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واکاوی نقش هوش فرهنگی انگیزشی در بهبود یادگیری 

 گری سرمایه اجتماعی سازمانی باتأکیدبر میانجی
 

 زهرا جمالی ،م مصباحیمری ،مهدی دهقانی سلطانی

93/88/18تاریخدریافت:

91/99/18تاریخپذیرشنهایی:

 چکیده
ازاین است. وابسته میزاندانشکارکنان مهارتو سازمانیبه حیاتهر استمرار موفقیتو یکیازامروزه رو،

ژوهشحاضر،بررسیتأثیرهوشهایارتقایدانشومهارتکارکنان،یادگیریسازمانیاست.درنتیجههدفازپراه
پژوهش این در آماری جامعه است. اجتماعی سرمایه نقشمیانجی تبیین با سازمانی یادگیری بر انگیزشی فرهنگی

ایوگیریتصادفیطبقهآوردنحجمنمونهازروشنمونهدستهایدولتیدرشهرکرمانبود.برایبهکارکنانسازمان
قرارگرفتکهرواییآنآوریدادهوبرایجمعکوکراناستفادهشدفرمول نیزپرسشنامهاستانداردمورداستفاده ها

آمدهازدستهایبهوتحلیلدادهازطریقرواییصوریوسازهوپایاییآننیزباآلفایکرونباخبررسیشد.برایتجزیه
دهدکهمیهانشانستفادهشدهاست.یافتهاLISRELرافزاساختاریونرممعادالتسازیپرسشنامهونمونهآماریازمدل

داری)سرمایهساختاری،سرمایهادراکیوسرمایهارتباطی(تأثیرمثبتمعنیهوشفرهنگیانگیزشیبرسرمایهاجتماعی
ارد.همچنینداریددارد.سرمایهادراکی،سرمایهساختاریوسرمایهارتباطینیزبریادگیریاکتسابیتأثیرمثبتمعنی

معنی مثبتو عالوهیادگیریاکتسابیتأثیر یادگیریاکتشافیدارد. یافتهداریبر سرمایهبراین، ایناستکه مؤید ها
سازمان در اکتسابی یادگیری بهبود به ارتباطی سرمایه و ساختاری سرمایه ازطریق کرمانادراکی شهر دولتی های

انجامد.می


 بردار؛یادگیریاکتشافی؛سرمایهاجتماعینگیزشی؛یادگیریبهرههوشفرهنگیا :کلیدواژه

                                                                                                                                                    

)نویسندهمسئول(.عصر)عج(رفسنجان،رفسنجان،ایراناستادیارگروهمدیریتدانشکدهعلوماداریواقتصاددانشگاهولی.*
ma.dehghani22@vru.ac.ir 

.استادیارگروهعلوماجتماعیواقتصاد،دانشگاهپیامنور،تهران،ایران. 

.نورمرکزکرمان،کرمان،ایراندانشجویکارشناسیارشد،دانشکدهعلوماجتماعی،دانشگاهپیام.
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 مقدمه
هاتاحدزیادیشودوحیاتانسانهامحسوبمیحاضر،یادگیری،رمزبقاوپایداریبرایانسانحالدر

ههایاکتسهابیکنند،وابستهاست.هرچههدانهشومههارتهایگوناگونیکهکسبمیبهدانشومهارت
شود)عباسیهابامحیطپرتالطمومتغیرنیزبیشترمیاربردیوبهینهباشد،قدرتسازگاریانسانروز،کبه

(.ازطرفی،دردنیایمتحولامروزیکههابههام،پیچیهدگیوتغییهراتبسهیاریرابهرای9312وهمکاران،
حیاترادارندکهبتواننهدهاییموفقهستندوتوانادامهدنبالداشتهاست،فقطسازمانهابهمحیطسازمان

(وبااتکابهآگهاهی9،2898ازمحیطاطرافخودآگاهیودانشبیشتریکسبکرده)نکشبندیوتبچه
 (.2،2891آمده،خودراباتغییروتحوالتمحیطسازگارکنند)میتیکوهمکاراندستودانشبه

حفظبقاوقدرتخوددرآیندهدارند)شهاووهاتمایلبهتغییر،سازماندراینمحیطمتالطمودرحال
رو،بایدخودراباتغییراتمحیطیهمسوکردهوهمسهوییبهاایهنتغییهراتدر(.ازاین3،2891وهمکاران

تغییروتحهوالتسهریععوامهل(.4،2895ابلکردنزمینهمناسببراییادگیریسازمانیاست)گروفراهم
هابدونیادگیریازتجربیهاتهایجدیمواجهکردهاست.سازماناچالشهارابمحیطیمدیریتسازمان

(.9312خودودیگرانتوانمواجههاثربخشباچنهینشهرایطیرانخواهنهدداشهت)عباسهیوهمکهاران،
-سرعتباتغییهرسهازگارییابهد)بتهی سازدبهیادگیریسازمانیفرایندیپویاستکهسازمانراقادرمی

(بهبیاننقشیادگیریدرتغییررفتهارپرداختههو2883)6(.رودریگزوهمکاران5،2898ویلریاوتلندوگ

عنهواندانند.یادگیریسازمانیبهیادگیریسازمانیرافرایندجمعیبرایحمایتازتغییررفتارسازمانیمی
حرکهت8بههحالهتفعهال1وسیلهآنازحالتانفعهالیتوانندبهابزاریدردستمدیرانجدیداستکهمی

هاییکهیادگیری(.سازمان9314تردرمحیطپرتالطمآیندهداشتهباشند)ممبینی،ایمطمئننمایندوآینده
هاییهستندکهدرخلق،احیاوانتقهالدانهشواصهالفرفتارشهانبهرایکنند،سازمانسازمانیرادنبالمی

(.1،2896فوهمکاراناراوهتجربهودانشجدیدخبرههستند)نجا

                                                                                                                                                    

1. Naqshbandi & Tabche 

2. Mitic et al 

3. Shao et al 

4. Abel 

5. Bettis-Outland & Guillory 

6. Rodríguez et al 
7. Reactive 

8. Active 

9. Ngah et al 
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هایاقتصهادیوانسهانی،حاضر،سرمایهدیگریبهنامسرمایهاجتماعیدرکنارسرمایهازطرفی،درحال

(.سرمایهاجتماعی،شهکلیاز9314بیگی،موردتوجهاندیشمندانومحققانقرارگرفتهاست)کمیوعلی

منظهورارتقهایعملکهردواسهتفادهبعحیاتیبههسرمایهاستکهسببتسهیلدردسترسیبهاطالعاتومنا

(.سازمانیبهاسهرمایهاجتمهاعیقهوی،9،2893شود)جانسونوهمکارانهایمحیطیمیمناسبازفرصت

منظوریهادگیریسهازمانیبهازمانبنهدیمناسهبراتواناییدستیابیسریعبهمجموعهمتنوعیازاطالعاتبه

بسهزاییدررشهدوتوسهعهاقتصهادی،سیاسهی،اجتمهاعیوتهأثیرماعی،(.سرمایهاجت9313دارد)هرندی،

ایبرخورداراستورو،شناساییعواملمؤثردرتقویتآن،ازاهمیتویژهفرهنگیدرکشوردارد.ازاین

یکیازعواملیکهدراینرابطهازتوجهخاصیبرخورداراستوبرتعامالتاجتماعیمؤثراست،ههوش

(.منظورازهوشفرهنگی،توانایییکفردبرایانطبها 9314)موسویچلکوهمکاران،فرهنگیاست

ههوشفرهنگهییکهیازبهتهرین.(2،2891بایکمحیطفرهنگیجدیهداسهت)کورزیلیهو وهمکهاران

هایمتفاوتازحیثنیرویکاراست،ایننوعازههوشافهرادراابزارهابرایانجاممفیدوظایفدرمحیط

طوراثربخشبهانجهاموظیفههمبهادرتورزنهدهایفرهنگیگوناگونبتوانندبهسازدتادرموقعیتدرمیقا

برایمؤثربودندرمحیطپویاومتغیرکنونی،کارکنانبایهدخهودرابها(.9313)آقابیگوصالحیامیری،

(.ههوشفرهنگهی9316،هایگوناگوندرونسازمانیسازگارنمایند)خیراندیشولطیفیجلیسهفرهنگ

ترینشکلهوشفرهنگیاست.اینهوش،پیشراناقداماتشخصیبرایانگیزشی،سازگارترینوپیشرفته

توانهددرومهی(3،2895)بهاربوتووهمکهارانههایمختلهففرهنگهیاسهتیادگیریوسازگاریبازمینه

(.4،2898لیوارتقاییادگیریسازمانینقشبسزاییداشتهباشد)

توانهدبهرمشهکالتیهاریآنمهیکهبهنمایدترتیب،یادگیریسازمانی،قدرتیرابرایفراهممیبدین

ههایامهروزیدرکهتوانهاییسهازمان؛چراآمیزمحیط،تسلطبیشتریداشتهباشندموجودوشرایطمخاطره

یابهدهابهبهودمهیآنازمانیییادگیریسمقابلشرایطدشوار،پیچیدهومتحولکنونی،همراهبامیزانارتقا

یاراوهتجربهودانش(،عدمتوجهسازمانبهخلق،احیاوانتقالدانشبرا9315مقدموهمکاران،)محمدی

روههایدولتهیبهاآنروبههعبارتییادگیریسازمانییکیازمشکالتیاستکهبیشهترسهازمانجدیدیابه

                                                                                                                                                    

1. Johnson et al 
2. Korzilius et al 

3. Barbuto et al 

4. Liu 



 9411(، تابستان 43پیاپی شماره ) 2شماره ، نهمار سازمانی، سال مطالعات رفت  فصلنامه

962 

ههایکهاهشاثربخشهیوعملکهردسهازمانیدرسهازمانبههاتوجهببرندواینمسئلههستندوازآنرنجمی

هها،توجههبههطرفی،یکیازعواملمهمبقاوحیهاتسهازمان.ازانگیزدحساسیتشدیدتریرابرمیدولتی

وریویافتنبهسطحمطلهوبیازبههرهدستیادگیریسازمانیاست.یادگیریسازمانیابزاربااهمیتیبرای

هوشفرهنگیانگیزشی،سرمایهاجتماعیویادگیریسهازمانیبررسیرو،سانیاست.ازاینکاراییمنابعان

دولتهیههای.سهازماندادناینمتغیرهادرمسیرصحیحخودبرایرشدسازماناهمیهتزیهادیداردوقرار

انمنهدوبهدوننیهرویانسهانیتو،اهمیتکهنقشمهمیدررشدوتوسعهکشوردارندهاییباعنواننهادبه

ههاودانهشبهرتوانهاییتکیه؛افرادتوانمندیکهباماهرقادرنخواهدبودکهبهعملکردمطلبوبیدستیابند

ههایدولتهیشههرایکهباعثشداینتحقیهقدرسهازمانلهئجدیدزمینهرشدسازمانرافراهمنمایند.مس

هنگهیانگیزشهی،سهرمایهاجتمهاعیوعدماطهالعوشهناختکهافیازمیهزانههوشفر،کرمانانجامشود

ایدرنحوهبرخودبامنابعانسانیوحتهیعهدماثربخشهیکهباعثمشکالتعدیدهبودیادگیریسازمانی

هایتوسعهکارکنانشدهاست.هاوبرنامهآموزش

بررسهیههوشفرهنگهیویهادگیریسهازمانیاینمطالعهباافزایشسهطحآگهاهینسهبتبههاهمیهت

ههوشکلیمبحهثطهورکند.بهکمکمیهایدولتیوتوسعهسازمانبهرشدوسرمایهاجتماعیانگیزشی

ههایسهازمانویهژهدرموضوعنسبتاًجدیدیاستکهدرایهرانوبههیادگیریسازمانیوفرهنگیانگیزشی

ژوهشفتکشهور،پهدرپیشهرههایدولتهیسازماناهمیتبهباتوجهتربهآنپرداختهشدهاست.کمدولتی

انجامشهدههایدولتیسازمانیادگیریسازمانیبرهوشفرهنگیانگیزشیتأثیردادنحاضرباهدفنشان

یهادگیریسهازمانییآیهاههوشفرهنگهیانگیزشهیدرارتقهاپیپاسخبهاینسهؤالاسهتکههاستودر

سهرمایهشهناختیوهایدولتیدرشهرکرمانازطریقابعهادسهرمایهاجتمهاعی)سهرمایهسهاختاری،سازمان

گذاراست؟تأثیرای(سرمایهرابطه

 

 پیشینه نظری پژوهش
پرداختهشدهاست.متغیرهایپژوهشمربوطبهاتیادبیبررسدراینقسمتبه

معنایشناختوانطبا باسرعتفزایندهتغییرغیرکنونییادگیریبهدردنیایمتیادگیری سازمانی: 

سرعتخودرابامحیطمتحولکنونیوفقبههابایدهمانندافرادسازمان،یط(.دراینشرا2898است)لیو،

یندیایادگیریسازمانیفر(.9381شوند)عباسیوحجازی،رومیبهروصورتباشکست،درغیرایندهند
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منظهورگسهترشمنهابعاسهتکههبههبهبهودعملکهردسهازمانیآوریدانهشبههپویاازخلق،کسبوجمع

(.دراینتحقیقازیهکمنطهقمهوازینسهبتبههیهادگیریسهازمانی)یهادگیری9314مد)ممبینی،انجامی

یادگیریاکتسهابی،بسهتریبهرایافهزایشاثربخشهییهادگیری.اکتسابیویادگیریاکتشافی(استفادهشد

،9 وانهدهدریه-کنهد)بالینهدنباخوبنابراین،انتقالدانشکاربردیوبهبودنوآوریفهراهممهیاکتشافی

2894.) 

فرهنگههی،هههوشفرهنگههیانگیزشههی؛2خودتوسههعهنظریهههاسهها برهوووش فرهنگووی انگیزشووی: 

کهارگیریهکهردنوبهایباالوباهدفتمرینهایفرهنگجدیدباانگیزهسازیهنجارهاوویژگیدرونی

درشههرایطوکهههافهراددارایههوشفرهنگهیانگیزشهیبهاالمعناشهود.بهدینفرهنهگجدیهدتعریهفمهی

پذیرنهد،بلکههایهنتنهاهنجارهایفرهنگیورفتارهایمناسبجدیهدرامهیهایفرهنگیجدید،نهمحیط

منظهورازههوشفرهنگهی.(3،2898)برنهاردووپرسهبیتروکنندسازینیزمیهایفرهنگیرادرونیویژگی

وسهویسهازگاریوانطبها بهاکردنتوجهوانرژیخودبهسهمتنگیزشی،تواناییفردیبرایمعطوفا

ههوشفرهنگهیانگیزشهیبیهانگر،دیگهرعبهارت(.بهه4،2898هایجدیداست)کاپوتووهمکارانفرهنگ

درتوانهدهایمتفاوتاستکهفهردمهیهاوتعاملباافرادیازفرهنگعالقهفردبهآزمودنسایرفرهنگ

 (.9316اید)قاسمیوغالمی،صورتیاثربخشعملنمبههایفرهنگیگوناگونموقعیت

سرمایهاجتماعی،شکلیازسرمایهاستکهسببتسهیلدسترسیبههاطالعهاتوسرمایه اجتماعی: 

،5د)واسهتروجئهور شهوهایمحیطیمیعملکردواستفادهمناسبازفرصتیمنظورارتقامنابعحیاتیبه

توانهدآیهدومهیدسهتمهیبههزمانبایکدیگرسای(.سرمایهاجتماعیازهمکاریوارتباطاتاعضا2893

سهرمایه.(2895)6(.هسناه9313عنوانابزاریبرایدستیابیبهسرمایهاقتصادیباشد)دهقانانوهرندی،به

دانهدوبهرهایگونهاگونسیاسهیمهینظاماجتماعیراابزاریبرایرسیدنبهتوسعهاجتماعیوسیاسیدر

ای،شهناختیوسهاختاریاسهتایدارد.سهرمایهاجتمهاعیدارایسههبعهدرابطههمفهوماعتمادتأکیدویژه

                                                                                                                                                    

1. Blindenbach-Driessen & Ende 

2. self-representation 

3. Bernardo & Presbitero 
4. Caputo et al 

5. Waster & Jeorg 

6. Hasanah 
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ایاشهارهداردوسهازمانایوپیکربندیروابهطشهبکه(.جنبهساختاریبهروابطشبکه9،2898)سووبویزز

پهردازد)ایمهانیومناسب،بهبیانالگویپیوندهایمیانافرادگهروهوترکیهبسهازماندهیایهنافهرادمهی

ایبهسطوفباالییازاعتماد،تکالیف،هنجارههایمشهترووهویهتمتقابهل(.بعدرابطه9316همکاران،

نمایهد(.بعدشناختیسرمایهاجتماعیبهمنابعیاشارهمهی9315کند)بورقانیفراهانیوهمکاران،اشارهمی

زادهوهاسهت)عبها میهانگهروهههایمعهانییکسهاندرکنندهتعبیرها،تفسیرها،مظهاهرونظهامکهفراهم

(.9314همکاران،

طورمختصراراوهشدهاست.شدهبههایانجامترینپژوهشرخیازمهمب(9)درجدول


 شده  برخی از تحقیقات انجام .9جدول 

 عنوان تحقیق
محققین و سال 

 انجام
 خالصه نتایج

گروهیوههوشبررسیارتباطسرمایهاجتماعیمیان

نگرشپرستاراننسبتبهآموزشبیمارانفرهنگیبا

خانیوغفاری

(9312)

بههینهههوشفرهنگههیوسههرمایهاجتمههاعی

)سهههرمایهسهههاختاری،سهههرمایهشهههناختیو

داریای(رابطههمثبهتومعنهیسرمایهرابطه

وجوددارد.

رابطههوشفرهنگهیبهاسهرمایهاجتمهاعیوسهرمایه

فکریاعضایهیئتعلمی

حیدریو

محمدجانی

(9314)

داریباسرمایهسرمایهاجتماعیارتباطمعنی

فکریدارد.

تأثیرهوشفرهنگیبرسهرمایهاجتمهاعیدانشهجویان

نورمرکزرامسر()مطالعهموردی:دانشگاهپیام

موسویچلکو

(9314همکاران)

بههینهههوشفرهنگههیوسههرمایهاجتمههاعی

داریوجوددارد.ارتباطمعنی

ههاینگهیبهرارتقهایسهرمایهبررسیتأثیرهوشفره

اجتماعیدرمیاندانشجویان)موردبررسهیپهردی 

فارابیدانشگاهتهران(

قاسمیوغالمی

(9316)

ههههوشفرهنگهههیانگیزشهههیتهههأثیرمثبهههت

داریبرسرمایهاجتماعیدارد.معنی

رابطهبینسرمایهاجتمهاعیبهایهادگیریسهازمانیدر

لهایمنتخبشهرستانزاببیمارستان

یوسفیوهمکاران

(9316)

داریبهاسرمایهاجتماعیرابطهمثبهتمعنهی

یادگیریسازمانیدارد.

                                                                                                                                                    

1. Suebvises 
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 عنوان تحقیق
محققین و سال 

 انجام
 خالصه نتایج

معههادالتسههاختاریسههرمایهاجتمههاعیویههادگیری

سازمانیبابکارگیریمدیریتدانشوهوشعاطفی

درادارهشهرداری

(9311محمودی)

سرمایهاجتماعیازطریقمهدیریتدانهشو

داریبریادگیریمعنیهوشاجتماعیتأثیر

سازمانیدارد.

سرمایهاجتماعیونواوریدربخشخدمات

پتروو

9داسکالوپولو

(2893)

سرمایهاجتمهاعینقهشبسهزاییدرارتقهای

یادگیریسازمانیدارد.

واکتشههافیههایفعالیهترقههابتیوسهازمانیتهأثیرات

کوچکهایشرکتدربرداربهره

ببهوانگریاوان

(2894)

یههادگیریدرشخصههیهههایتوانههاییبهبههود

ازطریهقجدیهداطالعهاتکسبواکتسابی

ازاصهههلینمونههههدواکتشهههافی؛یهههادگیری

است.سازمانییادگیری

واجتماعیسرمایهبیندانشراهبردیایواسطهتأثیر

فرهنگیگردشگریایخوشههایشرکتنوآوری

پرزو-مارتینز

(2896همکاران)

تهأثیریسهازمانیریادگیویاجتماعهیسرما

بهمنابعیبرانتقالدانش،دسترسداریمعنی

یرقههابتتیههبههاموفقونههدیدانههشوپدیههجد

یکپارچهدارند.

-بههینویههادگیریبههرایپویههاهههایقابلیههتتوسههعه

ههایدرشهرکتتنوعازموردیمطالعه:کردنالمللی

کوچکومتوسط

تالونوهیالرد

(2896)

یههادگیریدرشخصههییهههاتوانههاییبهبههود

ازطریهقجدیهداطالعاتکسبواکتسابی،

ازاصهههلینمونههههدواکتشهههافی؛یهههادگیری

است.سازمانییادگیری

انتقهالوسهازمانییادگیریاجتماعی،سرمایهبررسی

خال وفرهنگیصنایعدردانش
(2898لیو)

داریبهههرسهههرمایهاجتمهههاعیتهههأثیرمعنهههی

یادگیریسازمانیدارد.



 ها و چارچوب نظری پژوهشعه فرضیهتوس
(ههوشفرهنگهیراقابلیهتیهادگیریالگوههایجدیهددرتعهامالتفرهنگهیواراوهه2892)2مکناب

دهنهدهتوانهاییهوشفرهنگیانگیزشهینشهانهایرفتاریصحیحبهاینالگوهاتعریفکردهاست.پاسخ

                                                                                                                                                    

1. Petrou & Daskalopoulou 

2. MacNab 
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افرادبهاههوش.فرهنگیاستهایبینتموقعیفردیبرایهدایتوتالشمدامجهتعملکردمطلوبدر

رنهد)کهاملیوفرهنگهیداههایمیهانبههیهادگیریدرموقعیهتفرهنگیانگیزشیباالتمایهلااتهیزیهادی

نتیجههشهبکهایاسهتکههدرطرفی،سرمایهاجتماعیمجموعمنهابعواقعهییهابهالقوه(.از9311همکاران،

بودندلیلدارا(.سرمایهاجتماعیبه9،2895آید)ییوجودمیروابطآشناییوشناختمتقابلبهبادوامیاز

شهودکههمفاهیمینظیراعتماد،صداقت،حسنتفاهم،همدردیومنبعیبرایتحرواجتماعی،باعثمهی

(.بنهابراین9314کارکنانبهبرقراریارتباطودریافتدانشتشویقشهوند)موسهویچلهکوهمکهاران،

خهانیوغفهاریعیکارکنانوعواملمهؤثربهرآنامهریالزموضهروریاسهت.آگاهیازسرمایهاجتما

(وقاسهمیو9314(،موسهویچلهکوهمکهاران)9314(،حیدریوآقاجهانی)9313(،دهشیری)9312)

(درپژوهشخودبهایننتیجههدسهتیافتنهدکههبهینههوشفرهنگهیوسهرمایهاجتمهاعی9316غالمی)

درنتیجههداریوجهوددارد.ای(رابطههمثبهتومعنهییهشناختیوسهرمایهرابطهه)سرمایهساختاری،سرما

 شودکه:هاییبهشکلزیرمطرفمیفرضیه

داریبرسرمایهساختاریدارد.معنیتأثیرهوشفرهنگیانگیزشیفرضیه اول:

داریبرسرمایهشناختیدارد.معنیتأثیرهوشفرهنگیانگیزشیفرضیه دوم:

داریبرسرمایهرابطهایدارد.معنیتأثیرهوشفرهنگیانگیزشیوم:فرضیه س

سهازمانیوبررسهیارتباطهاتشخصهیازمفهومسرمایهاجتمهاعیدرابتهدابهرایتوصهیفمنهابعدرون

هابهتوضهیحنههادینگی؛وتعهامالتاجتمهاعیکمهک(،زیراهردویآن2،2893سازمانیاستفادهشد)لیو

ودردامنههوسهیعیاز(.درتحقیقاتاخیرایننظریهگسترشیافته3،2896نووهمکارانکنند)کامپوپیامی

تهأثیرموضوعاتمانندپرورشمنابعاجتماعیوحفظروابطفردی،قدرتروابطهنجهاریوسهاختاریو

،5کونهور؛فلهوویواو4،2894شوند)الیسونوهمکهارانکارگرفتهمیزانموفقیتبرروندکارآفرینیبهمی

هایمختلفزیرارزیابیکهردتوانازدیدگاه(.سرمایهاجتماعیرامی2896؛کامپوپیانووهمکاران،2893

(:2898)لیو،

                                                                                                                                                    

1. Yee 

2. Liu 
3. Campopiano et al 

4. Ellison et al 

5. Foley & O'Connor 
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بعدساختاری:بازیگربههمنهابعخهازازطریهقیهکسهاختاراجتمهاعیازتعهامالتدسترسهیپیهدا.9

کند؛می

عتمادواطمینهانتعبیههشهدهودرگیهردرروابهطحاکمیتشبکهکهبهاسازوکاربعدارتباطی:یک.2

برایبازیگراشارهدارد؛

بعدادراکییهاشهناختی:درومشهترو،کهدمشهترویهاپهارادایماههدافجمعهیدریهکنظهام.3

اجتماعی.

"درومتقابل،کدمشترویاپارادایمواحهدازاههدافجمعهی"طبقنتایجمطالعاتپیشینرسیدنبه

؛9،2894شهود)بهوووهمکهارانامالتاجتماعی،تغییراتاطالعهاتوارتباطهاتمیسهرمهیتنهاازطریقتع

هاواهدافمشهتروبیشهتریداشهتهارزش،چهکارکنانواعضایسازمان.هر(2،2895وانگوهمکاران

خهودههایکنندوبااحتمالبیشتری،دانشومهارتباشند،بیشتربهتعاملوهمکاریشغلیرغبتپیدامی

ایمشهتروکهاریبهینهه(.داشهتناههدافبلندپروازانههودیهدگاه3،2896دهند)لیوچانگمیراارتقا

ههایجدیهدحهلدهدتابهیارویاوریبرایهمکارانخودتبدیلشوندوروشهااجازهمیکارکنانبهآن

میاناعضایهایفردیوقابلیتسرعتانتقالاطالعاتبینآنهاافزایشیابد،اشتراوبگذارندمسئلهرابه

ههایمشهترونیهزمشهو توسهعهواین،ارزشبر(.عالوه4،2893وجودآید)کارملیوهمکارانسازمانبه

(.الزمهاعتمادسهازیدرارتباطهات5،9118اعتمادخواهدبود)تیسایوگوشالثروقابلبرقراریروابطمؤ

بهرههاوباورههایمشهتروعهالوهیپیهداکننهد.ارزشهایمشهترکایناستکهدوطرفاهدافوارزش

(.بهاکمهک6،2899کنند)کرامهرهایسازمانیهماهنگمیهایفردیراباارزشهمسوییعالیق،ارزش

مندومشترو،کارکناناعتمادبیشترینسبتبهیکدیگروتسهیماطالعاتبهاارزشپیهداهاینظامارزش

القهیراهایختوانندمهارتومیرسانندمکارانیااعضایدیگرآسیبینمیهکنند؛زیرادرنظرشانبهمی

شهودجهحاصلمهییرو،ایننت(.ازاین1،2895اشتراوبگذارند)تاپوهمکارانوریبهبرایافزایشبهره

                                                                                                                                                    

1. Bowe et al 

2. Wang et al 

3. Li & Chang 

4. Carmeli et al 
5. Tsai & Ghoshal 

6. Kramer 

7. Top et al 
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هایمشترویایکپارادایمازاهدافجمعی،پیامدهایتعهامالتاجتمهاعیواعتمهادمتقابهلوکهارزش

ههاینوآورانههفرهنگهیوخالقانههمسهتندوریفعالیهتفزایشیادگیریاکتسابیراباهدفافزایشبههرها

(،یوسهفیو9313(،هرندی)9313زادهثمرینوهمکاران)(،حسن9319زادهوهمکاران)کند.میرومی

سهرمایهاجتمهاعی(درپژوهشخودبهایننتیجهدستیافتندکهبین9311(ومحمودی)9316همکاران)

داریوجودرابطهمثبتومعنی،ای(ویادگیریسازمانی)سرمایهساختاری،سرمایهشناختیوسرمایهرابطه

گیرد:هاییبهصورتزیرشکلمیدارد.درنتیجهفرضیه

داریبریادگیریاکتسابیدارد.معنیتأثیرسرمایهساختاریفرضیه چهارم:

 داریبریادگیریاکتسابیدارد.معنیتأثیرتیسرمایهشناخپنجم: فرضیه

داریبریادگیریاکتسابیدارد.معنیتأثیرایسرمایهرابطهششم: فرضیه

داریبرسرمایهساختاریدارد.معنیتأثیرسرمایهشناختیهفتم: فرضیه

ایدارد.داریبرسرمایهرابطهمعنیتأثیرسرمایهشناختیهشتم: فرضیه

هایشخصیدریادگیریاکتسابیوکسباطالعاتجدیدازطریقپیشین،بهبودتواناییطبقمطالعات

؛9،2894ببههوانگریهاواناشهوند)یادگیریاکتشافی؛دونمونهاصهلیازیهادگیریسهازمانیمحسهوبمهی

ضهبط،بتو(.سرمایهساختاریواجتماعیبرث3،2896؛تالونوهیالرد2،2899ناوارووهمکاران-کگارا

ههانسهبتبهه(،واکهنششهرکت2892وهمکاران،4موردحساسیتبازاری)باووتحولوانباشتدانشدر

،6گذارد)یالسهینکایاوهمکهارانمیتأثیر(وعملکردشرکت2894وهمکاران،5یکمحیطنامطلوب)لی

منظهورکهاوشنحهوههچشماندازسرمایهاجتمهاعیویهادگیریسهازمانیرابه،تازگی،مطالعات(.به2881

انهددباموفقیترقابتییکپارچهکهردهگذاریآنبرانتقالدانش،دسترسیبهمنابعجدیددانشوپیونتأثیر

کنندکهافزایشتعدادتعامالتو(بیانمی2896وهمکاران)کمپوپیانو.(1،2896پرزوهمکاران-)مارتینز

کنهدتهاکمهکمهی،وجانبههراتقویهتوبههدوطهرفتبهادلاعتمادبینبازیگرانشبکه،برقراریروابطد

                                                                                                                                                    

1. Abebe & Angriawan 

2. Cegarra-Navarro et al 

3. Tallott & Hilliard 

4. Bao 
5. Li 

6. Yalcinkaya 

7. Martínez-Perez et al  
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هایحلمسئلهاعضایسازمانراتقویهتهاوتواناییترباشند.اینتعامالتواعتمادمتقابل،مهارتراحت

طرفهواعتمهادمتقابهل،تمایهلبههکند.تعامالتاجتماعیدووآنهارابهجستجویدانشجدیدتشویقمی

دهدوکارکناندیگرنگرانایننخواهنهدبهودکههبقیههازآنههابهکاریراافزایشمیتسهیمدانشوتجر

استفادهکنندوانتقالدانشوتجربهبهضررشانتمامشود.بنابراین،یادگیریاکتسابیازشرکایتبادلءسو

،9نکنهد)کهیموهمکهارایاترکیبمنابعموجودوآتیبهشناسهاییوکسهبدانهشخهارجیکمهکمهی

بنابراین:(.2892

داریبریادگیریاکتشافیدارد.معنیتأثیربردار(یادگیریاکتسابی)بهرهفرضیه نهم:

د:شوصورتزیرطراحیمیهشبهترتیبمدلمفهومیپژوبدین




























 . مدل مفهومی پژوهش 9شکل 

                                                                                                                                                    

1. Kim et al 

یادگیری 

 برداربهره

سرمایه 

 شناختی

یادگیری 

 اکتشافی

سرمایه 

 ساختاری

سرمایه 

 ایرابطه

هوش فرهنگی 

 انگیزشی

 یادگیری سازمانی

 ماعیسرمایه اجت
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 شناسی پژوهش روش

هها،ازنهوعنحهوهگهردآوریدادهبههباتوجههویهکتحقیهقکهاربردی،هدفبهباتوجهتحقیقحاضر

کههدرجسهتجویبررسهیارتبهاطبهینچنهدمتغیهرپنههانو.ازآنجاهایتوصیفیوپیمایشیاستپژوهش

زنههوعههابهایکهدیگروبررسههیبهرازشودرجههتقریهبالگهویمشهخصاسهت،اههایآشهکارآنؤلفههم

نیهازایهنتحقیهق،هایمورد.دادهتساختاریاستیابیمعادالبرروشمدلهایهمبستگیومبتنیپژوهش

گیرینیزبرایبررسیرواییسازهمتغیرهاازطریقابزارپرسشنامهاستانداردگردآوریشد.ازالگویاندازه

ههانیهزشهود.پایهاییابهزارگهردآوریدادههابهآنپرداختهمیاستفادهشدهاستکهدربخشتحلیلداده

.کرونباخبررسیشدازطریقضریبآلفای


 های پرسشنامه پژوهشالؤ. ضریب آلفای کرونباخ و منابع س2جدول 

متغیر
ضریب آلفای 

کرونباخ
محقق

(2898)2(وکاپوتووهمکاران2895)9باربوتووهمکاران865/8هوشفرهنگیانگیزشی

(2898)4(ولیو2891)3اولوی وکاواچی821/8سرمایهاجتماعی

(2898(ولیو)2891)5سوتانتو148/8سازمانییادگیری



اسها تعهدادآنههابرهایدولتیدرشهرکرماناسهتکههجامعهآماریاینپژوهشکارکنانسازمان

آوردنحجمنمونهدستبهنفراست.برای3353سازمانبرنامهوبودجهاستانکرمانتقریباًبرابربافهرست

شدهتصادفیاستفادهشدوحجمنمونهبرایاینجامعهبندیگیریطبقهنمونهنیزازفرمولکوکرانوروش

دستآمد.نفربه345

                                                                                                                                                    

1. Barbuto et al 

2. Caputo et al 
3. Olvies & Kawachi 

4. Liu 

5. Sutanto 
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 ها ها و یافته تحلیل داده
استفادهشد.LISRELافزارگیریازنرمیابیمعادالتساختاریبابهرهمدلفنها،برایبررسیفرضیه

هایدولتیشهرکرماننشاندادهشهدهسازمانشناختیکارکناندرهایجمعیتویژگی(3)درجدول

ههامهردودارایسالاست.بیشهترنمونهه58تا49هامربوطبهسناست.بیشتریندرصدفراوانیسننمونه

سالبودند.29تحصیالتکارشناسیوسابقهخدمتباالی


 شناختی کارکنانهای جمعیت. داده4جدول 

 سابقه خدمت تحصیالت سن جنس

رد
م

 

ن
ز

ز  
ر ا

مت
ک

31
 

11-
39

 

ز 
ر ا

شت
بی

19
و  

م 
یپل

 د
ق

فو

تر
کم

س 
سان

لی
 

و 
س 

سان
 لی

ق
فو

تر
اال

ب
 

ر 
زی

91 
ل

سا
 

21-
99 

ل
سا

 

ی 
اال

ب
29 

ل
سا

 

 933 81 933 969 59 929 952 12 233 992 فراوانی
92

3 

 36 38 26 31 46 95 35 44 29 68 32 درصد



اسمیرنوفاستفادهشد.-کلموگورفها،نیزازآزمونبودنداده)بهنجار(جهتاطمینانازنرمال


 هابودن توزیع داده اسمیرنف جهت بررسی نرمال -. نتایج آزمون کلمگورف3جدول 

 یادگیری سازمانی سرمایه اجتماعی هوش فرهنگی انگیزشی اسمیرنوف -کلموگورف

 هاینرمالشاخص

63/2 81/3 15/2 

84/8 69/8 69/8 

 94/9 25/9 98/9 مقدارآزمون

 946/8 885/8 911/8 داریعنیسطحم
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بهودنهمههنرمهالنتیجهدربیشتراست،85/8داریمربوطبهتمامیمتغیرهاازکهسطوفمعنیایندلیلبه

شود.ییدمیأ%ت15متغیرهادرسطحاطمینان
د،شهوهابایدازصحتالگوهایساختاریمتغیرهااطمینانحاصلقبلازورودبهمرحلهآزمونفرضیه

؛فهی وهمکهاران،9318نهژادوهمکهاران،ههوش)کهنشودگیریانجاممیکارتوسطالگویاندازهاین
اینکهمتغیرهوشفرهنگیانگیزشیمستقلبودهوبدونبعداست،بهرایبهباتوجه(.دراینپژوهش،9316

ادگیریسهازمانینیهزگیریمرتبههاولوبهرایمتغیرههایسهرمایهاجتمهاعیویهازالگویاندازهرواییآن

گیریمرتبهاولودوماسهتفادهازالگویاندازه،باشندجیووابستهبودهودارایبعدمیاینکهمیانبهباتوجه
بارعاملیمقدارعددیاستکهمیزانشدترابطهمیانیکمتغیرپنهانومتغیرآشکار(5)شد.درجدول
همچنهیندرایهن.(9316کند)دهقانیسلطانیوهمکهاران،یندتحلیلمسیرمشخصمیامربوطهراطیفر

جمربوطبهالگویشود.نتایدهندهایناستکههرمتغیرتوسطچندگویهسنجیدهمیهانشانؤالجدولس

اراوهشدهاست.(4)یکازمتغیرهایمربوطبهپژوهشدرجدولگیریهراندازه


 وم متغیرهای پژوهشگیری مرتبه اول و د. الگوی اندازه1جدول 

 ابعاد متغیر
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 داری معنی
 هاسوال

ضریب 

 استاندارد

عدد 

 داری معنی

عی
ما
جت
ها
مای
سر

 

سرمایه

ساختار

 ی

14/8 85/6 

 - 63/8 روابطبسیارخوبکارکنان

 56/98 82/8 دانستندانشهمکاراندیگر

 68/1 61/8 دانستندانشمربوطبههرهمکار

آگاهیمدیرانازاینکهچهکسیاطالعات

 مربوطهرادراختیاردارد
69/8 85/1 

سرمایه

 ادراکی
61/8 96/1 

 - 16/8 موافقتدرموردآنچهدرکارمهماست

 19/93 83/8 اندازهاهنگامکاراشتراواهدافوچشم

کردناهدافجمعیومشتا درمورددنبال

 مأموریتکلسازمان
18/8 52/93 

سرمایه

 ارتباطی
56/8 84/6 

 - 16/8 بودنبهدیگرهمکاراناحسا مربوط

تالشبرایبرخوردبامشکالتبهصورتی

 منطقیوکمکبههمکاراندربرخودبامشکل
88/8 45/95 

 14/98 68/8 اعتمادبههمکارانویاریآنها

 69/94 88/8 رکارتکیهبههمکارانهنگامنیازبهحمایتد
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 ابعاد متغیر
ضریب 

 استاندارد

عدد 

 داری معنی
 هاسوال

ضریب 

 استاندارد

عدد 

 داری معنی

نی
زما
سا
ی
گیر
یاد

 

یادگیری

 برداربهره
68/8 66/96 

هایفعلیبرایاستفادهازتحکیمدانشومهارت

 صورتیخال اراوهخدماتبه
11/8 - 

هایبالقوهخال تخصیصمنابعبهمهارت

 وریمنظورافزایشبهرهبه
88/8 39/96 

-حلفتنراههایفردیبراییادستیابیتوانایی

 هایموجودبرایمشکالتاربابرجوع
69/8 34/99 

دستیابیبهدانشومهارتالزمبرایافزایش

 هاینوآورانهوخال وریازفعالیتبهره
18/8 81/94 

یادگیری

 اکتشافی
56/8 14/94 

لذتازانجامکارهایگروهیلذتواحسا 

 بودندرفرایندیادگیریمفید
58/8 - 

 95/98 11/8 دستیابیبهانرژیزیادازتعاملباهمکاران

 93/98 18/8 تبادلنظرواضحبادیگرکارکنان

 82/98 16/8 اجرایایدهخوبوبهبودآندرآینده

شی
گیز
یان
نگ
ره
شف

هو
 

- - - 

 38/94 19/8 هایمختلفلذتازتعاملبامردمفرهنگ

 68/96 11/8 یناآشناهالذتاززندگیدرفرهنگ

 88/94 18/8 برقراریارتباطبامردمدارایفرهنگمختلف

 11/96 88/8 هایمختلفهماهنگبافرهنگ

 19/95 16/8 یکفرهنگجدیدتواناییمقابلهبااستر 



طورکههمشهاهدهنتایجمربهوطبههضهریبهمبسهتگیپیرسهنآوردهشهدهاسهت.همهان(6)درجدول

درصدوجوددارد.نتایج15داردرسطحاطمینانارتباطمثبتومعنی،د،بینتماممتغیرهایپژوهششویم

دهدکههوشفرهنگیانگیزشیبیشترینهمبستگیراباسرمایهاجتماعیدارد.نشانمی
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 . نتایج آزمون همبستگی پیرسون6جدول 

 هوش فرهنگی انگیزشی نام متغیر
سرمایه 

 اجتماعی

ری یادگی

 سازمانی

 هوشفرهنگیانگیزشی
 421/8 595/8 9 ضریبهمبستگی

 888/8 888/8 888/8 داریسطحمعنی

 سرمایهاجتماعی
 468/8 9 595/8 ضریبهمبستگی

 888/8 888/8 888/8 داریسطحمعنی

 یادگیریسازمانی
 9 468/8 421/8 ضریبهمبستگی

 888/8 888/8 888/8 داریسطحمعنی



 ها و مدل رضیهآزمون ف
درایهنRMSEAآوردهشدهاست.معیاربهرازش(2)نتایجمربوطبهآزمونالگویپژوهشدرشکل

کهموRMSEAآمدهبهرایدستبهمقدارچوندستآمد.به13/8معادلGFIومعیاربرازش841/8الگو
بههباتوجهه.همچنهینشهدییهدأتاست،اعتباروبرازندگیالگو18/8نیزباالیGFIشدهبرایمحاسبهمقدار

محاسبهشدوایهنمعیهار55/2اینکهمعیاربرازشمربوطبهنسبتکایدوبهدرجهآزادیدراینپژوهش

تهوانبههنتهایجارزیهابیالگهویرو،مهیییدشد.ازاینأنتیجهبرازندگیباالیالگونیزت،دربود3ترازپایین
اراوهشدهاست.(1)عیارهایبرازشنیزدرجدولمعادالتساختاریاتکانمود.سایرم



 . معیارهای مربوط به برازش مدل پژوهش1جدول 

 نماد معیارهای برازش مدل ردیف
مقدار محاسبه 

 شده

مقدار مورد 

 تایید

نتیجه 

 ارزیابی

    معیارمربوطبهکایدونسبی 9
  ⁄  قابلقبول 3> 55/2 

2 
معیارریشهمیانگینمجذورات

 تقریب
RMSEA 841/8 <9/8 برازشخوب 

3 
معیارمربوطبهریشهمجذور

 هامانده
PMR 882/8 قابلقبول حدودصفر 

4 
معیارمربوطبهبرازش

 هنجارشده
NFI 12/8 >18/8 بسیارخوب 
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 نماد معیارهای برازش مدل ردیف
مقدار محاسبه 

 شده

مقدار مورد 

 تایید

نتیجه 

 ارزیابی

 بسیارخوب NNFI 15/8 >18/8 معیارمربوطبهنرمبرازندگی 5

 یارخوببس CFI 15/8 >18/8 معیارمربوطبهبرازشتطبیقی 6

 بسیارخوب RFI 19/8 >18/8 معیارمربوطبهبرازشنسبی 1

 بسیارخوب IFI 15/8 >18/8 معیارمربوطبهبرازشاضافی 8

 بسیارخوب GFI 13/8 >18/8 معیارمربوطبهبرازندگی 1

98 
معیارمربوطبهبرازندگی

 یافتهتعدیل
AGFI 19/8 >18/8 بسیارخوب 




 

 داری  معنیضرایب  معادالت ساختاری در وضعیت مدلمربوط به  . نتابج2 شکل
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هااراوههآن(tداری)یکازروابطبههمراهمقادیرمعنیمربوطبهبررسیهرضریبمسیر(8)درجدول

د.کرهایپژوهشمبادرتتوانبهارزیابیفرضیهمی(1)نتایججدولبهباتوجهشدهاست.


 هامحاسبه شده برای آنیب مسیر و مقادیر . نتایج مربوط به ضرا1جدول 

 مسیر فرضیه
ضریب 

 مسیر
t 

تأیید یا رد 

 فرضیه

 تأیید 39/8 84/4(SASسرمایهساختاری)(HOFهوشفرهنگیانگیزشی) 9

 تأیید 55/8 18/8(SANسرمایهادراکی)(HOFهوشفرهنگیانگیزشی) 2

 تأیید 21/8 88/3 (SAR)سرمایهارتباطی(HOFهوشفرهنگیانگیزشی) 3

 تأیید 31/8 88/5 (YAEیادگیریاکتسابی)(SASسرمایهساختاری) 4

 تأیید 32/8 92/4(SASسرمایهساختاری)(SANسرمایهادراکی) 5

 تأیید 29/8 12/2(YAEیادگیریاکتسابی)(SANسرمایهادراکی) 6

 تأیید 25/8 65/3(SARسرمایهارتباطی)(SANسرمایهادراکی) 1

 تأیید 23/8 48/3 (YAEیادگیریاکتسابی)(SARسرمایهارتباطی) 8

 تأیید 28/8 12/3 (YATیادگیریاکتشافی)(YAEیادگیریاکتسابی) 1



سازیمعادالتساختاری،ضهرایبحاصهلازهایمربوطبااستفادهازمدلدربررسیوارزیابیفرضیه

ودهقهانیسهلطانیتهرباشهد)کهم-16/9بیشهترواز16/9ههاازکهمقدارآناراستدآزمونهنگامیمعنی

داریمیهانههوش(.ضهریبمعنهی9318؛رسهتگاروهمکهاران،2891فی وهمکاران،؛9311همکاران،

و84/4،18/8ترتیهببرابهربهامایهادراکیوسرمایهارتبهاطیبههفرهنگیانگیزشیباسرمایهساختاری،سر

داریرویسهرمایهسهاختاری،سهرمایهادراکهیومعنهیتأثیرهوشفرهنگیانگیزشی،است.بنابراین88/3

هارتبهاطیبهاسهرمایداریمیهانسهرمایهسهاختاری،سهرمایهادراکهیوسرمایهارتباطیدارد.ضهریبمعنهی
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اختاری،سرمایهادراکهیوسرمایهس،است.بنابراین48/3و88/5،12/2ترتیببرابربایادگیریاکتسابیبه

داریمیهانسهرمایهادراکهیبهاداریروییادگیریاکتسابیدارد.ضریبمعنهیمعنیتأثیرسرمایهارتباطی

تهأثیرمیانسرمایهادراکی،است.بنابراین65/3و92/4ترتیببرابربااریوسرمایهارتباطیبهسرمایهساخت

داریمیهانیهادگیریاکتسهابیوهارتبهاطیدارد.ضهریبمعنهیداریرویسرمایهساختاریوسهرمایمعنی

داریروییهادگیریمعنهیتهأثیرمیهانیهادگیریاکتسهابی،است.بنهابراین12/3یادگیریاکتشافیبرابربا

 اکتشافیدارد.

ههابهرایبررسهیاثهراتآن(tداری)همهراهمقهادیرمعنهیضریبمسیربهنتایجمربوطبه(1)درجدول

تهوانبههبررسهینقهشمهی،ایننتهایجبهباتوجهستقیمروابطبینمتغیرهایپژوهشآوردهشدهاست.غیرم

میانجیسرمایهساختاریوسرمایهارتباطیاقدامنمود.


 . نتایج مربوط به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم1جدول 

 اثرات متغیر

 ردیف
متغیرهای 

 مستقل
 میانجیمتغیرهای 

متغیرهای 

 تهوابس

اثر 

 مستقیم

اثر 

 غیرمستقیم
 اثر کل

 یادگیریاکتسابی سرمایهساختاری سرمایهادراکی 9

12/2 13/28 85/23 

29/8 92/8 33/8 

 یادگیریاکتسابی سرمایهارتباطی سرمایهادراکی 2

12/2 18/92 62/95 

29/8 86/8 21/8 



یادگیریاکتسهابیازطریهقمتغیرههایمیهانجیداریاثرغیرمستقیممیانسرمایهادراکیوضریبمعنی

یدارمعنیتأثیرسرمایهادراکی،،است.بنابراین18/92و13/28سرمایهساختاریوسرمایهارتباطیبرابربا

عنهوانمتغیرههایمتغیرهایسرمایهسهاختاریوسهرمایهارتبهاطیبهه،نتیجهروییادگیریاکتسابیدارد.در

دومتغیرفو ایفاینقشدارد.گذاریتأثیرمیانجیدر
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 بندی بحث و جمع
هوشفرهنگیانگیزشیبریادگیریسازمانیباتبییننقهشتأثیراینپژوهشباهدفمطالعهوبررسی

اهمیهت،نتایجاینپهژوهشبهباتوجه هایدولتیشهرکرمانانجامشد.درسازمانمیانجیسرمایهاجتماعی

هایدولتیزمانمانی،هوشفرهنگیانگیزشیوسرمایهاجتماعیدرساتوجهجدیبهمبحثیادگیریساز

ایتحقیهقواراوههههبهبررسیوتحلیلهریهکازفرضهیه،ادامهازپیشنمایانشد.دردرشهرکرمانبیش

ها،مبادرتورزیدهشدهاست.پیشنهادهاییبرمبناینتایجحاصلازآن

رهنگیانگیزشیبهرسهرمایهادراکهی،سهرمایهسهاختاریودهدکههوشفآمدهنشانمیدستنتایجبه

خهانیوههایآمهدهازپهژوهشدسهتههایبهه.ایننتایجبایافتهداریداردسرمایهارتباطیتأثیرمثبتمعنی

(و9314(،موسههویچلههکوهمکههاران)9314(،حیههدریوآقاجههانی)9313(،دهشههیری)9312غفههاری)

همسوسهت.طبهقنتهایجمطالعهه(2895فر)پوروبهشتی(وزندی2893)،جعفری(9316قاسمیوغالمی)

هایدولتیمسهتلزمتناسهببهینههوشفرهنگهیانگیزشهیوسهرمایهحاضر،یادگیریسازمانیدرسازمان

ههایدولتهیدرافهزایشیهادگیریاجتماعیاست.هوشفرهنگیانگیزشیوسرمایهاجتمهاعیبههسهازمان

دهد.ها،اراوهمیهایجدیدیدرموردنحوهتوسعهیادگیریدراینسازمانبینشکندوسازمانیکمکمی

روابطندوبرهایمختلفلذتمیفرهنگدارایازتعاملبامردمکارکنانباهوشفرهنگیانگیزشیباال،

لدانشدرمیانخوددربرقراریارتباطاتمؤثروانتقانوبهکهاینامربهدارندباسایرکارکنانبسیارخوبی

ههایاطالعهاتی،آنهانقشمهمیدارد.ازطرفی،مدیرانارشددرانباشتسرمایهاجتماعیبااراوهسهازوکار

هایداخلیوخارجیموجهودبههکارکنهاننقشهیحیهاتیدارنهد.حمایتمالیوبرقراریروابطبینشبکه

تدریجهایفعلیفرهنگیتشویقکنندوبهرتدرنتیجه،مدیرانبایدکارکنانخودرابهافزایشدانشومها

درنتیجهه،وریوخالقیهتپیهداکننهد.رجوعباهدفافزایشبههرهراهکارهاییبرایحلمشکالتارباب

کردنمحیطیکهدرآنکارکنهانسهازمانبتواننهدبههتعامهلبهاکارکنهاندارایتوانندبافراهممدیرانمی

صورتیکههمبهرایخهودوههمراریروابطمناسببینیکدیگررابهفرهنگمختلفبپردازند،زمینهبرق

انهدازهااههدافوچشهمگهذاریاشهتراوبرایسازمانشانمفیدباشند،فراهمنمودهوباایجادانگیزهدربهه

بهتروظهایفکاریشهانفهراهمسالموایمنبرایکارکنان،درراستایانجامهرچهمحیطکاریهنگامکار،

.نمایند

مشهو وطبقنتایج،ابعادسرمایهاجتماعی)سهرمایهادراکهی،سهرمایهسهاختاریوسهرمایهارتبهاطی(،
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شهدهقبلهیانجهامهایتحقیق.داریبریادگیریسازمانیدارندمثبتمعنیتأثیرویمهمیهستندهامحرو

مپوپیهانووهمکهاران(،ک2898(،اثترسههوهمکهاران)9311ایوهمکهاران)ههایقلعههنیزماننهدپهژوهش

ضروریاستکههبههسازوکار.سرمایهادراکییکنمایندأییدمی(رابطهمذکوررات2898ولیو)(2896)

یخهودرااندازمشترو،اهدافجمعیومأموریتبرایاعضهاهایدولتیامکانتوسعهیکچشمسازمان

شتسرمایهعقالییخودباهدفکسهبمزایهایهادربهبودسرمایهساختاریوانباوسیلهبهآندادهوبدین

کهدرهایاجتماعیکمیدارندهایدولتیارتباطاتشبکهکند.اکثرسازمانیادگیریاکتسابیکمکمی

عنوانیکابزارمفیدبرایجستجویوایجاداطالعاتجدیهداینمطالعهبرنقشمثبتسرمایهاجتماعیبه

هایایهنمطالعهه،سهرمایهادراکهییکهیازاسا یافتهبر شود.یدمیونقشآندراثربخشییادگیریتأک

ههایفعلهیبهرایتحکیمدانشومهارتتوانندبامیکارکناننتیجه،درمنابعحیاتیسرمایهاجتماعیاست.

وریمنظورافزایشبهرههایبالقوهخال بهمنابعرابهمهارتکنندوخال استفادهصورتیاراوهخدماتبه

ههایموجهودبهرایمشهکالتحهلجسهتجوبهراییهافتنراهباتوانندمیکارکنانطرفی،.ازدهندتخصیص

ههاینوآورانههووریازفعالیهتدانشومهارتالزمبرایافزایشبهره،هایفردیبهتواناییرجوعارباب

ههاونهدتهاایهدهشهودبههکارمنهدانخهودکمهککنبههمهدیرانپیشهنهادمهی،.بنهابرایندستیابندخال 

وتعامهلمتقابهلواعتمهادکهاریخهودراافهزایشدهنهد.بهاپیگیهریاههدافوهایخودراابهرازدیدگاه

شهودوبنهابراینهایجمعیتوسطکارکنهان،سهرمایهارتبهاطیوسهرمایهسهاختاریانباشهتمهیمأموریت

میهانکارکنهان،نیازمنهدپشهتیبانییابهد.توسهعهیهادگیریسهازمانیاثربخشییادگیریاکتسابیافزایشمی

ههاییهادگیریهایکاراست.مدیرانبایدمنابعالزمبهرایفعالیهتسازوکارکارگیریهمدیرانوهمچنینب

بخشیادگیریودسهتیابیبههبهتهریننتهایجدرولذتمختلفکارکنانراباهدفایجادیکمحیطمؤثر

انیرابههههایمهدیریتمنهابعانسهنمنابعانسهانیبایهدسیاسهتیندیادگیریسازمانیفراهمکنند.مدیراافر

تنهادرانباشتسهرمایهاجتمهاعیمفیهدباشهند،بلکههبههتهرویجیهادگیریدرونشکلیطراحیکنندکهنه

،ههاییهادگیریمنابعانسانیبرایتوسعهاینمحیطکارکنانهایمدیرانوسازمانینیزکمککنند.تالش

این،ایجهادیهکفرهنهگبهردههد.عهالوهتمادومشارکتاعضایسازمانراافزایشمیاحسا تعلقواع

کند.یادگیریبهافزایشوالقاینوآوری،توانورشدسازمانیکمکمی

.ایهنایداردداریبرسرمایهساختاریوسهرمایهرابطههمعنیتأثیرهانشاندادکهسرمایهشناختییافته

لیهو(،9312(،یعقهوبیوهمکهاران)9312فهردوهمکهاران)هایمحسنیصلازتحقیقهایحانتایجبایافته
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بقهاسهازماندرمحهیطمتحهولکنهونیحیهاتیحفظیبراایساختاریورابطههیسرماست.همسو(2898)

اختیارداردکهچهکسیاطالعاتمربوطهرادردانندمیوکارکنان،مدیراناینسازماندرنتیجه،در.است

کردناهدافجمعهیوکارکنانهمیشهدرمورددنبال؟تواندمربوطبهکدامهمکارباشدکدامدانشمیو

کوشندباهمیشهمیوکنندبهدیگرهمکارانمتصلهستنداحسا میبودهومأموریتکلسازمان،مشتا 

کمهکبهامشهکالتهمکهارانخهودنیهزدرزمینههبرخهودوبههصورتیمنطقیبرخوردکنندبهمشکالت

هنگامنیهازبههونیازبهآنهایاریدهندکنندتادرصورتکارکنانبههمکاراناعتمادمیطرفی،.ازکنندمی

.حمایتدرکارخودبهدیگرهمکارانتکیهکنند

.داریبریهادگیریاکتشهافیداردمعنیتأثیربردار(نتایجحاکیازآناستکهیادگیریاکتسابی)بهره

ببههوا(،2892(،کهیموهمکهاران)2899نهاوارووهمکهاران)-ههایکگهاراهایپژوهشنتایجبایافتهاین

خهوانیدارد.(هم2898(،لیهو)2896وهمکهاران)(،کمپوپیهانو2896(،تالونوههیالرد)2894انگریاوان)

وگیریمفیهدهسهتندکننهدکههدرفراینهدیهادواحسا مهیهگروهیلذتبردکارهایکارکنانازانجام

کهههنگهامیطرفهی،داننهد.ازمهیمفیهدرانظرواضحبادیگرکارکنانهنگامیادگیریمطالبجدید،تبادل

.کارمندیایدهخهوبیدارد،تمایهلدارد،آنراسهریعاجهراکنهدوسهپ درآینهدهآنرابهبهودببخشهد

دبههیهادگیریازکند،مهدیرانبایهکمکمیکهیادگیریاکتسابیبهافزایشقابلیتداخلیسازمانازآنجا

گیریبهترمنابعمحدودشانودستیابیبهحداکثرمزایهاتوجههمنظورهدفرجوعخودبهمراجعینوارباب

داشتهباشند.ازحضورمتخصصانومشاورانمنابعانسانیبهرایتوسهعهدرازمهدتسهازمانبهاایجهادیهک

تواناستفادهکرد.سابیواکتشافینیزمیانگیزشیومشو یادگیریاکتسازوکار

هاحاکیازاینهستندکهسرمایهادراکی،سرمایهساختاریوسرمایهارتبهاطیازطریهقیهادگیرییافته

دهدکهکنند.نتایجبررسیروابطمیانجینشانمیاکتسابیبهبهبوداثربخشییادگیریاکتشافیکمکمی

گیریاکتشافیویادگیریاکتسابیراباتقویتاثراتمستقیموغیرمستقیمتوانندیادهایدولتیمیسازمان

حفهظانگیهزهبنهابراین،بینهوشفرهنگیانگیزشی،سرمایهاجتماعیویهادگیریسهازمانیبهبهودبخشهد.

ههایدولتهی،هابرموفقیتوبقایسازمانتأثیرآنیادگیریوتوسعهسرمایهاجتماعی،بهایندلیلاستکه

هاتبدیلشدهاست.هنگرانیجدیمدیراندراینسازمانب
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 منابع
نقشهوشفرهنگیدرعملکردمدیران)موردمطالعهه:،(9313)آقابیگ،فرهادوصالحیامیری،سیدرضا

 .93-26:(26)8،فصلنامه مدیریت فرهنگی،صندو بازنشستگیکشوری(

-عدالتزبانیمهدیرانسهازمانتأثیربررسی،(9316طمه)نیا،منیرهومحمدی،فاصالح؛ایمانی،عبدالمجید

گهریاعتمهادعمهومی)مهوردمطالعهه:اداراتکهلاسهتانهایدولتیبرسرمایهاجتمهاعیبهامیهانجی

 .211-326:(35)98،های مدیریت عمومیفصلنامه پژوهش،خراسانجنوبی(

نقهشمیهانجی،(9315)ورحسهینی،صهدففتهوت،بنفشههوپ؛آبهدارزاده،پهدارم؛بورقانیفراهانی،سهیال

سهرمایهاجتمهاعیبهررفتهارشههروندیتهأثیرشناختیوکیفیتزندگیکهاریدرتوانمندسازیروان

،فصولنامه علووم مودیریت ایوران    ،روزنامهدنیهایاقتصهاد(–هایچاپیسازمانی)موردمطالعه:رسانه

99(49):936-991.

سهرمایهتهأثیربررسی،(9313)باالنی،تور زادهبیمدصاد وقلیزاده،مححسن؛زادهثمرین،تور حسن

فصولنامه  ،اجتماعیبریادگیریسهازمانی)مهوردمطالعهه:ادارهکهلورزشوجوانهاناسهتانگهیالن(

.989-998:(9)9،مدیریت سرمایه اجتماعی

عیوسهرمایهفکهریجتمهارابطههوشفرهنگیباسرمایها،(9314)حیدری،مرضیهومحمدجانی،صدیقه

 .921-944:(3)6،فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی،علمیاعضایهیئت

گروههیوههوشفرهنگهیبهاررسیارتباطسرمایهاجتماعیمیانب،(9312)خانی،لطفعلیوغفاری،مظفر

.58-61:(3)2،فصلنامه آموزش پرستاری،نگرشپرستاراننسبتبهآموزشبیماران

ههایههوشایدرزمینههفراتحلیهلپهژوهشمطالعهه،(9316)ش،مههدیولطیفهیجلیسهه،سهلیمهخیراندی

 .49-65:(39)92،فرهنگی فصلنامه مطالعات میان،فرهنگیدرسازمان

فصولنامه مطالعوات   ،افزایهیفرهنگهیدرتوسهعهاجتمهاعیکشهورجایگاههم،(9313دهشیری،محمدرضا)

 .25-44:(2)6،توسعه اجتماعی ایران

سرمایهاجتمهاعیبهرعملکهردنوآورانهه:باتأکیهدبرتأثیربررسی،(9313ه)لدهقانان،حامدوهرندی،عطاءا

بنیهانایرانهیفعهالدرحهوزهفنهاوریههایدانهشنقشمیانجیانتقالدانش)مطالعهمهوردیشهرکت

 .9-22:(9)3،فصلنامه مدیریت نوآوری،اطالعات(
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هوشهیجانیبهرتأثیر،(9316زاده،حسین)فرجی،الهاموفارسی؛ی،اردشیرشیر؛دهقانیسلطانی،مهدی

،ههایبهازیگریوفرسهودگیهیجهانیعملکردکارکناندرصنعتهتلداری:نقشمیانجیاسهتراتژی

.19-14:(31)92،فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری

یشهاوندگراییبهرعملکهردکهاریخوتهأثیربررسهی،(9311دهقانیسهلطانی،مههدیومصهباحی،مهریم)

.15-981:(4)1،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،هایآنانکارکنانبانقشمیانجیشایستگی

واکاوینقهشاخهال ،(9318باغ،هوشمندوهمتی،امین)؛باقریقرهعلی،محسن؛عینرستگار،عباسعلی

فصولنامه  ،گهریدرگیهریشهغلیانجیکاراسالمیبرتمایلبهتهروخهدمتکارکنهانباتأکیهدبرمیه

.981-299:(2)8،مطالعات رفتار سازمانی

سهرمایهاجتمهاعیتهأثیر،(9314پور،محمهدوحسهینی،سیدصهمد)حسن؛بوداقی،علی؛زاده،محمدعبا 

.945-914:(3)4،فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی،پذیریسازمانیسازمانیبرظرفیتانطبا 

نقشرهبری،فرهنگویادگیریسازمانیدرارتقایعملکهرد،(9381حجازی،یوسف)عباسی،عنایتو

ریوزی   فصلنامه پژوهش و برنامه،هایکشاورزیایران)ایجاددانشکدهکشاورزییادگیرنهده(دانشکده

.69-56:11،در آموزش عالی

گیریسازمانیدرسهازمانبررسیفرهنگیاد،(9312کابلی،نرج وفرهادیان،همایون)؛عباسی،عنایت

فصلنامه تحقیقوات اتتصواد و توسوعه کشواورزی     ،زیست:کاربردمدلسازمانیادگیرندهحفاظتمحیط

.391-328:(2)44،ایران

تهأثیر،(9316رضا؛کردناویج،اسداله؛زارعی،عظیمودهقانیسهلطانی،مههدی)فی ،داود؛موتمنی،علی

انداز مدیریت فصلنامه چشم،طلبیفناورانهبرندباتبییننقشفرصتپذیرینوآوریبازاریابیبررقابت

.93-39:21،بازرگانی

ههایاجتمهاعیهوشفرهنگیبرارتقایسهرمایهتأثیربررسی،(9316قاسمی،احمدرضاوغالمی،سروناز)

ت نووین  فصولنامه تحقیقوات مودیری   ،درمیاندانشجویان)موردبررسیپردی فارابیدانشگاهتهران(

.25-45:(2)9،خاتم

بررسیرابطسهاختاریسهرمایهفکهری،،(9311مهاجران،بهنازومیرآقایی،امیرعبا )؛رضاای.،علیقلعه

.63-14:(9)91،فصلنامه بیمارستان،شناختی،یادگیریسازمانیوعملکردتوانمندسازیروان
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طراحهیمهدل،(9311)اهللواهکیهارمنش،روفنجات،سهیلونیکخه؛یزدانی،حمیدرضا؛رضاکاملی،علی

هوای  فصولنامه پوژوهش  ،مفهومیمطلوببرایافزایشسازگاریشهغلیوههوشفرهنگهیکارکنهان

.291-231:(9)22،مدیریت در ایران

اندازمشتروبرارتقهایسهرمایهاجتمهاعیچشمتأثیرتحلیل،(9314بیگی،امیرحسین)کرمی،شهرهوعلی

.915-289:(94)4،فصلنامه تعاون و کشاورزی،آفرینیکشاورزیدرتوسعهکار

رابطهسرمایهاجتمهاعیبهاسهرمایه،(9312راد،سیدعلی)رضایی،غالمرضاوحسینی؛فرد،غالمعلیمحسنی

فصلنامه رهیوافتی نوو   ،فکریومدیریتدانش)مطالعهموردی:دانشگاهآزاداسالمیواحدارسنجان(

.931-954:(3)4،در مدیریت آموزشی

ینهداتسهیمدانهشبهرفرتأثیربررسی،(9315)ولیاصل،جوادوعابدی،معصومه؛مقدم،یوسفمحمدی

یادگیریسازمانیباتأکیدبرفناوریوتعاملاجتمهاعی)مطالعههمهوردی:صهندو بازنشهتگیصهنعت

.941-919:(28)1،فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت،نفت(

کهارگیریمهدیریتهمعادالتساختاریسرمایهاجتماعیویادگیریسازمانیبابه،(9311)ودی،عمرمحم

.41-89:(94)4،شناسیفصلنامه مطالعات دانش،دانشوهوشعاطفیدرادارهشهرداری

،مهدیریتکیفیهتفراگیهرویهادگیریسهازمانیبهرتعهالیسهازمانیتأثیربررسی،(9314ممبینی،یعقوب)

.69-54:15،لنامه توسعه سازمانی پلیسفص

ههوشفرهنگهیبهرتهأثیر،(9314رضها)الساداتوپوربخشهیان،علهیحسینی،الهام؛موسویچلک،افشین

هوای  فصولنامه نووآوری  ،نورمرکهزرامسهر(سرمایهاجتماعیدانشجویان)مطالعهموردی:دانشگاهپیام

.13-81:(2)98،مدیریت آموزشی

نقهش،(9319یها)ؤویسی،محمدادری وکرمهیدارابخهانی،ر؛الهالهشیری،نعمت؛اصغریزاده،علمیرو

فصولنامه  ،سرمایهاجتماعیدریادگیریسازمانیکارکنانسازمانجههادکشهاورزیاسهتانکردسهتان

.441-451:(3)43،تحقیقات اتتصاد و توسعه کشاورزی ایران

شکنیخیرخواهانههایشغلیبرقانونعادمدلویژگیابتأثیریلتحل،(9311)نقوی،میرعلیوثابت،عبا 

:(81)25،مطالعات مدیریت )بهبوود و تحوول(  فصلنامه ،اسا نقشمیانجیخودکارآمدیکارکنانبر

926-989.
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ههایتبییننقشسرمایهاجتماعیوانتقالدانهشدریهادگیریسهازمانیشهرکت،(9313هرندی،عطاءاله)

.969-982:(4)9،فصلنامه مدیریت توسعه فناوری،بنیاندانش

سهرمایهتهأثیربررسهی،(9312)یزدانیهان،حمیهدورخشهانی،مرضهیه؛رضاپودینه،علی؛یعقوبی،نورمحمد

فصلنامه مودیریت  ،هایفکریدرسازمان)موردمطالعه:گمروزاهدان(اجتماعیبرمدیریتسرمایه

.61-84:(31)92،فردا

رابطهبینسرمایهاجتماعی،(9316رضا)صادقی،احمدویوسفی،علی؛نژاد،مسعودعارف؛یوسفی،مرضیه

،محوور هوای سوالمت  فصلنامه پوژوهش ،هایمنتخبشهرستانزابهلبایادگیریسازمانیدربیمارستان

3(9):61-51.
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