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 یاسالم آزاد دانشگاه یکشاورز جویاندانش نیب دانش اشتراک در یاجتماع هیسرما نقش
 تهران قاتیتحق و علوم واحد

 3علیرضا عصارهو  0 یمذبوح دیسع ،1راسبیش هیمهد

علوم  دانشکده ،قاتیواحد علوم تحق یآموزش ریزیبرنامه ،ارشدکارشناسیدانش آموخته  -1
 یتیگروه علوم ترب -یو اجتماع یانسان

 دانشگاه  یتیو علوم ترب شناسیروان دانشکده ،گروه آموزش و پرورش اریاستاد -2

 ییعالمه طباطبا
 ییرجا دیدانشگاه شه -یدانشکده علوم انسان یتیگروه علوم ترب یاردانش -3

 چکیده
 جویاندانش نیب دانشگذاری اشتراک در یاجتماع هیسرما نقش یبررس قیتحق نیا یاجرا از هدف

 نظر از و یکاربرد هدف نظر از پژوهش نیا. بود تهران قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه یکشاورز
 دانشگاه یکشاورز جویاندانش از تن 044 یآمار جامعه. است بستگیهم نوع از و یدانیمها داده گردآوری

 روش به آنان از نفر 244 یکرجس و مورگان جدول براساس که بود تهران قاتیتحق و علوم واحد یاسالم آزاد
 اشتراک و یاجتماع هیسرما نامهپرسش دو قیتحق نیا درها داده آوریجمع ابزار. شدند انتخاب ساده یتصادف
 یاجتماع هیسرما یکل نامهپرسش یبرا که شد محاسبه یبیتتر یآلفا قیطر از آن ییایپا که. بود دانش

(97/4=α) دانشگذاری اشتراک نامهپرسش یبرا و (97/4=α) قبول قابل ییایپا از نشان که آمد بدست 
 و رمنیاسپ بستگیهمهای آزمون قیطر از و SPSSافزار نرم قیطر ازها داده قیتحق نیا در. دارد نامهپرسش
 هیسرما گانیسو و کل در یاجتماع هیسرما که آنند یایگوها افتهی. گرفتند قرار لیتحل مورد یبیترت ونیرگرس

 ارتباط جویاندانش نیب در دانشگذاری اشتراک با یشناخت یاجتماع هیسرما و یارتباط ،یساختار یاجتماع
 هیسرما گانیسو کـه داد نشان زین یبیترت ونیرگرس لیتحل جینتا .(p> 441/4) دادند نشان یمعنادار و مثبت

. کنند ـنییتب را دانشگذاری اشتراک انـسیوار احتمال از درصـد 99 تـا 33 ـنیباند توانسـته یاجتماع
 یکشاورز جویاندانش نیب دانشگذاری اشتراک بر یاجتماع هیسرما که شودمی گرفته جهینت نیچن نیبنابرا
 جهت یکشاورز آموزش نظامریزان برنامه و گذارانسیاست گرددمی شنهادیپ رو نیا از ،دارد نقش
 . دهند قرار نظر مد یکشاورز آموزش نظام تیفیک فرازش و یراستا در بهترهای ریزیبرنامه
 

 ،یاجتماع هیسرما ،یساختار یاجتماع هیسرما ،یشناخت یاجتماع هیسرما ،یاجتماع هیسرما: واژگان هینما
 . دانش اشتراک یارتباط
 

 یمذبوح دیسع: مسئول نویسنده
 smazbohi@gmail.com: رایانامه
 20/2/1379: پذیرش  17/11/1373: دریافت
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 مقدمه
 نظر به ،بشر ندگیز در نشدا نقش یشافزا با

 ندگیز مختلفها منزلت و گانیسو بستگیوا سدرمی
 یچو. یافت هداخو یشافزا ،هیندآ در نشدا به
 کارها در تواندمی دانش که است باور نیا بر ،(2412)
 در یمختلف قاتیتحق. ابدیب آشکار نمود افراد رفتار و

 در دانش نتقالا برگذار اثرهای مؤلفهی نهیزم
 عامل ازها آن از یبرخ. است شده انجامها سازمان
 تیریمد تیموفق در مهم یعامل عنوان به یفرهنگ
 ،والد و ندلریل) اندبرده نامها سازمان در دانش

 فرهنگ چون ،یسازمان یاجزا یبرخ .(2414
 و نسانیا منابع یفنآور ،مانیزسا رساختا ،مانیزسا

 نشدا اشتراک بر را سیاسی یهاگیریجهت
 هاپژوهش .(1779 ،میاسکر) انددانستهگذار ریتأث

 جادیا راه ازی اجتماعی هیسرما که دهندمی نشان
 تأثیر افراد نیبی رابطه و اعتماد گسترش ،هاشبکه

 ،تاربا ،یجبید ،اکالمانو) دارد دانش انتقال بری ادیز
 دگاهید از هیپا نیا بر .(2412 ،یچو و 2412
 هیسرما ،(1779) گوشال و تیاهاپن ،یسازمان
 یذات و یعمل هامنبع جمع عنوان به را یاجتماع
 شبکه از یناش و دسترس قابل ،درون در موجود
. کنندیم فیتعر یاجتماع واحد کی ای فرد کی روابط
 یجنبهها مانیزسا دیکررو با ،دخو لمد در آنان

 ،یرساختا: هیسو سه در را جتماعیا سرمایه مختلف
ی هیسو. هندد می یجا شناختی وای بطهرا

 ادفرا بینهای ستما کلی یلگوا به رهشاا یرساختا
 سترسید چگونه و کسانی چه به شما یعنی. دارد
 داردهایی منبع به رهشاا شناختیی هیسو و ؟یددار
 و تفسیرها ،تعبیرها ،هاجلوهی هکنند همافر که

. هاستوهگر نمیا در کمشتر یناهامعهای سامانه
 بطروا عنو ،یهکنند توصیف ،ایبطهرای هیسو

 سابقه خاطر به یکدیگر با ادفرا که ستا شخصی
های جنبهترین مهم. کنند می اربرقر شانیهاکنش

 ،هاضرورت ،هارهنجا ،دعتماا ،از تندرعبا هیسو ینا
 جویاندانش .(1399 ،شمندیاند) هویت و راتنتظاا

 در بوم و مرز نیا سازان ندهیآ عنوان به یکشاورز
 یعیطب و هستند مطرح یکشاورز رونقی نهیزم

 که استای مقوله دانشگذاری اشتراک که است

 اند.گرد یکشاورز رونق به را رانیا تواندمی
 ،سازمانی هابخش و افراد نیب دانشگذاری اشتراک

ی برا یتوجه قابل یریادگی و یآموزش منافعتواند می
 بهبودی برای قدرتمند کار و ساز و کند جادیا سازمان

 یماندگار به است قادر که باشد سازمان وریبهره
 سبب دانشگذاری اشتراک. کند کمک زین سازمان
 و انتویک و هنتونن) دعملکر دبهبو ،هزینهها کاهش

 ،نمشتریا به تخدما هیارا دبهبو ،(2412 ،تاالیر
 نماز کاهش ،جدید تمحصوال بهبود نماز کاهش
 نهایت در و ،نمشتریا به کاالها تحویل در تأخیر

 اعنوا به سترسید و یافتن به طمربو هزینه کاهش
 ییدانا) دمیشو نمازسا خلدا در نشدا شمندارز
 و ابیکام .(1374 ،ینیحس و یاله خائف ،فرد

 دگاهیدی سهیمقا به یپژوهش در (1372) همکاران
 بر رگذاریتأثهای عامل به نسبت یعلم أتیه یاعضا

 و یدولت یکشاورزهای دانشکده در دانش تیریمد
 تیوضع که دادند نشان و پرداختند رازیش یدولت ریغ

 دو هر در دانش تیریمد یسازهامندتوان موجود
 موجود تیوضعچنین هم و یبررس مورد دانشکده

 یکشاورز دانشکده در دانش تیریمد یندهایفرآ
 حد در یعلم أتیه یاعضا دگاهید از ،رازیش دانشگاه
های مؤلفهبندی تیاولو. است بوده فیضع و متوسط

 أتیه یاعضا دگاهید از دانش تیریمد سازمندتوان
 دانشکده دو هر در که بود نیا گربیان یعلم

 به مربوط تیاولو ترینمهم ،یبررس مورد یکشاورز
 زانیم یونیرگرس لیتحل جینتا. بود یسازمان فرهنگ
 بر دانش تیریمد سازمندهای توانمولفه یاثرگذار

 سه که داد نشان دانش تیریمد یندهایفرآ ریمتغ
 یسازمان فرهنگ و اطالعات یفناور و یرهبر ریمتغ
 احتمال از درصد 99 حدود توانستند مجموع در
 را دانش تیریمد یندهایفرآ وابسته ریمتغ رییتغ
 هیسرما کهاند داده نشان مطالعات. ندینما نییتب

 بر یداریمعن و مثبت تأثیر یساختار یاجتماع
 و دارد یکشاورز جویاندانش شده درک یریپذامکان

 شده درک یریپذامکان انسیوار رییتغ از درصد 20
 هیسرما با تهران دانشگاه یکشاورز جویاندانش

 ،همکاران و بایشک) شودیم نییتب آنان یاجتماع
 که دادند نشان ،(1373) همکاران و یریش .(1373
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 وای رابطه ،یارساخت) یاجتماعی هیسرما گانیسو
 عملکرد بر یداریمعن و مثبت تأثیر (یشناخت
 یکشاورز هایدانشکده یعلم أتیه یاعضا یآموزش
 سازمان هراین که  یبرا. است داشته کشور غرب
 دیبا ،برسد وریبهره و ییکارآی نهیشیب به بتواند

 فراهم سازمان آن در ،دانشگذاری اشتراک یبسترها
 بر اثرگذارهای مولفه ییشناسا رو نیا از. دیآ

 و رانیمد به تواندمی دانشگذاری اشتراک
 در تا کند کمک یآموزش نظام گذارانسیاست

 گام یسازمان عملکرد وگذاری اشتراک تیتقو یراستا
 کردند گزارش ،(2410) همکاران و یریلیف. بردارند

 در دانشگذاری اشتراک با یاجتماعی هیسرما که
 ارتباط در یرلندیا یروسازدا شبکه کارکنان نیب

گذاری اشتراک یبرا که کردند گزارشها آن .است
 از ییباال سطح به رلندیاسازی داروی سامانه در دانش
 حل و اطالعات تبادل و ،کارکنان اعتماد و تعهد

 و فانگ وی. است ازین کارکنان نیب در مشترک مسأله
 هیسرما یبخش اثر از یپژوهش در ،(2413) همکاران

 خبر دانشگذاری اشتراک بر یداخل یاجتماع
 شرکت صد از کارمند 234 پژوهش نیا در. دهندمی
 مطالعه مورد لندیتا در اطالعات یفناور حوزه در برتر

 بر افراد اعتماد که دادند نشانها افتهی و گرفتند قرار
 اعتماد قدر هر و استگذار ریتأث دانشگذاری اشتراک

 نیب دانشگذاری اشتراک باشدتر بیش یشخص نیب
 به (2412) همکاران و هاو. شودمیتر بیش کارمندان

 اشتراک به کارکنان تمایل بر اجتماعى سرمایه تأثیر
 اند.پرداخته مختلف صنایع در آشکار و ضمنى دانش

 بر منفى تأثیر سازمانى پاداش که ندداد نشانها افتهی
 تأثیر اما ،داشته ضمنى دانش اشتراک به تمایل
 داشته نیز آشکار دانش اشتراک به تمایل بر مثبتى
داری به طور معنی اجتماعى سرمایهچنین هم .است

 و ضمنى دانش اشتراک به کارکنان شیگرا افزایش بر
 نقش تاکنوناین که  به توجه با. است داشته آشکار
 نیب در دانشگذاری اشتراک بری اجتماع هیسرما
 واحد یالماس آزاد دانشگاه یکشاورز جویاندانش
 نیا ،است نشده یبررس تهران قاتیتحق و علوم

 موضوع نیا یبررس درصدد پرسش نیا با پژوهش
گذاری اشتراک بر یاجتماع هیسرما ایآ که برآمد
 اگر و دارد تأثیر یکشاورز جویاندانش نیب در دانش

 یحد چه تاگذاری ریتأث نیا زانیم استگذار ریتأث
 است؟

 
 و نی فانگ؛ 2449 ،نیل نیف ویهس؛ 2447 ،سمنیها و هوف) از برگرفته پژوهش ینظر مدل -1 نگاره

  (2413 ،همکاران
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 شناسیروش
و از نظر  یاز نظر هدف کاربرد قیتحق نیا
 نیا یی آماراست. جامعه یدانیها مداده آوریجمع
دانشگاه  یکشاورز جویاندانشتن از  044 قیتحق

تهران بود که  قاتیواحد علوم و تحق یآزاد اسالم
نفر از آنان  244 یبراساس جدول مورگان و کرجس

. در تندساده مورد مطالعه قرار گرف یبه روش تصادف
ها و اطالعات به منظور گردآوری داده قیاین تحق

استفاده شد. جهت  نامهپرسشمورد نظر از دو 
 هیسرما نامهپرسشاز  یاجتماع هیسنجش سرما

استفاده شد که  ،(2447) سمنیهوف و ها یاجتماع
 هیی سرماهیسو یراگفته شده ب نامهپرسشدر 

 یعتمااج تیهو اسیهای مقهیگو بیاز ترک یارتباط
های هیو گو ،(1773) رسیدوسج؛ المرس و اسپ

 یاستفاده کردند و برا نیاعتماد اگان و ک اسیمق
و  یساختار) یاجتماع هیسرما گانیسو ریسنجش سا

 نیکردند. ا یطراح یدیجد نامهپرسش (یشناخت
ی هیرا در سه سو یاجتماع هیسرما نامهپرسش

 یاجتماع هیسرما ،یساختار یاجتماع هیسرما
مورد سنجش  یشناخت یاجتماع هیو سرما یشناخت

پرسش با  12 نامهپرسش نیدهد. در اقرار می
باشد. نمره می 94نمره  ترینبیشو  12نمره  ترینکم

 یجامعه آمار یی اجتماعهیی سرمادهندهکل نشان
 یاجتماع هیی سرماهندهداست و نمره باالتر نشان

 بیاز ضر ییایپا یباشد. براباالتر در سازمان می
 یاجتماع هیسرما یترتیبی استفاده شد که برا یآلفا

 یشناخت یاجتماع هیسرما ،(α=923/4) یساختار
(999/4=α)، یاردانش یارتباط یاجتماع هیو سرما 

دانشگاه  -یدانشکده علوم انسان یتیگروه علوم ترب
 یاجتماع هیسرما یو برا (α= 972/4) ییرجا دیشه
قابل  ییایبدست آمد که نشان از پا (α= 974/4) کل

چنین هم دارد. یاجتماع هیسرما نامهپرسشقبول 

ی نامهگذاری دانش از پرسشسنجش اشتراک یبرا
 ،(2449) نیل نیف ویگذاری دانش هساشتراک

  استفاده شد.
 اینهیسئوال پنج گز 23شامل  نامهپرسش نیا

و  23نمره  ترینکمباشد که در آن می (3تا1از)
باشد. نمره باالتر می 123نمره  ترینبیش
دانش است. تر بیش گذاریی اشتراکدهندهنشان

 یبا داور زین نامهپرسش نیا ییو محتوا یشکل ییروا
با  مآن ه ییایقرار گرفت و پا دییخبرگان مورد تأ

بدست  (α=974/4) ترتیبی یآلفا بیی ضرمحاسبه
 افزارنرمها بـا اسـتفاده از داده لیو تحل هیآمد. تجز

SPSS صـورت  یو اسـتنباط یفیو در دو بخـش توص
 ،ـنیانگیم ،از درصـد یفـیگرفـت. در بخـش توص

 بستگیهم ـبیضر ـلیو تحل نهیشـیو ب نـهیکم
 لیاز تحل یباطو در بخـش اسـتن رمنیاسـپ

 اسـتفاده شـد. یبیترت ونیرگرسـ
 نیانگیدهد منشان می 1گونه که جدول همان

 یکشاورز جویاندانش یی اجتماعهیسطح سرما
تهران  قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم

 نیانگیاست. م 32آن  نهیشیو ب 04آن  نهیکم ،09
 نهیکم ،24 جویاندانش یساختار یاجتماع هیسرما
 20 نآ نهیشیو ب 10آنان  یساختار یاجتماع هیسرما

 جویاندانش یشناخت یاجتماع هیسرما نیانگیبود. م
 قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم یکشاورز
بود.  19آن  نهیشیو ب 11آن  نهیکم ،12تهران 

 یارتباط یی اجتماعهیسطح سرما نیانگیم
واحد  یدانشگاه آزاد اسالم یکشاورز جویاندانش

 یاجتماع هیسرما نهیکم ،13تهران  قاتیعلوم و تحق
است. و با توجه به  12آن  نهیشیو ب 13آنان  یارتباط

سطح  07/09 گویانپاسخحاصل از  نیانگیم
 اجتماعی آنان در حد متوسط ارزیابی شد.  یهیسرما

 

 دهدمی نشان را دانشگذاری اشتراک و یاجتماع هیسرما یفیتوصهای شاخص -1 جدول
 معیار انحراف میانگین بیشینه کمینه 

 049/3 07/09 32 04 اجتماعی سرمایه

 222/2 79/17 20 10 ساختاری اجتماعی سرمایه

 272/1 32/12 19 11 شناختی اجتماعی سرمایه

 239/4 73/10 12 13 ارتباطی اجتماعی سرمایه

 922/9 29/99 72 93 دانشگذاری اشتراک
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 جویاندانش نیب در دانشگذاری اشتراک با آن گانیسو و یاجتماع هیسرما نیب رابطه یبررس -0 جدول
 رمنیاسپ بستگیهم آزمون با یکشاورز

 r p مؤلفه

 444/4 301/4 ساختاری اجتماعی سرمایه

 444/4 399/4 شناختی اجتماعی سرمایه

 444/4 332/4 ارتباطی اجتماعی سرمایه

 444/4 049/4 کل اجتماعی سرمایه

 
 گانیسو هیپا بر دانشگذاری اشتراک بینیپیش یبیترت ونیرگرس مدل برازش یینکو آزمون -3 جدول

 یاجتماع هیسرما
 داری معنی سطح آزادی درجه اسکوئر کای مؤلفه

 441. 4 177 230/197 رسونپی

 441. 4 177 127/122 انحراف

 922/4کاکس اسنل 

 997/4کرک گلین

 333/4فادن  مک

 

 یکشاورز جویاندانشگذاری دانش اشتراک نیانگیم
تهران  قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم

و  93گذاری دانش در آنان اشتراک نهیکم ،99
نمره  نهیشیاست. با توجه به ب 72آن  نهیشیب

و با  (123) نامهپرسشگذاری دانش بنا بر اشتراک
 29/99 گویانپاسخحاصل از  نینگایتوجه به م

  شود.می یابیگذاری آنان خوب ارزاشتراک
 1دهد در سطح نشان می 2که جدول  گونههمان

با  یاجتماع هیسرما گانیدرصد ارتباط سو
  معنادار بود. جویاندانش نیگذاری دانش در باشتراک

 بـر پژوهـش یرهـایمتغ تأثیرگیری اندازه یبرا
 اسـتفاده یبیترت ونیرگرسـ از دانشگذاری اشتراک

 نشـان مـدل احتمـال نسـبت آزمـون جـهینت. شـد
 x2، 11=df =23/117) اسـکوئر یکا مقـدار کـه داد

 در. بوددار یمعن درصد 1 سـطح در (p=444/4 و
 و اسـت یاسـبمن مدل یونیرگرسـ مدل ،جـهینت

 احتمالاند توانسـته یخوبـ بـه مسـتقل یرهایمتغ
 جـهینت. کننـد ـنییتب را وابسـته ـریمتغ ـراتییتغ

 یرهـایمتغ داد نشـان ـزین بـرازش یـینکو آزمـون
 و دارنـد باهـم یخوبـ تناسـب مسـتقل و وابسـته

  .(3 جـدول) دارد یمناسب برازش مـدل
 سـه شـامل) پزودو نییتع بیضرهای آماره تعداد

 و کـرک ناگل ،نـل و کاکـس ـنییتع بیضر
 مسـتقل یرهـایمتغ کـه دادنـد نشـان (مکفـادن

 احتمال از درصـد 99 تـا 33 ـنیباند توانسـته
 بـر. کنند ـنییتب را دانشگذاری اشتراک انـسیوار
 ریمتغ تأثیر ،یبیترت ونیرگرسـ ـلیتحل ـجینتا ـهیپا

 یاجتماع هیسرما ،یساختار یاجتماع هیسرما
 بـر یارتباط یاجتماع هیسرما و یشناخت

 دارمعنـی جویاندانش نیب در دانشگذاری اشتراک
 ،هاریمتغ ـنیا مقـدار ـشیافزا بـا همـراه و بـود

 نیب در دانشگذاری اشتراک ـشیافزا احتمـال
 رمقـدا. شـودمی تربیش ـزین جویاندانش

 هیسرما تأثیر یبـرا شـده بـرآوردههای سـنجه
 و یشناخت یاجتماع هیسرما ،یساختار یاجتماع

 دانشگذاری اشتراک بـر یارتباط یاجتماع هیسرما
 29/4 و 29/4 ،22/4 ـبیترت بـه جویاندانش نیب در

 تمـام تأثیر ماندن ثابت فـرض با کـه بـود
 ـکی هـر در واحـد ـکی ـشیافزا ،مـدل یرهـایمتغ

 احتمـال بـا ـبیترت بـه فـوق مسـتقل یرهـایمتغ از
 یهانسـبت در واحـد 29/4 و 29/4 ،22/4ـشیافزا
 در دانشگذاری اشتراک وابسـته ریمتغ متیلگار

 ،گـرید عبـارت بـه. بود خواهـد همـراه جویاندانش
 از دسته آن در دانشگذاری اشتراک احتمـال

 هیسرما ،یساختار یاجتماع هیسرما که یانیجودانش
 ،دارند تریبیش یارتباط هیسرما و یشناخت یاجتماع

  .اسـت گـرانید از ـشیب
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 گیرینتیجه و بحث
 هیسرما نیب یکلبه طور  که داد نشان جینتا
 و مثبت رابطه دانشگذاری اشتراک به با یاجتماع

 یاجتماعهای هیسرما تیتقو با و دارد وجوددار معنا
 یسازمان هر منبع نیترارزش با عنوانه ب ،سازمان کی

 سازمان در دانشگذاری اشتراک به ندیفرآ به توانمی
 یاجتماعهای هیسرما چقدر هر. کرد یانیشا کمک

 به باشدتر یغن و بارتر پر سازمان کی درون یکل
 خواهدتر بیش زین آن میتسه و دانشگذاری اشتراک

های پژوهش جینتا حاضر قیتحقهای افتهی. بود
 ،یجبید ،اکالمانو ،(2419) همکاران سانچزو ایگارس
 همکاران و جکید وان ،(2412) یچو و 2412 ،تاربا

 ،(2413) همکاران و وفانگی ،(2412) یچو ،(2412)
 ،(2447) فورن و انگی ،(2412) همکاران وها 

 یمهدو و نژاد محمد گل ،(1374) همکاران و ییایض
سو هم آن با و دهد یقرارم دییتأ مورد را (1374)

 و یساختار گانیسو نیب دادند نشانها افتهی. باشدمی
 شدانگذاری اشتراک به با یاجتماع هیسرما یشناخت
 با که معنا نیا به ،دارد وجوددار معنا و مثبت رابطه

 گانیسو بهبود و یساختارهای هیپا ساختن یقو
 سازمان کی در یاجتماعهای هیسرما یشناخت

 و کرد کمک دانشگذاری اشتراک ندیفرا به توانمی
 هیسرما یارتباطی هیسوچنین هم .داد شیافزا را آن

 و مثبت رابطه دانشگذاری اشتراک با یاجتماع
 جینتا با حاضر قیتحقهای افتهی. دارد معنادار
 وال ،سیکابرال لوپز ،ناتیباراچ یبورنا) هایپژوهش

سو هم (2447) بارت و درهاف وان ،(2419) کابررا
 یآموزش نظام در اگر رسدمی نظر به. باشدمی

 کالس یبرا یگروه یکارها در جویاندانش مشارکت
 جویاندانش و ابدی شیافزاها دانشگاه در درس
های یفناور از و باشند ارتباط در گریکدی باتر بیش
 گرفته بهرهتر بیش ارتباطات منظور به زین ایدن روز

 .ابدیمی تحقق بهتر دانشگذاری اشتراک ،شود
 یسازمان درون یارتباطهای شبکه بهبود باچنین هم

 درتری یغن و ترعیوس دانش توانمی یسازمان برون و
 چنین،هم. داد قرار جویاندانش تک تک اریاخت

 و شودمی فیتعر میت قالب درها تیفعال یوقت معموالً

 هدف کی به دنیرس یبرا یگروهریزی برنامه
 غالب در جهینت ،دیآمی در اجرا به یهمگان و مشخص

 افراد. ردیگمی قرار یابیارز مورد میت کلهای تیفعال
 و خود موجود دانش و نظر ابراز به قیتشو آزادانه
 افراد از کی چیه و کرد خواهند گذشته تجارب

 تعهد از ترس و گرفتن قرار سئوال مورد از یهراس
 تک تک تجارب و نظرات تمام از چون ،ندارد یفرد

 گروه کل دییتأ صورت در و شودمی استقبال اعضاء
 حاضر قیتحقهای افتهیچه . آنشد خواهد یعمل

 درست ساختار جادیا با که است نیا دهدمی نشان
 دانشگذاری اشتراک ،دانشگاه در یاجتماع هیسرما

 چقدر هر. رفت خواهد باال زین جویاندانش نیب در
 با جویاندانش نیبای شبکه روابط و یاجتماع روابط

 ،باشدتر گسترده وتر یغن دانشگاه دیاسات با و گریکدی
 دانشگذاری اشتراک به و دانش میتسه امکان
 مناسب طیمحاین که  ضمن. بود خواهدتر بیش

 اریبس دانشگذاری اشتراک به ندیفرا در زین دانشگاه
 در مناسب دانش شهیهم که چرا. استگذار ریتأث
. شودمی گذاشته اشتراک به و خلق مناسب طیمح

 نظامریزان برنامه و گذارانسیاست یبراها افتهی نیا
 بهریزی برنامه جهت یآموزش رانیمد و یآموزش
 واقع دیمف تواندمی یآموزش نظام تیفیارتقاءک منظور

 و رانیمد و دانشگاه دیاسات دیترد. بیشود
 توانندمیها دانشگاه در یآموزش نظام گذارانسیاست

 نهیزم جویاندانش یبرا یتیحما یطیمح جادیا با
 مشارکت ،یگروه یکارها انجام ،تیخالق بروز

 تواندمی مهم نیا که شوند سبب را آنان یحداکثر
 را جویاندانش نیب در دانشتر بیش گذاریاشتراک

 دیاسات شودمی شنهادیپ. باشد داشته همراه به
 نظرات ازها گیریتصمیم از یبرخ درها دانشگاه

 که چرا ،شود بهرمند یمشارکت صورت به جویاندانش
 آنان نیب تعاون روح و اعتماد شیافزا به عمل نیا

 کی عنوان به خود گرفتن نظر در با آنان و دش خواهد
 نظر تبادل و تعامل به تریبیش لیتماگذار ریتأث مهره

 دانش میتسه جهینت در و یمشارکتهای تیفعال و
 . داشت خواهند خود
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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) which indicates the acceptable reliability of 

the questionnaire. 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 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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