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Abstract
Background and Objectives: Given the complexity of the ruling in organizations, currently
knowledge management can be considered as a guide for management practices. Complicated
conditions have caused sweeping changes in management of organizations, especially in
hospitals, which should be responded to these changes. The knowledge-oriented leadership can
be a good answer to these. So, the impact of knowledge-oriented leadership on knowledge
management practices in public hospitals was the main objective of this research.
Material and Methods: This study was a descriptive survey, and an applied research by the
objective, and according to the research goals that measure the effects of variables, it is a
hypothetical-deductive type. Study population consisted of 631 health sectors of public
hospitals in Tabriz. In this research, sampling was done by multi stage cluster method and the
views of the managers of 169 health departments were used to collect data. Data analysis was
conducted by structural equation modeling.
Results: Software outputs indicate a positive and significant impact between knowledgeoriented leadership and knowledge management practices. Also, knowledge-oriented
leadership has the greatest impact on knowledge application.
Conclusion: The results show that practices of creation, storage, transfer and application of
knowledge management has strong relation with knowledge-oriented leadership. In other
words, attention to existing knowledge will improve the knowledge of hospitals.
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نقش رهبری مبتنیبردانش و شیوههای مدیریت دانش در بیمارستانهای دولتی تبریز

مقاله پژوهشی

نقش رهبری مبتنیبردانش و شیوههای مدیریت دانش در بیمارستانهای دولتی تبریز
یونس نیکخواه تکمهداش ،1سید صمد حسینی* ،1یونس جبارزاده

1

چکیده

زمينه و اهداف :با شرایط پیچیده حاکم در سازمانها ،در حال حاضر مدیریت دانش را میتوان راهگشای شیوههای مدیریت دانست .شرایط
پیچیده باعث تغییرات فراگیر در مدیریت سازمانها خصوصاً بیمارستانها شده که باید به این تغییرات پاسخ داده شود ،در این میان رهبری
مبتنیبردانش میتواند پاسخگوی خوبی برای این مهم باشد .بنابراین ،اثرگذاری رهبری مبتنیبردانش بر روی شیوههای مدیریت دانش در
بیمارستانهای دولتی ،هدف اصلی این پژوهش است.
مواد و روشها :پژوهش حاضر ،توصیفی -پیمایشی و به لحاظ هدف ،کاربردی بوده است و از طرفی با توجه به اهداف پژوهش که به سنجش
اثرات بین متغیرها میپردازد ،از نوع فرضیهای-استنتاجی است .جامعه آماری تحقیق شامل  136بخش درمانی در بیمارستانهای دولتی شهر تبریز
است .در این پژوهش ،نمونهگیری از روش خوشهای چند مرحلهای صورت پذیرفته است و از نظرات مدیران  611بخش درمانی برای گردآوری
دادهها استفاده شده است .تجزیه وتحلیل دادهها به روش مدلسازی معادلات ساختاری انجام شده است.
یافتهها :خروجیهای نرمافزار ،نشاندهنده تأثیر مثبت و معنادار بین رهبری مبتنیبردانش و شیوههای مدیریت دانش است .همچنین ،رهبری
مبتنیبردانش بر کاربرد دانش بیشترین تأثیر را دارد.
نتيجهگيري :نتایج نشان میدهد که شیوههای ایجاد ،ذخیرهسازی ،انتقال و کاربرد دانش با رهبری مبتنیبردانش در بیمارستانهای دولتی دارای
روابط قوی هستند .به عبارت دیگر ،توجه به دانش موجود ،باعث بهبود دانش بیمارستانها خواهد شد.
کليدواژهها :دانش ،رهبری مبتنیبردانش ،شیوههای مدیریت دانش ،بیمارستانهای دولتی
نحوه استناد به اين مقاله :نیکخواه تکمهداش ی ،حسینی س ص ،جبارزاده ی .نقش رهبری مبتنیبردانش و شیوههای مدیریت دانش در بیمارستانهای دولتی تبریز .تصویر سلامت 9318؛
.61-33 :)6(91

 .9گروه مديريت ،دانشکده اقتصاد و مدیریت ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران ()Email: s.hosseini@tabrizu.ac.ir
حقوق براي مؤلف(ان) محفوظ است .اين مقاله با دسترسي آزاد در تصوير سلامت تحت مجوز کرييتو کامنز ( (http://creativecommons.org/licenses/bync/4.0/منتشر
شده که طبق مفاد آن هرگونه استفاده غير تجاري تنها در صورتي مجاز است که به اثر اصلي به نحو مقتضي استناد و ارجاع داده شده باشد.
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نیکخواه تکمهداش و همکاران

مقدمه

با توجه به اینکه شناخت دانش های ساازمانی و اعماال
مدیریت دانش به عنوان یک مزیت رقابتی بخصوص بارای
مؤسسات بهداشتی و درماانی از جملاه بیمارساتان ها مهام
است ،با استقرار و ارزیابی مدیریت دانش میتوان به ارتقاء
کیفی ات عملکاارد بیمارسااتان ها کمااک کاارد ( .)6در واق ا
همزمان با ارتقاء و توساعه فنااوریهاای پزشاکی و بهباود
سیسااتم های ساالامت ،دانااش بااه منبا حیااتی و راهبااردی
بیمارستان ها تبدیل شده اسات زیارا باه کارگیری مادیریت
دانش موجب بهباود اساتخراو و کااربرد منااب دانشای در
بیمارستان ها شده و به دنبال آن ،سطح خدمات دهی پزشکی
توسعه می یابد ( .) 2ارائه خادمات بهداشاتی و درماانی باه
بیماران ،یک تلاش پیچیده ای است که به طور فزاینده ای به
دانش و اطلاعات وابسته است و همان طور که افراد ،مواد و
مناب مالی نیاز به مدیریت دارند ،دانش و اطلاعات نیاز باه
عنوان یک منب مهم باید توسط مدیران خدمات بهداشتی و
درمانی به صورت مؤثر مدیریت گاردد زیارا ساازمان های
بهداشتی و درمانی برای تصمیم گیری نیازمناد جما آوری،
تحلیل و تبدیل داده ها به اطلاعات و داناش هساتند ( .)3از
طرفی مادیریت داناش ،دربرگیرناده تلاش هاایی در جهات
تساااهیل کساااب و خلاااق داناااش ،ذخیره ساااازی و باااه
اشتراک گذاری دانش ،انتشار ،توسعه و کاربرد داناش اسات
( ) 6که تولید ثروت و ارزش از طریق دارایی های فکاری و
مبتنی بر دانش را مقدور میسازد ،اما نیازمند نظامی است که
بتوانااد آن را پشااتیبانی نمایااد ( .)5همچن این ،سااازمان های
بهداشتی درمانی ،وظیفه مشاکلی را بارای بقااء در جواما
امااروزی دارنااد ،بااه طوریکااه همیشااه اطلاعااات پزشااکی،
فنّاوریها و روابط بین سیستم های بهداشتی در حال تغییار
است و مدیریت و رهبری اثربخش برای عبور از مشاکلات
در مقابل نظام سلامت ،وظیفه مهمی را دارند ،به ایان دلیال
که کیفیات و صاحت عملکارد بیمارساتان ها در ارتباا باا
سلامتی انسان ها است ( .)1در این میاان ،رفتاار رهباری را
میتوان به عنوان عاملی مهم دانست ،چراکه رهباران دارای
تأثیر عمده ای بار روی جهات گیری و بهاره وری مادیریت
دانش در داخل سازمان هایشان هستند ( .)3همچنین ،بارای
مدیریت و روش های برخورد باا اختلاف هاا و تعاارد در
بیمارستان ها ،تعیین شایوه رهباری بسایار مهام و ضاروری
اساات ( .)8علاایرغاام اهمیاات عمااده ماادیریت دانااش،
پژوهشگران فقط در سال های اخیر به بررسی نقش رهباران
در این زمینه اقدام نموده اند و الگوهای مدیریتی را به یاک
مدیریت دانش خوب نسبت داده اند چراکه انجام مطالعات
بیشتر در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در پر
کردن شکاف بین این عوامل راهگشا خواهد باود .پاذیرش
رهبری مبتنی بر دانش در این میان منجار باه بهباود فرآیناد

مدیریت دانش میشود و اجرای مهارت های مدیریت دانش
نیز باعث افزایش عملکرد سازمان میگردد ( .)61، 1رهبری
مبتنی بر دانش ،نگرش یا عملی (گروهی یا فاردی ،عینای و
ضمنی ) است که دانش جدید و با اهمیت را در روش هاایی
که نهایتاً موجب تفکر و پیامدهای جمعی میشود ،تشاویق
و تهییج میکند تا خلق ،تسهیم و مورد استفاده قارار گیارد
( ) 66لذا با توجه به مطالب مطرح شده ،مایتاوان ارتباا
تنگاتنگ رهبری مبتنی بر دانش و شیوه های مدیریت داناش
را مورد توجه قرار داد.
در این راستا نیز چندین مطالعه انجاام شاده اسات .در
مطالعه ای ،ژانگ ( ) Zhangنشان داد که رهبری دانشای اثار
مسااتقیمی در بااه اشااتراک گذاری دانااش از طریااق نقااش
واسطه ای سرمایه اجتماعی دارد .از نتایج تحقیق این بود که
به اشتراک گذاری ماؤثر داناش بساتگی باه وجاود رهباری
دانشی و تارویج یاک محایط قابل اعتمااد و همکااری دارد
( .)62علی و همکاران نیز به بررسی موفقیات سیساتم های
مدیریت دانش در مراقبت های بهداشتی با اهاداف رهباری
پرداخته اند .این پژوهش با استفاده از داده های به دست آمده
از نظاارات  213پزشااک کااه در دو مجتماا بهداشااتی در
نیوزیلند مشغول به کار بودند ،صورت پذیرفته است .نتاایج
بر این بود که از عوامل سیساتمی ،کیفیات محتاوای داناش
برای موفقیت سیستم های مدیریت دانش بسیار مهم اسات.
از عوامل سازمانی نیز ،رهبری مهمترین گزینه بود .از نتایج
دیگر این بود که رهبری ،استفاده از مدیریت دانش را بهبود
میبخشد تا با اس تفاده بهتر از دانشِ باکیفیت توسط پزشکان
برای بیماران نتاایج بهتاری را رقام زد ( .)63در مطالعاه ای
دیگر ،خلیفه سلطانی و همکاران به بررسی نقش رهبری در
افزایش اثربخشی اقدامات مدیریت داناش پرداخته اناد کاه
رابطه بین پنج سابک رهباری خودمادیریتی ،تحاول آفرین،
تعامل گرا ،ملاحظه مدار و ساختارگرا با دو مرحله اصالی از
فرآیند مدیریت دانش یعنی ،خلق داناش و تساهیم داناش
بررسی گردیاده اسات .نتاایج نشاان دهنده ایان اسات کاه
سبک های رهبری همراه با رفتار مشارکتی ،اعتماد دوجانباه
و احترام به ایده ها و احساسات زیردستان با خلق و تساهیم
دانش رابطه مستقیم قابل توجهی دارند ،اماا ایان رابطاه در
مورد سبک های رهبری وظیفه مدار و آمرانه معکوس اسات
( .)66فتحی و همکاران ارتباا رهباری دانشای و تواناایی
جذب دانش را مورد بررسی قرار دادناد و نتاایج حااکی از
این بود که رفتار رهبران هم سطح ،سطوح بالاتری از تعهاد
را برای ایجاد دانش فراهم میکنند و ایان تعهاد منجار باه
افزایش اثربخشی تیم میگردد ( .)65مظفری و احمادی در
پژوهشی با عنوان بررسی وضعیت استقرار مادیریت داناش
در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین به
Depiction of Health, 2019; 10(1): 37-46
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بررسی این مهم پرداختند .یافته ها از این قرار بود کاه باین
سه مؤلفه مدیریت دانش (خلق ،کسب و توسعه داناش) در
بااین کارکنااان بیمارسااتان های آموزشاای منتخااب ،رابطااه
معناداری وجود داشت .از سوی دیگر بین سه مؤلفاه دیگار
(اشتراک ،حفظ و کاربرد داناش) ارتباا معنااداری وجاود
نداشت .به طورکلی ،در ایان مطالعاه ،توساعه داناش دارای
بیشترین نمره و اشتراک د انش از کمتارین نماره برخاوردار
بود (.)61
به طورکلی ،امروزه تأکیاد بار ساازمان های دانش محاور
برای برخورداری از دانش و اطلاعاات باه روز بارای اداماه
حیات ساازمان ها باه عناوان ضارورتی انکارناپاذیر اسات
بنابراین مدیریت سازمان ها با تأکید بر دانایی برتر بایاد باه
اتخاذ تصمیات بهتر و بهباود عملکردهاای مبتنای بار دانش
تمرکز کنند .به کارگیری مدیریت دانش در بیمارساتان ها باا
وجود وسعت و تنوع فعالیت ها و پیچیدگی سازمانی ،امری
ضروری است ( .)63به عبارت دیگر ،با مدیریت و رهباری
دانش بیمارستان ها نه تنها مهارت های مدیریت دانش بهبود
خواهااد یافاات ،بلکااه ماایتااوان باار توسااعه عملکاارد
بیمارستان های ماورد مطالعاه نیاز تأثیرگاذار باود .بار ایان
اساس ،هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات رهباری مبتنای
بر دانش بر روی شایوه های مادیریت داناش در بخش هاای
درمانی بیمارستان های دولتی شاهر تبریاز اسات تاا از ایان
طریق ،بتوان دانش سازمانی بیمارستان ها را در حوزه ارائاه
خدمات بهتر ،کااربردیساازی و اداره کارد .در نهایات بار
اساس طرح بیان مسئله ،مبانی نظری و تجربی ،فرضایه ها و
چارچوب مفهومی پژوهش ارائه میگردد:
فرضیه  :6رهبری مبتنی بر دانش تأثیر مثبت و معنااداری
بر شیوه های مدیریت دانش دارد.
فرضیه  :2رهبری مبتنی بر دانش تأثیر مثبت و معنااداری
بر شیوه ایجاد دانش دارد.
فرضیه  :3رهبری مبتنی بر دانش تأثیر مثبت و معنااداری
بر شیوه انتقال دانش دارد.
فرضیه  :6رهبری مبتنی بر دانش تأثیر مثبت و معنااداری
بر شیوه ذخیره سازی دانش دارد.
فرضیه  :5رهبری مبتنی بر دانش تأثیر مثبت و معنااداری
بر شیوه کاربرد دانش دارد
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شیوههای مدیریت دانش

نقش رهبری مبتنیبردانش و شیوههای مدیریت دانش در بیمارستانهای دولتی تبریز

ایجاد دانش
انتقال دانش

رهبری مبتنیبردانش

ذخیره دانش
کاربرد دانش

شکل  .1چارچوب مفهومی پژوهش

مواد و روشها

پژوهش حاضر به لحااظ اساتفاده از دادههاای آمااری از
نااوع پژوهشهااای کماای اساات .ازلحاااظ هاادف ،جاازء
پژوهشهای کاربردی به شمار میرود .علاوه بر این ،به دلیال
اینکه در این پاژوهش باه جما آوری اطلاعاات مرباو باه
ویژگایهااای جمعیتشناسای و توصایف وضااعیت موجااود
پرداختهشده است ،توصیفی از نوع پیمایشی بوده و از طرفای
با توجه به اهداف پژوهش که به سنجش اثرات بین متغیرهاا
میپردازد ،از نوع فرضیهای-استنتاجی اسات .جامعاه آمااری
منتخب شامل بخشهای درمانی بیمارستانهای دولتای شاهر
تبریز است .تعداد بیمارستانهای دولتی شهر تبریاز در زماان
پااژوهش 21 ،بیمارسااتان و بخشهااای درمااانی موجااود در
بیمارستانهای دولتی  136بخش درمانی بوده که سازمانهای
مورد مطالعه پژوهش حاضر را تشاکیل دادهاناد .اغلاب ایان
بخشهای درماانی در چهاار بخاش بساتری ( ICUجنارال،
ارولااوژی ،جراح ای عمااومی ،داخل ای ،سااوختگی ،عفااونی،
پوست ،گوش حلاق بینای و جراحای ترمیمای،Undefined ،
 ،MDRبخش نوزادان ،جراحی زنان و زایمان ،CCU ،مامایی
و مواردی از این قبیل) ،ستاره دار (اتاق عمل ،تخات زایماان،
تختهای تحت نظر اورژانس ،تختهاای بخاش اورژاناس،
لیبر ،پست پارتوم ،اتاق عمل اورژانس ،دیالیز و از این قبیل)،
پاراکیلینااک (آندوسااکوپی ،رادیولااوژی ،آزمایشااگاه طباای،
ساااااونوگرافی ،اکوکااااااردیوگرافی ،الکترومیاااااوگرافی،
کولونوسکوپی ،تست ورزش ،سنگشکن ،برون اندامی ،لیازر
اگزایمر ،ماموگرافی ،اسپیرومتری ،الکتروآنسفالوگرافی ،طاب
هستهای ،داروخانه ،سیتایاساکن ،رکتوسیگموئیدوساکوپی،
تست تنفسای ،دانسایتومتری و از ایان قبیال) و درمانگااهی
(درمانگاااه ارولااوژی ،ENT ،ارتوپاادی ،اعصاااب و روان،
پوست ،جراحای عماومی ،مغاز و اعصااب ،چشام ،داخلای،
دندانپزشکی ،زنان و زایمان ،عفونی ،قلب ،اطفاال ،شانوایی
سنجی ،فیزیوتراپی ،عمومی ،بینایی سنجی ،مامایی ،معایناات
برست ،فوق تخصصی داخلی ریه ،اطفاال و ناوزادان ،تارک
اعتیاد ،جراحی فک و صورت و از این قبیل) فعالیت داشتند.
نمونهگیری از جامعه آماری به روش خوشهای چندمرحلهای

نیکخواه تکمهداش و همکاران

صااورت گرفتااه اساات .باادین صااورت کااه در مرحل اه اول،
انتخااب تصااادفی از بیمارساتانها در مرحلااه دوم ،انتخاااب
تصادفی از بین بخشهای درمانی مادر (همان چهار بخش) و
در مرحلااه آخاار ،انتخاااب تصااادفی از بخشهااای درمااانی
صورت گرفته اسات .حجام نموناه بارآورد شاده از طریاق
جدول مورگان شامل  236بخش درمانی اسات .در پاژوهش
حاضر از نظرات مدیران و مسئولین  611بخش درمانی بهاره
گرفته شده اسات .جما آوری اطلاعاات مرباو باه ادبیاات
موضوع و پیشینه پژوهش به روش کتابخاناهای و گاردآوری
داده ها به روش میدانی بهوسایله توزیا پرسشانامه صاورت
گرفته است .در ایان پاژوهش از پرسشانامه بساته و ترکیبای
استانداردشده که توسط لاوسون ( ،)68نیومن و کنراد ( )61و
دانته و دِپابلو ( )21طراحی شده ،بهاره گرفتاه شاده اسات و
برای پاسخگویی باه ساؤالات از مقیااس  5ساطحی لیکارت
استفاده شده است .بهطورکلی ،برای رهبری مبتنیباردانش از
 1سنجه ،برای ایجاد دانش از  5سنجه ،برای ذخیره داناش از
 3سنجه ،برای انتقال دانش از  3سنجه و برای کاربرد داناش
از  1ساانجه اسااتفاده شااده اساات .امااا باارای اطمینااان از
شاخصهای اندازهگیری متغیرها به بررسی روایای و پایاایی
پرسشاانامه پاارداختیم .باارای روایاای محتااوای پرسشاانامه از
شاااخصهای  CVRو  CVIاسااتفاده شااد ،بااهطوریکااه در
بررسی هر یک از این معیارها از نظارات اسااتید مادیریت و
متخصصان این حیطه به تعداد  61نفار بهاره گرفتاه شاد .در
بررسی  ، CVIسؤالات پژوهش از لحاظ سااده باودن ،واضاح

بودن و مربو بودن ماورد بررسای قارار گرفات .ساپس در
 ، CVRساؤالات از لحااظ ساودمند باودن و ساودمند نبااودن
بررسی شدند .بعد از تأیید معیارهای روایی ،پایایی پرسشنامه
نیز از طریق آلفای کرونباخ با توزی  31پرسشنامه در جامعاه
آماری بررسی گردید .مقادیر بالاای  1/3نشاان از بالاا باودن
پایایی متغیرهای پژوهش را میرساند که نتایج پایایی رهبری
مبتنیبردانش برابر با  ،1/863ایجااد داناش برابار باا ،1/826
ذخیره داناش  ،1/811انتقاال داناش  1/812و کااربرد داناش
 1/113حاصل شد .برای تحلیل توصیفی دادههاا از نرمافازار
 SPSSنسخه  23استفاده گردید و به منظور تحلیل دادههاای
پژوهش نیز ،از روش تحلیل مدلسازی معادلاات سااختاری
( )SEMاز طریق نرمافزار  Smart PLSنسخه  3استفاده شاده
است.

يافتهها

از ب این  611شاارکتکننده در پااژوهش 33/5 ،درصااد را
آقایان تشکیل دادهاند .بیشترین سطوح ساابقه پاساخدهندگان
در بازه  66تا  65سال بودند .بیشترین سطح سنی هم در بازه
 66تا  51سال بود .همچنین بیشترین درصد سطح تحصیلات
مربو به سطح دکتری بوده است که مقدار آن  32/8حاصال
شده است (جدول.)6

جدول  .9نتایج آمار توصیفی پاسخدهندگان
معیار
جنسیت

سن

معیار

بازه

فراوانی

درصد

آقا

636

33/5

تا  5سال

خانم

38

22/5

11-6

62

تا  01سال

63

61/6

15-11

55

32/5

01-01

68

28/6

01-16

25

66/8

51-01

13

31/1

05-01

63

3/3

 51سال

33

26/1

 05سال بیشتر

1

5/3

سابقه

معیار

بازه

فراوانی

درصد

25

66/8

فوقدیپلم

26/1

لیسانس

62

فوق لیسانس

36

21/6

دکتری

623

32/8

تحصیلات

بازه

فراوانی

درصد

-

3/6

جمع مشاهدات در هر یک

 611نفر

بیشتر

ارزیابی مدل اندازهگیری :برای بررسای بارازش مادلهای
اندازهگیری ،دو معیار اصلی پایاایی و روایای را بایاد بررسای
کنیم .برای پایایی از پایایی تکبعدی یا تحلیل عااملی تأییادی
(ضرایب بارهاای عااملی) ،آلفاای کرونبااخ و پایاایی ترکیبای
( )CRاستفاده شده است .برای تحلیال باار عااملی کاه بیاانگر
سطح ارتبا بین متغیر آشکار و پنهان بوده ،مقدار مناسب بهتر
است بالاای  1/5باشاد (بهتارین حاد آن بالاای  1/3اسات) و

همچنین مقدار بالای  1/3برای پایایی آلفای کرونباخ و پایاایی
ترکیبی مناسب است که آلفای کرونباخ باه عناوان حاد پاایین
پایایی و پایایی ترکیبی به عنوان حد بالاای پایاایی متغیرهاا در
مدل تحقیق هستند ( .)26نتایج هر کدام یک از این معیارها در
جدول  2آمده است و نشان از پایایی بالای هر کدام ازمعیارهاا
را دارد.
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جدول  .2نتایج پایایی آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و تحلیل عاملی تأییدی (ضریب بارهای عاملی)
متغیر

رهبری مبتنیبردانش

انتقال دانش

متغیر

گویه

بارعاملی

سؤال 6

1/361

سؤال 6

سؤال 2

1/865

سؤال 2

1/331

سؤال 3

1/815

سؤال 3

1/868

سؤال 6

1/366

سؤال 6

1/821

سؤال 6

سؤال 5

1/333

سؤال 5

1/836

سؤال 5

سؤال 1

1/185

سؤال 1

1/318

سؤال 6

1/181

سؤال 6

1/551

کاربرد دانش

متغیر

گویه

بارعاملی
1/311

سؤال 6
سؤال 2

1/135

سؤال 3

1/851
1/316
1/313

ایجاد دانش

گویه

بارعاملی
1/332

پایاییها

متغیرها

آلفا

CR

سؤال 2

1/386

سؤال 2

1/331

رهبری مبتنیبردانش

1/865

1/881

سؤال 3

1/311

سؤال 3

1/813

ایجاد دانش

1/822

1/831

سؤال 6

1/363

سؤال 6

1/381

ذخیره دانش

1/856

1/883

سؤال 5

1/336

سؤال 5

1/332

انتقال دانش

1/861

1/883

سؤال 1

1/352

سؤال 1

1/323

کاربرد دانش

1/811

1/112

سؤال 3

1/185

سؤال 3

1/361

ذخیره دانش

اسااتفاده شااده اساات .ای ان معی اار ،می ازان رابطااه ی اک سااازه بااا
شاخصهایش در مقایسه رابطه آن سازه باا ساایر ساازهها اسات.
نتایج اینگونه تفسیر میشود که اگر مقدار جاذر  AVEمتغیرهاای
مکنون کاه در خاناههای موجاود در قطار اصالی مااتریس قارار
گرفتهاند ،به نسبت از مقادار همبساتگی باین خاناههای زیارین و
سمت راست ماتریس بیشتر باشد ازاینرو میتوان اظهاار داشات
روایی واگرا مطلوب است ( .)26نتایج روایای در جادول  3آماده
که روایی همگرا و واگرای مطلوب متغیرها را میرساند.

ارزیابی روایی مدل اندازهگیری شامل ارزیابی روایی همگارا و
واگرا است .از معیاار میاانگین واریاانس اساتخراو شاده ()AVE
باارای روایاای همگاارا اسااتفاده شااده اساات .می اانگین واری اانس
استخراوشده میزان همبستگی یک سازه باا شااخصهای خاود را
نشان میدهد که هرچه این همبساتگی بیشاتر باشاد ،بارازش نیاز
بیشتر است .محققان معیار  AVEرا برای سانجش روایای همگارا
تعریف کردهاند و اظهار داشتند کاه در ماورد ایان معیاار ،حاداقل
مقدار  AVEباید بالای  1/5باشد تا روایی همگرایای تأییاد گاردد
( .)26در این پژوهش بارای روایای واگارا از معیاار فورنال لااکر

جدول  .3نتایج آمار توصیفی متغیرها ،ارزیابی مدل ساختاری و روایی مدل اندازهگیری
متغیر

میانگین

انحراف

ضریب تعیین

شاخص افزونگی

معیار

()R2

()Q2

AVE

فورنل-لاکر
6

2

3

6

 .1کاربرد دانش

3/368

1/331

1/513

1/283

1/113

1/331

 .0ایجاد دانش

3/333

1/358

1/285

1/653

1/581

1/131

1/318

 .0رهبری مبتنیبردانش

3/131

1/381

-

-

1/515

1/362

1/536

1/352

 .0ذخیره دانش

3/855

1/181

1/332

1/653

1/533

1/115

1/152

1/531

1/331

 .5انتقال دانش

3/362

1/316

1/636

1/186

1/521

1/633

1/686

1/663

1/615

ارزیابی مدل ساختاری :در این پژوهش برای ارزیابی مادل
ساختاری از معیارهای ضریب تعیین ( ،)R2شاخص افزونگای
( )Q2و اعداد معناداری  tاستفاده شاده اسات .ضاریب تعیاین
معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازهگیری و بخاش
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1/326

ساختاری مدلسازی معادلات ساختاری به کار میرود و نشاان
از تأثیری دارد که یاک متغیار بارونزا بار یاک متغیار درونزا
میگذارد .مقدار  R2تنها بارای ساازههای درونزای (وابساته)
مدل محاسبه میگردد .سه مقدار  1/33 ،1/61و  1/13باهعنوان
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مقدار ملاک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی ضریب تعیین
معرفی شده است .شاخص افزونگی نیز ،قدرت پیشبینی مدل
را مشخص میکناد .شادت قادرت پیشبینای مادل در ماورد
سازههای درونزا محاسبه میگردد و به ترتیب بارای ضاعیف،
متوسط و قوی برابر باا ساه مقادار  1/65 ،1/12و  1/35اسات
( .)26نتایج مطلوب این معیارهاا در جادول  2قابال مشااهده
است اما در مورد ضریب تعیین پایین انتقال داناش ،باه گفتاه
هنسلر ( )Henselerو همکاران زماانی کاه یاک متغیار پنهاان
درونزا توسط تنها یک یا دو متغیار برونازا تحات تاأثیر قارار
گیرد ،مقدار ضریب تعیین 1/33به بالا ،نشان از قوت رابطه بین
دو متغیر دارد ( )22و طبق مدل مفهومی این پژوهش نیز بارای
انتقال دانش همین شرایط حاکم است ،درنتیجه مقدار ضاریب
تعیین  1/636برای این متغیر قابل قبول است .اعداد معنااداری

 ،tابتداییترین معیار برای سنجش رابطه بین ساازهها در مادل
بخش ساختاری است .درصورتیکه مقدار ایان اعاداد از 6/11
بیشااتر شااود ،صااحت رابطااه باین سااازهها و در نتیجااه تأییاد
فرضیههای پژوهش در سطوح اطمینان مختلف را مایرسااند.
اعداد معناداری در سطوح اطمینان  11 ،15و  11/1درصاد باه
ترتیب برابر با مقادیر  2/58 ،6/11و  3/23است .ضرایب مسیر
یا همان ضریب بتاا نیاز ،نشااندهنده مقادار تبیاین ،شادت و
جهت تأثیر بین دو متغیر پنهان را نشان میدهد و عاددی باین
 -6و  +6است ( .)26با توجه به نتایج حاصل از کلیه معیارهاا،
نتایج فرضیههای پژوهش در جدول  6قابل مشاهده اسات کاه
نشاندهنده تأیید کلیه فرضایههای پاژوهش حاضار در ساطح
اطمینان  11/1درصد است.

جدول  .6نتایج فرضیههای پژوهش
فرضیهها

ضریب مسیر

ضریب

 .6رهبری مبتنیبردانش ← شیوههای مدیریت دانش

1/113

63/163

t

نتایج

***

تأیید

 .2رهبری مبتنیبردانش ← ایجاد دانش

1/536

3/181

***

تأیید

 .3رهبری مبتنیبردانش ← انتقال دانش

1/663

1/213

***

تأیید

 .6رهبری مبتنیبردانش ← ذخیرهسازی دانش

1/531

8/165

***

تأیید

 .5رهبری مبتنیبردانش ← کاربرد دانش

1/362

66/611

***

تأیید

*با سطح اطمینان  15درصد** :با سطح اطمینان  11درصد ***با سطح اطمینان  11/1درصد

بحث

امروزه همه سازمانها در جهتی پیش میروند تاا داناش و
اطلاعات بهروزتری را نسبت باه اهاداف خاود داشاته باشاند.
بیمارسااتانها از سااازمانهایی هسااتند کااه از حی اث ساالامت،
بهداشاات و ارائااه خاادمات باارای تمااامی انسااانها از اهمیات
قاباالتوجهی برخااوردار بودهانااد .از سااوی دیگاار ،وجااود
بیمارستانی با دانش بهروز در جوام امروزی به نقاش پررناگ
مدیریت دانش وابسته است .در این میان ،رهبری مبتنیبردانش
میتواند نقش بسزایی را در اشاعه شایوههای مادیریت داناش
داشته باشد .ازاینرو ،بر آن شدیم تا در این زمینه با اساتفاده از
مدلسااازی معادلااات ساااختاری در بیمارسااتانها بااه بررس ای
بپردازیم .بهطورکلی ،فرضیههای پژوهش بدین صورت بود که
رهبری مبتنیبردانش رابطه مثبت و معناداری بر هر چهار شیوه
مدیریت دانش (ایجاد ،انتقال ،ذخیره و کاربرد دانش) دارد کاه
نتااایج نشاااندهنده تأییااد همااه فرضاایهها اساات و رهبااری
مبتنیبردانش بیشترین تاأثیر را بار روی کااربرد داناش داشاته
است .این نتایج مطابق با یافتههای انجاام شاده توساط خلیفاه
ساالطانی و همکاااران ( ،)66فتحای و همکاااران ( ،)65دانتااه و
دِپابلو ( ،)21ژانگ ( )62و علی و همکاران ( )63است.

بر این اساس ،میتوان بیان کرد که رهبری در ایجاد داناش
سازمانی بسیار مؤثر است و باه شاکلهای مختلفای بار روناد
ایجاد دانش کمک میکند ( .)23توانمندیهاای رهباری مانناد
آنزیمی است که اتفاق افتادن اشتراک دانش را تحریک کارده و
پرورش میدهد ( .)26بارای ایجااد مادیریت داناش ،رهباری
مبتنیباردانش بایاد شارایطی را ایجااد کناد کاه در خصاوص
فعالیتهااای پااژوهش و توسااعه جهاات ی اادگیری خلاقانااه و
آزمایشی یک تعهد بالاتری را به همراه داشته باشد ( )25زیارا
اگر دانش موجود در سازمان به خوبی مدیریت شود ،اطلاعات
جدید که باعث نوآوری نیز میشود باه وسایله کارکناان ،بهتار
درک خواهااد شااد ( )6و عناصاار انگیزشای و ارتباااطی کااه از
ویژگایهااای خاااص رهبااری مبتنایبااردانش اساات ،باار روی
ابتکارات بهرهبرداری دانش تاأثیر داشاته و تمایال باه توساعه
ذخیرهسااازی ،انتقااال و کاااربرد دانااش در ایاان بخشهااای
بیمارستانها خواهد شاد .همچناین ،زماانی کاه یاک ساازمان
تمایل بیشتری به سمت رهبری مبتنیبردانش دارد ،سازمان باه
می ازان بیشااتری بااه دنبااال توسااعه و اسااتفاده از فعالیتهااای
مدیریت دانش است ( .)21ازاینرو ،بها دادن به نقاش رهباری
در فعالیتهااای ماادیریت دانااش در بیمارسااتانها منجاار بااه
Depiction of Health, 2019; 10(1): 37-46
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مشارکت بین بخشی مراکز بهداشاتی شاده و باه رشاد داناش
بیمارساتانی کمااک شااایانی مایکنااد .فرآیناادها و راهبردهااای
مناسااب ماادیریت دانااش در بهبااود عملکاارد سااازمانی نقااش
بساازایی دارنااد و تشااخیص اینکااه کاادام فرآینااد دانشای بااه
بهرهگیری حداکثری از توانمندیهاای مادیریت داناش کماک
میکند از اهمیت بالایی برخوردار اسات ( .)21از ایان لحااظ،
ترکیب بین الگوهاای رهباری تباادلی و تحاولگرا ،مایتواناد
روشی کارآمد برای ترفی شیوههای مدیریت دانش برای انجام
تغییرات بهوسیله بهرهبرداری (ذخیره ،انتقال و کااربرد داناش)
از دانش موجود باشد ( .)23باه عباارتی ،رهباری تحاولگرا و
تبادلی که نوع خاص رهبری مبتنیبردانش را تشکیل میدهناد
با استفاده از فرآیندهای مدیریت داناش بار عملکارد ساازمان
تأثیرگذار بوده به عنوان نقاش کلیادی بارای ساازمانها عمال
میکنند زیرا اثرات مثبتی بر عملکرد سازمان دارند و از ساوی
دیگر رهبری تحولگرا ،سهم قابلتوجهی را در ایجاد ،انتقال و
کاربرد دانش بر روی پروساههای مادیریت داناش دارد (.)28
ویژگیهای تراکنشی رهبری مبتنیباردانش ،مانناد پاداشهاا و
نظارت بر فعالیتهای دانش نیز در توسعه فعالیتهای انتقاال،
ذخیرهسازی و کااربرد مادیریت داناش نقاش دارد .ازایانرو،
سازمانهایی که تمایل بیشتری به جایگاه رهبری مبتنیباردانش
دارند ،تأثیرات مرباو باه توساعه و پشاتیبانی از فعالیتهاای
بهرهبرداری از داناش را بارای رسایدن باه عملکارد ساازمانی
کاراتر در نظر مایگیرناد ( .)21باا توجاه باه نتاایج پاژوهش،
بیمارستانهای دولتی نیز از این مهم مساتثنا نیساتند .داناش در
سازمان همانند خونِ در رگ است و افاراد باا تساهیم داناش،
موجب آگاهی مدیران و کارکنان ،به روز شدن آنها و حساس
شدن به مسائل جاری داخلی و خارجی سازمان خواهناد شاد
( .)6همچنین محتوای دانش باه عناوان عااملی بسایار مهام از
عوامل سیستمی ،برای موفقیت مدیریت دانش در بیمارساتانها
به کار میرود که عامال رهباری در ایان راساتا ،مایتواناد باا
استفاده از سیستمهای دانش بر موفقیت کیفیت محتوای داناش
تأثیر مستقیم داشته باشد و پزشکان با استفاده از دانش باکیفیت
و محتوای کاربردیتر ،منجر به نتاایج بهتار در ارائاه خادمات
برای بیماران شوند ( )63بنابراین این تحقیق علاوه بر بررسای
شااکاف مطالعاااتی ،چشاامانداز وساایعی را در بهبااود دانااش
مدیریتی بیمارستانها در اختیار مسئولین و مدیران ایان مراکاز
بهداشتی قرار میدهد.
یاک محادودیت پاژوهش ،عادم وجاود سیساتم دانشای
انعطافپذیر در مراکز بیمارستانی مورد مطالعه بود .ایان ماورد
باعث میشود افرادی که در این پژوهش ما را یاری میکردناد،
نتوانند از اصاطلاحات ماورد بررسای ،درک دقیاقتری داشاته
باشند .با اینکه پرسشنامه پژوهش توسط متخصصین این حوزه
بررسی شده باود ،اماا عادم وجاود سیساتم دانشای مطلاوب،
احتمال اشتباه در انتخاب گزینههای نامربو و نادرست توسط
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پاسخدهندگان را بالا میبرد .محدودیت دیگر این بود که چاون
مطالعه حاضر به صورت مقطعی و در زمان محدودی به انجام
رسیده است ،در این زمان کوتاه ،عوامل مختلفی مایتواناد بار
پاسخگویی پاسخدهندگان اثرگذار باشد ،از جمله بُعاد زماانی،
مکانی ،پیچیدگی و سختی کار ،شرایط روحی و روانای افاراد
بنابراین انجام مطالعات بیشتر در این حیطاه و در بُعاد زماانی
طولانیتر ،نتایج دقیقتری را در اختیاار محققاان قارار خواهاد
داد .وجااود فرهنااگ مطلااوبِ انتشااار دانااش در بیمارسااتانها
موجااب انتقااال دانااش و بهرهگیااری همهجانبااه از دانااش
بیمارستانی خواهد شد و موجبات ایجاد یاک سیساتم دانشای
مطلوب یا پایگاه داده قابلدساترس در بیمارساتانها را فاراهم
میکند لذا برای محققان آتی پیشانهاد مایگاردد تاا از متغیار
فرهنگ انتشار داناش نیاز در بررسایهاای خاود بهاره ببرناد.
همچنین باا مارور ادبیاات ،بررسای متغیار عملکارد خادمات
سلامت به عناوان متغیار هادف دور از ذهان نیسات و نقاش
رهبری مبتنیبردانش و مدیریت دانش بار ایان متغیار در ناوع
خود جالب بوده و در ارائه خدمات بهتر بیمارستانها میتواناد
نقش بارزتری را ایفا کند.

نتیجه گیری

بااهطورکلی ،نقااش تأثیرگااذار رهبااری مبتن ایبااردانش باار
شیوههای مدیریت دانش در بیمارستانهای مورد مطالعاه قابال
توجه باود .زماانی کاه رهباری مبتنایباردانش در بخشهاای
درمانی بیمارستانهای دولتی به صاورت مثبات و معناادار بار
ش ایوههای ماادیریت دانااش تااأثیر م ایگااذارد ،باعااث بهبااود
فرآیندهای کااری و عملکارد بخاش درماانی در بیمارساتانها
میگردد .با استفاده از این مهم ،مایتاوان باا رهباری مناساب
مبتنیبردانش بخشهای درماانی بار بهباود و کااربردیساازی
دانشهای بخشی و بین بخشی اقدام کرد و به تب آن بر بهباود
عملکرد کلی بیمارستان قدم بزرگی برداشت بناابراین توساعه
فرآیندهای رهبری بر مبنای دانش منجر به توسعه فعالیتهاای
مدیریت داناش در بخشهاای بیمارساتانی مایشاود .در ایان
راسااتا ،ماادیران و مساائولین بخشهااای درمااانی کااه بااهعنوان
رهبران مبتنیبردانش در این پژوهش در نظر گرفتاه شادهاناد،
باید اهمیت ویاژهای را بارای مسائولین بخشهاا و کارمنادان
زیردست خود قائل شوند .چراکه غافل شادن از ایان موضاوع
مهم ،باعث فرار شدن دانش یا هماان فراموشای ذهنای ساری
دانش آن بخش و همچنین بهتب آن بارای بیمارساتان خواهاد
شد .ایجاد فرآیندهای انگیزشای مانناد افازایش حقاوق ،ارائاه
امکانات بیشتر ،حمایت از کارکنان و درک نیاز آنان مایتواناد
روزنهای برای توسعه داناش آن بخاش جهات ارائاه خادمات
بهبودیافتهتر ،ایجاد ،انتقال و ذخیره دانش باشاد .وجاود چناین
فرآیندهایی بر ترویج تعامل دانشِ بینبخشی مؤثر خواهد باود
لذا سرپرستان و مدیران بخشهای درماانی و بیمارساتانها باا

نیکخواه تکمهداش و همکاران

تضاد منافع

نویسندگان این پژوهش اعلام میدارند که این اثار حاصال
.پژوهشی مستقل بوده است و هیچ تضاد مناف دیگری ندارد

تقدیر و تشکر

ای ان مقالااه از پایاننامااه کارشناس ای ارشااد آقااای ی اونس
 استخراو شده اسات لاذا2313315 نیکخواه تکمهداش با کد
بدین وسیله از تمامی عزیزان و کارکنان بیمارستانهایی کاه در
 کماال تشاکر را،انجام این پژوهش محققان را یااری کردهاناد
.داریم
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