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رابطه سرمایه اجتماعی با آمادگی استقرار مدیریت دانش در اداره کل آموزش و
پرورش استان کهگیلویه و بویر احمد

رضا ساکی ،1صادق نصری ،2صدیقه سعادت
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چکیده
هدف پژوهش ،ارتباط سرمایه جا تماعی با مآ ادگی استقرار مدیریت اد نش در ادا ره کل ومآ زش و پ ناتسا شرور   
که ولیگ یه و بویراحمد است .روش پژوهش ،توصیفی ـ همبستگی است .جا عم ه مآ اری شا لم ک یل ه کارکنان ادا ره کل
ومآ زش و پرورش استان که ولیگ یه وبویراحمد ب دو که از طری رد یریگ هنومن ق

رتسد س دادعت  65 1       ،نفررر انتخ با

شدند .بر یا گرد آوری هداد ها از دو پرسشنامه استفا هد شد .پرسشنامه اول مربوط به مت یغ ر سرمایه جا تماعی ناهاپ و تی
گ شو ال (  ) 1998مشتمل بر  28سؤال و پرسشنامه دوم مربوط به مت یغ ر مآ ادگی استقرار مدیریت اد نش کفرانی ( )09 13
مشتمل بر  19سؤال است .بر یا ت زج یه و تح لیل

هداد ها از روش مآ اری ،همبستگی پیرسون و آز نویسرگر نوم

ماگ    

به گام استفا هد شد .نتایج نشان داد که ب نی سرمایه جا تماعی و مآ ادگی ادا ره بر یا استقرار مدیریت اد نش رابطه مثبت
شبینی
و عم نا اد ری و دوج اد رد .به عبارتی سرمایه جا تماعی میت او ند  6درصد از ت ییغ رات استقرار مدیریت اد نش را پی 
کند .عالوه بر آن از ب نی ابعاد سرمایه جا تماعی ،ب نی بعد رابطهای و شناختی با استقرار مدیریت اد نش به صورت مثبت
و عم نا اد ر رابطه و دوج اد رد ولی ب نی بعد ساختاری با استقرار مدیریت اد نش رابطه و ینچمه .درادن دوج ن ا داعبا نی      
میت او نند  8درصد از واریانس مت یغ ر استقرار مدیریت اد نش را پیشبینی کنند .با ت جو ه به این یافتهها ا ممم یت او ننن نت هجی
گرفت که استفا هد از بعد رابطهای و شناختی سرمایه جا تماعی باعث ازفا یش مآ ادگی استقرار مدیریت اد نش در ادا ره
ی دوش  .ول ب یراتخاس هیامرس دعب نیب ی ا رارقتسا یگدامآ          
کل ومآ زش و پرورش استان که ولیگ یه و بویر احمد م 
مدیریت اد نش در این ادا ره رابطهای و دوج ندارد.
کلید واژهها :سرمایه اجتماعی ،آمادگی استقرار مدیریت دانش و آموزش و پرورش
دریافت مقاله5931/5/9 :

پذیرش مقاله5931/ 10 / 13 :

 -1اد نشیار گروه ع مول تربیتی ،اد نشکده ع مول انسانی ،اد نشگاه شهید رجایی ،تهران ،ایران
 -2اد نشیار گروه ع مول تربیتی ،اد نشکده ع مول انسانی ،اد نشگاه شهید رجایی ،تهران ،ایران

 -3کارشناسی ارشد مدیریت ومآ زشی ،اد نشکده ع مول انسانی ،اد نشگاه شهید رجایی ،تهران ،ایران (نویسنده مسئول)

sedighesaadat158@gmail.com
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مقدمه
ما روزه ضرورت الت ماز به تفکر اد نایی محور و توسعه اد نایی در سازمانها و پذیرش نقش مدیران
منابع انسانی به عن او ن مدیران اد نایی ،به عش ار سازمانهایی تبدیل شده است کههه ب زم ظفح ه یت    
دیاپ یتباقر تیزم ا ،دنتسه ر       بههه فوم ق تی

رقابتی خ دو عالقمند هستند .سازمانها ایی ک یاراد ه

باالتری دست پیدا میکنند .زم یت رقابتی تنها با به کار گ یری

اد ن  یارب ش نو هب یروآ

    

تسد

میآید .به بیان دیگر ما روزه در عماوج اطالعات ،اد نش و تفکر اد نایی محور به عن او ن ی عبنم ک
ک یل دی رشد و توسعه شناخته شده است .حرکت جا عم ه ،به س یو جا عم ه اد نشی ،که اقتصاد اد نشی
و اقتصاد یادگیرنده از مشخصههای اصلی آن میباشد ،این وم ض ار عو تأییددد ممم یکنددد (نوناک و ا
تاکوچی .) 2000 ،به هم نی دل لی
سازمانها بر یا

ممم یآیددد .کههه

اد نش یک اد رای مزاس دنمشزرا ی انی هب  باسح      

فوم قیت خ دو باید به سمت س امزا نننها ای اد نش دننک تکرح ی  .... ...س امزا نننها ا باید

بت او نند اد نش وم رد نیاز خ دو را بر یا ن آو وری محص الو ت خ دو و بهب دو فرایندهایشان کسب کنند.
تنها از این طریق به محیط چالشی و رقابتی کسب و کار ما روز پاسخ می هند .شناخت ع لماو اثر
س مر اایهها ییی

گذار بر مدیریت اد نش سازمانی از جمله اقد ما ات اول یگراک هب رد هی ر خبرثا ی ش     
اد نشی سازمان است (ال او نی و هکاران.) 386 1،

در هر حال سازمانهایی که قادر هستند به طور طب عی ی منابع اد نش را ادا ره کنند اغ هب تبسن بل    
سازمانهای دیگر که در ادا ره مدیریت اد نش حرفهای نیستند ،اد ر یا یک زم ی دنتسه یتباقر ت    
بنابراین در این شرایط رقابتی ،جا ر یا اب از رها و تکنیکهای اد تیریدم ن  تامازلا زا ش ا یساس     
فوم قیت سازمانها محسوب ب اهنآ ناریدم و هدش ا ریز دی

     س خا تتتها ای ب یار

مدیریت اد نش در سازمانها را فراهم کنند تا بت او نن وگخساپ د ی

ارقتسا ر یس  س مت    

حم یط     بیرون یس .دنشاب ی س مت    

مدیریت اد نش و انتقال اد نش و اطالعات در س وط ح مختلف سازمان بستگی به یدارفا

هک دراد   

این فرایندها را تسه لی و تسریع میکنند .بنابراین میت او ن فا ر دا را در سازمان ،اص للل یت یر ننن عنصر
در استقرار مدیریت اد نش سازمانی اد نست (گویجر .) 2001 ،در نت جی ه تمام ع و قوشم هک یلماو
محرک ارتباطات ب نی فر ید و سازمانی یا بر ع سک

مانع این تعا الم ت با تیریدم هعسوت رب دنش     

اد نش در سازمان تأثیر گذار خ او هد ب دو  .به سخن دیگر از ال س یشخب رثا تاماز ی ریدم متس یت      
اد نش ،ایجاد و گسترش فرهنگ و یوج در سازمان است که این ارتباطات و تعا الم ت را ترغیب
و تسه لی کند .ت جو ه به ارتباطات و تعا الم ت اثربخش یم ان فا ر دا سازمان و ایجاد یوج

زا هدنکآ   
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اعتم ،نانآ نایم لباقتم دا

ر ام ا دزن یعامتجا هیامرس موهفم هب  یک             

     

ممم یکن دد د (ال و یناو

همکاران .) 386 1،بنابراین با ت جو ه به ماهیت سرمایه جا تماعی و اینکه تاکید اصلی آن ب تعا ر مم ممماد،
ارتباط و شبکههای جا تماعی متمرکز است میت او نددد به س امزا نننها ا در اس ریدم رارقت ی شناد ت    
کمک کر هد و آنها را در مقایسه با س امزا نننها ای دی یاراد رگ

دیاپ یتباقر تیزم ا  یر ن دیام  ...... .....از

طرفی و دوج سرمایه جا تماعی همچن نی میت او ند جذب اد نش تهیه وتدوین اد نش ا و  ن ار نآ لاقت   
ازفا یش دهد .سرمایه جا تماعی فرایندهای مدیریت اد نش را ازفا یش میدهد .چرا که س امزا نننها ا
در ترکیب و تبادل منابع ،تشویق رفتارهای تعاونی و عف الیتهای جمعی اث  کمک شخبر ک و دن
ای دوخ تامادقا ن

یساسا رب ا یریگ راکب ی تیریدم دانش رد          

      

   س امزا نن نهاس تت ت (ه و نمفا

همکاران.) 2005 ،
سازمان ومآ زش و پرورش یکی از س امزا نننها ایی اس هک ت    کارکردها ای مهم و تفرشیپ رد ی
یادگیری فا ر دا جا عم ه اد رد و با ت جو ه به ت و عیسو تارییغ

رد فرگش

و شزومآ ،زورما ناهج

  

پرورش به تبع باید در سازمان و کارکنان خ دو ت ییغ ر و تحول ایجاد کند .بنابراین در ای طیارش ن   
رقابتی ،حفظ کار ما دی و زم یت رقابتی سازمان ومآ زش و پرورش من رتسگ هب طو ش یازفا و  ش    
شبکههای ارتباطی و ساختاری و حرکت به س یو

ی
اد نش محوری است .با ت جو ه به بررس سسیه یا ی ی

که محقق در در سازمان ومآ زش و پرورش استان که ولیگ یه و بویر احمد انجام داد  ،پی ب هک در   
سازمان ومآ زش و پرورش علی رغم ت شال ی که بر یا استقرار مدیریت اد نش اد رد ولی به کن ید
صورت میگیرد و کارمندان آگاهی کمی در وم رد اد تیریدم ن و ش

مؤلفهههها ای آن و س هیامر

جا تماعی و ابعاد آن اد رند .بنابراین سازمان ومآ زش و پرورش بر یا ماندن در صحنه رقابت و بقاء
خ دو در محیط متالطم ما روزی نیاز به سرمایه اد نشی اد رد تا بت او ند همگام با سایر سازمانها مشابه
خ دو به عف الیت مادا ه دهد بنابراین ت نییع ع لماو ی که این سازمان را بر یا اس ریدم رارقت ی شناد ت    
مآ ا هد میکنند از اهمیت خاصی برخور اد راس امرس ت ی ن یعامتجا ه ی یکی ز رد مهم لماوع زا     

  

مآ ادگی سازمان بر یا این اقد ما است.
همچن نی بررسی محقق در وم رد پژوهشهای قبلی از جمله یما نی ( ) 386 1که رابطه ب نی دو مؤلفههه
سرمایه جا تماعی و مدیریت اد نش در سازمان بازرگانی رب دروم ر هک داد رارق یس

هب     نت جی ههه یا

مثبت و عم نا اد ر ب نی این دو مت یغ ر رس تماق و دی ی  درجم  ((( ((((  )09 13راب و یعامتجا هیامرس نیب هط   
مدیریت اد نش با مؤلفههایی دیگر را وم رد بررسی قرار داد و به نت جی ه یا مثبت و عم نا اد ر ب نی این
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دو مت یغ ردست پیدا کرد .تیاگو ) 2013 ( 1در تحقیقی رابطه ب نی سرمایه جا تماعی و تسهیم اد نش و 
عم کل رد سازمانی را وم رد بررسی قرار داد  ،نت جی ه گرفت که ب نی سرمایه جا تماعی و تسهیم اد نش
رابطه مثبت و دوج اد رد ،به این نت جی ه رسید که ب نی سرمایه جا تماعی و مدیریت اد نش رابطه و دوج
مؤلفهههها ا را در س امزا نننها ایی غ مآ نامزاسزا ری وزش رورپ و ش و اب     

اد رد .ولی این تحقیق ،تا

مؤلفههایی متفاوت با مؤلفههای این پژوهش انجام داد ند که قابل رپ و شزومآ هب میمعت و شر      
نیست .علی رغم پژوهش زیا ید که در وم رد سرمایه جا تماعی و مدیریت اد نش هر کد ما به طور
جداگانه یا با هم ،انجام شده با کمب دو منابع و شناخت در ود نیا دروم    مؤلفههه بخص ریغتم صو   
مآ ادگی استقرار مدیریت اد نش در ورپ و شزومآ ر ور هبور ش رد رگشهوژپ نیاربانب .میتسه       
پژوهش حاضر میک شو د تا رابطه ب نی س و یعامتجا هیامر

لماوع   

ثؤم ررر ب مآ یگدامآ ر وزش و

پرورش را بر یا استقرار مدیریت اد نش را بیابد تا بت او ند به این مش لک که بسیاری از سازمانها ای
ما روزی در بکار گیری مدیریت اد نش با آن رو برو هستند را تا اندازهای بر طرف کند .بررسی و
طم العهی مدیریت اد نش و سرمایهی جا تماعی چند بعدی است و اریدم ن مآ نانکراک و  وزش و
پرورش را نسبت به این مؤلفهها را بیشتر شآ نا میکند .و همچن نی نتایج این پژوهش باعث می دوش
که ادا ره ومآ زش و پرورش به نق توق طا و هدرب یپ دوخ فعض  ددص رد و ر و صیاقن عف       
پیشرفت خ دو برآید .این مهم با استقرار فوم قیت زیمآ مدیریت اد نش در ادا ره که باع یهدزاب ث   
بیشتر ادا ره و همچن نی سرمایه جا تماعی که باع و صقاون عفر ،طباور تفرشیپ ث    
سرمایه مالی و اقتصا ید

کما

کاستتیها ییی

ان پذیر است.

تعریف مدیریت اد نش مش لک است و هیچ تعریف مشخصی که به طور جهانی وم رد ت فاو ق با دش
و دوج ندارد .سختی ار ئا ه تعریف مدیریت اد نش جوم ب شده تا صاحب نظران براس براجت سا   
خ دو و دیدگاههای مختلف تعاریف گوناگونی بیان دوش .

ماله او ترا ) 2000 (2عم تقد است که مدیریت اد نش ،فرایندی است که ب او سطه ی آن س امزا نننها ا در
ز یم نه یادگیری (درونی کردن اد نش) ،کد گذاری اد نش (بیرونی کردن اد نش) و توزیع و انتق لا
ت 2001 ،3عم تقددد است
اد نش ،مهارتهایی را کسب میکند (ابطحی و هم اراک ن .)19 13 ،ب ولا ت ت

1

- Teagoo et al
- Malhotra
3
-Balut
2
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مدیریت اد نش فرایندی است که سازمانها از آن طریق اطالعات جمع آو یر

ار دوخ هدش هب    

کار میگیرند(همان.] 35 :
گر آد وری این تعاریف کار ،را بر یا تعریف دقیق مدیریت اد نش هم آسان و هم اوشد ر میکنددد
از یک سو ،مدیریت اد نش در بر گیرندهی همه آنچه است که ممم یت او ننن ب اد ا ن زا .داد ماجنا ش   
دیگر سو ،به ظر یف ت به عن او ن سیستم تکنولوژی اطالعات عم رفی میگر دد ک اد ه ن یگنوگچ ش    
سازمان را توزیع میکند ،ما ا مدیریت اد نش در واقع چ زی فراتر از اینهاست .با ت فیراعت هب هجو    
طم رح شده مدیریت اد نش را میت او ن به عن او ن مدیریت تولید ،نمایندگی ،ذخیره س ا ،یزا ن ،لاقت   
ت ییغ ر ،بهینه سازی کاربرد سرمایه کف ری و حفاظت از اد نش س هب یبای تسد روظنم هب ینامزا       
اهداف سازمانی تعریف کرد.
هلت مآ ادگی را به عن او ن پیش نیازی ضروری بر یا سازمان بر یا این هجاوم رد هک ه رییغت اب  ات     
سازمانی فوم ق باشد ،تعریف کر هد است .پیا هد سازی مدیریت اد نش مست مزل این است که ع لماو
سازمانی مختلف از جمله ساختار سازمانی ،فرهنگ سازمانی ،فن یروا

اسنا عبانم نی     

و تاعالطا

ویژگیهای خاصی شاد ته و از انسجام الزم برخور اد ر باشند .ناهماهنگی در ب نی این ع لماو
پیا هد سازی فوم قیت زیمآ مدیریت اد نش خ او هد شد .بنابراین شناخت ع لماو

عنام

ثیح زا ینامزاس    

ویژگیهای الزم بر یا پیاه سازی مدیریت اد نش میت او ند بنیاد مستحکمی بر یا اقد ما ات بعدی در

این راستا فراهم سازد (هولت.) 2007 ،1

ابعاد آمادگی استقرار مدیریت دان :ش

فرهن نامزاس گ یی ییی :2فرهن اونع هب ینامزاس گ ن   

جم موعه ارزشها ،باورها و اعتقا اد ت مشترک اعضای سازمان و عا لم ک یل دی در فوم قیت اد نش

است ( یم ر کمالی .)49 13 ،ساختار سازمانی :3ساختار سازمانی ر ها و روشی است که بوس ی هلی

نآ

عف الیتهای سازمانی تقسیم ،سازماندهی و هماهنگ ممم ی نوش ددد .س ینامزاس راتخا    دربرگیرند هههی
طرح سیستمهایی است که بوس لی ه ی آن همهی واحدها هماهنگ
مؤثر در سازمان ب دوجو میآید (همان) .زیر ساخت آ نف و یر

ممم ی نوش ددد و در نت طابترا هجی   
4

اعالطا تت تتت  :فن یروا

زا تاعالطا   

ع لماو مؤثر بر مدیریت اد نش است .عا لم فناوری اطالعات تمام جنبهههها ایی ارتباط تحت ار تا   
1

-Holt
- Organizational culture
3
- Organizational structure
4
- IT infrastructure
2
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پ شو ش قرار میدهد که شا لم س رد و تنرتنیاو رازفا مرن ،رازفا تخ

تسد ر ناشندوب س تسا         

(رویکر 1و همکاران .) 2005 ،محت یاو ت ییغ ر :2محت یاو ت ییغ ر شا لم ت ییغ ر در محیط ،ن تبسن شرگ   

کش ست ،نسبت به فراهم کردن اطالعات و تمایل به ت نییع س حط عم ).نامه( تسا یعقاو درکل     

پشتیبانی از ت ییغ ر :3پشتیبانی از ت ییغ ر به نقش رهبری در سازمان در پیا هد سازی و یارجا

ریدم یت   

اد نش تاکید زیا ید شده که نقش اصلی را در فوم قیتهای مدیریت اد نش در اد خل سازمان ایفا
یکند (همان).
م 
جدول شماره  ،1سیر تحول مفه مو سرمایه جا تماعی از گذ ار لاح ات هتش

.تسا هدرک هصالخ      

صاحبنظران نخست نی اثرات سرمایه جا تماعی در جا تماع رارق رظندم ار تا     هداد انددد .ب اهنآ زا دع   
اثرات سرمایه جا تم طسوت عماوج رب یعا
وف کویا و ام رپ و نهوک و زکرمت کاس

نملک ویدروب

.تفرگ رارق هعلاطم دروم مانتوپ و     

هیامرس وج زا ار یعامتجا ام ععععععععععععععع ب یوس ه   

      

کرش تت تهااا و

سازمانها سوق داد ند.
جدول  .1سیر تحول مفهوم سرمایه اجتماعی (ویالنوا و جوسا)3002،4
تأکید بر سرمایه اجتماعی

صاحب نظران

مطالعه اجتماعات (مشارکت جمعی)

هانیفان ) 916 1(5

مطالعه اجتماعات

جاکوبز) 1961 (6

مطالعه جوامع و اجتماعات

بوردیو) 82 91( 7

مطالعه جوامع و اجتماعات

کلمن) 1990 (8

مطالعه جوامع

پوتنام) 996 1( 9

پدیده مدیریتی

وف کویاما) 1999 (10

پدیده سازمانی و مدیریتی

کوهن و پروساک) 2001 (11

از دیدگاه سازمانی ،گ شو ال و ناهاپیت سرمایه جا تماعی را به ع او ن عفلاب عفانم عمج  ل هوقلاب و     
دوجوم در درون ،قابل دسترس از طریق و ناشی شده از شبکهی روابط یک دحاو کی ای درف     
1

-Ruiker et al
- Change content
3
- Support Change
4
-Vilanova& Josa
5
- Haniffan
6
- Jacobs
7
- Bourdieu
8
- C0leman
9
- Putnam
10
- Fukuyama
11
- C0hen& Prusak
2
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تها و اد راییها ییی مهم
جا تماعی تعریف میکنند .از دیدگاه آنان ،سرمایه جا تماعی یکی زا قابلی 
سازمانی است که میت او ند به سازمانها در خلق وتسهیم اد نش بسیار کمک کر هد و بر یا آنها در
مقایسه با سازمان لم ی دیگر زم یت سازمانی پایدار ایجاد کند (ناهاپیت و گ شو ال.) 1998 ،
ناهاپیت و گ شو ال با رویکرد سازمانی ،جنبههای مختلف سرمایه جا تم یاج هقبط هس رد ار یعا    
میدهند :سرمایه شناختی ،رابطهای و ساختاری.

الف) بعد شناخت :1عنصر شناختی سرمایه جا تماعی شا اره به منابعی اد رد ک مهارف ه    کنند هههی
مظاهر ،تعبیرها و تفسیرها و سیستمهای مشترک در یم ان گروههاست .مهمترین جنبههای این بعد
عبارتند از:
ـ زبان و کدهای مشترک :به الد یل مختلفی زبان مشترک بر شرایط ترکیب و تب اد لدا نش   
تأثیر میگذارد .اول اینکه زبان ،کارکرد مستقیم و مهمی در روابط جا تم .دراد یعا زی یرازبا ار
است که از طریق آن فا ر دا با یکدیگر بحث میکنند ،اطالع هلدابم ار تا    ممم یکننددد ،از ی رگیدک
سؤال میپرسند و در جا عم ه وما ر تجاری انجام میدهنددد .دوم این متاکاردا رب نابز ،هک ا ریثأت ن      
میگذارد و کدها هم یک چارچوب مر عج بر یا مشاهده و تفسیرمان از محیط مهارف

ممم یکننددد.

س مو اینکه؛ زبان مشترک قاب یل ت ترکیب اطالعات را ازفا یش میدهند (ناهپیت و گ شو ال.) 1998 ،
ـ حکایات مشترک :عالوه ب و نابز ر

ندقتعم ناققحم ،کرتشم یاهدک د هک     

اد سات نن نهااا ،و اس راعت ههه هااا ،اب از ره رد یدنمتردق یا

یراد هگن و لدابت داجیا یارب تاعامتجا

    اس روط هههها ا،
         

جم موعههای غنی عم انی فراهم میکنند آر ) 1990 (2نشان میدهددد ک یاکح هنوگچ ه ا  ،ت ت لداب     
تجربهی پنهان را در ب نی متخصصان تسه لی میکنند .بن روهظ ،نیاربا

یاکح تتت تتتته یا

رد کرتشم   

یک جا تماع؛ باعث خلق و انتقال تفسیرهای جدیدی از روید دا ها شده و ترکیب کشا ال مخت فل
اد نش را که عم مو ًاًا به صو .رت پنهان هستند ،تسه لی میکند (قامتی جم رد.)09 13 ،

ب) بعد رابطهای :3عنصر رابطهای سرمایهی جا تماعی توصیف کنن  طباور یعون هد ش یصخ

    

است که فا ر دا با یکدیگر به خاطر سابقه تعا الم تشان برقرار میکننددد (ناهاپ لاشوگ و تی .) 1998 ،،، ،،
مترین جنبههای این بعد از سرمایه جا تماعی عبارتند از:
مه 
1

- Cognitive dimension
- Orr
3
- Relational dimension
2
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ـ اعتماد :تحقیقات نشان میدهد در جایی که روابط مبتن رد دامتعا رب ی دوجو ییالاب حطس

   

اد رند ،فا ر دا تمایل زیا ید بر یا تبادل جا تماعی و تعا لم همکارانه اد رند .الیاننن ) 2000 (1اعتم ار دا

باور ق مو ی به اعتبار ،صداقت و ت او ن فا ر دا  ،انتظاری طم مئن و اتکا به دا ع ععا ی نارگید رظن راهظا ا     
بدون آز وم ن آن می اد ند ( وم س یو و علی پور 19 13 ،ص .] 68
ـ هنجارها :هنجارهای همکاری میت او نند پایه یا ق یو بر یا

اد نش به و دوج آورند .بر یا مث ،لا

استربارک 2اهمیت هنجارهای جا تماعی صداقت و کار تیمی را ب ناونع ه    ویژگیییها ییی ک یدیل

شرکتهای اد نش محور یا آد ور می دوش (کفرانی.)09 13 ،
ـ الزامات و انتظارات نقش :ال ماز ات نشان دهندهی یک تعهد یا وظیفه بر یا انجام عف الیتی در
آینده است .کلمن ال ماز ات را از هنجارهای عم مو ی متمایز میس زا ددد و آن را ب تاراظتنا ناونع ه    
ایجاد شد ه در درون روابط شخصی خاص در نظر میگیرد (ناهاپیت و گ شو ال.) 1998 ،
ـ هویت :هویت فرایندی است که در آن فا ر دا احساس میکنند با فرد یا گروهی از فا ر دا دیگر،
عضو یک گروه واحد هستند ،کر ما ر و همکارانش دریافتهاند که احساس همانندی کردن با یک
گروه یا جمع ،نگرانی دربارهی فرایندها و نتایج جمعی را ازفا یش میدهد و بدین ترتیب احتم لا
فرصت تبادل اطالعات

ازفا یش مییابد.

ج) :بعد ساختاری3:این عنصر سرمایه جا تماعی شا اره ب یوگلا ه

یلک     تماسسسها ای ب دارفا نی   

مترین جنبههای این عنصر عبارتند از:
اد رد ،یعنی شما به چه کسانی و چ وگ نه دسترسی اد رید .مه 
ـ روابط شبکهای :پیشنهاد اصلی تئوری سرمایه جا تماعی این است که روابط کبش هههای ناکما
دسترسی به منابع (مثل اد نش) را فراهم میسازند .رواب داجیا ،یعامتجا ط     کنند هههی کانالللها ای
اطالعاتی هستند که ازیم ن زمان و سرمایه گذاری وم رد نیاز را بر یا گر آد وری اطالعات ک شها

یدهد (رودز.) 2008 ،4
م 

ـ پیکربندی روابط شبکهای :تراکم ،پ وی ند و سلسله مراتب هم ب ریثأت قیرط زا یگ ر نازیم      
تماس یا قاب یل ت دسترسی اعضای شبکه باع ا ث ن و یریذپ فاطع

یم تاعالطا لدابت تلوهس    

   

سهای بسیا مهارف ،مک ر    
وشند .بر یا مثال ،برت بحث میکند که شبکهی پراکنده ،با تعد دا تما 
1

- Lyon
- Sturback
3
- structural dimension
4
-Rhodes
2
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کننده ازم یای اطالعات بیشتری است .شبکهی متراکم ،از یان جهت که فراهم کنندهی اطالع تا
متنوع کمتر با همان هزنیه شبکهی پراکنده است ،شبکهای ناکاراست .همچن نن نی هنس هدرب یپ ن    
است که پ وی ندهای ض یع ف ،مانع انتقال اد نش می وش ند (رودز.) 2008 ،
ـ سازمان متناسب :سرمایه جا تماعی ایجاد شده از جمله روابط و پ وی ندها ،هنجارها و اعتماد در
یک محیط خاص ،اغلب میت او ند از یک محیط جا تماعی به محیط جا تماعی دیگری انتق هداد لا
دوش و بدین ترت  لدابت اهوگلا هب بی ا ثأت یعامتج ی ذگب ر ار .د         س امزا نننها ای جا تم بسانم یعا   
میت او نند یک شبکهی بالق هو دسترسی به فا ر دا و منابعش ناد و تاعالطا هلمج زا نا ش شش شششششش را مهارف
  

کنند و از طریق ابعاد شناختی و رابطهای سرمایهی جا تماعی ،مم ار تیلباق و شزیگنا تسا نک

بر یا تبادل تضم نی کنند .در ع نی حال این سازمانها مم نک است مانع این تبادل وش ند (ناهاپیت و

گ شو ال.) 1998 ،1

هافمن و همکاران ) 2005 ( 2ط ک دنتفایرد یشهوژپ ی هههه ههههه س امزا نننها ای با ا س یالاب حوط

هیامرس    

جا تماعی نسبت به سرمایههای با س وط ح پای نی سرمایه جا تماعی اد ر یا قابلیتهای مدیریت اد نش
بشری هستند .بدین ترتیب که سرمایه جا تماعی در سازمان جوم ب اطالعات ب نی

یدرف

ممم ی وش ددد

که این ارتباط به ندبهی خ دو باعث تسهیم و کاربرد اد نش در ب نی اعضای سازمان می دوش  .هولت
(  ) 2007زی پژوهشی با عن او ن توسعه اب از رهایی بر یا

مآ ادگی سازمان بر یا مدیریت اد نش نش نا

داد که ع لماو ی چون محت او  ،فا ر دا  ،فراین مز و د ی مهم شقن هن ی د ار  ر تیریدم میقتسم رارقتسا         
اد نش در سازمان ایفا میکند و ب نای

ممم ی اد رد که س امزا نننها ا ب یار

3

یگراک هب ر فوم ی قققق ققققق سیس مت

مدیریت اد نش باید به ع لماو ذکر شده ت جو ه شاد ته باشد .مانینگ (  ) 2009ن زی در پ دوخ شهوژ
به بررسی و تح لیل رابطه ب نی سرمایه جا تماعی و مدیریت اد نش پر اد خته است یافتههای حاصل از
این پژوهش ،اهمیت سرمایه جا تماعی ب یار

دم فادها ی ار ناد تیر

رک دیکأت د .تسا ه نیدب

     

ترتیب که سرمایه جا تماعی با تأکید برهنجارها و ارزشهای جا تماعی در درون گروهها و اعضای
سازمان ،نوعی ت فاو ق و یکپارچگی فرهنگی به و دوج میآورد که ای هب ن    نوبهههی خ هب رجنم دو    
ت -اد نش
دیدگاه مشترکی به اد راییهای سازمان از جمله اد راییهای اد نشی -یریدم ت ت

ممم ی وش ددد .
1

-Nahapit& Ghoshal
- Haffman et al
3
-Maning
2
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اب لی ی (  )2 011ط هک داد ناشن یشهوژپ ی

    س امزا نننها ای اد نش روحم 

هیامرس زا هدش باختنا      

جا تماعی ولطم بی برخور اد ر نیستند .وض یع ت این سازمانها حتی از سازمانهای بزرگ ه زا زرا م
سرمایه جا تماعی بدتر است بنابراین ض یرور

م ناریدم هک تسا ن هطبار رد یناسنا عبا نیا اب         

وض یع ت مسئولیت پذیری ب یی شتری در وم رد بهب دو سرمایه جا تماعی در سازمان از خ دو نشان دهند.
تیاگو 1و همکاران (  ) 2013در پژوهشی تحت عن او ن رابطه ب نی سرمایه جا تماعی ،تس اد میه ن و ش

عم کل رد سازمانی نشان داد ند که سرمایه س ،یراتخا

رابطهههای و یور یتخانش

رثا شناد میهست     

مثبت اد رد .و همچن نی هر سه بعد سرمایه جا تماعی روی انتق اد لا ن دراد تبثم رثا ش  ..... ....از س یو ی
تسهیم اد نش و انتقال اد نش هر دو روی عم کل رد اد نش اثر مثبت اد رند.
یما نی ( ) 386 1در پژوهش خ دو تحت عن او ن تأثیر سرمایه جا تماعی بر چرخهی مدیریت اد نش در
سازمان بازرگانی و شرکتهای تابعه ،ببه این نت جی ه رسیدند که ب نی سرمایه جا تم ریدم و یعا یت   
اد نش رابطهی مثبت و عم نا اد ری و دوج اد رد و با گسترش سرمایه جا تماعی در س ریدم نامزا یت   
اد نش ن زی تسه لی می دوش  .ومد ری و همکاران (  ) 1388بیان نم دو ند که مؤلفههای سرمایه جا تماعی
رابطه مثبت و عم ن یراد ی

 اب ا اعب د ریدم ی هناگهد  ی شناد ت

ددددددددددددد ارد ب اب رگید ترابع ه ب دوبه    

مؤلفههای سرمایه جا تماعی میت او ن شاهد توسعه ابعاد مدیریت اد نش اد رد  ن یمالسا دازآ هاگش    
ب دو  .بهر ما ی و مهدوی (  )09 13در پژوهش خ دو به بررسی رابطه ب نی سرمایه جا تماعی و تیریدم
اد نش پر اد خته است .نتایج نشان داد که یم ان سرمایه جا تماعی و مدیریت اد نش در دبیرستانها ییی
دخترانه شهر تبریز رابطه مثبت و عم نا اد ری و دوج اد رد .و همچن نی نتایج نش نا

ممم یدهددد ک نیب ه   

سرمایه جا تماعی و مؤلفههای پنج گانه مدیریت اد نش از قب ؛لی ثبت اد نش ،خ اد قل ن دربراک ،ش    
اد نش رابطه مستقیم و دوج اد رد .خیرخ هاو (  )09 13در پ وخ شهوژ ددددد نش نا

داد ک هیامرس نیب ه    

جا تماعی و سرمایه کف ری در سازمان ومآ زش و پرورش اس ینعم و تبثم طابترا ناتسدرک نات      
اد ری و دوج اد رد و ب نی ابعاد رابطهای ،شناختی و ساختاری سرمایه جا تماعی و سرمایه یرکف

رد

این سازمان رابطه مثبت و عم نی اد ری و دوج اد رد .پ کشز ی (  )39 13در پژوهشی ،رابطه ب نی سرمایه
جا تماعی و تسهیم اد نش و عم کل رد سازمانی را وم رد بررسی قرار داد  .نتایج پژوهش نشان داد که

-Teagoo et al

1
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سرمایه جا تماعی ساختاری رابطهای و شناختی بر انتقال اد نش و تسهیم اد نش راب انعمو تبثم هط    
اد ری اد رند و تسهیم اد نش و انتقال اد نش ن زی بر عم کل رد سازمانی ،اثر مثبت و عم نا اد ری اد رند.
نتایج این پژوهشها اطالعات و ر ها کارهایی بر یا

ازفا یش استقرار مؤلفهها ای اد تیریدم ن و ش

یادگیری سازمانی را بر یا مدیران و کارکنان ومآ زش و پرورش و همچن و ناریدم نی

انکراک ن    

سایر سازمانها فراهم میکند .با ت جو ه به الد یل ذکر شده پژوهش حاضر به دنبال ارتب امرس طا یه   
جا تماعی و مآ ادگی استقرار مدیریت اد نش در سازمان ومآ زش و پرورش است ضرورت مییابد.
لذا با ت جو ه به طم الب ذکر شده ،سؤال اصلی پژوهش به این صورت طم رح شد :آی هیامرس نیب ا    
جا تماعی و ازیم ن ارقتسا یگدامآ ر دم  ی ناد تیر ش رد 

   ادا رهی کل و شزومآ

ناتسا شرورپ     

که ولیگ یه و بویر احمد رابطهای و دوج اد رد؟
چار وج ب نظری یک ال یوگ مفه مو ی است مبتنی بر روابط تئوریک یم ان شماری از ع هک یلماو   
در وم رد مسئله وم رد پژوهش با اهمیت تشخیص هداد شدهاند .با ت جو ه به تعریف مذکور ،محقق با
بررسی دا بیات نظری سرمایه جا تماعی به ابعاد شا اره شده در وم رد آن پر اد خته اس ییاجنآ زا .ت   
که ابعاد مختلفی از دیدگاههای گوناگون در س وط ح لم ی و س زا ققحم ،دوب هدش هراشا ینامزا      
ابعاد شا اره شده توسط ناهاپیت و گ شو ال استفا هد کرد که با رویکرد سازمانی جنبهها ای مخت فل
سرمایه جا تماعی را در سه طبقه جای میدهد.
در وم رد مآ ادگی سازمان بر یا استقرار مدیریت اد نش ن زی مدلهای مختلفی ار ئا ه شده اس هک ت   
پس از بررسیهای مدلهای گوناگون ،از مدلی که در یک پایان کارشناسی ارشد بر یا س شجن
ازیم ن مآ ادگی سازمان بر یا استقرارمدیریت اد نش پیشنهاد شده ب دو  ،اس رد هک دیدرگ هدافت نآ   
شاخصهای منتخب بر یا

مآ ادگی را با ت جو ه به همه فراین اهد ییی اد تیریدم ن ک روظنم ش ر هد     

است.
با ت جو ه به مبانی نظری و تئوریهای سرمایه جا تماعی و ارقتسا یگدامآ ر دم  ی ناد تیر ش لدم 
مفه مو ی پژوهش در لکش شماره ( )1ار ئا ه شد.
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شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

فرضیه اصلی :ب امرس نی ی یعامتجا ه     و ادا رد شناد تیریدم رارقتسا یارب یگدامآ ر لک ه      
ومآ زش و پرورش استان که ولیگ یه و بویر احمد رابطه و دوج اد رد.
فرضیههای فرعی
 -1ب نی بعد ساختاری و مآ ادگی استقرار مدیریت اد نش مآ لک هرادا رد  وزش اتسا شورپ و ن      
که ولیگ یه و بویر احمد رابطه و دوج اد رد.
 -2ب نی بعد شناختی و مآ ادگی استقرار مدیریت اد نش مآ لک هرادا رد  وزش رورپ و ش اتسا  ن      
که ولیگ یه و بویر احمد رابطه و دوج اد رد.
 -3ب نی بعد رابطهای و مآ ادگی استقرار مدیریت اد نش مآ لک هرادا رد  وزش رورپ و ش اتسا  ن      
که ولیگ یه و بویر احمد رابطه و دوج اد رد.
روش پژوهش
این پژوهش با ت جو ه هدف ،کاربر ید و از لحاظ ازیم ن کنترل متغیرها زج تحقیقهای توصیفی از
نوع همبستگی به شمار میرود واز طریق همبستگی و رگرس وی ن گ  ماگ هب ما ا  ارج ش هد .تسا      
جا عم ه مآ اری تحقیق شا لم ک یل ه کارکنان ادا ره کل ومآ زش و پرورش ومآ زش و پ ناتسا شرور   
که ولیگ یه و بویراحمد به تعد دا  299نفر که با استفا هد از فر وم ل کوکران تعد دا  65 1نفر به عن او ن
نمونه انتخاب شدند .بر یا گرد آوری هداد ها از دو پرسشنامه استفا هد شد .پرسشنامه اول مربوط به
مت یغ ر سرمایه جا تماعی ناهاپیت و گ شو ال (  ) 1998مشتمل بر  28سؤال و پرسشنامه دوم مرب هب طو   
مت یغ ر مآ ادگی استقرار مدیریت اد نش کفرانی (  )09 13مشتمل بر  19سؤال اس تیمها هجرد .ت    
هر کد ما از سؤ الا ت ای فیط ساسا رب همانشسرپ ن

جنپ

     گزینههه یا ل یددع شزرا هک ترکی   
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گزینه یا آن از عدد ( )1بر یا کام ًالًال مخالف تا عدد ( )5بر یا کام ًالًال فاوم ق است ،میباشد .پای یا ی
پرسشنامهها از طریق آلفای کرونباخ بررسی شد و مقدار آن بر یا هر دو پرسشنامه بیشتر از  0/7به
دست مآ د به این عم ن هک ا    پرسش مان هههها ا پای یا ی راد یبسانم  ن بسک یارب .د
پرسشنامهها ،از روش روایی محت او با استفا هد از نظ و دیتاسا تار

 نانیمطا ا ییاور ز       

سانشراک ا ر و ن و ب هزاس ییا ا       

استفا هد از مدل عم ا الد ت ساختاری ،که همان تح لیل عا لم ی تاییدی است ،استفا هد شد .بر یا انجام
ت زج یه و تح لیل

هداد ها از نرم ازفا ر  19 SPSSاستفا هد شد.

یافتهها

آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف

در جدول ( )2آز وم ن کولموگروف – اسمیرنوف بر یا س حط

عم نا اد ری و مقدار آز وم ن متغیرهای

پژوهش نشان هداد شده است.
جدول  .2آزمون کولموگروف -اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
س حط

مقیاس
سرمایه جا تماعی
استقرار مدیریت اد نش

با ت جو ه به اینکه س حط

عم نا اد ری

مقدار آز وم ن

0/ 298

0/ 975

0/781

1/ 088

 0/ 05اس رف سپ ت ضضض ضضض
ض H0

عم نا اد ری بر یا مت یغ رهای پژوهش بزرگت زا ر

تأیید می دوش و نت جی ه میگیریم که هداد های جمع آوری شده بر یا مت یغ رهای تحقیق نرمال است.
جدول ( )3ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون ب نی مت یغ رها را نشان میدهد .در این هراشا دیاب اج    
کرد عم مو ًالًال در نت جی ه گیری از چن نی آز وم نهایی که در آنها رابطه ب نی دو مت یسررب دروم ریغ    
قرار میگیرد ،چنانچه ضریب همبستگی ب نی دو مت یغ ر کمتر از  0/ 25بدس ود نیب هطبار ،دیآ ت

مت یغ ر ض یع ف ارزیابی می دوش و چنانچه مقدار این ضریب در ماد نهی  0/ 25 – 0/6قرار گیرد این

  

رابطه متوسط و در صورتی که این رابطه بیش از  0/6باشد به این عم نا است که رابطه ق یو ب نی دو
مت یغ ر و دوج اد رد.
جدول  .3ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش
استقرار مدیریت دانش

1

2

3

1/ 00

سرمایه اجتماعی

** 0/ 266

سرمایه ساختاری

** 0/ 222

1/ 00
** 0/ 735

1/ 00

سرمایه شناختی

** 0/ 231

** 0/ 724

**0/ 32 4

سرمایه ارتباطی

** 0/4 25

** 0/ 893

**0/ 72 4

**P< 0/100 * P<0/ 05

4

5

1/ 00
** 0/ 443

1/00
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با ت جو ه به نتایج بدست مآ ده از ضریب همبستگی پیرسون ب نی مت یغ رهای پژوهش میت او ننن گفت
ب نی همه مت یغ رها رابطه عم نا اد ری و دوج اد رد.
فرضیه اصلی :ب نی سرمایه جا تماعی و مآ ادگی سازمان ورپ و شزومآ ر هیولیگهک ناتسا ش و   
بویراحمد بر یا استقرار مدیریت اد نش رابطه و دوج اد رد.
جهت پاسخ به این سؤال از روش مآ اری رگرس وی ن گام به گا ممم اس رد هک دش هدافت مر لوا هلح    
خالصه مدل رگرس وی نی در جدول ( )4نشان هداد شده است.
متغیره شیپ یا     

جدول  .4خالصه مدل رگرسیونی فرضیه اصلی

R

تع لید     
شده

بین
سرمایه اجتماعی

0/ 266

0/ 071

متغیر مالک

خط  یا ا تس ا درادن       
برآرود

0/ 065

0/ 58687

با ت جو ه به ضرایب تب نیی بدست یعامتجا هیامرس ریغتم ،هدمآ     

استقرار مدیریت اد نش

ممم یت او نددد  6درص تارییغت زا د   

استقرار مدیریت اد نش را تب نیی میکنند .در جدول ( )5تح لیل واریانس فرضیه اصلی مآ ده است.
جدول  .5تحلیل واریانس فرضیه اصلی
مجم عو          

مجذورات SS

درجه        
آزادیDF

1

رگرس وی ن

4/ 279

خطا

56 / 140

163

کل

60 / 419

164

میان یگ ن           

f

سطح معناداری

مجذورات MS
4/ 279

12 / 423

0/ 001

0/ 344

با ت جو ه به نتایج تح لیل واریانس میت او ن دید که  Fبدست س ریغتم یارب هدمآ ر  هیام ا یعامتج      
(  ) 12 / 423در س حط

 P< 0/ 001بر یا مت یغ ر استقرار مدیریت اد نش عم ن  لودج رد .تسا رادا ((( (((()6

نتایج حاصل از تح لیل رگرس وی ن فرضیه اصلی نشان هداد شده است.
جدول  .6ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون فرضیه اصلی
ضرایب استاندارد نشده
B

انحراف استاندارد

مقدار ثابت

2/ 515

0/ 239

سرمایه اجتماعی

0/ 231

0/ 066

با ت جو ه به ض ریسم بیر   

ض اتسا بیار ن دراد     

t

س حط        

شده
β
0/ 266

معناداری
10 / 523

0/ 000

3/ 525

0/ 001

 0/ 266و همچن هرامآ نی     tب رادقم ه     3/ 525و س یردانعم حط

0/ 001

یت او ن گفت :در س حط اطمینان  99درصد ب نی سرمایه جا تم مزاس یگدامآ و یعا ا و شزومآ ن   
م 
پرورش استان که ولیگ یه و بویراحمد بر یا استقرار مدیریت اد نش رابطه مثبت و عم نا اد ری و دوج
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اد رد .بر یا پاسخ به فرضیههای فرعی مرحله اول از خالصه مدل رگرس وی نی فرضیا هک یعرف ت    
در جدول ( )7مآ ده استفا هد شد.
جدول  .7خالصه مدل رگرسیونی فرضیات فرعی  1و  2و 3

R

متغیرهای پیش بین

تعدیل شده

متغیر مالک

خط اتسا یا ن دراد     
برآرود

بعدساختاری ،رابطهای و
شناختی

0/ 289

0/ 067

0/480

0/ 58643

با ت جو ه به ضرایب تب ،یراتخاس دعب ،هدمآ تسدب نیی    

استقرار مدیریت اد نش

رابطهههای و امرس یتخانش ی یعامتجا ه    

میت او ند  8درصد از ت ییغ رات استقرار اد تیریدم ن نییبت ار ش    

ممم یکننددد .در  لودج ( ( )8تح لیل

واریانس فرضیههای فرعی نشان هداد شده است.
جدول  .8تحلیل واریانس فرضیات فرعی  1و  2و 3
مجم عو         

درجه       

میان یگ ن          

مجذورات SS

ازادیDF

مجذورات MS
1/ 684

3

رگرس وی ن

5/ 051

خطا

55 / 368

161

کل

60 / 419

164

f

سط حححححححححح
معناداری
4/ 896

0/ 001

0/ 344

با ت جو ه به نتایج تح لیل واریانس میت او ن دید که  Fبدست مآ ده بر یا بعد ساختاری ،رابطهههای و
شناختی سرمایه جا تماعی (  )4/ 896در س حط

 P<0/ 001بر یا مت یغ ر استقرار مدیریت اد نش عم نا اد ر

است .در جدول ( )9نتایج حاصل از تح لیل رگرس وی ن بر یا پاسخ به فرضیههای فرعی مآ ده است.
جدول  .9ضرایب حاصل از تحلیل رگرسیون فرضیات فرعی  1و  2و 3
ضرایب استاندارد نشده
B
مقدار ثابت

ض اتسا بیار ن دراد     

t

س حط         

شده

انحراف استاندارد

معناداری

β

2/ 585

0/ 250

10 / 353

0/ 000

بعد ساختاری

- 0/430

0/ 071

- 0/034

-0/ 82 4

0/ 630

بعد رابطهای

0/701

0/ 059

0/ 160

1/ 981

0/ 071 .

بعد شناختی

0/ 36 1

0/ 060

0/4 20

2/4 27

0/420

با ت جو ه به ضریب مسیر  -0/ 043و همچن نی

هرامآ  tب رادقم ه     -0/ 82 4و س یردانعم حط

میت او ن گفت :در س حط اطمینان  95درصد ب نی بعد ساختاری س و یعامتجا هیامر
ومآ زش و پرورش استان که ولیگ یه و بویراحمد ب یار
و دوج ندارد .با ت جو ه به ضریب مسیر  0/ 160و همچن نی
 0/ 071ممم یت او ننن گف یمطا حطس رد :ت ن نا       

0/ 630

هرادا یگدامآ    

ارقتسا ر دم  ی ناد تیر ش یرادانعم هطبار       
مآ اره  tبه مقدار  1/ 981و س حط

عم ن یردا

 90درصد    ب دعب نی      رابط هه های س امر ی و یعامتجا ه   
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مآ ادگیا اد ره ومآ زش و پرورش استان که ولیگ یه و بویراحمد بر یا استقرار مدیریت اد نش طبار  ه   
عم نا اد ری و دوج اد رد .با ت جو ه به ضریب مسیر  0/4 20و همچن نی

مآ اره  tبه مقدار  2/4 27و س حط

عم نادری  0/420میت او ن گفت :در س حط اطمینان  95درصد ب نی ب یعامتجا هیامرس یتخانش دع     
و مآ ادگی استقرار مدیریت اد نش در ا اد ره ومآ زش و پرورش استان که ولیگ یه و بویراحمد راب هط
مثبت و عم نا اد ری و دوج اد رد.
بحث و نتیجه گیری

نتایج همبستگی پیرسون حاکی از آن است که ب نی س و یعامتجا هیامر

شناد تیریدم رارقتسا      

رابطه و دوج اد رد .نتایج آز وم ن رگرس وی ن نشان داد که نمرهی کلی سرمایه جا تماعی میت او نددد به
صورت مثبت و عم نا اد ر مآ ادگی استقرار مدیریت اد نش را پیشبینی کند و ای طبار ن ه حطس رد     
شهای ،هافمن و هم اراک ن (( ،) 2005
(  p <)0/ 001عم نا اد ر است .نتایج این پژوهش با نتایج پژوه 
مانینگ (  ،) 2009هولت (  ،) 2007تیاگو و همکاران (  ،) 2013ما ینی ( ،) 386 1و خیرخ  هاو (( )09 13
همسو میباشد .همان گونه که در بخش پیش نی شا اره شد پژوهشهای ان دارفا طسوت هدش ماج     
وف ق وم ید این لطم ب ب دو که ب نی دو مؤلفهی سرمایه جا تماعی و استقرار اد تیریدم ن طابترا ش    
مثبت و عم نی اد ری و دوج اد رد .چن نی رابطهای منطق وگ نامه اریز ،تسا ی ن و تیپاهان هک ه      
گ شو ال (  ) 1998بیان اد رند سرمایه جا تم ت و هعسوت یارب یعا و رد شناد عیز   

   س امزا نننها ا یرما

ضروری است .همچن نی پژوهشهای هلنا و همکاران (  ) 2001نشان داد ک امرس ه ی زا یعامتجا ه   
طریق ازفا یش دست یابی به منابع خارجی اد نش ،تبادل و جذب اد نش و همچن نی ازفا یش کارایی
انتقال اد نش ،اکتساب و خلق اد نش در سازمانها را ازفا یش میدهد .از دیدگاه سازمانی گ لاشو
و ناهاپیت (  ) 1998سرمایه جا تماعی را به عن او ن جمع منا عف بالق هو دوجوم در درون ،قابل دس سرت
از طریق و ناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد جا تماعی تعریف میکنند.
نتایج همبستگی پیرسون نشان داد که ب نی این دو مؤلفه رابطه و دوج اد رد .نتا ایج رگرس ینعی نوی   
ضریب ت نییع محاسبه شده و مآ اره  tنشان داد که ب نی ب و یراتخاس دع
رابطه و دوج ندارد .نتایج این پژوهش با نت جیا

شناد تیریدم رارقتسا      

پ هوژ شششها ای هلن راکمه و ا ا  ن (( (((  ،) 2001مانینگ

(  ،) 2009هافمن و همکاران (  ،) 2005پ کشز ی (  )39 13و بهر  یودهم و یما

(( (((  )09 13همخ او ن و ی

طم ابقت ندارد .این بعد ال یوگ اتصاالت را بر حسب مقیاسهایی همچون شدت اتصال و سلس هل
مراتب و سازمان مناسب توصیف میکند (ناهاپیت و گ شو ال  .) 1998بررسی این پژوهش درب هرا
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بعد ساختاری به این نت جی ه رسیده است که پ وی ندهای ق یو درون سازمانی که جم رایی بر یا تبادل
اد نش واطالعات ب نی کارمندان است به خوبی لکش نگرفته است و کارمندان ادا ره بر یا کارهای
تیمی و گروهی ارزش زیا ید قا لئ نیستند .همچن نیب رد وگتفگ و ثحب و تاعالطا لدابت نی
کارمندان ادا ره به طور مختصری ص ترو

ممم یگ ری ددد  .بن ب قیرط زا نیاربا ععععععع د س یراتخا

شبکههای کاری نمیت او ن ت ییغ رات استقرار مدیریت اد نش دوبهب ار 

    

طباور و   

دیشخب  .... ...مدددیران و مس نالو

ادا رهی کل ومآ زش و پرورش استان که ولیگ یه وبویر احمد به عن او ن متولی ما ر تصمیم گیری در
خصوص شاد تن ادا ره ای که مدیریت اد نش و مؤلفههای آن در آن استقرار یابند ،در جهت ایجاد
مح طی ی که در آن ارتباطات ب نی کارکنان و ارتباط با محیط بیرون ک شو ا باشند .همچن نی شرایطی
مهیا سازند تا کارکنان ایدهها ،تجارب و دیگر منابع اطالع دوخ یتا

هب فیاظو ماجنا یارب ار   

   

صورت تیمی و گروهی در اختیار همدیگر بگذارند ،آز ادا نه همدیگر را نقد کنند ،و آز ادا ن هب ه   
بحث و تبادل نظر بپر اد زند .ادا ره باید این فرصتها را در اختیار کارمن اد ن ارق  ر زاو دهد      آنها ا
حمایت کند .در این صورت است که انتظار میرود ک نادنمراک نیب ه     ادا رهی کل و شزومآ
پرورش ،استقرار مدیریت اد نش به صورت فوم قیت زیمآ رخ دهد.
نتایج همبستگی پیرسون ح دوجو زا یکا

نایم رادانعم و تبثم هطبار دعب         رابطهههای و اس رارقت

مدیریت اد نش است .به این ترتیب انتظار میرود کارکن نا
رابطهای ،فرایند اس ریدم رارقت ی ار شناد ت

ادا رهی کل زیر زا

مؤلفهههها ای ب دع

رد  هرادا را یازفا ش دنهد  ...... .....همچن نن نی ض نییعت بیر   

محاسبه شده نشان میدهد که مؤلفهی بعد رابطهای  0/61از ت ییغ رات مت یغ ر استقرار مدیریت اد نش
را پیشبینی میکند .این نت جی ه با یافته یا مانینگ (  ،) 2009هافمن و همکاران (  ،) 2005یرومد

و

همکاران (  ،) 1388بهر و یما مهدوووی (  )09 13و یما ن  ی (( ) 386 1همخ او ن دعب .دراد تقباطم و ی    
رابطهای نوع روابط شخصی که فرد با دیگران از طرق تعا الم ت گسترش هداد اس فیصوت ار ت   
میکند (ناهاپیت وگ شو ال (  .) 1998اعتماد به عن او ن هسته اصلی بعد رابطهای سرمایه جا تماعی در
ارتقای مدیریت اد نش بسیا دامتعا رگیدمه هب ناراکمه رگا .تسا مهم ر لدابت رد و دننک          
اطالعات و اخبار ادا ره با هم صادق باشند ،ارتباطات بهتر می دوش و کما ان دسترسی ب تاعالطا ه   
بیشتر می دوش  .اگر همهی فا رد صادقانه در تبادل اطالعات شرکت کنند اطالعات و تجارب فا ر دا
به عن او ن اب از ری بر یا

ازفا یش اد نش و در نهایت ازفا یش اس شناد تیریدم زیمآ تیقفوم رارقت      

شها نشان میدهند بر یا
می دوش  .نتایج بدست مآ ده از پژوه 

شاد تن ادا رهای که استقرار تیریدم
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اد نش در آن به صورت فوم قیت زیمآ اتفاق بیفت ،باید وج صمیمی همر ها با اعتم هب مارتحا و دا    
یکدیگر در ادا ره حکم فرما باشد و کارکنان خ دو را عضو یک خان هداو مشترک تلقی کنند و به
اهداف و ارزشهای ادا ره وفا اد ر باشند .بنابراین هر چه کیفیت روابط (بعد رابطهای) بهتر دوش به
تبع آن کمیت روابط (بعد ساختاری) ن زی بیشتر می دوش  .در نت جی ه در آن ادا ره مدیریت اد نش ن زی
بیشتر و بهتر مستقر می دوش .
نتایج بدست مآ ده حاکی از و دوج رابطه مس تیریدم رارقتسا و یتخانش دعب نیب یتبثمو میقت        
اد نش است .به عبارتی بعد شناختی منجر به استقرار اد تیریدم نش   

ممم ی وش ددد  .همچن بیرض نی   

ت نییع محاسبه شده نشان میدهد که بعد شناختی  0/ 20از واریانس مت یغ ر استقرار اد تیریدم نش   
شبینی میکند .این نت جی ه با نتایج تحقیقات اب لی ی (  ،) 2011هافمن و همکاران (  ،) 2005هولت
ر ا پی 
(  ،) 2007پ کشز ی (  )39 13و ومد ری و همکاران (  ) 1388همسو ممم یباشددد .ب هیامرس یتخانش دع    
جا تماعی شا اره به منابعی اد رد که عم انی مشترک یم ان گروههاست .مهمترین جنبهها ای ای عب ن د   
عبارتند از زبان و کدهای مشترک و حکایات مشترک( .ناهاپیت و گ شو ال) .بعد ناشن یتخانش   
دهندهی این حقیقت است که تا چ لک هرادا نادنمراک دح ه و شزومآ

روصت و مهفشرورپ

روشنی از اهداف و ارزشهای سازمان اد رند و بر یا رسیدن ب اب فادها نیا ه

   

و تکراشم مه     

همکاری اد رند .نت جی ه بدست مآ ده از این پژوهش نشان میدهد که بعد شناختی از نظر کارمندان
ادا ره کل در س حط

ولطم بی قرار اد رد و بعد شناختی نسبت به ابعاد دیگر بیشتر به استقرار مدیریت

اد نش منجر می دوش  .و همبستگی که ب نی این دو مؤلفه و دوج اد رد بدان عم نی است که کارکن نا
ادا ره اهداف و ارزشهای ادا ره را پدیرفته اند و اه دوخ فاد

 رد ار ر  یاتسا ا ق هرادا فاده ر را      

هداد اند به همان ترتیب سعی میکنند تجربیات کاری و اد نش شخص دوخ ی
علمی و توسعه اد نش ادا ره با یکدیگر به شا تر کا

تفرشیپ تهج ار     

بگذارند .چشم انداز مشترک و دست ی هب یبا   

اهداف ادا ره به کارمندان کمک میکند تا تعا الم ت و در نت جی ه اطالعات عمیقی را ب نی خ هب دو   
و دوج آورند و توسعه دهند در نت جی ه این تعا الم ت کم فیک و ی یی ییی خ ثعاب ،شناد میهست و قل     
استفرار فوم قیت زیمآ اد نش می دوش .
همان وط ر که گفته شد نتایج پژوهش نشان داد که ب نی سرمایه جا تماعی و مآ ادگی ادا ره ومآ زش و
پرورش استان که ولیگ یه و بویر احمد رابطه مثبت و عم نی اد ری و دوج اد رد .به عب اب رگید ترا    
ازفا یش سرمایه اجتماعی ازیم ن مآ ادگی ادا ره بر یا استقرار مدیریت اد نش به طور وم ثری ازفا یش
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خ او هند یافت .چن نی رابطهای منطقی به نظر می رسدزیرا همان وگ ن هان هک ه ا گ و تیپ و نایب لاش      
می اد رند سرمایه جا تماعی بر یا توسعه و توزیع اد نش در سازمانها ما ری ضروری است .با ت هجو
به نقش ومآ زش و پرورش در بخش ومآ زش نیروی انسانی ،این ادا ره بای یاراد د

زال یگدامآ ممممم

بر یا استقرار مدیریت اد نش را شاد ته باشد یعنی اینکه اد ر یا فرهن اد گ ن تخاس ،ش ا ،ینامزاس ر     
زیر ساخت فناوری ،محت یاو ت ییغ ر و پشتیبانی از ت ییغ ر باشد تا بت او ن هتفرشیپ و یتباقر ناهج رد د     
ما روز فوم ق باشد و همگام با ت ییغ رات و تح الو ت سازمانها ،نیروی انسانی را ومآ زش دهد.
عم یل اتی کردن استقرار فوم قیت زیمآ اد تیریدم ن مآ رد ش وزش رورپ و ش و ماظن لک  میلعت       
وتربیت و ایجاد ت ییغ ر مست مزل انتقال اطالعات و اد نش در س حط کالن و خرد ب نی نامزاس و دارفا   
است .و این بستگی به فا ر یدا

اد رد که ای ا ن ن و لیهست ار لاقت عرست      ممم یکننددد .در نت مامت هجی   

ع لماو ی که مشوق ارتباط ب نی فر ید و یا مانع آن باشند بر مبا الد ت اطالعاتی فا ر دا ن زی تأثثیر گ راذ
است .به هم نی دل لی اهمیت ارتباطات و تعا الم ت مبتنی بر اعتماد یم ان فا ر دا در گسترش و کاربرد
اد نش رق دیکات دروم ااااااا ر گرفت تسا ه  ... ..چنانچههه س و شزومآ نامزا

و تالماعت دناوتب شرورپ    

ارتباطات اثر بخش خویش ،را در اد خل گروهها و واحدهای سازمانی و بیرون از سازمان ازفا یش
دهد بیشتر میت او ند نسبت به اثر بخشی تبادل اطالعاتی یم ان فا ر دا ادا ره و فا ر دا خ رد هرادا زا جرا
نت جی ه استقرار مدیریت اثربخش اد نش سازمانی اطمینان حاصل دنک  ... ..بن ربا ااا ین ای شرتسگو داج   
فرهنگ و یوج در سازمان که ای عون ن

طابترا ا ار ت

زا د نک بیغرت

تها ای اس رارقت
   ض رور ت ت

مدیریت اد نش است.
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