگي و به طور مشخص مبتني بر الگو معادالت ساختاري است .براي بررسي رابطه بين متغيرها 
 Lisrel و Spss و آزمون فرضيه ها نيز، پس از جمع آوري داده ها و اطالعات از نرم افزارهاى آمارى
استفاده شده است. در اين تحقيق، ابزار اصلي گرد آوري اطالعات پرسشنامه است كه بر اين اساس براي 
متغير هاي مورد بررسي به ترتيب براي سنجش سرمايه اجتماعى از پرسشنامه ناهاپيت وگوشال [25] و 
براي سنجش مديريت دانش از پرسشنامه فيليس و همكاران با انجام تعديالتى، استفاده شده است[16].

3-1- جامعه و نمونه آمارى تحقيق
  در اين تحقيق، جامعه مورد نظر اعضاى هيات علمى دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات 
و فن آورى (استان گيالن) مى باشند و به علت بزرگ بودن جامعه تحقيق، در مرحله گردآورى اطالعات 
و توزيع پرسشنامه، روش نمونه گيري تصادفى گروهي1 استفاده شده است. پس از استخراج اطالعات 
اعضاى جامعه، مشخص گرديد تعداد اعضاى هيات علمى كه واجد شرايط پاسخگويى به سواالت تحقيق 
مى باشند 525 نفر مى باشند. از اين رو از آنجا كه نمونه گيرى از جامعه محدود صورت مى گرفت و 
1- Stratified 
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سواالت تحقيق چند ارزشى و با مقياس ترتيبى بود، از فرمول زير براى محاسبه حجم نمونه استفاده شده 
است[1]. در اين رابطه داريم :

تعداد جامعه آماري

2

2
2 2

2

* * (1 )

*( 1) * (1 )

N Z P P
n

N Z P P








  

N

n حجم نمونه
(1)

          

احتمال وجود رابطه(نسبت موفقيت)                       
احتمال عدم وجود رابطه  

        : سطح خطا 
آماره   در سطح 95 درصد اطمينان  

دقت نمونه گيري    يا پارامتر تعيين حدود اطمينان مورد نظر كه با احتياط باال و بر اساس 
تحقيقات مشابه معادل 0/05 درنظر گرفته شده است.

5.0p

(1 ) 0.5p 

0.05 

z1.96z 

0.05 

2

2 2

526*(1.96) *0.5*0.5 505 219
0.05 *526 (1.96) *0.5*0.5 2.23

n  


3-2- الگوى مفهومى تحقيق
همانگونه كه در شكل(1) مشاهده مى شود، هدف تحقيق حاضر، مطالعه تاثير سرمايه اجتماعى بر 
توسعه مديريت دانش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى 
در  آنها  ارتباط  نحوه  و  دانش  مديريت  و  اجتماعى  سرمايه  دهنده  تشكيل  عناصر  همچنين  باشد.  مى 

شكل(1) نشان داده شده است.
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شكل1- الگوى مفهومى تحقيق

3-3- فرضيه هاى تحقيق 
       3-3-1- فرضيه اصلى

سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش در دانشگاه تاثير گذار است.
        3-3-2 فرضيه هاى فرعى

1- سرمايه اجتماعى بر كسب دانش در دانشگاه تاثير گذار است.
2- سرمايه  اجتماعى بر ثبت دانش در دانشگاه تاثير گذار است.
3- سرمايه  اجتماعى بر خلق دانش در دانشگاه تاثير گذار است.

تأثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى استان گيالن
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4- سرمايه  اجتماعى بر انتقال دانش در دانشگاه تاثير گذار است.
5- سرمايه  اجتماعى بر كاربرد دانش در دانشگاه تاثير گذار است.

3-4- روايى و پايايى ابزارهاى جمع آورى اطالعات 
 پرسشنامه تحقيق حاضر شامل 34 سوال مى باشد. 14 سوال براى سنجش سرمايه اجتماعى و  20 
سوال براى ارزيابى اقدامات مديريت دانش طراحى شده است. 14سوال مربوط به سرمايه اجتماعى بر 
بعد  سه  سنجش  براى  تعديالتى  با   (1998) گوشال  و  ناهاپيت  توسط  شده  طراحى  پرسشنامه  اساس 
اقدامات  به  مربوط  سوال  اند. 20  شده  طراحى  ارتباطى  و  ساختارى  شناختى،  شامل  اجتماعى  سرمايه 
و  فيليس  توسط  شده  طراحى  پرسشنامه  به  توجه  با  نيز  و  پژوهش  ادبيات  اساس  بر  دانش  مديريت 
همكارانش(2000) و با انجام تعديالتى طراحى شده اند. اين پرسشنامه بر اساس پنج بعد(پنج فرايند) 
اصلى مديريت دانش شامل كسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و كاربرد دانش طراحى 

شده است. 
 در اين تحقيق براى روايى ابزار از روايى محتوا و روايى صورى بهره گيرى شده است. بدين منظور 
از ابتدا با دقت در مطالعات كتابخانه اى و استفاده از الگو هاى مرجع موجود در تحقيقات مشابه كه به 
تفصيل در بخش هاى قبل به آنها اشاره گرديد، سعى شده است از مولفه ها و شاخص هاى مورد قبول 
و مناسب استفاده شود. سپس پرسشنامه اوليه طراحى شده براى خبرگان ارسال و پس از تاييد و انجام 
اصالحات مقتضى، نهايى گرديد. به منظور  تعيين پايايى پرسشنامه، از روش آلفاى كرونباخ استفاده شده 
است. مقدار آلفاى بدست آمده براى پرسشنامه هاى سرمايه اجتماعى و مديريت دانش به ترتيب 0/82 

و 0/91 بوده است.

3-5- تجزيه تحليل داده ها
 به منظور تجزيه و تحليل داده هاى بدست آمده از پرسشنامه هاى سرمايه اجتماعى و مديريت دانش، 
از نرم افزار ليزرل و آزمون هاى تحليل عاملى اكتشافى و تأييدى (الگو يابى معادالت ساختارى) براى 
شناخت متغيرهاى مكنون(پنهان) استفاده شده است. در الگو معادله هاى ساختارى، از يك طرف ميزان 
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انطباق داده هاى پژوهش و الگوى مفهومى پژوهش بررسى خواهد شد كه آيا از برازش مناسب برخوردار 
است و از طرف ديگر معنادارى روابط در اين الگو برازش يافته آزمون مى شود.

4. يافته هاى پژوهش حاصل از انجام تحليل عاملى به منظور شناخت متغيرهاى مكنون 
و آزمون فرضيات

از آنجا كه يافته هاى تحليل عاملى در اين پژوهش از اهميت خاصى برخوردار است، الزم است به 
صورت مفصل نتايج آن مورد تحليل قرار گيرد. به منظور شناخت متغيرهاى مكنون از تحليل عاملى 
اكتشافى و از نرم افزار آمارى SPSS16 استفاده شده است. سپس از تحليل عاملى تاييدى و فن تحليل 

مسير و نرم افزار آمارى ليزرل(Lisrel)، براى آزمون معنادارى عامل ها استفاده شده است.

4-1- تحليل عاملى اكتشافى سوالهاى سرمايه اجتماعى
     به منظور شناخت متغيرهاى مكنون در مجموعه سوالهاى سرمايه اجتماعى، تحليل عاملى اكتشافى 
صورت گرفت. در تحليل عاملى مرتبه اول سوالهاى سرمايه اجتماعى در سه عامل شناسايى شده است. در 
اين بين يك سوال به علت نامناسب بودن ساختار عاملى حذف شد. اين سوالها با توجه به منطق طراحى 
و بار عاملى روى هر كدام از عوامل تحت عنوان عاملهاى ساختارى، شناختى و رابطه اى نام گذارى شدند. 
اين سه عامل در مجموع 61 درصد واريانس نمرات مربوط به سرمايه اجتماعى را توضيح مى دهند. نتيجه 

آزمون KMO و بارتلت متغير سرمايه اجتماعى در جدول (1) نشان داده شده است.

جدول 1- نتيجه آزمون KMO و بارتلت سرمايه اجتماعى

KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. .888 

Bartlett's Test of 
Sphericity

Approx. Chi-Square 556.823 
Df 91 

Sig. .000 

تأثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى استان گيالن
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جدول 2- تحليل عاملى اكتشافى مرتبه دوم براى سرمايه اجتماعى

با توجه به عدد KMO (بزرگتر از 0/7 ) و عدد معنادارى آزمون بارتلت(sig<0/05) مى توان ادعا 
كرد كه داده ها براى اجراى تحليل عاملى مناسب هستند. همچنين كل واريانس تبيين شده، نشان مي 
سه عامل را تشكيل مي دهند و اين عوامل در حدود 60/96 درصد واريانس  دهد كه سئواالت جمعاً 
سرمايه اجتماعى را تبيين و پوشش مي دهد كه در واقع نشان دهندة روايي مناسب سئواالت اين حوزه 
وارد  و  شده  مشخص  عاملها  از  كدام  هر  نمرات  ميانگين  اول،  مرتبه  عاملى  تحليل  انجام  از  پس  است. 
تحليل عاملى مرتبه دوم شدند. تحليل عاملى مرتبه دوم به منظور تمايز و مشخص ساختن ابعاد سرمايه 
اجتماعى صورت گرفت. جدول(2) نتايج اين تحليل را نشان مى دهد. همان طور كه مشاهده مى شود 
تمام عوامل شناخته شده در تحليل عاملى مرتبه اول داراى بار عاملى باال و مناسب بر روى يك عامل 
مى باشند. منطقى است كه اين عامل سرمايه اجتماعى ناميده شود. اين عامل حدود 76 درصد واريانس 

نمرات مرتبه اول را توضيح مى دهد كه به عنوان سرمايه اجتماعى ناميده شده است.

     
1  

 0,836  
 0,900  

  0,891  

4-2- الگوى اندازه گيرى متغير سرمايه اجتماعى
در اين بخش، الگو اول اندازه گيرى متغير سرمايه اجتماعى و الگو تحليل عاملى مرتبه دوم در حالت 

تخمين استاندارد و در حالت اعداد معنى دارى ارايه مى گردد.

4-2-1- الگوى مفهومى سرمايه اجتماعى 
     در ادامه به منظور تاييد معنى دارى اين روابط و الگو اندازه گيرى متغير مستقل(سرمايه اجتماعى)، 
تحليل عاملى تاييدى با استفاده از الگو معادله هاى ساختارى و نرم افزار ليزرل صورت گرفت. در الگو 
مذكور بعد ساختارى با كد SCS، بعد شناختى با كد SCC و بعد رابطه اى با كد SCR نشان داده شده 
است. مطابق شكل (2)، الگو مفهومى سرمايه اجتماعى از سه بعد ساختارى، شبكه اى و رابطه اى تشكيل 
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شده است كه اين الگو توسط تحليل عاملى تاييد شده است. بر اساس اطالعات حاصل از الگو اندازه گيرى 
سرمايه اجتماعى در حالت تخمين استاندارد، مى توان بيان نمود كه شاخص هاى تناسب الگو نشان 
دهنده مناسب بودن الگو اندازه گيرى متغير سرمايه اجتماعى است، به علت اينكه نسبت كاى دو بر درجه 
آزادى كوچكتر از 2                    و مقدار RMSEA كمتر از 0/09 است. هر چند كمتر بودن اين 
مقدار نشان دهنده تناسب بهتر الگو بود. در بين متغيرهاى آشكار (مشاهده گر) مربوط به بعد ساختارى، 
MCS1 داراى باالترين همبستگى با متغير مكنون بعد ساختارى سرمايه اجتماعى بوده و ميزان اين 

واريانس بعد ساختارى توسط اين متغير آشكار  همبستگى 64 درصد است. به بيانى ديگر يعنى  
تبيين مى شود. در بين متغيرهاى آشكار مربوط به بعد شناختى، متغير آشكار SCC4 داراى باالترين 
همبستگى با متغير مكنون بعد شناختى بوده و ميزان آن 76 درصد است. در بين متغيرهاى آشكار مربوط 
به بعد ارتباطى سرمايه اجتماعى، متغير آشكار SCR4 داراى باالترين همبستگى با متغير مكنون بعد 

ارتباطى بوده و ميزان همبستگى آن 76 درصد است.
ميزان  تا  گرديد  اجرا  نيز  دوم  مرتبه  عاملى  تحليل  الگوى  تاييدى،  عاملى  تحليل  ادامه  در  همچنين 
اجتماعى  سرمايه  مكنون  متغير  با  ارتباطى  و  شناختى  ساختارى،  بعد  مكنون  متغيرهاى  همبستگى 
مشخص گردد. نتايج اجراى الگو نشان داده است كه بعد شناختى داراى باالترين همبستگى با متغير 
مكنون سرمايه اجتماعى بوده و اين ميزان همبستگى 98 درصد است. بر اساس اطالعات حاصل از الگو 
تحليل عاملى مرتبه دوم اندازه گيرى سرمايه اجتماعى در حالت تخمين استاندارد، مى توان بيان نمود 
كه شاخص هاى تناسب الگو نشان دهنده مناسب بودن الگوى اندازه گيرى متغير سرمايه اجتماعى است، 
به علت اينكه نسبت كاى دو بر درجه آزادى كوچكتر از 2                    و مقدار RMSEA كمتر از 

0/09 است. 

4-2-2 الگوى سرمايه اجتماعى در حالت اعداد معنى دارى
در اين بخش از تحقيق الگوهاى سرمايه اجتماعى در حالت معنى دارى اجرا شده است. شكل(2) الگو 
اول اندازه گيرى سرمايه اجتماعى در حالت معنى دارى و شكل(3) الگو تحليل عاملى مرتبه دوم سرمايه 

اجتماعى را در حالت معنى دارى نشان مى دهد.

) ( 

) ( 

 

تأثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى استان گيالن
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شكل2- الگوى اول اندازه گيرى سرمايه اجتماعى در حالت اعداد معنى دارى

و  عاملى  بار  از  (اعم  الگو  پارامترهاى  به  مربوط  دارى  معنى  اعداد  شود  مى  مشاهده  كه  گونه  همان 
خطاهاى آن) و همبستگى بين سه متغير مكنون بعد ساختارى، بعد شناختى و بعد ارتباطى معنى دار 
شده است، زيرا اعداد معنى دارى آنها از 1.96 بزرگتر است. همچنين الگو مذكور از RMSEA و كاى 

دو بر درجه آزادى مناسب برخوردار است.

4-2-3- الگوى تحليل عاملى مرتبه دوم متغير سرمايه اجتماعى در حالت معنى دارى 
همان طورى كه در شكل (3) مشاهده مى شود، اعداد معنى دارى مربوط به پارامترهاى الگو(اعم از بار 
عاملى و خطاهاى آن) و همبستگى بين سه متغير مكنون بعد ساختارى، بعد شناختى و بعد ارتباطى و 
همچنين سه بعد ساختارى، شناختى و ارتباطى با متغير مكنون سرمايه اجتماعى معنى دار شده است، 
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زيرا اعداد معنى دارى آنها از 1.96 بزرگتر است. همچنين الگو مذكور از RMSEA و كاى دو بر درجه 
آزادى مناسب برخوردار است.

شكل3- الگوى تحليل عاملى مرتبه دوم متغير سرمايه اجتماعى در حالت معنى دارى

    4-3- تحليل عاملى اكتشافى سوالهاى مديريت دانش
     براى انجام تحليل عاملى اكتشافى مرتبه اول مديريت دانش، 20 سوال مديريت دانش وارد تحليل 
شدند. در اين تحليل در مجموع 5 عامل متمايز گرديدند و با توجه به منطق طراحى سوال ها، بار عاملى 
بر روى هر كدام از عوامل و ساختار عاملى بدست آمده، عاملهاى كسب، ثبت، انتقال، خلق و كاربرد دانش 
نام گذارى شدند. اين پنج عامل در مجموع حدود 63 درصد واريانس نمرات را توضيح مى دهند. نتيجه 

تأثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى استان گيالن



21 فصلنامه بهبود مديريت- شماره 17- پــائيـز1391

آزمون KMO و بارتلت متغير مديريت دانش در جدول (3) نشان داده شده است.

جدول 3- نتيجه آزمون KMO و بارتلت مديريت دانش

جدول 4- تحليل عاملى اكتشافى مرتبه دوم براى مديريت دانش

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .946 

Bartlett's Test of 
Sphericity

Approx. Chi-Square 1.250E3 
Df 190 

Sig. .000 

با توجه به عدد KMO (بزرگتر از 0/7 ) و عدد معنادارى آزمون بارتلت (sig<0.05) مى توان ادعا 
كرد كه داده ها براى اجراى تحليل عاملى مناسب است.  همچنين جدول اشتراكات، نشان دهنده مناسب 
بودن سواالت اين حوزه در فرايند تحليل عاملى بوده است به علت اينكه عدد اشتراكات تمامى سواالت 
از 0/50 درصد بيشتر بوده است. جدول كل واريانس تبيين شده نشان داده است كه سئواالت جمعاً پنج 
عامل را تشكيل مي دهند و اين عوامل در حدود 67/75 درصد واريانس مديريت دانش را تبيين و پوشش 

مي نمايد كه در واقع نشان دهندة روايي مناسب سئواالت اين حوزه است.
     پس از تحليل عاملى مرتبه اول، ميانگين نمرات هر كدام از عوامل شناخته شده در اين مرحله 
محاسبه و براى مرتبه دوم وارد تحليل عاملى شدند. نتايج تحليل نشان داد كه اين پنج عامل (اقدامات 
مديريت دانش شامل كسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و كاربرد دانش) در قالب يك 

عامل، تحت عنوان مديريت دانش قرار گرفتند. نتايج اين تحليل در جدول (4) نشان داده شده است.

     
1  

   0,866  
   0,901  
   0,887  

    0,912  
    0,918  
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4-3-1- الگوى مفهومى متغير مديريت دانش 
دانش)  مستقل(مديريت  متغير  گيرى  اندازه  الگو  و  روابط  اين  دارى  معنى  تاييد  منظور  به  ادامه  در 
نرم  و  ساختارى  هاى  معادله  الگو  از  استفاده  با  تاييدى  عاملى  تحليل  اجتماعى،  سرمايه  متغير  همانند 
نشان  اجتماعى  سرمايه  گيرى  اندازه  اول  الگو  مفهومى  الگو   ،(4) شكل  در  گرفت.  صورت  ليزرل  افزار 
داده شده است.مطابق شكل(4) ، الگو مفهومى مديريت دانش از پنج بعد كسب دانش (KMA)، ثبت 
دانش(KMR)، انتقال دانش(KMT)، خلق دانش(KMS) و كاربرد دانش(KMP) تشكيل شده، كه اين 
الگو توسط تحليل عاملى تاييد شده است. بر اساس اطالعات حاصل از الگو اندازه گيرى مديريت دانش 
در حالت تخمين استاندارد، مى توان بيان نمود كه شاخص هاى تناسب الگو نشان دهنده مناسب بودن 
الگوى اندازه گيرى متغير مديريت دانش است، به علت اينكه نسبت كاى دو  بر درجه آزادى كوچكتر از 2  

                       و مقدار RMSEA  مقدار 0/052 است كه از كمتر 0/09 بوده و نشان دهنده تناسب 
كسب  بعد  به  مربوط  آشكار  متغيرهاى  بين  در  شود  مى  مشاهده  كه  گونه  همان  باشد.  مى  الگو  خوب 
دانش، KMA1 داراى باالترين همبستگى با متغير مكنون بعد كسب دانش است و ميزان اين همبستگى 
75درصد است. به بيانى ديگر يعنى 2(0/75) واريانس بعد كسب دانش توسط اين متغير آشكار تبيين 
مى شود. در بين متغيرهاى آشكار مربوط به بعد ثبت دانشKMR1 داراى باالترين همبستگى با متغير 
مكنون بعد ثبت دانش است و ميزان آن 72 درصد است. در بين متغيرهاى آشكار مربوط به بعد انتقال 
داراى باالترين همبستگى با متغير مكنون بعد انتقال دانش مى باشد و   KMT1 دانش، متغير آشكار
ميزان همبسگى آن 77 درصد است. در بين متغيرهاى آشكار مربوط به بعد خلق دانش، متغير آشكار 
KMS2 داراى باالترين همبستگى با متغير مكنون بعد خلق دانش مى باشد و ميزان همبستگى آن 93 

درصد است. و در نهايت در بين متغيرهاى آشكار مربوط به بعد كاربرد دانش، متغير آشكار KMP4 داراى 
باالترين همبستگى با متغير مكنون بعد انتقال دانش مى باشد و ميزان همبستگى آن 83 درصد است.

ميزان  تا  گرديد  اجرا  نيز  دوم  مرتبه  عاملى  تحليل  الگو  تاييدى،  عاملى  تحليل  ادامه  در  همچنين 
دانش  كاربرد  و  دانش  خلق  دانش،  انتقال  دانش،  ثبت  دانش،  كسب  بعد  مكنون  متغيرهاى  همبستگى 
باالترين  داراى  دانش  انتقال  كه  است  داده  نشان  الگو  اجراى  نتايج  گردد.  مشخص  دانش  مديريت  با 
اساس  بر  است.  درصد   98 همبستگى  ميزان  اين  و  است  دانش  مديريت  مكنون  متغير  با  همبستگى 

تأثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى استان گيالن
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اطالعات حاصل از الگو تحليل عاملى مرتبه دوم اندازه گيرى مديريت دانش در حالت تخمين استاندارد، 
متغير  گيرى  اندازه  الگو  بودن  مناسب  دهنده  نشان  الگو  تناسب  هاى  شاخص  كه  نمود  بيان  توان  مى 
مديريت دانش است، به علت اينكه نسبت كاى دو بر درجه آزادى كوچكتر از 2                     و مقدار 

RMSEA آن از 0/09  است. 

4-3-2- الگوى مديريت دانش در حالت اعداد معنى دارى
در اين بخش از تحقيق الگوهاى مديريت دانش در حالت معنى دارى اجرا شده است. شكل(4) الگو اول 
اندازه گيرى مديريت دانش در حالت اعداد معنى دارى و شكل(5) الگو تحليل عاملى مرتبه دوم مديريت 

دانش را در حالت معنى دارى را نشان مى دهد.

(

شكل4- الگوى اول اندازه گيرى مديريت دانش در حالت اعداد معنى دارى

فصلنامه بهبود مديريت- شماره 17- پــائيـز1391
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همان گونه كه مشاهده مى شود، اعداد معنى دارى مربوط به پارامترهاى الگو ( اعم از بار عاملى و 
خطاهاى آن) و همبستگى بين پنج متغير مكنون كسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش 
و كاربرد دانش معنى دار شده است، زيرا اعداد معنى دارى آنها از 1/96 بزرگتر است. همچنين الگوى 

مذكور از RMSEA و كاى دو بر درجه آزادى مناسب برخوردار است.

شكل5- الگوى تحليل عاملى مرتبه دوم متغير مديريت دانش در حالت معنى دارى

تأثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى استان گيالن
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همان گونه كه در شكل (5) مشاهده مى شود اعداد معنى دارى مربوط به پارامترهاى الگو ( اعم از بار 
عاملى و خطاهاى آن) و همبستگى بين پنج متغير مكنون كسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق 
دانش و كاربرد دانش و همچنين پنج بعد كسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و كاربرد 
دانش با متغير مكنون مديريت دانش معنى دار شده است، زيرا اعداد معنى دارى آنها از 1/96 بزرگتر 

است. همچنين الگوى مذكور از RMSEA و كاى دو بر درجه آزادى مناسب برخوردار است.

4-4- آزمون فرضيه اصلى تحقيق
براى آزمون فرضيه اصلى و پنج فرضيه فرعى از الگو معادله هاى ساختارى و نرم افزار ليزرل استفاده 
شده است. با توجه به فرضيه اصلى، الگو مفهومى معادله ساختارى كه در تحليل عاملى نيز تاييد شده 
است، در شكل (6) نشان داده شده است. همان گونه كه بيان گرديد، هدف از ارايه اين الگو تبيين اثر 
متغير مكنون سرمايه اجتماعى بر متغير مديريت دانش و ابعاد آن شامل كسب دانش، ثبت دانش، انتقال 
دانش، خلق دانش و كاربرد دانش براى آزمون فرضيه اصلى مى باشد. براى انجام اين آزمون و اجراى الگو 
مذكور، از ميانگين نمرات هر كدام از عاملهاى متغير سرمايه اجتماعى و متغير مديريت دانش استفاده 

شده است.  
     اطالعات حاصل از اجراى الگوى ساختارى تحقيق نشان مى دهد كه شاخص هاى تناسب الگو 
دانش  مديريت  توسعه  بر  اجتماعى  سرمايه  متغير  تاثير  گيرى  اندازه  الگوى  بودن  مناسب  دهنده  نشان 
  RMSEA است، به علت اينكه نسبت كاى دو بر درجه آزادى كوچكتر از 2                       و مقدار

برابر 0/013 و كمتر 0/09 است. 
) ( 
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شكل6- الگوى ساختارى تحقيق در حالت اعداد معنى دارى براى آزمون فرضيه

    همان گونه كه مشاهده مى شود اعداد معنى دارى مربوط به پارامترهاى الگو (اعم از بار عاملى و 
خطاهاى آن) و تاثير متغير سرمايه اجتماعى بر مديريت دانش معنى دار شده است، زيرا اعداد معنى دارى 
آنها از 1/96 بزرگتر است. همچنين الگو مذكور از RMSEA و كاى دو بر درجه آزادى مناسب برخوردار 
است. بنابراين بر اساس اطالعات اين الگو مى توان گفت متغير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش 

در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى اثرگذار بوده است.

4-5- آزمون فرضيه هاى فرعى پژوهش با استفاده از الگوى معادله هاى ساختارى
ميان  على  رابطه  وجود  عدم  و  وجود  بررسى  و  تحقيق  فرعى  و  اصلى  هاى  فرضيه  آزمون  منظور  به 
متغيرهاى تحقيق و بررسى تناسب داده هاى مشاهده شده با الگو هاى مفهومى پژوهش، فرضيه هاى 
تحقيق با استفاده از الگو معادله هاى ساختارى و با نرم افزار ليزرل آزمون شدند. در اجراى الگو معادله 
الگوى  بودن  مناسب  دهنده  نشان  افزار  نرم  خروجى  تحقيق،  هاى  فرضيه  آزمون  براى  ساختارى  هاى 

تأثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى استان گيالن
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شكل7- الگوى ساختارى در حالت اعداد معنى دارى براى آزمون فرضيه هاى فرعى تحقيق

ساختارى برازش يافته است(ميزان                     ، RMSEA برابر 0/063 بوده كه كمتر از 0/09 است 
و همچنين GFI بزرگتر از 0/9). به عبارت ديگر داده هاى مشاهده شده به ميران زيادى منطبق بر الگو 
مفهومى پژوهش است. همچنين در شكل (7) و جدول (5) نيز، معنى دارى ضرايب و پارامترهاى بدست 

آمده در الگوى ساختارى سرمايه اجتماعى و اقدامات مديريت دانش نشان داده شده است.

1 391 

تحليل على در آزمون فرضيه اصلى الگو نشان مى دهد وجود سرمايه اجتماعى در گروه هاى هيات 
علمى دانشگاه ها و مراكز و واحدهاى آموزشى پيام نور استان گيالن داراى تاثير قابل توجه و معنى دارى 
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بر فعاليت هاى مديريت دانش شامل كسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش و كاربرد دانش 
مى باشد.

جدول 5- يافته هاى حاصل از الگوى معادله هاى ساختارى در آزمون فرضيه هاى تحقيق

       

1     :     
      

2   1        :    
3   2        :    
4   3        :    

5   4        :    
6   5        :    

5. نتيجه گيرى 
نتايج اين تحقيق نشان مى دهد توسعه سرمايه اجتماعى در سازمان بر توسعه فرايند مديريت دانش 
تاثيرگذار است. وجود سرمايه اجتماعى در سازمان و تعامالت اثربخش ميان افراد سازمان موجب تسهيل 
و تضارب بيشر آراء مي گردد و انتقال دانش و خلق دانش در سازمان را فراهم  مي آورد. سازمانها براى 
مديريت اثربخش دانش سازمانى خويش مى بايست براى تقويت سرمايه اجتماعى و اعتماد متقابل در 
ميان كاركنان خويش تالش كنند. سرمايه گذارى سازمانها در توسعه سرمايه اجتماعى، از طريق آموزش 
ارتباطات اثربخش، بهبود فرايند ارتباطات و تعامالت ميان كاركنان و مديران داخل و خارج سازمان، ايجاد 
فرهنگ و جوى آكنده از همكارى، اعتماد متقابل و كار تيمى و گروهى، همگى موجب توسعه سرمايه 
اجتماعى سازمان مي شود و حركت سازمان به سمت سازمانى نوآور و يادگيرنده را تسريع خواهد كرد. با 
اين حال در توسعه و مديريت مناسب دانش سازمانى عوامل و ابعاد ساختارى و فناورى از اهميت زيادى 
برخوردار است. چنانچه سازمانها بخواهند مديريت دانش را در سازمان خويش توسعه دهند، دانش كسب 
كنند، انتقال دهند و در فرايندها و محصوالت خويش بكار گيرند، بايد عالوه بر بهبود ارتباطات و تعامالت 
فرايندها،  شامل  ضرورى  زيرساختهاى  سازمانى  هاى  گروه  و  ها  شبكه  و  سازمان  اعضاء  ميان  اثربخش 

سيستم ها و فناوريهاى الزم را براى كسب، نگهداشت و كارگيرى دانش سازمانى فراهم آورند. 

تأثير سرمايه اجتماعى بر توسعه مديريت دانش در دانشگاه هاى وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى استان گيالن
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نياز رو به رشد براى اطالعات و آموزش، نيازهاى ضرورى براى نوآورى و خالقيت و ... ايجاب مى كند 
كه مديران سازمانها سرمايه اجتماعى را به عنوان يك عامل موثر در توسعه مديريت دانش و بطور كلى در 
پيشرفت سازمانى دانسته و در ايجاد آن بكوشند. اما ايجاد سرمايه اجتماعى همانند ايجاد يك ساختمان 
و يا يك كارخانه (سرمايه فيزيكى) نيست. بطورى كه در روابط اجتماعى شايد يك فرد بتواند ديگران را به 
انجام كارى وادار نمايد، اما ساخت سرمايه اجتماعى به اين مقوله تعلق ندارد. سرمايه اجتماعى جوهره اى 
از عالقه خالصانه به ديگران و روابط صادقانه را در خود دارد. پس براى ساخت سرمايه اجتماعى مجبوريم 
بدون سعى در وادار كردن ديگران براى ايجاد كنش هاى مبتنى بر اعتماد، سعى كنيم تا با برطرف كردن 
موانع موجود، راههاى شكل گيرى سرمايه اجتماعى را آسان تر كنيم. ايجاد سرمايه اجتماعى به فراهم 
كردن بسترى نياز دارد كه در آن افراد به فعاليت در روش هايى ترغيب گردند و قادر شوند كه به خلق، 

نگهدارى و بسط شبكه ها بپردازند.
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