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بررسی تاثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود
فیروز امرایی,1آرش زندی ,2توران یاراحمدی ,3سلمان

امرایی4

 .1کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی .دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران .ایران.
.2

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی (منابع انسانی) ,دانشگاه آزاد اسالمی واحد بروجرد.ایران.

.3

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط ,دانشگاه علوم پزشکی زنجان.ایران.

.4

بهداشت کاردهان و دندان,دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.ایران.

چکیده

مقدمه :یکی از حوزه های اساسی که مدیریت دانش را به عنوان راه حلی برتر پذیرفته است ،حوزه بهداشت و درمان می باشد.امروزه
بکارگیری مدیریت دانش در سازمانهای بهداشتی و درمانی در حال رشد می باشد  .از طرفی با توجه به واحدهای بیمارستانی که
اکثرا دارای وظایف تخصصی هستند و به لحاظ زمینه شغلی  ،شغل خطیری داشته که با سالمت جامعه و جان انسانها سرو کار
دارند ،بکارگیری مدیریت دانش نقش بسزایی در افزایش رضایت شغلی منابع انسانی خواهد داشت .هدف از این مطالعه شناسایی
بررسی تاثیر مدیریت دانش بر رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود می باشد.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و به شیوه همبستگی در سال  1332انجام گرفته است  .جامعه
آماری این پژوهش را کارکنان مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان شهداء هفتم تیر شهرستان دورد تشکیل داده که تعداد آنها
برابر با  354نفر است .با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران ،تعداد  184نفر از کارکنان به روش نمونه گیری تصادفی
انتخاب گردیده است و ابزار گرد آوری  ،پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و رضایت شغلی بوده که در گروه هدف اجرا گردید.
جهت جمعآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش فونگ و چویی( )2003و رضایت شغلی (لینز)2003 ،
استفاده شد.جهت تجزیه و تحلیل داده از آزمون رگرسیون خطی به وسیله نرم افزار  spssاستفاده گردید.
یافته ها :از 184نفر کل نمونه ،بیشترین حجم نمونه آماری را از لحاظ جنسیت؛ زنان ,از لحاظ میانگین سنی ؛گروههای سنی
 25تا  35سال ,از لحاظ میزان تحصیالت؛ مدرک تحصیلی لیسانس ،بیشترین حجم نمونه و از لحاظ سابقه خدمت دارندگان
سابقه خدمت  10-5سال  ،بیشترین حجم نمونه را تشکیل دادند .مدیریت دانش با  P>0/05بر متغیرهای مستقل مورد بررسی
تاثیر معنی دار داشته است و بین مدیریت دانش و ذخیره دانش با مقدار(،)0/232بیشترین همبستگی و بین رضایت شغلی و
اکتساب دانش با مقدار(،)0/141کمترین همبستگی وجود دارد.
نتیجه گیری :با توجه به یافته های حاصل از پژوهش  ،تقویت مدیریت دانش در سیتم مدیریت بهداشت و درمان امروزی حیاتی
است و نقش بسزایی در دستیابی به اهداف بهداشتی و درمانی دارد از طرفی با توجه با اینکه بین مدیریت دانش و رضایت شغلی
منابع انسانی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد  ،می توان با ارتقاء مدیریت دانش در پرسنل  ،رضایت شغلی آنها را در سازمان
افزایش داد  .همچنین افرادی که از بک ارگیری مدیریت دانش در شغل یا حرفه خود برخوردار بوده  ،در انجام فعالیتهای مرتبط
تسلط بیشتر و میزان خطای کمتری را خواهند داشت .
واژگان کلیدی:
مدیریت دانش  ،رضایت شغلی  ،اکتساب دانش  ،ایجاد دانش  ،ذخیره کردن دانش ،توزیع دانش  ،نگهداری از دانش.
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مقدمه
امروزه دانش به عنوان منبعی ارزشمند و

مدیریت دانش به دالیل زیر دارای اهمیت است :

استراتژیک و نیز یک دارایی مطرح است و ارایه

 -دانش موتور تولید کننده درآمد است

خدامات با کیفیت مناسب و اقتصادی ،بدون

 دانش یک دارایی مهم و اسااتراتژیک سااازمانیاست .

مدیریت و استفاده صحیح از این منبع ارزشمند،
امری سخت و بعضا ناممکن است .در این نگرش
دانش همچون منبعی ارزشمند در کنار منابع
انسانی به عنوان دارایی پرمایه همواره مطرح است.

 نزدیک به  10درصد ارزش افزوده سازمانها از راهدانش بدست می آید(.)4
یکی از چالشاااهای هر ساااازمان ،پاساااخگویی به

منابع انسااانی و مدیریت دانش ارتبات تنگاتنگی با

نیازهای روز افزون کارکنان بخصاااوی نیازهای

ی کدیگر دار ند و تا کنون بسااا یاری از طرح های

سطح باالی آنان می باشد ( 5و. ) 1

مدیریت دانش به علت بی توجهی به عامل ان سانی
با شک ست روبه رو شده اند .از این رو الزم ا ست
برای انجام موفقیت آمیز طرح های مدیریت دانش
به نقش و جایگاه انسان توجه ویژه ای شود(1و.)2
در این راسااتا دانشاامندان اذعان دارند که اساااس
موفقیت ساااازمان به میزان تاکید و توجه آنان بر
دانش مرتبط اسااات .این مساااا له بسااا یاری از
سازمانهای پیشرفته را بر آن داشته است تا دانش
تا دانش را در ساازمان خود مدیریت کرده و آن را

امروزه خدمات بهداشاااتی و درمانی در هرجامعه
زمینه ساز سالمت ج سمی و روانی افراد و پیش
نیاز توسعه پایدار است .بخش بهداشت و درمان به
عنوان ساااازمانی که نیازمند کارکنان ماهر و با
دانش است تحت عنوان سازمان خدمات حرفه ای
شااناخته می شااود .ازسااوی دیگر ،نبود مدیریت
دانش در سااازمان مشااگالت و زیانهایی به همراه
دارد که عبارتند از:

به بهترین شااکل ممکن مورد اسااتفاده قرار دهند.

عدم ابداع و ابتکار در ساازمان ،عدم الویت بندی و

همچنین تاکید و توجه بی شتر بر منابع ان سانی که

اسااات فاده از انواع دانش و اسااات فاده م حدود از

حامالن اصلی دانش در سازمان هستند مورد توجه

دانشااهای موجود ،نبود مسااتندات در خصااوی

ویژه قرار گرفته است(.)3

تجرب یات بدسااات آ مده از پروژه ها و کارها ،در

با توجه به آنچه گفته شااد برخورد هوشاامندانه با
منبع دانش عاملی موثر در موفقیت ساااازمانها به
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شااا مار می رود .همچنین تو جه به فرای ند های

اختیار نبودن دانش های حسااااس و کلیدی برای
تصااامیم گیری ،عدم تو جه به دانش ارت با طات
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اجتماعی ،عدم جذب دانشاااگرهای جدید ،و جدا

مدیر یت دانش درمراکز ب هداشاااتی در مانی و

شدن کار شنا سان و خبره ها از سازماتن و ایجاد

بیمارستانها بپردازد و منجربه ارتقاء شغلی کارکنان

شااکاف در سااازمان ،همگی از جمله مشااکالتی

گردد.

خواهند بود که سازمان و موسسات با آنها روبه رو
خواهند شد (.)2
یقی نا هم مدیر یت دانش و هم مدیر یت م نابع
انساااانی هر دو از عوا مل کلیدی و اهرمی مزیت
ر قابتی در محیط کساااب و کار پیچ یده ،پو یا و
جهانی امروز هساااتند  .مهمتر آنکه در زمینه کار
دانشی ،انسان و دانش به عنوان دو مفهوم ،به طور
تفکیک ناپذیری به همدیگر پیوند خورده اند .افراد
سازمان ،آفرینندگان نهایی دانش ه ستند چرا که
سازمان با وجود سیستم حافظه و

زمینه های

توانمندی دانش توانایی تفکر بدون انسان را ندارند.
از این رو بایستی توجه زیادی به وی شود تا بتواند
توانمندی خود را افزایش دهد و دانش سااازمان را
ارت قاء د هد .در نتی جه ،مدیر یت اساااتراتژ یک و
موشااا کا فا نه افراد ،می توا ند ا قدامی بزرگ دراثر
بخ شی فرایندهای اهرمی اثر گذار بر دانش با شد.
بعالوه مدیریت منابع انسااانی اسااتراتژیک ساازاوار

روش پژوهش
روش مورد استفاده در این تحقیق از نظر هدف
کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی -پیمایشی
میباشد که در سال  1332انجام شد .در این مطالعه
جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شبکه بهداشت
و درمان شهرستان دورود بود که در این نهاد
بصورت رسمی ،آزمایشی ،پیمانی ،قراردادی (روز
مزد دائم ،تبصره  3ماده  ،2پزشک خانواده) و
مشمول طرح الیحه نیروی انسانی در ردههای
مختلف ریاست ،معاونت ،امور عمومی ،کارشناس
مسئول ،کارشناس و کاردان مشغول به خدمت
میباشند و تعداد آنها  354نفر میباشد .برای
بدست آوردن حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده
گردید( ،)10در جامعه آماری  N=354با استفاده از
فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد n=184

نفر انتخاب گردید.
NZ 2 pq
n
 184
Nd 2  Z 2 pq

مالحظات صریح در خ صوی بحث مدیریت دانش
مبتنی بر انسان است (  8و.)3

پیش فرضاااهااا :ضاااریااب اطمینااان = %35
Z=1/96
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N=354

d=0/01

p=q=0/5

با توجه به ضرورت فوق ,این پژوهش سعی بر آن

ج هت اتن خاب نمو نه آ ماری از روش نمو نه گیری

دارد تا با یافتن پاسااج جهت پرسااشااهای فوق ،به

ت صادفی ساده ا ستفاده گردید و برای جمع آوری

ارائه پی شنهاداتی در را ستای بکارگیری مطلوب تر

داده ها از پرسااشاانامه اسااتاندارد مدیریت دانش
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فونگ و چویی( )2003و رضاااایت شاااغلی (لینز،

داری در کل یه آزمون ها  p<0/05در نظر گرف ته

 )2003ا ستفاده شد( 11و  .)12برای اطمینان از

شد.

پاساخگویی افراد و احتمال افت نمونه ,تعداد 200
پرسااشاانامه بین کارکنان توزیع گردید که بعد از
جمعآوری  184پرسااشاانامه کامل شااده مبنای

در این تحقیق عواملی چون جن سیت ,گروه سنی,

تحلیل قرار گرفت.همچنین برای هر پر س شنامه,

سطح تح صیالت ،سابقه خدمت مورد برر سی قرار

 51سااا ال تهیااه گردیااد .چگونگی سااانجش

گرفت ند( .)13م طابق جدول  1از 184نفر کل

گزینههای پرسااشاانامه به این گونه بود که برای

نمونااه ،تعااداد  24نفر معااادل (40/2درصااااد)

گزی نه کامال موافقم امت یاز  ,5موافقم امت یاز ,4

پاساااخگویان مرد و تعداد  110نفر معادل (53/8

نظری ندارم امت یاز ,3م خالفم امت یاز  2و کامال

درصاااد) زن بودند .داده ها بیانگر این اسااات که

مخالفم امتیاز  1در نظر گرفته شد .در این پژوهش

بیشااترین حجم نمونه آماری را زنان تشااکیل می

روایی صااوری و محتوایی پرسااشاانامه توسااط

ده ند .ت عداد  113نفر (11/4درصاااد) ،گروه های

متخصصین و پایایی و اعتبار پرسشنامه بعد از اجرا

سااانی  25تا  35ساااال ،ت عداد  14نفر م عادل

در یک پایلوت  25نفره و با اسااات فاده از فرمول

(34/8درصااد) بین  35تا  45سااال  ،تعداد  2نفر

اعتباریابی ,ضاااریب آلفای کرونباخ برای مدریت

معادل (3/8درصااد) بین  45تا  55سااال بودند.

دانش برابر  0/822و رضااااا یت شاااغلی 0/301

دادها نشان می دهد که بیشترین میانگین سنی را

محاساابه گردید و پایایی پرسااش نامه مورد تایید

گروههای سنی  25تا  35سال تشکیل می دهند و

قرار گرفت.

کمترین میانگین ساانی مربوت به  45تا  55سااال

در پژوهش حا ضر برای تجزیه و تحلیل داده های
جمع آوری شااده از اجرای پرسااشاانامه ها و از
رو شهای آمار تو صیفی و آمار ا ستنباطی (آزمون
کلموگروف – ا سمیرونوف جهت تایید نرمال بودن
توزیع دادهها و آزمون رگراسااایون خطی جهت
آزمون فرضاایه ها) اسااتفاده شااد .نرم افزار مورد
اساااتفاده در این مطالعه  SPSSو ساااطح معنی
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یافته ها:

می باشاد .تعداد  2نفر معادل ( 3/8درصاد) دارای
مدرک تحصیلی فوق دیپلم ،تعداد  118نفر معادل
( 31/3درصد) لیسانس و تعداد  3نفر معادل (4/3
در صد) دارای مدرک فوق لی سانس و باالتر بودند.
نتایج نشان می دهد که دارندگان مدرک تحصیلی
لی سانس ،بی شترین حجم نمونه و دارندگان مدرک
تحصااایلی فوق دیپلم کمترین حجم نمونااه را
تشاااکیل می دادند .تعداد  12نفر معادل (33/2
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درصد) دارای سابقه خدمت زیر  5سال ،تعداد 21

تعداد  3نفر معادل (1/1درصاااد) دارای ساااابقه

نفر معادل ( 38/1در صد) دارای سابقه خدمت -5

خدمت باالی  20سال بودند .نتایج نشان می دهد

 10سااال ,تعداد  24نفر معادل(13درصااد) دارای

که دارندگان سابقه خدمت  10-5سال ،بی شترین

سااابقه خدمت 15-10سااال،تعداد  24نفر معادل

حجم نمونه کارمندان و سااابقه خدمت 20سااال و

(13درصااد) دارای سااابقه خدمت 20-15سااال،

باالترکمترین حجم نمونه را تشکیل می دادند.

جدول :1توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس جنسیت ,گروه سنی ,میزان تحصیالت و سابقه خدمت

متغیر

جنسیت
مرد

زن

تعداد
فراوانی
مشاهده
شده

24

درصد
مشاهده
شده

40/2

110

53/8

گروه سنی
35-25
سال

113

11/4

45-35
سال

14

34/8

میزان سواد
55-45
سال

2

3/8

فوق
دیپلم

2

3/8

فوق
لیسانس لیسانس
و باالتر
118

31/3

3

4/3

زیر 5
سال

12

33/2

10-5
سال

21

38/1

15-10
سال

24

13

20-15
سال

24

13

برای توصیف متغیرهای پژوهش ,سئواالت مربوت

پرسش مطرح شده برای سنجش ایجاد دانش در

بررسی شدند .از  1پرسش مطرح شده برای

پرسش نامه تحقیق ،پرسش با عنوان "از

سنجش اکتساب دانش در پرسش نامه تحقیق،

پیشنهادات مرتبط با کار در سازمان من حمایت

پرسش با عنوان "کارکنان با تجربه از خارج سازمان

می شود" با مقدار  3/02بیشترین میانگین و

استخدام می شوند" ,با مقدار  3/23بیشترین

پرسش با عنوان "من تشویش می شوم تا عوامل

میانگین و پرسش با عنوان "در سازمان من

موفقیت را جهت غنی کردن دانشم ،تحلیل کنم"

کارکنان ویژه ای مسئول کسب دانش از منابع

با مقدار  2/23کمترین میانگین را به خود اختصای

خارجی هستند" ،با مقدار  2/02کمترین میانگین

داده است.

را به خود اختصای داده است .همچنین از1
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سابقه خدمت
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و باالتر
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از  10پرسااش مطرح شااده برای ساانجش ذخیره

کار من مساااتلزم به کار گیری مهرت ها و توانی

کردن دانش در پرساااش نامه تحقیق ،پرساااش با

هایم اساات" با مقدار  1/12بیشااترین میانگین و

عنوان " در سازمان من  ،دانش در حافظه کارکنان

پرساااش با عنوان " من احسااااس می کنم میزان

قرار دارد" با م قدار 2/23بیشاااترین م یانگین و

کاری که باید انجام دهم  ،مناسااب می باشااد" با

پرسااش با عنوان" دسااتیابی برخی دانش ها ثبت

مقدار  2/23کمترین میانگین را به خود اخت صای

می شاااود " با مقدار  2/22کمترین میانگین را به

داده است.

خود اختصااای داده اساات .از  11پرسااش مطرح
شااده برای ساانجش توزیع دانش در پرسااش نامه
تحقیق ،پرسااش با عنوان " دانش کسااب شااده از
پروژه های مختلف برای تمام اعضای سازمان قابل
دساااترس می باشاااد "با مقدار 3/14بیشاااترین
م یانگین و پرساااش با عنوان " دانش از طریق

آزمون کولموگروف – اساامیرنوف اسااتفاده شااد.
م طابق جدول ،2چون ساااطح معنی داری کل یه
متغیرها از  0/05بزرگتر ا ست ،بنابراین با اطمینان
 %35می توان گفت توزیع متغیرها نرمال است.

ابزارهای الکترونیک به کل ساااازمان انتقال داده

یکی از مفروضاااتی که در رگرساایون باید مدنظر

می شااود"  ،با مقدار  2/14کمترین میانگین را به

قرار گیرد ،اساااتقالل خ طاها (ت فاوت بین م قادیر

خود اختصای داده است.

واقعی و مقادیر پیش بینی شاااده توساااط معادله

از 5پر سش مطرح شده برای سنجش نگهداری از
دانش در پر سش نامه تحقیق ،پر سش با عنوان "
یک پ ست مدیریتی یا یک کارمند ار شد  ،م سئول
ر سیدگی به نیازهای دانش در سازمان می با شد
" با مقدار 2/84بیشاااترین میانگین و پرساااش با
عنوان " من در صورت نیاز  ،قادر به ک سب دانش

رگرسیون) از یکدیگر است .در صورتی که فرضیه
اساااتقالل خطاها رد شاااود و خطاها با یکدیگر
همبساااتگی داشاااته باشاااند ،امکان اساااتفاده از
رگر سیون وجود ندارد .به منظور برر سی ا ستقالل
خ طا ها از ی کدیگر از آزمون دوربین -واتساااون
استفاده شد.

الزم هسااتم "با مقدار 2/53کمترین میانگین را به

مقدار آماره این آزمون در دامنه  0و  +4قرار دارد.

خود اختصای داده است.

چ نان چه این آ ماره در بازه  1/5تا  2/5قرار گیرد

از  13پر سش مطرح شده برای سنجش ر ضایت
شغلی در پر سش نامه تحقیق ،پر سش با عنوان"
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برای بررسااای نر مال بودن متغیر های پژوهش از

 H0آزمون (عدم همبسااتگی بین خطاها) پذیرفته
می شود و در غیر این صورت  H0رد می شود.
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 :H0عدم همبستگی بین خطاها

مقدار آزمون ( )0/50می باشاااد ،باال بودن مقدار

 :H1همبستگی بین خطاها

متغیرها به میزان به دساات آمده در جدول 4در
ستون( نسبت مشاهده شده) اثبات میشود .خاطر

با توجه به جدول  3از آنجایی که مقدار آماره  dبه
د ست آمده در آزمون دوربین -وات سون در فا صله
 1/5و 2/5قرار دارد ،فرض عدم همبساااتگی بین
خطاها رد نمی شاود و برای سانجش متغیرها می
توان از رگرسیون استفاده کرد.
جهت بررسی میزان ابعاد مدیریت دانش و رضایت
شاااغلی در میان پاساااخگویان آزمون دوجمله ای
ا ستفاده گردید .با توجه به نتایج به د ست آمده از

ن شان می شود که در این پژوهش از طیف لیکرت
 5گزینهای اساااتفاده شاااده اسااات و به همین
دلیل ،برای مشااده م مینا
موفق یت و وجود یک متغیر
در جدم عه ٬م ید نه این طیف
یعنی ع د  ۳در نظر گرف ته
ادبراین فراونی
اااا ب بنا
شا
م قددیر بدالتر از  ، ۳بدال
بود عدمل و فراوانی ارقدم
کوچکتر و م سدوی  ۳کم بود
عدمل تفسیر می شون ب

آزمون دوجم لهای چون ساااطح مع ناداری در هر
شاااش گروه کوچکتر از میزان خطا ( )0/05می
باشاااد فرضااایهی برابر بودن نسااابت موفقیت در
جامعه رد می شود .از آنجا که مقدار م شاهده شده
در همه متغیرها در د سته بندی (=< )3بیشتر از
جدول :2آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
متغیرها
تعداد
میانگین
انحراف
استاندارد
تفاوت مطلق
تفاوت مثبت
تفاوت منفی
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اکتساب دانش

ایجاد دانش

ذخیره کردن
دانش

توزیع دانش

نگهداری از
دانش

رضایت
شغلی

184
2/51
0/112

184
2/51
0/834

184
2/43
0/412

184
2/22
0/113

184
2/53
0/483

184
2/12
0/225

0/153
0/153
-0/082

0/132
0/132
-0/031

0/031
0/024
-0/031

0/031
0/031
-0/088

0/118
0/118
-0/080

0/110
0/110
-0/025
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Z
سطح
معناداری

2/081
0/024

2/113
0/031

1/304
0/012

1/233
0/031

1/481
0/014

1/535
0/082

جدول  : 3آزمون دوربین -واتسون

آزمون دوربین-واتسون متغیرها

مقدار آماره  dعوامل

اکتساب دانش و رضایت شغلی

1/380

ایجاد دانش و رضایت شغلی

1/184

ذخیره کردن دانش و رضایت شغلی

2/221

توزیع دانش و رضایت شغلی

1/128

نگهداری از دانش و رضایت شغلی

1/102

مدیریت دانش و رضایت شغلی کارکنان

1/531

جدول  :4آزمون میزان ابعاد مدیریت دانش و رضایت شغلی در میان پاسخگویان
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سطح معنی داری

درصد احتمال آزمون

1
1/01
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1

1/01

1

1/01

1

1/01

1

1/01

1

1/01

نسبت مشاهده شده

تعداد

دسته بندی

1/67

041

<= ۳

گروه 1

1/44

44

>۳

گروه 2

0

084

متغیر

گروه

اکتساب دانش

کل

1/64

0۳6

<= ۳

گروه 1

1/42

46

>۳

گروه 2

0

084

ایجاد دانش

کل

1/88

02۳

<= ۳

گروه 1

1/00

40

>۳

گروه 2

0

084

ذخیره دانش

کل

1/24

008

=<۳

گروه 1

1/۳2

22

>۳

گروه 2

0

084

توزیع دانش

کل

1/66

040

=<۳

گروه 1

1/4۳

4۳

>۳

گروه 2

0

084

نگهداری دانش

کل

1/88

024

=<۳

گروه 1

1/00

41

>۳

گروه 2

0

084

رضایت شغلی

کل

به منظور بررسی فرضیه اصلی تحقیق ,با توجه به

کلیه فر ضیات از آزمون پارامتری رگر سیون خطی

نتااایج بااه دساااات آمااده از آزمون کلموگروف

ا ستفاده شد و فر ضیه ا صلی تحقیق با ضریب بتا

اسااامیرنوف ،از آنجا که توزیع داده ها برای کلیه

ا ستاندارد ( )0/550و ضریب تعیین  0/303تایید

متغیر های تحقیق نر مال اسااات ،و ن تایج آزمون

می شاااود و مدیریت دانش بر رضاااایت شاااغلی

دوربین -وات سون نیز ا ستفاده از رگر سیون را برای

کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان دورود

سااانجش متغیرها تایید نمود ،لذا جهت بررسااای

تاثیر مثبت و معنی داری داشته است.
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فر ضیات جانبی پژوهش طبق نتایج حا صل شده

آباد" که در ساااال  1331انجام داد ,از بین عوامل

که در جدول  5نشان داده شده است ,تایید شد و

موثر در مدیریت دانش ,رهبری و تعهد مدیر یت

هر کدام از متغیرهای مورد بررسااای بر رضاااایت

ارشد ،مشارکت کارکنان ,آموزش کارکنان ,توانمند

شغلی تاثیر مثبت و معنی دار داشته است .

سازی کارکنان ,زیرساخت های سیستم اطالعاتی,

غنیمت در مطالعه خود با عنوان "بررساای

سنجش عملکرد و الگو برداری با رضایت شغلی در
دانشاااگاه آزاد اساااالمی رابطه معنی داری وجود

راب طه بین عوا مل موثر بر
م یریت دانش بد رضدیت شغلی
کدرکند دانشااهدم آزاد اسااالمی
واح

داشااا ته و بین فره نگ سااااز مانی  ,کار گروهی
ارز شمند و ساختار دانش رابطه معنی داری وجود

پدرس

ندارد(.)14

جدول  :5نتایج آزمون فرضیههای جانبی تحقیق

www.SID.ir

متغیر مستقل

متغیر وابسته

سطح
معناداری
()P

سطح
خطا

ضریب
تعیین

ضریب بتا
استاندارد

نتیجه آزمون

اکتساب دانش

رضایت شغلی
کارکنان

0

0/05

0/021

0/141

تایید فرضیه

ایجاد دانش

"

0

0/05

0/088

0/231

تایید فرضیه

ذخیره کردن دانش

"

0

0/05

0/181

0/425

تایید فرضیه

توزیع دانش

"

0

0/05

0/215

0/514

تایید فرضیه

نگهداری از دانش

"

0

0/05

0/383

0/124

تایید فرضیه
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در مطالعه ای که پیرایش نیا در ساااال  1383با
بررساای وضاااعیت چرخه م یریت
ادب
ات منا
ادونا
دانش در معا
ان سدني شركت مددر تخ ص صي
ادم داد بی اد
توانیر انجا
نمود کااه باادالترین نمرم
مربوط به ساادزمدن هي دانش
بد نمرم  94/05و پدیین
ترین نمرم مربوط به به
کاادرگیر دانش بااد نمرم
 94/61اسااات .بد توجه به
اینكه نمرات از  655محدسبه
گردی م ا ست ،مي توا چنین
نتیجه گیر نمود كه و ضعیت
حلقه هد م یریت دانش در
معدونت مندب انسااادني و
توسااعه شاارکت توانیر ،در
حلقه ساادزمدن هي بدالتر از
ح متو سط (نمرم  )05و در
سدیر حلقه هد پدیین تر از
متو سط ا ست .و همچنین طبق
نتدیج ب ست آم م از تحقیق
بین هر یک از حلقه هد 9
گد نه م یر یت دانش بد 3
حلقه دیهر همب ستهي مثبت و
معني دار وجود دارد(.)6
یافته های تحقیق حاضررر
رای
همبسرررتبی یت یتهی هر
یورد یطالعه ا رضایت شهلی
را نشررررا یی د ه اه ا
Robertson, M. & O’Malley Hammersley, G
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1

نتایج یطالعه رابرتسااو و
اومدلی هدمرسلی6
هم خوانی دارد و سطوح بدالی
اادزمدنی بد نهرش هدی
تعه سا
مثبت کدرکند به ت سهیم دانش
مرتبط است(.)05

نتیجه گیری:
با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش
انجام شده ,مدیریت دانش بر رضایت شغلی
کارکنان تاثیر مثبت و معنی دار داشته است.
همچنین کلیه متغیر های مستقل مورد بررسی
شامل اکتساب دانش ,ایجاد دانش ,ذخیره کردن
دانش ,توزیع دانش و نگهداری از دانش بر رضایت
شغلی کارکنان تاثیر مثبت و معنی دار داشته است.
یافته ها حاکی از همبستگی معنی داری بین تمامی
شاخص ها می باشد .بین مدیریت دانش و و ذخیره
دانش با مقدار ( ،)0/232بیشترین همبستگی و بین
رضایت شغلی و اکتساب دانش با مقدار (،)0/141
کمترین همبستگی وجود دارد.
ا توجه به نتایج حاصااال شاااده از تحقیق,
پیشاانهاد میشااود که سااازمان مور مطالعه باید
برنامه های یادگیری ،آموزش و انتقال دانش را در
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جهت توانمندسازی مدیران و کارکنان کم سابقهتر

4ب افرازه ،عباس( .ب .)1383مدیریت دانش(

خود بر گزیااده و بااه اجرا درآورد .الگوبرداری و

آشکار  /ضمنی) و فناوری اطالعات  .اولین

برر سی تجربیات سازمان های خ صو صی می تواند

همایش ملی پایان نامه کارشناسی ارشد .

به ساااازمان مورد مطالعه در پیاده ساااازی فرایند

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی  .دانشگاه

مدیریت دانش کمک کند .سازمان های دولتی که

بیرجند .

هنوز استراتژی خاصی برای مدیریت دانش تدوین

0ب صاریخان ،محمود .بررسی میزان مشارکت

نکرده اند می توانند با بررسااای ساااازمان های

کارکنان در اداره امور و رابطه آن با رضایت از

خ صو صی و موفقیتها و شک ست های آن ها در

کار در بیمارستان شهید مدنی تبریز .

پیاده ساااازی فرایند مدیریت دانش ،از آن ها الگو

بیمارستان . 13 ، 5 ، 1323

بگیرند و مدیریتی اثربخش بر دانش سااازمانیشااان
داشته باشند.

2ب قرآنی سیرجانی ،سیما.)1388( .

کاربرد

مدیریت دانش شخصی توسط اعضای هیات
علمی دانشگاه بیرجند .

منابع
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بین عوامل موثر بر مدیریت دانش با رضایت
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.همایش ملی تازه های مدیریت.شغلی
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The review of the effect of Knowledge Management on Job satisfaction of employees of
hygiene and curenet of Doroud

Amraie Firouz1, Zandi Arash2, Yarahmadi Toraan 3, Amraie Salman 4

Abstract
Background: One of the basic areas which has accepted the knowledge management as a

complete solution is cure and hygiene area. Today the application of knowledge management
in cure and hygine is rowing significantly considering hospitial units which mostly has
specific duty and from the occupational aspect it had important occupation which is related to
the society health and humans life.
The application of knowledge management will have important role in increasing job
satisfaction of human resourses. Identifying of the effect of knowledge management on job
satisfaction of doroud is of the study purposes.
Materials and methods: This research had been a , kind of Functional research and has been

performed dependently in 2014. The population sample in this study is composed of the
employees of hygine and cure center of Doroud Tir hospital which by using sample of volume
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determination formulae, 184 employees have been selected by using random sampling method
, data collection in strument was standard questionnaire of knowledge management and Job
satisfaction which was carried out in target qroup . For gathering the data standard questioniare
of knowledge management (Fong and chooyee 2009 ) and Job satisfaction ( Leens , 2203 ) was
using
used .For analyzing the data Linear Regression was used by
SPSS software.
Results: The total sample of 184 people, the largest sample size in terms of gender, women, the

average age, ages 25 to 35 years, in terms of education, bachelor's degree, most holders of
record of service in terms of sample size and 5 years of service 10 years, formed the largest
sample size. Knowledge management with p<0/05 had a significant impact on the independent
variables analyzed . the highest correlation stur between knowledge management and
knowledge stur with 0/792 , Job satisfaction and knowledge obtainment with a value 0/146
minimum there is a correlation.
Conclusion: With respect to the resulte of this study, Knowledge management reinforcement
inmanagement system of hygine and cure is essential and has a important role in obtaining of
hyging and cure purposes. In one hand with respect to this point that, there is a positive and
meaning ful relationship between knowledge management and Job satisfaction of human
resources. By promotion of knowledge management in employee, their Job satisfaction could
be increased and also people who benfit from the application of knowledge management in
their job soroccupation having more dominance in related activities and having lower errors
entent.
Key words :
knowledge management , Job satisfaction, knowledge obtainment , knowledge creation , ,
knowledge distribution , knowledge support.
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