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چکیده
هدف این پژوهش ،بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر اشتراک راهبردی دانش و عملکرد سازمانی
است .این پژوهش ،از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی میباشد .جامعه آماری
شامل کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد میباشد ،که تعداد آنها برابر با 140نفر است .از
بین جامعه آماری بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان ( )1970تعداد  103نفر بهعنوان نمونه
انتخاب شد .جهت انتخاب نمونه آماری ،از نمونهگیری تصادفی ساده و برای جمعآوری از ابزار پرسشنامه
استاندارد کیم و همکاران ( )2013استفاده شد .برای تعیین پایایی پرسشنامهها ضریب آلفای کرونباخ برای
متغیرهای سرمایه اجتماعی ( ،)0/884اشتراک دانش ( )0/799و عملکرد سازمانی ( )0/822بهدست آمد و
پایایی پرسشنامه تایید شد .جهت بررسی و تحلیل داده از آزمونهای  tو تحلیل مسیر توسط نرمافزار
 smartplsاستفاده شد .نتایج نشان داد که از سه بعد سرمایه اجتماعی ،دو بعد آن یعنی سرمایه اجتماعی
ساختاری بر اکتساب دانش کارکنان ( )0/405تاثیر مثبت و مستقیم دارد؛ اما بر تسهیم دانش کارکنان تاثیر
ندارد .همچنین ،سرمایه اجتماعی رابطهای بر اکتساب دانش کارکنان ( )0/567و تسهیم دانش کارکنان
( )0/574تاثیر مثبت و مستقیم دارد .همچنین ،کسب دانش ( )0/240و تسهیم ( )0/488دانش بر عملکرد
سازمانی تاثیر مثبت و مستقیم دارد.
کلیدواژهها :ابعاد سرمایه اجتماعی؛ اشتراک راهبردی دانش؛ کسب دانش؛ تسهیم دانش؛
عملکرد سازمانی.
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 .1مقدمه

در جهان رقابتی امروز ،یکی از مسائل اساسی که مدیران با آن روبهرو هسـتند ،بهبـود عملکـرد
کارکنان و درنتیجه افزایش بهرهوری سازمان است .تنها سازمانهایی میتوانند باقی بماننـد کـه بـه
بهترین وجه از منابع خود استفاده کرده ،بیشـترین بهـرهوری را داشـته باشـند .یکـی از منـابع مهـم
سازمانی نیروی انسانی است [ .]1واژه سرمایه اجتماعی از مشهورترین مفاهیم جامعه شـناختی اسـت
که به عرصه زبان و زندگی روزمره نیز وارد شده است .در نشریات و سخنرانیهای سیاسی و اجتماعی
و در برنامه پنج ساله چهارم توسعه (اصل  )155و سند چشمانداز بیستساله نیز باب مفصـلی بـه ایـن
مفهوم اختصاص داده شده و از طرف دیگر در مبانی نظری مربوط به سرمایه اجتماعی در کشـورهای
در حال توسعه و توسعهنیافته چنان گسترش یافته کـه گـویی حـلل همـه مشـکلت بـوده و جمیـع
بیماریهای گریبانگیر جامعه را در داخل خانواده و خارج از آن درمـان مـیکنـد .جمهـوری اسـلمی
ایران بهعنوان یکی از کشورهای منطقه خاورمیانه ،در پـی دسـتیابی بـه جایگـاه اول منطقـه در افـ
 1404میباشد .لذا ،با توّجه به نقش تعیینکننده سرمایه اجتماعی و عملکـرد در تحقـ اهـداف سـند
چشمانداز بیستساله (بهویژه رشد اقتصـادی مسـتمر و باثبـات هشـت درصـدی) و بـه منظـور ارائـه
توصیههای سیاستی مناسب به سیاستگذاران اقتصادی ،باید به بررسی عوامل تعیـینکننـده عملکـرد
سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد پرداخته شـود .بـا ایـن حـال ،کمتـر پژوهشـی
سرمایه اجتماعی سازمانی و عملکرد سازمانی را از طری اشتراک راهبردی دانش کارکنان بـهصـورت
توامان بررسی کرده اسـت .از ایـنرو ،بـا توجـه بـه اهمیـت و ارزش دانـش در موفقیـت و پیشـرفت
سازمانها ،مدیریت این منبع ناملموس به یکی از حیاتیتـرین مسـائل سـازمانی تبـدیل شـده اسـت.
بنابراین ،با پذیرفتهشدن دانش بهعنوان یك منبع راهبردی برای سـازمانهـا و اهمیـت آن در میـزان
توانایی و پایداری یك سازمان در فضای رقابتی ،نیاز مبرمی بـه ایجـاد روشهـای تولیـد ،اشـتراک و
بهکارگیری دانش در سازمان بهوجود آمده است .دانش سازمانی دارای ویژگی راهبردی است .کارکنان
ماهر و فرهنگ سازمانی ،از مشخصهها و جلوههای این منبـع راهبـردی سـازمانهـا هسـتند .از نظـر
بولینگر و اسمیت )2001(1دانش در صورتی امتیاز راهبردی محسوب میشود که دارای چهـار ویژگـی
زیر باشد:
 .1بیمانندی یا بینظیری :درون سازمان ،هر فردی برپایه تفسـیر و برداشـت شخصـی از اطلعـات،
دانش را به اشتراک میگذارد .تفسیرهای گروهی و درونیسازی دانش بـه همکـاری تمـامی اعضـای
1. Bollinger & Smith
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گروه بستگی دارد .علوه بر این دانش سازمانی ،برمبنای پیشینه ،تجـارب و مهـارتهـای انحصـاری
گردآمده خود سازمان در طول زمان شکل میگیرد .بنابراین ،دو گروه یا دو سازمان به یك شیوه واحد
اندیشه و عمل نمیکنند.
 .2نادر و کمیاببودن :دانش سازمانی حاصل مهارتها ،آگاهیها و روشهای کـاری کارکنـان اسـت.
عملکرد کارکنان مبتنی بر دانش آنان است و این دانش بر پایه دانش ویژه قبلی سازمان که انحصاری
و نادر است ،ایجاد میشود.
 .3ارزشمند بودن :دانش سازمانی جدید باعث بهبود تولیدات ،فرآیندها ،فنآوریها یا خدمات میشود و
سازمانها را برای رقابت و پویایی توانمند میسازد.
 .4غیرقابل جایگزین بـودن :همیـاری گـروههـای خـاص تکرارپـذیر نیسـت .بنـابراین ،هـر گروهـی
شایستگیهای متمایزی را نمایندگی میکند که غیرقابل جایگزین است [ .]6اشتراک دانش بهعنـوان
یکی از جنبههای اصلی مدیریت دانش میباشد .اشتراک دانش پیوند میان مدیریت دانش و خلقیت و
نوآوری در سازمان است .بنابراین ،سازمانهایی که در نظر دارند برنامه مدیریت دانش را بهطور موف
و مداوم اجرا کنند ،باید به موانع و عوامل بازدارنده اشتراک دانش نیز توجه داشته باشند .تاثیر سـرمایه
اجتماعی در توسعه راهبردی دانش سازمانی و یادگیری سازمانی ،سازمانها را به سازمان دانشمحـور
تبدیل میکند .با ایجاد سازمانها به سازمانهای دانشمحور میتوان مولفـههـای سـرمایه اجتمـاعی
سازمانی را در بین اعضای سازمان نهادینه کرد .با نهادینهسازی این مولفههـا مـیتـوان عملکردهـای
اقتصادی را بهبود بخشید  .این پژوهش با هدف ،بررسـی تـاثیر ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی بـر اشـتراک
راهبردی دانش و عملکرد سازمانی میباشد.
 .2مبانی و چارچوب نظری پژوهش

سرمایه اجتماعی .سرمایه اجتماعی یك سرمایه غیرملمـوس اسـت کـه در برگیرنـده ویژگـیهـای
جامعه ،پیوستگی ،اتحاد ،اعتماد ،تحمل ،جامعهپذیری و ارتباطات متقابل است .این ویژگیهای جامعـه
برای اندازهگیری میزان سرمایه اجتماعی در نظر گرفته میشوند [ .]23سرمایه اجتماعی به افراد اجازه
میدهد که مشکلت مشترک را خیلی آسانتر حل کنند و افـراد اغلـب زمـانیکـه بـا هـم همکـاری
میکنند نسبت به زمانیکه هرکس به تنهایی کار خودش را انجام مـیدهـد ،آسـوده خـاطرتر هسـتند
[ .]12سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موجـب ارتقـای
سطح همکاری اعضای آن جامعه شده و موجب پایینآمدن سـطح هزینـههـای تبـاد ت و ارتباطـات
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میشود  .براساس این تعریف ،مفاهیمی نظیـر جامعـه مـدنی و نهادهـای اجتمـاعی نیـز دارای ارتبـاط
مفهومی نزدیك با سرمایه اجتماعی میشوند [.]13
ناهاپیت و گوشال )1998(1برای سرمایهاجتماعی سه بعد ساختاری ،رابطـهای و شـناختی در نظـر
گرفتهاند.
سرمایه اجتماعی ساختاری .2عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماسهای
بین افراد دارد ،یعنی ،شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید .این بعد شامل :روابط شـبکهای
بین افراد ،پیکربندی شبکهای و سازمان مناسب .بهطورکلی ،این بعد حوزهای را بررسی میکند که در
آن افراد در سازمان به هم مرتبط میشوند ،الگوهای ارتباطات میـان کارکنـان توصـیف و سـودمندی
چنین ارتباطاتی مطالعه میشود.
سرمایه اجتماعی رابطهای .3این بعد ،ماهیت روابط در یك سازمان را در بر مـیگیـرد .بـه عبـارت
دیگر ،در حالیکه بعد ساختاری بر این امر متمرکز است که آیا کارکنـان در یـك سـازمان بـا هـم در
ارتباط هستند یا خیر ،بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این روابط متمرکز میشود .در واقع ،این بعد بـه
ارتباط موثر بین همکارانی که یکدیگر را دوست دارند ،به یکدیگر اعتماد دارند و با هم هویت مییابند
توجه دارد .این بعد شامل اعتماد ،هنجارها ،تعهدات و هویت است.
سرمایه اجتماعی شناختی .4این بعـد ،دربرگیرنـده میـزان اشـتراکات کارکنـان درون یـك شـبکه
اجتماعی از راه زبان مشترک و مبادله سرگذشتهای مشترک تحق مییابد .زبـان و سرگذشـتهـای
مشترک موجب افزایش سطح درک میان اعضای سازمان میشود و توانایی کارکنان را برای پیشبینی
اقدامات سایر همکاران افزایش میدهد .این بعد ،مانند بعد ارتباطی به ماهیت ارتباطات میان افـراد در
یك سازمان میپردازد وشامل موارد زیر زبان و کدهای مشترک و روایتهای مشترک میشود [. ]16

1. Nahapiet & Ghoshal
2. Structural social capital
3. Relational social capital
4. Cognitive social capital
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مدیریت دانش اجتماعی .باربن )2005(1معتقد بود که اگر دانش اجتماعی را راهی برای طرز کار بـا
موقعیتهای دانش در بین افراد در ساختارهای ارتباطی و اعتماد و گفتوگوی عمی و سایش خـل
به توان تعریف کرد ،مدیریت دانش اجتماعی را میتوان بهکارگیری روشهای مـدیریتی در خصـوص
دانش اجتماعی در بین افراد با در نظر گرفتن شعاع اعتماد و ارتباطات خاص در بین آنهـا یـا حتـی در
بین مؤسسهها با در نظر گرفتن ارتباطـات متقابـل بـا همفکـری و رعایـت قـوانین دانسـت .بـراون و
دوگاید )1998(2سرمایه اجتماعی و دانش برای کارآفرینی اقتصادی در آینده ضـرورت بسـیاری دارنـد.
وجود سرمایه اجتماعی بهسوی مبادله و یادگیری مهارت و فنون باعث بهوجـود آمـدن افـزایش رونـد
دانش در بین شرکتها در جوامع مختلف میشود و ریسك خروج اطلعات حیاتی از سازمان را بـرای
بهرهبرداری رقبا کاهش میدهد .در عمل این جوامع هستند کـه موجـب اتصـال سـرمایه اجتمـاعی و
دانشاند و این جریانهای دانش هستند که بهترین و سریعترین میباشـند و ایـن سـرمایه اجتمـاعی
است که از جریانهای دانش در جامعه حمایت میکند [.]14
اشتراک دانش .ون دن هوف و دو ریدر )2004(3معتقدند در فرآیند اشتراک دانش ،افـراد بـه تبـادل
دانش خویش (عینی و ذهنی) با یکدیگر پرداخته و دانش جدیدی تولید میکنند .این فرآیند شـامل دو
مرحله اکتساب دانش و تسهیم دانش است [ .]22اشتراک دانش بهعنوان یك عنصـر حیـاتی و مهـم
برای سازمانها جهت گسترش خدمات یکپارچه ،اشتراک منـابع و تـلش در جهـت ارتقـا یـادگیری
سازمانی و خلقیت و نوآوری مطرح شده است [.]27
یو )2004( 4معتقد است اشتراک دانش در میان کارکنان به معنای دسـترس پـذیر کـردن دانـش
برای دیگران در سازمان است .این امر ،فرآیندی است که از آن طری دانش یك فرد به شـکلی کـه
قابل فهم و استفاده برای دیگران است تبدیل میشود .داونپورت به این نکته نیز اشـاره مـیکنـد کـه
اشتراک دانش یك عمل داوطلبانه است و در واقع ،متمایز از گزارش دادن روند کاری بر اساس امور و
خطمشیهای رایج سازمان است .اشتراک دانش دربرگیرنده عملی آگاهانـه توسـط فـرد اسـت کـه در
فعالیتهای مرتبط با تبادل دانش شرکت میکند و هیچگونه اجباری برای انجام دادن آن نیست [.]25
آرچویلی و ونلینگ )2003(5نیز به این نکته اشاره کردند که اشتراک دانش شامل فـراهم آوری دانـش
1. Barben
2. Brown and duguid
3. Den Hoof & Do Reader
4. Yu
5. Ardichvili, Page & Wenling
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جدید و تقاضا برای دانش جدید است .ویژگی تعاملیبودن اشتراک دانش و فرآینـد دوسـویه بـودن آن
مورد تأکید یو ( )2004نیز قرار گرفته است [.]5
اشتراک راهبردی دانش .در اختیار داشتن زمان و وقت کافی برای شرکت در فعالیتهای اشتراک
دانش عامل بسیار مهمی است .ممکن است ،ساختارها و راهبردهای مناسبی برای به اشتراکگذاری
دانش در سازمان فراهم شده باشد؛ ولی ،برای استفاده از ابزارهای اشتراک دانش و شرکت در اینگونه
فعالیتها ،باید کارکنان وقت و زمان کافی داشته باشند .اودیل و گریسون )1998( 1کمبود وقت را
بهعنوان یك مانع معمول برای اشتراک دانش معرفی کرده و نتیجه میگیرند که گرچه مدیران و
کارکنان از سودمندی اشتراک دانش آگاهی دارند ،بهدلیل کمبود زمان تمایلی به انجام آن ندارند.
بنابراین ،محدودیتهای زمانی میتواند دلیل این امر باشد که چرا افراد دانش خود را به اشتراک
نمیگذارند و ترجیح میدهند کارهایی را انجام دهند که فایده بیشتری برای ایشان دارد .ایجاد
راهبردهای مناسب برای اشتراک دانش به معنای شناسایی و فراهمکردن انواع روشهایی است که
افراد بتوانند بهراحتی دانش خود را به اشتراک بگذارند .بنابراین ،فقدان چنین مکانیزمهایی در
سازمانها منجر به کاهش تعاملت و در نتیجه اشتراک دانش خواهد شد [.]15
جاوو ( )2004در مقاله خود به برخی از مجرایهای رسمی و غیررسمی مؤثر بر اشتراک دانش
اشاره کردهاند .راهبردهای غیررسمی میتواند شامل ملقاتهای برنامهریزینشده ،سمینارهای
غیررسمی و یا حتی گفتوگو به هنگام صرف چای باشد .اینگونه راهبردها جهت ارتقا اشتراک دانش
ذهنی بهخصوص در سازمانهای کوچك بسیار مؤثر هستند .راهبردهای رسمی نیز شامل :جلسات
آموزشی ،سمینارها و بهطورکلی مواردی را شامل میشود که تحت نظارت سازمان است .در هر
صورت نکته مهم آن است که با بهکارگیری انواع رسانهها و راهبردها در جهت اشتراک دانش میتوان
ارتباط میان افرادی که در پی دانش هستند و افرادی که آن را در اختیار دارند تسهیل کرد .بسیاری از
پژوهشهای ا وی و لیدنر )2001(،2در حوزه نظامهای اطلعاتی نیز بر راهبردهای اشتراک دانش به
دلیل نقش مؤثر فنآوری اطلعات در به اشتراکگذاری دانش با استفاده از فنآوری تأکید میکنند .در
این رابطه ،پایگاههای داده لوتوس نوتس ،3بردهای الکترونیکی ،نظامهای ویدئو کنفرانس و نقشه
دانش در جهت ارتقا فرآیند اشتراک دانش در بسیاری از سازمانها بهکار گرفته شده است .در واقع،
1. O`Dell & Grayson
2. Alavi & Leidner
3. Lotus Notes
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هرچه مجراهای بهکارگرفته شده جهت انجام فعالیتهای اشتراک دانش ملموستر ،قویتر و
انعطافپذیری بیشتری داشته باشند ،امکان گرایش مثبت کارکنان نسبت به رفتار اشتراک دانش بیشتر
خواهد بود [.]2
به عقیده بسیاری از پژوهشگران و فعا ن سازمانی عدم موفقیت برنامههای مـدیریت دانـش بـه
دلیل چالشهای غیرقابل انتظاری که در توسعه راهبردهـای مـدیریت دانـش و فرآینـدهای آن [ ]9و
نبودن راهبردی مشخص در برنامههای مدیریت دانش همتراز با اهداف سازمانها [ ]4میباشد که این
چالشها شامل :بررسی راهبردهای مدیریت دانش و شناسایی نحوی تأثیر آن بر عمکرد سازمانی است
[ .]9راهبردهای مدیریت دانش اشاره دارد به فرآیندها و زیرساختهای سازمان که برای کسب ،خلـ
و تسهیم دانش استفاده میشوند تا راهبرد سازمان و تصمیمگیری راهبردی قاعدهمند شوند [.]26
عملکرد .عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد .بنابراین ،عملکرد سـازمانی یـك سـازه کلـی
است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد .معروفترین تعریـف عملکـرد توسـط نیلـی و
همکاران ( )2002ارائه شده است :فرآیند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقـدامات گذشـته .عملکـرد
عبارت است از به نتیجه رسانیدن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی سازمانی گذاشـته شـده
است و همچنین ،عملکرد بهعنوان اصول قابل لمس اقتصادی یا عوامل اجرایی مالی میباشـد .ماننـد
درآمد ،توسعه نیروی کار ،قیمتهای سهام و درآمد شبکه [.]3
نو و دیگران )2008(1عملکرد سازمانی را ناشی از ویژگیهـای شخصـی ،مهـارتهـا و نظیـر آن
میدانند .همانطورکه شکل  1نشان میدهد این ویژگیها از طری رفتـار کارکنـان بـه نتـایج عینـی
تبدیل میشوند .در واقع ،کارکنان تنها در صورتیکه دانش ،مهارتها ،تواناییها و سـایر ویژگـیهـای
ضروری برای انجام یك شغل را داشته باشند ،میتوانند رفتارشان را نشان دهند [.]20

1. Noe and et al
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راهبردهای سازمانی
(اهداف کوتاه و
بلندمدت و ارزشها)

نتایج عینی

رفتارهای فردی

ویژگیهای شخصی
(مثل :مهارتها و
تواناییها

محدودیتهای
موقعیتی (فرهنگ
سازمانی ،شرایط
اقتصادی)

شکل  .1منبع []20

دیگر مؤلفه اساسی مدل نو و همکاران ،راهبردهای سازمانی اسـت .اغلـب ارتبـاط بـین مـدیریت
عملکرد و راهبرد ها و اهداف سازمان نادیده گرفته میشود .در نهایت ،مدل یاد شده اشاره میکند کـه
محدودیتهای موقعیتی نیز نقش اساسی در عملکرد افراد ایفا میکند .همانطور کـه قـبل ذکـر شـد،
افراد ممکن است رفتار مناسبی انجام دهند؛ اما نتایج مناسبی کسـب نکننـد .بنـابراین ،کارکنـان بایـد
دارای ویژگیهای مشخصی برای انجام مجموعهای از رفتارها و دستیابی به برخی نتـایج باشـند و بـه
منظور دستیابی به مزیتهای رقابتی ،ویژگیها ،رفتارها و نتایج باید به راهبردهای سـازمانی گـره زده
شوند .با این تفاسیر میتوان ارزیابی عملکرد را بهعنوان فرآیند ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان در
نحوه انجام یك شغل و استقرار برنامه بهبود آن تعریف کرد [.]7
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پیشینه تجربی .کیم 1و همکاران ( )2013در پژوهشی با عنوان «سرمایه اجتماعی ،اشتراک دانـش و
عملکرد سازمانی» دریافتند که تسهیم دانش به نوبه خود تحت تاثیر عملکـرد سـازمانی اسـت .جالـب
توجه است که سرمایه اجتماعی شناختی با یی بر جمعآوری دانش کارکنان دارد و سـرمایه اجتمـاعی
رابطهای تاثیر قابلتوجهی بر تسهیم دانش کارکنان دارد .به نظـر مـیرسـد تـاثیر جمـعآوری دانـش
کارکنان بر عملکرد سازمانی قویتر از تسهیم دانش است [.]16
یانگ و فورن )2009(2در پژوهش خود به بررسی نقش سرمایة اجتماعی و کنترل رفتـار سـازمانی
بر اشتراک دانش ضمنی و رفتار اشـتراک دانـش در سـازمانهـا پرداختنـد .نتـایج نشـان داد سـرمایة
اجتماعی نقش بسزایی در فرآیند اشتراک راهبردی دانش در سازمانها دارد [.]24
چن )2009(3در پژوهش خود نقش سرمایة اجتماعی را در پیشرفت سیستمهای مـدیریت دانـش
بررسی کرد .وی در این پژوهش از میان مؤلفههای مختلف سرمایة اجتماعی ،سه جنبة اصلی آن یعنی
اعتماد ،دیدگاه افراد درباره اشتراک و کنش متقابل اجتماعی را در نظر گرفته و ارتباط آن را با مدیریت
دانش سنجیده است .نتایج نشان داد ،مؤلفههای سرمایة اجتماعی تأثیر زیادی در توسعة سیسـتمهـای
مدیریت دانش دارد [.]8
دموری و همکاران ( )2009در پژوهشی نقـش و رابطـة سـرمایة اجتمـاعی و مـدیریت دانـش در
دانشگاه آزاد اسلمی را بررسی کردند .نتایج پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معناداری بـین مـدیریت
دانش و سرمایة اجتماعی وجود دارد و بهبود مؤلفههای سرمایة اجتماعی میتواند باعـث توسـعة ابعـاد
مدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلمی شود [.]11
منوریان و امینی )2009(4در پژوهشی نشان دادند ،بین ابعاد سرمایة اجتماعی (ساختاری ،رابطـهای
و شناختی) و ابعاد مدیریت دانش ،رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین ،آنها نتیجه گرفتند کـه از
بین عناصر سرمایة اجتماعی ،بُعد رابطهای و ساختاری تأثیر بیشتری بر مدیریت دانش دارنـد و از بـین
ابعاد مدیریت دانش تأثیر سرمایة اجتماعی بر دو بُعد تولید دانش و اشتراک دانش ،بیشتر از سایر ابعـاد
آن است [.]17
نعمتی و جمشیدی ( )2007در پژوهشی به بررسی رابطه و تأثیر فرآیند تسهیم دانش و تجربـه بـر
توسعة سرمایه اجتماعی در میان اعضـای واحـدهای فـنآوری مرکـز رشـد دانشـگاه شـهید بهشـتی
1. Kim
2. Yang & Forn
3. Chen
4. Monnavarian & Amini
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پرداختند .نتایج نشان داد بهطورکلی بین فرآیند تسهیم دانش و تجربه و مفهوم سرمایة اجتماعی رابطه
معناداری وجود دارد [.]19
 .3روششناسی پژوهش

اهداف پژوهش .در این پژوهش ،سه هدف تدوین شده است:
ـ بررسی میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی (ساختاری ،رابطهای و شـناختی) بـر اکتسـاب دانـش در
سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد؛
ـ بررسی میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی (ساختاری ،رابطـهای و شـناختی) بـر تسـهیم دانـش در
سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد؛
ـ بررسی میزان تاثیرگذاری اکتساب دانـش و تسـهیم دانـش بـر عملکـرد سـازمان تـامین اجتمـاعی
شهرستان بروجرد؛
فرضیههای پژوهش .در این پژوهش ،هشت فرضیه تدوین شده است:
ـ سرمایه اجتماعی ساختاری بر اکتساب دانش کارکنان سازمان تـامین اجتمـاعی شهرسـتان بروجـرد
تاثیر دارد.
ـ سرمایه اجتماعی رابطهای بر اکتساب دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر
دارد.
ـ سرمایه اجتماعی شناختی بر اکتساب دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر
دارد.
ـ سرمایه اجتماعی ساختاری بر تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر
دارد.
ـ سرمایه اجتماعی رابطهای بر تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تـاثیر
دارد.
ـ سرمایه اجتماعی شناختی بر تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تـاثیر
دارد.
ـ اکتساب دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر دارد.
ـ تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر دارد.
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مدل مفهومی .همانطور که در شکل  ،2گویههـای هـر یـك از سـه متغیـر مشـخص شـده اسـت.
گویههای متغیر مستقل سرمایه اجتماعی شامل سرمایه ساختاری ،رابطهای و شناختی است .گویههای
متغیر میانجی اشتراک راهبردی دانش شامل :جمعآوری دانش و اهدای دانش میباشـد .بـهطـورکلی،
متغیر سرمایه اجتماعی و اشتراک راهبردی دانش و عملکرد سازمانی با توجه به مدل کیم 1و همکاران
( )2013میباشد.

شکل  .2منبع []16

روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است؛ زیرا ،قصد دارد تاثیر ابعاد سـرمایه اجتمـاعی بـر
اشتراک راهبردی دانش و عملکرد سازمانی در سازمان تـامین اجتمـاعی شهرسـتان بروجـرد را مـورد
مطالعه قرار دهد .همچنین ،از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری شـامل
کلیه کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد می باشد که تعداد آنها برابر با  140نفر اسـت.
برای بهدست آوردن حجم نمونه از جدول استاندارد تعیین حجـم نمونـه کرجسـی و مورگـان)1970(2
استفاده و تعداد  103نفر بهعنوان نمونه انتخاب شد .به منظور جمعآوری اطلعـات از روش میـدانی و
1. Kim
2. Kerjcie & Morgan
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ابزار پرسشنامه استفاده شده است و با توجه به اهداف ،از پرسشنامه استاندارد کیم و همکاران ()2013
جهت بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر اشتراک راهبردی دانش و عملکرد سازمانی اسـتفاده شـد.
پرسشنامه دارای  24گویه بوده است.
روایی ابزار جمعآوری دادهها از جنبههای مختلف مورد توجه قرار میگیرد که در این پـژوهش بـا
توجه به استانداردبودن پرسشنامه روایی آن قبل توسط کیم و همکـاران ( )2013سـنجیده شـده بـود
[]16؛ اما ،به جهت احتیاط روایی صوری و محتوایی پرسشـنامه مجـددا توسـط متخصصـین ،اسـاتید
بررسی و تأیید شد .میزان پایایی با روش آلفای کرونباخ محاسـبه شـد کـه بـرای متغیرهـای سـرمایه
اجتماعی ( ،)0/884اشتراک راهبردی دانش ( )0/799و عملکرد سازمانی ( )0/822بهدسـت آمـد .ایـن
اعداد نشاندهنده آن است که پرسشنامه مورد استفاده دارای قابلیت اعتماد و پایایی زم است .بـرای
تحلیل دادههای پژوهش از آمار توصیفی و آمار استنباطی (روش معاد ت سـاختاری ) 1اسـتفاده شـده
است .روش معاد ت ساختاری آمیزه دوتحلیل است:
ـ تحلیل عاملی تائیدی (مدل اندازهگیری)
ـ تحلیل مسیر – تعمیم تحلیل رگرسیون (مدل ساختاری)
بنابراین ،در این پژوهش برخی از موارد بهطور مستقیم اندازهگیری میشود (بخـش انـدازهگیـری
مدل) که عموما همان گویههای پرسشنامه است و برخی از موارد با ترکیب این گویهها بهدست میآید
و روابط آنها سنجیده میشود (بخش تحلیل مسیر مدل) تا بتوان مدل نهایی را رسـم کـرد .بـه بیـان
دیگر ،مدلیابی معاد ت ساختاری یك روش تحلیل چنـدمتغیری بسـیار کلـی و نیرومنـد از خـانواده
رگرسیون چندمتغیری و به بیان دقی تر ،بسط «مدل خطـی کلـی» اسـت کـه بـه پژوهشـگر امکـان
میدهد مجموعهای از معاد ت رگرسیون را بهگونهای همزمان مورد آزمون قرار دهد.
پایایی و روایی مدل پژوهش .ابتدا به منظور بررسی برازندگی و تکـوین مقیـاس ،پایـایی و روایـی
مدل مفهومی پژوهش ،از چند مقیاس اصلی برازش مدل با استفاده از نرمافزار smart plsاستفاده شـد
که نتایج به شرح زیر است:

1. SEM
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جدول  .1شاخصهای برازندگی (روایی و پایایی)
ابعاد مدل

روایی همگرا َAVE

(پایایی مرکب)

سرمایه ساختاری
سرمایه ارتباطی
سرمایه شناختی
اکتساب یا جمعآوری دانش
تسهیم دانش
عملکرد سازمانی

0/66
0/63
0/79
0/81
0/59
0/66

0/798
0/883
0/794
0/821
0/888
0/798

1

آلفای کرونباخ
0/88
0/84
0/79
0/77
0/75
0/88

جدول  .2تشریح شاخصهای برازندگی (روایی و پایایی)
نوع شاخص
آلفای کرونباخ:
 ρدیلون -گلدشتاین:
سنجش پایایی به
روش pls
روایی همگرا
(َ:)AVE

2

شرح
عامل که در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری درونی مدلهای انعکاسی قابل استفاده است .مقدار
این ضریب؛ از  0تا  1متغیر است که مقادیر بزرگتر از  0/70پذیرفه شده بوده و مقادیر کمتر از0/60
نامطلوب ارزیابی میشود.
با توجه به اینکه آلفای کرونباخ برآورد سختگیرانهتری از پایایی سازگاری درونی متغیرهای
مکنون(آلفا) ارائه میدهد ،در مدلهای مسیری  plsاز یك نسخه دیگر به نام (پایایی مرکب)
استفاده میشود .وقتی مقدار  ρدیلون -گلدشتاین بزرگتر از  0/70باشد .آن بلوک تكبعدی است
روایی همگرا به این معناست که مجموعه معرفها ،سازه اصلی را تبیین میکنند .فورنل و رکر
( )1981استفاده از متوسط واریانس استخراج شده (َ )AVEرا به عنوان معیاری برای اعتبار همگرا
پیشنهاد میکنند .حداقل (َ )AVEمعادل  0/5بیانگر اعتبار همگرایی کافی است ،به این معنی که
یك متغیر مکنون میتواند بیش از نیمی از پراکندگی معرفهایش را تبیین کند.

با توجه به نتایج ،در خروجی نرمافزار  smart plsکه در جدول  2نشان داده شده است و
توضیحات مقادیر مورد نیاز در جدول ،تمامی شاخصهای بهدستآمده ،برازش مدل را مورد تأیید قرار
میدهند .لذا نتیجه میشود که مدل دارای برازش مناسبی است .بنابراین ،مدل نهایی توانسته است به
گونه مناسبی روابط بین سوا ت توصیفکننده متغیر را بیان کنند.

1. Composite reliability
2. Convergent validity
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 .4تحلیل یافتهها

بر اساس دادههای پژوهش ،از نظر جنسیت ،تعداد  79نفر معادل ( 76/7درصد) پاسخگویان مـرد و
تعداد  24نفر معادل (23/3درصد) زن بودند .بر اساس دادهها ،بیشترین حجم نمونـه آمـاری را مـردان
تشکیل میدهند .از نظر سن ،تعداد  16نفر (15/5درصد) زیـر  25سـال ،تعـداد 50نفـر معـادل (48/5
درصد) بین گروههای سنی  25تا  35سال ،تعداد  37نفر معادل ( 35/9درصـد) بـین  35تـا  45سـال
بودند .دادهها نشان میدهد که بیشترین میانگین سنی را گـروههـای سـنی  25تـا  35سـال تشـکیل
میدهند و کمترین میانگین سنی زیر  25سال است .از نظر تحصیلت ،تعـداد  27نفـر معـادل (26/2

درصد) دارای مدرک تحصیلی فو دیپلم ،تعداد  48نفر معادل ( 46/6درصـد) کارشناسـی و تعـداد 28
نفر معادل (27/2درصد) دارای مدرک کارشناسی ارشـد و بـا تر ،بودنـد .نتـایج نشـان مـیدهـد کـه
دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ،بیشترین حجم نمونه و افراد فو دیپلم کمترین حجم نمونـه را
تشکیل میدادند .از نظر سابقه کار ،تعداد  27نفر معادل (26/2درصد) دارای سابقه  1تا  10سال ،تعداد
 30نفر معادل ( 29/1درصد) دارای سابقه 10تا  15سال ،تعـداد  29نفـر معـادل ( 28/2درصـد) دارای
سابقه  15تا  20سال ،تعداد  17نفر معادل ( 16/5درصد) دارای سابقه 20سـال و بـا تر بودنـد .نتـایج
نشان میدهد که دارندگان سابقه  10تا  15سال ،بیشترین حجم نمونه و دارای سابقه 20سال و با تر
کمترین حجم نمونه را تشکیل میدادند.
فرضیه اول :سرمایه اجتماعی ساختاری بر اکتساب دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی

شهرستان بروجرد تاثیر دارد .بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب اسـتاندارد و معنـاداری
مدل و با توجه به اینکه مقدار آماره ( t=)1/975در مسیر دو سازه بزرگتـر از 1 /96اسـت ،مـیتـوان
چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  95درصد و سطح خطای  0/05سرمایه اجتمـاعی سـاختاری بـر
اکتساب دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر دارد.
جدول .3تحلیل مسیر سرمایه اجتماعی ساختاری بر اکتساب دانش
مسیر
سرمایه اجتماعی ساختاری  اکتساب دانش

آماره t

ضریب مسیر

معنادار بودن  /نبودن مسیرها

1/975

*0/405

معنادار(مثبت و مستقیم)

* P >0/05 ** P >0/01 *** P > 0/001
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با توجه به جدول  ،3مقدار ضریب مسیر بهدستآمده (** p=)0/405نشان میدهد که سرمایه
اجتماعی ساختاری بر اکتساب دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر مثبت و
مستقیم دارد .به این معنی که در صورت ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار در سازمان ،با افزایش یك
واحدی در متغیر مستقل سرمایه اجتماعی ساختاری به میزان ( )0/405واحد بر متغیر وابسته اکتساب
دانش کارکنان افزوده میشود.
فرضیه دوم :سرمایه اجتماعی رابطهای بر اکتساب دانش کارکنان سازمان تامین اجتمااعی

شهرستان بروجرد تاثیر دارد .بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب اسـتاندارد و معنـاداری
مدل و با توجه به اینکه مقدار آماره ( t=)3/213در مسیر دو سازه بزرگتر از  2/576است ،مـیتـوان
چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  99درصد و سطح خطای  0/01سرمایه اجتمـاعی رابطـهای بـر
اکتساب دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر دارد.
جدول  .4تحلیل مسیر سرمایه اجتماعی رابطهای بر اکتساب دانش
مسیر

آماره t

ضریب مسیر

معنادار بودن  /نبودن مسیرها

سرمایه اجتماعی رابطهای  اکتساب دانش

3/213

**0/567

معنادار (مثبت و مستقیم)

* P >0/05 ** P >0/01 *** P > 0/001

با توجه به جدول  ،4مقدار ضریب مسیر بهدستآمده (** p=)0/567نشان میدهد که سرمایه
اجتماعی رابطهای بر اکتساب دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر مثبت و
مستقیم دارد .به این معنی که در صورت ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار در سازمان ،با افزایش یك
واحدی در متغیر مستقل سرمایه اجتماعی رابطهای به میزان ( )0/564واحد بر متغیر وابسته اکتساب
دانش کارکنان افزوده میشود.
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فرضیه سوم :سرمایه اجتماعی شناختی بر اکتساب دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی
شهرستان بروجرد تاثیر دارد.
جدول  .5تحلیل مسیر سرمایه اجتماعی شناختی بر اکتساب دانش
مسیر
سرمایه اجتماعی شناختی اکتساب دانش

آماره t

ضریب مسیر

معنادار بودن  /نبودن مسیرها

1/755

0/300

رد فرضیه

* P >0/05 ** P >0/01 *** P > 0/001

بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار
آماره ( t=)1/755در مسیر دو سازه کوچكتر از  1/96است ،میتوان چنین بیان کرد که سرمایه
اجتماعی شناختی بر اکتساب دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر ندارد و
فرضیه تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی بر اکتساب دانش کارکنان رد میشود.
فرضیه چهارم :سرمایه اجتماعی ساختاری بر تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین
اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر دارد.
جدول  .6تحلیل مسیر سرمایه اجتماعی ساختاری بر تسهیم دانش
مسیر

آماره t

ضریب مسیر

معنادار بودن  /نبودن مسیرها

سرمایه اجتماعی ساختاری  تسهیم دانش

0/694

0/175

رد فرضیه

* P >0/05 ** P >0/01 *** P > 0/001

بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه به اینکه مقدار
آماره ( t=)0/694در مسیر دو سازه کوچكتر از 1/96است ،میتوان چنین بیان کرد که سرمایه
اجتماعی ساختاری بر تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر ندارد و
فرضیه تاثیر سرمایه اجتماعی ساختاری بر تسهیم دانش کارکنان رد میشود.
فرضیه پنجم :سرمایه اجتماعی رابطهای بر تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی

شهرستان بروجرد تاثیر دارد .بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب اسـتاندارد و معنـاداری
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مدل و با توجه به اینکه مقدار آماره ( t=)2/883در مسیر دو سازه بزرگتر از  2/576است ،مـیتـوان
چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  99درصد و سطح خطای  0/01سرمایه اجتمـاعی رابطـهای بـر
تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر دارد.
جدول  .7تحلیل مسیر سرمایه اجتماعی رابطهای بر تسهیم دانش
آماره t

مسیر

معنادار بودن  /نبودن مسیرها

ضریب مسیر

سرمایه اجتماعی رابطهای  تسهیم دانش
* P >0/05 ** P >0/01 *** P > 0/001
2/883

معنادار (مثبت و مستقیم)

**0/574

با توجه به جدول  ،7مقدار ضریب مسیر بهدستآمده (** p=)0/574نشان میدهد که سرمایه
اجتماعی رابطهای بر تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر مثبت و
مستقیم دارد .بدین معنی که در صورت ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار در سازمان ،با افزایش یك
واحدی در متغیر مستقل سرمایه اجتماعی رابطهای به میزان ( )0/574واحد بر متغیر وابسته تسهیم
دانش کارکنان افزوده میشود.
فرضیه ششم :سرمایه اجتماعی شناختی بر تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی

شهرستان بروجرد تاثیر دارد .بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب اسـتاندارد و معنـاداری
مدل و با توجه به اینکه مقدار آماره ( t=)1/998در مسیر دو سازه بزرگتـر از  1/96اسـت ،مـیتـوان
چنین بیان کرد که در سطح اطمینان  95درصد و سطح خطای  0/05سـرمایه اجتمـاعی شـناختی بـر
تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر دارد.
جدول .8تحلیل مسیر سرمایه اجتماعی شناختی بر تسهیم دانش
مسیر
سرمایه اجتماعی شناختی تسهیم دانش

آماره t

ضریب مسیر

معنادار بودن  /نبودن مسیرها

1/998

*0/328

معنادار (مثبت و مستقیم)

* P >0/05 ** P >0/01 *** P > 0/001

با توجه به جدول  ،8مقدار ضریب مسیر بهدستآمده (** p=)0/328نشان میدهد که سرمایه
اجتماعی شناختی بر تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر مثبت و
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مستقیم دارد .به این معنی که در صورت ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار در سازمان ،با افزایش یك
واحدی در متغیر مستقل سرمایه اجتماعی شناختی به میزان ( )0/328واحد بر متغیر وابسته تسهیم
دانش کارکنان افزوده میشود.
فرضیه هفتم :کسب دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان

بروجرد تاثیر دارد .بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل و با توجه
به اینکه مقدار آماره ( t=)2/760در مسیر دو سازه بزرگتر از  1/96است ،میتوان چنین بیان کرد که
در سطح اطمینان  95درصد و سطح خطای  0/05کسب دانش بر عملکرد سازمانی کارکنـان سـازمان
تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر دارد.
جدول .9تحلیل مسیر کسب دانش بر عملکرد سازمانی
مسیر

آماره t

ضریب مسیر

معنادار بودن  /نبودن مسیرها

کسب دانش  عملکرد سازمانی

2/760

**0/240

معنی دار(مثبت و مستقیم)

* P >0/05 ** P >0/01 *** P > 0/001

با توجه به جدول  ،9مقدار ضریب مسیر بهدستآمده (** p=)0/240نشان میدهد که کسب
دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر مثبت و مستقیم
دارد .به این معنی که در صورت ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار در سازمان ،با افزایش یك واحدی در
متغیر مستقل کسب دانش به میزان ( )0/240واحد بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی کارکنان افزوده
میشود.
فرضیه هشتم :تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی تاثیر کارکنان ساازمان تاامین اجتمااعی

شهرستان بروجرد دارد .بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مـدل و
با توجه به اینکه مقدار آماره ( t=)3/325در مسیر دو سازه بزرگتر از  2/576است ،مـیتـوان چنـین
بیان کرد که در سطح اطمینان  99درصد و سطح خطای  0/01تسـهیم دانـش بـر عملکـرد سـازمانی
کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر دارد.
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جدول  .10تحلیل مسیر کسب دانش بر عملکرد سازمانی
مسیر

آماره t

ضریب مسیر

معنادار بودن  /نبودن مسیرها

تسهیم دانش  عملکرد سازمانی

3/325

**0/488

معنادار(مثبت و مستقیم)

* P >0/05 ** P >0/01 *** P > 0/001

با توجه به جدول  ،10مقدار ضریب مسیر بهدستآمده (** p=)0/488نشان میدهد که تسهیم
دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر مثبت و مستقیم
دارد .به این معنی که در صورت ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار در سازمان ،با افزایش یك واحدی در
متغیر مستقل تسهیم دانش به میزان ( )0/488واحد بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی کارکنان افزوده
میشود.
خروجی مدل در حالت معناداری .شکل زیر معنـاداری مسـیرها در مـدل تحلیـل مسـیر را نشـان
میدهد .در حالت معناداری در سطح اطمینان  %95میتوان بر اساس مقـدار  tدر خصـوص معنـاداری
ضرایب مسیرها تصمیمگیری کرد .در صورتیکه مقدار  tبزرگتر از  1/96باشد ،آن مسیر معنادار و در
غیر این صورت معنادار نیست.

شکل  .3خروجی اولیه مدل در حالت معناداری
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خروجی مدل در حالت استاندارد .در این بخش خروجیهای مـدل ترسـیمشـده توسـط نـرمافـزار
 Smartplsنمایش داده شده است .خروجی زیر شامل الگوریتم  PLSمیباشد که در آن ضرایب مسیر
نمایش داده شده است .اعدادی که بر روی مسیر بین سازهها با یکدیگر نمایش داده میشود ،ضـریب
مسیر نامیده میشود .این اعداد بیانگر بتای استانداردشده در رگرسیون یا ضریب همبسـتگی دو سـازه
است .اعداد داخل دایره نیز نشاندهنده ضریب تعیین ( 𝟐𝒓) سازه اصلی است و مقدار آن همیشـه بـین
صفر و یك تغییر میکند .هر چه ضریب تعیین بزرگتر باشد نشان میدهد که خـط رگرسـیون بهتـر
توانسته تغییرات متغیر وابسته را به متغیر مستقل نسبت دهد.

شکل  .4خروجی اولیه مدل در حالت استاندارد

بر اساس جدول  ،11در صورتیکه مقادیر  tبـزرگتـر از  1/96باشـد ،سـطح معنـاداری آن 0/05
میباشد .همچنین ،برای مقادیر  tبزرگتر از  2/576و  3/29سطح معناداری به ترتیب  0/01و 0/001
میباشد.
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جدول  .11خلصه مسیرها آماره ( )tوضرایب استاندارد( )pدر مدل پژوهش
مسیر

آماره ()t

ضریب مسیر ()p

سرمایه اجتماعی ساختاری  اکتساب دانش

1/975

*0/405

معنادار (مثبت و مستقیم)

سرمایه اجتماعی رابطهای  اکتساب دانش

3/213

**0/567

معنادار (مثبت و مستقیم)

سرمایه اجتماعی شناختی اکتساب دانش

1/755

0/300

رد فرضیه

سرمایه اجتماعی ساختاری  تسهیم دانش

0/694

0/175

رد فرضیه

سرمایه اجتماعی رابطهای  تسهیم دانش

2/883

**0/574

سرمایه اجتماعی شناختی تسهیم دانش

1/998

کسب دانش  عملکرد سازمانی
تسهیم دانش  عملکرد سازمانی

2/760
3/325

*0/328
**0/240
**0/488

معنادار بودن  /نبودن مسیرها

معنادار (مثبت و مستقیم)
معنادار (مثبت و مستقیم)
معنادار (مثبت و مستقیم)
معنادار (مثبت و مستقیم)

* P >0/05 ** P >0/01 *** P > 0/001

 .5نتیجهگیرى و پیشنهاد

بر اساس مدل تحلیل مسیر فرضیه اول نشان میدهد که سرمایه اجتماعی ساختاری بر اکتساب
دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر مثبت و مستقیم دارد .بدین معنی که
در صورت ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار در سازمان ،با افزایش یك واحدی در متغیر مستقل سرمایه
اجتماعی ساختاری به میزان ( )0/405واحد بر متغیر وابسته اکتساب دانش کارکنان افزوده میشود.
یافتههای این پژوهش با یافتههای کیم و همکاران ( ،]16[ )2013یانگ و فورن ( ،]24[ )2009چن
( ،]8[ )2009دموری و همکاران ( ،]11[ )2009منوریان و امینی ( ،]17[ )2009همخوانی دارد .بر
اساس مدل تحلیل مسیر فرضیه دوم میدهد که سرمایه اجتماعی رابطهای بر اکتساب دانش کارکنان
سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر مثبت و مستقیم دارد .بدین معنی که در صورت
ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار در سازمان ،با افزایش یك واحدی در متغیر مستقل سرمایه اجتماعی
رابطهای به میزان ( )0/564واحد بر متغیر وابسته اکتساب دانش کارکنان افزوده میشود .یافتههای
این پژوهش با یافتههای کیم و همکاران ( ،]16[ )2013یانگ و فورن ( ،]24[ )2009چن ()2009
[ ،]8دموری و همکاران ( ،]11[ )2009منوریان و امینی ( ،]17[ )2009همخوانی دارد .بر اساس مدل
تحلیل مسیر فرضیه سوم میتوان چنین بیان کرد که سرمایه اجتماعی شناختی بر اکتساب دانش
کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر ندارد و فرضیه تاثیر سرمایه اجتماعی شناختی
بر اکتساب دانش کارکنان رد میشود .یافتههای این پژوهش با یافتههای کیم و همکاران ()2013
[ ،]16یانگ و فورن ( ،]24[ )2009منوریان و امینی ( ،]17[ )2009همخوانی ندارد .بر اساس مدل
تحلیل مسیر فرضیه چهارم میتوان چنین بیان کرد که سرمایه اجتماعی ساختاری بر تسهیم دانش
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کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر ندارد و فرضیه تاثیر سرمایه اجتماعی
ساختاری بر تسهیم دانش کارکنان رد میشود .یافتههای این پژوهش با یافتههای کیم و همکاران
( ،]16[ )2013یانگ و فورن ( ،]24[ )2009منوریان و امینی ( ،]17[ )2009همخوانی ندارد .بر اساس
مدل تحلیل مسیر فرضیه پنجم نشان میدهد که سرمایه اجتماعی رابطهای بر تسهیم دانش کارکنان
سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر مثبت و مستقیم دارد .به این معنی که در صورت
ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار در سازمان ،با افزایش یك واحدی در متغیر مستقل سرمایه اجتماعی
رابطهای به میزان ( )0/574واحد بر متغیر وابسته تسهیم دانش کارکنان افزوده میشود .یافتههای این
پژوهش با یافتههای کیم و همکاران ( ،]16[ )2013یانگ و فورن ( ،]24[ )2009دموری و همکاران
( ،]11[ )2009منوریان و امینی ( ،]17[ )2009همخوانی دارد .بر اساس مدل تحلیل مسیر فرضیه
ششم نشان میدهد که سرمایه اجتماعی شناختی بر تسهیم دانش کارکنان سازمان تامین اجتماعی
شهرستان بروجرد تاثیر مثبت و مستقیم دارد .بدین معنی که در صورت ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار
در سازمان ،با افزایش یك واحدی در متغیر مستقل سرمایه اجتماعی شناختی به میزان ( )0/328واحد
بر متغیر وابسته تسهیم دانش کارکنان افزوده میشود .یافتههای این پژوهش با یافتههای کیم و
همکاران ( ،]16[ )2013یانگ و فورن ( ،]24[ )2009چن ( ،]8[ )2009دموری و همکاران ()2009
[ ،]11منوریان و امینی ( ،]17[ )2009همخوانی دارد .بر اساس مدل تحلیل مسیر فرضیه هفتم نشان
میدهد که کسب دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر
مثبت و مستقیم دارد .بدین معنی که در صورت ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار در سازمان ،با افزایش
یك واحدی در متغیر مستقل کسب دانش به میزان ( )0/240واحد بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی
کارکنان افزوده میشود .یافتههای این پژوهش با یافتههای کیم و همکاران ( ،]16[ )2013یانگ و
فورن ( ،]24[ )2009همخوانی دارد .بر اساس مدل تحلیل مسیر فرضیه هشتم نشان میدهد که
تسهیم دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تاثیر مثبت و
مستقیم دارد .بدین معنی که در صورت ثابتبودن سایر عوامل اثرگذار در سازمان ،با افزایش یك
واحدی در متغیر مستقل تسهیم دانش به میزان ( )0/488واحد بر متغیر وابسته عملکرد سازمانی
کارکنان افزوده میشود .یافتههای این پژوهش با یافتههای کیم و همکاران ( ،]16[ )2013یانگ و
فورن ( ،]24[ )2009همخوانی دارد .با توجه به نتایج پژوهش ،پیشنهادهایی ارائه میشود که به منظور
مدیریت و توسعة مناسب دانش سازمانی در سازمان تامین اجتماعی ،فراهمآوردن جوی مملو از اعتماد
متقابل ،ارتباطات اثربخش و تعاملت مناسب میان اعضا به گونهای که تسهیلکنندة تضارب ایدهها و
افکار میان کارکنان و تشوی کنندة نوآوری در سازمان باشد ،توسط مدیریت سازمان ضروری است.
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همچنین ،تقویت ارتباطات و تعاملت کارکنان از طری برگزاری اردوهای تفریحی و مسافرتهای
گروهی به منظور تقویت شبکههای اجتماعی در سازمان ،حمایت مدیران از کارکنان و توسعه جو
حمایتی در سازمان از طری برگزاری دورهها و کارگاههای آموزشی برای مدیران به منظور افزایش
حس اعتماد و تعل به سازمان صورت گیرد .علوه بر آن ،شناسایی و تشوی کارکنانی که دانش و
تجربههای خود را در اختیار همکاران قرار میدهند از طری استقرار سیستم ارزیابی عملکرد و نیز
توزیع پرسشنامههایی در بین همکاران جهت شناسایی این افراد شناسایی به منظور گسترش و تقویت
فرهنگ تسهیم دانش باشد؛ همچنین ،استفاده از کارکنانی که از دانش و مهارت کافی برخوردارند در
جهت آموزش کارکنان جدید و برگزاری دورههای آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و مستندسازى
تجربه خبرگان و ایجاد روشهاى آسان دسترسى به این تجربهها از طری تشوی این افراد به انتشار
مقا ت وی کتب علمی در زمینههایی که تخصص کافی دارند .تقدیر مستمر از کارکنان و مدیرانی که
به افزایش حسننیت در سازمان کمك کرده و با همکاران و زیردستان خود بر سر مسائل مربوط به
شغل تواف دارند؛ همچنین ،آموزش مستمر در سازمان و افزایش بودجههای آموزشی در جهت
گسترش کسب دانش سازمانی باشد .در نهایت ،بانكهای اطلعاتی و استقرار مدیریت دانش در
سازمان از طری ایجاد حافظه سازمانی سیستمهای یادگیری الکترونیکی ،تسهیل در دسترسی
کارکنان به منابع اطلعات در سازمان از طری در اختیار قرار دادن منابع علمی مرتبط با کار در جهت
تسهیل کسب دانش در میان کارکنان باشد .ایجاد سیستم نظام پیشنهادها در سازمان در جهت
افزایش تسهیم دانش در میان کارکنان و تشوی کارکنان به ارائه پیشنهادها از طری اعطای پاداش
به کلیه کارکنانی که پیشنهادهای خود را ارائه میدهند .گسترش و تقویت فرهنگ اعتماد بین
کارکنان از طری استقرار راهبرد تنگ ماهی به منظور روشنبودن تمامی فرآیندها نظیر سازکار
انتصابها ،ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش و سایر عوامل موثر به منظور تسهیل در نشر دانش
سازمانى و انتصاب مدیرانی که به شفافیت در سازمان اعتقاد داشته باشند.
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