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  مقدمه

محتی   . ها مستتزم  ووهته ویتبه بته نتواوری ا تت       رکتدر دنیای رقابتی و دانشی کنونی بقای ش

ریتمی و اهترای نتواوری در     طتوری کته کووتاهی در برنامته     وکار امروزه بسیار پویا ا ت به کسب

نظتران  توزة    ایت  واقییتت عهقته بتا ب    . پتییری وواهتد شتد    ها باعث کاهش رقابتت   ازمان

ؤثر در اروقتای  ت ع عمزدترد،    وکار به  رمایة اهتماعی عنوان عامل کزیتدی و پیشتنیند مت    کسب

وکتار   نظتران  توزة کستب    به زعم با ب. موفقیت و وزق ممیت رقابتی  ازمان هزب کرده ا ت

 رمایة (. Martínez-Pére, et al., 2016)«  رمایة اهتماعی زیربنای نواوری در   ع  ازمان ا ت»

اید زیرا از  ن به شمار میهای  ازما اهتماعی مفهومی زیربنایی در درک نواوری، وهقیت و پویایی

 و، فرایند وهقیت، نواوری و یادگیری گروهی و مانند اینها را وحت وأثیر قرار داده ا ت و از  یک

 ترمایة  (. Cuevas‐Rodríguez et al., 2014, p.269)کنتد    توی دیرتر، وحقتق ان را وستهیل متی     

کنتد و   ی را در  ازمان وسهیل متی ها به یادگیری نواور اهتماعی از طریق متیهدکردن افراد و گروه

کند و با وزق نظرهای هدیتد وو ت     انسجا  درونی و ویقیب مستمر اهداف مشترک را وضمی  می

نتواوری  . کنتد  ها به محصوالت به بهبود و پیشرفت عمزدرد  ازمان کمک متی  کارکنان و وبدیل ان

ة اهتماعی از طریق وستهیل  همیی همة افراد و وا دهای  ازمان ا ت و  رمای نیازمند وهش د ته

ها در  دلیل ای  امر ان ا ت که افراد و گروه. شود کنش همیی به وزق نواوری در  ازمان منجر می

های  کارگیری ایده هایی به عزت شناوت، اگاهی، رواب  و   ع مشارکت باال برای به چنی   ازمان

 (.Chen et al., 2008)شوند  هدید برانریخته می

ها در عصتر  ارتر بترای د تتیابی بته نتواوری و بهبتود در عمزدترد از          زمانها و  ا شرکت 

هتا   بنتابرای ،  تازمان  . کننتد  های دانشی برای وسهیل هریان اطهعات و وجربه ا تتفاده متی   دارایی

 Terry Kim et)گیرند  کار می های همداری و رفتارهای مبتنی بر اعتماد را به ویامهت مدرر، نررش

al., 2013 .)شود  ها منجر می های دوگانة مدیریت دانش به نواوری در  ازمان راوبیا ت(Revilla et 

al., 2010 .)ووانتد باعتث وقویتت و     دلیل وقویت رواب  همداری و رقابتی متی  ای به اروباطات شبده

های  های که قادر به وو یه و ا تفادة در ت از ا تراوبی شرکت. ها شود ورویج نواوری در  ازمان
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هتای اهتمتاعی بترای ر تیدن بته       ه مدیریت دانش وود هستند قادر به ا تفادة بهتر از شبدهدوگان

  وح باالیی از  رمایة اهتماعی ماننتد  (. Martínez-Pére et al., 2016)نواوری بیشتر وواهند بود 

شود کته   بودن در محل کار باعث افمایش کار ویمی و همداری می اعتماد، رواب  متقابل و اهتماعی

ها بسیار وأثیرگتیار   های مدیریت دانش برای ایجاد نواوری در  ازمان در اهرای اثربخش ا تراوبی

اگر  ازمانی بتواند بیشتر ویامهت اثتربخش را میتان کارکنتان    (. Filieri & Alguezaui, 2014)ا ت 

 ها و وا دهای کاری افمایش دهد ا تمال اهرای اثربخش متدیریت دانتش در   وویش، داول گروه

 & Li)ووانتد بتر نتواوری در  تازمان وأثیرگتیار باشتد         ازمان بیشتر وواهد بود که ای  وود، می

Huang, 2012, p.1129 .) 

موازات اهمیت دانش و اطهعتات و رترورت ا تتفادة بهینته از ان در ههتان،       در ایران نیم به 

حتور ا ستاش شتده    م های ان برای ر یدن به یک هامیه دانش اهمیت مدیریت دانش و ا تراوبی

ایران، برنامة چهتار     ازی زمینه، برای وو یة مدیریت دانش در هامیة  در نتیجه، برای اماده. ا ت

عنتوان رویدتردی مبتنتی بتر      بته « وو یة مبتنی بر دانایی»و « محور رشد مزی دانایی»وو یه با عنوان 

 تازی متدیریت دانتش را     یادههای کشور پ وا کنون ویداد زیادی از  ازمان. دانش در نظر گرفته شد

 تازی متدیریت دانتش در     گیاری در پیاده از طرف دیرر، نرخ  رمایه. اند در وههة همت قرار داده

 01موهتب بنتد    مقا  میظم رهبری نیم به (. 0931پسند و فقیهی، )افمایش ا ت  کشور هر اله روبه

 تازی متدیریت دانتش،     ادههتا را مدزتب بته پیت      ازمان 90/0/93های کزی نظا  اداری در   یا ت

هتای متدیریت دانتش ایجتاد      اند و از انجا که یدی از نتایج ابزی اهرای در ت ا تتراوبی  فرموده

ا ت، ای  موروع در پبوهش  ارر مورد ووهته  ( Revilla et al., 2010, p.40)نواوری در  ازمان 

هتای ا تتراوبیک    و بتا  مایتت مرکتم برر تی     0931طی وحقیقی که در مهرماه  .قرار گرفته ا ت

مسئزة ابزی در ایران ا صا شده ا تت کته  ترمایة     011ریا ت همهوری بورت پییرفته ا ت، 

دهندة اهمیتت   که نشان اهتماعی و اعتماد عمومی به ورویب، اولویت در ردة ششم قرار گرفته ا ت

 .باالی موروع  رمایة اهتماعی ا ت

هتای دوگانته    وری  ازمانی و نقش ا تتراوبی با ووهه به هایراه  رمایة اهتماعی در ایجاد نوا

گتری   مدیریت دانش در بی  ای  دو، ای  پبوهش وأثیر  ترمایة اهتمتاعی بتر نتواوری بتا میتانجی      
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پر ش ابزی ای  پبوهش ای  ا ت که ایا  ترمایة  . کند های مدیریت دانش را برر ی می ا تراوبی

های دوگانة متدیریت دانتش در راب تة     یاهتماعی بر نواوری  ازمانی وأثیرگیار ا ت؟ ایا ا تراوب

هتای کنتونی راب تة     بی   رمایة اهتماعی و نواوری  ازمانی نقش میانجی دارد؟ در اکثتر پتبوهش  

 رمایة اهتماعی و نواوری برر ی شده ا ت و کمتر پبوهشی به م الیة ایت   ته متریتر و نقتش     

 .پرداوته ا تهای مدیریت دانش در راب ة بی  ای  دو متریر  میانجی ا تراوبی

 مبانی نظری و پیشینة پژوهش

 سرمایة اجتماعی

 رمایة اهتماعی یدی از هدیدوری  انواع  رمایه ا ت که امروزه مورد ووهه بستیاری از محققتان   

نظتران از   های گوناگونی بیتان شتده ا تت و بتا ب     از  رمایة اهتماعی ویریب. قرار گرفته ا ت

گوشتال و  (. Terry Kim et al., 2013)انتد   ویریتب کترده  های مختزب  ترمایة اهتمتاعی را    دیدگاه

عنوان همع منابع بالقوه و بالفیل موهود در درون، قابل د تترش از   ناهاپیت  رمایة اهتماعی را به

از دیتدگاه انتان   . کنند شده از شبده رواب  یک فرد یا یک وا د اهتماعی ویریب می طریق و ناشی

هتا در   ووانتد بته  تازمان    های مهم  ازمانی ا ت که می و دارایی ها  رمایة اهتماعی یدی از قابزیت

های دیرر ممیتت  تازمانی    ها در مقایسه با  ازمان دانش کمک بسیار کند و برای انوزق و وسهیم 

 ترمایة اهتمتاعی را اعتمتاد، هنجارهتا و      پوونتا  (. Nahapiet & Ghoshal, 1998)پایدار ایجاد کند 

 ,Putnam)دانتد   کنتد، متی   اون را برای نیل به منافع متقابتل ا تان متی   هایی که همداری و وی شبده

1995.) 

 ابعاد سرمایة اجتماعی 

بندی از  رمایة اهتماعی م رح شده ا ت که در ادامته بته ویتدادی از     در متون نظری چندی  طبقه

اری،  رمایة اهتماعی بته  ته بیتد  تاوت    ( 0339)طبق نظر ناهاپیت و گوشال . شود ها اشاره می ان

ای  بید دربرگیرندة میمان اشتتراک کارکنتان   : بید شناوتی. 0 .ای وقسیم شده ا ت شناوتی و راب ه

درون یک شبدة اهتماعی در یک دیدگاه یا درک مشترک میان انان ا ت و شامل ادراک، باورهتا و  
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ار وصورهای فرهنری و اهتماعی مشترک ا ت که به و یزة مفاهیم مشترک مورد پییرش افراد قتر 

کنتد کته    به اروباطات میان بازیررانی اشاره می: بید  اوتاری. 2. ماند ها باقی می گیرد و میان ان می

ماهیتت روابت  در  تازمان را    : ای بیتد راب ته  . 9. طور متوالی در  ال وسهیم اطهعتات هستتند   به

 . گیرد و دربرگیرندة اعتماد متقابل اعضای یک وا د اهتماعی ا ت دربرمی

های  اوتاری وقسیم کرده ا ت که بیتد   رمایة اهتماعی را به دو بید کیفیت و شبدهالک لی  

اعتماد وود به دو نوع نهادی و اهتماعی وقستیم  . کیفیت رواب  متقابل و اعتماد را دربرگرفته ا ت

 (Lee, 2005)شود  می

  :کند پیوندی و اوصالی وقسیم می پوونا   رمایة اهتماعی را به دو نوع هم

امیتم و روابت  متقابتل     های مشترک، روابت  اعتمتاد   به هنجارها و ارزش: پیوندی ة هم رمای -

کنتد کته    گروهی افراد اشتاره متی   کند که وود به عهیق و اعتقادات درون گروهی اشاره می

 .های مشترک دارند ارزش

ایت   . کنتد  گروهتی اشتاره متی    ای   رمایه به رواب  و ویامهت مشترک بی :  رمایة اوصالی -

ها، اطهعتات   های پراکنده از افراد ا ت که از طریق اروباطات بی  ان رمایه برا اش شبده 

 (.Putnam, 1995)اید  د ت می به

کار گرفته شده ا ت که ایت  متدل بستیار     بیدی گوشال و ناهاپیت به در غالب مقاالت مدل  ه

 تنجش متریتر  ترمایة     ازی هدیتد در   بنابرای ، در پبوهش  ارر از یک مفهو . ای ا ت کزیشه

 .کار گرفته شده ا ت اهتماعی ابیاد مدل پوونا  به

 های دوگانة مدیریت دانش استراتژی

شود کته   محور ا ت و به شنا ایی ان منجر می ا تراوبی مدیریت دانش یک رویدرد هامع و مورد

در هر  ازمانی  از موارد مهم. دهد  ازمان چرونه منابع دانشی وود را به بهتری  وهه اهر  قرار می

برای شروع هر پروژه اهرایی در  ازمان، ودوی  ا تراوبی و . دادن مدیریت دانش ا ت نحوة انجا 

های   ع  ا تراوبی مدیریت دانش برنامه(. Revilla et al., 2010)نماید  ناپییر می انداز اهتناب چشم

را اش ان وییی  شده ا تت و  های مدیریت دانش ب باالیی هستند که فرایندها، ابمارها و زیر اوت
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عنتوان   ا تراوبی مدیریت دانش بته (. Zack, 2002)کند     وضمی  می گردش مؤثر دانش در  ازمان را

دادن بته منتابع شتناوتی  تازمان و در نتیجته، اهترای        هتایی بترای شتدل    ها و د تتورالیمل  برنامه

 & Bolisani)باشتند   ابتی متی های منا ب مدیریت دانش با هدف نهایی د تیابی به ممیت رق برنامه

Scarso, 2015, p.498 .)هتای متدیریت    های مدیریت دانش بترای موفقیتت برنامته    وهود ا تراوبی

ریمی،  ازماندهی و وهود یک ا تتراوبی هتامع و    ها الز  و رروری ا ت برنامه دانش در  ازمان

نیازها و اهداف، نتواوری و   کارگیری ا تراوبیک دانش برای د تیابی به اثربخش برای اطمینان از به

 (.Oluikpe, 2012)بهبود عمزدرد در  ازمان الز  و رروری ا ت 

 های مدیریت دانش  انواع استراتژی

هتا در اهترای متدیریت دانتش دارنتد، بته        پتردازان یتا  تازمان    برا اش اهداف مختزفی که نظریته 

های مدیریت دانش،  ری  ا تراوبیو به ویدادی از مهم 0در هدول . اند های متفاووی ر یده ا تراوبی

 .شود اشاره می
 

 های مدیریت دانش انواع استراتژی. 1جدول ادامة 

 انواع استراتژی مدیریت دانش سال محققان/محقق ردیف

0 
هانس  و 

 همداران
 . ازی ا تراوبی شخصی. 2؛ (رممگیاری)ا تراوبی کدگیاری . 0 0333

 2112 پروکپندو 2
. 4ا تراوبی هریان دانش؛ . 9ا تراوبی انبارش؛ . 2ا تراوبی ذویره؛ . 0

 .ا تراوبی رشد دانش

 2119 چی و لوی 9

 ازی در هاهایی که دانش پنهان از  محور با رویدرد شخصی ا تراوبی انسان. 0

وأکید ای  ا تراوبی . رود کار می د تیابی ا ت به فرد قابل طریق ویامهت فردبه

ا تراوبی . 2فردی ا ت؛  های درون ربهبر کسب و وسهیم دانش پنهان و وج

و ا تفادة دوباره از دانش با ا تفاده از  پویا که با ومرکم بر قابزیت کاربرد

بی  کارکنان  فناوری اطهعات و وسهیم دانش با ا تفاده از مبا ث غیرر می

محور که وهشی اشدار برای افمایش کارایی  ا تراوبی  یستم. 9پردازد؛  می

های  یاری و ا تفادة مجدد از دانش از طریق ایجاد  یستمو یزة کدگ به

هایی که از ای   شرکت: ا تراوبی ایستا. 4 فناوری اطهعات پیشرفته ا ت؛

های متفاوت دانش و ا تفاده از  کنند در هماهنری هریان ا تراوبی ا تفاده می

 .کنند بورت منفیل عمل می دانش هدید در  ازمان به
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 های مدیریت دانش انواع استراتژی. 1جدول ادامة 

 انواع استراتژی مدیریت دانش سال محققان/محقق ردیف

 2111 پای 4

. 2کاشب؛ .0: گروه 1های مدیریت دانش به  بندی ا تراوبی طبقهدر ای  

های کزی  ایجادکننده. 1بردار درونی؛  بهره. 4یادگیرندة بیرونی؛ . 9گرا؛  بصیرت

 .اند بندی کرده وقسیم و عمومی

1 
ان هی  هانگ 

 و همداران 
2102 

ش ا ناد ا ت که شامل امنیت دان -ا تراوبی کدگیاری که رویدرد انسان. 0

شدنی در پایراه داده که بقیه بتوانند به ان  رمنی ا ت در شدل ذویره

انسان  - ازی که رویدرد انسان ا تراوبی شخصی. 2د تر ی داشته باشند؛ 

کند و  های گوناگونی برای مسائل موهود در  ازمان فراهم می  ل که راه ا ت

 .راه دادهشده در پای کند و نه دانش ذویره بحث بی  افراد ومرکم می بر

گیری کرد  ووان چنی  نتیجه طور کزی می به. مسئزة مدیریت دانش مسئزة فازی و غیرق یی ا ت

بنتدی کترد     ووان برا اش نوع دانش رمنی و بریع وقستیم  های مدیریت دانش را می که ا تراوبی

(Trivella & Dimitrios, 2015 .) ینتدهای  بر دانتش مستتند در فرا  ( گرا  یستم)ا تراوبی کدگیاری

کند و بر مستند ازی و ذویرة دانش از طریتق فنتاوری اطهعتات ومرکتم      مدیریت دانش وأکید می

از طترف دیرتر، ا تتراوبی    . طتور ر تمی وستهیم کننتد     کنتد وتا دانتش را بته     کرده و وتهش متی  

های اهتماعی و اروباط افراد با یددیرر وأکید  وگو از طریق شبده بر گفت( گرا انسان) ازی  شخصی

کنتد و در   هتای فتردی ومرکتم متی     ای  ا تراوبی بر کسب دانش از طریق وجربه و مهارت. کند می

 ,Yousif Al-Hakim & Hassan, 2013)وهش ا ت وا دانش را بته شتدل غیرر تمی منتشتر کنتد      

p.61.) هانست  و همدتاران    بندی طبقههای مدیریت دانش  ا تراوبی در وحقیق  ارر برای  نجش

 . ا ت کار گرفته شده به

 نوآوری سازمانی

عنوان یدی از عوامل ابزی  فظ ممیتت رقتابتی و موفقیتت     ای از نواوری به طور فماینده امروزه به

نتواوری را  (. Martínez-Pére et al., 2016)شتود   مدت  تازمان در بازارهتای رقتابتی یتاد متی      بزند

 .انتد   ازمان به شمار اورده وری  قابزیت برای رشد و گسترش مینای ورک الروهای قدیمی و مهم به

شتدن   ویبه بتا م ترح   به. های ابزی برای رشد اقتصادی و وولید ارزش ا ت نواوری یدی از انریمه



78                                                                     1316، بهار 1ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

ها در عربة رقابت و همچنی ،  بنیان، نواوری عامل کزیدی موفقیت یا شدست  ازمان اقتصاد دانش

زمانی یک نظا  متدیریتی ا تت   ی  انواور(. Zheng, 2008)شود  منبع ابزی ممیت رقابتی وزقی می

گیری محصوالت یا ودمات هدید، مهم و مفید  عنوان شدل کند و به که بر ر الت  ازمان وأکید می

نتواوری  تازمانی را   (. Hemphäl & Magnusson, 2012)در محی   ازمانی ووبتیب شتده ا تت    

ها به بتازار بترای    ومایل یک  ازمان به وو یة محصوالت و ودمات پیشرفته و هدید، و عررة ان

 (. Gumusluoglu & Ilsev, 2009)کنند  کسب موفقیت ویریب می

نظران در وحقیقات مختزب بسته به نوع  ازمان و نوع م الیه، انواع مختزفی از نواوری با ب

های وولید یتا   میزر و فریس  به چهار بید محصول یا ودمت، روش. اند و ابیاد ان را شنا ایی کرده

هتای نتو و غیرمیمتول اشتاره       ل وهوی راه های اهرایی و هست پییری در برنامه ودمت، ریسک

های ودنولتوژیدی را   ها و مهارت کاپ  و همداران به  ه بید نواوربودن در بازار، ا تراوبی. کنند می

همچنتی ، نتواوری   (. Crespell & Hansen, 2007)کننتد   عنوان ابیاد نواوری  ازمانی اشتاره متی   به

نتواوری فنتی شتامل محصتوالت یتا وتدمات       . اند ا به نواوری فنی و اداری وقسیم کرده ازمانی ر

کنتد   هتا و اشتدال هدیتد  تازمانی اشتاره متی       ها،  یا تت  هدید ا ت، اما نواوری اداری به رویه

(Jiménez-Jiméne & Sanz-Valle, 2011, p.411 .) نظریتتة ( 2119)از دیتتدگاه بتتاکر و همدتتاران

وری  ازمانی را به نواوری محصول و نواوری فرایند و همچنی ، به نتواوری  نواوری  ازمانی، نوا

کننتد کته متورد اول را     را به بهبود در محصوالت موهود و وو یة محصوالت هدیتد وقستیم متی   

در وحقیق  ارر برای  نجش نتواوری  . اند نواوری ودریجی و مورد دو  را نواوری بنیادی  نامیده

 .کار گرفته شده ا ت همداران به بندی باکر و  ازمانی طبقه

 پیشینة پژوهش

م ترح  ( 2101)طور که پترز و همدتاران    همان.  رمایة اهتماعی عامزی وأثیرگیار بر نواوری ا ت

دلیتل وقویتت روابت  همدتاری و      ای به وواند از طریق اروباطات شبده اند  رمایة اهتماعی می کرده

در ( 0939)همدتاران   و زاده  میتدی . هتا شتود   نرقابتی باعث وقویت و ورویج نواوری در  تازما 

بترای  . وحقیقی راب ة  رمایة اهتماعی و نواوری در ادارة کل مخابرات ا تتان قتم برر تی کردنتد    
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( ای،  اوتاری و شناوتی راب ه) نجش  رمایة اهتماعی ابیاد  رمایة اهتماعی ناهاپیت و گوشال 

ق  مؤلفتة شتناوتی  ترمایة اهتمتاعی بتر نتواوری       ها نشان داد ف کار گرفتند که نتایج وحقیق ان به

 نقتش  با نواوری  رمایة اهتماعی بر وأثیر وحقیقی در( 0939)عبدالمزدی  و ا تاک. وأثیرگیار ا ت

ها نشتان داد فرهنتگ  تازمانی و  ترمایة      نتایج وحقیق ان. را برر ی کردند دانش مدیریت میانجی

گیارند و مدیریت دانش اثر مثبت و مینتاداری   می اهتماعی اثر مثبت و میناداری بر مدیریت دانش

هتای دوگانتة    وأثیر بی  ا تراوبی وحقیقی در( 2102)هوانگ  و لی. گیارد بر وهقیت و نواوری می

بر فرایند وو یة محصول هدیتد و عمزدترد را   ( کدگیاری)برداری  و بهره(  ازی شخصی)اکتشاف 

هتای   در وحقیقتی وتأثیر ا تتراوبی   ( 2109) ست   و  الحدتیم . شرکت وایوانی وأیید کردند 219در 

ها نشتان   نتایج وحقیق ان. مدیریت دانش بر نواوری و در نهایت، بر عمزدرد  ازمان برر ی کردند

در نهایتت،  . گتیارد  های مدیریت دانش بر نواوری  ازمانی وأثیر مثبت و میناداری می داد ا تراوبی

  تاوتار  وتأثیر  وحقیتق وتود   در( 2109)مدتاران  ه و ریتدل . بر عمزدرد  ازمان وأثیرگتیار ا تت  

 در وودرو تازی  بتنایع  از هتا  داده. برر تی کردنتد   دوگانته  های ا تراوبی بر اهتماعی های شبده

های اهتماعی  اوری شد و نتایج وحقیق  اکی از راب ة مثبت شبده ا ترالیا همع و المان کشورهای

 . های دوگانه ا ت بر ا تراوبی

 رمایة اهتماعی داوزی و وارهی بر نتواوری   راب ة وحقیقی در( 2104) همداران و رودریرم

شترکت   042اوری اطهعتات از   بیتد از همتع  . رادیدال در وو یة محصول هدید برر تی کردنتد  

وولیدی و ودماوی به ای  نتیجه ر یدند که بی   رمایة اهتماعی و نواوری رادیدال وتأثیر مثبتت و   

ها وتأثیر بیشتتری بتر نتواوری      ة اهتماعی اروباطی داوزی در شرکتولی  رمای. گیارد میناداری می

در وحقیقی وأثیر  رمایة اهتماعی بر نواوری  ازمانی بتا نقتش   ( 2101)پرز و همداران . گیارد می

نتایج وحقیق  تاکی از راب تة مثبتت و    . های دوگانة مدیریت دانش برر ی کردند میانجی ا تراوبی

همچنی ،  رمایة اهتماعی راب ة مثبت و میناداری با . و نواوری ا ت مینادار بی   رمایة اهتماعی

های دوگانة دانش راب ة مثبت و میناداری بتا نتواوری    های دوگانة دانش دارد و ا تراوبی ا تراوبی

 .دارد

 



78                                                                     1316، بهار 1ة شمار، 4ة دور، سرمایة اجتماعیمدیریت 
 

 مدل مفهومی پژوهش

و  دادن نقتش  شده برای نشان مدل مفهومی پبوهش ا ت که با ووهه به متریرهای شنا ایی 0شدل 

هتای دوگانتة متدیریت دانتش      گری ا تراوبی راب ة  رمایة اهتماعی و نواوری  ازمانی با میانجی

 .طرا ی شده ا ت
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 

 :های زیر در نظر گرفته شد برای برر ی مدل مفهومی پبوهش، فرریه

 .گیارد  رمایة اهتماعی اثر مثبت و میناداری بر نواوری  ازمانی می -

 .گیارد های دوگانة مدیریت دانش می  رمایة اهتماعی اثر مثبت و میناداری بر ا تراوبی -

 .گیارد های دوگانة مدیریت دانش اثر مثبت و میناداری بر نواوری  ازمانی می ا تراوبی -

 روش تحقیق

ا، ووبتیفی  ه ها و وحزیل ان اوری داده پبوهش  ارر از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوة همع

 سرمایة اجتماعی

 پیوندی  رمایة اهتماعی هم

  رمایة اهتماعی اوصالی

های دوگانه مدیریت  استراتژی

 دانش

  ازی ا تراوبی شخصی

 ا تراوبی کدگیاری

 نوآوری سازمانی

 نواوری بنیادی

اعتماد به  نواوری ودریجی
 های الهی وعده
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هامیة اماری ای  پبوهش کارکنان شرکت ووزیع برق شهر تان قتم ا تت   . از نوع همبستری ا ت

. انجا  گرفتت ( 0391)وییی   جم نمونه برا اش هدول کرهسی و مورگان . نفرند 002که  دود 

دربد و ا ویداد  جم نمونتة   1دربد و  31با ووهه به ویداد اعضای هامیه و با رریب اطمینان 

در ای  پتبوهش بترای گترداوری    . نفر محا به شد 99گیری وصادفی برابر با  ماری با روش نمونها

منظور ودوی  مبانی نظتری پتبوهش و    به. کار گرفته شد ای و میدانی به اطهعات دو روش کتابخانه

هتا روش میتدانی    ای و در را تتای گترداوری داده   های پبوهش از م الیات کتابخانه ودوی  فرریه

هتای عمتومی و    ابمار گرداوری اطهعات در ای  پبوهش، پر شنامه شامل پر ش. کار گرفته شد  به

. هتا پا تد دادنتد    ای لیدرت به پر تش  درهه پا خرویان برا اش مقیاش پنج. وخصصی بوده ا ت

 9) رمایة اهتماعی در دو بید  رمایة اهتمتاعی اوصتالی   . گویه ا ت 90پر شنامة پبوهش شامل 

 9)و وتدریجی  ( گویه 9)، نواوری  ازمانی در دو بید نواوری بنیادی (گویه 1)پیوندی  و هم( گویه

، و (گویته  4)زی  تا  های دوگانة مدیریت دانش در دو بیتد ا تتراوبی شخصتی    و ا تراوبی( گویه

 99شتده در مجمتوع،    پر شتنامة ووزیتع   31شایان ذکر ا ت از بی  . باشند می( گویه 4)کدگیاری 

نفر  9برای برر ی روایی بوری و محتوایی، پر شنامه در اوتیار . اوری شده ا ت پر شنامه همع

 اوی اعمتال  نظران قرار داده شتده و در نهایتت، ابته    از وبرگان دانشراهی، کارشنا ان و با ب

 91بتدی  ورویتب کته    . برای برر ی پایایی پر شنامه نیم رریب الفای کرونباخ محا تبه شتد  . شد

 .نشان داده شده ا ت 2پر شنامه در هامیة اماری مد نظر ووزیع که نتایج ان در هدول 
 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش. 2جدول 
 ها  ویهتعداد گ آلفای کل آلفای کرونباخ ابعاد متغیر

  رمایة اهتماعی
 301/1 ی پیوند  رمایة اهتماعی هم

99/1 
1 

 9 934/1  رمایة اهتماعی اوصالی

 ا تراوبی مدیریت دانش
 91/1 ا تراوبی کدگیاری

91/1 
4 

 4 999/1  ازی ا تراوبی شخصی

 نواوری
 919/1 نواوری بنیادی

99/1 
9 

 9 910/1 نواوری ودریجی
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. بیشتتر ا تت   9/1شده برای متریرهای مورد پبوهش از مقدار ا تتاندارد   رریب الفای محا به

 .ووان گفت پر شنامة مدنظر، از پایایی کافی برووردار ا ت بنابرای ، می

 های پژوهشیافته

 ازی میادالت  اوتاری با روش  تداقل مربیتات   در ای  وحقیق برای برر ی مدل مفهومی، مدل

 ازی میادالت  اوتاری در  مدل. شد  کار گرفته هب warpPLSافمار  بدی  منظور نر . اهرا شدهمئی 

منظتور از برر تی   . دمدل  اوتاری وحزیل و وفستیر شت   ،گیری و  پس ابتدا مدل اندازه، دو مر زه

ها و بارهای متریرهای مدنون و منظتور از برر تی متدل  تاوتاری،      گیری، برر ی وزن مدل اندازه

 متریرهتای  وحقیتق،  ایت   ا تت در  ذکتر  شتایان  .ا تت ی مدنون برر ی ررایب مسیر بی  متریرها

 نظتر  در مدنتون  متریتر  عنتوان  های دوگانة مدیریت دانش و نواوری، به  رمایة اهتماعی، ا تراوبی

 .شد  گرفته

در تتی وو ت     شود که ایا مفاهیم نظتری بته   در ای  مر زه، وییی  می: گیری وحزیل مدل اندازه

بتدی  منظتور روایتی و    . انتد یتا ویتر    گیری شده اندازه( وحقیق های پر ش)شده   متریرهای مشاهده

و  2(هتا   تازه )متریرهتای مدنتون    0هایبرای برر ی پایایی از شاوص. دشو  ها برر ی می پایایی ان

کتار گرفتته    بته  1و برای برر ی روایی روش برر ی روایی همررا 4(پایایی  ازه) 9 ازگاری درونی

بارهتای عتامزی هتر      وو ت  میتمان   PLSای متریر مدنون، در متدل  ه پایایی هریک از شاوص. شد

 بایتد های متریر مدنون مربوطته   یک از بارهای عامزی شاوص ارزش هر. شود شاوص مشخص می

 ةبتار عتامزی همت     شدها مشخص در وحقیق  ارر با برر ی شاوص. باشد 1/1بمرگتر یا مساوی 

رتریب  و  1شاوص پایایی ورکیبتی دو یایی  ازه، گیری پا برای اندازه .ا ت 1/1ها بیش از  شاوص
                                                           
1. Indicators 

2. Individual reliability of each item for constructs 

3. Internal consistency 

4. Construct validity 

5. Convergent validity 

6. Composite reliability 
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مقتدار پایتایی   . باشتد  9/1باید بمرگتر یا مستاوی   هامقدار ای  شاوص. محا به شداخ بالفای کرون

 .شده ا ت  نشان داده 9یک از متریرهای مدنون در هدول   ازه برای هر

  محا به 9/1، باالور از و الفای کرونباخ مقادیر پایایی ورکیبی همةشود  طور که مشاهده می همان

 .منا بی برووردار ا ت ةگیری از پایایی  از مدل اندازه، بنابرای . شده ا ت

وحزیتل  ( AVE) 2شتده  وو   مییتار میتانری  واریتانس ا تتخرا      PLSدر مدل  0روایی همررا

 بیان شتده  4نتایج برر ی روایی همررا در هدول . اوتیار کند 1/1مقداری بیش از  باید که شود می

 .ا ت
 

 پایایی سازه متغیرهای مکنون. 3جدول 

 یر مكنونمتغ                         

                پایایی سازه  
 سرمایة اجتماعی

های دوگانة مدیریت  استراتژی

 دانش
 نوآوری

 994/1 993/1 93/1 پایایی ورکیبی

 920/1 929/1 91/1 الفای کرونباخ

 
 تحقیق( متغیرهای مکنون)های  هروایی همگرای ساز .4جدول 

متغیر مكنون                              

 روایی همگرا          
 نوآوری های دوگانة مدیریت دانش استراتژی سرمایة اجتماعی

 119/1 119/1 119/1 (AVE)شده  ا تخرا   واریانس  میانری 

 همتة شتده بترای    انس ا تتخرا  شود مقادیر میانری  واری مه ظه می 4طور که در هدول  همان

 .گیری از روایی همررای منا ب برووردار ا ت مدل اندازه ،بنابرای  .ا تبیشتر  1/1متریر از 

نمتایش داده شتده   یافته به همراه ررایب مستیر   مدل برازش 2در شدل : وحزیل مدل  اوتاری

 .باشد 11/1از  متران ک P- valuesا ت که مقدار قبول  هر یک از ررایب در بوروی قابل. ا ت

                                                           
1. Convergent validity 

2. Average variance extracted 
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 مدل ساختاری تحقیق .2شکل 

هتای دوگانتة متدیریت      رمایة اهتماعی بر ا تتراوبی یافته،  در مدل برازش دهد می نتایج نشان

 .نشان داده شده ا ت 1نتایج در قالب هدول   ایر. گیارد میوأثیر مینادار  دانش و نواوری،

R) رریب وییی  بینی مدل برای برر ی قدرت پیش
Q  و رریب( 2

برای رریب  .محا به شد 2

Qبرای رریب و  0/1وییی  مقداری باالی 
 .شود مقداری بیش از بفر پیشنهاد می 2

 

 ضرایب مسیر .5جدول 

  شاخص                                        

 روابط مدل    
 نتیجه سطح معناداری ضریب مسیر

 مینادار <11/1 12/1 ا تراوبی مدیریت دانش <<<  رمایة اهتماعی 

 مینادار <110/1 99/1 نواوری <<< ا تراوبی مدیریت دانش

 مینادار <110/1 49/1  نواوری <<< رمایة اهتماعی 

 
 بینی مدل های قدرت پیش شاخص .6 جدول

 متغیر مكنون                        

 شاخص مدل          
 نوآوری های دوگانة مدیریت دانش استراتژی

 91/1 44/1 (R2) وییی  رریب

 Q2 92/1 41/1 رریب 
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Qرریب رریب وییی  و مقدار 
ده ا ت و با ووهه ش بیان 1برای متریرهای وحقیق در هدول  2

شتده، از ررفیتت و وتوان     مدل درنظرگرفتهاند،  مقادیر یادشده را اوتیار کردهها رریب همةبه انده 

هتای  یافتته، شتاوص   برر تی اعتبتار متدل بترازش    برای  ،نهایت در. بینی الز  برووردار ا ت پیش

، میتانری   (APC) 2بدی  منظور  ه شاوص میانری  رریب مسیر. دشو برر ی می 0نیدویی برازش

R
2 (ARS)9  و میانری  عامل وور  واریانس(AVIF)4  ده ا تشمحا به . 

 

 های برازش مدل شاخص .7جدول 

 سطح معناداری مقدار شاخص

 >942/1 110/1P (APC)میانری  رریب مسیر 

 R2میانری  
(ARS) 299/1 111/1P= 

 1مقدار م زوب، کمتر از  120/2 (AVIF) واریانس  وور   عامل  میانری 

R ت، دو شتاوص میتانری  رتریب مستیر و میتانری       بیان شده ا 9که در هدول طور   همان
2 

 ،باشتند کمتر متی  11/1دیر از که ای  مقا انجا و از ا ت بوده 111/1و  110/1دارای   ع میناداری 

در اروباط با شاوص میانری  عامل وور  واریانس نیم چون مقدار . شده مینادار ا ت  مقادیر محا به

 . شود ید میأیاز  یث ای  شاوص نیم مدل و ،ا ت 1امده کمتر از  د ت به

 نتیجه و پیشنهادها

های دوگانتة   نقش میانجی ا تراوبی در پبوهش  ارر وأثیر  رمایة اهتماعی بر نواوری  ازمانی با

در ای  پبوهش وأثیر  رمایة اهتماعی بر نواوری  ازمانی وأیید شد که . مدیریت دانش برر ی شد

، ا تاک و عبتدالمزدی  (0939)زاده و همداران  ای  نتیجه با نتایج وحقیقات پیشی  از همزه  میدی

                                                           
1. Goodness of fit index 

2. Average path coefficient 

3. Average R-squared 

4. Average Variance Inflation Factor 
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بتر ایت  ا تاش،    . همستو ا تت  ( 2101)و پرز و همداران ( 2104)، رودریرم و همداران (0939)

شود در شرکت ووزیع برق ووهه عمیقی به افمایش میتمان  ترمایة اهتمتاعی از طریتق      پیشنهاد می

اقدامات مختزفی مانند وهش برای اعتماد ازی بی  اعضای  تازمان، وترویج فرهنتگ مشتارکت و     

،  تازوکارهایی بترای   ریمی و ا تقرار نظتا  اروباطتات داوزتی بتی  اعضتای  تازمان       اعتماد، طرح

 . انداز مشترک  ازمانی داشته باشند ها و چشم  ازی ارزش نهادینه
گتیارد کته    های دوگانة مدیریت دانش وأثیر مثبت و میناداری متی   رمایة اهتماعی بر ا تراوبی

. همختوانی دارد ( 2109)همدتاران   و ریدل، و (2101)ای  نتیجه با نتایج وحقیقات پرز و همداران 

. شود  اوتارهای افقی و برگرفته از ماهیت ویمی و گروهی ایجتاد شتود     ا اش، پیشنهاد میبر ای

همچنی ، یک شبدة اهتماعی داول  تازمانی ایجتاد شتود کته بایتد در را تتای ان بته دو مقولتة         

 . های مدیریت دانش ووهه شود افماری برای اهرای  یستم زیر اوت شبده و بخش نر 

گتیارد کته    دیریت دانش بر نواوری  ازمانی وأثیر مثبت و میناداری میهای دوگانة م ا تراوبی

( 2101)، و پترز و همدتاران   (2109)و  س   الحدیم، (2102)هوانگ  و لیای  با نتایج وحقیقات 

 . همسو ا ت

هتای   هایی از افراد مختزب با وخصص شود در شرکت ووزیع برق ویم بر ای  ا اش، پیشنهاد می

ا تتفاده از  . برداری از دانش مورد نظتر  تازمان وشتدیل شتود     ، اکتساب و بهرهمختزب برای ایجاد

کتارگیری دانتش روز دنیتا     کارگیری دانش انان و به های اروباطات وارهی با مشتریان برای به شبده

های مدیریت دانش در  ازمان که به وقویت راهدارهتایی بترای افتمایش     ی منظور اهرای ا تراوب به

از طریتق  همچنی ، . شود شود، نیم ووبیه می و ودریجی در عررة ودمات منجر می نواوری بنیادی

 ازی اواق فدر، ایجاد مرکم برر ی و پییرش پیشتنهادها بته اهترای     ووهه به کارکنان وهق، پیاده

 . وهش کنند  ها برای ایجاد نواوری و وهقیت در  ازمان منا ب ا تراوبی

وتوان چنتی     د تت امتد، متی    بته  41/1رریب وییی  نتواوری   از طرفی، با ووهه به انده مقدار

های دوگانة متدیریت دانتش،    ا تنباط کرد که  رمایة اهتماعی به همراه دیرر مریر، یینی ا تراوبی

ای  مقدار اگرچه قابل ووهه و منا ب ا تت،  . دربد ورییرات نواوری را وبیی  کنند 41اند  ووانسته

ربد ورییرات نواوری ناشی از  ایر متریرهایی بوده ا تت کته   د 14دهندة ان ا ت که  دود  نشان
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شود با برر تی   بنابرای ، به  ایر پبوهشرران پیشنهاد می. ها پرداوته نشده ا ت در ای  وحقیق بدان

 .متون نظری وحقیق، به شنا ایی و برر ی  ایر پیشایندهای نواوری نیم بپردازند

ناپتییری بته  تایر     فتته ا تت و امدتان ویمتیم    ای  پبوهش در یک  ازمان ودماوی انجتا  گر 

بنتابرای ،  . کنتد  های وحقیق را ایجتاد متی   های مختزب از محدودیت ها در  وزه ها و شرکت  ازمان

 . شود های دیرر ووبیه می ودرار چنی  پبوهشی در  ازمان
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