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 تبيين نقش سرمايه اجتماعي و انتقال دانش در يادگيري 
سازماني شرکت هاي دانش بنيان

عطاءاله هرندي1

چکيده 
در ش��رکت های دانش بنیان يادگیری س��ازمانی س��بب حفظ مزيت رقابتي و رش��د و توسعه سازماني 
مي گردد. از طرفي خلق عملکرد نوآورانه و يادگیری س��ازمانی مس��تلزم برقراري ارتباطات اثر بخش و 
پايدار با کلیه ذي نفعان و محیط عمومي س��ازمان است. س��رمايه اجتماعي، شکلي از سرمايه است که 
س��بب تسهیل در دسترس��ي به اطالعات و منابع حیاتي به منظور ارتقاء عملکرد، يادگیری سازمانی و 
استفاده مناسب از فرصت هاي محیطي مي گردد. پژوهش حاضر به دنبال طراحي چارچوبي توسعه يافته 
و نظام مند درخصوص مفاهیم سرمايه اجتماعي، نقش میانجي گري انتقال دانش و يادگیری سازمانی در 
ارتباط با هم و در شرکت هاي دانش بنیان ايراني است و از اين طريق سعي دارد تا در گسترش مرزهاي 
دانش موجود در اين حوزه اقدام نمايد. اين تحقیق از نوع کاربردي با ماهیت پیمايشي است. داده هاي 
مورد نیاز براي اين تحقیق توسط نمونه گیري تصادفي از شرکت هاي دانش بنیان فعال در زمینه فناوري 
اطالعات در کش��ور ايران و به وسیله ابزار پرسش��نامه جمع آوري شده است. همچنین از روش معادالت 
ساختاري با استفاده از نرم افزار اسمارت پي ال اس به منظور تجزيه و تحلیل داده ها استفاده گرديده است. 
نتايج بدست آمده حاکي از آن است که سرمايه اجتماعي و انتقال دانش بر يادگیری سازمانی شرکت هاي 
دانش بنیان ايراني مؤثراند. همچنین نقش میانجي گري انتقال دانش در اثر گذاري س��رمايه اجتماعي بر 

يادگیری سازمانی شرکت هاي دانش بینان ايراني نیز مورد تأيید قرار گرفت.

واژگان کليدي: 
س�رمايه اجتماعي، انتقال دان�ش، سرمايه س�اختاري، س�رمايه ارتباطي، سرمايه ش�ناختي، 

يادگيری سازمانی.

harandi@atu.ac.ir 1. دانشجوی دکترای مديريت بازرگاني- مديريت استراتژيک، دانشگاه عالمه طباطبائي

DOI: http://dx.doi.org/10.22104/jtdm.2015.111



فصلنامه مديريت توسعه فناوری/ سال اول/ شماره 4/ بهار 1393 162

مقدمه و بيان مسئله:
با توس��عه دانش و فناوري و گس��ترش حیطه هاي کس��ب و کار، بنگاه هاي اقتصادي گسترش يافته اند، 
و محیط کس��ب و کار به محیطي رقابتي و پر از چالش تبديل گرديده اس��ت و الگوهاي ذهني جديدي 
ظاهرش��ده اند که بقاء را براي بس��یاري از بنگاه ها مشکل ساخته است. در چنین محیطي طبیعي است 
ک��ه الگوهاي ذهني رقابتي تغییر ش��کل دهند. بزرگ تري��ن امتیاز رقابت��ي در الگوهاي ذهني جديد 
کس��ب و کار، يادگیري بیان شده اس��ت. از اين رو، مرکزيت الگوي ذهني جديد، يادگیري است. بنابراين، 
س��ازمان هايي موفق تر هس��تند که زودتر، س��ريع تر و بهتر از رقبا ياد بگیرند. درس��ت به همین دلیل 
اس��ت که مفهوم س��ازمان يادگیرنده و يادگیري س��ازماني مطرح شده اس��ت. در سال هاي اخیر شاهد 
رش��د روز افزون ش��رکت هاي دانش بنیان در کش��ور ايران بوده ايم. اين ش��رکت ها با تأکید بر سرمايه 
دانش��ي و ارائه محصوالت و خدمات نوآورانه مبتکي بر فناوري هاي برتر، نقش با اهمیتي را در رش��د 
و توس��عه اقتصادي کش��ور ايفا مي نمايند. تداوم فعالیت س��ازمان هاي دانش��ي در محیط کس��ب و کار 
متکي بر خالقیت منابع انس��اني، يادگیري س��ازماني و اس��تفاده از تکنیک ها و روش هاي هوشمندانه 
و نوآورانه اس��ت. از جمله عوامل کلیدي در فعالیت هاي نوآورانه شرکت هاي دانش بنیان منابع انساني، 
 صالحیت و شايس��تگي اعضا، انتقال دانش به درون س��ازمان و يادگیري مس��تمر س��ازماني مي باشد

)Petrou & Daskalopoulou, 2013(. از طرف��ي انتق��ال دان��ش و يادگی��ري س��ازماني مس��تلزم 

برقراري ارتباطات اثر بخش اس��ت. س��رمايه اجتماعي، ش��کلي از س��رمايه است که س��بب تسهیل در 
دسترسي به اطالعات و منابع حیاتي به منظور ارتقاء عملکرد و استفاده مناسب از فرصت هاي محیطي 
مي گردد)Johnson & et al, 2013(. س��ازماني با سرمايه اجتماعي نیرومند، قادر به دسترسي سريع 
با زمانبندي مناسب به مجموعه متنوعي از اطالعات به منطور خلق عملکرد نوآورانه است. اين سرمايه 
نوعي دارايي ناملموس براي س��ازمان ها به ش��مار مي آيد و در اين میان موفق ترين ش��رکت ها آن هايي 
هستند که از اين دارايي به نحو مطلوب و در سريع ترين زمان ممکن استفاده نمايند. سرمايه اجتماعي 
از طريق مؤلفه هايي همچون اعتماد، مش��ارکت و همکاري در میان اعضا س��بب تس��هیم دانش و ارتقا 
يادگیري س��ازماني شده و از اين طريق ارتقاء و بهبود عملکرد نوآورانه را براي سازمان به همراه خواهد 
داش��ت )Turkina & et al, 2013(. امروزه آنچه سبب موفقیت کسب و کارهاي دانش بنیان مي گردد، 
برقراري ارتباطات پايدار با کلیه ذي نفعان و خلق مزيت رقابتي به وس��یله يادگیري مستمر سازماني در 
راستاي ارائه محصوالت و خدمات نوين مي باشد. سرمايه اجتماعي مفهومي زيربنايي در درک نوآوري، 
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خالقیت و پويايي سازمان به شمار مي آيد، چرا که از يک سو فرآيند نوآوري، خالقیت و يادگیري گروهي 
را تحت تأثیر قرارداده و از سوي ديگر تحقق آن ها را تسهیل مي نمايد.

باوج��ود جامعی��ت مفهوم س��رمايه اجتماعي در درون س��ازمان اما تحقیق��ات اندکي در خصوص 
تأثیر گذاري آن بر انتقال دانش و يادگیري سازماني در شرکت هاي دانش محور موجود است که اين امر 
ضرورت پژوهش در اين حوزه را دو چندان مي نمايد. مس��ائل اصلي که در اين پژوهش به دنبال يافتن 
پاسخي علمي براي آن ها هستیم اين است که آيا سرمايه اجتماعي مي تواند در ارتقاء يادگیري سازماني 
ش��رکت هاي دانش بنیان فعال در زمنیه فناوري اطالعات در کش��ور ايران تأثیر گذار باشد؟ و آيا فرآيند 
انتقال دانش توسط همکاران مي تواند در اين اثر گذاري داراي نقش میانجي گري باشد يا خیر؟ پژوهش 
حاضر به دنبال طراحي چارچوبي توس��عه يافته و نظام مند در خصوص مفاهیم سرمايه اجتماعي، انتقال 
دانش و يادگیري سازماني در ارتباط با هم و در شرکت هاي دانش بنیان ايراني است و از اين طريق به 
گس��ترش مرزهاي دانش موجود در اين حوزه کمک مي نمايد. با توجه به مطالب عنوان ش��ده، اهمیت 
شرکت هاي دانش بنیان در توسعه اقتصادي کشور ايران، نوآوري موضوع تحقیق و نتايجي که از کاربرد 
آن براي مديران و کارآفرينان شرکت هاي دانش بنیان ايراني حاصل خواهد شد، ضرورت انجام مطالعه 

حاضر شکل گرفت.

ادبيات پژوهش

سرمايه اجتماعي

اصطالح س��رمايه اجتماعي براي اولین بار قبل از س��ال1916 ، در مقاله اي توسط هاني فان 1از دانشگاه 
ويرجینیاي غربي مطرح ش��د. اما، نخس��تین بار در اثر کالسیک جین جاکوب 2)1961( با عنوان مرگ و 
زندگي ش��هرهاي بزرگ آمريکايي به کار رفته اس��ت)Alguezaui & Filieri, 2010(. در دهه 1970 
گل��ن لوري 3اقتصاددان و همچنین ايوان اليت 4جامعه ش��ناس، اصطالح س��رمايه اجتماعي را به منظور 
راهکاري براي حل مش��کل توسعه اقتصادي درون شهري به کار بردند. لوري از تئوري سرمايه اجتماعي 
 .)Taylor, 2011( به منظور انتقاد از نظريات تئو کالسیک ها و ناعادالنه بودن توزيع درآمد استفاده کرد

1 . Hanifan
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بورديو1)1980( اولین کس��ي بود که در حوزه س��رمايه اجتماعي پژوهش��ي سیستماتیک را طراحي و 
اجرا نمود و اين مفهوم را به عنوان يک تئوري مطرح کرد. او در زمینه توس��عه مفهوم سرمايه اجتماعي 
و مزايايي که از آن به عنوان يک منبع س��رمايه حاصل مي ش��ود، تحقیقات بسیاري نموده است. جیمز 
کلمن2)1988(، نیز براي اولین بار اين مفهوم را در آمريکاي ش��مالي وارد عرصه سیاسي نموده است و 
تالش هاي وي در آن زمان در اروپا توس��ط پوتنام3 پیگري شده اس��ت. تئوري سرمايه اجتماعي عماًل با 

.)Maurer & et al, 2011(تظريه هاي بورديو، کلمن و پوتنام تکامل پیدا نموده است
جین جاکوب سرمايه اجتماعي را در غالب شبکه هاي اجتماعي تعريف مي کند که کارکردهايي در 
جامعه دارند و غیر قابل جايگزيني هس��تند. اين کارکردها مي تواند س��بب توسعه اقتصادي در جوامع 
گردد)Alguezaui & Filieri, 2010(. پیتر بورديو سرمايه اجتماعي را مجموع منابع واقعي و مجازي 
که به فرد يا گروه تعلق دارد و از طريق تصاحب ش��بکه اي به نس��بت پايدار از روابط آشنايي دو طرفه و 
شناخت اعمال مي شود، تعريف مي نمايد. بورديو معتقد است سرمايه اجتماعي از ارتباطات و مشارکت 
اعضاي سازمان با يکديگر حاصل مي گردد و مي تواند به عنوان ابزاري به منظور رسیدن به سرمايه اقتصادي 
باش��د )Chen & Lovvorn, 2011(. پوتنام سرمايه اجتماعي را مجموعه اي از مفاهیم مانند: اعتماد، 
هنجارها، ش��بکه ها مي داند که موجب ايجاد ارتباط و مش��ارکت بهینه اعضاي يک اجتماع ش��ده و در 
نهايت منافع متقابل آنان را تامین خواهد نمود. از نظر برت س��رمايه اجتماعي همان داش��تن دوستان، 
همراهان و ارتباطات عمومي تر اس��ت که به فرد فرصت هايي مي دهد تا از س��رمايه مالي و انساني خود 

.)Alguezaui & Filieri, 2010(استفاده کنند
ناهاپیت و گوش��ال4 جز نخستین افرادي هستند که سرمايه اجتماعي را از ديدگاه سازماني تعريف 
نموده اند. از ديدگاه آنان، سرمايه اجتماعي 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 بیرون س��ازمان اس��ت. از نظر 
ايش��ان س��رمايه اجتماعي يکي از دارايي هاي مهم سازماني اس��ت که مي تواند به سازمان ها در خلق و 
تسهیم دانش بسیار کمک کرده و براي آن ها در مقايسه با سازمان هاي ديگر مزيت رقابتي پايدار ايجاد  

.)Jansen & et al, 2013(نمايد
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 ابعاد سرمايه اجتماعي
با مطالعه تحقیات پیشنین مشاهده مي گردد که ابعاد مختلفي در خصوص اندازه گیري سرمايه اجتماعي 
مطرح گرديده اس��ت ولي با توجه به اينکه رويکرد اصلي ما در اين تحقیق بررس��ي س��رمايه اجتماعي 
در س��ازمان است تنها به بررس��ي ابعاد سرمايه اجتماعي در س��ازمان مي پردازيم. همانگونه که مطرح 
گرديد ناهاپیت و گوش��ال اولین محققیني بودند که س��رمايه اجتماعي در س��ازمان را مطرح نمودند. 
ايش��ان جنبه هاي مختلف س��رمايه اجتماعي را در درون س��ازمان در س��ه طبقه اصلي جاي مي دهند: 
سرمايه شناختي، سرمايه رابطه اي و سرمايه ساختاري. در ادامه به توضیح هر کدام از اين ابعاد مي پردازيم.

سرمايه ساختاري
اين بعد از س��رمايه اجتماعي، به الگوي کلي تماس هاي بین افراد اشاره دارد. اين بعد سعي در شناخت 
ارتباطات کلي و الگوي دسترسي افراد به يکديگر دارد. جنبه هاي فراواني به منظور معرفي اين بعد عنوان 

گرديده است اما در اين میان متداول ترين و مهم ترين جنبه هاي اين عنصر عبارتند از:
روابط ش�بکه اي: پیش��نهاد اصلي تئوري سرمايه اجتماعي اين اس��ت که روابط شبکه اي، امکان 

دسترس��ي ب��ه مناب��ع از جمله مناب��ع اطالعاتي را فراه��م مي س��ازد. روابط ش��بکه اي ايجاد کننده 
کانال هاي اطالعاتي هس��تند که میزان زمان و س��رمايه گذاري مورد نیاز ب��راي گردآوري اطالعات را 
کاهش مي دهند. روابط ش��بکه اي با گروه ها، تیم ها، س��ازمان ها و نهاد ه��اي گوناگون منجر به ارتقاء 
 دسترس��ي به اطالعات و واکنش س��ريع در برابر تغییرات و تحوالت درون و برون سازماني مي گردد

 .)Totterman & Sten, 2005(

وضعيت و موقعيت روابط شبکه اي: کیفیت و کمیت روابط افراد با يکديگر در شبکه هاي ارتباطي 

از جنبه هاي مهم س��رمايه اجتماعي اس��ت که س��بب تبادل و انتقال دانش مي گ��ردد. تراکم، پیوند و 
سلس��له مرات��ب همگي از طري��ق تأثیر بر میزان تماس و قابلیت دسترس��ي اعضاء ش��بکه با يکديگر 
سبب انعطاف پذيريري و س��هولت تبادل اطالعات مي شوند. میزان ارتباطاتي که افراد به منظور توسعه 
س��هم دريافت اطالعات در درون ش��بکه برقرار مي کنند مي تواند سبب افزايش و ارتقاء بعد ساختاري 
س��رمايه اجتماعي گردد. به عنوان مثال، در ش��بکه اي که افراد با يکديگر داراي پیوند هاي ضعیف اند در 
مقايسه با شبکه اي که افراد آن از پیوند هاي شخضي، کاري و تیمي بااليي برخوردارند، تبادل دانش و 
اطالعات بسیار کم است. شبکه هايي که در آن ها ارتباطات و تعامل میان اعضاء شدت بیشتري دارد و 
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تراکم باالتري حاکم اس��ت، تعامل اعضاء با يکديگر و انتقال دانش و برقراري روابط مؤثر کاري بیش��تر 
است )Yang & et al, 2011(. از طرفي نیز مي بايست توجه نمود که کیفیت اين روابط نیز بسیار حائز 
اهمیت است. گاهي اوقات روابط و انتقال اطالعات تنها به منظور انجام وظیفه و در حدي است که فرد 
از طرف گروه تنیبه نگردد. اما گاهي اوقات ديدگاه دوس��تانه و گروهي بر روابط حاکم اس��ت و پیروزي 
گروه اصل است، مسلماًدر چنین شرايطي است که سرمايه اجتماعي ارتقاء مي يابد و سبب بهبود عملکرد 

.)Clopton, 2011(گروهي مي گردد
س�ازمان مناسب: سرمايه اجتماعي ايجاد ش��ده از جمله روابط، پیوندها، هنجارها و اعتماد در يک 

محیط خاص مي تواند از يک محیط اجتماعي به محیط اجتماعي ديگر انتقال داده ش��ود و بدين ترتیب 
بر الگوهاي تبادل اجتماعي اثر گذار باشد. سازمان اجتماعي مناسب مي تواند يک شبکه بالقوه دسترسي 
ب��ه اف��راد و منابع آن ه��ا را فراهم آورد و اين خود يک عامل انگیزش��ي قوي در می��ان کارکنان ايجاد 

.)Totterman & Sten, 2005(نمايد

سرمايه ارتباطي
عنصر رابطه اي سرمايه اجتماعي بیان کننده نوعي روابط شخصي است که افراد با يکديگر به خاطر سابقه 

تعامل هاي شان برقرار مي کنند. مهم ترين جنبه هاي بعد ارتباطي عبارتند از:
اعتماد: تحقیقات گذش��ته نش��ان مي دهند که در محیط هاي اجتماعي که سطح بااليي از اعتماد 

وج��ود دارد، اف��راد تمايل فراواني به تبادل اجتماعي، ارتباطات بیش��تر و تعامل همکارانه دارند که اين 
امر به نوبه خود س��بب تسهیل جريان اطالعات در س��ازمان و اشتراک و تولید دانش مي گردد. اعتماد 
تأمین کننده ارتباطات و گفتمان اس��ت و مي تواند س��بب کمک افراد به يکديگر به خصوص در شرايط 

ابهام و عدم اطمینان گردد.
هنجاره�ا: ارزش ه��اي اصولي حاک��م در میان اعضاء گ��روه در مرحله اول مي تواند ش��کل دهنده 

اعتم��اد میان اعضاء گردد و در گام بعد س��بب برقراري ارتباطاتي اثر بخش ش��ود. هنجار ها مي توانند 
هماهنگ کننده فعالیت هاي گروهي گردند و از اين طريق به اثر بخشي گروه کمک نمايند. هنگامي که 
میان اعضاي گروه اصول و هنجارهايي حاکم مي شود که کلیه اعضاء به آن ها معتقدند، نوعي احساس 

يگانگي و وحدت حاکم مي گردد و سرمايه اجتماعي اعضاء ارتقا مي يابد.
الزامات و انتظارات نقش: نش��ان دهنده يک تعهد يا وظیفه به منظور انجام فعالیتي در آينده است. 
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الزامات سبب ايجاد انتظارها در درون روابط شخصي و میان گروهي مي گردد که مي تواند بر دسترسي 
وانگیزش افراد و گروه ها به منظور تبادالت اثر بخش و ارتقاء سرمايه اجتماعي مؤثر باشد.

هوي�ت: فرآيندي اس��ت که در آن افراد احس��اس مي کنن��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 مي گردد که اين خود س��بب ارتقاء همکاري، تبادل دان��ش و اطالعات و همیاري 

.)Wickramasinghe & Weliwitigoda, 2011(مي گردد

 سرمايه شناختي
عنصر ش��ناختي سرمايه اجتماعي، اش��اره به منابعي دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها، تفسیرها و 
سامانه هاي معاني مشترک در میان گروه ها است. سرمايه شناختي بازتابي از میزان تعهد و دفاع اعضاي 

تیم از هدف و رسالت خود است. مهم ترين جنبه هاي عنصر شناختي عبارتند از:
اهداف مش�ترک: يکي از مهم ترين جنبه هاي سرمايه ش��ناختي، اهداف مشترک میان اعضاي تیم 

مي باش��د. اهداف مشترک احس��اس وحدت و يگانگي به کلیه اعضاي گروه مي بخشد و آن ها را جهت 
رس��یدن به نتیجه مطلوب متحد مي نمايد. هر چه تعهد و وفاداري اعضاي تیم به هدف هاي مش��ترک 
بیشتر باشد، ارتباطات، همکاري، انتقال دانش و همیاري آنان به منظور کسب هدف ها بیشتر بوده و تیم 

.)Yang & et al, 2011(از سرمايه اجتماعي باالتري بهره مند مي باشد
زبان و کدهاي مشترک: بر مشارکت اجتماعي، ترکیب دانش، ارتباطات درون تیمي اثر گذار است. 

زبان داراي کارکردهاي مهمي در روابط اجتماعي مي باش��د زيرا ابزاري اس��ت ک��ه افراد از طريق آن با 
يکديگر بحث مي کنند، ارتباط برقرار مي کنند، اطالعات را مبادله مي نمايند و امور تجاري و س��ازماني 
خود را به انجام مي رسانند. زبان بر ادراک تأثیر گذار است و همچنین کد ها نیز چارچوب مرجعي را براي 
مشاهده و تفسیرمان از محیط فراهم مي کنند. زبان مشترک قابلیت ترکیب اطالعات و تسهیم آن میان 
اعضاء را افزايش مي دهد و سبب القاي احساس يگانگي و وحدت به افراد تیم مي شود. همگي عواملي 

که ذکر شد سبب ارتقاء سرمايه شناختي افراد تیم مي گردد.
حکايات مش�ترک: عالوه بر زبان و کدهاي مش��ترک، محققین معتقدند که اسطوره ها، داستان ها 

و اس��تعاره ها همگي ابزار قدرتمندي در اجتماع به منظ��ور ايجاد، تبادل و نگهداري مجموعه هاي غني 
معاني اند. حکايات مي تواند منجر به تبادل تجربیات پنهان در بین متخصصان گردد و ظهور حکايت هاي 
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مش��ترک در يک اجتماع س��بب خلق و انتقال تفس��یر هاي جديدي از رويدادها شده و ترکیب اشکال 
مختل��ف دان��ش را که عموماً به صورت پنهان اند، تس��هیل نموده و س��رمايه اجتماعي اعض��اء را ارتقاء 

.)Chen & Lovvorn, 2011(مي دهد

بررسي نقش سرمايه اجتماعي در انتقال دانش
انتقال اطالعات و دانش در س��طح خرد و کالن در میان افراد و س��ازمان ها، نیازمند تس��هیل و تسريع 
است. تمام عواملي که مشوق ارتباط بین فردي يا مانع آن باشند، بر مبادالت اطالعاتي افراد تأثیر گذار 
خواهند بود به همین دلیل است که اهمیت ارتباطات و تعامل مبتني بر اعتماد میان افراد در گسترش 
و کارب��رد دانش مورد تأکید قرار گرفته اس��ت. با برقراري ارتباطات و تعام��الت مبتني بر اعتماد میان 
افراد، گروه ها و س��ازمان ها، اثر بخش��ي مبادالت اطالعاتي و در نتیجه اثر بخش��ي مديريت دانش ارتقاء 
مي يابد. بنابر اين گسترش فرهنگ و جوي در سازمان که اين نوع ارتباطات و تعامالت را ترغیب نمايد، 
از ضروري��ات مديريت دانش اس��ت)Martınez & et al, 2012(. مطالعات تجربي که ارتباطات میان 
سرمايه اجتماعي و مديريت دانش را بررسي کرده اند گستردگي زيادي ندارند. آدلر و کان1)2002(، در 
مطالعه خود نشان دادند که میان سرمايه اجتماعي و انتقال دانش ارتباط معنا داري وجود دارد. داس و 
تنگ2)2002(، نشان داده اند که وجود سرمايه اجتماعي در سازمان، بر تسهیم و انتقال دانش در میان 
اعضاء و شبکه ها تأثیر گذار بوده و منجر به بهبود عملکرد مي گردد)مظلومی و هرندی، 1393(.  چن و 
لوورن3)2013(، در مقاله خود نقش سرمايه اجتماعي را در سرعت بخشیدن به انتقال دانش مورد بررسي 
ق��رار داده اند. ايش��ان يکي از نکات اصلي و کلیدي انتقال دانش بخصوص در ش��رکت هاي چند ملیتي 
را توانايي فرهنگ س��ازمان در سرعت بخش��یدن به انتقال دانش عنوان مي کنن��د و بیان مي دارند که 
جو عدم اطمینان و ارتباطات نامناس��ب اصلي ترين عامل کاهش سرعت انتقال دانش )بخصوص دانش 
نوين( است. در اين پژوهش نقش جوامع اجتماعي درون سازمان و ارتباطات اثر بخش مبتني بر اعتماد 
 میان اعضاي درون گروه به عنوان عاملي اثر بخش در تس��ريع فرآيند انتقال دانش به اثبات رسیده است

)Chen & Lovvorn, 2011(. مورر4)2011(، در مقاله خود بیان مي کند که س��رمايه اجتماعي قوي 

از طريق انتقال دانش مي تواند تأثیر بیشتري 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 همچنین يادآور مي ش��ود که ساختار منعطف، سیستم ها اطالعاتي توانمند، سیستم 
پاداش مناسب و جلب اعتماد افراد از جمله عوامل اساسي در مديريت دانش است اما در نهايت تأکید 
مي کند که اين عوامل مي بايست تحت تأثیر فرهنگ سازماني مبتني بر اعتماد و ارتباطات اثر بخش به 

.)Maurer & et al, 2011(حرکت درآيند تا به حداکثر اثربخشي خود برسند

بررسي نقش سرمايه اجتماعي در يادگيري سازماني
يادگیري س��ازماني از طريق به اش��تراک گذاش��تن بصیرت ها، دانش، تجربه و الگو هاي ذهني اعضاء 
س��ازمان حاصل مي ش��ود. يادگیري سازماني برپايه دانش و تجربه اي که در حافظه سازمان وجود دارد 
بنا مي ش��ود و به س��از و کار هايي مانند سیاس��ت ها، راهبرد ها و الگو هايي ب��رروي ذخیره دانش متکي 
اس��ت. در حقیقت افراد و گروه ها عواملي هستند که از طريق آن ها يادگیري سازماني محقق مي شود. 
آرگريس)1999( نیز يادگیري سازماني را در گرو به اشتراک گذاشتن دانش، باورها و مفروضات در میان 
افراد تیم ها مي داند. مقیاس هاي استفاده شده در اين يادگیري تالش مي کنند تا ادراک افراد در خصوص 
ذخیره دانش، فرهنگ، چش��م انداز و راهبردها و نظام هاي س��ازماني را مورد ارزيابي قرار دهند. پترو1 و 
همکارانش)2013(، به نقش س��رمايه اجتماعي در انس��جام گروهي و تأثیري که بر يادگیری سازمانی 
مي گذارد اشاره مي کنند. آنان بیان مي کنند که سرمايه اجتماعي در میان اعضاي گروه سبب شکل گیري 
شخصیتي گروه مي گردد و انسجام و يکپارچگي را در میان اعضاء ارتقاء مي دهد که سبب ارتقاء کمک 
به يکديگر و رفتار هاي ش��هروندي س��ازماني در میان اعضا مي گردد. گروهي با س��رمايه اجتماعي باال 
داده ه��ا و اطالعات را در میان خود س��ريع تر به جريان در مي آورد و گ��ردش دانش و تجربیات اعضاء 
در نتیجه ارتباطات مس��تمر و پايدار مبتني بر اعتماد س��بب تبديل دانش ضمنی به دانش آش��کار و 
 .)Petrou & Daskalopoulou, 2013(تس��هیل انتقال دانش و ارتقاء يادگیری س��ازمانی مي گ��ردد
آهوجا)2000(، در تحقیقي منافع س��رمايه اجتماعي در واحدهاي تحقیق و توس��عه را بر مي شمارد و 
بیان مي کند که س��رمايه اجتماعي در اين واحد ها انس��جام واحد را ارتقاء بخشیده، يادگیری سازمانی 
و نوآوري را تقويت مي کند. نويس��نده خاطرنش��ان مي کند س��رمايه اجتماعي در اين واحد ها مي تواند 
به صورت تعهد رسمي يا غیر رسمي میان اعضاء برقرار گردد و سبب ارتقاء انسجام اعضاء در پروژه هاي 
خ��ود گردد. با توجه به نقش روز افزون يادگیری س��ازمانی و گس��ترش س��ازمان هاي دانش بنیان که 

1 . Petrou
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مزيت رقابتي آنان مبتني بر يادگیری مس��تمر، نوآوري و خلق محصوالت و خدمات جديد مي باش��د و 
همچنین با توجه به تأثیر شگرفي که سرمايه اجتماعي بر ارتقاء نوآوري گروهي و سازماني دارد، ضرورت 
 کس��ب و ارتقاء س��رمايه اجتماعي در س��ازمان هاي مبتني بر دانش امري ضروري و حائز اهمیت است

 .)Alguezaui & Filieri, 2010(

مدل مفهومي تحقيق- 1
در اين بخش مدلي مفهومي به منظور بررسي نقش میانجي گري انتقال دانش در تأثیر سرمايه اجتماعي 
بر يادگیری س��ازماني با توجه به مطالعات انجام شده و بررسي سازه هاي مکنون در شکل)1( ارائه شده 
اس��ت. ب��ا توجه به مطالعات لوري��ن1)1997(، در خص��وص يادگیری س��ازمانی و همچنین مطالعات 
مورر)2011( که نقش میانجي گري انتقال دانش را در تأثیر سرمايه اجتماعي بر عملکرد سازمان مورد 
بررسي قرارداده است و همچنین مبناي تئوريک ناهاپیت و گوشال از سرمايه اجتماعي در سازمان، مدل 
مفهومي زير شکل گرفته است. اين چارچوب داراي سه متغیر سرمايه اجتماعي)متغیر مستقل(، انتقال 

دانش )متغیر میانجي( و يادگیری سازمان)متغیر وابسته( است.

شکل)1(: مدل مفهومي تحقيق

فرضيات تحقيق- 2
سرمايه اجتماعي بر انتقال دانش در سازمان مؤثر است.	•
سرمايه اجتماعي بر يادگیری سازمانی مؤثر است.	•

1 . Lorrain
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انتقال دانش بر يادگیری سازمانی مؤثر است.	•
سرمايه اجتماعي از طريق انتقال دانش بر يادگیری سازمانی مؤثر است.	•

روش شناسي تحقيق- 3
مطالعه حاضر از نوع تحقیقات کاربردي با ماهیت پیمايشي است.  جامعه آماري اين تحقیق شرکت هاي 
دانش بنی��ان فعال در حوزه فناوري اطالعات کش��ور ايران در نظر گرفته شده اس��ت. در اين پژوهش از 
روش نمونه گی��ري تصادفي استفاده ش��ده و به منظور تعیین حجم نمونه ب��ا توجه به حجم جامعه که 
اطالعات آن از س��ايت معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری اس��تخراج گرديده، از جدول مورگان 
اس��تفاده شده است. با اس��تفاده از اين جدول حجم نمونه331 بدست آمد. اطالعات مورد نیاز از طريق 
توزيع پرسش��نامه الکترونیکي جمع آوري گرديده است. پرسش��نامه تحقیق حاضر  بر اساس تلفیقي از 
پرسشنامه  به کار رفته در بخش يادگیری سازمانی نیفه)2001(، انتقال دانش مورر)2011( و پرسشنامه 
به کار رفته در بخش سرمايه اجتماعي تحقیق توتهمن)2005( و پس از بومي سازي با استفاده از نظرات 
متخصصین و کارشناس��ان اين حوزه )توس��ط تکنیک پنل دلفي(، در غالب مقیاس 5 رتبه اي لیکرت 
به صورت الکترونیکي تهیه و تدوين شده اس��ت. به منظور ارتقاء کیفیت داده هاي بدست آمده و پوشش 
نقاط ضعف پرسش��نامه هاي الکترونیکي، تعداد400 پرسشنامه به صورت الکترونیکي و از طريق ايمیل 
ارسال گرديده که 329 عدد پرسشنامه به صورت صحیح تکمیل گرديد و اطالعات آن در تجزيه و تحلیل 
داده ها مورد اس��تفاده قرار گرفته است. به منظور سنجش روايي پرسشنامه، دو نوع روايي محتوا و روايي 
همگرا در نظر گرفته ش��د. اعتبار محتواي پرسش��نامه با اتکاء به نظر متخصصان و کارشناسان محترم 
تأيید و اصالحات الزم به عمل آمد. اعتبار همگرا به اين اصل بر مي گردد که ش��اخص هاي هر س��ازه با 
 )AVE(يکديگر همبستگي میانه اي داشته باشند. بدين منظور مي بايست میانگین واريانس هاي خروجي
از 0/5 بیشتر باشد. ضرايب AVE نشان مي دهند که چه درصدي از واريانس متغیر مدل، به وسیله يک 
 AVE مؤلفه مجزا تشريح شده است. نتايج خروجي از پي ال اس نشان مي دهد که تمامي متغیرها داراي
باالتر از 0/5هستنند. در اين صورت نتیجه گرفته مي شود که مؤلفه ها مي توانند به اندازه کافي واريانس 
متغیرهاي مدل پژوهش را تش��ريح نمايند. بنابراين ابزار اندازه گیري تحقیق حاضر از روايي مناس��بي 
برخوردار است. جهت محاسبه ضريب پايايي پرسشنامه و اطمینان از هماهنگي دروني ابزار اندازه گیري 
تحقیق از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد. آلفاي کرونباخ متغیرهاي پرسشنامه نشان دهنده پايا بودن 
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پرسشنامه پژوهش حاضر مي باشد.

جدول)1(: نتايج روايي و پايايي پرسشنامه

Cronbach’s متغیرها
AlphaAVE

0/76020/6766سرمايه اجتماعي
0/78400/6662انتقال دانش

0/91000/5122يادگیری سازمانی

جدول)2(: گويه های پرسشنامه

گويه هاسازه ها

سرمايه اجتماعی

بعد ساختاری

Q1: سازمان به منظور پیدا نمودن و دسترسی به منابع مناسب کمک هاي فراواني را 
به کارکنان خود ارائه مي دهد.

Q2: سازمان ما توانايي الزم براي فراهم آوردن منابع کمیاب مناسب را دارد.
Q3: کارکنان در سازمان با يکديگر تعامل دارند و از ساير شبکه هاي ارتباطي در 

سازمان نیز بهره مند مي شوند.
افراد ديگري که در  يا  و  از کمک ساير همکاران  بهره مندي کارکنان  امکان   :Q4

شبکه ارتباطي وجود دارند زياد است.
Q5: محیط سازمان سبب بر انگیختن روابط ارتباط و تعامالت اجتماعی کارکنان 

با يکديگر می گردد.
Q6: کیفیت روابط میان کارکنان در سطح مطلوبی است.

Q7: کمیت و تعدد روابط کاری درون واحدها در سطح بااليی است.
Q8: تعامالت اجتماعی و ارتباطات در میان کارکنان با يکديگر در سطح مطلوبی 

می باشد.
واحدهای  ساير  به  الگويی  به عنوان  واحد  يک  در  افراد  اثر بخش  ارتباطات   :Q9

سازمان انتقال می يابد
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گويه هاسازه ها

بعد ارتباطی

Q10: کارکنان نسبت به تحقق اهداف مشترک سازمانی متعهد می باشند.
Q11: کارکنان تمام تالش خود را در راستای تحقق اهداف مشترک سازمانی به 

انجام می رسانند.
Q12: وفاداري کارکنان به سازمان در حد مطلوبي است.

Q13: کارکنان به ارزش ها و معیارهای اصولی سازمان معتقدند.
Q14: کارکنان سازمان در برقراری ارتباط و انتقال مفاهیم به يکديگر مشکلی ندارند.

Q15: کارکنان از تاريخچه و اتفاقات مهم سازمان در گذشته مطلع می باشند.

بعد شناختی

و  سازمان  اصولی  ارزش های  و  معیار ها  با  متناسب  سازمان  اين  کارکنان   :Q16
واحدهای آن استخدام شده اند.

Q17: سطح بااليي از اعتماد و اعتبار بین کارکنان با يکديگر وجود دارد.
Q18: رقابت بین کارکنان بر سطح اعتماد بین آنان در سازمان تأثیرگذار است.

Q19: نقش فردي کارکنان در ايجاد اعتماد، شبکه ها و تعامالت اجتماعي زياد است.

Q20: سطح تعهد بین کارکنان در روابط و فعالیت هاي مشارکتي آنان تأثیر گذار است.
Q21: کارکنان به وظايف و الزامات نقش خود و ديگر همکاران خود آگاه اند.

Q22: کارکنان خود را با سازمان تعیین هويت می کنند.
Q23: کارکنان از اينکه عضو اين سازمان هستند احساس افتخار می کنند.
Q24: هنجارهای مشترک و مستحکمی در میان کارکنان ايجاد شده است.

انتقال دانش

Q25: کارکنان سازمان با ساير همکاران خود در مورد پروژه ها و فعالیت ها خود بحث و گفت و گو مي کنند.
Q26: کارکنان سازمان تجربیات شخصی خود را به ديگران انتقال می دهند.

Q27: از طريق فعالیت های کاري مختلف کارکنان سازمان اطالعات درخور توجهي در مورد بازار به دست 
مي آورند.

Q28: کارکنان سازمان با ساير همکاران خود )افرادي که در يک پروژه کاري با هم همکار نیستند (در 
مورد ايده هاي جديدي که در پروژه مطرح مي شود، بحث  و گفتگو مي کنند.

Q29: کارکنان سازمان با ساير همکاران خود در مورد تکنولوژي و محصوالت کاري خود بحث و گفتگو 
مي کنند.
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گويه هاسازه ها

يادگیری سازمانی

مهارت های فردی

Q30: من در سازمان فرصت کار کردن بر روی موقعیت های چالش بر انگیز را دارا 
هستم.

Q31: آموزش های مهارتی که دريافت می کنم را می توانم به منظور بهبود عملکردم 
بکار گیرم.

Q32: در سازمان ما کارکنان نیاز دارند تا به طور مستمر دانش و سطح تحصیالت 
خود را ارتقاء بخشند.

مدل های ذهنی
Q33: کارکنان معموالً از بارخوردها ياد می گیرند و واکنش های خود را تغییر می دهند.

Q34: کاکنان اغلب با تغییر روش ها و فنون قديمی، سعی در بهبود عملکرد خود 
دارند.

چشم انداز مشترک
کارها  اينکه  از  مشترکی  چشم انداز  سازمان  اين  در  کارکنان  و  مديران   :Q35

می بايست چگونه انجام شوند، دارند.

يادگیری تیمی
اتخاذ  و  مسئله  حل  گروه های  در  سازمان  مختلف  بخش های  از  کارکنان   :Q36

تصمیم گیری شرکت دارند.
Q37: آموزش در سازمان ما از طريق تیم های کاری صورت می پذيرد.

تفکر سیستمی
Q38: افراد و تیم ها موظف اند تا علل موفقیت ها و شکست ها را تدوين نمايند.

Q39: کارکنان به درک ديدگاه های افراد در موقعیت های ديگر تشويق می شوند.

روش تجزيه و تحليل داده ها- 4
در اين پژوهش از مدل يابي معادالت ساختاري1 و روش حداقل مربعات جزئي2 جهت آزمون فرضیات و 
برازندگي مدل استفاده شده است . در تحقیقاتي که هدف، آزمون مدل خاصي از رابطه بین متغیرهاست 
از تحلیل مدل معادالت س��اختاري استفاده مي ش��ود. مدل يابي معادالت ساختاري يک تکنیک بسیار 
کلي و نیرومند از خانواده رگرس��یون چند متغیري و به بیان دقیق تر، بس��ط مدل خطي عمومي3 است 

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 مي دهد مجموعه اي از معادالت رگرس��یون را به گونه اي همزمان مورد آزمون قرار 
دهد. اين مدل يک رويکرد جامع براي آزمون فرضیات درباره روابط متغیرهاي مشاهده ش��ده و مکنون 
اس��ت. در اين تحقیق به منظور تجزيه و تحلیل داده ها از نرم افزار اسمارت  پي ال اس و روش دو  مرحله اي 
حداقل مربعات جزئي پیشنهاد ش��ده توسط هاالند1 )1999( براي تحلیل داده ها استفاده شده است که 
در گام اول از تحلیل عاملي تأيیدي و در گام دوم از تحلیل مسیر براي تحلیل روابط بین سازه ها بهره 
مي ب��رد. مدل يابي به کمک روش حداق��ل مربعات جزئي در حوزه هاي متنوع از جمله منابع انس��اني 
کاربرد دارد)Wen, 2010(. پي ال اس و لیزرل دو نمونه اصلي از نگرش هاي معادالت س��اختاري جهت 
بررس��ي روابط متغیرهاي مکنون هستند)Liljander& van Riel, 2009(. پي ال اس نگرشي مبتني 
بر واريانس اس��ت که در مقايسه با تکنیک هاي مشابه معادالت ساختاري همچون لیزرل و آموس نیاز 
به ش��روط کم ت��ري دارد)Wen, 2010(. به طور مثال، برخالف لیزرل، مدل يابي مس��یر پي ال اس براي 
کاربردهاي واقعي مناسب تراس��ت به ويژه هنگامي که مدل ها پیچیده تر هستند از اين نگرش مطلوب تر 
خواهند بود. البته مزيت اصلي آن در اين است که اين نوع مدل يابي نسبت به لیزرل به تعداد کمتري 
از نمون��ه نیاز دارد.  پي ال اس همزمان دو مدل را بررس��ي مي کن��د: مدل بیروني که ارتباط متغیرهاي 
آش��کار با متغیرهاي پنهان را بررس��ي مي کند و مدل دروني که ارتباط متغیرهاي آشکار با متغیرهاي 
آش��کار ديگر را اندازه گیري مي کند. از طريق پي ال اس مي توان ضرايب رگرس��یون اس��تاندارد را براي 
مس��یرها، ضرايب تعیین را براي متغیرهاي دروني و اندازه ش��اخص ها را براي مدل مفهومي بدس��ت 
آورد)Haenlein & Kaplan, 2004(. اي��ن روش به عن��وان روش��ي قدرتمند در ش��رايطي که تعداد 
نمونه ها و گويه هاي اندازه گیري کم است و توزيع متغیرها نامعین است، مطرح مي شود. لذا، جايگزيني 

.)Zhang, 2009(مناسب براي روش هاي تشريح کواريانس همچون لیزرل و آموس مي باشد

يافته هاي تحقيق - 5
5-1 سيماي آزمودني ها

نتايج حاصل از بررسي وضعیت جمعیت شناختي نمونه مورد بررسي در جدول 2 آمده است.

1 . Hulland, J.  
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جدول)3(: يافته هاي جمعيت شناختي

درصدفراوانيويژگي جمعیت شناختي

جنسیت
24875/37مرد
8124/63زن

سن

25-205416/41
30-2518656/53
40-305316/10
50-40278/2

92/7باالتر از 50

سطح تحصیالت

206/07زير لیسانس
17854/103لیسانس

9629/17فوق لیسانس
3510/63دکتري

تاهل
8325/22مجرد
21164/13متاهل
3510/63ساير

5-2 شاخص هاي برازندگي مدل
با آن که انواع گوناگون آزمون ها که به گونه کلي، ش��اخص هاي برازندگي1 نامیده مي ش��وند پیوس��ته در 
حال مقايس��ه، توس��عه و تکامل هس��تند اما هنوز در مورد حتي يک آزمون بهینه توافق همگاني وجود 
ندارد. معیار کلي براي روش حداقل مربعات جزئي در نظر گرفته ش��د که اين معیار، جي-اُ-اف2 نام دارد. 
شاخص هاي اين معیار کراني از صفر تا يک را در بر دارند و به چهار شاخص مطلق، نسبي، مدل دروني 
و مدل بیروني تقس��یم مي شوند)Zhang, 2009(. شاخص هاي مطلق و نسبي، شاخص هاي توصیفي و 
کیفي هس��تند بدين معنا که استنباطي مبتني بر قضاوت در مورد معناداري آماري از ارزش هاي آن ها 
وجود ندارد. مطالعات نش��ان مي دهند که ارزش ش��اخص نیکويي برازش بیشتر از آنکه به مدل بیروني 
بستگي داشته باشد به مدل دروني وابسته است. همانطور که در جدول برازندگي مدل مالحظه مي شود، 

1 . Fit Index
2 . Gof
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مقادير شاخص هاي مدل نمايانگر برازندگي خوب مدل بوده و مدل تحقیق حاضر مورد تأيید قرار مي گیرد.

جدول)4(:  شاخص هاي برازندگي مدل

مقدارشاخص هاي برازندگي مدل

0/651مطلق

0/843نسبي

0/955مدل بیروني

0/872مدل دروني

مطالعات نشان مي دهد که ارزش شاخص نیکويي برازش بیشتر از آنچه که به مدل بیروني بستگي 
داشته باشد به مدل دروني بستگي دارد.

شکل شماره)2(: تحليل مسير
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5-3  تحليل مسير
تحلیل مسیر، گسترش روش هاي رگرسیون و در حقیقت، کاربرد رگرسیون چند متغیري در ارتباط با 
تدوين بارز مدل هاي علّي است. هدف آن بدست آوردن برآوردهاي کّمي از روابط علّي بین مجموعه اي 
از سازه هاس��ت. اس��تنباط ها به واقع به مسیرهايي بستگي دارد که طرح مطالعه مشخص کرده است. در 
تحلیل مسیر روابط بین متغیرها در يک جهت جريان مي يابند و به عنوان مسیرهاي متمايز در نظر گرفته 

مي شوند. 

5-4 بررسي فرضيه هاي تحقيق

جدول)5(: بررسي فرضيه هاي اول، دوم و سوم

سطح خطا آماره آزمونضريب مسیرمسیر مستقیم
نتیجهاستاندارد

تأيید فرضیه0/5976/2510/000سرمايه اجتماعي  انتقال دانش

تأيید فرضیه0/3026/3250/000سرمايه اجتماعي  يادگیری سازمانی

تأيید فرضیه0/8475/9850/000انتقال دانش  يادگیری سازمانی

در فرضیه اول ضريب مس��یر 0/597 اس��ت و با توجه به سطح خطاي اس��تاندارد که برابر 0/000 
شده اس��ت و کمتر از 0/05 مي باشد مي توان اعالم نمود که با احتمال 95٪ سرمايه اجتماعي بر انتقال 
دانش مؤثر است و فرضیه اول مورد تأيید قرار مي گیرد. همچنین مسیر مستقیم تأثیر سرمايه اجتماعي 
و انتقال دانش بر يادگیری س��ازمانی به ترتیب با ضريب مس��یر هاي 0/254 و 0/652 در سطح خطاي 
اس��تاندارد معنادار بوده و ب��ا احتمال 95٪ مي توان بیان نمود که س��رمايه اجتماعي و انتقال دانش بر 

عملکرد نوآورانه سازمان مؤثر است. 

جدول)6(: بررسي فرضيه چهارم

نتیجهضريب مسیراز طريقمسیر غیر مستقیم

تأيید فرضیه0/505انتقال دانشسرمايه اجتماعي  يادگیری سازمانی

در فرضیه چهارم نقش میانجي گري انتقال دانش در تأثیر س��رمايه اجتماعي بر يادگیری سازمانی 
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مورد بررسي قرار گرفته است که برابر است با حاصلضرب اثر مستقیم سرمايه اجتماعي بر انتقال دانش 
در اثر انتقال دانش بر يادگیری سازمانی:

0/597×0/847=0/505
با توجه به نتايج بدس��ت آمده مشاهده مي شود که تأثیر سرمايه اجتماعي به وسیله متغیر میانجي 
انتقال دانش بر يادگیری سازمانی بیشتر از تأثیر مستقیم سرمايه اجتماعي بر يادگیری سازمانی است و 

بدين صورت نقش میانجي گري انتقال دانش و فرضیه چهارم نیز مورد تأيید قرار مي گیرد.

بحث و نتيجه گيري- 6
همانگونه که مشاهده گرديد به دلیل تحقیقات تئوريک و تجربي اندک در زمینه تأثیر سرمايه اجتماعي 
بر يادگیری سازمانی و عوامل مؤثر بر اين اثر گذاري، اين مقاله مدل توسعه يافته اي بدين منظور طراحي 
و به مرحله آزمون گذارد. يافته هاي تجربي به طور وسیع از مدل تئوريک پژوهش حاضر حمايت مي کنند 
و عالوه بر تأيید اثر گذاري س��رمايه اجتماعي بر انتقال دانش و يادگیری س��ازمانی، نقش میانجي گري 

انتقال دانش در تأثیر گذاري سرمايه اجتماعي بر يادگیری سازمانی را نیز مورد تأيید قرار مي دهند.
يافته هاي حاصل از فرضیه اول تأثیر س��رمايه اجتماعي کارکنان شرکت هاي دانش بنیان ايراني را بر 
انتقال دانش مورد تأيید قرار مي دهد. وجود سرمايه اجتماعي قوي میان کارکنان سبب تسهیل ارتباطات 
مبتني بر اعتماد در میان اعضا گرديده که اين امر به نوبه خود سبب انتقال دانش و تجربیات اعضاء تیم 
به يکديگر و تسهیل فرآيند دانش ضمني به دانش آشکار مي گردد. نتايج حاصل از اين بخش هم راستا با 
مطالعات چن و لوورن)2013(، اندرسن و هانستد1)2013(، وي و همکاران)2011(، آدلر و کان)2002( 

.)Andersen & Hanstad, 2013., Wei & et al, 2011(مي باشد )و داس و تنگ)2002
فرضیه دوم اين پژوهش پاسخ گوي يکي از سؤاالت اصلي اين تحقیق مي باشد و تأثیر سرمايه اجتماعي 
کارکنان را بر يادگیری سازمانی به اثبات مي رساند. همانگونه که مطرح گرديد در شرکت هاي دانش بنیان 
يادگیری مس��تمر، نوآوري در عملکرد و ارائه محصوالت و خدمات جديد از ارکان بقاي آن ها محسوب 
مي گردد. بنابر اين بس��یار حائز اهمیت اس��ت عواملي کلیدي که منجر به ارتقاء فعالیت هاي نوآورانه در 
اينگونه سازمان ها مي گردند شناسايي شوند. پترو و همکاران)2013(، بیان مي دارند که سرمايه اجتماعي 
از طريق ارتقاء انسجام و همکاري گروهي و شخصیت بخشیدن به گروه سبب ارتقاء رفتار هاي شهروندي 
سازماني و همدلي میان اعضاء گرديده و از اين رهگذر بر انتقال تجارب و يافته با هدف طراحی سازمانی 

1 . Andersen & Hanstad
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يادگیرنده مؤثر بوده و در ارتقاء عملکرد نوآورانه اعضاي تیم مؤثر مي باشد. آهوجا)2000(، نیز در مطالعه 
خود تأثیر س��رمايه اجتماعي بر يادگیری س��ازمانی و بهبود عملکرد را به اثبات رس��انیده بود که يافته 

حاصل از اين بخش با اين تحقیقات هم سو مي باشد.
در فرضیه سوم نقش انتقال دانش بر يادگیری سازمانی مشخص مي گردد. سازمان هاي دانش بنیان 
تنها از طريق انتقال دانش روز به درون واحدهاي تحقیق و توس��عه خود و يادگیري سازماني است که 

مي تواند تولید محصوالت و خدمات نوآورانه و بقاي خود را تضمین نمايند.
يافته هاي تحقیق آش��کار نمود که س��رمايه اجتماعي کارکنان داراي تأثیر غیر مستقیم بر يادگیری 
سازمانی نیز مي باش��د. نتايج حاصل از تحلیل فرضیه چهارم نشان مي دهد که سرمايه اجتماعي داراي 
ارزش بالقوه فراواني است زماني که منابع اطالعاتي از طريق فرآيند انتقال دانش سبب ارتقاء يادگیری 
در س��ازمان و ن��وآوري در عملک��رد گردند. در اين فرضی��ه نقش میانجي گري انتق��ال دانش در تأثیر 
سرمايه اجتماعي بر يادگیری سازمانی مورد تأيید قرار گرفت. سرمايه اجتماعي قوي در درون تیم منجر 
به تس��هیل فرآيند انتقال دانش مي گردد و اين امر به نوبه خود سبب ارتقاء يادگیری سازمانی مي شود. 

نتايج حاصل از فرضیه چهارم در راستاي مطالعات مورر)2011( مي باشد.
همانگونه که مش��اهده گرديد س��رمايه اجتماعي قوي تأثیرات ش��گرفي بر عملکرد ش��رکت هاي 
دانش بنیان ايراني داش��ته و مي تواند کمک بزرگي در راس��تاي تقويت بنیادي اين سازمان ها محسوب 
گردد. با توجه به نتايج اين پژوهش به مديران ش��رکت هاي دانش بنیان ايراني پیش��نهاد مي گردد تا به 
س��رمايه اجتماعي و تقويت آن در سازمان خود در کنار س��اير متغیر هاي بهبود سازماني توجه ويژه اي 
داشته باشند تا از طريق تبلیغ و توسعه فاکتورهاي سرمايه اجتماعي و ايجاد فرهنگ مشارکت مبتني بر 

اعتماد بتواند از مزاياي اين سرمايه ناملموس سازماني بهره مند گردند.
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