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 نقش اخالق اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی 
 

 
 حسین سنچولی

 کارشناس ارشد مدیریت دولتی مرکز آموزش مدیریت دولتی زاهدان
Rehaneh_bahari70@yahoo.com 

 

 
 چکیده 

و نقش کاربردي آن در توسعه و انواع آن  اجتماعیاخالق هدف این پژوهش معرفی مفاهيم و موضوعات 

اجتماعی ميان سازمانها، درون سازمانها و بين اخالق این پژوهش بر این موضوع اشاره دارد که وجود . است

بنابراین  .تواند عملكرد مؤثري را بر توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی به همراه داشته باشدسازمانها می

روش انجام . باشدمی سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی  هدف این پژوهش بررسی نقش

ها در داده. باشندابزار گردآوري اطالعات داراي دو پرسشنامه می. پژوهش توصيفی از نوع همبستگی است

استنباطی  و( آلفاي کرونباخ، جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی و ترسيم نمودار)دو سطح توصيفی 

در این ميان . تجزیه و تحليل شده است  spss21و lizrelبا استفاده از نرم افزار ( آنووا،رگریسيون جداول)

اي، بيشترین ارتباط را با ميزان توسعه مدیریت دانش دارد واین شاخص اجتماعی رابطهاخالق 

می چستان سازمانی استان سيستان و بلوجامعه آماري این پژوهش کارکنان مدیریتی  .ميباشد%28برابر

. نفرمی باشد  081نفر وحجم نمونه آماري براساس جدول مورگان  091باشد که تعدادحجم آماري کل  آن 

پرسشنامه  که مبتنی بر مدل مفهومی پژوهش می باشد گردآوري شده است  8اطالعات موردنياز بوسيله  

وپزسشنامه %98اجتماعی اخالق مه وروایی وپایایی آن مورد تأیيدقرار گرفته است با الفاي کرونباخ پرسشنا

به منظورتحليل داده هاي گرداوري شده از آزمون تی ،انووا ،رگرسيون چندگانه استفاده  %99مدیریت دانش

تاثير  اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی اخالق بررسی نقش نتایج نشان ميدهد .گردیده است 

 .مثبتی دارد

 

 مدیریت ،مدیریت دانش سازمانی ،یسرمایه اجتماع  :واژگان كلیدي: 
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 مقدمه 

از دانشگاه ویرجينياي غربی براي نخستين بار مطرح  9اي توسط هانی فان، در مقاله9191اجتماعی، قبل از سال اخالق بحث 

ي شهري به کار ریزميالدي که توسط جين جاکوب در برنامه 9111شد. اما، با وجود اهميت آن در تحقيقات اجتماعی تا سال 

هاي مالی و استفاده بهينه از سرمایه .، این تئوري توسط لوري وارد عرصه اقتصاد شد9191برده شد، مغفول واقع شد در دهه 

فيزیكی و انسانی در سازمان بدون شبكه روابط متقابل بين اعضاي سازمان که توأم با اعتماد، محبت و دوستی و در جهت حفظ 

نظر به اهميت موضوع در کشور ایران در این نوشته به رمينه پيدایش ازمانی است، امكانپذیر نخواهد بود. ارزشها و هنجارهاي س

 سرمایه عمومی منفعت جنبه  و همچنين  آن هايلفهو نطریه هاي آن ، ابعاد و مؤ "اجتماعی اخالق  "مفهوم   و بررسی

اجتماعی در ایران و دالیل عدم اخالق کارکردهاي مثبت و منفی آن ، وضعيت اجتماعی ، اخالق ،نقش دولت در ایجاد  اجتماعی

 (.0931است. )کاکاوند، شده اجتماعی در ایران پرداختهاخالق رشد آن و راهكارهاي براي رشد 

ه مطرح و اقتصادي که در دیدگاههاي سنتی توسع  طی چند دهه اخير در مباحث توسعه عالوه بر سرمایه هاي انسانی ،فيزیكی

که به نقش نيروهاي   بين علوم انسانی است  مفهومی فراررشته اي  توجه شده است. سرمایه اجتماعی اجتماعیاخالق بود، به 

در بررسی هاي اقتصادي و اجتماعی جوامع توسعه یافته   اجتماعی در توسعه جوامع می پردازد و اقتصاد دانان و جامعه شناسان

 اقتصادي، اجتماعی متغيرهاي  بر اجتماعی ساختارها و روابط نقش اهميت دهنده رویكرد ، نشان اینبه این مفهوم توجه دارند. 

سایرسرمایه ها در   حوامع می باشد. از سوي دیگرمطالعه روند رشد وتوسعه کشورها بيانگر این واقعيت است کهو فرهنگی

اجتماعی اخالق دیریت دانش یک جامعه می شوند . زمانی که اجتماعی سبب رشد و توسعه  ماخالق صورت بهره گيري از 

به همراه   وجود دارد ، کنش هاي اجتماعی تسهيل می شودو هرینه تعامالت کاهش می یابد . ثبات و انسجام اجتماعی

شند لذا اجتماعی هستند ، شروط الزم براي توسعه مدیریت دانش می بااخالق همكاري و مشارکت اجتماعی که از مولفه هاي 

  به دليل اهميت روز افزون این مفهوم در حوزه برنامه ریزي توسعه مدیریت دانش در ایران در این نوشته به بررسی مفهوم

اجتماعی در ایران پرداخته ایم . اخالق اجتماعی ، بررسی ميزان آن در کشور ایران و راهكارهاي ایجاد ، حفط و گسترش اخالق 

 (0933دي استفاده شده است .)شوکران،در این بررسی از روش اسنا

 
 بیان مسئله :

ها به صورت فيزیكی وجود ندارد، بلكه حاصل تعامالت و هنجارهاي گروهی و اجتماعی اجتماعی برخالف سایر سرمایهاخالق 

ملياتی هاي عهاي اداره جامعه و نيز هزینهتواند موجب پایين آمدن جدي سطح هزینهاست و از طرف دیگر افزایش آن می

هایی ذیل در یک سيستم اجتماعی دانست:اعتماد متقابل؛ تعامل توان حاصل پدیدهاجتماعی را میاخالق  شود.سازمانها می

 هاي اجتماعی؛ احساس هویت جمعی و گروهی؛ احساس وجود تصویري مشترك از آینده؛ کار گروهیاجتماعی متقابل؛ گروه

است. شبكه اعتماد عبارت است از گروهی از افراد که « شبكه اعتماد»اجتماعی، الق اخیكی از مفاهيم مفيد در تبيين مفهوم .

کنند. از این رو، اعتماد نقش بر اساس اعتماد متقابل، از اطالعات، هنجارها و ارزشهاي یكسانی در تبادالت خود استفاده می

تواند بين افراد یک گروه و یا ارد. شبكه اعتماد میهاي مربوط به اینگونه تبادالت دزیادي در تسهيل فرایندها و کاهش هزینه

است. تمامی گروههاي اجتماعی داراي ميزان « شعاع اعتماد»بين گروهها و سازمانهاي مختلف به وجود آید. مفهوم مفيد بعدي 

در یک خاصی از شعاع اعتمادند که به مفهوم ميزان گستردگی دایره همكاري و اعتماد متقابل اعضاي یک گروه است. 

اجتماعی بيشتري نيز خواهد اخالق توان گفت که هر چه یک گروه اجتماعی داراي شعاع اعتماد باالتري باشد، گيري مینتيجه
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گرایی مثبتی نسبت به اعضاي گروههاي دیگر داشته باشد، شعاع اعتماد این گروه از داشت. چنانچه یک گروه اجتماعی برون

ر سطح کالن درباره جایگاه کلی یک سازمان در زمينه اجتماعی، سياسی و فرهنگی و رود.دحد داخلی آن نيز فراتر می

شود. اجتماعی موجود در داخل سازمان پرداخته میاخالق هاي ارتباطات بيرونی بحث می شود و در سطح خرد به دو نوع شبكه

هایی نظير ارزشها، نگرشها، رابطه با پدیدهنام دارد و در « اجتماعی شناختیاخالق  »اجتماعی در سطح خرد، اخالق نوع اول 

ناميده « اجتماعی ساختارياخالق  »اجتماعی سازمان است و نوع دوم نيز اخالق تعهدات، مشارکت، اعتماد موجود در سيستم 

در  شود که در رابطه با ساختارها و فرایندهاي مدیریتی نظير پاسخگویی مدیران و رهبران در قبال عملكردشان، شفافيتمی

هاي فرهنگ رسد که در این الگو نيز محور اصلی، مؤلفهگيري و اقدام بر اساس کار گروهی است. البته به نظر میتصميم

 ( .3131سازمانی است)رسولی،

اجتماعی در توسعه مدیریت دانش اخالق نقش  پژوهش وجود دارد این است که این در اي کهبا توجه به مطالب فوق مسأله 

  ه است؟ سازمانيچگون

 

 اهمیت موضوع :

 و تأثير آن بر حيات و عملكرد سازمان بر اهل علم و اندیشه و تحقيق پوشيده نيست. اجتماعی اخالق اهميت 

در جامعه ما اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی اخالق نقش چند سال گذشته بحث هاي گسترده اي درباره اهميت 

گران از رشته هاي مختلف مانند جامعه شناسی، اقتصاد و علم مدیریت توافق دارند که صورت گرفته است. استادان و پژوهش

مرتبط به عنوان اجزا مهم و ضروري براي اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی اخالق نقش تحولی رخ داده است. 

وفرهنگ سازمانی ، مفهومی تقریبا جدید  مدیریت دانش.سازمانها به منظور بقاء و حفظ توان رقابتی  وترویج مدیریت  می شوند

است که به سرعت راه خود را به سازمان ها و شرکت هاي مختلف بازنموده است. این مفهوم امروزه عاملی در جهت توسعه و 

موفقيت سازمانی به شمار می آید مدیریت دانش وفرهنگ سازمانی در عصر حاضر به حدي اهميت یافته است که ذکر نام آنها 

سازمانی نيز در دانش اجتماعی اخالق  .شرکت هاي بزرگ مفهوم مزیت رقابتی و توسعه پایدار را در ذهن تداعی ميكنددر 

داراي اهميت اجتماعی اخالق مدیریت و رفتار سازمانی سهم به سزایی دارد. بر پایه نظریه ها و پژوهش هاي جدید در مدیریت، 

تا جایی است که اجتماعی اخالق ریت را تشكيل داده است. ضرورت توجه به روز افزورنی شده و یكی از مباحث اصلی مدی

اخالق سرمایه هاي صاحب نظران بر این نظر هستند که اگر قرار است دریک سازمان تغييرات موثر و پایدار به وجود آید 

آنها سرمایه اجتماعی اید در آن سازمان باید دستخوش تغيير شود. به عبارت دیگر موفقيت و شكست سازمان ها را ب اجتماعی

جستجو کرد. لذا مدیران با اتكا به مدیریت و بهره جستن از آن می تواند خود ار از بند راه حل هاي گذشته رها ساخته و راه 

آنچه مشخص است این است که اجراي مدیریت دانش و توسعه آن .حل هاي تازه اي براي سازمان و پيشرفت آن فراهم آورند

ا به طور کامل، فرایندي بلند مدت بوده و الزامات خاص خود را دارد البته نباید این نكته را از یاد برد که بسترسازي در سازمانه

و تامين زیر ساخت هاي اقتصادي و فن آوري که از جمله این الزامات محسوب ميشود از عوامل موثر بر زمان  اجتماعیاخالق 

این پژوهش ميتواند به شناخت و درك بيشتر مفاهيم و ابعاد، انواع و سایر عوامل بر بودن پروژه هاي مدیریت دانش دارد. 

مرتبط با مدیریت دانش و فرهنگ سازمان منجر شود، زیرا درك بهتر از ارتباط بين فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش به 

 (0931رد اهداف استفاده کنند.)رادمهر،مدیران سازمان کمک ميكند تا بهتر بتوانند از منابع مادي و انسانی خو در جهت پيشب

 اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی ضرورت می یابد.اخالق با توجه به مطالب فوق بررسی نقش 

 

 روش تحقیق:

با توجه به موضوع پژوهش و روش مورد نياز براي تجزیه و تحليل داده ها در این تحقيق از آمار توصيفی و استنباطی جهت 

فراوانی ، درصد ، ميانگين ، انحراف معيار، ليل داده ها استفاده می شود به طوري که در آمار توصيفی از جدول تجزیه و تح
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واریانس ودر آمار استنباطی از آزمون متناسب با فرضيه ها ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون چندگانه همزمان  با استفاده 

 هد شد استفاده خوا lizreal .spss21,  1از نرم افزار

 

 مروري برتحقیق انجام شده :

 از ميان پژوهش هاي خارج از کشور می توان ازپژوهش:

در کنفرانس آکادمی توسعه منابع انسانی براساس پژوهشی که « اجتماعی اخالق » ( مقاله ي را تحت عنوان 2132.ميلر)3

انجام شده «ی در بخشی از شرکت فورد موتور سازمان اجتماعیبررسی ميزا ن تأثير اخالق »توسط بيرما وبردیش تحت عنوان 

بود ارائه کرد .که نتيجه این پژوهش به این صورت بود که ضعف در حمایت مدیریت ، حمایت دوستان وهمكاران ومنابع ، ایجاد 

 ماعیاجتسازمانی می تواند تأثير منفی در ميزان موفقيت در تحقق اخالق  اجتماعینشدن حس ومعنا در تيم در مورد اخالق 

 سازمان داشته باشد

درك مراحل مدیریت دانش سازمانی در سازمان هاي متوسط وکوچک ؛توسعه نوآوري »( در پژوهشی به بررسی2133.زانگ ) 2

پرداختند.آن چه که در این پژوهش به دست آمد ، دوگروه متمایز را «از طریق تشخيص موقعيت هاي داخلی  اجتماعیاخالق 

ل را سازمان هاي نواور وگروه دوم را سازمان هاي ثابت می ناميم .آن گروه از مدیران که جزء سازمان نشان می دهد که گروه او

هاي ثابت بودن به درون کارکنان اهميت می دادند ویادگيري عموماً تجربی بوده وروي گروههاي کوچک ویا تک تک افراد به 

زءگروه سازمان هاي نوآور بودند ساختار بيرونی داشتند واز صورت تنها کار می کردند در صورتی که آن گروه از مدیران ج

 براي توسعه یادگيري عميق تر ووسيع تر استفاده می کردند.« تشویق »

بيشتر از آن که « سازمانی در سازمانهاي دولتی اجتماعی نقش خالقيت  و اخالق »  ( در مقاله اي با عنوان 2131.رابرسون )1

به روش هاي اجرایی ودستوراتی جهت متمایز کردن مدارسی که سازمان یادگيرنده هستند بپردازند به مجموعه ارزشمندي از 

درون موسسه  چالش ها ، مفاهيم ، استراتژي ها ونمونه هایی در این زمينه توجه کرده اند.آن ها با تمرکز در فرایند ها وروابط

اي وتشریح راههایی جهت افزایش حرفه اي گرایی وافزایش توان مربيان متعهد در آموختن روش هاي جدید به منظور به کار 

گرفتن در سازمانها به مفاهيم کليدي از جمله همكاري ، هدف مشترك ، تعهد گروهی ، خلق ) ایجاد( یادگيري جدید 

 اشاره کرده اند .  اجتماعیاخالق  وسازندگی در ایجاد سازمانهاي داراي 

 در این زمينه پژوهش هایی در داخل کشور انجام شده که از ميان پژوهش هاي داخلی می توان از:

که به شيوه پيمایشی وبا « اجتماعی مناسبموانع ایجاد سازمان هاي داراي اخالق »( با پژوهشی در زمينه 3131شفاعی ) .3

است به مواردي از قبيل باورهاي نادرست مدیران وکارکنان درباره قدرت مدیر وتمایل مدیران استفاده از روش دلفی انجام داده 

 به حفظ قدرت ، محيط غير رقابتی وتفكر سيستمی به عنوان چهار مانع سازمان یادگيرنده اشاره کرده است .

این مطلب رسيده که دانش به عنوان به « سيتم ها وآینده ي مدیریت دانش »( با عنوان 3133.در پژهشی از صيف وعالی ) 2

یک منبع ارزشمند براي سازمان ، از جایگاه بسيار واالیی برخوردار است ومدیر باید بتواند با اعمال مدیریت کارآمد دانش نهفته 

 موجود در نيروي انسانی را شكوفا سازد. 

باتلفيق مدل هاي «وزارت جهادسازندگی طراحی الگوي مدیریت دانش مستمر مدیران »(درپژوهشی باعنوان 3133.احمدي)1

محققان مختلف ازجمله ، سنگه ،آرگریس وگاروین در زمينه مدیریت دانش به ارائه مدل تلفيقی متناسب با نظام اداري ایران 

پرداخته  است .ازجمله یافته هاي این پژوهش می توان به تأیيد وجود تفاوت معنادار این وضعيت موجود ومطلوب طراحی مدل 

 هاي خاصی براي هریک از ابعاد اساسی یادگيري مدیران اشاره کرد .
 

 روش تحقیق :

ها، تعریف نظري و تعریف عملياتی، متغيرها شامل متغير وابسته و متغيرهاي مادام روش تحقيق و ابزار گردآوري و تحليل داده

شود. روش پيمایش پایایی مورد توجه واقع می گيري و تعييت حجم نمونه و سنجش اعتبار ومستقل، جامعه آماري، روش نمونه
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مقطعی، با دو هدف توصيف و تبيين مورد استفاده قرار خواهد گرفت که در سطح توصيف هدف نشان دادن تصویري از شرایط 

 یا پدیده هاي مورد بررسی براي شناخت بيشتر شرایط موجود در نمونه آماري می باشد. در سطح تحليل و تبيين، هدف یافتن

روابط بين متغيرهاي مستقل و وابسته و تالش براي تبيين تغييرات و واریانس متغير وابسته با توجه به متغيرهاي مستقل می 

در این نوع نمونه گيري که گاه باشد. روش نمونه گيري اتخاذ شده براي این پژوهش روش نمونه گيري احتمالی می باشد. 

مشت نمونه "انتخاب افراد بر اساس ضابطه کنترل شده اي نيست و متكی به اصل نمونه گيري تصادفی نيز خوانده می شود 

فرمول مورد استفاده براي براورد حجم نمونه در این پژوهش بر اساس جدول مورگان استفاده شده  .باشد می "خروار است

ه حجم نمونه آماري است. جدول ها براي محاسبمعروف است یكی از پرکاربردترین روش جدول مورگان جدولی که به ناماست. 

اند و به ازاي مقادیر مختلف از اندازه هاي جامعه با استفاده  کشيده مورگان و کرجسی کهمورگان در واقع حاصل زحماتی است 

همين حجم نمونه  گذاشته شوداز فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند. یعنی هر یک از اعداد این جدول در فرمول کوکران 

نفر می باشد. در این  190در این راستا، حجم نمونه به دست آمده از طریق روش نمونه گيري مورگان  خواهد شد.مشاهده  را

زاهدان توزیع شد که با در نظر گرفتن ریزش برخی پرسشنامه به دليل  سازمانیپرسشنامه بين مدیران  125راستا، در حدود 

 این پژوهش مورد تحليل قرار گرفتند.پرسشنامه باقی ماند که در  123مخدوش شدن 

 

 نتایج تحقیق :

 تفسیرنتایج از اطالعات جمعیت شناختی نمونه پژوهش  : 

 

 2-4بررسی اصالعات دموگرافيک مدیران سازمان سيستان وبلوچستان حاکی از آن است که ارلحاظ سن به جدول

درصد ميباشتد.ازلحاظ جنسيت  5/44فر یعنی  ن 55سال قرارگرفته اندکه شامل  55-49بيشترکارکنان درمحدوده سنی 

درصد 9/41نفردرجایگاه نخست ونمونه مردان با  54درصد یعنی 5/19بيشترکارکنان رامردان با حجم  9-4نيزباتوجه به جدول 

نفر  51ميتوان دریافت  که 4-4نفردرجایگاه بعدي قراردارند،از لحاظ ميزان تحصيالت هم باتوجه به داده هاي جدول  49یعنی 

درصدازکارکنان داراي  4/4نفریعنی  4درصدازکارکنان شرکت کننده دراین نظزسنجی داراي مدرك کارشناسی و 15یعنی 

 درصد داراي مدرك  فوق ليسانس ميباشند. 9/41نفرازکارکنان  49مدرك دکتري و 

 

 تفسیرآمار استنباطی  

 نتیجه فرضیه اصلی:

دانش سازمانی در بين مدیران سازمانی استان سيستان وبلوچستان تاثير معنی  شاخصه هاي اخالق اجتماعی درتوسعه مدیریت -9

 داري دارد .

بدست  sig=0/00بدست امده است  وازآن جایی که  0/00به منظور سنجش این فرضيه، باتوجه به این که مقدار رگرسيون 

شاخص هاي اخالق اجتماعی درتوسعه ی است لذا این ضریب همبستگی معناداراست .یعن 0/05آمده است وکوچكتراز مقدار 

 مدیریت دانش سازمانی دربين مدیران سازمانی استان سيستان وبلوچستان تاثير معنی داري دارد .

 نتيجه این پژوهش مطابقت دارد با نتایج بدست آمده در پژوهش هاي زیر: .

 (2199(واستير)9411(،اخوان وهمكاران )9451(،مافی)2194( ،رابرسون )2192ميلر)-

 

 نتیجه فرضیه فرعی اول  :

به منظور سنجش این بعد ساختاري اخالق اجتماعی درتوسعه مدیریت دانش سازمانی دربين مدیران تاثير معنی داري دارد . -2

بدست آمده است وکوچكتراز  sig=0/00بدست امده است  وازآن جایی که  0/00فرضيه، باتوجه به این که مقدار رگرسيون 
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بعد ساختاري اخالق اجتماعی و مدیریت دانش سازمانی دربين لذا این ضریب همبستگی معناداراست .یعنی است  0/05مقدار 

 مدیران  تاثير معنی داري دارد .

 نتيجه این پژوهش مطالبقت دارد با نتایج بدست آمده در پژوهش هاي زیر: .

 (2199(و بهاندر)9411)(،یعقوبی وهمكاران 9451(،صمدي )2194( ،آرگوت وهمكارانش )2192کيندر)-

 

 نتیجه فرضیه فرعی دوم :

 بعد شناختی اخالق اجتماعی درتوسعه مدیریت دانش سازمانی دربين مدیران تاثير معنی داري دارد . -4

بدست  sig=0/00بدست امده است  وازآن جایی که 90/00به منظور سنجش این فرضيه، باتوجه به این که مقدار رگرسيون 

بعد شناختی اخالق اجتماعی و مدیریت است لذا این ضریب همبستگی معناداراست .یعنی  0/05مقدار  آمده است وکوچكتراز

 دانش سازمانی دربين مدیران تاثير معنی داري دارد .

 نتيجه این پژوهش مطالبقت دارد با نتایج بدست آمده در پژوهش هاي زیر: .

 (9451(و نوروزیان )9451،احمدي )(2194(،تيمون واستامک )2199( ،مک والرودي )2199زانگ)-

 

 نتیجه فرضیه فرعی سوم :

 بعد ارتباطی اخالق اجتماعی درتوسعه مدیریت دانش سازمانی دربين مدیران تاثير معنی داري دارد . -4

بدست  sig=0/00بدست امده است  وازآن جایی که  0/00به منظور سنجش این فرضيه، باتوجه به این که مقدار رگرسيون 

بعد ارتباطی اخالق اجتماعی و مدیریت است لذا این ضریب همبستگی معناداراست .یعنی  0/05ت وکوچكتراز مقدار آمده اس

 دانش سازمانی دربين مدیران تاثير معنی داري دارد .

 نتيجه این پژوهش مطالبقت دارد با نتایج بدست آمده در پژوهش هاي زیر: .

 (9412(و عزیزي )9419(،عطایی )9451ی )(،صيف وعال9411( ،شفاعی )2199راك سوسنو)-
 

  گیريبحث و نتیجه

اجتماعی درتوسعه مدیریت دانش سازمانی دربين مدیران سازمانی استان سيستان تاثير معنی اخالق  شاخص هايدریافتيم که 

 ارد.دداري 

دارایی ناملموس و کليدي در  اجتماعی ، اهميت این دواخالق با مرور پژوهش هاي داخلی و خارجی در مورد مدیریت دانش و 

خلق ارزش و ثروت براي سازمان ها بيش از پيش براي محقق نمایان گشته و اثرات این دو دارایی بر یكدیگر و بر مؤلفه هایی از 

قبيل یادگيري سازمانی ، اثر بخشی سازمانی ، خلق ارزش ، مزیت رقابتی ، بهبود عملكرد ، افزایش سود ، فرهنگ سازمانی ، 

رکت و خرد جمعی و تسهيم دانش معلوم گردید . اما در بررسی پژوهش ها ، دو کمبود عمده قابل مشاهده بود که اولين مشا

اجتماعی و مدیریت دانش بپردازد و اثرات آنها  را بر هم مورد اخالق آن کمبود تحقيقاتی مستقل که فقط به بررسی رابطه 

ارزیابی آن ها تعيين کند ، احساس می شود. دومين کمبود مربوط به این است که ارزیابی قرار دهد و بتواند شاخص هایی براي 

اجتماعی و مدیریت دانش در شرکت ها و سازمان هاي خصوصی و نوعاً انتفاعی انجام اخالق اکثر تحقيقات در مورد موضوعات 

پرداخته شده است که محقق نياز به چنين گردیده است و کمتر به اثرات این دو دارایی در سازمان هاي دولتی و غير انتفایی 

که سازمانهاي دولتی است را احساس مدیران سازمانی استان سيستان و بلوچستان تحقيقی در جامعه مورد مطالعه خود یعنی 

 کرده است.
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