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هاي بهداشت  تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در شبکه 

 1392و درمان استان بوشهر: 

 
 

  3/ سمیه حسام2/ شقایق وحدت1گلنوش خواجه فرد 
  چکیده

  

وري از دانش واطالعات به منظورافزایش کارایی هستند. این  هاي امروزي نیازمند کسب، مدیریت و بهره : سازمانمقدمه
ا هدف تعیین عوامل مؤثر برموفقیت مدیریت دانش در شبکه و مراکز بهداشتی درمانی در استان بوشهر در سال مطالعه ب

  انجام شده است. 1392
: روش تحقیق توصیفی مقطعی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماري شامل کارکنان بهداشتی و درمانی چهار روش کار

بود که با استفاده  1392نفر) در سال  240ر و دشتستان در استان بوشهر (شبکه و مرکز بهداشت تنگستان، دشتی، بوشه
نفر به دست آمد و به شکل تصادفی ساده از جامعه مورد نظر انتخاب گردیدند. ابزار  160تعداد نمونه  از جدول مورگان
درصد برآورد  حدود نه دهمها، پرسشنامه عوامل مؤثر بود که ضریب پایایی آن از طریق الفاي کرونباخ  جمع آوري داده

  آزمون فریدمن استفاده شد. تحلیل عاملی وها، از  تحلیل داده برايگردید. 
: تمام عوامل (آموزش کارکنان، الگوبرداري، سنجش عملکرد، ساختار دانش، زیرساختار سیستم اطالعاتی، فرهنگ یافته ها

عهد مدیریت ارشد وکارگروهی ارزشمند) با رتبه میانگین سازمانی، مشارکت کارکنان و توانمندسازي کارکنان، رهبري و ت
هاي بهداشت ودرمان استان بوشهر مؤثر بودند. همچنین در رتبه بندي این عوامل  باالتر از سه بر مدیریت دانش در شبکه

دانش  بیشترین و عامل ساختار 74/6بر اساس آزمون فریدمن مشخص شد که عامل مشارکت کارکنان با میانگین رتبه اي 
  .داشته اندترین تأثیر را بر مدیریت دانش  کم09/4با رتبه میانگین 

هاي بهداشتی ودرمانی موجبات خدمات رسانی بهتر  تعیین واولویت بندي عوامل مهم مدیریت دانش درمحیطنتیجه گیري: 
  ژوهش خواهد شد.   و تسهیل یادگیري،آموزش و پ

 ، مرکز بهداشت، عوامل موفقیت: مدیریت دانش، شبکه بهداشتواژه هاي کلیدي
  

  

 :25/10/92وصول مقاله  :17/01/93اصالح نهایی :18/03/93پذیرش نهایی  

 

                                                
علوم وتحقیقات فارس، شیراز، ایران؛ ، واحد دانشگاه آزاد اسالمی. دانشجوي کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه 1

  )golnoosh30@yahoo.comنویسنده مسئول (
  علوم وتحقیقات فارس، شیراز، ایران، واحد دانشگاه آزاد اسالمی. استادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه 2

  علوم وتحقیقات فارس، شیراز، ایراند ، واحدانشگاه آزاد اسالمیاستادیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه . 3
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هـاي  هـارا بـا چـالش   تغییرات سریع در دنیاي امـروز، سـازمان  
مختلفی روبرو کرده است. اما در این میان سازمان هایی موفق 

ي نوین، هستند که به کمک ابزارهاي مدیریتی وفن آوري ها
هاي ایجاد شده به نفع خود استفاده کننـد. مـدیریت   فرصت از

ــا اســت   ــه ]1[دانــش یکــی از ایــن ابزاره ــش ب . مــدیریت دان
هـاي مهمـی   ها کمک می کند تا اطالعات و تخصص نسازما

که قسمتی از حافظه سازمان هسـتند ومعمـوالً بـه یـک حالـت      
تخـاب،  بدون ساختار در سازمان وجـود دارنـد را شناسـایی، ان   

رغـم تحقیقـات    علـی  .]2[سازماندهی، توزیع و منتقـل نماینـد  
وسیعی که درحوزه مدیریت دانش صورت گرفته است، هنوز 

سازي مدیریت دانش در سازمان، سخت و پیچیده اسـت.   پیاده
درنتیجــه شناســایی عوامــل موفقیــت مــدیریت دانــش عــالوه  

نـد  هـا در فرای کـارگیري آن  برشناخت استراتژي هاي آن و بـه 
  .]3[کند اي مؤثرتر آن کمک فراوانی میمدیریت دانش به اجر

 سـاز  جامعه زمینـه  هر در درمانی و بهداشتی امروزه خدمات

است  پایدار  نیاز توسعه پیش و افراد روانی و جسمی سالمت
 نیازمنـد  کـه  عنوان سازمانی به درمان و بهداشت بخش. ]4[

 خدماتی انسازم تحت عنوان است دانش با و ماهر کارکنان

 بـا  ارتباط دلیل به این بخش .]5[شود  می شناخته اي حرفه

 ارائـه  در کارا هایی از روش استفاده نیازمند جامعه، سالمت

 و پـایین  بهداشـتی  هـاي  کیفیت، هزینه بهبود جهت خدمات
 استفاده سایه در تنها که است نیازهاي مراجعین موقع به رفع

 زمـان  تخصـیص  و اطالعـات  مـدیریت  هاي نـوین  روش از

  .]6[است  پذیر امکان دانش مدیریت امر به مناسب
 و سـایر  درمـانی  و بهداشتی هاي سازمان بین نیز هایی تفاوت

 داشتن اهدافی اختالف، وجوه از دارد. یکی وجود ها سازمان

 از بیمار سطح مراقبت ارتقاء یعنی دیگر هاي سازمان بر عالوه

 ر اسـتفاده دیگـ  تفـاوت  و اسـت  پزشکی خطاهاي کاهش و

 اسـت  خدمات بهداشتی در پیشرفته هاي آوري فن از فزاینده

 را و متخصـص  آمـوزش دیـده   کارکنـان  کـارگیري  بـه  کـه 

 صورت به کار انجام لزوم دیگر طرف از .سازد می ضروري

 دانش بیشتر چه هر اشتراك به بیمار، حول محور و گروهی

 اهمیـت  هـا  سـازمان  ایـن  در آن و مـدیریت  سـازماندهی  و

 شـدن  تـر  متنـوع  و شـدن  تـر  بخشـد. تخصصـی   مـی  زاییبسـ 

 کـه  اسـت  آن مسـتلزم  درمان و حیطه بهداشت در ها فعالیت

 ابزارهـاي  و هوشـمندانه  هـاي  طـرح  از طریق سازمانی دانش

 گذاشته اشتراك به و آوري جمع شناسایی، اطالعات، عصر

 .]7[شود 

ها وعملیات عادي وروزمره را  مدیریت دانش سازمانی، عادت
حول کرده است، درست مثل تغییري که تحصیل در افکـار  مت

ــد   و فرهنــگ ایجــاد مــی ــاطراحی و ســازماندهی فراین ــد. ب کن
هـا وجریـان    تـوان دانـش ضـمنی، مهـارت     مدیریت دانش مـی 

ــواي    ــا، اســتاندارد ســازي وتحلیــل محت ــه ه ــه روی کــاري را ب
مستندسازي منتقل کرد و بستري بـراي ایجـاد رقابـت، مزیـت     

. امـا ازسـوي دیگـر    ]8[عه پایـدار فـراهم نمـود    رقابتی و توسـ 
توسعه مدیریت دانش موفق امر بسیار دشـواري اسـت. تقریبـاً    

هاي مدیریت دانـش بـا شکسـت مواجـه مـی       درصد برنامه 84
. علی رغم تحقیقات وسیعی کـه درحـوزه مـدیریت    ]9[شوند 

دانش صورت گرفته است، هنوز پیاده سازي مـدیریت دانـش   
پیچیده است. در نتیجـه شناسـایی عوامـل    در سازمان، سخت و

هـاي آن و   موفقیت مدیریت دانش عالوه برشناخت استراتژي
ها در فرایند مدیریت دانش به اجـراي مـؤثرتر    کارگیري آن به

  .] 10[آن کمک فراوانی می کند 
روي پیـاده  اسپین وال تعداد عوامل مدیریتی راکه بر وانگ و

مـورد   11در قالـب   ،سازي موفق مـدیریت دانـش مؤثرهسـتند   
ــان داشــته ــري،   بی ــري وحمایــت رهب ــد از: رهب ــد کــه عبارتن ان

ــابی،    ــردي، ارزی ــداف راهب ــات، اه ــاوري اطالع ــگ، فن فرهن
هـا و فراینـدهاي سـازمانی،     هـاي سـازمانی، فعالیـت    زیرساخت

  .]11[ها، منابع، آموزش و مدیریت منابع انسانی  مشوق
ل در ادبیـات  عامـ  33اخوان و همکاران طی پژوهشـی ازمیـان   

عامل برگزیده رسیده انـد. ایـن عوامـل شـامل      16موضوع، به 
پـذیري   تعامالت و ارتباطات، امنیـت شـغلی، فضـاي ریسـک    

سازمان، مدیریت منـابع انسـانی،کار تیمـی، تشـریک دانـش،      
هـا بـراي پـذیرش مـدیریت دانـش، داشـتن        آمادگی شـرکت 

 مقدمه
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، مند به مدیریت دانش، معمـاران مـدیریت دانـش    نگرش نظام
ابزارهــاي فناورانــه وپایگــاه داده بــراي تحقیقــات دانــش،      
مستندسازي، مخازن دانش، ارزیابی عملکـرد، الگـوبرداري و   

ــت    ــد اس ــش ارش ــدیران دان ــاران در  ]12[م ــدادي وهمک . مق
اي به این نتیجه رسیدند که عوامل مهم درپیـاده سـازي    مطالعه

مدیریت دانش، همان یازده عاملی است کـه وانـگ و اسـپین    
  .]13[وال مطرح کرده اند 

همکاران درخصوص عوامـل   تحقیقی که توسط هونگ و در
موفقیت مدیریت دانش براي صـنعت داروسـازي انجـام شـده     
است، هفت عامل در موفقیت سیسـتم مـدیریت دانـش مـورد     
شناسایی قرار گرفته است که عبارتند از: استراتژي الگوگیري 

نی، زیرسـاخت  و ساختار دانشـی اثـر بخـش، فرهنـگ سـازما     
سیستم اطالعاتی، مداخله وآموزش افراد، رهبري وتعهد قوي 
ــابی    ــابع، ارزی ــرل من ــادگیري وکنت مــدیریت ارشــد، محــیط ی

همچنـین در پـژوهش    .]14[ازآمـوزش حرفـه اي وکـارتیمی    
 فرهنــگ ســازمانی، والمحمــدي حمایــت مــدیریت عــالی،

 اندازه گیري مدیریت دانش، راهبرد هاي فناورانه،زیرساخت
 هـا وفراینـدها،  فعالیـت  هـاي سـازمانی،  زیرسـاخت  عملکرد،

 تعلیم وآمـوزش،  منابع، هايمحدودیت ها،ومشوق هاپاداش

الگوبردار بـه عنـوان عوامـل موفقیـت      مدیریت منابع انسانی و
 .  ]15[اند مدیریت دانش نام برده شده

تعیــین عوامــل مـؤثر بــر مــدیریت دانــش   هـدف ایــن مقالــه، 
  داشت در استان بوشهر بود.مراکز به درشبکه و

  
  

آمـاري    . جامعـه بـود پیمایشی  -پژوهش حاضر ازنوع توصیفی
تحقیق شامل کارکنان شبکه و مراکز بهداشت منتخـب اسـتان   

بـود کـه بـا اسـتفاده از جـدول       1392نفر) درسال  240بوشهر (
نفر به دست آمد و به شکل تصادفی  160مورگان تعداد نمونه 
  نظر انتخاب گردیدند. ساده از جامعه مورد 

کارگیري  ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه عوامل مؤثر بر به
. چـون روایـی وپایـایی آن در ایـران     ]16[مدیریت دانش بود 

، بـه منظـور روایـی محتـوایی، پرسشـنامه در      بود محاسبه نشده

اختیار چند تن از اساتید وکارشناسان وصـاحب نظـران رشـته    
از انجام اصالحات مورد تایید آنان مدیریت قرارگرفت و پس 

قرار گرفت. پایـایی پرسشـنامه نیـز از طریـق آلفـاي کرونبـاخ        
محاسبه گردید. براي تحلیل داده هـا از تحلیـل   حدود نه دهم 

  عاملی و براي رتبه بندي از آزمون فریدمن استفاده شد.
  
  

براي شناسایی عوامل کلیدي مدیریت دانـش، تحلیـل عـاملی    
ــه ــه ب  KMO  )Kaiser Meyerمقــدار شــد. کارگرفت

Olkin درصد به دست آمـد کـه نشـانگر کفایـت      88) حدود
نمونه گیري است. معنادار بودن آزمـون کرویـت بارتلـت نیـز     

  ).1نشان داد که شرایط تحلیل عاملی برقرار است (جدول 
 

براي کفایت  KMO: آزمون بارتلت وشاخص 1جدول
  نمونه

. 732/  KMO ري شاخص کفایت نمونه گی   
832/1535  دو- آماره خی 

492/0 آزمون کروي بودن بارتلت   درجه آزادي 
000/0   سطح معناداري 

  

 

ها وچرخش واریماکس،کلیه  با استفاده از روش تحلیل مولفه
عامل خالصه شدند. این عوامل در کل  10مؤلفه متغییر به  32
کنند که نشانگر مطلوبیت  از واریانس کل را تبیین می 46/69

رتعیین عوامل مؤثر برمدیریت دانش است. اولین عامل د
دراولویت قرار  886/8(آموزش کارکنان) با میزان واریانس 
در جایگاه دوم،  849/8داشته، عامل (الگوبرداري) با واریانس 
در رتبه سوم،  499/8عامل (سنجش عملکرد) با واریانس 

نجم ، عامل پ350/7عامل چهارم (ساختار دانش) با واریانس 
، عامل ششم 306/7(زیر ساختار سیستمی) با واریانس

، عامل (مشارکت 113/7(فرهنگ سازمانی) با واریانس 
در رتبه هفتم، عامل  758/6کارکنان) با واریانس 

در رتبه هشتم،  902/5(توانمندسازي کارکنان) با واریانس 
و  976/4عامل نهم (رهبري وتعهد مدیریت ارشد) با واریانس 

در  846/3م (کارگروهی ارزشمند) با واریانس عامل ده
  .)2( جدول جایگاه آخر قرار دارد
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  جدول بارهاي عاملی، مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعی هرعامل :2جدول 
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  آموزش کارکنان عامل  اول:          
 محیط خود آموزي وخود یادگیري 0/767         
 مشارکت کارکنان در آموزش 0/691         
 هت اموزشاستفاده از کارکنان حرفه اي ج 0/689         
  روش ها وابزار مناسب 0/493         
  الگوبرداري عامل دوم:          
 هماهنگی سیستم ها جهت الگوبرداري  0/828        
    

    0/730  
تشویق کارکنان به الگوبرداري از بهترین اقدامات 

 سازمانه

        632/0  خط مشی جهت عملیاتی کردن الگوبرداري  

  سنجش عملکرد عامل سوم:          
       688/0  سنجش عملکرد اثربخش   

       684/0  ارزیابی عملکرد مبتنی برفرد یاتیم عادالنه ومنطقی   

       606/0  پاداش به بهبود عملکرد   

       493/0  مکانیزم سنجش مرتبط با دانش   

  ساختار دانش عامل چهارم:          
      794/0  ختار دانش ازطریق تعامل با مشتريسا    

      481/0  ساختار دانش ازطریق تعامل با عرضه کنندگان    

      446/0  ساختار دانش مبتنی برافراد نه مبتنی بر تکنولوژي    

  زیرساخت سیستمی عامل پنجم:          
     764/0  مناسب بودن تکنولوژِي اطالعات     

     651/0  ودن زیرساخت تکنولوژي اطالعاتکامل ب     

     428/0  شنایی کاربر باسیستمآ     

  فرهنگ سازمانی عامل ششم:          

    769/0       
حمایت فرهنگ سازمانی از کارگروهی وانتقال 

 دانش

    752/0  حمایت فرهنگ سازمانی از اصالحات وهمکاري      

    697/0  فرهنگ باز اعتماد وحمایت فرهنگ سازمانی از       

    472/0       
فرهنگ سازمانی اشکارا درباره چشم انداز 

 واستراتژي بحث میکند
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  جدول بارهاي عاملی، مقدار ویژه، درصد واریانس و درصد تجمعی هرعامل :2جدول ادامه 

 

براي رتبه بندي عوامـل مـؤثر برموفقیـت مـدیریت دانـش در      
ــون    ــهر از آزم ــانی اســتان بوش شــبکه و مراکــز بهداشــتی درم

کمتـر از   p_valueفریدمن استفاده شد. آزمون فرید من اگـر  
  .دهد باشد، نشان می 02/0

  

امتیازات تخصیص داده شده به سئواالت مختلـف، معنـی دار   
دهد. لذا باتوجـه بـه ایـن     ها رانشان می بوده و اختالف رتبه آن

امر امتیازات باالتر نشان دهنده رتبه باالتر خواهـد بـود. نتـایج    
) مـنعکس شـده اسـت. مطـابق آزمـون      3آن درجدول (شماره 

 74/6، عامل مشارکت کارکنان بـا میـانگین رتبـه اي    فرید من

باالتر از همه عوامل بـوده و ضـروري اسـت شـبکه بهداشـت و      
درمان به عنوان یک عامـل کلیـدي بـه آن توجـه کننـد. عامـل       

دهـد. در حـد    ترین رتبه را نشان می پایین 09/4ساختار دانش با 
وهی فاصل این دو عامل، دیگر متغیرها قرار دارنـد کـه کـارگر   

در جایگـاه دوم قـراردارد و زیرسـاختار     19/6ارزشمند با رتبـه  
ــگ      ــرد، فرهن ــنجش عملک ــان، س ــوزش کارکن ــتمی، آم سیس
ــازي      ــد س ــد، توانمن ــدیریت ارش ــد م ــري وتعه ــازمانی، رهب س
کارکنان، الگو برداري و ساختار دانـش بـه ترتیـب بـا میـانگین      

 95/5، 58/5، 60/5، 58/5، 30/5، 90/4، 81/4اي  رتبـــــــــــــه
  .هاي بعدي قرار دارند تبهدرر

 مولفه ها عامل ها
10 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 
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  مشارکت کارکنان عامل هفتم:          
   775/0  حمایت از مشارکت کارکنان درتصمیمات       

   673/0  ابیتشویق کارکنان در برنامه ریزي وارزی       

   529/0  مشارکت کارکنان در انتقال دانش       
  توانمند سازي کارکنان عامل هشتم:          
  662/0  تعهد سازمانی براي توانمند سازي کارکنان        

  522/0  کنترل کارکنان براي استفاده از منابع        

  رهبري وتعهد مدیریت ارشد عامل نهم:          

 736/0          
بیان اشکار مدیریت ارشد دربکارکیري مدیریت 

 دانش

 650/0  مشارکت وراهنمایی کامل از سوي مدیران ارشد         

 504/0          
حمایت مدیران ارشد از پروژه ها وسیاست هاي 

 مدیریت ارشد

  کار گروهی ارزشمند عامل دهم:          
663/0  دانشحمایت از تیم هاي  ایجاد           
597/0  ارزیابی هماهنگی همکاري وکارایی تیم          
582/0  حمایت از دانش وتجربه تیم هاي کاري          

261/1  592/1  889/1  163/2  276/2  338/2  352/2  720/2  832/2  844/2   مقدار ویژه 
846/3  976/4  902/5  758/6  113/7  306/7  350/7  499/8  849/8  886/8   درصد واریانس 
640/65  640/65  663/60  762/54  004/48  891/40  585/33  235/26  735/17  886/8  درصد تجمعی واریانس 
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  : رتبه بندي عوامل برمبناي آزمون فرید من3جدول .

 ابعاد

ت 
مشارک

کارکنان
کارگروهی  

ارزشمند
ت  

زیرساخ
سیستمی

 

ش کارکنان
آموز

 

ش عملکرد
سنج

گ سازمانی 
فرهن

رهبري و تعهد  
ت ارشد

مدیری
توانمند سازي  

کارکنان
الگو برداري 

ش 
ساختار دان

 

74/6 میانگین رتبه  19/6  95/5  85/5  60/5  58/5  30/5  90/4  81/4  09/4  

  
 

  

هـا درك مـدیریت دانـش و چگـونگی      چالش اصلی سـازمان 
هـا   تـرین آرزوي  سـازمان   سازي آن است. امروزه بزرگ پیاده

تعریف یک سیستم مدیریت دانش مناسب و اداره آن به یک 
شک مراکز بهداشتی درمـانی بـه عنـوان     روش موفق است. بی

هنده خدمات بهداشتی درمانی باید در طراحی واستقرار ارائه د
قدم باشند. این مسـتلزم شناسـایی    سیستم مدیریت دانش، پیش

عوامل کلیدي موفقیـت و اقـدام عملـی برمبنـاي ایـن عوامـل       
ــتم    ــتقرار سیس ــی و اس ــف طراح ــل مختل ــذار در مراح تأثیرگ

دهد کـه   ژوهش نشان می  مدیریت دانش است. یافته هاي این پ
. مشــارکت 1مــل مــؤثر برمــدیریت دانــش عبارتنــد از     عوا

. 4. زیر ساختارسیسـتمی،  3.کارگروهی ارزشمند، 2کارکنان، 
. فرهنـگ سـازمانی،   6. سنجش عملکرد، 5آموزش کارکنان، 

. توانمندسـازي کارکنـان،   8. رهبري و تعهد مدیریت ارشد، 7
 . ساختار دانش.10. الگوبرداري و 9

 ]16[یافته هاي پژوهش والمحمدي یافته هاي مطالعه حاضر با 
هاي مدیریت ارشد،  در خصوص کلیدي بودن عوامل حمایت

گیـري   هـاي سـازمانی، انـداره    فرهنگ سـازمانی، زیـر سـاخت   
عملکــرد، الگــوبرداري وآمــوزش همخــوانی دارد. درتحقیــق 

ــاران   ــوان وهمک ــري    ]17[اخ ــت و رهب ــر حمای ــواملی نظی ع
ــان و مــدیریت ارشــد و ســاختار دانــش، توانمندســ ازي کارکن

ژوهش سـازگاري دارد.   هـاي ایـن پ   فرهنـگ سـازمان بـا یافتـه    
و  ]11[عوامل مؤثر شناسایی شـده توسـط وانـگ اسـپین وال     

شـامل رهبـري وحمایـت رهبـري،      ]13[مقدادي و همکـاران  
ــاي      ــاخت ه ــوزش و زیرس ــازمانی، آم ــگ س ــابی، فرهن ارزی

ـ   سازمانی که عوامل تحقیق را پوشش می هـاي   هدهند نیز بـا یافت
 رو همراستاست. پژوهش پیش

در صـنعت   ]18[عوامل کلیدي شناسایی شـده توسـط هونـگ    
داروسازي یعنـی الگـوبرداري، فرهنـگ سـازمانی، زیرسـاخت      

هاي اطالعاتی وآمـوزش کارکنـان در ایـن تحقیـق نیـز       سیستم
مورد تاکید قرار گرفته اند. داونپورت و پرابسـت نیـز بـا انجـام     

ي بزرگـی مـانن آمـازو دات کـام،     مطالعه بـر روي شـرکت هـا   
لیستی از عوامل موفقیت را ارائه دادند که شامل رهبري، اندازه 

هـاي اطالعـاتی، الگـوبرداري     گیري عملکرد، سـاختار سیسـتم  
 .]19[وآموزش بود 

ژوهش عوامل مؤثر برمدیریت دانش درشبکه بهداشت    در این پ
ه اسـت.  وسـیله پرسشـنامه تعیـین شـد     و درمان اسـتان بوشـهر بـه   

براساس تحلیل، مشارکت کارکنان وکـارگروهی ارزشـمند بـه    
ترین عوامـل اصـلی و الگـوبرداري و سـاختاردانش      عنوان مهم

ترین اهمیت و رتبه برخوردار شدند. مشـارکت کارکنـان    ازکم
هــا  اي کــه کارمنــدان، اطالعــات، دانــش، پــاداش یعنــی درجــه

. اینکـه  گذارنـد  وقدرت را در سراسر سـازمان بـه اشـتراك مـی    
طـور   توانند براي رسیدن به اهداف سازمان به چقدرکارکنان می

مؤثر مشارکت کنند و دومین عامل کـارگروهی نـه تنهـا بـراي     
اثربخشـی  بهبود عملکرد به تیم ها نیاز است بلکه براي تضـمین  

. مسـئولیت  بـه آن نیـاز وجـود دارد    برنامه مـدیریت دانـش نیـز    
تمرکــز وگســترش دادن  اصــلی تــیم دانــش، ایجــاد و اســتقرار

تواند براي  سیستم مدیریت دانش است. این مجموعه عوامل می
مدیران و سرپرستان شبکه هاي بهداشت و همچنین تحقیق ایـن  
حوزه سودمند باشـد. از آنجـایی کـه شـبکه و مرکـز بهداشـتی       

هـاي مـدیریت دانـش     هبممکن است قادر به مدیریت تمامی جن
یـت و اولویـت ایـن مجموعـه     در یک مقطع زمانی نباشـند، اهم 

 بحث و نتیجه گیري
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هـا در   تواند به عنوان یک راهنما براي ایـن سـازمان   عوامل می
هاي مدیریت دانش مـورد   جهت اولویت بندي وتنظیم فعالیت

 استفاده قرار گیرد.

هـاي اجـرا کننـده    پیشنهاد مـی شـود کـه بـا افـزایش سـازمان      
 سـطح و مدیریت دانش در راستاي توسعه نتایج این پژوهش، 

اجــراي عوامـل مــؤثر وهمچنـین درك میــزان اهمیــت   میـزان  
هــاي مــدیران وکارشناســان  ازدیــدگاهواولویــت ایــن عوامــل 

تـا بـا   شـود  هاي اجرا کننده مدیریت دانش نیـز تعیـین    سازمان
ــه آن  ــی و مقایس ــتالف و    بررس ــه اخ ــورت هرگون ــا ودرص ه

کارگیري استراتژي هاي مناسب بـراي بهبـود    شکافی، زمینه به
  برنامه مدیریت دانش فراهم شود.عملیات اجراي 

 
 
 
هـاي بهداشـت و درمـان     شبکهزحمات پرسنل  ژوهشگران از پ

در انجـام ایـن   توزیع وتکمیل پرسشـنامه هـا    که بااستان بوشهر
  دارند. کمال تشکر وقدردانی راپژوهش همکاري نموده اند،
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 Khajefard G11/ Vahdat Sh2/ Hesam S3 
Abstract  
 
Introduction: Organizations require knowledge management and the use of information to 
increase work efficiency. The purpose of this study was to determine the success factors of 
knowledge management in health center networks in Bushehr province in 2013. 
Methods: The study was a descriptive - correlational and applied survey. The study population 
(240 patients) included health care staff in four Health Network Centers: Tangistan, dashti, 
Bushehr, and Dashtestan in Bushehr province in 2013. Using Morgan Table, 160 samples were 
randomly selected. Data was collected by a questionnaire (knowledge management factors) 
consisting of 32 questions designed by Moghimi. The content validity of the questionnaire was 
confirmed by highly qualified teachers. Cronbach’s alpha coefficient was used to determine 
reliability (.9).  Friedman test and factor analysis were used to analyze the data. 
Results: All factors (staff training, benchmarking, performance measurement, knowledge structure, 
information system infrastructure, organizational culture, employee participation and staff 
empowerment leadership and the commitment of  senior managers and valuable team work) 
showing the average ranking of above 3, influence  knowledge management in  healthcare network 
centers in Bushehr province. In this ranking, on the basis of Friedman test, the participation of 
employees with an average of 6.74 had the highest influence and knowledge structure with an 
average of 4.09 had the lowest influence on knowledge management.  
Conclusion: In the networks of health care, all the above factors appeared to have a significant 
effect on knowledge management. Determining and prioritizing the effective factors of knowledge 
management in health care environments would lead to better services facilitating learning and 
research.   
Keywords: Knowledge Management, Health network, Health centers, Success Factors 
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