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Abstract 

Aim: The present research studies the effect of social capital with intellectual capital and 

Knowledge management in Iran insurance company. 
Methodology: The descriptive-correlational research method is a type of survey that 

considered a time-consuming cross-sectional study. The statistical population of this research is 

all the staff (140 people) of Iran insurance company in Kermanshah province. The statistical 
sample of the study was 80 people using Morgan table. For collecting data, Bontis, Cho and 

Richardson’s standard questionnaire, Quinn 's knowledge management standard questionnaire, 

and Kheirkhah’s social capital questionnaire were used. The reliability of the test tool was 
obtained by Cronbach's alpha method, respectively social capital (0.73), intellectual capital 

(0.81) and knowledge management (0.79). To analyze the data, LISREL software and SPSS 

were used. 
Findings: Analysis of the test results of structural equations confirms the main hypotheses 

of the research; That is, in general, there is a positive and significant relationship between social 

capital and intellectual capital and knowledge management. Also, the analysis of multiple linear 
regression results showed that the research hypotheses are confirmed. In other words, there is a 

positive and significant relationship between the dimensions of social capital (relational 

dimension, cognitive dimension and structural dimension) with intellectual capital and 
knowledge management. 

Conclusion: Based on the findings of this study, social capital can be considered as one of 

the capabilities of the organization and can help a lot in creating and sharing knowledge in the 
intellectual capital and knowledge management of the organization. 
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 چکیده

بیمه ایران استان  دانش در تیریمد و یرکف هیسرما با یاجتماع هیسرما رابطه یبررس  به اضرح پژوهش هدف:
 است. کرمانشاه پرداخته

 پژوهش کلیه نیا یآمار و روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی است. جامعه نوع پژوهش کاربردی روش پژوهش:

، سیبونتپرسشنامه استاندارد فکری  3ها از   گردآوری داده نفر( هستند. برای 175) کرمانشاهبیمه ایران در استان  نانکارک
 ییای. پاشد  استفادهپرسشنامه استاندارد مدیریت دانش کوئینگ و پرسشنامه سرمایه اجتماعی خیرخواه ، چاردسونیچو و ر

( 26/5) دانش( و مدیریت 21/5) سرمایه فکری، (23/5) یاجتماعبه ترتیب سرمایه  رونباخک یروش آلفا با آزمون ابزار
 .شد  استفادهاس.   اس.  پی.  افزار لیزرل و اس. از نرم ها داده لیتحل و  هیتجز. برای آمد  دست به

ی بین طورکل بهیعنی ؛ است پژوهش یاصل یها  هیفرض دییتأ انگریب یمعادالت ساختار آزمون جینتا لیتحل ها: یافته
طه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین تحلیل نتایج رگرسیون سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش راب

بعد ) یاجتماعبین ابعاد سرمایه ، گرید  عبارت بههای پژوهش مورد تأیید است.   خطی چندگانه نشان داد که فرضیه
 د.بعد شناختی و بعد ساختاری( با سرمایه فکری و مدیریت دانش رابطه مثبت و معناداری وجود دار، ای  رابطه

های سازمان به   عنوان یکی از قابلیت تواند به  سرمایه اجتماعی می، های این پژوهش  یافته براساس گیری: نتیجه
 های فکری و مدیریت دانش سازمان کمک بسیار نماید.  شمار آید و در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه

 

 استان کرمانشاه.، بیمه ایران، سرمایه فکری، سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 9

، قدرت است ییجابجا دوره، 1تافلر به قول و های گسترده دگرگونی دوره هک ینونک جهان در
 صورت همه به  هکاست  یمباحث ازجمله ها  سازمان ناملموس و ملموس یها  ییدارا تیریبحث مد

، 9911، نقل در: رحیمی و کاملی) است هداد قرار ریتأث تحت را تیریمد افق تحوالت یا  جانبه
، اطالعات، دانش از یا  مجموعه یرکف هیسرما، دارد اعتقاد (9117) 2(. استوارت37ص
ار کب ثروت جادیا یبرا تواند  یم هک است یسازمان یریادگی و رقابت، تجربه، یرکف یها ییدارا

جاد یا یبرا آن را یها  ییتوانا و یسازمان دانش، نانکارک یتمام یرکف هیسرما درواقعگرفته شود. 
، 9935، کیمشب و یل چیقل) شود  یم مستمر یمنافع رقابت باعث و ردیگ یبرمدر  افزوده ارزش

 و یساختار هیسرما، یانسان هیسرما مؤلفه سه، (2992) 3کروسان و هالند، سی(. بونت921ص
 هک، جیرا تصورات الفاست. برخ ردهک مطرح یرکه فیسرما ابعاد عنوان به را یه مشتریسرما

و  ها  سازمان آن در گذاشتن کاشترا به  و دانش، دانستند یتوسعه م را متضمن یِصرف وجود فناور
(. 2991، 4فیلیئری و همکاران) است توسعه و ردکعمل بهبود نندهک نیتضم یانسان یها هیسرما

است و  افتهی انتقالری محو های موفق از تولیدمحوری به سمت دانش  امروزه اساس فعالیت سازمان
پایدار  رقابتی تیبه مز را سازمان ، سرمایه ترین مهم عنوان به بادانشو  کارکنان هوشمند

فرایند  در هدفمند یگذار سرمایه نتیجه، سازمان در نوآورانه یها  سازند. تالش رهنمون می
 دانش آن سازمان است. مدیریت یارتقا و ییادگیر

   ساختاری و سرمایه  سرمایه، انسانی است: سرمایه شده لیشکت عنصر سه از سرمایه فکری
کند که   ترین دارایی سازمان تلقی می سرمایه انسانی را مهم (9117) استوارت، از طرفی ای.  رابطه
( موجب مزیت 9111) 6( و زاک9113) 5محور مانند اینکپن طرفداران مکتب فکری دانش ازنظر

 به اشتراک جهت افراد واداشتن، یرکف هیسرما تیریمد لشچا نیتر مهم رقابتی خواهد بود.

محمودی و ، درخشانی) دارد یاجتماع پیشینه شتریب هم موضوع نیا است.، دانند  یم آنچهگذاشتن 
                                                           

1. Tofler 

2. Stewart 

3. Bontis, Crossan & Hulland 

4. Filieri &et.al. 
5. Inkpen 

6. Zack 
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سرمایه فکری و مدیریت دانش درپی آن است که در ، بنابراین (.56ص، 9919، روخنده
جانبه  همه به توسعهدگیری سازمانی جهت نیل تجربه و یا، دانش، های فکری  دارایی، ها سازمان

، (. از طرفی16ص، 9912، راد ینیحسرضایی و ، فرد یمحسن) قرار گیرد توجه مورد شیازپ شیب
مفهوم سرمایه اجتماعی ، های اجتماعی  ای در بحث مدیریت پدیده  یکی از مفاهیم مهم و فرارشته

سرمایه اجتماعی را  (2999) 1پاتنام (.17ص، 9912، راد ینیحسرضایی و ، فرد یمحسن) است
داند که موجب ایجاد ارتباط و  ها می  هنجارها و شبکه، ای از مفاهیمی مانند اعتماد مجموعه

آدام و ) کردرا تأمین خواهد  منافع متقابل آنان  تینها درمشارکت بهینه اعضای یک اجتماع شده و 
ارتباطات انسانی  گر لیتسه، ای است تهرش موضوعی بین که آنجا از( و 9ص، 2991، 2ارکوهارت

 3(. سرمایه اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال9ص، 9917، خنیفر و دیگران) بودخواهد 
؛ 156ص، 2993، 4سبتنی) ای و بعد شناختی است  بعد رابطه، ( دارای بعد ساختاری9113)

های سرمایه اجتماعی   عنوان مؤلفه ( که در پژوهش حاضر نیز این عوامل به215ص، 2991، 5لی
 بررسی رابطه بین، هدف اصلی پژوهش حاضر، بنابراین ی قرار گرفته است.بررس مورد

سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش در بین کارکنان بیمه ایران در استان کرمانشاه 
 باشد.  می

 . بیان مسئله 2

 افزایش آن مشخصه که هستیم وروبر محیطی با ها  سازمان یفرارقابت عصر در امروزه

 با خود استقرار و استمرار در جهت ها سازمان، رو نیا از است. پویایی و شدن  جهانی، پیچیدگی

 تقویت و به توسعه بیشتر توجه مستلزم ها  چالش این رفت از برون که اند  های نوینی مواجه چالش

 سرمایه فکری و، سازمانی دانش بانیم از طریق کار این است؛ های درونی  توانایی و ها  مهارت

 دنیای در بهتر به عملکرد برای رسیدن ها  آن از ها سازمان و گیرد صورت می اجتماعی سرمایه

 و حصول برای های پایدار عنوان راهبرد به اجتماعی سرمایه و کنند. دانش  می استفاده وکار کسب
                                                           

1. Putnam 
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(. سرمایه 1ص، 9915، ناظم و کرپی) است شده  داده ها تشخیص  سازمان رقابتی مزیت نگهداری
، 9915، سرداری و همکاران) کند افراد حمایت ذهنی دانش از تواند  می سازمانی اجتماعی

 اعتماد بر مبتنی روابط ایجاد، دانش سازمانی ابقاء، بهتر دانش گذاشتن به اشتراک باعث( و 31ص

 کدر و سازمانی باثبات مرتبط های  افزایش فعالیت، آموزش  به ککم، تعاون روح، همکاری و
 (.93ص، 9911، آزادی) شود کمشتر

 یکی عنوان به سویی از، یافتگی توسعه یها  از شاخص یکی عنوان به صنعت بیمه، در حال حاضر

 را دیگر یها  شرکت و ها  سازمان یها از سوی دیگر فعالیت و است مطرح یعمده اقتصاد یاز نهادها
جامعه  و غیره در یتولید، خدماتی یها  فعالیت یبرا و اطمینان امنیت جادای با نماید که پشتیبانی می

 یکارگیر به یراهبردها، رقابت میدان در، بنابراین کند.  می تسهیل ترقی را و پیشرفت، روند سازندگی
 یکارگیر به و دانش اثربخشی خواهد بود. سیستم مدیریت، راهبرد اصلی عنوان  دانش به مدیریت

 به بستگی نیز یا  بیمه یها شرکت ازجمله ها  تمامی شرکت دانشی در یها ز سرمایهآمی موفقیت

این  در شده  خلق دانش کاربرد و تسهیم یمؤثر برا ارتباطی یها  شبکه ها در ایجاد  شرکت یها توانایی
 (. 5ص، 9912، ابیلی و زارع خلیلی) ها دارد  شرکت

 هکشب گسترش، منابع مالی رشد لحاظ از یدولت بیمه شرکت تنها عنوان به بیمه ایران شرکت

، های مذکور رغم پیشرفت علی رسیده است. یقبول وضعیت قابل به  فروش و افزایش میزان فروش
 خود یانسان سرمایه() از منابع بهینه استفاده در ها سازمان از بسیاری شرکت بیمه ایران همانند

 آیا شود که  یم نیست. این پرسش مطرح وبحد مطل در کارکنان وری و بهره بوده دچار چالش

 ینقش آن دانش مدیریت و ریکسرمایه ف ردکعمل بر ایران بیمه شرکت در موجود یاجتماع سرمایه

 دارد؟
سرمایه  و ابعاد آن با یاجتماع سرمایه بین رابطه یبررس پژوهش این یاصل هدف، بنابراین

 است. کرمانشاه تاناس ایران بیمه کارکنان بین در مدیریت دانش ری وکف
برگرفته از تسای و ، ها و فرضیات پژوهش است کننده پرسش مدل مفهومی پژوهش که تبیین

عنوان  به، . در این مدل سرمایه اجتماعی( است2992) 2بلیسی و همکاران، (2991) 1همکاران
                                                           

1. Tsai &et.al. 

2. Blessi  &  et.al. 
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. این مدل شود عنوان متغیر وابسته نشان داده می متغیر مستقل و سرمایه فکری و مدیریت دانش به
، ( که شامل سه بعد ساختاری9113) 1گوشالمفهومی از مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و 

( که از سه 2999) 2چو و ریچاردسون، ای و شناختی و تأثیر آن بر مدل سرمایه فکری بونتیس رابطه
( 2999) 3سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی و مدل مدیریت دانش بهات، قسمت سرمایه انسانی

 است. شده  لیتشک

 اهداف پژوهش. 9

 . هدف اصلی9-9

در  دانش مدیریت و ریکف سرمایه با یاجتماع سرمایه رابطه تعیین پژوهش این اصلی هدف
 است. کرمانشاه استان ایران در بیمه کارکنان بین

 . اهداف فرعی9-2

در استان  ایران بیمه شرکت در دانش مدیریت با و ابعاد آن یاجتماع سرمایه رابطه تعیین( 9
 کرمانشاه؛

در استان  ایران بیمه شرکت در ریکف سرمایه با و ابعاد آن یاجتماع سرمایه رابطه تعیین( 2
 کرمانشاه.

 پژوهش های  فرضیه. 4

 دارد. وجود معناداری سازمان رابطه فکری سرمایه و سرمایه اجتماعی بین( 9
 دارد. وجود معناداری هرابط سازمان  مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی بین( 2
 فکری سرمایه و شناختی( ای و بعد  بعد رابطه، بعد ساختاری) یاجتماعابعاد سرمایه  بین( 9

 دارد. وجود معناداری رابطه سازمان 

 مدیریت دانش و شناختی( ای و بعد  بعد رابطه، بعد ساختاری) یاجتماعابعاد سرمایه  بین( 1

 .دارد وجود معناداری رابطه سازمان 

                                                           

1. Nahapiet & Ghoshal 

2. Bontis, Chua   & Richardson 

3. Bhatt 
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 شناسی پژوهش روش. 5

 یها فرضیه و ماهیت، به موضوع توجه با توصیفی و از نوع، هدف نظر از حاضر پژوهش
 پژوهش یبین متغیرها پژوهش رابطه این در زیرا، است نوع همبستگی از روش پژوهش، پژوهش

این  یآمار جامعه ای است.  مقیاس رتبه، ها  گیری داده مقیاس اندازهقرار گرفت.  یبررس مورد
قراردادی  و یپیمان، یرسم از اعم استان کرمانشاه ایران در بیمه کارکنان یرا تمام پژوهش

 999در این پژوهش شامل  شده  انتخابنمونه آماری  نفر بودند. 919ها   یل داده و تعداد کل آنکتش
که با  دندبو قراردادی و یپیمان، یرسم از اعم استان کرمانشاه ایران در بیمه کارکناننفر از 

که پس از توزیع گیری تصادفی ساده انتخاب شدند   روش نمونه و به 1استفاده از فرمول فرمول کوکران
هشتاد پرسشنامه تکمیل و عودت داده شد. روش و ابزار در پژوهش حاضر سه پرسشنامه تعداد 
سه ( که شامل بیست پرسش با 2999) چاردسونیچو و ر، سیبونتپرسشنامه ، پرسشنامه است

پرسشنامه ، مشتری( بوده و ابزار دیگر) یا  سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه، سرمایه انسانیمؤلفه 
و شامل ده پرسش است و  شده  هیته( 2993) 2استاندارد مدیریت دانش است که توسط کوئینگ

ارد شود و نیز پرسشنامه استاند گذاری می ها روی یک پیوستار لیکرت از یک تا پنج نمره  پاسخ
 ه است.شد ( تهیه9919) رخواهیخسرمایه اجتماعی که توسط 

شناختی و ، و ابعاد ارتباطی 39/9آلفای کرونباخ( کل پرسشنامه ) یدروندامنه همسانی 
که حکایت از پایا بودن پرسشنامه دارد و  آمد  دست  به 32/9و  39/9، 79/9ساختاری به ترتیب 

گزارش  KMO 335/9مقدار ، ش تحلیل عاملی اکتشافیبرای روایی پرسشنامه با استفاده از رو
و  79/9شد. در این پژوهش ضریب همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 

به  39/9و  73/9، 71/9شناختی و ساختاری به ترتیب ، سرمایه ارتباطی، برای ابعاد سرمایه انسانی
 یآمار یها های پژوهش از روش هش و آزمون فرضیهپژو یها  داده لیتحل و  هیتجز یآمد. برا دست

 استفاده شد. یو استنباط یفیل توصکبه دو ش
افزار  نرم سازی معادالت ساختاری با های نخست و دوم پژوهش از روش مدل  آزمون فرضیه

های سوم و   آزمون فرضیه) مالکبین بر متغیر  منظور بررسی تعیین تأثیر متغیرهای پیش و به 3لیزرل
                                                           

1. Cochran formula 

2. Quink 

3. LISREL (linear structural relations) software  
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منظور   بهافزار اس.پی.اس.اس استفاده شد.   ارم پژوهش( از رگرسیون خطی چندگانه در نرمچه
آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش و آزمون ضریب ) یآمار استنباطاز  ها داده لیتحل و  هیتجز

ی معادالت ساز مدلاس. و   اس.  پی. افزار اس.  در نرم همبستگی و آزمون رگرسیون خطی چندگانه(
 شد.استفاده افزار لیزرل  ساختاری در نرم

 اهمیت و ضرورت پژوهش. 6

 هک دارد یافراد به یبستگ ،ها  سازمان و افراد نیب خرد و النک سطح در دانش و اطالعات انتقال
 آن مانع ای یفرد نیب ارتباط مشوق هک یعوامل تمام ،جهینت در نند.ک  یم عیتسر و لیتسه را انتقال نیا

 و ارتباطات تیاهم ،لیدل نیهم به بود. خواهند رگذاریتأث زین افراد یاطالعات بادالتم بر ،هستند
 است قرارگرفته دکیتأ مورد ،دانش اربردک و گسترش در افراد انیم اعتماد بر یمبتن تعامالت

 نیاز  پیش دانش مدیریت و ریکف سرمایه ی،اجتماع سرمایه ،بنابراین (.79ص ،2999 ،هات بی)
 افزایش ها  گروه با اریکهم برای را افراد تمایل یاجتماع سرمایه است. ها  سازمان ردکعمل توسعه

 و یاجتماع یزندگ مختلف ابعاد در داوطلبانه تجمع از بانشاط ای  هکشب طریق این از و دهد  یم
 ابعاد ،این بر افزون شود. یم کارکنان کاری تعهد ایجاد سبب ،تینها در که کند یم ایجاد کاری

 سازمان اهداف به نیل جهت در را ساختاری و ای رابطه ،یانسان از اعم ریکف سرمایه تلفمخ
 آن به یدستیاب درصدد یسازمان هر که است یمهم اهداف از کیی مورد این و کند یم هدایت
 موهبت یسازمان هر در یاجتماع سرمایه ضعف یا و یاجتماع سرمایه به توجه عدم است.

 اعتماد از عاری جوی و کرده سلب سازمان آن از را  سازمان در موجود های  روهگ قدرت از گیری  بهره
 ارتباط یاجتماع سرمایه با ریکف سرمایه که آنجا از نماید. می ایجاد  سازمان سراسر در اریکهم و

 ،9919 ،روخنده و محمودی ،درخشانی) شود یم متأثر رویداد این از تردید بی ،دارد یتنگاتنگ
 و ریکف سرمایه ی،اجتماع سرمایه درباره گرفته  انجام های  پژوهش راستای در ،لذا (.53ص

 اجتماعی سرمایه و دانش مدیریت ،ریکف سرمایه مفاهیم ابتدا پژوهش این در ،دانش مدیریت
 مورد دانش مدیریت و ریکف سرمایه های  مؤلفه با یاجتماع سرمایه رابطه ادامه در و گردیده تبیین

 گیرد. یم قرار مطالعه

 های پژوهش مرور پیشینه. 7

سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری و  یاز اثربخش یخارج و یداخل پژوهش یها نهیشیپ
 است. شده  اشاره ها  آن از یتعداد به دو بخش در هک کنند  مدیریت دانش حمایت می
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ایه فکری ( حاکی از آن بود که بین اجزای سرم2992) کروسان و هالند، نتایج پژوهش بونتیس
 متوسطی دارد. نسبتاً روابط متقابلی وجود داشته و سرمایه فکری روی عملکرد تجاری اثر 

 اجتماعی سرمایه یباال سطوح با یها  سازمان که( بیان کردند 2995) 1نهمکارا و هافمن

 اجتماعی سرمایهد. هستن یبیشتر دانش مدیریت یها  قابلیت یدارا دیگر یها سازمان به نسبت
 یاعضا بین دانش کاربرد و تسهیم، تسریع، تسهیل، خلق و یفرد بین ارتباطات توسعه موجب
 د.شو می سازمان

بایستی ، روابط و تعامالت اجتماعی اثرگذار، ( نیز اظهار کردند2996) 2کروز و همکاران
 ها تنظیم شود.  متناسب با عملکرد مورد انتظار شرکت

های  های گوناگون و عملکرد شرکت سازمان( بین تنوع عضویت افراد در 2997) 3ژانگ
روی تقویت سرمایه اجتماعی اعضای  مدت کوتاهگذاری   خصوصی رابطه معناداری دیده و سرمایه

 داند. می مؤثرها را   های خصوصی بر عملکرد این شرکت  شرکت
( نشان داد که بین نرخ رشد سرمایه فکری و عملکرد 2997) 4نتایج پژوهش تان و همکاران

 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.، ها  تی شرکتآ
 دانش میبه تسهتمایل  منفی بر سازمانی را دارای تأثیر پاداش ( نیز2999) 5هو و همکاران

 داشته است. همچنین سرمایه آشکار دانش میبه تسه تمایل بر مثبتی تأثیر اما، دانسته ضمنی

 داشته و آشکار تاثیر ضمنی دانش میبه تسه کنانکار تمایل شیافزا بر یدار  معنی طور به اجتماعی

 است.
ست ا یفکر یها در سرمایه یگذار هیاز طریق سرماگویند  هم می، (2991) 6نو همکارا چن

 .است یور یابد که خود یکی از عوامل مهم افزایش بهره مدیریتی مدیران افزایش می یها که مهارت
ای سرمایه  واسطه ریتأثبا بررسی تجربی ، (2997) 7رمدان و همکاران، طبق مبانی نظری

                                                           

1. Hoffman &et.al. 
2. Krause &et.al. 
3. Zhang 

4. Tan &et.al. 
5. Hau &et.al. 

6. Chen &et.al. 

7. Ramadan   & et.al. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Bushra%20Meaad%20Ramadan
https://www.emerald.com/insight/search?q=Bushra%20Meaad%20Ramadan
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اجتماعی بر مدیریت دانش و سرمایه فکری به ارائه مدلی در شرکت فناوری اطالعات در اردن 
 آنبه دنبال  و فکری سرمایه روی را تأثیر بیشترین دانش انتقال و پرداختند که نشان داد مستندات

 مهم فرآیند دو تنها عنوان به دانش کسب و دانش انتقال، داشته است. همچنین دانش ایجاد و کسب
 معناداری طور به و جزئی طور به اجتماعی آمدند و سرمایه پدید اجتماعی سرمایه توسعه برای

 است. فکری سرمایه بر فرایندها همه تأثیر بر ای واسطه
سرمایه  ریتأث، 2996تحلیلی در سال  -با رویکرد توصیفی ، (2997) 1موالیی و همکاران

ماعی بر فرایند مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران را با روش پرسشنامه سرمایه اجت
 بر یاجتماع هیسرما، ی قرار داده و نتایج نشان دادبررس مورد، 2اجتماعی و مدیریت دانش لوسون

 دارد. یدار یمعن و مثبت ریتأث، دانش تیریمد یروندها
های مدیریت دانش و سرمایه  فرایند و زیرساخت  ن( ارتباط بی2993) 3ابوالوش و همکاران

گیری  ها با بهره ی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که سازمانبررس موردفکری را بر عملکرد سازمان 
 عملکرد خود را بهینه خواهند کرد.، از مدیریت دانش از طریق انباشت سرمایه فکری

انسانی و سرمایه اجتماعی بر مزیت رقابتی و  بررسی سرمایه هدف با، (2991) 4مختار و قمریا
 بر اجتماعی سرمایه های کوچک و متوسط به این نتیجه رسیدند که عملکرد تجاری در شرکت

 تأثیر رقابتی این مزیت بر انسانی سرمایه گذارد و فقط نمی تأثیر متوسط های شرکت رقابتی مزیت
 مزیت بر یتوجه قابل طور به رقابتی یتمز هم و اجتماعی سرمایه هم، بعد مرحله در، گذاشته
 و انسانی سرمایه بین ارتباط واسطه رقابتی مزیت، تأثیرگذار هستند. همچنین ها شرکت تجاری
 شود. های داخلی مرور می نیست. در ادامه پیشینه تجاری عملکرد با اجتماعی سرمایه

 سازمانی سرمایه اجتماعی نبی ( نیز نشان داد9912) یلیخلاز سوی دیگر مطالعه ابیلی و زارع 

 دارد. وجود یمعنادار و مثبت رابطه دانش با مدیریت
ی   هیابعاد سرما به دادن تیاهم نشان داد که، (9912) همکارانو  خاکپور نتایج پژوهش

 همکارانو  فرد یمحسنآورند.   یم فراهم سازمان در را دانش تیریمد تیتقو ی  نهیزم یاجتماع
                                                           

1. Molaiy  &et.al. 
2. Lawson 

3. Abualoush   & et.al. 
4. Qamariah & Muchtar 
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های سازمان به   عنوان یکی از قابلیت تواند به  سرمایه اجتماعی می، کنند ینیز اظهار م، (9912)
های فکری و مدیریت دانش سازمان کمک   شمار آید و در خلق و تسهیم دانش موجود در سرمایه

 بسیار نماید.
 سرمایه از آن است که سطح حاکی، (9919) همکارانتحلیل نتایج پژوهش توکلی و 

 این کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان قم متوسط بوده و در یرفک و سرمایه اجتماعی

 سرمایه بیشتر و انسانی سرمایه، یساختار سرمایه بر، ترتیب تأثیر سرمایه اجتماعی به سازمان

 است.
سازمان  در یاجتماع هیسرما ارتقاء ت ویگویند تقو نیز می، (9919) همکاراندرخشانی و 

 هیسرما تیوضع ابد وی و بهبود تیتقو سازمان در یرکف هیسرما مانز هم طور به شود  یم موجب
 است. مطلوب در سطح موردنظر یآمار جامعه در یرکف هیسرما و یاجتماع

های  با در نظر گرفتن نقش میانجی ساختار سازمانی در فروشگاه، (9911) یکاملرحیمی و 
 تیریو مد یرکف هیسرما، یاجتماع هیرماس بهبود و ای اتکا و شهروند نشان دادند که توسعه  زنجیره
 سازمان اعضاء انیم اعتماد بر یمبتن تعامالت و ارتباطات بهبود مستلزم تنها نه سازمان در دانش

 باشد. می سازمان هر مناسب و مطلوب یو فناور ساختار ازمندین هکبل، است
اجتماعی در هر  سرمایه توسعه و اظهار کردند برای شکوفایی، (9911) همکارانموغلی و 

 شود. فراهم سازمان در دانش یزمینه ارتقا تا موجود باشد مناسب یباید بستر، سازمانی
بینی مدیریت دانش را   قدرت پیش، هم به این نتیجه رسید که سرمایه ساختاری، (9911) یآزاد

 ندارد.
ه فکری انسانی و نشان داد که تأثیر سرمای، (9915) ایالرعا   نتایج بررسی غیاثی ندوشن و امین

 وری منابع انسانی مورد تأیید است.   ای و ساختاری بر بهره  ارتباطی و سرمایه اجتماعی رابطه
مدیریت دانش و یادگیری سازمانی ، بیان کردند، (9915) همکارانهمچنین بورقانی فراهانی و 

 های فکری بر نوآوری سازمانی نقش میانجی دارد. در تأثیر سرمایه
ای   دوسویه رابطه اجتماعی سرمایه و مدیریت دانش متغیرهای میان، (9915) یپکرناظم و 

 سرمایه تثبیت و تقویت دانش باعث مدیریت رشد و ایجاد که صورت  نیبد مشاهده کردند.

 شود.  می اجتماعی
حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی سازمانی با ، (9915) یمیکرپژوهش شکراللهی و 
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 رابطه دارد. یت دانش و همه ابعاد آن ی مدیرریکارگ به
ای و شناختِی سرمایه اجتماعی را باعث   استفاده از ُبعد رابطه، (9916) همکارانساکی و 

استان کهگیلویه و بویراحمد  پرورش و  آموزشافزایش آمادگی استقرار مدیریت دانش در اداره کل 
ای وجود   ر مدیریت دانش در این اداره رابطهولی بین بعد سرمایه ساختاری با آمادگی استقرا، دانسته
 ندارد.

کارکنان  شغلی اشتیاق و دانش مدیریت، نیز اظهار کردند، (9916) یمرادو  پور انیمیکر
 دهد. کاهش را در دانشگاه سازمانی تواند سکوت  می

نیز حاکی از این است که تسهیم ، (9913) یمونیلروشتی و طهماسبی  محمدزادهپژوهش 
، دارد ریتأثکه بر عملکرد شغلی کارکنان  های اجتماعی ضمن این ر سطح سازمان و در شبکهدانش د

فناوری اطالعات بر نقش ، (9917) یپناهشود.  واقع می مؤثردر دستیابی به اهداف سازمانی نیز 
وری شغلی کارکنان صحه  در ارتقای بهره بر کسب مزیت رقابتی با نقش میانجی مدیریت دانش

 ت.نهاده اس
 و الوسون دانش تیریمد استاندارد های با پرسشنامه، (9913) یصدوقفالح و  زاده عباس

نفر از کارکنان  239ی رابطه بین مدیریت دانش و سرمایه فکری بین به بررس، سیبونت یفکر هیسرما
های علوم پزشکی ایران پرداختند. نتایج حاکی از آن است که وضعیت مدیریت دانش در  دانشکده

رابطه ، تر از حد متوسط بوده و بین وضعیت سرمایه فکری و مدیریت دانش پایین، ها دانشکده این
 .مثبت و معناداری وجود دارد

 همکاراندرخشانی و ، (9912) همکارانو  فرد یمحسنهای پژوهش نشان داد که  بررسی پیشینه
 به رابطهای خود ه در پژوهش (9911) یکاملرحیمی و  ( و9919) همکارانتوکلی و ، (9919)

، اند. رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش نیز بین سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری پرداخته
، (9911) یآزاد، (9912) همکارانو  خاکپور، (9912) یلیخلهای ابیلی و زارع  در پژوهش

( 9913) یقو صدوفالح  زاده عباس ( و2997) همکاران و ییموال، (9911) همکارانموغلی و 
سرمایه اجتماعی و انسانی را بر ، (2991) مختار و قمریا، نیهمچنی قرار گرفته است. بررس مورد

پژوهش حاضر مبنی بر  به موضوعطور اخص  اما پژوهشی که به، مزیت رقابتی عملکرد سنجیده
جز  به) دبپرداز کجاصورت ی بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش به

 یک مورد( تاکنون دیده نشد.
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 های توصیفی  یافته. 8

 شناختی های جمعیت  . متغیر8-9

 دهندگان پاسخبیشتر ، مشخص شد، ها  آمده از پرسشنامه  دست به های  داده یاز بررس

درصد دارای  11تحصیالت جامعه پژوهش نتایج نشان داد  لحاظ ازدرصد( آقایان بودند.  69)
سن  ریمتغدرصد بودند. بررسی  99 پلمید فوقدرصد و  19ارشد ی کارشناس، مدرک کارشناسی

درصد( قرار دارند و در  59) سال 19الی  99در رده سنی  دهندگان پاسخنشان داد که بیشتر 
 سال 59درصد( و باالی  95) سال 99زیر ، درصد( 27) سال 59تا  19های بعدی  رتبه

 درصد( قرار داشتند. 7)

 های پژوهش  رضیهآزمون ف .8-2

استفاده شد  1اسمیرنوف -جهت بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش از آزمون کولموگروف
 است. شده  ارائه، 1که نتایج مربوط به آن در جدول 

 . نتایج آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش1جدول 

 سطح معناداری اسمیرنوف -کلموگروف Zآماره  متغیر

 592/5 912/1 سرمایه اجتماعی

 715/5 600/5 بعد ساختاری

 012/5 257/5 ای  بعد رابطه

 765/5 252/5 بعد شناختی

 062/5 095/5 سرمایه فکری

 523/5 075/1 بعد انسانی

 369/5 56/1 بعد ارتباطی

 110/5 169/1 بعد ساختاری

 712/5 177/1 مدیریت دانش

اسمیرنوف برای تمامی متغیرها  -روفشود؛ آزمون کلموگ  مشاهده می 9گونه که در جدول   همان
 تمامی متغیرها دارای توزیع نرمال هستند.، بنابراین .(p>95/9) ستیمعنادار ن

                                                           

1. Kolmogorov–Smirnov test 
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 رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با سرمایه فکری و مدیریت دانش. 8-9

است.  شده  ارائه 2نتایج حاصل از تحلیل همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول 
بعد ارتباطی با ، بین بعد انسانی با مدیریت دانش جز به، شود  مالحظه می 2ه در جدول گونه ک  همان

ی اجتماعی با   بعد شناختی و بعد ساختاری با مدیریت دانش در سایر موارد بین ابعاد سرمایه
 سرمایه فکری و ابعاد آن و مدیریت دانش همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.

 ه اجتماعی و ابعاد آن با سرمایه فکری و مدیریت دانش. رابطه سرمای2جدول 

 6 2 2 9 0 7 3 7 1 متغیرها

         1 مدیریت دانش

        1 371/5* سرمایه اجتماعی

       1 233/5* 721/5* بعد ساختاری

      1 015/5* 211/5* 319/5* ای بعد رابطه

     1 730/5* 729/5* 230/5* 320/5* بعد شناختی

    1 075/5* 970/5* 372/5* 712/5* 923/5* رمایه فکریس

   ns522/5 *711/5 *162/5 *310/5 *715/5 *122/5 1 بعد انسانی

  ns502/5 *165/5 *317/5 1 351/5* 777/5* 735/5* 139/5* بعد ارتباطی

 ns52/5 *776/5 *756/5 *722/5 *190/5 *711/5 *769/5 *375/5 1 بعد ساختاری

*
؛ 35/3اری در سطح خطای د  معنی

ns
 .داری  معنی عدم 

 های نخست و دوم پژوهش  . آزمون فرضیه8-4

عنوان  به سرمایه اجتماعیمتغیر ، های اول و دوم پژوهش  مدل و آزمون فرضیه جهت برازش
زا   درون  نون کعنوان متغیرهای م به مدیریت دانشو  سرمایه فکریو متغیرهای  زا  متغیر مکنون برون

به درجه  1اسکوئر یهای برازندگی: در مدل پژوهش مقدار کانظر گرفته شدند. براساس شاخصدر 
است. همچنین جذر میانگین مربعات خطای برآورد برابر با  5تر از   و کوچک 561/1آزادی 

شاخص ، که شاخص برازندگی افزایشی . با توجه به اینباشد می 93/9تر از   و کوچک 999/9
                                                           

1. Chi-squared test 
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شاخص نیکویی برازش و شاخص نیکویی ، شاخص برازندگی هنجار نیافته، افتهی برازندگی هنجار
ن   پس مدل برازش قابل قبولی را نشا، (9جدول ) تر هستند  بزرگ 1/9اکثرًا از ، افتهی  لیبرازش تعد

 داده و مورد تأیید است.

 برازش یمحدوده دامنه شاخص و خوب .3جدول 

 :فرضیه نخست پژوهش

ی تأثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر سرمایه فکری سازمان به بررسکه  9ل کش
مورد تأیید  95/9ص یح تشخدر سط 26/3و مقدار تی  53/9ر یب مسیبا توجه به ضر، پردازد  می

است(. همچنین با توجه به مثبت  قرارگرفته( -16/9, 16/9) خارج از بازه tزیرا آماره ) قرار گرفت
فرضیه نخست پژوهش ، بنابراین توان گفت این تأثیر مثبت است.  بودن عالمت ضریب مسیر می

 مورد تأیید قرار گرفت.
 :فرضیه دوم پژوهش

ثیر مثبت و معنادار سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش سازمان ی تأبه بررسکه  2   لکش
مورد تأیید  95/9ص یدر سطح تشخ 76/6و مقدار تی  55/9ر یب مسیبا توجه به ضر، پردازد  می

است(. همچنین با توجه به مثبت  گرفته قرار( -16/9, 16/9) خارج از بازه tزیرا آماره ) گرفتقرار 
فرضیه دوم پژوهش مورد ، بنابراین وان گفت این تأثیر مثبت است.ت  بودن عالمت ضریب مسیر می

 تأیید قرار گرفت.

 شده  مقدار محاسبه وببرازش خ معادل فارسی یشاخص برازندگ

P-value داری سطح معنی P <50/5 55/5 

χ2 / df 5 نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی≤ χ2 / df≤ 0 097/7 

RMSEA 5 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد≤ RMSEA ≤52/5 513/5 

GFI 65/5 شاخص نیکویی برازش≤ GFI ≤1 61/5 

AGFI 65/5 شده  شاخص نیکویی برازش اصالح≤ AGFI ≤1 22/5 

IFI 65 شاخص برازندگی فزاینده/≤ IFI ≤1 67/5 

NFI 65/5 شاخص برازش هنجار شده≤ NFI ≤1 67/5 

NNFI 65/5 شاخص برازش هنجار نشده≤ NNFI ≤1 67/5 

CFI 65/5 ای شاخص برازش مقایسه≤ CFI ≤1 60/5 
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 یی مدل مفهومیدوتا. مدل تخمین استاندارد مبتنی بر ضرایب همبستگی 1شکل 

 

 . مدل اعداد معناداری مدل مفهومی2شکل 

از ، یه فکریبررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرما، فرضیه سوم پژوهشبرای آزمون 
 آمده است.، 5و  1که نتایج آن در جدول  شده  استفادهرگرسیون خطی چندگانه 
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 آنالیز واریانس برای برازندگی مدل رگرسیونی فرضیه سوم پژوهش. 4جدول 

 معناداری  سطح Fآماره  مجذورات میانگین  آزادی درجه  مجذورات مجموع  تغییر منبع

 555/5 379/139 301/70 3 507/29 رگرسیون

   129/5 29 133/17 باقیمانده

    26 122/65 کل

 . ضرایب حاصل از آزمون مدل رگرسیونی فرضیه سوم پژوهش5جدول 

 معناداری سطح استاندارد خطای 1بتا tآماره  رگرسیونی ضرایب  متغیرها

 522/5 739/5 - 231/1 756/5 ثابت

 555/5 502/5 392/5 276/0 372/5 بُعد شناختی

 555/5 591/5 729/5 065/2 079/5 ساختاری عد بُ

 555/5 595/5 771/5 275/3 773/5 ای بُعد رابطه

 

 آماره دوربین واتسون ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه

612/5 273/5 232/5 657/1 

 سرمایه فکری =439/3+ 223/3بعد شناختی( ) +526/3 (بعد ساختاری) +223/3ای(   بعد رابطه) 

یعنی بررسی رابطه بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت ، چهارم پژوهش   برای آزمون فرضیه
 آمده است. 7و  6از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول ، دانش

 آنالیز واریانس برای برازندگی مدل رگرسیونی فرضیه چهارم پژوهش. 6جدول 

 مجذورات  مجموع تغییر  منبع
 درجه

 آزادی 
 معناداری  سطح F آماره مجذورات  میانگین

 555/5 327/07 701/10 3 303/79 رگرسیون

   727/5 29 062/71 باقیمانده

    26 605/92 کل

                                                           

1. Beta 
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 . ضرایب حاصل از آزمون مدل رگرسیونی فرضیه چهارم پژوهش7جدول 

 معناداری  داستاندار  بتا tآماره  رگرسیونی ضرایب  متغیرها
 522/5 739/5 - 231/1 275/5 ثابت

 555/5 527/5 001/5 511/9 777/5 بعد شناختی
 515/5 523/5 711/5 979/7 712/5 بعد ساختاری

 551/5 529/5 721/5 009/3 796/5 ای بعد رابطه

ضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی چندگانه
 شده  لیتعد

-آماره دوربین
 واتسون

279/5 927/5 925/5 571/7 

 مدیریت دانش = 275/5+  777/5بعد شناختی( ) + 712/5بعد ساختاری( ) + 796/5ای(   بعد رابطه) 

 مشاهده کرد.، 3توان در جدول   های پژوهش را می  ی نتایج نهایی آزمون فرضیهکل طور به

 های پژوهش  . نتایج نهایی آزمون فرضیه8جدول 

 جهنتی ضریب تعیین مسیر فرضیه
 معناداری رابطه  سازمان فکری سرمایه و اجتماعی بین سرمایه 1

 دارد وجود
 تأیید 32/5

 معناداری رابطه مدیریت دانش سازمان  و اجتماعی بین سرمایه 7

 دارد وجود
 تأیید 31/5

 رابطه سازمان  فکری بین ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه 3

 دارد وجود معناداری
 تأیید 273/5

 رابطه مدیریت دانش سازمان  ابعاد سرمایه اجتماعی و بین 7

 دارد وجود معناداری
 تأیید 927/5

وجود  فرضیه پژوهش حاضر 1ی بین متغیرها یدار رابطه معنی، 3طبق نتایج جدول ، بنابراین
 است. دیتائهای مطرح در پژوهش مورد  داشته و فرضیه

 گیری  نتیجه. 1

های مشابه در ادامه   آمده در این پژوهش با نتایج پژوهش تبه دسبحث و بررسی درباره نتایج 
 آورده شده است.

در بررسی فرضیه اول پژوهش مشخص شد که بین سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری کارکنان 
بیمه ایران در استان کرمانشاه رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. این رابطه به این معنا است که با 
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یابد. این نتیجه با نتایج حاصل از  سرمایه فکری کارکنان افزایش می، اجتماعی افزایش سرمایه
 همکاراندرخشانی و ، (9919) همکارانتوکلی و ، (9912) همکارانفرد و  مطالعات محسنی

( 2991) اورکوهارت( مطابقت و با نتیجه مطالعات آدام و 9911) یکامل( و رحیمی و 9919)
های اجتماعی   رسد که به سرمایه  می به نظرضروری ، این پژوهش نتایج براساسمغایرت دارد. 

های فکری توجه شود. در بررسی  عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر بهبود عملکرد سرمایه سازمان به
فرضیه دوم پژوهش مشخص شد که سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بیمه ایران در استان 

 مدیریت یفرایندها، سازمانی اجتماعی سرمایه افزایش با، گرید  ارتعب بهکرمانشاه اثرگذار است. 
د. این نتیجه با نتایج حاصل از مطالعات هافمن و ش خواهند اجرایی مؤثر طور به سازمان در دانش

، (9911) یآزاد، (9911) همکارانموغلی و ، (9912) ابیلی و زارع خلیلی، (2995) همکاران
( مطابقت 9911) یکامل( و رحیمی و 9916) همکارانساکی و ، (9912) همکارانو  خاکپور

 اجتماعی سرمایه تأثیر اهمیت بر یزیاد گردد پژوهشگران می مالحظه که گونه  همان، بنابراین دارد.

در بررسی فرضیه سوم پژوهش مشخص  .اند کرده تأکید ها  سازمان در دانش مدیریت بر سازمانی
ای مستقیم   و سرمایه فکری در بیمه ایران در استان کرمانشاه رابطه شد که بین ابعاد سرمایه اجتماعی

 شود  یم موجب سازمان در یه اجتماعیسرما ارتقاء و تیتقو یبه عبارتو معنادار وجود دارد. 

نتایج این پژوهش با ، مجموع درابد. ی بهبود و تیتقو سازمان در یرکف هیسرما زمان هم طور به
( و 9919) همکاراندرخشانی و ، (9912) همکارانو  فرد یمحسنهای   شواهد موجود در پژوهش

( مطابقت دارد. در بررسی فرضیه چهارم پژوهش مشخص شد که بین ابعاد 9919) رخواهیخ
ای مستقیم و معنادار   سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در بیمه ایران در استان کرمانشاه رابطه

همخوانی دارد. موغلی ، (9936) یفراح و ناطق، الوانی یها تهیاف باوجود دارد. نتایج این پژوهش 
در پژوهش خود به شواهد مناسبی مبنی بر ارتباط میان سرمایه اجتماعی و ، (9911) همکارانو 

سازمان بیمه ایران در ، این پژوهش یها  فرضیه دییبه تأ توجه . بااند افتهی  دستمدیریت دانش 
 سرمایه سطح یارتقا یبرا باید دانش سازمانی خود اثربخش و مدیریت کارآمد یکرمانشاه برا

 بنماید. دوچندان آن تالش ابعاد و اجتماعی
 تنها نهسازمان  در دانش تیریمد و یرکف هیسرما، یاجتماع هیسرما بهبود و توسعه، بنابراین

 ازمندین هکبل، اعضای سازمان بوده انیم اعتماد بر یمبتن تعامالت و ارتباطات مستلزم بهبود

سرمایه ، های این پژوهش  یافته براساس. است سازمان هر مناسب مطلوب و یو فناور ساختار
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 های سازمان به شمار آید و در خلق و تسهیم دانش عنوان یکی از قابلیت تواند به  اجتماعی می
 های فکری و مدیریت دانش سازمان کمک بسیار نماید.  موجود در سرمایه

به مدیران ، اجتماعی با سرمایه فکری و مدیریت دانش   ابطه بین سرمایهبا توجه به تأیید ر
شود از سرمایه اجتماعی برای بهبود مدیریت دانش و سرمایه فکری سازمان   ها پیشنهاد می  سازمان

شامل دستیابی به کیفیت پایدار ارائه خدمات استفاده ، مردم به عمومارائه خدمات  در خصوص
 مؤثر شود.

گذاری و   توانند با ایجاد جوی مملو از ارزش  سازمان بیمه ایران در استان کرمانشاه میمسئوالن 
روحیه انتقادی و تحمل شکست و باال بردن انگیزه کارکنان برای تبادل و ترکیب ، پاسخ به تنوع

مدیریت دانش( سازمان خود ) یدانشهای  های استواری جهت ایجاد و توسعه دارایی  گام، دانش
توانند با ترغیب و تسهیل در   مسئوالن سازمان بیمه ایران در استان کرمانشاه می، ند. همچنینبردار

ها و ارتباطات غیررسمی کارکنان با یکدیگر را بهبود داده و از این   دوستی، شبکه روابط سازمان خود
 های دانشی سازمان خود را فراهم کنند.  راه موجبات رشد و توسعه دارایی
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