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Abstract
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 management 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-therapeutic 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 (Pearson 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 management 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.
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چکیده
مقدمه :مديريت دانش در نظام بهداشتی ـ درمانی میتواند موجب کاهش خطاهای پزشکی ،افزايش کیفیت
مراقبت ،بهبود يادگیری سازمانی و افرايش همکاری ،نوآوری و کاهش هزينهها شود .موفقیت چشمگیر سازمانهای
موفق ،در فرهنگ سازمانی و باورهای کارکنان نهفته است .اين تحقیق با هدف بررسی رابطة فرهنگ سازمانی و
مديريت دانش در بیمارستانهای آموزشی ـ درمانی همدان انجام شده است.
روش کار :پژوهش حاضر مطالعة همبستگی است که به شیوة مقطعی در سال  13۹6روی  3۰۰نفر از پرستاران
بیمارستانهای آموزشی ـ درمانی شهر همدان انجام شد .اين افراد با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی
طبقهبندیشده ،انتخاب و بررسی شدند .برای گردآوری اطالعات ،از پرسشنامههای فرهنگ سازمانی الوانی و
مديريت دانش سلطانحسینی و موسوی استفاده شده است .دادهها با نرمافزار  SPSSنسخة  24و روشهای توصیفی
(میانگین ،انحرافمعیار ،واريانس) و تحلیلی (ضريب همبستگی پیرسون) تجزيهوتحلیل شد.
یافتهها :در اين مطالعه فرهنگ سازمانی پرستاران با نمره  2/5و مديريت دانش آنها با نمرة  3/16در شرايط
مناسبی بود .بین فرهنگ سازمانی و مديريت دانش رابطة مثبت و معناداری ديده شد) r=۰/63۹, P Value=۰/۰۰1
و تمام مﺆلفههای فرهنگ سازمانی با مديريت دانش همبستگی مثبت و معناداری داشتند.
نتیجهگیری :در صورت بهبود فرهنگ سازمانی و مﺆلفههای آن ،شاهد پیشرفت و بهبود مديريت دانش و افزايش
کیفیت خدمات درمانی خواهیم بود .پیشنهاد میشود در فرايند استقرار مديريت دانش در مراکز درماني به ابعاد
ساختاري و فرهنگي سازمان؛ بهويژه توسعة خالقیت فردی ،سبک رهبری ،انسجام و يکپارچگی توجه شود.
واژههای کلیدی :فرهنگ سازمانی ،مديريت دانش ،بیمارستان ،پرستار

مقدمه
توسعة جوامع منوط به داشتن انسانهاي توسعهيافته است
و شاخص اصلی توسعهيافتگی انسانها ،دانش و خرد فردي
و جمعی است که عنصر اساسی و حیاتی توسعة سیستمهاي
اجتماعی به شمار میرود .در نهايت خرد جمعی است که
ﻇرفیت توسعة سیستم را تعیین میکند .لذا در راستای
رسیدن به سازمانی متحول و پیشرو و در عین حال خالق،
زنده و پويا ،بايد بر مديريت دانش تکیه کرد [ .]1مـديريت
دانـش فرايندي است که سازمانها را قادر به شناسايي،
انتخاب ،سازماندهي ،توزيع و انتقال تجربهها و اطالعات
حیاتیای میکند که میتواند در فعالیتهايي چون حل
مسئله ،يـادگیري پويا ،برنامهريزي استراتژيک و تصمیمگیري
بهکار رود [ .]2مديريت دانش سازماني عموما بر تسهیل دانش
میان افراد و همچنین توسعة دانش مشـترك درون سـازمان
تمرکـز دارد [ .]3مديريت دانـش مغـز سـازمان است و
نیـاز افـراد بـه دانـش و اطالعـات را بـراي تسهیل کـارايي
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

وﻇـايﻒ مختلـﻒ ،افـزايش سـرعت و صـحت فرايندهاي
تصمیمگیري تأمین ميکند [ .]4درواقع مديريت دانـش
در سازمان برای ايجاد دارايـيهـاي فکـري درون سـازمان،
بـه ترکیب دو جنبة فني (ذخیره و سازماندهي دانـش) و
انسـاني (ايجاد دانش جديد موجه) نیاز دارد [ Nonaka .]5و
 ،)1۹۹5( Takeuchiمیان دو نوع دانش آشکار و پنهان تمايز
قائل شدهاند .بر مبنای اين مدل ،دانش آشکار دانشی است
که میتواند به اشتراك گذاشته شود ،انتقال يابد ،نوشته و در
پايگاه دانش ذخیره شود .ولی دانش پنهان ،دانشی است که
در ذهن افراد جای دارد ،بهصورت مدارك ساختاريافته نیست
و بهسختی تفسیر میشود و انتقال میيابد  .وی در اين مدل
چهار نوع راهبرد ،خلق و تبديل دانش آشکار و پنهان را با
عناوين اجتماعیسازی (پنهان به پنهان) ،برونیسازی (پنهان
به آشکار) ،ترکیبسازی (آشکار به آشکار) و درونیسازی
(آشکار به پنهان) دستهبندی میکند .درواقع دانش آشکار،
پايه در دانش پنهان دارد و از طريق برونسازی دانش پنهان
خلق میشود [.]6
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از طرفی  )2۰1۰( Wiro Sockمعتقد اسـت سـازمانهـا
قبـل از اقـدامات دانـشی ،بايـد نگاهی دقیق به فرهنگ
سازمانی خود داشته باشند .فرهنگ سازمانی عامـلی اصلی
در صحنة مديريت دانش است [ .]7فرهنگ سازمانی ضعیﻒ
مانع از آن میشود که افراد در تالش برای نگهداشت پايگاه
قدرت شخصی و کارايی خويش ،دانستههای خود را تسهیم و
منتشر کنند [ .]8درواقع فرهنگ سازماني بر تمام جنبههاي
سازماني تأثیر ميگـذارد و براساس اعتقادات و ارزشهاي
مشترك ،به سازمانها قـدرت ميدهد و بر رفتار فردي،
انگیـزه ،رضـايت شـغلي ،سطح تعهـد نیـروي انسـاني،
طراحـي سـاختار و نظـامهـاي سازماني ،هدفگذاري ،تدوين
و اجراي خطمشيهـا و استراتژيها و ...تأثیر ميگذارد []9؛
لذا فرهنگ سازماني براي موفقیت در مديريت دانش بسیار
حائز اهمیت است و بر تبادل دانش ،تعامل ترکیبي و ارزش
ادراكشدة اعﻀاي سـازمان تأثیر شايانی دارد؛ بهگونهای که
فرهنگ پويا و منعطﻒ در برابر تغییـرات ،بـه شکل مناسبی
از خود واکنش نشان میدهد و سازمان را در مسـیر پیشرفت
قرار خواهد داد .بنابراين ترويج فرهنگ تسهیم ،همکاري،
اعتمـاد و يادگیري در سازمان ،نقش به سزايي در تسهیل،
خلق و انتقال دانش در سازمان دارد ،بهطوری که اگر در
سازمان فرهنـگ تسـهیم دانـش وجود داشته باشد ،افراد
بـهطـور طبیعـي و داوطلبانـه ايدهها و نظرات خود را در
اختیـار ديگـران مـيگذارنـد ،بـدون اينکه مجبور به ايـن
کـار شده باشـند [ .]10محققانی مانند  De Longو Fahey
در تحقیقات خود نشان دادند درصد زيادی از سازمانهايی
که استراتژی مديريت دانش را اجرا کردهاند ،به هدفهای
خود نرسیدهاند و فرهنگ سازمانی را مانعی اصلی برای ايجاد
و کاربرد سرمايههای دانش میدانند [ .]11درواقع فرهنگ
سازمانی الزامی برای مديريت موفق دانش است و بزرگترين
چالش در چالشهای مديريت دانش ،توسعة چنین فرهنگی
است [ Smith .]12و همکاران ( )2۰18نیز بر نقش ايجاد
محیطی دور از تنش بر فرهنگ سازمانی تأکید دارند [.]13
غیرقابلتقلید بودن ،کمیاب بودن ،ارزشمند بودن و
غیرقابلجايگزين بودن دارايیهاي دانشی ،همراه با ﻇهور
رويکردها و مفاهیمی چون مديريت دانش ،سرماية فکري،
دارايی نامشهود ديدگاه دانشگرا به سازمان و نیز کثرت
تحقیقات دانشگاهیان و دستاندرکاران اجرايی ،همگی
گوياي اهمیت فزايندة منابع دانش در سازمانها است .بخش
بهداشت و درمان و بهويژه کادر پرستاري نهادی است که
خدمات حرفهای ارائه میکند و به کارکنان ماهر و بادانش
نیاز دارد .اين بخش با سالمت جامعه مرتبط است و الزم است
از روشهايی کارا در ارائة خدمات ،بهبود کیفیت ،هزينههاي
بهداشتی پايین و رفع به موقع نیازهاي مراجعین استفاده
کند واين امر تنها در ساية استفاده از روشهاي نوين مديريت
اطالعات و تخصیص زمان مناسب به امر مديريت دانش
امکانپذير است [ .]14از سوی ديگر سیستمهاي مراقبت
بهداشتي تغییر کردهاند و اين سازمانها را بـا چالشهاي
زيادي مانند افزايش هزينـههـا و فشـارهاي مـالي ،افزايش
آگاهي مشتريان ،رقابتي شدن بازار و ارتقاي کیفیت و هزينة
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

اثربخشي خدمات مواجه کردهاند .اين تغییـرات بـه افزايش
تسهیم اطالعات و دانش و استفاده از فنـون مـديريت دانش
نیاز دارد [ .]15همچنین نوع فرهنگ حاکم در بیمارستانها
اهمیت زيادی دارد و ارائة خدمات بهداشتي و درماني اثربخش
به جامعه ،تا حد زيادي به کار گروهي کارکنان بهداشتي
و درماني و سبک رهبري و مديريت اين سازمانها بستگي
دارد [ .]16بنابراين به نظر میرسد برای بهبود بهرهوری،
ارتقای کیفیت خدمات سالمت و در نهايت افزايش رضايت
بیماران و مراجعین به مراکز درمانی ،بايد به مديريت دانش
و فرهنگ سازمانی به عنوان عاملی مﺆثر بر اين مهم ،توجه
ويژهای شود .مديريت دانش با ايجاد نگرش دانشمدار زمینة
پويايی سیستم را فراهم میکند و فرهنگ سازمانی نیز
زمینهساز برخورداری آن از نظامی منسجم و بهرهور میشود.
به همین دلیل پژوهش حاضر درصدد است ارتباط بین
فرهنگ سازمانی و مديريت دانش را براساس مدل Robbins
(مدل  )Nonakaبررسی کند .تاکنون پژوهشهاي زيادي در
داخل و خارج از کشور دربارة ارتباط بین فرهنگ سازماني
و مديريت دانـش انجام شده است Sadeghi .و همکاران در
پژوهشي با عنوان »رابطة بین مﺆلفههاي فرهنگ سـازماني و
مـديريت دانـش« در بیمارسـتان شـهید هاشمينژاد تهران،
متوجه شدند رابطة معنـاداري میـان فرهنـگ سازماني و
مديريت دانش وجود دارد و فرهنگ سـازماني مناسـب در
سـازمان ،موجـب تغییـر و تدوين بهتر استراتژيها بـراي
اجـراي موفقیـتآمیـز فرايندهاي مديريت میشود [.]17
 Amiresmaeliو همکاران در پژوهشي با عنـوان »رابطة
بین مﺆلفـههـاي فرهنـگ سـازماني و مـديريت دانـش
در دانشگاه علوم پزشکي کرمـان« دريافتنـد بـراي اينکه
سازمانها بتوانند بهطور مﺆثر نظام دانش را بهبود بخشند
بايد به فرهنگ سازماني توجه ويژهاي کنند و هرچه فرهنگ
سازماني قویتر باشد ،پیادهسازي مديريت دانش موفقتر
انجام خواهد شد [ Tong .]18و همکاران نشان دادند میان
فرهنگ سـازماني و اشتراك دانش رابطة معناداري وجود دارد
[ .]19علیرغم مطالعات مختلفی که دربارة فرهنگ سازمانی
و مديريت دانش در سازمانهای مختلﻒ کشور انجام شده
است ،در مراکز آموزشی و درمانی شهر همدان تحقیقات
اندك بوده است .اهمیت بخش بهداشت و درمان و ارتباطی
که با مقولة سالمت انسانها دارد و همچنین لزوم استفاده از
خدمات دانش نوين پزشکی و ارتقای کیفیت خدمات سالمت،
ضرورت انجام اين تحقیق را آشکار میکند.

روش کار

پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و هدف از انجام
آن ،بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی و مديريت دانش در
بیمارستانهای آموزشی شهر همدان بوده است .همچنین
در اين مطالعه ارتباط مﺆلفههای فرهنگ سازمانی با ابعاد
مديريت دانش بررسی شده است .جامعة آماری پژوهش را
پرستاران شاغل در  5بیمارستان آموزشی مستقر در شهر
همدان تشکیل دادهاند که از مجموع آنها 3۰۰ ،نفر براساس
نمونهگیری تصادفی انتخاب و طبقهبندی شدهاند .گفتنی
است که داشتن حداقل يک سال سابقة کار و تمايل به شرکت
دوره  26شماره  - 3مرداد و شهریور 1397
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میدهد .در مطالعة سلطانحسینی و موسوی ( )13۹1برای
تعیین روايی از روايی محتوايی (براساس اتفاقنظر اساتید و
متخصصین) استفاده شده و پايايی آن  ۰/88است .در مطالعة
حاضر ضريب آلفای کرونباخ تمام پرسشنامههای جمعآوری
شده ۰/84 ،محاسبه شده است .دادههای جمعآوریشده با
نرمافزار  SPSSنسخة  24تجزيهوتحلیل شده است .برای
ِ
دموگرافیک
بررسی تفاوت داشتن يا نداشتن بین مشخصات
(مانند سن ،جنسیت) اعﻀای نمونه با متغییرهای اصلی ،از
آزمون آماری تی مستقل و برای بررسی ارتبـاط متغیرهـای
اصلـی مطالعه بـا يکديگـر ،از آزمـون همبسـتگی پیرسـون
در سطح معنیداری  ۹5درصد استفاده شده است.

در مطالعه ،به عنوان معیار ورود پرستاران به پژوهش در نظر
گرفته شد .ابزار جمعآوری دادهها شامل سه بخش اطالعات
جمعیتشناختی ،پرسشنامة فرهنگ سازمانی و پرسشنامة
مديريت دانش بود .در بخش اطالعات جمعیتشناختی
سن ،جنس ،سابقة خدمت و میزان تحصیالت اعﻀای نمونه
جمعآوری شد .برای جمعآوری اطالعات مربوط به متغیر
فرهنگ سازمانی ،از پرسشنامة  Alvaniو همکاران ()1376
که بر مبنای ابعاد دهگانة فرهنگ سازمانی )2۰۰5( Robbins
طراحی شده بود ،استفاده شد [ .]29اين پرسشنامه  27گويه
و ده مﺆلفة ريسکپذيری ( 2گويه) ،خالقیت ( 2گويه) ،هويت
( 3گويه) ،انسجام ( 3گويه) ،کنترل ( 3گويه) ،رهبری (3
گويه) ،حمايت مدير ( 3گويه) ،سیستم پاداش ( 2گويه)،
سازش با پديدة تعارض ( 3گويه) و الگوی ارتباطی ( 3گويه)
دارد که هر کدام از گويههای آن براساس مقیاس  4گزينهای
لیکرت ،از دامنة بسیار موافق تا بسیار مخالﻒ طراحی شده
است؛ به اين صورت که به پاسخهای بسیار موافق امتیاز ،4
موافق امتیاز  ،3مخالﻒ امتیاز  2و بسیار مخالﻒ امتیاز 1
تعلق گرفته است .در مطالعة  HajNasseriو )137۹( Javadi
روايی و پايايی اين پرسشنامه  ۰/87گزارش شده است [.]30
در اين مطالعه ،پس از جمعآوری و تجزيه و تحلیل تمام
پرسشنامهها ،ضريب آلفای کرونباخ  ۰/85به دست آمد.
برای ارزيابی مديريت دانش از پرسشنامة Soltan Hoseini
و  )13۹1( Mousaviاستفاده شده است که بر مبنای مدل
 Nonakaو ( Takeuchi )NT-KMQبا ابعاد بیرونیسازی
( 5سﺆال) ،ترکیب ( 1۰سﺆال) ،درونیسازی ( 3سﺆال) و
اجتماعیسازی ( 6سﺆال) طراحی شده است و در مجموع
 26سﺆال دارد [ .]31يادآوری میشود اين پرسشنامه در
يک طیﻒ  4گزينهای لیکرت از »کامال مخالفم« تا »کامال
موافقم« نمرهگذاری شده و معیار قﻀاوت در ارزيابی دادهها
برحسب میانگین نمرات به دست آمده است .برای هر يک از
ابعاد ،مديريت دانش تعیین شد؛ به اين ترتیب که نمرة  1تا
 2در هر بعد ،نشان از آشفتگی دانش 2 ،تا  3آگاهی نسبت به
دانش 3 ،تا  4تمرکز بر دانش و  4تا  5مديريت دانش را نشان

یافتهها

از مجموع  3۰۰نفر پرستار مطالعهشده ( 2۹۹پرسشنامه
برگشت داده شد) در بیمارستانهای آموزشی ـ درمانی شهر
همدان 18/1درصد ( 45نفر) مرد و  81/۹درصد ( 245نفر)
زن بودهاند و  3نفر نیز به اين آيتم پاسخ ندادهاند .از نظر
سطح تحصیالت ،بیشتر افراد شرکتکننده مدرك لیسانس
( 62/5درصد) و کمترين آنها مدرك دکترا ( ۰/7درصد)
داشتهاند .کمترين سن افراد شرکتکننده  21سال و
بیشترين سن  58سال بود و میانگین سن پاسخدهندگان
 35سال با انحرافمعیار  7/88محاسبه شد .میانگین سنوات
خدمتی گروه هدف در اين پژوهش  1۰سال با انحراف معیار
 7/15است.
نتايج جدول شمارة  1نشان میدهد باالترين امتیاز در
مﺆلفههای فرهنگ سازمانی مربوط به »هويت«()2/54± ۰/55
و کمترين امتیاز ،مربوط به »ريسکپذيری« ()2/33±۰/73
است.
براساس نتايج جدول شمارة  2در ابعاد مديريت
دانش» ،ترکیب دانش« ( )3/13±۰/6۹بیشترين امتیاز و
»اجتماعیسازی دانش« با نمرة ( )3/13±۰/75کمترين
امتیاز را دارد.

ﺟدول شمارۀ  .1میانگین امتیاز مﺆلفههای فرهنﮓ سازمانی بیمارستانهای آموزشی -درمانی شهر همدان
مﺆلفههای فرهنﮓ سازمانی
ریسکپذیری

خالقیت

هویت

انسجام

کنترل

رهبری

حمایت مدیر

سیستم پاداش

سازش با
پدیدۀ تعارض

الگوی ارتباطی

میانگین

2/33

2/44

2/54

2/53

2/52

2/57

2/50

2/42

2/48

2/60

انحرافمعیار

0/73

0/65

0/55

0/62

0/55

0/54

0/59

0/78

0/56

0/62

واریانس

0/54

0/43

0/31

0/39

0/30

0/29

0/35

0/61

0/31

0/39

حداقل

1/00

1/00

1/00

1/00

1/00

1/00

1/00

1/00

1/00

1/00

حداکثر

4/00

4/00

4/00

4/00

4/00

4/00

4/00

4/00

4/00

4/00

مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان
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ﺟدول شمارۀ  .2میانگین امتیاز ابعاد مدیریت دانش بیمارستانهای آموزشی ـ درمانی شهر همدان
ابعاد مدیریت دانش
بیرونیسازی

ترکیﺐ

درونیسازی

اﺟتماعیسازی

میانگین

3/13

3/19

3/18

3/14

انحرافمعیار

0/75

0/69

0/82

0/70

واریانس

0/57

0/48

0/67

0/49

حداقل

1/00

1/18

1/00

1/00

حداکثر

5/00

4/91

5/00

5/00

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

باالترين امتیاز فرهنگ سازمانی به بیمارستان قلب
فرشچیان ( )2/6۹±۰/3۹و کمترين امتیاز به بیمارستانهای
فاطمیه ( )2/3۹±۰/63و فرشچیان سینا ()2/3۹±۰/4۰
مربوط است .همچنین بیمارستان قلب فرشچیان
با( )3/45±۰/57بیشترين امتیاز و بیمارستان فاطمیه با
( )2/81±۰/۹2کمترين امتیاز مديريت دانش را دارند.
نتايج جدول شمارة  3نشان میدهد در سطح اطمینان
 ،%۹5بین دو متغیر فرهنگ سازمانی و مديريت دانش،
همبستگی مثبت ،متوسط و معناداری ،با شدتِ  ۰/63۹وجود

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

الگوی
ارتباطی

سازش
با پدیدۀ
تعارض

سیستم
پاداش

حمایت
مدیر

رهبری

کنترل

انسجام

هویت

خالقیت

ریسکپذیری

-

**0/234

**0/197

**0/182

**0/240

**0/259

**0/243

**0/307

**0/300

**0/200

**0/303

بیرونیسازی

-

**0/437

**0/375

**0/300

**0/416

**0/383

**0/399

**0/496

**0/232

**0/465

**0/541

ترکیب

-

**0/381

**0/373

**0/270

**0/374

**0/305

**0/265

**0/462

**0/129

**0/316

**0/378

درونیسازی

-

0/391

0/383

0/335

0/452

0/367

0/357

0/494

0/215

0/455

0/466

اجتماعیسازی

**0/639

**0/446

**0/404

**0/331

**0/452

**0/404

**0/397

**0/535

**0/265

**0/455

**0/531

مدیریت دانش

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

** تمامی ارتباطات معنیدار است

همانطور که از نتايج جدول باال معلوم است ،بیشترين
ارتباط ( )۰/541بین بعد »ريسکپذيری« فرهنگ سازمانی
و »ترکیب« مديريت دانش ،و کمترين ارتباط ( )۰/12۰بین
بعد »هويت« فرهنگ سازمانی و »درونیسازی« مديريت
دانش ديده میشود.

بحث

بیمارستانها عالوه بر هدف اصلی خود که ارتقاي سالمت
و تﻀمین و تأمین آن است ،سازمانی يادگیرنده نیز هستند،
سازمانی که پیوسته در تعامل با محیط اطراف خود است،
دانش جديد خلق میکند و آن را به گونهاي يکپارچه در
شبکههاي ارتباطی قرار میدهد تا ديگران نیز به آسانی از
آنها استفاده کنند .درواقع در سازمانی مانند بیمارستان،
مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان

حیات در آموزش مستمر است و فقط از همین راه میتوان
سازمان را در قالب سیستمی باز و هدف جو ارتقا داد و بهبود
بخشید [ .]20از سوی ديگر يکي از موانع عمدة استقرار
مديريت دانش در سازمانها ،فرهنگ سازماني است و بحﺚ
تغییر فرهنگ يکي از مهمترين جنبههاي هر نظام مديريت
دانش به شمار میرود [ ،]6بررسي رابطة فرهنگ سازماني
موجود و تأثیر آن بر استقرار مديريت دانش ضروري به نظر
میرسد؛ لذا در اين پژوهش ارتباط بین مديريت دانش و
فرهنگ سازمانی بیمارستانهای آموزشی-درمانی شهر
همدان بررسی شد و نتايج تجزيه و تحلیل دادهها نشان داد
متغیر مديريت دانش در بیمارستانهای آموزشی  -درمانی
شهر همدان وضعیت مطلوبی دارد ،زيرا کسب نمرة میانگین
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در همة ابعاد مديريت دانش (بین  3تا  )4نشان از تمرکز بر
دانش در بیمارستانهای مطالعهشده داشت .يکی ديگر از نتايج
اين پژوهش ،وجود رابطة مثبت و معنیدار بین متغیر فرهنگ
سازمانی و مديريت دانش بود .همچنین مشخص شد ابعاد
دهگانة فرهنگ سازمانی ،رابطهای مثبت و معنیدار با چهار
بعد متغیر مديريت دانش دارند .اين نتیجه با نتیجة مطالعات
 Ramezankhaniو همکاران [ Mirbelochezhi ،]21و همکاران
[Valimoghaddam ،]23[ Hosseini ،]22و همکاران []24
مشابهت دارد و با نتايج  ]25[ )1۹۹8( Davenportهمسو
است Sadeghi .و همکاران [ ]17نیز به اين نتیجه رسیدند
که فرهنگ سازمانی و مديريت دانش در بیمارستان شهید
هاشمینژاد تهران وضعیت مناسبی دارد و رابطة معنـاداري
میـان فرهنـگ سازماني و مديريت دانش ديده میشود .اين
نتیجه با مطالعات  Sadeghiو همکاران []26[ Nikpoor ،]17
و  Amiresmailiو همکاران [ ]27مطابقت دارد De Long .و
 Faheyدر آکادمي مديريت آمريکا با انجام مطالعاتی متوجه
شدند مديريت مﺆثر دانش بهطور مستقیم با فرهنگ سازمان
در ارتباط است [ .]11ازاينرو میتوان گفت فرهنگ ضعیﻒ
و بدون انعطاف و مشارکت و خالقیت در سازمان ،موجب
میشود کارکنان تمايلی به نوآوري ،تغییر و خلق ايدههاي
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 میدهد
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 میتوان با ايجـاد
مراکـز توسـعه و مطالعـات راهبردي پرورش مديران ،به
تقويت مهارتهاي ادراکی ،انسانی و فنـی برای تشـويق
الگوي رهبري تحول اهتمام کرد .همچنین بايد به ساير
عوامل فرهنگسازي سازمانی توجه کرد و دقت داشت که
کارکنان دانشی ،تخصص حرفهاي دارند و بهزعم بسیاري از
صاحبنظران ايـن نـوع تخصص تعهدزا است .ابزار کنترل اين
افراد با ديگران تفـاوتهـايی دارد کـه مهـمتـرين آن ،تأکید
بیشتر بر کنترل درونی است و الزم است سازمان بر اين امر
صحه بگذارد و در ايـن راه اهتمام ورزد  .درمجمـوع میتوان
گفت برنامهريزی برای تقويت فرهنگ سازمانی بهعنوان يکی
از متغیرهای مديريت دانش ضروری به نظر میرسد؛ زيرا
با توجه به اينکه ارائة خدمات بهداشتی ـ درمانی فرايندی
دانشمحور است ،با ارتقای وضعیت مديريت دانش در

بیمارستانها شاهد بهبود فرايندها و افزايش کیفیت خدمات
و نهايتا رضايت بیماران و مراجعین به مراکز درمانی خواهیم
بود.

نتیجه گیری

نتايج پژوهش نشان داد فرهنگ سازماني و مديريت
دانش در بیمارستانهای آموزشی ـ درمانی شهر همدان
وضعیت مناسبي دارد .با توجه به حساسیت باالی حرفة
پرستاری نسبت به دانش ،نحوة استفادة پرستاران از دانش
و کاربرد و مديريت مﺆثر آن در فرايند پرستاري ،تأثیری
حیاتی بر ارائة خدمات و کیفیت مراقبت از بیماران دارد؛
بنابراين الزم است سیستمهاي مديريت دانش پرستاری ،از
فناوري اطالعات و فرآيندهاي مديريت دانش استفاده کنند.
همچنین سازمانهاي بهداشتی بايد خود را از نظر راهبرد
منابع و قابلیتهاي دانش ارزيابی کنند و راهبرد دانش خود
را برای تمرکز بر شکاف میان آنچه سازمان میداند و آنچه
سازمان بايد بداند ،مشخص کنند .در نتیجه راهبرد دانش
سازمانها بايد از طريق فرآيندهاي خلق ،به اشتراكگذاري و
کاربرد دانش ،براي پر کردن آن شکاف بهره بگیرد .با توجه
به اهمیت حاکمیت فرايندهاي مديريت دانش و برای کاربرد
مطلوبتر مديريت دانش در عملکرد پرستاري ،پیشنهاد
میشود در اين زمینه بهطور مﺆثري فرهنگسازي شود و
ضمن ايجاد بسترهاي الزم يرای استفاده از دانش پرستاران
مجرب ،تجربههاي موفق برنامههاي گذشته استفاده شود.
بهره بردن از روشهاي مختلﻒ برای ذخیره و ثبت دانش
کارکنان پرستاري ،ترغیب افراد به ذخیرهسازي و توزيع دانش
مفید سازمانی ،تجهیز و بهروز نمودن سیستمهاي 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

پژوهشگران از معاونت پژوهشی دانشگاه و همکاران محترم
دفتر پرستاری دانشگاه و نیز پرستاران مشارکتکننده در
طرح ،تشکر و قدردانی میکنند .اين مطالعه با کد اخالق
 IR.UMSHA.REC.1396.374از معاونت پژوهشی دانشگاه
علوم پزشکی همدان به تصويب رسیده است.
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