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 چکیده
تواند موجب گسترش  یمای عظیم از دانش است و اغلب این سرمایه ارزشمند که  ینهگنجهر سازمانی      

پیت ناهااجتماعی  شود. در تحقیق حاضر از تئوری سرمایۀ یمنادیده گرفته  خالقیت و نوآوری در سازمان شود،
است.  شده  استفادهی است ا رابطهعنصر شناختی و عنصر  و گوشال که شامل سه بعد عنصر ساختاری،

جهت تسهیم  مؤثرین ابزارهای تر مهمیکی از  عنوان بهی خبرگی ها انجمنی اخیر مفهوم ها سالهمچنین در 
است. در این تحقیق به بررسی  یافته  توسعه ی خبرگان سازمان،ها دانشیری از تجربیات و گ بهرهدانش با 

یر تأثین و همچنپردازیم  یمی خبرگی ها انجمناجتماعی سازمانی بر اشتراک دانش در  نقش ابعاد سرمایۀ
ی خبرگی ها انجمنمنافع مشترک و ... را بر اشتراک دانش در  ی،دوست نوع عوامل انگیزشی افراد مانند شهرت،

سازمانی و بیشتر شدن تعامالت  اجتماعی رفتن سرمایۀ باال دارد: یمن ها بیا دهیم. یافته یمی قرار بررس مورد
ی خبرگی اثری مثبت و معنادار دارد. همچنین در ها انجمنیش اشتراک دانش در برافزا اجتماعی میان افراد،

منافع مشترک و شهرت( ) یمادی و افزار سخترسیم عوامل  یمبررسی عوامل انگیزشی افراد به این نتیجه 
 ی خبرگی دارند.ها انجمنیر بیشتری بر اشتراک دانش در تأث ی(،دوست )نوع یافزار نرمنسبت به عوامل 
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 . مقدمه1

مواجه هستیم. اساس این  "مدیریت دانش"جدیدی به نام  نسبتاًامروزه در علم مدیریت با مفهوم      
. فناوری کامپیوتر سبب شده هستمفهوم بر استفاده مفید و کارآمد از دانش موجود در سازمان 

کامپیوتر ایجاد  محدودهی در توجه قابلاطالعات با سنگینی و فراوانی آغاز به کار کند که این امر تنوع 
ی مدیریت دانش ریگ شکلبرای  نظر مورد حل راهو بدین ترتیب این فناوری خود قسمتی از  کند یم

 عقاید، افکار، استعدادها، ،ها تیقابل ،ها مهارت ی است که در تجربیات،ا یدانستنه است. دانش گردید
فرآیند کاری و امور روزمره یک  الهامات و تصورت افراد موجود است و به شکل مصنوعات ملموس،

ی عظیم از دانش است که اغلب به دلیل اینکه ا نهیگنج. هر سازمانی سازد یمشرکت خود را آشکار 
و این سرمایه ارزشمند  ردیگ یمی قرار توجه یبمورد  نهان است، صورت بهبخش اعظمی از این دانش 

قابلیت تسهیم . شود یمنادیده گرفته  ،موجب گسترش خالقیت و نوآوری در سازمان شود تواند یمکه 
وجود ندارد و تمایل کارکنان به احتکار دانش  ها سازماندر  غالباًآن چیزی است که  دانش و مشارکت،

تسهیم دانش به نفع موسسه  بیشتر از تسهیم آن است. از طرفی دیگر یک فرآیند خوب تسهیم دانش،
 ،اند دادهقرار  ی سازمانیها تیاولومنبع و  نیتر مهمیی که مدیریت دانش را جزء ها شرکتاست. اکثر 

در تبدیل این اعتقاد به برنامه اجرایی موفقیت چندانی کسب  ی بزرگ ایرانی،ها شرکت ازجمله
اجتماعی  سرمایۀ مدیریت دانش نقش دارد، زیآم تیموفق. یکی از عواملی که در استقرار [1اند ] نکرده

بانک  شده یبند طبقهیکی از اشکال سرمایه  عنوان بهاست. به همین دلیل تحصیل سرمایۀاجتماعی 
ی ها تیفعال ،کنند یم( اشاره 1333کترل )که لسر و  طور همان. [1شود ] یمجهانی خیلی مهم تلقی 

با شناخت و شناسایی ابعاد  ها سازمانی در اقتصاد مبتنی بر دانش دارد. ا برجستهاجتماعی نقش 
درک بهتری از الگوی تعامالت میان فردی و گروهی داشته باشند و با  توانند یمسرمایۀاجتماعی خود 

. ناهاپیت و [1] ندینمای سازمانی خود را بهتر هدایت ها سامانه توانند یماستفاده از سرمایۀاجتماعی 
اجتماعی بر  ی را برای سرمایۀا رابطهعنصر شناختی و عنصر  گوشال سه بعد عنصر ساختاری،

 شده  استفادهاجتماعی  شمرند که در تحقیق حاضر نیز از این دیدگاه برای بررسی نقش سرمایۀ می
که ایجاد  شود یماجتماعی توصیه  یی جهت تقویت هر یک از ابعاد سرمایۀها تیفعالاست. انجام 

تسهیم و کاربرد دانش سازمانی است در کسب و  ی خبرگی که یک رویکرد تیمی در خلق،ها انجمن
کمک به  ها گروه. از وظایف اعضای این شود یماجتماعی توصیه  جهت تقویت بعد ساختاری سرمایۀ

 .استپردازی ی مرتبط و ایدهها نهیزمافزایش و تسهیم دانش در مورد  کاری، مسئلهحل 
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 مبانی و چارچوب نظری تحقیق .2

 ی توسط هانی فانا مقالهدر  2121اجتماعی قبل از سال  اصطالح سرمایۀ .تعاریف سرمایۀاجتماعی

است  رفته کار بهکالسیک جین جاکوب  اما نخستین بار در اثر؛ از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد
ی حومه قدیمی و مختلط ها محدودهی اجتماعی فشرده در ها شبکهکه در آن توضیح داده بود که 

عدم وجود جرم و  دهند و در ارتباط با حفظ نظافت، یماجتماعی را تشکیل  سرمایۀصورتی از  شهری،
ی رسمی نهادهادر مقایسه با عوامل  جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در مورد بهبود کیفیت زندگی،

 .[0دهند ] یممسئولیت بیشتری از خود نشان  مانند نیروی حفاظتی پلیس و نیروهای انتظامی،
زیر چکیده این  2شماره جدول اجتماعی تعاریف گوناگونی شده است که در  مفهوم سرمایۀاز      

 تعاریف آمده است.
 

 [1]. پیشینه تحقیق 2جدول 

 سطح تحلیل کارکرد/ هدف تعریف پرداز یهنظر

 (2113پاتنام )

ی روابط اجتماعی که ها شبکه
هنجارهای اعتماد و  ها آنمشخصه 

 همیاری است

جمعی و تسهیل کنش 
 کسب منفعت متقابل

اجتماعات در  مناطق،
های ملی و  یاسمق

 المللی میان

 (2102) یوبورد
منابعی که دسترسی به کاالهای 

 سازد یمجمعی را فراهم 
 ی طبقاتیها رقابت تولید سرمایه اقتصادی

 (2100کلمن )
یی از ساختار اجتماعی که ها جنبه
 کند یمی منطقی را تسهیل ها کنش

 سرمایۀ انسانیتولید 
های خانوار و  ینهزمافراد در 

 دیگر اجتماعات

 (1332) ینل
دسترسی و استفاده از منابع نهفته در 

 ی اجتماعیها شبکهروابط و 

تولید منابع قدرت و حفظ 
 ها آن

و ساختار  ها در شبکهافراد 
 اجتماعی

 (2111) یامافوکو
ی ها ارزشی از هنجارها یا ا مجموعه

 یررسمیغ

کارایی  همکاری،ترویج 
 اقتصادی

 ها فرهنگجوامع و 

 (2113) یکرب
ی فردی ها شبکهمنبعی که از طریق 

 اند حصولیا سازمانی قابل 

تقویت بده بستان و کنش 
 متقابل

 ها سازمانو  ها گروه

 (2111پاکستون )
های عینی و ذهنی میان  یوستگیپ

 افراد

افزایش ظرفیت و قابلیت 
 کنش

 کالن خرد،

 (2111) یدنزگ
های محلی  یاسمقروابط اجتماعی در 

 ی مقوم نظم اجتماعیفرامحلو 

کاهش  نظم اجتماعی،
 فساد اجتماعی

 محلی و جامعه
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منبع ناشی از روابط اجتماعی  عنوان به سرمایۀ اجتماعی سازمانی، .سرمایۀاجتماعی سازمانی
و اعتماد مشترک سطوح اعضا  شود که از طریق گرایش به هدف جمعی یمی تعریف سازمان درون

های سازمانی  یتفعالمحصول فرعی  ویژگی جمعی، عنوان بهاست. سرمایۀ اجتماعی  شده  مشخص
های مدیریتی دارای  یدهپد عنوان بهو  شود یمدیگری است که مکمل عمل جمعی محسوب 

شناخت متقابل و  تعهد متقابل، همکاری، ارتباطات، رفتارهای مشترک، ،ها ارزش های اعتماد، یژگیو
اهمیت سازمان بر مبنای  ی اخیر،ها سالبه سرمایۀ اجتماعی در  ها سازماناست. علت توجه  ها شبکه

 .[0دانند ] یم ی شده،ا شبکهدانش و رشد اقتصادی 
 

ی در مباحث سازمانی مطرح شد، جد طور به 2113مدیریت دانش در اوایل دهه  .مدیریت دانش
 .[1بود ] شده آغازتر  یشپبحث و مذاکره دربارۀ دانش خیلی  اگرچه

کند که بخش اعظم سرمایه، شامل دانش است. وی همچنین  یممارشال ادعا  2112در سال      
ای بر  یندهفزا طور بهباید  ها سازمانمعتقد است که دانش قدرتمندترین موتور تولید است، بدین ترتیب 

نفسه سرمایۀ مشترک یک گروه  یفکند که دانش  یمید تأک( 2173ید ورزند. کوهن )تأکمدیریت آن 
یک موجودیت انتزاعی  عنوان بهکند که دانش  یمبه این نکته اشاره  هابرماس 2171است. در سال 

های  یتفعالی از اوقات نیز محصول ا پارهنباید تلقی شود، بلکه محصولی مبتنی بر اراده است و در 
ین منبع ثروت در جامعۀ تر مهماست، تنها یا حداقل  ( معتقد2113دراکر ). پیتر [1است ]ه بشر ناآگاهان

توان به مدیریت دانش نسبت داد این  یمین نقشی که تر مهمداری، دانش و اطالعات است.  یهسرمافرا 
طرف با جذب  یک ازتغییر در نظر بگیرند. مدیریت دانش  شناسیروشیک  عنوان بهاست که آن را 

ین عامل تر مهمتواند  یم ها دانشآن  مؤثری جدید به درون سیستم و از طرفی دیگر با اداره ها دانش
بیش از  مراتب بهو اقدامات سازمانی  ها یمتصمۀ نزدیکی به واسط به دانش[ 1باشد ]تغییر یک سازمان 

 طور بهرا  ها سازمانیفیت خدمات یجه کدرنتتواند سبب بهبود عملکرد شده و  یمو اطالعات  ها داده
 .[1ببخشد ]خاص بهبود  طور بهی دولتی را ها سازمانعام و 

 

به مفهوم  ی آن،ها ضرورتحال پس از بیان مفهوم مدیریت دانش و اهداف و  .اشتراک دانش
 عامل ینتر مهم انسانی پردازیم. عوامل یماشتراک دانش که یکی از ابعاد مهم مدیریت دانش است 

 .[44دارد ] سروکار دلیل اشتراک دانش است و عامل که انسان خود با زیرا اشتراک دانش است، در
مدیریت دانش  از راهبردهای بسیاری پایه مدیریت دانش که یها بخش و عوامل ینتر مهم از یکی

 یها تجربه و ها مهارت دانش است. اشتراک دانش تسهیم داوطلبانه تسهیم اشتراک دانش یا است،
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شناخت  منظور بهاشتراک دانش قدرتی برای تشویق مبادله و خلق دانش  است. افراد سایر به اکتسابی
یی که ها سازماناست اشتراک دانش برای  ( معتقد1330) ینگک. [44است ] ها آنمزایای رقابتی 

یابی به منفعت و پیشرفت خود استفاده نمایند دارای اهمیت است.  دستخواهند از دانش خود برای  یم
بدون آن دانش فردی به دانش  چراکه( اشتراک دانش امر بسیار مهمی است 1330اعتقاد جو ) بنا بر

ی دانش جا بههای راهبردی مهم  یدهاسازمانی تبدیل نخواهد شد و افراد در سراسر یک سازمان به 
 در ویژه و هدفمند صورت به تواند یمند داشت. اشتراک دانش شده دسترسی خواهیدارنگه

 .[44باشد ] داشته کاربرد از یک سازمان قسمتی حتی خاص و یها سازمان
 

با رویکرد  (2110)" ناهاپیت و گوشال" .رابطۀ سرمایۀ اجتماعی سازمانی و اشتراک دانش
ی و ا رابطه : سرمایۀ شناختی،دهند یمجای  طبقه سهاجتماعی را در  ی مختلف سرمایۀها جنبهسازمانی 

 .[22] یساختار
ی سرمایۀاجتماعی به منابعی اشاره دارد که فراهم کنندۀ مظاهر، تعبیرها عنصر شناختشناختی:  بعد .2

ی این بُعد از ها جنبه نیتر مهم. هاست گروه انیدر می معانی مشترک ها سامانهو  رهایو تفس
 حکایات مشترک )تجربیات و خاطرات مشترک(. از: زبان و قواعد مشترک، اند عبارتسرمایۀاجتماعی 

: به دالیل مختلفی زبان مشترک بر شرایط ترکیب و تبادل دانش تأثیر زبان و کدهای مشترک الف(
زیرا ابزاری است که از  زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد، . نخست،گذارد یم

و در  کنند یماز یکدیگر سؤال  ،ندینما یماطالعات را مبادله  ،کنند یمدیگر بحث طریق آن افراد با یک
. کدها همچنین یک چارچوب گذارد یمزبان بر ادراک ما تأثیر  . دوم،دهند یمجامعه امور تجاری انجام 

زبان مشترک قابلیت ترکیب اطالعات  . سوم،کنند یممرجع برای مشاهده و تفسیر ما از محیط فراهم 
 ازجملهبر فرایندهای مدیریت دانش  توانند یمزبان و کدهای مشترک  ،جهت نیا از. دهد یمرا افزایش 

 باشند. رگذاریتأث انتقال و تبادل دانش،
و  ها داستان ،ها اسطورهمحققان معتقدند  : عالوه بر زبان و کدهای مشترک،ی مشترکها تیحکا ب(

ی غنی معانی ها مجموعهتبادل و نگهداری  ابزارهای قدرتمندی در اجتماعات برای ایجاد، ها استعاره
ی ها وهیش عنوان بهیی سرا داستانی و سازیاجتماعاز  (1330) "کارکولیان و همکاران". کنند یمفراهم 

چگونه  دهد یمنیز نشان  [12] (2110) "آر". برند یمدر اشتراک دانش ضمنی افراد نام  مؤثر
ی مشترک در یک اجتماع سبب خلق و انتقال تفسیرهای جدیدی از رویدادها شده و ترکیب ها تیحکا

 .کند یمتسهیل  پنهان هستند، صورت بهی مختلف دانش را که عموماً ها شکل
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با شخصی است که افراد  کننده نوعی روابط توصیف ی سرمایۀاجتماعی،ا عنصر رابطه ی:ا رابطه بعد .1
اجتماعی  سرمایۀ از ی این بُعدها جنبه نیتر مهم. کنند یمبه سبب سابقه تعامالتشان برقرار  گریکدی

 و هویت. و انتظارها ها الزام هنجارها، اعتماد، :از عبارتند
 یی که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح باالیی وجود دارد،درجا دهد یم: تحقیقات نشان اعتمادالف( 

اعتماد ": دیگو یم (2111) "میزتال"افراد تمایل زیادی برای تبادل اجتماعی و تعامل همکارانه دارند. 
بر نقش اعتماد بر گسترش روابط  (1331) "مانو و والکر". "تأمین کنندۀ ارتباطات و گفتمان است

 "مو و دیگران" استا،. در این رکنند یمآن افزایش انتقال دانش در سازمان اشاره  تبع بهمیان افراد و 
اعتماد میان اعضای سازمان زمینه اشتراک دانش و تولید دانش جدید را  ،دارند اعتقادنیز  (1330)

افراد تمایل بیشتری برای همکاری و کار گروهی با یکدیگر داشته  شود یمو سبب  کند یمفراهم 
 "راتن و ساسنو". شود یمسبب افزایش خالقیت و بهتر شدن عملکرد سازمان  تینها درباشند و 

افراد تمایل بیشتری به  هرگاه روابط میان افراد بر اساس اعتماد باشد، دارند یمنیز بیان  (1331)
که سبب تسهیل جریان اطالعات در سازمان و  کنند یمهمکاری و اشتراک منابع پیدا  برقراری ارتباط،

 .شود یمآن افزایش اشتراک دانش  تبع به
ی قوی برای ایجاد سرمایۀ فکری به وجود آورند. ا هیپا توانند یم: هنجارهای همکاری هنجارهاب( 

 عنوان بهاهمیت هنجارهای اجتماعی صداقت و کار گروهی را  (2112) "استارباک"برای مثال، 
که هنجارهای  دهد یم. وی همچنین نشان شود یمیادآور  محور دانشی ها شرکتی کلیدی ها یژگیو

 تأثیر زیادی بر تشکیل سرمایه فکری در سازمان دارند. روحیۀ انتقادی و تحمل شکست، تعاملی مانند
ۀ یک تعهد یا وظیفه برای انجام فعالیتی در آینده است. دهند نشان ها الزام: و انتظارها ها الزامج( 

انتظارهای  عنوان بهرا  ها آنو  سازد یمرا از هنجارهای عمومی شده متمایز  ها الزام( 2377) "کلمن"
 نیزم( نیز در 2110) "ناهاپیت و گوشال". ردیگ یمدر درون روابط شخصی خاص در نظر  جادشدهیا

 ها گروهانگیزش افراد و  و انتظارها احتماالً بر دسترسی، ها الزامکه  کنند یمایجاد سرمایۀ فکری اظهار 
 .گذارند یمبرای تبادل و ترکیب دانش تأثیر 

 با فرد یا گروهی از افراد دیگر، کنند یم: شناخت فرایندی است که در آن افراد احساس شناختد( 
( دریافتند که احساس همانندی کردن با 2111) "کرامر و همکاران"عضو یک گروه واحد هستند. 

احتمال  ،بیترت نیا به. دهد یمنگرانی دربارۀ فرایندها و نتایج جمعی را افزایش  یک گروه یا جمع،
با افزایش  دهند یم( نیز نشان 1332) "هافمن و همکاران". ابدی یمفرصت تبادل دانش افزایش 

یی که درجاو برعکس  ابدی یماطالعات و همکاری گروهی افزایش  مبادلهفرصت  هویت در گروه،
د. به باور یادگیری و تولید دانش وجود دار ی در مسیر تسهیم اطالعات،ا عمدهموانع  هویت وجود ندارد،
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افراد خود را جزء یک گروه واحد بدانند و در  شود یم( هویت در سازمان سبب 1330) "مو و دیگران"
و به واسطۀ این  ابدی یمروابط میان افراد افزایش  ،جهینت درجهت منافع سازمانی بیشتر فعالیت کنند. 

 .[12گردد ] یمدانش فراهم  دیو تولزمینۀ اشتراک  ارتباط و هویت،
ی میان افراد اشاره دارد؛ یعنی ها تماسعنصر سرمایۀ اجتماعی، به الگوی کلیت  نیا ساختاری: بعد .3

روابط  :از اند عبارتی این عنصر ها جنبه نیتر مهمشما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. 
 ی مناسب.ها سازمان پیکربندی روابط گروهی، گروهی،

: پیشنهاد اصلی تئوری سرمایۀ اجتماعی این است که روابط گروهی امکان روابط گروهیالف( 
 کنند یمی اطالعاتی ایجاد ها کانال . روابط اجتماعی،سازند یممثل دانش( را فراهم منابع )دسترسی به 

 "وبر". [12] دهند یمبرای گردآوری اطالعات را کاهش  ازین موردی گذار هیسرماکه میزان زمان و 
تبادل و  فرصت و تعامالت میان کارکنان در سازمان، ها شبکه دهند یم( در تحقیق خود نشان 1337)

که  کنند یم( اشاره 1331) "مرلو و همکاران" . در همین راستا،سازند یماشتراک دانش را فراهم 
( 1330) "انکارکولیان و همکار"جریان اطالعات در سازمان برخاسته از شبکه روابط میان افراد است. 

مؤثرترین عامل انتقال دانش در  عنوان بهبر انتقال دانش از  نیز ضمن بیان تأثیر روابط میان افراد،
 .برد یمنام  سازمان،

سرمایۀ  مهمی ها جنبه: کیفیت و کمیت روابط افراد در سازمان نیز از پیکربندی روابط گروهیب( 
اجتماعی است که بر میزان تبادل و انتقال دانش تأثیرگذار است. وجود روابط همفکری و همکاری 

در پژوهش خود اعالم  ،(1330) "مو و دیگران". شود یمسبب افزایش تبادل دانش در سازمان  باال،
زمینۀ تولید  فراد،گسترش روابط درونی و بیرونی و ایجاد شرایط مناسب برای ارتباط میان ا ،دارند یم

 .سازد یمدانش جدید و پیشرفت شرکت را فراهم 
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 [22] اجتماعی بر مدیریت دانش سرمایۀ گانه سهیر ابعاد تأثمدل مفهومی . 2شکل 

 

و با تمرکز بر عضویت  2112عبارت انجمن خبرگی نخستین بار در سال  .ی خبرگیها انجمن
 مؤثرآشنایی سریع با محیط سازمانی و فراگیری  منظور  بهیی ها انجمنسازمان در  وارد تازهاعضای 
 یاز مطرح گردید.ن موردی ها تخصص

ی یادگیری ها سامانه" عنوان به ها آنهای دانشی هستند.  یهسرمای خبرگی ناظری بر ها انجمن     
ها، تعیین استانداردها، ساختن  یدهابرای حل مشکالت، اشتراک  کنندگان مشارکتجایی که  "اجتماعی

کنند. این ساختارها  یمکار  کنند، یمنفعان ارتباط برقرار و توسعه روابط با همتایان و ذی ابزارها
توانند از خارج سرپرستی شوند. یک بعد  ینمشوند، زیرا  یمیررسمی شناخته غساختارهای  عنوان به

ی به ا عالقهت زیرا در غیر این صورت اعضاء ضروری برای انجمن خبرگی مشارکت داوطلبانه اس
یری دانش انجمن در عمل نخواهند کارگ بهجستجو یا اشتراک دانش، ایجاد اعتماد و تعامل متقابل، یا 

اعضاء به یادگیری و ارتباط با یکدیگر چیزی است که ایجاد ارزش برای انجمن را به  عالقه داشت؛
 دنبال دارد.

ی رسمی، مانند واحدها و واحدهای خبرگی عملکرد ها انجمنی دانشی، مانند سایر ساختارها     
تولید یک محصول یا خدمت و به عهده گرفتن مسئولیت  ها آنکه هدف اولیه  چندمنظورهی ها گروه

گذشتن از  ها انجمنرجحان این  واقع درکنند.  یمرا کامل  و رضایت مشتریان است کیفیت، هزینه
اعتماد و روابط  ،ها مهارتی دانش و آور جمعکه سبب افزایش  یدرحالمرزهای رسمی سازمانی است 
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. [14کند ] یممتقابل تخصصی برای افرادی که در این سازمان مشغول به کار هستند را فراهم 
ی ساختاری خاص مناسبی برای همکاری میان سازمانی و میان واحدها ها مدلی خبرگی ها انجمن

یرگذاری یک انجمن به قدرت هر سه بعد تأثذاتی بدون مرز هستند.  طور به ها انجمنهستند زیرا این 
 "حوزه". 3و تخصص 1، ماهیت تعاملی2از حوزه اند عبارتهسته ساختاری آن بستگی دارد، این سه بعد 

روابط میان اعضا و تعامالت  کننده مشخص "ماهیت تعاملی" تمرکز و هویت انجمن، کننده مشخص
 .[12است ]و نوآوری در یادگیری  ها روش کننده مشخص "صصتخ"و  ها آنمتقابل 

 

 
 همان منبع() یخبرگی ساختاری انجمن ها مؤلفه. 1شکل 

 

سایر اشکال سرمایه،  برخالف .ی خبرگی و تئوری سرمایۀاجتماعیها انجمناشتراک دانش در 
اجتماعی در روابط میان افراد و روابط این افراد با جوامعشان وجود  انسانی و مالی، سرمایۀ مثل سرمایۀ

کنند که  یماجتماعی را به سه بخش خاص تقسیم  ( سرمایۀ2110گوشال ). ناهاپیت و [13دارد ]
. اولین بعد، بعد استتوسط محققان دیگر نیز یکپارچه و وابسته  شده مطرحی ها جنبهمتقابالً با 

اجتماعی است که به الگوی کلی روابط سازمانی مربوط است. بعد ساختاری به  ساختاری از سرمایۀ
و وسعت ارتباطات میان فردی در سازمان  یرشخصی از ارتباطات میان افراد یا واحدهاغتشریح شکل 

که طبیعت ارتباطات میان افراد در یک سازمان  اجتماعی، بعد ارتباطی است پردازد. بعد دوم سرمایۀ یم
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Domain 

2. Community 
3. Practice 
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. به زبان دیگر، بعد ساختاری بر اینکه آیا ارتباطات وجود دارند یا خیر تمرکز [23شود ] یمرا شامل 
برگ تمرکز دارد.  شده  گذاشتهدارد، اما بعد ارتباطی بر نوع طبیعت و کیفیتی که پایۀ روابط بر آن 

 .[23باشند ] یمانتظارات و شناخت  موانع، هنجارها، از اعتماد، اند عبارتیدهای اصلی این بعد خر
یت، بعد شناختی سرمایۀ اجتماعی وسعت افرادی را که در یک شبکۀ اجتماعی یک دیدگاه درنهاو      

این بعد به منابعی که تصاویر،  (.1331بولینو، ) دگیر یبرمگذارند را در  یممشترک یا ایده را به اشتراک 
کند. همانند بعد ارتباطی، بعد  یماره کنند، اش یمرا ایجاد  شرکای معنایی میان ها سامانهتعابیر و 

این است که بعد شناختی بر این  ها آنین، تفاوت بنابرا شناختی نیز بر طبیعت روابط تمرکز دارد؛
متمرکز است که آیا این روابط دارای یک جزء شناختی در خود هستند یا خیر. به زبان دیگر، بعد 

پردازد. منابع مهم این بعد زبان و کدهای مشترک  یمشناختی به آزمایش درک یا ارتباط واقعی افراد 
 .[23هستند ]

 

که عوامل انگیزشی در میان افراد وجود دارد،  یهنگام .عوامل انگیزشی افراد و اشتراک دانش
ۀ واسط بهینکه، باای خبرگی وجود خواهد داشت. ها انجمناشتیاق بیشتری برای اشتراک دانش در 

دانند  یماشتراک دانش، اعضاء مستلزم صرف وقت و تالش زیادی هستند و اگر اقدام به اشتراک آنچه 
خودشان و یا از دست دادن شهرتشان در آن  فرد منحصربهکنند، متحمل ریسک از دست دادن دانش 

های به  ینههزشوند. نبود یک پاداش بیرونی یا درونی برای جبران خدمت اعضاء و  یمحوزه 
به زبان دیگر، تالش برای . [13شود ] یمی سبب کاهش اشتیاق در اشتراک دانش گذار اشتراک

 .[23باشد ]ی خاص ها بازدهاشتراک دانش باید بر پایه انتظار دریافت 
و این  همکاران دانشی از نشان دادن تجارب ارزشمندی که با آن روبه رو هستند سود خواهند برد     

. همکاران دانشی از تصویر [13آورد ]رام و تصویر بهتری به وجود خواهد احت ها آنمسئله برای 
خبره شناخته  عنوان بهاستفاده خواهند کرد و در میان همتایانشان  شده ساخته ها آنجدیدی که از 

هایی برای اشتراک دانش در  یزانندهانگیجه، انتظارات موجود برای منافع شخصی درنتخواهند شد. 
ی خبرگی، در میان انتظارات شخصی، ها انجمنبر روی  شده انجام. بر پایۀ مطالعات استاعضاء 

شده هستند که رفتارهای مربوط به اشتراک دانش را ترین منافع درک یاصلی دوست نوعشهرت و 
که اعضاء فعالیت بیشتری داشته باشند، این تصور وجود خواهد داشت  یهنگام. [13دهد ] یمافزایش 

 باال بردنبنابراین، کسب شهرت و ؛ اعضاء از احترام بیشتری برخوردار خواهند بود که در میان
جایگاهشان در انجمن به محرکی برای ایجاد محتوای ارزشمند و پاسخگویی متناوب و هوشمندانه 

ی، راهبردها و اهداف دوست نوعدر باال، شهرت،  شده مطرحشود. با توجه به موضوعات  یمتبدیل 
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ها از عوامل مهم انگیزش در افراد هستند که سبب افزایش  یرساختزع مشترک و مشترک، مناف
 شوند. یممطرح  ها آنفرضیات زیر بر مبنای  ؛ وشوند یمی خبرگی ها انجمناشتراک دانش در 

 H6aشود. یمسبب افزایش اشتراک دانش  ـشهرت ـ افزایش تعامالت میان فردی  ـ 
H6b شود. یمسبب افزایش اشتراک دانش  ـ یدوست نوعـ افزایش تعامالت میان فردی  ـ 
 H6cی خبرگی ترغیب ها انجمنوجود راهبردها و اهداف مشترک افراد را به اشتراک دانش در  ـ

 کند. یم
H6d ی خبرگی ترغیب ها انجمنآوردن منافع مشترک افراد را به اشتراک دانش در  به دست ـ

 کند. یم
H6e کند. یمی خبرگی را تسهیل ها انجمناشتراک دانش در  های الزم، یرساختزوجود  ـ 

 
 

 
 مدل مفهومی. 3 شکل
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 تحقیق شناسیروش .3

ضروری هستند،  ها انجمنبرای بقای  شده  گذاشتهکه محتوا و دانش به اشتراک  آنجا از .مدل تحقیق
ی خبرگی، ها انجمندر  کنندگان مشارکتموضوع اصلی این پژوهش آزمایش این مسئله است که چرا 

دهند. این مطالعه در ابتدا  یمرفتارهایی برای اشتراک دانش از خود بروز  حتی بدون سود و بازدهی،
توانند اثر مثبتی بر  یمی و ...، دوست نوعحاکی از آن است که عوامل انگیزش فردی مانند شهرت، 

یر روابط میان تأثآزمایش  نظورم بهرفتارهای مبتنی به اشتراک دانش داشته باشند. عالوه بر این 
و متغییرهایی مثل تعامالت اجتماعی، اعتماد،  [23کرده ]اجتماعی استفاده  از تئوری سرمایۀ فردی،

بریم. با توجه  یمو زبان مشترک که اثر مثبتی بر اشتراک دانش دارند را به کار  مثل بهشناخت، تقابل 
ای بر روابط مثبت میان عوامل انگیزشی افراد  کننده لیتعدبیشتر به این مسئله که مشارکت اعضاء اثر 

 آورده شده است. 3و رفتارهای اشتراک دانش دارد، مدل مفهومی این پژوهش در شکل شماره 
و اجتماعی ساختاری، اعتماد، شناخت  متغیر سرمایۀ عنوان بهدر تحقیق حاضر، روابط اجتماعی      

 یر سرمایۀمتغ عنوان بهی و زبان مشترک ا رابطهاجتماعی  یرهای سرمایۀمتغ عنوان بهمتقابل  روابط
به آزمایش این  صراحت بهتوانیم  یمشود. حال  یم( شناخته 2110گوشال )شناختی، ناهاپیت و اجتماعی

کنند. بیشتر  یمایفای نقش  ی خبرگی،ها انجمنمسئله بپردازیم که چگونه منابع موجود در مفهوم 
یری کارگ بهتماعی برای آزمایش شدت وابستگی مناسبات اجتماعی، خاص، از تعامالت اج طور به

 به دستو زبان مشترک برای  یا شبکهاعتماد، شناخت و روابط متقابل برای نشان دادن کیفیت روابط 
های  یهفرضیرهای نامبرده متغشود. بر مبنای  یمآوردن درجه فهم مشترک میان اعضاء به کار گرفته 

 شود: یمتعریف زیر برای پژوهش حاضر 
H1 ی خبرگی ارتباط ها انجمناجتماعی و میزان اشتراک دانش در  میان ابعاد مختلف سرمایۀ ـ

 ی وجود دارد.معنادار
H2 شود. یمی خبرگی ها انجمناجتماعی سازمانی سبب توسعه اشتراک دانش در  افزایش سرمایۀ ـ 

H3a شود. یمی خبرگی ها انجمنافزایش تعامالت اجتماعی سبب تشکیل  ـ 
H3b ی خبرگی ها انجمنافزایش تعامالت اجتماعی سازمانی سبب افزایش اشتراک دانش در  ـ

 شود. یم

H4a شود. یمی خبرگی ها انجمنافزایش اعتماد سبب افزایش اشتراک دانش در  ـ 

H4b ی ها انجمنافزایش شناخت حاصل از تعامالت اجتماعی سبب افزایش اشتراک دانش در  ـ
 شود. یمخبرگی 
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H5a و اهداف سازمانی مشترک سبب افزایش اشتراک دانش در  ها ارزش، انداز چشموجود  ـ
 شود. یمی خبرگی ها انجمن

H5b ی خبرگی ها انجمنی مشترک سبب افزایش اشتراک دانش در ها داستانوجود حکایات و  ـ
 شود. یم

ی تهران در ا منطقهاجتماعی و مدیریت دانش در شرکت برق  این تحقیق به بررسی رابطه سرمایۀ     
شیوه گردآوری  برحسبهدف کاربردی و  برحسبپرداخته است، بنابراین تحقیق حاضر  11سال 

 ها آن. تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در استمیدانی از نوع همبستگی  ها داده
استفاده از ضریب همبستگی کشف یا تعیین شود. هدف  یرهای مختلف بامتغشود رابطه میان  یمسعی 

 یر است.متغیر با حدود تغییرات یک یا چند متغروش تحقیق همبستگی مطالعه تغییرات یک یا چند 
 .استنفر  333برابر  شده انتخابآوردن حجم نمونه از فرمول کوکران، حجم نمونه  به دستبرای 

 

 هاتحلیل یافته .4

درصد از  0/21که  دهدنشان می 3جدول ی ها دادهبررسی  شناختی.جمعیتهای تحلیل داده
قرار  سال 43تا  32در ردۀ سنی  کنندگان شرکتدرصد  1/22. اند دادهرا آقایان تشکیل  کنندگان شرکت
 خوددرصد دومین میزان فراوانی را از آن  2/13ین گزینه با ا از بعدسال  23تا  42و ردۀ سنی  اند داشته
دارای مدرک تحصیلی  0/12و  0/22های  یفراوانبه ترتیب با  کنندگان شرکتاست. بیشتر  کرده

درصد  7/33سال با فراوانی  13تا  22. همچنین سابقه خدمت میان اند بودهلیسانس لیسانس و فوق
درصد دارای بیشترین فراوانی  1/32. رتبۀ سازمانی کارشناسی ارشد با استدارای بیشترین فراوانی 

گیرد، پس نتیجه  یمدرصد در رتبه دوم قرار  4/17رتبه کمک کارشناسی با  آن از  پسو  ستا
دارای تحصیالت  غالباً سال هستند، 43تا  32کنندگان در ردۀ سنی گیریم که بیشتر شرکت یم

 3/21. است، کارشناسی ارشد سال 13ی ال 22خدمت  باسابقه ها آنو رتبۀ سازمانی  لیسانس هستند
 اند نداشتهی خبرگی آشنایی ها انجمندر نظرسنجی پژوهش حاضر با مفهوم  کنندگان شرکتز درصد ا
نفره  22ی خبرگی هستند که این جمعیت ها انجمندرصد از این جامعۀ آماری عضو  3/2و تنها 

 باشند. یمهمگی از معاونین و یا مدیران شرکت 
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 های جمعیت شناختی نمونه آماری. ویژگی3جدول 

 
 

سطح دانش  باال بردنی خبرگی را در وهلۀ اول ها انجمنهدف خود از شرکت در  کنندگان شرکت     
. سطح اعتماد در اند دانستهها  یتفعالتولید دانش جدید و انتقال بهترین شیوه انجام  آن از  پسو 

اه متوسط این است که اعتماد در این سازمان جایگ دهنده نشاندرصد است که  14/41شرکت نامبرده 
ی ها شاخص. استدرصد دارای وضعیت متوسطی  32/41به پایین دارد. شبکه روابط نیز با  و رو
 2/43و اهداف مشترک با  ها ارزشدر سطح متوسطی قرار دارند.  03/23ی و همکاری نیز با دوست نوع

ها  رساختیزی شناخت، تعهد و ها شاخصدرصد در سطحی متوسط و رو به پائین قرار دارند. همچنین 
ی ها شاخصدر سطح متوسطی قرار دارند.  13/44و  17/42، 30/41ی درصدهانیز به ترتیب با 

گیرند.  یمدر سطوح متوسط قرار  32/41و  01/40 یدرصدهاشهرت و منافع مشترک نیز با 
عوامل به دست آوردن اطالعات، میل به اشتراک دانش با دیگران و ارتباط با سایرین  کنندگان شرکت

. مزایای عضویت در اند دانستهی خبرگی ها انجمنکننده برای عضویت در  یبترغرا به ترتیب از عوامل 
ت اعضاء به اطالعا (2است:  شده  عنوانبدین ترتیب  کنندگان شرکتی خبرگی نیز از دیدگاه ها انجمن

اعضاء ( 3شوند و  یماعضاء به یک شبکه روابط بزرگ مرتبط ( 1کنند.  یمارزشمند دسترسی پیدا 
که در چه شرایطی مشارکت اعضاء  سؤالدر پاسخ به این  کنندگان شرکتکارآمدتر کار خواهند کرد. 

ایجاد  کیفیت، رضایت کارکنان و باال بردنگذارد؟ به ترتیب  یمدر انجمن بر دستاورد سازمان اثر 
بر این باورند  کنندگان شرکتدرصد از  3/02. در ضمن اند کردههای جدید را انتخاب  یدهاها و  یدگاهد

 کنند. یمی خبرگی اشتراک دانش را تسهیل ها انجمنکه 
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رسیم  یمبر اساس جدول همبستگی پیرسون به این نتیجه  تحلیل آماری متغیرهای مدل تحقیق.
ی خبرگی رابطۀ مثبت و ها انجمناجتماعی و میزان اشتراک دانش در  سرمایۀکه میان ابعاد مختلف 

 معناداری وجود دارد.
 یرهای تحقیقمتغ. همبستگی پیرسون 4جدول 
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 اشتراک دانش

Pearson 

Correlation 
2 341/3 ** 773/3 ** 317/3 ** 337/3 ** 121/3 ** 

Sig. (2-tailed)  333/3  333/3  333/3  333/3  333/3  

N 104 104 104 104 104 104 

 سرمایۀاجتماعی

Pearson 

Correlation 
341/3 ** 2 141/3 ** 132/3 ** 132/3 ** 020/3 ** 

Sig. (2-tailed) 333/3   333/3  333/3  333/3  333/3  

N 104 102 104 102 102 102 

عوامل انگیزشی 
 افراد

Pearson 

Correlation 
773/3 ** 141/3 ** 2 211/3 ** 143/3 ** 403/3 ** 

Sig. (2-tailed) 333/3  333/3   333/3  333/3  333/3  

N 104 104 104 104 104 104 

 یا بعد رابطه
 سرمایۀاجتماعی

Pearson 

Correlation 
317/3 ** 132/3 ** 211/3 ** 2 714/3 ** 111/3 ** 

Sig. (2-tailed) 333/3  333/3  333/3   333/3  333/3  

N 104 102 104 102 102 102 

بعد ساختاری 
 سرمایۀاجتماعی

Pearson 

Correlation 
337/3 ** 132/3 ** 143/3 ** 714/3 ** 2 114/3 ** 

Sig. (2-tailed) 333/3  333/3  333/3  333/3   333/3  

N 104 102 104 102 102 102 

بعد شناختی 
 سرمایۀاجتماعی

Pearson 

Correlation 
121/3 ** 020/3 ** 403/3 ** 111/3 ** 114/3 ** 2 

Sig. (2-tailed) 333/3  333/3  333/3  333/3  333/3   

N 104 102 104 102 102 102 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 اجتماعی و اشتراک دانش سرمایۀ ۀرگرسیون چند متغیر. 2جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 271/2- 411/3  314/1- 321/3 

 227/3 420/2 244/3 232/3 244/3 سرمایۀاجتماعی یا بعد رابطه

 331/3 241/1 211/3 313/3 211/3 بعد ساختاری سرمایۀاجتماعی

 112/3 310/3 331/3 303/3 331/3 بعد شناختی سرمایۀاجتماعی

 320/3 333/2 327/3 224/3 224/3 خبرگی آشنایی دارید؟ یها آیا با مفهوم انجمن

 341/3 342/1 222/3 122/3 223/3 خبرگی هستید؟ یها آیا شما عضو انجمن

a. Dependent Variable: اشتراک دانش 
  

جداگانه  صورت بهی سرمایۀ اجتماعی بعدهابا استفاده از  ( رگرسیون چند متغیره،24-4جدول )در      
اجتماعی  ی خبرگی تنها بعد ساختاری سرمایۀها انجمنیرهای کنترلی شناخت و عضویت در متغو 

کند، در این حالت عضویت در انجمن خبرگی نیز مثبت و معنادار  یمی خود را حفظ معناداردارای 
Rاست. میزان 

 .است 1/24نیز برابر با  2
 دهنده نشاناجتماعی  یرهای اشتراک دانش و سرمایۀمتغپیرسون( میان ساده )رابطۀ همبستگی      

 این است که این دو متغیر دارای رابطه مثبت و معناداری هستند.
 

 رگرسیون چند متغیره سرمایۀاجتماعی و اشتراک دانش. 1جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 111/3 271/3  404/2- 231/3 

 333/3 214/1 344/3 321/3 344/3 سرمایۀاجتماعی

 221/3 214/2 307/3 221/3 272/3 خبرگی آشنایی دارید؟ یها آیا با مفهوم انجمن

a. Dependent Variable: اشتراک دانش 
 

متغیر مستقل(، آشنایی با مفهوم ) اجتماعی یرهای سرمایۀمتغرگرسیون چند متغیره حاصل از      
 اجتماعی با دهند که وجود سرمایۀ یممتغیر وابسته( نشان دانش )متغیر کنترلی( و اشتراک انجمن )

Rباال رفتن میزان اشتراک دانش دارای رابطه مثبت و معناداری هستند، 
حاصل از این رابطه نیز  2

اجتماعی سبب توسعۀ اشتراک دانش در  گیریم که افزایش سرمایۀ یم. پس نتیجه است 220برابر با 
گی ساده ی حاصل از همبستها داده گردد. یمتأئید  H2 شود و فرضیۀ یمی خبرگی ها انجمن

دهد که رابطۀ مثبت و معناداری  یماجتماعی نشان  یرهای اشتراک دانش و بعد ساختاری سرمایۀمتغ
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میان این دو متغیر وجود دارد و هرچه میزان ارتباطات و تعامالت افراد بیشتر شود میزان اشتراک 
 دانش در شرکت فوق افزایش خواهد یافت.

 

 دانش و بعد ساختاری سرمایۀاجتماعیرگرسیون چند متغیره اشتراک . 7 جدول

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 

 بعد ساختاری سرمایۀاجتماعی
 خبرگی آشنایی دارید؟ یها آیا با مفهوم انجمن

 خبرگی هستید؟ یها آیا شما عضو انجمن

211/2- 417/3  330/1- 313/3 

333/3 321/3 334/3 100/2 333/3 

233/3 223/3 323/3 011/3 373/3 

220/3 121/3 221/3 321/1 343/3 

a. Dependent Variable: دانش اشتراک 
 

در جدول باال به این نتیجه  شده دادهی حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان ها دادهبا بررسی      
با اشتراک دانش دارای  ،استرسیم که بعد ساختاری سرمایۀاجتماعی که شامل شبکه روابط افراد  یم

Rرابطه مثبت و معناداری است و 
. پس نتیجه است 211/3حاصل از این بررسی نیز برابر با  2

ی خبرگی و ها انجمنگیریم افزایش تعامالت اجتماعی سازمانی سبب افزایش اشتراک دانش در  یم
ی حاصل از ضریب همبستگی ها دادهبا بررسی جدول باال و  شود. یم H3نین تأئید فرضیه همچ

گیریم که دو متغیر نامبرده دارای رابطه مثبت و  یمپیرسون دو متغیر اشتراک دانش و اعتماد، نتیجه 
 ی تهران سبب باال رفتن اشتراک دانشا منطقهمعناداری هستند و باال رفتن اعتماد در شرکت برق 

 خواهد شد.
 

 رگرسیون چند متغیره اعتماد و اشتراک دانش. 0 جدول

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

خبرگی آشنایی  یها آیا با مفهوم انجمن
 دارید؟

 خبرگی هستید؟ یها آیا شما عضو انجمن
 اعتماد

202/1- 232/3  341/4- 333/3 

212/3 223/3 312/3 232/2 173/3 

243/3 142/3 211/3 123/1 310/3 

311/3 333/3 313/3 111/7 333/3 

a. Dependent Variable: اشتراک دانش 

 
یرهای کنترلی شناخت متغیرهای اعتماد و اشتراک دانش، با متغنتایج حاصل از رگرسیون      

این است که رابطۀمثبت و معناداری میان این دو  دهنده نشان ها آنی خبرگی و عضویت در ها انجمن



 2314بهار  ـ 62شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                                    616

R ود دارمتغیر وجود 
گیریم که باال رفتن اعتماد  یم، پس نتیجه است 211/3رابطه حاصل نیز برابر  2

وجه یر مثبت و به سزایی خواهد داشت و با تتأثی خبرگی ها انجمنیش میزان اشتراک دانش در برافزا
شود. همبستگی ساده متغیرهای  یمنیز صحیح بوده و تأئید  H4aهای فوق فرضیۀ شماره  به یافته

این است که این دو متغیر رابطۀ  دهنده نشانشناخت حاصل از تعامالت اجتماعی و اشتراک دانش 
 ی دارند.معنادارمثبت و 

 

 رگرسیون چند متغیرۀ شناخت و اشتراک دانش. 1 جدول

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 

خبرگی آشنایی  یها آیا با مفهوم انجمن
 دارید؟

 خبرگی هستید؟ یها آیا شما عضو انجمن
 شناخت

127/2- 210/3  313/3- 331/3 

223/3 227/3 327/3 111/3 332/3 

231/3 111/3 224/3 147/2 323/3 

331/3 333/3 131/3 402/3 332/3 

a. Dependent Variable: اشتراک دانش 
 

ی خبرگی ها انجمنیرهای باال، با متغیرهای کنترل آشنایی و عضویت در متغرگرسیون حاصل از      
نیز تأئیدکننده این مسئله است که متغیرهای شناخت و اشتراک دانش دارای رابطۀ مثبت و معناداری 

R. است H4bهای حاصل تأئیدکنندۀ فرضیۀ شماره  هستند و یافته
حاصل از رابطۀ نامبرده برابر با  2

رات و اشتراک دانش ی حاصل از رابطۀ همبستگی ساده دو متغیر تعهدات و انتظاها داده .است 322/3
 این است که متغیرهای نامبرده دارای رابطۀ مثبت و معناداری هستند. دهنده نشان

 

 رگرسیون چند متغیره تعهدات و انتظارات و اشتراک دانش. 23جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

 خبرگی آشنایی دارید؟ یها آیا با مفهوم انجمن
 خبرگی هستید؟ یها آیا شما عضو انجمن

 تعهدات و انتظارات

103/2- 212/3  210/3- 331/3 

221/3 221/3 320/3 117/3 321/3 

231/3 113/3 212/3 373/1 331/3 

322/3 333/3 110/3 121/3 333/3 

a. Dependent Variable: دانش اشتراک 
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. استرابطه مثبت و معنادار میان این دو متغیر  دهدنشان می 23جدول رگرسیون متغیرهای  نتایج     
Rمیزان 

 باشند. یم فرعی چهارم ها تأئیدکننده فرضیۀ یافته اینو  است 311/3 آن  2
، اندازها چشمی جدول فوق حاصل رابطه همبستگی ساده متغیرهای اشتراک دانش و ها داده     

ۀ این است که رابطۀ مثبت و معناداری دهند نشان آمده دست بهاطالعات  باشند، یمو اهداف  ها ارزش
شود که  یمییدشده و مشخص تأ H5ین اساس فرضیۀ شمارۀ بر امیان این دو متغیر وجود دارد و 

 ی مشترک سبب باال رفتن تمایل به اشتراک دانش درا اندازهی قوی و اهداف چشم ها ارزشوجود 
 میان کارکنان این شرکت خواهد شد.

 
 و اشتراک دانش و اهداف ها ارزش، اندازها چشم. رگرسیون چند متغیره 22جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 

خبرگی آشنایی  یها آیا با مفهوم انجمن
 دارید؟

 خبرگی هستید؟ یها عضو انجمن آیا شما
 و اهداف سازمانی ها ارزش، انداز چشم

433/1- 301/3  141/1- 333/3 

227/3 307/3 320/3 341/2 271/3 

273/3 212/3 330/3 073/3 303/3 

332/3 331/3 100/3 110/22 333/3 

a. Dependent Variable: اشتراک دانش 

 
دهد که میان متغیرهای  یمیرهای باال نشان متغهای حاصل از رگرسیون چند متغیره  یافته     

ی خبرگی ها انجمنمتغیرهای کنترلی مربوط به  باوجودو اهداف،  ها ارزش، انداز چشماشتراک دانش و 
Rشود.  یمتأئید  H5وجود این فرضیۀ شمارۀ بای وجود دارد که معناداررابطۀ مثبت و 

این حاصل از  2
 .است 402/3رابطه برابر 

 ۀدهند نشانی حاصل از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای اشتراک دانش و شهرت ها داده     
 باشند. یمرابطۀ مثبت و معناداری میان این متغیرها 
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 رگرسیون چند متغیره شهرت و اشتراک دانش. 21جدول 

 
 

یر به تأثدهد که شهرت  یماجتماعی و اشتراک دانش نشان  رگرسیون حاصل از متغیرهای سرمایۀ     
ی خبرگی دارد و حتی در حضور متغیرهای کنترلی مربوط به ها انجمنسزایی بر اشتراک دانش در 

R. استاست و میزان این معناداری هم بسیار باال  معناداری خبرگی نیز این رابطه مثبت ها انجمن
2 

را تأئید کرده و نشان  H6aهای حاصل فرضیۀ شمارۀ  یافتهاست.  211/3برابر حاصل از رابطه 
ی پیرسون ها داده یر بیشتری بر اشتراک دانش دارند.تأثی و مادی افزار سختدهند که عوامل  یم

 .باشند یمی دوست نوعدهندۀ رابطۀ مثبت و معناداری میان متغیرهای اشتراک دانش و حاصل نشان
 

 ی و اشتراک دانشدوست نوعرگرسیون چند متغیره . 23جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 

خبرگی آشنایی  یها آیا با مفهوم انجمن
 دارید؟

 خبرگی هستید؟ یها آیا شما عضو انجمن
 یدوست نوع

371/3- 313/3  024/7- 333/3 

320/3 301/3 331/3 134/3 031/3 

221/3 212/3 222/3 102/1 330/3 

342/3 333/3 111/3 301/21 333/3 

a. Dependent Variable: اشتراک دانش 
 

 باوجودی و اشتراک دانش دوست نوعدهند که میان  یمرگرسیون حاصل از متغیرهای باال نشان      
ی خبرگی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد که این رابطه ها انجمنمتغیرهای کنترلی مربوط به 

ی انگیزش افراد افزار نرمیکی از عوامل  عنوان بهی دوست نوعگیریم که  یم. پس نتیجه استبسیار قوی 
با تقویت روابط میان  ها سازمان. پس استسزایی در جهت باال بردن اشتراک دانش یر بهتأثدارای 
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ی برای اشتراک دانش بسترسازتوانند گامی مثبت در جهت  یمکارکنان  کارکنان و افزایش صمیمیت
Rشود.  یمتأئید  H6bهای فوق صحت فرضیۀ شمارۀ  بردارند. با بررسی یافته

حاصل از رابطۀ فوق  2
های حاصل از ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای اشتراک دانش و  با بررسی یافته .است 414/3

رسیم که این دو متغیر دارای رابطۀ مثبت و معناداری  یماین نتیجه  ها و اهداف مشترک به راهبرد
 هستند.

 

 رگرسیون چند متغیرۀ راهبردها و اهداف مشترک و اشتراک دانش. 24جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 

خبرگی آشنایی  یها انجمنآیا با مفهوم 
 دارید؟

 خبرگی هستید؟ یها آیا شما عضو انجمن
 اهداف

433/1- 301/3  141/1- 333/3 

227/3 307/3 320/3 341/2 271/3 

273/3 212/3 330/3 073/3 303/3 

332/3 331/3 100/3 110/22 333/3 

a. Dependent Variable: اشتراک دانش 
 

ها و اهداف مشترک با  دهد که راهبرد یمیز نشان ننتایج حاصل از رگرسیون دو متغیر فوق      
یر تأثیعنی است؛ که این معناداری بسیار قوی  استمثبت و معناداری  اشتراک دانش دارای رابطۀ

یری زیاد است که نتیجه حاصل فرضیۀ گ چشمراهبردها و اهداف مشترک بر اشتراک دانش به طرز 
Rکند. یمرا تأئید  H6cشمارۀ 

ی حاصل از ضریب ها داده .است 402/3حاصل از این رابطه برابر  2
ۀ این امر است که میان دهند نشانهمبستگی پیرسون دو متغیر اشتراک دانش و منافع مشترک افراد 

 این دو متغیر رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد.
 

 اشتراک دانشرگرسیون چند متغیره منافع مشترک و . 22جدول 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 
Std. 

Error 
Beta 

(Constant) 

خبرگی آشنایی  یها آیا با مفهوم انجمن
 دارید؟

 خبرگی هستید؟ یها آیا شما عضو انجمن
 منافع مشترک

021/2- 240/3  301/3- 332/3 

312/3 227/3 341/3 774/3 431/3 

132/3 111/3 232/3 112/1 313/3 

323/3 333/3 217/3 312/3 332/3 

a. Dependent Variable: اشتراک دانش 
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 باوجودو رابطۀ رگرسیون متغیرهای منافع مشترک افراد و اشتراک دانش،  22بررسی جدول      
این مسئله است که متغیرهای  دهنده نشانی خبرگی ها انجمنمتغیرهای کنترلی عضویت و شناخت از 

یر منافع مشترک تأثیابیم که  یدرمنامبرده رابطۀ مثبت و معناداری دارند که با بررسی میزان معناداری 
شده قبلی از اهمیت کمتری برخوردار است، البته این اختالف بسیار  یبررسافراد نسبت به سه فرضیۀ 

ی و... دوست نوعی مثل افزار نرماست که اهمیت عوامل  ناچیز است اما خود دلیلی برای اثبات این گزینه
مورد  H6dاین هستند که فرضیۀ شمارۀ ۀ دهند نشانی است. نتایج حاصل افزار سختبیشتر از عوامل 

R. در ضمن میزان استتأئید 
 .است 341/3حاصل از این رابطه  2

ۀ این است که دهند نشانهای الزم  یرساختزیرهای اشتراک دانش و متغرابطه همبستگی ساده      
 یر دارای رابطه مثبت و معناداری هستند.متغاین دو 

 
 های الزم و اشتراک دانش یرساختزرگرسیون چند متغیره . 21جدول 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 

خبرگی  یها مفهوم انجمنآیا با 
 آشنایی دارید؟

خبرگی  یها آیا شما عضو انجمن
 هستید؟

 های الزم یرساختز

110/2- 471/3  231/3- 332/3 

332/3 230/3 333/3 323/3 112/3 

230/3 143/3 224/3 213/1 332/3 

322/3 331/3 443/3 112/0 333/3 

a. Dependent Variable: اشتراک دانش 

 

های الزم برای اشتراک دانش  یرساختزۀ این است که دهند نشانرگرسیون حاصل از این متغیرها      
دارای رابطه مثبت و معناداری جهت افزایش میزان اشتراک دانش هستند و متغیرهای کنترلی 

R. اند نداشته باهمیری در نوع رابطه این متغیر تأثعضویت و شناخت نیز 
 است 131/3حاصل برابر با  2

 کنند. یمرا تأئید  H6eهای فوق فرضیۀ شمارۀ  و یافته
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 بررسی سه متغیر اشتراک دانش، سرمایۀاجتماعی و عوامل انگیزشی افراد
 

 ضریب همبستگی پیرسون اشتراک دانش، سرمایۀاجتماعی و عوامل انگیزشی افراد. 27جدول 

 عوامل انگیزشی افراد سرمایۀاجتماعی اشتراک دانش 

 دانش اشتراک
Pearson Correlation 2 341/3 ** 773/3 **

 

Sig. (2-tailed)  333/3 333/3 

N 104 104 104 

 سرمایۀاجتماعی
Pearson Correlation 341/3 ** 2 141/3 ** 

Sig. (2-tailed) 333/3  333/3 

N 104 102 104 

عوامل انگیزشی 
 افراد

Pearson Correlation 773/3 **
 141/3 ** 2 

Sig. (2-tailed) 333/3 333/3  

N 104 104 104 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 
 یرها دارای رابطۀمتغیر باال حاکی از آن است که هر سه این متغضریب همبستگی پیرسون سه      

 باشند. یممثبت و معناداری با یکدیگر 
 

 اجتماعی و عوامل انگیزشی افراد متغیر وابسته(، سرمایۀدانش )رگرسیون چند متغیره اشتراک . 20جدول 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 

خبرگی آشنایی  یها آیا با مفهوم انجمن
 دارید؟

 خبرگی هستید؟ یها آیا شما عضو انجمن
 سرمایۀاجتماعی

 عوامل انگیزشی افراد

212/3 313/3  141/2- 231/3 

310/3 373/3 341/3 342/2- 203/3 

347/3 212/3 370/3 240/1- 333/3 

117/3 347/3 110/3 732/2- 333/3 

142/3 347/3 142/3 171/21 333/3 

 

ی خبرگی شامل عضویت و ها انجمنیر با حضور عوامل کنترلی متغرگرسیون حاصل از این سه      
عوامل کنترلی نامبرده نیز معناداری خود را حفظ  باوجودیرها متغحاکی از آن است که این  شناخت،

 مؤثراجتماعی و عوامل انگیزشی در باال رفتن میزان اشتراک دانش  یر سرمایۀمتغو کنند و هر د یم
Rهستند. 

 .است 14/3حاصل از این رابطۀ  2
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های پژوهش حاضر و روابط همبستگی ساده  یهفرضحال پس از بررسی  .طرفه تحلیل واریانس یک
طرفه متغیرها  های یک یانسوارو رگرسیون متغیرهای موجود به بررسی جداول مربوط به تحلیل 

 پردازیم. یم
 

 افراداجتماعی و عوامل انگیزشی  بررسی رابطه سن با سرمایۀ

 
 اجتماعی و عوامل انگیزشی افراد سرمایۀ تحلیل واریانس سن،. 21جدول 

 
 

رسیم که هرچه سن افراد بیشتر باشد  یمدر بررسی سن افراد با متغیرهای باال به این نتیجه      
ی خبرگی نیز آشنایی بیشتری ها انجمننیز بیشتر خواهد بود و با مفهوم  ها آناجتماعی  سرمایۀ

سن افراد عوامل انگیزشی معنای کمتری  باال رفتنگیریم که با  یمهمچنین نتیجه  ؛ وداشتخواهند 
 شوند. یمتر  اهمیت یبیابند و  یم
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 اجتماعی و عوامل انگیزشی افراد بررسی رابطه میزان تحصیالت با سرمایۀ

 
 افراداجتماعی و عوامل انگیزشی  سرمایۀ تحلیل واریانس میزان تحصیالت،. 13جدول 

 
 

دهند که افرادی که از تحصیالت بهتری برخوردار هستند  یماطالعات حاصل از جدول باال نشان      
 ها آناجتماعی بیشتری خواهند داشت و هرچه تحصیالت افراد در سطح بهتری باشد آشنایی  سرمایۀ

با مفهوم انجمن خبرگی نیز بیشتر است. همچنین در افراد با تحصیالت باالتر، عوامل انگیزشی نقش 
 ی دارد.تر کمرنگ
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 اجتماعی و عوامل انگیزشی افراد بررسی رابطه سابقه خدمت با سرمایۀ

 
 سرمایۀاجتماعی و عوامل انگیزشی افراد تحلیل واریانس سابقه خدمت،. 12جدول 

 
 

خدمت دارای  باسابقهی خبرگی ها انجمندهند که عضویت در  یمنشان  13جدول ی ها داده     
ی قرار گرفتن جا بهاین امر است که اشتراک دانش  دهنده نشانبیشترین مقدار معناداری هستند و این 

ز ی باالی سازمانی نیها رتبهی باالی سازمان که اغلب صاحبان ها ردهدر بدنه کارشناسی بیشتر در 
گیرد که نشان  یمنیز سرمایۀاجتماعی در رتبه دوم معناداری قرار  ازآن پسباشند، موجود است.  یم
     دهند افرادی که سابقه خدمت بیشتری دارند به نسبت از سرمایۀاجتماعی بیشتری نیز برخوردارند. یم

نیز بیشتر است،  ها آناجتماعی  هرچه رتبۀ سازمانی افراد باالتر باشد میزان سرمایۀ 11مطابق جدول 
ی خبرگی ها انجمنهمچنین افرادی که رتبۀ سازمانی باالتری دارند آشنایی بیشتری نیز با مفهوم 
یر عوامل تأثیابد  یمدارند. نتایج حاصل نشانگر این مسئله هستند که هرچه رتبۀ سازمانی افراد افزایش 

 انگیزشی در این افراد کمتر معنادار است.
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 سرمایۀاجتماعی و عوامل انگیزشی افراد تحلیل واریانس رتبۀ سازمانی،. 11جدول 

 
 

 گیری و پیشنهاد یجهنت .6

نقش ابعاد سرمایۀاجتماعی سازمانی در اشتراک دانش در " یبررس باهدفمطالعه حاضر      
یق مفهومی و همچنین مطالعات صورت گرفته تحقآغاز گردید. پس از بررسی و  "ی خبرگیها انجمن

شد یکی از مفاهیم اساسی در اشتراک دانش برگزیده  عنوان بهدر این زمینه، مفهوم انجمن خبرگی 
های  یتئورینه بررسی مفهوم سرمایۀاجتماعی سازمانی، ضمن بررسی زم در(. همچنین 1331ونگر، )

( این پژوهش با نگاهی 2113؛ پوتنام، 2101لمن، ؛ ک2103، ویبورد؛ 2110)ناهاپیت و گوشال،  موجود،
( مدل 2110گوشال )تلفیقی به تئوری سرمایۀاجتماعی سازمانی و با بصیرت از نظریه ناهاپیت و 

 از: اند عبارتاجتماعی سازمانی  ابعاد سرمایۀ شده  ارائهاجتماعی پروژه را طراحی نمود. در مدل  سرمایۀ
از  اند عبارتشناختی و همچنین عوامل انگیزشی افراد که ابعاد آن  ساختاری، بعد ارتباطی و بعد بعد
ها نیز مورد واکاوی  یرساختزمنافع مشترک و  راهبردها و اهداف مشترک، شهرت، ی،دوست نوع

گردید. برای بررسی ادعاهای فوق، این  ( ارائه2-3شماره نمودار طرح )بنابراین مدل ؛ است قرارگرفته
ی تهران اجرا گردید. حجم ا منطقهپرسشنامه، در شرکت برق  فنروش پیمایش و تحقیق با استفاده از 
ـ  اییری طبقهگ نمونهو شیوه  آمده دست بهکه از فرمول کوکران  استنفر  333نمونه تحقیق حاضر 

با توجه به سطح -و با کمک انواع آماره ها SPSS19 افزار نرمتصادفی بوده است. نتایج بر اساس 
ی تهران حاکی از آن ا منطقهی حاصل از شرکت برق ها دادهبررسی  دارد که: یمیرها بیان متغسنجش 
در ردۀ  کنندگان شرکتدرصد  1/22. اند دادهرا آقایان تشکیل  کنندگان شرکتدرصد از  0/21است که 
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مین درصد دو 2/13ین گزینه با ا از بعدسال  23تا  42و ردۀ سنی  اند داشتهقرار  سال 43تا  32سنی 
 0/12و  0/22های  یفراوانبه ترتیب با  کنندگان شرکتاست. بیشتر  کرده خودمیزان فراوانی را از آن 

سال با  13تا  22. همچنین سابقه خدمت میان اند بودهلیسانس دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق
درصد دارای  1/32با . رتبۀ سازمانی کارشناسی ارشد استدرصد دارای بیشترین فراوانی  7/33فراوانی 

گیرد،  یمدرصد در رتبۀ دوم قرار  4/17رتبه کمک کارشناسی با  آن از  پسو  استبیشترین فراوانی 
دارای  غالباً باشند، یمسال  43تا  32کنندگان در ردۀ سنی گیریم که بیشتر شرکت یمپس نتیجه 

، کارشناسی ارشد سال 13 یال 22خدمت  باسابقه ها آنو رتبۀ سازمانی  تحصیالت لیسانس هستند
ی خبرگی ها انجمندر نظرسنجی پژوهش حاضر با مفهوم  کنندگان شرکتدرصد از  3/21. است

ی خبرگی هستند که این ها انجمندرصد از این جامعۀ آماری عضو  3/2و تنها  اند نداشتهآشنایی 
هدف خود از شرکت  کنندگان شرکتباشند.  یمنفره همگی از معاونین و یا مدیران شرکت  22جمعیت 

تولید دانش جدید و انتقال  آن از  پسسطح دانش و  باال بردنی خبرگی را در وهله اول ها انجمندر 
درصد است که  14/41. سطح اعتماد در شرکت نامبرده اند دانستهها  یتفعالبهترین شیوه انجام 

ایین دارد. شبکه روابط نیز با ۀ این است که اعتماد در این سازمان جایگاه متوسط و روبه پدهند نشان
در  03/23ی و همکاری نیز با دوست نوعی ها شاخص. استدرصد دارای وضعیت متوسطی  32/41

درصد در سطحی متوسط و رو به پائین  2/43و اهداف مشترک با  ها ارزشسطح متوسطی قرار دارند. 
، 30/41ی درصدهاتیب با ها نیز به تر یرساختزی شناخت، تعهد و ها شاخصقرار دارند. همچنین 

 یدرصدهای شهرت و منافع مشترک نیز با ها شاخصدر سطح متوسطی قرار دارند.  13/44و  17/42
عوامل به دست آوردن اطالعات،  کنندگان شرکتگیرند.  یمدر سطوح متوسط قرار  32/41و  01/40

کننده برای عضویت  یبترغمیل به اشتراک دانش با دیگران و ارتباط با سایرین را به ترتیب از عوامل 
 کنندگان شرکتی خبرگی نیز از دیدگاه ها انجمن. مزایای عضویت در اند دانستهی خبرگی ها انجمندر 

اعضاء به یک . 1کنند.  یمت ارزشمند دسترسی پیدا اعضاء به اطالعا .2است:  شده  عنوانبدین ترتیب 
در پاسخ به  کنندگان شرکتاعضاء کارآمدتر کار خواهند کرد. . 3شوند و  یمشبکه روابط بزرگ مرتبط 

گذارد؟ به ترتیب  یمکه در چه شرایطی مشارکت اعضاء در انجمن بر دستاورد سازمان اثر  سؤالاین 
. در ضمن اند کردههای جدید را انتخاب  یدهاها و  یدگاهدایجاد  کیفیت، رضایت کارکنان و باال بردن

     کنند. یمی خبرگی اشتراک دانش را تسهیل ها انجمنبر این باورند که  کنندگان شرکتدرصد از  3/02
بر اساس اطالعات همبستگی پیرسون میان ابعاد مختلف سرمایۀاجتماعی و میزان اشتراک دانش در 

با  ،ها آنبطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین رگرسیون چند متغیره ی خبرگی راها انجمن
یرهای کنترلی شناخت و عضویت در متغجداگانه و  صورت بهاجتماعی  ی سرمایۀبعدهااستفاده از 
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کند، در این حالت  یمی خود را حفظ معناداری خبرگی تنها بعد ساختاری سرمایۀاجتماعی ها انجمن
Rمیزان  گی نیز مثبت و معنادار است.عضویت در انجمن خبر

 .است 1/24نیز برابر با  2
 دهنده نشاناجتماعی  یرهای اشتراک دانش و سرمایۀمتغپیرسون( میان ساده )رابطه همبستگی      

باشند. همچنین رگرسیون چند متغیره  یماین است که این دو متغیر دارای رابطه مثبت و معناداری 
متغیر کنترلی( و انجمن )متغیر مستقل(، آشنایی با مفهوم ) اجتماعی سرمایۀیرهای متغحاصل از 

باال رفتن میزان اشتراک  اجتماعی با دهند که وجود سرمایۀ یممتغیر وابسته( نشان دانش )اشتراک 
Rدانش دارای رابطه مثبت و معناداری هستند، 

. پس نتیجه است 220حاصل از این رابطه نیز برابر با  2
شود و  یمی خبرگی ها انجمناجتماعی سبب توسعه اشتراک دانش در  گیریم که افزایش سرمایۀ یم

 گردد. یمتأئید  H2فرضیه 
دهد که رابطه مثبت و  یمی همبستگی ساده متغیرهای اشتراک دانش و شبکه روابط نشان ها داده     

تعامالت افراد بیشتر شود میزان  معناداری میان این دو متغیر وجود دارد و هرچه میزان ارتباطات و
ی حاصل از رگرسیون ها دادهاشتراک دانش در شرکت فوق افزایش خواهد یافت. همچنین با بررسی 

اجتماعی که شامل شبکه روابط  رسیم که بعد ساختاری سرمایۀ یمبه این نتیجه  ها آنچند متغیره 
Rاست و با اشتراک دانش دارای رابطه مثبت و معناداری  ،استافراد 

حاصل از این بررسی نیز برابر با  2
گیریم افزایش تعامالت اجتماعی سازمانی سبب افزایش اشتراک دانش در  یم. پس نتیجه است 211/3

 شود. یم H3ی خبرگی و همچنین تأئید فرضیه ها انجمن
گیریم  یمی ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر اشتراک دانش و اعتماد، نتیجه ها دادهبا بررسی      

ی ا منطقهکه دو متغیر نامبرده دارای رابطۀ مثبت و معناداری هستند و باال رفتن اعتماد در شرکت برق 
تهران سبب باال رفتن اشتراک دانش خواهد شد. همچنین نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره 

و عضویت در ی خبرگی ها انجمنیرهای کنترلی شناخت متغیرهای اعتماد و اشتراک دانش، با متغ
Rاین است که رابطه مثبت و معناداری میان این دو متغیر وجود داردو  دهنده نشان ها آن

رابطه  2
گیریم که باال رفتن اعتماد بر افزایش میزان اشتراک  یم، پس نتیجه است 211/3حاصل نیز برابر 

های فوق فرضیۀ  یر مثبت و به سزایی خواهد داشت و با توجه به یافتهتأثی خبرگی ها انجمندانش در 
 شود. یمنیز صحیح بوده و تأئید  H4aشمارۀ 

اطالعات همبستگی ساده متغیرهای شناخت حاصل از تعامالت اجتماعی و اشتراک دانش      
د متغیره حاصل از این است که این دو متغیر رابطه مثبت و معناداری دارند. رگرسیون چن دهنده نشان

ی خبرگی نیز تأئیدکننده این مسئله ها انجمنیرهای باال، با متغیرهای کنترل آشنایی و عضویت در متغ
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های حاصل  است که متغیرهای شناخت و اشتراک دانش دارای رابطه مثبت و معناداری هستند و یافته
R. است H4bتأئید کننده فرضیۀ شمارۀ 

 .است 322/3ابر با حاصل از رابطۀ نامبرده بر 2
این  دهنده نشانی رابطه همبستگی ساده دو متغیر تعهدات و انتظارات و اشتراک دانش ها داده     

ی حاصل از ها دادهاست که متغیرهای نامبرده دارای رابطۀ مثبت و معناداری هستند. همچنین بررسی 
رابطۀ مثبت و معنادار میان این دو  دهنده نشانی خبرگی نیز ها انجمنرگرسیون متغیرهای باال در 

R. میزان استمتغیر 
های فوق  گیریم که یافته یمو نتیجه  است 311/3حاصل از این رابطه برابر  2

 باشند. یم H4cتأئیدکننده فرضیۀ شمارۀ 
و  ها ارزش، اندازها چشممتغیرهای اشتراک دانش و  نشانه همبستگیی رابطه همبستگی ها داده     

ین اساس وجود بر ارابطه مثبت و معناداری میان این دو متغیر وجود دارد و  است. لذا،اهداف 
ای مشترک سبب باال رفتن تمایل به اشتراک دانش در میان اندازهی قوی و اهداف چشمها ارزش

و اهداف،  ها ارزش، انداز چشممیان متغیرهای اشتراک دانش و  لذا،کارکنان این شرکت خواهد شد. 
Rی وجود دارد که معناداری خبرگی رابطه مثبت و ها انجمنمتغیرهای کنترلی  باوجود

این رابطۀ  2
 .است 402/3برابر 
 رابطۀ مثبت و معناداری میان متغیرهای سرمایۀ دهنده نشانی ضریب همبستگی پیرسون ها داده     

ی خبرگی ها انجمنیر به سزایی بر اشتراک دانش در تأثکه شهرت  استاجتماعی و اشتراک دانش 
 و معناداری خبرگی نیز این رابطۀ مثبت ها انجمندارد و حتی در حضور متغیرهای کنترلی مربوط به 

R .استاست و میزان این معناداری هم بسیار باال 
که عوامل است  211/3برابر حاصل از رابطۀ  2

 یر بیشتری بر اشتراک دانش دارند.تأثی و مادی افزار سخت
دهندۀ رابطۀ مثبت و معناداری میان متغیرهای ی پیرسون حاصل از جدول باال نشانها داده     

دهند که  یمهمچنین رگرسیون حاصل از متغیرهای باال نشان . باشند یمی دوست نوعاشتراک دانش و 
ی خبرگی رابطه مثبت ها انجمنمتغیرهای کنترلی مربوط به  باوجودی و اشتراک دانش دوست نوعمیان 

 عنوان بهی دوست نوعگیریم که  یم. پس نتیجه استاری وجود دارد که این رابطۀ بسیار قوی و معناد
. استیر به سزایی در جهت باال بردن اشتراک دانش تأثی انگیزش افراد دارای افزار نرمیکی از عوامل 

بت در توانند گامی مث یمبا تقویت روابط میان کارکنان و افزایش صمیمیت کارکنان  ها سازمانپس 
 H6bهای فوق صحت فرضیۀ شمارۀ  ی برای اشتراک دانش بردارند. با بررسی یافتهبسترسازجهت 
Rشود.  یمتأئید 

 .است 414/3حاصل از رابطۀ فوق  2
ها و اهداف  راهبردهای حاصل از ضریب همبستگی پیرسون اشتراک دانش و  با بررسی یافته     

رسیم که این دو متغیر دارای رابطۀ مثبت و معناداری هستند. همچنین نتایج  یممشترک به این نتیجه 
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ها و اهداف مشترک با اشتراک دانش  راهبرددهد که  یمیز نشان نحاصل از رگرسیون دو متغیر فوق 
ها و اهداف  راهبردیر تأثیعنی است؛ که این معناداری بسیار قوی  استدارای رابطۀ مثبت و معناداری 

را تأئید  H6cیری زیاد است که نتیجه حاصل فرضیۀ شمارۀ گ چشمبر اشتراک دانش به طرز مشترک 
Rکند.  یم

 .است 402/3حاصل از این رابطۀ برابر  2
ی حاصل از ضریب همبستگی پیرسون دو متغیر اشتراک دانش و منافع مشترک افراد ها داده     

ی حاصل از ها دادهۀ مثبت و معناداری وجود دارد. ۀ این امر است که میان این دو متغیر رابطدهند نشان
متغیرهای کنترلی عضویت و  باوجودچند متغیرۀ منافع مشترک افراد و اشتراک دانش،  رگرسیون

این مسئله است که متغیرهای نامبرده رابطۀ مثبت و  دهنده نشانی خبرگی ها انجمنشناخت از 
یر منافع مشترک افراد نسبت به سه تأثیابیم که  یم درمعناداری دارند که با بررسی میزان معناداری 

شده قبلی از اهمیت کمتری برخوردار است، البته این اختالف بسیار ناچیز است اما خود  یبررسفرضیۀ 
ی و... بیشتر از عوامل دوست نوعی مثل افزار نرمدلیلی برای اثبات این گزینه است که اهمیت عوامل 

. در استمورد تأئید  H6dاین هستند که فرضیۀ شمارۀ  دهنده نشان ی است. نتایج حاصلافزار سخت
Rضمن میزان 

 .است 341/3حاصل از این رابطه  2
این است که متغیرهای اشتراک دانش و  دهنده نشانرابطۀ همبستگی ساده دو متغیر باال      

از این متغیرها  های الزم دارای رابطه مثبت و معناداری هستند. همچنین رگرسیون حاصل یرساختز
های الزم برای اشتراک دانش دارای رابطۀ مثبت و معناداری  یرساختزۀ این است که دهند نشان

یری در نوع تأثجهت افزایش میزان اشتراک دانش هستند و متغیرهای کنترلی عضویت و شناخت نیز 
R. اند نداشته باهمرابطه این متغیر 

 H6eهای فوق فرضیۀ شمارۀ  و یافته است 131/3حاصل برابر با  2
 کنند. یمرا تأئید 

 
 ها یشنهادپ

ی دولتی یا ها سازمانیر و ساینه اشتراک دانش میان برق تهران زم درانجام یک مطالعه تطبیقی ـ 
 خصوصی.

 اجتماعی سازمانی با دیگر ابعاد مدیریت دانش. بررسی رابطه سرمایۀ ـ
در  ها آنی خبرگی و شیوه تشکیل ها انجمنیری گ شکلی مختلف ها مدلی انواع و بررس ـ

 ی مختلف.ها سازمان
ی ها انجمناجتماعی و همچنین مدیریت دانش و  ی مدیریتی بر سرمایۀها مدلبررسی نقش انواع  ـ

 خبرگی.
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