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نقش سرمایه اجتماعی در اشتراک دانش بین دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران
مهدیه شیراسب ،1علیرضا عصاره 0و سعید مذبوحی
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 -1دانش آموخته کارشناسیارشد ،برنامهریزی آموزشی واحد علوم تحقیقات ،دانشکده علوم
انسانی و اجتماعی -گروه علوم تربیتی.
 -2دانشیار گروه علوم تربیتی دانشکده علوم انسانی -دانشگاه شهید رجایی.
 -3استادیار گروه آموزش و پرورش ،دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه عالمه طباطبایی.

چکیده
هدف از اجرای این تحقیق بررسی نقش سرمایه اجتماعی در اشتراکگذاری دانش بین دانشجویان کشاورزی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران بود .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری
دادهها میدانی و از نوع همبستگی است .جامعه آماری 044تن از دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد علوم و تحقیقات تهران بود که براساس جدول مورگان و کرجسی  244نفر از آنان به روش تصادفی ساده
انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها در این تحقیق دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و اشتراک دانش بود که
پایایی آن از طریق آلفای ترتیبی محاسبه شد که برای پرسشنامه کلی سرمایه اجتماعی ( )α= 4/97و برای
پرسشنامه اشتراکگذاری دانش ( )α= 4/97بدست آمد .در این تحقیق دادهها از طریق نرمافزار  SPSSو از
طریق آزمونهای همبستگی اسپیرمن و رگرسیون ترتیبی مورد تحلیل قرار گرفتند .یافتهها گویای آنند که
سرمایه اجتماعی در کل و سویگان سرمایه اجتماعی ساختاری ،ارتباطی و سرمایه اجتماعی شناختی با
اشتراکگذاری دانش در بین دانشجویان ارتباط مثبت و معناداری نشان دادند ( .)p > 4/441نتایج تحلیل
رگرسیون ترتیبی نیز نشان داد کـه سویگان سرمایه اجتماعی توانسـتهاند بیـن  33تـا  99درصـد از احتمال
واریانـس اشتراکگذاری دانش را تبییـن کنند .بنابراین چنین نتیجه گرفته میشود که سرمایه اجتماعی بر
اشتراکگذاری دانش بین دانشجویان کشاورزی نقش دارد ،از این رو پیشنهاد میگردد سیاستگذاران و
برنامهریزان نظام آموزش کشاورزی جهت برنامهریزیهای بهتر در راستای و فرازش کیفیت نظام آموزش
کشاورزی سرمایه اجتماعی را مد نظر قرار دهند.
نمایه واژگان :سرمایه اجتماعی ،سرمایه اجتماعی شناختی ،سرمایه اجتماعی ساختاری ،سرمایه اجتماعی،
ارتباطی اشتراک دانش.
نویسنده مسئول :سعید مذبوحی
رایانامهsmazbohi@gmail.com :
دریافت1373/11/17 :
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شماره  ،44بهار 1331

مقدمه
با افزایش نقش دانش در زندگی بشر ،به نظر
میرسد وابستگی سویگان و منزلتهای مختلﻒ زندگی
به دانش در آینده افزایش خواهد یافت .چوی (،)2412
بر این باور است که دانش میتواند در کارها و رفتار
افراد نمود آشکار بیابد .تحقیقات مختلفی در زمینهی
مؤلفههای اثر گذار بر انتقال دانش در سازمانها انجام
شده است .برخی از آنها از عامل فرهنگی به عنوان
عاملی مهم در موفقیت مدیریت دانش در سازمانها
نام بردهاند (لیندلر و والد .)2414 ،برخی ،دیگر اجزای
سازمانی چون فرهنﮓ سازمانی ،ساختار سازمانی،
فنآوری منابع انسانی و جهتگیریهای سیاسی را بر
اشتراک دانش تأثیرگذار دانستهاند (اسکریم.)1779 ،
دیگر پژوهشها نشان میدهند که سرمایهی اجتماعی
از راه ایجاد شبکهها ،گسترش اعتماد و رابطهی بین
افراد تأثیر زیادی بر انتقال دانش دارد (اکالمانو،
دیجبی ،تاربا 2412 ،و چوی .)2412 ،بر این پایه از
دیدگاه سازمانی ،ناهاپیت و گوشال ( ،)1779سرمایه
اجتماعی را به عنوان جمع منابع عملی و ذاتی موجود
در درون ،قابل دسترس و ناشی از شبکه روابط یک
فرد یا یک واحد اجتماعی تعریﻒ میکنند .آنان در
مدل خود ،با رویکرد سازمانی جنبههای مختلﻒ
سرمایه اجتماعی را در سه سویه :ساختاری ،رابطهای
و شناختی جای می دهند .سویهی ساختاری اشاره به
الگوی کلی تماس های بین افراد دارد .یعنی شما به
چه کسانی و چگونه دسترسی دارید؟ و سویهی
شناختی اشاره به منبعهایی دارد که فراهم کنندهی
جلوهها ،تعبیرها ،تفسیرها و سامانههای معناهای
مشترک در میان گروههاست .سویهی رابطهای،
توصیﻒ کننده ی ،نوع روابط شخصی است که افراد با
یکدیگر به خاطر سابقه کنشهایشان برقرار میکنند.
مهمترین جنبههای این سویه عبارتند از ،اعتماد،
هنجارها ،ضرورتها ،انتظارات و هویت (اندیشمند،
 .)1399دانشجویان کشاورزی به عنوان آیندهسازان
این مرز و بوم در زمینهی رونق کشاورزی مطرح
هستند و طبیعی است که اشتراکگذاری دانش
مقولهای است که میتواند ایران را به رونق کشاورزی
گرداند .اشتراکگذاری دانش بین افراد و بخشهای

سازمان ،میتواند منافع آموزشی و یادگیری قابل
توجهی برای سازمان ایجاد کند و ساز و کار قدرتمندی
برای بهبود بهرهوری سازمان باشد که قادر است به
ماندگاری سازمان نیز کمک کند .اشتراکگذاری دانش
سبب کاهش هزینهها ،بهبود عملکرد (هنتونن و کیانتو
و ریتاال ،)2412 ،بهبود ارایه خدمات به مشتریان،
کاهش زمان بهبود محصوالت جدید ،کاهش زمان
تأخیر در تحویل کاالها به مشتریان ،و در نهایت کاهش
هزینه مربوط به یافتن و دسترسی به انواع ارزشمند
دانش در داخل سازمان میشود (دانایی فرد ،خائﻒ
الهی و حسینی .)1374 ،کامیاب و همکاران ()1372
در پژوهشی به مقایسهی دیدگاه اعضای هیأت علمی
نسبت به عاملهای تأثیرگذار بر مدیریت دانش در
دانشکدههای کشاورزی دولتی و غیر دولتی شیراز
پرداختند و نشان دادند که وضعیت موجود
توانمندسازهای مدیریت دانش در هر دو دانشکده مورد
بررسی و همچنین وضعیت موجود فرآیندهای مدیریت
دانش در دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز ،از دیدگاه
اعضای هیأت علمی در حد متوسط و ضعیﻒ بوده
است .اولویتبندی مؤلفههای توانمندساز مدیریت
دانش از دیدگاه اعضای هیأت علمی بیانگر این بود
که در هر دو دانشکده کشاورزی مورد بررسی،
مهمترین اولویت مربوط به فرهنﮓ سازمانی بود .نتایج
تحلیل رگرسیونی میزان اثرگذاری مؤلفههای
توانمندساز مدیریت دانش بر متغیر فرآیندهای
مدیریت دانش نشان داد که سه متغیر رهبری و
فناوری اطالعات و فرهنﮓ سازمانی در مجموع
توانستند حدود  99درصد از احتمال تغییر متغیر
وابسته فرآیندهای مدیریت دانش را تبیین نمایند.
مطالعات نشان دادهاند که سرمایه اجتماعی ساختاری
تأثیر مثبت و معنیداری بر امکانپذیری درک شده
دانشجویان کشاورزی دارد و  20درصد از تغییر
واریانس امکانپذیری درک شده دانشجویان
کشاورزی دانشگاه تهران با سرمایه اجتماعی آنان
تبیین میشود (شکیبا و همکاران .)1373 ،شیری و
همکاران ( ،)1373نشان دادند که سویگان سرمایهی
اجتماعی (ساختاری ،رابطهای و شناختی) تأثیر مثبت
و معنیداری بر عملکرد آموزشی اعضای هیأت علمی
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دانشکدههای کشاورزی غرب کشور داشته است .برای
این که هر سازمان بتواند به بیشینهی کارآیی و
بهرهوری برسد ،باید بسترهای اشتراکگذاری دانش،
در آن سازمان فراهم آید .از این رو شناسایی مؤلفههای
اثرگذار بر اشتراکگذاری دانش میتواند به مدیران و
سیاستگذاران نظام آموزشی کمک کند تا در راستای
تقویت اشتراکگذاری و عملکرد سازمانی گام بردارند.
فیلیری و همکاران ( ،)2410گزارش کردند که
سرمایهی اجتماعی با اشتراکگذاری دانش در بین
کارکنان شبکه داروسازی ایرلندی در ارتباط است.
آنها گزارش کردند که برای اشتراکگذاری دانش در
سامانهی داروسازی ایرلند به سطح باالیی از تعهد و
اعتماد کارکنان ،و تبادل اطالعات و حل مسأله
مشترک در بین کارکنان نیاز است .یو فانﮓ و همکاران
( ،)2413در پژوهشی از اثر بخشی سرمایه اجتماعی
داخلی بر اشتراکگذاری دانش خبر میدهند .در این
پژوهش  234کارمند از صد شرکت برتر در حوزه
فناوری اطالعات در تایلند مورد مطالعه قرار گرفتند و
یافتهها نشان دادند که اعتماد افراد بر اشتراکگذاری

دانش تأثیرگذار است و هر قدر اعتماد بین شخصی
بیشتر باشد اشتراکگذاری دانش بین کارمندان
بیشتر میشود .هاو و همکاران ( )2412به تأثیر
سرمایه اجتماعﻰ بر تمایل کارکنان به اشتراک دانش
ضمنﻰ و آشکار در صنایع مختلﻒ پرداختهاند .یافتهها
نشان دادند که پاداش سازمانﻰ تأثیر منفﻰ بر تمایل
به اشتراک دانش ضمنﻰ داشته ،اما تأثیر مثبتﻰ بر
تمایل به اشتراک دانش آشکار نیز داشته است.
همچنین سرمایه اجتماعﻰ بطور معنﻰ دارﻯ بر افزایش
گرایش کارکنان به اشتراک دانش ضمنﻰ و آشکار
داشته است .با توجه به این که تاکنون نقش سرمایه
اجتماعی بر اشتراکگذاری دانش در بین دانشجویان
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران بررسی نشده است ،این پژوهش با این پرسش
درصدد بررسی این موضوع برآمد که آیا سرمایه
اجتماعی بر اشتراکگذاری دانش در بین دانشجویان
کشاورزی تأثیر دارد و اگر تأثیرگذار است میزان این
تأثیرگذاری تا چه حدی است؟

نگاره  -1مدل نظری پژوهش برگرفته از (هوف و هایسمن2447 ،؛ هسیو فین لین2449 ،؛ فانﮓ ین و
همکاران)2413 ،
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روششناسی
این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر
جمعآوری دادهها میدانی است .جامعهی آماری این
تحقیق  044تن دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد
اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال 1372
بود که براساس جدول مورگان و کرجسی  244نفر از
آنان به روش تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند.
در این تحقیق به منظور گردآوری دادهها و اطالعات
مورد نظر از دو پرسشنامه استفاده شد .جهت سنجش
سرمایه اجتماعی از پرسشنامه سرمایه اجتماعی هوف
و هایسمن ( ،)2447استفاده شد که در پرسشنامه
گفته شده برای سویهی سرمایه ارتباطی از ترکیب
گویههای مقیاس هویت اجتمایی دوسج؛ المرس و
اسپیرس ( ،)1773و گویههای مقیاس اعتماد اگان و
کین استفاده کردند و برای سنجش سایر سویگان
سرمایه اجتماعی (ساختاری و شناختی) پرسشنامه
جدیدی طراحی کردند .این پرسشنامه سرمایه
اجتماعی را در سه سویهی سرمایه اجتماعی ساختاری،
سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی شناختی
مورد سنجش قرار میدهد .در این پرسشنامه 12
پرسش با کمترین نمره  12و بیشترین نمره 94
میباشد .نمره کل نشان دهندهی سرمایهی اجتماعی
جامعه آماری است و نمره باالتر نشان دهندهی سرمایه
اجتماعی باالتر در سازمان میباشد .برای پایایی از
ضریب آلفای ترتیبی استفاده شد که برای سرمایه
اجتماعی ساختاری ( ،)α= 4/923سرمایه اجتماعی
شناختی ( ،)α= 4/999و سرمایه اجتماعی ارتباطی
( )α= 4/972و برای سرمایه اجتماعی کل ()α= 4/974
به دست آمد که نشان از پایایی قابل قبول پرسشنامه
سرمایه اجتماعی دارد .همچنین برای سنجش

اشتراکگذاری دانش از پرسشنامهی اشتراکگذاری
دانش هسیو فین لین ( ،)2449استفاده شد.
این پرسشنامه شامل  23پرسش پنج گزینهای (از
 1تا  )3میباشد که در آن کمترین نمره  23و
بیشترین نمره  123میباشد .نمره باالتر نشان
دهندهی اشتراکگذاری بیشتر دانش است .روایی
شکلی و محتوایی این پرسشنامه نیز با داوری خبرگان
مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن هم با محاسبهی
ضریب آلفای ترتیبی ( )α= 4/974بدست آمد .تجزیه
و تحلیل دادهها بـا اسـتفاده از نرمافزار  SPSSو در دو
بخـش توصیفی و اسـتنباطی صـورت گرفـت .در
بخـش توصیفـی از درصـد ،میانگیـن ،کمینـه و
بیشـینه و تحلیـل ضریـب همبستگی اسـپیرمن و در
بخـش اسـتنباطی از تحلیل رگرسـیون ترتیبی
اسـتفاده شـد.
همانگونه که جدول  1نشان میدهد ،میانگین
سطح سرمایهی اجتماعی دانشجویان کشاورزی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران ،09
کمینه آن  04و بیشینه آن  32است .میانگین سرمایه
اجتماعی ساختاری دانشجویان  ،24کمینه سرمایه
اجتماعی ساختاری آنان  10و بیشینه آن  20بود.
میانگین سرمایه اجتماعی شناختی دانشجویان
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران  ،12کمینه آن  11و بیشینه آن  19بود.
میانگین سطح سرمایهی اجتماعی ارتباطی
دانشجویان کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم
و تحقیقات تهران  ،13کمینه سرمایه اجتماعی
ارتباطی آنان  13و بیشینه آن  12است و با توجه به
میانگین حاصل از پاسخگویان  09/07سطح سرمایهی
اجتماعی آنان در حد متوسط ارزیابی شد.
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جدول  -0همبستگی سویگان سرمایه اجتماعی با اشتراکگذاری دانش در بین دانشجویان کشاورزی
مؤلفه

r

p

سرمایه اجتماعی ساختاری

4/301

4/444

سرمایه اجتماعی شناختی

4/399

4/444

سرمایه اجتماعی ارتباطی

4/332

4/444

سرمایه اجتماعی کل

4/049

4/444

جدول  -3آزمون نکویی برازش مدل رگرسیون ترتیبی پیشبینی اشتراکگذاری دانش بر پایه سویگان سرمایه
اجتماعی
مؤلفه

کای اسکوئر

درجه آزادی

سطح معنی داری

پیرسون

197/230

177

441 .4

انحراف

122/127

177

441 .4

کاکس اسنل 4/922
نیگل کرک4/997
مک فادن 4/333

میانگین اشتراکگذاری دانش دانشجویان
کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران  ،99کمینه اشتراکگذاری دانش در آنان  93و
بیشینه آن  72است .با توجه به بیشینه نمره
اشتراکگذاری دانش بنا بر پرسشنامه ( )123و با
توجه به میانگین حاصل از پاسخگویان 99/29
اشتراکگذاری آنان خوب ارزیابی میشود.
برای اندازهگیری تأثیر متغیرهـای پژوهـش بـر
اشتراکگذاری دانش از رگرسـیون ترتیبی اسـتفاده
شـد .نتیجـه آزمـون نسـبت احتمـال مـدل نشـان
داد کـه مقـدار کای اسـکوئر ( df=11 ،x2 =117/23و
 )p = 4/444در سـطح  1درصد معنیدار بود.
جدول  2نشان میدهد که در سطح  1درصد
ارتباط سویگان سرمایه اجتماعی با اشتراکگذاری
دانش در بین دانشجویان معنادار بود.
در نتیجـه ،مدل رگرسـیونی مدل مناسـبی اسـت
و متغیرهای مسـتقل بـه خوبـی توانسـتهاند احتمال
تغییـرات متغیـر وابسـته را تبییـن کننـد .نتیجـه
آزمـون نکویـی بـرازش نیـز نشـان داد متغیرهـای
وابسـته و مسـتقل تناسـب خوبـی با هـم دارنـد و
مـدل برازش مناسبی دارد (جـدول .)3
شمار آمارههای ضریب تعیین پزودو (شـامل سـه
ضریب تعییـن کاکـس و نـل ،ناگل کـرک و مکفـادن)
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نشـان دادنـد کـه متغیرهـای مسـتقل توانسـتهاند
بیـن  33تـا  99درصـد از احتمال واریانـس
اشتراکگذاری دانش را تبییـن کنند .بـر پایـه نتایـج
تحلیـل رگرسـیون ترتیبی ،تأثیر متغیر سرمایه
اجتماعی ساختاری ،سرمایه اجتماعی شناختی و
سرمایه اجتماعی ارتباطی بـر اشتراکگذاری دانش در
بین دانشجویان معنـیدار بـود و همـراه بـا افزایـش
مقـدار ایـن متغیرهـا ،احتمـال افزایـش
اشتراکگذاری دانش در بین دانشجویان نیـز بیشتر
میشـود .مقـدار سـنجههای بـرآورده شـده بـرای
تأثیر سرمایه اجتماعی ساختاری ،سرمایه اجتماعی
شناختی و سرمایه اجتماعی ارتباطی بـر
اشتراکگذاری دانش در بین دانشجویان بـه ترتیـب
 4/29 ،4/22و  4/29بـود کـه با فـرض ثابت ماندن
تأثیر تمـام متغیرهـای مـدل ،افزایـش یـک واحـد در
هـر یـک از متغیرهـای مسـتقل فـوق بـه ترتیـب بـا
احتمـال افزایـش 4/29 ،4/22و  4/29واحـد در
نسـبتهای لگاریـتم متغیر وابسـته اشتراکگذاری
دانش در دانشجویان همـراه خواهـد بود .بـه عبـارت
دیگـر ،احتمـال اشتراکگذاری دانش در آن دسته از
دانشجویانی که سرمایه اجتماعی ساختاری ،سرمایه
اجتماعی شناختی و سرمایه ارتباطی بیشتری دارند،
بیـش از دیگـران اسـت.

شماره  ،44بهار 1331

جدول  -4نتایج آزمون نسبت احتمال
p

Chi-square

2/222

39/272

Log likelihood

Model

232/992

Intercept only

241/139

Final

جدول  -2رگرسیون ترتیبی مؤلفههای اثر گذار بر اشتراک دانش در دانشجویان
متغیر

برآورد

S.E

Wald

سرمایه اجتماعی ساختاری

1/427

4/233

9/249

سرمایه اجتماعی شناختی

1/410

4/023

2/233

سرمایه اجتماعی ارتباطی

1/421

4/249

2/243

نتیجه آزمون احتمال در جدول  0نشان میدهد
مقدار به دست آمده برای آماری کای اسکوئر
( )p = 4/444 ،x2=39/272نشان میدهد که مدل
لوجیت مدل مناسب بوده و متغیرهای مستقل به
خوبی میتوانند احتمال تغییر متغیر وابسته را تبیین
کنند .بنا بر اطالعات مندرج در جدول  ،3تابع لوجیت
به صورت زیر نوشته میشود.
Ln (p/ (1-p)) = 0.665+ 0.22x1+ 0.28x2+ 0.27x3

بر این پایه ،مشاهده میشود که تأثیر هر سه متغیر
بر اشتراک دانش به شکل مستقیم است .بدین معنی
که با افزایش مقدار متغیرهای مستقل (سرمایه
اجتماعی ساختاری ،سرمایه اجتماعی شناختی و
رسمایه اجتماعی ارتباطی) احتمال تغییر میزان
اشتراک دانش در بین دانشجویان افزایش مییابد.
بحث و نتیجهگیری
یافتهها نشان دادند که بطور کلی بین سرمایه
اجتماعی با به اشتراکگذاری دانش رابطه مثبت و
معنادار وجود دارد و با تقویت سرمایههای اجتماعی
یک سازمان ،به عنوان با ارزشترین منبع هر سازمانی
میتوان به فرآیند به اشتراکگذاری دانش در سازمان
کمک شایانی کرد .هر چقدر سرمایههای اجتماعی
کلی درون یک سازمان پر بارتر و غنیتر باشد به
اشتراکگذاری دانش و تسهیم آن نیز بیشتر خواهد
بود .یافتههای تحقیق حاضر نتایج پژوهشهای گارسیا
سانچزو همکاران ( ،)2419اکالمانو ،دیجبی ،تاربا،
 2412و چوی ( ،)2412وان دیجک و همکاران
( ،)2412چوی ( ،)2412یوفانﮓ و همکاران

(،)2413ها و همکاران ( ،)2412یانﮓ و فورن
( ،)2447ضیایی و همکاران ( ،)1374گل محمد نژاد
و مهدوی ( )1374را مورد تأیید قرارمی دهد و با آن
همسو میباشد .یافتهها نشان دادند بین سویگان
ساختاری و شناختی سرمایه اجتماعی با به
اشتراکگذاری دانش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد،
به این معنا که با قوی ساختن پایههای ساختاری و
بهبود سویگان شناختی سرمایههای اجتماعی در یک
سازمان میتوان به فرایند اشتراکگذاری دانش کمک
کرد و آن را افزایش داد .همچنین سویهی ارتباطی
سرمایه اجتماعی با اشتراکگذاری دانش رابطه مثبت
و معنادار دارد .یافتههای تحقیق حاضر با نتایج
پژوهشهای (بورنای باراچینات ،لوپز کابرالیس ،وال
کابررا ( ،)2419وان درهاف و بارت ( )2447همسو
میباشد .به نظر میرسد اگر در نظام آموزشی مشارکت
دانشجویان در کارهای گروهی برای کالس درس در
دانشگاهها افزایش یابد ودانشجویان بیشتر با یکدیگر
در ارتباط باشند و از فناوریهای روز دنیا نیز به منظور
ارتباطات بیشتر بهره گرفته شود ،اشتراکگذاری
دانش بهتر تحقق مییابد .همچنین با بهبود شبکههای
ارتباطی درون سازمانی و برون سازمانی میتوان دانش
وسیعتر و غنیتری در اختیار تک تک دانشجویان قرار
داد .همچنین ،معمو ًال وقتی فعالیتها در قالب تیم
تعریﻒ میشود و برنامهریزی گروهی برای رسیدن به
یک هدف مشخص و همگانی به اجرا در میآید ،نتیجه
در غالب فعالیتهای کل تیم مورد ارزیابی قرار
میگیرد .افراد آزادانه تشویق به ابراز نظر و دانش

فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی

02

نقش سرمایه اجتماعی ...

موجود خود و تجارب گذشته خواهند کرد و هیچ یک
از افراد هراسی از مورد سؤال قرار گرفتن و ترس از
تعهد فردی ندارد ،چون از تمام نظرات و تجارب تک
تک اعضاء استقبال میشود و در صورت تأیید کل گروه
عملی خواهد شد .آنچه یافتههای تحقیق حاضر نشان
میدهد این است که با ایجاد ساختار درست سرمایه
اجتماعی در دانشگاه ،اشتراکگذاری دانش در بین
دانشجویان نیز باالخواهد رفت .هر چقدر روابط
اجتماعی و روابط شبکهای بین دانشجویان با یکدیگر
و با اساتید دانشگاه غنیتر و گستردهتر باشد ،امکان
تسهیم دانش و به اشتراکگذاری دانش بیشتر خواهد
بود .ضمن این که محیط مناسب دانشگاه نیز در فرایند
به اشتراکگذاری دانش بسیار تأثیرگذار است .چرا که
همیشه دانش مناسب در محیط مناسب خلق و به
اشتراک گذاشته میشود .این یافتهها برای
سیاستگذاران و برنامهریزان نظام آموزشی و مدیران

آموزشی جهت برنامهریزی به منظور ارتقاء کیفیت
نظام آموزشی میتواند مفید واقع شود .بیتردید اساتید
دانشگاه و مدیران و سیاستگذاران نظام آموزشی در
دانشگاهها میتوانند با ایجاد محیطی حمایتی برای
دانشجویان زمینه بروز خالقیت ،انجام کارهای
گروهی ،مشارکت حداکثری آنان را سبب شوند که این
مهم میتواند اشتراکگذاری بیشتر دانش در بین
دانشجویان را به همراه داشته باشد .پیشنهاد میشود
اساتید دانشگاهها در برخی از تصمیمگیریها از نظرات
دانشجویان به صورت مشارکتی بهرمند شود ،چرا که
این عمل به افزایش اعتماد و روح تعاون بین آنان
خواهد شد و آنان با در نظر گرفتن خود به عنوان یک
مهره تأثیرگذار تمایل بیشتری به تعامل و تبادل نظر
و فعالیتهای مشارکتی و در نتیجه تسهیم دانش خود
خواهند داشت.
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Abstract
The purpose of this study was to investigate the role of social capital in knowledge sharing
among agricultural students of Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.
This research is applied in terms of purpose and in terms of collecting field data and correlation.
The statistical population of this study was 400 university students of Islamic Azad University,
Science and Research Branch of Tehran. Based on Morgan and Krejsi's tables, 200 subjects were
selected randomly. Data collection tools in this research were two social capital questionnaires
and knowledge sharing. The reliability of the questionnaire was calculated through a sequential
alpha, which was obtained for the social capital questionnaire (α = 0.79) and for knowledge
sharing questionnaire (α = 0.89). In this research, data were analyzed using SPSS software and
Spearman correlation and sequential regression tests. Findings show that social capital in general
and social capital, social capital, communication, and cognitive social capital were positively and
significantly related to knowledge sharing among students (p <0.001). The sequential regression
analysis also showed that Social Capital Savings have been able to account for between 53% and
77% of the probability of knowledge sharing variance. Therefore, it is concluded that social
capital affects the sharing of knowledge among agricultural students, therefore, it is suggested
that policy-makers and planners of the agricultural education system consider social capity for
better and better the quality of the agricultural education system.
Index Terms: social capital, cognitive social capital, structural social capital, social capital,
communication knowledge sharing
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