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Abstract
Social capital in the workplace facilitates knowledge
sharing through access to relevant knowledge for
enhanced innovation in the organization. The purpose
of this study is to investigate the effect of knowledge
sharing and social capital on employees' innovative job
performance. The research method is descriptivecorrelational in nature and applied in terms of purpose.
The statistical population of the study consisted of 187
employees of electricity departments in the west of
Mazandaran province, of which 124 people were
selected based on Krejcie and Morgan table and
stratified random sampling as the sample size of the
study. The collection tools included the Connelly et al.
(2012) Knowledge Sharing Questionnaire, the Social
Capital Questionnaire from the Putnam Standard
Questionnaire (1999), and the innovative job
performance of Scott and Brass (1994). In order to
analyze the data, the structural equation technique was
used using Lisrel statistical software and Spss22
statistical software. Findings showed that social capital
and knowledge sharing have a positive and significant
effect on innovative job performance and the
component of trust in the organization has the greatest
impact on social capital and knowledge sharing. The
results showed that knowledge sharing has played an
increasingly mediating role in the impact of social
capital on innovative job performance.
Keywords:
Knowledge sharing, social capital, innovative job
performance.

چکیده
سرمایه اجتماعی در محل کار منجر به تسهیل اشتراکگذاری دانش
از طریق دسترسی به دانش مرتبط برای نوآوری تقویتشده در
 هدف این پژوهش بررسی تاثیر اشتراکگذاری.سازمان میشوند
دانش و سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی نوآورانه کارکنان
همبستگی و از- روش پژوهش به لحاظ ماهیت توصیفی.میباشد
 جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات.حیث هدف کاربردی است
 نفر تشکیل دادند که از این781 برق غرب استان مازندران به تعداد
 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش721  تعداد،تعداد
نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب
 ابزار گردآوری شامل پرسشنامه های اشتراکگذاری دانش.شدند
 سرمایه اجتماعی از پرسشنامه استاندارد,)2172( کانلی و همکاران
)7111( ) و عملکرد شغلی نوآورانه اسکات و براس7111( پوتنام
 به منظور تحلیل دادهها از تکنیک معادالت ساختاری با.بود
Spss22  و نیز نرم افزار آماریLisrel استفاده از نرم افزار آماری
 یافته های پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی و.استفاده شد
اشتراک دانش بر عملکرد شغلی نوآورانه تاثیر مثبت و معناداری
دارند و مولفه اعتماد به سازمان بیشترین قدرت تاثیر را بر سرمایه
 نتایج پژوهش نشان.اجتماعی و اشتراک گذاری دانش داشته است
داد که اشتراک گذاری دانش در تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر
.عملکرد شغلی نوآورانه بطور فزاینده ای نقش میانجی داشته است
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میشاااااوند (دک فاتااااااو همکااااااران ،2118 ،9ونااااا و
همکاران.)2119 ،11
عمرکرد شنری نوآورانه کارمند ی ساختار مها در رشتههاک
مدیریت منابع انسانی و روانشناسی صنزتی است (کمپل و
ورنی  )2117 ،11و میتواند بر عمرکرد سازمانی اثرگاار باشد
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مهارظ یا چگونگی انجام کار به سادگی تادوین و بیاان نمای
شود بخایر اینکه در منی افراد و تجربه آنها م یاور اسات .از
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گردد (یو و همکاران .)2113 ،1بنابراین ،دانش ضمنی از دانش
صریگ سخت تر بین کارکنان به اشترا گااشته می شاود ،از
آنجائیکه تالش و زمان بیشترک صارف مای شاود هییناه آن
بیشتر است .با توده به گروه ادتمااعی ،از آنجائیکاه اشاترا
دانش شامل ت ابالظ ادتماعی بین کارکنان مای باشاد و ایان
ییل ت ابالظ بوسیره ارتیایاظ بین افراد ت ت تأثیر ارار مای
گیرند ،سرمایه هاک ادتماعی کارکنان ن ش اساسی در شاکل
دهی ید اشاترا داناش آنهاا باازک مایکنناد (کیاوانی و
همکاران.)1395 ،
سرمایه ادتماعی مجموعه اک از م اهیا مانند اعتماد ،هنجارها
و شیکه ها است که مودب ایجااد ارتیااط و مشاارکت بهیناه
اعضاک ی ادتمات شده و در نهایات مناافع مت ابال آناان را
تامین خواهد کرد .لاا ،سرمایه ادتماعی میتواند باه ساازمان
ها در خرت و تسهیا دانش کم بسیار نمایاد و در نهایات باا
بهیااود عمرکاارد سااازمانی ,مییاات ر ااابتی پایاادار ایجاااد کنااد
(کنجکاو من رد و مهارظ .)1411 ،فرض پهوهشاگران در ایان
م الزه این است که آیا اشاترا گاارک داناش در ساازمان در
وا ع نتیجهک تزامالظ و روابب بین همکااران اسات .سارمایه
ادتماعی ممکن ی دارایی مها براک تسهیل اشاترا گاارک
دانش باشد (چن و چان  .)2111 ،2عالوه بار ایان ،خرات و
مدیریت دانش از یریت یادگیرک ت ویت میشوند که این امار
همکاران را مریم به تیادل و اشترا گاارک بینشها ،داناش و
مدلهاک ذهنی میکند .از این رو پهوهشگران با بهرهگیرک بر
نظریه سرمایه ادتماعی فرض خواهند کرد که اشاترا گاارک
دانش اساساً شاامل فزالیتهااک تزاامری اسات .لااا سارمایه
ادتماعی ن شی مها در ارت اد دانش ،مهارظهاا و تواناییهااک
همکاران ای ا خواهد کارد و شارای ی را باراک اثرگااارک بار
اشترا گاارک دانش براک عمرکرد نوآورک در ساازمان ایجااد
خواهد کرد (اکالمانو و همکاران .)2119 ،3با توده باه م الاب
ذکر شده مساله اصری پهوهش این است که سرمایه ادتمااعی
بواس ه ن ش میانجی اشاترا گاارک داناش چاه تااثیرک بار
عمرکرد شنری نوآورانه کارکنان دارد؟
ادبیات و پیشینه پژوهش
مبانی نظري
نظریه سرمایه ادتماعی از میایاک نامشهودک براک کارکناان و
سااازمانها پشااتییانی میکنااد کااه از یریاات شاایکهک روابااب

تزییهشده درون دهانهاک سازمانی حاصال میشاوند (ادلار و
کااوان ،2112 ،ناهاپیاات و گاشااال .)1998 ،هرچااه همکاااران
بیشاتر باا یکادیگر در م ال کاار تزامال کنناد ،فرصااتهاک
بیشترک باراک اشاترا گاارک مناابع راهیاردک ،ایالعااظ و
دانش به ن ع همه ذین زان در سازمان ودود خواهد داشات باه
ویهه زمانی که روشهاک مدیریتی منجار باه تساهیل رواباب
ابل اعتماد میان همکاران میشوند .شیکهک روابب ادتمااعی
ادر به تسهیل دسترسی به منابع راهیردک مها براک کارکنان
هستند که تضمین میکناد کاه کارکناان ایالعااظ و داناش
مرتیب براک شناسایی مشکالظ سازمانی و توسزه راهحلهااک
نوآورانه دارند .با بهرهگیارک از ایاده م اورک نظریاه سارمایه
ادتماعی ،شیکههاک روابب میتوانند تیادلهاک منیاع ،دریاان
ایالعاظ و انت ال دانش بین همکاران شیکه در سازمان ایجاد
کنند (کیا و همکاران.)2119 ،4
عااالوه باار ایاان ،ساارمایه ادتماااعی ارتیاااط بینفااردک و
سرمایهگاارک زیادک در روابب تزامری در کار نشان میدهاد و
این اعتماد بر تمایال همکااران باراک اشاترا گاارک داناش
پنهاان باین خاود اثرگااار اسات .هااو و همکااران)2113( 7
مشااهده کردناد کاه سارمایه ادتمااعی باه صاورظ م یات و
مزنادارک تماایالظ اشاترا گاارک داناش پنهاان و آشاکار را
پیشبینی میکند .با این حال آنها همچناین بیاان کردناد اثار
سرمایه ادتماعی بر اشترا گاارک دانش پنهان خیری بیشتر از
اثر آن بر اشترا گاارک دانش آشکار در سازمان است .سرمایه
راب هاک که گاهی او اظ سرمایه ادتماعی نامیده میشاود باه
عمرکرد نوآورک کم میکند زیارا تماام ایالعااظ و داناش
مرتیب موردنیااز باراک ناوآورک در م ال کاار همیشاه درون
مرزهاک سازمانی رار نمیگیرند .شیکه روابب ممکن است باه
صورظ بهترک عمرکرد نوآورک را نشان دهند .دلیال ایان امار
این است که نوآورک به خودک خود مزموالً مشروط بر رواباب
ایجادشااده متمااایی بااین همکاااران شاارکتکننده در یافاات
راهحلهاااک نوآورانااه بااراک مشااکالظ و در تااراکا ،ارتیاااط و
سرسره مراتب این روابب بین کارکنان مشروط نمیباشد (پارز-
لونو و همکاران.)2111 ،9
اشتراکگذاري دانش :7فرآیند مدیریت دانش در ساازمان
شامل اکتسای ،ذخیرهسازک ،اشاترا گاارک و کااربرد داناش
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براک حیول اهداف سازمان است .فزالیتهاک انت ال مدیریت
دانش این امکان را به همکاران میدهند تا تجرباه مارتیب در
م ل کار را اشترا گاارک کنند (شمیا و همکااران.)2119 ،1
اشترا گاارک دانش به دستروپایرسازک ایالعاظ مرتیب با
شنل و دانستن چگونگی کم به همکاران در م یب تزاامری
بااراک حاال مسااتره و تولیااد ایاادههاک ددیااد اشاااره میکنااد.
همچنین به فرایندک اشااره میکناد کاه در آن همکااران باه
صورظ مت ابل دانش پنهان و آشکار را به اشاترا میگاارناد
تا تجاری من یرب ردک با ها خرت کنناد .همکاارانی کاه در
فزالیتهاک اشترا گاارک دانش شارکت میکنناد مواف ات و
گرایش برونگرایی بیشترک در سای ارتیایااظ خاود نشاان
میدهند (انتظارک و همکاران .)2115 ،2اخیراً پهوهشها عال ه
رو به رشدک در پیشبینیکنندههاک اشاترا گاارک داناش در
سازمان نشان دادهاند به ویاهه رهیارک و رواباب ادتمااعی در
م ل کار منجر به ت ویت و پشتییانی از اشترا گاارک داناش
در سااازمانها میشااوند (دل گیااودایس و ماااگیونی.)2114 ،3
سین و همکاران ( )2119بیان میکنند که پشتییانی مدیریت
ارزش در ارزشگاارک دانش منجر باه تشاویت همکااران باه
مشارکت در اشترا گاارک دانش میان خود براک حل مستره و
در خرت دانش ددیاد میشاود .باه یاور مشاابهی ،تزاامالظ
ادتماعی میان همکاران منجر به تسهیل اشترا گاارک دانش
در سازمان میشود (ل یور و همکاران .)2119 ،4عالوه بر ایان،
سرمایه ادتماعی بر انگییشهاک درونای و بیرونای همکااران
براک مشارکت در رفتارهاک اشترا گاارک دانش اثر میگاارد
(ژان و همکاران .)2115 ،رفتارهااک اشاترا گاارک داناش
منجر به بازدههاک سازمانی م یتی از دمراه عمرکارد ناوآورک،
نوآورک بااز و عمرکارد شانری میشاوند (سایرو و همکااران،7
 ،2119کوا و پار .)2119 ،9
سرمایه اجتماعی :7سرمایه ادتماعی ناوعی از شایکههاک
ادتماعی ،اعتماد و مجموعاه هنجارهاا را نشاان میدهاد کاه
همکاران را گرد ها میآورند تا همااهنگی و همکاارک باراک
میایاک مت ابل همکاران تسهیل شود تا به این صورظ اهاداف
بیرگتر سازمان را بدست بیاورند .سرمایه ادتمااعی یا منیاع

راهیردک متشکل از سه بُزد از دمره ساختار ،راب اه و شاناخت
او ظ (فراسااایس و همکااااران .)2118 ،8عنیااار سااااختار
سرمایهک ادتماعی مرتیب با ماهیت کری ارتیاط بین همکااران
است در حالی که راب ه باه شایکه اشااره میکناد و شاناخت
مرتیب با چشاانداز مشتر است که درکی اسات کاه شاامل
اهداف و زبانهااک مشاتر اسات (یاو و همکااران.)2113 ،
سرمایه ادتمااعی منجار باه تساهیل اشاترا گاارک داناش،
عمرکرد ساازمانی و ناوآورک میشاود (یاان و گاان.)2118 ،9
سرمایه ادتماعی شامل خود کارکنان نیست برکه شامل رواباب
آنها با همکااران ساازمان اسات و ساازمان میتواناد سارمایه
ادتماعی را تزادیل کناد تاا بار اثربخشای در سا گ تیمای و
سازمانی اثر بگاارد.
عملکرد شغلی نوآورانه :10عمرکارد شانری نوآوراناه باه
توسزه و کاربرد موضوعی ددید اشاره میکند که کارکنان باید
راهیردهااا و دانااش موردنیاااز بااراک آن را یاااد بگیرنااد و ایاان
رفتارهاک شنل نوآورانهک کارکنان به ح ت اثربخشی سازمانی
کم میکنند (دنسن .)2113 ،11عمرکرد شنری نوآورانه نشان
میدهد ی کارمند تا چه حدک ایدههاک خال انه و بارازش در
سااازمان خراات میکنااد .عمرکاارد نااوآورک بااراک کم ا بااه
سازمانها در یراحی و توسزة مییات ر اابتی پایادار ضارورک
است (فردریکسن و نادسان ،2115 ،12ساانتوروو همکااران،13
 .)2121با این حال همچنین مشخص است که عمرکرد شنری
نوآورانه منجر باه لااظ درونای و هییناهها و میایاایی باراک
همکااران میشاود (دنساان 14و همکااران .)2114 ،همچنااین
مشخص شده است که فرایندهاک روانشناختی براک توضایگ
اینکه فاکتورهاک اثرگاار بر رفتار شنل نوآوراناه کارکناان چاه
ت اوتی با ها دارند ،هنوز کامل نیستند (زانا  17و همکااران،
 .)2121عمرکرد شنری نوآورانه در صورتی بدست میآیاد کاه
ایدههاک ددید کارکنان م ید باشند و پتانسیل بازاریابی داشاته
باشند تا سازمانها کما کنناد ر ابتهااک باازار را شکسات
دهند که نشان میدهند کاه چارا خال یات و ناوآورک در هار
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سااازمان بااراک عمرکاارد بهتاار ضاارورک اساات (اندرسااون 1و
همکاران .)2114 ،از این رو تمام این م الزاظ گاشاته نشاان
میدهنااد کااه پیشااایندهاک اشااترا گاارک دانااش و ساارمایه
ادتماعی ن شی مها در ارت اد نوآورک سازمانی ای ا میکناد و
شواهدک از ارتیااط ناوآورک-عمرکارد ساازمانی وداود دارناد
(کمپانال 2و همکاران2121 ،؛ ون و داو.)2115 ،3
پیشینهي پژوهش
امروزه سرمایه ادتماعی به م ابه ابیارک مها دهت دستیابی
به توسزه پایدار از ابزاد م ی ی ،ادتماعی ،فرهنگی و
ا تیادک تر ی م رح شده است .در این سمت به پیشینه
هاک داخری و خاردی ت ی اظ مرتیب با موضوت ت یت
ارائه می گردد .
4
یولیمارک و همکاران ( )2121ت ی ی باعنوان «تأثیر سارمایه
ادتماعی و منابع انسانی بر تامین مالی و عمرکرد شرکتهااک
کوچا و متوساب» انجاام دادناد .روش ت یات توصای ی-
پیمایشی و روش نمونهگیارک تیاادفی یی اه اک بود.دامزاه
آمارک مدیران شارکتهااک خادماتی در یمان بودناد .نتاای
ت یت نشان داد سرمایه ادتماعی و منابع انساانی بار تاامین
مالی و عمرکرد شرکتهاک کوچ و متوسب تاثیر مسات یا و
مزنادارک داشتهاند.
گورل و کمیرسی )2121( 7پهوهشی با عنوان «در رواباب
بین رهیرک دانش م اور ،ظرفیات مادیریت داناش ،عمرکارد
نااوآورک و عمرکاارد سااازمانی» انجااام دادنااد .دامزااه آمااارک
کارکنان و مدیران ستادک سازمانهاک دولتی در روسایه بودناد.
روش پهوهش پیمایشی و روش نمونهگیرک تیادفی ساده بود.
نتای پهوهش نشان داد باین رهیارک داناش م اور ،ظرفیات
مدیریت دانش ،عمرکارد ناوآورک و عمرکارد ساازمانی راب اه
م یت و مزنادارک دارد.
عری و همکاران )2121( 9پهوهشی با عنوان «بهیاود عمرکارد
نوآورانه :ن ش رسانههااک ادتمااعی و ابریاتهااک مادیریت
دانش» انجام داد .روش پاهوهش توصای ی-ت ریرای و روش
نمونهگیرک تیادفی ساده بود .دامزه آمارک مدیران شرکتهاک
غیردولتی تادیکستان بودند .نتای پهوهش نشان داد کاه باین
رسانه هاک ادتماعی و ابریتهاک مدیریت دانش باا عمرکارد
Anderson
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نوآورانه راب ه م یت و مزنادارک ودود دارد.
لی و همکاران )2121( 5پهوهشی باا عناوان«ن اش اشاترا
دانش در وابستگی مت ابل وظی ه و سرمایه ادتمااعی» انجاام
دادند .دامزه آمارک مدیران ارشد بان هاک چین پاریس بودند.
روش پهوهش توصی ی-پیمایشی و روش نمونهگیرک تیادفی
یی ه اک بود .نتای پهوهش نشان داد میان وظی اه شناسای و
سرمایه ادتماعی با ن ش میانجی اشترا دانش راب ه م یت و
مزنادارک ودود دارد.
8
چاادهورک و همکاااران ( )2121پهوهشاای باا عنااوان «تااأثیر
سرمایه ادتماعی و ید اشترا داناش بار توسازه م یاول
ددید رستوران ها» انجام دادند .دامزه آمارک رستورانهااک 7
ستاره بودند .روش پهوهش توصی ی-ت ریرای و روش نموناه-
گیرک تیادفی ساده باود .نتاای پاهوهش نشاان داد سارمایه
ادتماعی و ید اشترا دانش بر توسزه م یول تاثیر م یات
و مزنادارک دارند.
هان و همکاران )2121( 9پهوهشی با عناوان «ایجااد سارمایه
ادتماعی و روابب یادگیرک از یریت اشاترا داناش :رویکارد
شیکه ادتماعی موارد دانشجویان مدیریت» انجام دادند .دامزه
آمارک دانشاجویان رشاته مادیریت مشانول باه ت یایل در
دانشگاه توکیو بودناد .روش پاهوهش توصای ی-همیساتگی و
روش نمونهگیرک در دسترو باود .نتاای پاهوهش نشاان داد
سرمایه ادتماعی و ید اشترا داناش بار میایان یاادگیرک
دانشجویان تاثیر م یت و مزنادارک دارند.
کنجکاو من رد و مهارظ ( )1411به بررسی واکاوک تاثیر
سرمایه ادتماعی بر گرایش کارآفرینانه ،خال یت و عمرکرد
دانشگاه با ن ش میانجی مدیریت دانش پرداختند .یافتههاک
پهوهش تاثیر ابزاد ساختارک ،ارتیایی و شناختی سرمایه
ادتماعی در دانشگاه بر مدیریت دانش را تایید میکند.
همچنین یافته ها نشان داد که سرمایه ادتماعی با بهیود
مدیریت دانش در دانشگاه مودب افیایش خال یت و
کارآفرینی و افیایش عمرکرد سازمانی می شود .دروا ع ،یافته
ها نشان می دهد که تاکید دانشگاه بر مدیریت دانش و
سرمایه ادتماعی در تزامل با یکدیگر اولین دم براک بهیود
عمرکرد سازمانی است.
م یی نوذر و عسکرک ( )1411به بررسی تاثیر عدالت سازمانی
بر اشترا گاارک دانش در سازمان و مدیریت و برنامه رییک
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استان هرمیگان پرداختند .نتای نشان میدهد که بین عدالت
سازمانی و اشترا گاارک دانش راب ه مست یا و م یت ودود
دارد و بیانگر این موضوت می باشد که  3م ور عدالت سازمانی
(عدالت توزیزی ،عدالت رویه اک و عدالت تزامری) بر اشترا
گاارک دانش سازمان مدیریت و برنامه ریی استان هرمیگان
راب ه م یت و مزنادار ودود دارد.
رحیمی و نیازک ( )1399به بررسی تاثیر سرمایه ادتماعی بر
عمرکرد استراتهی با تاکید بر ن ش تزدیل کننده ابهام
تکنولوژیکی (م الزه موردک :شرکت کرمان موتور) پرداختند.
نتای نشان داد سرمایه شناختی ،سرمایه راب ه اک و سرمایه
ساختارک تاثیر م یت و مزنادارک بر عمرکرد استراتهی دارد.
همچنین ابهام تکنولوژیکی در تاثیر سرمایه ادتماعی بر
عمرکرد استراتهی ن ش تزدیل کننده م یت و مزنادارک دارد.
وین خواه ( )1398پهوهشی با عنوان «تأثیر تسهیا دانش بر
عمرکرد صادراتی با در نظر گرفتن ن ش میانجی عمرکرد
نوآورانه (مورد م الزه :مدیران ،سرپرستان و کارشناسان
شرکت لینی کاله)» انجام داد .روش پهوهش توصی ی-
همیستگی بود .دامزه آمارک مدیران ،سرپرستان و کارشناسان
شرکت لینی کاله بودند .روش نمونهگیرک تیادفی ساده بود.
نتای نشان داد که تسهیا دانش بر عمرکرد نوآورانه تاثیر
مست یا ،م یت و مزنادارک دارد .عمرکرد نوآورانه نیی بر
عمرکرد صادراتی تاثیر مست یا ،م یت و مزنادارک دارد.
عرمداران ( )1398پهوهشی با عنوان «بررسی تأثیر ادرا از
تسهیا دانش بر عمرکرد نوآورانه کارکنان با ن ش تزدیلگرک
سرمایه ادتماعی (مورد م الزه :گروه صنزتی پارظ الستی )»
انجام داد .روش پهوهش توصی ی -پیمایشی بود .دامزه آمارک
کارکنان گروه صنزتی پارظ الستی بودند .روش نمونهگیرک
در دسترو بود .نتای نشان داد که ادرا از تسهیا دانش
تأثیر م یت و مزنادارک بر عمرکرد نوآورانه کارکنان دارد.
همچنین ن ش تزدیلگرک سرمایه ادتماعی بین ادرا از
تسهیا دانش و عمرکرد نوآورانه کارکنان مورد تأیید رار
گرفت.
موغری و زارت ( )1395پهوهشی با عنوان «بررسی راب ه باین
سرمایه ادتماعی و مدیریت مناابع انساانی بار نظاام عمرکارد
نوآورانه (مورد م الزه :اداراظ دولتی شهر شیراز)» انجام دادند.
روش پهوهش توصی ی-همیستگی بود .دامزه آمارک کارکنان
اداراظ دولتی شهر شیراز بودناد .روش نموناهگیارک تیاادفی
ساده بود .نتای نشان داد کاه باین ابزااد سارمایه ادتمااعی و
مدیریت منابع انسانی بر نظام عمرکرد نوآورانه در اداراظ دولتی

شهر شیراز راب ه مزنادارک ودود دارد.
حسینی و حیدرزاده ( )1399پهوهشی باا عناوان «شناساایی و
رتیه بندک ا داماظ مادیریت مناابع انساانی نوآوراناه» انجاام
دادند .روش پهوهش توصی ی-پیمایشای باود .دامزاه آماارک
اساتید مدیریت منابع انسانی بودند .روش نموناهگیارک گرولاه
برفی باود .نتاای پاهوهش نشاان داد کاه توسازه و آماوزش
کارکنان بیشترین تاثیر را در میاان ساایر ا اداماظ مادیریت
منااابع انسااانی در عمرکاارد نوآورانااه دارد .همچنااین در بااین
شاخصهاک شناسایی شاده در ایان پاهوهش سااعت کاارک
منز ف باالترین اولویت را در افیایش عمرکرد نوآورانه دارد.
وخاور ( )1399پهوهشای باا عناوان «بررسای تااثیر مادیریت
استراتهی منابع انسانی بر عمرکرد نوآورانه با ن اش میاانجی
ابریت نوآورک (مورد م الزه :سرپرستی شزب بانا صاادراظ
استان گرساتان)» انجاام داد .روش پاهوهش پیمایشای باود و
روش نمونهگیرک تیادفی ساده بود .دامزه آماارک سرپرساتی
شزب بان صادراظ اساتان گرساتان بودناد .نتاای پاهوهش
نشان داد که مدیریت منابع انساانی اساتراتهی بار عمرکارد
نوآورانه با توده به ن ش میانجی ابریاتهااک نوآوراناه تااثیر
مزنادارک دارد.
فرضیه هاي پژوهش
فرضیه اصلی
ن ش میانجی اشترا گاارک دانش در تاثیرگاارک سرمایه
ادتماعی بر عمرکرد شنری نوآورانه
فرضیه هاي فرعی
 .1سرمایه ادتماعی بر اشترا گاارک دانش تاثیر دارد.
 .اشترا گاارک دانش بر عمرکرد شنری نوآورانه تاثیر دارد.
 .3سرمایه ادتماعی بر عمرکرد شنری نوآورانه تاثیر دارد.
شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

اشترا
گاارک دانش

H2

عمرکرد
شنری
نوآورانه

H
1
H3
سرمایه
اجتماعی
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روششناسی پژوهش
روش پهوهش حاضر به ل اظ ماهیت توصی ی-همیستگی و از
منظر هدف ،از نوت ت ی اظ کاربردک و از نظر شیوه گردآورک
دادهها پهوهش کمّی م سوی میشود چرا که با توده به
است اده از روشهاک م الزه کتابخانهاک و میدانی نظیر
پرسشنامه ،روند پهوهش ،ادرایی شد .در نهایت از نظر نوت
روش پهوهش ،توصی ی -پیمایشی به حسای میآید .دامزه
آمارک پهوهش را کارکنان اداراظ برق غری استان مازندران
به تزداد  185ن ر تشکیل میدهند که از این تزداد ،تزداد 124
ن ر بر اساو ددول کردسی و مورگان و به روش نمونه گیرک
تیادفی یی هاک به عنوان حجا نمونه پهوهش انتخای شد؛ و
پرسشنامه بین افراد نمونه هدف پخش شد .روش گردآورک
دادهها ،ترکییی از روش میدانی و کتابخانهاک میباشد.
دادههاک مربوط به میانی نظرک و مرور ادبیاظ این پهوهش از
یریت م الزه منابع اسنادک و کتابخانهاک شامل م االظ ،کتب
مرتیب فارسی و انگریسی است اده شد .پس از بررسی میانی
نظرک و مرور ادبیاظ و میاحیه با متخییان ا دام به یراحی
پرسشنامه کرده و دادههاک الزم با است اده از این ابیار
گردآورک شد .دهت تزیین روایی ابیار پهوهش از روایی
صورک و م توایی است اده شد که مورد تایید رار گرفت .براک
تزیین پایایی ابیارهاک پهوهش از ضریب آل اک کرونیاخ
است اده شد که در ددول ( )1ارائه شده است . .در ادامه از
آزمون کولموگروف اسمیرنوف دهت بررسی نرمال بودن توزیع
دادهها و مزادالظ ساختارک به منظور بررسی مییان تاثیراظ
متنیرهاک مست ل و میانجی با متنیر وابسته با است اده از
نرمافیار آمارک لییرل ویرایش هشتا است اده شد.دادههاک متنیر
اشترا گاارک دانش توسب پرسشنامه کانری و همکاران
()2112بدست آمد که مشتمل بر 7سؤال میباشد.دادههاک
متنیر سرمایه ادتماعی توسب پرسشنامه پوتنام ( )1999بدست
آمد که مشتمل بر 31سؤال و چهار مؤل ه اعتماد به سازمان
( 11گویه) مشارکت ( 8گویه) خیرخواهی ( 4گویه) و روابب
مت ابل ( 5گویه) میباشد.دادههاک متنیر عمرکرد شنری نوآورانه
توسب پرسشنامه اسکاظ و براو ( )1994بدست آمد که
مشتمل بر  9سؤال و سه مؤل ه ایدهپردازک ( 3گویه) تروی
ایده ( 3گویه) ایده ( 3گویه) میباشد.
جدول :1ضریب قابلیت اعتماد پرسشنامه هاي تحقیق

آلفاي کرونباخ
1/849
1/871
1/533

نام پرسشنامه
اشترا گاارک دانش
سرمایه ادتماعی
عمرکرد شنری نوآورانه

یافته هاي پژوهش
یل از اینکه فرضیههاک این پهوهش آزمون شوند باید ابتدا از
نرمالبودن متنیرها ایمینان حاصل شود .براک بررسی فرض
نرمالبودن متنیرهاک مورد م الزه از آزمون کولموگروف –
اسمیرنوف ی نمونهاک است اده شده است .در صورتیکه س گ
مزنادارک از  1/17درصد بیشتر باشد متنیر نرمال میباشد .در غیر
اینیورظ دادهها غیر نرمالاند.
جدول  :2نتایج آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
متغیرهاي مربوط به فرضیات پژوهش
سطح

متغیر

مقدار
k.s

معناداري

اعتماد به سازمان
مشارکت
خیرخواهی
روابب مت ابل
سرمایه ادتماعی
به اشترا گاارک
دانش
ایده پردازک
تروی ایده
ایده
عمرکرد شنری نوآورانه

وضعیت

نماد

1/947
1/241
1/279
1/197
1/595
1/278

1/811
1/192
1/182
1/132
1/799
1/184

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

ET
MS
KH
RV
SR
PE

1/249
1/241
1/253
1/872

1/188
1/192
1/194
1/493

نرمال
نرمال
نرمال
نرمال

EA
TR
ED
AM

همانیور که در ددول ( )2نمایش داده شده است در تمامی
موارد م دار مزنادارک بیرگتر از  1/17بدست آمده است.
بنابراین دلیری براک رد فرض ص ر میتنی بر نرمال بودن داده
ها ودود ندارد .به عیارظ دیگر توزیع دادههاک پهوهش نرمال
بوده و میتوان آزمونهاک پارامتری را ادرا کرد.
مدل مزادالظ ساختارک نهایی براک سنجش تاثیر ن ش
میانجی اشترا گاارک دانش در تاثیرگاارک سرمایه ادتماعی
بر عمرکرد شنری نوآورانه (م الزه موردک :اداراظ برق غری
استان مازندران) است اده شده است .مدل فرضیه اصری در
شکلهاک ( )2و ( )3ارائه شده است .این مدل با ا تیاو از
برونداد نرمافیار لییرل ترسیا شده است.
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شکل  :2نتایج تائید مدل معادالت ساختاري فرضیات پژوهش

شکل  :3آماره معناداري نتایج تائید مدل معادالت ساختاري فرضیات پژوهش

متنیر
سرمایه ادتماعی
اشترا گاارک دانش

جدول ( )3نتایج آزمون فرضیههاي تحقیق
t-value
متنیر
مسیر
ت ریل
9/81
اشترا گاارک دانش
8/57
عمرکرد شنری

م دارضریب عالمت
1/82
1/55

1/47
5/95
عمرکرد شنری نوآورانه
سرمایه ادتماعی
گرفتهاند که در ددول ( )4آمده است.
از آنجااا کااه شاااخص ریشااه میااانگین مجاااوراظ ت ریااب
برابر  1,115مدل از برازنادگی خاوبی برخاوردار اسات .ساایر
شاخصهاک نیکاوئی بارازش نیای در باازه ماورد یاول ارار

+
+

نتیجه
آزمون
تائید
تائید
تائید

+
=
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جدول  :4شاخصهاي نیکوئی برازش مدل ساختاري
فرضیات پژوهش
شاخص
برازندگی
م ادیر
ابل
یول
م ادیر
م اسیه
شده

IFI

RMS
EA1

GFI
2

AGF
I3

NFI
4

NNF
I7

9

>1,1

<1,9

<1,9

<1,9

<1,9

1-1

1/115

1/98

1/93

1/94

1/97

/95
1

ددول ( )4نشان مایدهاد شااخصهااک نیکاویی بارازش از
باارازش م رااوی الگااو بااا دادههاااک گااردآورکشااده حمایاات
کرده است.
نتیجه گیري و پیشنهادها
فرضیه اصری به تزیین ن ش میانجی اشترا گاارک دانش در
تاثیرگاارک سرمایه ادتماعی بر عمرکرد شنری نوآورانه (م الزه
موردک :اداراظ برق غری استان مازندران) پرداخته است.
به منظور بررسی اثر میانجی اشترا گاارک دانش در فرضیه
مورد ب ث ،بایستی اثر مست یا دو سازه را با اثر غیر مست یا
در حالت دخیل ساختن متنیر میانجی اشترا گاارک دانش
مورد بررسی رار داد تا در صورظ افیایش اثر بتوان اثر
میانجی اشترا گاارک دانش را ابل یول دانست .در فرضیه
حاضر اثر مست یا تاثیرگاارک سرمایه ادتماعی بر عمرکرد
شنری نوآورانه()1/47میباشد .ثر غیر مست یا تاثیرگاارک
سرمایه ادتماعی بر عمرکرد شنری نوآورانه در صورظ ودود
متنیر میانجی اشترا گاارک دانش( )1/93است .با توده به
کمتر بودن اثر مسیر مست یا از مسیرهاک غیرمست یا بنابراین
ودود متنیر میانجی اشترا گاارک دانش درظ تاثیر را
افیایش میدهد و ن ش میانجی اشترا گاارک دانش در
فرضیه حاضر مورد تایید وا ع میشود.
اشترا گاارک دانش به در دسترو گااشتن ایالعاظ مربوط
به کار و ن وه کم به همکاران در م یب همکارانه براک
حل مستره و تولید ایده هاک ددید اشاره دارد.همچنین به
فرآیندک اشاره می کند که در آن همکاران به یور مت ابل
 7ریشه خطای میانگین مجذورات تقریبی
 2شاخص نیکویی برازندگی
 3شاخص خوبی برازندگی تعدیلشده
 1شاخص برازندگی هنجار یافته
 5شاخص برازش هنجار نشده
 6شاخص برازندگی افزایشی

دانش صریگ و ضمنی براک ایجاد تجربه هاک من یرب رد را
میادله می کنند .نظریه دانش م ور از منافع نامرموو براک
کارکنان و سازمان ها از یریت شیکه روابب مودود در فضاک
سازمان دفات می کند .هرچه همکاران بیشتر با ها در م یب
کار تزامل کنند ،فرصت هاک بیشترک براک اشترا منابع
راهیردک ،ایالعاظ و دانش به ن ع همه ذین ع ها در سازمان
ودود خواهد داشت ،به ویهه و تی شیوه هاک مدیریتی روابب
میتنی بر اعتماد میان همکاران را تسهیل می کند .شیکه
روابب ادتماعی توان تسهیل دسترسی به منابع راهیردک
حیاتی براک کارکنان را دارد که این تضمین می کند کارکنان
ایالعاظ و دانش مهمی براک شناسایی مشکالظ سازمانی و
توسزه راه حل هاک نوآورانه دارند .با توده به ایده اصری نظریه
دانش م ور ،شیکه روابب تیادل منیع ،دریان ایالعاظ و
انت ال دانش ارزشمندک میان شیکه همکاران در سازمان ایجاد
می کند (کیانتو و همکاران .)2115 ،همچنین نتای این
پهوهش با نتای دوان ( )1399و گورل و کمیرسی ()2121
م اب ت دارد.
نتای فرضیه فرعی اول نشان داد درظ تاثیر سرمایه ادتماعی
بر اشترا گاارک دانش برابر()1/82م اسیه شده است که
نشان دهنده تاثیر م روی است .آماره  tآزمون نیی()9/81
بدست آمده است که بیرگتر از م دار ب رانی  tدر س گ خ اک
 %7یزنی( )1/99بوده و نشان میدهد تاثیر مشاهده شده
مزنادار است .بنابراین میتوان گ ت سرمایه ادتماعی بر
اشترا گاارک دانش تاثیر م یت و مزنادارک دارد .روند اصری
در نشریاظ سرمایه ادتماعی نشان می دهد که شیکه روابب
ی کارمند در م ل کار منیزی براک رسیدن به اهداف دمزی
در سازمان است (پاپا و همکاران .)2118 ,سرمایه ادتماعی در
ی سازمان بخوبی در شیکه روابب میان همکاران دایگاه دارد
و سن بناک خرت و اشترا گاارک دانش و نوآورک در
سازمان شناخته می شود که براک فزالیت هاک مدیریت دانش
در سازمان الزم است (پاکر و همکاران .)2119 ،همچنین
نتای این ت یت با نتای موغری و زارت ( )1398و لی و
همکاران ( )2121م اب ت دارد.
نتای فرضیه فرعی دوم نشان داد درظ تاثیر اشترا گاارک
دانش بر عمرکرد شنری نوآورانه برابر( )1/55م اسیه شده
است که نشان دهنده تاثیر م روی است .آماره  tآزمون
نیی( )8/57بدست آمده است که بیرگتر از م دار ب رانی  tدر
س گ خ اک  %7یزنی( )1/99بوده و نشان میدهد تاثیر
مشاهده شده مزنادار است .بنابراین میتوان گ ت
اشترا گاارک دانش بر عمرکرد شنری نوآورانه تاثیر م یت و
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مزنادارک دارد .دانش و اشترا گاارک آن پیش نیازهاک
نوآورک در یادگیرک سازمانی هستند (دل گیودیس و مگیونی,
2114؛ به ن ل از سین و همکاران .)2121 ،اشترا گاارک
دانش و همکارک از یریت تزهد داخری تسهیل می شود .این
تزهد داخری به متوازن سازک تزهد کارکنان با تزهد سازمان که
براک انگییش کارکنان و بهیود دریان دانش سازمان الزم
است ،مربوط می شود (پوپا و همکاران .)2115 ،همچنین نتای
این ت یت با نتای وین خواه ( )1398و گورل و کمیرسی
( )2121م اب ت دارد.
نتای فرضیه فرعی سوم نشان داد درظ تاثیر سرمایه
ادتماعی بر عمرکرد شنری نوآورانه برابر( )1/47م اسیه شده
است که نشان دهنده تاثیر م روی است .آماره  tآزمون
نیی()5/95بدست آمده است که بیرگتر از م دار ب رانی  tدر
س گ خ اک  %7یزنی( )1/99بوده و نشان میدهد تاثیر
مشاهده شده مزنادار است .بنابراین میتوان گ ت سرمایه
ادتماعی بر عمرکرد شنری نوآورانه تاثیر م یت و مزنادارک
دارد .سرمایه ادتماعی به ی شرط پیش نیاز براک انت ال
موفت دانش ضمنی و تولید نوآورک هاک بنیادک تیدیل شده
است.سرمایه ادتماعی نشان دهنده نوعی از شیکه هاک
ادتماعی ،اعتماد و مجموعه هنجارهایی است که همکاران را
براک تسهیل هماهنگی و همکارک براک منافع مت ابل و الزم
براک دستیابی به اهداف بیرگ تر سازمان پیوند میدهد.
سرمایه ادتماعی ی منیع راهیردک متشکل از سه بزد
ساختار ،راب ه و شناخت است که همکاران از یریت
شیکههاک راب هاک الزم براک ارت اد عمرکرد سازمان به دست
میآورند (فراسیس و همکاران .)2118 ،همچنین نتای این
ت یت با پهوهش رحمان سرشت و دیارزاده کرباسی ()1399
و هان و همکاران ( )2121م اب ت دارد.
با توده به پهوهش حاضر پیشنهاد می شود که سازمان ها باید
م ی ی را توسزه دهند که در آن کشف و بکارگیرک دانش در
فرهن سازمان نه ته باشد .سرمایه گاارک در فزالیتهاک
اشترا گاارک دانش از دهاظ مخترف ی کار م ید براک
مدیران است .به همین ترتیب سرمایهگاارک عمرکرد نوآورک
کارمند را ارت ا میدهد که سازمان میتواند از آن براک تامین
نیازهاک مشترک و بردن ر ابت در بازار است اده کند .از آنجا که
دانش ی مییت ر ابتی مها است ،سازمان عال مند به توسزه
و ح ت عمرکرد نوآورک باید دانش من یرب رد و خاص
سازمان را شناسایی و کسب کند که کپی کردن را دشوار می
کند و بنابراین مییت ر ابتی آن را تزیین می کند .کارکنانی که

دانش من یرب رد راهیردک دارد ،کمیای هستند و همتاسازک
آنها براک ر یا دشوار است و باید عمرکرد یوالنی مدظ و
مییت ر ابتی پایدار به دست آورده باشند.
منابع
رحمان سرشت ،حسین و دیارزاده کرباسی ،بهرام .)1399( .اثر
ا داماظ مدیریت منابع انسانی بر ابزاد سرمایه ادتماعی و
عمرکرد راهیردک شرکت هاک کوچ و متوسب.مدیریت
ت ول.2-23 ،)18(9 ،
رحیمی ،عیدالرحیا و نیازک ،عری.)1399( .تاثیر سرمایه ادتماعی بر
عمرکرد استراتهی با تاکید بر ن ش تزدیل کننده ابهام
تکنولوژیکی (م الزه موردک :شرکت کرمان موتور) .ه تمین
همایش مری م الزاظ و ت ی اظ نوین در حوزه عروم انسانی،
مدیریت و کارآفرینی ایران.
عرمداران ،زهرا .)1398( .بررسی تأثیر ادرا از تسهیا دانش بر
عمرکرد نوآورانه کارکنان با ن ش تزدیل گرک سرمایه ادتماعی
(مورد م الزه :گروه صنزتی پارظ الستی ) .پایان نامه
کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنزتی ،دانشگاه فردوسی
مشهد.
موغری ،عریرضا و زارت ،عای ه .)1395( .بررسی راب ه بین سرمایه
ادتماعی و مدیریت منابع انسانی بر نظام عمرکرد نوآورانه
(مورد م الزه :اداراظ دولتی شهر شیراز) .سومین کن رانس بین
المرری پهوهش هاک نوین در مدیریت  ،ا تیاد و توسزه.
حسینی ،ابوال سن و حیدرزاده ،ر یه .)1399( .شناسایی و رتیه بندک
ا داماظ مدیریت منابع انسانی نوآورانه .کن رانس بین المرری
مدیریت صنزتی.
کنجکاو من رد ،امیررضا و مهارظ ،منیره .)1411( .واکاوک تاثیر
سرمایه ادتماعی بر گرایش کارآفرینانه ,خال یت و عمرکرد
دانشگاه با ن ش میانجی مدیریت دانش .آموزش عروم
دریایی.)1(9،
م یی نوذر ،سمیه و عسکرک ،احمد .)1411( .تاثیر عدالت سازمانی
بر اشترا گاارک دانش در سازمان و مدیریت و برنامه رییک
استان هرمیگان .چهارمین کن رانس بین المرری ساالنه
ت والظ نوین در مدیریت ا تیاد و حسابدارک.
ورخور ،صنرک .)1399( .بررسی تاثیر مدیریت استراتهی منابع
انسانی بر عمرکرد نوآورانه با ن ش میانجی ابریت نوآورک
(مورد م الزه :سرپرستی شزب بان صادراظ استان گرستان.
سومین کن رانس بین المرری مدیریت،حسابدارک و ا تیاد
دانش بنیان با تاکید بر ا تیاد م اومتی.
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