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واکاوی سرمایهی اجتماعی و اشتراک و تبادل دانش بین دانشجویان دختر در یک
دانشگاه تکجنسیتی
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تاریخ پذیرش1380/22/15 :

چکیده
هدف مقالهی حاضر ،بررسی نقش سرمایهی اجتماعی در تبادل دانش و تجربه بین دانشجویان دانشگاه
تکجنسیتی نهاوند بود که با رویکرد پیمایشی انجام شد .جامعهی آماری دانشجویان دختر دورهی
کارشناسی در چهار رشتهی تربیتبدنی ،مهندسی صنایع ،گیاهان دارویی و ترویج و آموزش کشاورزی بود
که با توجه به محدود بودن تعداد آنها از روش تمامشماری استفاده گردید ( 89نفر) .برای گردآوری دادهها
در زمینهی سرمایهی اجتماعی از مقیاس استاندارد ناهاپیت و گوشال )1889( 5و پاتنام )2222( 6بهره گرفته
شد و مؤلفههای تبادل دانش نیز از پرسشنامهی سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک اقتباس گردید .پایایی
ابزار سنجش ،پس از رواسازی مجدد آن توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا ،به وسیلهی آزمون
آلفای کرونباخ بررسی شد که به طور متوسط عدد  2/92به دست آمد .برای بررسی و تحلیل روابط بین
متغیرهای مکنون («تبادل دانش و تجربه» و «سرمایهی اجتماعی») و آشکار از مدلیابی معادالت ساختاری
استفاده شد .بررسی شاخص سرمایهی اجتماعی در میان دانشجویان نشان داد که میانگین این مؤلفه باالتر از
حد متوسط بوده ولی تبادل دانش و تجربه در حد متوسط قرار دارد .نتایج مدلیابی معادالت ساختاری
نشان داد که سرمایهی اجتماعی بر تمامی مؤلفههای تبادل دانش و تجربه تأثیر مستقیم و معنادار داشته است.
واژههای کلیدی :اشتراک دانش؛ دانشجویان دختر؛ دانشگاه تکجنسیتی؛ سرمایهی اجتماعی؛ مدلسازی
معادالت ساختاری.
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مقدمه
دانش به عنوان یک عنصر توانمندساز و منبع مهم در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در سازمانها
بوده (چن و الورن46 :2211 ،1؛ هیسمان و ولف44 :2226 ،2؛ آرگوت و اینگرام )151 :2222 ،3که
بخش قابل توجهی از آن در جریان تعامالت اجتماعی شکل میگیرد (شو4و همکاران:2212 ،
زمینهی ایجاد خالقیت ،نوآوری ،انعطافپذیری و دسترسی به ایدههای جدید را فراهم ساخته
(فیلییر و آلگازایو )029 :2214 ،5و این فرآیند معموال با تغییراتی در افراد گیرنده همراه است که
می تواند در نهایت به تغییر در فرهنگ یک جامعه منجر شود .به همین دلیل ،با سطح باالیی از عدم
قطعیت و ریسک مواجه بوده و این امر به ویژه زمانی که دانش منتقلشده جدید باشد؛ از اهمیت
زیادی برخوردار است (چن و الورن .)52 :2211 ،در همین راستا ،برخی صاحبنظران نظیر
سوالنسکی )1886( 6معتقدند که فقدان اعتماد و اطمینان بین منبع دانش و گیرنده ،و همچنین
فقدان روابط متقابل بین آنها ،فرآیند تبادل دانش را با مشکل مواجه میکند .از اینرو ،روابط
اجتماعی بین افراد و انسجام و پیوستگی بین آنها نقش بهسزایی در این فرآیند داشته و نیازمند
مشارکت فعال طرفین است (برسمن0و همکاران .)442 :1882،عالوه بر این ،اندیشمندان مختلفی
بر اهمیت روابط اجتماعی بین افراد در فرآیند انتقال و تبادل دانش تأکید نموده و برای تبیین این
فرآیند ،از نظریهی سرمایهی اجتماعی استفاده نمودهاند (اسمدلوند2229 ،9؛ مکالروی 8و همکاران،
2226؛ ویدن-وولف و گینمن2224 ،12؛ یالی-رنکو11و همکاران2221 ،؛ کوهن و پراسکا،12
2221؛ لسر .)2222 ، 13کوت و زندر 14نیز تبادل دانش را اساساً یک فرآیند اجتماعی میدانند و
معتقدند که اولین گام در خلق و انتقال دانش در یک سازمان ،درک ساختار اجتماعی آن سازمان
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است (کوت و زندر .)395 :1882 ،افراد دیگری مانند یالی-رنکو و همکاران نیز چنین استدالل
میکنند که یک سازمان میتواند از روابط بیرونی خود برای اکتساب دانش استفاده نموده و این امر
مشروط به میزان سرمایهی اجتماعی نهفته در این روابط است .از اینرو ،تعامالت اجتماعی
تنگاتنگ و نزدیک بر کارایی و اثربخشی فرآیند تبادل دانش افزوده و زمینه را برای ابتکار عمل و
 .)509 :2221از سوی دیگر ،ناهاپیت و گوشال ،1گسترش اعتماد و شبکهی روابط بین افراد را
سرمایهی اجتماعی نامیده و آن را یکی از قابلیتها و داراییهای مهم سازمانی تلقی میکنند .ایشان
به تشریح پیوند بین سرمایهی اجتماعی ،سرمایهی فکری و مدیریت دانش پرداخته و معتقدند که
منابع سرمایهی اجتماعی (شامل انسجام و همکاری اجتماعی) در بافت اجتماعی سازمانها نهفته
بوده و به عنوان یک عنصر اساسی برای ایجاد ،تسهیم و مدیریت دانش محسوب میشود .از
دیدگاه برخی صاحبنظران ،سرمایهی اجتماعی حمایتکننده و یکی از ملزومات اساسی در فرآیند
تبادل دانش محسوب میشود (پارک و لی153 :2214 ،2؛ چانگ و چیونگ8 :2211 ،3؛ یانگ 4و
همکاران155 :2211 ،؛ مانینگ .)94 :2212 ،5لسر نیز معتقد است که افزایش دانش سازمانی یکی
از مهمترین محرکههای سرمایهی اجتماعی است و بر اهمیت مدیریت دانش به عنوان مهمترین
منبع ایجاد مزیت رقابتی تأکید میکند .وی معتقد است جوامعی که از سطوح باالی اعتماد و
سرمایهی اجتماعی برخوردارند؛ جوامع فعال و موفقی هستند که یادگیری اجتماعی به خوبی در
آنها اتفاق میافتد (لسر .)8 :2222 ،در چنین شرایطی افراد از فرصتها ،تواناییها و انگیزش
بیشتری برای تبادل دانش برخوردارند (هیسمان و ولف .)42 :2226 ،ادلر و ون 6به منظور توضیح
فرآیند تبادل و اشتراک دانش در قالب نظریهی سرمایهی اجتماعی یک چارچوب سه بعدی را
پیشنهاد کردهاند .بعد اول ،بعد ساختاری و فرصتهاست و به وجود یا عدم وجود فرصتها در
برقراری ارتباط با دیگران تأکید دارد و به عنوان بعد «فرصت ساختاری» شناخته شده است .بعد
دوم ،مربوط به بعد شناختی و تواناییها میشود و به توانمندی برقراری ارتباط با دیگران مربوط
است؛ این که در زمان ب رقرای ارتباط ،افراد چه درکی از این فرآیند دارند .در نهایت بعد سوم ،بعد
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انگیزشی و ارتباطی است که به ماهیت روابط اجتماعی افراد در جامعه پرداخته و شامل اعتماد،
احترام متقابل و تعهدات بین افراد است (ادلر و ون.)22 :2222 ،
بنابراین ،سرمایهی اجتماعی از طریق تعامل بین افراد ،فرآیندها و فناوری و ایجاد محیطی مبتنی
بر مشارکت ،همکاری و اعتماد متقابل ،زمینهی اشتراک ،تبادل و انتقال دانش را در سازمان به
214 :2215؛ مو 3و همکاران .)96 :2229 ،از این رو در فعالیتهایی مانند خلق و انتقال دانش آن
چه بیشتر از هر عامل دیگر ضروری و تأثیرگذار است ،عامل انسانی و تعامل افراد است که این
مهم نیز در قالب سرمایهی اجتماعی متبلور میشود .این تعامالت و ارتباطات (سرمایهی اجتماعی)،
فرآیندهای اشتراک دانش را تسریع و تسهیل میکنند(دیز-ویال و مونتورو-سانچز200 :2214 ،4؛
منوریان 5و همکاران .)920 :2213 ،ابعاد سرمایهی اجتماعی به ویژه اعتماد ،شبکهها ،روابط و
همکاری با اشتراک اثربخش اطالعات ،کنترل تغییر اطالعات و کاهش هزینههای اجرایی و
مدیریتی ،افراد را به مشارکت و همکاری با یکدیگر و همچنین خلق و اشتراک دانش ترغیب
نموده و این امر به نوبهی خود فرآیندهای تبادل دانش را در سازمان تسهیل میکند .برای خلق و
تبادل دانش باید سطح باالیی از اعتماد و خوشبینی در روابط اعضای سازمان با یکدیگر وجود
داشته باشد(چیانگ 6و همکاران .)626 :2211 ،در واقع ،سرمایهی اجتماعی با فراهمآوری شرایط
الزم از جمله ایجاد اعتماد و تعامل بین اعضای سازمان ،ایجاد فرهنگ کارگروهی ،افزایش هویت
سازمانی ،بسیج امکانات و منابع انسانی و گسترش روابط درونی و بیرونی سازمان ،زمینهی تولید
دانش ،اشتراک دانش و افزایش خالقیت در سازمان را مهیا میکند و باعث توسعهی مدیریت دانش
در سازمان میشود (فاسین 0و همکاران1 :2216 ،؛ سشی 9و همکاران .)245 :2211 ،بنابراین ،چنان
چه سازمانی بتواند هر چه بیشتر جو اعتمادسازی و همچنین تعامالت و همکاریهای بین شبکهای
را در میان کارکنان خویش در داخل گروهها و واحدهای سازمانی افزایش دهد ،بیشتر میتواند
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نسبت به اثربخشی مبادالت اطالعاتی و در نتیجه ،مدیریت اثربخش دانش سازمانی اطمینان حاصل
کند (شارعپور.)16 :1394 ،
با توجه به ادبیات نظری موجود در زمینهی سرمایهی اجتماعی ،مؤلفههای تشکیلدهندهی آن
را میتوان در سه بعد اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی خالصه نمود .اعتماد
تبلور مییابد و هر چه میزان اعتماد اجتماعی میان افراد ،گروهها و سازمانهای اجتماعی بیشتر
باشد ،به همان میزان روابط اجتماعی از شدت ،تنوع ،ثبات و پایداری بیشتری برخوردار است؛ اما
مشارکت اجتماعی به معنی شرکت فعال و سازمانیافتهی افراد و گروههای اجتماعی در امور
اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و غیره جامعه است؛ به گونهای که حداکثر قدرت جمعی از طریق
بسیج همه امکانات و قوای جمع ،حاصل آید .انسجاماجتماعی نیز به معنای آن است که گروه
وحدت خود را حفظ کند و با عناصر وحدتبخش خود ،تطابق و همنوایی داشته و در کل ناظر بر
میزان و الگوی رابطهی متقابل بین کنشگران ،گروهها و خردهفرهنگهای تمایز یافته است (بهشتی
و نصراللهی.)0 :1385 ،
اشتراک دانش ،موضوع اصلی این تحقیق است و فرض بر این است که میتواند در صورت
وجود سرمایهی اجتماعی و مؤلفههای مؤثر آن بهتر و سریعتر مبادله شود .اشتراک دانش ،فرآیندی
است که از طریق آن ،افراد به تبادل دو جانبهی دانش خویش با یکدیگر پرداخته و به این وسیله
فرصت برای یادگیری تجربههای جدید و فرصت برای تمرین و به اجرا گذاشتن تجربهها،
مهارتها و تواناییها فراهم میگردد .به تعبیری ،تبادل دانش ،مجموعهای از رفتارهاست که
مستلزم مبادلهی اطالعات یا کمک به دیگران میباشد (یو 1و همکاران .)342 :2228 ،اندیشمندانی
مانند داونپورت و پروساک 2تبادل دانش را به عنوان مخلوط سیالی از تجربیات ،ارزشها ،اطالعات
زمینهای و بینش تخصصی در نظر میگیرند که چارچوبی را برای ارزشیابی و ادغام تجربیات و
اطالعات جدید فراهم میکند (داونپورت و پروساک .)1889 ،کرومیناسولر ،3فرآیند تبادل دانش را
یک پدیدهی جمعی میدان د و معتقد است تنها از سوی افرادی عملی است که دسترسی کاملی به
دانش داشته و از توانایی باالیی در ادغام عقاید و تجارب برخوردار باشند .بر این اساس ،تبادل
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دانش برای افرادی مقدور است که ظرفیتهای پویایی برای تحصیل یکپارچگی دانش فراهم کنند
(کرومیناسولر .)12 :2226 ،در فرآیند اشتراک دانش ،زمانی که افراد اطالعات ،فعالیتهای مؤثر،
دیدگاهها ،تجربیات ،مزیتها ،درسهای آموختهشدهی عملی یا غیر عملی خود را با سایر افراد به
اشتراک می گذارند ،موجب ارتقای خالقیت و قدرت حل مسئله شده و عملکرد نوآورانه را از
این راستا تعامالت و کنشهای ارتباطی بین اعضا یک سیستم میتواند مهمترین نقش را بر عهده
داشته باشد .این تعامالت امروزه در قالب مفهوم سرمایهی اجتماعی ،توجه بسیاری از
سیاستگذاران و مدیران را به خود جلب کرده است .مفهوم سرمایهی اجتماعی به پیوندها و
ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبعی با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد
متقابل موجب تحقق اهداف میشود .با وجود سرمایهی اجتماعی باال ،امکان تبادل دانش و تجربه
میسر میگردد (گلمحمدنژاد و مهدوی .)03 :1382 ،سرمایهی اجتماعی میتواند توانایی افراد برای
تبادل دانش را افزایش دهد؛ چراکه ظرفیتهایی را برای ایجاد تنوع در کارها فراهم نموده و به
افراد در تشویق رفتارهای تعاونی و فعالیتهای جمعی اثربخش کمک مینماید که این اقدامات
خود اساسی برای تبادل دانش محسوب میشوند (ابیلی و زراعخلیلی .)130 :1382 ،برخی از
پژوهشها نشان میدهند در جایی که روابط مبتنی بر اعتماد در سطح باالیی وجود دارد ،افراد
تمایل زیادی برای تبادل اجتماعی و تعامل همکارانه دارند .به عنوان نمونه ،بنتیس 1معتقد است که
اعتماد میتواند ایجاد سرمایهی فکری و دانش را تسهیل کند و هنجارهای همکاری میتوانند پایه-
ای قوی برای ایجاد سرمایهی فکری به وجود آورند (بنتیس .)285 :2221 ،استارباک 2نیز اهمیت
هنجارهای اجتماعی را مانند صداقت و کار تیمی ،به عنوان ویژگیهای کلیدی شرکتهای
دانشمحور مطرح میکند (استارباک .)019 :1885 ،بنابراین ،افراد با سرمایهی اجتماعی باال بیشتر
احتمال دارد که از دیگران طلب کمک و دانش کرده و در نتیجه هزینههای آموزش را برای به
دست آوردن مهارتهای مورد نیاز کاهش دهند و نهایتاً دانش خود را در زمان کوتاهتری بهبود
بخشند (پنگلین.)819 :2211 ،3
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پیشینهی پژوهش
مطالعات متعددی در دهههای اخیر توسط محققین مختلف در سراسر جهان در رابطه با
موضوع این تحقیق انجام شده است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود .از مطالعات
خارجی میتوان به تحقیق آیو )2216( 1اشاره کرد که مطالعهای با هدف کاربرد مدل نوآوری باز
یافت که اشتراک دانش بین جوامع علمی (دانشجویان-اساتید و مدیران دانشگاه) و مؤسسات
اقتصادی ،موجب حرکت دانشگاهها به سمت فعالیتهای پژوهشمحور میشود .دسترنج)2216( 2
با استفاده از شیوهی پیمایشی به بررسی ارتباط سرمایهی اجتماعی و مدیریت دانش پرداخت .نتایج
این مطالعه نشان داد ارتباط معنیداری بین مدیریت دانش و سرمایهی اجتماعی وجود دارد و
سرمایهی اجتماعی بر همهی ابعاد مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری داشته است .اسمیت 3و
همکاران ( )2215به بررسی نقش سرمایهی اجتماعی رابطهای با رفتار تسهیم دانش ضمنی در
دانشگاه تکنولوژی آفریقای جنوبی پرداختند .نتایج این مطالعه نشان داد که بعد رابطهای سرمایهی
اجتماعی یکی از مهمترین پیشبینیکنندههای تمایل افراد به رفتار تسهیم دانش است .لی4و
همکاران ( )2215در پژوهشی با استفاده از نظریهی سرمایهی اجتماعی به تبیین رفتار تبادل دانش
در خصوص توسعهی نظامهای دانش پرداختند .نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که مؤلفههای
«سرمایهی اجتماعی» و «اشتراک دانش» هر دو تأثیر معنیداری بر عملکرد گروه داشتهاند و شاخص
سرمایهی اجتماعی نسبت به فناوری ،تأثیر قویتری بر فرآیند اشتراک و تبادل دانش داشته است.
نتایج مطالعهی عبداله 5و همکاران ( )2211نشان داد که اعتماد و همکاری بین افراد ،نقش مهمی
در فرآیند اشتراک دانش ایفا نموده و تأثیر سرمایهی اجتماعی در رفتار اشتراک و تبادل دانش
اساسی است.از دیگر پژوهشهای خارجی که به بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر اشتراک و
تسهیم دانش پرداختهاند ،میتوان به مطالعات السیفی 6و همکاران ( ،)2216کاوالیر و المباردی
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( ،)2215زو1و همکاران ( )2214و از مطالعات داخلی به پژوهشهای نکونام و همکاران (،)1384
رحیمی و محمدیان ( )1384و غیره اشاره نمود.
آن چه میتوان از ادبیات مرتبط و پژوهشهای گذشته استنباط نمود این است که از یک طرف،
رابطهی مستقیمی بین سطح سرمایهی اجتماعی و ارتباط و مبادلهی تجارب و دانش وجود دارد.از
ممکن است به علتهای مختلف از جمله تفاوتهای زنان در محیطهای یادگیری مستقل از مردان
(بلنکی 2و همکاران )1880 ،بهطور اعم ،رفتار متفاوتی داشته باشند و به طور اخص از سطح
سرمایهی اجتماعی متفاوتی با دیگر دانشگاهها برخوردار باشند .مطالعهی چنین دانشگاههای نوپایی
میتواند یافتههای ارزشمندی در اختیار برنامهریزان قرار دهد .بنابراین ،در این جا تحلیل رابطه بین
سرمایهی اجتماعی با اشتراک و تبادل دانش در میان دانشجویان دختر دانشگاه تکجنسیتی نهاوند
به عنوان هدف پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت.
روش پژوهش
در این تحقیق ،از روش تحقیق کمی و پیمایشی برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز استفاده
شد .از آن جایی که دانشگاه نهاوند ویژهی دختران است ،جامعهی آماری این مطالعه ،دانشجویان
دختر دورهی کارشناسی در چهار رشتهی تحصیلی تربیتبدنی ،مهندسیصنایع ،مهندسی تولیدات
گیاهان دارویی و معطر و مهندسی کشاورزی  -ترویج و آموزش کشاورزی گرایش گیاهان دارویی
و معطر بودند .با توجه به محدودبودن تعداد دانشجویان از روش تمامشماری استفاده شد که شامل
کلیهی دانشجویانی بودند که در خوابگاه فرزانگان اقامت داشتند .بنابراین ،نمونهی تحقیق شامل 24
نفر از دانشجویان رشتهی مهندسی صنایع 31 ،نفر از دانشجویان رشتهی تربیتبدنی 25 ،نفر از
دانشجویان رشتهی تولیدات گیاهان دارویی و  19نفر از دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی
بودند که در مجموع تعداد  89نفر را شامل میشد .ابزار گردآوری دادهها در این تحقیق،
پرسشنامه بود که از سه بخش مشخصههای فردی پاسخگویان ،پرسشهای مرتبط با سنجش
شاخص «سرمایهی اجتماعی» و مؤلفههای «تبادل دانش و تجربه» تشکیل شده بود (جدول .)1برای
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سنجش ابعاد سرمایهی اجتماعی از مقیاس استاندارد ناهاپیت و گوشال ( )1889و پوتنام ()2222
استفاده شد و مؤلفههای تبادل دانش نیز از پرسشنامهی سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک

1

اقتباس گردید .پرسشنامهی تبادل دانش برای اولین بار در سال  2223توسط واتکینز و مارسیک
تدوین گردید .فرم اولیهی این ابزار دارای چهار عامل اصلی بعد فردی ،فناوری ،سازمانی و
گرفت .ابعاد سرمایهی اجتماعی نیز شامل سه مؤلفهی مشارکت اجتماعی ،انسجام اجتماعی و
اعتماد اجتماعی است که در قالب  22گویه تنظیم و بر اساس مقیاس پنج گزینهای لیکرتگونه
(خیلیزیاد=  ،5زیاد=  ،4تا حدودی=  ،3کم=  2و خیلیکم=  )1تدوین شد .مشارکت اجتماعی
یکی از مؤلفههای سرمایهی اجتماعی است که هدف آن مشارکتدادن و درگیرکردن افراد در
فرآیندهای اجتماعی مختلف است و برای ارزیابی آن از  9گویه بهره گرفته شد .انسجام اجتماعی،
دیگر مؤلفهی سرمایهی اجتماعی بیانگر رابطهی متقابل افراد و کمک گرفتن از دیگران میباشد که
برای سنجش آن از  9گویه استفاده شده است .اعتماد اجتماعی سومین بعد سرمایهی اجتماعی بوده
و احساسی است که فرد یا افراد درباره چیزی دارند؛ البته آن چیزی که تأیید شده است .مؤلفههای
«تبادل دانش و تجربه» نیز شامل سه بعد فردی ،سازمانی و فناوری است که در  22گویه تنظیم و
همانند پرسشنامهی سرمایهی اجتماعی ،طبق مقیاس پنج گزینهای لیکرتگونه مورد سنجش قرار
گرفت .برای بررسی روایی مربوط به گویههای تبادل دانش و تجربه و همچنین سرمایهی
اجتماعی ،ابتدا پرسشنامه در اختیار اعضای هیأت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه
بوعلی سینا قرار گرفت و در نهایت ،اعتبار محتوایی وسیلهی اندازهگیری ،با حذف و اصالح
تعدادی از گویهها ،حاصل گردید.
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جدول شمارهی یک -بخشهای مختلف پرسشنامه به همراه تعداد گویهها
بخش
ویژگیهای فردی

()SC
تبادل دانش و تجربه
()KW

سن ،معدل ،مدت اقامت در
خوابگاه ،رشتهی تحصیلی

سواالت
5

مقیاسهای اسمی و نسبی

مشارکت اجتماعی ()SP

9

انسجام اجتماعی ()SS

9

اعتماد اجتماعی ()ST

4

طیف لیکرت  5سطحی

بعد فردی ()KP

5

خیلیکم= 1تا خیلیزیاد= 5

بعد فناوری ()KT

5

بعد سازمانی ()KS

12

به منظور بررسی پایایی گویههای پرسشنامه نیز بر اساس روش پایداری درونی ،از تکنیک
آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برای پرسشنامهی تبادل دانش و تجربه  2/060و برای
پرسشنامهی سرمایهی اجتماعی ،برابر با  2/911بود .بنابراین ،میتوان گفت که گویههای
مقیاسهای مورد استفاده ،از پایایی درونی مطلوبی برخوردارند .در بخش توصیف دادهها از
آمارهای توصیفی فراوانی ،درصد ،انحرافمعیار و میانگین بهره گرفته شد و در بخش تحلیل دادهها
از نرمافزارهای  SPSS16و  LISREL8.8به منظور بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر تبادل دانش و
تجربه استفاده گردید .برای بررسی و تحلیل روابط خطی بین متغیرهای مکنون و آشکار از
مدلیابی معادالت ساختاری و روش حداکثر درستنمایی استفاده شد .برای این منظور ابتدا
مدلهای اندازهگیری «سرمایهی اجتماعی» و «تبادل دانش» برآورد شده و پس از آزمون و تأیید
مدلهای عاملی تأییدی ،این مدلها ،وارد مدل معادالت ساختاری شدند.
یافتههای پژوهش
بر اساس یافتههای پژوهش ،سن جامعهی آماری بین  22تا  29سال متغیر و میانگین سنی آنها
 21/98سال بود .یافتهها در خصوص مدت اقامت در خوابگاه حاکی از آن بود که بیشترین
فراوانی ( 81/9درصد) مربوط به دانشجویانی است که سابقهی سه سال اقامت در خوابگاه را
داشتند و مدت اقامت در خوابگاه بین  2تا  4سال متغیر بود .بررسی وضعیت معدل اظهارشده
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(نیمسالهای گذشته) دانشجویان نشان داد که میانگین معدل آنها  10/10با انحرافمعیار 2/81
است .توزیع فراوانی دانشجویان بر حسب رشتهی تحصیلی نشان داد که  24/0درصد در رشتهی
مهندسی صنایع 32 ،درصد در رشتهی تربیت بدنی 24/0 ،درصد در رشتهی گیاهان دارویی و 19/6
درصد در رشتهی ترویج و آموزش کشاورزی مشغول به تحصیل هستند.

با توجه به یافتههای پژوهش ،میانگین مؤلفهی انسجام اجتماعی در بین دانشجویان مورد
مطالعه بیشتر از سایر ابعاد سرمایهی اجتماعی بود و چنین به نظر میرسد که آنها در محیط
خوابگاه و در مواقع ضروری از یکدیگر حمایت نموده و همبستگی مطلوبی بین آنها وجود دارد.
همچنین نتایج آزمون  tتکنمونهای نشان داد که مقدار  tمشاهدهشده برای مؤلفههای «انسجام
اجتماعی» و «اعتماد اجتماعی» در سطح یک درصد ( )P=0.000معنادار است و بین میانگین
مشاهدهشده و میانگین مورد انتظار (میانگین مورد انتظار  2/6در نظر گرفته شده است) تفاوت
معنادار وجود دارد .به طوری که ،میانگین مؤلفهی انسجام اجتماعی از میانگین مورد انتظار باالتر و
این به معنای آن است که در بین دانشجویان مورد مطالعه ،همبستگی مطلوبی وجود دارد .میانگین
مؤلفهی اعتماد اجتماعی حاکی از اعتماد متوسط بین پاسخگویان است؛ یعنی از دیدگاه دانشجویان،
مؤلفههایی چون صداقت ،راستگویی و اعتماد در حد متوسط قرار دارند .در ارتباط با مؤلفهی
مشارکت اجتماعی هر چند دانشجویان اظهار داشتهاند که به هنگام بروز مشکل به یاری یکدیگر
میشتابند؛ اما اکثریت آنها مشارکت بسیار محدودی در فعالیتهای فوق برنامه ،فعالیتهای
ورزشی و مذهبی و کارهای علمی و پژهشی داشتهاند.از مجموع شاخصهای مشارکت اجتماعی،
انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی این نتیجه عاید میگردد که مجموع سرمایهی اجتماعی
دانشجویان در حد متوسط بوده است (جدول.)2
جدول شمارهی دو -میانگین ،انحرافمعیار و نتایج آزمون  tتک نمونهای مؤلفههای سرمایهی اجتماعی
مؤلفههای سرمایهی اجتماعی

میانگین

انحراف معیار

مقدار

مشارکت اجتماعی

2/89

2/585

-2/32

2/052

انسجام اجتماعی

3/62

2/526

11/63

2/222

اعتماد اجتماعی

2/93

2/650

-2/55

2/222

مجموع سرمایهی اجتماعی

3/22

2/469

4/36

2/222

t

سطح معناداری
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سنجش تبادل دانش و تجربه و ابعاد آن
یافتههای جدول  3نشان میدهد که مجموع شاخص «تبادل دانش و تجربه» در بین دانشجویان
دختر مورد مطالعه ،در دامنهی متوسط قرار دارد .یعنی میزان تبادل دانش ،تجربیات ،دیدگاهها و
اطالعات بین پاسخگویان در حد متوسط بوده است .از میان مؤلفههای تبادل دانش ،میانگین
دانشجویان نگرش مثبتی نسبت به مزایای تبادل دانش داشته و خود را نیازمند یادگیری مستمر
میدانند .میانگین مؤلفهی «فناوری» به طور معناداری پایینتر از حد متوسط است؛ این نتیجه بدان
معنی است که دانشجویان در محیط خوابگاه دسترسی محدودی به اینترنت و وسایل ارتباطی برای
یادگیری و تبادل دانش دارند .در خصوص مؤلفهی سازمانی نیز با توجه به این که میانگین آن در
حد متوسط بوده میتوان گفت که مسئوالن خوابگاه ،فضای مناسبی برای اشتراک و تبادل دانش
میان دانشجویان فراهم نکردهاند.
جدول شمارهی سه -میانگین ،انحرافمعیار و نتایج آزمون  tتکنمونهای مؤلفههای تبادل دانش و تجربه
مؤلفههای تبادل دانش و تجربه

میانگین

انحراف
معیار

مقدار

t

سطح معناداری

مؤلفهی فردی

3/34

2/555

49/68

2/222

مؤلفهی فناوری

2/26

2/064

21/40

2/222

مؤلفهی سازمانی

2/93

2/532

36/08

2/222

مجموع تبادل دانش و تجربه

2/91

2/405

29/12

2/222

مقایسهی «سرمایهی اجتماعی» و «تبادل دانش» در بین دانشجویان دختر بر اساس رشتهی
تحصیلی
در این بخش از پژوهش برای بررسی تفاوت موجود بین دانشجویان رشتههای کشاورزی با
غیر کشاورزی از نظر سرمایهی اجتماعی و تبادل دانش و همچنین مؤلفههای آنها از آزمون

t

استفاده شد .برای این منظور دانشجویان مهندسیصنایع و تربیتبدنی به عنوان دانشجویان غیر
کشاورزی با کد  1و دانشجویان گیاهان دارویی و ترویج و آموزش کشاورزی به عنوان دانشجویان
کشاورزی با کد  2مشخص شدند .نتایج آزمون  tنشان داد دانشجویان کشاورزی (ترویج و آموزش
کشاورزی و گیاهان دارویی) و غیرکشاورزی (مهندسی صنایع و تربیتبدنی) از نظر مؤلفهی
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«مؤلفهی فردی» به طور معناداری بیشتر از سایر مؤلفهها بوده و این بدان معنی است که

بررسی مقایسه ای بازخوردهای کالسی معلم و همتایان در یادگیری زبان دوم 91.............................

فردی ،مؤلفهی فناوری و مؤلفهی سازمانی تبادل دانش با یکدیگر تفاوت معنادار دارند .همچنین از
نظر مجموع تبادل دانش و تجربه نیز بین این دو گروه تفاوت معنادار است و به عبارتی ،تبادل
دانش و تجربه در بین دانشجویان دختر بر اساس رشتهی تحصیلی آنها با هم متفاوت است .همان
طور که در جدول  4مالحظه میشود دانشجویان کشاورزی از نظر مؤلفههای فردی ،فناوری و
مؤلفههای تبادل دانش چنین میتوان نتیجه گرفت که میانگین تبادل دانش و تجربه در دانشجویان
کشاورزی در سطح باالتری قرار دارد .احتماالً انجام فعالیتهای عملی و گروهی کشاورزی و
همچنین تالش های این گروه آموزشی برای استفاده از دانشجویان سال باالتر برای راهنمایی
دانشجویان سال پایینتر ( )mentorshipتأثیرگذار بوده است.
جدول شمارهی چهار -مقایسهی دانشجویان رشتههای مختلف تحصیلی بر اساس تبادل دانش و سرمایهی
اجتماعی
انحراف

مؤلفهها

رشته

میانگین

مؤلفهی فردی

غیر کشاورزی

3/22

2/50

مقایسهی

تبادل دانش

کشاورزی

3/41

2/69

دانشجویان

مؤلفهی فناوری

غیر کشاورزی

2/50

2/85

کشاورزی و

تبادل دانش

کشاورزی

3/10

2/94

غیر کشاورزی

مؤلفهی سازمانی

غیر کشاورزی

2/13

2/52

بر اساس تبادل

تبادل دانش

کشاورزی

2/52

2/40

دانش

مجموع تبادل

غیر کشاورزی

2/19

2/45

دانش و تجربه

کشاورزی

2/50

2/42

مشارکت

غیر کشاورزی

2/62

2/02

اجتماعی

کشاورزی

2/82

2/66

غیر کشاورزی

4/24

2/62

کشاورزی

4/25

2/51

غیر کشاورزی

3/52

2/62

کشاورزی

3/41

2/03

مجموع سرمایه-

غیر کشاورزی

3/16

2/48

ی اجتماعی

کشاورزی

3/20

2/42

مقایسهی
دانشجویان
کشاورزی و

انسجام اجتماعی

غیر کشاورزی
بر اساس
سرمایهی
اجتماعی

اعتماد اجتماعی

معیار

مقدار

t

سطح
معناداری

-3/19

2/222

-3/21

2/222

-3/61

2/222

-4/35

2/222

-2/18

2/231

-2/214
2/015
-1/11

2/898
2/406
2/260
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از میان مؤلفههای سرمایهی اجتماعی ،فقط میانگین مؤلفهی مشارکت اجتماعی بین دو گروه
دانشجویان کشاورزی و غیر کشاورزی معنادار است .بدین معنا که بین این دو گروه از نظر
مشارکت در فعالیتهای اجتماعی تفاوت معنیداری وجود دارد .همان طور که نتایج نشان میدهد،
دانشجویان کشاورزی از مشارکت اجتماعی بیشتری برخوردارند؛ اما از نظر اعتماد اجتماعی و
که در این دانشگاه حول محور ترویج و توسعهی گیاهان دارویی و معطر دور میزند؛ برای
دانشجویان جالب بوده و توانسته است زمینهی مشارکت بیشتر ایشان را در این فعالیتها در قالب
انجمنهای علمی فراهم آورد .همچنین از نظر مجموع شاخص سرمایهی اجتماعی نیز تفاوت
معناداری بین دانشجویان کشاورزی و غیرکشاورزی وجود ندارد (جدول .)4
مدل اندازهگیری :در این بخش با استفاده از مدلهای اندازهگیری معادالت ساختاری ،صحت
سنجش سازهها توسط شاخصهای مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد .برای این منظور از تحلیل
عاملی تأییدی برای آزمون این فرضیه که نشانگرهای انتخابی با چه دقتی معرف یا برازندهی متغیر
مکنون هستند ،استفاده میشود .به تعبیری ،مشخص میشود که آیا سؤاالت مربوط به هر سازه
واقعاً میتواند سازهی مورد نظر را بسنجد .این روش در پی آن است که تعیین کند که آیا تعداد
عاملهای اندازهگیری شده با آن چه بر اساس تئوری و مدل نظری انتظار میرفت ،انطباق دارد
(محسنین و اسفیدانی.)95 :1382،
ارزیابی مدل اندازهگیری سرمایهی اجتماعی
به منظور برازش الگوی اندازهگیری مربوط به شاخص «سرمایهی اجتماعی» ،دادههای
گردآوریشده با استفاده از نرم افزار  LISREL8.8از طریق تحلیل عاملی تأییدی مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفتند .بر اساس نتایج مندرج در جدول  ،5شاخصهای برازندگی بهدستآمده
نشاندهندهی برازش مناسب مدل مورد مطالعه با دادههای مشاهدهشده میباشند .از آن جایی که در
این مطالعه ،سازهی سرمایهی اجتماعی خود از ابعاد گوناگونی مانند مشارکت اجتماعی ،انسجام
اجتماعی و اعتماد اجتماعی تشکیل شده و هر یک از این ابعاد نیز به نوبهی خود توسط گویههایی
مورد سنجش قرار گرفتهاند؛ از تحلیل عاملی تأییدی مرتبهی دوم استفاده شده است .یکی از
شاخصهای برازش مدل ،شاخص میانگین ریشهی مجذورات ( )RMSEAمیباشد .در مدل حاضر
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انسجام اجتماعی تفاوتی بین این دو گروه وجود ندارد .به نظر میرسد ماهیت کارهای کشاورزی
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این شاخص برابر با  2/258میباشد که نشاندهندهی برازش مناسب مدل مورد مطالعه با دادههای
مشاهدهشده میباشد.
جدول شمارهی پنج -نتایج شاخصهای برازش مدل
شاخص تناسب

1/33

مطلوب

p-value

  0 . 05کوچکتر یا مساوی 2/25

2/22261

مطلوب

RMSEA

  0 . 08کوچکتر یا مساوی 2/29

2/258

مطلوب

بزرگتر از 2/8

2/96

نسبتاً مطلوب

  0 . 9بزرگتر از 2/8

2/92

نسبتاً مطلوب

2



df

GFI
AGFI

حد مطلوب
 3

 0 .9

کوچکتر از 3

شاخص دیگر ،شاخص نیکویی برازش ( )GFIاست که در این جا مقدار آن  2/96میباشد.
مقدار شاخص برازندگی تعدیلیافته ( )AGFIنیز برابر با  2/92است که در وضعیت نسبتاً مطلوبی
قرار دارد .همچنین نسبت خی دو به درجهی آزادی ( )1/33نیز کمتر از  3است که نشاندهندهی
تناسب مدل مفهومی پژوهش با دادههای مشاهدهشده میباشد .بنابراین با توجه به نتایج
بهدستآمده میتوان گفت که کیفیت برازش کلی مدل اندازهگیری «سرمایهی اجتماعی» در
وضعیت مطلوب قرار داشته و با دادههای مورد استفاده سازگاری دارد .همانطور که مدل
برازششده در شکل  1نشان میدهد؛ بارهای عاملی استانداردشدهی گویهها حاکی از آن است که
ابزار اندازهگیری از اعتبار سازهای مناسبی برخوردار است .همچنین نتایج حاصل از ضرایب
معناداری نشان داد که مقادیر بهدستآمده برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه (به جز متغیر )SS8
بزرگتر از  1/86بوده و در نتیجه روابط این متغیرها با عاملهای مربوطه معنادار بوده است.
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برای بهبود مدل میتوان متغیر  SS8را حذف نمود تا مدل پیرایششده و نهایی حاصل گردد .با
توجه به شکل  ،2در مدل اصالحشده ،ضرایب استانداردشده حاکی از همبستگی معنادار بین
متغیرهای مکنون و شاخصهای متناظر با آنها میباشد و میتوان گفت سؤاالت مورد نظر از
قدرت تبیین نسبتاً خوبی برخوردارند.
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همچنین شاخصهای برازش مدل (مانند  AGFI ،GFI ،RMSEAو غیره) نیز تا حدودی بهبود
یافتند .مدل معناداری یا همان  T-Valueنیز نشان داد که کلیهی پارامترهای مدل اصالحشده از قدر
مطلق عدد  1/86بزرگتر بوده و لذا روایی سازههای اندازهگیری متغیرهای مربوطه تأیید شد.
ارزیابی مدل اندازهگیری تبادل دانش و تجربه
در این بخش از تحقیق ،به منظور بررسی روایی سازه «تبادل دانش و تجربه» از تحلیل عاملی
تأییدی به کمک نرمافزار لیزرل بهره گرفته شد .خروجی نرمافزار نشاندهندهی مناسب بودن مدل
ساختاری برازشیافته است (نسبت χ2به dfکوچکتر از  3میباشد) .سایر شاخصهای برازش مدل
در جدول  6آمده است .با توجه به نتایجی که از خروجی نرمافزار لیزرل به دست آمده ،میتوان
برازش مناسب مدل را

نتیجه گرفت.
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جدول شمارهی شش -نتایج شاخصهای برازش مدل
شاخص تناسب

کوچکتر از 3

1/29

مطلوب

p-value

  0 . 05کوچکتریا مساوی 2/25

2/22152

مطلوب

RMSEA

  0 . 08کوچکتریا مساوی 2/29

2/232
2/96

مطلوب
نسبتاً مطلوب

  0 . 9بزرگتر از 2/8

2/91

نسبتاً مطلوب

2



df

GFI
AGFI

 3

 0 .9

بزرگتر از 2/8

شکل  3مدل اندازهگیری سازه «تبادل دانش و تجربه» را در حالت تخمین استاندارد نشان
میدهد .نتایج تخمین (قسمت زیرین شکل) حاکی از مناسب بودن مدل پژوهش است.

شکل شمارهی سه -مدل اندازهگیری سازهی تبادل دانش و تجربه در حالت تخمین استاندارد
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حد مطلوب

نتیجه در پژوهش

وضعیت
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مقدار  RSMEAبرابر با  2/232میباشد که نشان از خوبی برازش دارد .همچنین مقدار
شاخصهای برازندگی مطلق مدل ( GFIو  )AGFIبه ترتیب برابر با  2/96و  2/91است که حاکی
از مناسب بودن مدل ساختاری برازشیافته است .مدل معناداری نیز نشان داد که مقادیر
بهدستآمده برای تمامی متغیرهای مورد مطالعه (به جز متغیر  )KP1بزرگتر از قدرمطلق 1/86
اندازهگیری «تبادل دانش و تجربه» متغیر KP1که  T-Valueآن کمتر از  1/86بود حذف و بار دیگر
مدل اجرا شد .نتایج حاصل از ضرایب استانداردشده نشان داد که همبستگی معناداری بین
متغیرهای مکنون و شاخصهای متناظر با آنها وجود دارد .همچنین با توجه به این که روابط بین
کلیهی پارامترهای مدل اصالحشده معنیدار شدند (مقادیر  T-Valueآنها باالی  -1/86و  +1/86به
دست آمد)؛ لذا روایی و اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفت .بنابراین ،با اطمینان میتوان گفت
مؤلفههای فردی ،فناوری و سازمانی بخش قابل توجهی از سازه «تبادل دانش و تجربه» را از
دیدگاه دانشجویان تبیین مینمایند.

شکل شمارهی چهار -مدل اصالحشدهی سازهی تبادل دانش و تجربه در حالت تخمین استاندارد
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مدل ساختاری (تأثیر سرمایهی اجتماعی بر تبادل دانش و تجربه)
پس از برآورد مدلهای اندازهگیری ،دومین مرحله در برآورد مدل ،آزمون معناداری ضرایب
مسیر فرضشده در مدل پژوهش است .برای این منظور از مدلسازی معادالت ساختاری به منظور
بررسی روابط علی بین متغیر مکنون (تبادل دانش و تجربه) و متغیرهای قابلمشاهده (مؤلفههای
برازش مطلوب آن اطمینان حاصل نمود.
جدول شمارهی هفت -شاخصهای برازندگی مدل ساختاری تأثیر سرمایهی اجتماعی بر تبادل دانش
شاخص تناسب
2



حد مطلوب

نتیجه در
پژوهش

وضعیت

1/32

مطلوب

()RMSEA

 0 . 08

2/256

مطلوب

شاخص برازندگی ()GFI

 0 . 85

2/90

مطلوب

شاخص برازندگی تعدیلیافته ()AGFI

 0 . 80

2/92

مطلوب

برازش مقایسهای ()CFI

 0 . 90

2/81

مطلوب

برازش نرم ()NFI

 0 . 80

2/09

نسبتاً مطلوب

برازش غیرنرم ()NNFI

 0 . 80

2/92

مطلوب

برازش افزایشی ()IFI

 0 . 90

2/98

نسبتاً مطلوب

df

 3

نتایج حاصل از آزمون برازندگی مدل در جدول  0آورده شده است .همانطور که مالحظه
میشود تمامی معیارها ،برازش مناسب مدل را تأیید مینمایند .لذا مدل مفهومی مورد مطالعه و
روابط بین متغیرهای نهفتهی درونی و بیرونی مورد تأیید است .شکل  5مدل تأثیر سرمایهی
اجتماعی بر تبادل دانش و تجربه را در حالت تخمین استاندارد نشان میدهد و از  22متغیر آشکار
و  4متغیر پنهان تشکیل شده است که یک متغیر آن بیرونی (سرمایهی اجتماعی) و سه متغیر دیگر
(بعد فردی تبادل دانش ،بعد فناوری تبادل دانش و بعد سازمانی تبادل دانش) درونی میباشند .تمام
ضرایب در مدل مذکور مثبتاند و این امر حاکی از ارتباط مستقیم متغیرها با یکدیگر است و
سرمایهی اجتماعی بر همهی ابعاد تبادل دانش و تجربه تأثیر مثبت و معناداری داشته است.
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برای بررسی میزان معناداربودن ضرایب مسیرها الزم است تا مقدار  tباالی  -1/86و +1/86
باشد .مقدار  tضرایب مسیر نشان داد که مسیر ( )SCبر ( )SSو مسیر ( )SCبر ( )STمعنادار
نیست؛ اما سایر مسیرها مورد تأیید قرار گرفتند .با توجه به ضرایب مسیر استانداردشده ،شاخص
سرمایهی اجتماعی بیشترین تأثیر معنادار را بر مؤلفهی سازمانی تبادل دانش و تجربه با ضریب
 2/94داشته است .پس از آن سرمایهی اجتماعی بیشترین تأثیر را بر مؤلفهی فناوری تبادل دانش
با ضریب  2/04و سپس مؤلفهی فردی با ضریب  2/01داشته است (جدول.)9
جدول شمارهی هشت -مقادیر ضرایب اثر سازهها بر یکدیگر به همراه مقادیر معناداری
ضریب مسیر

مقدار

مسیر
سرمایهی اجتماعی بر مؤلفهی فردی تبادل دانش

2/01

2/36

2/21

سرمایهی اجتماعی بر مؤلفهی فناوری تبادل دانش

2/04

3/00

2/21

سرمایهی اجتماعی بر مؤلفهی سازمانی تبادل دانش

2/94

3/62

2/21

t

سطح معناداری
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بنابراین ،همانطور که از نتایج بر میآید ،سرمایهی اجتماعی بر همهی ابعاد تبادل دانش و
تجربه ،تأثیر مثبت و معنادار داشته ،بدین معنا که هر چه سرمایهی اجتماعی در بین دانشجویان
بیشتر باشد ،به میزان بیشتری به تبادل تجارب ،اطالعات ،ایدهها و افکار با یکدیگر پرداخته و
این امر موجب بروز خالقیت و نوآوری و یادگیری بین دانشجویان میشود.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سرمایهی اجتماعی بر تبادل دانش و تجربهی میان
دانشجویان دانشگاه نهاوند انجام گرفت .یافتههای تحقیق نشان داد که وضعیت تبادل دانش و
تجربه در بین دانشجویان دختر در حد متوسط بوده است .در عین حال «مؤلفهی فردی تبادل
دانش» بالنسبه در وضعیت مطلوبتری قرار داشته و این نتیجه حاکی از آن است که دانشجویان
دیدگاه مثبتی نسبت به فواید اشتراک دانش و تجربیات در میان یکدیگر دارند .همچنین تمایل
زیادی به یادگیری داشته و در کارها از سایر دانشجویان مشورت میگیرند .بررسی تأثیر رشتهی
تحصیلی دانشگاهی بر تبادل دانش و تجربه و سرمایهی اجتماعی نشان داد که دانشجویان
کشاورزی در تبادل دانش و تجربه به طور اعم و در مؤلفههای آن به طور اخص وضعیت بهتری
نسبت به سایر دانشجویان داشتند که احتماالً ماهیت فعالیتهای کشاورزی در موضوع ترویج و
توسعهی گیاهان دارویی و معطر که نسبتاً کمهزینهتر بوده و سریعتر به بار مینشینند میتواند دلیل
این موضوع باشد.
میانگین شاخص سرمایهی اجتماعی نشان داد که این شاخص در بین دانشجویان متوسط به
باالست و این امر بدان معنی است که پاسخگویان از پیوندهای اجتماعی نسبتاً مطلوبی که مبتنی بر
جنسیت ،قومیت ،دین و موقعیت اجتماعی است ،برخوردارند .همین سرمایهی اجتماعی میتواند
زمینه را برای افزایش بازدهی دانشجویان و رشد و شکوفایی آنها فراهم آورد .در واقع ،سرمایهی
اجتماعی سازندهی یک منبع ارزشمند برای انجام امور اجتماعی است .نتایج تحقیقات نکونام و
همکاران ( )1384و قنادان و اندیشمند ( )1399با نتیجه حاصل از این بخش همخوانی دارد .از
میان مؤلفههای سرمایهی اجتماعی ،انسجام اجتماعی در بین دانشجویان مورد مطالعه باالتر از حد
متوسط بوده و این بدان معنی است که دانشجویان در محیط خوابگاه به قوانین و مقررات
وضعشده احترام میگذارند؛ از اقداماتی که منافع سایر دانشجویان را به مخاطره میاندازد ،پرهیز
میکنند؛ به تعامل با دانشجویانی از قومیتها و فرهنگهای دیگر تمایل دارند؛ در برخورد با مسایل
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غیرمنتظره زندگی منطقی بوده و از انعطافپذیری الزم برخوردارند و به طور کلی پیوندهای
اجتماعی مناسبی بین آنها وجود دارد .رحیمی و محمدیان ( )1384نیز در مطالعهی خود به نتیجه
مشابهی دست یافتند .در عین حال ،نتایج حاکی از آن بود که مؤلفهی اعتماد اجتماعی به طور
معنیداری پایینتر از حد متوسط است .این در حالی است که عنصر اعتماد حساسترین مؤلفهی
ابعاد سرمایهی اجتماعی را شکل داده و زمینهساز مشارکت است .در این راستا ،تشویق دانشجویان
به مشارکت در همایشهای علمی ،انجام تحقیقات به صورت تیمی ،عضویت در انجمنهای
دانشجویی و غیره میتواند بر میزان اعتماد اجتماعی و در نتیجه سرمایهی اجتماعی دانشجویان
بیافزاید .شرکت دانشجویان در این گونه فعالیتها ،موجب افزایش شناخت آنها نسبت به یکدیگر
شده ،نکات مبهم و سوء تفاهمات احتمالی در روابط را برطرف نموده و موجب افزایش اعتماد و
دوام روابط مبتنی بر آن میشود .نتایج مطالعات آیو ( ،)2216السیفی و همکاران ( )2216و منوریان
و همکاران ( )2213نتایج این بخش را تأیید میکند .در خصوص مؤلفهی مشارکت اجتماعی نتایج
نشان داد که اکثریت دانشجویان مورد مطالعه مشارکت اندکی در فعالیتهای فوق برنامه ،فعالیت-
های ورزشی و مذهبی ،کارهای علمی و پژهشی و همکاری با نهادها و سازمانهای مرتبط با
رشتهی تحصیلی خود داشتهاند .در این راستا ،بسترسازی مناسب در دانشگاهها برای انجام فعالیت-
های گروهی دانشجویی و دخالت و مشارکتدادن دانشجویان در امور فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی
و سیاسی به صورت تشکیالتی و سازمانیافته موجب میشود دانشجویان عمالً با بسیاری از
مالحظات ،الزامات و حتی محدودیتهای مرتبط با فعالیتهای جمعی آشنا شده و میزان روابط
اجتماعی خود را گسترش دهند ،این امر میتواند زمینهی تقویت مشارکت اجتماعی را در آنها
فراهم سازد.
در بخش مدلیابی معادالت ساختاری نتایج نشان داد که سرمایهی اجتماعی بر تمامی مؤلفه-
های تبادل دانش و تجربه تأثیر مستقیم و معنادار داشته و  26درصد از واریانس این مؤلفه را تبیین
مینماید .بنابراین ،افزایش در مؤلفههای سرمایهی اجتماعی ،با افزایش تبادل دانش و تجربه در بین
دانشجویان همراه است .به تعبیری ،بهبود و ارتقاء اشتراک دانش مستلزم همافزایی بین سه مؤلفهی
سرمایهی اجتماعی(مشارک اجتماعی ،انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی) است .نتایج مطالعات
دسترنج ( ،)2216اسمیت و همکاران ( ،)2215کاوالیر و المباردی ( ،)2215زو و همکاران (،)2214
عبداله و همکاران ( )2211و گلمحمدنژاد بهرامی و مهدوی ( )1382نیز مؤید همین مطلب است.
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با توجه به این که شرایط محیطی متأثر از سرمایهی اجتماعی نقش بهسزایی در فرآیند تبادل دانش
و ایدهها بین دانشجویان داشته ،بنابراین ،میتوان انتظار داشت که بهبود سرمایهی اجتماعی در
محیط خوابگاه میتواند موجب تسهیل و ارتقاء فرآیند اشتراک دانش گردد .زمانی که در یک
سازمان شبکههای ارتباطی اثرگذاری وجود داشته باشد و میان اعضا سطح باالیی از اعتماد و
اطالعات و دانش مورد نیاز خود دسترسی یابند .این امر به یقین سبب پیشبرد انتقال دانش میان
اعضا میگردد .در چنین محیطی دانشجویان زمانی که تجارب جدیدی کسب میکنند تمایل به در
میان گذاشتن آن دانش با سایر دانشجویان داشته و سهیمشدن در اطالعات ،مهارتها و تجارب
یکدیگر را امری عادی و مورد قبول در نظر میگیرند .از همین رو ،مسئوالن خوابگاه میتوانند با
تالش در جهت اعتمادسازی ،ارتقاء روحیهی کار تیمی و طرحریزی ارتباطات داخلی در بین
دانشجویان زمینه های تقویت و افزایش تبادل و اشتراک دانش را از راه بهبود سرمایههای اجتماعی
ایجاد کنند .تقویت جوی که آکنده از اعتماد و همکاری متقابل بین افراد باشد ،انگیزهی آنان را
برای تبادل ایدهها و تجربیات افزایش داده و گامی مستحکم در جهت توسعهی این فرآیند
میباشد .یکی از اقداماتی که در این راستا میتواند انجام گیرد ،راهاندازی اتاق فکر برای تبادل
تجربیات میان دانشجویان در محیط خوابگاه است تا از این طریق ،باعث بهبود نقش سرمایهی
اجتماعی بر اشتراک دانش شوند.
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