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چکيده
ّسف اظ پژٍّص حبضط تجییي ضاثغِ ثیي سطهبیِ اختوبػی ٍ یبزگیطی سبظهبًی ثب تَخِ ثِ ًمص ٍاسغِ
ای تسْین زاًص زض اػضبی ّیبت ػلوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس اسالهطْط ثَز .ضٍش پژٍّص،
تَغیفی – ّوجستگی ثب تبویس ثط حسالل هطثؼبت خعئی ثَز .خبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص ضا ّوِ اػضبی
ّیبت ػلوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس اسالهطْط ثِ تؼساز ً 316فط تطىیل هیزازًس .ثطای تؼییي
حدن ًوًَِ اظ خسٍل هَضگبى استفبزُ ضس ٍ تؼساز ً 169فط ثِ ضٍش تػبزفی سبزُ ثِ ػٌَاى ًوًَِ
اًتربة ضسًس .خوغ آٍضی زازُّب ثط اسبس سِ پطسطٌبهِ سطهبیة اختوبػی ،تسْین زاًص ٍ یبزگیطی
سبظهبًی غَضت گطفت ،وِ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ آىّب ثِ تطتیت  0/91 ٍ 0/86 ،0/81ثِ زست آهس ٍ
ضٍایی هحتَایی ٍ سبظُ آىّب ثب استفبزُ اظ ًظط هترػػبى تبییس ضس .ثِ هٌظَض ثطضسی تَظیغ زازُّب ٍ
پبسد ثِ سؤاالت پژٍّص ٍ ضسن ٍ تسٍیي هسل اًساظُگیطی ٍ هسل سبذتبضی اظ ًطمافعاضّبی SPSS
ًسرِ ً Smart PLS ٍ 20سرِ  2/0استفبزُ ضسً .تبیح پژٍّص ًطبى زاز :سطهبیِ اختوبػی ثط
یبزگیطی سبظهبًی ٍ تسْین زاًص ٍ ّن چٌیي تسْین زاًص ثط یبزگیطی سبظهبًی تأثیطگصاض است ٍ
ّوچٌیي تسْین زاًص زض ضاثغِ ثیي سطهبیِ اختوبػی ٍ یبزگیطی سبظهبًیً ،مص تؼسیلگطی زاضز ٍ
اظ ًَعِ هیبًدی خعیی است.
کليد واژه ها :تسْین زاًص ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس اسالهطْط ،سطهبیِ اختوبػی ،یبزگیطی
سبظهبًی.

 1استبزیبض گطٍُ هسیطیت آهَظضیٍ ،احس اسالهطْط ،زاًطگبُ آظاز اسالهی ،اسالهطْط ،ایطاى
* ًَیسٌسُ هسئَلs.moradi@iiau.ac.ir :
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مقدمه
اهطٍظُ هحَض اغلی تَسؼِ ٍ پیططفت زض ّط سبظهبًی استفبزُ اظ زاًص ٍ هسیطیت زاًص
سبظهبًی است ٍ .تٌْب زض سبیِ هسیطیت زاًص سبظهبًی ٍ استفبزُ اظ تدبضة است وِ هیتَاى ضاُ
ّبی تَسؼِ ٍ تطلی ضا ثب ذغبی ووتط عی ًوَز ٍ اظ ّعیٌِ ّبی سط سبم آٍضی وِ گبّب غطف
آظهبیص ٍ ذغبی تػوین گیطی هیضَز پطّیع ًوَز .یىی اظ ایي سبظهبىّب وِ الظم است ثط
پبیِ هسیطیت زاًص زاًطگبّی حطوت وٌٌس زاًطگبُّب ٍ ًْبز ّبی آهَظش ػبلی هیثبضٌس.
زاًطگبُّب ّویطِ ثِ ػٌَاى ػبهلی ثطای ایدبز تَسؼِ اظ عطیك ذلك زاًص ٍ تسْین آى ٍ ّن
چٌیي تطثیت ًیطٍی اًسبًی هترػع هَضز تَخِ ثَزُ اًس ٍ سؼی ذَز ضا زض هسیطیت زاًص ٍ
تجسیل ضسى ثِ یه سبظهبى زاًص هحَض وطزُاًس ( .)Alvani, & Farahi, 2007اهطٍظُ ًمص
زاًطگبُّب ثؼٌَاى هَسسبت ٍ سبظهبىّبی ػلوی خبهؼِ زض پیطجطز ٍ تَسؼِ خٌجِ ّبی هرتلف
اسبسی ٍ هحَضی است ،اّویت آى ،ثب تَخِ ثِ ثؼس فطٌّگی زاًطگبُّب ثِ لحبػ تبثیطاتطبى زض
ًْبزیٌِ وطزى ٍ پَیبیی ثرطیسى ثِ اضظشّبی خبهؼِ ٍ ًیع ثؼس التػبزی ثِ لحبػ ایفبی ًمص
زض زًیبی التػبز زاًص ثٌیبى ٍ ًیع ضطٍضت تطثیت ًیطٍی اًسبًی ذالق ٍ وبض آهس زض زًیبی
ضلبثتی ثیص اظ پیص هَضز تَخِ است ( .)Amani, & Ahmadinejad, 2017سبظهبىّبی
اهطٍظی ٍ زض ضاس آى ّب زاًطگبُّب ثب تغییط هساٍم ضٍ ثطٍ ّستٌس ٍ ثطای ایي وِ ثتَاًٌس تغییطات
ذَز ضا هسیطیت وٌٌس ٍ ضّجطی تغییط زاضتِ ثبضٌس ثبیسچگًَگی یبزگیطی ٍ زاًبیی خسیس اظ
زاًص ّبی پٌْبى سبظهبًی ضا فطا گیطًس ٍ تجسیل ثِ یه سبظهبى یبزگیطًسُ ضًَس.
سبظهبى یبزگیطًسُ ،1سبظهبًی است وِ زض آى ثِ عَض هساٍم ثبظسبظی سبظهبًی ثِ ٍسیلِ
ایدبز هدوَػِ فطایٌسّبی اغلی اضتمب پیساوطزُ ٍ زض آى گطایص هثجتی ثطای یبزگیطی،
سبظگبضی ٍ تغییط تمَیت هیضَز ٍ ثِ افطاز ثِ ػٌَاى یه هٌجغ عجیؼی ٍ اػتجبضحیبتی سبظهبى
ًگطیستِ هیضَز ٍ یبزگیطی سبظهبًی اظ عطیك ثِ اضتطان گصاضتي ثػیطت ّب ،زاًص ،تدطثِ
ٍ الگَ ّبی شٌّی اػضبء سبظهبى حبغل هیضَز .یبزگیطی سبظهبًی ثطپبیِ زاًص ٍ تدطثِ ای
وِ زض حبفظِ سبظهبى ٍخَز زاضز ،وبضّبیی هبًٌس سیبست ّب ،ضاّجطزّب ٍ الگَ ّبیی ثطضٍی
شذیطُ زاًص هتىی ثٌب هیضَز ،ضىل هی گیطز .زض حمیمت افطاز ٍ گطٍُّب ػَاهلی ّستٌس وِ
اظ عطیك آىّب یبزگیطی سبظهبًی هحمك هیضَزّ .ن چٌیي یبزگیطی سبظهبًی ضا زض گطٍ ثِ
اضتطان گصاضتي زاًص ،ثبٍضّب ٍ هفطٍضبت زض هیبى افطاز تینّب هیزاًٌس .همیبس ّبی
استفبزُ ضسُ زض ایي یبزگیطی تالش هیوٌٌس تب ازضان افطاز زض ذػَظ شذیطُ زاًص،
فطٌّگ ،چطن اًساظ ٍ ضاّجطزّب ٍ ًظبم ّبی سبظهبًی ضا هَضز اضظیــبثی لــطاض زٌّس
Lermimg Organization
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( .)Turkina, & Thai, 2013سیط هفَْم ضٌبسی یبزگیطی سبظهبًی اظ زیسگبُ پـبظٍن
( )Paziuk, 2009ػجبضت است اظ :الف) یبزگیطی سبظهبًی ثِ ظطفیت یه سبظهبى ثطای ضٌبسبیی
ًیبظ ثِ تغییط ٍ اًغجبق پصیطی ٍ السام ثِ یه ػول اضازی اضبضُ هیوٌس .ة) یبزگیطی سبظهبًی
پیبهس تؼبهل فطآیٌسّبی ضٌبذتی ٍ اختوبػی ًْفتِ زض سبذتبضّب ،فطٌّگّب ٍ تؼبهل ّبی
سبظهبًی است .ج) یبزگیطی سبظهبًی فطآیٌس تغییط زض افطاز ٍ زیسگبُّب ٍ اػوبل هطتطن است
وِ تحت تأثیط ًْبزّب ٍ سبظهبى لطاض هیگیطز ٍ زض آىّب خبیگعیي هیگطزز .ظهبًی وِ یبزگیطی
فطزی ٍ گطٍّی ًْبزی هیضَز یبزگیطی سبظهبًی ضخ هیزّس ٍ زاًص ثِ پسیسُ ّبی غیط
اًسبًی اظ لجیل ضٍیِّب ٍ سبذتبض ،فطٌّگ ٍ استطاتژی تسطی هییبثس .ػالٍُ ثط آى ،آلَیي تبفلط
گفتِ است؛ زض ّعاضُ سَم ثی سَاز وسی ًیست وِ ًوی تَاًس ثرَاًس ٍ ثٌَیسس ثلىِ وسی است
وِ ًوی تَاًس یبز ثگیطز ،آهَذتِ ی ذَز ضا فطاهَش وٌس ٍ اظ تَ یبز ثگیطز .لصا یبزگیطی ثِ عَض
آضىبض زض ضفتبض اًسبى زض سبظهبى تأثیط هیگصاضز .یبزگیطی سبظهبًی فطآیٌسی است وِ زض آى
سبظهبى زض عَل ظهبى هیآهَظز ،تغییط هیوٌس ٍ ػولىطزّبی ذَز ضا ثْجَز ثرطیسُ ٍ ثب ایدبز
تحـَل ثِ عـَض پـیَسـتِ ثب اضتمبٍ ثـْـجَز تَاًـبیی ذَز پـیـطـطفت هی وٌس ( & Kavoosi,
.)Ahmandi, 2009
ػَاهل هتؼسزی ثط یبزگیطی سبظهبًی تأثیط هیگصاضز .یىی اظ هْن تطیي ایي ػَاهل ،سطهبیِ
اختوبػی است وِ ثط ضفتبض سبظهبًی افطاز تأثیط هیگصاضز .سطهبیة اختوبػی 1ضا خوغ هٌبثغ
ثبلمَُ ٍ ثبلفؼل هَخَز زض زضٍى سبظهبى ،لبثل زستطس ٍ ًبضی ضسُ اظ ضجىة ضٍاثظ یه فطز یب
یه ٍاحس اختوبػی هیزاًٌس (ً .)Kim, & Lee, 2013بّبپیت ٍ گَضبل سطهبیِ اختوبػی
2
سبظهبًی ضا زاضای سِ ثُؼس یؼٌی ثُؼس سبذتبضی ،ضٌبذتی ٍ اضتجبعی هیزاًٌس .ثؼس سبذتبضی
ًطبى زٌّسُ ضجىِای اظ ضٍاثظ ثِ ػٌَاى یه ول است ٍ ولیت پیىطثٌسی ّبی غیطضرػی اظ
اضتجبعبت ثیي ثبظیگطاى ضا تَغیف هیوٌس .سطهبیِ سبذتبضی ٍاثستِ ثِ ضست ضٍاثظ (حسی وِ
ثبظیگطاى اظ ضٍاثغطبى ثطای تؼبهل استفبزُ هیوٌٌس) ٍ ػسم توطوع (الگَی تَظیغ تؼبهالت)
است .ثُؼس ضٌبذتی 3اضبضُ زاضز ثِ هٌبثؼی وِ هؼٌی ضوٌی ،تفسیطی ٍ سیستوبتیه ضا زض هیبى
گطٍُّب ایدبز هیوٌٌس ٍ ثبػث تسْیل یبزگیطی ٍ اًتمبل زاًص زض هیبى افطاز ثطای ثِ اضتطان
گصاضتي فطایٌسّبی تفىط یىسیگط هیضًَس ٍ ثُؼس ضاثغِای 4ثِ هبّیت ٍ ویفیت ضٍاثظ هتمبثل
هیبى افطاز اضبضُ زاضز وِ اظ عطیك سبثمِ تؼبهالتطبى تَسؼِ یبفتِ اًسّ .وچٌیي ایي ثؼس ثِ ًَع
1

Social Capital
Strauctural Dimension
3
Cognitive Dimension
4
Communicative Dimension
2
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اضتجبعبت ثیي افطاز ٍ سغح اػتوبز ایدبز ضسُ اضبضُ زاضز ( .)Kim, & Lee, 2013اظ سَیی
پیتطٍ ٍ ّوىبضاى ( )2013ثِ ًمص سطهبیِ اختوبػی زض اًسدبم گطٍّی ٍ تأثیطی وِ ثط
یبزگیطی سبظهبًی هیگصاضز اضبضُ هیوٌٌس .آًبى ثیبى هیوٌٌس وِ سطهبیِ اختوبػی زض هیبى
اػضبی گطٍُ سجت ضىل گیطی ضرػیتی گطٍُ هیگطزز ٍ اًسدبم ٍ یىپبضچگی ضا زض هیبى
اػضب اضتمب هیزّس وِ سجت اضتمبی ووه ثِ یىسیگط ٍ ضفتبض ّبی ضْطًٍسی سبظهبًی زض هیبى
اػضب هیگطزز .گطٍّی ثب سطهبیِ اختوبػی ثبال ،زازُّب ٍ اعالػبت ضا زض هیبى ذَز سطیغ تط ثِ
خطیبى زض هیآٍضز ٍ گطزش زاًص ٍ تدطثیبت اػضبء زض ًتیدِ اضتجبعبت هستوط ٍ پبیساض
هجتــٌی ثط اػتوبز سجت تجسیل زاًص ضوٌی ثِ زاًص آضـــــــىبض ٍ تسْـــــیل ٍ
اضتــــمبء یبزگیـــــطی سبظهـــبًی هیضــــَز (.)Petrou, & Daskalopoulou, 2013
فَضس ٍ ّوىبضاى ( ،)Fores, & Camis, 2016ػجــــسالىبزضی ٍ ّوــــىــبضاى
( ،)Abdoulkadre, & Roseline, 2017وَآًگ ٍ ّوىبضاى (ٍ )Quang, & Aubert, 2017
اهــبًی ٍ ّــوىــبضاى ( ،)Amani, & Ahmadinejad, 2017ػـالهـِ ٍ ّوــىبضاى
( ،)Allameh, & Tavakoli, 2016احوـــسی ٍ ّوىــــبضاى (،)Ahmadi, & Hatami, 2016
ًیع زض پژٍّص ّبی ذَز پی ثطزًس وِ سطهبیِ اختوبػی هیتَاًس ثط ثْجَز فطایٌس یبزگیطی
سبظهبًی زض سبظهبى ّبی زاًص هحَض اثط گصاض ثبضس .ثب ایي حبل ،ایي اضتجبط هوىي است
تحت تأثیط ػبهل سبظهبًی هْوی ّوچَى هسیطیت زاًص ٍ ثِ ٍیژُ فطایٌس تسْین زاًص زض
سبظهبى ثبضس.
1
تسْین زاًص هستلعم ثطلطاضی اضتجبعبت اثط ثرص است ٍ سطهبیِ اختوبػی ،ضىلی اظ
سطهبیِ است وِ سجت تسْیل زض ثطلطاضی اضتجبعبت اثط ثرص سبظهبًی ٍ زستطسی ثِ
اعالػبت ٍ هٌبثغ حیبتی ثِ هٌظَض اضتمبء ػولىطز ٍ استفبزُ هٌبست اظ فطغت ّبی هحیغی
هیگطزز .سبظهبًی ثب سطهبیِ اختوبػی ًیطٍهٌس ،لبزض ثِ زستطسی سطیغ ثب ظهبًجٌسی هٌبست
ثِ هدوَػِ ای هتٌَػی اظ اعالػبت ثِ هٌظَضُ ذلك ػولىطز ًَآٍضاًِ است .ایي سطهبیِ ًَػی اظ
زاضایی ًبهلوَس ثطای سبظهبىّب ثِ ضوبض هیآیس ٍ زض ایي هیبى هَفك تطیي ضطوتّب آى ّبیی
ّستٌس وِ اظ ایي زاضایی ثِ ًحَ هغلَة ٍ زض سطی تطیي ظهبى هوىي اسـتفبزُ وٌٌس
( .)Karimi, & Rajaeipour, 2013سطهبیِ اختوبػی هوىي است اظ عطیك هَلفِ ّبیی
ّوچَى اػتوبز ،هطبضوت ٍ ّوىبضی زض هیبى اػضبء سجت تسْین زاًص ٍ تسْیل فطایٌس
اضتمبء یبزگیطی سبظهبًی ضسُ ٍ اظ ایي عطیك اضتمبء ٍ ثْجَز ػولىطز ًَآٍضاًِ ضا ثطای سبظهبى ثِ
ّوطاُ زاضتِ ثبضس .وِ ایي فطؼ ًیبظهٌس اًدبم ثطضسی ٍ پژٍّص است .تسْین زاًص ثِ ػٌَاى
Knowledge Sharing
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فؼبلیت ی پیچیسُ ٍ اضظش آفطیي ،ثٌیبى ٍ پبیة ثسیبضی اظ فؼبلیتّبی استطاتژیه هسیطیت
زاًطی زض سبظهبىّب هیثبضس .اظ سَی زیگط ،زستیبثی ثِ یه سیستن تسْین زاًص وبضآهس ٍ ثِ
زًجبل آى هسیطیت زاًص هؤثط زض یه سبظهبى هیتَاًس ثمبء ٍ پیططفت آى ضا تضویي وٌسّ .ن
چٌیي ،یه سیستن تسْین زاًص هتٌبست ثب ًیبظّبی سبظهبى ،هَخت وبّص ّعیٌِ ّب ،ثْجَز
ػولىطز ،ثْجَز اضائِ ذسهبت ثِ هطتطیبى ،وبّص ظهبى تَسؼِ هحػَالت خسیس ،وبّص ظهبى
تبذیط زض تحَیل ذسهبت ٍ زض ًْبیت وبّص ّعیٌِ ّبی هطثَط ثِ یبفتي ٍ زستطسی ثِ اًَاع
اضظضوٌس زاًص زض زاذل سبظهبى هیضَز .تسْین زاًص ،ثِ ػٌَاى اثعاضی ثطای ایدبز هعایبی
ضلبثتی ،یىی اظ هْن تطیي ًگطاًیّبی هسیطیتی سبظهبىّبست .ثِ هٌظَض ایدبز لبثلیتّبی
تسْین زاًص ،سبظهبىّب ثبیس ظیطسبذتّبی خبهؼی ضا تسٍیي وٌٌس وِ خطیبى زاًص ٍ
اضتجبعبت ضا تسْیل وٌس .ثب ٍخَز ایي ،سبظهبىّب ٌَّظ تالضی زض ضاستبی اثساع سبظٍ وبضی وِ
ثتَاًس ثِ ضىلی وبضآهس وبضوٌبى ضا ثِ تسْین زاًص تطَیك وٌسً ،ساضتِ اًس .زاًص اضظضوٌس
اسـت ٍ تـسْین زاًـص یىی اظ اًـَاع تـجبزل اخــتوـبػـی زض هـحـیظ وـبض اســت
( .)Ahmadi, & Hatami, 2016اظ سَیی تسْین زاًص ػجبضت است اظ فؼبلیت اًتمبل ٍ تَظیغ
زاًص (آضىبض ٍ پٌْبى) اظ یه ضرع ،گطٍُ یب سبظهبى ثِ ضرع ،گطٍُ یب سبظهبى زیگط اظ
عطیك تسْین زاًص اثطثرص ،سبظهبىّب هیتَاًٌس وبضایی ذَز ضا ثْجَز ثرطیسُ ٍ ّعیٌِ ّبی
آهَظضی ٍ هربعطُ ّبی ًبضی اظ ػسم اعویٌبى ضا وبّص زٌّس .ثبضتَل تسْین زاًص ضا ایٌگًَِ
تؼطیف هیوٌس :تسْین زاًص ػجبضت است اظ اضتطان اعالػبت هٌبست ،فىط ّب ،پیطٌْبزّب ٍ
ترػعّب ثب زیگطاى زض یه سبظهبى  .تسْین زاًص هدوَػِ ای اظ ضفتبضّبست وِ هستلعم
هجبزلِ ی اعالػبت یب ووه ثِ زیگطاى است .زض تؼطیف زیگطی تسْین زاًص ضا ثِ ػٌَاى یه
فطٌّگ اختوبػی هتمبثل ،وِ ضبهل تجبزل زاًص وبضوٌبى ،تدطثیبت ٍ هْبضت ّبی آًْب اظ عطیك
توبهی ثرص ّبی سبظهبى تؼطیف هیوٌٌس (.)Han, & Yoon, 2016
زض ّویي ذػَظ ًتبیح پژٍّص اهبًی ٍ ّوىبضاى ( )Amani, & Ahmadinejad, 2017ثب
ػٌَاى ثطضسی ضاثغِ سطهبیِ اختوبػی ثب هسیطیت زاًص زض وبضوٌبى ٍاحسّبی زاًطگبُ آظاز
اسالهی سٌٌسج ًطبى زاز وِ هتغیط سطهبیِ اختوبػی زاضای ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاض ثب هتغیط
هسیطیت زاًص ٍ اثؼبز آى است.هتغیط هسیطیت زاًص ًیع زاضای ضاثغِ هثجت ٍ هؼٌبزاض ثب اثؼبز
سطهبیِ اختوبػی است .اثؼبز هتغیط سطهبیِ اختوبػی لبزض ثِ تجییي ٍاضیبًس هتغیط هسیطیت
زاًص ّستٌس .فطح ثرص ٍ یَسفًَس ( )Farahbakhsh, & Yosefvand, 2017زض پژٍّطی ثب
ػٌَاى ثطضسی تبثیط سطهبیِ اختوبػی ثط ویفیت ظًسگی وبضی اػضبی ّیبت ػلوی زاًطگبُ ثب
هیبًدیگطی هحجَثیت اختوبػی (هغبلؼِ هَضزی :زاًطگبُ لطستبى) ثِ ایي ًتیدِ ضسیسُ اًس
وِ ث یي سطهبیِ اختوبػی اػضبی ّیبت ػلوی زاًطگبُ ٍ ویفیت ظًسگی آًبى ضاثغِ هثجت
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ٍخَز زاضز؛ ایي ضاثغِ ثب تؼسیل گطی هتغیط هحجَثیت اختوبػی آًبى افعایص هییبثس .ػالهِ ٍ
ّوىبضاى ( )Allameh, & Tavakoli, 2016پژٍّطی ثب ػٌَاى تأثیط سطهبیِ اختوبػی ثط
تسْین زاًص ٍ سطهبیِ فىطی ضا ثِ اًدبم ضسبًسًس .ثب تَخِ ثِ ًتبیح ثسست آهسُ ،زٍ ثؼس
سطهبیِ اختوبػی ،یؼٌی ثؼس ضاثغِای ٍ ضٌبذتی ثط تسیْن زاًص تبثیط هثجت ٍ هؼٌیزاضی
زاضًس ،اهب تبثیط ثؼس سبذتبضی ثط تسْین زاًص هؼٌیزاض ًیستّ .ویي عَض اثط تسْین زاًص
ثط سِ ثؼس سطهبیِ فىطی یؼٌی اثؼبز سبذتبضی ،اًسبًی ٍ ضاثغِای ًیع هثجت ٍ هؼٌیزاض است.
احــوسی ٍ ّــوىبضاى ( )Ahmadi, & Hatami, 2016زض پژٍّطی ثب ػٌَاى تأثیط سطهبیِ
اختوبػی سبظهبًی ثط تسْین زاًص زض سبظهبى ّبی ضسبًِای ثِ ایي ًتیدِ ضسیسًسوِ سطهبیِ
اختوبػی سبظهبًی ثط تسْین زاًص تأثیط هثجت ٍ هؼٌبزاض زاضزّ .ن چٌیي هطرع ضس اظ هیبى
سِ ثؼس سطهبیِ اختوبػی (سبذتبضی ،ضاثغِای ٍ ضٌبذتی) ،زٍ ثؼس سبذتبضی ٍ اضتجبعی اظ
سطهبیِ اختوبػی تأثیط هؼٌبزاضی ثط تسـْین زاًص زاضًس.لـیَ ( )Liu, 2018زض پژٍّطی ثب
ػٌَاى ثطضسی سطهبیِ اختوبػی ،یبزگیطی سبظهبًی ٍ اًتمبل زاًص زض غٌبیغ فطٌّگی اظْبض
اظْبض وطزًس وِ یبزگیطی سبظهبًی ثِ ػٌَاى یه هتغیط هیبًدی ثط ضاثغِ ثیي سطهبیِ
اختوبػی ٍ اًتمبل زاًص اثط گصاض است .ػجسالىبزضی ٍ ّوىبضاى ( Abdoulkadre, & Roseline,
 )2017پژٍّطی ثب ػٌَاى یبزگیطی ،اًتمبل زاًص زض خَاهغ آفطیمب ٍ چیي :تؼبهل هیبى ػَاهل
سیبسی ،فطٌّگی ٍ سطهبیِ اختوبػی ثِ اًدبم ضسبًسًس .زض ایي پژٍّص ،پژٍّطگطاى استفبزُ
اظ ضٍش هغبلؼِ چٌسهطحلِای ثب هػبحجِ ًیوِ سبذتبضی زضیبفتٌس وِ ضطوبی آفطیمبیی ثِ
عَض فؼبل اظ ػَاهل هتؼسز فطٌّگی ٍ اختوبػی سطهبیِای ثطای حوبیت اظ یبزگیطی استفبزُ
هیوٌٌس .اظ لحبػ ًظطی ،اثؼبز سبذتبضی ،اضتجبعی ٍ ضٌبذتی سطهبیِ اختوبػی زض ثْطُ
ثطزاضی اظ فطغت ّب اظ عطیك الساهبت غیط ضسوی ٍ ایدبز ظهیٌِ ّبی غیط ضسوی وِ ثیطتط ثِ
یبزگیطی ٍ اًتمبل زاًص ووه هیوٌس ،اّویت زاضز .یبًگ ٍ ّوىبضاى ( Yang, & James,
 ) 2011زض تحمیك ذَز ثِ ثطضسی ًمص سطهبیة اختوبػی ٍ وٌتطل ضفتبض سبظهبًی ثط اضتطان
زاًص ضوٌی ٍ ضفتبض اضتطان زاًص زض سبظهبى ّب پطزاذتٌسً .تبیح تحمیك آى ّب ًطبى زاز
سطهبیة اختوبػی ًمص ثسعایی زض فطایٌس اضتطان زاًص زض سبظهبىّب زاضز.
ضٌبذت ػَاهل هَثط ٍ سٌدص هسل ّبی ًظطی اثط گصاض ثط یبزگیطی سبظهبًی ٍ تسْین
زاًص اظ هْن تطیي ًیبظ ّبی خبهؼِ ػلوی ٍ زاًطگبّی وطَض است تب ثب تسْیل سبظوبضّبی
ظیطیٌبیی آى ،سغَح یبزگیطی سبظهبًی ٍ تسْین زاًص اضتمبء پیسا وطزُ ٍ سغَح ػلوی هطاوع
ػلوی وطَض افعایص پیسا وٌس .ثب ایي حبل ٍ ثِ عَض ولی اضتمبی سغح یبزگیطی سبظهبًی
هستلعم ضٌبذت ػَاهل اثط گصاض است ٍ اگطچِ تبوٌَى زض ضاثغِ ثب یبزگیطی سبظهبًی تحمیك-
ّبی فطاٍاًی غَضت گطفتِ است ،لیىي تبوٌَى تحمیمی وِ تأثیط سطهبیِ اختوبػی ضا ثط
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یبزگیطی سبظهبًی ثب زض ًظط گطفتي ًمص تسْین زاًص زض هطاوع ػلوی ٍ زاًطگبّی ثطضسی
وطزُ ثبضٌس ،اًدبم ًطسُ است ٍ ایي هسألِ زض شّي هحمك ضىل گطفتِ است وِ آیب سطهبیِ
اختوبػی ثط یبزگیطی سبظهبًی ثب زض ًظط گطفتي ًمص تسْین زاًص زض هطاوع ػلوی ٍ
زاًطگبّی تبثیط زاضز ٍ همساض ایي تبثیط ثِ چِ هیعاى است ،ػالٍُ ثط هَاضز شوط ضسُ تبوٌَى
چٌیي تحمیمی زض ثیي اػضبی ّیبت ػلوی زاًطگبُ ّب اًدبم ًطسُ است .لصا ّسف ولی
پژٍّص حبضط تججیي ضاثغِ ثیي سطهبیِ اختوبػی ٍ یبزگیطی سبظهبًی ثب تَخِ ثِ ًمص
ٍاسغِای تسْین زاًص زض اػضبی ّیبت ػلوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس اسالهطْط ثَز.

ضکل -1هسل هفَْهی تحمیك

روش تحقيق
پژٍّص حبضط اظ ًَع تَغیفی ٍ ّوجستگی هیثبضس .ضٍش اًدبم تحمیك حبضط ثط هجٌبی
ّسف اظ ًَع وبضثطزی ٍ ثِ ضىل هیساًی اًدبم ضسُ است .خبهؼِ آهبضی ایي پژٍّص ضا ولیِ
اػضبی ّیئت ػلوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس اسالهطْط ثِ تؼساز ً 316فط تطىیل زازُ اًس.
ضٍش ًوًَِ گیطی ثِ غَضت تػبزفی سبزُ ثَز ،وِ ثب تَخِ ثِ خسٍل هَضگبى ً 169فط ثِ
ػٌَاى ًوًَِ اًتربة ضسًس .ثطای گطزآٍضی زازُّب زض ایي پژٍّص ،اظ سِ اثعاض ثْطُ گطفتِ
ضسُ است:
الف) پطسطٌبهة سطهبیة اختوبػی :ایي پطسطٌبهِ ثط اسبس پطسطٌبهِ سطهبیة اختوبػی
سبظهبًی ًبّبپیت ٍ گَضبل ( )Nahapiet, & Ghoshal, 1998عطاحی ضسُ است .ایي
پطسطٌبهِ ضبهل  10سؤال است وِ زض هدوَع ثِ  3ثُؼس سطهبیة اختوبػی ضٌبذتی
(سئَاالت1تب ،)4ضاثغِای (سئَاالت  5تب  ٍ )7سبذتبضی (سئَاالت  8تب  )10هیپطزاظز .ایي
پطسطٌبهِ ثط اسبس همیبس پٌح اضظضی لیىطت است وِ ضًٍس آى اظ ذیلی هَافمن (ً 5وطُ) تب
ذیلی هربلفن (ً 1وطُ) هیثبضس .پبیبیی ایي پطسطٌبهِ زض پژٍّص ػجساﻱ پَض ٍ ّوىبضاى
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( ) 2007هَضز تأییس لطاض گطفتِ است .زض پژٍّص حبضط ًیع پبیبیی ایي پطضسٌبهِ ثب استفبزُ
اظ آلفبی وطًٍجبخ  0.81ثِ زست آهس.
ة) پطسطٌبهة تسْین زاًص :ثطای سٌدص ایي هتغیط اظ پطسطٌبهِ تسْین زاًص ٍى زى
َّف ٍ ٌّسضیىس ( )Hooff & Hendrix,2004استفبزُ ضسٍ .ضؼیت تسْین زاًص ضبهل
زضیبفت ٍ اضائِ آى است .سؤاالت  :6-1اضائِ زاًص .سؤاالت  7تب  :10زضیبفت زاًص .ایي
پطسطٌبهِ ثط اسبس همیبس پٌح اضظضی لیىطت است وِ ضًٍس آى اظ ذیلی ظیبز (ً 5وطُ) تب
ذیلی ون (ً1وطُ) هیثبضس .پبیبیی ایي پطسطٌبهِ زض پژٍّص اسوبػیلپَض ٍ ّوىبضاى
( ) 1393هَضز تأییس لطاض گطفتِ است .زض پژٍّص حبضط ًیع پبیبیی ایي پطضسٌبهِ ثب استفبزُ
اظ آلفبی وطًٍجبخ  0.86ثِ زست آهس.
ج) پطسطٌبهة یبزگیطی سبظهبًی ًیفِ ( :)Neefe, 2001ایي پطسطٌبهِ ضبهل  24سَال ٍ
هؤلفِ هْبضت ّبی فطزی (سَاالت1تب ،)5هسل ّبی شٌّی (سَاالت  6تب  ،)10چطن اًساظ
هطتــطن (سَاالت11تب ،)15یبگـــیطی تـــیوی (ســَاالت16تب ٍ )20تــفىط سیستوی
(سَاالت21تب ) 24است ایي پطسطٌبهِ ثط اسبس همیبس پٌح اضظضی لیىطت اظ ذیلی ظیبز (5
ًوطُ) تب ذیلی ون(ً 1وطُ) است ٍ سلیوبًی ٍ ّوىبضاى ( )1393پبیبیی آى ضا  0.84گعاضش
وطزًس .زض پژٍّص حبضط ًیع پبیبیی ایي پطضسٌبهِ ثب استفبزُ اظ آلفبی وطًٍجبخ  0.91ثِ زست
آهس .ایي پطسطٌبهِّب ،پطسطٌبهِّبی استبًساضز است وِ ثبضّب زض تحمیمبت هرتلف هَضز
استفبزُ لطاض گطفتِ ٍ ضٍایی آى ثِ تأییس ضسیسُ است .ضٍایی اثعاض اًساظُگیطی ثِ سِ غَضت
ضٍایی ظبّطی ،ضٍایی هحتَا ٍ ضٍایی سبظُ ،هَضز تأییس لطاض گطفت ٍ پبیبیی آىّب ًیع پس اظ
هغبلؼِ همسهبتی اظ ضطیت آلفبی وطًٍجبخ استفبزُ گطزیس ٍ تأییس ضس.
زض ایي پژٍّص اظ زٍ ثرص آهبض تَغیفی ٍ آهبض استٌجبعی استفبزُ ضس .زض ثرص آهبض
تَغیفی اظ خساٍل ٍ ًوَزاضّبی تَغیفی ثطای ثیبى ٍیژگی ّبی زهَگطافیه ٍ تَغیفی
پژٍّص استفبزُ ضس .اظ ضبذع ّبی وطیسگی ٍ چَلگی ثِ هٌظَض ثطضسی تَظیغ زازُّب
(عجیؼی ٍ یب غیط عجیؼی ثَزى) استفبزُ ٍ ثطای ثطضسی ٍ پبسد ثِ سؤاالت پژٍّص ٍ ضسن ٍ
تسٍیي هسل اًساظُگیطی ٍ هسل سبذتبضی اظ ًطمافعاضّبی ً SPSSسرِ Smart PLS ٍ 20
ًسرِ ( 2/0ثِ زلیل آىوِ تؼساز ًوًَِّب زض پژٍّص حبضط اظ ً 200فط ووتط است) ،اظ ایي
ًطمافعاض استفبزُ ضس .پبیبیی ٍ ضٍایی زض  PLSزض زٍ ثرص سٌدیسُ هیضَز :الف) ثرص
هطثَط ثِ هسل ّبی اًساظُ گیطی ،ة) ثرص هطثَط ثِ هسل سبذتبضی .پبیبیی هسل اًساظُ
گیطی ثِ ٍسیلِ ضطایت ثبضّبی ػبهلی ،آلفبی وطًٍجبخ ٍ پبیبیی تطویجی هَضز اضظیبثی لطاض هی-
گیطز .ثبضػبهلی اظ عطیك هحبسجِ همساض ّوجستگی ضبذع ّبی یه سبظُ ثب آى سبظُ هحبسجِ
هیضَز وِ اگط ایي همساض ثطاثط ٍ یب ثیطتط اظ همساض  0/4ضَز هَیس ایي هغلت است وِ
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ٍاضیبًس ثیي سبظُ ٍ ضبذعّبی آى اظ ٍاضیبًس ذغبی اًساظُگیطی آى سبظُ ثیطتط ثَزُ ٍ
پبیبیی زض هَضز آى سبظُ لبثل لجَل استّ .وچٌیي زض ذػَظ ضٍایی هحتَی ًیع ثب استفبزُ
اظ فطمّبی ضٍایی سٌدی  CVR ٍ CVIضٍایی هَضز تأییس لطاض گطفت .همساض  CVRثب تَخِ ثِ
تؼساز استبزاى (ً 10فط) ٍ 0/70 ،همساض  CVIثیطتط اظ  0/78ثِ زست آهس (.)Lawshe, 1975
ثٌبثطایي ضٍایی هحتَی اثعاض هب هَضز تأییس لطاض گطفت .ضٍایی ٍاگطا ٍ ّوگطا وِ هطثَط ثِ
هؼبزالت سبذتبضی است ،هَضز سٌدص لطاض گطفت.

يافتهها
زض اثتسا اظ عطیك ًطمافعاض  SPSSثِ تحلیل ٍیژگیّبی خوؼیتضٌبذتی ًوًَِّبی
پژٍّص ٍ سپس ثِ تحلیل ًتبیح حبغل اظ خوغآٍضی پطسطٌبهِّب ثب استفبزُ اظ ًطمافعاض
 Smart PLSثِ سؤالّبی پژٍّص پبسد زازُ ضسُ است.
ًتبیح آهبض تَغیفی زض ذػَظ ًوًَِ آهبضی ًطبى هیزّس وِ 7/3 ،زضغس اظ افطاز ضطوت
وٌٌسُ زض تحمیك ظیط  35سبل 35/3 ،زضغس ثیي  35تب  40سبل 20/3 ،زضغس ثیي  41تب 45
سبل 15/2 ،زضغس ثبالی ثیي  46تب  50سبل 7/5 ،زضغس ثیي  50تب  55سبل 10/3 ،زضغس
ثبالی  51سبل سي زاضًس ٍ  4/1زضغس اظ افطاز ،سي ذَز ضا گعاضش ًىطزًس 7/2 .زضغس اظ
افطاز ضطوت وٌٌسُ زض تحمیك ظیط  5سبل 21/5 ،،زضغس ثیي  6تب  10سبل 27/7 ،ثیي  11تب
 15سبل 19/3 ،زضغس ثیي  16تب  20سبل 12/1 ،زضغس ثیي  21تب  25سبل ٍ  10/5زضغس
ثبالی  26سبل سبثمِ فؼبلیت زاضًس ٍ  1/7زضغس گعاضش ًىطزًس 70/1 .زضغس اظ افطاز ضطوت
وٌٌسُ زض تحمیك هطز ٍ  29/9زضغس ظى ّستٌس.
ثٌبثط گفتِ ّیط ٍ ّوىبضاى ( ،)2012ثطای تؼییي ًطهبلیتِ زازُّب اظ چَلگی ٍ وطیسگی
استفبزُ ضسً .تبیح ًطبى زاز وِ چَلگی ثیي  ٍ -3 ٍ 3وطیسگی ثیي  -5 ٍ 5لطاض زاضز.
ثٌبثطایي زازُ ّب اظ تَظیغ ًطهبل ثطذَضزاضًسٍ .لی ثب ایي ٍخَز ثِ زلیل تؼساز ون ًوًَِّب (ووتط
اظ ً 200وًَِ) اخبظُ استفبزُ اظ ًطم افعاضّبی وٍَاضیبًس هحَض ٍخَز ًساضز ٍ ثبیس اظ ًطمافعاض
ٍاضیـــــبًس هحَض  SmartPLSاســتفـــبزُ وطز (.)Hair, & Ringle, 2012
ثطای ثطضسی ثطاظش هسلّبی اًساظُ گیطی ،سِ هؼیبض پبیبیی ،ضٍایی ّوگطا ٍ ضٍایی ٍاگطا
استفبزُ هیضَز ٍ پبیبیی ذَز اظ سِ عطیك ،ثطضسی ضطایت ثبضّبی ػبهلی ،ضطایت آلفبی
وطًٍجبخ ،پبیبیی تطویجی ٍ پبیبیی اضتطاوی غَضت هیپصیطز .همساض هالن ثطای هٌبست ثَزى
ضطایت ثبضّبی ػبهلی 0/5 ،هیثبضس .ثطای توبهی سَالّب ،ضطایت ثبضّبی ػبهلی سَاالت اظ
 0/5ثیطتط است وِ ًطبى اظ هٌبست ثَزى ایي هؼیبض زاضز .زض ایي خب ّیچ یه اظ گَیِّب
حصف ًگطزیس .همساض هطثَط ثِ آلفبی وطًٍجبخ ٍ پبیبیی تطویجی هتغیطّب زض ّوِی هتغیطّب،
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ثبالتط اظ  0/7هیثبضس وِ حبوی اظ پبیبیی هٌبست هسل زاضز .زض ایي تحمیك پبیبیی هتغیطّب زض
حس هغلَة لطاض زاضز .اظ آى خب وِ پبیبیی تبییس ضسُ است ،هیتَاى ثِ ثطضسی فطضیبت تَسظ
هؼبزالت سبذتبضی پطزاذت ٍ ًتیدِ لبثل تؼوین ثِ ول خبهؼِ هَضز ًظط است .هؼیبض زٍم اظ
ثطضسی هسل ّبی اًساظُ گیطی ،ضٍایی ّوگطا است وِ ثِ ثطضسی ّوجستگی ّط هتغیط ثب
سَاالت (ضبذع ّب) ذَز هیپطزاظز .ثب تَخِ ثِ ضٍش فَضًل ٍ الضوط وِ همساض هٌبست ثطای
AVEضا  0/4ثِ ثبال هؼطفی وطزُ اًس .ثطای توبهی هتغیطّب ،همساض  AVEثیطتط یب هسبٍی 0/4
هیثبضس .ضٍایی ٍاگطا سَهیي هؼیبض ثطضسی ثطاظش هسلّبی اًساظُگیطی است وِ زض ایي
پژٍّص زض ّط زٍ ثرص ضٍش اٍل (سَاالت هطثَط ثِ ّطهتغیط ًسجت ثِ ذَز آى هتغیط
ّوجستگی ثیطتطی زاضًس تب ًسجت ثِ هتغیطّبی زیگط) ٍ زٍم (هؼیبض هْن زیگطی وِ ثب ضٍایی
ٍاگطا هطرع هیگطزز ،هیعاى ضاثغِ یه هتغیط ثب سَاالتص زض همبیسِ ضاثغِ آى هتغیط ثب
سبیط هتغیطّبست ،ثِ عَضی وِ ضٍایی ٍاگطای لبثل لجَل یه هسل حبوی اظ آى است وِ یه
هتغیط زض هسل تؼبهل ثیطتطی ثب سَاالت ذَززاضز تب ثب هتغیط ّبی زیگط .ضٍایی ٍاگطا ٍلتی زض
سغح لبثل لجَل است وِ هیعاى  AVEثطای ّط هتغیط ثیطتط اظ ٍاضیبًس اضتطاوی ثیي آى
هتغیط ٍ هتغیطّبی زیگط زض هسل ثبضس) هَضز تأییس لطاض گطفت .ثؼس اظ ثطضسی ثطاظش هسلّبی
اًساظُگیطی ًَثت ثِ ثطاظش هسل سبذتبضی پژٍّص هیضسسّ .وبى گًَِ وِ لجال اضبضُ ضس،
ثرص هسل سبذتبضی ثط ذالف هسل ّبی اًساظُ گیطی ،ثِ سَاالت (هتغیطّبی آضىبض) وبضی
ًساضز ٍ تٌْب هتغیطّبی پٌْبى ّوطاُ ثب ضٍاثظ هیبى آى ّب ثطضسی هیگطزز.

ضکل -2هسل اًساظُگیطی
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ثطای ثطضسی ثطاظش هسل سبذتبضی پژٍّص اظ چٌسیي هؼیبض استفبزُ هیضَز وِ اٍلیي ٍ
اسبسی تطیي هؼیبض ،ضطایت هؼٌی زاضی  tیب ّوبى همبزیط  t-valuesهیثبضس .زض غَضتی وِ
همساض ایي اػساز اظ  0/95ثیطتط ضَزً ،طبى اظ غحت ضاثغِی ثیي هتغیطّب ٍ زض ًتیدِ تبییس
فطضیِّبی پژٍّص زض سغح اعویٌبى  1/96است .الجتِ ثبیس تَخِ زاضت وِ اػساز فمظ
غحت ضاثغِ ضا ًطبى هیزٌّس ٍ ضست ضاثغِ ثیي هتغیطّب ضا ًویتَاى ثب آى سٌدیس.

ضکل -3ضطایت هؼٌی زاضی( tهمبزیط ) t-values

همساض  R2ثطای هتغیط ٍاثستِ (یبزگیطی سبظهبًی ٍ تسْین زاًص) ،ثِ تطتیت 0/85 ٍ 0/97
ثِ زست آهس وِ ًطبى اظ هیعاى ثبالی آى زاضز .همساض  : Q2ایي هؼیبض لسضت پیص ثیٌی هسل ضا
هطرع هیسبظز ٍ زض غَضتی وِ همساض  Q2زض هَضز یىی اظ هتغیط ّبی زضٍى ظا سِ همساض
 0/32 ٍ 0/15 ،0/02ضا وست ًوبیس ،ثِ تطتیت ًطبى اظ لسضت پیص ثیٌی ضؼیف ،هتَسظ ٍ
لَی هتغیط یب هتغیطّبی ثطٍى ظای هطثَط ثِ آى زاضز .ایي هؼیبضثطای هتغیط زضٍىظای
یبزگیطی سبظهبًی ٍ تسْین زاًص ثیطتط اظ  0/32هیثبضس وِ ایي ًطبى هیزّس وِ
هتغیطّبی ثطًٍعا (هستمل) زض پیص ثیٌی هتغیطّبی ٍاثستِ لَی ّستٌس ٍ ثطاظش هٌبست
هسل سبذتبضی پژٍّص ضا تب حسٍزی ثبض زیگط تبییس هیسبظز.
ثطاظش هسل ولی :هسل ولی ضبهل ّط زٍ ثرص هسل اًساظُ گیطی ٍ سبذتبضی هیضَز ٍ
ثب تبییس ثطاظش آى ،ثطضسی ثطاظش زض یه هسل وبهل هیضَز .ثب تَخِ ثِ سِ همساض ،0/01
 0/36 ٍ 0/25وِ ثِ ػٌَاى همبزیط ضؼیف ،هتَسظ ٍ لَی ثطای GOFهؼطفی ضسُ است ٍ
حػَل همساض  0/538ثطای ً ،GOFطبى اظ ثطاظش ولی لَی هسل زاضز.
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جدول -1ثطضسی سؤالّبی پژٍّص
هتغیط هستمل

هتغیط ٍاثستِ

ضطة هسیط

همساض T-VALUE

سطهبیِ اختوبػی

یبزگیطی سبظهبًی

0/288

3/093

سطهبیِ اختوبػی

تسْین زاًص

0/359

4/189

تسْین زاًص

یبزگیطی سبظهبًی

0/309

3/725

ثب تَخِ ثِ خسٍل فَق ،همساض  T-Valueثب تَخِ ثِ ایي وِ ّوگی ثیطتط اظ 2/58
هیثبضٌس ثٌبثطایي زض سغح  0/99سطهبیِ اختوبػی ثط یبزگیطی سبظهبًی ٍ تسْین زاًص ٍ ّن
چٌیي تسْین زاًص ثط یبزگیطی سبظهبًی تأثیطگصاض است.
جدول -2ثطضسی اثط هتغیط تؼسیلگط زض ضٍاثظ ثیي هتغیطّب
هتغیط
تؼسیلگط

هتغیط هستمل

هتغیط ٍاثستِ

اثط هستمین

اثط
غیطهستمین

اثط ول

تسْین زاًص

سطهبیِ
اختوبػی

یبزگیطی
سبظهبًی

0/288

0/140

0/428

ثٌبثطایي ًتبیح پژٍّص ًطبى زاز وِ تسْین زاًص ثطای ضاثغِ سطهبیِ اختوبػی ٍ
یبزگیطی سبظهبًیً ،مص تؼسیلگطی زاضز ٍ اظ ًَعِ هیبًدی خعیی است.

بحث و نتيجهگيری
ّسف اظ پژٍّص حبضط تجییي ضاثغِ ثیي سطهبیِ اختوبػی ٍ یبزگیطی سبظهبًی ثب تَخِ ثِ
ًمص ٍاسغِای تسْین زاًص زض اػضبی ّیئت ػلوی زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس اسالهطْط
ثَزً .تبیح پژٍّص ًطبى زاز وِ سطهبیِ اختوبػی ثط یبزگیطی سبظهبًی ٍ تسْین زاًص ٍ
ّوچٌیي تسْین زاًص ثط یبزگیطی سبظهبًی تأثیطگصاض است ٍ ّن چٌیي تسْین زاًص ثطای
ضاثغِ سطهبیِ اختوبػی ٍ یبزگیطی سبظهبًیً ،مص ٍاسغِای زاضتِ ٍ اظ ًَعِ هیبًدی خعئی
است .زض ذػَظ اضتجبط سطهبیِ اختوبػی ٍ تسْین زاًص یبفتِ ّبی پژٍّص حبضط ثب هبًَ ٍ
ٍالىط ( ،)Manu, & Walker, 2006ضٍتـوــي ( ،)Rottman, 2008یـبًــگ ٍ ّــىبضاى
( ،)Yang, & James, 2011وین ٍ ّوىبضاى ( ،)Kim, & Lee, 2013فَضس ٍ ّوىبضاى
( ،)Fores, & Camis, 2016ػجسالىبزضی ٍ ّوىبضاى (،)Abdoulkadre, & Roseline, 2017
وــَآًـگ ٍ ّــوــىــبضاى ( ٍ )Quang, & Aubert, 2017اهــبًــی ٍ ّــوىــبضاى
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( ،)Amani, & Ahmadinejad, 2017ػالهِ ٍ ّوىبضاى (،)Allameh, & Tavakoli, 2016
احــوسی ٍ ّوـىبضاى (ّ ،)Ahmadi, & Hatami, 2016ــسَست .هبًــَ ٍ ٍالــىــط ( Manu,
 )& Walker, 2006زضیبفت وِ سطهبیة اختوبػی ثِ ٍاسغة ایدبز ضجىِّب ٍ گستطش ضٍاثظ ٍ
اػتوبز ثیي اػضبی سبظهبى ،تأثیط هؼٌبزاضی ثط اًتمبل زاًص زاضزً .تبیح پژٍّص ضٍتوي
(ً )Rottman, 2008طبى زاز سطهبیة اختوبػی اظ عطیك ایدبز ضجىِّب ،گستطش اػتوبز ٍ
ضٍاثظ ثیي افطاز تأثیط ظیبزی ثط اًتمبل زاًص زاضز ٍ گستطش سطهبیة اختوبػی هَخت تسْیل
فطایٌس اًتمبل زاًص زض ضطوت ّب هیضَز .فَضس ٍ ّوىبضاى (،)Fores, & Camis, 2016
ػجسالىبزضی ٍ ّوىبضاى ( ٍ )Abdoulkadre, & Roseline, 2017لیَ (ً )Liu, 2018یع زض
پژٍّص ّبی ذَز پی ثطزًس وِ سطهبیِ اختوبػی ثط فطایٌس اًتمبل ٍ اضتطان زاًص زض
سبظهبىّب اثط گصاض ثَزُ ٍ آى ضا اضتمب هیزّس .ثطای تجییي ًتیدِ ثسست آهسُ هیتَاى ثِ
اظْبضات پتطٍ ٍ ّـوىبضاى ( )Petrou, & Daskalopoulou, 2013استٌبز وطز ،آى ّب ثیبى هی-
زاضًس وِ سطهبیِ اختوبػی اظ عطیك اضتمبی اًسدبم ٍ ّوىبضی گطٍّی ٍ ضرػیت ثرطیسى ثِ
گطٍُ سجت اضتمبی ضفتبضّبی ضْطًٍسی سبظهبًی ٍ ّوسلی هیبى اػضب گطزیسُ ٍ اظ ایي ضّگصض ثط
اًتمبل تدبضة ٍ یبفتِ ثب ّسف عطاحی سبظهبًی یبزگیطًسُ هؤثط ثَزُ ٍ زض اضتمبی ػولىطز
ًَآٍضاًِ اػضبی تین هؤثط هیثبضس .اظ سَیی ّبفوي ( )2005هؼتمس است وِ سطهبیِ اختوبػی
هیتَاًس خصة زاًص ،تْیِ ٍ تسٍیي زاًص ٍ اًتمبل آى ضا افعایص زّس ،ظیطا ثِ سبظهبىّب زض
تطویت ٍ تجبزل هٌبثغ ،تطَیك ضفتبضّبی تؼبًٍی ،فؼبلیت ّبی خوؼی اثطثرص تط ووه هیوٌس.
ضاتي ٍ ٍ ّوىبضاى (ً )Ratten, & suseno, 2006یع ثیبى هیوٌٌس وِ اًتمبل زاًص اسبسب یه
فطایٌس اختوبػی است .ثٌبثطایي ٍسؼت اضتجبعبتی وِ سطهبیِ اختوبػی یه سبظهبى ضا هیسبظز ثط
فطغتّبی اًتمبل زاًص تأثیطگصاض استّ .ن چٌیي ثطای تجییي ایي یبفتِ هیتَاى گفت وِ ثب
افعایص اضتجبعبت ٍ پیًَسّبی اثطثرص (سطهبیِ اختوبػی) زض سبظهبىًَ ،ػی تاللی افىبض ٍ
ّوچٌیي اػتوبز ّوِ خبًجِ ثِ ٍخَزهیآیس وِ استمطاض فطایٌسّبی اًتمبل زاًص زض سبظهبى ضا
تسطیغ هی وٌس .ثٌبثطایي زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس اسالهطْط ثِ هٌظَض ثْجَز فطایٌس ّبی
اًتمبل زاًص هیثبیست ثط گستطس سطهبیِ اختوبػی وبضوٌبى ذَز ّوت گوبضًس.
ًتبیح ایي پژٍّص ًطبى زاز وِ تسْین زاًص ثط یبزگیطی سبظهبًی تأثیطگصاض است .ایي
ًتیدِ ثب پژٍّص لــیَ (ّ )Liu, 2018وسَ است .یبًگ ٍ ّوىبضاى ()Yang, & James, 2011
زض تحمیك ذَز تحت ػٌَاى تأثیط تسْین زاًص ثط یبزگیطی ٍ اثطثرطی سبظهبًی ثِ ثطضسی
ًمص تسْین زاًص زض یبزگیطی سبظهبًی ٍ اثطثرطی سبظهبًی پطزاذت استً ،تیدِ تحمیك ٍی
ًطبى زاز وِ تسْین زاًص ،تجسیل زاًص فطزی ثِ زاًص سبظهبًی ضا ثسٍى وبّص آى تسْیل
هیوٌس .ػالٍُ ثط ایي تسْین زاًص هٌدط ثِ ثْجَز یبزگیطی سبظهبًی ٍ زض ًتیدِ ثْجَز
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اثطثرطی سبظهبًی هیضَز .اّویت همَلِ سطهبیِ اختوبػی زض اًدبم الساهبت هسیطیت زاًص زض
ایي است وِ ثسیبضی اظ وبضوٌبى اًتمبل زاًص ذَز ثب زیگطاى ضا هَخت ایدبز ضیسه ثطای ذَز
هیزاًٌس؛ اظ ایي ضٍ ،توبیلی ثطای اًدبم ایي وبض ًساضًس؛ اضتمبی سطهبیِ اختوبػی زض ثیي اػضبی
سبظهبى ثبػث هیضَز آىّب ثِ حسي ًیت یىسیگط ٍ سَء استفبزُ ًىطزى اظ زاًص تسْین ضسُ
اعویٌبى زاضتِ ثبضٌس ٍ ضاحت تط زاًص ٍ تدطثِ ّبی ذَز ضا زض اذتیبض زیگطاى لطاض زٌّس،
ثسیي تطتیت هیعاى اًتمبل زاًص زض سبظهبى افعایص هییبثس.
ّوچٌیي ًتبیح ًطبى زاز وِ تسْین زاًص ثطای ضاثغِ سطهبیِ اختوبػی ٍ یبزگیطی
سبظهبًیً ،مص تؼسیلگطی زاضز ٍ اظ ًَعِ هیبًدی خعئی است ..ایي ًتیدِ ثب ًتبیح پژٍّص لیَ
(ّ )Liu, 2018وسَستٍ .ی ثیبى وطزُ است وِ سطهبیِ اختوبػی هیتَاًس تَاًبیی سبظهبى ضا
زض تسْین زاًص اضتمب زّس؛ سطهبیِ اختوبػی ثب تأثیطگصاضی ثط ایدبز ضطایظ هجبزلِ ٍ تطویت،
تَسؼِ سطهبیِ فىطی خوؼی ضا تسْیل هیوٌس ٍ ثسیي تطتیت تسْین زاًص ضا ًیع تسْیل
هیوٌس .اظ ایي ضٍ سبظهبى ّبی زاًص هحَض ّوچَى زاًطگبُّب هیتَاًٌس ثب تمَیت اػتوبز،
ضجىِ ّبٌّ ،دبضّبی سبظًسُ ٍ ،تؼْسات زٍخبًجِ ثیي اػضب ضطایظ الظم ثطای تسْین زاًص ضا
ثْیٌِ سبظی وٌٌس .ثب تَخِ ثِ ٍخَز ّوجستگی هؼٌیزاض هیبى سطهبیِ ّبﻯ اختوبػی ٍ تسْین
زاًص ٍ یبزگیطی سبظهبًی زض زاًطگبُ آظاز اسالهی ٍاحس اسالهطْط ،هیتَاى استسالل وطز وِ
هسیطاى زاًطگبُ هصوَض هیتَاًٌس زض وَتبُ هست اظ عطیك ایدبز ٍ تَسؼِ سطهبیِ اختوبػی
(هبًٌس تطىیل گطٍُّبﻯ وبضی یب وبضگطٍُ ّبی هرتلف ثِ هٌظَض ثحث ٍ تجبزل ًظط زضثبضُ
هَضَػبت سبظهبًی) ثِ تسضیح ظثبًﻰ هطتطن ٍ زض ًتیدِ ،زیسگبُّبی هطتطن زض ثیي اػضبی
سبظهبى ایدبز وٌٌس وِ ثِ ًَثت ،ثِ ایدبز ٍ تَسؼِ ثستطّبی یبزگیطی سبظهبًی ٍ تسْین
زاًص هٌدط هیگطززّ .ن چٌیي تَسؼِ سطهبیِ اختوبػی وبضهٌساى ثب ایدبز ظثبى هطتطن ٍ
زیسگبُّبی هتفبٍت زض ثیي افطاز ثبػث ایدبز ثستطّبی تؼبهلی زض ثطذَضز اثطثرص ثب هسبئل ٍ
هَضَػبت هرتلف سبظهبى هی ضَز .لصا سبظهبى ّبی زاًص هحَض ّوچَى زاًطگبُ آظاز
اسالهی ٍاحس اسالهطْط هیتَاًٌس اظ عطیك گستطش سطهبیِ اختوبػی ثط فطایٌس ّبی تسْین
زاًص ٍ یبزگیطی سبظهبًی ذَز اثط سَزهٌسی ایدبز وٌٌس ٍ زض ًتیدِ ػولىطز ٍ ثْطُ ٍضی
ذَز ضا اضتمب زّس.

…تبيين رابطه سرمايه اجتماعي و يادگيری سازماني با توجه به نقص واسطه ای تسهيم دانص

552

References




















Transfer in Africa-China JVs: Interplay between Informalities, Culture, and
Social Capital. Journal of International Management, 23(2), 166-179.
Ahmadi, T., & Hatami, A. (2016). The Impact of Organizational Social
Capital on Knowledge Sharing in Media Organizations: New Media
Center for Voice and Television. Human Resource Education and
Development, 10(2), 1-21. [in Persian]
Allameh, M., & Tavakoli, H. (2016). The Influence of Social Capital on
the Sharing of Knowledge and Intellectual Capital. Improvement
Management Studies, 6(25), 101-118. [in Persian]
Alvani, S., & Farahi, M. (2007). The Role of Social Capital in the
Development of Organizational Knowledge Management. Journal of
Management Sciences of Iran, 5(4), 70-35. [in Persian]
Amani, M., & Ahmadinejad, A. (2017). The Study of the Relationship
between Social Capital and Knowledge Management in Employees of
Islamic Azad University. Sanandaj. 2nd International Congress of
Humanities and Cultural Studies, 126-135.[in Persian]
Farahbakhsh, S., & Yosefvand, K. (2017). Investigating the Impact of
Social Capital on the Quality of Work Life of the Faculty Members of the
Faculty by Mediating Social Popularity (Case Study: Lorestan
University). Quarterly Journal of New Approaches in Educational
Administration, 9(35), 91-108.[in Persian]
Fores, B., & Camis, C. (2016). Does incremental and radical innovation
performance depend on different types of knowledge accumulation
capabilities and organizational size. Journal of Business Research, 69(2),
831-848.
Hair, J., & Ringle, C. (2012). The Use of Partial Least Squares Structural
Equation Modeling in Strategic Management Research: A Review of Past
Practices and Recommendations for Future Applications. Long Range
Planning, 45(6), 320–340.
Han, S., & Yoon, D. (2016). Transformational leadership and knowledge
sharing: Mediating roles of employee’s empowerment, commitment, and
citizenship behaviors. Journal of Workplace Learning, 28(3), 130-149.
Hooff, B., & Hendrix, L. (2004). Eagerness and willingness to share: The
relevance of different attitudes towards knowledge sharing. Paper
presented at the V-th European Conference on Organizational
Knowledge, Learning and Capabilities, Innsbruck, Austria
Karimi, F. & Rajaeipour, S. (2013). Structural Model of Relationships
between Social Capital and Organizational Learning Capabilities with
Employee Innovation. Productivity management (beyond management),
7(27), 153-169. [in Persian]
Kavoosi, A., & Ahmandi, S. (2009). A survey of organizational learning
barriars of publishing data base. Journal of education, Tehran. [in
Persian]

42  پياپي،99  خرداد و تير2 ضماره، سال يازدهم،دو ماهنامه علمي– پژوهطي رهيافتي نو در مديريت آموزضي


















522

Kim, T., & Lee, S. (2013). Social capital, knowledge sharing and
organizational performance: What structural relationship do they have in
hotels. International Journal of Contemporary Hospitality, 25(5), 683704.
Lawshe, C. (1975). A Quantitative Approach to Content Validity.
Phrsonnhl Psychoilogy, 28(1), 563-575.
Liu, C. (2018). Examining social capital, organizational learning and
knowledge transfer in cultural and creative industries of practice.
Tourism Management, 64(2), 258-270.
Manu, C., & Walker, H. (2006). Making Sence of Knowledge Management
Transfer and Social Capital Generation for a Pacific Island Aid
Infrastructure Project. The Lerning Organization, 13(5), 475- 494.
Nahapiet, J., & Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and
the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2),
242-266.
Neef, D. (2001). Comparing levels of organizational learning maturity of
colleges and universities participating in traditional and nontraditional
(Academic Quality Improvement project) accreditation process. (Thesis),
University of Wisconsin stout Menomonie.
Paziuk, B. (2009). Building a learning organization at national defence:
evolving the learning and career centre network. (Thesis), Royal Roads
University.
Petrou, A., & Daskalopoulou, I. (2013). Social capital and innovation in
the services sector. European Journal of Innovation Management, 16(1),
50-69.
Quang, N., & Aubert, B. (2017). Intellectual capital, organizational
learning capability, and erp implementation for strategic benefit. Paper
presented at the 25th European Conference on Information Systems
(ECIS), Guimarães, Portugal.
Ratten, V., & suseno, Y. (2006). Knowledge management, social capital,
and alliance learning. International Journal of Educational Management,
20(1), 60-72.
Rottman, J. (2008). Successful Knowledge Transfer within Offsher
Supplier in Strategic Alliance. Journal of Information Technology, 23(1),
31- 43.
Turkina, E., & Thai, T. (2013). Social capital, networks, trust and
immigrant entrepreneurship: a cross-country analysis. Journal of
Enterprising Communities, 7(2), 108-124.
Yang, J., & James, S. (2011). The role of social capital and knowledge
transfer in selling center performance. Journal of Business & Industrial
Marketing, 26(3), 152-161.

