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 بررسی ارتباط میان مدیریت دانش و عملکرد کارکنان

 )مطالعه موردی بیمارستان فاطمی استان اردبیل(

 معصومه فرخی

 دانشگاه آزاد اراک

Masoome23@yahoo.com 

کیده:چ  

به طوری که امروزه سازمان ها برای رشد و حتی بقا نیازمند  امروزه مدیریت دانش به یک ضرورت انکار ناپذیر تبدیل شده است،

برخورداری از فرایندهای مناسب دانشی می باشند.عالوه بر تاثیر مستقیم مدیریت دانش بر افزایش توانمندیهای عملکرد سازمان ها، 

جمله این مورد تاثیر مدیریت دانش بر تاثیر مثبت جانبی قابل توجهی بر افزایش عملکرد اجزاء مختلف یک سازمان را نیز دارد، از 

عملکرد منابع انسانی است. این مطالعه با هدف بررسی رابطه مدیریت دانش با بهبود عملکرد کارکنان در مراکز آموزشی درمانی 

در  به اجرا اردبیلاستان  درمانی –مرکز آموزشی صورت گرفته است. پژوهش، از نوع مطالعات توصیفی است که در  اردبیلشهر 

نفر بوده و  583جامعه آماری این مطالعه پرسنل اداری و درمانی بیمارستان فاطمی استان اردبیل می باشند که تعداد آنها  آمد.

با پرسشنامه ای شامل سه بخش: اطالعات دموگرافیک، وضعیت مدیریت دانش و ارزیابی نفر از بین آنها   691نمونه ای به اندازه 

 وابزار میدانی اطالعات آوری جمع روش تحلیلی، -توصیفی حاضر تحقیق روش. ی مورد مطالعه قرار گرفتعملکرد کارکنان پرستار

 گردیده است. آزمون انجام واستنباطی توصیفی روش دو به نیز ها داده وتحلیل تجزیه است. پرسشنامه درآن اطالعات آوری جمع

نشان می دهد که این تحقیق نتایج  صورت گرفته است spss 18همبستگی و با استفاده از نرم افزار  طریق روش از ها فرضیه

 مدیریت دانش با عملکرد کارکنان اداری و درمانی بیمارستان فاطمی استان اردبیل ارتباط دارد.

 و عملکرد کارکنان دانش، تثبیت دانش، اکتساب دانش مدیریت دانش، ایجاد کلمات کلیدی:

 مقدمه

محققان بسیاری از مدیریت دانش به عنوان عامل متمایز کننده ی شرکت ها و نیز ابزاری برای دستیابی به برتری های رقابتی، یاد 

می کنند. عملکرد بهتر محصول، ارایه ی خدمات مطلوب تر و واکنش سریع در برابر بازار متحول کنونی از جمله مزایایی است که 
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زمان ها به دنبال خواهد داشت. با به کار گیری مدیریت دانش می توان از هدر رفتن تالش نیروی انسانی و مدیریت دانش برای سا

نیز ضایعات منابع جلوگیری نمود و موفقیت های نوآورانه ای نیز کسب نمود. در حقیقت، مدیریت دانش فرآیندهای مشخص 

کاربست و به اشتراک گذاری و نوسازی دانش ضمنی و صریح  سیستماتیک و سازمانی به جهت دریافت، سازماندهی، نگهداری،

 .کارکنان با هدف ارتقای عملکرد سازمان و ارزش آفرینی می باشد

 بیان مساله(1

مدیریت دانش عبارت است از فرآیندهای جمع آوری، سازماندهی، انتشار، پاالیش دایمی و بهره برداری از دانش. در واقع، می توان 

دانش شیوه ی شناسایی، در اختیار گرفتن، سازمان دهی و پردازش اطالعات جهت خلق دانش می باشد که پس گفت که  مدیریت 

از آن توزیع می شود و سپس در دسترس دیگران قرار می گیرد تا برای خلق دانش بیشتر، مورد استفاده قرار گیرد. از مهمترین 

 تمایل نشان دهند عبارتست از: عللی که موجب شده تا سازمان ها به موضوع مدیریت دانش

 .مدیریت دانش سبب افزایش بهره وری و سوددهی می گردد 

 .همکاری را تقویت نموده و موجب بروز رشد و خالقیت و نوآوری می شود 

 .اشتراک اطالعات بین کارکنان را تسهیل می نماید 

  ی تورم اطالعات را افزایش می دهدتوان سازمان  برای مقابله به پدیده. 

دانش و مدیریت آن در سازمان های بهداشتی به لحاظ اهمیت به روز بودن اطالعات و دانش برای بهبود خدمت رسانی، از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به اینکه سازمان های بهداشت و سالمت به لحاظ گستره ی وسیع آن، تعامل آن با عموم 

پیش آمده در نظام های بهداشتی جهانی با مسایل و مشکالت جدید و عدیده ای چون مردم و مساله ی سالمت افراد و تغییرات 

توجه به امر پاسخگویی، استفاده از بهترین شیوه های خدمات بهداشتی و سالمتی، افزایش انتظارات عمومی و هزینه های باال از 

، گسترش مقاومت های دارویی و افزایش بیماری یک سو و گسترش آلودگی های غذایی و زیست محیطی، تغییر در الگوی بیماریها

های نو پدید و باز پدید از سوی دیگر روبه رو هستند، تحقیق سالمت در جامعه منوط به افزایش ظرفیت های حرفه ای و پرورش 

و  اخوانایند )کارکنان متعهد توانمند و خالق می باشد که خدمات بهداشتی و پزشکی را با کیفیتی مطلوب و استاندارد، ارایه نم

 (.6592،یزدی مقدم

در نتیجه با توجه به اهمیت مدیریت دانش برای حفظ مزیت رقابتی سازمان و از طرف دیگر، اهمیت بهبود عملکرد کارکنان 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

3 
 

سازمان که ارتباط مستقیم با ارتقای موقعیت سازمان دارد، به نظر می رسد وجود همبستگی بین این دو مقوله می توانند مدیران 

درمانی که رابطه -زمان ها را در اتخاذ تصمیمات سازمانی یاری کند. به خصوص پژوهش در این زمینه در مراکز بهداشتیسا

 (.6591، سقاییو رعنایی تنگاتنگ با جان و زندگی انسان ها دارند، حایز اهمیت فراوانی می باشد )

  :لذا پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که

 بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بیمارستان فاطمی اردبیل رابطه وجود دارد؟آیا 

 (اهمیت موضوع2

، مساله استفاده از امکانات و منابع ردمهمترین واساسی ترین مساله ای که در سازمان های امروزی مورد توجه قرار می گی

بتی سازمان است. با توجه به اهمیت مدیریت دانش برای حفظ سازمان برای ارتقا و منابع سازمان برای ارتقا یا حفظ مزیت رقا

مزیت رقابتی سازمان و از طرف دیگر اهمیت بهبود عملکرد کارکنان سازمان که ارتباط مستقیم با ارتقا موقعیت سازمان دارد، به 

سازمانی یاری کند. بخصوص  نظر می رسد وجود همبستگی بین این دو مقوله می توانند مدیران سازمانها را در اتخاذ تصمیمات

یز اهمیت بیشتری می باشد. درمانی که ارتباط تنگاتنگ با جان و زندگی انسانی دارند حا-پژوهش در این زمینه در مرکز بهداشتی

به خاطر اهمیت عملکرد کارکنان بیمارستان فراهم کردن زمینه های خلق دانش، نشر دانش، کاربرد دانش... برای کارکنان در جهت 

 (Chen et al،2010)بهبود عملکردشان از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد.

 

 پیشینه تحقیق(3

، در کتاب خود از مدیریت دانش نام برد اما پیش از آن پیتر دراکر و سایرین نیز به طور 6981نخستین بار کارل ویگ در سال 

(. به طور خالصه چهار عامل در به وجود آمدن این پدیده 6588، محمدیو رهنودضمنی ظهور این پدیده را بشارت داده بودند )

 عبارتند از:

  دگرگونی مدل کسب و کار صنعتی که سرمایه های یک سازمان اساسا سرمایه های قابل لمس و ملّی بودند به سمت

کنان آنها گره خورده سازمان هایی که دارایی اصلی آنها غیرقابل لمس بوده و با دانش، خبرگی و توانایی برای خالق سازی کار

 است.

  افزایش فوق العاده حجم اطالعات، ذخیره الکترونیکی آن و افزایش دسترسی به اطالعات به طور کلی ارزش دانش را

 افزوده است زیرا فقط از طریق دانش است که این اطالعات ارزش پیدا می کنند.
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 بع کمی به آن اشاره شده است. بسیاری از تغییر هرم سنی جمعیت و ویژگی های جمعیت شناختی که فقط در منا

سازمان ها دریافتند که حجم زیادی از دانش مهم آنها در آستانه ی بازنشستگی قرار دارد. این آگاهی فزاینده وجود دارد که اگر 

 ود.اندازه گیری و اقدام مناسب انجام نشود، قسمت عمده ی این دانش و خبرگی حیاتی به سادگی از سازمان خارج می ش

 تخصصی تر شدن فعالیت ها نیز ممکن است خطر از دست رفتن دانش سازمانی و خبرگی به واسطه انتقال یا اخراج 

 .کارکنان را به همراه داشته باشد

(، بر این باورند که مدیریت دانش، فرآیند خلق و تسهیم دانش به گونه ای است که بتوان آن را به 2113هافمن و همکاران )

بخش در سازمان به کار برد. از سوی دیگر، گوپتا و همکاران، مدیریت دانش را به عنوان فرآیندی که به سازمان در شیوه ای اثر

جهت یافتن، انتخاب، توزیع و انتقال اطالعات و تخصص مورد نیاز برای فعالیت هایی از قبیل حل مساله، یادگیری پویا، برنامه ریزی 

 (Gunsel،2011).تعریف می کنند راهبردی و تصمیم گیری کمک می کند،

( مدیریت دانش را شناسایی، بهینه سازی و مدیریت فعال سرمایه های فکری سازمان، معرفی می کند. این دانش 2111اسنودن )

می تواند دانش صریحی باشد که در دست ساخته های انسان ها وجود دارد یا به شکل ضمنی در اختیار افراد یا گروه ها می باشد. 

مدیریت دانش در حقیقت توسعه ی ابزارها، تکنیک ها و ارزش هایی است که از طریق آنها سازمان ها می توانند سرمایه های 

 (Wang،2162.)وده و از آن بازدهی ایجاد نمایندفکری خود را به دست آورده، توسعه دهند، اندازه گیری کرده، توزیع نم

 اهداف تحقیق (4

مند داده و اطّالعات حول محور تحلیل و بررسی متغیرهای مدیریت دانش و عملکرد کارکنان در نظامتحقیق حاضر، جستجوی 

است. این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و  حوزه ی مدیریت دولتی است. پژوهش حاضر، براساس هدف کاربردی

 (.6585، میر شکاریگیرند )ها مورد استفاده قرار مینیازمندی معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فرآهم شده برای رفع 

 فرضیه های تحقیق (5

 .فرضیه اصلی: بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بیمارستان فاطمی استان اردبیل رابطه وجود دارد

 دارد. فرضیه فرعی اول: بین ایجاد دانش و عملکرد کارکنان بیمارستان فاطمی استان اردبیل رابطه وجود

 فرضیه فرعی دوم: بین انتشار دانش و عملکرد کارکنان بیمارستان فاطمی استان اردبیل رابطه وجود دارد.

 فرضیه فرعی سوم: بین اکتساب دانش و عملکرد کارکنان بیمارستان فاطمی استان اردبیل رابطه وجود دارد.

 ن فاطمی استان اردبیل رابطه وجود دارد.فرضیه فرعی چهارم: بین کاربرد دانش و عملکرد کارکنان بیمارستا
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 روش تحقیق

همان  که از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. در این تحقیقات، پژوهشگر ماهیت مسأله تحقیق

بررسی تاثیر حمایت سازمانی و توانمندسازی روانشناختی با ابعاد )شایستگی، خود مختار بودن، معنادار بودن و موثر بودن( در قالب 

کند. از آنجایی که این پژوهش به چگونگی تاثیر مدیریت  متغیر مستقل بر عملکرد شغلی در قالب متغیر وابسته را توصیف می

آزمایشی( است. این تحقیق از آن جهت غیر  ان می پردازد، از نظر ماهیت و روش تحقیق، توصیفی )غیردانش بر عملکرد کارکن

ای و آزمایشی است که متغیر های تحقیق در آن دستکاری نمی شوند. تحقیق حاضر از نظر مکانی، دارای خصوصیات کتابخانه

ستان فاطمی استان اردبیل است و از این جهت روش پیمایشی میدانی است. انجام این تحقیق مستلزم نظر سنجی از پرسنل بیمار

ای صورت گرفته است. در مرحله میدانی، تحقیق، مطالعات کتابخانه )زمینه یابی( است. به منظور بررسی ادبیات موضوعی و پیشینه

گردید. به عبارتی، پژوهش حاضر،  های موردنیاز، پرسشنامه محقق ساخته تنظیم و توزیعآوری دادهاجرایی و عملیاتی، به قصد جمع

و از نظر ماهیت و روش جمع آوری داده در طبقه توصیفی )غیر آزمایشی( و از نوع پیمایشی به روش  براساس هدف کاربردی

ی از طریق نمونه گیر 6592زیرا گرد آوری داده ها در باره یک یا چند صفت در مقطع زمانی پاییز و زمستان  شود بندی می مقطعی طبقه

از جامعه انجام شده است. روش جمع آوری داده ها تحقیق از نوع میدانی می باشد چرا که در این روش اطالعات به کمک پرسشنامه با 

از پاسخ ها قابل استفاده بوده است که تجزیه  ددع 691پرسشنامه ارسالی تعداد  211مراجعه حضوری محقق صورت می گیرد . نهایتاً از 

پرسنل بیمارستان فاطمی استان اردبیل می  شامل پژوهش دراین آماریه جامع. سخ های دریافت شده می باشدتحلیل بر اساس پا

نفر می باشد که از میان آنها  583باشد که به دو بخش پرسنل پرستاری و پرسنل اداری تقسیم می شوند و تعداد آنها برابر است 

 اشد.می ب نفر پرسنل اداری  12نفرپرسنل پرستاری و  525

 

 یافته ها

 (تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق1

 بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بیمارستان فاطمی استان اردبیل رابطه وجود دارد. فرضیه اصلی:

:ندارد وجود معناداری ارتباطمدیریت دانش و عملکرد کارکنان  بین  𝐻0 

:ارتباط معناداری وجود دارد مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بین   𝐻1 
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 کارکنان وعملکرد دانش مدیریت ( ضریب همبستگی بین1

 نتیجه سطح معنی داری ضریب تعیین شدت رابطه تعداد متغیرها

 تائیدفرضیه 111/1 196/1 515/1 691 کارکنان وعملکرد دانش مدیریت

 

 

بیمارستان فاطمی استان اردبیل  دومتغیرمدیریت دانش و عملکرد کارکنان بین که شده مشاهده اصلی بااولین فرضیه درارتباط

 متغیر دو بین مستقیم بیانگررابطه این که باشد، می + درصد5/51متغیر دو بین همبستگی شدت و دارد وجود معناداری رابطه

 که دهد می نشان این که باشد می 196/1 با برابر متغیر دو بین تعیین ضریب سویی باشد. از می مدیریت دانش و عملکرد کارکنان

 .نماید بینی پیش را متغیرعملکرد کارکنان تواند می درصد 6/9میزان به متغیرمدیریت دانش

 بین ایجاد دانش و عملکرد کارکنان بیمارستان فاطمی استان اردبیل رابطه وجود دارد. فرضیه فرعی اول:

:ندارد وجود معناداری ارتباطایجاد دانش و عملکرد کارکنان  بین  𝐻0 

:ارتباط معناداری وجود دارد ایجاد دانش و عملکرد کارکنان بین   𝐻1 

 

 کارکنان عملکرد و ایجاد دانش ( ضریب همبستگی بین2

 معنی سطح ضریب تعیین شدت رابطه تعداد متغیرها

 داری

 نتیجه

 تائید فرضیه   111/1 177/1 278/1 691 کارکنان وعملکرد ایجاد دانش

 

 

مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرعی اول  2با توجه به جدول 

تایید می شود و این رابطه  1H رد و فرض 0Hدرصد فرض  93به همین دلیل با اطمینان تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، 
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کارکنان  وعملکرد همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر ایجاد دانش معنی دار می باشد.

می  177/1دومتغیرمیباشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با  بین مستقیم رابطه انگربی این که درصد می باشد+ 8/27

 کارکنان را  پیش بینی کند. صد می تواند عملکرددر 7/7به میزان  باشد که این نشان می دهد که ایجاد دانش

 بین انتشار دانش و عملکرد کارکنان بیمارستان فاطمی استان اردبیل رابطه وجود دارد. فرضیه فرعی دوم:

:ندارد وجود معناداری ارتباطانتشار دانش و عملکرد کارکنان  بین  𝐻0 

:ارتباط معناداری وجود دارد انتشار دانش و عملکرد کارکنان بین   𝐻1 

 

 کارکنان عملکرد و انتشار دانش ( ضریب همبستگی بین3

معنی  سطح ضریب تعیین شدت رابطه تعداد متغیرها

 داری

 نتیجه

 تائید فرضیه   111/1 661/1 552/1 691 کارکنان وعملکرد انتشار دانش

 

 

مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرعی دوم  5با توجه به جدول 

تایید می شود و این رابطه  1H رد و فرض 0Hدرصد فرض  93به همین دلیل با اطمینان تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، 

کارکنان  وعملکرد همچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر انتشار دانش معنی دار می باشد.

می  661/1باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با  متغیرمی دو بین مستقیم رابطه انگربی این که درصد می باشد+ 2/55

 کارکنان را  پیش بینی کند. درصد می تواند عملکرد 6/6به میزان  باشد که این نشان می دهد که انتشار دانش

 بین اکتساب دانش و عملکرد کارکنان بیمارستان فاطمی استان اردبیل رابطه وجود دارد. فرضیه فرعی سوم:

 

:ندارد وجود معناداری ارتباطاکتساب دانش و عملکرد کارکنان  بین  𝐻0 

:ارتباط معناداری وجود دارد اکتساب دانش و عملکرد کارکنان بین   𝐻1 
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 کارکنان عملکرد و اکتساب دانش ( ضریب همبستگی بین4

سطح معنی  ضریب تعیین شدت رابطه تعداد متغیرها

 داری

 نتیجه

 تائید فرضیه   111/1 112/1 232/1 691 کارکنان وعملکرد اکتساب دانش

 

 

مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرعی سوم  2با توجه به جدول 

تایید می شود و این رابطه  1H رد و فرض 0Hدرصد فرض  93به همین دلیل با اطمینان تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، 

کارکنان  وعملکرد می توان گفت شدت همبستگی بین دو متغیر اکتساب دانش همچنین بر اساس این جدول معنی دار می باشد.

 112/1باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر  برابر با  متغیرمی دو بین مستقیم رابطه انگربی این که درصد می باشد+ 2/23

 کارکنان را  پیش بینی کند. درصد می تواند عملکرد 2/1به میزان  می باشد که این نشان می دهد که اکتساب دانش

 بین کاربرد دانش و عملکرد کارکنان بیمارستان فاطمی استان اردبیل رابطه وجود دارد. فرضیه فرعی چهارم:

:ندارد وجود معناداری ارتباطکاربرد دانش و عملکرد کارکنان  بین  𝐻0 

:ارتباط معناداری وجود دارد کاربرد دانش و عملکرد کارکنان بین   𝐻1 

 

 کارکنان وعملکرد کاربرد دانش ضریب همبستگی بین(5

سطح معنی  ضریب تعیین شدت رابطه تعداد متغیرها

 داری

 نتیجه

 تائید فرضیه   161/1   155/1 682/1 691 کارکنان وعملکرد کاربرد دانش

 

مشاهده می شود که مقدار سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرعی چهارم  3 با توجه به جدول

تایید می شود و این رابطه  1Hرد و فرض 0Hدرصد فرض  93به همین دلیل با اطمینان تحقیق کوچک تر از پنج صدم می باشد، 

کارکنان  وعملکرد همبستگی بین دو متغیر کاربرد دانشهمچنین بر اساس این جدول می توان گفت شدت  معنی دار می باشد.
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می  155/1باشد. ازسویی ضریب تعیین بین دو متغیر  برابر با  دومتغیرمی بین مستقیم رابطه انگربی این که درصد می باشد+ 2/68

 نی کند.کارکنان را  پیش بی درصد می تواند عملکرد 5/5به میزان  باشد که این نشان می دهد که کاربرد دانش

 بحث و نتیجه گیری

 (بحث 1

 خالصه نتایج تحقیق به شرح جدول زیر ارایه می گردد:

 (خالصه نتایج ازمون فرضیه ها6

 نوع رابطه نتیجه فرضیه

 ---- رابطه معنی دار بین مدیریت دانش و عملکرد کارکنان 

 ---- رابطه معنی دار بین ایجاد دانش و عملکرد کارکنان

 ---- رابطه معنی دار و عملکرد کارکنان بین اکتساب دانش

 ---- معنی دار رابطه بین کاربرد دانش و عملکرد کارکنان

 

 ارایه پیشنهادات برای تحقیقات آتی(2

به محققان آتی توصیه می شود همین مطالعه را به صورت علّی انجام دهند که در آن تاثیر مدیریت دانش با ابعاد  .6

 انتشار دانش، اکتساب دانش و کاربرد دانش( بر عملکرد کارکنان مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.چهارگانه )ایجاد دانش، 

در این پژوهش ارتباط چهار بهد مدیریت دانش )ایجاد دانش، انتشار دانش، اکتساب دانش و کاربرد دانش( با عملکرد  .2

فت گانه ی مدیریت دانش )به دست آوردن دانش، کاربرد کارکنان بررسی گردید، به محققان آتی پیشنهاد می گردد ارتباط ابعاد ه

دانش، یادگیری از دانش، تسهیم دانش، ارزیابی دانش، ایجاد و تثبیت دانش و استفاده بهینه از دانش( را با عملکرد کارکنان یا با 

 عملکرد کلّی سازمان مورد بررسی قرار دهند.

ریت دانش و عملکرد کارکنان، متغیرهای تعدیل کننده دیگری مانند به محققان آتی پیشنهاد می گردد در رابطه بین مدی .5

 جو سازمان، ساختار سازمان، فرهنگ سازمان و غیره بکارگیرند.

 به محققان آتی پیشنهاد می گردد کلیه کارکنان را به عنوان جامعه آماری تحقیق مد نظر قرار دهند.  
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