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چکیده
هدف :هدف از پژوهش حاضر تأثیر سرمايه اجتماعی و مديريت دانش بر ظرفیت سازمانی در کارکنان
وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی ايران بود .روش پژوهش :روش تحقیق توصیفی و از نوع مدل
معادالت ساختاری بود که به لحاظ هدف ،کاربردی و بهصورت میدانی در جامعه آماری انجام گرفت .جامعه
آماری اين پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ايران به تعداد  961نفر تشکیل دادند که با
استفاده از فرمول کوکران تعداد  216نفر بهصورت تصادفی ساده بهعنوان نمونه انتخاب شدند .برای گردآوری
دادهها از پرسشنامههای سرمايه اجتماعی فرجی ( ،)7819مديريت دانش همتی ( )7819و ظرفیت سازمانی
مقیمی ( )7890استفاده شد و پايايی آنها در يک مطالعه مقدماتی به ترتیب ( )0/11 ،0/10 ،0/12به دست
آمد .يافتهها :برای تجزيهوتحلیل دادهها از نرمافزارهای اس پی اس نسخه  ،20و  Amosنسخه  22استفاده شد.

نتايج نشان داد که سرمايه اجتماعی بر مديريت دانش و ظرفیت سازمانی تأثیر مستقیم و معناداری داشته است.
مديريت دانش نیز اثری مثبت و مستقیم بر ظرفیت سازمانی داشته است .درنهايت نتايج حاصل از مدل پژوهش
نشان داد که سرمايه اجتماعی سازمانی بهواسطه مديريت دانش بر ظرفیت سازمانی تأثیر معناداری دارد.
نتیجهگیری :بهطورکلی يافتههای پژوهش بیانگر اهمیت نقش سرمايه اجتماعی و مديريت دانش بر ارتقای
سطح ظرفیت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان است .بنابراين پیشنهاد میشود که وزارت ورزش
و جوانان با استفاده از برنامههای دانشمحور و مديريت آنها و تبديل کارکنان به سرمايههای اجتماعی
موجبات افزايش و تقويت ظرفیت سازمانی کارکنان را فراهم نمايد.

واژههای کلیدی :سرمایه اجتماعی ،ظرفیت سازمانی ،مدیریت دانش ،وزارت ورزش و جوانان
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مقدمه
وجه بارز جهان امروز تغییر و تحولی است که همه زمینهها از آن تأثیر میپذيرند .سازمانها
نیز برای بقا ،نیازمند تغییرند و بايد خود را با تغییرهای محیط اطراف وفق دهند .امروزه
موفقیت سازمانها به توانايی سازگاری و انطباق آنها با عوامل متغیر محیطی بستگی دارد.
بر اين اساس ،توجه به ظرفیت سازمانی در سازمانها روبه افزايش است .اصل اساسی مفهوم
يادشده ،توانايی سازمانها در پندآموزی ،سازگاری ،ارزيابی و پاسخدهی به تغییرها و
تحولهای درون و برونسازمانی است (استريچمن.)8 :2001 ،7

مورگان ،)7998( 2ظرفیت را توانايی افراد ،گروهها ،مؤسسات و سازمانها در شناسايی و
حل مسائل در طول زمان تعريف میکند .اين تعريف ،مديريت منابع ،دانش و فرآيندها را
در بر میگیرد .همچنین ظرفیت يعنی توانايی کلی فرد يا گروه برای انجام واقعی مسئولیت.
ظرفیت نهتنها به قابلیتهای افراد بستگی دارد ،بلکه به قالب کلی وظايف و منابع موردنیاز و
چارچوب انجام وظايف نیز برمیگردد (فروزنده و همکاران .)7898 ،ظرفیت سازمانی يعنی
توانايی يک سازمان در توسعه ،مديريت و بهبود برنامهها و راهبردها برای رسیدن به اهداف
و مأموريتها است (گرازيادو .)2077 ،8کلید ظرفیتسازی سازمانی ،داشتن ظرفیت برای
سازماندهی ساختارها ،فرايندها ،ارزشها و منابع است .ظرفیت سازمانی را میتوان از طريق
ارتقای قابلیتهای کارکنان (منابع انسانی) ،افزايش منابع و تجديد ساختار نحوه انجام کارها
و ارائه خدمات ،افزايش داد (هايلی و همکاران .)2001 ،4طبق ديدگاه انديشمندان میتوان
اذعان نمود که ظرفیت سازمانی از طريق سازگاری با محیطهای متغیر ،نوآوری ،يادگیری از
تجربیات و عملکرد در موقعیتهای مبهم ،کارايی و ثبات سازمانها را تضمین کرده و به
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کارکنان اجازه میدهد که مأموريتهايشان را متناسب با نیازهای سازمان به نحو احسن انجام
دهند و با نتايج پیشبینینشده در سازمان کنار بیايند (عباسزاده و همکاران.)741 :7894 ،
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در ارتقای ظرفیت سازمانی نقش متغیر سرمايه اجتماعی بسیار برجسته است (گاچر،7
 )2001؛ بنابراين ،يکی از عوامل مؤثر بر ظرفیت سازمانی ،سرمايه اجتماعی سازمانی است.
بهطوریکه سرمايه اجتماعی از طريق شبکههای اجتماعی و هنجارها در ساخت ظرفیت
سازمانی (اجتماعات ،سازمانها ،دولتها و  )،...نقش اساسی دارد (پیلینگ و های.)2001 ،2
سرمايه اجتماعی ،شکلی از سرمايه است که سبب تسهیل در دسترسی به اطالعات و منابع
حیاتی بهمنظور ارتقاء عملکرد و استفاده از فرصتهای محیطی میگردد (جانسون و
همکاران .)2078 ،8سرمايه اجتماعی بهعنوان يک اهرم توفیق آفرين ،نقش بسیار مهمتری
از سرمايه فیزيکی و انسانی را در سازمان و جامعه دارا است و میتواند بستری مناسب را
برای اثربخش بودن سازمانها به وجود آورد (لین و اريکسون .)2001 ،4سازمانی با سرمايه
اجتماعی نیرومند ،قادر به دسترسی سريع با زمانبندی مناسب به مجموعه متنوعی از اطالعات
به منظور خلق عملکرد نوآورانه است .اين سرمايه نوعی دارايی ناملموس برای سازمانها به
شمار میآيد و در اين میان ،موفقترين شرکتها آنهايی هستند که از اين دارايی به نحو
مطلوب و در سريعترين زمان ممکن استفاده نمايند .سرمايه اجتماعی از طريق مؤلفههايی
همچون اعتماد ،مشارکت و همکاری در میان اعضا سبب تسهیم دانش و ارتقاء يادگیری
سازمانی شده و از اين طريق ارتقاء و بهبود عملکرد نوآورانه را برای سازمان به همراه خواهد
داشت (تورکینا و همکاران .)2078 ،1بورديو )7911( 6سرمايه اجتماعی را مجموعه منابع
مادی و معنوی میداند که به فرد يا گروه اجازه میدهد تا شبکه پايداری از روابط کموبیش
نهادينهشده آشنايی و شناخت متقابل را در اختیار داشته باشد (کاظمزاده و همکاران.)7892 ،
بهطورکلی منابع انسانی سازمان با يکديگر روابط اجتماعی برقرار میسازند ،اين روابط،
کنش اجتماعی سوق دهد (عبدالملکی .)7898 ،سازمانها تا زمانی که برای بقا تالش
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میکنند و خود را نیازمند حضور در عرصه ملی و جهانی میدانند ،بايد اصل بهبود مستمر را
سرلوحه فعالیت خود قرار دهند .اين اصل حاصل نمیشود ،مگر اينکه زمینه دستیابی به
ارتقای سرمايه اجتماعی امکانپذير باشد؛ بنابراين برای رشد و توسعه که پیشنیاز اساسی آن
بهبود عملکرد سازمانهاست ،بايد متغیرهای سرمايه اجتماعی شناخته و به بهترين نحو ممکن
بهرهبرداری شود (بردبار و زارعی.)7892 ،
سرمايه اجتماعی يکی از قابلیتهای مهم سازمانی است که میتواند به سازمانها در خلق و
تسهیم دانش کمک بسیار نموده ،برای آنها در مقايسه با سازمانهای ديگر مزيت سازمانی پايدار
ايجاد کند (ناهاپیت و گوشال .)7991 ،7ســرمايه اجتماعــی بــا مؤلفههايی نظیــر اعتمــاد،
انســجام ،آگاهــی ،روابــط و مشــارکت اجتماعــی امــروزه نقـش مهمـی در سازمان دارد و
وجود مقادير سرمايه اجتماعی باال در فرايند ايجاد ،بسط ،انتقال و بهرهگیری از دانش چه در سطح
فردی ،چه گروهی در سازمان نقش مثبت و مؤثر دارد (بردبار و زارعی.)7892 ،
دنیای امروز ما ،دنیای دانش است .سازمانهايی که راهی کارآمد برای استخراج ،استفاده
و مديريت دانش يافتهاند و به دانش بهعنوان يک دارايی مطرح مینگرند ،موجبات افزايش
بازدهی کارمندان و حفظ رضايت مشتری را فراهم آورده و رمز موفقیت امروز و فردای خود
را به دست آوردهاند .رسیدن به چنین اهدافی و ارائه محصوالت و خدمات با کیفیت مناسب
و اقتصادی بدون مديريت و استفاده از منبع ارزشمند دانش موجود در سازمان امری دشوار
و گاهی غیرممکن است (فراهانی .)7814 ،بنابراين در سالهای اخیر مديريت دانش به
موضوعی مهم و حیاتی و موردبحث در متون کسبوکار تبديلشده است .جوامع علمی و
کسبوکار هر دو بر اين باورند که سازمانهای دانشمحور میتوانند برتریهای بلندمدت
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خود را در عرصههای رقابتی حفظ کنند (کالسته .)7999 ،دانش ازجمله عمدهترين سرمايه
سازمانهاست که اعضای سازمان به آن دسترسی دارند .بنابراين ،سازمانهايی میتوانند موفق
باشند که بتوانند بیشترين ،معتبرترين و بهروزترين دانش بشری را در حوزه کسبوکار خود
در اختیار گرفته ،از آن استفاده بهینه کنند (بردبار و زارعی .)7892 ،دانش سازمانی هر آن
1. Nahapiet & Ghoshal
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چیزی است که افراد سازمان درباره فرآيندها ،محصوالت ،خدمات ،مشتريان ،بازار و رقبای
سازمان میدانند (سیوی .)2000 ،7دانشآفرينی سازمانی توانايی سازمان بهعنوان يک کل
در خلق دانش ،انتشار و تجسم بخشیدن دانش در خدمات ،محصوالت و سازمانهاست
(گاچر .)2001 ،در اين راستا ،بهکارگیری دانش مديران و مديريت مؤثر دانش ،يکی از
مهمترين عوامل موفقیت سازمانها در شرايط رقابتی و عصر دانايی محور محسوب میگردد.
اهمیت اين موضوع به حدی است که شماری از سازمانها دانش موجود را اندازهگیری
میکنند و بهمنزله سرمايه فکری سازمان و نیز بهعنوان شاخصی برای درجهبندی سازمانها
در گزارشهای خود منعکس میسازند .اين سازمانها ،استقرار مديريت دانش را بهعنوان
بخشی از استراتژی سازمان ،ضروری میدانند (جعفری مقدم .)7817 ،از سوی ديگر ،ايجاد
سیستمهای مديريت دانش ،يکی از مهمترين راهکارهای بهبود سطح دانش در هر سازمانی
شمرده میشود (توربان و مکلین .)2004 ،2دراينبین فنآوری اطالعات و فنآوری مناسب
بهعنوان ابزاری برای پشتیبانی از تعامالت انسانی و فرايندهای هماهنگی و همکاری میان افراد
سازمان و تسهیل جريان دانش و بهکارگیری آن به شمار میآيند .بهعبارتديگر در اجرای
اثربخش فرايندهای مديريت دانش ،نوع تعامالت و ارتباطات انسانی حائز اهمیت است؛
چنانچه سازمانی بتواند هر چه بیشتر تعامالت اثربخش را در میان کارکنان خويش ،در داخل
گروه ها و واحدهای سازمانی افزايش دهد احتمال خلق دانش جديد در سازمان ،انتقال و
تبادل دانش میان افراد سازمان و درنتیجه مديريت اثربخش دانش سازمانی نیز بیشتر خواهد
بود .بهعبارت ديگر از الزامات مديريت دانش ،ايجاد و گسترش فرهنگ و جوی در سازمان
است که اين ارتباطات و تعامالت را ترغیب و تسهیل کند .توجه به ارتباطات و تعامالت
سرمايه اجتماعی نزديک میسازد (الوانی و همکاران.)7816 ،
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محققین بسیاری تشخیص دادهاند که مديريت دانش يک ظرفیت سازمانی است (چن و
هانگ .)2009 ،7بدين معنی است که سازمانها بايد مجموعهای از منابع را برای ايجاد،
استفاده و اشتراک دانش را داشته باشند (سیلويا و همکاران .)2078 ،2لی 8و همکاران
( )2009مديريت دانش را بهعنوان ظرفیتی برای تولید و استفاده از دانش برای ساخت يک
مزيت رقابتی پايدار تعريف کردهاند ،با اين فرض که دانش يک منبع حیاتی برای سازمان
است .نتايج مطالعات نشان میدهد که بین متغیرهای سرمايه اجتماعی و ظرفیت سازمانی رابطه
معنادار وجود دارد (رابینن و بريکس 2077 ،4و پیلینگ و های .)2001 ،فولک و همکاران
( ،)2001خاطرنشان کردند که ارزشهای اعتماد و احترام (بعدی از سرمايه اجتماعی)
سازمانها را از طريق تسهیل روابط بین کارکنان و تشويق توزيع ايدهها درنتیجه سرمايه
اجتماعی به سازمان يادگیرنده تبديل کرده و نقش مهمی در تحقق دانشآفرينی و ظرفیت
انطباقپذيری سازمانی دارد (گاچر .)2001 ،آگراول )2002( 1و پرتی )2008( 6نیز اذعان
نمودند که سرمايه اجتماعی از طريق خطوط باز ارتباط و ساختن ظرفیت شناخت مشترک،
دانشآفرينی و ظرفیت انطباقپذيری سازمانی را تسهیل مینمايد .عباسزاده و همکاران
( )7894در پژوهش خود عنوان کردند که دانشآفرينی بر ظرفیت انطباقپذيری سازمانی
(يکی از ابعاد ظرفیت سازمانی) تأثیر میگذارد .سرمايه اجتماعی يکی از دارايیهای مهم
سازمانی است که میتواند به سازمانها در خلق و تسهیم دانش بسیار کمک کرده و برای
آنها در مقايسه با سازمانهای ديگر مزيت رقابتی پايدار ايجاد نمايد (جانسن 1و همکاران،
 .)2078يافتههای پژوهش بردبار و زارعی ( )7892و استاک و عبدالملکی ( )7898حاکی از
آن است که رابطه مثبت و معناداری بین مديريت دانش و سرمايه اجتماعی سازمانی وجود
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دارد؛ بهطوریکه بهبود مؤلفههای سرمايه اجتماعی سازمانی به توسعه مديريت دانش در
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تأثیر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر ظرفیت سازمانی ...

سازمان منجر میشود .ابیلی و خلیلی ( )7897در پژوهش خود نشان دادند که با افزايش
سرمايه اجتماعی سازمانی ،فرايندهای مديريت دانش در سازمان بهطور مؤثر اجرايی
خواهند شد .درواقع میتوان گفت که هرچقدر سطح سرمايه اجتماعی سازمانی باالتر رود،
آنها دانشمحورتر خواهند بود .هلنا 7و همکاران ( )2007عنوان کردند که سرمايه اجتماعی
از طريق افزايش دستیابی به منابع خارجی دانش ،تبادالت و جذب دانش و همچنین افزايش
کارايی انتقال دانش ،اکتساب و خلق دانش در سازمان را افزايش میدهد .يافتههای پژوهش
هافمن 2و همکاران ( )2001نشان داد که سازمانهای با سطوح باالی سرمايه اجتماعی نسبت
به سازمانهای با سطوح پايین سرمايه اجتماعی ،دارای قابلیتهای مديريت دانش بیشتری
هستند .بدين ترتیب که سرمايه اجتماعی با ايجاد کانالهای ارتباطی و اطالعاتی و همچنین
شبکههای اجتماعی در سازمان ،موجب توسعه ارتباطات بین فردی میشود که اين تعامالت
و ارتباطات بهنوبه خود باعث تسهیل و تسريع خلق ،تسهیم و کاربرد دانش در بین اعضای
سازمان میشود .بهبیانديگر سرمايه اجتماعی با اداره دارايیهای دانشی و فکری در سازمان،
شرايط بهکارگیری فرايندهای مديريت دانش در سازمان را تسهیل میکند .الوانی و
همکاران ( )7816عنوان کردند در فعالیتهايی مانند خلق و انتقال دانش آنچه بیش از هر
عامل ديگر ضروری و تأثیرگذار است ،عامل انسانی و تعامل افراد است که اين نیز در
سرمايه اجتماعی متبلور میشود .چن و لوورن )2078( 8در پژوهش خود نقش جوامع
اجتماعی درون سازمان و ارتباطات اثربخش در تسريع فرآيند انتقال دانش را اثبات کردند.
مورر 4و همکاران ( )2077در پژوهش خود بیان کردند که سرمايه اجتماعی قوی از طريق
انتقال دانش میتواند تأثیر بیشتری بر نوآوری سازمانی داشته باشد و سبب ارتقاء نوآوری در
اجتماعی قوی میان کارکنان سبب تسهیل ارتباطات مبتنی بر اعتماد در میان اعضا گرديده

1. Helena
2. Hoffman
3. Chen & Lovvorn
4. Maurer
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که اين امر بهنوبه خود سبب انتقال دانش و تجربیات اعضاء تیم به يکديگر و درنهايت
تسهیل فرآيند دانش ضمنی به دانش آشکار میگردد.

با توجه به اينکه احتمال میرود مديريت دانش و سرمايه اجتماعی نقش بسزايی در
بهبود ظرفیت سازمانی و درنهايت ايجاد مزيت رقابتی برای سازمانها داشته باشند ،لذا
مسئوالن سازمانهای ورزشی بايد به دنبال رفع موانع و فراهم کردن بستر استقرار سرمايه
اجتماعی و دانش مديران در سازمانها باشند .همچنین مديران و کارکنان وزارت ورزش
و جوانان که يکی از متولیان اصلی ورزش محسوب میشوند ،در توسعه ورزش کشور و
نهادينه کردن آن ،نقش مهمی را ايفا میکنند؛ لذا سازمانهای ورزشی بهمنظور حضور
کارا و مؤثر در عرصههای مختلف ورزشی ،اقتصادی و اجتماعی ،چارهای جز توجه بیشتر
به حوزههای مختلف مديريت دانش و سرمايه اجتماعی ندارند .میتوان گفت اگر سرمايه
اجتماعی و سیستم مديريت دانش بهروز در سازمانهای ورزشی جاری باشد ،باعث تحوالت
عظیم در اين سازمانها میشود و حتی در عرصه ورزش جهان پیشگام خواهند شد .مدل
مفهومی پژوهش با توجه به ارتباط بین مديريت دانش و سرمايه اجتماعی با ظرفیت سازمانی
بهصورت ذيل نشان داده شده است (شکل .)7
مديريت دانش
سرمايه اجتماعی
ظرفیت سازمانی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

روش
اين تحقیق از نظر هدف انجام تحقیق ،کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی و مدل
معادالت ساختاری 7است که بهصورت میدانی در جامعه آماری پژوهش انجام گرفته است.

جامعه آماری اين پژوهش شامل کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسالمی
1. Structural Equation Model
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ايران به تعداد  961نفر است .به علت بزرگ بودن جامعه تحقیق در مرحله گردآوری
اطالعات و توزيع پرسشنامه ،از روش نمونهگیری تصادفی گروهی استفاده شده است .حجم
نمونه با استفاده از فرمول کوکران  216نفر تعیین گرديد بر اين اسـاس تعـداد  210پرسشنامه
تهیـه کـه بعـد از تکمیـل جمعاً  216پرسشنامه قابلیت تحلیـل را داشـتند .که با استفاده از
روش نمونهگیری تصادفی ساده برای پژوهش انتخاب شدند .بهمنظور جمعآوری دادههای
موردنیاز جهت آزمون فرضیههای پژوهش از سه پرسشنامه  24سؤالی سرمايه اجتماعی فرجی
( ،)7819که اين پرسشنامه دارای سه بعد ساختاری ،رابطهای و شناختی است و با طیف پنج
گزينهای لیکرت موردسنجش قرار گرفت .و پرسشنامه  22سؤالی ظرفیت سازمانی مقیمی
( )7890که پنج زيرمقیاس انسجام ،ارتباطات غیررسمی ،تمرکزگرايی ،سیستم بازخور،
عملکرد سازمانی ،و با طیف پنج گزينهای لیکرت موردسنجش قرار گرفت .و نهايتاً پرسشنامه
 21سؤالی مديريت دانش همتی ( )7819که اين پرسشنامه دارای چهار بعد خلق دانش ،تسهیم
دانش ،بهکارگیری دانش و ذخیرهسازی دانش که با طیف پنج گزينهای لیکرت موردسنجش
قرار گرفت استفاده شد .همچنین برای به دست آوردن مبانی نظری پژوهش از مطالعات
کتابخانهای استفاده شد .برای ارزيابی روايی سؤاالت پرسشنامه از ديدگاههای خبرگان
دانشگاهی استفاده شده و برای آزمودن پايايی پرسشنامهها نیز نمونه اولیهای شامل سی
پرسشنامه پیشآزمون شد .سپس با استفاده از دادههای بهدستآمده و با کمک نرمافزار
آماری  spssمیزان ضريب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و  %91به دست آمد .

برای تجزيهوتحلیل دادههای پژوهش از روشهای آمار توصیفی (جداول فراوانی ،میانگین،
انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (مدل معادالت ساختاری و آزمون همبستگی) مناسب
اطمینان از روايی سازه پرسشنامهها و سنجش برازش مدل پژوهش از نرمافزار  Amosنسخه
 ،22استفاده گرديد .پس از جمعآوری پرسشنامهها پیشپردازشهای الزم بهمنظور بررسی
پرسشنامههای ناقص ،دادههای مفقوده ،مخدوش و نرمال بودن توزيع داده انجام شد،
درنهايت پرسشنامههای جمعآوریشده مورد تحلیل قرار گرفت.

سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71
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یافتهها
در اين پژوهش برای بررسی پیشفرض نرمال بودن متغیرها ،از ضريب کشیدگی و چولگی،
استفاده گرديد .نتايج آزمون نرمال بودن متغیرهای آشکار نشان داد که مقادير کشیدگی و
چولگی کلیه متغیرهای آشکار در دامنه قابل قبولی قرار دارند (کشیدگی در دامنه ±1؛
چولگی در دامنه  .)±8در خصوص متغیرهای اصلی پژوهش نتايج نشان داد که کلیه متغیرها
از توزيع نرمال برخوردارند (جدول .)7
جدول  .1شاخصهای ارزیابی نرمال بودن متغیرها
متغیرها

کشیدگی

c.r.

چولگی

c.r.

سرمايه اجتماعی

0/624

7/811

0/111

7/161

ظرفیت سازمانی

0/182

7/428

0/841

0/611

مديريت دانش

0/678

7/414

0/219

0/110

نتايج جدول فوق نشان داد ،توزيع متغیرها با چولگی بین مثبت و منفی  8و کشیدگی
بین مثبت و منفی  1توزيعی نرمال است .بهمنظور تعیین روايی و پايايی پرسشنامهها از
روشهای روايی سازه و جهت تعیین پايايی از روشهای آلفای کرونباخ و پايايی ترکیبی
( )crاستفاده گرديد.
جدول  .2نتایج پایایی پرسشنامهها

سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71
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اجتماعی
ابعاد مديريت
دانش
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متغیرها

آلفای کرونباخ

پايايی ترکیبی ()cr

سرمايه اجتماعی

0/12

0/11

مديريت دانش

0/10

0/11

ظرفیت سازمانی

0/11

0/17

بعد شناختی

0/11

0/11

بعد ارتباطی

0/19

0/11

بعد ساختاری

0/11

0/11

خلق دانش

0/18

0/11

تسهیم دانش

0/90

0/14

بهکارگیری دانش

0/97

0/90

تأثیر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر ظرفیت سازمانی ...

آلفای کرونباخ

پايايی ترکیبی ()cr

ذخیره دانش

0/16

0/14

انسجام

0/12

0/19

ارتباطات غیررسمی

0/11

0/11

میزان تمرکزگرايی

0/11

0/10

سیستم بازخورد-کنترل

0/11

0/18

عملکرد سازمانی

0/14

0/17

متغیرها

ابعاد ظرفیت
سازمانی

نتايج حاصل از تحلیل عامل تأيیدی مرتبه اول ( )CFAمتغیرهای آشکار ،سرمايه
اجتماعی ،مديريت دانش و ظرفیت سازمانی کارکنان توسط نرمافزار  Amos22بررسی شد.
همچنین معیارهای مناسب بودن برازش مدل برای هر سه پرسشنامه موردبررسی قرار گرفت.
روايی تمامی سؤاالت هر سه متغیر به دلیل اينکه بار عاملی آنها بیشتر از  0/1و سطح
معنیداری آنها بیشتر از  7/96بود تأيید گرديد .بايد خاطرنشان کرد که در تحلیل عاملی
تأيیدی بار عاملی بايد باالی  0/1و سطح معنیداری نبايد بین ( )±7/96باشد .نتايج
شاخصهای برازش مدل تحلیل عاملی مرتبه اول (جدول  )8نشاندهندهی اين است که روايی
سازه هر سه پرسشنامه مورد تأيید قرار گرفت.
جدول  .3شاخصهای برازش مدل اندازهگیری (روایی سازه)
CMIN/DF

>8

2/27

2/16

2/14

GFI

<0/10

0/90

0/97

0/97

AGFI

<0/10

0/98

0/19

0/90

CFI

<0/90

0/94

0/92

0/92

IFI

<0/90

0/94

0/91

0/92

NFI

<0/90

0/94

0/98

0/98

NNFI

<0/90

0/98

0/94

0/92

P-Value

<0/01

0/007

0/007

0/97

RMSEA

>0/01

0/061

0/014

0/066
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سرمايه اجتماعی

مديريت دانش

ظرفیت سازمانی
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نتايج مدل و آزمون فرضیات :پس از تحلیل روايی و پايايی سازههای موجود در تحقیق،
مدل ساختاری مرتبط با اين تحقیق را ترسیم نموده و با استفاده از نرمافزار  Amos22به
بررسی برازش کلی مدل پرداخته شد که نتايج بهدستآمده در جدول  ،4قابلمالحظه
است.

شکل  .2مدل ساختاری در حالت تخمین استاندارد
جدول  .4آزمون فرضیات پژوهش بر اساس مدل ساختاری
شاخصهای برازش کلی
مدل

سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71
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Estimate
P

C.R

S.E.

خطای

فرضیات تحقیق

استاندارد

2/86

CMIN/DF

0/011

RMSEA

0/90

GFI

0/94

AGFI

0/97

CFI

0/98

IFI

0/91

NFI

0/94

NNFI

0/001

P-Value

***

***

0/001

1/621

1/740

2/614

0/016

0/091

0/090

0/190

0/667

0/807

سرمايه
اجتماعی
سرمايه
اجتماعی
مديريت
دانش

<---

<---

<---

مديريت
دانش
ظرفیت
سازمانی
ظرفیت
سازمانی

تأثیر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر ظرفیت سازمانی ...

در مورد تفسیر شاخصهای برازشی کلی در مدل ساختاری به همان شیوه بیانشده برای
مدلهای اندازهگیری اقدام میشود .مطابق با جدول  ،4و شکل  ،2فرضیه اول تحقیق مبنی بر
تأثیر سرمايه اجتماعی بر مديريت دانش کارکنان وزارت ورزش و جوانان پذيرفته میشود
( .)p-value=1/621 ، β=0/19فرضیات دوم و سوم تحقیق مبنی بر تأثیر سرمايه اجتماعی بر
ظرفیت سازمانی کارکنان ( )p-value=4/740 ، β=0/66و تأثیر مديريت دانش بر ظرفیت
سازمانی کارکنان ( )p-value=2/614 ، β=0/80نیز پذيرفته میشود.
در خصوص نقش میانجی مديريت دانش بین سرمايه اجتماعی و ظرفیت سازمانی میتوان
گفت با توجه به اينکه مسیر مستقیم اثر سرمايه اجتماعی بر ظرفیت سازمانی و مسیرهای
غیرمستقیم يعنی اثرات سرمايه اجتماعی بر مديريت دانش و مديريت دانش بر ظرفیت
سازمانی معنادار شدهاند پس میتوان متغیر مديريت دانش را يک متغیر میانجی جزئی
محسوب کرد (منبع دادههای پژوهش).
همچنین مقدار ضريب تعیین ( )r2نشان داد که متغیرهای سرمايه اجتماعی و مديريت
دانش حدود  r2=0/18از تغییرات ظرفیت سازمانی را پیشبینی میکنند .متغیر سرمايه
اجتماعی حدود  r2=0/62از تغییرات مديريت دانش را بهتنهايی پیشبینی میکند.

بحث و نتیجهگیری
نتايج نشاندهنده آن است که شاخصهای برازش کلی و جزئی ،همگی در سطح مناسبی
بوده است و رابطه بین دو متغیر سرمايه اجتماعی و ظرفیت سازمانی را تأيید مینمايد؛ يعنی
هرچه سرمايه اجتماعی مناسبتر باشد ،سبب افزايش و تقويت ظرفیت سازمانی کارکنان
( ،)2077پلینک و های ( )2001و فولک و همکاران ( )2001همخوانی دارد .میتوان نتیجه
گرفت سازمانها برای اينکه بهعنوان سازمان اجتماعی عمل کنند و بتوانند تصمیماتشان را
از تجربیات و محیط پیرامونشان اخذ کنند؛ نیاز به ظرفیت سازمانی دارند که برآيند آن
کارايی سازمانی است و بهرهوری آن را افزايش و بهبود میبخشند.
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نتايج حاصل از تحلیل مدل پژوهش نشان داد که سرمايه اجتماعی بر مديريت دانش
تأثیر مثبت و معناداری دارد .يافتههای اين پژوهش با نتايج پژوهشهای بردبار و زارعی
( ،)7892استاک و عبدالمالکی ( ،)7898جانسن و همکاران ( ،)2078هرندی ( )7898و ابیلی
و خلیلی ( )7897همخوانی دارد .از ديدگاه ناهاپیت و گوشال ( )241 :7991سرمايه اجتماعی
يکی از قابلیتها و دارايیهای مهم سازمانی است که میتواند به سازمانها در خلق و تسهیم
دانش کمک بسیار نمايد و برای آنها در مقايسه با سازمانهای ديگر ،مزيت سازمانی پايدار
ايجاد کند .تیمون و استامف )2008( 7نیز عنوان کردند که سرمايه اجتماعی با بهبود مديريت
دانش به کسب عملکرد باالتر در سازمان منجر میشود .ارزشهای حاکم بر سازمانها می-
تواند به استقرار و اجرای استراتژیهای دانش مديران کمک مؤثری کند .بر اين اساس می-
توان چنین استنباط کرد که سرمايه اجتماعی نقشی اساسی در برقراری مديريت دانش دارد
و هراندازه سرمايه اجتماعی سازمان قویتر باشد ،مديريت دانش با موفقیت بیشتری اجرا
خواهد شد .امروزه روابط اجتماعی بهعنوان منبعی برای بقای سازمانها ضروری است؛
بنابراين با قبول جايگاه سرمايه اجتماعی بهعنوان عاملی مهم در تصمیمگیری ،سازمانها
تمايل بیشتری به پذيرش فناوریهايی دارند که به فرآيند روابط اجتماعی سرعت ببخشد،
اين امر نیازمند وجود دانش مناسب و هماهنگ شدهای است که تمام قسمتهای مختلف
سازمان را در برگیرد.
از سوی ديگر ،نتايج حاصل از تحلیل مدل پژوهش نشان داد که مديريت دانش بر ظرفیت
سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .يعنی با افزايش سطح دانش و مديريت آن در سازمان
میتوان سطح ظرفیت سازمانی را گسترش داد .اين يافته با نتايج پژوهش عباس زاده و
سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71

همکاران ( ،)7894سیلويا و همکاران ( ،)2078لی و همکاران ( )2009و چن و هونگ
( )2009همخوانی دارد .در يک سازمان ،ظرفیت سازمانی ،منعکسکننده وجود
سازوکارهايی است که سازمان را در يادگیری ،خلق ،حفظ و ذخیره دانش در راستای
انعطافپذيری برای حل مسئله و بهبود تصمیمگیری قادر میسازد (رابینسون و برگر:2077 ،
1. Tymon & Stumpf
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 .)7716لذا میتوان چنین نتیجهگیری نمود که کارکنان شاغل در وزارت ورزش و جوانان،
مديريت دانش را بهعنوان يک راهبرد آگاهانه در شناسايی دانش ،ارزيابی ،سازماندهی و
ذخیرهسازی آن را بهمنظور افزايش ظرفیت سازمانی به کار میگیرند.
درنهايت نتايج تحلیل آماری و آزمون اثر متغیر میانجی نشاندهنده آن است که سرمايه
اجتماعی به واسطه مديريت دانش بر ظرفیت سازمانی تأثیر معناداری دارد .اين يافته با نتايج
آگراول ( ،)2002پرتی ( )2008و فولک و همکاران ( )2001همخوانی دارد .درنتیجه میتوان
گفت ارتقاء ظرفیت سازمانی و دستیابی به اهداف سازمانی در وزارت ورزش و جوانان به
دانش مديران و سرمايه اجتماعی بستگی دارد.

درمجموع و از برآيند نتايج بررسی حاضر به اين نتیجه میرسیم که وزارت ورزش و
جوانان برای سازگاری با تغییرات روزافزون و کشف فرصتهای بالقوه در عرصه ورزش،
به کارکنانی نیاز دارد که بتوانند از طريق بهکارگیری دانش و سرمايه اجتماعی و انتقال
مناسب آن زمینهساز رشد ظرفیت سازمانی را فراهم سازند .لذا به نظر میرسد که مديران و
مسئوالن سازمانها میبايست ،در راستای ارتقاء ظرفیت سازمانی کارکنان خود از طريق
برگزاری آموزشهای ضمن خدمت و کارگاههای مربوطه ،زمینه توانمندسازی کارکنان
سازمان جهت فراهمسازی مديريت دانش و سرمايه اجتماعی و ابعاد آنها را در کارکنان
ايجاد و آنان را در اين زمینه جهت ظرفیتسازی ،کارايی ،اثربخشی و شکوفايی هر چه بیشتر
سازمان تشويق و ترغیب نمايند.

تشکر و قدردانی
را در اختیار پژوهشگران گذاشتند ،کمال تشکر را دارند .همچنین از اساتید و همکارانی که
در طول تحقیق پژوهشگران را از راهنمايیهای ارزشمند خود دريغ نکردند ،صمیمانه
سپاسگزار هستند.

سال پنجم ،شماره  ،71زمستان 71
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