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  مقدمه و بيان مسئله
 ها تبديل شده استياري از سازمان، دانش به منبع استراتژيك بسمحوريعصر داناييدر 

كسب مزيت  براي قابل اتكامنبع  در شرايط ناپايدار امروزين، تنهانوناكا به باور . ]13[
ترين وظايف رو مديريت دانش به يكي از مهم از اين ؛]9[ رقابتي پايدار دانش است

 .] 10[خود هستند برداري از اين سرمايه ارزشمنددنبال بهرههايي تبديل شده كه بهسازمان
هاي دانشي سازمان است و با شناسايي، خلق، دنبال ايجاد و توسعه داراييمديريت دانش به

طور هايي اشاره دارد بهمديريت دانش به تالش .]5[كاربرد و تسهيم دانش مرتبط است 
هاي نامشهود سازمان، دن، كاربرد و سرمايهبراي يافتن، خلق، قابل دسترس كر مندنظام

مديريت . ]4[شوند تقويت فرهنگ يادگيري مستمر، و تسهيم دانش در سازمان انجام مي
 مؤثراجرا و كاربرد . شودشبه انجام نميسازي آن يكدانش فرايندي پيچيده است كه پياده

مديريت دانش نياز دارد كه بر فرايند عواملي  دركي دقيق و شفاف از به دانشمديريت 
» توانمندساز«ادبيات مديريت دانش بيشتر به  اين عوامل درهرچند  .]4 [گذارند مي تأثير
فاكتورهاي «، »زمينه«، »شروط الزم«، »زيرساخت«هاي ديگري همچون واژه ،ندفمعرو
مديريت  هايزيرساخت. ]6 [رودكارمينيز براي توصيف آنها به» آمادگي«و » گذارتأثير
هاي مديريت دانش در براي بهبود فعاليتاست كه وجود آنها  شامل اجزا و عواملي دانش

براي اجراي به يك اندازه،  خودي خود وبهها همه سازمان. ]4 [ضروري استسازمان 
كليد درك موفقيت و شكست  بنابراين ؛]12[ آمادگي ندارندمديريت دانش  آميزيتموفق

 ؤثرمبراي اجراي  باسشناخت و ايجاد شرايط و بستر منمديريت دانش در سازمان، 
  .]4 [فرايندهاي مديريت دانش است

ها و توانمندسازهاي گوناگون مديريت دانش، اين پژوهش بر نقش از ميان اين زيرساخت
اجتماعي در ارتقاي اثربخشي اقدامات مديريت دانش -كننده عوامل انسانيحياتي و تعيين

مدلي در قالب را  ات حياتي اين عواملتأثير نقش وكند در سازمان تاكيد دارد و تالش مي
   .جامع و معتبر تشريح كند
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  مروري بر مباني نظري
، سرمايه انساني، مديريت دانش فرايند در اين بخش به بررسي ادبيات موجود در رابطه با

هاي سازماني بر اثربخشي اقدامات اين سرمايه تأثيرو سرمايه فرهنگي و  سرمايه اجتماعي
  .شودپرداخته ميمديريت دانش 

  
  ر وابسته پژوهشمتغي

  مديريت دانش
هاي گسترده سازمان سازي فعاليتيند سيستماتيك و منسجم هماهنگامديريت دانش به فر

 برايها افراد و گروه ي وسيلههو كاربرد دانش ب سازي، تسهيمشامل كسب، خلق، ذخيره
هاي همورد فرايند مديريت دانش ديدگاهرچند در .]22[تحقق اهداف سازماني اشاره دارد 

 :]10 [فرايند شامل چهار اقدام زير است گوناگوني ارائه شده، مراحل اصلي اين

دانش هنگامي خلق . آيددست ميدانش در اصل از تجربه و مهارت كاركنان به: خلق دانش
 شود كه افراد شيوه جديدي براي انجام كارها پيدا كنند يا دانش ماهوي را توسعه دهندمي

  .]12 [هاي سازماني استل تعامالت اجتماعي و همكاريخلق دانش حاص. ]12[
الزم بنابراين  ؛فراموش كنندند اردهكخلقكه را  يافراد دانشممكن است  :سازي دانشذخيره

حافظه سازماني  .شودسازماندهي و بازيابي  ،ذخيره حافظه سازمانياست اين دانش در 
ها و دانش انساني كدگذاري شده شامل اشكال مختلفي از مستندات مكتوب، پايگاه داده

 .]2 [هاي سازماني استهاي خبره، مستندات فرايندها و رويهشكل سيستم در

هدف نهايي مديريت دانش كاربرد دانش در جهت بهبود عملكرد سازماني : كاربرد دانش
زماني ارزشمند خواهد بود كه به بلكه  خود ارزشمند نيست  دانش به خودي. ]2 [است

  .]2 [ه شودكارگرفت
تواند اين اشاعه مي. استتسهيم دانش فرايند اشاعه دانش در سراسر سازمان : دانش تسهيم

هاي ارتباطي استفاده اي از كانالهايي انجام شود كه از هرگونهها و سازمانبين افراد، گروه
ه ارزش منبع دانش، تمايل منبع ب: دانش شامل پنج ركن اصلي است تسهيم. ]12 [كنندمي
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يي و توانا اي كانال ارتباطي، تمايل گيرنده به دريافت دانشتسهيم دانش، غناي رسانه
  ].18[ گيرنده جبران

  
 متغيرهاي مستقل پژوهش

  سرمايه انساني
هاي موفق دانـش  سازمان. ]7 [ده موجودي دانش افراد سازمان استدهن سرمايه انساني نشان

هـا و  سرمايه انساني به ميزان شايسـتگي . كنندميكاركنان خود را به توانايي سازماني تبديل 
هـا،  ، مهـارت خي انديشـمندان نيـز آن را بـه دانـش    بر ].27 [هاي كاركنان اشاره داردقابليت
ها بـا  سازمان. ]25 [دهندها و سالمت كاركنان نسبت ميها، تعهد، دانش ضمني، ايدهقابليت

 -هـا و دانـش  ماننـد مهـارت   -وس خودهاي قابل گسترش منابع ناملمتوسعه و بهبود ويژگي
مـديريت دانـش منـابع انسـاني فراينـدي       .]19 [سرمايه انساني خود را توسعه دهندتوانند مي

اي است كه ارتباط كاركنان سازمان با ديگر كاركنان و كاركنان با ذخيره اطالعـاتي  توسعه
دي به ايـن موضـوع   مديريت دانش اهميت زيا ي بنابراين در حوزهشود؛ موجود را شامل مي

بـا وجـود   . ]14 [شود كه كاركنان فرايند كسب عملكرد سازماني را سرعت بخشندداده مي
ارتباط بين توسعه سرمايه انساني و مديريت دانش انجام  ي هاي اندكي در زمينهپژوهشاين، 

  .]24 [شده است
  

  سرمايه اجتماعي
مانند هنجارها، اعتماد و (ست هايي از سازمان اجتماعي اسرمايه اجتماعي شامل ويژگي

 .]1[كنند كه همكاري و هماهنگي الزم براي كسب مزاياي دوجانبه را تسهيل مي) هاشبكه
ها شكل  بين افراد و گروه ديگر اشكال سرمايه، سرمايه اجتماعي در ساختار روابط برخالف

، دندار ديريت دانشبا فرايند مابعادي از سرمايه اجتماعي كه ارتباط بيشتري . ]17 [گيردمي
  :عبارتند از

هرچه ميزان اعتماد در يك اجتماع بيشتر باشد، . كنداعتماد همكاري را تسهيل مي :اعتماد
  .]21 [ز خود اعتماد را پرورش خواهد داداحتمال همكاري بيشتر خواهد بود و همكاري ني
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اعضا اجازه هنجارهاي اجتماعي شامل سيستمي از باورهاي مشترك است كه به  :هنجارها
  .]11 [هاي يكساني داشته باشندهاي خود را منتقل كنند و احساس تجربهدهند ايدهمي

كه از  هاي اجتماعي استدسته از سيستمها آن منظور از شبكه ):هاي اطالعاتيكانال(ها شبكه
سرمايه اجتماعي به روابط ميان افراد و  .]20 [شودپذير مي راه آنها تسهيم دانش امكان

  .]21 [اشاره دارد )هاي اجتماعييعني شبكه(ها گروه
تعامالت مثبتي دانست كه بين  تواناز سرمايه اجتماعي را مي اين جنبه :تعهدات و انتظارات

موجب ايجاد اعتماد و ارتباط متقابل توانند ميكه  شوندافراد در يك شبكه ايجاد مي
  . ]21 [شوند )جبران(
  

  سرمايه فرهنگي
به  كند؛رهنگي كمك مياي تعريف كرد كه به ارزش فدارايي تواننگي را ميرمايه فرهس

شكل دارايي نمود هاي فرهنگي است كه بهاي از ارزشبيان ديگر سرمايه فرهنگي ذخيره
در اينجا . ]26 [شكل ملموس يا ناملموس باشداين دارايي ممكن است به. كنندپيدا مي

فرايند  مؤثرتواند اجراي از فرهنگ سازماني است كه مياي منظور از سرمايه فرهنگي، گونه
  :برخي ابعاد چنين فرهنگي عبارتند از. مديريت دانش را در سازمان تسهيل كند

پردازد كه چگونه همه كاركنان مشاركت كاركنان به اين موضوع مي :فرهنگ مشاركت
  .]3 [در تحقق اهداف سازمان كمك كنند طور مؤثرتوانند به مي
وجود فرهنگ تشويق يادگيري در سازمان، توانايي سازمان در خلق دانش  :گ يادگيريفرهن

  .]16 [دهد را افزايش مي كارگيري آنجديد، حفظ و انتقال و تسهيم و به
طـور مسـتقيم بـر خلـق دانـش جديـد، حفـظ و        فرهنگ تسهيم دانش به: فرهنگ تسهيم دانش

تسهيم دانش تنهـا درصـورتي   . دارد تأثيرآن كارگيري  هنگهداري آن، انتقال و تسهيم و بر ب
  .]23 [كه فرهنگ سازمان از آن حمايت كندشود انجام مي
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  گرمتغيرهاي مداخله
يكي  ها و رفتارهاي اعضاي سازماننگرش رو ؛ از اينمديريت دانش، فرايندي انساني است

در شرايطي  هرافراد در  .روندشمار ميبر فرآيند مديريت دانش به مؤثراز عوامل مهم 
 مؤثراز بين عوامل  هشورو در اين پژاز اين. كننداقدامات مديريت دانش مشاركت نمي

هاي نگرشاند، بررسي شده ]31و 7،4،11 [هاي گوناگوني كه در پژوهشگوناگون
- و رفتارهاي تسهيل) شامل تعهد سازماني، رضايت شغلي، انگيزش و امنيت(كننده تسهيل

متغيرهاي  ،)مساعينوآورانه، رفتار شهروندي سازماني و تشريكشامل رفتار (كننده 
نظر اثربخشي اقدامات مديريت دانش در هاي ناملموس وگر در رابطه بين سرمايهمداخله

  .اندگرفته شده
  

  پژوهشچارچوب نظري 
و وابسته  متغير ،مديريت دانش چهارگانهد شده فراينبرمبناي ادبيات بياندر اين پژوهش 

نظر گرفته در متغيرهاي مستقل نيز انساني، سرمايه اجتماعي و سرمايه فرهنگي سرمايه
عنوان متغيرهاي كننده نيز بهيلهاي تسههمچنين اثر برخي رفتارها و نگرش. خواهند شد

  .بررسي خواهد شد ميانجي
  

  ي پژوهشهافرضيه
  .ندشو هاي زير بررسي قرار ميمبناي متون مرور شده در اين پژوهش فرضيهبر
  .مثبت و معناداري دارند تأثير KMبر اثربخشي اقدامات  KMكننده رفتارهاي تسهيل. 1
مثبت و معناداري  تأثير KMكننده بر رفتارهاي تسهيل KMكننده تسهيل هاي نگرش. 2

  .دارند
 .مثبت و معناداري دارند تأثير KMكننده هاي تسهيل سرمايه انساني بر نگرش. 3

  .مثبت و معناداري دارند تأثير KMكننده هاي تسهيل بر نگرشسرمايه اجتماعي . 4
 .مثبت و معناداري دارند تأثير KMكننده هاي تسهيل سرمايه فرهنگي بر نگرش. 5
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  شناسي پژوهش روش
هاي آن براي توان از نتايج يافتهحاضر از نگاه هدف، كاربردي است؛ زيرا مي پژوهش

از نگاه چگونگي گردآوري . ردمان استفاده كارتقاي اثربخشي مديريت دانش در ساز
كند با استفاده از رود؛ زيرا تالش ميشمار ميپيمايشي به -ها، پژوهشي توصيفي داده

از همچنين . دست آوردآماري به ي پرسشنامه اطالعات مورد نياز را از وضع موجود نمونه
  .ها، پژوهشي كمي استنوع داده گاهزماني، مقطعي و از ن جنبه

  
  آماري ي جامعه و نمونه

هاي نفتي شركت پخش فراوردهاين پژوهش، شامل همه مديران و كارشناسان  ي جامعه
استفاده شده  ايطبقهگيري  در اين پژوهش از روش نمونه. نفر است 950به تعداد ايران 
براي . نفر است 274گيري از جامعه محدود شامل  اساس فرمول نمونهتعداد نمونه بر. است
ران و پرسشنامه بين مدي 350 ها به تعداد مناسب، تعداد آوري پرسشنامه مينان از جمعاط

دليل  پرسشنامه به شش(آروي شد  پرسشنامه جمع 280 پايانكارشناسان توزيع و در 
  ). مخدوش بودن كنار گذاشته شد

  
  آوري اطالعات ابزار جمع
صورت طيف   اد سؤالي است كه باي هفتهاي اوليه ميداني پرسشنامهآوري دادهابزار جمع

براي سنجش ميـزان متغيرهـاي وابسـته يعنـي اقـدامات مـديريت       . ليكرت استفاده شده است
گيـري متغيرهـاي مسـتقل و وابسـته     و بـراي انـدازه   KMATدانش از پرسشنامه تعديل شـده  

هره هاي گوناگون و مرتبط بهاي استاندارد استفاده شده در پژوهشپژوهش نيز از پرسشنامه
االت بيش از حد پرسشنامه تعدادي از سؤبراي جلوگيري از طوالني شدن . گرفته شده است

بـراي ارزيـابي   . ه شـده اسـت  ترين آنها اسـتفاد ها حذف و از مرتبطموجود در اين پرسشنامه
هاي خبرگان دانشگاهي استفاده شـده و بـراي آزمـودن    االت پرسشنامه از ديدگاهروايي سؤ
سـپس بـا اسـتفاده از     آزمون شدپرسشنامه پيش سياي شامل نمونه اوليه نيزرسشنامه پايايي پ
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ميـزان ضـريب اعتمـاد بـا روش      SPSSافـزار آمـاري    دست آمده و با كمك نرمهاي به داده
  . دست آمدبه% 98آلفاي كرونباخ محاسبه شد و 

  
  روش تجزيه و تحليل اطالعات

ها و بررسي وجـود يـا    دست آمده از نمونهههاي ب ، براي تجزيه و تحليل دادهپژوهشدر اين 
  .از مدل معادالت ساختاري استفاده شده است پژوهشنبود رابطه همزمان بين متغيرهاي ت

  
  مدل مفهومي پژوهش .1نمودار 

  
  هاي پژوهش يه وتحليل اطالعات و فرضيهنتايج تجز

اسـاس نظريـه   هـاي مكنـون كـه بر   ن صـفت سـاختاري روابـط موجـود بـي    معادالت در مدل 
 در ايـن مـدل   .]8[ شـوند بررسي مـي هاي گردآوري شده با توجه به داده ،انداستخراج شده

 ياجتماع -يانسان عوامل

  :يفرهنگ هيسرما
  يريادگي فرهنگ
  ميتسه فرهنگ
 مشاركت فرهنگ

 :ياجتماع هيسرما
  تعهدات و انتظارت 

  اعتماد
  هاي اجتماعيشبكه

  هنجارهاي اجتماعي

 :يانسان هيسرما
  مهارت
  خبرگي
  خالقيت

  تحصيالت

 :يرفتارجينتا
  يمساع كيتشر
  انهنوآور رفتار

رفتارشهروندي 
 سازماني

  :ينگرش جينتا
 يشغل تيرضا

 يسازمان عهدت
 انگيزش 

امنيت

KMاثربخشي

خلق

كاربرد دانش

ش
دان
هيم

تس يزه
ذخ

ش
دان
زي

سا
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وابسته  متغيرهاي مستقل،( متغير مكنون ششو ) پژوهشاالت شامل سؤ(متغير آشكار  هفتاد
عناداري، معنادار بـودن  منظور ابتدا با استفاده از مدل مبدين .وجود دارد) بيان شدهو ميانجي 

دامات مـديريت دانـش   بـر اثربخشـي اقـ    نظراجتمـاعي مـورد   -عوامل انسـاني اثر هر يك از 
هـر يـك از ايـن     تـأثير سپس با استفاده از مدل استاندارد ميزان و چگونگي  شودبررسي مي

  .شودارزيابي ميعوامل 
د كـه  شـو اده مـي اي اسـتف هـاي ويـژه  از شاخص صحت مدل براي ارزيابي ازيسپس از مدل
ريشه مقدار باشد،  سهدي كه بايد كمتراز مقدار مجاز درجه آزا دو بهنسبت كاي: عبارتند از

مقـدار  باشـد و   08/0تر از كه مقدار مجاز آن بايد كوچك ميانگين توان دوم خطاي تقريب
 9/0بايـد بزرگتـر    يافتـه تعـديل  اخص بـرازش باشـد و شـ   05/0ر از تـ كـه بايـد كوچـك    پي

از مدل معناداري و براي ارزيابي چگونگي  عوامل تأثيربراي بررسي معنادار بودن . ]8[باشد
دسـت  در مورد معنادار بـودن اعـداد بـه   . شوداز مدل استاندارد استفاده مي تأثيراين و ميزان 

شود، انجام مي 95/0در سطح اطمينان  ها فرضيه توان گفت از آنجا كه آزمونآمده مدل مي
بـه ايـن معنـي كـه اگـر عـددي        نباشـند؛  -96/1و  96/1 ر خواهند بود كه بيناعدادي معنادا

   .]8[ معنا خواهد بودبي ،قرار بگيرد -96/1و  96/1بين
  

  يتحليل عاملي تأييد
ي در دو مرحله ها و مفاهيم موردنظر از تحليل عاملي تأييدرتباط بين شاخصبراي بررسي ا

گيري ي اندازههاو ميزان رابطه بين شاخص اول چگونگي ي در مرحله. استفاده شده است
دوم،  ي و ابعاد مورد نظر بررسي شده است و در مرحله) االت پرسشنامهسؤ(هر يك از ابعاد 

به . چگونگي و ميزان رابطه بين هر يك از ابعاد و مفهوم اصلي مورد نظر بررسي شده است
كار رفته در هاي بهصشود كه هر يك از شاخاول بررسي مي ي عبارت ديگر در مرحله
شود دوم بررسي مي ي توانند بعد مورد نظر را تبيين كنند و در مرحلهپرسشنامه تا چه حد مي

هر يك از ابعاد در نظر گرفته شده براي هر مفهوم تا چه ميزان با آن مفهوم رابطه دارد و 
ش مفهوم اصلي در اين مرحله، تحليل عاملي براي هر يك از ش. تواند آن را تبيين كندمي
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كننده، هاي تسهيلكننده، نگرشمديريت دانش، رفتارهاي تسهيل(موجود در مدل كلي 
زيرساخت (و همچنين براي كل مدل ) سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي، و سرمايه فرهنگي

  .انجام شده است) كننده مديريت دانشاجتماعي تسهيل -انساني
اجتماعي  -تحليل عاملي ابعاد هر يك از مفاهيم تشكيل دهنده مدل زيرساخت انساني نتايج

  .نشان داده شده است )1(مديريت دانش در جدول شماره 

 اجتماعي مديريت دانش -تشكيل دهنده مدل زيرساخت انساني عواملنتايج تحليل عاملي ابعاد  .1 جدول

مل
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عاد  
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ب   
ضري

رد
دا
ستان

ا
  

اد 
عد

ا
ري

ادا
معن

  

ن
جه

تي
  

  
مل

عا
عاد  

اب
ب   

ضري
رد
دا
ستان

ا
  

اد 
عد

ا
ري

ادا
معن

  

جه
نتي

  

ش
دان

ت 
يري

مد
(K

M
)

  

خلق 
دانش 

)KC( 

  تأييد  05/13  99/0

  

ي 
سان

ه ان
ماي
سر

(H
C

)
  

خبرگي 
)EX( 

  تأييد  67/11  86/0

-ذخيره

سازي 
دانش 

)KS(  

  تأييد  17/11  95/0
مهارت 

)SK(  
  تأييد  03/14  98/0

كاربرد 
دانش 

)KA( 

  تأييد  62/14  97/0
خالقيت 

)CR( 
  تأييد  65/10  96/0

تسهيم 
دانش 

)KD( 

  تأييد  18/12  94/0
تحصيال

  )ED(ت 
  تأييد  83/8  58/0

يل
سه
ي ت

رها
فتا
ر

ده 
كنن

(B
E

H
)

  

رفتار 
 نوآورانه

)IB( 

  تأييد  25/14  88/0

ي 
ماع

جت
ه ا
ماي
سر

)
SC(  

هنجارها 
)NOR( 

  تأييد  67/9  90/0

رفتارشهر
وندي 

سازماني 
)OCB(  

  دتأيي  09/15  98/0
ها شبكه

)NET(  
  تأييد  13/11  91/0
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مل
عا

عاد  
اب

ب   
ضري

رد
دا
ستان

ا
  

اد 
عد

ا
ري

ادا
معن

  

ن
جه

تي
  

  
مل

عا
عاد  

اب
ب   

ضري
رد
دا
ستان

ا
  

اد 
عد

ا
ري

ادا
معن

  

جه
نتي

  

تشريك 
مساعي 

)COL( 

  تأييد  53/15  92/0
اعتماد 

)TR( 
  تأييد  21/16  95/0

ش
گر
ن

يل
سه
ي ت

ها
ده

كنن
 (A

T
T)

  

تعهد 
سازماني 

)OC( 

  تأييد  73/10  89/0
تعهدات و 
انتظارات 

)EXP( 

  تأييد  92/15  92/0

رضايت 
شغلي 

)SAT( 

  تأييد  15/13  98/0
ره

ه ف
ماي
سر

ي 
نگ

(C
C

)
  

فرهنگ 
يادگيري 

)LC( 

  تأييد  84/13  99/0

احساس 
امنيت 

)SE( 

  تأييد  -37/3  23/0
فرهنگ 

مشاركت 
)PC( 

  تأييد  70/13  95/0

انگيزش 
)MO( 

  تأييد  63/4  92/0
فرهنگ 
تسهيم 

)SC( 

  تأييد  75/11  96/0

  
د در نظر گرفته معنادار بودن اثر همه ابعا )1( شماره ه شده در جدولبا توجه به نتايج ارائ

شده  تأييداجتماعي مديريت دانش  -شده براي مفاهيم موجود در مدل زيرساخت انساني
  .قرار ندارد -96/1و 96/1است؛ زيرا مقدار آنها بين 

 
  هاي فرعي پژوهشآزمون فرضيه

ها ابتدا با استفاده از مدل معناداري، معنادار بودن اثر بررسي روابط بيان شده در فرضيه براي
سپس با استفاده از مدل استاندارد ميزان و  شودبيني شده بررسي ميوابط پيشهر يك از ر

معنادار بودن اثر  )2(نمودار شماره  .شودهر يك از اين روابط ارزيابي مي تأثيرچگونگي 
  .دهدرا نشان مي بيني شده در مدلروابط پيش
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  اجتماعي مديريت دانش در حالت معناداري- انسانيمدل زيرساخت . 2نمودار 

 
  .دكرپژوهش قضاوت مدل در مورد برازش توان هاي جدول زير ميشاخص مبنايبر

  مديريت دانش اجتماعي - مدل زيرساخت انسانيهاي برازش شاخص .2جدول 

 دست هاعداد ب  مقدار مجاز  ها شاخص
  نتيجه  آمده

2χ  نسبت كاي دو به درجه آزادي /df<3 
  برازش مناسب 94/1

 برازش مناسب  0000/0  مقدار پي > P-Value(  05/0(مقدار پي 

   دوم خطاي تقريبميانگين توانريشه 
)RMSEA(  

08/0< RMSEA<05/0  088/0   مناسبنابرازش 

  
دهد؛ گيري متغيرهاي مربوط را نشان ميهاي برازش مدل مناسب بودن مدل اندازهشاخص

ريشه مقدار  ،سهو كمتر از مقدار مجاز  94/2دو به درجه آزادي برابركايزيرا نسبت 
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و  08/0مقدار مجاز يعني برابر  طور تقريبيبه) 078/0يعني ( دوم خطاي تقريبميانگين توان
   .است 05/0تر از حد مجاز يعني  كوچك )0000/0( مقدار پي
يك، دو، سه و  ي هاي شمارهضيهبيني شده در فرروابط پيش تأثيرمبناي اين مدل همچنين بر

و همگي  70/5 و 31/2و  13/15، 61/13ترتيب برابر زيرا مقدار آنها به ؛معنادار است پنج
كننده مديريت هاي تسهيلرمايه اجتماعي بر نگرشاما اثر س .است 96/1بيشتر از مقدار 

 96/1جاز و كمتر از مقدار م 22/1 ، زيرا مقدار آن برابرهنشد تأييد) چهار   فرضيه(دانش 
  .است
 تأييدروابطي در اين مدل كه معناداري آنها  تأثيرميزان توان استاندارد مي اده از مدلبا استف
  . دكررا بررسي  شده

  
  اجتماعي مديريت دانش در حالت استاندارد- مدل زيرساخت انساني .3مودار ن
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اثربخشي % 80كننده به ميزان ارهاي تسهيلرفتدهد مينشان در حالت استاندارد مدل 
بر % 97كننده به ميزان هاي تسهيل، نگرشدنكنميرا تبيين مديريت دانش اقدامات 

 و% 17 ميزانبهبرتيب هاي انساني و فرهنگي نيز بهكننده اثر دارند و سرمايهرفتارهاي تسهيل
يك،  هايفرضيه بنابراين. رددا تأثيركننده مديريت دانش هاي تسهيلبر ايجاد نگرش% 66

، 4، 1[ها با ادبيات موجود در اين زمينه سازگار است اين يافته. شوندمي تأييد دو، سه و پنج
با  گيرند؛ اينقرار نمي تأييدمورد  چهار  ده در فرضيهبيني شات پيشتأثير اما. ]7،16

گسترده  ايگونهبر مديريت دانش در ادبيات به سرمايه اجتماعي تأثيروجودي است كه 
اين رابطه كم بودن ميزان  نشدن تأييدشايد علت . ]1،3،6،16[ قرار گرفته است تأييدمورد 
   .بوده باشد يا مل در نمونه مورد مطالعهاين عا

توان نتايج دست آمده از مدل معناداري و مدل استاندارد ميبدين ترتيب بر مبناي نتايج به
  :دخالصه كر) 3(ه هاي پژوهش را در جدول شماربررسي فرضيه

  هافرضيه نتايج حاصل از بررسي .3 جدول

ضريب   مسير  فرضيه
  استاندارد

اعداد 
  نتيجه  معناداري

  تأييد  KM 80/0  61/13اقدامات بر اثربخشي  KMكننده مثبت رفتارهاي تسهيلاثر   1

  تأييد  KM 97/0  13/15كننده بر رفتارهاي تسهيل KMكننده اثر مثبت نگرشهاي تسهيل  2

  تأييد  KM 17/0  13/2كننده هاي تسهيل اثر مثبت سرمايه انساني بر نگرش  3

  KM 12/0  22/1كننده هاي تسهيل اثر مثبت سرمايه اجتماعي بر نگرش  4
عدم 
  تأييد

  تأييد  KM 66./  70/5كننده هاي تسهيل اثر مثبت سرمايه فرهنگي بر نگرش  5

  
 هاي تا حدود زيادي با فرضيه تاري بادر مدل معادالت ساخ بين متغيرهاالگوي كلي روابط 

. اندمعنادار و مهم بودهرابطه بررسي شده  پنج رابطه از چهاربيان شده سازگار بودند؛ 
كننده بر اثربخشي اقدامات مديريت هاي تسهيلنگرش تأثيردست آمده مبناي نتايج بهبر
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هاي سرمايه تأثيرچنين كننده و همكننده بر رفتارهاي تسهيلهاي تسهيلنگرش تأثير ،دانش
سرمايه اجتماعي بر  تأثيراما  ؛شده است تأييدكننده هاي تسهيلنگرشفرهنگي بر  انساني و
ها از ميان سه گونه مبناي اين يافتههمچنين بر. استنشده  تأييدكننده هاي تسهيلنگرش

كنندگي عيينبيشترين ميزان اثر تاز ، سرمايه فرهنگي سرمايه سازماني ناملموس بررسي شده
  .كننده اقدامات مديريت دانش برخوردار بوده استهاي تسهيلايجاد رفتارهاي و نگرشبر 
  

  نتايج و پيشنهادها
- مديريت دانش، فرايندي انساني است و اثربخشي آن تا حدود زيادي به فراهم بودن پيش

تواند مي اين زيرساخت نرم. اجتماعي بستگي دارد -نيازهاي نرم آن يعني عوامل انساني
انجام اثربخش اقدامات مديريت دانش براي را تقويت كند كه  يهايرفتارها و نگرش

  . نداضروري
- ند، اقدامات مديريت دانش بهبيشتري برخوردار باش يهاهرچه كاركنان از توانمندي

كاركناني كه از دانش، مهارت، تجربه و خبرگي . دخواهد شتر انجام  اي اثربخش گونه
خوردارند، توانايي بيشتري در خلق و كاربرد دانش دارند و از تجربيات كاري بيشتري بر

رو توسعه از اين با ديگران تسهيم كنند؛ را هاتوانند آنارزشمندتري نيز برخوردارند كه مي
  . باشدسازمان اقدامات مديريت دانش در  كنندهتواند تسهيلهاي انساني سازمان ميسرمايه

 -تواند توانايي سازمان را در مديريت دانش ارتقا دهد؛ از نگاه خلقمي سرمايه اجتماعي نيز
گذاري بر ايجاد شرايط مبادله و تركيب، توسعه سرمايه تأثيردانش، سرمايه اجتماعي با 
تواند كسب دانش، كدگذاري وجود سرمايه اجتماعي مي. كندفكري جمعي را تسهيل مي

زيرا توانايي سازمان را در خلق ارزش از راه تركيب  دانش و انتقال دانش را نيز تسهيل كند؛
توانند با تقويت ها مياز اين رو سازمان. دهدو مبادله منابع موجود در سازمان افزايش مي

شرايط الزم براي  ها، هنجارهاي سازنده، و تعهدات دوجانبه بين اعضااعتماد، شبكه
  . سازي كنندمديريت دانش را بهينه
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تواند نقش مهمي در ايجاد بستر و شرايط هاي دانشي نيز ميحامي فعاليت فرهنگ سازماني
ها و در سازماني كه ارزش. كاركردهاي مديريت دانش داشته باشد مؤثرالزم براي انجام 

هنجارهايي مانند اعتماد، مشاركت، تشريك مساعي، يادگيري و تسهيم دانش متداول و 
وجود فرهنگ تشويق . تر خواهد بودتر و آسانرمؤثارزشمند باشد، اجراي مديريت دانش 

جديد، حفظ و انتقال و تسهيم و يادگيري در سازمان، توانايي سازمان در خلق دانش 
مندتر به گراتر، عالقهتر، تيمچه كاركنان خالقهر. دهد را افزايش ميكارگيري آن به

تسهيم دانش نيز تنها . دتر خواهد بوها باشند، مديريت دانش اثربخشتشريك و تسهيم ايده
 . شود كه فرهنگ سازمان از آن حمايت كنددرصورتي انجام مي

. توانند يكديگر را تقويت كنندگذارند و ميتأثيرهاي ناملموس سازمان بر هم اين سرمايه
- بدين كنند؛هاي داراي فرهنگ نوآوري، رفتارهاي نوآورانه كاركنان را تشويق ميسازمان

معناي به شود و اينها و تعهد هر يك از كاركنان بيشتر ميرت، توانمنديترتيب دانش ، مها
چنين ارتباطي بين سرمايه اجتماعي و سرمايه انساني نيز . هاي انساني استتوسعه سرمايه

شود دانش هاي كاري موجب ميوجود دارد؛ تشويق كاركنان به مشاركت در شبكه
ند كه نقش درحقيقت اين افراد. جديد ارتقا يابد كاركنان و ارزش افزوده از راه خلق دانش

 يمحيط اين افراد بايد در. دارندبرعهده بخشي و تسهيم دانش اصلي را درخلق، انسجام
كنند و با همكاران خود همكاري نزديكي داشته باشند تا اشاعه دانش  سرشار از اعتماد كار

  . فراهم شود ؤثرمطور هسازمان بيشينه شود و امكان خلق دانش ب جديد در
اجتماعي مديريت دانش نيازمند اين است كه سازمان  -در مجموع ايجاد زيرساخت انساني

هاي الزم براي موفقيت مديريت دانش را در دانش، مهارت، تجربه، نواوري و ديگر ويژگي
وجود آورد و روابطي مبتني بر اعتماد، تعهد، همكاري و هنجارهاي سازنده در فراد به
ايجاد كند و فرهنگ يادگيري، خالقيت، مشاركت و حامي تسهيم دانش و نوآوري  سازمان

ها و رفتارهاي توان اميدوار بود كه نگرشدر اين صورت مي. را در سازمان تقويت كند
كننده مديريت دانش مانند سطح انگيزش، رضايت شغلي، تعهد سازماني، احساس تسهيل
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نوآورانه و رفتار شهروندي سازماني در سازمان عدالت و امنيت، تشريك مساعي، رفتار 
 .ايجاد و تقويت شوند و مديريت دانش با اثربخشي بيشتر انجام شود

  

  
  اجتماعي تقويت كننده مديريت دانش - نتايج آزمون كمي مدل زيرساخت انساني. 4نمودار 
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