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 چکیده

ر آن است با بررسی سررمایه  ها، در این تحقیق سعی ب باتوجه به اهمیت نوآوری در محیط متالطم و همراه با تغییرات مداوم برای سازمان
هرد  ایرن   . های مورد توجه تغییر جامعه از بعد رفتار سازمانی را شناسایی کرد اجتماعی کارکنان در یک سازمان درگیر تغییر، یکی از جنبه

نرو  کراربردی   تحقیق حاضرر از  . نوآوری سازمانی است بر( ایشناختی، عنصری، رابطه)های سرمایه اجتماعی  پژوهش بررسی تأثیر مؤلفه
ابراار  . نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده است 50 ها آنشامل کارکنان شرکت مخابرات شهرستان قم است که از بین جامعه آماری 

هرای   نوآوری سازمانی، ترکیبی از پرسشنامه سنجش برای سنجش سرمایه اجتماعی و برایناهاپیت و گوشال  تحقیق پرسشنامه استاندارد
نتایج تحقیق نشران  . های تحقیق رگرسیون خطی چندگانه اجرا شدبرای آزمون فرضیه. کار گرفته شد ادز، و پراجگو و سوهل بهجیمنا، پنی

 . های سرمایه اجتماعی فقط مؤلفه شناختی بر نوآوری تأثیر داردداد از بین مؤلفه

 کلیدواژگان

 . اختی، نوآوریای، سرمایه ساختاری، سرمایه شن سرمایه اجتماعی، سرمایه رابطه

                                                           

 مسئول، رایانامه نویسنده :hamidizadeh@ut.ac.ir 

 سرمایه اجتماعیت یریمد

 1131، زمستان 2، شماره 1دوره 
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 مقدمه

 در محیطای  هاا  ساازمان ، جهانی اقتصاد شدن دانشی و اطالعات تکنولوژی پیشرفت و رشد با امروزه

 هاای به دارایی، محور دانایی رقابت دنیای در پیروزشدن و خود بقای برای ناگریزند که اند گرفته قرار

 فکاری  اهمیات سارمایه   چشامییر  یشافزا در مهم نقشی نوین اقتصاد. ورزند اهتمام خود ناملموس

 که هستند رو روبه با محیطی ها سازمان امروزه، واقع در. (9831، پورمحمدی و زاده بیک) است داشته

 اساتقرار  و اساتمرار  بارای  ها سازمانلذا ، است پویایی و شدن جهانی، پیچیدگی افزایش آن مشخصه

 و توساهه  باه  بیشاتر  توجاه  مستلزم ها لشچااین  از رفت برون مواجهند که نوینی یها چالش با خود

 سارمایه  و داناش ساازمانی   مباانی  طریا   از این کار که است درونی یها ییتوانا و ها مهارت تقویت

کاار   باه  وکاار  کسا   دنیای در بهتر عملکرد به را برای رسیدن ها آن ها سازمانو  ردیگ یم انجام فکری

 بارای  پایادار  راهبردهاای  باه عناوان   فکری یها هیسرما و دانش( 9133) به اعتقاد دراکر. گیرند می

، همچناین . (9819، پهلوانیاان ) شاوند  شاناخته مای   هاا  ساازمان  مزیات رقاابتی   نیهاداری  و حصول

 کاامالا  فضاای  کاه ، هاا  ساازمان  میان رقابت جدید پارادیم در بتوانند آنکه برای امروزی یها سازمان

 اساتراتیی  عناوان یاک   ناوآوری را باه   بایاد ، ددهن ادامه خود حیات به، است محور دانش و رقابتی

 با رویارویی برای، محیطی و تحوالت تغییر شناخت ضمن و در نظر بییرند کنونی عصر در ضروری

 تغییارات  ایان  و باه  کنناد  شناساایی  را ساازمانی  ناوآوری  بر تأثیرگذار سازمانی های شاخص، ها آن

 رقابت الیوهای تغییر علت به، امروزی محور شدان و متغیر محیط در. بدهند را ها پاسخ نیتر مناس 

 هماین  باه . شاود  ازپیش توجه مای  بیش به نوآوری، سریع تغییرات با سازگاری ضرورت و سازمانی

 و توساهه  بارای  را اقاداماتی  این است که چاه ، مواجهند آن با ها سازمان مدیران که مسائلی از، دلیل

 در فرهنا  رقابات   شادن  حااکم  با اخیر هایدهه در رازی دهند؛ باید انجام سازمان در نوآوری بهبود

ناپذیر  بخش جدایی، موف  حلی راه عنوان به نوآوری، سازمانی و اجتماعی، سیاسی، فضای اقتصادی

و  هاا  شارکت ، ایان رو  از. اسات  شاده  ساازمانی  یها طیمح خردتر سطوح در و جامهه حرکت بستر

 تغییرات و پذیرش پذیری انهطاف به مجبور، اند بتیرقا مزیت حفظ یا، ایجاد خواهان که ییها سازمان

افزایش . (9811، سب  زرین) است شده ها سازمان اصلی گاه تکیه نوآوری ای دوره چنین در. باشند یم
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 توساهه  محصاول  عمار  چرخاه شادن   کوتااه ، گسترش سریع تکنولاوژی سرعت نوآوری به وسیله 

 موفقند ییها سازمان امروزه. نی شده استباعث تغییر ماهیت رشد اقتصادی جها، جدید محصوالت

 را ایجادشاده  تغییارات  باا  انطباا   و مقابله که توانایی دهند حیات ادامه رقابتی دنیای در توانندمی و

، ناارری  و ساالجقه ) کنناد  کااربردی  ساازمان  را در جدیاد  یهاا  شهیاند و افکار مدام و باشند داشته

9831) . 

 پاذیری  رقابات بر عملکرد  سازمانی نوآوری اهمیت داد نشان خود مطالهه در( 8113) آرمبروستر

 مطالهاات  ایان  اگرچاه  مقالاه  به نظر نویسندگان. است شده تأیید، متهددی وسیله مطالهات به بنیاه

 ایان  ایجادکنناده  عوامال  دربااره ، اناد  داده نشاان  را بنیااه  عملکارد  بر سازمانی یها ینوآور اهمیت

 مطالهاات  اکثار  در طاوری کاه   باه  اسات؛  نشاده  توجاه  هانوآوری نای ارزیابی، همچنین، ها نوآوری

 و، است شده گرفته عاملی مستقل در نظر را سازمانی نوآوری، سازمانی نوآوری زمینه در گرفته انجام

 انجاام  آن آینادهایی  همچناین پایش  ، سازمانی نوآوری ایجاد بر مؤثر عوامل زمینه در اندکی مطالهات

 . است گرفته

درون  واحادهای  و افراد جمهی همه دسته تالش نیازمند نوآوری( 8113) همکاران چن و نظر از

 سازمان در نوآوری خل  به جمهی کنش تسهیل طری  از نیز سازمان اجتماعی سرمایه و است سازمان

 در هاا  گاروه  و افراد که است آن امر این دلیل( 8112) نافخو و بروکس نظر اساس بر. شود یممنجر 

 کاارگیری  باه  بارای ، بااال  مشاارکت  ساط   و رواباط ، آگااهی ، شناخت علت به ییها سازمانچنین 

 سارمایه ( 8112) کوتامااکی و همکااران   نظار  از. شاوند  یما  برانییخته جدید آمیز نظرهای موفقیت

 کارده  هدایت را جمهی عمل که، است برانییزاننده و تشوی  وسیله، ییها سازمانچنین  در اجتماعی

 در اعتقااد دارد ( 8113) ژنا  . کناد  یم تضمین را مشترک اهداف هقی  مستمرت و درونی انسجام و

 تباادل  و جمهای  کانش  تساهیل  طریا   از، مثبات  روابط آن تبع به و سرمایه اجتماعی گروهی سط 

 و جدیاد  یها حلراه  ارائه خود، این که دارد دنبال به را گروهی افزایی  هم و مغزی طوفان، اطالعات

 از اجتمااعی  سارمایه ، واقاع  در. شاود  یممنجر  را سازمان عملکرد ارتقای سط ، همچنین، مبتکرانه

 ایان  باه  توجه با. کند یم تسهیل سازمان در را نوآوری، به یادگیری ها گروه و افراد متههدکردن طری 

مادیران  ، شاود مای  سازمان منجر قابلیت نیتر مهم عنوان به، به نوآوری اجتماعی سرمایه که واقهیت
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، آن ساط   بهباود  و گیاری  انادازه ، سانجش  طری  از سازمان سرمایه اجتماعی مدیریت به تنسب باید

 عملکرد اثربخشی و کارآیی بتوانند، رقابتی مزیت از ضمن برخورداری طری  این از تا باشند هوشیار

 مهام  زیارا ، نیسات  کاافی  شرط اما، است نوآوری برای الزم این شرط البته. دهند افزایش را سازمان

درباره  متهددی مطالهات. کنند فراهم را الزم منابع و کنند نوآورانه حمایت یها پروژه از مدیران است

 در ناوآوری  باه  دربااره گارایش   یک هیچ ولی، است گرفته انجام نوآوری اجتماعی و سرمایه رابطه

. اسات  فتاه نیر انجام بنیان دانش یها شرکت در بافت مطالهات این، به عالوه، اندنکرده بحث سازمان

 ناد آیپایش  عناوان  باه  ساازمانی را  اجتماعی سرمایه آفرینی نقش چیونیی این مطالهه، ترتی  بدین

و برقاراری  ، افزارهاای کااربردی   باا ورود رقباا و نارم   . کند نوآوری سازمانی بررسی می ایجادکننده

ی درگیر در ناوآوری  مخابرات به عنوان سازمان، تر های بسیار پایینطور گسترده و با هزینه ارتباط به

شرکت مخابرات به عنوان سازمان درگیر با نوآوری سریع و ملموس در مقایساه  ، تبدیل شده است

زیارا  ، شک نوآوری و ابتکار را به عنوان مزیتی رقابتی پذیرفته است های دییر است و بی با سازمان

 باه  توجاه  باا ، د شدتوجهی به نوآوری به نابودی و مرگ چرخه حیات سازمانی آن منجر خواه بی

 که سرمایه اجتماعی بر اهمیتی دلیل به و سازمانی بهبود و توسهه در اجتماعی سرمایه اهمیت و نقش

 ناوآوری  هاای سارمایه اجتمااعی بار    تأثیر مؤلفاه  که است آن بر تحقی  این، دارد سازمانی نوآوری

 ازی متاون نظاری  سا  غنای  راهیشاای  موضوعی چنین به شک پرداختن بی، را بررسی کند سازمانی

 . خواهد بود آن با مرتبط متغیرهای و سازمانی نوآوری اجتماعی و سرمایه هایپیوهشی مؤلفه

 نظری مبانی

 نوآوری

گساترش   و رشاد  بارای  قابلیت نیتر مهم و قدیمی الیوهای ترک مهنای به را نوآوری( 8113) ژن 

عوامال   از یکای  عنوان به نوآوری از ایفزاینده طور به امروزه وی نظر به. است در نظر گرفته سازمان

 جیمنز نظر از. شودیم ادی رقابتی بازارهای در سازمان بلندمدت موفقیت و رقابتی مزیت حفظ اصلی

 و تار  عیسار ، دارند نوآوری ایجاد ررفیت که ییها سازمان که است آن امر این دلیل( 8113) و سیارا
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، خاود ، ایان  کاه ، دهناد  پاساخ  محیطی یها چالش به بود خواهند قادر غیرنوآور یها سازماناز  بهتر

 ناوآوری . اسات  مهم قطهاا آن مدیریت چیونیی فهم، رو این از. دهد یم افزایش را عملکرد سازمان

، شاود  در نظر گرفته می، شود یم منجر تغییر به که جدیدی چیز عنوان به و است با تغییر همراه اغل 

 نظرهاای  شاامل  اسات  ممکان  زیرا، نیست نوآوری تغییری ره( 8118) تربالنچ و مارتین دید از اما

 سازنده، نو تغییرات نوآوری گفت توان یم، مجموع در. بهبود سازمانی منجر نشود به یا، نبوده جدید

 . دارد دنبال به را سازمان سط  عملکرد که ارتقای است بازار در موف  و

 سازمانی نوآوری 

تولیاد   و اقتصاادی  رشاد  بارای  اصالی  یها زانندهیانی از رینوآو( 8111) همکاران و نظر جاکوب از

 شکسات  یاا  موفقیات  اصالی  عامال  ناوآوری ، بنیان دانش اقتصاد شدن مطرح با وییه به، است ارزش

 کاارل  و اساکات  نظار  از و شاود  یما  تلقای  رقاابتی  مزیات  اصلی رقابت و منبع عرصه در ها سازمان

بااکر   دیدگاه از. است افزایش حال در ساله هر نوآوری زمینه در مطالهات تهداد، به این دلیل( 8112)

 ناوآوری  و محصاول  ناوآوری  باه  را سازمانی نوآوری، سازمانی نوآوری نظریه( 8112) و همکاران

 میتقسا  جدیاد  محصاوالت  توساهه  و موجود محصوالت در بهبود به را همچنین نوآوری و، فرآیند

 لو به نظر، حال این با. شود یم نامیده، بنیادین ورینوآ دوم و تدریجی اول نوآوری مورد که، کنند می

 هاای  وییگای  باه  مرباوط ، مواجهند آن با سازمانی نوآوری محققان که چالش اساسی( 8191) چن و

 پیچیادگی ، سو یک از. کنند برقرار هماهنیی ها ییگیو این میان توانند ینمکه  است نوآورانه سازمان

 عملیااتی  متغیار  و هاا  ییگا یو تناوع ، دییار  سوی از و است زیاد نوآورانه نسبتاا سازمان یها ییگیو

 . است تغییرپذیر شدت به نوآورانه سازمان

 طور مفهومی به چه، اندکی مطالهات تاکنون که شودمی مالحظه، موضوع پیشینه با توجه به مرور

 کااران و هم آرمبروساتر . اسات  نیرفتاه  انجاام  ساازمانی  درباره ناوآوری  شناختی روش طور به چه و

 جهات  ساازمان  فرآیندهای و ساختار در تغییرات بر مشتمل سازمانی نوآوری، اعتقاد دارند( 8113)

، تولیاد  در هاا  گاروه  کاارگیری  باه  مانناد ، عملیاتی اسات  و کاری، مدیریتی جدید مفاهیم کارگیری به

 همکااران  و اکربا  یها افتهی مطاب  با، رو این از. کیفیت مدیریت یها ستمیس و زنجیره تأمین مدیریت
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 اینکاه  خاواه ، جدیدناد  شارکت  بارای  کاه  نظرهایی است کاربرد منزله به نوآوری سازمانی( 8112)

. باشاند  نمایاان  بازاریاابی  های فهالیت در یا و مدیریتی های نظام، فرآیندها، در محصوالت جدیدبودن

 . ندا کرده شناسایی را مواردی محققان سازمانی درباره نوآوری مطالهات مرور در

 ابعاد نوآوری سازمانی

از  تغییر به میل و جدید خدمات یا تولیدات، ندهایفرآ، کاربست نظرها و پذیرش، نوآوری به گرایش

ساییوا و   نظار  از. اسات  جدیاد  مادیریتی  یهاا  نظاام  و هاا  مهارت، منابع، ها یتکنولوژ اتخاذ طری 

 یا شرکت که شود گرفته نظر در انشد ساختار عنوان به تواند یم نوآوری به گرایش( 8112) همکاران

، ناوآوری  کاه  کنناد  یم اشاره، ها همچنین آن. کند شناسایی را بازار یها ییایپو کند می قادر سازمان را

 . است فرآیند این پیامد و نتیجه، نوآوری بلکه، کند ینم نوآوری را تهریف به گرایش

 ارائاه  و توساهه  باه  کاه ، (Ojasalo, 2008) است تولید برای ابزاری کننده تولیدی فراهم نوآوری

 ناوآوری  از منظاور  گفات  تاوان  یما ، واقاع  در. کند می اشاره بهبودیافته و جدید و خدمات تولیدات

 و تحقیا   به مالی اختصاص منابع، خدمات جدید عرضه در سازمان حد چه که تا است این تولیدی

 . است قبیل پیشتاز این از مواردی و، توسهه

. اسات  خادمت  تحویل یا توزیع، تولید بهبودیافته یا جدید یها روشاتخاذ  رندهبرگی در نوآوری

 کاار  به را جدید یها یتکنولوژ سازمان میزان چه تا که است این نوآوری فرآیندی از منظور، واقع در

سانجش   اصالی  های شاخص. گذارد یمآزمایش  بوته به را کار دادن انجام ی جدیدها روش و ردیگ یم

 بارای  جدید های و روش ها راه وجوی جست، خدمات یا تولید فرآیند در رییتغ از اند ارتعب بهد این

 . (9811، چوپانی) دیتول جدید های وروش ها راه ارائه در زبودنشتایپ، امور دادن انجام

 تغییراتای  کناد و شاامل   اشاره مای  جدید سازمانی اشکال و ها استیس، ها هیرو به اداری نوآوری

 تاأثیر  تحت را سازمان اجتماعی ساختار با مرتبط عوامل دییر و منابع تخصیص، ها استیس که است

 مادیران  میازان  چاه  تاا  کاه  اسات  این اداری نوآوری از منظور، در واقع. (Daft, 1978) دهد یم قرار

سانجش   اصلی یها شاخص. گیرند کار می به کردن اداره در غیره و نوین مدیریتی یها ستمیس سازمان

جاز   اساتخدام ، جذب یها ستمیس مانند جدید اداری یها ستمیس یجوو جست از اند عبارت بهد این
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 جااد یا، جدیاد  اداری یهاا  ساتم یس کاارگیری  باه ، جدید اداری یها ستمیس ارائه در بودنشتازیپ ،.آن

 بین پیش متغیرهای درباره زیادی تحقیقات. (9811، چوپانی) دیجد سازمانی درون روابط و ساختارها

 زمیناه  در گرفتاه  انجام علمی و کارهای تحقیقات از مطالهه پس. است گرفته انجام سازمانی نوآوری

 متهاددی  متغیرهاای  باا  ساازمانی  ناوآوری  رابطه، زمینه در این یادشده یها مدل و سازمانی نوآوری

، ساازمانی  فرهنا  ، اجتمااعی  سرمایه، دانش مدیریت به توان یم متغیرها جمله این از. شد شناسایی

 زمیناه  در ایان . کارد  اشااره  جز آن. و سبک مدیریت، سازمانی جو، مالی منابع، آفرین تحول هبریر

 رایز، شد شناسایی سازمانی بر نوآوری مؤثر عوامل و ها شرط پیش از یکی عنوان اجتماعی به سرمایه

 داده افزایش اکارکنان ر نوآوری توانایی تواند یم ها سازمان در اجتماعی سرمایه کرد استدالل توان یم

 . سو  دهد نوآور یها سازمان سمت به را سنتی یها سازمان، بهدی مراحل در و
 

 ابعاد نوآوری سازمانی. 1 جدول

 تعریف کوتاه بعد

 های جدید تولیدو پیشتازی در عرضه روش، جدید و خدمات تولیدات عرضه و توسهه تولیدی

 . گیرند کار می به کردن سازمان اداره و اداری در مدیریتینوین  یها ستمیس سازمان میزانی که مدیران اداری

 ردیگ یم کار به کار را دادن انجام ی جدیدها روشو  یها یتکنولوژ سازمان میزانی که فرایندی
 

 سرمایه اجتماعی

 غربای  ویرجینیای دانشیاه از فان هانی توسط ای مقاله در، 9192 سال از قبل، اجتماعی سرمایه بحث

، شناسای  جامهاه  در کاه  اسات  ای رشاته  باین  مفهاومی  اجتماعی سرمایه. مطرح شد بار تیننخس برای

 و نادارد  زیاادی  پیشاینه  مفهاوم  ایان . کااربرد دارد  اجتماعی دییر یها حوزه و شناسی روان، اقتصاد

 جیماز  مانناد  افرادی کارهای با، های دانشیاهی مقاله و ها رساله در 9111 دهه از تدریج به آن کاربرد

. (Wall et al., 1998) اسات  یافتاه  افازایش  فوکویاماا  فرانسایس  و پاتناام  رابارت ، پیربوردیو، منکل

 باه ، ملای  یها دولت نقش تضهیف و شدن جهانی روند به با توجه اجتماعی سرمایه مفهوم، همچنین

 توجاه  ماورد ، توساهه  مشاکالت  بارای  محلای  اجتماعاات  در ساط   اجراشادنی  حلای  راه عناوان 

 . (Warner, 1999) است گرفته قرار اجتماعی سیاست مسئوالن و سیاستیذاران
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 سرمایه اجتماعی سازمانی

 9111و اوایال دهاه    9121پردازان توسهه سیاسی در اواخار دهاه    که در زمره نظریه،  جیمز کلمن

 شاود  یما تا آنجاا کاه گفتاه    ، مفهوم سرمایه اجتماعی را در علوم اجتماعی بسط داد، میالدی است

در اصل به منظور توصیف هنجارها ، که توسط جیمز کلمن مهرفی شد« ایه اجتماعیسرم»اصطالح 

 تواناد  ینما اما در همان زمان ، کنند یمو انتظاراتی مهرفی شده است که فهالیت اقتصادی را تضمین 

که بر مفهوم سرمایه  برد یمکلمن خود در نیاهی به گذشته از لوری نام . انداز دقیقی ارائه کند چشم

ی اقتصادی مختلفی که جواناان اقلیات و غیراقلیات باه     ها تیموقهتا به بیان  کند یماعی تکیه اجتم

تحت لوری سرمایه اجتماعی را ، به گفته کلمن. کمک کند، دلیل پیوندهای اجتماعی با آن مواجهند

وعاه  مجم، سرمایه اجتماعی، در کاربرد لوری. دهد داند که به آن برتری و ارزش می تأثیر منابهی می

منابهی است که در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی جامهه وجاود دارد و بارای رشاد    

این منابع برای افراد مختلاف متفااوت اسات و    . شناختی یا اجتماعی کودک یا جوان سودمند است

 . (9811، کلمن) باشد ها آندر رشد سرمایه انسانی  مزیت مهمی برای کودکان و نوجوانان تواند یم

کاار گرفات    سرمایه اجتماعی را به 9129گفت جاکوبز در سال  توان یمدر یک ردیابی مفهومی 

یی کاه  هاا  چشام »ی مردم در شهرها تأکید کند و نشان دهد چیوناه آنچاه او   ها شبکهتا بر اهمیت 

در ایجااد امنیات روانای شاهروندان      -همساییان، و به بیانی دییر– نامد یم« نیرند یمرا  ها ابانیخ

در حالی که لوری مفهوم سرمایه اجتمااعی را بارای تشاخیص مناابع اجتمااعی      ، کننده است تهیین

این پیرمارد بوردیاو باود کاه     ، (9811، کلمن) کردسودمند برای توسهه سرمایه انسانی وارد اقتصاد 

سارمایه  »از نظار بوردیاو   . مناد را دربااره سارمایه اجتمااعی انجاام داد      اولین تالش مطالهاتی نظام

شاده   ای است که حاصل شبکه بادوام رواباط کماابیش نهادیناه    جمع منابع عینی یا بالقوه، اجتماعی

ای کاه هار یاک از     شابکه . عضویت در یک گروه است، یا به بیان دییر، آشنایی و شناخت متقابل

 «ساازد  یما و آناان را مساتح  اعتباار     کند یماعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمهی برخوردار 

                                                           

1. Coleman 
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مفهاوم سارمایه اجتمااعی را وارد حاوزه     ، ی نظاری ها تیفهالکلمن در ادامه این . (9832، ویردبو)

. کناد  یما ی اجتماعی مهرفای  ها پیوهشبه ، و آن را به مثابه یک مفهوم علمی کند یمشناسی  جامهه

الزاماات و  ، کناد  یما سازی خود سه نوع سارمایه اجتمااعی متفااوت را مشاخص      کلمن در مفهوم

در تباادل باا یکادییر کارهاایی بارای       ها انسانمجاری اطالعات و هنجارهای اجتماعی؛ ، انتظارات

در تباادل اطالعاات باه     هاا  انساان نیاز  . که موجد الزامات و انتظاراتی است دهند یمیکدییر انجام 

هنجارهای اجتماعی که تا اندازه ای امنیت اخالقای را در جامهاه   ، سرانجام. کنند یمیکدییر اعتماد 

ی هاا  جنبهاین مفهوم در توضی  . (Coleman, 1998) استخود سرمایه اجتماعی ، دهد یمش گستر

ساابقه یافات و باه     اقتصادی و اجتماعی جوامع از طری  آثار پوتنام گسترش و رشدی بای ، سیاسی

 . دهنده وارد علوم سیاسی شد منزله مفهومی توضی 

، بخاش  و سرمایه انسانی به مثابه امری آماوزش ، پوتنام با اشاره به سرمایه فیزیکی به منزله ابزار

سارمایه اجتمااعی باه    »کاه   کناد  یممطرح ، که هر دو در افزایش زایندگی انسان تأثیر زیادی دارند

کاه همکااری و    گاردد  یمهنجارها و اعتماد اجتماعی باز، ها شبکهوجوهی از سازمان اجتماعی مثل 

دهناده   یان ساازمان اجتمااعی از نظار پوتناام نشاان      ا. «کند یمهماهنیی را برای منافع متقابل آسان 

کناد بارای تهقیا  اهاداف مشاترک باا        کنندگان را قادر می یی از زندگی است که مشارکتها جنبه

و باه   کناد  یما ی پیونددهنده سرمایه اجتمااعی تأکیاد   ها جنبهبر  پوتنام. مؤثرتر عمل کنند، همدییر

در بحاث او ایان   . «ورزد یما در جماعت خود اصرار و پیوندهای مردم با زندگی « رابطه با دییران»

 «و بار عکاس   میکنا  یماعتماد  ها آنبیشتر به ، هرچه با دییر مردم پیوند یابیم»فرض وجود دارد که 

(Putnam, 1995) . اناد کاه در    دو مفهومی، و اعتماد ها انسانانسجام و همبستیی میان ، بدین ترتی

 . کنند یمطور متقابل با یکدییر را تقویت  هتحق  سرمایه اجتماعی از نظر پوتنام ب

، اعام از طبیهای  ) امروزه سرمایه اجتماعی در جریان توسهه یک کشور در کناار اناواع سارمایه   

سرمایه اجتماعی را مااده  ، از طرفی نیز. دیآ یمداد توسهه به شمار  داد و درون برون، (انسانی و مادی

زیرا ایان سارمایه   ، عی زیرمجموعه سرمایه انسانی نیستسرمایه اجتما. اند دانستهخام جامهه مدنی 

تنهاایی   سرمایه انسانی مهمولی مانناد تحصایالت و مهاارت را باه    . و نه افراد هاست گروهمتهل  به 

در صاورتی   دهناد  یما اما هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتمااعی را تشاکیل   ، کس  کرد توان یم
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که با هام  ) از دو نفر تواند یمسرمایه اجتماعی . هیم باشندس ها آندارند که بیش از یک نفر در  مهنی

 . (9811، فوکویاما) ردیگتا یک ملت را دربر، (همکاری دارند

، باه نظار پوتناام   . دکن یمداراتر و شاید با تدبیرتر و شکیباتر ، تر سرمایه اجتماعی جامهه را سالم

نیافتاه فقادان    کشورهای توساهه  در. شود یمسرمایه اجتماعی موج  داشتن حکومت خوب و کارا 

سرمایه اجتماعی ، اقتصاد جدید. اند دانستهسرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توسهه و رشد اقتصادی 

و بار رفتارهاای    اناد  گرفتاه و به هنجارهایی که از بیرون نظام اقتصادی سرچشمه  ردیگ یمکار  را به

اقتصاددانان آن را به منزله یکای از  ، این رواز . دهد یمتوجه جدی نشان ، گذارند یماقتصادی تأثیر 

وکاار بسایار    تنها برای مسائل کسا   نه« سرمایه اجتماعی». دان ی مهم توسهه مطرح کردهها شاخص

ی نیاز بارای یاادگیری چیاونیی توساهه و      تار  مهام بلکه دالیل جال  و ، جال  و بااهمیت است

باین   دهاد  یما تحقیقات و مطالهات منتشرشده نشاان  . ی اجتماعی وجود داردها هیسرماکارگیری  به

. (9838، بیکار ) داردهدف و مفهاوم زنادگی پیوناد مساتقیمی وجاود      ، سرمایه اجتماعی و کیفیت

( 8111) پوتناام و ( 9111) فار یککنکااک و  ، (9111) کاواچی و همکااران  ، (9111) اوسالنر و دکر

بخش همه دردهاای جامهاه     کسیر و درماناین نظر که سرمایه اجتماعی ا کنند یمهوگ و درکز بیان 

 . (9811، رضوانی) نظر مقبولی است، است

 ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی

 عنصر شناختی سرمایه اجتماعی

ی مهانی مشاترک در میاان   ها ستمیستفسیرها و ، تهبیرها، کننده مظاهر اشاره به منابهی دارد که فراهم

 . ی مشترکها تیحکاکدها و ، از زبان اند عبارتهد ی این بها جنبه نیتر مهم. است ها گروه

 عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی

. شما به چه کسانی و چیونه دسترسای داریاد  ، ی بین افراد دارد یهنیها تماساشاره به الیوی کلی 

ای و ساازمان   پیکربندی شبکه، ای بین افراد از روابط شبکه اند عبارتی این عنصر ها جنبه نیتر مهم

 . س منا
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 ای سرمایه اجتماعی عنصر رابطه

دلیال ساابقه تهامالتشاان برقارار      کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکادییر باه   توصیف

، الزاماات ، هنجارهاا ، از اعتمااد  اناد  عبارتی این بهد از سرمایه اجتماعی ها جنبه نیتر مهم. کنند یم

 . (Rhodes, 2008) انتظارات و هویت
 سرمایه اجتماعی سازمانی ابعاد. 2جدول 

 تعریف کوتاه بعد

 . ی مشترکها تیحکاکدها و ، از زبان اند عبارتی این بهد ها جنبه نیتر مهم عنصر شناختی

 . ای و سازمان مناس  پیکربندی شبکه، ای بین افراد از روابط شبکه اند عبارتاین عنصر  عنصر ساختاری

 . انتظارات و هویت، الزامات، هنجارها، از اعتماد اند عبارتایه اجتماعی ی این بهد از سرمها جنبه ایعنصر رابطه
 

 پژوهش پیشینه

 ناافخو  و باروکس  و( 8113) ژن  که طور همان، است نوآوری بر تأثیرگذار عاملی اجتماعی سرمایه

 کااهش ، داناش  تساهیم  و نوآوری ایجاد از طری  تواند یم اجتماعی سرمایه، اند کرده مطرح( 8112)

( 8112) پیال  و لناا  نظر از، ترتی  این به. تأثیر گذارد سازمان عملکرد بر، غیره و مبادالت هایزینهه

 مستلزم نوآوری اینکه اول، گذارد یم تأثیر نوآورانه یها تیفهال بر به دوگونه حداقل اجتماعی سرمایه

 این اجتماعی رمایهس که، دارند تهل  سازمان مختلف اعضای به که متنوعی است یها دانش همیرایی

 و همکااری  ترغیا   و افازایش  طریا   از اجتمااعی  سارمایه  که دوم این. کند یم فراهم را همیرایی

 باه  دسترسای ، واقاع  در. دکن یم تسهیل را نوآوری، مختلف سازمان واحدهای و افراد بین هماهنیی

 . است اجتماعی سرمایه مستقیم مزایای از و نوآوری اطالعات

 ساه  در را خلا  ناوآوری   در اجتمااعی  سرمایه اهمیت، نظری بحث یک در (8118) تاماسچکه

 شارکتی سارمایه   درون ساط   در او نظار  از. کناد  یما  مطارح  شرکتی درون و شرکتی بین، ملی سط 

 همچون، سازمان مختلف واحدهای بین در نوآوری برای مهمی عامل و درونی پیونددهنده اجتماعی
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 در، (9113)  گوشاال  و تساایی . آیاد یما  شمار به، بازاریابی و مهندسی، توسهه و تحقی  واحدهای

 منابع تهامل طری  از و اعتماد اجتماعی دادند تبادالت نشان المللی بین الکترونیک یها شرکت مطالهه

در ( 9111) اندرساون  و تاشامن . دارد مهناداری تأثیر تولیدی نوآوری و ارزش خل  بر، واحدها بین

میاان   در اطالعاات  انتقاال  و آوری جماع  طریا   از ای شابکه  پیونادهای  دنریگ یم نتیجه مطالهه خود

 . شود یمنوآوری منجر  به گروه اعضای

رابطاه سارمایه اجتمااعی و ناوآوری در بخاش خادمات       ( 8198) آناستازیا پتارو و همکااران  

به  ای سرمایه اجتماعی نسبتگردشیری یونان را بررسی کردند و به نتیجه رسیدند که عنصر رابطه

 . دو عنصر دییر تأثیر بیشتری بر نوآوری بخش گردشیری دارد

 داناش  کاه  واحادهایی  دریافات ، چندبخشای  الکترونیک یها شرکت مطالهه در( 9111) هانسن

 را خاود  یها پروژه، آورند یم دست به واحدی بین یها شبکه طری  از، واحدهای دییر از موجود را

 نتیجاه  ایان  باه  خاود  تحقیا   در( 8112) همکاران و کوتاماکی. نوآورترند و دهند انجام می تر عریس

 و تشاوی   را مسائله  حل و دانش تسهیم، انظره تواند یم متقابل احترام و فردی بین اعتماد که رسیدند

 سارمایه  گرفتناد  نتیجه، صنهتی سازمان 18 طولی مطالهه در( 8112) یوند و سوبرامانیام. کند تقویت

 و گذارناد  مای  تاأثیر  تادریجی  و رادیکال نوآوری ررفیت و بر توانایی، یاجتماع و سازمانی، انسانی

 یهاا  جنباه  وییه به، اجتماعی سرمایه داد نشان( 8113) کاسا ای در مطالهه. دهند یم افزایش را ها آن

 یها تیفهال مثبت بر تأثیری، مدنی مشارکت و غیررسمی و رسمی یها شبکهبه شکل ، آن ساختاری

 فهالیات  بار  اجتمااعی  سارمایه  دادند نشان( 8112) پیل و لنا، دییر پیوهشی در. ندگذار یم نوآورانه

 یهاا  تیا فهال بار  ناهمساانی  و مختلاف  آثاار  هر یک اجتماعی سرمایه و ابهاد گذاشته تأثیر نوآورانه

. داشات  نوآوراناه  فهالیات  بار  تاری  مثبت تأثیر مدنی مشارکت، ابهاد بین این در. گذارند یم نوآورانه

. است نوآوری کننده یلتسه، نوآورانه یها تیفهال برای بیشتر صرف زمان طری  از نیز سازمانی اعتماد

ای سارمایه  در پیوهش خود به ایان نتیجاه رسایدند کاه بهاد رابطاه      ( 9811) رضوانی و همکاران

                                                           

1. Tsai & Ghoshal 
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 در( 8113) ژنا  ، همچناین . کنناده ناوآوری اسات    بینای  بنیان پیش های دانشاجتماعی در شرکت

 مهناادار و  تاأثیر ، شابکه  اندازه از جلمه، اجتماعی سرمایه ساختاری بهد عناصر داد نشان اش مطالهه

 رابطاه  شناختی هنجارهای و اعتماد شامل ای رابطه بهد عناصر، همچنین وگذارند یمنوآوری  بر قوی

 رابطاه  دییار  بهاد  دو باه  نسابت  اجتمااعی  سرمایه شناختی بهد عناصر ولی، نوآوری دارند با مثبت

 . دارند نوآوری با یضهیف

 تحقیق مفهومی مدل

تاأثیر   دادن نشاان  جهات  شاده  شناساایی  متغیرهاای  به توجه با تحقی  مفهومی مدل عنوان به 9 شکل

 . است شده طراحی، سازمانی نوآوری بر سازمانی اجتماعی های سرمایهمؤلفه

 

 

 

 

 
 تحقیق مفهومی مدل. 1شکل 

 

 :شود زیر بررسی می های بر مبنای مدل مفهومی تحقی  فرضیه

 . مؤلفه شناختی سرمایه اجتماعی بر نوآوری تأثیر مهنادار دارد .9

 . ای سرمایه اجتماعی بر نوآوری تأثیر مهنادار داردمؤلفه رابطه .8

 . مؤلفه ساختاری سرمایه اجتماعی بر نوآوری تأثیر مهنادار دارد .8

 تحقیق روش

از نوع همبستیی  توصیفی، هاداده دآورینظر نحوه گر از و کاربردی، هدف لحاظ از حاضر پیوهش

 . است

 شناختی

 ای رابطه

 ساختاری

 نوآوری
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 جامعه و نمونه آماری 

نفر به  12ها  نفر کارکنان مخابرات شهرستان قم است که از بین آن 992، جامهه آماری مورد مطالهه

 . به عنوان نمونه انتخاب شده است، روش تصادفی ساده

 ها آوری داده ابزار جمع

ناهاپیات و  پرسشنامه ، برای متغیر سرمایه اجتماعی. شنامه استپرس، ابزار سنجش متغیرهای تحقی 

های جیمنز و گویه و برای متغیر نوآوری سازمانی نیز ترکی  پرسشنامه 83شامل ( 9133) 9الگوش

ر گرفتاه شاده   اکا  باه  گویاه  91شامل ( 8112) پراجیو و سوهل، (8112) پنیادز، (8113) همکاران

، 2= کاامالا ماوافقم   ) ای لیکارت  گزیناه  طیاف پانج  ، و پرسشنامهشده در د کارگرفته مقیاس به. است

ضاری   ، جهت بررسی پایایی. است( 9= و کامالا مخالفم 8= مخالفم، 8= نظری ندارم ، 2= موافقم

، و پرسشانامه ناوآوری   18/1این ضریببرای پرسشنامه سرمایه اجتماعی . آلفای کرونباخ محاسبه شد

رگرسایون   اجرای ها با داده. پایایی مناس  ابزارهای تحقی  است دهندهکه نشان، به دست آمد 31/1

 . وتحلیل شد تجزیه SPSSافزار  نرم درخطی چندگانه 

 و نتایج ها افتهی

دهنادگان زن   درصد پاسخ 8/1دهنده آن است که شناختی پرسشنامه نشان بررسی متغیرهای جمهیت

 21تاا  81درصاد   8/81، ساال  81تا 81راد اف درصد 8/9سنی  نیانییم. باشنددرصد مرد می 1/11و 

درصاد   1/21، سال 2تر از  درصد نمونه کم 83کار  سابقه. استسال به باال  21درصد  8/21سال و 

بیاان   2و  8هاای  اطالعات دییر در جدول. است سال 91درصد بیش از  8/89و ، سال 91تا  2بین 

 . شده است

 
 

                                                           
1. Nahapiet & Ghoshal 
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 شناختی نمونه اطالعات جمعیت. 3 جدول

 درصد شاخص متغیر

 جنس
 1/11 مرد
 8/1 زن

 سن

 8/9 سال 81-81
 8/81 سال 81-21
 21 سال 21-21
 8/1 سال 21-21

 

 شناختی نمونه اطالعات جمعیت. 4 جدول

های سارمایه  مؤلفه. ی تحقی  رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفته استها  یهفرضبرای بررسی 

ای و ساختاری به عنوان متغیر مستقل و نوآوری سازمانی باه عناوان   رابطه، یشناخت اجتماعی شامل

 . است 2جدول نتایج به شرح ، پس از برازش مدل، متغیر وابسته در نظرگرفته شده است
 

 خالصه نتیجه رگرسیون خطی چندگانه. 5 جدول

 خطای استاندارد برآوردشده شده ضریب تعیین تعدیل ضریب تعیین همبستگی مدل

9 8/1 11/1 113/1 82218/1 

 . است 11/1ضری  تهیین مدل برازش یافته ، 2بنابر جدول 
 

 ( بررسی معناداری مدل) انسیوارتحلیل . 6جدول 

ANOVA 

 سطح معناداری F آماره میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات لمد

9 
 111/1 822/1 329/1 9 329/1 رگرسیون
   991/1 18 218/3 مانده

    12 282/1 کل

 درصد شاخص متغیر 

 سابقه کار
 83 سال 8-2
 1/21 سال 2-91
 8/89 و باالتر سال 91

 مدرک
 28 دیپلم و فو  دیپلم
 21 لیسانس

 3 فو  لیسانس و باالتر
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، کمتر اسات  12/1است و از آنجا که از  111/1سط  مهناداری در این مدل ، 2بر مبنای جدول 

 . شده مناس  است مدل برازش
 ضرایب مدل. 7 جدول

 مدل
 ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

 سطع معناداری آماره
 بتا خطای استاندارد ضریب

 111/1 881/1  812/1 112/9 ضری  ثابت 

متغیر مستقل
 113/1 218/8 811/1 112/1 823/1 شناختی 

 113/1 -992/1 -192/1 ای رابطه
192/1

- 
132/1 

 118/1 923/1 891/1 822/9 923/1 ساختاری

     نوآوری سازمانی: متغیر وابسته

دهنده آن است که از سه متغیر مستقل فقط مؤلفه شاناختی در مادل نهاایی قارار      ضرای  نشان

آماده مؤلفاه شاناختی     دسات  سط  مهنااداری باه  . شوند گیرد و دو مؤلفه دییر از مدل حذف میمی

دار  ضری  تأثیر بدست این مؤلفه مهنی، است 12/1 است که با توجه به اینکه مقدار کمتر از 113/1

مقادار  ، اسات  12/1بایش از   هاا  آندرباره دو مؤلفه دییر با توجه به اینکه ساط  مهنااداری   ، است

 . مهنادار نیست ها آنضری  تأثیر 

ایان ضاری    ، کمتر اسات  12/1و سط  مهناداری آن از  11/9دلیل اینکه مقدار ضری  ثابت  به

مدل رگرسیون نهایی شامل متغیر وابسته نوآوری ، بنابراین. ماندر مدل نهایی باقی میمهنادار است د

 . و متغیر مستقل مؤلفه شناختی به همراه ضری  ثابت مدل است

 بحث و نتیجه

توجه به نوآوری و تغییرات محایط در جهات مزیات رقاابتی ضارورتی بارای ساازمان محساوب         

 نوآوری دهد یم نشان سازمانی نوآوری بر مؤثر عوامل و ها یوییگ، مفاهیم بررسی و مطالهه. شود می

 بار  ساازمانی  و رقابات  ها سازمان ترشدن پیچیده، تکنولوژی رشد با که است مباحثی از ها سازمان در
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 افازوده  مختلف علوم و متخصصان پیوهشیران، کارکنان، مدیران میان در آن نقش و جاییاه اهمیت

 خواهد کمک اهداف به دستیابی جهت در متحول امروزی عصر در ها سازمان به د آنچهو  است شده

 عنوان به اجتماعی سرمایه، راستا این در. است نوآوری در ایجاد مؤثر عوامل شناسایی و بررسی، کرد

 ایان  هاای یافتاه  اسااس  بار  که، شد شناسایی سازمانی بر نوآوری مؤثر عوامل و هاشرط پیش از یکی

در جهت نوآوری سازمانی تأثیر دارد و موجا  تساریع و    ایه اجتماعیمؤلفه شناختی سرم پیوهش

باه  ، های سارمایه اجتمااعی بار ناوآوری    تأیید تأثیر یکی از مؤلفه. شودتأثیر نوآوری در سازمان می

 ساوبرامانیام و یوناد  ، (9113) های پیشین از جمله تحقی  تسایی و گوشالنوعی تأییدکننده تحقی 

( 8113) و ژنا  ( 8113) مهم این است که تحقی  کاسا. است( 8113) نو چن و همکارا( 8112)

( 9811) تحقی  رضاوانی و همکااران  ، همچنین. دهنده تأثیر مؤلفه ساختاری بر نوآوری استنشان

نتاایج ایان تحقیا  باا     . تاأثیر مهنااداری بار ناوآوری دارد    ، ایدهنده آن است که مؤلفه رابطهنشان

. تفاوت است و فقط تأثیر مؤلفه شناختی بر ناوآوری تأییاد شاده اسات    های یادشده کامالا م تحقی 

( 9811) و رضاوانی و همکااران  ( 8113) ژن ، (8113) های کاساآنچه که این تحقی  را با تحقی 

فقط یک مؤلفه از سه مؤلفه سرمایه اجتمااعی  ، این است در هر چهار تحقی  یادشده، کندمشابه می

های مورد بررسای پیوهشایران و   دلیل تفاوت سازمان و این نتیجه به ارندبر نوآوری تأثیر مهنادار د

ابهااد سارمایه اجتمااعی در    ، ای که بیاان شاد  با توجه به پیشینه. های فرهن  سازمانی است تفاوت

تاوان نتاایج پایوهش در    اناد و نمای  های متفاوت تأثیر متفااوتی داشاته  رابطه با نوآوری در سازمان

با نتایج مورد انتظار در سازمان دییار دانسات و ایان بررسای از حیاث تاأثیر        سازمانی را همراستا

، همچنین. طور جداگانه ضروری است سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی برای سازمان یادشده به

مقادار ضاری    ، یافتاه  ای قابل تأمیل دییر این است که در مدل نهایی بارازش  نکته، بر اساس نتایج

درصد تغییارات ناوآوری    1 فقطدهنده آن است که دست آمد که این مقدار نشان به 11/1تغییرات 

درصد  19شود و توجیه می( بهد شناختی) توسط متغیر سرمایه اجتماعی، در سازمان مورد پیوهش

از تغییرات نوآوری ناشی از عوامل دییر است کاه در تحقیا  ماد نظار قارار نیرفتاه اسات و باه         

بهد شناختی سرمایه . آیندهای دییر نوآوری را بررسی کنندشود به پیش پیوهشیران آتی توصیه می

ی مهانی مشترک ها ستمیستفسیرها و ، تهبیرها، کننده مظاهر به منابهی اشاره دارد که فراهماجتماعی 
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. ی مشاترک ها تیحکاکدها و ، از زبان اند عبارتی این بهد ها جنبه نیتر مهم. است ها گروهدر میان 

به نوآوری و ایجاد نظرهای خاال   ، توان با توجه به گروهای اجتماعی و غیررسمیور میبدین منظ

افازاری   شرکت مخابرات در چند سال اخیر با رهاور رقباای نارم   . و نوآورانه در سازمان کمک کرد

باه عناوان ساازمان    ، همچناین ، اند و به افت زیاد درآمدی آن منجر شاده اسات   زیادی مواجه بوده

شک نوآوری و ابتکار را به عناوان   باشد و بیهای دییر می نوآوری در مقایسه با سازماندرگیرتر با 

بهد شناختی سرمایه اجتماعی در شرکت مخابرات ابزار کمکای اسات   ، مزیتی رقابتی پذیرفته است

، تواند جانشین سازوکارهای رسمی کنترل در سازمان باشد و اعضای سازمان را به همکااری  که می

نوآوری و تحق  دقی  و ، خود، که این، کندتبادل اطالعات و نظرها با همدییر ترغی   مشارکت و

سب  تساهیم  ، روابط مثبت و سط  باالی اعتماد، در واقع. کندتر اهداف سازمان را تسهیل می سریع

که این تهامل باعاث بهباود ابتکاار و عملکارد ساازمان      ، شودداشت بین کارکنان می چشم دانش بی

کننده نوآوری و خالقیت در  انتظار است الیه غیرضروری بوروکراسی که سرکوب، بنابراین. دشو می

کمرن  شود و منابع و زمانی که صرف کنترل و نظارت بر رفتاار افاراد   ، بین کارکنان سازمان است

که این به نظار در بخاش   ، های نوآورانه شودصرف خل  نظرهای جدید و فهالیت، شودسازمان می

 . شوداداره مخابرات کمتر دیده می دولتی
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