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چکیده
هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش واسطه ای انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و
نوآوری کارکنان اداره امور مالیاتی استان اردبیل میباشد .این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از
نظر گردآوری دادهها از نوع تحقیق پیمایشی میباشد و از نظر تحلیل دادهها از نوع همبستگی محسوب
میشود .با توجه به اینکه در تحقیق حاضر از روش مدل معادالت ساختاری جهت تجزیه و تحلیل
آماری استفاده شد تعداد حجم نمونه بر اساس تعداد شاخصها تعیین گردید .با توجه به حجم کل جامعه
آماری ( 303نفر) در تحقیق حاضر از  250نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید .برای جمع آوری
اطالعات از پرسشنامه استفاده شد .به منظور تجزیه و تحلیل دادهها نرم افزار  LISRELمورد استفاده
قرار گرفت .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها نشان داد که انتقال دانش در در تاثیر سرمایه
اجتماعی بر نوآوری نقش واسطه گری دارد.

کلمات کلیدی :سرمایه اجتماعی ،انتقال دانش ،نوآوری
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-1مقدمه
امروزه دانش مهمترین مزیت رقابتی سازمانها در عرصه اقتصاد جهانی است .خلق و بهکارگیری
دانش برای رقابت و حیات سازمانها ضروری شناخته شده است .مطالعات متعددی که در زمینه
انتقال دانش 1و استفاده از نوآوریها انجام شده ،نشان میدهند که بین تولید دانش و استفاده از
آن در صحنه عمل فاصله زمانی بسیاری وجود دارد( .)Nejat et al., 2008در حال حاضر با توجه
به اهمیت جهانی انتقال دانش حاصل از پژوهش ،مدل های عملی مناسبی برای کمک به
پژوهشگران برای انتقال حاصل از پژوهش به وجود آمده است ( .)Lavis et al, 2003قابل ذکر
است که انتقال دانش فرآیندی با ماهیت خطی و غیرفعال است که نتایج پژوهش را به تصمیم
گیران میرساند و رساندن دانش به کاربران به معنای استفاده حتمی از دانش نیست( Nejat et al.,
 .)2008نورث ، )1991( 2تفاوت میان سازمان موفق و ناموفق را ناشی از اختالف بین دانش
قابل انتقال یا صریح 3و دانش ضمنی 4میداند .انتقال دانش اشاره به فعالیتهایی دارد که در
ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا یک نفر به بخش یا نفر دیگر را شامل میشود و دربرگیرنده
ارتباطات ترجمه ،تبدیل ،تفسیر و تصفیه دانش میباشد .انتقال دانش از طریق دو نوع فرایند
فرعی انجام میشود :الف انتشار( نشر)؛ در این مرحله ،دانش ضمنی کارکنان به شکل آشکار و
صریح در آمده و در سطح سازمان گسترش پیدا میکند .ب ادغام؛ یکپارچه سازی دانش در سطح
5
سازمان ( Friya, 2003؛  .)Ghorbanizadeh & Khaleghinia, 2009به زعم آرگوته و اینگرام
( « )2000فرآیند انتقال دانش فرآیندی است که به وسیلۀ آن تیمها یا سازمانها تحت تأثیر افراد
یا سازمانهای دیگر قرار میگیرد ( .)Wei et al, 2014انتقال دانش شامل جلسههای بحث و
تبادل نظر برای ارائه تجارب و شیوههای کاری ،تمایل و مشارکت اعضا به همکاری و کمک به
همکاران برای بهبود روشهای کاری ،استفاده از پایگاههای داده و در اختیار گذاشتن سازمان
برای تمام اعضا است( .)Tavakoli et al., 2014سرمایه اجتماعی 6میتواند به سازمانها در خلق
و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سایر سازمانها ،مزیت سازمانی پایدار
ایجاد کند (.)QelijLee, 2009
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سرمایه اجتماعی مجموعه منابع مادی و معنوی است که به فرد یا گروه اجازه میدهد تا
شبکهای پایداری از روابط کم و بیش نهادینه شده آشنایی و شناخت متقابل را در اختیار داشته
باشد (.)Field, 2007: 29
بعد شناختی سرمایه اجتماعی  :عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم
کننده مظاهر ،تعبیرها ،تفسیرها و سیستم های معانی مشترك در میان گروهها است .مهمترین
جنبههای این بعد عبارتاند از :زبان  ،کدها و حکایتهای مشترك(.)Rhodes et al, 2008
زبان و کدهای مشترك :به دلیل مختلفی زبان مشترك بر شرایط ترکیب و تبادل دانش تأثیر
میگزارد .اول اینکه؛ زبان کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد زیرا ابزاری است که از
طریق آن افراد با یکدیگر بحث میکنند اطالعات را مبادله میکنند از یکدیگر سؤال میپرسند و
در جامعه امور تجاری انجام میدهند .دوم اینکه؛ زبان بر ادراکات ما نیز تأثیر میگذارد و کدها هم
یک چارچوب مرجع برای مشاهده و تفسیرمان از محیط فراهم میکنند .سوم این که؛ زبان
مشترك قابلیت ترکیب اطالعات را افزایش میدهد.
حکایات مشترك :آر« )1990( 1عالوه بر زبان و کدهای مشترك محققان معتقدند که اسطورهها،
داستانها و استعارهها ،ابزارهای قدرتمندی در اجتماعات برای ایجاد تبادل و نگهداری
مجموعههای غنی معانی فراهم میکنند .آر نشان میدهد که چگونه حکایات ،تبادل تجربه پنهان
را در بین متخصصان تسهیل میکنند .بنابراین ظهور حکایتهای مشترك در یک اجتماع باعث
خلق و انتقال تفسیرهای جدیدی از رویدادها شده و ترکیب اشکال مختلف دانش را که عموما به
صورت پنهان هستند ،تسهیل میکند(.)Tusi & PoorSamiei, 2014
امروزه با شکل گیری محیطهای پیچیده رقابتی ،تنها سازمانهایی میتوانند به فعالیت خود ادامه
دهند که عملکرد خود را در قابلیتهای مهم سازمانی همچون نوآوری تقویت کنند( Farsijani
 .)and Neyestani, 2010انجام فعالیتهای نوآورانه ،منبعی پایان ناپذیر برای مزیت رقابتی فراهم
میکند .عملکرد نوآورانه ،با خلق دانش مورد نیاز برای توسعه محصول و فرایندهای تولیدی
جدید ،یا بهبود فرایندهایی موجود ،به دست میآید .مطالعات اخیر ادعا کردهاند که اگر یک
سازمان نتواند نوآوری خود را حفظ کند ،با شکست مواجه خواهد ( Daft & Krause, 2004؛
 .)Mohammadi Hosseini et al., 2013کانتز )1989( 2نوآوری را فرایند گردآوری هر نوع ایده
جدید و مفید برای حل مسئله میخواند و معتقد است که نوآوری شامل شکل گرفتن ایده ،پذیرش
و اجرای آن است ( .)Ahmadi and Pishdar, 2010نوآوری اختراع تازهای از دانش یا توسعۀ
Orr
Kantz
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اطالعات تازه نظیر مفهوم ،تئوری یا فرضیه است؛ به عبارت دیگر ،نوآوری به معنای چیزهای
جدید برای استفاده است .نوآوری سازمانی مستلزم تبادل ایدهها به اشکال قابل استفاده سازمانی
است و این ایده با برای پیشبرد عملکرد سازمانی مورد استفاده قرار میگیرد( Damanpour et al,
 .)2008بهطور کلی ،نوآوری ،مجموعهای از دانش ،ایده ،روشها و مهارتهایی است که میتواند
به عنوان ویژگیهای منحصر به فرد برای شیوههای تولید و رقابتی شرکت باشد( Andersson et
 .)al, 2008با توجه به اینکه سازمان امور مالیاتی سازمانی است بالنده که در سایۀ دستیابی به
نیروی سالم ،توانمند و فناوریهای نوین بر آن است ،بهگونهای عمل کند تا عالوه بر تأمین
کلیه هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای مالیاتی ،سرآمد کشورهای در حال توسعه باشد
و این سازمان به عنوان اثربخش ترین دستگاه دولتی در حوزه مالی کشور شناخته شود .و از
طرفی با توجه به اینکه رشد دانش در زمانهای اخیر بسیار سریع بوده ،بهگونهای که در قرن
بیستم  80درصد یافتههای فناوری و دانش و نیز  90درصد تمام دانشها و اطالعات فنی ،در
جهان تولید شده است و هر پنج سال و نیم ،حجم دانش دو برابر میشود ( )Afrazeh, 2007این
در حالی است که عمر متوسط آن ،کمتر از چهار سال است ،عالوه بر آن امروزه دانش به عنوان
«منبعی» ارزشمند و استراتژیک و نیز یک «دارایی» مطرح است و ارائه محصوالت و خدمات
باکیفیت مناسب و اقتصادی بدون مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند امری سخت و
بعضا ناممکن است .سرمایه اجتماعی در کشور ما چنانکه تحقیقات انجام شده نشان میدهد در
سطح پایینی قرار دارد و تنها حلقههای که هنوز سرمایهی اجتماعی در آن حضور پررنگی دارد،
خانواده است( .)Zakai, 2007; Mousavi Mohammad Rezaloo and Seifi, 2014در یک
محیط ،اقتصادی آشفته ،نوآوری به عنوان استراتژی ای برای کسب فرصتهای جدید و حفاظت
از دانش و اطالعات است( .)Hurmelinna et al, 2008نوآوری نقش کلیدی ،در ارائۀ محصوالت
منحصر به فرد و خدمات از طریق ایجاد ارزش افزوده دارد .با این ،حال ،نوآوری فعالیت گران
قیمت و مخاطره آمیز است .همراه با نتایج مثبت بر عملکرد شرکت ،گاهی اوقات میتواند همراه
با نتایج منفی باشد ،مانند تغییرات سریع محیطی ،افزایش هزینهها ،نارضایتی کارمند و یا تغییرات
بیجا( .) Jimenez and Valle, 2011با توجه به اهمیت انتقال نقش دانش بین سازمانها،
سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر نوآوری در سازمان امور مالیاتی این تحقیق ضروری به نظر
میرسد.
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-2روش تحقیق
با توجه به اهمیت انتقال نقش دانش بین سازمان ها ،سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر نوآوری در
سازمان امور مالیاتی هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش واسطهای انتقال دانش در رابطه بین
بعد شناختی سرمایه اجتماعی و نوآوری (مورد مطالعه :اداره امور مالیاتی استان اردبیل) میباشد.
این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر گردآوری دادهها از نوع تحقیق پیمایشی
میباشد و از نظر تحلیل دادهها از نوع همبستگی محسوب میشود .در این تحقق به منظور
تهیه و تدوین مبانی نظری و سوابق تحقیقات انجام شده از روش کتابخانهای و به منظور جمع
آوری اطالعات جهت آزمون فرضیهها از روش میدانی بهره گرفته شد .دادههای جمع آوری
شده به صورت جدول آمار توصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده است( ;Haier et al., 2010
 ) Lee, 2010; Barter and Graver, 1999و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی
میباشد با استفاده از آزمون معادالت ساختاری استفاده شده است .برای آزمون فرضهای باال از
روش مدل معادالت ساختاری با نرم افزار ( )LISRELو  STSTAاستفاده شده است .جامعه
آماری تحقیق حاضر کارکنان اداره امور مالیاتی اردبیل که تعداد آنها  303نفر میباشد تشکیل
میدهند .تعداد حجم نمونه بر اساس تعداد شاخصها تعیین میگردد .طبق ادبیات تحقیق
حداقل حجم نمونه  5برابر شاخص ها و حداکثر آن  10برابر شاخصهای تحقیق میباشد .در
تحقیق حاضر با توجه به اینکه تعداد شاخصها  49شاخص میباشد حداقل نمونه انتخابی 245
و حداکثر آن  490باید باشد .با توجه به حجم کل جامعه آماری ( 303نفر) در تحقیق حاضر از
 250نمونه آماری استفاده شد .برای سرمایه اجتماعی از پرسشنامه  22سؤالی گوشال و
ناهاپیت( ،)1998استفاده میشود ،در این پرسشنامه 2،سؤال به ابعاد شناختی شامل(زبان و
کدهای مشترك ،حکایات مشترك)12 ،سؤال به ابعاد رابطهای 8 ،سؤال به ابعاد ساختاری
اختصاص داده شده است .مقیاس مورد استفاده در این پرسش نامه ،طیف  5گزینهای(  -5خیلی
زیاد -1،خیلی کم)در نظر گرفته شده است .برای انتقال دانش از پرسشنامه جویا و
لموس )2010(1طیف  5گزینهای(کامال موافقم  5و کامال مخالفم  )1استفاده شد .که شامل 13
سؤال میباشد .برای نوآوری از پرسشنامه نوآوری دادفر( ،)2013طیف  5گزینهای(کامال موافقم1
و کامال مخالفم )5استفاده میشود که شامل  14سؤال میباشد ،که 4 :سؤال به نوآوری
محصول  5 ،سؤال به نوآوری فرایند تولید و  5سؤال به نوآوری اداری یا مدیریتی اختصاص
داده شده است ،استفاده شد.
انتقال دانش

Luiz Antonio Joia, Bernardo Lemos
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نوآوری

شناختی
رابطه ای
ساختاری

شکل  -1مدل مفهومی تحقیق

 -3تجزیه و تحلیل استنباطی

فرضیه تحقیق  :انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری نقش واسطه ای دارد.
فرض صفر :انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری نقش واسطه ای ندارد.
فرض محقق :انتقال دانش در رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری نقش واسطه ای دارد.
برای براورد مدل تحقیق از معادالت ساختاری استفاده میشود .حالت ساده تر معادالت
ساختاری در نمودار  ،2ضرایب استاندارد معادالت ساختاری در نمودار  1و معنی داری ضرایب در
جدول  1نشان داده شده است .که بصورت خالصه وار میزان تأثیر گذاری مستقیم و
غیرمستقیم (از طریق انتقال دانش) ،سرمایه اجتماعی بر نوآوری در جدول  1نشان داده شده
است.
برای آزمون فرضیه فوق و بررسی نقش واسطه گری انتفال دانش در رابطه بین سرمایه
اجتماعی و نوآوری و معنی داری ضرایب غیر مستقیم از روش بوت استراپ 1و آزمون پریچر و
هیز )2008(2با نرم افزار  STATAاستفاده شده است .نتایج بوت استراپ برای مسیر های
واسطه گری در جدول  2نشان داده شده است.

Bootstrap
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008).

1
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برای بررسی فرضیه فوق در صورتی که حد پایین و باال در جدول  2برای مسیر مورد نظر حاوی
صفر نباشد ،رابطه غیر مستقیم (نقش واسطه ای متغیر مورد نظر) معنی دار خواهد
شد(.)Preacher and Hayes, 2008
مطابق با جدول  2حد پایین و حد باالی فاصله اطمینان برای انتقال دانش به عنوان متغیر
واسطه ای بین سرمایه شناختی و نوآوری صفر را در بر نمی گیرد .سطح اطمینان برای این
فاصله  95و تعداد نمونه گیری بوت استراب  5000است .با توجه به اینکه صفر بیرون از این
فاصله اطمینان قرار می گیرد ،رابطه غیر مستقیم بین سرمایه شناختی و نوآوری از طریق انتقال
دانش معنی دار می باشد.

نمودار -1ضرایب معادالت ساختاری

نمودار -2ضرایب استاندارد شده معادالت ساختاری
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نمودار -3معنی داری ضرایب معادالت ساختاری
جدول  -1ضرایب تأثیرگذاری متغیرها

متغیر

تأثیر بر انتقال دانش

سرمایه
اجتماعی
انتقال دانش

آماره t

*0.18
تأثیر بر نو آوری
*0.30

2.59

تأثیر بر نوآوری از طریق
انتقال دانش
*0.055

آماره t

2.20

آماره t

3.54

(* :معنی دار در سطح  0.01درصد)
جدول  -2آزمون بوت استراپ
ضریب
مسیر
0.21آوری
سرمایه اجتماعی > انتقال دانش> نو

حد باال
حد پایین
خطای استاندارد
0.3993
0.023
0.095

-4نتیجه گیری

با توجه به یافتههای فصل تحقیق مشاهده می شود که سرمایه اجتماعی از طریق تأثیر گذاری
بر انتقال دانش بر نوآوری تأثیر میگذارد .
با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق کای و
همکاران ( )2009که در تحقیق خ ود به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر انتقال دانش بین
شرکت و فرایند نوآوری پرداخته بودند ،که در تحقیقات آنان نیز تمام ابعاد سرمایه اجتماعی بر
انتقال دانش و نوآوری سازمانی تأثیر مثبت و معنی دار داشت ،همچنین با تحقیقات
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 که به بررسی رابطه بین مدیریت دانش و نوآوری در دانشگاههای قاهره پرداختند،)2011(نومیار
و به رابطه مثبت بین دانش و نوآوری دست یافتند و تحقیقات جیل اوون و سوزانی
 با عنوان شناسایی سرریز دانش،)1393(  و همچنین با تحقیقات طالبی و صالحی،)2012(زینگر
و نوآوری که در تحقیق آنان نیز رابطه بین انتقال دانش و نوآوری مورد تأیید قرار گرفت
.همخوانی دارد
:پیشنهادات در راستای تأیید فرضیه تحقیق
با توجه به نتایج تحقیق که در آن نقش واسطه گری انتقال دانش در رابطه بین سرمایه
،  پیشنهاد می شود که برای افزایش نوآوری،اجتماعی و نوآوری نقش مورد تأیید قرار گرفت
سرمایه اجتما عی را افزایش دهند تا به موجب آن انتقال دانش افزایش یابد و زمینه ساز افزایش
. با افزایش نوآوری نیز عملکرد سازمانی بهبود مییابد. نوآوری فراهم شود
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Abstract
this study has done to investigate the mediating role of knowledge
transfer in the effect of social capital on innovation of employees in
Ardabil Tax Administration. This research is applied in terms of
purpose and in terms of data collection is a survey research and in
terms of data analysis is correlational. The the structural equation
model method was used for statistical analysis, the number of sample
sizes was determined based on the number of indicators. According
to the total size of the statistical population (303 people) in the
present study, 250 people were determined as a statistical sample. A
questionnaire was used to collect information. LISREL software was
used to analyze the data. The results of data analysis showed that
knowledge transfer has a mediating role in the impact of social
capital on innovation.
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