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 های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانشراه
 

 زهره روغنیان

 تهران ایران، فرهنگیان، دانشگاه علمی هیأت عضو و مربی فرهنگی، گذاری سیاست یشگرا اجتماعی، علوم دکتری

 

 چکیده

مطرر  شرده    عی و توسعه جوامعهای اقتصادی و اجتمادهد که مفهوم سرمایه اجتماعی در تحلیلهای مختلف نشان میبررسی

در همین راستا تالش شده تا چگونگی ارتباط میان سرمایه اجتماعی )درون و برون(، سازمانی بر توسعه مدیریت دانرش و  است، 

ای(، را با پنج فعالیرت اصرلی مردیریت دانرش شرامل      نیز ابعاد سرمایه اجتماعی شامل )بعد شناختی، بعد ساختاری و بعد رابطه

دانش، خلق دانش و کاربرد دانش(، را بررسی و میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتمراعی  « تسهیم»ش، ثبت دانش، انتقال )کسب دان

ها را مرورد ززمرون قررار دهردم جامعره زمراری ایرن تحقیرق در بخرش درون سرازمانی، مردیران و            بر مدیریت دانش در سازمان

هرای مرورد   خش برون سازمانی مراجعه کنندگان )مشتریان(، سازمانهای مورد نظر تحقیق، و در بکارشناسان سازمان و شرکت

پیمایشری و از نرو     -هرا، توصریفی  دهندم پژوهش حاضر از نظر هرد  کراربردی و از نظرگرردزوری داده   نظر تحقیق تشکیل می

دو پرسشرنامه، محقرق   میدانی استم ابزار مورد استفاده ایرن تحقیرق    -ایها، کتابخانهزوری دادهروش جمعباشدم همبستگی می

و اساتید، مورد تأیید قرار گرفرتم پایرایی زن نیرز پر  از اجررای       روایی محتوایی پرسشنامه توسط، متخصصین که ساخته بود،

جهت انجرام ایرن پرژوهش از روش    %(، محاسبه گردیدم 34از نمونه گیران از طریق ضریب زلفای کرانباخ )نفر  39ززمایشی بین 

ه، و برای بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه مدیریت دانرش از ززمرون همبسرتگی پیرسرون     گیری تصادفی سادنمونه

هرا بایرد   دهد برای ارتقای مدیریت دانش در سرازمان استفاده شده استم همسو با فرضیات تحقیق، ضرایب همبستگی نشان می

هرای زن و توسرعه مردیریت دانرش و     ه اجتماعی و مولفره سرمایه اجتماعی )درون و برون(، سازمانی را افزایش داد و بین سرمای

 ی معناداری وجود داردم های زن رابطهمولفه

 

ای(، توسعه مدیریت دانش، کسب دانش، ثبت بعد شناختی، بعد ساختاری و بعد رابطه) یاجتماعسرمایه های كلیدی:  واژه

 دانش، تسهیم دانش، خلق دانش و کاربرد دانش
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 لهمقدمه و طرح مسئ -1

 ایفرا ، جوامع ها وسازمان در انسانی و فیزیکی سرمایه به نسبت مهمتری بسیار نقش که است نوینی مفاهیم از اجتماعی سرمایه 

 مورد ایصورت گسترده به اجتماعی سرمایه مفهوم، سازمان و مدیریت در تازگی به و اقتصاد و شناسیجامعه در امروزهم کندمی

 اشاره با ارزش منبعی عنوان به شبکه یک اعضای میان ارتباطات و پیوندها به اجتماعی سرمایه فهوممم است گرفته قرار استفاده

هرا اثرر   سررمایه  سرایر ، اجتمراعی  سررمایه  غیاب درم شودمی اعضا اهدا  تحقق موجب، متقابل اعتماد و هنجارها خلق با و دارد

 ,Alwani Mشرود ) مری  دشروار  و ناهموار اقتصادی و فرهنگی تکامل و توسعه هایراه پیمودن و داده از دست را خود بخشی

Nategh ،2117)علروم سیاسری   در اخیررا  و اقتصراد ، اجتمراعی  علوم هایحوزه در اخیر هایسال در اجتماعی سرمایه مفهوم م 

 و تولیرد  در هوممف این که نقشی بر مبنای عمدتاً، اقتصاد عرصه در خصوصاً، اجتماعی سرمایه مقوله بر تمرکزم است شده مطر 

 زمینره  در اجتمراعی  سررمایه  مفهوم غالب گرایشم گیردمی صورت، کندایفا می محیطی و اقتصادی، انسانی هایسرمایه افزایش

سررمایه   مدارد تأکیرد ، پایردار  توسرعه  اهردا   بره  دستیابی راستای در اقتصادی رویکرد نفوذ هایبه محدودیت، اقتصادی توسعه

ینی است که امروزه در بررسیهای اجتماعی و اقتصادی جوامع مدرن مطر  گردیده استم این اصطال  از اجتماعی، از مفاهیم نو

و غیرره   Coleman،Putnam،Bourdieuمانند شناسان فرانسوی و زمریکایی  برای نخستین بار توسط جامعه 1331سالهای 

کرار میررود و ثرروت اجتمراعی و یرا حتری درزمرد         سرمایه اجتماعی اصطالحی است که گاه در معنای وسیع بره  ممطر  گردید

اجتماعی از زن برمیآید و گاه در فضای محدود منابع و تجهیزات غیرفردی و غیرخصوصی را شامل میشودم بدین معنری سررمایه   

  ماجتماعی، زن چیزی است که با سرمایه جامعه پدید زمده و مورد استفاده همگان است

 اقتصرادی  متغیرهرای  بر اجتماعی و روابط ساختارها نقش اهمیت دهندهنشان اقتصادی باحثم از بسیاری در رویکرد این طر  

 سرط   در چه سرمایه نو  یک عنوان به زن شناسایی و است و اجتماعی فرهنگی عوامل بر مبتنی عمدتاً اجتماعی سرمایهم است

-از سیسرتم  را جدیدتری شناخت تواندمی هاگاهبن و هاسازمان مدیریت سط  در چه و کشورها و توسعه اقتصادی کالن مدیریت

)منظرور و   مبخشرد  بهبرود  را کرالن جامعره   هرای عرصره  در هاتصمیم و هاسیاست کارایی و کند ایجاد اجتماعی - اقتصادی های

 بره  جامعره،  هرر  رفتراری  و اخالقی قوانین و قواعد مجموعه به دهیشکل ضمن اجتماعی ( سرمایه141-142: 1987پور، یادی

 یکردیگر  برا  در تعامل و هم با بتوانند اقتصادی و مادی سرمایه و انسانی سرمایه تا کندمی کمک و دهدمی شکل نیز رفتار افراد

 باعرث  گونراگون،  جهرات  از جامعه افراد هایو همسانی هاهمانندی از استفاده با اجتماعی سرمایه یابندم دست پویایی و رشد به

-دارایری  بره  انسانی هایسرمایه تبدیل با دانش، ( مدیریت121: 1931شریفی،  و شودم )بیدختیمی متقابل اعتماد روحیه ایجاد

 فرایند در دانش ارزش و اهمیت درك با اطالعات، در عصر مدیران کندممی ارزش ایجاد سازمان برای یافته، سازمان فکری های

 از هد  هستندم خود سازمانی سطو  کلیه دانش در مدیریت هایتکنیک و کارها راه کارگیری به دنبال به خود گیری،تصمیم

 اجرای تداوم امکان تا است زن از کارگیری نحوه به و دانش در تحول و تولید کارهای راه و دانش منابع شناسایی تعاریف، ارائه

اسرتم   جرامع  و واحرد  تعریرف  یرک  بر روی توافق کاربردی، دانش مدیریت دقیق فهم در هاچالش اولین از یکی شودم میسر زن

 روز افرزون  طرور به هادر سازمان دانش مدیریت مفهوم استم سازمان در تأثیرگذار و زگاه رهبری وجود مستلزم دانش، مدیریت

 موجرود  دانرش  از هرچه بیشرتر  تا هستند دانش مدیریت سیستم استقرار دنبال به هاسازمان اکثر استم گرفته قرار توجه مورد

 دانرش  شروندم مردیریت   نائرل  المللیبین و داخلی محیط در رقابتی مزیت حفظ و ایجاد به و ببرند سود گذاریسیاست در خود

 دانرش، فراینرد   انردم مردیریت  نگریسرته  زن به گوناگون زوایای از نظرانصاحب دلیل همین به است گسترده و پیچیده مفهومی

در  و شرود مری  توزیرع  زن از پر   کره  باشرد مری  دانرش  خلق برای اطالعات پردازش و سازماندهی گرفتن، اختیار در شناسایی،
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نشان  هابررسی شودم گرفته کار به هاگیریتصمیم در مؤثر ایبه گونه و بیشتر دانش خلق برای تا گیردمی قرار دیگران دسترس

ناواریران و  کنردم )م مری  ایفرا  زن موفقیرت  در را نقرش  مهمتررین  انسران  و بروده  اجتمراعی  موضوعی دانش مدیریت که دهدمی

های ارتقای سرمایه اجتماعی به منظور توسعه مردیریت  راه بررسی به پژوهش این در جهت به همین (193-111: 2113امینی،

 پردازیمممی رقابتی مزیت به رسیدن برای ناملموس دارایی دو دانش به عنوان

 

 1چارچوب نظری -2

استفاده از منابع نهفته در دل روابط اجتماعی برای نیل بره منرافع مرورد    گذاری و توان به عنوان سرمایهسرمایه اجتماعی را می 

های اجتماعی است که موجب ارتقرای  نظر تعریف نمودم به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم

گرددم در ذیل به نظریات یهای تبادالت و ارتباطات مسط  همکاری اعضای جامعه شده است و موجب پایین زمدن سط  هزینه

 شودماندیشمندان در خصوص سرمایه اجتماعی پرداخته می

 

 2ولکوك -1-2

 :است کرده تقسیم نو  سه به را اجتماعی سرمایهوی 

 اعضرای  میران  هرای پیوسرتگی  ماننرد  شود؛می شناخته قوی پیوستگی با سرمایه این گروهی، درون اجتماعی سرمایه 

 مقومی گروه یک اعضای میان یا خانواده

 گروهری  بین پیوندهای که شودمی شناخته عمقترکم و ضعیف پیوندهای با سرمایه این ،گروهی بین اجتماعی سرمایه 

 مختلف قومی هایگروه با دولتی تجاری، هایهمکاری مانند شود؛می موجب را

 رسرمی  نهادهای منابع به کندمی ککم افراد به که دارد اشاره عمودی روابط به سرمایه این اتصالی، اجتماعی سرمایه 

 (78: 1931م )موالیی زرانی و باقری کنی،باشند داشته دسترسی اجتماعی و اقتصادی توسعه برای

 

 3جوسا و ویالنووا -2-2

 هایهنجارها، ارزش اعتماد است: مؤلفه شامل هفت که اندگرفته نظر در مدیریتی ایپدیده را اجتماعی سرمایه جوسا و ویالنووا 

حتری   وجرود  بردون  و است متکی ابعاد این به اجتماعی سرمایه هامشبکه و متقابل متقابل، فهم تعهد همکاری، روابط، مشترك،

 فهرم  تعهد متقابل، همکاری، روابط، ارزش، اعتماد، هاویژگی این به اجتماعی باشدم سرمایهنمی تصور قابل نیز ابعاد این از یکی

 باشرد؛  داشرته  وجرود  توانرد نمری  مشخصات و هااین ویژگی از یکی بدون حتی اجتماعی رمایهس استم ها متکیشبکه و متقابل

 سرازمانی متمرکرز   هرای شبکه و ارتباطات اعتماد، روی بر زن اصلی کید تأ اینکه و سرمایه اجتماعی ماهیت به توجه با بنابراین

 نوزورانره  عملکررد  گیریشکل و بروز موجب پذیر،ریسک و رقابتی هایموقعیت و هافرصت خلق با هاسازمان در تواند می است،

 در سرازمان،  – اجتمراعی  سررمایه  - اثربخش پیوندهای و ارتباطات افزایش با به عبارت دیگر افراد شودم همچنین و سازمان در

 را سازمان در دانش یمتسه و خلق خود نوبه این به که زیدبه وجود می جانبه همه اعتماد همچنین و هاایده و افکار تالقی نوعی

 (م191-199: 1932کندم )ابیلی و زار  خلیلی، می تسهیل و تسریع

                                                           
2- Theoretical framework 

3- Wolcoock 

4-  Vilanova and Josa 
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 1ناهاپیت و گوشال -3-2

 یک روابط شبکة طریق از که کنندمی تعریف سازمان درون در موجود بالقوة و بالفعل جمع منابع عنوان به را اجتماعی سرمایة 

 اسرت  مهم سازمانی هایدارایی و هاقابلیت از یکی اجتماعی سرمایة زنان، دیدگاه از اندمدسترس قابل اجتماعی یک واحد یا فرد

 سرازمانی  مزیرت  دیگر هایسازمان با در مقایسه زنها برای و کند کمک بسیار دانش تسهیم و خلق در هاسازمان به تواندمی که

 جای سه طبقه در را سازمان درون اجتماعی سرمایة ختلفم هایجنبه سازمانی، رویکرد با گوشال و نمایدم ناهاپیت ایجاد پایدار

 شود:می پرداخته عناصر این توضی  مختصر به که (1338 گوشال، و ساختاریم )ناهاپیت و ایرابطه شناختی، دهند: سرمایةمی

 و تفسریرها  و تعبیرهرا  کننردة مظراهر،  فراهم که دارد منابعی به اشاره اجتماعی سرمایة شناختیِ عنصر شناختی: عنصر 

 از: عبارتند بعد این هایجنبه ترینهاست مهمگروه میان در مشترك معانی هایسامانه

 اینکره؛  اول میگذارد: دانش تأثیر تبادل و ترکیب شرایط بر مشترك زبان مختلفی هایدلیل به مشترك: كدهای و زبان 

 کننرد، مری  بحرث  یکردیگر  برا  افرراد  زن طریرق  که از است ابزاری زیرا دارد؛ اجتماعی روابط در مهمی و مستقیم کارکرد زبان،

 ادراکاتمران  بر زبان اینکه؛ دوم دهندممی انجام تجاری امور در جامعه، و پرسندمی سؤال یکدیگر از کنند،می مبادله را اطالعات

 مشرترك،  زبان اینکه؛ مسوکنندم می فراهم محیط از تفسیرمان و مشاهده برای را چارچوب مرجعی نیز کدها و گذاردمی تأثیر

 دهدممی افزایش را ترکیب اطالعات قابلیت

 ابزارهرای  واسرتعارهها،  هرا داسرتان  ها،اسطوره که معتقدند هامحقق مشترك، کدهای و زبان بر عالوه مشترك: حکایات 

 (مPutnam ،1331) کنندممی فراهم معانی غنی هایمجموعه نگهداری و تبادل ایجاد، برای اجتما  در قدرتمندی

 خراطر  بره  یکردیگر  با افراد که شخصی است روابط نوعی کنندةتوصیف اجتماعی سرمایة ایرابطه عنصر ای:رابطه عنصر 

 از: عبارتند اجتماعی سرمایة از بعد این هایجنبه ترینکنندم مهممی برقرار هایشانتعامل سابقة

 :زیرادی  تمایرل  دارند، افرراد  وجود باالیی سط  در اعتماد بر مبتنی روابط که جایی در دهندمی نشان هاپژوهش اعتماد 

  دارندم همکارانه تعامل و اجتماعی تبادل برای

 :زورندم وجود به دانش برای قوی ایپایه توانندمی همکاری، هنجارهای هنجارها 

 استم زینده در فعالیتی انجام برای وظیفه یا تعهد یک دهندةنشان الزامات انتظارات: و الزامات 

 :هستندم واحد گروه عضو یک دیگر، افراد از گروهی یا فرد با کنندمی احساس افراد زن در که است فرایندی هویت هویت 

 و کسانی چه به شما یعنی افراد دارد؛ بین هایتماس کلی الگوی به اشاره اجتماعی سرمایة عنصر این ساختاری: عنصر 

، ای و سازمان مناسرب ای بین افراد، پیکربندی شبکهاند از روابط شبکهبارتمهمترین جنبه این عنصر ع داریدم دسترسی چگونه

سرازندم روابرط   ای امکران دسترسری بره منرابع را فرراهم مری      پیشنهاد اصلی تئوری سرمایه اجتماعی این است که روابط شربکه 

-ای گرردزوری اطالعرات را کراهش مری    گذاری مورد نیاز برهای اطالعاتی هستند که زمان و سرمایهاجتماعی، ایجادکننده کانال

تواند برر توسرعه سررمایه فکرری     دهد که میای یک جنبه مهم سرمایه اجتماعی را شکل میدهندم پیکربندی کلی روابط شبکه

مراتب همگی از طریق تأثیر بر میزان تمراس یرا قابلیرت    تأثیر بگذاردم برای مثال سه ویژگی ساختار شبکه تراکم، پیوند و سلسله

بحث میکند شبکه پراکنرده،   Bhattپذیری و سهولت تبادل اطالعات میشوندم برای مثال  سی اعضای شبکه باعث انعطا دستر

                                                           
5-
l
 
Nahapiet & Ghosha 
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های بسیارکم، فراهم کننده مزایای اطالعاتی بیشتری استم شبکه متراکم از این جهت که فراهم کننده اطالعرات  با تعداد تماس

 ای ناکارا استم کند، شبکهرا صر  میمتنو  کمتر است و همان هزینه شبکه پراکنده 

 مثرل  منرابع  بره  امکان دسترسری  ای،شبکه روابط که است این اجتماعی سرمایة تئوری اصلی پیشنهاد ای:شبکه روابط 

 را نیراز  مورد گذاریسرمایه و زمان میزان که اطالعاتی هستند هایکانال ایجادکنندة اجتماعی، روابط سازندممی فراهم را دانش

 دهندممی کاهش اطالعات گردزوری ایبر

 دسترسری  قابلیرت  تمراس یرا   میرزان  بر تأثیر طریق از همگی مراتب سلسله و پیوند تراکم، ای:شبکه روابط پیکربندی 

 تعداد با پراکنده، شبکة که کندمی بحث مثال، برت برای شوندممی اطالعات تبادل سهولت و پذیریانعطا  باعث شبکه اعضای

 متنو  اطالعات کنندة فراهم که جهت این از متراکم، استم شبکة اطالعاتی بیشتری مزایای کنندة فراهم کم، سیارب هایتماس

 ناکار استم ایشبکه است، شبکة پراکنده هزینة همان با کمتر

 غلرب ا خراص،  یک محریط  در اعتماد و هنجارها پیوندها، و روابط جمله از شده ایجاد اجتماعی سرمایةمناسب:  سازمان 

 ترأثیر  اجتمراعی  تبرادل  الگوهای بر بدین ترتیب و شود داده انتقال دیگری اجتماعی محیط به اجتماعی محیط یک از تواندمی

 را دانرش  و اطالعرات  جملره  از شانمنابع و افراد به دسترسی شبکة بالقوة یک توانندمی مناسب اجتماعی هایسازمان بگذاردم

کننردم   تضرمین  تبادل برای را قابلیت و انگیزش است ممکن اجتماعی، سرمایة ایو رابطه ختیشنا ابعاد طریق از و کنند فراهم

 (م1331همان: ) شوندم تبادل این مانع است ممکن هاسازمان حال، این عین در

 

 1فرضیات پژوهش -3

 فرضیه اصلی   -1-3

  سعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجرود  و تو« 9و برون سازمانی 2سرمایه اجتماعی درون سازمانی»بین سرمایه اجتماعی

 داردم

 فرضیات فرعی -2-3

 بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجود داردم 

 ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجود داردمبین بعد رابطه 

 رمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجود داردمبین بعد ساختاری س 

 بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجود داردم 

 ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجود داردمبین بعد رابطه 

 بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجود داردم بین 

                                                           
6- Research hypotheses 

7- Intra-organizational social capital 

8- Extra-organizational social capital 
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 1مدل مفهومی پژوهش -4

 

 مفهومی پژوهش. مدل 1شکل 

 2پیشینۀ پژوهش -5

هایی در داخل و خارج از کشور در مورد رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش انجام گردیده است که بره برخری   پژوهش 

 شودماز زنان پرداخته می

 

 های داخلیپژوهش -1-5

(، در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر سررمایه اجتمراعی در مردیریت دانرش نشران دادنرد کره همبسرتگی         1931راد )مهدیان - 

معناداری میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانرش وجرود دارد و نمرودار در حالرت اسرتاندارد حراکی از زن اسرت کره سررمایه          

درصد تغییرات در خلق دانش و  47کند همچنین سرمایه اجتماعی ییرات در مدیریت دانش را تبیین میدرصد تغ 86اجتماعی 

توانند با طراحری شررایط   درصد تغییرات در تسهیم دانش در سازمان مورد مطالعه را تبیین کرده است؛ بنابراین مدیران می 49

 دانش و ابعاد زن در سازمان امور مالیاتی کشور باشندم های سرمایه اجتماعی شاهد توسعه مدیریتمناسب و بهبود شاخص

وری نیروی کار در ایران که با روش عنوان بررسی اثر سرمایة اجتماعی بر بهره در پژوهشی با(1931)متفکر ززاد و همکاران  - 

-مایة اجتماعی بر بهرهدادند به این نتیجه رسیدند که سر بررسی قرار مورد(ARDL)ابزارهای زمار توصیفی و استنباطی روش 

 مداشت دارمثبت و معنی وری نیروی کار تأثیرگذاری

وری منابع انسانی: با در پژوهشی با عنوان بررسی نقش سرمایة اجتماعی در راستای ارتقای بهره( 1936)وحدتی و همکاران  - 

روش توصیفی از نو   و با های نفتی استان قزوینسازمانی و مدیریت که در شرکت پخش فراورده نقش واسط فرهنگ

، سازمانیفرهنگ  بر متغیرهای یاین نتیجه رسیدند که سرمایة اجتماع نفر انجام دادند به 229همبستگی و با نمونه زماری 

 مرابطه مستقیم معنادار داشتوری منابع انسانی مدیریت دانش و بهره

                                                           
9 - Conceptual model of research  

10 - Research background 
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وری نیروی انسانی از طریق ن تأثیر مدیریت دانش بر بهره(در تحقیق دیگری با عنوا1933قائد امینی هارونی و همکاران ) - 

وری نیروی سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی، به این نتایج دست یافتند که مدیریت دانش از طریق سرمایه فرهنگی بر بهره

وری نیروی انسانی تأثیر است و از طریق سرمایه اجتماعی بر بهره21/1انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر 

وری نیروی انسانی است و همچنین تأثیر مستقیم مدیریت دانش بر بهره 66/1 یرتاثمثبت و معناداری دارد که ضریب این 

گری سرمایه فرهنگی و سرمایه اجتماعی استم با افزایش مدیریت دانش و با میانجی 88/1معنادار و مثبت که ضریب این تأثیر 

 یابدمنیروی انسانی افزایش می وریمیزان بهره

 سازمان در دانش مدیریت چرخه بر اجتماعی سرمایه تأثیر عنوان با خود ارشدکارشناسی نامهپایان در(، 1987؛ )امینی، ززاده - 

 ارقر مطلوبی سط  در دانش مدیریت چرخه و اجتماعی سرمایه سازمان این در کهم گیریدمی نتیجه تابعه هایشرکت و بازرگانی

 لرزوم  بر ساختاری معادالت مدلم داد افزایش را اجتماعی سرمایه می بایست سازمان این در دانش مدیریت ارتقای برای و ندارند

 م  دارد تأکید اجتماعی سرمایه ساختاری بعد و ارتباطی بعد به پرداختن

-داده شررکت  در سازمانی دانش مدیریت سعهتو در اجتماعی سرمایه نقش عنوان با خود مقاله در(، 1986؛ )همکاران و الوانی -

، دانش مدیریت اقدامات نو  و ماهیت به بسنه، دانش مدیریت توسعه بر اجتماعی سرمایه تأثیر که گیرندمی نتیجه ایران پردازی

 برر  ،رانایر  پردازیداده شرکت سازمانی هایگروه در اجتماعی سرمایه وجود دهدمی نشان پژوهش هاییافتهم است بوده متفاوت

 را معناداری رابطه حال این با، است بوده تأثیرگذار دانش خلق و انتقال هایفعالیت شامل دانش مدیریت نرم هایفعالیت توسعه

 ماست نداده نشان دانش کاربرد و ثبت، کسب هایفعالیت شامل دانش مدیریت سخت فعالیت های توسعه با

 

 های خارجیپژوهش -2-5

 طرور قابلگذاری سازمان برر روی سرمایه اجتمراعی برهدر پرژوهش خرود دریافتنرد کره سرمایه( 2119)ن الینگر و همکرارا - 

 بهبرود رفترار شرهروندی سرازمانی، تعهرد کارکنان و عملکرد سازمانی مؤثر بودم  توجهی برر

در وزارت توسعه کارزفرینی ایرن کشرور   های دولتی مالزی، قابلیت دسترسی مدیریت دانش در یک مطالعه تجربی در سازمان - 

ها و ابعراد تکنولرو ی برا مردیریت دانرش در      منابع انسانی مسائل، مسئولیت مورد استفاده قرار گرفتم محققان به بررسی ارتباط

سازمان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که وزارتخانه مذکور از راهبرد مدیریت دانش خاصی برخروردار نیسرتم همچنرین در    

های اطالعاتی ظهرور  های وزارتخانه فرزیندهای کاری و پایگاهها و خط مشیاین وزارتخانه دانش وجود دارد و این دانش در رویه

ها مسرئولیت مردیریت دانرش    کردند صرفا رئی  وزارتخانه یا رئی  بخشکندم نتیجه دیگر این که کارکنان احساس میپیدا می

صد از کارکنان این احساس را داشتند که مسئولیت مردیریت دانرش بایرد برر عهرده همره       در 9/48در سازمان می باشندم فقط 

 (م2112کارکنان باشدم )رونی و هرن، 

نوازی های مدیریت دانش و تأثیر زنها بر عملکرد سازمان را در صنعت مهماناستراتژیدر پژوهشی با عنوان  (2119) یلدردم - 

ن داد رابطه مثبت و معناداری بین فرایندها، سرمایة فکری، فرهنگ، استراتژی و مدیریت در زیمبابوه را بررسی کردم نتایج نشا

های جدید، برند و این امر به توسعه ایدهها راهبردهای مدیریت دانش را دانسته و به کار میدانش وجود داشت و سازمان

 خواهد رسیدم بهبود عملکرد سازمانی های جدید انجام کار منجر شد که درنهایت بهجدید و همچنین روش التمحصو

)در تحقیق خودشان به بررسى رابطه بین سرمایه اجتماعى بر تسهیم دانش در شرکت هاى مختلف  2118چان )چو و  -

اند و ابعاد سرمایه اجتماعى را شامل شبکه اجتماعى، اعتماد اجتماعى و اهدا  تسهیم در نظر گرفته، ولى مفهوم پرداخته
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-اندم نتیجه تحقیق نشان داده است که شبکه اجتماعى و اهدا  تسهیم رابطه معنىنظر گرفته ا بصورت کلى درمدیریت دانش ر

 ثیر مستقیمى بر تسهیم دانش سازمانى نداردأدارى با تسهیم دانش سازمانى دارد، اما اعتماد اجتماعى ت

، بالقوه دانش و ضمن دانش، صری  دانش از اعم نشدا مختلف انوا  که داد نشان خود تحقیق در(، 2118؛ )اسمدالند انسی - 

 هاینقش وسیله به صری  دانش برای اجتماعی شبکه ساختارم دارند را خود به مخصوص اجتماعی سرمایه و ارزش خلق منطق

 عاملهم هنجارهای وسیله به ضمنی دانش برای، سازمانی مراتب سلسله در اعتماد و باال کیفیت با باورهای، شده تعریف روشن

 بر باورهای، ززاد هنجارهای وسیله به بالقوه دانش برای و، افزایشی اعتماد و یاگیری زندگی طول در باورهای، متقابل و مثل به

 م است شده متمرکز، اعتماد توانایی نوعی و نوزوری

 

 1شناسی پژوهشروش -6

و برون سازمانی به منظور توسعه مدیریت دانرش   پژوهش حاضر، از زن جا که هدفش تعیین رابطه میان سرمایه اجتماعی درون

باشد، از نظر هد  کاربردی و از نظر نحوة گردزوری اطالعات توصیفی پیمایشی از نرو  همبسرتگی   ها میها و سازماندر شرکت

 باشد:این پژوهش شامل دو بخش می 2استم جامعه زماری

 های مرور پرژوهش شرامل:    ها و سازمانسان و کارکنان شرکتدر این پژوهش مدیران، کارشنا ؛جامعه زماری درون سازمانی

)شرکت پگاه همدان، سازمان مرکزی دانشگاه بوعلی همدان، شرکت پخش فرزوردهای نفتی تهران، ستاد وزارت صنعت، معردن  

ت و تجارت تهران، شرکت ذوب زهن اصفهان، شرکت گوشتیران تهران، شرکت مرغ خانگی شهر ری، شرکت دنا شریراز و شررک  

گیرری  طبق فرمول نمونره  1932که براساس زمار بهمن ماه سال  سازی تبریز، شرکت الکتریک خودروی شرق خراسان(،ماشین

 نفر تعیین شدم 181جامعه محدود کوکران، 

 کارهرای  بره  رسریدگی  بررای  کننرده مراجعه افراد و کلیه نفعان ذی ،مشتریان پژوهش این در ؛سازمانی برون زماری جامعه 

 بروعلی  دانشرگاه  مرکرزی  سرازمان  ،همردان  پگراه  شرکت: )شامل پژوهش مورد هایسازمان و هاشرکت کاری حیطه در مربوطه

 شررکت ، اصرفهان  زهرن  ذوب شرکت، تهران تجارت و معدن، صنعت وزارت ستاد، تهران نفتی فرزوردهای پخش شرکت، همدان

 شررق  خودروی الکتریک شرکت، تبریز سازی ماشین تشرک و شیراز دنا شرکت، ری شهر خانگی مرغ شرکت، تهران گوشتیران

 مشد تعیین نفر 984، کوکران نامحدود جامعه گیرینمونه فرمول طبق، گیرینمونه تهیه هنگام که (،خراسان

 انجام نظری مباحث و پیشینه تحقیق به دستیابی منظور به که ایکتابخانه اطالعات بر های مورد نیازعالوهجهت گردزوری داده

 ازدو پرسشنامه محقق ساخته اسرتفاده شرده اسرت کره بررای      نیاز مورد هایداده گردزوری منظور به میدانی مرحله در، تگرف

 محتروایی  روایری  متخصصان و اسراتید برترر   از نظرخواهی با نه؟ یا است، برخوردار کافی 9روایی از زیا اینکه و پرسشنامه تدوین

 محاسربه  هرای روش از یکری  کره  1کرونباخ زلفای روش پرسشنامه نیزاز4اسبه پایاییبرای مح مگرفت قرار تأیید مورد پرسشنامه

-نفر از نمونره  39روی  بر اولیه پرسشنامه منظور همین به مشد استفاده، است گیریاندازه ابزار هماهنگی درونی تعیین و پایایی

های اجتماعی متغیرهای؛ سرمایه برای زمده دست به گردیدم ضریب محاسبه زنها برای کرانباخ زلفای های پژوهش اجرا و پایایی

                                                           
11- Research metohodology 

12- Statistical Society 

13- validity 

14- reliability 

15-  Cronbachs, alpha 
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باشرد  باشد که ضریب باالیی مری می 1934های اجتماعی برون سازمانی برابر با برون سازمانی، فرایندهای مدیریت دانش، سرمایه

 باشدمدهندة پایابودن پرسشنامه میو نشان

 

 های پژوهشیافته-7

 های توصیفییافته -1-7

 است؛ زمده تحقیق متغیرهای از یک هر به هانمونه پاسخ درصد و فراوانی زیر در

  شرود،  طوری که در جدول و نمودار مشاهده میباشدم همانگویان میمعر  توزیع فراوانی برحسب جنسیت پاسخ 1جدول

-درصرد از پاسرخ   6893نفر معرادل   124دهندگان را زنان و درصد از پاسخ 9191نفر معادل  16 یسازمانگویان درون برای پاسخ

نفرر   198دهنردگان را زنران و   درصرد از پاسرخ   2194نفر معادل  47گویان برون سازمانی دهندگان مردان هستندم و برای پاسخ

 دهندگان مردان هستندمدرصد از پاسخ7496معادل 

 گویان بر حسب جنسیتتوزیع فراوانی و درصد پاسخ -1جدول 

 درصد فراوانی جنسیت عنوان

 درون

 سازمانی 

 9191 16 زن

 6893 124 مرد

 111 181 جمع

 برون

 سازمانی

 2194 46 زن

 7496 194 مرد

 111 181 جمع

 

  گویران پاسخ برای، شودمی مشاهده که طوریباشدم همانگویان میمعر  توزیع فراوانی برحسب تحصیالت پاسخ 2جدول 

 نفر 61، لیسان  درصد 1191 معادل نفر 32، دیپلم فوق درصد 298 معادل نفر 1، دیپلم درصد 494 معادل نفر 8 سازمانی درون

 سرازمانی  برون گویانپاسخ برای هستند و دکتری دهندگان پاسخ از درصد 196 معادل نفر 11، لیسان  فوق درصد 9691 معادل

 397 معادل نفر 17، لیسان  درصد 1893 معادل نفر 94، دیپلم فوق درصد 21 معادل نفر 41،دیپلم درصد 4493 معادل نفر 81

 مهستند دکتری دهندگانپاسخ از درصد 191 معادل نفر 9، لیسان  فوق درصد
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 گویان برحسب میزان تحصیالتتوزیع فراوانی ودرصد پاسخ-2 جدول

 درصد فراوانی تحصیالت عنوان

 

 

 درون

 زمانیسا

 494 8 دیپلم

 298 1 فوق دیپلم

 1191 32 لیسان 

 9691 61  فوق لیسان

 196 11 دکتری

 111 181 جمع

 

 

 برون

 سازمانی

 4493 81 دیپلم

 21 41 فوق دیپلم

 1893 94 لیسان 

 397 17 فوق لیسان 

 191 9 دکتری

 111 181 جمع

 

  2191سرال   1شرود، کمترر از    طور که مشاهده میهمانباشدم معر  توزیع سابقه کار کارکنان درون سازمانی می 9جدول 

سرال   21درصرد و بیشرتر از    1697سال  21تا  16درصد، بین  2196سال  11تا  11درصد، بین  2298سال  11تا  6درصد، بین 

 مدرصد هستند 1893

 گویان برحسب سابقه كارتوزیع فراوانی ودرصد پاسخ-3 جدول

 سابقه كاری فراوانی درصد

سال 1کمتر از  98 2191  

سال 11تا  6بین  41 2298  

سال 11تا  11بین  97 2196  

سال 21تا  16بین  91 1697  

سال 21بیشتر از  94 1893  

 جمع 181 111

 

  98 درون سازمانی گویانپاسخ شود، برایطوری که مشاهده میباشدم همانمعر  توزیع فراوانی برحسب سن می 4جدول 

درصرد برین    2196نفرر معرادل    97سال،  41تا  91ین درصد ب 2298نفر معادل  41سال،  91تا  22درصد بین  2191نفر معادل 

سال و کمتررین فراوانری    41تا  91سال، )بیشترین فراوانی به رده سنی  11درصد باالتر از  1697نفر معادل  91سال،  11تا  41

نفرر معرادل    11 سال، 91تا  22درصد  1198نفر معادل  28 گویان برون سازمانیپاسخباشدم برای سال(، می 11به سن باالتر از 
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سرال   11درصد براالتر از   1791نفر معادل  91سال،  11تا  41درصد بین  9391نفر معادل  71سال،  41تا  91درصد بین  2796

 باشندمسال( می 91تا  22سال و کمترین فراوانی بین  41تا  91)بیشترین فراوانی به رده سنی 

 سن گویان برحسبتوزیع فراوانی و درصد پاسخ-4 جدول

 عنوان  سن فراوانی درصد

سال 91تا  22 98 2191   

 درون

سازمانی   

سال 41تا  91 41 2298  

سال 11تا  41 97 2196  

سال 11باالتر از  91 1697  

 جمع 181 111

سال 91تا  22 28 1198   

 برون

سازمانی   

سال 41تا  91 11 2796  

سال 11تا  41 71 9391  

سال 11باالتر از  91 1791  

 جمع 181 111

 

  باشدمگویان برحسب قلمرو مکانی میدهندة توزیع فراوانی پاسخنشان 1جدول  

 گویان برحسب سازمان و قلمرو مکانیتوزیع فراوانی ودرصد پاسخ-5جدول 

 درصد فراوانی شهر عنوان

 797 14 شهریار شرکت مرغ خانگی

 1391 91 تهران شرکت گوشتیران

 21 41 تهران ایران شرکت ملی نفت

 899 11 تهران وزارت صنعت، معدن و تجارت

 1 3 اصفهان شرکت ذوب زهن

 1197 21 همدان شرکت پگاه

 798 14 همدان دانشگاه بوعلی

 196 11 تبریز تبریز

 1 3 مشهد شرکت داروپخش

 494 8 شیراز شرکت دنا

 111 181 مجموع
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 های استنباطییافته-2-7

 ضیات درون سازمانیتحلیل فر-1-2-7

برای بررسی ایرن  بین سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.  -1 یهفرض

و  19684میزان همبستگی  شود،مشاهده می 6جدول طور که در فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده استم همان

 33( تأیید شده و با اطمینان تقریباٌ H1( رد و فرضیه تحقیق )Hم؛ بنابراین، فرضیه صفر )است 1911سط  معناداری کوچکتر از 

 بین سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود داردمتوان گفت که درصد می

 رابطه معنااداری وجاود دارد.   بین بعدشناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش -2 یهفرض

میرزان  نشران مری دهرد،    1-6طرور کره جردول    برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده استم همان

( تأیید شرده و  H1( رد و فرضیه تحقیق )Hماستم بنابراین، فرضیه صفر ) 1911و سط  معناداری کوچکتر از  19182همبستگی 

بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطره  توان گفت که درصد می 33با اطمینان تقریباٌ 

 مثبت و معنادار وجود داردم

 بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجاود دارد.  -3 یهفرض

میرزان  شود، مشاهده می 1-6طور که در جدول همان. ن استفاده شده استبرای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسو

( تأیید شرده و  H1( رد و فرضیه تحقیق )Hماستم بنابراین، فرضیه صفر ) 1911و سط  معناداری کوچکتر از  19611همبستگی 

ی و توسعه مدیریت دانش رابطه بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانتوان گفت که درصد می 33 با اطمینان تقریباٌ

 مثبت و معنادار وجود داردم

ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معنااداری وجاود دارد.   بین بعد رابطه -4فرضیه 

ان میرز شود، مشاهده می 1-6جدول طور که در همان .برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

( تأیید شرده و  H1( رد و فرضیه تحقیق )Hماستم بنابراین، فرضیه صفر ) 1911و سط  معناداری کوچکتر از  19174همبستگی 

ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانرش رابطره   بین بعد رابطهتوان گفت که درصد می 33با اطمینان تقریباٌ 

 مثبت و معنادار وجود داردم  

 تحلیل فرضیات درون سازمانی پژوهش-6جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر مالك متغیر پیش بین فرضیه

 19111 19684 مدیریت دانش سرمایه اجتماعی درون سازمانی 1

 19111 19182 مدیریت دانش بعدشناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی 2

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون  9

 سازمانی
 19111 19611 مدیریت دانش

بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی درون  4

 سازمانی
 19111 19174 مدیریت دانش
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 تحلیل فرضیات برون سازمانی -2-2-7

برای بررسی ایرن  بین سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد.  -1 یهفرض

و  19661میزان همبستگی  شود،مشاهده می 7جدول طور که در ن استفاده شده استم همانفرضیه از ضریب همبستگی پیرسو

 33( تأیید شده و با اطمینان تقریباٌ H1( رد و فرضیه تحقیق )Hماستم بنابراین، فرضیه صفر ) 1911سط  معناداری کوچکتر از 

   ریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود داردمبین سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیتوان گفت که درصد می

 بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معنااداری وجاود دارد.   -2 یهفرض

میرزان  دهرد،  نشران مری   7طرور کره جردول    برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شرده اسرتم همران   

( تأیید شرده و  H1( رد و فرضیه تحقیق )Hماستم بنابراین، فرضیه صفر ) 1911ط  معناداری کوچکتر از و س 19141همبستگی 

بین بعدشناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مردیریت دانرش رابطره    توان گفت که درصد می 33 با اطمینان تقریباٌ

 مثبت و معنادار وجود داردم

 ه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجاود دارد. بین بعد ساختاری سرمای -3 یهفرض

میرزان  شرود،  مشراهده مری   7جدول طور که در همان. برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

( تأیید شرده و  H1یه تحقیق )( رد و فرضHماستم بنابراین، فرضیه صفر ) 1911و سط  معناداری کوچکتر از  19113همبستگی 

بین بعدشناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مردیریت دانرش رابطره    توان گفت که درصد می 33با اطمینان تقریباٌ 

 مثبت و معنادار وجود داردم

دارد. ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معنااداری وجاود   بین بعد رابطه -4فرضیه 

میرزان  شرود،  مشراهده مری   7جدول طور که در همان .برای بررسی این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است

تأیید شرده و   (H1( رد و فرضیه تحقیق )Hماستم بنابراین، فرضیه صفر ) 1911و سط  معناداری کوچکتر از  19171همبستگی 

ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانرش رابطره   بین بعد رابطهت که توان گفدرصد می 33با اطمینان تقریباٌ 

 مثبت و معنادار وجود داردم

 تحلیل فرضیات برون سازمانی پژوهش -7جدول 

 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر مالك متغیر پیش بین فرضیه

 19111 19171 مدیریت دانش سرمایه اجتماعی برون سازمانی 1

 19111 19113 مدیریت دانش بعدشناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی 2

بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون  9

 سازمانی
 19111 19141 مدیریت دانش

بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی برون  4

 سازمانی
 19111 19661 مدیریت دانش
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 گیریبحث و نتیجه-8

های هزاره سوم، ایه اجتماعی به منظور توسعه مدیریت دانش انجام گرفته استم سازماناین پژوهش با هد  راههای ارتقاء سرم 

باشردم از طرفری   ها، کارکنان دانش محرور مری  ترین سرمایه زنکنند که مهمدر یک محیط کامالٌ رقابتی و بسیار پویا فعالیت می

کننرده نروزوری،   ار دارند و نیرز از یکری از عوامرل تعیرین    ها زن را در اختیترین دارایی اقتصادی است که سازماندانش با اهمیت

شرودم تفراوت ایرن    های یادگیرنده یاد مری ها به عنوان سازمانشودم که از زنها محسوب میسودزوری و مزیت رقابتی پایدار، زن

-ز طر  دیگر، یکی از قابلیرت مندی از کارکنان دانش محور به عنوان سرمایه انسانی استم اها در بهرهها با دیگر سازمانسازمان

هرا  هرا در مقایسره برا سرازمان    ها در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار کند و برای زنهای مهم سازمانی که می تواند به سازمان

 مدیگر مزیت سازمانی پایدار ایجاد نماید، سرمایه اجتماعی است

هرا برا تحقیقرات    وهش پرداخته و شواهد مربوط به رد یا قبول زنها و ارتباط یافتههای پژدر این بخش، به بحث و بررسی فرضیه 

 قبلی را بررسی می کنیمم

 

 های تحقیق: )درون سازمانی(فرضیه 1-8

 فرضیه اول: بین سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد. -1-1-8

نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین سرمایه شده، از ززمون ضریب همبستگی پیرسون که  های استخراجبا بررسی داده 

=1968rدانش اجتماعی درون سازمانی با توسعه مدیریت 
درصد معنادار استم بنابراین برین سررمایه    33باشدم که در سط  می1

هرایی  ها و سرازمان و معنادار وجود داردم به این معنا که، در شرکتاجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه مثبت 

ها نیز در سط  براالیی قررار داردم بره    ها در سط  باالست، میزان توسعه مدیریت دانش بین کارکنان زنکه سرمایه اجتماعی زن

-توسعه مدیریت دانرش تأییرد مری   گر مبنی بر وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی درون سازمانی و عبارتی دیگر فرضیه پژوهش

 شودم

 

فرضیه دوم: بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری  -2-1-8

 وجود دارد.

عرد  نشان داده شده است، ضرریب همبسرتگی برین ب   های استخراج شده، از ززمون ضریب همبستگی پیرسون که با بررسی داده 

درصرد معنرادار اسرتم     33باشرد کره در سرط     مری =1918rشناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی با توسعه مدیریت دانش 

بنابراین بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه مثبت و معنرادار وجرود داردم بره ایرن     

اختی سرمایه اجتماعی در سرط  باالسرت، میرزان توسرعه مردیریت دانرش برین        هایی که بعد شنها وسازمانمعنا که در شرکت

گر مبنی بر وجود ارتباط برین بعدشرناختی سررمایه    ها نیز در سط  باالیی قرار داردم به عبارتی دیگر فرضیه پژوهشکارکنان زن

 شودماجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش تأیید می

 

                                                           
 + می باشدم1و  -1مقدارهمبستگی بین -28
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عد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری فرضیه سوم: بین ب -3-1-8

 وجود دارد.

نشان داده شده است، ضرریب همبسرتگی برین بعرد     های استخراج شده، از ززمون ضریب همبستگی پیرسون که با بررسی داده 

درصرد معنرادار اسرتم     33باشرد کره در سرط     می =1961rدانش ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی با توسعه مدیریت 

بنابراین بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجرود داردم بره ایرن    

ریت دانرش برین   هایی که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی در سط  باالست، میرزان توسرعه مردی   ها و سازمانمعنا که در شرکت

گر مبنی بر وجود ارتباط بین بعد ساختاری سررمایه  ها نیز در سط  باالیی قرار داردم به عبارتی دیگر فرضیه پژوهشکارکنان زن

 شودماجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش تأیید می

 

ه مدیریت دانش رابطه معناداری ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعفرضیه چهارم: بین بعد رابطه -4-1-8

 وجود دارد.

نشان داده شده است، ضرریب همبسرتگی برین بعرد     های استخراج شده، از ززمون ضریب همبستگی پیرسون که با بررسی داده 

ر اسرتم  درصرد معنرادا   33باشرد کره در سرط     مری  =1917rای سرمایه اجتماعی درون سازمانی با توسعه مدیریت دانش رابطه

ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود داردم به این معنا بنابراین بین بعد رابطه

ای سرمایه اجتماعی در سط  باالست، میزان توسعه مدیریت دانرش برین کارکنران    هایی که بعد رابطهها و سازمانکه در شرکت

ای سرمایه اجتمراعی  گر مبنی بر وجود ارتباط بین بعد رابطهیی قرار داردم به عبارتی دیگر فرضیه پژوهشها نیز در سط  باالزن

 شودمدرون سازمانی و توسعه مدیریت دانش تأیید می

 

 های تحقیق )برون سازمانی(فرضیه -2-8

ابطه معناداری وجود فرضیه اول اصلی: بین سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش ر -1-2-8

 دارد.

نشان داده شده است، ضریب همبستگی بین سرمایه های استخراج شده، از ززمون ضریب همبستگی پیرسون که با بررسی داده 

درصد معنادار استم بنرابراین برین سررمایه     33باشدم که در سط  می =1966rاجتماعی برون سازمانی با توسعه مدیریت دانش 

هرایی  هرا و سرازمان  اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود داردم به این معنا که در شرکت

ها نیز در سط  براالیی قررار داردم بره    ها در سط  باالست، میزان توسعه مدیریت دانش بین کارکنان زنکه سرمایه اجتماعی زن

-ی بر وجود ارتباط بین سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانرش تأییرد مری   گر مبنعبارتی دیگر فرضیه پژوهش

 شودم 

 

بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری  فرضیه دوم: -2-2-8

 وجود دارد.

نشان داده شده است، ضرریب همبسرتگی برین بعرد     های استخراج شده، از ززمون ضریب همبستگی پیرسون که با بررسی داده

درصرد معنرادار اسرتم     33باشرد کره در سرط     مری  =1914rشناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی با توسعه مدیریت دانش 
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ردم به این معنا بنابراین بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دا

هایی که بعد شناختی سرمایه اجتماعی در سط  باالست، میزان توسعه مدیریت دانش برین کارکنران   ها و سازمانکه در شرکت

گر مبنی بر وجود ارتباط بین بعد شناختی سرمایه اجتمراعی  ها نیز در سط  باالیی قرار داردم به عبارتی دیگر فرضیه پژوهشزن

 شودمسعه مدیریت دانش تأیید میبرون سازمانی و تو

 

فرضیه سوم: بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری  -3-2-8

 وجود دارد.

د نشان داده شده است، ضرریب همبسرتگی برین بعر    های استخراج شده، از ززمون ضریب همبستگی پیرسون که با بررسی داده 

درصرد معنرادار اسرتم     33باشرد کره در سرط     می =1911rساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی با توسعه مدیریت دانش 

بنابراین بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه مثبت و معنرادار وجرود داردم بره ایرن     

ساختاری سرمایه اجتماعی در سط  باالست، میرزان توسرعه مردیریت دانرش برین       هایی که بعدها و سازمانمعنا که در شرکت

گر مبنی بر وجود ارتباط بین بعد ساختاری سررمایه  ها نیز در سط  باالیی قرار داردم به عبارتی دیگر فرضیه پژوهشکارکنان زن

 شودماجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش تأیید می

 

ای سرمایه اجتماعی درون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه معناداری م: بین بعد رابطهفرضیه چهار -4-2-8

 وجود دارد.

نشان داده شده است، ضرریب همبسرتگی برین بعرد     های استخراج شده، از ززمون ضریب همبستگی پیرسون که با بررسی داده

درصرد معنرادار اسرتم     33باشرد کره در سرط     مری  =1917rه مدیریت دانرش  ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی با توسعرابطه

ای سرمایه اجتماعی برون سازمانی و توسعه مدیریت دانش رابطه مثبت و معنادار وجود داردم به این معنا بنابراین بین بعد رابطه

ن توسعه مدیریت دانرش برین کارکنران    ای سرمایه اجتماعی در سط  باالست، میزاهایی که بعد رابطهها و سازمانکه در شرکت

ای سرمایه اجتمراعی  گر مبنی بر وجود ارتباط بین بعد رابطهها نیز در سط  باالیی قرار داردم به عبارتی دیگر فرضیه پژوهشزن

 شودمبرون سازمانی و توسعه مدیریت دانش تأیید می
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Abstract 
Various studies show that the concept of social capital has been proposed in economic and social analyses and 

the development of societies, in this regard, attempts have been made to establish the relationship between social 

capital (inside and outside), an organization on knowledge management development as well as dimensions of 

social capital including (cognitive dimension, structural dimension and relational dimension), with five main 

activities of knowledge management including (knowledge acquisition, knowledge registration, knowledge 

sharing transfer, knowledge creation, and The application of knowledge examines and tests the impact of social 

capital on knowledge management in organizations. The statistical population of this research is in the internal 

section, managers and experts of the organization and the companies in question, and in the external section of 

the clients (customers), the organizations in question are formed. The present study is descriptive-survey and 

correlational in terms of purpose and in terms of data collection. Data collection method is library-field. The 

instrument used in this study was two questionnaires, which confirmed the content validity of the questionnaire 

by experts and professors Its reliability was calculated among 93 samplers by Cranbach alpha coefficient (94%). 

In order to conduct this research, simple random sampling method was used and Pearson correlation test was 

used to investigate the relationship between social capital and knowledge management development.In line with 

research hypotheses, correlation coefficients show that in order to promote knowledge management in 

organizations, social capital (inside and outside) should be increased and there is a significant relationship 

between social capital and its components and development of knowledge management and its components. 
 

Keywords: Social Capital (Cognitive Dimension, Structural Dimension And Relational Dimension), 

Knowledge Management Development, Knowledge Acquisition, Knowledge Registration, Knowledge Sharing, 

Knowledge Creation and Knowledge Applicationم 

 

 

 

 


