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تبيين نقش سرمايهاجتماعي و انتقال دانش در يادگيري
سازماني شرکتهاي دانشبنيان

عطاءاله هرندي

1

چکيده
در ش��رکتهای دانشبنیان یادگیری س��ازمانی س��بب حفظ مزيت رقابتي و رش��د و توسعه سازماني
ميگردد .از طرفي خلق عملکرد نوآورانه و یادگیری س��ازمانی مس��تلزم برقراري ارتباطات اثربخش و
پايدار با کليه ذينفعان و محيط عمومي س��ازمان است .س��رمايهاجتماعي ،شکلي از سرمايه است که
س��بب تسهيل در دسترس��ي به اطالعات و منابع حياتي بهمنظور ارتقاء عملکرد ،یادگیری سازمانی و
استفاده مناسب از فرصتهاي محيطي ميگردد .پژوهش حاضر بهدنبال طراحي چارچوبي توسعهيافته
و نظاممند درخصوص مفاهيم سرمايهاجتماعي ،نقش ميانجيگري انتقال دانش و یادگیری سازمانی در
ارتباط با هم و در شرکتهاي دانشبنيان ايراني است و از اين طريق سعي دارد تا در گسترش مرزهاي
دانش موجود در اين حوزه اقدام نمايد .اين تحقيق از نوع کاربردي با ماهيت پيمايشي است .دادههاي
موردنياز براي اين تحقيق توسط نمونهگيري تصادفي از شرکتهاي دانشبنيان فعال در زمينه فناوري
اطالعات در کش��ور ايران و بهوسيله ابزار پرسش��نامه جمعآوري شدهاست .همچنين از روش معادالت
ساختاري با استفاده از نرمافزار اسمارت پي ال اس بهمنظور تجزي هوتحليل دادهها استفاده گرديدهاست.
نتايج بدستآمده حاکي از آن است که سرمايهاجتماعي و انتقال دانش بر یادگیری سازمانی شرکتهاي
دانشبنيان ايراني مؤثراند .همچنين نقش ميانجيگري انتقال دانش در اثرگذاري س��رمايهاجتماعي بر
یادگیری سازمانی شرکتهاي دانشبينان ايراني نيز موردتأييد قرار گرفت.
واژگان کليدي:

س�رمايهاجتماعي ،انتقالدان�ش ،سرمايهس�اختاري ،س�رمايهارتباطي ،سرمايهش�ناختي،
یادگیریسازمانی.

 .1دانشجوی دکترای مديريت بازرگاني -مدیریت استراتژیک ،دانشگاه عالمهطباطبائي harandi@atu.ac.ir

162

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /سال اول /شماره  /4بهار 1393

مقدمه و بيان مسئله:
بوكار ،بنگاههاي اقتصادي گسترش يافتهاند،
با توس��عه دانش و فناوري و گس��ترش حيطههاي كس�� 
بوكار به محيطي رقابتي و پر از چالش تبديل گرديدهاس��ت و الگوهاي ذهني جديدي
و محيط كس�� 
ظاهرش��دهاند كه بقاء را براي بس��ياري از بنگاهها مشكل ساختهاست .در چنين محيطي طبيعي است
ك��ه الگوهاي ذهني رقابتي تغيير ش��كل دهند .بزرگتري��ن امتياز رقابت��ي در الگوهاي ذهني جديد
بوكار ،يادگيري بيان شدهاس��ت .ازاينرو ،مركزيت الگوي ذهني جديد ،يادگيري است .بنابراين،
كس�� 
س��ازمانهايي موفقتر هس��تند كه زودتر ،س��ريعتر و بهتر از رقبا ياد بگيرند .درس��ت به همين دليل
اس��ت كه مفهوم س��ازمان يادگيرنده و يادگيري س��ازماني مطرح شدهاس��ت .در سالهاي اخير شاهد
رش��د روزافزون ش��رکتهاي دانشبنيان در کش��ور ايران بودهايم .اين ش��رکتها با تأکيد بر سرمايه
دانش��ي و ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه مبتکي بر فناوريهاي برتر ،نقش با اهميتي را در رش��د
بوکار
و توس��عه اقتصادي کش��ور ايفا مينمايند .تداوم فعاليت س��ازمانهاي دانش��ي در محيط کس�� 
متکي بر خالقيت منابع انس��اني ،يادگيري س��ازماني و اس��تفاده از تکنيکها و روشهاي هوشمندانه
و نوآورانه اس��ت .از جمله عوامل کليدي در فعاليتهاي نوآورانه شرکتهاي دانشبنيان منابع انساني،
صالحيت و شايس��تگي اعضا ،انتقال دانش به درون س��ازمان و يادگيري مس��تمر س��ازماني مي باشد
( .)Petrou & Daskalopoulou, 2013از طرف��ي انتق��ال دان��ش و يادگي��ري س��ازماني مس��تلزم
برقراري ارتباطات اثربخش اس��ت .س��رمايهاجتماعي ،ش��کلي از س��رمايه است که س��بب تسهيل در
دسترسي به اطالعات و منابع حياتي بهمنظور ارتقاء عملکرد و استفاده مناسب از فرصتهاي محيطي
ميگردد( .)Johnson & et al, 2013س��ازماني با سرمايه اجتماعي نيرومند ،قادر به دسترسي سريع
با زمانبندي مناسب به مجموعه متنوعي از اطالعات بهمنطور خلق عملکرد نوآورانه است .اين سرمايه
نوعي دارایي ناملموس براي س��ازمانها به ش��مار ميآيد و در اين ميان موفقترين ش��رکتها آنهايي
هستند که از اين دارایي به نحو مطلوب و در سريعترين زمان ممکن استفاده نمايند .سرمايهاجتماعي
از طريق مؤلفههايي همچون اعتماد ،مش��ارکت و همکاري در ميان اعضا س��بب تس��هيم دانش و ارتقا
يادگيري س��ازماني شده و از اين طريق ارتقاء و بهبود عملکرد نوآورانه را براي سازمان بههمراه خواهد
بوکارهاي دانشبنيان ميگردد،
داش��ت ( .)Turkina & et al, 2013امروزه آنچه سبب موفقيت کس 
برقراري ارتباطات پايدار با کليه ذينفعان و خلق مزيت رقابتي بهوس��يله يادگيري مستمر سازماني در
راستاي ارائه محصوالت و خدمات نوين ميباشد .سرمايهاجتماعي مفهومي زيربنايي در درک نوآوري،
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خالقيت و پويايي سازمان بهشمار ميآيد ،چراکه از يک سو فرآيند نوآوري ،خالقيت و يادگيري گروهي
را تحتتأثير قرارداده و از سوي ديگر تحقق آنها را تسهيل مينمايد.
باوج��ود جامعي��ت مفهوم س��رمايهاجتماعي در درون س��ازمان اما تحقيق��ات اندکي در خصوص
تأثيرگذاري آن بر انتقال دانش و يادگيري سازماني در شرکتهاي دانشمحور موجود است که اين امر
ضرورت پژوهش در اين حوزه را دوچندان مينمايد .مس��ائل اصلي که در اين پژوهش بهدنبال يافتن
پاسخي علمي براي آنها هستيم اين است که آيا سرمايهاجتماعي ميتواند در ارتقاء يادگيري سازماني
ش��رکتهاي دانشبنيان فعال در زمنيه فناوري اطالعات در کش��ور ايران تأثيرگذار باشد؟ و آيا فرآيند
انتقال دانش توسط همکاران ميتواند در اين اثرگذاري داراي نقش ميانجيگري باشد يا خير؟ پژوهش
حاضر بهدنبال طراحي چارچوبي توس��عهيافته و نظاممند در خصوص مفاهيم سرمايهاجتماعي ،انتقال
دانش و يادگيري سازماني در ارتباط با هم و در شرکتهاي دانشبنيان ايراني است و از اين طريق به
گس��ترش مرزهاي دانش موجود در اين حوزه کمک مينمايد .با توجه به مطالب عنوان ش��ده ،اهميت
شرکتهاي دانشبنيان در توسعه اقتصادي کشور ايران ،نوآوري موضوع تحقيق و نتايجي که از کاربرد
آن براي مديران و کارآفرينان شرکتهاي دانشبنيان ايراني حاصل خواهد شد ،ضرورت انجام مطالعه
حاضر شکل گرفت.
ادبيات پژوهش
سرمايهاجتماعي

اصطالح س��رمايهاجتماعي براي اولين بار قبل از س��ال ، 1916در مقالهاي توسط هاني فان 1از دانشگاه
ويرجينياي غربي مطرح ش��د .اما ،نخس��تين بار در اثر کالسيک جين جاکوب  )1961(2با عنوان مرگ و
زندگي ش��هرهاي بزرگ آمريکايي به کار رفتهاس��ت( .)Alguezaui & Filieri, 2010در دهه 1970
گل��ن لوري 3اقتصاددان و همچنين ايوان اليت 4جامعهش��ناس ،اصطالح س��رمايهاجتماعي را بهمنظور
راهکاري براي حل مش��کل توسعه اقتصادي درون شهري به کار بردند .لوري از تئوري سرمايهاجتماعي
بهمنظور انتقاد از نظريات تئوکالسيکها و ناعادالنه بودن توزيع درآمد استفاده کرد (.)Taylor, 2011
1 . Hanifan
2 . Jacobs
3 . Loury
4 . Lighte
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بورديو )1980(1اولين کس��ي بود که در حوزه س��رمايهاجتماعي پژوهش��ي سيستماتيک را طراحي و
اجرا نمود و اين مفهوم را بهعنوان يک تئوري مطرح کرد .او در زمينه توس��عه مفهوم سرمايهاجتماعي
و مزايايي که از آن بهعنوان يک منبع س��رمايه حاصل ميش��ود ،تحقيقات بسياري نمودهاست .جيمز
کلمن ،)1988(2نيز براي اولين بار اين مفهوم را در آمريکاي ش��مالي وارد عرصه سياسي نمودهاست و
تالشهاي وي در آن زمان در اروپا توس��ط پوتنام 3پيگري شدهاس��ت .تئوري سرمايهاجتماعي عم ً
ال با

تظريههاي بورديو ،کلمن و پوتنام تکامل پيدا نمودهاست(.)Maurer & et al, 2011

جين جاکوب سرمايهاجتماعي را در غالب شبکههاي اجتماعي تعريف ميکند که کارکردهايي در
جامعه دارند و غيرقابل جايگزيني هس��تند .اين کارکردها ميتواند س��بب توسعه اقتصادي در جوامع
گردد( .)Alguezaui & Filieri, 2010پيتر بورديو سرمايهاجتماعي را مجموع منابع واقعي و مجازي
که به فرد يا گروه تعلق دارد و از طريق تصاحب ش��بکهاي به نس��بت پايدار از روابط آشنايي دوطرفه و
شناخت اعمال ميشود ،تعريف مينمايد .بورديو معتقد است سرمايهاجتماعي از ارتباطات و مشارکت
اعضاي سازمان با يکديگر حاصل ميگردد و ميتواند بهعنوان ابزاري بهمنظور رسيدن به سرمايهاقتصادي
باش��د ( .)Chen & Lovvorn, 2011پوتنام سرمايهاجتماعي را مجموعهاي از مفاهيم مانند :اعتماد،
هنجارها ،ش��بکهها ميداند که موجب ايجاد ارتباط و مش��ارکت بهينه اعضاي يک اجتماع ش��ده و در
نهايت منافع متقابل آنان را تامين خواهد نمود .از نظر برت س��رمايهاجتماعي همان داش��تن دوستان،
همراهان و ارتباطات عموميتر اس��ت که به فرد فرصتهايي ميدهد تا از س��رمايه مالي و انساني خود
استفاده کنند(.)Alguezaui & Filieri, 2010

ناهاپيت و گوش��ال 4جز نخستين افرادي هستند که سرمايهاجتماعي را از ديدگاه سازماني تعريف
نمودهاند .از ديدگاه آنان ،سرمايهاجتماعي جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود ناشي از شبکه روابط يک
فرد يا يک واحد از س��ازمان با فرد يا واحد اجتماعي ديگري از درون يا بيرون س��ازمان اس��ت .از نظر
ايش��ان س��رمايهاجتماعي يکي از داراييهاي مهم سازماني اس��ت که ميتواند به سازمانها در خلق و
تسهيم دانش بسيار کمک کرده و براي آنها در مقايسه با سازمانهاي ديگر مزيت رقابتي پايدار ايجاد
نمايد(.)Jansen & et al, 2013
1 . Bourdieu
2 . Coleman
3 . Putnam
4 . Nahapiet & Ghoshal
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ابعاد سرمايهاجتماعي
با مطالعه تحقيات پيشنين مشاهده ميگردد که ابعاد مختلفي در خصوص اندازهگيري سرمايهاجتماعي
مطرح گرديدهاس��ت ولي با توجه به اينکه رويکرد اصلي ما در اين تحقيق بررس��ي س��رمايهاجتماعي
در س��ازمان است تنها به بررس��ي ابعاد سرمايهاجتماعي در س��ازمان ميپردازيم .همانگونه که مطرح
گرديد ناهاپيت و گوش��ال اولين محققيني بودند که س��رمايهاجتماعي در س��ازمان را مطرح نمودند.
ايش��ان جنبههاي مختلف س��رمايهاجتماعي را در درون س��ازمان در س��ه طبقه اصلي جاي ميدهند:
سرمايهشناختي ،سرمايه رابطهاي و سرمايهساختاري .در ادامه به توضيح هر کدام از اين ابعاد ميپردازيم.
سرمايهساختاري
اين بعد از س��رمايهاجتماعي ،به الگوي کلي تماسهاي بين افراد اشاره دارد .اين بعد سعي در شناخت
ارتباطات کلي و الگوي دسترسي افراد به يکديگر دارد .جنبههاي فراواني بهمنظور معرفي اين بعد عنوان
گرديدهاست اما در اين ميان متداولترين و مهمترين جنبههاي اين عنصر عبارتند از:
روابط ش�بکهاي :پيش��نهاد اصلي تئوري سرمايهاجتماعي اين اس��ت که روابط شبکهاي ،امکان
دسترس��ي ب��ه مناب��ع از جمله مناب��ع اطالعاتي را فراه��م ميس��ازد .روابط ش��بکهاي ايجادکننده
کانالهاي اطالعاتي هس��تند که ميزان زمان و س��رمايهگذاري موردنياز ب��راي گردآوري اطالعات را
کاهش ميدهند .روابط ش��بکهاي با گروهها ،تيمها ،س��ازمانها و نهاده��اي گوناگون منجر به ارتقاء
دسترس��ي به اطالعات و واکنش س��ريع در برابر تغييرات و تحوالت درون و برون سازماني ميگردد
(.)Totterman & Sten, 2005

وضعيت و موقعيت روابط شبکهاي :کيفيت و کميت روابط افراد با يکديگر در شبکههاي ارتباطي
از جنبههاي مهم س��رمايهاجتماعي اس��ت که س��بب تبادل و انتقال دانش ميگ��ردد .تراکم ،پيوند و
سلس��له مرات��ب همگي از طري��ق تأثير بر ميزان تماس و قابليت دسترس��ي اعضاء ش��بکه با يکديگر
سبب انعطافپذيريري و س��هولت تبادل اطالعات ميشوند .ميزان ارتباطاتي که افراد بهمنظور توسعه
س��هم دريافت اطالعات در درون ش��بکه برقرار ميکنند ميتواند سبب افزايش و ارتقاء بعد ساختاري
س��رمايهاجتماعي گردد .بهعنوان مثال ،در ش��بکهاي که افراد با يکديگر داراي پيوندهاي ضعيفاند در
مقايسه با شبکهاي که افراد آن از پيوندهاي شخضي ،کاري و تيمي بااليي برخوردارند ،تبادل دانش و
اطالعات بسيار کم است .شبکههايي که در آنها ارتباطات و تعامل ميان اعضاء شدت بيشتري دارد و
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تراکم باالتري حاکم اس��ت ،تعامل اعضاء با يکديگر و انتقال دانش و برقراري روابط مؤثر کاري بيش��تر
است ( .)Yang & et al, 2011از طرفي نيز ميبايست توجه نمود که کيفيت اين روابط نيز بسيار حائز
اهميت است .گاهي اوقات روابط و انتقال اطالعات تنها بهمنظور انجام وظيفه و در حدي است که فرد
از طرف گروه تنيبه نگردد .اما گاهي اوقات ديدگاه دوس��تانه و گروهي بر روابط حاکم اس��ت و پيروزي
گروه اصل است ،مسلماًدر چنين شرايطي است که سرمايهاجتماعي ارتقاء مييابد و سبب بهبود عملکرد

گروهي ميگردد(.)Clopton, 2011

س�ازمان مناسب :سرمايهاجتماعي ايجادش��ده از جمله روابط ،پيوندها ،هنجارها و اعتماد در يک
محيط خاص ميتواند از يک محيطاجتماعي به محيطاجتماعي ديگر انتقال داده ش��ود و بدينترتيب
بر الگوهاي تبادلاجتماعي اثرگذار باشد .سازماناجتماعي مناسب ميتواند يک شبکه بالقوه دسترسي
ب��ه اف��راد و منابع آنه��ا را فراهم آورد و اين خود يک عامل انگيزش��ي قوي در مي��ان کارکنان ايجاد
نمايد(.)Totterman & Sten, 2005

سرمايهارتباطي
عنصر رابطهاي سرمايهاجتماعي بيانکننده نوعي روابط شخصي است که افراد با يکديگر به خاطر سابقه
تعاملهايشان برقرار ميکنند .مهمترين جنبههاي بعد ارتباطي عبارتند از:
اعتماد :تحقيقات گذش��ته نش��ان ميدهند که در محيطهاي اجتماعي که سطح بااليي از اعتماد
وج��ود دارد ،اف��راد تمايل فراواني به تبادلاجتماعي ،ارتباطات بيش��تر و تعامل همکارانه دارند که اين
امر به نوبه خود س��بب تسهيل جريان اطالعات در س��ازمان و اشتراک و توليد دانش ميگردد .اعتماد
تأمينکننده ارتباطات و گفتمان اس��ت و ميتواند س��بب کمک افراد به يکديگر بهخصوص در شرايط
ابهام و عدماطمينان گردد.
هنجاره�ا :ارزشه��اي اصولي حاک��م در ميان اعضاء گ��روه در مرحله اول ميتواند ش��کلدهنده
اعتم��اد ميان اعضاء گردد و در گام بعد س��بب برقراري ارتباطاتي اثربخش ش��ود .هنجارها ميتوانند
هماهنگکننده فعاليتهاي گروهي گردند و از اين طريق به اثربخشي گروه کمک نمايند .هنگامي که
ميان اعضاي گروه اصول و هنجارهايي حاکم ميشود که کليه اعضاء به آنها معتقدند ،نوعي احساس
يگانگي و وحدت حاکم ميگردد و سرمايهاجتماعي اعضاء ارتقا مييابد.
الزامات و انتظارات نقش :نش��اندهنده يک تعهد يا وظيفه بهمنظور انجام فعاليتي در آينده است.
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الزامات سبب ايجاد انتظارها در درون روابط شخصي و ميان گروهي ميگردد که ميتواند بر دسترسي
وانگيزش افراد و گروهها بهمنظور تبادالت اثربخش و ارتقاء سرمايهاجتماعي مؤثر باشد.
هوي�ت :فرآيندي اس��ت که در آن افراد احس��اس ميکنن��د با فرد يا گروهي از اف��راد ديگر ،عضو
ي��ک گروه واحد هس��تند .هويت و احس��اس يک��ي کردن س��بب نگراني در خص��وص نتايج جمعي
و عملک��رد گروه��ي ميگردد که اين خود س��بب ارتقاء همکاري ،تبادل دان��ش و اطالعات و همياري
ميگردد(.)Wickramasinghe & Weliwitigoda, 2011
سرمايهشناختي
عنصر ش��ناختي سرمايهاجتماعي ،اش��اره به منابعي دارد که فراهمکننده مظاهر ،تعبيرها ،تفسيرها و
سامانههاي معاني مشترک در ميان گروهها است .سرمايهشناختي بازتابي از ميزان تعهد و دفاع اعضاي
تيم از هدف و رسالت خود است .مهمترين جنبههاي عنصر شناختي عبارتند از:
اهداف مش�ترک :يکي از مهمترين جنبههاي سرمايهش��ناختي ،اهداف مشترک ميان اعضاي تيم
ميباش��د .اهداف مشترک احس��اس وحدت و يگانگي به کليه اعضاي گروه ميبخشد و آنها را جهت
رس��يدن به نتيجه مطلوب متحد مينمايد .هر چه تعهد و وفاداري اعضاي تيم به هدفهاي مش��ترک
بيشتر باشد ،ارتباطات ،همکاري ،انتقال دانش و همياري آنان بهمنظور کسب هدفها بيشتر بوده و تيم
از سرمايهاجتماعي باالتري بهرهمند ميباشد(.)Yang & et al, 2011
زبان و کدهاي مشترک :بر مشارکتاجتماعي ،ترکيب دانش ،ارتباطات درون تيمي اثرگذار است.
زبان داراي کارکردهاي مهمي در روابطاجتماعي ميباش��د زيرا ابزاري اس��ت ک��ه افراد از طريق آن با
يکديگر بحث ميکنند ،ارتباط برقرار ميکنند ،اطالعات را مبادله مينمايند و امور تجاري و س��ازماني
خود را به انجام ميرسانند .زبان بر ادراک تأثيرگذار است و همچنين کدها نيز چارچوب مرجعي را براي
مشاهده و تفسيرمان از محيط فراهم ميکنند .زبان مشترک قابليت ترکيب اطالعات و تسهيم آن ميان
اعضاء را افزايش ميدهد و سبب القاي احساس يگانگي و وحدت به افراد تيم ميشود .همگي عواملي
که ذکر شد سبب ارتقاء سرمايهشناختي افراد تيم ميگردد.
حکايات مش�ترک :عالوه بر زبان و کدهاي مش��ترک ،محققين معتقدند که اسطورهها ،داستانها
و اس��تعارهها همگي ابزار قدرتمندي در اجتماع بهمنظ��ور ايجاد ،تبادل و نگهداري مجموعههاي غني
معانياند .حکايات ميتواند منجر به تبادل تجربيات پنهان در بين متخصصان گردد و ظهور حکايتهاي
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مش��ترک در يک اجتماع س��بب خلق و انتقال تفس��يرهاي جديدي از رويدادها شده و ترکيب اشکال
مختل��ف دان��ش را که عموماً به صورت پنهاناند ،تس��هيل نموده و س��رمايهاجتماعي اعض��اء را ارتقاء

ميدهد(.)Chen & Lovvorn, 2011
بررسي نقش سرمايهاجتماعي در انتقال دانش
انتقال اطالعات و دانش در س��طح خرد و کالن در ميان افراد و س��ازمانها ،نيازمند تس��هيل و تسريع
است .تمام عواملي که مشوق ارتباط بين فردي يا مانع آن باشند ،بر مبادالت اطالعاتي افراد تأثيرگذار
خواهند بود به همين دليل است که اهميت ارتباطات و تعامل مبتني بر اعتماد ميان افراد در گسترش
و کارب��رد دانش مورد تأکيد قرار گرفتهاس��ت .با برقراري ارتباطات و تعام�لات مبتني بر اعتماد ميان
افراد ،گروهها و س��ازمانها ،اثربخش��ي مبادالت اطالعاتي و در نتيجه اثربخش��ي مديريت دانش ارتقاء
مييابد .بنابراين گسترش فرهنگ و جوي در سازمان که اين نوع ارتباطات و تعامالت را ترغيب نمايد،
از ضروري��ات مديريت دانش اس��ت( .)Martınez & et al, 2012مطالعات تجربي که ارتباطات ميان
سرمايهاجتماعي و مديريت دانش را بررسي کردهاند گستردگي زيادي ندارند .آدلر و کان ،)2002(1در
مطالعه خود نشان دادند که ميان سرمايهاجتماعي و انتقال دانش ارتباط معناداري وجود دارد .داس و
تنگ ،)2002(2نشان دادهاند که وجود سرمايهاجتماعي در سازمان ،بر تسهيم و انتقال دانش در ميان
اعضاء و شبکهها تأثيرگذار بوده و منجر به بهبود عملکرد ميگردد(مظلومی و هرندی .)1393 ،چن و
لوورن ،)2013(3در مقاله خود نقش سرمايهاجتماعي را در سرعتبخشيدن به انتقال دانش موردبررسي
ق��رار دادهاند .ايش��ان يکي از نکات اصلي و کليدي انتقال دانش بخصوص در ش��رکتهاي چندمليتي
را توانايي فرهنگ س��ازمان در سرعتبخش��يدن به انتقال دانش عنوان ميکنن��د و بيان ميدارند که
جو عدماطمينان و ارتباطات نامناس��ب اصليترين عامل کاهش سرعت انتقال دانش (بخصوص دانش
نوين) است .در اين پژوهش نقش جوامع اجتماعي درون سازمان و ارتباطات اثربخش مبتني بر اعتماد
ميان اعضاي درون گروه بهعنوان عاملي اثربخش در تس��ريع فرآيند انتقال دانش به اثبات رسيدهاست
( .)Chen & Lovvorn, 2011مورر ،)2011(4در مقاله خود بيان ميکند که س��رمايهاجتماعي قوي
از طريق انتقال دانش ميتواند تأثير بيشتري بر نوآوري سازماني داشته باشد و سبب ارتقاء نوآوري در
1 . Adler & Kwon
2 . Das & teng
3 . Chen & Lovvorn
4 . Maurer
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س��ازمان گردد .او همچنين يادآور ميش��ود که ساختار منعطف ،سيستمها اطالعاتي توانمند ،سيستم
پاداش مناسب و جلب اعتماد افراد از جمله عوامل اساسي در مديريت دانش است اما در نهايت تأکيد
ميکند که اين عوامل ميبايست تحتتأثير فرهنگ سازماني مبتني بر اعتماد و ارتباطات اثربخش به
حرکت درآيند تا به حداکثر اثربخشي خود برسند(.)Maurer & et al, 2011

بررسي نقش سرمايهاجتماعي در يادگيري سازماني
يادگيري س��ازماني از طريق به اش��تراک گذاش��تن بصيرتها ،دانش ،تجربه و الگوهاي ذهني اعضاء
س��ازمان حاصل ميش��ود .يادگيري سازماني برپايه دانش و تجربهاي كه در حافظه سازمان وجود دارد
بنا ميش��ود و به س��ا زوكارهايي مانند سياس��تها ،راهبردها و الگوهايي ب��رروي ذخيره دانش متكي
اس��ت .در حقيقت افراد و گروهها عواملي هستند كه از طريق آنها يادگيري سازماني محقق ميشود.
آرگريس( )1999نيز يادگيري سازماني را در گرو به اشتراک گذاشتن دانش ،باورها و مفروضات در ميان
افراد تيمها ميداند .مقياسهاي استفادهشده در اين يادگيري تالش ميکنند تا ادراک افراد در خصوص
ذخيره دانش ،فرهنگ ،چش��مانداز و راهبردها و نظامهاي س��ازماني را موردارزيابي قرار دهند .پترو 1و
همکارانش( ،)2013به نقش س��رمايهاجتماعي در انس��جام گروهي و تأثيري که بر یادگیری سازمانی
ميگذارد اشاره ميکنند .آنان بيان ميکنند که سرمايهاجتماعي در ميان اعضاي گروه سبب شکلگيري
شخصيتي گروه ميگردد و انسجام و يکپارچگي را در ميان اعضاء ارتقاء ميدهد که سبب ارتقاء کمک
به يکديگر و رفتارهاي ش��هروندي س��ازماني در ميان اعضا ميگردد .گروهي با س��رمايهاجتماعي باال
دادهه��ا و اطالعات را در ميان خود س��ريعتر به جريان در ميآورد و گ��ردش دانش و تجربيات اعضاء
در نتيجه ارتباطات مس��تمر و پايدار مبتني بر اعتماد س��بب تبدیل دانش ضمنی به دانش آش��کار و
تس��هیل انتقال دانش و ارتقاء یادگیری س��ازمانی ميگ��ردد(.)Petrou & Daskalopoulou, 2013
آهوجا( ،)2000در تحقيقي منافع س��رمايهاجتماعي در واحدهاي تحقيق و توس��عه را بر ميشمارد و
بيان ميکند که س��رمايهاجتماعي در اين واحدها انس��جام واحد را ارتقاء بخشيده ،یادگیری سازمانی
و نوآوري را تقويت ميکند .نويس��نده خاطرنش��ان ميکند س��رمايهاجتماعي در اين واحدها ميتواند
بهصورت تعهد رسمي يا غيررسمي ميان اعضاء برقرار گردد و سبب ارتقاء انسجام اعضاء در پروژههاي
خ��ود گردد .با توجه به نقش روزافزون یادگیری س��ازمانی و گس��ترش س��ازمانهاي دانشبنيان که
1 . Petrou
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مزيت رقابتي آنان مبتني بر یادگیری مس��تمر ،نوآوري و خلق محصوالت و خدمات جديد ميباش��د و
همچنين با توجه به تأثير شگرفي که سرمايهاجتماعي بر ارتقاء نوآوري گروهي و سازماني دارد ،ضرورت
کس��ب و ارتقاء س��رمايهاجتماعي در س��ازمانهاي مبتني بر دانش امري ضروري و حائز اهميت است
(.)Alguezaui & Filieri, 2010
1 -1مدل مفهومي تحقيق
در اين بخش مدلي مفهومي بهمنظور بررسي نقش ميانجيگري انتقال دانش در تأثير سرمايهاجتماعي
بر یادگیری س��ازماني با توجه به مطالعات انجامشده و بررسي سازههاي مکنون در شکل( )1ارائهشده
اس��ت .ب��ا توجه به مطالعات لوری��ن ،)1997(1در خص��وص یادگیری س��ازمانی و همچنين مطالعات
مورر( )2011که نقش ميانجيگري انتقال دانش را در تأثير سرمايهاجتماعي بر عملکرد سازمان مورد
بررسي قراردادهاست و همچنين مبناي تئوريک ناهاپيت و گوشال از سرمايهاجتماعي در سازمان ،مدل
مفهومي زير شکل گرفتهاست .اين چارچوب داراي سه متغير سرمايهاجتماعي(متغير مستقل) ،انتقال
دانش (متغير ميانجي) و یادگیری سازمان(متغير وابسته) است.

شکل( :)1مدل مفهومي تحقيق

2-2فرضيات تحقيق
•سرمايهاجتماعي بر انتقال دانش در سازمان مؤثر است.
•سرمايهاجتماعي بر یادگیری سازمانی مؤثر است.
1 . Lorrain

تبيين نقش سرمايهاجتماعي و انتقال دانش در يادگيري سازماني ...

171

•انتقال دانش بر یادگیری سازمانی مؤثر است.
•سرمايهاجتماعي از طريق انتقال دانش بر یادگیری سازمانی مؤثر است.
3-3روششناسي تحقيق
مطالعه حاضر از نوع تحقيقات کاربردي با ماهيت پيمايشي است .جامعه آماري اين تحقيق شرکتهاي
دانشبني��ان فعال در حوزه فناوري اطالعات کش��ور ايران درنظر گرفته شدهاس��ت .در اين پژوهش از
روش نمونهگي��ري تصادفي استفادهش��ده و بهمنظور تعيين حجم نمونه ب��ا توجه به حجم جامعه که
اطالعات آن از س��ايت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری اس��تخراج گرديده ،از جدول مورگان
اس��تفاده شدهاست .با اس��تفاده از اين جدول حجم نمونه 331بدست آمد .اطالعات موردنياز از طريق
توزيع پرسش��نامه الکترونيکي جمعآوري گرديدهاست .پرسش��نامه تحقيق حاضر براساس تلفيقي از
پرسشنامه بهکاررفته در بخش یادگیری سازمانی نیفه( ،)2001انتقال دانش مورر( )2011و پرسشنامه
بهکاررفته در بخش سرمايهاجتماعي تحقيق توتهمن( )2005و پس از بوميسازي با استفاده از نظرات
متخصصين و کارشناس��ان اين حوزه (توس��ط تکنيک پنل دلفي) ،در غالب مقياس  5رتبهاي ليکرت
بهصورت الکترونيکي تهيه و تدوين شدهاس��ت .بهمنظور ارتقاء کيفيت دادههاي بدست آمده و پوشش
نقاط ضعف پرسش��نامههاي الکترونيکي ،تعداد 400پرسشنامه بهصورت الکترونيکي و از طريق ايميل
ارسال گرديده که  329عدد پرسشنامه بهصورت صحيح تکميل گرديد و اطالعات آن در تجزي هوتحليل
دادهها مورداس��تفاده قرار گرفتهاست .بهمنظور سنجش روايي پرسشنامه ،دو نوع روايي محتوا و روايي
همگرا درنظر گرفته ش��د .اعتبار محتواي پرسش��نامه با اتکاء به نظر متخصصان و کارشناسان محترم
تأييد و اصالحات الزم به عمل آمد .اعتبار همگرا به اين اصل برميگردد که ش��اخصهاي هر س��ازه با
يکديگر همبستگي ميانهاي داشته باشند .بدين منظور ميبايست ميانگين واريانسهاي خروجي()AVE

از  0/5بيشتر باشد .ضرايب  AVEنشان ميدهند که چه درصدي از واريانس متغير مدل ،بهوسيله يک
مؤلفه مجزا تشريح شدهاست .نتايج خروجي از پي ال اس نشان ميدهد که تمامي متغيرها داراي AVE

باالتر از 0/5هستنند .در اين صورت نتيجه گرفته ميشود که مؤلفهها ميتوانند به اندازه کافي واريانس
متغيرهاي مدل پژوهش را تش��ريح نمايند .بنابراين ابزار اندازهگيري تحقيق حاضر از روايي مناس��بي
برخوردار است .جهت محاسبه ضريب پايايي پرسشنامه و اطمينان از هماهنگي دروني ابزار اندازهگيري
تحقيق از آزمون آلفاي کرونباخ استفادهشد .آلفاي کرونباخ متغيرهاي پرسشنامه نشاندهنده پايابودن
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پرسشنامه پژوهش حاضر ميباشد.
جدول( :)1نتايج روايي و پايايي پرسشنامه
متغيرها

Cronbach’s
Alpha

AVE

سرمايه اجتماعي

0/7602

0/6766

انتقال دانش

0/7840

0/6662

یادگیری سازمانی

0/9100

0/5122

جدول( :)2گویه های پرسشنامه
گویهها

سازهها

سرمایه اجتماعی
 :Q1سازمان بهمنظور پیدانمودن و دسترسی به منابع مناسب کمکهاي فراواني را

به کارکنان خود ارائه ميدهد.

 :Q2سازمان ما توانايي الزم براي فراهمآوردن منابع کمياب مناسب را دارد.

 :Q3کارکنان در سازمان با يکديگر تعامل دارند و از ساير شبکههاي ارتباطي در
سازمان نيز بهرهمند ميشوند.

 :Q4امکان بهرهمندي کارکنان از کمک ساير همکاران و يا افراد ديگري که در

بعد ساختاری

شبکه ارتباطي وجود دارند زياد است.

 :Q5محیط سازمان سبب بر انگیختن روابط ارتباط و تعامالت اجتماعی کارکنان
با یکدیگر میگردد.

 :Q6کیفیت روابط میان کارکنان در سطح مطلوبی است.

 :Q7کمیت و تعدد روابط کاری درون واحدها در سطح باالیی است.

 :Q8تعامالتاجتماعی و ارتباطات در میان کارکنان با یکدیگر در سطح مطلوبی
میباشد.

 :Q9ارتباطات اثربخش افراد در یک واحد بهعنوان الگویی به سایر واحدهای
سازمان انتقال مییابد
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گویهها
 :Q10کارکنان نسبت به تحقق اهداف مشترک سازمانی متعهد میباشند.

 :Q11کارکنان تمام تالش خود را در راستای تحقق اهداف مشترک سازمانی به
بعد ارتباطی

انجام میرسانند.

 :Q12وفاداري کارکنان به سازمان در حد مطلوبي است.

 :Q13کارکنان به ارزشها و معیارهای اصولی سازمان معتقدند.

 :Q14کارکنان سازمان در برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم به یکدیگر مشکلی ندارند.
 :Q15کارکنان از تاریخچه و اتفاقات مهم سازمان در گذشته مطلع میباشند.

 :Q16کارکنان این سازمان متناسب با معیارها و ارزشهای اصولی سازمان و
واحدهای آن استخدام شدهاند.

 :Q17سطح بااليي از اعتماد و اعتبار بين کارکنان با یکدیگر وجود دارد.

 :Q18رقابت بين کارکنان بر سطح اعتماد بين آنان در سازمان تأثيرگذار است.
بعد شناختی

 :Q19نقش فردي کارکنان در ايجاد اعتماد ،شبکهها و تعامالت اجتماعي زياد است.
 :Q20سطح تعهد بين کارکنان در روابط و فعاليتهاي مشارکتي آنان تأثيرگذار است.
 :Q21کارکنان به وظایف و الزامات نقش خود و دیگر همکاران خود آگاهاند.
 :Q22کارکنان خود را با سازمان تعیین هویت میکنند.

 :Q23کارکنان از اینکه عضو این سازمان هستند احساس افتخار میکنند.
 :Q24هنجارهای مشترک و مستحکمی در میان کارکنان ایجاد شدهاست.
انتقال دانش
 :Q25کارکنان سازمان با ساير همکاران خود در مورد پروژهها و فعاليتها خود بحث و گفتوگو ميکنند.
 :Q26کارکنان سازمان تجربیات شخصی خود را به دیگران انتقال میدهند.

 :Q27از طريق فعالیتهای کاري مختلف کارکنان سازمان اطالعات درخورتوجهي در مورد بازار بهدست

ميآورند.

 :Q28کارکنان سازمان با ساير همکاران خود (افرادي که در يک پروژه کاري با هم همکار نيستند )در
مورد ايدههاي جديدي که در پروژه مطرح ميشود ،بحثوگفتگو ميکنند.

 :Q29کارکنان سازمان با ساير همکاران خود در مورد تکنولوژي و محصوالت کاري خود بحث و گفتگو

ميکنند.

174

فصلنامه مدیریت توسعه فناوری /سال اول /شماره  /4بهار 1393
گویهها

سازهها

یادگیری سازمانی
 :Q30من در سازمان فرصت کار کردن بر روی موقعیتهای چالش برانگیز را دارا

هستم.
مهارتهای فردی

 :Q31آموزشهای مهارتی که دریافت میکنم را میتوانم بهمنظور بهبود عملکردم

بکار گیرم.

 :Q32در سازمان ما کارکنان نیاز دارند تا بهطور مستمر دانش و سطح تحصیالت

خود را ارتقاء بخشند.
مدل های ذهنی

چشم انداز مشترک

یادگیری تیمی

تفکر سیستمی

 :Q33کارکنان معموالً از بارخوردها یاد میگیرند و واکنشهای خود را تغییر میدهند.

 :Q34کاکنان اغلب با تغییر روشها و فنون قدیمی ،سعی در بهبود عملکرد خود

دارند.

 :Q35مدیران و کارکنان در این سازمان چشمانداز مشترکی از اینکه کارها

میبایست چگونه انجام شوند ،دارند.

 :Q36کارکنان از بخشهای مختلف سازمان در گروههای حل مسئله و اتخاذ
تصمیمگیری شرکت دارند.

 :Q37آموزش در سازمان ما از طریق تیمهای کاری صورت میپذیرد.
 :Q38افراد و تیمها موظفاند تا علل موفقیتها و شکستها را تدوین نمایند.

 :Q39کارکنان به درک دیدگاههای افراد در موقعیتهای دیگر تشویق میشوند.

4-4روش تجزي هوتحليل دادهها
در اين پژوهش از مدليابي معادالت ساختاري 1و روش حداقل مربعات جزئي 2جهت آزمون فرضيات و
برازندگي مدل استفاده شدهاست  .در تحقيقاتي که هدف ،آزمون مدل خاصي از رابطه بين متغيرهاست
از تحليل مدل معادالت س��اختاري استفاده ميش��ود .مدليابي معادالت ساختاري يک تکنيک بسيار
کلي و نيرومند از خانواده رگرس��يون چندمتغيري و به بيان دقيقتر ،بس��ط مدل خطي عمومي 3است
)1 . Structural Equation Model (SEM
2 . Partial Least Squares (PLS) path modeling
)3 . General Linear Model (GLM
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ک��ه به محقق امکان ميدهد مجموعهاي از معادالت رگرس��يون را بهگونهاي همزمان موردآزمون قرار
دهد .اين مدل يک رويکرد جامع براي آزمون فرضيات درباره روابط متغيرهاي مشاهدهش��ده و مکنون
اس��ت .در اين تحقيق بهمنظور تجزي هوتحليل دادهها از نرمافزار اسمارت پيالاس و روش دومرحلهاي
حداقل مربعات جزئي پيشنهادش��ده توسط هاالند )1999( 1براي تحليل دادهها استفاده شدهاست که
در گام اول از تحليل عاملي تأیيدي و در گام دوم از تحليل مسير براي تحليل روابط بين سازهها بهره
ميب��رد .مدليابي به کمک روش حداق��ل مربعات جزئي در حوزههاي متنوع از جمله منابع انس��اني
کاربرد دارد( .)Wen, 2010پيالاس و ليزرل دو نمونه اصلي از نگرشهاي معادالت س��اختاري جهت
بررس��ي روابط متغيرهاي مکنون هستند( .)Liljander& van Riel, 2009پيالاس نگرشي مبتني
بر واريانس اس��ت که در مقايسه با تکنيکهاي مشابه معادالت ساختاري همچون ليزرل و آموس نياز
به ش��روط کمت��ري دارد( .)Wen, 2010بهطورمثال ،برخالف ليزرل ،مدليابي مس��ير پيالاس براي
کاربردهاي واقعي مناسبتراس��ت بهويژه هنگامي که مدلها پيچيدهتر هستند از اين نگرش مطلوبتر
خواهند بود .البته مزيت اصلي آن در اين است که اين نوع مدليابي نسبت به ليزرل به تعداد کمتري
از نمون��ه نياز دارد .پيالاس همزمان دو مدل را بررس��ي ميکن��د :مدل بيروني که ارتباط متغيرهاي
آش��کار با متغيرهاي پنهان را بررس��ي ميکند و مدل دروني که ارتباط متغيرهاي آشکار با متغيرهاي
آش��کار ديگر را اندازهگيري ميکند .از طريق پيالاس ميتوان ضرايب رگرس��يون اس��تاندارد را براي
مس��يرها ،ضرايب تعيين را براي متغيرهاي دروني و اندازه ش��اخصها را براي مدل مفهومي بدس��ت
آورد( .)Haenlein & Kaplan, 2004اي��ن روش بهعن��وان روش��ي قدرتمند در ش��رايطي که تعداد
نمونهها و گويههاي اندازهگيري کم است و توزيع متغيرها نامعين است ،مطرح ميشود .لذا ،جايگزيني
مناسب براي روشهاي تشريح کواريانس همچون ليزرل و آموس ميباشد(.)Zhang, 2009
5-5يافتههاي تحقيق

 1-5سيماي آزمودنيها

نتايج حاصل از بررسي وضعيت جمعيتشناختي نمونه موردبررسي در جدول  2آمدهاست.
1 . Hulland, J.
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جدول( :)3يافتههاي جمعيتشناختي
ويژگي جمعيتشناختي
جنسيت

سن

سطح تحصيالت

تاهل

فراواني

درصد

مرد

248

75/37

زن

81

24/63

25-20

54

16/41

30-25

186

56/53

40-30

53

16/10

50-40

27

8/2

باالتر از 50

9

2/7

زير ليسانس

20

6/07

ليسانس

178

54/103

فوق ليسانس

96

29/17

دکتري

35

10/63

مجرد

83

25/22

متاهل

211

64/13

ساير

35

10/63

 2-5شاخصهاي برازندگي مدل
با آنکه انواع گوناگون آزمونها که بهگونه کلي ،ش��اخصهاي برازندگي 1ناميده ميش��وند پيوس��ته در
حال مقايس��ه ،توس��عه و تکامل هس��تند اما هنوز در مورد حتي يک آزمون بهينه توافق همگاني وجود

ندارد .معيار کلي براي روش حداقل مربعات جزئي درنظرگرفتهش��د که اين معيار ،جي-اُ-اف 2نام دارد.
شاخصهاي اين معيار کراني از صفر تا يک را دربر دارند و به چهار شاخص مطلق ،نسبي ،مدل دروني
و مدل بيروني تقس��يم ميشوند( .)Zhang, 2009شاخصهاي مطلق و نسبي ،شاخصهاي توصيفي و
کيفي هس��تند بدين معنا که استنباطي مبتني بر قضاوت در مورد معناداري آماري از ارزشهاي آنها
وجود ندارد .مطالعات نش��ان ميدهند که ارزش ش��اخص نيکويي برازش بيشتر از آنکه به مدل بيروني
بستگي داشته باشد به مدل دروني وابسته است .همانطور که در جدول برازندگي مدل مالحظه ميشود،
1 . Fit Index
2 . Gof
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مقادير شاخصهاي مدل نمايانگر برازندگي خوب مدل بوده و مدل تحقيق حاضر موردتأييد قرار ميگيرد.
جدول( :)4شاخصهاي برازندگي مدل
شاخصهاي برازندگي مدل

مقدار

مطلق

0/651

نسبي

0/843

مدل بيروني

0/955

مدل دروني

0/872

مطالعات نشان ميدهد که ارزش شاخص نيکويي برازش بيشتر از آنچه که به مدل بيروني بستگي
داشته باشد به مدل دروني بستگي دارد.

شکل شماره( :)2تحليل مسير
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 3-5تحليل مسير
تحليل مسير ،گسترش روشهاي رگرسيون و در حقيقت ،کاربرد رگرسيون چندمتغيري در ارتباط با
کمي از روابط علّي بين مجموعهاي
تدوين بارز مدلهاي علّي است .هدف آن بدست آوردن برآوردهاي ّ

از سازههاس��ت .اس��تنباطها بهواقع به مسيرهايي بستگي دارد که طرح مطالعه مشخص کردهاست .در
تحليل مسير روابط بين متغيرها در يک جهت جريان مييابند و بهعنوان مسيرهاي متمايز درنظرگرفته
ميشوند.
 4-5بررسي فرضيههاي تحقيق
جدول( :)5بررسي فرضيههاي اول ،دوم و سوم
سطح خطا
ضريب مسير آماره آزمون
استاندارد

مسير مستقيم

نتيجه

سرمايه اجتماعي

انتقال دانش

0/597

6/251

0/000

تأييد فرضيه

سرمايه اجتماعي

یادگیری سازمانی

0/302

6/325

0/000

تأييد فرضيه

0/847

5/985

0/000

تأييد فرضيه

یادگیری سازمانی

انتقال دانش

در فرضيه اول ضريب مس��ير  0/597اس��ت و با توجه به سطح خطاي اس��تاندارد که برابر 0/000
شدهاس��ت و کمتر از  0/05ميباشد ميتوان اعالم نمود که با احتمال  ٪۹۵سرمايهاجتماعي بر انتقال
دانش مؤثر است و فرضيه اول مورد تأييد قرار ميگيرد .همچنين مسير مستقيم تأثير سرمايهاجتماعي
و انتقال دانش بر یادگیری س��ازمانی به ترتيب با ضريب مس��يرهاي  0/254و  0/652در سطح خطاي
اس��تاندارد معنادار بوده و ب��ا احتمال  ٪۹۵ميتوان بيان نمود که س��رمايهاجتماعي و انتقال دانش بر
عملکرد نوآورانه سازمان مؤثر است.
جدول( :)6بررسي فرضيه چهارم
مسير غيرمستقيم
سرمايه اجتماعي

یادگیری سازمانی

از طريق

ضريب مسير

نتيجه

انتقال دانش

0/505

تأييد فرضيه

در فرضيه چهارم نقش ميانجيگري انتقال دانش در تأثير س��رمايهاجتماعي بر یادگیری سازمانی
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مورد بررسي قرار گرفتهاست که برابر است با حاصلضرب اثر مستقيم سرمايهاجتماعي بر انتقال دانش
در اثر انتقال دانش بر یادگیری سازمانی:
0/597×0/847=0/505
با توجه به نتايج بدس��ت آمده مشاهده ميشود که تأثير سرمايهاجتماعي بهوسيله متغير ميانجي
انتقال دانش بر یادگیری سازمانی بيشتر از تأثير مستقيم سرمايهاجتماعي بر یادگیری سازمانی است و
بدين صورت نقش ميانجيگري انتقال دانش و فرضيه چهارم نيز مورد تأييد قرار ميگيرد.
6-6بحث و نتيجهگيري
همانگونه که مشاهده گرديد بهدليل تحقيقات تئوريک و تجربي اندک در زمينه تأثير سرمايهاجتماعي
بر یادگیری سازمانی و عوامل مؤثر بر اين اثرگذاري ،اين مقاله مدل توسعهيافتهاي بدين منظور طراحي
و به مرحله آزمون گذارد .يافتههاي تجربي بهطور وسيع از مدل تئوريک پژوهش حاضر حمايت ميکنند
و عالوه بر تأييد اثرگذاري س��رمايهاجتماعي بر انتقال دانش و یادگیری س��ازمانی ،نقش ميانجيگري
انتقال دانش در تأثيرگذاري سرمايهاجتماعي بر یادگیری سازمانی را نيز مورد تأييد قرار ميدهند.
يافتههاي حاصل از فرضيه اول تأثير س��رمايهاجتماعي کارکنان شرکتهاي دانشبنيان ايراني را بر
انتقال دانش مورد تأييد قرار ميدهد .وجود سرمايهاجتماعي قوي ميان کارکنان سبب تسهيل ارتباطات
مبتني بر اعتماد در ميان اعضا گرديده که اين امر بهنوبه خود سبب انتقال دانش و تجربيات اعضاء تيم
به يکديگر و تسهيل فرآيند دانش ضمني به دانش آشکار ميگردد .نتايج حاصل از اين بخش هم راستا با
مطالعات چن و لوورن( ،)2013اندرسن و هانستد ،)2013(1وي و همکاران( ،)2011آدلر و کان()2002
و داس و تنگ( )2002ميباشد(.)Andersen & Hanstad, 2013., Wei & et al, 2011

فرضيه دوم اين پژوهش پاسخگوي يکي از سؤاالت اصلي اين تحقيق ميباشد و تأثير سرمايهاجتماعي
کارکنان را بر یادگیری سازمانی به اثبات ميرساند .همانگونه که مطرح گرديد در شرکتهاي دانشبنيان
یادگیری مس��تمر ،نوآوري در عملکرد و ارائه محصوالت و خدمات جديد از ارکان بقاي آنها محسوب
ميگردد .بنابراين بس��يار حائز اهميت اس��ت عواملي کليدي که منجر به ارتقاء فعاليتهاي نوآورانه در
اينگونه سازمانها ميگردند شناسايي شوند .پترو و همکاران( ،)2013بيان ميدارند که سرمايهاجتماعي
از طريق ارتقاء انسجام و همکاري گروهي و شخصيتبخشيدن به گروه سبب ارتقاء رفتارهاي شهروندي
سازماني و همدلي ميان اعضاء گرديده و از اين رهگذر بر انتقال تجارب و یافته با هدف طراحی سازمانی
1 . Andersen & Hanstad
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یادگیرنده مؤثر بوده و در ارتقاء عملکرد نوآورانه اعضاي تيم مؤثر ميباشد .آهوجا( ،)2000نيز در مطالعه
خود تأثير س��رمايهاجتماعي بر یادگیری س��ازمانی و بهبود عملکرد را به اثبات رس��انيده بود که يافته
حاصل از اين بخش با اين تحقيقات همسو ميباشد.
در فرضيه سوم نقش انتقال دانش بر یادگیری سازمانی مشخص ميگردد .سازمانهاي دانشبنيان
تنها از طريق انتقال دانش روز به درون واحدهاي تحقيق و توس��عه خود و يادگيري سازماني است که
ميتواند توليد محصوالت و خدمات نوآورانه و بقاي خود را تضمين نمايند.
يافتههاي تحقيق آش��کار نمود که س��رمايهاجتماعي کارکنان داراي تأثير غيرمستقيم بر یادگیری
سازمانی نيز ميباش��د .نتايج حاصل از تحليل فرضيه چهارم نشان ميدهد که سرمايهاجتماعي داراي
ارزش بالقوه فراواني است زمانيکه منابع اطالعاتي از طريق فرآيند انتقال دانش سبب ارتقاء یادگیری
در س��ازمان و ن��وآوري در عملک��رد گردند .در اين فرضي��ه نقش ميانجيگري انتق��ال دانش در تأثير
سرمايهاجتماعي بر یادگیری سازمانی مورد تأييد قرار گرفت .سرمايهاجتماعي قوي در درون تيم منجر
به تس��هيل فرآيند انتقال دانش ميگردد و اين امر بهنوبه خود سبب ارتقاء یادگیری سازمانی ميشود.
نتايج حاصل از فرضيه چهارم در راستاي مطالعات مورر( )2011ميباشد.
همانگونه که مش��اهده گرديد س��رمايهاجتماعي قوي تأثيرات ش��گرفي بر عملکرد ش��رکتهاي
دانشبنيان ايراني داش��ته و ميتواند کمک بزرگي در راس��تاي تقويت بنيادي اين سازمانها محسوب
گردد .با توجه به نتايج اين پژوهش به مديران ش��رکتهاي دانشبنيان ايراني پيش��نهاد ميگردد تا به
س��رمايهاجتماعي و تقويت آن در سازمان خود در کنار س��اير متغيرهاي بهبود سازماني توجه ويژهاي
داشته باشند تا از طريق تبليغ و توسعه فاکتورهاي سرمايهاجتماعي و ايجاد فرهنگ مشارکت مبتني بر
اعتماد بتواند از مزاياي اين سرمايه ناملموس سازماني بهرهمند گردند.
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