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رابطه عوامل ساختاري و فرهنگي سازمان با استراتژي مديريت 
دانش در مراكز آموزشي درماني و عمومي دانشگاه علوم پزشكي 

1390: تهران  
  
  

  4بابك رستگاري مهر/ 3مسعود صالحي/ 2بوالقاسم گرجياحسن / 1مهدي جعفري  
  هچكيد
از . است يادي در مورد اهميت مديريت دانش صورت گرفتههاي زدر طي چند سال گذشته در جوامع مختلف بحث :مقدمه

كنند به سازمان يادگيرنده  هايي تبديل شده است كه تالش مي اين رو مديريت دانش به يكي از مهمترين وظايف سازمان
راكز رابطه عوامل ساختاري و فرهنگي سازمان با استراتژي مديريت دانش در مهدف بررسي با  اين پژوهش. تبديل شوند

  .آموزشي درماني و عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران صورت گرفته است
جامعه پژوهش را كاركنان . است  انجام شده 1390در سال  مقطعيو   پژوهش حاضر به روش توصيفي تحليلي :كار روش

از آنان به روش  نفر 200كه  دادند تشكيل مي )مركز 9(مراكز آموزشي درماني و عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
كه روايي آن با استفاده از روش نظرات متخصصان و روايي  ها پرسشنامه بود ابزار گردآوري داده. تصادفي انتخاب شدند

به  SPSSافزار  آوري شده با استفاده از نرم هاي جمع داده. تأييد شده است) 0.88(آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 
و با استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن مورد تحليل  )از جمله جدول، ميانگين و واريانس(طريق روش آماري توصيفي 

  .قرار گرفت
وضعيت مديريت دانش به دليل رسميت و تمركز زياد در ساختار سازماني مراكز نتايج حاكي از متوسط بودن  :ها يافته

اختاري و ابعاد فرهنگي سازمان و مديريت دانش بين ابعاد سهمچنين ضريب همبستگي نشان داد كه . است مورد پژوهش
به ترتيب با ضريب همبستگي (، بطوري كه اين ارتباط با تمركز و رسميت، منفي )p<0.005(ارتباط معناداري وجود دارد 

، 0.223به ترتيب با ضريب همبستگي (و با جريان ارتباطات و تسهيم دانش و يادگيري مستمر، مثبت ) -0.144و  -0.272
 .است) 0.162و  0.217
بين عوامل ساختاري و فرهنگي سازمان با مديريت دانش و همچنين نقش دانش در كيفيت با توجه به همبستگي : بحث

شود در استقرار مديريت دانش در مراكز درماني به ابعاد ساختاري و خدمات درماني ارائه شده توسط مراكز، توصيه مي
نبه صورت گيرد و تاحد امكان با دادن آزادي عمل به كاركنان و عدم اعمال فرهنگي سازمان توجه الزم و همه جا

هاي بيش از حد، فضا را براي ارتباطات همه جانبه و تبادل اطالعات بصورت مداوم فراهم نموده و فرهنگ اعتماد محدوديت
  .را تقويت و حمايت كنند

  ساختار سازماني، فرهنگ سازماني، مديريت دانش :ها واژه كليد
  

   10/7/90:پذيرش نهايي  29/6/90:اصالح نهايي  19/6/90: وصول مقاله
  پايان نامه دانشجويي مقطع كارشناسي ارشد :برگرفته از 

                                                 
  استاديار گروه مديريت بهداشت ودرمان، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران. 1
  ستاديار گروه مديريت بهداشت ودرمان، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهرانا. 2
  مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران  استاديار گروه آمار و رياضي، دانشكده. 3
 كارشناسي ارشد مديريت بهداشت و درماني، دانشكده مديريت و اطالع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران؛ نويسنده مسئول؛. 4
)babakrm@gmail.com(  
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  مقدمه
هاي مختلف  ها و شركت هاي اخير، سازمان در سال

پيتر دراكر، با به . پيوستن به روند دانش را آغاز كرده اند
يجاد نوع جديدي از كار گيري اين واژگان خبر از ا

ها به جاي قدرت بازو،  دهد كه در آنها مي سازمان
به اين ترتيب برخورداري . قدرت ذهن حاكميت دارد

] 1.[از منابع طبيعي نمي تواند به اندازه دانش مهم باشد
در اقتصادهاي دانش محور امروزي، دانش به عنوان 

شود كه بايد همانند جريان  منبع كليدي محسوب مي
در . ينگي، منابع انساني و يا مواد اوليه، مديريت شودنقد

توانند عملكرد  هايي مي چنين شرايطي تنها سازمان
موفقيت آميزي داشته باشند كه بتوانند از دانش به عنوان 

از اين رو مديريت . يك مزيت رقابتي پايدار بهره گيرند
هايي تبديل  دانش به يكي از مهمترين وظايف سازمان

كنند به سازمان يادگيرنده تبديل  كه تالش ميشده است 
هايي كه بطور مؤثر اقدام به كسب، خلق،  سازمان. شوند

انتقال دانش و استفاده از دانش براي اصالح و بهبود 
  ]  2.[كنند ها و عملكرد خود مي فعاليت

مديريت دانش تالش نوين قرن موسوم به عصر دانايي، 
هاي  سرمايه براي حفظ، هدايت و افزايش هدفمند

ها است و به اين اشاره دارد كه سرمايه  دانشي سازمان
-گذاري در علم بهترين و بيشترين سود را به بار مي

مديريت دانش براي آنكه قابل استفاده باشد، ] 3.[آورد
نيازمند هماهنگي با فرهنگ و ساختار سازماني موجود 

زيرا در هر سازماني فرهنگ و ساختار . باشد مي
 ]4- 6.[ي منحصر به فرد آن سازمان وجود داردسازمان

شود كه افراد در فرهنگ سازماني ضعيف مانع از آن مي
تالش براي نگاهداشت پايگاه قدرت شخصي و كارايي 

هاي خود را تسهيم كرده و منتشر  خويش، دانسته
بنابراين تنها با بررسي، تغيير و ايجاد يك  ]7.[سازند

ف پذير است كه مي فرهنگ سازماني مناسب و انعطا
توان به تدريج الگوي تعامل بين افراد را در سازمان 

تغيير داد و از مديريت دانش به عنوان يك مزيت 
ساختار سازماني نيز نقش مهمي  ]8.[رقابتي بهره گرفت

ساختار جريان اطالعات . در فرايند مديريت دانش دارد
كند و شود تعيين ميگيري ميرا كه منجر به تصميم

هاي سازماني به  مچنين در ساختار، كارها و فعاليته
  ]9.[آيداجرا در مي

ها جهت نيل به  مراكز درماني نيز همانند ساير سازمان
اهداف خود داراي فرهنگ و ساختار سازماني منطبق 

ابعاد ساختاري و فرهنگي . بر نيازهاي خويش هستند
. ردهاي صنعتي و غير درماني تفاوتي ندا ها با سازمان آن

هاي مراكز  اما با توجه به تفاوت اهداف و مسئوليت
ها  ها با ديگر سازمان درماني، مدل مورد استفاده در آن

ساختاري كه درحال حاضر براي . متفاوت است
نظران مديريت قرار  بيمارستان مورد توافق صاحب

گرفته است عبارتست از ساختاري كه ثبات الزم را در 
ثباتي كه قادر باشد . تامين كند درون بيمارستان و جامعه

موازنه مناسبي بين مديريت بيمارستان و اعضاي 
  ]10[.پزشكي برقرار نمايد

هاي دانش بنيان و  با توجه به رويكرد دولت به سيستم
اهميت موضوع علم و دانش در سند چشم انداز ايران 

هاي يادگيرنده كه خلق و نشر  ، توجه به سازمان1404
رزش و فرهنگ عمومي تبديل شده دانش در آن به ا

  . اي استباشد، داراي اهميت ويژه
تاكنون در كشور ما مطالعات و تحقيقات بسياري در 

ها و نهادهاي مختلف انجام  مديريت دانش در سازمان
شده است اما در زمينه رابطه عوامل سازماني و مديريت 
دانش در مراكز آموزشي، درماني و پژوهشي انجام 

ت كه اين امر ضرورت انجام اين پژوهش را نگرفته اس
بخش بهداشت و درمان علي . نمايدآشكار مي

الخصوص مراكز درماني، همواره داراي اهميت بوده و 
از يك سو كميت . در كانون توجهات قرار داشته است

هاي آن و از سوي ديگر كيفيت  خدمات و هزينه
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ن خدمات و استفاده از دانش نوين، براي سياستگذارا
اما در . بخش بهداشت و درمان مسئله ساز بوده است

باشد كه  ها آنقدر ارزشمند مي هر صورت جان انسان
استفاده از تجهيزات و دانش نوين پزشكي را علي رغم 

اين پژوهش با هدف تعيين  .هزينه باال توجيه كند
ارتباط بين عوامل ساختاري و فرهنگي سازمان با 

راكز آموزشي درماني و استراتژي مديريت دانش در م
عمومي دانشگاه علوم پزشكي تهران ضمن آشكار 
ساختن وضعيت مديريت دانش در مراكز مورد 
پژوهش، در نظر دارد اطالعات مفيدي را در اختيار 
مديران جهت رفع نواقص و تغيير و اصالح عوامل 
سازماني غير مطلوب قرار دهد تا اين امر منجر به 

انش در بيمارستان و در نتيجه افزايش خلق و انتقال د
هاي بهداشتي  بهبود عملكرد آن و ارتقاي كيفيت مراقبت

درماني و ايجاد زمينه مناسب براي تغييرات موفقيت 
  .آميز در مراكز درماني گردد

  
  روش كار

و از نوع  پژوهش حاضر به روش توصيفي تحليلي
جامعه . انجام شد 1390كه در سال  است مقطعي  

كاركنان مراكز آموزشي درماني و عمومي پژوهش شامل 
 9بود كه در ) نفر 5245( دانشگاه علوم پزشكي تهران 

حجم نمونه به روش تصادفي . مركز مشغول بكار بودند
با . و با استفاده از شمار كارگزيني كاركنان انتخاب شد

استفاده از فرمول برآورد همبستگي دو متغير و با در 
با توجه به مطالعات  0.25با  برابر rنظر گرفتن مقدار 

نفر به عنوان  164درصد،  95، ضريب اطمينان ]11[قبلي
- انتخاب شدند كه با توجه به ميزان پاسخ نمونه آماري

پرسشنامه به نسبت  200درصد، در مجموع  80دهي
ها در  ابزار گردآوري داده. جمعيت هر مركز توزيع شد

 اين پرسشنامه يك. اين پژوهش پرسشنامه بود
روايي با (پرسشنامه معتبر است و روايي و پايايي آن 

استفاده از روش نظرات متخصصان و روايي آن با 
به تأييد رسيده )) 0.88(استفاده از روش آلفاي كرونباخ 

  ]12.[است

سؤال و  53به طور كلي، پرسشنامه اين تحقيق شامل 
اول در خصوص مشخصات  دو بخش است، بخش

مطالعه و بخش دوم شامل  دموگرافيكي جمعيت مورد
ها و براي سنجش هريك از مؤلفه سئواالتي
 1باشد كه در جدول  هاي مورد بررسي مي شاخص

اين عوامل  .هر بعد مشخص شده است سئواالتتعداد 
بسته و در پنج  سئواالتك جدول، به صورت يدر 

» كم«، »تا حدودي«، »زياد«، »بسيار زياد«طيف انتخاب 
هاي به دست آمده  داده. م شده استتنظي» بسيار كم«و 

افزار  هاي تكميل شده، با استفاده از نرم از پرسشنامه
  .تحليل گرديد SPSSآماري 

 
هاي  ارزيابي كننده هريك ازمتغير سئواالت: 1جدول 

 پژوهش
سئواالتتعداد  متغير رديف  

 5 خلق دانش 1

 15 انتقال دانش 2

 2 رسميت 3

 5 تمركز 4

تجريان ارتباطا5  4 

 7 تسهيم دانش 6

 10 يادگيري مستمر7

  
جهت تعيين وضعيت موجود عوامل ساختاري و 
فرهنگي سازمان و مديريت دانش در مراكز مورد 

تا «، »زياد«، »بسيار زياد«هاي  مطالعه، ابتدا به پاسخ
 1تا  5به ترتيب امتياز » بسيار كم«و » كم«، »حدودي

سب شده براي سپس ميانگين امتيازات ك. تعلق گرفت
هر عامل تعيين شد و با توجه به نمره كسب شده، 

  )2جدول .(وضعيت موجود مراكز تشريح شد
براي تعيين رابطه بين عوامل ساختاري و فرهنگي 
سازمان با مديريت دانش نيز، هريك از ابعاد عوامل 
مذكور با دو بعد مديريت دانش بصورت مجزا با 

  .دضريب همبستگي اسپيرمن سنجيده شدن
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نحوه تعيين وضعيت موجود مراكز مورد پژوهش :2جدول  
ابعاد متغيرهاي 

 پژوهش
حداكثر
 امتياز

حداقل
 امتياز

بندي ابعاد با توجه به ميانگين امتيازنحوه درجه
 زياد متوسطكم

36كمتر از  15 75انتقال دانش 39تا  36  39بيشتر از    

11كمتر از  5 25خلق دانش 14تا  11  14از  بيشتر   

4كمتر از  2 10رسميت 6تا  4  6بيشتر از    

11كمتر از  5 25تمركز 13تا  11  13بيشتر از    

9كمتر از  4 20جريان ارتباطات 11تا  9  11بيشتر از    

15كمتر از  7 35تسهيم دانش 18تا  15  18بيشتر از    

24كمتر از  10 50يادگيري مستمر 26تا  24  26بيشتر از    

  
  ها يافته
 102(درصد  51.0هاي اين پژوهش نشان داد كه  يافته
بيشتر . از افراد مورد بررسي زن و بقيه مرد بودند) نفر

درصد برابر  45.0(سال  30-39اين افراد در گروه سني 
قرار داشتند و كمترين درصد نيز به گروه سني ) نفر 90

 9(درصد  4.5سال تعلق داشت كه برابر  50-59باالي
ثريت افراد از نظر ميزان سابقه كار در گروه اك. بود) نفر

و بقيه نيز به ) نفر 74درصد برابر 37.0(سال  5كمتر از 
 54درصد برابر  27.0سال،  5-9هاي  ترتيب در گروه

 20نفر، بيشتر از  34درصد برابر  17.0سال، 10-14نفر، 
 18درصد برابر  9.0نفر و  20درصد برابر  10.0سال، 

 .سال قرار داشتند 15-19كار درگروه  نفر، از نظر سابقه
همچنين از نظر ميزان تحصيالت بيشتر افراد مدرك 

 ها و كمترين آن) نفر 115درصد برابر  57.5(كارشناسي، 
را دارا ) نفر 6درصد برابر  3.0(مدارك دكتراي تخصصي

  . بودند
عالوه بر اين، ميانگين امتياز به دست آمده براي ابعاد 

امل رسميت، تمركز و جريان ساختار سازماني ش
 6.08ارتباطات در مراكز مورد مطالعه به ترتيب برابر با 

و  2.44با انحراف معيار  14.32، 1.32با انحراف معيار 
بود كه در سطح زياد  0.74با انحراف معيار  12.30

همچنين ميانگين امتياز به دست آمده براي . شدارزيابي 
گ تسهيم دانش و ابعاد فرهنگ سازماني شامل فرهن

و  19.75فرهنگ يادگيري مستمر به ترتيب برابر با 
بود  3.30و انحراف معيار  30.83، 2.83انحراف معيار 

در نهايت . كه بطور كل در سطح باال و قوي ارزيابي شد
ميانگين  امتياز به دست آمده براي ابعاد مديريت دانش 

لعه شامل خلق دانش و انتقال دانش در مراكز مورد مطا
 37.49، 2.28و انحراف معيار  12.50به ترتيب برابر با 
  .بود كه در حد متوسط ارزيابي شد 3.82و انحراف معيار

در نهايت، نتايج حاصل از آزمون همبستگي اسپيرمن 
نشان داد كه بين ابعاد ساختار سازماني و فرهنگ 
سازماني با ابعاد مديريت دانش در مراكز مورد مطالعه 

كه بين رسميت و پيچيدگي . ادار وجود داردارتباط معن
با ابعاد خلق دانش و انتقال دانش رابطه بطور منفي 

اما بقيه ابعاد ساختار و فرهنگ سازماني با . برقرار بود
جدول .(اين دو بعد مديريت دانش رابطه مثبت داشتند

3(  
شود مقدار احتمال كليه ابعاد  همانگونه كه مشاهده مي

سازمان با ابعاد مديريت دانش  ساختاري و فرهنگي
  .رابطه معنادار استباشد، در نتيجه  مي 0.005كمتر از 
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  بحث 
يافته هاي به دست آمده از اين پژوهش، بر وجود 
ارتباط بين عوامل سازماني و مديريت دانش تأكيد 

كند و مؤيد اين است كه هرچه رسميت و پيچيدگي  مي
ارتباطات آزاد در سازمان كمتر ياشد و در عوض جريان 

و روان باشد، مديريت دانش در سازمان با كمترين 
توان از اين نكته در جهت مشكل قابل اجرا بوده و مي

رشد و اعتالي سازمان و افزايش كيفيت خدمات 
  .استفاده كرد

 
ماتريس ضرايب همبستگي بين ابعاد مديريت دانش و ابعاد ساختاري و فرهنگي مراكز مورد پژوهش: 3جدول   

 عوامل فرهنگي عوامل ساختاري مديريت دانش
جريان  تمركز رسميت

 ارتباطات
يادگيري  تسهيم دانش

 مستمر
ضريب  خلق دانش

 همبستگي
0.377-  0.172-  0.196 0.416 0.194 

 0.006 0.000 0.005 0.015 0.000 مقدار احتمال
ضريب  انتقال دانش

 همبستگي
0.144-  0.272-  0.223 0.217 0.162 

 0.022 0.002 0.001 0.000 0.041 مقدار احتمال
  

هاي ديگر نيز مورد تأييد قرار ها در پژوهش اين يافته
اي كه توسط عسگري از جمله در مطالعه. گرفته است

در وزرات كار و امور اجتماعي انجام شده است رابطه 
معناداري بين عوامل سازماني مذكور و مديريت دانش 

معتقد است كه براي پياده سازي  وي. وجود داشته است
موفقيت آميز مديريت دانش، بايد سازمان را به عنوان 

ارباب شيراني نيز در مطالعه خود  ]12.[يك كل نگاه كرد
هاي نظام مهندسي عنوان كرده است كه  در سازمان

هاي مؤثر در ايجاد و توسعه دانش عبارتند از؛ مؤلفه
چنين نتايج مطالعات فرايندها، ساختارها و زيربناها، هم

دهند كه فرايندها و ساختارها در بهبود ميداني نشان مي
- سطح دانش يعني خلق و توسعه دانش، مؤثر بوده

بالتازارد و همكاران در آمريكا در پژوهشي  ]13.[اند
ها و ساختارهاي مشخص اند كه وجود رويهعنوان داشته

غبت تواند ميزان رهاي كاري ميو منعطف و تشكيل تيم
براي يادگيري سازماني و فرايندهاي مديريت دانش را 

سيد احسان و رولند در مالزي پس از  ]8.[افزايش دهد
هاي عمومي آن كشور انجام  مطالعه اي كه در سازمان

دادند، بيان داشتند بين اجزاي سازماني از جمله ساختار 
آن و انتشار دانش و اطالعات ارتباط مهم و معني داري 

زاراگا و همكارش نيز جريان آزاد  ]14.[ردوجود دا
ارتباطات را عامل تعيين كننده و اصلي براي پشتيباني از 

  ]15.[اندخلق و انتقال دانش عنوان كرده
مطالعه اي كه در مراكز ارائه خدمات سالمت در ژاپن 
-توسط جوشي و همكاران صورت گرفت نيز تأكيد مي

طات باز در تمامي هاي سازماني ارتبا كند كه اگر در تيم
جهات امكانپذير باشد، روند انتقال اطالعات و همچنين 

در همين رابطه  ]16.[صحت اطالعات بيشتر خواهد بود
هاي داراي ساختاري با  كند كه در سازمانبت اشاره مي

تمركز كم و ارتباط باز، استراتژي مديريت دانش داراي 
  ]17.[موفقيت بيشتري است
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دهنده رابطه مثبت و معنادار نهاي پژوهش نشايافته
عوامل فرهنگي سازمان شامل؛ فرهنگ تسهيم و فرهنگ 

اين نكته بيان . باشديادگيري مستمر با مديريت دانش مي
كننده اين مطلب است كه اگر در مراكز درماني، فرهنگ 
تسهيم دانش و فرهنگ يادگيري مستمر غالب باشد، 

. گيردخلق و انتقال دانش به راحتي انجام مي
خوشبختانه در مراكز مورد پژوهش اين فرهنگ حاكم 

شايد بتوان گفت در مراكز آموزشي درماني، اين . بود
ها از قدرت باال  ابعاد فرهنگي بخاطر ماهيت فعاليت آن

هاي صورت گرفته توسط در پژوهش. برخوردار است
عسگري در وزارت كار و دانش فرد در شركت توزيع 

سازمان جهت استقرار مديريت برق، مشخص شد كه در 
به بيان . دانش بايد فرهنگ سازماني مناسب موجود باشد

ديگر بين فرهنگ سازماني و موفقيت استقرار مديريت 
در  ]18،12 .[دانش، رابطه محكم و معناداري وجود دارد

مطالعه الماسيان كه در مراكز بهداشتي شيراز انجام 
ي و مديريت گرفت، مشاهده شد كه بين فرهنگ سازمان

كرمي و  ]19.[دانش رابطه معناداري وجود دارد
اند كه اي عنوان كردهگودرزي نيز در مطالعات جداگانه

فرهنگ سازماني رابطه مؤثر و قوي با مديريت دانش 
كند كه بين فرهنگ تسهيم و گودرزي عنوان مي. دارد

- انتقال دانش رابطه معنادار وجود دارد، در حاليكه رابطه
فرهنگ تسهيم و خلق دانش وجود نداشته  اي بين
   ]20- 21 .[است

در پژوهش حاضر بين فرهنگ تسهيم و خلق دانش 
ارتباط معنادار وجود دارد كه برخالف يافته پژوهش 

رسد اين اختالف ناشي از به نظر مي. گودرزي است
پژوهش . باشدتفاوت محيط و نوع دانش مورد نظر، مي

ي و در بين مديران گودرزي در سازمان تربيت بدن
ستادي صورت گرفته است، اما پژوهش حاضر در مراكز 
آموزشي درماني انجام شده بود كه اكثر جامعه آماري 

در . دادندآنرا كاركنان تشخيصي و درماني تشكيل مي
هاي  ها و روش اين جامعه، دانش روز پزشكي، نوآوري

ش درماني جديد مدنظر بود كه قطعاً به منظور ايجاد دان

نو بايد اطالعات انتقال يابند و اين اطالعات، پايه و 
هاي  ها و تكنيك بستري براي نوآوري و ايجاد روش

شايد اين مسئله در سازمان تربيت . جديد پزشكي شوند
بدني و خلق اطالعات اداري جديد، تأثير چنداني 

  .نداشته باشد
هاي عمومي  اند كه در سازمانلي و چوي عنوان كرده

غلب افراد تمايل ندارند دانشي را كه در اختيار چين، ا
دارند با ديگران تسهيم كنند و همين امر فرايند مديريت 

دالنگ و فاهي در  ]22.[كنددانش را دچار اختالل مي
اي دريافتند كه آكادمي مديريت آمريكا با انجام مطالعه

مديريت مؤثر دانش بطور مستقيم با فرهنگ سازمان در 
بت نيز در پژوهش خود عنوان كرده  ]23[.ارتباط است

هاي داراي فرهنگ اعتماد قوي كه از  كه در سازمان
شود، استراتژي تسهيم اطالعات و دانش حمايت مي

  ]17.[مديريت دانش داراي موفقيت بيشتري است
توان گفت كه اگر با توجه به مطالب ذكر شده مي

 مديران سازمان بدون توجه به فرهنگ غالب سازمان،
بخصوص ابعاد يادگيري و تسهيم دانش و اطالعات، 
دست به اجراي مديريت دانش بزنند، دچار مشكالت 

مسئوالن مراكز درماني بايد فرهنگ . جدي خواهند شد
اعتماد و اشتراك گذاري اطالعات را در افراد ايجاد و 

  .تقويت كنند
، راهكارهاي زير در مجموع با توجه به كسب اين نتايج

گيري ار موفقيت آميز مديريت دانش و بهرهجهت استقر
از مزاياي آن در مراكز آموزشي درماني و عمومي، 

  :گردد پيشنهاد مي
با عنايت به اينكه رابطه رسميت و تمركز با  •

- مديريت دانش معنادار و منفي بوده است، پيشنهاد مي
شود كه مديران و مسئوالن عالي سازمان با تجديد نظر 

هاي  ها و همچنين با تشكيل تيمنامهدر قوانين و آيين
گيري باال، موجبات كاري داراي اختيار و قدرت تصميم

به منظور . كاهش رسميت و تمركز را ايجاد نمايند
گيري و تشويق پرسنل براي مشاركت در تصميم

هاي تيمي نيز الزم است اشتباهات كوچك را فعاليت
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شي تحمل نموده و با ارائه و برگزاري جلسات آموز
ها را براي  براي كاركنان جوانتر و كم تجربه سازمان، آن

  .پذيرش مسئوليت آماده نمود
 از آنجايي كه جريان ارتباطات در حد باال بود و نيز •

ي آماري معنادار و  مثبتي با ابعاد رابطهجريان ارتباطات 
گردد مديريت دانش داشت به همين خاطر توصيه مي

غيررسمي ارتباطات و  هايمديران با شناسايي شبكه
هاي ارتباطي رسمي و غيررسمي  در پايش منظم شبكه

 .عمل نمايندجهت حفظ و ارتقاء منظم شرايط موجود 
نظر به اينكه ابعاد تسهيم دانش و يادگيري مستمر  •

در مراكز مورد مطالعه در وضعيت مناسبي قرار داشتند 
و جزء فرهنگ حاكم سازمان بودند و نيز داراي ارتباط 
معنادار و مثبتي با ابعاد مديريت دانش بودند، لذا به 

شود كه مديران ارشد مراكز مورد مطالعه پيشنهاد مي
تالش نمايند حس اعتماد كاركنان همچنان به عنوان 
فرهنگ غالب باقي بماند و به منظور حفظ شرايط 
موجود و ارتقاء فرهنگ تسهيم و يادگيري، با 

مچون استفاده از هاي مالي و غير مالي ه تشويق
تسهيالت رفاهي سازمان، عقد قرارداد با مراكز تفريحي 
ويژه جهت استفاده كاركنان داراي روحيه همكاري باال، 

هاي پرداخت كارانه بيشتر به افرادي كه در دوره
-هاي معتبر شركت مي آموزشي و سمينارها و كنفرانس

كنند، حمايت مالي از كاركناني كه مقاالت علمي و 
-هاي علمي متناسب با اهداف بيمارستان ارائه مي طرح

  .دهند، كوشا باشند
  

  تشكر و قدرداني
پايان نامه تحت عنوان ) بخشي از(اين مقاله حاصل 

رابطه عوامل ساختاري و فرهنگي سازمان با استراتژي «
مديريت دانش در مراكز آموزشي درماني و عمومي 

اسي ارشد در مقطع كارشن» دانشگاه علوم پزشكي تهران
باشد كه با حمايت دانشگاه علوم  مي1390در سال 

 .پزشكي تهران اجرا شده است
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The Relationship between Cultural and Structural 
Factors of Organizations with Knowledge Management 

Strategy in Public Teaching Hospitals Affiliated to 
Tehran University of Medical Sciences: 2011 

Jafari M. 24/Gorji Abolghasem H.25/ Salehi M. 2/ Rastegari Mehr B.26

Abstract

Introduction: Much has been discussed on the importance of knowledge management over the 
past years in various communities. Hence, knowledge management has become one of the most 
essential tasks of the organizations attempting to become a learning organization. Since a 
considerable number of patients lose their lives annually due to medical errors caused by lack of 
academic knowledge, research conducted in the field of knowledge management seems to be 
necessary. The main purpose of this study was to investigate the relationship between the 
cultural and structural factors of organizations with knowledge management strategy in public 
teaching hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences (TUMS).
 Methods: This cross-sectional descriptive study was conducted in 2011. The study population 
consisted of the staff, working at nine public teaching hospitals of TUMS, 200 of whom were 
randomly selected. Data were collected by means of a questionnaire the validity of which was 
determined by experts’ ideas and the reliability of which was measured by Alpha Cronbach 
Coefficient (0.88). The data were analyzed using descriptive statistics and Spearman correlation 
coefficient through SPSS. 
Results:  Knowledge management was found to be at an intermediate level due to high 
formalization and concentration in the organizational structure of the public teaching hospitals. 
There was a significant relationship between structural and cultural dimensions of organizations 
with knowledge management (p<0.005). Moreover, structural and cultural dimensions of 
organizations had a negative correlation with formalization(r= -0.144) and concentration(r=-
0.272) but a positive correlation with communication flow (r=0.223), knowledge distribution 
(r=0.217) and continual learning (r=0.162). 
Discussion: Considering the correlation between the cultural and structural factors of the 
organization with knowledge management as well as the role of knowledge in the quality of 
medical services provided by the centers, it is recommended that the cultural and structural 
dimensions of the organizations be highly taken into consideration while establishing 
knowledge management in public teaching hospitals. It is also suggested to provide an 
atmosphere for multilateral communications, continuous exchange of information and to 
enhance and support the culture of trust through giving freedom to personnel and decreasing 
excessive restrictions on them.  
Key words: Organizational structure, Organizational culture, Knowledge management 
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