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چکیده
امروزه در اکثر جوامع زندگی اجتماعی شـهروندان با مراکزآموزشـی 
درمانـی عجیـن شـده اسـت. مراکز مذکـور حـوزه مهمـی از اصالت 
شـهروندی و انسـانی هـر جامعه ای محسـوب می شـوند. لـذا توجه 
بـه ابعـاد و آمـوزه هـای فرهنگـی و مالحظـات شـهروندی مناسـب 
جهـت ارائـه خدمـات بـا کیفیـت ضـروری و منطقـی می باشـد. در 
ايـن راسـتا پژوهـش حاضر با هـدف مطالعه وضعیـت فرهنگ دانش 
و رفتـار شـهروندی سـازمانی و همچنین سـنجش رابطه میـان آنها 
در مرکـز آموزشـی درمانـی مورد مطالعه در شـهر تهران انجام شـد. 
تحقیـق حاضـر از نـوع توصیفی بـوده و بـه روش همبسـتگی انجام 
گرديـد. جامعه آماری کلیه پرسـتاران شـاغل در بیمارسـتان مذکور 
بـوده اسـت کـه مطابـق آمارهـای ارائـه شـده تعـداد آنهـا 205 نفر 
بـوده انـد. از جامعـه آمـاری 153 نفر بعنـوان نمونه انتخاب شـدند. 
بـرای جمـع آوري داده هـای مـورد نیـاز، از دو پرسشـنامه اسـتفاده 
گرديـد کـه به ترتیـب دارای ضريب پايائـی 0/89 و 0/93 بـوده اند. 
بـرای تجزيـه و تحلیـل داده هـا عالوه بر روشـهای آمـاری توصیفی 
از آزمونهـاي اسـتنباطي از جملـه؛ آزمـون t تـک گروهـی، تحلیـل 
واريانـس يـک طرفـه )F( و تحلیـل رگرسـیون گام به گام اسـتفاده 
شـد. يافته هـای حاصـل از تجزيـه و تحلیـل داده هـا نشـان داد که 
فرهنـگ دانـش و رفتـار شـهروندی  سـازمانی همبسـتگی مثبـت و 
معنـی دار وجـود دارد کـه مقدار آن Rxy   =0/67 می باشـد. بعالوه 
وضعیـت فرهنـگ دانـش و رفتـار شـهروندی  سـازمانی در مجموع 

مناسـب ارزيابـی گرديد.
واژگان کلیـدی: رفتار شـهروندی، مديريت دانـش، فرهنگ دانش، 

بیمارستان

The relationship between knowledge culture and 
organizational citizenship behavior (Case study: A 
hospital in Tehran)

Abstract
Today, in most societies social life of citizens is associated with 
medical centers. These centers is considered important area 
of citizenship and humanity originality. Therefore due to the 
cultural aspects and   citizenship considerations is necessary 
and logical in order to provide more quality services. In this 
view, the goal of current research is the study of knowledge 
culture and organizational citizenship behavior situation as 
well as assessing the relationship between them. The present 
study is descriptive type and performed by correlation method. 
The statistical population including all of the nurses in the 
studied hospital that according to provided statistics they are 
205. Among them 153 persons were selected as sample. Tow 
questionnaires were used to collect required data. Cronbach’s 
α was used to determine the reliability of the questionnaires 
that the reliability coefficient were 0/89 and 0/93. Descriptive 
statistical methods were used for classification, producing 
tables, drawing charts, and calculating the means and standard 
deviations. To examine the statistical assumptions, inferential 
tests were used. The tests used were the one-sample t-test for 
mean significance of each variable, one-way ANOVA (F) for 
integrity or compatibility of member answers based on their 
personal and organizational specifications. The tests was done 
by SPSS. Data analysis revealed that, there is positive and 
significant correlation knowledge culture and organizational 
citizenship are appropriate. Finally the conclusions and 
suggestions of the research were between knowledge culture 
and organizational citizenship that is Rxy= 0/67. Moreover the 
situation of presented.
KeyWords: knowledge management, knowledge culture, 
organizational citizenship behavior, Hospital
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1- مقدمه
در شـرايط فعلـی جهـان تمامـی سـازمانها بايـد بطـور 
آينـده  هـای  افـق  و  کارهـا  فراينـد  مـورد  در  مـداوم 
ص   ،2012 )پتـوکان،  کننـد  نوگرايـی  و  بازانديشـی 
291(. دانـش سـازمانی و بـکار گیـری آن مـی توانـد 
چنیـن روندی را تسـهیل نمايد. در اين راسـتا مديريت 
دانـش، اعضـاء سـازمان را بـه تسـهیم دانـش و بهبـود 
کارآيـی، عملکـرد  و رقابـت پذيـری تشـويق مـی کند 
)لـی و همـکاران، 2010، ص 10(. مديريـت مناسـب 
دانـش مـی توانـد ظرفیـت تغییـر سـازمانی را تقويـت 
کنـد )جـاد و داگالس، 2010، ص 635( و فرهنـگ 
دانـش نیز يکـی از ابعاد زيرسـاختی مديريت دانش می 
باشـد )کنجـکاو منفـرد و همـکاران ، 1392، ص 75(. 
رفتـار اعضـاء سـازمان در خصـوص اينکـه آيـا تسـهیم 
دانـش انجـام دهنـد يـا نـه، براسـاس فرهنـگ دانـش 
تعییـن خواهد شـد )گیـرداس کیـن و سـاوان ويچین، 
2007، ص 57(. از طـرف ديگـر از مهمترين عواملی که 
مـی توانـد رفتارها، نگرشـها و تعامالت پرسـتاران را در 
جهـت ارائـه خدمات با کیفیـت تر بکارگیـرد رفتارهای 
داوطلبانـه يا شـهروندی سـازمانی اسـت )سـیدجوادين 
و همـکاران، 1392، ص 106(. لـذا در صـورت مناسـب 
بـودن وضعیـت فرهنـگ دانـش و  رفتـار شـهروندی 
سـازمانی، سـاز مـان مـی توانـد بـه تدريـج بـه مزيـت 

رقابتـی دسـت يابد. 
»در گذشـته بطـور سـنتی بـرای اطمینـان از کیفیـت 
تکنیکـی متخصصـان  دانـش  بـه  بهداشـتی  خدمـات 
پزشـکی و پرسـتاری کـه انتظـار مـی رفت ايـن دانش 
را بـه بهتريـن وجـه در مـداوای بیمـار مـورد اسـتفاده 
قـرار دهند تکیه می شـد. ولـی امروزه مراکز بهداشـتی 
مراقبتهـای  و  بـوده  پیچیـده ای  سـازمانهای  درمانـی 
بهداشـتی درمانی مناسـب نیازمند حمايـت مديريتی و 
اجرايی هسـتند« )ملکی و همکاران، 1390، ص 580(. 
در عیـن حـال پرسـتار يک عضـو مهم در تیم سـالمت 
بـه شـمار مـی آيـد و دارای نقـش هـای گسـترده ای 
از جملـه نقش مراقبتـی، حمايتی، درمانـی، هماهنگی، 
مشـورتی، مديريتـی، آموزشـی و تحقیقاتـی می باشـد 

)يوسـفی و همـکاران، 1389،  ص. 586(. لـذا توجـه به 
دو مقولـه فرهنـگ دانـش و رفتار شـهروندی سـازمانی 
در رابطـه با منابع انسـانی مراکز آموزشـی، بهداشـتی و 
درمانـی از اهمیـت شـايانی برخوردار می باشـد. چرا که 
ايـن دو مـی تواننـد ظرفیتهـا و زمینه های مناسـبی را 
برای مشـاوره، رهبری، پژوهش، تفکر سیسـتمی و ارائه 
خدمـات درمانـی در بیمارسـتان بوجـود آورنـد. بديـن 
ترتیـب هـدف اصلـی تحقیـق حاضـر مطالعـه وضعیت 
فرهنـگ دانش و رفتار شـهروندی سـازمانی و همچنین 

سـنجش رابطـه میـان آنها می باشـد. 
2- مفاهیم تحقیق

رفتار شهروندی سازمانی
مفهوم رفتار شـهروندی سـازمانی ريشـه در نوشتارهای 
چسـتر بارنـارد  )1938( در مـورد تمايـل بـه همکاری 
دارد و همچنیـن مطالعات کتـز وکان  )1966 و1964( 
در مـورد عملکـرد و رفتارهـای خودجـوش و فراتـر از 
انتظـار ناشـی شـده اسـت ) دانايـی فـرد و همـکاران، 
1390، ص 69( باتمـان و ارگان )1983(. بـرای اولیـن 
بـار از اصطـالح رفتـار شـهروندی سـازمانی  اسـتفاده 
کردنـد )صنوبـری، 1387، ص 80(. در سـالهای بعـد 
مطالعـات زيـادی بـر روی ايـن مفهـوم صـورت گرفـت 
کـه هـر کـدام از واژه های جديـدی بـرای توصیف اين 
مفهـوم اسـتفاده کـرده انـد )دانايـی فـرد و همـکاران، 
1390، ص69( امـروزه مطالعـات انجام شـده در زمینه 
رفتـار شـهروندی سـازمانی گويـای ايـن واقعیت اسـت 
کـه وجـود اين نـوع رفتارها در سـازمان هـای دولتی و 
خصوصـی اثرات مثبت و قابل توجهی دارد )شـیرازی و 

همـکاران، 1391، ص 142(. 
رفتـار شـهروندی سـازمانی، رفتـاری  منحصـر بـه فرد، 
اختیـاری و فرا وظیفه ای اسـت کـه در افزايش عملکرد 
اثربخشـی سـازمان موثـر اسـت و بـه طـور مسـتقیم يا 
غیرمسـتقیم از طريق سیسـتم پاداش رسـمی سازمان، 
سـازماندهی نمی شـود )حسـینی و دانايی فرد، 1391، 
عنـوان  بـه  را  رفتـار شـهروندی سـازمانی  ص 113(. 
رفتـاری اختیـاری تعريـف کـرده انـد که فراتـر از نقش 
رسـمی يـک فـرد اسـت و در جهـت کمـک بـه افـراد 
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ديگـر در سـازمان يـا نشـان دادن وجـدان و حمايـت 
از سـازمان اسـت )شـیرازی و همـکاران، 1391، ص 
136(. ايـن نـوع رفتـار نوعی رفتار فرانقشـی اسـت که 
مکمـل رفتارهـای درون نقشـی قرار می گیرد )طبرسـا 
و همـکاران، 1389، ص 94(. در مجمـوع رفتارهـای 
شـهروندی سـازمانی اختیـاری و غیررسـمی هسـتند و 
پـاداش رسـمی بـه آنهـا تعلـق نمی گیـرد. امـا اينگونه 
رفتارهـا در کیفیـت خدمـات ارائـه شـده و اثربخشـی 

سـازمانی تأثیـر بـه سـزايی دارند. 
مـرور ادبیـات موجـود مويـد آن اسـت کـه در رابطـه با 
مفهـوم رفتـار شـهروندی سـازمانی دو رويکـرد اصلـی 
وجـود دارد کـه عبارتنـد از: الـفـ  رفتارهايـی در نقش 
و فرانقـش: در ايـن رويکـرد عمدتـاً بر »گسـتره شـغلی 
درک شـده« تأکیـد مـی شـود و بـ  تمـام  رفتارهـای 
رفتـار  رويکـرد  ايـن  در  سـازمان:  داخـل  در  مثبـت 
شـهروندی سـازمانی بـه عنـوان مفهومـی کلی شـامل 
تمام رفتارهای مثبت و سـازنده افراد در داخل سـازمان 
همراه با مشـارکت کامل و مسـئوالنه در نظر گرفته می 
شـود )دانايـی فرد و همـکاران، 133، ص 70، شـیرازی 
و همـکاران ، 1391، ص. 136(. از هنگامـی که مطالعه 
رفتار شـهروندی سـازمانی بوجـود آمد، همـواره فقدان 
اجمـاع مشـترک در مـورد ابعـاد آن نیـز در ادبیـات و 
ابعاد آن وجود داشـته اسـت )سـیدجوادين و همکاران، 
1392، ص 107(. فـرا تحلیـل پادسـاکف و همـکاران 
)2000( نشـان داد کـه تقريبـاً 30 نوع متفـاوت از ابعاد 
شـهروندی سـازمانی شناسـايی شـده اسـت )واعظی و 
همـکاران ، 1390، ص 20(. امـا ابعـادی کـه بیشـترين 
توجـه را میـان پژوهشـگران به خـود جلب کـرده اند 5 
مـورد می باشـد )سـیدجوادين و همـکاران، 1392، ص  
107؛ شـیرازی و همـکاران، 1391، ص 136( کـه در 

ادامـه بطـور اجمالـی مـورد اشـاره قرار مـی گیرند:
الـف- نوع دوسـتی: بـه معنی کمک کردن بـه همکاران 
و سـاير افـراد در انجـام وظايفشـان اسـت. ب- وجـدان 
کاری: رفتـاری اسـت کـه فراتـر از الزامات تعیین شـده 
بوسـیله سـازمان در محیـط کار مـی باشـد. ج- نزاکت: 
بـه معنـای مالحظـه گـری و بـا احتـرام رفتـار کـردن 

بـا ديگـران اسـت. د- رفتـار مدنـی: عالقـه يـا تعهد به 
سـازمان بـه عنوان يک کل اسـت. نظارت بـر محیط به 
منظـور شناسـايی فرصت ها و تهديـدات حتی با هزينه 
شـخصی نمونه ای از اين رفتارهاسـت. نهايتـاً تمايل به 
مشـارکت و مسـئولیت پذيـری در زندگـی سـازمانی و 
نیـز ارائـه تصويـری مناسـب از سـازمان می باشـد. ه - 
جوانمـردی: تمايـل بـه تحمـل شـرايط اجتنـاب ناپذير 
ناراحـت کننـده در کار، بدون شـکايت و ابـراز ناراحتی. 

3-پیشینه های تحقیقی
در خصوص پیشـنه پژوهشـی تحقیق بررسـی ها مويد 
آنسـت کـه در رابطـه با موضـوع تحقیـق پژوهش های 
مختلفی انجام شـده اسـت. اما پژوهشـی که مسـتقیماً 
همزمـان دو متغیـر فرهنـگ دانـش و رفتار شـهروندی 
سـازمانی را مـورد مطالعـه قـرار دهد مشـاهده نگرديد. 
در ادامـه برخـی از پژوهـش هـای مربـوط بـه موضـوع 
ارائـه مـی شـود. اولیـور و ردی  )2006( تحقیقـی را 
تحـت عنـوان » چگونگـی ايجـاد فرهنـگ دانـش در 
سـازمان هـا: مطالعـه مـوردی چنـد سـازمان بـزرگ« 
انجـام داده انـد. هـدف تحقیـق شناسـايی عوامـل موثر 
بـر فرهنـگ دانـش بـوده اسـت. يافتـه هـای تحقیـق 
نشـان داده اسـت که رهبری، ساختار سـازمانی، تبلیغ، 
زيرسـاخت هـا، ويژگی های فیزيکی، پـاداش، تخصیص 
زمـان، مديريت فرايندها، اسـتخدام و گـروه های کاری 
تحقیـق  موثرانـد.  دانـش  فرهنـگ  گیـری  بـر شـکل 
ديگـری را وانـگ و همـکاران   )2010( تحـت عنـوان 
»تأثیـر فرهنـگ سـازمانی بـر ظرفیت خلـق دانش« در 
212 موسسـه چینـی بـا اسـتفاده از مصاحبـه چهره به 
چهـره انجـام و نتايـج نشـان داده اسـت کـه فرهنـگ 
سـازمانی نقشـی اساسـی در ظرفیت خلق دانـش دارد. 
بخصـوص جمعگرايـی بـر ظرفیـت خلـق دانـش تأثیـر 
مثبـت و معنـی دارد. امـا وجـود تفـاوت های قـدرت و 
عـدم اطمینـان بـر ظرفیـت خلـق دانـش تأثیـر منفی 
دارد. همچنیـن پژوهشـی توسـط مرادی و همـکاران ) 
2012( تحـت عنـوان »ارتبـاط  بین فرهنگ سـازمانی 
بـا کارکنـان دانشـگاه  رابطـه  و مديريـت دانـش« در 
تکنولوژی مالزی انجام شـده اسـت. يافتـه های تحقیق 
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نشـان داده اسـت کـه بیـن فرهنـگ سـازمانی ترجیح 
داده شـده و مديريـت دانـش رابطه مثبـت و معنی دار 

وجـود دارد. 
تحقیـق ديگـری را مايـل افشـار و همـکاران )1391( 
تحـت عنـوان »بررسـی ارتبـاط بیـن رفتار شـهروندی 
ديـدگاه  از  انسـانی  نیـروی  وری  بهـره  و  سـازمانی 
کارکنـان در بیمارسـتان هـای آموزشـی شـهر تهران« 
انجـام و نتايـج پژوهـش نشـان داده اسـت کـه بیـن 
رفتـار شـهروندی سـازمانی و بهـره وری رابطـه معنـی 
دار وجـود دارد. تحقیـق صادقـی و همـکاران )1390( 
تحـت عنـوان رابطه بیـن مؤلفه های فرهنگ سـازمانی 
و مديريـت دانـش مـورد مطالعـه: بیمارسـتان شـهید 
هاشـمی نژاد تهـران« انجام و يافته های تحقیق نشـان 
داده اسـت کـه افـراد تحـت بررسـی وضعیـت فرهنگ 
را مناسـب )72%( و وضعیـت   بیمارسـتان  سـازمانی 
مديريـت دانـش را متوسـط ) 63%( ارزيابـی نمـوده و 
بیـن فرهنگ سـازمانی و مديريـت دانـش رابطه معنی 
دار نشـان داده شـده اسـت. تحقیق خالصی و همکاران 
)1391( که در بیمارسـتان های دانشـگاه علوم پزشکی 
تهـران انجام شـده اسـت نشـان می دهد بین سـالمت 
سـازمانی و ابعـاد پنجگانـه رفتـار شـهروندی سـازمانی 
ارتبـاط معنـادار وجـود دارد.  تحقیـق  قربانـی زاده و 
همـکاران )1390( نیـز تحـت عنـوان »عوامـل حیاتی 
موفقیـت مديريـت دانـش در سـازمان هـای عمومـی« 
نشـان داده اسـت کـه فرهنـگ سـازمانی، نقـش هـا و 

رفتارهـای مديران، سـاختار سـازمانی، منابع انسـانی و 
فنـاوری در موفقیـت مديريـت دانـش تأثیـر معنـی دار 

دارند.
4-مدل نظری

رفتـار  ظهـور  و  بـروز  گذشـته  پژوهشـهای  براسـاس 
شـهروندی سـازمانی بـا عوامـل و متغیرهـای گوناگونی 
همچـون نـوع شـخصیت کارکنـان، فرهنـگ سـازمان، 
سـبک رهبری، حمايتهای سـازمانی و ويژگیهای شغلی 
در ارتبـاط بـوده و از آنهـا متاثـر اسـت )سـیدجوادين و 
همکاران، 1392، ص 106؛ شیرازی و همکاران، 1391، 
ص. 137؛  صنوبـری، 1387، ص 90(. فرهنـگ دانـش 
نیـز بعنـوان بخشـی از فرهنگ سـازمانی بـوده و جزئی 
از آن مـی باشـد. فرهنـگ دانـش و رفتـار شـهروندی 
سـازمانی هـر کـدام دارای ابعـاد خاصی می باشـند که 
در چارچـوب مفهومـی تحقیـق مشـخص گرديـده اند.

بـا توجـه به مبانـی نظری و پیشـینه پژوهشـی موضوع 
فرضیـه هـای تحقیـق به شـرح زير می باشـند:

فرضیـه اصلـی: بیـن فرهنگ دانـش و رفتار شـهروندی 
سـازمانی رابطـه معنی وجـود دارد.

فرضیه های فرعی:
بیـن فرهنـگ دانـش و وجـدان کاری رابطـه معنـی دار 

وجـود دارد.
بیـن فرهنـگ دانـش و نـوع دوسـتی رابطـه معنـی دار 

وجـود دارد.
بیـن فرهنـگ دانـش و  رفتـار مدنـی رابطـه معنـی دار 

۴ 
 

). فرهنگ 90، ص 1387؛  صنوبري، 137، ص. 1391؛ شيرازي و همكاران، 106، ص 1392(سيدجوادين و همكاران، 
رهنگ سازماني بوده و جزئي از آن مي باشد. فرهنگ دانش و رفتار شهروندي سازماني هر دانش نيز بعنوان بخشي از ف

 كدام داراي ابعاد خاصي مي باشند كه در چارچوب مفهومي تحقيق مشخص گرديده اند.
 با توجه به مباني نظري و پيشينه پژوهشي موضوع فرضيه هاي تحقيق به شرح زير مي باشند:

 انش و رفتار شهروندي سازماني رابطه معني وجود دارد.: بين فرهنگ دفرضيه اصلي
 :فرضيه هاي فرعي

 دار وجود دارد.بين فرهنگ دانش و وجدان كاري رابطه معني
 بين فرهنگ دانش و نوع دوستي رابطه معني دار وجود دارد.
 بين فرهنگ دانش و  رفتار مدني رابطه معني دار وجود دارد.

 رابطه معني دار وجود دارد.بين فرهنگ دانش و جوانمردي 
 بين فرهنگ دانش و نزاكت رابطه معني دار وجود دارد.

 

 . مدل نظري1نمودار 
 

 روش تحقيق-5
بوده و به روش پيمايشي انجام شد. نوع تحقيق از نظر هدف كاربردي بود. جامعه آماري   تحقيق حاضر از نوع توصيفي

 227عداد آنها تحقيق شامل كليه پرستاران بيمارستان شهيد مصطفي خميني بوده است كه مطابق آمارهاي ارائه شده ت
نفر برآورد شد. به منظور انتخاب نمونه كافي و تامين  148نفر بوده اند. حجم نمونه مورد نياز با استفاده از فرمول كوكران 

با توجه به پراكندگي متفاوت  پراكندگي مناسب نمونه آماري، اعضاء نمونه از تمام بخشهاي بيمارستان انتخاب شدند.
گيري نسبي انجام شد. براي جمع آوري داده ها و  آماري به روش نمونه بيمارستان انتخاب نمونهجامعه آماري در بخشهاي 

اطالعات مورد نياز تحقيق، از پرسشنامه استفاده گرديد. پرسشنامه در بخش فرهنگ دانش از نوع محقق ساخته و شامل 
شهروندي سازماني از پرسشنامه پادساكف و سوال اصلي بود. اما براي جمع آوري داده هاي مربوط به وضعيت رفتار  30

سئواالت مربوط  -در نهايت پرسشنامه شامل سه قسمت سوال بود؛ اول سوال اصلي بود. 24همكاران استفاده گرديد كه 
سئواالت اصلي؛ سئواالت اين بخش به صورت بسته پاسخ  و بر  -به مشخصات فردي و سازماني اعضاء نمونه، دوم

 سئوال باز پاسخ. -حي شده بود. سومخيلي كم  تا خيلي زياد طرا مبناي طيف ليكرت از
براي تعيين و اطمينان از روائي پرسشنامه، پس از تدوين و جمع آوري مصاديق مربوط به هريك ازمتغير هاي تحقيق، 

استفاده شد. ضمن استفاده از منابع علمي، از راهنمائيها و نظرات اساتيد و افراد مجرب در حوزه مديريت و پرستاري 
پايائي پرسشنامه با استفاده از  بعالوه با اجراي آزمايشي، نكات مبهم و نامفهوم سواالت تا حد امكان اصالح گرديد.

 مدل نظري

 رفتار شهروندي سازماني

 وجدان كاري

 نوع دوستي

 رفتار مدني

 جوانمردي

 نزاكت

 فرهنگ دانش

:در رابطه با  

 خلق، تعميم و بكارگيري دانش

نمودار 1. مدل نظری
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وجـود دارد.
بیـن فرهنـگ دانـش و جوانمـردی رابطـه معنـی دار 

دارد. وجـود 
بیـن فرهنـگ دانـش و نزاکـت رابطـه معنـی دار وجود 

دارد.
5-روش تحقیق

بـه روش  و  بـوده  توصیفـی   نـوع  از  تحقیـق حاضـر 
هـدف  نظـر  از  تحقیـق  نـوع  شـد.  انجـام  پیمايشـی 
کاربـردي بـود. جامعـه آمـاری تحقیـق شـامل کلیـه 
پرسـتاران بیمارسـتان شـهید مصطفـی خمینـی بـوده 
اسـت کـه مطابق آمارهـای ارائه شـده تعـداد آنها 227 
نفـر بـوده انـد. حجـم نمونـه مـورد نیـاز بـا اسـتفاده از 
بـه منظـور  بـرآورد شـد.  نفـر  فرمـول کوکـران 148 
انتخـاب نمونـه کافی و تامین پراکندگی مناسـب نمونه 
آمـاری، اعضـاء نمونـه از تمـام بخشـهای بیمارسـتان 
انتخاب شـدند. بـا توجه بـه پراکندگی متفـاوت جامعه 
آماری در بخشـهای بیمارسـتان انتخاب نمونه آماري به 
روش نمونه گیـري نسـبی انجام شـد. بـرای جمع آوري 
داده هـا و اطالعـات مـورد نیـاز تحقیـق، از پرسشـنامه 
اسـتفاده گرديـد. پرسشـنامه در بخـش فرهنـگ دانش 
از نـوع محقـق سـاخته و شـامل 30 سـوال اصلـی بود. 
امـا بـرای جمـع آوری داده هـای مربـوط بـه وضعیـت 
رفتـار شـهروندی سـازمانی از پرسشـنامه پادسـاکف و 
همـکاران اسـتفاده گرديـد کـه 24 سـوال اصلـی بـود. 
در نهايـت پرسشـنامه شـامل سـه قسـمت سـوال بود؛ 
اول- سـئواالت مربوط به مشـخصات فردی و سـازمانی 
اعضـاء نمونـه، دوم- سـئواالت اصلـي؛ سـئواالت ايـن 
بخـش بـه صـورت بسـته پاسـخ  و بـر مبنـاي طیـف 
لیکـرت از خیلـی کم  تا خیلـی زياد طراحي شـده بود. 

سـوم- سـئوال باز پاسـخ.
بـراي تعییـن و اطمینـان از روائـي پرسشـنامه، پـس 
از تدويـن و جمـع آوري مصاديـق مربـوط بـه هريـک 
ازمتغیـر هـای تحقیق، ضمـن اسـتفاده از منابع علمی، 
از راهنمائیهـا و نظرات اسـاتید و افراد مجـرب در حوزه 
مديريـت و پرسـتاری اسـتفاده شـد. بعـالوه بـا اجـراي 
آزمايشـي، نـکات مبهـم و نامفهـوم سـواالت تـا حـد 

امـکان اصـالح گرديـد. پايائي پرسشـنامه با اسـتفاده از 
ضريـب آلفـاي کرونبـاخ تعیین شـد که ضريـب پايايی 
پرسشـنامه فرهنگ دانش و رفتار شـهروندی سـازمانی 

بـه ترتیـب 0/89 و 0/93 بـرآورد گرديـد. 
از  بـرای تجزيـه و تحلیـل داده هـا  ايـن تحقیـق  در 
روشـهای آمـاری توصیفـی بـراي طبقه بنـدي، تنظیـم 
جـداول، رسـم نمودارها و محاسـبه میانگیـن و انحراف 
اسـتاندارد اسـتفاده شـد و همچنیـن به منظـور آزمون 
فرضیـه هـاي تحقیـق از آزمونهـاي آمـار اسـتنباطي از 
جملـه؛ آزمـون t تـک گروهي برای تعییـن معنی داری 
میانگیـن هر يک از متغیرهـای تحقیق، تحلیل واريانس 
يـک طرفـه )F( بـرای بـرآورد میـزان يکپارچگـی يـا 
همخوانی پاسـخهای اعضاء نمونه بر حسـب مشـخصات 
فـردی و سـازمانی و همچنین از تحلیل رگرسـیون گام 
بـه گام اسـتفاده شـد. تمامـي عملیات تجزيـه و تحلیل 
داده هـا و اجـراي آزمونهـای آمـاری بـا اسـتفاده از نرم 

افـزار SPSS انجـام گرفت.
6-يافته های تحقیق

جـدول 1 توزيـع متغیرهـای اصلـی تحقیـق را نشـان 
می دهـد.

طبـق آمـاره هـای جدول شـماره 1 بیشـترين میانگین 
امتیـاز مربـوط بـه متغیر فضای بـاز )3/67(  می باشـد 
و کمتريـن مقدار مربوط به تعامـالت اجتماعی )3/01( 
اسـت. همچنیـن میانگیـن متغیـر تعامـالت اجتماعـی 
)3/01( و حمايـت مديريـت )3/09( علـی رغـم اينکـه 
بیشـتر از میانگیـن نظـری )3( می باشـد اما در سـطح 
آلفـای 0/05 معنـی دار نیسـتند. میانگیـن مربـوط بـه 
فرهنـگ دانـش )متغیـر پیـش بیـن(  3/35 اسـت و 
میانگیـن مربـوط به رفتـار شـهروندی سـازمانی 3/42 
t محاسـبه شـده در خصـوص  مقـدار  بعـالوه  اسـت. 
فرهنـگ دانـش و  رفتار شـهروندی سـازمانی به ترتیب 
10/1 و 9/4 مـی باشـد کـه هـر دو میانگیـن در سـطح 
آلفـای 0/05 معنـی دار مـی باشـند. بنابرايـن يافتـه 
هـای تحقیـق مويد آنسـت کـه فرهنگ دانـش و  رفتار 
شـهروندی سـازمانی از ديـدگاه پرسـتاران بیمارسـتان 
مـورد مطالعـه در سـطح معنی دار مناسـب می باشـد. 
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امـا بايسـتی توجـه کـرد کـه وضعیـت هیـچ کـدام از 
متغیرهـای مـورد پژوهش در سـطح عالی نمی باشـند. 
حسـب  بـر  مـاک  متغیـر  وضعیـت  تحلیـل 

سـازمانی و  فـردي  مشـخصات 
آماره هـاي جـدول 2 مويد آنسـت که بر اسـاس تحلیل 
واريانـس در رابطـه بـا رفتـار شـهروندی سـازمانی بـر 
حسـب شـرايط اسـتخدامی اعضـاء نمونه، F محاسـبه 
 F مي باشـد. بـا توجـه بـه اينکه مقـدار F=0/11 شـده
محاسـبه شـده در سـطح آلفاي 0/05 معنی دار نیست. 
لـذا فـرض صفـر رد نمـی شـود. بنابراين يافته هـا مويد 
آنسـت کـه وضعیـت رفتـار شـهروندی سـازمانی بـر 
حسـب شـرايط اسـتخدامی نمونـه هـا، داراي تفـاوت 
معنـي دار نمي باشـد. بديـن معنی که رفتار شـهروندی 

سـازمانی از ديـدگاه پرسـتاران بـا شـرايط اسـتخدامی 
مختلـف مشـابه بوده اسـت. 

اسـاس  بـر  کـه  آنسـت  مويـد   3 جـدول  آماره هـاي 
تحلیـل واريانس در رابطه با رفتار شـهروندی سـازمانی 
بـر حسـب مـدرک تحصیلـی نمونـه هـا، F محاسـبه 
 F مي باشـد. بـا توجـه بـه اينکه مقـدار F=3/04 شـده
محاسـبه شـده در سـطح آلفاي 0/05 معنی دار اسـت 
لـذا فرض صفـر رد می شـود. بنابراين رفتار شـهروندی 
سـازمانی بر حسـب مـدرک تحصیلـی نمونه هـا داراي 
تفـاوت معني دار مي باشـد. آزمون تعقیبی شـفه نشـان 
داد کـه میانگیـن نمـرات نمونـه هـا برحسـب مـدرک 
تحصیلی فـوق ديپلـم)3/36(، لیسـانس )3/49( و فوق 
لیسـانس )3/76( بـا همديگـر تفاوت معنـی دار دارند و 

عنوان متغیر
درصدتوزيع انتخاب گزينه ها

XSt sig خیلی 
خیلی کممتوسطزيادزياد

کم
14/832/730/310/711/53/280/784/40/000باورهای شخصی

15/931/130/913/98/23/310/745/10/000قدرت
11/925/336/113/712/93/110/562/10/035اعتماد

11/131/229/412/615/73/090/781/490/139حمايت مديريت
5/97/432/539/714/63/580/848/50/000فضای باز

5/411/832/932/514/43/410/776/60/000سیستم پاداش
4/89/831/138/116/23/571/16/30/000آزادی عمل

5/28/536/63415/73/010/830/250/796تعامالت اجتماعی
15/233/332/110/88/73/350/4810/10/000فرهنگ دانش
7/68/527/939/216/73/490/787/80/000وجدان کاری
129/6303513/33/330/735/50/000نوع دوستی
6/96/928/536/321/43/490/748/20/000رفتار مدنی
14/334/130/31110/23/320/636/30/000جوانمردی

9/427/234/91315/53/460/787/30/000نزاکت
رفتار شهروندی 

15/434/330/39/810/23/420/439/40/000سازمانی

 جدول 1. توزيع متغیرهاي وابسته و مستقل
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131 مقاديـر میانگیـن نشـان می دهـد که با افزايش سـطح 
تحصیـالت وضعیت رفتار شـهروندی نیز بیشـتر برآورد 

است.  شـده 
تحلیل همبستگی بین متغیرهای تحقیق 

شـاخصهای جدول 4 مويد آنسـت که مقدار همبستگی 
بین فرهنگ دانش و رفتار شـهروندی سـازمانی 0/72= 
Rxy مـی باشـد کـه در سـطح آلفـای 0/05 معنی دار 
اسـت. لـذا فـرض صفـر )Rxy =: H0 0( رد و فـرض 
مقابـل 0Rxy =  :H1 تايیـد مـی شـود. بنابرايـن بیـن 
فرهنگ دانش و رفتار شـهروندی سـازمانی همبسـتگی 
مثبـت و قـوی وجـود دارد. همچنیـن يافتـه ها نشـان 
مـی دهد فرهنـگ دانش با وجدان کاری، نوع دوسـتی، 
جوانمـردی و نزاکـت همبسـتگی مثبـت و معنـی دار 
دارد. از طـرف ديگـر رفتـار شـهروندی سـازمانی بـا دو 
بعـد فرهنـگ دانش شـامل قـدرت و حمايـت مديريت 
همبسـتگی ضعیـف و غیـر معنـی دار نشـان داد، اما با  

باورهای شـخصی، اعتمـاد متقابل، تعامـالت اجتماعی، 
فضـای باز، سیسـتم پـاداش و آزادی عمل همبسـتگی 

مثبـت و معنی دار نشـان داد 
تحلیل چندمتغیری

آمـاره هـای جـداول 5 و 6 مويد آنسـت کـه طبق يافته 
هـای حاصـل از رگرسـیون چنـد متغیـره گام بـه گام 
متغیرهـای؛ سیسـتم پـاداش، باورهای شـخصی، آزادی 
عمـل و اعتمـاد متقابل با رفتار شـهروندی سـازمانی در 
سـطح آلفـای 0/05  همبسـتگی چندگانـه معنـی دار 
دارنـد. در واقع متغیرهای مسـتقل ياد شـده با همديگر 
0/62 واريانس رفتار شـهروندی سـازمانی را پیش بینی 
و تبییـن مـی کنند. با توجه به اينکه F محاسـبه شـده 
در سـطح آلفـای 0/05 معنـی دار می باشـد لـذا فرض 
صفـر )Rxy =: H0 0( رد و فـرض مقابـل پذيرفتـه 
مـی شـود. لـذا همبسـتگی متغیرهـای پیـش بیـن و 
مـالک )رفتـار شـهروندی سـازمانی( مورد تايید اسـت. 

جدول 2. تحلیل واريانس يک راهه رفتار شهروندی سازمانی بر حسب وضعیت استخدامی اعضاء نمونه

SSdfMSFSigمنابع تغییرات

0/06820/034بین گروه ها
0/110/896 46/36150درون گرو ها

0/309
46/432152کل

SSdfMSFSigمنابع تغییرات

1/8020/9053/0410/05بین گروه ها
44/621500/297درون گرو ها

46/42152کل

جدول 3. تحلیل واريانس يک راهه رفتار شهروندی سازمانی بر حسب مدرک تحصیلی اعضاء نمونه

ssdfMSFsig

28/4347/1رگرسیون
58/20/000 17/93147باقی مانده

0/12
46/36151کل

جدول 5. رگرسیون چند متغیره گام به گام بین فرهنگ دانش و رفتار شهروندی 
سازمانی 
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جدول 4. مقادير همبستگی بین فرهنگ دانش و رفتار شهروندی سازمانی
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همچنین طبق نتايج رگرسـیون سیسـتم پـاداش دارای 
بیشـترين تـوان تبییـن رفتار شـهروندی سـازمانی می 
باشـد و بعـد از آن بـه ترتیب، باورهای شـخصی، آزادی 
عمـل و اعتمـاد متقابـل دارای قدرت پیـش بینی رفتار 

شـهروندی سـازمانی می باشند. 
7-بحث

بیـن  رابطـه  سـنجش  حاضـر  تحقیـق  اصلـی  هـدف 
فرهنـگ دانـش و رفتـار شـهروندی سـازمانی در مرکز 
آموزشـی درمانـی مـورد مطالعـه بـوده اسـت. يافتـه 
فرهنـگ  ابعـاد  بیـن  کـه  داد  نشـان  تحقیـق  هـای 
مثبـت  رابطـه  سـازمانی  شـهروندی  رفتـار  و  دانـش 
و معنـی دار وجـود دارد. ايـن يافتـه بـا نتايـج تحقیـق 
صادقـی و همـکاران )1390(، قربانـی زاده و همـکاران 
)1390(، مايـل افشـار و همـکاران )1391( و خالصـی 
و همـکاران )1391( همخوانـی دارد. پژوهـش مايـل 
افشـار و همـکاران )1391( نشـان داده اسـت کـه در 
بیمارسـتانهای آموزشـی شـهر تهران بهـره وری نیروی 
انسـانی بـا رفتار شـهروندی سـازمانی رابطـه معنی دار 
دارد. در ايـن تحقیـق نیـز رابطـه بین فرهنـگ دانش و  
رفتـار شـهروندی سـازمانی تايید شـد. تحقیـق صادقی 
و همـکاران )1390( نیز نشـان داده اسـت که کارکنان 
بیمارسـتان مـورد بررسـی وضعیـت فرهنـگ سـازمانی 
را مناسـب ارزيابـی کـرده انـد. مطابـق يافته هـای اين 
تحقیـق نیـز پرسـتاران وضعیـت فرهنـگ دانـش را در 

بیمارسـتان مـورد مطالعه مناسـب برآورد کـرده اند. اما 
بعد »حمايت مديريت« را در سـطح معنی دار مناسـب 
ارزيابـی نکـرده اند ايـن موضوع مـی تواند ناشـی از آن 
باشـد که مرکز آموزشـی درمانـی مورد مطالعـه در اين 
تحقیـق، از نظـر مالـی خودگـران اسـت و ايـن امر می 
توانـد شـرايط و چالشـهای خاصـی را بـرای مديريـت 
مطـرح نمايد. تحقیـق خالصی و همـکاران نیز )1391( 
مويـد آنسـت کـه در بیمارسـتان های دانشـگاه علـوم 
پزشـکی تهران بین سـالمت سـازمانی و ابعـاد پنجگانه 
رفتار شـهروندی سـازمانی ارتبـاط معنادار وجـود دارد. 
در ايـن تحقیـق نیز رابطه بیـن فرهنگ دانش بـا  ابعاد 
پنجگانـه رفتـار شـهروندی سـازمانی تايیـد شـد. امـا 
رابطـه رفتـار شـهروندی سـازمانی با حمايـت مديريت 
و تسـهیم دانـش بعنـوان قـدرت تايیـد نشـد. اين مهم 
مـی توانـد بديـن خاطـر باشـد کـه رفتـار شـهروندی 
سـازمانی بنوعـی اختیـاری و داوطلبانه اسـت. بنابراين 
نتیجـه گیری می شـود کـه تقويت فرهنـگ دانش می 
توانـد زمینـه سـاز بـروز رفتـار شـهروندی سـازمانی در 

باشد.  بیمارسـتان 
بیمارسـتان بـه عنـوان رکـن اساسـی نظام بهداشـت و 
درمـان، نقش مهمـی در ارائه خدمات مـورد نیاز جامعه 
بر عهده دارد. در اين میان برخورداری از فرهنگ دانش 
کارآمـد، مـی توانـد زمینه سـاز دانـش گرايـی و تعالی 
سـازمانی باشـد. فرهنـگ دانـش يکـی از عواملی اسـت 

مدل
ضرايب غیر استاندارد

BetaRRStsig
Bخطای معیار

4/10/000---0/800/192عدد ثابت
0/340/0410/4850/680/468/30/000سیستم پاداش

باورهای 
0/180/0390/2590/740/554/60/000شخصی

0/090/0270/190/760/583/40/001آزادی عمل

0/1650/0540/1680/780/623/060/003اعتماد متقابل

جدول 6. ضرايب رگرسیونی
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کـه در دراز مـدت منجـر بـه مزيـت رقابتـی می شـود. 
يافتـه هـای تحقیـق نشـان داد کـه در مرکز آموزشـی 
درمانـی مـورد مطالعـه وضعیـت فرايندهـای تخصصی 
دانـش، باورهـای شـخصی، تسـهیم و بکارگیـری دانش 
بعنـوان قـدرت، اعتمـاد متقابـل، فضـای کاری و آزادی 
عمـل در حـد مناسـبی وجـود دارد. همچنیـن وجدان 
کاری، نزاکـت، نـوع دوسـتی، رفتـار مدنی نیـز در میان 
پرسـتاران در حـد زيـاد وجـود دارد. چنیـن شـرايطی 
بخشـی از دارائیهـای معنوی بیمارسـتان محسـوب می 
شـود. »پیـش بینی می شـود رفتـار شـهروندی بر نوع 
نگـرش و رفتارهـای پرسـتاران اثـر داشـته و فعالیتهای 
آنهـا را در جهـت اهـداف بیمارسـتان هدايـت می کند 
و در نهايـت بـر کیفیـت خدمات ارائه شـده بـر بیماران 
اثرگـذار باشـد« )سـید جواديـن و همـکاران، 1392، 
ص 106(. رفتارهـای شـهروندی سـازمانی موجـود در 
بیمارسـتان محصول عوامل مختلفـی مانند تحصیالت، 
تجربیـات، آموزش هـای مداوم و خصايص و نگرشـهای 
فـردی اعضاء بیمارسـتان اسـت. اگر زمینه هـا و تدابیر 
الزم بـا رويکـرد علمـی جهـت تقويـت و بهـره منـدی 
از آنهـا تامیـن نشـود ممکـن اسـت در درازمـدت دچار 
افـول شـوند. بنابرايـن تـا حد امـکان برنامه ريـزی الزم 
بمنظـور اشـاعه  رفتـار شـهروندی سـازمانی و غنـای 
فرهنـگ دانـش بايـد مـورد توجـه قـرار گیـرد. »وقتی 
جنبـه های دانشـی سـازمان ماننـد مديريـت اطالعات، 
مديريـت دانـش و يادگیـری اسـتراتژيک بـا همديگـر 
همگرا و متقارب می شـوند سـازمان به سـمت آفرينش 
فرهنـگ دانـش حرکـت مـی کنـد« )گیـرداس کین و 
سـاوان ويچین، 2007، ص. 66(. اساسـاً فرهنگ دانش 
و رفتار شـهروندی سـازمانی بستر مناسـبی برای ارتقاء 
بهـره وری و تعالـی کیفیت مسـتمر قلمداد می شـوند.

8-نتیجه گیری و پیشنهادات 
تحقیـق حاضـر بـه دنبال سـنجش و تعییـن رابطه بین 
فرهنـگ دانـش و رفتـار شـهروندی سـازمانی در يکـی 
از مراکـز آموزشـی درمانـی شـهر تهـران بـوده اسـت. 
يافتـه هـای تحقیق نشـان داد کـه بین فرهنـگ دانش 
و رفتـار شـهروندی سـازمانی رابطـه مثبـت و معنـی 

دار وجـود دارد. بعـالوه بیـن فرهنـگ دانـش و وجـدان 
کاری، نـوع دوسـتی، رفتـار مدنی، جوانمـردی و نزاکت 
نیـز رابطـه مثبت و معنـی دار وجـود دارد. بنابراين می 
تـوان نتیجـه گیـری نمـود کـه فرهنـگ دانـش و رفتار 
شـهروندی سـازمانی در کنـار هـم و بطور توامـان الزم 
بـوده و مکمـل هـم مـی باشـند. بديـن معنـی کـه می 
تـوان از طريـق تقويـت و اشـاعه فرهنگ دانش شـامل؛ 
باورهای شـخصی مناسـب، تلقی تسـهیم دانش بعنوان 
قـدرت، اعتمـاد متقابـل میان همـکاران، وجـود فضای 
بـاز، برخـورداری از آزادی در بکارگیـری دانـش، وجـود 
حمايـت مديريـت، زمینـه مناسـبی را برای بـروز رفتار 
شـهروندی بوجـود آورد. از طـرف ديگـر وجـود رفتـار 
شـهروندی سـازمانی مناسـب نیز مـی تواند شـرايط را 
بـرای برخـورداری از حمايـت مديريـت، فضـای کاری 
مناسـب، اعتمـاد متقابـل و تسـهیم دانش مهیا سـازد. 
نتیجـه مهـم ديگر اينکه توجـه کارکنان بیمارسـتان به 
فرهنـگ دانـش و همچنین رفتار شـهروندی سـازمانی 
مناسب بوده و ضرورت دارد. زيرا از آنجا که بیمارستانها 
بـا انسـانهايی سـر و کار دارند که  مسـتقیما از خدمات 
تخصصـی آنهـا اسـتفاده می کننـد، لذا توجـه همزمان 
و مسـتمر به وجوه انسـانی، ارزشـی و دانشـی در انجام 
وظايـف حرفـه ای اجتنـاب ناپذيـر بـه نظـر می رسـد. 
لـذا وضعیـت موجـود از حیـث فرهنـگ دانـش و رفتار 
شـهروندی سـازمانی بطـور مسـتمر بايد پايش شـده و 
ارتقـاء داده شـود. اگر زمینه هـای مذکور بطـور کارآمد 
مديريـت و مـورد بهـره بـرداری قـرار گیرنـد می توانـد 
موجـب افزايـش يادگیـری، نـوآوری، رقابـت پذيـری، 
تقويـت  شـود.  بیمارسـتان  عملکـرد  بهبـود  و  تغییـر 
فرهنـگ دانـش زمینه سـاز تعامل و تبـادل اطالعاتی و 
دانشـی بوده و شـرايط مسـاعدی را برای افزايش دانش 
و مهارتهـای پرسـتاران بوجـود مـی آورد و بـروز رفتـار 
شـهروندی سازمانی جو و احساس خوشـايندی را برای 
مراجعیـن بوجود مـی آورد. تعامل، جو و روابط انسـانی 
مناسـب مـی توانـد رضايـت مراجعیـن را تعالـی دهد و 
در نتیجـه کارآئی و اثربخشـی بیمارسـتان بطـور مداوم 
محقـق گردد. همچنین نظر باينکـه بین فرهنگ دانش 
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و رفتـار شـهروندی سـازمانی رابطـه مسـتقیم و معنـی 
دار وجـود دارد، لـذا نتیجـه گیـری می شـود که ضمن 
توجـه همزمـان بـه هـر دو بخـش و در عیـن حـال بـه 
سـاير عوامـل و زمینـه هـای موثر بـر رفتارهای شـغلی 
پرسـتاران ماننـد سـبکهای مديـت، تناسـب شـغل و 
شـخصیت، ارتباطـات، تعارضـات بیـن فـردی و غیـره 
مـی توانـد در بهـره وری بیمارسـتان موثـر باشـد. چـرا 
کـه از منظـر رويکـرد سیسـتمی کنـش و واکنش های 
انسـانی  متاثـر از علـل مختلـف و متعـدد هسـتند و به 
تبـع آن رفتارهـای شـغلی پرسـتاران نیز از ايـن قاعده 
مسـتثنی نیسـتند. بنابرايـن زمینـه ها و شـرايط بالقوه  
موثـر بـر رفتـار اعضـاء بیمارسـتان مـی تواننـد بطـور 
پیونـدی و يکپارچـه بـر عملکرد پرسـتاران تاثیـر گذار 
باشـند. بعـالوه فرهنـگ دانش و بـروز رفتار شـهروندی 
سـازمانی بايـد در رابطـه بـا سـاير گروههـای کاری از 
جمله پزشـکان، مديـران، بهیـاران و کارکنـان اداری تا 
حـد امـکان مـورد توجـه قـرار گیـرد. بديـن ترتیـب با 
توجـه بـه يافته هـا و مباحث قبلی پیشـنهادات اجرايی 

زيـر ارائـه می شـود:
- راهبردهـای الزم بـه منظـور توجـه و تقويـت فرهنگ 

دانـش و رفتار شـهروندی سـازمانی اتخـاذ گردد. 
- بـه منظـور اشـاعه و ترويـج مناسـب فرهنـگ دانـش 
از مشـاوران تخصصـی  رفتـار شـهروندی سـازمانی  و 

اسـتفاده گـردد. 
فعالیتهـای  بـا  رابطـه  در  مديريتـی  - حمايتهـای 

يابـد. بهبـود  بیمارسـتان  اعضـاء  دانشـگرايانه 
- همچنیـن زمینـه هـا و سـاز و کارهـای موثـر ماننـد 
نشسـتهای هـم انديشـی، نظـام پیشـنهادات، تشـکیل 
تیمهـای تخصصی دانشـی بـه منظور افزايـش تعامالت 
اجتماعـی کارآمـد بـرای مديريـت دانش کارآمـد مورد 

توجـه قـرار گیرد. 
- بعـالوه بـا توجه بـه خودگردانی بیمارسـتان اسـتفاده 
بیشـتر از پاداشـها و تشـويق های نماديـن و اجتماعی، 

در کنـار مصاديـق مـادی مـورد توجه قـرار گیرد. 
- فرهنگ دانش و رفتار شـهروندی سـازمانی در اسـناد 
اسـتراتژيک  برنامـه  ماننـد سـند  بیمارسـتان  رسـمی 

بعنـوان ارزشـهای رسـمی تعريف شـوند. 
 منابع و مأخذ
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