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:چکیده
ي اجتمـاعی و    هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت استقرار سـرمایه       

. ي بین این دو مفهوم است     اهواز و تعیین رابطه    115مدیریت دانش در اورژانس     
پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی اسـت کـه بـه روش پیمایـشی و بـا       

ي ماعی محقـق سـاخته و پرسـشنامه       ي اجت ي سرمایه استفاده از پرسشنامه  
، مبتنی بر مدل جاشپارا     )1393(ي فوالد   مدیریت دانش برگرفته از پرسشنامه    

اهـواز   115نفر کارکنان اورژانس     287ي پژوهش تمام    جامعه.  انجام شده است  
پایگاه اورژانـس در سـطح اهـواز    29شامل کارکنان ستادي و افراد مستقر در     

بطور حـضوري توزیـع شـد و در    1393تابستان سال ها در   پرسشنامه. هستند
ها در تجزیه و تحلیـل      درصد از آن   61پرسشنامه یا بیش از      244نهایت تعداد   

هـا بـا اسـتفاده از            تجزیـه و تحلیـل داده     . ها مورد استفاده قرار گرفتند    داده
براي تعیین سطح هر مؤلفه از آزمون تی تک         . صورت گرفت  19SPSSافزار  نرم
ي اجتماعی و   اي و براي تعیین وجود یا نبود رابطه بین دو مفهوم سرمایه           نهنمو

نتایج نشان داد کـه     . مدیریت دانش از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد       
ي اجتماعی به صورت کلی در سـطح نـسبتاً مطلـوب و     میزان استقرار سرمایه  

همچنین  میزان استقرار مدیریت دانش به صورت کلی در سطح متوسط است؛          
ي اجتماعی و مدیریت دانش     ي معنادار مثبت در حد متوسط بین سرمایه       رابطه

.در انتها، براساس نتایج پژوهش، پیشنهادهایی ارائه شده است. وجود دارد

ي اجتماعی، مدیریت دانش، اورژانس خدمات پزشکی کارمندان، اهوازسرمایه:مفاهیم کلیدي
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مسألهیانبمقدمه و 
ی و بهداشتی به دلیل ایفاي نقـش اساسـی در تـأمین سـالمت جـسمی و               مراکز درمان 

هـاي پزشـکی،    در ایـن میـان، واحـد فوریـت        . روحی جامعه از اهمیت بـسزائی برخوردارنـد       
با توجه به وظایفـی که بر عـهده دارد براي انـجام وظـایف             115اورژانس، از جمله اورژانس     

يري و جـوِِّ سازمانی خوب و دانش و تجربه        خود به نحو مطـلوب، نیازمند همـدلی و همیـا       
.کافی است تا بتواند منشأ خدمات حیاتی براي جامعه باشد

اي کـه دارنـد، ضـرورت روزآمـد         هاي بهداشتی و درمانی به لحاظ اهمیت ویژه       سازمان
ا بـراي   هـ ها و نیز استقرار مدیریت دانش در این سازمان        بودن اطالعات و دانش کارکنان آن     

مـدیریت دانـش بعنـوان یـک اصـل در           . تـر اسـت   محـسوس هـا   یفیت خـدمات آن   بهبود ک 
هاي دیگـر داراي اهمیـت بیـشتري        هاي بهداشتی و درمانی نسبت به برخی سازمان       سازمان

هـا از جملـه در      است، و این امر بیانگر ضـرورت اسـتقرار مـدیریت دانـش در ایـن سـازمان                 
خـدماتی کـه توسـط ایـن سـازمان ارائـه       با توجه به اینکه بخـش بزرگـی از      . اورژانس است 

شود به صورت گروهی است و انجام کارهاي گروهی به اعتماد متقابل افراد به یکـدیگر و         می
اجتماعی بـه  يآنان نیاز دارد، اهمیت موضوع سرمایهيمشارکت و همدلی و دانش و تجربه     

ر این سازمان نیز نمود پیدا      ها و مدیریت دانش د    ي فعالیت کنندهعنوان برانگیزنده و تسهیل   
. کندمی

هـا و لـزوم اسـتقرار    اهواز در نجات جان انسان115با توجه به حساسیت کار اورژانس      
کـه هـیچ    دانش در میان کارکنان این سازمان و به لحـاظ این          اجتماعی و مدیریت     يسرمایه

قرار ایـن دو  اطالعاتی در این زمینه وجود ندارد، پژوهش حاضر سـعی دارد بـه میـزان اسـت                
اجتمـاعی و مـدیریت   يبـین سـرمایه  يمفهوم در سازمان مذکور و مشخص کـردن رابطـه      

.دانش بپردازد
ي مطلب، ابتدا این دو مفهـوم کلیـدي بـه طـور مختـصر مـورد اشـاره قـرار                   در دنباله 

.گیرندمی

تعریف سرمایه اجتماعی
که افراد و اجتماعات از طریق     هایی است اجتماعی، منابع و سرمایه    يمنظور از سرمایه  

. توانند به آن دسترسی داشـته باشـند       پیوند با یکدیگر، در نوع به خصوصی از ارتباطات، می         
، اندیـشمند   1و در کارهـاي ژان ژاك روسـو        18اجتماعی را تا قرن      ياي مفهوم سرمایه  عده

، 2کارهـاي دورکـیم  اي دیگر آغاز کاربرد ایـن مفهـوم را بـه    و عده ؛کنندفرانسوي، دنبال می  

1 Jean Jacques Rousseau
2 Durkheim
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يگذاران کاربرد جدید سرمایه   که از جمله بنیان    3و پیر بوردیو   2و ماکس وبر   1کارل مارکس 
اجتماعی مفهومی جدیـد     يسرمایه. دانندمی شود،اجتماعی در علوم اجتماعی محسوب می     

مان یکی از پیشگا.هاي گوناگون علمی شده استبه بعد وارد حوزه1990ياست که از دهه
5کتاب مرکز اجتماع   ينویسنده 4اجتماعی، لیدا جادسون هانیفان    يمطالعه بر روي سرمایه   

يشـناس نخـستین بـار مفهـوم سـرمایه        ایـن جامعـه   . منتشر شـد   1920است که در سال     
صـرف وجـود   ). 119-146: 1390رنانی و مؤیـدفر،  (مطرح کرد    1916اجتماعی را در سال     

وجود ایـن   . شودسانی موجب تولید و ایجاد ارزش افزوده نمی       اقتصادي و نیروي ان    يسرمایه
مجموعه عوامل زمانی سودمند خواهد بود که افراد با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، همکـاري               

ریزي کنند، سلسله مراتب ایجاد کننـد، تقـسیم کـار و    کنند، به یکدیگر اعتماد کنند، برنامه     
).همان(مشارکت کنند

هـاي ملموسـی اشـاره دارد    گونه داراییاجتماعی به آن   يکه سرمایه  هانیفان معتقد بود  
حسن  :ازها عبارتند مردمان داراي بیشترین اثرات است؛ این دارایی       يکه در زندگی روزمره   

هـا کـه    اجتماعی میان افراد و خـانواده      يهمدلی و مراوده  ،  نیت، دوستی و رفاقت، همدردي    
ياجتماعی محصول جامعهيسرمایه).1391عطار، (اندي یک واحد اجتماعیایجاد کننده
اجتماعی با تدوین کتـاب بنیادهـاي        يي سرمایه نظریه ).1385اخترمحققی،  (بشري است   

تري شود و به لحاظ نظري مفهوم دقیق      پردازي می نظریه ،)1990(اجتماعی کلمن    ينظریه
: کنـد سـه دسـته تقـسیم مـی       سـرمایه را بـه       "شعاع اعتمـاد  "کلمن، واضع مفهوم    . یابدمی

اجتمـاعی  يبه نظـر او، سـرمایه  . اجتماعیيفیزیکی، و سرمایهيانسانی، سرمایه  يسرمایه
اي دگرگون شود که کنش را تـسهیل  آید که روابط میان افراد به شیوه   هنگامی به وجود می   

).1391عطار، (کند 
بردي توسـط پاتنـام و      اجتماعی به صورت کار    يي سرمایه بزرگترین تحقیق در زمینه   

انجام شده است که دستاوردهاي نظري قابـل تـوجهی را در بـر داشـته                 ،)1995(6فوکویاما
اجتماعی یعنی اعتماد، در درون يي سرمایهمعتقد است که هسته    ،)1995(فوکویاما  . است

7سـاباتینی  . )1391عطـار،   (و معنوي قـرار دارد       عوامل فرهنگی از جمله رفتارهاي اخالقی     

روابط اجتماعی معنـادار  يي اجتماعی منحصراً نتیجه  بر این باور است که سرمایه      ،)2007(
نظران بـراي   برخی صاحب . کنندگذاري می است که افراد در طول زمان بر روي آن سرمایه         

1 Karl Marx
2 Max Weber
3 Pierre Bourdieu
4 Lyda Judson Hanifan
5 Community Center
6 Putnam Fokoyama
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داننـد  اجتمـاعی مهـم مـی      يهـاي کـاري، همکـاري و وابـستگی را نیـز در سـرمایه              محیط
ابیلـی و زارع    ( شود  تر می تر و واقعی  نجر به تبادل دانش قوي    همکاري م ). 1384محمدي،  (

وابستگی اولین جزء سرمایه اجتماعی سازمانی اسـت کـه بـه             ).129-152: 1392خلیلی،  
هاي فردي  در این صورت هدف   شود که   فراد در سازمان تعریف می    ي تمایل و توانایی ا    منزله

: 1392پوراسفدن، مـشبکی و هادیـان،       باسع(نمایند  هاي جمعی می  ها و کنش  را تابع هدف  
39-23.(

اي ي اعتمـاد از اهمیـت ویـژه     اجتمـاعی، مؤلفـه    يهاي مختلف سـرمایه   از میان مؤلفه  
اجتماعی ارتبـاط نزدیکـی بـا        يسرمایه ،)2007(1ي پورس برخوردار است، زیرا طبق گفته    

يالت، کـاهش هزینـه   اعتمـاد بـا افـزایش تعـام       . اي دارد هاي فرهنگی ملی یا منطقه    ویژگی
ي اعتمـاد از    مؤلفـه  . بخـشد طلبی، عملکرد سـازمانی را بهبـود مـی        کنترل و کاهش فرصت   

م در بیشتر   نوع اعتماد حاک   .اجتماعی است  يي سرمایه ها براي مشاهده  ترین شاخص اصلی
زمانی که   .شوداین نوع اعتماد بدون شناخت از دیگران حاصل می         ؛جوامع اعتماد عام است   

نـوع دوسـتی، صـداقت، تعـاون و همکـاري      هـم يفراد جامعه با اعتماد به یکدیگر با روحیه  ا
کننـد و در تعامـل بـا    هاي خود را حفـظ مـی  کنند، در محیط کار نیز این ویژگی     زندگی می 

کنند و باعث نهادینه شـدن آن در  دیگر همکاران هنجارها و رفتارهاي اجتماعی را حفظ می    
هـا افـزایش    اجتماعی در سـازمان    ياز تأثیرات مهم و مثبت سرمایه      یکی .شوندسازمان می 

تـوان گفـت کـه      بـه عبـارتی مـی     . هاسـت وري نیروهاي انسانی شاغل در ایـن سـازمان        بهره
.ي کمیت و کیفیت روابط در درون سازمان استاجتماعی سازمانی نشان دهندهيسرمایه

ها و استفاده   یعنی تشخیص فرصت   اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی    يتوجه به سرمایه  
هـا و  ي تبـادل اطالعـات در کتابخانـه   تواند در روابط بین جوامـع علمـی و نحـوه   از آنها، می  

).67-78: 1392راد، الحـوائجی و زمـانی    بـاب (هاي علمی کامالً مـؤثر باشـد        شبکه يتوسعه
معناداري بین   يدر شرکت ایران خودرو نشان داد که رابطه        ،)2012(نتایج تحقیق احمدي    

رنانی و . سه بعد شناختی،ارتباطی و ساختاري سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش وجود دارد          
اجتمـاعی واقعـاً     يي ایـن کـه آیـا سـرمایه        بارهاي در در مقاله  ،)147-170: 1388(دلیري  

هـاي سـرمایه از نگـاه       اجتماعی شاید برخی از جنبـه      ينویسند که سرمایه  سرمایه است می  
صاد را دارا نباشد، اما بـسیاري از آن شـرایط را دارا بـوده و در شـدت و ضـعف بـا سـایر                اقت

هاي تأثیرگـذار در    تواند بعنوان یکی از سرمایه    اجتماعی می  يسرمایه. ها تفاوت دارد  سرمایه
.هاي اقتصادي وارد شودتحلیل

1 Pors
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1تعریف مدیریت دانش

دانـش  . ابداع و مطرح شـد     2گتوسط کارل وی   1986اصطالح مدیریت دانش در سال      
مفهـوم مـدیریت   . ي مشترك یک گروه یا سازمان و به طور کلی یـک جامعـه اسـت      سرمایه

2000به طور جدي در مباحث سازمانی مطرح شد و از سـال        1990ي  دانش در اوایل دهه   
ي در آغـاز هـزاره    . ها ظهـور پیـدا کـرد      هاي آموزشی مدیریت دانش در دانشگاه     اولین برنامه 

هاي بزرگ دنیا بیش از نیمـی از درآمـدهاي خـود را بـه مـدیریت                 وم، بسیاري از سازمان   س
ترنـد  هـایی موفـق  سازمان،)1385(صلواتی ي ابطحی و   بنا به گفته  . انددانش اختصاص داده  

مداري را در ـ دانند و فرهنگ دانشکه مدیریت دانش را جزئی از وظایف کارکنان خود می
.دهندسازمان خود رواج می

.هاي زیادي براي آن ارائه شـده اسـت        کنون تعریف مدیریت دانش مفهومی است که تا     
مدیریت دانش را تالش براي کشف دارایی نهفته در ذهـن            ،)1998(4و پروساك  3داونپورت

يدانـش بعنـوان یـک سـرمایه       . داننـد افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمان مـی          
هـاي عقالنـی، تجربیـات      دانش عبارت از گردآوري دانش، قابلیت     سازمانی و اساس مدیریت     

در این تعریف .سازمانی استيها بعنوان یک سرمایه   افراد یک سازمان و قابلیت بازیابی آن      
5سـوان . کیـد دارد  أاطالعـات تخصـصی ت     يمدیریت دانش بر ذخیـره و بکـارگیري دوبـاره         

جاد، به دسـت آوردن، تـسخیر، تـسهیم و بـه     مدیریت دانش را فرایند یا فعالیت ای ،)1999(
6چونگ و همکاران  . داندها می کار بردن دانش، براي افزایش یادگیري و عملکرد در سازمان         

هـاي افـراد در     هـا و تخـصص    ي مهـارت  مدیریت دانش را فرایند بکارگیري و ارائه       ،)2000(
زاده و ل در شـریف نقـ (شـود دانند که توسط فنـاوري اطالعـات پـشتیبانی مـی    سازمان می

).1387بودالیی، 
دارد که مدیریت دانش بر این فرض شکل گرفته است کـه  اظهار می  ،)1385(احسانی  

هـاي  وي دانـش را افکـار، پنـدارها و درس         . دانش منبعی بالقوه براي برتري رقـابتی اسـت        
ستدالل، عملی، ا  يهاي مختلف مانند تجربه   داند که به شیوه   آموخته شده در طول زمان می     

بندد؛ ایـن دانـش ممکـن اسـت دانـش           یادگیري، خواندن و شنیدن در ذهن افراد نقش می        
مدیریت دانش را مجموعه اقدامات هماهنـگ بـراي   ،7)2001(تاونلی .آشکار یا پنهان باشد   

1 knowledge management
2 Carl M. Wigg
3 Davenport
4 Prusak
5 Swan
6 Chong et al
7 Townley
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گذاري دانش در سازمان تعریـف کـرده اسـت و آن را مجموعـه تـدابیري       خلق و به اشتراك   
.رساندبه مأموریت و اهداف سازمان را به حداکثر میداند که دستیابی می

آمیز اسـتراتژي مـدیریت دانـش مـستلزم ایـن اسـت کـه عوامـل                 سازي موفقیت پیاده
سازمانی مختلف موجود در یک سازمان از جمله ساختار سازمانی، تکنولوژي و منابع انسانی         

وجـود شـکاف   .دار باشندهاي خاصی بوده و از انسجام و هماهنگی الزم برخورداراي ویژگی 
آمیـز اسـتراتژي مـدیریت دانـش     سازي موفقیـت ین عوامل مانع پیاده   و ناهماهنگی در بین ا    

ها بـا شـناخت و      سازمان ).23-39: 1392پوراسفدن، مشبکی و هادیان،     عباس(خواهد شد   
ي توانند درك بهتري از الگوي تعامالت بین فـرد اجتماعی خود می يی ابعاد سرمایه  یشناسا

اجتمـاعی و اسـتقرار مـدیریت دانـش          يو گروهی داشـته باشـند و بـا اسـتفاده از سـرمایه             
).34-40: 1380علوي، (هاي سازمانی خود را بهتر هدایت نمایند سیستم

در پژوهش حاضر، پژوهشگران بر آن شدند تا ضمن بررسی میزان اسـتقرار دو مفهـوم        
يمیـان سـرمایه  ياهـواز، رابطـه  115اجتمـاعی و مـدیریت دانـش در اورژانـس          يسرمایه

.اجتماعی و مدیریت دانش را نیز در این سازمان مورد بررسی قرار دهند

پژوهش پیشینه
تحقیقات داخلی) الف

ي پـیش  ي ورود مدیریت دانش به کـشور ایـران بـه حـدود بـیش از یـک دهـه            سابقه
به بعد قابل ردگیـري      1381سال   باره از ها و مطالب مرتبط در این     ن نوشته اولی .گرددبرمی
"شناسی مـدیریت دانـش    کتاب"در   ،)1391(رفوآ، دهقانی فیروزآبادي و گنج خانلو        .است

نامـه را   هـا، کتـب و پایـان      ت، مقاالت همـایش   رکورد شامل مقاالت نشریا    1500اند  توانسته
.شـند بارکـورد مـی    396و   106،  538،  460گردآوري کنند که به ترتیب هر کـدام شـامل           

دهد که نخستین انتشارات مربوط بـه موضـوع مـدیریت دانـش در              بررسی این اثر نشان می    
مدیریت  يبه جامعه معرفی شدند، اما رشد و شکوفایی آثار در حوزه           1370ي  ایران در دهه  
1380ي  ها نشان داده اسـت کـه از اواخـر دهـه           بررسی. گرددبرمی 1380يدانش به دهه  
. تماعی در ایران بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته استاجيمفهوم سرمایه

ي ایـن دو مفهـوم و بـا تأکیـد بـر             هایی است که دربـاره    آید پژوهش آنچه در ادامه می   
.ها انجام شده استارتباط آن

پایین بودن سطح کیفیت زنـدگی در  ،)61-82: 1387(نتایج پژوهش گروسی و نقوي      
.داننـد اجتماعی ایـشان مـی     يمتوسط سرمایه  ی از تأثیر نسبتاً   بین شهروندان کرمان را ناش    

در تحقیقی دریافتند که هر اندازه       ،)144-169: 1387(ایمان، مرادي، و حسینی رودبارکی      
اجتماعی باالتري باشـند، سـالمت روانـی         يافراد در ساختار اجتماعی موجود داراي سرمایه      
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ربانی، کالنتري، قاسمی، عریـضی، و اسـماعیلی        .ها در وضعیت بهتري قرار خواهد گرفت      آن
هـاي اسـتان اصـفهان بـه لحـاظ      به این نتیجـه رسـیدند کـه شهرسـتان      ،)46-23: 1387(

شهرستان اصفهان   .باشنداجتماعی داراي وضعیت متفاوت می     يهاي رفاه و سرمایه   شاخص
عی از سـطح پـایینی      اجتما يبه لحاظ رفاه در باالترین سطح قرار دارد، اما به لحاظ سرمایه           

آهـن  در تحقیقـی در راه     ،)1390(پوراسـفدن، مـشبکی و هادیـان        عبـاس . برخوردار اسـت  
اجتمـاعی و    يداري بین سرمایه  مثبت و معنی   يجمهوري اسالمی ایران دریافتند که رابطه     

.میزان آمادگی سازمانی براي استقرار مدیریت دانش وجود دارد
نیز نشان داد که میان      ،)71-90: 1390(رامی و مهدوي    محمدنژاد به نتایج تحقیق گل  

مثبـت و    يهـاي دخترانـه تبریـز رابطـه       اجتماعی و مدیریت دانش در دبیرسـتان       يسرمایه
در پژوهـشی در     ،)1392(همچنین، ارجلو، فرشیدپور، و قائم مقـامی         ،معناداري وجود دارد  

هـاي مـدیریت دانـش    لفهؤاعی و ماجتميمورد کارکنان بانک ملی دریافتند که بین سرمایه   
. دار و مستقیم وجود داردمعنیيرابطه

دولتی به این نتیجـه      يدر پژوهشی در یک شرکت بیمه      ،)1392(ابیلی و زارع خلیلی     
مثبـت و معنـاداري      ياجتماعی سازمانی با مدیریت دانش رابطـه       يرسیدند که بین سرمایه   

يهـاي سـرمایه   گی نشان داد کـه تمـامی مؤلفـه        به عالوه، نتایج آزمون همبست     ؛وجود دارد 
.مثبت و معناداري داردياجتماعی با مدیریت دانش رابطه

اجتماعی ممکن است با برخی متغیرها و مفـاهیم دیگـر نیـز رابطـه داشـته                  يسرمایه
در پژوهـشی دریافتنـد کـه        ،)97-113: 1391(براي مثال، مطلق، نوابخش، و نقشی       . باشد
اجتماعی کارکنان شاغل در سازمان بهزیـستی کرمانـشاه و رضـایت شـغلی         يسرمایهبین  

،)111-124: 1392(مستقیم و معناداري وجود دارد؛ و نتایج پژوهش رسـولی   يآنان رابطه 
اجتمـاعی آنـان   يسرمایهينشان داد که میان حساسیت کارکنان به رعایت عدالت و مرتبه       

. معنادار وجود دارديدر سازمان رابطه
اي، اجتمـاعی در هـر جامعـه       يدریافتند که افول سرمایه    ،)1390(سویزي و محمدي  

سـازد کـه    آن را با مشکالت فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و اجتماعی بـسیاري رو بـه رو مـی                
توانـد بـه تولیـد      اجتماعی عاملی است که می     يسرمایه. نهایت آن، فروپاشی اجتماعی است    

هاي کنترل جامعه، موجب تقویت همبستگی      کاهش هزینه امنیت در جامعه کمک کند و با        
اجتماعی با تـأمین اعتمـاد مـردم بـه نهادهـاي دولتـی و تحقـق                  يسرمایه .اجتماعی شود 

.گذاري نیز شودمشارکت اجتماعی، ضمن تأمین امنیت منجر به افزایش سرمایه
ينامـه ایـان مدیریت دانش در ایـران تحقیـق پ        يترین تحقیقات در زمینه   یکی از تازه  

نتایج این تحقیق نشان داد که      . در پتروشیمی شیراز است    ،)1393(کارشناسی ارشد فوالد    
هـاي مـدیریت دانـش در شـرکت مـذکور بـراي             مدیران این شرکت وضعیت استقرار مؤلفه     
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خلق دانـش و اشـتراك دانـش در وضـعیت           : داننداستقرار مدیریت دانش را به شرح زیر می       
کارگیري دانش در وضعیت نسبتاً مطلـوب قـرار         بدهی دانش و  و سازمان متوسط؛ اما ذخیره    

در صورتی که کارشناسان این شرکت خلق دانش، و بکـارگیري دانـش را در سـطح                 . دارند
دهی دانش و اشتراك دانش را در سطح متوسط ارزیـابی      نسبتاً مطلوب، اما ذخیره و سازمان     

سازي مـدیریت   هاي پیاده وشیمی شیراز زمینه  پتر در مجموع، مدیران و کارشناسان    . کردند
.انددانش به صورت کلی در این شرکت را متوسط ارزیابی کرده

تحقیقات خارجی) ب
،)2003(1هـاي پـژوهش سـیلوي و المهیرسـت        در تحقیقی در کشور اندونزي، یافتـه      

تـایج  آنـان اظهـار داشـتند کـه ن    .اجتمـاعی رابطـه دارد   ينشان داد که جنسیت با سرمایه     
ي اجتمـاعی بعنـوان   هاي خاص جنـسیتی سـرمایه  تحقیق آنها توجه را به سمت محدودیت   

هـا و مزایـاي   هـا هزینـه  نمایـد کـه در آن  هایی جلـب مـی  منبع پیشرفت و نیز شناسایی راه    
همچنین در تحقیـق دیگـري      ؛  شوددهی می هاي اجتماعی بر اساس جنسیت سامان     سرمایه

اجتمـاعی اولیـه   يدریافتنـد کـه سـرمایه   ،)2005(2و لـوین در اندونزي، میگوئیل، گرتلـر،    
. باشدي پیشرفت صنعتی نمیبینی کنندهپیش

يبـه ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه سـرمایه              ،)2013(زهدي، شفیعی، و خیرخـواه      
آنان همچنین دریافتند کـه     .گذاردمعنوي تأثیر می   ياجتماعی به نحو معناداري بر سرمایه     

اجتمـاعی و  يهاي ساختاري، شناختی، و ارتبـاطی در سـرمایه     داري بین جنیه  معنا يرابطه
هـاي دانـش   در پژوهشی مربـوط بـه سـازمان   ،)2013(آبیلی .معنوي وجود دارد يسرمایه

اجتمـاعی   يي وي از سـرمایه    هاي دانش بنیان مورد مطالعه    بنیان ایران دریافت که سازمان    
نتـایج  .باشـد تـر بـدتر مـی   هاي بزرگیت در سازمان  مطلوبی برخوردار نیستند و حتی وضع     

معنـاداري بـین     ينشان داد کـه رابطـه      ،)2013(حصار، قهرمانی، و مولوي     پژوهش رضاپور 
هـاي سـاختار سـازمانی     در ضـمن، مؤلفـه    . اجتماعی و مدیریت دانش وجود دارد      يسرمایه

اجتماعی نقـش    يسرمایهب،  به این ترتی  . یریت دانش دارند  مستقیم معناداري با مد    يرابطه
.کندمهمی در افزایش مدیریت دانش بازي می

هاي زنـان و مـردان   هاي زنان و مردان معلوم شد که شبکه  ي شبکه در پژوهشی درباره  
اي ندارنـد، امـا از نظـر        هـاي قابـل مالحظـه     تفـاوت ) اندازه و ترکیب شـبکه    (از نظر ساخت    

و ) عـاطفی (تـر حمایـت     زنان انواع زنانـه    .دباشنخصوصیات تعاملی و کارکردي متفاوت می     
افـراد شـاغل و متأهـل        .کننـد را فراهم می  ) مالی و اطالعاتی  (تر حمایت   مردان انواع مردانه  

1 Silvey & Elmhirst
2 Miguel, Gertler, & Levine
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روابط زنان و مـردان را از هـم متمـایز            يآنچه که شبکه   .اجتماعی باالتري دارند   يسرمایه
هـاي  ان دارند و ناشـی از نـابرابري       هایی است که زنان و مرد     ها و محدودیت  سازد، فرصت می

باسـتانی و صـالحی     (باشـد   هـا در جامعـه مـی      جنسیتی و عدم توزیع برابر امکانات و فرصت       
).63-96: 1386هیکویی، 
اجتماعی بـه  يشود این است که سرمایهها استنباط میبه طور کلی از پیشـینهآنچه

انـشناختی و اجتمـاعی جامعـه از        نوعی با مفاهیم مهم مربوط به سـاختارهاي سـازمانی، رو          
سالمت روان گرفته تا رفاه اجتماعی، مدیریت دانش، پیـشرفت صـنعتی، رضـایت شـغلی و                 

يها بیشتر پیرامون ارتباط مفهوم سرمایه     در ایران، پژوهش  . حتی جنسیت در ارتباط است    
اما بررسـی پژوهـشگران حاضـر نـشان داده          ؛اجتماعی با مدیریت دانش صورت گرفته است      

هاي پزشکی و درمانی و همچنـین ارتبـاط   است که میزان استقرار این دو مفهوم در سازمان 
هـاي پزشـکی   درمانی به ویـژه در خـدمات فوریـت   ـ  هاي پزشکیاین دو مفهوم در سازمان

بنابراین، پژوهش حاضر در صدد برآمد تا به بررسـی میـزان             ؛مورد مطالعه قرار نگرفته است    
در . اهواز بپـردازد  115ي بین این دو مفهوم در اورژانس        و نیز رابطه   استقرار این دو مفهوم   

هاي زیر به منظور دستیابی به اهداف پـژوهش شـکل گرفتـه             همین راستا، فرضیه و پرسش    
.است

فرضیه پژوهش
معنـاداري  ياهـواز رابطـه  115اجتماعی و مدیریت دانش در اورژانـس    يبین سرمایه 

.وجود دارد

هشهاي پژوسؤال
اجتماعی بـه صـورت      يهاي سرمایه اهواز زمینه  115از دیدگاه کارکنان اورژانس     -1

وابستگی به کار و محیط کار، حمایت و همدلی، مـشارکت اجتمـاعی،   (هاي آن   کلی و مؤلفه  
تا چه اندازه فراهم است؟) ارتباطات و اعتماد

صورت کلی و   هاي مدیریت دانش به     اهواز زمینه  115از دیدگاه کارکنان اورژانس     -2
دهـی دانـش و اشـاعه و اشـتراك     خلق دانش، کسب و ذخیره دانش، سازمان  (هاي آن   مؤلفه
اهواز تا چه اندازه فراهم است؟115در میان کارکنان اورژانس ) دانش

شناسی پژوهشروش
.تحلیلی است که به روش پیمایشی انجام شده اسـت ـ  پژوهش حاضر از نوع توصیفی

اهواز شامل کارکنان رسـمی، پیمـانی،        115ل تمام کارکنان اورژانس     ي پژوهش شام  جامعه
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تعداد کل کارکنـان    .  جدید است  4يو تبصره  قدیم 4ي، نیروي طرحی، تبصره   3يتبصره
پایگاه اورژانـس    29نفر مستقر در ستاد مرکزي و        287اهواز شامل    115شاغل در اورژانس    

اي مبتنی بـر دو  ها پرسشنامهبزار گردآوري دادها.پراکنده در سرتاسر شهر اهواز است   115
مؤلفـه کـه محقـق سـاخته اسـت و          5اجتماعی با    يسرمایه يپرسشنامه .پرسشنامه است 

ي مـدیریت دانـش فـوالد       مؤلفه کـه برگرفتـه از پرسـشنامه        4پرسشنامه مدیریت دانش با     
. باشداي جاشپارا میحلقهاست که خود مبتنی بر مدل چهار) 1393(

نهایی در قالب یک پرسشنامه امـا در دو قـسمت جداگانـه و ترکیبـی از                   يپرسشنامه
ــوم اســت  ــل .عناصــر دو مفه ــداد ک ــات پرســش8پرســش، 56از تع ــه اطالع ــوط ب مرب

پرسش مربوط به مـدیریت      20و   اجتماعی يي سرمایه درباره پرسش 28شناختی،  جمعیت
تفاده از نظرات سه تن از استادان علم اطالعـات  نهایی با اسيروایی پرسشنامه . دانش است 

. شناسی و یک نفر استاد روانشناسی دانشگاه شـهید چمـران اهـواز صـورت گرفـت                و دانش 
ــا  يپایــایی پرســشنامه ســرمایه ــر ب و 79/0اجتمــاعی طبــق ضــریب آلفــاي کرانبــاخ براب

. تعیین گردید86/0مدیریت دانش برابر با يپرسشنامه
هـا،  زمانی توزیع پرسشنامهياهواز، در فاصله115کارکنان اورژانس فرن 287از تعداد   

پرسشنامه  244بنابراین، تعداد    ؛مأموریت و غیر قابل دسترسی بودند     نفر در مرخصی یا      43
پایگاه موجـود در  29مرکزي و تمام يدر میان کارکنان موجود به صورت حضوري در اداره      

ز حراسـت دانـشگاه علـوم       هـا پـس از اخـذ مجـوز ا         شنامهتوزیع پرس  .شهر اهواز توزیع شد   
شاپور و با دریافت کمک از معاونت اورژانس و با همکـاري یکـی از کارکنـان                 پزشکی جندي 

244از تعـداد  . و به صورت حضوري انجـام شـد      1393اهواز در شهریور ماه      115اورژانس  
150در نهـایــت تعـداد      پرسشنامه دریافت شـد کـه       159پرسشـنامه توزیـع شـده تعداد     

بـراي   .ها مورد استفاده قرار گرفت    در تجزیه و تحلیل داده    ) درصد 61بیش از   (پرسشـنامه  
و آمار توصیفی استفاده شد کـه شـامل          19SPSSافزار آماري ها از نرم  تجزیه و تحلیل داده   

هـا از آمـار   بـراي پاسـخ بـه پرسـش       . فراوانی و درصد فراوانی و میانگین و انحراف معیار بود         
اي و بـراي آزمـون فرضـیه از ضـریب همبـستگی پیرسـون               استنباطی آزمون تی تک نمونه    

. استفاده شد

ي پژوهشهایافته
داري اختالف بین میانگین یـک متغیـر بـا          براي تعیین معنی   1ايآزمون تی تک نمونه   

ن نکته در اسـتفاده     تریمهم. رودبه کار می   شود،می یک مقدار ثابت که مقدار آزمون نامیده      
.را بیان کنداي، انتخاب مقدار آزمون است که باید یک نقطه وسطتک نمونهتیاز آزمون

1 one-sample t-test
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اي لیکرت استفاده شده است، که      ي پژوهش حاضر از مقیاس پنج گزینه      در پرسشنامه 
با توجه بـه طیـف در    .گذاري شده است  نمره) بسیار موافقم (5تا  ) بسیار مخالفم (1از عدد   

بعنـوان حـد متوسـط در        3ها، مقدار آزمون عدد وسط یعنی عدد        شده در پاسخ   نظر گرفته 
استفاده شـده  1ها از جدول براي تعیین سطح مطلوب بودن میانگین   . نظر گرفته شده است   

.است

هاتعیین سطح مطلوب بودن میانگین:1جدول 
مطلوبنسبتاً مطلوبمتوسطنسبتاً نامطلوبنامطلوبسطح میانگین
5تا 4بیشتر از 4تا 3بیشتر از 33تا 2بیشتر از 2تا 1حدود میانگین

اجتمـاعی و مـدیریت      يهـاي سـرمایه   ، میزان فراهم بودن زمینـه     1با توجه به جدول     
حال با توجه به مطالب گفته      . شوددانش با توجه به حد فاصل اعداد درون جدول تعیین می          

.پردازیمهاي حاصل از پژوهش حاضر میهشده، به تجزیه و تحلیل یافت
يمتغیـر سـرمایه   اي به منظور تعیـین سـطح        نتایج آزمون تی تک نمونه     2در جدول   

. هاي این مفهوم ارائه شده اسـت     اجتماعی به صورت کلی و همچنین سطح هر یک از مؤلفه          
دهـد  میهاي اول تا پنجم پژوهش را نیز به دست پاسخ به پرسش2نتایج مندرج در جدول    

.به آن پرداخته شده است2ذیل جدول که در

يسرمایهي متغیرجهت مشخص کردن میزان مطلوب بودن زمینهtنتایج آزمون :2جدول 
هاي آناجتماعی به صورت کلی و مؤلفه

انحراف میانگینفراوانیمتغیر
tPمعیار

ارزیابی سطح 
مطلوبیت

نسبتاً مطلوب712/7000/0%15078/360وابستگی به کار و محیط کار
نسبتاً نامطلوب343/7000/0%14605/233حمایت و همدلی
نسبتاً مطلوب190/7000/0%15007/469مشارکت اجتماعی

نسبتاً مطلوب042/6000/0%15070/374ارتباطات
نسبتاً مطلوب620/5000/0%15050/376اعتماد

نسبتاً مطلوب66/9000/0%15028/346کلیاجتماعی به صورت يسرمایه

ي وابـستگی بـه     ها به مؤلفه  دهد که میانگین پاسخ   نشان می  2نتایج مندرج در جدول     
اجتماعی از دیدگاه کارکنان     يکار و محیط کار یا همان وابستگی سازمانی از متغیر سرمایه          

ین که میانگین این مؤلفه بیشتر از با توجه به ا . است 5از   78/3اهواز برابر با     115اورژانس  
ي بیانگر این است که زمینه  1است، این رقم با توجه به جدول         4و کمتر از     3مقدار آزمون   
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"نـسبتاً مطلـوب  "اهواز در سطح  115دهندگان در اورژانس    وابستگی سازمانی از نگاه پاسخ    
، اخـتالف بـین     %95اطمینـان    يدر فاصـله   000/0با توجه بـه سـطح معنـی داري          . است

).p>05/0(معنادار است) 3(و میانگین فرضی ) 78/3(میانگین نمونه 
اجتمـاعی   يي حمایت و همدلی از متغیر سرمایه      ها به مؤلفه  همچنین، میانگین پاسخ  

با توجه به این که میـانگین  .است5از 05/2اهواز برابر با 115از دیدگاه کارکنان اورژانس   
بیانگر ایـن اسـت کـه    1است، این رقم با توجه به جدول 3از مقدار آزمون    تر  این مؤلفه کم  

نـسبتاً  "اهـواز در سـطح       115دهندگان در اورژانس    ي حمایت و همدلی از نگاه پاسخ      زمینه
000/0داري  با توجه به سطح معنـی     . بسیار نزدیک است   "نامطلوب"و به سطح     "نامطلوب
) 3(و میـانگین فرضـی      ) 05/2(میـانگین نمونـه    ، اخـتالف بـین    %95اطمینان   يدر فاصله 

).p>05/0(معنادار است 
ي مـشارکت   هـا بـه مؤلفـه     دهد که میانگین پاسـخ    نشان می 2نتایج مندرج در جدول     

07/4اهواز برابر بـا      115اجتماعی از دیدگاه کارکنان اورژانس       ياجتماعی از متغیر سرمایه   
و بـه میـزان   ) 3(ن مؤلفـه بیـشتر از مقـدار آزمـون         با توجه به اینکه میانگین ای      .است 5از  

ي مـشارکت  بیانگر این است کـه زمینـه  1بیشتر است، با توجه به جدول 4ناچیزي از عدد    
بـا  . اسـت  "نسبتاً مطلوب "اهواز در سطح     115دهندگان در اورژانس    اجتماعی از نگاه پاسخ   

الف بین میـانگین نمونـه      اخت% 95اطمینان   يدر فاصله  000/0توجه به سطح معنی داري      
).p>05/0(معنادار است) 3(و میانگین فرضی ) 07/4(

يي ارتباطات از متغیـر سـرمایه      ها به مؤلفه  دهد که میانگین پاسخ   نشان می  2جدول  
با توجه بـه اینکـه      . است 5از   70/3اهواز برابر با     115اجتماعی از دیدگاه کارکنان اورژانس      

بیانگر این   1است، این رقم با توجه به جدول        ) 3(ز مقدار آزمون    میانگین این مؤلفه بیشتر ا    
نـسبتاً  "اهواز در سـطح      115دهندگان در اورژانس    ي ارتباطات از نگاه پاسخ    است که زمینه  

، اخـتالف   %95اطمینـان    يدر فاصـله   000/0با توجه به سطح معنی داري       . است "مطلوب
).p>05/0(معنادار است) 3(و میانگین فرضی ) 70/3(بین میانگین نمونه 

يي اعتماد از متغیـر سـرمایه      ها به مؤلفه  شود که میانگین پاسخ   معلوم می  2از جدول 
با توجه به اینکـه      .است 5از   50/3اهواز برابر با     115اجتماعی از دیدگاه کارکنان اورژانس      

بیانگر این   1جدول  است، این رقم با توجه به       ) 3(میانگین این مؤلفه بیشتر از مقدار آزمون        
نـسبتاً  "اهـواز در سـطح   115دهنـدگان در اورژانـس   ي اعتماد از نگاه پاسخ   است که زمینه  

اختالف بین  % 95اطمینان   يدر فاصله  000/0داري  با توجه به سطح معنی    . است "مطلوب
).p>05/0(معنادار است) 3(و میانگین فرضی ) 50/3(میانگین نمونه 

يهـا بـه متغیـر اصـلی سـرمایه         دهد کـه میـانگین پاسـخ      مینشان   2ر آخر، جدول    د
بـا  . است 5از   28/3اهواز برابر با     115اجتماعی به صورت کلی از دیدگاه کارکنان اورژانس         
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است، این رقم بـا توجـه    ) 3(که میانگین این متغیر اصلی بیشتر از مقدار آزمون          توجه به این  
اجتماعی به صورت کلی از نگـاه        يرار سرمایه ي استق بیانگر این است که زمینه     1به جدول   

با توجـه بـه سـطح        .است "نسبتاً مطلوب "اهواز در سطح     115دهندگان در اورژانس    پاسخ
ــه % 95اطمینــان يدر فاصــله000/0داري معنــی و ) 28/3(اخــتالف بــین میــانگین نمون

).p>05/0(معنادار است) 3(میانگین فرضی 

متغیر مدیریت دانش
هـاي آن بطـور     ربوط به متغیر مدیرت دانش به صورت کلی و همچنین مؤلفـه           نتایج م 

.نشان داده شده است3یکجا در جدول 

مدیریت دانش ي متغیرجهت مشخص کردن میزان مطلوب بودن زمینهtنتایج آزمون :3جدول 
هاي آنبه صورت کلی و مؤلفه

انحراف میانگینفراوانیمتغیر
tPمعیار

ارزیابی سطح 
مطلوبیت

نسبتاً مطلوب272/4000/0%14717/390خلق دانش
متوسط728/365/0%14797/296دانشيکسب و ذخیره

متوسط074/456/0%150390سازماندهی دانش
نسبتاً نامطلوب128/4000/0%15083/288و اشتراك دانشاشاعه

متوسط85/4000/0%14703/377مدیریت دانش به صورت کلی

ي خلق دانش از متغیر ها به مؤلفهنشان داده شده است که میانگین پاسخ       3در جدول 
با توجـه بـه   . است 5از   17/3اهواز برابر با     115مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان اورژانس       

1است، این رقـم بـا توجـه بـه جـدول      ) 3(که میانگین این مؤلفه بیشتر از مقدار آزمون     این
اهـواز در    115دهنـدگان در اورژانـس      ي خلق دانش از نگاه پاسخ     ه زمینه ر این است ک   بیانگ

اطمینـان   يدر فاصـله   000/0داري  با توجه بـه سـطح معنـی       . است "مطلوبنسبتاً  "سطح  
؛)p>05/0(معنـادار اسـت  ) 3(و میانگین فرضـی  ) 17/3(اختالف بین میانگین نمونه     % 95

ي دانش از متغیـر مـدیریت دانـش از    ي کسب و ذخیرهفهها به مؤل همچنین، میانگین پاسخ  
با توجه به اینکه میانگین این       .است 5از   97/2اهواز برابر با     115دیدگاه کارکنان اورژانس    

بیـانگر ایـن     1است، این رقم با توجه به جـدول         ) 3(بسیار نزدیک به مقدار آزمون       يمؤلفه
اهـواز در    115دهندگان در اورژانس    ه پاسخ ي دانش از نگا   ي کسب و ذخیره   است که زمینه  

، %95اطمینـان  يدر فاصـله 65/0داري با توجـه بـه سـطح معنـی      . است "متوسط"سطح  
).p>05/0(معنادار نیست) 3(و میانگین فرضی ) 97/2(اختالف بین میانگین نمونه 
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دهـی  ي سـازمان ها به مؤلفهدهد که میانگین پاسخ   نشان می  3نتایج مندرج در جدول     
با . است 5از   3اهواز برابر با     115دانش از متغیر مدیریت دانش از دیدگاه کارکنان اورژانس          

است، این رقم با توجـه      ) 3(توجه به این که میانگین این مؤلفه درست برابر با مقدار آزمون             
دهنـدگان در  دهـی دانـش از نگـاه پاسـخ    ي سـازمان بیانگر این است که زمینـه   1به جدول   

در 56/0داري بـا توجـه بـه سـطح معنـی     . اسـت "متوسـط "اهواز در سطح     115س  اورژان
معنـادار  ) 3(و میـانگین فرضـی   ) 3(، اختالف بـین میـانگین نمونـه        %95اطمینان   يفاصله
ي اشاعه  ها به مؤلفه  دهد که میانگین پاسخ   نشان می  3همچنین، جدول   ؛  )p<05/0(نیست

اهواز برابر 115دانش از دیدگاه کارکنان اورژانس  و اشتراك دانش مربوط به متغیر مدیریت      
اسـت،  ) 3(با توجه به این که میانگین این مؤلفه کمتر از مقدار آزمـون    .است 5از   83/2با  

ي دانـش از نگـاه      ي اشـاعه  بیـانگر ایـن اسـت کـه زمینـه          1این رقم بـا توجـه بـه جـدول           
نــسبتاً "و بــسیار نزدیـک بــه سـطح   2اهــواز بیـشتر از  115دهنــدگان در اورژانـس  پاسـخ 

، اخـتالف   %95اطمینان   يدر فاصله  000/0با توجه به سطح معنی داري        .است "نامطلوب
).p>05/0(معنادار است) 3(و میانگین فرضی ) 83/2(بین میانگین نمونه 

مـدیریت  ها به متغیـر اصـلی   دهد که میانگین پاسخنشان می  3سرانجام اینکه، جدول  
بـا   .اسـت  5از   03/3اهواز برابـر بـا       115صورت کلی از دیدگاه کارکنان اورژانس       دانش به   

) 3(توجه به اینکه میانگین این متغیر اصلی به مقدار بسیار ناچیزي بیشتر از مقدار آزمـون                 
ي کلی مدیریت دانش از نگـاه       بیانگر این است که زمینه     1است، این رقم با توجه به جدول        

بـا توجـه بـه سـطح         .اسـت  "متوسـط   "اهـواز در سـطح       115رژانس  دهندگان در او  پاسخ
و میـانگین  ) 28/3(، اختالف بین میانگین نمونه   %95در فاصله اطمینان     000/0داري  معنی

).p>05/0(معنادار است) 3(فرضی 
اجتمـاعی و مـدیریت دانـش رابطـه وجـود      يبین دو متغیر سرمایه: پژوهش يفرضیه

.دارد
يي پژوهش و تعیین اینکه آیا بین دو متغیـر اصـلی سـرمایه             فرضیه به منظور آزمون  

دار وجـود دارد یـا خیـر، از آزمـون           اجتماعی و مدیریت دانش به صورت کلی رابطـه معنـی          
شـود بـین    مشاهده می  4طور که در جدول     همان؛  استفاده شد  1ضریب همبستگی پیرسون  

ورت کلـی در سـطح آمـاري       اجتماعی به صورت کلـی و مـدیریت دانـش بـه صـ              يسرمایه
001/0<p  38/0و =r       ایـن همبـستگی در سـطح        ؛همبستگی معنـادار مثبـت وجـود دارد

.متوسط است

1 Pearson Correlation
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اجتماعی به صورت کلی و مدیریت دانش به صورت يضریب همبستگی میان سرمایه:4جدول 
)n=150(کلی

Nrمتغیر
P

Sig. (2- tailed)
اجتماعیيسرمایه

000/0%150387دیریت دانشم

اجتمـاعی و    يشـود، بـین دو متغیـر سـرمایه        مشاهده مـی   4طور که در جدول     همان
به میزان متوسـطی وجـود   )r= 378و p>001/0(مدیریت دانش همبستگی معنادار مثبت      

به عبارت دیگر، هر چه میزان سرمایه اجتماعی میـان کارکنـان بیـشتر باشـد، میـزان         . دارد
.در آن سازمان بیشتر استاستقرار مدیریت دانش

گیريبحث و نتیجه
اجتمـاعی در چهـار مؤلفـه        يدهد که متغیر سرمایه   هاي تحقیق حاضر نشان می    یافته

نـسبتاً  "در سـطح  ) وابستگی به کار و محیط کار، مشارکت اجتماعی، ارتباطـات، و اعتمـاد            (
. قــرار دارد"نــسبتاً نــامطلوب"و در یــک مؤلفــه، حمایــت و همــدلی، در ســطح "مطلــوب

اهواز در سطح 115اجتماعی به صورت کلی در میان کارکنان اورژانس   يهمچنین، سرمایه 
و اسـماعیلی  ي ربانی، کالنتري، قاسمی، عریضیاین یافته خالف یافته  .نسبتاً مطلوبی است  

ي ایـن متغیـر و بـه        مؤلفـه  5از   با توجه به این که چهار مؤلفه      . در اصفهان است   ،)1387(
رود کـه  ، در سطح مطلوبی قرار دارنـد، انتظـار مـی          "ارتباطات"و   "اعتماد"ي  ه دو مؤلفه  ویژ

از آنجـایی کـه   .کارکنان در بعد حمایت و همدلی نیز از وضعیت بهتـري برخـوردار باشـند          
ي مـورد   دانـد و جامعـه    اجتماعی مـی   يي اصلی سرماي  اعتماد را هسته   ،)1995(فوکویاما  

توان انتظار داشت که کارکنان  ح نسبتاً مطلوبی برخوردار است، می     پژوهش از اعتماد در سط    
اهواز از ویژگی حمایـت و همـدلی در سـطح بـاالتري برخـوردار باشـند و در          115اورژانس  

مطلـق، نـوابخش و   .عملکرد سازمانی خود را بهبود بخـشند    ،)2007(نتیجه به قول پورس     
اي مـستقیم و معنـادار بـا    اجتماعی رابطـه   يبر این باور هستند که سرمایه      ،)1391(نقشی  

تواند با تقویت و ارتقـاء سـطح   اهواز می115بنابراین، اورژانس  ؛رضایت شغلی کارکنان دارد   
ي حمایت و همدلی بستر الزم براي افزایش        اجتماعی کارکنان و به ویژه در زمینه       يسرمایه

.هم سازدنیز فرارضایت شغلی  و به تبع آن بهبود عملکرد شغلی را
اي بـسته و آحـاد آن بـسیار         ي مورد مطالعه جامعه   از سوي دیگر، از آنجایی که جامعه      

همگن هستند، تفسیر این وضعیت که چرا علیرغم اینکـه کارکنـان مـورد پـژوهش از نظـر                  
اجتماعی شامل اعتماد، وابستگی سازمانی، مـشارکت و ارتباطـات           يهاي مهم سرمایه  مؤلفه
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، آنان از حمایت و همدلی در سطح نامطلوبی برخوردارنـد، دشـوار             در سطح مطلوب هستند   
هـاي مـشابه بتوانـد نتـایج      شاید تحقیقات بیشتري در چنین سازمانی یـا سـازمان         . باشدمی

.تري به دست دهددقیق
خلـق  "ي هـاي مـدیریت دانـش، مؤلفـه     ها همچنین نشان داد که از میان مؤلفـه        یافته

ي دانش، سازماندهی دانـش در  ي کسب و ذخیرهدو مؤلفهدر سطح نسبتاً مطلوب و    "دانش
اهـواز   115از سوي دیگر، مدیریت دانش به صورت کلی در اورژانس           . سطح متوسط هستند  

با توجـه   . ي اشاعه و اشتراك دانش در سطح نسبتاً نامطلوب است         در سطح متوسط و مؤلفه    
دانـش اسـت، در ایـن سـازمان         ي مدیریت   به این که خلق دانش که از عناصر اصلی و اولیه          

رود که این سـازمان بـا       گیرد و این مؤلفه در سطح نسبتاً مطلوبی است، امید می          صورت می 
هاي مربوط به مدیریت دانش را به سطح بـاالتري          هاي سایر فعالیت  ریزي بتواند زمینه  برنامه

ین سـازمان در    ي اصلی و زیربنایی مدیریت دانش یعنی تولید دانش در ا          هسته.  ارتقاء دهد 
اهـواز در صـورت توجـه        115دهد که کارکنان اورژانس     سطح قابل قبولی است و نشان می      

تواننـد  بیشتر مسؤالن سازمان در جهت ذخیره، سازماندهی و اشتراك دانش تولید شده می            
البته، توجـه بیـشتر و      . هاي بلندتري بردارند  در راستاي توسعه و بهبود خدمات سازمان گام       

.هاي مربوط به اشاعه و اشتراك دانش بشودباید به فعالیتتري جدي
سـازي مـدیریت دانـش در       هـاي بنیـانی در پیـاده      رسد که یکـی از چـالش      به نظر می  

اهواز نبود فرهنگ بارور اشاعه و اشتراك دانش باشد که خـود ناشـی از نبـود        115اورژانس  
تـرین نقـش را در      مهـاي فرهنگـی و انـسانی مهـ        عامـل . فرهنگ سـازمانی مناسـب اسـت      

هاي مدیریت دانش دارند و این امر باید در ایـن سـازمان             سازي اصولی و درست برنامه    پیاده
اجتماعی در این سازمان، يبا توجه به وضعیت مناسب سرمایه. بیشتر مورد توجه قرار گیرد  

ارد و تنهـا    هاي فرهنگی و انسانی قابل قبولی در این سازمان حـضور د           رسد عامل به نظر می  
هـاي آموزشـی،    برگـزاري کارگـاه   . الزم است با مدیریت خوب این امـور سـامان داده شـوند            

ي هاي توسعهبولتن و بروشور و چاپ مقاله و کتاب از جمله روش  يجلسات سخنرانی، تهیه  
.اشاعه و اشتراك دانش در سازمان مورد مطالعه است

، باید ابتدا مدیران و کارکنان سـازمان   به منظور استقرار مدیریت دانش در این سازمان       
اهمیت این موضوع را به روشنی و کامل درك نمایند و بـا تعیـین جایگـاه فعلـی اورژانـس،           

انگیـزش کارکنـان، تربیـت کارکنـان     . ریـزي کننـد  ي آن برنامـه   هـاي آینـده   براي فعالیـت  
ي زه بـا روحیـه    محور، استخدام افراد بـر اسـاس شایـستگی و مهـارت و دانـش، مبـار                دانش
ي رشـد   هاي مهم در زمینه   گریزي، آموزش، اعتماد و تشویق کارکنان از جمله فعالیت        تغییر

.قاء سطح خدمات آن استتمنابع انسانی سازمان و در نتیجه ار



221...مفهوم بررسی میزان استقرار و رابطه دو 

سازي مدیریت دانش در هر سـازمان الزم اسـت کـه            باید در نظر داشت که براي پیاده      
تالش براي اسـتقرار مـدیریت دانـش    . فراهم باشندهاي اساسی براي موفقیت آن      شرطپیش

به عالوه، براي ایجاد    . ي رسیدن به منافع متصور آن باشد      کنندهتواند تضمین به تنهایی نمی  
اي فرهنگـی و   هاي مناسب ساختار سازمانی، عوامل زمینه     تغییر در سازمان، باید ابتدا زمینه     

.  ولی فراهم آیندهاي مورد نیاز در سطح قابل قبانسانی و فناوري
سـاز  هاي مدیریت دانـش کار    براي ارتقاء وضعیت موجود، ممکن است استقرار سیستم       

هاي مدیریت دانش انتقال دانش به صورت رسمی و معـین و ثبـت شـده                در سیستم  .باشد
در نتیجه، افراد براي انتقال دانش خود دچـار تردیـد و بـیم امکـان سـوء                   .گیردصورت می 

شوند، زیرا در نظام مدیریت دانـش، مـشخص اسـت کـه دانـش         یگران نمی استفاده توسط د  
بـه ایـن ترتیـب، اسـتفاده از نظـام            ؛اول در اختیار چه کسی بوده است       يمعینی در مرحله  

اي به صاحبان دانش جهت تبدیل دانـش ضـمنی خـود بـه              تواند تا اندازه  مدیریت دانش می  
در .مادي آنان محفـوظ خواهـد بـود        دانش آشکار اطمینان خاطر دهد که حقوق معنوي و        

نتیجه آنان بـا خیـالی آسـوده بـا بکـارگیري و اشـاعه و اشـتراك دانـش، تجربـه و تمـامی                         
ي دانـش در سـازمان      دهند و در نتیجه به توسـعه      هاي خود را به دیگران انتقال می      آموخته

.کنندخود کمک می
ن که دانش و تجربیات خود      اهواز براي آ   115براي تشویق صاحبان دانش در اورژانس       

را در اختیار دیگران بگذارند، باید قبل از هر چیز مدیران ایـن سـازمان در سـطوح کـالن و                    
خرد با مدیریت دانش و منافع آن آشنا شده و آن را باور کنند و از اجراي عملی آن حمایت                  

ي دانـش و تجربـه    از  بها داده شود که     اي که در این سازمان به افرادي بیشتر       کنند؛ به گونه  
هاي خود را در اختیـار همکـاران و سـایر افـراد سـازمان قـرار                 باالتري برخوردارند و دانسته   

هاي اطالعاتی به منظـور سـرعت       تواند با بکارگیري سیستم   همچنین، سازمان می   ؛دهندمی
گیـري و همچنـین     بخشیدن و تسهیل دسترسی مدیران به اطالعات مورد نیاز براي تصمیم          

دهی و اشتراك و انتقـال دانـش   هاي اطالعاتی براي ثبت، ذخیره، سازماناده از سیستم استف
.به اصالح نواقص و ارتقاء وضعیت موجود اقدام کند

اجتمـاعی و مـدیریت دانـش    يآزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بـین سـرمایه        
اسـفدن، مـشبکی و     پـور هاي عباس این یافته با یافته   . همبستگی معنادار مثبت وجود دارد    

پور و  د، ارجلـو، فرشـی    )1390(بهرامی و مهـدوي      ،محمدنژادهاي گل ، یافته )1390(هادیان  
.همسو است) 1392(هاي ابیلی و زارع خلیلی و یافته) 1392(قائم مقامی 

هـا از جملـه شـرکت بیمـه،         با توجه به این که تحقیقات مورد اشاره در انواع سـازمان           
ي بین دو توان چنین استنباط کرد که رابطهاند، می بانک صورت گرفته  آهن و   دبیرستان، راه 
شغلی ـ اجتماعی و مدیریت دانش مستقل از نوع سازمان و بافت اجتماعیيمفهوم سرمایه
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سـازي  ریـزي و فرهنـگ    توانند بـا برنامـه    نظر از نوع فعالیت می    ها صرف است و انواع سازمان   
توسـعه، تــرویج و تقویـت مـدیریت دانــش در آن    اجتمــاعی بـه  يجهـت افـزایش سـرمایه   

.ها کمک نمایندسازمان
:شودنتایج پژوهش حاضر پیشنهاد میها وبر اساس یافته

سـازي و بـسترسازي الزم نـسبت ارتقـاء سـطح حمایـت       اورژانس اهواز با فرهنگ  .1
.همدلی میان کارکنان اقدام کند

يهـاي سـرمایه   مطلوب مؤلفه  هاي نسبتاً اورژانس اهواز تالش کند تا سطح مؤلفه      .2
.اجتماعی را به سطح مطلوب ارتقاء دهد

خلق دانش در سـطحی نـسبتاً مطلـوب          ياز آنجایی که در مدیریت دانش، مؤلفه      .3
هاي دیگر اقدام کند تا دانـش و تجربیـات   اهواز براي ارتقاء سطح مؤلفه115است، اورژانس   

ماندهی و اشاعه شـوند و بـا بکـارگیري    تولید شده در سازمان به درستی کسب، ذخیره، ساز       
. دانش و تجربیات کارکنان، به بهبود عملکرد سازمان کمک شود

هـا در   هاي سایر شـهرها و اسـتان      شود تحقیقات مشابهی در اورژانس    پیشنهاد می .4
اجتمـاعی و  يتـري از وضـعیت اسـتقرار سـرمایه    این زمینه صورت گیرد تـا تـصویر جـامع         

.زمان در سطح کالن ترسیم گرددمدیریت دانش در این سا
شود در پژوهشی دیگر عالوه بـر کارکنـان اورژانـس، سـایر کارکنـان               پیشنهاد می .5
ي پـژوهش مـد     ها نیز در جامعـه    هاي پزشکی و درمانی از قبیل کارکنان بیمارستان       سازمان

ر نظر باشند، زیرا ممکن است همگنی زیاد کارکنان اورژانس باعث شده باشد تا مسائل ریزتـ       
.تر در این حوزه پنهان بمانندو دقیق
اجتمـاعی و مـدیریت دانـش در         يشود موانع استقرار کامل سـرمایه     پیشنهاد می . 6

ها مورد مطالعـه  اهواز شناسایی و راهکارهاي مناسب براي بر طرف نمودن آن        115اورژانس  
.قرار گیرد

گی مـدیریت  اهواز با چرایـی و چگـون  115به منظور آشناسازي کارکنان اورژانس    .7
هـا و   شـود همـایش   اجتماعی و درك عمیق ایـن مفـاهیم، پیـشنهاد مـی            يدانش و سرمایه  

.هاي مرتبط توسط استادان فن و موضوع در این سازمان برگزار شودکارگاه
ي دهـی بـراي توسـعه   شود در این سازمان سیستم تشویق و پـاداش     پیشنهاد می .8

تجربیات همکاران برقرار گردد و افرادي کـه در          گیري افراد از دانش و    اشتراك دانش و بهره   
.ي مدیریت دانش در سازمان فعال هستند از جایگاه بهتري برخوردار شونداجرا و توسعه
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اولین همایش ملی بررسی راهکارهاي ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداري و          : گچساران ،اراك

.هامهندسی صنایع در سازمان
طبیقـی  بررسـی ت  "). 1387(مرادي، گلمراد و حسینی رودبارکی، سکینه        ؛ایمان، محمدتقی 

،"هـاي تهـران و شـیراز   اجتماعی و سالمت روانی دانشجویان غیر بـومی دانـشگاه    يسرمایه
.31و 30يسال هشتم، شماره،رفاه اجتماعیيفصلنامه

اجتمـاعی و    يسرمایه يسنجش رابطه "). 1392(راد، نسترن   الحوائجی، فهیمه و زمانی   باب
هـاي مرکـزي    کتابخانـه : مـوردي  يمطالعه ؛یهاي دانشگاه کارآفرینی اجتماعی در کتابخانه   

،"هـاي تحـت پوشـش وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوري مـستقر در شـهر تهـران            دانشگاه
.6، پیاپی 20يسال دوم، شماره،ها و خدمات اطالعاتینظاميفصلنامه

: اجتماعی شـبکه و جنـسیت  يسرمایه"). 1386(باستانی، سوسن و صالحی هیکویی، مریم   
،"اجتماعی زنان و مردان در تهران      يهاي ساختی، تعاملی، و کارکردي شبکه     ویژگیبررسی  

.، بهار30يشماره،شناختیمطالعات جامعهيمجله
الـسادات و اسـماعیلی، رضـا       عریـضی، فـروغ    ؛قاسمی، وحیـد   ؛کالنتري، صمد  ؛ربانی، رسول 

يمطالعـه  ؛فرایند توسعه اجتماعی در    يرفاه اجتماعی با سرمایه    يبررسی رابطه "). 1387(
، )علـوم انـسانی   (پژوهشی دانشگاه اصفهان     يمجله ،"هاي استان اصفهان  شهرستان :موردي

. 1يشماره،جلد بیست و نهم
حساسیت کارکنـان بـه رعایـت عـدالت سـازمانی و            يبررسی رابطه ".)1392(رسولی، رضا   

بیمارسـتان طالقـانی دانـشگاه     :مطالعه موردي  ؛اجتماعی آنان در سازمان    يسرمایه يمرتبه



93پاییز ، 1، شمارهنهم، دورهاجتماعیفصلنامه توسعه 224

، 2يسال دوم، شماره   ،شناخت اجتماعی  يدوفصلنامه ،"علوم پزشکی شهید بهشتی تهران    
.4پیاپی 

شناسی کتاب). 1391(السادات و گنج خانلو، سهیال    دهقانی فیروزآبادي، نرجس   ؛رفوآ، شبنم 
.چاپار: تهران،مدیریت دانش

يسـرمایه : هـاي افـول اخـالق و اقتـصاد        چرخـه ). 1390(رنانی، محسن، و مؤیـدفر، رزیتـا        
.طرح نو: تهران،اجتماعی و توسعه در ایران

اجتماعی، واقعاً سرمایه است؟ راهبـرد   يآیا سرمایه ). 1388(دلیري، حسن   نی، محسن و    رنا
.پاییز،19يشماره،پاس

ــدي    ــرز محم ــس و فریب ــویزي، مح ــرمایه ). 1390(س ــش س ــاعی درينق ــأمین اجتم ت
.3يسال دوم، شماره. گذاريسیاستينامهرهيفصلنامه،گذاريسرمایه
هاي اداري، تولیـدي    مدیریت دانش در سازمان   ). 1387(زاده، فتاح، و بودالیی، حسن      شریف

.دانشگاه عالمه طباطبایی: تهران،و خدماتی
يعـاد سـرمایه   تـأثیر اب  "). 1390(مشبکی، اصغر و هادیـان، مهـدي         ؛پوراسفدن، قنبر عباس

آهـن جمهـوري اسـالمی    شـرکت راه :مطالعـه مـوردي  ؛اجتماعی در استقرار مدیریت دانش   
. 1يسال دوم، شماره،اقتصاد و کسب و کاريپژوهشنامه،ایران

بررسـی  ). 1391(دباقر و اسـالمی بنـاب، سـید رضـا     مـ علیزاده اقدم، مح  ؛زاده، محمد عباس
.1ي، شماره1يدوره،می اجتماعیاجتماعی و آنويبین سرمایهيرابطه

يبررسـی وضـعیت سـرمایه     (اجتمـاعی    يبنیادهاي نظـري سـرمایه    ). 1391(عطار، سعید   
.دانشگاه یزد: یزد،)اجتماعی در ایران

. 116يتدبیر، شماره،"اجتماعی در توسعهينقش سرمایه"). 1380(علوي، بابک 
ي سازي مدیریت دانـش بـر اسـاس چرخـه         هسنجی پیاد بررسی امکان ). 1393(فوالد، مریم   
اي جاشـپارا در شـرکت سـهامی عـام پتروشـیمی شـیراز از دیـدگاه مـدیران و           چهار حلقـه  

دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده      ،کارشناسی ارشد  ينامهپایان ،کارشناسان این شرکت  
.شناسیعلوم تربیتی و روان

اجتمـاعی و کیفیـت زنـدگی در شـهر           يسـرمایه ). 1387(و نقـوي، علـی    گروسی، سعیده 
. 31و 30يشماره،سال هشتم،رفاه اجتماعیيفصلنامه،کرمان

يسـرمایه يبررسـی رابطـه  "). 1390(محمدنژاد بهرامـی، غالمرضـا و مهـدوي، مولـود           گل
تحقیقـات   يفـصلنامه  ،"شهر تبریز  يهاي دخترانه اجتماعی و مدیریت دانش در دبیرستان     

. چهارميسال دوم، شماره،مدیریت آموزشی
دانشگاه علوم بهزیـستی و  : تهران،اجتماعی و سنجش آن يسرمایه). 1384(محمدي، علی   

.توانبخشی
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يشـناختی رابطـه   بررسی جامعـه  "). 1391(و نقشی، فتاح     نوابخش، فرزاد  ؛مطلق، معصومه 
ان بهزیـستی   کارکنان شاغل در سـازم     :مطالعه موردي  ؛اجتماعی با رضایت شغلی    يسرمایه

.سومياجتماعی ایران، سال چهارم، شمارهيمطالعات توسعهيمجله،"کرمانشاه
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