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حسابداري مدیریتمجله 
1389تابستان/ مپنجشماره / ومسسال 

*استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی

)8منطقهمیواحدهاي دانشگاه آزاد اسال(مطالعه موردي:

1غالمرضا زمردیان

2علی رستمی

چکیده:
کنند که مهم ترین سرمایه آنها،میي عصر حاضر در یک محیط کامالً رقابتی و بسیار پویا فعالیت هاسازمان

، در چنین شرایطی در داشتن کارکنان دانش گرا، هاسازمانباشد. استمرار و تداوم مزیت رقابتی میکارکنان شان
توانند با اصالح یا تغییر آگاهانه در کارکردها و فرآیندها مزیت پایدار براي سازمان خود میخالق و نوآور است که 

خلق نمایند.
مروز در قلب اقتصاد جهان قرار دارد و مدیریت دانش در ) اشاره دارند که دانش، ا1388سیف الهی و داوري (

شود. بنابراین استقرار آن بیش از گذشته ضرورت یافته است. مییک امر حیاتی تلقی هاکسب موفقیت سازمان
عوامل متعدد و بیشماري در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند. یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است. 

، از سرمایه اجتماعی که باعث به 8منطقهمی ضر در جامعه مورد مطالعه، یعنی واحدهاي دانشگاه آزاد اسالتحقیق حا
روح تعاون، کمک به اشتراك گذاشتن بهتر دانش، ایفاء دانش سازمانی، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاري،

در جهت افزایش آمادگی سازمانی ،شودمیي مرتبط با ثبات سازمانی و درك مشترك هاافزایش فعالیتآموزش،
گردد.میبراي استقرار مدیریت دانش استفاده 

دهد که بـین سـرمایه اجتمـاعی و    میي حاصل از تحقیق میدانی، نشان هانتایج حاصل از ادبیات موضوع و یافته
ز متغیرهـاي آمـادگی   عامل ساختار سازمانی، عامل زیر ساخت و عامل محتـوایی تغییـر کـه ا   عامل فرهنگ سازمانی،
رابطه معنی داري وجود دارد.در بررسی میزان همبستگی از یک طـرف نتـایج مطالعـه نشـان     ،مدیریت دانش هستند

بنـابراین  آمادگی استقرار مدیریت دانش تفاوت معنـی داري وجـود دارد.  دهد که بین وضعیت موجود پنج عامل می
بطوریکه بیشترین آن مربوط ،ي یکسانی ندارندهادیریت دانش رتبهتوان گفت، عوامل مرتبط با آمادگی استقرار ممی

.به محتواي تغییر و کمترین آن مربوط به ساختار سازمانی است
.تغییرساختار سازمانی، زیر ساخت سازمانی،مدیریت دانش، سرمایه اجتماعی،فرهنگ سازمانی،کلیدي:هايهواژ

Gh.zomorodian@gmail.comطرف مکاتبه)ونویسنده مسئول(ت علمی دانشگاه آزاد اسالمی،واحد تهران مرکزياعضو هی-1

بازرگانیدانشجوي رشته دکتري مدیریت-2
.مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر سرمایه اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي می باشد* 

20/05/89خ پذیرش: تاری15/04/89تاریخ دریافت: 
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مقدمه-1
پیچیدگی سوم،تحوالت پویا و پرشتاب در هزاره

را به دنبال داشته است و مدیریت هاسازمانفعالیت 
ي یادگیرنده را با چالش هاسازمانکارکنان دانشگر و 

بطوریکه با اصول و قواعد سنتی ه استمواجه نمود
بنابراین توان این وضعیت را مدیریت نمود.مین

ي منطبق با ها، نیازمند بازمهندسی همه مؤلفههاسازمان
شرایطی هستند. استقرار مدیریت دانش از جمله چنین

الگویی نوین تلقی شده است که با توجه به عوامل 
مختلف از جمله سرمایه اجتماعی به عنوان عامل مهم، 

گردد.میعملیاتی 
) معتقد است در همه ادوار و 1382بیکر(

سرمایه اجتماعی نقش بخصوص در عصر حاضر،
هاسازمانو انسانی در بسیار مهم تر از سرمایه فیزیکی

هاي روابط جمعی و نماید و شبکهمیو جوامع ایفا 
هاها و سازمان، تحکیم کننده روابط میان انسانگروهی

سایر غیاب سرمایه اجتماعی،باشد. درمیبا یکدیگر 
دهند و بدون میاثر بخشی خود را از دست هاسرمایه

مل سرمایه اجتماعی پیمودن راههاي توسعه و تکا
شوند. میفرهنگی و اقتصادي ناهموار و دشوار 

بنابراین سرمایه اجتماعی به عنوان جزء با اهمیت 
به عنوان اصلی ترین سرمایه سازمانی و سرمایه فکري

یعنی تمرکز بر سرمایه انسانی مشتمل بر کارکنان و 
ر سرمایه مالی، نظیهامشتریان در کنار سایر سرمایه

ز کارکرد متفاوتی برخوردار ... اسرمایه ساختاري و
شده است.

) مبتنی بر تحقیقات 1388سیف الهی و داوري (
"ادبیات مدیریت دانش"کنند کهمیاندیشمندان اشاره 

اساساً بر پایه این تحلیل قرار دارد که تقریباً از اواسط 
اقتصادها و جوامع بطور کلی اطالعات و 1970دهه 

گزینی صنایع دانش محور شدند و به همراه آن جای
اطالعات/دانش محور به جاي صنایع تولیدي به عنوان 
تولیدکنندگان اصلی ثروت شکل گرفتند و شاهد شکل 

پیدایش "گیري جامعه فراصنعتی هستیم. کتاب اثرگذار 
به چاپ 1973در سال 1دانیال بل"جوامع فراصنعتی
ي جامعه فراصنعتی را در نمودگر هارسید که ویژگی

ود.) ترسیم نم1(

بر این اساس،بل معتقد است که نه تنها نقش و 
افزایش یافته، میاهمیت دانش و اطالعات به لحاظ ک

بلکه از لحاظ کیفی نیز در نوع دانش تغییراتی بوجود 
آورده است.  در جامعه فراصنعتی،دانش نظري به 

بیانگر شود. کهمیعنوان مهم ترین نوع دانش شناخته 
باشد که این اصول قابل میدانش انتزاعی و اصولی 

یی از هاتدوین بوده و یا حداقل ریشه در سیستم
هامقررات داشته و چارچوبی براي عمل است. دانشگاه

و مراکز آموزشی و پژوهشی، پیشگام این عرصه 
هستند که در تولید و توسعه دانش نظري نقش فزاینده 

ي استقرار هاداشت و زمینهداشته، دارند و خواهند
را  با بهره گیري از مغز هاسازمانمدیریت دانش در 

سازند.میفراهم افزارهاي توانمندساز،

جامعه فراصنعتی

چرخه اقتصاد / 
جامعه دانش و 
اطالعات محور

رشد اساسی نظریه دانش

) جامعه فراصنعتی و مؤلفه هاي آن1نمودگر (

اقتصاد خدمات
محور
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مقاله حاضر به استقرار مدیریت دانش مبتنی بر 
سرمایه اجتماعی را در چارچوب تحقیق میدانی در 

هدف گزینی نمود تا بر اساس میدانشگاه آزاد اسال
ي هااز ادبیات موضوع و همچنین یافتهنتایج حاصل

سنجش برايحاصل از تحقیق میدانی شواهد الزم 
دار بین سرمایه اجتماعی و متغیرهاي ارتباط معنی

آمادگی مدیریت دانش را فراهم سازد و همچنین 
ي مناسب و هاپیشنهادات الزم جهت تدوین استراتژي

در درك صحیح از میزان آمادگی سازمان مورد مطالعه 
جهت گیري درست و دیگر مسائل فرا روي حرکت 
بالنده بزرگترین دانشگاه یادگیرنده و پیشرو ارائه نماید.

و پیشینه تحقیقمیمبانی عل- 2
دورنماي تاریخی از مدیریت دانش، به این مطلب 
اشاره دارد که مدیریت دانایی،یک خواسته تاریخی 

ستن بوده است. دانایی شامل دانستن و دالیل دان
بوسیله فالسفه غربی به صورت مدون،شاید هزار سال 
قبل ایجاد شده است.همچنین فالسفه شرقی یک 
مشارکت هم اندازه در تدوین دانایی داشته اند، اگر چه 

ي روحانی و هابیشتر تأکید آنان بر دریافت هدایت
زندگی مذهبی بوده است.

ي آغاز دوران هادر حال حاضر تمام عالئم و نشانه
شود. میوین با عنوان عصر دانایی به خوبی احساس ن

در این عصر معیار ارزشیابی کشورها و سهم بندي 
شان در تولید علم به میزان دانش و اطالعات جدیدي 

دهند و میي جهانی قرار هااست که بر روي شبکه
برند. در این عصر، اقتصاد دانش میبصورت بهینه بکار 

جامعه اي جدید تحت بنیان ظهور یافت که مشخصه 
عنوان جامعه فراصنعتی است.

ي پیشـرفته  هـا مدیریت دانش در برخـی از حـوزه  
بـاز مهندسـی   2تجاري چون مدیریت کیفیـت فراگیـر  

و مـدیریت منـابع   4هاي اطالعاتینظام،3فرآیند تجاري
Hayekهـاي  ریشه دارد. بـر اسـاس پـژوهش   5انسانی

ــش از  Bell(1978)و (1945) ــدیریت دان ــالها ، م س
وارد مباحث سازمانی گردید، اگـر  1990خیلی پیش از 

به طور جدي تـر در کسـب و   1990چه در اوایل دهه 
کار مطرح شده است.

می توان سه نسل از مدیریت دانش را از از نظر تاریخی، 
نسل نخستینبه عنوان 1990- 1995. دوره ردیکدیگر متمایز ک

ن نسل، بسیاري از مدیریت دانش شناخته شده است. در طی ای
اقدامات بر تعریف مدیریت دانش، بررسی فواید بالقوه مدیریت 

ي تخصصی مدیریت هادانش براي تجارت و طراحی پروژه
مبتنی بود. عالوه بر آن، پیشرفت در حوزه هوش دانش

،مصنوعی بر تحقیقات مدیریت دانش به خصوص در هدایت
Mui and(ن و ذخیره دانش تاثیر گذاشتدبازنمو

McCarthy,1987;Levine and Pomerol,1989;Ignizio
1991.(

پدیدار 1996نسل دوم مدیریت دانش در حوالی 
ي هاپستهابه این شکل که بسیاري از سازمانشد.

جدید سازمانی براي مدیریت دانش درنظر گرفتند از 
منابع متفاوت مدیریت دانش جمله مدیر ارشد دانش.
و به سرعت در مباحث روزانه با یکدیگر ترکیب شده

در طی این نسل،در سازمانی به کارگرفته شدند.
تعاریف متفاوت از دانش تحقیقات مدیریت دانش

،هاشیوه، الگوها، هانظام، ي تجاريهافلسفههمچون 
ه وجود داشتند. تي پیشرفهاو فناوريهافعالیت

نسل دوم مدیریت دانش بر این نکته تاکید می کند 
،دیریت دانش درباره تغییر نظام مند سازمانی استکه م

ي مدیریتی، نظامهاي سنجش، ابزارها هاجایی که شیوه
و مدیریت محتوا نیاز به گسترش مشترك دارد. 

ي نوین، اکنون نسل هاو شیوههادر نتیجه دیدگاه
و هاسوم مدیریت دانش در حال پدیدار شدن با روش

)، یک 2002(6ویگنتایج جدید است. بنابر عقیده 
ي مدیریت دانش این است که هاتفاوت با دیگر نسل

نسل سوم مدیریت دانش با فلسفه سازمان، استراتژي، 
ي سازمانی یکپارچه هاو رویهها، نظامهااهداف، شیوه
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شده و تبدیل به کار روزانه کارکنان و محرك براي آنها 
ند به نظر می رسد که نسل سوم بر پیو."شده است ... 

,Paraponaris(.میان دانستن و عمل تاکید می کند

2003(
) معتقد است: مهمترین منبع 1993پیتر دراکر (

، دانش و اطالعات 7داريسرمایهثروت در جامعه فرا
است. او سه تغییر اساسی دانش (انقالب) را در خالل 

).1قرن بیستم ، مالحظه نموده است : (جدول شماره 

شسه انقالب و تغییر اساسی دان: 1جدول شماره 
انقالب سومانقالب دومانقالب اول

مدیریتوريبهرهصنعتیانقالب
کاربري 

دانش
ابزارها، فرایندهاو 

محصوالت
دانشنیروي کار

از انقالب اول ، انقالب صنعتی است که در آن ،
دانش براي تولید ابزارها و فرآیندها و محصوالت 

باشد که افرادي وري میب دوم ، بهرهاستفاده شد. انقال
مانند تیلور و فورد اقدام به استفاده از دانش براي 
نیروي کار کردند . انقالب سوم ، انقالب مدیریت 
است که در آن از دانش به خاطر خود دانش استفاده 

شود. این سخنان به این معنی نیست که عوامل می
گاهشان تغییر اند بلکه فقط جایسنتی تولید، حذف شده
گوید تا وقتی که دانش موجود کرده است. دراکر می

است، سایر عوامل تولید به راحتی قابل دسترسی 
باشند. می

موج چهارم حیات تاریخی انسان با ورود به عصر 
اي چون جامعه معرفتی، اقتصاد مجازي و مفاهیم تازه

دانایی محور، مدیریت دانش و... در حال شکل گیري 

رخورداري از ابزارهاي اطالعاتی و امکانات است. ب
ارتباطی متناسب و مناسب با شرایط جدید شرط بقاء 

دراین دوره است.
1999, MC . Buhan معتقد است، انقالب

اطالعاتی با ظهور منابع دیجیتالی و ابزارهاي ارتباطی، 
تمامی جوانب زندگی انسان معاصر را دچار تغییرات 

د به عصر اطالعات ، گسترش بنیادین کرده است. ورو
ابزارها و کاربردهاي فناوري نوین ارتباطات و 

گیري رویکردي جدید سبب شکل)ICT(اطالعات 
آوري اطالعات به عنوان در امر آموزش شده است. فن

که "مک بوهان"یک رسانه جدید، براساس تئوري 
ها و مفاهیمی براي حاوي پیام» همان پیام استرسانه«

است 9به جامعه دانش محور8معه اطالعاتیتوسعه جا
که سرعت و استمرار آن در موج چهارم حیات بشر به 

گیرد.صورت می"مدیریت دانش"فهوموسیله م
دانش شکل تکامل یافته محتوایی ،از منظر ماهیت

ي خام هاواقعیتهاو اطالعات است.دادههاداده
ند، به هستند،چنانچه مورد تفسیر و ارزیابی قرار گیر

Power andشوند.بنا به اعتقاد میاطالعات تبدیل 

Swart (2004)ي قابل فهم و درك هااطالعات داده
براي گیرنده است و دانش از انباشت تجمعی اطالعات 
و مهارت مکتسبه از آن اطالعات توسط دریافت کننده 

) معتقد Flynn)،2004شود. میاطالعات محسوب 
انسانی است. بطوریکه است که دانش حاصل عمل 

افراد در مرکز دانش آفرینی سازمانی قرار دارند و 
کنند. میدانش را به وجود آورده و با یکدیگر مبادله 

بنابراین درك تعامل و ارتباط داده،اطالعات ،دانش و 
) ارائه شده 2خرد اهمیت دارد که در نمودگر شماره (

است.
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اطالعات ، دانش و خرد،) : ارتباط داده2ماره (نمودگرش

) معتقد است اطالعات زمانی به 1994نوناکا (
شود که توسط اشخاص تفسیر میدانش تبدیل 

گردیده، با عقاید و تعهدات آنها آمیخته شده و به آن 
مفهوم داده شود. در این فرآیند نقش انسانها بسیار 

ل عمل انسانی و طرف دانش حاصاز یک،اهمیت دارد
در مرکز دانش آفرینی سازمانی قرار دارد و از طرف 

مسئولیت مدیریت دانش را عهده دار هستند،دیگر،
یعنی مدیریت افرادي که تمایل به دانش آفرینی و 
تبادل آن با دیگران دارند.در این چارچوب، مائی هوته 

مدیریت دانش و دانایی شامل ) معتقد است،1997(
و فرآیندهایی سازمانی است که ترکیبی از هافعالیت

و اطالعات را هاظرفیت پردازش سازمان در زمینه داده
با توانمندي سازمان در زمینه خالقیت و نوآوري 

و "هردر")،2000کند. بیهاکت(میجستجو کارکنان،
) مدیریت دانش را فرآیند ایجاد، 2003همکارانش (

داند و هدف میخلق، نشر، توزیع و کاربرد دانش 
مدیریت دانش، مهار و به کارگیري دانش و اطالعات، 
ایجاد دسترسی بی کم و کاست آن براي همه کارکنان 

است.
در تبیین مفهوم مدیریت دانش،رویکردي نوین 

) Stockdale)2006تدوین گردیده است،از جمله
بر اساس هاي سازمانهامعتقد است که قابلیت

در قالب نرم افزار ي نامحسوس سازمانهاسرمایه
توانند مشخصه توانمندي دانش سازمان باشد که می

هامفهوم جدیدي از مدیریت دانش است. این سرمایه
نقش فزاینده و مؤثر در چرخه مدیریت دانش دارند، 

گردد و توسعه میشود،درك میکه در آن دانش خلق 
یابد. نقش سرمایه نامحسوس به تعبیري سرمایه می

بدیل است که در استقرار مدیریت اجتماعی بی
دهند.میرا افزایش هادانش،آمادگی سازمان

Holt)2000،( آمادگی سازمانی براي استقرار
مدیریت دانش را به عنوان پیش نیازي ضروري براي 

موقعیت و افزایش برايیک شخص یا یک سازمان 
مزیت رقابتی در مواجه با تغییر سازمانی تعریف 

معتقدند Simon(1996),Jansen(2000)کند.می
کاهش مدیران برايکه در استقرار مدیریت دانش،

ریسک و عدم قطعیت به دو سؤال اساسی بایستی 
ک اول اینکه، قابلیت اساسی جاري یپاسخ دهند؛

دوم اینکه، چه سازمان براي مدیریت دانش چیست؟
تغییري بایستی قبل از شروع بکار فعالیت مدیریت 

د. بنابراین توجه به بسترهاي استقرار دانش انجام شو
مدیریت دانش در پیاده سازي موفقیت آمیز یعنی 
عوامل سازمانی مختلف موجود در یک سازمان از 

تکنولوژي و فرهنگ سازمانی،جمله ساختار سازمانی،
)عوامل 1381منابع انسانی اهمیت زیادي دارد. اصیلی (

که نمودهمؤثر در استقرار مدیریت دانش را شناسایی
شود.میارائه )3در نمودگر شماره(

داده

اطالعات

دانش

فهم روابط

فهم اصول

فهم الگوها

خرد
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) عوامل کلیدي موفقیت مدیریت دانش1جدول شماره (
عوامل کلیدي موفقیتصاحبنظرانردیف

فرایندهاي مدیریت دانش ، ایجاد، سازماندهی ، انتقال، تبدیل ، نگهداري و بکارگیري دانش)1996ویگ (1

)1998اونپورت (د2
ي سازمانی و فنی ، ساختار دانش ، حاکمیت فرهنگ و جو دوستانه در سازمان ، اهداف هازیرساخت

روشن و زبان مشترك وجود مسیرهاي چندگانه براي انتقال دانش ، حمایت مدیریت عالی ، رفع موانع 
انگیزشی

، مخازن الکترونیکی دانش ، آموزش، فرهنگ و رهبري، اعتمادفناوري ، ایجاد دانش ، انتقال دانش)1998داونپورت،پروساك (3
در دسترس بودن دانش، درست بودن و بهنگام بودن دانش)1998مري  (4
تعهد مدیریت ، ایجاد انگیزه براي توزیع دانش ، فرهنگ ، فناوري ، آموزش و یادگیري)1998ترسلر  (5
ات و دانش، ایجاد دانشفرهنگ مناسب، توزیع اطالع)1999فینران (6

)1999لیبویتز (7
راهبرد مدیریت دانش، حمایت مدیریت عالی، فرهنگ حمایت از مدیریت دانش ، تشویق کارکنان به 

توزیع دانش، مخازن دانش، فناوري

)1999ماناسکو (8
یجاد و ي ساختاري وفناوري، بهسازي فرآیندهاي اهاي دانش، نظارت بر محتواي دانش، حمایتهاگروه

توزیع دانش
یادگیري، توزیع، اجرا و بکارگیري دانش)2000باسی  (9

)2000چوي (10
آموزش، مشارکت کارکنان در فرآیندهاي مدیریت دانش ، تیم سازي توانمندسازي کارکنان ، حمایت 

مدیریت عالی ، اجبار سازمانی ، ساختار دانش

)2000(11،امیدن10اسکیرم11
از الزام آور ، رهبري دانش ، فرهنگ توزیع دانش ، یادگیري هوشمندانه و زیر داشتن یک چشم اند

ساختهاي فنی

مشارکت در تبادل 
اطالعات

داف مشخص سازي اه
کالن استراتژي در سازمان مشارکت در دانش

ایجاد مراکز تحقیق 
و توسعه

بکارگیري مجموعه وظایف و
مهارتها در زمینه  دریافت ، 

توزیع و استفاده از دانش

عوامل موثر در استقرار مدیریت 
دانش

مهندسی مجدد

ایجاد محیط 
انگیزشی

همسطح سازي 
دانش

مل موثر در استقرار مدیریت دانش)  عوا3نمودگر شماره (
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) از جمله پژوهشگرانی 2003و زئیري (میآالز
هستند که آراي صاحبنظران مختلف را در خصوص 

ي هاعوامل حیاتی موفقیت براي اجراء و استقرار نظام
ند که نتایج این مدیریت دانش مورد بررسی قرار داده ا

) نمایش داده 1بررسی بطور خالصه در جدول شماره (
شده است.

آمیز مدیریت دانش به عوامل استقرار موفقیت
، سرمایه مختلف ارتباط دارد. از جمله این عوامل

رهاي مدیریت دانش در اجتماعی است که با متغی
تعامل است. سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که 

ادي و اجتماعی جوامعي اقتصهار بررسیدهامروز
مطرح است این سرمایه در یک جامعه به شدت از 

به خصوص نهادهاي آموزشی متأثر هاسازمانعملکرد 
وص اصالح سرمایه در خصمیباشد. در ادبیات علمی

Vogtمختلفی ارائه شده است.تعابیر و تعاریف

مد سرمایه را ثروتی مولد و منبع ایجاد درآ(1993)
کند.میتعریف 

Albero)2001ي ها) سرمایه را اساس ارزش
سرمایه را Anheier,et.al(1995)داند.میآینده 

یک منبع عام اعم از پولی و غیر پولی و همچنین 
داند. سرمایه به چند گروه میملموس و غیر ملموس 

طبقه بندي شده است. سرمایه اجتماعی از جمله آنها 
یه اجتماعی نخستین بار در اثر است. اصطالح سرما

در "مرگ و زندگی"به نام "جین جاکوب"کالسیک 
شهرهاي بزرگ آمریکایی بکار رفته است.

Bourdieu)1985،جامعه شناس فرانسوي ،(
کند مینظریه بسط یافته اي از سرمایه اجتماعی مطرح 

داند که به شکل جوهري با میو سرمایه را فرآیندي 
تعریف Fukuyama(1999)قدرت پیوند دارد.

گوید: میدهد و میدیگري از سرمایه اجتماعی ارائه 
توان به عنوان وجود میسرمایه اجتماعی را به سادگی 

میي غیر رسهامجموعه معینی از هنجارها یا ارزش
تعریف کرد.

بهترین تعریف از سرمایه حافظ بلندآوازه،
کند:میاجتماعی را در تک بیت زیر ارائه 

آسایش دوگیتی تفسیر این دو حرف است                    
.دوستان مروت با دشمنان مدارابا

هاتعامالت، شبکهدر حقیقت توجه به ارتباطات،
... است که در نظر حافظ براي رسیدن به سر منزل و

مقصود حتی با دشمنان نیز باید ارتباط داشته باشیم که 
باشد و این مهم میآنها این ارتباط همانا مدارا کردن با

شود مگر اینکه سرمایه اجتماعی حفظ و میحاصل ن
تقویت گردد.

محققان زیادي از منظر مختلف نیز به موضوع 
سرمایه اجتماعی در چارچوب سرمایه فکري پرداختند 

تواند به درك ارتباط سرمایه اجتماعی با میکه 
مدیریت دانش کمک کند. از جمله این محققان 

) با بهره گیري از 1388رودپشتی و همتی (رهنماي
تحقیقات دیگران مفهوم سرمایه فکري و اجزاي 
تشکیل دهنده آن از جمله سرمایه انسانی را مورد 

که جملگی بر این اصل استوارند بررسی قرار دادند.
ي ناملموس هامجموع داراییکه سرمایه فکري،

،از دانش (بخشی از سرمایه انسانی)سازمان اعم 
سرمایه سازمانی،،ه ارتباطیسرمایسرمایه ساختاري،

خالصه اي از سرمایه داخلی و سرمایه خارجی است.
تعاریف و اجزاي تشکیل دهنده سرمایه فکري بر 

) ارائه شده 2در جدول شماره (اساس محققان مذکور
است.

کند که با درك میبررسی دقیق تعاریف فوق کمک 
تغیرهاي مدیریت دانش،از ارتباط سرمایه اجتماعی با م

کمیت و کیفیت استقرار مدیریت دانش آگاهی یافت.
بگونه اي که هر چقدر میزان ارتباط سرمایه اجتماعی 
با متغیرهاي مدیریت دانش بیشتر باشد،ضمن اینکه 

توان از سرمایه اجتماعی نسبت به کیفیت استقرار می
توان از میمدیریت دانش اطالع یافت عالوه بر آن 

تغیرهاي مدیریت دانش به کمیت و کیفیت سرمایه م
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یعنی نقش سرمایه انسانی و به هااجتماعی در سازمان
تبع آن سرمایه فکري آگاهی الزم را بدست 
آورد.بطوریکه، عناصر و ابعاد سرمایه اجتماعی بر 

نظیر Bolino  et.al(2002)اساس تحقیقات 
ي ارتباطی و کانالهاانتظارات و اعتماد متقابل،تعهدات،

ي اجرایی مؤثر و بر اساس هاهنجارها و ضمانت
) منطبق بر 1380تحقیقات الوانی و سید نقوي (

روارد، بخشش و هادانشگاه"کندي"ي گروه هایافته

روحیه داوطلبی،مشارکت عدالت در مشارکت مدنی و 
و دوستی قابلیت سنجش در سازمان هاتنوع معاشرت

ز میزان استقرار مدیریت دانش توان امیرا داشته باشد، 
با متغیرهاي مدیریت هااطالع یافت، زیرا این مؤلفه

دانش نظیر عامل فرهنگ سازمانی، عامل ساختار 
ییر عامل زیر ساخت و عامل محتوایی تغسازمانی،

داراي ارتباط معناداري هستند.

فکري ارائه شده توسط محققینخالصه اي از تعاریف و اجزاي تشکیل دهنده سرمایه–) 2جدول شماره(

نام محقق
اجزاي تشکیل دهنده 

سرمایه فکري
تعریف ارائه شده جهت سرمایه فکري

) و1996بنتیس(
)1999(

سرمایه انسانی
سرمایه ساختاري
سرمایه ارتباطی

رقابت و موفقیت برايسرمایه فکري به عنوان منبع جدیدي براي سازمان،
ر تعریفی دیگر وي معتقد است که سرمایه آید. دمیدر بازار به شمار 

باشد.میفکري تالش براي استفاده مؤثر از دانش در مقابل اطالعات 

روس و روس
)1997(

سرمایه انسانی
سرمایه ساختاري

حق ي پنهان شرکت مانند نمادهاي تجاري،هاسرمایه فکري مجموع دارایی
یی است که درهایباشد که دربر گیرنده کلیه دارایمیاختراع و ... 

منبع گردد. سرمایه فکري به عنوان مهم ترینمیهاي مالی منعکس نصورت
آید.میایجاد مزیت رقابتی شرکت به حساب 

)1997استیوارت(
سرمایه انسانی

سرمایه ساختاري
سرمایه مشتري

به باشد کهمیسرمایه فکري شامل دانش،اطالعات،دارایی فکري و تجربه 
گردد.میر و یا دانش کلیدي تلقی عنوان ذهن برت

ادوینسون و
)1997مالون (

سرمایه انسانی
سرمایه ساختاري
سرمایه مشتري

سرمایه فکري به تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتري شرکت اشاره 
دارد.

)1998سویبی(

صالحیت و شایستگی 
کارکنان

ساختار داخلی
ساختار خارجی

گردد.میراستاي ارزش آفرینی استفاده سرمایه فکري دانشی است که در
است ییهاطبق این تعریف سرمایه فکري به عنوان دانش،مهارت و توانایی

آفرینی یی تبدیل شود که نتیجه آن ارزشهاتواند به ثروت و ارزشمیکه 
است.

اندریسن و استم
)2004(

منابع انسانی
منابع سازمانی
منابع ارتباطی

ابع نامشهود در اختیار یک شرکت بوده که مزیتسرمایه فکري شامل من
متناسبی به شرکت ارائه داده و ترکیب آنها، منافع آتی به دنبال دارد.

ي انجام شده و نتایج مورد انتظار آنهاپژوهش
) دانشگاه تربیت )1385بهروز قلیچ خانی ،

، در رساله دکتري خود تحت عنوان تبیین مدرس

سرمایه اجتماعی در مزیت نقش سرمایه فکري و 
رسد که یکی از میرقابتی سازمان ، به این نتیجه 

هاسازمانتواند به ي مهم سازمانی که میهاقابلیت
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در خلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و براي 
ي دیگر مزیت رقابتی هاسازمانآنها در مقایسه با 

پایدار ایجاد کند، سرمایه اجتماعی است.
دانشکده علوم انسانی 1381ی(حسین مال حسن ، (

دانشگاه تربیت مدرس، نیز در پایان نامه خود 
تحت عنوان، بررسی رابطه ي بین میزان سرمایه 
اجتماعی و نوع دینداري در بین دانش آموزان ، 
به این نتیجه دست یافت که رابطه مثبتی بین 

سرمایه اجتماعی و نوع دینداري وجود دارد.  
)دانشکده حقوق دانشگاه )1383لیلی احمدي ،

تهران ، در پایان نامه خود تحت عنوان، سرمایه 
ي ارزیابی آن ، به شرح و هااجتماعی و شاخص

هاي ارزیابی توصیف سرمایه اجتماعی و شاخص
آن پرداخته است .

دانشگاه عالمه 1383(علیرضا شیروانی ،(
، تاثیر یی، در پایان نامه خود تحت عنوانطباطبا

ي بخش دولتی بر سرمایه هازمانساعملکرد 
اجتماعی، به این نتیجه می رسد که بین سرمایه 

, ي مشارکت جویانههااجتماعی و میزان فعالیت
توجه به آموزش و توانمند سازي کارکنان, 

, مسئولیت ختار منعطف و غیر دیوان ساالرانهسا
اجتماعی و قابلیت پاسخگویی، رابطه وجود دارد.

)در پایان دانشگاه تهران)،1385کاوه محمدي ،
، سنجش میزان آمادگی ه خود تحت عنواننام

سازمانی براي مدیریت دانش از طریق طراحی 
، مدلی را براي سنجش میزان مییک مدل مفهو

آمادگی براي مدیریت دانش ارائه نموده است.
 اجتماعی؛ سرمایه "با عنوان اي مقالهمهدي الوانی

که به تشریح ستانوشته "هامفاهیم و نظریه
ي بوردیو ، کلمن و پاتنم در این زمینه هادیدگاه

می پردازد.
 مقاله بعدي که به سرمایه اجتماعی به عنوان اصل

ي مختلف هامحوري توسعه نظر داشته و جنبه

منفعت اقتصادي و عمومی آن را مورد بررسی 
قرار می دهد، مقاله دیگري از الوانی و شیروانی 

ه ابتدا به مفهوم سرمایه است. در این مقال
ي منفعت هااجتماعی اشاره گردیده و سپس جنبه

اقتصادي و عمومی سرمایه اجتماعی و چگونگی 
ایجاد ، حفظ و نابودي آن بیان گردیده است. در 
ادامه نقش دولت در ایجاد سرمایه اجتماعی 
توضیح داده شده و در پایان با ارائه مدلی به نقش 

ي بخش دولتی در هاسازمانعوامل عملکردي 
ایجاد سرمایه اجتماعی پرداخته است.

چارچوب نظري مدل تحقیق- 3
چارچوب نظري ، یک الگوي مفهومی است 
مبتنی بر روابط تئوریک میان شماري از عواملی که 
در مورد مساله مورد پژوهش با اهمیت تشخیص داده 
شده اند. این نظریه با بررسی سوابق پژوهشی در 

له به گونه اي منطقی جریان پیدا می کند.قلمرو مسا
، محقق نیز با بررسی با توجه به تعریف مذکور

شاره شده در ادبیات نظري سرمایه اجتماعی به ابعاد ا
. از آنجایی که ابعاد مختلفی از مورد آن پرداخته است

وح ملی و سازمانی  ارائه ي گوناگون در سطهادیدگاه
ناهاپیت و "شده توسط، محقق از ابعاد ارائهشده بود
که این مدل نظراستفاده کرده است از این "گوشال

ي مختلف سرمایه هاجنبه،با رویکرد سازمانی
دهد. در مورد میاجتماعی را در سه طبقه جاي 

آمادگی سازمانی براي استقرار مدیریت دانش نیز 
هاي مختلفی ارائه شده بود که پس از بررسی مدل
ین زمینه، همانطور که قبال بحث هاي موجود در امدل

هاي منتخب شد، مدلی انتخاب گردید که شاخص
براي آمادگی را با توجه به همه فرآیندهاي مدیریت 
دانش منظور کرده است. بر این اساس مدل مفهومی 
زیر به عنوان چارچوب نظري تحقیق ارائه می شود : 
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یقروش شناسی تحق- 4
تحقیق حاضر، از آنجایی که هدفش تعیین تجربی 
روابط میان سرمایه اجتماعی و آمادگی استقرار مدیریت 
دانش در سازمان است ، از نظر هدف کاربردي و از نظر 
نحوه گردآوري اطالعات توصیفی پیمایشی از نوع 

باشد. در ضمن با توجه به اینکه از روش همبستگی می
ساختاري براي آزمون فرضیات مدل سازي معادالت

استفاده خواهد شد ، در میان تحقیقات همبستگی، این 
تحقیق از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کواریانس 

باشد.می

ي تحقیق هامتغیرها و شاخص
آمادگی و متغیر مستقلسرمایه اجتماعی،در فرضیه اصلی

متغیر وابسته است. استقرار مدیریت دانش
متغیر مستقل و ابعاد سرمایه اجتماعی فرعی در فرضیات

متغیرهاي وابسته هستند. مدیریت دانش
آورده 1ي سرمایه اجتماعی در جدول شماره هاشاخص

شده است :

ي سرمایه اجتماعیهاشاخص1جدول شماره 
هاشاخصمعیارهاي اندازه گیريعناصر

ارتباطی
اعتماد-1
هنجارها-2
راتتعهدات و انتظا-3
هویت-4

روابط مبتنی بر صداقت و اعتماد متقابلالف)
وجود کار تیمیج)
تعهد به اهدافه)
عضو یک خانواده مشترك بودنز)

همکاري به عنوان یک الزامب)
انتقاد پذیريد)
رجحان منافع سازمانو)

چشم انداز ، ارزشها و اهداف -1شناختی
سازمانی مشترك

هاي مشتركحکایات یا داستان-2

ها و اهداف مشتركوجود ارزشالف)
شناخت و همکاري بر اساس حکایات مشتركب)

روابط شبکه اي-1ساختاري
پیکربندي شبکه اي-2
سازمان مناسب-3

روابط شخصی گرمالف)
ارتباطات کاري خوب و زیادب)
ي کاريهاو کمیتههاساختار ارتباطی تسهیل کننده از جمله تیمج)

سرمایه 
اجتماعی

آمادگی 
KM

بعد شناختی

بعد ساختاري

بعد ارتباطی

عامل ساختار سازمانی

عامل زیرساخت

عامل محتواي تغییر

عامل پشتیبانی از تغییر

عامل فرهنگ سازمانی
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ي آمادگی مدیریت دانشهاشاخص2جدول شماره 

ي اندازه گیريهامعیارعناصر

الف) اعتمادعامل فرهنگ سازمان-1
جو باز سازمانیج)

تشریک مساعیب)
یادگیري از شکستد)

عدم رسمیت گراییالف)عامل ساختار سازمانی-2
ج) کانالهاي ارتباطی

عدم تمرکز گراییب)
یساختار تیمد)

ITعامل زیر ساخت -3
کیفیت اطالعاتالف)

دسترسی به نرم افزارهاي کاربرديج)
انعطاف پذیريب)
دسترسی به سخت افزار و شبکهد)

عامل محتواي تغییر-4
مزایا و منافع تغییرالف)

(ناهمخوانی)ناسازگاريج)
متناسب بودن  ب)

نی مدیریت ارشدحمایت و پشتیباالف)عامل پشتیبانی از تغییر-5
سیستم پاداش و جبران خدمات  ج)

مشارکت کارکنانب)
آموزشد)

آوري اطالعات روشهاي جمع
مهمترین روشهاي گردآوري اطالعات در این تحقیق بدین 

شرح است : 
اي مطالعات کتابخانه)1

گردآوري اطالعات در زمینه مبانی برايدر این قسمت 
اي، از منابع کتابخانهنظري و ادبیات تحقیق موضوع ،

مقاالت، کتابهاي مورد نیاز و نیز از شبکه جهانی اطالعات
استفاده شده است. اینترنت)(
تحقیقات میدانی)2

ها و اطالعات آوري دادهدر این قسمت به منظور جمع
نوع پرسشنامه استفاده گردیده 2براي تجزیه و تحلیل از 

است:
جتماعی: این پرسشنامه مربوط به سرمایه االف)

پرسشنامه که براساس مدل ناهاپیت و گوشال  طراحی 
گویه) و 7گویه)، ارتباطی (7گردیده سه بعد ساختاري (

گویه) را می سنجد.6شناختی (
پرسشنامه مربوط به آمادگی استقرار مدیریت ب)

دانش : این پرسشنامه که توسط محقق  طراحی گردیده 
گویه) ، ساختار سازمانی 5بعد فرهنگ سازمانی (5داراي 

4گویه)، پشتیبانی از تغییر (3گویه) ، زیر ساخت (4(
گویه) را می سنجد.3(گویه) و محتواي تغییر

هاروایی و پایایی پرسشنامه
ر این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش د

آلفاي کرونباخ استفاده گردیده است. این روش براي 
هاي گیري که خصیصهونی ابزار اندازهمحاسبه هماهنگی در

رود. کند به کار میگیري میمختلف را اندازه
پرسشنامه پیش 30بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 
هاي به دست آمده آزمون گردید و سپس با استفاده از داده

SPSSافزار آماري ها و به کمک نرماز این پرسشنامه

اي کرونباخ محاسبه شد میزان ضریب اعتماد با روش آلف
84که ضریب آلفاي کرونباخ مقیاس سرمایه اجتماعی

درصد 85درصد و مقیاس  آمادگی استقرار مدیریت دانش 
بدست آمد. این اعداد نشان دهندة آن است که پرسشنامه 
مورد استفاده ، از قابلیت اعتماد و یا به عبارت دیگر از 

یر نتیجه نهایی باشد. جداول زپایایی الزم برخوردار می
دهد.آزمون پایایی دو مقیاس اصلی تحقیق را نشان می

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

غالمرضا زمردیان و علی رستمی 

پنجمشماره مجله حسابداري مدیریت / 56

پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی 4جداول شماره 
سرمایه اجتماعیآلفاي کرونباختعداد سواالت

20848/0

پایایی مقیاس آمادگی مدیریت دانش 5جداول شماره 
انشآمادگی مدیریت دآلفاي کرونباختعداد سواالت

19852/0

       در تحقیق حاضـر از اعتبـار محتـواي یـک آزمـون کـه
ر موضـوع مـورد مطالعـه تعیـین     توسط افـراد متخصـص د  

در این مرحله بـا انجـام   مورد تأیید قرار گرفته است. گردید،
ي مختلـف و کسـب نظـرات افـراد یـاد شـده،       هـا مصاحبه

اصالحات الزم بعمل آمده و بدین ترتیب اطمینـان حاصـل   
ید که پرسشنامه همان خصیصه مـورد نظـر محققـین را    گرد

می سنجد.

جامعه و نمونه آماري  
و کارشناسان رانیمدجامعۀ آماري در این تحقیق 

برايباشد. بنابراینمی8منطقه میدانشگاه آزاد اسال
محاسبۀ حجم نمونه از روش نمونه گیري تصادفی ساده 

استفاده گردیده است :
 

   PPZN

PPZN
n





121

12
22

2




که در آن 
P) ،5/0: برآورد نسبت صفت متغیر =P(
Z 95: مقدار متغیر نرمال واحد، متناظر با سطح اطمینان

/96.12(درصد،  z(
) ،06/0مقدار اشتباه مجاز =(
N نفر می 1200: حجم جامعه محدود که تقریبا در حدود

باشد.
در نظر گرفته شده است. زیرا اگر 5/0برابر با Pمقدار 

5/0 =P ،باشدn کند. میحداکثر مقدار ممکن خود را پیدا
شود که نمونه به حد کافی بزرگ باشد. این امر سبب می

). 1380(آذر، مومنی، 

بنابراین حجم نمونه مورد نیاز پژوهش با تقریب 
N≈212عبارت است از :     

پرسشنامه توزیع گردید و 650که براي اطمینان بیشتر
پرسشنامه جمع آوري شد.600

هاي تجزیه و تحلیل اطالعات روش
هاي بدست در این تحقیق ، براي تجزیه و تحلیل داده

ها از روشهاي آمار استنباطی نظیر ضریب آمده از نمونه
واریانس فریدمن، مدل همبستگی اسپیرمن، تحلیل 

معادالت ساختاري استفاده شده است. 

و آزمون فرضیات تحقیقهاتحلیل داده- 5
دهد که درصد میبصورت توصیفی نشان هانتایج داده

5/45درصد مرد و 5/54توزیع فراوانی جنسیت به میزان 
درصد زن، درصد توزیع فراوانی سطح تحصیالت جامع 

درصد 5/36درصد فوق دیپلم ،7/20مورد مطالعه به میزان 
درصد دکتري 18درصد فوق لیسانس و 8/24لیسانس و 

است و درصد توزیع فراوانی سابقه کار جامعه مورد مطالعه 
10تا 5درصد بین 31سال، 5درصد کمتر از 25به میزان 

درصد بیش 3/10سال و 20تا 11درصد بین 7/33سال، 
ند این نتایج نشان دهنده توزیع سال سابقه کار داشته ا20از 

مناسب جامعه مورد مطالعه است.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات به کمک آزمون 

سنجش معنی داري رابطه و برايهمبستگی اسپیرمن 
سنجش رابطه برايروش مدل سازي معادالت ساختاري 

علی متغییرهاي مورد آزمون در دو گروه فرضیات فرعی و 
گردد.میلیل اصلی ارائه و تح

نتایج حاصل از آزمون فرضیات فرعی:- 5- 1
) ارائه شده و تحلیل 4این نتایج در جدول شماره (

گردد.می
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)   نتایج اصلی آزمون فرضیات فرعی4جدول شماره (

نام فرضیه
آزمون مدل سازي معادالت ساختاريآزمون همبستگی

سطح معنی داريمیزان همبستگی
نتیجه آزمون 

یهفرض
ضریب 
نتیجهt-valueاستاندارد

اول: رابطـه سـرمایه اجتمـاعی و عامــل    
فرهنگ سازمانی

تأیید96/023/15تأیید فرضیه736/0000/0

دوم: رابطه سـرمایه اجتمـاعی و عامـل    
ساختار سازمانی

تأیید7/08/5تأیید فرضیه332/0000/0

سوم: رابطه سـرمایه اجتمـاعی و عامـل    
زیرساخت

تأیید69/078/10تأیید فرضیه502/0000/0

چهارم: رابطه سرمایه اجتماعی و عامـل  
پشتیبانی از تغییر

تأیید65/002/11تأیید فرضیه463/0000/0

پنجم: رابطه سرمایه اجتمـاعی و عامـل   
محتواي تغییر

تأیید73/084/3تأیید فرضیه388/0000/0

یرمن، شـواهد  نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسـپ در 
ارتباط معنی دار و مثبت بین سـرمایه اجتمـاعی و   برايالزم 

متغییرهاي اسـتقرار مـدیریت دانـش نظیـر عامـل فرهنـگ       
سازمانی،عامل ساختار سازمانی، عامل زیـر سـاخت ،عامـل    

پشتیبانی از تغییر و عامل محتواي تغییر ارائه گردید.
نتایج حاصل از مدل سازي معـادالت سـاختاري نظیـر    

ــاداري(  ــریب معن ــریب استاندارد،ض ــاخصtض ــا) ش ي ه

2xRMSEA, ،GFI ،AGFIبـــرارزش مـــدل از قبیـــل

جملگی مؤیـد ایـن نکتـه اسـت کـه سـرمایه اجتمـاعی در        
درصـد ،موجـب   99جامعه مورد مطالعه در سطح اطمینـان  

آمادگی اسـتقرار مـدیریت دانـش در ابعـاد پنجگانـه مـورد       
شود.میزمانی،... مطالعه یعنی فرهنگ سازمانی،ساختار سا

فرضیه اصلیآزمون-5- 2
فرضیه اصلی : بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی 

.براي استقرار مدیریت دانش ارتباط معناداري وجود دارد.

الف) همبستگی اسپیرمن
) نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن 5جدول شماره(

ت دانش میان سرمایه اجتماعی و آمادگی استقرار مدیری
دهد.را نشان می

)   نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن میان 5جدول شماره (
سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی استقرار مدیریت دانش

، ضریب همبستگی اسپیرمن SPSSبا توجه به خروجی 
میان سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی براي استقرار 

داريو مقدار عدد معنی694/0مدیریت دانش برابر است با
(sig)و در واقع 01/0مشاهده شده براي این ضریب کوچکتر از
داري استاندارد باشد که از سطح معنیمی)sig>01/0صفر (
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)1 = % 99) کمتر است. لذا این ضریب در سطح اطمینان
باشد. با توجه به این که ضریب همبستگی دار میدرصد معنی

توان گفت که جهت باشد ، بنابراین میمثبت میداراي عالمت 
تغییرات این دو متغیر با یکدیگر هم جهت و از نوع مثبت بوده 
است. یعنی افزایش میزان سرمایه اجتماعی با افزایش میزان آمادگی 
استقرار مدیریت دانش(و بالعکس)همراه است. اکنون که وجود 

سرمایه رابطه همبستگی مشخص گردید، رابطه علی میان 
اجتماعی و آمادگی استقرار مدیریت دانش را می توان با روش 

مدل سازي معادالت ساختاري سنجید.

ب) مدل سازي معادالت ساختاري 
نتایج آزمون فرضیه اصلی 6و 5شکل شماره 

) به روش مدل سازي معادالت 1(اجراي مدل 
6و 5ساختاري را نشان می دهند. شکل شماره 

-T)و ضریب معناداري(R)استانداردضریبنمایانگر 

value)،سرمایه میان رابطه علی پیشنهاد شده
می باشد. اجتماعی و آمادگی استقرار مدیریت دانش

12(ضریب استاندارد) ، ارزش Rنیز 5جدول شماره 

tي برازش مدل از قبیل کاي دو ، هاو شاخص
RMSEA،GFIدهد. و... را نشان می

نرم افزار استفاده از بامیان سرمایه اجتماعی و آمادگی استقرار مدیریت دانشابطهآزمون رخروجی 5شکل شماره
لیزرل (حالت استاندارد)

نرم افزار با استفاده از میان سرمایه اجتماعی و آمادگی استقرار مدیریت دانشابطهآزمون رخروجی 5شکل شماره 
لیزرل (حالت معناداري)
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نتایج اجراي مدل ساختاري میان سرمایه اجتماعی و آمادگی استقرار مدیریت دانش5ول شماره جد
نتیجهRT-valueمتغییر وابستهمتغییر مستقلفرضیه
تایید92/059/22آمادگی براي استقرار مدیریت دانشسرمایه اجتماعیاصلی

2 = 43/32 df = 14 RMSEA = 0.047
GFI = 0.99 AGFI = 0.97

د.می باش% معنی دار 99در سطح اطمینان tارزش

اگرمقدار همانطور که پیش تر ذکر شد،
2کم ،

نسبت 
2درجه آزاديبه)df( 3کوچکتر از ،

RMSEA13 نیز و0.05کوچکتر ازGFI14و
AGFI15 باشند، می توان نتیجه 90بزرگتر از %

ضریب مناسبی دارد.برازشاجرا شدهگرفت که مدل
2از ،tاستاندارد رابطه موجود نیز در صورتیکه ارزش

99، در سطح اطمینان دکوچکتر باش-2بزرگتر یا از 
معنی دار خواهد بود.درصد

با توجه به ، اوالًشودهمانطور که مشاهده می
فرضیه اول در سطح اطمینان ، tارزشمعنی دار بودن 

تأیید می شود. ثانیا اعتبار و برازندگی رصدد99
مدل تأیید می شود، چرا که مقدار کاي دو، مناسب
و نسبت کاي دو به درجه آزادي کمRMSEAمقدار

.درصد است90باالي نیزAGFIوGFIو مقدار 
یـا  H1تأییـد نشـده و فـرض    H0بنابراین فـرض  

ی تـوان  همان فرضیه اصلی تحقیق تأیید می شود. لذا م
بیان کرد که سرمایه اجتماعی در جامعه مـورد نظـر در   

درصــد موجــب آمــادگی اســتقرار 99ســطح اطمینــان 
مدیریت دانش می گردد.

آزمون رتبه بندي مبتنی بر تحلیل واریانس فریدمن
بندي هـر یـک از عوامـل مـرتبط بـا      به منظور رتبه

ــگ     ــامل (فرهن ــش ش ــدیریت دان ــتقرار م ــادگی اس آم
ختار سازمانی، زیـر سـاخت، پشـتیبانی از    سازمانی، سا

تغییــر و محتــواي تغییــر) از آزمــون فریــدمن اســتفاده 
گردید.

: آزمون فرضیه
عامل آمادگی استقرار 5میان وضعیت موجود 

مدیریت دانش تفاوت معنی داري وجود دارد.
ارائه 7و 6در دو جدول Spssنتایج خروجی 

هاي هر تبهشده است. در جدول نخست ، میانگین ر
متغیر ارائه شده و در جدول دوم نیز مشخصات آماري 

ارائه گردیده است. باتوجه به خروجی 2و آمارة 
Spss مقدار عدد معنی داري(sig) صفر بوده و از

) کمتر است. %1% و 5داري استاندارد (سطح معنی
درصد رد 99در سطح اطمینان 0Hبنابراین فرض 

توان گفت عوامل مرتبط با آمادگی استقرار شود. میمی
هاي یکسانی ندارند. مدیریت دانش رتبه
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نتیجه گیري و بحث -6
دانش اکنون با اهمیت ترین و ارزشمندترین منبع 

رود همچنین دانش میدر اقتصادهاي صنعتی به شمار 
آن هابا اهمیت ترین دارایی اقتصادي است که سازمان

اختیار دارند و نیز عمل تعیین کننده نوآوري، را در
شود میسودآوري و مزیت رقابتی پایدار آنها محسوب 

گردد. میي یادگیرنده یاد هاسازمانکه از آنها به عنوان 
در بهره مندي هابا دیگر سازمانهاتفاوت این سازمان

از کارکنان دانش محور به عنوان سرمایه انسانی است. 
و مراکز پژوهشی نقش انکارناپذیر در هادانشگاه

بنابراین زمانی به تربیت کارکنان دانش محور دارند.
یابد و وظیفه اصلی را انجام میاین هدف مهم دست 

دهند که نظام مدیریت دانش را در ساختار خود می
ارزیابی استقرار مدیریت دانش مبتنی استقرار بخشند.

العه یعنی دانشگاه بر سرمایه اجتماع در جامعه مورد مط
که از اهداف این مطالعه است، 8منطقه میآزاد اسال

پاسخ به مجموعه سؤاالت تحقیق برايشواهد الزم 
مورد مطالعه به همراه میکند. مبانی علمیفراهم 
اهمیت میي بررسی شده جملگی شواهد علهاپیشینه

و ضرورت استقرار نظام مدیریت دانش مبتنی بر 
عی را ارائه داده است. همچنین نتایج سرمایه اجتما

دهد که بین سرمایه میحاصل از مطالعه میدانی نشان 
اجتماعی در سه بعد شناختی ،ساختاري و ارتباطی با 
متغییرهاي آمادگی استقرار مدیریت دانش نظیر عوامل 

زیر ساخت،،ساختار سازمانیفرهنگ سازمانی،
ه معنی داري محتواي تغییر و پشتیبانی از تغییر رابط

وجود دارد. همچنین نتایج مطالعه نشان داده است که 
سرمایه اجتماعی موجب آمادگی استقرار مدیریت 
دانش در ابعاد پنجگانه مذکور در جامعه مورد مطالعه 

شود.می
نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس فریدمن 
نشان داده است که میان وضعیت موجود پنج عامل 

ر مدیریت دانش تفاوت معنی داري آمادگی استقرا

وجود دارد یعنی داراي رتبه یکسانی نیستند بطوریکه 
بیشترین آن مربوط به عامل محتواي تغییر و کمترین 

باشد. بر پایه میآن مربوط به عامل ساختار سازمانی 
این نتایج ضمن توجه به عامل محدودیت استفاده از 

جه به سرمایه گردد که اوالً تومیپرسشنامه پیشنهاد 
اجتماعی در استقرار مدیریت دانش در تدوین 

ي آینده ضرورت دارد. ثانیاً، در هااستراتژي
سیاستگذاري دانشگاه به عوامل آمادگی استقرار 
مدیریت دانش یعنی عمل فرهنگ ،ساختار، زیر 
ساخت،تغییر و پشتیبانی از تغییر باالخص محتواي 

ه داشته باشند.تغییر و زیر ساخت سازمانی توجه ویژ
بر اساس نتایج این تحقیق، به محققان در تحقیقات 

گردد که عالوه بر پرسشنامه این مطالعه میآتی پیشنهاد 
براي سرمایه "ناهاپیت و گوشال "که بر اساس مدل 

اجتماعی و پرسشنامه طراحی شده توسط محقق به 
عنوان شاخص آمادگی استقرار مدیریت دانش استفاده 

براي آزمون مطالعه حاضر میي علهاگر مدلنمود از دی
استفاده نمایند و نتایج آن را با نتایج این مطالعه مقایسه 

و تحلیل کنند.
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