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چکیده
امروز سـازمـان هـا بـرای بقا و تداوم حیاتشان به نوآوری و کار تیمی  نیازمندند و یکی از پیش نیازهای نوآوری، توجه کردن 
به سرمایۀ اجتماعی و نیروی انسانی در سازمان است. ازاین رو پژوهش حاضر، تأثیر ابعاد سرمایۀ اجتماعی، یعنی سرمایۀ 
ساختاری، شناختی و ارتباطی را در نوآوری تیمی از راه به اشتراک گذاری دانش در شرکت »هلدینگ توکا فوالد« بررسی 
می کند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی ـ هم بستگی است و به شیوۀ پیمایشی انجام شده 
نفر است  تعداد 400  به  در شهر اصفهان  فوالد  توکا  پرسنل شرکت هلدینگ  کلیۀ  پژوهش شامل  آمارِی  است. جامعۀ 
که نمونه های بررسی شده براساس جدول مورگان، 196 نفر برآورد شد. این نمونه به روش نمونه گیری تصادفی سادۀ در 
از  به پرسش نامه پاسخ کامل دادند. برای گردآوری داده ها در این تحقیق  از این تعداد، 192 نفر  انتخاب شد.  دسترس 
پرسش نامه با طیف لیکرت استفاده شد که روایی آن به تأیید کارشناسان رسید و پایایی آن نیز براساس آلفای کرونباخ به 
میزان 0/769 تأیید شد. براساس نتایج به دست آمده با تحلیل داده ها به روش مدل سازی معادالت ساختاری، مشخص 
شد که ابعاد سرمایۀ اجتماعی، هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم و با  اشتراک گذاری دانش، در نوآوری تیمی کارکنان 

شرکت هلدینگ توکا فوالد تأثیر مثبت و معنیداری دارد.
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مقدمه

به  ويژه  توجه  بقای شرکت ها مستلزم  كنونی،  رقابتی  دنیای  در 
و  برنامه ریزی  در  کوتاهی کردن  به طوری  که  است؛  نوآوری  مقولۀ 
اجرای نوآوری موجب كاهش یافتن رقابت پذیری خواهد شد. اين 
واقعیت، عالقۀ صاحب نظران حوزۀ کسب وکار را به مفهوم سرمایۀ 

اجتماعي ـ درحکم عامل کلیدی و پیش آیند مؤثر در ارتقای سطح 
كرده  جلب  ـ  سازمان  رقابتي  مزيت  خلق  و  موفقیت  عملكرد، 
است و به زعم ايشان »سرمایۀ اجتماعي زیربنای نوآوری است« 
)Martinez-Perez et al., 2016, p. 1485(. سرمایۀ اجتماعی 
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شکلی از سرمایه است که دسترسی به اطالعات و منابع حیاتی را، 
به منظور ارتقای عملکرد نوآورانه و استفادۀ مناسب از فرصت های 
 .)Waster and Jeorg, 2013, p. 196( محیطی، تسهیل می کند
زیرا  کرد؛  جست وجو  دانش  مدیریت  قلب  در  باید  را  نوآوری 
نوآوری در ادبیات مدیریت دانش برای شرکت ها ـ با هدف خلق 
پویای  به شدت پیچیده و  ارزش و حفظ مزیت رقابتی در محیِط 
دانش،  به  نوآوری  فرایند  می شود.  شمرده  حیاتی  عاملی  ـ  امروز 
در  کلیدی  ورودی های  به منزلۀ  ـ  کارکنان  تعهدات  و  تخصص 
دانش  مدیریت  دارد.  بسیار شدیدی  گرایش  ـ  ارزش  فرایند خلق 
شناخته  سازمان  در  نوآوری  اصلی  مرجع  و  منبع  به منزلۀ  اغلب 
می شود. این درحالی است که شرکت ها با نوآوری بیشتر در پاسخ 
که  جدید،  قابلیت های  گسترش  همچنین  و  محیطی  تغییرات  به 
موفق تر  می کند،  کمک  آن ها  به  باالتر  عملکرد  به  دستیابی  برای 

خواهند بود )مهارتی و همکاران، 1393، ص 93(.
پژوهشگران جنبه های گوناگون سرمایۀ اجتماعی را به سه دسته 
سرمایۀ  و  رابطه ای  سرمایۀ  شناختی،  سرمایۀ  می کنند؛  تقسیم 
ساختاری. از نظر آن ها، یکی از قابلیت های مهم سازمانی که به 
سازمان های دیگر در تولید و تسهیم دانش کمک بسیار می کند و 
برای آن ها مزیت سازمانی پایدار خلق می کند، سرمایۀ اجتماعی 
اجتماعی،  سرمایۀ  باالی  سطح  با  سازمان ها  آن،  افزون  بر  است. 
سرمایۀ  به این ترتیب،  دارند.  بهتری  دانش  مدیریت  توانایی 
یادگیری مؤثرتر  اجتماعی ممکن است منجربه مدیریت دانش و 
 شود و درنهایت عملکرد سازمان را افزایش دهد )نصر اصفهانی و 

همکاران، 1390، ص 109(.
امروز دانش یکی از بزرگ ترین مزیت های رقابتی سازمان ها در 
عرصۀ اقتصاد جهانی به شمار می رود و کلیدی است برای کسب 
توانایی  از عوامل کلیدی در مدیریت دانش،  برتری رقابتی. یکی 
)نعمتی  است  دانش  به اشتراک گذاری  و  انتقال  در  سازمان ها 
باعث  دانش  714(.  اشتراک گذاری  ص   ،1391 همکاران،  و 
تأثیر را  ایده ها زمانی بیشترین  ایده ها می شود.  به اشتراک گذاشتن 
قرار  کمی  تعداد  اختیار  در  فقط  اینکه  به جای  که  دارند  همراه  به 
 Liao et al.,( شوند  استفاده  همه جا  در  گسترده  به طور  گیرند، 

 .)2004, p. 26
با وجود محبوبیت مفهوم سرمایۀ اجتماعی در درون سازمان، 
در  نوآورانه  عملکرد  در  آن  تأثیرگذاری  دربارۀ  اندکی  تحقیقات 
ضرورت  موضوع،  این  و  است  شده  انجام  هلدینگ  شرکت های 
پژوهش در این حوزه را دوچندان کرده است. با بررسی تحقیقات 
بررسی  به  پژوهش ها،  این  از  برخی  که  می شود  آشکار  موجود 
و  است  پرداخته  سازمانی  عملکرد  در  اجتماعی  سرمایۀ  نقش 
درنظرگرفتن  بدون  دانش  انتقال  مفاهیم  بر  را  آن  اثرگذاری  برخی 
تأثیری که این انتقال دانش در عملکرد سازمانی برجای می گذارد، 
بیشتر  در  )Maurer et al., 2011, p. 159(؛  کرده اند  بررسی 

پژوهش های کنونی نیز رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و نوآوری بررسی 
نقش  و  متغیر  سه  این  مطالعۀ  به  پژوهشی  کمتر  اما  است،  شده 
میانجی اشتراک گذاری دانش در رابطۀ بین این دو متغیر پرداخته 
است. بنابراین با توجه به خالء مباحث نظری در این حوزه، این 
پرسش مطرح می شود که با توجه به نقش میانجِی به اشتراک گذاری 
دارد؟  تأثیر  تیمی  نوآوری  در  اجتماعی  سرمایۀ  آیا  دانش، 
این  در  کارکنان  به دست  دانش  انتقال  فرایند  آیا  به عبارت دیگر، 
اثر گذاری نقش میانجی را ایفا می کند؟ تا از این راه با استفاده از 
سرمایۀ اجتماعی و  به اشتراک گذاری دانش در میان کارکنان باعث 

افزایش هرچه بیشتر نوآوری و پیشرفت و توسعۀ سازمان شود.

1. مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

1-1. سرمایۀ اجتماعی و ابعاد آن
هنجارهایی  و  شبکه ها  روابط،  مجموعۀ  اجتماعی  سرمایۀ 
امکـان  آن،  تحقـق  سـایۀ  در  کـه  است  هم یاری  و  اعتماد  نظیر 
فعالیت جمعی و تعاون و همکاری میان افراد نیز فراهم می شود 
و بدین ترتیب درحکم عـاملی مـؤثر در تقویت حـس احترام افراد 
نفع  به  افراد  منفعـت جویانۀ  رفتارهای  مانع  و  یکدیگر  حقوق  به 
خـود و بـه ضــرر اجتمـاعی کـه در آن زنـدگی می کنند می شود. 
براین اساس، سرمایۀ اجتماعی به منزلۀ دارایِی مهم بـرای حفـظ و 
نگه  داری سـالمت جامعـه و توانمندی جامعۀ مدنی پذیرفته شده 

است )حسن پور و نیاکان، 1٣86، ص 45(.
سرمایۀ  کلی،  دسته بندی ای  در   )1988( ناهابیت  و  گوشال 
تقسیم  ساختاری  و  ارتباطی  شناختی،  ُبعد  سه  به  را  اجتماعی 

کردند. در ادامه به بررسی این ابعاد می پردازیم.

1. بعد شناختی: این بعد دربردارندۀ میزان اشتراک کارکنان درون 

یک شبکۀ اجتماعی، در دیدگاه یا درکی مشترک است و به ماهیت 
ارتباطات میان افراد در سازمان ها  می پردازد و شامل زبان و کدها 
 ،1395 همکاران،  و  )حسینی نثار  می شود  مشترک  روایت های  و 
ص 37(. این بعد چندان قابلیت اندازه گیری ندارد و می توان آن 
را از ارزش های مشترک در میان اعضای گروه ها دانست؛ ازجمله 

هنجارها، ارزش ها، نگرش، باورها، فرهنگ شهری و... ؛

2. بعد ارتباطی: این بعد شامل ماهیت روابط در سازمان هاست. 

متمرکز  امر  این  بر  ساختاری  بعد  درحالی که  به عبارت دیگر، 
می شود که آیا کارکنان در هر سازمان با هم در ارتباط اند یا خیر، 
می کند؛  تمرکز  ارتباطات  این  کیفیت  و  ماهیت  بر  ارتباطی  بعد 
و  عشق  صمیمیت،  اعتماد،  چون  مسائلی  با  روابط  این  آیا   

ً
مثال

مانند آن ها مشخص می شود یا خیر؟ این بعد، اعتماد، هنجارها، 
تعهدات و هویت را دربر می گیرد )همان، ص 36(؛

پرسش سنجیده می شود؛  تعدادی  با  بعد  این  بعد ساختاری:   .3
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امکان  چگونه  شبکه  می گیرد؟  شکل  چگونه  شبکه  ازجمله 
برای  و شبکه چگونه می تواند  پیدا می کند؟  را  منابع  به  دسترسی 
اهداف جدید به آسانی خود را دوباره شکل دهد؟ )موسوی خامنه 

و همکاران، 1396، ص 239(. 

1-2. به اشتراک گذاری دانش
است.  رقابتی  دانش  داشتن  به  وابسته  سازمان ها  رونق  و  بقا 
کاری  شیوه های  در  که  هنگامی  تخصص(  و  )مهارت  دانش 
روزانۀ سازمان ها استفاده شود، نقش مزیت رقابتی را ایفا می کند 
)Akram et al., 2017, p. 137(. یکی از مهم ترین بحث های 
افراد  که  زمانی  است.  دانش  اشتراک  مفهوم  دانشی،  جامعۀ 
مزیت ها،  تجربیات،  دیدگاه ها،  مؤثر،  فعالیت های  اطالعات، 
درس های آموخته شدۀ عملی یا غیرعملی خود را با سایر افراد به  
اشتراک می گذارند، بهره وری در بخش های گوناگون سازمان ارتقا 

می یابد )خلیلی پور و خنیفر، 1396، ص 31(.
از  است  عبارت  دانش  به شتراک گذاری  یا  دانش  تسهیم 
و  تخصص  کار،  انجام دادن  دانش  تجارب،  به اشتراک گذاشتن 
یا  تعامالت رسمی  راه  از  کارکنان  با سایر  کاری  اطالعات حوزۀ 
که  رسیدند  نتیجه  این  به  محققان  گذشته،  دهۀ  طی  غیررسمی. 
کسب  در  سازمان،  ناملموس  دارایی های  از  یکی  به مثابۀ  دانش، 
دانش  اشتراک گذاری  می کند.  ایفا  حیاتی  نقشی  رقابتی  مزیت 
اثر گذاری  بیشترین  زمانی  ایده ها  ایده ها می شود.  اشتراک  باعث 
 در اختیار تعداد کمی قرار 

ً
را به همراه دارند و به جای اینکه صرفا

و  )قربانی  می شوند  استفاده  همه جا  در  گسترده  به  شکل  گیرند، 
همکاران، 1395، ص 128(.

و  دستۀ ضمنی  دو  به  کارکنان  میان  در  دانش  به اشتراک گذاری 
بیان  یا  کدبندی  به راحتی  ضمنی  دانش  می شود.  تقسیم  صریح 
عملی  دانش  یا  مهارت   مانند  تجربه،  براساس  زیرا  نمی شود؛ 
صریح  دانش  درحالی  که  دارد؛  جای  افراد  مغز  درون  در  و  است 
بیان می شود و از راه اسناد نوشتاری، از جمله گزارش ها  به آسانی 
منظر  از  ضمنی  دانش  بنابراین  می شود.  منتقل  دست نوشته ها  یا 
به طور  زیرا  است؛  سخت تر  کارکنان  میان  در  اشتراک گذاری 
و  )ولی بحرینی  دارد  نیاز  بیشتری  زمان  و  هزینه  به  معنااری 

خیاطمقدم، 1394، ص 3(. 

1-3. نوآوری تیمی
اقتصادی،  تکامل  نظریه های  در  که  است  قرن  یک  حدود 
شده  شناخته  اقتصادی  توسعۀ  و  رشد  محرکۀ  نیروی  نوآوری 
نوآوری  دانش محور،  اقتصاد  ظهور  با  اخیر  سال های  در  است. 
نقش حیاتی تری در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیدا 
اقتصادهای  از  پژوهش ها  از  بعضی  در  به نحوی که  است؛  کرده 
پیشرفتۀ امروزی به مثابۀ اقتصادهایی مبتنی بر نوآوری یاد می شود 

)خوراکیان و همکاران، 1395، ص 104(.

نوآوری  به  گوناگون  جنبه های  از  دانشمندان  و  صاحب نظران 
این  در  گوناگون  تعریف های  است  ممکن  ازاین رو  نگریسته اند؛ 
اما محور اصلی آن ها  باشند،  با یکدیگر متفاوت  حوزه در ظاهر 

یکی است.
نظریات  و  نو  اندیشه های  نیازمند  بقا  برای  سازمان ها  همۀ 
جدید  فرایندهای  و  ایده ها  خلق  راه  از  منظور  این  به  و  بدیع اند 
خود را با محیط منطبق می کنند و به مزیت رقابتی دست می یابند. 
تطبیق  برای  مناسب  راهبردی  سازمان ها،  در  نوآوری  جریان 
و  )کیذوری  است  فعالیتش  محیط  پیچیدۀ  شرایط  با  سازمان 

صادقی سمرجانی، 1396، ص 46(.
اصلی  انگیزاننده های  از  نوآوری  و همکاران،  نظر جاکوب  از 
مطرح شدن  با  به ویژه  است؛  ارزش  تولید  و  اقتصادی  رشد  برای 
شکست  یا  موفقیت  اصلی  عامل  نوآوری  دانش بنیان،  اقتصاد 
تلقی  رقابتی  مزیت  اصلی  منبع  و  رقابت  عرصۀ  در  سازمان ها 
نوآوری هرساله  تعداد مطالعات در حوزۀ  این سبب  به   ، میشود 
اساسی  چالش   .)Jacob et al., 2000( است  افزایش  درحال 
که محققاِن نوآوری سازمانی با آن مواجه اند، ویژگی های سازمان 
ویژگی ها  این  میان  نمی توانند  که  علت  این  به  است.  نوآورانه 
به کاربردن  به منزلۀ  سازمانی  نوآوری  کنند.  برقرار  هماهنگی 
جدیدبودن  این  جدیدند؛  شرکت ها  برای  که  است  نظریه هایی 
مدیریتی  نظام های  و  فرایندها  محصوالت،  در  است  ممکن 
بازاریابی دیده شود  یا ممکن است در فعالیت های  باشد  نمایان 

)حمیدی زاده و همکاران، 1393، ص 207(.

2. چارچوب نظری پژوهش
قاسمی طارمسری و کیاکجوری و همچنین حسن زاده و صادقی نیز 
در پژوهش های خود به این نتیجه رسیدند که میان سرمایۀ اجتماعی 
)قاسمی  دارد  وجود  معناداری  ارتباط  دانش  به اشتراک گذاری  و 

طارمسری و کیاکجوری، 1396؛ حسن زاده و صادقی، 1394(.
در  اجتماعی  سرمایۀ  تأثیر  سنجش  برای  زیر  فرضیه های 

به اشتراک گذاری دانش در این پژوهش مطرح می شود:

تأثیر  دانش  به اشتراک گذاری  در  شناختی  اجتماعی  سرمایۀ   .1
معناداری دارد؛

تأثیر  دانش  به اشتراک گذاری  در  ارتباطی  اجتماعی  سرمایۀ   .2
معناداری دارد؛

تأثیر  دانش  به اشتراک گذاری  در  ساختاری  اجتماعی  سرمایۀ   .3
معناداری دارد.

چن و همکاران در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که بین 
و رهبری  نوآوری  با  و خارجی سازمان  داخلی  اجتماعی  سرمایۀ 

.)Chen et al., 2016( تحول گرا ارتباط معناداری وجود دارد
تأثیر  به بررسی  همچنین رستگار و همکاران در پژوهش خود 
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با  نوآوری،  عملکرد  در  فروشنده  خریدار/  اجتماعی  سرمایۀ 
و  پرداختند  نوآوری،  به  تعهد  و  مشتری  دانش  توسعۀ  به  کارگیری 
عملکرد  و  اجتماعی  سرمایۀ  ابعاد  بین  که  رسیدند  نتیجه  این  به 
نوآوری رابطۀ معناداری وجود دارد )رستگار و همکاران، 1395(.
بین  رابطۀ  »بررسی  عنوان  با  پژوهشی  در  همکاران  و  کریمی 
این  به  نوآوری«  با  یادگیری سازمانی  قابلیت  و  اجتماعی  سرمایۀ 
با  آن  مؤلفه های  و  اجتماعی  سرمایۀ  بین  که  یافتند  دست  نتیجه 
نوآوری و همچنین بین قابلیت سازمانی و مؤلفه های آن با نوآوری، 

رابطۀ معناداری وجود دارد )کریمی و همکاران، 1392(.
فرضیه های زیر برای سنجش تأثیر سرمایۀ اجتماعی در نوآوری 

تیمی مطرح می شود:

1. سرمایۀ اجتماعی شناختی در نوآوری تیمی تأثیر معناداری دارد؛

2. سرمایۀ اجتماعی ارتباطی در نوآوری تیمی تأثیر معناداری دارد؛

3. سرمایۀ اجتماعی ساختاری در نوآوری تیمی تأثیر معناداری دارد.

»به اشتراک گذاری  عنوان  با  همکاران  و  چن  مطالعات  نتیجۀ 
استراتژی  دیدگاه  مالی:  عملکرد  و  اجتماعی،  سرمایۀ  دانش، 
نوآوری در خوشه های فناوری« نشان داد که بین به اشتراک گذاری 
اجتماعی  بین سرمایۀ  و همچنین  نوآوری  استراتژی های  و  دانش 
دارد  وجود  معناداری  و  مثبت  ارتباط  نوآوری  استراتژی های  و 
)Chen et al., 2008(. همچنین کیذوری و صادقی در پژوهش 
تیمی  نوآوری  بر  دانش  اشتراک گذاری  »تأثیر  عنوان  با  خود 
نتیجه  این  به  مشهد«  فردوسی  دانشگاه  علمی  هیئت  اعضای 
درونی  انگیزۀ  و  دانش  به  اشتراک گذاری  نگرش  که  یافتند  دست 
اعضای  تیمی  نوآوری  بر  دانش  به اشتراک گذاری  رفتاِر  راه  از 
اما  دارد.  غیرمستقیم  اثر  مشهد  فردوسی  دانشگاه  علمی  هیئت 

تمایل به اشتراک گذاری دانش از راه رفتار به اشتراک گذاری دانش 
بین  همچنین  ندارد.  اثر  علمی  هیئت  اعضای  تیمی  نوآوری  بر 
علمی  هیئت  اعضای  تیمی  نوآوری  و  دانش  به اشتراک گذاری 
و  )کیذوری  دارد  وجود  معناداری  رابطۀ  مشهد  فردوسی  دانشگاه 

صادقی سمرجانی، 1396(.
فرضیۀ زیر برای سنجش تأثیر  به اشتراک گذاری دانش در نوآوری 

تیمی در این پژوهش مطرح می شود: 
 به اشتراک گذاری دانش در نوآوری تیمی تأثیر معناداری دارد.   

در  پژوهش  مفهومی  مدل  مطرح شده،  فرضیه های  به  توجه  با 
شکل 1 نشان داده می شود:

3. روش پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی 
ـ هم بستگی است که به شیوۀ پیمایشی انجام شده است. ازآن جاکه 
این پژوهش به بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی در نوآوری تیمی با 
توجه به نقش میانجِی  به اشتراک گذاری دانش می پردازد، در قلمرو 
نبودن  یا  بودن  ازآن جاکه  و  است  گرفته  قرار  توصیفی  تحقیقات 
از  بررسی می کند،  را  وابسته  و  متغیرهای مستقل  بین  ی 

ّ
عل رابطۀ 

نوع هم بستگی است.
روش  های  از  پژوهش  این  در  اینکه  به  توجه  با  همچنین 
میدانی  روش های  نیز  و  متون  بررسی  و  کتابخانه ای  مطالعۀ 
نظیر پرسش نامه استفاده شده است و هدفش شناخت صفات، 
به  مراجعه  راه  از  جامعه  افراد  رفتار  و  ویژگی ها  ترجیحات، 
این  است.  پیمایشی  نوع  از  تحقیق  این  بنابراین  آن هاست؛ 
تحلیل مدل سازی  و  تجزیه  راه  از  را  متغیرها  بین  رابطۀ  پژوهش 

معادالت ساختاری بررسی می کند.

سرمایۀ اجتماعی

سرمایۀ اجتماعی
شناختی

سرمایۀ اجتماعی
ارتباطی

سرمایۀ اجتماعی
ساختاری

نوآوری تیمی

اشتراک گذاری دانش
H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

شکل 1: مدل مفهومی تحقیق
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مدیران  ارشد،  مدیران  شامل  حاضر،  پژوهش  آماری  جامعۀ 
میانی و سرپرستان و کارشناسان شرکت های هلدینگ توکا فوالد 
به  توجه  با  است.  مرد  و  زن  نفر  تعداد 402  به  اصفهان  در شهر 
نفر   196 جامعه،  از  حجم  این  برای  نمونه  تعداد  مورگان  جدول 
پرسش نامه ها،  جمع آوری  و  پخش  از  پس  که  شد  گرفته  نظر  در 
مشخص شد تعداد 192 نفر پرسش نامه ها را به صورت کامل پر 
کرده اند که همین تعداد به منزلۀ نمونۀ پژوهش در نظر گرفته شدند.

4. روش و ابزار گردآوری اطالعات

موضوع  با  ارتباط  در  تئوریکی  اطالعات  جمع آوری  برای 
داده ها  گردآوری  برای  و  شد  عمل  کتابخانه ای  روش  به  پژوهش 
روش  به  اصفهان،  شهر  در  توکا  هلدینگ  شرکت  پرسنل  کلیۀ  از 

میدانی و با استفاده از پرسش نامه با طیف لیکرت اقدام شد.

5. روایی و پایایی پرسش نامه
ظاهری  روایی  از  پرسش نامه ها  روایی  برای  پژوهش  این  در 
محتوا  روایی  است.  شده  استفاده  محتوایی  روایی  و  )صوری( 
مفهوم  کافی  اندازۀ  به   گویه ها  و  پرسش ها  آیا  که  نظر می گیرد  در 
را  نظر  مد  حیطۀ  کامل  به طور  آزمون  سؤاالت  و  می سنجند  را 
آیا  که  است  آن  بیانگر  )صوری(  ظاهری  روایی  می گیرد؟  دربر 
متخصصان و خبرگان تأیید می کنند پرسش نامه ها ابهام ندارند و از 
نظر دستوری صحیح اند؟ به منظور سنجش روایی سازه با استفاده 
از روش تحلیل عاملی، قابلیت اندازه گیری متغیرهای پژوهش در 
عاملی  تحلیل  از  نتایج حاصل   2 بررسی شد. جدول  پرسشنامه 
با استفاده از نرم افزار SmartPLS را براساس پرسشنامۀ پژوهش 
 t نشان می دهد. در جدول 2 بارهای عاملی به همراه مقادیر آمارۀ

نشان داده شده اند.

یک از متغیرها جدول 1: سؤاالت پشتیبانی کنندۀ مربوط به هر

شمارۀ سؤاالتمؤلفه هاگویه هاردیف

1

سرمایۀ اجتماعی

5-1شناختی

10-6ارتباطی2

15-11ساختاری3

20-16اشتراک گذاری دانش4

27-21نوآوری تیم5

متغیر
شمارۀ 

بار عاملیسؤال
t آمارۀ

t-value یا

معناداری

)p-value(
نتیجه

ی 
اع

تم
اج

یۀ 
رما

س

ی
خت

شنا
معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 10/84254205/39

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 20/81325/6624

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 30/81327/446

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 40/847945/602

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 50/756424/3636

ی 
اع

تم
اج

یۀ 
رما

س

ی
اط

رتب
ا

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 60/773624/4812

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 23/9921÷333÷70/7748

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 80/756818/0672

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 90/664114/0019

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 100/746124/8757

ی 
اع

تم
اج

یۀ 
رما

س

ی
ار

خت
سا

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 110/769426/9826

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 120/781919/3566

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 130/720514/5501

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 140/7726/0203

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 150٫663911/9395

جدول 2: نتایج تحلیل عاملی
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مناسب  پرسش نامه  سؤاالت  می دهد  نشان   2 جدول  نتایج 
است؛ زیرا در تمامی گویه ها مقادیر t-value برای سطح اطمینان 
معناداری  درنتیجه  و  است   1/96 مقدار  از  بزرگ تر  درصد   95
از  کمتر  سؤاالت  تمامی  برای  درصد   95 اطمینان  سطح  برای 
پژوهش  متغیرهای  برای سنجش  درنتیجه سؤاالت  است؛   0/05
 30 نخست  پرسش نامه،  سؤاالت  پایایی  به منظور  مناسب اند. 
پرسش نامه توزیع شد و براساس ضریب آلفای کرونباخ نتایج زیر 
به دست آمد و مشخص شد که پرسش نامه از اعتبار الزم برخوردار 
است. براساس اطالعات جدول 3، پایایی سؤاالت و گویه ها در 
است؛  بوده  بزرگ تر   0/7 مقدار  از  پرسش نامه  کل  در  و  بعد  هر 
بنابراین پایایی پرسش  نامه تأیید می شود. پایایی کل پرسش نامه نیز 

برابر 0/88 محاسبه شد.

۶. تجزیه و تحلیل داده ها

آزمون  از  استفاده  با  پژوهش  فرضیه های  بخش،  این  در 
مدل سازی معادالت ساختاری بررسی شد. به منظور آزمون مدل 
همچنین  و   PLS یا  جزئی  مجذورات  حداقل  روش  از  پژوهش 
نرم افزار SmartPLS استفاده شد. شکل 3 مدل پژوهش را همراه 
با متغیرهای مکنون و مشاهده شدۀ موجود در آن در قالب مدل های 
نوآوری  متغیر  مدل  این  در  می دهد.  نشان  انعکاسی  اندازه گیری 
به اشتراک گذاری  متغیرهای  وابسته،  متغیر  نقش  در  فقط  تیمی 
دانش در نقش متغیر مستقلـ  وابسته و متغیرهای سرمایۀ شناختی، 
ارتباطی و سرمایۀ ساختاری فقط در نقش متغیر مستقل  سرمایۀ 

حضور دارند.

متغیر
شمارۀ 

بار عاملیسؤال
t آمارۀ

t-value یا

معناداری

)p-value(
نتیجه

ی
یم

ی ت
ور

نوآ

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 160/713815/3487
معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 170/803335/9334
معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 180/836840/4386
معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 190/73818/3676
معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 200/80726/5484

ش
دان

ی 
ذار

ک گ
ترا

اش
به 

معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 218046/029/4801
معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 220/818939/2026
معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 230/748122/9116
معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 240/75722/2951
معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 250/828143/1591
معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 778525/4578/.26
معنادار ـ مناسبکمتر از 0/05 270/791327/0914

یب آلفای کرونباختعداد گویهگویه هاردیف ضر

1

سرمایۀ اجتماعی

0/8717شناختی

0/7973ارتباطی2

0/07955ساختاری3

0/8393اشتراک گذاری دانش4

0/8994نوآوری تیمی5

0/88کل پرسش نامه

یک از سؤاالت پرسش نامه یب آلفای کرونباخ برای محاسبۀ پایایی هر جدول 3: ضر
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7. یافته های پژوهش

7-1. یافته های توصیفی
در  حاضر  پژوهش  متغیرهای  توصیفی  تحلیل  و  تجزیه  نتیجۀ 
تعداد  عالوه بر  جدول،  این  در  است.  شده  داده  نشان   4 جدول 
آمار  پژوهش،  متغیرهای  از  هریک  برای  مطرح شده  سؤاالت 
توصیفی شامل میانگین، انحراف استاندارد و واریانس مربوط به 

هریک از متغیرها نیز بیان شده است.
در جدول 4 میانگین متغیرها مقایسه شده است. متغیر سرمایۀ 
خود  به  را  میانگین  بیشترین   3/11 مقدار  با  شناختی  اجتماعی 
اختصاص داده است و کمترین میانگین با مقدار 2/76 مربوط به 

متغیر سرمایۀ اجتماعی ساختاری است.

7-2. یافته های مبتنی بر فرضیه های پژوهش

معناداری  از ضرایب مسیر و سطح  استفاده  با  این مرحله،  در 
آن ها، فرضیه های پژوهش بررسی شده است. باید در نظر گرفت 
که  می شود  تأیید  صورتی  در   0/05 معناداری  سطح  در  فرضیه 
آزمون  نتایج  باشد.   )1/96  ,  -1/96( بازه  از  خارج  تی  ارزش 

فرضیهها در جدول 5 نشان داده شده است.
براساس  سوم  تا  اول  فرضیۀ  که  می دهد  نشان   5 جدول  نتایج 

تأثیر مثبت و معنادار سه بعد سرمایۀ اجتماعی )شناختی، ارتباطی 
و ساختاری( در اشتراک گذاری دانش تعریف شده است. ضریب 
تی  آمارۀ  مقدار  و   0/1805 اول  فرضیۀ  برای  سازه  دو  بین  مسیر 
و   0/343 مسیر  ضریب  نیز  دوم  فرضیۀ  درمورد  است.   2/085
با 3/852 است و همچنین در فرضیۀ سوم  برابر  آمارۀ تی  مقدار 
آمارۀ تی 4/327 است.  با 0/3335 و مقدار  برابر  ضریب مسیر 
بیشتر است و درنتیجه  از 1/96  برای هر سه فرضیه  این مقدارها 
و  تأثیر مثبت  دانش  اشتراک گذاری  اجتماعی در  بعد سرمایۀ  سه 

معناداری دارند؛ درنتیجه سه فرضیۀ اول تأیید میشود.
اجتماعی  سرمایۀ  بعد  سه  ششم،  تا  چهارم  فرضیۀ  براساس 
)شناختی، ارتباطی و ساختاری( تأثیر مثبتی در نوآوری تیمی دارد. 
همان طور که جدول 5 نشان می دهد، ضریب مسیر برای فرضیۀ 
چهارم 0/1854 و مقدار آمارۀ تی برابر با 2/420 و درمورد فرضیۀ 
با 2/5118  برابر  تی  آمارۀ  و مقدار  پنجم ضریب مسیر 0/2019 
است. در فرضیۀ ششم نیز مقدار ضریب مسیر برابر با 0/2759 و 
مقدار آمارۀ تی برابر با 4/044 است. این مقدارها از مقدار 1/96 
در  اجتماعی  سرمایۀ  بعد  سه  است  گفتنی  بنابراین  است؛  باالتر 

نوآوری تیمی تأثیر مثبت و معناداری دارند.

R2 شکل 2: ضرایب مسیر و مقادیر

جدول 4: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

یانسانحراف استانداردمیانگینشمارۀ سؤالمتغیر وار

5٣/110/880/78-1سرمایۀ اجتماعی شناختی

62/890/8٣0/69-10سرمایۀ اجتماعی ارتباطی

112/760/770/60-15سرمایۀ اجتماعی ساختاری

162/960/890/79-20نوآوری تیمی

212/760/890/80-27به اشتراک گذاری دانش
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جدول 5: آزمون فرضیه ها

در  مثبتی  تأثیر  دانش  به اشتراک گذاری  هفتم  فرضیۀ  براساس 
سازه  دو  بین  مسیر  ضریب  یافته ها،  براساس  دارد.  تیمی  نوآوری 
برابر با 0/273 و مقدار آمارۀ تی نیز برابر با 3/3408 و از مقدار 
نوآوری  در  دانش  به اشتراک گذاری  درنتیجه  است؛  باالتر   1/96

تیمی تأثیر مثبت و معناداری دارد و این فرضیه نیز تأیید می شود.

نتیجه گیری 

داد  نشان  پژوهش  سوم  تا  اول  فرضیه های  از  حاصل  نتایج 
ارتباط  دانش،  اشتراک گذاری  و  اجتماعی  سرمایۀ  ابعاد  بین  که 
قاسمی  مطالعات  با  نتیجه  این  دارد.  وجود  معناداری  و  مثبت 
طارمسری و کیاکجوری و همچنین مطالعات حسن زاده و صادقی 
پژوهش خود  در  و کیاکجوری  قاسمی طارمسری  سازگار است. 
و  اجتماعی  مؤلفه های سرمایۀ  بین  که  یافتند  نتیجه دست  این  به 
و  طارمسری  )قاسمی  دارد  وجود  معناداری  رابطۀ  دانش،  تسهیم 

کیاکجوری، 1396؛ حسن زاده و صادقی، 1394(.
حسن زاده و صادقی نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 
که از سه بعِد درنظرگرفته شده برای سرمایۀ اجتماعی، بعد شناختی 
نشان  نتایج  این  دارد.  دانش  تسهیم  بهبود  در  را  نقش  بیشترین 
می دهد که فراهم کردن محیط ها و ساختارهای انگیزشی چندگانه، 
مانند اعتماد، چشم انداز مشترک و تعامالت اجتماعی نقش مهمی 

در رشد تسهیم دانش در سازمان ها ایفا می کنند )همان(.
با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود:

1. با تقویت حس یکپارچگی از راه برگزاری جلسات هم اندیشی، 

آموزش های تخصصی گروهی و برنامه های تفریحی، سعی شود 
این حس در کارکنان برانگیخته شود که خود را عضو یک خانواده 

در سازمان بدانند؛

دید  همچنین  و  ارزش ها  و  اهداف  چشم انداز،  سند  تهیۀ  با   .2
سازمانی مشترک بین کارکنان تقویت شود.

3. با فراهم کردن امکان تعامل بین بخشی، نظیر تشکیل تیم های 
بین بخشی، تجربیات، خاطره ها و حکایات مشترک میان کارکنان 
ترویج شود و درنتیجه در میان افراد و بخش های مختلف سازمان، 

روابطی مبتنی بر اعتماد برقرار شود.

نشان  پژوهش  ششم  تا  چهارم  فرضیه های  از  حاصل  نتایج 
می دهد که بین ابعاد سرمایۀ اجتماعی، ارتباطی و نوآوری تیمی، 

ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. 
مطالعات  همچنین  و  همکاران  و  چن  مطالعات  با  نتیجه  این 
رستگار و همکاران در یک راستاست. چن و همکاران در پژوهش 
خود به این نتیجه دست یافتند که ابعاد سرمایۀ اجتماعی داخلی 
و  تحول گراست  رهبری  و  نوآوری  رابطۀ  میان  واسطۀ  خارجی،  و 
رسیدند  نتیجه  این  به  خود  پژوهش  در  نیز  همکاران  و  رستگار 
توسعۀ  میانجی  عامل  کمک  به  اعتماد،  و  مشترک  هنجارهای  که 
نتایج  براساس  است.  مؤثر  نوآوری  عملکرد  در  مشتری،  دانش 
تحت  نوآوری  عملکرد  که  گرفت  نتیجه  می توان  به دست آمده، 
تأثیر مثبت تعامالت اجتماعی و هنجارهای مشترک قرار می گیرد 
نتیجه  این   .)Chen et.al, 2016 )رستگار و همکاران، 1395؛ 

یب مسیرفرضیهردیف ضر
خطای استاندارد

.S.E

 آماره 

t-value
نتیجه

1
سرمایۀ اجتماعی شناختی در  به اشتراک گذاری دانش تأثیر 

مثبت و معناداری دارد.
تأیید0/18050/08662/085

2
سرمایۀ اجتماعی ارتباطی در به اشتراک گذاری دانش تأثیر 

مثبت و معناداری دارد.
تأیید8524/0/3430/089٣

3
سرمایۀ اجتماعی ساختاری در به اشتراک گذاری دانش 

تأثیر مثبت و معناداری دارد.
تأیید3271/0/33350/0771٣

4
سرمایۀ اجتماعی شناختی در نوآوری تیمی تأثیر مثبت و 

معناداری دارد.
تأیید0/18540/07662/4203

5
سرمایۀ اجتماعی ارتباطی در نوآوری تیمی تأثیر مثبت و 

معناداری دارد.
تأیید 0/20190/08042/5118

6
سرمایۀ اجتماعی ساختاری در نوآوری تیمی تأثیر مثبت و 

معناداری دارد.
تأیید0/27590/06824/0443

7
به اشتراک گذاری دانش در نوآوری تیمی تأثیر مثبت و 

معناداری دارد.
تأیید3408/0/2730/0817٣
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2. برگزاری بازدید های داخلی و خارجی، امکان به اشتراک گذاری 
کارکنان  میان  در  بلکه  شرکت،  کارکنان  میان  در  نه فقط  را  دانش 
بروز  برای  مناسبی  زمینۀ  و  می کند  فراهم  گوناگون  شرکت های 

خالقیت و نوآوری فراهم می کند؛ 

مثل  مناسب،  زیرساخت های  فراهم کردن  با  3. مدیریت سازمان 
دانش  و  اسناد رسمی  به  برای دسترسی  فناوری اطالعات  توسعۀ 
مدون در تمامی سطوح سازمان، بر لزوم  به اشتراک گذاری دانش 

کید می کند؛ تأ

فنی،  مهارت های  از  که  افرادی  استخدام  و  گزینش  در  دقت   .4
گروهی و تیمی بهره مند و به تسهیم دانش عالقه مندند و همچنین 
سرمایۀ  تقویت  افزون بر  تیمی،  کار  به  پاداش دهی  و  قدردانی 
نیز بهبود  اجتماعی، نوآوری گروهی و  به اشتراک گذاری دانش را 

می بخشد.
انسانی  سرمایۀ  که  می شود  مشاهده  نتایج،  جمع بندی  با 
میانجِی  نقش  راه  از  و  غیرمستقیم  هم  و  مستقیم  به شکل  هم 
به اشتراک گذاری دانش در نوآوری تیمی تأثیرگذار بوده است. یکی 
از نکاتی که این پژوهش را از دیگر پژوهش ها در این حوزه متمایز 
پیشین  پژوهش های  است.  دوگانه  روابط  این  به  توجه  می کند، 
بیشتر به بررسی رابطۀ مستقیم بین سرمایۀ انسانی و نوآوری تیمی 
در  میانجی  متغیر های  نقش  از  نمی توان  که  پرداخته اند، درحالی 
رابطۀ بین این دو متغیر چشم پوشی کرد. توجه به سرمایۀ انسانی 
در سازمان، زمینه را برای بروز تغییرات در بسیاری از متغیر های 
یادگیری فراهم می کند  سازمانی مانند فرهنگ، ساختار، دانش و 
تأثیرگذار  نیز  سازمان  در  نوآوری  در  است  ممکن  موضوع  این  و 
به اشتراک گذاری دانش،  بر متغیر  با تمرکز  باشد. پژوهش حاضر 
نشان داد که این متغیر می تواند از سرمایۀ انسانی تأثیر بپذیرد و در 
نوآوری تیمی تأثیرگذار باشد و درنتیجه، نقش سرمایۀ اجتماعی در 
بروز نوآوری تیمی را تقویت کند. ازاین رو، پیشنهاد می شود سایر 
این  در  می توانند  که  را  دیگری  متغیرهای  پژوهشگران عالقه مند، 
از  اثر هریک  و  به منزلۀ متغیر میانجی عمل کنند شناسایی  حوزه 

آن ها را بر رابطۀ بین سرمایۀ انسانی و نوآوری تیمی بررسی کنند.

منابع

سرمایۀ  تأثیر  »بررسی   .)1394( سارا  صادقی،  و  محمدصادق  حسن زاده، 

اجتماعی در تمایل به تسهیم دانش )مورد مطالعه: کارکنان شرکت های صنایع 

دارویی استان گیالن(«. مجلۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی، سال دوم، دورۀ 2، 

شمارۀ 3، ص 365-347.

 .)1395( سیدمحمد  شفیعی،  و  صغری  شب افروزان،  مجید،  حسینی نثار، 

»بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در 

مجلۀ مدیریت فرهنگی، سال یازدهم،  سازمان های فرهنگی استان گیالن«. 

دورۀ 10، شمارۀ 32، ص 47-33.

در  آن ها  با مطالعات کریمی و همکاران سازگار است.  همچنین 
پژوهشی با عنوان »بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و قابلیت 
بین  یافتند که  نتیجه دست  این  به  نوآوری«،  با  یادگیری سازمانی 
سرمایۀ اجتماعی و مؤلفه های آن با نوآوری و همچنین بین قابلیت 
دارد  وجود  معناداری  رابطۀ  نوآوری  با  آن  مؤلفه های  و  سازمانی 

)کریمی و همکاران، 1392(.
با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود:

1. به منظور ترویج نوآوری و به ویژه نوآوری تیمی، جلسات طوفان 
را  راه، کارکنان ساعاتی  این  از  تا  برگزار شود  مغزی میان کارکنان 

برای تفکر و بیان راه های خالق صرف کنند؛

کاری  استقالل  دادن  کارکنان،  برای  امن  محیطی  فراهم کردن   .2
به کارکنان و مشارکت دادن آن ها در تصمیم های سازمانی زمینه را 

برای بروز نوآوری تقویت می کند؛

3. استفادۀ سازمان از نوآوری ها و فناوری های پیشرفته، هم زمینه 
را برای ارتقای کیفیت و کاهش هزینه ها مهیا می کند و هم به بروز 

خالقیت و نوآوری در سازمان منجر می شود.

4. پیشنهاد می شود سازمان برای ارتقای سطح نوآوری، بستری 
و  اهداف  از  جمعی  شناختی  به  و  کند  فراهم  افراد  ارتباط  برای 
را  کارکنان  یادگیری  راه  این  از  تا  برسد  سازمان  فعالیت های 

افزایش دهد.
نشان می دهد  پژوهش  از فرضیۀ هفتم  نتایج حاصل  درنهایت 
و  مثبت  ارتباط  تیمی  نوآوری  و  دانش  به اشتراک گذاری  بین  که 
معناداری وجود دارد. این نتیجه با مطالعات کیذوری و صادقی در 
یک راستا قرار می گیرد. آن ها در پژوهش خود با هدف بررسی تأثیر 
 به اشتراک گذاری دانش در نوآوری تیمی، به این نتیجه دست یافتند 
که به اشتراک گذاری دانش تأثیر مستقیمی در نوآوری تیمی دارد. 
با  به اشتراک گذاری دانش  نتیجه بدین معنی است که کارکنان  این 
گاهی گروهی در سازمان می شوند و این  بین خود، باعث افزایش آ
گاهی گروهی، ممکن است بستر مناسبی را برای بروز خالقیت  آ
همچنین   .)1396 صادقی،  و  )کیذوری  کند  مهیا  نوآوری  و 
 به اشتراک گذاری دانش در بین کارکنانی که تخصص های متفاوتی 
چراکه  می دهد؛  افزایش  را  افراد  در  خالقیت  بروز  امکان  دارند، 
متفاوت  روشی  به  اندیشیدن  خالقیت،  بروز  بسترهای  از  یکی 
نوآوری های  خلق  بر  پیشدرآمدی  می تواند  خالقیت  این  است. 

انفرادی و گروهی در سازمان باشد.
با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود:

1. اطالع رسانی صحیح و انتشار اخبار خوب و بد شرکت، مالقات 
مستمر کارکنان با مدیران سطوح مختلف و مشارکت کارکنان در 
و  دانش  به اشتراک گذاری  امکان  افزایش  در  خود  به  مربوط  امور 

نوآوری تیمی موثر است؛
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»بررسی   .)1393( عرفان  موحدی فر،  و  فریبا  شهیدزاده،  علی،  حمیدی زاده، 

تأثیر مؤلفه های سرمایۀ اجتماعی بر نوآوری سازمانی )مورد مطالعه: ادارۀ کل 

مخابرات شهرستان قم(«. مجلۀ مدیریت سرمایۀ اجتماعی، دورۀ 1، شمارۀ 

2، ص 223-203.

خوراکیان، علیرضا، کدخدا، نگار و مالزادۀ یزدانی، بهاره )1395(. »بررسی 

بر نقش میانجی گری اشتراک  کید  تأ با  نوآورانه  بر رفتار  نقش سرمایۀ فکری 

سال  نوآوری،  مدیریت  خورشید(«.  هوا  پژوهشکدۀ  مطالعه:  )مورد  دانش 

ششم، دورۀ 6، شمارۀ 1، ص 134-101.

خلیلی پور، حاتم و خنیفر، حسین )1396(. »بررسی ساختاری تأثیر عدالت 

نوآورانه«.  کاری  رفتار  و  دانش  اشتراک گذاری  در  شغلی  اشتیاق  و  رویه ای 

فصلنامۀ مطالعات رفتار سازمانی، سال دوم، دورۀ 6، شمارۀ 4، ص 51-27.

فارسی زاده، حسین )1395(.  و  رستگار، عباسعلی، دهقانی سلطانی، مهدی 

»تأثیر سرمایۀ اجتماعی خریدار/ فروشنده بر عملکرد نوآوری با به کارگیری 

فصلنامۀ نوآوری و ارزش آفرینی،  توسعۀ دانش مشتری و تعهد به نوآوری«. 

سال پنجم، شمارۀ 9، ص 82-63.

تأثیر  »بررسی   .)1396( کریم  کیاکجوری،  و  مسعود  طارمسری،  قاسمی 

فرهنگیان  مطالعه:  )مورد  دانش  به اشتراک گذاری  بر  اجتماعی  سرمایۀ 

شهرستان رودبار(«. کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و 

کازرون. واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کازرون،  انسانی،  علوم 

 .)1395( حمید  خانزاده،  عرفانیان  و  وحیدرضا  نیشابوری،  محمود،  قربانی، 
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Investigating the Impact of Social Capital on Team Innovation with the 
Mediating Role of Knowledge Sharing 
(Case Study: Isfahan Tuka Steel Co.)
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Abstract: 
Today’s organizations need innovation and teamwork for survival and one of the pre-requisites for 
innovation is the attention to social capital and human resources in the organization. Therefore, 
the present study investigates the impact of structural, cognitive and communication social capital 
on team innovation through knowledge sharing, in Tuka Steel holding company. This research 
belongs to descriptive-correlational researches and conducted by survey method. The statistical 
population of the study consisted of 400 employees of Tuka Steel holding company in Isfahan. 
The sample was 196 people based on Morgan’s table. This sample was selected through simple 
random sampling method. 192 respondents completed the questionnaire. Validity of questionnaire 
was confirmed by experts and its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha of 0.769. Based 
on the results obtained by analyzing the data by structural equation modeling, it was determined 
that the dimensions of social capital, both indirectly and indirectly, through knowledge sharing, 
had a positive and significant impact on the innovation of the employees.
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