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هـا و اهـداف زنـدگی    هاي دیگر، بستر مناسب را براي دسترسی به فرصتسرمایه اجتماعی مانند سرمایه

در عصـر حاضـر،   . شـود یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسـوب مـی   می سازد وآماده 

به سرمایه اجتماعی نیاز  ،شندباهاي فیزیکی و انسانی نیازمند مدیران براي توسعه، بیشتر از آنکه به سرمایه

ـ پ يسـازمان بـرا   یبـر آمـادگ   یاجتمـاع  هیسرما ریتاث یبررس ،هدف اصلی این تحقیق .دارند  يسـاز  ادهی

جامعه آماري این تحقیق را کلیه کارکنـان بخـش   . بوده است دانش در وزارت ورزش و جوانان تیریمد

اساس فرمول برحجم نمونه . نفر بود 480 اآنهدهند که تعداد ستادي وزارت ورزش و جوانان تشکیل می

هاي تحقیـق از ابـزار   در این تحقیق به منظور سنجش متغیر. نفر تعیین شد 214گیري کوکران برابر نمونه

بـر اسـاس    آن و پایـایی  ییاپرسشنامه استفاده شده است که روایی این پرسشنامه از طریق روایـی محتـو  

یـابی   در بررسی روابط نیز از تحلیل مسیر در قالـب مـدل  . گرفت اي کرونباخ مورد تایید قرارضریب آلف

ها نشان داده است که بین بعد نتایج این بررسی. استفاده شده است SPSSمعادالت ساختاري و نرم افزار 

داري وجـود  دانش رابطه معنـی  کارگیريه سازي و ب، ذخیرهرفتاري سرمایه اجتماعی و ابعاد تولید، انتشار

به سازي و ذخیره، انتشارداري بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و ابعاد تولید، رابطه معنی ،ینهمچن. دارد

فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر رابطه دار بودن دو متغیر سـرمایه   ،بنابراین. مشاهده می شوددانش  کارگیري

  .یید قرار گرفته استأاجتماعی و مدیریت دانش مورد ت

وزارت ورزش و  یـابی معـادالت سـاختاري و    ش، سرمایه اجتمـاعی، مـدل  مدیریت دان :ديیگان کلواژ

  جوانان
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  مقدمه

سرعت این تغییر به صورتی است کـه گـاهی   . حال تغییر است شدت دردنیاي کسب و کارهاي کنونی به

یاك ماتوس(هاي الزم را براي انطباق با این تغییرات اعمال نمایندبینیتوانند پیشماهرترین مدیران نیز نمی

  .)2017و همکاران،

هولت آمادگی را پیش نیاز ضروري براي سازمان براي اینکه در مواجه بـا تغییـر سـازمانی موفـق باشـد،      

 :سازي مدیریت دانش مستلزم این است که عوامـل سـازمانی مختلـف از جملـه    پیاده. تعریف کرده است

  هاي خاصی داشته و از انسـجام الزم یساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، تکنولوژي و منابع انسانی ویژگ

آمیـز مـدیریت دانـش    مانع پیاده سازي موفقیت ،ناهماهنگی در بین این عوامل ،بنابراین. برخوردار باشند

سـازي مـدیریت   هاي الزم براي پیـاده شناخت عوامل سازمانی از حیث ویژگی ،به بیان دیگر. خواهد بود

). 2012هولـت،  ( قـدامات بعـدي در ایـن راسـتا فـراهم سـازد      براي ا را تواند بنیان مستحکمیدانش می

و پشـتیبانی از همـاهنگی و نظـم     هاثر براي خودکار کردن فرایندؤمدیریت دانش به یک محیط فناوري م

را براي بهسازي عملکرد کارکنان، ارتقـاي تصـمیم گیـري،     یفرصت مناسب ،مدیریت دانش. وابسته است

بهبود روند نوآوري و خالقیت، تسریع خدمات رسانی  بـه جامعـه در    بهبود اثربخشی و کارایی سازمان،

  . دهدها قرار میاختیار سازمان

راسـتی راهکـار   توان پوشش داد و بشود که این سطح از تغییرات را چگونه میال مطرح میؤحال این س 

 باشد؟مدیران موفق براي آن چه می

حجم باالیی از نیروي انسانی را چه در  ،زرگ در ایرانورزش و جوانان به عنوان یک وزارتخانه بوزارت 

کـه از    -)جوانـان و ورزشـکاران  ( وزارتخانـه  گیرندگان ایندر حوزه خدمات چهحوزه کارکنان فعلی و 

همانند  فوقاجراي مدیریت دانش در مجموعه  ،اما. باشددارا می  -هستندهاي باالي این مجموعه سرمایه

توان یکـی از  رو بوده است که به نظر محقق میبهلتی با مشکالت متعددي روهاي دوبسیاري از مجموعه

 دانش ایجـاد  الًدر این زمینه معمو. اجتماعی متصور بود هاي اصلی این موضوع را در حوزه سرمایهزمینه

یابد و افراد کمتر حاضـر بـه انتقـال    شده توسط کارکنان در یک مسیر سیستماتیک در سازمان جریان نمی

  حـال در برخـی مـوارد نیـز ایـن فرآینـد انجـام        بـا ایـن  . باشـند نهایـت کاربسـت آن مـی   این دانش و در
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در مباحـث   بیشـتر  بایـد رسد این موضوع را نظر میه ب که در سازمان نداردرا اثربخشی الزم  اما ،دشومی

  . اجتماعی دنبال نمود

مشـکل  . شـود یانجـام نمـ   اتین ثبت تجربدر وزارت ورزش و جوانادر همین ارتباط باید بیان نمود که 

 يهاو کارشناسان وزارت درحوزه رانیو دانش مد اتیاست که تجرب نیاجوانان  حاضر وزارت ورزش و

به  دیبا ورود افراد جد ،نیبنابرا رد،یگیقرار نم گرانید اریدر اخت جهینتشود و دریمختلف ثبت و ضبط نم

 ریامکانپـذ  یهـاي آتـ  يزیـ رو برنامـه  هاياستگذاریگذشته در س اتیاز تجرب يبرداروزارتخانه امکان بهره

-تیفعال یعدم اثربخش ومات خواهد شد ها و اقدايزیرامر موجب آزمون و خطا در برنامه نیا .باشدینم

هـم   .داشت دخواهرا به همراه وزارتخانه  گانرندیگکارکنان و خدمات يشده برايزیرها و اقدامات طرح

مشـکل و بهبـود    نیـ حـل ا  يبـرا  یخاصـ  يارفگذو هد يزیرارت ورزش و جوانان برنامهوزدر  ،اکنون

بلکـه   ،دیایسازمان نه تنها بهبود ن یو اثربخش ییشود که کارایامر موجب م نیا کهموجود ندارد  تیوضع

  .رو به رو شودکاهش با درطول زمان 

  توسـط کارکنـان انجـام     اتیـ جربدانـش و ت اشتراك  ،ثبت و ضبط ستمیوجود س عدمهمچنین، به علت  

اطالعـات   میو تسـه  يگـذار اشتراك يبرا یلیو تما زهیانگ ،یدهپاداش ستمیو به علت فقدان س گیردنمی

  .جود نداردوکارکنان  نیب

  :باشندشامل موارد زیر می ،هستند لیدانش در وزارتخانه دخ تیریکه در اجرا نشدن مد يگرید عوامل

  ؛یفرهنگ سازمان .1

 يدانـش در توسـعه و بهبـود عملکردهـا     تیریمـد  تیارشد نسبت به اهم رانیخت مدعدم شنا .2

 ؛زارتخانهو

 يمناسـب در حـوزه فنـاور    یآموزشـ  ییمناسـب و فقـدان بسـترها    ياز فناور يعدم برخوردار .3

  .اطالعات

هاي اجتمـاعی سـازمان   که آیا مدیریت صحیح سرمایه شود ال مطرح میؤاین س ،با طرح این مواردحال 

د مـورد بررسـی ایجـاد نمایـد؟ و     ی مدیریت دانش را درتمامی ابعایاند زمینه اجراي اثربخش و کاراتومی

  باشد؟ چه راهکارهایی براي دستیابی به این موضوع قابل ارائه می اًاساس
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  پژوهشپیشینه 

بررسی رابطـه سـرمایه اجتمـاعی و مـدیریت دانـش در      «در تحقیقی با عنوان ) 1394(موغنی و همکاران

همبستگی و جامعه آمـاري   -که این پژوهش از نوع توصیفی ندا بیان نموده »انشگاه علوم پزشکی شیرازد

   پـس از  . نفر از کارکنان شاغل در حـوزه سـتادي دانشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز بودنـد        1300پژوهش 

هـاي  مؤلفـه  براي سنجش. نفر برآورد شد 296تعداد به گیري از طریق فرمول کوکران، حجم نمونه نمونه

پرسشـنامه   و  پرسشنامه اول براي سنجش میزان سرمایه اجتمـاعی   :پژوهش از دو پرسشنامه استفاده شد

پایایی پرسشنامه سـرمایه اجتمـاعی از طریـق    . بوددوم، پرسشنامه استاندارد براي سنجش مدیریت دانش 

و براي تعیین روایی  ورد شدبرآ 803/0و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش، 682/0ضریب آلفاي کرونباخ، 

براساس آمار توصیفی و استنباطی و ضریب  هاداده -ها از نظر استادان این رشته بهره گرفته شدپرسشنامه

نتایج ایـن تحقیـق نشـان داده    . ، تحلیل شد190نسخه  SPSSافزار ا استفاده از نرمو ب همبستگی اسپیرمن

همچنین، کارکنان داراي  .فراوانی تحقیق را تشکیل دادنددرصد بیشترین  5/50با است که کارکنان رسمی 

دسـت آمـده بـراي همـه متغیرهـا      مقادیر به. درصد، بیشترین فراوانی را داشتند 5/50مدرك کارشناسی با 

دهد که رابطه مثبت و معناداري بین سرمایه اجتماعی و ابعاد مـدیریت دانـش وجـود دارد و بـا     نشان می

  . شودفرضیه فرعی تحقیق تأیید می 4ماري، هرآ يتأیید رابطه معنادار

بررسی و تبیین تأثیر سرمایه اجتمـاعی بـر نـوآوري بـا     « در تحقیقی با عنوان) 1393(استاك و عبدالملکی

که هدف از مقاله حاضر، طراحی، تدوین و ارزیابی  ندبیان نموده ا» تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش

اي مدیریت دانش و تحلیل روابط فرهنگ سـازمانی    أکید بر نقش واسطهمدل علّی خالقیت و نوآوري با ت

 جامعه پـژوهش . و سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش و رابطه مدیریت دانش با خالقیت و نوآوري است

حجـم   ااي ب  که از این جامعه، نمونه دهندتشکیل میکارکنان ادارات آموزش و پرورش استان کردستان  را

و از نظـر نحـوه    این تحقیق از نظر هدف کاربردي. داي انتخاب شدن  طبقه –ا شیوه تصادفیکارمند ب 278

جهـت  . یـابی معـادالت سـاختاري اسـت     ها، توصیفی و از نوع همبستگی و به روش مدل گردآوري داده

هاي فرهنگ سازمانی دنیسون، سرمایه اجتماعی، مدیریت دانـش، خالقیـت و    پرسشنامه ،سنجش متغیرها

د فرهنگ سازمانی اثر مثبت و معناداري بر سـرمایه اجتمـاعی و   نتایج نشان دا. ندگرفته شد کار ي بهنوآور

همچنین، فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی اثـر مثبـت و معنـاداري بـر مـدیریت      . مدیریت دانش دارد
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گر، نتایج نشان از سوي دی. بر خالقیت و نوآوري دارد يدانش دارند و مدیریت دانش اثر مثبت و معنادار

بنابراین، مدل علّی خالقیت و نوآوري با تأکید بـر  . خالقیت بر نوآوري اثر مثبت و معناداري دارد دهدمی

بررسـی  « در تحقیقی با عنوان) 1392(زارعی و بردبار. شود اي متغیر مدیریت دانش تأیید می  نقش واسطه

  بیـان » انـش در سـازمان بهزیسـتی اسـتان یـزد     تأثیر سرمایه اجتماعی سازمانی بر ارتقاي سطح مدیریت د

که در پژوهش حاضر، تالش محققان بر آن بوده است تا با مبنا قـرار دادن رویکـرد ناهاپیـت و     ندانموده

به مقوله سرمایه اجتماعی سازمانی، تأثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانـش در سـازمان   ) 1998(گوشال

جامعه آماري این تحقیق، کارکنان سازمان بهزیستی استان یزد . کنند بهزیستی استان یزد را تجزیه و تحلیل

و براي دستیابی دقیق به افراد مورد  نفر تعیین شدند 81بودند که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 

هـاي  هـا، از پرسشـنامه  آوري دادههمچنین، براي جمـع  .اي استفاده گردیدمطالعه، از روش تصادفی طبقه

) 1998(و سـرمایه اجتمـاعی ناهاپیـت و گوشـال     )2000(اندارد مدیریت دانش فیلیوس و همکارانشاست

 SPSSها، از روش آلفاي کرونباخ به کمک نرم افـزار  براي تعیین پایایی ابزار گردآوري داده. استفاده شد

اري بین مدیریت هاي پژوهش حاضر، حاکی از آن است که رابطه مثبت و معنادیافته. استفاده گردید 15,0

هاي سرمایه اجتماعی سازمانی بـه  طوري که بهبود مؤلفهدانش و سرمایه اجتماعی سازمانی وجود دارد؛ به

سترش سرمایه اجتماعی در سازمان گ. شودتوسعه مدیریت دانش در سازمان بهزیستی استان یزد منجر می

اي که بهبود سرمایه اجتمـاعی در  گونه؛ بهبهزیستی استان یزد، بر توسعه مدیریت دانش تأثیر بسزایی دارد

  . آوردسازمان، موجبات کسب، خلق و انتقال دانش در سازمان را فراهم می

ـ  یبررسدر ) 1391(دیانی و همکاران دانـش در   تیریمـد  ياجـرا  زانیـ و م یاجتمـاع  هیسـرما  نیرابطه ب

ـ از طر یاجتمـاع  ۀیسـرما بیان نموده اسـت کـه    مشهد یو علوم پزشک یدانشگاه فردوس يها کتابخانه  قی

اعتماد  جادیالزم از جمله ا طیشرا يآور با فراهم ،نیسازمان و همچن یو مبادلۀ منابع دانش بیترک ،لیتسه

 نیرابطه ب یرو، بررسنیاز ا. شود یدانش در سازمان م تیریباعث توسعه مد سازمان ياعضا نیو تعامل ب

ـ ا يجامعه آمار. پژوهش قرار گرفت نیتوجه ا ردودانش، م تیریمد ياجرا زانیو م یاجتماع هیسرما  نی

ـ ا. دنـ ده یم لیمشهد تشک یو علوم پزشک یدانشگاه فردوس يها تابخانهکپژوهش را  پـژوهش از نـوع    نی

پرسشـنامۀ اول   :بـود اطالعات، دو پرسشنامه  يابزار گردآور. انجام شد یشیمایبود و با روش پ يکاربرد

ـ ناهاپ«پرسشنامه بر اساس مـدل  نیا. استفاده قرار گرفت وردم یاجتماع هیسرما زانیسنجش م يبرا و  تی

 يو سـاختار  يا رابطـه  ،یرا به سـه بعـد شـناخت    یاجتماع هیشده است که سرما یطراح) 1998(»گوشال
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دانـش در   تیریمـد  ياجرا زانیم یبررس يو برا یپرسشنامه دوم، توسط پژوهشگر طراح. کند یم میتقس

ـ  يها افتهی. قرار گرفتها مورد استفاده  کتابخانه  زانیـ و م یاجتمـاع  هیسـرما  زانیـ م نیپژوهش نشان داد ب

 یاجتمـاع  هیدانش، سرما تیریابعاد مد انیاز م. وجود دارد يدانش رابطه مثبت و معنادار تیریمد ياجرا

به  دانشو بعد ارائه  یاجتماع هیسرما انیم زیارتباط ن نیدانش دارد و کمتر دیارتباط را با بعد تول نیشتریب

ـ بـا م  یاجتمـاع  هیسـرما  يو ساختار يا رابطه ،یابعاد شناخت نیب ن،یهمچن. چشم می خورد  ياجـرا  زانی

 هیسرما يا بعد رابطه ،یاجتماع هیابعاد سرما انیبرقرار است و در م يدانش رابطه مثبت و معنادار تیریمد

در تحقیقی بـا  ) 1386(انی و همکارانالو .دانش دارد تیریمد ياجرا زانیارتباط را با م نیشتریب یاجتماع

کـه ایـن مقالـه نقـش و     ند بیان نموده ا» نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی« عنوان

شامل کسب، ثبت، خلق، انتقـال و   دیریت دانش و پنج فرایند اصلی آنتاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه م

    تشـکیل  پـردازي ایـران   کارکنـان شـرکت داده  را  پـژوهش جامعه آمـاري  . کندکاربرد دانش را بررسی می

دهنده ماهیت هاي پژوهش نشانیافته. آوري شدو اطالعات پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع نداددمی

بر این اساس، اقدامات سخت و اقدامات نـرم مـدیریت دانـش از    . متفاوت اقدامات مدیریت دانش است

یر سرمایه اجتماعی نیز بر توسعه مدیریت دانش بسته بـه ماهیـت و نـوع ایـن     تأث. اندیکدیگر متمایز شده

هـاي  دهـد وجـود سـرمایه اجتمـاعی در گـروه     هاي پژوهش نشان مییافته. اقدامات، متفاوت بوده است

هـاي انتقـال و   شامل فعالیـت (هاي نرم مدیریت دانشپردازي ایران بر توسعه فعالیتداده سازمانی شرکت

هـاي سـخت مـدیریت    حال، رابطه معناداري را با توسعه فعالیـت با این. گذار بوده استاثیرت) خلق دانش

  .نشان نداده است) هاي کسب، ثبت و کاربرد دانششامل فعالیت(دانش

سرمایه فکري، مـدیریت دانـش و سـرمایه اجتمـاعی در     «در تحقیقی با عنوان) 2017(رمدان و همکاران 

در . به بررسی این موضوع در این بخش پرداخته اسـت » ات کشور اردنبخش فناوري اطالعات و ارتباط

هـاي رگرسـیونی   از روش بهره گیـري پرسشنامه استفاده شد که با سوال در قالب یک  281این تحقیق از 

   نتـایج ایـن تحقیـق نشـان داده اسـت کـه ارتبـاط        . هاي تحقیق مورد بررسی قرار گرفتمتغیر ارتباط بین

  . رمایه اجتماعی و مدیریت دانش وجود داردداري بین سمعنی

هاي دولتی آمریکایی آژانس بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و رفتار انتشار دانش در به) 2016(چویی

. ه استدر بررسی این موضوع از ابزار پرسشنامه و همچنین، تحلیل رگرسیونی استفاده شد. پرداخته است
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داري بین سرمایه اجتماعی و رفتار انتشار دانش کارکنان وجـود  اتباط معنکه ار نتایج این بررسی نشان داد

  . دارد

به تأثیر انگیزش فردي و سرمایه اجتماعی بـر تمایـل کارکنـان بـه تسـهیم دانـش       ) 2006(هو و همکاران

 نفی بر تمایـل م يتأثیر ،که پاداش سازمانی ادنتایج نشان د. اندضمنی و آشکار در صنایع مختلف پرداخته

همچنـین، نتیجـه   . بر تمایل به تسهیم دانش آشکار داشـته اسـت   ي مثبت، اما تأثیربه تسهیم دانش ضمنی

داري بر افزایش تمایل کارکنان بـه تسـهیم دانـش    اطور معنتحقیق نشان داده است که سرمایه اجتماعی به

  . داشته است تأثیر ضمنی و آشکار

هـاي مختلـف   یه اجتماعی بر تسهیم دانـش در شـرکت  به بررسی رابطه سرما در تحقیق خود) 2004(چن

گرفتـه   نظرپرداخته و ابعاد سرمایه اجتماعی را شامل شبکه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و اهداف تسهیم در

نتیجه تحقیـق نشـان داده اسـت کـه     . ستا نظر گرفتهکلی در طورولی مفهوم مدیریت دانش را به -است

اما اعتماد اجتمـاعی تـأثیر    ،ابطه معناداري با تسهیم دانش سازمانی داردشبکه اجتماعی و اهداف تسهیم ر

  . مستقیمی بر تسهیم سازمانی ندارد

انـد کـه وجـود    ارتباط بین مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بیان نمـوده  یدر بررس) 2002(تنگ و داس

تنـک و  . ا تأثیرگـذار اسـت  هـ سرمایه اجتماعی در سازمان بر تسهیم و انتقال دانش در میان اعضاي شبکه

اند وجود سرمایه اجتماعی در سازمان بر تسهیم و انتقال دانش در میـان اعضـاي    نشان داده) 2002(داس

   .ها تأثیرگذار است شبکه

اند که میان سرمایه اجتماعی و انتقال دانش ارتباط معنـاداري  در پژوهش خود نشان داده) 2002(وون ادلر

به شواهد مناسبی مبنی بر ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مدیریت  )2010(کارانو هملئونارد . وجود دارد

 و بدون تفکیک ابعاد کلی طوربهآنها در پژوهش خود مدیریت دانش را  ،حالبا این .انددانش دست یافته

  . اندگوناگون آن مدنظر قرار داده

  پژوهشمدل مفهومی 

مدل عمـومی مـدیریت دانـش نوناکـا      ،و همچنین) 2016(مدل مفهومی این تحقیق بر اساس مقاله چویی

  و شـناختی  رفتـاري سرمایه اجتماعی را در دو بعـد اصـلی سـرمایه اجتمـاعی      ،چویی. ترسیم شده است
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بـه  و  سـازي ذخیرهچهار بعد تولید، انتشار، نوناکا مدیریت دانش را در  ،همچنین. نموده است بندي دسته

  :این مدل مفهومی در قالب شکل زیر ارائه شده است .بندي نموده استدسته کارگیري

  

  

  

  

  

  

  

  )2016،چویی(                         

  

  )2010نوناکا، (                                                                                     

  

  ) 2016،و نوناکا چویی (مدل مفهومی: 1شکل 

  

  پژوهشهاي هفرضی

  اصلیفرضیه 

سازي مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان اثرگـذار  سرمایه اجتماعی بر آمادگی سازمان براي پیاده

  .است

  فرعیفرضیات 

 بعد رفتاري سرمایه اجتماعی برتولید دانش در وزارت ورزش و جوانان اثرگذار است.  

  ورزش و جوانان اثرگذار استبعد رفتاري سرمایه اجتماعی بر انتشار دانش در وزارت. 

 سازي دانش در وزارت ورزش و جوانان اثرگذار استبعد رفتاري سرمایه اجتماعی بر ذخیره. 

  دانش در وزارت ورزش و جوانان اثرگذار است به کارگیريبعد رفتاري سرمایه اجتماعی بر. 

 ذار استبعد شناختی سرمایه اجتماعی بر تولید دانش در وزارت ورزش و جوانان اثرگ.  

 بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر انتشار دانش در وزارت ورزش و جوانان اثرگذار است.  

 سرمایه اجتماعی

 بعد رفتاري

 بعد شناختی

پیاده سازي مدیریت 

 دانش

 تولید دانش

 ذخیره سازي دانش

 انتشار دانش

 بکارگیري دانش
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 سازي دانش در وزارت ورزش و جوانان اثرگذار استبعد شناختی سرمایه اجتماعی بر ذخیره.  

 بعد شناختی سرمایه اجتماعی بر بگارگیري دانش در وزارت ورزش و جوانان اثرگذار است.  

  پژوهششناسی روش

همچنـین، ایـن تحقیـق از نظـر هـدف       .باشـد توصیفی پیمایشـی مـی   ،روش مورد استفاده در این تحقیق

جامعه آماري این تحقیق را کلیه کارشناسـان سـتاد مرکـزي وزارت ورزش و جوانـان     . باشدیمکاربردي 

نفر  214کوکران حجم نمونه با استفاده از فرمول  ونفر  480تحقیق آماري حجم جامعه  .نداددمی تشکیل

مورد با مشخصات زیر  اي ابزار پرسشنامه شناسایی و باگیري تصادفی ساده روش نمونه که به شدتعیین 

   :آزمون قرار گرفتند

  مشخصات پرسشنامه ها :1جدول 

  روایی و پایایی  منبع  طیف گزینه  نام پرسشنامه

 Alpha Cronbach  )2016(چویی  لیکرتاي گزینه 5  مدیریت دانش

 Alpha Cronbach  )2016(چویی  اي لیکرتگزینه 5 مایه اجتماعیسر

  

هـا  بررسینتایج این . استفاده شده است cvrدر این تحقیق به منظور بررسی روایی ابزار تحقیق از روش 

 آلفـاي  روش از پایـایی  بـرآورد  جهت پژوهش این در ،همچنین. از روایی ابزار تحقیق داشته استنشان 

مقدار ضریب الفاي کرونباخ پرسشنامه مدیریت دانـش  که  شده است استفاده SPSS فزارا نرم در کرونباخ

جدول  ،همچنین. نشان از پایایی ابزار تحقیق دارد و محاسبه شده است 745/0و سرمایه اجتماعی  721/0

  :باشدهاي مختلف میهنده وضعیت پایایی ابزار تحقیق در بخشدزیر نشان

  حقیقپایایی ابزار ت :2جدول 

  رد پایایی/ قبول  ضریب آلفا  نام مولفه

  تایید  712/0  تولید دانش

 تایید  723/0  دانش ذخیره سازي

 تایید  745/0  انتشار دانش

 تایید  701/0  دانش به کارگیري

 تایید  725/0  مولفه رفتاري سرمایه اجتماعی

 تایید  768/0  مولفه شناختی سرمایه اجتماعی

 تایید  738/0  کل پرسشنامه
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  :هاي زیر به منظور تحلیل اطالعات استفاده شده استدر این تحقیق از روش

  توصیفی آمار

 و جداول از استفاده با تحصیالت چونهم آماري نمونه اعضاي شناختی جمعیت اطالعات بخش این در 

 .گرددمی تحلیل نمودارها

  استنباطی آمار

 :شودمی بررسی حقیقت هايفرضیه زیر هايآزمون از استفاده با بخش این در 

 ؛پرسشنامه پایایی منظور به کرونباخ آلفاي از استفاده  

 از نرم افزار استفاده SPSS  و   AMOS هاي مورد نظر و تآیید یـا  به منظور انجام تجزیه و تحلیل

 .رد فرضیات تحقیق

 .شـود اسـتفاده مـی    (CFA)در این پژوهش جهت ارزیابی روایی سازه از نتایج تحلیـل عـاملی تأییـدي    

با استفاده ازنرم افـزار   .تواند روایی سازه را مشخص کنندهاي متعدد برازندگی مدل میشاخص  CFAدر

هاي مکنون به همراه هر یک از عوامـل آن تحلیـل عـاملی تأییـدي اجـرا و      ایموس براي هر یک از متغیر

دسـت  بـراي بـه   .شـود مـی محاسبه  SRMR ، NNFIو   2χ ،NFI ،GFI ،RMSEAمقادیر شاخص هاي 

بزرگنمایی بیشینه و چرخش غیرمتعامد پروماکس به سبب امکـان    آوردن ماتریس الگو از شیوه استخراج

 .شودمستقل نبودن عوامل از یکدیگر استفاده می

  یافته هاي پژوهش

ـ  در این تحقیق ابتدا به بررسی وضعیت جمعیت در بررسـی   .ه شـده اسـت  شناختی نمونه تحقیـق پرداخت

درصد داراي   57درصد افراد داراي مدرك لیسانس و  43توان بیان نمود که می ضعیت تحصیالت افرادو

تـوان بیـان نمـود کـه     در بررسی وضعیت سابقه کاري افراد نیز می. باشندمی لیسانس و باالترفوق مدرك 

 10درصـد افـراد بـین    91/24 ،سال 10الی  5درصد افراد بین  47/15سال ،  5درصد افراد داراي زیر  4/3

سـال سـابقه    20درصـد افـراد بـاالتر از      01/23سال و  20الی  15درصد افراد بین  21/33سال،  15الی 

  .ندتاشد کاري
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  مدل معادالت ساختاري

واقـع  کـه در  -ترسیم و روابط بین متغیرهـاي پنهـان   گیري، مدل تحقیقید مدل اندازهیپس از بررسی و تا

هاي برازش در این مورد ابتدا از شاخص. گیرندمورد بررسی قرار می -باشندهمان فرضیات پژوهشی می

  .پرداخته خواهد شدو سپس به بررسی روابط مفروض بین متغیرهاي پنهان  شودمی اطمینان حاصل

  
  مدل معادله ساختاري تحقیق :2نمودار 

  .پردازیمهاي برازش مدل میدر ادامه به بررسی شاخص

  ي برازش مدل معادله ساختاريهاشاخص : 3جدول 

  وضعیت  مقدار کسب شده  شاخص

CMIN/df  567/2  قبول  

RMSEA  0745/0  قبول  

  

ییدي مورد أهاي مورد بررسی به منظور ارزیابی برازش مدل عاملی تکلیه شاخص ،با توجه به جدول فوق

  . مدل تایید شده استوان بیان نمود که برازش این با توجه به این مطلب می. اندپذیرش قرار گرفته
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ها بر یکدیگر اسـت و معنـاداري   لفهؤرگرسیونی که بیانگر میزان اثرگذاري م بدر جدول زیر میزان ضرای

  .طور خالصه آورده شده استبه باین ضرای

  )آزمون فرضیات(هاي تحقیق ب رگرسیونی مولفهیضرا :4جدول 

  بررسی ارتباط بین مولفه هاي سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش

ه ارتباط بین این ابعاد با مدیریت دانش مورد بررسی قرار گرفت ،در این بخش بعد از محاسبه میانگین ابعاد سرمایه اجتماعی

  .است

  

  سرمایه اجتماعی و مدیریت دانشد ارتباط بین ابعا :3نمودار 

  نتیجه  يعدد معنادار  ضریب رگرسیونی  بر مولفه  تاثیر مولفه  فرضیه

 تائید 85/5  48/0  مدیریت دانش  سرمایه اجتماعی  1
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  :ها به تفصیل ارائه شده استدر ادامه نتایج تحلیل ارتباط بین این متغیر

  ارتباط بین متغیرهاي تحقیق :5جدول 

  ارتباطرد  /تایید Estimate S.E. C.R.  P وابسته  مستقل

 تایید *** 87/2 22/0 25/0 تولید دانش ---> رفتاري

 رد *** 11/1 12/0 08/0 ازيپیاده س ---> رفتاري

 تایید *** 85/6 32/0 48/0 انتشار دانش ---> رفتاري

 تایید *** 12/7 38/0 53/0 ذخیره سازي دانش ---> رفتاري

 تایید *** 35/7 42/0 58/0 تولید دانش ---> شناختی

 تایید *** 11/7 37/0 53/0 پیاده سازي ---> شناختی

 تایید *** 34/7 43/0 58/0 انتشار دانش ---> شناختی

 تایید *** 86/6 31/0 48/0 دانشذخیره سازي  ---> شناختی

  

ـ ارتباط بین بعد رفتاري سرمایه اجتماعی و پیاده سازي دانـش مـی   اندفق درباره وان بیـان نمـود کـه در    ت

 صـورت یـک  توان مشاهده نمود که رفتارهاي اجتماعی افراد در سطوح مختلف بـه می وضوح سازمان به

افراد کمتر از دانـش تولیـد    ،واقعشود و درمیبه استفاده از دانش تولید شده سایرین منجر ن فعالیت تیمی

  . کنندشده در رفتارهاي روزمره خود به منظور اصالح رفتاري استفاده می

  گیريبحث و نتیجه

  نتایج بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش: 1فرضیه

در . بخشـید بهبـود  توان مینشان داد که با بهبود سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش را نیز  نتایج این تحلیل

 ژهیدانـش بـو   تیریمد ندیدر سازمان بر توسعه فرا یاجتماع هیوسعه سرماهمین زمینه باید بیان نمود که ت

ـ    یاجتماع هیوجود سرما .گذار استریاز بعد خلق و انتقال دانش تاث  انیـ ربخش مدر سـازمان و تعامـل اث

. شـد انتقـال  دانـش و خلـق دانـش در سـازمان خواهـد        آرا، شتریتضارب ب لیمان موجب تسهزافراد سا

و اعتماد  یاجتماع هیسرما تیتقو جهت در دیبا شیخو یاثربخش دانش سازمان تیریمد يها براسازمان

 قیاز طر ،یاجتماع هیسرماها در توسعه سازمان يگذارهیسرما .تالش کنند شیکارکنان خو انیمتقابل در م

در داخـل و خـارج    رانیکارکنـان و مـد   انیارتباطات و تعامل م ندیبهبود فرا آموزش ارتباطات اثربخش،

موجـب   یهمگـ  ،یو گروهـ  یمیاعتماد متقابل و کار ت ،يآکنده از همکار يفرهنگ و جو جادیا سازمان،

بـا   .شـد نده خواهـد  ریادگیآور و نو یسازمان و حرکت سازمان به سمت سازمان یاجتماع هیتوسعه سرما
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 يادیز تیاز اهم يو فناور يساختار بعادعوامل و ا یمناسب دانش سازمان تیریدر توسعه و مد ،حالنیا

ـ با رد،یگبکار شیدانش را در سازمان خو تیریچنانچه سازمان بخواهد مد .برخوردار است عـالوه بـر    دی

 يهـا سـاخت ریـ ز ،یسازمان يهاها و گروهسازمان و شبکه ياعضا انیبهبود ارتباطات و تعامل اثربخش م

دانـش   بـه کـارگیري   و نگهداشـتن  کسب، يالزم را برا ياهيها و فناورستمیس ندها،یشامل فرا يضرور

ــازمان ــراهم آورد یس ــات     .ف ــا تحقیق ــش ب ــن بخ ــایج ای ــوغننت ــاران یم ــتاك و  ،)1394( و همک اس

 ،)2017(رمــدان و همکــاران ،)1391(و همکــاران یانیــد ،)1392(و بردبــار یزارعــ ،)1393(یعبــدالملک

شود تـا  با توجه به این موارد پیشنهاد می. باشدمیهمخوان  )2009(چن و )2002(ادلروون ،)2016(ییچو

بـراي مـدیریت    را هـاي الزم و بهبود سرمایه اجتماعی در دو بخش رفتـاري و شـناختی زمینـه    با استفاده

  . دگردهم صحیح و اثر بخش در سازمان فرا

  نتایج بررسی رابطه بین بعد رفتاري سرمایه اجتماعی و تولید دانش: 2فرضیه

ایجاد روحیـه تولیـدي دانـش     ،ها کمک نمایدسازمان تواند به تولید دانش دریکی از ساختارهایی که می

رهاي مثبت صورت با تشویق ارائه رفتادر این. باشداساس رفتارهاي آگاهانه کارکنان میبر ضمنی و عینی

براي دسـتیابی بـه ایـن     ،بنابراین. هاي تولید دانش سازمانی را ایجاد نمودتوان زمینهاز سوي کارکنان  می

نتـایج ایـن   . ثر واقـع شـود  ؤتواند مدهی به این الگوها میمهم استفاده از الگوهاي مثبت رفتاري و پاداش

 ،)1392(و بردبـار  یزارعـ  ،)1393(یکاسـتاك و عبـدالمل   ،)1394(و همکـاران  یموغنبخش با تحقیقات 

تـوان  با توجه به نتـایج ایـن بخـش مـی     .باشدمی سوهم )2009(چن و  )2002(وون ادلر ،)2016(ییچو

  . هاي تولید دانش را بهبود بخشیدتا با ایجاد الگوهاي رفتاري در سازمان مورد بررسی زمینه پیشنهاد داد

  دانش به کارگیري ویه اجتماعی سرمابررسی رابطه بین بعد رفتاري :  3فرضیه

ها نیاز دانش در سازمان به کارگیري براي. ددارنتایج این بررسی نشان از عدم وجود ارتباط بین دو متغیر 

تـوان  در این راسـتا زمـانی مـی   . اشدببه استفاده از رفتار صحیح و الگوهاي رفتاري و حرکتی مناسب می

سازمانی افراد را بـه   هاي فردي ونهایت بتوان رفتاري نمود که درسازدر سازمان پیاده را دانش ایجاد شده

وان با استناد به این موضوع بیـان نمـود   توزارتخانه مذکور نیز می منظور دربه همین. این سمت سوق داد

نتـایج ایـن   . شـود  دانش مـوثر واقـع   به کارگیريتا بر  شکل گیرداي گونهکه بعد رفتاري کارکنان باید به

ــق ــات   تحقی ــا تحقیق ــایر ب ــوغنمغ ــاران و یم ــتاك و ،)1394(همک ــدالملک  اس ــ ،)1393(یعب و  یزارع
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 و )2002(وون ادلـر  ،)2016(ییچـو  ،)2017(رمدان و همکاران ،)1391(و همکاران یانید ،)1392(بردبار

الزم ن ادر این زمینه بررسی دالیل عدم وجود ایـن ارتبـاط از سـوي سـایر محققـ      .باشدمی )2009(چن 

  . استکه این نتایج مغایر با تحقیقات مختلف پیشین بوده  چرا ،است

  و انتشار دانش  سرمایه اجتماعی نتایج بررسی رابطه بین بعد رفتاري: 4فرضیه

براي انتشـار دانـش در   . باشداي با شدت متوسط و از نوع مستقیم میدهنده رابطهنتایج این بررسی نشان

در انتشار دانش در قالب رفتارهـاي   استفاده از ساختارهاي انسانی ،هاهترین زمینمیان کارکنان یکی از مهم

نمایند تا با ارائـه  ها به منظور انتشار صحیح دانش تالش میسازمان .باشدغیررسمی و رسمی کارکنان می

هاي انتشار صحیح دانش بین زمینه ،افراد به هاي بین فردي و سازمانی و همکاري تیمیموزشآسطحی از 

هاي ارائه موزشآمنظور در سازمان مورد مطالعه نیز با توجه به به همین. ي و سازمانی را ایجاد نمایندفرد

نتایج این . توان انتظار داشت تا سطحی از انتشار دانش از طریق کارکنان بخوبی پیاده سازي شودشده می

 یانید ،)1392(و بردبار یرعزا ،)1393(یاستاك و عبدالملک ،)1394(و همکاران یموغنبخش با تحقیقات 

 انوخـ هم )2009(چن  و )2002(وون ادلر ،)2016(ییچو ،)2017(رمدان و همکاران ،)1391(و همکاران

شود تا با استفاده از ایجاد روابط چند سـطحی در رفتارهـاي کارکنـان    در این بخش پیشنهاد می .باشدمی

  . دگردهاي انتشار دانش تولید شده فراهم زمینه

   ذخیره دانشو  سرمایه اجتماعی نتایح بررسی رابطه بین بعد رفتاري: 5فرضیه

در  ذخیـره سـازي  براي . باشداي با شدت متوسط و از نوع مستقیم میدهنده رابطهنتایج این بررسی نشان

ذخیـره سـازي دانـش    ها الزم است تا کلیه کارکنان از رفتارهایی حمایت نمایند که در نهایت بـه  سازمان

زمون و خطاهـاي  آ ،براي مثال. هاي سازمانی منجر شودفعالیت در مفهومی در بین کلیه کارکنانضمنی و 

با تکرار ایـن دانـش در    بایدشود که افراد ها  به ایجاد یک دانش تبدیل میگرفته در انجام فعالیتصورت

 بایدنش استفاده شده این دا .ل شوندئبه استفاده اثربخش از دانش سازمانی نا ،عملیات اجرایی بعدي خود

هـاي  تواند به استفاده همگانی از دانشاین موضوع میدر نهایت،  .ذاري شده ذخیره شودگبه صورت کد

 اسـتاك و ، )1394(و همکـاران  یوغنمـ نتایج این بخش با تحقیقـات   .ها منجر شودتولید شده در سازمان

 ،)2017(رمــدان و همکــاران ،)1391(و همکــاران یانیــد ،)1392(و بردبــار یزارعــ ،)1393(یعبــدالملک
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شود تا رفتارهاي یدر این بخش پیشنهاد م .باشدمی سوهم )2009(چن و )2002(وون ادلر ،)2016(ییچو

  . سوق داده شود سازي دانشذخیرههاي مثبت به سمت افراد به صورت تشویق

  د دانشینتایج بررسی رابطه بین بعد شناختی سرمایه اجتماعی و تول: 6فرضیه

یکی از ساختارهایی که . اي با شدت متوسط و از نوع مستقیم می باشددهنده رابطهبررسی نشان نایج اینت

اسـاس  ایجاد روحیه تولیـد دانـش ضـمنی و عینـی بـر      ،ها کمک نمایدتواند به تولید دانش در سازمانمی

 زمینـه رسـانی در  هـاي الزم و آگـاهی  در این صورت با ارائـه آمـوزش  . باشدتوسعه شناخت کارکنان می

توان شناخت کارکنان به تولید دانش نتایج آن بر عملکرد کلی سازمان می ،نهایتاهمیت ایجاد دانش و در

استاك  ،)1394( و همکاران یموغننتایج این بخش  با تحقیقات . در سازمان را بهبود بخشید آنو جایگاه 

ـ د ،)1392(و بردبار یزارع ،)1393(یو عبدالملک  ،)2017( رمـدان و همکـاران   ،)1391(ارانو همکـ  یانی

شود تا دانش در این بخش پیشنهاد می .باشدمی انوخهم )2009(چن  و )2002(وون ادلر ،)2016(ییچو

این دانش نیز منجـر   نتیجهشده در سازمان به ایجاد یک شناخت باال از عملکرد سازمانی منجر و در تولید

  . به تولید دانش بیشتر شود

  دانش به کارگیريو  سرمایه اجتماعی تایج بررسی رابطه بین بعد شناختین: 7فرضیه

دانـش در   به کـارگیري . باشداي با شدت متوسط و از نوع مستقیم میدهنده رابطهنتایج این بررسی نشان

. باشـد دانش مـی  به کارگیريهاي ها و جایگاهها نیازمند برخورداري از شناخت مناسب از فعالیتسازمان

نهایت بتـوان شـناخت   رسازي نمود که دتوان دانش ایجاد شده در سازمان را پیادهمی ین راستا زمانیدر ا

منظور الزم است تا بـا ایجـاد شـناخت و درك    به همین. فردي و سازمانی افراد را به این سمت سوق داد

و  یمـوغن ا تحقیقـات  نتایج این بخش ب. سازي دانش سازمانی دست یافتعمیق در میان کارکنان به پیاده

رمـدان   ،)1391(و همکاران یانید ،)1392(و بردبار یزارع ،)1393(یعبدالملک استاك و ،)1394(همکاران

بنـابراین، پیشـنهاد   . باشـد می سوهم )2009(چن  و )2002(وون ادلر ،)2016(ییچو ،)2017( و همکاران

و با ایجاد یـک شـناخت کامـل از ایـن     سازي دانش در سازمان هاي پیادهشود با شناخت دقیق جایگاهمی

  . دگردهاي پیاده سازي آن فراهم مسیر، زمینه

  و انتشار دانش  سرمایه اجتماعی نتایج بررسی رابطه بین بعد شناختی: 8فرضیه
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 تـرین  یکـی از مهـم   .باشـد اي با شدت متوسط و از نـوع مسـتقیم مـی   دهنده رابطهنتایج این بررسی نشان

استفاده از ساختارهاي انسـانی در انتشـار دانـش در قالـب درك      ،نش در میان کارکنانانتشار داي هازمینه

این زمینه باید بیان نمود کـه   در .باشدافراد از اهمیت و جایگاه انتشار دانش در عملکرد نهایی سازمان می

ـ  موزشآ نمایند تا با ارائه سطحی ازا به منظور انتشار صحیح دانش تالش میهسازمان ین فـردي و  هـاي ب

هاي انتشار صحیح دانش بین فـردي و سـازمانی را ایجـاد    سازمانی و همکاري تیمی افراد درنهایت زمینه

تـوان انتظـار   هـاي ارائـه شـده مـی    موزشآ همین منظور در سازمان مورد مطالعه نیز با توجه به به .نمایند

نتایج این بخش بـا تحقیقـات    .شود سازيداشت تا سطحی از انتشار دانش از طریق کارکنان بخوبی پیاده

 و یانیـــد ،)1392(و بردبـــار یزارعـــ ،)1393(یاســـتاك و عبـــدالملک ،)1394( و همکـــاران یمـــوغن

 انوخـ هم )2009(چـن  و )2002(وون ادلـر  ،)2016(ییچو ،)2017( رمدان و همکاران ،)1391(همکاران

هاي انتشار دانش د نظر و ایجاد زمینهشود تا با شناخت ابعاد دانشی موردر این بخش پیشنهاد می .باشدمی

  . گردد محققرسمی و رسمی انتشار دانش اثربخش با استفاده از روابط غیر ،در سطوح مختلف

  ذخیره دانشو  سرمایه اجتماعی نتایح بررسی رابطه بین بعد شناختی: 9فرضیه

تـوان  در این زمینـه مـی  . اشدباي با شدت متوسط و از نوع مستقیم میدهنده رابطهنتایج این بررسی نشان

شناسی دقیق این دانش در بسترهاي  بیان نمود که شناخت صحیح ابعاد دانش مورد استفاده سازمانی و کد

نتـایج ایـن بخـش بـا     . ثر باشدؤسازي و نگهداري دانش سازمانی مهتواند در ذخیریعملیاتی در نهایت م

ـ د ،)1392(و بردبـار  یزارعـ  ،)1393(یکاسـتاك و عبـدالمل   ،)1394( و همکاران یموغنتحقیقات   و یانی

    ســوهم )2009(، چـن  )2002(وون ادلـر  ،)2016(ییچـو  ،)2017(رمـدان و همکـاران   ،)1391(همکـاران 

  و هـاي دانـش تولیـدي    از ظرفیـت ،رسـانی  شود تا با اسـتفاده از آگـاهی  در این بعد پیشنهاد می .باشدمی

  . کمک شودکدگذاري صحیح براي ذخیره دانش سازمانی سازي آن در نهایت به هاي ذخیرهزمینه
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Social capital, like other capitals, has prepared a suitable platform for access 
to opportunities and goals of life and is one of the key sources of 
organizational and social success. In modern times, managers need more 
social capital than they require physical and human capital. The study is to 
examine the effect of social capital on the organization's readiness to 
implement knowledge management in the Ministry of Sports and Youth. The 
statistical population of this study is made up of all staff members of the 
Ministry of Sports and Youth, which numbered ٤٨٠ people. With regard to 
this issue, according to the Cochran sampling formula, the sample size is set 
at ٢١٤ people. In this research, a questionnaire was used to measure the 
variables of the research. The validity of this questionnaire was confirmed 
through content validity and reliability based on the Cronbach's alpha 
coefficient. The relationship analysis also uses path analysis in the form of 
structural equation modeling and SPSS software. The results showed that 
there was a meaningful relationship between the social behavioral dimension 
of social capital and the dimensions of production, use and dissemination of 
knowledge. There was also a significant relationship between the cognitive 
dimension of social capital and the dimensions of production, application, 
implementation and dissemination of knowledge. Therefore, the main 
hypothesis of the research is that the two variables of social capital and 
knowledge management are correlated. 
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