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  پيشگفتار -
  

مديريت دانش شامل خلق دانش، كسب دانش، ذخيره سازي دانش، انتشار و انتقال و به اشتراك گذاري 

را شناسايي كنند و سازمان ها بايد به خوبي بتوانند دانش مورد نياز خود . دانش و به كار گيري دانش است

دانش خلق شده يا . در صورت لزوم آن را خلق كنند و يا اينكه از منابع دانش خارج از سازمان كسب نمايند

كسب شده بايد با نيازهاي سازمان تطبيق داده شود و به عبارت ديگر آماده شود و به صورت مناسب ذخيره 

در اين بين، دانش نبايد مانند آب راكد . تفاده قرار گيردشود تا در زمان و مكان و شرايط مورد نياز، مورد اس

در جايي محبوس شود؛ بلكه بايستي مانند چشمه اي جوشان در سازمان در مكان و زمان مناسب جريان 

  .داشته باشد

سازمان هايي كه به خوبي اين پنج فرآيند خلق، كسب، ذخيره سازي و به اشتراك گذاري و استفاده را 

در چنين سازمان هايي، ارزش پرسنل به توانايي آنها . سازمان هاي دانشي يا دانش محور استمديريت كند، 

در سازمان هاي مختلف از جمله بيمارستان ها، دانش بايستي در سازمان . در انجام فعاليت هاي دانشي است

  .ذيردصورت پانتقال و به اشتراك گذاري دانش ممكن است از طرق مختلف . به راحتي تبادل شود

انتقال دانش ضمني ايجاد شده در ذهن نيز در بيمارستان ها  در حوزه پرستاري چالش اصلي مديريت دانش

هاي روبرو است،  اگرچه بررسي فرايند انتقال دانش ضمني در پرستاران با پيچدگي. پرستاران به ديگران است

تواند نقش موثري در افزايش دانش  مي هاي انتقال دانش ضمني و عوامل انتقال آنها اما تعيين بهترين روش

همچنين ايجاد يك روش مناسب براي انتقال دانش در . پرستاران و توسعه خدمات پرستاري داشته باشد

هاي رقابتي به  تواند بستر مناسبي براي رشد دانش سازماني و ايجاد مزيت ها و بين آنها مي سطح بيمارستان

  .كند مي در موفقيت استراتژي مديريت دانش سازمان ايفا ميشناخت اين عوامل، نقش مه .وجود آورد

مديريت   .وابسته است ه عامل انسان، ساختار و تكنولوژياما به طور كلي هر گونه تغيير در يك سازمان به س

  . دانش نيز با در نظر گرفتن اين سه عامل سعي در تحول سازمان دارد

شده در تحقيقات پيشين ، فرايند انتقال دانش ضمني در يك در اين پژوهش نيز با استفاده از عوامل ذكر 

هدف اصلي آن بررسي چگونگي انتقال دانش . مورد بررسي قرار گرفته است ) پرستاران بيمارستان(گروه 

سعي شده است  پژوهشدر اين . هاي پرستاري و عوامل موجود در انتقال اين نوع دانش است ضمني در گروه

اي كسب دانش پرستاري در گروه پرستاري بيمارستان هاي شهر بوشهر در ايران ه ابتدا مهمترين شيوه

سپس عوامل فردي، سازماني  و تكنولوژيكي انتقال دانش ضمني در بين پرستاران بررسي . مشخص گردد

 .گردد

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 


 

   اريسگزسپا -

بيمارستان پرستاران  ها از پرسشنامه استفاده گرديد،در زمان انجام اين پژوهش، براي جمع آوري داده  -

بسيار به پژوهشگران در تكميل دقيق پرسشنامه ها كه جامعه ي مورد پژوهش بودند،  هاي شهر بوشهر

  . قدرداني گرددتشكر و  شانهمكاري ايحوصله و  در اين بخش شايسته است از . نمودند همكاري
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  خالصه گزارش -
  

  مقدمه

 مرتبط با اقدام و عمل، شخصي و وابسته به ديدگاه توليدكننده مبهم،دانش ضمني پرستاري بسيار تجربي، 

است، هاي روبرو  اگرچه بررسي فرايند انتقال دانش ضمني در پرستاران با پيچدگي. براي انتقال است دانش

تواند نقش موثري در افزايش دانش  هاي انتقال دانش ضمني و عوامل انتقال آنها مي اما تعيين بهترين روش

در اين پژوهش نيز با استفاده از عوامل ذكر شده در . پرستاران و توسعه خدمات پرستاري داشته باشد

مورد ) فاظمه زهرا بوشهر ارستانپرستاران بيم(تحقيقات پيشين ، فرايند انتقال دانش ضمني در يك گروه 

  . بررسي قرار گرفته است 

  روش

جامعه مورد بررسي كليه كارشناسان پرستاري . روش به كار رفته در پژوهش حاضر روش پيمايشي مي باشد

ابزار . مي باشند مشغول به كار بوده اند، 2010كه در سال) نفر 215(بيمارستان فاطمه زهراي بوشهر 

ها از آمار  براي تجزيه و تحليل داده. بوده استپرسشنامه محقق ساخته در سه بخش  ها آوري داده جمع

  .توصيفي و استنباطي استفاده شد

  يافته ها

هاي آموزشي  در پرستاران،  شركت در دوره مهمترين روش انتقال دانش ضمني بر اساس پژوهش انجام شده

نمره عوامل فردي، سازماني و تكنولوژيكي در ميان  ويتني نشان داد كه ميانگين-آزمون من .مداوم بوده است

در كل از ديدگاه پرستاران مورد بررسي به ترتيب عامل تكنولوژيك بيش . پرستاران زن و مرد متفاوت است

هاي  يافته .از عوامل سازماني و عوامل سازماني نيز بيش از عوامل فردي در انتقال دانش ضمني موثر هستند

ه است كه موثرترين عامل فردي انتقال دانش ضمني امنيت شغلي ؛ در زمينه عوامل اين پژوهش نشان داد

هاي پاداش و جبران خدمات و در زمينه عوامل تكنولوژيك محيط فيزيكي  سازماني موثرترين عامل سيستم

  .مستقل از محيط كاري و امكانات تكنولوژي آموزشي بوده است

  نتيجه گيري

ده است كه براي ايجاد استراتژي انتقال دانش در ميان پرستاران نياز به اين پژوهش به اين نتيجه رسي

  :دارد زير وجود اصلي عوامل همنوايي

  .پرستاري مداوم يادگيري سازماني فرهنگ براي توسعه منابعي و ايجاد فرايندها .1

ال و وابسته به عامل انتق ليايجاد محيطي با امنيت شغلي باال و بسترهاي مناسب براي ارتقاء شغ .2

 .كسب دانش



 


 

 .ضمني دانش بكارگيري و انتقال به منظور سازمان در افراد تحريك و تشويق، انگيزش، .3

  .مديريت منابع دانش پرستاري جهت فراهم آوري امكانات تكنولوژي آموزشي پيشرفته .4

 

  

  مديريت دانش، انتقال دانش، دانش ضمني، دانش پرستاري :كلمات كليدي

  



 


 

  

  دمهمق .1

. برداري سيستماتيك از دانش داشته است ها ريشه در  بهره اده است كه موفقيت سازمانها نشان د پژوهش

هاي دانشي ياري  برداري مناسب از دارايي ها در بهره مديريت دانش فرايندي است كه به سازمان )2- 1(

وجه اشتراك . ها ارائه شده است هاي متفاوتي از فرايند مديريت دانش در سازمان بندي تركيب. رساند مي

توليد روشمند دانش از طريق پردازش  ،ساختاريافته بيروني دانش ها كسب بندي صلي همه اين تركيبا

 فكري سرمايهيا   سازماني مشترك دارايي به انساني سرمايه يا نكاركنا تجربي دانش تبديل اطالعات،

ال دانش و ارزيابي و بهبود ، انتقسازماني دارايي بعنوان دانش نگهداري و دوباره بازيابي كردن آسان  ،ساختاري

  )3(. ها ست مستمر منابع دانش در سازمان

هاي سازماني  با توجه به بررسي صورت گرفته يكي از مراحل فرايند مديريت دانش انتقال دانش در بافت

 نوع ؛ مانند عواملي به سازمان يك در مناسب دانشانتقال  فرايند يك انتخاب كه است معتقد ديكسون. است

 كل يا و ، گروه ، فرد(دانش يرندهگنوع  و ، دانشانتقال  فرايند فراواني و معمول روش ،)ضمني يا صريح( دانش

  .)4( .دارد بستگي )سازمان 

هاي صورت گرفته در زمينه انتقال دانش ضمني، بيشتر پژوهشگران بر اين اعتقاد هستند كه  در بررسي

كامال شخصي بوده ، رسمي كردن آن بسيار مشكل است، از اين رو انتقال آن به ديگران به دانش ضمني  

 به دسترسي زمينه در هنوز ، دانش انتقال فوايد خصوص در روزافزون آگاهي و عليرغم نيست يسرآساني م

 در مكتوب و شده مستند صورت به يا و است مشهور ضمني دانش به و دارد جاي ذهن افراد در كه دانشي

 مهمترين از يكي واقعيت اين .دارد وجود محدوديتهايي )آشكار يا صريح دانش(دارد قرار افراد خاصي اختيار

سازماني  سرمايه يك را كاركنان بوسيله شده ذخيره انپنه دانش ، سازمانها از روزافزوني تعداد كه داليلي است

 هاي انگيزه و ها، ديدگاه ها، زمينه با افراد ميان ضمني دانش انتقال ، حقيقت در .دانند مي ارزشمند بسيار

  )5(. است سازماني دانش انتقال به حصول براي اساسي و مهم قدم يك ، مختلف

بسياري از تحقيقات به بررسي دانش ضمني و تجربيات كاري در شركت هاي صنعتي انجام شده، اما اين 

در حرفه پرستاري، تجارب، . مسأله اهميت زيادي در سطح اقدامات حوزه سالمت به ويژه پرستاري دارد

اغلب . نقش كليدي در ارائه خدمات بهتر به بيماران دارد اي كاري و نظام ارزشي و ذهنيمهارتها، ديدگاه ه

اين امر . مواقع، پرستاران در تماس با بيماران با شرايط پيچيده و گاه غيرقابل پيش بيني مواجه مي شوند

  . سبب مي گردد كه نياز به تجارب شخصي در ميان پرستاران افزايش يابد

پذير است، بسيار تجربي، مبهم، مرتبط با  هاي ذهني امكان اري كه خلق آن از طريق روشدانش ضمني پرست

در .  بندي و وابسته به ديدگاه توليدكننده براي انتقال است اقدام و عمل، شخصي،  به سختي قابل فرمول

در هيچ  شود و ذهن پرستاران ايجاد ميدر درون  حقيقت، دانش ضمني در حرفه پرستاري دانشي است كه

انتقال دانش ضمني نيز  در حوزه پرستاري چالش اصلي مديريت دانش .اي ذخيره نشده است پايگاه داده

ها پرستاران با  براي نمونه در بيمارستان. ايجاد شده در ذهن پرستاران به ديگران و خصوصاً محققان است



 


 

ي پرستاري بسيار دقيق در ارتباط با ها مهارت) عمدتاً سعي و خطا(اي وجود دارند كه به صورت تجربي تجربه

اينگونه . اين دانش در هيچ سندي نوشته نشده است ولي بسيار ارزشمند است. ها را دارند انواع بيماري

بنابراين . نمايند پرستاران از اين دانش خود به عنوان مزيت رقابتي خود نسبت به ديگر پرستاران استفاده مي

بندي است، وابستگي شديد به شخص پرستار دارد و انتقال  يگر قابل طبقهاين دانش به سختي توسط افراد د

اي ديگر از اين نوع دانش كه جنبه سازماني دارد،  نمونه. پذير است تجارب از طريق پرستاران به سختي امكان

ايجاد فرايندهاي بهينه شده فقط زماني . هاي مختلف بيمارستان است وجود فرايندهايي توانمند در بخش

پذير است كه يك گروه منسجم از پرستاران در يك دوره نسبتاً طوالني به اجرا، پايش و بهبود فرايندها  امكان

هاي تيمي، چگونگي  ها، ارزش اين فرايندها در برگيرنده دانش تمامي اين افراد در قالب فرم. پرداخته باشند

دانش حاصل از اين فرايندها . تهيه شده استهاي اطالعاتي  هاي سازماندهي، سيستم برخورد با بيماران، روش

كنند  ها استفاده مي ها جنبه مزيت دارد و از آن به عنوان برتري خود نسبت به ديگر بيمارستان براي سازمان

اي از توليد دانش  اين دانش نيز نمونه. و سعي در حفظ آن در بيمارستان تا آنجايي كه ممكن است دارند

  . معروف است1ها  دانش به الگوهاي برتر يا بهگزين است كه در ادبيات مديريت

براي شناخت بيشتر انتقال دانش ضمني پژوهشگران به بررسي عوامل مختلف تاثيرگذار بر موضوع از 

مهمترين عوامل موثر بر انتقال دانش ضمني كه وجه مشترك تمامي . اند رويكردهاي مختلف پرداخته

شناخت اين عوامل، . سازماني و عوامل تكنولوژيكي وامل فردي، عواملها بوده است عبارت هستند از ع بررسي

  )6(. كند نقش مهمي در موفقيت استراتژي مديريت دانش سازمان ايفا مي

هاي روبرو است، اما تعيين  اگرچه بررسي فرايند انتقال دانش ضمني در پرستاران به داليل فوق با پيچدگي

تواند نقش موثري در افزايش دانش پرستاران و  هاي انتقال دانش ضمني و عوامل انتقال آنها مي بهترين روش

همچنين ايجاد يك روش مناسب براي انتقال دانش در سطح . شته باشدتوسعه خدمات پرستاري دا

هاي رقابتي به وجود  تواند بستر مناسبي براي رشد دانش سازماني و ايجاد مزيت ها و بين آنها مي بيمارستان

هاي پرستاري فرايند انتقال دانش ضمني  هاي قبلي در خصوص فعاليت با توجه به اينكه در پژوهش. آورد

هاي انتقال دانش ضمني و  مورد بررسي قرار گرفته است، در اين پژوهش سعي شده است تا روشكمتر 

هاي ايران مورد بررسي قرار گيرد و راهكارهايي در زمينه  عوامل آن در بافت  گروه پرستاري در بيمارستان

  .توسعه انتقال ارائه گردد

قات پيشين ، فرايند انتقال دانش ضمني در يك در اين پژوهش نيز با استفاده از عوامل ذكر شده در تحقي

هدف اصلي آن بررسي چگونگي انتقال دانش . مورد بررسي قرار گرفته است ) پرستاران بيمارستان(گروه 

در اين مقاله سعي شده است . هاي پرستاري و عوامل موجود در انتقال اين نوع دانش است ضمني در گروه

پرستاري در گروه پرستاري بيمارستان هاي شهر بوشهر در ايران  هاي كسب دانش ابتدا مهمترين شيوه

سپس عوامل فردي، سازماني  و تكنولوژيكي انتقال دانش ضمني در بين پرستاران بررسي . مشخص گردد

  .گردد

   : پاسخ داده خواهد شد عبارت هستند از پژوهش ينسواالتي كه در انتهاي ا
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  نظر كارشناسان پرستاري شهر بوشهر كدام است؟هاي انتقال دانش ضمني از  مهمترين راه .1

مهمترين عوامل فردي در انتقال دانش ضمني در ميان كارشناسان پرستاري شهر بوشهر كدام  .2

  است؟

مهمترين عوامل سازماني در انتقال دانش ضمني در ميان كارشناسان پرستاري شهر بوشهر كدام  .3

  است؟

مني در ميان كارشناسان پرستاري شهر بوشهر كدام مهمترين عوامل تكنولوژيكي در انتقال دانش ض .4

  است؟

از ميان عوامل فردي، سازماني و تكنولوژيك كداميك تاثير بيشتري در انتقال دانش ضمني در ميان  .5

  كارشناسان پرستاري شهر بوشهر دارند؟

جود داري و هاي انتقال دانش ضمني و عوامل موثر بر انتقال دانش ضمني رابطه معني آيا بين روش .6

  دارد؟

  داري وجود دارد؟ هاي انتقال دانش ضمني و عوامل دموگرافيك رابطه معني آيا بين روش .7

  

  

  مروري بر مطالعات قبلي .2

  

در پژوهشي با عنوان بررسي مديريت دانش و عملكرد كاركنان پرستاري در مورد كنترل عفونت هاي  -

واحدهاي مورد پژوهش در خصوص كنترل ، ميزان مديريت دانش در 1382بيمارستاني شهر ياسوج در سال 

عفونت ضعيف ارزيابي شد كه بيانگر آن است كه برگزاري كالس هاي آموزشي و گذاشتن جزوات آموزشي در 

   )7(.اختيار كاركنان پرستاري در مديريت دانش آنها اثربخش بوده است

بر اساس  1387در پژوهشي باعنوان بررسي الگوي مديريت دانش در يك مركزتحقيقاتي نظامي در سال  -

تحليل داده ها نشانگر اين مطلب است كه وضعيت كلي مركز به لحاظ دانش محور . دل نوناكا انجام شدم

  )8(.مي باشد) بين متوسط و ضعيف(بودن و بهره گيري از سرمايه هاي دانشي كمتر از حد متوسط 

درپژوهشي ديگر به بررسي رابطه بين فرايند تبديل دانش وعملكرد اعضاي هيأت علمي دانشگاه اصفهان  -

نتايج نشان مي دهد كه بين فرايند تبديل مديريت دانش و ميزان .  پرداخته شد 85-86تحصيلي  در سال

  )9(.عملكرد اعضاي هيأت علمي دانشگاه اصفهان همبستگي مثبت و معناداري وجود دارد

در پژوهشي به بررسي رابطه بين نگرش وميزان مهارت كارشناسان ترويج كشاورزي در بكارگيري فن - 

نتايج تحقيق نشان داد كه رابطه مثبت و معني داري . پرداخته شد1387اطالعاتي ومديريت دا نش در سال 

در بكارگيري فن بين متغير وابسته نگرش كارشناسان ترويج نسبت به مديريت دانش و ميزان مهارت آنها 



 


 

ذخيره / كسب دانش، تسهيم دانش، ارزيابي دانش، خلق(آوري اطالعات و مجموع شش مولفه مديريت دانش 

  )10(. وجود دارد) بكارگيري دانش، و مديريت فايل/ و حذف دانش، نشر

 در پژوهشي ديگر به بررسي مديريت دانش ضمني امنيت غذايي با تاكيد بر سازمان جهاد كشاورزي استان -

يافته ها نشان داد بيشترين استفاده از منابع دانش صريح به ترتيب شامل . پرداخته شد 1386فارس درسال 

ي ارتباطي مورد همچنين، بيشترين روش ها. كتب، مجالت، گزارش ها و پژوهش هاي سازماني است

  )11(. استفاده براي ارتقا دانش ضمني، گفتگو با همكاران، شركت در سمينارها و گفتگوي رودرو هستند

بر اساس الگوي تعالي بالدريج ) ص(د ر تحقيقي مديريت دانش دراورژانس بيمارستان حضرت رسول اكرم  -

يافته ها نشان داد كه  در مجموع اورژانس بيمارستان مورد مطالعه ااز لحاظ سنجش، تحليل  1386در سال 

  )12(. طالعه در سطح سوم تعالي قرار داردو مديريت دانش، سازمان مورد م

در پژوهشي كه با عنوان ميزان حاكميت فرآيندهاي مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در سال 

پس از آزمون فرضيه هاي تحقيق نظير شناسايي، اكتساب، توسعه، اشتراك و توزيع، بهره . انجام شد1388

شكي اصفهان در هر شش گيري و ذخيره سازي دانش نتايج به دست آمده نشان داد كه در دانشگاه علوم پز

  (13).فرآيند مديريت دانش، كليه زمينه ها جهت استقرار آن كمتر از سطح متوسط وجود داشته است

البته هنوز يك بررسي . در حوزه سالمت انتشار يافته است ضمني دانش انتقالتحقيقات زيادي در زمينه 

توان موضوعات مهم  انجام شده مي اما با توجه به جستجوهاي. دقيق در زمينه مرور منابع ديده نشده است

  . در اين زمينه را شناسايي كرد

ولي . هاي مختلف صنعت و خدمات تعاريف يكسان دارد اگرچه دانش مفهومي عام است و در حوزه

ونگ جانگ جيه و ديگران در . دهد هايي را نشان مي خصوصيات آن و نحوه ارتباط بين اين خصوصيات تفاوت

هدف اصلي آنها از اين تحقيقات . ها به تحقيق پرداختند يت دانش در بيمارستانخصوص 4 ميان 2008سال 

چارچوب اين تحقيق در . هاي كشور تايلند بود بررسي اثرات اين متغيرها بر يكديگر در حوزه بيمارستان

و ها، متغيرهاي مربوطه  سازه 1شكل. سازه بود كه هر سازه در برگيرنده يك سري متغير است 4برگيرنده 

  .دهد فرضيات آنها را نشان مي

است كه به بررسي ارتباط  1رساند فرضيه  اي كه در تعيين راهكارها به اين پروژه ياري مي مهمترين فرضيه

سوال اساسي اين فرضيه اين است كه خصوصيات . پردازد دانش مي انتقالهاي ا خصوصيات دانش با استراتژي

ها چه ارتباطي با  گي، چسبندگي و فراريت در بيمارستان، پيچيد)ضمني بودن يا آشكار بودن(دانش 

) دانش از بيرون بيمارستان انتقالدانش در درون بيمارستان و  انتقالاستراتژي (دانش  انتقالاستراتژي 

داري بين خصوصيت دانش و  بر اساس نتايج حاصل از آزمون اين فرضيه ارتباط معني. خواهد داشت

ها بر اساس آشكار بودن و  نتيجه اصلي اين بود كه بيمارستان. شده است دانش مشخص انتقالاستراتژي 

  . اند دانش توجه نمودهانتقال ضمني بودن دانش و پيچيدگي آن به استراتژي 

در تحقيقي با عنوان فاكتورهاي اساسي موفق و تاثير قبلي به دانشجويان پرستاري در هنگام انتقال دانش 

تاثير  ودر انتقال دانش پرستاري  يتيكي پرستاري، فاكتورهاي اساسي موفقپرستاري در طول عملكرد كلين


