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چکیده
مقدمــه :پرســتاران یکــی از بزرگتریــن گروههــای ارائــه دهنــده خدمــات درمانــی هســتند کــه ارائــه خدمــات
آنهــا مبتنــی بــر دانــش پرســتاری اســت .مدیریــت دانــش یکــی از عوامــل مؤثــر در موفقیــت ســازمانها و کســب
مزایــای رقابتــی بــه شــمار میآیــد و انگیــزش از عوامــل مؤثــر در حفــظ نیــروی آمــوزش دیــده در ســازمان
بــرای عملکــرد مناســب اســت .هــدف ایــن مطالعــه تعییــن ارتبــاط مدیریــت دانــش بــا انگیــزش پرســتاران در
مراکــز آموزشــی -درمانــی اســت.
روش کار :مطالعــهای توصیفــی و تحلیلــی بــا نمونــه گیــری تصادفــی طبقــه بنــدی نســبتی بــر روی 265
پرســتار مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهر همــدان انجــام گرفــت .بــرای گــردآوری دادههــا
از پرسشــنامههای مدیریــت دانــش و انگیــزش شــغلی هرزبــرگ اســتفاده شــد .تجزیــه و تحلیــل دادههــا بــا
اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون و از طریــق نــرم افــزار  SPSSانجــام شــد.
یافتههــا :بیشــتر پرســتاران از نظــر مدیریــت دانــش ( )%60/4و انگیــزش شــغلی ( )%87/5نمــره متوســط بــه
بــاال داشــتند .بیــن انگیــزش شــغلی و مدیریــت دانــش رابطــه مثبــت و معنـیداری وجــود داشــت (.)P > 0/05
تمــام ابعــاد انگیــزش شــغلی بــا ابعــاد مدیریــت دانــش رابطــه مثبــت و معنــی داری داشــتند بــه جــز ابعــاد حقــوق
و دســتمزد و امنیــت شــغلی بــا خلــق دانــش رابطــه معنــی داری را نشــان ندادنــد (.)P > 0/05
نتیجــه گیــری :بــا توجــه بــه رابطــه بیــن انگیــزش شــغلی و مدیریــت دانــش ،مدیــران پرســتاری میتواننــد
جهــت اســتفاده از مزایــای اهرمــی شــکل مدیریــت دانــش جهــت ارائــه مراقبــت بــه بیمــاران و پیــاده ســازی
مدیریــت دانــش در موقعیتهــای مختلــف پرســتاری عوامــل انگیزشــی را محیطهــای بالینــی بــه کار گیرنــد.

مقدمه
بخــش بهداشــت و درمــان بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا ســامتی
انســانها یکــی از مهمتریــن حوزههــای توســعه پایــدار ،در جوامــع
بشــری میباشــد کــه نیازمنــد کادر درمانــی بــا انگیــزه کاری بــاال
میباشــد [ .]1توجــه بــه نیروهــای انگیزشــی در ســازمانها یکــی از
مهارتهــای مهــم مدیریتــی اســت [ .]2در ســازمانهای پرســتاری
تصمیــم گیــری ســریع ،موقعیتهــای غیــر قابــل پیــش بینــی و پــر
خطــر ،کمبــود کنتــرل ،محدودیــت چارچــوب ســازمانی و بیمــاران
بــد حــال از جملــه شــرایطی هســتند کــه اگــر انگیــزش کافــی وجــود
نداشــته باشــد بــه ســرعت ســبب خســتگی ،افزایــش خطــا و تــرک
خدمــت و یــا کاهــش کیفیــت خدمــات در پرســتاری میشــود [.]3
پیترســون ( )2005در تحقیقــی نشــان داد کــه فاکتورهایــی مثــل
شــرایط کاری ،سرپرســتی و ســبک مدیریــت بــر روی انگیزش شــغلی
پرســتاران و در نهایــت رضایــت شــغلی آنهــا تاثیــرات عمــدهای

دارد [ .]4نتایــج مطالعــه هــزاوه ای و صمــدی نشــان داد کــه 20
درصــد تــاش و  80درصــد انگیــزه ،عامــل موفقیــت در ســازمانها
میباشــد و بزرگتریــن چالــش مدیــران ،مواجهــه بــا نیروهــای کــم
انگیــزه میباشــد [ .]5ســاعات کار طوالنــی و زیــاد ،کمبــود حقــوق
و دســتمزد ،نداشــتن امنیــت شــغلی ،عــدم اســتقالل شــغلی و منابــع
ناکافــی ،بــه عنــوان عوامــل مرتبــط بــا بــی انگیزگــی اســت کــه باعث
ناامیــدی میشــود [ .]6انگیــزش فرآینــدی اســت کــه افــراد را بــه
ســوی تــاش مــداوم در جهــت بدســت آوردن اهــداف ســازمان
ســوق دهــد [ .]7یکــی از ابزارهایــی کــه ســازمانها را در تأمیــن
اهــداف خــود یــاری میکنــد ،مدیریــت دانــش اســت وســازمان
هــای موفــق بــه شــدت احســاس نیــاز بــه بهــره منــدی از مدیریــت
دانــش دارنــد [ .]8ســازمانهای ســامت محــور ســازمانهایی
هســتند کــه بــه شــدت بــه دانــش وابســتهاند ،بنابرایــن تجــارب
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پرســنل خصوصـاً پرســتاران کــه رکــن اساســی بیمارســتان هســتند
و جمعیــت زیــادی را تشــکیل میدهنــد در ایــن زمینــه بســیار مهــم
اســت [ .]9حرفــه پرســتاری ماننــد هــر حرفــه دیگــری ملــزم بــه
ایجــاد تغییــرات الزم و هماهنــگ در الگــوی مراقبــت از بیمــاران بــا
دانــش و فنــآوری نویــن میباشــد و مدیریــت پرســتاری میتوانــد
بــا رعایــت و بــه کارگیــری اصــول مدیریــت بســیاری از مشــکالت
محیــط کار را مرتفــع نمایــد [ .]10کاربــرد سیســتمهای دانــش
محــور در بیمارســتانها منجــر بــه از بیــن بــردن موانــع توســط
کارکنــان بیمارســتانها بــرای دســتیابی بــه اطالعــات و دانــش
ضــروری و یکپارچــه کــردن دانــش بدســت آمــده از منابــع متفــاوت
و حــل مشــکالت میشــود [ .]11مطالعــات منتشــر شــده مویــد
تأثیــر مثبــت و مســتقیم متغیرهــای مدیریــت دانــش و انگیــزش بــر
یکدیگــر بودهانــد [ ]14-12و از آنجــا کــه پژوهشهــای اندکــی در
زمینــه بررســی رابطــه بیــن متغیرهــای پژوهــش و ابعــاد آنهــا در
ســازمانهای بهداشــتی و درمانــی انجــام شــده اســت و بــا توجــه
بــه اهمیــت موضــوع ارتبــاط مدیریــت دانــش بــا انگیــزش شــغلی
پرســتاران ،مطالعــه حاضــر را بــا هــدف تعییــن ارتبــاط مدیریــت
دانــش و انگیــزش شــغلی پرســتاران مراکــز آموزشــی -درمانــی
انجــام پذیرفــت.
روش کار
تحقیــق حاضــر از نــوع توصیفــی و تحلیلــی بــود کــه بــا هــدف
تعییــن ارتبــاط مدیریــت دانــش بــا انگیــزش شــغلی پرســتاران
در مراکــز آموزشــی -درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان در
ســال  1394انجــام گرفــت .جامعــه پژوهــش شــامل کلیــه پرســتاران
شــاغل در بخشهــای بالینــی و مدیریتــی مراکزآموزشــی درمانــی
شــهر همــدان بــود .نمونــه گیــری بــه روش تصادفــی طبقــه بنــدی
نســبتی انجــام گرفــت و تعــداد  265پرســتار از میــان جامعــه
پژوهــش کــه شــرایط الزم جهــت ورود بــه مطالعــه را داشــتند ،از
جملــه دارا بــودن حداقــل یــک ســال ســابقه کار در بخشهــای
بالینــی مراکــز آموزشــی و درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان،
مــدرک تحصیلــی کاردانــی پرســتاری و باالتــر و تمایــل بــه شــرکت
در پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفتنــد .ابــزار گــردآوری اطالعــات
پرسشــنامه دو قســمتی شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی و
پرسشــنامه مدیریــت دانــش نونــاکا و تاکوچــی اســتفاده شــد .ایــن
پرسشــنامه دارای  38ســؤال در  5حیطــه (زیــر مجموعــه) شــامل
کســب دانــش ( 6ســؤال) ،خلــق دانــش ( 6ســؤال) ،انتقــال دانــش
( 11ســؤال) ،بکارگیــری دانــش ( 5ســؤال) و ارزیابــی دانــش (10
ســؤال) میباشــد کــه بــر اســاس مقیــاس پنــج درجــهای لیکــرت
نمــره گــذاری شــد ،بدیــن ترتیــب کــه بــه پاسـخهای کامـ ً
ا موافــق
نمــره  5و بــه کام ـ ً
ا مخالــف نمــره  1داده شــد .در نهایــت نمــرات
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مدیریــت دانــش از محاســبه میانگیــن ســؤاالت بدســت آمــد و نمــره
کمتــر از  2/5حاکــی از ضعیــف بــودن مدیریــت دانــش ،نمــره  2/5تــا
 3/75نشــان دهنــده وضعیــت متوســط و نمــره باالتــر از  3/75حاکــی
از وضعیــت مناســب مدیریــت دانــش بــود کــه در زیــر حیطههــا هــم
اینگونــه محاســبه شــد [ .]15در پژوهشهــای متعــددی روایــی و
پایایــی ایــن پرسشــنامه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت [.]18-16
پژوهشهــای طبیبــی و همــکاران [ ]15و صادقــی و همــکاران []19
حاکــی از روایــی ایــن پرسشــنامه بــرای مطالعــات داخلــی اســت،
همچنیــن در ایــن مطالعــات پایایــی ایــن پرسشــنامهها بــا اســتفاده
از ضریــب آلفــای کرونبــاخ برابــر بــا  %94و  %87محاســبه شــد .در
پژوهــش حاضــر میــزان پایایــی پرسشــنامه بــا اســتفاده از ضریــب
آلفــای کرونبــاخ  %96محاســبه شــد.
بــرای جمــع آوری دادههــای مربــوط بــه انگیــزش شــغلی از
پرسشــنامه انگیــزش شــغلی هرزبــرگ اســتفاده شــد ،این پرسشــنامه
دارای  40ســؤال در  11حیطــه حقــوق و دســتمزد ،امنیــت شــغلی،
شــرایط محیــط کار ،ارتباطــات بــا دیگــران ،سرپرســتی و نظــارت،
خــط مشــی حاکــم بــر محیــط کار ،ماهیــت کار ،شــناخت افــراد،
پیشــرفت شــغلی ،موقعیــت شــغلی و مســئولیت شــغلی بــود کــه
بــا مقیــاس  5درجــهای لیکــرت از کامــ ً
ا موافــق بــا نمــره  5تــا
کامـ ً
ا مخالــف بــا نمــره  1نمــره گــذاری شــد و بــرای بدســت آوردن
امتیــاز نهایــی ،جمــع امتیــازات بــر تعــداد گویــه هــا تقســیم شــد.
در مجمــوع میانگیــن ســؤاالت در کل و حیطههــا کســب نمــره
کمتــر از  2/5حاکــی از ضعــف انگیــزش ،کســب نمــره  2/5تــا 3/75
انگیــزش متوســط و نمــره باالتــر  3/75نشــانگر انگیــزش مناســب
و عالــی در کارکنــان ســازمان ارزیابــی شــد [ .]20روایــی و پایایــی
ایــن پرسشــنامه در پژوهشهــای متعــددی ســنجیده شــده اســت
[ .]22 ,21روایــی ایــن ابــزار در مطالعــات جــودت و همــکاران []20
نیــز بــه اثبــات رســیده و دارای پایــای درونــی مناســب و برابــر %84
بــوده اســت .در مطالعــه حاضــر روایــی ابــزار از روش اعتبــار محتــوا
و بــا و بــا اســتفاده از نظــرات اعضــای هیئــت علمــی متخصــص در
زمینــه مدیریــت تأمیــن شــد .پایایــی پرسشــنامه انگیــزش شــغلی در
ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ  %97محاســبه
شــد .دادههــای جمــع آوری شــده توســط نــرم افــزار  SPSSنســخه
ویرایــش  23مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .ارتباط مشــخصات
جمعیــت شــناختی همچــون ســن ،جنســیت بــا متغیرهــای اصلــی
مطالعــه توســط آزمــون تــی ،ارتبــاط تحصیــات و وضعیــت تأهــل
توســط آزمــون آنالیــز واریانــس ( )ANOVAو ارتبــاط ســابقه کار
پرســتاران بــا متغیرهــای اصلــی مطالعــه توســط آزمــون همبســتگی
پیرســون ســنجیده شــد .همچنیــن ارتبــاط متغیرهــای اصلــی مطالعه
بــا یکدیگــر توســط آزمــون همبســتگی پیرســون مــورد بررســی قــرار
گرفــت.

صادقی و همکاران
یافتهها
بیشــتر پرســتاران مــورد مطالعــه در ایــن پژوهــش پرســتاران در
حیطــه بالینــی ( ،)%96/6زن ( ،)%80/1متأهــل ( ،)%63/8دارای
مــدرک کارشناســی ( ،)%92گــروه ســنی  23-30ســال (،)%41/3
درآمــد  1 -2میلیــون تومــان ( )%58/5و دارای ســابقه کاری 1-10
ســال ( )%73/2بودنــد .بیشــتر پرســتاران مــورد مطالعــه دوره
آموزشــی ضمــن خدمــت در مــورد انگیــزش شــغلی ( )%71/1و
مدیریــت دانــش ( )%72/1را گذرانــده بودنــد .بــر اســاس یافتههــا
میانگیــن نمــره مدیریــت دانــش بــر حســب جنســیت (± 0/67
 ،)3/81وضعیــت تأهــل ( ،)3/82 ± 0/69نوبــت کاری (± 0/56
 ،)3/93وضعیــت تحصیلــی ( )3/80 ± 0/70و ســمت شــغلی
( )4/46 ± 0/58باالتــر از حــد میانگیــن ( 2/5تــا  )3/75ارزیابــی
شــد .بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده در ایــن پژوهــش در تمامــی
ابعــاد مدیریــت دانــش نمــره زنــان ،متأهلیــن ،افــراد دارای مــدرک
کارشناســی ،پرســتاران بالینــی ،نوبــت کاری صبــح و پرســتارانی کــه
دوره مدیریــت دانــش را گذرانــده بودنــد از نمــره مردهــا ،مجردهــا،
افــراد دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و باالتــر ،مدیــران پرســتاری،
نوبــت کاری گردشــی بیشــتر بــود امــا ایــن تفاوتهــا از نظــر

آمــاری معن ـیدار نبــود ( .)P < 0/05بیــن متغیــر ســن (= 0/003
 )r = 0/19 ،Pو مدیریــت دانــش رابطــه خطــی و معنــاداری وجــود
داشــت ( .)P > 0/05بیــن ســایر متغیرهــای جمعیــت شــناختی و
مدیریــت دانــش ارتبــاط معنــاداری وجــود نداشــت ()P < 0/05
(جــدول .)1
بــر اســاس یافتههــا میانگیــن نمــره انگیــزش شــغلی بــر حســب
جنســیت ( ،)4/41 ± 0/57وضعیــت تأهــل ( ،)4/40 ± 0/57نوبــت
کاری ( ،)4/47 ± 0/41وضعیــت تحصیلــی ( )4/35 ± 0/52و
ســمت شــغلی ( )4/46 ± 0/58باالتــر از حــد میانگیــن ( 2/5تــا
 )3/75ارزیابــی شــد .نمــره زنــان ،متأهلیــن ،افــراد دارای مــدرک
کارشناســی ،پرســتاران بالینــی ،نوبــت کاری صبــح و پرســتارانی
کــه دوره انگیــزش شــغلی را گذرانــده بودنــد از نمــره مــردان،
مجردهــا ،افــراد دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و باالتــر ،مدیــران
پرســتاری ،نوبــت کاری گردشــی و پرســتارانی کــه دوره انگیــزش
شــغلی را نگذرانــده بودنــد ،در تمامــی ابعــاد انگیــزش شــغلی بیشــتر
بــود امــا ایــن تفاوتهــا از نظــر آمــاری معن ـیدار نبــود (< 0/05
 .)Pبیــن متغیرهــای جمعیــت شــناختی بــا انگیــزش شــغلی رابطــه
معنــی داری مشــاهده نشــد (( )P < 0/05جــدول .)2

جدول  :1میانگین امتیاز مدیریت دانش پرستاران بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر حسب متغیرهای دموگرافیک
مدیریت دانش

آماره توصیفی متغیرهای دموگرافیک
میانگین

انحراف معیار

جنسیت
زن

3/84

0/64

مرد

3/78

0/70

نوبت کاری
در گردش

مقدار آماره

سطح معنی داری

0/61

0/54

0/89
3/82

0/38

0/65

شیفت
صبح

4/05

0/48

سمت شغلی
پرستار

0/33
3/83

0/74

0/65

بالینی
مدیر پرستاری

3/76

0/46

وضعیت تأهل

0/12

مجرد

3/82

0/71

متأهل

3/83

0/61

وضعیت تحصیلی

0/61

کارشناسی

3/84

0/64

کارشناسی ارشد و باالتر

3/75

0/77

0/91

0/54
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جدول  :2میانگین امتیاز انگیزش شغلی پرستاران بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر حسب متغیرهای دموگرافیک
انگیزش شغلی

آماره توصیفی متغیرهای دموگرافیک
انحراف معیار

میانگین
جنسیت
زن

3/84

0/64

مرد

3/78

0/70

نوبت کاری

مقدار آماره

سطح معنی داری

0/32

0/75

0/65

در گردش

3/82

0/65

شیفت صبح

4/05

0/48

سمت شغلی

0/52

0/64
3/83

پرستار

0/52

0/65

بالینی
مدیر پرستاری

0/46

3/76

وضعیت تأهل

0/13

مجرد

3/82

0/71

متأهل

3/83

0/61

وضعیت تحصیلی

0/90

0/82

کارشناسی

3/84

0/64

کارشناسی ارشد و باالتر

3/75

0/77

0/11

جدول  :3میانگین و انحراف معیار مدیریت دانش و ابعاد آن در بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

نام ابعاد
کسب دانش

1

5

3/87

0/74

خلق دانش

1/17

5

3/96

0/75

بکارگیری دانش

1/4

5

3/84

0/74

انتقال دانش

1/64

5

3/69

0/78

ارزیابی دانش

1/4

5

3/87

0/68

مدیریت دانش

1/63

5

3/83

0/64

نمــرات مدیریــت دانــش بــا مقادیــر کمینــه و بیشــینه  1/63و 5
دارای میانگیــن (انحــراف اســتاندارد)  )0/64( 3/83بــود کــه نســبت
بــه مقــدار متوســط آن  2/5بیشــتر بــوده اســت .در بیــن ابعــاد
مدیریــت دانــش کســب دانــش بــا مقــدار کمینــه  1کمتریــن نمــره
را بــه خــود اختصــاص داد و انتقــال دانــش بــا میانگیــن (انحــراف
اســتاندارد)  )0/78(3/69کمتریــن میانگیــن نمــره و خلــق دانــش بــا
میانگیــن  )0/75( 3/96بیشــترین میانیگــن نمــره را بــه دســت داد و
تمامــی ابعــاد دارای میانگیــن نمــرهای بیشــتر از مقــدار متوســط 2/5
داشــتند (جــدول .)3
نمــرات انگیــزش شــغلی بــا مقادیــر کمینــه و بیشــینه  1و  5دارای
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میانگیــن (انحــراف اســتاندارد)  )0/59( 4/40بــود کــه نســبت بــه
مقــدار متوســط آن  2/5بیشــتر اســت .در بیــن ابعــاد انگیــزش
شــغلی تمامــی ابعــاد دارای مقادیــر کمینــه و بیشــینه  1و  5بودنــد
و موقعیــت شــغلی بــا میانگیــن (انحــراف اســتاندارد) )0/87(4/29
کمتریــن میانگیــن نمــره و حقــوق و دســتمزد بــا میانگیــن 4/60
( )0/70بیشــترین میانیگــن نمــره را بــه دســت داد و تمامــی ابعــاد
دارای میانگیــن نمــرهای بیشــتر از مقــدار متوســط  2/5داشــتند.
همچنیــن میانیگــن نمــره انگیــزش شــغلی و ابعــاد آن نســبت بــه
میانگیــن نمــره مدیریــت دانــش و ابعــاد آن بــه مراتــب بیشــتر بــود
(جــدول .)4

صادقی و همکاران
جدول  :4میانگین و انحراف معیار انگیزش شغلی و ابعاد آن در بیمارستانهای آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف استاندارد

نام بعد
حقوق و دستمزد

1

5

4/60

0/70

خط مشی محیط

1

5

4/45

0/74

ارتباط (روابط شخصی با همردیفان)

1

5

4/31

0/75

امنیت شغلی

1

5

4/48

0/63

شرایط محیط کار

1

5

4/47

0/73

نحوه سرپرستی و نظارت

1

5

4/40

0/74

شناخت و قدر دانی

1

5

4/36

0/69

پیشرفت و توسعه شغلی

1

5

4/37

0/74

ماهیت کار

1

5

4/41

0/79

مسئولیت شغلی

1

5

4/34

0/83

موقعیت شغلی

1

5

4/29

0/87

انگیزش شغلی

1

5

4/40

0/59

جدول  :5تعیین ارتباط بین انگیزش شغلی و مدیریت دانش پرستاران
خلق دانش

بکارگیری دانش

انتقال دانش

ارزیابی دانش

مدیریت دانش

ابعاد انگیزش شغلی
انگیزش شغلی

*0/28

*0/35

*0/36

*0/34

*0/36

حقوق و دستمزد

0/077

*0/21

*0/2

*0/2

*0/19

خط مشی محیط

*0/21

*0/31

*0/36

*0/28

*0/31

ارتباط (روابط شخصی با همردیفان)

*0/14

*0/19

*0/28

*0/24

*0/24

امنیت شغلی

0/1

*0/21

*0/24

*0/21

*0/22

شرایط محیط کار

0/11

*0/21

*0/23

*0/22

*0/22

نحوه سرپرستی و نظارت

*0/29

*0/35

*0/34

*0/34

*0/37

شناخت و قدردانی

*0/27

*0/31

*0/29

*0/27

*0/3

پیشرفت و توسعه شغلی

*0/32

*0/32

*0/29

*0/28

*0/32

ماهیت کار

*0/32

*0/29

*0/28

*0/29

*0/32

مسئولیت شغلی

*0/36

*0/36

*0/34

*0/35

*0/38

موقعیت شغلی

*0/25

*0/27

*0/26

*0/25

*0/27

*در سطح  0/05معنیدار است.

بیــن انگیــزش شــغلی و مدیریــت دانــش رابطــه مثبــت و معنــاداری
وجــود داشــت .بیــن تمــام ابعــاد انگیــزش شــغلی (حقــوق و
دســتمزد ،خــط مشــی محیــط ،روابــط شــخصی بــا همردیفــان،
امنیــت شــغلی ،شــرایط محیــط کار ،نحــوه سرپرســتی و نظــارت،
شــناخت و قدردانــی ،پیشــرفت و توســعه شــغلی ،ماهیــت کار،
مســئولیت شــغلی و موقعیــت شــغلی) بــا مدیریــت دانــش و ابعــاد
آن بــه غیــر از حقــوق و دســتمزد و خلــق دانــش ،امنیــت شــغلی و

خلــق دانــش رابطــه مثبــت و معن ـیداری وجــود داشــت (> 0/05
( )Pجــدول .)5
بحث
بــه طــور کلــی وضعیــت مدیریــت دانــش پرســتاران در بیمارســتانها
بــا نمــره ( )3/83در وضعیــت مطلوبــی قــرار داشــت و وضعیــت
کلــی انگیــزش شــغلی نیــز بــا میانگیــن ( )4/40وضعیــت مطلوبــی
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را نشــان داد .بیشــتر افــراد در مطالعــه از نظــر مدیریــت دانــش
( )%60/4و انگیــزش شــغلی ( )%87/5نمــرهای در ســطح مناســبی
داشــتند .بیــن متغیرهــای جمعیــت شــناختی نظیــر جنســیت،
وضعیــت تأهــل ،وضعیــت تحصیلــی ،ســمت شــغلی و نوبــت کاری بــا
متغیرهــای مدیریــت دانــش و انگیــزش شــغلی رابطــه معنــی داری
مشــاهده نشــد .طبیبــی و همــکاران ( )1389نمــره مدیریــت دانــش
بیمارســتانهای آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران را بــا نمــره
 ،3/4باالتــر از متوســط و بــه نســبت مطلــوب ارزیابــی کردنــد و
بــه ترتیــب نشــر دانــش ( ،)3/64ارزیابــی دانــش ( ،)3/48کاربــرد
دانــش ( ،)3/41مشــارکت دانــش ( )3/34و در آخــر خلــق دانــش
( )3/19نمــرات باالیــی را کســب کردنــد [ .]23در پژوهــش حاضــر
نیــز وضعیــت مدیریــت دانــش در بیمارســتانهای مــورد مطالعــه
بــا میانگیــن ( )3/83باالتــر از حــد متوســط ارزیابــی شــد و تمــام
ابعــاد مدیریــت دانــش نیــز بــا توجــه بــه جــدول  3نمــرات باالیــی
را کســب کردنــد کــه بــا مطالعــه طبیبــی و همــکاران همخوانــی
دارد .رمضانخانــی و همــکاران ( )1394باالتریــن نمــره ابعــاد مدیریت
دانــش در بیمارســتانهای منتخــب دولتــی را بــه ترتیب انتقــال دانش،
خلــق دانــش و حفــظ و ذخیــره دانــش و در بیمارســتانهای منتخــب
خصوصــی حفــظ و ذخیــره دانــش ،انتقــال دانــش و خلــق دانــش
بیــان کردنــد .آنهــا بیــن جنســیت و وضعیــت تحصیلــی بــا مدیریت
دانــش و ابعــاد آن رابطــه معنــاداری پیــدا نکردنــد [ .]24نیــک بخــت
و همــکاران ( )1394بیــن مدیریــت دانــش و ویژگیهــای جمعیــت
شــناختی (ســابقه خدمــت و جنــس) تفــاوت معنــی داری نیافتنــد
( ،)P < 0/05میانگیــن نمــره مدیریــت دانــش ( )3/73را خــوب
اریابــی کردنــد [ .]25پورطاهــری و همــکاران ( )1391وضعیــت
مدیریــت دانــش در بیمارســتان افضلــی پــور کرمــان را بــا میانگیــن
نمــره  2/73نامطلــوب ارزیابــی کردنــد کــه در مقایســه بــا میانگیــن
نمــره مدیریــت دانــش ( )3/83کمتــر بــوده اســت [.]26
جــودت و همکارانــش ( )1392در پژوهــش خــود نمــره کلــی
انگیــزش شــغلی ( )2/9 ± 0/5پرســتاران در حــد متوســط ارزیابــی
کردنــد .میانگیــن انگیــزش کل بــر حســب مشــخصات جمعیــت
شــناختی تفــاوت آمــاری معنــاداری نداشــت (.]20[ )P < 0/05
نتایــج مطالعــه محمــودی و همــکاران ( )1386نشــان داد کــه در
بیــن عوامــل درونــی ماهیــت کار بــا اهمیتتریــن عامــل و حقــوق
و دســتمزد کــم اهمیتتریــن عامــل بــود [ .]3در پژوهــش حاضــر
حقــوق و دســتمزد بــا میانگیــن  4/60و موقعیــت شــغلی بــا میانگیــن
 4/29کمتریــن میانگیــن نمــره را در بیــن ابعــاد انگیــزش داشــتند.
نتایــج پژوهــش حاضــر بــا مطالعــه جــودت وهمــکاران همخوانــی
نداشــت .کامنــزی ( )2011نشــان داد کــه پرســتاران بیمارســتانهای
آموزشــی بــه لحــاظ انگیــزش شــغلی در ســطح میانــه قــرار داشــتند
و آنهــا در حیطههایــی همچــون نحــوه پــاداش دهــی ،فرصــت
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بــرای ارتقــا و رشــد ،شــرایط کاری ،شــناخت و قدردانــی از نمــرات
پاییــن برخــوردار بودهانــد [ .]27ایرانمنــش و همکارانــش همچنیــن
میــزان انگیــزش شــغلی را در حــد متوســط ارزیابــی کردنــد [.]28
تفاوتهــای موجــود در نتایــج پژوهشهــای فــوق بــا پژوهــش
حاضــر را احتماآلمــی تــوان ناشــی روشهــای و ابزارهــای متفــاوت در
پژوهــش دانســت .طبــق نتایــج ایــن پژوهــش بیــن انگیــزش شــغلی
و مدیریــت دانــش رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود داشــت .شــفیعی
پــور و همــکاران ( )1393نشــان دادنــد بیــن مدیریــت دانــش و
انگیــزش شــغلی ( )P > 0/05رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد
[ .]13مــه نــگار و همــکاران ( )1391نیــز نشــان دادنــد مدیریــت
دانــش بــر انگیــزش شــغلی کارکنــان نمایندگیهــای مجــاز ایــران
خــودرو ( )P > 0/05تأثیــر داشــته اســت [ .]12امــروزه نقــش و
اهمیــت نیــروی انســانی در فراینــد تولیــد و ارائــه خدمــات در جوامــع
بشــری بــه عنــوان مهمتریــن عامــل مشــخص شــده اســت .رهبــران
بــزرگ انســانها را رهبــری میکننــد ودر آنهــا انگیــزه ایجــاد
میکننــد زیــرا منابــع انســانی مزیــت رقابتــی بالقــوهای هســتند کــه
ســازمانها بایــد اقدامــات مناســب و درســت ،آنهــا را نیرویــی مریــی
و بالفعــل تبدیــل کــرده و بــا افزایــش ظرفیتهــا و توانمندیهــا،
در جهــت اهــداف ســازمان ،رشــد و توســعه حرکــت کننــد .لیــن
( )2011نیــز بیــان کــرد پیــش از پیــاده ســازی مدیریــت دانــش
بــه صــورت گســترده در ســازمان ،بایــد زیرســاختهای الزم بــرای
تســهیل و ایجــاد انگیــزه در فرآینــد مدیریــت دانــش ایجــاد شــود
[ .]29نتایــج مطالعــه نجــف بیگــی و همــکاران ( )1390نشــان داد
انگیــزش کارکنــان یکــی از مهمتریــن زیرســاختهای مــورد نیــاز
بــرای پیــاده ســازی مدیریــت دانــش در ســطح ســازمانها میباشــد
و ســازمانها بایــد بــرای کارکنانــی کــه در فعالیــت خلــق ،انتقــال،
ذخیــره و بکارگیــری دانــش نقــش دارنــد ،زیرســاختهای الزم را
بــا ایجــاد انگیــزش درونــی و انگیــزش بیرونــی فراهــم نماینــد [.]30
مــو ( )2013در مطالعــه خــود دریافــت کــه بــرای ایجــاد انگیــزه در
کارکنــان دانشــی بایــد پاداشهــای مالــی در نظــر گرفتــه شــود،
ســازمان انعطــاف پذیــر باشــد و خــط مشــیهای محــدود کننــده
در آن بــه حداقــل برســد ،محیطــی مناســب ایجــاد شــود کــه در آن
عدالــت و انصــاف موجــود و شــرایطی بــرای خودشــکوفایی و جبــران
اشــتباهات وجــود داشــته باشــد [ .]31بــر اســاس نتایــج ســوزانتی و
وود ( )2011انگیزانندههــای درونــی و بیرونــی تأثیــر قابــل توجهــی
در اشــتراک گــذاری دانــش بیــن کارکنــان دارنــد [ .]32مدیــران
بایــد از طرحهــا و برنامههایــی جهــت بــه کارگیــری مؤثــر افــراد
اســتفاده نماینــد ایــن کار بــا اســتفاده از مدیریــت دانــش میســر
میگــردد ،بــا وجــود ارتبــاط بیــن مدیریــت دانــش بــا انگیــزش
شــغلی میتــوان بــا اســتقرار ارکان مدیریــت دانــش انگیــزش
پرســتاران را جهــت ایفــای نقشهــای پرســتاری در بالیــن و از

صادقی و همکاران
، ارتباطــات بــا دیگــران، شــرایط محیــط کار،امنیــت شــغلی
 ماهیــت، خــط مشــی حاکــم بــر محیــط کار،سرپرســتی و نظــارت
 موقعیــت شــغلی و مســئولیت، پیشــرفت شــغلی، شــناخت افــراد،کار
شــغلی و بــه کارگیــری ایــن عوامــل در موقعیتهــای مختلــف
پرســتاری جهــت اســتفاده از مزایــای مدیریــت دانــش بســیار قابــل
.مالحظــه و قابــل تاکیــد میباشــد

.جملــه ارائــه مراقبتهــای پرســتاری افزایــش داد

.بــه عمــل میآورنــد
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Abstract
Introduction: Nurses play an important role in the development of health care and treatment. Knowledge management is one of the factors in the success and competitive advanKeywords:
tages of organization. This study aimed at determining the relationship between knowledge
Knowledge Management
management and job motivation of nurses in educational treatment centers of Hamadan
Job Motivation
University of Medical Sciences, during year 2015.
Nurses
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 256 nurses in educational -treatment centers of Hamadan University of Medical Sciences, who were selected
How to Cite this Article:
by stratified random sampling. Data were collected using the Nonaka and Takeuchi KnowlHassanian ZM, Heydari A, Sadeghi A, Moghimbeighi A. The edge Management and Herzberg's Motivation Questionnaire. Its reliability and validity
Relationship between Knowledge were confirmed by previous studies. Data were analyzed using the SPSS (version 16) softManagement and Job Motivation ware, and to measure the relationship between variables, the Pearson correlation test was
of Nurses in Educational Treat- used.
ment Centers of Hamadan UniResults: Research results showed that most people in terms of knowledge management
versity of Medical Sciences, 2015.
Sci J Hamadan Nurs Midwifery (60.4%) and motivation (87.5%) had an appropriate score. There was a significant positive
Fac.
2016;24(4):35-43.DOI: correlation between job motivation and knowledge management and its dimensions, other
10.21859/nmj-25015
than salary and knowledge creation, job security and creation of knowledge (P < 0.05).
Conclusions: Due to the significant relationship between job motivation and knowledge
© 2017 Scientific Journal of Hamadan management, nursing managers must implement knowledge management for employees
Nursing & Midwifery Faculty
and their motivation and consider internal and external motivation for implementation of
knowledge management.

