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Abstract 
Background and Aim: Social capital is an important asset of any organization that can contribute to 

knowledge management and creates a sustainable competitive advantage for organizations. The aim of this 

research was to determine the relationship between social capital and knowledge sharing as the heart of knowledge 

management in a military hospital, and the organizational knowledge dimensions were investigated as an effective 

organizational factor in the knowledge management process as a mediating role. 

Methods: This is applied survey research that structural equation modelling is used for analysis. The statistical 

population includes managers and employees of the selected military hospital in Tehran, Iran in 2019. To collect 

data, standard questionnaires were used for organizational knowledge dimensions, knowledge sharing, and social 

capital. 

Results: Social capital had a significant effect on knowledge sharing (effect coefficient 0.450). The findings 

of the research emphasized increasing the organization's knowledge culture, knowledge leadership, strengthening 

knowledge resources, giving importance to knowledge portals, and paying attention to the appropriate knowledge 

structure, and processes for easy access to knowledge. 

Conclusion: The organizational knowledge dimensions play a very effective role in increasing knowledge 

sharing, and in addition to its direct effect on increasing knowledge sharing, it also increases the effect of social 

capital on knowledge sharing, so the importance of knowledge dimensions in increasing sharing knowledge in 

military centers should be considered. 
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 .یران، تهران، ا)عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله مدیریت سلامت، تحقیقاتمرکز  آدرس: 

 
 

 

 سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش در یک بیمارستان نظامی ریتأثنقش ابعاد دانشی سازمان در 

 
 * 3،4جعفری، امیر 9فر ، عرفان موحدی1 اکبر اصفهانیعلی علی 

 
 ، تهران، ایران)عج(مرکز تحقیقات طب دریا، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله 1

 تهران، ایران دانشجوی دکتری منابع انسانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، 2
 ، تهران، ایران)عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله مدیریت سلامت، تحقیقاتکارشناسی ارشد مدیریت، مرکز  3

 ، تهران، ایران)عج(دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده بهداشت، 4
 

 90/90/1491 پذیرش مقاله:     13/90/1499 دریافت مقاله:

   دهکیچ
 هاسازمان برای و سهیم باشد دانش مدیریت در تواندیم که است سازمانی هر های مهمییاز دارا اجتماعی سرمایه ف:هدزمینه و 

 در یک تسهیم دانش به عنوان قلب مدیریت دانش و اجتماعیه سرمایرابطه  تعیین حاضر پژوهش ایجاد نماید. هدف رقابتی پایدار مزیت

سازمانی در فرایند مدیریت دانش به عنوان نقش میانجی مورد بررسی قرار  مؤثرکه ابعاد دانشی سازمان به عنوان عامل  بودبیمارستان نظامی 

 .گرفت

شامل  آماری جامعه .شد استفاده تحلیل برای ساختاری مدل معادلات روش از آن در است که پیمایشی-کاربردی این پژوهش ها:روش

ابعاد  ی استانداردهاپرسشنامه از ،هاداده آوری جمع برای .دنباشیم 1300در سال  در تهران و کارکنان بیمارستان نظامی منتخب مدیران

 . گردید استفاده اجتماعی سرمایه و دانش دانشی سازمان، تسهیم

ی پژوهش بر افزایش فرهنگ دانشی هاافتهی (.459/9 ریتأثضریب دار داشت )معنی تأثیر دانش بر تسهیم اجتماعی سرمایه ها:یافته

ی دانش، توجه به ساختار مناسب دانشی، فرایندها جهت دسترسی آسان هادرگاهبه دادن سازمان، رهبری دانش، تقویت منابع دانش، اهمیت 

 .گرفتندبه دانش مورد تاکید قرار 

ستقیم بر مد و علاوه بر تاثیری که به صورت اروثری دابعاد دانشی سازمان در جهت افزایش تسهیم دانش نقش بسیار م گیری:نتیجه

بعاد دانش بدین روی نیاز است به اهمیت ا ،یر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش نیز افزایش یابندتأثشود یمموجب  ،دافزایش تسهیم دانش دار

 توجه شود.در مراکز نظامی در افزایش تسهیم دانش 

 
 .بیمارستان نظامیسرمایه اجتماعی، تسهیم دانش، ، سازمانی دانش :هاکلیدواژه
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 مقدمه
که  عصری ،میکنیم ما در عصر اطلاعات و دانش زندگی

اشتراک دانش »جای خود را به دیدگاه « دانش قدرت است»دیدگاه 
واند تیدانش سازمانی م شایسته مدیریتو  داده است« قدرت است

، افزایش اهمیت (1،2) خلق کند هاسازمانبرای ارزش زیادی 
ی نامشهود فکری در جامعه هاییدارامدیریت دانش و دیگر 

آن را به عنوان  Daniel Bellصنعتی در آثار پیشگامانی مانند پسا
 موضوعی اساسی بین نویسندگان و پژوهشگران تبدیل کرده است

به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف  دانشمدیریت  .(3)
 دانش، مدیریت تعریف با ، مطابق(4) تسازمانی شناخته شده اس

 دانش مدیریت فرآیند در کلیدی هایحوزه از یکی دانش تسهیم

 افراد واداشتن دانش، مدیریت اساسی های، یک از چالش(5) است

 تفکر که چرا است، دانندیم که آنچه گذاشتن اشتراک به برای

 دست به سختی به که را دانشی باید افراد چرا که است این افراد

 از یکی دانش این حالیکه در دهند قرار دیگران اختیار اند درآورده

 . از(0) شودمی تلقی در سازمان آنها فردی مزیت کلیدی عوامل

 ها،سازمان در دانش مدیریت از در استفاده مدیران اصلی هایهدف

 و افراد همچنین بین و سازمان در افراد بین دانش تسهیم بهبود
 بین مؤثر دانش تسهیم. است رقابتی مزیت ایجاد منظور به سازمان

 تضمین و دانش تولید در هانهیهز کاهش به سازمان منجر اعضای

 را سازمان و شده داخل سازمان در کاری هایروش بهترین انتشار
. سرمایه اجتماعی مدعی کندیم خود مشکلات و مسائل حل به قادر

آمده است. سرمایه است به کمک سازمان در تسهیم دانش 
 بوسیله ،هاسازماندر  و همکاران Kohtamaki نظر اجتماعی از

 انسجام و کرده هدایت را جمعی عمل افراد، دنبرانگیزان و تشویق

 (.0) دینمایم تضمین را مشترک اهداف تعقیب مستمر و درونی
 دانش گذاری اشتراک به دانش مدیریت یهاطرح موفقیت

 هاپروژه دیگر با پروژه در شده انباشته دانش ، اگر(8) است وابسته
 بین از . بنابراینرودیم بین از نشود گذاشته اشتراک به هاسازمان و

 .(0) است محور پروژه یهاسازمان مخاطرات از یکی دانش، رفتن
Leseure  وBrooks  برخی از مسائل با اهمیت از جمله از دست

سازی یا تغییر ساختار، سطح دادن حافظه شرکت در جریان کوچک
پایین دانش کارمندان به دلیل کمبود زمان آموزشی، تکرار 

های نوآورانه در سازمان ، سطح پایین راه حلهاپروژهاشتباهات در 
و ارتباط ضعیف بین مدیریت بالا و پایین را دلیل بر فقدان مدیریت 

 توانیم را اجتماعی سرمایه .(19) دانندیمها دانش در سازمان

 یهاگروه ،اجتماعی متقابل تعامل ،متقابل اعتماد یهادهیپد حاصل
تصویری  وجود احساس ،گروهی و جمعی هویت احساس ،اجتماعی
دانست  اجتماعی سیستم یک در گروهی کار و آینده از مشترک

. هدف کلی پژوهش حاضر کمک به روند تسهیم دانش و (11)
بررسی تاثیری که سرمایه اجتماعی از طریق ابعاد دانشی سازمان 

هتری به شناخت ب توانیم. بدین روی باشدیمبر تسهیم دانش دارد 
 .هر یک از ابعاد سازمان بر تسهیم دانش دست یافت ریتأثاز 

 هاروش
 حیث گردآوری از و کاربردی هدف لحاظ از حاضر پژوهش

. از طریق بررسی دقیق پیشینه است از نوع پیمایشی توصیفی هاداده
ر ب و ادبیات تحقیق به بیان مفاهیم و پیشینه پژوهش پرداخته شد.

اساس آن مدل مفهومی پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. مدل 
مفهومی پژوهش توسط پرسشنامه طراحی شده در اختیار افراد 

کارکنان اداری  شامل قیتحق یآمار جامعهفت. نمونه قرار گر
. نمونه بود 1300در سال  نظامی در شهر تهرانمنتخب  مارستانیب

های محدودیت به توجه با انجام شد.در دسترس  به روشگیری 
ایجاد شده برای پژوهشگر در خصوص عدم پاسخگویی برخی افراد 

 130 اداست تعدبا این توجیه که حوزه فعالیت آنها متفاوت 
 پرسشنامه از افراد در دسترس جمع آوری شد. 

معیارهای ورود به مطالعه حداقل یکسال سابقه کار و دارای 
و تمایل به شرکت در مطالعه بود. تحصیلی دانشگاهی مدرک 

 معیارهای خروج از مطالعه عدم تمایل به شرکت در مطالعه بود.
 

 هاداده یگردآور ابزار
 یبرا اطلاعات وها داده یآور جمع منظور به قسمت نیا در

 4بخش سوالات عمومی ) 2که شامل  پرسشنامه از لیتحل و هیتجز
 یبرا .شد استفاده ( بود،سؤال 02( و سوالات تخصصی )سؤال
 .دیردگ استفاده کرتیل یانهیگز 5 فیط از بخش نیا یطراح

بخش ابعاد دانشی سازمان برگرفته از رساله دکتری  سؤالات
( ارائه شده در دانشگاه علامه طباطبایی است که 1385صلواتی )

ن دانشگاه نفر از اساتید ای 12ضمن این پژوهش روایی آن توسط 
شامل فرهنگ دانش آفرین، رهبری )مورد پذیرش قرار گرفت 

محور و شهای دانش، ساختار داندانش، منابع دانش، درگاه
گرفته از . بخش سرمایه اجتماعی بر(12) (فرایندهای دانش محور

در  که علاوه بر آن باشدیمپرسشنامه استاندارد ناهاپیت و گوشال 
( نیز مورد استفاده قرار 1303پژوهش حمیدی زاده و همکاران )

 سؤالات. (13)قرار گرفته است  دییتأگرفته و روایی و پایای آن مورد 
گرفته از پرسشنامه استاندارد پژوهشی با عنوان ش برتسهیم دان

رابطه تعهد سازمانی و تسهیم دانش که در وزارت بازرگانی است 
. پرسشنامه تهیه (14)گرفته است  انجام( 1309که توسط عصاری )

شده در اختیار اساتید جهت بررسی و تطبیق با پژوهش حاضر قرار 
پرسشنامه پژوهش به  گرفت و نکات متذکر شده اعمال گردید.

 صورت حضوری در اختیار کارکنان بیمارستان منتخب قرار گرفت.
 

 و پایایی ییروا

 اریاخت در پرسشنامه ،ییمحتوا و یصور ییروا یریگاندازه یبرا
 داده قرار صاحبنظران و کارشناسان و یدانشگاه خبرگان از نفر 12

 منظور به نیهمچن .دیگرد لحاظ راهنما استاد نظر با یاصلاحات وشد 
 .شد استفاده یدییتا یعامل لیتحل آزمون از سازه ییروا یبررس
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 Composite)گیری پایایی، شاخص پایایی ترکیبی برای اندازه

reliability) و آلفای کرونباخ در مدل PLS (15)شود ارائه می. 
، پس استدرصد  0 از بالاتر پژوهش نیا یآلفاها یتمام چون

 .(10)پرسشنامه پژوهش از پایایی کافی برخوردار است 
 

 تجزیه و تحلیل آماری داده ها
 یهاداده یبندطبقه و کردن خلاصه به استخراج، از پس
 به شد. سپس پرداخته فراوانی توزیع از جداول استفاده با آماری،

 هر یک Warp-PLSنرم افزار  و شده جمع آوری اطلاعات کمک

برای بررسی بهتر  گرفت. قرار مورد آنالیز تحقیق یهاهیفرض از
طح س ؛متغیرها و ابعاد پژوهش مدل پژوهش به دو سطح تقسیم شد

سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش با  ریتأثاول مدل به بررسی 
بررسی متغیر میانجی پژوهش و سطح دوم به بررسی ابعاد سرمایه 

  .اجتماعی به صورت کلی پرداخته است
 

 ت اخلاقیاظملاح
بعد از هماهنگی با واحد پژوهش بیمارستان و اخذ مجوزهای 
لازم، پرسشنامه ها بدون نام توزیع و رضایت نامه کتبی و آگاهانه 
از همه اخذ شد. این طرح مصوب و دارای کد اخلاق به شماره 

IR.BMSU.REC.1395.56 .است 
 
 

 نتایج
 اطلاعات جمعیت شناختی

 ؛پرسشنامه توزیع و پاسخ داده شده 130در مجموع از تعداد 
بررسی  ند.بوددرصد( از پاسخ دهندگان خانم  35درصد( آقا و ) 05)

بیشترین سطح تحصیلات افراد  دهدیمسطح تحصیلات نشان 
افراد  درصد 19 ؛باشدیم درصد( 09) پاسخگو مربوط به کارشناسی

دارای  درصد 15مدرک فوق دیپلم، و  درصد 15دارای مدرک دیپلم، 
مدرک کارشناسی ارشد گزارش شد. توزیع آماری مدت زمان اشتغال 

 سال سابقه دارند. 3افراد بیش از  درصد 09حاکی از آن است که 
 

 تحلیل مدل ساختاری
قبل از پرداختن به مدل ساختاری، ابتدا مدل تحقیق به نمایش 

. منظور از مدل دیگردآمد و سپس با مدل ساختاری مقایسه  در
ها( تاری، بررسی ضرایب مسیر بین متغیرهای مکنون )سازهساخ
متغیر مشاهده شده  02متغیر مکنون و  8در مدل اول،  باشد.می

. متغیر سرمایه اجتماعی متغیر مستقل، تسهیم دانش باشدیمموجود 
متغیر ابعاد دانشی سازمان به عنوان متغیر  0به عنوان متغیر وابسته، 

مدل ساختاری احصاء ، 1-در نمودار میانجی نمایش شده است.
ها نیز مشخص یهفرضعلاوه بر متغیرها و رابطه بین آنها، ، شده

های تحقیق یهفرضگونه که مشخص است، گردیده است. همان
 یرهای مستقیم اشاره دارد. مستنها به 

 
 مدل ساختاری تحقیق .1 -نمودار

 

 سطح اول -های پژوهشبررسی نتایج آزمون فرضیه
بررسی فرضیات پژوهش دو فرضیه در ارتباط با هر بعد  برای

از متغیر میانجی به همراه تاثیری که بر تسهیم دانش داشته است 
اجتماعی بر آن مورد بحث و  و همچنین میزان تاثیر سرمایه

 گرفته است.گیری قرار نتیجه

 تیجه: ن .سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش تاثیر معناداری دارد
 تایید فرضیه

( 459/9تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش با ضریب تاثیر )
مورد تایید قرار گرفت. فرهنگ دانشی در پی انتقال و تعامل دانش 

های دانشی در سازمان است، رهبری دانش در پی طرح استراتژی
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ید بر تاکسایر ابعاد دانشی سازمان اندازهای دانشی است و چشمو 
بیشتر تقویت سرمایه های اجتماعی و جلوگیری از افول آن با توجه 

 نماید.به تاثیر در ابعاد دانشی پافشاری می
  سرمایه اجتماعی بر فرهنگ دانشی سازمان تاثیر معناداری

 نتیجه: تایید فرضیه .دارد

  بر تسهیم دانش تاثیر مثبت و فرهنگ دانشی سازمان
 نتیجه: تایید فرضیه .معناداری دارد

سرمایه اجتماعی به روابط، رفتار، الگوهای تماسی، مظاهر و 
رفتارهای مشترک اشاره دارد. سرمایه اجتماعی به طور مستقیم بر 

( دارای تاثیر مثبت و 095/9فرهنگ سازمانی با ضریب تاثیر )
ی، ارتباط تنگاتنگی با موفقیت معناداری است. فرهنگ سازمان

های مدیریت دانش دارد و بایستی حامی و پشتیبان مدیریت برنامه
دانش باشد. در این پژوهش فرهنگ مناسب برای مدیریت دانش، 
از فرهنگ دانش آفرین یاد شده است. در چنین فرهنگی به دانش 

شود و کسب و توزیع دانش به عنوان و صاحبان آن بها داده می
ی هاتیفعالشود. کارکنان بدون محدودیت در ارزش تلقی می یک

های جدید به راحتی مورد پردازند و ایدهگروهی به تبادل دانش می
 گیرند. پذیرش قرار می

 جه: نتی .سرمایه اجتماعی بر رهبری دانش تاثیر معناداری دارد
 تایید فرضیه

  ارددرهبری دانش بر تسهیم دانش تاثیر مثبت و معناداری. 
 نتیجه: تایید فرضیه

گونه بیان کرد که توان ایندر ارتباط با رهبری دانش می
گیرد. اجرای مدیریت دانش به خودی خود در سازمان شکل نمی

های مدیریت دانش نیازمند رهبری و اداره موثر دانش در برنامه
کلیه سطوح سازمانی است. عنصر رهبری در مدیریت دانش را 

صورت توصیف نمود: در سازمانی که مفهوم رهبری  توان به اینمی
دانش در آن تحقق یافته است، دانش بعنوان یک منبع استراتژیک 
سازمان مطرح است. برای مدیریت این منبع ارزشمند، طرح 

انداز و مدیریت اساس چشم استراتژیک مدرنی وجود دارد که بر
ه نهادین دوین شده است. مدیریت دانش در سازمانتدانش سازمان 

 . اندشدهدر قبال آن تدوین  هانقشو  هاتیمسئولشده است و 
  دمعناداری دار ریتأثسرمایه اجتماعی بر منابع دانش سازمان. 

 فرضیه دییتأنتیجه: 

 اری مثبت و معناد ریتأثبر تسهیم دانش  منابع دانش سازمان
 فرضیه دییتأنتیجه:  .دارد

 ریأثتسرمایه اجتماعی در این بررسی مربوط به  ریتأثبیشترین 
بر منابع دانش سازمان دارد، منابع دانش را کارکنان و مدیران 

ی که از طریق تجربه یا تحصیل و انهفته، دانش دانندیمسازمان 
دانش آنها وجود دارد. سرمایه اجتماعی از طریق ارتباطات و روابط 

. دانش برخلاف شودیمش بین افراد منجر به افزایش منابع دان
، ماهیتی اجتماعی و انتزاعی داشته و محتوای آن هادادهاطلاعات و 

در ذهن نهفته است. از این رو وجود منابع غنی دانش برای موفقیت 

 مدیریت دانش بسیار کلیدی و ضروری است.
  معناداری دارد ریتأثی دانش هادرگاهسرمایه اجتماعی بر. 

 نتیجه: رد فرضیه

 مثبت و معناداری دارد ریتأثبر تسهیم دانش  ی دانشهادرگاه. 
 فرضیه دییتأنتیجه: 

در بررسی صورت گرفته سرمایه اجتماعی بر درگاه های دانش 
 هتاثیر معناداری نداشته است، با توجه به تعریف درگاه های دانش ب

اه دانش باشد چراکه درگنظر دستیابی به چنین نتیجه ای صحیح می
ی و مجازی تسهیم دانش مدیریت دانش است، حال زمینه فیزیک

آنکه سرمایه اجتماعی بیشتر جنبه روحی و اجتماعی بین کارکنان 
در  هاسازمانکند. درگاه های دانش و مراکز دانش در را جلوه می

این  باشند.آوری، سازماندهی و انتشار دانش میحقیقت، کانون جمع
 ی باشند. مراکز ممکن است بصورت فیزیکی یا مجاز

  معناداری دارد ریتأثسرمایه اجتماعی بر ساختار سازمان. 
 فرضیه دییتأنتیجه: 

 مثبت و معناداری دارد ریتأثبر تسهیم دانش  ساختار سازمان. 
 فرضیه دییتأنتیجه: 

های جدیدی بر بخشهای مختلف از مدیریت دانش، خواسته
بی و مراتد. ساختارهای سلسله کنجمله ساختار سازمان تحمیل می

تواند محمل خوبی برای مدیریت دانش باشد. منعطف نمیغیر
توان به این ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت دانش را می

صورت تعریف کرد: در چنین سازمانی ارتباطات و تعاملات به 
شود و امکان مرزهای تیمی، بخشی و حتی سازمانی محدود نمی

 سازمان برای کارکنان به سادگی برقراری ارتباط با محیط بیرون از
 رسمی ساختار سازمانی، نقشباشد و به عبارتی جنبه غیرمقدور می

ابی یکند. چنین ارتباطی امکان دستمهمی در توسعه تعاملات ایفا می
 سازد.های خارج از سازمان را میسر میبه دانش گروه

  اداری معن ریتأثسرمایه اجتماعی بر فرآیندهای دانشی سازمان
 فرضیه دییتأنتیجه:  .دارد

 و  مثبت ریتأثبر تسهیم دانش  فرایندهای دانشی سازمان
 فرضیه دییتأنتیجه:  .معناداری دارد

فرایندهای مدیریت دانش در سازمان باید قادر باشند بطور 
اثربخش و کارآمد دانش کلیدی سازمان را پردازش نمایند. در 

مراحل چرخه عمر حقیقت فرایندهای مدیریت دانش باید تمامی 
دانش را، از ایجاد تا بکارگیری و بهره برداری پوشش دهند. در این 
فرایندها علاوه بر دانش داخل سازمان، منابع دانش خارج سازمان 

 نیز باید لحاظ شده باشند. 
 

 سطح دوم -ی پژوهشهاهیفرضبررسی نتایج آزمون 
هیم ابعاد سرمایه اجتماعی بر تس ریتأث ترقیدقمنظور بررسی ه ب

دانش و ابعاد دانشی سازمان، ابعاد ساختاری، رابطه ای و شناختی 
 . در ادامه خلاصه بررسیگرفتندسرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار 

اطلاعات مربوط به هر یک از فرضیات ابعاد سرمایه اجتماعی در 
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 و همکاران علی اکبر اصفهانی/  230

 1441 زمستان، 4 ، شماره4 دوره                                 دریامجله طب 

 ارائه شده است. 3و  2و 1 قالب جداول
ی بین افراد دارد هاتماسشاره به الگوی کلی بعد ساختاری ا

 نیترمهمیعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید. 
بندی ربین افراد، پیک یاشبکهاز: روابط  دنعبارتی این عنصر هاجنبه

ی آن اعم از اینکه هاشاخص. برخی سازمانمناسب ی و اشبکه
ه بدادن کارکنان خود را عضو یک خانواه مشترک دانستن، اهمیت 

 ،تعاملیی هاحلی کاری، تمایل به راههامیتکارکردهای گروهی و 
رابطه خوب بین کارکنان و اینکه میزانی که سازمان و کارکنان در 

نام برد. بعد  توانیمرا  دارندیمجهت اهداف یکدیگر گام بر
ت و مثب ریتأثری سرمایه اجتماعی بر ابعاد دانشی سازمان ساختا

منجر به تقویت فرهنگ دانشی سازمان، رهبری  ؛معناداری دارد
 یهادرگاه، کندیمدانش شده، منابع دانش در سازمان را تقویت 

. ساختار دانشی سازمان را تقویت و دهدیمقرار  ریتأثدانش را مورد 
ده است. ش دییتأهنگ دانشی سازمان آن بر فر ریتأثهمچنین میزان 

و سازمان  یاشبکهبندی ی بین افراد، پیکراشبکهبدین روی روابط 
 .گذاری آن تاکید شده استریتأثدر این پژوهش بر تقویت و میزان 

ی سرمایه اجتماعی در ارتباط با سایر ارابطهبعد  2-در جدول
ننده وصیف کی تارابطهمتغیرها مورد بررسی قرار گرفته است. بعد 

نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به دلیل سابقه 
ی این بعد از سرمایه هاجنبه نیترمهم. کنندیمتعاملات برقرار 

 از اعتماد، هنجارها، الزامات، انتظارات و هویت. اندعبارتاجتماعی 
میزان کارکنان به یکدیگر اعتماد دارند، چه مقدار اطلاعات مهم  چه

شتر و بی کنندیم، چقدر همدیگر را درک کنندیمرا بین هم مبادله 
به صمیمیت کارکنان در روابط و صداقت آنها اشاره دارد. بعد 

وده ب مؤثری سرمایه اجتماعی بر تمام ابعاد دانشی سازمان ارابطه
دمند نشان از سو ریتأثجز درگاه دانش و این معنادار نبودن ه ب ؛است

ی اهدرگاهی سرمایه اجتماعی بر ارابطهودن بعد نبودن یا مخرب ب
ی دانش را ما حاصل ارتباطات الکترونیک و هادرگاهدانش ندارد. 
ولوژی ی تاثیری بر تکنارابطهدانیم و در این رابطه بعد دیجیتال می

ی دانش ندارد و دو بخش و جنبه جدا از هم دانسته هادرگاهو 
ی سرمایه ارابطهر توجه به بعد . با توجه به موارد لزوم باندشده

 .شودیماجتماعی نیز احساس 
بعد شناختی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، 

 هاروهگی معانی مشترک در میان هاستمیستعبیرها، تفسیرها و 
از: زبان، کدها و  اندعبارتی این بعد هاجنبه نیترمهماست. 

ی مشترک. بعد شناختی به ارزشها، اهداف و اعتقادات هاتیحکا
افراد توجه دارد. کارکنان با بعد شناختی نزدیک به هم، بهتر 

هم رابطه داشته باشند و اطلاعات و دانش یکدیگر را  با توانندیم
ی هااهدرگتسهیم کنند. بعد شناختی بر ابعاد دانشی سازمان بجز 

ی مثبت گذارریتأثی ارابطهعد دلیل بیان شده در خصوص به دانش ب
و معناداری دارد و لزوم توجه به این بعد از سرمایه اجتماعی در 
جهت بهبود مدیریت دانش و تسهیم دانش به عنوان بخش مرکزی 

 تسهیم دانش شده است.

 
 یر بعد ساختاری سرمایه اجتماعیتأثخلاصه بررسی . 1-جدول

 نتیجه فرضیه P- values ضریب مسیر وابسته رییمتغ مستقل رییمتغ

 دییتأ >94991 94245 تسهیم دانش بعد ساختاری

 دییتأ >94991 94102 فرهنگ دانشی بعد ساختاری

 دییتأ >94991 94335 رهبری دانش بعد ساختاری

 دییتأ <94991 94150 منابع دانش بعد ساختاری

 دییتأ 94921 94295 درگاه دانش بعد ساختاری

 دییتأ >94991 94392 ساختار دانشی بعد ساختاری

 دییتأ >94991 94150 فرهنگ دانشی بعد ساختاری

 
 

 ی سرمایه اجتماعیارابطهیر بعد تأثخلاصه بررسی . 9-جدول

 نتیجه فرضیه P- values ضریب مسیر وابسته رییمتغ مستقل رییمتغ

 دییتأ 94991 94308 تسهیم دانش یارابطهبعد 

 دییتأ 94993 94324 فرهنگ دانشی یارابطهبعد 

 دییتأ <94991 94208 رهبری دانش یارابطهبعد 

 دییتأ <94991 94125 منابع دانش یارابطهبعد 

 رد 94984 94142 درگاه دانش یارابطهبعد 

 دییتأ 94993 94201 ساختار دانشی یارابطهبعد 

 دییتأ <94991 94319 فرهنگ دانشی یارابطهبعد 
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 یر بعد شناختی سرمایه اجتماعیتأثخلاصه بررسی . 3-جدول
 نتیجه فرضیه P- values ضریب مسیر وابسته رییمتغ مستقل رییمتغ

 دییتأ <94991 94102 تسهیم دانش بعد شناختی

 دییتأ <994991 94185 فرهنگ دانشی بعد شناختی

 دییتأ <94991 94100 رهبری دانش بعد شناختی

 دییتأ <94991 94205 منابع دانش بعد شناختی

 رد 94902 -94492 درگاه دانش بعد شناختی

 دییتأ 94918 94294 ساختار دانشی بعد شناختی

 دییتأ <94991 94192 فرهنگ دانشی بعد شناختی

 بحث
در این تحقیق ضمن بیان اهمیت سرمایه اجتماعی بر تسهیم 
دانش در سازمان به بررسی نقش میانجی ابعاد دانشی سازمان در 
این رابطه پرداخته شد. در بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با تسهیم 
دانش و تاثیری که سرمایه اجتماعی بر این ابعاد دارد با توجه به 

نیروی سرمایه اجتماعی در  ،هم رسالت بودن ابعاد دانشی سازمان
هیم ته و منجر به تسمیانجی گری ابعاد دانشی سازمان افزایش یاف

( نیز 10و همکاران ) Bharati د که با مطالعهدانش بیشتر ش
 همخوانی دارد.

با توجه به رابطه سرمایه اجتماعی بر فرهنگ دانشی سازمان و 
اعتماد  رتاثیر آن بر تسهیم دانش، فرهنگ دانش آفرین مبتنی ب

ی تبادل دانش را فراهم هانهیزماست و از طریق ایجاد اعتماد، 
آورد، در چنین فرهنگی سیستم پاداش و ارزشیابی عملکرد بر می

 شود.اساس میزان مشارکت کارکنان در تولید دانش طراحی می
یکی از ضرایب تاثیر بالای سرمایه اجتماعی بر فرهنگ دانشی بوده 

و توجه به این مساله دارد. سرمایه اجتماعی  است و حاکی از نیاز
شود ادل اطلاعات و دانش بین افراد میکارکنان منجر به افزایش تب

دهد و علاوه بر ایجاد اعتماد و فرهنگ دانشی سازمان را افزایش می
 Aslamآورد که با پژوهش فرهنگ تبادل اطلاعات را فراهم می

 ( مطابقت دارد.18)
اجتماعی بر رهبری دانش و تاثیر آن بر  در رابطه با سرمایه

تسهیم دانش، افراد سازمان از سطوح مدیریت ارشد تا سطوح 
عملیاتی نسبت به تحقق اهداف استراتژیک مدیریت دانش تعهد 

ه منجر ب حاضر دارند. سرمایه اجتماعی با توجه یافته های پژوهش
 شود این تقویت در جهت آگاهی مدیریتتقویت رهبری دانش می

سازمان به منظور برنامه ریزی و خط مشی گذاری در جهت تدارک 
و یا تقویت سازمانی دانشی است. تعاملات و رفتارهای حاصل از 
سرمایه اجتماعی منجر به توجه مسئولان و برنامه ریزی آنها در 

ا شود که بجهت انتقال دانش و تقویت سازمان از نظر دانشی می
 همخوانی دارد.( 10)و همکاران   Wahمطالعه

در بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر منابع دانش سازمان و 
ی هاازمانستوان اینگونه بیان کرد در تاثیر آن بر تسهیم دانش می

به انجام وظایف روزمره خود فکر  صرفاًدانش محور کارکنان 

ایجاد دانش را بعنوان یک وظیفه اساسی تلقی کرده  آنهاکنند، نمی
مدیریت اثربخش دانش زمانی  کنند.تا تلاش میو در این راس

 آموزش پذیر بوده و برای یادگیری اولاًپذیر است که کارکنان امکان
ی هاتیفعالاز طریق شرکت در  اًیثان کنند ونوین تلاش می دانش

دهند و بعنوان یک گروهی، دانش خود را در اختیار دیگران قرار می
ا همدیران نیز زمینه هاسازماننه کنند. در اینگویاددهنده عمل می

و بسترهای لازم را به منظور شکوفایی دانش فراهم آورده و 
 Yenکنند که با مطالعه ی جدیدی برای یادگیری خلق میهافرصت

 .است( هم راستا 29) همکارانو 

ی دانش و تاثیر هادرگاهدر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بر 
آن بر تسهیم دانش، هدف از ایجاد مراکز دانش هدایت افراد به 

. در این مراکز باشدیمسوی منابع دانش در داخل یا خارج سازمان 
ز . این مراکشودیمروزرسانی ی دانش تهیه، نگهداری و بههانقشه

ه هر که دسترسی ب شوندیمدر اصل به عنوان نقاط انشعاب تلقی 
ین ا ترقیدق. به عبارت ردیگیمصورت  آنهانش از طریق منبع دا
ر عبو آنهاجریانات دانش از  همهو  باشندیمی دانش هادرگاهمراکز، 

. وجود این مراکز علاوه بر یکپارچگی و انسجام محتوای کندیم
در کسب دانش  مخصوصاً هایکاردانش سازمان از بسیاری دوباره 

ی دمات دانشباید قادر باشند که خ. این مراکز کندیمجلوگیری 
ی مختلف را سازماندهی و هادانشنیاز را کجا و چگونه بیابند، مورد

صورت کارآمد بتوان به آنها دسترسی لازم را ه کدگذاری نمایند تا ب
داشت، مخازن دانش را مدیریت نمایند، بین مدرک کاغذی و 

ز طریق کاری ای هاگروهدیجیتال ارتباط برقرار نمایند و با تشکیل 
تسهیل ارتباطات افراد کمک نمایند. در واقع درگاه دانش، منجر به 
تقویت احساس جریان داشتن مدیریت دانش در سازمان است و 

 و Gangulyکننده این جریان نیز است که با پژوهش تسهیل
 ( همخوانی دارد.21) همکاران

یر آن تاثبا توجه به رابطه سرمایه اجتماعی بر ساختار سازمان و 
ی اگونهببر تسهیم دانش، ساختار و چیدمان فیزیکی فضای کاری 

ی خاصی بدون ایجاد مزاحمت هامحلدر  توانندیماست که افراد 
برای دیگران و بدون محدودیت، در فضای غیررسمی به بحث و 

به  توانندیمگفتگو بپردازند. در این گونه ساختارها افراد به سادگی 
خبرگان و مدیران دسترسی داشته باشند و حتی پست های رسمی 

های مرتبط با مدیریت دانش در ساختار سازمانی برای اداره فعالیت
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ساختار  شودیم. سرمایه اجتماعی باعث شودیمدر نظر گرفته 
رسمی سازمان کمتر احساس شود، زمانی که افراد یک سازمان 

روابط بین آنها از مرز رسمی ساختار سرمایه اجتماعی بالاتری دارند 
ش این افزای و ابدییمعبور کرده و روابط غیررسمی در آنها افزایش 

و  ی دانشیهاتیفعالرسمی منجر به رشد در تقویت ساختار غیر
 و همکاران  Wahمطالعهکه با  شودیمتسهیم دانش بین آنها نیز 

 ( مطابقت دارد.10)
بر فرآیندهای دانشی سازمان  در بررسی رابطه سرمایه اجتماعی

بایست بطور مداوم و و تاثیر آن بر تسهیم دانش، سازمان می
سیستماتیک فرایندهای مدیریت دانش را مورد محک زنی و بهبود 

 در دانش مدیریت کردن مرکزی فرایند دانش، قرار دهد. تسهیم
توزیع  و انتقال شامل هاییفعالیت دانش، شود. تسهیممی گرفته نظر

 دیگران به سازمان یا گروه فرد، یک ضمنی( از و دانش )صریح
است. تسهیم دانش به معنای انتقال دانش میان کارکنان با یکدیگر، 

 Diriyeبا مدیران سازمان و با سازمانهای مشابه است که با مطالعه 

 ( نیز همخوانی دارد.22و همکاران )
 ان آنتوشاید ب است کهتسهیم دانش یکی از فرایندهای مهم 

فرایند در مدیریت دانش برشمرد، که بر این اساس  نیترمهمرا 
ت اشتراک خواهند گذاشبه اطلاعات خود را بین سایر افراد  ،کارکنان

د برخی از مسائل با اهمیت از جمله از دست دادن حافظه نو سعی دار
سازمان در جریان کوچک سازی و یا تغییر ساختار، سطح پایین 

به دلیل کمبود زمان آموزشی، تکرار اشتباهات  دانش کارمندان
، سطح پایین راه حل های نوآورانه در سازمان و ارتباط هاتیفعال

ضعیف بین مدیریت بالا و پایین را که دلیل بر سطح پایین مدیریت 
 د.ندانش، تسهیم دانش ضعیف است، برطرف ساز

یر مثبت و معناداری بر تأثدر مجموع سرمایه اجتماعی دارای 
ی باشد. م منتخبتسهیم دانش و ابعاد دانشی سازمان در بیمارستان 

 توان نتیجه گرفت که بیمارستانیمهای پژوهش با توجه به یافته
مورد مطالعه برای ارتقای تسهیم دانش به عنوان قلب مدیریت 

دانش باید اعتماد بین کارکنان، ایجاد هنجارهای مشترک و 
 .ی کارکنان را تقویت نمایدهاشبکهاستحکام روابط و همچنین 

 در تسهیم دانش ارتقای در اجتماعی سرمایه نقش به توجه با
ها سازمان مدیران و به مسئولان های این مطالعه،سازمان ها و یافته

 سازوکارهایی شودیم پیشنهاد بویژه مراکز درمانی نیروی دریایی
زمینه  تا نمایند ایجاد اجتماعی سرمایه ارتقای و بهبود به منظور را

 .گردد فراهم دانش مدیریت توسعه

 

 گیرینتیجه
ابعاد دانشی سازمان در جهت افزایش تسهیم دانش نقش بسیار 
موثری دارند و علاوه بر تاثیری که به صورت مستقیم بر افزایش 

م یر سرمایه اجتماعی بر تسهیتأثشود یمتسهیم دانش دارند موجب 
یز افزایش یابند بدین روی نیاز است به اهمیت ابعاد دانش دانش ن

در افزایش تسهیم دانش توجه شود. تسهیم دانش حداقل کمکی 
داشته باشد کمک به کاهش این مسائل  تواندیمکه در این زمینه 

است. مدیریت صحیح دانش قادر است عملکرد سازمانی  هابیآسو 
 را ارتقاء بخشد.

 

همه همکاران بیمارستان نظامی مورد  از تشکر و قدردانی:

پژوهش که با صرف وقت برای پر کردن پرسشنامه ها در انجام 
شود. از مدیران و این پژوهش یاری رساندند سپاسگزاری می

 ها و صدور مجوزهایمسئولین بیمارستان نیز جهت انجام هماهنگی
 .گرددلازم قدردانی می

 

اله ارش اولیه مقهمه نویسندگان در نگ :نقش نویسندگان

یا بازنگری آن سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله حاضر، 
 .مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند
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