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چکیده
براي . شوداطالق میهمزمان،برداريبهرهواکتشافدردوسوتوانی سازمانی به توانایی

این . دستیابی به آن به منابع مختلفی نیاز است که مهمترین منبع، سرمایه اجتماعی است
مایه اجتماعی دوسوتوان در سازمانی مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سر

هاي کمی و پژوهش(براي دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی . صنعتی بود- دفاعی
اي ابتدا از گروه کانونی استفاده شد و بر مبناي نتایج آن، پرسشنامه. ، استفاده شد)کیفی
ادبیات و جلسات گویه استخراجی از 32. ساخته تهیه و در سازمان دفاعی توزیع شدمحقق

و در ) روش کمترین مربعات جزئی(کانونی با استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري 
برمبناي نتایج، سرمایه اجتماعی .قالب سه نوع سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت

ها، هاي قوي، و روابط سست، سرمایه اجتماعی شناختی با ابعاد ارزشساختاري با ابعاد هسته
ها و هویت داراي اي با ابعاد اعتماد، نرمو سرمایه اجتماعی رابطهمشتركانداز و زبانچشم

. بیشترین اهمیت در ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمان مورد مطالعه بود

برداري، دوسوتوانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی اکتشاف، بهره:واژگان کلیدي
دوسوتوان

) نویسنده مسئول(استاد گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد،  واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران . 1
pres@qiau.ac.ir

نوه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایراگراستاد گروه مدیریت، . 2
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98تابستان، 92م، شماره هشتو، سال بیست)بهبود و تحول(یریتمطالعات مد36

مقدمه
گیري از فرایندهایی هستند که هم ها نیازمند به بهرهیطی با تغییرات زیاد، سازماندر مح

هاي توانایی(را در آنها به وجود آورد ) و به دنبال آن نوآوري(کارآمدي و هم خالقیت 
ر وکاهاي کسبگیري کامل از فرصتبهرهسازمانی موفق است که بتواند به منظور ). دوسوتوان

: 12002بنر و تاشمن(بین این دو خصیصه تعادل ایجاد کند حصوالت جدید،مموجود و ایجاد 
در ادبیات مدیریت براي بیان بهتر تفاوت میان این دو حالت، ). 103: 21993، لوینتال و مارچ239

شود و استفاده می) نوآوري تدریجی(برداريو بهره) نوآوري جهشی(هاي اکتشافاز واژه
تبدیل یک سازمان به . نامندمی3حالت را بکار گیرد، سازمان دوسوتوانسازمانی که بتواند هر دو

پیگیري همزمان این دو، ممکن است باعث سازمانی دوسوتوان بسیار مشکل است چرا که
).9: 41996تاشمن و اوریلی(تناقضاتی در تخصیص منابع و باالرفتن ریسک شکست شود 

تواند به حیات خود ادامه دهد که سازمانی میعلیرغم تاکید دانشمندان به این مقوله که 
به . اندها در بکارگیري از این روش با شکست مواجه شدهدوسوتوان باشد، اما بسیاري از شرکت

اند از اند، به ظاهر نتوانستهسازي دوسوتوانی شکست خوردههایی که در پیادهطور کلی سازمان
اند و ها را در اختیار نداشتهایند و یا این منابع و قابلیتهاي خود به خوبی استفاده نممنابع و قابلیت

.انددر تامین آنها نیز به مشکل برخورده
یکی از . هاي خاصی استهاي تدریجی و جهشی نیازمند منابع و قابلیتدستیابی به نوآوري

ر باید پذیرفت که د. منابع سازمانی که در دوسوتوانی اثرگذار است، سرمایه اجتماعی است
جایی که سازمان به دنبال نوآوري تدریجی است سرمایه اجتماعی آن نیز باید خصوصیات و 

ها کامال با خصوصیات و این خصوصیات و ویژگی. هایی مرتبط با آن را داشته باشدویژگی
سازمانی داراي . لحاظ کرد متفاوت است) جهشی(هایی که باید در نوآوري بنیادینویژگی

اکتشاف و (ي هر دو استراتژي سوتوان خواهد بود که براي پیگیرسرمایه اجتماعی دو
اي، شناختی و ساختاري به میزان مطلوب هاي اجتماعی رابطه، از انواع سرمایه)برداريبهره

.برخوردار باشد
هاي زیر مجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح این تحقیق در یکی از سازمان

1. Benner & Tushman
2. Levinthal and March
3. ambidexterous organization
4. Tushman & O'Reilly
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ماموریت سازمانهاي صنعتی ودجا در طی . انجام گرفته است) جاود(جمهوري اسالمی ایران 
در . اقتصادي تغییر یافته است- هاي اخیر از یک ماموریت صرفا دفاعی به ماموریت دفاعیسال

سالیان گذشته و با وجود رویکرد دفاعی در سطح ودجا، بودجه الزم به صنایع مختلف و بر 
اي ها دغدغهاین قبیل سازمان. شدایران تزریق میاساس اولویت نظام مقدس جمهوري اسالمی 

هاي ظالمانه و تنگناهاي مالی ناشی از آن منجر تحریم. به لحاظ تامین و بقا در بلندمدت نداشتند
هاي به اتخاذ رویکرد دفاعی و اقتصادي در ودجا و در نتیجه توجه و تمرکز بر انجام ماموریت

اي با عنوان دغدغه مالی نداشتند و از طرفی شته دغدغههایی شد که در گذاقتصادي در سازمان
تغییرات صورت گرفته در طی . با توجه به ماموریت دفاعی، چندان با محیط تجاري آشنا نبودند

سالیان گذشته و به خصوص در پیرامون سازمان مورد مطالعه، چندین اتفاق ویژه را رقم زده 
نده انحصاري محصوالت و خدمات دفاعی مختص ابتدا اینکه سازمان درگذشته عرضه کن. است

ها در وزارت دفاع و به خود بود اما در طی سالیان اخیر این انحصار شکسته شده و سایر بخش
امکان تولید محصوالتی ) مانند سپاه پاسداران انقالب اسالمی(حتی در سطح نیروهاي مسلح 

توان م آنکه با بررسی در سطح سازمان میدو. اندمشابه با محصوالت سازمان مورد مطالعه را یافته
سازي در سطح بازارهاي غیرنظامی فناوري را شناسایی کرد که قابل تجاري2500در حدود 

سوم آنکه در پی مشکالت . برداري الزم نشده استاما از این توانمندي تاکنون بهره. هستند
سازمان مورد مطالعه ملزم اقتصادي،- اقتصادي موجود در سطح کشور، و اتخاذ رویکرد دفاعی

بدین معنی که بر اساس . هزینه در سطح صنایع وابسته به خود شده است- به اجراي نظام درآمد
میزان کارایی در تولید محصوالت و تحویل آن به مشتریان، امکان دریافت مبالغ مصوب در 

بسیاري از فرایندهاي لذا این موضوع منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن . قراردادها را خواهد داشت
سازمان از جمله فرایند پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و حتی بقا سازمان در بلندمدت شده 

کنند که چه مدیران سازمان مورد مطالعه همواره از واحدهاي طرح و برنامه خود سوال می. است
کنند ) گراییاکتشاف(زمانی باید توجهات خود را معطوف به ساخت و تولید محصوالت جدید 

هاي موجود تمرکز نمایند؟ در چه زمانی از برداري کامل از ظرفیتو چه زمانی باید بر بهره
در سازمان باشند؟ آیا ي عمر محصوالت فعلی، به دنبال ایجاد و شروع چرخه جدیدي چرخه

امکان حضور در بازارهایی غیر از بازار دفاعی براي فروش محصوالت و خدمات سازمان وجود 
توان در بازار رقابتی ها اختراع ثبت شده، میفناوري شناسایی شده و ده2500دارد؟ آیا با وجود 
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توان در در سطح کشور و به صورت اقتصادي وارد شد؟ و در نهایت اینکه با چه راهکاري می
محیط دفاعی محصوالت جدید و به میزان نیاز کشور را تولید نمود و در محیط تجاري نیز در 

اس اقتصادي به تولید محصوالت و رقابت و کسب درآمد براي سازمان پرداخت؟مقی
برداري، اتخاذ استراتژي دوسوتوانی با توجه به اثرات دوسوتوانی در اکتشاف و بهره

لذا با دنبال . کننده باشدهاي مدیران ارشد این سازمان کمکتواند در رفع نگرانیسازمانی، می
مدت انتظار کاهش هزینه و افزایش درآمد حاصل از فروش در کوتاهتواننمودن دوسوتوانی می

پذیري و در بلندمدت نیز امکان انعطاف. محصوالت را در هر دو بازار دفاعی و تجاري شاهد بود
مدت و انطباق با شرایط محیطی فراهم خواهد شد و در نتیجه نیازهاي فعلی مشتریان در کوتاه

اي که از هاي ویژهضمن آنکه با قابلیت. ت برآورده خواهد شدنیازهاي آتی آنان در بلندمد
هاي طریق دوسوتوانی حاصل خواهد شد امکان تشخیص زمان مناسب براي شروع چرخه

.محصولی جدید به وجود خواهد آمد
هاي علمی و هم در عملیات مدیریتی مورد تاکید بوده اهمیت دوسوتوانی هم در پژوهش

ها هنوز یکی از مهمترین و برداري در سازمانشاف و بهرهاجراي اثربخش اکت. است
، 1مدیره شرکت نستلهرئیس و عضو هیات. برانگیزترین وظایف در عملیات مدیریتی استچالش

در حالیکه بر روي . ما مجبوریم تجربیات گذشته را گسترش دهیم": دارداظهار می2پیتر برابک
دهی هاي جدید در جهت ایجاد و شکل، به دنبال ایدهکنیم، در همان زمانامور جاري تمرکز می

بزرگترین چالش ما، توانمند نمودن سازمان در دستیابی به تعادل مناسب میان این . به آینده هستیم
. "اهداف است

ها هنوز یکی برداري در سازمانبا وجود اهمیت دوسوتوانی اجراي اثربخش اکتشاف و بهره
ضرورت اصلی این پژوهش همراهی و . ف در عملیات مدیریتی استبرانگیزترین وظایاز چالش

همگامی با سازمان مورد مطالعه در جهت دستیابی به سرمایه اجتماعی دوسوتوان است که طی 
ما نیاز به این خواهیم داشت تا . هاي تدریجی و بنیادین فراهم گرددآن امکان تحقق نوآوري

-باشند و سازمان دفاعیمایه اجتماعی دوسوتوان چه میدرك نمائیم که عوامل موثر بر ایجاد سر
.تواند این عوامل را ایجاد و مدیریت نمایدصنعتی چگونه می

1. Nestle
2. Peter Brabeck
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)2011گوتل و همکاران (دوسوتوانی در مقابل تک سوتوانی : 1شکل

چارچوب نظري
ن ای1991تا سال . معرفی شد1توسط دانکن1976واژه دوسوتوانی سازمانی  ابتدا در سال 

. مقاله خود در مورد دوسوتوانی سازمانی را ارائه نمودواژه مورد توجه قرار نگرفت تا اینکه مارچ
. از آن زمان این مفهوم شناخته شد و در سطوح علمی و عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت

داري برها در اکتشاف و بهرهبه عنوان توانایی سازمان) 1991(دوسوتوانی سازمانی در مقاله مارچ 
هاي بنیادین و اکتشاف شامل جستجو، تمایز، آزمایش، نوآوري. همزمان، تعریف شده است
مدت هاي بلندباشد و به نتایج غیرقطعی و بازگشتهاي جدید میجهشی، و توسعه صالحیت

تدریجی و ) بهبود(هايبرداري شامل اصالح و پاالیش، کارایی، نوآوريبهره. اشاره دارد
هاي مطمئن و کوتاه مدت مرتبط باشد و به بازگشتهاي فعلی سازمان میییبکارگیري توانا

باشند برداري و هم اکتشاف دو اصل ضروري براي سازمان میهم بهره). 71: 1991مارچ (است 
زیرا اما مشکل اینجاست که به دلیل کمبود منابع، این دو اصل همیشه با هم سرِ ناسازگاري دارند

1. Duncan
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رایش و (باشنداستراتژي و بستر سازمانی می،کامال متفاوتی از ساختارنیازمند به دو نوع 
ها ترین مشکالت در علم سازمان، توانایی شرکتدر واقع یکی از رایج). 376: 12008بیرکینشاو
شان است در حالیکه به طور همزمان، و به صورت فعلی2هاياز قابلیت) برداريبهره(در انتفاع 

4،  الوي و استتنر104: 1993و مارچ لوینتال(کنند جدید را کشف می3يهااي صالحیتریشه

برداري به دنبال کسب اطمینان هم اکتشاف و هم بهره). 2: 2006و بیرکینشاو 5، هیل2010:111
).377: 2008رایش و بیرکینشاو (از کامیابی بلندمدت سازمان هستند

سرمایه اجتماعی و دوسوتوانی
شوند، ه از طریق ساختارهاي اجتماعیِ پیچیده، که در طول زمان ایجاد میمنابع ایجاد شد

سرمایه اجتماعی قلب . ترین نوع منابع براي تقلید هستندارزشمندترین و در عین حال مشکل
) 264: 62008سالواتو و ملین(استهاي بین نسلی در سازمانخالقیت، قابلیت بقا و انتقال ارزش

سرمایه ). 1102: 72007استیر(سازد عه سایر اشکال سرمایه توانمند میو سازمان را در توس
هاي برداري و مدیریت تنشاجتماعی در توانمندسازي سازمان به منظور اکتشاف و بهره

هاي بیرونی هاي داخلی و هم شبکههم هسته). 82010هوي و شارما(دوسوتوانی مشارکت دارد 
هاي قوي، ارتباطات، ر داخل سازمان، وجود هستهد.براي موفقیت سازمان مهم هستند

، اما )178: 102002، کویرانن19: 92004آرنوف(دهد یکپارچگی و تعهد کارکنان را ارتقا می
تواند موجب نادیده گرفتن کارکنان عادي و سطح پایین شود و به یک منبع این موضوع می

. تعارض تبدیل گردد
مدیران ارشد بر روي دوسوتوانی وابسته به این خواهد بود از دیدگاه سرمایه اجتماعی، تاثیر

سرمایه (ها و ارتباطات سازمان چگونه آنها بر روي ماهیت، گوناگونی، و مرکزیت شبکه
و ) ايسرمایه اجتماعی رابطه(کار وها، تعهدات و هویت کسب، اعتماد رایج، نُرم)ساختاري

1 . Raisch & Birkinshaw
2. Capabilities
3. Competencies
4. Lavie & Stettner
5. Hill
6. Salvato & Melin
7. Steier
8. Hoy & Sharma
9. Aronoff
10. Koiranen
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اثر ) سرمایه اجتماعی شناختی(رك سازمان انداز و زبان مشتهاي ایجاد شده، چشمارزش
. گذارندمی

قابلیت /هاي ضعیف، ساختارهاي قوي، رابطههسته: ابعاد ساختاري سرمایه اجتماعی
ايانتقال شبکه

ثبات . اندتاکید کردهبسیاري از محققان بر نقش حیاتی ارتباطات در بقا و موفقیت سازمان
وابستگی پرسنل به ). 109: 12008وارد(را تسهیل نماید تواند شراکت میمدیریتی سازمان

ها را افزایش دهد و انتقال سرمایه تواند زمان و قدرت ارتباطات و شبکهیکدیگر و به مدیران، می
از طرف دیگر تداوم حضور مدیران و . هاي بعدي در سازمان را تسهیل کنداجتماعی به نسل

. ي ارتباطات بلندمدت سازمان کمک کندیج و توسعهتواند به ترودیدگاه بلندمدت آنها می
ارتباطات کارکنان با مدیران، هم وفاداري و هم کیفیت منابع در دسترس سازمان را ارتقاء 

ارتباطات میان اعضاي ارشد سازمان و بازیگران ). 734: 22006لی برتون میلر و میلر(دهد می
هاي بازرگانی ، و ایده)دانش و سرمایه مالی(تواند اجازه دسترسی به منابعبیرونی موثر، می

هاي وجود هسته). 18: 32002آدلر و کوون(جدیدرا بدهد و در دستیابی به اهداف تسهیل گردد 
کار را وهاي جدید کسبتواند حمایت از ایدهمیان اعضا می) ارتباطات قوي(هاي قوي هسته

البته . چسبندگی داخلی کمک کندهاي یکپارچه را تسهیل و به ایجاد افزایش دهد و ظهور شبکه
تواند ایجاد ریسک نماید و تمرکز شدید و بیش از اندازه بر روي ارتباطات نزدیک و قوي، می

هاي فردي، کوته نظري، سکون، مقاومت در برابر تغییر، رفتارهاي غیراخالقی سبب بروز حرکت
ر و نوزایی استراتژیک در و غیرکارا شود و این موضوع در شرایط حساسی که نیاز به بازتکرا

، )19: 2002ادلر و کوون (نماید هاي کلیدي ممانعت میشود، از ارتباط با بخشسازمان حس می
برداري محدود و هم براي بهرهو در نهایت این اتفاق، منابع در دسترس را هم براي اکتشاف

توانند ها میسازمان. ددههاي اکتشافگرایانه سازمان را کاهش میکند و به طور مشخص جنبهمی
هاي انحصاري و هاي خیلی سخت را کاهش داده و اثرات منفی این نوع شبکهگرایش به شبکه

الزمه آن این است که مدیران اجازه افزایش تعامالت و تغییر اطالعات . خشک را محدود کنند

1. ward
2. Le Breton-Miller & Miller
3. Adler & Kwon
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دهد و را ارتقا میهاي قوي و متنوع دوسوتوانیدر مجموع شبکه). 147: 12015کابررا(را بدهند
. برداري استاین به دلیل افزایش دسترسی به منابع مورد نیاز براي اکتشاف و بهره

ها، تعهد و هویتاعتماد، نُرم: ابعاد ارتباطی سرمایه اجتماعی در سازمان
دهد تا از مزایاي ارتباطات در جذب کار این اجازه را میواز نگاه بیرونی نام سازمان به کسب

باطی کلیدي در سازمان است و از نگاه داخلی، اعتبار، یک منبع ارت. تریان استفاده نمایندمش
باشد هاي متمایز سازمان میاي اساسی براي جریان اطالعات، اشتراك دانش، و توسعه قابلیتپایه

. اعتماد پایدار و محکم براي اثربخشیِ همکاري مشترك ضروري است). 1211: 22011کار(
: 2012و همکاران 3سنامو(بردها را باال میبرداري سازمانالي اعتماد، اکتشاف و بهرهسطح با

1157 .(
توانند شوند و میگرایی و تیم کاري سازمان یافت میها، مساواتها اغلب در همکارينُرم

اثر گیري سازمان اثرگذارند و این برداري را ارتقا دهند چرا که در سطح تصمیماکتشاف و بهره
ها و تعهدات غالب نُرم). 298: 2005شارما و همکاران (کنند را بر روي همه کارکنان ایجاد می

هاي نُرم. برداري خواهد بودکننده اثر مثبت و منفی بر روي اکتشاف و بهرهدر سازمانها تعیین
ازمان و اجتماعی شامل باز بودن، کارتیمی، تاکید بر همکاري، افشاي اطالعات و وفاداري به س

کننده در راه گرایش به تفکر تواند کمکبه همان میزان پذیرا بودن تنوع، شکست و انتقاد می
.گرایی باشدگروهی و ارتقاء اکتشاف

براي مطالعه دوسوتوانی در شاید اولین و مهمترین جنبه از سرمایه اجتماعی ارتباطی 
ها و ماندگار اجتماعی براي سازمانیک نیروي قويهویت افراد می. ها، هویت آن باشدسازمان

است چرا که هم هویت فردي و هم هویت اجتماعی به طور نزدیک با سازمان گره خورده 
دهد، تعهدساز است و حس تعلق را پرورش هویت قوي سازمانی ارتباطات باز را ارتقا می. است

. کارکنان را ارتقا دهد5تواند رفتار مباشرتیهویت قوي می). 1056: 42001اسمیدتز(دهد می
شوند، به رفتارهاي نوآورانه و دهد که وقتی اعضاي سازمان مباشر میها نشان میپژوهش

1. Cabrera-Suárez
2. Carr
3. Cennamo
4. Smidts
5. Stewardship behavior
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1سورنسون(دهدبردارانه را ارتقاء میهاي اکتشافی و بهرهآورند و این فعالیتحمایتی روي می

2009 :244 .(
یک نگاه رو به جلو : سازي شودتواند از طریق ایجاد دو نوع تصویر شبیههویت سازمان می

شود تا سازمان به پذیر بوده و مبتنی بر انتظارات باالي مدیران است و منجر به این میکه ریسک
هاي گذشته سمت اکتشاف برود و دوم تصویر نگاه به عقب یا گذشته است که بر روي موفقیت

دنبال کند، این تصویرسازي برداري را شود تا سازمان بهرهشود و منجر به این میایجاد می
برداري سازمان را هدایت کند و در دوسوتوانی گرایی و بهرهتواند مسیرهاي اکتشافدوگانه می

). 203: 22010ممیلی(مشارکت داشته باشند 

انداز، زبان مشترك و ها، چشمارزش: ابعاد شناختی سرمایه اجتماعی سازمان
هاداستان

ها و انداز مشترك، زبانها، چشمارزش(ه اجتماعی سازمان اجزاء شناختی قوي در سرمای
کند که بر اهمیت نقش مدیران در ایجاد چارچوب مرجع شناختیِ مشترك تاکید می) هاداستان

برداري از طریق اشتراك دانش، تسهیل تواند دوسوتوانی را به واسطه ارتقاء و اکتشاف و بهرهمی
. کند

اند هایی هستند که از آن شکل گرفتهها، ارزشزمانترین مشخصات سایکی از اصلی
هاي مشترك اعضاي سازمان را در به دست آوردن رضایتمندي ارزش). 180: 2002،کویرانن(

هاي نماید و موجب پیگیري ارزشاز طریق حفظ ارتباطات بین نسلی کارکنان کمک می
، گیريبراي فرایند تصمیمايها پایهارزش. گرددمشترك و تعهد بلندمدت به سازمان می

هاي کند و به سایر جنبهانداز بلندمدت به تغییر ایجاد میها و چشمعملکرد کاري، نگرش
هاي مدیران به طور واضحی با برخی از ارزش). 266: 2008وارد (کنند سازمانی نیز سرایت می

این در ). وآوريیا ممکن است مرتبط باشد مثل کارآفرینی و ن(گرایی مرتبط است اکتشاف
مثل کیفیت، احترام به (برداري نزدیک است ها به بهرهحالی است که برخی دیگر از این ارزش

هاي سازمانی مربوط به اصول عمیق اخالقی و با این حال اکثر ارزش). گرایی عملیاتیسنت، واقع
بسیاري ). ییمثل خیرخواهی و سخاوت، فروتنی، درستکاري، احترام و پاسخگو(باشد معنوي می

1. Sorenson
2. Memili
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کنند و بردارانه حمایت میها به راحتی هم از رفتارهاي اکتشافی و هم از رفتارهاي بهرهاز ارزش
. دهندبنابراین دوسوتوانی را در سازمان ارتقا می

یابد و یک ادراك جمعی انداز سازمان در نتیجه تعامل اعضاي سازمان تجلی میچشم
ها و در مجموع ارزش. کندتیابی به اهداف ایجاد میپیرامون چگونگی همکاري در جهت دس

-برداري میانداز مدیران موجب همسویی تصمیمات استراتژیک در جهت اکتشاف و بهرهچشم

هاي باشند و این ارزشتصمیمات استراتژیک بازتابی از عالئق و گرایشات مدیران می. شود
آور، براي اکتشاف انداز الزامچشم.شوندهاي سازمان منجر میمشترك به انتخاب استراتژي

بنابراین یک . کنندبسیار مهم است چرا که اهداف اکتشافی یک افق زمانی بلندمدت را دنبال می
تواند رفتارهاي مشارکتی که ممکن است منتج به اکتشاف بیشتر و استفاده از انداز قوي میچشم

: 2008، اوریلی و تاشمن 2008و همکاران یانسن (دهدبردارانه شود را ارتقاء میهاي بهرهفرصت
203  .(

هایی اند و این موضوع از طریق داستاناندازها شناخته شدهها و چشمها به حفظ ارزشسازمان
هاي سازمان و میزان اهمیت آن محقق شده است که یک شرح عمیق از چرایی ادامه فعالیت

با استفاده ). 76: 11999لنسبرگ(ده استبراي مدیران و کارکنان است که نسل به نسل منتقل ش
دهد، ها و زبان مشترك در سازمان، ارتباطاتی که اجازه تغییر اثربخش دانش را میاز داستان

هاي متمادي کند تا طرز فکر دانشی در طول سالاین موضوع کمک می. یابدارتقاء و افزایش می
یادگیري دوطرفه در میان کارکنان و در طی هاي تغییر و در سازمان باقی بماند و در نتیجه ایده

. زمان تشویق شود

پیشینه تحقیق
با توجه به جدید بودن مباحث دوسوتوانی در سطح علمی دنیا، تاکنون تحقیقات انجام شده 

از میان افرادي که به بررسی . پیرامون تاثیر سرمایه اجتماعی بر دوسوتوانی بسیار کم بوده است
در 2نامه دکتراي تاگاروتوان به پایاناند مینقش آن در دوسوتوانی پرداختهسرمایه اجتماعی و 

اسپانیا اشاره داشت که بر تاثیر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از منابع 3سباستیندانشگاه سن

1. Lansberg
2. Tagarro
3. Sansebastian
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. و سه بعد سرمایه اجتماعی را مورد بررسی قرار دادهاصلی دوسوتوانی سازمان اشاره داشته
تیمی و سازمانی /در سطوح فردي،گروهیتوانمیرااجتماعیاست که سرمایهتاگارو معتقد

بندي توان براساس داخلی و خارجی دستهرا میسطوحاینازیکهر. مورد بررسی قرار داد
. کرد

)78: 2015تاگارو؛ (انواع و سطوح روابط شبکه: 1جدول 
سازمانیگروهیفرديروابط شبکه

داخلی
درنابعموهادارایی

روابططریقازدسترس
فردیکاجتماعی

در دسترس منابعوهادارایی
ساختارروابططریقاز

گروهیکاجتماعی

دسترس درمنابعوهادارایی
روابططریقازسازمان
یک سازماناجتماعیساختار

خارجی

درمنابعوهادارایی
روابططریقکه ازدسترس

در محدوده اجتماعی
سازمان) ايمرزه(

در دسترس منابعوها دارایی
ارتباطاتطریقگروه، از

هامحدودهدرهاشبکه
سازمان) مرزهاي(

در دسترس منابعوهادارایی
ارتباطاتطریقسازمان، از

هامحدودهدرهاشبکه
سازمان) مرزهاي(

برداريبهرهواکتشافبهاجتماعیسرمایهکهدهدمینشانبه طور خالصه تحقیقات تاگارو
:مرتبط استهاي مختلفروشبه

:سرمایه اجتماعی ساختاري
)سست(شل روابطکهحالیمرتبط باشد دربرداريبهرهبهاستممکنروابط محکم-1

. مرتبط باشداکتشافممکن است به
. مرتبط باشدبرداريبهرهواکتشافبهاستممکنشبکهتنوع و مرکزیت-2

:ايرابطهسرمایه اجتماعی
اکتشافبهپذیرانعطافاعتمادکهحالیمرتبط باشد دربرداريبهرهبهعمومیاعتماد-3

. مرتبط است
آیااینکهبهبستهاکتشاف شوندیابرداريبهرهمنجر بهاستممکنتعهداتوهنجارها-4
شوند؟ روشنفکري میوپذیريانعطافیاوگروهیفکربهمنجرآنها 

. مرتبط باشدبرداريبهرهواکتشافبهاستممکنیتهو-5
:شناختیاجتماعیسرمایه
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شود هم اکتشافوبرداريباعث افزایش هم بهرهاستممکنکننده قانعواي قويایده-6
) اساسیاهدافواندازچشمبهبسته(

اینکهمگرشود میهم اکتشافوبرداريباعث افزایش هم بهرهمشتركروایتوزبان-7
). 86-75: 2015تاگارو؛ (برداري شودبهرهبهمنجراي نشان دهند کهقويادراکیتمایالتآنها 

این . اي پیرامون دوسوتوانی انجام نشده استدر کشورمان هنوز تحقیقات سازمان یافته
.نمایدهاي اجتماعی و اثر آن بر دوسوتوانی نیز صدق میموضوع در خصوص سرمایه

هومیمدل مف
برداري متعادل هاي بین اکتشاف و بهرهطبق بررسی و تحقیقات انجام شده، براي اینکه تنش

با توجه به آنچه . هاي دوسوتوانی در سه سطح سرمایه اجتماعی مورد نیاز استشود، صالحیت
در مجموع . در ادبیات موضوعی بدان اشاره شد، مدل مفهومی این پژوهش قابل ترسیم است

در بخش اول سرمایه اجتماعی ساختاري قرار . تماعی در سه بخش قابل تحلیل استسرمایه اج
هاي قوي سازمانی، وجود روابط سست با محیط بیرونی این نوع سرمایه اجتماعی با هسته. دارد

در . شودهاي بیرونی شناخته میسازمان و در نهایت ساختار انتقال دانش و تجربیات از شبکه
ها و این سرمایه نیز با اعتماد، نُرم. حضور دارد) ارتباطی(اي تماعی رابطهبخش دوم سرمایه اج

هاي اجتماعی به بخش سوم از سرمایه. هاي اجتماعی استهویت قابل تفکیک از سایر سرمایه
انداز و زبان مشترك ها، چشماین نوع سرمایه از ارزش. سرمایه اجتماعی شناختی تعلق دارد

هایی است هاي سرمایه اجتماعی داراي زیر مولفههر کدام از سازه. ه استشکل گرفت) هاداستان(
.ها اشاره شده استبدان2هایی که به صورت مشخص در جدول و هر زیر مولفه، داراي گویه
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)مدل ادبیات موضوعی پژوهش(عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان : 2شکل

روش شناسی پژوهش
به لحاظ هدف این مطالعه، در فاز اول؛ به دنبال .، روشی ترکیبی استروش این تحقیق

شناسایی مدل سرمایه سازمانی دوسوتوان، پژوهش اکتشافی بود و در فاز دوم براي تایید مدل در 
به لحاظ کاربرد مطالعه، این پژوهش در . تبیینی دنبال شد-میان جامعه آماري، رویکرد توصیفی

ی و تبیین مدل است، بنیادي بوده و در بخشی که به دنبال کمک به بخشی که به دنبال طراح
به لحاظ زمان مطالعه، این . باشد، کاربردي استمدیران سازمان مورد نظر در دوسوتوانی می

هاي پژوهش با توجه به رویکرد ترکیبی، داده. گیردي مطالعه موردي قرار میپژوهش در دسته
ها، شامل پژوهش پیمایشی و بررسی اسناد گردآوري دادههمچنین فن. نیز کمی و کیفی بود

هاي پژوهش، هم از روش میدانی و هم از روش براي به دست آوردن داده. موجود بود
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هاي مرتبط، نامهبر این اساس از ابزارهایی چون بررسی مقاالت و پایان. اي استفاده شدکتابخانه
و حتی مشاهده مستقیم در سایت مورد نظر برداري ها، پرسشنامه، فیشمستندات و گزارش

. استفاده شد

عملیاتی کردن ابعاد سطوح سرمایه اجتماعی دوسوتوان: 2جدول 

، وارد2005شواس
ومیلربرتون، لی2004

2006میلر

هاي یکپارچهظهور شبکه

هسته
هاي قوي

سرمایه اجتماعی ساختاري

سرمایه اجتماعی دوسوتوان

ي جدیدهاحمایت از ایده
ثبات مدیریت

وابستگی پرسنل به یکدیگر
ترویج ارتباطات بلند مدت

، 2001گلینوالنسبوري
2002کوونوآدلر

هاي بعدانتقال سرمایه اجتماعی به نسل روابط 
هاي بیرونیارتباط با شبکهسست

باز بودن مدیران در تعامالت بیرونی کارکنان

و، ادلر2015ابرراک
2002کوون

دسترسی به منابع مالی

ساختار
/

قابلیت 
انتقال شبکه

اي

دسترسی به منابع انسانی
دسترسی به منابع سرمایه سازمانی

دسترسی به اطالعات بیشتر

پیرسون،2011کار
،2005، بریکسون2008
2012همکارانوسنامو

ارتباط نزدیک کارکنان

اعتماد

سرمایه اجتماعی رابطه
اي

نام سازمان از منظر بیرونی
اشتراك دانش
هاي متمایز سازمانیتوسعه قابلیت

اثربخشی تیم مدیران ارشد
جریان اطالعات

، 2005همکارانوشارما
2015تاگارو 

بازبودن

نرم
ها

کار تیمی
تاکید بر همکاري

فشاي اطالعاتا
وفاداري به سازمان

پذیرابودن تنوع
پذیرا بودن شکست

پذیرا بودن انتقاد
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، زلوگر2009کریسمان
، 2006، دایر2013

، ممیلی2009سورنسون
2012، کامرلندر2010

هویت فردي کارکنان

هویت

هویت اجتماعی سازمان
نام سازمان

ریخچه سازمانتا
افزایش حس تعلق

، وارد2002کویرانن
همکارانو، ارگل2008

1997، گرسیک2007

پیگیري ارزشهاي مشترك

ش
ارز

ها

سرمایه اجتماعی شناختی

احترام
پاسخگویی

فروتنی
واقع گرایی عملیاتی

، 1999همکارانوچوآ
،2008همکارانویانسن

2008تاشمنووریلیا

همسویی استراتژیک تصمیمات

چشم
ادراك همکاري جمعیانداز

رفتار مشارکتی

، تاگارو 1999لنسبرگ
2015

حفظ ارزشها

(زبان مشترك 
داستان

)ها

حفظ چشم انداز
حفظ طرز فکر دانشی سازمان

نفر از خبرگان سازمان 10ی از حدود در مرحله اول این پژوهش براي تشکیل گروه کانون
44با (ي محقق ساخته بروندادهاي جلسه گروه کانونی به یک پرسشنامه. مورد نظر استفاده شد

نفر از خبرگان علمی و اجرایی 15براي تعیین روایی  پرسشنامه از نظرات .منجر شد) سوال
کمترین مربعات (دالت ساختاري همچنین با توجه به استفاده از روش مدلسازي معا. استفاده شد

هر چند به لحاظ . ، روایی همگرا و روایی افتراقی نیز مورد محاسبه و تایید قرار گرفت)جزئی
توان هاي مورد بررسی براي مدلسازي، با منابع و ماخذ مورد تایید خارجی، میمطابقت مولفه

پایایی . وهش تایید نمودبراي این پژ) قضاوت خبرگان(روایی مالك را عالوه بر روایی صوري
پرسشنامه نیز با محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ و ضریب پایایی مرکب محاسبه و تایید شد که در 

مشخص است 6جدول 
05/0گیري با خطاي نمونه(براي تعیین حجم نمونه از روش کرجسی و مورگان استفاده شد 

98بر مبناي فرمول زیر تعداد . ودنفر ب130جامعه آماري مطالعه حدود %) 95و سطح اطمینان 
.نمونه آماري مورد نیاز خواهد بود
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سواالت . گیري تصادفی استفاده شدتوزیع پرسشنامه محقق ساخته از روش نمونهبراي 
مدلسازي معادالت با استفاده از روش. طراحی شد5تا 1پرسشنامه بر مبناي طیف لیکرت با مقیاس 
. به استخراج مدل دست زدیم) Smart PLSنرم افزار (ساختاري و روش کمترین مربعات جزئی

سوال اصلی تحقیق
-ها یا عوامل اصلی موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمان دفاعیصالحیت

صنعتی چه باید باشد؟

نتایج گروه کانونی
د البته این نبر تعامل در گروه تأکید داروهاي کانونی شکلی از مصاحبه گروهی هستندگروه

هاي کانونی، تعامل بین هشده از سوي محقق است و در گروتعامل براساس موضوعات ارایه
و 1مورگان(گیردها و بینش و آگاهی قرار میکنندگان در تحقیق مبناي ایجاد دادهشرکت

تواند ترین راهکارهایی است که میاین ابزار یکی از ارزانترین و در دسترس.)1993همکاران، 
10در اینجا (شودمینفري تشکیل12تا8هاي ها در مجموعهاین گروه.ها بیایدبه کمک سازمان

اي که افراد گروه بتوانند تحت مدیریت رئیس جلسه، در مورد موضوعات گونهه، ب)نفر خبره
سواالت و نتایج کلی جلسه گروه کانونی در خصوص سرمایه . مشخص شده بحث کنند

.آمده است4و 3اجتماعی دوسوتوان، در قالب جدول 

رح شده در جلسه گروه کانونیسواالت اصلی، فرعی و جزئی مط: 3جدول
سوال مطرح شدهنوع سوال

آیا سرمایه اجتماعی در دوسوتوانی سازمان نقش دارد؟1اصلی
هایی در تشکیل سرمایه اجتماعی دوسوتوان دخالت دارد؟چه ویژگی1فرعی 
هر کدام از انواع سرمایه اجتماعی داراي چه ابعادي است؟2فرعی 
باشند؟بی به دوسوتوانی در سرمایه اجتماعی در سازمان مورد مطالعه چه میهاي دستیامصداق3فرعی

1. Morgan
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)تلخیص شده(مدل خام اطالعات به دست آمده از جلسه گروه کانونی: 4جدول
اندکنندگان بر وجود سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از منابع دستیابی به دوسوتوانی تاکید داشتهبیشتر شرکت.
بر این باور بودند که دستیابی به دوسوتوانی سرمایه اجتماعی  باید با ساختارهاي کنندگانتمامی شرکت

.مشخصی دنبال شود
کنندگان وجود هسته هاي قوي در داخل سازمان تسهیل کننده دستیابی به دوسوتوانی از نظر بیشتر شرکت

.سرمایه اجتماعی است
تماعی که در کنار سازمان قرار دارند،  بسیار کلیدي کنندگان امکان بهره مندي از شبکه هاي اجاز نظر شرکت

است
کنندگان باز بودن مدیران در تعامالت کارکنان، در انتقال دانش از بیرون به درون سازمان نقش از نظر شرکت

.مهمی دارد
کنندگان در نوآوري، تحمل ابهام، تحمل انتقاد و تحمل شکست بسیار اثرگذار استاز نظر بیشتر شرکت.
هاي فرهنگ و رویه(کنندگان براي انتقال دانش از بیرون از سازمان، داشتن منابع سازمانی ز نظر شرکتا

.بسیار مهم است) قانونی
کنندگان قوانین سازمانی باید حامی جریان آزاد دانش به سطوح مختلف سازمان باشداز نظر بیشتر شرکت.
ن باعث ایجاد اعتماد می شودکنندگان ارتباط نزدیک کارکنااز نظر بیشتر شرکت.
دهد و هم از منظر بیرونی می تواند همکاري کنندگان نام سازمان هم به سازمان هویت میاز نظر بیشتر شرکت

.با آن را منجر شود
کنندگان همکاري کارکنان و وفاداري به سازمان از ارکان دستیابی به کارایی و اثربخشی از نظر بیشتر شرکت

.بوددر کار خواهد 
تلفیق کارکنان جوان و نوآور با کارکنان (کنندگان ترکیب جمعیتی در دوسوتوانی موثر استاز نظر شرکت

).قدیمی و پرتجربه
کنندگان تاریخچه سازمان به هویت اجتماعی آن کمک نموده و این هویت سرمایه اجتماعی از نظر شرکت

.سازمان را بیشتر نماید
در ... ، درستکاري و )واقع گرایی عملیاتی(ی مانند احترام، پاسخگوییکنندگان ارزشهایاز نظر شرکت

.  همکاري نقش مهمی دارند
کنندگان درك چشم انداز سازمان منجر به ادراك جمعی همکاري کارکنان می شوداز نظر بیشتر شرکت.
شودسازمان میکنندگان درك مناسب چشم انداز منجر به همسویی فعالیت ها در سطح از نظر بیشتر شرکت.
هاي کاري به حفظ طرز فکر کنندگان ارائه تجربیات گذشته سازمان در قالب داستاناز نظر بیشتر شرکت

.کنددانشی سازمان کمک می
هاي داخلی و خارجی سازمان کنندگان هویت فردي کارکنان در تعامالت ایشان با محیطاز نظر بیشتر شرکت

. تاثیر گذار است
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هاي گویه از میان گویه10آنچه که از جلسه گروه کانونی استخراج شد، تعداد با توجه به 
ها و یا به دلیل عدم تایید در جلسه گروه کانونی از به علت اشتراك معنایی با سایر گویه2جدول 

ارشد، جریانمدیرانتیمها عبارتند از؛ اثربخشیاین گویه. تحلیل مدل این پژوهش حذف شدند
سازمان، اجتماعیانتقاد، هویتبودناطالعات، پذیراتیمی، افشايازبودن، کاراطالعات، ب

.عملیاتیگراییتعلق، فروتنی، و واقعحسافزایش

هاي پژوهشیافته
نفر از 98فرمایید نمونه آماري این پژوهش شامل مالحظه می5همانگونه که در جدول 
مامی اعضاي نمونه به لحاظ جنسیت، مرد ت. صنعتی بوده است–کارکنان یک سازمان دفاعی

. فراوانی بود58به لحاظ مدرك تحصیلی، بیشترین فراوانی مرتبط با کارشناسی ارشد با . اندبوده
باالترین طیف 69و 48سال و جایگاه شغلی کارشناسی نیز به ترتیب با فراوانی 20تا 10ي سابقه

.اندهبه خود اختصاص داد6فراوانی را بر طبق جدول 

هاي تحقیق بر اساس جایگاه شغلی، مدرك تحصیلی و سابقه کارفراوانی نمونه: 5جدول 
جایگاه شغلی)سال(سابقه مدرك تحصیلی
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یابی معادالت ساختاريمدل
ي روابط یابی معادالت ساختاري یک رویکرد جامع براي آزمون فرضیات، دربارهمدل

، جهت آزمون Smart PLSافزار در این پژوهش از نرم. شده و مکنون استمتغیرهاي مشاهده
انس دارد و در دو اس نگرشی مبتنی بر واریالپی. فرضیات و صحت مدل استفاده شده است

هاي روایی و پایایی و گیري، از طریق تحلیلشود، اولین مرحله، مدل اندازهمرحله انجام می
وسیله برآورد مسیر بین شود و در دومین مرحله، مدل ساختاري بهتحلیل عامل تائیدي بررسی می

.شودهاي برازش مدل بررسی میمتغیرها و تعیین شاخص
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ريآزمون مدل اندازه گی
شده شود که آیا مفاهیم نظري به درستی توسط متغیرهاي مشاهدهدر این مرحله، تعیین می

که براي سنجش ردیگیممدل مورد بررسی قرار 1اند؟ بدین منظور اعتبار سازهگیري شدهاندازه
نمراتنیبیهمبستگاگر. شودیماستفاده 3و روایی افتراقی2آن از دو معیار روایی همگرایی

اعتباريداراپرسشنامهباشد،باالکندیميریگاندازهرايواحديصهیخصکهییهازمونآ
يریگاندازهرایمتفاوتيهاصهیخصکهییهاآزموننیبیهمبستگچنانچه. باشدیمهمگرا

مشاهده 6همانطور که در جدول . استواگرااعتباريداراها آزمونباشد،نییپاندنکیم
5/0براي تمام متغیرها بیشتر از ) میانگین واریانس استخراج شده(AVEص کنید، شاخمی
براي تمام ) گلدشتاین- ضریب پایایی ترکیبی یا ضریب دیلون(CRهمچنین شاخص . باشدمی

است 708/0ضریب آلفاي کرونباخ نیز براي تمامی متغیرها باالي . می باشد7/0متغیرها بیشتر از 
ها، روابط سست، و هویت مقادیر ها، ارزشها نظیر نرمبرخی از سازهکه مناسب است، تنها براي

نشان دهنده پایایی متوسط (که این مقدار نیز رد نخواهد شد ) 5/0باالي (است 7/0کمتر از 
باشد که عدد قابل قبولی می7/0ها باالتر از البته ضریب پایایی مرکب تمامی این سازه). است
گیري از کیفیت مطلوبی بر گیریم مدل اندازهها نتیجه میاین شاخصبنابراین از بررسی. است

. پردازیمگیري میحال به بررسی روایی تشخیصی یا افتراقی مدل اندازه. خوردار است

گیريمعیارهاي بررسی کیفیت مدل اندازه: 6جدول 
متغیرهاAVEشاخص شاخص آلفاي کرونباخCRشاخص 
اي قويههسته861/0800/0556/0
روابط سست792/0621/0562/0
ايقابلیت انتقال شبکه/ساختار849/0784/0586/0
اعتماد814/0778/0540/0
هانرم754/0543/0554/0
هویت801/0646/0620/0
هاارزش780/0579/0555/0
اندازچشم861/0761/0675/0

1. Construct Validity
2. Convergent Validity
3. Discriminant Validity
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)هاداستان(زبان مشترك 898/0830/0747/0
ساختارياجتماعیسرمایه876/0719/0780/0
رابطه اياجتماعیسرمایه878/0790/0708/0
شناختیاجتماعیسرمایه862/0763/0677/0
دوسوتواناجتماعیسرمایه941/0906/0842/0

با. ،  جذر میانگین واریانس استخراج شده قرار داده شده است7در قطر اصلی جدول
کهشودیممالحظههمبستگی سیماتریاصلقطردر1اعداديجابهAVEجذريگذاريجا

قیتحقابزارلذا .استگریديهاسازهباسازهکییهمبستگازشیبرهایمتغهمهيبرامقدارنیا
، تنها از 7با توجه به عریض بودن جدول .استبرخوردارزینیمناسب)افتراقی(يواگراییروااز

.ها استفاده شده استها درعنوان ستونها و گویههحروف اول ساز

همبستگی متغیرهاي پژوهش:7جدول 

س 
ا د

س 
ش

س 
ر

س 
متغیرهاهسروسااعنرمهوارچشزبس

745
هاي هسته0/

قوي

750
/0721
روابط سست0/

765
/0285
/0442
/0

/ساختار
قابلیت انتقال 

ايشبکه

735
/0724
/0243
/0332
اعتماد0/

744
/0151
/0 -057
/0 -002
/0 -050

هانرم0/

787
/0712
/0087
/0 -029

/0074
/0148
هویت0/
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745
/0194
/0 -234
/0 -408

/0410
/0232
/0244
هاارزش0/

822
/0415
/0072
/0 -160
/0 -770

/0716
/0281
/0375
اندازچشم0/

864
/0715
/0339
/0123
/0 -177
/0 -654

/0635
/0125
/0277
زبان مشترك 0/

)هاداستان(

883
/0169
/0251
/0151
/0188
/0103
/0249
/0311
/0346
/0400
/0

سرمایه 
اجتماعی 
ساختاري

841
/0155
/0155
/0 -091
/0 -195
/0 -760

/0693
/0114
/0 -011

/0124
/0165
سرمایه 0/

اجتماعی 
ايرابطه

823
/0585
/0168
/0158
/0070
/0 -169
/0 -730

/0631
/0060
/0 -009

/0053
/0154
/0

سرمایه 
اجتماعی 
شناختی

918
/0046
/0195
/0696
/0209
/0246
/0204
/0158
/0015
/0 -245

/0314
/0190
/0261
/0

سرمایه 
اجتماعی 
دوسوتوان

برازش مدل ساختاري
گیري از تحلیل مسیر، ضریب تعیین و شاخص برازندگی مدل بهرههاهیرومرحله دوم در 

و به عنوان مسیرهاي ابندییمدر تحلیل مسیر، روابط بین متغیرها در یک جهت جریان . باشدیم
زیر مدل معادالت ساختاري و نمودار مسیر مدل نمودارهاي . شوندیمنظر گرفته ر متمایز د

ضرایب مسیر استاندارد 3شکل. دهدیمداري و ضرایب مسیر نشان تحقیق به همراه اعداد معنی
. دهدشده بین متغیرها را نشان می
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ضرایب مسیر در مدل پیش فرض: 3شکل 

. دهدعناداري این ضرایب مسیر را نشان می، مقدار آماره بوت استراپ براي بررسی م4شکل 
به غیر از یک (معنادار هستند 05/0کنید تمام ضرایب مسیر در سطح همانطور که مشاهده می

.است96/1، زیرا سطح معناداري آنها بیشتر از )مورد

آزمون مدل ساختاري
ختاري از براي بررسی روایی مدل سا. دکنیمبینی مدل را مشخص، قدرت پیشQ2معیار 

زا سه مقدار در مورد یک سازه درونQ2اگر مقدار . کنیمگیسر استفاده می-استونضریب
زاي برون) هاي(بینی ضعیف، متوسط و قوي سازهباشد نشان از قدرت پیش35/0و 15/0، 02/0

Q2گیسر -استونکنید، مقادیر ضرایبمشاهده می8همانطورکه در جدول . مربوط به آن دارد

.ت هستند و این نشان از روایی مطلوب مدل ساختاري داردمثب
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مدل نظري تحقیق در حالت معناداري ضرایب: 4شکل 

شاخص روایی درونی مدل ساختاري: 8جدول 
Q2=(1-SSE/SSO)SSESSO

هاي قويهسته0.327326.235485.000
روابط سست0.175240.645291.000
ايقابلیت انتقال شبکه/تارساخ0.293274.251388.000
اعتماد0.237296.140388.000
هانرم0.316265.572388.000
هویت0.287207.364291.000
هاارزش0.167242.458291.000
اندازچشم0.287207.364291.000
)هاداستان(زبان مشترك 0.441162.701291.000
تماعی ساختاريسرمایه اج0.309134.012194.000
ايسرمایه اجتماعی رابطه0.394176.334291.000
سرمایه اجتماعی شناختی0.281209.336291.000
سرمایه اجتماعی دوسوتوان0.596117.471291.000
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بررسی فرضیات فرعی تحقیق
لذا پس از اطمینان از نیکویی برازش . در مسیر طراحی مدل، فرضیات فرعی نیز مطرح شد

افزار گزارش شده است را در جدول زیر ارائه مدل نظري تحقیق، ضرایب مسیر که توسط نرم
.کنیممی

تحقیقو ضرایب معناداري فرضیات مدلضرایب مسیرنتایج : 9جدول

ضریب ساختاريمسیر
)β(مسیر

معناداري
)T-Value(

سطح 
معناداري

نتیجه 
آزمون

فرضیهقبول0,1594,9360,038سرمایه اجتماعی شناختی>- هاارزش
فرضیهقبول0,2482,1150,024ايسرمایه اجتماعی رابطه>- اعتماد

فرضیهقبول0,1312,0150,042سرمایه اجتماعی ساختاري>- روابط ضعیف
فرضیهقبول0,2069,9410,000سرمایه اجتماعی شناختی>- زبان مشترك

اجتماعی سرمایه >- ايساختار انتقال شبکه
رد فرضیه0,1721,8200,069ساختاري

فرضیهقبول0,5806,2690,001ايسرمایه اجتماعی رابطه>- هانرم
فرضیهقبول0,1432,4970,048سرمایه اجتماعی شناختی>- چشم انداز

فرضیهقبول0,3673,3770,000ايسرمایه اجتماعی رابطه>- هویت
فرضیهقبول0,2302,3360,026اجتماعی ساختاريسرمایه>- هسته هاي قوي

سرمایه اجتماعی >- سرمایه اجتماعی ساختاري
فرضیهقبول0,70610,0200,040دوسوتوان

سرمایه اجتماعی >- سرمایه اجتماعی شناختی
فرضیهقبول0,3162,0820,002دوسوتوان

سرمایه اجتماعی >- ايسرمایه اجتماعی رابطه
فرضیهقبول0,2762,1130,013ندوسوتوا

کنیم و با توجه به لزوم تلخیص مطالب در این مقاله یکی از فرضیات فرعی باال را تشریح می
.اندسایر فرضیات نیز به مانند این فرضیه تشریح و مورد پذیرش بوده

.تاثیر داردبر سرمایه اجتماعی شناختیهاارزش: 1فرعیآزمون فرضیه
H0 :تاثیر نداردبر سرمایه اجتماعی شناختیاهارزش.
H1 :تاثیر داردبر سرمایه اجتماعی شناختیهاارزش.
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داري ، چون عدد معنی9در جدولPLSبرازش مدل با توجه به خروجی به دست آمده  از
وباشد بنابراین رابطه علیبزرگتر می96/1بوده و این مقدار از 936/4بین این دو متغیر  برابر 

با برابرشناختیاجتماعیسرمایهبرهاارزشمیزان اثرگذاري . شودمعلولی بین دو متغیر تایید می
.باشدو در جهت مستقیم می159/0میزان تقریبی

اي با سرمایه اجتماعی ساختاري در از میان فرضیات باال تنها فرضیه رابطه ساختار انتقال شبکه
با توجه به بزرگتر بودن % 10داريفرضیه در سطح معنیاین (شود رد می% 5داري سطح معنی

).مورد تایید است67/1از مقدار 820/1مقدار

)GOFآزمون (برازش مدل 
بررسیبرايعملیحلیراهPLSمدلدرGOFشاخص)2004(همکارانوآماتوباوربه

عملریانسکووابرمبتنیهايروشدربرازشهايشاخصهمانندوبودهمدلکلیبرازش
. کرداستفادهکلیصورتبهPLSمدلکیفیتیااعتباربررسیبرايوانتمیآنازوکندمی

بدستR^2واشتراكمیانگینهندسیمیانگینمحاسبهباتوانمیرا(GOF)برازشکلیمالك
.آورد

GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2

، 1/0برابر با GOFان خروجی شاخص اگر میز) 2005(بر مبناي نظر تننهاوس و همکاران 
10جدول . باشدباشد، به ترتیب نشانه تناسب ضعیف، متوسط و قوي مدل می36/0و 25/0

.دهدخروجی تناسب مدل را نشان می

GOFبرازش مدل با شاخص : 10جدول 

Average Variance Extracted (AVE) R Square

میانگین avrage(Comunalities)=0.646 R^2=0.395

مدلبرازششاخص GOF=√avrage(Comunalitie)*R^2= 0.505

باشد که بر خوبی می579/0داراي مقدار GOFبا توجه به خروجی جدول باال، شاخص 
.ها داللت داردبرازش مدل براي داده
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گیري و پیشنهادهانتیجه
وتوان در سازمانی این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوس

هاي توان اظهار داشت نمونهبا توجه به جامعه آماري مورد مطالعه می. صنعتی انجام شد- دفاعی
باشد زیرا بیشترین تحقیق نماینده سبدي مناسب براي سنجش دوسوتوانی سرمایه اجتماعی می

سابقه بوده سال 20الی 10تحصیالت کارشناسی ارشد و بیشترین فراوانی سابقه کار نیز بین 
برداري، با توجه به نگاه عملیاتی در این بخش حضور بیشتر کارشناسان عملیاتی در نمونه. است

. باشدنیز دلیل دیگري براي درخور توجه دانستن نتایج این پژوهش می
در راستاي پاسخ به سوال اصلی تحقیق، با انجام جلسات گروه کانونی و اخذ نظرات خبرگان 

ه تایید مدل با استفاده از مدلسازي معادالت ساختاري و روش کمترین مربعات سازمان، نسبت ب
اي و شناختی در دستیابی بر همین مبنا، سه نوع سرمایه اجتماعی ساختاري، رابطه. جزئی اقدام شد

هاي اجتماعی تایید شده، به در میان انواع سرمایه. به سرمایه اجتماعی دوسوتوان نقش دارند
اي داراي اجتماعی ساختاري، سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی رابطهترتیب سرمایه

. بیشترین اهمیت در ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمان مورد مطالعه بود
هاي تکوینی با معرف(هاي قوي سرمایه اجتماعی ساختاري؛ در این پژوهش، با ابعاد هسته

بهپرسنلمدیریت، وابستگیجدید، ثباتهايایدهازمایتیکپارچه، حهايشبکهشامل ظهور
هاي تکوینی انتقالبا معرف(، روابط سست و ضعیف )مدتبلندارتباطاتیکدیگر و ترویج

تعامالتدرمدیرانبودنبیرونی، و بازهايشبکهبابعد، ارتباطهاينسلبهاجتماعیسرمایه
اي قابلیت انتقال شبکه/مورد تایید واقع شدند ساختار% 5داري ، در سطح معنی)کارکنانبیرونی

بهمالی، دسترسیمنابعبههاي تکوینی دسترسیبا معرف(به عنوان یکی دیگر از ابعاد ساختاري 
در سطح ) بیشتراطالعاتبهسازمانی، و دسترسیسرمایهمنابعبهانسانی، دسترسیمنابع
.قابل تایید بود% 10داري معنی

شامل تکوینیهايمعرفبا(ها تماعی شناختی؛ در این پژوهش، با ابعاد ارزشسرمایه اج
شامل تکوینیهايمعرفبا(انداز ، چشم)مشترك، احترام و پاسخگوییارزشهايپیگیري

مشترك، زبان)مشارکتیجمعی و رفتارهمکاريتصمیمات، ادراكاستراتژیکهمسویی
فکرطرزانداز و حفظچشمها، حفظارزشحفظشاملتکوینیهايمعرفبا()هاداستان(

.تایید شدند) سازماندانشی
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شامل ارتباطتکوینیهايمعرفبا(اي؛ در این پژوهش، با ابعاد اعتماد سرمایه اجتماعی رابطه
متمایزهايقابلیتدانش،  و توسعهبیرونی، اشتراكمنظرازسازمانکارکنان، نامنزدیک
سازمان، پذیرابودنبههمکاري، وفاداريبرشامل تاکیدتکوینیهايمعرفاب(ها ، نرم)سازمانی

کارکنان، نامفرديشامل هویتتکوینیهايمعرفبا(، و هویت )شکستبودنتنوع، و پذیرا
.مورد تایید واقع شدند) سازمانسازمان، و تاریخچه

هش و نیز شناخت از بستر با توجه به جلسات گروه کانونی و کسب نظر خبرگان در این  پژو
: شودسازمان مورد مطالعه، پیشنهادات زیر به مدیران آن جهت اهتمام به انجام آنها، ارائه می

استدوسوتوانیبهدستیابیکنندهتسهیلسازمانداخلدر) و دانا(قويهايهستهوجود.

استيکلیدبسیاراجتماعیهايشبکهازمنديبهرهدوسوتوانی،بهدستیابیدر
درونبهدانشانتقالدرسازمان،ازبیرونباکارکنانتعامالتدرمدیرانبودنباز

.داردمهمینقشسازمان

هايرویهوفرهنگ(سازمانیومالیانسانی،منابعداشتنبیرون،ازدانشانتقالبراي
.استمهمبسیار) قانونی

باشدسازمانمختلفحسطوبهدانشآزادجریانحامیبایدسازمانیقوانین.

کاردراثربخشیوکاراییبهدستیابیارکانازسازمانبهوفاداريوکارکنانهمکاري
.بودخواهد

اجتماعیسرمایههویتاینونمودهکمکآناجتماعیهویتبهسازمانتاریخچه
.نمایدمیبیشترراسازمان

نقشیکدیگرباافرادهمکاريرد... ودرستکاريپاسخگویی،احترام،مانندارزشهایی
.دارندمهمی
سازماندانشیفکرطرزحفظبهکاريهايداستانقالبدرسازمانگذشتهتجربیاتارائه

.کندمیکمک

شود در خصوص مواردي چون سبک رهبري در یک در نهایت به محققان آینده پیشنهاد می
سانی دوسوتوان، طراحی مدل بلوغ سرمایه سازمان دوسوتوان، طراحی مدل بلوغ مدیریت منابع ان

هاي پویاي اجتماعی دوسوتوان، سرمایه سازمانی دوسوتوان، سرمایه فکري دوسوتوان، قابلیت
با تدوین (ها با تغییرات محیطی دوسوتوان در سازمانهاي مختلف، چگونگی تطابق سازمان
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هاي پژوهش...  سازمانی و و نقش مدیریت دانش در دوسوتوانی ) استراتژي سازمانی دوسوتوان
.ها و نهادهاي مختلف به انجام رسانندخود را در سازمان
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