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چکیده

امروزه يکي از عوامل کليدي بقاء سازمانهاي دانشبنيان ارتقاء پيوستۀ عملکرد نوآورانه سازمان ميباشد .در اين سازمانها

نوآوري در عملکرد ،سبب حفظ مزيت رقابتي و رشد و توسعۀ سازماني ميگردد .از سوی دیگر ،خلق عملکرد نوآورانه
مستلزم برقراري ارتباطات اثر بخش و پايدار با کليۀ ذينفعان و محيط عمومي سازمان است .سرمايۀ اجتماعي ،شکلي

از سرمايه است که سبب تسهيل دسترسي به اطالعات و منابع حياتي به منظور ارتقاء عملکرد و استفادۀ مناسب از

فرصتهاي محيطي ميگردد .پژوهش حاضر بهدنبال طراحي چارچوبي نظاممند در خصوص مفاهيم سرمايۀ اجتماعي،
نقش ميانجيگري انتقال دانش و عملکرد نوآورانه در ارتباط با هم و در شرکتهاي دانشبنيان ايراني ميباشد و از اين

طريق سعي دارد اقدام به گسترش مرزهاي دانش موجود در اين حوزه نمايد .اين تحقيق از نوع کاربردي با ماهيت پيمايشي
است .دادههاي مورد نياز براي اين تحقيق توسط نمونهگيري تصادفي از شرکتهاي دانشبنيان ف ّعال در زمينۀ فناوري
اطالعات در کشور ايران و بهوسيلۀ ابزار پرسشنامه جمعآوري شده است .همچنين از روش معادالت ساختاري با استفاده

از نرم افزار اسمارت پي.ال.اس 1برای تجزيه و تحليل دادهها استفاده گرديده است .نتايج بهدست آمده حاکي از آن است

که سرمايۀ اجتماعي و انتقال دانش بر عملکرد نوآورانۀ شرکتهاي دانشبنيان ايراني موثرند .همچنين نقش ميانجيگري
انتقال دانش در اثرگذاري سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانۀ شرکتهاي دانشبنیان ايراني نيز مورد تأييد قرار گرفت.

واژگان کلیدی :سرمايۀ اجتماعي ،انتقال دانش ،عملکرد نوآورانه ،فناوری اطالعات ،الگوسازی معادالت ساختاری
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 -1مقدمه

شرکتهاي دانشبنيان ،سازمانهايي هستند که با بهرهمندي از سرمايۀ دانشي ،نوآوري و فرآيندهاي
خالقانه عوامل بسيار ارزشمندي در اقتصاد دانشمحور امروزي بهخصوص در کشورهاي درحال توسعه
از جمله ايران محسوب ميشوند .در اين نوع شرکتها ،فرآيندهاي کارآفريني شامل نوآوري در طراحي
و عرضۀ محصوالت و خدمات و راهبردها ميباشد که به واسطۀ آن ميتوان نيازها و تقاضاهاي جديد و
پنهان مشتريان را به بهترين شيوه شناسايي و تامين نمود .يکي از عوامل کليدي بقاء سازمانهاي دانشبنيان،
ارتقاء پيوستۀ عملکرد نوآورانه سازمان است .در اين سازمانها نوآوري در عملکرد سبب حفظ مزيت
رقابتي و رشد و توسعۀ سازماني ميگردد.
در سالهاي اخير شاهد رشد روز افزون شرکتهاي دانشبنيان در کشور ايران بودهايم .اين شرکتها با
تأکيد بر سرمايۀ دانشي و ارائۀ محصوالت و خدمات نوآورانه متکي بر فناوريهاي برتر ،نقش مهمی را
در رشد و توسعۀ اقتصادي کشور ايفاء مينمايند.
تداوم فعاليت سازمانهاي دانشي در محيط کسبوکار ،بر خالقيت منابع انساني و استفاده از فنون و
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روشهاي هوشمندانه و نوآورانه متکي است .از جمله عوامل کليدي در فعاليتهاي نوآورانه شرکتهاي
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دانشبنيان منابع انساني ،صالحيت و شايستگي اعضا و مديريت و انتقال دانش به درون سازمان است
( .)Petrou & Daskalopoulou, 2013از طرفي خلق عملکرد نوآورانه مستلزم برقراري ارتباطات اثر
بخش ميباشد .سرمايۀ اجتماعي ،شکلي از سرمايه است که سبب تسهيل دسترسي به اطالعات و منابع حياتي
به منظور ارتقاء عملکرد و استفاده مناسب از فرصتهاي محيطي ميگردد (.)Waster & Jeorg, 2013
سازماني با سرمايۀ اجتماعي نيرومند ،قادر به دسترسي سريع با زمانبندي مناسب به مجموعۀ متنوعي از
اطالعات به منظور خلق عملکرد نوآورانه ميباشد .اين سرمايه نوعي دارائي ناملموس براي سازمانها به
شمار ميآيد و در اين ميان موفقترين شرکتها ،آنهايي هستند که از اين دارایی به نحو مطلوب و در
سريعترين زمان ممکن استفاده نمايند .سرمايۀ اجتماعي ،از طريق مؤلفههايي همچون اعتماد ،مشارکت و
ي میشود و از اين طريق ارتقاء و
همکاري در ميان اعضاء ،سبب تسهيم دانش و ارتقاء يادگيريسازمان 
بهبود عملکرد نوآورانه را براي سازمان بههمراه خواهد داشت ( .)Turkina, Thi, Thai, 2013نقش
مهمی که عملکرد نوآورانه در کسب مزیت رقابتی برای شرکتهای دانشبنیان ایفا میکند از یک سو

و تأثیری که سرمایۀ اجتماعی میتواند بر ارتقاء این عملکرد داشته باشد از سوی دیگر سبب تقویت
عملکردی و رقابتی شرکتهای دانشبنیان در بازار میگردد .امروزه آنچه سبب موفقيت کسبوکارهاي
دانشبنيان ميگردد ،برقراري ارتباطات پايدار با کليه ذينفعان و خلق مزيت رقابتي از طريق علمکرد
نوآورانۀ سازمان است .سرمايۀ اجتماعي مفهومي زيربنايي در درک نوآوري ،خالقيت و پويايي سازمان
به شمار ميآيد ،زیرا از يک سو فرآيند نوآوري ،خالقيت و يادگيري گروهي را تحت تاثير قرار میدهد
و از سوي ديگر تحقق آنها را تسهيل مينمايد.
آن بر عملکرد نوآورانه در شرکتهاي دانشبنيان انجام شده است و اين موضوع ،ضرورت پژوهش در
اين حوزه را دو چندان مينمايد .با بررسي تحقيقات موجود آشکار ميگردد که برخي از اين پژوهشها،
به بررسي نقش سرمايۀ اجتماعي در عملکرد سازماني پرداخته و برخي اثرگذاري آن را در مفاهيم انتقال
دانش بدون در نظر گرفتن تأثيري که اين انتقال دانش بر عملکرد سازماني بر جاي ميگذارد ،بررسي
نمودهاند ( .)Maurer, Bartsch, & Ebers, 2011با توجه به خالء مباحث نظری در این حوزه
که از مرور و بررسی پژوهشها استنباط میگردد ،اين پژوهش بهدنبال يافتن پاسخي علمي براي مسائل
اصلي زیر است:
 .1آيا سرمايۀ اجتماعي ميتواند در ارتقاء علمکرد نوآورانۀ شرکتهاي دانشبنيان فعال در زمینۀ
فناوري اطالعات ايراني تاثيرگذار باشد؟
 .2آيا فرآيند انتقال دانش توسط همکاران ميتواند در اين اثرگذاري نقش ميانجيگري ایفا کند؟
پژوهش حاضر بهدنبال طراحي چارچوبي نظاممند در خصوص مفاهيم سرمايۀ اجتماعي ،انتقال دانش و
عملکرد نوآورانه در ارتباط با هم و در شرکتهاي دانشبنيان ايراني ميباشد و از اين طريق به گسترش
مرزهاي دانش موجود در اين حوزه کمک مينمايد.در این پژوهش ،ابتدا ادبیات پژوهش مرتبط با این
حوزه و یافتههای اخیر مورد بررسی قرار گرفت و بهدنبال آن با رویکرد قیاسی ،چارچوب نظری و مدل
پژوهش ارائه و فرضیات مرتبط با مدل تدوین شد .سپس پرسشنامۀ پژوهش تدوین و در نمونۀ آماری
گرفته شده ،توزیع گردید و یافتههای آن استخراج شد .در ادامه فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار
گرفت و در بخش بحث و نتیجهگیری متغیرهای مدل تبیین و مقایسۀ نتایج با پژوهشهای پشین صورت
پذیرفت.

بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش(مطالعۀ موردی شرکتهای دانشبنیان ایرانی فعال در حوزۀ فناوری اطالعات)

با وجود محبوبیت مفهوم سرمايۀ اجتماعي در درون سازمان ،تحقيقات اندکي در خصوص تاثيرگذاري
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 -2مبانی نظری پژوهش
 -1-2سرمايه اجتماعي
اصطالح سرمايۀ اجتماعي براي اولين بار در سال  ،1916از سوی هاني فان ،2از دانشگاه ويرجينياي
غربي مطرح شد .سپس جين جاکوب 3در اثر کالسيک خود با عنوان مرگ و زندگي شهرهاي بزرگ
آمريکايي آنرا به کار برده است ( .)Alguezaui & Filieri, 2010در دهۀ  1970گلن لوري 4اقتصاددان
و همچنين ايوان اليت 5جامعهشناس ،اصطالح سرمايۀ اجتماعي را به منظور راهکاري براي حل مشکل
توسعۀ اقتصادي درون شهري به کار بردند .لوري از تئوري سرمايه اجتماعي به منظور انتقاد از نظريات
نئوکالسيکها و ناعادالنه بودن توزيع درآمد استفاده کرد ( .)Taylor, 2011بورديو 6اولين کسي بود که
در حوزۀ سرمايۀ اجتماعي ،پژوهشي نظاممند را طراحي و اجرا نمود و اين مفهوم را به عنوان يک نظریۀ
مطرح کرد .او در زمينۀ توسعۀ مفهوم سرمايۀ اجتماعي و مزايايي که از آن بهعنوان يک منبع سرمايه حاصل
ميشود ،تحقيقات بسياري نموده است .جيمز کلمن  ،7نيز براي اولين بار اين مفهوم را در آمريکاي
شمالي وارد عرصۀ سياسي نمود و تالشهاي وي در آن زمان در اروپا توسط پوتنام پيگیري شده
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است .نظریۀ سرمايۀ اجتماعي عمال با نظريههاي بورديو ،کلمن و پوتنام  8تکامل پيدا نموده است
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( .)Maurer, Bartsch, & Ebers, 2011جين جاکوب سرمايۀ اجتماعي را در غالب شبکههاي
اجتماعي تعريف ميکند که کارکردهايي در جامعه دارند و غير قابل جايگزيني هستند .اين کارکردها
ميتواند سبب توسعۀ اقتصادي در جوامع گردد ( .)Alguezaui & Filieri, 2010پيتر بورديو سرمايۀ
اجتماعي را مجموع منابع واقعي و مجازي که به فرد يا گروه تعلق دارد و از طريق تصاحب شبکهاي به
نسبت پايدار از روابط آشنايي دو طرفه و شناخت اعمال ميشود ،تعريف مينمايد .بورديو معتقد است
سرمايۀ اجتماعي از ارتباطات و مشارکت اعضاء سازمان با يکديگر حاصل ميگردد و ميتواند به عنوان
ابزاري به منظور رسيدن به سرمايۀ اقتصادي باشد (.)Chen & Lovvorn, 2011از نظر برت سرمايۀ
اجتماعي همان داشتن دوستان ،همراهان و ارتباطات عموميتر است که به فرد فرصتهايي ميدهد تا از
سرمايۀ مالي و انساني خود استفاده کنند ( .)Alguezaui & Filieri, 2010ناهاپيت و گوشال 9جز
نخستين افرادي هستند که سرمايۀ اجتماعي را از ديدگاه سازماني تعريف نمودهاند .از ديدگاه آنها ،سرمايۀ
اجتماعي جمع منابع بالفعل و بالقوۀ موجود ناشي از شبکۀ روابط يک فرد يا يک واحد از سازمان با فرد

يا واحد اجتماعي ديگري از درون يا بيرون سازمان است .از نظر ايشان سرمايۀ اجتماعي يکي از داراييهاي
مهم سازماني است که ميتواند به سازمانها در خلق و تسهيم دانش بسيار کمک کند و براي آنها در مقايسه
با سازمانهاي ديگر مزيت رقابتي پايدار ايجاد نمايد (.)Johnson, Schnatterly, & Hill, 2013
 -1-1-2ابعاد سرمايه اجتماعي
با مطالعۀ پژوهشهای پيشين مشاهده ميگردد که ابعاد مختلفي در خصوص اندازهگيري سرمايۀ اجتماعي
مطرح گرديده است .اما با توجه به اينکه رويکرد اصلي پژوهشگران در اين پژوهش ،بررسي سرمايۀ

دريافت اطالعات در درون شبکه برقرار ميکنند ميتواند سبب افزايش و ارتقاء بعد ساختاري سرمايۀ

بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش(مطالعۀ موردی شرکتهای دانشبنیان ایرانی فعال در حوزۀ فناوری اطالعات)

اجتماعي در سازمان ميباشد تنها به بررسي ابعاد سرمايه اجتماعي در سازمان پرداخته میشود .همانگونه

اجتماعي گردد ( .)Yang, Alejandro, & Boles, 2011از طرفي نيز ميبايست توجه نمود که
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که مطرح گرديد ناهاپيت و گوشال اولين محققاني بودند که سرمايۀ اجتماعي در سازمان را مطرح نمودند.
آنها جنبههاي مختلف سرمايۀ اجتماعي را در درون سازمان در سه طبقۀ اصلي جاي ميدهند )1 :سرمايۀ
شناختي )2 ،سرمايۀ رابطهاي و  )3سرمايۀ ساختاري .در ادامه توضيح هر کدام از اين ابعاد ارائه میشود.
 -1-1-1-2سرمايۀ ساختاري
اين بعد از سرمايۀ اجتماعي ،به الگوي کلي تماسهاي بين افراد اشاره دارد و تالش میکند تا ارتباطات
کلي و الگوي دسترسي افراد به يکديگر را بشناسد .به منظور معرفي اين بعد ،جنبههاي بسیاری عنوان
گرديده است ،اما در اين ميان متداولترين و مهمترين جنبههاي اين عنصر عبارتند از:
 روابط شبکهاي :پيشنهاد اصلي نظریۀ سرمايۀ اجتماعي اين است که روابط شبکهاي ،امکان دسترسي بهمنابع از جمله منابع اطالعاتي را فراهم ميسازد .روابط شبکهاي با گروهها ،تيمها ،سازمانها و نهادهاي
گوناگون منجر به ارتقاء دسترسي به اطالعات و واکنش سريع 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 ارتباطياز جنبههاي مهم سرمايۀ اجتماعي است که سبب تبادل و انتقال دانش ميگردد .تراکم ،پيوند و
سلسله مراتب همگي از طريق تأثير بر ميزان تماس و قابليت دسترسي اعضاء شبکه با يکديگر سبب
انعطافپذيري و سهولت تبادل اطالعات ميشوند .ميزان ارتباطاتي که افراد به منظور توسعۀ سهم

کيفيت اين روابط نيز بسيار حائز اهميت است .گاهي اوقات روابط و انتقال اطالعات تنها به منظور انجام
وظيفه و در حدي است که فرد از طرف گروه تنيبه نگردد .اما گاهی نیز ديدگاه دوستانه و گروهي بر
روابط حاکم است و اصل اساسی پيروزي گروه ميباشد .در چنين شرايطي است که سرمايۀ اجتماعي
ارتقاء مييابد و سبب بهبود عملکرد گروهي ميگردد (.)Clopton, 2011
 سازمان مناسب :سرمايۀ اجتماعي ايجاد شده از جمله روابط ،پيوندها ،هنجارها و اعتماد در يک محيط خاصميتواند از يک محيط اجتماعي به محيط اجتماعي ديگر انتقال داده شود و بدين ترتيب بر الگوهاي تبادل
اجتماعي اثر گذار باشد .سازمان اجتماعي مناسب ميتواند يک شبکۀ بالقوۀ دسترسي به افراد و منابع آنها را فراهم
آورد و اين خود يک عامل انگيزشي قوي در ميان کارکنان ايجاد نمايد (.)Totterman & Sten, 2005
 -2-1-1-2سرمايۀ ارتباطي
عنصر رابطهاي سرمايۀ اجتماعي بيان کنندۀ نوعي روابط شخصي است که افراد براساس سابقۀ تعاملهايشان
با يکديگر برقرار ميکنند .مهمترين جنبههاي بعد ارتباطي عبارتند از:
 -اعتماد :پژوهشهای گذشته نشان ميدهند که در محيطهاي اجتماعي که سطح بااليي از اعتماد وجود
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دارد ،افراد تمايل فراواني به تبادل اجتماعي ،ارتباطات بيشتر و تعامل همکارانه دارند که اين امر به نوبۀ
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خود سبب تسهيل جريان اطالعات در سازمان و اشتراک و توليد دانش ميگردد .اعتماد ،تأمين کنندۀ
ارتباطات و گفتمان است و ميتواند سبب کمک افراد به يکديگر بهخصوص در شرايط ابهام و عدم
اطمينان گردد.
 هنجارها :ارزشهاي اصولي حاکم در ميان اعضاء گروه در مرحلۀ اول ميتواند شکلدهندۀ اعتماد مياناعضاء گردد و در گام بعد سبب برقراري ارتباطاتي اثر بخش شود .هنجارها ميتوانند فعاليتهاي گروهي
را هماهنگ کنند و از اين طريق به اثربخشي گروه کمک نمايند.
 الزامات و انتظارات نقش :نشاندهندۀ يک تعهد يا وظيفه به منظور انجام فعاليتي در آينده ميباشد.الزامات سبب ايجاد انتظارها در درون روابط شخصي و ميان گروهي ميگردد که ميتواند بر دسترسي و
انگيزش افراد و گروهها به منظور تبادالت اثربخش و ارتقاء سرمايۀ اجتماعي مؤثر باشد.
 هويت :فرآيندي است که در آن ،افراد احساس ميکنند با فرد يا گروهي از افراد ديگر ،عضو يکگروه واحد هستند .هويت و احساس يکيبودن سبب نگراني در خصوص نتايج جمعي و عملکرد

گروهي ميگردد که اين خود سبب ارتقاء همکاري ،تبادل دانش و اطالعات و همياري میشود
(.)Wickramasinghe & Weliwitigoda, 2011
 -3-1-1-2سرمايۀ شناختي
عنصر شناختي سرمايۀ اجتماعي ،اشاره به منابعي دارد که فراهمکنندۀ مظاهر ،تعبيرها ،تفسيرها و سامانههاي
معاني مشترک در ميان گروهها است .سرمايۀ شناختي بازتابي از ميزان تعهد و دفاع اعضاء تيم از هدف و
رسالت خود ميباشد .مهمترين جنبههاي عنصر شناختي عبارتند از:
اهداف مشترک احساس وحدت و يگانگي به کليۀ اعضاء گروه ميبخشد و آنها را در جهت رسيدن
به نتيجۀ مطلوب متحد مينمايد .هر چه تعهد و وفاداري اعضاء تيم به هدفهاي مشترک بيشتر باشد،
ارتباطات ،همکاري ،انتقال دانش و همياري آنان به منظور کسب هدفها بيشتر و تيم از سرمايۀ اجتماعي
باالتري بهرهمند ميباشد (.)Yang, Alejandro, Boles, 2011
 زبان و رمزهاي مشترک :این جنبه بر مشارکت اجتماعي ،ترکيب دانش ،ارتباطات درون تيمي اثر گذاراست .زبان داراي کارکردهاي مهمي در روابط اجتماعي است ،زيرا ابزاري است که افراد از طريق آن
با يکديگر بحث ميکنند؛ ارتباط برقرار ميکنند؛ اطالعات را مبادله مينمايند و امور تجاري و سازماني
خود را به انجام ميرسانند .زبان بر ادراک تاثير گذار است و همچنين رمزها نيز چارچوب مرجعي را
براي مشاهده و تفسير ما از محيط فراهم ميکنند .زبان مشترک قابليت ترکيب اطالعات و تسهيم آن ميان
اعضاء را افزايش ميدهد و سبب القاء احساس يگانگي و وحدت به افراد تيم ميشود .همه عواملي که
ذکر شد سبب ارتقاء سرمايۀ شناختي افراد تيم ميگردد.
حکايات مشترک :عالوه بر زبان و رمزهاي مشترک ،پژوهشگران معتقدند که اسطورهها ،داستانها و
استعارهها همگي ابزار قدرتمندي در اجتماع به منظور ايجاد ،تبادل و نگهداري مجموعههاي غني معاني
ميباشند .حکايات ميتواند منجر به تبادل تجربههای پنهان در بين متخصصان گردد و ظهور حکايتهاي
مشترک در يک اجتماع سبب خلق و انتقال تفسيرهاي جديدي از رويدادها میشود و ترکيب اشکال
مختلف دانش را که عموم ًا به صورت پنهان هستند ،تسهيل مینماید و سرمايۀ اجتماعي اعضاء را ارتقاء
ميدهد (.)Chen Lovvorn, 2011

بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش(مطالعۀ موردی شرکتهای دانشبنیان ایرانی فعال در حوزۀ فناوری اطالعات)

 -اهداف مشترک :يکي از مهمترين جنبههاي سرمايهشناختي ،اهداف مشترک ميان اعضاء تيم ميباشد.
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 -2-2بررسي نقش سرمايۀ اجتماعي در انتقال دانش
انتقال اطالعات و دانش در سطح خرد و کالن در ميان افراد و سازمانها ،نيازمند تسهيل و تسريع ميباشد.
تمام عواملي که مشوق ارتباط بين فردي يا مانع آن باشند ،بر مبادالت اطالعاتي افراد تأثير گذار خواهند
بود .به همين دليل است که اهميت ارتباطات و تعامل مبتني بر اعتماد ميان افراد در گسترش و کاربرد
دانش مورد تأکيد قرار گرفته است .با برقراري ارتباطات و تعامالت مبتني بر اعتماد ميان افراد ،گروهها
و سازمانها ،اثر بخشي مبادالت اطالعاتي و در نتيجه اثر بخشي مديريت دانش ارتقاء مييابد .بنابراين
گسترش فرهنگ و فضایی در سازمان که اين نوع ارتباطات و تعامالت را ترغيب نمايد ،از الزامات
مديريت دانش است ( .)Maurer, Bartsch, Ebers, 2011مطالعات تجربي که ارتباطات ميان سرمايۀ
اجتماعي و مديريت دانش را بررسي کردهاند ،از گستردگي زيادي بر خوردار نیست .آدلر و کان،)2002( 10
در مطالعۀ خود نشان دادند که ميان سرمايۀ اجتماعي و انتقال دانش ارتباط معناداري وجود دارد .داس
و تنگ ،)2002( 11نشان دادهاند که وجود سرمايۀ اجتماعي در سازمان ،بر تسهيم و انتقال دانش در ميان
اعضاء و شبکهها تأثير گذار است و منجر به بهبود عملکرد ميگردد .چن و لوورن ،در مقالۀ خود نقش
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سرمايۀ اجتماعي را در سرعت بخشيدن به انتقال دانش مورد بررسي قرار دادهاند .آنها يکي از نکات
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اصلي و کليدي انتقال دانش بهخصوص در شرکتهاي چند مليتي را توانايي فرهنگ سازمان در سرعت
بخشيدن به انتقال دانش عنوان ميکنند و بيان ميدارند که فضای عدم اطمينان و ارتباطات نامناسب،
اصليترين عامل کاهش سرعت انتقال دانش (بهخصوص دانش نوين) است .در اين پژوهش نقش جوامع
اجتماعي درون سازمان و ارتباطات اثر بخش مبتني بر اعتماد ميان اعضاء درون گروه بهعنوان عاملي اثر
بخش در تسريع فرآيند انتقال دانش به اثبات رسيده است ( .)Chen & Lovvorn, 2011مورر ،در
مقالۀ خود بيان ميکند که سرمايۀ اجتماعي قوي از طريق انتقال دانش ميتواند تأثير بيشتري بر
نوآوري سازماني داشته باشد و سبب ارتقاء نوآوري در سازمان گردد .او همچنين يادآور ميشود
که ساختار منعطف ،نظا مهای اطالعاتي توانمند ،نظام پاداش مناسب و جلب اعتماد افراد از جمله
عوامل اساسي در مديريت دانش است .اما در نهايت تأکيد ميکند که اين عوامل باید تحت تأثير
فرهنگ سازماني مبتني بر اعتماد و ارتباطات اثربخش به حرکت درآيند تا به حداکثر اثربخشي
خود برسند (.)Maurer, Bartsch, & Ebers, 2011

 -3-2بررسي نقش سرمايه اجتماعي در عملکرد نوآورانه سازمان
پترو و همکارانش ،به نقش سرمايۀ اجتماعي در انسجام گروهي و تأثيري که بر نوآوري گروهي ميگذارد
اشاره ميکنند .آنان بيان ميکنند که سرمايۀ اجتماعي در ميان اعضاء گروه سبب شکلگيري شخصيتي
گروه ميگردد و انسجام و يکپارچگي را در ميان اعضا ارتقا ميدهد که خود سبب افزایش میزان کمک
به يکديگر و رفتارهاي شهروندي سازماني در ميان اعضا ميگردد .گروهي با سرمايۀ اجتماعي باال ،دادهها
و اطالعات را در ميان خود سريعتر به جريان در ميآورد و گردش دانش و تجربيات اعضا در نتيجۀ
ميگردد ( .)Petrou & Daskalopoulou, 2013آهوجا( )2000منافع سرمايۀ اجتماعي در واحدهاي
قوتوسعه را بر ميشمارد و بيان ميکند که سرمايۀ اجتماعي در اين واحدها انسجام واحد را ارتقا
تحقي 
میبخشد و نوآوري را تقويت ميکند .نويسنده خاطر نشان ميکند که سرمايۀ اجتماعي در اين واحدها
ميتواند بصورت تعهد رسمي يا غير رسمي ميان اعضا برقرار گردد و سبب ارتقاء انسجام اعضا در
پروژههاي خود شود .او همچنان در تحقيق خود ،رابطۀ تعهد غير رسمي با بروز نوآوري را مورد تجزيه
و تحليل قرار داد و اثبات نمود که تعهد نانوشته و غيررسمي اعضا نيز ميتواند خالق سرمايۀ اجتماعي
در واحد گردد و به سبب آن نوآوري گروه ارتقا يابد .با توجه به نقش روز افزون نوآوري و گسترش
سازمانهاي دانشبنيان که مزيت رقابتي آنان مبتني بر نوآوري و خلق محصوالت و خدمات جديد است
و همچنين با توجه به تأثير شگرفي که سرمايۀ اجتماعي بر ارتقاء نوآوري گروهي و سازماني دارد،
ضرورت کسب و ارتقاء سرمايۀ اجتماعي در سازمانهاي مبتني بر دانش امري ضروري و حائز اهميت
است (.)Alguezaui & Filieri, 2010
 -4-2شرکتهای دانش بنیان
شرکتها و مؤسسههای دانشبنیان ،شرکتها ،مؤسسههای خصوصی یا تعاونیهایی هستند که به منظور
همافزایی علم و ثروت ،توسعۀ اقتصاد دانشمحور ،تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و
قوتوسعه (شامل طراحی و تولید کاال و خدمات)
کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاریسازی نتایج تحقی 
در حوزۀ فناوریهای برتر و با ارزش افزودۀ فراوان تشکیل شدهاند .بهمنظور کمک به تجاریسازی
و نوآوری و حمایت از اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی توسط شرکتهای

بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش(مطالعۀ موردی شرکتهای دانشبنیان ایرانی فعال در حوزۀ فناوری اطالعات)

ارتباطات مستمر و پايدار مبتني بر اعتماد سبب ارتقاء نوآوري گروهي و به دنبال آن نوآوري سازماني
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دانشبنیان ،معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از بررسی و داوری طرحهای دانشبنیانی که
در حوزههای مختلف علم و فناوری ارائه میشوند ،تسهیالتی را به صورت کمک یا قرضالحسنه برای
طرحهای منتخب و برگزیده اختصاص میدهد و به حمایت معنوی این نوع از کسبوکارها میپردازد.
یکی از عوامل بسیار مؤثر در بقای شرکتهای دانشبنیان کسب مزیت رقابتی از طریق ارائۀ محصوالت و
خدمات نوآوارنه میباشد که در این مسیر حمایت دولت میتواند عاملی تأثیر گذار تلقی گردد (آییننامۀ
شرکتهای دانشبنیان.)1391 ،

 -3مدل مفهومی و فرضیههای پژوهش

در اين بخش مدلي مفهومي و محققساخته ،بهمنظور بررسي تأثير سرمايۀ اجتماعي بر نوآوري سازماني
با تأکید بر نقش میانجیگری انتقال دانش در شکل( )1ارائه شده است .رویکرد پژوهشگران در ارائه این
مدل قیاسی میباشد و با بررسی ادبیات موضوع و پیشینۀ پژوهشها در این حوزه ،مدلی نوآورانه ارائه شده
است .با بررسی مطالعات پترو و همکاران ،این نتیجهبه دست میآید که سرمايۀ اجتماعي از طريق ارتقاء
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انسجام و همکاري گروهي و شخصيت بخشيدن به گروه سبب ارتقاء رفتارهاي شهروندي سازماني و
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همدلي ميان اعضا میگردد و از اين رهگذر بر ارتقاء عملکرد نوآورانه اعضاء تيم تاثیر میگذارد .همچنین
آهوجا( ،)2000نيز در مطالعۀ خود تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه را اثبات کرده است و بیان
میدارد که سرمایۀ اجتماعی سبب بهبود ارتباطات مبتنی بر اعتماد در میان اعضاء سازمانهایی با ساختار
منعطف که در محیطهای پویا فعالیت میکنند همانند شرکتهای دانشبنیان میگردد که این امر به نوبۀ
خود میزان تماسها و نقاط اشتراک افراد را ارتقا میبخشد و متغیری تأثیرگذار بر بهبود عملکرد نوآورانه
و رقابتی در این سازمانها میگردد .از طرفی دیگر مورر ،نقش مدیریت دانش و انتقال دانش را بر رابطۀ
سرمایۀ اجتماعی با عملکرد نوآورانه موثر میداند و معتقد است با تقویت سرمایۀ اجتماعی و بهبود
ارتباطات درونسازمانی میزان تماس کارکنان و انتقال تجربیات در میان ایشان افزایش مییابد.
با توجه به بررسی ادبیات موضوع و نقشی که سرمایۀ اجتماعی و انتقال دانش هر یک به تنهایی میتوانند
بر عملکرد نوآورانه داشته باشند و تأثیراتی که سرمایۀ اجتماعی بر انتقال دانش ایفا میکند ،محققان ،سه
متغیر سرمایۀ اجتماعی ،انتقال دانش و عملکرد نوآورانه را بهمنظور مدلسازی نظری انتخاب نمودند.
همچنین با توجه به نقشی که سرمایۀ اجتماعی در انتقال دانش و عملکرد نوآورانه دارد از یک طرف

سرمایه اجتماعی
بعد ساختاری

روابط شبکه ای
موقعیت شبکه ها
سازمان مناسب
عملکرد نوآورانه
سازمان

اعتماد

هنجارها
الزامات نقش
هویت

بعد شناختی
اهداف مشترک

فرهنگ سازمانی

شکل( :)1مدل مفهومي پژوهش
و تأثیری که انتقال دانش میتواند در رابطه میان سرمایۀ اجتماعی با عملکرد نوآورانه ایفا نماید ،مدل
محققساخته و نوآورانه این پژوهش تدوین شد.
الزم به ذکر است که مدل با بررسی ادبیات و همچنین مبانی نظری ناهاپيت و گوشال در مورد سرمايۀ
اجتماعي در سازمان ،شکل گرفت .اين چارچوب داراي سه متغير سرمايۀ اجتماعي( متغير مستقل) ،انتقال
دانش ( متغير ميانجي) و عملکرد نوآورانه سازمان( متغير وابسته) ميباشد.
فرضیههای پژوهش به این شرح میباشند:
 -1سرمايۀ اجتماعي بر انتقال دانش در سازمان مؤثر است.
 -2سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه سازمان مؤثر است.
 -3انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان مؤثر است.
 -4سرمايۀ اجتماعي از طريق انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان مؤثر است.

بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش(مطالعۀ موردی شرکتهای دانشبنیان ایرانی فعال در حوزۀ فناوری اطالعات)

انتقال دانش

بعد ارتباطی
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 -4روش پژوهش

مطالعۀ حاضر از نوع پژوهشهای کاربردي با ماهيت پيمايشي است .جامعۀ آماري اين پژوهش ،شرکتهاي
دانشبنيان فعال در حوزۀ فناوري اطالعات کشور ايران در نظر گرفته شده است .در اين پژوهش از روش
نمونهگيري تصادفي استفاده شده و به منظور تعيين حجم نمونه با توجه به حجم جامعه که اطالعات آن
از وبگاه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری استخراج گرديده ،از جدول مورگان استفاده شده
است .با استفاده از اين جدول ،حجم نمونۀ  331نفر بهدست آمد .اطالعات مورد نياز از طريق توزيع
پرسشنامۀ الکترونيکي جمعآوري گرديده است .پرسشنامۀ پژوهش حاضر بر اساس تلفيقي از پرسشنامه
بهکار رفته در بخشهاي انتقال دانش و عملکرد نوآورانه پژوهش مورر( )2011و پرسشنامۀ بهکار رفته در
بخش سرمايۀ اجتماعي پژوهش توتهمن( )2005و پس از بوميسازي با استفاده از نظرات کارشناسان اين
حوزه (توسط روش دلفي) ،در غالب مقياس  5رتبهاي ليکرت بهصورت الکترونيکي تهيه و تدوين شده
است .به منظور ارتقاء کيفيت دادههاي بهدست آمده و پوشش نقاط ضعف پرسشنامههاي الکترونيکي،
تعداد 400پرسشنامه بهصورت الکترونيکي و از طريق ايميل ارسال گرديد که  329عدد پرسشنامه صحيح

فصلنامه علمی -پژوهشی مدیریت نوآوری  /سال سوم ،شماره اول ،بهـار 1393

تکميل شده ،دریافت گرديد و اطالعات آن در تجزيه و تحليل دادهها مورد استفاده قرار گرفت .به منظور
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سنجش روايي پرسشنامه ،دو نوع روايي محتوا و روايي همگرا در نظر گرفته شد .اعتبار محتواي پرسشنامه
با اتکا به نظر متخصصان و کارشناسان تأييد شد و اصالحات الزم به عمل آمد .اعتبار همگرا به اين
اصل بر ميگردد که شاخصهاي هر سازه با يکديگر همبستگي ميانهاي داشته باشند .بدين منظور باید
ميانگين واريانسهاي خروجي از  0/5بيشتر باشد .ضرايب ميانگين واريانسهاي خروجي نشان ميدهند
که چه درصدي از واريانس متغير مدل ،به وسيلۀ يک مؤلفۀ مجزا تشريح شده است .نتايج خروجي از
پيالاس نشان ميدهد که تمامي متغيرها داراي ميانگين واريانسهاي خروجي باالتر از  0/5ميباشند.
در نتيجه مؤلفهها ،ميتوانند به اندازۀ کافي واريانس متغيرهاي مدل پژوهش را تشريح نمايند و بنابراين
ابزار اندازهگيري از روايي مناسبي برخوردار است .جهت محاسبۀ ضريب پايايي پرسشنامه و اطمينان از
هماهنگي دروني ابزار اندازهگيري ،از آزمون آلفاي کرونباخ استفاده شد .ضریب آلفاي کرونباخ متغيرهاي
پرسشنامه ،نشاندهندۀ پايا بودن پرسشنامه پژوهش حاضر ميباشد (جدول(.))1
در اين پژوهش از مدليابي معادالت ساختاري 12و روش حداقل مربعات جزئي 13جهت آزمون فرضيهها

جدول ( :)1خروجی آزمون تی برای مولفه آمادگی سازمانی
متغيرها

Cronbach’s Alpha

AVE

سرمايه اجتماعي

0/7602

0/6766

انتقال دانش

0/7840

0/6662

عملکرد نوآورانه

0/8722

0/5433

از تحليل مدل معادالت ساختاري استفاده ميشود .مدليابي معادالت ساختاري يک روش بسيار کلي
و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و بهبيان دقيقتر ،بسط مدل خطي عمومي 14است که به
محقق امکان ميدهد مجموعهاي از معادالت رگرسيون را به گونهاي همزمان مورد آزمون قرار دهد.
اين مدل يک رويکرد جامع براي آزمون فرضيهها درباره روابط متغيرهاي مشاهده شده و مکنون است.
در اين پژوهش به منظور تجزيه و تحليل دادهها از نرمافزار اسمارت پي.ال.اس و روش دو مرحلهاي
حداقل مربعات جزئي پيشنهاد شده توسط هاالند )1999( 15براي تحليل دادهها استفاده شده است.
در گام اول از تحليل عاملي تأیيدي و در گام دوم از تحليل مسير براي تحليل روابط بين سازهها
بهره ميبرد .مدليابي به کمک روش حداقل مربعات جزئي در حوزههاي متنوع از جمله منابع انساني
کاربرد دارد ( .)Wen, 2010پي.ال.اس و ليزرل دو نمونۀ اصلي از نگرشهاي معادالت ساختاري
جهت بررسي روابط متغيرهاي مکنون هستند ( .)Liljander, Polsa, van R, 2009پي.ال.اس
نگرشي مبتني بر واريانس است که در مقايسه با روشهای مشابه معادالت ساختاري همچون ليزرل
و آموس ،نياز به شرطهای کمتري دارد .بهطور مثال ،برخالف ليزرل ،مدليابي مسير پي.ال.اس
براي کاربردهاي واقعي مناسبتراست .بهويژه هنگامي که مدلها پيچيدهتر هستند نگرش پي.ال.اس
مطلوبتر خواهد بود .البته مزيت اصلي آن در اين است که اين نوع مدليابي نسبت به ليزرل ،به تعداد
کمتري از نمونه نياز دارد .پي.ال.اس همزمان دو مدل را بررسي ميکند )1 :مدل بيروني که ارتباط
متغيرهاي آشکار با متغيرهاي پنهان را بررسي ميکند ،و  )2مدل دروني که ارتباط متغيرهاي آشکار با
متغيرهاي آشکار ديگر را اندازهگيري ميکند .از طريق پی.ال.اس ميتوان ضرايب رگرسيون استاندارد

بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش(مطالعۀ موردی شرکتهای دانشبنیان ایرانی فعال در حوزۀ فناوری اطالعات)

و برازندگي مدل استفاده شد .در پژوهشهایی که هدف ،آزمون مدل خاصي از رابطه بين متغيرهاست
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را براي مسيرها ،ضرايب تعيين را براي متغيرهاي دروني و اندازۀ شاخصها را براي مدل مفهومي
بهدست آورد ( .)Haenlein & Kaplan, 2004اين روش به عنوان روشي قدرتمند در شرايطي که
تعداد نمونهها و گويههاي اندازهگيري کم است و توزيع متغيرها نامعين ميباشد ،مطرح ميشود .از
اینرو ،این روش جايگزين مناسبی براي روشهاي تشريح کواريانس همچون ليزرل و آموس ميباشد
(.)Zhang, 2009

 -5تجزیه و تحلیل يافتهها
 -1-5سيماي آزمودنيها
نتايج حاصل از بررسي وضعيت جمعيتشناختي نمونۀ مورد بررسي در جدول ( )2آمده است.
جدول( :)2يافتههاي جمعيتشناختي
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

متأهل

211

64/13

سایر

35

10/63
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ويژگي جمعيتشناختي
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جنسيت

سن

سطح تحصيالت

وضعیت تأهل

 -2-5شاخصهاي برازندگي مدل
با آن که انواع گوناگون آزمونها که بهطور کلي شاخصهاي برازندگي 16ناميده ميشوند ،پيوسته در حال
مقايسه ،توسعه و تکامل هستند ،اما هنوز در مورد حتي يک آزمون بهينه توافق همگاني وجود ندارد.
در میان این معیارها ،معياری کلي براي روش حداقل مربعات جزئي با نام جي-اُ-اف 17وجود دارد که
نسبت به سایر معیارها مناسبتر است و در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .شاخصهاي اين معيار
بازهای از صفر تا يک را در بر دارند و به چهار شاخص مطلق ،نسبي ،مدل دروني و مدل بيروني تقسيم
که استنباطي مبتني بر قضاوت در مورد معناداري آماري از ارزشهاي آنها وجود ندارد .مطالعات نشان
ميدهند که ارزش شاخص نيکويي برازش بيشتر از آنکه به مدل بيروني بستگي داشته باشد به مدل دروني
وابسته است .همانطور که در جدول ( )3مالحظه ميشود ،مقادير شاخصهاي مدل ،نمايانگر برازندگي
خوب مدل است و مدل پژوهش حاضر مورد تأييد قرار ميگيرد .مطالعات نشان ميدهند که ارزش شاخص
نيکويي برازش بيشتر از آنچه که به مدل بيروني بستگي داشته باشد به مدل دروني بستگي دارد.
جدول( :)3شاخصهاي برازندگي مدل
شاخصهاي برازندگي مدل

مقدار

مطلق

0/651

نسبي

0/843

مدل بيروني

0/955

مدل دروني

0/872

 -3-5تحليل مسير
تحليل مسير ،گسترش روشهاي رگرسيون و در حقيقت ،کاربرد رگرسيون چند متغيري در ارتباط با
تدوين بارز مدلهاي ع ّلي است .هدف از تحلیل مسیر ،بهدست آوردن برآوردهاي ک ّمي از روابط ع ّلي
بين مجموعهاي از سازههاست .استنباطها به واقع به مسيرهايي بستگي دارد که طرح مطالعه مشخص

بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش(مطالعۀ موردی شرکتهای دانشبنیان ایرانی فعال در حوزۀ فناوری اطالعات)

ميشوند ( .)Zhang, 2009شاخصهاي مطلق و نسبي ،شاخصهاي توصيفي وکيفي هستند؛ بدين معنا
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کرده است .در تحليل مسير روابط بين متغيرها در يک جهت جريان مييابند و به عنوان مسيرهاي متمايز
در نظر گرفته ميشوند .نتیجه این آزمون در شکل( )2نشان داده شده است.
Q1
Q2
Q3

0.254

Q4
Q5

Q29

Q27

Q28

Q25

Q26

Q6

سرمایه اجتماعی

Q7

Q30

Q8

Q31

بعد ساختاری

انتقال دانش

عملکرد
Q32

نوآورانه

0.652

Q9
Q10

بعد ارتباطی

Q11

0.597

Q33

Q12

بعد شناختی

Q13
Q14
Q15
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Q24

16

Q23

Q22

Q21

Q20

Q19

Q18

Q17

Q16

شکل( :)2تحليل مسير
 -4-5بررسي فرضيههاي پژوهش
نتایج مربوط به بررسی فرضیههای اول تا سوم در جدول ( )4و نتیجه بررسی فرضیه چهارم در جدول ()5
درج شده است .در فرضيۀ اول ضريب مسير  0/597است و با توجه به سطح خطاي استاندارد که برابر
 0/000شده است و کمتر از  0/05ميباشد ميتوان اعالم نمود که با احتمال  %95سرمايۀ اجتماعي بر انتقال
دانش مؤثر است و فرضيۀ اول مورد تأييد قرار ميگيرد .همچنين مسير مستقيم تأثير سرمايۀ اجتماعي و
انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه به ترتيب با ضريب مسيرهاي  0/254و  0/652در سطح خطاي استاندارد
معنادار بوده و با احتمال  %95ميتوان بيان نمود که سرمايۀ اجتماعي و انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه
سازمان مؤثر ميباشند.
در فرضيۀ چهارم نقش ميانجيگري انتقال دانش در تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه سازمان

جدول( :)4بررسي فرضيههاي اول ،دوم و سوم
مسير مستقيم

نتيجه

ضريب مسير آماره آزمون سطح خطا استاندارد

سرمايۀ اجتماعي

انتقال دانش

0/597

6/251

0/000

تأييد فرضيه

سرمايۀ اجتماعي

عملکرد نوآورانه

0/254

4/950

0/000

تأييد فرضيه

انتقال دانش

عملکرد نوآورانه

0/652

5/111

0/000

تأييد فرضيه

مسير غير مستقيم
سرمايۀ اجتماعي

عملکرد نوآورانه

از طريق

ضريب مسير

نتيجه

انتقال دانش

0/398

تاييد فرضيه

مورد بررسي قرار گرفته است که برابر است با حاصلضرب اثر مستقيم سرمايۀ اجتماعي بر انتقال دانش
در اثر انتقال دانش بر عملکرد نوآورانۀ سازمان:

0/597 × 0/652=0/389

با توجه به نتايج بهدست آمده مشاهده ميشود که تأاثير سرمايۀ اجتماعي بهوسيله متغير ميانجي انتقال
دانش بر عملکرد نوآورانۀ سازمان بيشتر از تأثير مستقيم سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآوارنۀ سازمان
ميباشد و بدين صورت نقش ميانجيگري انتقال دانش و فرضيۀ چهارم نيز مورد تأييد قرار ميگيرد.

 -6جمعبندی

همانگونه که مشاهده گرديد ،برای پرکردن شکاف وجود پژوهشهای اندک در زمينۀ تأثير سرمايۀ
اجتماعي بر عملکرد نوآورانۀ سازمان و عوامل مؤثر بر اين اثرگذاري ،اين مقاله مدل توسعهيافتهاي
طراحي کرد و مورد آزمون قرار داد .يافتههاي تجربي کام ً
ال مدل نظری پژوهش حاضر را تأیید ميکنند و
عالوه بر تأييد اثرگذاري سرمايۀ اجتماعي بر انتقال دانش و عملکرد نوآورانۀ سازمان ،نقش ميانجيگري
انتقال دانش در تأثيرگذاري سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانۀ سازمان را نيز مورد تأييد قرار ميدهند.
در ادامه نتایج بدست آمده ضمن مقایسۀ با نتایج سایر پژوهشها ،مورد بحث و واکاوی قرار میگیرد.
يافتههاي حاصل از فرضيۀ اول تأثير سرمايۀ اجتماعي کارکنان شرکتهاي دانشبنيان ايراني فعال در حوزۀ

بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش(مطالعۀ موردی شرکتهای دانشبنیان ایرانی فعال در حوزۀ فناوری اطالعات)

جدول( :)5بررسي فرضيۀ چهارم
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فناوری اطالعات را بر انتقال دانش مورد تأييد قرار ميدهد .وجود سرمايۀ اجتماعي قوي ميان کارکنان سبب
تسهيل ارتباطات مبتني بر اعتماد در ميان اعضا میشود که اين امر به نوبۀ خود سبب انتقال دانش و تجربههای
اعضاء تيم به يکديگر و تسهيل فرآيند دانش ضمني به دانش آشکار ميگردد .نتايج حاصل از اين بخش همراستا
با مطالعات چن و لوورن( ،)2013اندرسن و هانستد ( ،)2013وي و همکاران( ،)2011آدلر و کان()2002
و داس و تنگ( )2002است ()Alguezaui & Filieri, 2010) (Wei, Zheng, Zhang, 2011
 .)(Andersen & Hanstad, 2013) (Martınez, Jand, & Ruiz-Palomino, 2012هنگامیکه
سرمایۀ اجتماعی در ابعاد ساختاری ،ارتباطی و شناختی در میان کارکنان یک سازمان افزایش مییابد ،به نوعی
باعث بهبود روابط درون شبکهای ،برقراری روابط مبتنی بر اعتمادی میان اعضا ،برقراری هنجارهای مشترک
کاری ،بیان شفاف الزامات نقش ،داشتن اهداف مشترک همسو و برقراری جو و فرهنگ مبتنی بر ارتباطات
میشود و ارتباطات مبتنی بر اعتماد ،دوستی و همدلی در میان کارکنان یک سازمان ارتقا مییابد .با تقویت
سرمایۀ اجتماعی و بهبود ارتباطات درون سازمانی میزان تماس کارکنان و انتقال تجربیات و دانش در میان
ایشان افزایش مییابد .انتقال دانش در چنین محیطی به نسبت محیطهایی که کارکنان دارای اهداف غیر همسو
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و عدم اعتماد و بدبینی نسبت به یکدیگر میباشند ،با کیفیت و سرعت باالتری صورت میپذیرد .نتایج حاصل
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از این فرضیه نیز مبنای نظری مورد نظر را به اثبات میرساند.
فرضيۀ دوم اين پژوهش ،پاسخگوي يکي از پرسشهای اصلي اين پژوهش است و تأثير سرمايۀ اجتماعي
کارکنان را بر بروز عملکرد نوآوارنه در شرکتهاي دانشبنيان ايراني فعال در حوزۀ فناوری اطالعات به
اثبات ميرساند .همانگونه که مطرح گرديد نوآوري در عملکرد و ارائۀ محصوالت و خدمات جديد از ارکان
بقاي شرکتهاي دانشبنيان محسوب ميگردد .بنابراين بسيار مهم است که عواملي کليدي که منجر به ارتقاء
فعاليتهاي نوآورانه در اينگونه سازمانها ميگردند ،شناسايي شوند .پترو و همکاران ( ،)2013معتقدند
که سرمايۀ اجتماعي از طريق ارتقاء انسجام و همکاري گروهي و شخصيت بخشيدن به گروه سبب ارتقاء
رفتارهاي شهروندي سازماني و همدلي ميان اعضا میشود و از اين رهگذر بر ارتقاء عملکرد نوآورانۀ اعضاء
تيم مؤثر ميباشد .آهوجا( ،)2000نيز در مطالعۀ خود تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه را به اثبات
رسانده بود که يافتۀ حاصل از اين بخش با اين پژوهشها همسو است .در حقیقت سرمایۀ اجتماعی سبب
بهبود ارتباطات مبتنی بر اعتماد در میان اعضاء سازمانهایی با ساختار منعطف که در محیطهای پویا -همانند

شرکتهای دانشبنیان -فعالیت میکنند میگردد .این امر به نوبۀ خود میزان تماسها و نقاط مشترک
افراد را ارتقا میبخشد و به متغیری تأثیر گذار بر بهبود عملکرد نوآورانه و رقابتی در این سازمانها تبدیل
میگردد .سازمانی که از سرمایۀ اجتماعی قدرتمند برخوردار است ،اعضاء آن دارای اهداف مشترک ،هویت
و هنجارهای مشخص ،فرهنگ قوی سازمانی هستند و الزامات نقش ،بهخوبی برای ایشان آشکار میباشد.
مشخص است که این مؤلفهها نیز سبب بهبود عملکرد سازمانی و ارتقاء نوآوری و خلق مزیت رقابتی
میگردند .یافتههای این بخش نیز از فرضیههای نظری و مطالعات قبلی حمایت مینماید.
فناوری اطالعات مشخص ميگردد .سازمانهاي دانشبنيان تنها از طريق انتقال دانش روز به درون
واحدهاي تحقيقوتوسعۀ خود و فرآیند يادگيري سازماني است که ميتوانند توليد محصوالت و خدمات
نوآورانه و بقاي خود را تضمين نمايند .بهدلیل ماهیت وجودی شرکتهای دانشبنیان ،نوآوری در
محصول ،اصلیترین عامل در حفظ بقا و ارتقاء مزیت رقابتی آنها بهشمار میرود که یادگیری سازمانی و
انتقال دانش و تبدیل دانش ضمنی افراد به دانش آشکار تأثیر قابل مالحظهای در آن ایفا مینماید.
يافتههاي پژوهش حاضر نشان داد که سرمايۀ اجتماعي کارکنان داراي تأثير غير مستقيم بر عملکرد
نوآورانۀ سازمان نيز ميباشد .نتايج حاصل از تحليل فرضيۀ چهارم نشان ميدهد که سرمايۀ اجتماعي
در شرایطی که منابع اطالعاتي از طريق فرآيند انتقال دانش سبب نوآوري در عملکرد سازماني گردند،
داراي ارزش بالقوۀ فراواني است .در اين فرضيه نقش ميانجيگري انتقال دانش در تأثير سرمايۀ اجتماعي
بر عملکرد نوآورانه سازمان مورد تأييد قرار گرفت .همچنين در این پژوهش اثبات شد که انتقال دانش
متغيري ضروري براي کارکنان سازمان بهمنظور استفاده از مزيتهاي سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانۀ
سازمان ميباشد .سرمايۀ اجتماعي قوي در درون تيم ،منجر به تسهيل فرآيند انتقال دانش ميگردد و اين
امر به نوبۀ خود سبب ارتقاء عملکرد نوآورانۀ سازمان ميشود .نتايج حاصل از فرضيۀ چهارم در راستاي
مطالعات مورر( )2011است.

 -7پیشنهادات کاربردی
همانگونه که مشاهده گرديد ،سرمايۀ اجتماعي قوي تأثيرات شگرفي بر عملکرد شرکتهاي

بررسی تأثير سرمايۀ اجتماعي بر عملکرد نوآورانه :با تأکید بر نقش میانجی انتقال دانش(مطالعۀ موردی شرکتهای دانشبنیان ایرانی فعال در حوزۀ فناوری اطالعات)

در فرضيۀ سوم نقش انتقال دانش بر عملکرد نوآورانه در شرکتهاي دانشبنيان ايراني فعال در حوزۀ
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دانشبنيان ايراني دارد و ميتواند کمک بزرگي در راستاي تقويت بنيادي اين سازمانها محسوب
گردد .با توجه به نتايج اين پژوهش ،به مديران شرکتهاي دانشبنيان ايراني پيشنهاد ميگردد:
 .1با وضع اصول و ارزشهای بنیادی در میان گروههای کاری خود ،سبب ساخت شخصیت و هویت
در میان کارکنان و سبب ارتقاء سرمایۀ اجتماعی در درون سازمان شوند.
 .2با ترویج روح اعتماد در کارکنان خود ،به تبلیغ فرهنگ انتقال دانش در میان کارکنان سازمان
پرداخته و سیاستهای تشویقی بدین منظور در سازمان وضع نمایند.
 .3از آنجاییکه سرمایۀ اجتماعی ،حاصل روابط هر روزه میان کارکنان است و این روابط اعتماد،
درک متقابل ،ارزشهای مشترک و ارزشهای رفتاری را در منبعی به نام سرمایۀ اجتماعی ذخیره
میکند؛ بهمنظور خلق و ارتقاء سرمایۀ اجتماعی باید فرهنگی را بر سازمان حاکم کنند که مشوق و
آموزندۀ این عوامل باشد تا از این رهگذر زمینهساز گسترش عملکرد نوآوری و خالقیت در درون
سازمان گردد.
 .4به منظور ارتقاء سرمایه اجتماعی ،انتقال دانش و عملکرد نوآورانۀ موثر ،تالش کنند تا روحیۀ
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تمایل به سازمان ،همسویی با تغییرات سازمانی ،روابط پایدار میان کارکنان و گروههای کاری در
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سازمان و توسعۀ تماسها با یکدیگر ایجاد شود.
 .5به تبلیغ قابلیت اعتماد ،احساسهای ارتباطی و ارتباطات قوی ،تشویق خالقیت ،انتقال دانش،
تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و یادگیری سازمانی پایدار در میان کارکنان بپردازند.
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