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Abstract 

Purpose The main purpose of this study is to investigate the role of social capital in the 
development of ambidexterity learning and knowledge transfer among university faculty 

members. 

 

MethodologyThis applied research has been done by survey-descriptive method using a 
questionnaire. The statistical population of the study is 421 faculty members of Islamic Azad 

University and Payam Noor University of Urmia and Mahabad. Using Cochran's formula, 

201 people have been selected as a statistical sample. Data analysis was performed based on 
structural equation modeling (SEM) using Smart-PLS software. 

 

Findings: The results showed that all coefficients related to the paths between the variables 
of this research (except social capital path on knowledge transfer) were significant. 

Knowledge is also meaningful. And social capital has a positive and significant effect on 

knowledge transfer indirectly through to ambidexterity learning. 
 
Conclusion: The results indicate that the existence of social capital in the university 

promotes the learning of ambiguity in the dimensions of exploration and profit, which will 

provide the basis for knowledge transfer between faculty members. 
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 چکیده
علمی هیئ ت یاعض ا نیو تأثیر آن بر انتقال دانش در ب  یدوسوتوان یریادگیدر توسعه  یاجتماع هینقش سرما ی، بررسحاضر هدف پژوهش :هدف

 دانشگاه است.
 

 یپ ژوهش اعض ا یو با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامع ه آم ار یفتوصی – یشیمایو به روش پ یپژوهش کاربرد نیا: شناسیروش
عنوان نمون ه نف ر ب ه 204نفر است که با اس تفاده از ررم ول ک وکران،  124و مهاباد به تعداد  هینور اروم امیو پ یآزاد اسالم یهاعلمی دانشگاههیئت

 Smart-PLSار زار ب ا کم ن نرم (SEM) یمع ادت  س ااتار یابی ها براس ا  از روش م دلداده لیو تحل هیانتخاب شده است. تجز یآمار
 ته است.صور  گرر

 

 یریادگی دارد و ت أثیر  داریت أثیر مبت ت و معن  یدوس وتوان یریادگی ب ر توس عه  یاجتم اع هیبه دست آمده نشان داد که سرما هاییارتهها: یافته
ب ه  ین دارد و   یداربر انتق ال دان ش ت أثیر معن ی میبه صور  مستق یاجتماع هیسرما نیدار است و همچنبر انتقال دانش مبتت و معنی یدوسوتوان

 دارد. یداریبر انتقال دانش تأثیر مبتت و معن یدوسوتوان یریادگی قیاز طر میرمستقیصور  غ
 

در ابع اد اکتش اف و انتف ا   یدوس وتوان یریادگی در دانشگاه باعث توسعه  یاجتماع هیکه وجود سرما کندیمشخص م جینتا گیری:بحث و نتیجه

 علمی دانشگاه رراهم اواهد شد.هیئت یاعضا نیل دانش بانتقا نهیزم قیکه از آن طر شودیم

 

 انتقال دانش. ،یاجتماع هیاکتشاف، انتفا ، سرما ،یدوسوتوان یریادگی :های کلیدیواژه

 

 یریادگی  در توس  عه  یاجتم  اع هینق  ش س  رما. (4318) ، س  اناززادهلیاس  ماع ، محم  د ویعبم  ان، س  لیمان  احم  دزاده استتتنا :
م  دیریت اطالع  ا  و   .ن  ور( امی  و پ یآزاد اس  المدانش  گاه  یعلمئ  تیه ی)م  ورد ملا ع  ه: اعض  ا دان  ش و انتق  ال یدوس  وتوان

        .    78-76(، 1)6، شناسیدانش
(DOI): 10.30473/MRS.2021.49848.1406 
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 مقدمه

 و بق ا منظورب ه( 8910یک موجود زن ده )وار،، مثابهبه سازمان
اق دامات  کارگیریبه نیازمند یو خارج یداخل ییراتطباق با تغان

ان داز و مأموری ت خ ود اس ت تحقق چشم جهت سبو ابزار منا
ک ه ه م ک ارآفرین و ه م ک ارا و  (4006، 1)اشرفی و همکاران

های نو ک ه عالق ه نوآور باشند. بر همین اساس یکی از جریان
ای  ی ی  ا گرم  دیران را ب  ه خ  ود جل  ب نم  وده اس  ت دوجانب  ه

، اس ته ای مختل س س ازمان آن بر جنب ه تأثیرو  2دوسوتوانی
 4و انتف اع 3من دی از ی ادگیری اکتش افیعنی، سازمان با به ره

ک  ارایی و ن  وآوری را محق  ق س  ازد  زم  انهم طورب  هبتوان  د 
ک  ه  (a 8939زاده، پ  ور و قرب  انی)کوش  کی جهرم  ی، حس  ین

محیط ی  یه ااس تفاده از فرص تانتف اع، اکتشاف و  یازنیشپ
ش  امل  یاکتش  اف ه  ایفعالیتدر س  طک کارکن  ان،  اس  ت.
در  یو ن وآور ی دمحص ول جد یمانند جس تجو ب را ییرفتارها
شامل اس تفاده  یبرداربهره هایفعالیتو در مقابل است  یندفرا

بهب ود از  یموج ود ب را یه اهو ، دانش و مهارت یتاز ظرف
وپت ا، اس میت و )گ است مدتکوتاهدر  آن تأثیرو  یلحاظ بازده
و این مهم بستگی به ایج اد س رمایه اجتم اعی  (4006، 5شالی

یعن ی ؛ (8939در سازمان دارد )کوش کی جهرم ی و همک اران، 
و ش ناختی و  ایرابط هزمانی که سازمان از سرمایه س اختاری، 

توان د از ه ای ارتب اطی برخ وردار باش د م ینیز اعتماد و شبکه
ه ا سازمانی و نیز از مهارت های فکری و هوشیتمامی ظرفیت

برداری کند که این موضوع زمین ه انتق ال دان ش ها بهرهو ایده
کن  د )امین  ی، دولتش  اهی و فت  احی، در س ازمان را ف  راهم م  ی

؛ 8936زاده و ح   ار کریم   ی، زاده، کوچ   ک؛ حمی   دی8936
 (.8916عبدالهی و موسوی، 

ه ای آموز  عالی ب ا تغیی رات بس یار زی ادی در عرص ه
لس از قبیل اقتص اد، سیاس ت و اجتم اع روب رو اس ت ک ه مخت

، افزایش تقاضای جوامع ص نعتی، المللیبینهای افزایش رقابت
های فناورانه س ریع از عوام ل اص لی کاهش بودجه و پیشرفت

ده د ک ه تغییر در این محیط هستند. این تغیی رات نش ان م ی
ای آم  وز  ع  الی در عص  ر ام  روزی )عص  ر فزاین  ده طورب  ه
و مبتن ی ب ر دان ش باش د  اطالع ات مح ورعات( بایستی الطا

مبدأ تح والت  عنوانبه(. از طرفی، دانشگاه 8936)زارع صفت، 
 و عامل کلیدی توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگ ی و سیاس ی

بدن ه تخصص ی عملی اتی آن،  عنوانب ه علمیهیئ تو اعضای 

                                                   
1. Ashrafi 

2. Ambidexterity 

3. Exploration 
4. Exploitation 

5. Gupta, Smith & Shalley 

س از ترین عناصر نهاد آموزشی نقش سرنوش تیکی از پراهمیت
کن  د )میرکم  الی و در آین ده جامع  ه و توس  عه پای  دار ایف ا م  ی

(. بدین منظ ور، شایس ته 8917، ذاکر صالحی، 8917همکاران، 
 ب رای ب االیی ظرفیت دانشگاه دارای علمیهیئتاست اعضای 

 برخ وردار ب االیی اجتم اعی س رمایه و از باش ند دان ش انتقال
گاه بتوان د مزی ت ( تا دانش 4082، 6باشند )جانسون و همکاران

رقابتی ایجاد کن د. ی ادگیری دوس وتوانی ب رای جامع ه علم ی 
 ب رداری و خل ق بسیار ارزشمند اس ت ک ه ب ا اکتش اف و به ره

ه ا و مطال ب علم ی و معن وی خ ود را ه ای ن و، دی دگاهایده
دهن د )زادغف اری، سازی و در اختیار س ایرین ق رار م یتجاری
علمی منج ر ب ه توس عه و  توجه به این مهم در جامعه(. 8931

ای، ک اربردی ک ردن بهبود یادگیری، کارآفرینی، توسعه حرف ه
شود زیرا، توس عه دانش و نیز بهبود کیفیت خدمات آموزشی می

ه ا، از طریق توسعه دانش، مهارت علمیهیئتای اعضای حرفه
آید. نت ایج بررس ی می به دستای های حرفهها و نگر ارز 

نش ان داد ک ه ی ادگیری  پ ژوهشموض وع تحقیقات مرتبط با 
نظ ری،  خ أدوستوانی پارادایم جدید در عرصه مدیریت دارای 

( a8939. کوشکی جهرمی و همک اران )استعلمی و کاربردی 
در مطالع  ات خ  ود م  دلی از نق  ش س  رمایه فک  ری در توس  عه 

گرایانه )دوس وتوان( در ص نعت داروی ی ارا  ه یادگیری دوجانبه
ه ا ک ه منج ر ب ه مایه اجتم اعی در س ازمانوجود س راند داده

توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ ی  درزمینةعملکرد مؤثری 
اف زوده اس ت. ب دون ش ک از  پ ژوهشبه اهمیت این  شودیم

مهم علم ی و اثرگ رار در  نهادیک عنوانبهآنجایی که دانشگاه 
تواند شرایط مناس بی ب رای توسعه کشور می یهابرنامهاجرای 
ه ای سرمایه اجتماعی را فراهم نماید. بن ابراین، دانش گاه ایجاد

دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور جه ت کس ب  ازجملهغیردولتی 
مزیت رقابتی در شرایط فعلی نیازمند بهبود سرمایه اجتم اعی و 
نیز دوسوتوان بودن در ی ادگیری و ایج اد فرهن ب مبتن ی ب ر 

ی ک هنج ار  نوانعب هدانش که در آن تسهیم و انتقال دان ش 
، پ ژوهشهدف از انجام ای ن  ،بنابراینباشند. گردد، میتلقی می

بررس  ی نق  ش س  رمایه اجتم  اعی در ی  ادگیری دوس  وتوانی و 
در  .اس تدانش گاه  علمیهیئ تانتقال دانش در ب ین اعض ای 
 شود.ارا ه می پژوهشادامه مبانی نظری متغیرهای 

 

 یادگیری دوسوتوانی

 دو) دوس و معن ای به Ambi التین واژه دو از دوسوتوانی کلمه
( چ ابکی) مه ارت و چیرگ ی معن ای به Dexterity و( سمت

                                                   
6. Johnson & et al 



 86                                                       ...و انتقال دانش یدوسوتوان یادگیریدر توسعه  یاجتماع یهنقش سرما  و همکاران:  احمدزاده

 
 

( 3883) 1مارچ توسط بار اولین اصطالح این. است شده تشکیل
 توانایی که افرادی رفتارگرایی، و حوزه روانشناسی در شد. مطرح
 را مس اوی ه ایمه ارت با خود دو دست هر ماهرانه از استفاده
)ممبین ی و  ش وندم ی نامی ده دوس وتوان اف رادی هستند، دارا

 ه اس ازمان توان ایی ب ه سازمانی (. دوسوتوانی8939همکاران، 
 هایصالحیت از برداریبهره و جدید هایصالحیت کشس برای
 همنن ین مفه وم. (4002، 2کن د )بیرکینش اوم ی اشاره موجود

 در ه دخوام ی که است شده داده نسبت سازمانی به دوسوتوانی
ه ایی ک ه نش ود. زی را س ازمان گرفت ار شکست و موفقیت تلة
باشند و دوسوتوان نیستند صرفاً به یکی از ابعاد می گراجانبهیک

دوستوان )اکتشاف یا انتفاع( توجه دارند که دچار تله موفقی ت و 
 (.8939ش وند )کوش کی جهرم ی و همک اران، تله شکست می

انتف  اع  و از اکتش اف نزم اهمس ازمانی دوس وتوان اس ت ک ه 
؛ اُریل ی و 8939)کوشکی جهرم ی و همک اران،  برخوردار باشد
 دس ت ب ه و فعل ی جایگ اه حفظ دنبال به و (4089، 3همکاران
 مزی ت نوعیب ه بتواند که است آینده در مطلو  جایگاه آوردن
 وض ع از اس تفاده ب رای یعنی، توانایی. دست یابد پایدار رقابتی
رشد  برای موجود هایفرصت از استفاده و( یبردار)بهره موجود
 ب ه ه اسازمان حرکت بال دو عنوانبه( اکتشاف) آینده در بقاء و

. (8939داش ته باش د )کوش کی و همک اران،  دوسوتوانی سمت
ای و اکتش اف را ی ادگیری حلقهتوان انتفاع را یادگیری تکمی

 (.8931( نامید )نقوی و همکاران، 8936ای )الوانی، دوحلقه
 
 

 سرمایه اجتماعی 

س  رمایه اجتم  اعی از مف  اهیم ن  وینی اس  ت ک  ه از ح  وزه 
و اقتصاد وارد مدیریت ش ده اس ت نقش ی بس یار  یشناسجامعه
ه ا و جوام ع دارد تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانمهم

 س رمایه غی ا  ک ه در (، ب ه نح وی8931)عالمه و همکاران، 
 و داده دس ت از را خ ود اثربخش ی ه اس رمایه سایر اجتماعی،
 و ناهموار اقتصادی، و فرهنگی تکامل و توسعه هایراه پیمودن
 همک اران، و یسلطان؛ 8912شود )علمی و همکاران، می دشوار
 می ان ارتباط ات و پیون دها به اجتماعی سرمایه مفهوم (.8932
اش اره دارد و تعام ل و اعتم اد در آن نق ش  شبکه یک اعضای
( ب ا 8331) 4(. ناهاپی ت و گوش ال8931ارد )درویش ی، اصلی د

                                                   
1. March 
2. Birkinshaw 
3. O'Reilly 

4. Nahapit & Ghoshal 

های مختلس سرمایه اجتم اعی را در س ه رویکرد سازمانی جنبه
 اند:بُعد: ساختاری، ارتباطی و شناختی مورد توجه قرار داده

این بعُد به الگوی کلی از روابط موجود  الس( بُعد ساختاری:
ا هم مربوط است. در سازمان و میزان ارتباط افراد یک سازمان ب

ای ب ین از: رواب ط ش بکه اندعبارتهای این بُعد جنبه ترینمهم
 ای.افراد و پیکربندی شبکه
بُعد شناختی سرمایه اجتم اعی اش اره ب ه   ( بُعد شناختی:
ه ای کننده تعبیرها، تفس یرها و سیس تممنابعی دارد که فراهم

ها اس ت. معانی مشترک و ماهیت و کیفیت روابط در میان گروه
از: زبان، کدهای مشترک  اندعبارتهای این بُعد جنبه ترینمهم

 و حکایات مشترک.
-ر( بُعد ارتباطی: بُعد ارتباطی س رمایه اجتم اعی توص یس

کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر ب ه خ اطر 
های این بُعد جنبه ترینمهمکنند. سابقه تعامالت خود برقرار می

از: اعتم اد، هنجاره ا، تعه دات،  ان دعبارته اجتم اعی از سرمای
 (.812: 8933انتظارات و هویت )احمدزاده و شکوه، 

 

 انتقال دانش

یکی از رویکردهای مدیریتی در سازمان، مدیریت دان ش اس ت 
فعالیت: خلق، تسهیم، نگهداری و کاربرد دان ش  چهارکه شامل 

ناخت دان ش (. انتقال دانش در مورد ش 4003، 5است )هیسیب
. استپردازی موجود، کسب آن و متعاقباً به کار بستن آن و ایده

اساساً انتق ال دان ش تنه ا در م ورد به ره جس تن از من ابع در 
دسترس، به معنای دانش نیست بلکه چگونگی کس ب و ج ر  

بهت ر و کارآم د ب ودن اس ت )هوش یار و  تأثیرگراریآن جهت 
 یانم دانش یمتسه انش،انتقال د ییهدف نها (،8939همکاران، 
 دانش موج ود در س ازمان افزودهارز ارتقاء  منظوربهکارکنان 
 .است
 

 پیشینه پژوهش

 سرمایه اجتماعی و انتقال دانش

انتق ال  س اززمینهتحقیقات نشان داده است س رمایه اجتم اعی 
باع ث ( و 8936دانش در س ازمان اس ت )امین ی و همک اران، 

س رمایه ذهن ی و اف زایش نی روی  تسهیل تبادل منابع، ایج اد
ش ود )چان ب و یادگیری و ن وآوری در تولی د محص والت م ی

بدون سرمایه اجتم اعی کارکن ان حاض ر ب ه (. 4006همکاران، 
تسهیم اطالعات و دانش نخواهند شد و برنامه م دیریت دان ش 

(. هرچه در 4082)جانسون و همکاران،  نخواهد بود آمیزیتموفق

                                                   
5. Heisig 
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تر باشد تسهیم دان ش های ارتباطی قویبکهسازمان اعتماد و ش
(. 8936زاده و همک اران، گی رد )حمی دیتری صورت میراحت

سرمایه اجتماعی نق ش  سرمایه اجتماعی و یادگیری دوسوتوانی
(. 8936مهمی در یادگیری سازمانی دارد )قشقایی و همک اران، 

 سرمایه اجتماعی، سازمان را در راه رسیدن به یک عملکرد عالی
کن د. در راستای تقویت و بهبود یادگیری دوسوتوانی حمایت می

ها باالست، نس بت ب ه هایی که سرمایه اجتماعی در آنسازمان
هایی که سرمایه اجتم اعی پ ایینی دارن د، از توانمن دی سازمان

(. 8931زاده و همکاران، بیشتری در یادگیری برخوردارند )حبیب
ه اجتماعی در سازمان زمینه تحقیقات نشان داده است که سرمای

آن در  تبعب هکن د و و اکتش اف ی ادگیری را ف راهم م ی انتفاع
گی رد )کوش کی سازمان روابط مشارکتی و کارآفرینانه شکل می

(. ه ر چ ه اف راد در ح وزه س رمایه a8939جهرمی و دیگران، 
گرا شدن سوق پیدا کنند بر میزان یادگیری اجتماعی بر دوجانبه
 (.4082 ،شود )لیوافه میدوسوتوانی اض

 

 یادگیری دوسوتوانی و انتقال دانش
، زمینه یادگیریها سازی مدیریت دانش در سازمانبا پیاده

 کدگراری دانش )بیرونی کردن دانش( و توزیع و انتقال دانش
(. کنب و 4000 ،شود )مالهوترافراهم میها مهارتو کسب 
ی که منجر به ( معتقدند یادگیری دوسوتوان4007همکاران )

شود و زمینه جر  و تسهیم دانش جدید روابط کارآفرینانه می
نماید تا دانش کند و به سازمان کمک میرا تسهیل می

(. b8939اکتشافی را دنبال کند )کوشکی جهرمی و دیگران، 
( نیز نشان داده است که سازمان دوسوتوان، 4081لیو )

سوتوان زمینه گیری یادگیری دویادگیرنده است و با شکل
 شود.انتقال دانش فراهم می

 

 پژوهش یمدل مفهوم

 
 مدل مفهومی پژوهش .1شکل 

 شناسی پژوهشروش
این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و برحسب رو ، تحلیلی 

ش امل اعض ای  پ ژوهش، جامعه آم اری استاز نوع پیمایشی 

ه تعداد های آزاد و پیام نور ارومیه و مهاباد بدانشگاه علمیهیئت
و نمونه آماری ب ا اس تفاده از فرم ول ک وکران و  استنفر  248

 .نفر انتخا  شدند 408ای، گیری تصادفی طبقهرو  نمونه

 
شناختیجمعیت .1 جدول  

 حجم نمونه حجم جامعه جامعه آماری
 13 816 دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

 37 402 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ارومیه

اه پیام نور مرکز مهاباددانشگ  98 81 

 408 248 جمع کل

 

توزیع شده بین ة پرسشنام 408شایان ذکر است که از تعداد 
 پرسشنامه قابلیت تحلیل داشتند. 898جامعه هدف، تعداد 

ای و از مطالعات کتابخانه پژوهشبرای تدوین ادبیات نظری 
شده های آماری از پرسشنامه استفاده آوری دادهبرای جمع

است، بدین جهت برای سنجش متغیر سرمایه اجتماعی از 
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(، یادگیری دوسوتوانی از 8331) پرسشنامه ناهاپیت و گوشال
( و انتقال دانش 8939پرسشنامه کوشکی جهرمی و همکاران )

( استفاده شده است. برای تجزیه و 4081از پرسشنامه لیو )
از رو  های پژوهش آزمون فرضیه منظوربهها تحلیل داده

 Smart-PLS افزارنرمسازی معادالت ساختاری با کمک مدل
 استفاده شده است.
فرنل و  مطابق پیشنهاد هااعتماد سازه یتقابل یجهت بررس

ها، یهگو از یکاعتماد هر یتقابل -8سه مالک: از  (8318الکر )
متوسط  -9ها و از سازه یکهر یبیاعتماد ترک یتقابل -4
 .استفاده شده است ،AVE هاستخرار شد یانسوار

( 8311) ین، چهاسازه یاعتبار واگرا یااعتبار  یبررس یبرا
 یدسازه با یک یهایهگو -8: کندیم یهدو مالک را توص

بار  یعنیرا بر سازه خود داشته باشند.  یبار عامل یشترینب
و اشترا   یفنداشته باشند. گ یگرد یهابر سازه یکم یمقطع
سازه  یبر رو گویههر  یکنند که بار عاملیم یشنهاد( پ4001)

 یههمان گو یاز بار عامل یشترب 8/0حداقل  یدمربوط به خود با
از  یشترب یدسازه با یک AVEجرر  -4باشد.  یگرد یهابر سازه
امر نشانگر آن  ینباشد. ا یگرد یهاآن سازه با سازه یهمبستگ

 از یشترخود ب یآن سازه با نشانگرها یاست که همبستگ
 است. یگرد یهابا سازه ا یهمبستگ

 های پژوهشیافته

 .است 4شناختی پژوهش طبق جدول های جمعیتیافته

 

 توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس متغیرهای دموگرافیک .2 جدول

 کمیت پاسخ
  یرهایمتغ

یکیدموگراف  
 درصد فراوانی

1/72 31 مرد جنسیت  
4/41 99 زن   

سال 43-40 سن  1 8/6  
سال 90-93   23 2/97  

سال 20-23  10 4/91  
سال و باالتر 10  42 9/81  

8/44 43 کارشناسی ارشد میزان تحصیالت  
یتخصص یدکتر   33 6/71  

یفوق دکتر  4 9/4  
یقطع یرسم وضعیت خدمت  89 3/3  

 46 92 رسمی آزمایشی 
6/26 68 پیمانی  
یرسا  49 6/87  

یهبورس یدانشجو مرتبه علمی  80 6/7  
یمرب   10 4/91  

یاراستاد  61 3/18  
یاردانش  9 9/4  

یعلوم انسان گروه آموزشی  62 3/21  
یهعلوم پا   48 86 

یعلوم پزشک  2 8/9  
یو مهندس یفن  91 7/46  
یعیو منابع طب یکشاورز  7 9/1  

 800 898 جمع

 

 اند.شده ها ارا هاز سازه یکهر بارهای عاملی 9جدول  در
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 هاسازه تأییدیتحلیل عاملی . 3جدول 

 سازه سرمایه اجتماعی

یهگو T-Value بارعاملی گویه یبارعامل   T-Value 

1سؤال   111/0  968/7 4سؤال    693/0  279/3  

3سؤال   117/0  804/1 2سؤال    616/0  316/80  

5سؤال   106/0  741/1 6سؤال    102/0  687/42  

0سؤال   781/0  702/84 1سؤال    700/0  391/82  

6سؤال   683/0  031/3 80سؤال    196/0  331/1  

11سؤال   677/0  728/80  - - - 

 

 سازه یادگیری دوسوتوانی

یهگو T-Value بارعاملی گویه یبارعامل   T-Value 

12سؤال   107/0  442/42 89سؤال    717/0  102/83  

11سؤال   141/0  621/84 81سؤال    121/0  892/99  

18سؤال   714/0  601/86 87ال سؤ   146/0  622/41  

16سؤال   776/0  389/81 83سؤال    101/0  112/44  

27سؤال   111/0  802/90 48سؤال    760/0  726/81  

 

 سازه انتقال دانش

یهگو T-Value بارعاملی گویه یبارعامل   T-Value 

22سؤال   717/0  121/82 49سؤال    731/0  883/83  

21سؤال   791/0  981/84 41سؤال    144/0  724/46  

 

-t و نی ز مق دار 1/0 ازها گویه تمامبار عاملی  به اینکه با توجه

value  ی تقابلاز  ی پ ژوهشهاس ازه، اس ت تربزرگ 36/8از 

ب ار  2ج دول  در د.نباش یم  برخ وردارو مناس ب  یاعتماد کاف

 نشان داده شده است.پژوهش  یهاها بر سازهیهگو یمقطع
 

 ابزارها روایی بررسی برای متقاطع عاملی بارهای .1جدول 
 یادگیری  سرمایه اجتماعی 

 دوسوتوانی

 انتقال دانش

q1 111/0  417/0  832/0  

q2 693/0  997/0  831/0  

q3 117/0  192/0  929/0  

q4 616/0  171/0  931/0  

q5 106/0  412/0  414/  

q6 102/0  131/0  910/  

q7 781/0  214/0  907/0  

q8 700/0  717/0  140/  

q9 683/0  641/0  439/0  

q10 196/0  907/0  491/0  

q11 677/0  202/0  463/0  

q12 637/0  107/0  241/0  
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 ابزارها روایی بررسی برای متقاطع عاملی بارهای .1جدول ادامه 
q13 671/0  717/0  918/0  

q14 140/0  141/0  224/0  

q15 161/0  121/0  270/0  

q16 161/0  714/0  192/0  

q17 661/0  146/0  186/0  

q18 661/0  776/0  292/0  

q19 780/  101/0  167/0  

q20 122/0  111/0  600/0  

q21 116/0  760/0  179/0  

q22 914/0  299/0  717/0  

q23 962/0  148/0  731/0  

q24 424/0  940/0  791/0  

q25 106/0  117/0  144/0  

 

 س ازه ب ر را ع املی بار بیشترین هاگویه کل با توجه به اینکه

 مناس بی روای ی واگرای ی از پ ژوهش ایهسازه دارند مربوطه

نش ان  1نتایج بررسی روایی واگ را در ج دول  هستند. برخوردار

 داده شده است.
 

 ی پژوهشهاسازهروایی واگرای  .5جدول 

ییادگیری دوسوتوان سرمایه اجتماعی متغیر  انتقال دانش 

624/0 سرمایه اجتماعی    

694/0 یادگیری دوسوتوانی  107/0   

انشانتقال د  231/0  682/0  710/0  

 اندشده استخرار واریانس میانگین جرر همبستگی قطرماتریس روی اعدادتوجه: 
 

پ ژوهش  یرهایمتغ یاستخرار شده تمام یانسوار یانگینجرر م
 ،یناس ت. بن ابرا یگ رد یره ایها با متغآن همبستگی از یشترب

 .است پژوهش برقرار یرهایواگرا متغ ییروا یمالک دوم بررس
 و 1/0 یها، بار ع املیهاز گو یکاعتماد هر یتدر مورد قابل

نش انگر س ازه خ و   تأیی دی یعامل یلدر تحل یههر گو یشترب
ح داقل در  ی ده ا بای هگو یبارعامل ینشده است. همنن یستعر
 یینتع برای T جهت محاسبه آمارهدار باشند، معنی 08/0 سطک
 100ب  ا ) اس ترا  ب  وتاز آزم ون  یع  امل یباره ا یداریمعن 

از  ی که ر  یب یاعتم اد ترک ی تقابل یبررس یبرا و یرنمونه(ز

. ه اس تاستفاده شد (ρcگلداشتاین ) – یلوند یبها از ضرسازه
همک ارانش  و یشتر، مگنرب و AVE ،1/0یر فرنل و الرکر مقاد

 رض ایت و مطل و  AVE ب رای را 2/0باالی  مقادیر (8336)
ارها برای متغیرها به شرح ج دول نتایج این معی. دانندمی بخش
 .است 6

 

 آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخرار شده .8جدول 

 پایایی ترکیبی (AVEمیانگین واریانس ) آلفای کرونباخ های پژوهشسازه

 624/0 284/0 112/0 سرمایه اجتماعی

 107/0 614/0 320/0 یادگیری دوسوتوانی

 170/0 601/0 716/0 انتقال دانش
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دهد ضریب آلفای کرونباخ که جدول فوق نشان می طورهمان
 AVEبیشتر است، همننین، مقدار  7/0های پژوهش از سازه

که نشان  به دست آمده است 1/0از  تربزرگها نیز برای سازه
 است. قبولقابلدهد پایایی و روایی همگرای مدل پژوهش می
 

 برازش مدل ساختاری
بایست با استفاده از آزمون تحلیل لیل استنباطی، میدر تح
همننین  ادروایی سازه را مورد آزمون قرار د تأییدیعاملی 
 آزمون  تأییدیها با استفاده از رو  تحلیل عاملی فرضیه

داری هر متغیر نیز ( ضرایب معنیT-Value)شوند. مقدار می
ز براز  باشد، مدل ا -36/8 از ترکوچکو  36/8 از تربزرگ

و  پژوهشارزیابی مدل مفهومی  منظوربه است.خوبی برخوردار 
همننین اطمینان یافتن از وجود یا عدم وجود رابطه علی میان 

های مشاهده شده با و بررسی تناسب داده پژوهشمتغیرهای 
با استفاده از مدل  های پژوهشفرضیه، پژوهشمدل مفهومی 

آزمون  PLS افزارنرمبا کمک  معادالت ساختاری نیز آزمون
و شکل  مدل کلی در حالت استاندارد گیریاندازه 4ل شک شدند.
 .دهدمی داری را نشانمعنیمدل کلی در حالت  گیریاندازه 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل کلی در حالت استاندارد گیریاندازه .2شکل 

 شده تبیین دایره، واریانس داخل ، عدد4در شکل شماره 

است که به  دوسوتوانی و یادگیری دانش قالانت متغیرهای
. بر این اساس واریانس است 631/0و  296/0ترتیب برابر با 

متغیر سرمایه اجتماعی  از طریق دانش شده متغیر انتقال یینتب

و نیز واریانس  استدرصد  6/29و یادگیری دوسوتوانی برابر با 
 تماعیاج توسط سرمایه دوسوتوانی تبیین شده متغیر یادگیری

 .استدرص        د  3/63برابر با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، ضریب9در شکل  دارمعنیمدل کلی در حالت  گیریاندازه. 3شکل 

 

دار متغیر سرمایه اجتماعی بر ی ادگیری دوس وتوانی معن ی تأثیر

 متغیرهای یادگیری دوسوتوانی بر  تأثیر. همننین ضریب است

 .استدار یمعنانتقال دانش نیز 
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 ازش مدل کلیبر

مدل از ش اخص بررس ی اعتب ار  برای بررسی کیفیت یا اعتبار
فی ت استفاده شده است. شاخص اعتبار اشتراک، کی 8اشتراک 
ه ر  گیریان دازهسنجد م دل هر بلوک را می گیریاندازهمدل 

، کیفی ت م دل 4و شاخص اعتبار افزونگ ی  سنجدمیبلوک را 
مق ادیر مثب ت ای ن ده د. ق رار م ی ساختاری را مورد بررسی

و  گیریاندازهمدل  قبولقابلشاخص، نشانگر کیفیت مناسب و 
 .است 7نتایج آن به شرح جدول  است کهساختاری 

 

 

 اشتراک گیری شاخصاندازه .0جدول 

 اعتبار افزونگی اعتبار اشتراک متغیرها

413/0 سرمایه اجتماعی  - 

120/0 یادگیری دوسوتوانی  282/0  

091/0 انتقال دانش  492/0  
  

شود مثبت بودن مقادیر اعتبار که مشاهده می طورهمان
 پژوهشی اشتراک و اعتبار افزونگی برای تمامی متغیرها

گیری و مدل اندازه قبولقابلنشانگر کیفیت مناسب و 
 .استساختاری 

 

 های پژوهشآزمون فرضیه

مثبت و  تأثیر: سرمایه اجتماعی بر انتقال دانش 0H: 1 هیفرض
 داری ندارد.عنیم

1H داری معنیمثبت و  تأثیر: سرمایه اجتماعی بر انتقال دانش
 دارد.

 تأثیر یدوسوتوان یادگیریبر  یاجتماع یهسرما: 0H :2 هیفرض
 .داردن یدارمعنیمثبت و 

1H :مثبت و  تأثیر یدوسوتوان یادگیریبر  یاجتماع یهسرما
 .دارد یدارمعنی
 تأثیربر انتقال دانش  یدوسوتوان : یادگیری0H: 3 هیفرض
 .داردن یدارمعنیمثبت و 

1Hمثبت و  تأثیربر انتقال دانش  یدوسوتوان : یادگیری
 .دارد یدارمعنی

ها به شرح جدول ها برای آزمون فرضیهنتایج تحلیل داده
 :است 1

 پژوهشمدل برآورده شده  تأثیر یبداری ضرامعنی یبررس. 6جدول 

دهبرآورد ش تأثیرضریب  رابطه مورد بررسی  T Value 
سطح 

داریمعنی  

نتیجه 

 آزمون شده

--->سرمایه اجتماعی  انتقال دانش   073/0-  719/0  211/0  رد 

--->سرمایه اجتماعی  ییادگیری دوسوتوان   941/0  010/2  0008/0  تأیید 

---> یادگیری دوسوتوانی انتقال دانش   943/0  164/4  006/0  تأیید 

 

-عدد معن یکه  ییآنجاو نیز از  1ی جدول هایافتهبا توجه به 

س رمایه مس یر ب ین ب ه غی ر از  هامتغیرکلیه داری مسیر بین 
ب ا اطمین ان  ،اس ت 36/8از  تربزرگاجتماعی و انتقال دانش، 

 که: کردتوان ادعا می 31/0
ن دارد  داریمعن ی ت أثیر دانش انتقال بر اجتماعی سرمایه

(01/0<p-value) 
دارد  داریمعنیمثبت و  تأثیر یادگیری بر اجتماعی سرمایه

(08/0≥p-value.) 

 داریمعن یمثب ت و  تأثیر دانش انتقال یادگیری دوسوتوانی بر
 (.p-value≤08/0دارد )

مستقیم یادگیری س رمایه اجتم اعی  تأثیربر بررسی عالوه
 س رمایه غیرمستقیم اثر بر یادگیری دوسوتوانی و انتقال دانش،

دوس وتوانی نی ز  ی ادگیری طری ق انش ازد انتقال بر اجتماعی
 و ان دازخود راه رو  از مورد سنجش قرار گرفت. بدین منظور

استفاده شده است که نتایج آن  آن از حاصل اطمینان یفاصله
 .است 3به شرح جدول 
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 یاجتم اع یهسرما تأثیردر  یدوستوان : یادگیری0H: 1 هیفرض
 .داردن یانجیبر انتقال دانش نقش م

1Hانتق ال ب ر  یاجتم اع یهسرما تأثیردر  یدوستوان ادگیری: ی
 .دارد یانجیدانش نقش م

 

 در کل نمونه میرمستقیغنتایج رو  بوت استر  روابط  .6جدول 

 مسیر شاخص
 مقادیر

t value 

حد 

 ایینپ

حد 

 باال

 داریمعنیسطح 

p-value 

ری یادگی یریگشکلدر  اجتماعی سرمایه

دارد. داریمعنی ثیرتأ دانش انتقال بر دوسوتوانی  
868/4  049/0  404/0  098/0  

 

آورد ش ده ب ر t-valueدهد که مق دارنشان می 3جدول  گونههمان
بیش تر  36/8دار و از مق دار معنی 01/0داری کمتر از معنیدر سطک 
با توجه ب ه ح دود پ ایین و ب االی  موردنظرو فاصله اطمینان  است

 ب ه اجتم اعی براین، س رمایهگی رد بن اذکر شده، صفر را در بر نمی
 انتق ال ب ر دوسوتوانی توسعه یادگیری طریق از غیرمستقیم صورت
 داری دارد.مثبت و معنی تأثیر دانش
 

 گیریبحث و نتیجه 
ه ای قبل ی ای ن مقال ه عن وان ش د، ای ن که در بخش طورهمان

یادگیری  اجتماعی در توسعه ةپژوهش به دنبال بررسی نقش سرمای
دانش گاه آزاد  علمیهیئتو انتقال دانش در بین اعضای دوسوتوانی 
 .استو پیام نور 

مستقیم ب ر انتق ال  طوربهسرمایه اجتماعی نتایج نشان داد که 
داری ن دارد معن یمثب ت و  تأثیر علمیهیئتدانش در بین اعضای 

غیرمستقیم از طری ق ی ادگیری دوس وتوانی ب ر انتق ال  طوربهبلکه 
مطالع ات قبل ی در خص و  ی دارد. دارمعن یمثبت و  تأثیردانش 
سرمایه اجتماعی بر انتقال دانش، حاکی از وج ود اث ر مثب ت و  تأثیر
، 8934همکاران،  و فرد ، محسنی8939باشند )هرندی، می دارمعنی
، 8930مه  دوی،  و محم  دنژاد ، گ  ل8934خلیل  ی،  زارع و ابیل  ی
 (. یعنی، وج ود8916همکاران،  و و الوانی 8911همکاران،  و دموری

 ارتباطات مبتن ی تسهیل سبب کارکنان میان قوی سرمایه اجتماعی
 انتق ال سبب خود نوبهبه امر این که گردیده اعضا میان در اعتماد بر

 دان ش فرآین د تس هیل و یک دیگر تیم به اعضاء تجربیات و دانش
رس د عل ت رد ای ن ب ه نظ ر م ی .گرددمی آشکار دانش به ضمنی

مغایرت این یافته با نتایج تحقیق ات مش ابه ناش ی از فرضیه و دلیل 
تفاوت فرهنگی و محیطی جامعه هدف و نیز منافع ف ردی و رقاب ت 

اس ت ک ه باع ث ش ده اس ت ک ه  علمیهیئتعلمی بین اعضای 
 شود. رنبکمسرمایه اجتماعی 

دارد. نت ایج  ت أثیر نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی بر ی ادگیری
کوش  کی جهرم  ی و همک  اران  پ  ژوهشایج ای  ن فرض  یه ب  ا نت  

(a,b8939 (( همخ  وانی دارد. وکیل  ی و ش  هریاری4081و لی  و ) 

ی نش ان دادن د ک ه الزم ه تحق ق دوس وتوانی پژوهش( در 8937)
سازمانی برخورداری س ازمان از س رمایه فک ری )س رمایه انس انی، 
سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی( اس ت و س رمایه ارتب اطی ب ر 

مثب ت دارد ک ه  ت أثیر( یبرداربهرهانی سازمانی )اکتشاف و دوسوتو
ه ای مشتریان و ش بکه یژهوبه نفعانیذاین مهم اهمیت ارتباط با 

کن د برای دوس وتوانی را بی ان م ی سازمانیبرونهمکاری درون و 
الزم اس  ت  ،(. بن  ابراینa8939)کوش  کی جهرم  ی و همک  اران، 

و س رمایه اجتم اعی زمین ه ه ای ارتب اطی دانشگاه با ایجاد ش بکه
 یادگیری دوسوتوانی را فراهم نماید.

 یب رداربهرههمننین نتایج نشان داد که سازمان با اکتش اف و 
که ای ن نتیج ه ب ا نت ایج  یادگیری نقشی مهم در انتقال دانش دارد

( 8939b( و کوشکی جهرم ی و دیگ ران )4000تحقیقات مالهوترا )
ی نش ان داد ( نیز در پژوهش4081) که لیو طورهمانهمخوانی دارد. 

خالق  و فرهنگی صنایع که یادگیری دوسوتوانی در انتقال دانش در
توان گفت ک ه ی ادگیری دوس وتوانی ب ا مثبت دارد. می تأثیرتایوان 

-خلق روابط کارآفرینانه در سازمان زمینه انتقال دانش را فراهم م ی

آن  تبعب هعی و ، ب ا تقوی ت س رمایه اجتم اکند بن ابراین دانش گاه
تواند در خلق و نشر دانش در ب ین اعض ای یادگیری دوسوتوانی می

 نقش مثبت و سازنده داشته باشد. علمیهیئت
مثب ت و  ت أثیرشود که موض وع ع دم به محققان آتی پیشنهاد می

س رمایه اجتم اعی ب ر انتق ال دان ش در ب ین اعض ای داری معنی
د فردی، سازمانی و محیط ی از بُع شناسییبآسمورد را  علمیهیئت

 قرار گیرد.
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 منابع
ی. دولت  یم هشرکت بیک دانش در  یریتبا مد یسازمان یاجتماع یهسرما ین(. رابطه ب8934) مجتبی یلی،زارع خلخدایار و  یلی،اب

 .843-814 (،4)41 ،یمهپژوهشنامه ب
وری س ازمانی و رفت ار ش هروندی س ازمانی ب ا (. نقش سرمایه اجتماعی در تحق ق ن وآ8933احمدزاده، سلیمان و شکوه، زهرا )

 .818-871(، 3)9، های دفاعیفصلنامه مدیریت نوآوری در سازمانتبیین نقش میانجی مدیریت منابع انسانی پایدار. 
 ، تهران: نشر نی.مدیریت عمومی(. 8936الوانی، مهدی )

 ی.دان ش س ازمان یریتدر توس عه م د یاجتم اع یها(. نقش سرم8916) محمدمهدی ،فراحی و تهمینه ،ناطق؛ یمهد یدس ،الوانی
 .91-71 (،1)4 ،یرانا یریتفصلنامه علوم مد

(. سرمایه اجتم اعی، بازاری ابی کارآفرینان ه و نق ش می انجی تس هیم 8936امینی، علیرضا؛ دولتشاه، پیمان و فتاحی، حمیدرضا )
 .127-163(، 2)2، مدیریت سرمایه اجتماعیدانش. 

 یکارکنان دانش گاه عل وم انتظ ام یسازمان یادگیریدر  یاجتماع یه(. نقش سرما8931) اکبریعل یجاری،ب و زاده، اصحا یبحب
 .809-892(، 2)8 ی،انتظام یرویمنابع در ن یریتفصلنامه مد. ینام
 ی دب ا تأک یسازمان یبر نوآور یاجتماع یةسرما تأثیر ی(. بررس8936)فاطمه  یمی،حار کر زهرا وزاده، ؛ کوچکعلیزاده،  یدیحم

 .32-71، (8)2دانش،  یریتمد ةدوگان یهایاستراتژ یانجیبر نقش م
ع دالت س ازمانی و حمای ت س ازمانی ب ر پیش گیری از ج رم  ت أثیر(. نقش میانجی سرمایه اجتم اعی در 8931درویشی، صیاد )

 .837-481 (،4)6، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی)مطالعه موردی: کالنترهای انتظامی استان قم(، 
در  یاجتم اع یهدان ش ب ا س رما یریتارتب اط م د ی(. بررس 8911) محسندمنه،  یطاهر حسین و ی،؛ منصورداریو  ی،دمور

 .22-61، (8)89 ،یدر دانشگاه اسالم یریتمجله مد(، یزددانشگاه  علمیهیئت یاعضا یدگاه)از د یدانشگاه آزاد اسالم
 یهو س رما یرابط ة آم وز  ع ال یبررس  یران یکردگ ان ایلتحص یاجتماع یةما(. پارادوکس سر8917)ی، غالمرضا صالحذاکر 

 .18-41 ،(20)80،یرانا ی. فصلنامه آموز  مهندسیراندر ا یاجتماع
عل وم  ی،روانشناس  المللیینبکنفرانس  ین. سومیمهم اجتماع نهادیک عنوانبه(. دانشگاه و اهداف آن 8931) ینرام ی،زادغفار
 .یدریهحتربتدانشگاه  ،یگو سبک زند یتیترب

 ه ایفعالیت(. چ ارچو  8936زاده، رض وان؛ کرم ی، مرتض ی و ص الحی، کی وان )زارع صفت، صادق؛ دهقانی، مرضیه؛ حک یم
، فص لنامه ت دریس پژوهش ی .STEM ای در رش ته علم یهای درسی توسعه حرفهدر برنامه علمیهیئتیادگیری اعضای 

1(2 ،)844-33. 
ب ا  یاجتم اع یهس رما یهاش اخص ی انرواب ط متقاب ل م یل(. تحل8932)محمدرضا  ی،فتح الهام و یمی،راه؛ ابمرتضی ی،سلطان

 .440-833، (4)4 ،یاجتماع یهسرما یریتمد. یمتلفازی د یکاستفاده از تکن
گ رار. یشناس و امکان  یندهآ یموجود، دورنما یتوضع یران؛در ا یاجتماع یه(. سرما8916) یرطاهرم ی،موسو و محمد ی،عبدالله

 .831-499(، 6)41 ،یمجله رفاه اجتماع
 یهدان ش و س رما یمب ر تس ه یاجتم اع یهس رما ت أثیر(. 8931) یه د ی،توکل و السادات یحانهر یان،طبا  ؛محسن یدسعالمه، 
 .808-881(، 41)10 )بهبود و تحول(، یریتفصلنامه مطالعات مد. یفکر
مجل ه آن ب ر اقتص اد.  ت أثیر یو چگ ونگ یاجتم اع یه(. س رما8912) یرحس ینام یدس ینی،حسو  پور، محمودزهرا؛ شارع ی،علم

 .493-431، 78 ،یاقتصاد یقاتتحق
رهبری معنوی ب ر ی ادگیری  تأثیر(. بررسی نقش میانجی سرمایه اجتماعی در 8936زاده، سفراله و احمدی نیک، فاضل )قشقایی

 .881-896(، 8)2، مدیریت سرمایه اجتماعیاستان خوزستان(، سازمانی )مورد مطالعه: واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی 
در  یان هگرادوجانبه ی ادگیریتوس عه  ی(. الگ وa8939) وج ه ا... ،زادهیقرب ان پ ور، داود وحس ین ی؛نق و یدس ی،جهرم یکوشک
 .879-818 ،(9)2 ،یمنابع سازمان یریتمد یها. پژوهشکشور یی: مورد مطالعه صنعت دارویفکر یهسرما
گرایان ه (. الگوی یادگیری دوجانب هb8939پور، داود؛ محمدی مقدم، یوسس و محمدی، رحمان )شکی جهرمی، علیرضا؛ حسینکو

 .19-11، 93، فصلنامه رشد فناوریهای دانش سازمانی، و سازگاری آن با اشکال مختلس دارایی
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 یه ایرس تاندان ش در دب یریتو م د یاجتماع یهارابطه سرم ی(. بررس8930) مولود ی،مهدو غالمرضا و ی،گل محمدنژاد بهرام
 .78-38، (2)4 ،یآموزش یریتمد یقاتفصلنامه تحق یز،دخترانه شهر تبر

 یریتو م د یفک ر یهب ا س رما یاجتماع یه(. رابطه سرما8934) یعل یدسراد، ینیحس غالمرضا و یی،؛ رضاغالمعلیفرد، محسنی
 .893-812، (9)2 ی،آموزش یریتنو در مد یافتیفصلنامه رهحد ارسنجان(، وا ی: دانشگاه آزاد اسالمیدانش )مطالعه مورد

شناس ی دوس وتوانی س ازمانی در (. بررس ی ابهام ات و ن وع8939ممبینی، یعقو ؛ اب راهیم پ ور، مص طفی و م رادی، محم ود )
 .13-74، 49، دو فصلنامه توسعه تکنولوژی صنعتیمحور.  های تکنولوژیسازمان
بررس ی رابط ه کیفی ت زن دگی ک اری و رض ایت ش غلی ب ین اعض ای  (.8917. )ث انی فاطم هنارنجیو  مدمح یدسمیرکمالی، 
 .808-78 ،(4)82، ریزی در آموز  عالیپژوهش و برنامه های تهران و صنعتی شریس.دانشگاه علمیهیئت

(. الگوی توسعه یادگیری دوجانب ه ب رای 8931پور، داود و کوشکی جهرمی، علیرضا )زاده، وجه اهلل؛ حسیننقوی، میرعلی؛ قربانی
 .8-46(، 10)41 ، فصلنامه مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(،هاسازمان
 .47-64(، 14)2، دانش مدیریت(، سیمای سازمان از نگاه مورگان، 8910وار،، حامد )

ق ش تع دیلگر فرهن ب نوآوران ه سرمایه فکری بر دوس وتوانی س ازمانی: ن تأثیر(. 8937وکیلی، یوسس و شهریاری، سلطانعلی )
 .918-200(، 4)2، 20، شماره پیاپی فصلنامه توسعه کارآفرینی)مورد مطالعه: صنعت برق در کشور(، 

فص لنامه . ی انبندان ش یه اشرکت یسازمان یادگیریو انتقال دانش در  یاجتماع یهنقش سرما یین(. تب8939) عطااهلل هرندی،
 .868-814(، 2)8 ،یتوسعه فناور یریتمد

ه ای ش غل (. شناسایی عوامل مؤثر بر فرایند انتقال دان ش در س ازمان8939هوشیار، وجیهه؛ لگزیان، محمد و بررگری، مهسا )
 .38-806(، 20)89، نشریه پژوهشی مدیریت فرداسیار. 
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