
 

 

  علوم پزشکی شیرازبررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه 

 
m

 e
 d

 i
 a

 @
 c

 e
 e

 l
 . 

s 
u 

m
 s

 .
 a

 c
 . 

i 
r 

ht
tp

:/
/m

ed
ia

j.
su

m
s.

ac
.i

r/
on

li
ne

 

40  

  .ارسال شود "bahmanyari11@gmail.com"ها به نشانی  تمامی درخواست. ،دانشجونور یامدانشگاه پ ،یدولت یریتارشد مد یکارشناس: نویسنده مسؤول* 2.     نور یامدانشگاه پ یعلم یات، عضو همدیریت دولتی، استاد 1
  .دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،آزمایشگاه یکارشناس 4.     ،دانشجونور  یامدانشگاه پ ،یدولت یریتارشد مد یکارشناس 3

  .است شده یرفتهپذ 27/3/94اصالح و در  14/3/94 یخدر تار ه،یدبه دفتر مجله رس 15/9/93 یخمقاله در تار ینا

  

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی 

  شیراز

  4رحیم معصومی ،3بهاره دانشور ،*2یاريبهمن ید، حم1یموغل یرضاعل

  ایران، نور پیام شگاهدان

The Relationship between Social Capital and Knowledge Management 
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Payam Noor University, Iran 
 
Abstract 
Introduction: Social capital, as a network of communication and mutual trust in an organization, 
has a significant role the production and development of knowledge. This article studies the 
relationship between social capital and knowledge management among the personnel of Shiraz 
University of medical sciences. 
Materials and Methods: The study is a descriptive- correlative one. The statistical population 
included 1300 employees working at Shiraz University of Medical Science with a sample of 296, 
using Cochran formula. Two questionnaires were used as the instruments of the study. The first 
questionnaire, used to assess the level of social capital, was designed by Nahapyt and Ghoshal 
(1998) and contains three components- cognitive, structural and relational.  The second 
questionnaire was Haddad’s standard questionnaire (2003) for assessing knowledge management, 
with four components: knowledge creation, knowledge registration, knowledge establishment, 
and knowledge sharing. The reliability of social capital and knowledge management 
questionnaires were 0.682 and 0.803, respectively using Cronbach's alpha coefficient. The data 
were analyzed, using descriptive and inferential statistics (Spearman correlation coefficients). 
Results: The findings showed that there was a positive relationship between social capital and 
the component of knowledge management such as creation, registration, establishment and 
sharing. Also the correlation coefficients showed that the correlation between social capital and 
creation and registration components was more.   That is, by raising social capital, creation and 
registration components increase more than other components. 
Conclusion: The authorities of Shiraz University of Medical Sciences are recommended to 
provide the proper ground for knowledge promotion through social capital.  
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 چکیده

 .خلق دانش دارد و ثیر زیادي در تولیدزمان تأاعتماد متقابل در سا و اي از ارتباطاتعنوان شبکهاجتماعی به سرمایه :مقدمه

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در بین کارکنان حوزه ستادي دانشگاه علوم پزشکی  این مطالعه،هدف از  بنابراین

  .است شیراز

در حوزه  نفر از کارکنان شاغل 1300و جامعه آماري پژوهش  همبستگی بوده -از نوع توصیفی پژوهش این: ها روشمواد و 

 براي .دش برآوردنفر  296، حجم نمونه تعداد گیري از طریق فرمول کوکران نمونهاز  پس .بودند انشگاه علوم پزشکی شیرازستادي د

، پرسشنامه دوم .استتماعی اج اول براي سنجش میزان سرمایهه پرسشنام. استفاده شد پرسشنامه دوهاي پژوهش از لفهؤسنجش م

 ،یب آلفاي کرونباخپایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی از طریق ضر .استسنجش مدیریت دانش  برايپرسشنامه استاندارد حداد 

استادان این رشته بهره گرفته ها از نظر تعیین روایی پرسشنامه براي و برآورد شد 803/0 ،دانشو پایایی پرسشنامه مدیریت  682/0

  .تحلیل شد، 19نسخه  SPSSافزار  با استفاده از نرم) ضریب همبستگی اسپیرمن(ها بر اساس آمار توصیفی و استنباطی داده. شد

  اصیل مقاله



  

 
         

  علوم پزشکی شیرازبررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در دانشگاه 

  

  2، شماره 6، دوره 94 تابستان

M
E

D
IA

 

41  

 داراي مدرك کارشناسی با کارکنانهمچنین  .ین فراوانی تحقیق را تشکیل دادنددرصد بیشتر 5/50کارکنان رسمی با  :نتایج

رابطه مثبت و معناداري بین  دهد کهنشان میدست آمده براي همه متغیرها  هب مقادیر .نی را داشتندابیشترین فراو ،درصد 5/58

 شود یید میأفرضیه فرعی تحقیق ت 4، هر یید رابطه معنادار آماريأا تو ب سرمایه اجتماعی و ابعاد مدیریت دانش وجود دارد

)001/0<P-value.(   

 ،منظور شکوفایی و توسعه سرمایه اجتماعی بهشود  توصیه می اندرکاران این نهاد اجتماعی الن و دستؤومس به :گیري یجهنت

  .دشومناسب ایجاد کنند تا زمینه ارتقاي دانش در سازمان فراهم  يبستر

  
 واژگان کلیدي

 تسهیم دانش سازمان، سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش،

    

  مقدمه

با توجه به قدرت خالقیت و نوآوري، خلق هاي یک سازمان،  ترین سرمایه عنوان مهم و بادانش بهکنان هوشمند رامروزه کا

به مزیت رقابتی پایدار رهنمون هاي جدید و توسعه محصوالت و خدمات جدید، سازمان را وريافرایندهاي سازمانی نوین، فن

توسعه . مدیریت دانش است يرتقامند در فرایند یادگیري و اگذاري هدفآورانه در سازمان، نتیجه سرمایههاي نو تالش .سازند می

وضعیتی قرار داده است که براي  هاي مختلف را در سازمان خاص،طور  بشري و به جامعه عام، طور ، بهوري اطالعات و ارتباطاتافن

ها به دنبال کسب و یافتن  زمانی سازمان. کارهاي نوین متناسب با شرایط حاکم باشند در پی یافتن ابزارها و راه بایدادامه حیات 

بندي، تلخیص  هاي گوناگون روبرو هستند که در بسیاري موارد طبقهاما امروزه با حجمی از اطالعات و داده ،اطالعات و دانش بودند

ل شاید به همین دلی. ستافزاري مرتبط اافزاري و نرمافزاري، سختزبرداري صحیح از آنها نیازمند اتخاذ تدابیر و تجهیزات مغو بهره

کارهاي مرتبط به  نظران امر را به توسعه فنون و راه و صاحب یافتهاي در متون و ادبیات مدیریت ویژه گاهاست که مدیریت دانش، جای

 .]1[ سوي خود کشانده است

ها  انسانی در سازمان ی وتري نسبت به سرمایه فیزیکاهیم نوینی است که نقش بسیار مهمسرمایه اجتماعی از مف ،از سوي دیگر

صورت  م سرمایه اجتماعی بهمفهو ،د و به تازگی در مدیریت و سازمانشناسی و اقتصاامروزه در جامعه. کندو جوامع، ایفا می

عنوان منبعی با اعضاي یک شبکه بهمفهوم سرمایه اجتماعی به پیوندها و ارتباطات میان . گرفته استاي مورد استفاده قرار  گسترده

ها در غیاب سرمایه اجتماعی، سایر سرمایه. شود ا میموجب تحقق اهداف اعض، با خلق هنجارها و اعتماد متقابل ارزش اشاره دارد و

 .]2[شود  هاي توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادي ناهموار و دشوار میخود را ازدست داده و پیمودن راه اثربخشی

Nahapiet  وGhoshal ، ها و را یکی از قابلیت شبکه روابط بین افراد را سرمایه اجتماعی نامیده و آنگسترش اعتماد و

دهنده خلق و تسهیم به نظر آنها کیفیت مناسب سرمایه اجتماعی موجود در سازمان، یاري. کنندهاي مهم سازمانی تلقی می دارایی

در این  ،و با توجه به اهمیت مسئله به همین منظور .]3[ باشدکید أمزیت سازمانی پایدار باید مورد تعنوان  دانش در سازمان است و به

به پردازیم و بر این اساس با توجه می انشگاه علوم پزشکی شیرازدبه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در ،مقاله

  .شود اشته می، فرضیاتی تدوین شده و در جامعه آماري مورد نظر به آزمایش گذهاي اصلی این دو مفهوم لفهؤم

Checkland  و Holwell، د که طی آن داده به اطالعات و اطالعات به نگیردر نظر میرا اي داده، اطالعات و دانش را زنجیره

اي ترین سطح قرار دارد و عبارت است از یک نقطه فاقد معنا در بعد زمان و مکان که هیچ اشارهدر پایین ،داده. شود دانش تبدیل می

ها شود که بین داده اطالعات، زمانی حاصل می. دیگر است عناصربه همین خاطر فاقد رابطه معنادار با ، مکان خاص ندارد به زمان و

اساس تطابق  توانند بربنابراین اطالعات تاحدودي داراي بستر و زمینه است و اشخاص می. در بعد زمانی و مکانی ارتباط ایجاد شود

هاي ذهنی و محیطی شخص زمینه ها و پیشدانش، ترکیبی از اطالعات، تجارب، ارزش. رك و تعبیر کنندرا د هاي قبلی خود آن داشته

دانشی است که از ترکیب اطالعات  ،دانش نهان .)صریح(دانش عیان و دانش نهان  :دانش به لحاظ ماهوي بر دو نوع است .]4[ است

چنین دانشی هر چند در پیشبرد اهداف شخصی . گیرد تجربیات وي شکل میهاي فکري و تردریافتی شخص از محیط پیرامون با بس

  .شود اي دارد اما مدیریت نظام یافته و همچنین انتقال آن به افراد دیگر به سختی انجام میهکنندو سازمانی فرد نقش تعیین

عنوان نمونه، شخص  به. دانشی است که در قالب یک محمل دانشی از حالت نهان به عینیت رسیده است ،دانش عیان

تبلور دانش در قالب کاالهاي مختلف است نوع دیگر عینیت، . دهدهاي خود را در قالب سخنرانی، نوشته و نظیر آن عینیت می دانسته
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و استفاده  دانش عیان نسبت به دانش نهان، قابلیت انتقال، مدیریت. تکه البته در متون مربوط به حوزه دانش مطرح نشده اس

دانش شخصی، . یدانش شخصی و دانش جمع: توان به دو نوع تقسیم کردمی ،دانش را از نظر شمول و گستره .]4[ بیشتري دارد

چند ممکن است در خدمت منافع کسب چنین دانشی هر . دانشی است که به لحاظ تولید، گردآوري و استفاده، در تملک شخص است

گیري آن در یک دانشی است که فرایند شکل ،دانش جمعی. شود جمعی نیز باشد اما بیشتر با هدف منافع شخصی گردآوري می

دانش اجتماعی است و رابطه محکمی با موفقیت، شکست رویه و ساختارهاي سازمانی  ذاتاً ،این نوع دانش. مجموعه سازمانی است

می و دانش ضمنی تفاوت میان یک سازمان موفق و ناموفق را ناشی از اختالف بین دانش قابل انتقال یا صریح ،North .]4[ دارد

معرفی شد، لیکن عمومیت آنها در مباحثات امروز ناشی از کتاب معروف  Polaniضمنی، اولین بار توسط  عبارات صریح و. داند

  .]5[ است Takochiو  Nonakaنوشته » زاسازمان دانش«

Nonaka  و  Takochi چرا  اند،موفق به درك مفهوم مدیریت دانش شده اندکی،در این کتاب مدعی شدند که تاکنون مدیران

عنوان ماشینی براي  به سازمان به ،Simonتا  Taylorاز . اندکارگیري آن را بد فهمیدهمعناي دانش و الگوهاي خلق و به آنهاکه 

  .]5[ یا سخت بوده است مند دانش مفید، دانش رسمی و نظام، تنها دلیلبه همین . شده استیپردازش اطالعات نگاه م

 .با این وجود، تعاریف متعددي بوسیله متخصصان ارائه شده است. یک تعریف مورد پذیرش جهانی از مدیریت دانش وجود ندارد

مدیریت دانش،  . گذاشتن آن در سازمان است و به اشتراك تبدیل دانش نهان به دانش آشکار، به بیانی بسیار ساده، مدیریت دانش

است که مدیریت  در این حالت آشکار. کنندمحور و فکري، تولید ارزش میدانش سرمایه ها از فرایندي است که از طریق آن سازمان

  .]6[ ها ضروري است دانش در ارتباط با فرایند شناسایی، کسب، توزیع و حفظ دانش است که براي سازمان

در داخل یک سازمان از ) نهان به عیان و بالعکس(عبارت است از مدیریت و بسترسازي الزم براي تبدیل دانش  ،مدیریت دانش

   .]6[ گذاري و استفاده از دانش به عنوان یک سرمایه سازمانی و براي اهداف سازمانیطریق گردآوري، اشتراك

آوري، یعنی چگونگی جمع ،کندهاي دانشی خود را اداره میان، داراییهایی است که سازممدیریت دانش شامل همه روش

   ].7[ روزرسانی و ایجاد دانش هکارگیري، ب هسازي، انتقال، ب ذخیره

مدیران در . کند هاي فکري سازمان یافته، براي سازمان ایجاد ارزش میهاي انسانی به داراییبا تبدیل سرمایه ،مدیریت دانش

هاي مدیریت دانش کارها و تکنیک کارگیري راه هدنبال ب خود به ،گیريبا درك اهمیت و ارزش دانش در فرایند تصمیم ،عصر اطالعات

کارهاي تولید و تحول در دانش و نحوه  هدف از ارائه تعاریف، شناسایی منابع دانش و راه. در کلیه سطوح سازمانی خود هستند

ها در فهم دقیق مدیریت دانش کاربردي، توافق بر  یکی از اولین چالش. جراي آن میسر شودکارگیري از آن است تا امکان تداوم ا هب

مفهوم مدیریت دانش در . تثیرگذار در سازمان اسأمستلزم وجود رهبري آگاه و ت ،مدیریت دانش. جامع است و روي یک تعریف واحد

ها به دنبال استقرار سیستم مدیریت دانش هستند تا هر چه اناکثر سازم .ها به طور روزافزون مورد توجه قرار گرفته استسازمان

. المللی نائل شوندگذاري سود ببرند و به ایجاد و حفظ مزیت رقابتی در محیط داخلی و بین بیشتر از دانش موجود خود در سیاست

 ،مدیریت دانش. اندآن نگریستهنظران از زوایاي گوناگون به مدیریت دانش مفهومی پیچیده و گسترده است به همین دلیل صاحب

شود و در  باشد که پس از آن توزیع میخلق دانش می برايفرایند شناسایی، در اختیار گرفتن، سازماندهی و پردازش اطالعات 

 ها نشانبررسی. کار گرفته شود هها بگیري ثر در تصمیمؤاي م گونهگیرد تا براي خلق دانش بیشتر و به دسترس دیگران قرار می

انواع تعاریف مدیریت  .]7[ دکن ترین نقش را در موفقیت آن ایفا میدهد که مدیریت دانش موضوعی اجتماعی بوده و انسان مهم می

  . وري محورافنتعریف  و گراتعریف فرایند، گراتعریف نتیجه :عبارتند از دانش

 محورتعریف فرایند .شکل درستدرست و به داشتن دانش درست در مکان درست در زمان عبارت است از محور تعریف نتیجه

 کار گرفته هگذاري و بآوري، به اشتراكوسیله دانش، شناسایی، خلق، جمع همدیریت سیستماتیک فرایندهایی است که ب عبارت است از

  .]7[ شود می مدیران هوشمند و موتورهاي جستجو ،همکاري ،هوش تجاري جمع شامل حاصلوري محوراتعریف فنو  شود می

مدیریت دانش  ، Newmanاز نظر. شود اند که در ادامه به آنها اشاره می را تعریف کرده مدیریت دانشنظران متعددي  صاحب

مدیریت سازمان به  را مدیریت دانش ، Bertels .مجموعه فرایندهایی است که بر ایجاد، انتشار و مطلوبیت دانش تسلط داشته باشد

دادن سازمانی، قرار يمانند ایجاد ساختارهاي سازمانی پشتیبان، تسهیالت اعضا داند، میسوي نوسازي پیوسته دانش سازمانی 

که  داند میهاي فکري یک حسابرسی از داراییرا مدیریت دانش  ،Grey .کید بر فعالیت گروهی و اشاعه دانشأوري با تاابزارهاي فن

که بر دانش  هاییشامل فعالیترا مدیریت دانش  ،Wenig. کندصربه فرد، وظایف اصلی و تنگناهاي بالقوه را برجسته میمنابع منح

هاي سازمان کارگیري خردمندانه از دانش براي انجام ماموریت ههاي سایرین و بهاي شخصی و تجربهسازمانی اکتساب شده از تجربه
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و  در نظر گرفتن عناصر یکی، ،هاي تجاري است با دو جنبه اصلیمدیریت دانش، فعالیت گوید می ،Rebecca .داند ، میمتمرکز است

و عمل در تمامی سطوح سازمان مشی کار که در راهبرد، خطو عنوان یک موضوع آشکار در کسب هاي تجاري بهاجزا دانش از فعالیت

تعریف  .و نتایج تجاري مثبت) آشکار و نهان(هاي فکري سازمان ایجاد یک ارتباط مستقیم بین سرمایهو دیگري، منعکس شده 

Santosus و  Surmaczهاي دانشی و فکري تولید ارزش ها از طریق سرمایه فرایندي که سازمان عبارت است از از مدیریت دانش

اي است که درك کارکنان در اطالعات به شیوهگرا از یافت، انتخاب، سازماندهی، تقطیر و ارائه نظام يمدیریت دانش، فرایند. کنندمی

فرایندي با چهار جزء که  را مدیریت دانش ،Bock .)دانشگاه تگزاستعریف ( بخشدهاي خاصی از تمایالتشان را بهبود میحوزه

، )شود یم میشود، دانش تسه بندي و اصالح می آید، دانش طبقهشود، دانش به تصرف در می دانش ایجاد می(شود  شامل یک حلقه می

کارگیري  هاي است از سازماندهی، انتقال و بفرایند گسترده مدیریت دانش،از وري آمریکا  مرکز کیفیت و بهرهتعریف . داند می

رهبر، : شودعنصر کلیدي و توانمند پشتیبانی می چهاروسیله  هفرایندهاي کلی مدیریت دانش ب. اطالعات و تخصص در سازمان

 دانش در سرتاسرکه ایجاد، جریان مرتبط باداند  میاستراتژي و فرایندهایی  ش رامدیریت دان Smith .گیرياندازهوري و افرهنگ، فن

  .]7[ سازد ارزش سازمانی را قادر می کننده، ارزش مشتري و ها براي ایجاد ارزش مصرفکسب و کار

  :گیرد مدیریت دانش شامل یک فرایند چرخشی است که مراحل زیر را دربرمی

به عبارت دیگر در زمانی که افراد . گیرد ت میأهاي کارکنان نشدانش ابتدا از طریق تجربیات و مهارت: تولید وخلق دانش) الف

را از بیرون وارد  آن ،چنانچه این دانش نتواند در درون سازمان ایجاد شود. کننددر واقع دانش خلق می ،در پی یافتن انجام کار هستند

  .خواهد کرد

ها تدابیر الزم را از  بسیاري از سازمان. شده باید در همان شکل خام خود در پایگاه داده ذخیره شوددانش تولید: انباشت دانش) ب

  .اندهاي انباشت داده در این راستا اندیشیدههاي اطالعاتی و سیستمطریق طراحی سیستم

حتی قابل دسترسی باشد تا بتوان استفاده مناسبی از آن به عمل را هدانش جدید باید در بستري قرار گیرد که ب: پاالیش دانش) ج

  .گیرد در همین مرحله است که دانش ضمنی وارد صحنه شده و همراه با دانش آشکار مورد پاالیش قرار می. آورد

الزم کمک  هاياستفاده برايبندي دانش آشکار و نهان به قابلیت دسترسی به دانش و ذخیره مناسب آن کد: ذخیره دانش) د

   .کند می

  .روز نگه داشته شود و مورد بازرسی و تجدید نظر قرار گیرددانش نیز باید به، همانند یک کتابخانه: مدیریت و اداره دانش) ه

در این رابطه . دسترس قرار گیرددانش باید به شکل و فرمت مناسبی براي کسانی که نیاز به آن دارند در: انتشار و توزیع دانش) ر

سازمان را در  ،هاي اطالعاتی مدیریتهاي پشتیبانی تصمیم و سیستمافزارها، اینترنت، اینترانت، سیستمهاي جدید مانند گروهوريافن

توزیع دانش در : توان سه هدف کلی را در فرایند مدیریت دانش ذکر کردمی ،بر اساس این فرایند .دهد انتشار اطالعات یاري می

 .]8[ ویج نوآوري و افزایش مشارکت و مساعدت کارکنان و به تبع آن افزایش سطح مهارت کارکنانسازمان، خلق دانش و تر

Behat،   9[ تاي کسب دانش، ثبت دانش، خلق دانش، انتقال دانش و کاربرد دانش، را ارائه داده اسمرحله 5فرایند.[ 

هاي هاي علمی و میزان مشارکت در دورهانجمنهایی مانند میزان مشارکت اعضا در کسب دانش شامل مجموعه فعالیت

ثبت و مستندسازي دانش . ها و سایر مراکز علمی خریداري دانش جدید براي سازمان استهمکاري سازمان با دانشگاه آموزشی،

دهی و خلق دانش شامل پاداش .دانش، مستندسازي تجربیات موفق و ناموفق استهاي دانش براي ثبتشامل استفاده از پایگاه

. هاي یادگیري استهاي سازمان، تشکیل گروه هاي جدید کارکنان، بحث آشکار در مورد تجارب و شکستها و ایدهتشویق نوآوري

هاي کاري، تمایل و مشارکت اعضا به همکاري و کمک به نظر براي ارائه تجارب و شیوههاي بحث و تبادلانتقال دانش شامل جلسه

کاربرد دانش . و در اختیار گذاشتن دانش سازمان براي تمام اعضا است هاي کاري، استفاده از پایگاه داده همکاران براي بهبود روش

  ].9[ اي جدید کارکنان در فرایند سازمان و یا توجه به فروش دانش سازمانی استکارگیري ایده هشامل ب

این . هاي اجتماعی و اقتصادي جوامع مدرن مطرح گردیده استاز مفاهیم نوینی است که امروزه در بررسی ،سرمایه اجتماعی

 Coleman، utnamP، Bourdieuشناسان فرانسوي و آمریکایی مانند براي نخستین بار توسط جامعه 1990هاي  از سالاصطالح 

اجتماعی و یا حتی درآمد رود و ثروت  می کار هسرمایه اجتماعی اصطالحی است که گاه در معناي وسیع ب ].10[ مطرح گردید غیره و

بدین معنی سرمایه . شود فردي و غیرخصوصی را شامل میآید و گاه در فضاي محدود منابع و تجهیزات غیراجتماعی از آن برمی

 ].11[ تآن چیزي است که با سرمایه جامعه پدید آمده و مورد استفاده همگان اس ،اجتماعی
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هنجارهاي حاصل از کنش  ،رسانی هاي اطالع نماید عبارتند از جریانا عمل میهایی که سرمایه اجتماعی از طریق آنهکانال

هاي اصلی  اعمال جمعی که هم مروج سرمایه اجتماعی است و هم از کانال ،گروهیگروهی و برونهاي ارتباط درونمتقابل در شبکه

 .هاي ارتباطیهاي تقویت شده توسط شبکهتذهنیت تبدیل من به ما از طریق وحدت و مشارک و گیردسرمایه اجتماعی بهره می

  :شود ولیت در سه سطح بررسی میؤ، همکاري، همدلی و احساس مسهایی همچون اعتمادسرمایه اجتماعی با مشخصه

  .سطح فردي مثل همکاري و رابطه دوستانه افراد با یکدیگر )الف

  .سطح گروهی) ب

  .]12[ اجتماعی یا کالن مثل عملکرد نهادهاي دموکراتیک حسط) ج

 .]13[ دهدسرمایه اجتماعی، یک هنجارغیررسمی ایجاد شده است که همکاري میان دو یا چند شخص را افزایش می

Fukuyama ،ها و ر گروهمنظور دستیابی به اهداف مشترك د کردن با یکدیگر بهمعتقد است سرمایه اجتماعی، توانایی افراد براي کار

 دکنمساعی متقابلی است که ایجاد ارزش میها و هنجارهاي تشریک، سرمایه اجتماعی شبکهPutnamبه نظر  .ها است سازمان

عنوان جمع منابع بالفعل و بالقوه موجود در درون، قابل  ، سرمایه اجتماعی را بهGhoshal و  Nahapiet،از دیدگاه سازمانی ].14[

از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی . کندشده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف میشبکه و ناشیدسترس از طریق 

ها درخلق و تسهیم دانش کمک بسیار نماید و براي آنها در تواند به سازمانهاي مهم سازمانی است که میها و دارایییکی از قابلیت

عناصر سرمایه اجتماعی را به سه دسته  Ghoshalو  Nahapiet .انی پایدار ایجاد کندهاي دیگر مزیت سازم مقایسه با سازمان

  :کندتقسیم می

یعنی شما به چه کسانی و . هاي بین افراد داردعناصر ساختاري سرمایه اجتماعی اشاره به الگوي کلی تماس: عناصر ساختاري )1

 .اي و سازمان مناسباي بین افراد، پیکربندي شبکهروابط شبکه از اندترین جنبه این عنصر عبارتمهم. چگونه دسترسی دارید

 ،روابط اجتماعی. سازنداي امکان دسترسی به منابع را فراهم میپیشنهاد اصلی تئوري سرمایه اجتماعی این است که روابط شبکه

پیکربندي  .دهندگردآوري اطالعات را کاهش میگذاري مورد نیاز براي هاي اطالعاتی هستند که زمان و سرمایه کننده کانالایجاد

براي مثال . ثیر بگذاردأمی تواند بر توسعه سرمایه فکري تدهد که اي یک جنبه مهم سرمایه اجتماعی را شکل میکلی روابط شبکه

شبکه باعث  ياعضاثیر بر میزان تماس یا قابلیت دسترسی أمراتب همگی از طریق تسه ویژگی ساختار شبکه تراکم، پیوند و سلسله

کم، هاي بسیارکند شبکه پراکنده، با تعداد تماسبحث می Burtبراي مثال به نظر . شوندپذیري و سهولت تبادل اطالعات میانعطاف

شبکه متراکم از این جهت که فراهم کننده اطالعات متنوع کمتر است و همان هزینه . فراهم کننده مزایاي اطالعاتی بیشتري است

 .شوندمعتقد است پیوندهاي ضعیف مانع انتقال دانش می Hansen  چنینهم. اي ناکارا استکند، شبکهاکنده را صرف میشبکه پر

تواند از یک محیط اجتماعی به ها و اعتماد در یک محیط خاص اغلب میراجتماعی ایجاد شده از جمله روابط و پیوندها، هنجا رمایهس

هاي اجتماعی مناسب  سازمان. ثیر گذاردألگوهاي تبادل اجتماعی تشود و بدین ترتیب بر ا محیط اجتماعی دیگري انتقال داده

از طریق ابعاد شناختی و  و شان از جمله اطالعات و دانش آنها را فراهم کنندتوانند یک شبکه بالقوه دسترسی به افراد و منابع می

ها ممکن است مانع این تبادل  لکن این سازمان. براي تبادل تضمین کننداي سرمایه اجتماعی ممکن است انگیزش و قابلیت را رابطه

عوض هماهنگ ساختن از هاي سازمانی را بههاي جاري سازمانی ممکن است گروهدهد چگونه فعالیت تحقیق نشان می. شوند

  .]14[ ندیکدیگر جدا سازند یا به عوض قادرساختن به یادگیري و ایجاد سرمایه فکري آنها را محدود ساز

ي شبکه فراهم نموده و مقدمه فعالیت بهینه آنان ها را براي اعضابینشی مشترك از اهداف و ارزش، بعد شناختی :بعد شناختی )2

دربرگیرنده میزان اشتراك کارکنان درون یک شبکه اجتماعی در یک دیدگاه یا درك ، این بعد. در سیستم اجتماعی را فراهم نماید

و  زبان: و شامل موارد زیر است پردازدست و مانند بعد ارتباطاتی به ماهیت ارتباطات میان افراد در یک سازمان میمشترك بین آنان ا

هاي بزرگ، ایجاد بینش مشترك در میان اعضا و  در سازمان در سطح سازمانی و مخصوصاً. هاي مشتركکدهاي مشترك و روایت

عنصر شناختی  .]14[شود  هایی براي توسعه بعد شناختی محسوب میروش، یگرهاي آنان به همدنزدیک نمودن افکار و دیدگاه

 .هاستهاي معانی مشترك در میان گروهکننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستماشاره به منابعی دارد که فراهم، سرمایه اجتماعی

  :باشد هاي بعد شناختی به شرح زیر می لفهؤم

این که  نخست. گذاردثیر میأت، زبان مشترك بر شرایط ترکیب و تبادل دانش، دالیل مختلفی به: زبان و کدهاي  مشترك) الف

همچنین کدها یک چارچوب مرجع . گذاردثیر میأاینکه زبان بر ادراکمان تدوم . کارکرد مستقیم و مهمی در روابط اجتماعی دارد، زبان

  .دهدك قابلیت ترکیب اطالعات را افزایش میسوم اینکه زبان مشتر. کنندبراي تفسیر از محیط فراهم می
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ها ابزارهاي ها و داستانمحققان نیز معتقدند اسطوره، عالوه بر زبان و کدهاي مشترك: هاي مشتركحکایات و روایت) ب

دهد چگونه حکایات، نشان می Orr .کنندهاي غنی معانی فراهم میقدرتمندي در اجتماعات براي ایجاد، تبادل و نگهداري مجموعه

هاي مشترك در این اجماع باعث خلق و انتقال بنابراین ظهور حکایت. کند تبادل تجربه پنهان را در بین متخصصان تسهیل می

  .]14[ تفسیرهاي جدیدي از رویدادها شده و ترکیب اشکال مختلف دانش، که عموما به صورت پنهان هستند را تسهیل می کند

کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه توصیف، اي سرمایه اجتماعینصر رابطهع: ايعنصر رابطه) 3

  .اند از اعتماد، هنجارها، الزامات و انتظارات و هویتهاي این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتترین جنبهمهم. کنندتعامالتشان برقرار می

کننده فرض کند اقدامات اعتمادشود اعتماد است که باعث می) اعتمادشونده( یگر اعتماداعتماد مجموعه عقایدي در مورد طرف د

 .تواند اشکال متفاوتی داشته باشدمعتقدند اعتماد میHartug  و  Dyts.کننده خواهد داشتشونده عواقب مثبتی براي خود اعتماد

کننده مینأدارد اعتماد تمی اظهار او). عمل(عنوان یک تصمیم و اعتماد به عنوان یک اقدام  اعتماد به عنوان یک اعتقاد، اعتماد به

توانند هنجارهاي همکاري می .تواند ایجاد سرمایه فکري را تسهیل کندکند اعتماد میهمچنین مطرح می. ارتباطات و گفتمان است

هاي کلیدي عنوان ویژگی ت هنجارهاي اجتماعی صداقت و کار تیمی را بهاهمی. وجود آورند هاي قوي براي ایجاد سرمایه فکري بپایه

 اند از اند عبارتهنجارهاي تعاملی که اهمیت آنها در ایجاد سرمایه فکري نشان داده شده. شوندمحور یادآور میهاي دانششرکت

راي انجام فعالیتی دهنده یک تعهد یا وظیفه ب اننش، الزامات. ، و تحمل شکستگذاري و پاسخ به تنوع، روحیه انتقاديتمایل به ارزش

بر دسترسی و  دارند که الزامات و انتظارات احتماالًدر زمینه ایجاد سرمایه فکري اظهار می ،Ghoshal و  Nahapiet.در آینده است

کنند که در آن افراد احساس میهویت، فرایندي است در نهایت،  .گذارندثیر میأراي تبادل و ترکیب دانش تها بانگیزش افراد و گروه

نه تنها ممکن است ، گیر هویت گروهی چشم استمعتقد Byonk. گروه واحد هستند با فرد یا گروهی از افراد دیگر، عضو یک

، در مقابل. چنین ممکن است فراوانی واقعی همکاري بین اعضا را افزایش دهندهاي تبادل اطالعات را افزایش دهد بلکه هم فرصت

اي را در برابر تسهیم اطالعات، یادگیري و هاي متمایز و مغایر هم هستند ممکن است موانع عمدهها داراي هویتکه گروهجایی 

  ].14[ وجود آورند هایجاد دانش ب

که در ادامه به آنها  گران صورت گرفته استتوسط پژوهشی تاکنون مطالعات پیرامون رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش

ها شبکه ياند وجود سرمایه اجتماعی در سازمان بر تسهیم و انتقال دانش در میان اعضانشان دادهTeng  و  Das.شود می اشاره

اند که میان سرمایه اجتماعی و انتقال دانش ارتباط معناداري در پژوهش خود نشان دادهKwon  و Adler .]15[ ثیرگذار استأت

. اندبه شواهد مناسبی مبنی بر ارتباط  میان سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش دست یافته  ،و همکاران  LeonardI.]16[ وجود دارد

 و Tymon .]17[ اند طور کلی و بدون تفکیک ابعاد گوناگون آن مد نظر قرار داده هبا این حال آنها در پژوهش خود مدیریت دانش را ب

Stumpf در بهبود مدیریت دانش منجر به کسب عملکرد باالتر در سازمان  در پژوهش خود نشان دادند که نقش سرمایه اجتماعی

اند و ابعاد هاي مختلف پرداخته در تحقیق خودشان به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در شرکت Chen. ]18[ شود می

طور  هولی مفهوم مدیریت دانش را ب تگرفته اس سرمایه اجتماعی را شامل شبکه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و اهداف تسهیم در نظر

زمانی نتیجه تحقیق نشان داده است که شبکه اجتماعی و اهداف تسهیم رابطه معناداري با تسهیم دانش سا .اندکلی در نظر گرفته

سرمایه اجتماعی ثیر انگیزش فردي و أبه تو همکاران  Hou .]19[ ثیر مستقیمی بر تسهیم سازمانی نداردأدارد اما اعتماد اجتماعی ت

ثیر منفی أشان داده است که پاداش سازمانی تن ایجنت .اندبر تمایل کارکنان به تسهیم دانش ضمنی و آشکار در صنایع مختلف پرداخته

همچنین نتیجه تحقیق . ثیر مثبتی بر تمایل به تسهیم دانش آشکار داشته استأاما تاست بر تمایل به تسهیم دانش ضمنی داشته 

 .]20[ داري بر افزایش تمایل کارکنان به تسهیم دانش ضمنی و آشکار داشته استطور معنی هه است که سرمایه اجتماعی بنشان داد

پردازي ایران پرداخته و نتیجه گرفته به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه مدیریت دانش سازمانی در شرکت داده ،الوانی

. ]21[ ثیرگذار استأویژه از بعد خلق و انتقال دانش ت هسازمان بر توسعه فرایند مدیریت دانش باست که توسعه سرمایه اجتماعی در 

دانش و تجربه و مفهوم ها نشان داده است که بین فرایند تسهیم سازي مدیریت دانش در سازمانهاي پیادهبا مروري بر الگو ،عباسی

سرمایه اجتماعی بر این است که  فرضیه اصلیبا توجه به موارد بیان شده،  حال .]21[ سرمایه اجتماعی رابطه معناداري وجود دارد

  :شود ، شامل چهار فرضیه زیر میهاي فرعی فرضیهو  ثیرگذار استأمدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی ت

  .ثیرگذار استألق دانش در دانشگاه علوم پزشکی تسرمایه اجتماعی بر خ) 1

  .ثیرگذار استأتسرمایه اجتماعی بر ثبت دانش در دانشگاه علوم پزشکی ) 2

  .ثیرگذار استأتسرمایه اجتماعی بر استقرار دانش در دانشگاه علوم پزشکی  )3
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  .ثیرگذار استأتسرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در دانشگاه علوم پزشکی ) 4

 

 ها مواد و روش

ع هاي پژوهش، روش تحقیق از نوتوصیفی بوده و با توجه به موضوع، ماهیت و فرضیه حاضر از نوع تحقیقات پژوهش

 تصادفی بوده و  ،گیريروش نمونه .رابطه بین متغیرهاي تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است، همبستگی است زیرا در این پژوهش

  :پرسشنامه شامل دو قسمت است .، پرسشنامه استها ادهوري دآ استفاده جمع مورد ابزار

، شناختی و کلی مانند جنسیت، سن، سابقه خدمتجمعیت االت عمومی تالش شده است تا اطالعاتؤدر س: االت عمومیؤس) الف

  .آوري شوددهندگان جمعیلی پیرامون پاسخمدرك تحص

این پرسشنامه مشتمل  .تفاده شده استاس ]22[براي  سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه استاندارد حداد  :االت تخصصیؤس) ب

) ج  ،پرسش 3ثبت دانش با ) ب پرسش،  5خلق دانش با ) الف :د کلی این پرسشنامه عبارتند ازابعا. پرسش است 18 بعد و 4بر 

، Ghoshal و  Nahapietاز پرسشنامه ،براي سنجش سرمایه اجتماعی .پرسش 4تسهیم دانش با ) پرسش،  د 6استقرار دانش با 

 .سنجدرمایه اجتماعی درون سازمان را میباشد و س ال میؤس 17و ) اي ، ساختاري و رابطهشناختی(ه شد که مشتمل بر سه بعد تفاداس

  .است) موافق کامالً مخالف تا کامالًاز (اي لیکرت گزینه گیري متغیرها، طیف هفتر است مقیاس اندازهشایان ذک

از روش ، هاین پایایی ابزار گردآوري دادهنظر استادان این رشته بهره گرفته شد و براي تعیها از به منظور تعیین روایی پرسشنامه

ب آلفاي ضری، براي سنجش پایایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی. استفاده شد 19نسخه  SPSS افزارآلفاي کرونباخ به کمک نرم

  .باشدمی 803/0 ،براي پرسشنامه مدیریت دانشرونباخ برآورد شده همچنین ضریب آلفاي ک .برآورد شد 682/0کرونباخ 

گیري بر پزشکی شیراز است که پس از نمونه نفر از کارکنان حوزه ستادي دانشگاه علوم 1300جامعه آماري تحقیق، مشتمل بر 

 188تعداد  ، پرسشنامه 296پس از توزیع . آمد رآوردنفر ب 296درصد، تعداد  5نمونه با سطح خطاي  اساس فرمول کوکران، حجم

ز آمار توصیفی ، ابتدا اتحلیل این اطالعات و منظور تجزیه به ،ي خامهاپس از گردآوري داده .دآوري ش جمع ،پرسشنامه تکمیل شده

معیار و از آمار استنباطی  انحراف ،مرکزي و پراکندگی نظیر میانگین، فراوانیهاي گرایش نشان دادن شاخص ها وبراي تنظیم داده

  .استفاده شد) سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش و ابعاد آن(متغیرهاي تحقیق  براي بررسی رابطه بین) همبستگی اسپیرمنضریب (

همچنین براي . اجازه گرفته شد براي شرکت در پژوهش، هاالزم به ذکر است براي رعایت مالحظات اخالقی از کلیه آزمودنی

گی آنها کارمند رسمی، پیمانی و قراردادي شاغل در حوزه ستادي دانشگاه علوم بایست همها به این پژوهش میورود آزمودنی

حدودي نسبت به مفاهیم مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی پزشکی شیراز بوده و از سطح تحصیالت دیپلم به باال برخوردار بوده و تا

ها به ارائه شفاهی مطالبی درباره مدیریت دانش و آزمودنی قبل از توزیع پرسشنامه بین ،با این وجود پژوهشگران. آشنایی داشته باشند

هاي در نظر گرفته ها از مالكبا توجه به این که همگی آزمودنی. هاي پرسشنامه پرداختندالؤسرمایه اجتماعی براي تفهیم بهتر س

  .بنابراین مورد پژوهش قرار گرفتند ،براي ورود به پژوهش برخوردار بودند
  

  ها یافته

  .نشان داده شده است 1در جدول شناختی پاسخ دهندگان  هاي حاصل از بررسی مشخصات جمعیت یافته

  
 دهندگان شناختی پاسخ مشخصات جمعیت: 1جدول 

  درصد  بیشترین   وضعیت

  درصد 7/52  آقایان  دهندگان ترکیب جنسیتی پاسخ

  درصد 58  سال 40تا  30  دهندگان بیشترین آمار پاسخ

  درصد 5/58  مقطع کارشناسی  تحصیالتبیشترین میزان 

  درصد 5/58  سال 15تا  5  سابقه خدمت

  درصد 5/50  کارکنان رسمی  دهندگان بیشترین پاسخ

  

دهنده رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش که نشان) 1نمودار (مفهومی تحقیق ، مدل بر اساس مطالعات نظري این تحقیق

  . ن تدوین شداست طراحی و فرضیات تحقیق بر اساس آ
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  مدل مفهومی تحقیق: 1 نمودار

  

، استقرار خلق دانش، ثبت دانش(هاي آن لفهؤدانش و م هاي مربوط به ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریتتوزیع داده، 2در جدول 

  .نمایش داده شده است) دانش و تسهیم دانش
  ها توصیف داده: 2جدول 

 متغیر تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف معیار

 اي رابطه 188 83/1 57/5 74/3 74/0

 شناختی 188 40/2 20/6 35/4 69/0

 ساختاري  188 60/2 80/6 23/5 87/0

  سرمایه اجتماعی  188  76/2  94/5  36/4  62/0

 خلق دانش 188 40/1 20/5 39/3 59/0

 ثبت دانش 187 1 33/4 83/2 69/0

 استقرار دانش 187 33/1 83/4 13/3 58/0

 تسهیم دانش 187 75/1 5 20/3 63/0

 مدیریت دانش 188 89/1 71/4 17/3 47/0

  

، بیشترین میانگین مربوط به بعد ساختاري سرمایه اجتماعی است و کمترین دهندنشان می 2 هاي جدولر که دادهطو همان

تري وضعیت مناسب، مایه اجتماعیمیانگین ابعاد سردهند که ها نشان میطور کلی داده هب. نگین نیز متعلق به بعد ثبت دانش استمیا

  .نسبت به ابعاد مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی دارند
قبل از بررسی . است ن استفاده شده، از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمبراي بررسی فرضیه اصلی و فرعیدر این پژوهش، 

اسمیرنف استفاده شد که  -وفتغیرها از آزمون غیرپارامتریک کالموگرهاي تحقیق، نخست براي بررسی نرمال بودن توزیع مفرضیه

توان فرض نرمال بودن توزیع متغیرسرمایه اجتماعی را محقق می ها نشان دادند متغیر سرمایه اجتماعی داراي توزیع نرمال بود وداده

  .نمایش داده شده است 3اسمیرنف در جدول  -نتایج آزمون کالموگروف. دانست

  
  اسمیرنف -نتایج آزمون کالموگروف: 3 جدول

  داري سطح معنی  اي اسمیرنف یک نمونه  کالموگروف z متغیر

  687/0  714/0  سرمایه اجتماعی

  006/0  717/1  خلق دانش

  006/0  695/1  ثبت دانش

  058/0  329/1  استقرار دانش

  025/0  477/1  تسهیم دانش

  

اري متغیرها، نسبت به آزمون چندثیرگذأبراي بررسی وضعیت ت ،متغیره بودیک آزمون چند ، از آنجایی که آزمون مورد تحقیق

متغیرهاي وابسته از نظر دارند که متغیر مستقل بر روش مورد بررسی بیان می چهارنتایج حاکی از آن است که هر . متغیره اقدام شد

ین و با ا دهندانجام می ، یک عمل راروش 4هر  که بدین معنی ،اي رابطه معنادار و مستقیم هستندداراري ثیرگذأتطور  آماري به

  .نددیید نموتفاسیر مدل مفهومی تحقیق را تأ

از ضریب ، ریت دانشبعد مدی 4فرضیه فرعی و تعیین رابطه سرمایه اجتماعی با  4در این پژوهش براي تجزیه و تحلیل 

  .ابعاد مدیریت دانش،  نرمال نبودها در  چرا که توزیع نمونه ،اي اسپیرمن استفاده شده استهمبستگی نمونه
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  ضریب همبستگی اسپیرمن براي اثبات رابطه بین سرمایه اجتماعی و ابعاد مدیریت دانش: 4جدول 

 متغیرها ضریب همبستگی اسپیرمن

  خلق دانش -سرمایه اجتماعی 455/0

 ثبت دانش -سرمایه اجتماعی 424/0

 استقرار دانش -سرمایه اجتماعی 353/0

 تسهیم دانش -سرمایه اجتماعی 260/0

  

از ضریب همبستگی اسپیرمن  ،)ثیرگذار استألق دانش در دانشگاه علوم پزشکی تسرمایه اجتماعی بر خ(اول براي بررسی فرضیه 

. صفر استداري آن نیز عنیبوده و سطح م 455/0میزان ضریب همبستگی  ،شود مشاهده می 5چنانچه در جدول . استفاده شده است

  .شود یید میأت ،فرضیه تحقیقاین ابراین بن
  پژوهش اولضریب همبستگی فرضیه : 5جدول 

 متغیرها ضریب همبستگی داري سطح معنی تعداد

 سرمایه اجتماعی و خلق دانش 455/0 0 188

  

از ضریب  ،)ثیرگذار استأتسرمایه اجتماعی بر ثبت دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز ( براي بررسی فرضیه دوم نیز

بوده که در سطح صفر  424/0ی میزان ضریب همبستگ ،شود مشاهده می 6چنانچه در جدول . همبستگی اسپیرمن استفاده شده است

  .گرددیید میأضیه دوم تحقیق نیز تبنابراین فر .دار استمعنی
  ضریب همبستگی فرضیه دوم پژوهش: 6جدول 

 متغیرها ضریب همبستگی داري سطح معنی تعداد

 سرمایه اجتماعی و ثبت دانش 424/0 0 187

  

همانند دو فرضیه ) ثیرگذار استأتسرمایه اجتماعی بر استقرار دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز (براي بررسی فرضیه سوم نیز 

شود  چنانچه مشاهده می. از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است که نتیجه آن در جدول زیر قابل مشاهده است ،قبل

یق نیز به دلیل داشتن رابطه بنابراین فرضیه سوم تحق. داري آن صفر استاست و سطح معنی 353/0یب همبستگی میزان ضر

  .بستگی بین سرمایه اجتماعی و استقرار دانش آمده استضریب هم 7در جدول . گردد یید میأدار ت معنی

  
  ضریب همبستگی فرضیه سوم پژوهش: 7جدول 

 متغیرها ضریب همبستگی داري سطح معنی تعداد

 سرمایه اجتماعی و استقرار دانش 353/0 0 187

  

از ضریب همبستگی  ،)ثیرگذار استأتسرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در دانشگاه علوم پزشکی ( براي بررسی فرضیه چهارم نیز

دار است که در سطح صفر معنی 260/0 ،میزان ضریب همبستگی ،کنیدمشاهده می 8چنانچه در جدول . شده استاسپیرمن استفاده 

  .گرددیید میأتحقیق نیز ت فرضیه چهارم بنابراین ،است
  

  ضریب همبستگی فرضیه چهارم تحقیق: 8جدول 

 متغیرها همبستگی ضریب داري سطح معنی تعداد

 سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش 260/0 0 187

  

 ، بنابرایناست 001/0کمتر از  ،دست آمده براي همه متغیرها هب سطح معناداري ،دهدنشان می 8 هاي جدولطور که داده همان

وجود دارد ) تسهیم دانش ،استقرار دانش ،ثبت دانش ،خلق دانش(رابطه مثبت و معناداري بین سرمایه اجتماعی و ابعاد مدیریت دانش 

دهند طور که ضرایب همبستگی نشان می مانهمچنین ه. شود یید میأت ،فرضیه فرعی تحقیق 4، هر رابطه معنادار آماريیید أو با ت

ه با افزایش این موضوع بدین معناست ک. دانش وجود دارد دانش و ثبت یزان سرمایه اجتماعی و ابعاد خلقبیشترین ارتباط بین م
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شتري نسبت به سایر ابعاد ، افزایش بیمیزان ابعاد خلق دانش و ثبت دانش ،میزان سرمایه اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

  .کمترین رابطه نیز بین میزان سرمایه اجتماعی و بعد تسهیم دانش وجود دارد. یابد می

  

 يریگ جهینتو  بحث

اجتماعی و مدیریت دانش ها حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداري بین سرمایه داده هاي حاصل از تجزیه و تحلیلیافته

، بهبود سرمایه دانشگاه علوم پزشکی شیراز داشته ثیر بسزایی بر توسعه مدیریت دانش درأطوري که سرمایه اجتماعی ت ، بهوجود دارد

اندرکاران این نهاد مهم  الن و دستؤوبنابراین به مس. آوردفراهم می دانش در این دانشگاه رااجتماعی موجبات ارتقاي سطح مدیریت 

منظور شکوفایی و توسعه سرمایه اجتماعی را ایجاد کنند تا در نهایت امر نیز زمینه  شود بستر مناسب به ارزش توصیه می اجتماعی و با

  .ارتقاي دانش را در سازمان فراهم کنند

پردازي ایران نیز حکایت از آن بر روي کارکنان شرکت داده ]2[ مطالعات الوانی و همکاران هاي حاصل ازیافته ،در همین رابطه

که این  ثیرگذار استأویژه از بعد خلق و انتقال دانش ت هتوسعه سرمایه اجتماعی در سازمان بر توسعه فرایند مدیریت دانش بداشت که 

به شواهد مناسبی مبنی بر ارتباط میان سرمایه اجتماعی در تحقیق خود  ،و همکاران  LeonardI.سو است ه با تحقیق حاضر همنتیج

طور کلی و بدون تفکیک ابعاد گوناگون آن مد  هبا این حال آنها در پژوهش خود مدیریت دانش را ب. اندو مدیریت دانش دست یافته

عالوه . ت دانش مورد بررسی قرار گرفته استکه برخالف تحقیق حاضر است و در این پژوهش ابعاد مختلف مدیری اندنظر قرار داده

  .اندهاي مشابه نیز به رابطه معنادار آماري بین سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش رسیدهسایر پژوهش ،بر آنچه گفته شد

سبی کننده منایبینسرمایه اجتماعی توانسته است پیش ،نشگاه علوم پزشکی شیرازدهد که در دانتیجه دیگر تحقیق نشان می 

عبارتی دیگر، سرمایه اجتماعی، نقش بسزایی بر فرایندهاي  به. در سازمان باشد ، استقرار و تسهیم دانشبراي اقدامات خلق، ثبت

توان انتظار داشت که بهبود سرمایه اجتماعی در بنابراین می .ارد، استقرار و تسهیم دانش در دانشگاه علوم پزشکی شیراز دخلق، ثبت

  .، استقرار و تسهیم دانش گردداي مدیریت دانش در فرایندهاي خلق، ثبتپزشکی شیراز موجب ارتقدانشگاه علوم 

هاي مدیریت دانش در گانه سرمایه اجتماعی، زمینه تقویت فعالیتکه ابعاد سهسایر نتایج پژوهش حاضر داللت بر آن دارد 

، سرمایه ساختاري و سرمایه رابطه اي با بعاد یعنی سرمایه شناختیکه این اطوري  هب ،آورنداه علوم پزشکی شیراز را فراهم میدانشگ

با توجه به این که ارتباط معناداري بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش در . انش رابطه مثبت و معناداري دارندمدیریت د

رمایه اجتماعی موجب ارتقاي مدیریت دانش توان انتظار داشت که بهبود سطوح سه گانه س دانشگاه علوم پزشکی شیراز وجود دارد می

، به لوم پزشکی شیرازعاز سوي دیگر با توجه به نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاي مدیریت دانش در دانشگاه  .در این دانشگاه شود

اعی بیندیشند تا منظور بهبود و ارتقاي سرمایه اجتم هایی بهگردد مکانیزماین نهاد مهم اجتماعی پیشنهاد میالن و مدیران ؤومس

دهد که گسترش سرمایه اجتماعی در دانشگاه طور کلی این پژوهش نشان می هب. نندزمینه ارتقاي مدیریت دانش در سازمان فراهم ک

ان و تعامالت اثربخش بین کارکنان، وجود سرمایه اجتماعی در سازم. اردعلوم پزشکی شیراز در توسعه مدیریت دانش نقش بسزایی د

هاي همچنین تمرکز استراتژیک بر شیوه .، استقرار و تسهیم دانش را در این دانشگاه فراهم خواهد آوردیل ثبت، خلقموجبات تسه

رکنان را ارتقا بخشد تواند ارتباط اجتماعی بین کاسازمان در ارتباط است می طور مثبتی با سرمایه اجتماعی همدیریت منابع انسانی که ب

گیري بر سرمایه اجتماعی سازمان در محیط پردازش اطالعات و تسهیم ثیر چشمأتواند تمنابع انسانی میهاي مدیریت چرا که شیوه

  .دانش بین کارکنان داشته باشد

هایی را براي گردد مکانیزملین و مدیران دانشگاه پیشنهاد میؤوبا توجه به نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاي مدیریت دانش به مس

توان به موارد ذیل  از جمله این اقدامات می. مایه اجتماعی ایجاد کنند تا زمینه ارتقاي مدیریت دانش فراهم گرددبهبود و ارتقاي سر

  :اشاره کرد

 استقرار و تسهیم دانش در دانشگاههاي ایجاد ثبت، خلقفراهم کردن زمینه ،.  

 ها و کارهاي تیمی در سطوح مختلف سازمانارتقاي فعالیت برايسازي فرهنگ.  

 یزشی براي تقویت خالقیت و نوآوريهاي تشویقی و انگرهنگ حمایتی از طریق طراحی سیستممنظور ایجاد ف تالش به ،

  .یادگیري و توسعه منابع انسانی دانشگاه
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 هاي ارتباطی بطوري که امکان دسترسی به دانش سازمانی  اي در دانشگاه و استفاده مناسب از کانالتوسعه روابط شبکه

  .فراهم شود

 باید خط . هاي فردي پاداش دهدهاي جبران خدماتی که به کارهاي تیمی و گروهی به جاي کاراستفاده از سیستم

  .توسعه شبکه وسیعی از روبط مبتنی بر اعتماد عمل نماید برايهاي منابع انسانی و جبران خدمات اثربخش دانشگاه  مشی

  دسترسی اعضاي سازمان به منابع از جمله اطالعات و دانش براياستقرار ساختار سازمانی مناسب در دانشگاه.  

 هاي مختلف دانشگاه ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد در میان افراد و بخش.  

 ریزي توسعه نیروي  هاي آنها و برنامهها و تواناییش و مهارتهاي کارکنان دانشگاه از جمله دانطراحی چارچوب شایستگی

  .تگیانسانی مبتنی بر نظام شایس

مدیریت کارامد و اثربخش دانش  براي، دانشگاه علوم پزشکی شیراز هاي اصلی و فرعی این پژوهشفرضیهیید أبا توجه به ت

. تالش دوچندان بنماید) اي و ساختاري ، رابطهسرمایه شناختی(ماعی و ابعاد آن سازمانی خود باید براي ارتقاي سطح سرمایه اجت

و  ، بهبود فرایند ارتباطات و تعامل میان کارکنانه از طریق آموزش ارتباطات اثربخشتوسعه این سرمای برايها  گذاري سازمانسرمایه

، اعتماد متقابل و کار تیمی، همگی موجب ارتقاي میزان جاد فرهنگ و جوي آکنده از همکاري، ایمدیران در داخل و خارج سازمان

     .دهدبه سمت سازمانی نوآور، خالق و یادگیرنده سوق میسازمان را  شود و این سرمایه اجتماعی در سازمان می
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