معادالت ساختاری سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی با
بهکارگیری مدیریت دانش و هوش عاطفی در اداره شهرداری
عمر

محمودی1

مطالعات دانششناسی
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز  ،79ص  49تا 06
تاریخ دریافت79/81/63 :
تاریخ پذیرش79/87/62 :

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه متغیرهای سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی با بهکارگیری مدیریت
دانش و هوش عاطفی بوده است .جامعه آماری کلیه کارکنان شهرداری شهر مریوان بود .روش پژوهش
توصیفی -پیمایشی بود .برای جمعآوری مبانی نظری پژوهش از روش کتابخانهای و برای گردآوری دادههای
پژوهش از روش میدانی با استفاده از پرسشنامه استفاده شد .روایی پرسشنامه با استفاده از خبرگان و به طریق
محتوایی و پایایی آنها از طرق آزمون آماری آلفای کرونباخ تائید شد .برای تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش
از مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار لیزرل استفاده شد .نتایج پژوهش نشان داد که مدل پژوهش
2

با مقادیر RMSEA= 8/896؛  χ / Df =5/90و  Chi-square = 266/70بهصورت مناسب برازش شده
است .همچنین برای بررسی فرضیات پژوهش و میزان روابط متغیرهای پژوهشی از قسمت  t-valueخروجی
لیزرل استفاده شد .نتایج نشان داد که رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش ( )2/69و هوش عاطفی ()3/59
مثبت و معنادار و رابطه مدیریت دانش با یادگیری سازمانی ( )7/47رابطه هوش هیجانی با یادگیری سازمانی
( )2/52معنادار و مثبت ولی رابطه سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی ( )-8/92غیر معنادار بود و تائید نشد.
بهعالوه نتایج پژوهش بیانگر آن بود سرمایه اجتماعی بهصورت مستقیم باعث ایجاد یادگیری سازمانی
نمیشود ولی با دخالت متغیرهای مدیریت دانش و هوش عاطفی رابطه میان آنها بهصورت مثبت تعدیلشده
است .بهعبارتدیگر میتوان گفت که سرمایه اجتماعی با بهرهگیری از مدیریت دانش و هوش اجتماعی
منجر به یادگیری سازمانی میشود.

واژههای کلیدی :سرمایه اجتماعی ،شهرداری مریوان ،مدیریت دانش ،هوش عاطفی ،یادگیری سازمانی
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مقدمه
سازمانها برای اینکه بتوانند در فضای پررقابت و پویای کنونی به حیات خود ادامه و رشد
کنند بیش از گذشته نیاز دارند که ظرفیت یادگیری خود را ارتقاء دهند .باوجود کمبود
فزاینده مهارتها ،دو برابر شدن دانش در هر دو تا سه سال؛ رقابت جهانی با قدرتمندترین
سازمانهای دنیا ،طراحی و بازسازی مجدد سازمانها ،پیشرفت فراگیر نوین و فناوری پیشرفته
و پیچیده شدن نیاز سازمانها برای انطباق اشاره کرد (جمالزاده و همکاران .)6300 ،این
شرایط محیط کسبوکار را به محیطی رقابتی و چالشی تبدیل کرده است و نیاز به
پارادایمهای جدید را میطلبد .در پارادایمهای جدید کسبوکار بزرگترین امتیاز رقابتی،
یادگیری است .ازاینرو سازمانهای موفق هستند که زودتر ،سریعتر و بهتر از رقبا یاد بگیرند
(حاجی پور.)6307 ،
انتقال دانش و یادگیری سازمانی مستلزم برقراری ارتباطات اثربخش است که این
ارتباطات از طریق بهبود در سرمایه اجتماعی سازمان امکانپذیر است .سرمایه اجتماعی
شکلی از سرمایه است که سبب تسهیل در دسترسی به اطالعات و منابع حیاتی بهمنظور ارتقاء
عملکرد و استفاده مناسب از فرصتهای محیطی میگردد (جانسون 6و همکاران 5863 ،نقل
از هرندی .)6373 ،تقویت سرمایه اجتماعی در سازمان موجب ایجاد و استحکام پیوندهای
مرئی و نامرئی اجتماعی میشود و حس مشارکت و اعتماد اجتماعی را در سازمان افزایش
میدهد (ناظم و صادقی .)6374 ،سرمایه اجتماعی از کیفیت ارتباطات اعضای سازمان با
همدیگر برای به اشتراک گذاشتن دانش و کاهش موانع یادگیری سازمانی استفاده میکند.
این ارتباطات میتواند با عوامل متعددی در جهت یادگیری سازمانی تعدیل شود .یك از این
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عوامل که کمتر موردتوجه قرارگرفته است هوش هیجانی یا هوش عاطفی است (داناییفرد
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و همکاران .)5865 ،هوش هیجانی را توانایی بازشناسی معنای عواطف و ارتباطات شمردند
که فرد را قادر میکند تا مشکالتش را حل کند (مایر 3و همکاران 5888 ،نقل از لطفی
1. Johnson
2. Danaeefard
3. Mayer
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کاشانی .)6302 ،اشخاصی که از هوش عاطفی باالیی برخوردار هستند ،در زمینه شناخت
هیجانات خود و دیگران و کنترل این هیجانات نسبت به دیگران ،در سطح باالیی قرار
دارند .حال اگر این اشخاص ،کارکنان سازمانها باشند ،با استفاده از این مزیت میتوانند
در جهت کسب اهداف سازمان و مدیریت هرچه بهتر آن و درنتیجه ارائه عملکرد باال
نقش تعیینکنندهای ایفا کنند (الماسی و همکاران .)6307 ،هوش عاطفی توانایی ارزیابی و
ابراز عاطفه مربوط به خود فرد و دیگران ،مهارت در کنترل و تنظیم هیجانات مربوط به
خود فرد و دیگران و بهرهبرداری از عاطفه در حل مسائل است (گلمن .)6772 ،6مفهوم
هوش عاطفی را بهمثابه چتری میدانند که توانمندیها و مهارتهای فردی و بین فردی
گستردهای را تحت پوشش خود قرار میدهد که بهطورمعمول به مهارتهای نرمافزاری
مشهور گردیدهاند (گلمن .)6303 ،درک و اداره مؤثر هوش عاطفی ضمن اینکه راهکار
جدیدی را برای انگیزش افراد ارائه میکند ،امکان میدهد تا ارتباط با سازمان و اداره آن
به شکل سازندهای عمل شود و شاید باعث بهبود عواملی مانند یادگیری سازمانی شود
(دیسانیکا.)5865 ،5
عالوه بر هوش هیجانی عوامل دیگری میتواند بر یادگیری سازمانی تأثیر داشته باشد
یکی از این عوامل مدیریت دانش است که باعث بهبود شایستگی و صالحیت کارکنان،
انتقال دانش به درون سازمان و یادگیری مستمر سازمانی میشود (پتروس و داسکاالپولو،3
 .)5863مدیریت دانش فرایند خلق و تسهیم ،انتقال و حفظ دانش بهگونهای که بتوان آن را
به شیوهای اثربخش در سازمان بکار برد (هافمن .)5882 ،4هدف از فعالیتهای دانش در
سازمان اطمینان از رشد تداوم فعالیتها در جهت حفظ دانش حیاتی در تمام سطوح،
دانش مربوطه ،توسعه دانش جدید از طریق یادگیری مداوم که بهوسیله تجارب درونی و
دانش بیرونی ایجاد میشود (بازبرا 5889 ،2نقل از گودرزی و همکاران.)6300 ،
1. Goleman
2. Dissanayaka
3. Petrou & Daskalopoulou
4. Hoffman
5. Bozbura
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پژوهشهای زیادی در مورد تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی انجامگرفته است
اما پژوهش خاصی که به بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی در کشور با بهکارگیری
هوش هیجانی و مدیریت دانش صورت نگرفته است این پژوهش قصد دارد با انجام این کار
زمینه جدید و الگوی بهتری را برای یادگیری سازمانی فراهم آورد .بررسی عواملی که باعث
یادگیری در سازمان میشود منجر به بهبود عملکرد ،بهرهوری و رسیدن به اهداف تعیینشده
سازمانی میشود بنابراین با وجود چنین مطالعهای الگوی جدیدی برای یادگیری سازمانی
ترسیم میکند و میتوان زمینه رشد بیشتر سازمان و کارکنان را فراهم کرد.
سیرت و مارچ )6713( 6اولین بار عبارت یادگیری سازمانی را مطرح کردند .آنان معتقد
بودند تالش سازمانها در پاسخ به تغییرات در محیط خارجی خود برای تطابق اهداف سازمان
با شرایط جدید به کنکاش برای یافتن رویههای که سازمان را برای رسیدن به اثربخشی بیشتر
یاری میرساند (هابر .)6776 ،5سنج )6775( 3نظریهپرداز سازمانی مفهوم کلی یادگیری
سازمانی را توسعه داد ،او بر این باور است که سازمانهای امروزی باید توانایی تطابق با
دگرگونیها ی مداوم برای نیل به موفقیت را داشته باشند .به بیان بهتر ،سازمانها باید به
سازمانهای آموزنده (یاد گیر یا یادگیرنده) تبدیل شوند (رحمان سرشت )6301 ،و برای
حفظ موجودیت واحد و یکپارچه قادر به یادگیری سریعتر نسبت به رقبا باشند؛ زیرا در قرن
نوین تنها چیزی که میتواند سازمان را از سایر رقبا جلوتر بیندازد یادگیری سریع و بهتر
است .به عقیده سنج یادگیری سازمانی عبارت است از روشی که سازمانها ایجاد ،تکمیل و
سازماندهی میکنند تا دانش و جریانهای عادی کار در رابطه با فعالیتها و همچنین بهبود
کارایی سازمان از طریق بهکارگیری مهارتهای گسترده نیروی کار توسعه یابد یا مجموعه
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

51

اقدامات سازمانی مانند کسب دانش ،توزیع اطالعات ،تفسیر اطالعات و حافظه که بهصورت
آگاهانه و غیرآگاهانه بر تحول مثبت سازمانی اثر میگذارد (تمپلتون 4و همکاران.)5885 ،
پیتر سنج مهارتهای پنجگانهای را برای ایجاد یادگیری سازمانی الزم و ضروری میداند:
1. Cyert & March
2. Huber
3. Senge
4. Templeton
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الف) مهارت فردی :بیانگر سطح باالیی از حرفهای بودن در یك موضوع یا در حوزهای از
مهارت ویژه است .مهارت فردی مستلزم تعهد بلندمدت به یادگیری است که منجر به
تخصص ،تبحر ویژه و جذاب در زمینهای وظایف یا مسئولیت سازمانی فرد میشود
(مارکوب ،5885 ،6ترجمه زالی.)6302 ،
ب) مدلهای ذهنی :بیانگر تصورات و نگرش عمیق افراد دربارهی جهان ،کار ،خانواده و
رویدادهاست که بر درک افراد از جهان و چگونگی رفتار آنها تأثیر میگذارد (هیز فیلد،5
.)5888
ج) آرمان مشترک :توانایی ایجاد یك تصور و آرمان مشترک از آیندهای که در پی آن هستیم
(سنج .)6301 ،آرمان مشترک به کارکنان کمك میکند تا حول یك هویت و حس مشترک
حرکت کنند زیرا کارکنان را با دلیل قاطع و مجابکننده برای یادگیری آماده میکند.
د) یادگیری تیمی :سنج بر این باور است که گروهها و نه افراد پایه و اساس یادگیری در
سازمان مدرن هستند .اعضای تیم از راه گفتگو به کسب نتایج مهمی نائل میشود که این
نتایج منجر به رشد و توسعه سازمان میگردد (هیز فیلد .)5888 ،تیمها همچنین از راه گفتگو
و تمرین ،تفکر خود را تغییر داده ،یاد میگیرند که انرژیشان را برای دست یافتن به
هدفهای مشترک آماده کنند و به توانایی و آگاهی بیشتری از مجموع استعداد اعضاء دست
مییابند (گرودل و هاستد.)5883 ،3
ه) تفکر سیستمی :اصل بنیادین سازمان یادگیرنده و ابزاری بسیار قوی برای تسهیل یادگیری
سازمانی است .تفکر سیستمی راه و روشی برای کلنگری است .جوهرهی اصلی تفکر
سیستمی ،تغییر در نگرش است .به بیان تفکر سیستمی ،چهارچوب مفهومی برای ایجاد الگوهای
(مارکوب ،5885 ،ترجمه زالی .)6302 ،شکل  6مدل یادگیری سازمانی سنج را نشان میدهد.

1. Markob
2. Heathfield
3. Gruidl & Hustedde
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شکل  .1مدل یادگیری سازمانی (پیتر سنج)1992 ،

مدیریت دانش .اساسیترین مشخصه سازمانهای هوشمند در قرن  ،56تأکید بر دانش و
اطالعات است .دانش ابزاری قدرتمندی است که میتواند تغییرات را در جهان به وجود
آورد و نوآوریها را ممکن کند (محمدی فاتح و همکاران .)6309 ،هدف از فعالیتهای
دانش در سازمان اطمینان از رشد تداوم فعالیتها در جهت حفظ دانش حیاتی در تمام
سطوح ،بهکارگیری دانش موجود در تمام چرخهها ،ترکیب دانش در جهت همافزایی،
کسب مداوم دانش مربوطه ،توسعه دانش جدید از طریق یادگیری مداوم که بهوسیله تجارب
درونی و دانش بیرونی ایجاد میشود (بازبرا .)5889 ،در الگوی سنتی ،سازمانها ،مدیران و
افراد اغلب تمایلی به انتقال و تبادل دانش نداشتند زیرا بهجای اینکه به دانش بهعنوان منبع
سازمانی نگاه کنند به دانش بهمنزله منبع قدرت برای منافع شخصی و ارتقای درجه خود،
اهرم نفوذ و امن استمرار شغل خود مینگرند و تمایلی ندارند آن را با دیگران سهیم کنند.
سازمانی که از تسهیم اطالعات و خلق دانش میان کارکنانشان حمایت میکنند بیشتر میتواند
فرایندهای مؤثر و کارآمدی را تعریف کنند و عملکرد سازمانی خود را بهبود ببخشد .در
سازمانی بافرهنگ تبادل دانش ،افراد ایدهها و پیشنهادهای خود را با دیگران تبادل میکنند
زیرا بهجا ی اینکه مجبور به کار باشند آن را فرایندی طبیعی میدانند؛ بنابراین باید در بین
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اعضای سازمان این انگیزه را به وجود آورد که بدون ترس از دست دادن موقعیت خود به
تبادل دانش در سازمان بپردازند (عسگری .)6304 ،سازمان باید قادر باشد اطالعات را ذخیره،
بازیابی و آنگاه با در میان گذاشتن با کارکنان خود دانش را گسترش دهد .مدیریت دانش
به تالشهای اشاره دارد که بهطور منظم برای یافتن ،سازماندهی و قابلدسترسی نمودن
سرمایههای نامشهود سازمان ،تقویت فرهنگ یادگیری مستمر و تسهیم دانش در سازمان
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است .بسیاری از سازمانها با سرمایهگذاری بر مدیریت دانش به دنبال استفاده از مزایای آن
هستند (شی و چیانگ.)5882 ،6
داونپورت 5مدیریت دانش را رویکردی منظم میداند که رویههایی را برای شناسایی،
ارزیابی ،سازماندهی ،ذخیره و بهکارگیری دانش بهمنظور تأمین نیازها و اهداف سازمان
برقرار میکند؛ اما بورک 3عقیده دارد ،مدیریتی که کمك میکند تا اطالعات مناسب در
زمان مناسب برای تصمیمگیریهای درست در اختیار افراد مناسب قرار بگیرد مدیریت دانش
است .از طرف دیگر پروست 4عقیده دارد که مدیریت دانش ،یکسری مداخالت منسجم که
از فرصتها به نحو احسن استفاده میکند و پایگاه دانش را شکل میدهد .پایگاه دانش
سازمانی ،شامل دارایی دانش فردی و گروهی است که سازمان در انجام فعالیتهای خود
میتواند از آنها استفاده کند (آتشك و ماه زاده.)6301 ،
در مورد مدیریت دانش مدلهای فراوانی برای ارزیابی وجود دارد که بهاختصار در مورد
تعدادی از آنها توضیح میدهیم .مدل نوناکا و تاکایوچی )6772( 2بازنمودن مفهومی سطح
باال از مدیریت دانش را نشان میدهد و مدیریت دانش را بهعنوان فرایند خلق دانش تلقی
میکند .بر اساس این مدل دانش از عناصر عینی و ضمنی تشکیلشده است .دانش ضمنی،
دانش غیرلفظی ،ذاتی و بیاننشده است .دانش عینی دانش اظهارشده از طریق نوشتهها ،طرحها،
نقشهها ،برنامههای کامپیوتری و غیره است .در این مدل فرض شده است که دانش ضمنی
میتواند از خالل فرایند جامعه نگری به دانش ضمنی فرد دیگری منتقلشده و در فرایند
برونیسازی به دانش عینی تبدیل شود همچنین بر اساس این مدل دانش عینی میتواند از طریق
فرایند درونی سازی به دانش ضمنی تبدیل شود و از طریق ترکیب شدن و انتشار میتواند به

1. Shih & Chiang
2. Thomas Davenport
3. Mike Burk
4. Peter Probset
5. Nonaka & Takeuchi
6. Hedlund & Nonaka
7. Hiscock
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بویسوت )6779( 6که بر اساس این مدل دانش سازمانی به دانش تدوینشده ،تدویننشده و
منتشرنشده و منتشرشده تقسیم کرده است (هیسکوک .)5884 ،مدل الستری )5889( 5بیانگر
این است که دانش فردی نقطه آغاز خلق دانش است .اطالعات ماده خام دانش فردی است
که اساس دانش سازمانی است .دانش فردی باید به افراد دیگر انتقال یابد تا دانش سازمانی
بهبود یابد .انتقال دانش فردی به دانش سازمانی با جامعهپذیری ،برون سازی ،درون سازی و
ترکیب اتفاق میافتد .دامرسیت )6779( 3بر چهار بعد کلیدی مدیریت دانش تأکید دارد -6
ساختار دانش در سازمان ،این ساختار تنها به اطالعات علمی موجود در سازمان محدود
نمیشود بلکه ساختار اجتماعی مدیریت دانش را نیز شامل میشود -5.پیشفرض مدل این
است که ساختار دانش موجود در سازمان تنها از خالل برنامههای عینی فراهم نمیآید بلکه
میتواند حاصل فرایند تبادل اجتماعی نیز باشد -3 .فرایند پشتیبانیکنندهای از اشاعه دانش در
سازمان و محیط سازمانی موجود است  -4استفاده اقتصادی دانش از بروندادهای سازمانی .در
این مدل هدف اصلی مدیریت دانش استفاده است .دامرست استفاده را تولید ارزش تجاری
برای مشتری توصیف کرده است (مك آدام و مك گریدی .)6777 ،4درحالیکه ویلکنسون
و ویلموت )6774( 2بیان میکنند که روشهای بهبود تجارت باید توسعه یابد تا به اهداف
دوجانبه در رابطه با تجارت توسعهیافته و بهرهوری کارکنان دست یابند .همچنین مدلهای زیاد
دیگری مانند مدل مفهومی چندمرحلهای از لی و کیم ،)5886( 1مدل پیادهسازی نظام مدیریت
دانش از چیت ،)6777( 9مدل انتشار نظام مدیریت دانش از محمد قدوس )5884( 0و مدل
استیوهالس )5886( 7وجود دارد.
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اما یکی از مدلهای اخیر مدیریت دانش که در پژوهشهای زیادی موردتوجه قرارگرفته
است الگوی سنج بنای مدیریت دانش توسط پروبست 6و همکاران او ،در سال 5888
طراحیشده است که مبنای کار پژوهشی این پژوهش قرارگرفته است که در ذیل بهصورت
مختصر توضیح دادهشده است .جنبههای کاربردی الگو ،آن را بهعنوان الگوی نسبتاً کاملی
که نکات مثبت همه الگوها را تقریباً دربرمی گیرد -مطرح ساخته است .طراحان الگوی
یادشده مدیریت دانش را بهصورت چرخهای پویا میبینند که در چرخش دائم است.
سیکلهای درونی و بیرون مدیریت دانش بر مبنای مدل پروبست .مراحل این الگو شامل
هشت جزء متشکل از دو جزء درونی و بیرونی است .چرخه درونی :بهوسیله بلوکهای
کشف (شناسایی) ،کسب ،توسعه ،تسهیم ،کاربرد (بهرهبرداری) و نگهداری از دانش ساخته
میشود .چرخه بیرونی :شامل بلوکهای اهداف دانش و ارزیابی آن سیکل مدیریت دانش
را مشخص مینماید .کاملکننده این دوچرخه بازخورد است که در شکل  3الگوی مذکور
نشان دادهشده است.
الف) سیکل بیرونی .6:تعیین هدفهای دانشی :هدفهای مدیرت دانشی باید از هدفهای
اصلی سازمان نشات گرفته و در دو سطح استراتژیك و عملیاتی مشخص شوند .5 .ارزیابی
دانش :نحوه رسیدن به هدفهای معین و استفاده از نتایج آن بهعنوان بازخورد ،برای تعیین
یا اصالح هدف ،به این بخش مربوط میشود.
ب) سیکل درونی .6 :شناسایی دانش :دانش بیرونی عبارت است از تجزیهوتحلیل کردن و
شرح دادن دانش محیطی  .5کسب دانش :بسیاری از شرکتها قسمت قابلتوجهی از دانش
خود را از منابع بیرونی وارد میکنند .ارتباط با مشتریان ،تأمینکنندگان ،رقبا و شرکا در کارهای
 .3توسعه دانش :چگونه میتوان تخصص جدیدی ایجاد کرد؟ توسعه دانش سنگ بنایی است
که فرایند کسب دانش است .تمرکز اصلی آن بر روی ایجاد مهارتهای جدید ،محصوالت
جدید و ایدههای بهتر و فرایندهای کاراتر است .4 .اشتراک و توزیع دانش :چگونه میتوان
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دانش را در محل درست خود قرارداد؟ شرطهای اساسی برای تبدیل اطالعات و تجارب
جداگانه به چیزی است که کل سازمان بتواند از آن استفاده نماید در این مرحله پیششرطهای
اساسی عبارت است از؟ هرکس باید چه مقدار دانش را و با چه سطحی ،در مورد مسئلهای
بداند و قادر به انجام آن باشد -.چگونه میتوان اشتراک و تسهیم دانش را تسهیل کرد-
ضرورتی ندارد که همهچیز را همگان بدانند؛ بنابراین اصل تقسیم قابلیتهای افراد در محدوده
توزیع و اشتراک دانش باید بهصورت معناداری تعریف شود مهمترین گام در این اینجا
چگونگی انتقال دانش از فرد به گروه و سازمان است .2 .بهکارگیری دانش :چگونه میتوان
مطمئن شد که دانش بهکاربرده میشود؟ مفهوم کلی مدیریت دانش کسب اطمینان از این
مسئله است که دانش موجود در یك سازمان بهصورت مؤثر و پرباری به نفع کل سازمان به
کار گرفته میشود .1 .نگهداری دانش :چگونه ما مطمئن میشویم که ما دانش را از دست
نمیدهیم؟ تواناییهای بهدستآمده برای همیشه در دسترس نخواهد بود .نگهداری و گزینش
اطالعات ،اسناد و تجارب نیازمند مدیریت است .سازمانها اغلب از این نکته گالیه دارند که
سازماندهی مجدد باعث شده آنها بخشی از حافظهی خود را از دست بدهند لذا فرایندهای
مربوط به انتخاب ،ذخیره و بهروز کردن منظم دانشی که در آینده ارزشمند خواهد بود بهدقت
کامل سازماندهی شود .اگر این کار انجام نگیرد تخصصهای ارزشمند بهطور ناخواسته کنار
گذاشته میشود (پروبست و روم هارت )5888 ،6شکل .5
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1. Probst & Romhardt
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سرمایهی اجتماعی از مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسیهای اقتصادی و
اجتماعی ،جامعهشناسی و مدیریت مطرح و بهصورت گستردهای در جوامع مدرن،
موردتوجه و استفاده قرارگرفته است .منظور از سرمایهی اجتماعی ،روابط اجتماعی است
که افراد از آنها برای به دست آوردن منابعی استفاده میکنند که کسب آنها مستلزم
صرف سرمایهی مالی یا انسانی است (کیم و هاوارد.)5882 ،6
سرمایهی اجتماعی عبارت است از دانش ،ادراک ،هنجارها ،قوانین و انتظارات مشترک
دربارهی الگوهای تعامالت که گروهی از افراد در برخورد با مسائل پیچیدهی اجتماعی و
موقعیتهای کنش جمعی با خود به سازمان میآورند و بهعبارتیدیگر این مفهوم به پیوندها
و ارتباطهای میان اعضای شبکه بهعنوان منبع باارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد
متقابل موجب تحقق اهداف اعضا میشود (فرانسیس .)5885 ،5فرانسیس فوکویاما سرمایه
اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در سیستمهای اجتماعی است که موجب ارتقای
سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده است (فوکویاما ،6779 ،3ترجمه توسلی.)6397 ،
یکی از مشهورترین مدلها در مورد سرمایه اجتماعی مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و
گوشال است که داری سه بعد است بعد ساختاری ،بعد رابطهای و بعد شناختی (ناهاپیت و
گوشال.)6770 ،4
بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی :به پیوندها و تعامالت اجتماعی اشاره دارد و عبارت
است از مقدار تعامالت اجتماعی میان شخص و افراد دارای روابط اجتماعی با وی (ناهاپیت
و گوشال .)6770 ،بعد ساختاری از سه عنصر روابط شبکهای ،پیکربندی شبکه و تناسب
سازمانی تشکیل میشود .ناهاپیت و گوشال ) ، (6700بعد ساختاری سرمایهی اجتماعی را
تعریف میکنند .این بعد ،الگوی کلی روابطی را که در اجتماع یافت میشود در نظر دارد .

1. Kim & Howard
2. Francis
3. Fukuyama
4. Nahapiet & Ghoshal
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بهعبارتدیگر ،این بعد میزان ارتباطی که افراد با یکدیگر برقرار میکنند را دربرمی گیرد
(بولینو 6و همکاران.)5885 ،
بعد رابطهای سرمایهی اجتماعی :ماهیت روابط در یك اجتماع را دربرمی گیرد و به
انواع روابط فردی میپردازد که افراد در طول تعامالت خود ایجاد میکنند و بر اعتماد
کردن و قابلاعتماد بودن در ارتباطها تأکید دارد .این بعد دربرگیرندهی مؤلفههایی چون
اعتماد ،هنجارها ،تعهدات ،روابط متقابل و تعیین هویت مشترک است .کانون توجه بعد
رابطهای سرمایهی اجتماعی بر روابط خاصی از قبیل احترام ،اعتماد ،امانتداری ،مهربانی
و صمیمیت استوار است که افراد در برخورد با دیگران به نمایش میگذارند .بهعبارتدیگر،
درحالیکه بعد ساختاری بر این امر متمرکزاست که آیا افراد باهم در ارتباط هستند یا خیر،
بعد رابطهای بر ماهیت و کیفیت این روابط متمرکز میشود (بولینو و همکاران.)5885 ،
بعد شناختی سرمایهی اجتماعی :به هنجارهای مشترک میپردازد و محور آن شناخت،
یعنی فعالیتهای ذهنی و عقلی و اندیشهای است و با استفاده از زبان مشترک ،بینش
مشترکی از اهداف و ارزشها را برای اعضای شبکه فراهم میآورد و مقدمهی فعالیت
بهینهی آنان را در نظام اجتماعی فراهم میکند .ازنظر ناهاپیت و گوشال ،بعد شناختی
سرمایهی اجتماعی به آن منابعی اطالق میشود که اظهارات ،برداشتها و سیستمهای معانی
مشترک در میان اعضای گروه را فراهم میکند .بعد شناختی سرمایهی اجتماعی شامل زبان
و کدهای مشترک و معانی مشترک است (ناهاپیت و گوشال( (6700 ،شکل .)3
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هوش عاطفی .در دهههای پایانی سدهی بیستم و در آغاز هزارهی سوم موضوعی که نظر
پژوهشگران مدیریت را به خود جلب کرده است ،این است که ضریب هوشی تنها عامل
1. Bolino
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موفقیت و بهبود عملکرد مدیران نیست ،بلکه عوامل دیگری در این مورد نقش دارند که
آن را هوش هیجانی یا عاطفی نامیدهاند (گلمن .)6700 ،6هوش عاطفی یا هیجانی به دورهی
آغاز حرکتهای مربوط به بررسی و مطالعهی هوش انسان مرتبط است .ثوروندایك

5

( )6758استاد روانشناسی در دانشگاه کلمبیا یکی از اولین کسانی است که هوش هیجانی
را شناخت و آن را هوش اجتماعی 3نامید .او هوش اجتماعی را توانایی درک و مدیریت
کردن مردان و زنان ،پسران و دختران برای تعامل و ایجاد روابط انسانی برشمرد .وکسلر

4

در سال  6725بر این عقیده تأکید نمود که عواملی غیر از ضریب هوشی وجود دارند که
در افزایش اثربخشی و عملکرد فرد دخالت دارند .آنچه از مطالعات گذشته به دست میآید
این است که بررسیها و مطالعات در مورد هوش عاطفی بهعنوان موضوعی جدید و مهم
بهصورتی جدی و مستمر از اواخر سدهی بیستم با پژوهشهای بار  -آن 2آغاز گردیده
است که هنوز ادامه دارد.
سدهی بیستم تا به امروز پژوهشگران مختلف مدلهای متفاوتی را در مورد هوش عاطفی
بکار بردند که مدل بار -آن ( ،)6700سالوی و میر )6778( 1و گلمن ( )6770نمونهای
مشهوری از هوش عاطفیاند؛ که در زیر تعاریفی از هوش هیجانی آورده شده است.
گلمن ( )6772هوش هیجانی ،شامل ظرفیت فرد برای قبول واقعیات ،گشودگی به تجربه،
توانایی حل مشکالت هیجانی ،توانایی مقابله با استرس و تکانههاست و یا او هوش هیجانی
را جنبهی دیگری از هوش ،معرفی کرد که شامل آگاهی از احساسها و استفاده از آن
برای اتخاذ تصمیمهای مناسب در زندگی و توانایی تحمل ضربههای روانی و مهار
آشفتگیهای روانی است .به اعتقاد او هوش هیجانی نوعی از مهارت اجتماعی است .او با

1. Goleman
2. Thorndik
3. social intelligence
4. Wechsler
5. Bar- on
6. Salovay & Mayer
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ارضای نیازها ،تنظیم خلق ،مهار اضطرابها بهمنظور تسهیل در اندیشیدن و تفکر دربارهی
احساسهای خود و دیگران را ،تواناییهای موجود در هوش هیجانی برشمرد.
سالووی و مه یر ( )6778هوش هیجانی را توانایی بازشناسی معنای عواطف و ارتباطات
شمردند که فرد را قادر میکند تا مشکالتش را حل کند آنها به راین باور شدند که هرگاه
فردی از هوش هیجانی باالیی برخوردار باشد ،در چهار زمینهی شناسایی ،کاربرد ،فهم
مدرک و تنظیم هیجانها مهارت خواهد داشت.
بار -ان ( )6779مدلی چندعاملی برای هوش هیجانی تدوین کرد و هوش هیجانی را
نظامی از مهارتها و کاراییهای مشخص دانست که بر توانایی او برای موفقیت با بحران
و رویاروییهای محیطی تأثیر میگذارد .او با معرفی  62بعد هوش هیجانی ،مدعی شد که
هوش هیجانی ،مهارتهای هیجانی و اجتماعی در طی زمان ،رشد و تغییر میکنند و میتوان
از طریق آموزش و برنامههای اصالحی و درمانی ،آنها را افزایش داد.

اما یکی از مشهورترین مدلهای که زمینه عاطفی یا هیجانی را نوعی توانایی اکتسابی
به شمار میآورد که میتواند عملکرد فرد را بهبود بخشد مدل هوش عاطفی گلمن است.
وی به جمعبندی نظر دانشمندان قبل از خود پرداخته و آن را با زبانی ارائه کرد که برای
همگان قابلفهم بود .تحقیقات وی توجه دانشمندان زیادی را به سمت هوش هیجانی جلب
کرد و تا به امروز تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته که نتایج گرانبهایی از آن
بهدستآمده است .نظریه هوش هیجانی گلمن جامعترین و معتبرترین نظریه در میان
مدلهای هوش هیجانی است که در تحقیق حاضر نیز از مدل شایستگیهای گلمن
استفادهشده است که اجزاء تشکیلدهنده آن به شرح ذیل آمده است
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 خودآگاهی ،6یعنی افراد باید احساسات خود را در هرلحظه تشخیص دهند ،بهترینآنها را در تصمیمگیریها بکار گیرند و با ارزیابی واقعبینانه از تواناییهای خود حس
اعتمادبهنفس را در خود ایجاد کنند( .شامل :خودارزیابی و اعتمادبهنفس است)

1. self- awareness
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 خودتنظیمی ،6یعنی افراد باید ،احساسات و عواطف خود را کنترل کنند ،با استفادهدرست از آنها ،کارهای خود را سادهتر و راحتتر انجام دهند و بهجای ارضای امیال و
هوسهای خود ،در جهت اهداف خود حرکت نمایند( .شامل :خویشتنداری و قابلاعتماد
بودن ،وجدان ،سازگاری ،انگیزه پیشرفت و ابتکار).
 انگیزش ،5یعنی افراد باید در جهت دستیابی به اهداف خود ،به عمیقترین ارزشها و عالیقخود توجه کنند و از آنها برای بهبود عملکرد و مقاومت در برابر مشکالت استفاده نمایند.

 همدلی ،3یعنی افراد باید بتوانند آنچه را دیگران احساس میکنند ،حس کنند ،دیدگاهآنها را درک نمایند ،روابط خود را با دیگران گسترش دهند و با تعداد بیشتری از مردم
روابط دوستانه برقرار کنند.

 مهارتهای اجتماعی 4 ،یعنی افراد باید ضمن کنترل بر احساسات خود ،متناسب باموقعیتهای پیشآمده بهراحتی با دیگران ارتباط برقرار کنند ،هنگام شرکت در کارهای
گروهی ،بهجای برخورد با دیگران با آنها به مذاکره بپردازند و با همکاری آنها به نتایج
بهتری دست یابند (شامل :توان تأثیرگذاری ،رهبری ،مدیریت تعارض ،ایجاد رابطه گروهی
و غیره (گلمن .)6770

شکل  .4مدل هوش عاطفی (گلمن)1991 ،

حیدری ( ،)6378به این نتیجه رسید ،سرمایه اجتماعی دارای رابطه مثبت ،مستقیم با
دانش رابطه معناداری دارد اما با عملکرد مالی و یادگیری سازمانی رابطه معناداری ندارد و
مدیریت دانش با عملکرد مالی رابطه معناداری ندارد اما با یادگیری سازمانی رابطه معناداری
1. self – regulation & self management & managing emotions
2. self - motivation
3. empathy & social awareness
4. social skills
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دارد؛ همچنین یادگیری سازمانی با عملکرد مالی رابطه معناداری دارد .آقا احمدی و ردایی
( ،)6374به این نتیجه رسیدند که اگر در سازمان مؤلفههای سرمایه اجتماعی ارتقاء یابد آنگاه
شرایط برای ارتقا یادگیری سازمانی کارکنان فراهم خواهد گردید .هدایتی ولوکال و
همکاران ( ،)6372نتیجه گرفتند که در دانشگاه علوم پزشکی بابل نوآوری سازمانی زمانی
که مدیریت دانش در سازمان حاکم باشد از فرهنگ یادگیری تأثیر میپذیرد .زارعی و
همکاران ( ،)6372به این نتیجه رسیدند که تأثیر مستقیم و معنادار هوش سازمانی بر نوآوری
سازمانی و یادگیری سازمانی و تأثیر مستقیم و معنادار مدیریت دانش توسط هوش سازمانی
بهصورت غیرمستقیم بر نوآوری سازمانی نقش دارد .سرداری و همکاران ( ،)6372به این
نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی سازمانی با بهکارگیری مدیریت دانش رابطه مستقیم دارد
از طرف دیگر مشخص شد همه ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش با همدیگر رابطه
مستقیم دارد .چراغعلی و همکاران ( ،)6374به این نتیجه رسیدند که بین مدیریت استعداد و
یادگیری سازمانی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ و کلیه ابعاد متغیرها
نیز باهم رابطه دارد .هرندی ( ،)6373به این نتیجه رسید که سرمایه اجتماعی و انتقال دانش
بر یادگیری سازمانی شرکتهای دانشبنیان ایرانی موثقاند .سنجقی و همکاران ( ،)6373به
این نتیجه رسیدند که هوش هیجانی بر یادگیری سازمانی تأثیر مستقیم ندارد اما بهطور
غیرمستقیم از طریق فرهنگسازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد .حسنزاده ثمرین (،)6373
به این نتیجه رسید که سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و
جوانان استان گیالن تأثیر مثبت و معنادار دارد .جدیدی و همکاران ( ،)6375به این نتیجه
رسیدند که میان مدیریت دانش با سطوح یادگیری سازمانی و نیز بین مدیریت دانش و هر
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

یك از سطوح یادگیری سازمانی رابطه معنادار و مثبت برقرار وجود دارد .بهعالوه میان
مؤلفههای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی باهم دیگر ارتباط مثبت برقرار است .یعقوبی
و همکاران ( ،)6307به این نتیجه رسیدند که چون نمره یادگیری سازمانی مدیریت دانش در
کارکنان ضعیف است و شاهد تغییرات بسیار وسیع در حوزههای مختلف علم و فنآوری
هستیم مدیران بیمارستانها موردمطالعه بایستی برنامههای در جهت ایجاد یادگیری و دانش
و نشر و انتقال آن در سازمان داشته باشند.
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مك گراز و سپارکس ،)5881( 6در یك پژوهش کیفی -تحلیلی سرمایه اجتماعی و
سرمایه دانشی بهطور تحلیلی موردبررسی قرار گرفت و ارتباط آن با یادگیری سازمانی
بررسی شد در انتها نتایجی برای بهبود یادگیری سازمانی ارائه شد .رهدر پور و شیخی

5

( ،)5861به این نتیجه رسیدند که میان سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی رابطه معنادار
وجود دارد و سرمایه فکری و هوش عاطفی میانجی مناسبی برای این دو متغیر هستند .نفی

3

( ،)5864در پژوهشی توصیفی -همبستگی در بانكهای دولتی عربستان سعودی به این نتیجه
رسید که رابطه مستقیم و مثبتی میان مدیریت دانش و یادگیری سازمانی وجود دارد .عالوه
بر آن میان مؤلفهها ی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی روابط معنادار حاکم بود .سانچز

4

( ،)5882در پژوهش تحلیلی  -مفهومی بهصورت مفهومی انواع تعاریف از مدیریت دانش و
یادگیری سازمانی آمده است و به بررسی عواملی که باعث ایجاد مدیریت دانش و یادگیری
سازمانی پرداختهشده است در انتها رابطه احتمالی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی بررسی
شدند .دیسانیکا و همکاران ( ،)5868در بانكهای دولتی کشور سریالنکا به این نتیجه
رسیدند که هوش هیجانی تأثیر مثبت و معناداری روی ابعاد یادگیری سازمانی در بانكهای
کشور سریالنکا و جود دارد و این رابطه بسیار باال و شدید است .پترو 2و همکاران (،)5863
در بخش خدمات شرکتهای تجاری اروپا به این نتیجه رسیدند که سرمایه اجتماعی در میان
اعضای گروه سبب شکلگیری شخصیت گروه میگردد و انسجام و یکپارچگی را در میان
اعضاء ارتقاء میدهد که سبب کمك به یکدیگر و رفتار شهروندی سازمانی میشود؛ و این
باعث افزایش اعتماد سازمانی و تبدیل دانش ضمنی به صریح میشود .لی و لو ،)5866( 1در
یك پژوهش کیفی -تحلیلی به این نتیجه رسید که سرمایه اجتماعی با متغیر عملکرد سازمانی
ارزیابی قرار گرفت بعد متغیر یادگیری سازمانی بهعنوان یك متغیر تعدیلکننده مورد تحلیل
1. McGrath & Sparks
2. Rahdarpour & Sheykhi
3. Nafei
4. Sanchez
5. Petrou
6. Li & Luo
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موردبررسی قرار گرفت که عملکرد به دو صورت رفتار نوآورانه و عملکرد مالی مورد
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قرار گرفت .با توجه به مبانی نظری پژوهش و پیشینه پژوهش چهارچوب مفهومی پژوهش
بهصورت شکل  2است.

شکل  .5چهارچوب مفهومی پژوهش (برگرفته از مدلهای سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال ()1911؛
مدل مدیریت دانش گیلبرت پروبست و همکاران ()2222؛ مدل هوش عاطفی دانیل گلمن ()1991؛
مدل یادگیری سازمانی پیتر سنج (.))1992

فرضیههای پژوهش از قرار زیر است:
 رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش معنادار است. رابطه سرمایه اجتماعی و هوش عاطفی معنادار است. رابطه سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی معنادار است. رابطه مدیریت دانش و یادگیری سازمانی معنادار است.سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79
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روش
این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش توصیفی -پیمایشی و ازنظر جمعآوری
دادهها از نوع پژوهش مقطعی است .قلمرو زمانی پژوهش در مرداد  6371و قلمرو مکانی
پژوهش استان کردستان ،شهر مریوان است .جامعه آماری پژوهش ،کلیه کارکنان سازمان
شهرداری شهر مریوان است .با توجه به گزارش گرفتهشده از سازمان مربوطه شهرستان ،این
سازمان دارای  668کارمند (قراردادی ،رسمی و پیمانی) است که به دلیل محدود بودن جامعه
آماری همه جامعه بهعنوان نمونه انتخاب شدند (از روش سرشماری استفاده شد) .اطالعات
موردنیاز برای انجام این پژوهش از دو روش جمعآوریشده است  .6برای جمعآوری
اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از کتابها ،پایاننامهها ،مقاالت و
پایگاههای اطالعاتی استفادهشده است .5.بهعالوه برای جمعآوری دادههای پژوهش با
استفاده از پرسشنامه و توزیع آن بین نمونه آماری ،دادههای موردنیاز جمعآوری شد.
پرسشنامه مدیریت دانش محققساخته است بر مبنای مدل پروبست و همکاران که دارای 48
سؤال است 4 .سؤال هدفهای دانشی 4 ،سؤال ارزیابی دانشی 4 ،سؤال شناسایی دانش2 ،
سؤال کسب دانش 2 ،سؤال توسعه دانش 2 ،سؤال استفاده از دانش 9 ،سؤال نگهداری دانش
و  1سؤال تسهیم دانش بود این پرسشنامه دارای طیف پنجتایی لیکرت (خیلی کم=  ،6کم=
 ،5متوسط= ،3زیاد= ،4خیلی زیاد= )2بود .پرسشنامه سرمایه اجتماعی بر مبنای مدل ناهاپیت
و گوشال ( )6770که  48سؤال دارد تنظیم شد و دارای سه بعد ساختاری (پیوندهای شبکه،
وضعیت شبکه ،سازمان مناسب) 7سؤال ،بعد رابطهای (اعتماد ، ،هنجارها ،الزامها ،هویت و
تعهد)  51سؤال ،بعد شناختی شامل زبان و کدهای مشترک است که  2سؤال داشت که
سیبریا شرینگ که بر مبنای مدل گلمن ساختهشده است که دارای  33سؤال و پنج مؤلفه؛ 0
سؤال خودآگاهی 9 ،سؤال خودکنترلی 9 ،سؤال خود انگیزی 1 ،سؤال همدلی و  2سؤال
مهارتهای اجتماعی است که بهصورت طیف پنجتایی لیکرت (همیشه= ،2اغلب اوقات=،4
گاهی اوقات= ،3بندرت = ،5هیچوقت= )6بود .پرسشنامه استاندار یادگیری سازمانی نیفه
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دارای طیف پنجتایی لیکرت (خیلی کم تا خیلی زیاد) بود .پرسشنامه استاندار هوش عاطفی
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( )5886که دارای  54سؤال بود 1 .سؤال مهارت فردی 1 ،سؤال مهارتهای ذهنی 4 ،سؤال
آرمان مشترک 4 ،سؤال یادگیری تیمی و  4سؤال تفکر سیستمی بود که دارای طیف پنجتایی
لیکرت (کامالً = 2تا کامالً مخالفم= )6بود .جهت تعیین روایی پرسشنامه ازنظر گروه خبرگان
استفاده شد (سؤاالت پرسشنامه عالوه بر تائید اساتید دانشگاهی به چند تن از مدیران اداره
شهرداری مریوان ارسال شد) .برای تعیین پایایی پرسشنامهها از آزمون آماری آلفای کرونباخ
استفاده شد .نتایج نشان داد برای پرسشنامه سرمایه اجتماعی ()8/00؛ پرسشنامه مدیریت دانش
()8/92؛ پرسشنامه هوش عاطفی ( )8/75و پرسشنامه یادگیری سازمانی ( )8/04به دست آمد
که نشان دهند پایایی مطلوب پرسشنامهها است( .چون مقدار بهدستآمده بیشتر از 8/98
است؛ پایایی ابزار اندازهگیری قابلقبول تلقی میگردد (کالنتری .))6309 ،برای
تجزیهوتحلیل دادههای پژوهش از نرمافزار لیزرل نسخه  0/28اصلی استفاده شد.

یافتهها
جهت بررسی مناسب مدل مفهومی و شاخصهای بهکاررفته در پژوهش از تحلیل عاملی
تأییدی و آزمون نیکویی برازش توسط نرمافزار لیزرل استفاده شد .مدل یابی معادالت
ساختاری )(SEMیك تکنیك تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده
رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط «مدل خطی کلی» است؛ که به پژوهشگر امکان
میدهد مجموعهای از معادالت رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد.
جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل مفهومی پژوهش
عبارتهای آماری
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مقادیر بهدستآمده

2

χ / Df
5/90

RMSEA

P-value

Df

Chi-square

8/896

8/8853

604

266/70

مقدار استاندارد

8/82 ≤ P-Value 8 ≤ RMSEA ≤ 8/82 8 ≤ X / df ≤ 5

-

مقدار قابلقبول

RMSEA ≤ 8/80

-

2

5 ≤ X / df ≤ 3
2

-

8 ≤ X ≤ 3df
2

Χ ≤ 3df
2

با توجه به خروجی (جدول  RMSEA )5مقدار  8/896هست .ازآنجاکه مقدار
 RMSEAکمتر از  8/80است ،درنتیجه مدل دارای برازش خوبی است یا نشاندهنده
2

مناسب بودن مدل پژوهش است .با توجه به خروجی لیزرل مقدار  χمحاسبهشده 266/70
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2

2

هست وجود  χپایین نشاندهنده برازش مناسب مدل است .زیرا هر چه مقدار  χکمتر باشد،
مدل ارائهشده مدل مناسبتری است .عبارت  X2/dfکه کمتر از  3است)5/90( ،
نشاندهنده قابلقبول بودن مدل است .از طرف دیگر ،مقدار بار عاملی متغیرها اگر بیشتر از
 3/8است که گویای ارتباط بین متغیرها و میزان اثری است که یك متغیر آشکار روی
یك متغیر پنهان دارد.
جدول  .3ضریب مسیرهای اصلی و فرعی متغیرهای پژوهش در حالت استاندارد و غیراستاندارد
ردیف

مسیرهای متغیرهای پژوهش

ضریب

ضریب

نتیجه

غیراستاندارد

استاندارد

ضرایب

ضرایب متغیر سرمایه اجتماعی
6

سرمایه اجتماعی

سرمایه ساختاری

8/24

8/26

مناسب

5

سرمایه اجتماعی

سرمایه رابطهای

8/17

8/22

مناسب

3

سرمایه اجتماعی

سرمایه شناختی

8/47

8/42

مناسب

ضرایب متغیر مدیریت دانش
هدف داش

8/92

8/14

مناسب

6

شناسایی دانش

8/23

8/47

مناسب

3

مدیریت دانش

کسب داش

8/94

8/29

مناسب

4

مدیریت دانش

توسعه داش

8/22

8/40

مناسب

2

مدیریت دانش

تسهیم داش

8/29

8/21

مناسب

نگهداری داش

8/02

8/96

مناسب

9

مدیریت دانش

استفاده داش

8/16

8/27

مناسب

0

مدیریت دانش

ارزیابی داش

8/98

8/29

مناسب

5

1

مدیریت دانش
مدیریت دانش

مدیریت دانش

ضرایب متغیر هوش عاطفی
6

هوش عاطفی

5

هوش عاطفی

همدلی

8/91

8/20

مناسب

3

هوش عاطفی

انگیزش

8/17

8/27

مناسب

4

هوش عاطفی

خودتنظیمی

8/05

8/14

مناسب

2

هوش عاطفی

خودآگاهی

8/22

8/15

مناسب

6

یادگیری سازمانی

ضرایب متغیر یادگیری سازمانی
مهارت فردی

8/95

8/13
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مهارت اجتماعی

8/21

8/31

مناسب

مناسب
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ضریب

ضریب

نتیجه

غیراستاندارد

استاندارد

ضرایب

5

یادگیری سازمانی

مدلهای ذهنی

8/00

8/12

مناسب

3

یادگیری سازمانی

آرمان مشترک

8/05

8/14

مناسب

یادگیری سازمانی

8/15

8/14

مناسب

تفکر سیستمی

8/18

8/21

مناسب

ردیف

4

مسیرهای متغیرهای پژوهش

یادگیری سازمانی

2

یادگیری سازمانی

ضرایب متغیرهای اصلی پژوهش
6

سرمایه اجتماعی

مدیریت دانش

8/09

8/06

مناسب

5

سرمایه اجتماعی

هوش عاطفی

8/13

8/27

مناسب

3

سرمایه اجتماعی

یادگیری سازمانی

8/53

8/56

نامناسب

4

مدیریت دانش

یادگیری سازمانی

8/75

8/02

مناسب

2

هوش عاطفی

یادگیری سازمانی

8/92

8/17

مناسب

نتایج جدول  3نشان میدهد .کلیه متغیرها (بهغیراز سرمایه اجتماعی به یادگیری سازمانی)
دارای بار عاملی مناسب است و نشان از برازش خوب مدل است یا نشان میدهد متغیرهای
پژوهش دارای ارتباط سازگار با همدیگر هستند.
برای بررسی فرضیات از مدل تحلیل عاملی در حالت ضریب معناداری استفاده کردیم.
قسمت معناداری ضرایب و پارامترهای بهدستآمده مدل اندازهگیری بعدهای پژوهش را
نشان میدهد .عددی معنادار است که بزرگتر از  6/71یا کوچكتر از  -6/71باشد.
جدول  .4ضریب مسیرهای اصلی متغیرهای پژوهش در حالت ضریب معناداری
ردیف

t- value

مسیرهای متغیرهای پژوهش

نتیجه آزمون فرضیه

فرضیات

سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

6

سرمایه اجتماعی

مدیریت دانش

2/69

تائید

5

سرمایه اجتماعی

هوش عاطفی

3/95

تائید

3

سرمایه اجتماعی

یادگیری سازمانی

-8/92

رد

4

مدیریت دانش

یادگیری سازمانی

7/47

تائید

2/52

تائید

2
1
9

68

هوش عاطفی یادگیری سازمانی
سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی

مدیریت دانش

یادگیری سازمانی 2/69

7/47

تائید

3/59

2/52

تائید

هوش عاطفی یادگیری سازمانی
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برای بررسی فرضیات پژوهش از روش معادالت ساختاری در حالت ضریب معناداری
استفاده کردیم (جدول  .)4همانگونه که جدول  4مشخص کرده است .رابطه سرمایه
اجتماعی با مدیریت دانش و رابطه سرمایه اجتماعی باهوش عاطفی معنادار و مثبت است زیرا
مقادیر از  6/71بیشتر است .از طرف دیگر مدیریت دانش با یادگیری سازمانی رابطه مثبت و
معنادار دارد ولی رابطه سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی رابطه معناداری نیست زیرا مقدار
 t-valueدر بازه  6/71منفی و  6/71مثبت قرار دارد همچنین رابطه هوش عاطفی و یادگیری
سازمانی مثبت و معنادار است.
بهعالوه رابطه سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی که دارای مقدار  -8/92است معنادار
نیست .ولی درزمانی که متغیر مدیریت دانش وارد معادله میشود رابطه سرمایه اجتماعی با
یادگیری سازمانی رابطهای مثبت برقرار میکند .این مقدار از مقدار  2/69به  7/47افزایش
پیداکرده است .این فرایند شامل هوش عاطفی نیز میشود به این معنا که با وارد شدن متغیر
هوش عاطفی به رابطه میان سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی از مقدار  3/59به 2/52
افزایش پیداکرده است .بهعبارتدیگر با ورود متغیر مدیریت دانش و هوش عاطفی به رابطه
میان سرمایه اجتماعی و هوش عاطفی ضریب از  -8/92به مقدار  8/100برای ورود مدیریت
دانش و  8/489برای هوش عاطفی بهبودیافته و رابطه را معنادار کرده است (جدول  .)2سایر
روابط در حالت ضریب معناداری در شکل  1نشان داده است که این مقادیر بیشتر از 6/71
است که نشاندهنده رابطه مثبت میان متغیرهای پژوهش است.
جدول  .5ضریب کل مسیرهای اصلی پژوهش
 .6رابطه سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی از طریق مدیریت دانش

8/06 * 8/02 =8/10

 .5رابطه سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی از طریق هوش عاطفی

8/27 * 8/17 =8/489
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مسیر فرضیات پژوهش با نقش میانجی

ضریب کل
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شکل  .6مدل تحلیل عاملی در حالت ضریب معناداری

عالوه بر خروجیهای که در باال اشاره شد ،سایر مقادیر خروجی لیزرل در جدول  1نشان
دادهشده است که نشان از برازش مطلوب و مناسب مدل مفهومی پژوهش دارد.
جدول  .6سایر شاخصهای برازندگی
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71

برازندگی شاخص

خوب برازش

قابلقبول برازش

پژوهش مدل برازش

SRMR

8 ≤ SRMR ≤ 8/82

SRMR ≤ 8/68

8/897

NNFI

8/72 ≤ NNFI ≤ 6

8/78≤ NNFI

8/76

CFI

8/72 ≤ CFI ≤ 6

8/78≤ CFI

8/73

GFI

8/72≤ GFI ≤ 6

8/08≤ GFI

8/03

AGFI

8/78≤ AGFI ≤ 6

Close to GFI

8/06

بحث و نتیجهگیری
محیط امروز ،محیطی پیچیده و غیرقابلپیشبینی است و سازمانها بهطور مداوم با توسعه
اجتماعی نظیر اجتماعی شدن ،پیشرفت تکنولوژی و افزایش رقابت جهانی مواجه هستند .در
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این محیط بعضی از سازمانها موفق شدند و کارشان رونق گرفت و بعضی دیگر شکست
خوردند و از صحنه رقابت حذف شدند بر این اساس میتوان گفت که توانایی یادگیری
سریعتر تنها مزیت و راه چاره برای سازمانها باشد .یادگیری سازمانها فرصتهای را فراهم
میآورد تا بتوانند موفقیتهای گذشته را تکرار کنند و روشهای نوینی ایجاد شود درواقع
یادگیری سازمانی راهی است برای دستیابی به مزیت مناسب و دستیابی به اهداف سازمانی
است .پیتر سنج معتقد است شکست در یادگیری باعث مرگ زودرس سازمان میشود .با
توجه به پیشرفت علم و فنآوری هر سازمانی برای یادگیری بهتر ،نیازمند استفاده از منابع
سرمایهای مناسب است در این میان سازمانی میتواند به یادگیری سازمانی بهتر نائل شود که
بتواند از این منابع سرمایها ی خود به بهترین شکل استفاده کند .یکی از این منابع سرمایهای،
سرمایه اجتماعی است که در سالیان اخیر اهمیت فراوانی پیداکرده است .پژوهشهای
مختلف نشان میدهد که سرمایه اجتماعی از دانش ذهنی افراد ،توسعه قابلیتهای فردی
افراد ،عملکرد آنها و فرایند یادگیری سازمانی حمایت کرده است .وجود عواملی دیگر
همانند مدیریت دانش منجر به شناسایی ،ارزیابی ،سازماندهی ،ذخیره و بهکارگیری دانش
حاصل از سرمایه اجتماعی منجر میشود که باعث به وجود آمدن یادگیری بیشتر برای
سازمان میشود و باعث تأمین نیازهای آموزش و توسعه فردی و گروهی در سازمان میشود
ولی عالوه بر مدیریت دانش؛ امروزه ثابتشده است که وجود عاطفه برای عاقالنه فکر
کردن و بهکارگیری دانش اهمیت دارد و باور قدیمی که عاطفه و منطق را رودرروی هم
قرار میداد ،کامالً بیاثر شده است .بنابراین همانگونه که در تمامی فعلوانفعاالت مربوط
به تفکر و استدالل .منطق و عاطفه بهصورت تعاملی و همپوشی عمل میکنند ،بر همین
تمامی امور مربوط به زندگی به کار میروند .هوش عاطفی بهعنوان یك ویژگی شخصیتی
برافزایش ظرفیت یادگیری سازمانی مؤثر است.
پس با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی و عوامل مؤثر بر آن در این پژوهش به بررسی
تأثیر سرمایه اجتماعی بر یادگیری سازمانی؛ با نقش میانجی مدیریت دانش و هوش عاطفی
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قیاس هوش عقلی و هوش عاطفی هم بهصورت تعاملی برای رشد و پیشرفت آدمی در

پرداختیم .نتایج نشان داد که میان سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی رابطه معنادار وجود
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ندارد ،ولی سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش و هوش عاطفی رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد سرمایهی اجتماعی با پرداختن به پیوندهای ارتباطی میان ،اعضای یك شبکه یا یك
گروه بهعنوان منبع باارزش ،خلق هنجارها ،ایجاد اعتماد متقابل منجر به بهبود دانش سازمانی
و تقویت احساسات و عواطف افراد و گروها در سازمان میشود.
بهعالوه نتایج نشان داد که مدیریت دانش با یادگیری سازمانی ارتباط دارد بهعبارتدیگر
با ایجاد رویکردی منظم که رویههایی را برای شناسایی ،ارزیابی ،سازماندهی ،ذخیره و
بهکارگیری دانش فراهم کند منجر به یادگیری سازمانی میشود .همچنین نتایج دیگر
پژوهش نشان داد که هوش عاطفی با یادگیری سازمانی ارتباط دارد .بهعبارتدیگر هوش
عاطفی با تواناییهایی چون برقراری ارتباط ،شناخت نقاط قوت و ضعف خود و سایرین
مرتبط بوده و از اهمیت ویژهای برای سازمان بهویژه در زمینه بهرهوری ،بهبود عملکرد و
یادگیری سازمانی بر عهدهدارند .اشخاصی که از هوش عاطفی باالیی برخوردار هستند،
درزمینهٔ شناخت هیجانات خود و دیگران و کنترل این هیجانات نسبت به دیگران ،در
سطح باالیی قرار دارند .حال اگر این اشخاص ،کارکنان سازمانها باشند ،با استفاده از این
مزیت میتوانند در جهت کسب اهداف سازمان و مدیریت هرچه بهتر آن و درنتیجه ارائه
عملکرد باال نقش تعیینکنندهای ایفا کنند .در ادامه پژوهش به بررسی نقش تعدیلکننده
مدیریت دانش و هوش عاطفی پرداخته شد؛ نتایج نشان داد که میانجیگری مدیریت دانش
و هوش هیجانی بهعنوان متغیر تعدیلکننده در ارتباط میان سرمایه اجتماعی و یادگیری
سازمانی بسیار خوب عمل کرده است و منجر به بهبود یادگیری سازمانی شده است .نتیجه
قابلتوجه در این پژوهش این است زمانی که متغیرهای مدیریت دانش و هوش عاطفی
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بهعنوان میانجی وارد رابطهای سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی میشوند این رابطه را
مثبت و معنادار می کنند یعنی این دو متغیر باعث تعدیل مثبت رابطه سرمایه اجتماعی و
یادگیری سازمانی میشوند این در حالی است که رابطه مستقیم سرمایه اجتماعی و یادگیری
سازمانی معنادار نبود.
این پژوهش با پژوهشهای آقا احمدی و ردایی ()6374؛ حیدری ()6378؛ چراغعلی و
همکاران ( )6374و حسین زاده ثمرین ( )6373که نتیجه گرفته بودند میان سرمایه اجتماعی
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و یادگیری سازمانی رابطه مثبت وجود دارد هیچ همسویی وجود ندارد .بهعالوه با نتیجه
پژوهش بیرانوند ( )6375که میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد
همسویی کامل دارد .با پژوهش هدایتی و لوکال و همکاران ()6372؛ جدیدی و همکاران
( )6375و نفی ( )5864که نتیجه گرفته بودند میان مدیریت دانش و یادگیری سازمانی رابطه
دارد هم سو است .این پژوهش با پژوهش سرداری و همکاران ()6372؛ که عنوان کرده
بودند میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش رابطه وجود دارد همسویی کامل دارد .با
پژوهش زارعی و همکاران ()6372؛ دیسانیکا و همکاران ( )5868که نتیجه گرفته بودند
هوش عاطفی و یادگیری سازمانی رابطه مثبت وجود دارند همسویی دارد ولی با نتیجه
پژوهش سنجقی و همکاران ( )6373که میان هوش عاطفی و یادگیری سازمانی رابطه مثبت
وجود ندارد همسویی ندارد .همچنان این پژوهش با پژوهش هرندی ( )6373که نتیجه گرفته
بود مدیریت دانش میانجی مؤثری برای رابطه میان سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی
است همسویی دارد .بهعالوه این پژوهش با پژوهش رهدر پور و شیخی ( )5861که نتیجه
گرفته بود هوش هیجانی میانجی مؤثری برای رابطه میان سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی
است همسویی دارد.
پس میتوان نتیجه کلی و یا حاصل پژوهش جاری اینگونه بیان کرد که سرمایه اجتماعی
بهعنوان متغیری که باعث ایجاد روابط اجتماعی بین افراد سازمان در هر سه بعد ساختاری
(مقدار تعامالت اجتماعی میان شخص و افراد) ،بعد رابطهای (ماهیت روابط در یك اجتماع
را در برمیگیرد) و بعد شناختی (به هنجارهای مشترک میپردازد) میشود به یادگیری
سازمانی منجر نشده است؛ منظور از یادگیری سازمانی ،بهبود کارایی سازمان از طریق
مدلهای ذهنی جدید و کاراتر؛ تدوین آرمان مشترک اعضای سازمان؛ بهبود یادگیری تیمی
و یا کار تیمی؛ ایجاد تفکر سیستمی در بین اعضای سازمان است .ولی با وارد شدن متغیر
مدیریت دانش که از طریق تعیین هدف ،ارزیابی ،کسب ،توسعه ،توزیع ،نگهداری و
بهکارگیری دانش که ناشی از ارتباطات گسترده سرمایه اجتماعی است منجر به سازماندهی
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بهکارگیری مهارتهای گسترده نیروی کار و بهوسیله ایجاد و توسعه مهارت فردی؛ ایجاد

این ارتباطات شده و باعث تقویت و بهبود یادگیری سازمانی میشود از طرف دیگر وجود
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ارتباطات و تعامالت عمیق ناشی از سرمایه اجتماعی اگر باعث بهبود هوش هیجانی شود،
یعنی تعامالت مناسب در سازمان اگر باعث خودآگاهی ،خودتنظیمی ،انگیزش ،همدلی و
بهبود مهارتهای اجتماعی کارکنان سازمان شود منجر به یادگیری سازمانی یا بهبود
مهارتهای گوناگون نیروی کار در سازمان میشود .هرگاه فردی از هوش هیجانی باالیی
برخوردار باشد ،در چهار زمینهی شناسایی ،کاربرد ،فهم مدرک و تنظیم هیجانها مهارت
خواهد داشت که این عوامل باعث بهبود یادگیری در سازمان میشود.
در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود مدیریت دانش ،یادگیری سازمانی ،هوش عاطفی و
یادگیری سازمانی ارائه میشود.
 برای آشنایی بیشتر کارکنان با مفاهیم مربوط به هوش عاطفی و ابعاد آن دورههای آموزشیکوتاهمدت (آموزش همدلی و ایجاد ارتباط ،برنامه آموزش چگونگی غلبه بر تعارض و حل آن،
کنترل استرس ،خود مدیریتی و غیره) در سازمان برگزار شود.
 کارکنانی که دارای هوش هیجانی باالی هستند را برای انجام امور حساس در سازمان بکار بگیرید. هرچند وقت یكبار از کارکنان آزمون هوش (هیجانی یا سایر تستهای هوش) بگیرید و نتایجآن را به کارکنان بازخورد دهید تا کارکنان از نحوه عملکرد خود در سازمان آگاهی پیدا کنند.
 پیشنهاد میشود سازمان در هنگام استخدام کارکنان خود به ابعاد هوش عاطفی و سرمایه اجتماعیتوجه نماید و آنها را در مراحل گزینش و انتخاب خود قرار دهد.
 برای بهبود خودآگاهی کارکنان عملکرد و رفتارهای آنها را با تذکر نقاط قوت و ضعفشانارزیابی و درباره آن بازخورد دهید.
 به مدیران سازمان پیشنهاد میشود در برخورد با کارکنان نهایت دقت را داشته باشند و به نظرات ودیدگاهها ،احساسات و عواطف آنها احترام گذاشته شود.
سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

 برای بهبود ارتباطات در سازمان مدیران میتوانند از جلسات خارج از زمان کاری برای ارتباط باکارکنان استفاده کند و کارکنان را برای مشارکت در کارهای گروهی ،مشارکت در جلسات توجیهی،
شرکت در تیمهای کاری و تفریحی و ایجاد انجمنهای سازمانی تشویق و ترغیب کند.
 برای تقویت سرمایه اجتماعی به مدیران توصیه میشود حس همکاری و کمك به همدیگر را درسازمان برای انجام امور تشویق کند و هرچند وقت یكبار جلسات گروهی را با کارکنان برگزار کند
تا از مشکالت رفتاری و کاری کارکنان آگاهی یابد.
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 برای تبادل اطالعات و تجربیات کارکنان در سازمان پیشنهاد میشود که تاالر گفتگو و اتاق فکردر سازمان راهاندازی شود.
 برای بهبود بیشتر امور سازمانی بهتر است کارکنان را به تبادالت بیشتر و بازخورد به همدیگر ترغیبو تشویق کرد و برای کسانی که به مشارکت بیشتر برای انجام امور سازمان تمایل دارند مزایای بیشتری
قائل شد.
 برای بهبود سرمایه اجتماعی در سازمان بهتر است از نظرات و پیشنهادهای اربابرجوع و سایرمتخصصان برونسازمانی استفاده کرد.
 مدیران سازمانی با ارائه برنامه کاری مشترک و ارائه کارهای تیمی به افراد سازمان تعامالت میانگروهی و درونگروهی را ارتقاء و تشویق کنند.
 برای تسهیم دانش در سازمان تبادالت و ارتباطات در میان مدیران با یکدیگر و بین مدیران وکارکنان بهصورت جلسات توجیهی و پرسش و پاسخ در سازمان ایجاد شود.
 آموزش تکنیكهای ارتباطی و فنون مذاکرات میان کارکنان. ایجاد اعتماد با نشان دادن تعهد به مشارکت و برخورد عادالنه و مساوی با همه. ایجاد کمیتههای مشورتی و برگزاری نشستهای آموزشی مشارکتی میان کارکنان و مدیران درسازمان.
 در جهت توسعه سرمایه اجتماعی تشکلهای اجتماعی درزمینهٔ صیانت از حقوق کارکنان توسطمدیران ارشد سازمان حمایت شود.
 اگر مدیران سازمان ترغیبکننده و تسهیلکننده شبکه روابط باشند ،دوستیها و ارتباطاتغیررسمی کارکنان را تشویق کنند میتوان باواسطه تأمین ارتباطات ،تراوش اطالعات و حمایت
اجتماعی گسترش یابد و موجبات توسعه سرمایه فکری را فراهم نماید.
 اعتماد بین کارکنان برای ایجاد دانش در شرایط ابهام و عدم اطمینان امری ضروری است بناترینایجاد تعهد و اعتماد را فراهم کنند.
 مدیر ،دانش موجود در سازمان را شناسایی و سازماندهی کند و بهمنظور قابلیت دستیابی واستخراج بهتر باید با ایجاد زمینه گسترش تعامالت انسانی و روابط بین شبکهها ،دانش ضمنی موجود
در الیههای پنهان ذهن دانش گران را کشف و استخراج نماید.

سال چهارم ،شماره  ،61پاییز 79

با ایجاد برنامههای کاری و تشویق مشارکت و مداخله کارکنان در تصمیمگیریهای شرکت زمینه
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 تالش بهمنظور ایجاد یك فرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستمهای تشویقی و انگیزشیبرای تقویت خالقیت و نوآوری ،یادگیری و توسعه منابع انسانی سازمان.
 مدیر باید به ارزیابی بهرهوری منابع انسانی و برنامهریزی جهت بهبود آن در سطح سازمانبپردازد .مدیر باید انجمنها ،تعاونیها ،باشگاههای ورزشی وغیره را تقویت نماید تا کنش افقی
شدیدی را ایجاد نماید .هر چه این شبکهها در سازمانی متراکمتر باشند احتمال بیشتری وجود دارد
که کارکنانشان در جهت منافع متقابل همکاری کنند.
 مدیران سعی کنند در سازمان تاالرهای گفتگو ،گردهمایی و کارگاههای آموزشی برای تقویتسرمایه اجتماعی و تسهیم هر چه بیشتر دانش و یادگیری سازمانی فراهم کنند و برای شرکت افراد در
این نو جلسات پاداش مناسب تعیین کنند.
 مدیران باید زمان زیادی برای اعتمادسازی در سازمان ایجاد کنند زیرا این موضوع به یادگیریسازمانی کمك میکند.
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ارتباط فرهنگسازمانی با مدیریت دانش مدیریان ستادی و سازمان تربیتبدنی .نشریه
مدیریت ورزشی.586-564 ،)5(6 ،
لطفی کاشانی ،فرح .)6304( .هوش هیجانی :واقعیتها و ادعاها .مجله روانشناسی کاربری،
.55-1 ،)5(3
مارکوب ،مایکل .)5885( .ایجاد سازمان یادگیرنده .ترجمه محمدرضا زالی .)6302( .تهران:
دانشگاه تهران.
الماسی ،حسن ،نیما ،سعیدی ،محمود ،حسن پورپازواری ،مهدی ،ترکیان ،یوکابد،
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بیکخایخان .)6307( .بررسی رابطه هوش عاطفی با عملکرد کارکنان .فصلنامه
مدیریت کسبوکار.627-646 ،)2(5 ،

محمدی فاتح ،اصغر .محمدصادق ،سبحانی و محمدی ،داریوش .)6309( .مدیریت دانش
(رویکردی جامع) .تهران :پیام پویا.

... معادالت ساختاری سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی با

 ارائه الگوی ساختاری بهرهوری بر اساس سرمایه.)6374( . ام البنین، فتاح و صادقی،ناظم
، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی.اجتماعی و سرمایه فکری در آموزشوپرورش
.649 -614 ،)55(1
 نقش میانجی.)6372( . علیاکبر، الله و امین بیدختی، جمشیدی، آتنا،هدایتی ولوکال
مدیریت دانش در رابطه فرهنگ یادگیری و نوآوری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم
.631-663 ،)62(0 ، پژوهشنامهی مدیریت اجرایی.پزشکی بابل
 تبیین نقش سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در یادگیری سازمانی.)6373 ( . عطاء اله،هرندی
.605 -616 ،)4(6 . مدیرت توسعه فنآوری،شرکتهای دانشبنیان
 رابطهای بین.)6307( . اکرم، مرضیه و نیك بخت، جوادی، سعید، کریمی، مریم،یعقوبی
مؤلفههای یادگیری سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان بیمارستانهای منتخب
.92-12 ،)45(63 ، مدیریت سالمت.شهر اصفهان
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