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چکیده
تعیین ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش اداره کل ورزش و جوانان حاضر پژوهشهدف از 

صیفی ـ همبستگی و جامعه آماري آن را کلیۀ کارشناسان این از نوع توپژوهشاستان فارس بود. روش 
نفر، نمونۀ آماري این پژوهش 103). با توجه به جدول کوکران، =137N(تشکیل دادند 1392اداره، در سال 
نامه استاندارد سرمایه اجتماعی و مدیریت آوري اطالعات پرسشابزار جمع).=103n(دهند را تشکیل می

) =857/0α) و (=826/0αیب پایایی آنها با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ به ترتیب (دانش بود که ضر
ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج پژوهش دست آمد. تجزیه و تحلیل دادهبه

همچنین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش اداره کل در سطح پایینی قرار دارد.کهاستحاکی از آن 
سرمایه اجتماعی رابطۀ مثبت و معناداري با مدیریت دانش دارد. همچنین بین ابعاد سرمایه اجتماعی با 
تمامی ابعاد مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. با توجه به وجود رابطه هم خطی بین متغیرها 

تغییر در میزان درصد52جتماعی)، بین (سرمایه او فرض استقالل خطاها از یکدیگر، متغیرهاي پیش
شود، مسئوالن و میهاي پژوهش پیشنهادنمایند. با عنایت به یافتهمدیریت دانش را تبیین می

هاي گذاران اداره کل ورزش و جوانان توجه خاصی به عامل سرمایه اجتماعی کارکنان و ارائه شیوهسیاست
مان در جهت نیل به یک سازمان یادگیرنده را داشته باشند.نو و خالق براي اصالح ساختار و دانش ساز

سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش، سرمایه ساختاري، سرمایه رابطه ایی، دانش سازمانیواژگان کلیدي:

yahoo.com72Email: a.oboudi@مسئولهنویسند*
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مقدمه
ت. اسجدیدةهزاردرمدیریتعلمبرانگیزچالشوجالبموضوعاتازیکیعنوانبهدانشمدیریت
کهاینبدونکنند،مدیریترادانشافرادازبسیاريشاید. نیستجدیديممفهودانشمدیریت

وطرحداشتنوهافعالیتاینبهبخشیانتظاماما. باشندداشتهآنبهنسبتدرکیکوچکترین
دیریت. مگرفتقرارتوجهموردبیستمقرناواخردرکهاستجدیديموضوعآناجرايبرايبرنامه
اینبه. استرقابتیوتجاريراهبردهايسایرکناردرارزشباوجدیدیافتیرهعنوانبهدانش
بهرهآنيبالقوهمزایايازتاد، افتادندانشمدیریتهايبرنامهسازيهپیادفکربههاسازمانمنظور
وکسبمدیریتجدیدروندهايازبسیاريکارگیريبهکهبیان داشتند 1یانگ و لینچ.کنندجویی

یانگ و (استغیرانتفاعی ظهور کرده بخشدرسپسوانتفاعیبخشدرباراولینبراي،کار
آید و دانش بشمار می2فناوري اطالعاترشته مدیریت دانش نیز از مبانی در واقع).2006لینچ

کاربردرادانشمدیریت3سروین و دبورناند.پژوهان این رشته به بررسی ابعاد مختلف آن پرداخته
مدیریت ).2009سروین و دبورن،(دانندحصول اهداف خاص سازمانی میمنظوربهجمعیشدان

دانش به فرآیند خاص سازمانی و ایجاد یا کسب، انتقال، تسهیم، نگهداري و کاربرد دانش آشکار 
علوي و شود (ضمنی کارکنان براي افزایش عملکرد سازمان و ارزش آفرینی اطالق می

کهاستمحیطیآوردندرکنترلبهفراینددانش،مدیریت،رویکرداین بهوجهتبا).1384همکاران،
. شودمیاشتراكوخلقدهی،سازمانشناسایی،سازمانیاهدافحصولجهتآندردانش
است،اهمیتزئحاانتفاعیوبزرگهايسازمانوهاشرکتبرايتنهانهدانشمدیریتسازيپیاده
باشدمیضروريومهمنیزبهداشتیمراکزوهادانشگاههمچونغیرانتفاعیيهاسازمانبرايبلکه

).1389میر غفوري و همکاران،(
امروزه اقتصاد دانش محور، الگوي خود را از رقابت مبتنی بر صنعتی شدن و هزینه محور بودن به 

و توسعه ظرفیت نوآوري تولید موثر و توزیع و انتقال دانش براي خلق ثروت تغییر داده است. از این ر
).4،2008لو و اتزکوویژسازمان ها و جذب دانش جدید قطعاً کلید توسعه اقتصاد دانش محور است (

سازمان ها باید بتوانند دانش مورد نیاز براي نوآوري در محصوالت خود و بهبود بنابراین 
عالیت هاي روزانه خود شان نشر دهند و در تمامی ففرایندهایشان را کسب کنند و میان کارکنان

توانند به الزامات محیط رقابتی و نیازهاي به شدت متغیر بکار گیرند. تنها از این طریق است که می
شناخت عوامل اثرگذار بر مدیریت دانش سازمانی از جمله اقدامات اولیه در .مشتریان پاسخ گویند
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عوامل متعددي در ). 1387مکاران ،الوانی و ههاي فکري سازمان است (بکارگیري اثربخشی سرمایه
ناهاپیت موفقیت و استقرار مدیریت دانش نقش دارند، که یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است (

).1،1998و گوشال
زیادي در این خصوص در هايرو پژوهشاي و از اینسرمایه اجتماعی موضوعی است میان رشته

ترین انگیزترین و جنجالیه اجتماعی به یکی از بحثسرمایهاي گوناگون صورت گرفته است. رشته
هاي توسعه تبدیل شده است و حجم ادبیات دانشگاهی و سیاسی مفاهیم علوم اجتماعی و پژوهش

مرتبط با آن به سرعت در حال افزایش است. در عین حال سرمایه اجتماعی به سرعت به ابزار اصلی 
شود، تماعی در کشورهاي در حال توسعه تبدیل میهاي جدید توسعه اقتصادي و اجتحلیل پژوهش

در شرایطی که سرمایه اجتماعی یعنی توانایی استفاده جمعی و توأم با همکاري از منابع براي 
بعید است که تنها تأمین سرمایه مالی و افزایش سرمایه انسانی .وظایف عمومی وجود نداشته باشد

گروهی مچون رشد اقتصادي و کاهش فقر، یا مشارکت (از طریق آموزش) بتواند به نتایج مثبتی ه
منجر شود. بنابراین طرح این رویکرد در بسیاري در نهادها و سازمانهاي عمومیگویی و پاسخبیشتر

از مباحث اقتصادي نشان دهنده اهمیت نقش ساختارها و روابط اجتماعی بر متغیرهاي اقتصادي 
وامل فرهنگی و اجتماعی بوده و شناسایی آن به عنوان یک بر عاست. سرمایه اجتماعی عمدتاً مبتنی

ها ها و بنگاهنوع سرمایه چه در سطح مدیریت کالن توسعه کشورها و چه در سطح مدیریت سازمان
هاي اقتصادي ـ اجتماعی ایجاد کرده و مدیران را در هدایت تواند شناخت جدیدي را از سیستممی

).2013، 2همکارانچانگ و ها یاري کند (بهتر سیستم
هاي کل سرمایه«هاي اقتصادي در تعریف سرمایه اجتماعی چنین آمده است: در یکی از فرهنگ

هاي بخشهاي تولیدي است بلکهها و ماشینموجود در یک اقتصاد که نه فقط شامل ساختمان
یف سرمایه آنچه از مجموعه تعار).1370فرهنگ، (» گیردتجهیزاتی را نیز در بر میخدماتی و

اجتماعی برداشت می شود این است که سرمایه اجتماعی در بردارنده مضامینی همچون اعتماد،
همکاري و روابط متقابل بین اعضاي یک گروه است که پیگیري اهداف مشترك را در آن گروه 

).2008لو و اتزکوویژ،کند (تسهیل می
ترین نقش را ایفاء صادي، فیزیکی و انسانی مهمهاي اقتهاي سنتی مدیریت توسعه، سرمایهدر دیدگاه

هاي اقتصادي، کردند، ولیکن در عصر حاضر مدیران براي توسعه، در عین حال که به سرمایهمی
،نمایند، بایستی نظر خود را بیشتر به سرمایه اجتماعی معطوف نمایندفیزیکی و انسانی توجه می
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روست که از اینها به طور بهینه انجام نخواهد شد.ایهزیرا بدون این سرمایه استفاده از دیگر سرم
ها محسوب شده و مدیرانی موفق قلمداد موضوع سرمایه اجتماعی محور اصلی مدیریت سازمان

1یو(ل گردندئگردند که بتوانند در ارتباط با جامعه به تولید و توسعه سرمایه اجتماعی بیشتري نامی

نماید که یت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي این مقوله ایجاب میبنابراین اهم.)2013و همکاران، 
هاي هاي پیشرو در امر ورزش کشور در امر شناخت وضعیت مدیریت دانش سازمان قدمسازمان

بلندي را در راستاي توسعه و پیشرفت بردارند. در این خصوص اهمیت هوش فرهنگی و مدیریت 
هايپژوهشمختلف را بر آن داشته تا پژوهشگران)، هاي ورزشی (باالخص در ایراندانش سازمان

) در پژوهش خود به این 2002(2آدلر و کرونخود را به این موضوع معطوف سازند. در این زمینه؛ 
داري وجود دارد. انتیجه رسیدند که بین سرمایه اجتماعی و انتقال دانش در سازمان ارتباط معن

ژوهش خود ارتباط بین سرمایه اجتماعی و مدیریت ) در پ2003(3همچنین، تیمون و استامف
) در 1392دهند. ابیلی و زارع خلیلی (دانش، کسب عملکرد باالتر را توسط سازمان نشان می

هاي بیمه دولتی به این نتیجه دست یافتند که بین سرمایه اجتماعی با خود در شرکتپژوهش
داري وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون هاي آن رابطه مثبت و معنامدیریت دانش و همه مؤلفه

ها، اعتماد، روابط و فهم متقابل به عنوان متغیر پیش بین وارد حاکی از آن بود که چهار بعد شبکه
) در 1390معادله رگرسیون براي توضیح تغییرات مدیریت دانش شدند. گل محمدنژاد و مهدوي (

اعی و مدیریت دانش در دبیرستان دخترانه به این نتیجه رسیدند که میان سرمایه اجتمپژوهشی
هاي پنجگانه شهر تبریز رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنین بین سرمایه اجتماعی و مولفه

مدیریت دانش (ثبت دانش، انتقال دانش، خلق دانش، تسهیم دانش و کاربرد دانش) رابطه مثبت و 
خود به این نتیجه دست پژوهش) در 1392(معناداري وجود دارد. فتاح پور مرندي و همکاران

یافتند که بین سرمایه اجتماعی و خلق و بکارگیري دانش ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.  
) در پژوهش خود با عنوان سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش و عملکرد 2005(4هافمن و همکاران

هاي بیشتري در سرمایه اجتماعی قابلیتها با سطوح بااليممتاز مستمر نشان دادند که سازمان
) 2008(5ها با سطوح پایین سرمایه اجتماعی دارند. میو و همکارانمدیریت دانش نسبت به سازمان

سازمانی را نشان دادند که سرمایه اجتماعی مخصوصاً روابط اعتماد محور، فرایند تعامالت درون
ه عنوان مکانیزم نظارت غیر رسمی در بخشد و بدهد، جریان دانش را سرعت میتوسعه می
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کند. روابط ضعیف به سازمان در ایجاد ارتباطات اولیه کمک می کند و روابط ها عمل میسازمان
) در 1387کند. امینی (قوي به سازمان در کسب دانش با کیفیت باالتر و پیشرفته کمک می

هاي نش در سازمان بازرگانی و شرکتپژوهشی با عنوان تاثیر سرمایه اجتماعی بر چرخه مدیریت دا
گیرد که در این سازمان سرمایه اجتماعی و چرخه مدیریت دانش در سطح مطلوبی تابعه، نتیجه می

بایست سرمایه اجتماعی را افزایش داد.قرار ندارند و براي ارتقاي مدیریت دانش در این سازمان می
هاي گوناگون در که در طول زمان به شیوهاند هاي ورزشی، نهادهاي هدفدارياز طرفی سازمان

واصلینهادهايایران ازاسالمیجمهورياند. وزارت ورزش و جوانانجستجوي رشد و توسعه بوده
وداخلمختلفهايبا سازمانوسیعیارتباطاتواستکشورورزشیفعالیتهايتمامیبراثرگذار
عالوه،به).1388صفاري و همکاران،هاست (سازماناینازمتأثروتأثیرگذاروداردکشورازخارج

باشد، نیز نقشهاي وزارتخانه میاداره کل ورزش و جوانان استان فارس که از زیر مجموعه
همانند دیگرودارد...وکشورسرافرازيپایدار،توسعۀسالمت،وورزشسطحارتقايدرگیريچشم

سطوحتمامدرمستمریادگیرينیازمندخود،سازمانیاهدافبهدستیابیراستايدرها،سازمان
سازمان هستند.کاري

سرمایه اجتماعی با ارتباطمورددرمحدوديهايپژوهشکشور،ازخارجوداخلدراز آنجا که
انجامسرمایه اجتماعی و مدیریت دانشحوزةدرکهمطالعاتیاغلبوانجام شدهمدیریت دانش

هاي اندك در حوزه به پژوهشتوجهبانتیجهدراند،قرار دادههدفرارورزشیغیهايسازمانگرفته،
هادهاي ورزشی، ضرورت انجام چنین پژوهشیسرمایه اجتماعی و نقش آن در بهبود مدیریت دانش ن

را مضاعف نموده است، در همین راستا با توجه به تعاریف و ابعاد مدیریت دانش بر سازمان و نیز 
شود و هر دو نیز از عی که در هر دو بر ارتباطات و تعامالت میان افراد تاکید میسرمایه اجتما

سرمایه اجتماعی و ارتباط میانحاضرپژوهشدراهمیت قابل توجهی در سازمان برخوردارند،
تواند پیش بین معناداري براي مدیریت و اینکه تا چه اندازه سرمایه اجتماعی میمدیریت دانش 

ز دیدگاه کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس مورد مطالعه و بررسی قرار دانش باشد، ا
عبارت است از اینکه چه رابطه اي بین سرمایه پژوهشدر این راستا سوال اصلی این .گرفته است

اجتماعی و مدیریت دانش در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس وجود دارد؟

پژوهشروش شناسی
را تمام پژوهشهاي کاربردي است. جامعه آماري پژوهش حاضر همبستگی از نوع پژوهشروش 

136پژوهشکارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس تشکیل دادند که تعداد جامعه آماري 
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از روش نمونه گیري تصادفی ساده و با استفاده از جدول حجم نمونه پژوهشنفر بودند. نمونه آماري 
پرسشنامه کامل جمع آوري 100نفر از کارکنان انتخاب شدند که در نهایت 103تعداد کوکران

سوالی سرمایه اجتماعی 22نامه استاندارد شد. به منظور جمع آوري اطالعات مورد نظر از پرسش
نامه استاندارد بعد ساختاري، شناختی و رابطه ایی و پرسشسه) شامل 1998ناهایپت و گوشال (

بعد کسب دانش، ذخیره دانش، پنج) شامل 2000(1ایی مدیریت دانش فیلیس و همکارانگویه 22
ارزشی لیکرت استفاده شد. جهت پنجتسهیم دانش، خلق دانش و کاربرد دانش با استفاده از مقیاس 

نفر از اساتید مدیریت ورزشی در این زمینه کمک گرفته 10ها از نامهتعیین روایی محتوایی پرسش
30نامه توسط نامه، یک مطالعه مقدماتی (با تکمیل پرسشسپس جهت تعیین پایایی پرسششد و 

نامه با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ درحد قابل نفر) انجام گرفت و ضریب پایایی این پرسش
) بدست آمد، که حاکی از =857/0α) و مدیریت دانش (=826/0αقبولی براي سرمایه اجتماعی (

هاي آمار توصیفی و ها از روشگیري بود. براي تجزیه و تحلیل آماري یافتهر اندازهثبات ابزا
استنباطی در دو بخش مجزا استفاده گردید. در بخش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار، 
جداول توزیع فراوانی) و در بخش آمار استنباطی (کلموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون 

انجام 2اس.پی.اس.اس) به کمک نرم افزار آماريP≥05/0داري (اندگانه) در سطح معنو رگرسیون چ
گرفت.

نتایج
دادند. درصد را زنان تشکیل می38درصد از افراد نمونه را مردان و 62نشان داد، پژوهشهاي یافته

25دیپلم، هااز آزمودنیدرصد13درصد افراد متاهل بوده و از نظر سطح تحصیالت، 61همچنین 
درصد کارشناسی ارشد بودند. میانگین سنی افراد نمونه 20درصد کارشناسی و 42درصد کاردانی، 

دهد. را نشان میپژوهش، نتایج توصیفی متغیرهاي یکسال بود. جدول شماره 34

1. Feleece et al
2. SPSS (Statistical Package for Social Science)
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پژوهشهاي متغیرهاي توصیف داده-1جدول 
ارانحراف معیمیانگینحداکثرحداقل تعدادمتغیر

10050/1588/256/0بعد ساختاري
10040/1582/258/0بعد شناختی

10055/173/486/263/0ايبعد رابطه
10048/191/486/255/0سرمایه اجتماعی

1001587/290/0کسب دانش
1001584/277/0ذخیره دانش
1001576/266/0تسهیم دانش

1001595/281/0خلق دانش
1001568/277/0کاربرد دانش

1001582/271/0مدیریت دانش

هايدر ادامه با توجه به نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف، حاکی از طبیعی بودن توزیع داده
لذا به منظور تعیین ارتباط بین سرمایه .)≤05/0P(و مدیریت دانش داشت سرمایه اجتماعی

دانش از ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شد.اجتماعی با مدیریت

)=100N(پژوهشضریب همبستگی پیرسون و میزان معناداري رابطه بین متغیرهاي -2جدول 

بعدمتغیر
ساختاري

سطح
معناداري

بعد
شناختی

سطح
معناداري

بعد
ايرابطه

سطح
يمعنادار

سرمایه
اجتماعی

سطح
معناداري

کسب 
53/0001/041/0001/063/0001/058/0001/0دانش

ذخیره 
53/0001/051/0001/064/0001/062/0001/0دانش

تسهیم 
68/0001/055/0001/055/0001/066/0001/0دانش

خلق 
71/0001/053/0001/061/0001/068/0001/0دانش

کاربرد 
65/0001/063/0001/065/0001/071/0001/0دانش

یریت مد
69/0001/057/0001/069/0001/072/0001/0دانش

معنادار است.≥05/0P* در سطح 
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شود، بین سرمایه اجتماعی و ابعاد مدیریت دانش اداره کل ورزش و جوانان همانطور که مشاهده می
). همچنین با توجه به مقدار ضریب Sig=001/0استان فارس رابطه معناداري وجود دارد (

) می توان گفت تعامالت سرمایه r= 720/0ی بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش (همبستگ
اجتماعی، همسو با مدیریت دانش کارکنان است. الزم به ذکر است که شدت رابطه بین دو متغیر نیز 

).2r=518/0باشد (قوي می
دانش در تمامی موارد همچنین با توجه به اینکه ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی با اجزا مدیریت

معنادار بود، با استفاده از رگرسیون چند متغیره مدل پیش بینی مدیریت دانش بر اساس سرمایه 
ارائه شده است. شماره سه و چهاراجتماعی در جدول 

خالصۀ تحلیل رگرسیون چند متغیره براي رابطۀ ابعاد سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش-3جدول 

یب ضررگرسیونمدل
تبیین

تعدیل شده
ضریب پیش 

بین
معیارانحراف

نسبت واریانس بین 
گروه به واریانس 

درون گروه ها
1720/0518/052/047/0001/0

متغیر مالك: مدیریت دانشایی متغیرهاي پیشگو: ساختاري، شناختی، رابطه

طی بین متغیرها و فرض ، پس از تأیید وجود رابطه هم خشماره سهبا توجه به نتایج جدول 
در بلوکی مجزا وارد مدل رگرسیون شدند. همانطور پژوهشاستقالل خطاها از یکدیگر، متغیرهاي 

بین (بعد ساختاري، ، که در برگیرنده متغیرهاي پیشیکشود، بلوك که در جدول فوق مشاهده می
ت دانش را تبیین تغییر در میزان مدیریدرصد52باشد، بعد شناختی و بعد رابطه ایی) می

دست آمده و سطح معناداري بهF)2,97(=13/63نمایند. لذا در ادامه با توجه به مقدار می
)001/0=Sig 05/0باشد (معنادار می05/0) که در سطحP<توان گفت که متغیرهاي مستقل )، می

قادرند تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند.

بر مدیریت دانش به روش چند متغیرهپژوهشک از متغیرهاي وارد در ضریب رگرسیونی هر ی-4جدول
شاخص 
آماري 

مدل

ضرایب غیر هنجاري
بتاي استاندارد 

داريسطح معنامقدار تیشده ضرایب 
رگرسیون

خطاي 
استاندارد

249/0158/0-028/0633/0عدد ثابت
*559/0137/0491/0072/4001/0رابطه ایی
*369/0152/0293/0427/2017/0ساختاري

دار است.امعن)α≥05/0(*در سطح 
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هاي سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش مرتبط توان گفت همه مولفه، میاساس جدول شماره چهاربر
رابطه ایی ها، به ترتیب باالترین ضریب تاثیر، عبارتند از:باشند و با توجه به ضریب بتاي مولفهنمی

دست آمده، لذا بر اساس ضرایب به).293/0ساختاري (مقدار ضریب بتا و )491/0تا (مقدار ضریب ب
شود: معادلۀ استاندارد خط رگرسیون بدین صورت ارائه می

مدیریت دانش=028/0+49/0اي) (بعد رابطه+29/0(بعد ساختاري) 

و ساختاري توانایی تبیین را بر این اساس به منظور پیش بینی مدیریت دانش تنها دو بعد رابطه ایی 
متفاوت است. ،داشته و نقش هر یک بر حسب ضرایب تاثیر مشخص شده

بحث و نتیجه گیري
هاي پویا و در حال از آنجا که سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از عناصر مهم در اثربخشی سازمان

شوند، در نتیجه در این پژوهش میزان هاي ورزشی) محسوب میتغییر امروزي (باالخص سازمان
سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و رابطه آنها و همچنین پیش بینی مدل رگرسیون براي این دو 

زمون و بررسی قرار نهاد ورزشی مورد آمولفه در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس به عنوان یک
گرفت.

62ها نشان داد که حدود دوسوم کارشناسان را مردان (هاي دموگرافیک آزمودنیبررسی ویژگی
) تشکیل دادند که با توجه به توسعه ورزش بانوان در سطح درصد38) و یک سوم را زنان (درصد

م استفاده بیشتر از کشور بخصوص در استان فارس و وجود نیروهاي خبره و تحصیل کرده زن، لزو
شود. در مورد وضعیت هاي تخصصی احساس میاین قشر در بدنه ادارات ورزش و جوانان و کمیته

سال می باشد که نیاز به جذب و استفاده از نیروهاي 34ها سنی پاسخگویان، میانگین سنی آن
درصد 42ت نیز شود. همچنین به لحاظ سطح تحصیالجوان و تحصیل کرده در این ادارات دیده می

درصد پاسخگویان فوق لیسانس بودند، که با توجه به 15پاسخگویان مورد مطالعه لیسانس و 
هاي پیشرفت روز افزون علوم ورزشی و وجود گرایش هاي متعدد رشته تربیت بدنی در اغلب دانشگاه

زوم استفاده از هاي مختلف ادارات ورزش و جوانان، لکشور و نیازهاي مختلف نیروي انسانی در بخش
هاي آموزشی ضمن خدمت براي ارتقاء سطح علمی و شغلی کارشناسان مختلف و ها و دورهکارگاه

فراهم نمودن شرایط مناسب براي ادامه تحصیل در مقاطع باالتر براي دیگر کارشناسان پیشنهاد 
شود.می
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و معناداري وجود دارد بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش ارتباط مثبت پژوهشطبق یافته هاي 
)720/0r= ،001/0=P صورت گرفته با موضوعات مدیریت هايپژوهش). بررسی نتایج و پیشینه

دانش و سرمایه اجتماعی در ایران و سایر کشورها، می توان سازگاري اکثر یافته هاي این پژوهش و 
)، میو و همکاران 1387امینی ((بخصوص وجود رابطه معنی دار بین این دو مقوله را مشاهده کرد 

)، گل محمدنژاد و مهدوي 1392)، ابیلی و زارع خلیلی (2005)، هافمن و همکاران (2006(
) در 1386همچنین در راستاي تائید و تفسیر نتیجه بدست آمده، الوانی و همکاران ()). 1390(

شرکت تحت عنوان بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی در پژوهش
خود نشان دادند که وجود سرمایه اجتماعی در گروه هاي پژوهشداده پردازي ایران، در نتایج 

سازمانی شرکت داده پردازي ایران، بر توسعه فعالیت هاي نرم مدیریت دانش شامل فعالیت هاي 
لیت انتقال و خلق دانش تاثیر مثبت داشته است. به عبارت دیگر، میان سرمایه شرکت و توسعه فعا

هاي نرم مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداري مشاهده شده است. هر چند سرمایه اجتماعی 
شرکت مذکور بر توسعه فعالیت هاي سخت مدیریت دانش در این شرکت، شامل فعالیت هاي 
کسب، ثبت و کاربرد دانش اثرگذار نبوده است. با توجه به مطالب ذکر شده و نتایج حاصل از آزمون 

صلی، می توان چنین اظهار نمود که میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش از دید کارکنان فرضیه ا
با توجه به تایید وجود رابطه بین سرمایه اداره کل ورزش و جوانان استان فارس رابطه وجود دارد. 
ر ندرکاران نهاد مذکور توصیه می شود بستاجتماعی با مدیریت دانش سازمانی، به مسئوالن و دست

مناسب به منظور شکوفایی سرمایه اجتماعی را فراهم کنند تا زمینۀ ارتقاي دانش در سطح اداره کل 
ورزش و جوانان استان فارس فراهم شود. بنابراین ادارات ورزش و جوانان جهت مدیریت کارآمد و 

مایه اثربخش دانش سازمانی خویش می بایست براي ارتقاء سطح سرمایه اجتماعی و ابعاد آن (سر
هاي شناختی، رابطه اي و ساختاري) تالش مضاعف کنند. سرمایه گذاري سازمانها در جهت توسعۀ 
این سرمایه، از طریق آموزش ارتباطات اثربخش، بهبود فرآیند ارتباطات و تعامالت میان کارکنان و 

ل و کار مدیران در داخل و خارج سازمان، ایجاد فرهنگ و جوي آکنده از همکاري، اعتماد متقاب
تیمی، همگی موجب ارتقاي میزان سرمایه اجتماعی در ادارات ورزش و جوانان می شود و این 

سازمان را به سمت سازمانی نوآور، خالق و یادگیرنده سوق می دهد.
با توجه به نتایج بدست آمده مبنی بر پایین بودن ابعاد سرمایه اجتماعی در پژوهش حاضر، تقویت 

اجتماعی الزم است. تیم سازي و تشویق به کارگروهی و همچنین تشویق به بعد ساختاري سرمایه
تعاون و همکاري بجاي فردگرایی، باعث ایجاد سرمایه اجتماعی می شود. یک سازمان مناسب و پویا 
که در آن تصمیم گیري بر نظرات جمع استوار است و نه بر سلسله مراتب سازمانی و قوانین آن 

تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی شود. گروه هاي غیر ا حمایت می کند، میتعاون و جمع گرایی ر
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رسمی نقش مهمی در ایجاد سرمایه اجتماعی ایفا می کنند و سازمان باید تالش نماید تا این گروه 
ها ایجاد شوند تا از سرمایه نهفته در آن ها جهت کاهش هزینه هاي عملیاتی و مدیریتی استفاده 

تقویت بعد شناختی سرمایه اجتماعی الزم است که چشم انداز و رسالت سازمان بطور نماید. جهت 
مکرر به اعضاي سازمان یادآوري شود و در معرض دید آن ها قرار گیرد، که این کار را می توان با 
نصب تابلوهاي اعالنات در بخش هاي مختلف سازمان انجام داد. همچنین برگزاري سمینارهاي 

ان به منظور ایجاد روابط بهتر و اعتماد و نیز افزایش کارگروهی موثر می باشد. جهت خارج از سازم
تقویت بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی الزم است ارتباطات سازمانی شناسایی و تکمیل شود تا از آن 
براي انتشار و بهره برداري از دانش استفاده شود. ایجاد اعتماد در سازمان از طریق یکسان بودن 

رف و عمل مدیر، برقراري ارتباطات باز و شفاف و انتشار اخبار خوب و بد سازمان، مالقات مستمر ح
اعضا با مدیر، مشارکت کارکنان در امور مربوط و ارزش دادن به آن ها، به افراد اجازه داده شود تا 

در سازمان می خودشان کارهایشان و زمانشان را برنامه ریزي کنند که این بهترین راه اعتماد سازي
باشد، زیرا افراد خود را اثربخش می دانند و به آینده سازمان عالقه مند هستند. پذیرفتن اشتباهات 

پذیري در میان کارکنان می شود. با توجه یه ارتباط ن باعث ایجاد فرهنگ و روح انتقادتوسط سازما
اد می توان مدیریت دانش در این مستقیم ابعاد سرمایه اجتماعی با مدیریت دانش، با افزایش این ابع

ادارات را افزایش داد.
تأثیر ابعاد رابطه ایی و ساختاري در سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش پژوهشهاي طبق یافته

هاي سرمایه اجتماعی به خوبی توانایی تبیین نقش مدیریت باشد و بنابراین شاخصافزاینده می
هاي درصدي سرمایه بر مدیریت دانش، و نقش مولفه52یین دانش را دارند. از این رو نظر به تب

درشدهکسبداخلیدانشازايگسترهرابطه ایی و ساختاري می توان عنوان داشت که انتقال
دانشنمودنیکپارچهومقایسهاز طریقجدیددانشو کسبتعاملوصحبتطریقازسطح افراد

سازي دانش را به همراه می آورد. همچنین دركیکپارچهافراد، انتقال و فعلیو دانششدهمنتقل
ارزشیکعنوانمدیریت بهتوسطدانشو انتقالخلقکسب،فرهنگتوسعهویادگیرياهمیت
یو و سازمان مطرح است که خود زمینه ساز تعالی عملکرد کارکنان می گردد (دربنیانی

).1،2013همکاران
و نظر به سنجش مولفه ها در کارکنان اداره کل ورزش و جوانان در مجموع با عنایت به مطالب فوق 

مدیریت دانش که بارها در مقاالت به آن اشاره برسرمایه اجتماعیمقولهتأثیراتفارس واستان

1. Yu et al
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جهت بهبود توسعه مدیریت دانش سازمانی مواردي مثل؛ ایجاد جلسات شودمیپیشنهادشده است،
رت حضوري، مجازي، جلسات سمینار و کارگاه هاي آموزشی الزم بحث و گفتگو و تبادل نظر بصو

می باشد. همچنین مدیر باید براي توسعه و نشر مدیریت دانش الگو باشد. همچنین طراحی سیستم 
هاي جذب، پاداش، ارتقا، و ارزیابی عملکرد جهت توسعه مدیریت دانش و استقرار نظام پیشنهادات 

ود قرار دهد و در پایان به جاي توجه به عملکرد فردي، از معیارهایی کارا و موثر را در دستور کار خ
که بر توسعه مهارت ها و توانایی هاي الزم براي انجام مطلوب و اثربخش کار تاکید دارند استفاده 

کند و همچنین از مسئولیت هاي جمعی حمایت کافی را به عمل آورد.
وجود رابطه معنادار بین سرمایه اجتماعی و مدیریت ، پژوهشبا عنایت به اینکه آزمون فرضیه اصلی 

دانش را نشان داد و اینکه انتقال اطالعات و دانش در سطح کالن و خرد بین افراد و سازمان ها 
بستگی به افرادي دارد که این انتقال را تسهیل و تسریع می کنند، در نتیجه، تمام عواملی که مشوق 

شند بر مبادالت اطالعاتی افراد نیز تاثیرگذار خواهند بود، بنابراین ارتباط بین فردي و یا مانع آن با
پیشنهاد می شود به ارتباطات و تعامالت موجود میان افراد توجه شده و موانع ارتباطات و تعامالت 

شناسایی و رفع گردند.
ر داخل نظر به اینکه هر چه سازمانی بتواند بیشتر تعامالت اثربخش را در میان کارکنان خویش د

گروه ها و واحدهاي سازمانی افزایش دهد، بیشتر می تواند نسبت به اثر بخشی مبادالت اطالعاتی 
میان افراد خویش و در نتیجه مدیریت اثربخش دانش سازمانی اطمینان حاصل نماید، بنابراین 

، پیشنهاد ایجاد، پایش و گسترش فرهنگی که این نوع ارتباطات و تعامالت را ترغیب و تشویق نماید
می گردد. خلق دانش یک شاخص مهم براي اجراي مدیریت دانش می باشد. با توجه به وجود رابطه 
معنی دار بین سرمایه اجتماعی و خلق دانش در این پژوهش، پیشنهاد می گردد در ادارات کل به 

کاربست مکانیزها و طراحی فرآیندهاي مناسب براي خلق دانش جدید ارزش داده شود.
زیادي در حیطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش صورت گرفته است که این هايپژوهشچند هر 

خود نشان از اهمیت این دو مبحث در سازمان ها می باشد. این مباحث عالوه بر حوزه هاي 
مدیریتی و سازمان هاي غیر ورزشی ، در چند سال اخیر در حوزه ورزش و سازمان هاي ورزشی نیز 

ورزشی و ادارات ورزشی و همچنین متولیان ورزش کشور نیزهايسازمانده است . ورود پیدا کر
توسعه همه جانبه چه در بخش کارکنان وپیشرفتجهتدرجامعهدرمؤثريگام هايمی توانند

سرمایه وجودکلیطوربه.سازمان و مباحث مربوط به آنها و چه در میادین ورزشی بردارند
فعالیت هايواموردرتسهیلموجباتسازمانافرادمیاناثربخشتعاملوسازماندراجتماعی
.آوردخواهدفراهمراسازمان
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تشکر و قدردانی
کننده نویسندگان مقاله، بدین وسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از کلیه کارکنان محترم شرکت

نمایند.د، ابراز میکه با وجود مشغله کاري فراوان ما را یاري کردنپژوهشدر این 
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Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationship between social capital and
knowledge management in general office of Sports and Youth of Fars province.
Research method was the type of descriptive-correlation and the statistical population
included of all experts of this office in the year 1392 (N= 137). According to Kocran
table, 103 subjects constituted the study statistical sample (n=103). For this purpose,
social capital and knowledge management questionnaires were used that reliability by
Cronbach's alpha was (α=0.826 & 0.857). Descriptive and inferential statistics methods
were utilized for data analysis. Research results indicated that social capital and
knowledge management, general office was located in the low level. Also, there was a
positive and significant correlation between social capital and knowledge management.
Also, had a significant positive relationship between the dimensions of social capital
with all dimensions of knowledge management. According to the linear relationship
among variables and the assumption of errors independence from each other, predictor
variables (social capital) revealed 52% changes in the rate of knowledge management.
Totally, according to the findings of this research, it is recommended that the Officials
and policymakers general office of sports and youth to pay special attention to the staff
social capital dimensions and provide creative and innovative ways to improve the
structure and knowledge of the organization in order to achieve have a learner
organization.

Keywords: Social Capital, Knowledge Management, Structure Capital, Relationship
Capital, Organizational Knowledge
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