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 سازمانی عملکرد و دانش اشتراک راهبردی ،اجتماعی سرمایه
 

 **امیر مالیری، *حاجیه رجبی فرجاد1

 
 چکیده
ی سازمان عملکرد و دانش راهبردی اشتراک بر یاجتماع هیسرما ابعاد ریتاثبررسی  پژوهش،هدف این      
 آماری جامعهباشد.  ماهیت توصیفی از نوع پیمایشی می لحاظاز  و ، از نظر هدف کاربردیپژوهشاین . است
از  .است نفر140 با برابر آنها تعداد که باشد، می بروجرد شهرستان یاجتماع نیتام سازمان کارکنان هیکل شامل

عنوان نمونه نفر به 103( تعداد 1970بین جامعه آماری بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان )
نامه  آوری از ابزار پرسش برای جمع وگیری تصادفی ساده  آماری، از نمونه  . جهت انتخاب نمونهشدانتخاب 

ها ضریب آلفای کرونباخ برای نامهی پرسش( استفاده شد. برای تعیین پایای2013) استاندارد کیم و همکاران
دست آمد و ( به822/0سازمانی ) عملکرد و (799/0دانش ) اشتراک (،884/0اجتماعی ) متغیرهای سرمایه

افزار نرم توسطو تحلیل مسیر  tهای و تحلیل داده از آزمون بررسی. جهت شد پایایی پرسشنامه تایید
smartpls  اجتماعی دو بعد آن یعنی سرمایه ،داد که از سه بعد سرمایه اجتماعی. نتایج نشان شداستفاده 
کارکنان تاثیر  دانش اما بر تسهیم ؛( تاثیر مثبت و مستقیم دارد405/0کارکنان ) دانش اکتساب بر ساختاری

کارکنان  دانش ( و تسهیم567/0) کارکنان دانش اکتساب بر ایرابطه اجتماعی سرمایه ،ندارد. همچنین
 عملکرد دانش بر (488/0و تسهیم ) (240/0)کسب دانش  ،دارد. همچنین مستقیم و مثبت ( تاثیر574/0)

 .دارد مستقیم و مثبت سازمانی تاثیر
 

دانش؛ کسب دانش؛ تسهیم دانش؛  ها: ابعاد سرمایه اجتماعی؛ اشتراک راهبردیکلیدواژه
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 . مقدمه1

 عملکـرد  بهبـود  ،هسـتند  روروبه آن با مدیران که اساسی از مسائل یکی ،امروز رقابتی جهان در     

 بـه  کـه  بماننـد  باقی توانندمی هاییسازمان . تنهااست سازمان وریبهره درنتیجه افزایش و کارکنان

مهـم   منـابع  از یکـی  باشـند.  داشـته  را وریبهـره  بیشـترین  ،کرده خود استفاده منابع از وجه بهترین
شـناختی اسـت    واژه سرمایه اجتماعی از مشهورترین مفاهیم جامعه .[1] است انسانی سازمانی نیروی

سیاسی و اجتماعی  های که به عرصه زبان و زندگی روزمره نیز وارد شده است. در نشریات و سخنرانی
ساله نیز باب مفصـلی بـه ایـن    انداز بیست( و سند چشم155و در برنامه پنج ساله چهارم توسعه )اصل 

سرمایه اجتماعی در کشـورهای   مربوط به مبانی نظریمفهوم اختصاص داده شده و از طرف دیگر در 
حـلل همـه مشـکلت بـوده و جمیـع       نیافته چنان گسترش یافته کـه گـویی  در حال توسعه و توسعه

 اسـلمی  جمهـوری کنـد.   ن مـی از آن درمـا  گیر جامعه را در داخل خانواده و خارجهای گریبان بیماری
 در افـ   منطقـه  اول جایگـاه  بـه  دسـتیابی  ، در پـی خاورمیانه منطقه کشورهای از یکی عنوانبه ایران
 سـند  اهـداف  تحقـ   در عملکـرد  و اجتماعی سرمایه کنندهتعیین نقش به توّجه با ،لذا. باشدمی 1404
 ارائـه  منظـور  بـه  و( درصـدی  هشـت  باثبـات  و مسـتمر  اقتصـادی  رشد ویژهبه) سالهبیست اندازچشم
عملکـرد   کننـده تعیـین  عوامل بررسی به باید اقتصادی، گذارانسیاست به مناسب سیاستی های توصیه

 پژوهشـی  کمتـر  حـال،  ایـن  بـا . شـود  بروجرد پرداخته سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شهرستان
 صـورت اشتراک راهبردی دانش کارکنان بـه از طری   را سازمانی عملکرد و سازمانی اجتماعی سرمایه
بـا توجـه بـه اهمیـت و ارزش دانـش در موفقیـت و پیشـرفت         ،رواسـت. از ایـن   کرده بررسی توامان
تـرین مسـائل سـازمانی تبـدیل شـده اسـت.       ها، مدیریت این منبع ناملموس به یکی از حیاتی سازمان

هـا و اهمیـت آن در میـزان    راهبردی برای سـازمان عنوان یك منبع شدن دانش بهبنابراین، با پذیرفته
هـای تولیـد، اشـتراک و    توانایی و پایداری یك سازمان در فضای رقابتی، نیاز مبرمی بـه ایجـاد روش  

وجود آمده است. دانش سازمانی دارای ویژگی راهبردی است. کارکنان کارگیری دانش در سازمان به به
از نظـر   .هـا هسـتند  های این منبـع راهبـردی سـازمان   جلوه ها وماهر و فرهنگ سازمانی، از مشخصه

شود که دارای چهـار ویژگـی   دانش در صورتی امتیاز راهبردی محسوب می( 2001)1بولینگر و اسمیت
 :زیر باشد

 اطلعـات،  از شخصـی  برداشـت  و تفسـیر  نظیری: درون سازمان، هر فردی برپایهمانندی یا بیبی. 1
 اعضـای  تمـامی  همکـاری  بـه  دانش سازیدرونی و گروهی تفسیرهای. گذاردمی اشتراک به را دانش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Bollinger & Smith 
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 انحصـاری  هـای مهـارت  و تجـارب  پیشینه، برمبنای سازمانی، دانش این بر علوه. دارد بستگی گروه
 واحد گیرد. بنابراین، دو گروه یا دو سازمان به یك شیوهدر طول زمان شکل می سازمان گردآمده خود

 .کنندنمی عمل و اندیشه

های کـاری کارکنـان اسـت.    ها و روشها، آگاهیبودن: دانش سازمانی حاصل مهارتنادر و کمیاب .2
سازمان که انحصاری  ویژه قبلی دانش پایه عملکرد کارکنان مبتنی بر دانش آنان است و این دانش بر

 .شودو نادر است، ایجاد می

شود و ها یا خدمات میوریآیندها، فنآولیدات، فرارزشمند بودن: دانش سازمانی جدید باعث بهبود ت .3
 .سازدها را برای رقابت و پویایی توانمند میسازمان

هـر گروهـی    ،هـای خـاص تکرارپـذیر نیسـت. بنـابراین     غیرقابل جایگزین بـودن: همیـاری گـروه    .4
عنـوان  بهاشتراک دانش  .[6] کند که غیرقابل جایگزین استهای متمایزی را نمایندگی می شایستگی

باشد. اشتراک دانش پیوند میان مدیریت دانش و خلقیت و های اصلی مدیریت دانش مییکی از جنبه
طور موف  هایی که در نظر دارند برنامه مدیریت دانش را بهنوآوری در سازمان است. بنابراین، سازمان

تاثیر سـرمایه   ز توجه داشته باشند.، باید به موانع و عوامل بازدارنده اشتراک دانش نیکنندو مداوم اجرا 
محـور  ها را به سازمان دانشدانش سازمانی و یادگیری سازمانی، سازمانراهبردی اجتماعی در توسعه 

هـای سـرمایه اجتمـاعی    توان مولفـه می محورهای دانشها به سازمانکند. با ایجاد سازمانتبدیل می
تـوان عملکردهـای   هـا مـی  سازی این مولفهبا نهادینه سازمانی را در بین اعضای سازمان نهادینه کرد.

. این پژوهش با هدف، بررسـی تـاثیر ابعـاد سـرمایه اجتمـاعی بـر اشـتراک        اقتصادی را بهبود بخشید
 باشد.راهبردی دانش و عملکرد سازمانی می

 
 پژوهش چارچوب نظری مبانی و .2

هـای  کـه در برگیرنـده ویژگـی   سرمایه اجتماعی یك سرمایه غیرملمـوس اسـت   . سرمایه اجتماعی
های جامعـه  پذیری و ارتباطات متقابل است. این ویژگیجامعه، پیوستگی، اتحاد، اعتماد، تحمل، جامعه

سرمایه اجتماعی به افراد اجازه . [23] شوندگیری میزان سرمایه اجتماعی در نظر گرفته میبرای اندازه
کـه بـا هـم همکـاری     حل کنند و افـراد اغلـب زمـانی    ترآساندهد که مشکلت مشترک را خیلی می
 آسـوده خـاطرتر هسـتند    ،دهـد که هرکس به تنهایی کار خودش را انجام مـی کنند نسبت به زمانی می
های اجتماعی است که موجـب ارتقـای   سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم .[12]

هـای تبـاد ت و ارتباطـات    مدن سـطح هزینـه  آو موجب پایین شدهسطح همکاری اعضای آن جامعه 



 1395تابستان  ـ 26شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               194

. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیـر جامعـه مـدنی و نهادهـای اجتمـاعی نیـز دارای ارتبـاط        شود می
  .[13]شوند مفهومی نزدیك با سرمایه اجتماعی می

 ای و شـناختی در نظـر  اجتماعی سه بعد ساختاری، رابطـه برای سرمایه (1998)1و گوشال یتناهاپ     
 اند. گرفته

 
 هایتماس کلی الگوی به اشاره اجتماعی سرمایه ساختاری عنصر .2سرمایه اجتماعی ساختاری

 ایشـبکه  دارید. این بعد شامل: روابط دسترسی چگونه و کسانی چه به یعنی، شما، دارد افراد بین

کند که در بررسی می ای رااین بعد حوزه ،طورکلیمناسب. به سازمان ای وشبکه افراد، پیکربندی بین
شوند، الگوهای ارتباطات میـان کارکنـان توصـیف و سـودمندی     آن افراد در سازمان به هم مرتبط می

 شود. چنین ارتباطاتی مطالعه می

 
گیـرد. بـه عبـارت    ماهیت روابط در یك سازمان را در بر مـی  ،بعد نای .3ایاجتماعی رابطه سرمایه
این امر متمرکز است که آیا کارکنـان در یـك سـازمان بـا هـم در       که بعد ساختاری بردر حالی ،دیگر

این بعد بـه   ،شود. در واقعارتباط هستند یا خیر، بعد ارتباطی بر ماهیت و کیفیت این روابط متمرکز می
یابند ارتباط موثر بین همکارانی که یکدیگر را دوست دارند، به یکدیگر اعتماد دارند و با هم هویت می

 است.. این بعد شامل اعتماد، هنجارها، تعهدات و هویت توجه دارد

  
دربرگیرنـده میـزان اشـتراکات کارکنـان درون یـك شـبکه        ،این بعـد  .4شناختی اجتماعی سرمایه

هـای  یابد. زبـان و سرگذشـت  های مشترک تحق  میاجتماعی از راه زبان مشترک و مبادله سرگذشت
بینی  شود و توانایی کارکنان را برای پیشسازمان میمشترک موجب افزایش سطح درک میان اعضای 

مانند بعد ارتباطی به ماهیت ارتباطات میان افـراد در   ،دهد. این بعداقدامات سایر همکاران افزایش می
  .[16]شود های مشترک میپردازد وشامل موارد زیر زبان و کدهای مشترک و روایتیك سازمان می

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Nahapiet & Ghoshal 
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اگر دانش اجتماعی را راهی برای طرز کار بـا   معتقد بود که (2005)1باربن .مدیریت دانش اجتماعی
گوی عمی  و سایش خـل   وهای دانش در بین افراد در ساختارهای ارتباطی و اعتماد و گفتموقعیت

مـدیریتی در خصـوص    هایروشکارگیری هتوان بمدیریت دانش اجتماعی را می، توان تعریف کرده ب
دانش اجتماعی در بین افراد با در نظر گرفتن شعاع اعتماد و ارتباطات خاص در بین آنهـا یـا حتـی در    

بـراون و   .با در نظر گرفتن ارتباطـات متقابـل بـا همفکـری و رعایـت قـوانین دانسـت        هاهبین مؤسس
ینده ضـرورت بسـیاری دارنـد.    سرمایه اجتماعی و دانش برای کارآفرینی اقتصادی در آ( 1998)2دوگاید

وجـود آمـدن افـزایش رونـد     سوی مبادله و یادگیری مهارت و فنون باعث بهوجود سرمایه اجتماعی به
شود و ریسك خروج اطلعات حیاتی از سازمان را بـرای  ها در جوامع مختلف مین شرکتیدانش در ب

جـب اتصـال سـرمایه اجتمـاعی و     در عمل این جوامع هستند کـه مو  دهد.برداری رقبا کاهش میبهره
و ایـن سـرمایه اجتمـاعی     باشـند ترین میهای دانش هستند که بهترین و سریعاند و این جریاندانش

 .[14] کندهای دانش در جامعه حمایت میاست که از جریان
 

افـراد بـه تبـادل     ،یند اشتراک دانشآمعتقدند در فر( 2004)3ون دن هوف و دو ریدر دانش. اشتراک
یند شـامل دو  آکنند. این فردانش خویش )عینی و ذهنی( با یکدیگر پرداخته و دانش جدیدی تولید می

عنوان یك عنصـر حیـاتی و مهـم    اشتراک دانش به .[22] دانش است تسهیمدانش و  اکتسابمرحله 
ارتقـا  یـادگیری   ها جهت گسترش خدمات یکپارچه، اشتراک منـابع و تـلش در جهـت    برای سازمان

 .[27سازمانی و خلقیت و نوآوری مطرح شده است ]
( معتقد است اشتراک دانش در میان کارکنان به معنای دسـترس پـذیر کـردن دانـش     2004) 4یو     

یندی است که از آن طری  دانش یك فرد به شـکلی کـه   آبرای دیگران در سازمان است. این امر، فر
کنـد کـه   شود. داونپورت به این نکته نیز اشـاره مـی  ران است تبدیل میقابل فهم و استفاده برای دیگ

متمایز از گزارش دادن روند کاری بر اساس امور و  ،اشتراک دانش یك عمل داوطلبانه است و در واقع
های رایج سازمان است. اشتراک دانش دربرگیرنده عملی آگاهانـه توسـط فـرد اسـت کـه در      مشیخط

 .[25] گونه اجباری برای انجام دادن آن نیستکند و هیچتبادل دانش شرکت میهای مرتبط با فعالیت
نیز به این نکته اشاره کردند که اشتراک دانش شامل فـراهم آوری دانـش    (2003)5ونلینگآرچویلی و 
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ینـد دوسـویه بـودن آن    آبودن اشتراک دانش و فرجدید و تقاضا برای دانش جدید است. ویژگی تعاملی
 [.5] ( نیز قرار گرفته است2004یو ) مورد تأکید

 
های اشتراک در اختیار داشتن زمان و وقت کافی برای شرکت در فعالیتاشتراک راهبردی دانش. 

گذاری دانش عامل بسیار مهمی است. ممکن است، ساختارها و راهبردهای مناسبی برای به اشتراک
گونه ابزارهای اشتراک دانش و شرکت در این برای استفاده از ،ولی ؛دانش در سازمان فراهم شده باشد

کمبود وقت را ( 1998) 1ها، باید کارکنان وقت و زمان کافی داشته باشند. اودیل و گریسونفعالیت
گرچه مدیران و  که گیرندعنوان یك مانع معمول برای اشتراک دانش معرفی کرده و نتیجه می به

دلیل کمبود زمان تمایلی به انجام آن ندارند. کارکنان از سودمندی اشتراک دانش آگاهی دارند، به
تواند دلیل این امر باشد که چرا افراد دانش خود را به اشتراک های زمانی میبنابراین، محدودیت

ایجاد . تری برای ایشان دارددهند کارهایی را انجام دهند که فایده بیشگذارند و ترجیح می نمی
هایی است که کردن انواع روشراهبردهای مناسب برای اشتراک دانش به معنای شناسایی و فراهم

هایی در راحتی دانش خود را به اشتراک بگذارند. بنابراین، فقدان چنین مکانیزمافراد بتوانند به
 [.15] خواهد شد ها منجر به کاهش تعاملت و در نتیجه اشتراک دانش سازمان
های رسمی و غیررسمی مؤثر بر اشتراک دانش به برخی از مجرای خوددر مقاله  (2004جاوو )     

نشده، سمینارهای ریزیهای برنامهتواند شامل ملقاتاند. راهبردهای غیررسمی میاشاره کرده
هت ارتقا  اشتراک دانش گونه راهبردها جگو به هنگام صرف چای باشد. اینوغیررسمی و یا حتی گفت

جلسات  :های کوچك بسیار مؤثر هستند. راهبردهای رسمی نیز شاملخصوص در سازمانذهنی به
شود که تحت نظارت سازمان است. در هر مواردی را شامل می یطورکلآموزشی، سمینارها و به

توان  اشتراک دانش میها و راهبردها در جهت کارگیری انواع رسانههصورت نکته مهم آن است که با ب
بسیاری از  .دانش هستند و افرادی که آن را در اختیار دارند تسهیل کرددر پی ارتباط میان افرادی که 

های اطلعاتی نیز بر راهبردهای اشتراک دانش به در حوزه نظام (2001،)2ا وی و لیدنر هایپژوهش
کنند. در وری تأکید میآش با استفاده از فنگذاری دانوری اطلعات در به اشتراکآدلیل نقش مؤثر فن
های ویدئو کنفرانس و نقشه ، بردهای الکترونیکی، نظام3لوتوس نوتسهای داده این رابطه، پایگاه

 ،واقع درکار گرفته شده است. ها بهیند اشتراک دانش در بسیاری از سازمانآدانش در جهت ارتقا  فر
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تر و تر، قویهای اشتراک دانش ملموسانجام فعالیتکارگرفته شده جهت هرچه مجراهای به
امکان گرایش مثبت کارکنان نسبت به رفتار اشتراک دانش بیشتر  ،پذیری بیشتری داشته باشند انعطاف

 [. 2] خواهد بود
های مـدیریت دانـش بـه    به عقیده بسیاری از پژوهشگران و فعا ن سازمانی عدم موفقیت برنامه     

و  [9] غیرقابل انتظاری که در توسعه راهبردهـای مـدیریت دانـش و فرآینـدهای آن    های دلیل چالش
باشد که این [ می4] هاتراز با اهداف سازمانهای مدیریت دانش همنبودن راهبردی مشخص در برنامه

 های مدیریت دانش و شناسایی نحوی تأثیر آن بر عمکرد سازمانی استبررسی راهبرد :ها شاملچالش
های سازمان که برای کسب، خلـ   ها و زیرساختراهبردهای مدیریت دانش اشاره دارد به فرآیند .[9]

 [. 26] مند شوندقاعده راهبردیگیری شوند تا راهبرد سازمان و تصمیمو تسهیم دانش استفاده می
 

کلـی  بنابراین، عملکرد سـازمانی یـك سـازه    . عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکردعملکرد. 
ترین تعریـف عملکـرد توسـط نیلـی و     است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروف

عملکـرد   .یند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقـدامات گذشـته  آارائه شده است: فر (2002) همکاران
اشـته شـده   نی گذماعبارت است از به نتیجه رسانیدن وظایفی که از طرف سازمان بر عهده نیروی ساز

ماننـد   باشـد.  اجرایی مالی می عواملعنوان اصول قابل لمس اقتصادی یا به عملکرد ،همچنین است و
 .[3]درآمد شبکه  های سهام و قیمت نیروی کار،  توسعه درآمد،

هـا و نظیـر آن    هـای شخصـی، مهـارت   ( عملکرد سازمانی را ناشی از ویژگی2008)1نو و دیگران     

ها از طری  رفتـار کارکنـان بـه نتـایج عینـی      دهد این ویژگی نشان می 1طورکه شکل همان .دانند می
هـای  ها و سـایر ویژگـی   ها، توانایی که دانش، مهارتکارکنان تنها در صورتی ،در واقع شوند. تبدیل می

 .[20] توانند رفتارشان را نشان دهند می ،ضروری برای انجام یك شغل را داشته باشند
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 [20] . منبع1شکل 

 
های سازمانی اسـت. اغلـب ارتبـاط بـین مـدیریت       راهبرداساسی مدل نو و همکاران،   دیگر مؤلفه     

کند کـه   مدل یاد شده اشاره می در نهایت،شود.  ها و اهداف سازمان نادیده گرفته می راهبردعملکرد و 
قـبل  ذکـر شـد،    طور کـه  . همانکندهای موقعیتی نیز نقش اساسی در عملکرد افراد ایفا می محدودیت

بایـد  اما نتایج مناسبی کسـب نکننـد. بنـابراین، کارکنـان      ؛افراد ممکن است رفتار مناسبی انجام دهند
ای از رفتارها و دستیابی به برخی نتـایج باشـند و بـه     های مشخصی برای انجام مجموعهدارای ویژگی

های سـازمانی گـره زده    راهبردبه  یدباها، رفتارها و نتایج های رقابتی، ویژگی منظور دستیابی به مزیت
عنوان فرآیند ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان در توان ارزیابی عملکرد را به شوند. با این تفاسیر می

 . [7]کرد نحوه انجام یك شغل و استقرار برنامه بهبود آن تعریف 
 
 

های شخصی ویژگی رفتارهای فردی
ها و  )مثل: مهارت
ها توانایی  

 

 
 نتایج عینی

سازمانی  راهبردهای
)اهداف کوتاه و 
ها(بلندمدت و ارزش  

های   محدودیت
موقعیتی )فرهنگ 
سازمانی، شرایط 
 اقتصادی(
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سرمایه اجتماعی، اشتراک دانـش و  »عنوان  با( در پژوهشی 2013) و همکاران 1کیمپیشینه تجربی. 
. جالـب  ی اسـت عملکـرد سـازمان   ریبه نوبه خود تحت تاث تسهیم دانش کهدریافتند  «عملکرد سازمانی
و سـرمایه اجتمـاعی    کنان داردکار آوری دانشجمع بر ی با ییشناخت سرمایه اجتماعیتوجه است که 

 آوری دانـش جمـع  ریتـاث رسـد  یبه نظـر مـ  . داردتوجهی بر  تسهیم دانش کارکنان ای تاثیر قابلرابطه
 [.16] تسهیم دانش استتر از یقو یکارکنان بر عملکرد سازمان

به بررسی نقش سرمایة اجتماعی و کنترل رفتـار سـازمانی    خود پژوهشدر  (2009)2یانگ و فورن     
نشـان داد سـرمایة   هـا پرداختنـد. نتـایج    بر اشتراک دانش ضمنی و رفتار اشـتراک دانـش در سـازمان   

 .[24] ها دارددانش در سازمانراهبردی یند اشتراک آاجتماعی نقش بسزایی در فر
های مـدیریت دانـش   نقش سرمایة اجتماعی را در پیشرفت سیستم در پژوهش خود (2009)3چن      

یعنی های مختلف سرمایة اجتماعی، سه جنبة اصلی آن  بررسی کرد. وی در این پژوهش از میان مؤلفه
را در نظر گرفته و ارتباط آن را با مدیریت  اعتماد، دیدگاه افراد درباره اشتراک و کنش متقابل اجتماعی

هـای  های سرمایة اجتماعی تأثیر زیادی در توسعة سیسـتم  دانش سنجیده است. نتایج نشان داد، مؤلفه
 .[8] مدیریت دانش دارد

رابطـة سـرمایة اجتمـاعی و مـدیریت دانـش در       ( در پژوهشی نقـش و 2009دموری و همکاران )     
نتایج پژوهش نشان داد رابطه مثبت و معناداری بـین مـدیریت    دانشگاه آزاد اسلمی را بررسی کردند.

تواند باعـث توسـعة ابعـاد     های سرمایة اجتماعی می دانش و سرمایة اجتماعی وجود دارد و بهبود مؤلفه
 .[11] ودمدیریت دانش در دانشگاه آزاد اسلمی ش

ای  )ساختاری، رابطـه  ، بین ابعاد سرمایة اجتماعیندنشان داددر پژوهشی  (2009)4منوریان و امینی     
و شناختی( و ابعاد مدیریت دانش، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، آنها نتیجه گرفتند کـه از  

بیشتری بر مدیریت دانش دارنـد و از بـین   ای و ساختاری تأثیر  بین عناصر سرمایة اجتماعی، بُعد رابطه
ابعاد مدیریت دانش تأثیر سرمایة اجتماعی بر دو بُعد تولید دانش و اشتراک دانش، بیشتر از سایر ابعـاد  

 . [17] آن است
یند تسهیم دانش و تجربـه بـر   آبه بررسی رابطه و تأثیر فر ( در پژوهشی2007نعمتی و جمشیدی )     

وری مرکـز رشـد دانشـگاه شـهید بهشـتی      آدر میان اعضـای واحـدهای فـن    توسعة سرمایه اجتماعی
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یند تسهیم دانش و تجربه و مفهوم سرمایة اجتماعی رابطه آطورکلی بین فرپرداختند. نتایج نشان داد به
 .[19] معناداری وجود دارد

 

 پژوهششناسی  . روش3
 :است شده تدوین سه هدف پژوهش، این در پژوهش. اهداف

ای و شـناختی( بـر اکتسـاب دانـش در     میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی )ساختاری، رابطهبررسی ـ 
 بروجرد؛ شهرستان اجتماعی تامین سازمان

ای و شـناختی( بـر تسـهیم دانـش در     بررسی میزان تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی )ساختاری، رابطـه ـ 
 بروجرد؛ شهرستان اجتماعی تامین سازمان

 اجتمـاعی  تـامین  تاثیرگذاری اکتساب دانـش و تسـهیم دانـش بـر عملکـرد سـازمان      بررسی میزان ـ 
 بروجرد؛ شهرستان

 
 :استشده  تدوین فرضیه هشت پژوهش، این در پژوهش. هایفرضیه

 کارکنان سازمان تـامین اجتمـاعی شهرسـتان بروجـرد    سرمایه اجتماعی ساختاری بر اکتساب دانش ـ 
 تاثیر دارد.

تاثیر  کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد ای بر اکتساب دانشرابطهسرمایه اجتماعی ـ 
 دارد.
تاثیر  کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد سرمایه اجتماعی شناختی بر اکتساب دانشـ 

 دارد.
تاثیر  کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد سرمایه اجتماعی ساختاری بر تسهیم دانشـ 

 دارد.
تـاثیر   کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد ای بر تسهیم دانشسرمایه اجتماعی رابطهـ 

 دارد.
تـاثیر   کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد سرمایه اجتماعی شناختی بر تسهیم دانشـ 

 دارد.
 تاثیر دارد. کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرددانش بر عملکرد سازمانی اکتساب ـ 

 دارد. تاثیر کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد تسهیم دانش بر عملکرد سازمانیـ 
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 .اسـت  شـده  مشـخص  متغیـر  سـه  از یـك  هـر  هـای ، گویه2 شکل در که طورهمان .مفهومی مدل
 هایگویه. استای و شناختی سرمایه اجتماعی شامل سرمایه ساختاری، رابطه مستقل متغیر های گویه
 ،طـورکلی باشـد. بـه  آوری دانش و اهدای دانش میجمع :میانجی اشتراک راهبردی دانش شامل متغیر
 و همکاران 1کیم به مدل توجه با سرمایه اجتماعی و اشتراک راهبردی دانش و عملکرد سازمانی متغیر

 باشد.می (2013)
 

 
 [16]. منبع 2شکل 

 
 بـر  اجتمـاعی  سـرمایه  ابعاد قصد دارد تاثیر ،زیرا ؛از لحاظ هدف کاربردی است پژوهشروش این      

را مـورد   بروجـرد  شهرسـتان  اجتمـاعی  تـامین  سازمان در سازمانی عملکرد و راهبردی دانش اشتراک
 شـامل  آماری از نظر ماهیت و روش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه ،مطالعه قرار دهد. همچنین

 نفر اسـت.  140باشد که تعداد آنها برابر با  می سازمان تامین اجتماعی شهرستان بروجرد کارکنان کلیه
( 1970)2دست آوردن حجم نمونه از جدول استاندارد تعیین حجـم نمونـه کرجسـی و مورگـان    هب برای

ـ م روشاز  اطلعـات ی آورجمع منظور به. شدعنوان نمونه انتخاب نفر به 103 استفاده و تعداد  وی دانی
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 (2013) همکاران و با توجه به اهداف، از پرسشنامه استاندارد کیم و است شده استفاده پرسشنامه ابزار
. شـد سازمانی اسـتفاده   عملکرد و راهبردی دانش اشتراک بر اجتماعی سرمایه ابعاد تاثیر بررسی جهت

 گویه بوده است. 24پرسشنامه دارای 
گیرد که در این پـژوهش بـا    های مختلف مورد توجه قرار می ها از جنبه داده آوریجمعروایی ابزار      

 ( سـنجیده شـده بـود   2013) توجه به استانداردبودن پرسشنامه روایی آن قبل توسط کیم و همکـاران 
حتوایی پرسشـنامه مجـددا توسـط متخصصـین، اسـاتید      به جهت احتیاط روایی صوری و م ،اما ؛[16]

 . میزان پایایی با روش آلفای کرونباخ محاسـبه شـد کـه بـرای متغیرهـای سـرمایه      شدبررسی و تأیید 
دسـت آمـد. ایـن    به (822/0) سازمانی عملکرد و( 799/0) راهبردی دانش اشتراک ،(884/0) اجتماعی
بـرای   قابلیت اعتماد و پایایی  زم است. دارایآن است که پرسشنامه مورد استفاده  دهندهنشاناعداد 

 شـده اسـتفاده  (  1معاد ت سـاختاری  روش) استنباطیآمار از آمار توصیفی و  پژوهش های تحلیل داده
 معاد ت ساختاری آمیزه دوتحلیل است: روشاست. 

 گیری(تحلیل عاملی تائیدی )مدل اندازهـ 

 (ساختاری مدل) رگرسیون تحلیل تعمیم –تحلیل مسیر ـ 
گیـری  )بخـش انـدازه   شودگیری میطور مستقیم اندازهدر این پژوهش برخی از موارد به ،بنابراین     

 آیدمیدست هها بهای پرسشنامه است و برخی از موارد با ترکیب این گویهمدل( که عموما  همان گویه
بـه بیـان    .کـرد رسـم  را مدل نهایی  بتوان)بخش تحلیل مسیر مدل( تا ود شسنجیده میو روابط آنها 

تحلیل چنـدمتغیری بسـیار کلـی و نیرومنـد از خـانواده       روشك ی ییابی معاد ت ساختارمدل ،دیگر
اسـت کـه بـه پژوهشـگر امکـان       «مدل خطـی کلـی  »بسط  ،تررگرسیون چندمتغیری و به بیان دقی 

 .زمان مورد آزمون قرار دهدای همگونهرگرسیون را بهای از معاد ت دهد مجموعه می
 

تکـوین مقیـاس، پایـایی و روایـی      ابتدا به منظور بررسی برازندگی و .پژوهشپایایی و روایی مدل 
استفاده شـد   smart plsافزار، از چند مقیاس اصلی برازش مدل با استفاده از نرمپژوهشمدل مفهومی 

 که نتایج به شرح زیر است:
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. SEM 
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 )روایی و پایایی( های برازندگی. شاخص1جدول 

 کرونباخ آلفای 1)پایایی مرکب( AVEروایی همگرا َ ابعاد مدل

66/0 سرمایه ساختاری   798/0  88/0  

63/0 سرمایه ارتباطی  883/0  84/0  

79/0 سرمایه شناختی  794/0  79/0  

81/0 آوری دانشیا جمع اکتساب  821/0  77/0  

59/0 تسهیم دانش  888/0  75/0  

66/0 سازمانی عملکرد  798/0  88/0  

 
 )روایی و پایایی( های برازندگی. تشریح شاخص2جدول 

 شرح نوع شاخص

 آلفای کرونباخ:
های انعکاسی قابل استفاده است. مقدار عامل که در ارزیابی قابلیت اطمینان سازگاری درونی مدل

 60/0پذیرفه شده بوده و مقادیر کمتر از 70/0تر از متغیر است که مقادیر بزرگ 1تا  0این ضریب؛ از 
 .شودنامطلوب ارزیابی می

ρ گلدشتاین: -دیلون 
سنجش پایایی به 

 plsروش 

تری از پایایی سازگاری درونی متغیرهای که آلفای کرونباخ برآورد سختگیرانهبا توجه به این
از یك نسخه دیگر به نام )پایایی مرکب(  plsهای مسیری دهد، در مدلمکنون)آلفا( ارائه می

 بعدی استباشد. آن بلوک تك 70/0تر از گلدشتاین بزرگ -دیلون ρ شود. وقتی مقداراستفاده می

 2روایی همگرا
َ(AVE:) 

 فورنل و  رکر کنند.ها، سازه اصلی را تبیین میروایی همگرا به این معناست که مجموعه معرف
( را به عنوان معیاری برای اعتبار همگرا AVEمتوسط واریانس استخراج شده )َاستفاده از  (1981)

بیانگر اعتبار همگرایی کافی است، به این معنی که  5/0( معادل AVE)َ کنند. حداقلپیشنهاد می
 هایش را تبیین کند.تواند بیش از نیمی از پراکندگی معرفیك متغیر مکنون می

 
نشان داده شده است و  2که در جدول  smart plsافزار خروجی نرم دربا توجه به نتایج،      

آمده، برازش مدل را مورد تأیید قرار دستهای بهتمامی شاخص ،توضیحات مقادیر مورد نیاز در جدول
مدل نهایی توانسته است به  ،است. بنابراین دارای برازش مناسبیکه مدل  شودمیلذا نتیجه  دهند.می

 کننده متغیر را بیان کنند.گونه مناسبی روابط بین سوا ت توصیف

 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1. Composite reliability 
2. Convergent validity 
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 ها. تحلیل یافته4

درصد( پاسخگویان مـرد و   7/76نفر معادل ) 79، از نظر جنسیت، تعداد پژوهشهای بر اساس داده     
بیشترین حجم نمونـه آمـاری را مـردان    ها، دادهبر اساس درصد( زن بودند. 3/23نفر معادل ) 24تعداد 

 5/48نفـر معـادل )   50سـال، تعـداد   25درصد( زیـر  5/15نفر ) 16دهند. از نظر سن، تعداد تشکیل می
سـال   45تـا   35درصـد( بـین    9/35نفر معادل ) 37سال، تعداد  35تا  25های سنی  درصد( بین گروه

سـال تشـکیل    35تـا   25هـای سـنی    گـروه  دهد که بیشترین میانگین سنی راها نشان میبودند. داده
 2/26نفـر معـادل )   27. از نظر تحصیلت، تعـداد  استسال  25دهند و کمترین میانگین سنی زیر می

 28و تعـداد   کارشناسـی درصـد(   6/46نفر معادل ) 48درصد( دارای مدرک تحصیلی فو  دیپلم، تعداد 
دهـد کـه   تر، بودنـد. نتـایج نشـان مـی    بـا   و کارشناسی ارشـد درصد( دارای مدرک 2/27نفر معادل )

، بیشترین حجم نمونه و افراد فو  دیپلم کمترین حجم نمونـه را  کارشناسیدارندگان مدرک تحصیلی 
سال، تعداد  10تا  1درصد( دارای سابقه 2/26نفر معادل ) 27دادند. از نظر سابقه کار، تعداد تشکیل می

درصـد( دارای   2/28نفـر معـادل )   29سال، تعـداد   15 تا 10درصد( دارای سابقه 1/29) نفر معادل 30
سـال و بـا تر بودنـد. نتـایج      20درصد( دارای سابقه 5/16) نفر معادل 17سال، تعداد  20تا  15سابقه 

سال و با تر  20سال، بیشترین حجم نمونه و دارای سابقه 15تا  10دهد که دارندگان سابقه نشان می
 دادند. کمترین حجم نمونه را تشکیل می

 
 اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش اکتساب بر ساختاری اجتماعی فرضیه اول: سرمایه

بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب اسـتاندارد و معنـاداری    .دارد تاثیر بروجرد شهرستان
تـوان  مـی اسـت،  1 /96تـر از  بزرگ دو سازهدر مسیر  =t(975/1) که مقدار آمارهو با توجه به اینمدل 

 بـر  سـاختاری  اجتمـاعی  سرمایه 05/0درصد و سطح خطای  95در سطح اطمینان  چنین بیان کرد که
 دارد. تاثیربروجرد  شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش اکتساب

 
 دانش اکتساب بر ساختاری اجتماعی .تحلیل مسیر سرمایه3 جدول

 مسیر tآماره  ضریب مسیر دار بودن / نبودن مسیرهامعنا

 دانش اکتساب  ساختاری اجتماعی سرمایه 975/1 405/0* (مستقیم و مثبت)دارامعن

 001/0 > P    ***01/0> P   **05/0> P * 
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 دهد که سرمایهنشان می =p(405/0**آمده )دستمقدار ضریب مسیر به ،3با توجه به جدول      
 و مثبت بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش اکتساب بر ساختاری اجتماعی
 یك افزایش با سازمان، در اثرگذار عوامل سایر بودنثابت صورت در که معنی به این دارد. مستقیم
 وابسته اکتساب متغیر بر واحد( 405/0) میزان به ساختاری اجتماعی سرمایه مستقل متغیر در واحدی
 .شودمی افزوده کارکنان دانش
 

 اجتمااعی  تامین سازمان کارکنان دانش اکتساب بر ایرابطه اجتماعی فرضیه دوم: سرمایه

بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب اسـتاندارد و معنـاداری    .دارد تاثیر بروجرد شهرستان
تـوان  مـی است،  576/2تر از بزرگ دو سازهدر مسیر  =t(213/3که مقدار آماره )و با توجه به اینمدل 

 بـر  ایرابطـه  اجتمـاعی  سرمایه 01/0درصد و سطح خطای  99در سطح اطمینان  چنین بیان کرد که
 دارد. تاثیربروجرد  شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش اکتساب

 
 دانش اکتساب بر ایرابطه اجتماعی تحلیل مسیر سرمایه .4 جدول

 مسیر tآماره  ضریب مسیر دار بودن / نبودن مسیرهاامعن

 دانش اکتساب  ایرابطه اجتماعی سرمایه 213/3 567/0** (مستقیم و مثبت) دارامعن

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

 
 دهد که سرمایهنشان می =p(567/0**آمده )دستمقدار ضریب مسیر به ،4با توجه به جدول      

 و مثبت بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش اکتساب بر ایرابطه اجتماعی
 یك افزایش با سازمان، در اثرگذار عوامل سایر بودنثابت صورت در که معنی به این دارد. مستقیم
 وابسته اکتساب متغیر بر واحد( 564/0) میزان به ایرابطه اجتماعی سرمایه مستقل متغیر در واحدی
 .شودمی افزوده کارکنان دانش
 
 
 
 
 



 1395تابستان  ـ 26شماره  ـمطالعات مدیریت راهبردی                                                                                               206

 اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش اکتساب بر شناختی اجتماعی فرضیه سوم: سرمایه

 .دارد تاثیر بروجرد شهرستان

 
 دانش اکتساب بر شناختی اجتماعی تحلیل مسیر سرمایه .5 جدول

 مسیر tآماره  ضریب مسیر دار بودن / نبودن مسیرهاامعن

 دانش اکتساب  شناختی اجتماعی سرمایه 755/1 300/0 رد فرضیه

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

 
که مقدار و با توجه به اینبر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل      

 سرمایه توان چنین بیان کرد کهمیاست،  96/1تر از کوچك در مسیر دو سازه =t(755/1آماره )
ندارد و  بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش اکتساب شناختی بر اجتماعی

 .شودمی کارکنان رد دانش اکتساب بر شناختی اجتماعی فرضیه تاثیر سرمایه
 

 تامین سازمان کارکنان دانش تسهیم بر ساختاری اجتماعی سرمایه فرضیه چهارم:

 .دارد تاثیر بروجرد شهرستان اجتماعی

 
 دانش تسهیم بر ساختاری اجتماعی مسیر سرمایهتحلیل  .6 جدول

 مسیر tآماره  ضریب مسیر دار بودن / نبودن مسیرهاامعن

 دانش تسهیم  ساختاری اجتماعی سرمایه 694/0 175/0 رد فرضیه

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

 
که مقدار و با توجه به اینبر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل      

 سرمایه توان چنین بیان کرد کهمیاست، 96/1تر از کوچك در مسیر دو سازه =t(694/0آماره )
 و ندارد بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش تسهیم بر ساختاری اجتماعی

 .شودمی کارکنان رد دانش تسهیم بر ساختاری اجتماعی فرضیه تاثیر سرمایه
 

 اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش تسهیم بر ایرابطه اجتماعی فرضیه پنجم: سرمایه

بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب اسـتاندارد و معنـاداری    .دارد تاثیر بروجرد شهرستان
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تـوان  مـی است،  576/2تر از بزرگ دو سازهدر مسیر  =t(883/2که مقدار آماره )و با توجه به اینمدل 
 بـر  ایرابطـه  اجتمـاعی  سرمایه 01/0درصد و سطح خطای  99در سطح اطمینان  چنین بیان کرد که

 دارد. تاثیربروجرد  شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش تسهیم
 

 دانش تسهیم بر ایرابطهتحلیل مسیر سرمایه اجتماعی  .7 جدول

 مسیر tآماره  ضریب مسیر دار بودن / نبودن مسیرهاامعن

 دانش تسهیم  ایرابطه اجتماعی سرمایه 883/2 574/0** (مستقیم و مثبت) دارامعن
 001/0 > P  ***01/0> P  **05/0> P * 

 
 دهد که سرمایهمی نشان =p(574/0**آمده )دستمقدار ضریب مسیر به ،7 با توجه به جدول     

 و مثبت بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش تسهیم بر ایرابطه اجتماعی
 یك افزایش با سازمان، در اثرگذار عوامل سایر بودنثابت صورت در که معنی بدین دارد. مستقیم
 وابسته تسهیم متغیر بر واحد( 574/0) میزان به ایرابطه اجتماعی سرمایه مستقل متغیر در واحدی
 .شودمی افزوده کارکنان دانش
 

 اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش تسهیم بر شناختی اجتماعی فرضیه ششم: سرمایه

بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب اسـتاندارد و معنـاداری    .دارد تاثیر بروجرد شهرستان
تـوان  مـی اسـت،   96/1تـر از  بزرگ دو سازهدر مسیر  =t(998/1) که مقدار آمارهو با توجه به اینمدل 

 شـناختی بـر   اجتمـاعی  سـرمایه  05/0درصد و سطح خطای  95در سطح اطمینان  چنین بیان کرد که
 دارد. تاثیربروجرد  شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش تسهیم

 
 دانش تسهیم بر .تحلیل مسیر سرمایه اجتماعی شناختی8 جدول

 مسیر tآماره  ضریب مسیر دار بودن / نبودن مسیرهاامعن

 دانش تسهیم  شناختی اجتماعی سرمایه 998/1 328/0* (مستقیم و مثبت) دارامعن

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

 
 دهد که سرمایهنشان می =p(328/0**آمده )دستمقدار ضریب مسیر به ،8 با توجه به جدول     

 و مثبت بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش تسهیم شناختی بر اجتماعی
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 یك افزایش با سازمان، در اثرگذار عوامل سایر بودنثابت صورت در که به این معنی دارد. مستقیم
 تسهیموابسته  متغیر بر واحد( 328/0) میزان شناختی به اجتماعی سرمایه مستقل متغیر در واحدی
 .شودمی افزوده کارکنان دانش
 

 شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان سازمانی عملکرد بر دانش فرضیه هفتم: کسب

و با توجه بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مدل  .دارد تاثیر بروجرد
 توان چنین بیان کرد کهمیاست،  96/1از  تربزرگ دو سازهدر مسیر  =t(760/2که مقدار آماره )به این

 سـازمان  کارکنـان  سازمانی عملکرد بر دانش کسب 05/0درصد و سطح خطای  95در سطح اطمینان 
 دارد. تاثیر بروجرد شهرستان اجتماعی تامین
 

 عملکرد سازمانی بر .تحلیل مسیر کسب دانش9 جدول

 مسیر tآماره  ضریب مسیر دار بودن / نبودن مسیرهاامعن

 سازمانی عملکرد  دانش کسب 760/2 240/0** (مستقیم و مثبت)دار معنی

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

 
 دهد که کسبنشان می =p(240/0**آمده )دستمقدار ضریب مسیر به ،9با توجه به جدول      
 مستقیم و مثبت بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان سازمانی عملکرد بر دانش
 در واحدی یك افزایش با سازمان، در اثرگذار عوامل سایر بودنثابت صورت در که معنی به این دارد.

 افزوده کارکنان سازمانی وابسته عملکرد متغیر بر واحد( 240/0) میزان به دانش کسب متغیر مستقل
 .شودمی
 

 اجتمااعی  تاامین  ساازمان  کارکنان تاثیر سازمانی عملکرد بر دانش تسهیم فرضیه هشتم:

و بر اساس مدل تحلیل مسیر در حالت ضریب استاندارد و معناداری مـدل   .دارد بروجرد شهرستان
تـوان چنـین   مـی است،  576/2تر از بزرگ دو سازهدر مسیر  =t(325/3که مقدار آماره )با توجه به این
 سـازمانی  عملکـرد  بـر  تسـهیم دانـش   01/0درصد و سطح خطای  99در سطح اطمینان  بیان کرد که

 دارد. تاثیر بروجرد شهرستان اجتماعی سازمان تامین کارکنان
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 عملکرد سازمانی بر تحلیل مسیر کسب دانش .10 جدول

 مسیر tآماره  ضریب مسیر دار بودن / نبودن مسیرهاامعن

 سازمانی عملکرد  تسهیم دانش 325/3 488/0** (مستقیم و مثبت)دارامعن

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

 
دهد که تسهیم نشان می =p(488/0**آمده )دستمقدار ضریب مسیر به ،10با توجه به جدول      
 مستقیم و مثبت بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان سازمانی عملکرد بر دانش
 در واحدی یك افزایش با سازمان، در اثرگذار عوامل سایر بودنثابت صورت در که به این معنی دارد.
 افزوده کارکنان سازمانی وابسته عملکرد متغیر بر واحد( 488/0)میزان  به تسهیم دانش مستقل متغیر
 .شودمی
 

را نشـان  شکل زیر معنـاداری مسـیرها در مـدل تحلیـل مسـیر       خروجی مدل در حالت معناداری.
در خصـوص معنـاداری   t توان بر اساس مقـدار  % می95دهد. در حالت معناداری در سطح اطمینان  می

باشد، آن مسیر معنادار و در  96/1تر از بزرگ tکه مقدار گیری کرد. در صورتیضرایب مسیرها تصمیم
 غیر این صورت معنادار نیست.

 
 خروجی اولیه مدل در حالت معناداری .3 شکل
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افـزار  نـرم  توسـط شـده  های مـدل ترسـیم  در این بخش خروجیخروجی مدل در حالت استاندارد. 
Smartpls  شامل الگوریتم زیر نمایش داده شده است. خروجیPLS باشد که در آن ضرایب مسیرمی 

شود، ضـریب  ها با یکدیگر نمایش داده مینمایش داده شده است. اعدادی که بر روی مسیر بین سازه
شود. این اعداد بیانگر بتای استانداردشده در رگرسیون یا ضریب همبسـتگی دو سـازه   نامیده می مسیر

سازه اصلی است و مقدار آن همیشـه بـین    (𝒓𝟐)دهنده ضریب تعیین است. اعداد داخل دایره نیز نشان
بهتـر  دهد که خـط رگرسـیون   تر باشد نشان میکند. هر چه ضریب تعیین بزرگصفر و یك تغییر می

 .توانسته تغییرات متغیر وابسته را به متغیر مستقل نسبت دهد

 

 
 خروجی اولیه مدل در حالت استاندارد .4شکل 

 

 05/0باشـد، سـطح معنـاداری آن     96/1تـر از  بـزرگ  tکه مقادیر در صورتی، 11جدول  بر اساس     
 001/0و  01/0معناداری به ترتیب سطح  29/3و  576/2تر از بزرگ tباشد. همچنین، برای مقادیر  می
 باشد.می
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 پژوهش( در مدل p( وضرایب استاندارد)t. خلصه مسیرها آماره )11 جدول

 مسیر (t)آماره  (p) ضریب مسیر دار بودن / نبودن مسیرهاامعن

 دانش اکتساب  ساختاری اجتماعی سرمایه 975/1 405/0* (مستقیم و مثبت) دارامعن

 دانش اکتساب  ایرابطه اجتماعی سرمایه 213/3 567/0** (مستقیم و مثبت) دارامعن

 دانش اکتساب  شناختی اجتماعی سرمایه 755/1 300/0 رد فرضیه

 دانش تسهیم  ساختاری اجتماعی سرمایه 694/0 175/0 رد فرضیه

 دانش تسهیم  ایرابطه اجتماعی سرمایه 883/2 574/0** (مستقیم و مثبت) دارامعن

 دانش تسهیم  شناختی اجتماعی سرمایه 998/1 328/0* (مستقیم و مثبت) دارامعن

 سازمانی عملکرد  دانش کسب 760/2 240/0** (مستقیم و مثبت) دارامعن

 سازمانی عملکرد  تسهیم دانش 325/3 488/0** (مستقیم و مثبت) دارامعن

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

 
 و پیشنهاد  گیرىنتیجه .5

 اکتساب بر ساختاری اجتماعی دهد که سرمایهنشان می بر اساس مدل تحلیل مسیر فرضیه اول     
 که معنی بدین دارد. مستقیم و مثبت بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش
 سرمایه مستقل متغیر در واحدی یك افزایش با سازمان، در اثرگذار عوامل سایر بودنثابت صورت در

 .شودمی افزوده کارکنان دانش وابسته اکتساب متغیر بر واحد( 405/0) میزان به ساختاری اجتماعی
 ، چن[24( ]2009) فورن و یانگ ،[16( ]2013) همکاران و های کیمبا یافته پژوهشهای این یافته

بر  ، همخوانی دارد.[17( ]2009) امینی و ، منوریان[11( ]2009) همکاران و ، دموری[8( ]2009)
 کارکنان دانش اکتساب بر ایرابطه اجتماعی دهد که سرمایهمیاساس مدل تحلیل مسیر فرضیه دوم 

 صورت در که معنی بدین دارد. مستقیم و مثبت بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان
 اجتماعی سرمایه مستقل متغیر در واحدی یك افزایش با سازمان، در اثرگذار عوامل سایر بودن ثابت
های یافته .شودمی افزوده کارکنان دانش وابسته اکتساب متغیر بر واحد( 564/0) میزان به ایرابطه
( 2009) ، چن[24( ]2009) فورن و ، یانگ[16( ]2013) همکاران و های کیمبا یافته پژوهشاین 
بر اساس مدل  ، همخوانی دارد.[17( ]2009) امینی و منوریان ،[11( ]2009) همکاران و ، دموری[8]

 دانش اکتساب شناختی بر اجتماعی سرمایه توان چنین بیان کرد کهتحلیل مسیر فرضیه سوم می
 شناختی اجتماعی ندارد و فرضیه تاثیر سرمایه بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان

( 2013) همکاران و های کیمبا یافته پژوهشهای این یافتهشود. کارکنان رد می دانش اکتساب بر
بر اساس مدل ، همخوانی ندارد. [17( ]2009) امینی و منوریان ،[24( ]2009) فورن و یانگ ،[16]

 دانش تسهیم بر ساختاری اجتماعی سرمایه توان چنین بیان کرد کهتحلیل مسیر فرضیه چهارم می
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 اجتماعی فرضیه تاثیر سرمایه ندارد و تاثیر بروجرد شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان
 همکاران و های کیمبا یافته پژوهشهای این یافته .شودمی کارکنان رد دانش تسهیم بر ساختاری

بر اساس  همخوانی ندارد. ،[17( ]2009) امینی و منوریان ،[24( ]2009) فورن و ، یانگ[16( ]2013)
 کارکنان دانش تسهیم بر ایرابطه اجتماعی دهد که سرمایهنشان میمدل تحلیل مسیر فرضیه پنجم 

 صورت در که معنی به این دارد. مستقیم و مثبت بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان
 اجتماعی سرمایه مستقل متغیر در واحدی یك افزایش با سازمان، در اثرگذار عوامل سایر بودن ثابت
های این یافته .شودمی افزوده کارکنان دانش وابسته تسهیم متغیر بر واحد( 574/0) میزان به ایرابطه

 همکاران و دموری ،[24( ]2009) فورن و ، یانگ[16( ]2013) همکاران و های کیمبا یافته پژوهش
بر اساس مدل تحلیل مسیر فرضیه ، همخوانی دارد. [17( ]2009) امینی و ، منوریان[11( ]2009)

 اجتماعی تامین سازمان کارکنان دانش تسهیم شناختی بر اجتماعی دهد که سرمایهنشان میششم 
 اثرگذار عوامل سایر بودنثابت صورت در که معنی بدین دارد. مستقیم و مثبت بروجرد تاثیر شهرستان

 واحد( 328/0) میزان شناختی به اجتماعی سرمایه مستقل متغیر در واحدی یك افزایش با سازمان، در
 و های کیمبا یافته پژوهشهای این یافته .شودمی افزوده کارکنان دانش وابسته تسهیم متغیر بر

( 2009) همکاران و دموری ،[8( ]2009) چن ،[24( ]2009) فورن و ، یانگ[16( ]2013) همکاران
نشان بر اساس مدل تحلیل مسیر فرضیه هفتم ، همخوانی دارد. [17( ]2009) امینی و منوریان ،[11]

 بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان سازمانی عملکرد بر دانش دهد که کسبمی
 افزایش با سازمان، در اثرگذار عوامل سایر بودنثابت صورت در که معنی بدین دارد. مستقیم و مثبت
 سازمانی وابسته عملکرد متغیر بر واحد( 240/0) میزان به دانش کسب مستقل متغیر در واحدی یك

 و ، یانگ[16( ]2013) همکاران و های کیمبا یافته پژوهشهای این یافته .شودمی افزوده کارکنان
دهد که نشان میبر اساس مدل تحلیل مسیر فرضیه هشتم  همخوانی دارد. ،[24( ]2009) فورن

 و مثبت بروجرد تاثیر شهرستان اجتماعی تامین سازمان کارکنان سازمانی عملکرد بر تسهیم دانش
 یك افزایش با سازمان، در اثرگذار عوامل سایر بودنثابت صورت در که معنی بدین دارد. مستقیم
 سازمانی وابسته عملکرد متغیر بر واحد( 488/0) میزان به تسهیم دانش مستقل متغیر در واحدی
 و ، یانگ[16( ]2013) همکاران و های کیمبا یافته پژوهشهای این یافته .شودمی افزوده کارکنان
 منظور به که شودمی ارائه هاییپیشنهاد ،پژوهش نتایج به توجه همخوانی دارد. با ،[24( ]2009) فورن

 اعتماد از مملو جوی آوردنفراهم تامین اجتماعی، سازمان در سازمانی دانش مناسب توسعة و مدیریت
 و هاایده تضارب کنندةتسهیل که ایگونه به اعضا میان مناسب تعاملت و اثربخش ارتباطات متقابل،
 .است ضروری سازمان مدیریت توسط باشد، سازمان نوآوری در کنندةتشوی  کارکنان و میان افکار



 213                                                                                   یدانش و عملکرد سازمان یاشتراک راهبرد ،یاجتماع یهسرما

های تقویت ارتباطات و تعاملت کارکنان از طری  برگزاری اردوهای تفریحی و مسافرت ،همچنین
های اجتماعی در سازمان، حمایت مدیران از کارکنان و توسعه جو گروهی به منظور تقویت شبکه

های آموزشی برای مدیران به منظور افزایش ها و کارگاهحمایتی در سازمان از طری  برگزاری دوره
شناسایی و تشوی  کارکنانی که دانش و  ،تماد و تعل  به سازمان صورت گیرد. علوه بر آنحس اع
دهند از طری  استقرار سیستم ارزیابی عملکرد و نیز خود را در اختیار همکاران قرار می هایهتجرب

تقویت هایی در بین همکاران جهت شناسایی این افراد شناسایی به منظور گسترش و توزیع پرسشنامه
استفاده از کارکنانی که از دانش و مهارت کافی برخوردارند در  ،همچنین ؛فرهنگ تسهیم دانش باشد

 های آموزش ضمن خدمت برای کارکنان و مستندسازىجهت آموزش کارکنان جدید و برگزاری دوره
د به انتشار ها از طری  تشوی  این افراتجربه این به دسترسى آسان هاىروش ایجاد و خبرگان تجربه

هایی که تخصص کافی دارند. تقدیر مستمر از کارکنان و مدیرانی که مقا ت وی کتب علمی در زمینه
ل مربوط به ئو با همکاران و زیردستان خود بر سر مسا کردهنیت در سازمان کمك به افزایش حسن
زشی در جهت های آموآموزش مستمر در سازمان و افزایش بودجه ،همچنین ؛شغل تواف  دارند

های اطلعاتی و استقرار مدیریت دانش در گسترش کسب دانش سازمانی باشد. در نهایت، بانك
های یادگیری الکترونیکی، تسهیل در دسترسی سازمان از طری  ایجاد حافظه سازمانی سیستم

کار در جهت  کارکنان به منابع اطلعات در سازمان از طری  در اختیار قرار دادن منابع علمی مرتبط با
تسهیل کسب دانش در میان کارکنان باشد. ایجاد سیستم نظام پیشنهادها در سازمان در جهت 

ه پیشنهادها از طری  اعطای پاداش ئافزایش تسهیم دانش در میان کارکنان و تشوی  کارکنان به ارا
 بین عتمادا دهند. گسترش و تقویت فرهنگه میئبه کلیه کارکنانی که پیشنهادهای خود را ارا

یندها نظیر سازکار آبودن تمامی فرتنگ ماهی به منظور روشن راهبرداز طری  استقرار  کارکنان
 دانش تسهیل در نشر منظور ها، ارزیابی عملکرد و سیستم پاداش و سایر عوامل موثر بهانتصاب

 سازمانى و انتصاب مدیرانی که به شفافیت در سازمان اعتقاد داشته باشند. 
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