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ABSTRACT 

 
The main purpose of this descriptive- correlative research was to study the effect of social 

capital on knowledge management using Structural Equations Modeling (SEM). The statistical 

population of the study consisted of 272 experts of the Agriculture Jihad organization in Alborz 

province. According to the Krejcie & Morgan table, a sample size of 213 was selected using a 

stratified random sampling method. The standard questionnaires were used to collect the data. The 

content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct validity 

and the composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement 

model and they were satisfied after making necessary corrections. The data were analyzed using 

Structural Equation Modeling multivariate technique. The results showed that social capital had a 

positive and significant effect on dependent variable. All in all, social capital explained about 61 

percent of the variances of knowledge management in the Agriculture Jihad organization of Alborz 

province. Based on the findings, it could be concluded that improving social capital directly results 

in reinforcing knowledge management in the Agriculture Jihad organization.  
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 در سازمان جهاد کشاورزي استان البرز مدیریت دانشسرمایه اجتماعي بر  تأثیربررسي 
 

 3و حسین شعبانعلي فمي2اله رضائيروح1، *نفیسه صالحي مقدم
 ، دانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان، زنجان، ایرانترویج، ارتباطات و توسعه روستاییگروه  کارشناس ارشد، ، 1

 ، زنجان، ایراندانشکده کشاورزي، دانشگاه زنجان ، ارتباطات و توسعه روستایی،گروه ترویجدانشيار،  ،2
 ، کرج، ایراندانشگاه تهرانپردیس کشاورزي و منابع طبيعی دانشيار، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي، ، 3

 (26/9/97تاریخ تصویب:  -6/6/96)تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
 سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش تأثيربررسی  ،همبستگی -توصيفی پژوهشاین از هدف 

نفر از  272شامل  پژوهشسازي معادالت ساختاري بود. جامعه آماري با استفاده از مدل
کرجسی و  جهاد کشاورزي در استان البرز بود که با توجه به جدول کارشناسان سازمان

اي با انتساب متناسب براي هگيري طبقاز آنان از طریق روش نمونه نفر 213تعداد مورگان، 
هاي استاندارد استفاده گردید. ها از پرسشنامهانتخاب شد. براي گردآوري داده پژوهشانجام 
و روایی سازه و  قرار گرفت تأیيدمورد پانلی از متخصصان پرسشنامه با نظر صوري روایی 

پس از انجام اصالحات  گيري ونيز از طریق برآورد مدل اندازه پژوهشپایایی ترکيبی ابزار 
سازي معادالت چند متغيره مدل روشهاي گردآوري شده با استفاده از الزم به دست آمد. داده

اثر  ،نشان داد که سرمایه اجتماعی پژوهشساختاري مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند. نتایج 
واریانس مدیریت  درصد از 61و در مجموع  داشته وابستۀ پژوهشداري بر متغير مثبت و معنی

هاي پژوهش، . با توجه به یافتهکرددانش در سازمان جهاد کشاورزي استان البرز را تبيين 
تقویت سرمایه اجتماعی به طور مستقيم منجر به بهبود مدیریت دانش که توان نتيجه گرفت می

 شود.در سازمان جهاد کشاورزي می

 

 . کارشناسان، سازمان جهاد کشاورزي، سرمایه اجتماعی، مدیریت دانشهاي کلیدي: واژه

 

 مقدمه

 سان مفهومها دانش را بهبسیاري از سازمان اکنون

 ,.Zaied et al., 2012 & Zhao et al) انگارندثروت می

ند اها از اين موضوع آگاهی يافتهآندر حقیقت،  .(2015

، کار و سرمايه، اهمیت دانش به عنوان زمینبر  افزونکه 

یدي روز به روز در حال افزايش است يک عامل تول

(Qharah Biglo et al., 2013)به خصوص اگر روند  ؛

تغییر و تحوالت دانش در جامعه به دقت ارزيابی شود، 

 ،شود که جامعه فراصنعتی امروزاين نتیجه حاصل می

هاي تدريج فناوري اطالعاتی است که در آن به ايجامعه

رو،  يناز ا .دهندفزا میاافزا جاي خود را به دانشنیرو

ها به طور مداوم دانش جديد را ضروري است تا سازمان

در نهايت براي بهبود کیفیت ايجاد، اعتباربخشی و 

 & Yousefiکار گیرند )ه محصوالت و خدمات خود ب

Gholami, 2006.)  ديگر، با توجه به تغییرات  سوياز

ي هاسازمانی، شکلو فرآيندهاي گسترده در عملیات 

ها، تجهیزات و منابع اي مانند ساختمانسنتی سرمايه

هاي جديدي از جمله مالی دگرگون شده و سرمايه

 & Mahdian Radسرمايه اجتماعی مطرح شده است )

Fazli, 2011)عصر حاضر مديران براي  ، به نحوي که در
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توسعه، بیشتر از آن که نیازمند سرمايه اقتصادي، 

یازمند سرمايه اجتماعی ن ،فیزيکی و انسانی باشند

 ,Ahmadvand & Abolhasani Ranjbar) هستند

ها اجتماعی، ساير سرمايه سرمايه در غیابزيرا  ؛(2013

هاي توسعه اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راه

سازي نظام مديريت ها به ويژه پیادهو تکامل سازمان

 ,Honary)گردد ها دشوار و ناهموار میدانش در آن

 براي سازمان توانايی تواندمی اجتماعی سرمايه(. 2011

 دانش مديريت يندهايآفرداده و  افزايش را دانش اداره

 را آن انتقال و دانش تدوين و تهیه جذب دانش،اعم از 

 رفتارهايق منابع، تشوي تبادل و ترکیببه واسطه 

تسهیل و  ،تراثربخش جمعی هايفعالیتو توسعه  تعاونی

 براي بهاي پايه ،مايد. در واقع، سرمايه اجتماعیتسريع ن

 رودبه شمار می هاسازمان در دانش مديريت کارگیري

(Abili & Zare Khalili, 2012.) 

بسیاري از مديريت دانش،  در خصوص مفهوم

پژوهشگران بر اين موضوع توافق دارند که مديريت 

مندي است که دانش مورد نیاز مراحل نظامداراي دانش 

براي موفقیت يک سازمان را از طريق خلق، سازماندهی، 

-برداري از دانش فراهم میسازي، تسهیم و بهرهذخیره

 ;Allameh et al., 2011; Ramachandran, 2010سازد )

Yang et al., 2010; Asoh et al., 2007; Lin, 2007.) 

منزله يک سازه چند بعدي،  هب مديريت دانشالبته، 

 پژوهشگرانو  است گوناگونیهاي همؤلفداراي ابعاد و 

اند مختلف، هر يک از زاويه خاصی به آن نگريسته

(Abtahi & Aghaz, 2011 با توجه به گستردگی اين .)

که در اين پژوهش براي  ها و با در نظر گرفتن اينديدگاه

 Bhatt (2001)هاي مديريت دانش از نظريه همؤلفبررسی 

ها به تبیین اين نظريه استفاده شده، در اين بخش تن

ترين ، مهمBhatt (2001)پرداخته شده است. از ديدگاه 

خلق دانش  -1مواردي چون: هاي مديريت شامل همؤلف

که به عنوان توانايی سازمانی براي ايجاد و اشاعه دانش 

جديد در تمامی سطوح سازمانی و تجلی دانش در 

 -2  (؛Yang et al., 2010دستاوردهاي سازمان است )

کسب دانش که به معناي به دست آوردن دانش جديد از 

منابع مختلف به ويژه شرکاي خارجی بوده و در بسیاري 

رود ها به مثابه يک اهرم رقابتی به شمار میاز سازمان

(Lin, 2007 ؛) 

هايی مجموعه فعالیت ۀثبت دانش که در برگیرند -3

 است که به منظور ثبت و مستندسازي دانش موجود در

 -4(؛ Yang et al., 2010پذيرد )سازمان صورت می

انتقال دانش که به تبادل دانش کارکنان و همچنین 

هاي ها و تجارب آنان در تمامی واحدها و بخشمهارت

کاربرد  -5 و (؛ Lin, 2007مختلف سازمانی اشاره دارد )

دانش که به طور ساده به عنوان استفاده از دانش در 

شود ه اهداف سازمانی تعريف میيابی براستاي دست

(Aosh et al., 2007).است ، 

به هر حال، آنچه مسلم است انتقال اطالعات و  

ها، تا دانش در سطح خرد يا کالن بین افراد و سازمان

يند را آحدود زيادي بستگی به افرادي دارد که اين فر

در نتیجه، تمام عواملی که مشوق  .بخشدسرعت می

يا مانع آن باشند، بر تبادل اطالعاتی  ارتباط بین فردي

 & Mahdian Radگذار خواهند بود )تأثیرمیان افراد نیز 

Fazli, 2011).  به همین دلیل، اهمیت ارتباطات و تعامل

مبتنی بر اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش، 

، سازمانی بتواند چنانچهقرار گرفته است.  تأکیدمورد 

بین کارکنان خود را افزايش دهد، به تعامل اثربخش در 

تواند در خصوص اثربخشی تبادل همان نسبت بیشتر می

اطالعاتی میان کارکنان خود و در نتیجه، مديريت 

(. Bhatt, 2001ان حاصل نمايد )ناثربخش سازمانی اطمی

ي که اين نوع وّرو، ايجاد و توسعه فرهنگ و جاز اين

جتماعی را ترغیب و ارتباطات و تعامالت يعنی سرمايه ا

هاي اصلی توسعه مديريت شرطتسهیل نمايد، از پیش

 .(Mahdian Rad & Fazli, 2011رود )دانش به شمار می

منزله به توان می را سرمايه اجتماعیبه طور کلی، 

 ,Basargekar) غیررسمی هنجارهاي اي ازمجموعه

 براي اقدامات جمعی هاي تسهیلشبکهو  (2010

( که Ali et al., 2011تعريف کرد ) منافع متقابل
 را فیزيکی فضاهاي تا سازدمیر قاد را و افراد هاگروه

 نمايند مساعد اجتماعی را و فرهنگی فضاهاي و وربهره

(Yadollahi Farsi et al., 2013; Amir Khani & Pour-

Ezzat, 2008 .) ،همؤلفدر مورد همانند مديريت دانش-

 ارائههاي گوناگونی يدگاهدنیز سرمايه اجتماعی هاي 

ين ترمهم(. يکی از Ahmadi et al., 2012شده است )

Nahapiet & Ghoshal (1998 )ها، نظريه اين ديدگاه

است که در اين پژوهش نیز به اين نظريه استناد شده 
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سرمايه اجتماعی Nahapiet & Ghoshal (1998 )است. 

 همؤلفرا به عنوان يک سازه چند بعدي، شامل سه 

 اند: اساسی زير در نظر گرفته

مربوط به که شناختی سرمايه اجتماعی  همؤلف -1

( و Zare, 2012بوده )ماهیت ارتباط بین افراد در سازمان 

در برگیرنده میزان اشتراک کارکنان درون يک شبکه 

اجتماعی در يک ديدگاه يا درک مشترک میان آنان 

 (؛ Ahmadi et al., 2012) است

 مربوط بهکه  سرمايه اجتماعی ايطهرابه مؤلف -2

 ,Zare)در سازمان  افراد ارتباط بین ماهیتکیفیت و 

هاي روابط مانند اعتماد، و نشان دهنده ريشه( 2012

 ,Matthews & Marzec) باشداحترام و حسن نیت می

 (؛2011

 روابط از الگوي کلیبا ساختاري که ه مؤلف -3 

 میزان شاملو  استمرتبط سازمان  موجود در

با يکديگر  در يک سازمان افراد که شودی میارتباط

(. همانطور که اشاره شد با توجه به Zare, 2012)ارند د

کمیّت و کیفیت روابط ماهیت سرمايه اجتماعی که به 

هاي نامشهود بین افراد اشاره دارد، اين شکل از سرمايه

توانند بر فرايند اي میسازمانی به طور قابل مالحظه

هاي يريت دانش اثرگذار بوده و آن را در سازمانمد

مختلف تسريع و يا با کندي و تاخیر مواجه نمايند 

(Zhao et al., 2015 .) 

هاي اخیر مورد توجه رو، اين موضوع در سالاز اين

مختلفی در  هايپژوهشقرار گرفته و  پژوهشگران

خصوص بررسی رابطه بین سرمايه اجتماعی و مديريت 

آنها اند که در ادامه به نتايج برخی از ام دادهدانش انج

  اشاره شده است.

Bordbar & Zarei (2014)  سرمايه  تأثیربررسی در

اجتماعی سازمانی بر ارتقاي سطح مديريت دانش در 

به اين نتیجه رسیدند که سازمان بهزيستی استان يزد 

داري بین مديريت دانش و سرمايه یرابطه مثبت و معن

 Abili & Zareدارد. در مطالعه ديگري، وجود اجتماعی 

Khalili (2012)  نشان دادند که سرمايه اجتماعی داراي

-در شرکتمديريت دانش بر داري مثبت و معنیتأثیر 

سطح سرمايه هاي بیمه دولتی است و با افزايش 

ي مديريت دانش نیز در آن فرآيندهااجتماعی سازمانی، 

 Mahdian Rad & Fazli (2011)يابد. سازمان افزايش می

سرمايه اجتماعی در توسعه مديريت  تأثیربررسی در 

سرمايه دريافتند که  دانش در سازمان امور مالیاتی

 تأثیربر مديريت دانش سازمان امور مالیاتی  اجتماعی

يندهاي آتواند به فرمیداشته و داري مستقیم و معنی

در  Ziaei et al. (2011). مديريت دانش کمک نمايد

رابطه سرمايه اجتماعی و میزان آمادگی اي مطالعه

 کرده و را بررسی  ازمانی براي استقرار مديريت دانشس

بین سرمايه که  استحاکی از آن  پژوهشنتايج اين 

اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی براي استقرار مديريت 

 .Zhao et al رد.داداري وجود دانش رابطه مثبت و معنی

سرمايه اجتماعی بر  تأثیری به بررسی پژوهش ( در2015)

فرايند خلق دانش در مراکز بهداشتی اياالت متحده 

، سرمايه اجتماعی و پژوهشاند. بر اساس نتايج پرداخته

داري بر خلق اثر مثبت و معنیداراي هاي آن همؤلف

ه سرمايه مؤلف. همچنین، در بین سه هستند دانش

ي در ايجاد و ترمهمش سازي نقه شبکهمؤلفاجتماعی، 

 Monavarian et. دارداکز مورد مطالعه رخلق دانش در م

al. (2013در مطالعه ) توسعه سرمايه اي پیرامون

مشخص  هاي مديريت دانشاجتماعی براي تسهیل شیوه

هاي ابعاد سرمايه اجتماعی و شیوه تمامیبین کردند که 

و  داردوجود  داريرابطه مثبت و معنی ،مديريت دانش

هاي مديريت دانش سرمايه اجتماعی باعث تسهیل شیوه

 Reijsen & Helmsبه همین منوال،  شود.در سازمان می

ديگري نشان دادند که بین  پژوهش( در 2011)

متغیرهاي سرمايه اجتماعی و مديريت دانش رابطه 

و سرمايه اجتماعی يک  اردداري وجود دمثبت و معنی

اي پايداري مديريت دانش عامل تقويت کننده اصلی بر

( در 2011)  .Jiang et alشود.در سازمان محسوب می

مثبت و  تأثیرمطالعه خود مشخص نمودند، افزون بر 

اي و شناختی ه ساختاري، رابطهمؤلفدار هر سه معنی

ه مؤلفسرمايه اجتماعی بر مديريت دانش، بین سه 

 ، بهردداري وجود داسرمايه اجتماعی نیز روابط معنی

اي و هاي رابطههمؤلفه ساختاري بر مؤلفنحوي که 

مثبت  تأثیره شناختی مؤلفاي بر ه رابطهمؤلفشناختی و 

 دار داشتند.و معنی
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سازمان جهاد ها حاکی از آن است که نتايج بررسی

هاي دولتی در ايران، مشابه بیشتر سازمان نیز، کشاورزي

بودن  ويژه پايینسازمانی متعددي بهدرون مسائلبا 

که اين  استي مديريت دانش مواجه فرآيندهاسطح 

شده  ارائهمنفی زيادي بر کیفیت خدمات  تأثیرمساله 

 پژوهشنتايج  .توسط اين سازمان گذاشته است

Ahmadi et al. (2013) راهبردهايکه  نشان داد 

سازي و مستندسازي دانش مديريت دانش شامل شخصی

ارمحال بختیاري در سازمان جهاد کشاورزي استان چه

 Heydari etبه همین ترتیب، . در سطح پايینی قرار دارند

al. (2013 در )خود به اين نتیجه رسیدند که  پژوهش

هاي مديريت دانش در سازمان جهاد کشاورزي شاخص

در چنین . استان قم از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند

شرايطی، فعالیت و برنامه منسجمی در سازمان براي 

يجاد و خلق دانش، ثبت و مستندسازي و در نهايت ا

 طورکاربرد دانش وجود نداشته و در حقیقت، دانش به 

در بین  با دشوارينشده و  خودي و مديريتهخودب

همچنین،  .شودکار گرفته میه انتقال و ب ،اعضاي سازمان

بخش قابل توجهی از دانش و تجارب افراد در سازمان به 

 شکلگاه به ده و ممکن است هیچشکل دانش پنهان بو

دانش صريح و کاربردي براي تمامی اعضاي سازمان در 

چنین مسائلی تا حدود  (.Heydari et al., 2013) نیايد

زيادي در مورد سازمان جهاد کشاورزي استان البرز نیز 

هاي نمايد؛ به نحوي که بر اساس نتايج ارزيابیصدق می

انش جديد در اين به عمل آمده، روند خلق و کسب د

-سازمان به کندي انجام گرفته و اقدام مشخص و برنامه

اي در آن براي ثبت و مستندسازي دانش و ريزي شده

پذيرد. افزون بر اين، جنبه کاربردي اطالعات صورت نمی

دانش اندک خلق يا کسب شده در سازمان نیز کمتر 

مورد توجه بوده و از آن به طور مؤثر در راستاي 

با توجه  .شودابی به اهداف سازمانی استفاده نمیيدست

هاي مديريت دانش در سازمان به پايین بودن شاخص

مديريت جهاد کشاورزي و در نظر گرفتن اين موضوع که 

عنوان يک سالح مهم براي حفظ مزيت رقابتی ه دانش ب

 ها به رسمیت شناخته شده استو بهبود عملکرد سازمان

(Zaied et al., 2012). ها رو، مديران سازمان از اين

گذار بر و تأثیرهمواره در جستجوي داليل و عوامل اصلی 

آمیز سیستم مديريت سازي موفقیتطراحی و پیاده

  .(Heydari et al., 2013اند )بوده دانش در سازمان

، همانطور که اشاره شد سرمايه رابطهدر اين 

به شمار ذار گتأثیرترين متغیرهاي اجتماعی يکی از اصلی

 ,.Zhao et al., 2015; Monavarian et al) رودمی

2013; Abili & Zare Khalili, 2012موجب  ( که

و و خلق  گرددمی و انتقال دانش ءتضارب آرادر تسهیل 

 Alvaniسازد )مسیر میدانش در سازمان را کارگیري ه ب

et al., 2007).  ،حاضر با هدف  پژوهشدر اين رابطه

سرمايه اجتماعی بر مديريت دانش در  تأثیرسی اصلی برر

جهاد کشاورزي در استان البرز انجام پذيرفت. در  سازمان

اشاره شده و بر اساس مرور ادبیات  قالب هدف اصلیِ

نظري و مطالعات تجربی مرتبط، در اين بخش مدل 

 (.1مفهومی پژوهش ترسیم شده است )شکل 
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 هامواد و روش

 ی،کمّ هايپژوهشاز نظر ماهیت از نوع  پژوهشاين 

لحاظ  بهکاربردي و  هايپژوهشبا توجه به هدف از نوع 

 -هاي توصیفیپژوهش از جملۀها، داده گردآورينحوه 

از روش  ،هاي همبستگیکه از بین روش استهمبستگی 

جامعه  واريانس بهره برده است. -يانستحلیل کووار

تمامی کارشناسان سازمان جهاد  پژوهشآماري اين 

که تعداد آنها بر اساس  بودندکشاورزي در استان البرز 

(، در 1392آمار سازمان جهاد کشاورزي استان البرز )

 نفر بود. براي تعیین حجم نمونه، از جدول 272حدود 

Krejcie & Morgan  (1970 )اده شد که با توجه به استف

 يابیدستنفر به دست آمد. براي  213آن، حجم نمونه 

گیري ها از روش نمونهها و تکمیل پرسشنامهبه نمونه

اي با انتساب متناسب استفاده گرديد که پس از طبقه

( به هر 2هاي زير به شرح جدول )محاسبه، تعداد نمونه

 ها اختصاص يافت. يک از شهرستان

پرسشنامه بود  پژوهشها در اين دآوري دادهابزار گر

اي هاي فردي و حرفهکه از سه بخش مشخصه

هاي مرتبط با سنجش ابعاد گويان و پرسشپاسخ

(، کسب KCمديريت دانش شامل پنج بعد خلق دانش )

( و KT(، انتقال دانش )KR(، ثبت دانش )KAدانش )

هاي سرمايه اجتماعی همؤلفو  1(KUکاربرد دانش )

( و شناختی SR(، ارتباطی )SSامل سه بعد ساختاري )ش

                                                                                  
11- Knowledge Creation (KC), Knowledge Acquisition 

(KA), Knowledge Recording (KR), Knowledge 

Transfer (KT) and Knowledge Using (KU) 

(SC)2  (. براي سنجش ابعاد 2تشکیل شده بود )جدول

( و 2001) Bhattمديريت دانش از مقیاس استاندارد 

هاي سرمايه اجتماعی از مقیاس توسعه داده شده همؤلف

استفاده شد. Nahapiet & Ghoshal (1998 )توسط 

ه شده، طیف لیکرت مقیاس سنجش هر دو بخش اشار

 بود.   5تا خیلی زياد=  1پنج سطحی از خیلی کم= 

 

 

هاي تعداد کل کارشناسان مورد مطالعه و نمونه -2جدول 

 اختصاص يافته به هر يک از طبقات

 شماره
اسامی 

 هاشهرستان

تعداد کل کارشناسان 

در هر يک از 

 هاشهرستان

تعداد نمونه 

اختصاص 

 يافته

1 
سازمان 

 مرکزي 
109 85 

 40 52 کرج 2

 27 34 نظر آباد 3

 45 57 ساوجبالغ 4

 8 10 طالقان 5

 8 10 اشتهارد 6

 213 272 جمع کل

 

 

 

 
     

                                                                                  
2- Structural (SS), Relational (SR) and Cognitive (SC) 
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 هاي مربوط به آنهاها و گويههاي اصلی پرسشنامه به همراه زيربخشبخش -3جدول
 ها )نمادها(گويه زيربخش بخش

 
 سرمايه اجتماعی

 ساختاري
(SS) 

تخاب کارکنان براي انجام امور مختلف در سازمان متناسب با تحصیالت )تخصص( و تجارب کاري افرراد ان
-(، حیطرهSS2گیررد )(، دسترسی يا مالقات با همکاران و مدير سازمان به سهولت انجام میSS1) است

ري در گیر(، مبنراي تصرمیمSS3هاي کاري و شغلی کارکنان در سازمان به خوبی شفاف و روشن است )
(، کارکنان سازمان از آزادي عمل مناسبی براي انجام وظايف خرود SS4سازمان به صورت شورايی است )

 (5SSبرخوردارند )

 ارتباطی
(SR) 

(، همکراري و SR1هاي کاري مختلفی براي انجام وظايف متناسب شکل گرفتره اسرت )در سازمان، گروه
(، مدير و کارکنان سرازمان SR2و اعتماد متقابل است )روابط بین کارکنان در سازمان مبتنی بر صداقت 

(، SR3ل هسرتند )ئردر روابط کاري و غیرکاري )رسمی و غیررسرمی( احتررام زيرادي برراي يکرديگر قا
(، SR4شود )هاي مختلف، به عنوان يک ضرورت مهم در سازمان تلقی میهمکاري بین کارکنان و بخش

(، کارکنران سرازمان SR5کارهاي تیمی مشارکت فعالی دارند ) هاي گروهی وکارکنان سازمان در فعالیت
(، کارکنان براي تحقق اهداف سرازمان، SR6) هستندداراي روحیه انتقادپذيري و آستانه تحمل مناسبی 

دلری (، کارکنران سرازمان داراي احسراس همSR7پذيري مناسبی برخوردارنرد )از حس تعهد و مسولیت
( ، سرازمان از ارتبراط و تعامرل SR8داننرد )به يرک خرانواده مشرترک مریبااليی بوده و خود را متعلق 

 (SR9هاي دولتی و غیردولتی برخوردار است )مناسبی با نهادها و ارگان

 شناختی
(SC) 

(، مردير و کارکنران SC1مدير و کارکنان سازمان داراي چشم انداز و اهداف سازمانی مشترکی هسرتند )
(، کارکنان سازمان بره انردازه کرافی برا SC2) ندسازمانی مشترکی برخوردارها و فرهنگ سازمان از ارزش

(، کارکنان سازمان وظايف کاري/ شرغلی خرود را بره SC3هاي شرکت آشنايی دارند )ها و مأموريتهدف
(، کارکنان سازمان منافع جمعی و تحقرق اهرداف سرازمانی را برر منرافع و SC4دهند )درستی انجام می
(، کارکنان و مدير سازمان از زبان و مفاهیم مشترکی براي ارتبراط و SC5دهند )یح میاهداف فردي ترج

 (SC6تعامل با يکديگر برخوردار هستند )

 مديريت دانش

خلق دانش 
(KC) 

ها، (، ايدهKC1گیرند )ها به طور علنی مورد بحث قرار میها و نگرانیدر سازمان، مشکالت، شکست
گیرند و چنانچه الزم باشد براي طراحی مجدد ازمان مورد استقبال قرار میها و دانش جديد در سبینش

(، کارکنان سازمان براي توسعه دانش KC2شوند )هاي کاري شرکت به کار برده میفرآيندها و روش
گردد، هاي يادگیري تشکیل می(، در سازمان گروهKC3گیرند )هاي نو، پاداش میجديد و ارائه ايده

(، در KC4ديگر بحث کنند )توانند در مورد تجارب کاري موفق خويش با يککنان میجايی که کار
-هاي گوناگون، جستجو و پايش میهاي مناسب آنها به شیوهحلسازمان موضوعات مهم، مشکالت و راه

 (KC5گردند )

کسب دانش 
(KA) 

(، KA1کند )آوري میرا جمع هاي مشتريانسازمان به طور فعاالنه اطالعات مربوط به نیازها و خواسته
سازد ها را براي کارکنان فراهم میدر صورت عدم وجود اطالعات مورد نیاز و مهم در سازمان، مديران آن

(KA2در صورت نیاز، سازمان کارکنان جديد را که اطالعات مورد نیاز سازمان را دارا می ،) ،باشند
هاي ها و برنامهتقاء دانش و آگاهی خود در دوره(، کارکنان سازمان براي ارKA3کند )استخدام می

(، کارکنان و مديران سازمان به رقبا به عنوان يک منبع KA4يابند )آموزشی به طور فعاالنه حضور می
 (KA5نگرند )اطالعاتی دانش می

 (KRثبت دانش )

قدامات آتی درس گرفته ها براي اها به طور مستمر ارزيابی شده و از آنها و شکستدر سازمان، موفقیت
گیرد تا به طور مداوم از روز در اختیار کارکنان قرار می(، در سازمان، منابع اطالعاتیِ بهKR1شود )می
ريزي شده از دانش جديد در (، سازمان کارکنان خود را به صورت برنامهKR2ها استفاده نمايند )آن

هاي فردي کارکنان را ثبت و ها و مهارتدانش(، سازمان KR3سازد )بیرون و داخل سازمان آگاه می
(، کارکنان، دانش جديد به کار گرفته در سازمان را به صورت گام به گام تشريح KR4نمايد )مستند می

 (KR5نمايند )و مکتوب می

انتقال دانش 
(KT) 

هاي در سازمان، دانش و اطالعات بین کارکنان به صورت غیر رسمی )در جلسات دوستانه و صحبت
-هاي مداومی سازماندهی می(، در سازمان، جلسات و مالقاتKT1شود )خودمانی( توزيع و منتشر می

(، کارکنان سازمان به طور دائم KT2ها موضوعات تخصصی مورد بحث قرار گیرند )شود تا در آن
ان ترتیب (، جلساتی در سازمKT3سازند )هاي موفق خود مطلع میيکديگر را از تجارب مثبت و پروژه

 (KT4گذارند )هاي کاري خويش را به بحث میها کارکنان شیوهشود که در آنداده می

کاربرد دانش 
(KU) 

(، دانش و KU1شود )ها و نظرات مشتريان براي توسعه محصوالت و خدمات سازمان به کار برده میايده
(، KU2گیرد )استفاده قرار میهاي کارکنان به صورتی خالقانه براي کاربردهاي جديد مورد مهارت

اي ترکیب نموده است هاي چند رشتهها يا گروههاي گوناگون را در تیمها و مهارتسازمان تخصص
(KU3در سازمان تالش می ،)( شود تا بر عقايد بازدارنده و غیر خالقانه غلبه شودKU4) 
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از روايی صوري و  پژوهشبراي تعیین روايی ابزار 

، تشخیصی و منطقی( گراهمسازه )شامل روايی روايی 

با نظر کارشناسان پرسشنامه استفاده شد. روايی صوري 

 تأيیدورد و متخصصان در زمینه موضوع مورد پژوهش م

. در خصوص روايی سازه، براي ارزيابی روايی قرار گرفت

از سه معیار مختلف شامل بارهاي عاملی  گراهم

، میانگین واريانس 5/0ز استاندارد مساوي و بزرگتر ا

و پايايی ترکیبی  5/0استخراج شده مساوي و بزرگتر از 

 ,.Hair et alاستفاده شد ) 7/0مساوي و بزرگتر از 

(. همچنین، براي بررسی روايی تشخیصی، دو 2010

شاخص میانگین واريانس استخراج شده و همبستگی 

متغیرهاي مکنون با يکديگر مدنظر قرار گرفت، به نحوي 

که بايستی مربع همبستگی بین دو متغیر مکنون از 

هر دو متغیر مکنون  ۀمیانگین واريانس استخراج شد

مورد بررسی کوچکتر باشد تا سازه از روايی تشخیصی 

(. براي Hair et al., 2010مناسبی برخوردار گردد )

بررسی روايی منطقی، از ضرايب همبستگی بین 

شود، ري استفاده میگیمتغیرهاي مکنون در مدل اندازه

 ,Paswanدار باشند )به نحوي که اين ضرايب بايد معنی

در قالب  پژوهش(. افزون بر بررسی روايی ابزار 2009

 پژوهشموارد اشاره شده، به منظور بررسی پايايی ابزار 

نیز از پايايی ترکیبی استفاده شد که مقدار آن براي هر 

 Hairباشد ) 7/0ز يک از متغیرهاي مکنون بايد بزرگتر ا

et al., 2010 همچنین، به منظور بررسی و آزمون .)

هاي میدانی، از درست بودن مدل و برازش آن با داده

 هاي برازندگی استفاده شد.شاخص

 

 نتایج و بحث
 اي پاسخگويانحرفه -هاي فرديمشخصه

نشان داد که میانگین  پژوهشنتايج به دست آمده از 

رشناسان مورد مطالعه به ترتیب سن و سابقه فعالیت کا

 حاکی از آن بود پژوهشهاي سال بود. يافته 14و  37

 1/29درصد از کارشناسان مورد مطالعه مرد و  9/70که 

، نتايج نشان داد تأهلدرصد زن بودند. از لحاظ وضعیت 

و  تأهلدرصد از کارشناسان مورد مطالعه م 8/80که 

تحصیالت، بر  درصد مجرد بودند. از نظر سطح 2/19

بیشترين  مشخص شد که پژوهشهاي اساس يافته

 4/63) کارشناسیفراوانی مربوط به پاسخگويان با مدرک 

تحصیلی،  . در خصوص وضعیت رشتهدرصد( بود

درصد از  92بیانگر آن بود که  پژوهشهاي يافته

پاسخگويان مورد مطالعه از مدرک تحصیلی در رشته 

ها برخوردار بودند. ر رشتهدرصد در ساي 8کشاورزي و 

افزون بر موارد اشاره شده، نتايج حاصل از بررسی 

درصد از  1/60داد که وضعیت تعلق اجتماعی نشان 

 درصد غیربومی بودند. 9/39کارشناسان بومی و 

  پژوهشگيري هاي اندازهمدل

)تحلیل عاملی  گیريهاي اندازهبه منظور برآورد مدل

هاي ، دادهو سرمايه اجتماعی مديريت دانش (،يتأيید

مورد  20AMOSافزار گردآوري شده با استفاده از نرم

هاي به دست آمده تجزيه و تحلیل قرار گرفتند که يافته

. با توجه به نتايج آمده است( 5( و )4از آنها در جداول )

به  سرمايه اجتماعیگیري به دست آمده، در مدل اندازه

)مربوط به متغیر مکنون  SR9و  SR1متغیرهاي غیر از 

از  5/0که به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از ارتباطی( 

گیري کنار گذاشته شدند، ساير متغیرها مدل اندازه

بودند. به همین منوال، در  5/0داراي بار عاملی بزرگتر از 

 KA3گیري مديريت دانش نیز متغیرهاي مدل اندازه

 KC4و  KC1)مربوط به متغیر مکنون کسب دانش(، 

)مربوط به  KU4)مربوط به متغیر مکنون خلق دانش( و 

به دلیل داشتن بار عاملی متغیر مکنون کاربرد دانش( 

همچنین نتايج مربوط از مدل حذف شدند.  5/0کمتر از 

به مقادير میانگین واريانس استخراج شده نشان داد که 

مکنون مورد متغیرهاي مقدار اين شاخص براي تمامی 

شامل ساختاري، ارتباطی و شناختی در مدل مطالعه 

مکنون خلق متغیرهاي و  سرمايه اجتماعیگیري اندازه

دانش، کسب دانش، ثبت دانش، انتقال دانش و کاربرد 

 5/0گیري مديريت دانش بیشتر از دانش در مدل اندازه

 پژوهش(. افزون بر اين دو شاخص، نتايج 4بود )جدول 

پايايی ترکیبی محاسبه شده حاکی از آن بود که مقادير 

مکنون اشاره شده در قالب دو مدل متغیرهاي براي 

بودند )جدول  7/0گیري مورد مطالعه، بزرگتر از اندازه

از  پژوهشتوان بیان داشت که ابزار میاز اين رو، (. 4

ي مناسبی برخوردار بود. در خصوص روايی گراهمروايی 

ربع ضريب نشان داد که م پژوهشتشخیصی، نتايج 

همبستگی متغیرهاي مکنون مورد مطالعه به صورت 

دو کوچکتر از میانگین واريانس استخراج شده براي دوبه
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 پژوهشرو، ابزار از اين .تک متغیرهاي مکنون بودتک

اعتبار تشخیصی مناسبی بود. در مورد روايی  داراي

(، 4منطقی نیز با توجه به نتايج مندرج در جدول )

مکنون مورد متغیرهاي گی بین تمامی ضرايب همبست

دار شده و در گیري معنیهاي اندازهمطالعه در قالب مدل

داراي روايی منطقی بود. در مورد  پژوهشنتیجه ابزار 

که مقادير پايايی ترکیبی به  پايايی پرسشنامه نیز از آنجا

 7/0مکنون مختلف باالتر از متغیرهاي دست آمده براي 

داشته و پايايی مناسبی  پژوهشابزار  بودند، بنابراين،

نشانگرهاي مربوطه به خوبی قادر به تبیین متغیرهاي 

 .بودندمکنون 

 

 پژوهشگیري هاي اندازهخالصه نتايج به دست آمده از مدل -4جدول 

متغیرهاي 

 مکنون

هاي مؤلفه

 مرتبط

میانگین واريانس 

 استخراج شده

پايايی 

 ترکیبی

 هاضرايب همبستگی بین مؤلفه

 شناختی ارتباطی ساختاري

سرمايه 

 اجتماعی

 -- -- 1 827/0 523/0 ساختاري

 -- 1 561/0* 905/0 577/0 ارتباطی

 1 558/0* 688/0* 927/0 682/0 شناختی

 

 ها ضرايب همبستگی بین مؤلفه

خلق 

 دانش

کسب 

 دانش
 کاربرد دانش انتقال دانش ثبت دانش

 مديريت دانش

 -- -- -- -- 1 842/0 644/0 خلق دانش

 -- -- -- 1 674/0* 776/0 501/0 کسب دانش

 -- -- 1 570/0* 606/0* 836/0 566/0 ثبت دانش

 -- 1 554/0* 600/0* 535/0* 818/0 536/0 انتقال دانش

 1 631/0* 570/0* 670/0* 552/0* 798/0 533/0 کاربرد دانش

 01/0داري در سطح : معنی*

 

( 5در جدول ) پژوهششده از  ج کسببر اساس نتاي

هاي مختلف در خصوص آزمون برازش مدل و شاخص

گیري )پس از اعمال هاي اندازهبرازندگی، برازش مدل

به اصالحات در مرحله قبلی( در سطح قابل قبولی بود. 

گیري هاي اندازهها به مدلبرازش دادهاين معنا که 

جتماعی و گیري سرمايه اپژوهش شامل مدل اندازه

مديريت دانش، بر اساس معیارهاي علمی در سطح 

مطلوبی قرار دارد و در مجموع، حاکی از قابل قبول بودن 

 هاي مورد مطالعه داشتند. مدل

 

 هاي برازندگیگیري با شاخصنتايج میزان انطباق مدل اندازه -5جدول 

 شاخص
df

x 2

 IFI RMR CFI GFI RMSEA 

 ≥ 08/0 90/0 ≥ 90/0 ≥ ≥ 08/0 90/0 ≥ ≥3 شدهیشنهاد معیار پ

 083/0 868/0 925/0 046/0 926/0 464/2 گیري سرمايه اجتماعیمقادير مدل اندازه

 079/0 860/0 912/0 043/0 914/0 462/2 گیري مديريت دانش مقادير مدل اندازه

 
 

 پژوهشمدل ساختاري 

اري نتايج به دست آمده از اجراي مدل ساخت

 ( قابل مشاهده2( و شکل )7( و )6ول )در جدا پژوهش

است. البته، الزم به ذکر است که براي وارد کردن هر 

هاي مديريت دانش و سرمايه اجتماعی در همؤلفيک از 

 ها همؤلفمدل ساختاري، ابتدا میانگین هر يک از اين 
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ها براي برآورد محاسبه شده و از مقادير اين میانگین

، پژوهشهاي تاري استفاده شد. بر اساس يافتهمدل ساخ

مدل برآورد شده داراي برازش قابل قبول و در نتیجه 

 (.  6ساختار مناسب بود )جدول
 

 هاي برازندگیبا شاخص پژوهشنتايج میزان انطباق مدل ساختاري  -6جدول 

 شاخص
df

x 2

 IFI CFI GFI RMSEA 

 ≥ 08/0 90/0 ≥ 90/0 ≥ 90/0 ≥ ≥3 شدهمعیار پیشنهاد 

 083/0 943/0 937/0 973/0 808/2 شدهمقدار گزارش 

 

( پیداست در 2طور که از شکل )همچنین، همان

، سرمايه اجتماعی و پژوهشقالب مدل ساختاري 

درصد از واريانس مديريت  61هاي آن در حدود همؤلف

یین دانش در سازمان جهاد کشاورزي استان البرز را تب

 اند.کرده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با مقادير ضرايب استاندارد شده پژوهشمدل ساختاري  -2شکل 
 

 

افزون بر نتايج اشاره شده در باال، خالصه ساير نتايج 

سازي معادالت ساختاري در جدول به دست آمده از مدل

طور که از نتايج پیداست شده است. همان ارائه( 7)

داري بر ثر مثبت و معنیمتغیر سرمايه اجتماعی از ا

برخوردار است که با توجه به مقدار متغیر مديريت دانش 

، ρ-value=000/0)ضريب رگرسیونی استاندارد شده 

783/0=β)  که نشان دهنده شدت روابط بین متغیرها

 Hinkle etاست، میزان اين تأثیر در سطح قوي است )

al., 2003 .) 

 

 سازي معادالت ساختارياز مدل خالصه نتايج به دست آمده -7جدول 

 رابطه
ضريب 

 غیراستاندارد

خطاي 

 استاندارد

ضريب رگرسیونی 

 استاندارد شده
 tمقدار 

-سطح معنی

 داري
 نتیجه آزمون

 پذيرش 001/0 673/9 783/0 035/0 336/0 مديريت دانش --->سرمايه اجتماعی

 

مبنی بر تأثیر مثبت و  در خصوص نتیجه پژوهش

يت دانش بر سرمايه اجتماعی، مرور نتايج دار مديرمعنی

اين يافته با نتايج حاکی از آن است که  هاپژوهشساير 

 Abili & Zare Khaliliهاي متعددي همچون پژوهش

(2012 ،)Bordbar & Zarei  (2014 ،)Reijsen & 

Helms (2011،)Jiang et al.  (2011 ،)Monavarian et 

al. (2013 و )Zhao et al. (2015) در داردخوانی هم .

 et al. Alvani( و2005) .Hoffman et alاين زمینه، 

ي فرآيندها ،دارند که سرمايه اجتماعی تأکید( 2007)

دانش اعم از خلق، کسب، انتقال و کاربرد دانش  مديريت
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زيرا به  ؛نمايددر سازمان را افزايش داده و تسهیل می

ري گیها در ترکیب و تبادل منابع، شکلسازمان

ي تر، ايجاد فرهنگ و جوّارتباطات سازمانی اثربخش

آکنده از همکاري و اعتماد متقابل، ترغیب رفتارهاي 

-می ياريهاي گروهی تیمی و مشارکتی و انجام فعالیت

اي براي به کارگیري مديريت اين اقدامات خود پايه .کند

روند. حتی در اين زمینه، ها به شمار میدانش در سازمان

( و 2006) Ratten & Suseno پژوهشگران مانندبرخی 

Bordbar & Zarei (2014 ،بر اين باورند که اکتساب )

ي فرآيندهااساسًا  ،کارگیري دانش در سازمانه خلق و ب

سرمايه  تأثیررو، به شدت تحت از اين .اجتماعی هستند

 & Abiliاجتماعی سازمانی قرار دارند. به همین منوال، 

Zare Khalili (2012 معتقدند که سرمايه اجتماعی از )

واحدي منابع در سازمان، تشکیل و طريق تبادل بین

ارتباطات  اي، افزايشوظیفههاي میانفعالیت تیمتقويت 

اثربخش و به ويژه ايجاد فضاي صمیمانه و و پیوندهاي 

مبتنی بر اعتماد متقابل، شرايط الزم براي استقرار 

سازد. در همین هم میي مديريت دانش را فرافرآيندها

( بر اين نکته تصريح 2008) .Ashena et alخصوص، 

دارند که براي خلق، انتقال و تسهیم دانش که جزو 

 دروند، بايهاي اصلی مديريت دانش به شمار میهمؤلف

بینی در روابط اعضاي سطح بااليی از اعتماد و خوش

سازمان با يکديگر وجود داشته باشد که اين موضوع از 

به عبارت ديگر،  .شودطريق سرمايه اجتماعی میسر می

فرايند تبادل  ،وجود اعتماد متقابل بین اعضاي سازمان

کند و سبب اطالعات و تجارب بین افراد را تسهیل می

شود که افراد با اعتماد به طرف مقابل و انتظار از اين می

کنند، به که افراد از اين اطالعات سوء استفاده نمی

اطالعات را در اختیار طرف مقابل قرار دهند آسانی 

(Sharepour, 2007در پژوهش .) ،هاي ديگرAzam 

Vaziri et al. (2010 و )Mahdian Rad & Fazli 

واسطه ايجاد ه نشان دادند که سرمايه اجتماعی ب( 2011)

تر زبان و بینش مشترک میان اعضاي سازمان و نزديک

ريزي يکديگر، پی هاي آنها بهکردن افکار و ديدگاه

هنجارهاي سازمانی مطلوب مانند صداقت و کار تیمی، 

ايجاد الزام و تقويت تعهد در افراد براي خلق و کسب 

ارگیري آن در سازمان و ايجاد ه کدانش و تسهیم و ب

اي/ اجتماعی در سازمان پیکربندي و تقويت روابط شبکه

و در نتیجه تسهیل دسترسی افراد به منابع دانشی، 

ساز توسعه مديريت دانش در سازمان تواند زمینهمی

 باشد.

افزون بر موارد اشاره شده، سرمايه اجتماعی به 

هاي آن را همؤلفتواند مديريت دانش و می زيرهاي شیوه

 تأثیر قرار دهد:تحت 

 ؛هاي تبادل تجربهايجاد گروه -1

ريزي و استقرار نظام ارتباطات داخلی در طرح -2

 ؛تباطات میان فرديهاي ارحوزه

ارتباطات بین واحدهاي سازمانی و ارتباطات بین  -3

 Abbas Pour Esfeden et)مديران و کارکنان سازمان 

al., 2011)؛ 

استقرار ساختار سازمانی مناسب جهت تسهیل  -4

 Damury etدسترسی اعضا به منابع دانشی و اطالعاتی )

al., 2009)؛ 

 ؛ايجاد و تقويت سرمايه فکري -5

هويت گروهی به افراد سازمان و  بخشیدن -6

 ,.Zhao et alافزايش همکاري و يادگیري میان آنها )

 ؛(2015

 ؛هاي بین واحديتوسعه تیم -7

افزايش انگیزه اعضاي سازمان براي تعامل و  -8

 ؛(Jiang et al., 2011) يکديگر بهانتقال دانش و تجارب 

 کارکنانهاي مشترک بین ايجاد هنجارها و ارزش -9

و کاهش ريسک در فرايند تبادل اطالعات و دانش 

(Coleman, 1988; McFadyen et al., 2009.) 

 و پيشنهادها گيرينتيجه

نشان داد که بر اساس معیارهاي  پژوهشنتايج اين 

بارهاي عاملی استاندارد مساوي و بزرگتر از  ،گانهسه

ر از ، میانگین واريانس استخراج شده مساوي و بزرگت5/0

هاي ، مدل7/0و پايايی ترکیبی مساوي و بزرگتر  5/0

گیري مديريت دانش و سرمايه اجتماعی )پس از اندازه

ي مناسبی گراهمانجام اصالحات الزم( داراي اعتبار 

بودند. در خصوص اعتبار تشخیصی نیز با توجه به 

تر بودن مقادير مربع ضرايب همبستگی بین کوچک

دو از مطالعه به صورت دوبهمتغیرهاي مکنون مورد 

تک متغیرهاي میانگین واريانس استخراج شده براي تک

اعتبار تشخیصی  دارايهاي اشاره شده مکنون، مدل

مناسبی بودند. در مورد اعتبار منطقی و پايايی ترکیبی، 
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حاکی از آن بود که هر دو مدل  پژوهشنتايج اين 

قی مناسبی گیري مورد مطالعه داراي اعتبار منطاندازه

بوده و مقادير پايايی ترکیبی به دست آمده براي تمامی 

بودند. نتايج کسب شده  7/0متغیرهاي مکنون بزرگتر از 

دست آمده از ه هاي برازش بدر خصوص مقادير شاخص

ي مرتبه اول نشان داد که هر دو تأيیدتحلیل عاملی 

گیري مديريت دانش و سرمايه اجتماعی از مدل اندازه

هاي پژوهش در مناسبی برخوردار بودند. يافته برازش

حاکی از آن بود که بر  پژوهشخصوص مدل ساختاري 

هاي برازش، ساختار کلی مدل اساس مقادير شاخص

. به عبارت ديگر، مدل تدوين است تأيیدمورد  پژوهش

شده بر مبناي ادبیات نظري و پیشینه تجربی )مدل 

داشته و از طريق ( با واقعیت انطباق پژوهشمفهومی 

. همچنین، بر تحکیم شدهاي میدانی گردآوري شده داده

اثر  داراياساس نتايج مشخص شد که سرمايه اجتماعی 

داري بر مديريت دانش بوده و در مجموع مثبت و معنی

درصد از واريانس آن را در سازمان جهاد کشاورزي  61

ه توان نتیجبدين ترتیب، میاستان البرز تبیین نمود. 

مديريت تأثیر بسزايی بر سرمايه اجتماعی گرفت که 

رود که بهبود سرمايه اجتماعی داشته و انتظار میدانش 

استان البرز به طور قابل  در سازمان جهاد کشاورزي

توجهی موجب ارتقاء مديريت دانش در فرآيندهاي خلق 

، ثبت دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش، کسب دانش

هاي اساسی شرطان ديگر، يکی از پیشگردد. به بی دانش

در راستاي بهبود مديريت دانش، توجه به سرمايه 

-اجتماعی و فراهم نمودن شرايط الزم براي تقويت مؤلفه

هاي آن است، موضوعی که ضروري است به طور جدي 

از سوي مديران سازمان جهاد کشاورزي استان البرز مد 

 نظر قرار گیرد. 

ج کسب شده از پژوهش، با در نظر گرفتن نتاي

 گردد: می ارائهپیشنهادهاي زير 

هر چه سازمانی بتواند تعامالت اثربخش در   -1

ها و واحدهاي سازمان در داخل گروه خودمیان کارکنان 

تواند نسبت به میبه همان اندازه افزايش دهد، را 

و در نتیجه  کارکنان اثربخشی مبادالت اطالعاتی میان

اطمینان بیشتري نش سازمانی مديريت اثربخش دا

شود از طريق توجه به پیشنهاد میرو، ؛ از اينداشته باشد

هاي رو در برگزاري جلسات و نشستسازوکارهايی مانند 

ايجاد يک و  رو با کارکنان به صورت منظم و مستمر

فضاي دوستانه مبتنی بر صداقت و اعتماد متقابل در بین 

هاي غیررسمی در که، ايجاد و توسعه شبسازماناعضاي 

 هاگیريتصمیمسازمان، تسهیل مشارکت کارکنان در 

)توسعه مديريت مشارکتی(، تشويق و حمايت مديران از 

هاي تیمی و انجام گروهی کارها و وظايف در فعالیت

هاي بر بهبود مهارت تأکیدسازمان، آموزش کارکنان با 

، موانع ارتباط فردي و ارتباطی آنان و ساير موارد

تر سازمانی برطرف گرديده و ارتباطات و تعامالت مطلوب

هاي اطالعاتی و تري به منظور تسهیل جريانو اثربخش

 دانشی بین کارکنان ايجاد شود؛ 

گردد مديران سازمان جهاد پیشنهاد می -2

گونه و در تمامی موارد، کشاورزي استان البرز همه

د نشان حمايت خود را از کارکنان در عمل و گفتار خو

. شنددهند و در مواردي پذيراي اشتباهات کارکنان نیز با

ت اين امر سبب افزايش اعتماد کارکنان نسبت به مديري

ر و سبب افزايش انگیزه و روحیه آنان و د شدهسازمان 

نتیجه تالش بیشتر جهت يادگیري و به کارگیري 

 ؛گرددمديريت دانش می

سازمان شود در سطح کالن، براي پیشنهاد می -3

مديرانی انتخاب شوند که به اهمیت و ارزش سرمايه 

کارگیري سیستم مديريت هو ب باشنداجتماعی واقف 

ين وسیله با ه ادانش را سرلوحه کار خود قرار داده تا ب

بر تعامالت اثربخش در میان کارکنان، از مزاياي  تأکید

حاصل از آن در جهت بهبود و ارتقاء مديريت دانش و در 

 مند شوند. هبهر يابی به اهداف سازمان دست نتیجه
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