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  چكيده
 دهدي م شانن قاتيتحقمديريت دانش يكي از دستاوردهاي بزرگ عصر اطالعات و دانش مي باشد و  :مقدمه

اين تحقيق با هدف بررسي تاثير مولفه هاي . دانش است تيعامل در موفق نيمهمترر فرهنگ دانش محو كه
  .فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در بيمارستان هاي آموزشي درماني افضلي پور شهر كرمان انجام گرفت

در بيمارستان  1391پژوهش حاضر از نوع تحليلي بوده و به صورت مقطعي و كاربردي در سال  :روش بررسي
جامعه آماري كليه كاركنان اداري و پاراكلينيك . آموزشي درماني افضلي پور شهر كرمان انجام گرفت

داده ها با . نفر به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند 86بيمارستان افضلي پور بودند كه از بين آن ها 
مورد  17spssا استفاده از نرم افزار اماري استفاده از پرسشنامه بسته جمع آوري و با آزمون همبستگي پيرسون و ب

 .تحليل قرار گرفتند

، متوسط 07/3اكثر افراد تحت بررسي در اين بيمارستان وضعيت فرهنگ سازماني را با ميانگين نمره : يافته ها
متياز و كمترين ا 18/3بيشترين امتياز مربوط به مولفه ي فرهنگ انطباق پذيري با ميانگين نمره . ارزيابي كردند

مديريت دانش نيز از سوي پاسخ . حاصل شد 97/2مربوط به مولفه ي فرهنگ مشاركتي با ميانگين نمره 
در نهايت رابطه آماري معناداري بين . در وضعيت نامطلوب قرار گرفت) 73/2(دهندگان با كسب ميانگين نمره 

با بهبود فرهنگ سازماني،  ابراينبه دست آمد بن =56/0rفرهنگ سازماني و مديريت دانش با ضريب همبستگي 
مديريت دانش هم بهبود مي يابد و همچنين تك تك   مولفه هاي فرهنگ سازماني نيز بر مديريت دانش اثر 

  .گذارند
رابطه آماري معنادار بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش، زمينه ساز تغييرات موفقيت آميز در : نتيجه گيري

ديران را در پيش بيني نظام مند الويت هاي تغيير و تدوين بهتر استراتژي ها براي بيمارستان ها خواهد بود و م
  .اجراي موفقيت آميز تكنيك ها و فرايند هاي مديريت ياري خواهد رساند

  
فرهنگ مشاركتي، فرهنگ سازگاري، فرهنگ رسالتي، فرهنگ انطباق پذيري، مديريت  :واژه هاي كليدي

  دانش
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    ...بررسي تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در بيمارستان آموزشي 

 مقدمه

اكثر مديران دانش را به عنوان عامل اساسي بقاي سازمان قلمداد 

به هر حال دانش همواره به عنوان يك دارايي با ارزش و . مي كنند

دانش يكي از حياتي ترين منابع  .)1(مهم توليد بوده است ءجز

دانش سازماني ممكن است از كل دارايي . رقابت سازماني است

در دانش مفهوم چندوجهي است و . )2(تر باشد هاي سازمان مهم

بسياري از هويت هاي سازماني شامل فرهنگ، سياست ها، اسناد و 

  .)3(اعضاي سازمان جاسازي شده است

با يك نگاه تيزبينانه به موضوعات تكنيكي بيشتر از نقطه نظر 

ف مديريت اجتماعي به اين نتيجه مي رسيم كه فعاليت هاي ضعي

دليل نبود فرهنگي است كه حامي ن دانش يا مجموع ضعف هاي آ

فرايند هاي مديريت دانش و كمك كننده به گسترش و ايجاد 

فرهنگ سازماني ممكن است اصلي ترين سد  .)4(دانش مي باشد

فرهنگ سازماني برمي گردد به  )5(در راه مديريت دانش باشد

د گرفته شده از گذشته به الگويي از ارزش ها، عقايد و رفتارهاي يا

همراه تجربه اي كه در خالل تاريخ سازمان ها، توسعه يافته و تمايل 

  .)6(بات عمده و رفتاري اعضا آشكار شوددارد در ترتي

نوع فرهنگ حاكم، در بيمارستان ها از اهميت بااليي برخوردار 

است و لذا ارائه خدمات بهداشتي و درماني اثربخش به جامعه تا 

زيادي به كار گروهي كاركنان بهداشتي و درماني و سبك حد 

  .)7(رهبري و مديريت اين سازمان ها بستگي دارد

سازمان، فقدان مهمترين مانع اجراي اثربخش مديريت دانش در 

عدم درك مزاياي بي شمار مديريت دانش و فرهنگ تسهيم دانش 

فرهنگ دانش نان مي باشد تحقيقات نشان مي دهد در ميان كارك

محور كه شامل ارزش ها و اعتقادات اعضاي سازمان در ارتباط با 

مفاهيم اطالعات و دانش مي باشد مهمترين عامل در موفقيت دانش 

          لذا مسئولين عرصه هاي خدمات بهداشتي و درماني. است

      مي توانند با بهره گيري از ابزار مديريت دانش براي تبديل

هاي يادگيرنده گام موثري را در  شان به سازمان سازمان هاي

  .)8(كسب قابليت هاي اين نوع سازمان ها بردارند

فرهنگ سازماني نقش غيرقابل انكاري در موفقيت تغييـرات كسـب   

مولفه هـاي  . )4(و كارها و فعاليت هاي مديريت دانش ايفا مي كند 

   :از جمله فرهنگ سازماني،

يري ذهني با كار اسـت كـه بـر    به معناي درگكه : فرهنگ مشاركتي

نچـه  دل در شغل خود كار مي كنـد و هـر آ   ن فرد با جان واساس آ

   .گيردراه بكار مي اين در توان دارد در 

به اين معناست كه رهبران و پيـروان در رسـيدن    :فرهنگ سازگاري

بــه توافــق، مهــارت يافتــه انــد و فعاليــت هــاي ســازماني بــه خــوبي   

   .هماهنگ و پيوسته شده اند

به اين معناسـت كـه سـازمان هـاي سـازگار      : فرهنگ انطباق پذيري

بوسيله مشتريان هدايت مي شوند، ريسك مي كنند، از اشـتباه خـود   

ن ها به طور آ. تغيير را دارندپند مي گيرند و ظرفيت و تجربه ايجاد 

مستمر در حال بهبود توانـايي سـازمان بـه جهـت ارزش قائـل شـدن       

پذيري بيرونـي را  يكپارچگي دروني و انطباق . براي مشتريان هستند

  .مزيت برتري سازمان به حساب آورد مي توان

بـه ايـن معناسـت كـه سـازمان هـاي موفـق درك         :فرهنگ رسـالتي 

روشني از اهداف و جهت گيري هاي استراتژيك خـود دارنـد، بـه    

طــوري كــه اهــداف اســتراتژيك را تعريــف كــرده و چشــم انــداز  
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      فصلنامه علمي پژوهشي دانشكده بهداشت يزد
ســازماني فرهنــگ  مهمتـرين ويژگــي . سـازمان را ترســيم مــي كننــد 

ــت آ  ــالت و ماموري ــت ن رس ــدي در   ). 9(اس ــل كلي ــي از عوام يك

موفقيت دانش، فرهنگ سازماني مناسب براي فعاليـت هـاي دانشـي    

ــد ــي باش ــاي دانشــي    . م ــت ه ــاي فعالي ــع فرهنــگ ســنگ بن           در واق

  .)10(مي باشد

جاشپارا، مديريت دانش را در قالـب يـك فرآينـد چهـار حلقـه اي      

گيري دانـش معرفـي كـرده    راك، ذخيره و به كـار شامل ايجاد، اشت

  .است

ايجاد دانـش فرآينـدي بـي پايـان اسـت كـه شـامل بـه          :ايجاد دانش

وجود آمدن دانش جديد يا جايگزين شـدن دانـش موجـود توسـط     

دانش، از طريـق فرآينـدهاي   . دانش ضمني و عيني سازمان مي باشد

اختي اجتمــاعي و مشــاركتي، و همچنــين از طريــق فرآينــدهاي شــن 

ــديل      ــعه و تع ــتراك، توس ــاد، اش ــازماني ايج ــيط س ــردي، در مح         ف

  .)11(ي شودم

ذخيره كردن، سازماندهي و بازيابي دانـش سـازماني،    :ذخيره دانش

كه از آن بـه حافظـه سـازماني نيـز يـاد مـي كننـد، بخـش مهمـي از          

در ايـن  ). 12(سازماني كارآمد را تشـكيل مـي دهـد    مديريت دانش

ذخيره و ثبت مي شـود تـا قابليـت بازيـابي و اسـتفاده      مرحله، دانش 

  .توسط كاركنان سازمان وجود داشته باشد

عبارتسـت از حركـت، توزيـع و پخـش دانـش بـين        :اشتراك دانش

مكانيزه و به صورت ر افراد و پايگاه هاي دانش به طور مكانيزه و غي

در حقيقت درصد بااليي از موفقيت مـديريت دانـش، بـه    . دو سويه

ادل و اشتراك صحيح دانش بستگي دارد و تبادل دانش از فـردي  تب

  .به فردي ديگر، از لوازم اساسي چرخه مديريت دانش است

به كارگيري دانش، اشـاره بـه ايـن مطلـب دارد      :به كارگيري دانش

كه ايده ها و دانش به دسـت آمـده، بـدون جهـت گيـري در مـورد       

صـورت مفيـد و   اينكه چه كسي آن هـا را مطـرح كـرده اسـت، در     

به آميختن دانش با اين حلقه . مناسب بودن، مورد استفاده قرار گيرد

  .)13(عمل توجه دارد

تاكنون پژوهش هاي زيادي در داخل و خارج از كشور در زمينه 

ارتباط بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش صورت گرفته از 

طالعه پژوهشي تحت عنوان م 1388قا بابا در سال طبيبي و آ جمله، 

موزشي دانشگاه علوم آاركان مديريت دانش در بيمارستان هاي 

 يبررسي پژوهشي تحت عنوان كرم.)14(پزشكي ايران انجام دادند

 در مركز ييدانا تيريو استقرار مد يفرهنگ سازمان نيبطه بار

پاولين و . )15(انجام داد  84در سال بهمن گروه خودرو سازي

موانع و : ماسون پژوهشي با عنوان مديريت دانش در زالندنو

 2007همچنين در سال  .)16(انجام دادند 2002محرك ها، در سال 

رابطه  تحت عنوان ي پژوهشيفونگ ال و گوگانگ ل نگيمتوسط 

انجام  دانش تيريمد ييهاي اجرا تيبا فعال يفرهنگ سازمان

  .)10(شد

جايي كه بيشتر تحقيقات انجام شده در محيط هاي صنعتي از آن

است، ضروري است كه چگونگي ارتباط در صورت گرفته 

از . بررسي شود ها سازمان هاي بهداشتي درماني از جمله بيمارستان

نجا كه بيمارستان هاي آموزشي درماني  از نهادهاي مهم ارائه آ

يند كه در بازگشت و ات بهداشتي و درماني به شمار مي آخدم

     حفظ ارتقا سالمت جسماني و رواني بيماران نقش مهمي ايفا 

   نقش آموزشي اين بيمارستان ها  مي كند و همچنين در رابطه با
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    ...بررسي تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در بيمارستان آموزشي 

 تبديل دانش براي مديريت ابزار از گيري بهره با مي توان

 كسب در را گام موثري يادگيرنده هاي بيمارستان به ها بيمارستان

       از همين رو به نظر  برداشت ها سازمان نوع اين هاي قابليت

مي رسد توجه ويژه به تاثير فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در 

بيمارستان از هر سازمان ديگري با اهميت تر بوده و از حساسيت 

 يفرهنگ سازمانران لذا پژوهشگ. بيشتري برخوردار است

را بر اساس  ر كرمان ي افضلي پور شهدرمان يموزشآ  مارستانيب

دانش  تيرين را بر مدآ ريسپس تاث ي وابيمورد ارز سونيمدل دن

با توجه به اهميت موضوع در اين پژوهش  ودادند قرار يمورد بررس

در  بر مديريت دانش بررسي تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني 

        شهر كرمان بررسي افضلي پور موزشي درماني بيمارستان  آ

  .گرديد

 روش بررسي

تحقيق حاضراز نوع تحليلي است و به صورت مقطعـي و كـاربردي   

موزشــي درمــاني افضــلي پــور شــهر بيمارســتان  آدر  1391در ســال 

  .ه استصورت پذيرفت كرمان

          يفرهنـگ سـازمان   يمولفـه هـا   تاثير يبررسهدف از اين پژوهش،  

انطبـاق  فرهنـگ مشـاركتي، فرهنـگ سـازگاري، فرهنـگ      : شامل( 

موزشي بيمارستان آدر  دانش تيريمد بر )پذيري و فرهنگ رسالتي

 نيـ در ا يجامعـه مـورد بررسـ   . بـود  كرمـان درماني افضلي پور شهر 

و پاراكلينيـك بيمارسـتان افضـلي     يكارمندان ادار كليه ي پژوهش

 تيـ مشغول بـه فعال  يانسان يروينفر ن 270 كه بوده استكرمان  پور

 نيهمچنـ ، تصادفي انجام شدخوشه اي  به روش نمونه گيري .بودند

   .نفر در نظر گرفته شد 90برابر با  ازيحجم نمونه مورد ن

:طبق فرمول
  

)1()1(

)1(
22

2

ppZN

ppNZ
n





  

 
780=N )در سه بيمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشكي كرمان(  
258n=  

  
   : بيمارستان افضلي پور با تعداد كارمند

90258
780

270
  

  

از دو پرسشنامه استفاده شده است كه براي جمع آوري داده ها 

مديريت  براي بررسي مديريت دانش از مدل پايه هاي ساختمان

سازماني از مدل  دانش پروست و همكاران، و براي بررسي فرهنگ

  .)9(استفاده شده است  دانيل دنيسون سازماني فرهنگ

 29شـامل  فرهنگ سـازماني   در پرسشنامه يتعداد سواالت اختصاص

كامال مخالف تا  فيط(كرتيل يا نهيگز 5 اسيسوال و در قالب مق

مولفـه فرهنـگ    10تـا  1سـواالت   .شـده اسـت   نيتدو) كامال موافق

 11، )هـا  تيتوسعه قابل ،يم سازيت ،يتوانمند ساز: شامل(ي مشاركت

توافـق،   ن،ياديـ بن يارزش ها: شامل(ي مولفه فرهنگ سازگار 16تا 

 جـاد يا:شـامل ( يريمولفه فرهنـگ انطبـاق پـذ    23تا  17، )يهماهنگ

ــ ،يمحــور يمشــتر ر،ييــتغ مولفــه  29تــا  24، و )يســازمان يريادگي

 اهداف و مقاصد، چشم ك،يجهت استراتژ: شامل(ي فرهنگ رسالت

  .دادرا مورد سنجش قرار ) انداز

باشد كـه   يم يا نهيگز 5سوال  21شامل   دانش تيريپرسشنامه مد

دانـش را مـورد سـنجش     تيريمولفه مـد   8 كرت،يل فيبر اساس ط

، 3اهداف دانش، سـواالت   نييمولفه تع 2و1سواالت . دهد يقرار م
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مولفــه كســب دانــش،  7و6دانــش، ســواالت  ييمولفــه شناســا 5و4

مولفـه   14 تـا  11ت دانـش، سـواال   توسـعه  مولفـه  10و9، 8سواالت 

 19و18، 17 استفاده دانش، سـواالت  16و15دانش، سواالت  ميتسه

دانـش را مـورد    يابيـ مولفـه ارز  21و20دانش و سـواالت   ينگهدار

 پرسشـنامه از  يبه سـواالت رتبـه ا   يجهت نمره ده.دداسنجش قرار 

  :استفاده شد ريبه شرح ز  كرتيل يا نهيگز      5 اسيمق

 كم خيلي-5كم     -4متوسط      -3     اديز -2    اديزخيلي  -1

مـورد   )17(پرسشنامه هاي مذكور در مطالعات قبلي و پايايي روايي 

ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوري و  داده. تاييد قرار گرفته است

 17spssزمون همبستگي پيرسون و با استفاده از نرم افزار امـاري با آ

  .مورد تحليل قرار گرفتند

  يافته ها

درصد باقي مانده را  3/38درصد افراد مورد مطالعه را زنان و  7/61

اختصاص داده اند بيشتر افراد مورد مطالعه را افراد مردان به خود 

  درصد افراد مورد مطالعه را  5/2سال تشكيل داده اند و فقط  40زير 

درصد از افراد داراي  1/48سال تشكيل داده اند  50افراد باالي 

ي ليسانس هستند كه باالترين درصد را به خود مدرك تحصيل

اختصاص داده اند و افراد با مدرك تحصيلي فوق ليسانس رتبه دوم 

را به خود اختصاص داده اند و افراد با مدرك تحصيلي دكتري 

  ). درصد  5/2(كمترين درصد را به خود اختصاص داده اند 
سال تشكيل  10ير بيشتر افراد مورد مطالعه را افراد با سابقه خدمت ز

داده اند و پس از آن اكثريت بقيه افراد نمونه را افراد با سابقه 
  .سال تشكيل داده اند 20خدمت بيش از 

را به عنوان حد  5/3عددي  اگر با توجه به مطالعات پيشين مقدار
متوسط مديريت دانش در نظر بگيريم و مقادير  باالتر را به عنوان 

يين تر را به عنوان وضعيت نامطلوب وضعيت مطلوب و مقادير پا
مديريت دانش در نظر بگيريم كليه مولفه هاي مديريت دانش در 
وضعيت نامطلوب قرار دارند بيشترين نمره مربوط به مولفه اهداف 
دانش و كمترين نمره مربوط به تسهيم دانش است و به طور كلي 

 در 73/2مديريت دانش بيمارستان افضلي پور  با كسب نمره 
  .وضعيت نا مطلوب قرار دارد

 شاخص هاي توصيفي مربوط به مديريت دانش:  1جدول 

 انحراف معيار ميانگين ماكسيمم مينيمم  تعداد متغير ها  
 46/0 73/2 71/4 67/1 86  مديريت دانش

 61/0 94/2 50/4 1 86  اهداف دانش

 62/0 87/2 67/4 1 86  شناسايي دانش

 78/0 48/2 5 1 86  كسب دانش

 65/0 58/2 33/4 1 86  توسعه دانش

 58/0 50/2 75/4 50/1 86  تسهيم دانش

 80/0 55/2 5 1 86  استفاده دانش

 61/0 72/2 67/4 33/1 86  نگهداري دانش
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    ...بررسي تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني بر مديريت دانش در بيمارستان آموزشي 

به خود در وضعيت  07/3فرهنگ سازماني با اختصاص نمره 

مطلوب قرار دارد و همه مولفه هاي آن نيز در وضعيت مطلوب قرار 

در وضعيت  97/2دارند، اما فرهنگ مشاركتي با كسب نمره 

  . نامطلوب قرار دارد

با توجه به اطالعات جدول  بين مديريت دانش و فرهنگ سازماني 

با افزايش فرهنگ سازماني،  واقع  دارد در يك رابطه مثبت وجود 

           درصد بين  5مديريت دانش نيز افزايش مي يابد و در سطح 

             ش در ـريت دانـديـاني و مـگ سازمـولفه هاي فرهنـم

              افضلي پور رابطه مثبت وجود دارد در واقع كليه  بيمارستان

                        مديريت دانش تاثير مثبت دارند فرهنگ سازماني بر مولفه هاي

يعني با افزايش هر يك از مولفه هاي فرهنگ سازماني مديريت 

 .دانش نيز افزايش مي يابد
 شاخص هاي توصيفي مربوط به فرهنگ سازماني:2جدول

 انحراف معيار ميانگين ماكسيمم مينيمم  تعداد متغير ها
 52/0 07/3 83/4 52/1 86  فرهنگ سازماني

 86  فرهنگ مشاركتي  60/1 80/4 97/2 59/0 

 86  فرهنگ سازگاري 50/1 50/4 01/3 51/0 

 86  انطباق پذيريفرهنگ 1 5 18/3 65/0 

 86  فرهنگ رسالتي 1 5 15/3 65/0 

  
  سازماني و مولفه هاي آنهمبستگي پيرسن بين مديريت دانش و فرهنگ : 3جدول 

 
  فرهنگ سازماني

 
 فرهنگ انطباق پذيري  فرهنگ رسالتي فرهنگ سازگاري فرهنگ مشاركتي

 
 مولفه هاي فرهنگ سازماني

        
000/0=p-مقدار  

56/0 =r  
000/0 =p- مقدار  

47/0 =r  
  

000/0 =p- مقدار  
39/0 =r 

  
000/0=p-مقدار 

42/0 =r 
 

000/0=p-مقدار 
59/0 =r   مديريت دانش 

 
  

با توجه به اطالعات جدول  بين مديريت دانش و فرهنگ سازماني 

يك رابطه مثبت وجود دارد در واقع با افزايش فرهنگ سازماني، 

درصد بين مولفه  5مديريت دانش نيز افزايش مي يابد و در سطح 

افضلي پور  هاي فرهنگ سازماني و مديريت دانش در بيمارستان

رابطه مثبت وجود دارد در واقع كليه مولفه هاي فرهنگ سازماني 

بر مديريت دانش تاثير مثبت دارند يعني با افزايش هر يك از مولفه 

 .هاي فرهنگ سازماني مديريت دانش نيز افزايش مي يابد

  بحث و نتيجه گيري

اكثر افراد تحت بررسي در اين بيمارستان وضعيت فرهنگ سازماني 

بيشترين امتياز مربوط به مولفه ي . را  متوسط ارزيابي كردند

فرهنگ انطباق پذيري و كمترين امتياز مربوط به مولفه ي فرهنگ 

مديريت دانش نيز از سوي پاسخ . مشاركتي اختصاص داده شد

نتايج پژوهش نشان داد . دهندگان در وضعيت نامطلوب قرار گرفت

نش رابطه معنا داري وجود كه بين فرهنگ سازماني و مديريت دا
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دارد و مقدار ضريب همبستگي حاكي از آن است كه اين رابطه در 

جهت مستقيم مي باشد يعني با افزايش فرهنگ سازماني، مديريت 

دانش هم افزايش مي يابد و همچنين تك تك مولفه هاي فرهنگ 

     در پژوهش طبيبي و . سازماني نيز بر مديريت دانش اثر گذارند

موزشي دانشگاه علوم در بيمارستان هاي آ 1388قا بابا در سال آ

پزشكي ايران وضعيت مديريت دانش باالتر از متوسط و به نسبت 

مده، توجه همچنين با توجه به نتايج به دست آمطلوب بوده است، 

به مشاركت و خلق دانش ضروري به نظر مي رسد در بيمارستان  

يت دانش در وضعيت افضلي پور شهر كرمان وضعيت مدير

نامطلوب قرار دارد بنابراين نتايج پژوهش حاضر با نتايج طبيبي هم 

  .)14(خواني ندارد

دهـد كـه خـود     ينشـان مـ   1384ي در سـال  كرميافته هاي پژوهش 

در كسب  يمهم نقشمختاري فردي و دادن استقالل عمل به افراد، 

در  يفرهنـگ سـازمان   تيكه وضـع  يياز آنجا. دارد ييو توسعه دانا

شده است كـه بـا    هيباشد لذا توص يمركز بهمن موتور نسبتا خوب م

و مـوثر   ديـ مف يشاخصه هاي فرهنگ يفرهنگ سازمان رييتغ تيريمد

مـوثر   ريـ كه نـامطلوب و غ  ييحفظ و شاخصه ها ييدانا تيريبر مد

رابطه موثر  يرهنگ سازماند، در نهايت فاصالح شونا ير ييبودند، تغ

      نيـز  بـا نتـايج پـژوهش حاضـر      كـه  دارد ييدانـا  تيريو قوي بـا مـد  

ــايج پــژوهش .)15(دهمخــواني دار ــاولين و ماســون در ســال   از نت پ

رهنگ چنين بر مي آيد  كه موانع مديريت دانش عبارت از ف  2002

سازماني، رهبري و عملكرد هاي مديريت مي باشد چنانچه سازماني 

بخواهــد بــه مــديريت دانــش ســازماني بپــردازد بايســتي شــيوه هــاي 

مديريتي منطبق با آن را اعمال نمايد تـا مفـاهيم مـديريت دانـش در     

يكي از ملزومـات ايـن امـر آن    . سطح سازمان تفهيم و عملياتي شود

اسـتراتژي سـازماني انعكـاس مطلـوبي      است كه مديريت دانـش در 

عالوه بر آن زير ساخت هاي فنـاوري نيـز بايسـتي مهيـا     . داشته باشد

گردد تا كاركنان بتوانند از طريق آنها به تبـادل اطالعـات، دانـش و    

بنـابراين بـا توجـه بـه ايـن رابطـه معنـادار،         . تجربيات خـود بپردازنـد  

ــايج پــژوهش حاضــر   ــا نت ــاولين و ماســون ب هــم خــواني  پــژوهش پ

پژوهشـي    2007در سال  يفونگ ال و گوگانگ ل نگيم .)16(دارد

بـه طـور    ينشـان داد فرهنـگ سـازمان    جينتـا در تايوان انجـام دادنـد   

و اعمـال   گهـداري و نتواند مانع عمده اي براي كسـب   يگسترده م

 فرهنـگ  نـوع  يهاي دانشـ  تيفعال براي .دانش باشد يينفوذ در دارا

ــح اريموجــود بســ ــژوهش مينــگ فونــگ ال و   .اســت ياتي ــايج پ نت

گوگانـگ لــي نشـان دهنــده ي رابطــه معنـادار فرهنــگ ســازماني و    

مديريت دانش است، بنابراين با نتـايج پـژوهش حاضـر هـم خـواني       

  .)10(دارد

 در اين پژوهش تالش شده است تاثير مولفه هاي فرهنگ سازماني

موزشي درماني افضلي پور شهر آ بر مديريت دانش در بيمارستان

       كرمان مورد بررسي قرار گيرد و با اطمينان از تاثير مسقيم 

مولفه هاي فرهنگ سازماني بر مديريت دانش، مي توان نتيجه 

گرفت فرهنگ سازماني عامل كليدي در موفقيت مديريت دانش 

ايجاد يك فرهنگ سازماني مناسب است و تنها با بررسي، تغيير، و 

و انعطاف پذير است كه مي توان به تدريج الگوي تعامل بين افراد 

سازمان را تغيير داد و از مديريت دانش به عنوان يك مزيت رقابتي 

يح و راهبردي در اين جهت باعث بهره گرفت و برنامه ريزي صح

ساز  ، و اين امر زمينهرشد و ارتقاي مراكز درماني خواهد شد
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ميز در بيمارستان ها خواهد بود و مديران را در آتغييرات موفقيت 

پيش بيني نظام مند الويت هاي تغيير و تدوين بهتر استراتژي ها 

ميز تكنيك ها و فرايند هاي مديريت ياري آبراي اجراي موفقيت 

هاي  ويژگياز محدوديت هاي پژوهش اين بود كه . خواهد رساند

       حاكم بر فرد بر  سازماني شهايفرهنگ و ارز، شخصيتي

تاثير گذار بوده  هاي ارائه شده از طرف شخص پاسخگو جواب

است و كمبود اطالعات به جهت تازگي موضوع از جمله 

  .محدوديت هاي پژوهش بوده است

در نهايت محققين به منظور بهبود هر چه بيشتر وضعيت فعلي 

  : پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي دهند

 سازمان مجموعه مياندر  مشاركت پذيريو  جوييشاركت م

     بر  خود ثيرگذارياز تا كاركنانشود، تا  فراهم وكاركنان،

 .نمايند حاصل بيشتري اطمينان سازماني هاي فعاليت

كه زادي شغلي به منظور اغتناي شغلي افراد، اعطاي استقالل و آ

بيشتر در  احساس مسئوليت موجب كه است عواملي ازجمله

 .مي شود معني داري در آنان و احساس انگيزه افزايش و كاركنان

براي كاركناني كه عملكرد خوب، به كارگيري ابزارهاي تشويقي 

ايجاد جو اعتماد در سازمان به گونه .وري و خطرپذيري دارندنوآ

اي كه كاركنان خطري از جانب انتقال دانش شغلي خود به ديگر 

ن دانش كه بر اساس آتعريف فرايندي .افراد احساس نكنند

  . مشتريان بيروني مورد بهره برداري قرار گيرد

در  در ايجاد فضاهايي جهت مذاكره و گفت و گو هاي يادگيري

 .قالب جلسات مباحثه و مناظره اقدام شود

ن با اي دستي و ديجيتال و مجهز نمودن آداير نمودن كتابخانه ه

 .روز و مرتبط با مشاغل پرسنل بيمارستانه كتب و مجالت ب

تشويق پرسنل در خلق ايده هاي جديد ايجاد نظامي جهت استفاده 

سبب ارتقاي  از پيشنهاد ها و استفاده ي عملي از ايده هايي كه

 . مديريت دانش خواهد شد

 .ايجاد نظام جذب و استفاده از افراد صاحب دانش

جهت تجربيات مفيد كاركنان  اختصاص دادن فضايي از كتابخانه

بازنشستگي و ثبت اطالعات به نام خود كارمند، جهت  نزديك به

 .تشويق افراد

انتشار نشريه مختص هر بيمارستان جهت به اشتراك گذاشتن 

 .دانش

  تقدير و تشكر

اين مقاله برگرفته از پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته مديريت 

خدمات بهداشت و درمان دانشكده علـوم انسـاني دانشـگاه علـوم و     

تحقيقات فارس مي باشد، در نهايت الزم مي دانـم از مـدير محتـرم    

بيمارستان افضلي پور جناب آقاي دكتر كاوه نوحي، پرسنل محتـرم  

سـجاد خسـروي كـه از     دكتـر   بيمارستان افضلي پور، جنـاب آقـاي  

هــيچ كمكــي دريــغ نكردنــد و تمــام كســاني كــه مــا را در ايــن راه  

 . همراهي نمودند تشكر ويژه نمايم
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                                                                          Abstract 
 
Introduction: Knowledge management is one of the great achievements of the information and 
knowledge age. Research shows that the most important factor in the success of knowledge is 
knowledge-based culture. Therefore, it is necessary to examine the impact of organizational culture on 
knowledge management; the aim of this study is to examine the impact of organizational culture 
elements on knowledge management in educational-treatment hospitals in Kerman. 
Methods: This descriptive, cross-sectional and applied study was carried out in 2012 in Afzalipour 
educational-treatment hospitals of Kerman. Statistical universe included all administrative and Para-
clinical staff of this hospital; of them, 86 ones were selected using random cluster sampling method. 
Data was collected through questionnaires and was analyzed using Pearson correlation and spss  
statistical software. 
Results: most studied subjects considered status of organizational culture average (average score: 
3.07). The highest score was related to the component “adaptability culture” with average score of 
3.18, and the lowest was related to “collaboration culture” with average score of 2.97. Knowledge 
management was also in poor condition with average score of 2.73. Finally, a statistically significant 
relationship was obtained between organizational culture and knowledge management with a 
correlation coefficient of r=0/56; therefore, as organizational culture increases, knowledge management 
increases too, and all organizational culture components affect knowledge management. 
Conclusions: organizational culture was in average condition and knowledge management was in poor 
condition. Concerning a statistically significant relationship between organizational culture and 
knowledge management, it can be concluded that it will result in successful changes in hospitals and 
will help mangers make a systematic prediction of change priorities and codify strategies to perform 
management techniques and processes successfully.  
 
Keywords: organizational culture, collaboration culture, compatibility culture, mission culture, 
adaptability culture, knowledge management  
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