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 ، ایراناصفهان، مدیریت دولتی، کارشناس منابع انسانی، شرکت پیشرو صنعت پرسیس ارشد، کارشناس. 2

 اعی، مراغه، ایرانتعاون، کار و رفاه اجتم ةادار ،کارشناس امور اجتماعی. 3

 (01/10/0931: ؛ تاریخ پذیرش10/10/0931: تاریخ دریافت)

  چکیده

در صورت ایجادنشدن تغييررات متتير    . رندنيازمند تغييبراي تطبيق با محيط متالطم و متغير، عمر خود  ةها در طول مدت چرخ سازمان
 برا نتر    ،غييرآگاه  از نياز به ت بر سازمان  طالعه تأثير سرمایة اجتماع م این در. بود نابودي خواهدتسریع در ها  سرانجام آنطور حتم، به

 دانر ،  سرط  تسرهيم   ارزیراب   پرسشنامة پيوسرته برراي   سه به این منظور،. وپرورش بررس  شد آموزش در ادارات دان تسهيم  ميانج 

تصادف  ساده بين کارکنران اداري منراطق    وشر  هپرسشنامه ب 111، بدین روي شدآگاه  از نياز براي تغيير مشخص  و سرمایة اجتماع 
کره در  نفر در نظر گرفته شد  911، جدول مورگان بر اساسو  ددر نظر گرفته شجامعه نامحدود . پرورش تهران توزیع شدو آموزش ةگان22

رمایة اجتماع  بيشترین ترأثير  مطالعه نشان داد س این هاي یافته ترین مهم. شد تحليل Warp PLSافزار  توسط نرم پرسشنامه 910، نهایت
گذارد، تأثير مثبت سرمایة اجتماع  بره عنروان متغيرر ميرانج       فرایند تحول سازمان  م  را بر تسهيم دان  و آگاه  از نياز براي تغيير در

دانر    تسهيم بر ير راتأث شود، ضمن اینکه بعد ساختاري سرمایة اجتماع  بيشترینباعث افزای  تأثير تسهيم دان  بر آگاه  از تغيير م 
همچنين، دربارة تأثير ابعاد سرمایة اجتماع  از طریق تسهيم دانر  برر آگراه  از نيراز بره تغييرر، بعرد        . گذارد و آگاه  از نياز به تغيير م 

 .گذارد اي و ساختاري، بعد ساختاري بيشترین تأثير را م شناخت  تأثير معناداري ندارد و بين بعد رابطه

 واژگانکلید

 .سرمایة اجتماع  ، تسهيم دان ،تحول سازمان آگاه  براي تغيير، 

                                                           

 Erfan.movahedi@ut.ac.ir :نویسندة مسئول، رایانامه *

 سرمایة اجتماعیت یریمد

 5331 پاییز، 3، شمارة 3دورة 

  451 ـ 434صفحات 

Print ISSN: 2423-6071 

Online ISSN: 2423-608X 

http://jscm.ut.ac.ir 

 

http://jscm.ut.ac.ir/


614                                                                    9315، پاییز 3 ةشمار، 3 ةدور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 مقدمه

 بذا  كذرد   يزنذدگ  و زنذدگي  بپذيیری   باید .است هزاره این های یژگيو از شتاب با دگرگونيِ و تغيير

 دنيذای  درافذراد  (. 2002 ، كذانتر )یذ   ا كرده متوقف عمالً را زندگي تحول، بدو  یابد، ا ميتحول معن

 وكارشذا   و كسذب  خذود  انهدام پي در حقيقت در امن، ةحاشي جویندگا  و كارا  افظهمح وكار كسب

 سذاختار  كذه  شذوی   آمذاده  بایذد  .ای  یستادها زمين روی بر بلكه فضا، در نه ما كه نبری  یاد از .هستند

و گرنذه   نذد عمر خذود نيازمنذد تغيير   ةها در طول مدت چرخ سازما . كني  دگرگو  را خود سازما 

باال و زما   های ینهتغيير و تحول سازماني همواره با هز ،همچنين .ها نابودی خواهد بود م آ سرانجا

مذدیریت   نبذود   اثذربش  ، (تحذول ) تغييذر  یها دليل شكست پروژه نیتر مه . استرو  هزیادی روب

 فراینذد  در اصذلي  هذای  حذوزه  از یكذي  دانذ   تسهي  دان ، مدیریت تعریف با مطابق .استتحول 

 واداشتن دان ، مدیریت اساسي های یكي از چال (. Alavi & Leidner, 2001)است  دان  مدیریت

 سشتي به كه را نباید دانشي كنند افراد فكر مي زیرا دانند، است،مي آنچه گياشتن اشتراک به برای افراد

 مزیذت  ياصذل  عوامل از یكي دان  این حالي كه دهند، در قرار دیگرا  اختيار اند، در آورده دست به

در  مذدیرا   اصذلي  های هدف از(. Mcdermott & Odell, 2001)شود  مي تلقي در سازما  ها آ  فردی

 افراد همچنين، بين و سازما  در افراد بين دان  تسهي  بهبود ها، سازما  در دان  مدیریت كارگيری به

 هاهزینه كاه  به زما سا اعضای بين مؤثر دان  تسهي  .است رقابتي مزیت ایجاد منظور به سازما  و

 به قادر را سازما  و داخل سازما  منجر شده كاری های روش بهترین انتشار تضمين و دان  توليد در

گيرند، اذعذا    ميای كه مدیریت تحول را نادیده  پروژه یها  يت. كندمي خود مشكالت و مسائل حل

 فنو ي كه یهابالعكس تي . استها  آ  ةشده در پروژ كسب ةتجرب نیتر كه این موضوع مه  كنند مي

، تسذری  در  كاركنذا  وری، كاه  مقاومت به كاه  اتالف بهره گيرند، كار مي بهمدیریت تحول را 

 سذازما   در دانذ  میيذد   تسذهي   چذه  هذر  .انذد  كاركنا  منجر شذده تغيير و بهاداد  به  ایجاداجرا و 

 محصوالت توسعة كند و در مي تسری  را ینوآور و سازماني، و فردی یادگيری گيرد، انجام هدفمندتر

                                                           
1. Kanter 



 614                                 مطالعة نقش میانجی تسهیم دانش: تأثیر سرمایة اجتماعی بر مرحلة آگاهی از نیاز برای تغییر 
 

 

دان  در كنار مذدیریت سذرمایة    تسهي  كارگيری به كه آنجا از. شودمي متجلي بهتر عرضة خدمات و

 و دان  تأثير تسهي  این مقاله در كند، كمک مي رقابتي مزیت كسب و حیظ به ها سازما  اجتماعي در

و سذرمایة اجتمذاعي و سذه بعذد سذاختاری،       ارشناسيپنها ، ك آشكار، ترتيبي، دان  تسهي  بعد پنج

 انتشذاب  دالیذل  دیگذر  از. شود بررسي مي سازماني ای آ  بر آگاهي از نياز به تحولشناختي و رابطه

 تحذول سذازماني   بهبود شروع جریذا   به منظور كاركنا  های تجربه و دان  كه است این موضوع این

تواننذد   يمذ افراد  .ا  تحول با دقت بيشتری گياشته شودخشت اول جری اصطالح، در و كار گرفته،  به

كارگيری هنجارهذا   ها در سازما  با به يتفعالبا رفتارها و الگوهای رفتاری خود درو  گروه بر روند 

داد  كار را تحت تأثير رفتارهذای خذود    بنابراین، فرایندهای انجام. و رفتارهای گروهي تأثير گيارند

گیت بررسي تأثير تسهي  دانذ  و سذرمایة اجتمذاعي بذر مراحذل تحذول       توا  قرار دهند، پس مي

 .سازماني از این حيث ضروری است

 مبانی نظری و پیشینة پژوهش

 تحول سازمانی

ها و اصول عل  رفتاری كذاربردی   گيری از ارزش شده و اصولي است كه با بهره ریزیفرایندی برنامه

الگذوی   (.830  ، فذرن  و سسذيل  )و سازماني اسذت  ها، در پي افزای  اثربششي فردی  در سازما 

هذا،   ایذن الگذو بذرای بنگذاه    . مدلي برای تحول سازماني از طریق ایجاد تحول در افراد اسذت  2ادكار

 .مدني مناسب است یها سازما  و دولتي و خصوصي، یها سازما 

ضذروری   هذای  لیذه ؤعنذوا  م ه ل شده است كه بيانگليسي تشك ةكلمسرواژة از پنج  آدكار مدل

 8«مركذز یذادگيری مذدیریت تغييذر    »برای ایجاد تحذول سذازماني در    (2008) توسط جیری هي ات

   .یافت انتشار 2008در سال   پژوهشي پروسكي ةسسؤو توسط م شد تدوین
                                                           
1. French & Cecil 
2. ADKAR 
3.The Change Management Learning Center 
4. Prosci 

    ADKAR: A model for change in business, government and our community :تحت كتابي با عنوا .  
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 آدکارهای مدل  لفهؤم. 1 جدول

 آگاهي از نياز برای تغيير warenessA آگاهي

 شد  تغيير متمایل به انجا esireD (تمایل) انگيزش

 چگونگي تغيير ةدان  دربار nowledgeK دان 

 ها و رفتارهای جدید توانایي برای اجرای مهارت bilityA توانمندی

 .طور كه رخ داده است تقویت حیظ تغيير هما  einforcementR ( يتحك) تقویت

 سذط   .دالیذل تغييذر اسذت    بذارة آگاهي سذازماني در  ،یک گام حياتي در مدیریت تحول

طبيعي به تغييذر بایذد    يتمایل به تغيير در كاركنا  و نيز ميزا  مقاومت آنا  به عنوا  واكنش

 ةهمين كه تغيير به سمت اجرا حركت كذرد، شذما نيازمنذد توسذع    . بررسي و شناسایي شود

بذه محذا اینكذه    . ها و رفتارهای جدید هستيد تغيير و توانایي اجرای مهارتبارة دان  در

 ,Hiatt) دوبذاره بذازنگردد  ما باید آ  را تقویذت كنيذد تذا رفتارهذای قذدیمي      ش ،تغيير رخ داد

ی مذدیریت  هذا  تيذ فعالبيشذترین   و نیتذر  مه بيا  شده است،  2طور كه در جدول  هما (. 2003

دهندة اهميت این مرحلذه   تحول در بش  آگاهي از نياز برای تحول سازماني است كه نشا 

 .در جریا  تحول سازماني است
 

 مدل آدکارمدیریت تحول در انطباق با  یها تیفعال. 2 لجدو

R A K D A مدیریت تحول  یها تیفعال 

 (Communications)    مدیریت ارتباطات *    

 (Sponsorship) حمایت * *   *

 (Coaching) ریگمربي * * * * *

 (Resistance Management) مدیریت مقاومتي  *   

 (Training) آموزش و تعلي    * * 

وجذود   ایجاد تغييذر  برایحیظ وض  موجود و نيروهای فشار وارده  برای نيروهای فشار

. طور معمول در ابتدای جریا  تحول شدت بيشذتری دارنذد   این نيروهای بازدارنده به. دارند

 فرصذت بهتذری   ،كنذد ها توجه خاص  آ  آثاراگر مدیر بتواند این نيروها را تغيير دهد یا به 
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مناب  نيروهای بازدارنده بذه سذه    دست خواهد آورد، هشده ب ریزی یجاد تحوالت برنامهابرای 

هذای سذازما    راهبرد و ها فرهنگ سازماني، مناف  ششصي فرد و پنداشت فرد از هدف ةدست

  .(830 ، استونر)شود تقسي  مي

 سرمایة اجتماعی

عميذق   های یشهرمایة اجتماعي رتاریخ س (.Claridge, 2004)میهومي جدید نيست سرمایة اجتماعي 

 ,Adam & Roncevic) گذردد  يبرمذ ( مذيالدی )هجذده  و نذوزده     یهذا  كه به قر  داردو متنوعي 

عنوا   كار گرفت و آ  را به اولين نیری بود كه واژة سرمایة اجتماعي را به( 1 3 ) 2هانيیا  (.2003

هایي كه یذک  روه افراد و خانوادهحسن نيت، دوستي، همدردی متقابل و روابط اجتماعي در بين گ»

 متذو  نظذری  معاصر  یها ش كو(.  83 نوروزی، )تشری  كرد « دهند واحد اجتماعي را شكل مي

و رابرت   ، جي  كلمن8و اولين جریا  مربوط به كار پير بوردیو 330 های  سرمایة اجتماعي به سال

سرمایة اجتماعي را به مباحث  ةهوم و واژبوردیو می .(Carroll & Stanfield, 2003) گرددپاتنام برمي

در معنای وسي ، سرمایة اجتماعي به روابذط اجتمذاعي    .(Claridge, 2004) امروزی وارد كرده است

 .(Szreter, 2000)كند  دهد، اشاره مي يمبين افراد كه مناف  عموم را تشكيل 

سسات ؤت ميا  افراد و محاك  بر فعل و انیعاال یها سرمایة اجتماعي هنجارها، روابط و ارزش

 هذای  یژگذي و از دسذته  آ  سرمایة اجتمذاعي  از منظور(. Grootaert & Van Bastelaer, 2001) است

 هذای  يوهشذ  به كند يم قادر را كنندگا  مشاركت كه است اعتماد هنجارها و ها، شبكه اجتماعي، حيات

ایذن چنذين پذاالی     (. Putnam, 1996) مشترک خذود عمذل كننذد    مؤثرتری برای رسيد  به اهداف

كذه از  اسذت   عنصذری ضذروری در هنجارهذایي   ( به همراه انتظار عمل متقابذل ) كه اعتماد شود يم

هذا و هنجارهذا هسذتند، بذه جذا       را كذه شذبكه   و دو جزء اوليذه  شوند ياجتماعي ناشي م یها شبكه

                                                           
1. Stoner 

2. Hanifan 

3. Pieere Bourdieu 

4. James Coleman 
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كليذد درک   نيذز اعتمذاد اجتمذاعي را    (2008) گمذ بدین ترتيب فالي هوا .( 83  ، فيلد) گيارد يم

 .داند ميسرمایة اجتماعي  ةعنصر برای تببين جوهر ینتر سرمایة اجتماعي و مه 

 ابعاد سرمایة اجتماعی

 (:Rhodes et al., 2008) شرح زیر استابعاد سرمایة اجتماعي به 

 بعد شناختی

ميذا    در رکمشت معاني های سيست  و تیسيرها تعبيرها، مظاهر، كنندة فراه  كند كه اشاره مي منابعي به

 .مشترک های حكایت و كدها زبا ، از عبارت است بعد این های جنبه ترین مه . است ها گروه

 بعد ساختاری

كند، یعني، شما بذه چذه كسذاني و چگونذه دسترسذي       های بين افراد اشاره ميبه الگوی كلي تماس

ای اد، پيكربنذدی شذبكه  ای بين افراست از روابط شبكه عبارتهای این عنصر ین جنبهتر مه . دارید

 .و سازما  مناسب

 ایبعد رابطه

 تذرین  مه  .كنند برقرار مي سابقة تعامالتشا  دليل به ه  با افراد كه كند مي توصيفرا  ششصي روابط

 .هویت و الزامات، انتظارات هنجارها، اعتماد، عبارت است از سرمایة اجتماعي از بعد این های جنبه

 شمدیریت دانش و تسهیم دان

 در را ای توجه ویذژه  رقابتي است كه مزیت كسب و موفقيت برای توانمندسازی مه  دان  مدیریت

(. Matzler et al., 2005) كرده اسذت  جلب خود به اجرایي عامال  و محققا  سوی از اخير، سال چند

 مذدیریت  حيذات  چرخة فرایندهای ترین است، مه  مشتلیي های فعاليت دان  شامل مدیریت فرایند

 & Lee)دانذ  اسذت    كذارگيری به و دان  تسهي  ذخيرة دان ، دان ، از ایجاد عبارت است دان 

Choi, 2003.) 

                                                           
1. Field 
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 زیذرا  شذود،  مذي  گرفتذه  نظذر  در دانذ   كذرد   مذدیریت  فرایند اصلي دان  تسهي  خاص طور به

لذي   .تاس( Senge, 2006)سازماني  و یادگيری( Verona et al., 2006)نوآوری  برای مه  نيازی پي 

 یک از( ضمني و صری )توزی  دان   و انتقال شامل هایي فعاليت دان ، تسهي  است معتقد(  200)

 معتبرتذرین  از یكذي  مؤثر تسهي  دان  كه دارند اعتقاد بسياری .است دیگرا  به سازما  یا گروه فرد،

 تسذهي  (. Hicks et al., 2007)رقابتي است  مزیت كسب اصلي و های شایستگي كارگيری به های راه

 مذؤثر  تسذهي   بذه  مدیریت دان  موفقيت اند پيیرفته بسياری كه است یافته اهميت ایاندازه به دان 

 كه به وسيلة ابزاری واق ، در. است دان  مدیریت بش  ترین مه  دان  تسهي  دارد و بستگي دان 

 اساسذي  از مسذائل  د،كنذ  مذي  تسذهيل  را دان  انتقال و تسهي  كه عواملي و شود مي تسهي  دان  آ 

پذنج  ( 2000)تسهي  دان  بر اساس مذدل دیكسذو    (. Renzel et al., 2008)هستند  دان  مدیریت

این پنج سازوكار بذه  . شودرا شامل مي سازوكار انتقال ترتيبي، آشكار، پنها ، راهبردی و كارشناسي

كارهای تسهي  دان  معيارهای مربوط به سازو. كار گرفته شده است های پژوه  بهعنوا  شاخص

 .بيا  شده است 8در جدول 
 سازوکارهای تسهیم دانش . 3جدول ادامة 

 معیار سازوکار

 انتقال ترتيبي

 مشابه های پروژه در كاركنا  های تجربه و دان  از استیاده -

 همكارا  سایر با افراد تشصص از حاصل دان  تسهي  -

 انيسازم همكارا  ميا  تجربه از حاصل دان  تسهي  -

 انتقال آشكار

 مشابه های پروژه در دیگر های سازما  تجربة و دان  كارگيری به -

 ها شركت موفق سایر های كارگيری تجزبه به -

 از حاصل مستندشدة های تجربه و دان  ذخيرة برای مناسب آرشيو كارگيری به -

 ها داد  پروژه انجام

 شركت مدیرا  بين ای دوره نظر تبادل و بحث جلسات -

 اطالعات تبادل و ذخيره برای مناسب الكترونيكي سيست  -

 انتقال پنها 

 شركا سایر تجربة و دان  كارگيری به -

 ها كنیرانس و همای  برگزاری -

 موفق های سازما  از الگوبرداری -
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 سازوکارهای تسهیم دانش . 3جدول ادامة 

 معیار سازوکار

 انتقال استراتژیک
 استثنایي های پروژه داد  انجام در مدیرا  مشاركت -

 استثنایي های داد  پروژه انجام در نا كارك تجربة و كارگيری دان  به -

 انتقال كارشناسي
 سازما  بيرو  كارشناسا  دان  كارگيری برای به ارتباطي های شبكه وجود -

 تجربه و دان  تبادل برای ها سازما  دیگر كارشناسا  با جلسات برگزاری -

 832 لي و حكيمي تهراني، قلي : منب 

 پژوهش ةپیشین

 یهذا  این موضوع در سال توجه بهسرمایة اجتماعي مبين  دربارةگرفته  انجامت تحقيقا ةكثرت پيشين

كنند، تمایل بيشتری برای كار خوبي درک مي هنگامي كه كاركنا ، سرمایة اجتماعي را به .اخير است

سرمایة اجتماعي سذرعت  (. 833 دروی  و همكارا ، )گياشتن دان  دارند  اشتراک با همدیگر و به

هذا در تركيذب و تبذادل منذاب ، تشذویق       دهد، زیرا بذه سذازما   یت دان  را افزای  ميفرایند مدیر

كند و ایذن اقذدامات خذود اساسذي بذرای      های جمعي اثربش  كمک مي رفتارهای تعاوني، فعاليت

در ( 831 )الواني و همكارا  (. Hoffman et al., 2005)كارگيری مدیریت دان  در سازما  است  به

هذای سذازماني   تأثير سرمایة اجتماعي بر توسعة مدیریت دان  سازماني در گروه»  تحقيقي با عنوا

هذای سذازماني در   به این نتيجه رسيدند كذه سذرمایة اجتمذاعي در گذروه    « پردازی ایرا  شركت داده

های انتقال و تسهي  دان  بي  از هر عامل دیگر ضروری و تأثيرگيار اسذت و ميذا  ابعذاد    فعاليت

این پذژوه  نيذز   . عي و تسهي  دان  در سازما  ارتباط مثبت و معناداری وجود داردسرمایة اجتما

را بذا تسذهي  دانذ  بذه     ( ایشامل ابعاد شناختي، ساختاری و رابطذه )ارتباط ميا  سرمایة اجتماعي 

 .های مؤثر بر سرمایة اجتماعي در سازما  بررسي كرده استترین بش  عنوا  یكي از مه 

نيازی و كاركنا  نصرآبادی، )كند وابط اجتماعي و كن  جمعي را تسهيل ميسرمایة اجتماعي ر

لذي و همكذارا     منذگ . شذود و به آگاهي افراد از وض  و شرایط سازما  منجر مذي (  2، ص833 

 در عرضذة خذدمات   بذر تغييذر و نذوآوری    تأثير زیادی دان  تسهي  ای بيا  كردندمقاله در (2003)

در پژوهشذي تذأثير ابعذاد سذرمایة اجتمذاعي بذر تحذول        ( 832 )همكارا  فرد و  صیائيا  .گيارد مي
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نتذایج ایذن پذژوه  حذاكي از تذأثير ابعذاد       . سازماني در شركت سهامي بيمة البرز را بررسي كردند

خذرو  از انجمذاد، تغييذر و    )ای سرمایة اجتماعي بذر تحذول سذازماني    شناختي، ساختاری و رابطه

جه به اینكه در مراحل تحول سازماني، مرحلة آگاهي از نيذاز بذرای   با تو. بوده است( انجماد مجدد

مربوط به خرو  از انجماد در مدل جام  تحذول سذازماني اسذت، در    ( برگرفته از مدل آدكار)تغيير 

های آ  در مرحلة حياتي و آغذازین آگذاهي از   این پژوه  نيز ارتباط بين سرمایة اجتماعي و مؤلیه

 . شودمينياز برای تغيير بررسي 

هذای   فعاليذت  از بسذياری  پایذة  و بنيذاد  آفرین، ولي ارزش پيچيده فرایند یک عنوا  به دان  تسهي 

 پژوهشذي  در(   20)تذرنس   و تانذگ (. Riege, 2005)است  نظر گرفته شدهها در  سازما  مدیریت

 و دارد ما سذاز  عملكذرد  و افزای  آگاهي در نقشي مه  گياشتن اطالعات اشتراک به كه كنند يم بيا 

 توسعة روح به كه فرایندی است دان  تسهي . باشد سازما  و افراد بين تواند يماطالعات  انتقال این

 كمذک  انذد، وابسذته  یكدیگر به مشترک ها تحقق هدف برای همكارا  عنوا  به افراد آ  در كه جمعي

 گویي  مي وقتي: ددهن صورت توضي  مي را بدین دان  تسهي (  200)درموت و اودل  مک. كند مي

 افكذار  و بين  دان ، با را دیگری فرد فرد، آ  كه است معنا به این كند، مي تسهي  را خود دان  فردی

بذدین روی  . كند، نسبت به شرایط جدید بعد از تغيير آگاه شود كمک را او تا كند راهنمایي مي خود

بذا   .برای تغيير در سازما  بيا  شذد در این بش  فرضية تأثير تسهي  دان  بر مرحلة آگاهي از نياز 

توجه به پيشينة پژوه  فرضية مبني بر تأثير مثبت سرمایة اجتماعي بذر تسذهي  دانذ  در افذزای      

 .دهي  آگاهي از نياز برای تغيير را توسعه مي

 مدل مفهومی پژوهش

بذر همذين   . پس از بررسي مباني نظری و پيشينة پژوه ، باید چذارچوب میهذومي طراحذي شذود    

  گرفته، در قالب شذكل   ساس، چارچوب میهومي با توجه به متو  نظری تحقيق و مطالعات انجاما

 :شودهای تحقيق به شرح زیر بيا  مي ترسي  شده است، همچنين بر این اساس فرضيه
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 اصلی پژوهش های فرضیه

 :های اصلي پژوه  به شرح زیر است فرضيه

 .معنادار دارد سرمایة اجتماعي بر تسهي  دان  تأثير مثبت و . 

 .سرمایة اجتماعي بر آگاهي از نياز برای تغيير تأثير معنادار دارد .2

 .تسهي  دان  بر آگاهي از نياز برای تغيير تأثير معنادار دارد .8

 .دار داردسرمایة اجتماعي در رابطة بين تسهي  دان  و آگاهي از نياز برای تغيير تأثير معنا . 

 های فرعی پژوهش فرضیه

 :رعي پژوه  به شرح زیر استهای ف فرضيه

 .بين بعد شناختي سرمایة اجتماعي و آگاهي از نياز برای تغيير رابطة معنادار وجود دارد . 

 .بين بعد ساختاری سرمایة اجتماعي و آگاهي از نياز برای تغيير رابطة معنادار وجود دارد .2

 .معنادار وجود داردای سرمایة اجتماعي و آگاهي از نياز برای تغيير رابطة بين بعد رابطه .8

 .بين بعد شناختي سرمایة اجتماعي و تسهي  دان  رابطة معنادار وجود دارد . 

 .بين بعد ساختاری سرمایة اجتماعي و تسهي  دان  رابطة معنادار وجود دارد . 

 .ای سرمایة اجتماعي و تسهي  دان  رابطة معنادار وجود داردبين بعد رابطه .1
 

 

 

 

 
 

 

 شمدل مفهومی پژوه. 1شکل 

 روش پژوهش

 از و توصذيیي  تحليل اطالعذات،  و گردآوری شيوة نظر از و است كاربردی هدف، نظر از پژوه  این

آگاهي از نياز 
 برای تغيير

سرمایة 
 اجتماعی

 تسهي  دان 

 ساختاری ایرابطه شناختي
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 تهرا  شهرستا  وپرورش آموزش شامل كارمندا  ستادی پژوه  آماری جامعة .است همبستگي نوع

. شذدند  انتشذاب  كذاری  بر فرایندهای بيشتر تسلط و باالتر كاری سابقة با شاغال  ميا  از است، نمونه

در  شذد كذه   انتشذاب  نیذره  00  تصذادفي  بدین منظذور نمونذة  . نامحدود بودآماری  جامعة كل تعداد

 اطالعات آوری جم  ابزارهای. وتحليل شد تجزیه WarpPLSافزار  پرسشنامه توسط نرم 831 نهایت،

 ، و پرسشذنامه موضذوع  به مربوط اطالعات و تدوین استشرا  منظور به برداری از في  بودند عبارت

 مذدل  اسذاس  دان  و آگاهي از نياز برای تغيير كذه بذه ترتيذب، بذر     تسهي  ارزیابي پرسشنامة شامل

بذرای سذنج  سذرمایة    ( 333 )  دیكسو  و آدكار طراحي شذد و پرسشذنامة ناهاپيذت و گوشذال    

 .اجتماعي

 نظرسنجي از با ها محتوای پرسشنامه كه محتوا است، روایي نوع از پژوه  های پرسشنامه روایي

برای سنج  روایي پرسشنامه ميانگين واریانس  .تأیيد شد سازماني و دانشگاهي خبرگا  از تعدادی

این  زیراكنند  را پيشنهاد مي 0/ برای این معيار مقادیر باالی . محاسبه شدنيز ( AVE)شده  استشرا 

شذود   تعریف مذي های   درصد واریانس یک سازه توسط شاخص 0 كند حداقل  مقدار تضمين مي

بذوده و   0/ بيشذتر از    بذر اسذاس جذدول      AVEتمذامي مقذادیر   (.  83 فر،  نوروزی و موحدی)

دهذد تذا سذازگاری     امكذا  مذي   2پایایي سذازه . بنابراین مدل از روایي همگرا خوبي برخوردار است

شذا   به عبارت دیگر پایذایي سذازه ن  . ، بررسي شودسنجند هایي كه یک میهوم را مي دروني شاخص

بذرای  . سذنجند  بذا چذه دقتذي متغيذر مكنذو  را مذي      ( هذا  شذاخص )شذده   دهد متغيرهای مشاهده مي

ایذن شذاخص بذر    . شود ارائه مي WarpPLSدر مدل  8گيری این پایایي، شاخص پایایي تركيبي اندازه

 7/0یذا مسذاوی    تذر  بذزر  مقدار این شاخص باید . شود محاسبه مي  اساس ضریب آلیای كرونباخ

مقدار پایایي سازه را برای هر یذک از متغيرهذای مكنذو  نشذا        جدول (. Nunnally, 1978)باشد 

 .دهد مي

                                                           
1. Nahapiet & Ghoshal 
2. Construct reliability 

3. Composite reliability 

4. Cronbach’s Alpha 
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مقدار . محاسبه شده است 7/0شود همة مقادیر پایایي تركيبي، باالتر از  طور كه مشاهده مي هما 

شود كه این ضذرایب نيذز    مالحظه مي. نشا  داده شده است  ضریب آلیای كرونباخ نيز در جدول 

 .گيری پایایي سازة مناسبي دارد بنابراین، مدل اندازه. باشند مي 7/0همگي باالتر از 
 

 پایایی سازة متغیرهای مکنون. 4جدول 

نقش تعدیلی 

 سرمایة اجتماعی
 شناختی ساختاری ایرابطه

آگاهی از نیاز 

 برای تغییر

سرمایة 

 اجتماعی

تسهیم 

 دانش
 

 كرونباخ یآلیا 730/0 0/ 77 320/0 0/ 70 130/0 0/ 13 0/  3

 21/0  8 /0  02/0  20/0   3/0 102/0  30/0 
واریانس  ميانگين

 شده ا راستش

 پایایي تركيبي 713/0 1/0 3 713/0 0/ 32 0/0 7 732/0 313/0

 ها و نتایج پژوهش یافته

ضریب تأثير و معنذاداریِ روابذط مسذتقي  در مذدل       های پژوه ، جدول  منظور بررسي فرضيهه ب

شود، مقدار سط  معنذاداری بذرای همذة روابذط      طور كه مشاهده مي هما . دهدژوه  را نشا  ميپ

 . آمده معنادار است دست بنابراین، ضرایب به. درصد است 0/ مستقي  كمتر از 
 

 معناداری ضرایب مسیر. 5جدول 
 نتیجه P- values ضریب مسیر مسیر

 تأیيد اثرگياری < 0/ 00 3/0   تسهي  دان  <سرمایة اجتماعي 

 تأیيد اثرگياری < 0/ 00 1/0   آگاهي از نياز برای تغيير <سرمایة اجتماعي 

 تأیيد اثرگياری < 0/ 00 821/0 آگاهي از نياز برای تغيير <تسهي  دان  

 تأیيد اثرگياری < 0/ 00 273/0 سرمایة اجتماعي <بعد شناختي

 تأیيد اثرگياری < 0/ 00 873/0 سرمایة اجتماعي <بعد ساختاری

 تأیيد اثرگياری < 0/ 00 2/0   سرمایة اجتماعي <ایبعد رابطه

 تأیيد اثرگياری < 0/ 00 0/ 8  آگاهي از نياز برای تغيير <تسهي  دان * تعدیلگر سرمایة اجتماعي

شود، بين سرمایة اجتماعي، تسهي  دان  و آگاهي از نياز مشاهده مي  طور كه در جدول  هما 

دهنذدة   آمده بيشتر باشند، نشا  دست هر چه ضرایب به. غيير رابطة مثبت و معنادار وجود داردبرای ت
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آمذده، متغيذر سذرمایة     دسذت  در مدل ساختاری بذه . گيارد تری مي آ  است كه متغير مدنظر اثر قوی

ز بيشترین تأثير را به ترتيب، بر تسهي  دان  و آگذاهي ا  1/0  و  3/0  اجتماعي با ضرایب مسير 

در  هذا  آ سذایر ضذرایب بذه همذراه معنذاداری      . گياردنياز برای تغيير در چرخة تحول سازماني مي

 . بيا  شده است  جدول 

شذود كذه   مذي كذار گرفتذه    بذه  VAFای به نذام   آمارهتعيين اثر غيرمستقي  از طریق متغير ميانجي 

ثير متغيذر  أتربذود  تذ   قوی از تر باشد، نشا  نزدیک  دارد و هرچه این مقدار به   و  0مقداری بين 

داوری و رضذازاده،  )سذنجد   این مقدار نسبت اثر غيرمستقي  به اثر كل را مي ،در واق . ميانجي دارد

 .به شرح زیر است VAF ةمحاسب فرمول (.838 

 

a :مقدار ضریب مسير ميا  متغير مستقل و ميانجي 

b :مقدار ضریب مسير ميا  متغير ميانجي و وابسته 

c :ير ميا  متغير مستقل و وابستهار ضریب مسمقد 

  7/2بذدا  معناسذت كذه     یادشذده آمده از فرمول  دست هب 7/0 2براساس این اطالعات ضریب 

ر از طریق متغير ميانجي تسهي  دانذ   ياجتماعي بر آگاهي از نياز برای تغي ةدرصد از اثر كل سرمای

 .شود تبيين مي

بذر اسذاس ضذریب    . بيا  شده اسذت  1قالب جدول  های فرعي پژوه  در نتایج آزمو  فرضيه

طور غيرمستقي  بذر تسذهي  دانذ  و     های سرمایة اجتماعي را بهتوا  تأثير مؤلیهتأثير غيرمستقي  مي

ضریب تأثير و سط  معناداری هر یک از این روابذط   1در جدول . آگاهي از نياز برای تغيير سنجيد

مثبذت   ةاجتماعي رابطذ  ةسرمایدر روابط غيرمستقي ، ابعاد  ،1جدول كنيد، با توجه به را مشاهده مي

، بيشترین ضریب تذأثير ابعذاد سذرمایة    و معناداری با تسهي  دان  و آگاهي از نياز برای تغيير دارند

. باشذد  بذر متغيذر آگذاهي مذي     71/0 بر تسذهي  دانذ  و    7/0  اجتماعي مربوط به بعد ساختاری با

ر متغير آگاهي از طریق تسهي  دان  نيز مثبت و معنادار با ضریب همچنين، تأثير سرمایة اجتماعي ب
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همة روابذط غيرمسذتقي     ثير و سط  معناداریأضریب تدر ادامه . نشا  داده شده است 37/0 تأثير 

 .بيا  شده است 1مدل میهومي پژوه  در قالب جدول 
 

 ضرایب تأثیر غیرمستقیم. 6جدول 
 آگاهی از نیاز برای تغییر غییرآگاهی از نیاز برای ت تسهیم دانش 

 سه دو طول مسیر     

 =P  23/0 00 /0 >P 0  /0 031/0 P< 0/ 00 0/ 2  بعد شناختي

 =P  71/0 00 /0 >P 0  /0 08 /0 P< 0/ 00 70/0  بعد ساختاری

 =P  7 /0 00 /0 >P 022/0 027/0 P<0/ 00 13/0  ایبعد رابطه

 - - P< 0/ 00 37/0  - - سرمایة اجتماعي

بذرای متغيرهذای وابسذته تحليذل      يذين تعشده، بر اسذاس ضذریب    بيني مدل طراحي قدرت پي 

 7در تحقيق حاضذر، بذا توجذه بذه مقذادیر جذدول       (. Roldán & Sánchez-Franco, 2012)شود  مي

در . بينذي كذافي برخذوردار اسذت     توا  نتيجه گرفت مدل ساختاری تحقيق حاضر از قدرت پي  مي

از نياز برای تغيير، توسط متغيرهای واردشونده بذه آ    درصد از واریانس متغير آگاهي 1 این مدل، 

 .شود تبيين مي( تسهي  دان  و سرمایة اجتماعي)

. تكميذل شذد  ( 2Q)  گيسذر  -، با آزمذو  اسذتو   PLSشدة  وتحليل مدل ساختاری طراحي تجزیه

2ضریب 
Q  متغيرهذای مكنذو     2بين اعتبار پي یک معيار ناپارامتریک است، این معيار برای ارزیابي

نزدیک به مقدار ضریب تعيذين اسذت، اگرچذه بذر      معموالً 2Q مقادیر. شود كار گرفته مي در مدل به

2خالف ضرایب 
R 2، ضرایب

Q توانند اختيار كنند  مقادیر منیي را نيز مي(Kock, 2013 .)  در تحقيذق

 ,Sanchez & Ligero)بينذي الزم را دارد   حاضر مقادیر آزمو  استو  گيسر باالتر از صیر توا  پذي  

2010, p.34 .)     شذود كذه همذة     با توجه به مطالب یادشده در تحليذل مذدل سذاختاری، مالحظذه مذي

 .كنندگي كافي دارد بيني ها قابل قبولند و این مدل، قدرت پي  شاخص

                                                           
1. Stone-Geisser test 

2. Predictive validity 
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 ضرایب تعیین متغیرهای وابسته. 7جدول 

  شاخص                           
 R2 تغیرهای وابستهم   

Q2 

 0/  2 0/ 20 تسهي  دان 

 838/0 830/0 سرمایة اجتماعي

 12/0  10/0  آگاهي برای تغيير

و آگذاهي بذرای    دانذ   تسذهي   سرمایة اجتماعي و بين دهندگا ، پاسخ نظر از دهد مي نشا  نتایج

سذرمایة اجتمذاعي،    ابعاد از یک هر تغيير با و دارد وجود مطالعه مورد همة ابعاد در معنادار تغيير رابطه

 همبسذتگي  مقذادیر  بذه  توجذه  بذا  همچنذين،  .كننذد  مذي  تغييذر  آگاهي برای تغيير هذ   و تسهي  دان 

هسذتند، نتذایج ایذن     مثبذت  همبسذتگي  اعداد چو  است، مستقي  و مثبت همبستگي نوع شده، حاصل

مبني بر تذأثير  ( 831 )، و الواني و همكارا  (833 )بش  همراستا با پژوه  دروی  و همكارا  

( 832 )تحقيذق صذیائيا  و همكذارا     . مثبت و معنادار سرمایة اجتماعي بذر تسذهي  دانذ  اسذت    

در ایذن بذين، بعذد سذاختاری بذه      . دهندة تأثير ابعاد سرمایة اجتماعي بر تحول سازماني اسذت  نشا 

این بعد توجه را . را داردای سازما  بيشترین تأثير ای بين افراد، پيكربندی شبكهعنوا  روابط شبكه

هذای  ترین جنبه كند، یعني شما به چه كساني و چگونه دسترسي دارید، مه به سمت افراد جلب مي

 .های بين افراد، پيكربندی شبكه و سازما اند از روابط شبكه این عنصر عبارت

تسذهي   مبنذي بذر تذأثير مثبذت     (  200)و اودل (   20)های تانگ و ترنس با توجه به پژوه 

تسذهي    ميذانجي  متغير ورود های این پژوه  نيز نشا  داد بادان  بر افزای  آگاهي كاركنا ، یافته

و به همين ترتيب، نقذ    آگاهي از نياز به تغيير، افزای  یافته تأثير سرمایة اجتماعي بر ميزا  دان ،

بذه تغييذر در مرحلذة     تعدیلگری سرمایة اجتماعي بر رابطة تسهي  دان  و افذزای  آگذاهي از نيذاز   

ای بين سذرمایة اجتمذاعي و تسذهي     توا  رابطة پيوسته در كل، مي. آغازین تحول سازماني تأیيد شد

زیرا با توجذه بذه   . دان  برای آگاهي از نياز به تغيير در جهت فرایند تحول سازماني در نظر گرفت

ماني، ابعاد سرمایة اجتماعي بذا  اثبات نق  تسهي  و نشر اطالعات و دان  دربارة نياز به تحول ساز

ها، عالوه بر آنكذه خذود   دوستي، همكاری، روابط بين افراد و سایر نشانه برقراری حس اعتماد، نوع

سرمایة اجتماعي بر آگاهي از نياز به تغيير تأثيرگيار است، بر افزای  و تقویت تسذهي  دانذ  نيذز    
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اسذت،   نگرفتذه  انجام ایرا  در مطالعه این بهمشا اینكه به توجه با. نق  روشن و واضحي داشته است

 كشذور  گيشذتة  تحقيقذات  در دانذ   تسذهي   سرمایة اجتمذاعي و  زمينة در موجود دان  به مقاله این

ارتقذای   متعاقباً و سازما  در سرمایة اجتماعي توسعة و بروز برای را همچنين، پيشنهادهایي .افزاید مي

تحول سازماني در مرحلة آگاهي از نياز به تغيير مطذرح   برای اجرای بهتر فرایند دان  تسهي  سط 

در نهایت، به منظور افزای  تسهي  دان  و سرمایة اجتماعي برای ارتقای سط  آگذاهي از  . كند مي

 :شود نياز به تغيير پيشنهادهایي به شرح زیر مطرح مي

كذرد  افذراد     تقویت سرمایة اجتماعي از طریق افزای  ارتباط و همكاری بين كاركنا ، قذان  . 

سازی كاركنذا    دليل نیوذ این افراد در سازما  و سایر كاركنا ، جهت آگاه با سابقة بيشتر، به

به نياز تحول در سازما ، كه نتيجة این عمل كاه  عوامل بازدارنده و مقاومت كاركنذا  در  

 .برابر تغيير خواهد بود

اطالعذات بذه منزلذة پيشذبرد      لزوم توجه به سازوكارهای تسهي  دان  برای انتقذال صذحي    .2

كذارگيری تشصذص، دانذ  و     ، بذه (آگاهي از نياز به تغيير)ترین مرحلة تحول سازماني  مه 

ها، سيست  مناسب الكترونيكي برای ذخيره و تبادل دان   های كاركنا  و سایر سازما  تجربه

ی كارشناسذا   كذارگير  ها، به ها و سایر شركتپروژه ،شدة سازما  كارگيری دان  ذخيره و به

هذای ارتبذاطي و برگذزاری جلسذات بذا كارشناسذا  دیگذر        بيرو  از سازما  از طریق شبكه

 .ترین موارد تسهي  دان  در این زمينه است ها برای تبادل دان  و تجربه از مه  سازما 

توجه به بعد ساختاری سرمایة اجتماعي مبني بر توجه به روابط بذين افذراد و الگذوی كلذي      .8

كرد  افراد با نیوذ  ترین بعد تأثيرگيار بر تسهي  دان  و كنترل افراد به عنوا  مه تماس بين 

و ارتباط بيشتر، در فرایند آگاهي برای تحول سازماني و حمایت از تسهي  دانذ  و انتقذال   

هر قدر انتقال این اطالعات به مدیریت بيشذتر تقویذت شذود،    . اطالعات بين افراد و مدیرا 

 .مل هزینه و زما  كمتری استبرنامة تحول متح
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