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چکیده
هدف این پژوهش تعیین تأثیر مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی از طریق سرمایة فرهنگی و سرمایة
اجتماعی است .پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری اطالعات توصیفی از نوع
همبستگی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
به تعداد  2222نفر تشکیل دادند که از طریق فرمول نمونهگیری کوکران تعداد  007نفر برای نمونه از طریق
روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش
الوسون ( ،)0223پرسشنامه استاندارد بهرهوری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت ( )2902و پرسشنامه
سرمایة اجتماعی ناهاپیتوگوشال ( )2990و پرسشنامه استاندارد سرمایة فرهنگی بوردیو ( )2999بود که روایی
پرسشنامهها بر اساس روایی محتوایی ،صوری و سازه موردبررسی قرار گرفتند و پس از اصطالحات الزم
روایی تأیید شد .از سوی دیگر پایایی پرسشنامهها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب  2/00 ،2/92 ،2/92و
 2/09برآورد شد و تجزیهوتحلیل دادهها در سطح استنباطی مشتمل بر مدلسازی معادالت ساختاری انجام
گرفت .نتایج پژوهش نشان داد که مدیریت دانش از طریق سرمایة فرهنگی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر
مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر  2/0۲است و از طریق سرمایة اجتماعی بر بهرهوری نیروی انسانی
تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر  2/66است و همچنین تأثیر مستقیم مدیریت دانش بر بهرهوری
نیروی انسانی معنادار مثبت که ضریب این تأثیر  2/00است .با افزایش مدیریت دانش و با میانجیگری سرمایة
فرهنگی و سرمایة اجتماعی میزان بهرهوری نیروی انسانی افزایش مییابد.

واژههای کلیدی :مدیریت دانش ،سرمایۀ فرهنگی ،سرمایۀ اجتماعی ،بهرهوری نیروی انسانی
* .2دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران
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مقدمه
بهرهوری مفهوم گستردهای است که در سطوح مختلف و از دیدگاههای گوناگونی به آن
توجه شده است که هر یک از این دیدگاهها اصول راهنما و روش خاص خود را دارد.
درک ،دانش ،تجربه ،زمینهها و شرایط محیطی موجب تعریف و تفسیر آنها از بهرهوری
به شیوههای مختلف شده است .بیشتر تعاریف بهرهوری شامل کارایی ،اثربخشی،
سودآوری ،کیفیت ،نوآوری ،کیفیت زندگی ،فرهنگ و مانند آن است .درکل ،برای اینکه
به اندیشه بهرهوری مجهز شویم ،الزم است دانش آن را در جامعه گسترش دهیم .دانش و
توسعه اثر متقابل برهم دارند .در جامعه توسعهیافته دانش نیز توسعه مییابد ( Carneiro,

.)2010
بهتازگی تئوری سرمایة اجتماعی از جامعهشناسی بهمثابة یک نیروی بالقوه مؤثر بر
بهرهوری سازمانی ،مشتق شد .سرمایة اجتماعی میتواند در قالب منابع موجود در شبکههای
اجتماعی که توسط افراد مورداستفاده قرار میگیرد و همچنین میتواند بهمنزلة سرمایهگذاری
بهوسیله افراد در روابط بین فردی مفید در بازارها ،موردنظر قرار گیرد .کلمن )2992( 2باور
دارد که در سرمایة اجتماعی ،روابط اجتماعی ،روابطی با ظرفیت قابل پیشبینی هستند و
میتوانند ارزشی را تولید کنند .برخالف سرمایة انسانی و داراییهای سنتی سازمان ،سرمایة
اجتماعی منحصراً نتیجه روابط اجتماعی معنیداری است که افراد در طول زمانبر روی آن
سرمایهگذاری میکنند (.)Sabatini, 2005
در تعیین عوامل مؤثر بر بهرهوری نظرات متفاوتی وجود دارد و هریک از دانشمندان
و صاحبنظران عواملی را در قالب عامل مؤثر مشخص کردهاند و بهطور اجمالی عواملی
چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان ،ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کار
بهتر و بیشتر ،ایجاد زمینههای مناسب بهطور ابتکار و خالقیت مدیران و کارکنان ،برقراری
نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق ،وجدان کاری و
انضباط اجتماعی تحول در سیستم و روشها که نقش حساس و کلیدی دارند ،تقویت
1. Coleman
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حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور ،صرفهجویی بهمنزلة وظیفه ملی در بهرهوری
مؤثر است ()Blom, 2009؛ ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب اتفاقنظر دارند
که برای افزایش سطح بهرهوری تنها یک علت خاص را نمیتوان ارائه کرد؛ بلکه عنوان
میکنند ارتقای بهرهوری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست.
(.)Schwarzt , &Nardi 2012
مدیریت دانش میتواند با یکپارچهسازی سرمایة دانشی سازمانها در بخشهای مختلف
و تأثیرگذاری بر مفاهیمی مانند یادگیری سازمانی ،ارتقای فرهنگسازمانی ،رهبری و
تصمیمگیری هوشمندانه و بهرهوری نیروی انسانی ،بازطراحی فرایندها ،تولید دانش جدید و
تبدیل دانش ذهنی و ضمنی به دانش مستند شده و صریح زمینه ارتقای سطح فعالیتها و
رسیدن به اهداف موردنظر را به همراه داشته باشد ( .)Kebede, 2010سازمانها بدون داشتن
بستر مناسب مدیریت دانش نمیتوانند در خصوص بهرهوری نیروی انسانی موفقیتی کسب
کنند؛ بنابراین باید در این خصوص سیاستهای بهرهوری تدوین شود & Quaddus, (Xu

.)2012
در سالهای اخیر بسیاری از سازمانها سعی کردهاند ابعاد کمّی و کیفی بهرهوری نیروی
انسانی را افزایش دهند تا در محیط رقابتی و با کمبود منابع بتوانند بهطور مؤثر خود را اداره
کرده و بقای خود را تضمین کنند .با وجود این ،بهرهوری نیروی انسانی پدیده پیچیدهای
است که به عوامل متعددی بستگی دارد .درنتیجه سازمانها برای موفقیت در بهرهوری
سرمایة انسانی باید عوامل متعددی را مدنظر قرار دهند .ازجمله عواملی که میتوانند بهطور
بالقوه بر این مفهوم اثرگذار باشند سرمایة فرهنگی و سرمایة اجتماعی است .اصطالح
سرمایة اجتماعی و سرمایة فرهنگی در همپوشانی همه داراییها ،منابع نامشهود و غیر
فیزیکی یک سازمان است که شامل فرایندها ،ظرفیت نوآوری ،دانش ضمنی و آشکار
اعضای آن و شبکه همیاران مورداستفاده قرار میگیرد (اردالن و بهشتی.)2394 ،
چند دهه بیشتر ،از طرح مفهوم سرمایة فرهنگی نمیگذرد .این مفهوم تأثیر چشمگیری
بر جامعهشناسی نهاده است؛ زیرا فرهنگ را در مرکز تحقیقات در مورد قشربندی وارد
کرده است .همچنین ،سازمانها برای حفظ و استمرار خود و برونرفت از چالشهای محیط
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اطراف خود که مشخصه بارز آن افزایش پیچیدگی و پویایی است ،نیازمند توسعه ،تقویت
و تواناییهای درونی هستند تا از طریق مبانی مدیریت دانش سازمانی و سرمایة اجتماعی
که در قالب استراتژی پایدار ،برای ایجاد و دسترسی مزیت رقابتی پایدار سازمانها تشخیص
داده شده است ،میسر شود (پهلوانیان.)2392 ،
یکی از اثرات سرمایة اجتماعی ،افزایش بهرهوری نیروی انسانی سازمانهاست .در
سازمانهای کسبوکار ،سرمایة اجتماعی منبع مهمی از بهرهوری به شمار میرود .برای اینکه
کارها انجام گیرد الزم است کارگران و متخصصان توصیهها و پشتیبانیهای دیگران را فراتر
از ساختار سلسله مراتبی شرکت به کاربندند .هرچند سلسلهمراتب ،ابزار قدرتمند بهکارگیری
دیگران است؛ ولی دو ویژگی بهطور بالقوه ،کاربرد آنها را بیاثر میسازد :نخست،
صرفنظر از اینکه رؤسا چقدر قدرتمند هستند و سازمان تا چه اندازه سلسله مراتبی است،
زیردستان ممکن است بر بازده نهایی از راه تأخیر در اجرای دستورها ،تأثیر بگذارند و با
رفتارهای فرصتطلبانه تا حدودی با تصمیمات مقابله کنند .دوم ،همانگونه که ماهیت
مشاغل با گذر زمان کامل میشود ،کار تیمی ضرورت مییابد .اعتماد صرف به ساختار
فرماندهی و کنترل یا رویههای عملیاتی استاندارد ،موفقیت را تضمین نمیکند Greve and

.)2003(Benassi,
«سرمایة اجتماعی» بر کارایی سرمایة فیزیکی و انسانی تأثیر دارد و بسیاری از فرایندهای
مدیریت تحت تأثیر وجود آن است و پژوهشهای مختلف این رابطه را بررسی و نشان داده
است .سازمانهای دارای سرمایة اجتماعی را میتوان سازمانهایی با پیوندهای محکم،
هنجارها و باورهای مشترک ،اعتماد و همکاری تعریف کرد (آیباغی اصفهانی.)2390 ،
کوهن و پورساک اعتقاد دارند که تعهد ،همکاری ،وفاداری ،استمرار و حتی ایثار ،از مزایای
مهم سرمایة اجتماعیاند .آنان معتقدند سرمایهگذاری سنجیده در سرمایة اجتماعی میتواند
به سازمانها کمک کند تا بتوانند با چالشهای معاصر مواجه شوند و حتی آنها را به مزیت
تبدیل کنند (فقیهی و فیضی.)230۲ ،

سرمایة اجتماعی از راههای مختلفی بر کارایی و بهرهوری نیروی انسانی تأثیرگذار است.
«هزینههای پایینتر تعامالت» میزان پایینتر جابهجایی افراد ،تسهیم دانش و نوآوری و بهبود
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کیفیت محصوالت ،ازجمله ،مواردی است که سرمایة اجتماعی را بر بهرهوری نشان میدهد
(زارعی متین.)239۲ ،
وئیس 2و همکاران ( )0222اظهار میدارند که بهرهوری در حقیقت طراحی و ارائه الگوی
کامل عمل در سازمان و چگونگی دستیابی به آن است .سرمایة اجتماعی از راههای مختلف،
بهرهوری نیروی انسانی سازمانها را تحت تأثیر قرار میدهد .هزینههای پایینتر تبادالت ،نرخ
پایینتر جابهجایی افراد ،تسهیم دانش و نوآوری ،ریسکپذیری و بهبود کیفیت محصوالت
از جمله راههایی است که سرمایه اجتماعی از طریق آنها بر بهرهوری تأثیر میگذارد (نیکچه
فراهانی و نظری .)2307 ،پیچیدگی محیط کار مستلزم بهبود بهرهوری برای تأثیر بر کیفیت
منابع انسانی است و این برای موفقیت سازمانهای آموزشی ضروری است.

درنتیجه ،شناسایی عواملی که باعث بهبود و افزایش بهرهوری منابع انسانی در سازمان
میشود از اهمیت باالیی برخوردار است .در دو دهه اخیر ،دانشگاهها از لحاظ رشد منابع و
افزایش نیروی انسانی به وضعیت قابلقبولی رسیده است؛ اما به نظر میرسد همانند بسیاری
از سازمانها در استفاده بهینه از منابع انسانی خویش دچار چالش بوده و بهرهوری کارکنانش
در حد انتظار نیست .دانشگاهها بر اساس شرح وظایف سازمانی و به دلیل ارتباطات مستمر با
دانشجویان نیازمند داشتن استراتژیهای دقیق و انعطافپذیری است تا ضمن بهبود مستمر
بهرهوری نیروی انسانی ،نیازهای دانشجویان را نیز برطرف کند ،بهکارگیری استراتژیهای
مدیریت دانش به همراه بهبود سرمایههای فرهنگی و اجتماعی میتواند دانشگاه را در مسیر
نیل اهداف خودیاری رساند؛ بدینروی ،با توجه به اهمیت گفتهشده برای مدیریت دانش و
سرمایههای نامشهود سازمان این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا
مدیران دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان میتوانند از طریق بهبود و افزایش مدیریت دانش
و سرمایههای فرهنگی و اجتماعی سازمان باعث افزایش بهرهوری کارکنان شوند؟ و اینکه
مدیریت دانش با نقش میانجی سرمایة اجتماعی و سرمایههای فرهنگی بیشترین تأثیر را در
بهرهوری کارکنان دارند تا در اولویت توجه و سرمایهگذاری قرار گیرند .نتایج این پژوهش
1. Weiss
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به مدیران دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان کمک میکند تا از طریق بهبود و توسعه
عواملی که بیشترین تأثیر را بر بهرهوری نیروی انسانی دارند در راستای افزایش عملکرد و
مزیت رقابتی سازمان قدم بردارند .بدین منظور ،هدف اصلی این پژوهش تعیین تأثیر مدیریت
دانش بر بهرهوری کارکنان از طریق سرمایة فرهنگی و سرمایة اجتماعی (موردمطالعه:
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان) است.
بهرهوری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع ،نیروی انسانی و تمهیدات
به طریق علمی بهمنظور کاهش هزینهها و رضایت کارکنان ،مدیران و مصرفکنندگان .

تعاریف دیگر ،بهرهوری نیروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی بهمنظور
حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه داشتهاند .بر اساس دیدگاه
سازمان بهرهوری ملی ایران ،بهرهوری یک نگرش عقالنی به کار و زندگی است .این
مشابه یک فرهنگ بوده که هدف آن هوشمندانهتر کردن فعالیتها برای یک زندگی بهتر
و متعالی است .بهرهوری عبارت است به دست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار،
توان ،استعداد و مهارت نیروی انسانی ،زمین ،ماشین ،پول ،تجهیزات زمان ،مکان و غیره
بهمنظور ارتقای رفاه جامعه ،بهگونهای که افزایش آن بهعنوان یک ضرورت ،در جهت
ارتقای سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی همواره مدنظر صاحبنظران سیاست،
مدیریت و اقتصاد قرار دارد .بهرهوری نیروی انسانی ،نسبت برون داد منابع انسانی به درون
داد منابع انسانی است (.)Nardi &Schwarzt,2012
بهرهوری نیروی انسانی با ابعاد زیر قابل بررسی است  .2توانایی :که شامل دورههای
آموزشی و احساس موفقیت شغلی است  .0درک و شناخت :که شامل درک صحیح و
درست از کار ،اهداف کاری و اشتباهات و انجام صحیح کار است  .3حمایت سازمانی :که
شامل امکانات مالی و مادی مورد نیاز شغلی ،حمایت سایر واحدها و مسئولین در تحقق
اهداف و انجام کارهای دشوار است  .4انگیزه :که شامل فرصتهای ارتقا ،پاداشهای نقدی،
قدردانی و استقبال از ابتکار عمل و دلجویی مافوق در زمان مشکالت است  .۲بازخورد :که
شامل اطالع و آگاهی از عملکرد و روشهای بهبود عملکرد و کیفیت کار و نتایج مثبت و
منفی کار است  .6اعتبار :که شامل اتخاذ تصمیمات منصفانه و مطابق با اصول اخالقی،
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انتصاب بر اساس شایستگی و ضوابط و اعتماد به مافوق است  .7سازگاری :که شامل میزان
تأثیر شرایط بازار و شرایط اقتصادی و رقابت بر عملکرد است & Hersey

(.)Goldsmith,1980
مدیریت دانش به این شرح تعریف میشود« :مدیریت فرایندهای سازمانی است که دانش
سازمانی را خلق ،انتقال ،ذخیره و تکرار میکند ( .)Khalil,2006لی و چیو 2مدیریت دانش
را پدیدهای چندوجهی و میان عملکردی معرفی میکنند .سازمانها در صورتی میتوانند در
مدیریت دانش مؤثر عمل کنند که نگرش آنها به دانش سازمانی ،نگرشی فرایندی باشد
( .)Bontis&fitzenz,2002فرایند مدیریت دانش سازمانی شامل کسب ،ایجاد،
مستندسازی ،انتقال و کاربرد دانش است که در حال تبدیل شدن به یک وظیفة کامالً ً تجاری
است (.)Khalil,2006
اولین مرحله از مدیریت دانش ،کسب دانش است .دانش میتواند از طریق خلق دانش
در داخل محدودة سازمان تولید شود ،یا از طریق یک منبع خارجی به دست آید و به داخل
سازمان آورده شود ( .)Ford,2003خلق دانش بعد دوم مدیریت دانش است که به این
مفهو م اشاره دارد که چگونه دانش توسط افراد در داخل سازمان ایجاد میشود .نوناکا و
تاکشی عقیده دارند افراد از اجزای مهم خلق دانش در داخل سازماناند (.)Franklin,2006
طبق نظر نوناکو دانش از طریق یک سری تغییرات مداوم بین دانش ضمنی و صریح از طریق
اجتماعی سازی ،ترکیب ،درون سازی و برون سازی ،ایجاد میشود (.)Nonaka,1994

انتقال دانش به فعالیتهایی اشاره میکند که دانش را به بیرون انتشار میدهند
( .)Khalil,2006الیور معتقد است رویکرد بهبود مداوم فعالیتهای تجاری ،سازمان را قادر
میکند تا موقعیت رقابتی خود را از طریق افزایش درآمدهای مالی ،از راه روابط بهبودیافته
با مشتریان ،یا از طریق بهبود هزینهها از راه بهبود فرایندها توسعه بخشد .این بدان معنا است
که سازمان باید فرهنگ یادگیری داشته باشد که در آن کارمندان برای کسب ،مستند کردن،
ایجاد ،انتقال و کاربرد اطالعات جدید برای کمک به فعالیتهای سازمانی تشویق شوند.
1. Lee & Chio
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یک برنامة مدیریت دانش قوی به کارکنان اجازه خواهد داد تا یاد بگیرند و رشد کنند و به
داراییهای قوی شرکتها تبدیل شوند ( .)oliver,2008تدوین راهبردهای مدیریت دانشِ
مناسب برای بسیاری از سازمانها با توجه به اهمیت آن برای رسیدن به نتایج سازمانی ضروری
است.

در این پژوهش فرایندهای مدیریت دانش دارای پنج مؤلفه خلق دانش ،اکتساب دانش،
سازماندهی دانش ،انتشار دانش و کاربرد دانش است که از مدل مدیریت دانش السون

2

( )0223اقتباس شده است-2.خلق دانش :خلق دانش ،اولین مرحله از مراحل وسیع فرآیند
دانش است؛ دانش در سازمان در دو چرخه متمایز شخصی و گروهی خلق میشود .دانش
شخصی وقتی در بافت سازمانی به کار میرود دانش جدیدی خلق شده که میتوان آن را
دانش سازمانی نامید .دانش از تجربیات و مهارتهای کارکنان ناشی میشود .دانش توسط
افراد با مشخص کردن شیوههای جدید انجام کارها یا توسعه علم ،خلق میشود .گاهی اوقات
چنانچه دانش در سازمانی وجود نداشته باشد دانش بیرونی وارد سازمان میشود .همه
سازمانها در قالب عملکردها و فعالیتهای سازمانی ،دانش را خلق و از آن استفاده میکنند.
ایجاد دانش به توانایی سازمانها در بسط ایدهها و راهحلهای نوین و مفید اشاره دارد .هر
سازمانی با توسعه و تجدید ساختار دانش قبلی و فعلی با روشهای مختلف به خلق واقعیت
و معناهای جدید میپردازد (-0.)Bose,2004اکتساب دانش :کسب دانش برای پاسخگویی
به نیازهای فعلی و قابل پیشبینی آینده و تحقق اثربخش اهداف ضروری است .دانش را
میتوان از مکانیزمهای مختلفی کسب کرد .بهمنظور شناسایی مکانیزم اکتساب دانش میتوان
آن را در دو طبقه قرار داد :منبع درون سازمان و منبع بیرون سازمان .منبع درونی اکتساب
دانش ،ذهن کارکنان (دانش تلویحی و مستتر) یا پایگاه داده سازمان که به شکل اطالعات
کدگذاری شده است .منبع بیرونی اکتساب دانش الگوبرداری و همکاری بین سازمانی است.
اکتساب دانش شامل به دست آوردن دانش برای استفاده داخل سازمان ،از طریق دانش
برونسازمانی است که در دسترس دیگران قرار دارد &  .)Navarro,2015(Gabrielبه
1. Lawson
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عقیده یانگ 2و همکاران ( ،)0222کسب دانش به معنای به دست آوردن دانش جدید از
منابع مختلف بهویژه شرکای خارجی بوده و در بسیاری از سازمانها بهمثابه یک اهرم رقابتی
به شمار میرود .کسب دانش عبارت است از فرایند بازیابی دانش صریح 0و هم دانش نهان

3

است (-3.)Fadia & Kamel,2014سازماندهی دانش :دانشی که ایجاد شده باید به شکل
اولیهاش در پایگاههای اطالعاتی ذخیره شود .بسیاری از سازمانها از انواع مختلف منابع،
جهت ضبط و نگهداری دانش استفاده میکنند ( .)Bose,2004در این فرایند ،سازمان
مجموعه عظیم دانش را بعد از ورود به پایگاه دانش ،برای کاربرد باید ذخیره و سازماندهی
کند .هدف نهایی این مرحله ،کمک به اعضای سازمان جهت دسترسی به دانش الزم در
فرایندهای اخذ تصمیم است .فرآیند سازماندهی در هر کجای سازمان ممکن است صورت
گیرد مانند الف-حافظه سازمانی و حافظه افراد ،ب-فرهنگسازمانی ،ج-روشهای
یادگیری ،درک ،تفکر ،احساس ،سهیم سازی و انتقال بین اعضای سازمان ،د-فرآیند و
رویهها ،ر-محلهای فیزیکی ،ز-بایگانی (دیجیتالی و کاغذی) & -4.)etal,2012( Zaied
انتشار دانش :دانش باید در دسترس هر کسی در سازمان قرار گیرد تا در هر زمان و مکانی
که نیاز است آن را مورداستفاده قرار دهد .فناوریهای جدید مانند کارهای گروهی ،اینترنت
و دیگر فناوریها به انتشار دانش کمک میکند .انتشار دانش ،مستلزم برداشتن دو گام است:
ارسال ،فرستادن یا عرضه دانش به گیرندهای بالقوه و جذب آن توسط شخص .منظور از
انتشار دانش ،افزایش توانایی سازمان در انجام کارها و درنهایت باال بردن ارزش آنهاست.
فقط ایجاد تغییر در رفتار میتواند گویای انتقال مؤثر دانش باشد .صرف در دسترس بودن
دانش به معنای انتشار آن نیست (.)Lopez& merno,2011
-۲کاربد دانش :از دیدگاه اکثر پژوهشگران مهمترین فرآیند مدیریت دانش است .آنها
بیان میکنند ،مزیت رقابتی متعلق به سازمانهایی که بهترین داراییهای دانش را دارند نیست،
بلکه متعلق به سازمانهایی است که به بهترین صورت از دانش خود در عمل استفاده
1. Yang
 .0دانشی که از طریق کتابها ،اسناد مشابه و فایلها که افراد ممکن است از آن آگاه باشند ،قابلدستیابی است.
 .3دانشی که از طریق افراد ،محصوالت و اشخاص سازمان قابلدستیابی است.
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مینمایند .اگر دانش تبدیل به عمل نشود و فعالیتهای سازمانی بر اساس دانش سازمان نباشد
همه فعالیتها و فرآیندهای مدیریت دانش ،عقیم بی اثر است .بهکارگیری دانش شامل
فعالیتهایی است که از دانش در فرایندهای کسبوکار استفاده میکنند  2بهمنظور توسعه
کاربرد دانش در مجموعههای دولتی میتوان در ساختار سازمانی رسمی سازمان ،جایگاهی
را برای مدیریت دانش در نظر گرفت که بهصورت کامالً تخصصی ،فعالیت تسهیم و استفاده
از دانش را رهبری کرده و پایههای فکری افراد را درزمینه اصالح کرد (.)Bose,2004
کاربد دانش فرایندی است که تضمین میکند ،سازمان دانش بهدستآمده را بهدرستی
استفاده میکند .از منظر دیگر کاربرد دانش بیانگر جمعآوری دستورالعملها و فرایندهای
حل مسئله است که در تصمیمگیریها به کار میرود (.)Gabriel & Navarro,2015
کاربد دانش عبارت است از فرایند استفاده از دانش برای حل مسائل کسبوکار و اخذ
تصمیمات کاری که شامل بازیابی و بهکارگیری دانش است (.)Fadia & Kamel,2014
آنچه بر ابهامات فراوان این تئوری (سرمایه اجتماعی) میافزاید ،تعاریف متعدد در
حوزههای گوناگون توسط افراد مختلف است .چنانچه در بررسی ادبیات موضوع با انبوهی
از تعاریف روبرو میشویم که در حوزههای متفاوتی ارائه شدهاند .در زیر به برخی از این
تعاریف ارائه میشود  .2.سرمایه اجتماعی شبکه شخصی یک فرد و پیوستگی نهادی
برگزیده او را در برمیگیرد  .0.سرمایه اجتماعی عبارت است از تواناییهای افراد برای کار
کردن با یکدیگر ،بهمنظور دستیابی به اهداف مشترک در گروهها و سازمانها.
مجموعه از تعاریف سرمایه اجتماعی توسط بانک جهانی بوردیو: 2مجموع منابع بالقوه
یا بالفعلی است که با عضویت در شبکه پایایی از روابط کموبیش نهادینه شده از آشنای یا
شناخت متقابل ،به دست میآید .پوتنام: 0اجزاء اصلی سازمان اجتماعی ،مانند اعتماد،
هنجارها و شبکههایی که میتوانند کارایی اجتماعی را با تسهیل کنشهای هماهنگ ،بهبود
دهند .گروتارت و ون باستالر: 3نهادها ،روابط ،نگرشها و ارزشهایی که تعامالت بین
1. Bourdien
2. Putnana
3. Grootaert & Van Bastelaer
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اشخاص را مدیریت کرده و به توسعه اجتماعی و اقتصادی کمک مینماید .ببینگتون: 2
روابطی که اشخاص در آن سرمایهگذاری میکند و جریانی از منافع را به وجود میآورند .

فافچمپسن: 0یک شبکه از پدیده اجتماعی مرتبط (بهویژه نقشی که روابط بین فردی)
عضویت کلوب و شبکههای اجتماعی ،در تبادل اجتماعی کارآمد بازی میکند .روبیستون
و سیلس: 3احساس همدردی ،نگرانی ،همدلی ،احترام ،حس اعتماد و اجبار یک شخص یا
گروهی به شخص یا گروهی دیگر اوستروم: 4سرمایه اجتماعی شامل دانش ،ادراک،
هنجارها ،قوانین و انتظارات مشترک درباره الگوهای تعامالت است که گروهی از افراد در
برخورد با مسئلههای غامض اجتماعی ،موقعیتهای عمل جمعی با خود به سازمان میآورند،
افراد بایستی روشهای تقویت انتظارات مشترک درباره الگوهای تعامالت است که گروهی
از افراد در برخورد با مسئلههای غامض اجتماعی ،موقعیتهای عمل جمعی با خود به سازمان
میآورند ،افراد بایستی روشهای تقویت انتظارات و اعتماد متقابل را جت غلبه بر
وسوسههای کوتاهمدت ناخوشایند پیدا نمایند.

ابعاد سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و کوشال عبارتاند از:
 -2بعد ساختاری سرمایه اجتماعی :این بعد الگوی کلی روابط را در سازمانها یافت
میشود در نظر دارد .بدین معنا که این بعد ،میزان ارتباطی که افراد با یکدیگر در سازمان
برقرار میکنند ،در برمیگیرد .بعد ساختاری سرمایه اجتماعی شامل پیوندهای موجود در
شبکه و تناسب سازمانی میشود.
 -0بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی :این بعد ماهیت روابط در یک سازمان را در برمیگیرد؛
بهعبارتدیگر ،درحالیکه بعد ساختاری بر این امر متمرکز میگردد که آیا کارکنان در یک
سازمان باهم در ارتباط هستند یا خیر ،بعد ارتباطی با ماهیت و کیفیت این ارتباطات متمرکز
میگردد بهطور مثال ،آیا این روابط بهوسیله اعتماد ،صمیمیت ،عشق و مانند آن مشخص
میشود یا خیر؟ این بعد شامل اعتماد ،میشود.
1. Bebbington
2. Fafchamps
3. Robison & Siles
4. Ostrom
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 -3بعد شناختی سرمایه اجتماعی :این بعد دربرگیرنده میزان اشتراک کارکنان درون یک
شبکه اجتماعی ،در یک دیدگاه یا درک مشترک میان آنان است؛ و مانند بعد ارتباطی به
ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان ،میپردازد و شامل موارد زیر میگردد :زبان و
کدهای مشترک و روایتهای مشترک (.)Bolino et al, 2002
یکی دیگر از سرمایههای جدید ،مفهوم سرمایه فرهنگی است .این نوع سرمایه در دههی
 2962از سوی بوردیو و همکارانش ابداع شده است و به جهت اهمیت و گستردگی نقش
این نوع سرمایه ،بسیاری از تحلیلگران و نظریهپردازان اجتماعی از آن بهعنوان منبع بسیار
مهمی در تعیین ساختار اجتماعی ،فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی یاد نمودهاند .از سوی دیگر
بنا به نظر بوردیو سرمایه فرهنگی که شامل دانش ،تواناییها و اندوختههای فرد از کاالهای
فرهنگی است که همگی باهم وضعیت فرد را در یک حوزه و زمینه میسازند ،افراد را با
انتخابهای متعددی مواجه میکنند و این وضعیت سبب میشود که افراد به تعدیل
عادتوارهها یا جهانبینیهای خود و منابع نگرشی بپردازند (شارع پور .)2303 ،به اعتقاد
بوردیو سرمایه فرهنگی به شیوههای زندگی خاصی که در روند آموزشهای رسمی و
خانوادگی در افراد تثبیت شده اشاره دارد و همچنین ظرفیت شناخت افراد در کاربرد
کاالهای فرهنگی را در برمیگیرد .کاربرد ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی موجب تفاوت در
نحوه زندگی و بروز سلیقههای گوناگون میشود و بهتبع آن تفاوت در کسب موقعیتهای
برتر اجتماعی و استفاده از امکانات مختلف از قبیل کتاب ،روزنامه ،سینما و غیره را موجب
میشود درواقع استفادهکنندگان از سرمایه فرهنگی در قشربندی اجتماعی در طبقه باالی
اجتماع قرار میگیرند .به عبارتی دارندگان نمرات اقتصادی باالی جامعه قرار دارند بهراحتی
دسترسی به ابعاد مختلف سرمایه فرهنگی مییابند (بوردیو .)2306 ،سرمایه فرهنگی تنها
بهوسیله فرهنگ واال ساخته نشده است ،بلکه عوامل خارجی دیگری نیز در آن دخیل است؛
برای مثال دانشجویان سرمایه فرهنگی را در شکلی از مهارتهای فکری ،انتقادی،
مهارتهای نوشتاری و مهارتهای علمی به ارث میبرند .در جوامع سرمایهداری ،سرمایه
فرهنگی نابرابری را در بین افراد توزیع میکند و طبقه مسلط قادر است تعریفش را از واقعیت
برای تمام طبقات دیگر در معرض نمایش بگذارد (حسین زاده )2300 ،بوردیو میان ثروت
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مادی و داراییهای فرهنگی تمایز قائل میشود .سرمایه فرهنگی شکل غیرمادی سرمایه است
و سرمایهگذاری در آموزش ،زمینههای خانوادگی و نهادهای فرهنگی بر این نوع سرمایه
میافزاید (میر جاللی .)2306 ،سرمایة فرهنگی بهعنوان یک دارایی تعریف میشود که
مجسم کننده یا تأمینکننده ارزش فرهنگی عالوه بر هرگونه ارزش اقتصادی است که
میتواند داشته باشد سرمایة فرهنگی یعنی داشتن ذائقههای دارای پرستیژ و توانایی درک
و شناخت اشیا یا سبکهای هنری که دارندگان اقتدار فرهنگی به آنها اهمیت میدهند
(نیازی وکارکنان.)2306 ،
سرمایة فرهنگی میتواند به سه صورت تجلی یابد؛  -2سرمایة فرهنگی تجسمیافته :2که
این نوع سرمایه به بدن و ذهن فرد پیوسته و به تالشها و سرمایهگذاری شخصی فرد وابسته
است .سرمایة فرهنگی تجسم یافته نوعی ثروت بیرونی است که بهعنوان بخش
جداییناپذیری از فرد درآمده است ،این همان بخشی است که بوردیو آن را ابعاد سرمایة
فرهنگی همراه با تولد مینامد که نمیتوان آن را از طریق هدیه ،خرید یا مبادله به دیگری
منتقل کرد .این نوع سرمایه ،بهصورت آمادگیهای مداوم ذهن و جسم تجلی مییابد-0 .
سرمایة فرهنگی عینی یافته 0است که الزمه سرمایة فرهنگی عینی نیافته ،وجود سرمایة
فرهنگی تجسم یافته است؛ یعنی باید امکانات الزم همراه با افراد واجد شرایطی که الزم
و ملزوم یکدیگرند شکل بگیرند تا از طریق آن سرمایة فرهنگی عینیت یافته نمود یابد .این
نوع سرمایة فرهنگی از بدیهیترین و آشکارترین انواع سرمایة فرهنگی است که افراد
جامعه میتوانند از آن بهرهمند شوند و بیشتر در کاالها و اشیای مادی تجسم مییابد و از
ویژگیهای بارز آن قابلانتقال بودن است .بدین رو ،این نوع سرمایه بهنوعی در شکل
اقتصادی هم مطرح است .بهطور خالصه شاید بتوان گفت که به تمامی اشیا و کاالهای
فرهنگی ،سرمایة فرهنگی عینی میگویند -3 .سرمایة فرهنگی نهادی 3که عینیت بخشیدن
به سرمایة فرهنگی ،از طریق مدارک دانشگاهی و تحصیلی است و خارج از داراییهای
1. embodied cultural capital
2. objectified cultural capital
3. institutional cultural capital
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مادی و عینی فرهنگی و سرمایة تجسدی و بیولوژیکی واقعیت پیدا میکند .این کار از
طریق کسب عناوین تحصیلی بهصورت قانون و نهادی تأیید شده است حاصل میشود .

این مدارک ،نوعی نرخ تبدیل بین سرمایة فرهنگی و سرمایة اقتصادی برقرار میسازد و
این کار را از طریق تضمین ارزش مادی برای یک سرمایة تحصیلی معین انجام میدهند .

ازآنجاکه منافع مادی و نمادی مدارک تحصیلی بستگی به کمیابی آنها دارد،
سرمایهگذاری صورت گرفته (ازلحاظ زمان ،تالش و پول) ممکن است بهاندازهای که
پیشبینی میشود ،سودمند نباشد (اقلیما و ابراهیم نجفآبادی.)2392 ،

پیشینه پژوهش
تاکنون پژوهشهای داخلی و خارجی اندکی در خصوص تحلیل تأثیر مدیریت دانش بر
بهرهوری کارکنان از طریق سرمایة فرهنگی و سرمایة اجتماعی انجام شده است؛ باوجوداین،
تعدادی از پژوهشها به بررسی جنبههای مختلف این رابطه پرداختهاند .بیشتر این مطالعات
و پژوهشها کلنگر میباشند ،ازاینرو ،در اینجا به پژوهشهایی پرداخته شده است که به
نوعی رابطه مدیریت دانش یا بهرهوری نیروی انسانی با نقش میان سرمایة اجتماعی و سرمایة
فرهنگی دارند ازجمله مهمترین آنها عبارت است از :علی قلی و بهرام نژاد ( )2396در
پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی ،مطالعه موردی:

پارک فناوری پردیس و با روش توصیفی از نوع همبستگی به این نتیجه رسیدند که بین
مدیریت دانش با بهرهوری نیروی انسانی در شرکتهای پارک فناوری پردیس ارتباط
مثبت و معناداری وجود داشت .در مطالعات خارجی نیز این یافته در پـژوهشهای مختلفـی
مورد تأکید قرار گرفته است؛ برای نمونه ،بروکز و نافوکو )0226( 2نیز بیان میکنند که بین
توسعه منابع انسانی و سرمایه اجتماعی با بهرهوری رابطه وجود داشت .وحدتی و همکاران
( )2396در پژوهشی با عنوان بررسی نقش سرمایة اجتماعی در راستای ارتقای بهرهوری منابع
انسانی :با نقش واسط فرهنگسازمانی و مدیریت که در شرکت پخش فراوردههای نفتی
استان قزوین و با روش توصیفی از نوع همبستگی و با نمونه آماری  2۲3نفر انجام دادند به
1. Brooks and Nafukho
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این نتیجه رسیدند که سرمایة اجتماعی بر متغیرهای فرهنگسازمانی ،مدیریت دانش و
بهرهوری منابع انسانی رابطه مستقیم معنادار داشت .قنبری و همتی ( )239۲در پژوهشی با
عنوان بررسی رابطه سرمایة اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه بوعلی سینا که با
روش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه آماری  0۲4نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند
سرمایة اجتماعی با عملکرد شغلی رابطه مثبت و معنیدار داشته و همچنین از بین مؤلفههای
سرمایة اجتماعی بُعد رابطهای بیشترین اثر پیشبینیکنندگی بر عملکرد شغلی را داشته است.
غیاثی ندوشن و امین الرعایا ( )239۲در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر ابعاد سرمایة اجتماعی
و سرمایة فکری بر میزان بهرهوری منابع انسانی که در شعب بانک ملی در استان یزد و با
روش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه آماری  06۲نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند
سرمایة فکری انسانی و ارتباطی و سرمایة اجتماعی رابطهای و ساختاری بر بهرهوری منابع
انسانی رابطه مثبت و معنادار داشتند .ایرانزاده و همکاران ( )2394در پژوهشی با عنوان
بررسی تأثیر مؤلفههای مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی با استفاده از روش تحلیل
عاملی در مؤسسات مالی و اعتباری شهرستان تبریز و با روش توصیفی از نوع همبستگی
انجام دادند به این نتیجه رسیدند تأثیر ابعاد مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی تأیید
شده است .بر اساس نتایج ،بُعد فرهنگ با میزان تأثیر  30دارای بیشترین تأثیر بر بهرهوری
نیروی انسانی بود و ابعاد ،فناوری ،سیاستها و فرایند عمل به ترتیب در اولویتهای بعدی
قرار داشتند .متفکر آزاد و همکاران ( )239۲در پژوهشی با عنوان بررسی اثر سرمایة اجتماعی
بر بهرهوری نیروی کار در ایران که با روش ابزارهای آمار توصیفی و استنباطی روش
( )ARDLموردبررسی قراردادند به این نتیجه رسیدند که سرمایة اجتماعی بر بهرهوری
نیروی کار تأثیرگذاری مثبت و معنیدار داشت .اردالن و بهشتی ( )2394در پژوهشی با عنوان
بررسی تأثیر سرمایة فرهنگی و سرمایة فکری بر بهرهوری نیروی انسانی با نقش میانجیگری
مسئولیت پذیری اجتماعی که در دانشگاه رازی کرمانشاه و با روش توصیفی از نوع همبستگی
انجام دادند به این نتیجه رسیدند اثر مستقیم سرمایة فرهنگی و سرمایة فکری بر
مسئولیتپذیری اجتماعی مثبت و معنادار بود اثر مستقیم سرمایة فکری و مسئولیتپذیری
اجتماعی بر بهرهوری نیروی انسانی نیز مثبت و معنادار است؛ اما اثر مستقیم سرمایة فرهنگی
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بر بهرهوری نیروی انسانی مثبت و معنادار نیست .همچنین اثر غیرمستقیم سرمایة فرهنگی و
سرمایة فکری بر بهرهوری نیروی انسانی با نقش میانجیگری مسئولیتپذیری اجتماعی
مثبت و معنادار بود .خضر پور و همکاران ( )2393در پژوهشی با عنوان رابطه سرمایة
اجتماعی و بهرهوری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی که توصیفی
از نوع همبستگی و با نمونه آماری  0۲نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین سرمایه
اجتماعی با بهرهوری ،رابطه مثبت و معنادار وجود داشت و همچنین بین بُعد شناختی سرمایه
اجتماعی با بهرهوری و بین بعد ساختاری سرمایه اجتماعی با بهرهوری رابطة مثبت و معنیدار
وجود داشت .همچنین ،تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد شناختی و ساختاری سرمایه
اجتماعی  03/2درصد از واریانس بهرهوری را پیشبینی میکرد .ترابی و الدن )0227( 2در
پژوهشی با عنوان تأثیر مدیریت دانش بر بهرهوری سازمان :مطالعه موردی که در بانک کوثر
ایران انجام دادند به این نتیجه رسیدند تمایل کارکنان برای به اشتراکگذاری دانش و بهتبع
آن اشتراک دانش ضمنی تأثیر مستقیمی بر بهرهوری داشت .ینکینن )0226( 0در پژوهشی با
عنوان مروری بر پژوهشهای تجربی در مورد شیوههای مدیریت دانش و عملکرد شرکت
انجام دادند به این نتیجه رسیدند مدیریت دانش بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت داشت.
شوجاهت 3و همکاران ( )0226در پژوهشی با عنوان تأثیر مدیریت دانش بر نوآوری با نقش
میانجی بهرهوری کارکنان دانشی به این نتیجه رسیدند مدیریت دانش بر نوآوری با نقش
میانجی بهرهوری کارکنان دانشی تأثیر مثبت داشت .میلدرد )0223( 4در پژوهشی با عنوان
استراتژیهای مدیریت دانش و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان را در صنعت مهماننوازی
در زیمبابوه را بررسی کرد .نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین فرایندها ،سرمایة
فکری ،فرهنگ ،استراتژی و مدیریت دانش وجود داشت و سازمانها راهبردهای مدیریت
دانش را دانسته و به کار میبرند و این امر به توسعه ایدههای جدید ،محصوالت جدید و
همچنین روشهای جدید انجام کار منجر شد که درنهایت به بهبود عملکرد سازمانی
1. Torabi &El-Den
2. Inkinen
3. Shujahat
4. Mildred
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خواهد رسید .سیدرف )0223( 2در پژوهشی با عنوان بررسی مدیریت دانش و عملکرد
کسبوکار در شرکتهای گروه هریس پرداختهاند .نتایج نشان داد استفاده آگاهانه و
پایدار از استراتژیهای دانش باید به این شرکتها اجازه دهد تا فرهنگ عملکردی که در
آن دانش مدیریت ،تخصیص منابع مادی و غیرمترقبه ،افزایش عملکرد فرایند کسبوکار
از درون را ایجاد میکند را توسعه دهد .الینگر و همکـاران )0223( 0در پـژوهش خـود
دریافتنـد کـه سرمایهگذاری سازمان بـر روی سرمایه اجتمـاعی بـهطـور قابلتوجهی بـر
بهبـود رفتـار شـهروندی سـازمانی ،تعهـد کارکنان و عملکرد سازمانی مؤثر بود .ساالران

3

( )0222در سازمان آموزش عالی استرالیا نشان دادند سرمایه اجتماعی بر بهرهوری تأثیرگذار
بوده و با آن ارتباط داشت .در مطالعـه دیگـری ،افری و ساکی )0222( 4در بررسی تأثیر
سرمایة اجتماعی بر عملکرد سازمانی در کشور غنا بـه ایـن نتیجه رسیدند سه بُعد اصلی سرمایة
اجتمـاعی شـامل روابط متقابل ،اعتماد و روابط نهادی رابطة مثبت و معنـیداری با عملکرد
سازمانی داشتند .نتـایج پژوهش ومبگـو و همکاران )0222( ۲در خصوص بررسـی تأثیر
سرمایة اجتماعی بر عملکرد سـازمانهای کشـاورزان خُرد در کنیای غربـی نشـان داد سرمایة
اجتمـاعی از تأثیر مثبــت و معنـیداری بــر عملکــرد ســازمانهای تولیدکننده ،برخـوردار
بـود .ساباتینی )0220( 6رابطه معنیدار بین سرمایة اجتماعی و بهرهوری نیروی کار را در
بنگاههای کوچک و متوسط گزارش کرد ،بر اساس مبانی نظری ارائهشده و بر پایه
جدیدترین پژوهشهایی که به آنها اشاره شد ،الگوی مفهومی پژوهش مطابق با آنچه در
شکل  2ارائهشده در نظر گرفته شده است.

1. Seedorf
2. Ellinger et al
3. Salaran
4. Sackey & Ofori
5. Wambugu et al
6. Sabatini
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مدل مفهومی پژوهش
سرمایه اجتماعی

مدیریت دانش

بهره وری نیروی
انسانی

سرمایه فرهنگی

فرضیههای پژوهش عبارتند از:
فرضیه اصلی :مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی از طریق سرمایة فرهنگی و سرمایة
اجتماعی تأثیر دارد.
فرضیههای فرعی عبارتند از:
.2

مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد.

.0

مدیریت دانش از طریق سرمایة فرهنگی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد.

.3

مدیریت دانش بر سرمایة فرهنگی تأثیر دارد.

.4

مدیریت دانش بر سرمایة اجتماعی تأثیر دارد.

.۲

مدیریت دانش از طریق سرمایة اجتماعی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد.

.6

سرمایة فرهنگی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد.

 .7سرمایة اجتماعی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد.
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روش
پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی است ،زیرا به کاربرد متغیرهای مطرحشده برای کمک
به بهبود بهرهوری نیروی انسانی میپردازد .از سوی دیگر ،پژوهش پیشگفته ازنظر نحوه
گردآوری اطالعات توصیفی از نوع همبستگی است؛ زیرا به بررسی مدیریت دانش از طریق
سرمایة فرهنگی و سرمایة اجتماعی بر بهرهوری نیروی انسانی میپردازد و روابط میان
متغیرهای پیشگفته را در قالب مدلسازی معادالت ساختاری موردبررسی قرار میدهد.
جامعة آماری این پژوهش کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد واحد اصفهان به تعداد  2222نفر
است که نمونهگیری از بین این افراد صورت خواهد گرفت .این آمار مستخرج از دادههای
مدیریت منابع انسانی دانشگاه است .حجم جامعه آماری محدود است و زمانی که حجم
جامعه آماری محدود باشد تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران  007نفر خواهد بود .در
این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم استفاده شده است .در این پژوهش
برای گردآوری دادههای موردنیاز پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است .پرسشهای
تخصصی در طیف لیکرت بوده که نحوه امتیازدهی بهصورت زیر است:
جدول شماره  .1ترکیب پرسشهای پرسشنامهها
متغیرهای
موردبررسی
مدیریت دانش
بهرهوری نیروی انسانی
سرمایه اجتماعی
سرمایة فرهنگی

مؤلفهها

شماره پرسش در
پرسشنامه
02-2
42-02
67-40
04-60

جمع پرسشها
02
02
06
27

نگارنده پرسشنامه
الوسون ()0223
هرسی و گلداسمیت ()2902
ناهاپیتوگوشال ()2990
بوردیو ()2999

الف) روایی محتوا :بدین منظور پرسشهای محقق ساخته در اختیار  22نفر از صاحبنظران
و استادان حوزه مدیریت و سازمان قرار داده و تأیید شد.
ب ) روایی صوری :روایی در اصل به صحت و درستی اندازهگیری پژوهشگر برمیگردد.
برای افزایش روایی پرسشنامه ،ابتدا  32پرسشنامه بین تعدادی از مخاطبان در جامعه آماری
توزیع و کلیة ابهامات افراد جامعه آماری در رابطه با پرسشها مشخص شد .بدین ترتیب
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تعدادی از پرسشها ،حذف و تعداد دیگری جایگزین آن شد و درنهایت ،پس از شفاف
شدن نقاط ضعف و قوت پرسشها ،پرسشنامه نهایی و توزیع شد.
ج ) روایی سازه اعتبار عاملی پرسشنامه :برای بررسی اعتبار عاملی پرسشنامههای
بهکاررفته از دو روش تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی در پژوهش حاضر استفاده شد.
د) پایایی پرسشنامهها :بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  32پرسشنامه پیشآزمون شد
و سپس با استفاده از دادههای بهدستآمده از این پرسشنامهها و به کمک نرمافزار 22

 SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که عدد بهدست آمده برای
هر ابزار بدین شرح است.
جدول  .2ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پژوهش
مؤلفهها

شماره پرسش در پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباخ

مدیریت دانش

02-2

2/92

بهرهوری نیروی انسانی

42-02

2/92

سرمایه اجتماعی

67-40

2/00

سرمایة فرهنگی

04-60

2/09

کل

04-2

2/9۲

یافتهها
مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی از طریق سرمایة فرهنگی و سرمایة اجتماعی تأثیر
دارد.
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شکل  .1مدل اصلی پژوهش
جدول  .3برازش مدل
مقدار استاندارد

مقدار مدل

نتیجهگیری

شاخصهای موردبررسی
AVIF

ا.وی.آی.اف

کمتر از  3/3در حالت ایدهآل

0/6۲

برازش مدل مناسب است

GOF

جی.او .اف

مقدار مناسب بیشتر از 2/0۲

2/44

برازش مدل مناسب است

SPR

اس.پی.آر

حالت ایدهآل 2

2

برازش مدل مناسب است

RSCR

آر .اس.سی.آر

حالت ایدهآل 2

2

برازش مدل مناسب است

SSR

اس.اس.آر

بیش از 2/7

2

برازش مدل مناسب است

NLBCDR

آن .آل .بی.سی.دی .آر

بیش از 2/7

2

برازش مدل مناسب است

با توجه به جدول  3مدل وضعیت مناسب و ایدهآلی دارد؛ ازاینرو ،برازش مدل معنادار
است .با توجه به جدول و مدل ارائهشده در باال ،ضرایب تأثیر مدیریت دانش از طریق سرمایة
فرهنگی و سرمایة اجتماعی بر بهرهوری نیروی انسانی بهطورکلی به شرح زیر است:
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جدول  .4ضرایب تأثیر مدیریت دانش از طریق سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اجتماعی بر بهرهوری نیروی
انسانی
مدیریت دانش سرمایة فرهنگی سرمایة اجتماعی بهرهوری نیروی انسانی
مدیریت دانش
سرمایة فرهنگی

2/0۲

سرمایة اجتماعی

2/00

بهرهوری نیروی انسانی

2/00

2/66

2/3۲

جدول  .5بررسی معنیداری روابط مدل
رابطه

میزان اثر

معناداری

مدیریت دانش – بهرهوری نیروی انسانی

2/00

>2/222

مدیریت دانش – سرمایة فرهنگی  -بهرهوری نیروی انسانی

2/۲۲

>2/222

مدیریت دانش – سرمایة اجتماعی  -بهرهوری نیروی انسانی

2/66

>2/222

با توجه به جدول  ۲مدیریت دانش از طریق سرمایة فرهنگی بر بهرهوری نیروی انسانی
تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر  2/۲۲است و از طریق سرمایة اجتماعی بر
بهرهوری نیروی انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد که ضریب این تأثیر  2/66است و همچنین
تأثیر مستقیم بر بهرهوری نیروی انسانی نیز معنادار و مثبت است؛ که ضریب این تأثیر 2/00
است.
جدول  .6همبستگی بین متغیرهای مکنون و خطا
سرمایة اجتماعی

بهرهوری نیروی انسانی

مدیریت دانش سرمایة فرهنگی
مدیریت دانش

()2/67

2/60

2/0۲

2/4۲

سرمایة فرهنگی

2/63

()2/63

2/64

2/37

سرمایة اجتماعی

2/00

2/6۲

()2/73

2/4۲

بهرهوری نیروی انسانی

2/3۲

2/07

2/40

()2/67
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فرضیه  -2مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد.
جدول  .7بررسی معنیداری فرضیه فرعی 1
میزان اثر

معناداری

خطای معیار

2/00

>2/222

2/236

با توجه به جدول  7سطح معناداری بهدستآمده کمتر از  2/2۲بوده است ،ازاینرو،
فرضیه آزمون تأیید میشود؛ یعنی مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر معناداری
مثبت دارد.
فرضیه  -0مدیریت دانش از طریق سرمایة فرهنگی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد.
جدول  .8بررسی معنیداری فرضیه فرعی 2
میزان اثر

معناداری

خطای معیار

2/3۲

>2/222

2/23۲

با توجه به جدول  0سطح معناداری بهدستآمده کمتر از  2/2۲بوده فرضیه آزمون تأمین
میشود؛ یعنی مدیریت دانش از طریق سرمایة فرهنگی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد
و ضریب این تأثیر  2/3۲است .با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر میتوان گفت با افزایش
مدیریت دانش و با میانجیگری سرمایة فرهنگی میزان بهرهوری نیروی انسانی افزایش
مییابد.
فرضیه  -3مدیریت دانش بر سرمایة فرهنگی تأثیر دارد.
جدول  .9بررسی معنیداری فرضیه فرعی 3
میزان اثر

معناداری

خطای معیار

2/0۲

>2/222

2/230

با توجه به جدول  9سطح معناداری بهدستآمده کمتر از  2/2۲بوده فرضیه آزمون تأیید
میشود؛ یعنی مدیریت دانش بر سرمایة فرهنگی تأثیر دارد و ضریب این تأثیر  2/0۲است .با
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توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر میتوان گفت با مدیریت دانش میزان سرمایة فرهنگی
افزایش مییابد.
فرضیه  -4مدیریت دانش بر سرمایة اجتماعی تأثیر دارد.
جدول  .11بررسی معنیداری فرضیه فرعی 4
میزان اثر

معناداری

خطای معیار

2/00

>2/222

2/230

با توجه به جدول  22سطح معناداری بهدستآمده کمتر از  2/2۲بوده فرضیه آزمون تأیید
میشود؛ یعنی مدیریت دانش بر سرمایة اجتماعی تأثیر دارد و ضریب این تأثیر  2/00است.
با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر میتوان گفت با افزایش مدیریت دانش میزان سرمایة
اجتماعی افزایش مییابد.
فرضیه  -۲مدیریت دانش از طریق سرمایة اجتماعی بر بهرهوری نیروی انسانی دارد.
جدول  .1بررسی معنیداری فرضیه فرعی 5
میزان اثر

معناداری

خطای معیار

2/66

>2/222

2/23۲

با توجه به جدول  22سطح معناداری بهدستآمده کمتر از  2/2۲بوده فرضیه آزمون تأیید
میشود؛ یعنی مدیریت دانش از طریق سرمایة اجتماعی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد
و ضریب این تأثیر  2/66است .با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر میتوان گفت با مدیریت
دانش و با میانجیگری سرمایة اجتماعی میزان بهرهوری نیروی انسانی افزایش مییابد.
فرضیه  -6سرمایة فرهنگی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد.
جدول  .12بررسی معنیداری فرضیه فرعی 6
میزان اثر

معناداری

خطای معیار

2/3۲

>2/222

2/234
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با توجه به جدول  20سطح معناداری بهدستآمده کمتر از  2/2۲بوده فرضیه آزمون تأیید
میشود؛ یعنی سرمایة فرهنگی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد و ضریب این تأثیر 2/۲۲
است .با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر میتوان گفت با افزایش سرمایة فرهنگی میزان
بهرهوری نیروی انسانی افزایش مییابد.
فرضیه  -7سرمایة اجتماعی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد.
جدول  .13بررسی معنیداری فرضیه فرعی 7
میزان اثر

معناداری

خطای معیار

2/66

>2/222

2/234

با توجه به جدول  23سطح معناداری بهدستآمده کمتر از  2/2۲بوده فرضیه آزمون تأیید
میشود؛ یعنی سرمایة اجتماعی بر بهرهوری نیروی انسانی تأثیر دارد و ضریب این تأثیر 2/06
است .با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر میتوان گفت با سرمایة اجتماعی میزان بهرهوری
نیروی انسانی افزایش مییابد.

نتیجهگیری
این پژوهش باهدف تعیین تأثیر مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی از طریق سرمایة
فرهنگی و سرمایة اجتماعی (موردمطالعه :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان) انجام و
اجرایی شد؛ شواهدی از نقش مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی انسانی از طریق سرمایة
فرهنگی و سرمایة اجتماعی به دست آمد فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه مدیریت دانش
بر بهرهوری نیروی انسانی از طریق سرمایة فرهنگی و سرمایة اجتماعی تأثیر دارد ،تأیید شد.
این یافتهها نشان داد با افزایش مدیریت دانش از طریق سرمایة فرهنگی و سرمایة اجتماعی
بهرهوری نیروی انسانی افزایش مییابد و این یافتـه از پـژوهش حاضـر بـا پژوهشهای:
اردالن و بهشتی ( )2394مبنی بر اینکه اثر مستقیم سرمایة فرهنگی بر بهرهوری نیروی انسانی
مثبت و معنادار بوده و اثر غیرمستقیم سرمایة فرهنگی و سرمایة فکری بر بهرهوری نیروی
انسانی با نقش میانجیگری مسئولیتپذیری اجتماعی مثبت و معنادار بوده است و همچنین
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ایرانزاده و همکاران ( )2394مبنی بر اینکه تأثیر ابعاد مدیریت دانش بر بهرهوری نیروی
انسانی تأیید شده است؛ خضرپور و همکاران ( )2393مبنی بر اینکه بین سرمایة اجتماعی با
بهرهوری رابطه مثبت و معنادار وجود داشته است؛ وحدتی و همکاران ( )2396مبنی بر اینکه
سرمایة اجتماعی بر متغیرهای فرهنگسازمانی ،مدیریت دانش و بهرهوری منابع انسانی رابطه
مستقیم معنادار داشت و علی قلی و بهرام نژاد ( )2396مبنی بر اینکه بین مدیریت دانش با
بهرهوری نیروی انسانی در شرکتهای پارک فناوری پردیس ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد و پژوهشهای خارجی افری و ساکی ( )0222مبنی بر اینکه سه بُعد اصلی سرمایة
اجتمـاعی شـامل روابط متقابل ،اعتماد و روابط نهادی رابطه مثبت و معنـیداری با عملکرد
سازمانی دارند و شوجاهت و همکاران ( )0226مبنی بر اینکه مدیریت دانش بر نوآوری با
نقش میانجی بهرهوری کارکنان دانشی تأثیر مثبت داشته است .ینکینن ( )0226مبنی بر اینکه
مدیریت دانش بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت داشت و ترابی و الدن ( )0227مبنی بر اینکه
تمایل کارکنان برای به اشتراکگذاری دانش و بهتبع آن اشتراک دانش ضمنی تأثیر
مستقیمی بر بهرهوری داشت همخوانی مستقیم دارد.
در تفسیر این یافتهها باید گفت هر سازمانی نتواند از سالحها و ابزار منحصربهفرد استفاده
کنند محکومبه فناست و از گردونه رقابتها حذف میشوند .رمز موفقیت یک سازمان در
بهرهوری کارکنان و منابع وجودی آن است برای بهرهوری نیروی انسانی نیز تمهیداتی باید
صورت گیرد تا به شکل مطلوب ،بهرهوری به تحقق بپیوندد .برای تحقق این امر ،دانش و
یادگیری آن توسط مدیران عالی هر سازمانی ،بهخوبی مهیا شود تا با ارائه و بهروزرسانی
مطالب سازمانها بتوانند خود را با تغییرات وفق دهند و اینکه بین مدیریت دانش و بهرهوری
کارکنان رابطة مستقیمی وجود دارد و در نبود یا ضعف مدیریت دانش قطعاً بهرهوری نیز
به تحقق نخواهد پیوست .مدیریت دانش با ایجاد تشخیص مبتنی بر دانش ،رهبری
دانشمدار ،خالقیت ،نگرش و دید بلندمدت و فرصتطلبی و بسیاری از قابلیتهای ذهنی
و شخصی دیگر میتواند موفقیت و اثربخشی را تضمین کند و درنهایت با ایجاد
فرهنگسازمانی باز و مشوق ،به بهرهوری در کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان
منجر میشود؛ ازاینرو ،میتوان گفت مدیریت دانش و استقرار آن میتواند زمینة بقا و
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رشد سازمان را بهمنظور بهرهوری فراهم آورد .بر این اساس ،مدیران دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اصفهان بهمنظور بهرهوری نیازمند استقرار مدیریت دانش است و همچنین بهمنظور
اثربخشی مطلوب و ایفای نقش معنادار در محیط فرهنگسازمانی مشوق و باز در قالب
ضرورت در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان مطرح میشود که میبایست به آن توجه
کرد .برای افزایش بهرهوری در سازمانها ضروری است تا مدیران نسبت به ایجاد فرهنگ
دانشافزایی و بهکارگیری روشهای یادگیری سازمانی اقدام کنند .همچنین سازمانها
شرایط الزم را برای استقرار مدیریت دانش فراهم کنند و با حمایت از ایدههای خالقانه
نیروی انسانی در راستای افزایش بهرهوری و عملکرد سازمان گامهای مؤثری بردارند .در
راستای نتایج بهدستآمده میتوان بیان کرد سرمایة فرهنگی از طریق داشتن مهارتهای
خاص در رشتههای مختلف هنری ،ورزشی ،علمی و  ...و دارا بودن کتابهای تخصصی
موردنیاز ،مجالت الزم و ضروری برای مطالعه ،دسترسی به اینترنت ،دارا بودن وسایل
ورزشی موردنیاز و مواردی ازایندست تجلی مییابد .در مقابل وجود و ترکیب سرمایةهای
انسانی ،مادی ،فکری و اجتماعی عالوه بر جلب و افزایش رضایت ،تعهد و موفقیت شغلی
در افراد ،عملکرد آنها در سازمان را نیز بهبود خواهد بخشید؛ بنابراین هماهنگسازی نوع
و میزان اشکال سرمایة از طریق برنامهریزی مسیر شغلی ،میتواند بر موفقیت شغلی کارکنان
تأثیرگذار باشد .در این میان ،از مدیران سازمانها نیز انتظار میرود فرهنگی مبتنی بر اعتماد،
مشارکت ،همکاری ،تعامل میان افراد ایجاد کنند چراکه این مهم موجب توسعه سرمایة
اجتماعی سازمانها خواهد شد .همچنین نتایج نشان داد که بین بُعد ساختاری سرمایة اجتماعی
با بهرهوری رابطة مثبت و معنیدار وجود دارد و بُعد ساختاری سرمایه اجتماعی میتواند
بهطور معنیدار بهرهوری کارکنان را پیشبینی کند .به دلیل اینکه روابط شبکهای با ایجاد
کانالهای ارتباطی ،تصمیمگیری گروهی را تسهیل و زمان و هزینه مربوطه را کاهش
میدهد ،میتواند بر بهره وری تأثیر گذاشته و آن را افزایش دهد .با ایجاد ساختار سازمانی
مناسب و روابط عمودی و افقی که موجب افزایش تصمیمگیری و کار گروهی شود،
میتوان تالشها و فعالیتهای کارکنان را تحت تأثیر قرار داد و بهرهوری کارکنان را ارتقا
داد هرچند ساختارهای سازمانی بهمنظور هماهنگ کردن کارهای تخصصی ایجاد میشوند،
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باوجوداین ،ازآنجاکه ساختارهای سازمانی نمیتواند برای تمام پیشامدهای احتمالی برنامه
داشته باشد ،هماهنگی فوری با استفاده از سرمایة اجتماعی بسیار مهم است .به این منظور،
سازمانها متخصصانی را انتخاب و بهکاررفته میگیرند که مولد بوده ،دارای تعامل باشند و
از قابلیت تسهیم دانش بهرهمند باشند .این ارتباطات غیررسمی بسیار کارآمدتر از ساختارهای
رسمی در پیدا کردن همکاران مناسب برای اجرای کارها و وظایف هستند .همچنین ،این
ساختارها انعطافپذیر هستند و میتوانند بهسرعت بر روی انجام وظایف جدید متمرکز
شوند .درنهایت میتوان بیان کرد که وجود مؤلفههای سرمایة فرهنگی در بازتولید دیگر
سرمایهها نقش داشته و موجبات رشد فکری و نیز پویایی جامعه را فراهم میآورد .بدون
شک موفقیت از آن سازمانهایی است که بهجای داراییهایی مانند ماشینآالت بهطور
مستمر نوآوری دارند ،به دانش و مهارت و شایستگیهای کارکنانشان اعتماد میکنند.

ارزش تولیدشده بهوسیله داراییهای ناملموس همیشه در صورتهای مالی منعکس
نمیشوند؛ اما سازمانهای پیشرو این موضوع را درک کردهاند که داراییهای ناملموس
جزء اصلی عملکردهای مربوط به سازمان هستند .از سوی دیگر ،بهرهوری عامل انسانی
یکی از مهمترین عوامل در ارتباط با مسائل رشد و توسعه اقتصادی هر کشور محسوب
میشود .بهطورکلی ،توسعه اقتصادی هر کشور را میتوان درگرو ظرفیت و توان تولیدی
آن کشور دانست .این ظرفیت نیز به انباشت سرمایة فکری و بهخصوص سرمایة انسانی
وابسته است .دراینباره ،تکوین و تکامل هر یک از این دو عامل در ارتقای اثربخشی و
بهرهوری سرمایة انسانی نقش مؤثری را ایفا میکند .سازمانهایی که دارای سطوح باالیی
از سرمایة فکری هستند ،با القای دانش و ایدههای جدید و افزایش توانایی فهم و
بهکارگیری آنها مزیت رقابتی پایدار را ایجاد میکند .بهبیاندیگر ،تعامل ابعاد سرمایة
فکری با ابعاد سرمایة فرهنگی سازمان را قادر به خلق ارزش و نوآوری میکند که این
خود به بهرهوری نیروی انسانی منجر میشود .بیان این نکته ضروری است که کیفیت
بهکارگیری عوامل یادشده در تحقق توسعة اقتصادی در هر کشور سهم بهسزایی دارد .بر
این اساس ،دانشگاهها ،باید سنجش و ارتقای بهرهوری سرمایههای انسانی (کارکنان) خود
را در قالب برنامههای منسجم و عملیاتی برای کلیه واحدهای خود تعریف و هدفگذاری
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کند و در راستای حاکمیت و استانداردهای اهتمام ورزد چراکه در سازمانهای خدماتی
کارکنان معرف سازمان بوده و نگرش و رفتارهای آنها در کیفیت خدمات و رضایت
مشتری تأثیرگذار است و دانشگاه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و بیشک برای رسیدن به
چشمانداز و اهداف بلندمدت خود به کارکنانی نیاز دارد که فراتر از ملزومات تعیینشده
نقش سازمانی عمل کنند و مشارکت و حضوری فعال در رویدادها و فرایندهای سازمان
داشته باشند .ازاینرو ،پرداختن به عوامل مؤثر بر رشد بهرهوری سرمایة انسانی مقولهای
است که نادیده گرفتن آن لطمات جبرانناپذیری را بر ساختار اقتصادی و منابع انسانی هر
کشور بر جای خواهد گذاشت .بر این اساس و با توجه به لزوم برطرف کردن موانع
بهرهوری و حرکت در راستای ارتقای بهرهوری سرمایة انسانی ،بر مدیران دانشگاه است
که تالش جدی در راستای شناسایی داراییهای نامشهود سازمان کرده و برای استفاده و
بهرهبرداری از آنها تالش کنند .در راستای محدودیتهای پژوهش میتوان بیان کرد که
جامعة آماری این پژوهش شامل کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان بوده است،
ازاینرو ،در تعمیم نتایج به کارکنان سایر دانشگاهها و سازمانها رعایت جانب احتیاط
ضروری است .در پژوهش حاضر برای گردآوری اطالعات موردنظر فقط از پرسشنامه
استفاده شد و روشهایی مانند مصاحبه و مشاهده ممکن است نتایج متفاوتی را به دست
دهد.
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