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 مقدمه 

بر  دانش جدید منابع به دستیابی منظوربه دانش مدیریت ،است بنیاددانش هایسازمان جهان امروز جهان

 است، مشتریان دانش عظیم حجم به دسترسی پی در که اجتماعی، دانش مدیریت مثل نوین هاییهنظر

 تلقی سازمانی عملکرد و اییکار بهبود برای کلیدی ابزاری دانش مدیریت اخیر، یهاسال در(. 1) دارد اتکا

 افزایش را خود رقابتی مزیت و ادهد تشخیص را بازار یهافرصت است داده امکان هاسازمان به و (2) شده

 (.1) دهند

دست آوردن دانشی است که برتری رقابتی، ، تالش برای بهاندمواجهبا آن  هاسازمانچالشی که اکنون 

 دریفزاید، بقدرت خالقیت و نوآوری و یادگیری سازمانی را در آنها تقویت کند و بر غنای دانش سازمانی 

 ایجاد و آن از مؤثرۀ استفاد چگونگی موجود، دانش به توجه نیز پایدار رقابتی مزیت به رسیدن راستای

 باید هاسازمان که شودیم شمرده حیاتی و مهم امری جدید دانش و اطالعات از فادهاست برای ساختاری

 ارزیابی نگهداری، تسهیم، توسعه، کسب، کشف، فرایند دانش مدیریت .(3( باشد داشته آن به اییژهو توجه

 انسانی، منابع نبی پیوند ایجاد طریق از که است سازمان در مناسب فرد توسط مناسب کارگیری دانشبه و

 پذیردصورت می سازمانی اهداف به دستیابی برای مناسب ساختاری ایجاد و ارتباطات و وری اطالعاتافن

دانش سازمانی  تجربیات، های ناملموس مانند سرمایۀ اجتماعی،اند که داراییها دریافته(. امروزه سازمان4(

 دانندیماند باید به آنچه یدهرسبه این نتیجه  هاشرکتشود. یمبقای آنها  و اطالعات موجب موفقیت و

اهمیت بدهند. با افزایش سطوح رقابت در ( سرمایۀ مادی) بیش از آنچه دارند ،(سرمایۀ اجتماعی)

که از دانش و تخصصی که در سازمان به سرمایۀ فکری  اندشدهای متقاعد ینههز های کار، بخشیطمح

 (.5ی کنند )مؤثرد در سازمان نهفته است، استفادۀ معروف است و در نیروهای انسانی موجو

دهۀ اخیر بیش از گذشته،  در دوقبل مطرح بوده، اما  هامدتسرمایۀ اجتماعی، مفهومی است که از 

یزی ربرنامهی، اقتصاد، سیاست، شناسجامعهی گوناگون مانند هارشتهمورد توجه متخصصان مختلف در 

( 2005)هافمن و همکاران  های مختلف به تعریف آن پرداخته شده است.یدگاهدشهری و.... قرار گرفته و از 

شود. سرمایۀ اجتماعی ماهیت واحدی یمیلۀ کارکرد آن تعریف وسبهدارند که سرمایۀ اجتماعی یماظهار 

یژگی مشترک دارند؛ همۀ آنها دارای بعضی وهاست که دو یتماهندارد، بلکه شاملدامنۀ گوناگونی از 

(. در 6کنند )یمرا برای افراد درون ساختار تسهیل  هاکنشاند و انجام بعضی ی ساختار اجتماعیهاجنبه

قرار گرفته است. ناهاپیت و گوشال، سرمایۀ اجتماعی  مدنظر( 1998ناهاپیت و گوشال ) این پژوهش تعریف

ابع بالفعل و بالقوه موجود کنند. از دیدگاه آنها سرمایۀ اجتماعی جمع منیمرا از دیدگاه سازمانی تعریف 
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 طوربه(. 7در درون، قابل دسترس از طریق و ناشی از شبکۀ روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی است )

ۀ سرمایۀ اجتماعی بر ابعاد مدیریت دانش گانسهخصوص تأثیر ابعاد  مطالبی را که در این قسمت در کلی،

 (.8( تجسم کرد )1توان در شکل )یممطرح شد، 
 

 
 (8. مدل مفهومی ارتباط بین سرمايۀ اجتماعی و مديريت دانش )1 شکل

 

ارزیابی سطح مدیریت دانش در ادارۀ »نامۀ کارشناسی ارشد خود با عنوان یانپا( در 1392پور )عالی

به این نتیجه رسید که « 1391ی تابعه در سال هاشهرستانکل آموزش و پرورش استان خوزستان و 

تسهیم و » آوردن دانش و کمترین میانگین مربوط به مؤلفۀ دستبهباالترین میانگین مربوط به مؤلفۀ 

یک از یچهبوده که کمتر از حد متوسط است، یعنی آموزش و پروش استان خوزستان در « مبادلۀ دانش

نامۀ دکتری خود با یانپا( در 1391(. زرگر )9قرار ندارد ) های مدیریت دانش در سطح مطلوبیمؤلفه

ی هاسازماندر  ی سازمانیاثربخشسرمایۀ فکری و اجتماعی بر مدیریت دانش و نقش آن بر  تأثیر»عنوان 

ی بر مدیریت دانش ندارد. معنادارنشان داد که نتایج حاصله سرمایۀ اجتماعی تأثیر مثبت و « ورزشی ایران

تأثیر مثبت و معناداری بر مدیریت دانش دارد. مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایۀ فکری 

ی اثربخشیرمستقیم و از طریق مدیریت دانش بر غصورت ی سازمانی دارد، سرمایۀ اجتماعی بهاثربخش

ی خشاثربیرمستقیم و از طریق مدیریت دانش بر غصورت سازمان تأثیر معناداری ندارد. سرمایۀ فکری به

سازمان تأثیر معناداری دارد. براساس نتایج تحقیق حاضر شناخت و آگاهی از وضعیت سرمایۀ فکری به 

 (. محمودی10شود )یم ی سازمان منجراثربخشی ورزشی و در نهایت هاسازمانافزایش مدیریت دانش در 

ن سرمایۀ اجتماعی و میزان بررسی رابطۀ بی»ارشد خود با عنوان نامۀ کارشناسییانپا( در 1390) توپکانلو
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به این نتیجه رسید که در میان ابعاد سرمایۀ « ی دانشگاهی شهر مشهدهاکتابخانهاجرای مدیریت دانش در 

در ( 1390(. احمدی )8ای بیشترین ارتباط را با میزان اجرای مدیریت دانش دارد )اجتماعی بعد رابطه

بخشی مدیریت دانش پرداخت، که در آن سرمایۀ پژوهش خود به بررسی نقش سرمایۀ اجتماعی در اثر

ای و ساختاری و مدیریت دانش براساس سه بعد دانش، اجتماعی براساس سه بعد شناختی، ابعاد رابطه

نتایج  ی بررسی شد.گذاراشتراکسازی دانش، پاالیش دانش مداوم، استفاده از دانش و دانش به یرهذخ

ی مدیریت دانش وجود و اثربخشین سه بعد از سرمایۀ اجتماعی داری بامعنپژوهش نشان داد که رابطۀ 

 (.11دارد )

 سرمایۀ و دانش مدیریت بین رابطۀ وتحلیلیهتجز»( در تحقیقی با عنوان 2016یدی )و شهحدادنیا 

 و دانش مدیریت به این نتیجه رسیدند که بین« دانشگاه شیراز در کارکنان کارآفرینی با اجتماعی

(. ختیری و 12دارد ) وجود داریامعن رابطۀ کارآفرینی و اجتماعی ین سرمایۀو ب کارکنان، کارآفرینی

 آزاددر دانشگاه  اجتماعی سرمایۀ و دانش مدیریت بین رابطۀ»(، در تحقیقی با عنوان 2015همکاران )

 یهمبستگ ندگرگان بود، نشان داد اسالمی آزاد دانشگاه استادان گرگان که جامعۀ آماری آن شامل اسالمی

(. ریچسن و همز و 13وجود دارد )  اجتماعی یۀو سرمادانش  مدیریت بین داریامعن و مثبت

یۀ اجتماعی بر توانایی دینامیک در و سرماتأثیر مدیریت دانش »( در تحقیقی با عنوان 2015)1همکاران

ها، به بررسی دو بعد کلیدی دانش، دانش ضمنی و غیرضمنی پرداختند و به این نتیجه رسیدند سازمان

 DCکند، موجودیت سرمایۀ اجتماعی ربطی به)قابلیت دینامیک( را فعال می DC ضمنی km اگرچه شیوۀ 

(. وظیفه دمیرچی و 14به پایان رسید )  DCیشرفت ندارد. همچنین این تحقیق با یک نگاه عملی بر پ

 «اسالمی دانشگاه آزاداجتماعی  ۀمدیریت دانش و سرمای»( در پژوهشی با عنوان 2012جهانبخش بشارلو )

و به  اجتماعی کارکنان در دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی پرداختند و سرمایۀبررسی مدیریت دانش به 

اجتماعی در دانشگاه آزاد اسالمی وجود  ۀدانش و سرمای-بین مدیریت یمثبت ۀکه، رابط این نتیجه رسیدند

بین سرمایۀ  پیمایشی به بررسی رابطۀ -( در پژوهشی به روش توصیفی2009(. منوریان و امینی )15) دارد

 آنها نشان داد که بین انواع سرمایۀ اجتماعی )ساختاری، پژوهشاجتماعی و مدیریت دانش پرداختند. نتایج 

ای و شناختی( و ابعاد مدیریت دانش رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین آنها نتیجه گرفتند رابطه

و از بین  ای و ساختاری تأثیر بیشتری بر مدیریت دانش دارندکه از بین عناصر سرمایۀ اجتماعی بعد رابطه

                                                           
Jurriaan van ReijsenRemko HelmsRonald Batenburgand Ralph Foorthuis 1. 
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 آناشتراک دانش بیشتر از سایر ابعاد  ابعاد مدیریت دانش، تأثیر سرمایۀ اجتماعی بر دو بعد تولید دانش و

 (.16است )

ی در سازمان بدون شبکۀ روابط متقابل بین اعضای انسانهای مالی و فیزیکی و یهسرمااستفادۀ بهینه از 

یر پذامکانو هنجارهای سازمانی است،  هاارزشبا اعتماد، محبت و دوستی در جهت حفظ  توأمسازمان که 

(؛ بنابراین ایجاد و گسترش فرهنگ و جوی در سازمان که این نوع ارتباطات و تعامالت را 17) نخواهد بود

ی مدیریت دانش هاضرورتیرگذار خواهد بود و از تأثترغیب کند، بر مبادلۀ اطالعات و دانش بین افراد 

ها و یتقابل اجتماعی از دارند سرمایۀیم( اظهار 1998) 1(. در این زمینه، ناهاپیت و گوشال18) است

در  هاسازمانتواند به یمهای مهم سازمانی است که با گسترش اعتماد و شبکۀ روابط بین افراد ییدارا

ی دیگر مزیت سازمانی پایدار هاسازمانخلق و تسهیم دانش بسیار کمک کرده و برای آنها در مقایسه با 

تواند خود را سازمان ینمبدون دانش  هاازمانس(. از آنجا که آموزش و پرورش نیز مانند سایر 7ایجاد کند )

سازی اصول مدیریت دانش در یادهپنظامی زنده و پویا به حیات خود ادامه دهد، در نتیجه  عنوانبهداده و 

که در تحقیقات مربوط به این موضوع کمتر پرداخته شده،  آنجاآموزش و پرورش اهمیت بیشتری دارد. از 

 و اگر وجود دارد، استقرار دارد؟ دانیم که آیا مدیریت دانش در معلمان ورزشخواهیم بیمدر این پژوهش 

کند یمداشته است؟ و سؤال اصلی خود را به این صورت مطرح  سرمایۀ اجتماعی عنوانبه آنهانقشی بر 

 ارتباطینامبرده ابعاد سرمایۀ اجتماعی در جامعۀ آماری  مدیریت دانش و هایتوان بین مؤلفهیمکه آیا 

 وجو کرد.جست

 

 ی پژوهششناسروش

آوری تحلیلی است. جمع – های توصیفیتحقیق این تحقیق از منظر هدف،کاربردی و از لحاظ روش از

بدنی استان خراسان رضوی اطالعات به شکل میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش معلمان تربیت 

تصادفی  و نوعای با تخصیص متناسب صورت طبقهگیری به روش ترکیبی بهنفر( بودند. نمونه2481)

( که برگرفته از 1391ی مقدم )منظور از پرسشنامۀ مدیریت دانش سلمانانتخاب صورت گرفت، بدین

مقیاس شش خردهدر قالب  سؤال 26 شامل( و 2003پرسشنامۀ استاندارد مدیریت دانش شرون الوسون )

دهی دانش، ذخیرۀ دانش، انتشار دانش و کاربرد دانش( بوده و براساس دانش، سازمان ینی، جذبآفردانش)

                                                           
1 . Nahapiet and Goshal,1998 
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 و پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی ناهاپیت وگوشال (؛19یری شده است )گاندازهارزشی لیکرت مقیاس پنج

مقیاس )شناختی،ارتباطی و ساختاری( بوده و براساس سه خردهدر قالب  سؤال 12 شاملکه ( 1998)

(. روایی و اعتبار پرسشنامۀ مدیریت 8یری شده استفاده شده است )گاندازهارزشی لیکرت مقیاس پنج

تن  13( به رؤیت 1998ایۀ اجتماعی ناهاپیت و گوشال )( و پرسشنامۀ سرم1391دانش سلمانی مقدم )

نظران استادان مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد مشهد و دانشگاه فردوسی مشهد از متخصصان و صاحب

گیری است. در تحقیق حاضر، های فنی ابزار اندازهرسید و تأیید شد. پایایی یا قابلیت اعتماد، از ویژگی

. و در /934در پرسشنامۀ مدیریت دانش  22نسخۀ  spss افزارنرمبا استفاده از مقدار آلفای کرونباخ 

در بخش ست. هاپرسشنامه. است که بیانگر ثبات و قابلیت درونی این /945پرسشنامۀ سرمایۀ اجتماعی 

و آمار استنباطی مناسب مانند رگرسیون چندگانه با اسمیرنوف -آزمون کولموگوروفآمار توصیفی از 

 استفاده شد. 22نسخۀ SPSS  افزارنرماستفاده از 

 

 های پژوهشیافته

 آزمون نرمال بودن متغیرها

 استفاده شد. یرنوفاسم -از آزمون کولموگروفمتغیرها، بودن  ی نرمالبررس یبرادر این پژوهش 

شود و تمام متغیرهای یمتأیید  هادادهنشان داده شده است. ادعای نرمال بودن  1نتایج آزمون در جدول 

 شود.یمی پارامتری استفاده هاآزموناین پژوهش توزیع نرمال دارند، بنابراین از 

 اسمیرنوف-. نتايج آزمون کولموگروف1جدول 

 نتیجه سطح معناداری Zآمارة  ابعاد

 مديريت دانش

 نرمال است 089/0 992/1 آفرینیدانش

 نرمال است 108/0 476/1 جذب دانش

 نرمال است 081/0 591/1 سازماندهی دانش

 نرمال است 113/0 198/1 ذخیرۀ دانش

 نرمال است 091/0 475/1 انتشار دانش

 نرمال است 093/0 252/1 کاربرد دانش

سرمايۀ 

 شناختی

 نرمال است 119/0 634/1 بعد شناختی

 نرمال است 212/0 405/1 ایبعد رابطه

 نرمال است 351/0 429/1 بعد ساختاری
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شود. در این پژوهش به بررسی یمبرای بررسی پژوهش حاضر از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده 

ای، ساختاری( با هر یک از سرمایۀ شناختی، سرمایۀ رابطه) رابطۀ هر یک از ابعاد سرمایۀ اجتماعی

  شود.یمبدنی خراسان رضوی پرداخته های مدیریت دانش در معلمان تربیت مؤلفه

بدنی خراسان رضوی با  های مدیریت دانش در معلمان تربیتمنظور بررسی رابطۀ هر یک از مؤلفهبه

مقدار احتمال مربوط به آزمون شود. یون بررسی میهای مدل رگرسشرطیشپسرمایۀ شناختی، ابتدا 

نرمال  %95بنابراین با اطمینان  ،تر استبزرگ 05/0 باشد که ازمی 650/0ف برابر وکولموگروف اسمیرن

ینکه این مقدار ااست، با توجه به  013/2واتسون برابر -مقدار آمارۀ دوربین .شودمی ییدها تأبودن باقیمانده

شده را پذیرفت. نمودار پراکنش در مدل برازش هاتوان استقالل باقیماندهمیرو است، ازاین 2نزدیک به عدد 

روندی مشاهده نشده و تقارن  استانداردشدهبینی در مقابل پیش استانداردشدههای آماری باقیمانده

. با توجه به شودها تأیید میهای باقیماندهیانسوارباشد؛ بنابراین همسانی مشاهدات حول خط صفر می

است، 1/0از  تربزرگو  10از  ترکوچکترتیب متغیرهای مستقل به برای Toleranceو  VIFمقادیر ، 2جدول 

شود. بنابراین با توجه به تأیید خطی بین متغیرهای مستقل مشاهده نمیدر نتیجه در مدل مشکل هم

شده اطمینان داشت و در ادامه برازشنهایی  نتایج حاصل از مدل توان به یمهای مذکور، شرطیشپهمۀ 

 شود.یم، به آزمون پرداخته 2از جدول  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 بررسی کفایت مدل:

است که  000/0داری مدل برابر با و سطح معنا 296/36برابر با  F، مقدار آمارۀ 2با توجه به جدول 

 طوربهتوان پذیرفت که مدل درصد است. بر این اساس می 95ۀ کفایت مدل در سطح اطمینان دهندنشان

کلی توان تبیین بخشی از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را دارد. همچنین مقدار آمارۀ 

 9/38دهد که متغیرهای مدل در مجموع توان تبیین ( نشان می389/0) 2R  شدهضریب تعیین تعدیل

زیر است. شایان ذکر است  صورتبه آمدهدستبهدرصد از تغییرات متغیر وابسته را دارند؛ مدل رگرسیونی 

دار در این مدل رگرسیونی امعناند و تنها متغیرهای دار نبودند، از مدل حذف شدهامعنمتغیرهایی که 

 ارند.حضور د
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ی(شناخت ۀیسرمامتغیر وابسته: )نتایج آزمون رگرسیون چندگانه  .2جدول   

 متغیر
 (βضريب بتا )

 tآمارة 

سطح 

 معناداری

(Sig) استاندارد غیراستاندارد 

 0/000* 4/762 -  0/897 ضریب ثابت

 0/001* 3/403 0/211 0/223 آفرینیدانش

 0/182 1/337 0/076 0/068 جذب دانش

 0/003* 2/95 0/232 0/233 سازماندهی دانش

 0/360 0/916 0/067 0/063 ذخیرۀ دانش

 0/835 0/209- 0/016- 0/015- انتشار دانش

 0/024* 2/265 0/168 0/159 کاربرد دانش

 000/0* (Sigداری مدل )سطح معنا F 296/36آمارۀ 

 adj( 2R 389/0(  شدهضریب تعیین تعدیل 2R   40/0ضریب تعیین

 05/0* معناداری در سطح 

 

 یشناخت یۀسرما= 897/0+ 223/0( آفرینیدانش+ )233/0+ )سازماندهی دانش( 159/0)کاربرد دانش( 

در آفرینی، سازماندهی دانش و کاربرد دانش دانشهای مؤلفهتوان گفت یم، 2با توجه به جدول 

و از آنجا که مقدار ضرایب  دارد یتأثیر معنادار یشناخت یۀبر سرما یبدنی خراسان رضو تربیت نامعلم

اند؛ بنابراین نوع بوده و مثبت 159/0و  233/0، 223/0ترتیب برابر بارگرسیون مربوط به این متغیرها به

ۀ سازماندهی دانش با مؤلفتوان گفت یمیسۀ ضریب بتا استاندارد مقاتأثیر، مثبت است. همچنین با 

 ی دارد.شناخت یۀسرما( بیشترین تأثیر را بر روی 232/0دارد )ین ضریب بتا استانتربزرگ

بدنی خراسان رضوی با های مدیریت دانش در معلمان تربیت برای بررسی رابطۀ هر یک از مؤلفه

مقدار احتمال مربوط به آزمون شود. های مدل رگرسیون بررسی میشرطیشپای ابتدا سرمایۀ رابطه

نرمال  %95بنابراین با اطمینان  ،تر استبزرگ 05/0 باشد که ازمی 487/0ف برابر وکولموگروف اسمیرن

ینکه این مقدار ااست، با توجه به  98/1واتسون برابر -مقدار آمارۀ دوربین .شودمی ییدها تأبودن باقیمانده

شده را پذیرفت. نمودار پراکنش در مدل برازش هاتوان استقالل باقیماندهمیرو است، ازاین 2نزدیک به عدد 

روندی مشاهده نشده و تقارن  استانداردشدهبینی در مقابل پیش استانداردشدههای آماری باقیمانده
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شود. با توجه به جدول ها تأیید میهای باقیماندهیانسوارمشاهدات حول خط صفر است؛ بنابراین همسانی 

است، در  1/0از  تربزرگو  10از  ترکوچکترتیب ای متغیرهای مستقل بهبر Toleranceو  VIFمقادیر ، 3

شود. بنابراین با توجه به تأیید همۀ خطی بین متغیرهای مستقل مشاهده نمینتیجه در مدل مشکل هم

شده اطمینان داشت و در ادامه با نهایی برازش به نتایج حاصل از مدل توانمیهای مذکور، شرطیشپ

 شود.یم، به آزمون پرداخته 3از جدول  آمدهدستبهتایج توجه به ن

است که  000/0داری مدل برابر با و سطح معنا 936/19برابر با  F، مقدار آمارۀ 3با توجه به جدول 

توان پذیرفت که مدل باشد. بر این اساس مییمدرصد  95ۀ کفایت مدل در سطح اطمینان دهندنشان

کلی توان تبیین بخشی از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را دارد. همچنین مقدار  طوربه

شده آمارۀ ضریب تعیین تعدیل
2R (254/0نشان می ) دهد که متغیرهای مدل در مجموع توان تبیین

زیر است. شایان ذکر  صورتبه آمدهدستبهدرصد از تغییرات متغیر وابسته را دارند؛ مدل رگرسیونی  4/25

دار در این مدل رگرسیونی امعناند و تنها متغیرهای دار نبودند، از مدل حذف شدهامعناست متغیرهایی که 

 حضور دارند.

 یارابطه یۀسرما= 847/1+ 095/0(جذب دانش+ )175/0+ )سازماندهی دانش(135/0)کاربرد دانش( 

در جذب دانش، سازماندهی دانش و کاربرد دانش های مؤلفهن گفت توایم، 3با توجه به جدول 

و از آنجا که مقدار ضرایب  دارد یتأثیر معنادار اییۀ رابطهبر سرما یبدنی خراسان رضو تربیت نامعلم

اند، بنابراین نوع بوده و مثبت 135/0و  175/0، 095/0ترتیب برابر با رگرسیون مربوط به این متغیرها به

ۀ سازماندهی دانش با مؤلفتوان گفت یمیسۀ ضریب بتا استاندارد مقاتأثیر، مثبت است. همچنین با 

 ای دارد.یۀ رابطهسرمان تأثیر را بر روی ( بیشتری197/0ین ضریب بتا استاندارد )تربزرگ

بدنی خراسان رضوی با  های مدیریت دانش در معلمان تربیتبرای بررسی رابطۀ هر یک از مؤلفه

مقدار احتمال مربوط به آزمون شود. های مدل رگرسیون بررسی میشرطیشپ ، ابتدایساختارسرمایۀ 

نرمال  %95بنابراین با اطمینان  ،تر استبزرگ 05/0 زباشد که امی 472/0ف برابر وکولموگروف اسمیرن

ینکه این مقدار ااست، با توجه به  87/1واتسون برابر -مقدار آمارۀ دوربین .شودمی ییدها تأبودن باقیمانده

نمودار پراکنش  شده را پذیرفت.در مدل برازش هاتوان استقالل باقیماندهمیرو است، ازاین 2نزدیک به عدد 

روندی مشاهده نشده و تقارن  استانداردشدهبینی در مقابل پیش استانداردشدههای باقیمانده آماری

 شود.ها تأیید میهای باقیماندهیانسوارمشاهدات حول خط صفر است؛ بنابراین همسانی 
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 (یارابطه ۀیسرمامتغیر وابسته: )نتایج آزمون رگرسیون چندگانه  .3جدول 

 متغیر
 (βضريب بتا )

 tآمارة 
 سطح معناداری

(Sig) 
 استاندارد غیراستاندارد

 000/0* 015/10 - 847/1 ضریب ثابت

 214/0 246/1 085/0 08/0 آفرینی دانش

 047/0* 909/1 121/0 095/0 جذب دانش

 024/0* 271/2 197/0 175/0 سازماندهی دانش

 239/0 -181/1 -095/0 -079/0 ذخیرۀ دانش

 112/0 592/1 131/0 111/0 انتشار دانش

 050/0* 964/1 161/0 135/0 کاربرد دانش

 000/0* (Sigسطح معناداری مدل ) F 936/19آمارۀ 

 2R 254/0( adj)ضریب تعیین تعدیل شده                            2Rضریب تعیین 

 05/0* معناداری در سطح 

 

و  10از  ترکوچکترتیب برای متغیرهای مستقل به Toleranceو  VIF، مقادیر 4با توجه به جدول 

شود. بنابراین خطی بین متغیرهای مستقل مشاهده نمیبوده، در نتیجه در مدل مشکل هم1/0از  تربزرگ

شده اطمینان نهایی برازش نتایج حاصل از مدلبه  توانیمهای مذکور، شرطیشپبا توجه به تأیید همۀ 

 شود.یم، به آزمون پرداخته 4از جدول  آمدهدستبهه نتایج داشت و در ادامه با توجه ب

 بررسی کفايت مدل:

است که  000/0داری مدل برابر با و سطح معنا 883/14برابر با  F، مقدار آمارۀ 4با توجه به جدول 

توان پذیرفت که مدل باشد. بر این اساس مییمدرصد  95ۀ کفایت مدل در سطح اطمینان دهندنشان

کلی توان تبیین بخشی از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل را دارد. همچنین مقدار  طوربه

 20دهد که متغیرهای مدل در مجموع توان تبیین ( نشان می200/0) 2R  شدهآمارۀ ضریب تعیین تعدیل

یر است. شایان ذکر است ز صورتبه آمدهدستبهدرصد از تغییرات متغیر وابسته را دارند؛ مدل رگرسیونی 

دار در این مدل رگرسیونی امعناند و تنها متغیرهای دار نبودند، از مدل حذف شدهامعنمتغیرهایی که 

 حضور دارند.

 یساختار یۀسرما= 192/2+ 184/0+ )سازماندهی دانش( 17/0)انتشار دانش(  
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بدنی  تربیت نادر معلمسازماندهی دانش و انتشار دانش های مؤلفهتوان گفت یم، 4با توجه به جدول 

و از آنجا که مقدار ضرایب رگرسیون مربوط به  دارد یتأثیر معناداری ساختار یۀبر سرما یخراسان رضو

اند، بنابراین نوع تأثیر، مثبت است. همچنین با بوده و مثبت 17/0و  184/0ترتیب برابر بااین متغیرها به

ین ضریب بتا استاندارد تربزرگۀ سازماندهی دانش با مؤلفتوان گفت یما استاندارد یسۀ ضریب بتمقا

 ی دارد.ساختار یۀسرما( بیشترین تأثیر را بر روی 191/0)

 

ی(ساختار ۀیسرمامتغیر وابسته: )نتایج آزمون رگرسیون چندگانه  .4جدول   

 متغیر
 (β)ضريب بتا 

 tآمارة 

سطح 

 معناداری

(Sig) استاندارد غیراستاندارد 

 0/000* 10/574 - 2/192 ضریب ثابت

 0/237 1/184- 0/084- 0/085- آفرینیدانش

 0/072 1/803 0/118 0/1 جذب دانش

 0/034* 2/125 0/191 0/184 سازماندهی دانش

 0/350 0/936 0/078 0/071 ذخیرۀ دانش

 0/031* 2/162 0/184 0/17 انتشار دانش

 0/676 0/418 0/036 0/032 کاربرد دانش

 000/0* (Sigسطح معناداری مدل ) F 883/14آمارۀ 

 2R 200/0   (adj) شدهضریب تعیین تعدیل 2R  215/0ضریب تعیین

 05/0* معناداری در سطح 

 

 گیری یجهنتبحث و 

 است.امروزه دانش سازمانی منبع ناملموسی برای کسب برتری رقابتی و بسیار ارزشمند شناخته شده 

آوردن و حفظ مزیت رقابتی توجه  دستبهبه مدیریت چنین دانش نامحسوسی برای  هاسازمانبیشتر 

کند از طریق تعامل یمید دارد و تالش تأکیندها و فرافناوری  مدیریت دانش بر سه موضوع افراد، .اندکرده

، زمینۀ اشتراک، تبادل و متقابل و اعتمادبر مشارکت، همکاری بین این عوامل و ایجاد محیطی مبتنی

عبارت دیگر، استفادۀ (. به20ی سازمانی آماده کند )هاهدفدستیابی به  منظوربهانتقال دانش در سازمان را 

و انسانی در سازمان بدون شبکۀ روابط متقابل بین اعضای سازمان که  های مالی، فیزیکییهاز سرمابهینه 
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یر نخواهد پذامکانو هنجارهای سازمانی است،  هاارزشفظ با اعتماد، محبت و دوستی در جهت ح توأم

به افرادی بستگی  ،هاسازمانکالن و خرد بین افراد  در سطحبود. از طرف دیگر، انتقال اطالعات و دانش 

یی در سازمان که و فضابنابراین ایجاد و گسترش فرهنگ  کنند؛یمیع و تسردارد که این انتقال را تسهیل 

یرگذار خواهد بود و تأثۀ اطالعات و دانش بین افراد بر مبادلاین نوع ارتباطات و تعامالت را ترغیب کند، 

ۀ مؤلفی مدیریت دانش، هامؤلفه(. .بنابر نتایج تحقیق، در میان 21ی مدیریت دانش است )هاضرورتاز 

ی، ساختاری( ارابطهاد سرمایۀ اجتماعی )شناختی، سازماندهی دانش بیشترین تأثیر را بر روی هریک از ابع

 شود.یمگیری پرداخته یجهنتدارد که در این قسمت به بحث و 

 نادر معلمآفرینی، سازماندهی دانش و کاربرد دانش ی دانشهامؤلفههای مدیریت دانش تنها در مؤلفه

ۀ مؤلف، هامؤلفهه در میان این ک دارد یتأثیر معنادار یشناخت یۀبر سرما یبدنی خراسان رضو تربیت

ی شناخت یۀسرما( بیشترین تأثیر را بر روی 232/0ین ضریب بتا استاندارد )تربزرگسازماندهی دانش با 

ینی ممکن است به این دلیل باشد که معلمان تربیت بدنی از منابع مختلف دانش آفردانشدارد؛ که در بعد 

از سازوکارهایی که برای  هاسازمانی سایر و حتاجرایی و همکاران مانند عوامل فنی )مدیران و...( و عوامل 

شوند و یمیق تشوگونه عوامل، نیز یناتولید دانش وجود دارد، استفاده کرده و در این زمینه حتی توسط 

ید سازمانی مشترک منجر و د، اهداف هاارزشیری گشکلگیرند که در این زمینه به یممورد استقبال قرار 

یری حکایات مشترک گشکلی براساس تجربیات و و همکارشده و موجب گسترش شناخت 

 توپکانلو ، محمودی(1390شود که با تحقیق احمدی )یمهای بعد شناختی سرمایۀ اجتماعی( یرمجموعهز)

، 16،11مسوست )( ناه1391( و با تحقیق زرگر )2009( همسو و با تحقیق منوریان و امینی )1390)

(. در بعد سازماندهی دانش ممکن است به این دلیل باشد که در مدارسی که معلمان تربیت بدنی 10،8

منابع مختلف  استخراجروزرسانی دانش عوامل فنی و اجرایی و حتی مشغول هستند، سازوکارهایی جهت به

و منابع دانشی موجود  هاتجربه کنند ازیمسازی منابع مختلف دانش وجود دارد، یعنی سعی و یکپارچه

و اهداف و دید سازمانی مشترک منجر شده و موجب  هاارزشاستفاده کنند که این امر خود به تقویت 

( 1390) توپکانلو شود که با تحقیق محمودیگسترش شناخت و همکاری در بین معلمان تربیت بدنی می

عد کاربرد دانش ممکن است به این دلیل باشد (. در ب10،8( ناهمسوست )1391همسو و با تحقیق زرگر )

یرمجاز یا نامناسب دانش در درون و بیرون مدرسه و استفاده از دانش غکه برای توسعۀ دانش و استفادۀ 

وتحلیل و ارزیابی دقیق دانش موجود در سطح مدارس و تجزیه هاسازمانیازهای مهم رقابتی با سایر نبرای 

در بین معلمان تربیت  ناخواهخواهگونه تمهیدات یناکه در جهت رسیدن به تمهیداتی اندیشیده شده است 
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تواند دلیلی بر ارتباط یمگیرد که خود یمو اهداف مشترک شکل  هاارزشبدنی دید سازمانی مشترک 

همسو و با تحقیق  (1390معنادار کاربرد دانش با بعد سرمایۀ شناختی باشد که با تحقیق احمدی )

 (.10،8، 11( ناهمسوست )1391( و زرگر )1390) نلوتوپکا محمودی

 نادر معلم ی جذب دانش، سازماندهی دانش و کاربرد دانشهامؤلفههای مدیریت دانش تنها در مؤلفه

ۀ مؤلف هامؤلفهکه در میان این  دارد یتأثیر معنادار ایرابطه یۀبر سرما یبدنی خراسان رضو تربیت

ای رابطه یۀسرما( بیشترین تأثیر را بر روی 197/0ین ضریب بتا استاندارد )تربزرگسازماندهی دانش با 

ۀ جذب دانش ممکن است به این دلیل باشد که نظرهای عوامل فنی و اجرایی در مدارس مؤلفدارد؛ که در 

 کاربهی عملی و توسعه و موفقیت مدرسه هابرنامهمورد استقبال  قرار گرفته و در جهت تبدیل دانش به 

شود. این عوامل یمیی برای دریافت و انتقال دانش از منابع مختلف دانش در نظر گرفته هاروشو  فتهر

بر اعتماد متقابل و گسترش فرهنگ کار تیمی و روحیۀ یری روابط مبتنیگشکلسبب  ناخواهخواه

زمان در بین یری باالو تعهد به اهداف سازمان و احساس اینکه عضو یک خانوادۀ مشترک در ساانتقادپذ

 شودکه با تحقیق محمودیی سرمایۀ اجتماعی( میارابطههای بعد یرمجموعهزمعلمان تربیت بدنی )

ی دانش ممکن دهسازمانۀ مؤلف(. در 10،8( ناهمسوست )1391( همسو و با تحقیق زرگر )1390) توپکانلو

ی و بندطبقهاستخراج، ی، روزرسانبهاست به این دلیل باشد که چون در جهت صورت گرفتن عملیات 

ۀ مؤلفهای یرمجموعهزسازی منابع مختلف دانش نیاز در بین معلمان تربیت بدنی که همگی از یکپارچه

بر اعتماد متقابل، فرهنگ کار تیمی و روابط مبتنی ناخواهخواهی دانش )مدیریت دانش( است، دهسازمان

یت سبب افزایش تعهد سازمانی و احساس عضویت یری باال گسترش یافته که در نهاانتقادپذداشتن روحیۀ 

شود که با یمی سرمایۀ اجتماعی در معلمن تربیت بدنی ارابطهدر خانوادۀ مشترک سازمانی و تقویت بعد 

ۀ کاربرد مؤلف(. در 10،8( ناهمسوست )1391( همسو و با تحقیق زرگر )1390) توپکانلو تحقیق محمودی

یرمجاز یا نامناسب دانش در درون غبرای توسعۀ دانش و استفادۀ  کهدانش ممکن است به این دلیل باشد 

وتحلیل و ارزیابی و تجزیه هاسازمانیازهای مهم رقابتی با سایر نو بیرون مدرسه و استفاده از دانش برای 

در جهت رسیدن به  ناخواهخواهدقیق دانش موجود در سطح مدارس تمهیداتی اندیشیده شده است که 

 عنوانبهگونه تمهیدات روابط مبتنی بر صداقت اعتماد متقابل و گسترش فرهنگ کار تیمی و همکاری ینا

( و 1390) توپکانلو همسو و با تحقیق محمودی (1390گیرد که با تحقیق احمدی )یمیک الزام، شکل 

 (.10،8، 11( ناهمسوست )1391زرگر )
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بدنی  تربیت نادر معلمماندهی دانش و انتشار دانش ی سازهامؤلفههای مدیریت دانش تنها در مؤلفه

ۀ سازماندهی مؤلف هامؤلفهکه باز در میان این  دارد یتأثیر معناداری ساختار یۀبر سرما یخراسان رضو

ی دارد؛ که در ساختار یۀسرما( بیشترین تأثیر را بر روی 191/0ین ضریب بتا استاندارد )تربزرگدانش با 

ی و بندطبقهی، استخراج، روزرسانبهکن است به این دلیل باشد که چون عملیات ۀ سازماندهی مممؤلف

افراد  ناخواهخواهسازی منابع مختلف دانش نیاز در بین معلمان تربیت بدنی صورت گرفته که یکپارچه

یری روابط کاری خوب گشکلسازی این امر مهم روابطشان را با یکدیگر گسترش داده و سبب یادهپجهت 

و توسعۀ سازمان که همگی منجر به تقویت  هاگروهیری گشکلبین همدیگر شده که منجر به  در

( همسو 1390) توپکانلو شود که با تحقیق محمودییمهای بعد ساختاری سرمایۀ اجتماعی یرمجموعهز

که  ۀ انتشار دانش ممکن است به این دلیل باشدمؤلف(. در 10،8( مغایر است )1391و با تحقیق زرگر )

ی، آموزشو جلسات  نظرتبادلچون انتشار دانش با عواملی مانند استفاده از کتابخانه، جلسات بحث و 

دی و...( سروکار دارد، ی )فیلم، سیدسترسقابلیری دانش به شکلی قرارگهنگام و ی بههاگزارشاستفاده از 

گروهی تقسیم  صورتبهسازی این امر مهم نیازمند یکدیگرند و وظایف باید یادهپمنظور در نتیجه افراد جبه

موجب تقویت ساختار ارتباطی بین  ناخواهخواهکنند، یمبا ارتباطات کاری خوبی که ایجاد  هاگروهشود و 

ۀ اجتماعی ارتباط معنادار انتشار دانش با بعد ساختاری سرمای بر وجودتواند دلیلی یمشوند که یمهمدیگر 

( 1390) توپکانلو ( همسو و تحقیق محمودی2009و منوریان و امینی ) (1390باشد که با تحقیق احمدی )

 (. 16،11،10،8( ناهمسوست )1391و زرگر )

و مدیران آموزش پرورش در جهت توسعه و  مسئوالنشود یمبا توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد 

ی مدیریت دانش که هامؤلفهها و ... به تقویت برخی از یشاهمگسترش هرچه بیشتر دانش با برگزاری 

این امر موجب تقویت سازمان به  چراکهتری در بین معلمان تربیت بدنی دارند، بپردازند، یفضعنقش 

 و درانسانی سازمان  منابع یشتربشود و تقویت هرچه یش تعهد کاری در سازمان میو افزالحاظ علمی 

 داشت. خواهد را در پی ترکاملآموزشی  و فرهنگتر یغناعی های اجتمیهسرمانهایت 
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