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چکیده
مقدمــه: پرســتاران یکــی از بزرگتریــن گروه هــای ارائــه دهنــده خدمــات درمانــی هســتند کــه ارائــه خدمــات 
آنهــا مبتنــی بــر دانــش پرســتاری اســت. مدیریــت دانــش یکــی از عوامــل مؤثــر در موفقیــت ســازمان ها و کســب 
ــده در ســازمان  ــر در حفــظ نیــروی آمــوزش دی ــد و انگیــزش از عوامــل مؤث ــه شــمار می آی ــای رقابتــی ب مزای
بــرای عملکــرد مناســب اســت. هــدف ایــن مطالعــه تعییــن ارتبــاط مدیریــت دانــش بــا انگیــزش پرســتاران در 

مراکــز آموزشــی- درمانــی اســت.
ــر روی 265  ــبتی ب ــدی نس ــه بن ــی طبق ــری تصادف ــه گی ــا نمون ــی ب ــی و تحلیل ــه ای توصیف روش کار: مطالع
پرســتار مراکــز آموزشــی درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهر همــدان انجــام گرفــت. بــرای گــردآوری داده هــا 
ــا  ــا ب ــل داده ه ــه و تحلی ــرگ اســتفاده شــد. تجزی ــزش شــغلی هرزب ــش و انگی ــت دان از پرسشــنامه های مدیری

اســتفاده از ضریــب همبســتگی پیرســون و از طریــق نــرم افــزار SPSS انجــام شــد.
یافته هــا: بیشــتر پرســتاران از نظــر مدیریــت دانــش )60/4%( و انگیــزش شــغلی )87/5%( نمــره متوســط بــه 
 .)P > 0/05( بــاال داشــتند. بیــن انگیــزش شــغلی و مدیریــت دانــش رابطــه مثبــت و معنــی داری وجــود داشــت
تمــام ابعــاد انگیــزش شــغلی بــا ابعــاد مدیریــت دانــش رابطــه مثبــت و معنــی داری داشــتند بــه جــز ابعــاد حقــوق 

.)P > 0/05( و دســتمزد و امنیــت شــغلی بــا خلــق دانــش رابطــه معنــی داری را نشــان ندادنــد
نتیجــه گیــری: بــا توجــه بــه رابطــه بیــن انگیــزش شــغلی و مدیریــت دانــش، مدیــران پرســتاری می تواننــد 
جهــت اســتفاده از مزایــای اهرمــی شــکل مدیریــت دانــش جهــت ارائــه مراقبــت بــه بیمــاران و پیــاده ســازی 
مدیریــت دانــش در موقعیت هــای مختلــف پرســتاری عوامــل انگیزشــی را محیط هــای بالینــی بــه کار گیرنــد.
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مجله علمی دانشکده پرستاری و مامائی همدان

مقدمه
بخــش بهداشــت و درمــان بــه دلیــل ارتبــاط مســتقیم بــا ســامتی 
ــع  ــدار، در جوام ــعه پای ــای توس ــن حوزه ه ــی از مهمتری ــانها یک انس
ــاال  ــزه کاری ب ــا انگی ــی ب ــد کادر درمان ــه نیازمن بشــری می باشــد ک
می باشــد ]1[. توجــه بــه نیروهــای انگیزشــی در ســازمان ها یکــی از 
ــی اســت ]2[. در ســازمان های پرســتاری  مهارت هــای مهــم مدیریت
تصمیــم گیــری ســریع، موقعیت هــای غیــر قابــل پیــش بینــی و پــر 
خطــر، کمبــود کنتــرل، محدودیــت چارچــوب ســازمانی و بیمــاران 
بــد حــال از جملــه شــرایطی هســتند کــه اگــر انگیــزش کافــی وجــود 
نداشــته باشــد بــه ســرعت ســبب خســتگی، افزایــش خطــا و تــرک 
خدمــت و یــا کاهــش کیفیــت خدمــات در پرســتاری می شــود ]3[. 
ــل  ــی مث ــه فاکتورهای ــان داد ک ــی نش ــون )2005( در تحقیق پیترس
شــرایط کاری، سرپرســتی و ســبک مدیریــت بــر روی انگیزش شــغلی 
ــده ای  ــرات عم ــا تاثی ــغلی آن ه ــت ش ــت رضای ــتاران و در نهای پرس

ــه 20  ــان داد ک ــدی نش ــزاوه ای و صم ــه ه ــج مطالع دارد ]4[. نتای
درصــد تــاش و 80 درصــد انگیــزه، عامــل موفقیــت در ســازمان ها 
ــا نیروهــای کــم  ــران، مواجهــه ب ــن چالــش مدی می باشــد و بزرگتری
انگیــزه می باشــد ]5[. ســاعات کار طوالنــی و زیــاد، کمبــود حقــوق 
و دســتمزد، نداشــتن امنیــت شــغلی، عــدم اســتقال شــغلی و منابــع 
ناکافــی، بــه عنــوان عوامــل مرتبــط بــا بــی انگیزگــی اســت کــه باعث 
ــه  ــراد را ب ــه اف ــدی اســت ک ــزش فرآین ناامیــدی می شــود ]6[. انگی
ــازمان  ــداف س ــت آوردن اه ــت بدس ــداوم در جه ــاش م ــوی ت س
ــن  ــازمان ها را در تأمی ــه س ــی ک ــی از ابزارهای ــد ]7[. یک ــوق ده س
ــازمان  ــت وس ــش اس ــت دان ــد، مدیری ــاری می کن ــود ی ــداف خ اه
هــای موفــق بــه شــدت احســاس نیــاز بــه بهــره منــدی از مدیریــت 
دانــش دارنــد ]8[. ســازمان های ســامت محــور ســازمان هایی 
ــارب  ــن تج ــته اند، بنابرای ــش وابس ــه دان ــدت ب ــه ش ــه ب ــتند ک هس
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پرســنل خصوصــاً پرســتاران کــه رکــن اساســی بیمارســتان هســتند 
و جمعیــت زیــادی را تشــکیل می دهنــد در ایــن زمینــه بســیار مهــم 
ــه  ــزم ب ــه دیگــری مل ــر حرف ــد ه ــه پرســتاری مانن اســت ]9[. حرف
ایجــاد تغییــرات الزم و هماهنــگ در الگــوی مراقبــت از بیمــاران بــا 
ــد  ــتاری می توان ــت پرس ــد و مدیری ــن می باش ــآوری نوی ــش و فن دان
ــری اصــول مدیریــت بســیاری از مشــکات  ــه کارگی ــا رعایــت و ب ب
ــش  ــتم های دان ــرد سیس ــد ]10[. کارب ــع نمای ــط کار را مرتف محی
ــط  ــع توس ــردن موان ــن ب ــه از بی ــر ب ــتان ها منج ــور در بیمارس مح
ــش  ــات و دان ــه اطاع ــتیابی ب ــرای دس ــتان ها ب ــان بیمارس کارکن
ضــروری و یکپارچــه کــردن دانــش بدســت آمــده از منابــع متفــاوت 
ــد  ــده موی ــر ش ــات منتش ــود ]11[. مطالع ــکات می ش ــل مش و ح
تأثیــر مثبــت و مســتقیم متغیرهــای مدیریــت دانــش و انگیــزش بــر 
ــی در  ــای اندک ــه پژوهش ه ــد ]12-14[ و از آنجــا ک ــر بوده ان یکدیگ
ــا در  ــاد آنه ــش و ابع ــای پژوه ــن متغیره ــه بی ــی رابط ــه بررس زمین
ــه  ــا توج ــت و ب ــده اس ــام ش ــی انج ــتی و درمان ــازمان های بهداش س
ــزش شــغلی  ــا انگی ــش ب ــت دان ــاط مدیری ــه اهمیــت موضــوع ارتب ب
ــت  ــاط مدیری ــن ارتب ــدف تعیی ــا ه ــر را ب ــه حاض ــتاران، مطالع پرس
ــی  ــی- درمان ــز آموزش ــتاران مراک ــغلی پرس ــزش ش ــش و انگی دان

انجــام پذیرفــت.

روش کار
ــدف  ــا ه ــه ب ــود ک ــی ب ــی و تحلیل ــوع توصیف ــر از ن ــق حاض تحقی
ــتاران  ــغلی پرس ــزش ش ــا انگی ــش ب ــت دان ــاط مدیری ــن ارتب تعیی
ــدان در  ــوم پزشــکی هم ــی دانشــگاه عل ــز آموزشــی- درمان در مراک
ســال 1394 انجــام گرفــت. جامعــه پژوهــش شــامل کلیــه پرســتاران 
ــی  ــی درمان ــی مراکزآموزش ــی و مدیریت ــای بالین ــاغل در بخش ه ش
شــهر همــدان بــود. نمونــه گیــری بــه روش تصادفــی طبقــه بنــدی 
نســبتی انجــام گرفــت و تعــداد 265 پرســتار از میــان جامعــه 
ــتند، از  ــه را داش ــه مطالع ــت ورود ب ــرایط الزم جه ــه ش ــش ک پژوه
ــای  ــابقه کار در بخش ه ــال س ــک س ــل ی ــودن حداق ــه دارا ب جمل
بالینــی مراکــز آموزشــی و درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان، 
مــدرک تحصیلــی کاردانــی پرســتاری و باالتــر و تمایــل بــه شــرکت 
در پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفتنــد. ابــزار گــردآوری اطاعــات 
ــناختی و  ــت ش ــنامه جمعی ــامل پرسش ــمتی ش ــنامه دو قس پرسش
ــاکا و تاکوچــی اســتفاده شــد. ایــن  پرسشــنامه مدیریــت دانــش نون
ــامل  ــه( ش ــر مجموع ــه )زی ــؤال در 5 حیط ــنامه دارای 38 س پرسش
کســب دانــش )6 ســؤال(، خلــق دانــش )6 ســؤال(، انتقــال دانــش 
ــش )10  ــی دان ــؤال( و ارزیاب ــش )5 س ــری دان ــؤال(، بکارگی )11 س
ــرت  ــج درجــه ای لیک ــاس پن ــر اســاس مقی ــه ب ســؤال( می باشــد ک
نمــره گــذاری شــد، بدیــن ترتیــب کــه بــه پاســخ های کامــًا موافــق 
ــه کامــًا مخالــف نمــره 1 داده شــد. در نهایــت نمــرات  نمــره 5 و ب

مدیریــت دانــش از محاســبه میانگیــن ســؤاالت بدســت آمــد و نمــره 
کمتــر از 2/5 حاکــی از ضعیــف بــودن مدیریــت دانــش، نمــره 2/5 تــا 
3/75 نشــان دهنــده وضعیــت متوســط و نمــره باالتــر از 3/75 حاکــی 
از وضعیــت مناســب مدیریــت دانــش بــود کــه در زیــر حیطه هــا هــم 
ــی و  ــددی روای ــای متع ــد ]15[. در پژوهش ه ــبه ش ــه محاس اینگون
پایایــی ایــن پرسشــنامه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت ]18-16[. 
پژوهش هــای طبیبــی و همــکاران ]15[ و صادقــی و همــکاران ]19[ 
ــی اســت،  ــات داخل ــرای مطالع ــنامه ب ــن پرسش ــی ای ــی از روای حاک
همچنیــن در ایــن مطالعــات پایایــی ایــن پرسشــنامه ها بــا اســتفاده 
از ضریــب آلفــای کرونبــاخ برابــر بــا 94% و 87% محاســبه شــد. در 
ــب  ــا اســتفاده از ضری ــی پرسشــنامه ب ــزان پایای پژوهــش حاضــر می

آلفــای کرونبــاخ 96% محاســبه شــد.
بــرای جمــع آوری داده هــای مربــوط بــه انگیــزش شــغلی از 
پرسشــنامه انگیــزش شــغلی هرزبــرگ اســتفاده شــد، این پرسشــنامه 
دارای 40 ســؤال در 11 حیطــه حقــوق و دســتمزد، امنیــت شــغلی، 
ــران، سرپرســتی و نظــارت،  ــا دیگ ــات ب ــط کار، ارتباط شــرایط محی
ــراد،  ــناخت اف ــت کار، ش ــط کار، ماهی ــر محی ــم ب ــی حاک ــط مش خ
ــه  ــود ک ــغلی ب ــئولیت ش ــغلی و مس ــت ش ــغلی، موقعی ــرفت ش پیش
ــا  ــره 5 ت ــا نم ــق ب ــًا مواف ــرت از کام ــه ای لیک ــاس 5 درج ــا مقی ب
کامــًا مخالــف بــا نمــره 1 نمــره گــذاری شــد و بــرای بدســت آوردن 
ــر تعــداد گویــه هــا تقســیم شــد.  امتیــاز نهایــی، جمــع امتیــازات ب
در مجمــوع میانگیــن ســؤاالت در کل و حیطه هــا کســب نمــره 
کمتــر از 2/5 حاکــی از ضعــف انگیــزش، کســب نمــره 2/5 تــا 3/75 
ــب  ــزش مناس ــانگر انگی ــر 3/75 نش ــره باالت ــط و نم ــزش متوس انگی
ــی شــد ]20[. روایــی و پایایــی  ــی در کارکنــان ســازمان ارزیاب و عال
ــده اســت  ــنجیده ش ــددی س ــای متع ــن پرسشــنامه در پژوهش ه ای
]21, 22[. روایــی ایــن ابــزار در مطالعــات جــودت و همــکاران ]20[ 
نیــز بــه اثبــات رســیده و دارای پایــای درونــی مناســب و برابــر %84 
بــوده اســت. در مطالعــه حاضــر روایــی ابــزار از روش اعتبــار محتــوا 
ــا اســتفاده از نظــرات اعضــای هیئــت علمــی متخصــص در  ــا و ب و ب
زمینــه مدیریــت تأمیــن شــد. پایایــی پرسشــنامه انگیــزش شــغلی در 
ایــن مطالعــه بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای کرونبــاخ 97% محاســبه 
شــد. داده هــای جمــع آوری شــده توســط نــرم افــزار SPSS نســخه 
ویرایــش 23 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. ارتباط مشــخصات 
ــا متغیرهــای اصلــی  جمعیــت شــناختی همچــون ســن، جنســیت ب
ــی، ارتبــاط تحصیــات و وضعیــت تأهــل  مطالعــه توســط آزمــون ت
توســط آزمــون آنالیــز واریانــس )ANOVA( و ارتبــاط ســابقه کار 
پرســتاران بــا متغیرهــای اصلــی مطالعــه توســط آزمــون همبســتگی 
پیرســون ســنجیده شــد. همچنیــن ارتبــاط متغیرهــای اصلــی مطالعه 
بــا یکدیگــر توســط آزمــون همبســتگی پیرســون مــورد بررســی قــرار 

گرفــت.
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یافته ها
ــتاران در  ــش پرس ــن پژوه ــه در ای ــورد مطالع ــتاران م ــتر پرس بیش
ــل )63/8%(، دارای  ــی )96/6%(، زن )80/1%(، متأه ــه بالین حیط
مــدرک کارشناســی )92%(، گــروه ســنی 30-23 ســال )%41/3(، 
درآمــد 2- 1 میلیــون تومــان )58/5%( و دارای ســابقه کاری 1-10 
ســال )73/2%( بودنــد. بیشــتر پرســتاران مــورد مطالعــه دوره 
ــغلی )71/1%( و  ــزش ش ــورد انگی ــت در م ــن خدم ــی ضم آموزش
مدیریــت دانــش )72/1%( را گذرانــده بودنــد. بــر اســاس یافته هــا 
ــیت )0/67 ±  ــب جنس ــر حس ــش ب ــت دان ــره مدیری ــن نم میانگی
3/81(، وضعیــت تأهــل )0/69 ± 3/82(، نوبــت کاری )0/56 ± 
شــغلی  ســمت  و   )3/80  ±  0/70( تحصیلــی  وضعیــت   ،)3/93
ــی  ــا 3/75( ارزیاب ــن )2/5 ت ــد میانگی ــر از ح )0/58 ± 4/46( باالت
شــد. بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده در ایــن پژوهــش در تمامــی 
ابعــاد مدیریــت دانــش نمــره زنــان، متأهلیــن، افــراد دارای مــدرک 
کارشناســی، پرســتاران بالینــی، نوبــت کاری صبــح و پرســتارانی کــه 
دوره مدیریــت دانــش را گذرانــده بودنــد از نمــره مردهــا، مجردهــا، 
افــراد دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و باالتــر، مدیــران پرســتاری، 
ــر  ــا از نظ ــن تفاوت ه ــا ای ــود ام ــتر ب ــی بیش ــت کاری گردش نوب

آمــاری معنــی دار نبــود )P < 0/05(. بیــن متغیــر ســن )0/003 = 
r = 0/19 ،P( و مدیریــت دانــش رابطــه خطــی و معنــاداری وجــود 
داشــت )P > 0/05(. بیــن ســایر متغیرهــای جمعیــت شــناختی و 
 )P < 0/05( ــت ــود نداش ــاداری وج ــاط معن ــش ارتب ــت دان مدیری

)جــدول 1(.
ــب  ــر حس ــغلی ب ــزش ش ــره انگی ــن نم ــا میانگی ــاس یافته ه ــر اس ب
جنســیت )0/57 ± 4/41(، وضعیــت تأهــل )0/57 ± 4/40(، نوبــت 
و   )4/35  ±  0/52( تحصیلــی  وضعیــت   ،)4/47  ±  0/41( کاری 
ــا  ــن )2/5 ت ــد میانگی ــر از ح ــغلی )0/58 ± 4/46( باالت ــمت ش س
ــدرک  ــراد دارای م ــن، اف ــان، متأهلی ــی شــد. نمــره زن 3/75( ارزیاب
ــتارانی  ــح و پرس ــت کاری صب ــی، نوب ــتاران بالین ــی، پرس کارشناس
ــردان،  ــره م ــد از نم ــده بودن ــغلی را گذران ــزش ش ــه دوره انگی ک
مجردهــا، افــراد دارای مــدرک کارشناســی ارشــد و باالتــر، مدیــران 
ــزش  ــه دوره انگی ــت کاری گردشــی و پرســتارانی ک پرســتاری، نوب
شــغلی را نگذرانــده بودنــد، در تمامــی ابعــاد انگیــزش شــغلی بیشــتر 
ــود )0/05 >  ــی دار نب ــاری معن ــا از نظــر آم ــن تفاوت ه ــا ای ــود ام ب
P(. بیــن متغیرهــای جمعیــت شــناختی بــا انگیــزش شــغلی رابطــه 

ــدول 2(. ــی داری مشــاهده نشــد )P < 0/05( )ج معن

جدول 1: میانگین امتیاز مدیریت دانش پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر حسب متغیرهای دموگرافیک

مدیریت دانشآماره توصیفی متغیرهای دموگرافیک

سطح معنی داریمقدار آمارهانحراف معیارمیانگین

0/610/54جنسیت

3/840/64زن

3/780/70مرد

0/890/38نوبت کاری

3/820/65در گردش

شیفت

4/050/48صبح

0/330/74سمت شغلی

3/830/65پرستار

بالینی

3/760/46مدیر پرستاری

0/120/91وضعیت تأهل

3/820/71مجرد

3/830/61متأهل

0/610/54وضعیت تحصیلی

3/840/64کارشناسی

3/750/77کارشناسی ارشد و باالتر
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جدول 2: میانگین امتیاز انگیزش شغلی پرستاران بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان بر حسب متغیرهای دموگرافیک

انگیزش شغلیآماره توصیفی متغیرهای دموگرافیک

سطح معنی داریمقدار آمارهانحراف معیارمیانگین

0/320/75جنسیت

3/840/64زن

3/780/70مرد

0/650/52نوبت کاری

3/820/65در گردش

4/050/48شیفت صبح

0/640/52سمت شغلی

3/830/65پرستار 

بالینی

3/760/46مدیر پرستاری

0/130/90وضعیت تأهل

3/820/71مجرد

3/830/61متأهل

0/820/11وضعیت تحصیلی

3/840/64کارشناسی

3/750/77کارشناسی ارشد و باالتر

جدول 3: میانگین و انحراف معیار مدیریت دانش و ابعاد آن در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان
انحراف استانداردمیانگینحداکثرحداقلنام ابعاد

153/870/74کسب دانش
1/1753/960/75خلق دانش

1/453/840/74بکارگیری دانش
1/6453/690/78انتقال دانش

1/453/870/68ارزیابی دانش
1/6353/830/64مدیریت دانش

ــینه 1/63 و 5  ــه و بیش ــر کمین ــا مقادی ــش ب ــت دان ــرات مدیری نم
دارای میانگیــن )انحــراف اســتاندارد( 3/83 )0/64( بــود کــه نســبت 
ــاد  ــن ابع ــت. در بی ــوده اس ــتر ب ــط آن 2/5 بیش ــدار متوس ــه مق ب
مدیریــت دانــش کســب دانــش بــا مقــدار کمینــه 1 کمتریــن نمــره 
ــن )انحــراف  ــا میانگی ــش ب ــال دان ــه خــود اختصــاص داد و انتق را ب
اســتاندارد( 3/69)0/78( کمتریــن میانگیــن نمــره و خلــق دانــش بــا 
میانگیــن 3/96 )0/75( بیشــترین میانیگــن نمــره را بــه دســت داد و 
تمامــی ابعــاد دارای میانگیــن نمــره ای بیشــتر از مقــدار متوســط 2/5 

داشــتند )جــدول 3(.
ــا مقادیــر کمینــه و بیشــینه 1 و 5 دارای  نمــرات انگیــزش شــغلی ب

ــه  ــبت ب ــه نس ــود ک ــتاندارد( 4/40 )0/59( ب ــراف اس ــن )انح میانگی
ــزش  ــاد انگی ــن ابع ــت. در بی ــتر اس ــط آن 2/5 بیش ــدار متوس مق
شــغلی تمامــی ابعــاد دارای مقادیــر کمینــه و بیشــینه 1 و 5 بودنــد 
ــتاندارد( 4/29)0/87(  ــن )انحــراف اس ــا میانگی ــغلی ب ــت ش و موقعی
ــن 4/60  ــا میانگی ــتمزد ب ــوق و دس ــره و حق ــن نم ــن میانگی کمتری
ــه دســت داد و تمامــی ابعــاد  )0/70( بیشــترین میانیگــن نمــره را ب
ــتند.  ــط 2/5 داش ــدار متوس ــتر از مق ــره ای بیش ــن نم دارای میانگی
ــه  ــاد آن نســبت ب ــزش شــغلی و ابع ــن میانیگــن نمــره انگی همچنی
میانگیــن نمــره مدیریــت دانــش و ابعــاد آن بــه مراتــب بیشــتر بــود 

ــدول 4(. )ج
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جدول 4: میانگین و انحراف معیار انگیزش شغلی و ابعاد آن در بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی همدان

انحراف استانداردمیانگینحداکثرحداقلنام بعد

154/600/70حقوق و دستمزد

154/450/74خط مشی محیط

154/310/75ارتباط )روابط شخصی با همردیفان(

154/480/63امنیت شغلی

154/470/73شرایط محیط کار

154/400/74نحوه سرپرستی و نظارت

154/360/69شناخت و قدر دانی

154/370/74پیشرفت و توسعه شغلی

154/410/79ماهیت کار

154/340/83مسئولیت شغلی

154/290/87موقعیت شغلی

154/400/59انگیزش شغلی

جدول 5: تعیین ارتباط بین انگیزش شغلی و مدیریت دانش پرستاران

مدیریت دانشارزیابی دانشانتقال دانشبکارگیری دانشخلق دانشابعاد انگیزش شغلی

*0/36*0/34*0/36*0/35*0/28انگیزش شغلی

*0/19*0/2*0/2*0/0770/21حقوق و دستمزد

*0/31*0/28*0/36*0/31*0/21خط مشی محیط

*0/24*0/24*0/28*0/19*0/14ارتباط )روابط شخصی با همردیفان(

*0/22*0/21*0/24*0/10/21امنیت شغلی

*0/22*0/22*0/23*0/110/21شرایط محیط کار

*0/37*0/34*0/34*0/35*0/29نحوه سرپرستی و نظارت

*0/3*0/27*0/29*0/31*0/27شناخت و قدردانی

*0/32*0/28*0/29*0/32*0/32پیشرفت و توسعه شغلی

*0/32*0/29*0/28*0/29*0/32ماهیت کار

*0/38*0/35*0/34*0/36*0/36مسئولیت شغلی

*0/27*0/25*0/26*0/27*0/25موقعیت شغلی
*در سطح 0/05 معنی دار است.

بیــن انگیــزش شــغلی و مدیریــت دانــش رابطــه مثبــت و معنــاداری 
وجــود داشــت. بیــن تمــام ابعــاد انگیــزش شــغلی )حقــوق و 
ــان،  ــا همردیف ــخصی ب ــط ش ــط، رواب ــی محی ــط مش ــتمزد، خ دس
ــارت،  ــتی و نظ ــوه سرپرس ــط کار، نح ــرایط محی ــغلی، ش ــت ش امنی
شــناخت و قدردانــی، پیشــرفت و توســعه شــغلی، ماهیــت کار، 
ــاد  ــش و ابع ــت دان ــا مدیری مســئولیت شــغلی و موقعیــت شــغلی( ب
آن بــه غیــر از حقــوق و دســتمزد و خلــق دانــش، امنیــت شــغلی و 

ــی داری وجــود داشــت )0/05 <  ــت و معن ــش رابطــه مثب ــق دان خل
P( )جــدول 5(.

بحث
بــه طــور کلــی وضعیــت مدیریــت دانــش پرســتاران در بیمارســتان ها 
ــت  ــت و وضعی ــرار داش ــی ق ــت مطلوب ــره )3/83( در وضعی ــا نم ب
ــی  ــا میانگیــن )4/40( وضعیــت مطلوب کلــی انگیــزش شــغلی نیــز ب
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ــش  ــت دان ــر مدیری ــه از نظ ــراد در مطالع ــتر اف ــان داد. بیش را نش
)60/4%( و انگیــزش شــغلی )87/5%( نمــره ای در ســطح مناســبی 
ــیت،  ــر جنس ــناختی نظی ــت ش ــای جمعی ــن متغیره ــتند. بی داش
وضعیــت تأهــل، وضعیــت تحصیلــی، ســمت شــغلی و نوبــت کاری بــا 
متغیرهــای مدیریــت دانــش و انگیــزش شــغلی رابطــه معنــی داری 
مشــاهده نشــد. طبیبــی و همــکاران )1389( نمــره مدیریــت دانــش 
بیمارســتان های آموزشــی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران را بــا نمــره 
ــد و  ــی کردن ــوب ارزیاب ــبت مطل ــه نس ــط و ب ــر از متوس 3/4، باالت
ــرد  ــش )3/48(، کارب ــی دان ــش )3/64(، ارزیاب ــر دان ــب نش ــه ترتی ب
ــش  ــق دان ــر خل ــش )3/34( و در آخ ــارکت دان ــش )3/41(، مش دان
ــد ]23[. در پژوهــش حاضــر  )3/19( نمــرات باالیــی را کســب کردن
ــه  ــورد مطالع ــتان های م ــش در بیمارس ــت دان ــت مدیری ــز وضعی نی
ــام  ــد و تم ــی ش ــر از حــد متوســط ارزیاب ــن )3/83( باالت ــا میانگی ب
ــا توجــه بــه جــدول 3 نمــرات باالیــی  ابعــاد مدیریــت دانــش نیــز ب
ــی  ــکاران همخوان ــی و هم ــه طبیب ــا مطالع ــه ب ــد ک ــب کردن را کس
دارد. رمضانخانــی و همــکاران )1394( باالتریــن نمــره ابعــاد مدیریت 
دانــش در بیمارســتانهای منتخــب دولتــی را بــه ترتیب انتقــال دانش، 
خلــق دانــش و حفــظ و ذخیــره دانــش و در بیمارســتانهای منتخــب 
ــش  ــق دان ــش و خل ــال دان ــش، انتق ــره دان ــظ و ذخی خصوصــی حف
بیــان کردنــد. آن هــا بیــن جنســیت و وضعیــت تحصیلــی بــا مدیریت 
دانــش و ابعــاد آن رابطــه معنــاداری پیــدا نکردنــد ]24[. نیــک بخــت 
و همــکاران )1394( بیــن مدیریــت دانــش و ویژگی هــای جمعیــت 
ــد  ــاوت معنــی داری نیافتن شــناختی )ســابقه خدمــت و جنــس( تف
)P < 0/05(، میانگیــن نمــره مدیریــت دانــش )3/73( را خــوب 
اریابــی کردنــد ]25[. پورطاهــری و همــکاران )1391( وضعیــت 
مدیریــت دانــش در بیمارســتان افضلــی پــور کرمــان را بــا میانگیــن 
نمــره 2/73 نامطلــوب ارزیابــی کردنــد کــه در مقایســه بــا میانگیــن 

ــوده اســت ]26[. نمــره مدیریــت دانــش )3/83( کمتــر ب
جــودت و همکارانــش )1392( در پژوهــش خــود نمــره کلــی 
ــی  انگیــزش شــغلی )0/5 ± 2/9( پرســتاران در حــد متوســط ارزیاب
ــت  ــخصات جمعی ــب مش ــر حس ــزش کل ب ــن انگی ــد. میانگی کردن
 .]20[ )P < 0/05( ــت ــاداری نداش ــاری معن ــاوت آم ــناختی تف ش
ــه در  ــان داد ک ــکاران )1386( نش ــودی و هم ــه محم ــج مطالع نتای
ــوق  ــل و حق ــن عام ــا اهمیت تری ــت کار ب ــی ماهی ــل درون ــن عوام بی
ــود ]3[. در پژوهــش حاضــر  ــل ب ــن عام ــم اهمیت تری و دســتمزد ک
حقــوق و دســتمزد بــا میانگیــن 4/60 و موقعیــت شــغلی بــا میانگیــن 
4/29 کمتریــن میانگیــن نمــره را در بیــن ابعــاد انگیــزش داشــتند. 
ــی  ــکاران همخوان ــودت وهم ــه ج ــا مطالع ــر ب ــش حاض ــج پژوه نتای
نداشــت. کامنــزی )2011( نشــان داد کــه پرســتاران بیمارســتان های 
آموزشــی بــه لحــاظ انگیــزش شــغلی در ســطح میانــه قــرار داشــتند 
ــت  ــی، فرص ــاداش ده ــوه پ ــون نح ــی همچ ــا در حیطه های و آن ه

ــی از نمــرات  ــرای ارتقــا و رشــد، شــرایط کاری، شــناخت و قدردان ب
پاییــن برخــوردار بوده انــد ]27[. ایرانمنــش و همکارانــش همچنیــن 
ــد ]28[.  ــی کردن ــزان انگیــزش شــغلی را در حــد متوســط ارزیاب می
تفاوت هــای موجــود در نتایــج پژوهش هــای فــوق بــا پژوهــش 
حاضــر را احتماآلمــی تــوان ناشــی روش هــای و ابزارهــای متفــاوت در 
پژوهــش دانســت. طبــق نتایــج ایــن پژوهــش بیــن انگیــزش شــغلی 
و مدیریــت دانــش رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود داشــت. شــفیعی 
ــش و  ــت دان ــن مدیری ــد بی ــان دادن ــکاران )1393( نش ــور و هم پ
انگیــزش شــغلی )P > 0/05( رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد 
ــت  ــد مدیری ــان دادن ــز نش ــکاران )1391( نی ــگار و هم ــه ن ]13[. م
ــران  ــای مجــاز ای ــان نمایندگی ه ــزش شــغلی کارکن ــر انگی ــش ب دان
ــش و  ــروزه نق ــت ]12[. ام ــته اس ــر داش ــودرو )P > 0/05( تأثی خ
اهمیــت نیــروی انســانی در فراینــد تولیــد و ارائــه خدمــات در جوامــع 
بشــری بــه عنــوان مهم تریــن عامــل مشــخص شــده اســت. رهبــران 
بــزرگ انســان ها را رهبــری می کننــد ودر آن هــا انگیــزه ایجــاد 
می کننــد زیــرا منابــع انســانی مزیــت رقابتــی بالقــوه ای هســتند کــه 
ســازمان ها بایــد اقدامــات مناســب و درســت، آن هــا را نیرویــی مریــی 
ــا،  ــا و توانمندی ه ــش ظرفیت ه ــا افزای ــرده و ب ــل ک ــل تبدی و بالفع
ــن  ــد. لی ــت کنن ــعه حرک ــد و توس ــازمان، رش ــداف س ــت اه در جه
ــش  ــت دان ــازی مدیری ــاده س ــش از پی ــرد پی ــان ک ــز بی )2011( نی
ــرای  ــد زیرســاخت های الزم ب ــه صــورت گســترده در ســازمان، بای ب
ــش ایجــاد شــود  ــت دان ــد مدیری ــزه در فرآین تســهیل و ایجــاد انگی
ــه نجــف بیگــی و همــکاران )1390( نشــان داد  ــج مطالع ]29[. نتای
ــاز  ــورد نی ــاخت های م ــن زیرس ــی از مهم تری ــان یک ــزش کارکن انگی
بــرای پیــاده ســازی مدیریــت دانــش در ســطح ســازمان ها می باشــد 
ــق، انتقــال،  ــی کــه در فعالیــت خل ــرای کارکنان ــد ب و ســازمان ها بای
ــاخت های الزم را  ــد، زیرس ــش دارن ــش نق ــری دان ــره و بکارگی ذخی
بــا ایجــاد انگیــزش درونــی و انگیــزش بیرونــی فراهــم نماینــد ]30[. 
مــو )2013( در مطالعــه خــود دریافــت کــه بــرای ایجــاد انگیــزه در 
ــود،  ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای مال ــد پاداش ه ــی بای ــان دانش کارکن
ــده  ــدود کنن ــی های مح ــط مش ــد و خ ــر باش ــاف پذی ــازمان انعط س
در آن بــه حداقــل برســد، محیطــی مناســب ایجــاد شــود کــه در آن 
عدالــت و انصــاف موجــود و شــرایطی بــرای خودشــکوفایی و جبــران 
اشــتباهات وجــود داشــته باشــد ]31[. بــر اســاس نتایــج ســوزانتی و 
وود )2011( انگیزاننده هــای درونــی و بیرونــی تأثیــر قابــل توجهــی 
ــران  ــد ]32[. مدی ــان دارن ــن کارکن ــش بی ــذاری دان ــتراک گ در اش
ــراد  ــر اف ــری مؤث ــه کارگی ــت ب ــی جه ــا و برنامه های ــد از طرح ه بای
ــر  ــش میس ــت دان ــتفاده از مدیری ــا اس ــن کار ب ــد ای ــتفاده نماین اس
ــزش  ــا انگی ــش ب ــت دان ــن مدیری ــاط بی ــود ارتب ــا وج ــردد، ب می گ
شــغلی می تــوان بــا اســتقرار ارکان مدیریــت دانــش انگیــزش 
پرســتاران را جهــت ایفــای نقش هــای پرســتاری در بالیــن و از 
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ــش داد. ــتاری افزای ــای پرس ــه مراقبت ه ــه ارائ جمل

نتیجه گیری
ــانی  ــروی انس ــش نی ــه نف ــه ب ــی توج ــی درمان ــز آموزش در مراک
ــش دارای  ــت دان ــق مدیری ــا از طری ــازی آنه ــتاری و توانمندس پرس
ــش  ــتم های دان ــتفاده از سیس ــت اس ــت. جه ــادی اس ــت زی اهمی
ــش  ــرم دان ــتفاده از اه ــی و اس ــی و درمان ــز آموزش ــور در مراک مح
بــرای ارائــه مراقبــت بهینــه و کســب مزایــای رقابتــی در پرســتاری 
الزم اســت کــه زیــر ســاخت های الزم در ایــن مراکــز جهــت اجــرای 
ــزان پرســتاری  ــران و برنامــه ری مدیریــت دانــش تهیــه گــردد. مدی
ــی  ــات مراقبت ــه خدم ــتاران در ارائ ــش پرس ــه نق ــه ب ــت ک الزم اس
ــه  ــتاران توج ــازی پرس ــش و توانمندس ــت دان ــتفاده از مدیری ــا اس ب
بیشــتری نماینــد و زیــر ســاخت های الزم را جهــت ایــن امــر 
فراهــم نماینــد. از جملــه زیــر ســاخت های الزم اســتفاده از عوامــل 
انگیزشــی اســت. از آنجــا کــه در ایــن مطالعــه بیــن انگیــزش شــغلی 
و مؤلفه هــای آن بــا مدیریــت دانــش ارتبــاط وجــود داشــت، توجــه 
ــوق و دســتمزد،  ــف شــامل حیطــه حق ــل انگیزشــی مختل ــه عوام ب

امنیــت شــغلی، شــرایط محیــط کار، ارتباطــات بــا دیگــران، 
سرپرســتی و نظــارت، خــط مشــی حاکــم بــر محیــط کار، ماهیــت 
کار، شــناخت افــراد، پیشــرفت شــغلی، موقعیــت شــغلی و مســئولیت 
ــف  ــای مختل ــل در موقعیت ه ــن عوام ــری ای ــه کارگی ــغلی و ب ش
پرســتاری جهــت اســتفاده از مزایــای مدیریــت دانــش بســیار قابــل 

ــد. ــد می باش ــل تاکی ــه و قاب ماحظ

تضاد منافع
در این مطالعه تضاد منافع وجود ندارد.
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Abstract
Introduction: Nurses play an important role in the development of health care and treat-
ment. Knowledge management is one of the factors in the success and competitive advan-
tages of organization. This study aimed at determining the relationship between knowledge 
management and job motivation of nurses in educational treatment centers of Hamadan 
University of Medical Sciences, during year 2015.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted on 256 nurses in educa-
tional -treatment centers of Hamadan University of Medical Sciences, who were selected 
by stratified random sampling. Data were collected using the Nonaka and Takeuchi Knowl-
edge Management and Herzberg's Motivation Questionnaire. Its reliability and validity 
were confirmed by previous studies. Data were analyzed using the SPSS (version 16) soft-
ware, and to measure the relationship between variables, the Pearson correlation test was 
used.
Results: Research results showed that most people in terms of knowledge management 
(60.4%) and motivation (87.5%) had an appropriate score. There was a significant positive 
correlation between job motivation and knowledge management and its dimensions, other 
than salary and knowledge creation, job security and creation of knowledge (P > 0.05).
Conclusions: Due to the significant relationship between job motivation and knowledge 
management, nursing managers must implement knowledge management for employees 
and their motivation and consider internal and external motivation for implementation of 
knowledge management.
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