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چکیده:
در سالهای اخیر سازمانها و شرکتهای مختلف ،پیوستن به روند داندر را ازداز کدرد اند بندابراین ،از
سازمانها انتظار ميرود که با سرعت بیرتری در خلق دانرهای نوین (دانرافریني) تالش کنند تدا بدا داندر
خود در رفع مشکالت و نیازهای جامعه از هر حیث بیر از پیر مفید واعدع شدون نوناکدا و تداکو ي ،مد ل
پویایي از دانرافریني را مطدر کدرد اند بدراین اسداد ،داندرافریندي سدازماني را بدا ابعداد جامعدهپدذیری،
بیرونيسازی ،ترکیب و درونيسازی مشخص کرد ان «دانرافریني» وابسته به علل و عوامل متفداوتي اسدت؛ از
ان جمله ميتوان به مقولهی سرمایهی اجتماعي اشار کرد سرمایهی اجتماعي در برگیرن ی مشارکت اجتماعي
است که ميتوان بازتولی فراین دانرافریني را تسریع بخش ب ین علت که در جامعدهای کده فاعد سدرمایهی
اجتماعي کافي است سایر سرمایهها تلف ميشون از این رو ،موضوع سرمایهی اجتماعي بدهعندوان یدا ا دل
محوری برای دستیابي به دانرافریندي ،ضدروری مدينماید ایدن تحقیدق بده روش پیمایشدي و بدا اسدتفاد از
نمونهگیری طبقهای تصادفي در میان کلیهی کارکنان شرکت م یریت تولی برق اذربایجان شرعي ،با حجم نمونده
 981نفر انجام گرفته است نتایج حاکي از ان است که میان سرمایهی اجتماعي با دانر افریني رابطهی مثبدت و
معنيداری وجود دارد و متغیّرهای مشارکت اجتماعي ،اعتمداد نادادی و اعتمداد میدان شخصدي توانسدتهاند در
واژههای کلیدی :دانر افریني ،مشارکت اجتماعي ،اعتماد میان شخصي ،اعتماد ناادی
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از واریانس دانر افریني را تبیین کنن
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مقدمه
جاری بودن تمایل به دانر و یادگیری در نفس بشر موجب ش

است که حتي در عدرون

ابت ایي نیز از اموختن یزهایي که برایر مفی بود دریغ نکن امدا بدا گذشدت زمدان ندارر
افزایر روز افزون اهمیت دانر و یادگیری در سیستمهای اجتماعي هستیم بیاود نیست که
تام استوارت 1در سال  1334طي مقالهای در مجلهی فور ون 0به شرکتها یاداوری مديکند
که به ان ه ميدانن بیر از ان ده دارند اهمیدت ب هند (زنجیر دي و ربداني)13 :1981،
با توجه به پیچی گيها و پویایيهای محیطي ،سدازماني در ابعداد گونداگون علمدي ،فرهنگدي،
ارتباطي ،اعتصادی ،اجتماعي در عصر کنوني و با بررسي و تحلیل دانر و اهمیت ویژگيهای
ان در حیطهی عملکرد سازمانها ،ميتدوان دریافدت کده برخدورداری از داندر و اطالعدات
روزام برای ادامهی حیات سازمان ها به یدا ضدرورت انکدار ناپدذیر تبد یل شد

اسدت و

سازمانهای بع از عصر اطالعات ،دانشگرا ش ان (احم ی )91 :1981،و شرایطي بهوجدود
ام

است که زفلت ،سستي و ع م توجه به ان ،هر سازماني را از گردوندهی رعابدت و حتدي

حیات حذف خواه کرد امروز سازمانهدا دریافتدهاند کده هدیچ یدز بده اند از ی داندر
نميتوان انها را در دنیای رعابتي مطلوب عرار دهد در ندین شدرایطي بدیر از هدر یدز
کارکنان سازماناا بهعنوان احب دانر و مادمتدرین سدرمایهی سدازمان مدورد توجده عدرار
ميگیرن (امیر خاني )191 :1984 ،تا با خلق و تسایم دانر (دانر افریني) خود در سدازمان
در زمینهی پیشرفت سازماني تالش کنن
دانر سازماني به توانمن یهایي دست ميیاب که ميتوان از نیروی ان ک ،ع رتي عظدیم
بیر از پیر پیچی

و متغیّر ش ان این فضا بهسرعت در حال تغییر اسدت ،بدهگوندهای کده

برای بیرتر سازمانها این سرعت بده مراتدب بدیر از سدرعت پاسدخگدویي و تدوان تطبیدق
انهاست تغییرات مستمر دانر نیز وضعیت ع م تعادل ج ی ی برای سدازمانهدا بدهوجدود
اورد است جریان بيپایان دانر ،بازارها را در حدال تغییدر مد اوم عدرار داد کده ایدن امدر
سازماناا را ملزم به تغییرات مستمر ميکن به نظر ميرس که سازمانها بدهعندوان سیسدتم و

- Tom Stewart
- Fortune magazine

1
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کارکنان انها به مثابه رهبران این سازمانها هنوز هم از بسدیاری از خصو دیات امدور اداری
عمومي سنتي برخوردارن با این که دنیای پیرامون این سازمانهدا بدهسدرعت در حدال تغییدر
است و بهدلیل ویژگيهای نویني که از جاات مختلف بهدست اورد  ،بدا دنیدای دهدهی عبدل
ح اعل همانن ی را دارد ،ولي سازمانهایي هستن که تفاوت ن اني نیافته که همدین امدر بدا
توجه به تغییرات حا ل ش

مشکالتي را موجدب شد

اسدت (ابطحدي و دلواتي:1981 ،

 )101بر این اساد ،واععیت این است که در اکثر سازمانها بده داندر افریندي کده موضدوع
بسیار مامي بود و به نوعي عامل پویای سازماني محسدوب مديشدود ،تدوجاي وافدي نشد
(عبادزاد و مقت ایي )1 :1931 ،و در ایدن رهگدذر در عارضدهیدابي سدازمانهدا نیدز بده ان
پرداخت نش

است؛ لاذا با عنایت به نتایج تحقیقات متع د انجام یافته در داخل ،موضوع بده

ورت اکتشافي در شرکت توزیع نیروی برق مورد بررسي عرار گرفت و مشدخص شد کده
بررسي موضوع دانر افریني در این شرکت ميتوان از ضرورت باالیي برخوردار باش
در این زمینه ،سرمایهی اجتماعى از جمله عوامل تدأثیر گدذار بدر داندر افریندي ،مفادوم
ج ی ی است که از سالهاى 1332بدراى نخسدتین بدار از سدوى جامعده شناسدان فرانسدوى
وامریکایى( توکویل ،1بوردیو،0کلمن ،9پاتنام 4و ) مطر گردی (اختر محققدي .)19: 1981 ،
سرمایهی اجتماعي مجموعه هنجارهای موجود در سیسدتمهدای اجتمداعي اسدت کده موجدب
ارتقای سطح همکاری اعضای ان جامعه گردی و موجب پایین ام ن سطح هزینههای تبادالت
و ارتباطات ميشود فوکویاما سرمایهی اجتماعي را بهعنوان توانایي افراد برای کار با یادیگدر
در جات اه اف عمومي در گرو ها و سازمانها تعریف ميکند (یداری پدور و منظدور:1981،
اجتماعي به ورت گسترد ای مورد استفاد عرار گرفته است مفاوم سدرمایهی اجتمداعي بده
پیون ها و ارتباطات میان اعضای یا سازمان بهعنوان منبعي بدا ارزش اشدار دارد و بدا خلدق
هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اه اف اعضا ميشود در زیداب سدرمایهی اجتمداعي،
سایر سرمایهها اثربخشي خود را از دست ميدهن و پیمودن را توسعه و تکامدل فرهنگدي و
اعتصادی ،ناهموار و دشوار ميشود(الواني و همکاران)93: 1983 ،
1

- Tocqueville
- Bourdieu
- Coleman
4
- Putnam
2
3
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لذا در این تحقیق در

د بررسي تأثیر سرمایهی اجتماعي بر میزان دانر افریني در میان

کارکنان شرکت م یریت تولی برق اذربایجان شرعي هستیم سؤال این است که ایا سدرمایهی
اجتماعي تأثیری بر میزان دانر افریني کارکنان شرکت م یریت تولی برق اذربایجدان شدرعي
دارد یا خیر؟

پیشینهی نظری تحقیق
نظريهی سازمانهای دانش محور
با ورود به عصر دانر ،سازمانها بدرای بدهدسدت اوردن فر دت در محدی پویدا ،باید
انطباقپذیر و منعطفتر باشن ادراک سنتي که از ساختار سازماني وجدود دارد ،در توسدعهی
سازماني برای مواجاه با الرهدا و نیازهدای ج ید بدا شکسدت روبدهرو مديشدود ابعداد
ساختاری اولیه از تشریح کامل ساختار سازمانهای دانر محور ناتوان است زیدرا سداختار و
رواب زیررسمي نقر مامي در این سازمانها دارد ،درحالي که ابعاد ساختاری اولیه رفاً به
تشریح ساختارهای رسمي کما ميکن از اینرو ،برای توسعه و شناخت سازمانهای داندر
محوری که ميتوانن نیازهای ج ی اعتصداد دانشدي را بدراورد سدازن بده ابعداد سداختاری
جامعتری نیاز است ،این ابعاد عبارتند از :روابد زیررسدمي ،روابد اعتمداد محدور ،روابد
عاطفي فراگیر و رواب تعاملي برون گرا رواب زیررسمي نقر مامي در تعریف و شدناخت
ماهیت ساختار و کارکردها در سازمان بر عا

دارد و این ابعاد ميتوانن به درک باتر تنظدیم

تکنولوژی و فرهنگ در عصر دانر ورت گرفته است ،نشداندهند ی گدذاری در سداختار
است که از ساختارهای رسمي و سلسله مراتبي به سمت ساختارهایي پیر ميرود کده بدازتر
از تعاریف موجود ،احساسيتر از عقالنیت جامع ،تعامليتر ،منعطفتر و اعتماد محورتر است
(فروهي)91 :1984،
رواب زیر رسمي :رواب زیررسمي ميتوان ساختار واععي محی کار را باتدر و زنديتدر
تشریح کن رواب زیررسمي نشان دهن ی درجهی تحرّکپذیری نیروی کدار و ازادی عمدل
ورای ساختار رسمي است؛ زیرا این گونه ارتباطات نیازی ن ارد که درگیر اعت ار رسمي شدود
و مح ود به هیچ جات و جریاني نیست بنابراین فعالیتهای واععي سازماني تا ح ود زیادی
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به ماهیتهای رواب بستگي دارد رواب زیر رسدمي بدر خدالف روابد رسدمي در نمدودار
سازماني نشان داد نش

است و به ورت خود جوش و برنامهریزی نشد

شدکل مديگیدرد

(منوریان و همکاران)9 :1983،
رواب مبتني بر اعتماد :اعتماد سازماني موجب اثر بخشي و حدذف مواندع محد ود کنند
درجوامع ميشود؛ بهطوری که مديتدوان اطمیندان حا دل کدرد کده بدا همکداری ،انسدجام و
هماهنگي موجود ،ای های ج ی ی خلق ميشود که برای کل سازمان مفی است هم نین با
کما اعتماد سازی درک واضحي از دی گا سدازماني و اسدتراتژی در تمدام سدطح سدازماني
ایجاد ميشود ساختارهای دانر محور به دلیل نیاز ش ی ی که به دانر دارند  ،باید اعتمداد
محور باشن  ،نه کنترل محدور بدرای خلدق و تسدایم داندر باید سدطح بداالیي از اعتمداد و
خدوشبیندي در روابد

اعضدای سدازمان بدا یدادیگدر وجدود داشدته باشد (منوّریدان و

همکاران) 1-3 : 1983،
رواب عاطفي فراگیر :وجود رواب عاطفي فراگیدر در سداختاردهي سدازمان بده کارکندان
اجاز ميده که ارزشها ،شایستگيهای سازماني را به تشخیص خود به اجرا دراورد به این
ترتیب خالعیت و نواوری افزایر مدي یابد و در عدین حدال بدر انسدجام ،بیدنر مشدترک و
توانمن سازی کارکنان تأکی ميشود (زاه ی و خیران یر)11-13 :1983 ،
رواب تعاملي برون گدرا :ایدن روابد در سداختار سدازمانهدای داندر محدور ،سداختار
ه فمن ی را فراهم ميکن که به جای مقررات و رویههای داخلي ،بر تعامدل درون و بدرون
سازماني ،کم رندگ شد ن مرزهدای درون و بدرون سدازماني ،پویدایي محدی سدازماني و نیدز
دانر و جلوگیری از تسایم ان مي شون عدالو بدر ایدن وجدود محدی مشدارکتي مرزهدای
خارجي را گسترش داد  ،تسایم دانر را تسایل و جریان دانر را روان مديکند و بندابراین
تولی کلي دانر را افزایر ميده (زاه ی و خیران یر )13 :1983،
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نظريهی سازمان يادگیرنده

1

با شروع دههی  32میالدی سازمانها در رویارویي با تحوالت ش ی محیطي ،به این
نتیجه رسی ن که بای تالش گسترد ای را برای بقای خود ازاز کنن و برای اینکه خود را در
این محی

پر تالطم حفظ کنن بای سرعت یادگیری سازماني سریعتر از سرعت تغییرات

محیطي باش و از عالبهای زیرپویا خارج و به سمت سازمان یادگیرن

متحول شون

مفاوم سازمان یادگیرن  ،سازمانها را بهعنوان موجودیتهایي ميبین که با به کارگیری
دانر و یادگیری به طرق ج ی و سریع ميتوان به سطو باالیي از موفقیتهای تجاری
دست یابن

دانر را خلق ميکن و در شیو ی کار و تجربه بهکار

سازمانهای یادگیرن

ميگیرد؛ ،رفتار خود را ا ال ميکن تا با تغییرات منطبق شود ،و ب ین ترتیب خلق و به
کارگیری دانر ج ی برای رش و یادگیری م اوم در رخهی بي پایان را میسّر ميسازد
سازماني که ررفیت یادگیری خود را توسعه ن اد باش  -امری که در محی
عادی است -با تغییر مبارز ميکن

کار امروزی

سازمانها نوعاً نسبت به تغییر ،با فراموش کردن و باز

اموزی روشهای کانه و نو واکنر نشان ميدهن

یادگیری در عین حال سرعت تغییر را

افزایر ميده و برای سازمان راهي برای تسلّ بر تغییر و تحریا تغییر است تا واکنر
رف به تغییر در نتیجه تغییر ،به فراورد ی یادگیری م اوم تب یل ميشود و نه علتي که
فراین یادگیری را شروع ميکن

سازمانها با پذیرفتن مسؤولیت فراین تغییر در این روش

ميتوانن مزیت رعابتي خود را بهدست اوردن و حفظ کنن (رادینگ)00 :1989،
در حالت کلي ميتوان گفت ،سازمان یادگیرند

عبدارت اسدت از :مجموعده فرایند های

گیرن مفاوم سازمان یادگیرن  ،به سازمان بهعنوان یا موجودیت مستقل توجه مديکند و
بر ویژگيهایي متمرکز است که یادگیری اعضا را تشویق ميکنن  .از سوی دیگدر یدادگیری
سازماني بر گونگي توسعهی یادگیری در یا سازمان تمرکز دارد (جشني)0 :1981،
این نوع سازمان ،سازماني است که در ان اعضا بهطور مسدتمر خدود را در جادت تحقدق
ه فها و امالي که واععاً در پي انن  ،توسعه ميدهد الگوهدای ندویني در جادت گسدترش
دامنهی تفکر رواج مي یاب ؛ فضا برای ارمان طلبي جمعي وجود دارد و ناایتاً سازماني اسدت
- learning organization

1
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که اعضای ان بهطور دائم مياموزن که گونه دسته جمعي یاد گیرن سازمانهای مطلدوب،
سازمانهای یادگیرن

خواهن بود این سازمانهدا فر دتهدایي را بدرای اعمدال مسدؤولیت

بهوجود مياورن از تجربهها مياموزن  ،ریسا ميپذیرن و از نتایج حا له و از دردهدای
اموخته ش

احساد رضایت ميکنن و در ان یادگیری ،نیاز همیشگي کلیهی کارکندان تلقدي

شود و دران ضمن تأکی بر اموختن ،گونه اموختن و جذب و توزیع دانر نو ،بده خلدق و
تولی اطالعات و دانر ج ی و مورد نیاز پرداخته ميشود و تمامي این دانرهدا در رفتدار و
عملکردها متجلي ميشون (سالجقه و نارری)14-19 :1983 ،
گاروین 1معتق است ،سازمان یادگیرن

عبارت است از ماارت و توانایي سازمان در

ایجاد ،کسب و انتقال دانر و ا ال رفتار افراد برای انعکاد دانر و بینر ج ی هم نین
وی معتق است که سازمان یادگیرن

براین تالشهایي است که تاکنون در حوز ی باسازی

و توسعهی سازماني ورت پذیرفته است در سازمان یادگیرن  ،یادگیریِ گونه یادگرفتن
از یادگیری هر نوع دانر و اطالعات دیگر ،مامتر تلقي ميشود و خالعیت و نواوری از
سازگاری و ثبات با ارزشتر است ( همان)19-14 :1983،
پیتر سنگه 0معتق است که سازمان یادگیرن

به سازماني اطالق ميشود که بهطور مسدتمر

در پي افزایر عابلیتهای خود برای خلق یزهای تداز و دائمداً در حدال یدادگیری اسدت و
افزایر انطباق پذیری گام اول یادگیری است؛ نبای سازمانها خود را وعف این مرحله بکنند
بلکه بای با یادگیری خالعانه شرای تحول را در سازمانها فراهم کنند  .سدازمان یادگیرند ،
سازماني است که در ان افراد بهطور مستمر در حال توسدعهی ررفیدت خدود بدرای تحصدیل
محلي که خواستهها و تمایالت گروهي محقق ميشود و باالخر مجموعه ای که در ان افدراد
پیوسته مياموزن که گونه با یادیگر یاد بگیرن (ملکي و گنجلدي تبریدزی -143: 1983 ،
)112

- Garvin
- Senge
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دانش آفرينی سازمانی
مفاوم دانر افریني سازماني توس نوناکا 1عمومي ش و بع از او ان یشمن ان زیادی به
بحث پیرامون این موضوع پرداختن (خانیل )91:0223 ،0از نظر نوناکا و تایامون 9دانر
افریني سازماني ،فعالیت پویایي است که در ان افراد در تعامل با افراد دیگر به فراتر از
مرزهای خود ميرون و باعث تغییر خود ،دیگران ،سازمان و محی

زیست ميشون

(همان)90:
نوناکا ،تاکو ي و اموتو )1333(4م ل پویای دانر افریني را به این ورت مطر کردن
که دانر از طریق تعامل میان دانر ضمني و ریح ایجاد ميشود بر این سیاق ،به اار نوع
دانر اشار کرد ان :
 -1تب یل دانر ضمني به ضمني که جامعه پذیری نام دارد و در واعع فراین تسایم تجارب
یا انتقال دانر است که افراد از طریق کار با دیگران ،مشاه

و

ميتوانن بهدست اورن

 -0تب یل دانر ریح به ریح که ترکیب نام دارد که فراین ی از تلفیق انواعي از دانر
رمز گذاری ش

به ورت نظام یا سیستم دانر است بهمانن اموزش رسمي

 -9تب یل دانر ضمني به دانر ریح یا همان بیروني سازی نام دارد که فراین شکل دهي
و تنظیم دانر ضمني به دانر ریح بر اساد کاربرد تکنیاهای متفاوت مانن استعار ها،
فرضیهها و م لها و در یا فراین بازتابي جمعي است
 -4تب یل دانر ریح به دانر ضمني یا همان درونيسازی است که در واعع در برگیرن ی
دانر ک گذاری ش

به دانر ضمني است (عبادزاد و مقت ایي)1 : 1988 ،

مختلف ،پیوستن به رون دانر را ازاز کرد ان و مفاهیم ج ی ی ون کاردانر ،دانرکار،
م یریت دانر و سازمانهای دانشي و دانر افریني سازماني خبر از ش ّت یافتن این رون
ميدهن سازمانها نه تناا از طریق سازگاری منفعالنه ،بلکه به واسطهی کارکرد متقابل فعّال،
خود را با محی های بي ثبات وفق ميدهن سازمانها به راحتي ميتوانن تغییر شکل دهن با

1

- Nonaka
- khanyile
- tayamon
4
- Umemoto
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این همه ،بسیاری از دی گا های موجود در زمینهی سازمان ازیا حالت منفعالنه و ایستا
برخوردارن

سازماني که در

د سازگاری کامل خود با محی

در حال تغییر است ،بای

عالو بر خلق اطالعات و دانر ،بتوان انها را به طرز مؤثری ،مورد پردازش عرار ده
هم نین اعضای سازمان بای نه تناا منفعل نبود  ،بلکه بای به عنوان عاملي فعّال در نواوری
عمل کنن (خاتمي)31-34 : 1988،
بر این اساد ،دانر افریني سازماني ،فراین خود پیشرون

و مستمر تب یل دانر ضمني

به دانر ریح است و بنیان ان در معمّایي است که پوالني( )1333مطر کرد است« :افراد
بیرتر از ان ه بیان مي کنن  ،ميدانن » معمّای پوالني را ميتوان گسترش داد و بیان کرد؛
سازمانها بیرتر از ان ه که عراردادهای انها ميگوین  ،مي دانن ب ین ترتیب سازمانها نیز
مانن افراد ،توانایي دانر افریني را دارن

اما سازمانها از نظر این توانایي با هم تفاوت

دارن این تفاوت توجه ما را به زمینهی سازمان معطوف ميکن  ،جایي که توانایيهایي مانن
یادگیری ،ررفیت جذب ،اکتساب و زیر موجود است و توانمن سازی دانر افریني به
عنوان طرّاحي زمینهی مناسب برای این فراین است تا سازمان توانایي بالقوّ ی خود را بالفعل
کن (ع لي )00 : 1981 ،در واعع روز به روز اهمیت دانر بهکار گرفته ش

در محصوالت

و خ مات بیرتر مي شود امروز سازمانها در این فکر هستن تا کارکنان خود را از میان
کارکنان اگا و شایسته بهجای کارگران مااجر انتخاب کنن (باجاریا )1:0221 ،1نوناکا و
تاکو ي ( )1331اشار کرد ان که درک و فام گونگي سازمان هي تولی محصوالت ج ی
در سازمان بسیار مام است؛ ولي مامتر از ان این است که بای به گونگي سازمان هي خلق
موجود در سازمان ،بخوبي بیانکنن ی دانر ج ی ی است که به تولی ات ج ی منتاي
ميشود (شولز)9:0221 ،0
دراکر )1339( 9معتق است یکي از مامترین نیازهای هر سازمان در جامعهی دانر م ار،
ناادینه سازی کارکردهای نظامن در راستای ادار ی خود انتقالي دانر است سازمان بای
دانر منسوخ ش

را کنار گذارد و نحو ی خلق دانر نوین را با توجه به موارد زیر در نظر
-Bajaria
-Schulze
3
- Drucker
1
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داشته باش  )1 :باینهسازی م اوم عملکردها  )0ارایهی کاربردهای نوین از طریق دستاوردهای
خودسازماني و  )9نواوری به عنوان یا فراین سازمان هي ش

سازمان زماني که به نواوری

ميپردازد «فق به پردازش اطالعاتي که از بیرون سازمان به درون ان اورد ان نميپردازد تا
بتوانن مشکالت فعلي را حل کن و خود را با تغییرات محی سازگار کن ؛ بلکه واععاً دانر
ج ی ی را در درون خود خلق ميکن و برای تعریف دوبار مسائل و را حلهای خود و
بازافریني محی خود به کار ميگیرد» (نوناکا و تاکو ي)41 :1981 ،

سرمايه اجتماعی 1در سازمانهای دانش آفرين
«دانرافریني» در سازمان مانن هر پ ی ی اجتماعي وابسته به علل و عوامل متفاوتي
است ،از ان جمله ميتوان به مقولهی «سرمایهی اجتماعي» اشار کرد

را که سرمایه

اجتماعي با ایجاد زمینهی مشارکت و همکاری در میان اعضای سازمان ،در بازتولی دانر
افریني بسیار مؤثر واعع ميشود
مانن بسیاری از مفاهیم جامعهشناسي ،با مرور بر پیشینهی مطالعات حوز ی سرمایهی
اجتماعي ،به وضو دی

ميشود که هر یا از پژوهشگران برای بیان مفاوم و شناخت

سرمایهی اجتماعي ،جنبهای از واععیت سرمایهی اجتماعي را به تصویر کشی ن (رحماني و
همکاران )9 :1983 ،نخستین تعریف نظامن را از سرمایهی اجتماعي ،بوردیو 9عرضه کرد
است دی گا بوردیو در خصوص سرمایهی اجتماعي ،مفاوم زمینه 9است .در معنای وسیع،
موععیتها را ایجاد ميکن و اعمال و اع امات وابسته به انها را حمایت ميکن برای مثال،
خانواد زمینهای اجتماعي است که ميتوان بهعنوان نظامي از رواب  -میان شوهر /پ ر ،خانم/
مادر و بچهها ،که همهی انها موععیت اجتماعي هستن  -دی

شود (جانعليزاد -01 :1983 ،

 )03کلمن 4سرمایهی اجتماعي را به وسیلهی کارکردش تعریف کرد است به نظر او،
سرمایهی اجتماعي هنگامي ایجاد ميشود که رواب میان اشخاص به شیو ای تغییر یاب که

1

- Socail capital
- Bourdieu
- Field
4
- Coleman
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کنر را اسان کن بنابراین سرمایهی اجتماعي ،شيء واح ی نیست ،بلکه جنبههای متفاوت
ساختار اجتماعي را در بر ميگیرد که کنر فردی را ترویج ميکن

او ميگوی  ،سرمایهی

اجتماعي نااد واح ی نیست ،بلکه مجموعهای از ناادهای گوناگون است که دو عنصر
مشترک دارد؛ نخست اینکه ،همهی انها مشتمل بر جنبهای از ساختارهای اجتماعي هستن
و دوم اینکه ،کنرهای معین افرادی را که درون ساختار هستن تسایل ميکنن ( لبي و
مبارکي )4-1 :1984 ،پاتنام )1332( 1نیز به عنوان یکي از مامترین احب نظران سرمایهی
اجتماعي مطر ش

است پاتنام سرمایهی اجتماعي را مجموعهای از مفاهیم مانن  :اعتماد،

هنجارها و شبکهها ميدان که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت مؤثر اعضای جامعه ميشود و
در نتیجه باعث تأمین منافع متقابل انان ميگردد پاتنام سرمایهی اجتماعي را بهعنوان
وسیلهای برای رسی ن به توسعهی سیاسي ،اجتماعي و اعتصادی در نظامهای مختلف ميدان
(ا فااني و همکاران )110: 1932 ،فوکویاما ،)1913(9معتق است که سرمایهی اجتماعي را
به سادگي ميتوان به عنوان وجود مجموعهی معیني از هنجارها یا ارزشهای زیررسمي
تعریف کرد که اعضای گروهي که همکاری و تعاون میانشان مجاز است ،در ان سایم هستن
(سعادت)9 :1981 ،
بات )0221( 9اشار به این دارد که انتقال اطالعات و دانر در سطح کالن و خرد در
میان افراد و سازمانها ،بستگي به افرادی دارد که این انتقال را تسایل و تسریع ميکنن در
نتیجه ،تمام عواملي که مشوّق ارتباط میان فردی یا مانع ان باشن  ،بر مبادالت اطالعاتي افراد
نیز تأ ثیر گذار خواهن بود به همین دلیل ،اهمیت ارتباطات و تعامالت مبتني بر اعتماد میان
هر ه بیرتر تعامالت اثر بخر را در میان کارکنان خویر در داخل گرو ها و واح های
سازماني افزایر ده  ،بیرتر مي توان نسبت به اثر بخشي مبادالت اطالعاتي میان افراد
خویر و در نتیجه دانر افریني اثر بخر در سازمان اطمینان حا ل کن (دموری و
همکاران)11: 1988،

1

- Putnam
- Fukuyama
3
- Bhatt
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است

نان ه سازماني بتوان
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بنابراین با توجه به نظریهی ان یشمن ان مختلف ،سرمایهی اجتماعي در درون سازمان ،از
رواب

درون سازماني ناشي ميشود و حا ل جاتگیری اه اف جمعي و اعتماد مشترک

میان اعضا است سرمایهی اجتماعي سازماني نوعي دارایي است که هم برای سازمان (مانن
ایجاد ارزشها برای ساام اران) و هم برای اعضا (مانن تقویت ماارت کارکنان) مفی است
به اعتقاد کلمن( )1332سرمایهی اجتماعي سازماني یا ویژگي جمعي و محصول فرعي
فعالیتهای سازماني است فوکویاما ( )1331یکي از اثار سرمایهی اجتماعي را در سازمانها
افزایر بار وری نیروی انساني ميدان

( ابولقاسمي و همکاران )81:1932،سرمایهی

اجتماعي هم نین از جمله ویژگيهای سازمان اجتماعي است که مشارکت و اعتماد متقابل را
برای دستیابي به منافع مشترک تسایل ميکن یوکل )0223(1سرمایهی اجتماعي سازماني را
گونگي رواب

انساني داخل سازمان ميدان

منظور از رواب

انساني کیفیت همکاری،

اعتماد متقابل و تعا سازماني است بنابراین سرمایهی اجتماعي ميتوان  ،به تسایم دانر،
ایجاد رواب مبتني بر اعتماد و ایجاد روحیهی کار گروهي در میان اعضای سازمان منجر شود
(ا فااني و همکاران)101: 1932،

نانچه سازماني بتوان هر ه بیرتر تعامالت اثر بخر

را در میان کارکنان خویر ،در داخل گرو ها و واح های سازماني افزایر ده  ،بیرتر
مي توان نسبت به اثربخشي مبادالت اطالعاتي میان افراد خویر در سازمان اطمینان حا ل
کن (الواني و همکاران )41: 1983 ،سرمایهی اجتماعي نسبت به سرمایهی فیزیکي و انساني
نقر بسیار مامتری در سازمانها و جوامع ایفا ميکن

در زیاب سرمایهی اجتماعي ،سایر

سرمایهها اثربخشي خود را از دست ميدهن و پیمودن را های توسعه و تعالي سازماني و
بنابر ان ه گفته ش سرمایهی اجتماعي ،زمینه را برای بار برداری و بار وری از نیروی
انساني در سازماناای مختلف فراهم مياورد؛ بهطوریکه بار گیری از سرمایههای دیگر
سازماني نیز از این طریق امکانپذیر است و هم نین این نکته بر اهمیت این سرمایه در
سازمان ميافزای (مقت ایي)123 :1932،

- Yukl

1
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پیشینهی تجربی
مطالعات تجربي که ارتباط میان سرمایهی اجتماعي و دانر افریني سازماني را بررسي و
مطالعه کرد باش  ،از گستردگي ن اني برخوردار نیستن
لینا و ون برن ،)1333( 1در پژوهشي با عنوان «سرمایهی اجتماعي و عملکرد کارکنان»،
اعتقاد دارن که اعمال کارکنان به ش ّت بر سطح سرمایهی اجتماعي سازماني در یا شرکت
تأثیر ميگذارد و شیو هایي را که رواب  ،هنجارها و نقشاا بر سرمایهی اجتماعي سازماني
تأثیر مي گذارد تشریح ميکنن و منافع و هزینههای بالقو ی سرمایه ی اجتماعي سازماني را
توضیح ميدهن انان در تحقیق خود سرمایهی اجتماعي را به عنوان ویژگي سازمانها مورد
توجه عرار ميدهن و سرمایهی اجتماعي سازماني را به عنوان منبعي که ناشي از ویژگي
رواب

اجتماعي درون سازمان است تعریف ميکنن

این منبع از طریق سطو جاتگیری

ه ف جمعي و اعتماد مشترک اعضا عابل تشخیص است واح تحلیل انان سازمان ،و
تأکی شان عم تاً بر جنبههای مصالح عمومي سرمایهی اجتماعي است به همین دلیل
سرمایهی اجتماعي را به عنوان یا ویژگي جمعي تعریف ميکنن  ،به جای انکه انرا
مجموعهی ارتباطات اجتماعي فردی بهحساب اورن در واعع سرمایهی اجتماعي را محصول
فرعي سایر فعالیتهای یا زمان ميدانن بر این اساد انها م لي پ ی مياورن که دارای دو
جزء است :امکان مشارکت و اعتماد بر اساد این م ل ،سطح خا ي از هر یا از دو جزء
تشکیل دهن ی م ل ضروری است تا یا شرکت سرمایهی اجتماعي سازماني داشته باش
انان با بیان م ل شیو هایي را بررسي ميکنن که در انها اعمال خاص کارکنان ممکن است
ميتوان منجر به دانر افریني در سازمان انجام
در تحقیقي که میگولز ،مورنووارتیس) 0228( 0با موضوع «نقر سرمایهی اجتماعي در
ایجاد و تقویت دانرافریني» در اسپانیا ،انجام داد ان  ،با استفاد از روش همبستگي پیرسون
و تحلیل رگرسیون،بیان ميکنن که مقولههایي ون اعتماد ،همکاری افراد با یک یگر و
همکاری با سازمانهای عمومي ،در نواوریهای تکنولوژیکي و به عبارتي دانرافریني تأثیر

- Lina & Wen bron
- Miguelez & Moreno & Artis

1
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به سزایي دارن

در واعع ،نتایج یافتههای انان نشان داد که سرمایهی اجتماعي همبستگي

مثبتي با دانرافریني و نواوری دارد و تأثیر سرمایهی اجتماعي در تولی دانر اساسي است
(مقت ایي)148 :1932 ،
تحقیق عباد زاد و مقت ایي( )1988با موضوع «بررسي جامعه شناختي تأثیر سرمایهی
اجتماعي بر دانر افریني» با ه ف تعیین میزان دانر افریني در دانشگا ا فاان انجام ش
است که از منظر جامعه شناختي ،تأثیر سرمایهی اجتماعي را بر دانر افریني تحلیل کرد
است روش تحقیق ،پیمایشي بود و جامعهی اماری دربرگیرن ی اعضای هیأت علمي
دانشگا ا فاان به تع اد 1981( 413سال) نفر است روش اماری مورد استفاد  ،شامل
رگرسیون ن متغیّر و تحلیل مسیر بود و برای محاسبهی ضرایب مسیر ،از براوردهای
روش لیزر استفاد ش

است نتایج حاکي از ان است که بین دانر افریني و سرمایهی

اجتماعي رابطهی معناداری وجود دارد یعني با افزایر میزان سرمایهی اجتماعي استادان،
سطح دانر افریني نیز ارتقا ميیاب ( عباد زاد و مقت ایي)9 :1988،
علیچ لي و مشبکي ( )1981در پژوهر خود به بررسي نقر سرمایهی اجتماعي در ایجاد
سرمایهی فکری دو شرکت خودرو ساز ایراني پرداختن

در این تحقیق ،روشهای مورد

استفاد روشهای کتابخانهای و می اني و ابزارهای استفاد ش  ،فیر برداری و پرسرنامه
برای ارزیابي سرمایهی فکری بود است برای تعیین نوع رابطه و نحو ی تأثیر گذاری
سرمایهی اجتماعي بر سرمایهی فکری و ابعاد ان (سرمایهی انساني ،سرمایهی رابطهای و
سرمایهی ساختاری) و هم نین گونگي ارتباط میان ابعاد سرمایهی فکری از روشهای
اجتماعي بر سرمایهی فکری بهطور کلّي و هم نین هر یا از عنا ر ان شامل سرمایهی
انساني ،سرمایهی رابطهای و سرمایهی ساختاری در دو شرکت مورد مطالعه تأثیر مثبت و
معني داری دارد این ب ین معني است که با سرمایه گذاری در سرمایهی اجتماعي شرکت در
ابعاد شناختي ،ساختاری و رابطهای ميتوان انتظار داشت سرمایهی فکری شرکت شامل
سرمایهی انساني ،سرمایهی ساختاری و سرمایهی رابطهای ان افزایر یاب

یعني سرمایهی

اجتماعي بهعنوان یکي از عابلیتهای مام سازماني ميتوان به شرکتهای مطالعه ش

در
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خلق و تسایم دانر موجود در سرمایههای فکریشان کما بسیار کن

(علیچ لي و

مشبکي)141: 1981،
نعمتي و جمشی ی ( )1983در پژوهشي با عنوان «بررسي رابطه و تأثیر فراین تسایم
دانر و تجربه بر توسعهی سرمایهی اجتماعي در میان اعضای واح های فناور مرکز رش
دانشگا شای باشتي» به بررسي جایگا و تأثیر فراین تسایم دانر و تجربه بر توسعهی
سرمایه در میان اعضای واح های فناور مرکز رش دانشگا شای باشتي پرداخته است نتایج
حا ل از بررسي فرضیههای این پژوهر نشان داد که بهطور کلي میان فراین تسایم دانر و
تجربه و مفاوم سرمایهی اجتماعي رابطهی معني داری وجود دارد هم نین میان ابعاد فردی،
گروهي ،فرهنگي و فناوری تسایم دانر و تجربه با مفاوم سرمایهی اجتماعي رابطهی معني
داری وجود دارد اما میان بع ستادی تسایم دانر و تجربه با مفاوم سرمایهی اجتماعي
رابطهی معني داری مشاه

نميشود (نعمتي و جمشی ی)1 :1983،

مدل تحلیلی تحقیق
با توجه به پژوهرهای نظری و تجربي اشار ش  ،سرمایهی اجتماعي برای توسعهی
دانر افریني ضروری است و نتایج تحقیقات بسیاری از ان یشمن ان بر موضوع یاد ش
حّه گذاشته است (سیادت و همکاران )81 :1983 ،از اینرو با توجه به م ل پیشناادی
نوناکا و تاکو ي( )1331در ارتباط با دانر افریني ،ابعاد اارگانهی ان (جامعه پذیری،
بیروني سازی ،درونيسازی و ترکیب) به همرا ابعاد ساز سرمایهی اجتماعي به شر زیر،
] [ Downloaded from journals.sabz.ac.ir on 2022-01-25

م نظر عرار گرفته است:

 ...............77فصلنامه مطالعات توسعهی اجتماعی-فرهنگی ،دورهی دوم ،شمارهی ،1تابستان 29

شکل شمارهی يک -مدل تحلیل تحقیق

فرضیههای تحقیق
 -1میان مشارکت اجتماعي و فراین دانرافریني (جامعهپذیری ،بیرونيسازی ،ترکیب و
درونيسازی) رابطه وجود دارد
 -0میان اعتماد بین شخصي و فراین دانرافریني (جامعهپذیری ،بیرونيسازی ،ترکیب و
درونيسازی) رابطه وجود دارد
 -9میان اعتماد ناادی و فراین

دانرافریني (جامعهپذیری ،بیرونيسازی ،ترکیب و

درونيسازی) رابطه وجود دارد

پژوهر حاضر به روش پیمایشي انجام ش
محقق ساخته استفاد ش

و برای گرداوری داد هدا از پرسدرنامدهی

است جامعهی اماری در ایدن پدژوهر کلیدهی کارکندان شدرکت

م یریت تولی برق اذربایجان شرعي را در بر ميگیرد بر اساد امار بهدسدت امد

در سدال

 1931تع اد کارکنان این شرکت  1222نفر است حجم نمونه بدا اسدتفاد از فرمدول کدوکران
 981نفر براورد ش
روش نمونهگیری ،طبقهای تصادفي و واح تحلیل ،فرد است ناایت امر اینکه داد هدای
جمعاوری ش

با نرم افزارهای  SPSSتجزیه و تحلیل ش
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تعاريف نظری و عملیاتی واژهها

 1

دانشآفرينی :دانر افریني در سازمان ،از منظر نوناکا و تاکو ي( ،)1131بررسي رابطده میدان
سازمان و محی است که به توانایي اعضای سازمان برای مبادالت و ترکیب داندر اطالعدات
و ای ها توجه دارد و زماني پ ی ار ميشود که افراد دسترسي کاملي به دانر داشته و توانایي
باالیي در ادزام عقای و تجدارب دیگدر اعضدای سدازمان داشدته باشدن و در اثدر تعدامالت،
جنبرهایي از دانر که عاع تاً در اختیار دیگران است ،به دانر ج ی تب یل کنند (نوناکداو
تاکو ي)118 :1981،
فراین دانرافریني نارر بر اار بُع اساسي است که نوناکا و همکداران وی در نظریدهی
دانرافریني خود ب ان اشار کرد ان این اار بُع عبارتن از :جامعهپذیری ،بیرونديسدازی،
ترکیب و درونيسازی که در این تحقیق با  13گویه سنجی

ش

است

جامعهپذيری :فراین تب یل دانر ضمني(ناان) یا فرد به دانر ضمني(ناان) در فرد دیگر
را جامعه پذیری گوین (نوناکا )1:1331 ،1جامعه پذیری فراین تسایم تجارب یا انتقال دانر
است که یا فرد ميتوان از طریق کار با دیگران ،تقلی و استمرار ان ه که انها انجام
ميدهن  ،بهدست اورد دانر حا ل ش

در این مرحله ،دانر م ون و ک گذاری ش

دارد (مقت ایي )13 :1932،که برای سنجر ان از گویههای زیر استفاد ش

نام

است:

میزان تبادل نظر با همکاران بخر خودتدان جد ا از جلسدات رسدمي سدازمان در مدورد
مشکالت سازماني ،میزان تبادل نظر با همکاران بخرهای مختلف جد ا از جلسدات رسدمي
خارج از شرکت ،میزان اگاهي بخشي به همکارانتان در مورد مشکالت شرکت.

بیرونیسازی :فراین

نگا اری دانر یا تب یل دانر ضمني به دانر

ریح (حفظ،

سازمان هي ،ذخیر  ،تب یل ،بابود و توسعهی دانر) فعالیتهایي که دانر را در سازمان
مان گار ميکن و موجب تب یل دانر زیرمکتوب و ذهني به دانر مکتوب ميشود؛ یعني
تب یل دانر ضمني به دانر ریح که با م ل حلزوني نوناکا و تاکو ي بیرونيسازی نام
ميگیرد (نوناکاو تاکو ي )100 :1981،این بع از دانر افریني توس گویههای زیر مورد
سنجر عرار گرفته ش ان :
- Nonaka

1
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میزان ارائه را حلها در رابطه با نیازهای مشتریان ،میزان مشورت با افراد متخصص و
شایسته در ارتباط با ای های شرکت ،مشورت با افراد متخصص و شایسته در ارتباط با
نیازهای مشتریان ،میزان توجه و تأکی به توسعه دانرهای ج ی در مورد نیازهای مشتریان
در انواع نشستها و گردهمایيهای شرکت
ترکیب :فراین تسایم دانر یا تب یل دانر ریح بده داندر دریح (نشدر ،توزیدع ،انتقدال،
ترویج و مبادله ی دانر) :فعالیتاایي که با جریان دانر از شکلي به شکل دیگر یدا از فدرد یدا
گروهي به فرد یا گرو دیگر در ارتباط است نوناکا و تاکو ي این مرحله از داندرافریندي را
ترکیب یا ارتبا طات نام نااد ان ؛ یعني تب یل دانر ریح به ریح (عیان به عیدان) (نوناکداو
تاکو ي )101 : 1981 ،گویههایي که برای سنجر بع ترکیب در این تحقیق مدورد اسدتفاد
عرار گرفته به شر زیر است:
میزان ا ال و تقویت مستمر دانر فني در شرکت شما ،میزان ا ال و تقویدت مسدتمر
دانر مربوط به نیازهای مشتریان در شدرکت شدما ،میدزان ا دال و تقویدت مسدتمر داندر
مربوط به روشهای تولی ای های ج ی در شدرکت شدما ،میدزان نشدر داندرهدای ج ید
حا له در رابطه با نیازهای ج ی مشتریان در شرکت شما
درونیسازی :این مرحله فراین تب یل دانر اشکار به دانر ناان(ضمني) سازمان است ایدن
فراین از طریق یادگیری ،مستن سازی تجربیات و

انجام ميشود در درونيسازی الزم است

فرد دانر مربوط به خود را در درون سازمان تشخیص ده و هم ندین خدودش را در یدا
کل گسترد تر دریاب به گفتهی نوناکا و تاکو ي(« )1331دروني سازی فراین ی است که طي
این بع از دانر افریني از گویههای زیر استفاد ش

است:

میددزان ازمددایر و خطددا در ارتبدداط بددا کارام د بددودن ای د هددای سددازماني در کدداربرد
تکنولوژیهای موجود در شرکت شما ،میدزان ازمدایر و خطدا در ارتبداط بدا کارامد بدودن
ای های سازماني در ارتباط با نیازهای مشتریان در شرکت شدما ،میدزان ازمدایر و خطدا در
ارتباط با کارام بودن ای های سازماني در ارتباط با روشهدای تولید اید هدای ج ید در
شرکت شما ،میزان ازمایر و خطا در ارتباط با دانر کلي در رابطده بدا نیازهدای مشدتری در
شرکت شما
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سرمايهی اجتماعی :منظور از سرمایهی اجتماعي ،ان دسته از ویژگيهای سازمان اجتماعي از
جمله؛ اعتماد و همکاری و است که مشارکتکنن گان را عادر ميسازد تا به شیو ای مؤثرتر
اه اف مشترک خود را تعقیب کنن (مقت ایي )02 :1932،این متغیّر شامل مؤلفههای
مشارکت اجتماعي ،اعتماد میان شخصي ،اعتماد ناادی است و از طریق میانگین پاسخهای
کارکنان شرکت به یا پرسرنامه  01سؤالي ان از گیری ميشود
مشارکت اجتماعی :به معنای شراکت و همکاری در کاری ،امری یا فعالیتي و حضور در
جمعي ،گروهي و سازماني برای بحث و تصمیمگیری ،ه به ورت فعّال و ه به ورت
زیر فعّال است در مجموع ،جوهر ی ا لي مشارکت را بای در فراین درگیری ،فعالیت و
تأثیر پذیری دانست (دهقان و زفاری )33: 1989 ،این بع از سرمایهی اجتماعي برای
سنجر از گویههای زیر کما گرفته است:
میزان مشارکت در امور مذهبي ،میزان همکاری و مشارکت در انتخابات ،میزان مشارکت
در نظرسنجيهای شاری ،میزان همکاریهای داوطلبانه در تصمیمگیریاای سازماني ،میزان
مشارکت در برنامههای سازماني و
اعتماد اجتماعی :منظور از اعتماد اجتماعي،

ریح و باز بودن ،سایم کردن ،حسن رنّ،

اعتماد به مردم (اعتماد به اشنایان ،اعتماد به دوستان و ) ،دگرخواهي ،اعتماد به گرو ها،
(احزاب ،ناادهای

نفي و )،

اعت است (عبادزاد  )011: 1989،اعتماد اجتماعي

شامل اعتماد میان شخصي و اعتماد به ناادهای مختلف سازماني است
برای سنجر اعتماد میان شخصي از گویههای زیر استفاد ش

است:

گرفته ش

پایبن ن  ،به خویشاون انمان اعتماد باالیي داریم ،عالعه من به رفت و ام بیرتر

با دوستان و اعوامم هستم و
گویههای زیر برای سنجر اعتماد ناادی استفاد ش

است:

میزان اعتماد به م یران رد باال ،میزان م یران رد باالیي ،میزان م یران رد پایین ،میزان
اعتماد به شرکت م یریت اذربایجان شرعي ،میزان اعتماد به سازمانهای دولتي ،میزان اعتماد
به سازمانهای خصو ي ،میزان اعتماد به بخر رسی گي به شکایات در شرکت شما
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کیفیت ابزار اندازهگیری( اعتبارو پايايی:) 1
در این تحقیق ،برای سنجر اعتبار سؤاالت ،از اعتبار محتوایي استفاد ش ؛ بهطوری که
تالش گردی سؤاالت در نظر گرفته ش
دهن

فضای مفاومي متغیرهای مورد بررسي را پوشر

پس از ک گذاری و استخراج نتایج ،ازمون الفای کرونباخ برای تعیین میزان پایایي

سؤاالت پرسرنامه استفاد ش

میزان پایایي به دست ام

برای دانر افریني( 13گویه)،

مشارکت اجتماعي ( 3گویه) ،اعتماد میان شخصي (11گویه) و اعتماد ناادی (1گویه) و
مجموع سرمایهی اجتماعي ( 01گویه) به ترتیب برابر؛ 2/18 ،2 /81 / 2، /81 ،2 /19 ،2 /32
است

يافتههای تحقیق
یافتههای تحقیق حاکي از این است که 4/0در
مردان تشکیل ميدهن بیرترین و کمترین در
ترتیب 91/1 ،در

متأهل 4/82 ،در

هم نین  9/33در

توزیع مد رک تحصدیلي پاسدخگویدان بده

مربوط به م رک تحصیلي فوق دیپلم و  9/1در د مربدوط بده مد رک

تحصیلي بيسواد است نتایج بهدست ام
 1/81در

از پاسخگویان را زنان و  31/3در

را

نشان ميده که 3 /14در

پاسخگویان متول شار و  9/13در

از پاسخگویان در شار و  4/9در

پاسخگویان مجرد و
متول روستا هسدتن

در روستا زن گي مديکنند نتدایج

نشان ميده که میانگین تع اد اعضای خانواد در بین کارکندان شدرکت  9/13نفدر ،میدانگین
براسدداد امددارهددای تو ددیفي ج د ول شددمار ی  ،1در حالددت کلددي میددانگین مجمددوع
دانرافریني  30/88است که مق ار عابل توجاي به نظر ميای و کمترین و بیرتدرین میدزان
دانرافریني در میان پاسخگویان  13و  33اسدت بدا توجده بده وضدعیت دولگي ،میدانگین
دانر افریني و نیز میانگین تمامي ابعاد ان ،در نمونهی مورد بررسدي بداالتر از حد متوسد
است و این نشان دهن ی این امر است که شرکت تولی ی برق اسدتان اذربایجدان شدرعي در
زمینهی دانر افریني در وضعیت مطلوبي عرار دارد

- Validity And Reliability

1
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سن کارکنان  93/20و میانگین سابقهی کاری در شرکت مورد مطالعه 03/14 ،سال است
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جدول شمارهی يک -آمارههای توصیفی مربوط به گويههای دانش آفرينی
ابعاد

میانگین

دانشآفرينی

انحراف

چولگی

کمینه

دامنهی

بیشینه

معیار

کل

گمشده

تغییرات

جامعهپذيری

11/13

9/13

-2/91

1

04

13

2

980

بیرونیسازی

13/11

9/38

-2/34

4

04

02

2

980

ترکیب

11/12

9/81

-2/10

4

04

02

2

980

درونیسازی

14/30

9/81

-2/08

4

04

02

2

980

مجموع

30/88

11/33

-2/41

13

33

11

2

980

دانشآفرينی

براساد امار های تو یفي ج ول شمار ی دو میانگین مجموع سرمایهی اجتمداعي111/13 ،
است و کمترین و بیرترین میزان سرمایهی اجتماعي در بین پاسخگویان شرکت بده ترتیدب،
 41و  149ميباش میانگین سرمایهی اجتماعي و نیز میدانگین ابعداد سدرمایهی اجتمداعي در
نمونهی مورد بررسي باالتر از ح ّ متوس است
جدول شمارهی دو -آمارههای توصیفی مربوط به گويههای سرمايهی اجتماعی
ابعاد سرمايهی اجتماعی

میانگین

انحراف

چولگی

کمینه

بیشینه

معیار

دامنهی

گمشده

کل

تغییرات

اعتماد میان شخصی

41/10

3/00

-1/229

02

32

42

2

980

اعتماد نهادی

01/30

1/18

-2/11

1

41

94

2

980

111/13

19/83

-2/80

41

149

120

2

980

مجموع
اجتماعی

سرمايهی
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مشارکت اجتماعی

98/34

3/18

-2/43

12

19

49

2

980
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نتايج استنباطی:
نتایج تحلیل پیرسون من رج در ج ول شمار ی سه حاکي از این است که:
الف) با سطح اطمینان 2/33در

و سطح خطای کو اتر از  ،2/21مشدارکت اجتمداعي بدا

بع جامعهپذیری ( r=0/245و  ،)sig=0/000بع بیرونيسدازی( r=0/338و  ،)sig=0/000بعد
ترکیددب ( r=0/496و  ،)sig=0/000بع د دروندديسددازی ( r=0/427و  )sig=0/000و مجمددوع
دانرافریني ( r=0/485و  )sig=0/000رابطهی مستقیم و معني داری دارد
ب) با سطح اطمینان  2/33در

و سطح خطای کو اتر از  ،2/21اعتماد میان شخصدي بدا

بع جامعهپذیری ( r=0/202و  ،)sig=0/000بع بیرونيسدازی( r=0/267و  ،)sig=0/000بعد
ترکیددب ( r=0/357و  ،)sig=0/000بعدد دروندديسددازی( r=0/281و  )sig=0/000و مجمددوع
دانرافریني ( r=0/356و  )sig=0/000رابطهی مستقیم و معنادار دارن
ج) با سطح اطمینان  2/33در

و سطح خطای کو اتدر از  ،2/21اعتمداد نادادی بدا بعد

جامعدهپددذیری ( r=0/326و  ،)sig=0/000بعد بیروندديسددازی( r=0/413و  ،)sig=0/000بعد
ترکیب ( r=0/489و  ،)sig=0/000بع درونيسازی( r=0/397و  )sig=0/000و با دانرافریني
( r=0/522و  )sig=0/000رابطهی مستقیم و معني دار دارد به عبدارت دیگدر بده میزاندي کده
کارکنان از اعتماد باالیي نسبت به سازمان برخدوردار مديشدون  ،میدزان داندر افریندي در ان
سازمان افزایر ميیاب
د) در ناایت ،رابطهی سرمایهی اجتماعي با دانر افریني بررسي ميشود؛ با سطح اطمینان
( r=0/335و  ،)sig=0/000بع
( r=0/584و ،)sig=0/000بع

بیرونيسازی ( r=0/442و  ،)sig=0/000بع

ترکیب

درونيسازی( r=0/482و ،)sig=0/000و با دانرافریني

( r=0/593و  )sig=0/000رابطهی مستقیم و معنادار دارن

به عبارت دیگر ،با افزایر

سرمایهی اجتماعي میزان دانرافریني نیز در بین کارکنان شرکت افزایر ميیاب
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2/33در

و سطح خطای کو کتر از  ،2/21سرمایهی اجتماعي با بع جامعهپذیری
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جدول شمارهی سه -آزمون همبستگی میان سرمايهی اجتماعی و ابعاد آن با دانشآفرينی و ابعاد آن
سرمايهی

نوع آزمون

اجتماعی

دانشآفرينی و ابعاد
جامعهپذیری

بیرونيسازی

ترکیب

درونيسازی

دانرافریني

2/041

2/998

2/433

2/401

2/481

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

2/020

2/031

2/911

2/081

2/913

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

2/903

2/419

2/483

2/931

2/100

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

2/991

2/440

2/184

2/480

2/139

2/222

2/222

2/222

2/222

2/222

همبستگي
مشارکت

پیرسون

اجتماعی

سطح معنيداری
همبستگي

اعتماد میان

پیرسون

شخصی

سطح معنيداری
همبستگي
پیرسون

اعتماد نهادی

سطح معنيداری
همبستگي

سرمايهی

پیرسون

اجتماعی

سطح معنيداری

نتايج تحلیل چند متغیّره
با توجه به اطالعات بهدست ام

در ج ول شمار ی ادار نتدایج حا دله حداکي از ان

است که متغیّرهای مستقل مورد استفاد در این پدژوهر در مجمدوع  93در د از واریدانس
متغیّر وابسته (دانرافریني) را تبیین کرد ان و بقیه به عواملي برميگردد که درایدن پدژوهر

جدول شمارهی چهار -آمارههای تحلیل رگرسیون چندگانه ( دانشآفرينی)
ضريب

همبستگیR

1/714

ضريب تبیین

ضريب تبیین تصحیح شده

اشتباه معیار

دوربین واتسون

2/934

2/913

3/11

1/382

خروجي ج ول شمار ی پنج حاوی تحلیل واریانس رگرسیون ،به منظور بررسي عطعیدت
وجود رابطهی خطي میان متغیّرهاسدت (بدهعندوان یکدي از پدیر فدر

هدای انجدام تحلیدل

رگرسیوني) در ج ول زیر از انجا که سطح معناداری بدهدسدت امد

 2/222کمتدر از 2/21
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خطي بودن رابطهی میان متغیّر مستقل در این ازمون ،تأیی ميشود هدر ده

است پس فر

متغیّرهای مستقل میزان واریانس بیرتری از متغیّر وابسته را تبیدین کنند بده همدان دورت
امار ی  Fبزرگتر مي شود ج ول مذبور هم ندین نشدان مدي دهد کده روابد خطدي میدان
به ازمون و متغیّر (دانرافریني) ش ی اً معنادار است

متغیّرهای وارد ش

جدول شمارهی پنج -تحلیل واريانس رگرسیون چند متغیّره (دانشآفرينی)
Model

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

اثر رگرسیونی

13812/814

9

3309/321

باقیمانده

94834/118

918

31/111

کل

14114/390

981

sig

F

10/183

2/222

ج ول شمار ی شر بیانکنن ی ضرایب  bو بتای هر یا از ابعاد متغیّر مستقل بدر روی
متغیّر وابسته است و نشان مي ده که ورود هر یا از متغیّرهای ج ی

ه تأثیری بر ضرایب

سایر متغیّرها دارد با توجه به ج ول زیر به این نتیجه مي توان رسی که متغیر اعتماد ناادی با
 Beta=2/993بیرترین مق ار واریانس (دانرافریني) را تبیین کرد است
جدول شمارهی شش -آمارههای مربوط به متغیّرهای باقی مانده در مدل رگرسیون نهايی
Model

B

خطای استان ارد

Beta

از مب أ

3/012

4/181

-

0/023

2/208

اعتماد ناادی

2/334

2/122

2/993

3/348

2/222

مشارکت اجتماعي

2/102

2/239

2/033

1/311

2/222

اعتماد میان شخصي

2/911

2/281

2/134

9/111

2/222
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عر

ضرایب زیراستان ارد

ضرایب استان ارد

t

Sig

بررسی نقش سرمايهی اجتماعی بر میزان دانش آفرينی در میان کارکنان شرکت 27............................ ...

نتیجهگیری:
پژوهر حاضر به بررسي رابطهی علي میان سرمایهی اجتماعي ،با فراین دانرافریني در
میان کارکنان شرکت م یریت تولی برق اذربایجان شرعي پرداخته است
پرسرنامهی پژوهر حاضر با توجه به فراین دانر افریني (جامعه پذیری ،بیروني
سازی ،ترکیب و درونيسازی) و سه مولفهی سرمایهی اجتماعي (مشارکت اجتماعي ،اعتماد
میان شخصي و اعتماد ناادی) ت وین ش

و مورد بررسي عرار گرفته است

نتایج حا ل از بررسي ،حاکي از ان است که میان فراین دانر افریني (جامعه پذیری،
بیروني سازی ،ترکیب و درونيسازی) با سه مؤلفهی سرمایهی اجتماعي (مشارکت اجتماعي،
اعتماد بین شخصي و اعتماد ناادی) رابطهی مثبت ،مستقیم و معناداری وجود دارد؛ یعني با
افزایر میزان سرمایهی اجتماعي یا هر یا از مولفه های ان ،میزان دانر افریني شرکت نیز
افزایر پی ا مي کن

نان ه میگونز ،مورنووارتیس در  0228میالدی در پژوهر خود با

عنوان «نقر سرمایهی اجتماعي در ایجاد و تقویت دانرافریني» که در کشور اسپانیا انجام
دادن  ،نیز نتایج مشاباي را بهدست اورد و اعالم داشتن که مقولههایي ون اعتماد،
همکاری میان افراد و با سازمانهای عمومي ،در نواوریهای تکنولوژیکي و به عبارتي
دانرافریني تأثیر بهسزایي دارن هم نین نعمتي و جمشی ی در  1983در پژوهشي با عنوان
«بررسي رابطه و تأثیر فراین تسایم دانر و تجربه بر توسعهی سرمایهی اجتماعي در میان
اعضای واح های فناور مرکز رش دانشگا شای باشتي» به بررسي جایگا و تأثیر فراین
تسایم دانر و تجربه بر توسعهی سرمایه در میان اعضای واح های فناور مرکز رش دانشگا
بهطور کلي میان فراین تسایم دانر و تجربه و مفاوم سرمایهی اجتماعي رابطهی معني داری
وجود دارد
بنابراین با توجه به پیشینهی تجربي و یافتههای تحقیق نین برميای که ،سرمایهی
اجتماعي در میزان دانر افریني تأثیر گذار است لذا الزم است به این امر توجه کنیم که ،در
جامعهای که فاع سرمایهی اجتماعي کافي است ،سایر سرمایهها تلف ميشون

از این رو

موضوع سرمایهی اجتماعي به عنوان یا ا ل محوری برای دستیابي به دانرافریني ضروری
ميباش

در مقولهی سرمایهی اجتماعي مؤلفههایي مانن مشارکت اجتماعي ،اعتماد میان
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شخصي و اعتماد ناادی مؤلفههای ا لي بهشمار ميرون که اگر در سازمانها و شرکتها
محقق گردن  ،ميتوانن به تولی دانرهای نوین ،رونق باتری ببخشن

یعني سرمایهی

اجتماعي عاملي برای انباشت دانر است حال اگر م یران و مسؤولین سازمان در سطو
مختلف (باال ،میاني و پایین) با این مفاوم و نیز کارکرد ان اشنایي الزم را بهدست اورن ،
ميتوانن با تقویت و بار برداری مفی از ان هزینههای اجتماعي و سازماني را کاهر دهن و
با اعمال تغییرات ساختاری ،حیات و باز تولی

رخهی دانرافریني را سبب گردن

پیشنهادهای کاربردی تحقیق
با توجه به یافتههای این پژوهر که حاکي از رابطهی معنادار میان سرمایهی اجتماعي با
فراین دانر افریني ،ميتوان پیشناادهای زیر را به کارکنان و مسؤولین ارائه داد:
 بهکارگیری راهکارهای مناسب در سازمان؛ برای اینکه اعضا بتوانن نظرها و عقای خود راراحت و ازادانه بیان کنن  ،و به گفتگو و تبادل نظر با یادیگر در زمینهی برنامه ها و اه اف
کاری بپردازن یعني به دور از ساختارها و عواع رسمي سازمان در یا ارتباط رو در رو و
زیر رسمي در زمینهی برنامههای کاری سازماني به گفتگو و تبادل نظر بپردازن

هم نین

افراد با اعتماد به یادیگر و به مسؤولین سازماني ،به مشارکت و همکاری در انواع
فعالیتهای علمي سازماني یادیگر بپردازن و با احترام به یادیگر در حل تعارضات و
اختالفات سازماني تالش کنن
کنفرانسها ،سمینارهای مختلف ،اتاقهای گفتگو و گزارشهای کاری و

يادداشت:
 1در ساخت گویه های دانر افریني و ابعاد ان از مقالهی ( )0221شولز استفاد ش
است()Schulze,2005
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