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کسب مداوم  ،هاا اطمینان از رشد و تداوم فعالیتهها به ویژه بیمارستانهاي دانش در سازمانهدف از فعالیت: چکیده

    بین  ت دانش درثر بر مدیریؤرو این تحقیق با هدف تعیین عوامل ماز این. است دانش جدید يهدانش و توسع

. همبستگی است_این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی. هاي دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان  صورت گرفته استبیمارستان

که به ) بیمارستان دولتی 3رستان خصوصی و بیما 3( هاي منتخب شهر اصفهان بودندي  مورد پژوهش بیمارستانجامعه

 ي مدیریت دانشساختهمحقق ينامهپرسشها آوري دادهابزار جمع. رت گرفته استگیري صواي نمونهروش تصادفی طبقه

مورد بررسی =r) /.89( نامه نیز به روش آلفاي کرونباخپایایی پرسش .أیید قرار گرفته استبوده که اعتبار و روایی آن مورد ت

          کفایت حجم نمونه با استفاده از تعیین .ییدي استفاده شدأبراي تعیین عوامل از تحلیل عاملی ت. قرار گرفت

Olkin-Meyer -Kaiser مورد استفاده  ها، تحلیل عاملی بوده و نرم افزارروش تحلیل داده. صورت گرفتAmos  بوده

داراي بیشترین وزن رگرسیونی ) درصد94(، پاالیش دانش بر مدیریت دانش در بیمارستان ثرؤدر بین عوامل نهایی م .است

 ،)درصد 67( دانش ياز طرفی ذخیره .بوده است) درصد 27( ثیرأثیر بوده و انتشار دانش داراي کمترین میزان تأت یا میزان

ثر بر ؤنیز به عنوان ابعاد م) درصد 52(، ارزیابی دانش )درصد 67(سازي دانش فرهنگ ،)درصد 24(کاربري کردن دانش 

با میزان بیشتري بر مدیریت دانش  پاالیش دانشآن است که  يدهندهنتایج پژوهش نشان. مدیریت دانش تعیین شدند

  .مناسب خود بایستی صورت بگیرداست که  به کارگیري دانش جدید در جاي این موضوع بدان معن .ثیر داردأت
  

 .، دانشگاه  علوم  پزشکی اصفهاندانش، مدیریت دانش، بیمارستان :کلیدي واژگان

 

 

 



  36                                            رخش و همکاران                                                                                         

 13941394بهار بهار   ،،11ي ي شمارهشماره  ،،  ششمششمسال سال   ،،شاپورشاپور  جنديجندي  آموزشآموزش  يي  توسعهتوسعه  پژوهشی پژوهشی   --ي علمی ي علمی فصلنامهفصلنامه

  مقدمه

 محور دانش يها سازمانفزاینده بر  دیتأکامروزه با      

خورداري از دانش ، برتولید محور دانش يها سازمان يجا به

به یک  ها سازمانحیات  ي ادامهو اطالعات روزآمد براي 

). 2011 ،یعقوبی(تبدیل شده است  ریانکارناپذضرورت 

را  1990 يجنبش کیفیت، دهه يرا دهه 1980 يدهه

مدیریت  يرا دهه 2000 يمهندسی مجدد و دهه يدهه

م اعال 1994 در سال دراکر از طرفی. اند دادهدانش لقب 

دانشی هستیم که در آن  يما در حال ورود به جامعه: کرد

منابع اصلی اقتصاد، دیگر سرمایه یا منابع طبیعی و یا کار 

نیست، بلکه دانش است و دانش خواهد بود و کارکنان 

ي فکري کارکنانی که سهمی در افزایش سرمایه( دانشی

یریت با اینکه مد. کنند یمنقش اصلی را ایفا ) سازمان دارند

دانش عنوانی برجسته است اما این اصطالح هنوز مبهم و 

که مدیریت دانش مستلزم چیست؟ و  مانده یباق زیانگ بحث

  ).2006 یوسفی،( اند چگونهدانش محور  يها سازمان

مدعی هستند که عامل پیش  پردازان هینظراز  يا عده    

، مدیریت دانش است و در ها سازماناساسی توفیق  يبرنده

حتی  يا عده. ینده اهمیت بیشتري هم خواهد یافتآ

موجب که مدیریت دانش  ندباور و بر این روند یم تر شیپ

در حقیقت  ).2006 یوسفی،( شود یمتوفیق اقتصاد آینده 

ترین مدیریت دانش، موضوع مهمی است زیرا به مهم

 مربوط فکري  يسرمایه یعنی ارزشمند سازمانی يسرمایه

 لیتبد مدیریت دانش با). 2012 وبی،یعق( شودمی

براي  افتهی سازمانفکري  يها ییبه داراانسانی  يها هیسرما

 ،بخت کین؛ 2006 یوسفی،( کندمی سازمان ایجاد ارزش

با  ها آنامروزه جذب عناصر دانش و ترکیب  ).2010

 ).2006 ،زادهصراف( یکدیگر چالش مهم مدیریتی است

یک  عنوان بهعلمی  يها هیماسرمدیریت دانش اداره کردن 

 جادیو ا )2009 حاجی کریمی،(فرایند یادگیري اجتماعی 

منظور  بهیکپارچگی مستمر بین دانش درونی و محیطی 

  کسب يچنین نوآوري در توسعهمشکالت موجود و هم حل

در محیط متحول امروزي که  ).2009 بیگی،(است  کار و

مختلف علم و  يها حوزهشاهد تغییرات بسیار سریع در 

عوامل  روزافزون چنین پیچیدگی و پویاییفناوري و هم

بقا یابند و  توانند یم ییها سازمانتنها  ،محیطی هستیم

با محیط  )ل پویامتعا( رشد کنند که قادر به سازگاري فعال

 رقابلیغبه دلیل تحوالت سریع و  .خود باشندپیرامون 

درمانی نیز  ياه سازماندر ایفاي پزشکی امروزه  ینیب شیپ 

. توسعه حرکت نماید يسو بهبایستی همگام با این تغییرات 

عالوه بر هدف اصلی خود که ارتقاي سالمت  ها مارستانیب

که پیوسته در تعامل با  ندسته هاییسازمان ،باشد یم

محیط اطراف خود بوده، به خلق دانش جدید پرداخته و آن 

اطی قرار داده تا هاي ارتباي یکپارچه در شبکهرا به گونه

 از .استفاده نمایند ها ارزشدیگران نیز به آسانی از این 

مدیریت دانش و  يبایستی به مقوله ها مارستانیب رو نیا

له بدون تعیین أاین مس. نماید يا ژهیوکسب دانش توجه 

در  راستوجی .بر مدیریت دانش میسر نیست مؤثرعوامل 

دانش، کسب و بعد خلق  5پژوهشی مدیریت دانش را در 

دانش  يریکارگ بهتحصیل دانش، تقسیم دانش، انتشار و 

  ).2010( معرفی نموده است

درصد افراد، نبود  45ولین و ماسون پژوهش پا در    

مانع اصلی اجراي مدیریت  عنوان بهفرهنگ سازمانی را 

 ي ارائهمارتین  با ). 2006، یوسفی( دانش بیان کرده بودند

که فرهنگ سازمانی و عوامل  کند یمدالیلی عنوان 

) پاداش(آن مانند رهبري، فرایندها و انگیزش  رگذاریتأث

و مدیریت دانش  یادگیرنده يها سازمانعامل موفقیت 

دلونگ و فاهی در تحقیقات خود  ).2010مارتین،(هستند 

مدیریت دانش را در  يها پروژهشرکت که  50در بیشتر از 

نتایج حاکی از این امر  انجام دادند و ،دست انجام داشتند

اجراي مانع براي  نیتر یاصلبود که فرهنگ سازمانی 

دانشی در سازمان  يها هیسرما يریکارگ بهمدیریت دانش و 

آن بر  ياثرگذاراهمیت فرهنگ سازمان و  ).2010( است

قبل  شود یماست که بیان  يا گونه بهاجراي مدیریت دانش 

نگاهی هم به از اجراي مدیریت دانش در سازمان یک 

 نظران صاحبدر بین ). 1998 پورت،داون(فرهنگ بیاندازید 

مراحل یا ابعاد مدیریت دانش از  مدیریت دانش، يها مدل

 میکلی و . مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است يمنظرها

که مدیریت دانش و توانایی سازمان از  اند نموده شنهادیپ

 ،يساز کپارچهی ،ارانتش آغاز، يطریق عبور از چهار مرحله

مدل مفهومی نظام ). 2001( کند یمشدن رشد  يا شبکه

عناصر . مدیریت دانش بر سه نظام اساسی تکیه دارد

 يا چرخه صورت بهیادگیري و ارزیابی که  ،مدیریت راهبردي

در  تواند یمدانش . با یکدیگر در ارتباط هستند مند نظام

در  یمانساز برونسازمانی و  ،تیمی ،چهار سطح فردي

در ). 2004 ،همکارانتاتییانا و (پیاده شود  ها سازمان

پژوهشی دیگري مدیریت دانش داراي ابعاد تحصیل دانش، 

 يآور جمعپاالیش دانش، انتقال و ذخیره کردن دانش و 

دیگري  پژوهش). 2006 کرمانی القریشی،(بوده است دانش 

ایجاد  ثبت دانش،(بعد  5براي سنجش مدیریت دانش 

را در نظر ) کاربرد دانش انتشار دانش، پاالیش دانش، ،دانش

این مقاله با هدف تعیین   ).2011 یعقوبی،( گرفته است

که براي هر  بر مدیریت دانش انجام شده است مؤثر ابعاد

   .مشخص شده است يها مؤلفهیک از ابعاد نیز 
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کمک روش  بههر یک از این ابعاد  ثیرأمیزان ت پسس

دانشگاه علوم  منتخب يها مارستانیبدر  تحلیل عاملی

  . پزشکی اصفهان تعیین  شده است

  ها روشمواد و 

همبستگی و _این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی     

منتخب  يها مارستانیبانجام پژوهش  مکان. کاربردي است

دانشگاه ) بیمارستان دولتی 3بیمارستان خصوصی و  3(

جام پژوهش در زمان ان. است پزشکی اصفهان بوده علوم

پژوهش شامل کارکنان  ينمونه .بوده است 1391سال 

اداري  يها رستهکارمندان ( باشد یممنتخب  يها مارستانیب

نفر  286تصادفی ساده و به تعداد  صورت بهکه ) و پرستاري

پژوهش، با انجام  ينامهجهت طراحی پرسش .انتخاب شدند

نش، ابعاد مدیریت دا يها مدلتطبیقی در بین  يمطالعه

 عنوان بهاین ابعاد  بر مدیریت دانش استخراج گردید، مؤثر

 ينامهبر آن اساس پرسش و باشند یمابعاد مدیریت دانش 

 يها مؤلفهدر نهایت  .ساخته تدوین گردیده استمحقق

ي کردن دکاربر ،پاالیش دانش ،دانش يذخیره ،خلق دانش

دانش  يازس فرهنگ ، وارزیابی دانش ،انتشار دانش ،دانش

  . مدیریت دانش تعیین شد يها مؤلفه عنوان به

  Expertاز روش ها نامهپرسشبراي سنجش روایی      

Judgment ينامهکه پرسش بیترتبه این  .بهره بردیم 

مفاهیم  همراه توضیحاتی در مورد واژگان وبه  شده نیتدو

مدیران و  نفر از5 نفر از اساتید دانشگاه،10نامه بهپرسش

داده  ها مارستانیبنفر از مترن  6و  ،ها مارستانیب نؤوالمس

رابطه با  را درخواسته شد که نظرات خود  ها از آنشد و 

نامه و شکل ظاهري نگارش پرسش يساختار و نحوه محتوا،

ارائه شده و  يها شنهادیپپس از اعمال . آن بیان نمایند

    نهایی آن توسط سایر خبرگان اعتبار محتوا  دییتأ

نامه نیز به روش پایایی پرسش .نامه تضمین گردیدپرسش

در مجموع ضریب . آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت

که  آمد، به دست/. 89نامه کرونباخ پرسش آلفاي

. باشد یمنامه قابلیت اعتماد و پایایی پرسش يدهنده نشان

ر ب مؤثر يها مؤلفهمربوط به ابعاد و  يها دادهجهت تحلیل 

حداقل و حداکثر  ،میانگین، واریانس، انحراف معیار آن ابتدا

تعیین شده و سپس  ها آنهر یک از  شده کسبامتیاز 

 تک تکو ضریب همسانی درونی براي  ها مؤلفههمبستگی 

پس از این مرحله و تعیین کفایت  .محاسبه گردید ها آن

 Kaiserحجم نمونه با استفاده از روش کیسر مایر الکین 

Mayer Olkin  ماتریس همبستگی از طریق  يدار امعنو

بر  مؤثر يها مؤلفهپس از تعیین  .آزمون بارتلت استفاده شد

هر یک از این  ياثرگذارمدیریت دانش، براي شناسایی 

 افزار نرمبا استفاده از  يدییتأعامل  ، از روش تحلیلعوامل

 يدییتأدر تحلیل عاملی . استفاده شد 16 ينسخه آموس

را مربوط به هر بعد داشتند را  ریتأثکه بیشترین  ییها همؤلف

هر  ریتأثشناسایی و معنادار بودن کل ابعاد پژوهش و شدت 

یک از ابعاد آن با مدیریت دانش در بیمارستان تعیین 

مدل کلی  برازش، يها شاخصسپس با کمک  .دیگرد

  . دشبرازش 

  ها افتهی

جمعیت  يها یژگیوپژوهش در رابطه با  يها افتهی    

نفر  286از میان  داد کهنشان  دهندگان پاسخشناختی 

. پاسخ دادند ها نامهپرسشبه نفر  250پژوهشی  ينمونه

 از این تعداد. درصد بوده است 87بنابراین نرخ پاسخگویی 

در خصوص . اند بودهدرصد زن  6/38درصد مرد و  4/57

راي پژوهشی بیشترین درصد کارکنان دا ينمونه ،تحصیالت

درصد را شامل  9/53مقطع تحصیلی لیسانس هستند که 

اداري و درمانی بودند که   يکارکنان در دو رسته. شوند یم

پژوهشی  يدرمانی بیشترین درصد نمونهي رسته

از طرفی بیشترین درصد  .شدند یمرا شامل  )درصد56(

  .اند بودهسال  11-15کار بین  يداراي سابقه کارکنان

 را گروهگروه سنی بیشترین درصد کارکنان  در خصوص     

بعد  7در نهایت  .دهند یمسال تشکیل  31- 40سنی 

بر مدیریت دانش تعیین شدند  رگذاریتأثابعاد  عنوان به

خلق دانش، ارزیابی دانش، پاالیش دانش، انتشار دانش، (

) دانش و ذخیره دانش يساز فرهنگکاربري کردن دانش، 

 يها فرصتق دانش  فراهم بودن  بعد خل يها مؤلفهدر بین 

داراي  تازه براي کارکنان يها دهیاالزم براي پرورش 

 زیبرانگ چالشو افکار  ها دهیااز  بیشترین امتیاز و استقبال

 يها مؤلفهدر بین . داري کمترین امتیاز استکارکنان 

مدیریت  يساز ادهیپ يها نهیهزمناسب بودن   ارزیابی دانش،

ارزیابی  يها شاخصوجود امتیاز و  داراي بیشترین دانش

 يها مؤلفهدر بین . داري کمترین امتیاز است مدیریت دانش

داراي  کارکنان يها شنهادیپتوجه به پاالیش دانش 

فنی و تخصصی به ي مفاهیم در قالب ارائهبیشترین امتیاز و 

 يها مؤلفهدر بین . ي کمترین امتیاز استا، دارکارکنان

 در بین کارکنان يا حرفه فکار و نظراتتبادل ا انتشار دانش

خالصه  دسترس قرار داشتندر داراي بیشترین امتیاز و 

داراي کمترین براي کارکنان  علمی يها آموختهتجربیات و 

کردن دانش، کاربري  يها مؤلفهدر بین  .امتیاز است

 يها تیفعالبراي بازنگري  کارکنان يها دهیااز  استقبال

 يدادن به ارائهبهاءامتیاز و  داراي بیشترینآموزشی 

کمترین امتیاز  يداراکارکنان  اطالعات تخصصی توسط

کردن  خیره، دانش يیرهبعد ذخ يها مؤلفهدر بین . است

 بیشترین يدارا یعلمجدیدترین اطالعات و دانش 
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داري کمترین ذخیره کردن نتایج مباحث علمی امتیاز و 

دانش   يساز نگفره بعد يها مؤلفهدر بین . امتیاز است

 يارائهداراي بیشترین امتیاز و تشویقی  يها نظام

 مدیریت دانش يدر زمینه یآموزشفرهنگی و  يها تیفعال

 ).1جدول(ي کمترین امتیاز است ادار

  

بر مـدیریت   مؤثر يها مؤلفهمیانگین ابعاد و  -1جدول

دانشـگاه علـوم پزشـکی     يهـا  مارستانیبدانش در 

  اصفهان

 ،)درصد 67( دانش يذخیره ،)درصد94( دانشپاالیش 

، )درصد 52( ، ارزیابی دانش)درصد 67(دانش  يساز فرهنگ

 ،)درصد 34( کاربري کردن دانش ،)درصد44( خلق دانش

بر بعد  ریتأثبا  ،بعد پاالیش دانش). درصد 27( انتشار دانش

غیر  ریتأثدانش بر متغیر مدیریت دانش یک  يذخیره

) درصد21×درصد67( ریتأثکه میزان این  گذارد یممستقیم 

دانش با میزان بار  ي، بعد ذخیرهباشد یمدرصد  140برابر با 

بر عالوه  .داشته است ریتأثبر مدیریت دانش ) درصد 67(

بر بعد انتشار دانش بر متغیر  ریتأثبا  ،ي دانشبعد ذخیره آن

که   گذارد یمغیر مستقیم نیز  ریتأثمدیریت دانش یک 

صدم  62برابر با ) درصد 23×درصد 27( ریتأثاین میزان 

 67(دانش با میزان  يساز فرهنگ، بعد باشد یمدرصد 

  بر آنعالوه  .داشته است ریتأثبر مدیریت دانش ) درصد

بر بعد خلق دانش بر متغیر  ریتأثبا  دانش، يساز فرهنگبعد 

که   گذارد یمنیز  میرمستقیغ ریتأثمدیریت دانش یک 

درصد  10برابر با ) درصد 43×درصد 24( ریأثتمیزان این 

  ).1شکل( باشد یم

  بر مدیریت دانش ها آن ریتأثو میزان  مؤثرعوامل - 1شکل

  
  

در مدل یک  شود یممشاهده  2که در جدول  طور همان

مقدار  .ي اسکور معنادار استي اول مقدار کاعاملی مرتبه

مقادیر . است) 3-2بین(بسیار خوب  کاي اسکور نسبی

 مقادیر قابل قبول عنوان به/.) 90باالتر از(اخص تطبیقی ش

برازش هنجارشده مقتصد  يها شاخصبراي . شود یمتفسیر 

)PNFI(  و برازش تطبیقی مقتصد)PCFI ( چون باالتر از

  .مقدار قابل قبول است .باشد یم/. 5

انحراف  میانگین  مؤلفه بعد

 معیار 

 082/0 6/2  کارکنان   زیبرانگ  چالشو افکار  ها دهیااستقبال  از  خلق دانش

 07/0 7/3 بنیادي  يها پژوهشت   از انجام حمای

 082/0 2/3 مختلف  يها طهیحدر  یآموزشمختلف  يها دوره يانداز راه

 079/0 6/3 .افکار جدید علمی براي دریافت  يها تهیکمایجاد 

تازه   يها دهیاالزم براي پرورش   يها فرصتفراهم بودن  

 براي کارکنان

4/4 046/0 

رسیدن به (ارزیابی مدیریت دانش  يها شاخصجود و ارزیابی دانش 

 ) مدیریت دانش  يها هدف
3/2 3/1 

 63/0 2/4 مدیریت دانش يساز ادهیپ يها نهیهزمناسب بودن 

 70/0 5/3 )براي اصالح اهداف(بازخورد حاصل از ارزیابی  ارائه

 پاالیش دانش
 09/1 5/4 کارکنان    يها شنهادیپتوجه به  

هداف  براي کارکنان  بیمارستان  با ارائه روشن کردن ا

 ) نمسؤوالاز طرف مدیران و (واضح  يها نمونه
02/3 1/1 

 3/1 6/2 مفاهیم در قالب  فنی و تخصصی به کارکنان ارائه

....)  بیمارستان و (  ها سازمانبا متخصصان دیگر   نظر تبادل انتشار دانش  

 براي رشد و موفقیت در کار  کارکنان
2/4 63/0 

براي تبادل نظریات علمی و  پست الکترونیکی از يریگ بهره

 در بین کارکنان تجارب
8/3 70/0 

براي تبادل نظریات  علمی يها دورهبرگزاري  همایش و 

 کارکنان     علمی و تجارب
2/4 78/0 

 75/0 5/4 در بین کارکنان يا حرفهتبادل افکار و نظرات 

 64/0 4/3 کارکنان ازیموردن فراهم کردن اطالعات

علمی   يها آموختهخالصه تجربیات و در دسترس  قرار داشتن 

 کارکنان براي

4/2 
74/0 

 تجربه کمبه افراد   يا حرفهبه انتقال دانش  توجه و پرداختن 

 کار تازهو 

6/3 
64/0 

...)  .بیمارستان و (  ها سازمانبا متخصصان دیگر   نظر تبادل 

 کارکناندر کار  براي رشد و موفقیت
2/4 63/0 

کاربري کردن 

 دانش

 3/1 19/2 بهاء دادن به  ارائه اطالعات تخصصی توسط  کارکنان    

 يها تیفعالبراي بازنگري کارکنان  يها دهیااز  استقبال

 آموزشی  
2/4 63/0 

 70/0 8/3 دانش و تجارب  کارکنان    از يریگ بهره

 78/0 4/4 راي کارکنان   ب دانش  يگردآورهاي ایجاد تیم

 3/1 2/2 در آینده  تایج مباحث علمی براي استفاده نذخیره کردن  ذخیره دانش

خیره کردن  جدیدترین اطالعات و دانش علمی را در ذ

 مختلف يها حوزه
2/3 63/0 

 741/0 4/4 تشویقی  يها نظام  يساز فرهنگ

و تعهد به مشارکت در  تیمسؤولحس  تمایل کارکنان

 مدیریت دانش   يها برنامه

03/3 25/1 

 07/1 3/3 وجود دیدگاه مشترك بین کارکنان و مدیران

مدیریت ی نهیزم در یآموزشفرهنگی و  يها تیفعال ارائه

 دانش

8/2 37/1 
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دوم میانگین مربعات  يدر نهایت مقدار شاخص ریشه 

براي آن /. 05قادیر نزدیک که م) RMSEA( مانده یباق

قابل قبول  توان یمدر نهایت این مدل را . قابل قبول است

 .)2جدول(دانست 

کلی برازش براي عوامل  يها شاخصبررسی - 2جدول 

  بر مدیریت دانش مؤثر
  کلی برازش يها شاخص

  مقتصد  تطبیقی  مطلق

CMIN 
 

DF 

  
P  

IFI 

  

CFI 

  

CM
IN/
DF 

  

PNFI 

  

PCF
I 

  

RM
SEA 

 

  

9/21 

  
10  065/0  97/0  97/0  1/2  54/0  55/0  63./.  

  بحث

پاالیش دانش و  ،دهد یمکه نتایج نشان  طور همان   

بر مدیریت دانش  ریتأثدانش داراي باالترین میزان  يذخیره

قرار  يا نهیزمدانش جدید باید در  با توجه به اینکه. اند بوده

له اهمیت  أاین مس). 2010،بخت کین( گیرد که عملی شود

 جادشدهیادانشی که . دهد یمیش مناسب دانش را نشان پاال

  ها سازماناطالعاتی  يها گاهیپادر  اش هیاولباید به شکل 

درست  يدر ذخیره ها سازمانتوانایی  رو نیا از. ذخیره شود

از . باشد یمیکی از ارکان مهم در مدیریت دانش  اطالعات

ها و هدر بسط اید ها سازمانطرفی خلق دانش به توانایی 

هر سازمانی با توسعه و . و مفید اشاره دارد نوین يها حل راه

 يها روشتجدید ساختار دانش قبلی و فعلی از طریق 

 يهمه. پردازد یممختلف به خلق واقعیت و معناهاي جدید 

هاي بایستی در قالب عملکردها و فعالیت ها سازمان

 یفاه .کنندسازمانی، دانش را خلق و از آن استفاده 

به نقل از  )2002(و دیانه ) 2002(، گریفیت )2000(

 يیکی از اجزا عنوان بهعابدي تحصیل و کسب دانش را 

 معرفی نمودند ها سازمانمدیریت دانش در ي هدهند لیتشک

دانش نیز در این پژوهش از عوامل ) ذخیره(کسب  ).2013(

انتشار دانش یکی دیگر از ابعاد  .مدیریت دانش بوده است

در نتایج این  آمده دست بهیند مدیریت دانش آبر فر مؤثر

جدید مانند کارهاي گروهی،  يها يفناور است،پژوهش 

به انتشار دانش کمک  ها يفناوراینترنت، اینترانت و دیگر 

در  ها سازمانمنظور از انتشار دانش، افزایش توانایی . کند یم

  .ستها سازمانبردن ارزش  انجام کارها و در نهایت باال

لی و کیم پیشنهاد نمودند که مدیریت دانش و توانایی     

 ،انتشار ،ي آغازاز طریق عبور از چهار مرحلهسازمان 

ابعاد ). 2001( کند یمشدن رشد  يا شبکه ،يساز کپارچهی

بر  رگذاریتأثابعاد  عنوان  بهکردن دانش نیز  يو کاربرانتشار 

 طور  به .تمدیریت دانش در پژوهش حاضر شناخته شده اس

دانش سازمانی باید در جهت محصوالت، خدمات و  یکل

اگر سازمانی نتواند . یند سازمان به کار گرفته شودآفر

شکل صحیح دانش را در جاي مناسب آن مشخص  یراحت به

. رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد يها در عرصه ،نماید

 راه پیروزي در جهان امروز تیو خالقزمانی که نوآوري 

جاي مناسب  ست، سازمان باید بتواند دانش مناسب را درا

با عنوان  نیز ییها پژوهش). 2004 بس،( خود به کار گیرد

 ،)2011 یعقوبی،( .اند پرداختهکاربرد دانش به این مقوله 

راستوجی در پژوهشی  ).2012 یعقوبی،( ،)2006 یوسفی،(

بعد خلق دانش، کسب و تحصیل  5مدیریت دانش را در 

دانش معرفی  يریکارگ بهتقسیم دانش، انتشار و  دانش،

که تمام این ابعاد در پژوهش حاضر ). 2010( نموده است

با این تفاوت . ابعاد مدیریت دانش تعیین شدند عنوان  بهنیز 

مهم فرهنگ دانش نیز  بسیار يکه در این پژوهش به مقوله

در یک سازمان با فرهنگ دانایی، تمامی  ،پرداخته است

دانش درگیرند، و  يریکارگ بهد در خلق، تسهیم و افرا

فعالیت مدیریت دانش را کامالً طبیعی تلقی کرده و انجام 

در حقیقت در نظر نگرفتن فرهنگ دانش در . دهندمی

، کاري بس مدیریت دانش يها مدل يساز ادهیپاستقرار و 

 ،یوسفی(ولین و ماسون به نقل از پا از طرفی .بیهوده است

مانع  عنوان بهنبود فرهنگ سازمانی را  پژوهشی در ).2006

مارتین . اجراي مدیریت دانش بیان کرده بودنداصلی 

که فرهنگ  کند یمدالیلی عنوان  ي ارائهبا ) 2000(

و  ندهایآفر، رهبري: آن مانند رگذاریتأثسازمانی و عوامل 

یادگیرنده و  يها سازمانعامل موفقیت ) پاداش(انگیزش 

  .تندمدیریت دانش هس

ند اتحقیقات خود ذکر کردهدر  )2010(دلونگ و فاهی     

مانع براي مدیریت دانش و  نیتر یاصلفرهنگ سازمانی  که

. دانشی در سازمان است يها هیسرما يریکارگ به و جادیا

آن بر اجراي مدیریت  ياثرگذاراهمیت فرهنگ سازمان و 

 ،انهمکارهسو و (به اثبات رسیده است  ها پژوهشدانش در 

بر  یفاکتور انسان يمقولهاهمیت به  یاز طرف). 2012

 يا گونهو به پژوهش ذکر شده است  در مدیریت دانش نیز

قبل از اجراي مدیریت دانش در  .شود یماست که بیان 

  يمؤلفه .سازمان یک نگاهی هم به فرهنگ بیاندازید

حاضر نیز یکی از  مدیریت دانش در پژوهش يساز فرهنگ

 شناخته ها مارستانیببر مدیریت دانش در  رگذاریتأثابعاد 

عامل مؤثر بر مدیریت  5) 2000(راستوجی  .است شده 

و  قراردادرا مورد آزمایش و بررسی  ها سازماندانش در 

 یکی از این عوامل عنوان بهاخذ و تحصیل دانش را  يها نظام

نتایج این تحقیق با تحقیق دانشگاه گریفین . معرفی نمود

مدل مفهومی نظام مدیریت دانش . همخوانی دارد )2002(

  .بر سه نظام اساسی تکیه دارد
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 صورت بهیادگیري و ارزیابی که  ،عناصر مدیریت راهبردي 

دانش . با یکدیگر در ارتباط هستند مند نظام يا چرخه

سازمانی و  ،تیمی ،در چهار سطح فردي تواند یم

). 2004 ریا  کوا،سوت(پیاده شود  ها سازماندر  یسازمان برون

یکی از ابعاد مدیریت  عنوان بهارزیابی در پژوهش حاضر 

کلی دانش در دنیاي امروز یک  طور به .باشد یمدانش 

سازي آن آیندبا ارزش بوده و خلق، مدیریت و فر يسرمایه

این ). 2012 گیرین ساالن،(داراي اهمیت بسیار است  

رد و بیشتر درمانی اهمیت بیشتري دا يها طیدر محموضوع 

نیاز خود  حرف پزشکی با کسب و مدیریت دانش مورد

). 2013 پنت لند و همکاران،( باشندداراي چالش می

عالوه بر هدف اصلی خود که ارتقاي  يها مارستانیب

پیوسته در  بایستی ،تضمین و تأمین آن است سالمت،

تعامل با محیط اطراف خود بوده، به خلق دانش جدید 

هاي ارتباطی یکپارچه در شبکه يا گونه بها پرداخته و آن ر

استفاده  ها ارزشاز این  یآسان بهقرار داده تا دیگران نیز 

  .نمایند

  يریگ جهینت

و  انتشار دانشآن است که  يدهنده نشاننتایج پژوهش     

 .اند بودهکمتري برخوردار  ریتأثکردن از میزان  يدکاربر

دانش در تمام  انتشار دانش روشی است که از طریق آن

دانش باید در دسترس . به کار گرفته شود تواند یمسازمان 

هر کسی در سازمان قرار گیرد تا در هر زمان و مکانی که 

د براي تقویت این بع. نیاز دارد آن را مورد استفاده قرار دهد

فرستادن یا . ضروري است از مدیریت دانش برداشتن دو گام

دانش یا همان کاربر و  يقوهي بالي دانش به گیرندهعرضه

از طرفی باید بتواند . جذب آن توسط شخص مینان ازاط

 منظور به. دانش مناسب را درجاي مناسب خود به کار گیرد

در  توان یمهاي دولتی کاربرد دانش در مجموعه يتوسعه

ساختار سازمانی رسمی سازمان، جایگاهی را براي مدیریت 

تخصصی فعالیت  کامالً صورت بهدانش در نظر گرفت که 

فکري  يها هیپاو استفاده از دانش را رهبري کرده و تسهیم 

در حقیقت در  .کند و عقیدتی افراد را در این زمینه اصالح 

به اطالعات و دانش  ها آنها و تبدیل اختیار گرفتن داده

. رودیند مدیریت دانش به شمار میآفقط یک قسمت از فر

ماند، که همان تالش باقی میشاید چالش برانگیزترین 

دانش  که  ییآنجا ازدر نهایت . باشد یماطالعات  يریکارگ به

وري، بهره اصل براي نیتر مهمو اطالعات به همراه تجربه 

 نیتر مهمهاي اقتصادي و توسعه بوده و منابع انسانی رقابت

هاي جامعه براي تحقق اهداف و مقاصد ابزار و سرمایه

است، وجود مدیریت دانش در سیاسی و اقتصادي 

 .بسیار مفید خواهد بود ها مارستانیب

  پیشنهادها 

 .توزیع گردد ها آموختهکه دانش و  ییساختارهاطراحی -1

  )طراحی ساختار توزیع دانش(

هاي انجام کار و طراحی به طراحی تیم ها سازمان-2

مشترك بین افراد پرداخته و به یادگیري جمعی  يها هدف

  .کنندیادگیري فردي توجه  ياندازه  به

افراد خالق و مناسب براي بازنگري و  عنوان بهبه کارکنان -3

  .مناسب عملیات نگاه شود کار و سازابداع 

   قدردانی تشکر و

مورد  يها مارستانیبکارکنان  ياز کلیه لهیوس نیبد    

مطالعه در شهر اصفهان تشکر نموده که با وجود بار کاري 

- پرسشان، صبر و حوصله به خرج داده و باال در بیمارست

 .را تکمیل نمودند ها نامه
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Abstract: The mission of organizations' activities, especially hospitals, is to ensure the growth 
and sustainability of activities, continuous acquisition of knowledge and the development of 
new knowledge. In other word, old methods of administrating can't cover today's rapid 
changes, andthese   changes redounded new concept like knowledge management  to be 
formed . Hence, the aim of this study was to design a knowledge management model in 
Esfahan hospitals. This study was a descriptive -  correlation survey conducted in selected 
Isfahan hospitals. The validity of questionnaire was computed by experts judgment, and the 
reliability was also computed by using Cronbach alpha. Afterwards, to confirm the acquired 
factors confirming factor analysis(CFA)Method  was used; data analysis  was done through 
Confirmatory Factor Analysis by Using AMOS version 16.0 . Finally, Refine Knowledge 
(0.94) had the highest regression weight or effect and Disseminate Knowledge had the lowest 
regression weight  .The  Capture Knowledge (0.84), Application Knowledge (0.24) , culture 
knowledge(0.67), and evaluation Knowledge(0.53) were determined as an effective 

dimensions for Knowledge Management Model. Refine Knowledge had the highest 
regression weight on Knowledge Management This means that the use of new knowledge in 
their proper place should be undertaken. 
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