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ABSTRACT
The main purpose of this descriptive- correlative research was to study the effect of social
capital on knowledge management using Structural Equations Modeling (SEM). The statistical
population of the study consisted of 272 experts of the Agriculture Jihad organization in Alborz
province. According to the Krejcie & Morgan table, a sample size of 213 was selected using a
stratified random sampling method. The standard questionnaires were used to collect the data. The
content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct validity
and the composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement
model and they were satisfied after making necessary corrections. The data were analyzed using
Structural Equation Modeling multivariate technique. The results showed that social capital had a
positive and significant effect on dependent variable. All in all, social capital explained about 61
percent of the variances of knowledge management in the Agriculture Jihad organization of Alborz
province. Based on the findings, it could be concluded that improving social capital directly results
in reinforcing knowledge management in the Agriculture Jihad organization.
Keywords: Knowledge management, Social capital, Agriculture Jihad organization, Experts.
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بررسي تأثیر سرمایه اجتماعي بر مدیریت دانش در سازمان جهاد کشاورزي استان البرز
3

نفیسه صالحي مقدم*1 ،روحاله رضائي2و حسین شعبانعلي فمي
 ،1کارشناس ارشد ،گروه ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 ،2دانشيار ،گروه ترویج ،ارتباطات و توسعه روستایی ،دانشکده کشاورزي ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 ،3دانشيار ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزي ،پردیس کشاورزي و منابع طبيعی دانشگاه تهران ،کرج ،ایران
(تاریخ دریافت -96/6/6 :تاریخ تصویب)97/9/26 :

چکیده

هدف از این پژوهش توصيفی -همبستگی ،بررسی تأثير سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش
با استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري بود .جامعه آماري پژوهش شامل  272نفر از
کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي در استان البرز بود که با توجه به جدول کرجسی و
مورگان ،تعداد  213نفر از آنان از طریق روش نمونهگيري طبقهاي با انتساب متناسب براي
انجام پژوهش انتخاب شد .براي گردآوري دادهها از پرسشنامههاي استاندارد استفاده گردید.
روایی صوري پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان مورد تأیيد قرار گرفت و روایی سازه و
پایایی ترکيبی ابزار پژوهش نيز از طریق برآورد مدل اندازهگيري و پس از انجام اصالحات
الزم به دست آمد .دادههاي گردآوري شده با استفاده از روش چند متغيره مدلسازي معادالت
ساختاري مورد تجزیه و تحليل قرار گرفتند .نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی ،اثر
مثبت و معنیداري بر متغير وابستۀ پژوهش داشته و در مجموع  61درصد از واریانس مدیریت
دانش در سازمان جهاد کشاورزي استان البرز را تبيين کرد .با توجه به یافتههاي پژوهش،
میتوان نتيجه گرفت که تقویت سرمایه اجتماعی به طور مستقيم منجر به بهبود مدیریت دانش
در سازمان جهاد کشاورزي میشود.
واژههاي کلیدي :سرمایه اجتماعی ،مدیریت دانش ،سازمان جهاد کشاورزي ،کارشناسان.

مقدمه
اکنون بسیاري از سازمانها دانش را بهسان مفهوم
ثروت میانگارند (Zhao et al., & Zaied et al., 2012
 .)2015در حقیقت ،آنها از اين موضوع آگاهی يافتهاند
که افزون بر زمین ،کار و سرمايه ،اهمیت دانش به عنوان
يک عامل تولیدي روز به روز در حال افزايش است
()Qharah Biglo et al., 2013؛ به خصوص اگر روند
تغییر و تحوالت دانش در جامعه به دقت ارزيابی شود،
اين نتیجه حاصل میشود که جامعه فراصنعتی امروز،
جامعهاي اطالعاتی است که در آن به تدريج فناوريهاي

نیروافزا جاي خود را به دانشافزا میدهند .از اين رو،
ضروري است تا سازمانها به طور مداوم دانش جديد را
ايجاد ،اعتباربخشی و در نهايت براي بهبود کیفیت
محصوالت و خدمات خود به کار گیرند ( & Yousefi
 .)Gholami, 2006از سوي ديگر ،با توجه به تغییرات
گسترده در عملیات و فرآيندهاي سازمانی ،شکلهاي
سنتی سرمايهاي مانند ساختمانها ،تجهیزات و منابع
مالی دگرگون شده و سرمايههاي جديدي از جمله
سرمايه اجتماعی مطرح شده است ( & Mahdian Rad
 ،)Fazli, 2011به نحوي که در عصر حاضر مديران براي
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توسعه ،بیشتر از آن که نیازمند سرمايه اقتصادي،
فیزيکی و انسانی باشند ،نیازمند سرمايه اجتماعی
هستند ( Ahmadvand & Abolhasani Ranjbar,
)2013؛ زيرا در غیاب سرمايه اجتماعی ،ساير سرمايهها
اثربخشی خود را از دست داده و پیمودن راههاي توسعه
و تکامل سازمانها به ويژه پیادهسازي نظام مديريت
دانش در آنها دشوار و ناهموار میگردد ( Honary,
 .)2011سرمايه اجتماعی میتواند توانايی سازمان براي
اداره دانش را افزايش داده و فرآيندهاي مديريت دانش
اعم از جذب دانش ،تهیه و تدوين دانش و انتقال آن را
به واسطه ترکیب و تبادل منابع ،تشويق رفتارهاي
تعاونی و توسعه فعالیتهاي جمعی اثربخشتر ،تسهیل و
تسريع نمايد .در واقع ،سرمايه اجتماعی ،پايهاي براي به
کارگیري مديريت دانش در سازمانها به شمار میرود
(.)Abili & Zare Khalili, 2012
در خصوص مفهوم مديريت دانش ،بسیاري از
پژوهشگران بر اين موضوع توافق دارند که مديريت
دانش داراي مراحل نظاممندي است که دانش مورد نیاز
براي موفقیت يک سازمان را از طريق خلق ،سازماندهی،
ذخیرهسازي ،تسهیم و بهرهبرداري از دانش فراهم می-
سازد ( ;Allameh et al., 2011; Ramachandran, 2010
.)Yang et al., 2010; Asoh et al., 2007; Lin, 2007
البته ،مديريت دانش به منزله يک سازه چند بعدي،
داراي ابعاد و مؤلفههاي گوناگونی است و پژوهشگران
مختلف ،هر يک از زاويه خاصی به آن نگريستهاند
( .)Abtahi & Aghaz, 2011با توجه به گستردگی اين
ديدگاهها و با در نظر گرفتن اين که در اين پژوهش براي
بررسی مؤلفههاي مديريت دانش از نظريه )2001( Bhatt
استفاده شده ،در اين بخش تنها به تبیین اين نظريه
پرداخته شده است .از ديدگاه  ،)2001( Bhattمهمترين
مؤلفههاي مديريت شامل مواردي چون -1 :خلق دانش
که به عنوان توانايی سازمانی براي ايجاد و اشاعه دانش
جديد در تمامی سطوح سازمانی و تجلی دانش در
دستاوردهاي سازمان است ()Yang et al., 2010؛ -2
کسب دانش که به معناي به دست آوردن دانش جديد از
منابع مختلف به ويژه شرکاي خارجی بوده و در بسیاري
از سازمانها به مثابه يک اهرم رقابتی به شمار میرود
()Lin, 2007؛
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 -3ثبت دانش که در برگیرندۀ مجموعه فعالیتهايی
است که به منظور ثبت و مستندسازي دانش موجود در
سازمان صورت میپذيرد ()Yang et al., 2010؛ -4
انتقال دانش که به تبادل دانش کارکنان و همچنین
مهارتها و تجارب آنان در تمامی واحدها و بخشهاي
مختلف سازمانی اشاره دارد ()Lin, 2007؛ و  -5کاربرد
دانش که به طور ساده به عنوان استفاده از دانش در
راستاي دستيابی به اهداف سازمانی تعريف میشود
( ،)Aosh et al., 2007است.
به هر حال ،آنچه مسلم است انتقال اطالعات و
دانش در سطح خرد يا کالن بین افراد و سازمانها ،تا
حدود زيادي بستگی به افرادي دارد که اين فرآيند را
سرعت میبخشد .در نتیجه ،تمام عواملی که مشوق
ارتباط بین فردي يا مانع آن باشند ،بر تبادل اطالعاتی
میان افراد نیز تأثیرگذار خواهند بود ( & Mahdian Rad
 .)Fazli, 2011به همین دلیل ،اهمیت ارتباطات و تعامل
مبتنی بر اعتماد میان افراد در گسترش و کاربرد دانش،
مورد تأکید قرار گرفته است .چنانچه ،سازمانی بتواند
تعامل اثربخش در بین کارکنان خود را افزايش دهد ،به
همان نسبت بیشتر میتواند در خصوص اثربخشی تبادل
اطالعاتی میان کارکنان خود و در نتیجه ،مديريت
اثربخش سازمانی اطمینان حاصل نمايد (.)Bhatt, 2001
از اينرو ،ايجاد و توسعه فرهنگ و جوّي که اين نوع
ارتباطات و تعامالت يعنی سرمايه اجتماعی را ترغیب و
تسهیل نمايد ،از پیششرطهاي اصلی توسعه مديريت
دانش به شمار میرود (.)Mahdian Rad & Fazli, 2011

به طور کلی ،سرمايه اجتماعی را میتوان به منزله
مجموعهاي از هنجارهاي غیررسمی ( Basargekar,
 )2010و شبکههاي تسهیل اقدامات جمعی براي
منافع متقابل تعريف کرد ( )Ali et al., 2011که
گروهها و افراد را قادر میسازد تا فضاهاي فیزيکی را
بهرهور و فضاهاي فرهنگی و اجتماعی را مساعد نمايند
(Yadollahi Farsi et al., 2013; Amir Khani & Pour-
 .)Ezzat, 2008همانند مديريت دانش ،در مورد مؤلفه-
هاي سرمايه اجتماعی نیز ديدگاههاي گوناگونی ارائه
شده است ( .)Ahmadi et al., 2012يکی از مهمترين
اين ديدگاهها ،نظريه )1998( Nahapiet & Ghoshal
است که در اين پژوهش نیز به اين نظريه استناد شده
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است )1998( Nahapiet & Ghoshal .سرمايه اجتماعی
را به عنوان يک سازه چند بعدي ،شامل سه مؤلفه
اساسی زير در نظر گرفتهاند:
 -1مؤلفه شناختی سرمايه اجتماعی که مربوط به
ماهیت ارتباط بین افراد در سازمان بوده ( )Zare, 2012و
در برگیرنده میزان اشتراک کارکنان درون يک شبکه
اجتماعی در يک ديدگاه يا درک مشترک میان آنان
است ()Ahmadi et al., 2012؛

 -2مؤلفه رابطهاي سرمايه اجتماعی که مربوط به
کیفیت و ماهیت ارتباط بین افراد در سازمان ( Zare,
 )2012و نشان دهنده ريشههاي روابط مانند اعتماد،
احترام و حسن نیت میباشد ( Matthews & Marzec,
)2011؛
 -3مؤلفه ساختاري که با الگوي کلی از روابط
موجود در سازمان مرتبط است و شامل میزان
ارتباطی میشود که افراد در يک سازمان با يکديگر
دارند ( .)Zare, 2012همانطور که اشاره شد با توجه به
ماهیت سرمايه اجتماعی که به کمیّت و کیفیت روابط
بین افراد اشاره دارد ،اين شکل از سرمايههاي نامشهود
سازمانی به طور قابل مالحظهاي میتوانند بر فرايند
مديريت دانش اثرگذار بوده و آن را در سازمانهاي
مختلف تسريع و يا با کندي و تاخیر مواجه نمايند
(.)Zhao et al., 2015
از اينرو ،اين موضوع در سالهاي اخیر مورد توجه
پژوهشگران قرار گرفته و پژوهشهاي مختلفی در
خصوص بررسی رابطه بین سرمايه اجتماعی و مديريت
دانش انجام دادهاند که در ادامه به نتايج برخی از آنها
اشاره شده است.
 )2014( Bordbar & Zareiدر بررسی تأثیر سرمايه
اجتماعی سازمانی بر ارتقاي سطح مديريت دانش در
سازمان بهزيستی استان يزد به اين نتیجه رسیدند که
رابطه مثبت و معنیداري بین مديريت دانش و سرمايه
اجتماعی وجود دارد .در مطالعه ديگري،

Abili & Zare

 )2012( Khaliliنشان دادند که سرمايه اجتماعی داراي
تأثیر مثبت و معنیداري بر مديريت دانش در شرکت-
هاي بیمه دولتی است و با افزايش سطح سرمايه
اجتماعی سازمانی ،فرآيندهاي مديريت دانش نیز در آن

سازمان افزايش میيابد.

)2011( Mahdian Rad & Fazli

در بررسی تأثیر سرمايه اجتماعی در توسعه مديريت
دانش در سازمان امور مالیاتی دريافتند که سرمايه
اجتماعی بر مديريت دانش سازمان امور مالیاتی تأثیر
مستقیم و معنیداري داشته و میتواند به فرآيندهاي
مديريت دانش کمک نمايد )2011( Ziaei et al. .در
مطالعهاي رابطه سرمايه اجتماعی و میزان آمادگی
سازمانی براي استقرار مديريت دانش را بررسی کرده و
نتايج اين پژوهش حاکی از آن است که بین سرمايه
اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی براي استقرار مديريت
دانش رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد.

Zhao et al.

( )2015در پژوهشی به بررسی تأثیر سرمايه اجتماعی بر
فرايند خلق دانش در مراکز بهداشتی اياالت متحده
پرداختهاند .بر اساس نتايج پژوهش ،سرمايه اجتماعی و
مؤلفههاي آن داراي اثر مثبت و معنیداري بر خلق
دانش هستند .همچنین ،در بین سه مؤلفه سرمايه
اجتماعی ،مؤلفه شبکهسازي نقش مهمتري در ايجاد و
خلق دانش در مراکز مورد مطالعه دارد.

Monavarian et

 )2013( al.در مطالعهاي پیرامون توسعه سرمايه
اجتماعی براي تسهیل شیوههاي مديريت دانش مشخص
کردند که بین تمامی ابعاد سرمايه اجتماعی و شیوههاي
مديريت دانش ،رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد و
سرمايه اجتماعی باعث تسهیل شیوههاي مديريت دانش
در سازمان میشود .به همین منوال،

Reijsen & Helms

( )2011در پژوهش ديگري نشان دادند که بین
متغیرهاي سرمايه اجتماعی و مديريت دانش رابطه
مثبت و معنیداري وجود دارد و سرمايه اجتماعی يک
عامل تقويت کننده اصلی براي پايداري مديريت دانش
در سازمان محسوب میشود )2011( Jiang et al. .در
مطالعه خود مشخص نمودند ،افزون بر تأثیر مثبت و
معنیدار هر سه مؤلفه ساختاري ،رابطهاي و شناختی
سرمايه اجتماعی بر مديريت دانش ،بین سه مؤلفه
سرمايه اجتماعی نیز روابط معنیداري وجود دارد ،به
نحوي که مؤلفه ساختاري بر مؤلفههاي رابطهاي و
شناختی و مؤلفه رابطهاي بر مؤلفه شناختی تأثیر مثبت
و معنیدار داشتند.
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نتايج بررسیها حاکی از آن است که سازمان جهاد

ريزي شدهاي در آن براي ثبت و مستندسازي دانش و

کشاورزي نیز ،مشابه بیشتر سازمانهاي دولتی در ايران،

اطالعات صورت نمیپذيرد .افزون بر اين ،جنبه کاربردي

با مسائل درونسازمانی متعددي بهويژه پايین بودن

دانش اندک خلق يا کسب شده در سازمان نیز کمتر

سطح فرآيندهاي مديريت دانش مواجه است که اين

مورد توجه بوده و از آن به طور مؤثر در راستاي

مساله تأثیر منفی زيادي بر کیفیت خدمات ارائه شده

دستيابی به اهداف سازمانی استفاده نمیشود .با توجه

توسط اين سازمان گذاشته است .نتايج پژوهش

به پايین بودن شاخصهاي مديريت دانش در سازمان

 )2013( Ahmadi et al.نشان داد که راهبردهاي

جهاد کشاورزي و در نظر گرفتن اين موضوع که مديريت

مديريت دانش شامل شخصیسازي و مستندسازي دانش

دانش به عنوان يک سالح مهم براي حفظ مزيت رقابتی

در سازمان جهاد کشاورزي استان چهارمحال بختیاري

و بهبود عملکرد سازمانها به رسمیت شناخته شده است

Heydari et

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

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

همواره در جستجوي داليل و عوامل اصلی و تأثیرگذار بر

شاخصهاي مديريت دانش در سازمان جهاد کشاورزي

طراحی و پیادهسازي موفقیتآمیز سیستم مديريت

استان قم از وضعیت مطلوبی برخوردار نیستند .در چنین

دانش در سازمان بودهاند (.)Heydari et al., 2013

در سطح پايینی قرار دارند .به همین ترتیب،

شرايطی ،فعالیت و برنامه منسجمی در سازمان براي

در اين رابطه ،همانطور که اشاره شد سرمايه

ايجاد و خلق دانش ،ثبت و مستندسازي و در نهايت

اجتماعی يکی از اصلیترين متغیرهاي تأثیرگذار به شمار

کاربرد دانش وجود نداشته و در حقیقت ،دانش به طور

میرود (

خودبهخودي و مديريت نشده و با دشواري در بین

 )2013; Abili & Zare Khalili, 2012که موجب

اعضاي سازمان ،انتقال و به کار گرفته میشود .همچنین،

تسهیل در تضارب آراء و انتقال دانش میگردد و خلق و

بخش قابل توجهی از دانش و تجارب افراد در سازمان به

به کارگیري دانش در سازمان را مسیر میسازد ( Alvani

شکل دانش پنهان بوده و ممکن است هیچگاه به شکل

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

دانش صريح و کاربردي براي تمامی اعضاي سازمان در

اصلی بررسی تأثیر سرمايه اجتماعی بر مديريت دانش در

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

سازمان جهاد کشاورزي در استان البرز انجام پذيرفت .در

زيادي در مورد سازمان جهاد کشاورزي استان البرز نیز

قالب هدف اصلیِ اشاره شده و بر اساس مرور ادبیات

صدق مینمايد؛ به نحوي که بر اساس نتايج ارزيابیهاي

نظري و مطالعات تجربی مرتبط ،در اين بخش مدل

به عمل آمده ،روند خلق و کسب دانش جديد در اين

مفهومی پژوهش ترسیم شده است (شکل .)1

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

سازمان به کندي انجام گرفته و اقدام مشخص و برنامه-
کاربرد دانش
شناختی
انتقال دانش
ثبت دانش

مديريت
دانش

سرمايه
اجتماعی

ارتباطی

کسب دانش
ساختاری

خلق دانش

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش :تأثیر سرمايه اجتماعی بر مديريت دانش
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( 2)SCتشکیل شده بود (جدول  .)2براي سنجش ابعاد

مواد و روشها
اين پژوهش از نظر ماهیت از نوع پژوهشهاي کمّی،

مديريت دانش از مقیاس استاندارد  )2001( Bhattو

با توجه به هدف از نوع پژوهشهاي کاربردي و به لحاظ

مؤلفههاي سرمايه اجتماعی از مقیاس توسعه داده شده

نحوه گردآوري دادهها ،از جملۀ پژوهشهاي توصیفی-

توسط  )1998( Nahapiet & Ghoshalاستفاده شد.

همبستگی است که از بین روشهاي همبستگی ،از روش

مقیاس سنجش هر دو بخش اشاره شده ،طیف لیکرت

تحلیل کوواريانس -واريانس بهره برده است .جامعه

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

آماري اين پژوهش تمامی کارشناسان سازمان جهاد
کشاورزي در استان البرز بودند که تعداد آنها بر اساس
آمار سازمان جهاد کشاورزي استان البرز ( ،)1392در

جدول  -2تعداد کل کارشناسان مورد مطالعه و نمونههاي
اختصاص يافته به هر يک از طبقات

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

تعداد کل کارشناسان

تعداد نمونه

در هر يک از

اختصاص

شهرستانها

يافته

109

85

2

کرج

52

40

3

نظر آباد

34

27

ابزار گردآوري دادهها در اين پژوهش پرسشنامه بود

4

ساوجبالغ

57

45

5

طالقان

10

8

که از سه بخش مشخصههاي فردي و حرفهاي

6

اشتهارد

10

8

272

213

 )1970( Krejcie & Morganاستفاده شد که با توجه به
آن ،حجم نمونه  213نفر به دست آمد .براي دستيابی
به نمونهها و تکمیل پرسشنامهها از روش نمونهگیري
طبقهاي با انتساب متناسب استفاده گرديد که پس از
محاسبه ،تعداد نمونههاي زير به شرح جدول ( )2به هر
يک از شهرستانها اختصاص يافت.

پاسخگويان و پرسشهاي مرتبط با سنجش ابعاد

شماره

1

اسامی
شهرستانها
سازمان
مرکزي

جمع کل

مديريت دانش شامل پنج بعد خلق دانش ( ،)KCکسب
دانش ( ،)KAثبت دانش ( ،)KRانتقال دانش ( )KTو
کاربرد دانش ( 1)KUو مؤلفههاي سرمايه اجتماعی
شامل سه بعد ساختاري ( ،)SSارتباطی ( )SRو شناختی
1

1- Knowledge Creation (KC), Knowledge Acquisition
(KA), Knowledge Recording (KR), Knowledge
)Transfer (KT) and Knowledge Using (KU

)2- Structural (SS), Relational (SR) and Cognitive (SC

صالحی مقدم و همکاران :بررسی تأثیر سرمايه اجتماعی بر مديريت دانش...
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جدول -3بخشهاي اصلی پرسشنامه به همراه زيربخشها و گويههاي مربوط به آنها
بخش

زيربخش
ساختاري
()SS

سرمايه اجتماعی

ارتباطی
()SR

شناختی
()SC

خلق دانش
()KC

کسب دانش
()KA

مديريت دانش
ثبت دانش ()KR

انتقال دانش
()KT

کاربرد دانش
()KU

گويهها (نمادها)
ان تخاب کارکنان براي انجام امور مختلف در سازمان متناسب با تحصیالت (تخصص) و تجارب کاري افرراد
است ( ،)SS1دسترسی يا مالقات با همکاران و مدير سازمان به سهولت انجام میگیررد ( ،)SS2حیطره-
هاي کاري و شغلی کارکنان در سازمان به خوبی شفاف و روشن است ( ،)SS3مبنراي تصرمیمگیرري در
سازمان به صورت شورايی است ( ،)SS4کارکنان سازمان از آزادي عمل مناسبی براي انجام وظايف خرود
برخوردارند ()SS5
در سازمان ،گروههاي کاري مختلفی براي انجام وظايف متناسب شکل گرفتره اسرت ( ،)SR1همکراري و
روابط بین کارکنان در سازمان مبتنی بر صداقت و اعتماد متقابل است ( ،)SR2مدير و کارکنان سرازمان
در روابط کاري و غیرکاري (رسمی و غیررسرمی) احتررام زيرادي برراي يکرديگر قائرل هسرتند (،)SR3
همکاري بین کارکنان و بخشهاي مختلف ،به عنوان يک ضرورت مهم در سازمان تلقی میشود (،)SR4
کارکنان سازمان در فعالیتهاي گروهی و کارهاي تیمی مشارکت فعالی دارند ( ،)SR5کارکنران سرازمان
داراي روحیه انتقادپذيري و آستانه تحمل مناسبی هستند ( ،)SR6کارکنان براي تحقق اهداف سرازمان،
از حس تعهد و مسولیتپذيري مناسبی برخوردارنرد ( ،)SR7کارکنران سرازمان داراي احسراس همدلری
بااليی بوده و خود را متعلق به يرک خرانواده مشرترک مریداننرد ( ، )SR8سرازمان از ارتبراط و تعامرل
مناسبی با نهادها و ارگانهاي دولتی و غیردولتی برخوردار است ()SR9
مدير و کارکنان سازمان داراي چشم انداز و اهداف سازمانی مشترکی هسرتند ( ،)SC1مردير و کارکنران
سازمان از ارزشها و فرهنگ سازمانی مشترکی برخوردارند ( ،)SC2کارکنان سازمان بره انردازه کرافی برا
هدفها و مأموريتهاي شرکت آشنايی دارند ( ،)SC3کارکنان سازمان وظايف کاري /شرغلی خرود را بره
درستی انجام میدهند ( ،)SC4کارکنان سازمان منافع جمعی و تحقرق اهرداف سرازمانی را برر منرافع و
اهداف فردي ترجیح میدهند ( ،)SC5کارکنان و مدير سازمان از زبان و مفاهیم مشترکی براي ارتبراط و
تعامل با يکديگر برخوردار هستند ()SC6
در سازمان ،مشکالت ،شکستها و نگرانیها به طور علنی مورد بحث قرار میگیرند ( ،)KC1ايدهها،
بینشها و دانش جديد در سازمان مورد استقبال قرار میگیرند و چنانچه الزم باشد براي طراحی مجدد
فرآيندها و روش هاي کاري شرکت به کار برده میشوند ( ،)KC2کارکنان سازمان براي توسعه دانش
جديد و ارائه ايدههاي نو ،پاداش میگیرند ( ،)KC3در سازمان گروههاي يادگیري تشکیل میگردد،
جايی که کارکنان می توانند در مورد تجارب کاري موفق خويش با يکديگر بحث کنند ( ،)KC4در
سازمان موضوعات مهم ،مشکالت و راهحلهاي مناسب آنها به شیوههاي گوناگون ،جستجو و پايش می-
گردند ()KC5
سازمان به طور فعاالنه اطالعات مربوط به نیازها و خواستههاي مشتريان را جمعآوري میکند (،)KA1
در صورت عدم وجود اطالعات مورد نیاز و مهم در سازمان ،مديران آنها را براي کارکنان فراهم میسازد
( ،) KA2در صورت نیاز ،سازمان کارکنان جديد را که اطالعات مورد نیاز سازمان را دارا میباشند،
استخدام میکند ( ،)KA3کارکنان سازمان براي ارتقاء دانش و آگاهی خود در دورهها و برنامههاي
آموزشی به طور فعاالنه حضور میيابند ( ،) KA4کارکنان و مديران سازمان به رقبا به عنوان يک منبع
اطالعاتی دانش مینگرند ()KA5
در سازمان ،موفقیتها و شکستها به طور مستمر ارزيابی شده و از آنها براي اقدامات آتی درس گرفته
میشود ( ،)KR1در سازمان ،منابع اطالعاتیِ بهروز در اختیار کارکنان قرار میگیرد تا به طور مداوم از
آنها استفاده نمايند ( ،)KR2سازمان کارکنان خود را به صورت برنامهريزي شده از دانش جديد در
بیرون و داخل سازمان آگاه میسازد ( ،)KR3سازمان دانشها و مهارتهاي فردي کارکنان را ثبت و
مستند مینمايد ( ،) KR4کارکنان ،دانش جديد به کار گرفته در سازمان را به صورت گام به گام تشريح
و مکتوب مینمايند ()KR5
در سازمان ،دانش و اطالعات بین کارکنان به صورت غیر رسمی (در جلسات دوستانه و صحبتهاي
خودمانی) توزيع و منتشر میشود ( ،)KT1در سازمان ،جلسات و مالقاتهاي مداومی سازماندهی می-
شود تا در آنها موضوعات تخصصی مورد بحث قرار گیرند ( ،)KT2کارکنان سازمان به طور دائم
يکديگر را از تجارب مثبت و پروژههاي موفق خود مطلع میسازند ( ،)KT3جلساتی در سازمان ترتیب
داده میشود که در آنها کارکنان شیوههاي کاري خويش را به بحث میگذارند ()KT4
ايده ها و نظرات مشتريان براي توسعه محصوالت و خدمات سازمان به کار برده میشود ( ،)KU1دانش و
مهارتهاي کارکنان به صورتی خالقانه براي کاربردهاي جديد مورد استفاده قرار میگیرد (،)KU2
سازمان تخصصها و مهارتهاي گوناگون را در تیمها يا گروههاي چند رشتهاي ترکیب نموده است
( ،)KU3در سازمان تالش میشود تا بر عقايد بازدارنده و غیر خالقانه غلبه شود ()KU4
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براي تعیین روايی ابزار پژوهش از روايی صوري و
روايی سازه (شامل روايی همگرا ،تشخیصی و منطقی)
استفاده شد .روايی صوري پرسشنامه با نظر کارشناسان
و متخصصان در زمینه موضوع مورد پژوهش مورد تأيید
قرار گرفت .در خصوص روايی سازه ،براي ارزيابی روايی
همگرا از سه معیار مختلف شامل بارهاي عاملی
استاندارد مساوي و بزرگتر از  ،0/5میانگین واريانس
استخراج شده مساوي و بزرگتر از  0/5و پايايی ترکیبی
مساوي و بزرگتر از  0/7استفاده شد ( Hair et al.,
 .)2010همچنین ،براي بررسی روايی تشخیصی ،دو
شاخص میانگین واريانس استخراج شده و همبستگی
متغیرهاي مکنون با يکديگر مدنظر قرار گرفت ،به نحوي
که بايستی مربع همبستگی بین دو متغیر مکنون از
میانگین واريانس استخراج شدۀ هر دو متغیر مکنون
مورد بررسی کوچکتر باشد تا سازه از روايی تشخیصی
مناسبی برخوردار گردد ( .)Hair et al., 2010براي
بررسی روايی منطقی ،از ضرايب همبستگی بین
متغیرهاي مکنون در مدل اندازهگیري استفاده میشود،
به نحوي که اين ضرايب بايد معنیدار باشند ( Paswan,
 .)2009افزون بر بررسی روايی ابزار پژوهش در قالب
موارد اشاره شده ،به منظور بررسی پايايی ابزار پژوهش
نیز از پايايی ترکیبی استفاده شد که مقدار آن براي هر
يک از متغیرهاي مکنون بايد بزرگتر از  0/7باشد ( Hair
 .)et al., 2010همچنین ،به منظور بررسی و آزمون
درست بودن مدل و برازش آن با دادههاي میدانی ،از
شاخصهاي برازندگی استفاده شد.
نتایج و بحث
مشخصههاي فردي -حرفهاي پاسخگويان

نتايج به دست آمده از پژوهش نشان داد که میانگین
سن و سابقه فعالیت کارشناسان مورد مطالعه به ترتیب
 37و  14سال بود .يافتههاي پژوهش حاکی از آن بود
که  70/9درصد از کارشناسان مورد مطالعه مرد و 29/1
درصد زن بودند .از لحاظ وضعیت تأهل ،نتايج نشان داد
که  80/8درصد از کارشناسان مورد مطالعه متأهل و
 19/2درصد مجرد بودند .از نظر سطح تحصیالت ،بر
اساس يافتههاي پژوهش مشخص شد که بیشترين
فراوانی مربوط به پاسخگويان با مدرک کارشناسی (63/4

درصد) بود .در خصوص وضعیت رشته تحصیلی،
يافتههاي پژوهش بیانگر آن بود که  92درصد از
پاسخگويان مورد مطالعه از مدرک تحصیلی در رشته
کشاورزي و  8درصد در ساير رشتهها برخوردار بودند.
افزون بر موارد اشاره شده ،نتايج حاصل از بررسی
وضعیت تعلق اجتماعی نشان داد که  60/1درصد از
کارشناسان بومی و  39/9درصد غیربومی بودند.
مدلهاي اندازهگيري پژوهش

به منظور برآورد مدلهاي اندازهگیري (تحلیل عاملی
تأيیدي) ،مديريت دانش و سرمايه اجتماعی ،دادههاي
گردآوري شده با استفاده از نرمافزار  AMOS20مورد
تجزيه و تحلیل قرار گرفتند که يافتههاي به دست آمده
از آنها در جداول ( )4و ( )5آمده است .با توجه به نتايج
به دست آمده ،در مدل اندازهگیري سرمايه اجتماعی به
غیر از متغیرهاي  SR1و ( SR9مربوط به متغیر مکنون
ارتباطی) که به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از  0/5از
مدل اندازهگیري کنار گذاشته شدند ،ساير متغیرها
داراي بار عاملی بزرگتر از  0/5بودند .به همین منوال ،در
مدل اندازهگیري مديريت دانش نیز متغیرهاي KA3
(مربوط به متغیر مکنون کسب دانش) KC1 ،و KC4
(مربوط به متغیر مکنون خلق دانش) و ( KU4مربوط به
متغیر مکنون کاربرد دانش) به دلیل داشتن بار عاملی
کمتر از  0/5از مدل حذف شدند .همچنین نتايج مربوط
به مقادير میانگین واريانس استخراج شده نشان داد که
مقدار اين شاخص براي تمامی متغیرهاي مکنون مورد
مطالعه شامل ساختاري ،ارتباطی و شناختی در مدل
اندازهگیري سرمايه اجتماعی و متغیرهاي مکنون خلق
دانش ،کسب دانش ،ثبت دانش ،انتقال دانش و کاربرد
دانش در مدل اندازهگیري مديريت دانش بیشتر از 0/5
بود (جدول  .)4افزون بر اين دو شاخص ،نتايج پژوهش
حاکی از آن بود که مقادير پايايی ترکیبی محاسبه شده
براي متغیرهاي مکنون اشاره شده در قالب دو مدل
اندازهگیري مورد مطالعه ،بزرگتر از  0/7بودند (جدول
 .)4از اين رو ،میتوان بیان داشت که ابزار پژوهش از
روايی همگراي مناسبی برخوردار بود .در خصوص روايی
تشخیصی ،نتايج پژوهش نشان داد که مربع ضريب
همبستگی متغیرهاي مکنون مورد مطالعه به صورت
دوبهدو کوچکتر از میانگین واريانس استخراج شده براي
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تکتک متغیرهاي مکنون بود .از اينرو ،ابزار پژوهش
داراي اعتبار تشخیصی مناسبی بود .در مورد روايی
منطقی نیز با توجه به نتايج مندرج در جدول (،)4
ضرايب همبستگی بین تمامی متغیرهاي مکنون مورد
مطالعه در قالب مدلهاي اندازهگیري معنیدار شده و در
نتیجه ابزار پژوهش داراي روايی منطقی بود .در مورد

155

پايايی پرسشنامه نیز از آنجا که مقادير پايايی ترکیبی به
دست آمده براي متغیرهاي مکنون مختلف باالتر از 0/7
بودند ،بنابراين ،ابزار پژوهش پايايی مناسبی داشته و
نشانگرهاي مربوطه به خوبی قادر به تبیین متغیرهاي
مکنون بودند.

جدول  -4خالصه نتايج به دست آمده از مدلهاي اندازهگیري پژوهش
متغیرهاي
مکنون
سرمايه
اجتماعی

مؤلفههاي
مرتبط

میانگین واريانس
استخراج شده

ضرايب همبستگی بین مؤلفهها

پايايی
ترکیبی

ساختاري

ارتباطی

شناختی

1

--

--

ساختاري

0/523

0/827

ارتباطی

0/577

0/905

*

شناختی

0/682

0/927

خلق دانش

0/644

0/842

0/561

1

--

*0/688

*0/558

1

ضرايب همبستگی بین مؤلفهها

مديريت دانش

خلق
دانش

کسب
دانش

ثبت دانش

انتقال دانش

کاربرد دانش

1

--

--

--

--

کسب دانش

0/501

0/776

*0/674

1

--

--

--

ثبت دانش

0/566

0/836

*

انتقال دانش

0/536

0/818

*

کاربرد دانش

0/533

0/798

*0/552

0/606

0/535

*

0/570

*

0/600

*0/670

1
*

--

--

0/554

1

--

*0/570

*0/631

1

* :معنیداري در سطح 0/01

پژوهش شامل مدل اندازهگیري سرمايه اجتماعی و
مديريت دانش ،بر اساس معیارهاي علمی در سطح
مطلوبی قرار دارد و در مجموع ،حاکی از قابل قبول بودن
مدلهاي مورد مطالعه داشتند.

بر اساس نتايج کسب شده از پژوهش در جدول ()5
در خصوص آزمون برازش مدل و شاخصهاي مختلف
برازندگی ،برازش مدلهاي اندازهگیري (پس از اعمال
اصالحات در مرحله قبلی) در سطح قابل قبولی بود .به
اين معنا که برازش دادهها به مدلهاي اندازهگیري

جدول  -5نتايج میزان انطباق مدل اندازهگیري با شاخصهاي برازندگی
x2
df
≤3

IFI

RMR

CFI

GFI

RMSEA

≤ 0/90

≤ 0/08

≤ 0/90

≤ 0/90

≤ 0/08

مقادير مدل اندازهگیري سرمايه اجتماعی

2/464

0/926

0/046

0/925

0/868

0/083

مقادير مدل اندازهگیري مديريت دانش

2/462

0/914

0/043

0/912

0/860

0/079

شاخص
معیار پیشنهاد شده

مدل ساختاري پژوهش

نتايج به دست آمده از اجراي مدل ساختاري
پژوهش در جداول ( )6و ( )7و شکل ( )2قابل مشاهده

است .البته ،الزم به ذکر است که براي وارد کردن هر
يک از مؤلفههاي مديريت دانش و سرمايه اجتماعی در
مدل ساختاري ،ابتدا میانگین هر يک از اين مؤلفهها
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محاسبه شده و از مقادير اين میانگینها براي برآورد
مدل ساختاري استفاده شد .بر اساس يافتههاي پژوهش،

مدل برآورد شده داراي برازش قابل قبول و در نتیجه
ساختار مناسب بود (جدول.)6

جدول  -6نتايج میزان انطباق مدل ساختاري پژوهش با شاخصهاي برازندگی
شاخص
معیار پیشنهاد شده
مقدار گزارش شده

x2
df
≤3
2/808

IFI

CFI

GFI

RMSEA

≤ 0/90
0/973

≤ 0/90
0/937

≤ 0/90
0/943

≤ 0/08
0/083

همچنین ،همانطور که از شکل ( )2پیداست در
قالب مدل ساختاري پژوهش ،سرمايه اجتماعی و
مؤلفههاي آن در حدود  61درصد از واريانس مديريت

دانش در سازمان جهاد کشاورزي استان البرز را تبیین
کردهاند.

شکل  -2مدل ساختاري پژوهش با مقادير ضرايب استاندارد شده

افزون بر نتايج اشاره شده در باال ،خالصه ساير نتايج
به دست آمده از مدلسازي معادالت ساختاري در جدول
( )7ارائه شده است .همانطور که از نتايج پیداست
متغیر سرمايه اجتماعی از اثر مثبت و معنیداري بر
متغیر مديريت دانش برخوردار است که با توجه به مقدار

ضريب رگرسیونی استاندارد شده (،ρ-value=0/000
 )β=0/783که نشان دهنده شدت روابط بین متغیرها
است ،میزان اين تأثیر در سطح قوي است ( Hinkle et
.)al., 2003

جدول  -7خالصه نتايج به دست آمده از مدلسازي معادالت ساختاري
رابطه

ضريب
غیراستاندارد

خطاي
استاندارد

ضريب رگرسیونی
استاندارد شده

مقدار t

سطح معنی-
داري

نتیجه آزمون

سرمايه اجتماعی <---مديريت دانش

0/336

0/035

0/783

9/673

0/001

پذيرش

در خصوص نتیجه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و
معنیدار مديريت دانش بر سرمايه اجتماعی ،مرور نتايج
ساير پژوهشها حاکی از آن است که اين يافته با نتايج
پژوهشهاي متعددي همچون Abili & Zare Khalili
(Reijsen & ،)2014( Bordbar & Zarei ،)2012

،)2011( Jiang et al. ،)2011( Helms
 )2013( al.و  )2015( Zhao et al.همخوانی دارد .در
اين زمینه )2005( Hoffman et al. ،وAlvani et al.
( )2007تأکید دارند که سرمايه اجتماعی ،فرآيندهاي
مديريت دانش اعم از خلق ،کسب ،انتقال و کاربرد دانش
Monavarian et
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در سازمان را افزايش داده و تسهیل مینمايد؛ زيرا به
سازمانها در ترکیب و تبادل منابع ،شکلگیري
ارتباطات سازمانی اثربخشتر ،ايجاد فرهنگ و جوّي
آکنده از همکاري و اعتماد متقابل ،ترغیب رفتارهاي
تیمی و مشارکتی و انجام فعالیتهاي گروهی ياري می-
کند .اين اقدامات خود پايهاي براي به کارگیري مديريت
دانش در سازمانها به شمار میروند .حتی در اين زمینه،
برخی پژوهشگران مانند  )2006( Ratten & Susenoو
 )2014( Bordbar & Zareiبر اين باورند که اکتساب،
خلق و به کارگیري دانش در سازمان ،اساس ًا فرآيندهاي
اجتماعی هستند .از اينرو ،به شدت تحت تأثیر سرمايه
اجتماعی سازمانی قرار دارند .به همین منوالAbili & ،
 )2012( Zare Khaliliمعتقدند که سرمايه اجتماعی از
طريق تبادل بینواحدي منابع در سازمان ،تشکیل و
تقويت فعالیت تیمهاي میانوظیفهاي ،افزايش ارتباطات
و پیوندهاي اثربخش و به ويژه ايجاد فضاي صمیمانه و
مبتنی بر اعتماد متقابل ،شرايط الزم براي استقرار
فرآيندهاي مديريت دانش را فراهم میسازد .در همین
خصوص )2008( Ashena et al. ،بر اين نکته تصريح
دارند که براي خلق ،انتقال و تسهیم دانش که جزو
مؤلفههاي اصلی مديريت دانش به شمار میروند ،بايد
سطح بااليی از اعتماد و خوشبینی در روابط اعضاي
سازمان با يکديگر وجود داشته باشد که اين موضوع از
طريق سرمايه اجتماعی میسر میشود .به عبارت ديگر،
وجود اعتماد متقابل بین اعضاي سازمان ،فرايند تبادل
اطالعات و تجارب بین افراد را تسهیل میکند و سبب
می شود که افراد با اعتماد به طرف مقابل و انتظار از اين
که افراد از اين اطالعات سوء استفاده نمیکنند ،به
آسانی اطالعات را در اختیار طرف مقابل قرار دهند
( .)Sharepour, 2007در پژوهشهاي ديگرAzam ،
 )2010( Vaziri et al.و Mahdian Rad & Fazli
( )2011نشان دادند که سرمايه اجتماعی به واسطه ايجاد
زبان و بینش مشترک میان اعضاي سازمان و نزديکتر
کردن افکار و ديدگاههاي آنها به يکديگر ،پیريزي
هنجارهاي سازمانی مطلوب مانند صداقت و کار تیمی،
ايجاد الزام و تقويت تعهد در افراد براي خلق و کسب
دانش و تسهیم و به کارگیري آن در سازمان و ايجاد
پیکربندي و تقويت روابط شبکهاي /اجتماعی در سازمان
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و در نتیجه تسهیل دسترسی افراد به منابع دانشی،
میتواند زمینهساز توسعه مديريت دانش در سازمان
باشد.
افزون بر موارد اشاره شده ،سرمايه اجتماعی به
شیوههاي زير میتواند مديريت دانش و مؤلفههاي آن را
تحت تأثیر قرار دهد:
 -1ايجاد گروههاي تبادل تجربه؛
 -2طرحريزي و استقرار نظام ارتباطات داخلی در
حوزههاي ارتباطات میان فردي؛
 -3ارتباطات بین واحدهاي سازمانی و ارتباطات بین
مديران و کارکنان سازمان ( Abbas Pour Esfeden et
)al., 2011؛
 -4استقرار ساختار سازمانی مناسب جهت تسهیل
دسترسی اعضا به منابع دانشی و اطالعاتی ( Damury et
)al., 2009؛
 -5ايجاد و تقويت سرمايه فکري؛
 -6بخشیدن هويت گروهی به افراد سازمان و
افزايش همکاري و يادگیري میان آنها ( Zhao et al.,
)2015؛
 -7توسعه تیمهاي بین واحدي؛
 -8افزايش انگیزه اعضاي سازمان براي تعامل و
انتقال دانش و تجارب به يکديگر ()Jiang et al., 2011؛
 -9ايجاد هنجارها و ارزشهاي مشترک بین کارکنان
و کاهش ريسک در فرايند تبادل اطالعات و دانش
(.)Coleman, 1988; McFadyen et al., 2009
نتيجهگيري و پيشنهادها

نتايج اين پژوهش نشان داد که بر اساس معیارهاي
سهگانه ،بارهاي عاملی استاندارد مساوي و بزرگتر از
 ،0/5میانگین واريانس استخراج شده مساوي و بزرگتر از
 0/5و پايايی ترکیبی مساوي و بزرگتر  ،0/7مدلهاي
اندازهگیري مديريت دانش و سرمايه اجتماعی (پس از
انجام اصالحات الزم) داراي اعتبار همگراي مناسبی
بودند .در خصوص اعتبار تشخیصی نیز با توجه به
کوچکتر بودن مقادير مربع ضرايب همبستگی بین
متغیرهاي مکنون مورد مطالعه به صورت دوبهدو از
میانگین واريانس استخراج شده براي تکتک متغیرهاي
مکنون ،مدلهاي اشاره شده داراي اعتبار تشخیصی
مناسبی بودند .در مورد اعتبار منطقی و پايايی ترکیبی،
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نتايج اين پژوهش حاکی از آن بود که هر دو مدل
اندازهگیري مورد مطالعه داراي اعتبار منطقی مناسبی
بوده و مقادير پايايی ترکیبی به دست آمده براي تمامی
متغیرهاي مکنون بزرگتر از  0/7بودند .نتايج کسب شده
در خصوص مقادير شاخصهاي برازش به دست آمده از
تحلیل عاملی تأيیدي مرتبه اول نشان داد که هر دو
مدل اندازهگیري مديريت دانش و سرمايه اجتماعی از
برازش مناسبی برخوردار بودند .يافتههاي پژوهش در
خصوص مدل ساختاري پژوهش حاکی از آن بود که بر
اساس مقادير شاخصهاي برازش ،ساختار کلی مدل
پژوهش مورد تأيید است .به عبارت ديگر ،مدل تدوين
شده بر مبناي ادبیات نظري و پیشینه تجربی (مدل
مفهومی پژوهش) با واقعیت انطباق داشته و از طريق
دادههاي میدانی گردآوري شده تحکیم شد .همچنین ،بر
اساس نتايج مشخص شد که سرمايه اجتماعی داراي اثر
مثبت و معنیداري بر مديريت دانش بوده و در مجموع
 61درصد از واريانس آن را در سازمان جهاد کشاورزي
استان البرز تبیین نمود .بدين ترتیب ،میتوان نتیجه
گرفت که سرمايه اجتماعی تأثیر بسزايی بر مديريت
دانش داشته و انتظار میرود که بهبود سرمايه اجتماعی
در سازمان جهاد کشاورزي استان البرز به طور قابل
توجهی موجب ارتقاء مديريت دانش در فرآيندهاي خلق
دانش ،کسب دانش ،ثبت دانش ،انتقال دانش و کاربرد
دانش گردد .به بیان ديگر ،يکی از پیششرطهاي اساسی
در راستاي بهبود مديريت دانش ،توجه به سرمايه
اجتماعی و فراهم نمودن شرايط الزم براي تقويت مؤلفه-
هاي آن است ،موضوعی که ضروري است به طور جدي
از سوي مديران سازمان جهاد کشاورزي استان البرز مد
نظر قرار گیرد.
با در نظر گرفتن نتايج کسب شده از پژوهش،
پیشنهادهاي زير ارائه میگردد:
 -1هر چه سازمانی بتواند تعامالت اثربخش در
میان کارکنان خود در داخل گروهها و واحدهاي سازمان

را افزايش دهد ،به همان اندازه میتواند نسبت به
اثربخشی مبادالت اطالعاتی میان کارکنان و در نتیجه
مديريت اثربخش دانش سازمانی اطمینان بیشتري
داشته باشد؛ از اينرو ،پیشنهاد میشود از طريق توجه به
سازوکارهايی مانند برگزاري جلسات و نشستهاي رو در
رو با کارکنان به صورت منظم و مستمر و ايجاد يک
فضاي دوستانه مبتنی بر صداقت و اعتماد متقابل در بین
اعضاي سازمان ،ايجاد و توسعه شبکههاي غیررسمی در
سازمان ،تسهیل مشارکت کارکنان در تصمیمگیريها
(توسعه مديريت مشارکتی) ،تشويق و حمايت مديران از
فعالیتهاي تیمی و انجام گروهی کارها و وظايف در
سازمان ،آموزش کارکنان با تأکید بر بهبود مهارتهاي
ارتباطی آنان و ساير موارد ،موانع ارتباط فردي و
سازمانی برطرف گرديده و ارتباطات و تعامالت مطلوبتر
و اثربخشتري به منظور تسهیل جريانهاي اطالعاتی و
دانشی بین کارکنان ايجاد شود؛
 -2پیشنهاد میگردد مديران سازمان جهاد
کشاورزي استان البرز همهگونه و در تمامی موارد،
حمايت خود را از کارکنان در عمل و گفتار خود نشان
دهند و در مواردي پذيراي اشتباهات کارکنان نیز باشند.
اين امر سبب افزايش اعتماد کارکنان نسبت به مديريت
سازمان شده و سبب افزايش انگیزه و روحیه آنان و در
نتیجه تالش بیشتر جهت يادگیري و به کارگیري
مديريت دانش میگردد؛
 -3پیشنهاد میشود در سطح کالن ،براي سازمان
مديرانی انتخاب شوند که به اهمیت و ارزش سرمايه
اجتماعی واقف باشند و بهکارگیري سیستم مديريت
دانش را سرلوحه کار خود قرار داده تا به اين وسیله با
تأکید بر تعامالت اثربخش در میان کارکنان ،از مزاياي
حاصل از آن در جهت بهبود و ارتقاء مديريت دانش و در
نتیجه دستيابی به اهداف سازمان بهرهمند شوند.
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