مقاله پژوهشی

رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی در بیمارستانهای منتخب شهرستان زابل
مرضیه یوسفی ،1مسعود عارفنژاد ،2احمد صادقی ،3علیرضا


پذیرش مقاله96/2/48 :

چکیده
مقدمه :با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی و سرمایه اجتماعی در افزایش کارایی و بهرهوری در سازمانها ،مطالعه حاضر باهدد تعیدی
ارتباط بی سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در بیمارستانهای منتخب شهرستان زابل در سال  4991انجام شد.
روش بررسی :مطالعه حاضر از نوع توصیفی -تحلیلی بود که بهصورت مقطعی بر روی  292نفر از کارکنان دو بیمارستان شهرستان زابل
انجام گرفت .ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه یادگیری سازمانی گومز و پرسشدنامه سدرمایه اجتمداعی ناهاپیدت بدود .دادههدا بدا اسدتفاده از
آزمونهای آماری  ANOVA ،T-testو ضریب همبستگی پیرسون در نرمافزار آماری  SPSSنسخه  29تحلیل گردید.
یافتهها :میانگی سنی کارکنان مورد بررسی  92/17 ± 7/24سال بود .اکثر پاسخگویان مرد ( ،)%96دارای تحصیالت کارشناسی ( )%62و
وضعیت استخدامی قراردادی ( )%17بودند .نتایج نشان داد بی سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی رابطه معندادار و مسدتقیمی وجدود دارد
( .)P=2/224بی س و سرمایه اجتماعی ( )P=2/229و همچنی بی س ( )P=2/247و سطح تحصیالت ( )P=2/21با ظرفیت یادگیری
سازمانی ارتباط معنیدار آماری مشاهده گردید.
بحث و نتیجهگیری :وضعیت دو مؤلفه سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی در سطح متوسط برآورد شد .در ای باره با ایجداد تدیمهدای
کاری ،تفویض بیشتر اختیار به کارکنان ،ایجاد روابط کاری مناسب بی کارکنان و غنیسازی شغل میتوان زمینه رشدد سدرمایه اجتمداعی و
توسعه یادگیری سازمانی را در بیمارستانهای مورد بررسی فراهم آورد.
واژگان کلیدی :سرمایه اجتماعی ،یادگیری سازمانی ،بیمارستان آموزشی
ارجاع :یوسفی مرضیه ،عارف نژاد مسعود ،صادقی احمد ،یوسفی علیرضا .رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی در بیمارستانهای منتخب
شهرستان زابل .مجله پژوهشهای سالمت محور 6951؛ .95-15 :)6(9
 .6دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی -درمانی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران.
 .2استادیار ،گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی زابل ،زابل ،ایران.
 .9استادیار ،گروه بهداشت عمومی ،دانشکده علوم پزشکی اسفراین ،اسفراین ،ایران.
 .4دانشجوی دکترا ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،شیراز ،ایران.
* نویسنده مسئول :شیراز ،ساختمان دیاموند (الماس) ،خیابان قصرالدشت ،کوچه  ،25دانشکده مدیریت و اطالعرسانی پزشکی ،گروه مدیریت خدمات
بهداشتی -درمانی
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دریافت مقاله99/9/41 :



دریافت مقاله اصالح شده96/2/47 :



یوسفی*4

رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی در بیمارستانها

مرضیه یوسفی و همکاران

مقدمه

آفرین بیا خلی دسیتاوردهایی همچیون روابیط گیر

در محیط رقابتی امروز ،نیاز سازمانها به دارایییهیای

اجتماع انسانی ،الگوهیای رفتیاری قیوی ،شیبکههیا و

دانشی نسبت به گذشته شدت چشمگیری یافته است.

هدجارهییای مشییتر  ،انسییجا و همبسییتگی جمع یی،

غیرقابل جایگزین بودن از ویژگیهای این دارایی های

متقابل ،همیاری و مشارکت داوطلبانه ،هویت جمعیی

دانش یی اسییت .ورییور رویکردهییا و مفییاهیمی چییون

و مواردی از این قبیل که همگی به عدوان مؤلفیههیای

مدیریت دانی ،،سیرمایه فکیری ،داراییی نامشیرود و

سرمایه اجتماعی شداخته شده اسیت ،موجیم تحقی

دیدگاه نگرش گرا به سازمان ،گویای اهمییت فزایدیده

اهداف اعضا میگیردد ( .)2در ایین زمیدیه خیدایاری

مدابع دانشی در سازمان میباشد ( .)1سرمایه اجتماعی

زرن و همکاران در مطالعه خود به ایین مریم اشیاره

از مفاهیم نویدی است که نق ،بسیار مرمتیری نسیبت

داشتهاند که سطح باالی سرمایه اجتماعی میتواند بیه

به سرمایه فیزیکی و انسانی در سیازمانهیا و جوامیع

بربود رضایت ش لی و کیفیت زندگی کیاری کارکدیان

ایفا میکدد که امیروزه در جامعیهشداسیی و اقتصیاد و

و بررهوری باالی بیمارستان مدجر شود ( .)4همچدیین

بهتازگی در میدیریت و سیازمان بیهصیورت گسیترده

 Styhreدر ی ی

مورداسییتفاده قییرار گرفتییه اسییت .در غی یاب سییرمایه

اجتمییاعی نقیی ،اساسییی در میییانجیگییری میییان

اجتماعی سایر سرمایهها اثربخشی خود را ازدستداده

سرمایه های انسانی و سرمایههیای سیازمانی دارد و از

و پیمییودن راههییای توسییعه و تکامییل فرهدگییی و

طری گسترش روابط بیین افیراد ،زمیدیه دسیتیابی بیه

اقتصییادی ،نییاهموار و دشییوار مییشییود ( .)2سییرمایه

اهداف سازمانی را فراهم میسازد (.)5

اجتماعی یکی از قابلیتهای مرم سیازمانی اسیت کیه

از طرفی ،ت ییرات شیگرف در عرصیههیای مختلی

میتواند به سازمان در خلی و تسیریم دانی ،کمی

کاری از دوران صدعتی تا عصر دانی ،،سیازمانهیا را

بسیار نماید و برای آنها در مقایسیه بیا سیازمانهیای

ناگزیر ساخته تا به مدظور بقاء و حفظ توان رقابتی بیه

دیگر مزیت رقابتی پایدار ایجاد کدید ( .)3در حقیقیت

مدیریت دان ،و یادگیری به عدیوان مریمتیرین مدبیع

جدبه

توجییه نماییید ( .)6همچدییین ،ت ییییرات

این سرمایه ،مقبولیت گستردهای را به عدوان ی
تئوری

اسییتراتژی

مطالعییه مییوردی نشییان داد سییرمایه

مثمر ثمر برای فرم و پیی،بیدیی هدجارهیا و

رویداده در تکدولوژی ،سرعت ارتباطیات را افیزای،

روابط اجتماعی جاسازی شیده در سیاختار اجتمیاعی

داده و سییازمانهییا را ملییز بییه بررس یی و پاسییب بییه

جوامع به دست آورده اسیت .ایین سیرمایه ،بیا ت یییر

نیازمددیهیای مراجعیهکددیدگان خیود نمیوده اسیت.

دادن افییراد بییرای یییادگیری و کسییم مرییارتهییا و

ازاین رو ،سازمان های بزرگیی نظییر بیمارسیتان بیرای

تواناییهیایی بیرای آنهیا ،پدیید مییآیید و افیراد را

حفظ خود در این شرایط نیازمدد آن هستدد کیه خیود

آموزش داده و توانا میسازد تا بیه شییوههیای جدیید

را مجرز به ابزارهیایی نمایدید کیه تیوان روییارویی و

رفتار کددد ( .)1سیرمایه اجتمیاعی بیهعدیوان پیونید و

همسویی با ایین ت یییرات و تحیوالت جریانی را بیه

مدبیع بیا ارزش

دست آورند ( .)7یکی از مرمترین این ابزارها ،نرادیده

اهیر توفیی

کردن فرآیدد ییادگیری در سیازمان اسیت و در واقیع،

ارتباطهای میان اعضیای شیبکه ،یی
تلقی میشود و به عبارتی به عدوان یی
13
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غیرقابل تقلید بودن ،کمیاب بودن ،ارزشیمدد بیودن و

تعاون و همکاری متقابیل ،همیدلی و در

و احتیرا

رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی در بیمارستانها

مرضیه یوسفی و همکاران

متالطم قرن بیست و یکم ،باید خود را با راه جدیدی

است ( .)15عالمه و مقدمی در پژوه ،خود گیزارش

از اداره کییردن ،تطبیی دهدیید کییه مبتدیی بیر ورفییت

کردند که یادگیری سازمانی از طریی تیأثیر بیر تیوان

یادگیری سازمان و ت ییر هوشییارانه ،میداو و سیریع

رقابییت و نییوآوری سییازمان ،دارای اثییرات مثبییت و

است ( .)8یادگیری سیازمانی فرآیدیدی پویاسیت کیه

معداداری بر روی عملکرد سازمان بیوده اسیت (.)16

سییازمان را قییادر میییسییازد بییه سییرعت بییا ت یییرات

محیط بیمارستان یکی از پرتعاملتیرین محییط کیاری

پی،آمیده سیازگاری یابید و ایجیاد رفتیار و مریارت

شامل تعامالت بین پرسیتاران و بیمیاران ،پرسیتاران و

جدیید را موجییم مییشییود ( .)9سییازمان یادگیرنییده

پزشکان و پزشکان و بیماران است که همگی میتواند

سازمانی است که توانایی ایجاد ،کسم و انتقال دانی،

موجم یادگیری و تجربهاندوزی نیروی انسیانی شیود

را دارد و رفتار خود را بهگونهای تعدیل مییکدید کیه

()17؛ لذا عالوه بر هدف اصلی خود که تأمین ،حفیظ

مدعکس کددده دان ،و دیدگاههای جدید باشید (.)11

و ارتقییای سییالمت اسییت ،بییهنییوعی ییی

سییازمان

عالوه بر این در شرایط کدونی یادگیری سازمانی یکی

یادگیرنده نیز میباشد چرا که پیوسته با محیط اطیراف

از مرمترین مزیتهای رقابتی به شمار مییرود.)11( .

خود در تعامل بوده و به تولید دان ،جدید پرداخته و

به عبارتی ،تدرا مدبع مزیت رقابتی در بلددمیدت بیرای

آن را به طور یکپارچه در شبکه ارتباطی قرار میدهید

سازمانها ،یادگیری سریعتر نسبت به رقبا است و اگر

تا دیگران نیز به آسیانی از ایین دانی ،اسیتفاده کددید

سازمانی به این مرم دست یابد ،از سایر سیازمانهیای

( Tucker .)18و همکاران نیز به لزو اجرای اصیول

رقیم موفی تیر خواهید بیود ()12؛ بدیابراین ماهییت

سازمان یادگیرنده در بیمارستانها بیه خصیوب بیین

یادگیری سازمانی به ویژه در محییطهیایی از اهمییت

کارکدان علو پزشکی اشاره کرده و بیان میدارنید کیه

برخوردار است که از پیچیدگی و تالطم برخوردارنید

یادگیری سازمانی نیازمدد تحول بدیادین در طرز تفکیر

چرا که در چدین شرایطی ،مدیران ارشد قادر نخواهدد

کارکدان و بازبیدی پی ،فرض های ذهدی آنها است که

بود کیه بیه تدریایی از عریده شداسیایی فرصیتهیا و

موجم آگاهی یا ت ییر رفتار و همچدین افزای ،تیوان

تردیدات برآیدد ( .)13در واقع یادگیری سازمانی ،این

خالقییت و نیوآوری آنهییا مییشییود ()19؛ بدییابراین

امکان را برای سازمانها فراهم میآورد تا بیه سیرعت

و

خود را بیا ت یییر هماهدی

یادگیری سازمانی را میتوان به عدوان فرآیدد کش

کیرده و موجبیات ارتقیاء

اصییالخ خطییا در سییازمان ب یه عدییوان مزی یت رقییابتی

کارایی سازمان را مریا سازند ( .)14اسیتفاده از اصیول

سازمان های فردا در نظر داشیت .بییشی

دو مقولیه

این یادگیری میتواند اثرات مختلفی را به دنبال داشته

سییرمایه اجتمییاعی و یییادگیری سییازمانی در جوامییع

باشد .پژوهشگران جرت بررسی این اثرات ،مطالعیات

امروزی دارای اهمیت بسزایی هستدد ازاینرو ،بررسی

مختلفییی انجییا دادهانیید .بییه طییور مثییال  Jeongو

رابطه بین این دو مرم میباشد ( .)2در این خصیوب

همکاران در ارزیابی تأثیر استفاده پرسیتاران از اصیول

 Petrouو همکییاران بییه نقیی ،سییرمایه اجتمییاعی در

سازمان یادگیرنده بر اثربخشی سیازمان در بیمارسیتان

انسجا گروهی و تیأثیری کیه بیر ییادگیری سیازمانی

نشان دادند کیه اسیتفاده پرسیتاران از اصیول سیازمان

میگذارد اشاره داشتهاند .آنان در مطالعه خود گزارش
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سازمانها بیرای حفیظ حییات و موفقییت در محییط

یادگیرنده موجم ارتقاء تعرد آنان به سازمان گردییده

رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی در بیمارستانها

مرضیه یوسفی و همکاران

شییکلگیییری شخصیییتی گییروه گردی یده و انسییجا و

نظریه  Nahapietو  )22( Ghoshalبود .این

یکپییارچگی را در میییان اعضییاء ارتقییاء میییدهیید و از

پرسشدامه شامل  24سؤال  5گزیدهای در سه بعد

طرفی گیروههیا بیا سیرمایه اجتمیاعی بیاال ،دادههیا و

ساختاری ( 7سؤال) ،شداختی ( 7سؤال) و ارتباطی

اطالعییات را در میییان خییود سییریعتییر بییه جریییان

( 11سؤال) بود .بعد ساختاری ،میزان ارتباط افراد در

درمی آورنید و گیردش دانی ،و تجربییات اعضیاء و

ی

سازمان میباشد .بعد شداختی به میزانی که

درنتیجه ارتباطات مستمر و پاییدار مبتدیی بیر اعتمیاد،

کارکدان در ی

سبم تبدیل دان ،ضمدی به دانی ،آشیکار و تسیریل

مشترکی را با هم داشته و از اعتماد خوبی نسبت به

انتقال دان ،و ارتقاء یادگیری سازمانی میگردد (.)21

هم و کارشان برخوردار میباشدد ،مربوط میشود و

 Alguezauiو  Filieriبییه نقییل از  Ahujaنیییز بییه

بعد ارتباطی ،توصی

کددده نوعی روابط شخصی

مدفعت سرمایه اجتماعی در ارتقاء و تقویت ییادگیری

است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعامالتشان

سازمانی و نوآوری اشاره داشتهاند ( .)21با توجیه بیه

برقرار میکددد ( .)22امتیازدهی به سؤاالت این

آنچه گفته شید و اهمییت موضیوع پیژوه ،حاضیر

پرسشدامه با استفاده از مقیاس پدج قسمتی لیکرت (:1

باهدف تعیین ارتباط بین سرمایه اجتماعی و ییادگیری

خیلی کم تا  :5خیلی زیاد) بود .بر اساس نظر مشاور

سازمانی و مؤلفههای آن در بیمارسیتانهیای مدتخیم

آماری در پرسشدامه مذکور ،امتیاز 81 – 121

شررستان زابل انجا گرفت.

نشاندهدده سطح باالیی از سرمایه اجتماعی ،امتیاز 79

شبکه اجتماعی ،فرم یا دیدگاه

–  41بیانگر سطح متوسط سرمایه اجتماعی و امتیاز
روش بررسی

مطالعه حاضر ی

کمتر از  41نشاندهدده سطح پایین سرمایه اجتماعی
مطالعه توصیفی -تحلیلی بود که

در نظر گرفته شد .بهمدظور تعیین پایایی پرسشدامه،

بهصورت مقطعی در سال  1394در دو بیمارستان

پرسشدامهها بین  41نفر از افراد موردبررسی توزیع و

مدتخم شرر زابل انجا شد .جامعه آماری این مطالعه

پس از تکمیل ،جمعآوری شد و ضریم آلفای

کارکدان اعم از اداری -مالی و درمانی

کرونباخ  1/834به دست آمد .روایی این پرسشدامه

بیمارستانهای مذکور بودند .نمونهگیری به روش

توسط اساتید گروه مدیریت خدمات برداشتی و

از بخ،های بیمارستانهای

درمانی دانشکده برداشت دانشگاه علو پزشکی زابل

تما

طبقهای از هر ی

مدتخم بود 145 .نفر از هر ی

از دو بیمارستان و

موردبررسی قرار گرفت و تأیید شد.

درمجموع  291نفر انتخاب گردید .ضمن این که در

پرسشدامه دو  ،پرسشدامه یادگیری سازمانی گومز

از بیمارستانهای فوق برای انتخاب کارکدان

بود که شامل  14سؤال در چرار بعد فضای باز و

بیمارستان از روش نمونهگیری

آزمایشگری ( 4سؤال) ،تعرد مدیریت ( 5سؤال) ،دید

تصادفی ساده استفاده گردید .ابزار گردآوری دادهها

سیستمی ( 3سؤال) و انتقال و یکپارچهسازی دان،

در این پژوه ،،دو پرسشدامه بود.

( 4سؤال) را در بر میگرفت .امتیازدهی به سؤاالت

هر ی

در بخ،های مختل

این پرسشدامه نیز با توجه به مقیاس پدجتایی لیکرت
12
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کردند سرمایه اجتماعی در میان اعضای گیروه سیبم

پرسشدامه اول مربوط به سرمایه اجتماعی بر اساس

رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی در بیمارستانها

مرضیه یوسفی و همکاران

و بر اساس نظر مشاور آماری ،امتیاز  51- 71نشان

خواهد بود .پرسشدامهها پس از توزیع ،در پایان وقت

دهدده سطح باالی ورفیت یادگیری سازمانی ،امتییاز

اداری جمعآوری شدند .دادههای جمعآوری شده در

 31- 49سیطح متوسیط و امتییاز کمیتر از  31بیرای

نر افزار  SPSSنسخه  23وارد گردید و با استفاده از

نشان دادن سطح پایین ورفیت یادگیری سازمانی در

آزمونهای آماری تحلیلی نظیر  T-testو ANOVA

نظر گرفته شد .ابزار مورداستفاده از پایایی مداسم

و ضریم همبستگی پیرسون در سطح معدیداری

برخوردار است و در مطالعه اقدسی و خاکزار بفروئی،

 1/15تحلیل گردید.

آلفای کرونباخ آن  1/7ذکر شده است .همچدین وی
به مدظور تأیید روایی آن نیز از اعتبار محتوایی استفاده

یافتهها

نموده است که در طی این مرحله با انجا

طب نتایج مطالعه ،میانگین سدی کارکدان شرکتکددده

و کسم نظر متخصصان اساتید

در مطالعه  31/47 ±7/11سال و اکثر آنها ( )%49در

و کارشداسان خبره ،از روایی و اعتبار آن اطمیدان

گروه سدی  25تا  35سال بودند %56 .از نمونههای

حاصل شد ( .)23ورود افراد به مطالعه و پر کردن

موردبررسی مرد و بقیه زن بودند .اکثر پاسخگویان

فر های پرسشدامه کامالً داوطلبانه و تدرا در صورت

دارای تحصیالت کارشداسی ( )%61و استخدا

تمایل فرد انجا گردید و فر رضایت آگاهانه را

قراردادی ( )%47بودند .جدول  1توزیع فراوانی

مصاحبههای مختل

مطالعه

و

تکمیل

نمودند.

از

پس

کارکدان شرکتکددده در مطالعه را نشان میدهد.

توجیه

شرکتکدددگان نسبت به اهداف طرخ ،به آنان اطمیدان
جدول  :1توزیع فراوانی ویژگیهای دموگرافیک کارکنان مورد مطالعه
آماره توصیفی

تعداد

درصد

ویژگیهای دموگرافیک
جنسیت
سطح تحصیالت

گروه سنی

وضعیت استخدامی
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زن

625

44

مرد

616

91

دیپلم

27

3/35

فوقدیپلم

47

3/61

لیسانس

674

3/ 1

فوقلیسانس و باالتر

42

3/69

کمتر از  29سال

11

3/29

 29تا  99سال

644

3/45

 91تا  49سال

93

3/69

 49سال به باال

42

3/69

رسمی

36

3/23

پیمانی

79

3/29

قراردادی

694

3/47

جمع کل

253

633
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( :1خیلی کم تا  :5خیلی زیاد) بود .در این پرسشدامه

داده شد که اطالعات پرسشدامهها کامالً محرمانه

رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی در بیمارستانها

مرضیه یوسفی و همکاران

سازمانی به ترتیم با میانگین و انحراف معیار

( )11/41±3/33از مؤلفههای یادگیری سازمانی

 66/95±13/33و  37/44±9/94در سطح متوسط به

بیشترین میانگین امتیاز را به خود اختصاب دادند

دست آمد .از میان ابعاد سرمایه اجتماعی بعد ارتباطی

(جدول .)2

جدول  :2میانگین و انحراف معیار سرمایه اجتماعی و یادگیری سازمانی از دیدگاه کارکنان شاغل در بیمارستانهای منتخب

آمارههای توصیفی

متغیر

ابعاد

محدوده امتیاز

یادگیری سازمانی

تعهد مدیریت

9-29

5/91±6/59

دید سیستمی

9-69

5/93±2/46

فضای باز و آزمایشگری

4-23

3/25±2/29

انتقال و یکپارچهسازی دانش

4-23

63/46±9/99

کل

64-73

97/44±5/54

بعد ساختاری

7-99

22/92±4/91

بعد شناختی و اعتماد

7-99

67/94±9/41

بعد ارتباطی

63-93

27/25±9/96

کل

24-623

11/59±69/99

(میانگین  ±انحراف معیار)

سرمایه اجتماعی

بر اساس نتایج بین یادگیری سازمانی و مؤلفههیای آن

اجتمییاعی ،ورفی یت ی یادگیری سییازمانی نی یز افییزای،

با سرمایه اجتماعی رابطه آماری معدیدار و مسیتقیمی

مییافت (جدول .)3

مالحظییه شیید بییه گونییهای کییه بییا افییزای ،سییرمایه
جدول  :3همبستگی امتیاز دیدگاه کارکنان نسبت به یادگیری سازمانی و ابعاد آن با سرمایه اجتماعی در بیمارستانهای منتخب
ابعاد یادگیری سازمانی

سرمایه اجتماعی
*rp

P-Value

تعهد مدیریت

3/933

3/336

فضای باز و آزمایشگری

3/967

3/332

دید سیستمی

3/967

3/336

انتقال و یکپارچهسازی دانش

3/233

3/332

یادگیری سازمانی (کل)

3/477

3/336

* ضریب همبستگی پیرسون

نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین یادگیری با گروه

بین سرمایه اجتماعی با گروه سدی ( )P=1/129رابطه

سدی ( )P=1/117و سطح تحصیالت ()P=1/14

آماری معداداری مشاهده شد (جدول .)4

کارکدان رابطه آماری معداداری وجود داشت .از طرفی

14
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وضعیت دو مؤلفه سرمایه اجتماعی و یادگیری

( )27/29±3/51و بعد انتقال و یکپاچهسازی دان،

رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی در بیمارستانها

مرضیه یوسفی و همکاران

جدول  :4همبستگی امتیازات سرمایه اجتماعی و دیدگاه نسبت به یادگیری سازمانی با ویژگیهای فردی و شغلی کارکنان شاغل در بیمارستانهای منتخب
جنسیت
مرد

سرمایه اجتماعی

تعداد

>52

زن

میانگین

19/94

15/69

14/96

13/41

13/16

16/65

11/33

11/57

17/36

73/66

17/42

13/47

616

انحراف معیار

69/76

62/13

69/65

69/22

63/41

66/91

62/95

69/95

62/35

69/63

62/26

64/73

62/36

*

**

3/27
11

644

93

42

27

47

674

42

36

79

694

میانگین

91/53

93/93

97/76

97/94

97/74

99/74

91/26

43/73

97/99

97/39

97/91

97/35

97/23

انحراف معیار

5/39

63/69

5/35

63/69

5/39

66/62

5/41

5/33

63/39

5/61

5/71

5/62

63/14

P-Value

625

616

** 3/642

3/325

** 3/213

3/216

3/34

3/367

3/724

* آزمون  ** T-testآزمون ANOVA

بحث و نتیجهگیری

اجتماعی و بسیار حیاتی در جوامع تأکید و توجه

بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه ،سطح سرمایه

نمود.

اجتماعی و یادگیری سازمانی در بیمارستانهای

در مطالعه حاضر از بین مؤلفههای یادگیری سازمانی

موردمطالعه در حد متوسط برآورد شد .از بین

بیشترین و کمترین امتیاز به ترتیم مربوط به ابعاد

مؤلفههای سرمایه اجتماعی بیشترین امتیاز به بعد

انتقال و یکپارچهسازی دان ،و فضای باز و

ارتباطی و کمترین امتیاز نیز به بعد شداختی و

آزمایشگری بود .در مطالعه عباسی مقد و همکاران

اعتمادی تعل گرفت .در مطالعه دهقانی و همکاران

( )26نتایجی مشابه با نتایج مطالعه حاضر به دست

در بیمارستانهای دانشگاه علو پزشکی هرمزگان،

آمد؛ اما نتایج مطالعه حیدری و همکاران نشان داد که

وضعیت سرمایه اجتماعی در حد متوسط برآورد

وضعیت یادگیری سازمانی در پرستاران در حد

گردید؛ اما از بین مؤلفههای آن بیشترین نمره مربوط

متوسط بوده بهنحویکه بیشترین امتیاز مربوط به

به بعد شداختی و کمترین نمره مربوط به بعد

حیطه تعرد مدیریت و کمترین امتیاز مربوط به حیطه

ساختاری بود ( .)24در پژوه ،احمدی و فیضآبادی

دید سیستمی بوده است ( .)27محیط بیمارستان یکی

نیز نمره سرمایه اجتماعی در حد متوسط به دست آمد

از پرتعاملترین محیطهای کاری و شامل تعامالت

( .)25امروزه سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مرمتر از

بین پرستاران ،بیماران ،اعضای خانواده آنان ،پزشکان

سرمایه فیزیکی و انسانی در جوامع و سازمانها ایفا

و سایر ردههای کاری میباشد .همه این تعامالت

میکدد و باعث تقویت فعالیتهای سازمانی میشود.

میتواند موجم یادگیری شود به شرط آن که جو این

مطالعات نشان دادند افرادی که سرمایه اجتماعی را

محیط به سمت یادگیرندگی حرکت کدد؛ لذا جرت

ایجاد کرده و به کار میگیرند ،تأثیر و نفوذ بیشتری در

تداو بیمارستانها و رقابت آنها در محیطهای

سازمان دارند؛ لذا بایستی به این مؤلفه در سازمانها و

پرتالطم امروزی بایستی به توسعه یادگیری سازمانی

بهخصوب بیمارستانها بهعدوان یکی از نرادهای

و ابعاد آن توجه ویژهای نمود.
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11

644

93

42

27

47

674

42

36

79

694

تعداد

625

52-52

<52

دیپلم

فوقدیپلم

فوقلیسانس و باالتر

رسمی

پیمانی

19/91

P-Value
یادگیری سازمانی

گروه سنی
52-52

سطح تحصیالت
لیسانس

وضعیت استخدامی
قراردادی

رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی در بیمارستانها

مرضیه یوسفی و همکاران

و یادگیری سازمانی و مؤلفههای آن رابطه مستقیم

نوبتکاری و جدسیت با سرمایه اجتماعی ارتباط دارد

معدیداری مالحظه شد ،به نحوی که با افزای،

( .)24طب نتایج مطالعه ،بین مؤلفه یادگیری سازمانی

سرمایه اجتماعی ،ورفیت یادگیری سازمانی نیز

با مت یرهای سطح تحصیالت و گروه سدی

و همکاران نیز نشان

شرکتکدددگان رابطه آماری معدیداری مشاهده

داد که بین مت یرهای یادگیری سازمانی و توسعه

گردید .یافتههای مطالعه یعقوبی و همکاران ( )32و

کارکدان و اعتماد سازمانی به عدوان یکی از مؤلفههای

برادری و همکاران ( )33حاکی از آن بود که افراد

سرمایه اجتماعی ،رابطه آماری معدیداری وجود

دارای سابقه کار و تحصیالت باالتر بهطور معدیداری

داشت و از این نظر با پژوه ،حاضر همخوانی دارد

قابلیت یادگیری سازمانی باالتری داشتدد .در مطالعه

ارتباط و تأثیر سرمایه

عباسی مقد نیز بین مؤلفههای یادگیری سازمانی با

اجتماعی بر روی برخی مت یرها موردبررسی

مت یرهای جدسیت و نوع استخدامی پرستاران ارتباط

قرارگرفته است .در مطالعه قدبری و همتی ارتباط

معدیدار مشاهده شد ( .)26همانطور که نتایج مطالعه

مثبت و معدیدار سرمایه اجتماعی بر روی عملکرد

حاضر و سایر مطالعات مشابه نشان میدهد،

ش لی کارکدان مشاهده گردید ( .)29همچدین ارتباط

مشخصات دموگرافی

افراد میتواند بر میزان

بین سرمایه اجتماعی و رفتار شرروندی سازمانی در

یادگیری سازمانی و سرمایه اجتماعی افراد تأثیرگذار

کارکدان بیمارستانهای هرمزگان ( ،)24ارتباط بین

باشد؛ بدابراین مدیران بیمارستانها قبل از هر چیز

سرمایه اجتماعی با اثربخشی سازمانی در یکی از

استخدا

را به

بیمارستانهای کرمان ( )31و ارتباط بین سرمایه

عملآورند .همچدین بایستی راهکارهایی را برای

اجتماعی و نوآوری در کارکدان کانون پرورش فکری

کاه ،اثرات مدفی بعضی از این مشخصات در نظر

کودکان و نوجوانان اصفران ( )31به اثبات رسیده

بگیرند و آنها را اجرایی نمایدد.

افزای ،مییافت .مطالعه فرهد

( .)28در مطالعات مختل

است .این نتایج بیانگر آن است که سرمایه اجتماعی
به عدوان ی

مزیت رقابتی و یکی از ابعاد مرم و

تأثیرگذار در سازمان میتواند بر روی بسیاری از ابعاد
دیگر اثر بگذارد ،لذا مدیران و مسئولین بایستی در
جرت ایجاد و ارتقای آن تالش نمایدد .در این راستا،
افزای ،نرادها و تشکیالت مردمی در بیمارستانها
میتواند خیلی کم

کددده باشد.

نتایج مطالعه نشان داد از بین مت یرهای دموگرافی
مورد مطالعه فقط بین گروه سدی با سرمایه اجتماعی
رابطه معدیدار وجود داشت .این در حالی است که
دهقانی و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسید
11

و بهکارگیری افراد دقت الز

پیشنهادها

با توجه به نتایج ،ضرورت ایجاد زمیده مداسم جرت
بربود و ارتقاء سرمایه اجتماعی احساس میشود.
همچدین توجه به یادگیری سازمانی بهعدوان مؤلفهای
حیاتی برای بقای سازمانها ،در بیمارستانهای
موردمطالعه ضرورت دارد .دراینباره با ایجاد تیمهای
کاری ،تفویض بیشتر اختیار به کارکدان ،ایجاد روابط
کاری مداسم بین کارکدان و غدیسازی ش ل میتوان
زمیده رشد سرمایه اجتماعی و توسعه یادگیری
سازمانی را در بیمارستانهای موردبررسی فراهم
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بر اساس یافتههای این پژوه ،بین سرمایه اجتماعی

که بین مت یرهای میزان تحصیالت ،پست سازمانی،
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رابطه بین سرمایه اجتماعی با یادگیری سازمانی در بیمارستانها

مرضیه یوسفی و همکاران

از دانشکده برداشت دانشگاه علو پزشکی زابل در

 ضمن اینکه الز است شرایط مداسبی در.آورد

 محققان بر خود الز میداندد از. بود1394 سال

های مختل،سازمان فراهم گردد تا بین کارکدان بخ

مسئوالن دانشگاه علو پزشکی زابل همچدین کلیه

و همچدین بین کارکدان و مسئوالن بیمارستان با

کارکدان بیمارستانهای موردمطالعه که با عدایت و

.بیماران اعتماد دوجانبه برقرار گردد

را میسر

مساعدت معدوی خود انجا این تحقی
سپاسگزاری

. تشکر نمایدد،نمودند

این مقاله حاصل از پایاننامه با عدوان «تعیین رابطه
تعارض منافع

نویسددگان مقاله با یکدیگر و سازمان دیگری
.تعارض مدافع ندارند

بین سرمایه اجتماعی و توسعه ورفیت یادگیری در
» مقطع1394 بیمارستانهای شررستان زابل در سال
کارشداسی رشته مدیریت خدمات برداشتی و درمانی
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Abstract
Background & Objectives: Due to the importance of organizational learning and social
capital in increasing efficiency and productivity in organizations, this study aimed to
determine the relationship between social capital and organizational learning in two hospitals
of Zabol County.
Methods: This cross-sectional and descriptive-analytic study carried out on 290 staff of two
hospitals in Zabol County. Data collection tools were Gomez organizational learning
questionnaire and Nahapiet social capital questionnaire. Data were analyzed through SPSS23
and using t-test, ANOVA and Pearson correlation coefficient.
Results: Mean age of subjects was 30.47±7.01years. Most of them were male (56%), had a
bachelor's degree (60%), and were contractual personnel (47%). There was a significant
positive relationship between social capital and organizational learning and between age and
social capital (P=0.029). Also, organizational learning capacity showed significant
relationship with age (P=0.017) and educational level (P=0.04).
Conclusion: The status of social capital and organizational learning was estimated at a
moderate level. In this context, by creating work teams, delegating more authority to
employees, creating good work relationships among employees and job enrichment, the
growth of social capital and the development of organizational learning in hospitals can be
facilitated.
Keywords: Social capital, Develop the learning capacity, Teaching Hospital
Citation: Yusefi M, Arefnezhad M, Sadeghi A, Yusefi A. The Relationship between Social Capital and

Organizational Learning in the Selected Hospitals of Zabol County. Journal of Health Based Research 2017;
3(1): 59-69.
1. MSc Student, Department of Health Services Management, School of Management and Medical Informatics,
Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran.
2. Assistant Professor, Department of Health Care Management, School of Public Health, Zabol University of
Medical Sciences, Zabol, Iran.
3. Assistant Professor, Department of Public Health, Esfarayen Faculty of Medical Sciences, Esfarayen, Iran.
4. PhD Student, Student Research Committee, School of Management and Medical Informatics, Shiraz
University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
*Correspondence: Health Care Management & Informatics School, Almas Building, Alley 29, Qasrodasht Ave,
Shiraz, Iran
Tel: 07132340775 Email: alirezayusefi67@gmail.com

15

1931 بهار/ 1  شماره/– سال سوم

فصلناهم علمیژپوهشاهی سالمت محور

