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Introduction: Knowledge management in health care system can reduce medical 
errors, increase the quality of care, organizational learning and promote cooperation, 
innovation and cause cost reduction. The success of successful organizations lies in 
the organizational culture and employees’ beliefs. The aim of this research was to 
investigate the relationship between organizational culture and knowledge manage-
ment in Hamadan educational-therapeutic hospitals.

Methods: The present study was a correlational study-related survey which was 
carried out in a cross-sectional way on 300 nurses in Hamadan’s educational-thera-
peutic hospitals in 2017. Robbins organizational culture questionnaires and Nanoka 
Knowledge Management have been used to collect information. Data were analyzed 
using SPSS24 and descriptive (mean, deviation and variance) and analytical (Pear-
son correlation coefficient) methods were used.

Results: In this study, the organizational culture of nurses (with a score of 2.5) 
and knowledge management (with score of 3.16) were in appropriate conditions. 
There was a positive and significant relationship between organizational culture and 
knowledge management (r = 0.639, P=0.001). All components of organizational 
culture with knowledge management have a positive and significant correlation.

Conclusion: According to the results of the study, if organizational culture and 
its components are improved, the progress and improvement of knowledge man-
agement will increase the quality of health care services. It is suggested that in the 
process of establishing knowledge management in medical centers, attention should 
be paid to the structural and cultural dimensions of the organization, in particular the 
development of individual creativity and leadership style, coherence and integrity.

Keywords: Organizational culture, Knowledge management, Hospital, Nurse

Amin Biglarkhani, PhD Student in Information Technology Management, Department of Information 
Technology Management, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran-
 E-mail: biglarkhani@gmail.com

Copyright © 2018, Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommer-
cial 4.0 International License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited.

Bahmani A, Biglarkhani A, Fallahinia G H, Shirani F. The Relationship Between Organizational Culture 
and Knowledge Management in Educational-Therapeutic Hospitals(Case study Hamadan Education-
al-Therapeutic Hospitals in 2017). Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2018; 26 (3):203-210

Abstract

DOI: 
10.30699/sjhnmf.26.3.203

Original Article

Article Info

Corresponding Information

How to Cite This Article:

Received:
Accepted:
Published Online

2017/07/25
2017/12/18
2018/02/6

Use your device to scan and
read the article online

Original Article | Sci J Hamadan Nurs Midwifery Fac. 2018; 26 (3): 203- 210



مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان - شاپا الکترونیک: 2008-2819
مقاله پژوهشی

دوره 26 شماره 3 - مرداد و شهریور 1397 مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

تاريخ وصول: 
تاريخ پذيرش:
انتشار آنالين:

13۹6/5/۰3
13۹6/۹/27
13۹6/11/17

کیفیت  افزايش  پزشکی،  درمانی می تواند موجب کاهش خطاهای  ـ  بهداشتی  نظام  در  دانش  مديريت  مقدمه: 
مراقبت، بهبود يادگیری سازمانی و افرايش همکاری، نوآوری و کاهش هزينه ها شود. موفقیت چشمگیر سازمان های 
موفق، در فرهنگ سازمانی و باورهای کارکنان نهفته است. اين تحقیق با هدف بررسی رابطة فرهنگ سازمانی و 

مديريت دانش در بیمارستان های آموزشی ـ درمانی همدان انجام شده است.

روش کار: پژوهش حاضر مطالعة همبستگی است که به شیوة مقطعی در سال 13۹6 روی 3۰۰ نفر از پرستاران 
تصادفی  نمونه گیری  روش  از  استفاده  با  افراد  اين  شد.  انجام  همدان  شهر  درمانی  ـ  آموزشی  بیمارستان های 
و  الوانی  فرهنگ سازمانی  از پرسش نامه های  اطالعات،  برای گردآوری  بررسی شدند.  و  انتخاب  طبقه بندی شده، 
مديريت دانش سلطانحسینی و موسوی استفاده شده است. داده ها با نرم افزار SPSS نسخة 24 و روش های توصیفی 

)میانگین، انحراف معیار، واريانس( و تحلیلی )ضريب همبستگی پیرسون( تجزيه و تحلیل شد.

یافته ها: در اين مطالعه فرهنگ سازمانی پرستاران با نمره 2/5 و مديريت دانش آن ها با نمرة 3/16 در شرايط 
r=۰/63۹, P Value=۰/۰۰1 )مناسبی بود. بین فرهنگ سازمانی و مديريت دانش رابطة مثبت و معناداری ديده شد

و تمام مؤلفه های فرهنگ سازمانی با مديريت دانش همبستگی مثبت و معناداری داشتند.

نتیجه گیری: در صورت بهبود فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن، شاهد پیشرفت و بهبود مديريت دانش و افزايش 
کیفیت خدمات درمانی خواهیم بود. پیشنهاد می شود در فرايند استقرار مديريت دانش در مراکز درماني به ابعاد 

ساختاري و فرهنگي سازمان؛ به ويژه توسعة خالقیت فردی، سبک رهبری، انسجام و يکپارچگی توجه شود.

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، مديريت دانش، بیمارستان، پرستار

نویسندۀمسئول:
امین بیگلرخانی

 دانشجوی دکتری مديريت 
فناوری اطالعات، گروه مديريت 
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پزشکی همدان، همدان، ايران
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مقدمه
توسعة جوامع منوط به داشتن انسانهاي توسعه يافته است 
و شاخص اصلی توسعه يافتگی انسان ها، دانش و خرد فردي 
و جمعی است که عنصر اساسی و حیاتی توسعة سیستم هاي 
که  است  جمعی  خرد  نهايت  در  می رود.  شمار  به  اجتماعی 
راستای  در  لذا  میکند.  تعیین  را  سیستم  توسعة  ظرفیت 
رسیدن به سازمانی متحول و پیشرو و در عین حال خالق، 
زنده و پويا، بايد بر مديريت دانش تکیه کرد ]1[. مـديريت 
شناسايي،  به  قادر  را  سازمان ها  که  است  فرايندي  دانـش 
اطالعات  و  تجربه ها  انتقال  و  توزيع  سازماندهي،  انتخاب، 
حل  چون  فعالیت هايي  در  می تواند  که  می کند  حیاتی ای 
مسئله، يـادگیري پويا، برنامه ريزي استراتژيک و تصمیم گیري 
به کار رود ]2[. مديريت دانش سازماني عموما بر تسهیل دانش 
میان افراد و همچنین توسعة دانش مشـترك درون سـازمان 
و  است  سـازمان  مغـز  دانـش  مديريت   .]3[ دارد  تمرکـز 
نیـاز افـراد بـه دانـش و اطالعـات را بـراي تسهیل کـارايي 

فرايندهاي  صـحت  و  سـرعت  افـزايش  مختلـف،  وظـايف 
دانـش  مديريت  درواقع   .]4[ مي کند  تأمین  تصمیم گیري 
در سازمان برای ايجاد دارايـي هـاي فکـري درون سـازمان، 
و  دانـش(  سازماندهي  و  )ذخیره  فني  جنبة  دو  ترکیب  بـه 
انسـاني )ايجاد دانش جديد موجه( نیاز دارد ]Nonaka .]5 و 
Takeuchi )1۹۹5(، میان دو نوع دانش آشکار و پنهان تمايز 
قائل شده اند. بر مبنای اين مدل، دانش آشکار دانشی است 
که می تواند به اشتراك گذاشته شود، انتقال يابد، نوشته و در 
پايگاه دانش ذخیره شود. ولی دانش پنهان، دانشی است که 
در ذهن افراد جای دارد، به صورت مدارك ساختاريافته نیست 
و به سختی تفسیر می شود و انتقال می يابد . وی در اين مدل 
با  را  نوع راهبرد، خلق و تبديل دانش آشکار و پنهان  چهار 
عناوين اجتماعی سازی )پنهان به پنهان(، برونی سازی )پنهان 
درونی سازی  و  آشکار(  به  )آشکار  ترکیب سازی  آشکار(،  به 
پنهان( دسته بندی می کند. درواقع دانش آشکار،  به  )آشکار 
پايه در دانش پنهان دارد و از طريق برون سازی دانش پنهان 

خلق می شود ]6[.
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Wiro Sock )2۰1۰( معتقد اسـت سـازمان هـا  از طرفی 
فرهنگ  به  دقیق  نگاهی  بايـد  دانـشی،  اقـدامات  از  قبـل 
اصلی  عامـلی  فرهنگ سازمانی  باشند.  داشته  سازمانی خود 
در صحنة مديريت دانش است ]7[. فرهنگ سازمانی ضعیف 
مانع از آن میشود که افراد در تالش برای نگهداشت پايگاه 
قدرت شخصی و کارايی خويش، دانسته های خود را تسهیم و 
منتشر کنند ]8[. درواقع فرهنگ سازماني بر تمام جنبه هاي 
ارزش هاي  و  اعتقادات  براساس  و  مي گـذارد  تأثیر  سازماني 
فردي،  رفتار  بر  و  مي دهد  قـدرت  سازمان ها  به  مشترك، 
انسـاني،  نیـروي  تعهـد  سطح  شـغلي،  رضـايت  انگیـزه، 
طراحـي سـاختار و نظـام هـاي سازماني، هدف گذاري، تدوين 
و اجراي خط مشي هـا و استراتژي ها و... تأثیر مي گذارد ]9[؛ 
لذا فرهنگ سازماني براي موفقیت در مديريت دانش بسیار 
حائز اهمیت است و بر تبادل دانش، تعامل ترکیبي و ارزش 
ادراك شدة اعضاي سـازمان تأثیر شايانی دارد؛ به گونه ای که 
فرهنگ پويا و منعطف در برابر تغییـرات، بـه شکل مناسبی 
از خود واکنش نشان می دهد و سازمان را در مسـیر پیشرفت 
همکاري،  تسهیم،  فرهنگ  ترويج  بنابراين  داد.  خواهد  قرار 
اعتمـاد و يادگیري در سازمان، نقش به سزايي در تسهیل، 
در  اگر  که  به طوری  دارد،  سازمان  در  دانش  انتقال  و  خلق 
افراد  باشد،  داشته  وجود  دانـش  تسـهیم  فرهنـگ  سازمان 
در  را  خود  نظرات  و  ايده ها  داوطلبانـه  و  طبیعـي  بـه طـور 
ايـن  به  مجبور  اينکه  بـدون  مـي گذارنـد،  ديگـران  اختیـار 
 Fahey و   De Long مانند  ]10[. محققانی  باشـند  کـار شده 
در تحقیقات خود نشان دادند درصد زيادی از سازمان هايی 
هدف های  به  کرده اند،  اجرا  را  دانش  مديريت  استراتژی  که 
خود نرسیده اند و فرهنگ سازمانی را مانعی اصلی برای ايجاد 
فرهنگ  درواقع   .]11[ می دانند  دانش  سرمايه های  کاربرد  و 
سازمانی الزامی برای مديريت موفق دانش است و بزرگ ترين 
چالش در چالش های مديريت دانش، توسعة چنین فرهنگی 
ايجاد  نقش  بر  نیز  و همکاران )2۰18(    Smith  .]12[ است 

محیطی دور از تنش بر فرهنگ سازمانی تأکید دارند ]13[.
و  بودن  ارزشمند  بودن،  کمیاب  بودن،  غیرقابل تقلید 
ظهور  با  همراه  دانشی،  دارايی هاي  بودن  غیرقابل جايگزين 
فکري،  سرماية  دانش،  مديريت  چون  مفاهیمی  و  رويکردها 
کثرت  نیز  و  سازمان  به  دانش گرا  ديدگاه  نامشهود  دارايی 
همگی  اجرايی،  دست اندرکاران  و  دانشگاهیان  تحقیقات 
گوياي اهمیت فزايندة منابع دانش در سازمان ها است. بخش 
که  است  نهادی  پرستاري  کادر  به ويژه  و  درمان  و  بهداشت 
بادانش  و  ماهر  کارکنان  به  و  ارائه می کند  خدمات حرفه ای 
نیاز دارد. اين بخش با سالمت جامعه مرتبط است و الزم است 
از روش هايی کارا در ارائة خدمات، بهبود کیفیت، هزينه هاي 
استفاده  مراجعین  نیازهاي  موقع  به  رفع  و  پايین  بهداشتی 
کند واين امر تنها در ساية استفاده از روش هاي نوين مديريت 
دانش  مديريت  امر  به  مناسب  زمان  تخصیص  و  اطالعات 
مراقبت  سیستم هاي  ديگر  سوی  از   .]14[ است  امکان پذير 
چالش هاي  بـا  را  سازمان ها  اين  و  کرده اند  تغییر  بهداشتي 
افزايش  افزايش هزينـه هـا و فشـارهاي مـالي،  مانند  زيادي 
آگاهي مشتريان، رقابتي شدن بازار و ارتقاي کیفیت و هزينة 

اثربخشي خدمات مواجه کرده اند. اين تغییـرات بـه افزايش 
تسهیم اطالعات و دانش و استفاده از فنـون مـديريت دانش 
نیاز دارد ]15[. همچنین نوع فرهنگ حاکم در بیمارستان ها 
اهمیت زيادی دارد و ارائة خدمات بهداشتي و درماني اثربخش 
بهداشتي  کارکنان  گروهي  کار  به  زيادي  حد  تا  جامعه،  به 
اين سازمان ها بستگي  و درماني و سبک رهبري و مديريت 
بهره وری،  بهبود  برای  می رسد  نظر  به  بنابراين   .]16[ دارد 
افزايش رضايت   نهايت  ارتقای کیفیت خدمات سالمت و در 
بیماران و مراجعین به مراکز درمانی، بايد به مديريت دانش 
و فرهنگ سازمانی به عنوان عاملی مؤثر بر اين مهم، توجه 
ويژه ای شود. مديريت دانش با ايجاد نگرش دانش مدار زمینة 
نیز  سازمانی  فرهنگ  و  می کند  فراهم  را  سیستم  پويايی 
زمینه ساز برخورداری آن از نظامی منسجم و بهره ور می شود. 
بین  ارتباط  است  درصدد  حاضر  پژوهش  دلیل  همین  به 
 Robbins فرهنگ سازمانی و مديريت دانش را براساس مدل
)مدل Nonaka( بررسی کند. تاکنون پژوهش هاي زيادي در 
بین فرهنگ سازماني  ارتباط  از کشور دربارة  داخل و خارج 
و مديريت دانـش  انجام شده است. Sadeghi و همکاران در 
پژوهشي با عنوان «رابطة بین مؤلفه هاي فرهنگ سـازماني و 
مـديريت دانـش» در بیمارسـتان شـهید هاشمي نژاد تهران، 
و  سازماني  فرهنـگ  میـان  معنـاداري  رابطة  شدند  متوجه 
در  مناسـب  فرهنگ سـازماني  و  دارد  وجود  دانش  مديريت 
بـراي  استراتژي ها  بهتر  تدوين  و  تغییـر  موجـب  سـازمان، 
 .]17[ می شود  مديريت  فرايندهاي  موفقیـت آمیـز  اجـراي 
«رابطة  عنـوان  با  پژوهشي  در  همکاران  و   Amiresmaeli
دانـش  مـديريت  و  سـازماني  فرهنـگ  مؤلفـه هـاي  بین 
اينکه  بـراي  دريافتنـد  کرمـان»  پزشکي  علوم  دانشگاه  در 
بخشند  بهبود  را  دانش  نظام  مؤثر  به طور  بتوانند  سازمان ها 
بايد به فرهنگ سازماني توجه ويژه اي کنند و هرچه فرهنگ 
موفق تر  دانش  مديريت  پیاده سازي  باشد،  قوی تر  سازماني 
Tong و همکاران نشان دادند میان   .]18[ انجام خواهد شد 
فرهنگ سـازماني و اشتراك دانش رابطة معناداري وجود دارد 
]19[. علی رغم مطالعات مختلفی که دربارة فرهنگ سازمانی 
شده  انجام  کشور  مختلف  سازمان های  در  دانش  مديريت  و 
تحقیقات  همدان  شهر  درمانی  و  آموزشی  مراکز  در  است، 
اندك بوده است. اهمیت بخش بهداشت و درمان و ارتباطی 
که با مقولة سالمت انسان ها دارد و همچنین لزوم استفاده از 
خدمات دانش نوين پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات سالمت، 

ضرورت انجام اين تحقیق را آشکار می کند.

روش کار
انجام  از  هدف  و  است  همبستگی  نوع  از  حاضر  پژوهش 
در  دانش  مديريت  و  سازمانی  فرهنگ  ارتباط  بررسی  آن، 
همچنین  است.  بوده  همدان  شهر  آموزشی  بیمارستان های 
ابعاد  با  سازمانی  فرهنگ  مؤلفه های  ارتباط  مطالعه  اين  در 
را  پژوهش  آماری  است. جامعة  بررسی شده  دانش  مديريت 
شهر  در  مستقر  آموزشی  بیمارستان   5 در  شاغل  پرستاران 
همدان تشکیل داده اند که از مجموع آن ها، 3۰۰ نفر براساس 
گفتنی  شده اند.  طبقه بندی  و  انتخاب  تصادفی  نمونه گیری 
است که داشتن حداقل يک سال سابقة کار و تمايل به شرکت 
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در مطالعه، به عنوان معیار ورود پرستاران به پژوهش در نظر 
گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل سه بخش اطالعات 
جمعیت شناختی، پرسش نامة فرهنگ سازمانی و پرسش نامة 
جمعیت شناختی  اطالعات  بخش  در  بود.  دانش  مديريت 
سن، جنس، سابقة خدمت و میزان تحصیالت اعضای نمونه 
متغیر  به  مربوط  اطالعات  جمع آوری  برای  شد.  جمع آوری 
فرهنگ سازمانی، از پرسش نامة Alvani و همکاران )1376( 
 )2۰۰5( Robbins که بر مبنای ابعاد ده گانة فرهنگ سازمانی
طراحی شده بود، استفاده شد ]29[. اين پرسش نامه 27 گويه 
و ده مؤلفة ريسک پذيری )2 گويه(، خالقیت )2 گويه(، هويت 
 3( رهبری  گويه(،   3( کنترل  گويه(،   3( انسجام  گويه(،   3(
گويه(،   2( پاداش  سیستم  گويه(،   3( مدير  حمايت  گويه(، 
سازش با پديدة تعارض )3 گويه( و الگوی ارتباطی )3 گويه( 
دارد که هر کدام از گويه های آن براساس مقیاس 4 گزينه ای 
تا بسیار مخالف طراحی شده  از دامنة بسیار موافق  لیکرت، 
است؛ به اين صورت که به پاسخ های بسیار موافق امتیاز 4، 
 1 امتیاز  مخالف  بسیار  و   2 امتیاز  مخالف   ،3 امتیاز  موافق 
 )137۹( Javadi و HajNasseri تعلق گرفته است. در مطالعة
روايی و پايايی اين پرسش نامه ۰/87 گزارش شده است ]30[. 
تمام  تحلیل  و  تجزيه  و  جمع آوری  از  پس  مطالعه،  اين  در 
آمد.  دست  به    ۰/85 کرونباخ  آلفای  ضريب  پرسش نامه ها، 
 Soltan Hoseini پرسش نامة  از  دانش  مديريت  ارزيابی  برای 
بر مبنای مدل استفاده شده است که   )13۹1( Mousavi و 

بیرونی سازی  ابعاد  با   Takeuchi )NT-KMQ( و    Nonaka
و  سؤال(   3( درونی سازی  سؤال(،   1۰( ترکیب  سؤال(،   5(
مجموع   در  و  است  شده  طراحی  سؤال(   6( اجتماعی سازی 
در  پرسش نامه  اين  می شود  يادآوری   .]31[ دارد  سؤال   26
«کامال  تا  مخالفم»  «کامال  از  لیکرت  گزينه ای   4 يک طیف 
موافقم» نمره گذاری شده و معیار قضاوت در ارزيابی داده ها 
برحسب میانگین نمرات به دست آمده است. برای هر يک از 
ابعاد، مديريت دانش تعیین شد؛ به اين ترتیب که نمرة 1 تا 
2 در هر بعد، نشان از آشفتگی دانش، 2 تا 3 آگاهی نسبت به 
دانش، 3 تا 4 تمرکز بر دانش و 4 تا 5 مديريت دانش را نشان 

برای   )13۹1( موسوی  و  سلطانحسینی  مطالعة  در  می دهد. 
تعیین روايی از روايی محتوايی )براساس اتفاق نظر اساتید و 
متخصصین( استفاده شده و پايايی آن ۰/88 است. در مطالعة 
حاضر ضريب آلفای کرونباخ تمام پرسش نامه های جمع آوری 
با  داده های جمع آوری شده  است.  شده، ۰/84 محاسبه شده 
برای  است.  شده   تجزيه و تحلیل   24 نسخة    SPSS نرم افزار 
بررسی تفاوت داشتن يا نداشتن بین مشخصات دموگرافیِک 
از  با متغییرهای اصلی،  نمونه  اعضای  )مانند سن، جنسیت( 
آزمون آماری تی مستقل و برای بررسی ارتبـاط متغیرهـای 
اصلـی مطالعه بـا يکديگـر، از آزمـون همبسـتگی پیرسـون 

در سطح معنی داری ۹5 درصد استفاده شده است.

یافته ها
از مجموع 3۰۰ نفر پرستار مطالعه شده )2۹۹ پرسش نامه 
برگشت داده شد( در بیمارستان های آموزشی ـ درمانی شهر 
همدان 18/1درصد )45 نفر( مرد و 81/۹ درصد )245 نفر( 
نظر  از  نداده اند.  پاسخ  آيتم  اين  به  نیز  نفر   3 و  بوده اند  زن 
لیسانس  افراد شرکت کننده مدرك  بیشتر  تحصیالت،  سطح 
درصد(   ۰/7( دکترا  مدرك  آن ها  کمترين  و  درصد(   62/5(
و  سال   21 شرکت کننده  افراد  سن  کمترين  داشته اند. 
پاسخ دهندگان  سن  میانگین  و  بود  سال   58 سن  بیشترين 
35 سال با انحراف معیار 7/88 محاسبه شد. میانگین سنوات 
خدمتی گروه هدف در اين پژوهش 1۰ سال با انحراف معیار 

7/15 است.
در  امتیاز  باالترين  می دهد  نشان   1 شمارة  جدول  نتايج 
مؤلفه های فرهنگ سازمانی مربوط به «هويت»)۰/55 2/54±( 
و کمترين امتیاز، مربوط به «ريسک پذيری» )2/33±۰/73( 

است.
مديريت  ابعاد  در   2 شمارة  جدول  نتايج  براساس 
و  امتیاز  بیشترين   )3/13±۰/6۹( دانش»  «ترکیب  دانش، 
کمترين   )3/13±۰/75( نمرة  با  دانش»  «اجتماعی سازی 

امتیاز را دارد.

جدول شمارۀ 1. میانگین امتیاز مؤلفه های فرهنگ سازمانی بیمارستان های آموزشی- درمانی شهر همدان
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2/332/442/542/532/522/572/5۰2/422/482/6۰میانگین

۰/73۰/65۰/55۰/62۰/55۰/54۰/5۹۰/78۰/56۰/62انحراف معیار

۰/54۰/43۰/31۰/3۹۰/3۰۰/2۹۰/35۰/61۰/31۰/3۹واريانس

1/۰۰1/۰۰1/۰۰1/۰۰1/۰۰1/۰۰1/۰۰1/۰۰1/۰۰1/۰۰حداقل

4/۰۰4/۰۰4/۰۰4/۰۰4/۰۰4/۰۰4/۰۰4/۰۰4/۰۰4/۰۰حداکثر
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جدول شمارۀ 2. میانگین امتیاز ابعاد مدیریت دانش بیمارستان های آموزشی ـ درمانی شهر همدان
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3/133/1۹3/183/14میانگین
۰/75۰/6۹۰/82۰/7۰انحراف معیار

۰/57۰/48۰/67۰/4۹واريانس
1/۰۰1/181/۰۰1/۰۰حداقل
5/۰۰4/۹15/۰۰5/۰۰حداکثر

قلب  بیمارستان  به  سازمانی  فرهنگ  امتیاز  باالترين 
فرشچیان )۰/3۹±2/6۹( و کمترين امتیاز به بیمارستان های 
 )2/3۹±۰/4۰( سینا  فرشچیان  و   )2/3۹±۰/63( فاطمیه 
فرشچیان  قلب  بیمارستان  همچنین  است.  مربوط 
با  فاطمیه  بیمارستان  و  امتیاز  بیشترين  با)3/45±۰/57( 

)۰/۹2±2/81( کمترين امتیاز مديريت دانش را دارند. 
اطمینان  در سطح  می دهد  نشان   3 شمارة  نتايج جدول 
دانش،  مديريت  و  سازمانی  فرهنگ  متغیر  دو  بین   ،%۹5
همبستگی مثبت، متوسط و معناداری، با شدِت ۰/63۹ وجود 

)ريسک پذيری،  سازمانی  فرهنگ  مؤلفه های  تمامی  دارد. 
سازش  سازمانی،  تعلق  مديريت،  حمايت  فـردی،  خالقیت 
ارتباطی،  الگوی  پاداش،  سیستم  نظارت،  تعارض،  پديدة  با 
و  مثبت  همبستگی  دانش  مديريت  با  هويت(  و  رهبری 
بیشترين  «انسجام»  مؤلفة  میان  اين  در  دارند.  معناداری 
میزان همبستگی )۰/535( و مؤلفة «هويت» کمترين ارتباط 
سطح  در  است.  داشته  دانش  مديريت  متغیر  با  را   )./265(
اطمینان ۹۹% نیز بین تمام مؤلفه های متغیر فرهنگ سازمانی 
ديده  معناداری  و  مثبت  همبستگی  دانش،  مديرت  ابعاد  و 

می شود.

جدول شمارۀ 3. ضریب همبستگی میان فرهنگ سازمانی و مؤلفه های آن با مدیریت دانش و ابعادش

ریسک پذیری خالقیت هویت انسجام کنترل رهبری حمایت 
مدیر

سیستم 
پاداش

سازش 
با پدیدۀ 

تعارض

الگوی 
ارتباطی

فرهنگ 
سازمانی

بیرونی سازی ۰/3۰3** ۰/2۰۰** ۰/3۰۰** ۰/3۰7** ۰/243** ۰/25۹** ۰/24۰** ۰/182** ۰/1۹7** ۰/234** -

ترکیب ۰/541** ۰/465** ۰/232** ۰/4۹6** ۰/3۹۹** ۰/383** ۰/416** ۰/3۰۰** ۰/375** ۰/437** -

درونی سازی ۰/378** ۰/316** ۰/12۹** ۰/462** ۰/265** ۰/3۰5** ۰/374** ۰/27۰** ۰/373** ۰/381** -

اجتماعی سازی ۰/466** ۰/455** ۰/215** ۰/4۹4** ۰/357** ۰/367** ۰/452** ۰/335** ۰/383** ۰/3۹1** -

مديريت دانش ۰/531** ۰/455** ۰/265** ۰/535** ۰/3۹7** ۰/4۰4** ۰/452** ۰/331** ۰/4۰4** ۰/446** ۰/63۹**

** تمامی ارتباطات معنی دار است

بیشترين  است،  معلوم  باال  نتايج جدول  از  که  همان طور 
ارتباط )۰/541( بین بعد «ريسک پذيری» فرهنگ سازمانی 
و «ترکیب» مديريت دانش، و کمترين ارتباط )۰/12۰( بین 
مديريت  «درونی سازی»  و  سازمانی  فرهنگ  «هويت»  بعد 

دانش ديده می شود.

بحث
بیمارستان ها عالوه بر هدف اصلی خود که ارتقاي سالمت 
و تضمین و تأمین آن است، سازمانی يادگیرنده نیز هستند، 
است،  خود  اطراف  محیط  با  تعامل  در  پیوسته  که  سازمانی 
در  يکپارچه  گونه اي  به  را  آن  و  می کند  خلق  جديد  دانش 
از  آسانی  به  نیز  ديگران  تا  قرار می دهد  ارتباطی  شبکه هاي 
بیمارستان،  مانند  سازمانی  در  درواقع  کنند.  استفاده  آن ها 

حیات در آموزش مستمر است و فقط از همین راه می توان 
سازمان را در قالب سیستمی باز و هدف جو ارتقا داد و بهبود 
استقرار  عمدة  موانع  از  يکي  ديگر  سوی  از   .]20[ بخشید 
مديريت دانش در سازمان ها، فرهنگ سازماني است و بحث 
تغییر فرهنگ يکي از مهم ترين جنبه هاي هر نظام مديريت 
فرهنگ سازماني  رابطة  بررسي   ،]6[ به شمار می رود  دانش 
موجود و تأثیر آن بر استقرار مديريت دانش ضروري به نظر 
و  دانش  مديريت  بین  ارتباط  پژوهش  اين  در  لذا  می رسد؛ 
شهر  آموزشی-درمانی  بیمارستان های  سازمانی  فرهنگ 
همدان بررسی شد و نتايج تجزيه و تحلیل داده ها نشان داد 
- درمانی  آموزشی  بیمارستان های  در  دانش  متغیر مديريت 
شهر همدان وضعیت مطلوبی دارد، زيرا کسب نمرة میانگین 
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در همة ابعاد مديريت دانش )بین 3 تا 4( نشان از تمرکز بر 
دانش در بیمارستان های مطالعه شده داشت. يکی ديگر از نتايج 
اين پژوهش، وجود رابطة مثبت و معنی دار بین متغیر فرهنگ 
ابعاد  بود. همچنین مشخص شد  دانش  مديريت  و  سازمانی 
با چهار  ده گانة فرهنگ سازمانی، رابطه ای مثبت و معنی دار 
بعد متغیر مديريت دانش دارند. اين نتیجه با نتیجة مطالعات 
Ramezankhani و همکاران ]Mirbelochezhi ،]21 و همکاران 
]23[ Hosseini ،]22[،  Valimoghaddamو همکاران ]24[ 
هم سو   ]25[  )1۹۹8(  Davenport نتايج  با  و  دارد  مشابهت 
نتیجه رسیدند  اين  به  نیز   ]17[ و همکاران   Sadeghi است. 
بیمارستان شهید  در  دانش  مديريت  و  سازمانی  فرهنگ  که 
هاشمی نژاد تهران وضعیت مناسبی دارد و رابطة معنـاداري 
میـان فرهنـگ سازماني و مديريت دانش ديده می شود. اين 
 ]26[ Nikpoor ،]17[ و همکاران Sadeghi نتیجه با مطالعات
و Amiresmaili و همکاران ]27[ مطابقت دارد. De Long و 
Fahey در آکادمي مديريت آمريکا با انجام مطالعاتی متوجه 
شدند مديريت مؤثر دانش به طور مستقیم با فرهنگ سازمان 
ازاين رو می توان گفت فرهنگ ضعیف  ارتباط است ]11[.  در 
موجب  سازمان،  در  خالقیت  و  مشارکت  و  انعطاف  بدون  و 
ايده هاي  خلق  و  تغییر  نوآوري،  به  تمايلی  کارکنان  میشود 
جديد نداشته باشند و از طرف ديگر از تسهیم و تبادل دانش 
خود با ديگران بترسند؛ در حالی که فرهنگ پويا، مشارکتی 
و منعطفی که اعضاي سازمان نسبت به آن شناخت و اعتقاد 
داشته باشند، در برابر تغییرات به خوبی واکنش نشان می دهد 
و سازمان را در مسیر پیشرفت و تعالی قرار خواهد داد ]28[.

بـا توجـه بـه نقـش حساس رهبران در موفقیت مديريت 
دانش و تأيید اين نقش در پژوهش حاضر می توان با ايجـاد 
به  مديران،  پرورش  راهبردي  مطالعـات  و  توسـعه  مراکـز 
تشـويق  برای  فنـی  و  انسانی  ادراکی،  مهارت هاي  تقويت 
ساير  به  بايد  همچنین  کرد.  اهتمام  تحول  رهبري  الگوي 
که  داشت  دقت  و  کرد  توجه  سازمانی  فرهنگ سازي  عوامل 
کارکنان دانشی، تخصص حرفه اي دارند و به زعم بسیاري از 
صاحب نظران ايـن نـوع تخصص تعهدزا است. ابزار کنترل اين 
افراد با ديگران تفـاوت هـايی دارد کـه مهـم تـرين آن، تأکید 
بیشتر بر کنترل درونی است و الزم است سازمان بر اين امر 
صحه بگذارد و در ايـن راه اهتمام ورزد . درمجمـوع می توان 
گفت برنامه ريزی برای تقويت فرهنگ سازمانی به عنوان يکی 
زيرا  می رسد؛  نظر  به  ضروری  دانش  مديريت  متغیرهای  از 
فرايندی  درمانی  ـ  بهداشتی  ارائة خدمات  اينکه  به  توجه  با 
در  دانش  مديريت  وضعیت  ارتقای  با  است،  دانش محور 

بیمارستان ها شاهد بهبود فرايندها و افزايش کیفیت خدمات 
و نهايتا رضايت بیماران و مراجعین به مراکز درمانی خواهیم 

بود.

نتیجه گیری
مديريت  و  سازماني  فرهنگ  داد  نشان  پژوهش  نتايج 
همدان  شهر  درمانی  ـ  آموزشی  بیمارستان های  در  دانش 
حرفة  باالی  حساسیت  به  توجه  با  دارد.  مناسبي  وضعیت 
از دانش  پرستاران  استفادة  نحوة  دانش،  به  پرستاری نسبت 
تأثیری  پرستاري،  فرايند  در  آن  مؤثر  مديريت  و  کاربرد  و 
دارد؛  بیماران  از  مراقبت  کیفیت  و  خدمات  ارائة  بر  حیاتی 
از  بنابراين الزم است سیستم هاي مديريت دانش پرستاری، 
فناوري اطالعات و فرآيندهاي مديريت دانش استفاده کنند. 
راهبرد  نظر  از  را  خود  بايد  بهداشتی  سازمان هاي  همچنین 
منابع و قابلیت هاي دانش ارزيابی کنند و راهبرد دانش خود 
را برای تمرکز بر شکاف میان آنچه سازمان می داند و آنچه 
دانش  راهبرد  نتیجه  در  کنند.  مشخص  بداند،  بايد  سازمان 
سازمان ها بايد از طريق فرآيندهاي خلق، به اشتراك گذاري و 
کاربرد دانش، براي پر کردن آن شکاف بهره بگیرد. با توجه 
به اهمیت حاکمیت فرايندهاي مديريت دانش و برای کاربرد 
پیشنهاد  پرستاري،  عملکرد  در  دانش  مديريت  مطلوب تر 
و  شود  فرهنگ سازي  مؤثري  به طور  زمینه  اين  در  می شود 
ضمن ايجاد بسترهاي الزم يرای استفاده از دانش پرستاران 
شود.  استفاده  گذشته  برنامه هاي  موفق  تجربه هاي  مجرب، 
دانش  ثبت  و  ذخیره  برای  مختلف  روش هاي  از  بردن  بهره 
کارکنان پرستاري، ترغیب افراد به ذخیره سازي و توزيع دانش 
مفید سازمانی، تجهیز و به روز نمودن سیستم هاي پرستاري 
به ابزارهاي نوين فناوري اطالعات و ترويج فرهنگ استفاده از 
اين فناوري نیز، برای کاربرد مؤثر مديريت دانش در عملکرد 

پرستاري مفید خواهد بود.

سپاسگزاری
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