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(تاریخ دریافت39/10/10 :؛ تاریخ پذیرش)39/13/39 :

چکیده
باتوجه به اهمیت نوآوری در محیط متالطم و همراه با تغییرات مداوم برای سازمانها ،در این تحقیق سعی بر آن است با بررسی سررمایه
اجتماعی کارکنان در یک سازمان درگیر تغییر ،یکی از جنبههای مورد توجه تغییر جامعه از بعد رفتار سازمانی را شناسایی کرد .هرد ایرن
پژوهش بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی (شناختی ،عنصری ،رابطهای) بر نوآوری سازمانی است .تحقیق حاضرر از نرو کراربردی
جامعه آماری شامل کارکنان شرکت مخابرات شهرستان قم است که از بین آنها  50نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شده است .ابراار
تحقیق پرسشنامه استاندارد ناهاپیت و گوشال برای سنجش سرمایه اجتماعی و برای سنجش نوآوری سازمانی ،ترکیبی از پرسشنامههرای
جیمنا ،پنیادز ،و پراجگو و سوهل بهکار گرفته شد .برای آزمون فرضیههای تحقیق رگرسیون خطی چندگانه اجرا شد .نتایج تحقیق نشران
داد از بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی فقط مؤلفه شناختی بر نوآوری تأثیر دارد.

کلیدواژگان
سرمایه اجتماعی ،سرمایه رابطهای ،سرمایه ساختاری ،سرمایه شناختی ،نوآوری.

 نویسنده مسئول ،رایانامهhamidizadeh@ut.ac.ir :
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مقدمه
امروزه با رشد و پیشرفت تکنولوژی اطالعات و دانشیشدن اقتصاد جهانی ،ساازمانهاا در محیطای
قرار گرفتهاند که ناگریزند برای بقای خود و پیروزشدن در دنیای رقابت داناییمحور ،به داراییهاای
ناملموس خود اهتمام ورزند .اقتصاد نوین نقشی مهم در افزایش چشامییر اهمیات سارمایه فکاری
داشته است (بیکزاده و پورمحمدی .)9831 ،در واقع ،امروزه سازمانها با محیطی روبهرو هستند که
مشخصه آن افزایش پیچیدگی ،جهانیشدن و پویایی است ،لذا سازمانها بارای اساتمرار و اساتقرار
خود با چالشهای نوینی مواجهند که برونرفت از این چالشها مستلزم توجاه بیشاتر باه توساهه و
تقویت مهارتها و تواناییهای درونی است که این کار از طریا مباانی داناش ساازمانی و سارمایه
فکری انجام میگیرد و سازمانها آنها را برای رسیدن به عملکرد بهتر در دنیای کسا وکاار باهکاار
میگیرند .به اعتقاد دراکر ( )9133دانش و سرمایههای فکری باه عناوان راهبردهاای پایادار بارای
حصول و نیهاداری مزیات رقاابتی ساازمانهاا شاناخته مایشاوند (پهلوانیاان .)9819 ،همچناین،
سازمانهای امروزی برای آنکه بتوانند در پارادیم جدید رقابت میان ساازمانهاا ،کاه فضاای کاامالا
رقابتی و دانشمحور است ،به حیات خود ادامه دهند ،بایاد ناوآوری را باه عناوان یاک اساتراتیی
ضروری در عصر کنونی در نظر بییرند و ضمن شناخت تغییر و تحوالت محیطی ،برای رویارویی با
آنها ،شاخصهای سازمانی تأثیرگذار بر ناوآوری ساازمانی را شناساایی کنناد و باه ایان تغییارات
مناس ترین پاسخها را بدهند .در محیط متغیر و دانشمحور امروزی ،به علت تغییر الیوهای رقابت
سازمانی و ضرورت سازگاری با تغییرات سریع ،به نوآوری بیشازپیش توجه مایشاود .باه هماین
دلیل ،از مسائلی که مدیران سازمانها با آن مواجهند ،این است که چاه اقاداماتی را بارای توساهه و
بهبود نوآوری در سازمان باید انجام دهند؛ زیرا در دهههای اخیر با حااکمشادن فرهنا

رقابات در

فضای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و سازمانی ،نوآوری به عنوان راه حلی موف  ،بخش جداییناپذیر
بستر حرکت جامهه و در سطوح خردتر محیطهای ساازمانی شاده اسات .از ایان رو ،شارکتهاا و
سازمانهایی که خواهان ایجاد ،یا حفظ مزیت رقابتیاند ،مجبور به انهطافپذیری و پذیرش تغییرات
میباشند .در چنین دورهای نوآوری تکیهگاه اصلی سازمانها شده است (زرینسب  .)9811 ،افزایش
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سرعت نوآوری به وسیله گسترش سریع تکنولاوژی ،کوتااهشادن چرخاه عمار محصاول توساهه
محصوالت جدید ،باعث تغییر ماهیت رشد اقتصادی جهانی شده است .امروزه سازمانهایی موفقند
و میتوانند در دنیای رقابتی ادامه حیات دهند که توانایی مقابله و انطباا باا تغییارات ایجادشاده را
داشته باشند و مدام افکار و اندیشههاای جدیاد را در ساازمان کااربردی کنناد (ساالجقه و ناارری،
.)9831
آرمبروستر ( )8113در مطالهه خود نشان داد اهمیت نوآوری سازمانی بر عملکرد رقاباتپاذیری
بنیاه به وسیله مطالهات متهددی ،تأیید شده است .به نظر نویسندگان مقالاه اگرچاه ایان مطالهاات
اهمیت نوآوریهای سازمانی بر عملکارد بنیااه را نشاان دادهاناد ،دربااره عوامال ایجادکنناده ایان
نوآوریها ،همچنین ،ارزیابی این نوآوریها توجاه نشاده اسات؛ باهطاوری کاه در اکثار مطالهاات
انجامگرفته در زمینه نوآوری سازمانی ،نوآوری سازمانی را عاملی مستقل در نظر گرفته شده است ،و
مطالهات اندکی در زمینه عوامل مؤثر بر ایجاد نوآوری سازمانی ،همچناین پایشآینادهایی آن انجاام
گرفته است.
از نظر چن و همکاران ( )8113نوآوری نیازمند تالش دستهجمهی همه افراد و واحادهای درون
سازمان است و سرمایه اجتماعی سازمان نیز از طری تسهیل کنش جمهی به خل نوآوری در سازمان
منجر میشود .بر اساس نظر بروکس و نافخو ( )8112دلیل این امر آن است که افراد و گاروههاا در
چنین سازمانهایی به علت شناخت ،آگااهی ،رواباط و ساط مشاارکت بااال ،بارای باهکاارگیری
موفقیتآمیز نظرهای جدید برانییخته مایشاوند .از نظار کوتامااکی و همکااران ( )8112سارمایه
اجتماعی در چنین سازمانهایی ،وسیله تشوی و برانییزاننده است ،که عمل جمهی را هدایت کارده
و انسجام درونی و تهقی

مستمر اهداف مشترک را تضمین میکناد .ژنا

( )8113اعتقااد دارد در

سط گروهی سرمایه اجتماعی و به تبع آن روابط مثبات ،از طریا تساهیل کانش جمهای و تباادل
اطالعات ،طوفان مغزی و همافزایی گروهی را به دنبال دارد که این ،خود ارائه راه حلهای جدیاد و
مبتکرانه ،همچنین ،ارتقای سط عملکرد سازمان را منجر میشاود .در واقاع ،سارمایه اجتمااعی از
طری متههدکردن افراد و گروهها به یادگیری ،نوآوری را در سازمان تسهیل میکند .با توجه باه ایان
واقهیت که سرمایه اجتماعی به نوآوری ،به عنوان مهمترین قابلیت سازمان منجر مایشاود ،مادیران
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باید نسبت به مدیریت سرمایه اجتماعی سازمان از طری سانجش ،انادازهگیاری و بهباود ساط آن،
هوشیار باشند تا از این طری ضمن برخورداری از مزیت رقابتی ،بتوانند کارآیی و اثربخشی عملکرد
سازمان را افزایش دهند .البته این شرط الزم برای نوآوری است ،اما شرط کاافی نیسات ،زیارا مهام
است مدیران از پروژههای نوآورانه حمایت کنند و منابع الزم را فراهم کنند .مطالهات متهددی درباره
رابطه سرمایه اجتماعی و نوآوری انجام گرفته است ،ولی هیچ یک دربااره گارایش باه ناوآوری در
سازمان بحث نکردهاند ،به عالوه ،این مطالهات در بافت شرکتهای دانشبنیان انجام نیرفتاه اسات.
بدین ترتی  ،این مطالهه چیونیی نقشآفرینی سرمایه اجتماعی ساازمانی را باه عناوان پایشآیناد
ایجادکننده نوآوری سازمانی بررسی میکند .باا ورود رقباا و نارمافزارهاای کااربردی ،و برقاراری
ارتباط به طور گسترده و با هزینههای بسیار پایینتر ،مخابرات به عنوان سازمانی درگیر در ناوآوری
تبدیل شده است ،شرکت مخابرات به عنوان سازمان درگیر با نوآوری سریع و ملموس در مقایساه
با سازمانهای دییر است و بی شک نوآوری و ابتکار را به عنوان مزیتی رقابتی پذیرفته است ،زیارا
بیتوجهی به نوآوری به نابودی و مرگ چرخه حیات سازمانی آن منجر خواهد شد ،باا توجاه باه
نقش و اهمیت سرمایه اجتماعی در توسهه و بهبود سازمانی و به دلیل اهمیتی که سرمایه اجتماعی بر
نوآوری سازمانی دارد ،این تحقی بر آن است که تأثیر مؤلفاههاای سارمایه اجتمااعی بار ناوآوری
سازمانی را بررسی کند ،بیشک پرداختن به چنین موضوعی راهیشاای غنایساازی متاون نظاری
پیوهشی مؤلفههای سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی و متغیرهای مرتبط با آن خواهد بود.
مبانی نظری
نوآوری

ژن

( )8113نوآوری را به مهنای ترک الیوهای قدیمی و مهمترین قابلیت بارای رشاد و گساترش

سازمان در نظر گرفته است .به نظر وی امروزه بهطور فزایندهای از نوآوری به عنوان یکای از عوامال
اصلی حفظ مزیت رقابتی و موفقیت بلندمدت سازمان در بازارهای رقابتی یاد میشود .از نظر جیمنز
و سیارا ( )8113دلیل این امر آن است که سازمانهایی که ررفیت ایجاد نوآوری دارند ،ساریعتار و
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بهتر از سازمانهای غیرنوآور قادر خواهند بود به چالشهای محیطی پاساخ دهناد ،کاه ایان ،خاود،
عملکرد سازمان را افزایش میدهد .از این رو ،فهم چیونیی مدیریت آن قطهاا مهم اسات .ناوآوری
اغل

همراه با تغییر است و به عنوان چیز جدیدی که به تغییر منجر میشود ،در نظر گرفته میشاود،

اما از دید مارتین و تربالنچ ( )8118هر تغییری نوآوری نیست ،زیرا ممکان اسات شاامل نظرهاای
جدید نبوده ،یا به بهبود سازمانی منجر نشود .در مجموع ،میتوان گفت نوآوری تغییرات نو ،سازنده
و موف در بازار است که ارتقای سط عملکرد سازمان را به دنبال دارد.
نوآوری سازمانی

از نظر جاکوب و همکاران ( )8111نوآوری از انییزانندههای اصالی بارای رشاد اقتصاادی و تولیاد
ارزش است ،بهوییه با مطرحشدن اقتصاد دانشبنیان ،ناوآوری عامال اصالی موفقیات یاا شکسات
سازمانها در عرصه رقابت و منبع اصلی مزیات رقاابتی تلقای مایشاود و از نظار اساکات و کاارل
( )8112به این دلیل ،تهداد مطالهات در زمینه نوآوری هر ساله در حال افزایش است .از دیدگاه بااکر
و همکاران ( )8112نظریه نوآوری سازمانی ،نوآوری سازمانی را باه ناوآوری محصاول و ناوآوری
فرآیند ،و همچنین نوآوری را به بهبود در محصوالت موجود و توساهه محصاوالت جدیاد تقسایم
میکنند ،که مورد اول نوآوری تدریجی و دوم نوآوری بنیادین ،نامیده میشود .با این حال ،به نظر لو
و چن ( )8191چالش اساسی که محققان نوآوری سازمانی با آن مواجهند ،مرباوط باه وییگایهاای
سازمان نوآورانه است که نمیتوانند میان این وییگیها هماهنیی برقرار کنند .از یک سو ،پیچیادگی
وییگیهای سازمان نوآورانه نسبتاا زیاد است و از سوی دییار ،تناوع وییگایهاا و متغیار عملیااتی
سازمان نوآورانه بهشدت تغییرپذیر است.
با توجه به مرور پیشینه موضوع ،مالحظه میشود که تاکنون مطالهات اندکی ،چه بهطور مفهومی
و چه بهطور روششناختی درباره ناوآوری ساازمانی انجاام نیرفتاه اسات .آرمبروساتر و همکااران
( )8113اعتقاد دارند ،نوآوری سازمانی مشتمل بر تغییرات در ساختار و فرآیندهای ساازمان جهات
بهکارگیری مفاهیم جدید مدیریتی ،کاری و عملیاتی اسات ،مانناد باهکاارگیری گاروههاا در تولیاد،
مدیریت زنجیره تأمین و سیستمهای مدیریت کیفیت .از این رو ،مطاب با یافتههای بااکر و همکااران
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( )8112نوآوری سازمانی به منزله کاربرد نظرهایی است کاه بارای شارکت جدیدناد ،خاواه اینکاه
جدیدبودن در محصوالت ،فرآیندها ،نظامهای مدیریتی و یا در فهالیتهای بازاریاابی نمایاان باشاند.
در مرور مطالهات درباره نوآوری سازمانی محققان مواردی را شناسایی کردهاند.
ابعاد نوآوری سازمانی

گرایش به نوآوری ،پذیرش و کاربست نظرها ،فرآیندها ،تولیدات یا خدمات جدید و میل به تغییر از
طری اتخاذ تکنولوژیها ،منابع ،مهارتهاا و نظاامهاای مادیریتی جدیاد اسات .از نظار ساییوا و
همکاران ( )8112گرایش به نوآوری میتواند به عنوان ساختار دانش در نظر گرفته شود که شرکت یا
سازمان را قادر میکند پویاییهای بازار را شناسایی کند .آنها همچنین ،اشاره میکنناد کاه ناوآوری،
گرایش به نوآوری را تهریف نمیکند ،بلکه نوآوری ،نتیجه و پیامد این فرآیند است.
نوآوری تولیدی فراهمکننده ابزاری برای تولید است ( ،)Ojasalo, 2008کاه باه توساهه و ارائاه
تولیدات و خدمات جدید و بهبودیافته اشاره میکند .در واقاع ،مایتاوان گفات منظاور از ناوآوری
تولیدی این است که تا چه حد سازمان در عرضه خدمات جدید ،اختصاص منابع مالی به تحقیا و
توسهه ،و مواردی از این قبیل پیشتاز است.
نوآوری در برگیرنده اتخاذ روشهای جدید یا بهبودیافته تولید ،توزیع یا تحویل خادمت اسات.
در واقع ،منظور از نوآوری فرآیندی این است که تا چه میزان سازمان تکنولوژیهای جدید را بهکاار
میگیرد و روشهای جدید انجامدادن کار را به بوته آزمایش میگذارد .شاخصهای اصالی سانجش
این بهد عبارتاند از تغییر در فرآیند تولید یا خدمات ،جستوجوی راهها و روشهای جدید بارای
انجامدادن امور ،پیشتازبودن در ارائه راهها وروشهای جدید تولید (چوپانی.)9811 ،
نوآوری اداری به رویهها ،سیاستها و اشکال سازمانی جدید اشاره مایکناد و شاامل تغییراتای
است که سیاستها ،تخصیص منابع و عوامل دییر مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت تاأثیر
قرار میدهد ( .)Daft, 1978در واقع ،منظور از نوآوری اداری این اسات کاه تاا چاه میازان مادیران
سازمان سیستمهای نوین مدیریتی و غیره در ادارهکردن بهکار میگیرند .شاخصهای اصلی سانجش
این بهد عبارتاند از جستوجوی سیستمهای اداری جدید مانند سیستمهای جذب ،اساتخدام جاز
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آن ،.پیشتازبودن در ارائه سیستمهای اداری جدید ،باهکاارگیری سیساتمهاای اداری جدیاد ،ایجااد
ساختارها و روابط درونسازمانی جدید (چوپانی .)9811 ،تحقیقات زیادی درباره متغیرهای پیشبین
نوآوری سازمانی انجام گرفته است .پس از مطالهه تحقیقات و کارهای علمی انجامگرفتاه در زمیناه
نوآوری سازمانی و مدلهای یادشده در این زمینه ،رابطه ناوآوری ساازمانی باا متغیرهاای متهاددی
شناسایی شد .از جمله این متغیرها میتوان به مدیریت دانش ،سرمایه اجتمااعی ،فرهنا

ساازمانی،

رهبری تحولآفرین ،منابع مالی ،جو سازمانی ،سبک مدیریت و .جز آن اشااره کارد .در ایان زمیناه
سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از پیششرطها و عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی شناسایی شد ،زیرا
میتوان استدالل کرد سرمایه اجتماعی در سازمانها میتواند توانایی نوآوری کارکنان را افزایش داده
و در مراحل بهدی ،سازمانهای سنتی را به سمت سازمانهای نوآور سو دهد.
جدول  .1ابعاد نوآوری سازمانی

بعد

تعریف کوتاه

تولیدی

توسهه و عرضه تولیدات و خدمات جدید ،و پیشتازی در عرضه روشهای جدید تولید

اداری

میزانی که مدیران سازمان سیستمهای نوین مدیریتی و اداری در ادارهکردن سازمان بهکار میگیرند.

فرایندی

میزانی که سازمان تکنولوژیهای و روشهای جدید انجامدادن کار را بهکار میگیرد

سرمایه اجتماعی

بحث سرمایه اجتماعی ،قبل از سال  ،9192در مقالهای توسط هانیفان از دانشیاه ویرجینیای غربای
برای نخستین بار مطرح شد .سرمایه اجتماعی مفهاومی باینرشاتهای اسات کاه در جامهاهشناسای،
اقتصاد ،روانشناسی و حوزههای اجتماعی دییر کااربرد دارد .ایان مفهاوم پیشاینه زیاادی نادارد و
کاربرد آن بهتدریج از دهه  9111در رسالهها و مقالههای دانشیاهی ،با کارهای افرادی مانناد جیماز
کلمن ،پیربوردیو ،رابارت پاتناام و فرانسایس فوکویاماا افازایش یافتاه اسات (.)Wall et al., 1998
همچنین ،مفهوم سرمایه اجتماعی با توجه به روند جهانیشدن و تضهیف نقش دولتهای ملای ،باه
عناوان راه حلای اجراشادنی در ساط اجتماعاات محلای بارای مشاکالت توساهه ،ماورد توجاه
سیاستیذاران و مسئوالن سیاست اجتماعی قرار گرفته است (.)Warner, 1999
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سرمایه اجتماعی سازمانی

جیمز کلمن  ،که در زمره نظریهپردازان توسهه سیاسی در اواخار دهاه  9121و اوایال دهاه 9111
میالدی است ،مفهوم سرمایه اجتماعی را در علوم اجتماعی بسط داد ،تا آنجاا کاه گفتاه مایشاود
اصطالح «سرمایه اجتماعی» که توسط جیمز کلمن مهرفی شد ،در اصل به منظور توصیف هنجارها
و انتظاراتی مهرفی شده است که فهالیت اقتصادی را تضمین میکنند ،اما در همان زمان نمایتواناد
چشمانداز دقیقی ارائه کند .کلمن خود در نیاهی به گذشته از لوری نام میبرد که بر مفهوم سرمایه
اجتماعی تکیه میکند تا به بیان موقهیتهای اقتصادی مختلفی که جواناان اقلیات و غیراقلیات باه
دلیل پیوندهای اجتماعی با آن مواجهند ،کمک کند .به گفته کلمن ،لوری سرمایه اجتماعی را تحت
تأثیر منابهی میداند که به آن برتری و ارزش میدهد .در کاربرد لوری ،سرمایه اجتماعی ،مجموعاه
منابهی است که در ذات روابط خانوادگی و در سازمان اجتماعی جامهه وجاود دارد و بارای رشاد
شناختی یا اجتماعی کودک یا جوان سودمند است .این منابع برای افراد مختلاف متفااوت اسات و
میتواند مزیت مهمی برای کودکان و نوجوانان در رشد سرمایه انسانی آنها باشد (کلمن.)9811 ،
در یک ردیابی مفهومی میتوان گفت جاکوبز در سال  9129سرمایه اجتماعی را بهکاار گرفات
تا بر اهمیت شبکههای مردم در شهرها تأکید کند و نشان دهد چیوناه آنچاه او «چشامهاایی کاه
خیابانها را مینیرند» مینامد –و به بیانی دییر ،همساییان -در ایجااد امنیات روانای شاهروندان
تهیینکننده است ،در حالی که لوری مفهوم سرمایه اجتمااعی را بارای تشاخیص مناابع اجتمااعی
سودمند برای توسهه سرمایه انسانی وارد اقتصاد کرد (کلمن ،)9811 ،این پیرمارد بوردیاو باود کاه
اولین تالش مطالهاتی نظام مناد را دربااره سارمایه اجتمااعی انجاام داد .از نظار بوردیاو «سارمایه
اجتماعی ،جمع منابع عینی یا بالقوه ای است که حاصل شبکه بادوام رواباط کماابیش نهادیناهشاده
آشنایی و شناخت متقابل ،یا به بیان دییر ،عضویت در یک گروه است .شابکه ای کاه هار یاک از
اعضای خود را از پشتیبانی سرمایه جمهی برخوردار میکند و آناان را مساتح اعتباار مایساازد»
1. Coleman
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(بوردیو .)9832 ،کلمن در ادامه این فهالیتهای نظاری ،مفهاوم سارمایه اجتمااعی را وارد حاوزه
جامههشناسی میکند و آن را به مثابه یک مفهوم علمی ،به پیوهشهای اجتماعی مهرفای مایکناد.
کلمن در مفهوم سازی خود سه نوع سارمایه اجتمااعی متفااوت را مشاخص مایکناد ،الزاماات و
انتظارات ،مجاری اطالعات و هنجارهای اجتماعی؛ انسانها در تباادل باا یکادییر کارهاایی بارای
یکدییر انجام میدهند که موجد الزامات و انتظاراتی است .نیاز انساانهاا در تباادل اطالعاات باه
یکدییر اعتماد میکنند .سرانجام ،هنجارهای اجتماعی که تا اندازه ای امنیت اخالقای را در جامهاه
گسترش میدهد ،خود سرمایه اجتماعی است

(1998

 .)Coleman,این مفهوم در توضی جنبههاای

سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی جوامع از طری آثار پوتنام گسترش و رشدی بایساابقه یافات و باه
منزله مفهومی توضی دهنده وارد علوم سیاسی شد.
پوتنام با اشاره به سرمایه فیزیکی به منزله ابزار ،و سرمایه انسانی به مثابه امری آماوزشبخاش،
که هر دو در افزایش زایندگی انسان تأثیر زیادی دارند ،مطرح میکناد کاه «سارمایه اجتمااعی باه
وجوهی از سازمان اجتماعی مثل شبکهها ،هنجارها و اعتماد اجتماعی بازمیگاردد کاه همکااری و
هماهنیی را برای منافع متقابل آسان میکند» .ایان ساازمان اجتمااعی از نظار پوتناام نشااندهناده
جنبههایی از زندگی است که مشارکتکنندگان را قادر میکناد بارای تهقیا

اهاداف مشاترک باا

همدییر ،مؤثرتر عمل کنند .پوتنام بر جنبههای پیونددهنده سرمایه اجتمااعی تأکیاد مایکناد و باه
«رابطه با دییران» و پیوندهای مردم با زندگی در جماعت خود اصرار مایورزد» .در بحاث او ایان
فرض وجود دارد که «هرچه با دییر مردم پیوند یابیم ،بیشتر به آنها اعتماد میکنایم و بار عکاس»
(1995

 .)Putnam,بدین ترتی  ،انسجام و همبستیی میان انسانها و اعتماد ،دو مفهومیاناد کاه در

تحق سرمایه اجتماعی از نظر پوتنام بهطور متقابل با یکدییر را تقویت میکنند.
امروزه سرمایه اجتماعی در جریان توسهه یک کشور در کناار اناواع سارمایه (اعام از طبیهای،
انسانی و مادی) ،برونداد و درونداد توسهه به شمار میآید .از طرفی نیز ،سرمایه اجتماعی را مااده
خام جامهه مدنی دانسته اند .سرمایه اجتماعی زیرمجموعه سرمایه انسانی نیست ،زیرا ایان سارمایه
متهل به گروههاست و نه افراد .سرمایه انسانی مهمولی مانناد تحصایالت و مهاارت را باهتنهاایی
میتوان کس

کرد ،اما هنجارهایی که شالوده سرمایه اجتمااعی را تشاکیل مایدهناد در صاورتی
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مهنی دارند که بیش از یک نفر در آنها سهیم باشند .سرمایه اجتماعی میتواند از دو نفر (که با هام
همکاری دارند) ،تا یک ملت را دربرگیرد (فوکویاما.)9811 ،
سرمایه اجتماعی جامهه را سالمتر ،داراتر و شاید با تدبیرتر و شکیباتر میکند .باه نظار پوتناام،
سرمایه اجتماعی موج

داشتن حکومت خوب و کارا میشود .در کشورهای توساههنیافتاه فقادان

سرمایه اجتماعی را حلقه مفقوده توسهه و رشد اقتصادی دانستهاند .اقتصاد جدید ،سرمایه اجتماعی
را بهکار میگیرد و به هنجارهایی که از بیرون نظام اقتصادی سرچشمه گرفتاهاناد و بار رفتارهاای
اقتصادی تأثیر میگذارند ،توجه جدی نشان میدهد .از این رو ،اقتصاددانان آن را به منزله یکای از
شاخصهای مهم توسهه مطرح کردهاند« .سرمایه اجتماعی» نه تنها برای مسائل کسا وکاار بسایار
جال

و بااهمیت است ،بلکه دالیل جال

و مهامتاری نیاز بارای یاادگیری چیاونیی توساهه و

بهکارگیری سرمایههای اجتماعی وجود دارد .تحقیقات و مطالهات منتشرشده نشاان مایدهاد باین
سرمایه اجتماعی و کیفیت ،هدف و مفهاوم زنادگی پیوناد مساتقیمی وجاود دارد (بیکار.)9838 ،
اوسالنر و دکر ( ،)9111کاواچی و همکااران ( ،)9111کنکااک و کیفار ( )9111و پوتناام ()8111
هوگ و درکز بیان میکنند این نظر که سرمایه اجتماعی اکسیر و درمانبخش همه دردهاای جامهاه
است ،نظر مقبولی است (رضوانی.)9811 ،
ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی
عنصر شناختی سرمایه اجتماعی

اشاره به منابهی دارد که فراهمکننده مظاهر ،تهبیرها ،تفسیرها و سیستمهای مهانی مشاترک در میاان
گروهها است .مهمترین جنبههای این بهد عبارتاند از زبان ،کدها و حکایتهای مشترک.
عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی

اشاره به الیوی کلی تماسهای بین افراد دارد یهنی ،شما به چه کسانی و چیونه دسترسای داریاد.
مهمترین جنبههای این عنصر عبارتاند از روابط شبکهای بین افراد ،پیکربندی شبکهای و ساازمان
مناس .

412 

بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه :ادارهکل مخابرات شهرستان قم)

عنصر رابطهای سرمایه اجتماعی

توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکادییر باهدلیال ساابقه تهامالتشاان برقارار
میکنند .مهمترین جنبههای این بهد از سرمایه اجتماعی عبارتاناد از اعتمااد ،هنجارهاا ،الزاماات،
انتظارات و هویت (.)Rhodes, 2008
جدول  .2ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی

بعد

تعریف کوتاه

عنصر شناختی

مهمترین جنبههای این بهد عبارتاند از زبان ،کدها و حکایتهای مشترک.

عنصر ساختاری

این عنصر عبارتاند از روابط شبکهای بین افراد ،پیکربندی شبکهای و سازمان مناس .

عنصر رابطهای

جنبههای این بهد از سرمایه اجتماعی عبارتاند از اعتماد ،هنجارها ،الزامات ،انتظارات و هویت.

پیشینه پژوهش
سرمایه اجتماعی عاملی تأثیرگذار بر نوآوری است ،همانطور که ژن

( )8113و باروکس و ناافخو

( )8112مطرح کردهاند ،سرمایه اجتماعی میتواند از طری ایجاد نوآوری و تساهیم داناش ،کااهش
هزینههای مبادالت و غیره ،بر عملکرد سازمان تأثیر گذارد .به این ترتی  ،از نظر لناا و پیال ()8112
سرمایه اجتماعی حداقل به دوگونه بر فهالیتهای نوآورانه تأثیر میگذارد ،اول اینکه نوآوری مستلزم
همیرایی دانشهای متنوعی است که به اعضای مختلف سازمان تهل دارند ،که سرمایه اجتماعی این
همیرایی را فراهم میکند .دوم این که سارمایه اجتمااعی از طریا افازایش و ترغیا

همکااری و

هماهنیی بین افراد و واحدهای مختلف سازمان ،نوآوری را تسهیل میکند .در واقاع ،دسترسای باه
اطالعات و نوآوری از مزایای مستقیم سرمایه اجتماعی است.
تاماسچکه ( )8118در یک بحث نظری ،اهمیت سرمایه اجتمااعی در خلا ناوآوری را در ساه
سط ملی ،بینشرکتی و درونشرکتی مطارح مایکناد .از نظار او در ساط درونشارکتی سارمایه
اجتماعی پیونددهنده درونی و عامل مهمی برای نوآوری در بین واحدهای مختلف سازمان ،همچون
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واحدهای تحقی و توسهه ،مهندسی و بازاریابی ،به شمار مایآیاد .تساایی و گوشاال ( ،)9113در
مطالهه شرکتهای الکترونیک بینالمللی نشان دادند تبادالت اجتماعی و اعتماد از طری تهامل منابع
بین واحدها ،بر خل ارزش و نوآوری تولیدی تأثیر مهناداری دارد .تاشامن و اندرساون ( )9111در
مطالهه خود نتیجه میگیرند پیونادهای شابکهای از طریا جماعآوری و انتقاال اطالعاات در میاان
اعضای گروه به نوآوری منجر میشود.
آناستازیا پتارو و همکااران ( )8198رابطاه سارمایه اجتمااعی و ناوآوری در بخاش خادمات
گردشیری یونان را بررسی کردند و به نتیجه رسیدند که عنصر رابطهای سرمایه اجتماعی نسبت به
دو عنصر دییر تأثیر بیشتری بر نوآوری بخش گردشیری دارد.
هانسن ( )9111در مطالهه شرکتهای الکترونیک چندبخشای ،دریافات واحادهایی کاه داناش
موجود را از واحدهای دییر ،از طری شبکههای بینواحدی به دست میآورند ،پروژههای خاود را
سریعتر انجام میدهند و نوآورترند .کوتاماکی و همکاران ( )8112در تحقیا خاود باه ایان نتیجاه
رسیدند که اعتماد بینفردی و احترام متقابل میتواند نظرها ،تسهیم دانش و حل مسائله را تشاوی و
تقویت کند .سوبرامانیام و یوند ( )8112در مطالهه طولی  18سازمان صنهتی ،نتیجه گرفتناد سارمایه
انسانی ،سازمانی و اجتماعی ،بر توانایی و ررفیت نوآوری رادیکال و تادریجی تاأثیر مایگذارناد و
آنها را افزایش میدهند .در مطالهه ای کاسا ( )8113نشان داد سرمایه اجتماعی ،بهوییه جنباههاای
ساختاری آن ،به شکل شبکههای رسمی و غیررسمی و مشارکت مدنی ،تأثیری مثبت بر فهالیتهای
نوآورانه میگذارند .در پیوهشی دییر ،لنا و پیل ( )8112نشان دادند سارمایه اجتمااعی بار فهالیات
نوآورانه تأثیر گذاشته و ابهاد سرمایه اجتماعی هر یک آثاار مختلاف و ناهمساانی بار فهالیاتهاای
نوآورانه میگذارند .در بین این ابهاد ،مشارکت مدنی تأثیر مثبتتاری بار فهالیات نوآوراناه داشات.
اعتماد سازمانی نیز از طری صرف زمان بیشتر برای فهالیتهای نوآورانه ،تسهیلکننده نوآوری است.
رضوانی و همکاران ( )9811در پیوهش خود به ایان نتیجاه رسایدند کاه بهاد رابطاهای سارمایه
1. Tsai & Ghoshal

بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه :ادارهکل مخابرات شهرستان قم)
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( )8113در

مطالههاش نشان داد عناصر بهد ساختاری سرمایه اجتماعی ،از جلمه اندازه شابکه ،تاأثیر مهناادار و
قوی بر نوآوری میگذارندو همچنین ،عناصر بهد رابطهای شامل اعتماد و هنجارهای شناختی رابطاه
مثبت با نوآوری دارند ،ولی عناصر بهد شناختی سرمایه اجتمااعی نسابت باه دو بهاد دییار رابطاه
ضهیفی با نوآوری دارند.
مدل مفهومی تحقیق
شکل  9به عنوان مدل مفهومی تحقی با توجه به متغیرهاای شناسااییشاده جهات نشااندادن تاأثیر
مؤلفههای سرمایه اجتماعی سازمانی بر نوآوری سازمانی ،طراحی شده است.
شناختی
رابطهای

نوآوری

ساختاری
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

بر مبنای مدل مفهومی تحقی فرضیههای زیر بررسی میشود:
 .9مؤلفه شناختی سرمایه اجتماعی بر نوآوری تأثیر مهنادار دارد.
 .8مؤلفه رابطهای سرمایه اجتماعی بر نوآوری تأثیر مهنادار دارد.
 .8مؤلفه ساختاری سرمایه اجتماعی بر نوآوری تأثیر مهنادار دارد.
روش تحقیق
پیوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها ،توصیفی از نوع همبستیی
است.
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جامعه و نمونه آماری
جامهه آماری مورد مطالهه 992 ،نفر کارکنان مخابرات شهرستان قم است که از بین آنها  12نفر به
روش تصادفی ساده ،به عنوان نمونه انتخاب شده است.
ابزار جمعآوری دادهها
ابزار سنجش متغیرهای تحقی  ،پرسشنامه است .برای متغیر سرمایه اجتماعی ،پرسشنامه ناهاپیات و
گوشال )9133( 9شامل  83گویه و برای متغیر نوآوری سازمانی نیز ترکی

پرسشنامههای جیمنز و

همکاران ( ،)8113پنیادز ( ،)8112پراجیو و سوهل ( )8112شامل  91گویاه باهکاار گرفتاه شاده
است .مقیاس بهکارگرفتهشده در دو پرسشنامه ،طیاف پانجگزیناهای لیکارت (کاامالا ماوافقم = ،2
موافقم=  ،2نظری ندارم =  ،8مخالفم=  8و کامالا مخالفم=  )9است .جهت بررسی پایایی ،ضاری
آلفای کرونباخ محاسبه شد .این ضریببرای پرسشنامه سرمایه اجتماعی  1/18و پرسشانامه ناوآوری،
 1/31به دست آمد ،که نشاندهنده پایایی مناس

ابزارهای تحقی است .دادهها با اجرای رگرسایون

خطی چندگانه در نرمافزار  SPSSتجزیهوتحلیل شد.
یافتهها و نتایج
بررسی متغیرهای جمهیتشناختی پرسشنامه نشاندهنده آن است که  1/8درصد پاسخدهنادگان زن
و  11/1درصد مرد میباشند .میانیین سنی  9/8درصد افراد  81تا 81ساال 81/8 ،درصاد  81تاا21
سال و  21/8درصد  21سال به باال است .سابقه کار  83درصد نمونه کمتر از  2سال 21/1 ،درصاد
بین  2تا  91سال ،و  89/8درصد بیش از  91سال است .اطالعات دییر در جدولهاای 8و  2بیاان
شده است.

1. Nahapiet & Ghoshal
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بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه :ادارهکل مخابرات شهرستان قم)
جدول  .3اطالعات جمعیتشناختی نمونه

متغیر

شاخص
مرد
زن
 81-81سال
 21-81سال
 21-21سال
 21-21سال

جنس

سن

درصد
11/1
1 /8
9 /8
81/8
21
1 /8

جدول  .4اطالعات جمعیتشناختی نمونه

متغیر

شاخص
 2-8سال
 91-2سال
 91سال و باالتر
دیپلم و فو دیپلم
لیسانس
فو لیسانس و باالتر

سابقه کار

مدرک

درصد
83
21/1
89/8
28
21
3

برای بررسی فرضیههای تحقی رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفته است .مؤلفههای سارمایه
اجتماعی شامل شناختی ،رابطهای و ساختاری به عنوان متغیر مستقل و نوآوری سازمانی باه عناوان
متغیر وابسته در نظرگرفته شده است ،پس از برازش مدل ،نتایج به شرح جدول  2است.
جدول  .5خالصه نتیجه رگرسیون خطی چندگانه

خطای استاندارد برآوردشده

ضریب تعیین تعدیلشده

ضریب تعیین

همبستگی

مدل

1/82218

1/113

1/11

1 /8

9

بنابر جدول  ،2ضری

تهیین مدل برازش یافته  1/11است.
جدول  .6تحلیل واریانس (بررسی معناداری مدل)
ANOVA

سطح معناداری
1/111

آمارهF
1/822

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مدل

مجموع مجذورات

1/329

9

1/329

رگرسیون

1/991

18

3/218

مانده

12

1/282

کل

9
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بر مبنای جدول  ،2سط مهناداری در این مدل  1/111است و از آنجا که از  1/12کمتر اسات،
مدل برازششده مناس

است.
جدول  .7ضرایب مدل

1/111

1/881

1/113

8/218

1/132
1/118

بتا

1/192
1/923

خطای استاندارد

ضریب

1/812

9/112

1/811

1/112

1/823

شناختی

1/113

-1/992

-1/192

رابطهای

1/891

9/822

1/923

ساختاری

ضری

ثابت
متغیر مستقل

سطع معناداری

آماره

ضرایب استاندارد

ضرایب غیر استاندارد

مدل

متغیر وابسته :نوآوری سازمانی

ضرای

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

میگیرد و دو مؤلفه دییر از مدل حذف میشوند .سط مهنااداری باهدساتآماده مؤلفاه شاناختی
 1/113است که با توجه به اینکه مقدار کمتر از  1/12است ،ضری

تأثیر بدست این مؤلفه مهنیدار

است ،درباره دو مؤلفه دییر با توجه به اینکه ساط مهنااداری آنهاا بایش از  1/12اسات ،مقادار
ضری

تأثیر آنها مهنادار نیست.

بهدلیل اینکه مقدار ضری

ثابت  9/11و سط مهناداری آن از  1/12کمتر اسات ،ایان ضاری

مهنادار است در مدل نهایی باقی میماند .بنابراین ،مدل رگرسیون نهایی شامل متغیر وابسته نوآوری
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
میشود .مطالهه و بررسی مفاهیم ،وییگیها و عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی نشان میدهد نوآوری
در سازمانها از مباحثی است که با رشد تکنولوژی ،پیچیدهترشدن سازمانها و رقابات ساازمانی بار

بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه :ادارهکل مخابرات شهرستان قم)
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اهمیت جاییاه و نقش آن در میان مدیران ،کارکنان ،پیوهشیران و متخصصان علوم مختلف افازوده
شده است و آنچه د به سازمانها در عصر متحول امروزی در جهت دستیابی به اهداف کمک خواهد
کرد ،بررسی و شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد نوآوری است .در این راستا ،سرمایه اجتماعی به عنوان
یکی از پیششرطها و عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی شناسایی شد ،که بار اسااس یافتاههاای ایان
پیوهش مؤلفه شناختی سرمایه اجتماعی در جهت نوآوری سازمانی تأثیر دارد و موجا

تساریع و

تأثیر نوآوری در سازمان میشود .تأیید تأثیر یکی از مؤلفههای سارمایه اجتمااعی بار ناوآوری ،باه
نوعی تأییدکننده تحقی های پیشین از جمله تحقی تسایی و گوشال ( ،)9113ساوبرامانیام و یوناد
( )8112و چن و همکاران ( )8113است .مهم این است که تحقی کاسا ( )8113و ژنا

()8113

نشاندهنده تأثیر مؤلفه ساختاری بر نوآوری است .همچنین ،تحقی رضاوانی و همکااران ()9811
نشاندهنده آن است که مؤلفه رابطهای ،تاأثیر مهنااداری بار ناوآوری دارد .نتاایج ایان تحقیا باا
تحقی های یادشده کامالا متفاوت است و فقط تأثیر مؤلفه شناختی بر ناوآوری تأییاد شاده اسات.
آنچه که این تحقی را با تحقی های کاسا ( ،)8113ژن

( )8113و رضاوانی و همکااران ()9811

مشابه میکند ،این است در هر چهار تحقی یادشده ،فقط یک مؤلفه از سه مؤلفه سرمایه اجتمااعی
بر نوآوری تأثیر مهنادار دارند و این نتیجه بهدلیل تفاوت سازمانهای مورد بررسای پیوهشایران و
تفاوتهای فرهن

سازمانی است .با توجه به پیشینهای که بیاان شاد ،ابهااد سارمایه اجتمااعی در

رابطه با نوآوری در سازمانهای متفاوت تأثیر متفااوتی داشاتهاناد و نمایتاوان نتاایج پایوهش در
سازمانی را همراستا با نتایج مورد انتظار در سازمان دییار دانسات و ایان بررسای از حیاث تاأثیر
سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی برای سازمان یادشده بهطور جداگانه ضروری است .همچنین،
بر اساس نتایج ،نکته ای قابل تأمیل دییر این است که در مدل نهایی بارازشیافتاه ،مقادار ضاری
تغییرات  1/11به دست آمد که این مقدار نشاندهنده آن است که فقط  1درصد تغییارات ناوآوری
در سازمان مورد پیوهش ،توسط متغیر سرمایه اجتماعی (بهد شناختی) توجیه میشود و  19درصد
از تغییرات نوآوری ناشی از عوامل دییر است کاه در تحقیا ماد نظار قارار نیرفتاه اسات و باه
پیوهشیران آتی توصیه میشود به پیشآیندهای دییر نوآوری را بررسی کنند .بهد شناختی سرمایه
اجتماعی به منابهی اشاره دارد که فراهمکننده مظاهر ،تهبیرها ،تفسیرها و سیستمهای مهانی مشترک
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در میان گروهها است .مهمترین جنبههای این بهد عبارتاند از زبان ،کدها و حکایتهای مشاترک.
بدین منظور میتوان با توجه به گروهای اجتماعی و غیررسمی ،به نوآوری و ایجاد نظرهای خاال
و نوآورانه در سازمان کمک کرد .شرکت مخابرات در چند سال اخیر با رهاور رقباای نارمافازاری
زیادی مواجه بوده اند و به افت زیاد درآمدی آن منجر شاده اسات ،همچناین ،باه عناوان ساازمان
درگیرتر با نوآوری در مقایسه با سازمانهای دییر میباشد و بیشک نوآوری و ابتکار را به عناوان
مزیتی رقابتی پذیرفته است ،بهد شناختی سرمایه اجتماعی در شرکت مخابرات ابزار کمکای اسات
که می تواند جانشین سازوکارهای رسمی کنترل در سازمان باشد و اعضای سازمان را به همکااری،
مشارکت و تبادل اطالعات و نظرها با همدییر ترغی

کند ،که این ،خود ،نوآوری و تحق دقی و

سریعتر اهداف سازمان را تسهیل میکند .در واقع ،روابط مثبت و سط باالی اعتماد ،سب

تساهیم

دانش بیچشمداشت بین کارکنان میشود ،که این تهامل باعاث بهباود ابتکاار و عملکارد ساازمان
میشود .بنابراین ،انتظار است الیه غیرضروری بوروکراسی که سرکوبکننده نوآوری و خالقیت در
بین کارکنان سازمان است ،کمرن

شود و منابع و زمانی که صرف کنترل و نظارت بر رفتاار افاراد

سازمان میشود ،صرف خل نظرهای جدید و فهالیتهای نوآورانه شود ،که این به نظار در بخاش
دولتی اداره مخابرات کمتر دیده میشود.

بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه :ادارهکل مخابرات شهرستان قم)
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منابع و مآخذ
 .9بوردیو ،پیر ( .)9832شکلهای سرمایه ،سرمایههای اجتماعی؛ اعتماد ،دموکراسی ،و توسهه.
ترجمه کیان تاجبخش ،تهران ،نشر شیرازه.
 .8بیکر ،واین ( .)9838مدیریت و سرمایه اجتماعی .ترجمه سیدمهدی الوانی و محمدرضا ربیهی
مندجین .تهران ،انتشارات سازمان مدیریت صنهتی.

 .8بیکزاده ،جهفر؛ پورمحمدی ،فریده ( .)9831سرمایه فکری در سازمانهای هزاره سوم .فصلنامه
عصر کیفیت ،شماره .22-23 ،93

 .2پهلوانیان ،حسین (« .)9819سرمایه فکری دارایی پنهان برای برتری در رقابت» .ماهنامه
مهندسی مدیریت ،)22( 2 ،صفحات .21-22

 .2چوپانی ،حیدر ( .)9811بررسی رابطه بین رهبری تحولآفرین با گرایش به نوآوری سازمانی در
شرکت سهامی بیمه البرز .پایاننامه کارشناسی ارشد ،مدیریت آموزشی ،دانشیاه تهران.
 .2رضوانی ،مهران؛ طغرایی ،محمدتقی (« .)9811نقشآفرینی سرمایه اجتماعی در گرایش به
نوآوری سازمانی در شرکتهای دانشبنیان» .پیوهشنامه مدیریت تحول ،)2( 8 ،صفحات -82
.83

 .1زرینسب  ،مهدی ( .)9811بررسی رابطه بین سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی
کارکنان پارک علم و فناوری دانشیاه تهران ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشکده روانشناسی و
علوم تربیتی ،دانشیاه تهران.
 .3سالجقه ،سنجر؛ نارری ،میگان (« .)9831نقش مدیریت دانش ضمنی در خالقیت و نوآوری».

اولین کنفرانس ملی خالقیتشناسی TRIZ ،و مهندسی نوآوری ایران ،نهران ،آبانماه .9831
 .1فوکو یاما ،فرانسیس ( .)9811پایان نظم سرمایه اجتماعی و حفظ آن .ترجمه غالمهباس
توسلی ،تهران ،جامهه ایرانیان
 .91کلمن ،جیمز ( .)9811بنیادهای نظریه اجتماعی .ترجمه منوچهر صبوری ،تهران ،نشر نی.

1313 زمستان،2  شماره،1  دوره،مدیریت سرمایه اجتماعی

 444

11. Armbruster, H. (2008). “Organizational innovation: the challenge of measuring nontechnical innovation in large-scale surveys”. Technovation, 28 (7), 644–657
12. Baker, J.; Hoshi, T.; Itoh, H. (2008). “Organizational innovation and corporate
performance”. Journal Japanese International Economies, 22 (4), 143–145.
13. Brooks, K.; Nafukho, F. M. (2006). “Human resource development, social capital,
emotional intelligence: any link to productivity?”. Journal of European Industrial
Training, 30 (2), 117-128.
14. Chen, M.; Chang, Y.; Hung, S. (2008). “Social capital and creativity in R&D project
team”. R&D Management, 38 (1), 21-34.
15. Coleman, J. S. (1988). “Social capital in the creation of human capital”. Journal of
Sociology, 94 (4), 95-120.
16. Daft, R. L. (1978). “A dual-core model of organizational innovation”. Academy Of
Management Journal, 20, 193-211.
17. Hansen, M. T. (1999). “The search-transfer problem: the role of weak ties in sharing
knowledge across organization subunits”. Administrative Science Quarterly, 44 (1), 82111.
18. Jacob, M.; Hellstrom, T.; Adler, N.;Norrgren, F. (2000). “From sponsorship to
partnership in academy–industry relation”. R&D Management, 30 (3), 255–262.
19. Jimenez, J. D.; Cegarra, N. J. (2008). “Fostering innovation: the role of market
orientation and organizational learning”. European Journal of Innovation Management,
11 (3), 389-412.
20. Kaasa, A. (2008). Effects of different dimensions of social capital on innovative activity:
Evidence from europe at the regional level. Ph. D dissertation, university of Tartu.
21. Kohtamaki, M.; Kekale, T.; Vitala, R. (2004). “Trust and innovation: from spin-off idea
to stock exchange”. Creativity and Innovation Management, 13 (2), 75-88.
22. Leana, C. R.; Pil, F. K. (2006). “Social capital and organizational performance:
evidence from urban public schools”. Organization Science, 17 (3), 353-366.
23. Lu, T.; Chen, J. (2010). “Incremental or radical? A study of organizational innovation:
an artificial world approach”. Expert Systems with Applications, 3 (14), 8193–8200.
24. Martins, E. C.; Terblanche, F. (2003). “Building organizational culture that stimulates
creativity and innovation”. European Journal of Innovation Management, 6 (1), 64-74.
25. Nahapiet, Janine; Ghoshal, Sumantra (1998). “Social Capital, Intellectual Capital, and
Organizational Advantage”. The Academy of Management Review, 23 (2), 242-266.
26. Ojasalo, J. (2008). “Management of innovation networks: a case study of different
approaches”. European Journal of Innovation Management, 11 (1), 51-86.
27. Petrou, A.; Daskalopoulou I. (2013). “Social capital and innovation in the services
sector”. European Journal of InnovationManagement, 16 (1), 50-69.
28. Putnam, R. (1995). “Bowling alone: America’s declining social capital”. Journal of
Democracy, 6 (1), 65–78.
29. Rhodes, J.; Lok, p.; Hung, R. Y. Y.; Fang, S. C. (2008). ”An integrative model of
organizational learning and social capital on effective knowledge transfer and perceived
organizational performance". Journal of Workplace Learning, 20(4), 245 – 258.
30. Scott, A. S.; Karl, T. U. (2004). “Technological innovation, product development, and

442 

) ادارهکل مخابرات شهرستان قم:بررسی تأثیر مؤلفههای سرمایه اجتماعی بر نوآوری سازمانی (مورد مطالعه

entrepreneurship in management science”. Management Science, 50 (2), 133–144.
31. Siguaw, J. A.; Simpson, p.M.; Enz, C. A. (2006). “Conceptualizing innovation
orientation: a framework for study and integration of innovation research”. Journal of
Product Innovation Management, 23 (6), 556-574.
32. Subramaniam, M.; Youndt, M. (2005). “The influence of intellectual capital on the
types of innovative capabilities”. Academy of Management Journal, 48 (3),, 450-463.
33. Tamaschke, L. (2003). The role of social capital in regional technological innovation:
seeing both the wood and the trees, university of Queensland, Australia.
34. Tsai, W.; Ghoshal, S. (1998). “Social capital and value creation: the role of intra firm
networks”. Academy of Management Journal, 41 (3), 464-476.
35. Tushman, M. L.; Anderson, p.(1997). “Technological discontinuities and organizational
environments”. Administrative Science Quarterly, 31 (12), 439–486.
36. Wall, E.; gabriele F; Schryer, F. (1998). “Getting the goods on social capital”. Rural
sociology, 63 (2), 300-322.
37. Warner, F. (1999). “Social Capital construction and the role of the local state”. Rural
sociology, 63 (3), 373-393.
38. Zheng, W. (2008). “A social capital perspective of innovation from individuals to
nations: where is empirical literature directing us?”. International Journal of
Management Reviews, 10 (4), 1-39.

