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تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی و قابلیتهای 
یاد گیری سازمانی با نقش میانجی کنشهای یاریگرانه

مقد مه:ازویژگیهایمهمشبكههایاجتماعی،اشتراکگذاریدانشمبدلشده

استكهدرارتقایكمیوكیفیسرمایهاجتماعیمؤثراست.لذاهدفازاین
تحقیقبررسیتأثیرشبكههایاجتماعیمجازیبرسرمایهاجتماعیوقابلیتهای

یادگیریسازمانیباتوجهبهنقشمیانجیكنشهاییاریگرانهاست.

كل اداره مدیران و كاركنان همه شامل تحقیق آماری جامعه روش:

اساس بر منظور بدین هستند. نفر( 402( مازندران استان راهوشهرسازی
ازروشخوشهایچندمرحلهای استفاده با جدولمورگان198پرسشنامه
ازاینجامعهجمعآوریشد.برایگردآوریدادههاازپرسشنامههایمعتبر
قابلیتهای سؤال، 4 با یاریگرانه كنشهای سؤال، 24 با اجتماعی سرمایه
یادگیریسازمانیبا17سؤالوشبكهاجتماعیمجازیبا18سؤالبكار
گرفتهشدهاست.رواییپرسشنامهبااستفادهازتحلیلعاملیتأییدیوپایایی

آنازطریقآلفایكرونباخبررسیوتأییدشد.

اجتماعی شبكه كه داد نشان لیزرل نرمافزار با فرضیه آزمون یافته ها:

یاریگرانه كنشهای سازمانی، یادگیری قابلیت اجتماعی، سرمایه بر مجازی
داردوسرمایهاجتماعیبرقابلیتیادگیریسازمانیوكنشهاییاریگرانهبر

قابلیتیادگیریسازمانیتأثیردارد.

بحث:باتوجهبهنتایجبهدستآمدهسرمایهاجتماعیبرقابلیتیادگیری

سازمانیازطریقكنشهاییاریگرانهاثرمستقیموغیرمستقیممیگذارد.به
ارتقایسرمایه با یاریگرانه، كنشهای تعدیلكننده نقش به توجه با عبارتی
یادگیریسازمانی قابلیت میزان اجتماعیمجازی برشبكه مبتنی اجتماعی

افزایشمییابد.
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Investigating the Impact of Virtual Social Networks on 
Social Capital and Organizational Learning Capabili-

ties with the Mediating Role of Helpful Activities
Introduction: An important feature of social networks is 
sharing of knowledge and improving the quantity and 
quality of social capital. This study investigates the im-
pact of virtual social networks on social capital and or-
ganizational learning capabilities with regard to the me-
diating role of helpful actions.
Method: The statistical population of the study consisted 
of all employees and managers of Mazandaran Province 
Roads and Urban Development Bureau (402 persons). 
For this purpose, 198 questionnaires were collected using 
multi-stage cluster method based on Morgan table. Data 
were collected through validated social capital question-
naires with 24 questions, 4-question supportive actions, 
17-question organizational learning abilities, and 18-ques-
tion virtual social network. The validity of the question-
naire was verified using confirmatory factor analysis and 
its reliability was assessed by Cronbach’s alpha.
Findings: Hypothesis testing with LISREL software 
showed that virtual social network has an effect on social 
capital, organizational learning capability and helpful ac-
tions. It was also found that social capital has an effect on 
organizational learning capability and subsidiary actions 
have an effect on organizational learning capability. 
Discussion: Social capital affects the ability of organiza-
tional learning through direct and indirect actions. In other 
words, due to the role of helpful activities with the promo-
tion of social capital based on the virtual social network, 
the capacity of organizational learning increases.
Helpful activities, Organizational learning capability, 
Social capital, Virtual social networking.
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Extended Abstract
Introduction: Social capital is one of the new concepts introduced in the economic 
and social studies of modern societies. One of the most important discussions in 
social capital is the discussion of social networks, networks that are shaped by 
the presence of individuals, and the basis for the formation of social trust and, 
consequently, social participation and solidarity. Today, social networks and social 
capital as one of its outcomes, has a passive role in social, political, economic, and 
even social equations people in society can potentially and actually cause many 
changes in the societies. In addition, the important feature of social networks is 
that it has become a place to share knowledge, which in turn contributes to the 
quantitative and qualitative improvement of social capital (Jalili,  Siyahposht, & 
Khashaki, 2016). The concept of organizational learning capability emphasizes 
the importance that facilitators have on organizational learning (Algra & Chiva, 
2008). Social capital, including the structure and quality of the association of mem-
bers of the organization with colleagues, facilitates organizational learning by cre-
ating opportunities, motivation, and ability to share knowledge and reduce barriers 
to organizational learning (Vera Bartsch at el., 2012: 240). Creating learning ca-
pability in an organization means achieving improvement. Social capital through 
structural, cognitive, and relational components will enhance organizational learn-
ing, thereby enhancing and enhancing innovative performance for an organization 
(Agha Ahmadi & Radaei, 2015). Advocates of network theory believe that social 
networks provide a kind of social capital to employees, and in fact, they have the 
support, trust, and emotional relationships with other people. The links and orga-
nizational relationships that are the main topic of network view are considered 
as social capital. The social capital from the point of view of the network returns 
to communications and social networks. Mass media and education are among 
the factors that, in Giddens’s view, play the role of promoting social capital this 
changing context. Therefore, the present research attempts to answer the question 
of whether helpful activities have a mediating role in the impact of social capital 
based on virtual social networking on organizational learning capability.
Method: Methodologically, this research is part of survey research of a kind of 
correlation because it examines the effects between dimensions in a conceptual 
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model. To collect data, Social capital investment and helpful action,  Totehmen 
(2005) and organizational learning questionnaire of Ozan Onj et al. (2014) was 
used. The statistical population of the study consisted of all the employees and 
managers of the Road and Streets Department of Mazandaran Province (N = 402). 
The multi-stage cluster sampling method was used with Morgan’s table. A total of 
198 people were selected as the statistical sample and copies of the questionnaire 
were distributed among them. To assess the validity of the confirmatory factor 
analysis, the structure of the research questionnaires was content validity of the 
content structure. Out of 63 items, only 8 items of the organizational learning 
questionnaire were deleted since they were less than 0.3 of the model. The reli-
ability of the instrument was also checked using the Cronbach’s alpha coefficient, 
respectively Virtual Jesus (0.932), social capital (0.962), helpful activities (0.895), 
organizational learning capability (0.907), and the coefficients obtained more than 
0.7 of the reliability was acceptable.
Findings: Findings of the research based on Structural Equation with Lisrel software 
show that virtual social network alone has a positive and significant effect on social 
capital, organizational learning ability, and helpful activities. Also, social capital has 
an impact on the learning ability of an organization and it has also contributory role. 
It plays the role of mediator in the development of social capital in the relationship 
between the virtual social network and organizational learning capabilities.
Discussion: According to the results, virtual social networking has influenced orga-
nizational learning capabilities with its mediating role on helpful activities in the de-
velopment of social capital. In other words, due to the role of helpful activities with 
the promotion of social capital based on the virtual social network, the capacity of 
organizational learning increases. As a result, if in the organization, the relationships 
between individuals, the working relationships between the members of the organiza-
tion and the working teams, the amount of access to collaborators and managers would 
be helpful to others to help themselves. People’s commitment to realizing goals is a 
high-level requirement. Then, there are other conditions and requirements for promot-
ing organizational learning (encouraging employees to take risks, encouraging staff 
to communicate, management commitment and participatory decision-making). As 
it clear, social networks provide social relationships, cooperation, and mutual partici-
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pation. The existence of strong social capital among employees has facilitated trust-
based communication among members, which in turn translates the knowledge and 
experience of team members into each other. Social capital, through the exchange of 
work experience, can be used to strengthen aid interventions. Ancillary interventions 
and social capital, each has a mediator role in influencing virtual social networks on 
organizational learning capabilities. Networks that are shaped by the presence of in-
dividuals and are the basis for the formation of social trust and, as a result, social par-
ticipation and solidarity, and ultimately they provide an opportunity for organizational 
learning. Social networks have a great potential in the development of organizational 
learning. As a result, the following suggestions are presented: Managers will provide 
mutual understanding, trust, commitment, social relations, and empathy among the 
staff through the adoption of measures and, as a result, it would increase the link be-
tween the members, then the conditions and concessions required to enhance organi-
zational learning will be provided. More research needs to be done and all Iranian and 
foreign virtual networks should be considered. As a result, valuable information on the 
positive and negative effects of using virtual networks will be provided to the users of 
these networks. In organizations, measures will be taken to introduce and create useful 
and scientific uses of virtual social networks. Since social capital is the result of daily 
relations between employees, and these relationships store trust, mutual understand-
ing, common values, and behavioral values in a resource called social capital; in order 
to create and promote social capital, a culture must be created, and it is up to the or-
ganization to encourage and educate these factors in order to create the foundation for 
organizational learning as an essential component of organizational survival.
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مقد مه
اقتصادیواجتماعی، ازمفاهیمنسبتًانوینیاستكهدربررسیهای سرمایهاجتماعی1
جامعهشناسیومدیریتمطرحوبهصورتگستردهایدرجوامعمدرنموردتوجهواستفاده
قرارگرفتهاست.منظورازسرمایهاجتماعی،روابطاجتماعیاستكهافرادازآنبرایبه
انسانی و مالی مستلزمصرفسرمایه آنها كهكسب میكنند استفاده منابعی آوردن دست
است.سرمایهاجتماعیمیتواندبهعنوانمنابعموجوددرشبكههایاجتماعیكهتوسطافراد

مورداستفادهقرارمیگیرد،موردنظرقرارگیرد)رستگاروهمكاران،2017(.
كلمن2)1990(باورداردكهدرسرمایهاجتماعی،روابطاجتماعی،روابطیباظرفیت
قابلپیشبینیهستندومیتوانندارزشیراتولیدكنند.سازمانهاییكهبهآموزههایسرمایه
و تعهد احساس سازمانی اهداف و ارزشها به نسبت آنها كاركنان دارند، توجه اجتماعی
مسئولیتدارند.یكیازمهمترینبحثهادرسرمایهاجتماعیبحثشبكههایاجتماعیاست،
شبكههاییكهباحضورافرادشكلمییابدوبسترشكلگیریاعتماداجتماعیودرنتیجه
مشاركتوانسجاماجتماعیاست.شبكههایاجتماعیمجازی3بهعنوانیكیازپدیدههای
امكاناتدرفضایمجازیمیتوانددر ازبحثبرانگیزترین بهعنوانیكی جهانمعاصرو
معادالتجوامعامروزیاثرگذارباشد.آنهاتأكیددارندكهباتغییرراههایارتباطیدردنیای
امروز،افزایشروابطاجتماعیدرمحیطهایآنالینوآفالینباعثگسترشهرچهبیشتر
سرمایهاجتماعیشدهاست)دهقانونیكبخش،2006؛مستقیمیوواسعیزاده،2010،به
نقلازاخوانمالیریوهمكاران،2014(.درمجموعامروزهشبكههایاجتماعیویكیاز
برآیندهایآنیعنیسرمایهاجتماعی،نقشانفعالیرادرمعادالتاجتماعی،سیاسی،اقتصادی
وحتیاعتقادیافرادجامعهدارند.عالوهبرآن،ازویژگیهایمهمشبكههایاجتماعیاین
1. Social capital
2. Coleman
3. Virtual social networks
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استكهبهمكانیبرایاشتراکگذاریدانشمبدلشدهكهاینمطلبنیزبهنوبهخوددر
ارتقایكمیوكیفیسرمایهاجتماعیمؤثراست)جلیلیوسیاهپشتخاشكی،2016(.

لیولو1بهنقلازكلمن)1998(بیانكردهاستكهافرادبایدبرایاكتسابدانشاز
پیوندهایقویدربطنشبكههایاجتماعیباسایراعضایسازمانبرخوردارباشندكهاین
باعثانتقالاطالعاتدرسطحباالوایجادشرایطمساعدبراییادگیریخواهدشد)لیو

لو،2011(.
سازمانی یادگیری بر تسهیلكنندهها كه اهمیتی بر سازمانی2 یادگیری قابلیت مفهوم
دارند،تأكیدمیكند)آلگراوچیوا2008،3(.ایجادقابلیتیادگیریسازمانیدرسازمانبه
معنایدستیابیبهبهبوداست.تقویتسرمایهاجتماعیدرسازمانموجبایجادواستحكام
پیوندهایمرئیونامرئیاجتماعیمیشودوحسمشاركتوهمكاریمتقابل)كنشهای

یاریگرانه4(،اعتماد5اجتماعیرادرجامعهافزایشمیدهد)پترووداسكالوپولو2013،6(.
سرمایهاجتماعیازجملهساختاروكیفیتارتباطاعضایسازمانباهمكارانكهباعث
تسهیلیادگیریسازمانیبهدلیلایجادفرصتها،انگیزهوتواناییبرایبهاشتراکگذاشتن
قابلیت ایجاد بنابراین .)2012 بارتچ7، )ورا شود سازمانی یادگیری موانع كاهش و دانش
یادگیریدرسازمانبهمعنایدستیابیبهبهبوداستوسرمایهاجتماعیازطریقمؤلفههایی
همچونساختاری8،شناختی9،رابطهای10درمیاناعضاسببارتقاءیادگیریسازمانیشده
وازاینطریقارتقاءوبهبودعملكردنوآورانهرابرایسازمانرابههمراهخواهدداشت

)آقااحمدیوردایی،2015(.

1. li and lou   2. Organizational learning capabilities
3. Alegre and Chiva  4. helpful activities
5. trust    6. Petrou and Daskalopoulou
7. Vera Barnac   8. structural dimension
9. cognitive dimension  10. communication dimension
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ازاینرو،پژوهشحاضردرصددپاسخگوییبهاینپرسشاستكهآیاكنشهاییاریگرانه
درتأثیرگذاریشبكهاجتماعیمجازیبرسرمایهاجتماعیوقابلیتیادگیریسازمانینقش

میانجیرادارد؟

مبانی نظری

سرمایه اجتماعی و شبکه اجتماعی مجازی
سرمایهاجتماعیمفهومیاستكههرچنددرسالهایدورتوسطلیداجیهانیفانو
تاجبخش، یادیپور،2008؛ و منظور فان1920،1؛ )هانی است جینجاكوبمطرحشده
بازكرد)ون انسانی پوتنامجایخودرادرعلوم باكارهایبوردیو،كلمنو اما .)2005
هون2007،2(.درواقعاینسهنفربیشترینتأثیررادراینحوزهازخودبهجایگذاشتهاند
)عبدالهیانوكرمانی،2013(.سرمایهاجتماعیبهمجموعهمنابعحقیقیوبالقوهایاطالق
میشودكهازشبكههایروابطمتعلقبهافرادویاواسطههایاجتماعینشأتگرفتهاست
وازطریقآنهاقابلدسترسهستند.اینگونهسرمایهاجتماعیهمشاملشبكههایاجتماعی

بودهوهمشاملداراییهاییكهممكناستازطریقآنتجهیزشوند)كارولین2000،3(.
باورندكهشبكههایاجتماعی،نوعیسرمایهاجتماعی این بر طرفداراننظریهشبكه
برایكاركنانفراهممیآورند؛درواقعدراینشبكههاازحمایت،اعتمادوروابطعاطفی
باسایرافرادبرخوردارمیشوند.دیدگاهشبكهدرسرمایهاجتماعیبراهمیتروابطافقی
پیوندهاوروابط تأكیددارد. اجتماعی انجمنهاوگروههای قالب بینمردمدر وعمودی
سازمانی4كهبحثاصلیدیدگاهشبكهاست،بهعنوانسرمایهاجتماعیمحسوبمیشود.
ریشهسرمایهاجتماعیازدیدگاهشبكهبهارتباطاتوشبكههایاجتماعیبرمیگردد.وسایل
ارتباطجمعیوآموزشوپرورشازجملهعواملیاندكهازنظرگیدنزدراینتغییربستر،نقش
1. Hani fan   2. Veenhoven
3. Caoline   4. institutional Relations
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اشاعهسرمایهاجتماعیرابرعهدهدارند.باتكیهبراینسخن،گیدنزمیگویدكهرسانههای
جمعیوهمگانیوبهعبارتی،فرهنگرسانهایابزارهایاشاعهسرمایهاجتماعیهستند.در
واقعرسانههایهمگانیابزارشناسایی،استمراروترویج،یاحفظوانتقالسرمایهاجتماعی

جامعهاند)شهابیوبیات،2012(.
اولینمحققانیبودندكهسرمایهاجتماعیدرسازمانرا ناهاپیتوگوشال1)1998( 
تقسیم بعدساختاری،شناختیورابطهای بهسه را اجتماعی ایشانسرمایه مطرحكردند.

كردند.
-بعدساختاری2:عنصرساختاریسرمایهاجتماعیبهالگوهایتماسهایبینافراداشاره
میكن.یعنیشمابهچهكسانیوچگونهدسترسیداریدومهمترینجنبههایاینعنصر

عبارتاند:ازروابطشبكهایبینافراد،پیكربندیشبكهایوسازمانمناسب.
-بعدارتباطی3:عنصرارتباطسرمایهاجتماعیتوصیفكنندهنوعیروابطشخصیاست
كهافرادبایكدیگربهدلیلسابقهتعامالتشانبرقرارمیكنند.مهمترینجنبههایاینبعد

ازسرمایهاجتماعیعبارتاندازاعتماد،هنجارها،الزامات،انتظاراتوهویت.
تعبیرها،سیستمهایمعانی منابعاشارهمیكندكهفراهمكنندهمظاهر، -بعدشناختی4:
كدهای زبان، از عبارتاند بعد این جنبههای مهمترین است. گروهها میان مشترک
مشترکوحكایاتمشترک)نقلازحسنزادهپسیخانیوباقرزادهخداشهری،2018(.

قابلیت یاد گیری سازمانی
باتوجهبهصحبتهایفردریكتیلورمفهومیادگیریسازمانیبهسال1900میالدیبرمیگردد.
یعنیزمانیكهانتقالیادگیریبهدیگركاركنانرابرایافزایشكاراییوبهبودسازمانمطرحكرد

1. Nahapiet and Ghoshal   2. structural dimension
3. communication dimension   4. cognitive dimension
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)قربانی،نیشابوریوعرفانیانخانزاده،2016(.اماریچاردسییرتوجیمزمارچ1اولینكسانی
بودندكهدرسال1963دومفهومیادگیریوسازمانرادركنارهمقراردادندویادگیریرا
بهعنوانپدیدهایسازمانیدرادبیاتمطرحكردند)فرهنگودیگران،2011(.باتوجهبهاینكه
سازمانهادرقرنبیستویكمبیوقفهباتغییرمواجهاندلذابرایاینكهدربازارهایرقابتیتوانمند

شوند،بایدیادبگیرندوداناییجدیدتولیدكنند)خانعلیزاده،2010(.
اینكهیكیازدغدغههایاصلیسازمانهایامروزیبهروزماندنوهمگام باتوجهبه
شدنباتغییراتاجتماعی،اقتصادی،فرهنگیو...است.یادگیریسازمانیمیتواندیكی
باشد، درزمینهتصمیمگیریمشاركتی2وروزآمدكردنسازمانها مؤثر متغیرهایمهمو از
همچنینباتوجهبهاهمیتنوآوریرفتاریبهعنوانمتغیریكهباسازمانواهدافسازمانی
درارتباطاست،بهنظرمیرسدكهتعهدمدیریتی3وایجادیكسازمانیادگیرندهمیتواند
تأثیرفراوانیبرنوآوریكاركنانبگذارد)هنوردوهمكاران،2010(.سنگهقابلیتهایپنجگانه
)مهارتهایفردی،مهارتهایذهنی،آرمانمشترک،یادگیریتیمی،تفكرسیستمی(رابرای

ایجادیادگیریسازمانیالزموضروریمیداند)مردانیوهمكاران،2018(.

کنشهای یاریگرانه
كنشهاییاریگرانهكهدرادبیاتمربوطبهسرمایهاجتماعیباعنوانهنجارهایهمكاری
ویاهنجارهایمعاملهبهمثلمعروفاند.درواقعبهمثابهفرایندمبادلهدریكجامعهمملواز
روابطاجتماعیهستندكهدرآنكاالهاوخدماتمبادلهمیشوند.روابطهمكارانهبهوسیله
هنجارهاهدایتمیشوند،انتظارمیرودكههنجارهایهمكاریدرشبكهخانوادگیبهلحاظ
تجربی،نسبتبههنجارهایهمكاریدرشبكهغیرخانوادگیتفاوتمعناداریخواهدداشت

1. Richard and March
2. participatory decision making
3. management commitment
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متقابل معامله هنجارهای تعریف از یارگرانه كنشهای نظری تعریف در )استون2000،1(.
یاریگرفتهمیشود،هنجارهاهنگامیبهوجودمیآیندكهیكعمل،تجلیاتبیرونیمشابهی
میكند، تقویت را اعتماد كه هنجارهایی بیاورد، پدید جامعه افراد از دیگری تعداد برای
پایینآوردهوهمكاریراتسهیل اینهنجارهاهزینهمعامالترا توسعهمییابند.چراكه
)پاتنام2001،2(.سرمایه بهمثلهستند اینهنجارها،هنجارهایمعامله میكنند.مهمترین
اجتماعیباایجادكنشهایاجتماعی،سیستمهایمعانیمشترکدرمیانگروههایمشاركت

وروابطاجتماعیزمینهتوانافزاییكاركنانرافراهممیكند.

چارچوب نظری و توسعه مد ل
سرمایهاجتماعیباتوجهبهنقشمیانجیكنشهاییاریگرانهبرقابلیتیادگیری 

سازمانیتأثیردارند.
با اجتماعی سرمایه بین رابطه عنوان تحت پژوهشی در )2017( همكاران و یوسفی
بین كه نتیجهرسیدهاند این به زابل منتخبشهرستان بیمارستانهای در یادگیریسازمانی
سرمایهاجتماعیویادگیریسازمانیومؤلفههایآنرابطهمستقیممعنیداریمالحظهشد،
بهنحویكهباافزایشسرمایهاجتماعی،ظرفیتیادگیریسازمانینیزافزایشمییافت.بااین

تفاصیلفرضیههایتحقیقبهشكلزیراست:
كنشهاییاریگرانهبرقابلیتیادگیریسازمانیتأثیردارند.
سرمایهاجتماعیبرقابلیتیادگیریسازمانیتأثیردارند.

بر مبتنی تلفیقی یادگیری تأثیر موضوع با تحقیقی در )2015( همكاران و موحدی
نتایج ریاضی، درس در دوم متوسطه آموزان دانش خودكارآمدی بر اجتماعی شبكههای
بر اجتماعی شبكههای بر مبتنی تلفیقی یادگیری از استفاده مثبت تأثیر بیانگر پژوهش،
1.Ston
2. Putnam



      58      58

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، پاییز 99، شماره 78

Social Welfare Quarterly, Vol 20, Autmn 2020, No 78

      58

خودكارآمدیبود.بااینتفاصیلفرضیهتحقیقبهشكلزیراست:
شبكههایاجتماعیمجازیبرقابلیتیادگیریسازمانیتأثیردارند.

مرتضویاسكوییوهمكاران)2014(درتحقیقیباعنوانتأثیرشبكهاجتماعیمجازی
نتیجهرسیدندكهشبكه این به اجتماعیدانشجویاندانشگاهعلوموتحقیقات برسرمایه
اجتماعیمجازیبرسرمایهاجتماعیتأثیرنسبتًاقویوتأثیرآنبرمؤلفهمشاركت)كنشهای

یاریگرانه(كمترازحدمتوسطاست.بااینتفاصیلفرضیهتحقیقبهشكلزیراست:
شبكههایاجتماعیمجازیبركنشهاییاریگرانهتأثیردارند.

ادریسیورحمانخلیلی)2012(درتحقیقیتحتعنوانبررسیرابطهرسانههایجمعیو
سرمایهاجتماعیدركالنشهرها)مطالعهموردی:شهروندانتهرانی(نشاندادندكهمیزاناستفاده
ازتلویزیونواینترنتبابعدكیفیت)اعتمادومعاملهمتقابل(وبعدساختارشبكه)رسمیو
غیررسمیواندازهوظرفیتشبكه(ارتباطدارند.ابوالحسنیرنجبروهمكاران)2012(در
تحقیقیتحتعنوانبررسیرابطهاستفادهازرسانههایاجتماعیباسرمایهاجتماعیكاركنان
سازماناموراقتصادوداراییاستانتهراننشاندادندكهبینمیزاناستفادهازرسانههایجمعی
باسرمایهاجتماعیوابعادآن)اعتماداجتماعی،مشاركتاجتماعی،هنجاراجتماعی(همبستگی
شبكههای در اجتماعی سرمایه بررسی با ،)2012( كالریجانی و توسلی دارد. وجود قوی
اجتماعیمجازی)سرمایهاجتماعیشبكه(بهایننتیجهرسیدندكهدرهریكازابعادساختی،
تعاملیوكاركردینتایجیحاصلشدكهممكناستباوضعیتسرمایهاجتماعیدرجهان

واقعتفاوتهاییداشتهباشد.بااینتفاصیلفرضیهتحقیقبهشكلزیراست:
شبكههایاجتماعیمجازیبرسرمایهاجتماعیتأثیردارند.

ازآنجائیكهطبقمبانینظریتحقیقكنشهاییاریگرانهكههمانهنجارهایمشاركتو
همكاریاستدراكثرمقاالتجزءمؤلفهسرمایهاجتماعیبشمارمیآید.بنابراینشبكههای
اجتماعیمجازیطبقتحقیقاتصورتگرفتهبركنشهاییاریگرانهتأثیرمثبتومعناداری
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دارد.آدلروكوان1)2002(نشاندادندكهسرمایهاجتماعیازطریقروابطاجتماعیكهتولید
میكند)تعاملوتبادلتجربهكاری(میتوانددرتقویتكنشهاییاریگرانه)كارهایگروهی(
تأثیرگذارباشد.متیساوهمكاران2)2011(پژوهشیبهمنظورشناساییابعادسرمایهاجتماعی
براساسمدلناهاپیتوگوشالانجامگرفته،نتایجنشانمیدهدكهدربعدسرمایهرابطهای
افزایش در صمیمیت و صبر یاریگرانه( )كنشهای مشاركت و همكاری مانند مؤلفههایی

سرمایهاجتماعیمؤثرند.بااینتفاصیلفرضیهتحقیقبهشكلزیراست:
كنشهاییاریگرانهبرسرمایهاجتماعیتأثیردارند.

آریانیقیزقاپانوهمكاران)2017(درتحقیقیباموضوعتبییننقشمیانجیسرمایه
اجتماعیدرارتباطبینكاربستشبكهاجتماعیمجازیورفتارهایاشتراکدانشدرفضای
مجازیبهایننتیجهرسیدندكهشبكهاجتماعیتلگرامبااتكابهظرفیتفرامتنیخوددر
ارتباطهاییكهشكلدادهاستباعثتوسعهرفتاراشتراکگذاریدانشكاربراندرفضای
مجازیشدهاست.اخوانمالیریوهمكاران)2014(درتحقیقیباعنوانشبكهاجتماعی
مجازیوشادكامیبهایننتیجهرسیدهاندكهشبكهاجتماعیمجازیبرسرمایهاجتماعیو
ابعادآن)ساختاری-كاركردی(تأثیرمثبتومعنادارداردومنجربهشادكامیمیشود.بااین

تفاصیلفرضیههایتحقیقبهشكلزیراست:
كنشهاییاریگرانهتعدیلكنندهرابطهبینشبكههایاجتماعیمجازیوقابلیتیادگیری

سازمانیاست.
ولمنوهمكاران3)2001(بهتأثیراتفضایمجازیبدبینهستندومعتقدندكهسرمایه
اجتماعیكاربرانخودراكاهشمیدهد.چراكهكنشهایمتقابلآنالینكمارزشترازكنشهای

متقابلرودررواست.بااینتفاصیلفرضیهتحقیقبهشكلزیراست:
1. Adler and Kwon
2. Matisa
3. Wellman 
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كنشهاییاریگرانهتعدیلكنندهرابطهبینشبكههایاجتماعیمجازیوسرمایهاجتماعیاست.

باتوجهبهفرضیههاییادشده،مدلنظریتحقیقحاضربهشرحشكل)1(طراحیمیشود.
شکل )1( مد ل نظری تحقیق )برگرفته از چارچوب نظری تحقیق(

روش
اینپژوهشازلحاظهدفكاربردیوازنظرروشتوصیفیازنوعهمبستگیاست.

جامعهآماریاینتحقیقشاملكلیهكاركنانومدیرانراهوشهرسازیاستانمازندرانكه
بهتعداد402نفراستوازروشنمونهگیریبهصورتخوشهایچندمرحلهایبهكمك
جدولمورگاناستفادهشدوتعداد198نفربهعنواننمونهآماریانتخابشدهكهپرسشنامه
اجتماعی سرمایه بعدی 3 پرسشنامه از دادهها گردآوری منظور به شد. توزیع آنها بین
)توتهمن2005،1(استفادهشدهاستكههركدامازابعادساختاریشامل9سؤال،ارتباطی
شامل6سؤالوشناختیشامل9سؤالبودهوهمچنینسؤاالتپرسشنامهقابلیتیادگیری

1. Totheman
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سازمانی)اوناگوهمكاران1؛2014(،شامل6سؤالروابطسازمانی،4سؤالتعهدمدیریتی،
4سؤالتصمیمگیریمشاركتیو3سؤالریسكپذیریبودهوپرسشنامهشبكههایاجتماعی
مجازیشامل4سؤالتنوعوگستردگیشبكه،7سؤالاعتمادو7سؤالاطالعرسانیو

ارتباطآسانبودهوكنشهاییاریگرانهشامل4سؤالاست.
باتوجهبهاینكهپرسشنامهاینتحقیقبرگرفتهازتحقیقاتخارجیمعتبردراینزمینه
استلذابرایمحاسبهرواییآنازتحلیلعاملیتأییدیاستفادهشدهاست.باتوجهبههدف
اینتحقیقازمدلیابیمعادالتساختاریباكمكنرمافزارلیزرلاستفادهمیكنیم.اگربار
عاملیكمتراز0/3باشدرابطهضعیفدرنظرگرفتهشدهوازآنصرفنظرمیشود)مؤمنی
از0/6 بزرگتر اگر و است قابلقبول تا0/6 بین0/3 عاملی بار قیومی،1391(. فعال و
باشدخیلیمطلوباست)كالین1994،2(.تحلیلعاملیتأییدیبارعاملیاستانداردبرای
پرسشنامهشبكهاجتماعیمجازیدرتمامیگویههابزرگتراز0/3وحتیدربیشترموارد
بزرگتراز0/6بوده،درپرسشنامهقابلیتیادگیریسازمانیبرایسؤال8كمتراز0/3بوده
وازمدلحذفشدوبرایپرسشنامهكنشهاییاریگرانهوپرسشنامهسرمایهاجتماعیدر
تمامیمواردبیشتراز0/3بودهاست.بنابراینساختارعاملیهرچهارپرسشنامهقابلتأیید
پایاییمورداستفادهقرارگرفتهو آلفایكرونباخبهعنوانسنجش است.همچنینازروش
چونضرایببهدستآمدهبیشتراز0/7بودهلذاازپایاییقابلقبولیبرخورداربودهاست.

همچنینبرایبررسیفرضیههاونقشمیانجیگریمتغیرازیكآزمونپركاربردبهنام
آزمونسوبلاستفادهشدهكهبرایمعناداریتأثیرمتغیرمیانجیدررابطهمیاندومتغیردیگر

بهكارمیرود)حسینپوروقربانیپاجی،2017(.

1. Onag 
2. Klein



      62      62

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال بیستم، پاییز 99، شماره 78

Social Welfare Quarterly, Vol 20, Autmn 2020, No 78

      62

جد ول )1( نتایج تحلیل عاملی تأیید ی و آلفای کرونباخ

بارگویهابعاد سازه
بار گویهابعاد سازهعاملی

عاملی

شبكههای
اجتماعی
مجازی
V.S.N

تنوعو
گستردگی

N.D.Bشبكه

0/932

10/74

سرمایه
اجتماعی

S.C

ارتباطی
CO.D

0/962

140/78
20/89150/68
30/82

شناختی
C.D

160/80

اعتماد
TR

40/36170/75
50/69180/64
60/67190/70
70/46200/78
80/66210/76
90/59220/77
100/56230/69

اطالعرسانیو
ارتباطآسان

E.C.C

110/72240/71
120/80

قابلیت
یادگیری
سازمانی
O.L.C

روابط
سازمانی

I.R

0/907

10/81
130/8020/73
140/7730/74
150/8340/78
160/6750/80
170/7460/83

كنشهای
یاریگرانه

H.A

0/895
10/86

تعهدمدیریتی
Mc

70/79
20/9180/63
30/8090/65
40/74100/18

سرمایه
اجتماعی

S.C

ساختاری
S.D

0/962

تصمیمگیری10/69
مشاركتی
P.D.R

110/71
20/64120/80
30/75130/77
40/70140/89
ریسكپذیری50/85

R.T

150/73
60/83160/79
70/74170/80
80/83
90/70

ارتباطی
CO.D

100/82
110/82
120/89
130/91
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یافته ها
درپژوهشحاضر،ازمیان198نفرازپاسخگویانازنظرجنسیتبیشتریندرصدفراوانیرا
مردانبابیشاز61درصدبهخوداختصاصدادهبودند.ازلحاظتأهل،بیشتریندرصدفراوانیرا
متأهالنبابیشاز72/2درصدبهخوداختصاصدادهبودند.ازلحاظسنبیشتریندرصدفراوانی
بابیشاز53درصدمتعلقبهگروهسنیبین30تا40سالبود.ازنظرمیزانتحصیالتبیشترین

فراوانیبابیشاز55درصدمربوطبهافراددارایمدرکتحصیلیكارشناسیارشدبودند.
استفاده مجازی شبكههای از مداوم بهصورت درصد 71/7 پاسخگویان كل میان از
میكردندو28/3درصدنیزبهصورتمداومازشبكههایمجازیاستفادهنمیكردند.ازمیان
كلپاسخگویانتعداد8سؤالبدونپاسخبودوبیشتریننسبتمربوطبهافرادبودكهاز
شبكهمجازیتلگراماستفادهمیكردند)57/1درصد(.6/6درصدازپاسخگویاننیزازشبكه

مجازیفیسبوکاستفادهمیكردندكهكمتریننسبتراتشكیلمیدهند.
یكیازشاخصهایعمومیبرایبهحسابآوردنپارامترهایآزاددرمحاسبهشاخصهایبرازش،
شاخصخیدوبهنجاراستكهازتقسیمسادهخیدوبردرجهآزادیمدلمحاسبهمیشود.چنانچه

اینمقداربین1تا5باشدمطلوباست.)شوماخرولومكس،1988؛كالین،2010(

X2/df=79.04/52=1.52

برابر0/051 )RMSEA( تقریب میانگینمجذورات ریشه ازآنجاكهشاخص همچنین
بهدستآمده،مدلازبرازندگیخوبیبرخورداراست.همچنینجهتبرازشمدلساختاری
فرضیههایفرعیتحقیقازتعدادیشاخصهاینیكوئیبرازشاستفادهشدهاستكهدربازه

موردقبولقرارگرفتهاندكهدرجداولشماره)3(و)4(آمدهاست.
مدلنهاییتحقیقبراساسمتغیرهایاصلیتحقیقومعیارهایهركدامدرشكلهای

)1(و)2(مشخصشدهاست.
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جد ول )2( شاخص برازند گی مد ل تحقیق بر اساس فرضیه اصلی
SRMRRMSEAGFINFINNFIIFIشاخص برازند گی

1-0/90>0/9>0/9>0/08<0/05<مقادیرقابلقبول
0/0430/0510/950/980/990/99مقادیرمحاسبهشده

شکل )1( نتایج تائید  مد ل نهائی ارتباط بین متغیرها

1. VSN(Virtual Social Capital)
2 .HA(Helpful Activities)
3. SC(Social Capital)
4. OLC(Organization Learning Capabilities)
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براساسمحاسباتانجامشده:
جد ول )3( نتایج آزمون فرضیه های تحقیق با استفاد ه از مد ل یابی معاد الت ساختاری

ضریب روابط مستقیم
مسیرمستقیم

مقد ار 
معناد اری

خطای 
استاند ارد 

نتیجهعالمت

شبكههایاجتماعیمجازی←قابلیت
تأیید+0/684/350/18یادگیری

شبكههایاجتماعیمجازی←
تأیید+0/616/210/10كنشهاییاریگرانه

شبكههایاجتماعیمجازی←سرمایه
تأیید+0/7810/050/07اجتماعی

تأیید+0/393/870/09كنشهاییاریگرانه←قابلیتیادگیری
تأیید-0/343/660/08سرمایهاجتماعی←قابلیتیادگیری
تأیید+0/272/010/09كنشهاییاریگرانه←سرمایهاجتماعی

قابلیت اجتماعی، سرمایه بر مجازی اجتماعی شبكههای متغیر تأثیر مسیر ضریب
یادگیریسازمانیوكنشهاییاریگرانهوهمچنینضریبمسیرتأثیرمتغیركنشهاییاریگرانه
برسرمایهاجتماعیوقابلیتیادگیریسازمانیكهدرجدول)3(مشاهدهمیشود،بهدست
آمدهاست.باتوجهبهاینكهآمارهtبرایاینمسیرهادردامنه]1/96،1/96-]قرارنگرفته
است.بنابراینمیتواننتیجهگرفتشبكههایاجتماعیمجازیبرسرمایهاجتماعی،قابلیت
برمتغیرهایسرمایه یارگیرانه یاریگرانهوهمچنینكنشهای یادگیریسازمانیوكنشهای

اجتماعیوقابلیتیادگیریسازمانیتأثیردارند.
ازآنجائیكهبایدنقشمیانجیگریكنشهاییاریگرانهبرایشبكههایاجتماعیمجازی
وسرمایهاجتماعیوهمچنینبرایشبكههایاجتماعیمجازیوقابلیتیادگیریسازمانی
بررسیشودوهمانطوریكهدرجدول)4(مشاهدهمیشوداثرمستقیموغیرمستقیمآنهابا
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Z-valueهمتفاوتزیادیداردبنابراینآزمونسوبلمیگیریم.درآزمونسوبلیكمقدار
ازطریقفرمولزیربهدستمیآیدكهدرصورتبیشترشدناینمقداراز1/96میتواندر

سطحاطمینان95%معناداربودنتأثیرمیانجییكمتغیرراتأییدكرد.

Z-value=(a×b)/√((b2×sa
2)+(a2×sb

2)+(sa
2×sb

2))

دراینرابطه:
a:ضریبمسیرمیانمتغیرمستقلومیانجی
b: ضریبمسیرمیانمتغیرمیانجیووابسته

Sa:خطایاستانداردمسیرمتغیرمستقلومیانجی

Sb:خطایاستانداردمسیرمتغیرمیانجیووابسته

جد ول )4( نتایج آزمون فرضیه های تحقیق با استفاد ه از مد ل یابی معاد الت ساختاری
آزمون سوبل اثر کلاثر غیرمستقیم اثر مستقیمروابط غیرمستقیم

شبكههایاجتماعیمجازی←
كنشهاییاریگرانه←قابلیت

یادگیریسازمانی
0/680/2370/9173/502

شبكههایاجتماعیمجازی←
سرمایهاجتماعی←قابلیتیادگیری

سازمانی
0/680/2650/9453/957

شبكههایاجتماعیمجازی←
كنشهاییاریگرانه←سرمایه

اجتماعی
0/610/2100/822/886

نتایجآزمونسوبلبهشرحذیلاست:
كنشهاییاریگرانهتعدیلكنندهرابطهبینشبكههایاجتماعیمجازیوقابلیتیادگیری
سازمانیاست.باتوجهبهاینكهمقدارz-valueمحاسبهشده)3/502(بزرگتراز1/96به
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دستآمدهاستوهمچنینباتوجهبهمثبتبودنضریبمسیر،میتواننتیجهگرفتكه
شبكههایاجتماعیمجازیباتوجهبهنقشمیانجیكنشهاییاریگرانهبرقابلیتیادگیری

سازمانیتأثیرمثبتدارند.
سرمایهاجتماعیتعدیلكنندهرابطهبینشبكههایاجتماعیمجازیوقابلیتیادگیری
سازمانیاست.باتوجهبهاینكهمقدارz-valueمحاسبهشده)3/957(بزرگتراز1/96به
دستآمدهاستوهمچنینباتوجهبهمثبتبودنضریبمسیر،میتواننتیجهگرفتكه
باتوجهبهنقشمیانجیسرمایهاجتماعیبرقابلیتیادگیری شبكههایاجتماعیمجازی

سازمانیتأثیردارند.
كنشهاییاریگرانهتعدیلكنندهرابطهبینشبكههایاجتماعیمجازیوسرمایهاجتماعی
است.4باتوجهبهاینكهمقدارz-valueمحاسبهشده)2/886(بزرگتراز1/96بهدستآمده
استوهمچنینباتوجهبهمثبتبودنضریبمسیر،میتواننتیجهگرفتكهشبكههای
اجتماعیمجازیباتوجهبهنقشمیانجیسرمایهاجتماعیبركنشهاییاریگرانهتأثیردارند.

بحث
بر و اجتماعی توسعهسرمایه در اجتماعیمجازی اشارهشدشبكههای كه همانطور
قابلیتهاییادگیریسازمانیباتوجهبهنقشمیانجیكنشهاییاریگرانهتأثیرگذاربودهاست.
اجتماعی فعالیتجمعیدرشبكههای فراهمشدن دلیل به یاریگرانه بنابرایندركنشهای
قابلیت میشود باعث درنتیجه و میشود فراهم اجتماعی سرمایه ارتقای زمینه مجازی،
،)2008( صیادی تحقیقهای نتایج با حاضر تحقیق نتایج یابد. افزایش سازمانی یادگیری
و میرکزاده ،)2017( احمدینیك و قشقاییزاده ،)2014( همكاران و ثمرین حسینزاده
همكاران)2012(،كنتوهمكاران1)2019(،ماگساسوهمكاران2)2014(وكروسو
1. Kent 
2. Magsamen 
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لوین1)2004(همخوانیدارد.
بنابرایندرتبیینفرضیهفوقمیتوانگفت:

كنشهاییاریگرانهكهازآنبهعنوانتقویتروحیهكنشهایجمعیناممیبرنداینامكان
رافراهممیكندكهبادرکمشتركیكهاعضابایكدیگربهدستآوردهاند،فعالیتشانرادر
شبكههایمجازیهمادامهبدهند.بنابرایناگردرسازمانروابطبینافراد،ارتباطاتكاری
بیناعضایسازمانوتیمهایكاری،تصمیمگیریمشاركتی،میزاندسترسیافرادبههمكاران
ومدیران،كمكدیگرانراكمكبهخودبداندوتعهدافرادبرایتحققاهداف،بهعنوان
یادگیری ارتقاء مقتضیاتالزمجهت و آنگاهشرایط باشد باالیی درسطح یكضرورت
سازمانی)تشویقكاركنانبهخاطرریسكپذیری،تشویقكاركنانبرایبرقراریارتباط،تعهد
مدیریتیوتصمیمگیریمشاركتی(فراهمخواهدشد.درنتیجهكنشهاییاریگرانهبهعنوان
ایجاد باعث داردكهمیتواند درساختاروجوسازمانی تسهیلگیری نقش میانجی متغیر

قابلیتیادگیریسازمانیبینافرادشود.
براساسنتایجآزموندرفرضیهاولتحقیق،شبكههایاجتماعیمجازیبرقابلیتیادگیری
نتیجهدرراستایتحقیقموحدیوهمكاران)2015(است.شبكههای این تأثیردارند؛كه
اجتماعیپتانسیلباالییدرتحولیادگیریسازمانیدارند.براساسنتایجآزموندرفرضیهدوم
وسومتحقیق،شبكههایاجتماعیمجازیبركنشهاییاریگرانهوهمبرسرمایهاجتماعیتأثیر
دارند؛كهایننتیجهدرراستایتحقیقاتمرتضویاسكوییوهمكاران)2014(،محمدیانو
همكاران)2012(،ادریسیورحمانخلیلی)2012(وابوالحسنیرنجبروهمكاران)2012(
است.شبكههایاجتماعیزمینهایجادروابطاجتماعی،همكاریومشاركتمتقابلرافراهم
میكنند.براساسنتایجآزموندرفرضیهچهارموپنجمتحقیق،كنشهاییاریگرانهوسرمایه
كاركنانسبب میان قوی اجتماعی دارند.وجودسرمایه تأثیر یادگیری قابلیت بر اجتماعی

1. Cross and Levin
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تسهیلارتباطاتمبتنیبراعتماددرمیاناعضاشدهكهاینامربهنوبهخودسببانتقالدانش
وتجربیاتاعضاءتیمبهیكدیگرمیشودكهایننتیجهدرراستایتحقیقاتحسینزادهثمرین
)2012( همكاران و میرکزاده و )2017( احمدینیك و قشقاییزاده ،)2014( همكاران و
است.براساسنتایجآزموندرفرضیهششمتحقیق،كنشهاییاریگرانهبرسرمایهاجتماعی
تأثیردارند.كنشهاییاریگرانهازطریقتعاملوتبادلتجربهكاریمیتوانددرتقویتسرمایه
اجتماعیتأثیرگذارباشدكهایننتیجهدرراستایتحقیقاتآدلروكوان1)2000(ومتیساو
همكاران2)2011(است.براساسنتایجآزموندرفرضیههفتموهشتمونهمتحقیق،كنشهای
اجتماعی شبكههای تأثیرگذاری در را میانجی نقش هركدام اجتماعی، سرمایه و یاریگرانه
مجازیبرقابلیتیادگیریسازمانیدارند.شبكههاییكهباحضورافرادشكلمییابدوبستر
شكلگیریاعتماداجتماعیودرنتیجهمشاركتوانسجاماجتماعیاستودرنهایتزمینه
برایقابلیتیادگیریسازمانیفراهممیشود.كهایننتیجهدرراستایتحقیقاتاخوانمالیری
نتایجآزمون وهمكاران)2014(ومرتضویاسكوییوهمكاران)2014(است.براساس
درفرضیهدهمتحقیق،كنشهاییاریگرانهنقشمیانجیرادرتأثیرگذاریسرمایهاجتماعی
برقابلیتیادگیریسازمانیدارند.دراینبارهباایجادتیمهایكاری،تفویضبیشتراختیاربه
كاركنان،ایجادروابطكاریمناسببینكاركنانوغنیسازیشغلمیتوانزمینهرشدسرمایه

اجتماعیوتوسعهیادگیریسازمانیرافراهمآورد.
بنابراینپیشنهادهایذیلارائهمیشود:

-مدیرانبااتخاذتدابیریزمینهدرکمتقابل،اعتماد،تعهد،روابطاجتماعیوهمدلیبین
كاركنانرافراهمودرنتیجهپیوندمیاناعضاراافزایشدهندآنگاهشرایطومتقضیات

الزمجهتارتقاییادگیریسازمانیفراهمخواهدشد.

1. Adler and Kwon
2. Matisa 
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نیز ایرانیوخارجیرا انجامشودوكلیهشبكههایمجازی -تحقیقاتگستردهتری
منفی و مثبت اثرات درزمینه ارزنده اطالعرسانیهای آن بهتبع گیرد. قرار موردبررسی
كاربستشبكههایمجازیدراختیاركاربراناینشبكههاقراردادهشودودرسازمانها
اقداماتیجهتآشناسازیوفرهنگسازیاستفادهمفیدوعلمیازشبكههایاجتماعی

مجازیصورتگیرد.
-ازآنجاییكهسرمایهاجتماعی،حاصلروابطهرروزهمیانكاركناناستواینروابط
اعتماد،درکمتقابل،ارزشهایمشترکوارزشهایرفتاریرادرمنبعیبهنامسرمایه
بر را فرهنگی باید اجتماعی ارتقاءسرمایه و منظورخلق به میكند؛ اجتماعیذخیره
سازمانحاكمكنندكهمشوقوآموزندهاینعواملباشدتاازاینرهگذرزمینهسازو

توسعهیادگیریسازمانیبهعنوانمؤلفهحیاتیبرایبقایسازمانشود.
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